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Γενικά 
Σε κάθε σπίτι θα πρέπει να διατηρεί-
ται ένα φαρμακείο πρώτων βοη-
θειών για την αντιμετώπιση των
ασήμαντων, αλλά και μερικών ση-
μαντικών ιατρικών επειγόντων.
Κακώσεις, δήγματα εντόμων, αλ-
λεργικές αντιδράσεις, ιώσεις
είναι συχνά σε κάθε σπίτι. Στην πιο σπάνια
περίπτωση σημαντικού επείγοντος καλέστε το 166. 
Καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε ένα καθαρό, αδιάβροχο
πλαστικό κουτί που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα. Θα
πρέπει να φυλάσσεται σε ορατό σημείο. Τα μέλη της οικο-
γένειας θα πρέπει να γνωρίζουν, πού θα το βρουν και πώς
θα χρησιμοποιήσουν τα περιεχόμενα του σε ανάγκη.
Οι φαρμακευτικές ουσίες θα πρέπει να αποθηκεύονται
στο φαρμακείο σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες, με
ιδιαίτερη προσοχή για ουσίες που θα πρέπει να διατηρη-
θούν στο ψυγείο. Οι ημερομηνίες λήξης των φαρμάκων
θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά και φάρμακα που
έχουν λήξει θα πρέπει να αντικαθίστανται. Αν έχετε μικρά
παιδιά χρησιμοποιήστε καπάκια ασφαλείας και κρατήστε
το φαρμακείο μακριά από αυτά. Η οργάνωση του φαρμα-
κείου θα πρέπει να εξατομικεύεται και να ανταποκρίνεται
στις ιατρικές ανάγκες της οικογένειάς σας, πχ νοσήματα,
αλλεργίες κλπ. Αν κάποιος στην οικογένεια έχει ιστορικό
απειλητικής για τη ζωή αλλεργίας, να διατηρείτε στο φαρ-
μακείο αυτοχορηγούμενη ένεση αδρεναλίνης. Καλό είναι
επίσης στο φαρμακείο να διατηρείτε έναν οδηγό πρώτων
βοηθειών.
Χώρος τοποθέτησης του φαρμακείου
Το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε σημείο που τα μικρά
παιδιά να μην μπορούν να το φτάσουν.
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ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Του Βασίλη Οικονόμου

Η Αδελφότητα αναγνωρίζοντας την προσφορά των
συγχωριανών μας που διαμένουν στο χωριό και εκμε-
ταλλευόμενη την παρουσία πολλών συγχωριανών μας
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αποφάσισε να
πραγματοποιήσει δύο εκδηλώσεις, οι οποίες εντάχτη-
καν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί
με μεγάλη επιτυχία ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χω-
ριού με την ονομασία «ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ» .
Σκοπός των εκδηλώσεων δεν ήταν να αποκομίσει η

Αδελφότητα κάποιο κέρδος. ΄Ηταν πολιτιστικά γεγο-
νότα στο χωριό μας και την ευρύτερη περιοχή, ήταν
μία προσφορά προς όλους τους Ροδαυγιώτες.  Στις
δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε δεν ξοδέ-
ψαμε καθόλου χρήματα από τις συνδρομές της εφη-
μερίδας.
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Η Αδελφότητα πιστεύοντας ότι οι νέοι αποτελούν την ελπίδα κάθε
κράτους και κάθε κοινωνίας, απηύθυνε πρόσκληση συνάντησης
στους νέους που βρίσκονταν στο χωριό κατά τη διάρκεια του κα-
λοκαιριού. Οι νέοι το ήθελαν αυτό και ανταποκρίθηκαν σε αυτή την
πρόσκληση. Στις 17 Αυγούστου μέλη του Δ.Σ. συναντήθηκαν στον
ξενώνα Νισίστα. Από τον Πρόεδρο της Αδελφότητας τονίστηκε ότι
σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η υποβολή
προτάσεων από μέρους τους για δράσεις που θα μπορούσαν να γί-
νουν στο χωριό το επόμενο καλοκαίρι. Οι ίδιοι συνεχάρησαν την
Αδελφότητα για την πρωτοβουλία αυτή, αναφέρθηκαν στο ότι αυτό
γίνεται για πρώτη φορά και ελπίζουν να έχει και συνέχεια. 
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας τόνισε ότι αποτελούν το αύριο και
τους ζήτησε να συμμετέχουν στο γίγνεσθαι του χωριού.
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Για εύκολη προσαρμογή

στη σχολική ζωή…
                                                                    Της Βασιλικής Παρρά
Οι πρώτες ημέρες επιστροφής στο σχολείο μετά τις καλο-

καιρινές διακοπές είναι περίοδος προσαρμογής από τη χα-
λάρωση και την ξένοιαστη ζωή στον προγραμματισμό και
την οργάνωση, γεγονός που δεν είναι εύκολο να πραγματο-
ποιηθεί αμέσως.  Πραγματοποιείται απότομα η αλλαγή της
καθημερινότητας και η προσαρμογή στη νέα κατάσταση πυ-
ροδοτεί άγχος και δυστυχία.  Απαιτείται χρόνος για να προ-
σαρμοστούν τα παιδιά σε νέες συνθήκες, όπως η σχολική
εργασία και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Αυτό ισχύει για
τα παιδιά όλων των τάξεων. Κάθε ηλικία κρύβει ιδιαιτερότη-
τες και δυσκολίες. Γι’ αυτό, παρατηρείται ότι τις πρώτες ημέ-
ρες της σχολικής χρονιάς οι περισσότεροι μαθητές έχουν
διάσπαση προσοχής, αίσθημα θλίψης, γιατί έχασαν τις
ωραίες στιγμές των διακοπών και αποχωρίστηκαν τους φί-
λους τους.
Υπάρχει αναγκαιότητα να δοθεί χρόνος στα παιδιά να ξανα-
γυρίσουν στη ρουτίνα. Είναι απαραίτητο οι γονείς να δεί-
ξουν ανοχή, όπως να επιτρέψουν στα παιδιά να
καθυστερούν λίγο να κοιμηθούν στην αρχή, να ενθαρρύ-
νουν την έξοδο των παιδιών με τους φίλους τους και να
αδιαφορήσουν προσωρινά, εάν τους εναντιωθούν σε ο,τιδή-
ποτε μέχρι να προσαρμοστούν στο καθημερινό πρόγραμμα,
θέτοντας τους στόχους τους για τη σχολική χρονιά και τις
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Ροδαυγής σύμ-
φωνα με το καταστατικό του προσκαλεί τα μέλη του να πα-
ρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 19-11-2017 ώρα  10.30 π.μ. μέχρι
14:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, οδός Πανεπιστημίου
52, Αθήνα    Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση
θα επαναληφθεί στις 26-11-2017 στον ίδιο χώρο και την ίδια
ώρα και θα έχει απαρτία με τα παρόντα μέλη.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
• Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβου-
λίου
• Οικονομικός απολογισμός
• ΄Εκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
• ΄Εγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου
• Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών
• Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ.
και εξελεγκτικής επιτροπής
• Αρχαιρεσίες
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει το αρ-
γότερο μέχρι την 14-11-2016 να επικοινωνήσουν με οποι-
οδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αμέσως μετά την Γ.Σ. θα ακολουθήσουν εκλογές για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτι-
κής επιτροπής. Απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπατριώ-
τες και ιδιαίτερα στους νέους που έχουν και διάθεση για
δουλειά να πλαισιώσουν το Δ.Σ. όχι μόνο με τη συμμετοχή
στις δραστηριότητές μας, αλλά και με την υποβολή υποψη-
φιότητας στις αρχαιρεσίες. Για όποια πληροφορία τηλεφω-
νείστε στα μέλη του Δ.Σ.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ  2017
Πετυχημένες και φέτος οι εκδηλώσεις Αυγούστου

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Με απόλυτη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή από κόσμο

κάθε ηλικίας πραγματοποιήθηκαν  και φέτος οι δεκαήμερες
εκδηλώσεις του Αυγούστου και υπό το φως της πανσελήνου
με την ονομασία «Ροδοφέγγαρο» στη Ροδαυγή Άρτας. 
Εκδηλώσεις με  μουσικές βραδιές, διαδραστικά παιχνίδια, ερ-
γαστήρια ζωγραφικής, εκθέσεις, προβολή ταινιών και ντοκι-
μαντέρ, παραμύθια, διαλέξεις, βραβεύσεις, παιχνίδι
κρυμμένου θησαυρού, εθελοντική Αιμοδοσία και πολλές αθλη-
τικές δραστηριότητες. 
Οι εκδηλώσεις αυτές έγιναν για πέμπτη συνεχή χρονιά, με

αποκορύφωμα για φέτος το Σάββατο 5 Αυγούστου, μια βραδιά
αφιερωμένη στην παράδοση και στο πέμπτο φεστιβάλ χορευ-
τικών ομάδων από διάφορες περιοχές της χώρας μας. Η πλα-
τεία τη βραδιά αυτή γέμισε από κόσμο και όσοι παραβρέθηκαν,
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Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
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Γεννήσεις
Το ζεύγος Χρήστου Δημ. Βλαχοπάνου και Μα-
ρίας-Θεοδώρας Αθαν. Τσάμη απόκτησαν αγόρι
στις 30-6-2017
Στις 29-6-17 Το ζεύγος Αντώνιος Σπ. Λαμπάκη

και Μαρίας Χαρ. Σφήκα απόκτησαν αγόρι στη
Ρόδο.

Στις 8-7-2017 το ζεύγος Γεωργίας
Χαρμπή(φαρμακοποιός στο χωριό μας) και ο
Γεώργιος Λιάπας απόκτησαν κορίτσι. 

Ο Λάμπρος Παναγιώτης- Θεόδωρος και η
Αλέκα Λάμπρου απόκτησαν αγοράκι στις 27-7-
2017 
Στις 7-8-2017 το ζεύγος Φωτεινής Στ. Οικονό-

μου και Γεράσιμου Κύζα απόκτησαν κορίτσι.
Το ζεύγος Αποστόλη και Ιωάννας Βασίλη

Ντάλα απόκτησαν κορίτσι.
Το ζεύγος Νικολάου και Πηνελόπης Χρ. Βασι-

λείου απόκτησαν αγόρι.
Να σας ζήσουν
Βαπτίσεις
Στις 3-6-17 το ζεύγος Παναγιώτη Νικολάου και
Δήμητρας Κων. Γεωργάνου βάπτισαν την κόρη
τους και της δόθηκε το όνομα Ινώ (επαναδημο-
σίευση λόγω λάθους στο προηγούμενο φύλλο)
Στις 3-6-17 το ζεύγος Κύρλα Κων/νου και Ευ-

θαλίας Ιωάννη Τσούτση βάπτισαν την κόρη
τους και της δόθηκε το όνομα Χριστίνα. (επα-
ναδημοσίευση λόγω λάθους στο προηγούμενο
φύλλο)
Στις 1-7-2017 ο Δημήτρης Χρ. Γεοργογιάννης

και η Βάλια Καλδή βάπτισαν την κόρη τους και
δόθηκε το όνομα Δανάη
Το ζεύγος Δημήτρη Ελευθ. Βασιλείου και Γε-

ωργίας Χριστίδη βάπτισαν το γιο τους και του
δόθηκε το όνομα Ευάγγελος.
Στις 9-7-2017 το ζεύγος Κώστα Βασ. Ρακόπου-
λου και Αλεξάνδρας Καρυώτη βάπτισαν την
κόρη τους στα Μέγαρα και της δόθηκε το
όνομα Μαρία.
Στις 20-8-17 ο Δημήτρης Χρ. Σταύρου και η

Κων/να Μάνθου βάπτισαν την κόρη τους και
της δόθηκε το όνομα Θεοδώρα.
Στις 27-8-2017 το ζεύγος Μαρίας Δημ. Γραμ-

ματικού και ο Ιβάν Ζιώβας βάπτισαν την κόρη
τους και της δόθηκε το όνομα Κυριακή
Στις 29-7-17 το ζεύγος Κων/νου Σπαράκη και

Σπυριδούλας Ταξ. Μάνου βάπτισαν την κόρη
τους στα Χανιά και της δόθηκε το όνομα Πανα-
γιώτα
Ο Νικολέτα Μιχ. Λάμπρη και ο Αλέξανδρος

Μπάρλας βάπτισαν το αγοράκι τους στις 20 Αυ-
γούστου στον ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής
Ροδαυγής και του δόθηκε το όνομα Βασίλης.
Στις 3-9-2017 το ζεύγος Γεωργίου Σπίνου και

Γεωργίας Διον. Κώτση βάπτισαν το γιο τους και
του δόθηκε το όνομα Δημήτριος
Στις 9-9-2017 το ζεύγος Γεωργίου και Δήμη-

τρας Μιχ. Λάμπρη βάπτισαν την κόρη τους και
της δόθηκε το όνομα Μιχαέλα
Στις 10-9-17 το ζεύγος Βασίλη και Αρετής Ζα-

νίκα βάπτισαν το γιο τους και δόθηκε το όνομα
Αποστόλης.
Να τα καμαρώσετε όπως επιθυμείτε
Γάμοι
Στις 24-6-17 ο Δημήτρης Σφήκας του Ηλία παν-
τρεύτηκε τη Βιργινία Μπάζιου στα Ιωάννινα
Στις 1-7-17 ο Δημήτρης Χρ. Γεοργογιάννης

παντρεύτηκε την Βάλια Καλδή
Στις 8-7-17 ο Βασίλης Κασσάρας παντρεύτηκε
την Καλλιόπη Τσόγκα 
Στις 27-8-17 ο Αθανάσιος Γκαρώνας παντρεύ-

τηκε τη Βαρβάρα Βλάχου(εγγονή Πέτρου
Σταύρου) στα Ιωάννινα
Οι Νικολέτα Μιχ. Λάμπρη και ο Αλέξανδρος

Μπάρλας τέλεσαν τους γάμους τους στις 20
Αυγούστου στον ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
Ροδαυγής 
Στις 2-9-17 ο Γεώργιος Βασ. Παπαβασιλείου

παντρεύτηκε τη Βανέσα Πανταζή στην ΄Αρτα 
Στις 23-9-2017 η Κων/να Λαμ. Κασσάρα παν-

τρεύτηκε τον Κων/νο Γιώτη στους Κωστακιούς
Να ζήσετε ευτυχισμένοι

Θάνατοι
Στις 12-7-17 απεβίωσε ο Χρήστος Μουστάκας
ετών 77(σύζυγος Φωτ. Ντάλα)
Στις 5-8-17 απεβίωσε η Αικατερίνη Αριστ.

