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

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

Είναι νόμος κεφαλαιώδης, αυτονόητη αρχή κάθε οργανω-
μένης συνύπαρξης ανθρώπων: Για να λειτουργήσει η συνύ-
παρξη, απαιτείται κοινός γλωσσικός κώδικας συνεννόησης.
Όταν νοθεύεται ή αλλοιώνεται η γλώσσα, είναι αδύνατη η
συνεννόηση.
Γνωστό και το θυμοσοφικό απόφθεγμα του Γιάννη Τσα-
ρούχη: «Στην Ελλάδα είσαι ό,τι προφτάσεις να δηλώσεις».
Ο αδαής για την Τέχνη δηλώνει «φιλότεχνος», «φίλαθλος»
αυτός που είναι μόνο θεατής και ποτέ αθλούμενος, «σοσια-
λιστής», ο παγερά αδιάφορος για κοινωνικές προτεραιότη-
τες. Δηλώνουμε σαν προσωπική μας ταυτότητα την επιλογή
μας, όχι την κατάκτησή μας, προβάλλουμε αυτό που θα μας
κολάκευε, όχι αυτό που στοχεύουμε, τη λεοντή, το προσω-
πείο, όχι το πρόσωπό μας. Και η δική μας, των σημερινών Ελ-
ληνωνύμων η συλλογικότητα, είναι απεριόριστα ανεκτική,
αποδέχεται σαν αυτονόητη τη γλωσσική ασυδοσία.
Το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε ατομικές ναρκισσιστικές
πλαστογραφήσεις, στην αυτοκολακεία του εγώ. Επεκτείνε-
ται σε παρατάξεις, κόμματα, συσπειρώσεις συμφερόντων.
Γεννάει ιστορικές κιβδηλίες, στρεβλώσεις γεγονότων, την
αυθαίρετη ειδωλοποίηση ή δαιμονοποίηση προσώπων. Είναι
απίστευτη η ευκολία της σκόπιμης διαστροφής των ιστορι-
κών δεδομένων – να πιστεύει ένας λαός ακράδαντα το
άσπρο για μαύρο, το μαύρο για άσπρο.
Αποκαλούμε όλοι, αυτονόητα, «εμφύλιο» την παρανοϊκή ζα-
χαριαδική ανταρσία, όταν ξέρουμε τεκμηριωμένα ότι το 90%
του λεγόμενου τότε «δημοκρατικού στρατού» ήταν στανικά,
με τη βία στρατολογημένοι και το 100% των πολεμοφοδίων
και της τροφοδοσίας εισέρρεαν από τις όμορες χώρες του
σοβιετικού παραδείσου. Επιμένουμε να μην υπάρχει πόλη ή
χωριό στην Ελλάδα χωρίς ανδριάντα του Ελευθέριου Βενι-
ζέλου και δρόμο κεντρικό με το όνομά του (ξέχωρα η επω-
νυμία του αερολιμένα των Αθηνών) – αδιανόητη η
παραμικρή αναφορά στην πιο στυγνή δικτατορία που έζησε
η Ελλάδα (1915-1920) με αυτουργό τον ειδωλοποιημένο
Κρητικό Νάρκισσο. Κανένας δεν διακινδυνεύει να ψελλίσει
ότι, παράλληλα με την ευφυΐα και το ηγετικό τάλαντο, ήταν
και ο κεντρικός υπαίτιος για την απώλεια της ραχοκοκαλιάς
του Ελληνισμού, της Μικρασίας, ο κορυφαίος της ξιπασμέ-
νης υποταγής στο δόγμα «ανήκομεν εις την Δύσιν».
Στην Ελλάδα, όποιο κομματικό σινάφι προλάβει (και διαθέ-

τει την επιδέξια δολιότητα), διαμορφώνει την ιστορική συ-
νείδηση της απερίσκεπτης μάζας. Με αυτή την παγιωμένη
πρακτική σήμερα, όσα κόμματα καπηλεύονται την επωνυμία
της «Αριστεράς» μονοπωλούν και τον χαρακτηρισμό του
«προοδευτικού». Ακόμα και η παρανοϊκή νοσταλγία της λε-
νινιστικής-σταλινικής φρικωδίας συγκαταλέγεται στις «προ-
οδευτικές δυνάμεις» της πολιτικής. Την ίδια αίγλη και
γοητεία της «προοδευτικής» επωνυμίας καπηλεύτηκε ο λαϊ-
κισμός του ΠΑΣΟΚ που εξάρθρωσε κάθε λειτουργική άρ-
θρωση και αξιοκρατική δόμηση της κρατικής μας
υπόστασης. Όσο για την καραμανλική (διαχειριστική και
μόνο) Δεξιά, όχι μόνο δεν αντέταξε ποτέ κοινωνική αντιπρό-
ταση στην «αταξική» φενάκη και στον ΠΑΣΟΚικό αμοραλι-
σμό, αλλά πάντοτε μειονεκτούσε για την ατολμία της να
συμπλεύσει με την «προοδευτική» λοιμική.

Επανεξελέγη Πρόεδρος στην Κοινότητα Ροδαυγής για 3η συνεχή θητεία ο
Θεοφάνης Κίτσος. Ο συνδυασμός στον οποίο συμμετείχε «Όλοι μαζί για την
Ροδαυγή» κέρδισε τις εκλογές με 235 ψήφους έναντι 218 που συγκέντρωσε
ο συνδυασμός «Ροδαυγή τόπος να ζεις».
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους για την προτίμηση
και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στον συνδυασμό του, συνεχάρη όλους τους
συνυποψήφιους και τους εκλεγέντες. Τέλος ευχήθηκε δημιουργική θητεία
στο νέο 5μελές Συμβούλιο.
Ο Γιώργος Μάνος που πρώτευσε στον δεύτερο συνδυασμό δήλωσε σε δίκτυο
κοινωνικής δικτύωσης: Αγαπητοί συγχωριανοί σας ευχαριστούμε όλους για
την μεγαλειώδη στήριξη σας στην προσπάθεια μας να δοθεί ένα νέο όραμα
στην ΡΟΔΑΥΓΗ! Συγχαρητήρια για την νίκη στο συνδυασμό: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΡΟΔΑΥΓΗ»- την εκλογή του Νέου Συμβουλίου στο χωριό. Από την θέση
μας στο 5μελές συμβούλιο θα αγωνιστούμε για το όραμά μας. 

Το  Γιώργο  Κομζιά  τον  γνώρισα  σε  καιρούς,  που  η  καλημέρα  ήταν  άδολη  σαν  αδελ-
φοσύνη.  Μου  χάρισε  τη  φιλία  του.
Ως  εκπαιδευτικός,  μελετητής  και  δάσκαλος  παραδοσιακών  χορών,  ως  επιστήμων  και
συγγραφέας  έχει  σημαδέψει,  παραδειγματικά,  πρόσωπα  και  καταστάσεις.  Πιστεύει
στην  αξία  του  ανθρώπου  και  στην  πραγμάτωσή  της,  μέσα  από  τα  μηνύματα  της  αν-
θρωπιστικής  παιδείας.
Ανυποχώρητος,  πάντα,  στέρησε  από  τον  εαυτό  του  πολλές  από  τις  μικροχαρές  της
ζωής,  για  να  συγκεντρώσει  κομμάτι  κομμάτι  τα  απομεινάρια  του  λαϊκού  μας  πολιτι-
σμού  και  να  τα  παραδώσει,  πλούσια  κληρονομιά,  στη  γενιά  μας  και  τις  γενιές  του
αύριο. 
Ο  Γιώργος  Κομζιάς,  με  το  νέο  του  πόνημα  ‘’Η  Νησίστα‘’,  Τ.  5,  Αθήνα  2018‘’,  δια-

σώζει,  με  ευθύνη,  τα  κειμήλια  της  ιστορίας  και  του  λαϊκού  πολιτισμού  της  αγαπη-
μένης  του  γενέτειρας  και  τα  παραδίνει,  μνήμη  ακριβή,  στους  νεότερους.  Το  δηλώνει,
καθαρά,  ο  ίδιος  στον  συγκινητικό  του  πρόλογό  του:  ‘’πήρα  την  απόφαση  να  γράψω
αυτή  τη  μελέτη,  γιατί  πιστεύω  πως το  οφείλω  στη  Ροδαυγή,  ένα  χωριό  που  γεννή-

Με κάθε λαμπρότητα γιορτάστηκε το Πανάγιο
Πνεύμα στην Αγία Τριάδα Σουμεσίου το διήμερο 16
και 17 Ιουνίου 2019. Παρά την καταρρακτώδη βροχή
και την χαλαζόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα
της παραμονής της γιορτής, η συμμετοχή των πι-
στών στον Εσπερινό ήταν......ικανοποιητική και δεν
διαφοροποιήθηκε το πρόγραμμα  της εκδήλωσης
στη συνέχεια.
Ακολούθησε παραδοσιακό πανηγύρι μέχρι τις πρωι-
νές ώρες. Ο κλεισμένος χώρος στο καφενείο γέ-
μισε ασφυκτικά.
Ανήμερα της γιορτής τελέστηκαν ο Όρθρος, η

Θεία Λειτουργία και Αγιασμός. Σε όλες τις τελετές
συλλειτούργησαν Ιερείς και Ιεροψάλτες από άλλες
ενορίες.
Το παρόν στην Θεία Λειτουργία και στον αγιασμό

Ε κ λ ο γ ή   ν έ ο υ  σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  σ τ ο  χ ω ρ ι ό

Ο  Ε ο ρ τ α σ μ ό ς  τ η ς  Α γ ί α ς  Τ ρ ι ά δ ο ς  σ τ ο  Σ ο υ μ έ σ ι

Του Χρήστου Γιανναρά
Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 3.2.2019

O «προοδευτικός»
εμπαιγμός

Πριν λίγο καιρό, ως επίλογο ενός άρθρου μου έβαλα τις ακόλουθες φράσεις του συγγραφέα Μίλαν Κούντερα
(Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης, 1979), που λένε: «Οι άνθρωποι πάντοτε φωνάζουν ότι θέλουν να δημιουρ-
γήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το μέλλον είναι ένα απαθές κενό. Το παρελθόν σφύζει
από πρόθυμη ζωή. Το παρελθόν υπάρχει για να εκνευρίσει, να προκαλέσει, να μας βάλει σε πειρασμό να το κα-
ταστρέψουμε ή να το βάψουμε ξανά από την αρχή. Ο μόνος λόγος που οι άνθρωποι θέλουν να είναι κύριοι του
μέλλοντος είναι για να αλλάξουν το παρελθόν.»
Τις χρησιμοποιώ εδώ ως πρόλογο, όχι τυχαία, διότι, αφότου άρχισαν για άλλη μια φορά οι συζητήσεις και ελή-
φθησαν οι αποφάσεις για την αλλαγή της ημέρας, κατά την οποία θα χορεύεται το καγκελάρι της Λαμπρής,
ένιωθα πως ό,τι αφορούσε στον γιορτασμό του, ως παρελθόν, υπήρχε για να προκαλεί κάποιους να το αλλάξουν! 

Δεν μπορεί ν’ αλλάξει κάποια διάσταση ενός πατροπαράδοτου εθίμου, προκειμένου ν’ ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες, ίσως, ρω-
τήσουν πολλοί και θα ’χουν δίκιο. Οπωσδήποτε, ναι! Τότε, τι θέλεις να πεις, ίσως, αντιτείνουν άλλοι και πάνω σ’ αυτό θα ’θελα να εκφράσω
κάποιους προβληματισμούς μου σχετικά με την ουσία, όσων έχουν γίνει και οι οποίοι μπορεί να εκφράζουν κι άλλους. 

Μ ε  τ ο  θ ά ρ ρ ο ς  τ η ς  γ ν ώ μ η ς

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς   Χ ρ .   Κ ο μ ζ ι ά ς ,  
Η   Ν η σ ί σ τ α ,   τ ό μ ο ι   5 ,   Α θ ή ν α   2 0 1 8

της Παναγιώτας Π. Λάμπρη
http://users.sch.gr/panlampri/

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας «Η ΡΟΔΑΥΓΗ»
και το Δ.Σ.ευχαριστεί πολύ τον Γεώργιο Κ. Μάνο για
το πλούσιο υλικό που μας έχει στείλει εδώ και αρκετό
καιρό για δημοσίευση και το οποίο δημοσιεύεται σε
κάθε φύλλο. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό, αφενός
μεν για τις πολλές πληροφορίες που δίνει για να μα-
θαίνουν και οι νεότεροι, αφετέρου για τον τρόπο με
τον οποίο το προβάλλει. Προσπάθειες σαν του συγχω-
ριανού μας του Γιώργου, θα θέλαμε να τις μιμηθούν
και άλλοι που κατέχουν ανάλογο υλικό και επιθυμούν
να γνωστοποιηθεί. Ας είναι ο καθένας μας βέβαιος ότι
τέτοιες προσπάθειες θα συμβάλλουν στην ποιοτική
αναβάθμιση της εφημερίδας και τον ενημερωτικό της
ρόλο. Εξάλλου η εφημερίδα δεν είναι υπόθεση μόνο
του Δ.Σ. αλλά όλων μας.
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Γεννήσεις
Στις 14-3-2019 Το ζεύγος Αλέξανδρος

Κων. Κάτσαρη  (γιός Δήμητρας Αλέκου
Λάμπρη) και Θεοδώρας Παδιαβητάκη από-
κτησαν κορίτσι.
Το ζευγάρι Μαρία Φίλιππα Ζάβαλη Και ο

Κων/νος Παναγ. Πλαστήρας απόκτησαν
αγόρι.
Το ζευγάρι Ελένη Παναγ. Πλαστήρα και

οι Ξενοφώντας Ντάνης απόκτησαν αγόρι. 
Το ζευγάρι Κλεοπάτρας Χριστοφόρου

Παπαβασιλείου (κόρη Χριστίνας Κων/νου
Πλαστήρα) και ο Μιχάλης Σοφιανός από-
κτησαν κορίτσι.
Στις 27-6-2019 το ζευγάρι Αριστείδη και
Ευανθίας Θεοφάνη Αράπη απόκτησαν
αγόρι.

Βαπτίσεις
Στις 1-5-2019 το ζευγάρι Αλεξάνδρας Στέ-
φανου Ζαρκάδα και Βασίλη Καλογερό-
πουλου βάπτισαν την κόρη τους Ελένη.
Στις 23-6-2019 το ζεύγος Κων/νου  και

Φωτεινής Δημητρίου Κώτση, βάπτισαν το
γιο τους με το όνομα Φίλιππος.
Στις 12-5-2019 το ζευγάρι Λαμπρινής Θα-
νάση Ντζαμάκου και Αποστόλη Ρίζου βά-
πτισαν την κόρη τους με το όνομα 
΄Αννα-Βασιλική.

Γάμοι
Στις 22-6-2019 η  Αναστασία Αναστασίου

Ζώη παντρεύτηκε το Γεώργιο Γεωργάκη.
Μνημόσυνα

Στις 25-5-2019 40ήμερο μνημόσυνο Σωτη-
ρίας Αναστασίου Μάρη.

