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Οι γονείς ως παράγοντες
διαμόρφωσης της
προσωπικότητας του παιδιού

της Βασιλικής Παρρά

Η οικογένεια σε σχέση με το παιδί επιτελεί τέσσερις λειτουργίες:
α. Την φροντίδα για την ικανοποίηση των βιολογικών του
αναγκών.
β. την κοινωνικοποίησή του.
γ. τη φροντίδα για την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων και την απόκτηση δεξιοτήτων.
δ. τη θεμελίωση υγιούς προσωπικότητάς του.
Η κύρια διαπίστωση της επιστημονικής μελέτης της οικογένειας είναι ότι:
Σημασία για το παιδί έχει όχι «το τι κάνουν ή δεν κάνουν
οι γονείς, αλλά το πώς κάνουν ό,τι κάνουν ή δεν κάνουν»,
το ψυχολογικό δηλαδή κλίμα της οικογένειας. Παρατίθενται κάποιες χρήσιμες συμβουλές προς τους γονείς
που βοηθούν στη θετική ενίσχυση του ψυχολογικού κλίματος της οικογένειας για την επίτευξη των τεσσάρων
βασικών στόχων της σε σχέση με την ανατροφή του παιδιού και ιδιαίτερα τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς
του.
Βοηθήστε τα παιδιά σας να αγαπήσουν τον εαυτό τους
● Να είστε καλό πρότυπο. Δώστε στους εφήβους σας να
καταλάβουν ότι νιώθετε καλά με τον εαυτό σας. Να είστε
ανθρώπινοι με τα παιδιά σας. Αν δουν ότι κι εσείς μπο-
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ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ

Του Χρήστου Ζ. Σταύρου

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Παρά τις δυσμενείς καιρικές προβλέψεις
των μετεωρολόγων η συμμετοχή των συγχωριανών μας στην ετήσια εκδήλωση ξεπέρασε
κάθε προσδοκία. Η αθρόα συμμετοχή έχει ως
αποτέλεσμα η εκδήλωση αυτή να εξελίσσεται
σε ΑΝΤΑΜΩΜΑ των χωριανών. Μέσα στις
δύσκολες συνθήκες της μεγαλούπολης και
το άγχος της καθημερινότητας, βρίσκουν την
εκδήλωση αυτή σαν μια ευκαιρία να αναπολήσουν το παρελθόν και να φέρουν στην επιφάνεια αναμνήσεις και βιώματα της παιδικής
και μετέπειτα ηλικίας. Πράγματι, η αίθουσα
του tenis club Χαλανδρίου ήταν κατάμεστη.
Σε αυτό συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό η προσέλευση ενός λεωφορείου με συγχωριανούς,
οι οποίοι αψηφώντας την απόσταση και τον
άσχημο καιρό έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση.
Αφού τελείωσε η προσέλευση, ο Πρόεδρος
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Αποκριές με πολλή διάθεση και πολύ γέλιο!

Το απόγευμα της τελευταίας Κυριακής των
Αποκριών ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής
διοργάνωσε εκδήλωση αναβίωσης του παραδοσιακού χαρακτήρα των Αποκριών.
Σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στην πλατεία, μέλη του Συλλόγου άναψαν φωτιά θυμίζοντας κάτι από το έθιμο «Τζαμάλες» που
αναβιώνει την περίοδο αυτή στις συνοικίες
των Ιωαννίνων και κρατά από την εποχή της
Τουρκοκρατίας. Όσοι παραβρέθηκαν, ντόπιοι
και επισκέπτες, απόλαυσαν τσίπουρα και κρασί
και γέλασαν με την ψυχή τους. Το νιόπαντρο
αποκριάτικο ζευγάρι και οι υπόλοιποι μασκα-

συνέχεια στη σελίδα 4

Ευρώ πη, Ευρω ε κ λ ογ έ ς , ε κ προσώ πηση κ ρατώ ν ,
Του Βασίλη Οικονόμου
ε υθύν η τω ν πολ ιτώ ν
Όταν κάποιος ήθελε να χτίσει σπίτι παλαιότερα στο
χωριό, πρώτα έπαιρνε τη γνώμη των μεγαλύτερων. Εκείνοι με την εμπειρία που είχαν, πρότειναν πως θα γίνει
το σπίτι, στρωτό, ή όχι. Αν π.χ. είχε κρέμαση το έδαφος,
έκαναν οπωσδήποτε υπόγειο (κατώι), αλλιώς το σπίτι γίνονταν στρωτό.
Αφού έπαιρναν την απόφαση, χάραζαν το σχέδιο στο
έδαφος και άρχιζαν να σκάβουν. «Έκοψε θεμέλια», έλεγαν ο τάδε, για το σπίτι του. Συνήθιζαν δε πριν αρχίσουν
το χτίσιμο να σφάζουν κατσίκι, αρνί, ή κόκορα, διότι πίστευαν ότι στα θεμέλια, πρέπει να χυθεί αίμα για να στεριώσει το σπίτι. (Έτσι έγινε και στο πολυθρύλητο γεφύρι
της Άρτας, με την γυναίκα του πρωτομάστορα να θυσιάζεται, όπως αναφέρει και ο μύθος).
Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν ήταν άσπρη ή μαύρη
πέτρα, άμμος κοσκινισμένος και κουβαλημένος με τα
ζώα από το ποτάμι και ασβέστης. Τον ασβέστη τον αγόραζαν από τα ασβεστοκάμενα χωριανών ή άλλων γειτονικών χωριών. Την άσπρη πέτρα την έπαιρναν από τα
νταμάρια, ενώ την μαύρη την έβγαζαν στα λαγκάδια με
λοστούς, βαριές και σκαπάνια. Ιδιαίτερη σημασία έδιναν
στα «πρέκια», τις πόρτες και τα παράθυρα, στα οποία
έβαζαν μονοκόμματα μαυρολίθαρα πελεκημένα και τετραγωνισμένα προσεχτικά με βελόνια, ή ξύλα μακρό-
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Η χώρα μας στο προσεχές διάστημα οδηγείται σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, με διαφορετικό περιεχόμενο. Το κοινό σημείο των επερχόμενων εκλογών είναι
ότι ο λαός θα κληθεί να επιλέξει ποιοι θα τον εκπροσωπήσουν στα διάφορα όργανα (Ευρωβουλή, Εθνικό Κοινοβούλιο, Περιφερειακά Συμβούλια, Δημοτικά και Τοπικά
Συμβούλια). Στο παρόν άρθρο θα αναφερθώ στις Ευρωεκλογές, τη σημασία τους και την ευθύνη των πολιτών στη
διαδικασία αυτή.
Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ανήκει σε μία μεγάλη οικογένεια κρατών, την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ε.Ε.). Επιπλέον ανήκει στον ισχυρό πυρήνα αυτής την ένωσης με άλλες 10
χώρες και έχουν κοινό νόμισμα το Ευρό. Το Ευρωκοινοβούλιο καθώς και άλλοι θεσμοί της Ε.Ε. διαμορφώνουν το
80%-85% των πολιτικών που εφαρμόζουν οι χώρες της
Ε.Ε. Τις πολιτικές αυτές συνδιαμορφώνουν οι εκλεγμένοι
ευρωβουλευτές όλων των χωρών. Είναι δε βέβαιο ότι σε
πολλές περιπτώσεις εφαρμόζονται οι απόψεις των οικο-

νομικά ισχυρών χωρών.
Οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί που θα προκύψουν από τις εκλογές θα διαμορφώσουν επίσης την ευρωπαϊκή νομοθεσία
για την επόμενη πενταετία σε διάφορους τομείς, από την ενιαία αγορά μέχρι τις πολιτικές ελευθερίες. Το Κοινοβούλιο,
το οποίο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο της ΕΕ, αποτελεί πλέον βασική συνιστώσα του ευρωπαϊκού συστήματος λήψης αποφάσεων και έχει ισότιμο λόγο με τα εθνικά κοινοβούλια για όλα σχεδόν τα νομοθετήματα της ΕΕ.
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Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.
Έτσι βοηθάω το σύλλογο στην επίτευξη των στόχων του.
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Από την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Γεννήσεις

Στις 3-1-2019 το ζεύγος Μαρίας Χρ.
Μάνου και Νικολάου Ζδράλη απόκτησαν
κορίτσι.
Στις 9-2-2019 το ζεύγος Ιωάννου Κάμπρο
και Μαριλένας Τσίρκα (κόρη Κατερίνας
Βαγγέλη) απόκτησαν αγόρι.
Στις 11-2-2019 το ζεύγος Στεφανίας Θωμ.
Ευθυμίου και Βασίλη Κάββουρα απόκτησαν κορίτσι.
Στις 5-3-2019 το ζεύγος Δημητρίου Συψή
(γιος Ευαγ. Βαγγέλη) και Ιωάννας Σακελαροπούλου απόκτησαν δίδυμα κοριτσάκια.

Θάνατοι

Στις 1-2-2019 απεβίωσε ο Χρήστος Δημ.
Γούλας.
Στις 2-2-2019 απεβίωσε ο Κων/νος Γραμματικός σε ηλικία 85 ετών.
Στις 9-2-2019 απεβίωσε η Λευκοθέα Διογ.
Κοντού ετών 93 από το Τραπεζάκι.
Στις 20-2-2019 απεβίωσε ο Κων/νος Μάνος
από το Βαθύκαμπο και κηδεύτηκε στην Αγία
Βαρβάρα.
Στις 6-3-2019 απεβίωσε ο Ανδρέας Γιώτης
από τα Πιστιανά.
Στις 8-3-2019 απεβίωσε η Γεωργία Γεωργ.
Θεοχάρη ετών 91.

Μνημόσυνα

Στις 20-1-.2019 40ήμερο μνημόσυνο Χρήστου Τσάμη.
Στις 20-1-2019 40ήμερο μνημόσυνο της πρεσβυτέρας Ελπινίκης Γεωργ. Παπαϊωάνου.
Στις 3-2-2019 40ήμερο μνημόσυνο Αντωνίας Χρ. Γιολδάση.
Στις 10-3-2019 40ήμερο μνημόσυνο Κων/νου
Γραμματικού.
Στις 10-3-2019 40ήμερο μνημόσυνο Χρήστου Δημ. Γούλα..
Στις 10-3-2019 40ήμερο μνημόσυνο Ευθυμίου Παρασκευής στα Πιστιανά.
Στις 17-3-2019 40ήμερο μνημόσυνο Λευκοθέας Διογ. Κοντού.
Στις 24-3-2019 40ήμερο μνημόσυνο Κων/νου
Μάνου.
Στις 24-3-2019 ετήσιο μνημόσυνο Χριστίνας
Κων. Δημοπούλου.

Επιτυχών σε ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ο Κίτσος Παντελής του Θεοφάνη κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εισήχθη στην
Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Καλή σταδιοδρομία!!!

Α ΝΑ Κ ΟΙΝΩΣΕ ΙΣ

Το ΔΣ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς και φίλους της
Ροδαυγής που στηρίζουν το σύλλογό μας στην έκδοση της εφημερίδας. Για να συνεχιστεί η έκδοσή της, οι παραλήπτες της εφημερίδας ας αποστέλλουν τη σχετική συνδρομή, διότι άλλη πηγή χρηματοδότησης δεν υπάρχει. Τη συνδρομή σας μπορείτε να τη
δίνετε στα μέλη του Δ.Σ., στην κ. Αράπη Αικατερίνη ή να τα στέλνετε μέσω της Εθνικής
Τράπεζας Ελλάδας στο λογαριασμό:
Από Ελλάδα: 178/001501-65
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking
ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165
BIC: ETHNGRAA

Επίκαιροι Προβληματισμοί

Γιατί η Ήπειρος είναι απ’ τις φτωχότερες περιφέρειες;
Τι φταίει;
Έχουμε ευθύνη οι ηπειρώτες γι’ αυτό;

Του Βασίλη Πλαστήρα

✓ Η Ήπειρος έχει 3 μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες (Δωδώνη, Ήπειρος, Καράλης), τις πτηνοτροφικές μονάδες "Πίνδος" και "Νιτσιάκος" απ’ τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια.
✓ Έχει 2 μεγάλες βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού (Βίκος, Ζαγόρι) και αρκετές μικρότερες.
✓ Έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και μεγάλη παραγωγή σε μανταρίνια, ακτινίδια κλπ εσπεριδοειδή.
✓ Έχει 2 μεγάλα νοσοκομεία και 3 περιφερειακά.
✓ Έχει ένα τεράστιο πανεπιστήμιο.
✓ Έχει αεροπορική σύνδεση (Γιάννενα, ΄Ακτιο). Τώρα έχει 2 αυτοκινητόδρομους, την Εγνατία και την Ιόνια.
✓ Στον τουριστικό τομέα η Πάργα, τα Σύβοτα, το Μέτσοβο και το Ζαγόρι είναι στις πρώτες
θέσεις προτίμησης.
✓ Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας είναι η δυτική πύλη προς την Ευρώπη.
Δεν έχει το ΒΑΣΙΚΟ.
Ανθρώπους να σχεδιάσουν, ικανούς, άξιους και σοβαρούς.
Έμπλεξε με μικρούς και παραμυθάδες τους οποίους όμως εμείς επιλέγουμε.
Πρέπει να ψάχνουμε καλά όταν ψηφίζουμε.

