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

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 στον αύλειο χώρο του
Δημοτικού Σχολείου Πιστιανών, ο τοπικός Σύλλογος (Ο
Ανεμόμυλος) και η Κοινότητα Πιστιανών, παρουσίασαν το
βιβλίο του Πιστιανίτη νομικού και συνταξιούχου του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ κ. Γιώργου Αλ. Γεωργάκη με τίτλο "Πιστιανά - μια
διαδρομή από και προς αυτά". 
Το πόνημα αποτελείται από το σύνολο των άρθρων του

Συγγραφέα, που είχαν δημοσιευθεί κατά το παρελθόν
στον τοπικό τύπο της Άρτας, της Ηπείρου και στην εφη-
μερίδα της Αδερφότητας Ροδαυγιωτών "Η Ροδαυγή". Μά-

Γιορτάστηκε με κάθε λαμπρότητα η Αγία Παρασκευή,
προστάτιδα του χωριού μας, αλλά και της ευρύτερης
ορεινής περιοχής. 
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του Θεοφάνη Κίτσου

"Πιστιανά - (μια διαδρομή) από
και προς αυτά" !

Ο Εορτασμός της
Αγίας Παρασκευής

Στις 19 Αυγούστου 2019 εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος  του
έργου και ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης του αδια-
μόρφωτου τμήματος (2.284 τμ) της πλατείας Ροδαυγής.

Το έργο «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρη-
στων χώρων στις θέσεις πλατεία Αγίας Θεοδώρας στην
πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρ-
ταίων», χρηματοδοτείται από το  Πράσινο Ταμείο και Δη-
μοτικούς πόρους με ποσό 736.000 ευρώ.

Α ν ά π λ α σ η  α δ ι α μ ό ρ φ ω τ ο υ
χ ώ ρ ο υ  Π λ α τ ε ί α ς .

Π α ι δ ι κ ή  χ α ρ ά

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Σεπτεμ-
βρίου,  ο καθιερωμένος αγιασμός στο Δημο-
τικό Σχολείο  Ροδαυγής από τον Εφημέριο Π.
Αθανάσιο Αθανασίου με την παρουσία γο-
νέων και συγγενών. Στους μαθητές, στην εκ-
παιδευτικό και στους γονείς ευχήθηκαν, με
εγκύκλιο του ο Σεβασμιότατος Μητροπολί-
της Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστο-

μος, ο Ιερέας της ενορίας μας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας.
Στη συνέχεια η νεοτοποθετηθείσα εκπαιδευτικός κ. Βασιλική Σταύρου μοίρασε τα βιβλία στους δέκα

(10) μαθητές της και ενημέρωσε γονείς και μαθητές για το ωράριο  και το πλάνο πάνω στο οποίο θα κι-
νηθεί η εκπαίδευσή της.

Πρώτο κουδούνι
με αγιασμό,

βιβλία και ευχές

Ανέλαβε τα καθήκοντα του το νέο πεντα-
μελές Συμβούλιο της Κοινότητας  Ροδαυ-
γής, την  1η Σεπτεμβρίου 2019. Πρόεδρος
της Κοινότητας είναι ο Θεοφάνης Κίτσος
για τρίτη συνεχή θητεία και Σύμβουλοι
Κοινότητας οι: Θεανώ Γραμματικού, ο
Κώστας Μπόμπολης, ο Γιώργος Μάνος
και η Ελένη Π. Γεωργογιάννη. Η θητεία
του νέου Συμβουλίου λήγει το τέλος του
2023. Στην πρώτη τους άτυπη συνάντηση
και σε αναμονή του ορισμού Γραμματέων
από τον Δήμο, αποφασίστηκε ότι στο
πρώτο Συμβούλιο  εκτός των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης, θα γίνει ενημέρωση
των νέων Συμβούλων  από τον Πρόεδρο

της Κοινότητας για τα έργα που εκτελούν-
ται ή πρόκειται να εκτελεστούν (δημοπρατημένα), για προτάσεις που έχουν υποβληθεί και στη συ-
νέχεια θα οριστεί ημερομηνία Συνέλευσης των κατοίκων όπως επιτάσσει ο Κλεισθένης.

Είχε προηγηθεί η ορκωμοσία την Τετάρτη 28 Αυγούστου στο ιστορικό γιοφύρι της Άρτας με όλη

Ορκίστηκε και ανέλαβε το νέο
Συμβούλιο της Κοινότητας

του Θεοφάνη Κίτσου

του Θεοφάνη Κίτσου

του Θεοφάνη Κίτσου

του Χρήστου Σταύρου
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Γεννήσεις
30-5-19: Το ζευγάρι Βασιλείου Δημ. Κασσάρα
και Καλλιόπης Τσόγκα απέκτησαν γιό.
29-7-19: Το ζευγάρι Μάρκου και Έρρικας Κων-
σταντίνου Πρέντζα από τα Πιστιανά απέκτη-
σαν κορίτσι.
18-7-19: Το ζευγάρι Γεώργιος και Άννα Νικο-
λάου Σπύρου απέκτησαν κορίτσι.
20-9-19: Το ζευγάρι Γεώργιος και Σύλβια Μα-
λιαρού απόκτησαν αγόρι στην Ισπανία και του
δόθηκε το όνομα Αλέξανδρος (εγγόνι Αλεξάν-
δρας Κωνσταντίνου Κώτση).

Γάμος και βάπτιση
Ο Κλέαρχος Ιωάννη Κομζιά παντρεύτηκε την
Κατερίνα-Χριστίνα Μπινοπούλου και βάπτισαν
τον γιο τους Ιάσονα-Ηλία.

Βαπτίσεις
10-5-19: Το ζευγάρι Νικόλα και Πένυς Ιωάννου
Αράπη βάπτισαν την κόρη τους Ιωάννα – Αγγε-
λική στις Λιβανάτες.
11-8-19: Το ζευγάρι Αριστείδη και Ευανθίας
Θεοφάνη Αράπη βάπτισαν τον γιο τους Μάξιμο
στη Βερδικούσα Λάρισας.
26-5-19: Το ζευγάρι Κωνσταντίνου Βασιλείας
Ρακόπουλου και Αλεξάνδρας Καρυώτη βάπτι-
σαν την κόρη τους Βασιλική στην Αγία Παρα-
σκευή Μεγάρων.
28-7-19: Το ζευγάρι Ανέστη Τσεγενίδη και
Ευαγγελίας Βασιλείου Ρακόπουλου βάπτισαν
τον γιο τους Θεόδωρο στην Αγία Μαρίνα Σελ-
λών Αχαΐας.
8-9-19: Το ζευγάρι Δημήτρη Συψή και Ιωάννας
Σακελλαροπούλου βάπτισαν τα δίδυμα κορί-
τσια τους Ευαγγελία, Θεώνη-Ειρήνη εγγονές
της Ευαγγελίας Σταύρου Βαγγέλη.
8-9-19: Το ζευγάρι Χρήστου και Βασιλικής
Κωνσταντίνου Κομζιά βάπτισαν τον γιο τους
Μιλτιάδη στα Ιωάννινα.
31-8-19: Το ζευγάρι Βασίλη Κάβουρα και Στε-
φανίας Θωμά Ευθυμίου βάπτισαν την κόρη
τους Θάλεια.
7-9-19: Το ζευγάρι Θανάση Μασαούτη και Αν-
τριάνας Βασίλη Ευθυμίου βάπτισαν τον γιο
τους Χρήστο.
18-8-19: Το ζευγάρι Αργύρη Δημητροπούλου
και Χριστίνας Χρήστου Γεωργογιάννη βάπτι-
σαν τον γιο τους Παναγιώτη.

Γάμοι
30-8-19: Ο Γεώργιος Δημητρίου, Θεοχάρης
παντρεύτηκε την Αθηνά Βολιράκη στην
Αθήνα. Ακολούθησε δεξίωση μέχρι πρωΐας. 
31-8-19: Ο Γεώργιος Βάιου, Μάνος παντρεύ-
τηκε την Ιωάννα Αποστόλη Κομζιά στον Άγιο
Ιωάννη στα Πιστιανά. Ακολούθησε δεξίωση
στο κέντρο Σοφίας Βαρούλου στα Πιστιανά.

Θάνατοι
9-8-19: Πέθανε ο Ελευθέριος Χριστογιάννης,
ετών 75. Η κηδεία στο Σουμέσι. 
12-8-19: Πέθανε η Σωτηρία Ιωάννη Δημοπού-
λου.
17-8-19: Πέθανε ο Χαρίλαος Κολιός, ετών 86.

21-8-19: Πέθανε ο Κώστας Γεωργούλας, σύζυ-
γος Βούλας Νικολάου Ζυγούρη στην Κόρινθο.
10-9-19: Πέθανε ο Χαράλαμπος Αναγνωστά-
κης, σύζυγος Δήμητρας Γεωργίου Σύρρου,
ετών 72.

Μνημόσυνα
14-7-19: Ετήσιο μνημόσυνο Βασίλη Κόκκινου
στα Πιστιανά
21-7-19: Ετήσιο μνημόσυνο Ζαχαρία Σταύρου
27-7-19: 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίου Τράμπα
στη Φτέρη
28-7-19: 40ήμερο μνημόσυνο Κωνσταντίνου
Βάσου στα Πιστιανά
4-8-19: 40ήμερο μνημόσυνο Διονύση Ντάλα
στα Πιστιανά
4-8-19: Ετήσιο μνημόσυνο Ευαγγελής Χαρι-
λάου Γεωργάνου στα Πιστιανά
11-8-19: Ετήσιο μνημόσυνο Δημητρούλας Παύ-
λου Δημόπουλου και μνημόσυνο 3 χρόνων
Παύλου Δημόπουλου
18-8-19: Ετήσιο μνημόσυνο Βαΐτσας Βάσου στα
Πιστιανά
18-8-19: Ετήσιο μνημόσυνο Χρήστου Άνθη, σύ-
ζυγος Αλεξάνδρας Χασκή 
στην Αθήνα
1-9-19: Ετήσιο μνημόσυνο Αναστασίας Σταύ-
ρου Αθανασίου στο Σουμέσι.
7-9-19: Ετήσιο μνημόσυνο Αναστασίου Παπαβα-
σιλείου στη Φιλιππιάδα
15-9-19: 40ήμερο μνημόσυνο Ελευθερίου Χρι-
στογιάννη στο Σουμέσι.
21-9-19: 40ήμερο μνημόσυνο Σωτηρίας Ιωάννη
Δημοπούλου
21-9-19: 40ήμερο μνημόσυνο Χαριλάου Κολιού

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Γεωργάνου Αικατερίνη του Χριστοδούλου και
της Ιουλίας Θ. Μιχαλοπούλου στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού.
• Θωμλούδης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου και
της Άννας Δ. Κασσάρα στην Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα.
• Κίτσου Παναγιώτα του Γεωργίου και της Αμα-
λίας στο Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών Διε-
θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας στη
Θεσσαλονίκη.
• Κτιστάκη Ιωάννα Μαρία του Δημητρίου και
της Χρυσάνθης Ιωάννη Σιώζου στη Σχολή Κοι-
νωνιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.
• Παπαχρήστου Γεωργία του Νικολάου και της
Παρασκευής Θ. Μιχαλοπούλου στην Νομική
Θεσσαλονίκης.
• Σύρρος Στυλιανός του Ιωάννη και της Χαράς
στη Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών και Πληροφορικής Ιωαννίνων.
• Μπαρτζώκα Νικολάου Μαρίνα στη Σχολή Γε-
ωπονίας Άρτας
• Αράπης Ηλία Θεοφάνης στη Σχολή Οικονο-
μίας – Διοίκησης τροφίμων στο Παράρτημα
Αγρινίου, ΑΕΙ Πάτρας
• Φούκας Περικλή Δημήτρης στην Ιατρική
Σχολή Ιωαννίνων
• Κεσίδη Δέσποινα (κόρη Χριστίνας-Ανδρέα Κο-
λιού) στη Σχολή Γεωπονίας, ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονί-
κης
• Παπαβασιλείου Αθανασίου Αλέξανδρος στη
Σχολή Ελληνικής Αστυνομίας
• Παπατσίμπα Βασιλείου Αργυρώ (κόρη Θεανώς
Γραμματικού), στη Νομική Σχολή Κομοτηνής.
• Ψυχογιός Ιωάννου Παναγιώτης στη Σχολή
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου
Κρήτης
• Γιαννούλας Θεοδώρου Γεώργιος στο Τμήμα
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου
• Ευαγγέλου Εμμανουήλ Δημήτρης στη Σχολή
Πλοιάρχων (γιος Τζένης Χαριλάου Κολιού)
• Αλεξίου Χρήστου Γεώργιος στη Σχολή Μηχα-
νικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(εγγονός Ελευθερίας Νικολάου Αράπη).

