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Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: http:/ /www.adrod.webnode.gr

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

Α φ ι έ ρ ω μ α  Σ ω τ ή ρ η  Ζ υ γ ο ύ ρ η
σ τ η ν  Δ η μ ο τ ι κ ή  Π ι ν α κ ο θ ή κ η

Την δική της ποιητική πένα, τον ποιητή Σωτήρη Ζυγούρη, τίμησε η Ρο-
δαυγή και η Άρτα την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, στην ασφυκτικά
γεμάτη αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης "Γιάννης Μόραλης". 
Ο ποιητής Σωτήρης Ζυγούρης γεννήθηκε το 1954 στη Ροδαυγή Άρτας
και έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου του 2003, σε ηλικία 49 ετών.
Τα 200 ποιήματα των εννέα ποιητικών συλλογών του, συγκεντρωμένα
σε έναν καλαίσθητο τόμο, κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις «Πέτρα»
το 2005. 
Η εκδήλωση, αφιέρωμα στον ποιητή, είχε την σφραγίδα της κ. Κατε-

ρίνας Σχισμένου, η οποία την οργάνωσε και την υλοποίησε. Στήριξη
παρείχαν στην κ. Σχισμένου ο Δήμος Αρταίων, η Κοινότητα Ροδαυγής,
οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Ροδαυγής, ο Μακρυγιάννης, ο Σκουφάς,
η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, οι Φίλοι του Βιβλίου
και το περιοδικό Έκφραση. 
Το βιογραφικό του ποιητή παρουσίασε ο φιλόλογος και διδάκτωρ της
Ιστορίας Κώστας Κωσταβασίλης ενώ για το ποιητικό του έργο μίλησε
ο φιλόλογος Βασίλης Τάτσης. Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και
ανά διαστήματα η Ζωή Μπαρτζώκα και η Όλγα Τσιάφη απήγγειλαν με
γλαφυρό τρόπο ποιήματα του ποιητή. 
Συγκίνησε το κοινό η σύζυγος του Σωτήρη, Φωτεινή Βεντίστα, η οποία
σύστησε τον άνθρωπο της και ανέφερε οικογενειακές τους στιγμές.
Παρών και ο γιος τους Πασχάλης. 
Παραβρέθηκαν ο Βουλευτής Χρήστος Γκόκας, η Περιφερειακή Σύμ-

του Θεοφάνη Κίτσου

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου στη Ροδαυγή.
Την Παρασκευή το πρωί 26 Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Δημο-

τικού Σχολείου οι μαθητές, παρουσίασαν, με ιδιαίτερη επιτυχία,
οπτικοακουστικό δρώμενο για να τιμήσουν την προσφορά και τη
θυσία των προγόνων μας, στο βωμό της ελευθερίας.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θεοφάνης
Κίτσος και πολλοί γονείς.
Χθες Κυριακή μετά τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Πα-

ρασκευής τελέστηκε δοξολογία και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός
της ημέρας  από την εκπαιδευτικό κ. Βάσω Σταύρου. 
Στο ηρώο των πεσόντων στον αύλειο χώρο του Ναού ακολούθησε
επιμνημόσυνη δέηση και προσκλητήριο πεσόντων.
Κατατέθηκαν στεφάνια από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Θεο-
φάνη Κίτσο, τον εκπρόσωπο των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
κ. Γιώργο Μάνο του Ιωάννη και από τον μαθητή Νίκο Μήτσιο. Τη-
ρήθηκε ενός λεπτού σιγή και όλοι τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο.
Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό και με ευχές όλοι απόλαυσαν

καφεδάκια και τσίπουρα στα Καταστήματα του Χωριού.

Ο Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου
συνέχεια στη σελίδα 7

συνέχεια στη σελίδα 7

του Θεοφάνη Κίτσου

Λαϊκή Συνέλευση Φορέων
και κατοίκων Ροδαυγής

Του Θεοφάνη Κίτσου

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 η προ-
βλεπόμενη από τον νόμο και μετά από πρόσκληση του Προ-
έδρου  της Κοινότητας Θεοφάνη Κίτσου, ετήσια Συνέλευση
Φορέων και κατοίκων στην αίθουσα του Συλλόγου Γυναικών.
Πάντα η Συνέλευση γίνονταν καλοκαίρι για μεγαλύτερη  συμ-
μετοχή. Ο λόγος που φέτος πραγματοποιήθηκε τέτοια εποχή
ήταν ότι από τις τελευταίες εκλογές προέκυψε νέο Κοινοτικό
Συμβούλιο και κρίθηκε σκόπιμο, από τον Πρόεδρο της Κοινό-
τητας, να γίνει η Συνέλευση μετά την ανάληψη των καθηκόν-
των του νέου Συμβουλίου.
Επίσης  να τονιστεί ότι στη Συνέλευση πρέπει να υπάρχει με-
γαλύτερη εκπροσώπηση κυρίως των φορέων για να προτεί-
νουν τα αιτήματα τους, τα οποία η Κοινότητα στη συνέχεια
να υποβάλει για υλοποίηση.
Αμέσως μετά είχε προγραμματιστεί Συμβούλιο της Κοινότη-
τας όπου συζητήθηκε και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020,
στο οποίο συμπεριλήφθηκαν προτάσεις της Συνέλευσης.
Ακολουθεί πλήρες απόσπασμα από το πρακτικό της Συνέλευ-
σης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της από 10 Νοεμβρίου 2019 Λαϊκής Συνέ-

λευσης  των κατοίκων και φορέων της Κοινότητας Ροδαυγής
ΔΕ Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων.
Σήμερα στις 10 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα

11,30 οι κάτοικοι της Κοινότητας Ροδαυγής ΔΕ Ξηροβουνίου
συνήλθαν σε λαϊκή Συνέλευση στο Γραφείο της Κοινότητας
Ροδαυγής, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 46  01-
11-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Ροδαυγής
(άρθρο 87 του Ν.4555 2018 και την υπ αρ.88 Εγκύκλιο 2019
του Υπουργείου Εσωτερικών, για να προτείνουν στα αρμόδια
όργανα του Δήμου, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει, για
τη τοπική ανάπτυξη και ιδίως στους τομείς:
1. Tης παροχής κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυ-
πηρέτηση των κατοίκων.
2. Tης λήψης μέτρων, για τη προστασία των ηλικιωμένων και
των παιδιών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
3. Tων έργων που πρέπει να εκτελεστούν.
4. Tης παροχής υπηρεσιών για τη τουριστική αξιοποίηση και
προβολή.
5. Tης εφαρμογής πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών
προγραμμάτων και
6. Για κάθε άλλο σημαντικό θέμα, που αφορά τη  Κοινότητα.
Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης και  εν όψει της υποβολής
του Τεχνικού Προγράμματος στον Δήμο από την Κοινότητα,
ο Πρόεδρος της διαπίστωσε ότι ο αριθμός των κατοίκων ήταν
επαρκής για την έναρξη της.
Στη Λαϊκή Συνέλευση παρών ήταν ο Αντιδήμαρχος ΔΕ Ξηρο-
βουνίου κ. Γιώργος Μπουκουβάλας, κάτοικοι και όλα τα μέλη
του Συμβουλίου της Κοινότητας.
Στην συνεδρίαση παρέστη και η Υπάλληλος του Δήμου κ.

Αλεξάνδρα Τυρολόγου, που ορίστηκε Γραμματέας  για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας αφού ευχαρίστησε τους παρευ-
ρισκομένους για την προσέλευση τους και τον κ. Αντιδή-
μαρχο, εξήγησε την διαδικασία που προβλέπεται και που θα
τηρηθεί,  ενημερώνοντας κατ αρχήν  για τα έργα που ήδη
εκτελούνται.
Ο ίδιος ζήτησε την έγκριση της Συνέλευσης για δύο θέματα

Κουτσοθανάς Σταύρος 
Προπτυχιακός φοιτητής Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 

Πιστοποιημένος Χειριστής ΣμηΕΑ
από την πολιτική αεροπορία και ειδικότητες σε ArialWorks.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι του χωριού μας,
η φετινή μας συνάντηση θα γίνει στις 16 Φε-
βρουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00-
19.00 στην πολύ ωραία αίθουσα εκδηλώσεων
του ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ Χαλανδρίου στην οδό Γα-
ρυττού 13 στο Χαλάνδρι. Ο καθένας θα πλη-
ρώνει στο κατάστημα το ποσό των είκοσι 20€.
Καλούμε τους χωριανούς να μας τιμήσετε με
την παρουσία σας και να είστε βέβαιοι ότι θα
μείνετε ευχαριστημένοι από το χώρο, τη μου-
σική και το φαγητό. 
Εμείς ως Δ.Σ. θα κάνουμε ό,τι περνά από το

χέρι μας. Παράκλησή μας να δηλώσετε συμμε-
τοχή μέχρι 10 Φεβρουαρίου στα μέλη του Δ.Σ.
Τον τρόπο πρόσβασης θα τον βρείτε στη σε-
λίδα 2.

Το Δ.Σ.
της Αδελφότητας

σας εύχεται
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Εκδήλωση
Αδελφότητας

Εκδήλωση
Αδελφότητας
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Γεννήσεις
19-10-19: Το ζευγάρι Κων/νου Γεραγόρη και

Θάλειας Παππά απέκτησαν αγόρι.
4-12-19: Το ζευγάρι Μαρίας Χρήστου Μάνου

και Νικολάου Ζδράη απέκτησαν αγόρι στη Χαλ-
κίδα.

Γάμοι
18-1-20: Η Ελένη Παναγιώτη Πλαστήρα παν-
τρεύτηκε τον Ξενοφώντα Ντάνη. Κατόπιν βά-
πτισαν τον γιο τους Βασίλη – Ιάσονα.

Βαπτίσεις
10-7-19: Το ζευγάρι Γεώργιος και Βικτωρία Τά-
σιου βάπτισαν την κόρη τους Αμέλεια (εγγονή
του Βασίλη Τάσιου).
5-10-19: Το ζευγάρι Μάριου και Βάσως Μα-

στρόκαλου βάπτισαν τον γιο τους Μανώλη (εγ-
γονός Ηλέκτρας Νάση).
8-12-19: Το ζευγάρι Κλαίρης Χριστόφορου Πα-

παβασιλείου (κόρη Χριστίνας Κωνσταντίνου
Πλαστήρα) και ο Μιχάλης Σοφιανός βάπτισαν
την κόρη τους Ολίβια.

Θάνατοι
15-10-19: Πέθανε ο Στράτος Βέλιος, ετών 98

από τα Πιστιανά.
26-12-19: Πέθανε η Ελένη Κασσάρα. Η κηδεία

στο Σουμέσι.
23-11-19: Πέθανε η Στέλα, σύζυγος Δημητρίου
Χριστοκώστα στη Λάρισα.
2-12-19:  Πέθανε ο Ιωάννης Δέμιτσας, σύζυγος
Λόλας Νικολάου Βασιλείου.
10-12-19: Πέθανε η Αικατερίνη Πλατανιά, 92

ετών στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας.
27-12-19: Πέθανε ο Κωνσταντίνος Τζαμάκος, 79
ετών, σύζυγος Βιργινίας Γεωργογιάννη.
22-12-19: Πέθανε ο Λάμπρος Δημόπουλος, 105
ετών.
29-12-19: Πέθανε η Γαρουφαλιά, σύζυγος Θεο-

δώρου Γιολδάση, ετών 95 στην Άρτα.
Τον Δεκέμβρη: Πέθανε η Χρυσάνθη Τσιτζή –

Γεωργογιάννη.

Μνημόσυνα
28-9-19: 40ήμερο μνημόσυνο Κώστα Γεωρ-

γούλα, σύζυγος Βούλας Ζυγούρη στην Κόρινθο.
28-9-19: Ετήσιο μνημόσυνο Χρήστου Λάμπρου

Κολλιού.
6-10-19: Ετήσιο μνημόσυνο Όθωνα Κοφίνα στο
Σουμέσι.

13-10-19: 40ήμερο μνημόσυνο Χαράλαμπου
Αναγνωστάκη.
3-11-19: Ετήσιο μνημόσυνο Βασίλη Ιωάννη Μάνου.
17-11-19: 40ήμερο μνημόσυνο Ευστράτιου Βέ-

λιου στα Πιστιανά.
8-12-19: Ετήσιο μνημόσυνο Χρήστου Τσάμη

στην Χαλκίδα.
28-12-19: 40ήμερο μνημόσυνο Ελένης Κασσάρα.
3-11-19: Ετήσιο μνημόσυνο Αντωνη Σωτηρίου

Σιώζου.
12-1-20: Σαρανταήμερο μνημόσυνο Αικατερίνης
Πλατανιά, στην Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας.

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
Η Νικολέτα Κουτσαμάνη πέτυχε στο Τμήμα

Μουσικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (εγγονή Χρήστου Τσάμη).

Νέοι πτυχιούχοι
Η Σωτηρία Γρηγορίου Κομζιά πήρε πτυχίο από

το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτι-
κής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Καλή  σταδιοδρομία!!!

