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Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.
Έτσι βοηθάω τον Σύλλογο στην έκδοση της εφημερίδας και την επίτευξη των στόχων.

T O  Φ Υ Σ Ι Κ Ο  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
Α Ν Η Κ Ε Ι  Σ Τ Ο Ν  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο
Δ ά σ ο ς - Α ρ χ α ί α  κ α ι  ά λ λ α

Γράφει ο κ. Αναγνωστάκης

συνέχεια στην σελίδα 7

Η φύση δεν εκδικείται. Ζητά και παίρνει ό,τι της ανήκει πολλές
φορές με καθυστέρησε και με τρομακτικές συνέπειες και κα-
ταστροφές. Αμύνεται για το καλό όλων μας και θέλει τη συνέ-
πεια όλων των ανθρώπων του πλανήτη μη ξεχωρίζοντας
πλούσιους ή φτωχούς. Τις ισορροπίες θα της επιβάλλει και επι-
θυμεί την αμφίπλευρη συνεργασία με σεβασμό.
Παίρνοντας αφορμή από το τελευταίο άρθρο μου για την κλι-

ματική αλλαγή και τις φωτιές στην Αθήνα, την Εύβοια, τα Βίλια,
την Ολυμπία κ.λ.π. αναλογίστηκα τι πραγματικά κάνουμε και
εμείς στη Ροδαυγή για την προστασία του πράσινου και του
όμορφου τοπίου. Οι σκέψεις ότι θα έλεγαν οι σταθμοί της τη-
λεόρασης ότι η φωτιά φτάνει στα πρώτα σπίτια “καίγεται η Ρο-
δαυγή” με τρελαίνει. Ευρισκόμενος δε στην πλατεία τις ημέρες
των πυρκαγιών και επηρεασμένος από την τηλεόραση, αγναν-
τεύοντας την πλαγιά προς το βουνό αλλά και το ποτάμι αναλο-
γίστηκα τους δρόμους διαφυγής και τις πιθανές συνέπειες μιας
τέτοιας καταστροφής, ένιωσα ενοχή που τόσα χρόνια δεν πιέ-
ζουμε τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν τα αυτονόητα. Έχει
επισημανθεί από παγκόσμιους οργανισμούς, από οικολογικά κι-
νήματα, από επιστήμονες που ασχολούνται με τις ισορροπίες
της φύσης η βίαιη επίθεση που δέχεται καθημερινά. 
Τι χρειάζεται λοιπόν; 
Πρόληψη, καταστολή, αποκατάσταση. 

Την Δευτέρα 13 Σεπτεμ-
βρίου 2021 χτύπησε το
πρώτο κουδούνι της
νέας σχολικής χρονιάς
στο Δημοτικό Σχολείο
Ροδαυγής για ένδεκα
(11) μαθητές και δύο (2)
δασκάλους.
Μετά το καλωσόρισμα

του Προϊσταμένου κ.
Γιάννη Νικολάτου, ακο-
λούθησε ο καθιερωμέ-

νος αγιασμός, που
τέλεσε ο Πατήρ Αθανάσιος, ο οποίος αφού ευχήθηκε καλή σχο-
λική χρονιά, διάβασε εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομου με ευχές, νουθεσίες
και με αναφορά στον φιλομαθή εορτάζοντα Άγιο Αριστείδη.
Ο κ. Νικολάτος στην ομιλία του διαβεβαίωσε τους μαθητές και

τους γονείς ότι θα προσπαθήσουν οι εκπαιδευτικοί για μια ομαλή
εκπαιδευτική χρονιά και με οδηγό την εμπειρία τους θα εξασφα-
λιστεί η μάθηση και η πρόοδος των μαθητών. Ιδιαίτερο καλωσό-
ρισμα στα δυο πρωτάκια του Σχολείου έκανε ο κ. Νικολάτος.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος ευχήθηκε υγεία,
πρόοδο και δημιουργική σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτι-
κούς και γονείς.
Από φέτος το Σχολείο θα λειτουργεί ολοήμερο. Τοποθετήθηκε

γι΄αυτό και η εκπαιδευτικός κ. Βασιλική Βασιλείου.                                                                                                             
Θεοφάνης Κίτσος

Πρώτο κουδούνι
και ολοήμερο το Σχολείο

Το καθιερωμένο Βραβείο Κερασίτσας απενεμήθη εφέ-
τος σε δύο νέους φοιτητές, στον Ιωάννη Κορδή (γιό της
Αλεξάνδρας Πλαστήρα), επιτυχόντα  στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινω-
νίας και στην Πηνελόπη Νικάκη, επιτυχούσα στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τμήμα επιτυχίας
Μουσικών Σπουδών. Το βραβείο αντιστοιχούσε σε
600ευρώ ( 300ευρώ έκαστος) και απενεμήθη από την εκ-
πρόσωπο του Συλλόγου κ. Αικατερίνη Αράπη. Οι νέοι
φοιτητές αφού  ευχαρίστησαν και συγχάρηκαν τους εκ-
προσώπους του Βραβείου κέρασαν γλυκά  τους παρευ-
ρισκόμενους.

τρία μέλη (Πρόεδρος και 2 Σύμβουλοι). Αν οι μό-
νιμοι κάτοικοι είναι κάτω από τριακόσιοι θα
εκλεγεί μόνο  Πρόεδρος.
Η διαμόρφωση κονδυλίων ΣΑΤΑ εξαρτάται από

των πληθυσμό κάθε Κοινότητας.
Επίσης συμβαίνει και το

εξής πια, σχεδόν σε όλα τα
Χωριά: Τους χειμερινούς
μήνες οι κάτοικοι, που διαμέ-
νουν στο Χωριό είναι ελάχι-
στοι ενώ τους θερινούς
τουλάχιστον τριπλασιάζον-
ται. Οπότε ο αντιπροσωπευτι-
κός αριθμός των κατοίκων
της Ροδαυγής είναι μεγαλύ-
τερος από τους μήνες που
διενεργείται η απογραφή και
σ αυτό πρέπει να στοχεύ-
σουμε. 

Με αυτά τα δεδομένα το
Συμβούλιο της Κοινότητας
Ροδαυγής παροτρύνει τους
Ροδαυγιώτες, αν το επιθυ-

μούν και αν υπάρχει η δυνατότητα γι αυτό, να
απογραφούν στην Ροδαυγή με στόχο τον μαγικό
αριθμό 300.

Με σεβασμό και εκτίμηση 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας

Στην  τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου
της Κοινότητας Ροδαυγής  συζητήθηκε σε επί-
πεδο ενημέρωσης και προβληματισμού, η επερ-
χόμενη απογραφή πληθυσμού 2021, που
διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
το πρώτο έτος κάθε δεκαε-
τίας. Φέτος θα πραγματοποι-
ηθεί το τελευταίο τρίμηνο.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και
δεδομένων των συνθηκών
της πανδημίας ο πληθυσμός
θα απογραφεί ηλεκτρονικά,
σε ειδικά σχεδιασμένη εφαρ-
μογή. Για ερωτήσεις ή πλη-
ροφορίες οι απογραφόμενοι
θα μπορούν να επικοινωνούν
με τον απογραφέα της περιο-
χής μας.
Σε περίπτωση αδυναμίας αυ-
τοαπογραφής η απογραφή θα
πραγματοποιείται με συνέν-
τευξη, λαμβανομένων των
προβλεπομένων μέτρων προ-
στασίας, που θα ισχύουν.
Για το Χωριό μας και σύμφωνα με τον πρόσφατο
εκλογικό νόμο, αν η απογραφή αναδείξει πάνω
από τριακόσιους (300) μόνιμους κατοίκους (όχι
κατ ανάγκη μόνιμα διαμένοντες), το επόμενο
Συμβούλιο της Κοινότητας θα απαρτίζεται από

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021! Κλικάρουμε Ροδαυγή!!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Ροδαυγής σύμφωνα με το καταστατικό του προσκα-
λεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30-
10-2021 ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. στο Χαλάνδρι Tennis Club,  οδός Γαρρητού 13, Χαλάνδρι.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση

θα επαναληφθεί στις 06-11-2021 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα και θα έχει απαρτία με τα πα-
ρόντα μέλη.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
         • Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
         • 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 αργότερο μέχρι την 27-10-2021 να επι-

κοινωνήσουν με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αμέσως μετά την Γ.Σ. θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-

βουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. Απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες και ιδιαίτερα
στους νέους που έχουν και διάθεση για δουλειά να πλαισιώσουν το Δ.Σ. όχι μόνο με τη συμμε-
τοχή στις δραστηριότητές μας, αλλά και με την υποβολή υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες. Για
όποια πληροφορία τηλεφωνείστε στα μέλη του Δ.Σ.
Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα με βάση τις οδη-
γίες του ΕΟΔΥ.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Ο Σ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ



ΙΟΥΝΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Η ΡΟΔΑΥΓΗ

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

Συνδρομές που κατατέθηκαν στον λογαριασμό
της Εθνικής Τράπεζας
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Μάνος Δημήτρης του Βασιλείου ........................Ναύπακτος ........20€
Σταύρου Χρήστος του Κωνσταντίνου ................Φιλιππιάδα ........20€
Μάνος Ευάγγελος ....................................................Ιωάννινα ........20€
Μάνου Ζωίτσα ........................................................Φιλιππιάδα ........20€
Κόρδα Βασιλική ........................................................Ροδαυγή ........20€
Ζαρκάδα Ελένη ........................................................Ροδαυγή ........20€
Κασσάρας Χρήστος του Ηλία ..................................Ιωάννινα ........20€
Γραμματικού Θεανώ ................................................Ιωάννινα ........20€
Peter Balzarini & Juliette Balzarini-Landlot ..................Ελβετία ........50€
Αγγέλη – Καραγεώργου Βασιλική ................................Άρτα ........20€
Ανώνυμος, ....................................................................Άμμος ........10€
Ντάλα – Μουστάκα Φωτεινή ........................................Αθήνα ........15€
Μάνος Χαρίλαος του Κωνσταντίνου ..........................Αθήνα ........20€
Γεωργάνος Χρήστος ................................................Πιστιανά ........10€
Μάνου Τσούτση Αλεξάνδρα ....................................Πρέβεζα ........20€
Μάνος Λάζαρος ........................................................Ιωάννινα ........20€
Ζώη Δήμητρα του Αναστασίου ..............................Ροδαυγή ........10€
Ψυχογιός Φάνης του Γεωργίου ..................................Αθήνα ........20€
Λιαπάτης Ευάγγελος του Ιωάννη ..................................Άρτα ........20€
Ευθυμίου Φώτης ..........................................................Αθήνα ........30€
Καλαμίδα Βασιλική ............................................Γοργόμυλος ........10€
Ευθυμίου Ανδριανή ..................................................Ροδαυγή ........10€
Κασσάρας Λάμπρος ..............................................Κωστακιοί ........20€
Βασιλείου Λάμπρος του Κωνσταντίνου ..................Σουμέσι ........20€
Χριστοκώστας Δημήτρης του Ιωάννη ......................Λάρισα ........20€
Μάνος Ταξιάρχης του Ιωάννη ......................................Άρτα ........50€
Μάνου Σπυριδούλα του Ταξιάρχη ................................Χανιά ........50€
Μάνου Αγγελική του Ταξιάρχη ..................................Αθήνα ........50€
Αναγνώστου Βαγγέλη Παναγιώτα ........................Γερμανία ........20€
Παπανικολάου Ελευθέριος ............................................Άρτα ........20€
Ζανίκας Λάμπρος του Βασιλείου ............................Πρέβεζα ........20€
Βαρούχος Αναστάσιος του Σταύρου ......................Πιστιανά ........10€
Χριστοκώστα Δέσποινα ..............................................Λάρισα ........10€
Κασσάρα Γεωργία του Δημητρίου ..........................Σουμέσι ........10€
Βασιλείου Ελευθέριος του ..................................Δημητρίου ........15€
Αράπη Μαίρη του Αριστείδη ........................................Αθήνα ........30€
Παλαβός Παναγιώτης του ......................Δημητρίου Βέροια ........10€
Παππά –Τσάμη Χαριτωμένη ....................................Καναδάς ........50€
Τάσιος Βασίλειος ..........................................................Άμμος ........20€
Γούλας Βασίλης του Κωνσταντίνου ..............Θεσσαλονίκη ........15€
Μάρης Δημήτρης του Νικολάου ..................................Άρτα ........20€
Αράπη – Ρετζέπη Βούλα ..................................Θεσσαλονίκη ........25€
Αράπη – Παπαοικονόμου Κούλα ......................Θεσσαλονίκη ........25€
Γεωργογιάννη – Καραμούτσιου Βασιλική ..............Ιωάννινα ........20€
Αναστασίου Χαράλαμπος του Βασιλείου ..................Πάτρα ........20€
Δημοπούλου Αικατερίνη του Λάμπρου ..................Πρέβεζα ........10€
Μπαλαούρας Φίλιππος ....................................................Άρτα ........10€
Γιολδάσης Χρήστος του Κωνσταντίνου ......................Άρτα ........20€
Ροδαυγιώτισσα ..................................................................................25€
Λάμπρης Αλέξανδρος του Βασιλείου ....................Ιωάννινα ........25€
Δούκα – Τάσιου Βούλα ................................................Αθήνα ........20€
Χρόνης Νικόλαος ............................................................Άρτα ........10€
Κόρμαλης Μιχάλης ......................................................Αθήνα ........10€
Κράψη Βασιλική ........................................................Πιστιανά ........10€
Ξενοδοχείο Μαρουσιώ ............................................Ροδαυγή ........30€
Τσαπλαντώκας Ιωάννης ..............................................Αθήνα ........10€
Μουστάκας Τάσος του Χρήστου ................................Αθήνα ........10€
Αθανασίου Σταύρος του Ιωάννη  ............................Ιωάννινα ........15€ 
Ροδαυγιώτης Βορείου ............................................Αμερικής ........20€
Γεραγόρης Βασίλης ................................................Ροδαυγή ........20€
Ιερέας Γεώργιος Β. Μέγας ................................Κορφοβούνι ........20€

Προσφορές
Η Μπάζου Αγγελική εις μνήμη του συζύγου της Ιωάννη Μπάζου,  προ-
σφέρει στην ‘’Αδελφότητα Ροδαυγής’’  ποσό των 70€

19.01.2021 Χριστοκώστα Σοφία ......................................................50€
01.03.2021 Γεωργάνος Λαμ. Κωνσταντίνος ..................................20€
05.03.2021 Οικονόμου Φωτεινή ......................................................20€
08.03.2021 Κώτση Πανάγιω ............................................................20€
20.03.2021 Πλαστήρας Παναγιώτης του Νικολάου ......................30€
28.03.2021 Γεωργάνος Σταύρος ....................................................20€
07.04.2021 Αναστασίου Κωνσταντίνα ............................................20€
26.05.2021 Manos Chris ....................................................................39€
18.06.2021 Πλαστήρας Βασίλης ....................................................30€
07.07.2021 Κασσάρας Βασίλειος ..................................................100€
07.07.2021 Μάνος Γεώργιος ..........................................................50€
10.08.2021 Οικονόμου Γ. Ιωάννης Πρέβεζα ..................................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 Σας  ενημερώνουμε  ότ ι :

1) Όλα τα προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας βρίσκονται
στη σελίδα www.rodavgi.com.