Νέοι πτυχιούχοι
• Η Σταυρούλα Χρήστου Γούλα πήρε πτυχίο
στο τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη
παιδική ηλικία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Καλή  σταδιοδρομία!!!
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ..........................................Ροδαυγή ..................15,00
ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ..............................Καναδάς ..................50,00
ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..............................Η.Π.Α. ....................50,00
ΖΙΑΝΙΚΑΣ Β. ΛΑΜΠΡΟΣ ..............................................Πρέβεζα ..................20,00
ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΟΥΡΑΝΙΑ ........................Ροδαυγή ..................10,00
ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ......................................Ροδαυγή ..................20,00
ΖΩΗΣ Λ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ................................................Ροδαυγή ..................20,00
ΡΟΔΑΥΓΙΩΤΗΣ Β.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ......................................................................50,00
ΑΡΑΠΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ ............................................Λιβανάτες ................20,00
ΝΤΖΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ..........................................Πιστιανά ..................10,00
ΜΗΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ ....................................Κορφοβούνι ..............10,00
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΕΦ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ..................................Ροδαυγή ..................10,00
ΝΤΑΛΑ-ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ......................................Αθήνα ....................10,00
ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑ Γ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ......................................Λάρισα....................10,00
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ................................Ιωάννινα ..................10,00
ΖΙΩΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ......................................................................................10,00
ΒΑΓΓΕΛΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ....................Γερμανία..................20,00
ΣΙΩΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ..................................Φιλιππιάδα ................10,00
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ........................Φιλιππιάδα ................10,00
ΚΑΣΣΑΡΑΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ......................................Κωστακιοί Άρτας ..........10,00
ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ..................Γραμμενίτσα ..............15,00
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ........................................Ροδαυγή ..................15,00
ΝΙΑΡΟΥ ΠΑΝ. ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ............................................Άρτα ....................20,00
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ................................................Αθήνα ....................30,00
ΔΕΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..................................................Ιωάννινα ..................20,00
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ-ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ....................Καστοριά..................20,00
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ......................................Αθήνα ....................20,00
ΜΠΑΛΤΖΑΡΙΝΙ ΠΕΤΡΟΣ-ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ..........................Ελβετία ................100,00
ΜΠΑΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Στη μνήμη του συζύγου της ΙΩΑΝΝΗ Λ. ΜΠΑΖΟΥ....................................50,00
ΖΩΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..................................................Άρτα ....................20,00
ΧΑΣΚΗ-ΑΡΑΠΗ ΚΩΝ/ΝΑ ............................................Ροδαυγή ..................20,00
ΓΟΥΛΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..........................................Θεσσαλονίκη ..............20,00
ΓΟΥΛΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ................................................Ροδαυγή ..................20,00
ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΙΟΣ ................................................Ροδαυγή ..................20,00
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ....................................Αθήνα ....................15,00
ΚΑΛΑΜΗΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ............................................Γοργόμυλος ..............10,00
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ....................Καναδάς ................50,00
ΚΟΜΖΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ....................................Άρτα ....................20,00
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ..............................Λαγγάδες Ιωαννίνων ......20,00
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ....................................................Πιστιανά ..................5,00
ΒΑΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ........................Πιστιανά ................10,00
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ................................................Πιστιανά ................10,00
ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΝΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ....................Καλαμάτα ................50,00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ......................................................................25,00
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ......................................................................25,00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ..........................................................................30,00

Δερβελής ......................................................................4 -4-19 ..................20,00
Φωτεινή Οικονόμου......................................................19-4-19 ..................20,00
Μπαλαούρας Φίλιππος..................................................22-4-19 ..................10,00
Ρακόπουλος Φάνης Σ. ..................................................5 -5-19 ..................20,00
Ιωάννου Γρ. Γρίμποβο ..................................................13-5-19 ..................20,00
Λάμπρη Παναγιώτα ......................................................14-5-19 ..................20,00

Την 18η Οκτωβρίου 2019 στην Δη-
μοτική Πινακοθήκη Άρτας «Γιάννης
Μόραλης» θα πραγματοποιηθεί εκ-
δήλωση προς τιμήν του ποιητή Σω-
τήρη Ζυγούρη.
Συντονισμός: Φιλόλογος Κατερίνα
Σχισμένου.
Εισηγήσεις: Φιλόλογος Διδάκτωρ
Ιστορίας Κώστας Κωσταβασίλης, Φι-
λόλογος Βασίλης Τάτσης.
Απαγγελίες: Ζωή Μπαρτζώκα, Όλγα
Τσιάφη.
Συμμετέχουν οι φορείς: Δήμος Αρ-
ταίων, Κοινότητα Ροδαυγής, Πολιτι-
στικοί Σύλλογοι Ροδαυγής,
Μακρυγιάννης, Σκουφάς, Ιστορική
και     Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρ-
κων, Φίλοι του Βιβλίου και περιο-
δικό Έκφραση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

συνέχεια από την σελίδα 1

συνέχεια από την σελίδα 1

της Βασιλικής Παρρά

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:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

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.

Από Ελλάδα:
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking

178/001501-65
ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165
BIC: ETHNGRAA

Αφιέρωμα στον ποιητή 
Σωτήρη Ζυγούρη

(1954-2003)

"Πιστιανά - (μια διαδρομή) από και προς αυτά" !

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΤΗΚΕ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

λιστα όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της
Αδελφότητας Χρήστος Σταύρος, ο Συγγραφέας δημοσί-
ευσε εκατόν είκοσι ένα (121) συνεχή άρθρα στην " Ρο-
δαυγή" από το 1980 έως και το 2011. Τα άρθρα του κ.
Γεωργάκη αφορούσαν θέματα επικαιρότητας και κοινωνι-
κού ενδιαφέροντος.
Η Αδερφότητα Ροδαυγιωτών δύο φορές τίμησε τον Γιώργο
Γεωργάκη για την αδιάλειπτη αρθρογραφία του στην εφη-
μερίδα "Η Ροδαυγή" Την πρώτη φορά την 12η Αυγούστου
2001 επί Προεδρίας Παύλου Τσάγκα και την δεύτερη την 1η
Μαρτίου 2015 επί Προεδρίας Αλκιβιάδη Γιολδάση. 
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο ανεψιός του Συγ-

γραφέα καθηγητής Απόστολος Κόκκινος, ο οποίος προλό-
γισε όπως παρακάτω: 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες και χωριανοί μου.
Είναι πολύ μεγάλη η χαρά και η συγκίνησή μου απόψε εδώ
στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού μας, που
συμμαζευτήκαμε για την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώρ-
γου Αλ. Γεωργάκη «ΤΑ ΠΙΣΤΙΑΝΑ (μια διαδρομή) από και
προς αυτά» Θέλω από την αρχή να επισημάνω πως αυτή η
εκδήλωση έρχεται ως συνέχεια εκείνης που πραγματοποί-
ησε ο Σύλλογός μας την 31-7-2004 με θέμα «Βράβευση των
δασκάλων που υπηρέτησαν στα τρία Δ. Σχολεία του χωριού
μας και δύο συγγραφέων και αρθρογράφων (Α. Ντάλα και
Γ. Γεωργάκη) που υπήρξαν μαθητές μερικών από αυτούς».

Σε εκείνη την εκδήλωση τονίστηκε ιδιαίτερα η τιμή και η
αναγνώριση που οφείλουμε στους δασκάλους μας και
ακόμα ευρύτερα στον ανώνυμο δάσκαλο, που κατά μία έν-
νοια, όλοι μας στη ζωή θέλουμε δε θέλουμε είμαστε μαθη-
τές και δάσκαλοι. Ακριβέστερα θα έλεγα είμαστε (πρέπει να
είμαστε) βιωματικοί μαθητές και δάσκαλοι, στη καθημερινή
βιοπάλη, στην οικογένεια, στην Κοινωνία. 
Ο Γ. Γεωργάκης λοιπόν, σήμερα με το εν λόγω βιβλίο, μας
διδάσκει και μας ψυχαγωγεί. Χωρίς να το προσπαθεί, γίνεται
εξαίρετο παράδειγμα μαθητή και δάσκαλου. Στα άρθρα του
θα γνωρίσετε τον ερευνητικό στοχαστή Γιώργο Γεωργάκη
με τον ώριμο και ακριβό (αλλά και ακριβή) λόγο, αποτέλε-
σμα του πολύχρονου (μάλλον δια βίου) πνεύματος μαθη-
τείας που έχει. Με το βιβλίο του «ΤΑ ΠΙΣΤΙΑΝΑ (μια
διαδρομή) από και προς αυτά», εν δυνάμει (ας μου επιτρα-
πεί να πω εδώ, αν το μελετήσουμε όχι απλά να το διαβά-
σουμε) μπορεί να είναι ένας ακόμα δάσκαλός μας.
Μίλησαν για τον Συγγραφέα και διάβασαν αποσπάσματα

από το βιβλίο του ο Φιλόλογος Συγγραφέας  Δημήτρης Βλα-
χοπάνος και η Δημοσιογράφος Σοφία Αναγνωστάκη.
Εκτός του Χρήστου Σταύρου μίλησε για τον κ. Γεωργάκη

και ο επί σειρά ετών πρώην Πρόεδρος της Αδερφότητας Ρο-
δαυγής  Παύλος Τσάγκας ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύ-
θυνε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος.

Ο Χρήστος Z. Σταύρος έχει μια  μακρόχρονη πορεία προ-
σφοράς  στα πολιτιστικά δρώμενα του χωριού, 23 συναπτά
έτη.
Από το έτος 1982 άρχισε να αρθρογραφεί  στην εφημερίδα

της Ροδαυγής. Η εφημερίδα της Αδελφότητας  Ροδαυγιω-
τών Αθήνας φιλοξενεί  σε κάθε φύλλο της μέχρι και σήμερα
διάφορα  άρθρα, κοινωνικού, πολιτιστικού και λαογραφικού
περιεχομένου. Μάλιστα το 2001 η Αδελφότητα  τον  βρά-
βευσε  για την συνεχή αρθρογράφηση. 
Τον Δεκέμβριο του 1983 εκλέγεται στο Διοικ. Συμβούλιο της
Αδελφότητας, κάνοντας χρέη ταμία.
Τον Ιούνιο του 1985 με ενέργειές του, επισκέπτεται  τη Ρο-
δαυγή ομάδα ενδοκρινολόγων γιατρών  του  Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» Αθηνών όπου εργαζόταν, για
δωρεάν εξέταση, πρόληψη και  θεραπεία  θυρεοειδούς
αδένα, με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτριο Κούτρα. (Ακο-
λούθησαν τρεις επισκέψεις των γιατρών στο χωριό, για επα-
νέλεγχο).  
Τον Δεκέμβριο  του 1985 εκλέγεται Πρόεδρος στο Διοικ.