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  από 1-7-19 έως 7-1-20
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Παπαβαγγέλης Θεόδωρος ................................................................Αθήνα..............20€
Γεωργογιάννη Κων/νου Μαρία ........................................................Αθήνα..............10€
Ραβανός Κων/νος ................................................................................Άρτα..............10€
Γεωργογιάννη Παντελή Αναστασία ............................................Ιωάννινα..............10€
Σιαφαρίκας Μιχ. Γεώργιος ..................................................................Άρτα..............20€
Μάνος Ιωάννη Κων/νος ....................................................................Αθήνα..............20€
Γιολδάσης Κων. Χρήστος ....................................................................Άρτα..............20€
Κοσμά - Ευθυμίου Αναστασία ..................................................Αμμότοπος..............10€
Μάνος Πέτρου Γεώργιος ..................................................................Αθήνα..............20€
Καμπρής Κων. Ιωάννης ................................................................Ροδαυγή..............10€
Κώτσης Γεωρ. Βασίλης ................................................................Ιωάννινα..............20€
Κώτση - Παπαβασιλείου Βασιλική ................................................Πιστιανά..............10€
Οικοκυρά ............................................................................Περδικαριώτισα..............10€
Κομζιά Χριστοφόρου Σωτηρία......................................................Ροδαυγή..............10€
Βασιλείου Σταύρου Δημήτρης ....................................................Ροδαυγή..............10€
Ιερέας Αθανάσιος Αθανασίου ......................................................Ροδαυγή..............20€
Μάνου Βασιλείου Παναγιώτα ..........................................................Αθήνα..............20€
Ντάλλα - Μουστάκα Φωτεινή............................................................Αθήνα..............10€
Μιχαλοπούλου Θεοδώρα............................................................................................20€
Οικονόμου Γιάννης Βασιλείου ..........................................Λουξεμβούργο..............20€
Οικονόμου Μαργαρίτα Βασιλείου ....................................Λουξεμβούργο..............20€
Ανώνυμη Ροδαυγιώτισσα ..........................................................................................50€
Ραβάνογλου Αθανάσιος και Ελένη Πλαστήρα ........................................................50€

1-7-19: Μάνος Αθανάσιος Βασ. ..................................................................................30€
17-7-19: Μάνος Λάζαρος Γεωργ. ..............................................................................20€
2-8-19: Λάμπρης Σπυρίδων Αλεξ. ..............................................................................20€
26-8-19: Μάνος Γιάννης του Γεωργίου ....................................................................50€
10-9-19: Μπαρτζόκα Παρασκευή................................................................................50€
27-9-19: Ανώνυμος ......................................................................................................30€
14-10-19: Αναγνωστάκης Δημοσθένης ....................................................................50€
18-10-19: Μπαλαούρας Φίλιππος................................................................................10€
11-11-19: Δρόσος Ιωάννης Δαφνωτή ........................................................................20€
15-11-19: Ροδαυγιώτης ..............................................................................................20€
4-12-19: Νησιστιώτικος Τάκης ..................................................................................20€

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
υπάρχει. Τη συνδρομή σας μπορείτε να τη δίνετε στα μέλη του Δ.Σ., στην
κ. Αράπη Αικατερίνη ή να τα στέλνετε μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας
στο λογαριασμό:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Αν για κάποιο λόγο κάποιος  δεν λάβει την εφημερίδα μέσω του ταχυ-
δρομείου (αλλαγή διεύθυνσης, λάθος ταχυδρομείου κλπ.) μπορεί να την
αναζητήσει ηλεκτρονικά 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

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ»
ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ   

Τώρα όπου με βλέπετε
που είμαι ξαπλωμένος,
κάτω απ’ τον πολυέλαιο
ωχρός και παγωμένος.
Και μου ανάβεται κηριά

τροπάρια μου λέτε,
κι ίσως για μένα μερικοί
με σπαραγμό να κλαίτε.

Εγώ όμως αδυνατώ
ν’ ακούσω, ούτε βλέπω,

είμαι νεκρός κι αδύναμος
γιατί ψυχή δεν έχω.

Ο χάρος μου την άρπαξε
ο άπονος το βράδυ,

και είναι πολύ δύσκολο
να μου την φέρει πάλι.

Μα εδώ είν’ το κουφάρι μου
για λίγη ώρα ακόμα,

που θα το θάψετε βαθιά
μέσα στο κρύο χώμα.

Να γίνει χώμα και αυτό
στο πέρασμα του «χρόνου»,

και θα γλιτώσει ύστερα
απ’ τα δεινά του πόνου.
Πρέπει όμως να ξέρετε

ότι θα έρθει η ώρα,
παρέα να μου κάνετε

εις των νεκρών τη χώρα!!!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΑΛΑΣ 

ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Τρόποι πρόσβασης στο ΤΕΝΝΙΣ CLUB Χαλανδρίου
Οδός Γαρυττού 13

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

Παρατηρήσεις:
1. Η οδός Αγ. Παρασκευής είναι διπλής

κατεύθυνσης
2. ΄Οποιος έλθει με αυτοκίνητο Ι.Χ. θα μπει

στην οδό Σουλίου
3. Για τα αυτοκίνητα υπάρχει δωρεάν

χώρος για παρκάρισμα

Στη μνήμη του πατέρα της Στράτου από
τα Πιστιανά, η Φωτεινή Ευστρατίου Βέ-
λιου προσφέρει 50€ στην Εκκλησία του
Προφήτη Ηλία στα Πιστιανά και 20€ στην
εφημερίδα «Η Ροδαυγή».
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ΑΡΑΧΘΟΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ο ποταμός Άραχθος, η παρουσία του οποίου

είναι έντονη τόσο στην αρχαία Αμβρακία, όσο
στη Βυζαντινή Άρτα, αλλά και στην εποχή μας,
αποτελεί δώρο ζωής στο σκληροτράχηλο
τοπίο της Ηπείρου.  
Ξεκινά το ταξίδι του από την καρδιά της Πίν-

δου συλλέγοντας τα νερά πολλών πηγών, χει-
μάρρων και παραποτάμων και, αφού κάνει μια
μεγάλη διαδρομή 143 χλμ., καταλήγει στον Αμ-
βρακικό Κόλπο. Δέχεται τα νερά του Βάρδα,
του Ζαγορίτικου και του Μετσοβίτικου στη Γέ-
φυρα της Μπαλντούμας κι από εκεί συνεχίζει
το ταξίδι του ως Άραχθος πια μέχρι τον Αμ-
βρακικό κόλπο. Αρχικά η κοιλάδα του είναι αρ-
κετά πλατιά, αλλά μετά την ένωσή του με τον
Καλαρίτικο ο ποταμός αποκτά πιο απότομες
και απόκρημνες όχθες. Από τη Γέφυρα της
Πλάκας και μετά η διαδρομή του ομαλοποιεί-
ται, ενώ περνώντας από τα φράγματα Πουρ-
νάρι I και II, βρίσκεται πια μέσα στην πεδιάδα
της Άρτας συνεχίζοντας την ομαλή πορεία του
μέχρι τις εκβολές του, σε έναν από τους με-
γαλύτερους κλειστούς κόλπους της Ελλάδας. 
Κατά μήκος του ποταμού έχουν δημιουργηθεί
παραποτάμιοι βιότοποι που φιλοξενούν πολλά
και ποικίλα είδη φυτών, όπως πλατάνια, ιτιές,
καλάμια και αποτελούν καταφύγιο για πολλά
υδρόβια πτηνά (αργυροπελεκάνοι, ερωδιοί)
και υδρόφιλα ζώα (νεροβούβαλοι). Επίσης ο
Άραχθος έχει πλούσια ιχθυοπανίδα που περι-
λαμβάνει άγριες πέστροφες, δροσίνες, μου-
στακάδες και πληθυσμούς ευρωπαϊκής βίδρας.
Ετυμολογικά η λέξη Άραχθος προέρχεται από
το ρήμα ράσσω – αράσσω και τη ρίζα ρακ- που
σημαίνει χτυπώ με δύναμη παράγοντας θό-
ρυβο. Επομένως το ποτάμι που είναι ορμητικό,
που δημιουργεί εκκωφαντικό θόρυβο στο πέ-
ρασμά του δικαιολογημένα ονομάστηκε Άραχ-
θος. Έπαιξε και παίζει ακόμη και σήμερα
σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων της πε-
ριοχής, άλλοτε ως σύμμαχος και συνεργάτης
και άλλοτε εχθρικός απέναντί τους με την κα-
ταστροφική διάθεση του.
Το γεγονός ότι ο Άραχθος προσωποποιήθηκε,
θεοποιήθηκε, λατρεύτηκε και αποτυπώθηκε
στα νομίσματα της αρχαίας Αμβρακίας, αποτε-
λεί ισχυρή απόδειξη του πρωταγωνιστικού
ρόλου που έπαιξε στην κοινωνία της περιοχής,
από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Σε
ασημένια νομίσματα απεικονίζεται στη μία όψη
ο Πήγασος και στην άλλη όψη η κεφαλή της
θεάς Αθηνάς και σε σμίκρυνση δίπλα της ο νε-
αρός θεός Άραχθος ξαπλωμένος, γυμνός, κε-
ρασφόρος να κρατά το αριστερό του γόνατο
ή να κάθεται πάνω σε ένα κεφάλι ταύρου. Ο
ταύρος συμβολίζει την ορμητικότητα του πο-
ταμού, η οποία είναι μοναδική στον ελλαδικό
χώρο, ενώ τα κέρατά του συμβολίζουν την
αφθονία και τη γονιμότητα των εδαφών κατά
μήκος της διαδρομής του.
Στην αρχαιότητα ο κάτω ρους του ποταμού

ήταν πλωτός. Αυτή η δυνατότητα επέτρεψε
στους Κορινθίους να ανέβουν τον ποταμό και
να βρουν την ιδανική τοποθεσία στην οποία θα

σης σημαντικοί, από άποψη ιστορική, αρχιτε-
κτονική και καλλιτεχνική, ναοί. Η Μονή Πανα-
γίας Βλαχέρνας, σημαντικό βυζαντινό
μνημείο, εκτείνεται βορειοδυτικά της Άρτας.
Ο ναός κοσμείται με εξαιρετικό τοιχογραφικό
και μαρμάρινο διάκοσμο, όπως η μαρμάρινη
ανάγλυφη εικόνα με τον αρχάγγελο Μιχαήλ,
ενώ φιλοξενεί και τις δύο μαρμάρινες σαρκο-
φάγους της οικογένειας των Κομνηνοδουκά-
δων. 
Σε μικρή απόσταση από το ιστορικό γεφύρι της
Άρτας βρίσκεται ο μικρός ναός του Αγίου Βα-
σιλείου της Γέφυρας. Για αρκετούς αιώνες
ήταν ως τη μέση χωμένος στο έδαφος από τις
προσχώσεις του ποταμού Αράχθου. Χρονολο-
γείται στο δεύτερο μισό του 9ου αι. Τέλος, σε
κοντινή απόσταση από τον Άραχθο βρίσκονται
άλλοι δύο ναοί, ο ναός του Αγίου Δημητρίου
του Κατσούρη στους Πλησιούς που χρονολο-
γείται στον 9ο αιώνα και ο ναός του Αγίου Νι-
κολάου της Ροδιάς. 
Ο Άραχθος μας προσφέρει πληροφορίες για

την πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης όχι
μόνο στους κλασικούς και τους βυζαντινούς
χρόνους, αλλά της οθωμανικής περιόδου.
Δίπλα στις όχθες του, στη θέση Μαράτι, βρί-
σκεται το Ιμαρέτ, το οποίο χρονολογείται στο
δεύτερο μισό του 15ου αι. και είναι το παλαι-
ότερο τζαμί στην Ήπειρο. Αποτελούσε ένα φι-
λανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο περιλαμβάνει το
τζαμί που σώζεται και σήμερα καθώς και μια
σειρά άλλων κτισμάτων, τα οποία έχουν κατα-
στραφεί.

Σε όλη την διαδρομή του ποταμού απαντώνται
σπουδαία μοναστήρια κι εκκλησίες, όπως η
Αγία Παρασκευή στη Ροδαυγή, η Μονή της
Τσούκας χτισμένη στο χείλος γκρεμού με θέα
τη χαράδρα του Αράχθου, η Μονή Μουχου-
στίου Πλάκας, η Μονή της Βύλιζας και πολλές
άλλες.
Στα νεότερα χρόνια η ένωση των όχθεων του
ποταμού με την κατασκευή πέτρινων γεφυ-
ριών βοήθησε καίρια στην διακίνηση του πλη-
θυσμού, των αγαθών και των ιδεών.
Περισσότερα από 55 πέτρινα γεφύρια –μονα-
δικοί πολιτιστικοί μας θησαυροί- ένωναν τις
όχθες του Αράχθου και διευκόλυναν τις μετα-
κομιστικές ανάγκες των ανθρώπων στο πέρα-
σμα των αιώνων. Το πέτρινο γεφύρι της Άρτας
είναι το πιο ξακουστό γεφύρι στην Ελλάδα και
αυτό βέβαια το οφείλει στο θρύλο για τη θυσία
της γυναίκας του πρωτομάστορα. Η αρχική κα-
τασκευή του γεφυριού τοποθετείται στα χρό-
νια της αρχαίας Αμβρακίας, ενώ τη σημερινή
του μορφή την απέκτησε στις αρχές του 1600.
Το σημερινό μήκος του φτάνει τα 142μ. και
αποτελείται από τέσσερεις μεγάλες καμάρες
και τρεις μικρότερες. Η δυσκολία ανακατα-
σκευής της μεγαλύτερης καμάρας, που γκρε-
μίστηκε και ξαναχτίστηκε, γέννησε το θρύλο

για τη θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα.
Άλλα σημαντικά γεφύρια στον Άραχθο  είναι

το Γεφύρι της Πλάκας, χτισμένο το 1866 από
τον φημισμένο πρωτομάστορα Κώστα Μπέκα,
το οποίο θεωρούνταν το μεγαλύτερο μονό-
τοξο γεφύρι των Βαλκανίων. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, στο διώροφο κτίριο δίπλα στο
γεφύρι το Μάρτιο 1944 υπογράφηκε η συμφω-
νία της Πλάκας μεταξύ των δύο αντάρτικων κι-
νημάτων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ, η οποία αποτελεί
σημαντικό γεγονός της νεώτερης ιστορίας
μας. Το Γεφύρι της Πλάκας δυστυχώς κατέρ-
ρευσε μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις του
Φεβρουαρίου του 2015. Από την πρώτη στιγμή
μετά την κατάρρευσή του  υπήρξε  μεγάλη κι-
νητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης και αυξημένο ενδιαφέρον από τον επι-
στημονικό κόσμο. Έτσι σήμερα, όποιος επισκέ-
πτεται το σημείο που έστεκε το ιστορικό
γεφύρι, διαπιστώνει ότι βρίσκονται στην τε-
λική ευθεία οι εργασίες αναστήλωσης και απο-
κατάστασής του με καταληκτική ημερομηνία
παράδοσης την 28 Φεβρουαρίου 2020.
Άλλα γνωστά γεφύρια είναι του Παπαστάθη

(1746), της Πολιτσάς και η Γέφυρα της Κυράς
στην Μπαλντούμα (1661). Αρκετά γεφύρια άν-
τεξαν στο χρόνο και στα έντονα καιρικά φαι-
νόμενα, ενώ πολλά από αυτά γκρεμίστηκαν και
σωριάστηκαν στην κοίτη του ποταμού.
Στο πέρασμα των αιώνων η κοίτη και ο ρους

του ποταμού μεταβλήθηκε, όπως και οι εκβο-
λές του, οι οποίες ήταν ανατολικότερα των ση-
μερινών, και έχουν υποστεί αρκετές
ανθρώπινες επεμβάσεις. Οικισμοί έχουν εγκα-
ταλειφθεί και νέοι έχουν ανθίσει, επιδρομές,
κατακτήσεις και μετακινήσεις πληθυσμών με-
τέβαλλαν την ανθρωπογεωγραφία της περιο-
χής. Δεν διακόπηκε όμως ποτέ το νήμα της
ανθρώπινης παρουσίας, που υπήρξε διαχρο-
νική και αδιάλειπτη. 
Ο Άραχθος ενέπνευσε, επίσης, ποιητές, όπως
ο Κώστας Κρυστάλλης και διάφορους ζωγρά-
φους. Σε χαρακτικά έργα περιηγητών ο ποτα-
μός και τα μνημεία της πόλης αποτελούν
σημεία αναφοράς. Στην πολιορκία και άλωση
της Άρτας, έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου
κατά στοχασμού του στρατηγού Μακρυγιάννη
βλέπει κανείς την τοπογραφία της Άρτας που
αναπτύσσεται στις δύο όχθες του ποταμού. Το
1848, ο Edward Lear, Άγγλος συγγραφέας και
ζωγράφος, αποτύπωσε, επίσης, στο καβαλέτο
του μεταξύ των άλλων μνημεία της πόλης σε
συνάρτηση με τον Άραχθο. 

Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι ο Άραχθος
υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρ-
φωση της συνολικής φυσιογνωμίας του τόπου
μας. Με τα ορμητικά νερά του επηρέασε και
συνεχίζει να επηρεάζει όλους εμάς που ζούμε
δίπλα του.

Αναστασία Κατσαρού
(σύζυγος Στέφανου Ευθυμίου)     

Την 01.12.2019 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Ροδαυγής “Η Αγία Παρασκευή” έγινε μια πε-
τυχημένη εκδήλωση στο χωριό με τίτλο “Τα
μονοπάτια της Ροδαυγής”. Περιλάμβανε δύο
πεζοπορικές διαδρομές και στο τέλος ομιλίες
σχετικές με τα μονοπάτια και την πεζοπορία.
Κάθε μία από τις διαδρομές έχει το δικό της
ενδιαφέρον.
Η πρώτη γύρω από το χωριό γίνεται στην
εξαιρετική φύση του Ξεροβουνίου. Η δεύ-
τερη κατά μήκος του εγκαταλελειμμένου αυ-
λακιού της Λεύκας αποκαλύπτει την ομορφιά
του μέσου Αράχθου.
Ο Άραχθος μπορεί να χωρίζεται σε τρία

μέρη. Το κάτω με την πεδινή κοίτη από τις εκ-
βολές μέχρι την Άρτα, το μέσο με την ημιο-
ρεινή μέχρι την γέφυρα της Πλάκας και το
πάνω με την ορεινή και τις απότομες όχθες.
Η κοίτη του μέσου Αράχθου - όση έχει μείνει
από την λίμνη του Πουρναρίου- είναι μονα-
δική. Παρακάτω ένα τμήμα της παρουσίασης
με τίτλο “Το αυλάκι της Λεύκας” που αναφέ-
ρεται στη διαδρομή κατά μήκος του μέσου
Αράχθου.
Στην διαδρομή κατά μήκος του αυλακιού

αποκαλύπτεται η μοναδική και άγνωστη χλω-
ρίδα του μέσου Αράχθου. Πυκνή και χαμηλή
βλάστηση σαν ένα χαλί που σκεπάζει το ανά-
γλυφο του εδάφους. Δάσος από πουρνάρια,
ρείκια και κουμαριές. Παλαιότερα μαζεύαμε
τα κούμαρα και κάναμε ένα ρακί το “κού-
μαρο” αντίστοιχο του τσίπουρου από σταφύ-

λια. 
Δένδρα που σπάνια ή καθόλου υπάρχουν
αλλού, όπως το φιλίκι, ο φράξος, ο κοκορό-
τσος, οι πουρδαλιές. Τα φύλλα από τις πουρ-
δαλιές το φθινόπωρο κοκκινίζουν και το
δάσος αποκτά ένα πολύ ωραίο κόκκινο
χρώμα.
Η βλάστηση κατεβαίνει μέχρι την άκρη της

κοίτης, όπου συνεχίζουν τα πλατάνια. Στα
Σιωζαϊκα τελευταία έχει αναπτυχθεί ένα υπέ-
ροχο δάσος από Λυγαριές.
Εξαιτίας της γεωλογίας του μέσου Αράχθου
οι εκατέρωθεν όχθες απέκτησαν την δική
τους διαμόρφωση. Από την δεξιά πλευρά της
Ροδαυγής, ακολουθώντας την κλίση των πε-
τρωμάτων η επιφάνεια είναι λιγότερο από-
τομη και με περισσότερη φυτική γη που
ευνοεί την βλάστηση. Συχνότερες είναι και
οι εμφανίσεις νερού αλλά και τα κατολισθαί-
νοντα εδάφη. Από την απέναντι το έδαφος
έχει κοπεί κάθετα προς την κλίση των πετρω-
μάτων και έχουν αναπτυχθεί επιβλητικοί κα-
τακόρυφοι γκρεμοί.
Από ολόκληρη τη διαδρομή είναι ορατά τα

Τζουμέρκα στην πιο ωραία τους όψη. Μια
οροσειρά ορατή από τους πρόποδες μέχρι
την κορυφή χωρίς κάποιο εμπόδιο και με υπέ-
ροχο φωτισμό στη δύση του ηλίου.
Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής γίνεται
δίπλα στον Άραχθο και προς το τέλος στο τε-
λείωμα της τεχνητής λίμνης του Πουρνα-
ρίου.

Ο Άραχθος είναι από τα ωραιότερα ποτάμια
στον κόσμο. Μοναδική η ευρεία κοίτη του με
ολόκληρο το μεγάλο πλάτος της από άσπρες
ασβεστολιθικές κροκάλες και άμμο. Η ροή με
πολύ νερό -από τις μεγαλύτερες στα ποτάμια
της Ελλάδας- οφιοειδής μέσα στην ευρεία
κοίτη. Εναλλαγές με βαθιά νερά και ήρεμη
ροή (βίρες) και ρηχά με εντονότερη ροή
(πόροι). Το νερό πεντακάθαρο που σκύβεις
και το πίνεις. 
Το σύνηθες στα ποτάμια είναι το θολό νερό

και οι βαλτώδεις όχθες. Σπανιότατος ο για-
λός και το κρυσταλλικό νερό του Αράχθου.
Τέτοια ποτάμια μόνο στη μακρινή Ν. Ζηλαν-
δία συνάντησα.
Για την ομορφιά της φύσης του Αράχθου

υπάρχει μια υπέροχη περιγραφή πριν ένα
αιώνα (1920) από τον Σπ. Παγανέλη στα ταξι-
διωτικά κείμενά του.

«Ύστερα από Καλεντίνη, αρχίζει ο δρόμος
προς το Κρυονέρι. Η έκταση είναι υποβλη-
τική, με γραφικούς λόφους και κορφές πανύ-
ψηλες… Πελώρια στεφάνια και γκρεμοί
χάσκουν κάποτε στο πλάι σου... Όταν πέσεις
στην αντικρινή πλαγιά του βουνού, σε περι-
μένει η θέα του Αράχθου, ποτέ μές από χα-
μηλές προσβάσεις και ποτέ μές από
γκρεμούς απότομους. Την ώρα εκείνη του
Ιουλίου το φως του ηλίου, πέφτοντας λοξά
στα νερά του, τον έκανε ν’αστραποβολάει...».

έχτιζαν την καινούρια τους αποικία το 625π.Χ.,
την Αμβρακία, μια θέση φυσικά οχυρή και προ-
στατευμένη ανατολικά, βόρεια και δυτικά από
τον Άραχθο και νότια από τον λόφο της Πε-
ράνθης. Μία αποικία με ένα σημαντικό πλεο-
νέκτημα, να έχει δηλαδή πρόσβαση στη

θάλασσα, ενώ ήταν χτι-
σμένη στην καρδιά της
ενδοχώρας. Έτσι πολύ
σύντομα η Αμβρακία κα-
τέστη το αστικό, πολι-
τικό και οικονομικό
κέντρο ολόκληρης της
Ηπείρου, μια θέση που
διατήρησε σε όλη την
ιστορική της διαδρομή
μέχρι και την ύστερη ελ-
ληνιστική περίοδο.
Η ορμητικότητα του πο-

ταμού δεν επηρέασε
μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων της
Αμβρακίας, αλλά και τη χάραξη του ίδιου του
ποταμού. Η κοίτη του ήταν διαφορετική από
την σημερινή. Αυτό μαρτυρά το πλήθος των
ευρημάτων και της κεραμικής, αλλά και τα οι-
κοδομικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν κυριο-
λεκτικά μέσα στο ποτάμι. 
Στην αρχαία Αμβρακία μάλιστα φαίνεται ότι

λάτρευαν τον ποταμό Άραχθο ως θεότητα,
καθώς στα βορειοανατολικά της πόλης, εκτός
της οχύρωσής της, αλλά πολύ κοντά στα αρ-
χαία τείχη, εντοπίστηκε ένα μικρό ιερό αφιε-
ρωμένο στον Άραχθο ή στον Ποσειδώνα μαζί
με αφιερώματα των πιστών.
Το επίνειο της αρχαίας Αμ-
βρακίας ήταν ο Άμβρακος
στην ανατολική όχθη της
λιμνοθάλασσας Λογαρού.
Σύμφωνα με πηγές περι-
γράφεται ως κλειστό λιμάνι
στρατηγικής σημασίας σε
οχυρή θέση, το οποίο διέ-
θετε τείχη και προτειχί-
σματα κοντά στις λίμνες. Η
πρόσβαση στην περιοχή
ήταν εφικτή είτε μέσω της
αρχαίας οδού που τη συνέ-
δεε με την Αμβρακία –η
αρχή της έχει αποκαλυφθεί
στην περιοχή του Τριγώνου
της Άρτας, παράλληλα περί-
που με τη σύγχρονη οδό Κομμένου-  είτε μέσω
του πλωτού ποταμού Αράχθου, οι εκβολές του
οποίου θα πρέπει να βρίσκονταν αμέσως δυ-
τικά του Άμβρακου. Τα ερείπια του κάστρου,
που διακρίνονται σήμερα, προέρχονται από το
Φιδόκαστρο, μια κατασκευή του 9ου αι. μ. Χ. 
Η Άρτα είναι ουσιαστικά η σημαντικότερη

πόλη που συναντά ο Άραχθος στη διαδρομή
του. Από την αρχαιότητα σαν Αμβρακία, αλλά
και αργότερα σαν Άρτα, πρωτεύουσα του βυ-
ζαντινού Δεσποτάτου της Ηπείρου ή Narda
κατά την Οθωμανική περίοδο. Στο πέρασμα
των αιώνων ο Άραχθος δεν έπαψε να επηρεά-
ζει το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περι-
βάλλον της περιοχής. Κατά μήκος των δύο
όχθεών του αναπτύσσεται η μνημειακή τοπο-
γραφία της βυζαντινής Άρτας την περίοδο της
ακμής της ως πρωτεύουσα του Δεσποτάτου
της Ηπείρου.
Χτισμένη πλησίον του Αράχθου, στους πρόπο-
δες του λόφου της Περάνθης, εκτείνεται ένα
άλλο μνημείο αυτής της περιόδου, η Μονή
Κάτω Παναγιάς. Ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ Β΄
Κομνηνό Δούκα, στα μέσα του 13ου αιώνα. Το
μοναστηριακό συγκρότημα αποτελείται από το
καθολικό, τα κελιά και άλλα βοηθητικά κτίρια.
Στην δυτική όχθη του Αράχθου υπάρχουν επί-

Η  Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α  Τ Ο Υ  Μ Ε Σ Ο Υ  Α Ρ Α Χ Θ Ο Υ
Του Χρ. Ντάλα
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Άραγε τι θα είχε να πει στους ανθρώ-
πους το νερό; Τι ιστορίες και ποια τρα-
γούδια;
Η μουσικοθεατρική παράσταση έγινε

για 2η χρονιά ανάμεσα στα φιλόξενα
πλατάνια του Μπέσικου. Ξεκίνησε με
μια πρωτοβουλία των νέων του χω-
ριού, αλλά κι εκείνων
που την αγκάλια-
σαν. Εξάλλου
είναι δύσκολο
να αντιστα-
θείς σε μια
συνθήκη συν-

δημιουργίας που αναπτύσσεται και εξελίσσεται χάρη στο κέφι, τις
ιδέες και την ανάγκη των ανθρώπων για συν-κίνηση.    
Έχοντας ως αφετηρία κι έμπνευση την παράδοση, τη μυθολογία

και τον ίδιο τον τόπο και τους ανθρώπους του, πορευτήκαμε σε ένα
ταξίδι απολαμβάνοντας πρωτίστως τη διαδρομή και την ανθρώπινη

αλληλόδραση.
Σκοπός μας,
όμως, είναι η
βρύση του Μπέσι-
κου να ξαναγίνει ένα "κέντρο" για την
περιοχή κι ένας χώρος όπου οι άνθρω-
ποι θα σμίγουν, θα συνδέονται, θα τα-
ξιδεύουν πνευματικά, θα
ξεκουράζονται και θα απολαμβάνουν
το φυσικό κάλλος. Ευχαριστούμε ολό-
ψυχα τους υπέροχους ανθρώπους που
μας προσέφεραν υλική, ηθική και
πνευματική στήριξη. Ιδιαίτερα ευχαρι-
στούμε τον Χρήστο Αλεξίου.