2) Υπάρχει ο λογαριασμός Twitter account @ Rodavgi
για τους χρήστες του Twitter, εάν θέλουν να ανταλλάσσουν

πληροφορίες μέσω αυτού του λογαριασμού.

Γεννήσεις
10-6-21: Το ζευγάρι Κώστα Μπούκα και
Ιωάννας Βαγγέλη Λιαπάτη απόκτησαν κο-
ρίτσι.
12-6-21: Το ζευγάρι Γεωργίου Γεωργάκη
και Αναστασίας Τάσου Ζώη απόκτησαν
αγόρι.
1-4-21: Το ζευγάρι Γιώργου Λάζαρου
Μάνου και Κων/νας Οικονόμου απόκτη-
σαν τρίδυμα (2 κόρες και ένα αγόρι).
3-7-21: Το ζευγάρι Αριστείδη και Ευανθίας
Αράπη απόκτησαν αγόρι (εγγόνι Θεοφάνη
Ηλία Αράπη) στην Περδικούσα Λάρισας.
8-7-21: Το ζευγάρι Χρήστου και Αρετής
Τσάκα απόκτησαν αγόρι.

Γάμοι
2-7-21: Ο Παναγιώτης Κων/νου Μπόμπο-
λης παντρεύτηκε την Ελεάνα Μποσβελή.
17-7-21: Ο Νίκος Χρήστου Βαρούχος παν-
τρεύτηκε τη Βασιλική Γρηγορίου Κομζιά
στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής στη Ρο-
δαυγή.
28-8-21: Ο Βαγγέλης Χρήστου Κουφός
παντρεύτηκε την Τσαμπίκα Βασιλείου και
Ανθής Μάνου.
12-9-21: Ο Αριστείδης Βασιλείου και Καλ-
λιόπης Μάνου παντρεύτηκε την Αν-
δριάννα Μπούσιου.
17/9/21: Ο Ανδρέας Γεωργίου του Κων-
σταντίνου και της Θεοδώρας Γεωργίου
και η Ειρήνη Γεωργαλά παντρεύτηκαν
στο Κτήμα " Ναϊάς"Κορωπίου και βάπτισαν
την κόρη τους με το όνομα: Παναγιώτα.
19-9-21: Ο Χρήστος Σωτήρη και Κατερίνας
Κολιού παντρεύτηκε την Ευαγγελία Μαν-
τόγιαννη. Ο γάμος έγινε στην Καλαμάτα.

Βαπτίσεις
30-5-21: Το ζευγάρι Πάρη Πρεκεζέ και Σίσ-
συς Μπουρδουκούτα βάπτισαν τον γιο
τους Μάρκο – Κων/νο (εγγόνι Βίκυς Αρι-
στείδη Ευθυμίου).
6-6-21: Το ζεύγος Τριάδη – Μουργελά και
Δήμητρας Φραντζή βάπτισαν το γιο τους
Αλέξανδρο (εγγόνι Ανδρέα και Αλεξάν-
δρας Μουργελά).
20-6-21: Το ζευγάρι Νίκου Δασλή βάπτι-
σαν τον γιο τους με το όνομα Ιπποκράτης
(δισέγγονο Βούλας Γεωργούλα – Ζυ-
γούρη) στην Κόρινθο.
21-6-21: Το ζευγάρι Χρήστου Ζαρκάδα και
Λαμπρινής Βασιλείου Γκαρτζώνη βάπτι-
σαν τον γιο τους Στέφανο (εγγονός Ελέ-
νης Στεφάνου Ζαρκάδα).
4-7-21: Το ζευγάρι Βασίλη Χρυσοστόμου
Σταύρου και Κατερίνας Κοπαλίδου βάπτι-
σαν τον γιο τους με το όνομα Αλέξαν-
δρος.
12-8-21: Το ζευγάρι Αριστείδη και Ευαν-
θίας Θεοφάνη Αράπη βάπτισαν τον γιο
τους με το όνομα Φιλάρετο.
22-8-21: Το ζευγάρι Αργύρη Δημητρόπου-
λου και Χριστίνας Χρήστου Γεωργογιάννη
βάπτισαν τον γιο τους Χρήστο στην Αγ.
Παρασκευή Ροδαυγής.
22-8-21: Το ζευγάρι Κων/νου και Φωτεινής
Κώτση βάπτισαν την κόρη τους Δανάη
(εγγόνι Δημητρίου Κων/νου Κώτση) από

τα Πιστιανά.
4-9-21: Το ζευγάρι Παναγιώτη Στασινόπου-
λου και Κατερίνας Χρυσοστόμου Σταύρου
και Σταυρούλας Σφήκα βάπτισαν την κόρη
τους με το όνομα Ζωή.

Θάνατοι
31-7-21: Πέθανε ο Γεώργιος Κων/νου Τζα-
μάκος. Η κηδεία στις 5-8-21 στο Νεκροτα-
φείο Ζωγράφου (γιος Βιργινίας Περικλή
Γεωργογιάννη).
7-8-21: Πέθανε ο Γεώργιος Ευθυμίου, 92
χρόνων, από τα Πιστιανά.
10-8-21: Πέθανε η Ελένη Αχιλλέα Καλλιμο-
γιάννη, 88 ετών. Η κηδεία στην Αγ. Βαρ-
βάρα στη Ροδαυγή.
1-9-21: Πέθανε ο Πέτρος Κόκκινος, ετών
74, από τα Πιστιανά.
22-8-21: Πέθανε ο Φάνης Γεωργίου Γεωρ-
γογιάννη, ετών 78, από τα Πιστιανά 
24-8-21: Πέθανε ο Ηλίας Δημοθόδωρος. Η
κηδεία στην Άρτα (γιος Αγλαΐας Μπάζου).
9-9-21: Πέθανε ο Πέτρος Μπαρτζώκας,
ετών 79. Η κηδεία στην Αγ. Βαρβάρα, στη
Ροδαυγή.
18-9-21: Πέθανε η Αγνή Διαμάντη Τζαμά-
κου, ετών 75.Η κηδεία στην Αγ. Βαρβάρα
Ροδαυγής στις 20-9-21.

Μνημόσυνα
27-6-21: 40ήμερο μνημόσυνο Θεοδώρας
Χαριλάου Τσάμη.
27-6-21: 40ήμερο μνημόσυνο Ιφιγένειας
Χρήστου Δημόπουλου.
4-7-21: Ετήσιο μνημόσυνο Ευάγγελου Ευ-
στρατίου Βέλιου στα Πιστιανά.
11-7-21: Εξάμηνο μνημόσυνο Δημήτρη
Σταύρου Βασιλείου.
18-7-21: Ετήσιο μνημόσυνο Ανδρομάχης
Χρήστου Παπαβασιλείου.
18-7-21: Ετήσιο μνημόσυνο Βασίλη Μπαρ-
τζώκα.
18-9-21: Σαρανταήμερο μνημόσυνο Ελέ-
νης Αχιλλέα Καλιμογιάννη στηνΑγ. Βαρ-
βάρα Ροδαυγής.

Επιτυχόντες
• Ο Ελευθέριος Ηλία Αράπης και Μαρίας
Αντώνη Σιώζου πέτυχε στη Σχολή Χημικών
Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
• Η Σφήκα Άννα Χρήστου πέτυχε στη Φιλο-
σοφική Σχολή Αθηνών. (εγγονή Χαριλάου
Σφήκα)
• Η Μαρία Γεωργίου και Μάγδας Αναγνω-
στάκη πέτυχε στη Σχολή Επικοινωνίας
Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανε-
πιστήμιο.
• Ο Μάριος Σύρρος του Ιωάννη και της
Χαράς Καλλιμογιάννη πέτυχε στην Σχολή
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

Νέοι Πτυχιούχοι
• Πήρε πτυχίο ο Χρήστος Δημοσθένη
Μπόμπολος και Γεωργίας Φιλίππου Μπαλα-
ούρα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Πειραιά.

Τα μέλη του Δ.Σ.  της Αδελφότητας και
η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
τους επιτυχόντες και πτυχιούχους και
τους εύχονται ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ.
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Κάποιοι συγχωριανοί μας με την παρου-
σία τους έχουν χαράξει βαθιά τις μνήμες
μας. Παρουσίες έντονες που μας γέμισαν
πολλά συναισθήματα.
Ήταν πολλοί στο χωριό μας που δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε αλλά να τους συστήσουμε
και στους νεότερους. Συγχωριανοί μας
που χάραξαν καινούργιους δρόμους με
την παρουσία τους και μόνιμη διαβίωσή
τους στο χωριό που συνέβαλαν στην πρό-
οδο και την ανάπτυξη του, όπως επίσης
και συγχωριανοί μας που έφυγαν και δη-
μιούργησαν εκτός χωριού αλλά και δεν
ξέχασαν τον τόπο καταγωγής. Θα ανα-
φερθώ για αυτούς που έφυγαν από τη
ζωή αν και θα πρέπει να τιμώνται και οι
ζώντες.
Είναι μια αρχή και μια πρόσκληση για

όλους μας να αναφερθούμε σε αυτούς
τους ανθρώπους. Όλοι μπορείτε να συ-
νεισφέρετε και να το κάνετε Με αγάπη θα
αναφερθούμε για αυτούς μια και ο χρό-
νος γλυκαίνει τις αντιρρήσεις μας και
πολλές φορές και τις αμφισβητήσεις μας. 
Εξάλλου εγώ προσωπικά έχω καταστεί

νέος 70 ετών και διακρίνω πόσο διαφορε-
τικά βλέπω σήμερα κάποια πράγματα
Προς Θεού οι νέοι οφείλουν και να αμφι-
σβητούν και να αγωνίζονται με το δικό

τους δυναμικό τρόπο.
Οι αναφορές για τους συγχωριανούς μας
θα είναι σύντομες και χωρίς μεγάλα κεί-
μενα ώστε να μπορέσουμε να αναφερ-
θούμε σε πολλούς.
Θα αναφέρω μερικούς σήμερα με δεδο-

μένο ότι δεν υπάρχει ιεραρχική ούτε
αξιοκρατική επιλογή και βέβαια με δεδο-
μένο ότι κάποιοι θα ξεχαστούν στην
πρώτη ανάγνωση. Ελπίζω με τη δική σας
βοήθεια να αναφερθούν και άλλοι και ει-
δικά από τους συνοικισμούς όπως το Σου-
μέσι και αλλού.
Γνώση επίσης θα έπρεπε να έχουν και οι

υπηρεσίες της κοινότητας του Δήμου
Άρτας κ.λ.π. Όσον αφορά τα ονόματα
των δρόμων δεν αμφισβητώ καμία επι-
γραφή.
Πίστευα όμως στη συμβολή άποψης του

πολιτιστικού συλλόγου, του προέδρου και
των κοινοτικών συμβούλων της αδελφό-
τητας, της εφημερίδας μας. Θα ήθελα να
δω κάποια πρόταση αυτών των φορέων.
Οι υπηρεσίες πιθανόν να μην ήξεραν ή να
είναι αλάνθαστες. Η λογική της συμμετο-
χής όλων των φορέων έλειψε όμως και
αυτό δεν είναι δημοκρατικής κατεύθυν-
σης λειτουργία. Η ενεργός συμμετοχή
όλων δίνει ποιοτικά χαρακτηριστικά και

είναι πάντα θετική για την επιλογή προτά-
σεων και λύσεων. Θα αναφέρω μερικά
ονόματα περιμένοντας τις προτάσεις
όλων σας. Οικονόμου Ιωάννης (ιερέας),
Λάμπρης Γιώργος πρ.πρόεδρος κοινότη-
τας, Τάσσος Μάρης, Δημόπουλος Παντε-
λής πρωταγωνιστής για τη δημιουργία
του δάσους, Πλαστήρας Φάνης καθηγη-
τής γνώστης της παράδοσης και ο πρώ-
τος των πρώτων ιεροψαλτών Ηπείρου,
Τσάγκας Χρυσόστομος εμπορικό δαιμό-
νιο, Λάμπρης Δημήτριος, Θεοχάρης Δη-
μήτριος, Κόρδας Θεόδωρος με τον
παραδοσιακό Μύλο, Ανδρέας Κολιος με
το περίπτερο, Κολιος Βασίλης. Νίκος
Μαρης υποδηματοποιός, Πολίτης Γιώρ-
γος με το καφενείο στην Άρτα όλοι πέρα-
σαν από αυτό και οι μαθητές για το
καλάθι, Μπάρμπα Γάκης παραδοσιακοί
μουσικοί, Μάρης Μιλτιάδης, Διαμαντης
Χριστόφορος, Σπύρου (Μωραΐτης) Γιώρ-
γος, Αναστασίου Βασίλης, Κίτσιος Γιάν-
νης και Κίτσιος Παντελής, Παλαβός
Βησσαρίων, Παπαλάμπρης Γιώργος,
Νάσης Γιάννης δάσκαλος της γενιάς μας,
ποιός δεν θυμάται τα κλειδιά και τη
βέργα, Ζαρκαδας Στέφανος, Τσάγκας Κώ-
στας (Γιάννενα), Γραμματικός Γιάννης Οι-
κονόμου Βασίλης πρόεδρος της

αδελφότητας, οικογένεια Δημοπουλαίων
Παύλου Λάμπρου Χρίστου κ. λ.π. ,οικογέ-
νεια Λάμπρη, Ξενοφώντα Δασκαλάκη,
Σιαφαρίκα Λάμπρος καθηγητής, Παπαβα-
σιλείου Τάσος, των ψαλτών Παπαβασι-
λείου και Οικονόμου. Από το Σουμέσι
περιμένω γιατί δεν γνωρίζω. Χριστοκώ-
στα νομίζω πρόεδρο. 
Ελπίζω οι γυναίκες να κάνουν τις δικές

τους προτάσεις γιατί είναι και πολλές και
αξιόλογες 

Του Καραγιάννη Γιάννη, του Κώστα
Μάρη, του φάνη και Γιάννη Γεωργίου,
του Κώστα Μάνου, τον Γιώργο Μάνο  του
Κώστα μηχανικό την οικογένεια Αράπη
του Διαμαντη Κώστα, του Αναγνωστάκη
Χρήστο (περίπτερο) το μεγαλύτερο στέκι
των  Ροδαυγιτών στην Αθήνα και τόσους
άλλους που μου διαφεύγουν.
Καλή αρχή λοιπόν με αγάπη, ειλικρίνεια,

σεβασμό με στόχο την ανάδειξη των θε-
τικών στοιχείων όλων.
Πρέπει όλοι μας να σταθούμε ψηλά μα-

κρυα από μικρότητες, διχόνοιες γνωρί-
ζοντας γεγονότα και προχωράμε με
αγάπη και ενότητα δίνοντας παράδειγμα
στους νέους όπως οφείλουμε.