Στις 26-5-2019 40ήμερο μνημόσυνο Γεωρ-
γίου Παντελή Ευθυμίου  στα Πιστιανά
Στις 6-7-2019 40ήμερο μνημόσυνο Χριστό-

φορου Μαντζούτσου.
Στις 7-7-2019 40ήμερο μνημόσυνο Στάθη

Καμπόμπαση συζ. Ευαγγελής Αλεξάνδρου
Ευθυμίου.
7-4-2019 ετήσιο μνημόσυνο Αρχόντως Σταύ-
ρου Βαγγέλη.
6-4-2019 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίας Γε-

ωργίου Θεοχάρη.
14-4-2019 ετήσιο μνημόσυνο Αγαθής Δημη-

τρίου Λάμπρη.
11-5-2019 ετήσιο μνημόσυνο Κων/νου Ανα-

στασίου.
11-5-2019 ετήσιο μνημόσυνο  Δημητρούλας

Καλλιμογιάννη.
12-5-2019 ετήσιο μνημόσυνο Ελένης Σω-

κράτη Αράπη.
Θάνατοι  

Στις 15-4-2019 απεβίωσε η Σωτηρία Αναστα-
σίου Μάρη 79 ετών. 
Στις 23-4-2019 απεβίωσε ο Γεώργιος Παντ.

Ευθυμίου 92 ετών στα Πιστιανά.
Στις 29-5-2019 απεβίωσε ο Στάθης Καμπόμ-

πασης 65 ετών συζ. Ευαγγελής  Αλεξάνδρου
Ευθυμίου στη Σκάλα Λακωνίας.

Στις 29-5-2019 απεβίωσε ο Χριστόφορος
Μαντζούτσος 78 ετών.
Στις 20-6-2019 απεβίωσε ο Κων/νος Σπύρου

Βάσσος 85 ετών στα Πιστιανά.
Στις 21-6-2019 απεβίωσε ο Γεώργιος Τράμ-

πας 81 ετών συζ. Χρυσάνθης Κομζιά.
Στις 30-6-2019 απεβίωσε ο Διονύσης Ντάλ-

λας από τα Πιστιανά.
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Το ΔΣ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς  και φί-
λους της Ροδαυγής που στηρίζουν το σύλλογό μας στην έκδοση της εφημερί-
δας. Για να συνεχιστεί η έκδοσή της, οι παραλήπτες της εφημερίδας ας
αποστέλλουν τη σχετική συνδρομή, διότι άλλη πηγή χρηματοδότησης δεν υπάρ-
χει. 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 λογα-
ριασμό:
Από Ελλάδα:  178/001501-65  
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking
ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165      BIC:   ETHNGRAA

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

2    3

Βαγγέλη Αναστασία                                                      Ροδαυγή                                 10
Οικονόμου Παύλος                                                       Σέρρες                                    30
Τζαμάκου Ευαγγελία-Λίτσα                                         Αθήνα                                     10
Τασούλα                                                                         Κέρκυρα                                 20
Μάνος Σπ. Βασίλης                                                       ΄Αρτα                                       20
Μήτσιος Ευαγ. Ηλίας                                                    Πάτρα                                     10
Μήτσιος Ευαγ. Κων/νος                                                Αθήνα                                     10
Θεοχάρης Γεωρ. Χρήστος                                           Ροδαυγή                                 10
Γεωργάνος Χρήστος                                                    Πιστιανά                                 10
Τάσου Χρ. Βαϊτσα                                                         Ροδαυγή                                 20
Χρόνης Νίκος                                                                 ΄Αρτα                                       10
Ζώη-Χριστογιάννη Παναγιώτα                                     Βαθύκαμπος                           20
Μάνος Ιωαν. Χρρήστος                                                Βιρτζίνια                                 40
Μάνος Ταξίαρχος                                                          ΄Αρτα                                       25
Μάνου Ταξ. Αγγελική                                                    Αθήνα                                     25
Μάνου Ταξ. Σπυριδούλα                                               Χανιά                                       25
Ευαγγέλου-Ευαγγέλη Ανδρονίκη                                Φιλιππιάδα                              10
Γιαννούλας Απόστολος                                                Ροδαυγή                                 30
Παλαβού Κων/να Σοφία                                                Ροδαυγή                                 10
Παλαβός Παναγιώτης                                                   Γερμανία                                10
Μέγας Γεώργιος  Ιερέας                                              Κορφοβούνι                           20
Χριστοκώστας Ιωαν. Δημήτριος                                  Λάρισα                                    20
Σφήκας Ηλίας                                                                Πιστιανά                                 20
Μάνου-Τσούτση Αλεξάνδρα                                        Πρέβεζα                                 20
Πλαστήρας Παν. Κων/νος                                            Ροδαυγή                                 20
Κόρδα Θεοδ. Βασιλική                                                 Ροδαυγή                                 20

Τα ήθη και έθιμα, οι δοξασίες, οι προλήψεις, οι θρύλοι
και οι παραδόσεις ενός λαού συνθέτουν την αρμονική
κοινωνική του ζωή. Επιπρόσθετα αντικαθρεφτίζουν και
απεικονίζουν την ιδιορρυθμία του φυσικού και συναι-
σθηματικού του κόσμου και σε κάποιο βαθμό χαρακτη-
ρίζουν και φανερώνουν το δείκτη της ευφυΐας του.
Η λέξη παράδοση είναι παράγωγο του ρήματος «παρα-

δίδωμι», που σημαίνει: δίνω στα χέρια κάποιου, εμπι-
στεύομαι κάτι σε κάποιον, επιτρέπω. Η παράδοση λοιπόν
είναι μια ζωντανή διαδικασία παράδοσης έργου. Μπορεί
ως έννοια να ταυτιστεί με την ίδια τη ζωή. Όπως η ζωή,
έτσι και η παράδοση ανανεώνεται συνεχώς και έτσι εξα-
σφαλίζει τη διάρκειά της. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι
στατική, στάσιμη. Το ίδιο συμβαίνει και με την παρά-
δοση: κρατά αυτό που έχει και προσθέτει αυτό που δη-
μιουργεί το παρόν.
Τα ήθη αποτελούν τους άγραφους νόμους της πρακτι-

κής ηθικής ενός λαού, Ο όρος ήθος σημαίνει το σύνολο
των ψυχικών χαρακτηριστικών κάθε ανθρώπου. Ήθη λέ-
γονται οι αντιλήψεις ενός λαού για την ηθική και κοινω-
νική συμπεριφορά. Είναι οι γενικές αρχές Δικαίου, οι
θεμιτοί τρόποι συμπεριφοράς του κοινωνικού ανθρώπου,
που μεταβάλλονται με τη μεταβολή του χρόνου, που δια-
φέρουν από τόπο σε τόπο και απηχούν την τρέχουσα
ηθική μιας κοινωνίας. Δηλαδή τα ήθη ορίζουν αξίες, σχέ-
σεις, συμπεριφορές. 
Αντίθετα τα έθιμα είναι η ομοιόμορφη τήρηση μιας συ-
νήθειας που δεν επιβάλλεται από ρητές εντολές και δια-
κρίνονται σε τοπικά, εθνικά και παγκόσμια.
Επειδή ωστόσο τα έθιμα καθορίζονται ως ένα σημείο

από τη λαϊκή παράδοση, πρέπει να τονίσουμε ότι η πα-

ράδοση, δεν είναι κάτι το στατικό, κάτι που λιμνάζει. Η
παράδοση είναι στοιχείο ζωής και ακολουθεί τους νό-
μους της, που διαιωνιζόμενο μέσα στο παρελθόν, στο
χτές, γίνεται σήμερα και γονιμοποιεί το αύριο και επί
πλέον ότι παράδοση είναι η πιστοποίηση της ταυτότητας
κάθε λαού.
Προστασία της παράδοσης
Ορισμένοι τρόποι προστασίας της παράδοσης είναι οι πα-
ρακάτω:
1. Η σωστή στάση απέναντι στην παράδοση
2. Ουσιαστική γνώση της παράδοσης. 
3. ∆ιατήρηση των ζωντανών δυναμογόνων στοιχείων.
4. Απόρριψη όλων των νεκρών στοιχείων. 
5. Συγκερασμός των στοιχείων της προόδου με την πα-
ράδοση. 
6. Προστασία της παράδοσης από τη διαστρέβλωση ή
την εμπορευματοποίηση.
Πώς πρέπει να μελετάμε την παράδοση;
• Με ευλάβεια, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να εν-
νοήσουμε κανένα ανθρώπινο δημιούργημα. 
• Με στόχο να επωφεληθούμε από το περιεχόμενο και
τη δημιουργική πνοή που εγκλείεται σ’ αυτή. 
• Με αντίληψη όχι στατική, γιατί αυτό που σήμερα στέ-
κεται ως παράδοση ήταν κάποτε καημός ζωής που πά-
λευε να βρει έκφραση.
• «Μελετάμε τις παραδόσεις μέσα στην εποχή τους, 
• Αξιολογούμε τα κίνητρα των ανθρώπων μέσα στα πλαί-
σια της εποχής τους». 

• «Όχι αρχαιομανείς ούτε αρχαιοφύλακες. Αρχαιομα-
θείς. 
Όμως παράδοση δε σημαίνει οπισθοδρόμηση, ούτε απο-
συνδέεται από την πρόοδο, αλλά εξελίσσεται, βιώνοντας
τις τρεις διαστάσεις του χρόνου (παρελθόν-παρόν-μέλ-
λον) και συνδέεται με την έννοια της συνέχειας των
στοιχείων εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να επιζή-
σουν. Γιατί η ζωή του ανθρώπου, όπως ανέφερα και πα-
ραπάνω,  δεν είναι ποτέ στατική, δεν είναι στάσιμη. Με
την παράδοση κρατούμε αυτό που έχουμε και προσθέ-
τουμε αυτό που δημιουργούμε.
Ένα σύνθημα και μια προτροπή που ακούγεται τα τελευ-
ταία χρόνια είναι «επιστροφή στην παράδοση». Το σύν-
θημα αυτό παίρνει νόημα και περιεχόμενο, όχι με την
αντιγραφική τήρηση των παραδοσιακών αξιών, αλλά με
την αναγνώριση και εμπέδωση των καλών τους στοι-
χείων, που θα μπολιάζονται στο δικό μας πολιτισμό και
συνδέεται με την έννοια της συνέχειας των στοιχείων
εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να επιζήσουν. Με την
παράδοση κρατούμε αυτό που έχουμε και προσθέτουμε
αυτό που δημιουργούμε. Όμως τήρηση της παράδοσης
σε όλες τις γραμμές της σημαίνει αποστέωση και οδηγεί
στη συντήρηση εξωτερικών τύπων, ενώ πρέπει να παίρ-
νουμε το ζωντανό πνεύμα από την παράδοση και όχι
τους κενούς τύπους. Γι’ αυτό για κάθε έθνος δύναμη και
συστατικό του στοιχείο είναι και η παράδοση και η δημι-
ουργία. Όταν μεταξύ παράδοσης και δημιουργίας, συν-
τηρητικότητας και προοδευτικότητας βρεθεί ισορροπία,
τότε το έθνος ζει με σταθερότητα, γιατί τότε το παρελ-
θόν επιδρά  δημιουργικά στο παρόν.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ Του Βασίλη Οικονόμου

Αν για κάποιο λόγο κάποιος  δεν λάβει την εφημερίδα μέσω του ταχυδρομείου
(αλλαγή διεύθυνσης, λάθος ταχυδρομείου κλπ.) μπορεί να την αναζητήσει ηλε-
κτρονικά στην ιστοσελίδα της Αδελφότητας που υπάρχει στην πρώτη σελίδα,
στην επιλογή «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» 

ΤΟ Δ.Σ.

Ενημερώνουμε τους παραλήπτες της εφημερίδα ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ότι το
προηγούμενο φύλλο Αριθ. 154, λόγω κάποιου λάθους δεν έφτασε στον προ-
ορισμό της. Τους ζητάμε συγγνώμη.

Το Δ.Σ.

Πολιτιστικός Σύλλογος
“Φίλοι του ΄Αμμου”
Αγ.Βησσαρίωνας

Πριν απο δέκα χρόνια ξεκινήσαμε δειλά-
δειλά να πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο,
να ανταμώνουμε κάθε χρόνο στον ΄Αμμο,
όπως τον παλιό καιρό. Το όνειρο πραγμα-
τοποιήθηκε και έτσι κάθε χρόνο στις 16
Αυγούστου κάνουμε το πανηγύρι μας το
οποίο έχει μεγάλη επιτυχία. ΄Ετσι και
φέτος σας περιμένουμε, στον προαύλιο
χώρο του Αγ. Βησσαρίωνα στον ΄Αμμο Ρο-
δαυγής. ΄Ωρα έναρξης 7 το απόγευμα, με
τον εσπερινό και αρτοκλασία και μετά θα
ξεκινήσει το γλέντι, μέχρι το πρωί, με την
ορχήστρα του Βασίλη Γεραγόρη. Επίσης
θα σερβιριστεί βραστή προβατίνα αργά το
βράδυ, προσφορά του Συλλόγου.
Θα χαρούμε να σας έχουμε και φέτος

κοντά μας.
Πολιτιστικός Σύλλογος

“Φίλοι του ΄Αμμου” Αγ.Βησσαρίωνας

Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η συζήτηση για την
αλλαγή της ημέρας τέλεσης του λαμπριάτικου καγκελαριού έχει
αρχίσει εδώ και καιρό. Μάλιστα, πριν μερικά χρόνια εκλήθησαν,
όπως και σχετικά πρόσφατα, οι φορείς του χωριού, οι οποίοι απο-
φάνθηκαν αρνητικά. Προϊόντος του χρόνου ήρθε πάλι στο προ-
σκήνιο η ίδια συζήτηση, με αποτέλεσμα να προκριθεί η αλλαγή, η
οποία, αν είχε προκύψει από ευρύτερες συζητήσεις και συναινέ-
σεις θα ήταν καλύτερα για όλα και για όλους. 
Πρώτον, διότι το καγκελάρι της φετινής Λαμπρής έφερε στο προ-
σκήνιο κοινωνικές παθογένειες, δεν είχε τον απαιτούμενο τελε-
τουργικό ρυθμό και, φυσικά, ο κόσμος ήταν σχεδόν ίδιος με τότε,
που χορευόταν την Τρίτη της Λαμπρής. Όσον αφορά στις κοινω-
νικές παθογένειες, είναι λυπηρό αυτό που συνέβη. Άνθρωποι, οι
οποίοι διαφωνούσαν με την αλλαγή μπήκαν στον χορό, για να μην
κατηγορηθούν ότι υποσκάπτουν την επιτυχία του εγχειρήματος,
ενώ άλλοι μιλούσαν σκωπτικά, φτάνοντας, συχνά, στα όρια του
ψυχολογικού καταναγκασμού, αγγλιστί bulling, για άτομα, τα οποία
υπεραμύνθηκαν της παράδοσης! 
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς σοφός, για να σκεφτεί πως όλα