Συμβούλιο  της Αδελφότητας Ροδαυγιωτών  Αθήνας για μια
τριετία.
Τον Σεπτέμβριο  του 1986  με ενέργειές του, επισκέπτεται

τη Ροδαυγή ομάδα γυναικολόγων γιατρών από το Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Αρεταίειο» για δωρεάν γυ-
ναικολογική εξέταση και «test pap».
Τον Οκτώβριο του 1986  ξεκινάει το πρώτο χορευτικό  στην
Αθήνα, με τη  βοήθεια του χοροδιδάσκαλου Γιώργου Κομ-
ζιά.
Τον Αύγουστο του 1993 εκλέγεται στο Διοικ Συμβούλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής  για μια τριετία ως Αντι-
πρόεδρος. 
Το 1995 με προσωπικές  του  ενέργειες,  εγκρίθηκαν 2 εκα-
τομμύρια δραχμές από το τότε Υπουργείο ΥΠΕΧΩΔΕ για την
Κοινότητα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν  για την διαμόρφωση
και ανάπλαση της  πλατείας, με πρόεδρο τότε  τον Βασίλειο
Λάμπρη.

Συνεργάστηκε με πολλούς φορείς και συλλόγους σε τοπικό
επίπεδο και όχι μόνο, διενήργησε εθελοντικές αιμοδοσίες,
επιστημονικές ημερίδες, καθαρισμό και διάνοιξη ορειβατι-
κών  μονοπατιών, ενήργησε για την τοποθέτηση πολλών πι-
νακίδων στο χωριό (πάνω από 80), εκδρομές στην Ευρώπη
και στο εσωτερικό της χώρας, ετήσια ημερολόγια με πλούσια
θεματολογία από τη Ροδαυγή, βασιλόπιτες, βραβεύσεις, πα-
ρουσιάσεις βιβλίων, βοήθησε για την  δημιουργία χορευτι-
κού και αγορά παραδοσιακών στολών,  στήριξε με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τα  έθιμα του χωριού, όπως τα τραγούδια του
Λαζάρου, το Καγκελάρι, η  Πορεία - Λιτανεία  της εικόνας
της Αγίας Παρασκευής  από το Κακολάγκαδο και άλλα.  
Πρωτοστάτησε στην κατασκευή  της πέτρινης βρύσης  στην
πλατεία, μια βρύση «κόσμημα για το χωριό», στην αποπερά-
τωση του ναού της Αγίας Βαρβάρας με τις 10 πέτρινες κα-
μάρες στο χαγιάτι και στην συντήρηση του Σχολείου της
Λάψαινας, με τη συνδρομή  του Σώματος  Ελληνικού Οδηγι-
σμού. 
Έκανε  δύο σημαντικές χαρτογραφήσεις με τοπωνύμια και

μονοπάτια. Η μία αφορά την χαρτογράφηση του Ξηροβου-
νίου και η άλλη αφορά την περιοχή Κακολάγκαδου με πολλά
ιστορικά στοιχεία.   
Έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε αρκετά τηλεοπτικά κανάλια
και ραδιοφωνικούς σταθμούς για τις διάφορες εκδηλώσεις,
τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την ανά-
δειξη  και την προβολή της ορεινής περιοχής. 
Με τα πολιτιστικά δρώμενα, προσέφερε αξιόλογο  έργο

στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του χωριού,  και τούτο γιατί
η αγάπη του για τη Ροδαυγή ήταν και παραμένει πολύ δυ-
νατή.
Για όλα τα παραπάνω φυσικά,  ο αγαπητός μας Χρήστος είχε
τη στήριξη των μελών, όλων των Διοικητικών Συμβουλίων
και των συγχωριανών για αυτά που έκανε και πέτυχε και  θα
πρέπει να  επισημάνουμε πως ήταν η ψυχή  του Πολιτιστικού
Συλλόγου της Ροδαυγής,  όπως το έχουν γράψει και οι τοπι-
κές εφημερίδες της Άρτας. 

Τον Αύγουστο του 2003 εκλέγεται στο Διοικ. Συμβούλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής «Η Αγία Παρασκευή» και
διατηρεί τη θέση του Προέδρου  μέχρι τον Αύγουστο του
2018, για 15 συνεχή έτη και με μια λαμπρή πορεία  στα πολι-
τιστικά δρώμενα της Ροδαυγής.
Το 2004 αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην Οργανωτική Επι-

τροπή  Εκδηλώσεων,  για τον εορτασμό των διακοσίων χρό-
νων  από την ανέγερση του ιστορικού Ναού της Αγίας
Παρασκευής και επιμελείται  το φωτογραφικό λεύκωμα ιστο-
ρικής και κοινωνικής αναδρομής «Ροδαυγιωτών βίος».
Από το 2005 και για μια δεκαετία, καθιέρωσε το «Τραπέζι

των Ηλικιωμένων» του χωριού, Τσικνοπέμπτη,  με έξοδα του
Συλλόγου, μια εκδήλωση τιμής και προσφοράς, για την τρίτη
ηλικία της Ροδαυγής.
Το 2008 ήταν επικεφαλής  της οργανωτικής επιτροπής για

την παρουσίαση της τηλεοπτικής εκπομπής  «Κυριακή στο
χωριό» με την ΕΡΤ 3 στη Ροδαυγή.
Το 2009  ξεκινάει τη «γιορτή κάστανου και τσίπουρου», η

οποία καθιερώθηκε ως μια  από τις μεγαλύτερες  αγροτου-
ριστικές εκδηλώσεις της Ηπείρου, με πολύ μεγάλη επισκε-
ψιμότητα, και με τη συμμετοχή όλων των φορέων του
χωριού και από μεγάλη ομάδα εθελοντών. Ο ίδιος πήρε το
χρίσμα από τους εθελοντές, ως «ο πατέρας» της γιορτής
αυτής. Κατάφερε να αναδείξει τον εθελοντισμό σε “αξία”
όπου οι εθελοντές πρόθυμα και άοκνα προσέφεραν και προ-
σφέρουν  τις σπουδαίες και αξιοθαύμαστες υπηρεσίες τους,
και έγιναν παράδειγμα προς μίμηση σε πολλούς άλλους Συλ-
λόγους.
Το 2013 ξεκινάει το φεστιβάλ των  εκδηλώσεων  του καλο-

καιριού με την ονομασία «το Ροδοφέγγαρο του Αυγούστου».
Εκδηλώσεις με μεγάλη συμμετοχή από κόσμο, οι οποίες κα-
θιερώθηκαν ως μια ανάσα πολιτισμού για τους μόνιμους κα-
τοίκους και τους Απόδημους και  κυρίως για τα παιδιά. 
Παράλληλα, ο Χρήστος Σταύρος διετέλεσε μέλος σε πολλά
συμβούλια κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, και
έλαβε μέρος σε πλήθος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Η πρόοδος του μαθητή δεν εξαρτάται από το πόσο με-
λετά, αλλά από το πόσο καλά μελετά, δηλαδή από τον
τρόπο και τη μέθοδο που ακολουθεί στη μελέτη του.
Ακολούθως, υποδεικνύονται τρόποι με τους οποίους οι

μαθητές είναι απαραίτητο να εστιάζουν στις παραμέτρους
μελέτης:

Α. Τόπος και Χρόνος Μελέτης
1. Γυρίζοντας από το σχολείο να ξεκουράζεσαι.
2. Να έχεις κατάλληλο χώρο στο σπίτι για να μελετάς.
3. Να τακτοποιείς το χώρο μελέτης απομακρύνοντας απ’
αυτόν όλα τα άσχετα (αναμνηστικά, φωτογραφίες κ.λπ.)
4. Να έχεις στο χώρο αυτό όλα τα απαραίτητα εφόδια (βι-

σε λογικό χρονικό διάστημα, σε λιγότερο χρόνο και με λι-
γότερο κόπο.
2. Ακολουθείς το πρόγραμμα που έχεις καταστρώσει. Σε
περίπτωση που δε βολεύει ή δεν έχει καλά αποτελέσματα,
επιβάλλεται να το τροποποιήσεις. (αν υπάρχει δηλ. σοβα-
ρός λόγος).

Δ. Καλές συνήθειες μελέτης
1. Αν η μελέτη σου έχει μεγάλη διάρκεια, κάνεις ένα ή δύο
διαλείμματα.
2. Την ώρα της μελέτης δεν επιτρέπονται διακοπές και
απώλεια χρόνου.
Με όλη την προσοχή σου συγκεντρώνεσαι στα καθήκοντά
σου. Δεν αφήνεις μισοτελειωμένη εργασία.
3. Κάθε μάθημα, που διαβάζεις πρέπει να το μαθαίνεις
καλά και όχι επιπόλαια.
4. Επιβάλλεται, για να μη χάνεις στο χρόνο σου άσκοπα,
να προγραμματίσεις ακόμη και τη ψυχαγωγία σου και τις
κοινωνικές σου υποχρεώσεις.
5. Αρχίζεις από τα δυσκολότερα προς τα ευκολότερα ή κά-
νεις ένα δύσκολο και ύστερα ένα εύκολο μάθημα. (Αυτό
δεν είναι πάντα ο κανόνας).
6. Η πρωινή μελέτη, αν είναι αναγκαία, πρέπει να γίνεται
μόνο για επανάληψη.
7. Η μελέτη δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος του ύπνου. Να
κοιμάσαι νωρίς και να ξεκουράζεσαι.
8. Ο χρόνος της μελέτης σου εξαρτάται και από το πόσο
προσέχεις την ώρα του μαθήματος.
9. Να ελέγχεις τα πράγματα που έχεις στη σάκα σου· έχεις
όλα όσα χρειάζεσαι; Μήπως μεταφέρεις πράγματα που δε
χρειάζεται;
10. Κάθε γραπτή σου εργασία πρέπει να είναι καθαρο-
γραμμένη και χωρίς λάθη.

βλία, τετράδια, λεξικά, μολύβια κ.λπ.)
5. Μελέτη με ανοιχτό ραδιόφωνο, μαγνητόφωνο, τηλεό-
ραση δε γίνεται.
6. Πριν αρχίσεις τη μελέτη να έχεις κατάλληλο φωτισμό
και καθαρό αέρα.
7. Να διατηρείς, κατά την ώρα της μελέτης, καλή σωμα-
τική στάση. Να μη μελετάς ξαπλωμένος.
8. Την ώρα της μελέτης δεν παίζεις με τ’ αδέρφια σου, δεν
ασχολείσαι με το τηλέφωνο, τους επισκέπτες κ.λπ.
9. Η μελέτη είναι πιο αποδοτική όταν γίνεται μέρα.
10. Όταν διαβάζεις με ηρεμία και χωρίς βιασύνη αποδίδεις
καλύτερα.
11. Ο χρόνος σου είναι πολύτιμος και δεν πρέπει να τον
σπαταλάς. 
Ο καιρός που πέρασε δεν ξαναγυρνά.

Β. Εχθροί της μελέτης
1. Τόσο το άδειο όσο και το βαρυφορτωμένο στομάχι,
καθώς και το υπερβολικό κρύο ή η υπερβολική ζέστη,
είναι σοβαροί εχθροί της μελέτης.
2. Η μετρημένη σωματική άσκηση (κανονική γυμναστική),
που δεν κουράζει και δεν εξαντλεί σωματικά βοηθάει αρ-
κετά αυτούς που εργάζονται πνευματικά.
3. Οι μεγαλύτεροι εχθροί της μελέτης είναι η αναβολή, το
χάζεμα, η τεμπελιά και η ονειροπόληση.

Γ. Πρόγραμμα μελέτης
1. Καταρτίζεις πρώτ’ απ’ όλα πρόγραμμα μελέτης με βάση
το ωρολόγιο πρόγραμμα και το τετράδιο σημειώσεων και
μελέτης.
Το πρόγραμμα θα σε βοηθήσει να κάνεις σωστή δουλειά

Τελικά το Νηπιαγωγείο της Ροδαυγής δεν θα λειτουργήσει
για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά από απόφαση της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
Εκτός του Προέδρου της Κοινότητας Θεοφάνη Κίτσου το

παρόν έδωσε στον αγιασμό του Σχολείου και ο Σύμβουλος
της Κοινότητας Κώστας Μπόμπολης.