Ευχαριστώ

Δ Ε Ν  Ξ Ε Χ Ν Α Μ Ε Γράφει ο Κ. Αναγνωστάκης

Οικονόμου Ιωάννης (Παπαγιάννης) ιερεύς Τάσος Μάρης
Ο άνθρωπος που με την παρουσία του

υπήρξε σημείο αναφοράς για το χωριό
μας για πολλά χρόνια. Ο χώρος του που
όλα τα συναισθήματα αγγίζουν όλους
μας. Από την είσοδο ή έξοδο του χω-
ριού πλημμυρίζει με την αίσθηση του
Νηστιώτη. 
Το καφενείο που διατηρούσε, στέκι για
κάθε κοινωνική επαφή. Χώρος για ενη-
μέρωση, διάβασμα εφημερίδων, για
διασκέδαση για σκάκι, για
τάβλι, για δηλωτή, για
ξερή, για διανομή αλληλο-
γραφίας, για αφίξεις και
αναχωρήσεις λεωφο-
ρείων.
Για παραγγελίες αγορών

από την Άρτα, για πλη-
ρωμή λογαριασμών ΔΕΗ,
ΟΤΕ κλπ. Για τη διάθεση
τηλεφωνικής συσκευής,
για ενημέρωση των απαν-
ταχού Ελλάδος συγχωρια-
νών μας. Ότι θέλεις για το
χωριό να μάθεις παίρνεις
τον Τάσσο. Βρέξει χιονί-
σει το καφενείο πάντα
ανοιχτό στο ωράριο του. Καλλίτερα και
από ωράριο νοσοκομείο. Και για φάρ-
μακα και βέβαια για τσιγάρα από το πε-
ρίπτερο. Και τους λογαριασμούς των
ξενιτεμένων πλήρωνε.  Για κάποιους
ασυνεπείς κακιά κουβέντα δεν άκουγες
ποτέ. Εκεί οι επιστήμονες  της πρέφας,

εκεί και οι πολιτικές συζητήσεις για χα-
μηλούς τόνους όμως. 
Θλίψη τώρα η ματιά στο χώρο. Τόσες

αναμνήσεις, τόσα κεράσματα μετά την
εκκλησία. Κέρνα μια στροφή από μένα.
Λίγος ο μεζές και τσίπουρο, μέχρι τη
μέση το ρακοπότηρο. Και όποιος γκρι-
νιάζει για να τον πειράξει εισέπραττε.
Το τσίπουρο είναι για την όρεξη και για
φαγητό στα σπίτια σας. Σας περιμένουν

και γυναίκες σας. Ενίοτε
με βοήθησαν κάποιοι
φίλοι να βρω το δρόμο για
το μπέσικο. Και όταν δού-
λευε σαν εισπράκτορας
στο ΚΤΕΛ για την τήρηση
του ωραρίου η γυναίκα
του Σωτηρία προθυμό-
τερη και από τον Τάσσο.
Σκέπτομαι πόσες συντά-

ξεις έπρεπε να πάρει από
το ΤΕΒΕ, το ΚΤΕΛ, τον
ΟΤΕ, τη ΔΕΗ. Πράγματι
μεγάλη  η προσφορά του.
Και η συνέχεια με τον
Φάνη αξιόλογη. Αλλά,
άλλη φορά για αυτό.

Οι υπηρεσίες όμως ξέχασαν την προ-
σφορά του. 
Εμείς όμως δεν ξεχνάμε! 

Κώστας Αναγνωστάκης

Έχοντας παρακαταθήκη τη θητεία του
στην αστυνομία και υπηρετώντας στην
Πρέβεζα, την Κόνιτσα, τη Φιλιππιάδα, τη
Βόνιτσα ήρθε με άλλον αέρα για την
προεδρία της κοινότητας. Έξυπνος, απο-
φασιστικός, πεισματάρης, με αρχηγικές
τάσεις, ευθύς στις απαντήσεις και στις
διαφωνίες, μπήκε εύκολα
μπροστάρης στους αγώ-
νες για το χωριό. Ήξερε
τι θα πει δρόμοι για το
χωριό και τι σημασία
είχαν. Μπροστάρης στην
προσωπική εργασία της
εποχής, ανεξάρτητος από
τις υπηρεσίες που είχε
σαν ανώτερες της προ-
εδρίας της κοινότητας,
εγωιστής αλλά με επι-
μονή και μεγάλες προ-
σπάθειες. 
Τυχερός για τη φιλία του
με τον κ. Πανούτσο, ερ-
γολάβο εποχής, θεωρώ
προμήθευσε τότε τόνους
υλικών δωρεάν στην κοι-
νότητα. Θα έπρεπε να
αναφέρουμε τον κ. Πανούτσο για τη
τότε προσφορά του όπως και τον Γιώργο
Μάνο τον μηχανικό. Όταν πήραν την
απόφαση για την κατασκευή της πλα-
τείας, ενήργησε με πάθος για την ολο-

κλήρωση της. Έβλεπε τη φυγή μας από
το χωριό για σπουδές ,σαν εξέλιξη για
επιτυχίες και ευημερία

Τονίζω σήμερα ορισμένα πράγματα,
γιατί τότε μου φαινόταν πολύ διαφορε-
τικός. Αντίθετοι, με κοινές όμως από-
ψεις για την ανάπτυξη του χωριού. Με

πείραζε λέγοντάς μου ότι
εμείς συμφωνούμε σε όλα
εκτός από το κόμμα. Όταν
έγινε η πρώτη εκδήλωση της
αδελφότητας στην Αθήνα
ήρθε με τον Παπαγιάννη και
άλλους και με την παρουσία
του γέμισε τις ψυχές μας με
αγάπη και ενότητα των απαν-
ταχού Ροδαυγητών. Ήταν η
βραδιά που η συγκίνηση ρά-
γισε την καρδιά του Φάνη Γε-
ωργίου που έφυγε από τη
ζωή γεμάτος ικανοποίηση για
το γεγονός.

Στη μνήμη του γιού του
Κώστα, δώρισε τη βιβλιο-
θήκη στο χωριό. Επί εποχής
του λειτούργησαν στο χωριό
υπηρεσίες όπως αστυνομικό

τμήμα πλήρες, οι σχολές οικοκυρικών
και ταπητουργίας, το πλήρες αγροτικό
ιατρείο με αγροτικό γιατρό, μαία, νοσο-
κόμα,  ο ΟΤΕ, το ταχυδρομείο, το γυμνά-
σιο.

Υπηρέτησε το θεσμό για περίπου 20
χρόνια και προσωπικά νομίζω άξιζε να
βρεθεί τρόπος για να τον θυμόμαστε. Οι
υπηρεσίες όμως δεν ρώτησαν. Ας είναι.
Εμείς δεν ξεχνάμε!! Ούτε ξεχνάμε την
είσοδο του στην εκκλησία για να ψάλλει
μαζί με τους άλλους ψαλτάδες. Και μπο-
ρεί να ήμουν και τυχερός, αν στο άλλο
ψαλτήρι ήταν ο Φάνης Πλαστήρας. Η
αποθέωση.

Λ ά μ π ρ η ς  Γ ι ώ ρ γ ο ς  - π ρ ό ε δ ρ ο ς -

Πέρασαν τρία
χρόνια από το
χαμό σου.
Έζησες όπως

ήθελες, έφυ-
γες χωρίς να
π ο ν έ σ ε ι ς ,
χωρίς να τα-
λαιπωρηθείς. 
Εμείς συνεχί-

ζουμε τη ζωή μας χωρίς εσένα αλλά
και με σένα.

Με ανείπωτη θλίψη και απέραντη
αγάπη όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά
σου δίνουμε την υπόσχεση ότι δεν θα
σε ξεχάσουμε ποτέ…

Η κόρη σου,
Άντα Παπαβασιλείου

Όλοι τον θυμόμαστε για το αγέρωχο
περπάτημά του, για την επιβλητική του
παρουσία.
Για τους συνομηλίκους του ήταν γνω-

στό ότι ήταν στην φρουρά των Ευζώ-
νων του Γεωργίου Β΄ το 1935. Από
οικογένεια ιερέων με πα-
τέρα παπά, τελείωσε το
σχολαρχείο στα Γιάννενα
και έγινε ιερεύς από τον
Δεσπότη Πρέβεζας Αν-
τρέα.

Θαυμαστή η σεντόρια
φωνή του. Κάθε Κυριακή
γιορτή ακούγονταν η φωνή
του σαν κάλεσμα ενότητας
και αγάπης. Σχεδόν όλοι εί-
χαμε συνδεθεί με αισθή-
ματα χαράς και λύπης μαζί
του. Βαφτίσεις, γάμοι, κη-
δείες κ.λ.π. Μεγάλο ενδια-
φέρον για τους
συγχωριανούς μας που έλειπαν στην
ξενιτιά. Όταν ερχόμαστε στο χωριό μας
ρωτούσε για τον έναν, τον άλλον, για
όλους τους Ροδαυγήτες. Πολύ δυναμι-
κός όταν χρειαζόταν, αλλά γενικά χρη-
σιμοποιούσε χαμηλούς τόνους.
Καρτερικός και υπομονετικός στο προ-
σωπικό του πρόβλημα με την Πρεσβυ-
τέρα, θιασώτης της μόρφωσης για τα
παιδιά του.
Πρωταγωνιστής στη δημιουργία της

πλατείας. Αναφέρομαι στις σκάλες.
Ήταν αυτός που με τη συναίνεση του
έγιναν τα σκαλιά για τη μή πρόσβαση

αυτοκινήτων στο χώρο της. Ήταν η επι-
θυμία της αδελφότητας και προτροπή
την οποία χειρίστηκε με μεγάλη λεπτό-
τητα και την επέβαλε κόντρα στους
ιδιοκτήτες των φορτηγών και λεωφο-
ρείων. Λειτούργησε με διπλωματία  και

ολοκληρώθηκε η αξιο-
θαύμαστη πλατεία. Βοή-
θησε για το μεγάλωμα
της πλατείας του γηπέ-
δου στα πλάγια της εκ-
κλησίας. Έγινε το πρώτο
οικοτροφείο στο παλαιό
κτίριο, σήμερα καφέ-Αθή-
ναιον και συνέβαλε για το
γυμνάσιο.
Απεσύρθη το 1987 αφού

διετέλεσε παπάς στη Ρο-
δαυγή για σαράντα χρό-
νια περίπου. Δεν σβήνει
εικόνα από το μυαλό μου
όταν πρώτος άνοιξε το

χορό «καγκελάρι». Υπήρξε ο αγαπητός
των άλλων ιερέων των διπλανών χω-
ριών μας και η αγάπη τους και ο σεβα-
σμός στο πρόσωπο του δεδομένος.
Σαράντα χρόνια δεν ξεχνιούνται. Οι

υπηρεσίες όμως δεν ρώτησαν για τον
τρόπο που πρέπει να τιμούνται τέτοιες
προσφορές. Ας είναι. Εμείς Δεν ξε-
χνάμε!!
Ούτε ξεχνάμε στην πρώτη εκδήλωση

της αδελφότητας στην Αθήνα τον ενω-
τικό του λόγο και τις ευλογίες του για
την επιτυχία.
Και πιστέψτε με εισακουστήκαν.

Στον Τάσο
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Γενική Συνέλευση και Εκλογές
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής

«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

 Γεραγόρης Βασίλειος . . . . .58 ψήφοι
 Κομζιά Χρυσούλα  . . . . . . . .37 ψήφοι 
 Μάνος Γεώργιος του Ν.  . . .59 ψήφοι
 Μπάζος Λάμπρος . . . . . . . . .20 ψήφοι
 Μπίμπα Σταύρου Μαρία  . . .33 ψήφοι
 Παπαβασιλείου Μαρία  . . . .61 ψήφοι
 Τσάγκας Χρήστος  . . . . . . . .22 ψήφοι
Για την εξελεγκτική Επιτροπή
εξελέγησαν οι:
 Αράπη Αικατερίνη  . . . . . . . .40 ψήφοι
 Θεοχάρης Χρήστος του Γ.  .25 ψήφοι
 Πλαστήρας Βασίλειος  . . . .29 ψήφοι

Στη συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2021, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής "Η Αγία Παρασκευή",
που προέκυψε από τις εκλογές.
       Παπαβασιλείου Μαρία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Πρόεδρος,
       Μάνος Γεώργιος:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Αντιπρόεδρος,
       Μπίμπα Σταύρου Μαρία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Γραμματέας,
       Μπάζος Λάμπρος:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ταμίας, 
       Μέλη: . . . . .Γεραγόρης Βασίλης, Κομζιά Χρυσούλα, Τσάγκας Χρήστος
Ακολούθησε παράδοση - παραλαβή. Η θητεία του νέου ΔΣ είναι τριετής.

