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Νέος Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας
ο κ. Βησσαρίων Σπυρίδων Κομζιάς!

Ο μέχρι πρότινος Μέγας Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων, κατά κόσμο Σπυρίδων Κομζιάς, εξελέγη την 14 Ιαν.
2021, από την Αγία και Ιερά Σύνοδο
του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτης της μόλις κενωθείσας Μητροπόλεως Ισπανίας και Πορτογαλίας.
Ο νεοεκλεγείς προήλθε ως Διάκονος
από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας,
μεταφυτευθείς έπειτα στην Πατριαρχική Αυλή!
Την 25η Ιανουαρίου εορτή του Αγίου
Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Θεολόγου, με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε η
χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Μητροπολίτου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Κορωνοϊός και Τουρισμός
κρίση ή ευκαιρία
για την περιοχή μας;
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Η σφήκα της καστανιάς

της Μαρίας Χρ. Παπαβασιλείου

Φωτογραφία από τον Ιωάννη Βούβαλη

Το 2020 αποτελεί μία χρονιά-σταθμό για τον
ελληνικό αλλά και για τον παγκόσμιο τουρισμό.
Οι κραδασμοί δοκίμασαν τις αντοχές όλων των
κρίκων του τουριστικού προϊόντος, αλλά –κατά
περίπτωση –και των τοπικών κοινωνιών.
Επιχειρηματίες, κράτος και τοπικές κοινωνίες
διαχειρίστηκαν την ακραία κρίση με περισσότερο και λιγότερο επιτυχημένους τρόπους.
Σήμερα, καθώς έχει κλείσει η ιδιότυπη αυτή
τουριστική περίοδος, μετρώντας τις πληγές,
ας αναρωτηθούμε για όσα μπορούμε να κά-
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Ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ.
της Αδελφότητας
και της
Συντακτικής Επιτροπής
της Εφημερίδας
σας εύχονται το 2021
με υγεία, αγάπη,
ευτυχία και
πολλά χαμόγελα!!!

Εικόνα 1. Προσβολή
από σφήκα της καστανιάς όπου διακρίνονται οι κηκίδες σε
βλαστούς και φύλλα.

Τα τελευταία χρόνια επικρατεί
έντονος προβληματισμός στους
καλλιεργητές καστανιάς λόγω
της παρουσίας του εντόμου Dryocosmus kuriphilus, κοινώς γνωστό ως «σφήκα της καστανιάς».
Το συγκεκριμένο έντομο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εχθρούς της καστανιάς
παγκοσμίως. Είναι είδος ιθαγενές της Κίνας, από όπου και εξαπλώθηκε,
κυρίως
με
τη
μεταφορά δενδρυλλίων, σε διάφορα κράτη ανά τον κόσμο. Στην
Ευρώπη η παρουσία του διαπιστώθηκε το 2002 στη γειτονική

Συγχαρητήριο μήνυμα, των μελών
του Δ.Σ. της Αδελφότητας Ροδαυγής
και των μελών της Συντακτικής
Επιτροπής της Εφημερίδας
"Η Ροδαυγή"

Σεβασμιότατε κ.κ. Βησσαρίωνα,
Εκφράζουμε τις εγκάρδιες συγχαρητήριες ευχές
μας για την εκλογή σας ως Ποιμενάρχη της Ιβηρικής
Χερσονήσου Ισπανίας και Πορτογαλίας.
Με τη βεβαιότητα ότι οι αρχές, το ήθος και οι αξίες
που σας διέπουν θα επεκταθούν στο αρχιερατικό σας
έργο, ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και καλή επιτυχία
στο ποιμαντικό σας έργο στην Εκκλησία της Ορθοδοξίας της Ισπανίας και Πορτογαλίας και η ευλογία
του Θεού να σας συντροφεύει, να σας καθοδηγεί και
να σας εμπνέει πάντοτε!
Στεκόμαστε κι εμείς στο πλευρό σας μαζί με όλους
τους απανταχού Ροδαυγιώτες και περιμένουμε να
σας υποδεχθούμε εγκάρδια στον τόπο καταγωγής
σας! Να είστε πάντοτε άξιος!
Με σεβασμό και εκτίμηση

Χριστούγεννα και δραστηριότητες
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής
Μια δύσκολη χρονιά
έφτασε στο τέλος της
και μια καινούργια έχει
ήδη ξεκινήσει.
Οι προκαθορισμένες
Δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου λόγω
των συνθηκών για την
καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού
αναβλήθηκαν με μεγάλη λύπη όλων. Πάρα
τις δυσκολίες ο Σύλλογος αποφάσισε με κόπο
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Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν οι Κοινότητες
Δαφνωτής, Ροδαυγής και Καμπής της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

“Τα σημεία” των καιρών

Ποιός αλήθεια το περίμενε στην εποχή μας να συμβούν πρωτόγνωρα «πράματα», που ούτε ο κοινός νους
του ανθρώπου θα μπορούσε να το φανταστεί;
Ποιός το περίμενε, να κινδυνεύει τόσο σοβαρά η ζωή
μας από έναν αόρατο ιό, τόσο επικίνδυνο και τόσο μολυσματικό στον οργανισμό μας;
Ποιός το περίμενε, να ξαπλωθεί αυτός ο φονικός ιός,
ο κορωνοϊός, τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα σε όλα
τα μήκη και πλάτη του κόσμου, σε όλο τον πλανήτη, ο
οποίος πρωτοεμφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020
στο Γιουχάν της Κίνας;
Ποιός το περίμενε, να φοβάσαι να πλησιάσεις τον συνάνθρωπό σου (γιατί δεν ξέρεις αν έχει τον ιό), να
κρύβεσαι και να απομονώνεσαι; Να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις ελεύθερα, να μην μπορείς να εργαστείς
για να ανταποκριθείς στις οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις;
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Του Χρήστου Ζ. Σταύρου

Ποιος το περίμενε, να μην μπορούν να ανταμώσουν
γονείς και παιδιά, να χαιρετηθούν, να αγκαλιαστούν
και να επικοινωνούν μόνο τηλεφωνικά; Να μην μπορούν να δουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τα εγγόνια τους;
Ποιος το περίμενε, να μην μπορείς να πας σε γάμο,
σε βάπτιση, σε κηδεία, να μην μπορείς να δώσεις το
χέρι σου, να συγχαρείς, να συλλυπηθείς δίνοντας
κουράγιο για συμπαράσταση στον πόνο κάποιου
δικού σου προσώπου; Ότι χειρότερο δυστυχώς και
για κάποιον που «φεύγει» από τη ζωή κάτω από τέτοιες συνθήκες και με τη συνοδεία μόνο της οικογένειάς του.
Και όλα αυτά κάτω από τη λέξη «πανδημία», ή όπως
θα την έλεγα αλλιώς, «πανούκλα του αιώνα». Αυτή δυστυχώς δημιούργησε μεγάλη κοινωνική αναστάτωση
συνέχεια στην σελίδα 3

Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.
Έτσι βοηθάω τον Σύλλογο στην έκδοση της εφημερίδας και την επίτευξη των στόχων.
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Από την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Γεννήσεις

3.11.2020 Το ζεύγος Θανάση Κοντήρη
και της Ιφιγένειας Αθ. Δημοπούλου
απέκτησαν κορίτσι. Κρήτη
19.11.2020 Το ζεύγος Χρήστου Στ.
Ζαρκάδα και της Λαμπρινής Βασ.
Γκαρτζονίκα απέκτησαν αγόρι Άρτα
3.12.2020 Tο ζεύγος Ιωάννη Αλκ. Γιολδάση και Αικατερίνης Μπολουδάκη,
απέκτησαν αγόρι.
28.11.2021 Η Ειρήνη Γεωργαλά
του Δρόσου, σύζυγος του Ανδρέα
Γεωργίου του Κωνσταντίνου
έφερε στον κόσμο κοριτσάκι στην
κλινική Ιασώ Αμαρουσίου.

Γάμοι

24.10.2020 Ο Ανδρέας Γεωργίου του
Κωνσταντίνου και η Ειρήνη Γεωργαλά
του Δρόσου τέλεσαν τον γάμο τους
στο Δημαρχείο Ηλιούπολης Αττικής.

Θάνατοι

13.10.2020 Απεβίωσε στην Αθήνα η
Τέτα Γεωργίου Πάνου Η ταφή έγινε
στον Άγιο Νικόλαο Ροδαυγής
19.11.2020 Απεβίωσε η Νικολίτσα Χρήστου Βασιλείου στη Ροδαυγή ετών 73.
Η ταφή έγινε στον Άγιο Νικόλαο Ροδαυγής
21.12.2020 Απεβίωσε η Έλη Μιλτιάδη
Αναγνωστάκη στην Αθήνα ετών 85. Η
ταφή έγινε στην Άρτα
15.12.2020 Απεβίωσε η Στέλλα Γεωργίου Σύρρου στο Σουμεσι ετών 96.
11.01.2020 Απεβίωσε ο Δημήτρης
Σταύρου του Βασιλείου ετών 62. Η
ταφή έγινε στον Άγιο Νικόλαο Ροδαυγής

Μνημόσυνα

11.10.2020 έγινε το ετήσιο μνημόσυνο
του Ευστράτιου Βέλιου στα Πιστιανά

10η Δεκεμβρίου 2020
Ο Αποχωρισμός της μικρής Αγγελικής

Στις 3 Δεκεμβρίου 2020 έφυγε
από τη ζωή η νεαρά Αγγελική Καψάλη, κόρη της Εύης και του
Νίκου Καψάλη, εγγονή των Βούλας και Παύλου Σπύρου.
Χωρίς αμφιβολία, το ζευγάρι Καψάλη, γιαγιάδες, παππούδες,
γνωστοί και συγγενείς είναι απαρηγόρητοι για τον αποχωρισμό
της μικρής Αγγελικής σε ηλικία
μόλις 2μιση ετών.
Η παράστασις των απανταχού
Ροδαυγιωτών της Β.Α. ήταν σύσσωμος για να παρέξουν βοήθεια
και παρηγοριά στας τεθλιμμένους γονείς και συγγενείς. Να
δεχθούμε πως οι εδώ τώρα Ροδαυγιώτες και πατριώτες θα μετράμε ένα μέλος πιο λιγότερο,
αφού η Αγγελική θα βρίσκεται
μεταξύ των αγγέλων ατενίζοντας από ψηλά, αλλά πάντα παρούσα στο μυαλό μας. Ένα
λουλούδι της Άνοιξης πέταξε
προς τους ουρανούς, ενώ εδώ
στη Γη ο πόνος της καρδιάς μας
δεν θα είναι προσωρινός.
To μυστήριο της ζωής είδαμε να
εξελίσσεται μπροστά στα μάτια
μας. Η ζωή μας εδώ στη Γη είναι
σύντομη αλλά για τη μικρή Αγγελική είναι μια εξαίρεση για να
μην είχε την εκλογή να μεγαλώσει, να αγαπήσει, να προσφέρει
στο κοινωνικό σύνολο, να αναπτύξει τα προτερήματά της, τα
ψυχικά χαρίσματα, σαν ομοίωμα
του θεού.
Ποιος της το στέρησε το δικαίωμα αυτό;
Γιατί η Ιατρική επιστήμη εστάθη
αδύναμος για την περίθαλψη της
μικρής Αγγελικής;
Η ύπαρξης μας στον κόσμο δεν

Του Κώστα Αράπη, Τορόντο Καναδάς

είναι απόλυτη. Είναι ο Κύριος
από ψηλά που χαρίζει την αρχή
και το τέλος. Ας είμαστε λοιπόν
πνευματικά έτοιμοι για το θέλημα του Κυρίου. Η αγάπη του
θεού έφερε τη μικρή Αγγελική
κοντά τους ουρανούς με τους
αγγέλους. Με την ειλικρινή μας
πίστη και την ταπείνωση, θα είμαστε και εμείς όλοι οι εκλεκτοί
του. Με την ευλογία του θεού, η
ζωή συνεχίζεται.
Σαν τελευταία ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς την Αγγελική, στις 7 Δεκεμβρίου στον
τοπικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Τορόντο, εψάλη η τελευταία
δέησις υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της. Η παρουσία εκατοντάδων προσκυνητών ήταν εντυπωσιακή.
Μια φαντασμαγορική, αλλά ταπεινή επίδειξης ομορφιάς λουλουδιών, με τέχνη και τάξη
αραδιασμένα, πίνακες με πόζες
της Αγγελικής περιβάλανε τη
σωρό της.
Η μικρή Αγγελική ήταν έτοιμη
για τον Άνω Κόσμο.
Γονείς, συγγενείς, φίλοι και
γνωστοί με τη σειρά και με ευλάβεια βαδίζοντας κοντά στη μικρή
Αγγελική, στέλνοντας το τελευταίο αντίο προς την αιώνια ζωή,
ήταν ιερή στιγμή. Καλό ταξίδι
αγαπημένη μας Αγγελική. Η αγνή
ψυχή σου ταιριάζει να βρίσκεται
μεταξύ των αγγέλων. Πάντα θα
σε θυμόμαστε, πάντα θα σε μνημονεύομε.
Ευλογημένη και αιωνία σου η
μνήμη.