Πρώτο κουδούνι με αγιασμό,
βιβλία και ευχές

την Δημοτική Αρχή, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστο-
μος. Η τελετή υπήρξε εντυπωσιακή με μεγάλη συμμε-
τοχή Δημοτών και τοποθετήθηκαν ο Δήμαρχος και οι
υπόλοιποι επικεφαλής παρατάξεων. Χαιρετισμό απηύθυ-
ναν οι παρόντες βουλευτές Γεώργιος Στύλιος, Χρήστος
Γκόγκας και ο Αντιπερειφερειάρχης Άρτας Βασίλης
Ψαθάς. Ακολούθησε λιτή δεξίωση και ανταλλαγές
ευχών.

Ορκίστηκε και ανέλαβε
το νέο Συμβούλιο

της Κοινότητας
συνέχεια από την σελίδα 1

Χαρίλαος
Κολιός
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Το καθιερωμένο ετήσιο αντάμωμα στο Σουμέσι
Ροδαυγής πραγματοποιήθηκε και φέτος την 6η Αυ-
γύστου, εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
και σημείωσε επιτυχία. Επίσης έδωσε την ευκαιρία
σε ντόπιους, απόδημους και επισκέπτες να τα πουν
και να διασκεδάσουν.

Ο Ιερέας λειτούργησε στο παρεκκλήσι του Αγίου
Νικολάου και στη συνέχεια στο χώρο της Αγίας
Τριάδας προσφέρθηκαν ψητές σαρδέλες, σαλάτες
εποχής, χαλβάς και πίτες.
Μουσική κάλυψη με αναπαραγωγή. Έστω κι έτσι ο
χορός κράτησε μέχρι το απόγευμα.
Και του χρόνου!

Τιμήθηκε ο Άγιος Βησσαρίων, Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης
στο ομώνυμο παρεκκλήσι στον οικισμό Άμμο Ροδαυγής.   
Λειτούργησε ο Ιερομόναχος Βαρνάβας από το μονα-

στήρι του Προφήτη Ηλία Πρεβέζης (Φλάμπουρα), ο
οποίος στο κήρυγμα του αναφέρθηκε στο βίο του

Αγίου. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε την ΙΜ Νι-
κοπόλεως και Πρεβέζης για την κάλυψη των αναγκών
των ενοριών μας και τους Ιερομονάχους που αψηφούν
αποστάσεις και καιρικές συνθήκες. 
Με τη λήξη της λειτουργίας και της αρτοκλασίας προ-

σφέρθηκαν από τους φίλους του Άμμου καφές, αναψυ-
κτικά, τσίπουρο και νόστιμα εδέσματα. Με θύμησες και
ευχές δόθηκε το επόμενο ραντεβού για του χρόνου.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και εφέτος
οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις «Το Ροδοφέγγαρο» χάρη
στη βοήθεια  των εθελοντών, των φίλων του χωριού
μας καθώς φυσικά και των ευεργετών χορηγών μας.
Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 23 Ιουλίου και ολοκλη-

ρώθηκαν στις 21 Αυγούστου 2019. Το πρώτο τετραή-
μερο (23 έως 27 Ιουλίου) περιελάμβανε εικαστικά
δρώμενα για παιδιά, τα οποία υπό την επιμέλεια της
εικαστικού κ. Σοφίας Μπόμπολη έλαβαν χώρα στο
χώρο του Δημοτικού σχολείου. Το φετινό θέμα της
έκθεσης των έργων των παιδιών ήταν η δημιουργία
πορτρέτου του παππού ή της γιαγιάς τους δουλεύον-
τας τα έργα τους με κάρβουνο. Την ημέρα του Καγ-
κελαριού πραγματοποιήθηκε η έκθεση των έργων
των παιδιών στη πλατεία του χωριού ενώ στη συνέ-
χεια τοποθετήθηκαν σε αίθουσα του σχολείου δίπλα
από την παράλληλα πραγματοποιηθείσα έκθεση των
έργων της εικαστικού Σοφίας Μπόμπολη. Επίσης, στο
χώρο του σχολείου διοργανώθηκε Ημερίδα με θέμα:
«Η συμβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υλικής
και άυλης) στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη
της Ροδαυγής και της ευρύτερης περιοχής» με εξαί-
ρετους ομιλητές προερχόμενους από διαφορετικούς
τομείς. Οι  δύο αυτές δράσεις,  είχαν μεγάλη συμμε-

τοχή κι ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους. Αξίζει να
αναφερθεί ότι η Ημερίδα έγινε με την υποστήριξη του
Δήμου Αρταίων, του Επιμελητηρίου Άρτας και του
Συλλόγου Ιδιοκτητών Ξενώνων και Καταλυμάτων
Αγροτουρισμού Ν. Άρτας «Ο Άραχθος».
Το πρωί του Σαββάτου στις 2 Αυγούστου πραγματο-

ποιήθηκε δράση με θέμα το παραδοσιακό χτίσιμο πέ-
τρας στον εξωτερικό χώρο του Ι.Ν. της Αγίας
Βαρβάρας όπου μικρά παιδιά με τη βοήθεια του ντό-
πιου χτίστη κ. Δημήτρη Δοσούλα έμαθαν να κατα-
σκευάζουν πλακόστρωτα. Ο Σύλλογος ήταν αρωγός

της δράσης αυτής η
οποία ολοκληρώθηκε
με την πλακόστρωση
του  προαύλιου
χώρου της εκκλησίας.
Την ίδια μέρα, το από-
γευμα, μικρά παιδιά
καθάρισαν τα παρτέ-
ρια του χωριού, φύτε-
ψαν λουλούδια και
άσπρισαν τους τσι-
μεντένιους τοίχους
με ασβέστη, με σκοπό
να τους δείξουμε,
πως οι χωριανοί μας
παλαιότερα καθάρι-
ζαν – άσπριζαν τα σπί-
τια και τις γειτονιές
τους απολυμαίνοντας

ταυτόχρονα, με την χρησιμοποίηση της ασβέστης τον

τόπο τους.
Την Κυριακή 4 Αυγούστου στο χώρο της πλατείας

της Αγίας Παρασκευής έγινε το Φεστιβάλ Χορευτικών
- το οποίο έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια - και
στο οποίο τίμησαν με την παρουσία τους, ο Μουσικο-
φιλολογικός Σύλλογος Ορφέας Λευκάδος, το Λύκειο

Ελληνίδων Άρτας, ο Σύλλογος Πολιτισμού & Παράδο-
σης Κυμίνων Θεσσαλονίκης ενώ το τμήμα παραδοσια-

κών χορών  του Συλλόγου μας «Η Αγία Παρασκευή»
με χοροδιδάσκαλο τον κ. Κομζιά Γεώργιο έκλεισε την
εκδήλωση. Τα χορευτικά συνόδευσε μουσικά η ορχή-

στρα του Αποστόλη Βαγγελάκη.
Από την Τρίτη 6 Αυγούστου έως και την Παρασκευή

9 Αυγούστου στη πλατεία του χωριού έλαβαν χώρα
αθλητικές δραστη-
ριότητες και αθλη-
τικά παιχνίδια, τα
οποία επιμελήθηκε ο
Χρήστος Ζαρκάδας.
Κατά τη διάρκεια του
τετραήμερου πραγ-
ματοποιήθηκαν επί-
σης χορευτικές
δραστηριότητες με
την αμέριστη βοή-
θεια του Συλλόγου
ΑΡΜΟΝΙΑ  Άρτας.
Το Σάββατο 10 Αυ-

γούστου για πρώτη
φορά πραγματοποι-
ήθηκε μια καινούργια
πεζοπορική διαδρομή
που ονομάστηκε “ΤΟ
ΑΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΛΕΥ-

ΚΑΣ”. Πρόκειται για μια παραποτάμια διαδρομή που
ξεκινά από τον Άγιο Νικόλαο Σουμεσίου και καταλή-
γει στον συνοικισμό του χωριού μας, στον  Άμμο. Το

μονοπάτι αυτό έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς αναδεικνύει
την Φυσική Πολιτιστική Κληρονομιά, την Ιστορική
καθώς και την Λαογραφική Πολιτιστική Κληρονομιά
της περιοχής μας. Έγινε χαρτογράφηση, καθαρισμός
και οργανώθηκε η διαδρομή από τα μέλη του Συλλό-
γου, τους εθελοντές και φίλους του Συλλόγου με
κύριο συντονιστή τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αλε-
ξίου Χρήστο. Σκοπός είναι να ενταχθεί  και αυτή η
διαδρομή στις πεζοπορικές διαδρομές που έχουν σχε-
διαστεί τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρο (Epirus trail)
από την Περιφέρεια Ηπείρου. Υπήρχε απρόσμενα με-
γάλη συμμετοχή  περιπατητών, ακόμα και από μικρά
παιδιά που κατάφεραν να τερματίσουν!! 
Την Κυριακή 11 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η Ετή-
σια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, οι βραβεύσεις
καθώς και καθιερωμένη Αιμοδοσία. Ο Πρόεδρος του
Συλλόγου κ. Αλεξίου Χρήστος μίλησε για τις δράσεις
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περα-
σμένης χρονιάς (εκδηλώσεις των Χριστουγέννων,

των Αποκριών, του Πάσχα κλπ), καθώς και το καινούρ-
γιο εγχείρημα του Συλλόγου που είναι η διάνοιξη μο-
νοπατιών και η προώθησή τους. Έπειτα, τον λόγο,
πήρε ο ταμίας του Συλλόγου κ. Σιαφαρίκας Γιώργος,
ο οποίος παρουσίασε την οικονομική κατάσταση του
Συλλόγου και την ανάγκη του εθελοντισμού στις δρά-
σεις του Συλλόγου. Σειρά είχαν οι βραβεύσεις. Η
πρώτη βράβευση αφορούσε στον τέως πρόεδρο του
Συλλόγου, κ. Χρήστο Σταύρο, ο οποίος τιμήθηκε με
τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου. Η δεύτερη βρά-
βευση αφορούσε στην αθλήτρια, Ιωάννα Μαγοπού-

λου, η οποία έχει διακριθεί για τις επιδόσεις της στην
ενόργανη γυμναστική. Και τέλος, δόθηκε το Βραβείο
Κατοίκων Κερασίτσας, από τον κύριο Αράπη Κώστα
στην πρώτη επιτυχούσα σε Πανεπιστημιακό  Ίδρυμα
(ΑΕΙ), Ιωάννα Κολιομάρου, που εισήχθη στο Παιδαγω-
γικό Φλώρινας (μεταγραφή Παιδαγωγικό Πάτρας). 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκαν

ποδηλατικοί αγώνες στη Μπιστούρα και στην πλατεία
του χωριού με τη βοήθεια του κ Ζαρκάδα Χρήστου.
Την Παρασκευή 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το
“Κυνήγι του Θησαυρού” στο Δάσος της Μπιστούρας
για τους μεγάλους και στην πλατεία του χωριού για
τους μικρούς. Η συμμετοχή όπως κάθε χρόνο ήταν
μεγάλη και η χαρά των παιδιών απερίγραπτη.
Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Αυγούστου πραγ-
ματοποιήθηκε τουρνουά ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες του Συλλό-
γου Ομογενών Β. Αμερικής, με θέματα όπως το Περι-
βάλλον, την Καναδική Γεωγραφία, την Ιστορία και τις
κοινωνικές εκδηλώσεις της χώρας διαμονής τους.

Τ ο υ  Σ ω τ ή ρ ο ς
σ τ ο  Σ ο υ μ έ σ ι

Του Αγίου Βησσαρίωνος
στον Άμμο

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΤΟ ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ»    ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΤΟ ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ»    
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων «Το Ροδοφέγγαρο»
πραγματοποιήθηκε και έκθεση φωτογραφίας στον εξω-
τερικό χώρο των γραφείων του Συλλόγου, παρουσιάζον-
τας το φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τις
συμμετοχές στον Διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα
«Φωτογραφίζω την άγνωστη πλευρά της Ροδαυγής»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Κλείνοντας, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
αυτούς που αφιέρωσαν τον προσωπικό τους χρόνο για
να φέρουν εις πέρας τις δράσεις του Συλλόγου, τον Σύλ-
λογο Γυναικών Ροδαυγής, τον Σύλλογο φίλων του
Άμμου, την Κοινότητα που κάθε χρόνο αγκαλιάζει τις
δράσεις του Συλλόγου και τέλος τους χορηγούς των εκ-
δηλώσεων «Το Ροδοφέγγαρο» που κάθε χρόνο στηρί-
ζουν το Σύλλογο είτε οικονομικά είτε υλικά.

