
Με κατάνυξη, λαμπρότητα και με μεγάλη
παρουσία πιστών γιορτάστηκε φέτος η Ανά-
σταση του Θεανθρώπου στην Ροδαυγή. Τη-
ρήθηκαν τα μέτρα προστασίας κατά της
πανδημίας εντός και εκτός των Ναών, τα
οποία  ήταν σύμφωνα με την εγκύκλιο της
Ιεράς Συνόδου και της Πολιτικής Προστα-
σίας.
Το πρόγραμμα των ακολουθιών για τον Ιερό
Ναό της Αγίας Παρασκευής προέβλεπε στις
18:30 τις ακολουθίες Νυμφίου, Νιπτήρος,
Παθών, Επιταφίου και Ανάστασης στις 21:00.
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Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.
Έτσι βοηθάω τον Σύλλογο στην έκδοση της εφημερίδας και την επίτευξη των στόχων.

Η συνεισφορά της Ηπείρου στους εθνικούς Αγώνες
Κατά τους επαναστατικούς χρόνους η συμμετοχή της Ηπείρου και ει-
δικά των Τζουμέρκων υπήρξε ενεργή και αξιόλογη. Ας πάρουμε όμως
τα πράγματα από την αρχή.
Πριν το τέλος του 14ου αιώνα ο δρόμος για την κατάλυση του Δεσπο-
τάτου της Ηπείρου και την ολοκλήρωση της Οθωμανικής κυριαρχίας
στην Ήπειρο είχε ανοίξει. Με ορμητήριο τις Σέρρες οι Τούρκοι έγιναν
κύριοι όλης της περιοχής της Βορείου Ηπείρου (1392). Στις 9 Οκτω-
βρίου 1430 τα Ιωάννινα παραδόθηκαν στο στρατό του Σινάν πασά. Η
Άρτα ακολούθησε την ίδια μοίρα το 1449. Τα Τζουμέρκα αντιστέκονται
και αναγνωρίζουν την τουρκική κυριαρχία πολύ αργότερα, το 1479,
αλλά υπάγονται σε ειδικό προνομιακό καθεστώς, καθώς ανήκουν στη
δικαιοδοσία της Βαλιντέ σουλτάνας, της βασιλομήτορος, πράγμα που
σήμαινε ότι λειτουργούσαν ως ημιανεξάρτητη αυτοδιοικούμενη
ορεινή κοινότητα. Οι Τούρκοι απέφυγαν την εγκατάσταση στα ορεινά
και άγονα χωριά της περιοχής, καθώς το ενδιαφέρον τους κέρδισαν
τα γόνιμα πεδινά εδάφη της Άρτας και της Πρέβεζας.

« Όταν παίρνεις γεμίζουν
τα χέρια σου και όταν δίνεις

γεμίζει η ψυχή σου»
Η Κυριακή 22 Αυγούστου

είναι ημέρα αιμοδοσίας για το χωριό μας. Ιατρείο Ρο-
δαυγής στην πλατεία και από ώρα 9.00 έως 13.00. Όσοι
μπορούν ας το κάνουν πράξη. Δίνοντας αίμα  εξασφα-
λίζουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας (αν χρει-
αστεί) και βοηθάμε τον συγχωριανό μας και
συνάνθρωπό μας σε μια έκτακτη περίπτωση που το έχει
ανάγκη. 
Πράξη ζωής, πράξη ανθρωπιάς, πράξη πραγματικής

αγάπης. 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δύο έννοιες που θα διαμορφώσουν νέα δεδομένα σε
πάρα πολλούς τομείς, δεδομένα παγκόσμια και εγχώρια.
Η αυγή ενός νέου κόσμου αρχίζει τώρα να φέρνει την
ανατολή χαρίζοντας χρώματα Ροδαυγής, ελπίδας, αλλά
και των καινούργιων αγώνων για την τελική διαμόρφωση
του μέλλοντος. Διαβάζοντας και παρακολουθώντας διά-
φορα φόρουμ στο διαδίκτυο για την κλιματική αλλαγή,
μου έκανε μεγάλη εντύπωση η σκέψη και οι ιδέες που
αφορούσαν τις αξίες πάνω στις οποίες θα πρέπει να στη-
ριχθεί η ανάκαμψη και ανάπτυξη εκατοντάδων χωρών
στον πλανήτη στη μετά covid εποχή. Τι νόημα θα είχε για
το μέλλον του κόσμου μας μια ανάκαμψη η οποία δε βα-
σίζεται στην υγεία, το κλίμα και το περιβάλλον; Ήταν ένα
συμπέρασμα που με ξένισε αρχικά. Υγεία, εντάξει το κα-
ταλαβαίνω, αυτή η υγειονομική κρίση μας επαναφέρει

Πανδημία- Κλιματική αλλαγή
Γράφει ο Kώστας Αναγνωστάκης

Ως τραύμα ορίζεται η συναι-
σθηματική αντίδραση

ενός ατόμου σε ένα
υπερβολικά αρνητικό γε-
γονός. Κάθε γεγονός
που είναι αναπάντεχο ή

απειλητικό για τη ζωή, μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως τραυμα-

τικό. Τραυματικό γεγονός
μπορεί να είναι μια φυσική κατα-

στροφή (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, κλπ), γεγονότα
προκαλούμενα από τον άνθρωπο (βίαιες επιθέσεις, βια-
σμός, σωματική κακοποίηση, βασανιστήρια, τρομοκρατι-
κές επιθέσεις, πόλεμος, αιχμαλωσία, αστυνομική βία),
σοβαρά ατυχήματα (τροχαία & αεροπορικά δυστυχήματα,
εργατικά ατυχήματα), η απώλεια εντός κοντινού προσώ-
που ή η διάγνωση μιας θανατηφόρας ασθένειας. Η παν-
δημία που διανύουμε επίσης θεωρείται ένα τραυματικό
γεγονός, με πολλαπλές επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία
των ατόμων, όπως έχουν αναδείξει διάφορες έρευνες.
Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι  τα τραυματικά γεγο-
νότα αφορούν όχι μόνο άτομα που τα έχουν βιώσει, αλλά 
και άτομα που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες αυτών ή συ-
νέβησαν σε άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος
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Μετατραυματικό στρες:
φυσιολογική αντίδραση σε ένα

μη φυσιολογικό γεγονός …
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Ο πίνακας φέρει τον τίτλο "Η Ελλάς Ευ-
γνωμονούσα", φιλοτεχνήθηκε το 1858
και ανήκει στην Εθνική Πινακοθήκη.

Συμμετοχή Αδελφότητας
Ροδαυγής στη διαδικτυακή
«ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ»

Ο Εορτασμός του Πάσχα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
«Βραβείο κατοίκων συνοικισμού
Κερασίτσας Ροδαυγής Άρτας»

Το «Βραβείο Κατοίκων του  Συνοικισμού Κερασί-
τσας», καθιερώθηκε το 2018 για πρώτη φορά και δί-
νεται στον πρώτο επιτυχόντα σε Πανεπιστήμιο ή
Πολυτεχνείο με την προϋπόθεση να έλκει την κατα-
γωγή του από τα Πιστιανά ή τη Ροδαυγή και να είναι
επίσης και δημότης των χωριών.
Το βραβείο αντιστοιχεί στο ποσό των 300 ευρώ και

με το βραβείο αυτό οι κάτοικοι του συνοικισμού επι-
θυμούν να τιμήσουν τους προγόνους τους για την
προσφορά τους στο χωριό, την σκληρή και έντιμη ερ-
γασία, θέτοντας τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον
προς τους απογόνους και στη Ροδαυγή γενικότερα.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Oι επιτυχόντες (δημότες Ροδαυγής &
Πιστιανών), να προσκομίσουν στον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», δελτίο  επι-
τυχίας, αποδεικτικό δημότη καθώς και αποδεικτικό
φοίτησης στη σχολή μέχρι 30 Ιουλίου 2021 για να επι-
λεγεί ο πρώτος επιτυχόντας του σχολικού έτους
2019-2020 (πέρυσι).
Η βράβευση θα τελεστεί στην πλατεία της Αγίας  Πα-
ρασκευής εντός του μηνός Αυγούστου 2021, σε ημε-
ρομηνία που θα ανακοινωθεί από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο.

Η προσκόμιση των αποδεικτικών μπορεί να γίνει στο
email του Πολιτιστικού Συλλόγου

politistikos.rodavgis@gmail.com

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλά-
δας, διοργάνωσε την μεγάλη διαδικτυακή
εκδήλωση «Ημέρα του Ηπειρώτη». Η εκδή-
λωση διοργανώθηκε μέσω του νέου κανα-
λιού της ΠΣΕ στο YοuΤube, με πρώτη
μετάδοση την Κυριακή 4 Απριλίου 2021.
Τo πρόγραμμα, με τη συμμετοχή πλειάδας
άξιων μουσικών που στήριξαν εθελοντικά
τη δράση, με τους χαιρετισμούς πλειάδας
Αδελφοτήτων, Ενώσεων, Συλλόγων και
Ομοσπονδιών αποδήμων Ηπειρωτών, απο-
τυπώνεται στην τρίωρη διάρκεια του βίν-
τεο της εκδήλωσης. Την εκδήλωση άνοιξε
με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΔΣ της
ΠΣΕ Χρυσόστομος (Μάκης) Χήτος – Κιά-
μος. Συμμετέχουν οι κορυφαίοι δεξιοτέ-
χνες και ερμηνευτές Ναπολέων Δάμος,
Σάββας Σιάτρας, Παγώνα Αθανασίου, οι
άξιες κομπανίες των Νίκου Φιλιππίδη,
Κώστα Βέρδη, Θοδωρή Γεωργόπουλου,
Λευτέρη Γκιώκα, Δημήτρη Κώτσικα, Τάσου
Μαγκλάρα, Χρήστου Mαρτίνη, Βασίλη Πα-
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της Ελένης Παπαβασιλείου
200 χρόνια από το μεγάλο ξεσηκωμό του γένους200 χρόνια από το μεγάλο ξεσηκωμό του γένους

της Δήμητρας Γεωργογιάννη

του Φάνη Κίτσου
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Γεννήσεις
4-11-2020: Το ζευγάρι Λάμπρου Κορω-
νίδη και Λαμπρινής Γεωργάνου απέ-
κτησαν αγόρι (εγγόνι του
Κωνσταντίνου Λ. Γεωργάνου)
19-1-21: Το ζευγάρι Ιωάννη και Άννας
Λεπίδα από τα Πιστιανά απόκτησαν
αγόρι (εγγόνι Θανάση και Γεωργίας
Λεπίδα).
14-5-21: Το ζευγάρι Κωνσταντίνου Αν-
τώνη Γεραγόρη και Θάλειας Παππά
απόκτησαν κορίτσι.
Το ζευγάρι Αριστείδη και Γιώτας Αδάμ
Μάνη απόκτησαν κορίτσι (δισέγγονη
Αριστείδη και Ντίνας Ευθυμίου).

Γάμοι
24-10-2020: Ο Ανδρέας Γεωργίου του
Κωνσταντίνου και η Ειρήνη Γεωργαλά
του Δρόσου τέλεσαν τον γάμο τους
στο Δημαρχείο Ηλιούπολης Αττικής.

Βάπτιση
9-5-21: Το ζευγάρι Βασίλη Κομζιά και
Βούλας Μελίσση βάπτισαν τον γιο
τους με το όνομα Γρηγόρη (εγγονός
Γρηγόρη Κομζιά από την Καστοριά).

Θάνατοι
Απεβίωσε στην Αθήνα την 20η Απρι-
λίου 2021 ο Βασίλειος Σπανός του Σω-
κράτη ετών 67 και ενταφιάστηκε στις
22 Απριλίου στο Κοιμητήριο της Αγίας
Μαρίνας.
Στην Αμερική απεβίωσε η Σοφία Χρη-
στοκώστα σύζυγος Γεωργίου ετών 83,
στις 20 Απριλίου και η ταφή της έγινε
την 1η Ιουνίου 2021 στο Σαν  Ντιέγκο
Καλιφόρνια ΗΠΑ.
8-2-21: Πέθανε η Αναστασία Ιωάννη
Βαγγέλη, 92 ετών.
18-2-21: Πέθανε ο Νικόλαος Βασι-
λείου, 102 ετών.
13-3-21: Πέθανε ο Νικόλαος Βέλιος
από τα Πιστιανά.
14-3-21: Πέθανε ο Ηλίας Σφήκας,
ετών 79, από τα Πιστιανά.
25-3-21: Πέθανε η Φρειδερίκη Δημη-
τρίου Σακαγιάννη από τα Πιστιανά.
1-4-21: Πέθανε ο Θανάσης Βασιλείου
Μάνος, ετών 79. Η κηδεία στα Ιωάν-
νινα.
14-4-21: Πέθανε η Όλγα Γεωργίου
Λάμπρη, ετών 98.
17-4-21: Πέθανε ο Κωνσταντίνος Βα-
σιλείου. Η κηδεία στο Σουμέσι.

28-4-21: Πέθανε ο Τέλης Τριάντης,
ετών 72, σύζυγος Ελένης Δημητρίου
Λάμπρη. Η κηδεία στην Άνω Σκαφι-
δωτή Πρέβεζας.
19-5-21: Πέθανε η Ιφιγένεια Χρήστου
Δημόπουλου, 94 ετών.
22-5-21: Πέθανε και κηδεύτηκε η Θεο-
δώρα Χαριλάου Τσάμη, ετών 97.

Μνημόσυνα
20-3-21: 40ήμερο μνημόσυνο Αναστα-
σίας Ιωάννη Βαγγέλη.
20-3-21: Μνημόσυνο 3 χρόνων Αρχόν-
τως Σταύρου Βαγγέλη.
20-3-21: Μνημόσυνο 3 χρόνων Χριστί-
νας Κωνσταντίνου Δημόπουλου.
Απρίλιος 21: Μνημόσυνο 3 χρόνων
Κων/νου Αναστασίου.
23-5-21: 40ήμερο μνημόσυνο Όλγας
Γεωργίου Λάμπρη.
• Το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 στον Ιερό
Ναό Αγίας Τριάδος Σουμεσίου τελέ-
στηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του
Κώστα Λ. Βασιλείου.
30-5-21: 40ήμερο μνημόσυνο Τέλη
Τριάντη (Σύζυγος της Ελένης Δ. Λάμ-
πρη) στην Άνω Σκαφιδωτή Πρέβεζας.
30-5-21: Ετήσιο μνημόσυνο της Ευ-
φροσύνης Μπαρτζώκα στον Ιερό Ναό
της Αγ. Παρασκευής Ροδαυγής.