Την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 στην
πλατεία της Ροδαυγής και βάσει των
προβλεπόμενων διαδικασιών, έγινε ο

∆ιοικητικός και Οικονοµικός απολογι-
σμός του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρο-
δαυγής για τα πεπραγµένα της
τριετίας και στη συνέχεια έγιναν οι
αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ∆.Σ.
Στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευ-
σης εξελέγησαν οι κκ. Χρήστος Σταύ-
ρος, Χρυσόστομος Τσάγκας του
Ιωάννη και η κα Βασιλική Λεπίδα.

Παρεμβάσεις και χαιρετισμούς απευ-
θύναν στην Γενική Συνέλευση η κα
Χρυσούλα Κομζιά και οι κκ. Σταύρος

Οικονόμου, Χρυσό-
στομος Τσάγκας
του Ιωάννη, Χρή-
στος Σταύρος, Χρή-
στος Αλεξίου, ο
Πρόεδρος της
Αδελφότητας Ρο-
δαυγιωτών Αθηνών
κ. Σπύρος Μάνος
καθώς και ο Πρό-

εδρος της Κοινότητας Θεοφάνης Κί-
τσος μέσω επιστολής λόγω απουσίας. 
Ακολούθησε η έγκριση του Οικονομι-
κού Απολογισμού της τελευταίας
τριετίας και κατά τη διαδικασία των
αρχαιρεσιών ψήφισαν 83 μέλη με μια
λευκή ψήφο. 

Αθλητικές καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΙΩΓΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΟ ΜΑΣ
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΝΤΑ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ!

Τέχνη στη Ροδαυγή
Land art.  Σας στέλνω μερικές φωτο-
γραφίες για να μοιραστώ μαζί σας στιγ-
μές από τις δράσεις τέχνης στον
ποταμό Άραχθο.  Η τέχνη της γης χρη-

σιμοποιεί φυσικά υλικά και τεχνικτά. Ο
καλλιτέχνης καλείται να παρατηρεί και
να μορφοποποιεί. Να αναδεικνύει μετα-
τρέποντας σε κάτι το κάτι. Η φύση είναι
οδηγός. Οι εναλλαγές του χρώματος
είναι βοηθός. Ο μετατροπέας ο άνθρω-
πος. Η χαρά για το δημιούργημά  του
του ανήκει. Όταν το έργο είναι ομαδικό
η χαρά  πολλαπλάσια.  Ως οδηγός της
εικαστικής δράσης βεβαιώνω για τον
ενθουσιασμό που
υπήρχε και  την
αγάπη για τη
δράση  που είναι
φυσική έκφραση
του ανθρώπου.
Σοφία Μπόμπολη 
Όταν ο τόπος εμ-
πνέει!   Ροδαυγή
το χωριό με τις
ορτανσίες και τις
αμέτρητες βου-
νοκορφές. Με
θέα τα Τζουμέρκα
και τον Άραχθο.
Ζωγραφίσαμε μικροί και μεγάλοι με ορ-
γάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρο-
δαυγής "Η Αγία Παρασκευή". Σας
ευχαριστώ όλους για την ευκαιρία να
παραδώσω αυτό το σεμινάριο τέχνης,
που σκοπό είχε μια εικαστική αφήγηση
του τοπίου.   Πραγματοποιήσαμε έργα
μοναδικά, σε επιλογή της οπτικής
θέσης, εξωτερικής παρατήρησης και
χρώματος. Στιγμές γεμάτες δράση που

η Τέχνη προσφέρει ! 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το πρόγραμμα τέχνης στη Ροδαυγή με
θέμα «Τοπιογραφία».  

Με ενθουσιασμό
για την εικαστική
δράση και αποτέ-
λεσμα τη γνώση
μέσα από το
βίωμα δημιουρ-
γήθηκαν περισ-
σότερα από 35
έργα από μικρούς
και μεγάλους
συμμετέχοντες
στο σεμινάριο. 

• Η έναρξη έγινε
στο προαύλιο του
Σχολείου της Ρο-

δαυγής με εισαγωγή στον κόσμο του
σχεδίου και του χρώματος. 

• Τη δεύτερη ημέρα το πρωί έγινε διά-
δραση στον Άραχθο  ποταμό με μια εγ-
κατάσταση εμπνευσμένη από το φυσικό
τοπίο.  

• Την Πέμπτη το  ΠΡΩΙ  στην Ανατολή
Ηλίου πραγματοποιήθηκε αφήγηση:   

«Η Τέχνη με τα
Μάτια της Ψυχής»
από το βιβλίο
ΝΗΡΟΝ ΥΔΩΡ,
εκδ. Οξυγόνο,
της Σ. Μπόμπολη
και με άκουσμα
φλογέρας υποδεχ-
θήκαμε την Ανα-
τολή του Ήλιου
και  ο  Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Ρο-
δαυγής «Αγία
Παρασκευή» απέ-

νειμε βεβαιώσεις συμμετοχής.     
Με τη βεβαιότητα ότι οι συμμετέχον-

τες δημιουργοί και  φίλοι της τέχνης
που είδαν την έκθεση στο περιβάλλον
του ναού  της Αγίας Παρασκευής, ανέ-
δειξαν με την παρουσία τους τις ομορ-
φιές του τόπου ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ. 

Σοφία  Μπόμπολη – εικαστικός

Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλοι του Άμμου
Εορτασμός Αγίου Βησσαρίωνα

Με ιδιαίτερη ευλάβεια
και λαμπρότητα εορτά-
στηκε στις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2021 η μνήμη του
Αγίου Βησσαρίωνος, στο
παρεκκλήσι του Αγίου
Βησσαρίωνος του συνοι-
κισμού  Άμμου.
Μετά τη θεία λειτουργία

ακολούθησε γιορτή, με
τον Σύλλογό μας να προ-
σφέρει τοπικά εδέσματα,

τηγανίτες, πίτες, τσίπουρο
και γλυκά.
Θα θέλαμε να  ευχαριστή-

σουμε από τα βάθη της
καρδιάς μας, όλους τους
παρευρισκόμενους για την
παρουσία τους καθώς και
τον πατέρα Αθανάσιο.
Ευχόμαστε του χρόνου,
απαλλαγμένοι από πάσης
φύσεως μέτρα και περιορι-
σμούς, να γιορτάσουμε την

μέρα αυτή, με χορούς, τραγούδια  και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.
Μετά Τιμής Πολιτιστικός Σύλλογος ‘’Φίλοι του Άμμου’’

Εδώ και πολλά χρόνια πραγματοποιούν-
ται στο χωριό καλοκαιρινές αθλητικές
δραστηριότητες με την καθοδήγηση του
Ροδαυγιώτη γυμναστή και αθλητή Χρή-
στου Ζαρκάδα. Η πρωτοβουλία του έχει
αγκαλιαστεί από χωριανούς και επισκέ-
πτες και έχει καθιερωθεί ως θεσμός
πλέον, που με ανυ-
πομονησία περιμέ-
νουν μικροί και
μεγάλοι φίλοι του
αθλητισμού.
Η φετινή χρονιά,

παρά τα ιδιαίτερα
προβλήματά της
λόγω της πανδη-
μίας  COVID-19, δεν
θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση
στην τήρηση του καθιερωμένου αθλητι-
κού καλοκαιρινού ραντεβού στην πλα-
τεία του χωριού. Η πολύμηνη απουσία
κοινωνικοποίησης, επαφής με φίλους και
αγαπημένες δραστηριότητες άφησε
ισχυρά αποτυπώματα στα παιδιά μας και
μόνο η επιστροφή στην κανονικότητα –
και στα οφέλη του αθλητισμού- βοηθά να
αντιμετωπιστούν οι ψυχοσωματικές και
κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας
στη γενιά αυτή. 
Έτσι την Πέμπτη 12 Αυγούστου το πρό-

γραμμα ξεκίνησε με αγωνίσματα και
αθλητικά παιχνίδια στην πλατεία του χω-
ριού, με πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών
ηλικίας από 3 έως 14 ετών. Συνεχίστηκαν
την επομένη με ποδηλατοβόλτα σε διά-
φορα σημεία του Χωριού ανάλογα με την
ηλικία και κατάληξη στην πλατεία για τα

ποδηλατοπαιχνίδια.
Την Δευτέρα 16 Αυ-
γούστου διεξήχθη
το τουρνουά μπά-
σκετ 3x3 για μι-
κρούς και μεγάλους
στο γήπεδο της
πλατείας και την
επομένη το τουρ-

νουά ποδοσφαίρου
στο γήπεδο των Πιστιανών με την συμμε-
τοχή 3 ομάδων στους μικρούς και 4 ομά-
δων στους μεγάλους, που προέρχονταν
από τη Ροδαυγή, τα Πιστιανά και την
Πλατανούσσα.
Οι αθλητικές δραστηριότητες ολοκλη-

ρώθηκαν την Τετάρτη 18 Αυγούστου με
το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού με
αφετηρία και τερματισμό την πλατεία. Η
συμμετοχή 65 παιδιών όλων των ηλικιών
ήταν εντυπωσιακή! Στόχος του παιχνι-
διού αλλά και όλης της διοργάνωσης
ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά την φύση,
να αγαπήσουν το περιβάλλον, να εξερευ-
νήσουν διάφορα σημεία του Χωριού, να
γνωριστούν, να συνεργαστούν και δια-
σκεδάσουν όλα μαζί.
Οι αθλητικές εκδηλώσεις, που διοργα-

νώνονται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο,
στέφθηκαν από επιτυχία χάρη και στη
συμμετοχή πολλών εθελοντών.

Ελένη Παπαβασιλείου 
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Το Διοικ. Συμβούλιο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ροδαυγής, ευχαριστεί θερμά
τους εθελοντές αιμοδότες, οι  οποίοι
προσήλθαν στην ετήσια  αιμοδοσία στο
ιατρείο του χωριού,  Κυριακή  22 Αυγού-
στου.
Η  συγκινητική αυτή  προσφορά τους

αποτελεί  ύψιστη πράξη ανθρωπιάς ,
πράξη ζωής και πραγματικής αγάπης για
τους συνανθρώπους μας και τους συγ-
χωριανούς μας.
Ο αριθμός των αιμοδοτών φέτος ήταν

ικανοποιητικός και αξίζουν συγχαρητή-
ρια σε όλους αυτούς που στηρίζουν
σχεδόν κάθε χρόνο την κοινωνική και
ανθρώπινη  αυτή δραστηριότητα του
Συλλόγου. Προσήλθαν 20 εθελοντές αι-
μοδότες,  μερικοί εξ αυτών για πρώτη
φορά και ύστερα από ιατρικό  έλεγχο
που προηγήθηκε έδωσαν αίμα  τελικά
15 άτομα, τα παρακάτω:

Αλεξίου Χρήστος του Βασιλείου
Παπαβασιλείου Δημήτριος του Κων.

Πλαστήρας  Παναγιώτης του Νικ.
Γούλας Χρήστος του Κων.

Γιαννούλας  Θεόδωρος του Γεωργίου
Μάρης Ιωάννης του Αναστασίου

Δοσούλας Παναγιώτης του Δημητρίου
Τσάγκας Χρυσόστομος του Ιωάννη
Ζαρκάδας Χρήστος του Στεφάνου

Πλαστήρας  Νικόλαος του Βασ.
Μουργελάς Ανδρέας του Τριάδη

Τάσιου  Μαρίτσα του Χρήστου
Ζιώγας Σωκράτης - Αντώνιος του Βασ.
Βαλιάνη Μιρέλλα - Άντα του Αντωνίου

Μιχαηλούδη  Πασχαλία
(φίλη Ροδαυγής από Σέρρες)

Να σημειώσουμε ότι εάν η αιμοδοσία
γίνονταν πιο νωρίς κοντά στο Δεκαπεν-
ταύγουστο θα είχαμε περισσότερους
αιμοδότες. 

EYΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Ημέρα Περιβάλλοντος στην ΡοδαυγήΗμέρα Περιβάλλοντος στην Ροδαυγή
Η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιου-
νίου. Φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος,
σε συνεργασία με την Κοινότητα, τον
Σύλλογο Γυναικών και τους φίλους
του Άμμου, επέλεξε μία δράση ευαι-
σθητοποίησης για την προστασία του
περιβάλλοντος και ταυτόχρονα προς
όφελος του Χωριού μας.

Καθαρίστηκε η Επαρχιακή οδός σε
όλο το μήκος του κακολάγκαδου
όπου συναντάμε πολλά σκουπίδια
(πλαστικά -χαρτιά) και εσωτερικοί Δη-
μοτικοί δρόμοι.
Επίσης καθαρίστηκε η βρύση στο κα-

κολάγκαδο εξωτερικά από εθελοντές
και εσωτερικά από συνεργείο της
ΔΕΥΑΑ.

Μία ομάδα συμμετείχε στην δράση
καθαρίζοντας μεγάλο τμήμα του
μονοπατιού προς το αρχαίο Αθή-
ναιον στο κολογκάδια.
Τέλος μικροί και μεγάλοι περιποι-
ήθηκαν παρτέρια, φύτεψαν λου-
λούδια σε γλάστρες και σε
ευρυχώρια.
Συγχαρητήρια σε όσες και όσους

χωριανούς συμμετείχαν αλλά και
στην εκπρόσωπο του ορειβατικού
Συλλόγου Ξηροβουνίου και Αράχ-
θου. 