Υπογράφει το Δ.Σ

του Θεοφάνη Κίτσου του Θεοφάνη Κίτσου
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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 μοιρα-
στείτε τις ιδιαίτερες στιγμές σας και να
μείνουν αξέχαστες οι στιγμές σε όλους.
Τηλ. 6944329819
Αρετή Οικονόμου
Δικηγόρος
Διδότου 38
Τηλ. 2103632937-6944796880
Ελένη Π. Πλαστήρα
Δικηγόρος
Τηλ. 6972776883
Ιωάννης Ε. Μαυροδημητράκης
Ειδικός Καρδιολόγος
(Γαμπρός Αναστασίας Παλαβού)
Πατησίων 378 & Κ. Θεοτόκη 2
΄Ανω Πατήσια
Τηλ. 2130280637-6945794072
Τηλ. 2109926469-6947709491
Πλαστήρα Θ. Χριστίνα
Ιατρός Νευρολόγος
Τηλ. 6948521819
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Αφιερώνεται στον πεύκο, ο οποίος, μέχρι την αρχή της
περασμένης Άνοιξης, υψωνόταν περήφανος στην αυλή
του Δημοτικού Σχολείου της Ροδαυγής, συμπορευόταν με
την Ιστορία του και κάποιοι αποφάσισαν πως συνιστούσε
εμπόδιο!

Όταν αδόκητα δοκήθηκε τη μοίρα του
ο στιβαρός, βελονοχίτων πεύκος,

κόμποι δακρύων κύλησαν στους κλώνους του
κι από τα βογκητά του τα λυπητερά και τα παράφορα,

βουίξανε οι γειτονιές και τα περίχωρα,
μα, αυτιά ανθρώπων φαίνεται πως δεν τ’ ακούσαν!

Το μοιρολόι του, μοναχικό, βαθύ, ατέρμονο,
άρχισε όντας ζωντανός κι αιώνια θα το τραγουδάει!
Και θα τ’ ακούν όσοι από καρδιάς τον αγαπούσανε
κι όσοι στη μνήμη τους διαπαντός θα τον φυλάνε!

Τι αυτοί με τον αντρειωμένο πεύκο τους
έχουν δεσμούς ζωής πολύ βαθιούς,

που ουδείς από τους νήπιους δημίους του
ούτε είχε, ούτε άξιος ήταν να δημιουργήσει!

Τι οι ακατάλυτοι αυτοί δεσμοί,
καθάριοι, ρωμαλέοι κι αγαπητικοί,

στα παιδικά τους χρόνια γεννηθήκαν!
Τι ο πεύκος, ως πατέρας τρυφερός,
όλα στους χώρους του σκολειού,

για χάρη τους, νυχτόημερα επιστατούσε!

Χαιρότανε με τα παιχνίδια τους,
το όποιο κλάμα τους παρηγορούσε,

κι απλόχερα τους χάριζε τα δώρα του:
ίσκιο παχύ, βελόνες αιχμηρές,
ρητίνη αρωματική, υπόλευκη

και ξύλο απ’ το ρυτιδωμένο του κορμί
για όμορφες, πελεκητές βαρκούλες!

Δώρα αθύρματα στα χέρια των παιδιών,
που ξέγνοιαστα χαιρόντουσαν στη ρίζα του

της ΖΩΗΣ το ΜΕΓΑ ΘΑΜΑ!

Τι από τη μνήμη του αγέρωχου του πεύκου μας
η εικόνα κάποιων παιδικών χεριών,

που την παρθενική ριζούλα του
σ’ ένα μικρό λακκάκι κάποτε βυθίσαν,

ποτέ στο διάβα του καιρού δεν έσβησε
κι ούτε επρόκειτο να σβήσει!

Μα, ήρθε χρόνος δίσεκτος και μήνας οργισμένος
και κάποιοι βάλανε βουλή ο αγαπημένος πεύκος μας,

ΜΝΗΜΕΙΟ της φύσης αξετίμητο,
μια μέρα της Ανοίξεως χωρίς καθυστερήσεις

να ΠΕΘΑΝΕΙ!

Ναι, ναι! Χωρίς καμία αναβολή αποφασίστηκε
- τι νόημα, άλλωστε, μια αναβολή 
για έναν μελλοθάνατο θα είχε -

πως πρέπει να μη βλέπει ηλίου πρόσωπο,
γιατί, όπως υποστήριξαν,

μεγάλο πρόβλημα η παρουσία του είναι!

Στο ψυχομάχημά του ο πεύκος μας,
ως γενναίος Ακρίτας Διγενής

σ’ άλλης μορφής και εποχής μαρμάρινα αλώνια,
στα υπεροπτικά, άβουλα αλυσοπρίονα,

που το ρωμαλέο του κορμί μεθοδικά τεμάχιζαν,
κατά το δυνατόν αντιστεκόταν.

Αδύναμος, όμως, στης καταστροφής τη μηχανή,
βουβός παράπονα έκανε, βουβός προμαντευόταν:
‒ Άνθρωποι ακαταλόγιστοι, άνθρωποι υπερόπτες!

Ως πότε δώρα των προγόνων και της φύσης ακριβά
χωρίς κανένα σεβασμό, χωρίς αιδώ θα τ’ αντιμετωπίζετε,
λες, και σεις τα δημιουργήσατε, λες, και δικά σας είναι;

Να το θυμάστε, άνθρωποι! Εγώ, ο γέρων πεύκος, το μηνάω:
Θα ’ρθουνε χρόνοι δίσεκτοι και μήνες οργισμένοι,

που η ΦΥΣΗ εσάς και τα ανίδεα παιδάκια σας,
σκληρά και ανελέητα θα τιμωρήσει!

Θα θυμηθείτε, ίσως, τότε αυτό που κάνατε σ’ εμέ
καθώς και σ’ άλλα αδέλφια και ξαδέλφια μου,

μα, θα ’ναι αργά για να μετανοήσετε
και για να λυτρωθείτε!

Κι η Ιστορία του μέλλοντος, αν τέτοιο υπάρξει,
όσους στης φύσης την καταστροφή συντέλεσαν
ως Νέρωνες και Ηρόστρατους θα καταγράψει!

Και τα δεντρά 'χουνε φωνή κι όντε φυσά μιλούνε,
ψυχή, και όντε καίγουνται, κλαίνε γιατί πονούνε.

Αριστείδης Χαιρέτης - Γιαλαύτης

Εδώ και αρκετά χρόνια, διαφορετικοί κάθε φορά άνθρωποι,
οι οποίοι κατείχαν ή κατέχουν θεσμικές θέσεις, έχουν βαλθεί
να ξεριζώσουν, μεθοδικά σχεδόν, πολλές εκφάνσεις της ατο-
μικής και της συλλογικής μνήμης του τόπου μας, της Ροδαυ-
γής μας. Τα παραδείγματα πολλά. Απ’ αυτά, πολύ εύκολα
ανασύρει η μνήμη την περιπέτεια της κρήνης της πλατείας,
την καταστροφή της πηγής του Μπέσικου και την κακόγουστη
επαναδημιουργία της, την κακοποίηση της νερομάνας Ρω-
μαίου, την κατακρεούργηση των θεόρατων πουρναριών και
άλλων δέντρων στο πίσω μέρος του ναού της Αγίας Παρα-
σκευής, των οποίων τη θέση πήραν, τι ειρωνεία, μερικά πεύκα,
την καθαίρεση του Μεγάλου Αρχιερέα από την Ωραία Πύλη
του ίδιου ναού, ο οποίος, μετά την περιπέτειά του, τοποθετή-
θηκε με εμφανείς φθορές στη θέση του, την απομάκρυνση,
πιθανόν και καταστροφή, των ξύλινων θρανίων, όπου μάθαμε
τα πρώτα γράμματα, και πάει λέγοντας. 

Και πριν λίγο καιρό, ο πεύκος! Ποιος; Αυτός, που για χρόνια
υψωνόταν περήφανος στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου,
έχοντας άλλους δύο – εδώ και μερικά χρόνια μόνο τον ένα –
για συντροφιά! Πεύκα, όπως πληροφορήθηκα από μεγαλύτε-
ρους, τα οποία φυτεύτηκαν το 1936 με την πρωτοβουλία, την
καθοδήγηση και την επιστασία του αείμνηστου δασκάλου Γε-
ωργίου Γεωργόπουλου, με καταγωγή από τη Μεσσηνία, του
οποίου το όνομα άκουσα πολλούς μαθητές του να το μνημο-
νεύουν με αγάπη και ευγνωμοσύνη! Τούτου δοθέντος, αντί
να τοποθετηθεί σιμά τους, όπως συνηθίζεται, μια πινακίδα,
που να αφορά στην ιστορία τους, βρισκόμαστε στη δυσάρε-
στη θέση να θρηνούμε τον χαμό τού πιο ρωμαλέου απ’ αυτά!  

Πόσο μάλλον, που είναι γνωστό ότι ο προαναφερθείς δά-
σκαλος είχε δημιουργήσει φυτώριο πεύκων στον σχολικό
κήπο, όπου μέχρι πριν μερικά χρόνια σωζόταν εκεί μια υπέ-
ροχη κουκουναριά και στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου
είχε φροντίσει, όπως αναφέρθηκε, για τη φύτευση κάποιων.
Απ’ αυτά, τρία επιβίωναν για χρόνια εκεί! Αφορμής δοθείσης,
ας ειπωθεί ότι, όπως αφηγείτο η Ευαγγελή Παπαβασιλείου
(Καραγιάννη), τα σωζόμενα πεύκα τα είχαν φυτέψει αυτή με
τις συμμαθήτριες και φίλες της, Σταυρούλα Δασκαλάκη
(Γραμματικού) και Αλεξάνδρα Αράπη (…). Αυτό, το οποίο κό-
πηκε προσφάτως, το είχε φυτέψει, όπως έλεγε, η Σταυρούλα,
εκείνο που σώζεται ακόμα η ίδια, και το μεσιανό η Αλεξάνδρα,
που είναι το μόνο, που ξεράθηκε, λες, κι ακολούθησε τη μοίρα
της, καθώς πέθανε νέα! Σχετικά με τη φύτευση των πεύκων,
υπάρχει και η πληροφορία πως σ’ αυτή μετείχαν μόνο άρρενες
μαθητές της εποχής, μεταξύ άλλων οι Ελευθέριος Αράπης,
Παναγιώτης Λάμπρης, Ιωάννης Μπαλαούρας, Βησσαρίων Πα-
λαβός, Σωκράτης Ψυχογιός,… και πως βοηθητικά μετείχαν τα
προαναφερθέντα κορίτσια, κυρίως για το πότισμά τους, μια
και ήταν μικρότερης ηλικίας και ήταν δύσκολο να σκάψουν
λάκκους!

Αυτά για την Ιστορία!
Στην απορία μου, λοιπόν, γιατί τον έκοψαν, ακόμα κι αν αυτό

έγινε νομότυπα, πληροφορήθηκα πως το μοιραίο συνέβη,
διότι ο πεύκος σκοτείνιαζε τον εσωτερικό χώρο του σχολείου,
τον οποίο, επίσης, εμπόδιζε να ζεσταθεί ικανοποιητικά. Κάτι
άλλο, που άκουσα, ήταν πως οι κουκουνάρες του θα συνι-
στούσαν σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση πυρκαγιάς, αφού θα
συνέβαλαν στο ποσοστό, που τους αναλογούσε, στη μετά-
δοσή της. Επιπλέον, κάποιοι από τους ερωτηθέντες διαφω-
νούσαν και ήταν εξοργισμένοι με την εν λόγω ενέργεια,
κάποιοι άλλοι είπαν πως την εγκρίνουν, γιατί βλέπουν το κτί-
ριο του σχολείου στην ολότητά του(!) και, φυσικά, με εντυπω-
σίασε το γεγονός πως συγχωριανοί, οι οποίοι διαμένουν
μόνιμα ή μεταβαίνουν συχνά στο χωριό, δεν είχαν αντιληφθεί
καν το γεγονός! 

