
Μελέτη των μαθητών στο σπίτι 
Η ουσιαστική συμβολή των γονέων
Η δυναμική των σχέσεων των προσώπων στο «τρίγωνο»

γονέας – μαθητής – εκπαιδευτικός, θεμελιώνεται επάνω
στη βάση κατανόησης και αγάπης που επικρατεί μεταξύ
τους.

Τη συμβολή των γονέων στην κατ’
οίκον μελέτη των μαθητών δεν την
εννοούμε αποκλειστικά ως προς τα
μαθήματά τους αλλά ως συμπαρά-

σταση και συμπόρευση μαζί τους
για όλα τα θέαμτα που τους απασχο-
λούν στο σχολείο, όπως προσαρ-
μογή σε νέες σχολικές συνθήκες,
μετάβαση από τον εγωκεντρισμό
του σπιτιού στην κοινωνικοποίηση
εντός του σχολείου, υπέρβαση
τυχόν μαθησιακών δυσκολιών.

Συγκεκριμένα, προκειμένου οι
γονείς να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στο παιδί:• Ρυθμίζουν ορθολογικά τον χρόνο του παιδιού, καταστρώ-
νοντας από κοινού το πρόγραμμα των μαθημάτων του (σχο-
λικών και εξωσχολικών).• Καλλιεργούν την κριτική σκέψη του μαθητή, αντί να του
λύνουν οι ίδιοι το πρόβλημα.• Βρίσκουν μαζί τα κύρια σημεία μίας αφήγησης, αντί να
διαβάζουν το μάθημα με στόχο την αποστήθιση.• Υποδεικνύουν στο παιδί πηγές πληροφοριών (βιβλία, in-
ternet) αντί να του γράφουν οι ίδιοι την εργασία που έχει
αναλάβει.• Καλλιεργούν την φιλαναγνωσία του παιδιού, πλουτίζον-
τας τη βιβλιοθήκη του σπιτιού, αντί να του δίνουν «έτοι-
μες» λύσεις – ιδέες.
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Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.
Έτσι βοηθάω την Αδελφότητα στην έκδοση της Εφημερίδας και στην επίτευξη των στόχων της.

Το φετινό καλοκαίρι δε θυμίζει σίγουρα τα καλο-
καίρια των προηγούμενων χρόνων κατά τα οποία
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής “Η ΑΓΙΑ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ”  σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναι-
κών και την Κοινότητα στα πλαίσια του
“ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟΥ” πραγματοποιούσε πλήθος εκ-
δηλώσεων που συμπεριελάμβαναν, μεταξύ
άλλων, εικαστικά δρώμενα, πεζοπορίες, βραδιές
με χορευτικά, αθλητικές δραστηριότητες. Φέτος
το καλοκαίρι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας για τα μέτρα εξάπλωσης κατά του Covid -
19 αποφάσισε να πραγματοποιήσει μικρής κλίμα-
κας εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο. 
Στις 9 Αυγούστου και ημέρα Κυριακή στην πλα-

Η Άρτα το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2020 αγκάλιασε με το χειροκρό-
τημα και την φιλοξενία της, την αφρόκρεμα του Ελληνικού πεντάλ. Και αυτό
επειδή από τον Δήμο Αρταίων και την Ελληνική Ποδηλατική Ομοσπονδία διορ-
γανώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας ανδρών και γυναικών
2020.

Η Ροδαυγή συμπεριελήφθη από τους διοργανωτές, ως το σημείο εκκίνησης
του αγωνίσματος αντοχής Γυναικών. Είχε και αυτή την χαρά και την ευκαιρία
να δείξει την φιλοξενία, την οργάνωση, την φυσική ομορφιά, που διαθέτει σαν
Χωριό, κυρίως την διάθεση προσφοράς, που για άλλη μια φορά απέδειξε ότι
την διακρίνει.  Είκοσι οκτώ (28) Ροδαυγιώτισσες και Ροδαυγιώτες εθελοντές
βοήθησαν για την ομαλή και ασφαλή διέλευση των πρωταθλητριών και συνο-
δών από την πλατεία του Χωριού μέχρι την έξοδο στην Αγία Βαρβάρα και από
εκεί προς Άρτα έως τα όρια της Κοινότητας (Νταλέικα).

Εκτός από την εκκίνηση του αγωνίσματος αντοχής, που πραγματοποιήθηκε
το μεσημέρι  του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία και σε κατάλληλα
διαμορφωμένο  βάθρο  προηγήθηκε η βράβευση των νικητριών του αγωνίσμα-
τος  ατομικής χρονομέτρησης, που είχε διεξαχθεί την προηγούμενη μέρα με-
ταξύ Κορωνησίας και Κωστακιών.

Κτύπησε το πρώτο κουδούνι για φέτος στο Δημοτικό μας
Σχολείο, την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και όλα κύλησαν
ομαλά. Ο νέος Δάσκαλος φρόντισε να τελεστεί ο αγιασμός
στην αυλή του Σχολείου όπως και η παράδοση των βιβλίων.
Ταυτόχρονα δόθηκαν οδηγίες σε γονείς και μαθητές σχετι-
κές με την πανδημία. Υπήρξε και ευχάριστη είδηση αφού
από φέτος θα διδάσκονται οι μαθητές Αγγλικά στο Σχολείο
και Γυμναστική, για πρώτη φορά.
Η έναρξη της χρονιάς ξεκίνησε με τον αγιασμό, που τέλεσε
ο εφημέριος Πατήρ Αθανάσιος βοηθούμενος από τον Ψάλτη
και Πρόεδρο της Κοινότητας Θεοφάνη Κίτσο. Ο Πατήρ Αθα-
νάσιος αφού ευχήθηκε  καλή και ευλογημένη σχολική χρο-
νιά, διάβασε την εγκύκλιο του Σεβασμιότατου

Γέμισε η πλατεία ποδήλατα!
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας!

Πρώτο κουδούνι με ομαλές
και ιδιαίτερες συνθήκες

συνέχεια στη σελίδα 4

συνέχεια στη σελίδα 7

συνέχεια στη σελίδα 7    

συνέχεια στη σελίδα 5

Της Βασιλικής Παρρά

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Εορτασμός της Αγίας Παρασκευής
Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε και φέτος
η μνήμη της Αγίας Παρασκευής. Οι εκδηλώσεις  των ημε-
ρών όπως το καγκελάρι και το πανηγύρι ματαιώθηκαν
λόγω της πανδημίας και των μέτρων, που έχουν παρθεί

από την Πολιτεία.
Οι πιστοί προσήλθαν στον
Ιερό Ναό τόσο στον Εσπε-
ρινό όσο και στην Θεία
Λειτουργία αλλά  η παρα-
μονή τους εντός του
Ναού ήταν στα πλαίσια
του επιτρεπτού.

Τοποθετήθηκαν καρέ-
κλες στο χαγιάτι και τα
εξωτερικά ηχεία τέθηκαν
σε λειτουργία μεταδίδον-
τας τα του Ναού.
Στην Θ. Λειτουργία χορο-
στάτησε ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Νικοπό-
λεως και Πρεβέζης κ. Χρυ-
σόστομος, ο οποίος στο
κήρυγμα του ερμήνευσε
την Ευαγγελική περικοπή
και αναφέρθηκε στον βίο
της Οσίας Παρασκευής.

Με την λήξη της Λειτουργίας το Εκκλησιαστικό Συμβού-
λιο πρόσφερε καφέ, αναψυκτικά και παραδοσιακές πίτες
στον Σεβασμιότατο, στον Διάκονο και τους φίλους συνο-
δούς των.
Στην Θ. Λειτουργία παραβρέθηκε και ο  Αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Βασίλης Ψαθάς.

Τ ο υ  Α γ ί ο υ  Β η σ σ α ρ ί ω ν α
σ τ ο ν  Ά μ μ ο !

Μπορεί το καλύτερο αντάμωμα και το δημοφιλέστερο πα-
νηγύρι της περιοχής, στον Άμμο, να μην έγινε φέτος, λόγω

των μέτρων της πανδημίας, τιμήθηκε όμως την Τρίτη 15
Σεπτεμβρίου με λαμπρότητα ο Άγιος Βησσαρίων, προστά-
της του Άμμου.
Τελέστηκε Όρθρος, Θεία Λειτουργία, αρτοκλασία, αγια-

σμός και επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των κτητόρων του πα-
ρεκκλησίου. Παραβρέθηκαν και προσευχήθηκαν κυρίως οι
καταγόμενοι από την περιοχή. 

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν καφεδάκι,
τσίπουρο και  νόστιμα εδέσματα, προσφορά των "Φίλων
του Άμμου". 

Θεοφάνης Κίτσος
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Χριστοκώστας Ιωάννου Δημήτρης Λάρισα........................................................20€
Χριστοκώστα Δέσποινα Λάρισα ..........................................................................10€
Χριστογιάννης Κωνσταντίνου Δημήτρης Ιωάννινα ..........................................10€
Καλαμήδα Βασιλική Παναγιώτη Γοργόμυλος....................................................10€
Κασσάρας Βασιλείου Λάμπρος Κωστακιοί Άρτας ............................................20€
Κουρκούμπα – Ζυγούρη Χρυσούλα Ροδαυγή ..................................................20€
Κασσάρας Δημητρίου Κωνσταντίνος Ροδαυγή ................................................20€
Πρεκεζές Πάρις Αθήνα ........................................................................................10€
Ξενώνας Νησίστα ................................................................................................20€
Κόρδας Θεοδώρου Κωνσταντίνος Ροδαυγή ....................................................20€
Γεραγόρης Βασίλης Ροδαυγή ............................................................................20€
Χρόνης Βασιλείου Νικόλαος Άρτα ....................................................................10€
Οικονόμου Σταύρος Άρτα ..................................................................................20€
Κώτση – Κομζιά Έλλη Αθήνα ..............................................................................20€
Μάνος Αντώνης Ναζαίοι Κεντρικού ..................................................................10€
Ντάλας Θεοφάνης Αθήνα....................................................................................20€
Κολιού Νικολάου Σοφία Ιωάννινα ......................................................................20€
Τάσιος Βασίλειος του Γεωργίου Ροδαυγή ........................................................20€
Ανώνυμη................................................................................................................10€
Κομζιάς Κλεάρχου Σπύρος..................................................................................20€
Παναγιώτα Αναγνώστου – Βαγγέλη Γερμανία ..................................................20€
Σύρρος Γεωργίου Ιωάννης Ιωάννινα..................................................................20€
Βούλα Αράπη Ρετζέπη Θεσσαλονίκη ................................................................30€
Κούλα Αράπη Παπαοικονόμου Θεσσαλονίκη ....................................................30€
Κοντού Παρθενία Άρτα ......................................................................................20€
Ψυχογιός Γεωργίου Παύλος Κέρκυρα ..............................................................20€
Βασίλης Αθανασίου Αράπης Ροδαυγή ..............................................................10€
Νανάς Αντώνης Αθήνα ........................................................................................10€
Αράπης Αθανασίου Βασίλειος Ροδαυγή ............................................................10€
Μουστάκας Χρήστου Τάσος Αθήνα ..................................................................10€
Τσάμης Χαριλάου Αθανάσιος Φιλιππιάδα ..........................................................10€
Οικονόμου Παύλος Σέρρας ................................................................................30€
Πλαστήρας Κων/νου Παναγιώτης Ιωάννινα ......................................................20€
Βαγγέλης Λάμπρου Δημήτρης Αθήνα................................................................20€
Μάνος Χρήστου Αριστείδης Φιλιππιάδα ............................................................25€
Μάνος Αριστείδη Γεώργιος Φιλιππιάδα ............................................................25€
Μάνος Σ. Βασίλης Άρτα ......................................................................................20€
Μάνος Σ. Ευάγγελος Ιωάννινα ..........................................................................20€
Σταύρου Χρήστος Φιλιππιάδα ............................................................................20€
Μάνου Αναστασία Ιωάννινα ................................................................................20€
Μάνος Λάζαρος Ιωάννινα....................................................................................20€
Βασιλείου Ελευθέριος Σουμέσι..........................................................................15€
Πλαστήρα Βασιλεία Γραμμενίτσα ......................................................................10€
Γεωργογιάννη Σωτηρία Ροδαυγή ......................................................................10€
Αναγνωστάκης Ηλία Κωνσταντίνος Πιστιανά....................................................20€
Ντζαμάκος Αθανάσιος Πιστιανά ........................................................................10€
Δημοπούλου Έφη Ιωάννινα ................................................................................20€
Λιαπάτης Ιωάννου Ευάγγελος Άρτα ..................................................................20€
Μήτσος Ευαγγέλου Χρήστος Κορφοβούνι ......................................................10€
Παπαβασιλείου Ευάγγελος Φιλιππιάδα ............................................................10€
Μάνος Ελευθέριος Ροδαυγή ..............................................................................10€
Κόρδα Βασιλική Αθήνα ........................................................................................20€
Μάνος Βάιος Ροδαυγή ........................................................................................10€
Γιώτη Ερασμία Ροδαυγή......................................................................................10€
Λεπίδας Αθανάσιος Πιστιανά ..............................................................................10€

Προσέφεραν στη μνήμη
• Όλγα Χαριλάου Κολιού στη μνήμη του συζύγου της Χαριλάου Κολιού στην εφημερίδα
«Η Ροδαυγή» 20€

Εκ παραδρομής από το προηγούμενο φύλλο 158
• Ο Τσιαπλαντόκας Αθήνα έδωσε συνδρομή 15€ αντί 10€.
• Η Χαρίκλεια Γραμματικού Ροδαυγή προσέφερε στην εφημερίδα «Η Ροδαυγή» 20€ στη
μνήμη του εξαδέρφου της Βασιλείου Οικονόμου, Προέδρου της Αδελφότητας Ροδαυγής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ...
Ο Μιχάλης Σιαφαρίκας απεβίωσε στις 20/5/2020 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ροδαυγή Άρτας,

σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
κι εκεί πήρε και
μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ό
τίτλο σπουδών
στις «Νέες Τεχνο-
λογίες και Εφαρ-
μογές στη
Διδακτική της Φυ-
σικής»
Δίδαξε ως φροντι-

στής από το 1982-1992 και στη συνέχεια ως κα-
θηγητής Μέσης Εκπαίδευσης. Από το 2009
μέχρι το 2018 που συνταξιοδοτήθηκε ως υπεύ-
θυνος στα Ε.Κ.Φ.Ε Άρτας διοργάνωσε επιστημο-
νικές ημερίδες με καθηγητές Πανεπιστημίου
μεταξύ αυτών και ο συγχωριανός μας Γιάννης
Λάμπρης.
Το 1983 ίδρυσε την Computer Data, πρώτο κα-

τάστημα πληροφορικής στην Άρτα.
Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Α Άρτας όπου
πρωτοστάτησε στη δημιουργία εργοστασίου τυ-
ποποίησης αγροτικών προιόντων.
Όντας ενεργός δημότης ανέπτυξε πλούσια κοι-
νωνική και πολιτιστική δράση στη γενέτειρά του
Ροδαυγή
Άφησε πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό.

Ε. Πλαστήρα
Συνάδελφος Εκπαιδευτικός

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Ροδαυγής με
απόφασή του στις 28-6-20 ενέταξε στη
Συντακτική Επιτροπή της Τρίμηνης ενη-
μερωτικής έκδοσης της Αδελφότητας
Ροδαυγής Άρτας την κ. ΠΑΡΡΑ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ με την ευθύνη της αρχισυνταξίας
της.

Γεννήσεις
17-2-20: Το ζευγάρι Σταμάτη Κολυμπάρη και Ευ-
φροσύνης Αθανασίου Λεπίδα απόκτησαν αγόρι.
15-8-20: Η Νίκη και ο Βασίλης Μπόσμος (εγγο-
νός Αχιλλέα Καλλιμογιάννη) απόκτησαν αγόρι.
4-9-20: Το ζευγάρι Αικατερίνης Χρυσοστόμου
Σταύρου και Παναγιώτη Στασινόπουλου από-
κτησαν κορίτσι.
22-9-20: Το ζευγάρι Χριστίνας Χρήστου Γεωρ-
γογιάννη και Αργύρη Δημητρόπουλου απόκτη-
σαν αγόρι στην Αστόρια Αμερικής.
25-9-20: Το ζευγάρι Δάκη και Δήμητρας Μουρ-
γελά απόκτησαν αγόρι. (Εγγόνι Ανδρέα και Αλε-
ξάνδρας Μουργελά).
29-9-20: Το ζευγάρι Βασίλη Χρυσοστόμου Σταύ-
ρου και Κατερίνας Κοπαλίδη απόκτησαν αγόρι.

Γάμοι
10-7-20: Η Γεωργία Κωνσταντίνου Κασσάρα
παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Ευθυμίου. Ακο-
λούθησε δεξίωση στο κτήμα Λυκάκου.
17-7-20: Ο Γιάννης Κωνσταντίνου Λυκάκης παν-
τρεύτηκε την Φανή Πολυμενέρη. Ακολούθησε
δεξίωση στο κτήμα Λυκάκου.
29-7-20: Ο Γιώργος Κωνσταντίνου Μάνος παν-
τρεύτηκε τη Μαρία Ζεπάτου στο Ναύπλιο.
26-9-20: 

Γάμος και Βάπτιση
26-9-20: Ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνου Κατσά-
ρης παντρεύτηκε τη Θεοδώρα Πεδιαδιτάκη και
βάπτισαν την κόρη τους με το όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ
(εγγονή Δήμητρας Αλέκου Λάμπρη).