Νέοι Πτυχιούχοι
• Η Κων/να Μουρδουκούτα, εγγονή
Αριστείδη και Ντίνας Ευθυμίου, πήρε
πτυχίο από το Τμήμα Ψυχολογίας του
Πάντειου Πανεπιστημίου με Άριστα.
• Ο Παναγιώτης Αθανασίου του Αθανα-
σίου Ιερέως και της Χρυσούλας Ζιώρη
αποφοίτησε από την Σχολή Επιστημών
Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων και ορκίστηκε την 16η
Δεκεμβρίου 2020.
• Η Σπυριδούλα Σύρρου του Κωνσταν-
τίνου και της Σοφίας Χρήστου, απέ-
κτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
του Τμήματος Επιστημών της Εκπαί-
δευσης και Αγωγής στην προσχολική
ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και
του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
Συνδρομές Περιόδου Φεβρουάριος 2021 – Μάρτιος 2021

Συνδρομές που κατατέθηκαν στον λογαριασμό
της Εθνικής Τράπεζας
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Σύρρου Σπυριδούλα του Κωνσταντίνου ....................Αθήνα..........20€
Σύρρος Γεώργιος του Κωνσταντίνου ........................Αθήνα..........20€
Αναγνώστου Χρήστος................................................Αγρίνιο..........10€ 
Μπαλαούρος Φίλιππος ..................................................Άρτα..........10€
Παπαβασιλείου Ευάγγελος του Βασιλείου ........Φιλιππιάδα..........10€
Κομζιάς Κωνσταντίνος του Λάμπρου ....................Ροδαυγή..........20€
Ευθυμίου Ντίνα........................................................Ροδαυγή..........10€
Παπαβασιλείου Αλεξάνδρα του Ηαρκλέους ........Ροδαυγή..........10€
Αναστασίου Δημήτρης ............................................Ροδαυγή..........20€
Ραβανός Κώστας, ..........................................................Άρτα..........20€
Αναγνωστάκης Δημοσθένης,......................................Αθήνα........100€
Μπαλαούρα Γεωργία......................................................Άρτα..........20€
Μάνος Βασίλειος του Χρήστου ..........................Αυστραλία........100€
Ροδαυγιώτης Βορείου Αμερικής ....................................................50€ 
Τάσου Βαΐτσα ..........................................................Ροδαυγή..........20€
Φωτίου Βάσω, ........................................Λουτρό Αμφιλοχίας..........20€
Πάνος Ναπολέων......................................................Πιστιανά..........20€
Πιστιανίτισα........................................................................................10€
Πρέντζα Ευθυμία ....................................................Πιστιανά..........10€
Κομζιάς Νίκος ..............................................................Δράμα..........20€
Λάμπρη Κωνσταντίνα του Βασιλείου ..........................Άρτα..........20€
Λάμπρη Νεκταρία του Βασιλείου ............................Βόνιτσα..........20€
Μάνος Κώστας του Ιωάννη ....................................Καλλιθέα..........20€
Κόρδας Κώστας ......................................................Ροδαυγή..........20€
Νιάρου Αρτεμισία ..........................................................Άρτα..........20€
   Χρήστος Ντάλας του Κων/νου................................Πιστιανά..........10€
Ζαγαλίκη Ιουλία............................................................Αθήνα..........20€
Σταύρου Βασίλειος του Κωνσταντίου ..................Ροδαυγή..........20€
Πλαστήρα Χριστίνα του Θεοφάνη..............................Αθήνα..........20€
Πλαστήρα Ευαγγελή του Θεοφάνη ......................Ροδαυγή..........10€
Παλαβού Σοφία του Κωνσταντίνου ......................Ροδαυγή..........10€
Γεωργάνος Γρηγόρης ............................................Ροδαυγή..........20€
Καλλιμογιάννη Ουρανία του Γεωργίου ................Ροδαυγή..........10€
Λάμπρης Σπύρος του Αλεξάνδρου ........................Ροδαυγή..........20€
Μπαρτζώκας Πέτρος ..............................................Ροδαυγή..........10€
Στέργιου Ελένη ............................................................Αθήνα..........10€
• Ο Λάμπρης Βασίλειος και Λάμπρης Μιχάλης του Γεωργίου προ-
σφέρουν εις μνήμη της μητέρας, του πατέρα και του αδελφού
τους στην Αδελφότητα Ροδαυγής το ποσό των 100€.
• Παρρά Μαργαρίτα (πεθερά Βασιλείου Οικονόμου) εις μνήμη
του γαμπρού της Βασιλείου Οικονόμου του Ιωάννη προσφέρει
στην Αδελφότητα Ροδαυγήςτο ποσό των 50€.
*Διόρθωση συνδρομής προηγούμενου φύλλου. Αναγράφηκε λαν-
θασμένα ‘’Συνδρομή Ροδαυγιωτών Βορείου Αμερικής 50€’’. 
Η σωστή καταχώρηση είναι ‘’Ροδαυγιώτης Βορείου Αμερικής 50€’’

13-2-2021: Λάμπρη Παναγιώτα ....................................Πάτρα..........20€ 
13-3-2021: Σφήκα Χριστίνα..........................................Αθήνα..........20€
13-3-2021: Σφήκας Αλέξανδρος..................................Αθήνα..........20€

Το ΔΣ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωρια-
νούς  και φίλους της Ροδαυγής που στηρίζουν το σύλλογό μας στην
έκδοση της εφημερίδας. Για να συνεχιστεί η έκδοσή της, οι παρα-
λήπτες 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:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Αν για κάποιο λόγο κάποιος  δεν λάβει την εφημερίδα μέσω του τα-
χυδρομείου (αλλαγή διεύθυνσης, λάθος ταχυδρομείου κλπ.) μπορεί
να την αναζητήσει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αδελφότητας   
(http://www.adrod.webnode.gr), στην επιλογή «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΥΛΛΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΤΟ Δ.Σ.

Από Ελλάδα:
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking

178/001501-65
ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165
BIC: ETHNGRAA

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κά-
ποια από τα τελευταία λόγια της για-
γιάς μου. 
«Τασία εγώ θα φύγω, εσύ να ζήσεις.

Προσεύχομαι κάθε βράδυ στην Πανα-
γία να φεύγουν οι άνθρωποι με τη
σειρά που ήρθαν. Εγώ τα χρόνια μου
τα έζησα και τα έζησα δύσκολα, με
πόλεμο, φτώχεια και πολύ δουλειά.
Τα έζησα όμως και όμορφα, γιατί είχα
πολύ αγάπη. 
Όλοι με τιμούσαν, οι γονείς μου, τα

αδέλφια, ο άντρας μου με την οικογέ-
νεια του, συγγενείς, γείτονες και χω-
ριανοί. Εγώ ποτέ δεν αντάλλαξα
κουβέντα με κανέναν, και αν άκουγα
κάτι το συγχωρούσα. Το σπίτι μου το
είχα ανοιχτό και το τραπέζι μου γε-
μάτο για όλο τον κόσμο.
Και με ευλόγησε ο Θεός να είναι το

σπίτι μου γεμάτο παιδιά: κόρες, ανί-

ψια, γαμπροί, 17 εγγόνια με τη νύφη
και τους γαμπρούς και 7 δισέγγονα
με την Αγγελική μας. Όλοι δικά μου
παιδιά είναι και ποτέ δε ξεχώρισα κα-
νέναν.
Εγώ θα φύγω, όπως έφυγε και η

παρέα μου. Εσείς να ζήσετε και να ζή-
σετε με αγάπη και με την ευχή μου.»
Είναι η μικρή η παρέα που σε συνο-

δεύει σήμερα, αλλά οι καρδιές όλων
σου εύχονται Καλό Παράδεισο ομορ-
φιά μας. 

Γιαγιά  μου,
Όταν με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν
πως έφυγες, αν και ήταν κάτι που το περι-
μέναμε και που από καιρό υποτίθεται ότι
ήμουν προετοιμασμένη για αυτό, ένιωσα
ένα σφίξιμο , έναν κόμπο στο στομάχι, που
καθώς ερχόμουν στο χωριό, γινόταν όλο
και πιο έντονος...
Ταυτόχρονα, αμέτρητες γλυκές θύμησες,
ανασύρονταν στην μνήμη μου. Αναμνή-
σεις από τότε που μπορώ να πρωτοθυ-
μηθώ… Εικόνες, ήχοι, μυρωδιές, κομμάτια
της ζωή μου συνδεδεμένα με σένα…
Πόσες εικόνες μαζί σου όπως κάτω από τη
σκαμνιά, δίπλα από την ορτανσία, με το
βελονάκι σου να πλέκεις εργόχειρα, πραγ-
ματικά έργα τέχνης…. το μοσχοβολιστό

ψωμάκι σου, που ομοιό του δεν δοκίμασα
ποτέ ξανά…τις νόστιμες πίτες σου…το
ρυθμικό χτύπημα του ξυνόγαλου στη
μπουτινέλα, με τα χέρια σου να
οδηγούν υπομονετικά τα δικά
μου …
Πόσα  κάναμε μαζί σου γιαγιά…
Πόσα έκανες για όλους μας…

Πάντα πρόθυμη, ευγενική,
ακούραστη, αγέρωχη…Με την
πίκρα, το σαράκι του χαμού του
γιου σου, του Κωστάκη. Δεν θα
ξεχάσω ποτέ τις φορές, που σε
είχα βρει μπροστά από  τη φωτο-
γραφία του, με τα δάκρυα σου  να κυλούν
από  τα μάτια σου βουβά…βουβά για να μη
γίνουν αντιληπτά από τους άλλους, για να

μην δουν τον ανείπωτο και αξεπέραστο
πόνο σου…
Έτσι κλείνοντας τον πόνο στην ψυχή σου,

άνοιγες το σπίτι σου σε όλους
για να φιλέψεις τον κάθε περα-
στικό, τους φίλους, τους συγγε-
νείς… Πόσο περήφανη νιώθω
όταν μου λένε ιστορίες για την
φιλοξενία  και την περιποίηση
της κυρά-Ολγας, της κυρά-
Γιώργαινας, άξιας συζύγου του
κυρ Γιώργου του Μπακάλη…
Και καθώς τα χρόνια περνούσαν
προσφέροντάς σου απλόχερα

ό,τι προσφέρει η ζωή-χαρές, γάμους, γεν-
νητούρια, εγγόνια, δισέγγονα, λύπες, απώ-
λειες- βρέθηκες ξαφνικά ανήμπορη σε ένα

κρεβάτι, μη μπορώντας να μας πεις κάτι.   
Μόνο τα ματάκια σου αναθάρρευαν κάθε

φορά που έβλεπες τα αγαπημένα σου πρό-
σωπα…και άπλωνες το αδύνατο χεράκι
σου να μας ακουμπήσεις, να μας χαϊδέ-
ψεις….
Παιδεύτηκες γιαγιάκα μου…Τώρα όμως

ησύχασες. Είμαι σίγουρη ότι τώρα ανά-
μεσα στον άντρα σου, τους συγγενείς και
τους  φίλους, κρατάς σφικτά αγκαλιά τον
αγαπημένο σου γιο  και με μάτια υγρά από
χαρά  του λες όσα δεν είχες προλάβει να
του πεις…
Καλό Παράδεισο γιαγιά…

Η εγγονή σου
Κωνσταντίνα

Η γιαγιά Τασία
της Αναστασίας Γεωργογιάννη

Η γιαγιά Όλγα της Κωνσταντίνας Λάμπρη
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Για το έτος 2021, οι μήνες του Μαρτίου και Απριλίου
είναι αξιοσημείωτοι μήνες. Όπως στην πατρίδα έτσι
και εδώ στο Τορόντο του Καναδά, η Ελληνική κοινό-
τητα γιόρτασε τα 200 χρόνια από την επανάσταση του
1821 εναντίον του Τουρκικού ζυγού με εκδηλώσεις
όπως: Θεατρικές παραστάσεις, επίσημες συναντήσεις,
ομιλίες, ύψωσις της Ελληνικής σημαίας σε όλα τα κυ-
βερνητικά κτήρια παρουσία πλήθους Ελλήνων και Κα-
ναδών επισήμων. Έτσι φέραμε στη μνήμη μας ένα
μέρος της ένδοξης Ελληνικής ιστορίας ως και απότιση
φόρου τιμής στους ήρωες της επαναστάσεως. Ακόμη
για τις γιορτές Πάσχα, οι Ροδαυγιώτες Β.Α. εύχονται
σε όλους τους πατριώτες να έχουν ευχάριστες και ευ-
τυχισμένες Πασχαλικές γιορτές.
Τις φετινές γιορτινές ημέρες ας τις κάνουμε μοναδι-
κές στην περηφάνεια και στην ελπίδα. Περηφάνεια
προσωπική για ό,τι καταφέραμε με δικές μας ή ομαδι-
κές θυσίες. Ελπίδα για τη διατήρηση μιας αξιοπρέ-
πειας και ενός ήθους που τιμά τη ζωή και τις επιλογές
μας, αλλά και θα κάνει περήφανους τους αγαπημέ-
νους ή τους απογόνους μας για να κρατούν ως το πο-
λιτιμότερο ενθύμιο από μας.
Η πανδημία εδώ και ένα χρόνο τώρα έχει δοκιμάσει

την υπομονή μας. Μοναξιά και απελπισία έχουν επη-

ρεάσει εμάς, αγαπημένους και γνωστούς. Ένα είδος
«ξενιτειάς» που χωρίς να το θέλουμε έχει πέσει πάνω
μας. Η πίστη στις αξίες ως και η ηθική πλευρά της κοι-
νωνίας έχουν κλονισθεί. Η απογοήτευσις και η απαι-
σιοδοξία τείνει να είναι παγκόσμιο φαινόμενο ώστε η
ψυχολογία μας να πιέζεται αρκετά. Όμως δεν πρέπει
να χάσουμε την υπομονή, ούτε να πιστέψουμε πως το
πρόβλημα θα λυθεί εάν παραλείψουμε τις αξίες όπως:
Αλληλεγγύη, ομαδικότητα, αγάπη προς τον πλησίον,
ευγνωμοσύνη και εμπιστοσύνη.
Ωστόσο κάτι καλό παράδειγμα παραμένει. Οι αξίες και
η ηθική που μας έμαθαν από το σπίτι μας, μπορεί να
έχουν χάσει τη λαμπρότητα που είχαν κάποτε· όταν
μεγαλώσαμε, έχοντας φωτεινά παραδείγματα, τους
γονείς, κάποιον συγγενή, γείτονα, τον θρησκευτικό
μας ηγέτη, ακόμα μας συγκινούν.
Μερικοί από μάς, πιθανόν να διαλέξουν την «ξενιτειά»
με την έννοια πώς θα αφήσουν πίσω τις αξίες που έμα-
θαν από το σπίτι και την πατρίδα μας και θα διαλέξουν
να ζήσουν με τους δικούς τους νόμους. Να είναι αυ-
ταρχικοί, πιθανόν αντικοινωνικοί, εκμεταλλευτές αν-
θρώπου και καταστάσεων. Σε ένα σύνολο όπου ο
συναγωνισμός και η ατομικότητα αποτελούν σκοπό
της καθημερινής ζωής, οι αξίες της δημοκρατίας, ισό-

τητας και δικαιοσύνης κινδυνεύουν να μην ορίζουν
την ερμηνεία μιας καλώς οργανωμένης κοινωνίας.
Όπως και να έχει, αυτοί που διαλέγουν την «ξενιτειά»
τώρα με την πανδημία ίσως καταλάβουν πως «το μο-
ναχό πρόβατο το τρώει ο λύκος». Οι κοινωνίες ευημε-
ρούν όταν φροντίζουν τα αδύνατα μέλη τους. Αυτό
έγινε φανερό, αυτή τη σκοτεινή χρονιά 2021, η οποία
μας έδειξε πως όλοι έχουμε ανάγκη όλους· κυρίως τα
δημόσια οργανωμένα συστήματα φροντίδας, περίθαλ-
ψης και αρωγής. Το 2020 απέδειξε πως όσα χρήματα
και να έχεις δεν μπορείς να νικήσεις έναν αόρατο
εχθρό όπως ο ιός. Αντίθετα αν έχεις ισχυρό και καλό
σύστημα υγείας, έρευνας και φαρμάκων, δεν έχεις να
φοβάσαι τίποτε. Ούτε την προσωπική ούτε την κοινω-
νική «ξενιτειά».
Τελειώνοντας, ας γίνει λοιπόν η χρονιά που πέρασε

ως και αυτή του 2021 παράδειγμα προς αποφυγή, ώστε
να ξεχάσουμε κάθε είδους «ξενιτειάς» όπως τις περι-
γράψαμε πιο πάνω. Ο αγώνας εναντίον της Τουρκικής
αυτοκρατορίας βραβεύτηκε με την ελευθερία μας. Ο
αγώνας εναντίον της πανδημίας θα μας φέρει την προ-
σωπική μας ελευθερία χωρίς μάσκες προσώπου για μια
καλλίτερη κοινωνική ζωή.
Ευχαριστώ.