Μάνου σε ηλικία 95 ετών
Στις 19-8-17 απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών ο

Βασίλης Μπαλαούρας
Στις 21-8-17 απεβίωσε ο Χαρίλαος Κάπης 85

ετών (συζ. Ουρανίας Μπαλαούρα)
Στις 7-9-17 απεβίωσε ο Κων/νος Φωτ. Ευθυ-

μίου 51 ετών από τα Πιστιανά
Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Μνημόσυνα
24-6-17 40ήμερο μνημόσυνο Αχιλλέα Καλλι-
μογιάννη
9-7-17 40ήμερο μνημόσυνο Χαριλάου Μή-
τσιου στα Πιστιανά
16-7-17 40ήμερο μνημόσυνο Ηλία Σταύρου
22-7-17 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίτσας Χρ.
Καζάκου
30-7-17 ετήσιο μνημόσυνο Δημητρίου Μπαρ-
τζώκα
30-7-17 ετήσιο μνημόσυνο Ευτυχίας Μιχαλο-
πούλου στη Φτέρη
20-8-17 ετήσιο μνημόσυνο Ελένης Λαμ. Μιχα-
λόπουλου στα Πιστιανά
20-8-17 ετήσιο μνημόσυνο Χρήστου Ηλία Ανα-
γνωστάκη στα Πιστιανά
20-8-17 40ήμερο μνημόσυνο Χρήστου Μου-
στάκα
10-9-17 40ήμερο μνημόσυνο Αικατερίνης
Αριστ. Μάνου
10-9-17 ετήσιο μνημόσυνο Παύλου Δημόπου-
λου
24-9-17 40ήμερο μνημόσυνο Βασίλη Μπαλα-
ούρα
Να τους θυμάστε
Επιτυχόντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις
Σύρρου Ελίνα (εγγονή Σωτηρίου Σύρρου)

στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικια-
κής Οικονομίας και Οικολογίας"
Η Βάσω Νικ. Μπαρτζώκα στο τμήμα Τεχνολο-
γίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ο Παναγιώτης Δημ. Δοσούλας στο τμήμα Μη-
χανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχε-
διασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Ο Θεοφάνης Νικ. Μπομπότης στο τμήμα Μη-
χανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων(εγγονός Θεοφάνη Ντάλα)
Ο Νικόλαος Γεωρ. Κολιός στην Ιατρική Ιωαν-
νίνων
Ο Αριστοφάνης Χριστόδ. Γεωργάνος στη
σχολή Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού Πρέ-
βεζας
Ο Αλέξανδρος Αθανασ. Παπαβασιλείου στο
Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Ο Πέτρος Γεωρ. Μαγόπουλος (γιος Γεωργίας
Πέτρου Μπαρτζώκα) στο Οικονομικό Τμήμα
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλο-
νίκης
Ο Βασίλης Νικ. Σωτηρίου στο τμήμα Μηχανο-
λογίας Οχημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Σας ευχόμαστε να έχετε καλές σπουδές
Νέοι πτυχιούχοι
Ο Αλέξιος Ζυγούρης του Ιωάννη ολοκλή-

ρωσε τις σπουδές του στη σχολή των Μαθη-
ματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ).
Η Μάρη Αικατερίνη του Iωάννη στις 13 ιου-

νίου 2017 αποφοίτησε  από το Τμήμαα
Mουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Γεωργία Απ. Κομζιά απόκτησε το πτυχίο

από το Τμήμα της γερμανικής φιλολογίας 
Η Λαμπρινή Θαν. Ντζαμάκου(κόρη Βασιλικής
Κομζιά) απόκτησε το πτυχίο από το τμήμα
γερμανικής φιλολογίας.
Καλή σταδιοδρομία

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Χριστογιάννης Δημήτριος Ροδαυγή      10
Ζιώρης Οδυσσέας                                    10
Βασιλείου Ελευθέριος Ροδαυγή            15
Κολιού Σοφία Ιωάννινα                           20
Χριστοκώστα Δέσποινα                           10
Βασιλείου Κώστας Σουμέσι                    10
Σιώζος Σωτ. Ιωάννης Φιλιππιάδα            10
Κολιός Γιώργος  Ιωάννινα                      20
Σιώζος Παυλ. Λάμπρος  Αθήνα              10
Κώτση-Σπίνου Γεωργία Καλαμάτα         20
Χρόνης Βασ. Νικόλαος ΄Αρτα                10
Σταύρου Κων. Γεωργία Ροδαυγή           10
Μπάζου Ιωαν. Αγγελική
Στη μνήμη του συζύγου της 
Ιωάννη Μπάζου Αθήνα                            50
Δέμιτσας Ιωάννης  Ιωάννινα                  20
Σιώζος Σωτ. Αντώνιος Φιλιππιάδα         10
Τσάμης Αθαν. Δημήτριος Ροδαυγή       10
Σύρρος Ιωάννης  Ροδαυγή                     10
Τσάμης Χρήστος  Ροδαυγή                    10
Μπόμπολη Αρχόντω Αθήνα                    20
Βασιλείου Ευθύμιος  Ροδαυγή              20
Μάρης Δημήτριος  Ροδαυγή                  20
Βαγγέλης Λάμπρος Γερμανία                 20
Ζώης Αναστάσιος Ροδαυγή                    10 
Κομζιάς Σπυρίδων Ροδαυγή                   10
Μπαρτζώκα Λαμπρινή                              10
Ευθυμίου Θωμάς                                     10
Παπαβασιλείου Βασ. Θεοδώρα ΄Αρτα    10
Χριστογιάννης Θεοφάννης                    10
Τάσιος Βασίλειος  Θεσσαλονίκη            20
Φούκας Περικλής Αθήνα                        15
Βαγγέλης Αθανάσιος                              20
Καραγιώργου-Αγγέλη Βασιλική  ΄Αρτα  15
Αναγνώστου Ευθ. Γεώργιος Γερμανία  20
Κομζιάς Θεοφ. Ιωάννης ΄Αρτα                20
Αναγνωστάκης Δημοσθένης Αθήνα      20
Καμπρής Ιωάννης  Ροδαυγή                   20
Τσάμης Χαρ. Αθανάσιος Ροδαυγή         20
Μπαλτζαρίνι Πέτρος Ελβετία                 50
Κωσταγιάννης Νικόλαος Αθήνα             20
Πλαστήρα Κων. Χριστίνα                        10
Σγουρού Βασιλική Αθήνα                       20
Κώτσης Δημ. Παύλος Κέρκυρα             20
Κομζιά Ιωαν. Λαμπρινή ΄Αρτα                 20
Αράπη-Ρετζέπη Βούλα Θεσσαλονίκη     20
Αράπη-Παπαοικονόμου Βασιλική               
Θεσσαλονίκη                                            20
Βαρούχος Στ. Αναστάσιος Πιστιανά     10
Ροδαυγιώτες Β.Α.                                  120

Βασιλείου Στ. Δημήτρης Ροδαυγή        10
Ευθυμίου Αρ. Ντίνα Ροδαυγή                  5
Χριστοκώστας Ιωαν. Γεώργιος Αμερική    50
Βασιλείου Σωκράτης Αθήνα                   30
Μάνος Χρ. Βασίλειος Αυστραλία           50
Καλιμογιάννης Γεώργιος
Χαλκηδόνα Θεσ/κης                                20
Κωστάκης Χρήστος Φιλιππιάδα                5
Χριστοκώστα-Κώτση Παναγιώτα
Φιλιππιάδα                                                 20
Πάνου Αναστασία Ροδαυγή                    20
ΧριστοκώσταςΧρ. Δημήτρης Καναδάς  50
Αναστασίου Χαράλαμπος Πάτρα            20
Γεοργογιάννη-Πολυχρονοπούλου Λαμπρινή
Αθήνα                                                            50
Γεοργογιάννη-ΣτυλιανουδάκηΕλένη
Αθήνα                                                           20
Δημόπουλος Λαμ. Γεώργιος  Καναδάς  50
Δοσούλας Παν. Δημήτριος Ροδαυγή    20
Δοσούλας Παν. Αθανάσιος ΄Αρτα          20
Παπαβασιλείου Ευάγγελος Φιλιππιάδα  20
Οικονόμου Βασ. Ιωάννης Λουξεμβούργο 20
Αράπη Αριστ. Μαρία  Αθήνα                   50
Ευθυμίου Κων. Φώτιος                            20
Αναγνωστάκης Μιλτιάδης                      30
Λάμπρης Αλεξ. Σπυρίδων Ιωάννινα        20
Μάνος Ιωαν. Γεώργιος Ροδαυγή           20
Μάνος Πέτ. Γεώργιος Αθήνα                 20
Γεραγόρης Βασίλειος Ροδαυγή             20
Μπαρτζώκας Θεοφ. Βασίλειος Αθήνα   20
Σταύρος Κων. Χρήστος Φιλιππιάδα        20
Βασιλείου Νικ. Χρήστος Πάτρα              20
Γεοργογιάννης Σταυρ. Παντελής
Ροδαυγή                                                       20
Ευθυμίου Αλεξ. Ιωάννης Ροδαυγή        10
Γιολδάσης Κων. Χρήστος ΄Αρτα             20
Μάνος Γεωργ. Ιωάννης ΄Αρτα                20
Μήτσιος Ευαγ. Χρήστος Κορφοβούνι   10
Ροδαυγιώτης Β.Α.                                    30
Πλαστήρα Ευαγγελή ΄Αρτα                     20
Κασσάρας Δημήτριος Ροδαυγή             10
Παπαβασιλείου Χρ. Ανδρομάχη              10
Καλαμίδα Βασιλική Γοργόμυλος            10
Σταύρου Πέτρου Μαρία Λογγάδες        20
Αθανασίου Κων. Αθανάσιος                    20
Σημ. Στο προηγούμενο φύλλο εκ παρα-
δρομής γράφτηκε Χριστοκώστας Κων.
Ιωάννης αντί Χριστογιάννης Κων. Ιωάννης
30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Δίνοντας μία μικρή συνδρομή βοηθάτε την Αδελφότητα στην επίτευξη των στόχων της
Πολύ θα θέλαμε, εφόσον το επιθυμείτε, να ενημερώνετε την Αδελφότητα για οποι-
οδήποτε γεγονός κρίνετε αναγκαίο, και το οποίο πέραν των άλλων μπορεί να συμ-
βάλει στην ευγενή άμιλλα(επιτυχίες, διακρίσεις, βραβεύσεις κλπ). 
Επιθυμία μας είναι η εφημερίδα Η ΡΟΔΑΥΓΗ να φτάνει σε κάθε σπίτι Ροδαυγιώτη.
Εφόσον γνωρίζετε χωριανούς που δε λαμβάνουν την εφημερίδα ή φίλους της Ρο-
δαυγής που επιθυμούν να τη λαμβάνουν να μας το κάνετε γνωστό.

H POΔAYΓH
Tρίμηνη ενημερωτική έκδοση

της Aδελφότητας Pοδαυγής Άρτας
ISSN 1791 - 9576 • KΩΔIKOΣ 4483

EKΔOTHΣ
AΔEΛΦOTHTA POΔAYΓHΣ

APIΣTOΦANOYΣ 1 - 11146 ΓAΛATΣI
THΛ. 210 -  2221067

e-mail: adrodavgis@gmail.com
Πρόεδρος Αδελφότητας

Βασίλης Οικονόμου
ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH

Aράπη Pένα
Πλαστήρα Eλένη

e-mail:eplastira@yahoo.gr
Mάνος Σπύρος

e-mail: rdmanos@yahoo.gr
Μακέτες-Εκτύπωση

Κ. Αχιλλεόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βατάτζη 11  - 114 72 Αθήνα

Τηλ: 210 6470700

Το ΔΣ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς  και
φίλους της Ροδαυγής που στηρίζουν το σύλλογό μας στην έκδοση της εφη-
μερίδας. Για να συνεχιστεί η έκδοσή της, οι παραλήπτες της εφημερίδας
ας αποστέλλουν τη σχετική συνδρομή, διότι άλλη πηγή χρηματοδότησης
δεν υπάρχει. Τη συνδρομή σας μπορείτε να τη δίνετε στα μέλη του Δ.Σ.,
στην κ. Αράπη Αικατερίνη ή να τα στέλνετε μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελ-
λάδας στο λογαριασμό:
Από Ελλάδα:  178/001501-65  
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking
ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165      BIC:   ETHNGRAA

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Χρήσιμες ιστοσελίδες
http://www.rodavgi.com

Εδώ υπάρχει το αρχείο των εφημερίδων της Αδελφότητας
http://rodavgiartas.blogspot.gr

http://www.rodavgi-artas.gr
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ» ευχαριστεί όλους τους συγχω-
ριανούς μας και τους φίλους από τις γύρω περιοχές για τη συμμετοχή τους στο εορταστικό «Αντά-
μωμα» που για 9η χρονιά διοργανώθηκε στις 16 Αυγούστου στον οικισμό του ΄Αμμου.
Η εκδήλωση άρχισε στις 8.00 με εσπερινό και αρτοκλασία στην εκκλησία ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ από