Α ΝΑ Κ ΟΙΝΩΣΕΙΣ

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

Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165
BIC: ETHNGRAA

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

Συνδρομές Περιόδου Οκτώβριος 2020 – Δεκέμβριος 2020
Γεωργογιάννη Αναστασία ......................................Ιωάννινα..........10€
Γιώτης Γεώργιος του Δημητρίου ................................Άρτα..........20€
Ροδαυγιώτες Βορείου Αμερικής......................................................50€
Αράπης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ....................Καναδάς..........50€
Χασκή Αράπη Κωνσταντινιά....................................Ροδαυγή..........50€
Κολιού Μαρία του Χρήστου....................................Ροδαυγή..........20€
Κολιού Αλεξάνδρα του Τηλεμάχου του ΤηλεμάχουΡοδαυγή ......10€
Ζώη Χριστογιάννη Παναγιώτα ......Βαθύκαμπος Κεντρικού..........20€
Σιαφαρίκας Βασίλης ................................................Ροδαυγή..........20€
Κασάρα Γεωργία του Ηλία ....................Ροδαυγή – Σουμέσι..........20€
Μάνος Κωνσταντίνος του Σπυρίδων ....................Ροδαυγή..........20€
Γραμματικού Χαρίκλεια ..........................................Ροδαυγή..........20€
Παπαβασιλείου Δημήτρης του Κωνσταντίου........Ροδαυγή..........10€
Μάνος Γεώργιος του Ιωάννη..................................Ροδαυγή..........20€
Μάνος Ιωάννης του Γεωργίου ......................................Άρτα..........20€
Αράπης Αθανάσιος του Βασιλείου ............................Αθήνα..........10€
Αράπης Βασίλειος του Αθανασίου ........................Ροδαυγή..........10€
Χριστογιάννης Ιωάννης ..........................................Γερμανία..........30€
Χριστογιάννης Θεοφάνης ....................................Φιλιππιάδα..........20€
Χριστογιάννης Ευάγγελος ....................................Γερμανία..........30€
Χριστογιάννη Σταυρούλα ......................................Γερμανία..........25€
Μάνος Κωνσταντίνος ......................................Πόρτο Ράφτη..........50€
Οικονόμου Ιωάννης του Βασιλείου ............Λουξεμβούργο..........50€
Οικονόμου Μαργαρίτα του Βασιλείου ........Λουξεμβούργο..........50€
Μάνος Σπυρίδων του Νικολάου..................................Αθήνα..........50€
Ανώνυμη........................................................................Αθήνα........100€
Ραβάνογλου Θάνος ....................................................Αθήνα..........50€
Οικονόμου Αρετή του Σταύρου..................................Αθήνα ........50€
Πλαστήρα Βασιλική ..............................................Ζωγράφου..........20€
Μάνος Γεώργιος του Νικολάου ..........................Φιλιππιάδα..........30€
Ζαρκάδα Αικατερίνη του Χρήστου ........................Ροδαυγή..........20€
Σταύρου Χρήστος του Ζαχαρία ....................................Άρτα..........30€

Συνδρομές που κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας από 14.03.2020 έως 19.01.2021
19-05-20
15-07-20
29-07-20
13-08-20
04-10-20
04-10-20
22-10-20
03-11-20
12-12-20
19-01-21

Λάμπρη Παναγιώτα ..........................................................20€
Ευθυμίου Φώτιος ..............................................................20€
Μάνος ................................................................................50€
Μάνος Αθανάσιος ............................................................20€
Χρηστοκώστας Γεώργιος ................................................40€
Γιολδάσης Αλκιβιάδης ....................................................30€
Αθανασίου Αθανάσιος......................................................20€
Μπαλαούρας Φιλιππος......................................................10€
Βάσιος Γεράσιμος ............................................................15€
Χρηστοκώστα Γεώργιου Σοφία ......................................50€

Επιστολή Παναγιώτη Κ. Πλαστήρα
Εις Μνήμη Γεωργίου Κ. Μάνου

Αισθάνομαι την ανάγκη να καταθέσω λίγες σκέψεις στην μνήμη του
προσφιλούς συγχωριανού μας Γιώργου Κ. Μάνου που πρόσφατα έφυγε
από κοντά μας. Ο Γιώργος ήταν άνθρωπος αθεράπευτα ρομαντικός και
γνήσιος λάτρης της Ροδαυγής. Αν
και οι συνθήκες τον ανάγκασαν να
βρίσκεται μακριά της, την νοσταλγούσε. Ήταν νοερά κοντά της και το
απεδείκνυε με το διαρκές ενδιαφέρον του για τα όσα συνέβαιναν
ακόμη και για τα πλέον ασήμαντα,
τόσο σημαντικά για εκείνον. Εξάλλου τα όσα κατά καιρούς δημοσίευε
στην πάντα φιλόξενη εφημερίδα μας,
τη "Ροδαυγή" για τα ήθη και τις παραδόσεις του χωρίου μας, το επιβεβαιώνουν. Και όλα αυτά γιατί η
παιδική ηλικία καθορίζει τη ζωή του
καθενός μας. Έζησε τα παιδικά του
χρόνια στη Ροδαυγή και βίωσε κάθε
πτυχή της ζωής της. Στις συχνές τηλεφωνικές μας επικοινωνίες ρωτούσε για όλους και για όλα.
Θυμόταν με λεπτομέρειες τα Μανεϊκα, τα Πλαστρέϊκα και τα παιχνίδια
μας εκεί, τη σκλέντζα, το σκληντζάρι,

H POΔAYΓH

το κυνήγι με τη σφεντόνα, (ήταν άλλωστε άριστος σκοπευτής), τις παγίδες (τσόπνες), τα βρόχια κτλ. Ακόμη
και τα δέντρα που είχε φυτέψει όπως
την κυδωνιά που του είχε φέρει από
τη Σκούπα η κουμπάρα του η Νίτσα
(μητέρα μου), τη σκαμνιά που κυνηγούσε τα σπουργίτια, καφενάκια, μελισσουργούς, τσίμπες την αχλαδιά
με τα "γκουσαράπιδα", τα αιωνόβια
πλατάνια στη Μανεϊκη βρύση και το
ανέμελο κολύμπι στο λάκκο του καπετάν. Άφησε και το επαγγελματικό
του στίγμα και σαν πολιτικός μηχανικός. Ο Γιώργος κατασκεύασε μεγάλα
έργα στην ευρύτερη της Ηπείρου.
Ενδεικτικά αναφέρω το Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, κτίρια
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το αρδευτικό της Υψηλής Σκάλας Φιλιατών Θεσπρωτίας και πολλά οδικά
έργα. Οι νεκροί πεθαίνουν μόνο όταν
τους ξεχνάμε κι εμείς, νονέ μας, δε
θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία η μνήμη σου
Παναγιώτης Κ. Πλαστήρας
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Η Μάνα Του Ποιητή!! Αφιέρωμα στην κ. Μαρία Ζυγούρη!

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Γράφει η Κατερίνα Σχισμένου

Φτάσαμε σε μια εποχή που η μοναχικότητα πλέον επικράτησε σαν ορθή στάση
ζωής και επιβίωσης και δικαιώθηκε. Κι
όμως κάποιοι την είχαν επιλέξει από τη
στιγμή που είδαν το φως τους και ξεκίνησαν το βηματισμό τους επάνω στα... ξερά
γεμάτα αγκάθια τοπία. Τα δικά τους τοπία
που έλαμψαν για μια στιγμή και μετά έφυγαν στο σκοτάδι. Έγραψαν για τον ήλιο,
για τα φεγγάρια για τη ζωή και το θάνατο.
Κι όταν ο θάνατος ήρθε πιο γρήγορα
απ΄το αναμενόμενο, τότε πέταξαν εκεί
που πετάνε οι ποιητές.
Πολλές φορές αφήνουν πίσω τους όμως
ρήγματα. Κι από κει κάποιοι συνεχίζουν
και μπορούν να βρουν το δικό τους φως
μέσα σε περιοχές ομιχλώδεις και σκοτεινές γιατί αυτοί οι δημιουργοί έχουν αφήσει πίσω τους φως. Και το φως πολλές
φορές ένα βιωμένο σκοτάδι είναι αλλά
είναι ένα αυθεντικό και κάθετο φως που
μπορείς εκεί να βρεις το καταφύγιο της
μόνιμης σκιάς.
Και η μητέρα του ποιητή αν και έφυγε

δεν αισθάνεται την εγκατάλειψη και το
σκοτάδι. Έχει τόσο ακόμη αγάπη να προσφέρει εκεί που ακριβώς χρειάζεται
.Είναι αστείρευτη η δική της παρουσία.
Μια προέκταση αγάπης και μια λάμψη σαν
αυτή του ήλιου που περιέγραψε ο ποιητής. «Η περιουσία του μια γωνιά λιακάδα» και στις «Μέρες οργής» θα
καταλήξει με το… πες καλημέρα για
αύριο, κι ο Ήλιος θα έρθει επισκέπτης
στην πόρτα σου…(Σωτήρης Ζυγούρης).
Αυτή η ανοιχτή πόρτα της καλημέρας
είναι η καλημέρα της μάνας του που αν
και σε προχωρημένη ηλικία, ξέρει να υπηρετεί την καλημέρα του Ανθρώπου.«Κάθε
που βραδιάζει, ένας μαντατοφόρος έρχεται πίσω απ’ τον ίσκιο του βουνού…
Αυτός διηγείται τη μακρινή πορεία του
Ήλιου.» Από κει από την πόρτα της ξεκίνησαν όλα και δε σταματούν εκεί. Η αγκαλιά μιας μάνας που στα προχωρημένα
ενενήντα της χρόνια ξέρει να μαζεύει την
αγάπη και να την δίνει τόσο απλόχερα,
μόνο ένα τόσο μεγάλο απόθεμα θα μπο-

ρούσε να μεταβιβάσει σε μια τόσο δυνατή και καθάρια γραφή.
Ο ίδιος ο ποιητής αγρίμι του βουνού,
γεννημένο στα δευτερόλεπτα της αστραπής, πολεμιστής της γης με τη βουκέντρα
(Αγκάθια). «Αλυσοδέθηκα», θα γράψει
στο ποίημα του «Κι όμως, κι όμως, στον
Καύκασο της ντροπής σκάλωσα στα γρανάζια της υπομονής… Κι όμως, κι όμως
κάτι πανίσχυρο ζει μέσα μου», κι αυτό
είναι φυσικά η ποίηση. Ο στίχος, γιατί η
ποίηση δεν είναι ένα πέρασμα σε βουναλάκια και όμορφα οργωμένα χωράφια
αλλά ένα σκάψιμο βαθύ και σκοτεινά ενδογενές που σε οδηγεί σε πρωτολειακές
μορφές αγάπης όπως είναι αυτή η μητρική. Όταν έχεις βγει από μια τέτοια μητρική αγάπη δεν έχεις βγει και ποτέ από
την αγάπη, γι΄αυτό σε συνοδεύει και σε
λούζει με φως και θα σε λούζει με φως,
γι΄αυτό και θα συνεχίζει ο ίδιος να εκπέμπει μετά από τόσα χρόνια και έτη φωτός.
Η θητεία του ήταν δίπλα στην αγάπη,
αυτή υπηρετεί κι αυτή που άφησε πίσω

του. Μια μεγάλη μητέρα. Η μητέρα του.
Ο ποιητής Σωτήρης Ζυγούρης γεννήθηκε
το 1954 στη Ροδαυγή Άρτας και έφυγε
από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου του 2003,
σε ηλικία 49 ετών.
Τα 200 ποιήματα των εννέα ποιητικών
συλλογών του μας θυμίζουν πως η αγάπη
και η ελπίδα στον κόσμο θα συνεχίζει να
υπάρχει όταν υπάρχει μια τέτοια μάνα
που είναι η μάνα όλων μας και ξέρει να διδάσκει την αγάπη χωρίς μαθήματα, απλά
με μια ανθοδέσμη τσάι, ρίγανη και πλέκοντας την θαλπωρή και τη ζεστασιά εκεί
που ξεχάσαμε πως υπάρχει και επιβιώνει.
Γιατί δεν επιζεί στην λαογραφία και την
καταγραφή ενός εθίμου, αλλά στη ζωή
ενός ανθρώπου που ξέρει να την διδάξει
σε μια γενιά που έζησε και πορεύτηκε μοναχικά και ατομικά. Το μεγαλύτερο μάθημα της αγάπης αυτών των ημερών…

συνέχεια από την σελίδα 1

πνευμονολόγοι, παθολόγοι, ερευνητές
εργαστηρίων έκαναν συνεχώς ενημερώσεις στα κανάλια της τηλεόρασης
και στο ραδιόφωνο και έδιναν συνεχώς
συμβουλές. Το θέμα λόγω του φόβου,
επειδή είχε να κάνει με την ζωή των ανθρώπων, πωλούσε διαρκώς.
Η απειλή της λοίμωξης σε συνδυασμό
με τα αυστηρά μέτρα περιορισμού και
η οικονομική ανασφάλεια στραγγάλισαν τις αντοχές των ανθρώπων που
ένιωσαν εγκλωβισμένοι σε μια παρατεταμένη δοκιμασία. Μια δοκιμασία που
εμείς τουλάχιστον στην περιοχή της
Άρτας πήγαμε καλά σε αριθμό κρουσμάτων, αλλά τα μέτρα – μέτρα, όπως
και η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις.
Η επιβεβλημένη απομόνωση στο σπίτι,
το χάσιμο της ελευθερίας, η αποφυγή
των κοινωνικών επαφών, η αβεβαιότητα
για το μέλλον και η τακτική τήρηση των
μέτρων υγιεινής και αυτοπροστασίας
έχουν ψυχολογικές επιπτώσεις σε
όλους τους ανθρώπους. Κούρασε πραγματικά όλους αυτή η κατάσταση.
Όμως, αυτή η πρωτοφανής πανδημία
φαίνεται πως έχει δημιουργήσει και
κάτι διαφορετικό, ένα κλίμα αλληλεγγύης και συμπόνιας για την ανθρωπότητα παγκοσμίως. Είναι αλήθεια ότι η
αρρώστια αυτή έχει ενώσει όλους τους
λαούς του κόσμου και ήρθε για να
δώσει ένα σημαντικό μάθημα, δηλαδή
να εκτιμήσουμε περισσότερο αυτά που
θεωρούσαμε μέχρι τώρα δεδομένα.