αυτά δεν συνάδουν με ό,τι σηματοδοτεί για τους περισσότερους
από τους Ροδαυγιώτες το καγκελάρι, ούτε με όσα συμβάλλουν
στην κοινωνική γαλήνη και την ομόνοια. Μόνο, που θα μπορούσαν
να είχαν αποφευχθεί. Όχι μόνο για λόγους ευπρέπειας, αλλά ενός
βαθύτερου κοιτάγματος των συμβαινόντων.
Αν, για παράδειγμα, οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν θεωρούσαν πως
είναι οι μόνοι υπεύθυνοι, για να λάβουν μια τόσο σοβαρή από-
φαση, αν πάλι, πριν αναλάβουν την ευθύνη αυτή, έκριναν σκόπιμο
να απευθυνθούν στους συγχωριανούς, αν, επίσης, συγκροτούσαν
μια επιστημονική επιτροπή, η οποία θα προσέγγιζε και θα παρου-
σίαζε όλες τις παραμέτρους του θέματος, τα πράγματα πιστεύω
πως θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά και δεν θα είχαν δημιουργή-
σει μια ατμόσφαιρα διχόνοιας και μεμψιμοιρίας στο χωριό. Διότι
η αποδοχή μιας απόφασης δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο
σωστή είναι, αλλά και με τον τρόπο που αυτή λαμβάνεται. 
Και μην αντιτείνουν κάποιοι ότι μετά την απόφαση των φορέων

παρουσιάστηκε το θέμα στη λαϊκή λεγόμενη συνέλευση του κα-
λοκαιριού, διότι εκεί μόνο παρουσίαση, συζήτηση και λήψη σχετι-
κής απόφασης της συνέλευσης δεν πραγματοποιήθηκε. Και πώς
να συμβεί αυτό, αφού η συνέλευση γινόταν χωρίς μικρόφωνο

στον θερινό θόρυβο της πλατείας -κανονικά θα έπρεπε να ανα-
βληθεί-, το «επίμαχο», όπως το έλεγαν, θέμα του καγκελαριού συ-
ζητήθηκε τελευταίο -όποιος έχει πάει σε τέτοιες συνελεύσεις
κατανοεί τι σημαίνει-, όσοι βγήκαν στο υποτυπώδες βήμα, για να
εκφράσουν την άποψή τους, επειδή ήταν αντίθετη με κείνη των
φορέων και κάποιων άλλων, δέχθηκαν μέχρι και ύβρεις και, φυ-
σικά, η συνέλευση τελείωσε χωρίς να λάβει καθόλου υπόψη την
όποια ορθότητα των διαφορετικών απόψεων και των τεκμηριωμέ-
νων επιχειρημάτων, κι όλα καλώς καμωμένα! 
Μακάρι, να ήταν. Αλλά, δεδομένων όσων γράφηκαν πιο πάνω για
το φετινό καγκελάρι της Λαμπρής και λαμβανομένου υπόψη πως
αυτό, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου, και ορθώς,
αναγνωρίστηκε πέρυσι ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, αναρωτιέμαι πώς γίνεται ο ίδιος φορέας να παίρνει
δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αποφάσεις για το ίδιο θέμα, αφού,
όταν κάτι αναγνωρίζεται ως πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει να
διατηρεί τα στοιχεία, που το συνθέτουν. 
Κλείνοντας σ’ αυτό το σημείο, σημειώνω πως η ζώσα παράδοση

του τόπου μας, για να διατηρηθεί και για να υπάρξει στο μέλλον
χρειάζεται γνώση, συνείδηση της αξίας της Παράδοσης και, φυ-
σικά, όταν πρόκειται για παραδόσεις, οι οποίες απαιτούν τη συμ-
μετοχή πολλών, την αγαστή συνεργασία όλων μας και την
ομόνοια. Και το ποια μέρα θα χορεύεται το καγκελάρι, για να δια-
τηρηθεί στον χρόνο, είναι ένα ψευτοδίλημμα. Μπορεί με την απαι-
τούμενη συναίνεση να γίνει οποιαδήποτε μέρα. Να γίνει τη
Λαμπρή, τη Δευτέρα της Λαμπρής, την Τρίτη και πάει λέγοντας,
αλλά να τε-λεστεί, διότι περί τελετουργικού χορού πρόκειται με
αρχαιότατες, μάλιστα, ρίζες, όπως ακριβώς το είδαμε να τελείται
από τους πατεράδες και τις μανάδες μας. Με ιεραρχική και ηλι-
κιακή σειρά των χορευτών, μπροστά οι άνδρες, μετά οι γυναίκες
και πίσω τα παιδιά, και με τραγούδισμα και χορό αργόσυρτο, και
όχι γρήγορο, όπως έχει παρατηρηθεί κάποιες φορές τα τελευταία
χρόνια, με στόχο πάντα να πραγματοποιεί τον κοινωνικό προορι-
σμό του, που δεν είναι άλλος από τη σηματοδότηση πως όσοι το
χορεύουν ανήκουν στην ίδια κοινωνική ομάδα και έχουν κοινούς
στόχους για την προκοπή της, χωρίς αυτό να σημαίνει πως απο-
κλείονται οι μη ανήκοντες σ’ αυτή και, φυσικά, να κληροδοτείται
με τον καλύτερο τρόπο στις νεότερες γενιές. 

Μ ε  τ ο  θ ά ρ ρ ο ς  τ η ς  γ ν ώ μ η ς της Παναγιώτας Π. Λάμπρη
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Εξελέγησαν και θα απαρτίζουν το νέο συμβούλιο οι παρακάτω:
Κίτσος Θεοφάνης Πρόεδρος, Γραμματικού Θεανώ, Μπόμπολης Κώστας, Μάνος Γεώργιος και Γεωργο-
γιάννη Ελένη μέλη.
Παρακάτω οι ψηφίσαντες και οι ψήφοι, που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι ανά τμήμα.
Ψήφισαν και στα τρία τμήματα 467 (178, 231, 58).
Άκυρα - λευκά: 13 (2, 10, 1)
Συνδυασμός «Όλοι μαζί για την Ροδαυγή»
                                                                                     76ΕΤ               77ΕΤ             78ΕΤ                   ΣΥΝΟΛΟ
  Γεωργογιάννης Περικλής                                           5                     11                  19                           35
  Γραμματικού Θεανώ                                                    9                     25                  27                           61
  Κίτσος Θεοφάνης                                                       48                    79                  82                          207
  Κοντού Χριστίνα                                                           2                      7                    7                            16
  Μάρης Ιωάννης                                                            1                      8                    8                            17
  Μπόμπολης Κώστας                                                     5                     15                  18                           38
  Σιαφαρίκα Λαμπρινή                                                    2                     3                  18                           23
  Συνδυασμός  «Ροδαυγή τόπος να ζεις»
                                                                                     76ΕΤ               77ΕΤ             78ΕΤ                   ΣΥΝΟΛΟ
  Γεωργογιάννη Ελένη                                                   2                     40                  40                           82
  Δοσούλας Δημήτριος                                                                         16                  21                           37
  Θεοχάρης Χρήστος                                                                            26                  31                           57
  Μάνος Γεώργιος                                                          6                     45                  81                          132
  Μπαρτζώκα Ελένη                                                        3                     14                  33                           47
  Τσιάμη Ιωάννα                                                                                      6                    4                            10

Ε κ λ ο γ ή   ν έ ο υ  σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  σ τ ο  χ ω ρ ι ό

Εμπάτε αγόρια στο χορό κορίτσια στα
τραγούδια...
Τέτοια ν' ώρα ήταν εψές τέτοια και πα-
ραπροψές.....
Σήμερα Χριστός Ανέστη και στους ου-
ρανούς Ανέστη....
Το τραγούδησαν οι Χωριανοί το άκου-

σαν και το χάρηκαν οι επισκέπτες της
Ροδαυγής. Είναι γνωστό σε όλους τους
Ροδαυγιώτες αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή ότι το καγκελάρι είναι χορευ-
τικό δρώμενο, που χορεύεται στη Ρο-
δαυγή δύο φορές το χρόνο. Την Τρίτη
του Πάσχα και στις 27 Ιουλίου ημέρα,
που είναι και το πανηγύρι του Χωριού
μας.
Το Καλοκαίρι του 2018 ο Πρόεδρος της
Κοινότητας όταν έκανε απολογισμό
των πεπραγμένων είχε σαν θέμα συζή-
τησης και το καγκελάρι της Τρίτης του
Πάσχα (μεταφορά από Τρίτη την Κυ-
ριακή).
Εκεί, πέρα από τους Χωριανούς συμμε-
τείχαν και οι εκπρόσωποι των φορέων
της Ροδαυγής, τους οποίους εκλέ-
γουμε με τις διαδικασίες, που προβλέ-
πονται από τα καταστατικά τους, γιατί
κακά τα ψέματα όλοι μας θέλουμε να
υπάρχουν και γιατί η διαχρονική και δυ-
ναμική παρουσία τους, έχει προσφέρει
πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνία
της Ροδαυγής και συνεχίζει να προσφέ-
ρει, με μεγάλη προσπάθεια και πολλές
δυσκολίες.
Στη συζήτηση που ακολούθησε έγιναν
τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο
θέμα (καγκελάρι του Πάσχα) με σκοπό
να γίνει η μεταφορά από την Τρίτη στην
Κυριακή, ημέρα που η Ροδαυγή είναι
γεμάτη από χωριανούς και πάρα πολ-
λούς επισκέπτες και για ένα λόγο
ακόμη, τα νέα παιδιά της Ροδαυγής
πρέπει να γνωρίζουν ότι το καγκελάρι
χορεύεται και το Πάσχα και ότι αυτά θα
είναι οι συνεχιστές αυτής της παράδο-
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σης. Όποιοι από τους παρευρισκόμε-
νους τοποθετήθηκαν και θεώρησαν
επιβεβλημένη τη μεταφορά για την Κυ-
ριακή του Πάσχα είπαν τη γνώμη τους
και ακούστηκε στη συζήτηση. Δεν
ακούστηκε η αντίθετη άποψη (σεβα-
στή) και όσοι την είχαν την είπαν μάλ-
λον στον εαυτό τους χωρίς να
συμμετέχουν στη συζήτηση με τα επι-
χειρήματα τους και κάποιοι άλλοι προ-
έβαλαν σαν επιχείρημα ένα τίποτα.
Είναι καιρός να σκεφτούμε όλοι τι θέ-

λουμε και τι πρέπει να γίνει για το καγ-
κελάρι του Πάσχα. Η συμμετοχή του
κόσμου στο καγκελάρι την Κυριακή του
Πάσχα 2019 ήταν εντυπωσιακή και αυτό
είναι σημάδι που δείχνει ότι υπάρχει η
διάθεση στη Ροδαυγή το καγκελάρι του
Πάσχα να ζήσει και να χορεύεται την
Κυριακή του Πάσχα.
Η Τρίτη του Πάσχα θεωρητικά δεν

υπάρχει πια για την Ροδαυγή γιατί η
ημέρα αυτή ήταν συνδεδεμένη με τρία
πράγματα. Εκκλησιασμός στον Άγιο Νι-
κόλαο, πανηγύρι στο προαύλιο του
Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια το
απόγευμα καγκελάρι στην πλατεία. Σή-
μερα μόνο εκκλησιασμός γίνεται και με
μικρό εκκλησίασμα.
Το φετινό καγκελάρι του Πάσχα μας

έδωσε την ευκαιρία να δούμε τα πράγ-
ματα στην πραγματική τους διάσταση,
να χαμηλώσουμε τους τόνους κριτικής,
τα αρνητικά σχόλια, τη συζήτηση καφε-
νείου και να μπούμε στο χορό, γιατί ση-
μασία έχει η διατήρηση του εθίμου, η
οποία δεν προσδιορίζεται από την
ημέρα αλλά από την ύπαρξη και την πα-
ρουσία χωριανών να γίνει ο χορός.
Και του χρόνου ξανά την Κυριακή του

Πάσχα, όλοι μαζί, Χωριανοί και επισκέ-
πτες, να κάνουμε αυτό που κάναμε δε-
καετίες δηλαδή να τραγουδήσουμε και
να χορέψουμε το καγκελάρι. 

Σταύρος Οικονόμου

Η αποσάθρωση του «νοήματος» των λέξεων αποκαλύ-
φθηκε σαρωτική με τις κυβερνήσεις των διαδόχων
Κωνσταντίνου Καραμανλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Η
έννοια του «προοδευτικού» διευρύνθηκε πέρα από
κάθε όριο σοβαρότητας, αλλά πάντως αποκαλυπτικά:
Πειθαρχημένη εξ αρχής στη σκοπιμότητα των εντυπώ-
σεων, μπορούσε να συμπεριλάβει, όχι απλώς σε συγκυ-
βέρνηση, αλλά και σε προγραμματική ενοποίηση τον
μηδενισμό του μαρξιστικού Ιστορικού Υλισμού και τον
μηδενισμό του καπιταλιστικού Ιστορικού Υλισμού.
Έτσι, σήμερα πια, στις «προοδευτικές» πολιτικές δυ-

νάμεις ανήκουν αυτονόητα όλοι όσοι ομολογούν και
κηρύττουν ότι αποκλειστικά η Οικονομία κινεί την Ιστο-
ρία, ότι η πατρίδα, η γλώσσα, η θρησκεία είναι μόνο
γραφικότητες για ψυχολογική κατανάλωση, το «κρυφό
σχολειό», προπαγανδιστικό παραμύθι, την Ελλάδα την
απελευθέρωσαν οι Ευρωπαίοι στο Ναυαρίνο, όχι οι κα-
τσαπλιάδες (κοινωνικά αποβράσματα) αρματωλοί και
κλέφτες. Είσαι «προοδευτικός», όταν διακηρύττεις έμ-
πρακτα ότι ο γάμος είναι μόνο σύμβαση, η πατρότητα
«δικαίωμα» και της γυναίκας, η μητρότητα «δικαίωμα»
και του άντρα. Ότι η αγωνία για το «δημογραφικό» μυ-
ρίζει ρατσισμό, οι μήτρες παραγωγής της γνώσης, τα
πανεπιστήμια, να ελέγχονται από την «ελεύθερη
αγορά», όχι από τη συντεταγμένη κοινωνία.

Είμαστε μια παρακμιακή συλλογικότητα, όπου η
γλώσσα, αναπόφευκτα, λειτουργεί παραπειστικά, υπη-
ρετεί ατομοκεντρικές σκοπιμότητες, όχι ανάγκες συ-
νύπαρξης και κοινών στόχων. Η γλώσσα είναι σαν το
θερμόμετρο που μετράει τον πυρετό, δεν τον προκαλεί
ούτε τον αναχαιτίζει. Ο κίνδυνος στον οποίο παραπέμ-
πει η κακοποιημένη γλώσσα, είναι η απουσία αντιστά-
σεων του κοινωνικού σώματος στην προϊούσα (χωρίς
ανάσχεση) παντοδαπή παρακμή. Δεν υπάρχει κόμμα με
πρόγραμμα που να συνιστά σοβαρή πολιτική ανάσχεση,
της κρατικής αποσύνθεσης και του κοινωνικού απελπι-
σμού, κόμμα με αξιόπιστη πρόθεση ριζοσπαστικών θε-
σμικών μεταρρυθμίσεων.
Η πλαστογράφηση και καπηλεία των λέξεων «πρόοδος»
και «προοδευτικός» βεβαιώνει κυρίαρχο τον αδίστακτο
εμπαιγμό της κοινωνίας από τα κόμματα, εφιαλτικό τον
πολιτικό πρωτογονισμό.