Βαπτίσεις
4-7-20: Ο Νίκος και η Μαριλένα Κούτρα (εγγονή
Αχιλλέα Καλλιμογιάννη) βάπτισαν τον γιο τους
με το όνομα ΒΑΣΙΛΗΣ.
18-7-20: Το ζευγάρι Κωνσταντίνου Παναγιώτη
Πλαστήρα και Μαρίας Ζάβαλη βάπτισαν τον γιο
τους με το όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
19-7-20: Το ζεύγος Θεόδωρου Καραβασίλη και
Γιάννας Λάμπρου Κασσάρα βάπτισαν τον γιο
τους με το όνομα ΓΡΗΓΟΡΗΣ.
15-8-20: Το ζευγάρι Κασσάρα Βασιλείου του Δη-
μητρίου και Καλλιόπης Τσόγκα βάπτισαν τον γιο
τους με το όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (εγγόνι Βικτω-
ρίας Γεωργίου – Κασσάρα).
20-8-20: Το ζευγάρι Βασίλη Γεραγόρη και
Βάσως Αναστασίου βάπτισαν τον γιο τους στη
Ροδαυγή με το όνομα ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Νονά: Κάτια
Γιάννη Μάρη).
23-8-20: Το ζευγάρι Χριστόδουλου Γεωργάνου
και Αθηνάς Σπύρου Μάνου βάπτισαν τον γιο
τους με το όνομα ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
31-8-20: Το ζευγάρι Ιωάννας Βαγγέλη Λιαπάτη
και Κωνσταντίνου Μπούκα βάπτισαν την κόρη
τους με το όνομα ΦΩΤΕΙΝΗ.
12-9-20: Το ζευγάρι Βασίλη Πάνου και Μαρίας
Μάρη βάπτισαν τον γιο τους με το όνομα ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ (δισέγγονο Λευτέρη Μάνου).
19-9-20: Το ζευγάρι Γεωργίου και Άννας Νικο-
λάου Σπύρου βάπτισαν την κόρη τους με το
όνομα ΝΙΚΟΛΕΤΑ (Εγγονή Ευδοξίας Σπύρου).
Ο νονός ήταν ο Γιάννης Μιλτιάδη Μάρης.

19-9-20: Το ζευγάρι Άρη και Κατερίνας Κων/νου
Σταύρου βάπτισαν την κόρη τους με το όνομα
ΑΓΑΠΗ – ΕΡΑΣΜΙΑ.
20-9-20: Το ζευγάρι Μάρκου και Έρρικας
Κων/νου Πρέντζα βάπτισαν την κόρη τους με το
όνομα ΒΑΛΕΡΙΑ.

Θάνατοι
19-7-20: Πέθανε ο Χρήστος Χριστογιάννης, σύζυ-
γος Πανάγιως Ζώη από τον Βαθύκαμπο.
25-7-20: Πέθανε η Ανδρομάχη Χρήστου Παπαβα-
σιλείου, ετών 82.
28-7-20: Πέθανε ο Βασίλης Μπαρτζώκας, ετών 85.
14-8-20: Πέθανε ο Ιωάννης Λιαπάτης, 104 ετών.
3-10-20: Πέθανε η Βαγγελή Χρήστου Δημόπου-
λου, 63 ετών, σύζυγος Δημήτρη Καμπουρέλη
(Συνταξιούχος αστυνομικός).
Η κηδεία στη Σκιάθο στις 5-10-20.

Μνημόσυνα
2-8-20: Ετήσιο μνημόσυνο Ελευθερίου Χριστο-
γιάννη στο Σουμέσι.
9-8-20: 40ήμερο μνημόσυνο Ευάγγελου Βέλιου
στα Πιστιανά.
22-8-20: 40ήμερο μνημόσυνο Χρήστου Χριστο-
γιάννη στη Φτέρη.
30-8-20: Ετήσιο μνημόσυνο Αναγνωστάκη Χαρά-
λαμπου (σύζυγος Δήμητρας Σύρρου) στο Πέτα
Άρτας.
30-8-20: 40ήμερο μνημόσυνο Βασίλη Αριστείδη
Μπαρτζώκα.
30-8-20: 40ήμερο μνημόσυνο Ανδρομάχης Χρή-
στου Παπαβασιλείου.
30-8-20: Εξάμηνο μνημόσυνο Ηρακλή Παπαβασι-
λείου.

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
ΚΟΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (γιος Αλεξάνδρας Θεοφάνη
Πλαστήρα): ΑΣΟΕ Αθηνών.
ΜΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη: Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
ΚΟΜΖΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ – ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη: Τμήμα
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιόνιου
Πανεπιστημίου.
ΚΟΜΖΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Λάμπρου: Τμήμα Διαιτο-
λογίας – Διατροφολογίας του Χαροκοπείου Αθη-
νών
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου και της
Παρασκευής (κόρη του Αριστοφάνη Μιχαλόπου-
λου): Σχολή Αστυφυλάκων.
ΝΙΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Γεωργίου και της Φωτει-
νής Κωνσταντίνου Μήτσιου από τα Πιστιανά:
Σχολή Μουσικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΗΣ του Μανώλη και της Τζένης
Χαριλάου Κολλιού: Μαθηματικό Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του Αθανασίου: Τμήμα
Επιστήμης – Διοίκησης – Τεχνολογίας Πανεπιστη-
μίου Πατρών
ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Χρήστου: Τμήμα Μηχα-
νικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-
στημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Σάμου (Εγγονός
Ελευθερίας Νικολάου Αράπη).
ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
και της Λαμπρινής Ελευθερίου Βασιλείου: Τμήμα
Λογιστικής – Χρηματοοικονομικών Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνουν στην Πρέβεζα και ο δίδυμος
αδερφός του ΛΑΜΠΡΟΣ: Τμήμα Ψηφιακών
Μέσων και Επικοινωνίας του Ιόνιου Πανεπιστη-
μίου.
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου:
Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου της Αγγλίας.
ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΑΝΑΚΗ ΑΓΝΗ του Χαραλάμπους στο
Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Αθηνών
(εγγονή Αγνής Διαμάντη -Τζαμακου)

Μεταπτυχιακές σπουδές
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΑΠΗΣ του Βασιλείου και της
Ασπασίας Ντζερεμέ  ολοκλήρωσε τις μεταπτυχια-
κές του σπουδές στη Μαθη  ματική Προτυποποίηση
στις σύγχρονες τεχνολογίες και τη χρηματοοικο-
νομική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Γεώργιος Κ. Μάνος
Από τον Αλκιβιάδη Γιολδάση
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα που είχα την

ευκαιρία, ως πρόεδρος της Αδελφότητας να
γνωρίσω το Γιώργο. Ήταν αρχές του 2013, όταν
μου τηλεφώνησε ο Γιώργος για να με ενημερώ-
σει ότι είναι στη διάθεση της Αδελφότητας για
δημοσίευση στην εφημερίδα, ένα προσωπικό
βιωματικό αφήγημα που αναφέρεται στα ήθη
και τις παραδόσεις της παλαιάς Νησίστας.
Με αφορμή τις δημοσιεύσεις των κειμένων

στην εφημερίδα, είχα την τύχη να συνομιλώ
κατά καιρούς με το Γιώργο για τα θέματα που
αναφέρονται στα κείμενά του και μου δόθηκε
έτσι η δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά το
Γιώργο και να διαπιστώσω την αγάπη και τη νο-
σταλγία του για τους ανθρώπους, αλλά και τον
τρόπο ζωής της εποχής εκείνης. Μια αγάπη και
πικρή νοσταλγία που είναι διάχυτη στα κείμενά
του και χαράχθηκε ανεξίτηλα στη νεανική ψυχή
του, από τον ενθουσιασμό και τους οραματι-
σμούς της εποχής εκείνης.
Τα κείμενα αυτά ο Γιώργος σκόπευε αρχικά να

τα ενοποιήσει και να εκδόσει ένα σχετικό βι-
βλίο, αλλά όπως και ο ίδιος αναφέρει κάποια γε-
γονότα της ζωής του τον ξεπέρασαν και η
επιθυμία αυτή ξεθύμανε με τον καιρό.
Ωστόσο τα περισσότερα σχεδόν από τα «βιωμα-
τικά αφηγήματα» του Γιώργου έχουν δημοσιευ-
θεί κατά καιρούς στην εφημερίδα της
Αδελφότητας και είναι έτσι διαθέσιμα για ανά-
γνωση από τους χωριανούς. Συγκεκριμένα τα
κείμενά του έχουν δημοσιευθεί στα φύλλα: 131-
132-133-134-135-137-138-139-146-148-149-150-
151-152-153-154-155.
Ο Γιώργος έστειλε και ένα ποίημά του για δη-

μοσίευση με τίτλο «Η επίγεια αθανασία του Παπ-
πού» που γράφτηκε στις 5 Ιανουαρίου του 2013
και αποτελεί ένα αποχαιρετιστήριο στον εγγονό
του Δημοσθένη, 7 μηνών τότε. Το ποίημα αυτό
μαζί με ένα από τα τελευταία κείμενά του θα δη-
μοσιευθούν, στη μνήμη του, στο παρόν τεύχος. 
Αγαπητέ Γιώργο σε ευχαριστούμε για τον τρόπο
που διάλεξες να επικοινωνήσεις με όλους τους
χωριανούς μας και μας έκανες να ξαναζήσουμε
και να αναπολήσουμε, μέσα από τα αφηγήματά
σου, στιγμές και γεγονότα μια άλλης εποχής όχι
τόσο μακρινής χρονικά, αλλά τόσο όμορφης και
διαφορετικής από τη σημερινή.
Καλό σου ταξείδι Γιώργο, θα υπάρχεις πάντα

και θα ζεις στις ψυχές μας μέσα από τα αφηγή-
ματά σου που μας κληροδότησες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΔΑ

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας παρακαλεί
θερμά όσους επιθυμούν να αποστέλλουν
άρθρο για δημοσίεσυη στα emails που
ακολουθούν (ταυτόχρονα και στα τρία)
για την εύρυθμη λειτουργία και οργά-
νωση της έκδοσης της εφημερίδας:
1) adrodavgis@gmail.com: ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΟΣ,
Πρόεδρος Αδελφότητας
2) eplastira@yahoo.gr: ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΕΝΗ,
Αντιπρόεδρος Αδελφότητας και Μέλος
της Συντακτικής Επιτροπής
3) vasparra@gmail.com: ΠΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
Αρχισυντάκτρια

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας, αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει την κ. ΑΡΑΠΗ
ΡΕΝΑ, μέλος της ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ της έκδοσης εφημερίδας «Η Ρο-
δαυγή» για τη μέγιστη συμβολή της: 1) στη
συγκέντρωση των συνδρομών των μελών
και 2) τη συλλογή των ειδήσεων από την
κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών κάτω
από τις αντίξοες συνθήκες που επικρα-
τούν εξαιτίας του Κορονοϊού (Covid-19).

Το ΔΣ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς  και φίλους της Ρο-
δαυγής που στηρίζουν το σύλλογό μας στην έκδοση της εφημερίδας. Για να συνεχιστεί η έκ-
δοσή 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 ταχυδρομείου (αλλαγή δι-
εύθυνσης, λάθος ταχυδρομείου κλπ.) μπορεί να την αναζητήσει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
της Αδελφότητας που υπάρχει στην πρώτη σελίδα, στην επιλογή «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗ-
ΜΕΡΙΔΑΣ» ΤΟ Δ.Σ.

Από Ελλάδα:
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking

178/001501-65
ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165BIC: ETHNGRAA

Η Αλεξίου Δήμητρα
του Βασιλείου και
της Μαρίτσας Τά-
σιου και ο Μπέλλος
Δημήτριος του Στυ-
λιανού και της Χρι-
στιάνας Ζούκα
ενώθηκαν με τα
ιερά δεσμά του
γάμου σε μια σεμνή
πολιτική τελετή στη
Πάργα. Το ζευγάρι
παντρεύτηκε στον

ίδιο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε και η δε-
ξίωση σε ένα κέντρο με θέα την παραλία του
Λίχνου. 
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Σημ. Πάντα έχει εφαρμογή το «σκύβω κοιτάζω μέσα μου κι
ανατριχιάζω». Με τη φράση αυτή αρχίζει το βιβλίο του, «Ανα-
φορά στον Γκρέκο», ο μεγάλος Ν. Καζαντζάκης.

...Η εφημερίδα Ροδαυγή έχει επιστολικό χα-
ρακτήρα. Όταν λαβαίνεις δηλαδή στα χέρια
σου την εφημερίδα Ροδαυγή είναι σαν να
λαβαίνεις μια επιστολή (γράμμα) από συγγε-
νείς και φίλους συγχωριανούς. Οι επιστολές
σήμερα έχουν καταργηθεί ως μέσον επικοι-
νωνίας γι’ αυτό καταργήθηκε και η επικοινω-
νία, μεταξύ των ανθρώπων...

Την εφημερίδα Ροδαυγή, την χαίρονται επομένως όλοι όσοι
έχουν ρίζες από τη Ροδαυγή και κυρίως την χαίρονται αυτοί
τους οποίους έχουμε ξεχάσει ότι είναι Ροδαυγιώτες και οι
οποίοι έχουν χάσει ή δεν επιδιώκουν καμία επαφή με το χωριό.
Βέβαια αυτό δεν ισχύει για τους Ροδαυγιώτες που έχουν αλ-
λοτριωθεί. Αλλοτρίωση είναι η απομάκρυνση από τον χώρο
των εμπειριών μας και των συναισθημάτων μας.
Με την έννοια του επιστολικού χαρακτήρα της εφημερίδας

Ροδαυγή έγραψα και τις σημειώσεις αυτές. Το γράφημα αυτό
είναι συρραφή παλιών σημειώσεων τις οποίες βρήκα τυχαία
σε κάποιο συρτάρι μου. Τις σημειώσεις αυτές τις τροποποίησα
ελαφρώς για νάναι επίκαιρες και τις δακτυλογράφησα. Από
παλιά είχα σκοπό και επιθυμία για να εκδώσω ένα βιβλίο για τη
Ροδαυγή, αλλά σήμερα η επιθυμία αυτή ξεθύμανε. (Σ’ όλους
ξεθυμαίνουν επιθυμίες που είχαμε παλιότερα, ιδίως όταν μας
κουράζουν διάφορα απωθούντα συναισθήματα).
Έτσι θα έχω και κάποια επιείκεια από τον αναγνώστη των ση-
μειώσεων αυτών που θα με τιμήσει διαβάζοντάς τες, διότι η
δημοσίευση των σημειώσεων μου αυτών άλλον σκοπό δεν
έχουν παρά μόνο την συμβολή μου στον επιστολικό χαρα-
κτήρα της εφημερίδας Ροδαυγής.
...Η περιοχή μας και η Νησίστα επί χίλια και πλέον χρόνια υπέ-
φερε από τις ληστρικές επιδρομές Σλάβων (600 μ.Χ. και 1200
μ.Χ.), Αλβανών (1300 μ.Χ.), Τούρκων (1390 μ.Χ.) και για την εκ-
μετάλλευση των Βενετών (από το 1200 μ.Χ.). Διασώζονται και
σήμερα σχετικά ενεργά σλάβικα, αρβανίτικα, τουρκικά και βε-
νετικά επώνυμα των κατοίκων. Οι λιγοστοί τότε ντόπιοι κάτοι-
κοι (Έλληνες) παρόλο ότι υφίσταντο αφόρητες καταπιέσεις,
παρόλο ότι για να επιβιώσουν αναγκάζονται ακόμα και να συ-
νεργαστούν με τους εκάστοτε επιδρομείς, εν τούτοις όχι μόνο
διατήρησαν την ελληνικότητά τους, αλλά αφομοίωσαν και
όσους από τους εκάστοτε επιδρομείς παρέμειναν στο χωριό
μας. Αυτό οφείλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και μόνον.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι παγκοσμίως ο πιο μακρόβιος
ενεργός οργανισμός με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 1.800
χρόνια!!! (Με επίσημη αφετηρία μέτρησης το 320 μ.Χ. που
πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ιερά Σύνοδος της Νίκαιας). Έχει
κατά συνέπεια τεράστια διοικητική εμπειρία. Βασικό συστατικό
κοσμικό της στοιχείο είναι η ελληνικότητα (όλα τα ιερά της

κείμενα στο πρωτότυπο είναι γραμμένα στην ελληνική
γλώσσα) και στα κείμενα αυτά, ιδίως μετά το 320 μ.Χ. οι πατέ-
ρες της Εκκλησίας μας αφομοίωσαν και όλες τις αξίες του αρ-
χαίου ελληνικού πολιτισμού, και διαμόρφωσαν τις λεγόμενες
ελληνοχριστιανικές αξίες. 
Ακόμα και ο θεσμός του αφορισμού (ένα παράδειγμα για το