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Στέργιου Ελένη
Αναστασίου Κων/νος
Μπάζος Λάμπρος
Τσάγκας Παύλος
Γεωργάκης Γεώργιος
Μάνος Κώστας
Γιολδάσης Αλκιβιάδης
Μάνος Ν. Γεώργιος
Βέλιος Θεοφάνης
Μάνος Ν. Σπύρος
Παπαβασιλείου Μαρία
Γιώτη Ευτυχία
Κολιός Σωτήριος
Μπούμπουλη-Γεωργίου Νούλα
Νικητάκη Βάνα
Δημόπουλος Νικόλαος
Οικονόμου Αρετή
Ευθυμίου Δημήτριος
Βαγγέλη-Σταύρου Ευαγγελία
Ιωάννου-Βαγγέλη Αικατερίνη
Σιώζου Αθηνά
Ευθυμίου Θωμ.Στεφανία
Ντάλας Θεοφάνης
Τζαμάκος Κων/νος
Φίλοι του ΄Αμμου
Βαγγέλης Δημήτριος
Πλαστήρας Ευαγ. Κων/νος
Οικονόμου Βασίλειος
Αναγνωστάκης Δημοσθένης
Ζαρκάδα Ελένη
Πάνου Ναπολέων
Μάνος Αρ. Χρήστος
Κασσάρας Ηλίας
Αναστασίου Ιωάννα
Μπαρτζώκας Πέτρος
Σιώζος Παυλ. Λάμπρος
Σιώζος Παυλ. Κων/νος
Γεωργογιάννη-Πολυχρονοπούλου Λαμπρινή
Γεωργογιάννη-Στυλιανουδάκη Ελένη
Αράπη Αικατερίνη
Δημόπουλος Γρηγόριος
Μάνου Ελένη
Ζιανίκας Χαράλαμπος
Καρπουζάκης Ιωάννης
Παπά Μαρία
Μάρης Αθανάσιος
Δημοπούλου Σωτηρία
Αθανασίου Αθανάσιος
Ζιώγας Βασίλειος
Καραδήμος Δημήτριος
Ευθυμίου Φώτιος
Οικονόμου Παυλ. Δημήτριος
Σφήκας Χρ. Χαρίλαος
Σφήκας Χαριλ. Χρήστος
Δημοπούλου Παντ. Ευθυμία
Αράπης Βασ. Αθανάσιος
Αράπης Αθανασ. Βασίλειος
Γεωργάνος Γρηγόριος
Γεραγόρης Βασίλειος
Δερβελής Δημήτριος

Το αγώγι ξυπνά τον αγωγιάτη

Το περασμένο καλοκαίρι είχα μια σύντομη συνάντηση με τον εκδότη της «Ροδαυγής», Βασίλη Οικονόμου, όπου τον ευχαρίστησα για τη
δημοσίευση των άρθρων από Καναδά. Εκείνος
με τη σειρά του ανέφερε πως θα δημοσιεύσει
όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην προκοπή
και ανάπτυξη του χωριού μας. Μια ένδειξη για
μένα πως η εφημερίδα σαν ενημερωτικό όργανο, αναμφιβόλως, βρίσκεται σε καλά χέρια,
σε υπεύθυνους Ροδαυγιώτες. Ο Βασίλης σε
άρθρο του, προβάλλει τις δικές του εντυπώσεις συγκρίνοντας το χωριό μας με άλλες κοινότητες και έχει να πει πως οι πολυάριθμοι
κάτοικοι, τουρίστες και επισκέπτες τους θερινούς μήνες εμπλουτίζουν τις γιορτές μας και
τις εκδηλώσεις. Όλα είναι θετικά σημεία ζωντάνιας και ελπίδας για μελλοντική ανάπτυξη
της περιοχής μας.
΄Ενας μεγάλος συντελεστής της προβολής
του χωριού μας, ήταν η διακεκριμένη εργασία
του απερχόμενου πολιτιστικού Συλλόγου όπου
κάτω από τις πρωτοβουλίες και την ακούραστη
εθελοντική εργασία του Χρήστου Σταύρου και
των μελών του.
Τους συγχαίρω για τις πολλαπλές εκδηλώσεις
και ως και την αγάπη τους για τους απόδημους
Ροδαυγιώτες.
Εύχομαι η καινούρια ομάδα του πολιτιστικού
Συλλόγου να φανεί αντάξια των καθηκόντων
της και η καλή παράδοση να συνεχιστεί. Θα
έχουν τη συμπαράσταση μας. Χωρίς να παρεμβαίνω στα καθήκοντα τους, θα προτιμούσα να
δω την αναγνώριση πολιτών για προσφορά
εθελούσιας εργασίας, όπως βοήθεια στο σχολείο, στην εκκλησία, στον αθλητισμό, καθαρισμός περιβάλλοντος κ.λ.π.
Παρατήρησα, το δισταγμό του απελθόντος
πολιτιστικού Συλλόγου, για την απονομή βρα2

βείων για εθελούσια εργασία των πολιτών της
Ροδαυγής.
Ο Σύλλογος Ροδαυγιωτών Β. Α. συστάθηκε το
1996 και έκτοτε οι σχέσεις μας με τη μητέρα
Ροδαυγή όλο και ευρύνονται και τα παιδιά μας
είναι υπερήφανα για την καταγωγή τους και
τον πολιτισμό μας. Οι σχέσεις μας θα ενδυναμωθούν έτσι περισσότερο αν και εμείς εδώ,
από το μακρινό Καναδά, έχουμε φωνή για αποφάσεις που αφορούν αλλαγές για τα ήθη και
τα έθιμα του τόπου μας. Για παράδειγμα,
φέρνω την αλλαγή της Πασχαλινής γιορτής –
Καγγελάρι, από την Τρίτη του Πάσχα στην ίδια
ημέρα του Πάσχα.
Και τώρα στο κυρίως θέμα, «Το αγώγι ξυπνά
τον αγωγιάτη». Σε προηγούμενες εκδόσεις
της εφημερίδας αρκετές ιδέες ήρθαν στο φως
για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας,
εγώ δε να προσθέσω μία ακόμη. Αλλά όλοι μας
κτίζουμε ένα σπίτι στην άμμο αν δημιουργικές
ιδέες δεν μετατραπούν σε πράξη.
Πως θα υπάρξει αγώγι αφού ο τόπος μας είναι
σχεδόν άγονος και μη παραγωγικός για ορισμένα προϊόντα;
Ας ερευνήσουμε διαφορετικές οικονομικές
πηγές για μια όμορφη ορεινή περιοχή.
Τα όρια δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη. Στην
αρχαία Ελλάδα, η Αττική φημιζόταν για τη γόνιμη γη ή για τα νερά της. Η γεωργία ήταν ανεπαρκής και οι βοσκότοποι δεν επαρκούσαν για
τη συντήρηση των κατοίκων. αυτές οι αντιξοότητες δεν ήταν αρκετές για να πτοήσουν την
Αθήνα και τους κατοίκους της. Ότι δεν παρήγαγε η γη μπορούσε να εισαχθεί από το εξωτερικό. Όμως η Αθήνα ήταν το πνευματικό
κέντρο του τότε κόσμου με σχεδόν ανθηρή οικονομία, πλοία και στρατό. Η ενίσχυση του
τουρισμού στα χρόνια του 1970 με τη χρημα-

Του Κώστα Αράπη, Τορόντο Καναδάς

τοδότηση κατασκευής ξενώνων και διαμερισμάτων είχα σαν αποτέλεσμα την απασχόληση
ενός μεγάλου εργατικού δυναμικού και νέων
για μια εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη του
τόπου. Είμαι βέβαιος πως πέραν του τουρισμού άλλοι τομείς της οικονομίας, όπως κτηνοτροφία,
γεωργικές
καλλιέργειες,
οπωροφόρα δέντρα, κηπουρικά χρήζουν επενδύσεων για την ανάπτυξη της υπαίθρου και
την απασχόληση των κατοίκων.
Οι έξυπνες ιδέες, η πρωτοβουλία θέλησης,
εργατικότητας ίσως να μην είναι αρκετά για
μια οικονομική ανάπτυξη. Οι τοπικές αρχές και
οι οικονομικοί οργανισμοί έχουν τα απαιτούμενα εργαλεία δηλαδή το κεφάλαιο, τους έμπειρους στα οικονομικά και την τεχνολογία,
γνώμονες των νόμων και συμβάσεων, γνώμονες του εμπορίου, όλοι μαζί γνωρίζουν πολύ
καλά να ερμηνεύσουν το αύριο ως και τις
ανάγκες του κοινού. Όλοι είμαστε καλοί για
κάτι και οι ανωτέρω υπηρεσίες πρέπει να σταθούν αρωγοί για να ανυψώσουμε το καλύτερο
από ότι έχουμε στον τόπο που ζούμε.
Πλέον, πρέπει να είναι γνωστό πως η φυγή
προς τις πόλεις ως και η μετανάστευση δεν
είναι λύσεις για τους νέους ως και για το μέλλον της πατρίδας μας. Η οικονομική ανάπτυξη
στον τόπο μας θα σταματήσει την έξοδο των
νέων προς άλλες χώρες.
Τελικώς, η ικανότητα μας να μετατρέψουμε
τις ιδέες μας σε πράξεις είναι το μυστικό των
επιτυχιών μας. Με τη μέριμνα των οικονομικών αρχών και με ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα είναι δυνατόν οι υλοποιήσεις των ιδεών
και βεβαίως το αγώγι θα ξυπνήσει τον αγωγιάτη.
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συνέχεια από την σελίδα 1

ρείτε να κάνετε λάθη και να βελτιώσετε τον εαυτό σας,
θα είναι περισσότερο έτοιμα να δεχτούν τα δικά τους
λάθη και να τα χρησιμοποιήσουν σαν εμπειρίες που θα
τα βοηθήσουν να μάθουν.
● Καθορίστε και επιβάλετε καθαρά τους δικούς σας κανόνες και τους περιορισμούς.
● Δείξτε σεβασμό και επιτρέψτε τις ατομικές πράξεις εκ
μέρους των παιδιών της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας μέσα σε αυτά τα όρια.
● Ανταμείψτε τους έφηβους όποτε μπορείτε. Προσφέρετε έπαινο, αναγνώριση, κάτι το ιδιαίτερο ή αυξημένες
ευθύνες και ελευθερία, όταν κάνουν κάτι σωστά.
● Αποδεχτείτε τα παιδιά σας, έτσι όπως είναι. Μην περιμένετε ότι θα ταιριάζουν με τη δική σας ιδέα για το πώς
πρέπει να είναι.
● Πάρτε τις ιδέες τους και τα συναισθήματά τους σοβαρά. Οι έφηβοι βλέπουν τα προβλήματά τους το ίδιο
αληθινά, όπως κι εσείς τα δικά σας. Μην τα υποτιμάτε
λέγοντας: «Θα μεγαλώσεις και θα το ξεπεράσεις» ή
«Δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύεις».
● Φροντίστε να υπάρχει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για τα παιδιά σας, ώστε να μπορέσουν να βρουν το
ταλέντο ή τη δραστηριότητα που τους ευχαριστεί περισσότερο. Αυτό θα τα βοηθήσει να νιώσουν κάποια αίσθηση ικανοποίησης, όταν θα βρεθούν στην περίοδο
που θα νιώθουν ανίκανα κατά την εφηβεία.
● Ενθαρρύνετε δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά
σας να νιώσουν ωραία. Αυτές μπορεί να είναι φωτογραφία, εργόχειρο, εργασία στον κήπο. Υπάρχουν στιγμές
που χρειάζεται να κάνουν κάτι, όχι τόσο παραγωγικό όσο
οι δραστηριότητες που αναφέραμε παραπάνω, για να
νιώσουν καλύτερα. Αφήστε τους χρόνο για δραστηριότητες, όπως παιχνίδια, να μιλάνε στο τηλέφωνο, να φτιάχνουν αεροπλάνα από χαρτί, να διαβάζουν περιοδικά για
σπόρ, να κοιτάζουν τους ανθρώπους.
● Διδάξτε στα παιδιά της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας πώς να διαχειρίζονται χρήματα. Βοηθήστε τα να
φτιάξουν έναν προϋπολογισμό για τα χρήματα που τους
δίνετε, έτσι ώστε να μπορούν στο μέλλον να χειριστούν
καλύτερα τα περισσότερα χρήματα που θα έχουν στο πανεπιστήμιο ή όταν θα δουλεύουν. Δείξτε τους πώς να ξο-

δεύουν σωστά τα χρήματα που τους δίνετε, να μελετούν
το λογαριασμό στην Τράπεζα, να συμπληρώνουν έντυπα
της εφορίας, να φροντίζουν, όλα τα μικροπροβλήματα
του προϋπολογισμού.
● Να έχετε λογικές προσδοκίες για τα παιδιά σας. Να
τους δώσετε στόχους που να μπορούν να τους πετύχουν. Η επιτυχία φέρνει την επιτυχία!
● Να συγκεντρώνετε την προσοχή σας στη βελτίωση, όχι
στην τελειοποίηση. Να ενθαρρύνετε σε κάθε βήμα.
● Βοηθήστε τα παιδιά σας να αναπτύξουν ανοχή προς
εκείνους που έχουν διαφορετικές αξίες, τρόπο ζωής,
πρότυπα. Βοηθήστε τα να εκτιμήσουν τις δυνάμεις των
άλλων.
● Δώστε στα παιδιά σας την ευθύνη να φροντίζουν κάποιον άλλο. Θα νιώθουν περισσότερο χρήσιμα, με μεγαλύτερη αξία.
● Να είστε πάντα διαθέσιμοι. Δώστε τους υποστήριξη σε
κάτι που θα το ζητήσουν. Βεβαιωθείτε ότι ξέρουν ότι θα
τους βοηθήσετε, αν θελήσουν βοήθεια.
● Δείξτε τους ότι νοιάζεστε γι’ αυτά και ότι για σας
έχουν μεγάλη αξία.
● Δείξτε τους ότι αυτό που κάνουν είναι σημαντικό για
σας. Μιλήστε τους για τις δραστηριότητές τους. Πηγαίνετε στα παιχνίδια τους, στις συγκεντρώσεις των γονιών
στο σχολείο τους, στις θεατρικές τους παραστάσεις,
στις τελετές απονομής.
● Υπενθυμίστε τους τα σημαντικά πράγματα που έχουν
κάνει. Είναι πιο σημαντικό να τους υπενθυμίζετε τα καλά
πράγματα που έχουν κάνει παρά τα κακά.
● Πείτε στα παιδιά σας ότι είναι καταπληκτικά κι ότι τα
αγαπάτε. Μερικές φορές ιδιαίτερα κατά την εφηβεία,
δεν το ακούν αυτό από κανένα άλλο.
Σημείωση: Το άρθρο είναι μετάφραση από το The National PTA 700 North Rush Street Chicago, Illinois 60611257

Ένα παιδί δίνει 17 πολύτιμες συμβουλές στη μητέρα του
Αγαπημένη μου μητέρα,
✤ Μη φοβάσαι, να είσαι σταθερή μαζί μου. Αυτό θα με
κάνει να νιώθω περισσότερη σιγουριά
✤ Μη με παραχαϊδεύεις. Ξέρω πολύ καλά πως δεν πρέπει
να μου δίνεις ο,τιδήποτε σου ζητώ. Σε δοκιμάζω μονάχα