Τούτων δοθέντων και του πεύκου να έχει κοπεί σχεδόν από
ρίζα, συνεχίζω ν’ αναρωτιέμαι με τι καρδιά έριξαν στη γη ένα
μνημείο της φύσης σαν κι αυτό, του οποίου η Ιστορία συνο-
δοιπορούσε με κείνη του Δημοτικού Σχολείου και είχε συνδε-
θεί με τη μαθητική ζωή, και όχι μόνο, πλήθους συγχωριανών,
οι οποίοι έπαιζαν στη σκιά του, σκαρφάλωναν στους κλώνους
του ή κρεμόντουσαν σε κάποιους εξ αυτών από τα πόδια,
έχοντας γυρισμένο το κεφάλι στη γη, αποκολλούσαν τμήματα
του ρυτιδωμένου του κορμού και πελεκούσαν βαρκούλες και
με τη ρητίνη, που στη συνέχεια ανάβλυζε, δημιουργούσαν
κόλλα για χειροτεχνίες τους, ενώ τα κορίτσια με τις λεπτές
βελόνες του έφτιαχναν ιδιότυπα κοσμήματα, όπως, για παρά-
δειγμα, περιδέραια, σκουλαρίκια, καρφίτσες, και, φυσικά, σε
κλαδάκια του κορμού κάποιοι κρεμούσαν το τσαντίλι με το δε-
κατιανό τους! Κι όλα αυτά συνδεδεμένα με τα υπέροχα συ-
ναισθήματα της παιδικής ηλικίας, τα οποία συνοδεύουν
προστατευτικά, σχεδόν όλους, δια βίου!

Όσο για τα επιχειρήματα, που οδήγησαν στην κοπή του πεύ-
κου, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν κι άλλα, μοιάζουν τόσο επιδερ-
μικά, τόσο φτωχά, που κανονικά κανείς δεν θα ’πρεπε ν’
ασχοληθεί μαζί τους! Εγώ, όμως, το κάνω! Όχι γι’ άλλο λόγο,
αλλά εξ αιτίας της αγάπης, που με το συγκεκριμένο δέντρο

με συνέδεε, και για τις μνήμες, τις δικές μου και άλλων, που
δέθηκαν μαζί του!

Είναι, στ’ αλήθεια, θλιβερό να υποστηρίζεται ότι το υπέροχο
αυτό δέντρο, στις μέρες μας, που οι λάμπες φθορίου κάνουν
τη νύχτα μέρα, όταν ανάβουν, πως σκοτείνιαζε το Σχολείο! Το
ίδιο ισχύει, βέβαια, και για το ότι στην εποχή της χρήσης της
κεντρικής θέρμανσης αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα
για τη θέρμανσή του! Όταν αυτά, σε καιρούς ευμάρειας και
περιττής αφθονίας, προβάλλονται ως επιχειρήματα για την
καταστροφή ενός δημόσιου αγαθού σαν τον συγκεκριμένο
πεύκο, θυμάμαι με νοσταλγία και συγκίνηση την εποχή που ως
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, κάθε πρωί, κουβαλούσαμε
με το παγωμένο χεράκι μας ξύλα, για να τραφεί η φωτιά της
ξυλόσομπας και που η απουσία επιπλέον φωτισμού, εκτός από
κείνου της μέρας, δεν μας εμπόδισε να μάθουμε γράμματα,
ούτε υπήρξαν  αφορμή αυτά τα δυο, για να κοπεί τότε ο πεύ-
κος! Πόσο μάλλον, που οι μαθητές των μικρών τάξεων, οι
οποίες στεγάζονταν στη σκιερή από τα πεύκα αίθουσα, θεω-
ρούνταν τυχεροί τους μήνες που ο ήλιος ήτανε στις δόξες
του και κατ’ αναλογία οι μαθητές των μεγάλων τάξεων στα
κρύα του χειμώνα! Όσο για την επικινδυνότητα των κουκου-
ναριών τού εν λόγω πεύκου σε πιθανή πυρκαγιά, υπάρχουν
τόσα άλλα στο χωριό, και μάλιστα κατά συστάδες, που θα μπο-
ρούσαν να προκαλέσουν απείρως μεγαλύτερο κακό! Αν, μάλι-
στα, τέτοιο κακό, μόνο αυτός ο πεύκος δυνητικά θα
προκαλούσε, ας κοβόντουσαν οι κουκουνάρες του, όχι ο
ίδιος! 

Κατά τη γνώμη μου, αν και αξία πια δεν έχει, το μόνο που,
ίσως, θα προκαλούσε κάποιο πρόβλημα, ήταν το ύψος του, το
οποίο με αρμόζον κλάδεμα θα χαμήλωνε. 

Στις μέρες μας, λοιπόν, που η φύση εκδηλώνει με πολλούς
τρόπους τη δυσφορία της λόγω της κακοποίησης, την οποία
υφίσταται από πλήθος ανθρώπων, αλλά και δέντρα σαν τον
πεύκο μας ανακηρύσσονται μνημεία πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, στο χωριό μας επιλέχθηκε αυτό που επιλέχθηκε! Μάλι-
στα, αντί αυτό το δέντρο, που η περίμετρος της
εναπομείνασας τομής τού κορμού του αγγίζει τα 4,50 μέτρα,
να αποτελεί αφορμή για να διδάσκονται οι μαθητές του σχο-
λείου, και όχι μόνο, τον σεβασμό στη φύση και τη σημασία της
προστασίας της, οι φοιτώντες της προηγούμενης σχολικής
χρονιάς έγιναν ανίδεοι και μοιραίοι μάρτυρες της κατακρε-
ούργησής του!   

Φυσικά, είμαι σχεδόν βέβαιη πως εκείνοι, οι οποίοι εμπνεύ-
στηκαν και έπραξαν το κακό, καθώς και οι υποστηρικτές τους,
βρήκαν ή θα βρίσκουν και στο μέλλον λόγους, για να το αι-
τιολογούν. Καθόλου παράδοξο, αφού ανέκαθεν ο άνθρωπος
συνηθίζει, ακόμα και για τις πιο φοβερές πράξεις του, δικαιο-
λογίες να βρίσκει. Σημασία έχει αν έπρεπε να οδηγηθεί σ’
αυτές κι αν να τις αποφύγει δυνατό ήταν. Πόσο μάλλον, που
ο πεύκος μας μπορεί να έβγαλε το Δημοτικό Σχολείο στο «ξέ-
φωτο», αλλά η απουσία του αλλοίωσε το περιβάλλον αυτό κα-
θαυτό, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και την εικόνα,
με την οποία μεγαλώσαμε όσοι εκεί φοιτήσαμε κι όσοι ως
μέρος της ζωής μας τον νιώθαμε! Και δεν πρέπει να λησμο-
νούμε πως τα δέντρα οι παλιοί, μολονότι αρκετοί αμφισβη-
τούν τη σοφία τους, δεν τα φύτευαν τυχαία, ούτε τα δημόσια
κτίρια τα έχτιζαν όπου και όπως να ’ναι. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο μας, το οποίο έχει νότιο προ-
σανατολισμό και στην αυλή του ήταν φυτεμένα τα
προαναφερθέντα δέντρα, όχι μόνο για να προσφέρουν ίσκιο
και δροσιά, αλλά και για να προστατεύουν από τους αέρηδες
και το κρύο.  

Και δεν λησμονώ πως τα τελευταία χρόνια ευτύχησα να με-
τάσχω ως οργανώτρια, και όχι μόνο, σε θερινές πολιτιστικές
εκδηλώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στην αυλή του Σχολείου,
υπό την προστατευτική παρουσία των πεύκων, έτσι, όπως τότε
που ήμουνα παιδί και κάναμε εκεί τις προετοιμασίες για διά-
φορες γιορτές. Και, πέραν αυτών, ένιωσα μεγάλη περηφάνια,
όταν άνθρωποι, οι οποίοι είχαν έρθει για να παρακολουθή-
σουν τις εν λόγω εκδηλώσεις από άλλα μέρη, μίλησαν με τα
καλύτερα λόγια για την επιλογή του χώρου, για τα πεύκα, που
θρόιζαν στην αύρα του δειλινού, και για το πλήθος των υπέ-
ροχων εικόνων, που πρόσφερε το σημείο!  

Κλείνοντας τούτη την αναφορά, μνημόσυνο στον πεύκο της
καρδιάς μου θα το έλεγα, γνωρίζω πως κάποιοι από τους ανα-
γνώστες θα συγκινηθούν, κάποιοι θα προβληματιστούν, κά-
ποιοι άλλοι, ίσως, θα χλευάσουν και κάποιοι άλλοι μπορεί για
«περσινά, ξινά σταφύλια» να μιλήσουν! Όποια κι αν είναι η αν-
τίδραση του καθενός, καθ’ όλα σεβαστή, τον πεύκο πίσω δεν
θα φέρει! Κι ό,τι γράφηκε γι’ αυτόν, ας πάρει τη μορφή σήμα-
τος επιτύμβιου σε τάφο, που ποτέ δεν έγινε και ούτε πρόκει-
ται να γίνει! Ένα επιτύμβιο, όμως, αλλιώτικο, που κλείνει μέσα
του, εκτός από μνήμη αιώνια και αιώνια διαμαρτυρία, γραμ-
μένα και τα δύο από μένα, που, αφού δεν ήμουν στο χωριό για
να υπερασπιστώ τη ζωή του, υπερασπίζομαι τη μνήμη του και
τα δάκρυα, που από την τομή του τρέχουν! 

Σ τ η  μ ν ή μ η  τ ο υ  π ε ύ κ ο υ Το μοιρολόι του πεύκου
της Παναγιώτας Π. Λάμπρη
http://users.sch.gr/panlampri/

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

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στον χώρο
μας είναι οι παρακάτω:
-Διαμόρφωση παιδικής χαράς.
-Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης.
-Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ.
-Διαμόρφωση χώρων με πλακοστρώσεις,

επενδύσεις τοίχων, παρτέρια, παγκάκια
κλπ.
-Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.
-Βελτίωση πρόσβασης με τοιχία αντιστή-

ριξης.
Είχε προηγηθεί η υπογραφή σύμβασης

του έργου, την 11η Ιουλίου μεταξύ του Δη-
μάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη και
του εκπροσώπου του αναδόχου Χρήστου
Μπιτχαβά.
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Ανάπλαση αδιαμόρφω-
του χώρου Πλατείας.