χωριό μας θα πούμε παρακάτω) ο οποίος σήμερα επικρίνεται,
σαν παγανιστικό και απάνθρωπο μέσο τρομοκρατίας των πι-
στών, συνέβαλε στη διατήρηση των ελληνοχριστιανικών
ιδεών. Έτσι η Εκκλησία μας διέσωσε και την ελληνική γλώσσα
και τα όποια λιγοστά ελληνοχριστιανικά ιδεώδη αργοσα-
λεύουν ακόμα μέσα στα μυαλά μας.
Το εκπληκτικό λοιπόν εν προκειμένω είναι ότι οι παλιοί χωρια-
νοί μας και οι παππούδες μας, χρησιμοποιούσαν πολλές αρ-
χαίες λέξεις τις οποίες εμείς οι εξευρωπαϊσμένοι τις
περιγελούσαμε τις λέξεις αυτές σαν χωριάτικες. Π.χ. η πεθερά
δεν διέταξε τη νύφη να σερβίρει το φαγητό αλλά την διέταξε
«να κενώσει τ’ αγγειά» να φάμε. Το κουτάλι το έλεγε «χλιάρι»
από το κοχλυάριον το τοποθετούσε στον «χλιαρολόγο», όταν
ήθελε να την προσέξεις σου έλεγε «ακούρμαξε» (αρχ. ακρο-
ώμαι) και όχι άκουσε. Διαφορετική έννοια έχει το ακροώμαι
από το ακούω. Ακούω σημαίνει ότι διεγείρω το αισθητήριο της
ακοής, ενώ ακροώμαι σημαίνει όταν το αισθητήριο της ακοής
το κατευθύνω σε ορισμένη πηγή για να καταλάβω το νόημα.
Η γιαγιά μας όταν ζητούσε ένα μικρό κομμάτι ψωμί, σου έλεγε
«δομ’ έναν κόθρο!!! ψωμί». Εκπληκτικό διότι στα αρχαία ελλη-
νικά το ταψί λέγεται κόθουρος. 
Τα σκυλιά όταν δάγκωναν το ψωμί το «λόβιαζαν» από το αρχ.
λοβάομαι που θα πει μολύνομαι, έβριζαν δε οι γιαγιάδες και
καμιά φορά με τη φράση «μωρί λόβα τ’ διαόλου». Έβαζαν τα
νεογέννητα κατσίκια για προστήλασμα «προς θηλασμό», υπο-
λόγιζαν τις αποστάσεις με αντίκιασμα από το «αντίκειμαι», η
κόρη μου παντρεύτηκε και πήγε «κίθι» στα Μανέϊκα «από το
εκείθεν» και πολλές άλλες λέξεις όπως «τις οίδε» πότε θα σε
ξαναδώ, «ξάμωσε» και πήγε να με βαρέσ’ κ.λ.π.
Αλλά και την ίδια την ζωή την έβλεπαν σαν μια πορεία από τη
γέννηση προς το θάνατο όπως ακριβώς το λέει ο μεγάλος Ν.
Καζαντζάκης στο βιβλίο του «Ασκητική: «Ξεκίνησα από μια
σκοτεινή τρύπα που λέγεται μήτρα και οδεύω σε άλλη μια σκο-
τεινή τρύπα που λέγεται μνήμα. Και τη διαδρομή αυτή τη λένε
ζωή». Έτσι η γιαγιά μας δεν ρωτούσε όπως ρωτάμε σήμερα τι
κάνεις (κατά μετάφραση του Αγγλικού How do you do» αλλά
ρωτούσε «πώς πορεύεσαι», «πως τα πορεύετε». Όλα ήταν μια
διαδρομή. 
Στο ποτάμι δεν υπήρχε πέρασμα σε ρηχά νερά αλλά «πόρος»,
τα μαντριά δεν είχαν πόρτα για να μπαινοβγαίνουν τα ζώα,
αλλά είχαν «ποριά» κ.λ.π. Μπήκα όμως ανεπίτρεπτα σε χωρά-
φια ειδικών επιστημόνων αλλά το κάνω για να μείνει κάτι γρα-
πτό από την ντοπιολαλιά μας, την αρχαιογενή ντοπιολαλιά
μας... Άρτα 15-2-2013

Γεώργιος Κ. Μάνος       Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Η επίγεια αθανασία του παππού  
(Στον  εγγονό μου Δημοσθένη 7 μηνών,
που ήρθε πριν κι έφυγε μετά τις γιορτές

και έτσι θα γίνεται μέχρι…)
Να φύγεις όταν λείπω απ’ το σπίτι

κι όταν γυρίσω να μη σε βρω
να λέω πως είσαι ακόμα στην πλατεία 

με τη θεία τη Λουκία 
και να σε καρτερώ.

Να φύγεις όταν λείπω απ’ το σπίτι
κι όταν γυρίσω να μη σε βρω

να λέω πως έχω τον καιρό 
σε λίγο που θα σε δω

το βλέμμα μου να κάνω πιο απαλό
να μη σε γρατσουνίσει

σαν σε γλυκοθωρώ.
Να φύγεις όταν λείπω απ’ το σπίτι

κι όταν γυρίσω να μη σε βρω
πολύ ψηλά όμως θα βλέπω τον αετό

που τα γαλάζια μάτια του ρουφούν τον ουρανό, τον γαλανό
στο σπίτι να τον φέρουν

και θα τον καρτερώ.
Να φύγεις όταν λείπω απ’ το σπίτι

κι αν δεν γυρίσω με τον καιρό
κι ούτε με βρεις κι ούτε σε βρω

και όλοι θα λεν πως λείπω πια, παντοτινά
πες στη μαμά, στο θείο, στη θεία και στη γιαγιά:
Να μη με ψάχνουν να με βρουν στον ουρανό.

Να μη με ψάχνουν να με βρουν μες στα βουνά τα μακρινά.
Να μην με ψάχνουν να με βρουν μες στη γαλάζια θάλασσα, βαθιά.

Να μη με ψάχνουν να με βρουν μες τη φωτιά.
Να μη με ψάχνουν να με βρουν, δεν είμαι μακριά.

Εσύ το ξέρεις πως δεν ζω 
στον τόπο λησμονιάς τον μακρινό.

Εσύ το ξέρεις πως είμαι εδώ
μέσα στο βλέμμα σου το γαλανό το φωτεινό

εκεί θα υπάρχω εκεί θα ζω.
                                                                     Άρτα 5 Ιανουαρίου 2013  
                                                         Ο παππούς σου Γιώργος Μάνος

Φαντάζομαι να μην σας κουράσω με τις λίγες εντυπώσεις
που γυρίζουν στο μυαλό μου κατά την παραμονή μου στη
καυτερή Ροδαυγή το περασμένο Καλοκαίρι. Τέλος του κα-
λοκαιριού, τέλος εποχής, από Αύγουστο Χειμώνα.
Με τον ερχομό του Φθινοπώρου, ο κόσμος εγκατέλειψε

την παραλία, οι παραθεριστές γύρισαν στις δουλειές τους,
η επαρχία άδειασε και εσύ επιστρέφεις στη ρουτίνα. Να
αντιμετωπίσεις τα γράμματα και τους λογαριασμούς που
θα βρεις κάτω από την πόρτα, τα έξοδα, σχολικά, οικογε-
νειακά, υποσχέσεις, δεσμεύσεις και άλλα. Προσδοκεί κά-
ποιος μια βροχούλα μετά το δεκαπενταύγουστο αλλά αυτό
δεν έγινε, όμως η διάθεσις για την παραλία όλο και μικραί-
νει, το καλοκαίρι θέλει να φύγει, ήρθε η ώρα του και παίρ-
νει μαζί του τις όμορφες συναντήσεις με συγγενείς και
φίλους, τα πανηγύρια και τις ακρογιαλιές. Αφήνει όμως
πίσω του τις όμορφες αναμνήσεις.
Τελικά ο Σεπτέμβρης είναι ένας σκληρός μήνας. Ξαναμ-

παίνεις στη ρουτίνα της ζωής και ξαφνικά συνειδητοποιείς
ότι το καλοκαίρι δεν ξεκουράστηκες αρκετά. Ο Σεπτέμ-
βρης σε βρίσκει απροετοίμαστο και πιθανώς εξαντλημένο,
και οι διακοπές κουράζουν κάποτε!!!
Κουράγιο όμως, ο χρόνος φεύγει γρήγορα. Μέχρις ότου
εξαντληθεί ένα καλοκαίρι έρχεται το άλλο. Ως επίσης και
εμείς μεγαλώνουμε γρήγορα. Έτσι φορτωνόμαστε όχι
μόνον με χρόνια αλλά και αναμνήσεις και έχουμε όμως να
θυμόμαστε περισσότερα.
Ύστερα από χρόνια, οι αναμνήσεις αυτού του καλοκαιριού
του 2019 θα σμίξουν με αναμνήσεις από άλλα καλοκαίρια.
Στο τέλος θα αναρωτιέσαι σε ποιο καλοκαίρι έγινε αυτό
και σε ποιο καλοκαίρι έγινε κάτι άλλο.
Φίλοι και πατριώτες, τέλος εποχής για τώρα, αλλά το κα-
λοκαίρι θα ξανάρθει και θα χαρούμε τις διακοπές και πάλι
στην Ελλάδα το 2020. Πρώτα ο Θεός.
Και κάτι επιπλέον: Λουξ, Φάντα, Άλφα, Heineken, διάλεξε και
πάρε.
Η χώρα μας έχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Τα τοπικά μας
προϊόντα όπως: Ποτά, λαχανικά, κτηνοτροφικά προϊόντα,
ποιοτικώς, είναι παραπλήσια ή και καλύτερα από τα ξένα.
Η κατανάλωσις λοιπόν των τοπικών προϊόντων θα δημιουρ-
γήσει νέες θέσεις εργασίας για Έλληνες και Ελληνίδες.
Και όμως δεν γίνεται έτσι. Βρισκόμενος σε κοσμικό κέν-

τρο στην Άρτα παραγγέλνω μια πορτοκαλάδα Λουξ και μου
λέει ο σερβιτόρος μόνο Φάντα έχουμε. Τι να του πεις
τώρα. Αυτός σερβίρει ό,τι αγοράζει το αφεντικό. Και το
αφεντικό αγοράζει προϊόντα από συγκεκριμένη πολυε-
θνική εταιρεία όπου σύμφωνα με τις παραγγελίες ορι-
σμένα ποσά χρημάτων επιστρέφονται στο κατάστημα ή το
αφεντικό. Έτσι ο ιδιοκτήτης είναι «δεμένος» στη συγκεκρι-
μένη εταιρία και τα Ελληνικά προϊόντα δεν προσφέρονται.
Το ίδιο και με τη μπύρα. Οι Ελληνικές μπύρες όπως: Άλφα,
Βεργίνα, ζ, είναι αρίστης ποιότητας ποτά και στην ίδια τιμή
με τις εισαγόμενες: Κορώνα, Στέλλα ή Heineken.
Σε δύο περιπτώσεις, δοκίμασα να μιλήσω στον ιδιοκτήτη

για το γεγονός πως η προτίμησις των Ελληνικών προϊόν-
των οδηγεί σε ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον για την
πατρίδα μας. Πρόθεσίς μου δεν ήταν ούτε είναι να κάνω
μάθημα σε κανένα, η δε πεισματάρικη απαίδευτη απάν-
τηση «Αν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει πήγαινε αλλού.
Δεν θα μας πεις εσύ τι να κάνουμε», με άφησε άναυδο.
Αναρωτιέσαι κατά πόσο εκτός από τα οικονομικά οφέλη

που προσφέρουν οι πολυεθνικές εταιρείες, ίσως η ξενο-
μανία και η άγνοια οδηγεί στην κατανάλωση ξένων προ-
ϊόντων εις βάρος των Ελληνικών. Τελικά νομίζω ότι εμείς
οι ίδιοι πρέπει να είμαστε καλύτεροι καταναλωτές.

Τ Ε Λ Ο Σ  Ε Π Ο Χ Η Σ                                                             
του Κώστα Αράπη

Τορόντο, Καναδάς 

Με πολλή σχετική Νησιστιώτικη κουβέντα και αφήγηση,
στηριζόμενη σε βιωματικά, γραπτά, ιστορικά και προφορικά ερανίσματα)

Από τον Γιώργο Κ. Μάνο

Κάθε φορά που πορεύομαι σε δρόμους της γενέτει-
ράς μου, η ψυχή μου παλεύει ανάμεσα σε μνήμες και
εικόνες που αφορούν στο παρελθόν και στο παρόν
τους. Και το πάλεμα αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη
συντελεσθείσα αναπόφευκτη αλλαγή, αλλά με ό,τι
αυτοί οι δρόμοι σηματοδοτούν και στους οποίους λίγα
ή πιο πολλά, κατά περίπτωση, έχουν απομείνει, για να
θυμίζουν αυτό, το οποίο η μνήμη φέρνει κάθε φορά
στο προσκήνιο και συνιστούν μέρος της ιστορίας τους. 
Μα, έχουν ιστορία οι δρόμοι; Χωρίς αμφιβολία, ναι!

Διότι, αφότου οι πρώτοι απ’ αυτούς χαράχτηκαν, έγι-
ναν φορείς ανθρώπων, εμπορευμάτων και πολιτισμού!
Μόνο που, αν και όλοι έπαιξαν λίγο πολύ αυτό τον
ρόλο στο μέτρο που τους αναλογούσε, δεν είχαν στο
σύνολό τους την τύχη να μείνουν στην Ιστορία, όπως
για παράδειγμα η Εγνατία οδός, εκείνη του Μεταξιού,
ακόμα και η ιδιότυπη Δίολκος! 
Ένας μικρός, γνωστός σ’ όσους τον βάδισαν δρόμος,
είναι εκείνος, ο οποίος οδηγεί από τη δημοσιά της Ρο-
δαυγής στο Μπέσικο, βρίσκεται σε απόσταση ανα-
πνοής από το πατρικό μου και, αν και δεν καταγράφηκε
στους σημαντικούς της Ιστορίας, έχει τη δική του ιστο-
ρία. Οπωσδήποτε δεν είναι γνωστό πότε χαράχθηκε,
ούτε ποια ήταν η αρχική μορφή του. Με το να συνδέει,
όμως, πολλούς συνοικισμούς, ειδικά τότε που η περι-
φέρεια του χωριού είχε πολύ κόσμο, πρέπει η γένεσή
του να πηγαίνει αρκετά πίσω στον χρόνο. Πάντως, στα
παιδικά μου χρόνια, και όχι μόνο, αποτελούσε σημαν-
τική αρτηρία, στην οποία διακινούνταν άνθρωποι, ζώα,
προϊόντα και μ’ αυτή ως άξονα πραγματοποιούνταν
πλήθος δραστηριοτήτων. Είναι, μάλιστα, τόσο βαθιά
χαραγμένα όλα αυτά στη μνήμη, ώστε συνιστούν ένα
δυναμικό κομμάτι ζωής, το οποίο διεκδικεί με πολλές
αφορμές να ζει στο παρόν. Δύσκολο αυτό, αλλά η διεκ-
δίκηση, διεκδίκηση! Και η πρόκληση να το κάνεις να
ζήσει, όπως πλείστα άλλα, τόσο δυνατή, που η σκέψη
γεννά λέξεις, οι λέξεις φράσεις κι οι φράσεις, βαλμέ-
νες η μια δίπλα στην άλλη, διηγούνται, διηγούνται…
και στον βαθμό που μπορούν, ξαναζωντανεύουν εικό-
νες, ανθρώπους, συναισθήματα,…, τα οποία θαρρού-
σες πως ο χρόνος είχε ξεθωριάσει! Θαρρούσες, όμως,
η ιδιότυπη μηχανή του χρόνου τρέχει πάντα με τους
δικούς της ρυθμούς και συχνά σταματά, όχι για να κα-
τεβούμε απ’ αυτή, αλλά για να κοιτάξουμε πίσω και ν’
αναλογιστούμε τη σημασία όλων εκείνων, που ξεμα-
κραίνουν ή πιο κοντά, αλλά πάντα πίσω βρίσκονται,
όπως κι ο δρόμος, ο οποίος οδηγεί από τη δημοσιά στο
Μπέσικο.
Ο δρόμος – αχ! αυτός ο δρόμος! – ή μάλλον το φαρδύ,
σπαρμένο με πέτρες μονοπάτι, καθώς λόξευε κατηφο-
ρικά από τη δημοσιά, δημιουργούσε στην τομή τους
μια οξεία γωνία που όλο μεγάλωνε κι από ένα σημείο
και μετά έχανες τον λογαριασμό για τον τρόπο, με τον

οποίο αναπτυσσόταν. Στην αρχή, από τη δεξιά μεριά του,
έστεκαν θραψερά πουρνάρια – ακόμα υπάρχουν κάποια
εκεί – που ο μούγκρος* τους κεντούσε όμορφες αποχρώ-
σεις του πράσινου στους κλώνους τους την άνοιξη και οι
αναρριχημένες σ’ αυτά αγράμπελες, με τις λεπτεπίλεπτες
υπόλευκες ταξιανθίες τους, στόλιζαν εμφατικά τα αγκα-
θωτά κλαδιά τους, σκόρπιζαν μεθυστικές μυρουδιές, ενώ
το μελισσολόι, το οποίο ρουφούσε αχόρταγα γύρη, βόμ-
βιζε ακατάπαυστα στην καρδιά του καλοκαιρού. Και
πολλά τιτιβίσματα πουλιών ακούγονταν εκεί, όλο τον
χρόνο, αφού τα πυκνά κλωνάρια τους ήταν κατάλληλος
χώρος για τη δημιουργία φωλεών για την αναπαραγωγή
και κατ’ επέκταση για τη στέγαση των οικογενειών τους.
Στη σειρά, πλάι τους, έστεκε αγέρωχη μια τεράστια κα-

ρυδιά, της οποίας τον κορμό δεν αρκούσαν δυο ανοιχτές
αγκαλιές, για να τον περικλείσουν. Για πολλά χρόνια υψω-
νόταν περήφανη εκεί και κάθε χρόνο γέμιζε σακιά με
τους καρπούς της! Μια θεομηνία, όμως, – μα, τι θεομηνία
ήταν αυτή! – την έριξε κάτω από ρίζα, όπως από ξαφνική,
αναπάντεχη αρρώστια πεθαίνει γυναίκα δυνατή και γό-
νιμη, ενώ όλοι αναμένουν απ’ αυτή να τους μοιράνει με
τα πλούτη του κορμιού και της ψυχής της. 
Στον όχτο, αντίκρυ απ’ αυτά, κρέμονταν βάτοι, οι οποίοι

την άνοιξη στολίζονταν με υπέροχα άνθη, ενώ το καλο-
καίρι γέμιζαν με ώριμους χυμώδεις καρπούς, τους οποί-
ους βουλιμικά γευόμασταν. Στην άκρη του μονοπατιού,
όχι μακριά πολύ από κει όπου κρέμονταν οι βάτοι, μαζί με
άλλη άγρια βλάστηση, υπήρχε ένας ογκόλιθος, ο οποίος
λειτουργούσε ως αποκούμπι για τις γυναίκες, οι οποίες
μετέφεραν στους ώμους τους λογής φορτία. Τις θυμάμαι
να στέκονται με ακουμπισμένο κάποιο φορτίο, ενώ το
πρόσωπό τους, ιδρωμένο και αναψοκοκκινισμένο, μαρτυ-
ρούσε τον μόχθο της ανηφορικής κοπιώδους πορείας
τους. Συχνά είχαν μαζί τους κάποιο παιδί, στο οποίο έλε-
γαν κουβεντούλες, ή κάποιο ζωντανό δεμένο με τριχιά
από τη ζώνη της ποδιάς τους, ενώ τα χέρια τους, τα οποία
ήταν αμάθητα στη σχόλη και την τεμπελιά, έπλεκαν ή
έγνεθαν, και τα κουρασμένα πόδια τους, ποδεμένα με πα-
πούτσια από καουτσούκ, πετούσαν φλόγες. Έχουν περά-
σει πολλά χρόνια από τότε, ο ογκόλιθος έπεσε θύμα της
διάνοιξης του δρόμου, αλλά οι μορφές και τα ονόματα
αυτών των γυναικών δεν έσβησαν από τη μνήμη μου.
Πώς μπορείς να ξεχάσεις αυτές τις ιέρειες της ζωής, οι
οποίες είχαν αφιερώσει κάθε ικμάδα του σώματός τους,
τη ζωή τους ολόκληρη, στην οικογένεια, στους συγγε-
νείς, στην κοινότητα! Δεν μπορείς! 

συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Μικρά ταξίδια
Από τη δημοσιά

στο Μπέσικο 
της Παναγιώτας Π. Λάμπρη

http://users.sch.gr/panlampri/
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Σε μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα, κάτω
από τα μεγάλα και δροσερά πλατάνια
της κατάμεστης πλατείας της Ροδαυγής,
έγινε την Κυριακή 9 Αυγούστου το πρωί
η παρουσίαση του βιβλίου – λευκώματος
«Ροδαυγή, ένα ταξίδι στο χτες», που
έγραψε ο Χρήστος Σταύρος και κυκλο-
φόρησε πριν λίγες μέρες από τις... εκδό-
σεις «Εντύπωσις». Την παρουσίαση του
βιβλίου διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Ροδαυγής «Η Αγία Παρασκευή»

με τη συνεργασία της
Κοινότητας Ροδαυγής
του Δήμου Αρταίων. 
Για τον συγγραφέα και

το βιβλίο μίλησε η φιλό-
λογος εκ Ροδαυγής
Ελένη Παπαβασιλείου, η
οποία επικεντρώθηκε
στη σοβαρότητα και την
ιστορικότητα που δια-
περνά το βιβλίο – λεύ-
κωμα του Χρήστου
Σταύρου. Υπογράμμισε
πως ο συγγραφέας διέ-
θεσε πολύ χρόνο και
πολύ κόπο για να κρατά

στα χέρια του έναν καλαίσθητο τόμο,
που θα ταξιδέψει τη Ροδαυγή προς το
μέλλον. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Νίκος Λιόν-
τος, Aντιδήμαρχος πολιτισμού του
Δήμου Αρταίων, ο Θεοφάνης Κίτσος,
Πρόεδρος της Κοινότητας Ροδαυγής, η
Δήμητρα Αλεξίου, Γενική Γραμματέας
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής,
και ο Σπύρος Μάνος, Πρόεδρος της
Αδελφότητας Ροδαυγής Αθήνας. 

Η Κυριακή, 9/08/20, αποτέλεσε «Ημέρα πολιτισμού για την
Ροδαυγή μας» μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για το
χωριό μας, αρχής γενομένης με την επιτυχημένη διεξαγωγή
της αιμοδοσίας που αναδεικνύει την αγάπη στον συνάν-
θρωπο και τη διάθεση για αλληλοβοήθεια. 
Σεβόμενοι όλοι τα νέα μέτρα πρόληψης και υγιεινής, διατη-
ρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των παρευ-
ρισκόμενων… αλλά όχι οι αποστάσεις από όσα μας ενώνουν!!!
Παράλληλα, και κάτω από τα πλατάνια της πλατείας μας, ο

Πολιτιστικός Σύλλογος, «Η Αγία Παρα-
σκευή», διοργάνωσε σε συνεργασία με τις
εκδόσεις Υδροπλάνο, την παρουσίαση των
παιδικών  βιβλίων της Ροδαυγιώτισσας εκ-
παιδευτικού-συγγραφέως Δρ Αγγελικής
Μάνου, «Η Νεράιδα Ευγενία και το Τζίνι
Βοηθεία!» και «Ο παππούς και η γιαγιά θέ-
λουνε μια αγκαλιά». 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Νίκος Λιόν-

τος, αντιδήμαρχος πολιτισμού του δήμου
Αρταίων, ο Θεοφάνης Κίτσος, πρόεδρος
της κοινότητας Ροδαυγής ενώ συντόνισε
και προλόγισε ο Δημήτρης Βλαχοπάνος,
φιλόλογος – συγγραφέας. 
Η Αγγελική Μάνου, παρουσιάζοντας το

παραμύθι της «Η Νεράιδα Ευγενία και το
Τζίνι Βοηθεία!» αναφέρθηκε στην αξία
της ευγένειας και της «γενναίας επιλο-
γής», «αντί απλώς να καβγαδίζουμε και να
κατηγορούμε ο ένας τον άλλο, να συνερ-
γαζόμαστε και να βρίσκουμε λύσεις στα
προβλήματά μας». Ιδιαίτερη αίσθηση προ-
κάλεσε το μήνυμα συλλογικότητας κι αλληλοβοήθειας που
περικλείει το σύνθημα που αναφέρεται στις σελίδες του βι-
βλίου της: «Όσα δεν μπορώ εγώ, όσα δεν μπορείς εσύ, τα
μπορούμε εγώ κι εσύ!!! Εμπρός… βοηθάμε όλοι μαζί!».
Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός-συγγραφέας, παρουσιάζον-

τας το παραμύθι της «Ο παππούς και η γιαγιά θέλουνε μια αγ-
καλιά»,  μίλησε στην καρδιά μας με τρόπο άμεσο, λέγοντας
αλήθειες ουσιαστικές βγαλμένες από την ψυχή μας, αναφε-
ρόμενη στη σχέση παππούδων/γιαγιάδων και εγγονών, μιας
σχέση αλήθειας και έμπνευσης κι απάντησε σε ερωτήματα
όπως: Τι γίνεται όταν η σχέση παππούδων / γιαγιάδων - εγγο-

νών κλονίζεται από τα γηρατειά ή κάποια ασθένεια και πώς
μπορούμε να είμαστε ενσυναισθητικοί απέναντι στους ηλι-
κιωμένους; Το παραμύθι που φωτογραφίζει τη νόσο του
Alzheimer, αλλά και τα λόγια της συγγραφέως συγκίνησαν ιδι-
αίτερα, εκτός από τα παιδιά, και τους παρευρισκόμενους της
τρίτης ηλικίας, μετά και από σύντομη νοσταλγική αναφορά
της Αγγελικής στους δικούς της παππούδες / γιαγιάδες και
τις αναμνήσεις των παιδικών της χρόνων από το χωριό μας.
Η έκπληξη της εκδήλωσης ήταν η δραματοποίηση των παρα-

μυθιών της συγγραφέως, από την εκπαι-
δευτικό Ζαχαρένια Σταύρου, η οποία,
αφού έκανε το καλωσόρισμα με στίχους
παρμένους από το θεατρικό που έγραψε
η Αγγελική Μάνου και συνοδεύει το παρα-
μύθι  «Η Nεράιδα Ευγενία και το τζίνι Βοη-
θεία!», αφηγήθηκε με παραστατικό τρόπο
αλλά και τραγούδησε με συνοδεία τυμπά-
νου και μεταλλόφωνου, στίχους από το
παραμύθι «Ο παππούς και η γιαγιά θέ-
λουνε μια αγκαλιά».
Μετά την παρουσίαση, η συγγραφέας Αγ-
γελική Μάνου, προσκάλεσε τα παιδιά
κάθε ηλικίας να ακολουθήσουν το ουρά-
νιο τόξο που ήταν «κρυμμένο» στην εί-
σοδο της πλατείας και όλοι μαζί με την
ενέργεια της «Νεράιδας Ευγενίας και του
τζίνι Βοηθείας!» «άγγιξαν» συναισθημα-
τικά «τους παππούδες και τις γιαγιάδες
που θέλουνε μια αγκαλιά», εκφράζοντας
λέξεις, σκέψεις και συναισθήματα, τα
οποία αποτυπώθηκαν δημιουργικά κι ευ-

φάνταστα σε μια όμορφη αφίσα με την ενθάρρυνση της συγ-
γραφέως και της Ζαχαρένιας Σταύρου.
Κι όταν τα παιδιά παίρνουν το λόγο χαράσσονται νέοι δρό-
μοι…
Εκτός της Αγγελικής Μάνου, η οποία δώρισε τα βιβλία της

στη Βιβλιοθήκη του χωριού μας, οι εκδόσεις Υδροπλάνο προ-
χώρησαν σε δωρεά τριών ακόμη παιδικών βιβλίων με αφιέ-
ρωση στους μικρούς μας βιβλιοφάγους.
Καλοτάξιδα τα βιβλία της συντοπίτισσάς μας!

Το Διοικ. Συμβούλιο του Πολιτιστικού  Συλλόγου Ροδαυ-
γής, ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές αιμοδότες, οι
οποίοι προσήλθαν στην ετήσια  αιμοδοσία στο ιατρείο
του χωριού,  Κυριακή  9 Αυγούστου, για την προσφορά
τους αυτή, η οποία αποτελεί  ύψιστη πράξη ανθρωπιάς,
πράξη ζωής και πραγματικής αγάπης για τους συνανθρώ-
πους μας και τους συγχωριανούς μας.
Ο αριθμός των αιμοδοτών φέτος ήταν ικανοποιητικός

και η διάθεση προσφοράς  συγκινητική και αξίζουν συγ-
χαρητήρια σε όλους αυτούς που στηρίζουν σχεδόν κάθε
χρόνο την κοινωνική και ανθρώπινη  αυτή δραστηριότητα
του Συλλόγου. Προσήλθαν 24 εθελοντές αιμοδότες  και
ύστερα από ιατρικό  έλεγχο που προηγήθηκε, έδωσαν
αίμα 18 άτομα:
              Αλεξίου Χρήστος του Βασιλείου
              Παπαβασιλείου Δημήτριος του Κων.
              Πλαστήρας Κων/νος του Παν.
              Γούλας Χρήστος του Κων.
              Γιαννούλας  Θεόδωρος του Γεωργίου
              Φούκας Περικλής του Γεωργίου
              Φούκας Δημήτριος – Απόστολος  του Περικλή
              Μάρης Ιωάννης του Αναστασίου
              Δοσούλας Παναγιώτης του Δημητρίου
              Τσάγκας Χρυσόστομος του Ιωάννη
              Ζαρκάδας Χρήστος του Στεφάνου
              Αλεξίου Δήμητρα του Βασιλείου
              Πλαστήρας Παναγιώτης του Νικολάου
              Χασκή Μαρία του Γεωργίου
              Μάνος Ιωάννης του Γεωργίου
              Μουργελάς Ανδρέας του Τριάδη
              Καλλιμογιάννης Παύλος του Γεωργίου
              Κίτσιου Γεωργία του Ιωάννη

τεία του χωριού πραγματοποιήθηκε η παρου-
σίαση του βιβλίου-φωτογραφικού λευκώμα-
τος «ΡΟΔΑΥΓΗ,
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ
ΧΘΕΣ» του κ. Χρή-
στου Σταύρου,
τέως προέδρου
του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ροδαυ-
γής. Η εκδήλωση
ξεκίνησε λίγο μετά
τις 12 με αρκετό
κόσμο να κάθεται
στα τραπέζια που
παραχωρήθηκαν
από τα μαγαζιά της
πλατείας. Το φω-
τογραφικό λεύ-
κωμα που
επιμελήθηκε ο κ.
Σταύρου αποτέ-
λεσε ένα έργο
χρόνων. Ο ίδιος
εδώ και χρόνια
έχοντας ως πυξίδα
την αγάπη του για
το χωριό συνέλεγε
παλιές  φωτογραφίες από οικογενειακές
συλλογές.     Το αποτέλεσμα όλης αυτής της
δουλειάς ήταν το φωτογραφικό λεύκωμα
«ΡΟΔΑΥΓΗ, ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΘΕΣ». Το εν
λόγω λεύκωμα, κληρονομιά για το χωριό
μας, είναι χωρισμένο σε ενότητες που περι-

γράφουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής του
ανθρώπου, από τη γέννηση έως το θάνατο

ενώ κάθε φωτο-
γραφία συνο-
δεύεται από
διευκρινιστική λε-
ζάντα με στοιχεία
για τα πρόσωπα,
τον τόπο και τον
τύπο της εκδήλω-
σης. Η εκδήλωση
πλαισιώθηκε από
τις ομιλίες του κ.
Χρήστου Βλαχο-
πάνου, φιλολόγου
και συγγραφέα,
της κ. Ελένης Πα-
παβασιλείου, φι-
λολόγου, της κ.
Δήμητρας Αλε-
ξίου, μαθηματι-
κού και Γενικής
Γραμματέως του
Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Ροδαυγής,
και  του κ. Φάνη
Κίτσιου, Πρό-

εδρου της Κοινότητας Ροδαυγής. Την εκδή-
λωση συμπλήρωνε η αφήγηση της κ. Ζωής
Μπαρτζώκα, σκηνοθέτιδος.
Η ατμόσφαιρα ήταν άκρως συγκινητική με

το πλήθος να παρατηρεί με νοσταλγία τις
φωτογραφίες των προγόνων τους, ανθρώ-

πων που πολλών εξ
αυτών δεν είχαμε την
τύχη να γνωρίσουμε.
Παράλληλα με την πα-
ρουσίαση έλαβε χώρα η
προκαθορισμένη αιμο-
δοσία, με αρκετούς αι-
μοδότες να δίνουν το
παρόν και να στηρίζουν
για ακόμη μία φορά την
κίνηση του Συλλόγου.
Στις 16 Αυγούστου και

ημέρα Κυριακή, ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Ρο-
δαυγής με τη στήριξη
των κατοίκων του συ-
νοικισμού Κερασίτσας
απένειμε το βραβείο
του πρώτου επιτυχόντα στις Πανελλαδικές
εξετάσεις. Το βραβείο πήρε ο Στυλιανός
Σύρρος του Ιωάννη και της Χαράς Καλλιμο-
γιάννη που πέτυχε με 14824 μόρια στο
Τμήμα Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων. Την απονομή έκανε η κ.
Ρένα Αράπη εκ μέρους των κατοίκων του
συνοικισμού Κερασίτσας ενώ το χρηματικό
ποσό που δόθηκε ήταν 400 ευρώ.  

Κλείνοντας, το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλό-
γου ευχαριστεί από καρδιάς όσους συνέδρα-
μαν στην περαίωση των φετινών δράσεων.
Ας ελπίσουμε οι καταστάσεις του χρόνου να
είναι πιο ελπιδοφόρες και το καλοκαίρι μας
γεμάτο πολιτιστικά δρώμενα. Προς το παρόν
ας μείνουμε ασφαλείς. 

Με εκτίμηση το
ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής

Αιδεσιμότατοι Πατέρες,
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι εκπρόσωποι της τοπικής

αυτοδιοίκησης, φίλοι προσκεκλημένοι, μέλη του Συλλόγου,
κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού

Συλλόγου Ροδαυγής σας καλωσορίζω σε μια ιδιαιτέρως ση-
μαντική συνάντηση για όλους μας στο χωριό.
Σήμερα, λοιπόν, είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το φω-
τογραφικό λεύκωμα του κ. Χρήστου Σταύρου, πρώην προ-
έδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής, με τίτλο «Ένα
ταξίδι στο χθες».
Ο Χρήστος Σταύρου, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτέλεσε

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Ροδαυ-
γής στην Αθήνα καθώς και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρο-
δαυγής. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Αθήνα
ασχολήθηκε με τις πολιτιστικές δράσεις της αδελφότητας
και μερίμνησε ιδιαίτερα για την ανάδειξη του χορευτικού
τμήματος της Αδελφότητας . Με την επιστροφή του στην
Άρτα παίρνει ενεργό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα του χω-
ριού κάνοντας σπουδαίο έργο αφήνοντας στο σύλλογο μια
μεγάλη κληρονομιά πολιτιστικών δράσεων, όπως η Γιορτή
Κάστανου και Τσίπουρου, το Ροδοφέγγαρο, η αναβίωση του
εθίμου του Λαζάρου αλλά και πολλά άλλα. 
Ο Χρήστος Σταύρου, αν και δεν ανήκει πλέον στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου, παίζει κυρίαρχο ρόλο
τόσο με τις συμβουλές του όσο και με τις πράξεις του. Συμ-
μετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου και βοη-
θάει σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. Ο
ρόλος του σημαντικός και αναντικατάστατος.
Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για κάτι το

οποίο είναι επίσης αναντικατάστατο “Το χθες”, το παρελθόν
μας, οι ρίζες μας. Ο Χρήστος Σταύρου είναι σήμερα εδώ για
να μας θυμίσει τη σημασία να γνωρίζουμε από που προερχό-
μαστε. 
Μέσα από το φωτογραφικό λεύκωμα αποτυπώνονται με σα-
φήνεια όλες τις εκφάνσεις της ζωής του παρελθόντος: η
γέννηση, ο γάμος, τα πανηγύρια, η εργασία, ο θάνατος.
Τελειώνοντας θα ήθελα να κλείσω με μία φράση …..
Μελέτησε το παρελθόν αν θέλεις να ορίσεις το μέλλον.  