Ύστερα λοιπόν από όλα αυτά τίθεται το
ερώτημα. Θα μπορέσουμε αλήθεια να
επανέλθουμε μετά από αυτό το σοκ για
να είμαστε όπως πριν την πανδημία;
Αυτό κανένας δεν το ξέρει και δεν μπορεί να μας απαντήσει με σιγουριά. Αυτό
που μπορεί να σώσει την κατάσταση
είναι φυσικά το εμβόλιο. Ένα εμβόλιο
που οι ερευνητικές εταιρείες πήραν
την έγκριση για την χορήγηση και τη
διάθεση. Μια γιγαντιαία επιχείρηση που
ποτέ δεν έχει ξαναγίνει. Ένα εμβόλιο
που γίνεται πρώτα στους υγειονομικούς, έπειτα στους ηλικιωμένους, στις
ευπαθείς ομάδες, στους τρόφιμους
των γηροκομείων, των ιδρυμάτων και
κατόπιν στον υπόλοιπο πληθυσμό, με
ηλικία πάνω από τα 20 χρόνια και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές
παρενέργειες και φυσικά να υπάρχει
επάρκεια εμβολίων.
Και σαν να μην μας έφταναν όλα αυτά,
προέκυψαν και οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού, για να μην έχουμε τελειωμό.
Για την ώρα, σύμφωνα πάντα με τους
ειδικούς, το εμβόλιο καλύπτει αυτές τις
μεταλλάξεις.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για την
ώρα είναι να προσέχουμε. Μάσκα, απόσταση και καθαριότητα. Αυτά δε και
μετά το εμβόλιο για αρκετό διάστημα
και βλέπουμε, γιατί έτσι θα προστατευθούμε. Η πανδημία μας ωφέλησε και
για ένα άλλο λόγο, στο να είμαστε πιο
καθαροί και αυτό θα μείνει, με το να
πλένουμε συνέχεια τα χέρια μας και να

χρησιμοποιούμε αντισηπτικό.
Είναι αλήθεια ότι περάσαμε ωραίες
εποχές,(τώρα το καταλάβαμε) και θα ζήσουμε με τις πολλές και καλές αναμνήσεις. Αναμνήσεις από τα έθιμά του
τόπου μας, τις συναντήσεις μας, τις
γιορτές μας, τα πανηγύρια μας, τις παραδόσεις μας, τις κοινωνικές εκδηλώσεις και τον πολιτισμό μας. Πιστεύω ότι
θα περάσει πολύς χρόνος για να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική ζωή, γιατί
ο φόβος έχει ριζώσει στον καθένα μας
και αυτό θα γίνει όταν εμβολιαστούμε
σχεδόν όλοι, πάνω από το 70%, - που θα
επικρατήσει η ανοσία της αγέλης όπως
ισχυρίζονται οι επιστήμονες - και φυσικά όταν πεθάνει ο κορωνοϊός.
Να είμαστε αισιόδοξοι και να ελπίζουμε
ότι θα ξαναγίνει η ζωή μας κάποια
στιγμή όπως ήταν πριν, θα χρειαστεί
όμως πολύς χρόνος και μεγάλη προσπάθεια από όλους μας. Να είμαστε
καλά κατά πρώτον και να βγούμε όλοι
υγιείς από αυτή την πανδημία και να
κρατήσουμε την ελπίδα μας, την πίστη
μας και την αισιοδοξία μας.
Και τέλος ας είμαστε ευγνώμονες για
όλους αυτούς, τους ήρωες της σύγχρονης εποχής, γιατρούς και υπόλοιπο
προσωπικό, οι οποίοι ρίχτηκαν στη
μάχη, ρίσκαραν την ζωή τους για τους
συνανθρώπους μας, με άπειρες βάρδιες
προσφοράς και εργασίας, μερικοί των
οποίων ήταν άτυχοι και έχασαν την ζωή
τους εξ αιτίας αυτής την πανδημίας.

βούν.
Η ανησυχία δεν αφορά μόνο σκέψεις που
κάνουμε για τον εαυτό μας, τους άλλους
και το μέλλον, αλλά όταν γίνει υπερβολική τη βιώνουμε και στο σώμα μας , με
μια σειρά σωματικών συμπτωμάτων (δυσκολία χαλάρωσης και ταραχή, μυϊκοί
πόνοι και ένταση, δύσπνοια, δυσκολία
στον ύπνο και αίσθημα κόπωσης, προβλήματα συγκέντρωσης, κλπ.).
Η ανησυχία, όπως και το άγχος, μπορεί
να είναι βοηθητικά, καθώς μας κινητοποιούν και μας βοηθούν να προετοιμαστούμε για το μέλλον και να
αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις.
Γίνεται όμως πρόβλημα όταν μας εμποδίζει να ζήσουμε την ζωή που θέλουμε
και μας δυσκολεύει στην καθημερινότητά μας.
Οι αντιδράσεις των ατόμων στις διάφορες καταστάσεις καθορίζονται από τον
τρόπο που τα άτομα ερμηνεύουν αυτές.
Το να αντιμετωπίζουμε απρόβλεπτες,
πρωτοφανείς και αμφιλεγόμενες καταστάσεις δεν αποτελεί πρόβλημα, αυτό
καθαυτό, αλλά αυτό που μας δυσκολεύει
είναι η αβεβαιότητα που συνοδεύει
αυτές τις καταστάσεις και το γεγονός
ότι συνδέουμε την αβεβαιότητα με κάτι
απειλητικό. Ειδικότερα στις ημέρες που

διανύουμε, εν εξελίξει της πανδημίας,
το άγχος αποτελεί κυρίαρχο συναίσθημα
και κατακλύζει τις ζωές των περισσότερων ατόμων, καθότι μια κατάσταση αβεβαιότητας σε πολλαπλά επίπεδα (υγεία,
οικονομία, σχέσεις, ατομικές ελευθερίες, νέα εργασιακά δεδομένα, κλπ.)
Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν ορισμένες κυρίαρχες αρνητικές αντιλήψεις
σχετικά με την αβεβαιότητα. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να νιώθουν αβεβαιότητα και ότι είναι άδικο.
Μάλιστα, ορισμένοι αναφέρουν ότι θα
προτιμούσαν να μαθαίναν κάποια
άσχημη είδηση, παρά να μην γνωρίζανε
τι πρόκειται να συμβεί. Επιπλέον, έχουμε
συνηθίσει να θεωρούμε, πως εξ’ ορισμού, οι αβέβαιες καταστάσεις θα έχουν
σίγουρα αρνητικά αποτελέσματα και πως
δεν θα είμαστε ικανοί να τις αντιμετωπίσουμε (Birrell et al; 2011 Sexton and
Dugas; 2009).
Για να μειώσουμε το άγχος και την αβεβαιότητα, μπορούμε αρχικά να εστιάσουμε σε ρεαλιστικές ανησυχίες μας και
πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε
και αφορούν το παρών (πχ να φροντίσω
την υγεία μου και την διατροφή μου) και
να μην εστιάζω σε υποθετικές ανησυχίες
(πχ «Τι θα συμβεί αν αρρωστήσω;»). Επί-

και έφερε στο φως νέες ανάγκες στην
κοινωνία μας, στην τεχνολογία και
στην ηλεκτρονική μορφή οικονομικών
συναλλαγών. Οι συνέπειες δε για τους
νέους θα είναι επώδυνες, από την ανεργία και την οικονομική κρίση που θα
ακολουθήσει.
Αυτό που συνέβη το 2020 είναι μια επανάληψη της ισπανικής γρίπης του 1918,
(ένα αιώνα μετά), όταν οι άνθρωποι πέθαιναν ομαδικά και δεν προλάβαιναν να
κάνουν ατομικές κηδείες και τους έβαζαν όλους μαζί σε λάκκους που έσκαβαν. Τρομερό!!! Φυσικά τότε δεν
υπήρχαν Νοσοκομεία και συστήματα
υγείας όπως σήμερα. Αλλά και τώρα είδαμε τέτοιες φρικιαστικές εικόνες
στην τηλεόραση, να είναι στοιβαγμένα
πτώματα σε νταλίκες ψυγεία!!!
Ο κόσμος αυτό το διάστημα ψυχοπλακώθηκε και οι περισσότεροι καθηλώθηκαν μπροστά από την τηλεόραση, (αφού
ήταν συνεχώς μέσα στο σπίτι) για να
ακούσουν σε καθημερινή βάση τα νεώτερα της πανδημίας, τους τραγικούς
αριθμούς, τα καθημερινά κρούσματα,
τους διασωληνομένους, τους νοσηλευόμενους, τους θανάτους. Η τηλεόραση πραγματικά μονοπώλησε για
πολλούς μήνες στο θέμα αυτό (πρωτοφανές) και οι δημοσιογράφοι βρήκαν
και πολύ και καλή τροφή.
Γνωρίσαμε μέσω τηλεόρασης όλους
τους καθηγητές της ιατρικής: Λοιμωξιολόγοι, επιδημιολόγοι, μικροβιολόγοι,
Η ανησυχία είναι ένας τρόπος «να σκεφτόμαστε για το μέλλον» και να προσπαθούμε να προβλέψουμε τι μπορεί να
συμβεί και πως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Παρόλο που υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ανησυχίας, υπάρχουν
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Συνήθως η ανησυχία αρχίζει με το ερώτημα:
«Τι και αν;». Παραδείγματα χαρακτηριστικών τέτοιων ερωτήσεων είναι τα
εξής: Τι θα συμβεί αν χάσω τη δουλειά
μου; Τι θα συμβεί αν του/της πω πως
νιώθω; Τι θα συμβεί αν αρρωστήσω ;)
κλπ. Επιπλέον, η ανησυχία αφορά το μέλλον. Ακόμη και αν σχετίζεται με κάποιο
γεγονός του παρελθόντος, ανησυχούμε
για τις μελλοντικές του επιπτώσεις. Για
παράδειγμα, αν ανησυχείτε για έναν
καβγά με τον/την φίλη σας την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που ίσως σας απασχολεί είναι «Τι και αν η φιλία μας δεν
μπορεί να αντέξει και δεν ξαναμιλήσουμε;». Τέλος, η ανησυχία είναι πάντα
αρνητική. Όταν ανησυχούμε για πιθανά
σενάρια που μπορεί να συμβούν στο μέλλον, δεν ανησυχούμε για θετικά πράγματα που μπορεί να μας συμβούν («Τι και
αν πάω διακοπές και περάσω υπέροχα;!»), αλλά αντίθετα εστιάζουμε σε
αρνητικά πράγματα που μπορεί να συμ-

“Τα σημεία” των καιρών

Ανησυχία και αβεβαιότητα

Καλή χρονιά σε όλους μας με περισσή
αγάπη.
Του Χρήστου Ζ. Σταύρου

σης, καθώς χαρακτηριστικό της ανησυχίας και του άγχους είναι η τάση των
ατόμων να αποφεύγουν πράγματα και
καταστάσεις που πυροδοτούν το άγχος,
μπορείτε να προγραμματίζετε τις δραστηριότητες σας, θέτοντας μικρούς, ρεαλιστικούς στόχους και να εστιάζετε στη
διαδικασία και όχι στο τελικό αποτέλεσμα. Σημαντικό είναι να αντιμετωπίζετε
το άγχος ως μια φυσιολογική αντίδραση
σε στρεσογόνες καταστάσεις. Δώστε
στον εαυτό σας το δικαίωμα να αισθάνεστε άγχος σε δύσκολές στιγμές!
Αν το άγχος σας και ανησυχία σας παραμένουν και αισθάνεστε ότι περιορίζει τις
δραστηριότητες και τη διάθεση σας, ενδεχομένως να χρειάζεται να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια. Η
Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία
θεωρείτε μια από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες για την αντιμετώπιση τους
άγχους και της ανησυχίας, σύμφωνα και
με ερευνητικά δεδομένα.
Δήμητρα Κ. Γεωργογιάννη
Ψυχολόγος (MSc)- Ψυχοθεραπεύτρια
Ακαδημίας 81, Αθήνα
Τηλ: +30 6978084699
www.psychotherapy-georgogianni.gr
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Ευχαριστήριο Χρήστου Σταύρου
για το Φωτογραφικό Λεύκωμα