Η  δ ι κ ή  μ α ς  ξ ε ν ι τ ε ι ά Του Κώστα Αράπη
Τορόντο, Καναδάς Απρίλιος 21-2021

στην πραγματικότητα αλλά το ¨κλίμα¨ και το ¨περιβάλ-
λον; Η απουσία της δικαιοσύνης της αλληλεγγύης, της
ανθρωπιάς, της ελευθερίας της σκέψης είναι δυνατόν
να λείπουν;
Όσο περνούσαν οι μέρες όμως άρχισα να σκέπτομαι

ότι χωρίς υγεία, κλίμα και περιβάλλον δεν υπάρχει ζωή
όπως την ξέρουμε. Είναι η βάση όλου του οικοδομή-
ματος. Ποιος θα συζητήσει για ανάπτυξη και ποιον
αφορούν οι δείκτες των χρηματιστηρίων ή της πραγ-
ματικής οικονομίας σε έναν κόσμο πανδημιών όπου οι
εποχές εναλλάσσονται άστατα, περιοχές πλήττονται
από ακραία καιρικά φαινόμενα και οι κλιματικοί πρό-
σφυγες ολοένα και αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο;
Είναι σαφές πια πως ζούμε την αυγή ενός νέου κό-
σμου ο οποίος τώρα αρχίζει να σχηματίζεται.
Για την πανδημία οι κοινωνιολόγοι μιλούν για μεγάλο
πολιτισμικό τραύμα και οι ιστορικοί για γεγονός που
αλλάζει τον ρου της ιστορίας. Ο Αλεν Μπαντιού υπο-
γραμμίζει πως ο λόγος που συγκλονιζόμαστε είναι ότι
για πρώτη φορά μία πανδημία πλήττει τον αρκετά βο-
λεμένο δυτικό κόσμο ο οποίος ένιωθε πως επιδημίες
που δεκαετίες τώρα χτυπούν την Αφρική και την Ασία
δεν τον αφορούν. Η εξελισσόμενη υγειονομική κρίση
επαναφέρει με ένταση και με νέα χαρακτηριστικά το
ζήτημα της παρουσίας και του ρόλου του κράτους στο
πεδίο της κοινωνίας και της οικονομίας. Το κοινωνικό
κράτος πρέπει να ενισχυθεί με σταθερούς άξονες
στην υγεία, την παιδεία και τη στήριξη των οικονομικά
ασθενέστερων πολιτών.Η υγειονομική κρίση κατέ-
δειξε την αναγκαιότητα ενός στιβαρού δημόσιου συ-
στήματος υγείας και της προστασίας της εργασίας η
οποία προσβάλλεται και αφομοιώνεται ακόμα περισσό-
τερο ως συνέχεια της υγειονομικής κρίσης. Όλα τα
μεγάλα πανδημικά ζητήματα στις αερομεταφορές, την
εστίαση, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον τουρισμό,
την αγορά εργασίας, τα τεράστια χρέη των κρατών,
καθώς και άλλα των επιχειρήσεων, την εκτόξευση των
ανέργων, την άνοδο των ανισοτήτων της φτώχειας,
όλα αυτά τα θέματα που θα κλιθούμε να λύσουμε ως
κοινωνίες, θα ενταχθούν μέσα σ΄ένα πλαίσιο εκτάκτως

κλιματικής ανάγκης, η οποία επιφέρει τον αναγκαίο
μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας. Και όλα
αυτά μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια. Δεν αφορά
δηλαδή κάποιες αθέατες μελλοντικές γενιές, αλλά τις
αμέσως επόμενες. Τους αμέσως επόμενους μήνες ξε-
κινάει η μεγάλη πρόσκληση για την Ελλάδα. Πώς με-
τασχηματίζεις μία εσωστρεφή και βαριά πληγωμένη
οικονομία σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο; Τα δισε-
κατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να διατε-
θούν με κριτήρια την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό
μετασχηματισμό, την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς απο-
κλεισμούς ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική συ-
νοχή, την αυθεντικότητα και τις πολιτικές για την
επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους, την εκπαί-
δευση και τις δεξιότητες.
Καλείται το πολιτικό προσωπικό της χώρας να φανεί

ανώτερο των προκλήσεων. Δεν υπάρχουν περιθώρια
για λάθη στη σημερινή συγκυρία. Πολλά τα θέματα
που μπορεί κανείς να διερευνήσει. Για τον τουρισμό
στην περιοχή νιώθω μεγάλη χαρά. για τη θέση της Μα-
ρίας Παπαβασιλείου (ξενοδοχείο) με το υπέροχο
άρθρο της «¨Κορωνοιός και Τουρισμός, κρίση ή ευκαι-
ρία για την περιοχή μας;» στο περασμένο φύλλο της
εφημερίδας.
Αξίζει πράγματι να διαβαστεί πολλές φορές.
Οι φράσεις «πράσινα ταξίδια, αυθεντικότητα προϊόν-

τος, επαφή με τους ντόπιους, ψηφιοποίηση και νέες
τεχνολογίες, έμφαση στην εμπειρία, συνεργασίες και
συμμετοχικότητα», η Ελλάδα είναι μια πολύ ωραία
χώρα για να ζει κανείς και μια πολύ ωραία χώρα για να
κάνει διακοπές», είναι συγκλονιστικές. Δεν με εξέπλη-
ξες, με επιβεβαίωσες.
Και η Ροδαυγή, επίσης.

Υ.Γ. Αν έχουν ληφθεί μέτρα από τις αρμόδιες αρχές
για πρόληψη πυρκαγιάς, συγχαρητήρια. Αν όχι και συμ-
βεί το μοιραίο θα πρέπει κάποτε να ζητηθούν ευθύνες.
Και θα ζητηθούν. Φέτος άρχισαν νωρίς οι πυρκαγιές.

Κλιματική αλλαγή γαρ.

παγεωργίου, Ηλία Πλαστήρα, Πέτρου Χαλκιά, Δό-
κιμου Χαραλάμπους. Τιμητικά συμμετείχε το Πο-
λυφωνικό Καραβάνι για την παγκόσμια
αναγνώρισή του με την εγγραφή στην UNESCO.   
Το σύνολο, σχεδόν, των μουσικών ερμήνευσαν

χωρίς μικροφωνική υποστήριξη και με όσο το δυ-
νατό πιο φυσικό ήχο.
82 Αδελφότητες, Σύλλογοι, Ενώσεις, Ομοσπον-

δίες αποδήμων Ηπειρωτών συμμετείχαν με τη δη-
μιουργία και αποστολή βίντεο, με χαιρετισμούς
των εκπροσώπων τους. 
Η Αδελφότητα Ροδαυγής συμμετείχε στην εκδή-

λωση απευθύνοντας χαιρετισμό μέσα στο χρονικό
πλαίσιο που όρισε ο διοργανωτής (μήνυμα ενός λε-
πτού).
Χαιρετισμός Προέδρου Αδελφότητας Ροδαυγής
Η Αδελφότητα Ροδαυγής Άρτας εξακολουθεί να

προσπαθεί εδώ και 44 χρόνια να αναδεικνύει το
χωριό Ροδαυγή που βρίσκεται στην πλαγιά του Ξε-
ροβουνίου με γνήσια, αυθεντική και απαράμιλλη
ομορφιά ως φυσικό αγνάντι των Τζουμέρκων και
του ποταμού Αράχθου. 
Εκπροσωπώ την Αδελφότητα από τη θέση του

Προέδρου και όπως και οι προηγούμενοι πρόεδροι
και μέλη  των Δ.Σ., συνεχίζουμε να πορευόμαστε
με οδηγό το βασικό σκοπό του καταστατικού μας
που είναι η επικοινωνία και η σύσφιξη των σχέσεων
ανάμεσα στα μέλη της Αδελφότητας που ζουν και
δημιουργούν μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα και
στους χωριανούς που παραμένουν στην πατρική
γη.
Επίσης επιδιώκουμε να προβάλουμε το χωριό Ρο-

δαυγή ως ένα τουριστικό προορισμό και ταυτό-
χρονα υποστηρίζουμε την αδιάκοπη προσπάθεια
των μόνιμων κατοίκων να διατηρήσουν ζωντανά τα
ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις αυτού του μονα-
δικού σε κάλλος τόπου.
Πέραν των εκδηλώσεων που διοργανώνουμε, εκ-

δίδουμε τριμηνιαία εφημερίδα με συνδρομητές και
αναγνώστες που απλώνονται στα δύο ημισφαίρια
της γης. 
Κλείνοντας, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ: 
- Σε όλους όσους  συνέβαλαν στην υλοποίησή των
στόχων μας  και στηρίζουν  την έκδοση της εφη-
μερίδας 
- Στους Τοπικούς Συλλόγους, τον Πρόεδρο και τα
μέλη του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας για
τη συνεργασία
Παρά τις αντίξοες συνθήκες  της  πανδημίας, αγω-
νιζόμαστε, ώστε εμείς και τα παιδιά μας να μην ξε-
χάσουμε τις ρίζες μας. 
Συγχαρητήρια για την εκδήλωσή σας

Σπύρος Ν. Μάνος
* Το συνολικό βίντεο της διαδικτυακής «Ημέρας
του Ηπειρώτη» μεταδίδεται μέσα από το κανάλι
της Πανηπειρωτικής στο YouTube μέσω του συνδέ-
σμου:
https://www.youtube.com/watch?v=rLiGFbG41xU&t=17
34s
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στη  διαδικτυακή
«ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ»

Τον Απρίλη του 1967 ήμουν 15 ετών
και φοιτούσα στο γυμνάσιο  της Πω-
γωνιανής στην τρίτη ταξη.    
Το πρωί της 21ης Απρίλη μέρα Πα-

ρασκευή προ των βαϊων  οι μαθητές
που μέναμε μακριά ζητήσαμε να φύ-
γουμε νωρις το πρωί γιατί δεν προλα-
βαίναμε να φτάσουμε στα σπίτια μας
αν φεύγαμε μετά το τέλος των μαθη-
μάτων. ΄Επρεπε να πάρουμε τρεις
συγκοινωνίες για να φτάσουμε στα
χωριά μας. Ο Γυμνασιάρχης αρνή-
θηκε να μας δώσει άδεια να φύ-
γουμε. Τότε εμείς το σκάσαμε πρωί
και πήραμε το λεωφορείο για τα
Γιάννενα. Από εκεί πήραμε το λεω-
φορείο για τη Φιλιππιάδα και στη συ-
νέχεια πήραμε το λεωφορείο για το
χωριό. Στη Φιλιππιάδα ακούγαμε από

το ραδιόφωνο κάποια εμβατήρια.
Παιδιά είμαστε δεν δώσαμε σημασία.
Στη διαδρομή για τον Άμμο βρήκαμε
τον Βελισσάρη Κούτρα και τον ρωτή-
σαμε τι συνέβη γιατί το ραδιόφωνο
μετέδιδε συνεχώς στρατιωτικά εμ-
βατήρια. Αυτός μας είπε ότι οι συν-
ταγματάρχες κατέλαβαν την
εξουσία. Τον ρώτησα πόσο καιρό θα
διαρκέσει αυτό; Αυτός είπε. Επτά η
το πολύ οκτώ χρόνια!!! και δεν θα ξέ-
ρουν από που θα φύγουν!!!.Ήταν νο-
μίζω ο μοναδικός Έλληνας  που
έκανε αυτή την πρόβλεψη!!! Το περι-
στατικό αυτό θύμισα στο Βελισσάρη
λίγα χρόνια πριν το θάνατό του αλλά
δεν το θυμόταν.

Κώστας Μάνος
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Κατά τον 17ο αι. ωστόσο τα προνόμια αυτά περιορί-
στηκαν, οι φόροι αυξήθηκαν,ενώ η περιοχή δοκιμά-
στηκε από αναρχία, ληστείες, διωγμούς, εξαιτίας των
οποίων πολλοί κάτοικοι υποχρεώθηκαν να φύγουν. Το
1669 τα χωριά των  Τζουμέρκων και της ευρύτερης πε-
ριοχής αναγκάστηκαν να ζητήσουν την προστασία των
Ενετών, με την επιβολή της πληρωμής φόρου στη Γα-
ληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας. Μετά τη συνθήκη
του Κάρλοβιτς, μεταξύ της Υψηλής Πύλης και της Βε-
νετίας το 1699 μια νέα εποχή ανασυγκρότησης και
ανοικοδόμησης άρχισε για την περιοχή. Αυτό μαρτυ-
ρούν η κατασκευή πλήθους ναών και μοναστηριών.
Τα επαναστατικά κινήματα ήταν συχνά στην Ήπειρο

καθ’όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Η πρώτη εξέ-
γερση γίνεται κατά τη διάρκεια του Βενετοτουρκικού
πολέμου (1463-1479), το 1473, όταν ο οπλαρχηγός Ι.
Βλάσης καταλαμβάνει την περιοχή της Σαγιάδας στη
Θεσπρωτία, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι της Χειμάρρας
απελευθερώνουν τα ελληνικά χωριά. Οι περιοχές
αυτές επιστρέφουν στην οθωμανική διοίκηση το 1492
μετά από παρέμβαση του σουλτάνου Βαγιαζήτ Β’. Λίγο
αργότερα υποκινείται νέα εξέγερση, που επίσης απο-
τυγχάνει, από το βασιλιά της Γαλλίας Κάρολο Η’. Κατά
το τέλος του 16ου- αρχές 17ου αι. οι κάτοικοι της
Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας απευθύ-
νονται στον πάπα Κλήμεντα Η’ για να τους βοηθήσει
να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Υποκινητής ο μη-
τροπολίτης Λαρίσης και Τρίκκης Διονύσιος Β’ ο Φιλό-
σοφος, το πρώτο κίνημα του οποίου απέτυχε το
φθινόπωρο του 1600. Το δεύτερο κίνημα του Διονυ-
σίου εκδηλώνεται στην Ήπειρο το 1609/1610. Ξεκινών-
τας από τα χωριά της Θεσπρωτίας μεταφέρεται στα
Γιάννενα, όπου αποτυγχάνει με τραγικό τέλος για τον
ίδιο και για τους Καστρινούς κατοίκους των Ιωαννί-
νων. Παρά τις τραγικές συνέπειες του κινήματος
αυτού, πολλά επαναστατικά κινήματα εκδηλώνονται
ως το τέλος του 17ου αι. και κατά τη διάρκεια του
18ου αι., όπως το 1685 (κατά τη διάρκεια του Βενετο-
τουρκικού πολέμου του 1684-89), το 1732, το 1754, το
1759, το 1762. Σημαντική υπήρξε η κινητοποίηση των
Σουλιωτών κατά τα Ορλωφικά (1770) κατά τη διάρκεια
του πρώτου ρωσοτουρκικού πολέμου (1768-1774). Οι
επιχειρήσεις επαναλαμβάνονται και κατά το δεύτερο
ρωσοτουρκικό πόλεμο (1787-92) με την υποκίνηση του
απεσταλμένου της Ρωσίας Λάμπρου Κατσώνη, κυρίως
το 1789, όταν οι οπλαρχηγοί του Σουλίου αποφασίζουν
να πολεμήσουν εναντίον του Αλή Πασά.
Η ορεινή, αυτόνομη περιοχή του Σουλίου υπήρξε