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας 
Αλεξίου Δήμητρα

Γενική Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Κ α λ ο κ α ι ρ ι ν έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς

« Η μ έ ρ α  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  γ ι α  τ η ν  Ρ ο δ α υ γ ή  μ α ς »

Παρουσιάστηκε η «Παλιά Ροδαυγή»
στη Ροδαυγή! 

E Y Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Α Ι Μ Ο Δ Ο Τ Ω Ν

συνέχεια από την σελίδα 1

9 / 0 8 / 2 0

Κείμενα του βιβλίου διάβασε με το δικό
της ιδιαίτερο τρόπο η εκ Ροδαυγής Ζωή
Μπαρτζώκα, σκηνοθέτις και άνθρωπος
της τέχνης και του πολιτισμού. Την εκ-
δήλωση συντόνισε και προλόγισε ο Δη-
μήτρης Βλαχοπάνος, φιλόλογος –
συγγραφέας. 
Παίρνοντας το λόγο ο Χρήστος Σταύ-

ρος, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πε-
ριέχει ένα τέτοιο εγχείρημα, αλλά και
στην ικανοποίηση που εισπράττει όταν
το παίρνει στα χέρια του. Και φυσικά ευ-
χαρίστησε από καρδιάς «συγκινημένος»
τόσο τους χωριανούς και τους φίλους
του που τον τίμησαν, όσο και του ομιλη-
τές – παρουσιαστές. 
Η έκπληξη της ημέρας ήταν η τραγου-

δίστρια –νύφη της Ροδαυγής– Κατερίνα
Κατσίγιαννη, η οποία ερμήνευσε α κα-
πέλα το τραγούδι «Τώρα τα πουλιά,
τώρα τα χελιδόνια». 
Η εκδήλωση αφιερώθηκε στη μνήμη του
Βασίλη Οικονόμου, εκπαιδευτικού και
Προέδρου της Αδελφότητας Ροδαυγής
Αθήνας, ο οποίος έφυγε νωρίς απ’ τη
ζωή. Δημήτρης Βλαχοπάνος
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A N A K O I N Ω Σ Η

Κάνουμε γνωστό  στους συγχωριανούς  ότι το
φωτογραφικό λεύκωμα διατίθεται από τον συγγρα-
φέα και από τα καταστήματα του χωριού: Πρατήριο

Άρτου Β. Γεραγόρη και ταβέρνα Ροδαυγής στην
πλατεία 

Την  Κυριακή 16 Αυγούστου 2020, ο Πολιτιστικός σύλλογος
Ροδαυγής «Η Αγία Παρασκευή», πληρώντας όλα τα προ-

βλεπόμενα υγει-
ονομικά μέτρα
για τον κορονοϊό,
σε συνεργασία
με τους απόδη-
μους κατοίκους
Κερασίτσας απέ-
νειμε το βραβείο
στον πρώτο επι-
τυχόντα δημότη
Ροδαυγής και Πι-
στιανών.
Το εφετινό βρα-

βείο πήρε ο φοι
τητής του Τμήμα-
τος Μηχανικών
Ηλεκτρον ικών
Υπολογιστών και
Πληροφορικής
του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων,
Στυλιανό Σύρρο
του Ιωάννη και

της Χαράς Καλλι-
μογιάννη. Το βραβείο αντιστοιχεί σε 400 ευρώ και το παρέ-
δωσε συγκινημένη η κα Ρένα Αράπη.
Κατά την βράβευσή του ο Στέλιος Σύρρος για την βρά-

βευση του, ευχαρίστησε τους κατοίκους Κερασίτσας και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο, αλλά και ην οικογένεια του για
την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια στην εκπλήρωση
του στόχου, που σ αυτή την περίοδο δεν ήταν άλλος από
την εισαγωγή στην παραπάνω Σχολή.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με περιορισμένο

αριθμό παρευρισκόμενων, λόγω των μέτρων κατά της παν-
δημίας, παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θεο-
φάνης Κίτσος και ο σύμβουλος Κώστας Μπόμπολης.

Β ρ ά β ε υ σ ηΒ ρ ά β ε υ σ η

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
Κυκλοφόρησε το καινούργιο βιβλίο της Παναγιώτας Π. Λάμπρη με τον
τίτλο «Σε δρόμους του Νεπάλ» (αυτοέκδοση, Πάτρα 2020). 
Η δημιουργός, η οποία μέχρι τώρα, πέραν άλλων δημοσιεύσεων, έχει
εκδώσει δέκα βιβλία, εκ των οποίων τα πέντε είναι σε ηλεκτρονική
μορφή (e-books), αυτή τη φορά απευθύνεται στους φιλαναγνώστες,
για δεύτερη φορά, με ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Μέσω της αφήγησής
της, τους καλεί να ταξιδέψουν με τα δικά της    μάτια σε σημεία του
Νεπάλ και να γνωρίσουν ιδιαιτερότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς
και της ιδιοπροσωπίας αυτής της χώρας, η οποία είναι φωλιασμένη σε
υπώρειες των κραταιών Ιμαλαΐων.
Και τούτο το βιβλίο της Παναγιώτας Π. Λάμπρη κυκλοφορεί μόνο σε

ηλεκτρονική μορφή, αφιερώνεται «Στους ΕΛΛΗΝΕΣ που ταξιδεύουν
στους αιώνες με το ίδιο ανθεκτικό σκαρί, την αρχέγονη ΕΛΛΑΔΑ!» και
διατίθεται δωρεάν στο αναγνωστικό κοινό. Όποιος, λοιπόν, επιθυμεί
να το μελετήσει ή να το χαρίσει σε φίλους του, μπορεί να το κάνει
μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://issuu.com/pana-
giotalampri/docs/_____________________-_______ 

Γέμισε η πλατεία ποδήλατα! Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας!

Το Χωριό μας γνώρισε μια εικόνα, που όμοια της δύσκολα
θα επαναληφθεί! Μεγάλη υπόθεση να συμπεριληφθεί σε Πα-
νελλήνιο αθλητικό γεγονός. Ποδήλατα παντού από αθλή-
τριες αλλά και από παιδιά. 
Στη συνέχεια η αθλητική δραστηριότητα και οι νικητές ανά

κατηγορία:
Οι αγώνες του Πανελληνίου

Πρωταθλήματος Ποδηλασίας
δρόμου ξεκίνησαν  την Παρα-
σκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020, με
το αγώνισμα της ατομικής χρο-
νομέτρησης σε Άνδρες και  Γυ-
ναίκες.
Ο αγώνας διεξήχθη στον δρόμο

Κωστακιοί - Κορωνησία, με τον
εκπρόσωπο της χώρας μας στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
2021, Πολυχρόνη Τζωρτζάκη, να
κλέβει την παράσταση στους Άν-
δρες, φορώντας τη φανέλα του
Τάλως Χανίων, καθώς τερμάτισε
πρώτος στη διαδρομή των 37,2
χλμ με χρόνο 46:13″. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Αλέξαν-
δρος Αβδελάς του Αίολου με χρόνο 47:48″ και τρίτος ο Πα-
ναγιώτης Καρατσιβής του ΠΓΣ Λάρισας με 48:50″.

Στις Γυναίκες και στη διαδρομή των 27,9 χλμ, πρώτη τερ-
μάτισε η Βαρβάρα Φασόη του Πόρτο Λεόνε με χρόνο 38:16″,
δεύτερη η Αργυρώ Μηλλάκη του Άτλα Ρεθύμνου με χρόνο
39:32″ και τρίτη η Αθηνά Χατζη-
στύλη του ΑΟ Θησέας με χρόνο
40:54″. Τα μετάλλια απονεμήθη-
καν στις νικήτριες το μεσημέρι
του Σαββάτου στην πλατεία Ρο-
δαυγής.
Όσον αφορά τους αθλητές του

Ποδηλατικού Ομίλου Άρτας, ο
Κωνσταντίνος Πρωτόγερος τερ-
μάτισε 44ος με χρόνο 1:00:58»
και ο Αλέξανδρος Μίνος 47ος με
χρόνο 1:03:57″, ενώ ο αρτινός
Γιάννης Παπαχατζάκης που αγω-
νίστηκε με τη φανέλα των Μαχη-
τών Πεύκων, 42ος με χρόνο
1:00:23″.Η Ασημίνα Ιγγλέδου δεν
αγωνίστηκε.
Με επιτυχία συνεχίστηκε  και η επόμενη ημέρα του Πρωτα-

θλήματος, με τον αγώνα αντοχής των Γυναικών και σημείο
εκκίνησης, την πλατεία της Ροδαυγής.
Η Αθηνά Χατζηστύλη αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος,

στον δρόμο αντοχής Γυναικών. Η αθλήτρια του ΑΟ Θησέα,
ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της δεύτερης ημέρας του
Πανελληνίου πρωταθλήματος ποδηλασίας δρόμου Γυναικών,
η οποία τερμάτισε στην 1η θέση με χρόνο 2:41:54.
Στην δεύτερη θέση, βρέθηκε η Βαρβάρα Φασόη του Πόρτο

Λεόνε με χρόνο 2:42:26, ενώ τρίτη, με χρόνο 2:42:40, τερμά-

τισε η Αργυρώ Μηλάκη του Άτλα Ρεθύμνου.
Οι πρώτες έξι θέσεις:

1. Αθηνά Χατζηστύλη (Α.Ο.Θησεάς) 2:41:57
2. Βαρβάρα Φασόη (ΠόρτοΛεόνε) 2:42:26
3. Αργυρώ Μηλάκη (ΆτλαςΡεθύμνου)  2:42:40

4. Κωνσταντίνα Συντζανάκη
(Π.Ο.ΧανίωνΤάλος) 2:43:09
5. Κατερίνα Ελευθεριάδου
(Ελευθεριάδου) 2:45:59
6. Σοφία Λιοδάκη (Π.Ο. Χανίων
Τάλος) 2:46:21 

Οι αθλήτριες διένυσαν 86,9
χλμ, ακολουθώντας την δια-
δρομή – Επαρχιακή οδός Άρτας
Ιωαννίνων (Αγία Βαρβάρα Ρο-
δαυγής) – Περδικάρι – Πλατά-
νια – Κιάφα Αμμοτόπου (αρχή
σιρκουί) – Έλατος – Μαραθο-
βούνι – Επαρχιακή οδός Άρτας-
Χανόπουλου – Βρυσούλες –
Χανόπουλο – Καμπή – Αμμότο-
πος – Κιάφα Αμμότοπου (Χ2

στροφές) – Έλατος – ΓΡΙΜΠΟΒΟ Ι.Ν. Αγ. Νικολάου (Τερμα-
τισμός).

Ο Περικλής Ηλίας του Κρόνου Νίκαιας ήταν ο μεγάλος νι-
κητής στην αντοχή στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδηλα-
σίας δρόμου ανδρών, που διεξήχθη την  3η μέρα.
Ο Ηλίας, ο οποίος έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα στην

ορεινή ποδηλασία, κατάφερε να
ολοκληρώσει τα 156,2 χιλιόμε-
τρα σε χρόνο 4.02.22 αφήνον-
τας πίσω του μεγάλα ονόματα
και “σπεσιαλίστες” του αγωνί-
σματος, σημειώνοντας μια με-
γάλη νίκη. 

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο
περσινός πρωταθλητή Στέλιος
Φαραντάκης, όπου μετά από μια
πολύ καλή εμφάνιση πέρασε τη
γραμμή του τερματισμού σε
χρόνο 4.02.42, ενώ ο Πολυχρό-
νης Τζωρτζάκης, ο οποίος έχει
ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή
του στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, κατέκτησε την τρίτη θέση,

όντας πιο δυνατός στο σπριν από Χριστόπουλο και Κυρια-
κίδη.
Αποτελέσματα εξάδας:

1. Περικλής Ηλίας (Π.ΣΚρόνος)  4.02.22
2. Στέλιος Φαραντάκης (VCPaysdeLouleac)  4.02.4
3. Πολυχρόνης Τζωρτζάκης (Π.ΟΧανίωνΤάλος)  4.04.18
4. ΠαναγιώτηςΧριστόπουλος (Π.ΟΒόλος)4.04.18 
5. Γιάννης Κυριακίδης (Π.ΣΚρόνος)  4.04.18
6. Αναστάσιος Κουρμπέτης (Π.Σ Κρόνος) 4.04.18 

Πηγές: https://podilasia.sports3.gr/arta.gr

συνέχεια από την σελίδα 1
1 6 / 0 8 / 2 0

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του
Συλλόγου Ροδαυγής στο χοροδιδάσκαλο
Γιώργο Κομζιά, ο οποίος επιμελήθηκε την
επιλογή και την αγορά των παρακάτω αν-
τικειμένων: αντικατάσταση πουκαμίσων
και μαντιλιών, 12 γυναικείες κοτσίδες, 12
γυναικεία κοσμήματα κεφαλής (κόπτσες),
12 ανδρικά κουστέκια (κοσμήματα στή-
θους) συνολικού κόστους 1500 ευρώ ώστε
να συμπληρωθούν οι παραδοσιακές στο-
λές που με τόσο κόπο έχουν αγοραστεί με
χρήματα των συγχωριανών μας. Η δράση
αυτή οικονομικά ήρθε εις πέρας από τις
συνδρομές των μελών του χορευτικού
καθώς και από το ταμείο του Συλλόγου.
Για την ιστορία η ανάγκη για την αγορά
των στολών προήλθε από την ιδέα του Μι-
χάλη Σιαφαρίκα για την ίδρυση ενός χο-
ρευτικού στη Ροδαυγή. 
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Συνολικά 520 νέοι οικισμοί προστίθενται
στην κατηγορία των «λευκών περιοχών»,
των περιοχών δηλαδή της ηπειρωτικής
και νησιωτικής χώρας που σήμερα δεν
έχουν ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα, βάσει
νομοσχέδιου του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Μάλιστα, σύμφωνα με το
σχετικό πρόγραμμα προβλέπεται και επι-
χορήγηση των δικαιούχων για την από-
κτηση του αναγκαίου εξοπλισμού και την
οκταετή εγγύησή του. Σημειώνεται ότι
απλοποιείται η διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων από πλευράς των κατοίκων των
λευκών περιοχών. Οι δικαιούχοι θα μπο-
ρούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για
την επιλογή του παρόχου της αρεσκείας
τους και τη λήψη της σχετικής επιχορή-
γησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης
(https://www.gov.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.
Οι οικισμοί της Ηπείρου που θα καλυ-

φθούν με τηλεοπτικό σήμα είναι 47 και
στο νομό Άρτας προστίθενται οι ς: Λιμίνη,
Έλατος, Παντάνασσα, Ροδαυγή, Αθαμά-
νιον, Βουργαρέλι, Μεγάρχη.

Η Ροδαυγή αποκτά
ψηφιακό σήμα

Τα δυο – τρία τελευταία χρόνια όλη η Ελλάδα
βρίσκεται στον αστερισμό του κτηματολογίου.
Όλοι πρέπει να δηλώσουν τα κτήματα και τα

σπίτια τους. Να οριοθετήσουν τις περιουσίες
τους σε χάρτες, να βρουν τα χαρτιά που τα
κατέχουν.
Βέβαια όταν λέμε περιουσία στα περισσότερα
από τα χωριά μας είναι τρόπος του λέγειν. Τα
περισσότερα χωράφια εγκαταλελειμμένα,
έχουν γίνει δάσος, δύσκολα διακρίνεται ότι
κάποτε ήταν καλλιεργήσιμο έδαφος. Τα σπίτια
θεόκλειστα, κάποια δεν ανοίγουν ούτε μια
φορά το χρόνο, πολλά έχουν εγκαταλειφθεί,
έχουν γίνει ερείπια.
Όμως αυτά, τα εγκαταλελειμμένα,  δύσκολα

θα τα αφήσουμε. Κάποιος θα ενδιαφερθεί να
βρει τα όρια και τα χαρτιά τους για να τα δη-
λώσει στο κτηματολόγιο.
Ποια είναι όμως η ρίζα αυτών των ιδιοκτησιών
στο βάθος του χρόνου;

Οι εγκαταλελειμμένες αυτές περιουσίες
έχουν τη δική τους ιστορία.