Ευχαριστώ όλους τους συγχωριανούς, οι οποίοι με βοήθησαν και
συνέβαλαν στην έκδοση του λευκώματος – βιβλίου, «ένα ταξίδι
στο χθες», που με προθυμία έδωσαν φωτογραφίες από τα οικογενειακά τους
αρχεία, με
εμπιστεύτηκαν και κατέβασαν φωτογραφίες από τα εικονίσματα,
από τις κασέλες και τα συρτάρια
φυλαγμένες ως κειμήλια, με τα
αγαπημένα τους πρόσωπα.
Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν
να αναγνωρίσουμε γεγονότα και
πρόσωπα και να συντάξουμε τις
λεζάντες των 320 φωτογραφιών,
που αποτελούν την ταυτότητα της
κάθε φωτογραφίας.
Ευχαριστώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η Αγ. Παρασκευή», τον Πρόεδρο Χρήστο
Αλεξίου και τα μέλη του Δ.Σ., που
με προθυμία διοργάνωσαν την παρουσίαση του λευκώματος στην
πλατεία της Ροδαυγής.
Ευχαριστώ το Κοινοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της
Κοινότητας Θεοφάνη Κίτσο, για
τη βοήθειά του καθ΄όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του βιβλίου.
Ευχαριστώ τον φιλόλογο και συγγραφέα Δημήτρη Βλαχοπάνο, για
το στήσιμο και την επιμέλεια των
κειμένων και ομολογώ πως ήταν
πολύ σημαντικό στήριγμα για
μένα.
Ευχαριστώ την Ελένη Παπαβασιλείου συγχωριανή μας εκπαιδευτικό φιλόλογο, που με προθυμία
δέχτηκε την συμμετοχή της στην
παρουσίαση του λευκώματος ως
κύρια ομιλήτρια, προσεγγίζοντας
το θέμα με ευαισθησία και αγάπη
για τους προγόνους μας, κάνοντας παράλληλα προτάσεις για το
μέλλον.
Ευχαριστώ τη Ζωή Μπαρτζώκα για
την ποιητική ανάγνωση κειμένων
του λευκώματος.
Ευχαριστώ τον Βασίλη Γεραγόρη
για τη μικροφωνική που μας παρείχε για την επικοινωνία.
Ευχαριστώ τα καταστήματα της
πλατείας για την παραχώρηση του
χώρου και των τραπεζοκαθισμάτων.
Ευχαριστώ τον Δήμο Αρταίων για
την στήριξη και τον Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού κ. Λιόντο Νικόλαο για
την παρουσία του και για τον φιλικό και εγκάρδιο χαιρετισμό του.
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα
μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας
Ροδαυγιωτών Αθήνας, για την
προβολή του φωτογραφικού λευκώματος, μέσω της εφημερίδας.

Και τέλος ευχαριστώ όλους
όσους τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση, όσους αγόρασαν το λεύκωμα αυτό στην συμβολική του τιμή, κειμήλιο για κάθε
σπίτι, και πιστεύω ότι ξεφυλλίζοντάς το θα ζωντανέψει και η δική
τους φαντασία, η συγκίνηση και η
νοσταλγία, μέσα από τις αναμνήσεις και τα βιώματα,
των πατεράδων και των μανάδων,
των παππούδων και των γιαγιάδων
και όλων των προγόνων μας.

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα
να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς το Δ.Σ. της Αδελφότητας Ροδαυγής, για τη συμπερίληψη
της ανακοίνωσης «Ημέρα πολιτισμού
για την Ροδαυγή μας» με την τιμητική
περιγραφή της εκδήλωσης, που έλαβε
χώρα στην πλατεία του χωριού μας
στις 9/08/20 καθώς και για την αναφορά στο συγγραφικό μου έργο στην
Εφημερίδα της Αδελφότητας Ροδαυγής με αρ. φύλλου 159.
Συνάμα θα ήθελα να συγχαρώ όλους
τους αγαπητούς συντοπίτες που προσφέρουν εθελοντικά κι ακούραστα το
έργο τους για τη σύνταξη κι έκδοση
της εφημερίδας ‘’Η ΡΟΔΑΥΓΗ’’, αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο κι ενέργεια με αποτέλεσμα, το αξιόλογο
περιεχόμενο που ανακοινώνεται μέσω
αυτής, να αποτελεί δίαυλο επικοινω-

νίας, ενημέρωσης και διασύνδεσης
των απανταχού Ροδαυγιωτών με τον
τόπο καταγωγής τους.
Θα ήταν παράλειψή μου να μην συγχαρώ τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας Ροδαυγής κ. Θεοφάνη Κίτσο,
τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής, «Η Αγία Παρασκευή»,
κ. Χρήστο Αλεξίου αλλά και τους ανθρώπους που είναι αρωγοί τους, για
την πολυεπίπεδη δράση και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για την ανάδειξη και προώθηση εκδηλώσεων που
προάγουν πολιτισμό, φέρνοντας
κοντά τους απανταχού Ροδαυγιώτες,
διατηρώντας ζωντανή την ιστορία και
τις παραδόσεις του τόπου μας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
Μετά την έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος «Ένα ταξίδι στο
χτες» διαπιστώθηκαν μερικά λάθη
ως προς τα πρόσωπα των φωτογραφιών. Η διασταύρωση έγινε
από ανθρώπους που αναγνώρισαν
πρόσωπα δικά τους στις φωτογραφίες.
Ήταν πολύ φυσικό σε τόσο μεγάλο
αριθμό παλιών φωτογραφιών και
με τόσα πρόσωπα να υπάρξουν και
κάποια λάθη, παρά την μεγάλη
προσπάθεια που έγινε για την αποφυγή τους.
Ζητώ την κατανόηση από τους
αναγνώστες και ακολουθεί η
διόρθωση.
Γίνεται επίσης γνωστό ότι εάν κάποιοι συγχωριανοί έχουν παλιές
φωτογραφίες να τις δώσουν για
σκανάρισμα και άμεση επιστροφή
στους κατόχους, για να μπουν σε
μια πιθανή επανέκδοση του λευκώματος.
Το λεύκωμα διατίθεται στο πρατήριο άρτου Β. Γεραγόρη και στην
ταβέρνα «Ροδαυγή» στην πλατεία.

Σελ. 72 Αντί Κατίνα Δημοπούλου,
το ορθόν Κατίνα Αλ. Λάμπρη
Σελ. 72 Από αρ.3η αντί Ελένη Κομζιά, το ορθόν Aλεξούλα Δημ. Ζυγούρη
Σελ. 95 Από αρ.2ος αντί αρτινός
πατριώτης, Ηλ. Αναγνωστάκης (Πιστιανά)
Σελ. 126 Αντί Κων. Καπρούτσος,
το ορθόν Χρήστος Θοδωρής (Αναστασίου)
Σελ. 156 Οικ. Ν. Καλλιμογιάννη, το
ορθόν σύζ. Αλεξάνδρα κ΄ κόρη Βασιλική
Σελ. 160 Αντί Αρχόντω, το ορθόν
Χρυσ. Ζώη με τα παιδιά Γιώργο κ΄
Γεωργία
Σελ. 162 2η από δεξιά Αικατερίνη,
σύζ. Ηλ. Αράπη κ΄κάτω δεξιά Ελευθερία
Σελ. 164 3η από δεξιά, το ορθόν
Ροζίνα, σύζ. Χαρ. Αράπη (δασκάλου)
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Με εκτίμηση,
Δρ Αγγελική Μάνου
Νηπιαγωγός-Συγγραφέας

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Ο Εορτασμός της επετείου της
28ης Οκτωβρίου
Του Θεοφάνη Κίτσου

Με λαμπρότητα αλλά και με όλα τα
μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας, γιορτάστηκε η επέτειος του
ΟΧΙ στην Ροδαυγή. Την παραμονή
στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου οι μαθητές, χωρίς γονείς, φίλους και συγγενείς απήγγειλαν
ποιήματα και τραγούδησαν τραγούδια του έπους του 40.
Ανήμερα της επετείου τελέστηκε

Όρθρος, Θεία λειτουργία και δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Παραβρέθηκαν αρκετοί
χωριανοί, ο δάσκαλος κ. Γιάννης Νικολάτος με αντιπροσωπεία μαθητών
και σημαιοφόρο την μαθήτρια Όλγα
Βαρούχου. Ο κ. Νικολάτος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας περιγράφοντας μεταξύ άλλων τις
ιστορικές για το Έθνος μας στιγμές
του 1940. Ο λόγος του ήταν εκφρα-

στικότατος, μεστός, περιεκτικός και
κυρίως συγκινητικός. Τον συνεχάρησαν και απλοί κάτοικοι.
Στη συνέχεια και στο χώρο του
Ηρώου των πεσόντων τελέστηκε
επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ακολούθησε προσκλητήριο
νεκρών, κατάθεση στεφάνων (τα
στεφάνια προσφορά Λάμπρου Κίτσου) από την μαθήτρια Ιωάννα Γκότοβου
για το Δημοτικό Σχολείου (η Κατερίνα Μήτσιου
απήγγειλε
ποίημα στο ηρώο), από
τον Χαρίλαο Τσιάμη ως
εκπρόσωπο των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και από τον
Πρόεδρο της Κοινότητας Θεοφάνη Κίτσο. Η
τελετή ολοκληρώθηκε
με σιγή ενός λεπτού
και τον εθνικό ύμνο
που τραγούδησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι σε κλίμα συγκίνησης και
υπερηφάνειας.
Με τις ευχές να ανταλλάσσονται
όλοι απόλαυσαν τον πρωινό καφέ
στα καταστήματα του Χωριού, ο δε
Χαρίλαος Τσιάμης προσκάλεσε τον
Δάσκαλο, τον Ιερέα και τον Πρόεδρο
της Κοινότητας προσφέροντας τους
καφέ.

Νέος Μητροπολίτης
Ισπανίας και Πορτογαλίας
ο κ. Βησσαρίων Σπυρίδων Κομζιάς!

συνέχεια από την σελίδα 1

Στην Θεία Λειτουργία προεξείχε ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από
τους Σεβασμιότατους Αρχιερείς Μύρωνος κ. Χρυσόστομο, Ανθηδώνος
κ. Νεκτάριο, Επίτροπο του Παναγίου
Τάφου στην Πόλη, Ικονίου κ. Θεόληπτο και Ίμβρου – Τενέδου κ. Κύριλλο.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην
ομιλία του, πριν από την χειροτονία,
εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην πολυετή διακονία του
Μητροπολίτου κ. Βησσαρίωνα στην
Πατριαρχική αυλή, απευθύνοντας
του εγκάρδιο λόγο και πατρικές συμβουλές στήριξης της νέας εκκλησιαστικής
αποστολής
του
ως
Ποιμενάρχη της Ιβηρικής Χερσονήσου.
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης στον
χειροτονητήριο λόγο του εξέφρασε
με απλότητα τα έντονα συναισθήματα του σημειώνοντας ότι:
"Είναι άλλωστε αυτή η απλότητα
που εκπλήσσει τους προσκυνητές
που φτάνουν για πρώτη φορά στις
αυλές της Μεγάλης Εκκλησίας: από
το δωρικό ύφος της Πατριαρχικής
ψαλμωδίας μέχρι την αρχοντική
απλότητα του ίδιου του Πατριάρχη.
Δεν έχει ανάγκη η Μεγάλη Εκκλησία
να «φορτώσει το πρόσωπό της με τα
μαλάματα» της κοσμικής εξουσίας
για να εμφανιστεί δήθεν ισχυρή,
διότι κατέχει Εκείνον τον έναν και
μοναδικό πολύτιμο μαργαρίτη (Μτ.
13:46). Ούτε προσμετρά τους πιστούς Της με το πλήθος των αριθμών, έχοντας εντρυφήσει στα
μαθηματικά του Ευαγγελίου όπου το
ένα πρόβατο που έχει χαθεί αξίζει
όσο και τα άλλα ενενήντα-εννέα (Λκ.
15:4). Ως πολιτογραφημένος Φαναριώτης, ας μου επιτραπεί να πω και
εγώ με την ίδια ανεπιτήδευτη απλό-

τητα «τα λιγοστά μου λόγια».
Ιδιαίτερα συγκινημένος απευθυνόμενος προς τον Παναγιώτατο είπε:
“Πώς με ελκύσατε, Παναγιώτατε,
από τις παρυφές αυτού του κύκλου
στο κέντρο του, και πώς με εγκεντρίσατε στον κορμό του αειθαλούς
και σταυρικού Ξύλου της Μεγάλης
του Χριστού Εκκλησίας, ας καταστεί
γνωστό από το βάθος της καρδιακής
και αδιάπτωτης ευγνωμοσύνης μου.
Σε αυτή την Πατριαρχική αυλή
έμαθα να συλλαβίζω την καθ᾽ημέραν
μυσταγωγία της Μεγάλης του Φαναρίου Σχολής. Αυτή η μαθητεία είναι
τα διαπιστευτήρια που τώρα προσκομίζω προσερχόμενος προς τους
αδελφούς μας της Ιβηρικής Χερσονήσου. Τόσο περισσότερο βαραίνει
στην συνείδησή μου η οφειλετική
προς το Σεπτό Πρόσωπό Σας ευγνωμοσύνη μου, όσο περισσότερο ανάξιο μια τέτοιας ευεργεσίας θεωρώ
τον εαυτό μου.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο
νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης
Ισπανίας και Πορτογαλίας, αφού
έλαβε την Αρχιερατική Μίτρα και τη
ράβδο από τα χέρια του Παναγιωτάτου, τέλεσε, κατά την τάξη, την απόλυση από τον Πατριαρχικό Θρόνο.
Ο Μητροπολίτης Βησσαρίων κατάγεται από τον Άμμο Ροδαυγής γιος
του Αξιωματικού της Αεροπορίας
Στρατού Γιώργου Κομζιά και της Ευθυμίας Τάσιου Κομζιά.
Αποφοίτησε από την Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, από την Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μιλάει πολλές ξένες γλώσσες.
Άξιος!!!