της Βασιλικής Παρρά

για να δω.
✤ Μη με κάνεις να νιώθω μικρότερος από ό,τι είμαι. Αυτό με
σπρώχνει να παριστάνω καμιά φορά το «σπουδαίο».
✤ Μη μου κάνεις παρατηρήσεις μπροστά στον κόσμο, αν
μπορείς. Θα προσέξω περισσότερο αυτό που θα μου πεις, αν
μου μιλήσεις ήρεμα μια στιγμή που θα είμαστε οι δυο μας.
✤ Μη μου δημιουργείς το συναίσθημα πως τα λάθη είναι
αμαρτήματα. Μπερδεύονται έτσι μέσα μου όλες οι αξίες που
έχω μάθει να αναγνωρίζω.
✤ Μη με προστατεύεις από τις συνέπειες των πράξεών μου.
Χρειάζεται καμιά φορά να πάθω.
✤ Μη δίνεις μεγάλη σημασία στις μικροδιαθεσίες μου. Καμιά
φορά δημιουργούνται ίσα ίσα για να κερδίσω την προσοχή
που ζητούσα.
✤ Μη μου κάνεις συνεχώς παρατηρήσεις. Γιατί τότε θα χρειασθεί να προστατεύσω τον εαυτό μου κάνοντας τον κουφό.
✤ Μη μου κάνεις επιπόλαιες υποσχέσεις. Νιώθω πολύ περιφρονημένος όταν δεν τις κρατάς.
✤ Μην υποτιμάς την τιμιότητά μου. Συχνά οι απειλές σου με
σπρώχνουν στην ψευτιά.
✤ Μην πέφτεις σε αντιφάσεις. Με μπερδεύεις έτσι αφάνταστα και με κάνεις να χάνω την πίστη μου σ’ εσένα.
✤ Μη με αγνοείς όταν σου κάνω ερωτήσεις, γιατί θ’ ανακαλύψεις πως θ’ αρχίσω να παίρνω τις πληροφορίες μου από
άλλες πηγές.
✤ Μην προσπαθείς να με κάνεις να πιστέψω πως είσαι τέλεια
ή αλάνθαστη. Είναι μία δυσάρεστη έκπληξη για μένα όταν
ανακαλύπτω πως δεν είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο.
✤ Μη διανοηθείς ποτέ πως θα πέσει η υπόληψή σου αν μου
ζητήσεις συγγνώμη. Μια τίμια αναγνώριση ενός λάθους σου
μου δημιουργεί πολύ θερμά αισθήματα απέναντί σου.
✤ Μην ξεχνάς πως μ’ αρέσει να πειραματίζομαι. Χωρίς αυτό
δεν μπορώ να ζήσω. Σε παρακαλώ παραδέξου το.
✤ Μην ξεχνάς πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Θα πρέπει να σου
είναι δύσκολο να κρατήσεις το ίδιο βήμα με εμένα, αλλά
προσπάθησε σε παρακαλώ.
✤ Μην ξεχνάς πως δε θα μπορέσω να αναπτυχθώ χωρίς
πολλή κατανόηση και αγάπη. Αυτό όμως δε χρειάζεται να το
πω, έτσι δεν είναι;
Με σεβασμό και αγάπη το παιδί σου
(Η παιδαγωγική αυτή επιστολή βασίζεται στην Ατομική Ψυχολογία του Α. Alder)

Ευρώπη, Ευρωεκλογές, εκπροσώπηση κρατών, ευθύνη των πολιτών
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Αν και ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου είναι τόσο καθοριστικός, θα περίμενε ο καθένας μας, τα πολιτικά κόμματα
της χώρας μας να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό με μεγάλη
σοβαρότητα. Αυτή η σοβαρότητα θα μπορούσε να φανεί
στην ποιότητα των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Διάφορες
πολιτικές σκοπιμότητες και η διατήρηση ποικίλων ισορροπιών οδηγούν τα κόμματα σε επιλογές προσώπων τα οποία
εκ προοιμίου δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο
αυτό. Πολλές φορές διακρίνουμε να συμπεριλαμβάνουν
πρόσωπα στα οποία η κοινή λογική δε διακρίνει κανένα τέτοιο προσόν. Η επαγγελματική σταδιοδρομία και το βαρύ
βιογραφικό θα έπρεπε να είναι τα κυρίαρχα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Σε όλους τους πολιτικούς χώρους υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες. Γιατί
δεν προτιμώνται αυτοί; Είναι αυτονόητο για κάθε νοήμονα
πολίτη. Ιδιαίτερα, σήμερα, που οι Ευρώπη αντιμετωπίζει
πολλά προβλήματα και προκλήσεις, οι υποψηφιότητες ατόμων που να συγκεντρώνουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά
και επιπλέον να γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά θέματα είναι περισσότερο επιβεβλημένο.
Όμως στην προεκλογική αμάχη τα κόμματα επιμένουν να
λογαριάζουν τον πολίτη όχι μόνο αμνήμονα, αλλά και ηλίθιο. Οι «διαμορφωτές κοινής γνώμης» έχουν πείσει τους
κομματανθρώπους ότι πρέπει να εκφράζουν «βεβαιότητα»
για τη νίκη τους. Και η φαιδρότητα ξεχειλίζει ασυμμάζευτη,

μικρονοϊκή, πραγματικό ρεσιτάλ μωρολογίας και κρετινισμού: «Την επομένη των εκλογών θα είμαστε κυβέρνηση...». «Θα είναι συντριπτική η νίκη μας...». «Θα
κερδίσουμε απόλυτη πλειοψηφία...». «Θα νικήσουμε με μεγάλη διαφορά...» – η εντολή των διαφημιστών για «εικόνα
αυτοπεποίθησης» παράγει φτηνιάρικη παιδαριωδία.(Χρ.
Γιανναράς)
Τα πολιτικά κόμματα για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε
ακολουθούν την προαναφερόμενη οδό. Ανάμεσα στους
υποψήφιους υπάρχουν άτομα όχι ικανά να ανταποκριθούν
στο ρόλο τους αλλά πιστά στο κόμμα που ανήκουν, άτομα
ικανά αλλά όχι προβεβλημένα, άτομα προβεβλημένα αλλά
περιορισμένων δυνατοτήτων, άτομα επιτυχημένα επαγγελματικά που δε γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών, άτομα που ανήκουν σε κάποιον
συνδικαλιστικό χώρο και νομίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν
τα ευρωπαϊκά θέματα με τη συνδικαλιστική τους εμπειρία.
Μπροστά σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται η ευθύνη
του πολίτη είναι καθοριστική. ΄Οσοι είναι ενταγμένοι σε κάποιον κομματικό σχηματισμό επιλέγουν αυτόν τον υποψήφιο που άμεσα ή έμμεσα του υποδεικνύουν. Αν πιστεύει στη
σημασία των ευρωπαϊκών οργάνων και ότι πρέπει να τον εκπροσωπούν οι καλύτεροι και ικανότεροι, πρέπει να πάει αντίθετα σε αυτό που θέλουν να του επιβάλλουν οι
κομματικές παρατάξεις. Να εκφράσει την αντίθεσή του σε

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής «Η Αγία Παρασκευή» ευχαριστεί την Αδελφότητα Ροδαυγής για την φιλοξενία και την αρτιότητα της εκδήλωσης, που λόγω της μεγάλης προσέλευσης έλαβε
χαρακτήρα Ανταμώματος. Ευχαριστούμε επίσης την αδελφότητα για
το κέρασμα που προσέφερε στους εκδρομείς που ήρθαν από την Ροδαυγή και ευχόμαστε να υπάρχει ίδια ανταπόκριση και ακόμη μεγαλύτερη σε ότι γίνεται από ανθρώπους που αγαπούν το χωριό μας και
προάγουν την συνεργασία.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Την Κυριακή της Τυρινής 10 Φεβρουαρίου 2019 ο σύλλογος διοργάνωσε γλέντι στην πλατεία της Ροδαυγής και προσέφερε τσίπουρο,
κρασί και ζέστη σοκολάτα στους μικρούς μας φίλους. Η ανταπόκριση
ήταν μεγάλη χορέψουμε γύρω από τη φωτιά και η βραδιά έκλεισε με
ανέκδοτα και πολύ γέλιο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής η Αγία Παρασκευή καλεί όσους
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο χορευτικό τμήμα του συλλόγου
στην Ροδαυγή, να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δήμητρα Αλεξίου 6936974402

Του Βασίλη Οικονόμου

αυτούς που προσπαθούν να του αλλοιώσουν τη λογική, την
κρίση του και τη συνείδησή του. Να ενημερωθεί για την ποιότητα του κάθε υποψηφίου σχετικά με το γνωσιακό του
υπόβαθρο και να προσθέσει και ένα σημαντικό παράγοντα
τον οποίο τελευταία υποτιμούμε. Την ηθική. Ας έλθει σε αντίθεση με τον κομματικό σχηματισμό που ανήκει. Τουλάχιστον θα είναι εντάξει με τον εαυτό του. Ας επιλέξει από τον
κομματικό σχηματισμό που ανήκει, αυτόν που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω. Αν δεν το κάνει αυτό θα είναι συνυπεύθυνος για το αύριο. Ας σταματήσουμε να επιλέγουμε τα
προβεβλημένα άτομα. Πολλές φορές τα προβεβλημένα
άτομα δεν είναι και οι καλύτεροι. Ας στείλει το μήνυμα προς
κάθε πλευρά ότι είναι ελεύθερος και δε χειραγωγωγείται
από κανέναν. Ας επιλέξουμε τους ικανότερους να μας εκπροσωπήσουν.
Αυτά τα κριτήρια θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε
κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ας προσπαθούμε να στεκόμαστε κάθε φορά στο ύψος κάθε περίστασης. Ας μη νομίζει
κανένας ότι μας έχει δεδομένους και δικούς του. Μόνο
τότε η ψήφος θα είναι αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής
και ο καθένας θα αισθανθεί ελεύθερος.
Τελειώνοντας, θα πρότεινα ο κάθε πολίτης να ζητήσει να
του πουν την αλήθεια τα πολιτικά κόμματα. Διότι η αλήθεια
είναι και το εθνικά συμφέρον. Και αφού μάθει την αλήθεια
να μην ψηφίζει αυτούς που του λένε το εύκολο ψέμα.

Τα "Λιανοτράγουδα"

της Παναγιώτας Π. Λάμπρη

Κυκλοφόρησε το καινούργιο βιβλίο της Παναγιώτας Π. Λάμπρη με τον τίτλο «Λιανοτράγουδα» (αυτοέκδοση, Πάτρα 2019).
Η δημιουργός, μέχρι τώρα, πέραν άλλων δημοσιεύσεων, έχει εκδώσει τέσσερα βιβλία, τα
οποία είναι εμπνευσμένα από τη γενέτειρά της,
τη Ροδαυγή Άρτας, δύο ποιητικές συλλογές,
καθώς και τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις «Σε
δρόμους της Κίνας». Ας σημειωθεί πως, τόσο
η ποιητική της συλλογή «Χαρμολῦπες», όσο
και οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις της «Σε δρόμους της Κίνας», προσφέρονται δωρεάν στους
φιλαναγνώστες μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://issuu.com/panagiotalampri/docs
Η ποιητική συλλογή «Λιανοτράγουδα» περιλαμβάνει δίστιχα, τα οποία
έχουν γραφεί από τις αρχές του 2015 έως το τέλος του 2018, και η Παναγιώτα Π. Λάμπρη δημοσιεύει και τούτο το βιβλίο της, το οποίο αφιερώνει «Στον σύντροφό της», μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και το διαθέτει
δωρεάν στο αναγνωστικό κοινό.
Όποιος, λοιπόν, επιθυμεί να μελετήσει τα «Λιανοτράγουδά» της ή να τα
χαρίσει σε φίλους του, μπορεί να το κάνει μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://issuu.com/panagiotalampri/docs/
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ΕΚ ΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑ Φ ΙΚ Η Σ

Το Σάββατο 2/3/2019 στις 8.00 μ.μ πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης ζωγραφικής
της
Ευαγγελίας
Μάνου
στο

ζαχαροπλαστείο Δεληολάνη στην Λ. Συγγρού 100
η οποία λειτούργησε για δύο εβδομάδες.
Στην έκθεση με τίτλο «Αρχέτυπα» παρουσιάστηκαν έργα δομημένα σε αναπτύγματα κύκλων ενταγμένα σε τετράγωνα πλαίσια. Ο συμβολισμός
του κύκλου ως χρόνος και του τετραγώνου ως
χώρος, στην ένωσή τους μας δίνουν το καλλιτεχνικό στιγμιότυπο και μας αποδεικνύουν την μοναδικότητα του έργου τέχνης που παράγεται σε
μία και μοναδική στιγμή, μέσα στη ροή του χρόνου. Στα εγκαίνια της έκθεσης παραβρέθηκαν ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας Βασίλης Οικονόμου
μετά της συζύγου του, ο πρώην Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Χρήστος Σταύρου και
πολλοί φίλοι.

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

συνέχεια από την σελίδα 1

της Αδελφότητας Βασίλης Οικονόμου ευχαρίστησε
όλους τους παρευρισκόμενους και έκανε ιδιαίτερη
αναφορά σε αυτούς που ήρθαν από το χωριό. Μεταφέροντας την ικανοποίηση του Δ.Σ. για την τόσο μεγάλη συμμετοχή, αναφέρθηκε στους στόχους του
σωματείου μας, καθώς και στην προσπάθεια που κάνουμε για να συμμετέχουμε κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού στο χωριό. Τόνισε τη
συμβολή των χωριανών και φίλων στην έκδοση της
εφημερίδας και τη σημασία που έχει η έκδοση για
τους απανταχού Ροδαυγιώτες. Τους κάλεσε να μην
ξεχνούν να δίνουν κάθε χρόνο τη συνδρομή τους
για το σκοπό αυτό. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον Δημήτρη Βαγγέλη, ο οποίος προσέφερε στην Αδελφότητα τόσα κομμάτια βασιλόπιτας, όσοι ήταν και οι
παρευρισκόμενοι.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ροδαυγής Θεοφάνης Κίτσος (δίνει
το παρόν κάθε χρόνο στην εκδήλωση) και η γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής Δήμητρα Αλεξίου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε
εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών Ροδαυγής,
των «Φίλων του ΄Αμμου» και η Πρόεδρος του Συλλόγου Πιστιανών. Στη συνέχεια σερβιρίστηκαν σε
μπουφέ τα πολύ νόστιμα φαγητά του κέντρου και
συγχρόνως πραγματοποιούνταν η λαχειοφόρος

αγορά. Στη λαχειοφόρο αγορά υπήρχαν πολύ καλά
δώρα το οποία ήταν προσφορά χωριανών και φίλων.
Το Δ.Σ. ευχαρίστησε πάρα πολύ τους χορηγούς των
δώρων τους οποίου αναφέρουμε στη σχετική κατάσταση. Ακολούθησε μουσική (ζωντανή και d.j.) και ο
σχετικός χορός. Σε ένδειξη ευχαρίστησης το Δ.Σ.
της Αδελφότητας προσέφερε ένα μικρό χρηματικό
ποσό σε όσους ήρθαν από το χωριό για ένα κέρασμα
στην επιστροφή τους.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Αποκριές με πολλή διάθεση
και πολύ γέλιο!!