Θεοφάνης Κίτσος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

E-mail: politistikos.rodavgis@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.rodavgi-artas.gr/

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε για όλα τα

μέλη του νέου Δ.Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ροδαυγής Άρτας «Η Αγία Πα-
ρασκευή» το γεγονός ότι την Κυριακή
22 Αυγούστου 2021 τα μέλη του Συλλό-
γου έδειξαν εμπιστοσύνη προς τα προ-
σωπά μας με την ψήφο τους.
Ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε στον
μέγιστο δυνατό βαθμό στις προσδοκίες
τους και να υπηρετήσουμε τους σκο-
πούς του Συλλόγου εργαζόμενοι/ες με
αφοσίωση για τη διαφύλαξη της πολιτι-
στικής κληρονομιάς του τόπου μας
καθώς και για την ανάδειξη αυτής.
  Με εκτίμηση
                       Για  το Δ.Σ.
         Η Πρόεδρος            Η Γ. Γραμματέας
Μαρία Παπαβασιλείου       Μαρία Μπίμπα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις
16 Αυγούστου οι αρχαιρεσίες του
Συλλόγου Κεντρικών Τζουμέρκων
όπου εκλέχθηκε  επικεφαλής ο Αντώ-
νης Κοντός. Στο ευχαριστήριο μή-
νυμα του ανέφερε: Ένα πολύ μεγάλο
ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς
μου, σε όλους τους Τζουμερκιώτες
που σήμερα  με  εξέλεξαν ξανά πρώτο
στις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου Κεν-
τρικών Τζουμέρκων  για την επόμενη
3ετία! Υπόσχομαι πως θα φανώ  αντά-
ξιος στις προσδοκίες τους!

Αρχικά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο "ευ-
χαριστώ" στους κατοίκους του συνοικι-
σμού της Κερασίτσας για την
πρωτοβουλία αυτή, αλλά και τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Ροδαυγής Άρτας που μας
φιλοξενεί σήμερα εδώ στην πλατεία του
χωριού! 
Για εμένα όλα ξεκίνησαν από το Δημο-

τικό Σχολείο Ροδαυγής, εδώ στο χωριό
που βρισκόμαστε. Αν και δυστυχώς δεν
είχαμε εκπαιδευτικούς για καλλιτεχνικά
μαθήματα όπως η μουσική ή τα εικα-
στικά, οι δάσκαλοί μας είχαν φροντίσει
να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο
οποίο είχαμε την ελευθερία να εκφρα-
στούμε και να δημιουργήσουμε έτσι τα
όνειρά μας και τους στόχους μας.

Έπειτα για εμένα ακολούθησε το Μου-
σικό Σχολείο της Άρτας και θέλω να πω
ένα τεράστιο "ευχαριστώ" σε όλους
τους καθηγητές μου, έναν έναν ξεχωρι-
στά, και στο Δημοτικό Ωδείο της Άρτας
για όλη την βοήθεια, την στήριξη και την
εξαιρετική δουλειά τους.
Εύχομαι κάθε παιδί να ακολουθεί πάντα
αυτό που έχει "ερωτευτεί", για εμένα  ο
"έρωτας" αυτός είναι η μουσική, και
θεωρώ πως αυτό είναι και το κλειδί της
επιτυχίας, να ακολουθεί ο καθένας αυτό
που λέει η καρδιά του και να έχει την
στήριξη από τους δικούς του ανθρώ-
πους και όσους τον περιβάλλουν.

Ευχαριστώ πολύ!

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «1ο
Αντάμωμα Ετεροδημοτών» από τον
Δήμο Αρταίων και υπό την αιγίδα της
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας.
Με συγκίνηση και χαρά, η Άρτα υπο-

δέχθηκε το «1ο Αντάμωμα Ετεροδημο-
τών» που διοργάνωσε ο Δήμος Αρταίων
υπό την αιγίδα της Πανηπειρωτικής Συ-
νομοσπονδίας, την Παρασκευή 13 Αυ-
γούστου 2021, στις 20:30, στο Δημοτικό
Θερινό Κινηματογράφο «Ορφέα», τι-
μώντας με μια λιτή εκδήλωση τους ετε-
ροδημότες. Οι οικοδεσπότες της
βραδιάς, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος

Τσιρογιάννης και ο Πρόεδρος της Πα-
νηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Μάκης
Κιάμος, ήταν παρόντες να υποδεχθούν
τους συλλόγους, τους φορείς και τους
ετεροδημότες που ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση. Μεταξύ άλλων, το επί-
σημο παρών έδωσαν μέλη της Πανηπει-
ρωτικής Συνομοσπονδίας, η Θεματική
Αντιπεριφερειάρχης Αναστασία Σίμου,
Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρ-
χοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων,
Πρόεδροι Κοινοτήτων, Πρόεδροι Πολι-
τιστικών Συλλόγων κ.α. Η εκδήλωση πε-
ριελάμβανε παραδοσιακή μουσική, από
την Μουσική Χορωδία «Αγνάντων» και
τους Κωνσταντίνο Λιόντο και Βασίλη
Τριάντη, προβολή ενημερωτικών βίν-
τεο, τοποθετήσεις των παρευρισκόμε-
νων. Στο τέλος της εκδήλωσης, όλοι
δήλωσαν ικανοποιημένοι για την πρω-
τοβουλία και όπως όλα δείχνουν ένας
νέος θεσμός γεννήθηκε στα ηπειρώ-
τικα πράγματα.

«1ο Αντάμωμα Ετεροδημοτών» 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚΑΚΗ
(Ευχαριστήριο κατά την απονομή του Βραβείου)

Αρχαιρεσίες
του Συλλόγου

Κεντρικών Τζουμέρκων

Με λαμπρότητα και χωρίς βροχές το
διήμερο, γιορτάστηκε η επιφοίτηση του
Αγίου Πνεύματος στον πρόσφατα ανα-
καινισμένο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος
στο Σουμέσι.
Την παραμονή τελέστηκε Πανηγυρικός
Εσπερινός και αρτοκλασία. Στη συνέ-
χεια και στο χώρο του καφενείου οργα-
νώθηκε από το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο πανηγύρι με κρασιά, μπύρες,
σουβλάκια και μουσική αναπαραγωγής
χωρίς χορό, σύμφωνα με τα ισχύοντα
κατά της πανδημίας.
Την επομένη, ανήμερα της γιορτής, τε-
λέστηκαν ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία
και  στον προαύλιο χώρο ο Αγιασμός.

Ακολούθησαν ανταλλαγές ευχών, κα-
φεδάκι και  ξανά όπως και την προηγού-
μενη.
Τίμησαν με την παρουσία τους ο Ιερο-

μόναχος Πατήρ Λουκάς, ο οποίος στο
κήρυγμα του αναφέρθηκε στην επιφοί-
τηση του Αγίου  Πνεύματος, οι Ιερείς
Γεώργιος Μέγας, Ιωάννης Καραγιάννης
και Σωτήρης Χριστοδούλου, οι Ιερο-
ψάλτες Ευάγγελος Καραμπάς, Λάμπρος
Ζιανίκας, Σταύρος Οικονόμου και ο νε-
αρός Κώστας Καραγιάννης.
Την Δημοτική Αρχή εκπροσώπησε ο Αν-
τιδήμαρχος ΔΕ Ξηροβουνίου Γιώργος
Μπουκουβάλας.
Ο Εφημέριος Πατήρ Αθανάσιος ευχα-

ρίστησε τους Ιερείς, Ιεροψάλτες, πι-
στούς και τον κ. Αντιδήμαρχο που
τίμησαν με την παρουσία τους την
εορτή της Αγίας Τριάδος και ευχήθηκε
χρόνια πολλά και του χρόνου καλύτερα.
Επίσης ενημέρωσε ότι τα όποια έσοδα
της εκδήλωσης θα χρησιμοποιηθούν
στην αποπεράτωση των εργασιών στον
Ναό της Αγίας Τριάδος.

Του Αγίου Πνεύματος στο Σουμέσι

Mε θρησκευτικό χαρακτήρα και χωρίς κοι-
νωνικά και πολιτιστικά δρώμενα γιορτά-
στηκε και φέτος η μνήμη της προστάτιδας
της Ροδαυγής, Αγίας Παρασκευής.  Την πα-
ραμονή τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός
με αρτοκλασία. Ανήμερα της εορτής  Όρ-
θρος και Θεία Λειτουργία. 
Επίσης το πολιτιστικό δρώμενο "καγκε-

λάρι", λόγω της πανδημίας, δεν πραγματο-
ποιήθηκε όπως και παραδοσιακό πανηγύρι.

Εορτασμός Αγίας Παρασκευής

Το Ημερολόγιο
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής Άρτας

"Η Αγία Παρασκευή" για το 2022 
με θέμα τη "Ροδαυγή"

ετοιμάζεται... 
Πρόσκληση συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι
γεννήθηκαν, ζουν, εργάζονται ή επισκέφθηκαν τη Ροδαυγή. 

Στείλτε υλικό (φωτογραφία ή ζωγραφική).   
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

και κερδίστε μια θέση στο ημερολόγιο!
Τα έργα θα επιλεγούν με κριτήριο

να αποτυπώνεται σε αυτά ο χαρακτήρας της Ροδαυγής. 
Προθεσμία αποστολής του υλικού έως 30 Οκτωβρίου 2021,

μέχρι 3 έργα ο καθένας.
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Μικρά ταξίδια -  Από τη δημοσιά στο Μπέσικο 
της Παναγιώτας Π. Λάμπρη

http: / /users.sch.gr/panlampri /συνέχεια από το φύλλο 161
Αντίκρυ από το σπίτι της ξαδέλφης,

στην άκρη του δρόμου και στην αρχή
ενός άλλου χωραφιού, υπήρχε μια απι-
διά που ’κανε κάτι απίδια μούρλια! Ήταν
δικιά μας; Όχι! Το πώς γνωρίζω τη γεύση
τους δεν έχει να κάνει με κάποια λαθρο-
χειρία! Είπαμε, αυτή απαγορευόταν! Τα
απίδια αυτά τα γευόμασταν, γιατί μας τα
’φερνε μες στον τορβά της – ιερό το
χώμα που τη σκέπασε – η μικροκαμω-
μένη και καλοσυνάτη θεια Πανάγιω, η
οποία, κάθε που ωρίμαζαν, περνούσε
από το σπίτι και μας φίλευε. Την αγαπού-
σαμε πολύ αυτή τη θεια, η οποία, όταν
την κερνούσαμε γλυκό του κουταλιού
και δροσερό νεράκι, μας ευχόταν εγ-
κάρδια «Καλή πρόβα!». Αγράμματη
καθώς ήταν, την πρόοδο την είχε πιάσει
τ’ αυτί της ως πρόβα! Εμείς την ευχαρι-
στούσαμε εγκάρδια, χωρίς να τη διορ-
θώνουμε. Όχι γιατί δεν θέλαμε να μάθει
να λέει σωστά τη λέξη, αλλά επειδή μας
άρεσε πολύ να την ακούμε να μας εύχε-
ται εκ βαθέων εκείνο το «Καλή πρόβα!»,
το οποίο, μαζί με το ρυτιδιασμένο πρό-
σωπο και το αγαθό βλέμμα της, με συγ-
κίνηση θυμάμαι. 
Μερικά μέτρα πιο κάτω από την απιδιά,

ο δρόμος, πάντα κατηφορικός, αποτελεί
μια όμορφη δίοδο ανάμεσα στο κατα-
πράσινο τοπίο. Απ’ αυτό το σημείο μέχρι
την πηγή, αν εξαιρέσεις τις ανθρώπινες
παρεμβάσεις, το φυσικό περιβάλλον πα-
ραμένει σχεδόν αναλλοίωτο. Από την
αριστερή μεριά πάνω στις σχισμές των
αρχέγονων βράχων ζουν ακόμα πουρνά-
ρια, που άλλες από τις ρίζες τους κρέ-
μονται γυμνές, ζητώντας, λες, βοήθεια,
κι άλλες, προφανώς οι περισσότερες,
είναι βυθισμένες στην πετρώδη γη ανα-
ζητώντας θρεπτικά συστατικά και νερό.
Ανάμεσα στα πουρνάρια, τα οποία
στεφα-νώνουν τα βράχια και κάτω απ’
αυτά, στην απότομη κλίση του εδάφους,
αναπτύσσονται μικρότερα σκιόφιλα
φυτά, ενώ δεξιά μέχρι όπου βλέπει το
μάτι απλώνεται η ρεματιά, η οποία φιλο-
ξενεί την πηγή Μπέσικο. Λίγο πιο κάτω,
άλλα βράχια κρέμονται αριστερά, σε με-
γαλύτερο ύψος από τα προηγούμενα,
αλλά όχι ιδιαίτερα απειλητικά, αφού τα
πανύψηλα πλατάνια, τον καιρό που είναι
ντυμένα με φυλλώματα, βέβαια, ημε-
ρεύουν τον τόπο και κρύβουν τους από-
τομους καρστικούς σχηματισμούς τους.