Στοιχεία από το Γραφείο Τύπου και
Επικοινωνίας του Πατριαρχείου
Φωτογραφίες Νίκος Μαγγίνας
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Φαιά Σήψη. Η νέα ασθένεια που απειλεί τις καστανιές

Η καλλιέργεια της καστανιάς στην περιοχή μας ( Ροδαυγή, Πιστιανά κλπ)
αποτελεί για μερικούς μια σημαντική
συμπληρωματική πηγή εισοδήματος
και για άλλους ένα εξαιρετικό αγροδιατροφικό προϊόν. Επίσης η παραγωγή του κάστανου στα μέρη μας

συντελεί στην πετυχημένη "Γιορτή
κάστανου", εκδήλωση, που διοργανώνεται από τους φορείς του Χωριού την
τελευταία δεκαετία στην Ροδαυγή.
Τα τελευταία χρόνια εκτός από τα γέρικα δένδρα, που έτσι κι αλλιώς η καρποφορία τους ποιοτικά και ποσοτικά
είναι προβληματική, διάφορες ασθένειες παίζουν σημαντικό ρόλο στην
υποβάθμιση της καρποφορίας ιδιαίτερα στην περιοχή της Ροδαυγής. Στα
Πιστιανά η καλλιέργεια της καστανιάς
είναι πιο εξειδικευμένη άρα πιο αποδοτική καρποφορία, ποιοτικά και ποσο-

τικά.
Στις ήδη γνωστές ασθένειες του έλκους, της μελάνωσης και της Σφήκας,
ένα νέο παθογόνο προσβάλει τον
καρπό και προκαλεί την ασθένεια
"Φαιά Σήψη της καστανιάς". Ο καρπός
που έχει προσβληθεί από φαιά σήψη
εξωτερικά είναι από κάθε άποψη εντυπωσιακός, εσωτερικά όμως, η ψίχα δηλαδή, παρουσιάζει ολοκληρωτική
σήψη καθιστώντας τους καρπούς μη
εμπορεύσιμους.
Συμπτώματα φαιάς σήψης εμφανίστηκαν σε καστανιές των περιοχών Λάψαινας, Ξηρακίου και Κερασίτσας.
Αντίθετα δεν αναφέρθηκε προσβολή
στις περιοχές Χάντακα, Περδικάρι και
Σουμέσι.
Επικοινώνησα με τον Δασολόγο ερευνητή κ. Στέφανο Διαμαντή, ο οποίος
πριν λίγα χρόνια συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα, που
οργάνωσε η Κοινότητα Ροδαυγής με
θέμα την καλλιέργεια της καστανιάς.
Ο κ. Διαμαντής με προθυμία απάντησε τηλεφωνικά σε πρώτη φάση και
εγγράφως για ενημέρωση των κατοίκων όπως παρακάτω:
Ευχαριστώ για το τηλεφώνημα. Λυπάμαι που μαθαίνω ότι το πρόβλημα της
φαιάς σήψης του κάστανου έφθασε
δειλά-δειλά και στην περιοχή σας. Σε
άλλες καστανοπαραγωγές περιοχές

Η σφήκα της καστανιάς

συνέχεια από την σελίδα 1

Ιταλία και έκτοτε έχει καταγραφεί σε
διάφορες άλλες χώρες, π.χ. Γαλλία,
Σλοβενία, Ολλανδία, Κροατία, Ουγγαρία, Ελβετία, Γερμανία, Τσεχία και
Βουλγαρία. Στη χώρα μας καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2014 στην περιοχή της Πιερίας.
Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα που παρατηρείται στα προσβεβλημένα από
το έντομο δένδρα καστανιάς είναι η
παρουσία κηκίδων σε νεαρούς βλαστούς και φύλλα. Το γεγονός αυτό
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
ανάπτυξης και την εξασθένιση των
δέντρων, με άμεση συνέπεια τη μείωση της παραγωγής όπου σε περιπτώσεις έντονης προσβολής μπορεί να
φτάσει στο 90%. Οι κηκίδες έχουν πράσινο ή ανοιχτό κόκκινο χρώμα και διάμετρο 0,5-2 εκατοστά. Εντός των
κηκίδων αναπτύσσονται τα ανήλικα
στάδια του εντόμου, ενώ η έξοδος
των ενηλίκων πραγματοποιείται από τα
τέλη Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου. Μετά
την έξοδο των ενηλίκων οι κηκίδες ξηραίνονται, ξυλοποιούνται και παραμένουν στο δέντρο έως και δύο χρόνια.
Τα ενήλικα άτομα ωοτοκούν στους
οφθαλμούς της ετήσιας βλάστησης
και τα συμπτώματα της προσβολής γίνονται εμφανή την επόμενη άνοιξη.
Η καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς με χρήση εντομοκτόνων
σκευασμάτων
δεν
είναι αποτελεσματική,
κ υ ρ ί ω ς
λόγω της
ύπαρξης
των κηκίΕικόνα 2. Κηκίδες από προσβολή δων
οι
της σφήκας της καστανιάς όπου
διακρίνονται οι οπές εξόδου των οποίες προενήλικων ατόμων του εντόμου. στατεύουν
τα ανήλικα άτομα του εντόμου καθώς
και των χαρακτηριστικών των δένδρων
που καθιστά την κάλυψη του φυλλώματος δύσκολη ως αδύνατη. Επιπροσθέτως, η χρήση εντομοκτόνων
σκευασμάτων εναντίον της σφήκας
της καστανιάς έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ωφέλιμα έντομα, αλλά και σε
έντομα- επικονιαστές.
Η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς
συνδέεται με τη χρήση του ωφέλιμου

εντόμου (παρασιτοειδές) Torymus
sinensis. Τα δύο τελευταία χρόνια
πραγματοποιήθηκαν εξαπολύσεις και
στην ευρύτερη περιοχή Πιστιανών-Ροδαυγής από εξειδικευμένους επιστήμονες
του
Μπενακείου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Περιφέρεια Ηπείρου. Σκοπός των εξαπολύσεων ήταν η εγκατάσταση του
συγκεκριμένου ωφέλιμου εντόμου
στην περιοχή, η οποία αναμένεται να
οδηγήσει στον έλεγχο των πληθυσμών
της σφήκας της καστανιάς. Άλλωστε,
τα δεδομένα από άλλες χώρες που
χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μέθοδο αντιμετώπισης είναι απολύτως
ενθαρρυντικά, μιας και η παρουσία του
T. sinensis μείωσε σημαντικά τους πληθυσμούς της σφήκας της καστανιάς.
Συμπερασματικά, αυτό που προτείνεται στους καλλιεργητές καστανιάς
είναι η αποφυγή χρήσης εντομοκτό-

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Του Προέδρου της Κοινότητας Θεοφάνη Κίτσου

ήδη αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
Προκαλείται από τον μύκητα Gnomoniopsis castanea ο οποίος ζει σε ενδοφυτική μορφή (χωρίς να προκαλεί
συμπτώματα) στους βλαστούς της καστανιάς του τρέχοντος και του προηγούμενου έτους. Τον Ιούνιο όταν
γονιμοποιούνται τα θηλυκά άνθη, τότε
μετακινείται στο άνθος και καθώς εξελίσσονται τα σπέρματα (καστανάκια)
μπαίνει στον καρπό και μέχρι το Σεπτ.Οκτ. προκαλεί τη σήψη.
Οι Ιταλοί υποστηρίζουν ότι μικρόβια
που στο παρελθόν τα αγνοούσαμε,
τώρα με την κλιματική αλλαγή μετατρέπονται σε καταστροφικά παράσιτα.
Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή την
εξήγηση και πιστεύω ότι το πρόβλημα
συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες
ιδιαίτερα τις βροχές κατά την περίοδο
ανθοφορίας της καστανιάς.
Στη Σκοτίνα (Κάτω Όλυμπο) όπου πέρυσι οι παραγωγοί ράντισαν με
SYGNUM για την ανθράκωση 2 φορές
(20 Μαϊου και 10 Ιουνίου) η φαιά σήψη
έφθασε μόνον 10% περίπου σε αντίθεση με εκείνους που δεν ράντισαν
και είχαν απώλεια μέχρι και 50%.
Βρίσκομαι σε επαφή με τους Ιταλούς
για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για την θεραπεία του προβλήματος.
Φέτος τον Ιούνιο ανέβηκα στο Βουρσυνέχεια από την σελίδα 1

γαρέλι και Μεσούντα για να δείξω
στους παραγωγούς μια νέα μέθοδο
καταπολέμησης της μελάνωσης της
καστανιάς. Τους έφερα και τα υλικά
(ειδικές σύριγγες και potassium phosphite) από την Βρετανία ώστε το 2021
να αρχίσουν την εφαρμογή μόνοι
τους.
Με εκτίμηση,
Στέφ. Διαμαντής

Σύμφωνα με άλλη αρθρογραφία η
φαιά σήψη αποδίδεται στην κλιματική
αλλαγή, όπως για παράδειγμα σε μεγάλες περιόδους ανομβρίας είτε στην
παρουσία της Σφήκας της καστανιάς
είτε στη συνέργεια των δύο παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση προς το
παρόν δεν υπάρχουν αποτελεσματικά
μέτρα αντιμετώπισης της ασθένειας.
Ευχαριστώ θερμά τον κ. Διαμαντή και
όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα
προγραμματίσουμε μια σχετική ημερίδα ενημέρωσης. Επίσης παρακαλώ
τους παραγωγούς και τους απλούς
καλλιεργητές να γνωστοποιούν τις
προσβολές των δένδρων και στην Κοινότητα έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα μεγέθους, για να
ενημερώνονται συνολικά οι αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος.

να εκδόσει το καθιερωμένο ημερολόγιο, που περιλαμβάνει φωτογραφίες από την ευρύτερη περιοχή της Ροδαυγής. Ευχαριστούμε όλους
όσους συμμετείχαν με τις φωτογραφίες τους στο φετινό ημερολόγιο.
Καλή αντάμωση Συγχωριανοί, στη πλατεία μας κάτω από τα πλατάνια
με κλαρίνα, χαρές και αγκαλιές.
Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής «Η Αγία Παρασκευή» σας
εύχεται Χρόνια Πολλά και καλή Χρονιά.

Εικόνα 3. Ενήλικα του παρασιτοειδούς Torymus
sinensis.