εστία αντιστάσεως κατά των Τούρκων από τα τέλη του
17ου αι. Η αποτυχία του Αλή να τους υποτάξει το 1789
τον οδηγεί σε υπογραφή συνθήκης, οργανώνει όμως

εκστρατεία εναντίον τους το 1792, η οποία αποτυγχά-
νει. Η πολιορκία του Σουλίου, που αρχίζει στα 1800,
λήγει - παρά την ηρωική τους αντίσταση - με την συν-
θηκολόγηση των Σουλιωτών το1803 και τον εξαναγκα-
σμό τους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Κυνηγημένοι
γράφουν την ένδοξη ιστορία τους με την ανατίναξη
του Σαμουήλ στο Κούγκι, τη θυσία των γυναικών στο
Ζάλογγο και στου Δημουλά τον Πύργο, στο μοναστήρι
του Σέλτσου...
Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1806 αναζωπυρώνει

στα 1807 και 1808 την επαναστατική φλόγα. Ο Βλαχά-
βας και ο Κατσαντώνης σχεδιάζουν κίνημα που τελικά
δεν εκδηλώνεται. Στο μεταξύ το 1820 ο σουλτάνος
Μαχμούτ Β’ κηρύσσει τον Αλή αποστάτη. Και φτά-
νουμε στο περίφημο 1821.
Το έδαφος για την Επανάσταση έχει προετοιμάσει η

Φιλική Εταιρεία. Οι Ηπειρώτες Σκουφάς και Τσακάλωφ
αφιέρωσαν τη ζωή τους στο μεγάλο σκοπό. Για ακόμα
μια φορά η Ήπειρος πρωτοστατεί. Ο πόλεμος, εξάλ-
λου, μεταξύ της Πύλης και του αποστάτη Αλή έδωσε
την ευκαιρία στους Έλληνες στη Ν. Ελλάδα να επανα-
στατήσουν εναντίον των Τούρκων υπό ευνοϊκότερες
συνθήκες σε σχέση με το παρελθόν.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Επανάσταση στην

Ήπειρο κηρύσσεται στα Τζουμέρκα. Στο μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι, το Μάιο του
1821, ο ηγούμενος Χριστόφορος μπροστά σε 200 πα-
λικάρια και τους οπλαρχηγούς των Τζουμέρκων και
των Ραδοβυζίων Γ. Καραϊσκάκη, Γ. Μπακόλα, κ.α.
ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης στην Άρτα. Οι
μάχες που ακολούθησαν σκληρές και νικηφόρες για
τα ελληνικά όπλα (μάχη της Πλάκας, μάχη των Σχωρε-
τσάνων, κ.α.) έδωσαν ώθηση στην ελληνική Επανά-
σταση και εμψύχωσαν τους αγωνιστές στη Ν. Ελλάδα. 
Το καλοκαίρι του 1822 ο Αλ. Μαυροκορδάτος, επικε-

φαλής ενός μεικτού σώματος Ελλήνων και Φιλελλή-
νων βάδιζε εναντίον της στρατιωτικής βάσης της
Άρτας, προσπαθώντας να εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές
στρατιωτικές μεθόδους, το αποτέλεσμα όμως ήταν
καταστροφικό. Η Επανάσταση ωστόσο έχει εδραιωθεί
και η ήττα αυτή δεν την επηρεάζει. Οι συγκρούσεις
συνεχίζονται με επιτυχία για τους Ηπειρώτες αγωνι-
στές, πολλοί από τους οποίους μεταφέρουν τη δράση
τους νοτιότερα για να συνδράμουν τον Αγώνα των
Στερεοελλαδιτών και των Πελοποννησίων.
Το αποτέλεσμα του Αγώνα δεν τους δικαιώνει. Το

1830 ιδρύεται το πρώτο ελληνικό κράτος, ένα μικρό
και ταπεινό βασίλειο, που δεν περιλάμβανε ζωτικές δυ-
νάμεις του Ελληνισμού. Οι Ηπειρώτες, που είχαν συμ-
μετάσχει σε όλα τα κινήματα εναντίον των Οθωμανών
ήδη από τον 15ο αιώνα και υπήρξαν παρόντες στην

επανάσταση του 1821, τελικά δεν συμπεριελήφθησαν
στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Από τότε είναι πα-
ρόντες σε κάθε εξέγερση και αναταραχή που συγκλό-
νιζε την Οθωμανική αυτοκρατορία: 
• το 1841 μια εξέγερση που προσπάθησε να εκμεταλ-
λευτεί την τουρκοκυπριακή κρίση, καταπνίγηκε σχε-
δόν αμέσως.
• Το 1853 ο ρωσοτουρκικός πόλεμος προσφέρει νέα
ευκαιρία, με τους κατοίκους των ορεινών χωριών της
νότιας Πίνδου να εξεγείρονται το 1854 υπό την καθο-
δήγηση του Τ. Γρίβα και του Σπ. Καραϊσκάκη. Μετά τις
νικηφόρες μάχες Λούρου και Πέντε Πηγαδίων και
αυτή η εξέγερση καταπνίγεται από την ισχυρή στρα-
τιωτική επέμβαση της Πύλης (μάχη του Πέτα, 1854).
• Ο νέος ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1876-77 οδηγεί
τις εθνικές ενώσεις σε εξέγερση το 1878 στις περιο-
χές της Άρτας και βορειότερα, στη Χειμάρρα, το Δέλ-
βινο και τα Ζαγόρια, εξαιτίας όμως της έλλειψης
ουσιαστικής συμπαράστασης από την ελληνική κυβέρ-
νηση, η ήττα επέρχεται σε λιγότερο από δύο μήνες.
• Το συνέδριο του Βερολίνου παραχωρεί στην Ελλάδα
τη Θεσσαλία, από την Ήπειρο όμως μόνο τον καζά της
Άρτας, με σύνορο τον ποταμό Άραχθο. Το αποτέλεσμα
ήταν για μια ακόμα φορά απογοητευτικό για τους
Ηπειρώτες, όπως φαίνεται και από το ιστορικό δημο-
τικό τραγούδι “Ανάθεμά σας πίτροποι / κι Αλέξη Κου-
μουντούρε/ με τη γραμμή που βάλαταν/ τούτο το
καλοκαίρι,/ που αφήκαταν την Πρέβεζα/ και πήραταν
την Πούντα/ που αφήκαταν τα Γιάννενα/ και πήραταν
την Άρτα/ που αφήκαταν το Μέτσοβο/ με τα χωριά του
γύρα” 
• Η υπόλοιπη Ήπειρος απελευθερώθηκε τελικά τον Φε-
βρουάριο του 1913, έπειτα από την παράδοση των
Ιωαννίνων στον ελληνικό στρατό. Τότε απελευθερώ-
θηκαν και οι περιοχές της Β. Ηπείρου, οι οποίες όμως
παραχωρήθηκαν κατόπιν πιέσεων Ιταλίας και Αυστρίας
στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος. Μια ιστορική πε-
ριοχή του ελληνισμού χάθηκε, καθώς οι γεωπολιτικοί
σχεδιασμοί των Δυνάμεων δεν επέτρεψαν να ενταχθεί
στο ελληνικό κράτος, παρά τους αδιάκοπους αγώνες
της.

ΠΗΓΕΣ
Ήπειρος, 4.000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και πολιτι-
σμού, Εκδοτική Αθηνών.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ’, Εκδοτική
Αθηνών.
Στέφανος Ν. Φίλος, Τα Τζουμερκοχώρια, Αθήνα 2000.
Βάσω Ράπτη Πλεύρη, Ο Άγιος Γεώργιος Βουργαρε-
λίου και η εξέγερση στα Τζουμέρκα στο
https://www.vourgarelinet.gr/ageorg1.htm

(πχ μετατραυματικό στρες μπορεί να εκδηλώσει κά-
ποιος που είδε να χάνεται ένα αγαπημένο του πρόσωπο
σε τροχαίο δυστύχημα). Τα άτομα που εκτίθενται σε
ένα τραυματικό γεγονός, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ανα-
πτύσσουν ποικίλες αντιδράσεις, οι οποίες  αρχικά θε-
ωρούνται ως φυσιολογικές αντιδράσεις σε ένα μη
φυσιολογικό γεγονός (τραυματικό γεγονός).
Οι κυριότερες συναισθηματικές αντιδράσεις είναι

φόβος, κατάθλιψη, θυμός, αισθήματα ανημποριάς και
απελπισίας, ενοχή, άγχος, ενώ οι βασικότερες γνωστι-
κές αντιδράσεις περιλαμβάνουν: σύγχυση, δυσκολίες
στην προσοχή, τη συγκέντρωση και τη μνήμη, καθώς
και αναβιώσεις του τραυματικού γεγονότος. Οι σωμα-
τικές αντιδράσεις αφορούν κυρίως σε κόπωση, υπερ-
διέγερση, αϋπνία, ταχυκαρδίες, διαταραχές στην
όρεξη, σωματικούς πόνους, κλπ. Τέλος οι δυσκολίες
στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι κυρίως απόσυρση και
αποξένωση, εντάσεις, έλλειψη εμπιστοσύνης και υπερ-
προστατευτικότητα.
Αρχικά, οι διάφορες αντιδράσεις σε ένα τραυματικό

γεγονός φαίνονται υπερβολικές στο άτομο, συνήθως
όμως υποχωρούν μετά από ένα διάστημα και δεν εξε-
λίσσονται σε χρόνια προβλήματα. Υπάρχουν όμως ορι-
σμένες αντιδράσεις που εμμένουν και είναι πιθανό να
εξελιχθούν σε κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα που χρή-
ζει αντιμετώπιση με το βοήθεια ενός ειδικού, όπως α)
επίμονες και επαναλαμβανόμενες αναδρομές στο πα-
ρελθόν, εφιάλτες, αναβίωση του τραύματος, τρομακτι-
κές εικόνες β) σοβαρές αποφυγές (π.χ. αποφυγή
τόπων, γεγονότων, ή αντικειμένων τα οποία υπενθυμί-
ζουν την εμπειρία γ) αίσθημα ενοχής ή ανησυχίας, απώ-
λεια του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που ήταν
ευχάριστες στο παρελθόν δ) συμπτώματα υπερδιέγερ-
σης (π.χ. δυσκολία στον ύπνο, ξεσπάσματα θυμού, αδυ-
ναμία συγκέντρωσης ε) σοβαρή κατάθλιψη  (πχ
έλλειψη ευχαρίστησης και αισθήματα αναξιότητας και
τέλος κατάχρηση αλκοόλ και/ή ουσιών.
Τι μπορώ να κάνω  μετά από ένα τραυματικό γεγονός
για να βοηθήσω τον εαυτό μου;
Αρχικά προσπάθησε να χαλαρώσεις και να δώσεις λίγο
χρόνο στον εαυτό σου, είναι μια δύσκολη περίοδος!
Μην αντιμετωπίζεις τον πόνο κάνοντας κατάχρηση

φαρμάκων ή αλκοόλ. Προσπάθησε να  διατηρήσεις ένα
φυσιολογικό πρόγραμμα και ζήτησε υποστήριξε από
κοντινούς ανθρώπους που μπορεί να σε καταλάβουν.
Το βασικό είναι να επιτρέψεις στον εαυτό σου να αι-
σθανθεί άσχημα και να θρηνήσεις για την τραυματική
σου εμπειρία. 
Το άτομο πρέπει να καταφύγει σε κάποιον εξειδικευ-
μένο θεραπευτή όταν έχεις έντονες και επίμονες αν-
τιδράσεις που συνεχίζονται για μεγάλο διάστημα και το
εμποδίζουν στην καθημερινή του ζωή. Η γνωσιακή συμ-
περιφοριστική θεραπεία θα βοηθήσει αρχικά το άτομο
να καταλάβει γιατί νιώθει με αυτό τον τρόπο και ότι
όλες αυτές οι δυσκολίες που βιώνει, στην ουσία απο-
τελούν μια φυσιολογική αντίδραση  μετά από ένα τραυ-
ματικό γεγονός. Στόχος της γνωσιακής
συμπεριφοριστικής θεραπείας για τη μετατραυματική
διαταραχή στρες είναι να τροποποιήσει τις συμπεριφο-
ρές και τον τρόπο σκέψης του ατόμου για το τραυμα-
τικό γεγονός, με τη βοήθεια ορισμένων τεχνικών. Η
θεραπεία δίνει έμφαση στις συμπεριφορές αποφυγής
(πχ αποφυγές καταστάσεων, ατόμων, σκέψεων που
σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός)  και στο μη ρε-
αλιστικό τρόπο σκέψης, καθώς και μαθαίνει στο άτομο
τεχνικές χαλάρωσης και ελέγχου του στρες.
Αναλυτικότερα στόχος της γνωσιακής συμπεριφοριστι-
κής θεραπείας (Clarκ & Beck,2010) για το μετατραυμα-
τικό στρες είναι: 1) η βελτίωση της μνήμης του
τραύματος ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί με άλλες
αυτοβιογραφικές μνήμες 2) η απενεργοποίηση υπερ-
βολικών σχημάτων απειλής, κινδύνου και ευπάθειας 3)
η αύξηση αποδοχής των ενοχλητικών  σκέψεων, εικό-
νων και  αναμνήσεων του τραύματος 4) η εξάλειψη των
δυσπροσαρμοστικών γνωστικών στρατηγικών όπως η
καταστολή της σκέψης και ο μηρυκασμός και 5) η μεί-
ωση των αποφυγών ή των καταστάσεων που προκα-
λούν άγχος και των διαβεβαιώσεων ή συμπεριφορών
ασφαλείας.

Γεωργογιάννη Δήμητρα
Ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια 

Ακαδημίας 81, Αθήνα
www.psychotherapy-georgogianni.gr

Μετατραυματικό στρες: φυσιολογική αντίδραση
σε ένα μη φυσιολογικό γεγονός …

συνέχεια από την σελίδα 1 συνέχεια από την σελίδα 1

Ο Εορτασμός του Πάσχα

Στον Ναό της Αγίας Τριάδος
όπου τελέστηκαν και εκεί οι

ακολουθίες των Παθών, του
Επιταφίου και της Ανάστα-
σης, άρχισαν στις 15:30
και 18:45 αντίστοιχα.

Με το τέλος της ακο-
λουθίας των Παθών την
Μ. Πέμπτη, κορίτσια
στόλισαν τον Επιτάφιο
της Αγίας Παρασκευής
ενώ αυτόν της Αγίας
Τριάδος την Μ. Παρα-
σκευή το πρωί.

Στην πλατεία του Χω-
ριού το βράδυ του Μ.
Σαββάτου σε πανηγυ-
ρική ατμόσφαιρα
ακούστηκε το "Χριστός
Ανέστη", όσο μπο-
ρούσε να ακουστεί,
αφού οι κροτίδες και
τα βεγγαλικά ήταν
πρωτόγνωρα. Ο εορτα-
σμός του Πάσχα ολο-
κληρώθηκε με το
παραδοσιακό ψήσιμο
του οβελία.
Τα Πολιτιστικά δρώ-

μενα (καγκελάρι, κά-
λαντα) δεν
πραγματοποιήθηκαν.