Το αγνάντεμα του τοπίου σ’ αυτό το ση-
μείο και σ’ όση ανομοιογενή ακτίνα πε-
ριφέρεται το βλέμμα, αποτελεί εκλεκτή
εμπειρία. Η θέαση των υψηλών πλατά-
νων προκαλεί δέος, ενώ το περιφερό-
μενο βλέμμα ελκύεται από τα βρύα και
τις μικρές φτέρες που φύονται στους
κορμούς τους, αναδεικνύοντας και σ’
αυτή την περίπτωση τον τρόπο, με τον
οποίο η φύση κοσμεί τα εαυτής. Όσο για
τους κλώνους τους, αυτοί αίρονται προς
τα πάνω αναζητώντας φως και σπάνια
επιτρέπουν μέσα από τα φυλλώματά
τους να δεις μια χούφτα ουρανό. Τα
υδρόφιλα πλατάνια κυριαρχούν σχεδόν
ως μονοκαλλιέργεια στη ρεματιά, στις
υπώρειες της οποίας μπορείς να διακρί-
νεις εδώ κι εκεί πουρνάρια ή καρυδιές.
Της προσοχής, μάλιστα, δεν διαφεύγουν
οι αναρριχημένοι στους κορμούς και σε
κλαδιά των δέντρων αειθαλείς κισσοί, οι
οποίοι, ειδικά τον χειμώνα, δίνουν ιδιαί-
τερο τόνο πρασινάδας στο τοπίο, ενώ με
τους σφαιρικούς μαύρους σπόρους
τους γίνονται πόλος έλξης για όσα
πτηνά τους αγαπούν. 
Και η πηγή, στο σύνολό της, αποτε-

λούσε ένα εναρμονισμένο με το περι-
βάλλον αρχιτεκτόνημα, το οποίο
διακρινόταν από λιτή αρχοντιά. Χτι-
σμένη με μαύρες σχιστολιθικές πέτρες,
είχε δύο μεταλλικούς κρουνούς, όπου
έσβηναν για χρόνια άνθρωποι κι άνθρω-
ποι τη δίψα μας! Το νερό της, ζείδωρο
αγαθό για τους ανθρώπους, για τα ζων-
τανά, για τον νερόμυλο, για τα χωράφια,
πήγαζε από τα σπλάχνα της γης κι αφού
επιτελούσε την αποστολή του, όσο απέ-
μενε, έσμιγε μετά από μακρύ ταξίδι με
τα νερά του μαγευτικού, θορυβώδους
Αράχθου. 
Τώρα, κάθε φορά που περπατώ στον

ίδιο δρόμο, αναπολώ στιγμές αλλοτινής
ζωής, στήνω μπροστά μου σκηνικά σαν
και κείνα, τα οποία έζησα κάποτε, και πα-
ρατηρώ, άλλοτε με θλίψη κι άλλοτε με
αποδοχή, όσα έχουν αλλάξει στο πέρα-
σμα του χρόνου. Δεν λυπάμαι για τις
αναπόφευκτες αλλαγές που αυτός φέρ-
νει, αλλά για κείνες που οι άνθρωποι
αλόγιστα έχουν προκαλέσει. Κάποια
αφορά στην πηγή. Αχ! αυτή η πηγή! πόσο
με πληγώνει! Έχει χάσει παντελώς την
ταυτότητά της, αφού καταστράφηκε εκ
θεμελίων και έχει αντικατασταθεί από

άλλη, κατασκευασμένη από πέτρες υπό-
λευκου χρώματος και μ’ άλλη αρχιτεκτο-
νική αντίληψη. Καθώς, μάλιστα, οι
γυναίκες δεν φτάνουν πλέον ως εκεί,
για να κάνουν την πλύση των κάθε εί-
δους σκουτιών, η πηγή δεν υποφέρει
μόνο από μοναξιά, αλλά κι από εμφανή
για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου
παραμέληση, ενώ η γούρνα, στην οποία
εκείνες ξέπλεναν τα σκουτιά τους, ως
άχρηστη, καταστράφηκε. Ίχνος της δεν
έχει απομείνει! Λες και δεν ήταν μέρος
της ζωής και της παράδοσης του τόπου
μας, λες και πέρασαν αιώνες από την
ύπαρξή της! 
Κι ο νερόμυλος, πιο κάτω, μαζί με την

κάναλη, η οποία οδηγούσε το νερό σ’
αυτόν και τον έθετε σε λειτουργία, απο-
τελούν μια ενδιαφέρουσα λαϊκή αρχιτε-
κτονική έκφραση στην καρδιά της
ρεματιάς. Με την αρμονική τους συνύ-
παρξη άλεσαν για χρόνια γεννήματα και
γεννήματα και συνέβαλαν στην ανά-
πτυξη κοινωνικών σχέσεων και στη δη-
μιουργία πολιτιστικών αγαθών. Βέβαια,
η σημερινή εικόνα τους αποπνέει ερη-
μιά και εγκατάλειψη, ενώ δύσκολα μπο-
ρείς να πεις ότι αποτελεί όλες τις μέρες
του χρόνου προσιτό σημείο επίσκεψης.
Μικρές παρεμβάσεις, πριν μερικά χρό-
νια, έσωσαν τον μύλο από την κατάρ-
ρευση, όμως, ακόμα και τώρα, με μια
γενναία αναπαλαίωση, θα μπορούσε ν’
αποκτήσει λίγη από την παλιά αίγλη του,
ακόμα και χρηστικός να γίνει, και οπωσ-
δήποτε ν’ αποτελέσει, όπως και παλιά,
κόσμημα της ρεματιάς. Και τούτο, διότι
η ρεματιά του Μπέσικου δεν διακρίνεται
μόνο για το υπέροχο φυσικό της τοπίο,
αλλά έρχεται από το παρελθόν φορτω-
μένη με τη ζωή αρίφνητων προγόνων, οι
οποίοι έδρασαν με ποικίλες αφορμές
στους κόλπους της, ενώ το εναρμονι-
σμένο, με τις όποιες εξαιρέσεις, αρχιτε-
κτονικό σύνολο – ας προσθέσουμε σ’
αυτό και τον λιθόχτιστο λάκκο, όπου
συλλεγόταν νερό για το πότισμα κτημά-
των – που αναπτύσσεται στον κορμό
της, την καθιστά χώρο περιπάτου, χώρο
αναψυχής και χώρο γνωριμίας με το πα-
ρελθόν και το παρόν του τόπου. Με μία
υποσημείωση, η οποία λέει πως οι ιθύ-
νοντες έχουν ολιγωρήσει στο να την κά-
νουν για πολλούς λόγους ελκυστική και
οφείλουν, κάνοντας τις αναγκαίες επι-

μελημένες ενέργειες και παρεμβάσεις –
υπάρχουν ανάλογα παραδείγματα στην
πατρίδα μας – να την αναδείξουν ως ση-
μείο ουσιαστικής αναφοράς για την πε-
ριοχή. 
Οπωσδήποτε η διάνοιξη, η αρχική τσι-

μεντόστρωση και η τωρινή ασφαλτό-
στρωση του δρόμου, ώστε να κινούνται
οι άνθρωποι άνετα με τα τροχοφόρα ή
πεζοί, υπήρξε αναγκαία συνθήκη, η
οποία, όσο κι αν αλλοίωσε κάποια σημεία
στις άκρες του, δεν συνιστά λόγο για
μεμψιμοιρίες και άλλα όμοια. Η φύση,
άλλωστε, όπως μόνο αυτή γνωρίζει να
το κάνει, φρόντισε να καλύψει με τον
καλύτερο τρόπο τα σημεία που αρχικά
έχασκαν από το μηχάνημα που προέβη
στη διάνοιξη. Και σε συνάρτηση με τα
δώρα της φύσης, περνούν μπροστά από
τα μάτια μου πολλοί γνώριμοι άνθρωποι,
οι οποίοι διάβηκαν τον δρόμο λόγω των
αναγκαίων καθημερινών μετακινήσεών
τους ή προκειμένου να συνοδεύουν εν
πομπή αγαπημένα πρόσωπα στο ξεκί-
νημα της καινούργιας τους ζωής, σε βα-
φτίσια και γάμους, στον πηγαιμό για
πρώτη φορά στο σχολείο ή στο τελευ-
ταίο τους ταξίδι. 
Μ’ όλα αυτά στο βλέμμα, σκέφτομαι

όλους εκείνους που έφυγαν για το επέ-
κεινα, όσους ξενιτεύτηκαν και σπάνια
πια τον διαβαίνουν, και χαίρομαι μ’
όσους ακόμα καθημερινά τον χρησιμο-
ποιούν, που κι αυτοί μέρα με τη μέρα λι-
γοστεύουν! Βέβαια, όταν ο καιρός είναι
καλός και κυρίως τα καλοκαίρια, ο δρό-
μος δέχεται περισσότερους επισκέπτες,
συχνά παιδιά και νέους, που φτάνουν ως
το Μπέσικο, για ν’ απολαύσουν τη δρο-
σιά του παχιού ίσκιου και του νερού της
πηγής. Κι εγώ πολλές από τις φορές που
επιστρέφω στην πατρώα και τη μητρώα
γη, φθάνω ως εκεί, μόνη ή με φίλους,
για να θυμηθώ ή για να τους μιλήσω για
όσα η βαθύσκιωτη ρεματιά συνιστά για
μένα. Κι όταν μακριά είμαι, δεν είναι
λίγες οι φορές που ο δρόμος από τη δη-
μοσιά ως το Μπέσικο, παίρνει ζωή μέσα
από τη σκέψη και την πένα μου, έτσι,
όπως κι άλλα πράγματα που αγάπησα και
συνδέονται με αληθινές στιγμές ζωής! 
Γλωσσάρι
*μούγκρος (ο) τρυφερός βλαστός πουρναριού 
*παπαδίτσες (οι) μικρό καλαμπόκι ψημένο, pop
corn

‘’ΤΟ ΑΡΤΙΝΟ ΛΑΪΚΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ” το νέο βι-
βλίο του Ροδαυγιώτη συγγραφέα, Γιώργου
Κομζιά, ανέλαβε να παρουσιάσει ο Πολιτι-
στικός – Λαογραφικός – Εξωραϊστικός
Σύλλογος «Το Σκοπευτήριο», το βράδυ

του Σαββάτου 10 Ιουλίου. Μια πολύ καλή
διοργάνωση από το μέλη του ΔΣ του Συλ-
λόγου που άφησε τις καλύτερες εντυπώ-
σεις σε όσους βρέθηκαν εκεί. Η έκδοση
αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρό-
νιας προσπάθειας, έχει ως σκοπό, αφ’ ενός
μεν την καταγραφή και διάσωση του μου-
σικοχορευτικού ιδιώματος του νομού
Άρτας, όπως το βίωσαν και το θυμούνται
οι γηραιότεροι κάτοικοι του νομού κι αφ’
ετέρου να εμφανίσει τα χορευτικά δρώ-
μενα και να τα αναδείξει συστηματικά ως
κυρίαρχα τελετουργικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα, ενταγμένα στο σύνολο των
κοινοτικών δράσεων. Επιθυμεί να λειτουρ-
γήσει προσθετικά στην ήδη ελλιπή βιβλιο-
γραφία μελέτης του χορευτικού
φαινομένου στον νομό, και να το αναδεί-
ξει ως χορευτική δράση μέσα σε τοπικά
κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια. Τον συν-
τονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιο-
γράφος και συγγραφέα Χρήστος Μέγας ο
οποίος με πολύ γλαφυρό τρόπο μίλησε και

για το «Χοροστάσι» Οι ομιλητές προσέδω-
σαν ποιότητα στην εκδήλωση με την θεμα-
τολογία που ανέπτυξαν σχετικά με τα
γραφόμενα. 
Σε σημείωμά του ο συγγραφέας αναφέρει:

«Τώρα που, ύστερα από ένα μακρύ
ερευνητικό ταξίδι (επιτόπια και βι-
βλιογραφική έρευνα), κατάφερα να
φέρω σε πέρας αυτό το βιβλίο
(κακό, μέτριο ή καλό, εσείς θα το
κρίνετε), νιώθω απόλυτα ευτυχισμέ-
νος και συνάμα περήφανος, καθώς,
παρ’ όλες τις δυσκολίες που έχει
ένα τέτοια εγχείρημα, μπόρεσα κι
έφτασα στο τέλος, γιατί, ‘’ο άνθρω-
πος που πιστεύει ό,τι κάνει, ζει όρ-
θιος με την ψυχή του‘’ (Ευάγ.
Παπανούτσος). Πόσο γρήγορα,

όμως, περνούν τα χρόνια και πόσο γρή-
γορα κυλά η ζωή κι είναι το παρελθόν μας
μια θλιβερή γραμμή από σβησμένα κεριά
που όλο μεγαλώνει. Κάθε φορά, με πόση
νοσταλγία στρεφόμαστε στις αναμνήσεις
και στο παρελθόν μας, καθώς από αυτό
αντλούμε τις πιο ευχάριστες στιγμές της
ζωής μας!». 
(**Απόσπασμα από Ηχώ Άρτας)
Στο ευχαριστήριο μήνυμα στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ο συγγραφέας ανέφερε:
‘Φίλοι  μου,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω
τους  συντελεστές  της  εκδήλωσης  κι
όλους  εσάς  που  με  τιμήσατε  με  τον  ερ-
χομό  σας,  στην  παρου-
σίαση  του  βιβλίου  μου    
‘’Το  Αρτινό  λαϊκό  χορο-

στάσι‘’,  που  έγινε  στον
αύλειο χώρο του  Πολιτιστι-
κού – Λαογραφικού – Εξω-
ραϊστικού  Συλλόγου  ‘΄Το
Σκοπευτήριο‘’,  το  Σάββατο
10  Ιουλίου  2021.  Το  βι-

βλίο  αυτό  όφειλα  να  το  γράψω,  για  να
φωτίσω  μια  πλευρά  της  μουσικοχορευ-
τικής  παράδοσης  του  νομού  Άρτας,  η
οποία  μέχρι  σήμερα  δεν  είχε  αγγιχθεί.
Η  προσοχή  και  το  ενδιαφέρον  που  δεί-
ξατε,  αλήθεια,  με  συγκίνησε. Για  την
πραγματοποίηση  της  εκδήλωσης,  λοιπόν,
ευχαριστώ  θερμά: 
Το  Δ.Σ  του  Πολιτιστικού – Λαογραφικού
– Εξωραϊστικού  Συλλόγου  ‘’Το  Σκοπευτή-
ριο‘’  για  την  πρωτοβουλία  του  να  ανα-
λάβει  την  οργάνωση  της  εκδήλωσης.
Τον  Δημοσιογράφο  και  Συγγραφέα  κ.
Χρήστο  Μέγα  και  συντονιστή  του  προ-
γράμματος  για  την  συμμετοχή  του  και
για  τον  γλαφυρό  τρόπο  παρουσίασης
της  εκδήλωσης. Όλους  τους  εξαιρετι-
κούς  ομιλητές  που  με  το  ιδιαίτερο
ύφος  του  ο  καθένας,  προσέδωσαν  ποι-
ότητα  στην  εκδήλωση  με  την  θεματο-
λογία  που  ανέπτυξαν  σχετικά  με  τα
γραφόμενα  του  βιβλίου  μου,
Κυρίους/κα:
• Κονταξή  Κωνσταντίνο,  Τέως  Επίκ.  Κα-
θηγητή  Λαογραφίας  Πανεπιστημίου  Δυτ.
Μακεδονίας
• Κοκκώνη Γεώργιο, Αναπλ. Καθηγητή
Τμήματος  Μουσικών Σπουδών  Παν.  Ιωαν-
νίνων
• Ευθυμίου  Λάμπρο, Εθνομουσικολόγο
• Καρανικόλα – Τσουβέλα Ελένη, Εκπαι-
δευτικό,  dr Λαογραφίας  Πανεπ.  Δυτικ.
Μακεδονίας