νων σκευασμάτων κατά την περίοδο
της άνοιξης έως το τέλος Ιουνίου,
ώστε να προστατευτούν οι πληθυσμοί
του παρασιτοειδούς εντόμου. Παράλληλα, κατά τα πρώτα χρόνια της εξαπόλυσης, δεν θα πρέπει να
αποκόπτονται από τα δένδρα οι ξερές
κηκίδες διότι στο εσωτερικό τους διαχειμάζουν τα ανήλικα στάδια του παρασιτοειδούς εντόμου. Επίσης, η
χρήση υγειών δενδρυλλίων και εμβολίων κρίνεται επιβεβλημένη για τον περιορισμό της εξάπλωσης της σφήκας
της καστανιάς.
Νίκος Ε. Παπανικολάου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Διεύθυνση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και
Εντομολογίας
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Λίγο πιο δίπλα και ψηλά υπήρχε ένας θεόρατος
πλάτανος. Το ύψος και το σχήμα του δεν θύμιζαν
σε τίποτα τα φουντωτά αδέλφια του, τα οποία συναντάμε σε πλατείες και κυρίως σε ρεματιές.
Αυτός, κλαδεμένος, υψωνόταν αλαζονικά με τέτοιο τρόπο, που τον έκανε να μη μοιάζει με πλάτανο. Μια μέρα, μάλιστα, στη γνωστή θεομηνία,
η οποία ξερίζωσε την πελώρια καρυδιά, η κορυφή
του έσπασε και σαν φτερό στον άνεμο έπεσε σε
παρακείμενη σκεπή θραύοντας αρκετά κεραμίδια! Για πολλά χρόνια στη μικρή υπώρεια, η οποία
σχηματιζόταν κάτω από τον κορμό του, μέχρι που
κόπηκε από ρίζα κι έγινε καυσόξυλα, οι κάτοικοι
έριχναν οικοδομικά υλικά, τα οποία συχνά γίνονταν παιχνίδι στα χέρια των παιδιών, ενώ, όσο
καιρό το σημείο ήταν άδειο, χρησίμευε ως σύντομο μονοπάτι για το ανεβοκατέβασμά τους στη
δημοσιά κι από κει στις κοντινές αλάνες.
Στην άκρη του δρόμου και κατά μήκος του αναπτυσσόταν αυλάκι, το οποίο χρησίμευε, τόσο για
τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων, όσο και για
την καθοδήγηση εκείνων, με τα οποία ποτίζονταν
οι κήποι τα καλοκαίρια κι έρχονταν από το πάνω
μέρος του χωριού, από λάκκους, που είχαν γεμίσει με νερό από τη Συκιά, τη ζείδωρη νερομάνα!
Ο ιδιότυπος ήχος του νερού, το οποίο κατέβαινε
στο διψασμένο χωμάτινο αυλάκι, ηχεί ακόμα στ’
αυτιά μου, αφού, πέρα από την αισιοδοξία που
μας γέμιζε, μια και θα πότιζε τα κηπευτικά μας, γινόταν ευχάριστο δροσιστικό παιχνίδι, καθώς πλατσουρίζαμε, πετούσαμε φούχτες νερού ο ένας
στον άλλον και βρεγμένοι μέχρι το κόκαλο νιώθαμε απέραντη ευτυχία! Μάλιστα, το μικρότερο
σε μήκος αυλάκι, το οποίο διοχέτευε νερό στον
δικό μας κήπο, βρισκόταν δίπλα στο σπίτι μας και
καθώς έπεφτε ορμητικά σε δυο τοίχους, από
τους οποίους ο ένας στήριζε το μονοπάτι κι ο
άλλος το πεζούλι που ήταν από κάτω, σχημάτιζε
όμορφους καταρράκτες, οι οποίοι, πραγματικά,
έκαναν τον ευχάριστο καθόλα ήχο των αυλακιών
να ακούγεται ως παράξενη μουσική συγχορδία.
Αλλά και η εικόνα τους ήταν ειδυλλιακή, αφού ο
πρώτος έπεφτε σε απόσταση αναπνοής από την
προαναφερθείσα θαλερή καρυδιά κά-τω από την
οποία μπορεί να μην αναπτύσσονταν πολλά φυτά,
μια κι ο ίσκιος της, ό-πως όλων των καρυδιών,
ήταν βαρύς, αλλά όλο και κάποια έβρισκαν εκεί
όσο ήλιο χρειάζονταν, για να υπάρχουν και να
στολίζουν μινιμαλιστικά το σημείο.
Το αυλάκι συνέχιζε την πορεία του διακλαδιζόμενο, όπου ήταν αναγκαίο, ενώ ο δρόμος γινόταν
πιο κατηφορικός. Δεξιά, υπήρχαν και υπάρχουν
το πατρικό μου, καθώς και σπίτια συγγενών, ενώ
στην αριστερή πλευρά του δρόμου, στους
όχτους, θρασομανούσαν λογής θάμνοι, ενώ στις
άκρες ή εδώ κι εκεί στα παρακείμενα πεζούλια
φύονταν οπωροφόρα δέντρα και καλλιεργούνταν
στη φτενή τους γη λαχανικά, καλαμπόκια, τρι-

συνέχεια από την σελίδα 1

νουμε για να επανέλθουμε, αλλά και
εκείνα που μπορούν να διορθώσουν
τα κακώς κείμενα.
Ίσως να ακούγεται γραφικό το “κάθε
κρίση είναι και ευκαιρία’’ και ίσως
άδικο σε όσους έχουν υποστεί τις συνέπειές της, αποτελεί όμως την
σκληρή πραγματικότητα και έναν
δρόμο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Άλλωστε, η αισιοδοξία είναι
καθήκον.
Πολλές φορές, προσφάτως, τέθηκε
η ερώτηση αν είναι επιθυμητό η Ελλάδα να εξαρτάται τόσο πολύ από
τον τουρισμό; Ξεκάθαρα, όχι. Να μειωθεί η συμμετοχή του τουρισμού στο
ΑΕΠ; Ξεκάθαρα, ναι-αλλά αυξάνοντας το ΑΕΠ, όχι μειώνοντας τον τουρισμό. Να βοηθηθούν και άλλοι
τομείς να αναπτυχθούν εξίσου. Ο
τουρισμός στην χώρα μας αναπτύχθηκε τόσο διότι συνέτρεξαν μία
σειρά από προϋποθέσεις, κυριότερα
όμως επειδή ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία
μας,
σύμφωνα
με
μελέτες/έρευνες, οι οποίες αξιολογούν ως συγκριτικό πλεονέκτημα σε
σχέση με τον ανταγωνισμό, τον άν6

φύλλι. Όλα έδιναν τη δική τους διακριτική πινελιά στο τοπίο και φυτεμένα γι’ άλλο σκοπό το καθένα, προσέφεραν καρπούς γι’ ανθρώπους και
ζώα, τόσο για κείνα που τρυγούν χωρίς να ’χουν
κοπιάσει, όσο και για τα κατοικίδια, τα οποία τρέφονταν με το αζημίωτο από τους νοικοκυραίους.
Ήταν, πράγματι, χάρμα οφθαλμών να βλέπεις ό,τι
καλλιεργείτο, τόσο στους ξένους κήπους, όσο και
στον δικό μας, ο οποίος βρισκόταν κάπως ανάμερα. Τα μικρά φυτά που μεγάλωναν κι ανθούσαν
σ’ αυτούς, έβγαζαν πολλών αποχρώσεων λουλούδια και καρπούς, το μέγεθος των οποίων δεν προμήνυε κανένα ανθάκι τους, ούτε της φασολιάς,
ούτε της ντοματιάς, ούτε της πιπεριάς, ούτε της
μελιτζάνας, ούτε της αγγουριάς, ούτε… Και τα
πανύψηλα καλαμπόκια – έτσι τα βλέπαμε τότε,
αφού ξεπερνούσαν κατά πολύ το ανάστημά μας!
– γίνονταν ιδιαίτερα θελκτικά, όταν σχηματίζονταν οι καρποί στον κορμό τους και αναμέναμε,
μόλις ψωμώσουν κάπως, να τους γευτούμε ψημένους ή βραστούς. Συχνά, δεν αντέχαμε την
αναμονή, οπότε τους κόβαμε, τους ξεφλουδίζαμε
και τους τρώγαμε ωμούς! Στους καρπούς τους
μας άρεσαν πολύ και οι «κλωστές» που αναπτύσσονταν στην άκρη τους και, όταν τις χτυπούσε ο
ήλιος, θύμιζαν μετάξι. Αυτές κάποιες φορές τις
αποκολλούσαμε, για να τις βάλουμε αντί για μαλλιά στις αυτοσχέδιες κούκλες μας ή σαν μουστάκια κάτω από τη μύτη μας, για να γελάσουμε.
Όσο για τα τριφύλλια, αυτά ήταν πανέμορφα και
όταν χλόιζαν και όταν οι γεωργοί τα άφηναν ν’ ανθίσουν, για να μαζέψουν σπόρο, οπότε απολαμβάναμε το ωραίο λιλά των ανθών τους.
Στην άκρη της αυλής του θείου μου ζούσε για
χρόνια μια όμορφη, στιβαρή κρανιά, της οποίας
κάποια κλωνάρια εκτείνονταν προς τον δρόμο.
Στο πιο χοντρό συνηθίζαμε να δένουμε μια τριχιά
και να φτιάχνουμε κούνια και ενίοτε, αντί για τη
ζακέτα μας, τοποθετούσαμε ως κάθισμα τη βάση
κάποιας παλιάς καρέκλας, που η χρήση της τις περισσότερες φορές απέβαινε μοιραία, καθώς λόγω
της αστάθειάς της δεν έλειπαν οι πτώσεις και οι
τραυματισμοί. Η αιώρηση, όσο κι αν φαντάζει παράξενο, γινόταν καταμεσής του δρόμου, οπότε,
όταν περνούσε κάποιος, μόνος ή συνοδεύοντας
ζώα, αναμερίζαμε την κούνια για λίγο και κατόπιν
την επαναφέραμε συνεχίζοντας το παιχνίδι!
Η κρανιά, εκτός από πλήθος σχετικών με τα παιχνίδια αναμνήσεων, μένει στη μνήμη για τα λεπτεπίλεπτα κίτρινα άνθη της που βιάζονταν, όπως
και της αμυγδαλιάς, ν’ ανθίσουν, και, φυσικά, για
τους μακρόστενους και γυαλιστερούς κόκκινους
καρπούς της, οι οποίοι ωρίμαζαν το φθινόπωρο
και την ιδιαίτερη υπόξινη γεύση τους την απολαμβάναμε δεόντως. Τα κράνα, εκτός που το αφέψημά τους το πίναμε ως αποτελεσματικό ίαμα
κατά του βήχα, τα τρώγαμε αποξηραμένα, κυρίως
βρασμένα μαζί με, επίσης, αποξηραμένα απιδο-

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

κόμματα και κεράσια τον χειμώνα.
Τα κλαδιά της εν λόγω κρανιάς έσμιγαν ερωτικά
με κείνα μιας φιρικιάς, η οποία βρισκόταν στην
αριστερή πλευρά του δρόμου, μέσα από τον υποτυπώδη φράχτη που περιέβαλε το κτήμα και τον
οποίο με πολλές αφορμές υπερπηδούσαμε, ειδικά
τον χειμώνα που δεν υπήρχαν καλλιέργειες.
Όταν άνθιζε η φιρικιά, τα όμορφα άνθη της γέμιζαν με μέλισσες και στην αρχή του φθινοπώρου
τα μακρουλά μήλα της με το ιδιότυπο χρώμα και
την ξεχωριστή τους γεύση μάς έκαναν να περιμένουμε πώς και πώς να πέσει κάποιο στη γη, να
το τρίψουμε πάνω στο ρούχο μας, για να φύγουν
οι σκόνες, και να το γευτούμε. Θα μπορούσαμε
να τραβήξουμε και τα κλωνάρια της και να φτάσουμε μερικά, αλλά οι γονείς μάς είχαν μάθει να
μην καρπωνόμαστε ξένο βιος! Έτσι, αν έπεφτε
κάποιο, όπως και τ’ άλλα ζωντανά της φύσης, μπορούσαμε να το φάμε. συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Συγχαρητήριο μήνυμα
Προέδρου και Συμβούλων
της Κοινότητας Ροδαυγής!
Σεβασμιότατε κ. κ. Βησσαρίωνα,
Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι της Κοινότητας
καθώς και η τοπική κοινωνία της Ροδαυγής
Άρτας, από την οποία έλκετε την καταγωγή σας,
με χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζουμε την
εκλογή σας ως Ποιμενάρχη της Ιβηρικής Χερσονήσου, Μητροπολίτη Ισπανίας και Πορτογαλίας.
Ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, αδιάπτωτη
και
κραταιά αντίληψη
παρά του Θεού,
δύναμη και καλή
επιτυχία στο έργο
σας
και την
υψηλή αποστολή
που αναλαμβάνετε, προς όφελος
της
Εκκλησίας
της
Ισπανίας και Πορτογαλίας και της Ορθοδοξίας.
Είθε η ποιμαντορία σας να είναι πάντα ευλογημένη από το Θεό, να διασώσετε και να αναδείξετε
την πνευματική και πολιτισμική κληρονομιά του
ορθόδοξου ποιμνίου σας.
Σας παρακαλούμε και ελπίζουμε στην, από την
αγιότητά σας, εξαιρετική τιμή να χοροστατήσετε
σε Θεία Λειτουργία του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής της Ροδαυγής
Άξιος και πάντα άξιος να είστε.

Κορωνοϊός και Τουρισμός
κρίση ή ευκαιρία για την περιοχή μας;

θρωπο.
Παράλληλα, αυτό το χρονικό διάστημα, εκτός από τα πολύ δύσκολα,
αρνητικά φαινόμενα συνέβησαν ή
αναδείχθηκαν και αρκετά θετικά τα
οποία χρήζουν ιδιαίτερης αξίας και
σημασίας διότι ταιριάζουν στην περιοχή μας.
Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ημερών
όπως αυτά αποτυπώνονται στον
χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ελέγχου Λοιμώξεων, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ
καλύτερη κατάσταση από τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις περιοχές της Ηπείρου να
συγκαταλέγονται μέσα σε αυτή.
Μας δίνεται επομένως η ευκαιρία,
ΤΩΡΑ, να χτίσουμε το καλύτερο προϊόν, με αυθεντικότητα, μέτρο, αισθητική καθότι ο διεθνής ταξιδιώτης
ενδιαφέρεται για όλες τις παραμέτρους βιώσιμης σχέσης του τουρισμού με το περιβάλλον και την
τοπική κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα
δείχνει να αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύει.