Καλλιτεχνική ομάδα Ροδαυγής
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Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α  Μ Ε  Κ Α Λ Α Ν Τ Α  Α Π ' Ο Λ Η  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Από την κοπή της πίτας Κάλαντα Εκδηλώσεις 

" Λ ό γ ι α  τ ο υ  ν ε ρ ο ύ "
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής "Η Αγία Παρασκευή" σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μα-
νιταρόφιλων Ηπείρου διοργάνωσε την 1η γιορτή Μανιταριού στη πλατεία της Ροδαυγής. 
Η δράση αυτή, πρωτοβουλία, του

Συλλόγου μας είχε εξαιρετική επιτυ-
χία καθώς την Κυριακή 24 Νοεμβρίου
2019 πολύς κόσμος επισκέφθηκε το
χωριό για να περπατήσει στο  πανέ-
μορφο πευκοδάσος του χωριού μας
προς αναζήτηση μανιταριών. 
Τα καλάθια των περιπατητών γέμι-

σαν με κανθαρέλες, μακριολεπτιό-
τες, ρουσούλες  και άλλα άγρια
μανιτάρια της περιοχής. Στη διάρκεια
της πεζοπορίας δεν ήταν λίγοι αυτοί
που βρήκαν μεταξύ των βρώσιμων
μανιταριών και μανιτάρια που παρά
την εντυπωσιακή τους εμφάνιση δεν
ήταν κατάλληλα για τροφή. 
Στην συνέχεια στον ξενώνα "Νησί-

στα" ακολούθησε ομιλία από τον Σύλ-
λογο Μανιταρόφιλων Ηπείρου, όπου
ενημερωθήκαμε για τα είδη μανιτα-
ριών, τις οφέλειες αυτών και τον
τρόπο μαζέματος και επιλογή τους!  
Η εκδήλωση μας συμπληρώθηκε  με

τη ζέστη, νοστιμότατη μανιταρό-
σουπα που περίμενε όλους τους επι-
σκέπτες στην πλατεία της Ροδαυγής,
προσφορά του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Ροδαυγής.
Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο

Μανιταρόφιλων Ηπείρου που μας τί-
μησε με την παρουσία του και ευελ-
πιστούμε  να επαναλάβουμε αυτή την
ωραία δράση.

Γ ιορτή  Μαν ιταρ ιού  στη  Ροδαυγή  Άρτας

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε
όλους τους χωριανούς μας για την ανεπανάληπτη υποδοχή που μας

επεφύλαξαν, για τα υπέροχα κεράσματα, γλυκίσματα και χρήματα, που
απλόχερα έδωσαν για την εκδήλωση με τα ΚΑΛΑΝΤΑ την

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019!

Και του χρόνου με υγεία!
(Το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν 648,65 ευρώ, θα διατεθούν

για αγορά συμβολικών δώρων των παιδιών του χωριού καθώς και για τις
λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις).
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Στα πλαίσια της 3ης Πανελλήνιας Συνάντησης
Μονοπατιών έγινε παρουσίαση του καινούργιου
μονοπατιού που ανοίχθηκε φέτος το καλοκαίρι
με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρο-
δαυγής. Η παρουσίαση είχες ως σκοπό την ανά-
δειξη του καινούργιου Μονοπατιού καθώς και
όλων των υπολοίπων πεζοπορικών διαδρομών
που υπάρχουν στην περιοχή της Ροδαυγής. Το
Αυλάκι της Λεύκας όπως ονομάζεται το μονο-
πάτι έχει αρχικά ιστορική αξία, μιας και αποτε-
λούσε το αρδευτικό μέσο της περιοχής τη
δεκαετία του 60 για την περιοχή του Αράχθου
από Σκούπα έως και Πιστιανά, αλλά και κατά
δεύτερον αποτελεί τη συνέχεια του Μονοπατιού

της Βίδρας που ξεκινά από τη γέφυρα Πλάκας.  
Η Ροδαυγή είναι ένας τόπος με πλούσιο φυσικό
κάλλος, διαθέτει πολλά μονοπάτια, που παλιό-
τερα χρησιμοποιούνταν ως δίαυλοι επικοινω-
νίας. Ο Σύλλογος κάνει μια προσπάθεια τόσο να
συντηρήσει τα ήδη υπάρχοντα αλλά να ανοίξει
και άλλα(όπως για παράδειγμα το Βρωμονέρι,
περιοχή πολύ κοντά στο χωριό με ιαματικά
νερά). Πολύτιμη είναι η προσφορά των εθελον-
τών τους οποίους και καλούμε να βοηθήσουν
στην συντήρηση και στη διάνοιξη των μονοπα-
τιών.

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ
RODAVGI TRAILS

Με αφορμή την Πεζοπορική διαδρομή «Το Αυ-
λάκι της Λεύκας», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρο-
δαυγής σε συνεργασία με τους κατοίκους και
φίλους της περιοχής διοργάνωσε την Κυριακή 1
Δεκεμβρίου 2019 εκδήλωση που περιλάμβανε
πεζοπορία, εδέσματα παραδοσιακά του τόπου
μας και ομιλίες.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης είχαν οργανωθεί

δύο πεζοπορικές διαδρομές. Η πρώτη  διαδρομή
ήταν «Το Αυλάκι της Λεύκας» που ξεκινούσε
από τον συνοικισμό του χωριού μας του Σουμε-
σίου και κατέληγε στον συνοικισμό του Άμμου

και η δεύτερη μικρότερης διάρκειας που ξεκι-
νούσε από την γειτονιά του κ. Ζώη προς Νερό-
μυλο, βρύση Μπέσικο- Αράπη, Μπιστούρα, πέτρα
του Τράκαλη, Κακολάγκαδο, Εικονίσματα και
Σπηλιά. Και οι δύο διαδρομές είχαν ιδιαίτερη επι-
τυχία καθώς  πλήθος κόσμου ακολούθησε.
Και οι δύο ομάδες περιπατητών συναντήθηκαν

το μεσημέρι  στην πλατεία, όπου  ο Σύλλογος
προσέφερε  γίδα βραστή, προβατίνα, παραδο-

σιακές πίτες καθώς και τσίπουρο και κρασάκι
της περιοχής. Έπειτα ακολούθησαν οι ομιλίες. 
Πρώτος μίλησε ο κ. Χρήστος Ντάλας, πολιτικός
μηχανικός  ο οποίος έχει γράψει ένα λεύκωμα
σχετικά με το Αυλάκι της Λεύκας, μίλησε για την

κατασκευή του έργου εκείνα τα χρόνια, τη ση-
μασία του αλλά και για την ομορφιά της κοιλά-
δας του Αράχθου. 
Έπειτα πήρε το λόγο κ.  Λεωνίδας Σπαής, μέλος
του Ορειβατικού Συλλόγου Άρτας, οποίος μί-
λησε για τη σημασία της ασφάλειας στις πεζοπο-
ρικές διαδρομές. 
Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Ηλίας Γκαρ-

τζονίκας, υπεύθυνος Εναλλακτικού Τουρισμού
της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφερειακός
Σύμβουλος. Ο ομιλία του είχε ως κύριο θέμα τα
μονοπάτια, την πεζοπορία και τους νέους δρό-
μους που ανοίγονται για την Ήπειρο σε αυτό τον
τομέα, μέσα από το Epirus Trail.
Τέλος το λόγο πήρε η κ. Αιμιλία Κοκκινέλη και

μίλησε και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις και πως θα μπορούσαν  αυτές να εν-
ταχθούν για την ανάπτυξη μιας  περιοχής.
Η συζήτηση έκλεισε με ένα ευχαριστήριο μή-

νυμα από τα μέλη του ΔΣ προς όλους και την
επιθυμία να ενταχθεί τόσο  Το Μονοπάτι της Βί-
δρας όσο και Το Αυλάκι της Λεύκας και Ο Δρό-
μος του Κάστανου στην μεγαλύτερη πεζοπορική
διαδρομή της  Ελλάδας στο Epirus Trail.

Υπογράφει το Δ.Σ

Τ Ο  Α Υ Λ Α Κ Ι  Τ Η Σ  Λ Ε Υ Κ Α Σ  Σ Τ Η Ν  3 Η  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Μ Ο Ν Ο Π Α Τ Ι Ω Ν

Αφορμή για αυτό το σημείωμα μια καταχώρηση
στην εφημερίδα ΡΟΔΑΥΓΗ του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ροδαυγής Άρτας “Η Αγία Παρα-
σκευή” με τίτλο:

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
«ΑΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΣ»

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ αναψυχής για γνω-
ριμία του 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 εκκλησάκι του συνοικισμού του
Αγίου Βησσαρίωνα.
Σε χάρτη της ίδιας καταχώρησης φαίνονται και
τα σημεία της διαδρομής. Αφετηρία Αγ. Νικό-
λαος, Πέτρα του Κασσάρα (1,64 χλμ.), Βού-
λιαγμα (2,1 χλμ.), 1η γέφυρα Γέφυρα Λεύκας
(3,1 χλμ.), Παραπόταμος Χάβος (4,1 χλμ.), 2η γέ-
φυρα θέση Πουρνιάς (4,7 χλμ.), Θέση Πηγαδά-
κια (5,1 χλμ.), Στεφάνι Σιώζου (5,4 χλμ.), Δέση
Λεωνίδα (5,8 χλμ.), Μύλος Σιώζου (6,4 χλμ.), Κα-
νάλες ή Σωλήνες (8 χλμ.), Ρέμα Καστανιάς
(8,4 χλμ.), Θέση Κιβούρια (9,0 χλμ.), τέλος
διαδρομής Άγιος Βησσαρίων (9,6 χλμ.).
Διάρκεια διαδρομής: 4,5 ώρες.
Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους

διοργανωτές για την εξαιρετική ιδέα
και πρωτοβουλία να κάνουν προ-
σβάσιμο το παλαιό εγκαταλειμένο
αυλάκι και να το μετατρέψουν σε
πεζοπορική διαδρομή. Πρόκειται
για διαδρομή μέσα από την μο-
ναδική και άγνωστη χλωρίδα
του μέσου Αράχθου, δίπλα σε
ένα από τα ωραιότερα ποτά-
μια με θέα την απέναντι όχθη
και τα Τζουμέρκα.
Το αυλάκι της Λεύκας είναι

από τα μικρά αρδευτικά που
έγιναν περί το 1960 για την
άρδευση των μικρών πεδι-
νών εκτάσεων εκατέρωθεν
του Αράχθου. Από τα ενδα-
φέροντα του έργου είναι ότι
μολονότι σ’ολόκληρο το
μήκος του κινείται στη δεξιά
όχθη του Αράχθου, στις πα-
λαιές κοινότητες Σκούπας και
Ροδαυγής, έγινε κυρίως από
τους κατοίκους της απέναντι
κοινότητας Διστράτου και ειδι-
κώτερα τον συνοικισμό Τραπε-
ζάκι.
Οι Τραπεζακιώτες, δεν μπορούσαν

να κάνουν αυλάκι στην αριστερή
όχθη που βρίσκονται, εξαιτίας του απα-
γορευτικού εδάφους.
Μετέφεραν λοιπόν το νερό του
Αράχθου από την απέναντι όχθη
που το έδαφος ήταν πιο εύκολο
και στη θέση Αριά με σωλήνες
πάνω από το ποτάμι το περνού-
σαν στον κάμπο τους. Έτσι προ-
έκυψε το αυλάκι της Λεύκας.
Το αυλάκι λοιπόν έχει τη δική του ιστορία.

Έγραψα ένα σημείωμα πριν 33 χρόνια “Το αυ-
λάκι της Λεύκας (Ο Υδραυλαξ)”, το οποίο δημο-
σιεύτηκε σε ένα βραχύβιο περιοδικό του
συλλόγου του Διστράτου. Το επαναδημοσιεύω
σαν μια προσωπική μαρτυρία που νομίζω πως
έχει ενδιαφέρον -περισσότερο για αυτούς που
είχαν την πρωτοβουλία, το εγκατελειμένο από
χρόνια αυλάκι, να το αναβιώσουν σαν ένα έργο
αναψυχής και πολιτισμού.
Δεν ξέρω τι μου’ ρθε να γράψω για το αυλάκι

της Λεύκας. Ασφαλώς δεν είναι μόνο μια εφη-
βική μου ανάμνηση. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι
μια ανάμνηση από έναν άλλο κόσμο που χάθηκε
οριστικά. Από μια άλλη κοινωνία που οργανώ-
θηκε με γενεές γενεών, με τους δικούς της νό-
μους και που η ζωή της σταμάτησε γύρω στο
1960. Μολονότι δεν πέρασαν ακόμα 30 χρόνια,
άλλαξαν τόσα πράγματα από τότε, που μου φαί-
νεται ότι πέρασαν αιώνες.
Με το αυλάκι της Λεύκας -ο «υδραύλαξ», όπως

γραφόταν στα επίσημα χαρτιά- θα ποτιζόταν κά-
ποιες ψηλότερες ζώνες από τους κάμπους του
Τραπεζακίου και του Άμμου. Οι χαμηλότερες,
ήδη ποτιζόταν από το αυλάκι του Σιώζιου, από
την ίδια θέση δηλ. που έπαιρνε ο μύλος του
Σιώζιου. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να πω
πως για το αυλάκι του Σιώζιου, που έγινε την
περίοδο της κατοχής, υπάρχει ολόκληρη επο-
ποιία. Γι' αυτήν όμως πρέπει να γράψει κάποιος
άλλος παλιότερος από μένα.
Το αυλάκι άρχιζε από τη Λεύκα, μια τοποθεσία

απέναντι από το Κρυονέρι, και, έπειτα από μια
πορεία περίπου 9 χιλιομέτρων, έφθανε στην
Αριά, όπου διακλαδιζόταν. 'Ενας κλάδος περ-
νούσε με σωλήνες απέναντι στο Τραπεζάκι και
ο άλλος συνέχιζε και έφτανε στον Άμμο. Τε-
λικά, όμως, μόνο
ο κάμπος
τ ο υ