O «προοδευτικός»
εμπαιγμός

Για τους μικρούς
και

μεγάλους φίλους

Αποτελέσματα Εκλογών
και σταυροδοσία

στην Ροδαυγή

Ομαλά κύλησε η διαδικασία της εκλογής των
Εθνικών μας αντιπροσώπων στην Ροδαυγή
όπως ομαλά και ήσυχα κύλησε και όλη η προ-
εκλογική περίοδος.
Εκλέχτηκαν ο κ. Γιώργος......Στύλιος από την

Νέα Δημοκρατία, η κ. Όλγα Γεροβασίλη από
τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Χρήστος Γκόκας από το
ΚΙΝΑΛ.

Το http://rodavgiartas.blogspot.com εύχεται
στους νεοεκλεγέντες δημιουργική Κοινοβου-
λευτική θητεία.

                 Ψήφισαν                      423
                 Άκυρα Λευκά               11
                 Έγκυρα                       412
                 Έλαβαν
                 Νέα Δημοκρατία         232
                 ΣΥΡΙΖΑ                         99
                 ΚΚΕ                               28
                 ΚΙΝΑΛ                           26
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Με την ευκαιρία της αλλαγής  του Πασχαλινού Καγκελαριού από
την Τρίτη σε Κυριακή, θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα.
Το κίνητρο της αλλαγής πέραν της σχεδόν καθολικής απαίτησης
των Χωριανών μας ήταν και η προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγ-
κες και καταστάσεις. Ο δε στόχος ήταν και παραμένει η διατή-
ρηση και η αναβάθμιση του δρώμενου.
Επειδή η αλλαγή πάντα “ξενίζει” λογικό  και φυσικό  ήταν να

υπάρξουν και κάποια σχόλια, συζητήσεις, παράπονα και …μία αν-
τίδραση (θα αναφερθώ προς το τέλος). Ελάχιστοι απέφυγαν να
παρουσιαστούν στην πλατεία το απόγευμα της Κυριακής του
Πάσχα, ενώ κάποιοι προς τιμή τους,  παρότι αντίθετοι με την αλ-
λαγή, σεβάστηκαν την ιστορία και την απόφαση της συντριπτικής
πλειοψηφίας των μελών των Φορέων, χορεύοντας στο Καγκε-
λάρι.
Δυο λόγια για τους φορείς του Χωριού. Όταν αναφερόμαστε σ

αυτούς εννοούμε την Κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τα
Εκκλησιαστικά Συμβούλια, την Αδελφότητα, τον Σύλλογο Γυναι-
κών και τους Φίλους του Άμμου. Τα μέλη των ΔΣ αυτών εκλέ-
γονται σχεδόν όλα. Η προσφορά τους  θεωρώ, ότι είναι
ανεκτίμητη  και θα έπρεπε όλοι μας να σεβόμαστε τα αποτελέ-
σματα τους  και τον χρόνο που αφιερώνουν για την Ροδαυγή αντί
κάποιοι (ευτυχώς ελάχιστοι) να τους υποτιμούν και να τους ει-
ρωνεύονται.
Επίσης προέκυψαν και αυτοδιοικητικές εκλογές. Έτσι μερικοί

βρήκαν ευκαιρία να χρεώσουν στον Πρόεδρο της Κοινότητας
την αλλαγή ενώ οι ίδιοι τα προηγούμενα χρόνια ήταν δυναμικά
υπέρ της αλλαγής.
Θα αναφερθώ στο χρονικό της αλλαγής της ημέρας τέλεσης

του Καγκελαριού της Λαμπρής.
Τα προηγούμενα χρόνια δεχόμουν από πολλούς συγχωριανούς

μας παράπονα για έλλειψη πρωτοβουλίας με στόχο την αλλαγή.

Τόνιζαν το γεγονός ότι χρόνο με το χρόνο το παραδοσιακό αυτό
δρώμενο έσβηνε.   Επίσης το ίδιο συνέβαινε και στον Πρόεδρο
του Συλλόγου και σε άλλους θεσμικούς. Μετά από συνεχείς επα-
φές που είχαμε και με την προτροπή τους, ανέλαβα πρωτοβουλία
πέρυσι την Άνοιξη έτσι ώστε το Καλοκαίρι του 2018 να έχουμε
καταλήξει. Απέστειλα λοιπόν επιστολή – πρόταση προς όλους
τους φορείς και ζήτησα να συνέλθουν, να συζητήσουν, να τηρή-
σουν πρακτικά και να αποφασίσουν για την αλλαγή ή μη.
Τόνισα γραπτά ότι στην περίπτωση που οι αποφάσεις θα ήταν

ομόφωνες υπέρ της αλλαγής ή πλειοψηφικές απ όλους τους φο-
ρείς θα υιοθετείτο η αλλαγή. Στην περίπτωση που οι αποφάσεις
ήταν κατά της αλλαγής ή απλά πλειοψηφικές υπέρ της αλλαγής
μια Συνέλευση των κατοίκων θα έλυνε το θέμα.
Οι απαντήσεις των φορέων είχαν ως εξής: Των Εκκλησιαστικων
Συμβουλίων (Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδας), της Αδελ-
φότητας, των Φίλων του Άμμου και του Συλλόγου Γυναικών (με
διευρυμένη συμμετοχή 10 περίπου μελών πέραν του ΔΣ) ήταν
ομόφωνες υπέρ της αλλαγής. Του Πολιτιστικού Συλλόγου ήταν
πλειοψηφική 5 υπέρ και 1 κατά, της δε Κοινότητας  2 υπέρ έναντι
1 κατά. 
Σε σύνολο περίπου σαράντα μελών διαφώνησαν δύο. 
Στην Συνέλευση της Κοινότητας πέρυσι τον Ιούλιο ανακοινώθη-
καν οι αποφάσεις των φορέων και τοποθετήθηκαν δημόσια όσοι
επιθυμούσαν χωρίς κάτι το διαφορετικό.
Υιοθετήθηκε τελικά η απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας

των Φορέων και το Καγκελάρι του Πάσχα θα γίνεται πλέον την
Κυριακή του Πάσχα μετά τον Εσπερινό της Αγάπης.
Υπενθυμίζω ότι ανάλογες προσπάθειες είχαν αναληφθεί και στο
παρελθόν (τρεις φορές αν δεν απατώμαι) χωρίς αποτέλεσμα.
Έτσι φέτος το Καγκελάρι έγινε ανήμερα του Πάσχα με ικανο-

ποιητική συμμετοχή, χωρίς θριαμβολογίες και πανηγυρισμούς.

Στο χέρι μας είναι να το αναβαθμίσουμε και να το υποστηρί-
ξουμε περισσότερο. Αυτό που έλειπε φέτος ήταν τα μουσικά πα-
ραδοσιακά όργανα, που θα έδιναν άλλο τόνο και πανηγυρικό
χαρακτήρα. Θα το πετύχουμε κι αυτό!
Η αντίδραση….
Υπήρξε κίνηση ατομική (κυρίως τηλεφωνική) να διεξαχθεί καγ-

κελάρι και την Τρίτη της Λαμπρής το απόγευμα. Οι κάτοικοι όμως
αδιαφόρησαν αφού αντελήφθησαν το παράλογο  και το κωμικό
της προτροπής.
Κλείνοντας πιστεύω  ότι όλα έγιναν κάτω από ώριμη σκέψη, στον
κατάλληλο χρόνο και με την υπόσχεση ότι θέλουμε και επιδιώ-
κουμε να κρατήσουμε ένα έθιμο ζωντανό, αυθεντικό με σεβασμό
στην παράδοση και σε ότι παραλάβαμε ως παρακαταθήκη από τις
προηγούμενες γενιές, για τις επόμενες.

ΥΓ. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου.

Με σεβασμό και εκτίμηση
Θεοφάνης Κίτσος  
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Η Αγγελική Μάνου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άρτα αλλά ζει κι εργάζεται στην
Αθήνα.
Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης,  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού στη Διαπολιτισμική Εκ-
παίδευση και Διπλωματούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μον-
τέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», με κατεύθυνση στην
Διαχείριση κι Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Μονάδας. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύ-
τρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Γνωρίζει άρι-
στα την Αγγλική γλώσσα και τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 
Έχει υλοποιήσει σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε
θέματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά και Πολιτιστικά Προγράμματα.
Έχει διδάξει σε Δ.Ι.Ε.Κ στην ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δη-
μιουργίας κι Έκφρασης, σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων παιδαγωγών στη λει-
τουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και σε Μεταπτυχιακά διαδικτυακά
σεμινάρια.
Το ερευνητικό - συγγραφικό της έργο, τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα και οι

ανακοινώσεις σε Εκπαιδευτικά Συνέδρια εστιάζονται στην Προσχολική Αγωγή, τη
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση, την Προσφυγική Κρίση
και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Είναι μέλος οργανωτικών επιτροπών κριτών εργασιών αλλά και επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων. 
Από το 2000, υπηρετεί ως Νηπιαγωγός στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το πρώτο της βιβλίο «Διαπολιτισμική Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαηλιού και το πρώτο της παραμύθι «Η Νεράιδα Ευγενία και το τζίνι Βοηθεία!»,
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υδροπλάνο.
Στοιχεία επικοινωνίας: angmanou@gmail.com.

Ήρθε η ώρα να πούμε «αντίο» καλωσορίζοντας το καλοκαίρι και
δίνοντας την ευχή για μια νέα δημιουργική επόμενη σχολική
χρονιά όπου δεν θα βρίσκομαι ανάμεσα στους μαθητές του
όμορφου σχολείου της....Ροδαυγής.
Κάθε σχολική χρονιά είναι ένα ταξίδι στη γνώση. Δάσκαλος και

μαθητές αποτελούν μαζί μια διδακτική εμπειρία για όλους που οι
καρποί της δεν είναι ορατοί αμέσως. Το φίλτρο του ακούραστου
χρόνου προσθέτει σε όλους μας την πολύτιμη εμπειρία για να
συνεχίζουμε το ταξίδι της ζωής. Αυτό που έθεσα σαν κεντρικό
στόχο μου ήταν να βοηθήσω τα παιδιά να αρχίσουν να κατανο-
ούν τον άνθρωπο και τον κόσμο με τον Λόγο και τα Μαθηματικά.
Εύχομαι να κόλλησαν το «μικρόβιο» του ρητού πως «αρχή σο-
φίας, ονομάτων επίσκεψις».
«Η τράτα μας η κουρελού», σύμβολο του ταξιδιού αυτού με όλα
του τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, τα καλούδια και οι χάρες
του καλοκαιριού καθώς και το χορευτικό τραγούδι «Κρουαζιέρα
θα σε πάω» ήταν τα συστατικά του σύντομου θεατρικού σχεδίου
μας για να μοιραστούμε μαζί και με όλους τους καλεσμένους
μας αυτό το «αντίο». 
Στη συνέχεια γιορτάσαμε τα γενέθλια της αγαπητής μας Κατε-

ρίνας Μήτσιου και γευτήκαμε ποτά και εδέσματα που όλοι προ-
σέφεραν σε αυτή την χαρούμενη σύναξη. 
Εύχομαι και πάλι από καρδιάς υγεία και χαρά σε όλους, καλό κα-
λοκαίρι και καλή δύναμη σε κάθε έργο αγαθό.

Ο δάσκαλος
Ιωάννης Γκόκας

Α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς  μ ε  ά ρ ω μ α  κ α λ ο κ α ι ρ ι ο ύ

Ροδαυγιώτες και επισκέπτες την
Κυριακή του Πάσχα  μετά τον
Εσπερινό της Αγάπης και με ιδα-
νικές καιρικές συνθήκες (βασική
προϋπόθεση), χόρεψαν και  τρα-
γούδησαν το καγκελάρι.
Υπενθυμίζεται ότι το δρώμενο

μεταφέρθηκε την ημέρα της Λαμ-
πρής μετά από απόφαση όλων των
φορέων του Χωριού,  με στόχο
την αναβάθμιση του, την διασφά-
λιση της συνέχειας και την δυνα-
τότητα επιτέλους συμμετοχής
Ροδαυγιωτών, στους οποίους δό-
θηκε η δυνατότητα να παρευρεθούν και μάλιστα αρκετοί μετά από πολλά χρόνια.

Με επιτυχία το "Καγκελάρι της Λαμπρής"

έδωσε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Τσιρογιάννης και ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Λιόντος. Δέχθηκαν τα συγ-
χαρητήρια της επανεκλογής των από τους κατοίκους
όπως και ο Πρόεδρος της Κοινότητας. Στον καφέ που
προσφέρθηκε αλληλοευχήθηκαν και τα πρώτα αιτήματα
υποβλήθηκαν στον Δήμαρχο...
Ο  Εφημέριος Πατήρ Αθανάσιος, ευχαρίστησε όσους

ενεπλάκησαν και βοήθησαν στις εκδηλώσεις του διημέ-
ρου.

Ο Εορτασμός  της  Αγ ίας
Τριάδος  στο  Σουμέσι

Συνέχεια από την σελίδα 1
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Ο απόηχος μιας τολμηρής και αναγκαίας αλλαγής
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

20 ΙΟΥΛΙΟΥ
Πανηγύρι  με το χορευτικό τμήμα  του Συλλό-

γου μας στον προαύλιο χώρο του Προφήτη Ηλία
(μετά την θεία λειτουργία).

23/24/25/26/27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΡΟΔΑΥΓΗ 2019
(Εικαστικός, Σοφία Μπόμπολη)

24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Η συμβολή της Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς (υλικής και άυλης) στην οικο-
νομική και τουριστική ανάπτυξη της Ροδαυγής
και της ευρύτερης περιοχής»

25/26/27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ για την τίμηση της
Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμο-
νος.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό χτίσιμο πέτρας και καθαριότητα

στο χωριό.

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ  και χορός έως πρωίας.

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  με τον Χρήστο
Ζαρκάδα

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ με τον Χρήστο

Ζαρκάδα

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ αναψυχής για γνω-

ριμία της νέου μονοπατιού  «Το Αυλάκι της Λεύ-
κας». Κολύμπι και αργιλοθεραπεία στον Άραχθο.
Καλωσόρισμα των περιπατητών μετά μουσικής
από τον Σύλλογο «Οι Φίλοι του Άμμου» στο εκ-
κλησάκι του συνοικισμού, του Αγίου Βησσα-
ρίωνα.

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ & ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΟΜΟΓΕΝΩΝ  Β.ΑΜΕΡΙΚΗΣ θα πα-
ρουσιάσει την Καναδική  Γεωγραφία, Ιστορία και
Κοινωνικές Εκδηλώσεις  της χώρας διαμονής
τους. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ στην Λευκάδα για

να παρακολουθήσουμε την μεγάλη παρέλαση
της ειρήνης & φιλίας και την βραδινή τελετή
έναρξης του ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΟΛΚΛΟΡ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Β.ΑΜΕΡΙΚΗΣ θα πα-

ρουσιάσει ομιλία-συζήτηση για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Θα προηγηθεί δράση τους με θέμα: ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κατά την διάρκεια των ημερών του φεστιβάλ
«ΤΟ ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ», θα βρίσκεται σε εξέλιξη
ο Διαγωνισμός  - Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα:
Φωτογραφίζω την άγνωστη πλευρά της Ροδαυ-
γής».