200 χρόνια από το μεγάλο ξεσηκωμό του γένους200 χρόνια από το μεγάλο ξεσηκωμό του γένους της Ελένης Παπαβασιλείου
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Πλησιάζει το Ευαγγελισμού και η επέ-
τειος της Επανάστασης της 25ης Μαρ-
τίου.
Το εορταστικό σκηνικό των ημερών

γνωστό και επαναλαμβανόμενο. Γιορτές
στα σχολεία, πατριωτικοί λόγοι για την
Παλιγγενεσία, παρελάσεις σε κάθε
Δήμο ενώπιον των αρχών. Το  βράδυ οι
τηλεοράσεις θα ασχοληθούν με κάποιες
μαθήτριες που παρέλασαν κουτσαίνον-
τας σε στυλ Μοντι Παϊθονς και κάποια
Αλβανόπουλα σημαιοφόρους στην πα-
ρέλαση.
Στο Δίστρατο  το τόσο κοντινό αλλά και
τόσο μακρινό 1952 είχαμε και εμείς τις
γιορτές μας. Μπορεί σήμερα να είναι
ένα χωριό - φάντασμα σαν τα περισσό-
τερα της περιοχής. Μερικές δεκάδες
κυρίως γεροντικός πληθυσμός, πλήρης
απουσία των νέων, κανένα σχολείο, κα-
νένας μαθητής.
Δεν ήταν έτσι όμως η κατάσταση τις δε-
καετίες του 50 και 60. Τότε το χωριό
είχε πάνω από 600 μόνιμους κατοίκους
και κρατούσε όλο το νέο πληθυσμό. Λει-
τουργούσαν τρία Δημοτικά Σχολεία με
πάνω από 100 μαθητές.
Την 25η Μαρτίου γιόρταζαν όλα μαζί τα
σχολεία. Τόπος της γιορτής το Παρεκ-
κλήσι της Ευαγγελίστριας κοντά στο
κέντρο του χωριού όπου στη συνέχεια
ακολουθούσε και ένα μικρό πανηγύρι.
Η σχολική γιορτή περιλάμβανε απαγγε-
λίες ποιημάτων και κάποια πατριωτικά
σκετς (διαλόγους τα λέγανε). Στη μικρή
πλατεία της εκκλησίας κάθε σχολείο πα-
ρουσίαζε το πρόγραμμα του. Στο τέλος
γινόταν και ένας άτυπος διαγωνισμός
για το καλύτερο πρόγραμμα. Στο τραπε-
ζάκι κάποιες χρονιές (50, 51, 52) είχαμε
δάσκαλο τον Γ. Παπαγεωργίου από την
Ράμια. Πάντα έβαζε τα δυνατά του ώστε
το σχολείο του να είναι πρώτο με δια-

φορά.
Το δυνατό σημείο του προγράμματος

που έκανε ο δάσκαλος ήταν η αναπαρά-
σταση κάποιον μαχών του 21.
Είχε πολύ μεράκι γι’ αυτό αλλά και το
σχετικό ταλέντο. Υπό άλλες συνθήκες
ίσως είχε σταδιοδρομήσει σαν σκηνοθέ-
της με ειδικότητα στις υπερπαραγωγές
ηρωικών ταινιών με μάχες και χιλιάδες
κομπάρσους.
Κάποια από τις χρονιές ο σκηνοθέτης

δάσκαλος είχε στο πρόγραμμα τη μάχη
στα Δερβενάκια. Σκηνικό της μάχης η
μικρή πλατεία μπροστά στην εκκλησία.
Όλο το Τραπεζάκι βοηθούσε για την πα-
ράσταση. Ο οπλισμός των Ελλήνων και
Τούρκων τα κυνηγετικά τουφέκια μαζί
με μερικά φυσέκια γεμισμένα με λίγο
μπαρούτι μόνο για τον κρότο -ευτυχώς
όχι σκάγια- και ξύλινα σπαθιά που έκα-
ναν οι μαραγκοί. Για  το ιππικό του Δρά-
μαλη επιστρατεύονταν όλα τα
γαϊδούρια, τα οποία μεταφέραμε πρωί-
πρωί στο μονοπάτι κοντά στο πεδίο της
μάχης. Όσοι   πήγαιναν νωρίς στην εκ-
κλησία περνούσαν δίπλα από το παρκα-
ρισμένα γαϊδούρια του Τραπεζακίου με
το σχετικό φόβο επειδή άλλα κλωτσού-
σαν, άλλα δάγκωναν.......
Λίγο μετά τη λειτουργία άρχιζε η μάχη.
Οι καβαλάρηδες του ιππικού των Τούρ-
κων με επικεφαλής το Δράμαλη (Μάκης
Βόβλας) μπαίναν στην πλατεία. Τους
περίμεναν οι Έλληνες με τον Κολοκο-
τρώνη (Φώτης Κοντός) όπου ακολου-
θούσε ο εξής διάλογος : “Πού πας oρε
ντερβίση”,  “πάω να σφάξω γκιαούρη-
δες”. Με το τελείωμα της φράσης μία
τουφεκιά από τον Κολοκοτρώνη και
πάρτον κάτω το Δράμαλη. Για να είναι
πιο φυσικό το πέσιμο ο σκηνοθέτης δά-
σκαλος καθοδήγησε τον ηθοποιό μα-
θητή να πέσει ανάποδα. Το πέσιμο όμως

έγινε στην κορυφή μιας απότομης πλα-
γιάς και ο δυστυχής Δράμαλης κου-
τρουβαλώντας έφθασε στο ρέμα.
Ακολουθούσε τουφεκίδι με όλους τους
Τούρκους νεκρούς και φυσικά θριαμ-
βευτή τον Κολοκοτρώνη.
Τις χρονιές με τέτοιες παραγωγές στο

πρόγραμμα της γιορτής, ουδείς φυσικά
τόλμησε να αμφισβητήσει τα πρωτεία
του Τραπεζακίου.
Οι Τραπεζακιώτες  όμως είχαν γενικά

καλλιτεχνικές ανησυχίες. Μια χρονιά
στο πρόγραμμα της γιορτής παρουσία-
σαν ένα κωμικό σκετς δύο μεγάλοι : ο
Κώστας Βόβλας (Γιάννης) και ο Νίκος
Παπανικολάου (Παπαδής). Ο διάλογος
περίπου ως εξής “Πώς είναι στο χωριό;
Όλα καλά, μόνο που σας ψόφησε το
μουλάρι. Πέθανε και ο πατέρας σου που
το τάιζε, όμως όλα καλά : Α ξέχασα πέ-
θανε μετά και η μάνα σου, όμως όλα
καλά.....”
Mετά τις σχολικές παραστάσεις ακο-

λουθούσε το πανηγύρι της Ευαγγελί-
στριας.
Οι μαθητές, θριαμβευτές της μάχης,

δέναν κάπου τα γαϊδούρια και μέναν στο
πανηγύρι με τα όπλα που κουβαλούσαν
από το πρωί. Έτσι το πανηγύρι ήταν πε-
ρίπου στρατοκρατούμενο. Συνηθισμένη
η εικόνα κάποιοι να δοκιμάζουν ξανά τα
φυσέκια που πάθαν αφλογιστία!
Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση λίγο μετά
το 50 όταν ήμουν στο Δημοτικό.
Οι  γιορτές των σχολείων μαζί με το πα-
νηγύρι της Ευαγγελίστριας διατηρήθη-
καν για κάμποσα χρόνια. Περί το 70,
όταν άρχισαν να κλείνουν τα σχολεία
από έλλειψη μαθητών, σταμάτησε η
γιορτή της 25ης Μαρτίου τελείωσε και
το πανηγύρι.
Το Παρεκκλήσι της Ευαγγελίστριας χτί-
στηκε λίγο μετά τον πόλεμο. Στη θέση

του ήταν ένα εικόνισμα επειδή λέγεται
ότι παλαιά υπήρχε μοναστήρι. Την
ύπαρξη σπουδαίου κτίσματος μαρτυ-
ρούν και τα πολλά κεραμικά θραύσματα
που συναντώνται. Ομοίως υπάρχει θρύ-
λος ότι τα παλαιά χρόνια υπήρχε χωριό
ακμάζον (Παλαιοχώρι) κοντά στην Αγία
Τριάδα. Πώς εξαφανίστηκε ένα τέτοιο
χωριό, αν υπήρξε ποτέ; Μία εξήγηση θα
μπορούσε να είναι κάποια από τις επιδη-
μίες πανούκλας που σάρωσαν την Ευ-
ρώπη τον Μεσαίωνα -η τελευταία
γνωστή στην περιοχή της Άρτας κατα-
γράφηκε το 1815. Στις περιπτώσεις
αυτές ερημώνονταν και εγκαταλείπον-
ταν τα χωριά και στην ανάμνηση παρέ-
μεινε τοποθεσία με την ονομασία
Παλαιοχώρι. Κάπως έτσι μπορεί να προ-
έκυψε και το δικό μας.
Σήμερα πηγαίνουμε στην εκκλησία με

αυτοκίνητο μέσω σκυρόστρωτου δρό-
μου που άνοιξε αργότερα. Το μονοπάτι
που παίρναμε παλαιά έκλεισε από το
δάσος και με δυσκολία διακρίνεται. Κά-
ποια πρωτοβουλία υπήρξε τελευταία και
έγινε μικρή ανακαίνιση του παρεκκλη-
σίου.
Πίσω από το ιερό της εκκλησίας υπάρ-

χει ακόμα ένα πεζούλι. Αυτό ήταν το
βήμα από το οποίο την 25η Μαρτίου οι
μαθητές απάγγελναν τα ποιήματα και
παίζαν τα πατριωτικά σκετς. Κάποτε συ-
ζητούσαμε να το αναδείξουμε με κάποια
διαμόρφωση. Θα ήταν ας πούμε ένα πο-
λιτιστικό αφιέρωμα στην μαθητιώσα νε-
ολαία ενός χωριού που αγαπήσαμε και
τώρα χάθηκε οριστικά.
Η ιδέα αυτή ξεχάστηκε όμως ποτέ δεν

είναι αργά.

Χρήστος Ντάλας

Εργασίες αντικατάστασης κεραμοσκε-
πής (και ξυλείας) πραγματοποιούνται από
συνεργείο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος
Σουμεσίου Ροδαυγής.
Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα του Εκ-

κλησιαστικού Συμβουλίου ΙΝ Αγίας Τριά-
δος προς την Περιφέρεια Ηπείρου για
χρηματοδότηση της αντικατάστασης,
λόγω παλαιότητας και φθορών.
Επίσης συντάχθηκε μελέτη από τις Τε-

χνικές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρόπολης

Νικοπόλεως και Πρεβέζης (κ. Παύλο Αλε-
ξάνδρου), η οποία εγκρίθηκε από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας.
Η Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδότησε

την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και
Πρεβέζης με ποσό δέκα έξι χιλιάδων
εφτακοσίων σαράντα (16.740,00) ευρώ
για την αντικατάσταση της ξυλείας και
των κεραμιδιών της σκεπής. Η Μητρό-
πολη έχει και την ευθύνη εκτέλεσης του
έργου.

Με λαμπρότητα και με ελάχιστη συμ-
μετοχή κατοίκων γιορτάστηκε η Επέ-
τειος των διακοσίων χρόνων από την
εθνική μας παλιγγενεσία, σύμφωνα και
με τα τελευταία μέτρα  της Πολιτείας
κατά της πανδημίας  αλλά και με εγκύ-
κλιο της Ιεράς  Μητροπόλεως Νικοπό-
λεως και Πρεβέζης.  
Η απουσία των μαθητών του Δημοτι-

κού Σχολείου ήταν αισθητή.
Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής
τελέστηκε Όρθρος, Θεία Λειτουργία
και Δοξολογία για την συμπλήρωση
200 χρόνων από την Ελληνική Επανά-
σταση της 25ης Μαρτίου 1821. Ο Εφη-
μέριος Πατήρ Αθανάσιος ανάγνωσε
εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδας Διαβάστε την
εδώ για την εορτή του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου και για την Εθνική Επέ-
τειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δοξολογία
φέτος ήταν εμπλουτισμένη με επι-
πλέον τροπάρια και ευχές λόγω της
συμπλήρωσης των 200 χρόνων, που
επιμελήθηκε ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμω-
πίας κ. Ιωήλ, μετά από  πρόνοια και
έγκριση της ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελ-
λάδας.

Στη συνέχεια και στο χώρο του μνη-
μείου των πεσόντων εψάλη επιμνημό-
συνη δέηση για τους ηρωικώς
πεσόντες και κατατέθηκε στεφάνι από
τον Πρόεδρο της Κοινότητας Θεοφάνη
Κίτσο. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και
η λιτή τελετή ολοκληρώθηκε με τον
Εθνικό ύμνο που τραγούδησαν οι πα-
ρευρισκόμενοι σε κλίμα συγκίνησης.

2 5 η  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1 9 5 2  Σ Τ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο Του Χρήστου Ντάλα

Αντικατάσταση κεραμοσκεπής Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Σουμεσίου Ο Εορτασμός της Εθνικής Επετείου
της 25ης Μαρτίου του1821

Το Δ.Σ. της αδελφότητας
και η συντακτική ομάδα

σας εύχονται καλό καλοκαίρι,
εκφράζοντας τη χαρά τους για
την επανεκίνηση της εστίασης

στο χωριό μας και δίνοντας
τις ευχές τους

σε όλους τους επαγγελματίες
και εργαζόμενους για υγεία,

ψυχική δύναμη και καλή επιτυχία
στην εργασία τους!