Τραπεζακιού εξυπηρετήθηκε. Ο Άμμος ποτί-
στηκε 1-2 χρόνια και έπειτα εγκαταλείφθηκε.
Τούτο, γιατί μετά τη διακλάδωση και μέχρι τον
Άμμο, το αυλάκι περνούσε συνέχεια από το
στεφάνι του Τσιούγκα, το οποίο δεν είχε στα-
θερό έδαφος, με αποτέλεσμα να χαλά κάθε
χρόνο. Έτσι και επειδή τα χω-ράφια του Άμμου
ήταν λίγα και τα έξοδα για τη συντήρηση του
αυλακιού πολλά, εγκαταλείφθηκε σαν ασύμ-
φορο. Στην αρχή, βέβαια, ξεκίνησε με φιλοδο-
ξίες να φθάσει μέχρι την Κυπρίστρα -ακόμα και
μέχρι τα Ποτιστικά. Για το τελευταίο πρωτοστά-
της και ένθερμος υποστηρικτής ήταν κάποιος
γερο-Μπελιάσας από τα Ποτιστικά.
Μηχανήματα τότε δεν υπήρχαν. Η δουλειά γι-

νόταν αποκλειστικά με τα χέρια, δηλ. το σκαμ-
πάνι και το φτυάρι. Μόνο στα πολύ βραχώδη
χρησιμοποιούσαν εκρηκτικά. Το μεροκάματο 24
δρχ. για τους άντρες και 21 για τις γυναίκες.
Βέβαια τότε τα λεφτά είχαν άλλη αξία. Ο μι-
σθός του δασκάλου, για παράδειγμα, ήταν 1.200

δρχ. το μήνα. Υπολογίζω πως το 24άρι με σημε-
ρινά λεφτά ήταν περίπου 800 δρχ. Κι όμως μ'
αυτό το μεροκάματο έγιναν προίκες, μπήκαν
και λεφτά στην Τράπεζα.
Για να φθάσουμε στο έργο -ιδίως όταν δου-
λεύαμε κοντά στη Λεύκα- χρειαζόταν πεζοπο-
ρία περίπου 1,5 ώρα. 
Ξεκινούσαμε μπονώρα - μπονώρα, ακολουθού-
σαμε το δημόσιο δρόμο προς τη Φτέρη και στου
Ζαχαρή περνούσαμε απέναντι, από το ποτάμι.
Όταν δουλεύαμε παρακάτω ακολουθούσαμε
την πορεία Αριά - Σιώζιου - Μπρονιάς. Σχεδόν
πάντα κουβαλούσαμε και τα εργαλεία μαζί μας
από το φόβο μήπως κατ τα κλέψουν. Η πραγμα-
τική δουλειά ήταν οκτάωρο. Οι περισσότεροι
δούλευαν-κανονικά το μεροκάματο. Εμείς, οι
νεολαία, όλο και λουφάγαμε λιγάκι. Πολύ κα-
τούρημα, λίγη δουλειά. Γι' αυτό και κάποτε
μπήκε θέμα να μας διώξούν.

Επικεφαλής ήταν ο επιστάτης που τον διόριζε
η κοινότητα ή η Νομαρχία. Απαραίτητα ερ-

γαλεία του επιστάτη ήταν η σφυρίχτρα
και το ρολόι. Τότε ελάχιστοι είχαν ρο-

λόγια. 'Ενα φεγγάρι που ήταν ο μα-
καρίτης ο παππούς μου επιστάτης,

κουβαλούσε μαζί του ένα ξυπνη-
τήρι πού είχαμε σπίτι. Χρειαζό-

ταν ειδικό τρουβά να το
κουβαλά επειδή ήταν τερά-
στιο και βαρύ και έκανε και
μεγάλο θόρυβο. 'Επειτα
επιστάτης έγινε ο Νικο-
Λάμπρης (Κοντός) πιο ορ-
γανωμένος - είχε ρολόι
τσέπης. Βαρύς και αυ-
στηρά υπηρεσιακός ο
Νίκος.
Στο σακκούλι κουβα-
λούσαμε το μεσημε-
ριανό φαγητό. Εκτός
από την μπομπότα, σύ-
νηθες «προσφάι» ήταν
η πρέντζα μέσα στον
κλειδό, τυλιγμένη με
κουτσουμπόφυλλα.
'Ολα μαζί δεμένα μέσα
σ' ένα καρώ μαντήλι. Το
ξυνόγαλο επίσης -μπύρα

το έλεγε ο μπάρμπα Αρι-
στείδης Κοντός- ήταν

πάντα στα φαγητά. Το κου-
βαλούσαμε πάντα στο χέρι

μέσα σ’ ένα μικρό
κατσαρόλι για να μη

χύνεται. Εκεί μέσα
τρίβαμε την μπομπότα

και κάναμε την περίφημη
«τρίψα».
Τεχνική καθοδή-
γηση γιά το έργο
ουσιαστικά δέν
υπήρχε. Που και
πού εμφανιζόταν
κάποιος τεχνι-

κός από τη Νομαρχία. Υποτίθεται πως
πέρασε κάποιος μηχανικός και έβαλε
κάποια σημεία από τη χάραξη. Στην
πραγματικότητα όμως οι ίδιοι οι εργά-
τες ήταν και μηχανικοί και εργοδηγοί.
Η χάραξη γινότανε με το αλφάδι. Ένα
αλφάδι κρεμασμένο στη μέση τεντω-
μένου σχοινιού πάνω σε δυο ίσα κον-
τάρια. Έτσι παιρνόταν η «αλφαδιά»
και κανονιζόταν η κλίση. Τελικά όμως
τη χάραξη την έκανε το ίδιο το νερό.
Προχωρούσαμε έχοντας σαν ασφαλή
οδηγό τό νερό. Κουβαλούσαμε χώμα
με τσουβάλια για τη στεγάνωση του
αυλακιού και για το ανέβασμα του
πυθμένα σε σημεία που τα νερά λί-
μναζε.
Θυμάμαι πως τα γερό σκαμπάνι ήταν

ο μπάρμπα Μίχο Κοντός. Φοβερός επί-
σης ήταν και κάποιας Νάσιο Κασάρας.
Κάποτε σμίξανε εκεί στα Κασαραίικα

και το έδαφος έβγαζε φωτιές. Δεινοπαθούσαμε
αυτοί με τα φτυάρια για να τους προλάβουμε.
Στα διαλείμματα γινόταν συζητήσεις από τους
πιο επιτήδειους πάνω στο τεχνικό μέρος του
αυλακιού. 'Οταν ο μπάρμπα Μίχος έβλεπε πως
περνούσε η ώρα και η συζήτηση τραβούσε και
χανόταν χρόνος, έλεγε: «Εμάς που δεν μας
κόβει ας πάμε να κουβαλήσουμε χώμα».
Πρωτοστάτης ήταν επίσης και ο Διογένης Κον-
τός. Θυμάμαι είχα γράψει ένα ποίημα τότε για
το αυλάκι της Λεύκας - είχα και τέτοιο ψώνιο
στα τρυφερά μου χρόνια. Το ποίημα ήταν
μακρύ σαν τα αυλάκι και το έχω ξεχάσει. Θυμά-
μαι μόνο δυο στροφές:

Για τ' αυλάκι το μακρύ
έγινε ο Διογένης 

θηρίο μεγάλο και αφύ
ζητώντας θύμα να του φέρεις.

Ρητορεύει κάθε μέρα
δίνει λόγους φοβερούς
παπαρδέλλες στου αέρα

με πολλούς-πολλούς σκοπούς.
Ας με συγχωρήσει ο Διογένης, μπορεί με το

ποίημα να τον αδίκησα. Η αλήθεια πάντως είναι
πως τραβούσε μπροστά και τα έδινε όλα για το
αυλάκι.
Γινόντουσαν και συγκεντρώσεις όπου συζη-

τούσαν όλα τα μεγάλα θέματα σχετικά με τα
αυλάκι. Τόποι συγκέντρωσης ήταν το αλώνι ταυ
Αριστείδη Κοντού στη Φτερούλα και ο μικρός
λοφίσκος του Τέλη Βόβλα στον Ψωρίλα. Καμιά
φορά γινόντουσαν και ψηφοφορίες. Σε μια από
αυτές κάποιος έγραφε στο ψηφοδέλτιο κάτι
πλακατζίδικα. Υποψιάστηκαν τον Λάμπρο Κο-
φίνα.
Κάπως έτσι έγινε το αυλάκι της Λεύκας. Πότισε
για περίπου δεκαπέντε χρόνια τον κάμπο του
Τραπεζακιού. Εδώ και 10 χρόνια, που το χωριό
άρχισε να ερημώνει, εγκαταλείφθηκε και αυτά.
Σήμερα σε πολλά μέρη γέμισε χώματα, φύτρω-
σαν δέντρα, δεν διακρίνεται καν πως ήταν αυ-
λάκι. Ανεβαίνοντας από το σπίτι μου προς τη
στροφή του Τσιάχαλου αγναντεύω απέναντι και
κάπου - κάπου διακρίνω τη γραμμή του. Τότε
νοερά το περπατάω από τους σω  λήνες μέχρι
τον Μπρονιά και από το Χάβο ως τη δέση της
Λεύκας. Δεν ξέρω αν Θα τα καταφέρω, θα ́ θελα
όμως και πραγματικά να το περπατήσω μια
φορά ακόμα.

Αθήνα, Δεκέμβρης 1986 
Χρήστος Ντάλας   Πολ. Μηχανικός

Τ Ο  Α Υ Λ Α Κ Ι  Τ Η Σ  Λ Ε Υ Κ Α Σ
Η μετατροπή ενός εγκαταλειμένου έργου σε πεζοπορική δ ιαδρομή Του Χρ. Ντάλα

Φωτογραφία: Από την κατασκευή του αυλακιού της Λεύκας. Στο αριστερό
χείλος καθιστοί: Σωτ. Σφήκας Γιώργο-Μήτσιος. Στο κέντρο καθιστοί: Λάμ-
προς Κοφίνας και Μήτρο Βόβλας. Στο δεξιό χείλος: Αριστείδης Κοντός,
Κώτσο-Κώστας, Βαγ. Ντάλας, Νίκος Κοντός, Βαγγελή Κοντού, Χρ. Τάσιος
και Τσαγκλής (οι δύο τελευταίοι από τον Άμμο). Φωτογραφία περί 1960.
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Απαντώντας σε άρθρο αναγνώστριας σας  με
τίτλο: «Στη μνήμη του πεύκου» και για να ενη-
μερωθούν οι αναγνώστες  σας έγκυρα κατα-
θέτω τα παρακάτω:
Στις 02 Νοεμβρίου 2018 οι γονείς των μαθη-

τών, που φοιτούν στο Δημοτικό μας Σχολείο
και ο Προϊστάμενος εκπαιδευτικός με αίτηση
τους,  ζήτησαν από την Κοινότητα Ροδαυγής να
ενεργήσει τα δέοντα  προς τον Δήμο έτσι ώστε
να φροντίσει για την κοπή του πεύκου και για
τους λόγους που σ αυτή περιγράφουν.
Η Κοινότητα μετά και από αυτοψία, συμφώ-

νησε με τους λόγους που στο αίτημα αναγρά-
φονται και πρόσθεσε επί πλέον τους παρακάτω
λόγους:
α. Τα λιμνάζοντα νερά στην αυλή, με συνηθι-

σμένες βροχές, οφείλονται στο ρίζωμα των
πεύκων καθιστώντας προβληματική την πρό-
σβαση των μαθητών. 
β. Οι δυο πλευρές του πετρόχτιστου  τοίχου

έχουν ανοίξει και φουσκώσει.
γ. Τα κράσπεδα στην αυλή έχουν σπάσει από

το ρίζωμα.
Παραδέχθηκε  η αναγνώστρια ότι ..ίσως το

μόνο που θα προκαλούσε κάποιο πρόβλημα
ήταν το ύψος του αλλά με αρμόζον κλάδεμα θα
χαμήλωνε..  Ενημερώνω τους Χωριανούς ότι το
αρμόζον κλάδεμα  είχε γίνει πριν πολλά χρόνια
(έχει φωτογραφηθεί κομμένο) και η ανάπτυξη
του πεύκου γινόταν από δυο μεγάλα κλωνάρια.
Το ένα χαμηλά και παράλληλα  προς την αί-
θουσα, την οποία και κάλυπτε και το άλλο χα-
μηλά κι αυτό προς την νότια πλευρά και τα
καλώδια της ΔΕΔΗΕ.
Το πρώτο παραπάνω  κλωνάρι, κυρίως, (στην

ουσία αυτό ήταν όλος ο πεύκος) ήταν πολύ επι-
κίνδυνο και αν προκαλούσε κάποιο πρόβλημα
μετά από πτώση κλωναριού σε παιδί ή κάποιο
ευμεγέθες κουκουνάρι έπεφτε σε ένα κεφα-
λάκι  ποιος θα είχε την ευθύνη;
Σίγουρα όχι οι ελάχιστοι, στα δάκτυλα του

ενός χεριού διαφωνούντες.
Λόγος επικινδυνότητας των κουκουναριών σε
πιθανή πυρκαγιά ουδέποτε τέθηκε. Όπως δεν

Όταν βλέπω δημόσιους χώρους, όπως κτή-
ρια, μνημεία, ανδριάντες, προτομές, χώρους
αναψυχής,…, να έχουν βεβηλωθεί, θλίβομαι
αφάνταστα για την έλλειψη σεβασμού, την
οποία επιδεικνύουν κάποιοι σε αγαθά, που ανή-
κουν σ’ όλη την κοινωνία. Πόσο μάλλον, όταν
διαπιστώνω πως βεβηλώσεις παρατηρούνται
και στη Ροδαυγή!  

Στη Ροδαυγή μας! Στην αγαπημένη μας Ρο-
δαυγή! 