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ
“Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”
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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 και
Μελίνας Μερκούρη
Τηλ. 2683301149-6980516920
Γεωργάνος Γρ. Νικόλαος
Αλουμινοκατασκευές
Γέφυρα Καλογήρου 
Τηλ. 26873024657

Αθήνα

ΚΤΗΜΑ ΛΕΧΟΥ
Ένα κτήμα 6 στρεμμάτων για να μοι-
ραστείτε 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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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

της Παναγιώτας Π. Λάμπρη    http://users.sch.gr/panlampri/

Τότε, 1669-1687 μ.Χ. επίσκοπος Ναυπάκτου και Άρτας ήταν ο
Βαρθολομαίος και τα Πιστιανά λόγω του πλούτου τους είχαν χτί-
σει δύο πολυτελείς εκκλησίες και ένα μοναστήρι: την εκκλησία
της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Γεωργίου και το καθολικό του
Μοναστηριού της Γέννησης της Θεοτόκου, με τις ίδιες διαστά-
σεις εκκλησιών, όμοιες διατάξεις τοιχογραφιών, που σημαίνει
εκτέλεση από τους ίδιους ζωγράφους και μαστόρους. Η κτητο-
ρική δε επιγραφή της Αγίας Παρασκευής που σώζεται μέχρι σή-
μερα αποδεικνύει ότι η Αγία Παρασκευή Πιστιανών κτίσθηκε επί
επισκόπου Βαρθολομαίου (1669-1678).
«ΑΝΗΣΤΩΡΗΘΥ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΗΑΣ ΜΕ-
ΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΒΗ ΕΥΛΟΫΘΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΗΕΡΩ-
ΤΑΤΟΥ… ΚŎ ΚŎ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ». Ο πλούτος επομένως των
Πιστιανών ήταν μεγάλη πρόκληση για τις ληστρικές ορδές του
Λυμπεράκη Γερακάρη οι οποίες καταρήμαξαν τα Πιστιανά το
1693.
Οι ορδές όμως του Λυμπεράκη έπασχαν από σοβαρά αφροδίσια

νοσήματα τα οποία μετέδωσαν στα χωριά αυτά, διότι προφανώς
σ’ αυτά τα πλούσια χωριά έμειναν πολύ χρόνο, με τραγικές συνέ-
πειες για τα χωριά αυτά, οι οποίες συνέπειες ευτυχώς στις μέρες
μας εξέλειπαν. Τέτοια ήταν η καταστροφή των Πιστιανών που ο
Σεραφείμ Ξενόπουλος στο «Δοκίμιο Περί Άρτας» περιγράφει τα
Πιστιανά σαν το φτωχότερο χωριό της Άρτας. Και να σημειώσει
κανείς ότι το «Δοκίμιο Περί Άρτας» γράφτηκε από τον Σεραφείμ
Ξενόπουλο 200 χρόνια αργότερα (1880). Βεβαίως τα Πιστιανά
υπέστησαν και δεύτερη καταστροφή μετά την πτώση του Αλή
Πασά. Ο Αλή Πασάς είχε κάνει εποικισμό υγιών πληθυσμών στα
Πιστιανά και τη Νησίστα, ανέπτυξε την παραγωγή στα Πιστιανά
και έκανε τα Πιστιανά αρματωλίκι με αρματωλό τον Τσαρακλή. Το
αρματωλίκι ήταν επίζηλος οθωμανικός διοικητικός τίτλος. Οι αρ-
ματωλοί δεν ήταν αρματοφορεμένα παλικάρια που πολέμαγαν
τους Τούρκους αλλά αντιθέτως κάτι σαν χωροφύλακες των Τούρ-
κων. Τότε ο Αλή Πασάς είχε φέρει ακόμα και Εβραίους στα Πι-
στιανά (βλ. διηγήματα Απ. Ντάλα) μάλιστα δε ο αρματωλός
Τσαρακλής σκότωσε ένα τέτοιο παιδί με σκοπό τον εκβιασμό και
τη ληστεία.
Ο Γ. Μπότσαρης για να προδώσει το Σούλι ζήτησε από τον Αλή

Πασά σαν αμοιβή, και την πήρε, ένα πουγκί (100.000 γρόσια) και
το αρματολίκι των Τζουμέρκων. Ο Αλή Πασάς είχε οργανώσει τα
αρματολίκια των Τζουμέρκων κατά το σύστημα Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, βελτιώνοντας δερβένια που προϋπήρχαν και διορί-
ζοντας καπετάνιους και γιολδάσηδες. (Γιολδάσης θα πει
συνοδοιπόρος). Δερβένι θα πει επίσημος δρόμος της Τουρκίας
που για να τον περάσεις πλήρωνες φόρο και σε προστάτευαν από
ληστείες οι γιολδάσηδες. Ο δρόμος που αρχίζει από τον Καρβα-
σαρά (Χάνι) των Κομζιάδων διασχίζει τη Ροδαυγή (στην ψηλή
ράχη έστριβε και περνούσε μέσα από το κέντρο του χωριού) και
πάει στη Σκούπα, Μονολίθι όπου διακλαδίζονταν προς τα Γιάν-
νενα και προς τους Ναζαίους όπου υπήρχε ο Ναζαραμπέης (απ’
αυτόν και το όνομα Ναζαίοι) ο οποίος επόπτευε το μεγάλο δερ-
βένι απέναντι από το ποτάμι το οποίο συνέδεε την Άρτα με το
Βουργαρέλι, ήταν τέτοιος δρόμος, δερβένι δηλαδή, και οι παλιοί
χωριανοί μας το λένε ακόμα δερβένι. Στη θέση ψηλή ράχη η ράχη
του Βασίλη Σταύρου μέχρι προπολεμικά υπήρχε και το Ανάθεμα.   
Το Ανάθεμα είναι λιθοσωρός που σχηματίζεται από τους περα-

στικούς που πετούν στο σημείο του αναθέματος και μια πέτρα συ-
νοδευόμενη από φτύσιμο και κατάρες εναντίον του
Αναθεματισμένου. Ο Αναθεματισμένος ήταν κοινωνικά και θρη-
σκευτικά απόβλητος.  
Το ανάθεμα της ψηλής ράχης πιθανόν να αφορούσε τον Αλή

Πασά ή τον Βενιζέλο ή τον Καραπάνο ή όλους αυτούς διότι το
ανάθεμα λειτουργούσε κατ’ επανάληψη με διαφορετικούς ανα-
θεματισμένους. Πιθανόν δε το ανάθεμα αυτό να αφορούσε και
σε συγχωριανούς μας, συνεργάτες τότε του τσιφλικά Καραπάνου.
Το πιθανότερο δε είναι να έγινε για τους Τούρκους που έφυγαν
το 1912 διότι στο σημείο του αναθέματος υπήρχε τουρκικό φυ-
λάκιο και στέκι των Τούρκων στρατιωτών. Η περιοχή δίπλα στην
Αγία Βαρβάρα λέγεται και σήμερα ακόμη «στ’ καπετάν» λόγω της
τότε εκεί διαμονής του καπετάνιου του δερβενίου. Πολύ επιτυ-
χώς ο Χρ. Κομζιάς το καφενείο κοντά στο Χαλιά του Νίκα το ονό-
μασε Δερβένι. Δίπλα στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας και σήμερα
ακόμα λέγεται «Ψυχογαίϊκα» γιατί εκεί είχαν εγκατασταθεί οι ψυ-
χογιοί του καπετάνιου. Το Δερβένι αυτό το περπάτησε το 1800 ο
Γάλλος πρόξενος στα Γιάννενα Πουκεβίλ (όπως γράφει στο βι-

βλίο «Το Ταξίδι στην Ήπειρο») πηγαίνοντας στα αλατωρυχεία που
λειτουργούσαν (ιδιοκτησία της μονής Κηπίνας) τότε στο Βόρδο
(σήμερα Μονολίθι) και γράφει ο Πουκεβίλ ότι δεξιά κάτω έβλεπε
τη Νησίστα εννοώντας προφανώς τη Λάψαινα. Τότε η Λάψαινα
ήταν η πολυπληθέστερη και παραγωγικότερη περιοχή του χωριού
μας και κέντρο του χωριού μας. Το σημερινό κέντρο του χωριού
μας δημιουργήθηκε το 1881 όταν εγκαταστάθηκε εκεί ο Τουρ-
καλβανός μοντήρης (διοικητής) της περιοχής. Η Γιάνν’ Πάναινα
που ήταν η μόνη που ήξερε αλβανικά και τουρκικά ήταν η επίσημη
μεταφράστρια του μοντήρη. Στο Δερβένι αυτό κοντά στα Πι-
στιανά συνάντησε ο Κοσμάς ο Αιτωλός την παπαΘανάσαινα. (Βλ.
Κ. Διαμάντης στο περιοδικό Σκουφάς 1954). Και σήμερα ακόμα οι
Πιστιανίτες ειρωνεύονται τους Νησιστιώτες διότι ο Κοσμάς ο Αι-
τωλός δεν πέρασε μέσα από το χωριό, πρόσφατα μάλιστα σε ανύ-
ποπτη κουβέντα η κουμπάρα μου Αλεξάνδρα Κώτση από τα
Πιστιανά, μου επανέλαβε αυτή την ειρωνική άποψη των Πιστια-
νιωτών.
Ο παπα Θανάσης ήταν παπάς στον Άγιο Νικόλαο Λάψαινας, αλλά
η γενιά του έχει σήμερα χαθεί. Σήμερα στις παρυφές του Ξερα-
κιού κοντά στα Σταυραίϊκα οι ντόπιοι το ονομάζουν «Λάκκα του
παπα Θανάση» δείχνοντας προφανώς παλιό κτήμα του παπαΘα-
νάση.   
Πριν μερικά χρόνια ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρή-
στος Σταύρος μου έδειξε χειρόγραφη επιστολή γραμμένη, πιθα-
νόν, τη χρονολογία 1910 – 1920, από κάποιον Παπαθανάση, δεν
θυμάμαι το μικρό του όνομα. Η επιστολή αυτή γραμμένη μέσα
στις φυλακές Συγγρού απευθυνόταν στον παραλήπτη της με αγω-
νία για την τύχη των κτημάτων του Παπαθανάση τα οποία κατα-
πατούσαν άλλοι χωριανοί, οι οποίοι είχαν φροντίσει με
συκοφαντίες πρώτα να τον κλείσουν φυλακή. Να σημειώσουμε
εδώ ότι η Λάψαινα τότε ήταν η πολυπληθέστερη ίσως η παλιότερη
και πλουσιότερη παραγωγική περιοχή της Νησίστας. Στις εκσκα-
φές για την κατασκευή το 1954 του Δημοτικού Σχολείου Λάψαι-
νας ξερίζωναν υπεραιωνόβια πουρνάρια που οι ρίζες τους
αγκάλιαζαν νεκροκεφαλές και ανθρώπινα οστά. Η θέση του σχο-
λείου βρίσκεται κάτω απ’ τον Άη Γιώργη και Άη Νικόλα και είναι
συνέχεια του τότε νεκροταφείου.

Με την ευκαιρία των εκλογών επισκέφτηκα το
χωριό για να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου συζήτησα και
αντάλλαξα απόψεις με χωριανούς και υποψήφιους
για τις εκλογές και τον τρόπο  που βλέπει ο καθέ-
νας την αντιμετώπιση προβλημάτων του χωριού. Ο
καθένας, όπως ήταν φυσικό, είχε τη δική του θεώ-
ρηση των γεγονότων και τη δική του οπτική γωνία.
Ο καθένας βλέπει την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων, μέχρις ενός βαθμού, αφενός ανάλογα την
ηλικία του και αφετέρου το ιδεολογικό του πι-
στεύω.
Επειδή το σωστό δεν το κατέχει κανένας και η

αναζήτηση του σωστού είναι ζητούμενο για όλους,
δεν είμαι σε θέση να υποδείξω σε κανέναν τι πρέ-
πει να κάνει. Εκείνο που μπορώ να κάνω είναι μόνο
να ανταλλάσσω απόψεις. Οι απόψεις που αντάλ-
λαξα κινούνταν στο πνεύμα της ενότητας και της
συνεργατικότητας όλων.  Διαπίστωσα ένα πνεύμα
διχαστικό το οποίο μόνο προβλήματα δημιουργεί
στην μικρή κοινωνία του χωριού, η οποία φθίνει
συνεχώς.  Αντί να διακρίνω μία ομοψυχία διέκρινα
μία καχυποψία εκατέρωθεν. Αντί να διακρίνω να
προτάσσεται «τι συμφέρει το χωριό» προτάσσον-
ται μικρές φιλοδοξίες οι οποίες δεν έχουν να προ-
σφέρουν κάτι ουσιαστικό. Και γίνομαι πιο
συγκεκριμένος. Οι απόψεις είναι καθαρά προσωπι-
κές,  γενικές, απλές, κάποιες μπορεί να θεωρη-
θούν ουτοπικές (ανεφάρμοστες) και ρομαντικές
και δεν είναι δυνατόν να γίνει ανάλυση του σκε-
πτικού μου σε ένα μικρό άρθρο.  
Στις εκλογές που θα γίνονταν για την επιλογή αν-
τιπροσώπων για το καλό του χωριού έπρεπε να επι-
διωχθεί η αντιπροσώπευση του χωριού μας σε όλα
τα όργανα του Δήμου Αρταίων με κάποιον χωριανό
μας. Μόνο έτσι η φωνή του χωριού θα μπορούσε
να μεταφερθεί εκεί. Θα μπορούσε να με ρωτήσει
κάποιος. Δηλαδή θα καταργήσουμε τα κόμματα;
και ποιος θα είναι αυτός εφόσον υπάρχουν πολλοί
ενδιαφερόμενοι; Όχι. Δεν προτείνω κάτι τέτοιο. Η
ύπαρξη πολυφωνίας είναι συστατικό της δημοκρα-
τίας και σαν τέτοιο πρέπει να υφίσταται. Την κομ-
ματική του προτίμηση έχει την ευκαιρία να την