Ιδιαίτερη  στιγμή  της  εκδήλωσης  ήταν  κι
η  απαγγελία  κειμένων  από  τη  Ζωή
Μπαρτζώκα  κι  απόδοση  μουσικών  κομ-
ματιών  της  τοπικής  μας  παράδοσης  από
τους  μουσικούς  Φλούδα  Γεώργιο  (βιολί),
Σωτηρίου  Δημήτριο  (κιθάρα)  και  Γεωρ-
γίου  Γεώργιο  (Ντέφι)  και  τους  ευχαρι-
στώ  θερμά.
Επίσης  ευχαριστώ  θερμά  για  την  παρου-
σία  τους:
• Την  κα  Τζένη  Ταμπραντζή – Κοίλια,  επι-
κεφαλής  της  παράταξης  ‘’Δημοτική  Ανα-
γέννηση‘’ και τους δημοτικούς
Συμβούλους  της  παράταξής  της
• Καραμπίνα  Αντώνιο,  Πρόεδρο  Κοινότη-
τας  Δ.  Αρταίων.
• Μάνο  Γεώργιο,  μέλος  του  Συμβουλίου
Τοπικής  Κοινότητας  Ροδαυγής  και  μέλος
του  του  Δ.Σ.  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Ρο-
δαυγής  ''Η  Αγία  Παρασκευή''.
• Κοτσιάνη  Κωνσταντίνο,  εκπρόσωπο  του
Πυροσβεστικού  σώματος  Ελλάδος
• Τους  εκπροσώπους του  Πολιτιστικού
Λαογραφικού  Συλλόγου  ‘’Η  Κωστηλάτα‘’.
• Και  φυσικά  όλους τους  επισκέπτες  της
εκδήλωσης  που  ξεπέρασε  κάθε  προσδο-
κία,  γεμίζοντας  ασφυκτικά  αύλειο  χώρο
του  Συλλόγου  το  ‘’Σκοπευτηριο‘’.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα  ήθελα να  απευ-
θύνω  και  στα  τοπικά  μέσα  επικοινωνίας:
Εφημερίδα  ‘’Άποψη‘’  και  τον  εκδότη  της
κ.  Γιάννη  Καϊντάση  για  την  παρουσία
του  και  το  ARTTV  για  την  τηλεοπτική
κάλυψη  της  εκδήλωσης.
Σας  ευχαριστώ  λοιπόν  όλους  από  βά-
θους  καρδιάς.
***Όσοι  από  τους  φίλους  επιθυμούν  να
προμηθευτούν  το  βιβλίο  μπορούν  να
απευθύνονται  σε  μένα,  είτε  με  μήνυμα
στο  messenger,  είτε  με  μήνυμα  στο  mail.
(gkomzias@gmail.com)

Παρουσίαση του νέου β ιβλ ίου του Γ ιώργου Κομζ ιά
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ΡΟΔΑΥΓΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ιωάννινα
Φρίξος Κ. Παπαλάμπρης
Δικηγόρος
Δωδώνης 13
Τηλ. 2651036211-6977194179
΄Αρτα
Αναστασία Η. Πάνου
Τεχνικό Γραφείο
Κοσμά Αιτωλού 14
Τηλ. 2681022348-6974944381
Logistics-Μεταφορές
Αποθηκευτικός χώρος
Τσάγκας CKD
Τηλ. 2681027433-6977420549
Γιώργος Μ. Σιαφαρίκας
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τηλ: 6947445250
email: giorgossiaf@gmail.com
΄Αδειες, ανακαινίσεις, κτηματολόγιο,
τοπογραφικές εργασίες, πρόγραμμα
εξοικονομώ κατ΄οίκον
Φιλιππιάδα
Γεωργάνος Γρ. Νικόλαος
Αλουμινοκατασκευές
Γέφυρα Καλογήρου 
Τηλ. 26873024657
Γεώργος Αριστείδη Μάνος
Καφενείο-Μπιλιάρδα «Η Ροδαυγή»
Αβέρωφ 8 Φιλιππιάδα
Τηλ.: 2683022151
Σπανάκης Γεώργιος
Γενικός Γιατρός
28ης Οκτωβρίου και Μελίνας Μερκούρη
Τηλ. 2683301149-6980516920
Πάτρα
Zacks Nails - Κρόκου Γιολάντα
Παντανάσσης 60, Πάτρα, 3ος όροφος
Τηλ.2613 029215, 6946 052777
Facebook: Zacks.nails
Instagram: zacks.nails
Αθήνα
ΚΤΗΜΑ ΛΕΧΟΥ
Ένα κτήμα 6 στρεμμάτων για να μοιρα-
στείτε τις ιδιαίτερες στιγμές σας και να
μείνουν αξέχαστες οι στιγμές σε όλους.
Τηλ. 6944329819
Αρετή Οικονόμου
Δικηγόρος
Διδότου 38
Τηλ. 2103632937-6944796880
Ελένη Π. Πλαστήρα
Δικηγόρος
Τηλ. 6972776883
Ιωάννης Ε. Μαυροδημητράκης
Ειδικός Καρδιολόγος
Πατησίων 378 & Κ. Θεοτόκη 2
΄Ανω Πατήσια
Τηλ. 2130280637-6945794072
Πλαστήρα Θ. Χριστίνα
Ιατρός Νευρολόγος
Τηλ. 6948521819
Δήμητρα Κωνσταντίνου Γεωργογιάννη
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, MSC
Ακαδημίας 81, Αθήνα
Τηλ. 6978084699
Γεώργιος Σύρρος
Συνεργείο-Φανοποιείο-Βαφείο
Ανακατασκευές-Διεκπεραίωση ζημιών 
μέσω ασφαλιστικών εταιρειών
Κλεισθένους 234, Γέρακας Αττικής
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

7

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη
αν δεν δώσουμε τα μέσα  στις υποστε-
λεχώμενες δασικές υπηρεσίες να κά-
νουν τη δουλειά τους. Η καταστολή για
να μπορέσει να αποδώσει, όσα μέσα και
να της δώσουμε πρέπει να βοηθηθεί
από την πρόληψη που έχει να κάνει με
τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων,
τη μείωση της καύσιμης ύλης, τη διε-
ρεύνηση των αιτιών και την εφεύρεση
λύσης σε τοπικό επίπεδο και γενναίες
πολιτικές αποφάσεις. 
Πρόληψη, καταστολή, αποκατάσταση

πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Αυτή τη
στιγμή νομικά υπεύθυνη για την πρό-
ληψη είναι η Δασική υπηρεσία, για την
καταστολή η Πυροσβεστική, θα πρέπει
να συνεργαστούν στο ίδιο τραπέζι με
την Πολιτική Προστασία.
Μεταφέροντας το θέμα στην τοπική

μας κοινωνία, ρωτάω τι πραγματικά γί-
νεται; Tι μέριμνα έλαβε η κοινότητα, τι
μέτρα έλαβε ο Δήμος και σε ποιες
ενέργειες έχει προβεί η Δασική Υπηρε-
σία; Τι σχεδιασμός υπάρχει από την πο-
λιτική προστασία;
Εξήντα χρόνια χρειάστηκε για να γίνει
αυτό το δάσος. Μια στιγμή για να κατα-
στραφεί. Σοβαρό θέμα αυτό, πρόεδρε
της κοινότητας και κοινοτικοί σύμβου-
λοι. Η κλιματική αλλαγή θα φέρει μεί-
ωση των υδάτινων πόρων. Τι
σχεδιάζεται για αυτό; Για πόσιμο και για
πότισμα καλλιεργειών. Σκεφτείτε και τη
μεταφορά από το ποτάμι.
Για τον τουρισμό έχουμε αναφερθεί

πολλές φορές. Πρέπει να εκμεταλλευ-
τούμε τη φυσική ομορφιά του τοπίου.
Για το δρόμο προς τα Τζουμέρκα δεν
βλέπω καμία παρέμβαση στην περιφέ-
ρεια και στα μελλοντικά της προβλή-
ματα. Δεν παλεύουμε για την
παραχώρηση δασικών εκτάσεων, για
την καλλιέργεια ειδικών παραγωγών
μέσω κοινοτικής επιχείρησης αγροτι-
κού συλλόγου. Καστανιές καλλιέργειας
με πρόγραμμα, βιολογικές καλλιέρ-
γειες βοτάνων κλπ. Μπορούν να γίνουν
πολλές προτάσεις από τους επιστήμο-
νες ειδικούς για το χώρο μας, ώστε το
χωριό να αυξήσει την παραγωγικότητα
του και τα έσοδα του. Έχουν γίνει ελά-
χιστες οι θέσεις δημοσίου και η μείωση
της ανεργίας θέλει άλλες σκέψεις πια.
Πρέπει να δοθεί η μάχη για να μείνουν
οι νέοι στο χωριό
Αυτά και άλλα πολλά, πρόεδρε και κοι-
νοτικοί σύμβουλοι, βάζουν τον πήχη
ψηλότερα και το άθλημα λέγεται άλμα
εις ύψος και όχι άλμα με τον πήχη στο
έδαφος. Μη παγιδεύεστε ότι ο Δήμος
θα ενεργήσει για εσάς. Στο μεγαλύτερο
χωριό οφείλετε να είστε πρωταγωνι-
στής της ανάπτυξης και θα πρέπει δε να
συμπεριλαμβάνεται και τα διπλανά
χωριά Πιστιανά, Σκούπα Δαφνωτή, για
να δημιουργήσετε τον άξονα του Ξηρο-
βουνίου. Θα πρέπει να μιλάτε και για
δρόμο παράλληλο ή πέριξ του ποταμού
– λίμνης. Και κρίμα μια και το θυμήθηκα
το συγκρότημα Αράχθεια μήπως χρει-
άζεται βοήθεια οδική γιατί μπορεί να
προσφέρει εναλλακτική λύση διαβίω-

σης άλλης μορφής πρωτότυπης για την
περιοχή μας.
Και έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Την

ανάδειξη των αρχαίων στο Κακολάγ-
καδο .Ελπίζω να είμαι αντικειμενικός.
Υπάρχει η μελέτη και αξιολόγηση της
αρχαιολόγου Παπαβασιλείου, συγχω-
ριανή μας την οποίαν ευχαριστούμε και
συγχαίρουμε για την επιστημονική της
εκτίμηση και προσπάθεια. Από πλευράς
αρχαιολογικής υπηρεσίας καμία επί-
σημη ανακοίνωση, κανένα άλλο ενδια-
φέρον, καμία μελέτη ή πρόταση.
Μήπως δεν τους ενδιαφέρει; Μήπως
δεν το αξιολόγησαν σωστά; Χρειάζεται
πίεση  εκ μέρους όλων μας. Του πολιτι-
στικού Συλλόγου της κοινότητας, της
αδελφότητας, της εφημερίδας. Δεν ση-
κώνουμε το θέμα ψηλότερα μήπως και
υπάρχει ενδιαφέρον; Τι προσπάθειες
έχουν γίνει; Ενοχλήθηκε πότε η υπηρε-
σία, το υπουργείο πολιτισμού, έγιναν οι
απαραίτητες αιτήσεις ή διαμαρτυρίες ή
ό,τι άλλο χρειάζεται; Μήπως κάποιοι
προβάλλονται πίσω από προσπάθεια της
επιστήμονος και τίποτα άλλο. Όλοι εί-
μαστε στη διάθεσή τους. Και επειδή η
κυρία Παπαβασιλείου το επιβεβαιώνει
γιατί δεν ενδιαφέρεται η υπηρεσία Αρ-
χαιολογίας της Άρτας;
Ξεκινήστε λοιπόν να διεκδικείτε. Τί-

ποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα. Τί-
ποτα δεν πρόκειται να μας χαρίσουν.
Θα επανέλθουμε αγωνιστικά και με

αγάπη για τον τόπο μας.
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Έφυγε από τη ζωή ο γιατρός Χρήστος Χουλιάρας
Μεγάλη  η προσφορά του στη Ροδαυγή

Σε ηλικία 91 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή ο δια-
κεκριμένος γιατρός, καρδιολόγος Χρήστος Χουλιάρας,
στο Γ. Νοσοκομείο Άρτας, την 3η  Ιουλίου 2021.
Ο Χρήστος Χουλιάρας ήταν ένας  εξαίρετος άνθρωπος,

διακεκριμένος επιστήμονας, απλός και σοβαρός στην δου-
λειά του, ο οποίος  διακρίθηκε  για το ήθος του,  την προ-
σφορά του στην τοπική κοινωνία και κέρδισε επάξια την
εμπιστοσύνη των αρτινών πολιτών.  
Ο Αρτινός γιατρός άφησε τη σφραγίδα του  στην Κοινό-

τητα της Ροδαυγής, που αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία για
το έργο  του και την προσφορά του σ΄αυτόν τον τόπο.
Υπηρέτησε το ιατρείο της Ροδαυγής (Νησίστα Ν.Ε. τότε),
σε μια δύσκολη μεταπολεμική εποχή, που πρωτολειτούρ-
γησε, ως αγροτικός ιατρός από το 1958 έως το 1962.
Με  δικές του ενέργειες  κατάφερε να  αναβαθμιστεί το
ιατρείο  από απλό, σε πλήρες ιατρείο δηλ. Υγειονομικός
Σταθμός με κρεβάτια,  μαία και νοσοκόμα, αλλά στη συνέ-
χεια λειτούργησε μόνο ως Αγροτικό Ιατρείο. 
Διακρίθηκε για την εφαρμογή  προγραμμάτων Δημόσιας

Υγιεινής και για το λόγο αυτό έτυχε επαίνου  από το τότε
Νομαρχιακό Συμβούλιο Άρτας και από τη Διεύθυνση  Υγι-
εινής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Συγκεκριμένα
κατάφερε με τη συνεργασία των κατοίκων της Ροδαυγής
να κατασκευαστούν τουαλέτες σε κάθε σπίτι, κάτι πολύ
σημαντικό για την εποχή εκείνη και τρεις  υπαίθριες χτι-
στές και σκεπαστές  βρύσες, η μία εξ αυτών  στην πλατεία
το 1962.
Με τη μαία Ευαγγελία Σβηνέλη, (μετέπειτα σύζυγό του)

και τη νοσοκόμα Νίκη Σακκά  κάτω από δύσκολες καιρικές
συνθήκες  πήγαιναν σε απομακρυσμένες περιοχές του χω-
ριού  και σε διπλανά χωριά (Πιστιανά, Σκούπα και Φανερω-
μένη)  για εξέταση αρρώστων  και για να ξεγεννήσουν
γυναίκες στα σπίτια. Υπόψη ότι το χωριό τότε είχε πάνω
από 900 κατοίκους μόνιμους, αφού δεν είχε ξεκινήσει η
μετανάστευση και οι περισσότεροι ζούσαν σε συνοικι-
σμούς.
Ο Χρήστος Χουλιάρας  μαζί με τον Αστυνόμο Καραβο-

κύρη Γιώργο που υπηρετούσε τότε στο Σταθμό Χωροφυ-
λακής πρότειναν  το όνομα της «Ροδαυγής» από
«Νησίστα»  και επικράτησε έναντι των δυο άλλων, της
«Καλλιθέας» και του «Αθήναιου», χάριν της ρόδινης
αυγής που προσφέρει ο ανατολικός ορίζοντας. Αυτή η με-
τονομασία  έγινε το 1962 σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος 1ον
Αρ. φύλλου 89/11-6-1962 υπ΄αριθμ.357 «Περί μετονομασίας
συνοικισμών και κοινοτήτων», επί προεδρίας Γεωργίου
Λάμπρη.  
Ο γιατρός Χρήστος Χουλιάρας  βραβεύτηκε από την

Αδελφότητα Ροδαυγιωτών Αθήνας και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Ροδαυγής στις 26 Ιουλίου 2008, στις εορταστικές
και πολιτιστικές εκδηλώσεις,  αφιερωμένες στην προστά-
τιδα του χωριού Αγία Παρασκευή,  για το έργο που  προ-
σέφερε στη Ροδαυγή και τους κατοίκους της και την
απήχηση στο κοινωνικό σύνολο. Την τιμητική πλακέτα απέ-
νειμε ο Υφυπουργός Υγείας  Γεώργιος Παπαγεωργίου, ο
οποίος αναφέρθηκε με επαινετικά λόγια  για τον άνθρωπο

και γιατρό  Χρήστο Χουλιάρα, για το έργο του και την πε-
ριφρούρηση της δημόσιας υγείας, καθώς και για την κα-
λοσύνη, την αγάπη  και τη συνεργασία των κατοίκων της
Ροδαυγής, με τον γιατρό.
Ήταν τακτικός επισκέπτης  στη Ροδαυγή μέχρι τα βαθιά

γεράματα, διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με πολλούς
συγχωριανούς και δεν παρέλειπε να αναφέρεται πάντα σε
ιστορίες,  που είχαν να κάνουν με την περίοδο  που υπη-
ρέτησε ως γιατρός στη Ροδαυγή  και παρουσίαζαν ξεχω-
ριστό ενδιαφέρον. 
Την 1η Ιουνίου2021 απεβίωσε και η σύζυγός του Ευαγγε-
λία σε ηλικία 84 ετών, η οποία είχε προσφέρει και αυτή
πάρα πολλά την περίοδο εκείνη ως μαία  στις γυναίκες της
Ροδαυγής και της ευρύτερης περιοχής.                                                                                           

Του Χρήστου Ζ. Σταύρου

Ο γιατρός Χρήστος Χουλιάρας, κάτω η Ευαγγελία
Σβηνέλη και πάνω η Κική Σακκά  στο ιατρείο της Ρο-
δαυγής το 1960.
Οικία Λάμπρη Σπύρου (Μωραϊτη)



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

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Ο πρόεδρος της κοινότητας Ροδαυγής μας ενημερώνει
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Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

Επίσκεψη Εκπροσώπων ΜΜΕ
Επίσκεψη εκπροσώπων τύπου (press trip) στην περιοχή
μας διοργάνωσε ο Δήμος Αρταίων με συμμετοχή εκ-
προσώπων ΜΜΕ από Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Η δεύτερη μέρα (4 Ιουλίου 2021) περιλάμβανε ένα γε-
μάτο πρόγραμμα με δραστηριότητες στην φύση όπως
πεζοπορία σε μονοπάτια, επίσκεψη σε Πιστιανά,  Ρο-
δαυγή αλλά και μπάνιο στα νερά του Αράχθου ποτα-
μού.

Στην Ροδαυγή ενημερώθηκαν για την ζωή και την
ιστορία του Χωριού, επισκέφτηκαν τον Ιερό Ναό της
Αγίας Παρασκευής και  το Λαογραφικό Μουσείο όπου
η παρουσίαση υπήρξε  λεπτομερής από τον κ. Βασίλη
Τάσιο.
Απόλαυσαν καφεδάκι και τσίπουρο στην πλατεία και

ήρθαν σε επαφή με κατοίκους του Χωριού.
Πορεία των έργων
Στις αρχές Ιουλίου εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος του

έργου του Δήμου Αρταίων κατασκευής γηπέδων, πο-
δοσφαίρου 5Χ5 και τένις στο νέο αθλητικό χώρο της
Ροδαυγής. Είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Φιλόδη-
μος» και οι εργασίες άρχισαν με  καθαρισμό και με εδα-
φική διαμόρφωση.
Τα έργο της ανάπλασης της πλατείας που είναι ήδη σε
εξέλιξη σταμάτησε προσωρινά από τα μέσα Ιουλίου

χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην πρόσβαση της
πλατείας.

Τέλος η νέα γεώτρηση τον τελευταίο χρόνο λειτουρ-
γεί κανονικά χωρίς προβλήματα ύδρευσης παρά την
μεγάλη φετινή ανομβρία. 
Χρήση παιδικής χαράς
Η νέα παιδική χαρά όπως είναι γνωστό δεν παραλή-

φθηκε από τον Δήμο Αρταίων διότι παρουσιάζει προ-
βλήματα και αναμένεται αντικατάσταση παιχνιδιών
αλλά και διόρθωση όπου έχει επισημανθεί και ζητηθεί
από το Συμβούλιο της Κοινότητας.
Παρόλα αυτά λειτουργεί και συμβαίνει το παρακάτω

πρόβλημα. Παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας μπαίνουν στο
χώρο της παιδικής χαράς, με ποδήλατα και άλλα παί-
ζουν ποδόσφαιρο την στιγμή που τα νεώτερα παιδιά κά-
νουν κούνια ή τραμπάλα. Αποτέλεσμα, να κινδυνεύουν
τα παιδάκια από τραυματισμό αλλά και να έχουν προ-
κληθεί ζημιές στην ξύλινη περίφραξη της παιδικής
χαράς. Οι γονείς παρότι είναι ενήμεροι (από άλλους γο-
νείς) δεν κατανοούν το πρόβλημα και δεν αποτρέπουν
την είσοδο των παιδιών τους με ποδήλατα ή για ποδό-
σφαιρο. Παρακαλούνται οι γονείς να προσέχουν και να
ελέγχουν την συμπεριφορά των παιδιών τους στη παι-
δική χαρά για αποφυγή τραυματισμών αλλά και σωστής
συμπεριφοράς.

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

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΤΑΣ

“ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”
Παρασκευή 8 Οκτώβρη 2021-ΗΜΕΡΙΔΑ

Σάββατο 9 Οκτώβρη 2021
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κυριακή 10 Οκτώβρη 2021
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, κλπ

Θα ενημερώσουμε από την ιστοσελίδα μας και
στη σελίδα στο FB για το αναλυτικό πρόγραμμα

και τις επιμέρους δράσεις!

Το Δ.Σ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΡΟΔΑΥΓΗΣ

“Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”
http://www.rodavgi-artas.gr/

Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α !
Μεγάλη προσπάθεια του Δ.Σ. της αδελφότη-

τας των μελών της συντακτικής επιτροπής,
των συγχωριανών μας που συνεισφέρουν
στην έκδοση της εφημερίδας «Ροδαυγή» για
να διατηρηθούν στις δύσκολες στιγμές λόγω
covid. Τόσο η λειτουργία του Δ.Σ. όσο και η έκ-
δοση της εφημερίδας αποτελεί κατόρθωμα
πραγματικά.
Περιμένοντας τις καλύτερες μέρες και εκ-

φράζοντας τα συναισθήματα πιστεύω όλων
μας, ευχαριστούμε ειλικρινά.

Κώστας Αναγνωστάκης

Είκοσι πέντε νηπιαγωγεία και 15 δημοτικά σχολεία
δεν θα λειτουργήσουν κατά το νέο σχολικό έτος
καθώς δεν έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθ-
μός μαθητών ή δεν υπάρχει καθόλου μαθητικό δυ-
ναμικό. Η σχετική απόφαση από την Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης.
Τα νηπιαγωγεία τα οποία κλείνουν είναι: Κεραμα-

τών, Κυψέλης, Λουτρότοπου, Πέτρας και Ροδαυ-
γής στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Γκρίκας,
Καρβουναρίου, Κεστρίνης και Μαζαρακιάς στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, Αβγού, Ασβε-
στοχωρίου, Βωβούσας, Βοτονοσίου, Διστράτου,
Επισκοπικού, Ηλιόκαλης, Κεφαλοχωρίου, Νήσου,
Περιβλέπτου, και Τσεπελόβου στην Περιφερειακή
Ενότητα Ιωαννίνων, Αρχαγγέλου, Βαλανιδορρά-
χης, Βουβοποτάμου και 1ο Ειδικό στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Πρέβεζας.
Τα Δημοτικά Σχολεία που κλείνουν είναι: Κομμέ-

νου, Παλαιοκάτουνου στην Άρτα, Γκρίκας - Ψάκας,
Κεστρίνης και Μαζαρακιάς στη Θεσπρωτία, 25ο,
Ασβεστοχωρίου, Κεφαλοχωρίου, Κοντινών, Άνω
Λαψίστας, Ματσουκίου, Πλατανούσας, Ποταμιάς
Κουκλεσίου και Τσεπελόβου

Ακολουθώντας συστηματικά το πρόγραμμα της
ημέρας, οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της μελέ-
της στο σπίτι, πρέπει να εργάζονται έτσι ώστε να
τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

✦ Να συγκεντρώνουν τα μαθήματα που πρέπει να
διαβάσουν και να υπολογίζουν τον χρόνο που θα
χρειαστούν. Συνιστάται  να ακολουθούν μία
σειρά, ξεκινώντας από τα δύσκολα και λιγότερο
ελκυστικά και στη συνέχεια τα εύκολα. Κατά συ-
νέπεια, όταν οι μαθητές θα είναι πια κουρασμέ-
νοι, θα αντιμετωπίσουν τα εύκολα με τις
λιγότερες δυνάμεις που θα τους έχουν απομεί-
νει.

✦ Να επιλέξουν μία ήσυχη γωνία, όπου δεν θα
τους ενοχλεί κανείς και τίποτε. Το καλύτερο
είναι να έχουν δικό τους δωμάτιο και γραφείο.
Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οι γονείς
πρέπει να φροντίσουν να εξασφαλίσουν την από-
σταση των παιδιών τους από τα μικρότερα αδέρ-
φια τους και από συσκευές, όπως το ραδιόφωνο,
το τηλέφωνο, η τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια.

✦ Ο φωτισμός στο βιβλίο των μαθητών, την
ημέρα και τη νύχτα, είναι απαραίτητο να έρχεται
από αριστερά ή λοξά από εμπρός αριστερά. (Όχι
από δεξιά και ποτέ από πίσω). Για τον φωτισμό
του βιβλίου τη νύχτα, μία λάμπα 75 -100 W είναι
η πλέον κατάλληλη.

✦ Η απόσταση των ματιών των μαθητών από το
βιβλίο τους πρέπει να είναι σταθερή, 25 με 30
εκατοστά. Είναι ανάγκη, οι μαθητές να ξεκουρά-
ζουν τα μάτια τους κάθε τέταρτο της ώρας, κλεί-
νοντάς τα για μερικά δευτερόλεπτα ή
κοιτάζοντας επίμονα ένα σημείο σε μία μακρινή
απόσταση.

✦ Η σωστή στάση των μαθητών, όταν κάθονται
στην καρέκλα του γραφείου, τους βοηθάει να
επικοινωνούν με το κείμενο πιο αρμονικά. Νιώ-
θουν πολύ γρήγορα κόπωση, όταν στηρίζονται με
τους αγκώνες τους επάνω στο βιβλίο και κρα-
τούν το κεφάλι με τις παλάμες τους.

✦ Είναι ωφέλιμο για τους μαθητές να ζητούν τη
βοήθεια των γονέων, μόνον, όταν έχουν απορίες
ή δεν μπορούν. Αισθάνονται βαθιά ικανοποίηση
και ενισχύεται η αυτοεικόνα τους, εάν κατορθώ-
νουν να λύνουν τα προβλήματα μόνα τους.

Ερημώνει η Ήπειρος:
Κλείνουν 40 σχολεία
Ερημώνει η Ήπειρος:
Κλείνουν 40 σχολεία

εύχονται στους μαθητές και μαθήτριες
μία δημιουργική σχολική χρονιά

με υγεία, ευτυχία και πρόοδο

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας
και της Συντακτικής Επιτροπής
για την έκδοση της Εφημερίδας

6 Χρήσιμες συμβουλές
στους μαθητές για αποδοτική

   μελέτη στο σπίτι…
της Βασιλικής Παρρά