συνέχεια από την σελίδα 1

ρεμένοι συγγενείς γλέντησαν και χόρεψαν.
Ο Γιάννης Μάρης μας παρουσίασε μέρος του καλλιτεχνικού του ταλέντου προσφέροντας στιγμές γέλιου και ευχαρίστησης.
Υ.Γ. Ως Πρόεδρος της Αδελφότητας συγχαίρω τους
φορείς του χωριού για αυτή την πρωτοβουλία και
είμαι βέβαιος,
εφόσον οι φορείς του χωριού
αποφασίσουν
την
αναβίωση
του εθίμου κάθε
χρόνο, αυτό μπορεί να εξελιχθεί
σε πόλο έλξης
επισκεπτών της
ευρύτερης περιοχής (αφού εμπλουτιστεί και με
κάποια
άλλα
δρώμενα), με θετικές συνέπειες
για τους επαγγελματίες του
χωριού.

ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ο Σύλλογος Γυναικών Ροδαυγής γιόρτασε την
παγκόσμια ημέρα της γυναίκας το βράδυ της 8ης
Μαρτίου 2019 με συνάντηση και γεύμα σε ταβέρνα του Χωριού μας.
Τιμώντας τους αγώνες γυναικών για τα δικαιώματά τους, αντάμωσαν και τα είπαν ξέγνοιαστα.
Ταυτόχρονα έγινε και η ανανέωση των μελών του
Συλλόγου.
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Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος ο ξεσηκωμός τον προγόνων μας εναντίον του Τουρκικού ζυγού.
Την Παρασκευή 22 Μαρτίου το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου οι μαθητές απήγγειλαν ποιήματα και με τη συνοδεία μουσικών
οργάνων του πολυτάλαντου Δάσκαλου τραγούδησαν τραγούδια αφιερωμένα στο έπος του 21,
τιμώντας την προσφορά και την θυσία των προγόνων μας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν γονείς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας. Ανήμερα
της επετείου και της εορτής του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου αρκετοί χωριανοί, επισκέπτες και
οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου παρακολούθησαν την Θεία Λειτουργία και την Δοξολογία
στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής.
Ο Δάσκαλος προσκληθείς από τον εφημέριο εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.
Στο ηρώο των πεσόντων στον αύλειο χώρο του
Ναού, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και προσκλητήριο νεκρών.
Κατατέθηκαν στεφάνια από την Δημοτική Σύμβουλο Θεανώ Γραμματικού για τον Δήμο Αρταίων, από τον Πρόεδρο της Κοινότητας

Θεοφάνη Κίτσο, από τον Χαρίλαο Τσιάμη εκ μέρους των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και την
μαθήτρια Ιωάννα Γκότοβου για το Δημοτικό Σχολείο.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και όλοι τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο.

Τσικνοπέμπτη!

Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης κράτησαν ζωντανό οι Καταστηματάρχες
του Χωριού μας με την βοήθεια και την οικονομική συμμετοχή κατοίκων.
Σε κεντρικό σημείο, το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης, όσοι χωριανοί
βρέθηκαν εκεί, ο Δάσκαλος και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου,
απόλαυσαν κρασιά, σουβλάκια, πανσέτες, φρυγαδέλια, λουκάνικα,
διάφορα σαλατικά και ορεκτικά.
Το ιδιαίτερα όμορφο και ζεστό κλίμα συνόδευε παραδοσιακή μουσική. Και του χρόνου!!
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Η ενορία του Αγίου Βασιλείου Πρέβεζας τίμησε τον Λάμπρο Ζανίκα

Αποχώρησε απ’ την ενεργό ιεροψαλτική Υπηρεσία ο κοντοχωριανός μας Λάμπρος Β. Ζιανίκας
μετά από περίπου 40 χρόνια ιεροψαλτικής διακονίας. Τη διακονία αυτή την προσέφερε κυρίως
στο Ναό του Αγίου Βασιλείου Πρέβεζας καθώς
και σε άλλους ναούς της περιφέρειας. Οι ιερείς
του Ναού, το εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ενορίτες με την παρουσία του μητροπολίτη Πρέβεζας κ. Χρυσοστόμου εκτιμώντας την πολυετή
προσφορά του δε θα μπορούσαν να μην τον τιμήσουν γι΄αυτό. Παράλληλα με την προσφορά αυτή
ο Λάμπρος άσκησε το επάγγελμα του δασκάλου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Με ιδιαίτερη χαρά και έντονο το αίσθημα της ευθύνης, σας ανακοινώνω την
απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητά για Πρόεδρος
της τοπικής κοινότητας Ροδαυγής στις επερχόμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές
του Μαϊου.
Με την παρότρυνσή σας,
ανέλαβα την πρωτοβουλία
Γεώργιος Ν. Μάνος
συγκρότησης ανεξάρτητου
Υποψήφιος Πρόεδρος
συνδυασμού, με συνεργάτες
Κοινότητας Ροδαυγής
μια ομάδα ανθρώπων που
αγαπάμε τον τόπο μας και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας,
προκειμένου να φτάσουμε εκεί που οραματίστηκαν οι παλαιότεροι και ονειρεύονται οι νέοι.
Πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι δεν πρέπει να μένουν αμέτοχοι, αλλά να παίζουν ενεργό ρόλο στο μέλλον του τόπου.
Στην προσπάθεια αυτή, με βαθιά πίστη στις δυνατότητες
του τόπου μας, με όρεξη και διάθεση για δουλειά, σας
καλώ όλους να συμπορευτούμε με αποφασιστικότητα για
ένα καλύτερο αύριο για τη Ροδαυγή που μας ενώνει και
αγαπάμε.
Γεώργιος Μάνος, του Νικολάου και της Ζωίτσας, γεννήθηκα
στην Άρτα το 1979 και κατοικώ μόνιμα στη Φιλιππιάδα. Είμαι
παντρεμένος με την Ηρακλεία Καλοκαίρη, που είναι νηπιαγωγός στη Φιλιππιάδα και έχουμε ένα γιό. Εργάστηκα επί
επτά έτη στην οικογενειακή επιχείρηση κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Από το 2003 είμαι υπαξιωματικός
της Πολεμικής Αεροπορίας και υπηρετώ στο Άκτιο Πρέβεζας. Είμαι κάτοχος πτυχίου ειδικός εμπορικών επιχειρήσεων
και διπλώματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και μοτοσυκλετών. Είμαι μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής «Η Αγία Παρασκευή».
Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ.6983511296
facebook.com/giorgosmanos0
email:giorgos.manos@yahoo.com

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθούμε
όλοι μας να επιλέξουμε τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επόμενη τετραετία. Τελειώνοντας τη θητεία που με επιλέξατε
ως πρόεδρο της Κοινότητας, αισθάνομαι την
ανάγκη να επικοινωνήσω με τους απανταχού
Ροδαυγιώτες και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς και να σας
κάνω γνωστά κάποια πράγματα, τα οποία οι περισσότεροι ίσως γνωρίζετε. Επειδή πάντα
υπάρχει το καλύτερο, δεν διστάζω να σας πω
ότι και εγώ θα ήθελα να είχα καταφέρει κάτι
επιπλέον. Αλλά πάντα πρέπει να λαμβάνουμε
υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που περνά η
χώρα και τους λιγοστούς πόρους που έχει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση στη διάθεσή της.
Την πρωτοχρονιά του 2011 ανέλαβα την προεδρία της Κοινότητας Ροδαυγής με στόχο να
ανταποδώσω σε έργο, την τιμή και την εμπιστοσύνη, που μου πρόσφεραν οι συγχωριανοί
μου. Επί πλέον να προσθέσω ένα λιθαράκι στα
ήδη υπάρχοντα.
Το φορτίο βαρύ, όμως η θέληση να πετύχω
και η βοήθεια των τότε Συμβούλων Βασίλη
Λάμπρη και Βασίλη Πλαστήρα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο για δράση και σιγουριά.
Θεώρησα ότι η συνεργασία με όλους τους
φορείς ήταν απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων. Ο απολογισμός, στην συνείδηση μου, θετικός και μάλιστα σε δύσκολες
οικονομικά περιόδους.
Η καθημερινότητα και η καθημερινή επαφή με
τους κατοίκους αποτελούσε και αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Υπήρχαν προβλήματα όπως η
καθυστέρηση στην συντήρηση των αγροτικών

σε σχολεία της πόλης με τον ίδιο ζήλο.
Στην εκδήλωση που έγινε στις 13Σεπτεμβρίου
2018 ο πρωτοπρεσβύτερος του ναού Δημήτριος
Μπόκος αναφέρθηκε στην προσφορά του τόσο
ως πρωτοψάλτη στο Ναό, καθηγητή Βυζαντινής
Μουσικής στη σχολή της Ι.Μ. Νικοπόλεως και
Πρεβέζης όσο και ως εκπαιδευτικός σε σχολεία
της πόλης.
Παίρνοντας το λόγο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης τον ευχαρίστησε και τον συνεχάρη για την
προσφορά του στην ευρύτερη περιοχή και του
απένειμε την αναμνηστική πλακέτα της ενορίας

Κομζιάς

Γεώργιος

μαζί με την ιερή εικόνα του Αγίου Βασιλείου.
Στην αντιφώνησή του ο κοντοχωριανός μας Λάμπρος Ζανίκας ευχαρίστησε όλους και ιδιαίτερα
τον μητροπολίτη για την τιμητική διάκριση που
του έγινε, για την άριστη συνεργασία που είχε με
όλους και την αγάπη που τον περιέβαλαν. ΄Εδωσε
δε τη διαβεβαίωση ότι δε θα πάψει εφεδρικά να
διακονεί τα εκκλησιαστικά αναλόγια, όπου υπάρχει ανάγκη και εφόσον ο ίδιος είναι σε θέση να
το κάνει αυτό.

του

Χρήστου

Γεννήθηκε στη Ροδαυγή της Άρτας, σπούδασε στην Παιδαγωγική
Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια εργάστηκε ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε διάφορα σχολεία της
χώρας μας.
Πέρα από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ασχολήθηκε
με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό και τη Λαογραφία και για
πολλά χρόνια υπήρξε χορευτής στο χορευτικό συγκρότημα του
Θεάτρου ‘’Δόρα Στράτου‘’.
Έλαβε μέρος ως εισηγητής σε πανελλήνια και παγκόσμια συνέδρια.
Σήμερα ασχολείται με την έρευνα, την καταγραφή και τη διδασκαλία
των παραδοσιακών χορών και τη συγγραφή βιβλίων. Βιβλία που συνέγραψε είναι:
1. Το πανηγύρι της Αγι’-Αγάθης, (Αιτωλικό 1999).
2. Το Καγκελάρι. Χορευτικό δρώμενο από τη Ροδαυγή Άρτας (μονογραφία), (Αθήνα 2003).
3. Το Καγκελάρι. Χορευτικό δρώμενο από τη Ροδαυγή Άρτας (μονογραφία), (Αθήνα 2009), Β’ Έκδοση (Βελτιωμένη).
4. ‘’Σαν παραμύθια…τα παιχνίδια της αλάνας‘’, (Αιτωλικό 2011).
5. Η Νησίστα, (5/τομο έργο), (Αθήνα 2018)

Φίλες και φίλοι,
‘’Όταν ευτυχεί η πολιτεία, ευτυχούν
κι οι πολίτες‘’, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες θέλοντας να τονίσουν τη σημασία και την αξία που προκύπτει,
όταν ο κάθε πολίτης συνδέει την
προσωπική του μοίρα με τη μοίρα
του συνόλου και πράγματι η ευτυχία
αυτή εξαρτάται κι από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κοινωνικός περίγυρος, μέσα στον οποίο
ζούμε.
Εφόσον αποτελούμε μέλη ενός κοινωνικού συνόλου, οφείλουμε να ενδιαφερόμαστε για το ρόλο μας στο
σύνολο. Η ενασχόληση με τα κοινά
βοηθά όχι μόνο στην κατανόηση των
προβλημάτων αλλά και στην επίλυση
τους.
Έχοντας ως γνώμονα όλα αυτά αποφάσισα να κατέβω ως υποψήφιος για
δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Γιάννη Παπαλέξη ‘’ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ‘’. Η ενασχόλησή
μου με τα κοινά δεν είναι κάτι που

προέκυψε ξαφνικά αλλά αποτελεί μακροχρόνιο βίωμα.
Η κατάρτισή μου στον τομέα του
πολιτισμού, ως εκπαιδευτικός, ερευνητής λαογράφος, συγγραφέας, δάσκαλος ελληνικών παραδοσιακών
χορών, αλλά κι ως ενεργό μέλος Πολιτιστικών συλλόγων, μου έδωσε τη
δυνατότητα να ασχοληθώ με δράσεις
που ήταν δημιουργικές τόσο για
εμένα όσο και για το κοινωνικό σύνολο.
Εκείνο που με χαρακτήριζε ήταν η
διάθεση προσφοράς, η μεθοδική εργασία, οι νέες ιδέες και ο σεβασμός
στον πολίτη, κάτι που θα πράξω κι
από τη θέση του δημοτικού συμβούλου, εφ’ όσον αυτό καταστεί δυνατό,
με απώτερο σκοπό την ισομερή ανάπτυξη όλου του Δήμου Αρταίων βάζοντας πάντα το κοινωνικό όφελος
πιο πάνω από το προσωπικό.
Για να μην κρίνουμε τις αποφάσεις
που παίρνουν οι άλλοι κι αφορούν
εμάς, θέτω τον εαυτό μου στην

κρίση σας και ζητώ την ψήφο σας,
εφόσον κρίνετε ότι είμαι άξιος κι
ικανός να συμβάλλω στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής του τόπου μας,
του χωριού μας, της πόλης μας και
γενικότερα του Δήμου μας, στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για
τον τόπο μας.
Με τιμή
Κομζιάς Γεώργιος, Δάσκαλος, Λαογράφος - Ερευνητής - Συγγραφέας,
Δάσκαλος Ελληνικών Παραδοσιακών
χορών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναφορικά με την υποψηφιότητα μου ως Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Αρταίων (από τη
Δ.Ε. Ξηροβουνίου), ενημερώνω ότι
με ψηφίζουν ΟΛΟΙ οι δημότες: έως
μια ψήφο οι εγγεγραμμένοι στις Δ.Ε.
Ξηροβουνίου, Αμβρακικού, Βλαχερνών, κι έως τρεις ψήφους οι εγγεγραμμένοι στις Δ.Ε. Φιλοθέης και
Αρταίων.