τον παπα-Θανάση τον οποίο με ευχαρίστηση είδαμε να αρχίζει το γλέντι.
Ευχαριστούμε την ορχήστρα του χωριού μας Βασίλη Γεραγόρη με την υπέροχη παρέα του. Ο χω-

ριανός μας Ηλίας Πλαστήρας συμμετείχε κι αυτός με το υπέροχο τραγούδι του. Τον ευχαριστούμε
πολύ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και οι Δήμαρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του οποίου εκτι-
μούμε την παρουσία. Δεν παραλείψαμε όμως να του υπενθυμίσουμε το πρόβλημα με το δρόμο. Πι-
στεύουμε ότι το διαπίστωσε και ο ίδιος καθοδόν. ΄Εχουμε υποβάλλει αιτήσεις με πρωτοβουλία του
ΑΝΤΩΝΗ ΣΩΖΙΟΥ και ευελπιστούμε για άμεσα αποτελέσματα.
Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο της Αδελφότητας Ροδαυγής Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος μας

τίμησε με την παρουσία του, καθώς επίσης και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής
Χρήστο Σταύρου τον οποίο συγχαίρουμε για τις ποικίλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε στην πλατεία
του χωριού. Η πρόεδρος του συλλόγου Γυναικών  κα Ευδοξία Σπύρου μας τίμησε επίσης με την πα-
ρουσία της. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα, καθώς και όλους που συμμετείχαν στη διοργάνωση αυτού
του αξέχαστου γλεντιού.  
Και αυτή τη χρονιά ο Γιάννης και η Βούλα Αράπη από τις Λιβανάτες μας προσέφεραν το νοστιμό-

τατο χοιρινό τους από την οικογενειακή τους φόρμα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η δε προβα-
τίνα που γευτήκαμε εκείνη τη βραδιά, ήταν προσφορά του Λάμπρου Ντάλα, στον οποίο οφείλουμε
πολλά ευχαριστώ.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε τους χορηγούς, εθελοντές, των οποίων η προσφορά ήταν μεγάλη. Οι
διοργανωτές επέδειξαν ζήλο γι’ αυτό η επιτυχία ήταν ολοφάνερη. Πιστεύουμε ότι όλοι έμειναν ευ-
χαριστημένοι διασκεδάζοντας μέχρι τις 7.00 το πρωί. ΄Ολοι καμαρώσαμε τα νιάτα που για μία άλλη
χρονιά χόρεψαν με κέφι και λεβεντιά τους παραδοσιακούς μας χορούς.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε την επόμενη χρονιά ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ να είναι εξίσου επιτυχημένο με τη

συμμετοχή περισσότερων. 
Τέλος, ευχαριστούμε την εφημερίδα ΡΟΔΑΥΓΗ για τη φιλοξενία.

Με εκτίμηση
Πολιτιστικός Σύλλογος

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές
αιμοδότες που προσήλθαν  στην
ετήσια αιμοδοσία, στο ιατρείο του
χωριού Κυριακή 13  Αυγούστου, για
την προσφορά τους αυτή, η οποία
αποτελεί  πράξη ανθρωπιάς, πράξη
ζωής και πραγματικής αγάπης για
τους συνανθρώπους μας και τους
συγχωριανούς μας.  

Έδωσαν αίμα οι  παρακάτω:

Πλαστήρας Παναγιώτης του Νικολάου
Μάρης  Ιωάννης  του Αναστασίου
Φούκας Περικλής του Γεωργίου
Μουργελάς Ανδρέας του Τριάδη
Λογιωτάτου Ασημίνα
Ζαρκάδας Χρήστος του Στεφάνου
Σταύρος Νικόλαος του Ηλία
Τσάγκας  Χρυσόστομος του Ιωάννη
Τάσιος  Κων/νος του Χρήστου
Τάσιος Χρήστος του Κων/νου
Κίτσος Θεοφάνης του Παντελή
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Όταν ανοίγεις ένα βιβλίο, αρχίζει μία γιορτή. Στη σημερινή εποχή, όταν η τηλεόραση και
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των παιδιών, το παιδικό λο-
γοτεχνικό βιβλίο μπορεί να παίξει ένα ρόλο αντισταθμιστικό. Αλλά, ας αναφέρουμε πρώτα,
τι είναι παιδικό λογοτεχνικό λογοτεχνικό βιβλίο. Παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο είναι το αι-
σθητικά δικαιωμένο κείμενο, που γράφεται από μεγάλους και απευθύνεται σε παιδιά και
που πρωταρχικός του σκοπός είναι να τα φέρει σε επαφή με το αισθητικό φαινόμενο της
τέχνης και ειδικότερα της λογοτεχνίας. Η σημασία του παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου είναι
τεράστια και διακρίνεται σε:
Ψυχολογική σημασία
Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο καλλιεργεί τον ψυχισμό των παιδιών. Τα παιδιά αποκτούν
μία «κτητική σχέση» με το βιβλίο, βιώνουν τη ζωή των ηρώων και μέσω των ψυχολογικών
διεργασιών της ταύτισης και της μίμησης διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους. Η Αλίκη, ο
Γκιούλιβερ, ο Τομ Σόγερ, ο κάπτεν Νέμο, όλοι αυτοί οι ήρωες της παιδικής λογοτεχνίας
που τους έκαναν συντροφιά, έχουν επηρεάσει σημαντικά τη διαμόρφωση της προσωπικό-
τητας των παιδιών.
Επιπλέον, το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο επιδρά στο συναισθηματικό κόσμο των παιδιών,
βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τα πιο ευγενικά αισθήματα. Είναι ο βασικός συντελεστής
ανάπτυξης της δημιουργικής φαντασίας των παιδιών. Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο είναι
«ένα μικρό πουλί από χαρτί, με φτερούγες από σκέψη κι ελπίδα». Παίρνει τα παιδιά στην
πλάτη του και τους δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουν μαζί του σε άλλες εποχές και σε άλ-
λους κόσμους, μακριά από τον κόσμο μας, που έχει θεοποιήσει τις μηχανές και το χρήμα.
Τους δίνει έτσι τη δυνατότητα φυγής από τη σύγχρονη πραγματικότητα, που χαρακτηρίζε-
ται από την κρίση των ανθρωπίνων αξιών. Δυναμώνει τη θέλησή τους να αγωνιστούν στη
ζωή και να βρουν εύκολα τρόπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, που τα απασχολούν.  
Παιδαγωγική σημασία
Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δάσκαλο ως εργαλείο για τη συμπλήρωση και

ολοκλήρωση της σχολικής μόρφωσης των παιδιών, γιατί τελειοποιεί το ορθογραφικό έν-
στικτο και τις συντακτικές δομές, πλουτίζει το λεξιλόγιό τους, βελτιώνοντας έτσι την προ-
φορική και γραπτή έκφρασή τους.
Διαβάζοντας λογοτεχνικά βιβλία τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να πλουτίσουν τις γνώσεις

τους , να κατανοήσουν την πορεία του ανθρώπου μέσα στο χρόνο, τις απόψεις και τα προ-
βλήματα άλλων ανθρώπων, να συνειδητοποιήσουν τα σημαντικά ανθρώπινα προβλήματα,
καθώς και τα μεγάλα δυσεπίλυτα κοινωνικά και παγκόσμια προβλήματα. Διαμορφώνουν
έτσι μία υπεύθυνη συνείδηση κι όχι μία δουλική προσωπικότητα.
Κοινωνική σημασία

Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κοινωνικοποίησης του παιδιού. Βοηθά
το παιδί να ενταχθεί ομαλά μέσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες και σεβόμενο την ελευ-
θερία και τα δικαιώματα των συνανθρώπων του να νιώθει πόνο για τον αδύνατο και το δυ-
στυχισμένο.
Οι μεγάλες κοινωνικές αξίες, όπως η φιλία, η συνεργατικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η

ισότητα των δύο φύλων, βιώνονται από το παιδί μέσω της ζωής των ηρώων, όπως αυτή απο-
καλύπτεται μέσα στο βιβλίο κι έτσι, ολοκληρώνεται ως ανθρώπινη ύπαρξη. Οι πανανθρώπι-
νες ιδέες της ειρήνης, αγάπης και δημοκρατίας δίνονται μέσα από το βιβλίο και βοηθούν
τα παιδιά να βελτιώσουν το χαρακτήρα τους.

Η θεματογραφία των σύγχρονων λογοτεχνικών βιβλίων είναι ανάλογη των προβλημάτων,
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σήμερα, όπως η μοναξιά, το διαζύγιο των γονιών, η βία, η αρ-
ρώστια, ο θάνατος, τα ναρκωτικ , το AIDS. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι η ζωή παρουσιάζεται
τόσο σκληρή όσο είναι στην πραγματικότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονται τα
παιδιά, που ζουν σε ένα κόσμο, που απειλείται από όλα αυτά, να αναπτύξουν δυνάμεις αυ-
τοάμυνας και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης των αδιεξόδων, που τους δημιουργούν οι
σύγχρονες κοινωνίες.
Αισθητική σημασία
Η κυριότερη όμως λειτουργία του βιβλίου είναι ότι δίνει χαρά στο παιδί, το ψυχαγωγεί.

Πάντοτε στο τέλος κάθε βιβλίου, απελευθερώνεται μία αίσθηση ελπίδας, που βοηθά τα παι-
διά να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία τη ζωή.

Αποτελεί έναν πολύ καλό και πιστό φίλο για τα παιδιά, που δεν τα προδίδει ποτέ, δε ζητά
ποτέ τίποτε σε αντάλλαγμα από αυτά, ενώ εκείνος δίνει πάντοτε ό,τι του ζητήσουν και πα-
ραμένει υπομονετικά στο ράφι, στη διάθεσή τους, όταν τον χρειαστούν. ΄Ετσι, τα παιδιά
μαθαίνουν να σέβονται και να αγαπούν το βιβλίο, που γίνεται αχώριστος φίλος τους. Δίνει
διέξοδο στην ανθρώπινη μοναξιά, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αξιοποιήσουν δημι-
ουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους και ταυτόχρονα, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να
αποκτήσουν τα παιδιά ποικίλα ενδιαφέροντα, ώστε να αποφύγουν να απασχολούνται μόνο
με το διάβασμα κόμικς , την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων και τα ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια.

Τέλος, το βιβλίο εκτός από μέσο αγωγής είναι και έργο τέχνης. Καλλιεργεί το αισθητικό
κριτήριο στα παιδιά, που μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αγαπούν το ωραίο κι έτσι, προ-
σπαθούν να φτιάξουν τον κόσμο τους ωραιότερο.

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν παιδικά λογοτεχνικά βιβλία
είναι, οι γονείς κι ο δάσκαλος να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση με τη δική τους
αγάπη για το διάβασμα. Διαβάζοντας οι ίδιοι, μπορούν να επιλέγουν βιβλία ενδιαφέροντα,
για να δώσουν το παράδειγμα στα παιδιά, ώστε να αγαπήσουν το διάβασμα. ́ Ετσι, θα γίνουν
καλοί αναγνώστες και κατά συνέπεια, ολοκληρωμένες ανθρώπινες υπάρξεις και υπεύθυνοι
πολίτες. 
Όπως λέει ο Αρν. Γρέμμινγκερ, «το διάβασμα αποτελεί μία ειδική μορφή βοήθειας για τη

ζωή του ανθρώπου».  Ο Γκράχαμ Γκρην υποστήριξε ότι «η επίδραση που ασκεί το διάβασμα
κατά την παιδική ηλικία, είναι βαθύτατη. Το μέλλον βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα ράφια
των βιβλιοθηκών». 

Τα παιδιά, που διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, μαθαίνουν να αποκαλύπτουν τις πλευρές
της προσωπικότητας των ηρώων μέσα στις σελίδες τους. Αυτή τους η πείρα θα τα βοηθήσει
να μάθουν να αναλύουν τον εαυτό τους, να τον εξετάζουν. Μαθαίνουν, δηλαδή, να σκέ-
πτονται. Όπως μας λέει ο περίφημος Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής Denis Diterot (Ντενί Ντιτερό)
«Όταν οι άνθρωποι σταματούν να διαβάζουν, σταματούν και να σκέφτονται».
Εκείνο που χρειάζονται απαραίτητα τα παιδιά, είναι να μην ξεχάσουν πως είναι παιδιά. Τα

παιδιά έχουν ανάγκη από την παιδική τους ηλικία κι εκείνο που τους την υπενθυμίζει πάν-
τοτε είναι το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο.

Η δύναμή του είναι καταπληκτική. Είναι μία πηγή συγκίνησης, χαράς αλλά ταυτόχρονα
προβληματισμού των μικρών αναγνωστών.   