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός
ότι τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία διεθνών φορέων (Παγκόσμιος
Οργανισμός Τουρισμού, UNESCO,
κ.ά.) έχουν εστιάσει στην προστασία,
στην βιωσιμότητα, στην αγροτική
ανάπτυξη, στην φύση. Και δεν είναι
επίσης τυχαίο, το γεγονός ότι ανάμεσα στις επιλογές των ταξιδιωτών
παγκοσμίως, πρωτεύουσα θέση πια
έχει η δραστηριότητα στην φύση, η
ύπαιθρος.
Κατά την διαδικασία διαμόρφωσης
αυτού του νέου τουριστικού προϊόντος, ας θυμόμαστε 6 διεθνείς τάσεις
για το ταξίδι, που εν πολλοίς, συμπεριλαμβάνουν όλα όσα πρέπει να
έχουμε στον νου μας: ΄΄πράσινα΄΄ ταξίδια, αυθεντικότητα προϊόντοςεπαφή με τους ντόπιους, έμφαση
στην εμπειρία, ψηφιοποίηση και νέες
τεχνολογίες, συνεργασίες και συμμετοχικότητα.
Ο τουρισμός μπορεί να είναι σύνθετος, αλλά ταυτόχρονα ξεκινά από το
εξής βασικό:
Η Ελλάδα είναι μία πολύ ωραία χώρα
για να ζει κανείς.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Θεοφάνης Κίτσος

Αλλά είναι και μία πολύ ωραία χώρα
για να κάνει διακοπές, να περνάει μεγαλύτερα διαστήματα αν οι υποχρεώσεις το επιτρέπουν, να δουλεύει εξ
αποστάσεως (και ενόψει 5G) ή και να
σπουδάζει. Οι δυνατότητες και οι
προϋποθέσεις υπάρχουν. Το ζήτημα
είναι να τις κάνουμε πραγματικότητα.
Συνοψίζοντας, για να αναφερθούμε
ειδικότερα στην περιοχή που ανήκουμε, στην Άρτα, (η οποία αποτελεί
μία μικρογραφία της Ελλάδας καθότι
διαθέτει, βουνά, ποτάμια, θάλασσα,
νησί, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον,
αυθεντική φιλοξενία και ζεστούς ανθρώπους ), οι δυνατότητες επίτευξης
των παραπάνω θα γίνουν εφικτές αν
διεκδικήσουμε όλοι μαζί συνεργαζόμενοι, καινοτομώντας και σεβόμενοι
τον ευλογημένο τόπο που μας έχουν
κληρονομήσει οι πρόγονοί μας!
Μαρία Χρ. Παπαβασιλείου
(Ξενοδοχείο Μαρούσιω)
(ΠΗΓΕΣ: fedHATTA, Marketing
Greece, INSETE)
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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
Πάτρα

Zacks Nails - Κρόκου Γιολάντα
Παντανάσσης 60, Πάτρα, 3ος όροφος
Τηλ.2613 029215, 6946 052777
Facebook: Zacks.nails
Instagram: zacks.nails
Αθήνα

ΚΤΗΜΑ ΛΕΧΟΥ
Ένα κτήμα 6 στρεμμάτων για να μοιραστείτε τις ιδιαίτερες στιγμές σας και να
μείνουν αξέχαστες οι στιγμές σε όλους.
Τηλ. 6944329819
Αρετή Οικονόμου
Δικηγόρος
Διδότου 38
Τηλ. 2103632937-6944796880
Ελένη Π. Πλαστήρα
Δικηγόρος
Τηλ. 6972776883
Ιωάννης Ε. Μαυροδημητράκης
Ειδικός Καρδιολόγος
(Γαμπρός Αναστασίας Παλαβού)
Πατησίων 378 & Κ. Θεοτόκη 2
΄Ανω Πατήσια
Τηλ. 2130280637-6945794072
Τηλ. 2109926469-6947709491
Πλαστήρα Θ. Χριστίνα
Ιατρός Νευρολόγος
Τηλ. 6948521819

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

Καραγιάννης HOME
Πλαστήρα Βασιλική-Καραγιάννη Κ. Ελένη
Κρύσταλλα-Είδη δώρων-Οικιακά Είδη
Δαμασίπου 35 (παρ/λος Ούλωφ Πάλμε)
Άνω Ιλίσια, Τ.Κ. 15771
Τηλ. 210 7757337
email: karagiannishome@hotmail.com
Facebook (page): Καραγιαννης homeKaragiannis Home
Instagram: karagiannishome
Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Ηλιούπολης
Ειρήνη Κωνσταντέλλου
(σύζυγος Φωτίου Μάνου)
Μαρίνου Αντύπα 45, Ηλιούπολη, 16345
Τηλ. 210 9733930

Zacks Nails - Κρόκου Ισαβέλα
Δούσμανη 17, Γλυφάδα, 2ος όροφος
Τηλ.2155 357858, 6980 338586
Facebook: Zacks.nails Glyfada
Instagram: zacks.nails.glyfada

Η εφημερίδα Η ΡΟΔΑΥΓΗ δεν εισπράττει τέλη
για την προβολή ελεύθερων επαγγελματιών

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Κάτι σαν αγχολυτικό στις μέρες κορωνοϊού

Αιτία γι’ αυτό το ασυνήθιστο σημείωμα δύο γεγονότα.
Πρώτα το πνεύμα των ημερών,
Πρωτοχρονιά 2021. Σε παλαιότερες προ κορωνοϊού εποχές

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Του Χρ. Ντάλα

δημιουργούνται μεταγενέστερα άστρο, π.χ. ο ήλιος, έχει το μέγεστο εσωτερικό των αστεριών.
θος μπάλας μπιλιάρδου, η επόΟ Γ. Γραμματικάκης στο κλασικό μενη μπάλα, που είναι το
βιβλίο του «Η κόμη της Βερενί- κοντινότερο άστρο, π.χ. το Α του
κης», το οποίο υπογράφει «Ηρά- Κενταύρου, βρίσκεται σε μέση
κλειο,
14
δισ. απόσταση περίπου 300 χλμ. Αντίχρόνια από την με- θετα οι Γαλαξίες είναι πιο «κοιγάλη έκρηξη», γρά- νωνικοί». Αν θεωρηθεί ένας
φει
για
τη Γαλαξίας με το μέγεθος ενός
συνέχεια. Ο καιρός πιάτου φαγητού, το επόμενο
περνά και 3 δισεκα- πιάτο θα βρίσκεται σε μέση απότομμύρια χρόνια σταση 3-4 μέτρων.
μετά την αρχική Παρατηρώντας το Σύμπαν παραέκρηξη σχηματί- τηρούμε ουσιαστικά το παρελζονται οι κβάζαρ, θόν του, δηλαδή πριν όσο χρόνο
που παρατηρούν- χρειάζεται το φως να φθάσει στη
ται σήμερα με Γη. Μια έκρηξη που παρατηρήισχυρά τηλεσκόπια θηκε πρόσφατα στο νεφέλωμα
στις εσχατιές του του Μαγγελάνου, έγινε στην
σύμπαντος
και πραγματικότητα πριν 160.000
είναι οι αγχέγονοι χρόνια. Τα αστέρια που βλέΟ Σπειροειδής γαλαξίας Messier 81. Λίγο μεγαλύτερος από τον γαλαξίες. Ο δικός πουμε στον ουρανό μπορεί να
δικό μας. Περιέχει 250 δισεκατομμύρια αστέρια.
μας και οι άλλοι γα- έπαψαν να υπάρχουν πριν εκααυτές τις μέρες τα διαπλανητικά λαξίες σχηματίζονται υπό την τομμύρια χρόνια. Ένας υποθετιταξίδια είχαν την τιμητική τους. επίδραση του βαρυτικού πεδίου κός παρατηρητής μας από τον
Στις αίθουσες των κινηματογρά- 7 δισεκατομμύρια χρόνια μετά γειτονικό Γαλαξία της Ανδρομέφων τα έργα τύπου «Πόλεμος την μεγάλη έκρηξη. Τέλος, πριν δας σήμερα θα έβλεπε τους αντων άστρων». Στο θόλο του πλα- από 5 δισεκατομμύρια χρόνια και θρώπους όπως ήταν πριν 2
νηταρίου μικροί – μεγάλοι ταξι- ενώ το σύμπαν έχει την υπολογί- εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή
δεύαμε στους πλανήτες, τα σιμη ηλικία των 9 δισεκατομμυ- όταν κατέβηκαν από τα δένδρα
αστέρια, τους γαλαξίες. Όλος ο ρίων ετών, από κάποια τοπική και προσπαθούσαν να βαδίσουν
κόσμος δικός μας.
συγκέντρωση ύλης στο γαλαξία με τα δύο πόδια!
Δεύτερο ο κορωνοϊός. Αποκλει- μας γεννιέται με αργή διαδικα- Ένας υποθετικός ταξιδιώτης τασμένοι στα σπίτια μας, με τα συ- σία ο ήλιος. Από το ίδιο νεφέ- ξιδεύοντας με την ιλιγγιώδη τανεχή περιοριστικά μέτρα να μην λωμα που σχημάτισε τον ήλιο, χύτητα του φωτός θα θέλει
έχουν τέλος, με τα γήινα ταξίδια αποσπώνται λίγο αργότερα κομ- περίπου 1 δευτερόλεπτο για να
στο άδηλο μέλλον, τα ταξίδια μάτια ύλης που θα εξελιχθούν φθάσει στο φεγγάρι, 8,5 λεπτά
στον έξω κόσμο παίρνουν την στους πλανήτες. Ένας από αυ- στον Ήλιο και μερικές ώρες για
εκδίκησή τους. Όσο πιο μακρινά, τούς, η γη, θα αναδειχθεί ικανός να βγει από το ηλιακό σύστημα.
όσο πιο απίθανα.
να φιλοξενήσει το φαινόμενο Για το κοντινότερο στον ήλιο
Πρωτοχρονιάτικες μέρες λοι- της ζωής.
άστρο, το Α του Κενταύρου, το
πόν, τι πιο μακρινό, τι πιο απί- Το απέραντο μεγάλο σύμπαν
ταξίδι θα διαρκέσει 4,3 χρόνια.
θανο από ένα διαπλανητικό Βασική μονάδα του σύμπαντος Θα χρειαστεί 100.000 χρόνια για
ταξίδι. Να δραπετεύσουμε στο είναι τα άστρα και ο Ήλιος είναι να διασχίσει τον Γαλαξία μας και
διάστημα. Και γιατί όχι λίγο μα- ένα «τυπικό» άστρο. Ο Ήλιος 2 εκατ. χρόνια να φθάσει στον
κρύτερα στο Σύμπαν.
έχει ακτίνα περίπου 700.000 χλμ. κοντινότερο γαλαξία την ΑνδροΚάτι σαν μικρό χρονικό του σύμ- περίπου 100πλάσια της
παντος.
Γης που η ακτίνα της
Καμία σχέση η ασχολία και το είναι περίπου 6.700 χλμ.
γνωστικό μου υπόβαθρο με την Η απόσταση της Γης από
αστροφυσική. Με αυτή την τον Ήλιο είναι 150 εκααθωότητα και με ότι έχω κρατή- τομμύρια χλμ. και μέχρι
σει από κάποια διαβάσματα, γι’ τα όρια του Ηλιακού συαυτό το γοητευτικό θέμα, θα επι- στήματος, που καταλαμχειρήσω μια βουτιά, κάτι σαν βάνει δηλαδή ο ήλιος
μικρό τηλεγραφικό χρονικό της και οι 9 πλανήτες του, 6
δημιουργίας του σύμπαντος.
δις. χλμ. Για την μέΑν παραβλέψουμε τις θεολογι- τρηση όμως του Σύμκές εξηγήσεις, η επικρατέστερη παντος τα χιλιόμετρα
επιστημονική θεωρία για την δεν έχουν καμία αξία.
αρχή και τη δημιουργία του σύμ- Σαν μονάδα χρησιμοποιπαντος είναι της λεγόμενης με- είται το έτος φωτός, δηγάλης έκρηξης (Big Bang). λαδή η απόσταση που
Σύμφωνα με αυτή, η αρχή του διανύει το φως σε ένα
Crab. Με διάμετρο 11 και σε απόσταση 6.300
σύμπαντος τοποθετείται πριν 14 έτος κινούμενο με τα- Νεφέλωμα
ετών φωτός και διευρύνεται με ταχύτητα περίπου 1.500
δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτή χύτητα 300.000 χιλιόμε- χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Στο κέντρο του ένας αστέείναι η χρονική στιγμή μηδέν. τρα το δευτερόλεπτο, ρας Fulsar (αστέρας νετρονίων) που περιστρέφεται γύρω
Από μια αδιανόητη έκρηξη σε δηλαδή μονάδα μήκους από τον άξονά του 30 φορές το δευτερόλεπτο.
ένα αρχικό κοσμικό αυγό ξεχύ- που ισοδυναμεί με περίπου 9,3 μέδα. Θα κάνει μια στάση για τσίθηκε το σύνολο της ύλης και τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.
πουρο με τους εξωγήινους
ενέργειας του σύμπαντος. Από Ο Γαλαξίας μας περιλαμβάνει σύμφωνα με τους στίχους του
απειροελάχιστες διαστάσεις το τουλάχιστον 200 δισεκατομμύ- τραγουδιού του Θαν. Παπακωνσύμπαν αρχίζει και εξακολουθεί ρια άστρα σαν τον ήλιο μας. Για σταντίνου, «Εκεί μακριά στην
μέχρι σήμερα να διαστέλλεται έναν μακρινό παρατηρητή θα Ανδρομέδα πίνουν τσίπουρο και
με τρομακτική ταχύτητα. Στην έμοιαζε με αθλητικό δίσκο με τρων λακέρδα, κάτι όντα πεαρχή ένα νέφος υδρογόνου και διάμετρο 100.000 και πάχος ρίεργα κι ωραία είναι μόνα και
ηλίου. Τα υπόλοιπα από τα 92+ 2.000 έτη φωτός.
ψάχνουν για παρέα».
στοιχεία του περιοδικού συστή- Τα άστρα πάσχουν από «μοναματος που απαντούν στο σύμπαν ξιά». Αν
θεωρηθεί ότι ένα
συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Προς Ροδαυγιώτες Επαγγελματίες