εκδηλώσει ο καθένας ελεύθερα στις εθνικές εκλο-
γές. Στις τοπικές εκλογές ας βάλουμε άλλες προ-
τεραιότητες, επωφελείς για το χωριό. Στην
προκειμένη περίπτωση επειδή όντως υπήρχαν αρ-
κετοί ενδιαφερόμενοι,  αυτό είναι πολύ καλό και
υγιές, και εφόσον το ενδιαφέρον τους ξεκινά από
την αγάπη για το χωριό, το οποίο θεωρώ δεδομένο
για όλους, θα έπρεπε να έρθουν σε μία πρώτη
επαφή μεταξύ τους και να συζητήσουν την πρό-
ταση να υποστηριχθεί ένα πρόσωπο το οποίο έχει
διάθεση να προσφέρει, θέτοντας διάφορα κριτή-
ρια, το οποίο θα στηριχθεί από όλους τους χωρια-
νούς ανεξάρτητα σε ποιον πολιτικό χώρο ανήκει.
Την επόμενη φορά θα μπορούσε να είναι ένα άλλο
πρόσωπο. Πιθανόν και να μην συμφωνούσαν. Αν γι-
νόταν αυτό, με περίπου 400 ψήφους που ψήφισαν
θα μπορούσε να εκλεγεί  ένα μέλος στο Δημοτικό
Σύμβουλο. Αυτή η πολυδιάσπαση πιστεύω δεν είναι
για το καλό του χωριού. Πιστεύω ότι στο προηγού-
μενο δημοτικό συμβούλιο που υπήρχε  δημοτικός
σύμβουλος από χωριό βρισκόμαστε σε καλύτερη
θέση. Πιθανόν να κάνω και λάθος. Στο τοπικό συμ-
βούλιο θα μπορούσε να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλ-
τιο και ο κάθε χωριανός να επιλέξει αυτόν που
θεωρεί καλύτερο. Σε τέτοιες επιλογές δεν ωφελεί
να παίζουμε το παιχνίδι των κομμάτων με τη στενή
έννοια, όταν τα ίδια κόμματα  έχουν παραβιάσει
αυτά τα πλαίσια. Ας μην τους δίνουμε αυτή τη δυ-
νατότητα και την ικανοποίηση. Ας κάνουμε πράξη
το «η ισχύς εν τη ενώσει». 
Σε αυτά που ανέφερα, σίγουρα θα υπάρχουν από

πολλούς δικαιολογημένες εκ διαμέτρου αντίθετες
απόψεις. Είναι σεβαστές και μπορούν να αποτελέ-
σουν αντικείμενο διαλόγου κάποιας συνάντησης.
Ποτέ δεν είναι αργά.
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θηκα,  μεγάλωσα,  αγάπησα  και  με  αγάπησε.  Το
γράφω  πρώτα  για  μένα.  Είναι  μια  εσωτερική
παρόρμηση  να  εκφράσω  όσα  κουβαλώ  μέσα
μου.  Μετά  τη  γράφω  γι’  αυτούς  που  θα  έρ-
θουν … ‘’.
Αφορμή  στην  έμπνευση  και  τη  συγγραφή,

‘’στάθηκε  το  μάθημα  της  Λαογραφίας‘’,  που
διδάχτηκε,  ‘’ως  πρωτοετής  φοιτητής  στην  Παι-
δαγωγική   Ακαδημία  Αλεξανδρούπολης‘’.  ‘’Αρ-
χίζοντας  να  μελετώ  το  μάθημα  της
Λαογραφίας‘’,  σημειώνει  στον  Πρόλογό  του,
‘’αυθόρμητα  ξεπηδούσαν  από  τα  βάθη  του
μυαλού  βιώματα  προσωπικά  μιας  εντελώς  πα-
ραδοσιακής  ακόμη  κοινωνίας,  όπως  ήταν  αυτή
του  χωριού  μέχρι  τη  δεκαετία  του  ’70‘’.
Η  ευθύνη  του  συγγραφέα  είναι  η  αυξημένη

ευθύνη  του  ανθρώπου,  που  αισθάνθηκε  πως
όσο  βαθύτερα  μελετάμε  την  παράδοση  του
τόπου  μας  σε  κάθε  εκδήλωση  της  ζωής,  όσο
ερευνάμε  τις  ρίζες  μας,  τόσο  καλλίτεροι  αν-
τικρύζουμε  την  ψυχική  μας  υπόσταση,  βλέ-
πουμε,  καθαρότερα,  ποιοι  είμαστε,  από  πού
ερχόμαστε,  ποια  πορεία  μπορούμε  και  πρέπει
να  πάρουμε,  πού  μπορούμε  να  φτάσουμε.
Είναι  απαραίτητη  η  έρευνα  αυτή,  γιατί  με

τους  προγόνους  μας  είμαστε  πάντα  δεμένοι·
είτε  το  θέλουμε  είτε  όχι,  έχουμε  κληρονομή-
σει  τον  ψυχικό  και  πνευματικό  τους  κόσμο·
και  είναι  στέρεος  ο  δεσμός  αυτός  με  τα  πε-
ρασμένα·  προέρχεται  από  ανάγκη  οργανική,
που  επιβάλλει  τη  μετάγγιση  μορφών  ζωής  από
τη  μια  γενιά  στην  άλλη.  Έτσι,  επιζεί  το  πα-
ρελθόν  στο  παρόν  και  είναι  αυτό  η  δύναμη
που  συγκρατεί  και  διαμορφώνει  την  ανθρώ-
πινη  κοινωνία  και  χαράζει  το  δρόμο  που  πρέ-
πει  να  πάρει.
Το  επισημαίνει,  με  το  δικό  του  τρόπο  ο  συγ-
γραφέας  στον  κατατοπιστικό  Πρόλογό  του:
‘’… Όλα  αυτά  με  ώθησαν  να  συγκεντρώσω
ό,τι  εγώ  έζησα,  διάβασα,  είδαν  τα  μάτια  μου
κι  άκουσαν  τ’  αυτιά  μου.  Σκοπός  μου  ήταν  να
μάθουν  οι  νεότεροι,  να  θυμηθούν  οι  μεγαλύ-
τεροι  και  να  μην  ξεχαστούν  στο  πέρασμα  του
χρόνου,  όλα  αυτά  που  συνθέτουν  την  παρα-
καταθήκη  του  χωριού  μας‘’.  
Το  περιεχόμενο  της  σπουδαιότατης  μελέτης,

που  έχει  τον  τίτλο,  όπως  αναφέρθηκε,  Νησί-
στα (παλαιότερη  ονομασία  της  Ροδαυγής),  χω-
ρίζονται  σε  7  θεματικές  ενότητες – κεφάλαια,
που  κατανέμονται  σε  5  τόμους.  Θα  τη  χαρα-
κτήριζα  Εγκυκλοπαίδεια  της  Ροδαυγής (Νησί-
στας),  αφού  δεν  είναι  όπως  τα  πολλά  βιβλία
που  έχουν,  κατά  καιρούς  γραφεί,  με  θέματα
τη  γενέτειρα. 
Καλαίσθητοι  κι  οι  5  ογκώδεις  τόμοι.  Προδια-
θέτουν, ευχάριστα, τα  πολύ  όμορφα  εξώφυλλα,
με  εικόνες – φωτογραφίες,  από  τη  ζωή  στη
Νησίστα,  παλαιότερα,  διαφορετικές  στους  5
τόμους,  απεικονίσεις  μιας  άλλης  εποχής,  δύ-
σκολης  αλλά  και  ξέγνοιαστης. 
Συγκινητική  η  αφιέρωση  του  βιβλίου,  από  τον

συγγραφέα,  που  ένιωσε,  μέσα  του,  όλους
τους  προγόνους,  στα  παιδιά  του  Βασιλική – Αι-
μιλία  και  Χρήστο,  με  την  ευχή,  ‘’μεγάλη  εν-
τολή‘’  να  τον  ξεπεράσουν,  στη  σελ.  6  του  1ου

τόμου  των  247  σελίδων. 
Στην  ίδια  σελίδα  κείμενα  του  Ίωνα  Δρα-

γούμη;  ‘’Πήγαινε  στη  χωριάτικη  και  τη  λαϊκή
ζωή,  στα  δημοτικά  τραγούδια  και  στη  δημο-
τική  τέχνη,  για  να  βρεις  τη  γλώσσα  σου  και
την  ψυχή  σου …‘’ και  του  Νίκου  Καζαντζάκη:
‘’Το  πρώτο σου  χρέος,  εκτελώντας  τη  θητεία
σου  στη  ράτσα,  είναι  να  νιώσεις  μέσα  σου
όλους  τους  προγόνους‘’,  δείχνουν  το  σεβασμό
του  συγγραφέα  στους  μεγάλους,  σε  όλους
εκείνους   που  έβαλαν  τη  σφραγίδα  τους  στην
πολιτιστική  μας  ανάπτυξη. 
Ο  αναλυτικός  πίνακας  περιεχομένων,  στις

σελ.  7 – 32  του  1ου τόμου,  φανερώνει   επιστη-
μοσύνη  και  το  σεβασμό  του  συγγραφέα  στους
αναγνώστες  του. 
Κατατοπιστικός,  όπως  αναφέρθηκε,  και  πολύ

περιεκτικός  ο  Πρόλογος,  στις  σελ.  33 – 36  του
1ου τόμου.  
Επίκαιρη  πάντα  και  πού  διδακτική  η  ρήση  του
Αϊνστάιν:  ‘’Πάτησα  στους  ώμους  των  προγό-
νων  μου  κι  έτσι  μπόρεσα  να  δω  πιο  πέρα  από
τα  τείχη  του  καιρού  μου‘’
Ο  1ος τόμος περιλαμβάνει  δύο  θεματικές  ενό-
τητες,  με  τον  τίτλο  Ι.  Γενικά  και  ΙΙ  Υλικός
Βίος.
Η  πρώτη  ενότητα  διακρίνεται  σε  τρία,  επιμέ-
ρους,  κεφάλαια:  1.  Η  Ροδαυγή,  2.  Ο  φυτικός
κόσμος  και  3.  Ο  Ζωικός  κόσμος. 
Η  δεύτερη  ενότητα  ‘’Υλικός  Βίος‘’ διακρίνεται
στα  κεφάλαια:  1.  Η  κατοικία.  2.  Η  φορεσιά.  3.
Τροφές  και  ποτά.
Στις  σελ.  439 – 442,  ο  συγγραφέας  παραθέτει
πίνακες  των  πολλών,  πράγματι,  εικόνων  του
τόμου  στην  κάθε  ενότητα. 
Ο  δεύτερος  τόμος (σελ.  473)  περιέχει  στις

σελ.  5 – 22,  αναλυτικό  πίνακα  περιεχομένων –
όλοι  οι  τόμοι  περιέχουν  αναλυτικούς  πίνακες
περιεχομένων -  και  δύο  θεματικές  ενότητες,
με  τον  τίτλο:  ΙΙΙ  Επαγγελματικός  βίος  και  ΙV.
Κοινωνικός  Βίος.
Ο  Επαγγελματικός  Βίος  περιλαμβάνει  τα  κε-

φάλαια:  1.  Γεωργία.  2.  Αμπελουργία.  3.  Ελαι-
οκομία.  4.  Άλλες γεωργικές  ασχολίες.  5.
Έθιμα  γεωργών.  6.  Ποιμενικός  βίος.  7.  Μελισ-
σοκομία.  8.  Κυνήγι.  9.  Αλιεία.  10.  Βιοτεχνία.
Ο  Κοινωνικός  Βίος  περιλαμβάνει  τις  υποενό-
τητες:  1.  Γέννηση,  2. Γάμος.  3.  Τελευτή.  4.
Κοινωνική  οργάνωση. Στις  σελ.  463 – 471,  πε-
ριέχεται  αναλυτικός  πίνακας  των  εικόνων  του
τόμου.
Στον  τρίτο  τόμο (σελ.  342),  περιέχονται:  ανα-
λυτικός  πίνακας  περιεχομένων,  στις  σελ.  5 –
18,  και  μία  ενότητα:  ‘’Πνευματικός  Βίος  Ι‘’,
που  περιλαμβάνει  τα  κεφάλαια:  1.  Θρησκεία.
2.  Μαγεία,  μαγικές  συνήθειες  και  δεισιδαιμο-

νίες,  3.  Μαντική,  4.  Λαϊκή  ιατρική,  5.  Αστρο-
λογία  και  μετεωρολογία,  6.  Μύθοι.  Παραμύθια,
Ευτράπελες  διηγήσεις  και  ανέκδοτα,  7.  Παρα-
δόσεις,  8  Παροιμίες,  παροιμιώδης  εκφράσεις
και  γνωμικά,  9.  Αινίγματα,  λογοπαίγνια,  αριθ-
μητικά  προβλήματα  και  καθαρογλωσσήματα.
Στις  σελ.  439 – 443,  ο  τόμος  περιέχει  αναλυ-
τικό  πίνακα  εικόνων. 
Ο  τέταρτος  τόμος (σελ.  381)  φέρει  τον  τίτλο
‘’Πνευματικός  Βίος  ΙΙ‘’   και  περιλαμβάνει  τα  κε-
φάλαια:  10.  Από  το  γλωσσικό  θησαυρό   και
11.  Γενεαλογίες.   Στις  σελ.  5 – 9,  περιέχει  ανα-
λυτικό  Πίνακα  περιεχομένων  και  στη  379,  ανα-
λυτικό  πίνακα  εικόνων. 
Ο  πέμπτος  τόμος  (σελ.  427),  με  τον  τίτλο

‘’Πνευματικός  Βίος  ΙΙΙ‘’,  περιλαμβάνει  το  κεφά-
λαιο  12. Δημοτική  ποίηση.  Μουσικοί.  Μουσική
και  λαϊκοί  χοροί.
Ο  τόμος   ολοκληρώνεται  με  Πίνακα  Εικόνων

(σελ.  421 – 22),  με  αναφορά  στο  Οπτικοακου-
στικό  υλικό  (σελ.  421 – 428),  που  περιλαμβάνει:
1.  Αφηγήσεις  γερόντων,  2.  Μουσικές  επιλογές,
με  αναφορέα  στις  ορχήστρες  της  περιοχής
και  3.  Οπτικό  υλικό.  Επιλογές. 
Στο  τέλος  του  τόμου,  όπως  και  σε  όλους

τους  τόμους,  περιλαμβάνεται  πλήρης  βιβλιο-
γραφία,  ένα  ακόμη  στοιχείο  της  επιστημονικής
κατάρτισης  του  συγγραφέα.
Ο  φιλόξενος  χώρος  του  εντύπου  δεν  επιτρέ-
πει  την  αναλυτική  αναφορά  στα  περιεχόμενα
του πολύτιμου  βιβλίου.
Θέλω  να  πιστεύω  κι  εύχομαι  το  σύγγραμμα,
η  Εγκυκλοπαίδεια  της  Νησίστας,  να  εκτιμηθεί,
όπως  του  πρέπει,  από  τους  συντοπίτες  του
συγγραφέα,  όλους  τους  Ηπειρώτες,  όλους
τους  Έλληνες.  Ο  Γιώργος  Κομζιάς  εκτέλεσε
το  χρέος  του  στη  ράτσα.
Ο  εκλεκτός  φίλος  και συνάδελφος,  με  το
ήθος  του,  το  παράδειγμά  του,  με  τη  συγγρα-
φική  δράση  και  γενικότερα,  με  την  πνευματι-
κότητά  του,  διδάσκει  φιλοπο0νία,
μεθοδικότητα  και  αισιοδοξία.
Χρόνια  και  χρόνια,  τώρα,  κρατώντας  το  μίτο
της  Αριάδνης,  διαβάζει  και  γράφει,  για  να  ικα-
νοποιήσει  το  είναι  του,  αλλά  και  να  χαρίσει
ελπίδα,  γνώση  και  ευχαρίστηση  στους  ανα-
γνώστες  του,  στη  γεμάτη  λαβυρίνθους  εποχή
μας. 
Αφού  τον  συγχαρώ,  θερμά,  και  από  αυτή  τη
θέση,  για  το  νέο  του  πόνημα,  του εύχομαι  μα-
κροημέρευση  και  να  προχωρά,  στους  δύσκο-
λους  καιρούς,  πραγματώνοντας,  ως  διάρκεια
και  σύμβολο  ζωής,  τα  βουκολικά  ποιητικά
λόγια:

‘’Φλογέρα  μου,  μη  σταματάς 
να   τραγουδάς  στη  στάνη
και,  πένα  μου,  ταξίδεψε 
μακριά  το  καραραβάνι‘’.