Κάποια αρχή του κτηματολογίου σίγουρα
φθάνει στο 1881, όταν το τμήμα του Ν. Άρτας
ανατολικά του Άραχθου και η Θεσσαλία με τη
συνθήκη του Βερολίνου (1878) προσαρτήθηκε
στην Ελλάδα. Για τα δυτικά του Άραχθου η
ρίζα του κτηματολογίου φθάνει στην απελευ-
θέρωση μετά τους βαλκανικούς πολέμους του
1912-1913.
1. ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΣ
Από τους δήμους που δημιουργήθηκαν αμέ-

σως μετά την προσάρτηση το 1881, ο Δήμος

Θεοδωρίας (περίπου ο Καποδιστριακός Δήμος
Αθαμανίας) περιλάμβανε 9 οικισμούς – τσιφλί-
κια, οι οποίοι στη συνέχεια αποτέλεσαν τις αν-
τίστοιχες κοινότητες. Οι κοινότητες αυτές
εντάχθηκαν σαν κοινοτικά διαμερίσματα πα-
λαιότερα στον καποδιστριακό Δήμο Αθαμα-
νίας και τώρα στον καλλικρατικό Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων.
Ιδιοκτήτες των οικισμών – τσιφλικιών, σύμ-

φωνα με πηγές του βιβλίου της Αμαλίας Χιω-
τάκη «Η συμπεριφορά του τραπεζικού
κεφαλαίου σε μια αγροτική κοινότητα», κατά
την προσάρτηση ήταν οι εξής:
Αναφορά για τις εξαγορές των χωριών γίνεται
και στο βιβλίο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ που εκδόθηκε
το 1981 από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλά-
δος. Στο προηγούμενο βιβλίο αναδημοσιεύον-
ται τρία βιβλία-άρθρα  σχετικά με το αγροτικό
ζήτημα στην Άρτα, λίγο μετά την προσάρτησή
της. 
Η πρώτη είναι του Κ. Καραπάνου μεγαλοκτη-

ματία, τραπεζίτη της Κωνσταντινούπολης,
μέλος μιας από τις πιο πλούσιες οικογένειες
της Άρτας, βουλευτή Άρτας με το τρικουπικό
κόμμα. Ο Κ. Καραπάνος με πλήθος γνωμοδο-
τήσεων σπουδαίων νομικών της εποχής υπο-
στήριζε ότι τα τσιφλίκια με τον ελληνικό νόμο
ήταν ιδιοκτησίες των τσιφλικάδων που μπο-
ρούσαν να τα νοικιάζουν, να κάνουν εξώσεις
στους καλλιεργητές κτλ. 
Η δεύτερη του Γ. Παχύ, επίσης βουλευτή
Άρτας λίγο μετά το 1881 με το Αγροτικό
κόμμα.
Ο Γ. Παχύς υποστήριζε ότι τα τσιφλίκια της

Άρτας με τον ελληνικό νόμο ανήκαν στους
καλλιεργητές τους, επειδή επί οθωμανικού
κράτους οι τσιφλικάδες δεν ήταν ιδιοκτήτες,
απλά είχαν νοικιάσει την είσπραξη του έγγειου
φόρου ιδιοκτησίας (γεώμορο).
Τελικά έπειτα από δικαστικούς αγώνες επι-

κράτησε η άποψη του Κ. Καραπάνου. Για το
λόγο αυτό τα χωριά για να μην έχουν τους τσι-
φλικάδες στο κεφάλι τους επιδόθηκαν, ιδιαί-
τερα στη διετία 1882 – 1884, στην εξαγορά
των τσιφλικιών.
Η τρίτη είναι του Γ. Οικονομίδη δημάρχου Θε-
οδωρίας αμέσως μετά το 1881 για 17 χρόνια.
Στο βιβλίο του που γράφτηκε το 1917 αναφέ-
ρεται στον αγώνα του για την εξαγορά του
Βουργαρελίου από τον Κ. Καραπάνο. Πολύ πε-
ριληπτικά ο Γ. Οικονομίδης αναφέρεται και
στις εξαγορές των άλλων χωριών ως εξής:

Το χωριό Λειψίστα (Αθαμάνιο) εξαγοράστηκε
κατά τα 3/4.
Το χωριό Μηγερι (Τετράκωμο) κατά τα 2/3.
Το χωριό Θεοδώριανα, το οποίο ήταν ιδιό-

κτητο, περιήλθε σε αδιέξοδο εξαιτίας της αγο-
ράς του λειβαδιού «Κωστηλάτα», κατά 4/5.
Το χωριό Χόσεψη (Κυψέλη) κατά τα 3/4.
Το χωριό Μπούγα (Ανεμοράχη) κατά τα 2/3.
Στο χωριό Καλεντίνη,  πέτυχε μεν η πολιτική

της εξαγοράς όπως στα άλλα χωριά, αλλά η
ιδιορρυθμία και επίμονη δυστροπία των κατοί-
κων του διέλυσαν  την αγοραπωλησία.

Τα χωριά Πιστιανά και Νησίστα, για τα οποία
ενδιαφερόμαστε στο επόμενο κεφάλαιο, κατά
3/4.
2. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΠΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΣΤΑ
Οι περιοχές των χωριών Πιστιανά και Νησίστα
έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή πριν
το 1881 εκτείνονταν εκατέρωθεν του Άραχ-
θου. Με την προσάρτηση της ανατολικής
όχθης του ποταμού το 1881, τα τμήματα που
πέρασαν στο ελληνικό έδαφος ονομάστηκαν
Πιστιανά και Νησίστα αντίστοιχα. Αργότερα με
την απελευθέρωση της Δυτικής Όχθης το
1912, τα υπόλοιπα των χωριών που απελευθε-
ρώθηκαν ονομάστηκα Πιστιανά Νέας Ελλάδας
(σήμερα Πιστιανά) και Νησίστα Νέας Ελλάδας
(σήμερα Ροδαυγή), ενώ της απέναντι όχθης
που είχαν απελευθερωθεί νωρίτερα ονομά-
στηκαν Πιστιανά Παλαιάς Ελλάδας (σήμερα
Δίστρατο) και Νησίστα Νέας Ελλάδας (σήμερα
Κεντρικό).
Σύμφωνα με το βιβλίο της Αμ. Χιωτάκη, που

αναφέρθηκε προηγουμένως, το 1881 τα Πι-
στιανά και η Νησίστα ανήκαν στην κατηγορία
των τσιφλικιών, τα Πιστιανά ήταν τσιφλίκι του
Μετκόμπεη και η Νησίστα τσιφλίκι του Νετζή-
πεη. Τα επόμενα χρόνια εξαγοράστηκαν όπως
αυτό συνέβη με τα περισσότερα χωριά της πε-
ριοχής. Πότε ακριβώς και από ποιον εξαγορά-
στηκαν δεν δίνονται περισσότερες
πληροφορίες.
Σύμφωνα με τον Γ. Οικονομίδη, που δημοσι-

εύτηκε στο βιβλίο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ, τα χωριά
Νησίστα και Πιστιανά «κτηθέντων οιωνεί δω-
ρεάν ένεκα της μη εγκαταστήσεως εν αυτοίς
υφ ημών διατασσομένων περί του εναντίου
των τσιφλικούχων μπέηδων ως και της παρα-
πομπής αυτών εις τα δικαστήρια», έγινε εξα-
γορά κατά τα 3/4. Περισσότερες λεπτομέρειες
για την παραπάνω κτήση «οιωνεί δωρεάν» δεν
καταφέραμε να βρούμε. Φαίνεται ότι η κατά
τον Γ. Οικονομίδη «δωρεάν κτήση» αναφερό-
ταν μόνο στις ιδιοκτησίες και όχι στο δάσος.
Έτσι το δάσος τουλάχιστον του Διστράτου
κληρονομήθηκε από το δημόσιο σε αντίθεση
με άλλα χωριά που το εξαγόρασαν και είναι
κοινοτικό.
Πέραν των παραπάνω οι πηγές για το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς μετά την προσάρτηση είναι
ουσιαστικά ανύπαρκτες. Το αρχείο του υποθη-
κοφυλακείου Βουργαρελίου, απ’ όπου θα μπο-
ρούσε να βρεθεί η αρχή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος της περιοχής, έχει καεί δυο
φορές, μια φορά από τους Γερμανούς και
άλλη στον εμφύλιο. Τα γραφεία της Κοινότη-
τας Δίστρατου έχουν επίσης καεί από τους
Γερμανούς. Μια ελπίδα που είχαμε στο Κτημα-
τολόγιο διαψεύσθηκε επειδή όσοι κατέθεσαν
τίτλους αναφέρονταν σε χρησικτησία χωρίς
να αναφέρονται στους προηγούμενους και
προ-προηγούμενους πωλητές. Περίπου ανύ-
παρκτα τα χαρτιά που να μαρτυρούν το ιδιο-
κτησιακό καθεστώς πριν το 1900.

Πιστιανά
Ξεχασμένη στο βάθος μιας κασέλας (σεντου-
κιού) της Μ. Βόβλα (1892-1991) βρέθηκε μια
δικαστική απόφαση επί αγωγής «Εν ονόματι
του Βασιλεώς των Ελλήνων Γεωργίου του Α΄,
Αρθ. 70/7-10-1882».Ενάγων κάποιος Βελίκος
Αυλάν Τσαους Καστρινός, ιδιοκτήτης ή πληρε-
ξούσιος, και εναγόμενοι ένδεκα κάτοικοι Πι-
στιανών επαρχίας Τζουμέρκων. (Αναγνώστης
Κοντός, Νικόλαος Σιαφαρίκας, Βασίλειος
Πρέντζας, Σπύρος Μήτσος, Χρήστος Αθανα-

σίου, Βασίλειος Γιαννάκης, Βαγγέλης Μή-
τσος, Αθανάσιος Βόβλας, Δημήτριος Αποστό-
λης και Χρήστος Τσαρακλής). Αντικείμενο της
διαφοράς η πληρωμή γραμματίου 50 οθωμανι-
κών λιρών από Φεβρουάριο 1880. Οι κάτοικοι
αυτοί, πρόγονοι σημερινών  κατοίκων του Δι-
στράτου κυρίως του Τραπεζακίου, όφειλαν το
χρέος προφανώς από αγορά τμήματος του χω-
ριού. (Οι Τούρκοι πριν το 1881 πουλούσαν τις
ιδιοκτησίες που σε λίγο θα βρίσκονταν σε ελ-
ληνικό έδαφος). Κάποιοι από τους οφειλέτες
(Αν. Κοντός, Νικ. Σιαφαρίκας και Χρ. Τσαρα-
κλής) είχαν περιουσίες και στην απέναντι επί
του οθωμανικού περιοχή, η οποία αποτέλεσε
εγγύηση για πληρωμή του χρέους. 
Έτσι, βρέθηκε η αρχή των ιδιοκτησιών, για το
Τραπεζάκι και κάποιων άλλων παραποτάμιων
εκτάσεων. Το υπόλοιπο χωριό πρέπει να ανήκε
στο τσιφλίκι του Μετκόμπεη, το οποίο εξαγο-
ράστηκε αργότερα. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετακίνηση κατοί-
κων από το απέναντι του Αράχθου τμήμα των
Πιστιανών που παρέμεινε στο οθωμανικό έδα-
φος (Νταλαίοι κτλ που το όνομα απαντάται και
σήμερα στα δύο απέναντι χωριά). Γλαφυρή πε-
ριγραφή για τον τρόπο μετακίνηση και κατά-
ληψης των εκτάσεων γίνεται παρακάτω σε
δικαστική απόφαση που αναφέρεται στη Νησί-
στα και αναφέρεται στις αθρόες μετακινήσεις
από το απέναντι τμήμα του χωριού (σήμερα
Ροδαυγή) στο δώθε (σήμερα Κεντρικό). Όπως
και στο Κεντρικό, η έκταση του τσιφλικιού που
πέρασε στο ελληνικό αποτέλεσε τα όρια της
μετέπειτα κοινότητας Διστράτου, η οποία
μέχρι τότε ήταν βοσκότοπος με ελάχιστους ή
καθόλου κατοίκους.
Ο Σερ. Ξενόπουλος το 1884 αναφέρει την

έκταση του χωριού σαν Λυκούρες (Λυπούρας)
επειδή είχε πολλούς λύκους, και το περιγρά-
φει ως εξής (ποτ. Ίναχος είναι ο Άραχθος)
«ΚΒ΄) Πιστιανά ή Οπισθιανά Νέα, χωρίον απέ-
ναντι του παλαιού κείμενον και διαχωριζόμε-
νον τπό του Ποταμ. Ινάχου. Αυτόθι ην ποτε
χωρίον, Λυπούρας καλούμενον, όπου μετά
την μεταπολίτευσιν, εν έτει 1881, κατέφυγον
50 οικογένειαι, αποφεύγουσαι τον πολυχρό-
νιον και ανυπόφορον τυραννικόν ζυγόν. Αύται
εκκλησιάζονται εις μικρόν τινα πεπαλαιωμέ-
νον ναόν της αγίας Τριάδος, ιερουργούμενον
υπό ιερέω δύω. Εν τη περιφερεία του χωρίου
υπάρχουσι παρεκκλήσιά τινα ηρειπωμένα
όμως πάντα, οίον του αγίου Νικολάου, των Τα-
ξιαρχών, του αγίου Γεωργίου και του Ευαγγε-
λισμού, όπερ λέγεται ότι υπήρξε ποτέ Μονή,
δια και Παλαιομονάστηρον καλείται».
Από πληροφορίες το μεγαλύτερο τμήμα του

χωριού που πέρασε στο ελληνικό (Δίστρατο)
εξαγοράστηκε από τον Χρ. Τσαρακλή. Από τον
ίδιο κάποιες εκτάσεις στα όρια του χωριού πα-
ραχωρήθηκαν σε ακτήμονες για να παίζουν το
ρόλο συνοριοφυλάκων (Φαρμάκης στα όρια
με Καλεντίνη, Ρόβας στο Ξεράκι, Μαντζέλος
στην Τσοπάδα, Ρέντζος στην Ασφακούλα, Κ.
Γεωργάκης στα Κατσανάδια όρια με Ανεμο-
ράχη και Μπαρούχος στα όρια με Νησίστα).
Άλλες εκτάσεις στο κέντρο του χωριού αγο-
ράστηκαν από παραχειμάζοντες κτηνοτρό-
φους από τα Σχωρέτσαινα (Καταρράκτης)
(Τζαμακαίοι, Φλωραίοι, Φωταίοι). Αγορές εκτά-
σεων από τον Χρ. Τσαρακλή έγιναν και από άλ-
λους κατοίκους του χωριού, όπως στην
περιοχή «Ρεπανίδα» (Κονταίοι, Βοβλαίοι, Να-
τσικαίοι). Αθρόες αγορές από τους νέους οι-
κιστές εκτάσεων που ανήκαν στους απέναντι
ή σε άλλα χωριά των Τζουμέρκων έγιναν τα
επόμενα χρόνια μετά την προσάρτηση, όπως
μαρτυρούν τα ονόματα των χωραφιών (Ζυ-
γουραίικο, Μελισσουργιώτη, Κομζιάδια κτλ).

Νησίστα 
Από το Πρωτοδικείο Άρτας έγινε μια έρευνα

και καταγραφή των αποφάσεων μετά την υπα-
γωγή της πόλης και της ανατολικής όχθης στο
ελληνικό κράτος το 1881 (ερευνήτριες: Κατ.
Πατσαλιά και Λόλα Τερζοπούλου) Πρόκειται
για ιστορικές αποφάσεις που αναφέρονταν κυ-
ρίως στο λεγόμενο αγροτικό ζήτημα που δη-
μιούργησαν και σχετική νομολογία.
Μια από αυτές, η αρ. 132/1884, αναφέρεται σε
αγωγή του Νετζίμπεη τσιφλικά της Νησίστας
κατά «Ζαχ. Γιώτη και λοιπών κατοίκων του χω-
ριού Νησίστα». Ο Νετζίμπεης αναφέρει στην
αγωγή του ότι ήταν κύριος του χωριού Νησί-
στα, το οποίο χωριζόταν από τον Άραχθο σε
δύο περίπου ίσα κομμάτια, και μετά το 1881 το
ένα είχε παραμείνει στο οθωμανικό έδαφος,
το δε άλλο είχε περιέλθει στο ελληνικό. Το
δεύτερο επί του ελληνικού εδάφους στην αρι-
στερή όχθη του Άραχθου, όπως αναφέρεται
στην απόφαση, «κειμένει επί του δήμου Θεο-
δωρίας της επαρχίας Τζουμέρκων και οριοθε-
τούμενο ΒΑ με γαίας και άγριο τόπο των
χωρίων Χόσεψι και Μπούγα, ΑΜ με γαίας των
χωρίων Πιστιανά και Μπούγα, ΜΔ με ποταμό
Άραχθο και ΒΔ με γαίας χωρίων Ράμιας  και
ποταμόν Άραχθον, συνισταμένης δε από γαίας
καλλιεργούμενας, καλλιεργήσιμους, βοσκής,
δάση και όρη και περιλαμβάνουσα προσέτι 15
περίπου οικίας, ων τινες εχρησίμευον δι’ απο-
θήκευσιν καρπών του χωρίου, τινες δε προς
κατοικίαν των καλλιεργητών τους, των πλει-
ότερων εξ αυτών διαμενόντων σταθερώς εις