Μετά λύπης μου, μάλιστα, αναφέρω μερικές
απ’ αυτές. Δεν ήταν, για παράδειγμα, βεβή-
λωση η κακοποίηση της ένθετης πλάκας, όπου
αναφέρονταν στοιχεία σχετικά με το όνομα
του χορηγού της ανακαίνισης της κρήνης στο
Μπέσικο; Δεν ήταν βεβήλωση η ρίψη μπογιάς
πάνω σε τάφο στο νεκροταφείο της Αγίας
Βαρβάρας; Δεν ήταν κάτι ανάλογο η κατακρή-
μνιση της κρήνης της πλατείας, όπου κατά την
αλήστου μνήμης ενδιάμεση κατάσταση, κατά
την οποία είχε μετατραπεί σε ιδιότυπο προσκυ-
νητάρι, είχε καλυφθεί η μαρμάρινη πλάκα, η
οποία συνοδεύει ως είθισται πολλά δημόσια
έργα, και με την επαναδημιουργία της κάποιοι
ήθελαν πάλι να την αφανίσουν; Επίσης, δεν
ήταν βεβήλωση η καθαίρεση και η κατα-
στροφή αντίστοιχης ένθετης μαρμάρινης πλά-
κας στην ισόγεια είσοδο του Κοινοτικού
Κτηρίου; Τέλος, δεν είναι βεβήλωση το σχε-
τικά πρόσφατο κακόγουστο μουτζούρωμα μιας
συγκεκριμένης λέξης στο Μνημείο των
Ηρώων;

Εξηγούμαι πως τις περισσότερες από τις
ανωτέρω βεβηλώσεις, υπάρχουν κι άλλες, δεν
γνωρίζω ποιοι τις έκαναν, ούτε θέλω να τους
μάθω. Εκείνο που προσπαθώ να κάνω μέσα
από τούτο το κείμενο, δεν γνωρίζω αν θα συμ-
βεί, είναι να σκεφτούμε γιατί γίνονται, αν
έπρεπε να γίνουν κι αν πρέπει να συνεχίζονται! 

Έχω υπόψη μου, βέβαια, πως ο πολύπαθος
πλανήτης μας γνωρίζει την καταστροφή και
την πολυποίκιλη προσβολή πλήθους μνημείων
πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες προκλή-
θηκαν, ή συνεχίζουν να προκαλούνται, με ιδε-
ολογικά, θεολογικά ή άλλα, καθαρά
προσωπικά, κίνητρα. Δεν αγνοώ, επίσης, πως η
εθνική μας πολιτιστική κληρονομιά έχει υπο-
στεί διαχρονικά πολλούς βανδαλισμούς και λε-
ηλασίες!

Όμως, σήμερα, γιατί βεβηλώνονται τα μνη-
μεία, τα οποία είναι φορείς μνήμης; Αυτό είναι
ένα ερώτημα, το οποίο είναι καλό να απαντη-
θεί, ειδικά, αν θέλουμε, όχι να λεγόμαστε,
αλλά να είμαστε πολιτισμένοι, άνθρωποι δη-

λαδή που αγαπούν και σέβονται τα τεκμήρια
της μνήμης, τα οποία συμβάλλουν με τον
τρόπο τους στην αίσθηση της ιστορικής και
της πολιτισμικής συνέχειας, καθώς και στη
σφυρηλάτηση της ταυτότητας και της αυτο-
γνωσίας! 

Διότι, αν οι βανδαλισμοί, μικρότεροι ή μεγα-
λύτεροι, εκφράζουν την υποτίμηση της Παρά-
δοσης, της εθνικής ή της τοπικής συνέχειας,
την αντίδραση στο κατεστημένο, τη μνησικα-
κία, το μίσος για συγκεκριμένα πρόσωπα,
ζώντα ή τεθνεώτα, την απόρριψη  μορφών τέ-
χνης, οι οποίες αντίκεινται στην αισθητική των
καταστροφέων, ή ό,τι άλλο, τότε, εκτός από
τον απόντα σεβασμό σε όσα σεβάστηκαν πολ-
λοί άνθρωποι κι ο χρόνος, δηλώνεται και τερά-
στια  εσωτερική και πολιτισμική φτώχια!     

Πόσο μάλλον, αν σκεφτούμε πως η φτώχια
αυτή δεν αφορά μόνο στους καταστροφείς,
αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Διότι το γεγο-
νός ότι κάποιοι βανδαλίζουν δεν είναι άσχετο
με το ότι πολλοί από τους άλλους αντιμετωπί-
ζουν αδιάφορα, σχεδόν παθητικά, τα συμβαί-
νοντα, καθώς είναι διάχυτη η υποτίμηση του
δημόσιου χώρου, ο οποίος στην αντίληψη αρ-
κετών δεν είναι δικός τους, δεν τους ανήκει,
άρα είναι ξένος και κατ’ επέκταση ασήμαντος,
οπότε δεν πειράζει αν βανδαλίζεται και ασχη-
μίζει! 

Όμως, πέραν του ότι με ενδιαφέρει τι γίνεται
αλλού, με απασχολεί ιδιαίτερα ό,τι συμβαίνει
στον τόπο, όπου γεννήθηκα, τον οποίο υπερα-
γαπώ και για χρόνια διακονώ την πολιτιστική
κληρονομιά του! Και σημειώνω με παρρησία
πως η Ροδαυγή δεν έχει ανάγκη από βεβηλώ-
σεις! Διότι, ό,τι οι πρόγονοί μας άφησαν, ανή-
κουν σ’ όλους και χρειάζονται τη φροντίδα και
τον σεβασμό μας, ακόμα κι αν κάτι μας βρίσκει
ανθρώπινα, ιδεολογικά ή φιλοσοφικά αντίθε-
τους. 

Η βεβήλωση, μάλιστα, του Ηρώου, δείχνει
πολλά, τα οποία δεν είναι του παρόντος. Πόσο
μάλλον, που κι αυτό, μνημείο της δεκαετίας
του 1960, φαίνεται πως ενοχλεί, όπως παλιό-
τερα ενοχλούσε η κρήνη της πλατείας, και όχι
μόνο! Ακούγεται κιόλας πως πρέπει να κατεδα-
φιστεί για ακατανόητους λόγους. Μόνο, που
όσοι διαχρονικά αποφασίζουν, ακόμα και νο-
μότυπα, να αλλοιώνουν συνειδητά την ξεχωρι-
στή ταυτότητα της Ροδαυγής, στης οποίας τα
νάματα γαλουχηθήκαμε, οφείλουν να γνωρί-
ζουν πως την κάνουν φτωχότερη κι είναι
κρίμα!   

της Παναγιώτας Π. Λάμπρη
http://users.sch.gr/panlampri/ τέθηκε και θέμα φωτισμού των αιθουσών.

Άρα οι κύριοι λόγοι που οι γονείς και ο δάσκα-
λος έθεσαν ήταν η επικινδυνότητα από πτώση
μεγάλων κλαδιών και κουκουναριών και το γε-
γονός ότι η αίθουσα δεν ζέσταινε ενώ δούλευε
συνέχεια το καλοριφέρ.
Για τα παραπάνω λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου και όχι οι κατέχοντες θεσμική θέση,
αποφάσισαν την κοπή διαθέτοντας  πίστωση για
αυτό το σκοπό.
Να καταθέσω και τα παρακάτω: Οι μήνες που

ο ήλιος είναι στις δόξες του είναι το τρίμηνο
των διακοπών των μαθητών. Επίσης μπορεί
όντως όλοι μας να  θυμόμαστε με νοσταλγία
και συγκίνηση τις εποχές που κουβαλούσαμε
τα ξύλα στο σχολείο, την έλλειψη φωτισμού
ακόμη  την… ράβδο και να μαθαίναμε γράμ-
ματα. Σήμερα όμως για να μάθουν τα παιδιά
γράμματα βλέπω  ότι πρέπει να υπάρχει άνεση,
ασφάλεια και ιδανικές για την εποχή συνθήκες
πέρα απ την εκπαιδευτική προσπάθεια. Προ
πάντων η πρόοδος αφορά και την εκπαίδευση.
Θα επιμείνουμε στους συναισθηματισμούς ή θα
προτιμούμε φυλλοβόλο δένδρο για σκιά το κα-
λοκαίρι και ήλιο τους χειμερινούς μήνες αντί
για ένα αειθαλές τεράστιο, που χειμώνα καλο-
καίρι προσφέρει σκιά;
Τέλος με ειλικρίνεια να τονίσω ότι οι κάτοικοι

του Χωριού είχαν ενημερωθεί αφού τα θέματα
του Κοινοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στον
πίνακα ανακοινώσεων και σε όλα τα καταστή-
ματα. Σε συζητήσεις δε όλοι ήταν σύμφωνοι με
την κοπή. Έχει προταθεί απ την Κοινότητα η
φύτευση τριών φυλλοβόλων δένδρων περιμε-
τρικά της αυλής. Ο δε υπάρχων πεύκος είναι
κομμένος στην κορυφή και σε όλη την δυτική
πλευρά του και δείχνει ότι κάποτε ήταν ..αγέ-
ρωχος. Παρουσιάζει δε και αυτός στα κρά-
σπεδα και στον τοίχο τα ίδια προβλήματα.

Με εκτίμηση
Θεοφάνης Κίτσος

Πρόεδρος  Κοινότητας Ροδαυγής

Κ Ο Π Η  Π Ε Υ Κ Ο Υ  Σ Τ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι ΟΒ ε β η λ ώ σ ε ι ς

Α Ν Α Τ Υ Π Ω Σ Η  Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
“ Τ Ο  Β Η Μ Α ”
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Η Άρτα φιλοξένησε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
Του Θεοφάνη Κίτσου

Η Άρτα φιλοξένησε το 4ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγή-
σεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδας από 8 μέχρι και 10 Νοεμ-
βρίου 2019.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης

Ελλάδος κ. Ιερώνυμος  στο Πνευματικό
Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου
του Γραικού, κήρυξε την έναρξη των

εργασιών του Συνεδρίου. Ακολούθησαν
χαιρετισμοί εκπροσώπων  της Εκκλη-
σίας και της Πολιτείας. Ο Ιερός Ναός
της Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής και
εντυπωσιακές εικόνες από το Χωριό
μας παρουσιάζονταν καθ όλη τη διάρ-
κεια των ομιλιών και των χαιρετισμών,
από βίντεο,  που είχε επιμεληθεί ο
Δήμος Αρταίων και που αποτελούσαν

την παρουσίαση των προσκυνημάτων
της Άρτας. 

Την Ροδαυγή εκπροσώπησε ο Πρό-
εδρος της Κοινότητας Θεοφάνης Κί-
τσος, ο πρώην Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Χρήστος Σταύ-
ρος και ο πρώην Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας Ροδαυγιωτών Παύλος
Τσάγκας.
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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

Δήμητρα Κωνσταντίνου Γεωργογιάννη
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, MSC
Ακαδημίας 81, Αθήνα
Τηλ. 6978084699
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

συνέχεια από τη σελίδα 1

Έμαθα για μια εκδήλωση προς τιμή του Ρο-
δαυγιώτη ποιητή Σωτήρη Ζυγούρη.
Διάβασα και την εξαιρετική ομιλία του Βα-

σίλη Τάση, Φιλόλογου, που δημοσιεύτηκε
στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ “Σωτήρης Ζυγούρης:
Ένας ποιητής απλός και ωραίος, όπως ο ήλιος
και ταπεινός όπως ο ουρανός….”.
Θυμήθηκα κάποιες ανάλογες εκδηλώσεις

πριν αρκετά χρόνια για το ποιητικό έργο του
Σωτήρη Ζυγούρη. Είχα γράψει τότε και ένα
σημείωμα για να δημοσιευθεί σε ένα τοπικό
περιοδικό. Νομίζω όμως ότι ο δαίμων του τυ-
πογραφείου φρόντισε τότε είτε να μην δημο-
σιευθεί είτε να δημοσιευθεί μισό. 
Με αφορμή την επικαιρότητα από την παρα-

πάνω εκδήλωση, το στέλνω ξανά για δημοσί-
ευση ελπίζοντας σε καλύτερη τύχη.

ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΗ ΖΥΓΟΥΡΗ
Του Χρήστου Ντάλα

Δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να κρίνω τον ποι-
ητή Σωτήρη Ζυγούρη.
Το ποιητικό του έργο επαινέθηκε από έγκρι-

τους και πνευματικούς ανθρώπους.
Έγιναν ευτυχώς εκδηλώσεις πριν και μετά

τον πρόωρο θάνατό του, στις οποίες τιμή-
θηκε ο ποιητής. Αξιέπαινη γι’ αυτό η πρωτο-
βουλία της αδελφότητας και εκπολιτιστικού
συλλόγου Ροδαυγής, του συνδέσμου Φιλολό-
γων Ν. Άρτας και του Μ/Φ συλλόγου «Σκου-
φάς». 
Συγκινητική επίσης η προσπάθεια της οικο-

γένειάς του να μαζέψει το ποιητικό έργο του

Σωτήρη και να το εκδώσει σε ένα καλαίσθητο
τόμο «ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1975-2003».
Διάβασα το βιβλίο με την ιδιαίτερη συγκί-

νηση όταν ο συγγραφέας δεν είναι ένας
άγνωστος, αλλά ένα παιδί τόσο δικό μας.
Κάθε σελίδα, κάθε στίχος, κάπου να μας αγ-
γίζει. Ο αγώνας και η αγωνία του σκεπτόμε-
νου, του ευαίσθητου ανθρώπου.

Πέρασα τη ζωή μου
πολεμώντας σε μάχες

- με μικρές ανακωχές –
που έδιναν οι δυνάμεις μου

Με το Σωτήρη Ζυγούρη δεν γνωριστήκαμε,
μολονότι ούτε από μακριά είμαστε -από τις
απέναντι όχθες του Αράχθου η καταγωγή
μας- και κάποια συγγένεια είχαμε. Όταν φύ-
γουμε από τις εστίες μας είναι θέμα τύχης να
βρεθούν οι δρόμοι μας. Τον γνώρισα απ’ ότι
διάβασα και από αυτά που άκουσα.
Ακολούθησε τους δρόμους της γενιάς του.