του Φάνη Κίτσου

του Φάνη Κίτσου
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Αν αποφασίσει να συνεχίσει το ταξίδι θα
κουραστεί λίγο περισσότερο. Θα χρει-
αστεί 14 δισεκατομμύρια χρόνια για να
φθάσει στα όρια του σύμπαντος διασχί-
ζοντας δισεκατομμύρια Γαλαξίες, που ο
καθένας αποτελείται κατά μέσον όρο
από 100 δισεκατομμύρια αστέρια!
Κάτι σαν μικρό χρονικό της γης και του
ανθρώπου
Ο Γ. Γραμματικάκης περιγράφει με γλα-
φυρό τρόπο την ιστορία της γης και της
ζωής πάνω σ’ αυτήν στα 5 δισεκατομμύ-
ρια χρόνια όταν κάποια κομμάτια απο-
σπάστηκαν από τον ήλιο για να κάνουν
τους πλανήτες.
Ας αντιστοιχίσουμε, γράφει, αυτήν την
ιστορία των περίπου πέντε δισεκατομμυ-
ρίων ετών με κάτι πιο προσιτό στη
σκέψη: τη διαδρομή ενός και μόνον ημε-
ρολογιακού έτους. Η πρώτη του ημέρα -
η 1η Ιανουαρίου - ταυτίζεται με τον σχη-
ματισμό του πλανήτη μας και η τελευ-
ταία - η 31η Δεκεμβρίου - με το
«σήμερα». Για τους δύο πρώτούς μήνες
αυτού του υποθετικού έτους, μέχρι δη-
λαδή τις αρχές Μαρτίου, δεν υπάρχουν
αρκετά στοιχεία. Η Γη είναι, πιθανόν, μια
στροβιλιζόμενη μάζα αερίων και σκόνης,
ενώ στη συνέχεια στερεοποιείται και
αποκτά μια δηλητηριώδη ατμόσφαιρα. Η
ζωή εμφανίζεται μέσα στον Απρίλιο, ενώ
έχουν περάσει ήδη εκατό μέρες από την
αρχή. Έκτοτε, και για πολλούς μήνες,
υπάρχει πάλι μια σχετική ασάφεια ως
προς τη διαμόρφωση του πλανήτη. Η
σύγκρουση των τεκτονικών πλακών δη-
μιουργεί ηπείρους, οροσειρές και βαθύ-
τατα ωκεάνια ρήγματα, ενώ η εξέλιξη
της ζωής προχωρά με ανεπαίσθητα βή-
ματα. Είναι μόνο στα μέσα Νοεμβρίου -
σαράντα πέντε ημέρες πριν από το «σή-
μερα» - που η ζωή κυριαρχεί στους ωκεα-
νούς. Προς τη στεριά εξέρχεται

δεκαπέντε μέρες αργότερα. Κατά τα
μέσα Δεκεμβρίου, την επιφάνεια της Γης
καλύπτουν δάση, λουλούδια και πρωτό-
γονες μορφές ζώων. Μια εβδομάδα πριν
από σήμερα, οι δεινόσαυροι κυριαρχούν,
ενώ οι ανθρωπόμορφοι πίθηκοι εμφανί-
σθηκαν πριν λίγες ώρες και ο Homo sapi-
ens πριν από μία ώρα. 
Σ' αυτήν τη μία και μόνον ώρα στη δια-
δρομή ενός ολόκληρου έτους, επισυμ-
βαίνει ουσιαστικά η ανθρώπινη εξέλιξη.
Λίγα μόνον λεπτά κατέχει η γραπτή αν-
θρώπινη ιστορία. και μόνο σε μερικά δευ-
τερόλεπτα μετρείται η περίοδος που η
επιστήμη και η τεχνολογία μετατρέπουν
τον άνθρωπο, από υπόδουλο, σχεδόν σε
κυρίαρχο του φυσικού κόσμου.
Κυρίαρχο ναι, όχι όμως και αναγκαστικά
σοφότερο. 
Η Γη είναι ένας από τους μικρούς πλανή-
τες του ηλιακού συστήματος – με μόλις
το ένα εκατοστό της συνολικής μάζας
των – με το μόνο ενδιαφέρον την ιδιο-
μορφία του. Όλοι μαζί οι πλανήτες έχουν
λιγότερο από το ένα χιλιοστό της μάζας
του ήλιου. Ο ήλιος ένα μικρό άστρο από
τα 200 δισεκατομμύρια του γαλαξία. Ο
γαλαξίας μας ένας ασήμαντος από τα
πολλά δισεκατομμύρια γαλαξιών του
σύμπαντος. Και ανάμεσά τους ο άνθρω-
πος. Πάλι κλέβοντας από τον Γραμματι-
κάκη «ο μετέωρος άνθρωπος έποικος
ενός ιδιόμορφου πλανήτη, ενός μικρού
άστρου, ενός ασήμαντου γαλαξία, γνώ-
στης της ακραίας του ήττας («Δεν γνω-
ρίζω τίποτα» γράφει ο Μπόρχες «ούτε
και την ημερομηνία του θανάτου μου»)
αυτός ο άνθρωπος τολμά εν τούτοις να
θέσει ερωτήματα που αγγίζουν την ίδια
του την ύπαρξη και την ύπαρξη του κό-
σμου».
Θαμπή γαλάζια κουκίδα
Ζαλισμένοι από τα προηγούμενα ασύλλη-
πτα νούμερα να επανέλθουμε στη Γη. Το
πιο ιστορικό ταξίδι ανθρώπινου αντικει-

μένου σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με
το πρόγραμμα Βόγιατζερ (ταξιδιώτης) το
1977 από μια ομάδα επιστημόνων – ένας
από τους επικεφαλής και ο Έλληνας Στα-
μάτης Κριμιζής.
Τα Βόγιατζερ 1 και 2 σχεδιάστηκαν για
την εξερεύνηση των πλανητών του Ηλια-
κού συστήματος. Πρόκειται για μη επαν-
δρωμένα διαστημοσκάφη, που πέρασαν
πολύ κοντά στους πλανήτες Δία, Κρόνο,
Ουρανό και Ποσειδώνα, στέλνοντας μο-
ναδικές φωτογραφίες. Συνέχισαν το τα-
ξίδι τους και μετά περίπου 35 χρόνια
ήταν το πρώτο ανθρώπινο αντικείμενο
που ξέφυγε από τα όρια του ηλιακού συ-
στήματος, πράγμα που ανακοίνωσε επί-
σημα το 2012 ο πρόεδρος Ομπάμα. Μετά
100.000 χρόνια το πρώτο αυτό ανθρώ-
πινο αντικείμενο θα προσεγγίσει το κον-
τινότερο στον Ήλιο άστρο το Α του
Κενταύρου σε απόσταση 4,3 έτη φωτός.
Μαζί τους τα δύο σκάφη είχαν από μια
χρυσή πλάκα με μηνύματα  για άλλους
πολιτισμούς «Ήρθαμε ειρηνικά από τον
πλανήτη Γη» ως επίσης ήχους, μουσικές
και φωτογραφίες. Για να μπορέσουν να
«διαβάσουν» τα μηνύματα τα όντα που
υποτίθεται θα τα βρουν έπειτα από εκα-
τοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια
χρόνια στην απειροελάχιστη πιθανότητα
να γίνει κάτι τέτοιο, επιστρατεύτηκε η
φαντασία και επιστήμη. Η μοναξιά του
πλανήτη μας και η ανάγκη των ανθρώ-
πων να επικοινωνήσουν με άλλα όντα
έξω από αυτόν σε όλη της την μεγαλο-
πρέπεια!
Λίγο πριν την έξοδο προς το αχανές με-
σοαστρικό διάστημα και την παντοτινή
σιγή των σημάτων έστρεψαν την κάμερα
προς τα πίσω και έστειλαν μια φωτογρα-
φία. Γεμάτη από φωτεινές κουκίδες από
τα άστρα του ουρανού και τους πλανή-
τες του ηλιακού συστήματος και ανά-
μεσά τους μια θαμπή γαλάζια κουκίδα,
μόλις διακρινόμενη, η Γη μας. Ένας από

τους επικεφαλής επιστήμονες του προ-
γράμματος, ο Καρλ Σαγκάν (1934 – 1996)
έγραψε ένα εκπληκτικό σχόλιο γι’ αυτή
τη θαμπή γαλάζια κουκκίδα (plale blue
dot).
«…ΚΟΙΤΑΞΤΕ ξανά αυτή την κουκκίδα.
Είναι το εδώ. Το σπίτι μας. Εμείς. Επάνω
της, όσοι αγαπάτε, όσοι ξέρετε, όσοι εί-
χατε ποτέ ακουστά, όποιο ανθρώπινο ον
υπήρξε ποτέ, έζησαν τη ζωή τους. Το
άθροισμα χαράς και πόνου, χιλιάδες σί-
γουρες για τον εαυτό τους θρησκείες,
ιδεολογίες και οικονομικές θεωρίες,
κάθε κυνηγός και τροφοσυλλέκτης,
κάθε ήρωας και δειλός, κάθε δημιουρ-
γός και καταστροφέας του πολιτισμού
κάθε βασιλιάς και χωρικός, κάθε μητέρα
και πατέρας, ελπιδοφόρο παιδί, εφευρέ-
της και εξερευνητής, κάθε δάσκαλος
ηθικής, κάθε διεφθαρμένος πολιτικός,
κάθε «superstar», κάθε «υπέρτατος ηγέ-
της», κάθε άγιος και αμαρτωλός στην
ιστορία του είδους μας, έζησαν εδώ σε
έναν κόκκο σκόνης, αιωρούμενο σε μια
ηλιαχτίδα. 
Η Γη είναι ένα πολύ μικρό πάλκο, σε μια
τεράστια κοσμική αρένα. Σκεφτείτε τα
ποτάμια αίματος που χύνονται από όλους
αυτούς τους στρατηγούς και αυτοκράτο-
ρες, ώστε, εν δόξα και τιμή να γίνουν
στιγμιαίοι άρχοντες ενός κλάσματος
μιας κουκκίδας. Σκεφτείτε τις ατέρμο-
νες βιαιότητες που μας προκαλούν οι κά-
τοικοι μιας γωνιάς αυτού του πίξελ
στους ελάχιστα διαφορετικούς κατοί-
κους κάποιας άλλης γωνιάς, πόσο τα-
κτικά παρεξηγούνται, πόσο πρόθυμοι
είναι να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο,
πόσο θερμά είναι τα μίση τους. Την πόζα
μας, τη φανταστική βαρύτητα του εγώ
μας, την αυταπάτη ότι κατέχουμε μια
προνομιούχο θέση στο Σύμπαν, αμφισβη-
τεί αυτή η κουκκίδα θαμπού φωτός…».

Ευτυχισμένο το 2021. 

Μικρά ταξίδια -  Από τη δημοσιά στο Μπέσικο 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Κάτι σαν αγχολυτικό στις μέρες κορωνοϊού

συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Αμέσως μετά τις κατοικίες, την κρανιά
και τη φιρικιά, προχωρώντας, εκατέρω-
θεν του δρόμου υπήρχαν κι άλλα δέν-
τρα, οπωροφόρα ή μη, όπως κερασιές,
συκιές, κορομηλιές, απιδιές, κλήματα
αναρριχώμενα, κυρίως πάνω σε πουρνά-
ρια, τα οποία αδέλφωναν τους κλώνους
τους δημιουργώντας υπέροχο ίσκιο για
τους στρατοκόπους. Σε μικρή απόσταση
από τον δρόμο υπήρχαν και υπάρχουν τα
σπίτια των γειτόνων μας, όπου φτάναμε
στις αυλές τους, για να παίξουμε με τα
παιδιά τους, αλλά και για να κάνουμε θε-
λήματα χωρίς βαρυγκώμια. 
Συχνά, κάναμε στάση απέναντι από το

σπίτι της μακαρίτισσας πλέον Λαμπρινής,
για να βρέξουμε τα πόδια μας στο τρε-
χούμενο νερό, το οποίο έπεφτε στην
άκρη του δρό-μου, ερχόμενο από τη Βρι-
τσίλα, την όμορφη κρήνη που υπήρχε
στη δημοσιά και έπεσε θύμα της διάνοι-
ξης του κεντρικού δρόμου, και όχι μόνο.
Βέβαια, τα καλοκαίρια ήταν λιγοστό,
εκτός και πετυχαίναμε τη στιγμή, κατά
την οποία είχαν ανοίξει τον λάκκο που
υπήρχε μια ανάσα κάτω από την κρήνη,
κι έπεφτε ορμητικό στο ίδιο ση-μείο, για
να οδηγηθεί με αυλάκι στους κήπους και
να τους ξεδιψάσει. Το μέρος αυτό συνι-
στούσε, επίσης, ένα όμορφο σκηνικό,
αφού και το κατακαλόκαιρο κρατιόταν
χλοερό από τα υδροχαρή φυτά, τα οποία
φύτρωναν τριγύρω και κάποια αντανα-
κλού-σαν κάτω από το νερό φωτεινούς
σμαραγδένιους χρωματισμούς. 
Ως εκεί, μας έφτανε κυνηγώντας μας κι
ένας εύρωστος κόκορας με όμορφα πο-
λύχρωμα φτερά, που είχαμε κάποτε στο
κοτέτσι μας, ο οποίος, μόλις έβλεπε

μικρό παιδί, άγνωστο γιατί, το έπαιρνε
στο κυνηγητό! Άλλο που δεν επιζητού-
σαμε κι εμείς, βέβαια. Γνωρίζοντας την
ιδιαιτερότητά του, δεν χάναμε ευκαιρία
να τον πλησιάσουμε, για να τον συναγω-
νιστούμε στο τρέξιμο και, φυσικά, κά-
ποιες φορές δεν γλιτώναμε τις
οργισμένες τσιμπιές του! 
Ενώ στα δεξιά του δρόμου απλώνονταν

επάλληλα πεζούλια, κατάφυτα με δέντρα
και κηπευτικά, αριστερά πάνω από τον
ψηλό όχτο φύτρωναν διάφορα οπωρο-
φόρα, όπως μουριές, στις οποίες αναρρι-
χώντο ζαμπέλλες, καθώς και
κορομηλιές. Φυσικά, υπήρχε και κήπος,
ελάχιστα ορατός στην άκρη του. Εκεί,
χωμένο μες στο πράσινο είναι και το
σπίτι των Πολιταίων, στην αυλή του
οποίου, όντας μικρή, δοκίμασα τη γεύση
της χλωρίνης από ένα μπουκάλι αφημένο
σε μια άκρη της. Ευτυχώς, δεν μου
άρεσε φαίνεται, οπότε δεν ήπια αρκετή!
Γι’ αυτό λένε πως στα επικίνδυνα πράγ-
ματα δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση τα
παιδιά, αφού η περιέργειά τους να γνω-
ρίσουν τον κόσμο, που τα περιβάλλει,
είναι δεδομένη και συχνά μπορεί να κα-
ταστεί επικίνδυνη ή να αποβεί μοιραία. 

Κατεβαίνοντας, το τελευταίο σπίτι αρι-
στερά, πάνω από τον δρόμο, χτίστηκε,
όταν ήμουν παιδί, ή, μάλλον, στα πρώτα
χρόνια της εφηβείας. Πριν, μια και το
κτήμα το είχε αγοράσει η ξαδέλφη μου η
Δημητρούλα, πήγαινα και βοσκούσα τις
προβατίνες μας, τέσσερις τον αριθμό,
από τις οποίες οι τρεις ήταν άσπρες και
η μία λάγια. Θυμάμαι αυτό το χωράφι γε-
μάτο μαργαρίτες την άνοιξη, αλλά και
χλοερό μεγάλο μέρος του χρόνου. Όταν

είχε καλό καιρό, ενώ επέβλεπα τις προ-
βατίνες, μ’ άρεσε να χαζεύω το τοπίο που
απλωνόταν γύρω μου ως μακριά στον
ορίζοντα. Αν ο καιρός προμήνυε βροχή,
πάλι πήγαινα τα ζώα στη βοσκή, με τη
διαφορά ότι κουβαλούσα μαζί μου, για
παν ενδεχόμενο, μια μεγάλη, μαύρου
χρώματος, αντρική ομπρέλα. Αν άρχιζε
να βρέχει, την άνοιγα, ενώ συχνά η ομί-
χλη, πυκνή ή πιο αραιή, δημιουργούσε
πλήθος εικόνων και το σκηνικό θύμιζε
ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου,
όπου εγώ κι οι προβατίνες μας είχαμε
ρόλους κομπάρσων, μπορεί και πρωτα-
γωνιστών! 

Αλλά η φύλαξη των προβατίνων είχε
και τα αναπάντεχα, τα ευτράπελα, θα
μπορούσα να πω. Διότι αυτά τα αγαθά
ζώα, τα οποία είναι ευτυχία να τα βό-
σκεις, έτσι και πιάνονταν από τα πληθω-
ρικά μαλλιά τους κάποιος βάτος, γινόταν
χαμός! Καθώς προσπαθούσαν ν’ απαλλα-
γούν από τον ενοχλητικό παρείσακτο,
έτρεχαν δώθε κείθε. Όσο για τη λάγια,
αυτή έφερνε γύρω σαν σβούρα! Οπότε
ως βοσκοπούλα τι να ’κανα; Προκειμένου
να τις απαλλάξω, έτρεχα κατόπι τους
προσπαθώντας ν’ αφαιρέσω τον βάτο.
Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά
δεν λησμονώ τ’ αγαπημένα μας πλου-το-
φόρα ζωντανά, που αν και με βασάνιζαν
κάποιες φορές – τι να ’καναν κι αυτά,
αφού δεν μπορούσαν ν’ αποδιώξουν
μόνα τους τον βάτο; – μας χάριζαν γάλα,
μαλλί και χαριτωμένα, παιχνιδιάρικα αρ-
νάκια! 