Παιδική χαρά

Ο  Ε ο ρ τ α σ μ ό ς  τ η ς  Α γ ί α ς  Π α ρ α σ κ ε υ ή ς
Σημείο αναφοράς το απόγευμα της παρα-

μονής του εορτασμού, η βρύση της Αγίας
Παρασκευής στο  Κακολάγκαδο. Εκεί όπως
κάθε χρόνο τελέστηκε ο αγιασμός, στη συ-
νέχεια προσφέρθηκε το καθιερωμένο λου-
κούμι και ξεκίνησαν την Πορεία - Λιτανεία
με κατεύθυνση τον Ιερό Ναό της Αγίας Πα-
ρασκευής. Μια διαδρομή ευχάριστη, που
όσοι λαμβάνουν μέρος πραγματικά ζουν
κάτι το ξεχωριστό και το χαίρονται. Μπρο-
στά ο μικρός Άγγελος με το θυμιατό, αμέ-
σως μετά οι τέσσερις ιεροψάλτες
(Βαγγέλης Καραμπάς, Γιάννης Κομζιάς, Βα-
σίλης Αναστασίου, Χρήστος Σταύρου) ψάλ-
λοντας τον παρακλητικό κανόνα της Αγίας
Παρασκευής. Στη συνέχεια ο παπα – Θανά-
σης, η εικόνα στολισμένη με λουλούδια
υποβασταζόμενη από την Νεφέλη Φλούδα,
Ιωάννα Σταυραντώνη, Γιάννη Μπαρτζώκα
και Γιώργο Σταυραντώνη ντυμένοι παραδο-
σιακά και πολλοί προσκυνητές. Φθάνοντας
η πομπή στον Ναό τελέστηκε πανηγυρικός
εσπερινός με αρτοκλασία. 
Ανήμερα του εορτασμού ο όρθρος και η Θ.
Λειτουργία χοροστατούντος του Αρχιμαν-
δρίτου π. Βαρνάβα εκπροσωπώντας την
Ιερά Μητρόπολη. Συλλειτούργησαν ο παπα-
Γιάννης, ο παπα-Θανάσης και οι ιεροψάλ-
τες Λάμπρος Ζιανίκας, (δάσκαλος βυζαντι-
νής μουσικής), Σταύρος Οικονόμου
Γιάννης Κομζιάς, Χαρίλαος Σφήκας, Γιώρ-
γος Μάνος και Χρήστος Σταύρου. Με την
απόλυση και κάτω από ανταλλαγή ευχών,
όλοι απόλαυσαν τον καφέ τους στα δρο-
σερά πλατάνια της πλατείας. 
Το Καγκελάρι φέτος ήταν από τα καλύτερα
των τελευταίων χρόνων. Πολλοί οι επισκέ-
πτες, οι απόδημοι και οι χωριανοί. Όλοι
έδωσαν ένα εορταστικό παρόν, σ αυτό το
χορευτικό δρώμενο, που κρατάει αιώνες. Η
συμμετοχή των χορευτών ήταν πολύ με-

γεροντότεροι, οι άνδρες, οι γυναίκες και
τελευταία τα παιδιά. Όλοι για έναν σκοπό,
γιατί αγαπούν το έθιμο και είναι απολαυ-
στικό, τόσο για τους συμμετέχοντες, όσο
και για τους θεατές, που πολλοί προτίμη-
σαν τα πλατύσκαλα της εκκλησίας για να το
παρακολουθούν πανοραμικά.
Τελειώνοντας με τα χειροκροτήματα όλων
και με ευχές όπως «και του χρόνου», άρ-
χισε ο χορός και το γλέντι που κράτησε
μέχρι τις πρωινές ώρες. Ήταν μια ήσυχη
και ζεστή, από όλες τις πλευρές βραδιά,
όπου ο κόσμος κάθισε στην πλατεία, γέμι-
σαν οι καρέκλες και από τα δυο καταστή-
ματα, που συνεργάστηκαν για το πανηγύρι.
Και αυτό είναι ένας καλός οιωνός για την
πρόοδο του χωριού μας.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
Για 11η χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος “ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ”, “ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ” θέλει να ευχαριστήσει όσους παρευρέθηκαν στην
εκδήλωση  που όπως κάθε χρονιά έγινε στις 16 Αυγούστου με μεγάλη επιτυχία. Σ΄ αυτό το αντάμωμα που άρχισε  στις 7:00 μ.μ. με
εσπερινό μνημονεύοντας αποθανόντες του συνοικισμού ΑΜΜΟΥ. Επί της  ευκαιρίας ευχόμαστε και παρακαλούμε μεγαλύτερη συμ-
μετοχή σ΄ αυτό το μέρος της εκδήλωσης.
Το γλέντι άρχισε όπως πάντα με τον πρωτοχορευτή Παπά Θανάση, τον οποίο τον ευχαριστούμε  ιδιαιτέρως. Το πρόγραμμα συμπε-

ριελάμβανε φαγητά όπως σουβλάκια και προβατίνα, δεν έλειψαν και οι λαχνοί. Πιστεύουμε δε ότι οι τιμές ήταν λογικές.
Ο σύλλογος επιθυμεί να ευχαριστήσει τους δωρητές  για τα υπέροχα δώρα που μας προσέφεραν, ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Αράπη
του Ιωάννη και της Βούλας για το χοιρινό που δώρισαν –όπως κάθε χρόνο- από τη φάρμα τους στις Λιβανάτες Φθιωτίδας.
Αξίζει επίσης να ευχαριστήσουμε την ορχήστρα του Βασίλη Γεραγόρη καθώς και την παρέα του που ακούραστα μας διασκέδασαν

μέχρι της 8:00 το πρωί. Η επιτυχία επίσης οφείλεται και στους τόσους εθελοντές που αγωνίστηκαν και φέτος για να είναι όλα τέλεια. 
Η παρουσία  δε της νεολαίας μας ήταν όπως κάθε χρονιά αξιοσημείωτη.

Πολλά ευχαριστώ σε όλους και ευχόμαστε την επόμενη χρονιά το “Αντάμωμα” να είναι ακόμα καλύτερο.

Μετά Τιμής
Πολιτιστικός Σύλλογος

‘’ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ’’

γάλη, σε σημείο να κλείσει σχεδόν ο κύ-
κλος στην πλατεία. Η κομπανία του Βασίλη
Γεραγόρη συνόδευσε στο ξεκίνημα του
χορού και στην προετοιμασία χωρίς μικρό-
φωνα, με τραγούδια όπως: «Για μπάτε αγό-
ρια στο χορό, άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ,
Μαρία λεν την Παναγιά, ψηλά στην Κωστη-
λάτα» και άλλα παρόμοια.  
Φέτος ενισχύθηκε η ομάδα των μπροστά-

ρηδων, οι οποίοι τραγουδούσαν δυνατά με
συντονισμό και συγχρονισμό, επαναλαμβά-
νοντας τα λόγια οι παραπίσω και οι γυναί-
κες. Μπροστά ο παπάς, ο μπάρμπα
Χαρίλαος, που παρά την ηλικία του χόρεψε
για λίγο και στη συνέχεια ο μπαϊραχτάρης
(που κανόνιζε την πορεία του χορού, τα
καγκελίσματα και το σταυροκάγκελο), οι
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Έδωσαν αίμα οι παρακάτω:
   Αλεξίου Χρήστος του Βασιλείου
   Τάσιου Μαρίτσα του Χρήστου
   Τσώρου Κω/να του Μιχαήλ
   Παπαβασιλείου Δημήτριος του Κων.
   Πλαστήρας Κων/νος του Παν.
   Γούλας Χρήστος του Κων.
   Γιαννούλας Θεόδωρος του Γεωργίου
   Φούκας Περικλής του Γεωργίου
   Μάρης Ιωάννης του Αναστασίου
   Μάνος Πέτρος του Γιώργου
   Δοσούλας Δημήτριος του Παναγ.
   Τσάγκας Χρυσόστομος του Ιωάννη
   Ζώη Παρασκευή του Αναστασίου
   Ζαρκάδας Χρήστος του Στεφάνου
   Τάσιος Κων/νος του Χρήστου
   Τάσιος Χρήστος του Κων/νου

Το Διοικ. Συμβούλιο του Πολιτιστικού  Συλλόγου Ροδαυγής,
ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές αιμοδότες, οι  οποίοι προ-
σήλθαν στην ετήσια  αιμοδοσία στο ιατρείο του χωριού,  Κυ-
ριακή  11 Αυγούστου, για την προσφορά τους αυτή, η οποία
αποτελεί  ύψιστη πράξη ανθρωπιάς, πράξη ζωής και πραγμα-
τικής αγάπης για τους συνανθρώπους μας και τους συγχω-
ριανούς μας.
Ο αριθμός των αιμοδοτών φέτος ήταν αρκετά ικανοποιητι-

κός και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που στηρί-
ζουν σχεδόν κάθε χρόνο την κοινωνική και ανθρώπινη  αυτή
δραστηριότητα του Συλλόγου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

Φέτος η Γιορτή Κάστανου και Τσίπουρου θα πραγματοποιηθεί για 11η χρονιά
στις 13 Οκτωβρίου στη Πλατεία του χωριού. Για 3η χρονιά θα πραγματοποιηθεί
Ο Δρόμος του Κάστανου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος απαραίτητη είναι η
βοήθεια των εθελοντών. Όσοι θα ήθελαν να συμμετέχουν στο διήμερο εκδηλώ-
σεων εθελοντικά μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη του ΔΣ για την κατα-
νομή των εργασιών. Οι συμμετέχοντες εθελοντές θα λάβουν όπως κάθε χρόνο
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, οι οποίες είναι χρήσιμες για το βιογραφικό τους.

rodavgi 156.qxp_Layout 1  06/10/2019  14:20  Page 6



ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2019 Η ΡΟΔΑΥΓΗ
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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

Ανάπλαση Πλατείας – Παιδική χαρά – βελτίωση πρόσβα-
σης
Άρχισαν οι εργασίες του έργου της ανάπλασης της πλα-
τείας και των άλλων παρεμβάσεων που έχουν εγκριθεί
να γίνουν. Επειδή το έργο θα διαρκέσει αρκετό χρονικό
διάστημα και η πρόσβαση στην πλατεία θα είναι προβλη-
ματική έως αδύνατη, παρακαλούμε θερμά να δείξουμε
κατανόηση και υπομονή. Επίσης ας χρησιμοποιούμε τον
ήδη υπάρχοντα χώρο στάθμευσης πριν το κέντρο, τον
Σχολικό κήπο και τον χώρο της παλαιάς  παιδικής χαράς.
Ολοκληρώθηκε το έργο αντιστήριξης στην πλακόστρωτη
οδό
Ολοκληρώθηκε το έργο του Δήμου Αρταίων, που εκτε-

λέστηκε στο πρανές ανάμεσα από την Περιφερειακή οδό
και την κεντρική πλακόστρωτη Δημοτική  και όπου τον
Δεκέμβριο του 2017 σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση
λόγω των πλημμυρών. Κατασκευάστηκε τοιχίο αντιστή-
ριξης και επάνω σ αυτό τοποθετήθηκαν τέσσερις σειρές
συρματοκιβώτια. Απομένουν παρεμβάσεις από τον
ιδιώτη, στον οποίο έχουν δοθεί οδηγίες από το ΙΓΜΕ.
Γεώτρηση με εμπόδια
Το έργο της νέας γεώτρησης της ΔΕΥΑ Άρτας συνάν-

τησε δυσκολίες στην υλοποίηση του και αυτό γιατί παρά
τις προσπάθειες του εργολάβου συνέβαιναν κατολισθή-
σεις εσωτερικά με αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρω-
σης της γεώτρησης.
Ήδη κλιμάκιο της ΔΕΥΑΑ επισκέφθηκε το χώρο και απο-
φάσισε νέα γεώτρηση σε κοντινό σημείο. Μακάρι να
είναι το αποτέλεσμα θετικό.
Βελτίωση οδοστρώματος κέντρου Ροδαυγής προς Κε-
ρασίτσα
Συνεχίζονται οι εργασίες τσιμεντόστρωσης και βελτίω-
σης του οδοστρώματος σε πολλά σημεία του δρόμου
από το κέντρο του Χωριού προς την Κερασίτσα. Επίσης
τσιμεντοστρώθηκε και προβληματικό σημείο στον
δρόμο από Άγιο Νικόλαο προς Κερασίτσα πριν την οικία
Μπαλαούρα. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την αφαίρεση
των πλακών στο παλαιό Ταχυδρομείο και στη συνέχεια
τσιμεντόστρωση όπως και με τσιμεντόστρωση σε σημείο
στο Μπέσικο στο ύψος του μύλου, που έχει υποστεί κα-
θίζηση.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μια εξαιρετικά διαφωτι-
στική εκδήλωση για το
πώς η Πολιτιστική κλη-
ρονομιά του κάθε τόπου
μπορεί να συμβάλλει
στην προσέλκυση τουρι-
στών και άρα στην οικο-
νομική ανάπτυξη της
περιοχής, πραγματοποι-
ήθηκε στο Σχολείο της
Ροδαυγής στις 24 Ιου-
λίου 2019.
Την εκδήλωση με θέμα