τας εν τω χωρίω εν τω Τουρκικώ μείναντα οι-
κήματα και καλύβας», αποτελεί την έκταση
της μετέπειτα κοινότητας Νησίστα Π.Ε. και
αργότερα Κεντρικόν. Την έκταση αυτή, ανα-
φέρει η απόφαση, καλλιεργούσαν οι εναγόμε-
νοι (Ζαχ. Γιώτης και λοιποί) μέχρι το 1881
πληρώνοντας μερίδιο (γεώμορο) 30% χωρίς
ποτέ ως τότε να αμφισβητήσουν τα δικαιώ-
ματα του τσιφλικά. Όμως, το 1881, «ήτοι άμα
τη καταλήψει της Ηπειρωτικής χώρας υπό των
Ελληνικών στρατευμάτων λήγοντος του Ιου-
νίου του έτους τούτου και άμα τη υπό των εν
τη πεδιάδι Άρτης αγροτών γενομένη εξεγέρ-
σει κατά των ιδιοκτητών, οι αντίδικοι διαβάν-
τες αθρόοι τον Άραχθον μετά των ζώων και
οικογενειών των, εκ συστάσεως και από κοι-
νού συμφέροντος κινούμενοι αποφασίσαντες
προς αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν όπως
των αφαιρέσωσι την ιδιοκτησίαν του κατέλα-
βον παρανόμως άπασαν την ανωτέρω περι-
γραφομένην έκτασιν γης την αποτελούσαν
καθα είρηται το έτερον ήμισυ εντεύθεν του
Αράχθου του χωρίου του Νησίστα και πήξαν-
τες εντός αυτής καλύβας ενεκατεστάθησαν
εν αυτή παρακωλύοντες ούτων έργω την επ’
αυτής ελευθέραν της κυριότητός του ενάσκη-
σιν, εξακολουθούντες δε έκτοτε μέχρι σήμε-
ρον να κατέχωσι κοινή ταύτην και αρνούμενοι
την απόδοσιν του οφειλομένου επί των καρ-
πών γαιωμόρου και εμποδίζοντες την υπό των
μισθωτών του χρήσιν των εν αυτή βοσκών
αποστέργουσι να τον γνωρίσωσιν ως κύριον
αυτής προβάλλοντες αδικαιολογήτως ότι
αυτοί εισί κύριοι μετά την μετά της Ελλάδος
ένωσιν». Η πράξη αυτής της κατάληψης ήταν
η αρχή και η πλήρης εξαγορά έγινε αργότερα
μετά το  1900. Όμως η απόφαση αυτή παρου-
σιάζει ενδιαφέρον ως εξής.
Η έκταση που αναφέρεται ταυτίζεται περίπου
με τα όρια της πρώην κοινότητας και τώρα Δη-
μοτικού Διαμερίσματος Κεντρικού (Νησίστα
Π.Ε.). Η έκταση αυτή το 1881 είχε ελάχιστα
σπίτια (κυρίως καλύβες ή αποθήκες) και ελά-
χιστους ή καθόλου μόνιμους κατοίκους. Οι οι-
κισμοί με την ένοια που δίνουμε σήμερα
δημιουργήθηκαν μετά την προσάρτηση κυ-
ρίως από την μετανάστευση των κατοίκων του
απέναντι τμήματος του τσιφλικιού. Ένα άλλο
συμπέρασμα είναι ότι η πράξη αυτή των κατοί-
κων ακολούθησε τότε την εξέγερση της πε-
διάδας της Άρτας, προφανώς παρακινούμενη,
η οποία προηγήθηκε κατά πολύ αυτής των
θεσσαλών αγροτών που γνωρίζει όλη η Ελ-
λάδα και κατέληξε στο Κιλελέρ. 
Ο Σερ. Ξενόπουλος στο βιβλίο του ΔΟΚΙΜΙΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
(1884) αναφέρεται στην έκταση του σημερι-
νού Κεντρικού και επιβεβαιώνει τα παραπάνω
ως εξής: 
«ΚΑ΄) Νισήστα Νέα, χωρίον οικούμενον υπό οι-
κογενειών 120, εκκλησιαζομένων εν τω ναώ
του αγίου Νικολάου και ευλογουμένων υπό 3
ιερέων. αυτόθι υπάρχουσι και δύο ηρειπωμένα
παρεκκλήσια της αγ. Τριάδος και του αγ. Γε-
ωργίου. Το χωρίον τούτο κείται προς ανατο-
λάς του παλαιού επί λόφου και διαχωρίζεται
υπό του ποταμού Ινάχου, όπου υπήρχε ποτε
Παλαιοχώριον, Ναζαίοι καλούμενον, ως εκ
των ερειπίων οικιών δηλούται. Εις την νέαν
ταύτην Νισήσταν μετηνάστευσαν αι ανωτέρω
οικογένειαι άμα τη καταλήψει του Ηπειρωτι-
κού θέματος υπό του Ελληνικού Στρατού, εν
έτει 1881, αποφεύγουσαι την πολυετή τυραν-
νικήν Τουρκοκρατείαν και τους άλλως τυραν-
νικωτέρους ιδιοκτήτας, ή μάλλον ειπείν
άρπαγας Ιωαννίτας Οθωμανούς».

Χρήστος Ντάλας

    Δήμος (1881)             Οικισμός                Ιδιοκτήτης                    Καθεστώς γαιοκτησίας
                                     (μετέπειτα                                                    1881                 Μέχρι 1900                                        Κοινότητα)                                                       
     Θεοδωρίας           Βουργαρέλι           Αβραάμ πασάς           τσιφλίκι           Εξαγορασμένο
                                  (Δροσοπηγής)          Καρακεχαγιάς
                                        Μίγερη               Αβραάμ πασάς           τσιφλίκι           Εξαγορασμένο
                                   (Τετράκωμο)           Καρακεχαγιάς
                                        Λιψιστα                Κ. Καραπάνος            Τσιφλίκι           Εξαγορασμένο
                                     (Αθαμάνιο)
                                       Μπούγα               Αβραάμ πασάς           τσιφλίκι                 Τσιφλίκι
                                   (Ανεμοράχη)           Καρακεχαγιάς
                                     Καλεντίνη                 Λιάμπεης                τσιφλίκι                 Τσιφλίκι
                                    (Καλεντίνη)
                                       Χώσεψη               Κ. Καραπάνος            Τσιφλίκι           Εξαγορασμένο
                                      (Κυψέλη)
                                       Νησίστα                 Νετζήμπεης             Τσιφλίκι                 Τσιφλίκι
                                     (Κεντρικό,                                                                                      
                                      Ροδαυγή)
                                       Πιστιανά                Μετκόμπεης             Τσιφλίκι           εξαγορασμένο
                                     (Δίστρατο,                                                                                      
                                      Πιστιανά)

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
Η περίπτωση των χωριών Πιστιανά και  Νησίστα Του Χρ. Ντάλα
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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

Η  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Η  Ρ Ο Δ Α Υ Γ Η
δ ε ν  ε ι σ π ρ ά τ τ ε ι  τ έ λ η

γ ι α  τ η ν  π ρ ο β ο λ ή
ε λ ε ύ θ ε ρ ω ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν

Από: Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών
για την αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου 
και της Παραλίμνιας ζώνης

Άρτα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λίμνη Πουρναρίου: Γέφυρα ανάπτυξης όχι τροχοπέδη
Την «Αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Φράγματος Πουρναρίου και
της παραλίμνιας ζώνης, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της πε-
ριοχής και την ανάδειξη του τόπου ως έναν νέο φυσιολατρικό- του-
ριστικό προορισμό» ζητούν με Υπόμνημά τους-Αίτημα-Πρόταση
προς την Περιφέρεια Ηπείρου, τους συναρδόμιους Δήμους Αρ-
ταίων, Ν. Σκουφά και Κ. Τζουμέρκων,  τη ΔΕΗ ΑΕ και το Επιμελητή-
ριο Άρτας,  οι κάτοικοι των παραλίμνιων Κοινοτήτων. Το υπόμνημα
κοινοποιείται και στους βουλευτές της ΠΕ Άρτας.
Ειδικότερα, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την αξιοποίηση

της λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας ζώνης καλεί τους εμ-
πλεκόμενους φορείς να κινητοποιηθούν να συνεργαστούν και να
εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, διαχείρισης και
ανάδειξης της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου και της παραλίμνιας
ζώνης, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει έργα υποδομής για
την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην παραλίμνια περιοχή
(σχεδιασμός παραλίμνιου δρόμου, όπου αυτό είναι εφικτό, βελτιώ-
σεις των υφιστάμενων οδών, χάραξη νέων και κάθετων οδών για
σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο), κίνητρα για την ανάπτυξη δραστη-
ριοτήτων στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό με σκοπό την τό-
νωση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη της περιοχής σε
έναν νέο φυσιολατρικό- τουριστικό προορισμό. 
Επισημαίνεται ότι το 2014 η ΔΕΗ ΑΕ χρηματοδότησε μελέτη – τε-
χνική έκθεση για λογαριασμό της ΠΕ Άρτας «Μελέτη Ολοκληρωμέ-
νου Σχεδίου Διαχείρισης και  Ανάδειξης Περιοχής των ταμιευτήρων
ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και ΙΙ (Ανάντη Φράγματος Πουρνάρι I έως εκβο-
λές ποτ. Αράχθου), η οποία  περιλαμβάνει προτάσεις για την ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων στη λίμνη και αξιοποίηση της παραλίμνιας
περιοχής και η οποία όπως φαίνεται ουδέποτε ελήφθη υπόψη.
Μήπως έφτασε η ώρα…!!!
Το υπόμνημα – πρόταση έχει ως εξής:
«Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Το πάγιο αίτημα των κατοίκων της παραλίμνιας περιοχής, εδώ και

μια 40ετία, είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Φράγματος
Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης, με σκοπό την ανάπτυξη
αγροτικών, επιχειρηματικών και τουριστικών δραστηριοτήτων στην
περιοχή.
Συνήθως, το υδάτινο στοιχείο αποτελεί «πηγή ζωής»- πλεονέκτημα
για μια περιοχή. Στην περίπτωση της λίμνης Πουρναρίου το Φράγμα
έχει προκαλέσει «έμφραγμα», καθώς έχει απομακρύνει- απομονώ-
σει τους παραλίμνιους οικισμούς, οι οποίοι είτε έχουν εγκαταλει-
φθεί είτε εγκαταλείπονται κι έχει δυσκολέψει την πρόσβαση των
μόνιμων κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών προς το σημαντικότερο
κέντρο της περιοχής, που είναι η πόλη της Άρτας, αλλά και προς τα
Κεντρικά Τζουμέρκα και τα Ραδοβύζια.
Με δεδομένο το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της λίμνης και των ιδιαί-
τερων κλιματολογικών συνθηκών, που επικρατούν στην περιοχή, ο
τόπος θα μπορούσε να αναδειχθεί σε έναν νέο φυσιολατρικό- του-
ριστικό προορισμό με υπερτοπικό χαρακτήρα και να συμβάλλει τα
μέγιστα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. 
Η τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει έργα υποδομής, δραστηριό-

τητες στη λίμνη και γύρω από αυτή και βελτίωση της πρόσβασης.
Η ΔΕΗ ΑΕ ανέλαβε και εκπόνησε για λογαριασμό της ΠΕ Άρτας  και
στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων για τους ΥΗΣ Αράχθου «Με-
λέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και  Ανάδειξης Περιοχής
των ταμιευτήρων ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και ΙΙ (Ανάντη Φράγματος
Πουρνάρι I έως εκβολές ποτ. Αράχθου) και η οποία απεστάλη στους
φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Οκτώβριο του 2014, σύμφωνα

με έγγραφο της εταιρείας με Αρ. Πρωτ.3505/28-11-14. Η τεχνική έκ-
θεση μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει προτάσεις για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων στη λίμνη και αξιοποίηση της παραλίμνιας περιο-
χής και θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό.
Σας καλούμε λοιπόν,  να τη λάβετε υπόψη, να την επαναξιολογή-

σετε και να συνεργαστείτε (Περιφέρεια, γειτνιάζοντες Δήμοι, ΔΕΗ
ΑΕ, θεσμικοί φορείς) για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένο σχε-
δίου ανάπτυξης, διαχείρισης και ανάδειξης της τεχνητής λίμνης
και της παραλίμνιας ζώνης, καθώς και  να αναζητήσετε και να εξα-
σφαλίσετε τους απαιτούμενους πόρους από ευρωπαϊκά & εθνικά
κονδύλια. Επιτέλους, η λίμνη θα πρέπει να αποτελέσει γέφυρα ανά-
πτυξης και όχι τροχοπέδη. 
Προτεραιότητα αποτελούν τα έργα υποδομής για την αναβάθμιση
της προσπελασιμότητας κι εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην
παραλίμνια περιοχή, ήτοι  σχεδιασμός παραλίμνιου δρόμου, όπου
αυτό είναι εφικτό, βελτιώσεις των υφιστάμενων οδών, χάραξη
νέων και κάθετων οδών για σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο.
Επίσης, πρέπει να προγραμματιστούν δράσεις για την ανάπτυξη
εναλλακτικού  τουρισμού  και  υποδομές  τέτοιου τύπου, που να
έχουν ως στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας όπως:
1. Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού, πολιτισμικού και
δομημένου περιβάλλοντος με στόχο την αξιοποίηση των παραγω-
γικών πόρων της περιοχής. 
2. Σχεδιασμός οικολογικών αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων πρόσβα-
σης στο υδάτινο μέτωπο με στόχο την αναψυχή και την οικολογική
συνειδητοποίηση σε επιλεγμένα σημεία - Ανάπτυξη ήπιων μορφών
τουρισμού με αρκετές δραστηριότητες στο ποτάμι, τη λίμνη και
γύρω από αυτή. (Οργάνωση δραστηριοτήτων ορεινού τουρισμού
και τουρισμού περιπέτειας – κανό καγιάκ, ράφτινγκ στον Άραχθο,
πεζοπορία σε μονοπάτια, ποδηλασία, κ.ά).
3. Δημιουργία νέων αθλητικών και πολιτιστικών θεσμών με επίκεν-
τρο τη λίμνη και την παραλίμνια περιοχή. – Δημιουργία Πολυθεμα-
τικών Πάρκων, χώρων άθλησης, πολιτιστικών εγκαταστάσεων για
συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφίας, κ.ά.
4. Κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον
τουρισμό - Υποδομές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής με χρήση
δομικών υλικών της περιοχής.
5. Κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής δραστηριότητας
και συσχέτισή της με άλλους τομείς του δευτερογενούς και τριτο-
γενούς τομέα: α) Αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ενίσχυση της
βιολογικής καλλιέργειας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας
Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης. (π.χ. καλλιέργεια αρωματικών
φυτών, καστανιάς, ελιάς κ.ά.) β) Αναβάθμιση της κτηνοτροφίας με
στροφή προς την ποιότητα και τυποποίηση των προϊόντων με στόχο
τις εξαγωγές. (Εκτροφή αυτοχθόνων φυλών ζώων για παραγωγή
προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, διαχείριση βοσκοτόπων, δημιουργία κτη-
νοτροφικών πάρκων, εκπαίδευση και επιμόρφωση κτηνοτρόφων,
αγροτών) γ) Πιστοποίηση μελισσοκομικής παραγωγής - Δημιουργία
τυποποιητηρίων δ) Ανάπτυξη δασοπονίας (π.χ. παραγωγή pellets από
πουρνάρι) ε) πολυλειτουργικά αγροκτήματα (επιχειρήσεις που συν-
δυάζουν την αγροτική- κτηνοτροφική παραγωγή με την επισκεψι-
μότητα).
6. Ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με
τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια
αρωματικών φυτών, κάστανου, μελιού) – Κατάρτιση στοχευμένων
προγραμμάτων και προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ για την
υλοποίησή τους, στήριξη των υφιστάμενων μεταποιητικών μονά-
δων  τοπικών προϊόντων.
7. Δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων για επεξεργασία τοπικών πρώ-
των υλών (πέτρα, ξύλο).
8. Ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού και σύνδεσή του με το του-
ριστικό προϊόν.
Με την βεβαιότητα ότι το Αίτημά μας θα τύχει της δέουσας προ-
σοχής,  είμαστε στη διάθεσή σας για όποιες και όσες διευκρινήσεις
χρειαστείτε και αναμένοντας τις ενέργειές σας, σας ευχαριστούμε
εκ των προτέρων».

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ

συνέχεια από την σελίδα 1συνέχεια από την σελίδα 1

Από 12/10/2020 έως και 11/12/2020 οι αιτή-
σεις για τις άδειες απόσταξης στέμφυλων
για τσίπουρο
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Τμήμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων, ενημε-
ρώνει ότι οι  αμπελοπαραγωγοί του Δήμου
Αρταίων, οι οποίοι διαθέτουν έως ένα
στρέμμα αμπέλια και επιθυμούν τη χορή-
γηση βεβαίωσης αμπελοπαραγωγού (για την
έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για
παραγωγή τσίπουρου), βάσει του άρθρου 7,
παρ.3/ε, του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-02-
2001), θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων

τις οποίες και ανήκουν.
Οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί με αίτηση

η οποία δίνεται από το Δήμο, πρέπει να προ-
σκομίσουν επίσης τα παρακάτω έγγραφα:
1) Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού
όπως :
α) Δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία να εμφανίζεται
το αμπέλι ή
β) Ε1 ή Ε9 οικ. έτους 2018 ή
γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την
ύπαρξη του αμπελιού
2)  Αστυνομική Ταυτότητα
3)  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραί-

τητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμε-
νου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαι-
τείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε  να

απευθύνεστε στη Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (τηλέ-
φωνα: 2681362289, 2681362136 πληρ. :
Μαρία Ανδρέου, Αγγελική Λιάγκα), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

*Ανακοίνωση Δήμου Αρταίων 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
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Πρώτο κουδούνι με ομαλές
και ιδιαίτερες συνθήκες

Μητροπολίτου μας Νικοπόλεως και Πρεβέ-
ζης κ. Χρυσόστομου.
Στη συνέχεια ο Δάσκαλος του Σχολείου κ.
Γιάννης Νικολάτος, οποίος εντυπωσίασε
με την μεθοδικότητα και την οργάνωση
της τελετής, απευθύνθηκε σε μαθητές και
γονείς ενημερώνοντας τους για τον τρόπο
αντιμετώπισης της πανδημίας σύμφωνα με
τις οδηγίες του Υπουργείου και για διδα-
κτικά θέματα.  Φυσικά ευχήθηκε σε όλους
καλή εκπαιδευτική χρονιά!!!
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας εύχεται σε

μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς υγεία
και δημιουργική εκπαιδευτική χρονιά.

Πριν την τελετή ο πρώην Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Χρήστος Σταύρος,
πρόσφερε στον Δάσκαλο για την βιβλιο-
θήκη του Σχολείου το λεύκωμα, που επιμε-
λήθηκε πρόσφατα με τίτλο "Ροδαυγή, ένα
ταξίδι στο χθες". 