Μόλις η ξαδέλφη, αρκετά πιο μεγάλη
από μένα, έχτισε το σπιτάκι της – πριν
έμενε στη Λάψαινα – ήμουν συχνή επι-

σκέπτριά της, ειδικά τον χειμώνα. Εκτός
από τη συγγένεια, η οποία μου έδινε το
θάρρος των επισκέψεων, ήταν και οι πε-
ριποιήσεις της που με κρατούσαν αιχμά-
λωτη. Μόλις έφτανα, έπιανα το παραγώνι
αντίκρυ στον γέρο πατέρα της, τον
μπάρμπα Νάσιο, από τον οποίο δεν χόρ-
ταινα ν’ ακούω ιστορίες, πολλές από τις
οποίες, αν και ήταν αληθινές, στο παι-
δικό μου μυαλό φάνταζαν παραμυθένιες.
Ο μπάρμπας, έχοντας ζήσει μέρος της
ζωής του με Οθωμανούς, οι οποίοι είχαν
κατακτήσει τον τόπο μας για πάνω από
τετρακόσια χρόνια, και καθώς ο Άραχ-
θος ήταν για αρκετό καιρό το σύνορο
ανάμεσα στο Ελληνικό κράτος και την
Οθωμανική αυτοκρατορία, είχε ένα
σωρό σχετικά περιστατικά να αφηγείται.
Και φυσικά, ενώ εγώ άκουγα αφοσιω-
μένη τα ιστορούμενα, η Δημητρούλα
φούντωνε τη φωτιά, έβαζε μικρά καλαμ-
πόκια στον ψήστη κι έφτιαχνε παπαδί-
τσες*, οι οποίες ήταν νοστιμότατες και
δεν προέρχονταν από υβριδικούς σπό-
ρους, οι οποίοι έχουν σκληρό φλοιό,
αλλά από ντόπιους, που με τρέλαινε η
γεύση τους. Μόλις ήταν έτοιμες, τις
άδειαζε σ’ ένα ταψί, το έβαζε μπροστά
μου κι εγώ τις έτρωγα με φανερή χαρά
και ικανοποίηση. Χρόνια μετά θυμάμαι με
νοσταλγία, τόσο την ιδιαίτερη επικοινω-
νία με τον μπάρμπα, όσο και την ξα-
δέλφη, η οποία πάντα με καλοδεχόταν
και με κανάκευε. Και ασφαλώς δεν λη-
σμονώ τις παπαδίτσες! Πώς να τις λησμο-
νήσω, αφού είναι από κείνες τις γεύσεις
που συνδέονται με την παιδική μου ηλι-
κία και με όμορφες αναμνήσεις, οι
οποίες τους έδιναν ξεχωριστό νόημα. 

της Παναγιώτας Π. Λάμπρη
http: / /users.sch.gr/panlampri /συνέχεια από το φύλλο 160

Του Χρ. Ντάλα
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Τηλ.& Fax: 2106046448-6973577975
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 home-
Karagiannis 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
Σφήκα Χριστίνα
Δικηγόρος LLM,
Οδός Χαριλάου Τρικούπη 31, Αθήνα,
Τηλ.: 2103816335, 6944748686
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Δύσκολη  η ζωή  στην Κρήτη τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του 60.  Ο κλήρος μικρός  και οι ελιές  χτυπημένες από  μια
σειρά  ασθένειες   που  η επιστήμη δεν είχε καταπολεμήσει
ακόμα. Κάπνια,  δάκος,  λεκάνιο… Κατά   συνέπεια η  παρα-
γωγή  πολύ  μικρή. Που να φτάσει.  Οι συνθήκες  ζωής  εξαι-
ρετικά  δύσκολες.  Ηλεκτρικό  ρεύμα δεν υπήρχε.  Στον
μοναδικό  αμαξωτό  δρόμο  που διέσχιζε το χωριό μας, περ-
νούσε ένα  λεωφορείο το πρωί για  τα Χανιά και το  ίδιο επέ-
στρεφε  αργά  το μεσημέρι.  Όλη  την  υπόλοιπη  μέρα άντε
να περνούσαν   δύο – τρία  φορτηγά.  Τα  ΙΧ  εξαιρετικά  σπά-
νια.    Οι υπόλοιποι  δρόμοι  του  χωριού  χωματόδρομοι,   και
κάποια  κακοσυντηρημένα  καντιρίμια. Λάσπη  το χειμώνα,
σκόνη  το  καλοκαίρι.  
Τρεχούμενο  νερό στα σπίτια  δεν υπήρχε  και όλο το χωριό
έπαιρνε  νερό  από το  κοινοτικό  πηγάδι που υπήρχε στο
κέντρο του χωριού. Ωραίο πηγάδι όμως. Με σκέπαστρο  πε-
τρόχτιστο, με πελεκητό λαϊνοστάτη όπως λέγαμε  τότε  τη
θέση για  την λαΐνα  την ντόπια στάμνα. Κι ένα  πλάτανο θε-
όρατο από πάνω που σκέπαζε και δρόσιζε με τη σκιά του το
πηγάδι  και  τις  γυναίκες που έπαιρναν  νερό. Τηλέφωνο
υπήρχε  ένα και μοναδικό   το «κοινοτικό»  στο  κεντρικό  κα-
φενείο. Ο Γιάννης ο καφετζής  περίμενε και μέτραγε  τα
κουδουνίσματα της  κλήσης.  Αν ακουγόταν ένα κουδούνι-
σμα, η  κλήση ήταν  για το πρώτο  χωριό της  σειράς,  δύο
για  το  δεύτερο,  τρία για  το  δικό μας.  Σήκωνε  το ακου-
στικό και ειδοποιούσε φωνάζοντας τον  χωριανό  για τον
οποίο  ήταν  η κλήση. Τρακτέρ και μηχανήματα  δεν υπήρ-
χαν. Οι δουλειές στα χωράφια γινότανε  με  τα  χέρια και με
τα ζώα. Ζευγάρισμα, θέρισμα, αλώνισμα, μάζωμα της ελιάς,
ίδια και απαράλλαχτα όπως εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Με όλα  αυτά  που να μείνει  νέος στο  χωριό. Ένας  ένας

με  τη σειρά μάζευε  τα  υπάρχοντά  του  και έπαιρνε  των
αμαθιών  του. Γερμανία, Αμερική, Καναδάς, Ροδεσία, Νέα
Ζηλανδία, Αυστραλία.  Ανάμεσά  τους  και πολλές οικογέ-
νειες. Μόνο που  αυτές  δεν έφευγαν  για  το εξωτερικό.
Έφταναν  μέχρι Χανιά , ή  το πολύ μέχρι Αθήνα.  
Κάπως έτσι  σκέφτηκε  και ο Κωστής. Παιδί  πολυμελούς και
φτωχής οικογένειας,  έβλεπε  ότι στο χωριό μέλλον  δεν
υπήρχε. Μάζεψε λοιπόν τα υπάρχοντά  του (κάτι λίγα  ρούχα
όλα κι όλα) κι αποχαιρέτησε  τους  δικούς του. Η μάννα του
δεν  πολυνοιάστηκε για το που πάει  το παιδί της. Άλλωστε
στο  μυαλό  της όλα  τα μέρη πέρα  από το χωριό  της ήταν
ένα μπερδεμένο  κουβάρι που ποτέ  δεν μπόρεσε να  το  ξεμ-
περδέψει. Αθήνα,   Γερμανία,  Καναδάς, Αυστραλία, Θεσσα-
λονίκη όλα ένα.  Ούτε αν έχει  τα  απαραίτητα για τον ταξίδι
ρώτησε. Έτσι κι αλλιώς τίποτα  άλλο δεν είχε να  του  δώσει.
«Να  πας στην ευχή  μου  παιδί  μου»  ήταν η μοναδική  κου-
βέντα που μπόρεσε και που   φρόντισε  να πει.
Έφυγε λοιπόν  ο Κωστής.  «Στην Αμερική  είναι!» έλεγε  σε
όποιον ρώταγε μετά  από λίγο  καιρό  ο  πατέρας  του ο
μπάρμπα – Μανώλης που είχε ένα μικρό καφενεδάκι στην
πλατεία του χωριού. Η επικοινωνία τον πρώτο  καιρό πιο τα-
κτική.  Σιγά  σιγά αραίωνε λιγάκι. Πάντα με  γράμματα. «Είμαι
καλά. Το αυτό επιθυμώ  και  δι’  εσάς». Πολλές φορές   και
μια  φωτογραφία, απαραίτητα με  μαντινάδα- αφιέρωμα
στην πίσω  πλευρά.

«Λάβε κορμί δίχως ψυχή και σώμα δίχως αίμα
και τη φωτογραφία μου για να θυμάσαι εμένα»
«Δες τη φωτογραφία μου τί εμορφιά που έχει.

Να σου μιλήσει δεν μπορεί γιατί μιλιά δεν έχει»
«Είναι σκιά δεν ομιλεί γιατί δεν έχει σώμα.

Κι αν μίλαγε θα σού ’δινε χίλια φιλιά στο στόμα»

Στο μεταξύ  στο  χωριό άρχιζαν  σιγά σιγά  να  αλλάζουν τα
πράγματα. Αργά και  βασανιστικά,  αλλά σταθερά η  ζωή άρ-
χισε  να  βελτιώνεται. Το  μεγάλο  «μπαμ» έγινε φυσικά όταν
ήρθε  στο χωριό το «ρεύμα». Ο ηλεκτρισμός  δηλαδή. Όλοι
όσοι  ζήσαμε αυτή  την  κοσμογονική  αλλαγή το θυμόμαστε
ακόμα σαν  να  ήταν  χθες.  Ήταν  Σεπτέμβρης του  ΄67. Σού-
ρουπο. Οι τεχνικοί της ΔΕΗ που  ολοκλήρωσαν το έργο
είχαν ειδοποιήσει  ότι το βράδυ θα έρθει το «φως».  Όλο το
χωριό  με  ανοιχτούς όλους  τους  διακόπτες περίμενε. Αγω-
νία, αδημονία, περιέργεια αλλά  και  μια μικρή  δόση  αμφι-
βολίας για  το αποτέλεσμα. Και ξαφνικά το φως ήρθε. Το σοκ
απερίγραπτο. Οι σαρανταπεντάρες λάμπες (στο  σαλόνι
εξηντάρα)  φώτισαν ξαφνικά  τα σπίτια και έκαναν τα φτω-
χικά λυχνάρια και τις  λάμπες πετρελαίου να μοιάζουν με
προϊστορικά αντικείμενα. Στην πλατεία του  χωριού  ο Ανέ-
στης έτρεχε  πάνω  κάτω  φωνάζοντας  ρυθμικά.  Οι  φωνές
του  αντηχούσαν σε  όλο  το  χωριό. 

«Ή-ρθε η ώ-ρα  ή-ρθε το φως ή-ρθε η ώ-ρα ή-ρθε το φως»
Κάποια μέρα λοιπόν, ο μπαρμπα-Μανώλης πήρε από  τον
Κωστή ένα γράμμα διαφορετικό. Πιο σωστά,  δεν ήταν μόνο
γράμμα  όπως συνήθως. Μαζί του  ήταν και  ένα μικρό δέμα.
Μέσα είχε  ένα παράξενο μηχάνημα  άγνωστο στους  χωρια-
νούς. Όλα ξεκαθάρισαν όταν  διαβάστηκε το  γράμμα και
ήρθε  από  τα  Χανιά ο Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ σπούδαζε μηχανι-
κός στον «Δαίδαλο» και  όλα τα  μηχανήματα τα  έπαιζε στα
δάχτυλα. Το παράξενο μηχάνημα λοιπόν ήταν ένα κασετό-
φωνο. Μαζί  ήταν  και δύο κασέτες. Η μία είχε  γραμμένη  τη

φωνή του Κωστή από  την Αμερική. Η  άλλη ήταν κενή. Πα-
ράκληση λοιπόν  του Κωστή να  μαζευτούν όλοι  οι  συγγε-
νείς  και  να γράψουν τις  φωνές  τους στην  κασέτα και  να
του η στείλουν  πίσω για  να  τους ακούει στην ξενιτιά. 
Η συνάντηση  κανονίστηκε Κυριακή  απόγευμα  στο  καφε-

νείο του  μπάρμπα-Μανώλη.  Την Κυριακή λοιπόν, όλες οι
δουλειές τακτοποιήθηκαν νωρίς-νωρίς. Τα ζώα κοντά στο
σπίτι (κότες, κουνέλια, γουρούνια) ταΐστηκαν. Οι προβατίνες
και οι κατσίκες μεταφέρθηκαν στο  στάβλο, ποτίστηκαν και
αρμέχτηκαν. Όλοι και όλα ήταν έτοιμα για την καθορισμένη
συνάντηση. Ένας-ένας άρχισαν να καταφθάνουν. Γονείς,
θείοι, θείες, ξαδέρφια  και κοντινοί  γείτονες. Μαζεύτηκαν
όλοι γύρω από  το τραπέζι στο κέντρο του  καφενείου όπου
ο Ραφαήλ είχε  τοποθετήσει το  κασετόφωνο  και ήταν έτοι-
μος. Κανένας πελάτης δεν ήταν μέσα στο μαγαζί. Εμείς η πι-
τσιρικαρία, κρεμασμένοι στα παραθύρια σα σταφύλια για να
βλέπουμε και να ακούμε.
Όταν μαζεύτηκαν όλοι, ο Ραφαήλ ανέλαβε δράση. Απόλυτη
ησυχία επικράτησε αμέσως στο καφενείο. Όλοι περίμεναν
με αγωνία  να  αρχίσει αυτή η παράξενη ιεροτελεστία. Με
αργές και σίγουρες κινήσεις τοποθετήθηκε στο κασετό-
φωνο η κασέτα με τη φωνή του Κωστή. Αμίλητοι άκουγαν
τον Κωστή να τους λέει για τις δυσκολίες και τα βάσανα που
συνάντησε και συναντά καθημερινά στον καινούριο μακρινό
τόπο που βρέθηκε. Για τη νοσταλγία που νοιώθει για το
χωριό του. Για το πόσο πολύ  τους πεθύμησε όλους και για
το πόσο πολύ θα ήθελε να βρισκόταν τώρα κοντά τους. Ρώ-
ταγε  για την υγεία του καθενός, αν έγινε καλό το κρασί
φέτος, πώς πήγε  η σοδειά στις ελιές. Η κασέτα κάποια
στιγμή τελείωσε. Άρχιζε η δεύτερη φάση.
Το σήμα  από τον Ραφαήλ δόθηκε και η εγγραφή  άρχισε.

Πρώτος  πήρε το λόγο ο μπάρμπα – Μανώλης. «Κωστή  αν-
τράκι μου είντα  κάνεις παιδί  μου. Πως  τα  περνάς εκειά
πέρα στην Αμερική. Εμείς είμαστε ούλοι καλά παιδί  μου
δόξα τω Θεώ. Όπως σου ΄γραψα μας εφέρανε και το ρεύμα
στο χωριό. Τα πράματα είναι λίγο λίγο καλύτερα από όπως
τα  άφησες. Παιδί  μου  φρόντισε να  μαζέψεις λίγα  λεφτά
και να γυρίσεις στο  χωριό  μας. Άλλο πράμα  δε  ζητώ από
το  Θεό παρά  να  σε ξαναδώ  στο σπίτι  μας  προτού να  απο-
θάνω.» Είπε όσα είχε να  πει ο  πατέρας, το λόγο πήρε η
μάννα. «Κωστή  μου  η μάννα σου είμαι  παιδί μου. Κωστή
μου  παιδί  μου μέρα νύχτα ούλοι  παρακαλούμε το  Θεό  να
σ΄ έχει  καλά και  να  γυρίσεις πίσω γερός  και δυνατός.»
Ακολούθησαν ένας ένας όλοι οι συγγενείς. Ο μπάρμπα Βα-
σίλης, η θειά η Δέσποινα, η θεία Μαγδαληνή, ο αδερφός ο
Γιάννης, η αδελφή τους η Αλισάβη,  ο Πέτρος ο ξάδερφος,
οι γείτονες. 
Σιγά σιγά ένα βουβό  κλάμα άρχισε  τα  απλώνεται στο χώρο.
Όλοι έκλαιγαν και  μίλαγαν. Θυμήθηκαν  όλους τους  νέους
που βρίσκονταν μακριά. Το Μανώλη στην Γερμανία, τον Θο-
δωρή στο Βέλγιο, την Αργυρώ που έφυγε με μια βαλίτσα και
μια φωτογραφία για  να συναντήσει τον μέλλοντα σύζυγό
της στη Νέα Ζηλανδία. Όλους. Το κασετόφωνο βουβό και
ατάραχο αναλάμβανε να μεταφέρει τον πόνο που υπήρχε
διάχυτος, στην μακρινή Αμερική.
Όταν είπαν όλοι αυτά που τους βάραιναν την ψυχή και ξα-

λάφρωσαν ο Ραφαήλ έδωσε το σύνθημα ότι το γράψιμο τε-
λείωσε. Ένας ένας άρχισαν να αποχωρούν. Τα
συναισθήματά  τους ένα κουβάρι μπερδεμένο μέσα τους.
Χαρά που μπόρεσαν και επικοινώνησαν έστω και με αυτό τον
τρόπο με ένα δικό τους πρόσωπο που βρισκόταν μακριά,
πόνος ακριβώς για αυτό το «μακριά». 
«Θεέ και κύριε κι είντα μηχανήματα είναι τούτα να. Σαν να

τον εθώρουνα μπροστά μου την ώρα που εμιλούσε  τον
Κωστή!  Σαν να τον εθώρουνα μπροστά  μου» είπε βγαίνον-
τας η θεία η Μαγδαληνή.
«Έννοια  σου κι όπου να’ ναι θα το δούμε  και τούτο να Μα-
γδαληνή  μου. Όπου να’ ναι θα  το  δούμε και τούτο να» είπε
τον τελευταίο λόγο η θεία Δέσποινα.  

Ζαχαρίας  Στυλιανουδάκης
καθηγητής φυσικής αγωγής

*Αφιερωμένο σε όλα τα νέα παιδιά που τα τελευταία χρόνια,
αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό, γυρεύοντας μια
καλύτερη τύχη, αλλά και σ΄ αυτά που κόντρα στον καιρό, ψά-
χνουν  με πείσμα, να βρουν το δρόμο τους στον τόπο μας.
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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-Εστιατόριο «Αλωάδες»
Στην είσοδο του χωριού.
Τηλ: 6951398527

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. ΤΑΞΙ, στο κέντρο της Ροδαυγής
Παπαβασιλείου Κων/νος
Τηλ. 2683071385 – 6944513727
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Ο πρόεδρος της κοινότητας Ροδαυγής μας ενημερώνει
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Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

Εύχομαι στους απανταχού Ροδαυγιώτες χρόνια πολλά,
υγεία και ευτυχία! Χριστός Ανέστη!
Τοποθετήθηκαν οι πινακίδες ονοματοθεσίας
Η πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων για ονοματοδοσία
οδών τόσο στην πόλη της Άρτας όσο και στις Κοινότη-
τες, ολοκληρώθηκε στην Κοινότητα μας στις 22 Απρι-
λίου 2021 με την τοποθέτηση των πινακίδων
ονοματοθεσίας.

Στην πρόσκληση
του Δήμου η Κοι-
νότητα Ροδαυγής
ομόφωνα είχε
προτείνει με σχε-
τικές αιτιολογίες,
την ονοματοδοσία
οδών σε Ροδαυ-
γιώτες, που πρό-
σφεραν στο Χωριό
μας είτε πνευμα-

τικά είτε υλικά ως ελάχιστη τιμή, αποφεύγοντας ουδέ-
τερες ονομασίες.
Η πρόταση ήταν η παρακάτω:
Η οδός από τον χώρο στάθμευσης (αποθήκες) μέχρι

και το Περδικάρι να ονομαστεί σε οδό Ποιητή Σωτήρη
Ζυγούρη (1954-2003)
Η οδός από το κέντρο του χωριού (Οικία Μάρη) μέχρι

και την διασταύρωση προς Δημοτικό Σχολείο σε οδό
Ιστορητή Κωνσταντίνου Διαμάντη
Η οδός από την διασταύρωση της κεντρικής Δημοτι-

κής Οδού προς πηγή Μπέσικο μέχρι και την πηγή Μπέ-
σικο σε οδό Δημητρίου Αράπη
Η οδός από το κέντρο χωριού (κατάστημα Β. Γερα-

γόρη) μέχρι και την είσοδο της πλατείας σε οδό Τηλέ-
μαχου Δασκαλάκη.
Η απόφαση της Κοινότητας υποβλήθηκε στον Δήμο

Αρταίων. Ο Δήμος τον σχετικό φάκελο τον διαβίβασε
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο και στη συ-
νέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε την από-
φαση. 
Υπογραφή Σύμβασης κατασκευής Αθλητικών Έργων
Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, υπέ-

γραψε με τον ανάδοχο του έργου, Βασίλη Γκαρτζώνη
την σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατα-
σκευή γηπέδων 5×5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον
οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων», προϋπολογι-
σμού 324.540 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από Πρό-
γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες κατα-
σκευής γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 και τένις, εγκατά-
σταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων με
ιστούς και προβολείς, εργασίες βελτίωσης της οδού
πρόσβασης στον συγκεκριμένο αθλητικό χώρο και κα-
τασκευή έργων διευθέτησης των όμβριων υδάτων τα
οποία κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργικότητα
του χώρου.
Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών εγκαταστά-

σεων για τον ορεινό όγκο του Δήμου Αρταίων εντάσ-
σεται στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του
πληθυσμού και ειδικότερα στην συγκράτηση του πλη-
θυσμού. 
«Σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης πραγματο-

ποιείται ένα σημαντικό βήμα στο σχεδιασμό του Δήμου
μας για την ενίσχυση και αναβάθμιση των αθλητικών
εγκαταστάσεων της περιοχής μας. Η κατασκευή γηπέ-
δου ποδοσφαίρου 5X5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον
οικισμό Ροδαυγής έρχεται ως συνέχεια των αναπλά-
σεων στα δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαί-
ρισης, βόλεϊ, τένις και τη δημιουργία νέων υπαίθριων
χώρων άθλησης. Θέλουμε ασφαλείς και ανοιχτές
αθλητικές υποδομές για τους όλους τους δημότες, που
να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της περιοχής
μας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο Δή-
μαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Από arta.gr  
Εκδόθηκαν χρηματικοί κατάλογοι ταφής
Μετά από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, προς τους Προ-
έδρους των Κοινοτήτων, από την Κοινότητα Ροδαυγής
γίνονται γνωστά τα παρακάτω:
Ολοκληρώθηκε από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του

Δήμου, η καταγραφή των χώρων ταφής για τα τρία Κοι-
μητήρια της Κοινότητας μας και έχει διενεργηθεί και
η αντιστοίχηση με τους υπόχρεους καταβολής του δι-
καιώματος χρήσης ή ανανέωσης αυτών.

Ορισμένοι χώροι ταφής δεν κατέστη δυνατόν να ταυ-
τοποιηθούν.
Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης χρηματικών κα-
ταλόγων και έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια καταβο-
λής αντίστοιχων ποσών στους υπόχρεους για τα έτη
2016 έως 2020.
Ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορές μεταξύ καταγε-

γραμμένων χώρων ταφής και υπόχρεων καταβολής αν-
τίστοιχων δικαιωμάτων.
Η ορθή αποτύπωση και η καταβολή των αντίστοιχων

δικαιωμάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία
καθώς τα τέλη αυτά είναι ανταποδοτικά και επιστρέ-
φουν στους δημότες με την μορφή καλύτερων υπηρε-
σιών στα Κοιμητήρια. 
Η πληρωμή των δικαιωμάτων μπορεί να γίνει με τρεις

τρόπους,
α. στο ταμείο του Δήμου,
β. με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του

Δήμου, που διατηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς και που
αναγράφεται στο ειδοποιητήριο  (ο τρόπος αυτός μέσω
άλλης Τράπεζας επιβαρύνεται με έξοδα προμήθειας)
και

γ. στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας στον Αμμό-
τοπο.
Για απορίες και διευκρινήσεις να απευθύνεστε στον

Πρόεδρο και στους Συμβούλους της Κοινότητας και
για διορθώσεις ή ταυτοποιήσεις άγνωστων μέχρι τώρα
ταφείων στην Δημοτική Υπάλληλο κ. Βασιλική Νάστου
(τηλ. 2683360015) στον Αμμότοπο, έδρα της ΔΕ Ξηρο-
βουνίου.
Αποξήλωση – απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων
Ο Δήμος Αρταίων στοχεύοντας στην ασφάλεια της κυ-
κλοφορίας πεζών και οδηγών, στην αισθητική και περι-
βαλλοντική αναβάθμιση του οικιστικού ιστού,
ενημερώνει για την άμεση αποξήλωση-απομάκρυνση
διαφημιστικών πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί με
μη νόμιμο τρόπο σε κοινόχρηστους χώρους και επιφά-
νειες, σε στύλους ΔΕΗ, πινακίδες σήμανσης ΚΟΚ κ.α.
Επισημαίνεται ότι είχε δοθεί ήδη διάστημα έξι (6)

μηνών προθε-
σμία, ώστε να
αφαιρεθούν οι
παράνομες δια-
φημιστικές πι-
νακίδες και
επιγραφές. Πα-
ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι
όσοι δεν έχουν

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες απομάκρυνσης και
αποξήλωσης των πινακίδων τους, να το πράξουν άμεσα
(εξέπνευσε και η τελευταία προθεσμία), αλλιώς θα
αναγκαστεί ο Δήμος να το κάνει με δικά του συνερ-
γεία.
Μεγάλη καθυστέρηση στο έργο Ευρυζωνικών υποδο-

μών λευκών περιοχών
Η υλοποίηση του έργου «RURAL BROADBAND Ανά-

πτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε Αγροτικές Λευκές
Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» αφορά και στην
περιοχή μας. Είναι γνωστό ότι η Ροδαυγή και σχεδόν
όλες οι Κοινότητες της  Δημοτικής Ενότητας Ξηροβου-
νίου στερούνται ίντερνετ. Δηλαδή δεν λειτουργούν
οπτικές ίνες. Το πολύ σημαντικό αυτό έργο, χρηματο-
δοτείται με την μορφή ΣΔΙΤ και ανάδοχος εταιρεία
είναι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 
Το συνεργείο της αναδόχου Εταιρείας εργάστηκε

στην Ροδαυγή τον Μάρτιο του 2016. Στη συνέχεια ολο-
κληρώθηκαν τα έργα υποδομής (δίκτυο, ΚΑΦΑΟ, κε-
ραία) πλην όμως η συνδεσιμότητα και η λειτουργία δεν
έχει επιτευχθεί.
Η έλλειψη διαδικτύου τη σημερινή εποχή, δημιουργεί

ιδιαίτερα προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοί-
κων μας πόσο μάλλον και ένεκα της πανδημίας.  Οι Ξε-
νώνες μας, το Ιατρείο (πότε λειτουργεί το wifi πότε όχι),
το Δημοτικό Σχολείο, οι μαθητές με την τηλεκπαί-

δευση αναγκάζον-
ται να αγοράζουν
δεδομένα (οι γο-
νείς διαμαρτύρον-
ται διότι ούτε και
με δεδομένα εξυ-
π η ρ ε τ ο ύ ν τ α ι ) ,
αγορές από διαδί-
κτυο, συναλλα-
γές, τηλεργασία,

πρόσβαση σε υπηρεσίες και σε δικαιολογητικά, είναι
μερικά από τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν
οι δημότες μας.
Η Κοινότητα Ροδαυγής ασχολήθηκε με το θέμα σε μία
από τις τελευταίες της συνεδριάσεις  και με ομόφωνη
απόφαση  προτείνει στον Δήμο Αρταίων να προβεί στις
αναγκαίες ενέργειες και πρωτοβουλίες σε αρμόδιους
φορείς, με στόχο την επίσπευση και ολοκλήρωση των
εργασιών του έργου του ευρυζωνικού δικτύου των
Λευκών περιοχών μας.
Για το ίδιο θέμα την 21 Ιαν. 2021 ο Βουλευτής ΠΕ

Άρτας κ. Χρήστος Γκόκας υπέβαλε ερώτηση στον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης  κ. Πιερρακάκη.  

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτι-
κής Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι μετά την θεώ-
ρηση και την υπ. αριθ. 19387/19-02-2021 (ΑΔΑ:
ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών
Άρτας στις 19-02-2021, αναρτήθηκε στον ειδικό δια-
δικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υπο-
βολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ.
“Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/Cit-
izenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο Δασικός Χάρτης
των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων
Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων
και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Π.Ε.
Άρτας.
Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Δασικού
Χάρτη που αφορά στην ανωτέρω περιοχή, έχει συ-
σταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού
Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) με έδρα τα γραφεία της Διεύ-
θυνση Δασών Άρτας, Περιφερειακή Οδός & Δημη-
τρίου 2– Τ.Κ. 47132, τηλ. 26810-27254, 26810-22936,
26810-79963, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): ddar-
tas@apdhp-dm.gov.gr, όπου παρέχονται γενικές πλη-
ροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου
Δασικού Χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρ-
ρήσεων τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 07:00
π.μ.-15:00 μ.μ.
Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι απο-

κλειστική και ξεκίνησε την 05η Μαρτίου 2021. 
Με το αρ. 39 του ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83 Α/24-5-21) η
αρχική καταληκτική προθεσμία υποβολής αντιρρή-
σεων της 17ης Ιουνίου 2021 παρατείνεται για έξι (6)
μήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για 20 επι-
πλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμέ-
νουν στην αλλοδαπή.

Δ Α Σ Ι Κ Ο Ι Χ Α Ρ Τ Ε Σ
Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

επί της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη

Το καφενείο του Κώστα Βάσου στα Πλατάνια
Πιστιανών λειτουργεί με νέα διεύθυνση:
Σοφία Ζαχάρη-Χρήστος Ντάλας με την επωνυμία:
Καφενείο του Μπαρμπα-Κώστα προς τιμήν του
αείμνηστου Κώστα Βάσου. Τηλ: 2683071007

της Γεωργίας Ράπτη