Κώστας  Δημ.  Κονταξής
Καθηγητής  Λαογραφίας

Τη χρονιά που διανύουμε συμπληρώνονται δεκαπέντε χρόνια από
την εκδημία του Κωνσταντίνου Α. Διαμάντη (17/30 Αυγούστου1912
– 5 Αυγούστου 2004) και δέκα από κείνη του Αποστόλου Φ. Ντάλα
(Ιούνιος 1921 – 25 Μαΐου 2009). Με αφορμή, μάλιστα, τούτη τη
μνήμη, και όχι μόνο, σκέφτομαι αυτούς τους δύο διαφορετικούς
για πολλούς λόγους ανθρώπους του τόπου μας κι αναρωτιέμαι,
πέραν των οικείων τους, ποιοι τους θυμούνται, ποιοι τους μνημο-
νεύουν ή ποιοι, με σεβασμό κι ενδιαφέρον, σκύβουν πάνω στο
πνευματικό στίγμα, το οποίο άφησαν πίσω τους.
Οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην πορεία και

στο πνευματικό έργο, που ο καθένας κατέλιπε. Πιθανόν, μάλιστα,
κάποιοι να θεωρήσουν ύβρη το ότι μνημονεύονται στο ίδιο κείμενο
ένας λόγιος κι ένας λαϊκός δημιουργός. Δεν θα μπω στη διαδικασία
να δικαιολογήσω αυτή μου την επιλογή, αφού όλα είναι θέμα αντί-
ληψης των πραγμάτων κι ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετική
άποψη, καθόλα σεβαστή. Η ουσία, άλλωστε, βρίσκεται αλλού. Στην
αξία αυτής καθαυτής της μνήμης, η οποία, εκτός από του να είναι
πνευματικό μνημόσυνο, φέρει τον καθένα προ των ευθυνών του,
όσον αφορά στους τρόπους, που αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν στο
παρόν και προοιωνίζεται μ’ έναν τρόπο πώς θα υπάρχουν και στο
μέλλον. 
Τον Κωνσταντίνο Α. Διαμάντη, αν και συγχωριανό μου, δεν είχα

την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά, αλλά μέσα από το συγγραφικό
του έργο και αναφορές οικείων του, ενώ τον Απόστολο Φ. Ντάλα,
γεννημένο στα γειτονικά από τη γενέτειρά μου Πιστιανά, είχα την
ευτυχία να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του, αλλά
και να χαρώ τα αγαθά της αμοιβαίας φιλίας, που βιώσαμε. 
Δεδομένων των ανωτέρω και χωρίς διάθεση προβολής, ας σημει-

ωθεί πως στον πρώτο αναφέρεται η βιογραφική μελέτη μου «Κων-
σταντίνος Α. Διαμάντης, ο Ιστορητής» (εκδ. www.iwrite.gr, 2011), ενώ
για τον δεύτερο έχει γραφεί από μένα κείμενο με τον τίτλο «Λίγα
λόγια για τον Απόστολο Ντάλα» ( Περιοδικό «Αρτηνή Ευθύνη, Σε-
πτέμβριος 2007, σ. 7), επίσης, μελέτη με θέμα «Τζουμερκιώτες πε-
ζογράφοι: Απόστολος Φιλ. Ντάλας» (Τζουμερκιώτικα χρονικά, τ.
10ο, Μάιος 2009, σ. 146), καθώς και νεκρολογία, με αφορμή τον θά-
νατό του (http://users.sch.gr/panlampri/arthr08.html ). 
Επίσης, όταν δόθηκε στην κυκλοφορία η αναφερθείσα μελέτη για
τον Κ. Α. Διαμάντη, εκτός από την παρουσίασή της στη Ροδαυγή,
έγινε προσπάθεια να οργανωθεί εκδήλωση προς τιμήν του στην
Άρτα, όπου, πέραν του ότι φοίτησε στο «Β' Ελληνικόν Σχολείον
Άρτης» και στο «Γυμνάσιον Άρτης», την τίμησε, δημοσιεύοντας
κείμενά του στο περιοδικό του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου
«Σκουφάς», αλλά και γράφοντας και δημοσιεύοντας κείμενα, που
αφορούσαν σ’ αυτή. Δυστυχώς, από τους δύο επίσημους φορείς
της πόλης, οι οποίοι υποσχέθηκαν – έγιναν παρουσία εκπροσώπων
τους σχετικές συζητήσεις – πως θα συνέβαλαν στην οργάνωση
μιας τέτοιας εκδήλωσης, ο ένας υπαναχώρησε χωρίς καμία εξή-
γηση, οπότε όλα ματαιώθηκαν. 
Έκτοτε, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι, το οποίο να σχε-

τίζεται με την προσφορά αυτού του ανθρώπου, τόσο στο χωριό
του, όσο και στην Ήπειρο. Ειδικά, για τη Ροδαυγή, έκανε τις πρώτες
γι’ αυτή τεκμηριωμένες λαογραφικές καταγραφές (Κ. Α. Διαμάντης,
Άπαντα, τ. 1ος, 3ος, 4ος, 9ος) – και για το Κεντρικό έχει κάνει σε
μικρότερη έκταση κάτι ανάλογο –, αλλά και μέσω άλλων οδών
έκανε αισθητή την παρουσία του εκεί με δράσεις, που δεν είναι του
παρόντος, και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει κάποιες στην
προαναφερθείσα γι’ αυτόν μελέτη μου. Επιπρόσθετα, προτάσεις,
που έχουν γίνει κατά καιρούς για ονοματοδοσία οδού με το όνομά
του στη Ροδαυγή, αν ενδιαφέρει η γνώμη μου και στην Άρτα
έπρεπε να γίνει, δεν έχουν τελεσφορήσει, ούτε βέβαια η πρόταση
για ανέγερση προτομής του βρήκε ευήκοα ώτα. Φυσικά, και για τον
Απόστολο Φ. Ντάλα, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάποια με-
ταθανάτια τιμή από τους συντοπίτες του.   
Ως εκ τούτου, εκείνο, το οποίο υπάρχει, ακόμα κι αν κανένας δεν

το μελετά, είναι το συγγραφικό τους έργο, πολύ ευρύτερο, με επι-
στημονική ταυτότητα του Διαμάντη, και μικρότερο σε έκταση, αλλά
με τη δύναμη του λαϊκού λόγου, που το χαρακτηρίζει, του Ντάλα. 

Αξίζει, λοιπόν, να σταθούμε για λίγο στη συγγραφική τους παρα-
καταθήκη και μέσω αυτής να τελέσουμε τούτο το μνημόσυνο. 
Σχετικά με την πνευματική πορεία του Κωνσταντίνου Α. Διαμάντη,
ας ειπωθεί πως ξεκίνησε από το Δημοτικό Σχολείο της Νησίστας
Νέας Ελλάδος (σήμερα Ροδαυγής), συνεχίστηκε με τη φοίτησή του
στα προαναφερθέντα σχολεία της Άρτας και τη Φιλοσοφική Σχολή
Αθηνών και ολοκληρώθηκε με την ερευνητική και συγγραφική προ-
σφορά του, ενώ υπηρέτησε για τριανταπέντε συναπτά έτη στα Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους στην Αθήνα, εξελισσόμενος βαθμολογικά
έως τη θέση του Διευθυντή, την οποία τίμησε δεόντως και έχοντας
γνωρίσει πολλούς από κείνους, οι οποίοι ήταν μέρος της πνευματι-
κής Αθήνας της εποχής του, όπως, για παράδειγμα, ο Σωκράτης Β.
Κουγέας, ο Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, ο Διονύσιος Αλ. Ζακυθηνός,
και, φυσικά, ο συντοπίτης Γιώργος Κοτζιούλας. 
Πέραν της πνευματικής του συνεισφοράς, σημαντικοί σταθμοί της
ζωής του ήταν ο τραυματισμός του στο Μέτωπο του πολέμου το
1940, καθώς και ο γάμος του με την Αικατερίνη Γ. Πατούση, την
οποία νυμφεύτηκε «σε χώρο του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου
(Μαρασλείου) ενώπιον των αναπήρων, των τραυματιών, των ιατρών
και των νοσοκόμων» στις 21 Αυγούστου 1941 (Π. Π. Λάμπρη, Κ. Α.
Διαμάντης, ο Ιστορητής, σ. 29). 
Όσον αφορά στο συγγραφικό του έργο, οι καταγραφές του ανα-

φέρονται σε θέματα, τα οποία αφορούν στη γλώσσα, στη λογοτε-
χνία, στη λαογραφία, στη θεολογία, στην ιστορία, στα ημερολόγια,
στα αρχεία, στην κριτική, στις μεταφράσεις, καθώς και στη σύν-
θεση ποίησης· ο ίδιος σημειώνει χαρακτηριστικά (Κ. Α. Διαμάντης,
Άπαντα, τ. 8ος, σ. 7 ή Π. Π. Λάμπρη, Κ. Α. Διαμάντης, ο Ιστορητής,
σ. 197): «Η προσοχή μου στο γράψιμο και τη συλλογή λογοτεχνικού,
λαογραφικού, γλωσσικού και φιλολογικού υλικού χρονολογείται
από τη Β' Τάξη (1925-26) του Ελληνικού Σχολείου της Άρτας, όταν
ο αείμνηστος καθηγητής μου Αυγουστής Παγκρατίδης μας δίδαξε
με γνώση και ζήλο ποιήματα του Κώστα Κρυστάλλη, του Αριστοτ.
Βαλαωρίτη και του Γ. Βιζυηνού, ένα ιστορικό αφήγημα για το Ρήγα
Φεραίο και το Γ. Γεννάδιο και του Γιάννη Βλαχογιάννη το Σουλιω-
τόπουλο.» 
Με αφετηρία τα πρωτόλεια κείμενά του, τα οποία προέρχονται από
τη μαθητική του ζωή, ο Διαμάντης δημοσιεύει μελέτες του σε διά-
φορα έντυπα, όπως τα περιοδικά «Εργατική Εστία», «Ο αιώνας
μας», «Ελληνική Δημιουργία», «Αιξωνή», «Ηπειρωτική Εστία», «Μα-
κεδονικά», «Σκουφάς», «Εικόνες της Ηπείρου», «Στερεοελλαδική
Εστία», κ.ά., καθώς και το «Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής
Εταιρείας Ελλάδος», το «Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και
Γλωσσικού Θησαυρού» και το «Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών», ενώ
δεν είναι μικρή η παρουσία του σε εφημερίδες, όπως «Η Καθημε-
ρινή», «Η Ροδαυγή», κ.ά. 
Στα ξεχωριστά της πνευματικής του πορείας είναι η αναγόρευσή

του σε διδάκτορα το 1966, με διατριβή, η οποία είχε ως θέμα «Δη-
μήτριος Υψηλάντης (1793-1832) – Μέρος πρώτον, Πληρεξούσιος
του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής, Τμήμα Πρώτον, Τα μέχρι της
αφίξεως εις το στρατόπεδον των Τρικόρφων (1793 – 2 Ιουλίου
1821)». 
Ιδιαίτερη θέση στο συγγραφικό του έργο κατέχουν, τόσο η έκδοση
των «Απάντων» του (25 τόμοι), όσο και οι εκδόσεις των Γενικών
Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), συνολικά δεκάξι, δικής του επιμέ-
λειας. «Ο Διαμάντης αφιερώθηκε ψυχή τε και πνεύματι στην Αρ-
χειακή Υπηρεσία και τα Αρχεία. Η εργασία του εκεί, όσο κι αν ήταν
κοπιαστική, έφερε την καταξίωση και την αναγνώριση της προσφο-
ράς του στον πνευματικό κόσμο της εποχής και όχι μόνο.
Όταν απεχώρησε από τα ΓΑΚ, ο τότε υπουργός Πολιτισμού και Επι-
στημών Γ. Πλυτάς του έστειλε «Έκφραση ευχαριστιών», η οποία
έχει ως εξής: «Με την ευκαιρία της αποχωρήσεώς σας από την Υπη-
ρεσία και μάλιστα από την θέση του Διευθυντού των Γενικών Αρ-
χείων του Κράτους λόγω συμπληρώσεως 35ετίας, το Υπουργείο
Πολιτισμού και Επιστημών σας εκφράζει τις θερμές του ευχαρι-
στίες, για την πολύτιμη και σημαντική συμβολή σας στον ευαίσθητο
αυτό χώρο, της διαφυλάξεως και διατηρήσεως της Εθνικής μας
κληρονομιάς. 