Απολογισμός και Υποψηφιότητα

δρόμων και η έλλειψη νερού σε κρίσιμους
μήνες λόγω και της κακής διαχείρισης. Με την
γεώτρηση που προβλέπεται να ολοκληρωθεί
τους επόμενους μήνες θα λυθεί ένα μεγάλο
πρόβλημα.
Στη συνέχεια βρέθηκα αντιμέτωπος με την
έλλειψη διαδικτύου. Ήταν καθολικό το αίτημα,
κυρίως από του νέους, έστω και με την μορφή
WIFI. Με συνοδοιπόρο τον φίλο Ανδρέα Μουργελά εξασφαλίσαμε γραμμή wifi άμεσα από
όμορο Δήμο. Έτσι μεγάλη έκταση του Χωριού
διέθετε κάλυψη και δωρεάν ιντερνέτ. Εκείνο
που μέτρησε πιο πολύ ήταν ότι η υποχρεωτική
ηλεκτρονική συνταγογράφηση μας βρήκε πανέτοιμους.
Το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» πέραν των
τακτικών επισκέψεων σε δικαιούχους, μας
βοήθησε και λύσαμε προβλήματα αναξιοπαθούντων ή κατοίκων, που είχαν ανάγκη και έλλειψη φροντίδας.
Κατά τη διάρκεια των δύο θητειών είχα την
χαρά να συνδέσω το όνομα μου με έργα ξεχωριστά και περιζήτητα, που εκτελέστηκαν ή βρίσκονται σε φάση εκτέλεσης.
α. Η ανάπλαση της εισόδου και η πλακόστρωση
της κεντρικής Δημοτικής οδού, αποτέλεσε το
πρώτο από αυτά, για το οποίο και για μια άλλη
φορά, να ευχαριστήσω τον τότε Δήμαρχο κ.
Γιάννη Παπαλέξη.
β. Η ανάπλαση της αδιαμόρφωτης πλατείας, η
διευθέτηση των όμβριων υδάτων, η δημιουργία παιδικής χαράς και η βελτίωση της πρόσβασης στην πλατεία χρηματοδοτείται από το
πράσινο ταμείο και τον Δήμο, δημοπρατήθηκε
και είναι σε φάση προσωρινού αναδόχου.
γ. Κατασκευή νέας γεώτρησης. Διενεργήθηκε
επιτυχημένη έρευνα ανεύρεσης νερού καλής
9ποιότητας και ικανοποιητικής ποσότητας. Το
έργο βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης
και ήδη η ΔΕΥΑΑ το συμπεριέλαβε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2019.
δ. Αθλητικός πολυχώρος. Με πολύ κόπο αποδεσμεύτηκε η έκταση στη θέση «Μεσοβούνια»
που είχε παραχωρηθεί πριν πολλά χρόνια στο
Υπουργείο Γεωργίας και μετά στην ΓΓΑ με
σκοπό την κατασκευή γηπέδου. Ακολούθησε
εκ νέου παραχώρηση στον Δήμο από την Διεύ-

θυνση Δασών Άρτας και συντάσσεται μελέτη
δημιουργίας αθλητικού πολυχώρου. Ταυτόχρονα με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό
Συμβούλιο στη συνεδρίαση του την 20η Μαρτίου 2019 αποφάσισε την υποβολή πρότασης
στο πρόγραμμα «Φιλόδημος».
Για τα τρία τελευταία, τα ευχαριστήρια μου
ανήκουν στον Δήμαρχο κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και στις υπηρεσίες του Δήμου. Θα ήταν
παράλειψη να μην ευχαριστήσω τόσο την ειδική συνεργάτη του Δήμου κ. Αναστασία
Πάνου όσο και την Δημοτική Σύμβουλο κ.
Θεανώ Γραμματικού για την συμβολή τους σ
αυτά.
Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα καθήκοντα και οι πρωτοβουλίες ενός Προέδρου
δεν πρέπει να εξαντλούνται στις τυπικές υποχρεώσεις και σ’αυτά που προβλέπονται. Οι
πρωτοβουλίες και οι σύγχρονες δράσεις απαιτούν πρώτιστα καινοτομία και νέες ιδέες.
Έτσι
- Το 2016 η Κοινότητα διοργάνωσε διάλεξη
στο Δημοτικό Σχολείο με θέμα «Νέες προοπτικές καλλιέργειας της καστανιάς στην Ελλάδα».
Ομιλητής ήταν ο Δρ. Στέφανος Διαμαντής, τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών
ερευνών. Η διάλεξη είχε ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία και ήταν η αιτία στη συνέχεια να
φυτευτούν πάνω από 1000 καστανιές (500 πρόσφερε μόνο ο Σύλλογος).
- Η επί 8 χρόνια συνεχής συμμετοχή της Κοινότητας στην μεγαλύτερη παγκοσμίως περιβαλλοντολογική δράση Let’ s do it, πέραν των
άμεσων αποτελεσμάτων καθαριότητας και ευπρεπισμού αποτελεί μήνυμα εθελοντισμού, και
προσφοράς.
- Η Κοινότητα διοργάνωσε (και συνεχίζει) τα
Κούλουμα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών.
- Η εκδήλωση με τον Αι Βασίλη την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς, που πλέον σημειώνει επιτυχία και δυναμική, διοργανώθηκε πρώτη
φορά από την Κοινότητα υλοποιώντας πρόταση μητέρων του Χωριού (Τηλεμάχης, Μίνας,
Βούλας, Εύης κλπ).
- Παρουσίαση βιβλίου Χωριανού μας συγγρα-

φέα και συμμετοχή σε παρόμοιες παρουσιάσεις
- Συνεργασία και ενεργό συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου.
Οι παραπάνω εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες
τόσο της Κοινότητας όσο και των υπολοίπων
φορέων αν δεν υπάρχει ενημέρωση δεν θεωρούνται ολοκληρωμένες. Έτσι λοιπόν όλα
αυτά τα χρόνια αφιέρωσα χρόνο ενημερώνοντας την εφημερίδα της αδελφότητας με θέματα αλλά και φωτογραφικό υλικό. Με την
ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά όλα τα ΔΣ της
Αδελφότητας για την άριστη συνεργασία.
Και εκεί που δεν φθάνει η εφημερίδα ή που
προηγείται η τεχνολογία, λειτούργησε η αμεσότητα και η ταχύτητα της είδησης. Με την
ιστοσελίδα http://rodavgiartas.blogspot.com, την
οποία διαχειρίζομαι για όγδοο χρόνο, οι απανταχού Ροδαυγιώτες αισθάνονται κοντά μας.
• Επειδή θεωρώ ότι διαθέτω την εμπειρία, διαθέτω χρόνο απεριόριστο ως συνταξιούχος κι
επειδή αυτό που κάνω μου αρέσει, σας κάνω
γνωστό ότι προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος
Σύμβουλος Κοινότηταςκαι για το λόγο αυτό
σας ζητάω την ανανέωση της εμπιστοσύνης
σας.
Ανακοινώνω λοιπόν την υποψηφιότητα μου
ως υποψήφιος Σύμβουλος της Κοινότητας Ροδαυγής. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά δημόσια
τον Δήμαρχο Αρταίων για την επιμονή και την
πρόταση του να είμαι υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος ΔΕ Ξηροβουνίου. Η απάντησή μου
ήταν:
“Δήμαρχε επέλεξα αυτό που η καρδιά μου
πρόσταξε!!!”
Κλείνω με το δίστιχο λιανοτράγουδο της Παναγιώτας Λάμπρη:
Της Ροδαυγής οι ομορφιές
σαν δίχτυα με κρατάνε,
Όπου κι αν πάω, ότι κι αν δω,
ασύγκριτες θε να ναι!!!!

Με εκτίμηση και σεβασμό
Θεοφάνης Παντ. Κίτσος
Πρόεδρος Κοινότητας Ροδαυγής και
Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας
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ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΩΡΟΥ

Γεύμα δύο ατόμων
Καθαρισμός δοντιών
Βιβλίο
Ένα κιλό μέλι
Τσεκ-απ
Καθαρισμός δοντιών
Εισιτήριο (1) ΑΒ2 θέση Πειραιάς-Χανιά-Πειραιάς
Πακέτο εξετάσεων
Πλήρης Γυναικολογικός έλεγχος-Τέστ ΠΑΠ
Καθαρισμός δοντιών
Μία (1) διανυκτέρευση στον Ξενώνα Μαρουσιώ
Πλήρης Γυναικολογικός έλεγχος-Τέστ ΠΑΠ
Καθαρισμός δοντιών
Τσεκ-απ
Αφρόλουτρο
Καθαρισμός δοντιών
Καθαρισμός δοντιών
Ένα μπουκάλι Τσίπουρο
Πλήρης Γυναικολογικός έλεγχος-Τέστ ΠΑΠ
Καθαρισμός δοντιών
Βιβλίο
Τσεκ-απ
Καθαρισμός δοντιών
Πακέτο εξετάσεων
Καθαρισμός δοντιών
Εισιτήριο με επιστροφή στη γραμμή Ανκόνας
Καθαρισμός δοντιών
Πλήρης Γυναικολογικός έλεγχος-Τέστ ΠΑΠ
Βιβλίο
Πίνακας Ζωγραφικής
Καθαρισμός δοντιών
Τσεκ-απ
Καθαρισμός δοντιών
Πλήρης Γυναικολογικός έλεγχος-Τέστ ΠΑΠ
Καθαρισμός δοντιών
Πακέτο εξετάσεων
Βιβλίο
Πακέτο εξετάσεων
Καθαρισμός δοντιών
Γεύμα δύο ατόμων
Βιβλίο
Καθαρισμός δοντιών
΄Ενα κιλό μέλι
Ένα μπουκάλι Τσίπουρο
Βιβλίο
Καλάθι με προϊόντα του χωριού
Εργαλεία χειρός
Φορητή συσκευή μουσικής
Βάζο με γλυκό κουταλιού
Βάζο με γλυκό κουταλιού
Κεραμικό Σετ μπάνιου 3 τεμ.
Πιστόλι θερμοκόλλησης
Φακός LED
Μετεωρολογικός σταθμός
Εργαλεία
Ένα γεύμα 2 ατόμων
Ένα γεύμα 2 ατόμων
Ένα γεύμα 2 ατόμων
Πίνακας Ζωγραφικής “Θαλασσογραφία” Art by Litsa

ΧΟΡΗΓΟΣ

Νίκος Ζιώρης Ταβέρνα «Το Χαγιάτι»
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
Αδελφότητα Ροδαυγής
Τσάμη Ιωάννα Ροδαυγή
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΄Ομιλος Εταιρειών Υγείας
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Διαγνωστικά εργαστήρια VITAE
Ιατρείο Βασίλη Ζιώγα και Συνεργατών
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
Παπαβασιλείου Μαρία
Ιατρείο Βασίλη Ζιώγα και Συνεργατών
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΄Ομιλος Εταιρειών Υγείας
Φαρμακείο Χρ. Παναγιωτακόπουλος
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
Χρυσούλα Γεωργούλα Οδοντίατρος
Θεοφάνης Κίτσος Πρόεδρος Τ.Κ. Ροδαυγής
Ιατρείο Βασίλη Ζιώγα και Συνεργατών
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
Αδελφότητα Ροδαυγής
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΄Ομιλος Εταιρειών Υγείας
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
Διαγνωστικά εργαστήρια VITAE
Χρυσούλα Γεωργούλα Οδοντίατρος
ΑΝΕΚ LINES
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
Ιατρείο Βασίλη Ζιώγα και Συνεργατών
Αδελφότητα Ροδαυγής
Πολιτιστικό Σύλλογος Ροδαυγής
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΄Ομιλος Εταιρειών Υγείας
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
Ιατρείο Βασίλη Ζιώγα και Συνεργατών
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΄Ομιλος Εταιρειών Υγείας
Αδελφότητα Ροδαυγής
Διαγνωστικά εργαστήρια VITAE
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
Ταβέρνα «Η Ροδαυγή»
Αδελφότητα Ροδαυγής
Μιχαήλ Ανδρέου Οδοντίατρος
Ιωάννα Τσάμη Ροδαυγή
Θεοφάνης Κίτσος Πρόεδρος Τ.Κ. Ροδαυγής
Αδελφότητα Ροδαυγής
Σύλλογος Γυναικών Ροδαυγής
Κατ/μα σιδηρικών Χρ. Αναγνώστου
Ροδαυγιώτης
Σύλλογος Γυναικών Ροδαυγής
Σύλλογος Γυναικών Ροδαυγής
Ροδαυγιώτης
Ροδαυγιώτης
Ροδαυγιώτης
Ροδαυγιώτης
Ροδαυγιώτης
Ψησταριά ΑΘΗΝΑΙΟΝ Ροδαυγή
Ψησταριά ΑΘΗΝΑΙΟΝ Ροδαυγή
Κατ/μα Κώστα Γεοργογιάννη Ροδαυγή
Λίτσα Μάνου

΄Οσοι κερδίσουν εργαστηριακό έλεγχο στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα πρέπει να γνωρίσουν τα ονόματά τους στο Δ.Σ.
συνέχεια από την σελίδα 1

ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ

στενα από βελανιδιές και καστανιές επειδή άντεχαν
στο χρόνο. Ψηλά στη γωνία του σπιτιού, σε εμφανές σημείο, έχτιζαν πέτρα πελεκητή (αγκωνάρι) με την χρονολογία χτισίματος του σπιτιού. Σε πολλά σπίτια έβαζαν
και ξυλόδεμα δηλ. οριζόντια ξύλα από βελανιδιές για
να δέσει καλά ο τοίχος και να μην κοιλιάζει.
Στην μεταφορά της πέτρας βοηθούσαν και οι γυναίκες,
που τις φορτώνονταν με τριχιές, όπως και τα ζώα, με
πολύ κόπο. Όλες τις πέτρες που έχτιζαν, τις σφύριζαν
με «το τσόκι» και το «βελόνι». Όσες πέτρες έμπαιναν
στις γωνίες του σπιτιού χρειάζονταν πολύ πελέκημα και
πολύ τέχνη. Όταν τελείωνε το χτίσιμο του σπιτιού, οι χτίστες έβαζαν τις γρεντιές και τα ψαλίδια και τραγουδούσαν. (Το τραγούδι συνηθίζονταν σε όλες τις ομαδικές
εργασίες και κυρίως στις αγροτικές, όπως στο θέρισμα,
στο αλώνισμα, στο ξεφλούδισμα κ.α.). Στο χτίσιμο του
σπιτιού βοηθούσαν συγγενείς, γνωστοί και γειτόνοι,
με το γνωστό «μεντάτι», δηλ. αλληλοβοήθεια χωρίς
αμοιβή. Στην κορυφή του τοίχου γύρω- γύρω έβαζαν
μια σειρά από ομοιόμορφες χοντρές πλάκες που να εξέχουν περίπου 10 με 15 πόντους, την λεγόμενη «γρεπίδα» και πάνω σ΄αυτή ακουμπούσαν τα ματέρια, τα
ψαλίδια και τις μαχιές για τη σκεπή. Στο κέντρο κάρφωναν τον «παπά» και οριζόντια πάνω απ΄όλα τον «καβαλάρη». Πάνω στα ψαλίδια κάρφωναν τα «πέταβρα»
(σανίδια) και πάνω σ΄αυτά τοποθετούσαν μαύρες ή
άσπρες πλάκες με τέτοιο τρόπο ώστε να φεύγει το νερό
της βροχής.
Μετά από το σκέπασμα του σπιτιού έκαναν τα χωρί6