«Η συμβολή της πολιτι-
στικής κληρονομιάς
(υλικής και άυλης)  στην
οικονομική και τουρι-
στική ανάπτυξη της Ρο-
δαυγής και της
ευρύτερης περιοχής»
συνδιοργάνωσαν ο Πο-

λιτιστικός Σύλλογος της Ροδαυγής, ο Σύλλογος Ιδιοκτη-
τών ξενώνων Αγροτουρισμού «ο Άραχθος», ο Δήμος
Αρταίων και το Επιμελητήριο Άρτας.
Στόχος της ημερίδας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής κ.Χρήστο Αλεξίου, που
άνοιξε την εκδήλωση ήταν η γνωριμία με την πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου, αλλά και μια ευκαιρία για να δοθεί
το κίνητρο για ενεργή συμμετοχή στη διατήρησή της, με
τελικό στόχο την προσέλκυση τουριστών και την οικονο-
μική ανάπτυξη της Ροδαυγής και της ευρύτερης περιοχής
του Ξηροβουνίου.
Όπως είπε, «για να μπορέσει ένας τόπος να στοχεύσει

στον πολιτιστικό τουρισμό απαιτείται η συνεργασία της
τοπικής αυτοδιοίκησης με την αρχαιολογία, τους πολιτι-
στικούς Συλλόγους και τους ιδιοκτήτες  επιχειρήσεων
τουρισμού», υποστηρίζοντας πως το Δ.Σ του Συλλόγου θα
κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
H Aντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Παπαβασι-
λείου Μαρία ευχαρίστησε τους ομιλητές, τους χορηγούς
και όλους τους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε στον
χαιρετισμό που απέστειλε η Δρ. Στάρα Καλλιόπη, ερευνή-
τρια Πολιτισμικής Οικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων. Επίσης ευχαρίστησε, εκ μέρους των μελών του Δ.Σ,
την Κ. Στάρα  για το υλικό δραστηριοτήτων περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης με τίτλο «Τα αιωνόβια δέντρα, οι αξίες
τους και η σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλό-
τητας» το οποίο χάρισε στο Σύλλογό μας με την ευχή να
το αξιοποιήσουμε κατάλληλα ώστε να ανακαλύψουμε
νέες αξίες κι αρετές των πιο γηραιών «συγχωριανών μας»,
των αιωνόβιων δέντρων.
Χαιρετισμό απέστειλε ο Πρόεδρος της Τοπικής κοινότη-

τας κ. Φάνης Κίτσος ο οποίος υποστήριξε πως «καθήκον
όλων είναι να προσαρμόσουμε την πολιτιστική μας κληρο-
νομιά στις σημερινές ανάγκες και τη σημερινή πραγματι-
κότητα» επισημαίνοντας την ανάγκη για κοινή
προσπάθεια, ομοψυχία και συνεργασία. 
Στο έργο INCLUST του Προγράμματος Interreg Ελλάδα –

Αλβανία, που υλοποιεί το Επιμελητήριο αναφέρθηκε στο
χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης
Γκολομάζος. Όπως είπε πρόκειται για ένα έργο που στόχο
έχειτην ενίσχυση και υποστήριξη των πολιτιστικών και δη-
μιουργικών δράσεων και πρωτοβουλιών στις περιοχές
της: Άρτας, Κέρκυρας, Αυλώνας (Αλβανία), Κορυτσάς (Αλ-
βανία). Στο πλαίσιο των δράσεων του “InClust” και σε κάθε
μια από τις περιοχές εφαρμογής θα: γίνει καταγραφή
όλων των φορέων πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουρ-
γίας με στόχο τη δικτύωση μεταξύ τους και την αναζή-
τηση ευκαιριών συνεργασίας και συνδημιουργίας με
απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός συνεργατικού σχημα-
τισμού (cluster) με διακριτό στίγμα, ο οποίος θα ενισχύει
τις συνέργειες και θα δημιουργεί οικονομίες κλίμακας. Θα
δημιουργηθεί παράλληλα χώρος συστέγασης και συνερ-
γασίας τοπικών δημιουργών, καλλιτεχνών, επιχειρημα-
τιών, παραγωγών και πολιτιστικών φορέων, ενώ
παράλληλα θα λειτουργήσει και θερμοκοιτίδα για την φι-
λοξενία νέων συνεργατικών πρωτοβουλιών.

Τέλος ο κ. Γκολομάζος κάλεσε τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Ροδαυγής και τους ιδιώτες που ασχολούνται με τον πολι-
τισμό & τον τουρισμό να συμμετέχουν ενεργά στις θερ-
μοκοιτίδες που θα δημιουργήσει το Επιμελητήριο, μέσω
του έργου.
Την δική του οπτική για τον όρο «παράδοση» έδωσε με

την ομιλία του ο καθηγητής Φιλολογίας του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων Δημήτρης Ράπτης αναλύοντας με ποιόν
τρόπο ο λαϊκός πολιτισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
βάση στην οργάνωση της οικοτουριστικής ανάπτυξης.
Ο Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Europe Direct Ηπείρου κος Δημήτριος Γκόλας αναφέρθηκε
στον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τον
Πολιτιστικό τουρισμό και πως τον εντάσσει στα προγράμ-
ματά της και μάλιστα πολλές φορές ως κεντρικό της
στόχο για μια βιώσιμη ανάπτυξη με τη μικρότερη δυνατή
επιβάρυνση στο περιβάλλον και τους τοπικούς πληθυ-
σμούς. Ανέφερε εξάλλου πως τόσο το 2018 όσο και το
2019 αποτελούν έτη Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς, με στόχο την ενθάρρυνση όλο και περισσοτέρων
ατόμων να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολι-
τιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχυθεί η αί-
σθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. 
Στο ρόλο των πολιτιστικών πόρων ως εργαλείο ανάπτυξης
για τη διαφοροποίηση και την προστασία της τοπικής ταυ-
τότητας, για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων της περιοχής και για την ανάδειξη του φυσικού
πλούτου, αλλά και στις μεθόδους ένταξή τους στην τοπική
αναπτυξιακή πολιτική, αναφέρθηκε η Αρχιτέκτων μηχανι-
κός κα Χρυσάνθη Αναγνώστου.
«Τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως συνοδοι-

πόροι του κοινωνικού βίου - Η περίπτωση του Μπέσικου»
ήταν ο τίτλος της εισήγησης της καθηγήτριας κας Πανα-
γιώτας Π. Λάμπρη. 
Η κα Λάμπρη παρουσίασε αναλυτικά τις μορφές της πολι-
τιστικής κληρονομιάς, της εγγενούς σημασίας της, της
αναγκαίας διάσωσής της, καθώς και της ανάδειξής της, η
οποία θα συμβάλει στην κληροδότησή της στις επερχόμε-
νες γενιές. Επίσης, ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίο η πο-
λιτιστική κληρονομιά διαλέγεται με το παρόν, από το
οποίο εξαρτάται η επιβίωση και η διάρκειά της στον χρόνο.
Τέλος, αναφέρθηκεστο νερόμυλο του Μπέσικου, ενός
στοιχείου πολιτιστικής κληρονομιάς της Ροδαυγής, την
ανάγκη ανάδειξής του και τα οφέλη που μπορούν να προ-
κύψουν για τον τόπο. 
Στο παραδοσιακό Καγκελάρι ως πολιτιστικό δρώμενο και
την ανάγκη διατήρησής του αναφέρθηκε ο δάσκαλος, χο-
ροδιδάσκαλος, ερευνητής και συγγραφέας Γιώργος Κομ-
ζιάς. 
«Οι Οπτικές τέχνες  ως μεταφορείς των παραδόσεων

μέσω της απεικόνισης στο πέρασμα των ετών αποδει-
κνύουν  πως τα  σχεδιαστικά μοτίβα μιας τοπικής κοινω-
νίας, επανεμφανίζονται για να διατρέξουν το χρόνο σε μια
συνεχόμενη αποστολή», υποστήριξε μεταξύ άλλωνη εικα-
στικός κα Σοφία Μπόμπολη.      
Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Σοφία Ανα-

γνωστάκη, η οποία αναφέρθηκε στα είδη πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, επικεντρώνοντας στα στοιχεία εκείνα, που
διαθέτει τόσο η Ροδαυγή όσο και η ευρύτερη περιοχή του
Ξηροβουνίου, τα οποία, όπως είπε μπορούν να αναδειχ-
θούν και να προβληθούν, ώστε να προσελκύσουν επισκέ-
πτες.
«θα πρέπει να υπάρξει Τοπικός σχεδιασμός στη βάση του
τί διαθέτουμε, πως το αναδεικνύουμε και πως το προ-
ωθούμε. Να φτιάξουμε δηλαδή το brandname – το επώ-
νυμο προϊόν, το μύθο της περιοχής μας και να
επενδύσουμε σε αυτό.Και σίγουρα δεν πρέπει να περιμέ-
νουμε από τους άλλους να το κάνουν για μας. θα πρέπει
να καταθέσουμε ιδέες, να υποβάλλουμε προτάσεις και  να
ζητήσουμε από  την  Περιφέρεια, το Δήμο και τους τοπι-
κούς φορείς να σταθούν αρωγοί», υποστήριξε.
Μετά το πέρας της ημερίδας, ακολούθησαν τα Εγκαίνια

της  Έκθεσης Ζωγραφικής της Σοφίας Μπόμπολη.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ροδαυγής Άρτας “Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”, από καρδιάς,
σας ευχαριστώ θερμά για την ομόφωνη απόφασή σας να με τι-
μήσετε με τη βράβευση αυτή και την απονομή πλακέτας.
Αυτή η βράβευση, καθώς και η επιλογή σας να με ανακηρύξετε
επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου, αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή
και αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς μου, ως Πρόεδρος.

Αυτή η ιδιαίτερα σημαντική βράβευση, είναι αφιερωμένη σε
όλους αυτούς που, επί της θητείας μου, διετέλεσαν μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου και με τους οποίους είχα πολύ καλή συνερ-
γασία για την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων που προ-
βλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου, αλλά και σε όλα
τα μέλη που συνέδραμαν στο έργο μας,  όπως και όσο μπορού-
σαν, και κυρίως στους εθελοντές, οι οποίοι πρόθυμα και άοκνα,
προσέφεραν τις σπουδαίες και αξιοθαύμαστες υπηρεσίες τους,
έγιναν παράδειγμα προς μίμηση σε πολλούς άλλους Συλλόγους
και ανέδειξαν τον εθελοντισμό σε “αξία”.
Πιστεύω ότι εργαζόμενος όλα αυτά τα χρόνια για το Σύλλογο

και τον πολιτισμό, έχω εκπληρώσει πολλά όνειρα που είχα για το
χωριό μας, γιατί η αγάπη μου, όπως αναφερθήκατε, ήταν και πα-
ραμένει πολύ δυνατή για τη Ροδαυγή.
Θα πω δυο λόγια του ποιητή Μαβίλη: “Ροδαυγή σαν τον ήλιο

σου, ήλιος αλλού δεν λάμπει.”
Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Δ.Σ. προσδοκώ και εύ-
χομαι να είστε συνεχιστές στο όχι εύκολο έργο, για το οποίο επι-
λεχθήκατε με την ψήφο των μελών του Συλλόγου, με
ευαισθησία, υπομονή και μεράκι, έχοντας ως πρωταρχικό μέ-
λημα την προσφορά στο χωριό μας.
Τέλος ευχαριστώ την οικογένεια μου που, όλα αυτά τα χρόνια,
στάθηκε δίπλα μου με στήριξη και υπομονή στην ενασχόλησή
μου με τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Σας ευχαριστώ πολύ, για όλα όσα προανέφερα και με χαρά και

ικανοποίηση αποδέχομαι την εξαιρετική τιμή του επιτίμου Προ-
έδρου του Συλλόγου.

Ευχαριστήριο του Χρήστου Σταύρου
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