Μεγάλωμα στο χωριό, σπουδές με στερήσεις,
προσπάθεια για σταδιοδρομία, να δημιουργη-
θούν όλα από το μηδέν. Ο αγώνας για την επι-
βίωση δύσκολος. Για μεγάλο διάστημα και
ενώ ήταν πτυχιούχος δούλεψε σαν εργάτης
πέτρας στα λατομεία του Γριμπόβου.

Ορθοπάτησα
σ’ ανηφορικό

κι’ απότομο δρόμο
αφήνοντας πίσω μου

τις αλυσίδες
κομμάτια

Στους αέρηδες της ζωής καταφύγιο το με-

γάλο του μεράκι, η ποίηση.
Μέσα στον αγώνα για επιβίωση, για σταδιο-

δρομία, για οικογένεια, ο Σωτήρης ονειρευό-
ταν και έγραφε ποιήματα.

Πέρασα τη ζωή μου
ταξιδεύοντας μέσα στην ουτοπία

Πόσο κόστος έχει αυτό το μεράκι;
Γύρω-γύρω του ένα περιβάλλον που βλέπει

τέτοιες ανησυχίες αδιάφορα, περίεργα, καμ-
μιά φορά και ειρωνικά. Σχεδόν από πουθενά
βοήθεια. Ο Σωτήρης όμως να επιμένει μήνες,
χρόνια, δεκαετίες. Πορεία «μέσα στη φοβερή
ερημιά του πλήθους», όπως έγραφε ένας
άλλος ποιητής. Πόσα συναισθηματικά αποθέ-
ματα χρειάζονται γι’ αυτό;

Πέρασα τη ζωή μου 
μέσα στην απειλή της σιωπής 
γράφοντας μικρά σημειώματα 

προς το άγνωστο 
κάθε στιγμή ήμουν έτοιμος

Λυρισμός και ευαισθησία, ο ήλιος, το τρα-
γούδι, η χώρα του.
Ο αγώνας των καταφρονεμένων. Παντού το

όνειρό του για έναν κόσμο καλύτερο και δι-
καιότερο. Κάπου-κάπου θυμός και αγανά-
κτηση, όμως η ελπίδα παντού παρούσα.

Το δάκρυ διώξε
και οργίσου

μην απελπίζεσαι
δεν είσαι μόνος

Χρήστος Ντάλας, Μάρτης 2007

βουλος Αναστασία Σίμου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Χριστούλης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ρο-
δαυγής Θεοφάνης Κίτσος, ο Πρόεδρος του Πολιτ. Συλλόγου Ροδαυγής Χρήστος Αλεξίου και η Πρόεδρος
του Συλλόγου Γυναικών Ευδοξία Σπύρου. Η αίθουσα της πινακοθήκης τελικά αποδείχθηκε μικρή αφού η
προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή. 
Ακολούθησε Ροδαυγιώτικος μπουφές με τσίπουρο, λικέρ και ανάλογους μεζέδες (πασμάδες, καρύδια κλπ)
προσφορά του Προέδρου της Κοινότητας και του Συλλόγου Γυναικών της Ροδαυγής. 
Στη συνέχεια ευχαριστήρια επιστολή της κ.Κατερίνας Σχισμένου προς τους φορείς που στήριξαν την πρω-
τοβουλία της

Ευχαριστήρια επιστολή 
Σας ευχαριστώ πολύ για την στήριξη, συμμετοχή σας και παρουσία σας στην εκδήλωση για το Σωτήρη Ζυ-

γούρη. 
Ο πολιτισμός και κάθε τέτοιου είδους εκδήλωση που αφορά την ποίηση, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε

την περασμένη Παρασκευή, 18.10.2019 στη δημοτική πινακοθήκη ΄Αρτας, «Γιάννης Μόραλης» αποτέλεσε ένα ποιητικό μνημόσυνο για
έναν ποιητή της πατρίδας μας, των Τζουμέρκων που με τη δική του δυναμική και γραφή εξέφρασε την αντίθεσή του στην βαρβαρότητα,
στην αδικία και στα σκοτάδια που κυβερνάν δυστυχώς πολλές φορές τον κόσμο μας και που μόνο ευαίσθητες κεραίες αντιλαμβάνονται
και χέρια χωρίς αλυσίδες γράφουν. 
Από την άλλη αποτελεί και μια μορφή επαγρύπνησης και ταυτόχρονα προβληματισμού για τα όρια της ελευθερίας και της νέας τάξης

πραγμάτων στην ΄Ηπειρο που συνεχώς πρέπει να διεκδικεί τα αυτονόητα, είτε είναι ευεργετήματα, όπως πρόσφατα το Ζάππειο, την εξό-
ρυξη των υδρογονανθράκων την ξαφνική «γέννηση» σε σημεία ορεινά και μοναδικής ομορφιάς από ανεμογεννήτριες και άλλων «αγα-
θών» που κάθε άλλο παρά βοηθούν ή δεν λεηλατούν ή καταστρέφουν την πολύπαθη Ήπειρο. 
Η βραδιά και το μεγάλο ενδιαφέρον και προσέλευση μας θύμισε πως οι συνειδήσεις δεν κοιμούνται, δεν επαναπαύονται αλλά θα είναι

πάντοτε παρούσες και ζωντανές. ... 
Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά 

Κατερίνα Σχισμένου

Αφιέρωμα Σωτήρη Ζυγούρη στην Δημοτική Πινακοθήκη
του Θεοφάνη Κίτσου

Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  Ζ Υ Γ Ο Υ Ρ Η Σ Από τον Χρ. Ντάλα

Ο Αγιασμός των Υδάτων στη Γέφυρα Τζαρή Του Θεοφάνη Κίτσου
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος ο Αγια-
σμός των Υδάτων στη Γέφυρα Τζαρή. Παρά το
τσουχτερό κρύο και τον ισχυρό βοριά η προσέ-
λευση κρίνεται ικανοποιητική πλην όμως δεν
είναι συμμετοχή απλών πολιτών από τα παραπο-
τάμια Χωριά. 
Διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Κεντρικών

Τζουμέρκων σε συνεργασία με τους Συλλόγους
Κρυονερίου, Κεντρικού, Ροδαυγής, Απανταχού
Ραμιωτών, την Αδελφότητα και τον εξωραϊστικό
Σύλλογο Σκούπας. 
Τον αγιασμό των υδάτων τέλεσαν οι Ιερείς π.

Θεόδωρος Πάνου της ενορίας Καλονής και ο π.
Αθανάσιος της ενορίας Ροδαυγής  με τους Ιε-
ροψάλτες Ευάγγελο Καραμπά, Ιωάννη Πάνου
και Ιωάννη Παπαγιάννη. Τον σταυρό έπιασαν
στα παγωμένα νερά του Αράχθου, τα παιδιά της

εταιρίας rafting "ALPINE ΖΟΝΕ", στα οποία ο Ιε-
ρέας Αθανάσιος Αθανασίου φόρεσε σταυρουδά-
κια. Στους παρευρισκόμενους πριν και μετά τον
Αγιασμό προσφέρθηκε τσίπουρο και τσιπουρο-

μεζέδες.
Παραβρέθηκαν ο Αντιπερειφεριάρχης Άρτας κ.
Βασίλης Ψαθάς, ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζου-
μέρκων κ. Χρήστος Χασιάκος, Περιφερειακοί

και Δημοτικοί Σύλλογοι, Πρό-
εδροι και σύμβουλοι Κοινοτήτων
καθώς και εκπρόσωποι Συλλόγων. 
Θα πρέπει η τελετή του Αγια-

σμού των υδάτων στο συγκεκρι-
μένο σημείο να τεθεί σε
διαφορετική βάση. Εκκλησία,
Σύλλογοι και οι Κοινότητες, να
συνεργαστούν έτσι ώστε να προ-
κριθεί  πρόταση  που στόχο θα
έχει την καθολική συμμετοχή των
κατοίκων στον Αγιασμό των υδά-
των στη Γέφυρα Τζαρή. 

που θεωρεί αναγκαία την επίλυση τους. Το
πρώτο αφορά στην περιουσία του Γεωργικού
Συνεταιρισμού, που λειτουργούσε στην Κοινό-
τητα μέχρι το 2011. Έκτοτε με νόμο έπαψε να
λειτουργεί αλλά οι μέτοχοι δεν προέβησαν
στην εκκαθάριση. Το κτίριο των μετόχων πρό-
τεινε να βρεθεί τρόπος να περιέλθει στον
Δήμο, έτσι ώστε, αφού βελτιωθεί και συντηρη-
θεί, το Χωριό να διαθέτει έναν χώρο για εκδη-
λώσεις, παρουσιάσεις και ενημερώσεις.
Εννοείται η χρήση του να είναι για όλους τους
φορείς. Συγκεκριμένα ζήτησε να εξουσιοδοτη-
θεί απ την Συνέλευση η Κοινότητα να διερευ-
νήσει τρόπους και την νομική οδό με την οποία
το κτίριο των μετόχων να περιέλθει στον Δήμο,
στην ουσία στο Χωριό.  Ο τελευταίος Πρόεδρος
του Συνεταιρισμού κ. Σπύρος Λάμπρης  αφού
ενημέρωσε την Συνέλευση ότι στην περιουσία
του Συνεταιρισμού ανήκει και οικόπεδο στην εί-
σοδο του Χωριού, δυτικά του γηπέδου στη
θέση «μεσοβούνια», ανέφερε ότι θα πρέπει να
ενημερωθούν οι μέτοχοι και πολλοί κληρονόμοι
μετόχων και ότι ο ίδιος μέχρι τώρα πληρώνει
τις υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ κλπ). Υπόψη ότι ο κ.
Λάμπρης χρησιμοποιεί το κτίριο τα τελευταία
χρόνια.
Το δεύτερο θέμα που πρότεινε ο Πρόεδρος

της Κοινότητας ήταν να προταθεί στον Δήμο η
ανάπλαση του αύλειου χώρου του Δημοτικού
Σχολείου, που λειτουργεί.

Και τα δύο θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα απ
την Συνέλευση.
Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος εξέφρασε την

ικανοποίηση του για την λειτουργία του προ-
γράμματος «βοήθεια στο σπίτι», που επιτελεί
σημαντικό έργο και  στο Χωριό μας.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν και άλλα μέλη της
Συνέλευσης και πρότειναν τα παρακάτω:

Ο Σύμβουλος της Κοινότητας κ. Γεώργιος
Μάνος πρότεινε:
1. Χωροταξική μελέτη για το Χωριό, βελτίωση
του δρόμου από Αγία Βαρβάρα μέχρι το κέντρο
του Χωριού με διευθέτηση των όμβριων υδάτων.
2. Να γίνει ο Άραχθος αγροτουριστικός προορι-
σμός με βελτίωση των  δρόμων από Λάψαινα -
Καθαροβούνι - Άραχθο και από κέντρο Ροδαυ-
γής προς Άμμο.
3. Υπογειοποίηση ηλεκτροφόρων καλωδίων πε-
ριμετρικά της πλατείας και στο κέντρο του Χω-
ριού.
4. Κατασκευή  Δημοτικού δρόμου από Περιφε-
ρειακή οδό στο ύψος της κατοικίας κ. Μερόπης
Πλαστήρα μέχρι κατοικία Θεοδοσίας Μπαρ-
τζώκα στην κεντρική Δημοτική οδό.
5. Εξασφάλιση και τοποθέτηση απινιδωτή.
Η Σύμβουλος κ. Ελένη Γεωργογιάννη πήρε το

λόγο στη συνέχεια και αφού συμφώνησε με τον
κ. Μάνο, πρότεινε επιπλέον την βελτίωση όλων
των κάθετων οδών μεταξύ Περιφερειακής
οδού και κεντρικής Δημοτικής οδού.

Σ΄ αυτό το σημείο ο Αντιδήμαρχος ΔΕ Ξηρο-
βουνίου κ. Μπουκουβάλας  πρότεινε την δια-
νομή των οικοπέδων του Χωριού από την
διεύθυνση Δασών, που έγινε το 1960 περίπου
για να εντοπιστούν ρέματα και μονοπάτια.
Ο κάτοικος Βασίλης Αράπης πρότεινε την κα-

τασκευή σαράντα (40) μέτρων δρόμων έτσι
ώστε να μπορεί να πλησιάσει με αυτοκίνητο στο
σπίτι του.
Ο κάτοικος Κώστας Γεωργίου πρότεινε την

βελτίωση της δημοτικής οδού από πηγή Συκιάς
μέχρι το εικόνισμα του Προφήτη Ηλία.

Ο Παναγιώτης Πλαστήρας του Κωνσταντίνου
πρότεινε:
1. Να τεθούν σε λειτουργία οι γραμματοθυρί-
δες και να τοποθετηθούν σε μέρος της πλα-
τείας με εύκολη πρόσβαση.
2. Καθαρισμός και συλλογή σκουπιδιών παλαιάς
Δημοτικής οδού προς Φανερωμένη.
3. Κατασκευή ασφαλτοστρωμένου δρόμου με
διευθέτηση όμβριων υδάτων από Περιφερειακή
οδό μέχρι κατοικία Θεοδοσίας Μπαρτζώκα.
4. Τοποθέτηση κατόπτρου στην περιφερειακή
οδό στο ύψος της κατοικίας του.
Τέλος πρόταση του απόντος Σταύρου Οικονό-

μου πού ζήτησε από τον Πρόεδρο της Κοινότη-
τας να μεταφέρει περί διακοπής της
λιτάνευσης της εικόνας της Αγίας Παρασκευής
από Κακολάγκαδο προς τον Ιερό Ναό για λό-
γους ασφάλειας και ταλαιπωρίας, διαβιβάστηκε

στην Συνέλευση και ο Ιερέας Αθανάσιος Αθα-
νασίου απάντησε ότι το θέμα άπτεται του Εκ-
κλησιαστικού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να
αποφασίσει. Ο Παναγιώτης Κ. Πλαστήρας και ο
Πέτρος Μπαρτζώκας διαφώνησαν με την πρό-
ταση του κ. Οικονόμου και είπαν να παραμείνει
ως έχει.
Τα μέλη της Συνέλευσης αφού άκουσαν τις ει-
σηγήσεις, τις τοποθετήσεις  και μετά από δια-
λογική συζήτηση, έχοντας υπόψη του και τις
διατάξεις του άρθρου 85 του νόμου 3852 του
2010

Αποφασίζει  ομόφωνα
Να υποβληθούν στο Δήμο Αρταίων όλες οι

προτάσεις που ακούστηκαν στην Συνέλευση το
δε Συμβούλιο της Κοινότητας να ιεραρχήσει τις
ανάγκες και να τις προτείνει στα Τεχνικά Προ-
γράμματα. Επίσης οι δρόμοι στο κέντρο του
Χωριού και σε κατοικήσιμες περιοχές να κατα-
σκευάζονται ή να βελτιώνονται μόνο με
άσφαλτο  έτσι ώστε να  χρησιμοποιείται αλάτι
κατά τη διάρκεια χιονοπτώσεων και παγετού
χωρίς τον κίνδυνο καταστροφής του οδοστρώ-
ματος.
Τέλος να κοινοποιηθεί απόσπασμα στο Εκκλη-

σιαστικό Συμβούλιο για το θέμα που είναι της
αρμοδιότητας του.