σματα, τους «τσατμάδες» και τοποθετούσαν τις πόρτες
και τα παράθυρα, όλα ξύλινα. Τους τσατμάδες τους έκαναν με ξύλα, πέτρες και λάσπη.. Έβαζαν πρώτα ξύλα χονδρά κάθετα, έχτιζαν πέτρες μικρές με λάσπη και κατά
διαστήματα τοποθετούσαν βέργες από δέντρα αντοχής,
όπως ρίκια, πουρδαλιές κ.α. Όλα τα ξύλα για την σκεπή
τα έκοβαν με χειροκίνητα πριόνια και κόφτρες στα ρέματα και ήταν συνήθως από πλατάνια. Τα πλατάνια ήταν
τα καλύτερα ξύλα, όταν δεν βρέχονταν φυσικά. Στο
τέλος οι μαστόροι έκαναν το σοφάτισμα, το πάτωμα και
το ταβάνι. Το σπίτι ήταν συνήθως ορθογώνιο και η κεντρική πόρτα ήταν σκαλιστή από ξύλο. Ανοίγοντας την
κεντρική πόρτα έμπαινες σ΄ένα χωλ ή σαλάκι και μετά
σε δωμάτιο που ήταν η γωνιά (τζάκι στρωτό). Όποια οικογένεια είχε πολλά παιδιά το τζάκι ήταν μεγαλύτερο.
Αυτό το δωμάτιο ήταν το καθιστικό ή χειμωνιάτικο και
η οικογένεια περνούσε τις περισσότερες ώρες. Αριστερά και δεξιά της γωνιάς και του μπουχαρή (καπνοδόχου) κατασκεύαζαν τετράγωνες τρύπες (θυρίδες) και
τοποθετούσαν διάφορα μικροπράγματα. Μέσα στον
μπουχαρή έβαζαν κρεμαστάλα (χονδρή αλυσίδα με
κρίκο) για να βράζουν φαγητό στην κατσαρόλα.
Στο δεύτερο δωμάτιο το οποίο ήταν προς ανατολάς δίπατο (οντάς), ή στρωτό χρησιμοποιούνταν ως επίσημο
«καλό» δωμάτιο για την φιλοξενία των ξένων, όπου κάθονταν στις κασέλες ή στα κρεβάτια και το χειμώνα το
ζέσταιναν συνήθως με μαγκάλια, όταν δεν υπήρχε τζάκι.
Σε πολλά σπίτια από τη δεκαετία του ‘50 και μετά, ανάμεσα από το χειμωνιάτικο και το καλό δωμάτιο έκαναν

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

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 και Μελίνας Μερκούρη
Τηλ. 2683301149-6980516920
Γεωργάνος Γρ. Νικόλαος
Αλουμινοκατασκευές
Γέφυρα Καλογήρου
Τηλ. 26873024657
Αθήνα

ΚΤΗΜΑ ΛΕΧΟΥ
Ένα κτήμα 6 στρεμμάτων για να μοιραστείτε τις ιδιαίτερες στιγμές σας και να
μείνουν αξέχαστες οι στιγμές σε όλους.
Τηλ. 6944329819
Αρετή Οικονόμου
Δικηγόρος
Διδότου 38
Τηλ. 2103632937-6944796880
Ελένη Π. Πλαστήρα
Δικηγόρος
Τηλ. 6972776883
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

Η εφημερίδα Η ΡΟΔΑΥΓΗ δεν εισπράττει τέλη
για την προβολή ελεύθερων
επαγ/τιών
Του Χρήστου Ζ. Σταύρου

ένα στενό δωματιάκι τη «σάλα», ή «καμαρούλα» όπως
ονομάζονταν, όπου εκεί έβαζαν ένα μονό κρεβάτι και το
«γιούκο» με τα ρούχα, ή την προίκα για τις κοπέλες. Σε
μερικά σπίτια έκαναν ένα συμπληρωματικό δωμάτιο
βοηθητικό στο οποίο κάθονταν σπάνια και σ΄αυτό έβαζαν διάφορα αντικείμενα όπως καρδάρες, βαρέλες,
ταψιά, σκαφίδες, νταβάδες, πλαστήρια, βεδούρες και
άλλα οικιακά σκεύη. Το δωμάτιο αυτό είχε ξύλινο κρεβάτι και πεζούλι και επικοινωνούσε με το καθιστικό.
Το κατώϊ, όποιο σπίτι είχε, προορίζονταν για αποθήκη
και για στάβλο για τα «πράματα». Μερικά πλουσιόσπιτα
είχαν και λόντζια (σκέπαστρο) στην είσοδο στηριζόμενη
σε τέσσερις ξύλινες κολώνες. Από την πλευρά που το
έβλεπε ο ήλιος όλη την ημέρα (νότια),κατασκεύαζαν πέτρινο αλώνι με στρωμένες πλάκες και πεζούλι, για να γίνεται το ξεφλούδισμα και το λιάσιμο του καλαμποκιού,
το λιάσιμο και το στούμπισμα του σιταριού και άλλα.
Η Ροδαυγή έχει πολλά πέτρινα σπίτια κυρίως στους συνοικισμούς και λιγότερα στο κέντρο. Πολλά από αυτά
έχουν καταρρεύσει, ή είναι έτοιμα να καταρρεύσουν,
ενώ άλλα τα συντηρούν οι ιδιοκτήτες τους για να μην
πέσουν, βάζοντας τσίγκο στην σκεπή, που δεν ταιριάζει
φυσικά με το περιβάλλον. Εάν όλα αυτά τα σπίτια ήταν
συγκεντρωμένα, τότε το χωριό μας θα ήταν ένα δεύτερο Ζαγόρι. Και εάν ακόμη το χωριό μας είχε χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός από παλιά, τότε σίγουρα
θα είχε άλλο χρώμα και άλλη ανάπτυξη.
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Με πολλή σχετική Νησιστιώτικη κουβέντα και αφήγηση, στηριζόμενη
σε βιωματικά, γραπτά, ιστορικά και προφορικά ερανίσματα

Πολιούχος του χωριού μας
είναι ο Άγιος Παντελεήμων
που τιμάται την 27η Ιουλίου, η
δε σχετική θρησκευτική δοξολογία τελείται μέσα στον Ιερό
Ναό της Αγίας Παρασκευής
του χωριού μας. Ο Άγιος Παντελεήμων θεωρείται ο μεγαλύτερος μάρτυρας (σκληρά
βασανιστήρια και απάνθρωπη
θανάτωση) της Ανατολικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι γονείς του ήταν εθνικοί (ειδωλολάτρες), έζησε τον 2ο μ.Χ.
αιώνα στη Μικρά Ασία, ασκώντας δωρεάν το επάγγελμα του
γιατρού, γι’ αυτό θεωρείται ο προστάτης των γιατρών. Ο
ίδιος αρχικά λεγόταν Πανταλέων και μετέτρεψε το αρχαιοελληνικό όνομα Πανταλέων σε Παντελεήμων.
Η ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία που μας τον επέβαλε το 1864
σαν Πολιούχο (γι’ αυτή τη διείσδυση βλέπε κείμενα του χωριανού μας Κ. Διαμάντη και στα διηγήματα του συγγραφέα
Χρήστου Χρηστοβασίλη) τον τιμά ιδιαίτερα. Στο Άγιο Όρος
δε, το μεγαλύτερο μοναστήρι (ολόκληρη πολιτεία από 24 οικήματα) είναι το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. Το
μοναστήρι αυτό επισκέπτεται συχνά και ο Πούτιν.
Τότε το 1864 ο πολύ μεγάλος και αναγνωρισμένος παγκοσμίως Ρώσος συγγραφέας Φίοντορ Ντοστογιέφσκι, βαθιά
ορθόδοξος χριστιανός ήταν κήρυκας της Κατασκευής του
Ρώσου Χριστού!!! εννοώντας την αντίθεσή του προς τον καθολικισμό, ο οποίος μέσω του Βατικανού μετέτρεψε τον
Χριστό σε Ρωμαίο Αυτοκράτορα και συνακόλουθα ο καθολικισμός και το Βατικανό είχαν μετατραπεί σε συνέχεια της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όπως γράφει ο Σεραφείμ Ξενόπουλος στο βιβλίο του «Δοκίμιο Ιστορικό περί Άρτης και
Πρεβέζης», το 1870 χτίσθηκε και στο Βουργαρέλι εκκλησία
του Αγίου Παντελεήμονος. Η Ρωσική Εκκλησία μέσω της
βουλγαρικής εξαρχίας επέλεξε τα χωριά Νησίστα και Βουργαρέλι για να χτίσει εκκλησίες του Αγίου Παντελεήμονος,
διότι για μεν την Νησίστα ήταν συμβολική και εδραία η σλαβική πεποίθηση ότι το όνομα ΝΗΣΙΣΤΑ προέρχεται από το
σλαβικό ΝΙΣ που ήταν η πατρίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στο δε Βουργαρέλι οι Βούλγαροι επιδρομείς είχαν εγκατασταθεί το 950 μ.Χ. (εξ ου και το όνομα Βουργαρέλι).
(Αφήγηση Χαρ. Αράπη, δασκάλου, αποφοίτου του Ιεροδιδασκαλείου Άρτας).
Τότε, το 1864 Ρώσος πρόξενος στην Άρτα ήταν ο Βαρζέλης
που ήταν και επιστάτης του μεγαλοτσιφλικά Καραπάνου.
Καϊμακάμης του χωριού μας ήταν ο συγχωριανός μας Καραγιάννης, ο δισέγγονος του οποίου εκδίδει σήμερα στην
Άρτα την εφημερίδα «Αμβρακία» στην οποία έχει δημοσιεύσει παλιότερα και τα απομνημονεύματα του προπάππου

του. Δώρισε δε τότε η ρωσική εκκλησία σε όλες τις ελληνικές εκκλησίες Ευαγγέλια, ιερά άμφια, καμπάνες και ιερά
σκεύη. Οι παλιότεροι παπάδες από το 1864 και εντεύθεν φορούσαν ιερά άμφια λίγο προς το μωβ και όχι κόκκινα (ίσως

Τέτοια άμφια
κάποιοι γέροι να θυμούνταιτον παπαΛάμπρη).
βλέπουμε να φορούν σήμερα οι Ρώσοι παπάδες. Οι δικοί
μας παπάδες φορούν μωβ άμφια μόνο τη Μεγάλη Εβδο μουέδειξαν την κολυμμάδα, και στα παιδικά μου χρόνια
 εκκλησίας μας που
 κάπου έγραφε
 «δωρεά της
πήθρα της
Ρωσικής Εκκλησίας». Η ταλαντούχα

 συγγραφεύς
 και υμνή-
τρια, Όμηρος θάλεγα της Ροδαυγής, Παναγιώτα Λάμπρη,

 Τι να κάνω μου λέει
επειδή είναι και ορεξάτη ερευνήτρια
(βιαστικά ο γιατρός Χρήστος
άσε τώρα Γιώργο
 Χουλιάρας,


πρέπει να βγάλω τα αντίγραφα
απελευθέρωσης
της
Νησί

στας για την Παναγιώτα) θα μπορούσε να αντλήσει ενδεχο

μένως περισσότερες πληροφορίες αναδιφώντας στα Γενικά
Αρχεία του
 Κράτους στην Άρτα, αν βέβαια
 έχουν ταξινομη
θεί τα αρχεία του
στην Άρτα.
 Ρωσικού
 Προξενείου


Ο Χρήστος Χρηστοβασίλης γράφει «ακριβέστερα αναθε της Ρωσικής εκκλησίας, διότι
ματίζει» αυτή την επέμβαση
εξαιτίας
πολύτιμα
 της επέμβασης αυτής
 εξαφανίστηκαν

ιστορικά αρχεία, κάθε χωριού. Συγκεκριμένα
 τότε οι καλόγεροι και οι παπάδες τα συμβάντα του χωριού τους τα
έγραφαν στα ιερά βιβλία, ευαγγέλια, μηναία κ.λ.π. Απαραίτητος όμως όρος για
τα ρωσικά (τυπωμένα
όμως
 να πάρουν


στην ελληνική γλώσσα) βιβλία ήταν να επιστρέψουν όλα τα

παλιά βιβλία. Έτσι χάσαμε δια παντός τις σημειώσεις που




υπήρχαν στα παλιά βιβλία. Να σημειώσω
τέλος

 ότι τότε
(1864) η εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής
προοριζόταν


 για


μοναστήρι (οι παλιοί
θυμούνται ακόμα
την περιτοίχιση,




τότε (1864) το εμ«κουλούρι» τη λέγανε), διπλασιάσθηκε



βαδόν τηςεκκλησίας και χτίσθηκε
το «γυναικείο».
  Επεκτάθηκε περιμετρικά
το
χαγιάτι,
στο
υπέρθυρο
δε
της
πίσω


 

 σκαλισμένη


πόρτας (γυναικείο)
υπάρχει
η ημερομηνία
1864.







 καμπαναριό
 στο οποίο αναρΤότε χτίστηκε και το σημερινό

 τότε η εκκλησία
  μας κα- 
τήθηκε μεγάλη
καμπάνα.

 Μέχρι
λούσε τους
(επιμήκης
πλακοειδής

   
  πιστούς

με το σήμαντρο



σιδερένια ράβδος).
    


Η ρωσική καμπάνα ήταν πολύ βαριά
και μεγάλη και μετά







από κάμποσα
 χρόνια έπεσε και ράγισε.
 Ηκαμπάνα που υπάρ-
χει σήμερα είναι δωρεά
των
Ι. Μάρη, Β. Μάρκου και Β.







Αράπη όπως φαίνεται από σκαλισμένη
επιγραφή
πουυπάρ





 σήμερα. Και οι τρεις δωρητές
χει πάνω στην καμπάνα και

 

 Νησί-
ήταν τότε
οικονομικοί
της
 «σημαντικοί»
   παράγοντες
στας. Απόγονοι των
Μαραίων,
Μιλτιάδης
Μάρης κ.λ.π.