συνέχεια από τη σελίδα 1
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

Του Βασίλη Οικονόμου
Συνήθως χρησιμοποιούμε το πιο ψηλό ντουλάπι της κουζίνας. Το φαρμακείο πρέπει
οπωσδήποτε να κλειδώνεται, γιατί τα παιδιά έχουν τον τρόπο να φτάνουν και στο πιο
ψηλό σημείο του σπιτιού!! Επίσης πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι ο χώρος που θα
φυλάγετε τα φάρμακα δεν πρέπει να έχει υγρασία και να μην το πιάνει ήλιος.
Η αποθήκευση του οικογενειακού φαρμακείου στο μπάνιο με  τις υψηλές θερμοκρα-
σίες που αναπτύσσονται δεν είναι ο ενδεδειγμένος χώρος. Ο κίνδυνος αλλοίωσης των
σκευασμάτων παραμονεύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν το φάρμακο χαλάσει,
χάνει τη δραστικότητά του
Το φαρμακείο πρέπει να είναι πρακτικό, δεν χρειάζεται λοιπόν κάτι ιδιαίτερο. Αρκεί ένα
συρτάρι ή ένα απλό ντουλάπι που να κλείνουν με ασφάλεια – για να μην είναι προσβά-
σιμο στα παιδιά. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρετε πού βρίσκεται ο «γιατρός» του σπιτού
σας κάθε φορά που τον έχετε ανάγκη.
Κανόνες συντήρησης φαρμακείου
–  Σε τακτά χρονικά διαστήματα - ανά εξάμηνο - ελέγχουμε την ημερομηνία λήξεως
όλων των φαρμάκων.
–  Πετάμε όλα τα φάρμακα που έχουν λήξει και τα ανανεώνουμε με καινούρια, αν είναι
χρήσιμα για την οικογένεια.
–  Αφαιρούμε και προσφέρουμε τα φάρμακα που μας δόθηκαν για μια συγκεκριμένη
πάθηση και δεν τα χρειαζόμαστε πια.
–  Φυλάμε τις οδηγίες χρήσης μαζί με τα φαρμακευτικά σκευάσματα, για να γνωρίζουμε
τις δοσολογίες, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τα συμπτώματα που καλύπτουν.
–  Για να θυμόμαστε τα ml που μας πρότεινε ο γιατρός, χρησιμοποιούμε αυτοκόλλητες
ετικέτες πάνω στο φάρμακο.
Τι πρέπει να περιέχει.
Αντισηπτικά
Βοηθούν στον καθαρισμό της τραυματισμένης περιοχής από βλαπτικό παράγοντα (π.χ.
χώμα, σκόνη, γύρη)
- Φυσιολογικός ορός (για τον καθαρισμό πληγής ή των οφθαλμών)
- Οινόπνευμα
- Οξυζενέ (απομακρύνει τα ξένα σώματα από το τραύμα)
- Βάμμα ιωδίου (betadine)
- Hibidane 
- Αντισηπτικό για τα χέρια
- Τεχνητά δάκρυα
Αντισταμινικά

Για την αντιμετώπιση αλλεργιογόνων παραγόντων
- Αμμωνία
- Αλοιφές για τσιμπήματα από έντομα (π.χ. κουνούπια)
- Κορτιζονούχος αλοιφή
- Κορτιζόνη
- Οφθαλμικά κολλύρια
Όσοι γνωρίζουν ότι είναι αλλεργικοί, καλό είναι να έχουν μαζί τους μία σύριγγα αδρε-
ναλίνης.
Παυσίπονα – Αντιπυρετικά
- Παρακεταμόλη
- Ισχυρότερα σκευάσματα
Αντιβιοτικά
- Αλοιφές για εγκαύματα
- Βαζελινούχες γάζες (για ανοικτά τραύματα, εγκαύματα)
- Αντιβιοτικά σε δισκία, αλοιφή ή σπρέι (κατόπιν ιατρικής οδηγίας)
- Σπρέι (για επούλωση πληγών)
Άλλα φάρμακα
- Αντιεμετικά
- Σιρόπι για την πρόκληση εμέτου
- Αλοιφές για θλάσεις μαλακών μορίων
- Αντιδιαρροϊκά
- Σκευάσματα για δυσπεψία
Άλλα υλικά
- Γάντια απλά μη αποστειρωμένα
- Θερμόμετρο 
- Πιεσόμετρο
- Ψαλιδάκι
- Λαβίδα
- Βαμβάκι
- Γάζες αποστειρωμένες
- Ελαστικοί επίδεσμοι (διαφόρων μεγεθών, για στερέωση επιθέματος ή ακινητοποίηση
μέλους)
- Λευκοπλάστ
- Χανζαπλάστ
- Σύριγγες
- Παραμάνες
- Ξύλινα γλωσσοπίεστρα
- Σημειωματάριο και στυλό (αν δοθούν οδηγίες να μπορούμε να κρατήσουμε σημει-
ώσεις)

 συνέχεια από τη σελίδα 1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
                                             Για εύκολη προσαρμογή στη σχολική ζωή…

Της Βασιλικής Παρρά
εξωσχολικές δραστηριότητες .Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουν γονείς και παιδιά από την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. 
1.  Πειθαρχία στους κανόνες που θα συμφωνήσουν από την αρχή ο γονέας με το παιδί: Η αυστηρή  τήρηση του καθημερινού προγράμματος βοηθά και τα παιδιά και τους γονείς. Με
αυτόν τον τρόπο μπαίνουν και τα όρια.
2.  Η ρύθμιση της ώρας του ύπνου: ΄Εχοντας υπόψη ότι τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται τουλάχιστον 8-10 ώρες, πρέπει οι γονείς να προσπαθήσουν αυτό να εφαρμοστεί. Είναι βέβαιον ότι
αυτό τον πρώτο καιρό θα δυσκολέψει τους γονείς. ΄Ολες οι δραστηριότητες του παιδιού καλόν είναι να τελειώνουν σχετικά νωρίς. Το παιδί θα πρέπει να χαλαρώνει τουλάχιστον μία
ώρα πριν πάει στο κρεβάτι. Αυτό  πρακτικά σημαίνει ότι κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δε συνιστώνται οι αθλητικές δραστηριότητες, η προβολή dvd, τα ηλεκτρονικά και τα
επιτραπέζια παιχνίδια. Το ζεστό μπάνιο και  το γάλα με ένα σνακ, όπως ένα μπισκότο, ψωμί με τυρί ή μέλι και η ανάγνωση ενός βιβλίου θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Έπειτα το φως στο δωμάτιό του πρέπει να σβήσει.  
3.  Προσοχή  στη διατροφή: Η διατροφή το καλοκαίρι μπορεί να περιλαμβάνει παγωτά, σοκολάτες, τσιπς. Η προετοιμασία για το σχολείο απαιτεί διατροφή πλούσια σε λαχανικά και
φρούτα. Η κακή διατροφή προκαλεί δυσπεψία κι εφιάλτες. 
4.  Καθιέρωση της σωστής επικοινωνίας γονέα-παιδιού: Τα παιδιά σε κάθε ηλικία όταν μιλούν, διεκδικούν την προσοχή των γονέων. Θέλουν να τα ακούνε στο μοίρασμα των εμπειριών
τους. Η προσεκτική ακρόαση και η τακτική συνομιλία είναι σημάδια της καλής επικοινωνίας.
5. Έπαινος των  προσπαθειών  τους: ΄Ολοι έχουμε την ανάγκη να επιβραβευτούμε για κάτι που κάνουμε. Πόσο μάλλον τα παιδιά. Οι γονείς είναι απαραίτητο να επιβραβεύουν τα παιδιά
τους  για ό,τι μικρό ή μεγάλο κατακτούν κάθε μέρα. Να τους τονίζουν τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους να τους λένε τι τα κάνει ξεχωριστά και  θαυμάζουν σε αυτά. Δεν πρέπει να  νομίζουν
ότι θα τα κακομάθουν . Τα παιδιά έχουν ανάγκη από επιβεβαίωση, όσο δεν φαντάζονται.
6. Φροντίδα για τη σωστή συμπεριφορά στα μέσα μεταφοράς: Οι γονείς  υπενθυμίζουν και επιβλέπουν τη χρήση της ζώνης ασφαλείας μέσα στο αυτοκίνητο, τη χρήση του ποδηλάτου,
καθώς και τη συμπεριφορά των παιδιών τους στο αυτοκίνητο, το λεωφορείο και τα άλλα μέσα μεταφοράς.                                                                                    

της Βασιλικής Παρρά
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συνέχεια από την σελίδα 1
απόλαυσαν κάτι διαφορετικό σε αυτό το πολιτιστικό και πολιτισμικό αντάμωμα των χορευτικών ομάδων στη Ρο-

δαυγή, όπου τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζει για τις ποιοτικές εκδηλώσεις και έχει γίνει αγαπημένος προορισμός
πολλών επισκεπτών, τόσο από την Άρτα, όσο και από τις γύρω περιοχές.
Οι χορευτικές ομάδες που έλαβαν μέρος σε αυτό το φεστιβάλ ήταν: το χορευτικό Αθήνας «οι Χοροβάτες», το χο-
ρευτικό Δήμου Πρέβεζας, του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίων Αναργύρων Άρτας καθώς και το
χορευτικό της Ροδαυγής τα οποία παρουσίασαν χορούς από Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Αιγαίου, Ζαγόρι Ιωαννίνων
και περιοχή Τζουμέρκων. Όλα τα χορευτικά εντυπωσίασαν με το εξαιρετικό θέαμα και τις παραδοσιακές ενδυμα-
σίες. Τα χορευτικά συνόδεψε η εξαιρετική κομπανία του Ροδαυγιώτη Βασίλη Γεραγόρη και όλοι απόλαυσαν τους
μουσικούς ήχους μέχρι τις πρωινές ώρες σε ένα ξέφρενο γλέντι με ελεύθερο χορό. 
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την 1η και 2 Αυγούστου με εργαστήρια ζωγραφικής,  υπό την επιμέλεια της Γωγώς  Μπαρ-
τζώκα στα οποία συμμετείχαν πάνω από 50 παιδιά. Τα παιδιά ζωγράφισαν πάνω σε μπλουζάκια  τα οποία έγραφαν
τη λέξη  «Ροδοφέγγαρο» και στο τέλος τα παιδιά φόρεσαν τα μπλουζάκια και φωτογραφήθηκαν καταευχαριστη-
μένα.
Στις 4 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν αθλητικά παιδικά παιχνίδια στην πλατεία  από τον καθηγητή φυσικής αγω-
γής και πανελληνιονίκη μεγάλων αποστάσεων  Χρήστο Ζαρκάδα.
Το απόγευμα της 6ης  Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος  Ροδαυγής σε συνεργασία  με τον Ποδηλατικό Όμιλο
Άρτας διοργάνωσε τον 4ο ποδηλατικό αγώνα  ανώμαλου εδάφους   με μεγάλη συμμετοχή, στο δάσος της Μπι-
στούρας, με τρεις ηλικιακές κατηγορίες παιδιών (8 έως 12 ετών, 12  έως 16 ετών,  και  από 16 και άνω).. Στους
πρώτους  έγινε απονομή κυπέλλου, ενώ μετάλλιο συμμετοχής πήραν όλοι οι συμμετέχοντες  Νικητές: ο Δοσούλας
Βασίλειος στους άνδρες  και η Ιωάννα Σταυραντώνη  στις γυναίκες  στην κατηγορία 8-12 ετών. Ο Ευαγγέλου Δη-
μήτριος  και η Μπαρτζώκα Μαρίνα  στην κατηγορία  12-16 ετών  και ο Μπούκας  Κωνσταντίνος  στην μεγάλη κα-
τηγορία.
Η ευθύνη της διοργάνωσης  ανατέθηκε στον Ροδαυγιώτη μας (καθηγητή Φυσικής  Αγωγής) Χρήστο Στέφ. Ζαρκάδα  ο οποίος για μια ακόμη χρονιά  έφερε σε πέρας την αποστολή του με
ιδιαίτερη επιτυχία. 
Την Τετάρτη 9 Αυγούστου προβλήθηκε  ντοκιμαντέρ για την παραδοσιακή μουσική από τον φωτογράφο - κινηματογραφιστή Βασίλη Γκανιάτσα. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν ικανο-

ποιητική και όσοι παραβρέθηκαν  απόλαυσαν  εικόνες από τα παλιά , αφηγήσεις  παλιών μουσικών, μουσικά ακούσματα  και σπάνια ντοκουμέντα για την παραδοσιακή μουσική.  Τον δη-
μιουργό και το  σπουδαίο έργο  του Βασίλη Γκανιάτσα προλόγισε η φιλόλογος Κατερίνα Σχισμένου η οποία αναφέρθηκε  κατά πρώτον στις σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
του Πολιτιστικού Συλλόγου και παράλληλα αναφέρθηκε  και στους πολλούς  παραδοσιακούς μουσικούς της Ροδαυγής (παλιούς και νέους). Στην εκδήλωση παραβρέθηκε  ο Πρόεδρος
Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών  Χρήστος Λαναράς και το ζεύγος Μπαλτζαρίνι.
Την Πέμπτη 10 Αυγούστου - με πρωτοβουλία της Αδελφότητας -έγιναν τα εγκαίνια έκθεσης βιβλίου η οποία διήρκησε μέχρι 15 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων  έγινε  ομιλία
με θέμα: «το πολλαπλό κέρδος των παιδιών από τη σχέση τους με το λογοτεχνικό βιβλίο» από τη Βασιλική Παρρά, διδάκτορα του παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Η Παρασκευή 11 Αυγούστου ήταν βραδιά παραμυθιού, κατά την οποία προβλήθηκε  το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ «Πέρασα και γω από κει και είχα παπούτσια από χαρτί».
Ένα ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών με αφηγητές λαϊκούς παραμυθάδες από τα χωριά των Τρικάλων. Στην αρχή της  εκδήλωσης  προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους  ́ ΄On.Off΄΄
«πυγολαμπίδες» που δημιουργήθηκε στο Mονοδέντρι Ιωαννίνων. Την επιμέλεια της  εκδήλωσης είχε η Ζαχαρένια Σταύρου η οποία αναφέρθηκε  στο έργο του σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ.
Κατά την διάρκεια της προβολής  έγινε διακοπή ρεύματος  και  αυτή ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα. 
Το Σάββατο 12 Αυγούστου οι Πρόσκοποι Άρτας απασχόλησαν με δημιουργικά και ψυχαγωγικά  παιχνίδια  τους μικρούς μας φίλους  στην πλατεία με μεγάλη συμμετοχή.
Την Κυριακή 13 Αυγούστου, με πρωτοβουλία της Αδελφότητας, έγινε  λαϊκή μουσική Συναυλία στην πλατεία, αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη από το συγκρότημα
«Ταμάμ». Τα κείμενα και η επιμέλεια ήταν του Παναγιώτη  Ν. Πλαστήρα, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη, με παράλληλη προβολή εικόνων και φωτογραφιών.
Το πρωί της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε εθελοντική Αιμοδοσία με σχετικά καλή συμμετοχή, στο Ιατρείο της Κοινότητας, και στις 11:00 έγινε  η απονομή του βραβείου  «Τηλέμαχου
κ΄ Μίνας Δασκαλάκη» στον πρώτο επιτυχόντα σε Πανεπιστήμιο στον ξενώνα NISISTA.  Το βραβείο φέτος έλαβε η Κατερίνα Παν. Πλαστήρα, επιτυχούσα στο τμήμα Κλασικής Φιλολογίας
του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρήστο Σταύρο και το ποσό των 500 Ευρώ από την Αλεξάνδρα Δασκαλάκη -  Μουργελά.
Την Τετάρτη 16 Αυγούστου με υπεύθυνο τον Χρήστο Ζαρκάδα, έγινε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού για μικρούς κ΄μεγάλους και με μεγάλη συμμετοχή στο κέντρο του χωριού.