• Φροντίζουν από κοινού την οργάνωση του
χώρου μελέτης, αντί να το αφήνουν να με-
λετά πρόχειρα σε έναν οποιοδήποτε χώρο του
σπιτιού.• Συζητούν μαζί τις αιτίες που πήρε χαμηλό
βαθμό στο τεστ, αντί να το επιπλήττουν και να
το τιμωρούν.• Υπογραμμίζουν και ενθαρρύνουν τις ιδιαίτε-
ρες δεξιότητες και ικανότητες του παιδιού,
αντί να το απογοητεύουν για τις αδυναμίες
του συγκρίνοντας με άλλα παιδιά, γεγονός
που οδηγεί στην χαμληλή αυτοεκτίμηση του
παιδιού.• Προσέχουν ιδιαίτερα τις λεκτικές μορφές
επικοινωνίας μαζί του:
Αντί να πουν: «Εμπρός ξεκίνησε, φτιάχ’το. Τι
κάθεσαι σαν τεμπέλης», ενδείκνυται να του
πουν: «Είσαι από τα παιδιά, που μπορούν να το
επιτύχουν».
Αντί να πουν: «Απέτυχες! Δεν αξίζεις άλλωστε
και κάτι καλύτερο», ενδείκνυται να του πουν:

«Είναι αρκετό να προσπαθείς. Η αποτυχία δεν
είναι αμάρτημα».
Αντί να πουν: «Σου λέω τι πρέπει να κάνεις»,
ενδείκνυται να του πουν: «Σου λέω τι θα
έκανα εγώ στη θέση σου!»
Αντί να πουν: «Εγώ αποφασίζω, εσύ είσαι υπο-
χρεωμένος να με ακούσεις», ενδείκνυται να
του πουν: «Προτείνω να προσπαθήσεις κι εγώ
θα σε βοηθήσω».
Αντί να πουν: «Είμαι περήφανος γιατί πήρες
τόσο καλούς βαθμούς», ενδείκνυται να του
πουν: «Χαίρομαι γιατί σου αρέσει η μάθηση».
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ των προσπαθειών των γο-
νέων είναι: Να φθάσει ο μαθητής να συμμετέ-
χει στις διαδικασίες της μάθησης, όχι γιατί το
επιβάλλουν οι άλλοι, αλλά γιατί νιώθει εσωτε-
ρική παρώθηση γι’ αυτό.
Γι’ αυτό τον μεγαλόπνοο και μακροπρόθεσμο
σκοπό για τη μόρφωση κάθε παιδιού αξίζει από
τους γονείς του οποιαδήποτε θυσία.

Μελέτη των μαθητών στο σπίτι 
Η ουσιαστική συμβολή των γονέων

Του Θεοφάνη ΚίτσουΤης Βασιλικής Παρρά

Πιστιανά, 11-08-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα – Διοργάνωση Πεζοπορίας

Την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 συγκροτήθηκε σε
σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορειβατικού Φυ-
σιολατρικού Συλλόγου Ξηροβουνίου Αράχθου Άρτας,
που εξελέγη  στις αρχαιρεσίες της 2ας Αυγούστου
2020. 
Το Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου είναι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κολιομάρος
Αντιπρόεδρος: Μαρίνα Τσιάπαλη
Γενικός Γραμματέας: Βασιλική Λεπίδα
Ταμίας: Στέφανος Κόκκινος
Έφορος Αθλημάτων, Καταφυγίων & Εγκαταστάσεων:
Γεώργιος Βαρούχος
Έφορος Φυσιολατρικών - Περιπατητικών Εκδηλώ-
σεων:          Κωνσταντίνα Ραυτοπούλου
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σοφία Αναγνωστάκη
Στην πρώτη του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε εξάλλου, την διοργάνωση πεζοπορικής
διαδρομής 6,5 χλμ. (Πλατάνια Πιστιανών – Αγ. Κων-
σταντίνος - Αγ. Ιωάννης- Περδικάρι- Πλατεία Ροδαυ-
γής – Πλατάνια), το Σάββατο 22 Αυγούστου 2020 στις
6.00 το απόγευμα, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθή-
κες.
Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σε επόμενο Δελτίο
Τύπου.
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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

Σε λειτουργία η νέα γεώτρηση.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της νέας γεώτρησης στην πε-

ριοχή μας με στόχο τον εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης με
πόσιμο νερό. Το έργο προϋπολογισμού σαράντα μιας χιλιάδων
(41.000) ευρώ, αφορούσε την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώ-
τρησης, η οποία συνδέθηκε με σωληνώσεις στις υφιστάμενες
δεξαμενές στην περιοχή Νάστου.  
Το νερό ποσοτικά (15 κυβικά την ώρα τον Σεπτέμβριο) και ποι-
οτικά είναι επαρκές και κατάλληλο για πόση μετά και τα αποτε-
λέσματα του ελέγχου, που διενεργήθηκε την τελευταία
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
Την 1η Οκτωβρίου ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάν-
νης επισκέφτηκε την Κοινότητα μας για να ενημερωθεί για την

πορεία των έργων, που εκτελούνται αυτό το διάστημα. Τον
υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος.
Ειδικότερα, συνοδευόμενος και από τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΑ
κ. Βασίλη Κρανιώτη επισκέφτηκε το ολοκληρωμένο έργο της
κατασκευής της γεώτρησης και αφού δοκίμασε νερό δήλωσε:
«Με το συγκεκριμένο έργο δίνεται οριστική λύση στην επάρ-
κεια του νερού ύδρευσης στην περιοχή της Ροδαυγής.
Με την αξιοποίηση της συγκεκριμένης γεώτρησης θα καλυ-

φτούν πάγιες υδρευτικές ανάγκες, δίνοντας οριστική λύση σε
χρόνια προβλήματα, έτσι ώστε οι δημότες να μην αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα λειψυδρίας μιας και η περιοχή είναι ένας
αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός».
Αποκατάσταση Δημοτικής οδού στην πηγή «Μανέικα»
Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και ξεκίνησαν οι εργασίες του

έργου αποκατάστασης και βελτίωσης της Δημοτικής οδού
εντός του οικισμού Ροδαυγής. Συγκεκριμένα στη θέση της
πηγής "Μανέικα" μετά την βόρεια είσοδο, πλησίον της Αγίας
Βαρβάρας.
Το έργο συνολικού  ποσού 170.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται

από Δημοτικούς πόρους ΣΑΤΑ με 110,000 ευρώ και από το πρό-
γραμμα ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 60.000 ευρώ.
Καθαιρέθηκαν  τοιχία με εμφανή ρήγματα και που  έκλιναν
προς την πλευρά του οδοστρώματος. Κατασκευάζονται νέα τοι-
χία, ρείθρα και τεχνικό για την διευθέτηση των όμβριων υδά-
των αλλά και αυτών της πλησίον υπάρχουσας  πηγής. Θα
ασφαλτοστρωθεί το σημείο του κυρίως έργου και άλλα
ογδόντα (80) μέτρα επί πλέον για την βελτίωση της δημοτικής
οδού προς το κέντρο.  
Το έργο επισκέφτηκε και ο Δήμαρχος  κ. Χρήστος Τσιρογιάν-
νης, ο οποίος δήλωσε: «Οι παρεμβάσεις μας στην Ροδαυγή συ-

νεχίζονται. Μετά την επιτυχή γεώτρηση, με την οποία λύσαμε
το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Κοινότητα, σειρά έχουν
έργα οδοποιίας με τα οποία εξασφαλίζουμε την ασφαλή διέ-
λευση οχημάτων και πεζών.  Δήμος και δημότες μαζί μπορούμε
να βάλουμε προτεραιότητες και να κάνουμε γόνιμο έργο. Έτσι
έγινε και τώρα. Και ευχαριστώ από καρδιάς τους κατοίκους της
Ροδαυγής που παραχώρησαν μέρος των οικοπέδων τους για να
πραγματοποιηθούν εργασίες προς όφελος ολόκληρης της πε-
ριοχής», 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος, ευχαριστεί και
δημόσια τους Βάϊο Μάνο, Γιάννη Βασ. Μάνο και Βασίλη Αθαν.
Μάνο, οι οποίοι για το συμφέρον του Χωριού και των συναν-
θρώπων τους, παραχώρησαν έκταση της ιδιοκτησίας τους στο
σημείο επέμβασης του έργου αφιλοκερδώς.
Επίσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ζητάει την κατα-

νόηση των κατοίκων για το γεγονός ότι για λόγους ασφαλείας

ο συγκεκριμένος δρόμος θα παραμείνει κλειστός.
Επίσκεψη Δημάρχου
Την Κυριακή 30 Αυγούστου το πρωί ο Δήμαρχος Αρταίων Χρή-
στος Τσιρογιάννης συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τε-
χνικών Υπηρεσιών Γιώργο Παννέτα, επισκέφτηκαν την
Ροδαυγή, στα πλαίσια τακτικών επισκέψεων σε Κοινότητες του
Δήμου.
Εκκλησιάστηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και κατά τη
διάρκεια του καφέ αντάλλαξαν απόψεις και δέχθηκαν αι τή-
ματα από δημότες. Στη συνέχεια παρακολούθησαν και συμμε-
τείχαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας. Στην
συνεδρίαση είχαν προσκληθεί και οι Πρόεδροι των Συλλόγων.
Με την έναρξη του Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Θεοφάνης Κίτσος ενημέρωσε τους Συμβούλους για τρέχοντα
θέματα όπως για την πορεία των έργων που εκτελούνται (ανά-
πλαση πλατείας, γεώτρηση), την δημοπρασία των γηπέδων και
για την εγκατάσταση του εργολάβου στην περιοχή πριν την βό-
ρεια είσοδο στην Αγία Βαρβάρα (βρύση Μανέικη).
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο έργο, οι ιδιοκτή-

τες αγροτεμαχίων στην δυτική πλευρά του οδοστρώματος
(Βάιος Μάνος, Ιωάννης Βασ. Μάνος και Βασίλης Μάνος του
Αθανασίου) παραχωρούν έκταση τους για την ασφαλέστερη κα-
τασκευή του έργου. Ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος τους συνε-
χάρη για την πράξη τους.
Ο Δήμαρχος στην παρέμβαση του υποσχέθηκε την πλακό-

στρωση του δρόμου από το ύψος της εισόδου στην πλατεία
(έλατος) έως τα όρια παρέμβασης του έργου της ανάπλασης,
την πρόσβαση προς τον Ιερό Ναό και την τοποθέτηση ελαστο-
συνθετικού τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την οργάνωση του Πανελληνίου

αγώνα ποδηλασίας Γυναικών, που  διεξήχθη την 5η Σεπτεμ-
βρίου και είχε εκκίνηση το κέντρο του Χωριού.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και

τον Αντιδήμαρχο για το συνεχές και αποτελεσματικό ενδιαφέ-
ρον, το οποίο μεταφράζεται σε έργα.
Προσωρινός ανάδοχος για τα γήπεδα 5χ5 και τένις.
Ο Δήμος Αρταίων προκήρυξε ανοιχτή διαδικασία για την ανά-

θεση του έργου: "Κατασκευή γηπέδων, ποδοσφαίρου 5χ5 και
γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρ-
ταίων", προϋπολογισμού 261.725,81 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α), χρη-
ματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, στις 2 Σεπτ.

2020 έγινε η αποσφράγιση τους και προέκυψε προσωρινός ανά-
δοχος ο κ. Βασίλειος Γκαρτζώνης.
Θα ακολουθήσει η ανάδειξη του  σε οριστικό ανάδοχο και η
υπογραφή του συμφωνητικού.
Νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο μας.
Παντελής Κωλέτσος: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κα-
θημερινότητας και Πρασίνου (Δ.Ε Φιλοθέης)
Νικόλαος Λιόντος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών
Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
Μάρος Κωνσταντίνος: Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας,
Προστασίας και Ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου (Δ.Ε Αμ-
βρακικού)
Γεώργιος Μπουκουβάλας: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανα-
κύκλωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Δ.Ε Ξηροβουνίου)
Γιώργος Πανέτας: Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματι-
σμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών έξυπνης
Πόλης και  Πολιτικής Προστασίας (Αναπληρωτής Δημάρχου)
Χριστόφορος Σιαφάκας: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (Δ.Ε Βλα-
χερνών)
Δημήτρης Σφήκας: Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής
Κινητικότητας και Χωροταξίας και Δημοτικής Αστυνομίας (Δ.Κ
Αρταίων πόλη Άρτας)
Κωνσταντίνος Χαρακλιάς: ΑντιδήμαρχοςΤουρισμού, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ( Κωστακιοί, Κεραμάτες, Ερ-
γατικές Κατοικίες, Άγιοι Ανάργυροι, Λιμίνη)
Ο Δήμαρχος Αρταίων, κ. Τσιρογιάννης, κρατάει τις αρμοδιότη-
τες του Γραφείου Δημότη, σηματοδοτώντας με αυτόν τον
τρόπο την βαρύτητα που δίνει ο ίδιος, στα θέματα καθημερι-
νότητας και εξυπηρέτησης του Δημότη.

Τ η λ ε ρ γ α σ ί α
Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε είναι

αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η τεχνολο-
γία κινείται με ταχύτατους ρυθμούς, η
χρήση του διαδικτύου συνεχώς αυξάνεται
και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί
πια αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή μας. Στη
νέα αυτή εποχή η τηλεργασία έρχεται να δη-
μιουργήσει νέες ευκαιρίες εργασίας για
κάθε εργαζόμενο αλλά από την άλλη και
νέες προκλήσεις. Στη χώρα μας η τηλεργα-
σία  μπήκε με βίαιο τρόπο στις ζωές όλων
μας, λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.
Ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων τέθηκε
σε καθεστώς τηλεργασίας, χωρίς μάλιστα

να έχει τον χρόνο να προετοιμαστεί γι’ αυτό. Σε έρευνα που διε-
ξήχθη από την Cisco και  στην οποία συμμετείχαν 10.000 άνθρω-
ποι σε 12 αγορές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία,
προέκυψε ότι  η πανδημία έχει αλλάξει ριζικά τη στάση των ερ-

γαζομένων απέναντι στην τηλεργασία, αφού  το 86% των ερω-
τηθέντων  απάντησε ότι θα ήθελε να μπορεί να επιλέγει πότε
και πώς θα εργάζεται και να εκμεταλλεύεται έναν συνδυασμό
τηλεργασίας και εργασίας από το γραφείο. Ωστόσο, η πρόκληση
που έχει  να αντιμετωπίσει κάθε εργαζόμενος είναι να συνεχίσει
να είναι αποτελεσματικός και παραγωγικός. Τι πρέπει να έχετε
φροντίσει και τι πρέπει να προσέχετε τώρα που δουλεύετε από
το σπίτι;
1. Προσπαθήστε να βρείτε ένα ήσυχο δωμάτιο στο σπίτι, όπου
να μπορείτε να απομονωθείτε για να εργαστείτε απερίσπαστοι. 
2. Επιλέξτε στην ιδανική περίπτωση ένα γραφείο ή αν δεν υπάρ-
χει, ένα τραπέζι με ανάλογα χαρακτηριστικά.
3. Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, αποφύγετε να τον το-
ποθετείτε στα πόδια σας και σε θέσεις που δεν είναι κατάλλη-
λες, όπως για παράδειγμα καθήμενοι στον καναπέ.
4. Φροντίστε να έχετε το κατάλληλο κάθισμα και να το προσαρ-
μόσετε ανάλογα. Η πλάτη σας πρέπει να είναι ίσια και να
ακουμπά στην πλάτη του καθίσματος, τα χέρια πάνω στο γρα-
φείο να βρίσκονται σε παράλληλη θέση με το πάτωμα, τα πόδια
σας πρέπει να πατούν κάτω, ενώ πρέπει να υπάρχει ελεύθερος

χώρος πίσω από τα γόνατα.
5. Με δεδομένο ότι έχετε χάσει την άσκηση που σας προσφέρει
η μετάβαση και η επιστροφή από την εργασία σας, καλό είναι να
κάνετε συχνά διαλείμματα και να γυμναστείτε.
6. Φροντίστε ώστε ο φωτισμός του γραφείου σας να είναι επαρ-
κής και ο χώρος όπου εργάζεστε να αερίζεται τακτικά.
7. Κρατήστε την οθόνη μακριά από τα μάτια σας, τα οποία θα
πρέπει να ξεκουράζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
8. Μην ξεχνάτε να ενυδατώνεστε τακτικά και προτιμήστε να μην
δουλεύετε τις βραδινές ώρες. 
Πέραν των χρηστικών συστάσεων και δεδομένου ότι η τηλερ-

γασία εξελίσσεται διαρκώς, η μεγάλη πρόκληση αφορά πλέον
στη διασφάλιση  της ποιότητας της εργασίας ως μια πολύ-
πλευρη έννοια με ποικίλες διαστάσεις που αναφέρονται στην
αμοιβή, το ωράριο και τους ρυθμούς εργασίας, τις συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας,  την αποφυγή διακρίσεων, την ισορρο-
πία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, της επαγγελματικής
εξέλιξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.:210-3241137 – Fax: 210-3243822
www.panepirotiki.com  - email: info@panepirotiki.com 
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Προς τα σωματεία μέλη της ΠΣΕ
Αγαπητοί συμπατριώτες 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει παραταθεί μέχρι 31-12-2020 η θη-
τεία των οργάνων των συλλόγων μας που έληγε το διάστημα
της πανδημίας. Σχετική εγκύκλιος θα σταλεί από το Υπουργείο
Πολιτισμού τις επόμενες μέρες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΣΕ προτίθεται να ζητήσει πα-

ράταση του ορίου αυτού μέχρι 30-6-2021, δεδομένης της ιδι-
αίτερης φύσης των συλλόγων μας.
Ως εκ τούτου τα όργανα Δ.Σ., Εξελεγκτική επιτροπή και αντι-
πρόσωποι λειτουργούν κανονικά. 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

          Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας 
Χρυσόστομος (Μάκης) Χήτος – Κιάμος       Σωτήρης Κολιούσης 

Σπύρος Ν. Μάνος