Είναι γεγονός αναντίρρητο και αποτελεί πεποίθηση όλων μας, ότι
κατά την διάρκεια της 35ετούς θητείας σας υπήρξατε παράδειγμα
προς μίμηση, τόσο για την αφοσίωσή σας στο καθήκον όσο και για
το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρος σας, που συνετέλεσε
στο να χαίρετε της εκτιμήσεως και της αγάπης όλων των συναδέλ-
φων σας.» (Π. Π. Λάμπρη, Κ. Α. Διαμάντης, ο Ιστορητής, σ. 211).   
Ας πάμε, όμως, και στον Απόστολο Φ. Ντάλα, ο οποίος στο πρώτο

του βιβλίο συστήνεται στο κοινό ως ακολούθως (Απόστολος Φ.
Ντάλας, ΤΑ ΠΙΣΤΙΑΝΑ, Γενεαλογίες και Ιστορήματα, σ. 331, Αθήνα
1999): «Για τη βιογραφία μου θα είμαι σύντομος, για να μην κου-
ράσω τον αναγνώστη, αλλά επιβάλλεται για να έρθει κοντά ο ένας
στον άλλο: Απόστολος Ντάλας του μπάρμπα Φίλιππα και της κυρά
Χριστίνας. Γεννήθηκα τον Ιούνιο (Θεριστή) το 1921 στα Πιστιανά
Άρτης. Οι σπουδές μου ήταν του Δημοτικού.
Όταν ξεσκόλισα ασχολήθηκα με τα γιδοπρόβατα και το ζευγάρι

σαν γεωργοκτηνοτρόφος.
Το 1942 παντρεύτηκα την Ελένη του Γεωργίου Λάμπρου ή Φλώρου
από τη Σκούπα και δημιουργήσαμε οικογένεια με έξι παιδιά.
Από το 1955 έγινα μαραγκός αυτοδίδακτος, λόγω οικονομικών

αναγκών. Το 1958 εγκατέλειψα την αγροτιά και πήγα στην Αθήνα
και δούλεψα σαν κουφωματάς (μαραγκός) καθώς και επιπλοποιός.
Το 1978 γύρισα πάλι στο χωριό, λόγω εργατικού ατυχήματος. […]». 
Με τούτα τα εφόδια μπήκε στον κόσμο της συγγραφής ο Ντάλας

και αφότου ξεκίνησε μέχρι το τέλος της ζωής του δεν απομακρύν-
θηκε απ’ αυτόν, αφού συνιστούσε ιερή καταφυγή του. Με συγκί-
νηση θυμάμαι το καμάρι, με το οποίο μου έδειξε τον φορητό
ηλεκτρονικό υπολογιστή του, λέγοντάς μου: «Έλα να σου δείξω τι
αγόρασα! Τώρα που θ’ ανοίξει ο καιρός θα κάθομαι στην «πληγω-
μένη καρδιά»* και θα γράφω, αγναντεύοντας τη φύση!». Μόνο που,
ζηλόφθονες οι δυνάμεις του σύμπαντος, του στέρησαν αυτή τη
χαρά. Λίγο μετά ο αγαπητός μου πρεσβύτης έφυγε για το επέκεινα,
παίρνοντας μαζί του όσα άγραφα είχε θησαυρισμένα στην ψυχή
του, γεμίζοντας ταυτόχρονα εμένα κι όσους τον αγαπούσαν με πε-
ρισσή θλίψη.  
«Στο επίκεντρο του έργου του βρίσκεται το χωριό του και οι άν-

θρωποί του και γράφοντας, κυρίως για το παρελθόν αυτού του
τόπου κι αυτών των ανθρώπων θέλει να μιλήσει και ακριβή του
έγνοια είναι, αυτό το παρελθόν, αφού θέλει "να το διασώσει στο
μέτρο του δυνατού και να το παραδώσει ως παρακαταθήκη στους
συγχωριανούς του και όχι μόνο, χωρίς να φείδεται κόπων"» (Τζου-
μερκιώτικα Χρονικά, Μάιος 2009, σ. 147).
Όσο απ’ αυτό δημοσίευσε, αφορά σε γενεαλογίες, διηγήματα, που
τα αποκαλεί και ιστορίες, ποιήματα, ενθυμήσεις. Συγκεκριμένα,
εκτός από το προαναφερθέν σύγγραμμά του «ΤΑ ΠΙΣΤΙΑΝΑ, Γενε-
αλογίες και Ιστορήματα» (Αθήνα 1999) είναι το ακόλουθο: «Ανθο-
λογία ποιημάτων»  (2001), «Ποιήματα – Δεύτερη Συλλογή» (2002)
και «Ποιήματα – Τρίτη Συλλογή» & «Ενθυμήσεις στο πέρασμα του
χρόνου» (2005), «Τι είπαν και τι έγραψαν για τα βιβλία μου» (2007)
και «Ιστορίες του χωριού μου»  (2008). Για όλα αυτά, κάθε ενδια-
φερόμενος μπορεί να αναζητήσει κρίσεις μου στις προαναφερθεί-
σες για τον Ντάλα δημοσιεύσεις μου. 
Εν κατακλείδι, τελώντας τούτο το πνευματικό μνημόσυνο για τον
Κωνσταντίνο Α. Διαμάντη και τον Απόστολο Φ. Ντάλα, είναι βέβαιο
πως πολλά θα μπορούσαν ακόμα να γραφούν. Άλλωστε, το μνημό-
συνο, από τη φύση του, είναι αφορμή για μνήμη και θέλω να πι-
στεύω, πιθανόν ουτοπικά, πως μπορεί να συμβάλει, πέρα από την
αναζωπύρωση της, στο να γίνει κάτι περαιτέρω για τους δύο εκλι-
πόντες, τόσο από μεμονωμένους ανθρώπους, όσο και από φορείς,
οι οποίοι υπηρετούν τον πολιτισμό.         

* «πληγωμένη καρδιά»· τραπέζι, τοποθετημένο στην αυλή του Α. Φ.
Ντάλα, κάτω από ένα δέντρο, με λίθινη στήριξη και λίθινη επιφά-
νεια· η τελευταία, λαξευμένη σε σχήμα καρδιάς, όπου απεικονιζό-
ταν το βέλος, που την πλήγωσε, και εμφανώς παραπέμποντας σε
κείνη του συγγραφέα.   

Δελτίο τύπου
«ΣΤΑΘΜΟΙ… στόν χρόνο»
Τέσσερις μήνες μετά την κυκλοφο-

ρία των «Λιανοτράγουδων», η Πανα-
γιώτα Π. Λάμπρη εξέδωσε τη νέα,
τέταρτη κατά σειρά, ποιητική συλλογή
της με τίτλο «ΣΤΑΘΜΟΙ… στόν
χρόνο» (αυτοέκδοση, Πάτρα 2019). Η
συλλογή αυτή, την οποία  αφιερώνει
«Σ’ όσους καθ’ οιονδήποτε τρόπο την
ευεργέτησαν», περιλαμβάνει ποι-
ήματα γραμμένα από την άνοιξη του
2015 έως τον Δεκέμβριο του 2017, κυ-
κλοφορεί μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή και τη διαθέτει δωρεάν στο
αναγνωστικό κοινό. Όποιος, λοιπόν,
επιθυμεί να μελετήσει τη συλλογή
«ΣΤΑΘΜΟΙ…στόν χρόνο» ή να τη χα-
ρίσει σε φίλους του, μπορεί να το
κάνει μέσω της ακόλουθης ηλεκτρο-
νικής διεύθυνσης: 
https://issuu.com/panagiotalampri/docs/ 
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Του Βασίλη Οικονόμου

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Συνέχεια από την σελίδα 1

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ - Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι - Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Μνήμη Κωνσταντίνου Α.  Διαμάντη και  Αποστόλου Φ.  Ντάλα

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς   Χ ρ .   Κ ο μ ζ ι ά ς ,  
Η   Ν η σ ί σ τ α ,   τ ό μ ο ι   5 ,   Α θ ή ν α   2 0 1 8

Με πολλή σχετική Νησιστιώτικη κουβέντα και αφήγηση, στηριζόμενη σε βιωματικά, γραπτά,
ιστορικά και προφορικά ερανίσματα Από τον Γιώργο Κ. Μάνο
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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

Έντονη προσβολή καστανιάς από την σφήκα.
Κλιμάκιο από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
επισκέφθηκε  την περιοχή μας (Ροδαυγή, Πιστιανά) στις
9 Μαΐου μετά από αίτημα του Δήμου Αρταίων, της ΔΑΟΚ
ΠΕ Άρτας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Σκοπός του η βιολογική καταπολέμηση της "σφήκας της
καστανιάς" με τη χρήση του παρασιτοειδούς εντόμου to-
rymus sinensis.

Παρότι δεν είχε αναφερθεί ή παρατηρηθεί προσβολή
δένδρων από την σφήκα της καστανιάς το κλιμάκιο με
την συνδρομή των Προέδρων, Κοινότητας ΘεοφάνηΚί-
τσου και Συλλόγου Χρήστου Αλεξίου (γεωπόνου), προέβη
σε έλεγχο και παρατηρήθηκε έντονη προσβολή.
Απελευθερώθηκαν έντομα σε τέσσερα σημεία του Χω-

ριού. Πλησίον των σημείων αυτών συστήνεται η μη
χρήση φυτοφαρμάκων.
Επίσης έντονη είναι η προσβολή και στα γειτονικά Πι-

στιανά.
Δυο λόγια για τη "σφήκα της καστανιάς"• Το έντομο Dryocosmus kuriphilus (σφήκα της καστανιάς)
αν και είναι ιθαγενές έντομο της Κίνας έχει εισβάλει και
εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Στην Ευ-
ρώπη εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2002 στην Ιταλία
και έκτοτε εξαπλώθηκε και στις γειτονικές χώρες. Στη
χώρα μας η παρουσία του εντόμου εντοπίστηκε για
πρώτη φορά το 2014 στην Π.Ε. Πιερίας.• Προσβάλει τα διάφορα είδη της καστανιάς.• Προκαλεί μείωση παραγωγής κάστανων (60-85%), μεί-
ωση της ανάπτυξης και τελικά εξασθένιση των δένδρων.• Ο κύριος τρόπος εξάπλωσης του εντόμου σε μεγάλες
αποστάσεις είναι μέσω της μετακίνησης φυτών προς φύ-
τευση (νεαρά δενδρύλλια). Σε μικρές αποστάσεις εξα-
πλώνεται με ενεργή πτήση των ενηλίκων.
Let's do it Ροδαυγή 2019.

Σε ρυθμούς εθελοντισμού κινήθηκε την  Κυριακή 7 Απρι-
λίου η Ροδαυγή. Για 8η συνεχή χρονιά η Κοινότητα Ρο-
δαυγής συμμετείχε στην εθελοντική οργάνωση Let' s do
it Greece 2019. Συνεργάστηκαν ο Σύλλογος Γυναικών, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος, οι Φίλοι του Άμμου και βοήθησε
υλικά ο Δήμος Αρταίων με την διάθεση υλικών καθαριό-
τητας και των δύο φυσερών.
Η συμμετοχή ξεπέρασε τα τριάντα άτομα (εκτός των παι-
διών), απλά κάποιες δράσεις έγιναν σε διαφορετική ώρα
ανάλογα τον ελεύθερο χρόνο των εθελοντών.
Καθαρίστηκε η Επαρχιακή οδός σχεδόν σε όλο τα όρια

της Ροδαυγής, η πηγή στο "Κακολάγκαδο, στο "Μπέσικο",

τα κτίρια περιμετρικά της γεώτρησης και της δεξαμενής
στην ψηλή ράχη. Επίσης η πλατεία, δημοτικοί δρόμοι και
το ρείθρο κατά μήκος του πλακόστρωτου.
Οι γυναίκες περιποιήθηκαν τα παρτέρια και φύτεψαν

λουλούδια εποχής.
Η Κοινότητα δια του Προέδρου της αισθάνεται την

ανάγκη να ευχαριστήσει τους συμμετέχοντες εθελοντές,
ιδιαίτερα τα παιδιά.
Βελτίωση Δημοτικής Οδού από είσοδο Αγίας Βαρβάρας.
Η Κοινότητα Ροδαυγής με απόφαση της υπέβαλε αίτημα
στον Δήμο Αρταίων για αποκατάσταση καθίζησης στην
περιοχή "βρύση Μανέικη" και για την βελτίωση της Δη-
μοτικής οδού από την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας μέχρι
και το ύψος της κατοικίας Θεοδοσίας Μπαρτζώκα. Ταυ-
τόχρονα κοινοποίησε την απόφαση και στην Αστυνομική
Διεύθυνση Άρτας για έλεγχο της κατάστασης και πιθα-
νής ανάγκης  σηματοδότησης. 
Ο Δήμος άμεσα συνέταξε μελέτη από την οποία προ-

έκυψε ότι για την αποκατάσταση και την βελτίωση της
οδού απαιτείται ποσό 114.000,00 ευρώ.
Επειδή ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει εξ ολοκλήρου με

ίδιους πόρους το παραπάνω ποσό με έγγραφο του προς
την Περιφέρεια Ηπείρου (23 Απριλίου 2019) ζητάει ποσό
60,000,00 συγχρηματοδότησης του έργου.
Αναμένεται απόφαση της Περιφέρειας. 
Τοποθετήθηκε Γιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο.
Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της με αρ.

πρωτ.Γ4γ-Γ.Π.οικ.95505-07-12-2018 πρόσκλησης ενδιαφέ-

ροντος Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, εγκρίθηκε η τοπο-
θέτηση της Ιατρού Ηλέκτρας Στάμου του Ευαγγέλου με
βαθμό πτυχίου 8,93 στο Περιφερειακό Ιατρείο Ροδαυγής.
Η κ. Στάμου ήδη ανέλαβε υπηρεσία και κάθε Πέμπτη επι-
σκέπτεται το Ιατρείο για εξετάσεις και συνταγογράφηση.
Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται γνωμάτευση ειδικού ιατρού
για τα φάρμακα, που πρόκειται να συνταγογραφηθούν.

Αδειοδοτήθηκε η Γεώτρηση. Απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης.
Με την απόφαση 1437 – 25-06-2019 της ΔΕΥΑ Άρτας δε-
σμεύτηκε πίστωση ύψους 18.690,95 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
ήτοι 4.485,83 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος
του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΑ έτους 2019
στον ΚΑ 15.01.911 που αφορά την κατασκευή γεώτρησης
υδροδότησης της Κοινότητας Ροδαυγής.

Ο  Χρήστος Τσιρογιάννης θα είναι ο επόμενος Δή-
μαρχος Αρταίων αφού επανεξελέγη στον β' γύρο
των εκλογών την περασμένη Κυριακή. Ο κ. Τσιρο-
γιάννης συγκέντρωσε ποσοστό 59,47% ενώ η αν-
τίπαλος του κ. Τζένη Ταπραντζή - Κοίλια 40,53%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του δευτέρου γύρου:
Σε 96 επί συνόλου 96 Εκλογικών Τμημάτων
Εγγεγραμμένοι Εκλογές: 40.859
Ψήφισαν: 19.848 (48,58%) επί των εγγεγραμμένων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: 1.182 (5,96%) επί των ψη-
φισάντων.
Έγκυρα: 18.491 (93,16%) επί των ψηφισάντων.
Αποχή: 21.011 (51,42%) επί των εγγεγραμμένων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
(Αρτινών ΣυνΕργασία): 10.996 (59,47%)
ΤΖΕΝΗ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ-ΚΟΙΛΙΑ
(Δημοτική Αναγέννηση): 7.495 (40,53%) 

Παρακάτω πίνακες με την σταυροδοσία όλων των
συνδυασμών με τους υποψήφιους Συμβούλους.

Επανεκλογή Δημάρχου
Χρήστου Τσιρογιάννη. 

Αναλυτική σταυροδοσία
όλων των συνδυασμών

ΠΕΜΠΤΗ 25-7-2018
   Ώρα 18.30    Αγιασμός στη βρύση  Αγ. Παρασκευής στο Κακολάγκαδο.                                       
   Ώρα 19.00    Πορεία - Λιτάνευση εικόνας από τη βρύση της
                        Αγ. Παρασκευής προς τον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής.
   Ώρα 20.00    Πανηγυρικός Εσπερινός  με Αρτοκλασία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-7-2018
   Ώρα 7.00      Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
   Ώρα 19.00    Εσπερινός εορτασμού Αγ. Παντελεήμονος. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27-7-2018
   Ώρα 7.00      Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
   Ώρα 19.00    Εσπερινός.
   Ώρα 19.30    Παραδοσιακό  Καγκελάρι.

Ο  Εφημέριος Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής                                                                                                 
Αθανάσιος Αθανασίου

Ι.Μ. ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ και ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ
25,26 και 27 Ιουλίου

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΕΡΓΟ

Το ΔΣ της Αδελφότητας
εύχεται σε όλους 

Καλό Καλοκαίρι

rodavgi 4-5-6 2019.qxp_Layout 1  16/07/2019  19:41  Page 8