Ακριβές απόσπασμα
Θεοφάνης Κίτσος

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

8. ΤΑΞΙ
στο κέντρο της Ροδαυγής
Παπαβασιλείου Κων/νος
Τηλ. 2683071385 – 6944513727

Αντιπροσωπεία Let’ s do it Greece στην Ροδαυγή! 
Η Ροδαυγή ήταν χθες ένας από τους σταθμούς της πα-
νελλαδικής πορείας, που πραγματοποιεί η εθελοντική
οργάνωση Let’ s do it Greece. Σκοπός της πορείας είναι η
ένωση των δυνάμεων για να προστατευτεί το φυσικό
μας περιβάλλον και να διαδοθεί το μήνυμα του εθελον-
τισμού. 
Μεταξύ επισκεπτών εθελοντών και ντόπιων εθελοντών
αντηλλάγησαν απόψεις, μοιράστηκαν ιδέες, προτάσεις
ενώ ο Πρόεδρος της Κοινότητας τους ενημέρωσε για τις
τοπικές εθελοντικές δράσεις. Να σημειωθεί ότι η Κοινό-
τητα Ροδαυγής συνεργάζεται με την παραπάνω οργά-
νωση από την ίδρυση της το 2011. Το επόμενο ραντεβού
έκλεισε για την πανελλήνια δράση της Άνοιξης στις 10
Μαΐου 2020. 
Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της εθελοντικής εκ-

στρατείας Let’ s do it Greece συνέπεσε με την γιορτή μα-
νιταριού, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Ροδαυγής με τον Σύλλογο Μανιταρόφιλων Ηπείρου.
Απόλαυσαν την πεντανόστιμη μανιταρόσουπα ενώ ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Αλεξίου τους πρό-
σφερε τοπικά προϊόντα όπως και ο Πρόεδρος της Κοινό-
τητας. 
Τέλος ενώθηκαν οι ρίζες αφού όλοι μαζί φύτεψαν δέν-

δρο ελιάς σε παρτέρι της περιοχής. 
Χρηματοδοτήθηκε η αποκατάσταση Δημοτικής οδού (πε-
ριοχή Μανέικα).
Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου διάθεση πίστω-
σης εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ σε βάρος των πιστώ-
σεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου " Συντήρηση -

αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020" για την εκτέ-
λεση του έργου της αποκατάστασης Δημοτικής Οδού
εντός οικισμού Ροδαυγής και συγκεκριμένα στην Πε-
ριοχή Μανέικα μετά την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας
προς το κέντρο. 
Η παραπάνω πίστωση θα προστεθεί στις εκατόν δέκα χι-
λιάδες (110.000) ευρώ περίπου, που ήδη διαθέτει ο
Δήμος Αρταίων για τον ίδιο σκοπό μετά από αίτημα της
Κοινότητας.
Πρόοδος εργασιών ανάπλασης της πλατείας.
Το έργο της πλατείας συνεχίζεται με κανονικούς ρυθ-

μούς αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι είμαστε και στον
Χειμώνα. Η παιδική χαρά σχεδόν ολοκληρώθηκε. Τοπο-
θετήθηκαν τα παιχνίδια και ο τάπητας. Το τοιχίο αντιστή-
ριξης  στην δυτική πλευρά (Εκκλησίας) επενδύθηκε με

Κάτοικοι του Χωριού μας και εν όψει
των εορτών των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς προγραμμάτισαν και
πραγματοποίησαν το απόγευμα της 16ης
Δεκεμβρίου 2019 μια επίσκεψη μη συνη-
θισμένη.
Συγκεκριμένα με πρωτοβουλία του δρα-
στήριου Χωριανού μας Γιάννη Μ. Μάρη
και με την αποδοχή της πρότασης από
την Διεύθυνση του Καταστήματος κρά-
τησης Ιωαννίνων, προγραμματίστηκε η
επίσκεψη την επομένη της εορτής του
Αγίου Ελευθερίου, του Αγίου, που ελευ-
θερώνει τους φυλακισμένους.
Είχε προηγηθεί την ίδια μέρα λειτουρ-

γία και κοινωνία για τους χριστιανούς
κρατούμενους από τον Ιερέα του Ιερού
Ναού Περιβλέπτου.
Έτσι λοιπόν εικοσαμελής ομάδα Ροδαυ-
γιωτών με τον εφημέριο Π. Αθανάσιο
Αθανασίου, τον Πρόεδρο της Κοινότη-
τας Θεοφάνη Κίτσο, την Πρόεδρο του
Συλλόγου Γυναικών Ευδοξία Σπύρου,

την Γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Δήμητρα Αλεξίου, μέλη του Εκκλη-
σιαστικού Συμβουλίου, κατοίκων και την
ορχήστρα του δικού μας Βασίλη Γερα-
γόρη χάρισε δίωρη διασκέδαση και χορό
σε κρατουμένους. Η ορχήστρα αποτε-
λούνταν από τους Βασίλη Γεραγόρη και

Γιώργο Φλιτούρη στο κλαρίνο, Γιώργο
Καλαρρύτη αρμόνιο, Κώστα Στριβε-
νιώτη στο μπουζούκι και Χρήστο Πανάγο
στο τραγούδι. Επιπλέον προσφέρθηκαν
δώρα και φλουρί, που αντιστοιχούσε σε
χρηματικό ποσό.
Όπως συμβαίνει συνήθως, υπήρχαν και
ελάχιστες μεμονωμένες φωνές, που
διαφώνησαν με την παραπάνω πρωτο-
βουλία. Ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστι-
κής Επιτροπής π. Λάμπρος Φλιτούρης
απαντώντας σ αυτούς, που χαρακτήρι-
σαν αρνητικά την επίσκεψη στο Κατά-
στημα Κρατουμένων Ιωαννίνων τους
θυμίζει και τους προτείνει να μελετή-
σουν πρώτα το Ευαγγέλιο της κρίσεως
και μετά να κρίνουν.

Το ευαγγέλιο της κρίσεως γράφει:
....Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πο-
ρεύεσθε ἀπ᾿ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ
πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ δια-
βόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπείνασα
γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδί-

ψησα, καὶ οὐκ ἐποτί-
σατέ με, ξένος ἤμην,
καὶ οὐ συνηγάγετέ με,
γυμνός, καὶ οὐ περιεβά-
λετέ με, ἀσθενὴς καὶἐν
φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπε-
σκέψασθέ με.
Τότε ἀποκριθήσονται
αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγον-
τες· κύριε, πότε σε εἴδο-
μεν πεινῶντα ἢ διψῶντα
ἢ ξένον ἢ γυμνὸν
ἢἀσθενῆἢἐν φυλακῇ,
καὶ οὐ διηκονήσαμέν
σοι;

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς·
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ
τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί-
στων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.
Και η ερμηνεία του: Τότε θὰ πῇ σ’ ἐκεί-
νους, ποὺ θὰ εἶναι πρὸς τὰ ἀριστερά,
«Φύγετε ἀπ’ ἐμέ, καταραμένοι, στὴν

αἰώνια φωτιά, ποὺ ἔχει ἐτοιμασθῆ διὰ
τὸν διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους του,
διότι ἐπείνασα καὶ δὲν μοῦ ἐδώκατε νὰ
φάγω, ἐδίψασα καὶ δὲν μ’ ἐποτίσατε,
ξένος ἤμουνα καὶ δὲν μ’ ἐπήρατε εἰς τὸ
σπίτι, γυμνὸς ἤμουνα καὶ δὲν μ’ ἐνδύ-
σατε, ἀσθενὴς ἤμουνα καὶ φυλακισμέ-
νος καὶ δὲν μ’ ἐπισκεφθήκατε».
Τότε θὰ τοῦ ἀποκριθοῦν οἱ δίκαιοι καὶ θὰ
ποῦν, «Κύριε, πότε σὲ εἴδαμε νὰ πεινᾷς
καὶ σ’ ἐθρέψαμε ἢ νὰ διψᾷς καὶ σ’ ἐποτί-
σαμε; Πότε δὲ σὲ εἴδαμε ξένον καὶ σ’
ἐπήραμε εἰς τὸ σπίτι ἢ γυμνὸν καὶ σ’
ἐνδύσαμε; Πότε σὲ εἴδαμε ἄρρωστον ἢ
φυλακισμένον καὶ ἤλθαμε σ’ἐσέ;».
Ὁ βασιλεὺς θὰ ἀπαντήσῃ καὶ θὰ τοὺς πῇ,
«Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅ,τι ἐκάνατε εἰς ἕνα
ἀπὸ τούτους τοὺς ἀσήμαντους ἀδε-
φλοὺς μου, σ’ ἐμὲ τὸ ἐκάνατε».
Η Διευθύντρια του Καταστήματος Κρά-
τησης Ιωαννίνων κ. Ελένη Αγαπητού,
ευχαρίστησε θερμά τους ανθρώπους
του Χωριού μας και το Τμήμα Δημοσίων
σχέσεων του  Καταστήματος εξέδωσε
σχετικό Δελτίο Τύπου.

Αντιμέτωποι με αποκρουστικό θέαμα ήρθαν οι Πυροσβέστες
της ΠΥ Άρτας όταν το πρωί της 11 Ιανουαρίου κλήθηκαν να
κατασβήσουν ότι απέμεινε από  στάνη ιδιώτη στο Χωριό μας,
η οποία καιγόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Μόλις η φωτιά τέθηκε σε πλήρη έλεγχο απανθρακωμένα πρό-
βατα και αρνιά, το ένα δίπλα στο άλλο δημιούργησαν σοκαρι-
στική εικόνα.
Οι ιδιοκτήτες μη μπορώντας να πιστέψουν αυτό που τους συ-
νέβη προσπαθούσαν να βρουν κουράγιο και δύναμη προκει-
μένου να προβούν σε παραπέρα ενέργειες. Στο σημείο
βρέθηκε ο Διοικητής ΠΥ Άρτας και ο Πρόεδρος της Κοινότη-
τας.
Την προηγούμενη μέρα και κατά το μεσημέρι άλλη φωτιά

στην είσοδο του μονοπατιού για " Πέτρα Τράκαλη" στο πευ-
κοδάσος παραλίγο να το κατακάψει. Η άμεση επιχείρηση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η άπνοια αποσόβησαν τα χει-
ρότερα.
Έρευνα διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής υπη-
ρεσίας για να εντοπίσει τα αίτια των συμβάντων

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ροδαυγής ευχαριστεί θερμά την
ΠΥ Άρτας για την άμεση επέμβαση και κατάσβεση των δύο
πυρκαγιών και τους κατοίκους του Χωριού που έσπευσαν σε
βοήθεια. Προτρέπει δε τους κατοίκους ακόμη και τον Χει-
μώνα να είναι προσεκτικοί και φειδωλοί στο άναμμα φωτιάς.

πέτρα Ιωαννίνων και έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Το ίδιο συμβαίνει και στα νέα τοιχία της πρόσβασης προς

την πλατεία. Αμέσως μετά θα τοποθετηθούν οι σωλήνες
των όμβριων υδάτων, που θα οδηγηθούν προς το ρέμα
και θα εγκατασταθεί το ηλεκτρολογικό δίκτυο.
Απαιτείται υπομονή και κατανόηση.
Η Μιρέλα και ο Μιχάλης Zιώγας σε νέα προσφορά για
τον Χωριό.
   Ο Υπολογιστής του Ιατρείου εδώ και κάμποσο καιρό δεν
απέδιδε σύμφωνα με τις ανάγκες της Ιατρού στην συν-
ταγογραφιση. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας γνωρίζοντας
ότι θα καθυστερήσει η προμήθεια νέου υπολογιστή
απευθύνθηκε στην κ. Μιρέλα με σκοπό την ανεύρεση
έστω και μεταχειρισμένου. Η πάντα ευαίσθητη κ. Μιρέλα

υποσχέθηκε στο αίτημα του Προέδρου ότι στο τέλος του
έτους, που θα επισκεφτεί το Χωριό θα παραδώσει και
υπολογιστή. 
Έτσι λοιπόν στις 30 Δε-
κεμβρίου πιστή στο
ραντεβού και στην υπό-
σχεση της παρέδωσε
και εγκατέστησε η ίδια
καινούργιο υπολογιστή
με οθόνη και πληκτρο-
λόγιο στο Ιατρείο
Ο Πρόεδρος της Κοινό-
τητας εκ μέρους των
κατοίκων ευχαριστεί για
μια ακόμη φορά το ζευ-
γάρι Μιρέλας και Μι-
χάλη Zιώγα.

" Ο  κ α θ έ ν α ς  μ α ς  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  ά λ λ ο υ ς "
Ε π ί σ κ ε ψ η  σ τ ο  Κ α τ ά σ τ η μ α  κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν  Ι ω α ν ν ί ν ω ν

Του Θεοφάνη Κίτσου

Δύο φωτιές σε λίγες ώρες. Καταστράφηκε
κτηνοτροφική εγκατάσταση

Του Θεοφάνη Κίτσου
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