 ζουν 
 ίδιο μέρος που
 ζούσαν τότε, ο Β. Μάρκος
ακόμα στο
ήταν










από το Σουμέσι
και έκτισε το 1924 το μεγαλύτερο πέτρινο
 Ξενοφώντα
 το οποίο σήμερα

σπίτι στο χωριό
   ανήκει στον
Δασκαλάκη
  και αριστερά
   πάνω, όπως
 το κοιτάζουμε
 
 από το
δρόμο, φέρει και την ημερομηνία ανεγέρσεώς του 1924

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Από τον Γιώργο Κ. Μάνο

(σήμερα νομίζω ότι η γενιά του έχει χαθεί από το χωριό) και
ο Βασίλης Αράπης ήταν παππούς μου (πατέρας της μητέρας
μου).
Παρόλα αυτά στη συνείδηση των Νησιστιωτών (Ροδαυγιω παρέμεινε

 πολιούχος
 
τών σήμερα)
σαν
του χωριού μας η
Αγία Παρασκευή,

που τιμάται από την
 εκκλησία μας την 26
Ιουλίου. Η Αγία Παρασκευή η Ρωμαία (αυτή τιμάμε στο
 και όχι την Αγία Παρασκευή

 Επιβατηνή)
χωριό μας
την

 2 μ.Χ. αιώνα και αποκεφαλίσθηκε


έζησε στη Ρώμη
τον
από
τον Διοκλητιανό

 (τηνπρώτη φορά της
 χάρισαν τη ζωή γιατί

θεράπευσε τα μάτια του αυτοκράτορα). Λέγεται ότι αποκε

 της, λέει ο
φαλίσθηκε
στη Νικόπολη,
το ακέφαλο δε πτώμα
 βρίσκεται

 χωριό της Θεσπρωτίας (Κυθρύλος ότι
σε ένα
ριάκι αν
κοντά στο
 θυμάμαι,
 λέγεται)

 Καναλάκι. Στον τάφο

της δε έχει ανεγερθεί και υπάρχει και ομώνυμος ιερός




ναός.
Η Αγία Παρασκευή
προστάτης
των ματιών και

 θεωρείται


είναι κατ’ εξοχήν Ηπειρώτισσα
Αγία και κατ’ εξοχήν
 
 προτίμηση του Κοσμά του Αιτωλού. Ο Κωνσταντίνος Διαμάντης
 του ερευνά τον
 λόγο που η Αγία Παρασκευή

στα κείμενά
η
Ρωμαία είναι κατ’ εξοχήν «Ηπειρώτισσα»
Αγία.

 Και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τούτο οφείλεται

 στον Κοσμά τον

Αιτωλό. Όμως πάρα πολλές εκκλησίες της Αγίας Παρα  πριν ζήσει ο Κοσμάς ο Αιτωλός.

σκευής είχαν ανεγερθεί
Όπως π.χ. ο ναός της
«Κό Αγίας Παρασκευής

 στην περιοχή

πανος» δίπλα στα Πιστιανά,

 που κατά τον Σεραφείμ Ξενόπουλο, κτίσθηκε πριν τετρακόσια και πλέον χρόνια.
  με αγριότητα
 και καταστράΛεηλατήθηκε

 ο ναός
  αυτός
φηκε τελείως το 1693
  από τις ληστρικές
  ορδές
 του


 Λυμπεράκη Γερακάρη.
Σήμερα
ακόμα φαίνονται
τα βγαλμένα




 στις τοιχογραφίες που
 σώζονται.
 Είναι ανεμάτια των Αγίων
 μέχρι
  σήμερα
 το ότι
 τα χωριά
ξήγητο μενυπαρκτό
  όμως
που έχουν
Πολιούχο
την
Αγία
Παρασκευή
έχουν






  φιλικές

 μεταξύ
  έχουν μη φιλικές

σχέσεις
τους
ενώ
σχέσεις
με τα










 έχουν Πολιούχο

 π.χ. Πράμαντα

χωριά που
την Παναγία,
(πο








λιούχος Αγία
Μελισσουργοί
 Παρασκευή),


(πολιούχος η Πα-
ναγία). 









 ότι τότε (το 1693) πριν 320
Σημειώνουμε
εδώ
χρόνια
δη 
     
   
 και
λαδή, τα Πιστιανά
το Βουργαρέλι ήταν τα πλουσιότερα






 

χωριά της Άρτας,
διότι
πλή
 τα Πιστιανά και
 το Βουργαρέλι
ρωναν για προστασία
στο
Βενετό προβλεπτή
στη Λευκάδα







  χωριάπλήρωναν γιαπροστα-
από 20 ρεάλια, όλα
δε τα άλλα

 


 10 ρεάλια,
 από
  μόνο
σία λιγότερα
η δε Νησίστα πλήρωνε
5
 με ένα
 πρόβατο.
ρεάλια. Τότε
 ρεάλι αγόραζες
  ένα
  Το Βενετικό έγγραφο
 που συγκαταριθμεί
    την
 φοροδοτική
  ικανό-
 1693,
τητα όλων των χωριών της
Άρτας, το
το

 είναι





παλιότερο έγγραφο που αναγράφει
το όνομα του χωριού

   

μας Νησίστα.
  



         
 

















   




 
 










 





ɹƫƱƳƵ˃
ƫƶƴƬƤƴƵƬƭƽ
 Ƙ˃











ƴƨƬƲƟɫƮƨƦƨ©ɧƯƵƟĀ


 ƵƲƱ̪ƴƨƵʻ

  ƴƨƬƲʻ


ʇƧƬƤɛƯƱƴƵƪƭƤˁ
ƪƸƵơ

  
ƌʻ ƤƲƤƫƠƴƱƶƨ ƴƵʿƯ ɗƦƟƪ ƴƤƳ ƢƤ
 ƤƬƧƬʻ
ưƨƬ
ƷƲƽƯƬƤ
ƵƿƲƤ,
ʿƯ
ɗƭƱƾƴƺ









ʸƴƱƶ
Ƭʻ
ƠƲƤ
˾Ƴ
ƱƢƲƤƴƤƯ
ƭƟƵƬ
ưƨĀ





ʄƴƵƱƲƢƤ Ʊ˅ ƨʟƺƧƬƟƩƨƬ ɗƲƿƤƵƤ ɗƦƟƪƳ,

    






ƬƮƬƟª ƭƬ


 Ƶ˃ ƟƫƪƤ
ƸƺƲƬƴƵƽƐơƭƤƨƴƵʿ
ƭƤˁ
    
  
 ˾ƳɫƥƤĀ
ƫƶƴƢƤƳ ƭƤˁ ɴƲƺƻƴƱ̪
 

ƦƲƤʿ
   ɗƲƸƢƩƤƯƨ

ɗƠƴƺƳ
   Ƙ˃  «ɧƯƵƟưƨƬ
 ƐƢƤ ʄƴƵƱƲƢƤ ɗ˃

ƷƲƽƯƬƤƵƿƲƤʿƯɗƭƱƾƴƺ
ƬƮƬƟªƵʿ
ƷƱƲʻ




ƮƤƯ ƴƵʻ
ƵƨƯƨƭƨƧƟƭƬƤ
ƭƟƵƬ
ƴʻ
ƠƮƬ
ɗƮƮʻ





ƤʟƵʽƳ Ʊ˅ ƴƤƯƢƺƳ ɗƭƱƾƦƱƯƵƤƬ ƴƵʻ ƴƸƱĀ









ƴƭƱ̪ƲƱ
ƧʽƯƵ˃ ƨʉƨ
 ©ƈƮƶƭƽƩƪª

 ƓʣƵƨ
  ƭƱƭƭƬƯƺƽ
   
Ʈƨ̛Ƥ ƴƵʻ ƐƐƉ ƴƵˁƳ ƴƶƩƪƵơƴƨƬƳ ƤƳ. ɡƳ

Ưʻ ƵƱ˅Ƴ ƨƵƲơƴƨƬ
   Ƶ˃ ƨʉƤƯ
   ɧƭƨƢƯƪ
ƵʿƯ
ƨʇƧƤƯƨ
ƎƱƯƵʻ
ƴƵʿƯ












 

  Ƶ̍Ƴ ƵƟưƪƳ
ƇƱƶƵƱ̪ƴƤƯƵʻ
ƦƮƶĀ 

 Ƶ˃ ƧƟƸƵƶƮƱƴƵʿ


ƲƱƥƮƪƤƵƬƴƫƱ̪ƨƤƵƠƲƨƳƭƤˁ ɗƧƨƮƷƱƢ: ƫʻ

ƽƲƵƤ
  ƤƬƧƬʻ
ƹƤƸƱƾƮƨƶƨƭƟƵƬ
 


ƭƽƩƪ Ƶ˃
ƭƤˁ

ɧƯƨƲƦƱƾƴƤƨ ƴʻƯ
  ƦƨĀ  ƴƵƨƭƽƵƤƯƴƭƶƷƵơƴʻƯƯʻ
  
 ƵƱ˅Ƴ ɸƲƺƨƳ Ƶ̍Ƴ ʄƴƵƱƲƢƤƳ

 ɫƦƮƨƬƷƤƯ
  ʽ  ɗƽƮƤƶƴƪ
   
©Ɛʻ
ƵƢ
ƭƟƯƨƬɴ
ƭƶƲƢƤɧƭƨ̛©ƲƿƵƪƴƨƤƲƤưƨĀ








ƮƱ̪ƴƤƯ
ƨƬƲƟƩƱƯƵƤƯ
ƨƵƤưƾ
   ƨʟƵƶƸƬƴƠƯƤ
  


ƤʟƵ̍Ƴ ƴʽ ƤƲƽƱƬƨƳƭƤƵƤƴƵƟƴƨƬƳ ɭʻƯƥƲƱĀ



  ƯƨƠƯƱƳʔ

    ƧʽƯƭƤƮƽƥƮƨƨƧƬƽƵƬ

 ƵƱƶƳɲƯƤƨƴƪƠƲƬƦƶƲƢƩƱƯƵƤƳʔ
ƐƟƯƱƳƱ˅
 
  
 ɗƧƨƮƷƽƳ


ƯƵƱƷƺƯƟƩ̋ ɴ ƴƶƯƨƢƧƪƴƢƤƳ ʘƵƬƨʇƤƴƵƨɗƧƾĀ
 

 


 Ưʻ
 ƥƟƮƱƶƨ
 ɗƲƸʿ

ɹƵƤƯʗƲƫƬƤɗƭƽƤ
  

Ʊƶ ɗ˃
 Ƶ˃ ƴƸƱƮƨ̛Ʊ
 ɷƫƨƮƨ
 ƥƟƮƨƬ
ƯƤƱƬ ƦƬʻ ƵƠƵƱƬƨƳ ƫƶƴƢƨƳ əƳ


   ƧʽƯ

 Ƶʻ ƨƲƬƴƴƽƵƨƲƤƤƬƧƬʻ
©ƔƤƴƤƮƨƢƹƤƨƵ˃
ƸƨƲƱƾƮƬʽ
ƦƮƶƭƽƩƪªƸƤĀ






ƱƶƭƬʻ
ƴƵ˃
ƴƵƽƤƵƱƶƱʣƵƨɗ˃
Ƶʿ
ƴƱƾƤ





ƨƵƤƯƱƢƤƳƧƬƽƵƬɴ ʔƧ˃ƳƵƱ̪ ƸƲƬƴƵƬƤƯƱ̪
ƨʉƯƤƬ

 


 



ƴƭƱƦƠƮƤƴƨ
ɗ˃
ƧƢƮƤ
ʔ
ƨƬƲƤƸƵơƲƪƳ
©ƦƬʻ








ƱʣƵƨ ɗ˃
ƘƤƲƤƦƠƯƱƳ
ƷƤƬƯƽĀ
  Ƶʿ  ƦƮƶƭƽƩƪ


ʔƧ˃ƳƫƶƴƬƤƴƵƬƭơɗƴƭƪƵƬƭʿ ƭƤˁ ƤƲƵƶƲƬƭơ



 

ƴƶĀ  Ưʻ
  ƭƱƮƮơƴƱƶƯ
   Ưʻ ƦƨƮƟĀ

     ƥƟƮƨƬƵʻ
Ƶʻ ƸƠƲƬƤ


ƵƤƯɬƵƱƬƱƳƯʻ
  ƭƮƟƤƵƤ©ƘƢ
¨ʽƯ ƨʉƯƤƬ Ƨʽ ƭƤƫƽƮƱƶ ɗƢƫƤƯƱ Ưʻ ưƪƨƲƿĀ

 ƵƪƳ ƭƤˁ


 











¨ʽ

 ƦƨƮƟƴƤƯƨ
ƥƤƢƯƨƬ
ɗƯƪƴƾƸƪƴƨ
    ɴ ƤƟ
ƴƱƶƯƤƲƽƱƬƨƳɵ ƭƤˁ ƸƨƬƲƽƵƨƲƨƳɴƠƲƨƳ ɗ˃
 
ƎƤƫƢƴƤƯƨ

ƵƨƮƬƭʻ
 ƤƬƧƢ Ʊƶª

   ƴƱƶƨª
ƴƵʻ
ƫƲƤƯƢƤƵƱƶƳƭƤˁ
Ƨʽ
ƬƮƱ̪ƴƨƭƤƯƨƢƳƇƮƠĀ











ɭƭƨ̛ƯƱƳƧʽƯɫƥƦƤƩƨƮƠưƪƎƬʘƴƱƧʽ
ƬƮƱ̪ƴƨ




ƤʟƵʽƳƵƱ̪ ƨƲƬƴƵƤƵƬƭƱ̪ Ʊ˅ ɗƭƱƮƱƶƫƨ̛.