Το ∆.Σ. της Αδελφότητας θα ήθελε να υπενθυμίσει τη διάθεση στήλης στην εφημερίδα με αναφορά στους
απανταχού ελεύθερους επαγγελματίες, καταγόμενους από τη Ροδαυγή. Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν τη σχετική καταχώρηση, να αποστείλουν στα µέλη της συντακτικής επιτροπής τα στοιχεία της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας ως εξής:
Ονοματεπώνυμο / Επάγγελμα / Διεύθυνση άσκησης επαγγέλματος / Στοιχεία επικοινωνίας (E-mail, Τηλέφωνο
κ.λ.π.)
Σημείωση: Η εφημερίδα ''Η Ροδαυγή'', δεν εισπράττει τέλη για την προβολή ελεύθερων επαγγελματιών
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Ο πρόεδρος της κοινότητας Ροδαυγής
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει

Εύχομαι σε όλους τους Ροδαυγιώτες, όπου κι αν
βρίσκονται το 2021 να μας χαρίζει υγεία, ειρήνη,
αγάπη και ασφάλεια.
Ολοκληρώθηκε το έργο στην είσοδο της Αγίας
Βαρβάρας. Στην κυκλοφορία ο δρόμος.
Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης δημοτικής οδού που πραγματοποιούνταν το τελευταίο
διάστημα, εντός του οικισμού της Ροδαυγής από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων. Από
μέσα Δεκεμβρίου η συγκεκριμένη οδός δόθηκε σε
κυκλοφορία.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης δημοτικής οδού, από την
βόρεια είσοδο προς το κέντρο του χωριού της Ροδαυγής (βρύση Μανέικη), προϋπολογισμού
170.000,00 ευρώ (110.000,00 από αυτοτελείς πόρους του Δήμου και 60.000,00 από το πρόγραμμα
ΣΑΕΠ 530 της Περιφέρειας Ηπείρου).
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση του
έργου αυτού, εξασφαλίζεται η ασφαλή διέλευση
οχημάτων και πεζών στην περιοχή της Ροδαυγής.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σφήκας, μετά την ολοκλήρωση του έργου δήλωσε σχετικά: «Με το συγκεκριμένο έργο εξασφαλίσαμε την
ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής και
των οχημάτων. Η συγκεκριμένη περιοχή αντιμετώπιζε πρόβλημα λόγω κατάπτωσης δρόμου ύστερα
από έντονα καιρικά φαινόμενα και η δημοτική αρχή
σχεδίασε και υλοποίησε το έργο ώστε οι συνδημότες μας να κινούνται στο εξής χωρίς πρόβλημα και
με ασφάλεια».
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος ευχαριστεί τον Δήμο Αρταίων για την ολοκλήρωση
του έργου της αποκατάστασης της ασφαλούς διέλευσης της κεντρικής Δημοτικής οδού και την Περιφέρεια Ηπείρου για τη δική της οικονομική
συμμετοχή. Τους χωριανούς Βάιο, Βασίλη και
Γιάννη Μάνο τους ευχαριστεί για την παραχώρηση
έκτασης τους προς όφελος των Δημοτών και θεωρεί ότι αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
Ωστόσο απομένει για βελτίωση μικρό τμήμα της
οδού (250 μέτρα) από το ύψος της κατοικίας της
Αγγελικής Μπαρτζώκα έως αυτή της Σωτηρίας Γεωργογιάννη.
Καθαρισμός ρέματος Κακολάγκαδου
Μετά από αίτημα της Κοινότητας προς την ΠΕ
Άρτας και την Περιφέρεια Ηπείρου διατέθηκαν
κονδύλια για τον καθαρισμό του ρέματος του Κακολάγκαδου και για την διαγράμμιση του κεντρικού άξονα της 4ης Περιφερειακής οδού.

Συγκεκριμένα στο ρέμα του Κακολάγκαδου από
τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφ. Ενότητας
Άρτας, έγινε καθαρισμός ίσως και για πρώτη φορά
μετά την κατασκευή της γέφυρας. Αφαιρέθηκαν
κορμοί δένδρων, δένδρα και μεγάλη ποσότητα
φερτών υλικών και απ τις δύο πλευρές της γέφυρας. Επίσης διευθετήθηκαν τα όμβρια και στο οδόστρωμα.
Κατά μήκος της 4ης Περιφερειακής οδού από την
είσοδο προς Ροδαυγή μέχρι και το Μονολίθι οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου προέβησαν σε διαγράμμιση του κεντρικού άξονα.

Ευχές Προέδρου και Συμβούλων
της Κοινότητας Ροδαυγής!
Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι της Κοινότητας Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων, εύχονται σε όλους
τους Ροδαυγιώτες και τους φίλους τους υγεία, αισιοδοξία, ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2021!
Να είναι η χρονιά που θα επανέλθει η ζωή μας
στους κανονικούς ρυθμούς!!
Χρόνια πολλά!!!
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Προφύλαξη, προστασία, υπομονή και αισιοδοξία
Με ατομική ευθύνη, σεβασμό στον συνάνθρωπο
και αλληλεγγύη τηρούνται στο Χωριό μας τα μέτρα
κατά της πανδημίας. Οι μετακινήσεις λιγότερες και
αναγκαίες, αποστάσεις ασφαλείας και μάσκα παντού.
Ετεροδημότες που να προτίμησαν την Ροδαυγή
για το διάστημα του απαγορευτικού και της επιβολής των μέτρων, είναι λιγότεροι από εκείνο της
Άνοιξης.
Εφαρμόζονται πλήρως τα μέτρα, που έχουν σχέση
με τον Εκκλησιασμό και τις θρησκευτικές τελετές.
Η Θ. Λειτουργία τελείται κανονικά μόνο με το αναγκαίο προσωπικό (Ιερέα, ψάλτη και νεωκόρο) χωρίς
όμως πιστούς όταν αυτό ίσχυε και με λίγους πιστούς όταν επετράπη η παρουσία τους.
Η γιατρός και η φαρμακοποιός επισκέπτονται το
Χωριό σύμφωνα με το πρόγραμμα τους.
Η Κοινότητα και οι υπηρεσίες του Δήμου ιδιαίτερα
οι υπάλληλοι του προγράμματος "Βοήθεια στο
σπίτι" είναι δίπλα στους κατοίκους. Έντυπα μετακίνησης για αυτούς που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μήνυμα, προμηθεύονται από τον φούρνο και
τον Ξενώνα.
Τα έργα που αυτή την εποχή πραγματοποιούνται
στην Ροδαυγή συνεχίζονταν μέχρι παραμονές των
γιορτών. Ακολούθως οι γιορτές, οι συνεχείς βροχοπτώσεις και οι παγωνιές ήταν η αιτία να σταματήσουν.
Η Φάτνη, το Χριστουγεννιάτικο δένδρο και ο στολισμός, δημιούργησαν μια ζεστή, όμορφη και γιορτινή εικόνα!!!
Με υπομονή και αισιοδοξία προσβλέπουμε σε καλύτερες μέρες.
Απεγκλωβίστηκε σκύλος απ την 5η ΕΜΑΚ σε απόκρημνη περιοχή στο Κακολάγκαδο!!
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της 5ης ΕΜΑΚ και
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας για τον απεγκλωβισμό σκύλου σε απόκρημνη πλαγιά του Ξηροβουνίου στο Κακολάγκαδο Ροδαυγής.
Οι εδαφολογικές και
καιρικές συνθήκες
ήταν δύσκολες έτσι
το αποτέλεσμα της
διάσωσης έτυχε μεγαλύτερης αξίας.
Το σκυλάκι εγκλωβίστηκε σε σημείο που
δεν υπήρχε διέξοδος
ούτε πρόσβαση για
προσέγγιση. Παρέμεινε στο σημείο δυο
μερόνυχτα.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Διοικητή και τα στελέχη
της ΕΜΑΚ και στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας.
Προσφορές
Ευχαριστώ εκ μέρους της Κοινότητας και των γονέων των μαθητών του Σχολείου, τον κ. Γιώργο Μ
Λάμπρη, ιδιοκτήτη Καταστήματος Ηλεκτρικών
ειδών, που πρόσφερε τοστιέρα στο Δημοτικό Σχολείο για τις ανάγκες των μαθητών και τον Γρηγόρη
Κομζιά για την αφιλοκερδή αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών στο Σχολείο και το Κοινοτικό Κατάστημα.
Επίσης τον Βασίλη Τάσιο για τις κατ επανάληψη
προσφορές του για αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας.
Συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν με κάθε τρόπο
στο εορταστικό στόλισμα και στο ξεστόλισμα του
Χωριού.
Τέλος αξίζουν
πολλά μπράβο
σε όσους προσφέρουν βοήθεια και τρόφιμα
σε
συγχωριανούς μας και σε
όσους και με
οποιοδήποτε
τρόπο προσφέρουν εθελοντικά
στο Χωριό μας.

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

1. ΔΙΑΜΟΝΗ
Παραδοσιακοί Ξενώνες
α) «ΑΡΑΧΘΕΑ» στη Λάψαινα
7 αυτόνομες κατοικίες τεσσάρων ατόμων
Τηλ. 6978470819 www. likaki@otenet.gr
β) «ΜΑΡΟΥΣΙΩ» στην είσοδο της Ροδαυγής
8 επιπλωμένα διαμερίσματα
Τηλ. 6932660303 - 2683071131 www.marousio.gr
γ) «ΝΙSISTA» στο κέντρο της Ροδαυγής
5 δίκλινα + 2 Σουίτες
Φαγητό – Καφετέρια – Bar (24ωρο)
Τηλ. 2683071484 – www.nisista.gr
2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ταβέρνες – Ψησταριές
α) «Αθήναιο» ψησταριά, στην
πλατείας Ροδαυγής
Τηλ. 2683071150
β) Καφέ-Ψησταριά στην πλατεία Ροδαυγής
Τηλ. 26830-71560
γ) Γεωργογιάννης Κων/νος
«Το στέκι του Φραντς» στον ΑηΛιά
Τηλ. 2683071253
δ) Καφέ-Ταβέρνα «Το στέκι του Φτωχοβασίλη»
στην είσοδο της Ροδαυγής,
Τηλ. 6932117986
3. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ
«Η πονηρή αλεπού»
Στο κέντρο Ροδαυγής
Τζουμερκιώτης Θεόδωρος
Τηλ. 6947274677
Το μπαρ δε λειτουργεί σε μόνιμη βάση, αλλά
Κάποια διαστήματα (καλοκαίρι, Πάσχα κλπ)
4. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
στο κέντρο Ροδαυγής
Γεραγόρης Βασίλης
Τηλ. 6946420970
5. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
στο κέντρο Ροδαυγής
Γραμματικού Λιλή
Τηλ. 2683071256
6. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
στο κέντρο της Ροδαυγής
Τηλ. 2683071080
7. ΤΑΞΙ
στο κέντρο της Ροδαυγής
Παπαβασιλείου Κων/νος
Τηλ. 2683071385 – 6944513727

Μάθημα τιμιότητας!
Βρήκε πορτοφόλι με αρκετά
χρήματα και τα παρέδωσε

Του Θεοφάνη Κίτσου

Η Γεωργία Τζαμάκου ανιψιά των αδελφών Θανάση, Βασίλη και Σταύρου Διαμάντη, βρήκε πορτοφόλι με 700 ευρώ
κοντά σε βενζινάδικο στην περιοχή της
Άρτας και αναζήτησε τον άνθρωπο, στον
οποίο ανήκε. Ήταν ο Παναγιώτης Βαρούχος από τα Πιστιανά και τον επισκέφθηκε στο Κατάστημα της μητέρας του
με σκοπό να το παραδώσει. Όπως και
έγινε!
Ο Παναγιώτης ευχαρίστησε την κ. Γεωργία και από λογαριασμό κοινωνικής
δικτύωσης ως εξής: Τελικά όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν την Γεωργία Τζαμάκου υπάρχει μέλλον σε αυτή την
χώρα....Η κυρία αυτή βρήκε το πορτοφόλι που είχα χάσει πριν 2 μέρες με ένα
αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό μέσα και
αντί να το κρατήσει και να σβήσει εκεί
το θέμα από την πρώτη στιγμή άρχισε
να ψάχνει τον κάτοχο του ... Ένα τεράστιο Ευχαριστώ..εύχομαι ότι καλύτερο
για εσάς και την οικογένειά σας....
Αξίζουν συγχαρητήρια σ την κ. Γεωργία
Τζαμάκου για την πράξη της. Μια πράξη
τιμιότητας και φιλοτιμίας, που μακάρι να
είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Η πρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου Γυναικών
Ροδαυγής σας εύχονται το 2021 να
φέρει στη ζωή σας
υγεία, ελπίδα και
νέες προσδοκίες!

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου "Φίλοι του Άμμου" εύχονται το 2021 να φέρει σε όλους
μας υγεία, ευημερία και ευτυχία!