«Στόχος και φιλοδοξία του Πολιτιστικού Συλλόγου με τις εκδηλώσεις αυτές που έγιναν για 5η συνεχόμενη χρονιά και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, ήταν να δώσει μια ανάσα πολιτισμού
στους ντόπιους και ιδιαίτερα στους νέους που τις προσμένουν και τις καρτερούν, αλλά και στους πολλούς απόδημους και στο πλήθος των επισκεπτών που κατακλύζουν τη  Ροδαυγή τον

Αύγουστο, με γνώμονα την ουσιαστική ψυχαγωγία και διασκέδαση.
Αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις  ο Σύλλογος τις προσέφερε ελεύθερες εισιτηρίου, σε κάθε οικογένεια, σε  κάθε  νεανική
παρέα,  σε κάθε ηλικιωμένο, στον καθένα, που βρέθηκε   στη Ροδαυγή τον Αύγουστο, με στόχο να ξεδιψάσει την ψυχή και
να χορτάσει το βλέμμα». 
Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου ευχαριστεί  θερμά όλους όσους βοήθησαν  για την επιτυχή έκβαση των εκδηλώσεων
αυτών, τον Δήμο Αρταίων για την οικονομική συμμετοχή, τους χορηγούς, τους Φορείς της Ροδαυγής,  και τους 
εθελοντές που  για μια ακόμη φορά έδωσαν τον εαυτό τους για μια ακόμη επιτυχία. 
Αντάμωμα Χορευτικών  Ομάδων
Ένα ακόμη αντάμωμα χορευτικών ομάδων έγινε το βράδυ της Κυριακής, 20 Αυγούστου στην πλατεία της Ροδαυγής. 
Ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Σκουφάς, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής, διοργάνωσαν πολιτιστικό
αντάμωμα χορευτικών συγκροτημάτων με σκοπό την γνωριμία, την επικοινωνία και την διασκέδαση.
Σε αυτή τη συνάντηση πήραν μέρος το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαιοχωρίων Χαλκιδικής για τον Πολιτισμό και
την Υγεία με χοροδιδάσκαλο τον  Ανδρέα Λέλεκα, ο Μουσικοχορευτικός – Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας Κύπρου «Η
ΒΟΥΡΚΑ», με χοροδιδάσκαλο τον Λούη Παναγιώτου και ο Μ/Φ Σύλλογος «ΣΚΟΥΦΑΣ»  Άρτας με χοροδιδάσκαλο τον Νίκο

Λιόντο.
Τα χορευτικά συνόδευσε η παραδοσιακή ορχήστρα του νεαρού Κων/νου Ν. Λιόντου και του Κων/νου  Κωσταγιώργου, με τραγούδι τον Στέφανο Μαργώνη. Ήταν μια βραδιά ευχάριστη
και όσοι παραβρέθηκαν απόλαυσαν και τα χορευτικά σχήματα και τους ήχους της παραδοσιακής κομπανίας.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν οι επικεφαλείς των χορευτικών ομάδων, ενώ ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής Χρήστος Σταύρος (ως οικοδεσπότης), καλωσόρισε τους
φιλοξενούμενους, αναφερόμενος παράλληλα στην ιστορία του χωριού, στα αξιοθέατα και στα δρώμενα του Συλλόγου.
Στο τέλος έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, με την υπόσχεση για επόμενη συνάντηση και με περισσότερα χορευτικά.   

Αυτό που γίνεται στον ΄Αμμο στις 16 Αυγούστου δεν
είναι πανηγύρι. Είναι αντάμωμα , όπως οι ίδιοι θέλουν
να το ονομάζουν. Πανηγύρια γίνονται πολλά το διά-
στημα αυτό. Αντάμωμα με τέτοιο κέφι δύσκολα να
συναντήσεις. Οι «Φίλοι του ΄Αμμου» σταθεροί στην
παράδοση που έχουν δημιουργήσει φρόντισαν για
όλα. Μερίμνησαν για τον καθαρισμό του δρόμου,
όπου μπορούσε να καθαριστεί, κι έκαναν « κου-
μάντο» για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Ο Γιάν-
νης Αράπης για μία ακόμη φορά έστειλε το
νοστιμότατο χοιρινό κρέας. Κρέατα, σουβλάκια, μπύ-
ρες, αναψυκτικά κ.λ.π.  υπήρχαν αρκετά.
Ο Βασίλης Γεραγόρης πιστός στο ραντεβού του

φρόντισε για τη διασκέδαση όλων. Οι Ροδαυγιώτες
έδωσαν το παρόν καθώς και κάτοικοι γειτονικών χω-
ριών.  Το αντάμωμα τίμησαν με την παρουσία τους ο
Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης συνοδευόμενος
από έναν αντιδήμαρχο, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Σταύρου Χρήστος, ο Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας Βασίλης Οικονόμου. Συγκινητική ήταν η πα-
ρουσία των νέων του χωριού, οι οποίοι θεωρούν ότι
αυτή εκδήλωση είναι διαφορετική από τις άλλες και
γλέντησαν μέχρι να βγεί ο ήλιος. 
Και του χρόνου!! 

Ε Ν Α  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α  Α Π Ο  Τ Α  Π Α Λ Ι Α

Το  Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού
Ναού της Αγίας Παρασκευής, αποδέχθηκε οι-
κονομική προσφορά τριών χιλιάδων διακο-
σίων (3.200,00) ευρώ, των χωριανών μας
Γιώργου Δημόπουλου του Λάμπρου και της
συζύγου του Σταυρούλας τοποθετώντας  επι-
πλέον δυο καμπάνες στο υπάρχον καμπανα-
ριό με τους ανάλογους μηχανισμούς
κρούσης. Έτσι οι πιστοί θα έχουν την ευκαι-
ρία να απολαμβάνουν τις νέες γλυκόλαλες
καμπάνες και αυτοί που αρέσκονται στο να
ακούν τον απλό παραδοσιακό τρόπο, πάλι θα
είναι εφικτό, αρκεί να υπάρχει κάποιος την
κατάλληλη στιγμή να  κτυπήσει την παλιά
καμπάνα. 

Γλυκόλαλο το Καμπαναριό μας!!! 



συνέχεια από τη σελίδα 1
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε ήταν
δύο. Η πρώτη αφορούσε την έκθεση βιβλίου
που λειτούργησε από 10 -15 Αυγούστου. Στα
εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε ομι-
λία με θέμα: «Το πολλαπλό κέρδος των παιδιών
από τη σχέση τους με το λογοτεχνικό βιβλίο»,
από την κ. Βασιλική Παρρά, Διδάκτορα της Σχ.
Επιστημών Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήμα-
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων
αφορούσε την παιδική ηλικία κι ένα μέρος
τους ενήλικες. Λειτουργούσε καθημερινά από
7.30-10.00 και τις αργίες μετά την εκκλησία.
Διατέθηκαν βιβλία σε ικανοποιητικό αριθμό και
τα παιδιά «στρίμωξαν» τους γονείς να τους
αγοράσουν βιβλία. Ευχάριστες εικόνες. Η δεύ-
τερη εκδήλωση ήταν μουσική βραδιά. ΄Ηταν
αφιερωμένη στον μεγάλο συνθέτη-στιχουργό
και ερμηνευτή Βασίλη Τσιτσάνη από την ορχή-
στρα ΤΑΜΑΜ. Εκτός από το μουσικό μέρος, ο
φιλόλογος Παναγιώτης Νικ. Πλαστήρας παρου-
σίασε τη ζωή και το έργο του. Παρουσίασε πτυ-
χές της ζωής του και της καλλιτεχνικής του
πορείας οι οποίες ήταν άγνωστες στο πλατύ
κοινό. Η συμμετοχή συγχωριανών ήταν αρκετά
μεγάλη και στο τέλος ακολούθησε χορευτικό
πρόγραμμα. ΄Ηταν πράγματι δύο πολύ επιτυχη-
μένες εκδηλώσεις. Το Δ.Σ.                                                                  

Η ΡΟΔΑΥΓΗΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2017

Στις 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Δημο-
τικό Σχολείο ο καθιερωμένος αγιασμός  από τον
ιερέα του χωριού Πατέρα Αθανάσιο και εκτός των
μαθητών  παραβρέθηκαν και οι γονείς αυτών.
Με τις ευχές σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γο-

νείς διαβάστηκε και εγκύκλιος του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.
Χρυσόστομου από τον εφημέριο του χωριού.
Στο Δημοτικό Σχολείο φέτος θα φοιτήσουν εννέα
(9) μαθητές και στο Νηπιαγωγείο τρεις (3).

΄ Ε ν α ρ ξ η  ν έ α ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  χ ρ ο ν ι ά ς

5

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γυ-
ναικών
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2017 ο Σύλ-

λογος Γυναικών του χωριού μας
πραγματοποίησε ημερήσια εκ-
δρομή στη Θεσσαλονίκη. Προορι-
σμός της εκδρομής ήταν
αποκλειστικά η Θεσσαλονίκη,
χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η
συμμετοχή ήταν ικανοποιητική.
Κατά την παραμονή τους στη συμ-

πρωτεύουσα  επισκέφθηκαν την έκθεση, καταστήματα της πόλης, και άλλα ση-
μεία που παρουσίαζαν ενδιαφέρον.

Το κέφι που επικράτησε ήταν μεγάλο και επέστρεψαν στο χωριό κάνοντας
στάση στη Βέροια.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την 6η Αυ-
γούστου μετά τον εκκλησιασμό στο παρεκ-
κλήσι του Αγίου Νικολάου, προσφέρθηκαν
σαρδέλα ψητή στα κάρβουνα (ακέφαλη και κα-
θαρισμένη), ελιές, σαλάτες, χαλβάς και άλλα
νηστίσιμα εδέσματα στο καφενείο της Αγίας
Τριάδος από τους ενορίτες της.
Παρά τον καύσωνα, που επικράτησε η συμμε-

τοχή υπήρξε ικανοποιητική, η δε διασκέδαση
και ο χορός κράτησαν μέχρι αργά το απόγευμα.
Ειδική αναφορά και συγχαρητήρια σε όλους

τους εθελοντές.
Τέλος να τονισθεί ότι αυτή η εκδήλωση δεν

είναι γιορτή σαρδέλας αλλά ένα καλοκαιρινό
αντάμωμα, που χρησιμοποιείται σαρδέλα
επειδή η νηστεία το επιτρέπει. 

Α ν τ ά μ ω μ α  μ ε  σ α ρ δ έ λ α  τ ο υ  Σ ω τ ή ρ ο ς  σ τ ο  Σ ο υ μ έ σ ι .

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ.  ΡΟΔΑΥΓΗΣ «Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 47046
Ροδαυγή  30  Ιουνίου 2017

Αρ. πρωτ. 
Π Ρ Ο Σ

Τον  Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ι.Μ. Νικοπόλεως  κ΄ Πρεβέζης   κ.κ. Χρυσόστομο
ΚΟΙΝ:    Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

Εφημέριο ιερέα  κ Αθανάσιο Αθανασίου
Πρόεδρο Τ. Κοινότητας Ροδαυγής κ. Θ. Κίτσο
Εφημερίδα « Ροδαυγής»  και blog Ροδαυγής    

ΘΕΜΑ:  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Σεβασμιώτατε

Εκφράζουμε τη θλίψη μας για την αλλαγή χρήσης του εκκλησιαστικού κτηρίου από Πνευματικό Κέντρο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ύστερα από σχετικό διαγωνισμό
την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής «Η Αγία Παρασκευή» στη συνεδρίαση της 28-6-2017, ύστερα από διαλογική συζήτηση, εκφράζει ομόφωνα τη δυσαρέσκειά
του για την εξέλιξη του Πνευματικού Κέντρου της Εκκλησίας και την δημοπράτησή του  για  παραδοσιακό καφενείο.
Η θέση του Πολιτιστικού Συλλόγου ανέκαθεν ήταν  να αξιοποιηθεί  το Πνευματικό Κέντρο του χωριού μας προς όφελος της τοπικής  μας κοινωνίας   και ιδιαίτερα της νεολαίας.

Απώτερος  επίσης σκοπός ήταν να επέλθει εξύψωση του πολιτιστικού και πνευματικού  επιπέδου, με την δημιουργία ενός χώρου πολλαπλών χρήσεων  για την διεξαγωγή  διαλέξεων,
συνεδρίων, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων εικαστικής  τέχνης, καθώς και λαογραφικών δραστηριοτήτων, αφού μέσα σ’ αυτό βρίσκονται  δυο μεγάλοι πίνακες που έχει παραχωρήσει
ο Σύλλογος μας με έκθεση παλιάς φωτογραφίας από το 2004,  κατά τον εορτασμό των 200 χρόνων του Ναού της Αγίας Παρασκευής.  Ιδιαίτερα  τα τελευταία χρόνια στο χώρο αυτό
πραγματοποιούνταν  πολλές δραστηριότητες  εικαστικού περιεχομένου,   όπως  και γιορτές με τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το κτήριο αυτό λειτούργησε στην κατοχή ως  Δημοτικό Σχολείο και την δεκαετία του 1970  ως  Γυμνάσιο.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος το 2004 υπέβαλε γραπτό αίτημα προς το  τότε Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο  να του παραχωρηθεί η χρήση  για μια δεκαετία,  προκειμένου  το κτήριο  να  ανα-
καινισθεί με δικές του δαπάνες και να το λειτουργήσει ως «Πολιτιστικό Κέντρο», αλλά η απάντηση του  τότε Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου  ήταν αρνητική (προφορικά).  

Τον Φεβρουάριο  του 2017 ο Πολιτιστικός Σύλλογος  ύστερα από αίτημα της Εκκλησίας  με  ομόφωνη απόφασή του  ενέκρινε τη  δωρεά 500 Ευρώ (με την επιφύλαξη να δοθούν και
άλλα αργότερα), για την επισκευή  και συντήρηση του κτηρίου  και κύρια της σκεπής  η οποία έβαζε νερό  στο εσωτερικό  του κτηρίου  και παράλληλα να δύναται  να το χρησιμοποιεί
σε εκδηλώσεις  πολιτιστικού και πνευματικού περιεχομένου, όπως γίνονταν συχνά  τον τελευταίο καιρό. Η απάντηση  του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου  με το υπ αριθμ.
1/8-2-2017 έγγραφό του ήταν ( πέραν της αποδοχής και των ευχαριστιών)  ότι  «το Πνευματικό Κέντρο  είναι στη διάθεση  όλων των φορέων  του χωριού, πόσο μάλλον  στον Πολιτιστικό
Σύλλογο, εφόσον φυσικά  η ενορία δεν έχει καμία δραστηριότητα  εκείνες τις ημέρες σ’ αυτό».  Η θέση αυτή του Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου λειτούργησε ανακουφιστικά  για τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο ο οποίος προγραμμάτισε  κάποιες εκδηλώσεις και έκανε  παράλληλες κινήσεις για την αξιοποίησή του.
Στη συνάντηση  όλων των φορέων  της 12ης Απριλίου  2017  στη Ροδαυγή προτάθηκε να λειτουργήσει  και  ως «Κέντρο Ενημέρωσης  κ΄ Πληροφόρησης» για τον μαθητικό πληθυσμό
που θα επισκέπτεται το χωριό μας.
Ο Σύλλογός μας εμφανίζει  μεγάλο πολιτιστικό έργο στο χωριό μας, με  εκδηλώσεις διαρκείς  και ποιοτικές που ξεφεύγουν από τα στενά όρια  κάνοντας γνωστό το χωριό μας σε πανελ-
λαδικό επίπεδο, δίνοντας  βήμα  στην εθελοντική πρωτοβουλία, στην αλληλοβοήθεια, την αποδοχή και τον αλληλοσεβασμό, Αυτές τις αξίες πρεσβεύει ο Σύλλογός μας, και σε αυτές τις
αξίες προσβλέπουμε  ως συμπαραστάτη και τον οργανισμό της Εκκλησίας.
Ως πνευματικός οργανισμός η Εκκλησία μας γνωρίζει καλύτερα  από τον καθένα  την ανάγκη ύπαρξης  εστιών πολιτισμού και γραμμάτων, ως κοιτίδες καλλιέργειας ήθους, αγάπης και
ανθρωπισμού. Η απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για μετατροπή του χώρου σε εμπορικό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  μόνο άστοχη και άκομψη μπορεί  να χαρα-
κτηρισθεί, αφού και ο πνευματικός ορίζοντας σκοτεινιάζει και το ρητό «Δει δη χρημάτων»  θριαμβεύει.
Μετά λύπης μας διαπιστώσαμε  ότι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  μπήκε στη διαδικασία δημοπράτησης  με σκοπό να στεγαστεί  παραδοσιακό  καφενείο, για να αντεπεξέλθει προφανώς

στις οικονομικές ανάγκες, παραβλέποντας όλα τα προαναφερθέντα  και μη λογίζοντας ότι η Ροδαυγή  θα στερηθεί ενός  Πνευματικού Κέντρου, με ότι αυτό θα προσέφερε στην τοπική
και ευρύτερη κοινωνία.
Αισθανόμαστε αδικημένοι και σίγουρα φτωχότεροι με το κλείσιμο  του μοναδικού  Πνευματικού Κέντρου του χωριού μας.

Με τιμή
                                                                                                                                        Το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                        Ο Πρόεδρος                                           Η Γεν. Γραμματέας                                                        Τα Μέλη
                                                                   Χρήστος  Ζ  Σταύρου                                   Ζωή  Π. Μπαρτζώκα                                                Χρυσόστ. Τσάγκας

                                                                                                                                             Νικόλαος Σταύρος
                                                                                                                                          Μαρία Παπαβασιλείου
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ΡΟΔΑΥΓΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ιωάννινα
Ευαγγελή Σ. Λάμπρη-Καλογερά
Ιατρός - Παθολογοανατόμος
28ης Οκτωβρίου 25
Τηλ/Fax: 26510-26122
Δημήτριος Α. Καλογεράς
Χειρουργός Ουρολόγος
28ης Οκτωβρίου 59
Τηλ. 26510 39222-6947271713
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
Νικόλαος Γεωργάνος
Αλουμίνια-Σιδηροκατασκευές
Γέφυρα Καλογήρου
Τηλ. 2683024657
Αθήνα
Αρετή Οικονόμου
Δικηγόρος
Διδότου 38
Τηλ. 2103632937-6944796880
Ελένη Π. Πλαστήρα
Δικηγόρος
Τηλ. 6972776883
Μαρία Α. Βασιλείου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μάρκου Μπότσαρη 6
Ηλιούπολη
Τηλ. 2109926469-6947709491
Μπαλαούρας Β. Κων/νος
Ιατρός-Ειδικός Ρευματολόγος
1. Ηλιούπολη, Σοφοκλή Βενιζέλου 101
Τηλ. 2109920600, Κιν. 6984419128
2. Βούλα, Διγενή 12
Τηλ. 2109658142, Κιν. 6984419128
Πλαστήρα Θ. Χριστίνα
Ιατρός Νευρολόγος
………..
Ιωάννης Ψυχογιός
COFEE ISLAND
Πανεπιστημίου 39
Τηλ. 2112147559
Δημήτρης Κολιός
Φωτογραφία-Γάμος-Βάπτιση
Διαφήμιση-Αρχιτεκτονική
Τηλ. 6977454003
Ροδαυγή
Μελισσοκομικά προϊόντα
Κομζιάς Ιωάννης-Χρυσάνθη Στύπα
Τηλ. 2683071296-6939201843
Τσιάμη Ιωάννα
Τηλ. 2683022408-6977069783
Η  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Η  Ρ Ο Δ Α Υ Γ Η  δ ε ν

ε ι σ π ρ ά τ τ ε ι  τ έ λ η
γ ι α  τ η ν  π ρ ο β ο λ ή  ε λ ε ύ θ ε ρ ω ν

ε π α γ / τ ι ώ ν
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« Χ ω ρ ί ς  τ ί τ λ ο »
Φτιαγμένη από πηλό και ασήμι

μικρούλα μου καρδιά
εύθραυστη στο φύσημα των αέρηδων 

παραμένεις πάντα εκεί.
Βράχος ακλόνητος

στη φουσκοθαλασσιά του χειμώνα
αντέχοντας συμπληγάδες και τρικυμίες

δουλεύοντας ακατάπαυστα
μέρα νύχτα με τον ίδιο ρυθμό

αδιαφορώντας για τη διάθεση της ψυχής
που ώρες-ώρες βαραίνει 

και την άλλη μασκαρεύεται
μακιγιάρεται επικίνδυνα

ψάχνοντας το Θεό της αγάπης…
σ΄όλα τα μικροπράγματα

της καθημερινής μας ζωής και όχι μόνο
αλλά και σ΄άλλες διαστάσεις

που απαιτούν
ένα εντελώς ξεχωριστό ωροχρόνο καρδιά μου.

Ευγενία 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής
Ροδαυγής καταβάλει μία μεγάλη προσπάθεια να
ανακαινίσει τον Προφήτη Ηλία (Αϊ-Λια). Είναι το
μόνο παρεκκλήσι που βρίσκεται σε άσχημη κατά-
σταση και υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει. Απευ-
θύνουμε πρόσκληση σε όσους μπορούν  από το
περίσσευμά τους ή το υστέρημά τους να βοηθή-
σουν  την προσπάθεια αυτή του εκκλησιαστικού
συμβουλίου. Ακόμη μπορείτε να κάνετε  προσφορά
την ξυλεία ή τις πλάκες, γιατί θα σκεπαστεί με πλά-
κες σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη. Για περισ-
σότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 

Ι Ε Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Η  Ν Ι Κ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Κ Α Ι  Π Ρ Ε Β Ε Ζ Η Σ
Ι Ε Ρ Ο Σ  Ν Α Ο Σ  Α Γ Ι Α Σ  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   Ρ Ο Δ Α Υ Γ Η Σ

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Η Eκκλησιαστική Eπιτροπή εκφράζει τα θερμά της ευχαριστήρια στο Σύλλογο Γυναικών Ροδαυγής για την

ιδέα και την υλοποίηση της διεξαγωγής πανήγυρης την 25η Ιουλίου στην πλατεία της Ροδαυγής.
Συγκεκριμένα, το ΔΣ του Συλλόγου στις 20 Ιουλίου 2017 εξέφρασε στην Εκκλησιαστική Επιτροπή την επιθυμία

για την διοργάνωση χοροεσπερίδας, την 25η Ιουλίου παραμονή της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία του χω-
ριού, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στην ενορία του χωριού, για τις ανάγκες  της.

Με την αμέριστη συμπαράσταση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ο Σύλλογος Γυναικών εξασφάλισε για το
σκοπό αυτό: 

Α Φ Ι Λ Ο Κ Ε Ρ Δ Ω Σ
α. Την συμμετοχή της παραδοσιακής κομπανίας  των: Βασίλη Γεραγόρη (κλαρίνο), Δαμιανού Ρουτσάκου

(λαούτο), Κώστα Γεραγόρη (ντέφι),  Χρήστου Πανάγου (τραγούδι).
β. Την παραχώρηση του χώρου του καταστήματος, της κας Ευαγγελίας  Γεωργογιάννη και την ουσιαστική

βοήθεια αυτής, του συζύγου της Παντελή Γεωργογιάννη και  του προσωπικού της για την συνδιοργάνωση.
Το πανηγύρι έγινε σε ήπιους τόνους , με σεβασμό στην παράδοση και τον τόπο, και το απολαύσανε χωριανοί

και φίλοι  'όπως παλιά' . Τα κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 550 ευρώ, τα οποία ο Σύλλογος γενναιόδωρα διέθεσε
στην ενορία.

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους φορείς και στον καθέναν ξεχωριστά, που βοήθησαν με τον τρόπο τους,
υγεία και ευημερία  σ'αυτούς και τις οικογένειές  τους.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ
Σήμερα στις 30 Μαρτίου 2017 και ημέρα Πέμπτη μια οικογένεια ενοριτών του χωριού μας, μετά από συζήτηση

με την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι.Ν Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής σχετικά με τις  ανάγκες του Ι.Ν Αγίας
Βαρβάρας, αποφάσισε εις μνημόνευση υπέρ υγείας αυτού και της  οικογένειάς του να

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι
Το ποσό των #1.000# ευρώ (χιλίων ευρώ) συμμετέχοντας έτσι στο συνολικό ποσό (των 3.500 ευρώ ), που

απαιτήθηκε και που συμπλήρωσε η ενορία του χωριού, προκειμένου να γίνει  πλακόστρωση της πλατείας του
Ιερού Ναού.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ και με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκε την προσφορά  τους.  Τους  ευχα-
ριστούμε θερμά για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους.

Με το έργο αυτό καθάρισε ο προαύλιος χώρος και στολίστηκε ακόμα περισσότερο το εκκλησάκι και το κοι-
μητήριο του χωριού μας.

Η Αγία Βαρβάρα και ο Κύριος να σας περιβάλει με θεϊκή αγάπη, να σας  χαρίζει υγεία ψυχική και σωματική,
δύναμη πνευματική, αντοχή και να αναπαύει εν ειρήνη τις ψυχές των κεκοιμημένων αγαπημένων σας προσώ-
πων.

Ευχόμαστε το παράδειγμά τους να ακολουθήσουν  άλλοι χωριανοί και φίλοι, ο καθένας με τη δύναμη του
και για οποιοδήποτε έργο του χωριού μας. Γιατί, η γιατρειά του Έλληνα ήταν και θα είναι το φιλότιμό του.

Με εκτίμηση
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
συνέχεια από τη σελίδα 1
Παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκαν σε μερικές δράσεις που μπορούν
να ενσωματωθούν στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού όπως έκθεση
φωτογραφίας κατά θεματικές ενότητες,  κινηματογράφο, εκδηλώ-
σεις στον μπέσικο ή την μπιστούρα. Επιπλέον αναγνωρίζοντας ότι
οι πόροι που υπάρχουν είναι περιορισμένοι, προσφέρθηκαν να ανα-
λάβουν να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι κάποιες εκδηλώσεις όπως
μουσική βραδιά με έντεχνο τραγούδι, θεατρικό δρώμενο κλπ. Η
Αδελφότητα έδειξε την αλληλεγγύη σε αυτές τις προτάσεις και
συμφωνήσαμε ότι το Πάσχα θα έχουν έτοιμες τις προτάσεις για τις
εκδηλώσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Συμφωνήσαμε ότι
και μία να υλοποιήσουν θα είναι επιτυχία. ΄Ηταν σύμφωνοι ότι οι εκ-
δηλώσεις πρέπει να είναι χωρίς έξοδα και αν χρειαστούν κάποια μι-
κροέξοδα, η Αδελφότητα θα είναι κοντά τους. 

Το ΔΣ της Αδελφότητας

Το χορευτικό  στη  γιορτή σαρδέλας
Το χορευτικό της Ροδαυγής  ύστερα από

πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας έδωσε
μια  πολύ ωραία παράσταση,  μαζί με άλλα
χορευτικά  στην ετήσια  γιορτή σαρδέλας
που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Πρέ-
βεζας,  Κυριακή 27 Αυγούστου,  και η οποία
συγκεντρώνει πολύ κόσμο. 
Το χορευτικό  παρουσίασε   χορούς από

την Ήπειρο  σε μια ζεστή και παραδοσιακή
βραδιά. Ως γνωστόν το χορευτικό είναι
ανανεωμένο με τον χοροδιδάσκαλο
Γιώργο Κομζιά, ο οποίος συνεχίζει και
φέτος μαθήματα χορού  στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων  του 7ου Δημ Σχολείου
Άρτας, κάθε Δευτέρα  18:00 έως 21:00 και
κάθε Τετάρτη  17:00 έως 21:00

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ
ΤΗΛ. 6932117986

Πωλούνται οικόπεδα
στην Ροδαυγή Άρτας,

πληροφορίες: Ζυγούρης Γ.
τηλέφωνο: 6945445828

Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ
☛ Ένα χταπόδι έχει τρεις καρδιές.
☛ Το συνολικό βάρος όλων αυτών των μυρμηγκιών,
είναι ίσο με το συνολικό βάρος του ανθρώπινου πληθυ-
σμού ολόκληρου του κόσμου.
☛ Το 62 μ.Χ., ο Νέρωνας έστειλε σκλάβους στα Απέν-
νινα Όρη για να του φέρουν φρέσκο χιόνι. Όταν επέ-
στρεψαν οι σκλάβοι, πρόσθεσε φρούτα και μέλι και το
έφαγε ως παγωτό.
☛ Τα γουρούνια δεν μπορούν να κοιτάξουν ποτέ τον
ουρανό.
☛ Τα μάτια έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος εκ γενετής,
αλλά οι μύτες και τα αυτιά μας συνέχεια μεγαλώνουν.
☛ Τα τραπεζομάντηλα χρησιμοποιούνταν αρχικά για
να σκουπίζουν τα χέρια και το πρόσωπό τους μετά το
φαγητό.
☛ Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έβγαζαν τα φρύδια τους για να
τιμήσουν τη μνήμη της νεκρής τους γάτας.
☛ Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ.
☛ O ισχυρότερος μυς στο ανθρώπινο σώμα είναι η
γλώσσα.

Π Ο Ι Η Μ Α



Η ΡΟΔΑΥΓΗΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2017

Η  π α ι δ ε ί α  σ τ η  Ν η σ ί σ τ α  
                              μ ε τ ά  τ η ν  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ή  τ η ς  α π ό  τ ο υ ς  Τ ο ύ ρ κ ο υ ς                  Του Γιώργου Κ. Μάνου
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Δ Ω Ρ Ε Α Σ

Σήμερα στις 23 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη ο κ. Γεώργιος Δημόπουλος του Λάμπρου και η σύζυγος του Σταυρούλα Δημοπούλου του Σοφοκλέ-
ους μετά από συζήτηση με την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής σχετικά με τις ανάγκες του Ναού, αποφάσισαν εις
μνήμη των προγόνων τους και ιδιαιτέρως της μητέρας αυτού Δημητρούλας Δημοπούλου να

Δ Ω Ρ Ι Σ Ο Υ Ν

το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200,00) ευρώ για την τοποθέτηση δυο καμπανών στο υπάρχον καμπαναριό και τριών αυτόματων μηχανισμών
κρούσης (σφυριά) των τριών συνολικά καμπανών.

Το συνολικό έργο θα στολίσει την εκκλησία του Χωριού μας τόσο οπτικά όσο και «ηχητικά» δεδομένων των επιλογών  των πολλών ήχων κρούσης
όπως πχ: απλός, πανηγυρικός, Αγιορείτικος κλπ.

Επίσης οι μηχανισμοί θα διευκολύνουν το κτύπημα ακόμη και με τηλε εντολή μέσω κινητού τηλεφώνου.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ομόφωνα, με ιδιαίτερη χαρά και ευγνωμοσύνη αποδέχθηκε τη γενναιόδωρη προσφορά τους και  τους ευχαριστεί θερμά

για τη σημαντική τους πρωτοβουλία.
Εύχεται το παράδειγμα τους να το ακολουθήσουν κι άλλοι χωριανοί και φίλοι ο καθένας με τη δύναμη του. 

Η Αγία Παρασκευή και ο Κύριος να τους χαρίζει υγεία, ψυχική, πνευματική, και σωματική αντοχή, να αναπαύσει εν ειρήνη τις ψυχές των κεκοιμη-
μένων αγαπημένων τους προγόνων.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 

Συνέχεια από  προηγούμενο φύλλο

Τότε από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο έμπαινες με εισαγωγικές εξετάσεις
και οι απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου της Ροδαυγής με δασκάλους τον
Χαρ. Αράπη και στη συνέχεια τον Ι. Νάση που έδιναν εξετάσεις είχαν επι-
τυχία σχεδόν 100%. Δεν έδιναν όμως εξετάσεις στο Γυμνάσιο όλοι οι από-
φοιτοι του Δημοτικού Σχολείου. Έτσι λόγω μεγάλης φτώχειας που δεν
μπορούσε να αντιμετωπισθεί με το καλάθι δεν έδιναν εξετάσεις στο Γυ-
μνάσιο ή καθυστερούσαν να δώσουν εξετάσεις τρία – τέσσερα χρόνια πολ-
λοί ταλαντούχοι μαθητές για να βοηθούν τον πατέρα στα γίδια και στις
δουλειές των χωραφιών, π.χ. συμμαθήτριά μου στο δημοτικό σχολείο της
Νησίστας ήταν η Μαρία Ρακοπούλου, σύζυγος σήμερα του ξαδέρφου μου
Λευτέρη Μάνου. Η Μαρία ήταν η πρώτη μαθήτρια με διαφορά από μας και
ταλέντο στα γράμματα. Η Μαρία όμως δεν συνέχισε τις σπουδές της λόγω
φτώχειας αλλά και πιθανόν λόγω αναχρονιστικών τότε αντιλήψεων των
Νησιστιωτών. Δεύτερο παράδειγμα ο Αντώνης Σιώζος που έδωσε εξετά-
σεις στο Γυμνάσιο τρία χρόνια μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό
κατόπιν έντονης επιμονής του δασκάλου του Ρακόπουλου προς τον πα-
τέρα του. Ο Αντώνης Σιώζος τελείωσε την Γεωπονική Αθηνών η οποία μαζί
με το Πολυτεχνείο τότε ήταν οι πιο δύσκολες σχολές. Ο Αντώνης Σιώζος
είμαι βέβαιος ότι και σήμερα αν δώσει τμηματικές εξετάσεις στη Γεωπο-
νική θα περάσει όλα τα μαθήματα αρκεί να πληροφορηθεί την προηγού-
μενη σε ποιο μάθημα θα εξετασθεί την επόμενη μέρα. Επειδή στην Αθήνα
κάναμε και παρέα (μαθητής Γυμνασίου εγώ, φοιτητής Γεωπονικής αυτός)
τη μαθησιακή του ευχέρεια και την αυτοσυγκέντρωσή του στα μαθήματα
μου την μετάγγιζε κατά τέτοιο τρόπο που κόντευα να μάθω και μαθήματα
της Γεωπονικής. Π.χ. στην Εντομολογία θυμάμαι ακόμα τα λατινικά ονό-
ματα της ακρίδας (caliptamus italicus), του κρεμμυδοφάγου (grilotalpa –
grilotalpa) κ.λ.π. Και όταν ακόμα σήμερα συναντιόμαστε σε καμιά καφετέρια
στην Άρτα με τον Αντώνη και σήμερα πάλι αναβιώνουν μεταξύ μας μαθη-
σιακές ανησυχίες με αλληλοπροκλήσεις ακόμα και επίλυσης ασκήσεων Άλ-
γεβρας και Γεωμετρίας. 
Η εν υπνώσει λόγω φτώχειας έφεση και φόρτιση των Νησιστιωτών για
γράμματα μετά το 1950 ανέδειξε, πληθώρα επιστημόνων ανθρώπους των
γραμμάτων, καλλιτεχνών, αλλά ακόμα και αθλητών. Γράφω όσους θυμάμαι
μέχρι το 1960. Θεοφάνης Πλαστήρας (θεολόγος – φιλόλογος), Μιλτιάδης
Αναγνωστάκης (δασολόγος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Χρήστος
Βασιλείου (δάσκαλος), Λάμπρος Κομζιάς (φιλόλογος). (Από τον Λάμπρο
Κομζιά ο πατέρας μου ζήτησε και αυτός το έκανε να με γράψει όταν έφυγα
από την Άρτα σε Γυμνάσιο των Αθηνών και να μπει και κηδεμόνας μου. –
Άλλο πράγμα να βλέπουν ότι σε γράφει ένας κηδεμόνας επιστήμονας, και
άλλο πράγμα εγώ ο αγράμματος μου είχε πει ο πατέρας μου. έχω μάθει,
συνέχισε ο πατέρας μου, ότι τα προσέχουν αυτά οι καθηγητές σ’ αυτό το
Γυμνάσιο. Τότε και πριν λίγα χρόνια είχε στεφανώσει ο πατέρας μου και
την αδερφή του Λ. Κομζιά με τον Κ. Βάσιο από τον Άμμο. Τα νιόγαμπρα
μετανάστευσαν αργότερα στην Αυστραλία όπου έμαθα πρόσφατα ότι ο Κ.
Βάσιος έχει πεθάνει).
Και συνεχίζω την απαρίθμηση: Κ. Παπαλάμπρης (δάσκαλος), Δ. Παπαλάμ-
πρης (φιλόλογος), Δ. Αναστασίου (δάσκαλος), Λ. Αναστασίου (αξιωματικός
αστυνομίας), Ι. Αναστασίου (ιερεύς), Αν. Παπαβασιλείου (στέλεχος ΕΓΣΑΦ).

(Με τον Αναστάσιο Παπαβασιλείου ή αλλιώς Τάσος τ’ Μήτσιου Χριστ. Το
1959 είχα έρθει πεζοπορία από την Άρτα ως τη Ροδαυγή. Συζητούσαμε τι
τράβαγαν πριν πέντε χρόνια οι παλιοί που πήγαιναν πεζοί από την Άρτα
στη Ροδαυγή και τι καλά είναι τώρα που πάνε με το λεωφορείο. Σε ανά-
μνηση λοιπόν την τεθνεούσης ήδη πεζοπορίας περπατήσαμε το δρόμο
Άρτα – Ροδαυγή, κόβοντας όμως δρόμο από την Γραμμενίτσα, μέσα σε
πέντε ώρες. Πρόσφατα είπαμε με τον Τάσιο να ξανακάνουμε την ίδια πε-
ζοπορία σε ανάμνηση πια της τεθνεούσης νεότητάς μας. Λογαριάσαμε
όμως ότι τώρα πλέον πρέπει κάθε 500 μέτρα να υπάρχει κι ένα καφενείο
να καθόμαστε για μια ανάσα. Έπρεπε δηλαδή στο δρόμο Άρτα – Ροδαυγή
να υπάρχουν 40 τουλάχιστον καφενεία για να κάνουμε την πεζοπορία.
Επειδή όμως λογαριάσαμε ότι στο δρόμο Άρτα – Ροδαυγή υπάρχουν μόνο
8 καφενεία, αναβάλλαμε την πεζοπορία μέχρι να χτιστούν και τα άλλα 32
καφενεία). Θ. Παπαβασιλείου (δάσκαλος). (Ο Φάνης συνταξιούχος πια δά-
σκαλος διατήρησε το καφενείο του Τάσιου Μάρη όπως ήταν ακριβώς τότε,
που από εκεί μας έστελναν οι γονείς μας τα καλάθια. Το μόνο που λείπει
από εκεί είναι το περίπτερο του Ανδρέα Κολιού. Θυμάμαι σαν μαθητής του
Δημοτικού αγόραζα από τον Ανδρέα Κολιό ένα πεντάλεπτο καραμέλες γά-
λακτος, ένα πεντάλεπτο γεμιστά μπισκότα Ρούλια, και τα έτρωγα διαβά-
ζοντας καθημερινά στην εφημερίδα «Ακρόπολη» ή όποια ερχόταν
καθημερινά στο καφενείο του Τάσιου Μάρη, τον Ταρζάν σε νέες περιπέ-
τειες και τον εφέ του Αιδινίου. Την συνήθεια αυτή τη σεβόταν και ο Μήτσο
Χρήστος (Δ. Παπαβασιλείου), πατέρας του Φάνη Παπαβασιλείου και συνερ-
γάτης στα κοινοτικά του πατέρα μου και ο Γ. Παπαλάμπρης (πρώτος ξά-
δερφος του πατέρα μου) οι οποίοι πολλές φορές για να μην περιμένω μου
παραχωρούσαν  την «Ακρόπολη» να τη διαβάσω πρώτος (το διάβασμα αυτό
διαρκούσε 10 λεπτά). Β.Γ. Λάμπρης πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο και στη συνέχεια καθηγητής Τεχνικών Σχολών Άρτας, Σταύρος
Οικονόμου, οικονομολόγος και επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρτας. Σήμερα συνταξιούχος πια είναι ψάλτης στον Άγιο Γεώργιο Άρτας.
Αναγκαστικά όταν τον ακούω κάνω σύγκριση της φωνής του με την καμ-
πάνα μεταλλική φωνή του πατέρα, του αείμνηστου Παπαγιάννη. Πολύ
καλός ψάλτης ο Σταύρος, αλλά έχει την ατυχία μερικοί να τον συγκρί-
νουμε με τον πρωταθλητή, και στον πρωταθλητή δύσκολα βάζεις γκολ.
Ο αείμνηστος Στέφανος Ζαρκάδας, δάσκαλος (πέθανε σε ηλικία 32 ετών).
Ο Στέφανος ήταν ο πιο τεχνίτης μπαλαδόρος της Νησίστας και όχι μόνο,
την εποχή εκείνη. Ο δε γιος του Χρήστος είναι πανελλήνιας εμβέλειας
αθλητής δρόμων ημιαντοχής και αντοχής με διεθνείς διακρίσεις (3ος σε
πανευρωπαϊκούς αγώνες). Ο ξάδερφος Γ. Μάνος, γιατρός και διευθυντής
της Νεφρολογικής Κλινικής Ξάνθης. Ο Κώστας Αράπης από την Κερασίτσα
που είναι σήμερα καθηγητής της Αεροδυναμικής στον Καναδά, ο ξάδερ-
φός μας (η μάνα του Διονύσου ήταν αδερφή του πατέρα μου), Βασίλειος
Κασσάρας, πολιτικός μηχανικός που ζει σήμερα στο Μονπελιέ της Γαλλίας,
ο ξάδερφος Αθανάσιος Ι. Μάνος, αξιωματικός αστυνομίας, που ζει σήμερα
στα Γιάννενα. Να σημειώσω εδώ ότι ο αδερφός του Θανάση, Γιάννης
Μάνος που ήταν τότε φοιτητής στη Γεωργική Σχολή Ιωαννίνων, ήταν ένας
από τους καλύτερους Έλληνες αθλητές του άλματος επί κοντώ. Τότε σε
ηλικία 17 ετών είχε ατομική επίδοση 3,80 μέτρα, το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν
4,20 μ., ο δε Ρουμπάνης 5 χρόνια αργότερα με άλμα 4,55 μ. ήρθε 3ος Ολυμ-
πιονίκης με πρώτο τον Αμερικανό Ουαναμερτάναμ με 4,60 μέτρα.
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➢ Η Ροδαυγή διαθέτει μία από τις καλύτερες πλατείες. Μήπως πρέπει από την ιδιοκτήτη(εκκλησία) ή το χρήστη ή σε συνερ-
γασία και των δύο αν είναι δυνατόν, να γίνουν κάποιες δράσεις για την αισθητική αναβάθμιση; Π.χ. Γύρω από τα πλατάνια
να τοποθετηθεί κάγκελο, για να απαγορευτεί η πρόσβαση και κάθε άνοιξη να φυτεύονται λουλούδια εποχής. Να τοποθετη-
θούν ξύλινες ζαρντινιέρες στο πεζούλι Της πλατείας σε κάποια απόσταση, να δεθούν  και κάθε άνοιξη να φυτεύονται λου-
λούδια. Να απομακρυνθεί ό, τι δεν χρειάζεται και αλλοιώνει την εικόνα της.
➢ Να γίνει προβολή της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής τόσο στον έντυπο τύπο της περιοχής με σωστές καταχωρήσεις,
όσο και στον ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης,  ως τόπου τέλεσης μυστηρίων, τονίζοντας την ιστορικότητα της εκκλησίας,
τη θέση της και ο,τιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο. Πιστεύω ότι θα είναι προς όφελος της εκκλησίας και του χωριού γενι-
κότερα.   
➢ Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πανηγύρι του προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου.
➢ ΄Εγινε κι εφέτος η λιτανεία της εικόνας της Αγίας Παρασκευής από το κακολάγκαδο μέχρι
την εκκλησία του χωριού όπου πραγματοποιήθηκε εσπερινός. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική.
Την εικόνα κρατούσαν παραδοσιακά ντυμένες οι νεαρές Μαρίνα Ν. Μπαρτζώκα, Ιωάννα Σταυ-
ραντώνη και οι νεαροί Γιάννης Γ. Τσάγκας, Γιώργος Σταυραντώνης. Ο νεαρός Γιάννης Γ Μπαρ-
τζώκας βοήθησε τον Ιερέα κατά τη διάρκεια της τελετής
➢ Η Θεανώ Γραμματικού-Παπατσίμπα  ορίστηκε νέα Αντιδήμαρχος Αρταίων και  αναλαμβάνει
τους τομείς της Αγροτικής Ανάπτυξης και των Αδειοδοτήσεων.
Παράλληλα, η νέα Αντιδήμαρχος θα ασκεί και κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα

Ξηροβουνίου.Συγχαρητήρια!!!

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  -  Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ  -  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ
Του Βασίλη Οικονόμου

1. Ύδρευση.
Από το τέλος Ιουλίου μέχρι και το πρώτο δεκαή-
μερο του Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε πρόβλημα
στην υδροδότηση του Χωριού. Εντονότατο στο
δίκτυο από την πηγή της «Συκιάς» έντονο  στο
δίκτυο του Σουμεσίου και μικρότερο στα υπό-
λοιπα.
Η μεγάλη ανομβρία, η μείωση της ποσότητας
νερού από όλες τις πηγές, η δυσλειτουργία με τα
πολλά δίκτυα,  πρωτίστως όμως η κακή μας δια-
χείριση (πότισμα λουλουδιών, κήπων, χωραφιών
κλπ) διεύρυνε το πρόβλημα και δημιούργησε
κακή εντύπωση σε κατοίκους και επισκέπτες.
Η ΔΕΥΑΑ  κατέβαλε  προσπάθειες μεταφέροντας
νερό για ενίσχυση των δεξαμενών και διακό-
πτοντας την παροχή νερού για μεγάλα χρονικά
διαστήματα του 24ώρου  έτσι ώστε να γεμίζουν
αυτές  πλην όμως η κατανάλωση ήταν τέτοια που
δύσκολα καρποφορούσαν οι προσπάθειες. Να
σημειωθεί ότι η συνολική ποσότητα νερού απ
όλες τις πηγές και την γεώτρηση σε ένα 24ωρο
αντιστοιχεί σε 280 κυβικά νερό και οι συνολικές
παροχές ύδρευσης είναι 280.
Η Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής στη συνεδρίαση

της 10ης Σεπτεμβρίου 2017 και με θέμα : Υπο-
βολή προτάσεων αντιμετώπισης προβλημάτων
υδροδότησης, αποφάσισε να προτείνει στην
ΔΕΥΑ Άρτας τα παρακάτω:

α. τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης κυρίως
αυτό της «Συκιάς» και να διορθωθούν άμεσα
υπάρχουσες βλάβες.

β. την άμεση αντικατάσταση μη λειτουργούν-
των μετρητών.

γ. την κατάργηση παροχών, που δεν εξυπηρε-
τούν ανάγκες σπιτιών.

δ την ενίσχυση της υδροδότησης από άλλες
πηγές του Χωριού (όπως περδικάρι, Ξηράκι κλπ)
ή με μια νέα γεώτρηση.

ε. Να εξετασθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας
ενιαίου δικτύου ύδρευσης  με την συγκέντρωση
όλων των υδάτων στο σημείο των δεξαμενών βό-
ρεια  του πευκοδάσους και να συμπεριληφθούν
στο δίκτυο  οι περιοχές Κερασίτσας και Ξηρα-
κίου, που τώρα υδρεύονται από πηγές ξεχωρι-
στές.
2. Ενημερωτική Εκδήλωση του Δήμου για θέματα
του πολίτη.

Συνάντηση με φορείς των Τοπικών Κοινοτήτων
Ροδαυγής, Πιστιανών, Σκούπας, Φανερωμένης
και Δαφνωτής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
31-7-2017 στην πλατεία Ροδαυγής, από το Δή-
μαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και τους Αν-

εκθέσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης συνεταιρι-
σμών. 

Εγγραφές γίνονται καθημερινά στο Ισόγειο
του Δημαρχείου Άρτας. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας – Χριστίνα Νικολακο-
πούλου 
3. Αγροτική Ιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Ρο-
δαυγής.

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της,
με αρ. πρωτ.Α2γ/Γ.Π. οικ.42212/02-06-2017, από-
φασης πρόσληψης ενδιαφέροντος Ιατρών υπη-
ρεσίας υπαίθρου, τοποθετήθηκε στο
Περιφερειακό Ιατρείο Ροδαυγής η Ιατρός κ
Σοφία Γουλοπούλου. 

Ήδη ανέλαβε υπηρεσία και κάθε Πέμπτη,  από
τις 07 Σεπτ 2017,  επισκέπτεται το Ιατρείο μας για
εξετάσεις και συνταγογράφηση.
4. Προσφορά Προτζέκτορα.
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Αγίας Παρασκευής, Ιερέας Λάμπρος Φλιτούρης
προσέφερε στην Κοινότητα Ροδαυγής για ανάγ-
κες φορέων και κατοίκων  ένα βιντεοπροβολέα
(προτζέκτορα). 
5. Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων.

Η ομάδα κυνηγών του Χωριού μας διαπιστώ-
νοντας την καθυστέρηση συντήρησης αγροτι-
κών δρόμων από πλευράς Δήμου και λόγω της
έναρξης της κυνηγητικής περιόδου, με δικά της
έξοδα, καθάρισε αγροτικούς δρόμους.           Συγ-
κεκριμένα από Ξηράκι έως Κρανούλα, από Ξη-
ράκι εως Πολύκενο και από το Σουμέσι μέχρι τις
παρυφές του Ξηροβουνίου. Η Κοινότητα Ροδαυ-
γής αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δη-
μόσια τους κυνηγούς για την προσφορά τους
στο σύνολο του Χωριού.

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει
τιδημάρχους Χριστόφορο Σιαφάκα, Κώστα Χαρα-
κλιά, Άννα Κουτρούμπα και Γιώργο Πανέτα. Στη
συνάντηση παρέστησαν και οι εκπρόσωποι του
νεοσυσταθέντος Γραφείου Απασχόλησης, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας του
Δήμου Αρταίων. 

Η εκδήλωση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και
στόχευσε τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των
δημοτών. Στους παρισταμένους (εκπρόσωποι
από το Τοπικό Συμβούλιο, το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο, το σχολείο, Πολιτιστικούς Συλλόγους,
Τοπικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.α.) παρουσιάστη-
καν οι δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή
σε κάθε τομέα ενώ πραγματοποιήθηκε ανοιχτή
συζήτηση με τους δημότες, οι οποίοι εξέφρασαν
απόψεις και προτάσεις. 

Χαρακτηριστικά, συζητήθηκαν θέματα όπως
χαλικοστρώσεις, αντιπυρικές ζώνες, νεκροτα-
φεία, αεροφωτογράφιση (χρεωστέα επιφάνεια –
δημοτικά τέλη), αθλητικές εγκαταστάσεις, του-
ρισμός, Κοινωνικές Δομές (Παροχή Συσσιτίου –
Παντοπωλείο – Φαρμακείο) και Κοινωνικό Εισό-
δημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). 

Σχετικά με το Γραφείο Απασχόλησης, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας του
Δήμου Αρταίων, επισημαίνεται ότι οι ενδεικτικές
δράσεις, που υλοποιεί είναι: 
§ Ενημέρωση ανέργων σχετικά με θέσεις εργα-
σίας, προγράμματα κατάρτισης, καθώς και δυνα-
τότητες χρηματοδότησης για τη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων. 
§ Ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά με προγράμ-
ματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους
και χρηματοδοτικά εργαλεία. 
§ Ενημέρωση αγροτών για σεμινάρια εκπαίδευ-
σης, επιδοτήσεις, δυνατότητες συμμετοχής σε
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Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
Στα πλαίσια της 9ης  γιορτής κάστανου και τσίπουρου που διοργανώνεται στη Ροδαυγή Άρτας, Κυριακή 15 Οκτωβρίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής «Η Αγία
Παρασκευή» σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πιστιανών «Ο Ανεμόμυλος», διοργανώνουν ημερίδα την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 έως 21:00
στο παλιό δημοτικό σχολείο Πιστιανών (θέση Πλατάνια), με θέμα: Η καλλιέργεια της καστανιάς, της αμπελουργίας και των αρωματικών φυτών, μοχλοί ανάπτυξης των
ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Άρτας.  

«ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ … ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ»
Ομιλητές:
Αβτζής Δημήτριος, Εντεταλμένος Ερευνητής στον τομέα Δασικής Εντομολογίας στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανι-
σμού «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Θέμα: Ένας νέος εχθρός της καστανιάς «η σφήκα» dryocosmus kuriphilus
Μάνος Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Γεωπονίας Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
Θέμα: Δυνατότητες αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στις ορεινές περιοχές του Ν. Άρτας.
Πετρέας Χρήστος, Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμον, Σύμβουλος – Διδάσκων επιχειρηματικής-περιφερειακής, τουριστικής- στρατηγικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης 
Θέμα: «Τεχνικές ανάδειξης των τουριστικών πόρων για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Ελλάδας».
Δήμου Οδυσσέας, Γεωπόνος
Θέμα: Η καστανιά, το αμπέλι και οι λοιπές δεντροκομικές καλλιέργειες στα ορεινά της Άρτας. 

Συντονιστής της ημερίδας ο Δημοσιογράφος Χρήστος Μέγας
Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και του δήμου Αρταίων.