 







ƤƯƨ Ƶʿ
ƧƤƴƭƟƮƤ
ƵƱƶƳ
ƵƿƲƤ ʘƮƱƬ ƥƱƶƥƱƢ
  ƟƯƤƱƶƯʻ

   



ƵƽƴƱɧƠƨƯƨɴ
ƟƫƨƬƵƽƴƱƨĀ



ɼ ʄƴƵƱƲƢƤ ƨʉƯƤƬ
ɗ˃
Ƶ˃
ƥƬƥƮƢƱ
©ƕƺƪƱˁ











ƴƤƴƵƬƴƠƯƱƬƉʉƸƨƴƭƾƹƨƬƭƬɫƦƮƨƬƷƨʽ
 
      Ƶʻ
ƦƟƮƺƯƨƭƤˁ
ƨƲƬƠƲƦƨƬƤƐʽ
   ɴ ƧƬƭơƤƳɴ
ƭƤˁ ƈƲƤƬƭƾƮƱƬª ƵƱ̪ ɗƦƤƪƵƱ̪ ƧƤƴƭƟƮƱƶ


  ƮƤĀ








  ɗƱƷƟƴƬƴƨ
 Ưʻ
 
ƱƮƮƟ
ƵƨƮƬƭʻ
ƎƬ  ƸƵƟƲƤ
 ƬƮơƴƨƬ
¨ƪƪƵƲƢƱƶ ƑƤƵƴƬƱ̪ Ʊ˅ ƵʿƯ ƤƲƤƫƠƵƨƬ
 Ƭʻ Ƶ˃ ƸƨƲƱƾƮƬ
 Ƶ̍Ƴ ƽƲƵƤƳ Ƭʻ ƵʿƯ
 
ƤƮƟƪƵƪƳ«ʩƴƵƨƲƤ





 ƦƾƲƬƴƨƭƤˁ
 ƏƽƵƪƳ ƔƠƵƲƱƥƬƵƳ

ƤʟƵ˃
  Ʊ˅ ˾ƳƨʉƨƦƲƟƷƵƪƭƨƴƵʿƯƯơƪƱƶ




ɗ˃ Ƶ˃ ƥƬƥƮƢƱ Ƶ̍Ƴ
©ʚ




  ƵƱ˅ƳƭƱƢĀ





ƵƤưƨ
ʽ
ƤƲƟƱƯƱ
ƗƵʻ
ƟƦƱƶƮƟ





ɗƯƨưƢƵƪƮƤƗƵʿƯƤʟƮʿ
ƦƬʻ
Ƶ˃
ƴƶƴƴƢƵƬƱƥƲƬĀ
 

ƭƤƬƲ˃Ƴ Ƶ̍Ƴ ƴƱƭƱƮƟƵƤƳª
ɧƭƧƽƴƨƬƳ ©ƔƤĀ



   ƵƪƳ ɫƵƲƨĀ


  

ƸƤƯ
ƧƟƭƲƶƤ
©ƐʿƯ
Ƶʿ
ƴƤƵƤƮ˾Ƶƨ
Ƶʿ
ƦƮƶĀ






ƵƟƭƪª:
Ƶ̍ƳƵƟưƪƳƵƱƶƵƤƤƬƧƬƟ©ƗƭƤƲƿĀ




 ƴƭƽƵƤƯʽ


 


 
 ƸƲƶƴƟ Ʊƶ
  ƦƬʻ Ƶ· ʗƯƱƤ

 ɨƯ˃Ƴ ƯƱƶƨƭƟƵƬªɛƭƱƶƴƨɬƯƤƯɗ˃
ƵƱ̪ ƌƨƱ̪!»,
   ƭƽƩƪ
  
   
 
©« Ƙ˃ ¨ƨƭƠƥƲƪ ƵƱ̪  1943,
ɗƲƸʿ
ƵƱ˅ƳƴƶƤĀ


  Ƶ˃ ƤƲƤĀ
 
 ƧƿƴƤƨʘƮƪƱʣƵƨƬʻ
  ɹƵƤƯ
ƨʉƨưƠƯƱƤ©Ɨ˾ƳƵʿ
 
 ƵƱƶ - ©ƨƬƲƤƸƵơƲƪƳª
ɗƭƽƤƸƨƬ̷ƯƤƨƢƯƤƳƭƤˁ
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 ƧƬƮƤƯƽ
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ƧƟƴƭƤĀ
 

Ƶʻ
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  ƧƶƯƤƿƴƨƵƨɧƴƨ̛Ƴ
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 ƴƵ˃
 ƴƢƵƬ   ƵƱƶƽƮƬƳ̍ƲƨƵʿ
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ƴƤƵƤƮ˾Ƶƨƴ˾ƳƤƲƤƭƤƮ̷,






ƴƶƴƴƢƵƬƱ ƦƬʻ Ƶʻ ƤƬƧƬƟ
ƈƾƲƬƴƤ
ƵƱƶ ʚ
ɛƮƮƱƳ
ɫƦƯƨƹƨ
©ƯƤƢª
ʔ
ƨƬƲƤĀ









   ɘƤƲƵƢƤª
  ơƲƤƯ

   ƨʉƨƴƵ˃
  ƤʟƵƢƭƲƶƷƱƦƠƮƤĀ
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 ƲƱƴƱƸʿ
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 ƮƢƦƱƸƵƾƪƴƨƵ˃

 



«ƈƬƤƵˁ ƧʽƯƵʿƯɫƵƲƺƦƨƳƴƵ˃
ƴƸƱƮƨ̛ƱƭƤƲĀ
ƴƵʿ
ƴƵƬƦơƗʽ
ƭƱƶƧƱƾƯƬƯʻ



 












ƫƲƤƯƢƱƵƱƶʽ
Ƶ˃ ƭƨĀ
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Ưʻ
   ƭƽƯƵƨƶƨƯʻ
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ʿ
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ɗƱƨƢƯƨƬ
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ƭƤˁ





   





 
   
  ƎƤƵƤƮƟƥƤƬƯƨƳ
  ƨƦƟƮƪ
 ƱƶƭƶƲƢƤƯʻ ƟƲƨƵƨƮƢƦƱª
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 ƴʽ ƭƟƫƨ  ƴƶƴƴƢƵƬƱ

 ƟƵƬƤƵƪƳƽƯƱƱ˅
    Ƶʻ ƴƭƱƵƨƢƯƬƤƩƤƯ
ɴ ƧƤĀ

ƵƤƯ ɗ˃
ɗ˃ Ƶʻ
 ƭƨƢƯƪ Ƶʿ ƠƲƤ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει

Κούλουμα και με Erasmus.
Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών και Χωριανών γιορτάστηκαν τα κούλουμα στην πλατεία Ροδαυγής. Ο καιρός ανοιξιάτικος και ιδανικός για υπαίθρια απόδραση.
Η Κοινότητα με τον Σύλλογο Γυναικών Ροδαυγής διοργάνωσαν με επιτυχία την εκδήλωση. Προσφέρθηκαν 2 καζάνια φασολάδα, λαγάνα, χαλβάς, ελιές, τουρσί,
τσίπουρο, κρασί και αναψυκτικά. Τα παραπάνω ήταν προσφορά του Δήμου, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Αγίας Παρασκευής και ιδιωτών.

Τα Καταστήματα της πλατείας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Αγίας Τριάδος Σουμεσίου παραχώρησαν τραπέζια και καθίσματα.
Το παρόν έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψαθάς
και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Χαρακλιάς.
Ταυτόχρονα η Ροδαυγή, την Καθαρά Δευτέρα, απετέλεσε τόπο συνύπαρξης σπουδαστών και συνοδών εκπαιδευτικών από διάφορες Χώρες της Ευρώπης (Κροατία,
Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία και 1ο ΕΠΑΛ Άρτας). Απόλαυσαν ήλιο και το πρωινό καφεδάκι στην πλατεία. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα κούλουμα και χόρεψαν
Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Επί πλέον επισκέ-

φθηκαν τον Ναό της Αγίας Παρασκευής, το λαογραφικό

μουσείο, περπάτησαν στο Χωριό και φωτογραφήθηκαν σε
διάφορα σημεία.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας χαιρέτησε την παρουσία
σπουδαστών και συνοδών, ευχήθηκε για καλή διαμονή
στα μέρη μας, ενημέρωσε σύντομα για τις δραστηριότητες του Χωριού και ευχαρίστησε τον Σύλλογο Γυναικών
για την συνεργασία στα πλαίσια της επίσκεψής των. Σε
κάθε έναν απ τους επισκέπτες του erasmus προσφέρθηκαν τοπικά προϊόντα όπως τσίπουρο, λικέρ, μέλι και ρίγανη. Επίσης διαφημιστικό φυλλάδιο και DVD με
δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλλόγου και των υπολοίπων φορέων.
Στον «Φιλόδημο» οι αθλητικές εγκαταστάσεις.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης Μαρτίου 2019 ψηφίστηκε ομόφωνα εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την
υποβολή μελέτης και αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα
«φιλόδημος» του Υπουργείο Εσωτερικών, έργου αθλητικών εγκαταστάσεων στη Ροδαυγή.
Πρόκειται για τον χώρο που παραχώρησε η Διεύθυνση
Δασών Άρτας στη θέση «Μεσοβούνια» και σύμφωνα με
την μελέτη πρόκειται για γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5 και
αντισφαίρισης.
Συντήρηση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτας - Ροδαυγής
Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της 4ης Επαρχιακής οδού Άρτας - Ροδαυγής πραγματοποίησε η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Κυρίως
από την περιοχή "Κιάφα" μέχρι την Δαφνωτή.
Στα όρια της Ροδαυγής και μετά από έγγραφο της Κοινότητας αντιμετωπίστηκαν καθιζήσεις οδοστρώματος και
έγιναν ασφαλτοστρώσεις ιδιαίτερα στην περιοχή "κακολάγκαδου". Κατασκευάστηκαν λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) και σωληνωτα.
Ταυτόχρονα καθαρίστηκαν οι τριγωνικές τάφροι και
τώρα κόβονται τα δένδρα ή κλωνάρια και από τις δύο
πλευρές του δρόμου.
Στο Let s do it Greece 2019 η Ροδαυγή.
Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, μια ημέρα αφιερωμένη
στον εθελοντισμό και το περιβάλλον η Κοινότητα με την
σύμπραξη του Δήμου Αρταίων και την συνεργασία του
Συλλόγου Γυναικών και των «φίλων του Άμμου», συμμετέχει για όγδοη συνεχή φορά στη δράση Let’s do it
GREECE 2019.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πανελλαδική ταυτόχρονη
περιβαλλοντολογική δράση, που βασικό σκοπό έχει τη
διάδοση του μηνύματος του εθελοντισμού πραγματοποιώντας δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής
αναβάθμισης της Χώρας.
Στο Χωριό μας οι δράσεις που προγραμματίζονται, ανάλογα και με τον αριθμό των συμμετασχόντων θα είναι:
α. Καθαρισμός σκουπιδιών της Επαρχιακής Οδού κατά
μήκος των ορίων της Κοινότητας.
β. Καθαρισμός κεντρικών Δημοτικών οδών με έμφαση
στην πλακόστρωτη.
γ. Καθαρισμός δεξαμενής και γεώτρησης στην περιοχή
«Ψιλή ράχη».
δ. Καθαρισμός στην πηγή «Μπέσικο και Κακολάγκαδο».
ε. Καλλωπισμός παρτεριών και φύτευση λουλουδιών.
Σημείο συνάντησης η Πλατεία για παραλαβή εργαλείων,
ειδών καθαριότητας (γάντια, σακούλες κλπ), λουλουδιών
και κατανομή τομέων ευθύνης.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στην αίθουσα της ταβέρνας "Ροδαυγή" ο Σύλλογος Γυναικών Ροδαυγής έκοψε την πίτα του.
Παρά το ότι έβρεχε ασταμάτητα, αυτό δεν στάθηκε ικανό να εμποδίσει την προσέλευση. Ο
Σύλλογος Γυναικών προσέφερε καφέδες, αναψυκτικά και τσίπουρο.
Τυχεροί της εκδήλωσης, η Γιαννούλα Γεωργίου
συζ. Ιωάννη, που κέρδισε το πρώτο φλουρί, το
οποίο αντιστοιχούσε σε μια συσκευή τηλεφώνου, προσφορά του Συλλόγου Γυναικών και ο

Σημαντικά λόγια που
έρχονται από πολύ παλιά
Δυόμιση χιλιάδες χρόνια πριν, που ο Αριστοτέλης
έγραψε τα «Πολιτικά» αποδείχθηκε όχι μόνο επίκαιρος
και σοφός, αλλά φάνηκε να ήξερε τον σχεδιασμό όσων
ήθελαν να εξοντώσουν το λαό ο οποίος είναι ο ίδιος από
τότε μέχρι σήμερα.
Αλλά και ο Πλάτωνας είχε σκιαγραφήσει πλήρως το αποτέλεσμα όσων ήταν άβουλοι και αμέτοχοι στα κοινά με
αποτέλεσμα να φέρνουν πάνω από τα κεφάλια τους επικίνδυνους και καταστροφικούς κυβερνήτες. Το ίδιο
όμως φαίνεται να συμβαίνει μέχρι και σήμερα.
Διαβάστε στο παρακάτω απόσπασμα την σημασία των
λόγων τους:
Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες,
αφενός για να συντηρείται με τα χρήματά τους η
φρουρά του καθεστώτος και αφ ετέρου για να είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για
επιβουλές.
Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που
εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά.
Αλλά και ο Πλάτωνας είχε γράψει για τον λαό:
Κάθε λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν. Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωμένος από εκείνους
που εσφαλμένα πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι.
Όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι να
εξουσιάζονται πάντα από ανθρώπους κατώτερούς τους.
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Παντελής Γεωργογιάννης το δεύτερο, που αντιστοιχούσε σε συλλογή Tupperware, προσφορά
του Πολιτιστικού Συλλόγου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιώργος Ν. Μάνος και Περικλής Γεωργογιάννης και εκ μέρους των
"φίλων του Άμμου" οι Χρήστος Θεοχάρης και
Λάμπρος Μπάζος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ

Την 1η Μαρτίου 2019 με απόφαση του
Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων προάχθηκε ο Ταξίαρχος Μάνος
Ιωάννης του Γεωργίου στο Βαθμό του
Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε στο
ΓΕΕΘΑ, ως Διευθυντής Οικονομικής Επιθεώρησης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

1. ΔΙΑΜΟΝΗ
Παραδοσιακοί Ξενώνες
α) «ΑΡΑΧΘΕΑ» στη Λάψαινα
7 αυτόνομες κατοικίες τεσσάρων ατόμων
Τηλ. 6978470819 www. likaki@otenet.gr
β) «ΜΑΡΟΥΣΙΩ» στην είσοδο της Ροδαυγής
8 επιπλωμένα 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
πλατείας 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

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

✔ Η Αδελφότητα Ροδαυγής σε συνεργασία με συγχωριανό μας, ο οποίος δεν επιθυμεί να γνωστοποιηθεί το
όνομά του προέβησαν στον καθαρισμό του χώρου,
του δυτικού μέρους της εκκλησίας (Αγία Παρασκευή). Ο καθαρισμός περιελάμβανε κόψιμο των χόρτων και καλλωπισμό των δέντρων. Η Αδελφότητα τον
ευχαριστεί πολύ για αυτή την προσφορά και του εύχεται να είναι πάντα καλά.
✔Με κάθε επισημότητα, παρουσία πλήθους πιστών,
πραγματοποιήθηκε ο φετινός εορτασμός της Πολιούχου Άρτης Αγίας Θεοδώρας χοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ.κ. Καλλινίκου,
του πρώην Μητροπολίτου Άρτας κ.κ. Ιγνατίου και του
Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνού.
✔ Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο (23 και 24 Μαρτίου) οι εκδηλώσεις για
την Ημέρα Μνήμης της Εβραϊκής Κοινότητας Άρτας,
με αφορμή τη συμπλήρωση 75 ετών από τη σύλληψη
των Αρτινών Εβραίων (24 Μαρτίου 1944) από τα Γερμανικά Στρατεύματα. Οι εκδηλώσεις έγιναν για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά από το Δήμο Αρταίων, ενώ μεταξύ
άλλων, παρέστη και ο Πρόξενος της Γερμανίας στη
Θεσσαλονίκη Βάλτερ Στέχελ.

ΕΥΧΕΣ

Το ΔΣ της Αδελφότητας
Εύχεται στους απανταχού
Χωριανούς και φίλους ένα

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΠΑΣΧΑ

