
Στο Πνευματικό
Κέντρο των
Ηπειρωτών φιλο-
ξενήθηκε και
φέτος η κορυ-
φαία εκδήλωση
της Πανη-
πειρωτικής Συνο-
μοσπονδίας Ελ-

λάδος για την κοπή της «Πίτας του
Ηπειρώτη 2022», η οποία έγινε «δια ζώσης
και διαδικτυακά» στις 13 Φεβρουαρίου
2022. Παρουσιάστηκαν σε βίντεο χαιρετι-
σμοί εκπροσώπων, Ομοσπονδιών, Αδελ-
φοτήτων και Ηπειρώτικων Σωματείων. 
Την «Πίτα του Ηπειρώτη 2022» ευλόγησε
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κ.
Καλλίνικος. Χαιρετιστήρια μηνύματα, τα
οποία παρουσιάστηκαν σε
βίντεο, απέστειλαν ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, ο περιφερειάρχης
Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρι-
μάνης και ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης. 
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Ροδαυ-

γής Σπύρος Μάνος, χαιρέτισε την εκδή-
λωση μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύμα-
τος.
Χαιρετισμός:
‘’H Αδελφότητα Ροδαυγής χαιρετίζει την

‘’Πίτα του Ηπειρώτη’’, μια εκδήλωση ση-
μείο αναφοράς για τους Συλλόγους μας
και όλους τους Ηπειρώτες, ιδιαίτερα σε
μια περίοδο που απομακρυνθήκαμε και

καταργήσαμε τα ανταμώματα.
Ο Σύλλογός μας από το ‘77, αναδεικνύει

μέσω των δράσεων του το χωριό μας. 
Εκδίδουμε την εφημερίδα ‘’Η Ροδαυγή’’,
που επί 42 χρόνια αποτελεί σημαντική γέ-
φυρα επικοινωνίας μεταξύ των απαντα-
χού Ροδαυγιωτών και φίλων.
Υποστηρίζουμε την αδιάκοπη προσπά-

θεια των τοπικών φορέων και των κατοί-
κων να διατηρήσουν ζωντανές τις
παραδόσεις μας και συμβάλλουμε στην
ανάδειξη της Ροδαυγής ως τουριστικό
προορισμό με τη μοναδική της θέα στα
Τζουμέρκα και τον Άραχθο.  
Η γιορτή του Κάστανου, οι εκδηλώσεις

των Χριστουγέννων, το Καγκελάρι, το πα-
νηγύρι της Αγίας Παρασκευής, το Ροδο-
φέγγαρο τον Αύγουστο κ.α. αποτελούν

πόλο έλξης για πολλούς επι-
σκέπτες από όλη των Ελ-
λάδα.
Κλείνοντας θα θέλαμε να

ευχαριστήσουμε όλους τους
συμπατριώτες και φίλους, οι

οποίοι σε πείσμα των δύσκολων καιρών,
συνεχίζουν εμπράκτως να στηρίζουν τον
σύλλογο.
Καλή Χρονιά σε όλους με υγεία και καλή
επιτυχία στην εκδήλωση! 
Σημείωση: Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη
στο κανάλι του YouTube της ΠΣΕ
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
channel/UCfzjf52bQNrscsSOuZxSLeA
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Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.Έτσι βοηθάω τον Σύλλογο στην έκδοση της εφημερίδας και την επίτευξη των στόχων.

Η ειρήνη και ο πόλεμος, οι δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος εναλλάσσονται πάνω
στον πλανήτη γη σε διάφορους τόπους,
από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Οι
αιτίες που οδηγούν στον πόλεμο είναι
πολλές, όμως τα καλά της ειρήνης απει-
ράριθμα.
Αιτίες πολέμου.
Τεράστια οικονομικά συμφέροντα-πλου-

τοπαραγωγικές πηγές, παραγωγή όπλων
εξοπλισμός, εθνικισμός, άτιμος πόλεμος

M.Μ.Ε., προπαγάνδα, θρησκεία, φυλετι-
κές διακρίσεις, ρατσισμός, ιμπεριαλιστι-
κές τάσεις και όλα τα παράγωγα τους. 
Καλά Ειρήνης
Η Ειρήνη είναι η προϋπόθεση ζωής, ελευ-
θερίας, αξιοπρέπειας ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, ασφάλειας, ευτυχίας ευημερίας,
οικονομικής άνθησης (βιομηχανία-εμπό-
ριο) άνθησης γραμμάτων, παραγωγής πο-
λιτισμού, δικαιοσύνης, ισότητας, κλπ. 

Με θρησκευτική κατάνυξη, λαμπρότητα αλλά και επάνοδο σιγά σιγά στην κανονικό-
τητα, γιορτάστηκε φέτος η Μ. Εβδομάδα και η Ανάσταση του Κυρίου. Τα μέτρα κατά
της πανδημίας τηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό (μάσκες, αποστάσεις κλπ) ενώ η προσωπική
ευθύνη είχε τον πρώτο λόγο για τον καθένα.

Οι ακολουθίες του Νυμφίου τελέστηκαν εναλλάξ μεταξύ Αγίας Τριάδος και Αγίας
Παρασκευής. Από το μυστήριο του Ευχελαίου την Μ. Τετάρτη και μετά οι ακολουθίες
ήταν διπλές. Νωρίς το απόγευμα στην Αγία Τριάδα και στην συνηθισμένη ώρα στην
Αγία Παρασκευή.

Την Μ. Παρασκευή και πριν την ακολουθία των Παθών στον προαύλιο χώρο του ΙΝ
της Αγίας Παρασκευής Χωριανοί και επισκέπτες έψαλαν τα Πάθη με πρωτοβουλία του
Πολιτιστικού μας Συλλόγου. Τόσο η εκδήλωση με τα Πάθη όσο και με τα τραγούδια
του Λαζάρου συμπεριλήφθηκαν στο εορταστικό πρόγραμμα της Βυζαντινής Εβδομάδας
του Δήμου Αρταίων. Τα εγκώμια έψαλαν εκτός των Χορών και τρεις ομάδες πιστών.

Ο Εορτασμός του Πάσχα!

Συμμετοχή Αδελφότητας Ροδαυγής στην
‘’Πίτα του Ηπειρώτη 2022’’Καλοκαίρι 2022 στη “Ροδαυγή’’

ΕΙΡΗΝΗ-ΠΟΛΕΜΟΣ 
γράφει  ο Κώστας Αναγνωστάκης

συνέχεια στην σελίδα 4

συνέχεια στην σελίδα 6

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022
(25 ΙΟΥΛΙΟΥ - 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

➢ 25-26-27 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τριήμερο εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Αγίας   
Παρασκευής με το παραδοσιακό μας Καγκελάρι και σεμινάριο χορών της 
περιοχής της Άρτας

➢ Παρουσιάσεις βιβλίων
➢ Εγκαίνια Βιβλιοθήκης-Κέντρου Πολιτισμού με την ονομασία «Κωνσταντί-

νος Α. Διαμάντης»
➢ Αθλητικές εκδηλώσεις
➢ Εικαστικές εκδηλώσεις
➢ Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή προς 

μνήμη των χωριανών μας που πολέμησαν στη Μ. Ασία, πλαισιωμένη από 
τη χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Άρτας (Σε συνδιοργάνωση με την 
Αδελφότητα Ροδαυγής).

➢ Εθελοντική αιμοδοσία
➢ Παρατήρηση του έναστρου ουρανού της Ροδαυγής...
➢ Δραστηριότητες αφιερωμένες στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022
➢ Περιπατητικές-θεματικές δράσεις
➢ Περιβαλλοντικές δράσεις (καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών, καθα-

ριότητα-ασβέστωμα τοιχίων και πεζουλιών-βάψιμο και συντήρηση παγκα-
κιών-καθάρισμα κρηνών)

➢ Προβολή ταινίας ή Καραγκιόζης
➢ Παράδοση μαθημάτων υφαντικής τέχνης και μοδιστρικής
➢ Βράβευση μαθητή/-τριας από τους κατοίκους συνοικισμού Κερασίτσας 
➢ Εκδρομή στη Λευκάδα 28 Αυγούστου 2022 για την έναρξη του 60ου Διεθ-

νούς Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας

Email: politistikos.rodavgis@gmail.com



Γεννήσεις
18-3-22: Το ζευγάρι Νίκου-Χρήστου Βαρού-
χου και Βάσως Γρηγορίου Κομζιά απόκτη-
σαν αγόρι.
26-2-22: Το ζευγάρι Αλεξάνδρου και Δώρας
Κων/νου Κατσάρη απόκτησαν αγόρι (εγγόνι
Δήμητρας Αλέκου Λάμπρη)
18-4-22: Το ζευγάρι Χρήστου Αλεξίου και Νι-
κολέτας Κοτσώρη απόκτησαν αγόρι (εγγόνι
Βασίλη και Μαρίτσας Αλεξίου).
4-3-22: Η Κατερίνα Κων/νου Αράπη (εγγόνι
Κων/νου Γεωργίου Αράπη) γέννησε αγόρι
στο Μεξικό και του δόθηκε το όνομα Νίκος.
9-3-22: Το ζευγάρι Νικολάου Δημητρίου
Μάρη και Σοφίας Θεοχάρη απόκτησαν κορί-
τσι.
18-5-22: Το ζευγάρι Νικολάου Σκαρή και
Αναστασίας Ιωαννίδου απόκτησαν αγόρι (δι-
σέγγονο Αλεξάνδρας Κων/νου Μάνου)

Γάμοι
Στις 4-4-22 η Μαρίλια Κώστα Λυκάκη, κόρη
Λίτσας Μάνου, υπέγραψε σύμφωνο συμβίω-
σης με τον Αλέξανδρο Χελιώτη.

Θάνατοι
24-1-22: Πέθανε ο Χρήστος Βασιλείου Πα-
παβασιλείου. Η ταφή στον Αγ. Νικόλαο Ρο-
δαυγής.
25-1-22: Πέθανε ο Ιωάννης Μπαλαούρας,
ετών 99. Η ταφή στον Άγ. Νικόλαο Ροδαυ-
γής.
30-1-22: Πέθανε ο Κων/νος Χρόνης και η κη-
δεία στα Πιστιανά.
2-2-22: Πέθανε η Αναστασία Λάμπρου Ζώη,
ετών 86. Η ταφή στον Αγ. Νικόλαο Ροδαυ-
γής.
18-2-22: Πέθανε η Λαμπρινή Βάσιου από τα
Πιστιανά.
1-3-22: Πέθανε η Ελένη Πέτρου Μάνου,
ετών 70. Η κηδεία στις 3-3-22 στο Κορωπί
Αττικής.
2-3-22: Πέθανε ο Γεώργιος Κοντός, ετών
73, από τα Πιστιανά.
5-3-22: Πέθανε η Δημητρούλα Λάμπρου
Γιωργάνου, ετών 83. Η κηδεία στην Αγ.
Βαρβάρα Ροδαυγής.
21-3-22: Πέθανε η Χριστίνα Γεωργαλή, ετών
94, από τα Πιστιανά.
22-3-22: Πέθανε ο Αναστάσιος Ευθυμίου
από τα Πιστιανά.
25-3-22: Πέθανε ο Χρυσόστομος Ηλία Μή-
τσου από τα Πιστιανά.
5-4-22: Πέθανε ο Αντώνης Γεραγόρης, ετών
65. Η  κηδεία στην Αγ. Βαρβάρα Ροδαυγής.
10-4-22: Πέθανε ο Γιάννης Πάνου Μάνου. Η
κηδεία στις 12-4-22 στην Αθήνα.
22-4-22: Πέθανε ο Μιλτιάδης Χρήστου Ανα-
γνωστάκης, ετών 91. Η κηδεία στις 27-4-22
στη Ροδαυγή.
27-4-22: Πέθανε η Κασσιανή Καμπρή –
Δήμου, ετών 92. Η κηδεία στην Αγ. Βαρ-
βάρα Ροδαυγής.
27-4-22: Πέθανε ο Ανδρέας Μήτσιος, ετών
93. Η κηδεία στις 5-5-22 στο Νεκροταφείο
Βύρωνα.
14-5-22:  Πέθανε η Χριστίνα Γιάννη Βάσσου,
ετών 93 από τα Πιστιανά.
28-4-22: Πέθανε ο Χρήστος Πάσχος, σύζυ-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2022 Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
Συνδρομές Περιόδου Ιανουάριος – Μάιος 2022

Συνδρομές που κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας
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Ευθυμίου Ντίνα ........................................................................ Ροδαυγή .......... 10€
Αναγνώστου – Βαγγέλη Παναγιώτα ...................................... Γερμανία .......... 25€
Καμπρής Χρυσόστομος .......................................................... Ροδαυγή .......... 20€
Σφήκας Χαρίλαος του Χρήστου ............................................ Ροδαυγή .......... 25€
Σφήκας Χρήστος του Χαριλάου.................................................. Ρόδος .......... 25€
Ζαρκάδας Χρήστος του Ιωάννη.............................................. Ροδαυγή .......... 20€
Ζαρκάδα Ιωάννα του Χρήστου ...................................................... Άρτα .......... 20€
Τσάμης Αθανάσιος του Χαριλάου ...................................... Φιλιππιάδα .......... 15€
Ροδαυγιώτης ........................................................................................................ 10€
Παπαβασιλείου Δημήτρης του Ηρακλή ................................ Ροδαυγή .......... 10€
Βασιλείου Χρήστος του Νικολάου ........................................ Ροδαυγή .......... 20€
Ψυχογιός Φάνης του Γεωργίου .................................................. Αθήνα .......... 20€
Αναστασίου Δημήτρης ............................................................ Ροδαυγή .......... 20€
Καλιαρντάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου .................................... Άρτα .......... 10€
Ευθυμίου Στέφανος του Δημητρίου ............................................ Άρτα .......... 10€
Ζώη - Μπαλαούρα Σοφία.............................................................. Φτέρη .......... 10€
Σταύρου Χρυσόστομος του Λάμπρου ........................................ Αθήνα .......... 20€
Μάνος Βασίλειος του Σπύρου ...................................................... Άρτα .......... 20€
Κολιός Τηλέμαχος .................................................................. Ροδαυγή .......... 10€
Παπαβασιλείου Σόνια του Βασιλείου............................................ Άρτα .......... 20€
Ευθυμίου- Κοσμά Αναστασία .............................................. Αμμότοπος .......... 10€
Χριστοκώστας Δημήτριος ...................................................... Καναδάς .......... 50€
Ζαγαλίκη Ιουλία ............................................................................ Αθήνα .......... 20€
Μάρης Δημήτρης............................................................................ Άρτα .......... 20€
Σαφαρίκας Βασίλειος .............................................................. Ροδαυγή .......... 20€
Ντάλας Θεοφάνης.................................................................... Πιστιανά .......... 10€
Αράπη Αικατερίνη (Ρένα) ........................................................ Ροδαυγή .......... 20€
Αράπης Κωνσταντίνος ............................................................ Καναδάς ........ 150€
Λεπίδας Αθανάσιος .................................................................. Πιστιανά .......... 10€
Ιερέας, Μέγας Γεώργιος .................................................. Κορφοβούνι .......... 20€

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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Από Ελλάδα
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking

178/001501-65
ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165
BIC: ETHNGRAA

γος Παναγιώτας Παρασκευά Νίκου. Η κη-
δεία στη Σμυρτούλα Πρεβέζης.
4-5-22: Πέθανε ο Σπύρος Παπάς από τα Πι-
στιανά.
7-5-22: Πέθανε ο Ανδρέας Κο-
λιός, ετών 92. Η τελετή της κη-
δείας στον Ιερό Ναό της Αγ.
Παρασκευής και η ταφή στον
Αγ. Νικόλαο Ροδαυγής.

Μνημόσυνα
Ιανουάριος ’22: 40ήμερο μνημόσυνο Κώστα
Μαντζούτσου στην Αγ. Βαρβάρα Ροδαυγής.
• 6-2-22: Ετήσιο μνημόσυνο Αναστασίας
Ιωάννη Βαγγέλη.
• 6-2-22: Ετήσιο μνημόσυνο Νικολάου Βασι-
λείου
• 27-2-22: 40ήμερο μνημόσυνο Χρήστου Βα-
σιλείου Παπαβασιλείου
• 27-2-22: Ετήσιο μνημόσυνο Ηλία Σφήκα
από τα Πιστιανά.
• 6-3-22: 40ήμερο μνημόσυνο Ιωάννη Μπα-
λαούρα
• 6-3-22: 40ήμερο μνημόσυνο Αναστασίας
Ζώη
• 6-3-22: Εξάμηνο μνημόσυνο Αγνής Δια-
μάντη – Τζαμάκου
• 6-3-22: 40ήμερο μνημόσυνο Κων/νου
Χρόνη στα Πιστιανά
• 6-3-22: 40ήμερο μνημόσυνο Μαρίας
Κων/νου Αναγνωστάκη στα Πιστιανά
• 3-4-22: Ετήσιο μνημόσυνο Κώστα Βασι-
λείου στο Σουμέσι
• 9-4-22: 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίου
Κοντού στα Πιστιανά
• 9-4-22: Εξάμηνο μνημόσυνο Βασιλικής
Γιαννακούλας Κώτση στα Πιστιανά
• 10-4-22: 40ήμερο μνημόσυνο Δημητρού-
λας Λάμπρου Γεωργάνου
• 10-4-22: Ετήσιο μνημόσυνο Όλγας Γεωρ-
γίου Λάμπρη
• 10-4-22: Ετήσιο μνημόσυνο Τέλη Τριάντη
(σύζυγος Ελένης Δημητρίου Λάμπρη).
• 8-5-22: 40ήμερο μνημόσυνο Αντώνη Γερα-
γόρη
• 15-5-22: Ετήσιο μνημόσυνο Θεοδώρας Χα-
ριλάου Τσάμη
• 15-5-22: Ετήσιο μνημόσυνο Ιφιγένειας
Χρήστου Δημόπουλου

Επιτυχόντες
• Ο Χρήστος Δημοσθένη Μπόβολος και Γε-
ωργίας Φιλίππου Μπαλαούρα (εγγονός Φι-
λίππου Μπαλαούρα) πήρε πτυχίο από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά.
• 8 Απριλίου 2022: Η Χρυσή Μιχάλη Σιαφα-
ρίκα (εγγονή Βασιλείου Σιαφαρίκα) απέ-
κτησε το πτυχίο της Ψυχολογίας από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Η Άννα Παπαδήμα του Μιχάλη Παπαδήμα
και της Χαρίκλειας Σταύρου, απόφοιτος του
Τμήματος Βιολογικών εφαρμογών και τε-
χνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
με master στον τομέα της θεωρητικής Χη-
μείας, εισήχθη μέσω κατατακτηρίων εξετά-
σεων στο Τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Aπό τους πρώτους του χωριού μας που τελείωσε
την Ανώτατη Σχολή Δασοπονίας στη Θεσσαλο-
νίκη. Φοιτητής συμμετείχε στο ερευνητικό κέντρο
του πανεπιστημίου στο Περτούλι Τρικάλων εξα-
σφαλίζοντας έτσι μέρος των εξόδων του, αλλά χά-
νοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη
Νήσιστα.
Υπηρέτησε στη Μακεδονία - Ημαθία Κιλκίς σαν

δασάρχης. Κατόπιν δασάρχης το Καρπενήσι, τη

Φωκίδα, Άμφισσα – Λιδορίκι, την Αιτωλοακαρνα-
νία και το Νομό Ιωαννίνων.
Από τα Γιάννενα στην Ανατολική & Βόρεια Αττική
σαν δασάρχης με ευθύνη την Πάρνηθα και Πεν-
τέλη. Γνωστός στις εφημερίδες των Αθηνών πολ-
λές φορές πρωτοσέλιδο για τις μάχες του για την
αναδάσωση των βουνών της Αττικής και τη μη έν-
ταξη των καμένων στην οικοπεδοποίηση.
Έφυγε με σύνταξη με τον βαθμό του διευθυντή

του υπουργείου Γεωργίας.
Με τη γυναίκα του Έλλη ταξίδεψε σε όλο τον

κόσμο αντλώντας γνώσεις και εμπειρίες. Υπήρξε
άνθρωπος χαμηλών τόνων, ήρεμος και καλοσυνά-
τος, αντλώντας πάντοτε τη δύναμη του από τη
βαθιά γνώση του αντικειμένου του τα ταξίδια του,
τη γενικότερη μόρφωση του. Διάβαζε μέχρι τα τε-
λευταία του θεωρώντας ότι το διάβασμα κρατά το
μυαλό σε εγρήγορση και ήθελε να φύγει με πλήρη
νοητική διαύγεια.
Οι άμεσοι συγγενείς θα τον θυμόμαστε πάντα με
αγάπη και θαυμασμό.

Έφυγε. Πολύ νωρίς. Αναπάντεχα. Βράδυ
πρωτοχρονιάς μέσα στο πατρικό του σπίτι.
Λένε πως όσοι κάνουν σπουδαία πράγ-

ματα διαστέλλουν το χρόνο. Μέσα στον
ίδιο συμβατικό χρόνο ζουν πολύ περισσό-
τερο από τους άλλους..
Κι ο Νίκος Παπανικολάου έκανε σπουδαία
πράγματα. Σπούδασε στο Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, απόκτησε το μετα-
πτυχιακό του δίπλωμα και στη συνέχεια
εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Υπήρξε μετα-
διδακτορικός ερευνητής στο Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιστημονι-
κός συνεργάτης στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης. Συμβασιούχος
Επίκουρος Καθηγητής στο Γεωπονικό
Αθηνών και εργαστηριακός συνεργάτης
στο ΤΕΙ Ηπείρου.
Εργάστηκε ως συμβασιούχος εισηγητής

αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπρο-

στατευτικών προϊόντων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον
ΟΓΑ και στον ιδιωτικό τομέα..
Ένα βιογραφικό που θα το ζήλευαν πολ-

λοί. Με πλούσιο επιστημονικό έργο, πάνω
από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
και πολλές εισηγήσεις σε διεθνή και ελλη-
νικά συνέδρια.
Το επιστημονικό του έργο ήταν καινο-

τόμο.  Αποτελούσε έναν συνδυασμό της
οικολογικής θεωρίας και των μαθηματι-
κών μοντέλων με τη βιολογική αντιμετώ-
πιση των εντόμων που προσβάλλουν τις
καλλιέργειες. Και αυτό ήταν πρωτοπόρα
προσέγγιση όχι μόνο για τη χώρα μας
αλλά και διεθνώς.
Η επιστημονική κοινότητα τον εκτιμούσε
ιδιαίτερα. Αυτό έδειξε η παρουσία και η
κατάθεση στεφάνου από τα μέλη της Εν-
τομολογικής Εταιρείας Ελλάδας, από το
Εργαστήριο της Γεωργικής Ζωολογίας και
Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπι-

στημίου Αθηνών, από τη Διεύθυνσης Προ-
στασίας Φυτικής Παραγωγής και άλλους. 
Η πανεπιστημιακή έδρα ήταν ζήτημα χρό-
νου. Αλλά δεν πρόλαβε. Και αυτό είναι
απώλεια. Για την επιστήμη, το αντικείμενο
που θεράπευε, τους συνεργάτες του,
τους φοιτητές του τους φίλους του,
όσους αγάπησε και τον αγάπησαν. Κι ήταν
πολλοί. Γιατί ήταν δοτικός, καλοσυνάτος,
ευγενικός και ευαίσθητος. Ήταν όλος ένα
ζεστό χαμόγελο και μια μεγάλη αγκαλιά.
Μα πάνω απ’ όλα απώλεια για την οικογέ-
νειά του, τους γονείς του, που υπομένουν
τον αβάσταχτο πόνο με θαυμαστή αξιο-
πρέπεια, ευχαριστώντας τους φίλους και
τους συνεργάτες του στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο
Μπενάκειο Ίδρυμα, αλλά και όλους εκεί-
νους που τον τίμησαν στην πάνδημη τε-
λετή του αποχαιρετισμού και
συμπαραστέκονται καθημερινά στον πόνο

τους.
Ο Νίκος αγάπησε τη ζωή, τους ανθρώ-

πους, τον τόπο του. Παρά τις πολλές του
υποχρεώσεις εύρισκε πάντα το χρόνο να
επισκεφθεί την Άρτα, τα Πιστιανά, να δει
τους συγγενείς και τους φίλους του, να
μάθει τα τοπικά νέα, να γράψει κάτι για
την εφημερίδα ΄΄Ροδαυγή΄΄. Κι από την
Άρτα μας αποχαιρέτησε…
Ο Νίκος δε χάθηκε. Είναι εδώ, στη μνήμη
και στην καρδιά μας. Στις βιβλιοθήκες των
Πανεπιστημίων, στις αναζητήσεις των φοι-
τητών, των σημερινών και αυριανών επι-
στημόνων που θα εμπνέονται από το έργο
που ξεκίνησε και θα το πλουτίζουν. 
Κι αυτός, ψηλός και χαμογελαστός, με το
χέρι έτοιμο για μια αγκαλιά,  μας κοιτάζει
από κει που βρίσκεται, κοντά στον παππού
που τον καμαρώνει…

Δρ. Βασίλης Μουλιανίτης
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Τ. Σχολικός Σύμβουλος

Στις 24 Ιανουαρίου 2022 απε-
βίωσε στην Φιλιππιάδα όπου
κατοικούσε ο Χρήστος Β. Πα-
παβασιλείου, ετών 90. Η κη-
δεία  του έγινε την επομένη
στον Ιερό Ναό της Αγίας Πα-
ρασκευής και η ταφή του στο
Κοιμητήριο του Αγίου Νικο-
λάου στο Περδικάρι.

14-1-22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Λάμπρη – Μπατσούλη Α. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40€
04-2-22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Βάσιος Γεράσιμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15€
08-2-22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Χριστογιάννη Παναγιώτα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€
22-2-22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Αναστασίου Κωνσταντίνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€
23-2-22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Αράπης Βασίλειος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10€

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.

Σας  ενημερώνουμε  ότ ι :

Στη μνήμη Νίκου Ε. Παπανικολάου

Αναγνωστάκης Μιλτιάδης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η επιχείρηση οικοδομικών  υλι-
κών Ιωάννης Τσάγκας & ΣΙΑ Ο.Ε
στην Φιλιππιάδα προσέφερε
υλικά για εργασίες συντήρησης
και ευπρεπισμού του Κοιμητη-
ρίου του Αγίου Νικολάου στο
Περδικάρι.
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Στην Εκκλησία μας οι εθελοντές και οι
εθελόντριες αποτελούν μια διαχρονική
πραγματικότητα! Υπηρετούν τό
έργο της Εκκλησίας χωρίς θό-
ρυβο, χωρίς δημοσιότητα,
χωρίς τυμπανοκρουσίες! 

Προσφέρουν τις πολύτιμες
υπηρεσίες τους εκούσια  δηλ.
χωρίς αντιμισθία και άλλα αν-
ταλλάγματα, όλα τα χρόνια από
την ανέγερσή του Ι.Ναού της
Αγίας Παρασκευής της Ροδαυ-
γής (1804),  ως εκκλησιαστικοί
επίτροποι  και μη.
Ένας από αυτούς είναι ο κ.

Σταύρος Χριστόφορου Διαμάν-
της, στον οποίο, αυτή τη φορά, θα ανα-
φερθώ. 
Ο Σταύρος,  παλαιότερα ως εκκλησια-

στικός επίτροπος και τα τελευταία χρό-
νια θέτοντας  αυτοβούλως τον εαυτό
του στη λειτουργική ετοιμότητα και
στην εύρυθμη λειτουργία όχι μόνο του

ιερού χώρου του Κεντρικού ενοριακού
Ι.Ναού της Αγίας Παρασκευής αλλά  και

των παρεκκλησίων, άοκνα, με
σεβασμό, με αληθινή αφο-
σίωση και ανιδιοτέλεια,  προ-
σφέρει τις πολύτιμες
υπηρεσίες του  κατά τη διάρ-
κεια της Θείας Λειτουργίας και
σε συγκεκριμένα σημεία της
ακολουθίας, κρούει τις καμπά-
νες, φροντίζει να έχει έτοιμο
το θυμιατό για να το δώσει
στον Ιερέα και βρίσκεται σε
ετοιμότητα για να το ξαναπά-
ρει, προηγείται του Ιερέα κατά
τη Μικρά Είσοδο κρατώντας

την λαμπάδα και κατά τη Μεγάλη Είσοδο
κρατώντας την λαμπάδα και το θυμιατό,
ετοιμάζει το Ζέον, κόβει το αντίδωρο και
το πηγαίνει στον Ιερέα για ευλογία, ανά-
βει τα καντήλια κλπ.
Ο Σταύρος κάθε Κυριακή και γιορτή,

πρωί – πρωί  ήταν και είναι παρών χωρίς

προσκλήσεις, παρακαλετά και παραινέ-
σεις   προσφέροντας  αθόρυβα και  υπο-
μονετικά  τις υπηρεσίες του  και τις
απαραίτητες  εργασίες εντός και εκτός
ναού, για αρκετά χρόνια, κοντά στα εί-
κοσι, κατά τη  θητεία του ιερέα Ιωάννη
Αναστασίου και στη συνέχεια, μετά την
συνταξιοδότησή του, στον ιερέα Αθανά-
σιο Αθανασίου. 
Ο Σταύρος είναι ένας από τους λίγους

εναπομείναντες που καταφέρει στο δύ-
σκολο χτύπημα (δίπλωμα) της παραδο-
σιακής καμπάνας και επιτυγχάνει τον
χαρακτηριστικό και γλυκό ήχο της.
Όλοι όσοι είναι κοντά στην εκκλησία
εκτιμούν την παρουσία και την προ-
σφορά του Σταύρου και του ευχόμαστε,
από καρδιάς, να έχει υγεία, να προσφέ-
ρει για πολλά χρόνια ακόμη, τόσο στον
Ναό της Αγίας Παρασκευής, όσο και στα
πολλά παρεκκλήσια του χωριού μας και
να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση
για τους συγχωριανούς μας.

Ο  ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ
Του Χρήστου Ζ. Σταύρου

Είμαστε  σήμερα  εδώ, στον ιστορικό
Ναό της  Αγίας Παρασκευής  συγγενείς,
συγχωριανοί  και φίλοι για να αποχαιρε-
τήσουμε στο αιώνιο ταξίδι τον Γιάννη
Μπαλαούρα, έναν άνθρωπο του πολέμου
και της Εθνικής
Αντίστασης.  Έναν
άνθρωπο με έν-
τονη παρουσία στο
χωριό μας  μέχρι
τα βαθιά γεράματα
και έναν άνθρωπο
που υπηρέτησε
την ενορία της
Αγίας Παρασκευής
ως εκκλησιαστι-
κός επίτροπος.
κοντά στα 40 ολό-
κληρα χρόνια.  

Ο Γιάννης, το
δεύτερο από τα
δέκα παιδιά του
Σωτήρη  και της
Καλλιόπης Μπαλα-
ούρα, γεννήθηκε
το έτος 1923  στην
τότε  Νησίστα  Nέας Ελλάδας      και  όλα
του    τα χρόνια τα έζησε εδώ στη Ρο-
δαυγή.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο  Ροδαυ-

γής, και αμέσως μετά ασχολήθηκε με τις
γεωργοκτηνοτροφικές  εργασίες. Ήταν
πολύ εργατικός, και αγαπούσε πολύ τη
δεντροκαλλιέργεια, κάνοντας συνεχώς
μπολιάσματα με καινούργιες ποικιλίες,
τόσο στα κτήματά του, όσο και σε δέν-
τρα αρκετών  συγχωριανών. Πολλοί
έχουμε δέντρα μπολιασμένα  από  τα
χέρια του μπάρμπα - Γιάννη.
Ο εκλιπών υπηρέτησε στις ένοπλες δυ-

νάμεις την περίοδο του πολέμου, λαμβά-
νοντας ενεργό μέρος στην Εθνική
Αντίσταση κατά των Γερμανών σε διάφο-
ρες περιοχές, Γιάννενα, Καρπενήσι και
αλλού.
Το  έτος 1950, παντρεύτηκε την  Μα-

ρούλα  Κώστα Αράπη, που  είχε μια κόρη
την Ελένη  από τον πρώτο της γάμο, η
οποία  σπούδασε ιατρική και σε ηλικία
μόλις 26 χρόνων  απεβίωσε από ανίατη
ασθένεια. Με την Μαρούλα απέκτησαν
μία κόρη την Κωνσταντίνα, η οποία σπού-
δασε  στην Ανωτάτη Εμπορική, εργά-
στηκε σε Οικονομικές υπηρεσίες και
διετέλεσε  Επίτροπος Ελεγκτικού Συνε-
δρίου.  Μόλις συνταξιοδοτήθηκε, δυστυ-
χώς,  και σε ηλικία 64 χρόνων  εκτάκτως
το  2016 έχασε τη ζωή της, ενώ παράλ-
ληλα έγινε δωρήτρια οργάνων, χαρίζον-
τας  ζωή σε τέσσερις συνανθρώπους. 

Ο πρόωρος χαμός της μονάκριβης
κόρης του Ντίνας ήταν το δεύτερο  βαρύ
χτύπημα στη ζωή του μπάρμπα - Γιάννη.
Και δεν έφταναν όλα αυτά, πρόσφατα
έφυγε από τη ζωή και ο γαμπρός του, πο-
λυαγάπητος σε όλους μας,  Ηλίας
Πάνου. 
Σε όλη του τη ζωή ο μπάρμπα Γιάννης

ασχολήθηκε με τη γεωργία και την κτη-
νοτροφία, κυρίως στο Ξηροβούνι, διατη-
ρώντας παράλληλα μικρό εργαστήρι
ξυλουργικής τέχνης,  κάνοντας χρήσιμα
ξύλινα εργαλεία  μέχρι  τα βαθιά γερά-

ματα. 
Ο εκλιπών ήταν

αγαπητός  από
τους συγχωρια-
νούς, με πολύ κα-
λοσύνη, και
ήθελε να προσφέ-
ρει συνεχώς.
Καλός οικογενει-
άρχης, με τις συ-
χνές συμβουλές
του και γνώστης
πολλών ιστορι-
κών γεγονότων
του χωριού. Αγα-
πούσε πολύ τη
μάθηση, διάβαζε
συνεχώς μέχρι τα
τελευταία του,
κυρίως βιβλία
ιστορικού περιε-

χομένου.  Ήταν πάντα μπροστά στις
χαρές και στις λύπες, στις γιορτές και
στα πανηγύρια, στον τακτικό εκκλησια-
σμό  και στις διάφορες παραδοσιακές εκ-
δηλώσεις  του χωριού μας, 
Στο Λαογραφικό Μουσείο του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου,  βρίσκονται πάρα πολλά
εκθέματα, εργαλεία και αντικείμενα του
Γιάννη Μπαλαούρα τα οποία προσέφερε
με την καρδιά του,  για τους επισκέπτες
του Μουσείου. 
Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην ανα-

φέρω ότι, παρέα με τον ακούραστο
μπάρμπα - Γιάννη πήγαμε αρκετές φορές
το 2012 στο βουνό, για να κάνουμε την
χαρτογράφηση των ονομασιών του Ξη-
ροβουνίου, καθότι ο ίδιος ήξερε την πε-
ριοχή, αφού είχε ζήσει εκεί  παλιά με τα
ζώα του. Παρέα επίσης πήγαμε  να ανα-
καλύψουμε το ξάγναντο της θέσης
«Πέτρα του Τράκαλη» στο δάσος της
Μπιστούρας με την καταπληκτική θέα,
«τα Δυο παιδάκια» - Δυο βραχάκια» στην
πλαγιά του βουνού,  και  παρέα επίσης
πήγαμε  στα  Μουστέτσια, μια περιοχή με
φυσική ομορφιά, ενώ και τελευταία που
οι δυνάμεις του δεν τον κρατούσαν, μου
έλεγε: «Πάμε και σε άλλες περιοχές για
να τις καταγράψουμε». 
Ο Γιάννης Μπαλαούρας  ήταν ένας αξια-
γάπητος συγχωριανός, με ελληνοχρι-
στιανικές αξίες, πιστός στις παραδόσεις
και στα έθιμα του χωριού μας. με καθη-
μερινή παρουσία στο κέντρο της  Ροδαυ-
γής, και σίγουρα το χωριό μας
φτωχαίνει. Φεύγει όμως από την επίγεια
ζωή πλήρης ημερών, κλείνοντας ένα με-
γάλο κύκλο ζωής, έναν αιώνα.

Καλό σου ταξίδι μπάρμπα Γιάννη
Αιωνία σου η μνήμη

Μπορείτε να στέλνετε παλαιές φωτογραφίες και στιγμές από την Ροδαυγή στη
Συντακτική Επιτροπή οι οποίες θα δημοσιεύονται από το επόμενο φύλλο

ΦΕΥΓΕΙ  Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΦΤΩΧΑΙΝΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Λόγια αποχαιρετισμού στον Γιάννη Μπαλαούρα
Του Χρήστου Ζ. Σταύρου

Θα συνεχίσουμε να αναφερόμαστε σε
συγχωριανούς μας ώστε να υπάρχει σύν-
δεση των παλαιών με τους νέους μας.
Εμείς στηρίζουμε τους νέους αλλά δεν

θέλουμε και να αποκοπούμε από το πα-
ρελθόν κρατώντας πάντοτε τα θετικά
του.
Σήμερα θα αναφερθώ για λίγο στον Παν-
τελή Δημόπουλο.
Άμεση σχέση με το δάσος

στο Ξηροβούνι. Άνθρωπος
με μεγάλες επικοινωνιακές
δυνατότητες, με έξυπνο χι-
ούμορ και αυτοσαρκασμό.
Άνθρωπος πρωταγωνιστής
της παρέας και από μεγάλη
πολυπρόσωπη οικογένεια με
πολλά αδέλφια και μεγάλη
επιρροή στα του χωριού. Ξε-
κινά με εστιατόριο στην
Άρτα όπου έχει σταθερούς
πελάτες τον νομάρχη και τον δασάρχη.
Με τον δικό του τρόπο γίνεται φίλος και
καλεί τον δασάρχη στο χωριό για φιλοξε-
νία.
Ο δασάρχης αντικρίζοντας το χωριό εν-

θουσιάζεται με την τοποθεσία, τη θέα,
την εκκλησία. Αν λάβει κανείς υπόψιν και
τη θέση του σπιτιού του Παντελή Δημο-
πούλου μπορούμε να πούμε ότι τρελά-
θηκε. Από την πλατεία και κοιτάζοντας
προς το βουνό βλέπει τη γύμνια στο Ξη-
ροβούνι. Βέβαια χωρίς ούτε ένα δεν-
τράκι. Στο δε σπίτι του Παντελή το πρωί
ξυπνώντας έβλεπε και κάποιες πέτρες
που έπεφταν από την μπιστούρα. Δασάρ-
χης όντως σκέφτηκε το αυτονόητο. Το
βουνό χρειάζεται αναδάσωση και κύρια
δενδροφύτευση. Έτσι θα προστατευθεί
από κατολισθήσεις, από πλημμύρες, από
κλιματολογικά φαινόμενα και ότι  άλλες
συνθήκες ή συνέπειες παρουσιάζει το

γυμνό τοπίο. Και επιστημονικά σίγουρα
χρειάζεται περίφραξη. Ο δασάρχης
αυτός λεγόταν Πλατανιώτης και το
χωριό σίγουρα θα πρέπει να τον ευγνω-
μονεί. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε τη δεκαετία
του 50 - 60 η μεγάλη αυτή προσπάθεια.
Και έπρεπε να περάσουν πάνω από 60

χρόνια για να βλέπουμε σήμερα αυτό το
θέαμα πάνω από το χωριό
μας.  Ας αναλογιστούμε τι
έγκλημα θα υπάρξει αν το
δάσος αυτό καταστραφεί ή
καεί. Δυστυχώς δεν αξιοποι-
είται κατάλληλα. Επίσης
υπήρξε και  οικονομική ενί-
σχυση με την αναδάσωση.
Πολλά ημερομίσθια δόθη-
καν στους Ροδαυγήτες και
Πιστιανίτες. Και βέβαια
υπήρξαν και παράπονα γιατί
τότε υπήρξαν και αρκετοί

κτηνοτρόφοι. 
Στον Παντελή Δημόπουλο ανατέθηκαν
τότε τα απαιτούμενα έργα και η υλοποί-
ησή τους. Το σημερινό αποτέλεσμα δι-
καίωσε τον δασάρχη αλλά και τον
Παντελή για τις πολύχρονες προσπά-
θειες.
Όπως οι περισσότεροι από το χωριό

ονειρεύονταν την πρόοδο των παιδιών
τους και την προκοπή τους έτσι και ο
Παντελής έβλεπε μέσα από τα γράμματα
την επιτυχία τους. Με μεγάλες απαιτή-
σεις από τα παιδιά του, με υπομονή κα-
τόρθωσε να τα εμπνεύσει και να τα
ωθήσει στα πανεπιστήμια και τα χάρηκε
βέβαια επιτυχημένους επιστήμονες.
Όσο αφορά τη γυναίκα του Ρήνα και την
κόρη του είναι γνωστή η φιλοξενία τους
και η περιποίηση στα αμέτρητα τραπεζώ-
ματα των επισκεπτών.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
Γράφει ο Κώστας Αναγνωστάκης

ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ ΛΑΜΠΡΗΣ (ΕΤΟΣ 1965): Μπαϊραχτάρης του χορού ο Κώστας Αράπης, ακολου-
θούν  Γεώργιος Λάμπρης (πρόεδρος κοινότητας), Αλέκος Λάμπρης, Βασίλειος  Καλιακά-
τσος, Νικόλαος Ζυγούρης, Ιωάννης Πλαστήρας, Θεοφάνης  Γεωργίου και ο δάσκαλος
Ιωάννης Γεωργίου με τον γιό του.

(Φωτογραφικό Αρχείο: Χρήστου Σταύρου)

Φωτογραφίες από την κοινωνική και αγροτική ζωή στη Ροδαυγή
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Με λαμπρότητα και με τα προβλεπόμενα μέτρα
κατά της πανδημίας, γιορτάστηκε και φέτος στην
Ροδαυγή η  Επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας και
ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής με ικανοποι-

ητική προσέλευση πιστών και αντιπροσωπεία μαθη-
τών του Δημοτικού μας Σχολείου (σημαιοφόρος ο
μαθητής Ορέστης Γεωργάνος)  τελέστηκε Όρθρος,
Θεία Λειτουργία και Δοξολογία. Η εκπαιδευτικός κ.

Βασιλική Βασιλείου εκφώνησε την πανηγυρική ομι-
λία περιγράφοντας τις ιστορικές στιγμές του 1821
για την μετάβαση του Έθνους στην ελευθερία από
την σκλαβιά. Το αυθόρμητο χειροκρότημα των πα-
ρακολουθούντων και μάλιστα μέσα στον Ναό ήταν
η επιβράβευση της Δασκάλας για την εξαιρετική
ομιλία της.
Στη συνέχεια και στο Ηρώο των πεσόντων ο Εφη-

μέριος Πατήρ Αθανάσιος τέλεσε επιμνημόσυνη
δέηση. Ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών, κατά-
θεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Κοινότητας
Θεοφάνη Κίτσο, από τον κ. Χαρίλαο Τσιάμη εκ μέ-
ρους των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και από
την μαθήτρια Ισμήνη Αγγελοπούλου για το Δημοτικό
Σχολείο.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και η τελετή ολοκλη-

ρώθηκε με τον Εθνικό ύπνο, που τραγούδησαν μα-
θητές και παρευρισκόμενοι.
Την παραμονή της Εθνικής Επετείου στο Δημοτικό
Σχολείο έγινε η σχολική γιορτή χωρίς την παρουσία
γονέων.
Ο αγαπητός Χαρίλαος Τσιάμης, όπως το συνηθίζει

τα τελευταία χρόνια αλλά και επειδή απέκτησε τρι-
σέγγονο, πρόσφερε τα καφεδάκια στον Ιερέα, στον
Πρόεδρο και στην δασκάλα ενώ ο εξαιρετικός και-
ρός βοήθησε όλους να απολαύσουν καφέ, τσίπουρα
αλλά και βακαλάο στα καταστήματα του Χωριού με
κουβέντα και ανταλλαγή ευχών.

Θεοφάνης Κίτσος

συνέχεια από την σελίδα 1

Ο Εορτασμός του Πάσχα!

Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει να προηγείται χρονικά
η τελετή της Ανάστασης στην Αγία Τριάδα στο Σουμέσι
(22,00) και να συγκεντρώνει  πολλούς πιστούς και από
τα γύρω Χωριά. Ακολούθως η τελετή με Όρθρο και
Θεία Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή με πλήθος πι-
στών, έχοντας σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό.
Το Χριστός Ανέστη έψαλλε ο Ιερέας με τους Ιεροψάλ-
τες στην πλατεία με τις καμπάνες να ηχούν χαρμόσυνα
αλλά και σε φαντασμαγορική ατμόσφαιρα από βαρε-
λότα και βεγγαλικά. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η
άφιξη του Αγίου Φωτός στις Ενορίες μας λόγω καθυ-
στερημένης άφιξης του στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Θεοφάνης Κίτσος

Την Παρασκευή 21 Μαΐου μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τη
Ροδαυγή.  Επισκέφθηκε το χωριό   το  δημοτικό σχολείο Κω-
στακιών Άρτας. Οι μαθητές και οι συνοδοί ξεναγήθηκαν τον
Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, το Λαογραφικό Μουσείο και
περιηγήθηκαν στο χωρίο και το στο δάσος της Μπιστούρας.
Έμαθαν για την ιστορία  της Ροδαυγής, του Ιερού Ναού της
Αγίας Παρασκευής και ενημερώθηκαν για τη χρήση των εργα-
λείων που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν οι κάτοικοι του χω-

ριού. Το καταπράσινο
τοπίο, η  μαγευτική θέα
των Τζουμέρκων, του
Αράχθου και η φιλοξε-
νία, αφήσαν στους μα-
θητές και συνοδούς τις
καλύτερες εντυπώσεις
και θεωρείται δεδο-
μένο ότι η θετική εμ-
πειρία της επίσκεψής
θα μεταφερθεί στη μα-
θητική κοινότητα της
περιοχής.

Ο Εορτασμός της
Εθνικής Επετείου

Πριν την πανδημία η Διακαινήσιμος εβδομάδα
ήταν αφιερωμένη στα παρεκκλήσια του Χωριού
μας και ο Ιερέας της Ενορίας  μας, λειτουργούσε
σε πολλά εξ αυτών. Φέτος παρότι η κατάσταση
της πανδημίας έχει βελτιωθεί και τα μέτρα της
Πολιτείας έχουν χαλαρώσει, δεν λειτουργήθηκαν
για διάφορους λόγους, ο κυριότερος των οποίων
η επιβεβαίωση δεκατριών (13) κρουσμάτων, δέκα
(10) μέρες πριν την Μεγάλη Εβδομάδα.
Έτσι την Παρασκευή της Διακαινησίμου αντί για

τον Άγιο Νικόλαο Σουμεσίου ο Ιερέας λειτούρ-
γησε στην Αγία Τριάδα.
Οι Ενορίτες τήρησαν τις συνήθειες τους και με

το τέλος της Θείας Λειτουργίας πρόσφεραν
στους παρευρισκόμενους καφέ, αυγό, κουλούρι,
σουβλάκια, κρασί,  γλυκό και διασκέδασαν χο-
ρεύοντας με μουσική αναπαραγωγής.
Το παρόν έδωσαν και οι Αντιδήμαρχοι Αρταίων

κ.κ  Χριστόφορος Σιαφάκας και Μιχάλης Κοτσαρί-
νης.

Θεοφάνης Κίτσος

Της Ζωοδόχου Πηγής
στο Σουμέσι

Με τον δικό του τρόπο και μπαίνοντας σιγά
σιγά στην κανονικότητα, ο Σύλλογος Γυναι-
κών Ροδαυγής τίμησε την παγκόσμια ημέρα
της Γυναίκας. Συγκεκριμένα πολλές γυναί-
κες και μέλη του Συλλόγου, το απόγευμα της
Τρίτης 8 Μαρτίου, συγκεντρώθηκαν σε κατά-
στημα της πλατείας και απόλαυσαν καφε-
δάκι, αναψυκτικό, τσιπουράκι και πολλή
κουβέντα μετά από μεγάλο χρονικό διά-
στημα.
Προσφέρθηκαν πίτες, μεζέδες και διάφορα

εδέσματα, που οι ίδιες παρασκεύασαν.
Στην λιτή και όμορφη εκδήλωση παραβρέ-

θηκε για λίγο  ο Πρόεδρος της Κοινότητας,
ο οποίος πρόσφερε, συμβολικά, ανθοδέσμη
στην Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μερόπη Πλα-
στήρα. Επίσης το παρόν έδωσε και η Σύμβου-
λος της Κοινότητας κ. Θεανώ Γραμματικού.                                                                                                           

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΡΟΔΑΥΓΗ

Πρωτομαγιά στη
Ροδαυγή με μέλη του
Πολιτιστικού Κέντρου

Αμφιλοχίας

Επίσκεψη Δημοτικού Σχολείου
Κωστακιών Άρτας στη Ροδαυγή

Ο Σύλλογος Γυναικών
τίμησε την ημέρα

της Γυναίκας
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Μετά από δύο χρόνια απραξίας λόγω της πανδη-
μίας, πραγματοποιήθηκε ξανά το Καγκελάρι της
Λαμπρής στην πλατεία μας. Με το τέλος του Εσπε-
ρινού της Αγάπης στον Ναό της Αγίας Παρα-
σκευής, πολλοί Ροδαυγιώτες και επισκέπτες
συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, άλλοι να δουν
(υπήρχε και μια σχετική επιφύλαξη από μερικούς
σε σχέση με την πανδημία) και άλλοι να χορέ-
ψουν. Ο Παπά Θανάσης έσυρε το χορό και ακο-
λούθησαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Η ευθύνη για το δρώμενο (καγκελίσματα κλπ)

ανατέθηκε στον κ. Βασίλη Λάμπρη, ο οποίος
έφερε σε πέρας, με επιτυχία την αποστολή του.

Και του χρόνου!
Θεοφάνης Κίτσος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ 2022
Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, στις 19.00 η ώρα, τραγουδήθηκαν τα «Τραγούδια
του Λαζάρου», στο Χαγιάτι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, συνεχίζοντας
και αναδεικνύοντας την παράδοση τόσων ετών του τόπου μας, υπό την καθοδή-
γηση του Λαογράφου  κ. Κομζιά Γεωργίου. Το δρώμενο κατέγραψε ομάδα μελών
του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών.
Επιπλέον, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι τα «Τραγούδια του
Λαζάρου» του χωριού μας προκρίθηκαν κατά την 1η φάση ένταξης στο Εθνικό Ευ-
ρετήριο Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος κατόπιν ενεργειών του
Συλλόγου μας και της κ. Αιμιλίας Κοκκινέλη Συμβούλου Επιχειρήσεων και Οργανι-
σμών.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022 και ώρα 19:30, τραγουδήθηκαν «Τα Πάθη
του Χριστού» στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής από μέλη
του Συλλόγου, χωριανούς και επισκέπτες της Ροδαυγής μέσα σε κατανυκτική ατμό-
σφαιρα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2022
Τη Δευτέρα 2 Μαϊου 2022 και ώρα 11:00 συγκεντρωθήκαμε στην αρχή του πλακό-
στρωτου του χωριού μας και ξεχυθήκαμε στις εξοχές, για να «πιάσουμε τον Μάη». 
Διαλέξαμε από τη στολισμένη φύση τα πιο όμορφα λουλούδια και πλέξαμε το μα-
γιάτικο στεφάνι, ακολουθώντας τη διαδρομή προς το πευκοδάσος του χωριού μας
και τη Φανερωμένη!
Παράλληλα, κρατήσαμε και το Φυτολόγιό μας, για να καταγράψουμε τα λουλούδια
και τα φυτά που συναντήσαμε. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σταθήκαμε στις άγριες
ορχιδέες, που στο χωριό μας λέγονται Απρίλης και Μάης (κίτρινου και ροζ χρώμα-
τος αντίστοιχα) και ανήκουν στην κατηγορία των προστατευόμενων ειδών.
Είχαμε την τιμή και τη χαρά να συμμετέχουν στις πρωτομαγιάτικες δράσεις μας
και μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη
συμμετοχή τους και για την επίσκεψή τους στο χωριό μας!

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά
μέτρα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Με εκτίμηση
Για  το Δ.Σ.

                    Η Πρόεδρος                                                          Η Γ. Γραμματέας
           Μαρία Παπαβασιλείου                                                    Μαρία Μπίμπα

Email: politistikos.rodavgis@gmail.com
Για τις δράσεις του Συλλόγου μας μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσε-

λίδα μας καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook.

Το Καγκελάρι της Λαμπρής
Συμμετείχαμε χθες, παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος,

στην πετυχημένη εκδήλωση του Πολιτιστικού μας Συλ-
λόγου "Καθαριότητα, Πολιτισμός, Τουρισμός"!!! Του αξί-
ζουν συγχαρητήρια!!!

Υποδεχθήκαμε τα
Κέντρα Ξένων Γλωσ-
σών Θεσπρωτικού της
κ. Λαμπρινής Κολιού
και Φιλιππιάδας της κ.
Μαρίας Παπαβασι-
λείου. Μοιραστήκαμε
όμορφες στιγμές,
χαρές, φύση και
δράση με τους υπέρο-
χους μικρούς και με-
γάλους επισκέπτες
του Χωριού μας!!!
Κώστα, Ορέστη και
Νίκο μπράβο για την
φιλόξενη υποδοχή των
νέων σας φίλων!!!
Ευχαριστούμε όσους
βοήθησαν και πρόσφε-
ραν στο να πετύχει η
εκδήλωση του Πολιτι-
στικού μας Συλλόγου,
όσους φύτεψαν λου-
λούδια και δενδράκια
και όσους καθάρισαν

διάφορα σημεία και δρόμους του Χωριού!!
Επίσης ευχαριστούμε τις Υπηρεσίες του Δήμου Αρ-

ταίων που στήριξαν την εκδήλωση με υλικά (καπελάκια,
είδη καθαριότητας) και για το καθάρισμα του δρόμου,
που διέρχεται από το πευκοδάσος!!!

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΡΟΔΑΥΓΗ

Ολοκληρώθηκε ο καθαρι-
σμός σε έκταση τριάντα
(30) στρεμμάτων στο πευ-
κοδάσος στη θέση «Μπι-
στούρα». Αφαιρέθηκαν
ξηρά και γέρικα δένδρα,
θάμνοι και καθαρίστηκε η
χαμηλή βλάστηση. Επίσης
καθαρίστηκαν και οι θά-
μνοι αριστερά και δεξιά

του δρόμου, που ενώνει τις δεξαμενές (περιοχή Νά-
στου» με τον δρόμο για Φανερωμένη, δυτικά της Μπι-
στούρας.
Τα καυσόξυλα διατέθηκαν στους κατοίκους, οι οποίοι

έχουν την δυνατότητα να
κόβουν ξηρά ξύλα στην
περιοχή σε συνεννόηση
με την Διεύθυνση Δασών
Άρτας και την Κοινότητα.

Το έργο αποτελούσε
υποχρέωση του Δήμου
και ανταπόδοση προς την
Διεύθυνση Δασών Άρτας
για την παραχώρηση εκ

μέρους της, δασικής έκτασης για την κατασκευή γηπέ-
δων, ανατολικά της εισόδου του Χωριού μας, στην
θέση «Μεσοβούνια».
Η διαδρομή πλέον είναι ευχάριστη και ειδυλλιακή.

Απαιτείται όμως επιπλέον καθαρισμός των μονοπατιών,
σε πρώτη φάση αυτών, που ενώνουν το Χωριό με το
πευκοδάσος από τα Δημοπουλέικα (πέτρινα σκαλοπά-
τια) και απέναντι της οικίας του Παντ. Γεωργογιάννη
προς την «Πέτρα Τράκαλη.

Καθαρίστηκαν  τριάντα (30)
στρέμματα πευκοδάσους
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Πιστεύω πως ακόμη είναι στη μνήμη σας
το άρθρο του κου Χρήστου Σταύρου ‘’Εθε-
λοντισμός’’ όταν πολύ επιτυχημένα και λε-
πτομερώς ανέπτυξε την έννοια του
εθελοντισμού, όχι μόνο από ιστορικής
πλευράς, ως επίσης πρότεινε μέτρα που
απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή
του εθελοντισμού.
Επιθυμώ να προσθέσω στα γραφόμενα

του κου Σταύρου και θα έχουν την κάτωθι
μορφή:
1. Ανάγκη να είμαστε εθελοντές σε κά-
ποιον τομέα για μια δίκαια και καλώς ορ-
γανωμένη κοινωνία. 
Εάν το σκεπτικό μας είναι πως οι πολιτικές
αρχές είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για
τον καθαρισμό των δρόμων, την προστα-
σία των δασών και του περιβάλλοντος, την
φροντίδα για το σχολείο, την εκκλησία,
την μέριμνα για τους φτωχούς και ανάπη-
ρους, να είμαστε βέβαιοι ότι θα περιμέ-
νουμε πολλά χρόνια για την καλυτέρευση
αυτών των μονάδων. Είναι ανάγκη όλων
μας να συμμετάσχουμε.
2. Οι πολλές φάσεις του εθελοντισμού
συνδέονται πολύ με τις ανάγκες της ζωής
μας. 
Μερικά παραδείγματα: Είναι ανάγκη για

ένα υγιές περιβάλλον, έτσι τα απορρίμ-
ματα του δρόμου πρέπει να καταλήγουν
στον κάλαθο των άχρηστων.  Για την πνευ-
ματική μας ζωή και μάθηση, η εκκλησία και

το σχολείο απαιτούν τη συνδρομή μας. Για
την απασχόληση και την υγεία των νέων,
ο χρόνος και η προσήλωση των προπονη-
τών εκτιμάται πολύ. 
Για το περιβάλλον και τη συντήρηση των

δασών, λάτρεις της φύσεως θα είναι ευ-
πρόσδεκτοι.
Η συνεχής έκδοσης της εφημερίδας, ο

πολιτιστικός σύλλογος και τα μέλη τους,
όλοι του εθελοντές, προσφέρουν ανεκτί-
μητη υπηρεσία στην ενημέρωση του κοι-
νού, την παραγωγή του χωρίου μας, ως και
τη συνέχιση των παραδοσιακών αρχών
του τόπου μας.  
Οι ηλικιωμένοι, ανάπηροι, άτυχοι στη ζωή,
χρήζουν βοήθειας, ακόμη μια πτυχή μιας
κοινωνίας όπου εθελοντές προσφέρουν
χρόνο και οικονομική βοήθεια.
3. Ένας εθελοντικός οργανισμός για να
είναι εφικτός, ενεργεί κάτω από ένα κατα-
στατικό όπου το περιεχόμενο περιλαμβά-
νει:
• Καταγραφή μελών
• Αναφορά ως προς τι αποσκοπεί ο οργανι-
σμός
• Λεπτομερής περιγραφή των καθηκόντων
των μελών
• Ετήσια ενημέρωση αποτελεσμάτων του
έργου και ενημέρωση του κοινού, νέα
μέλη
• Αναγνώριση του έργου, έπαινος των
μελών

• Ενημέρωση πολιτικών αρχών όπου ανα-
μένεται και η συμπαράστασής τους
Τα παραπάνω συνθήματα θα γίνουν πιο αν-
τιληπτά όταν αναλύσω τον εθελοντισμό…
μια παρεξηγημένη έννοια.
Σε μια δίκαιη δημοκρατική κοινωνία, η λει-
τουργία ενός μη κερδοσκοπικού οργανι-
σμού, η βοήθεια σε κάποιον, η
συμπαράστασή, έχουν πολύ να κάνουν με
τη διάδοση αξιών, διάχυση πληροφοριών,
γνώσεων, προβλημάτων κ.λ.π.
Κάτω από ένα καταστατικό που λειτουρ-

γεί ο οργανισμός, υποχρεώσεις των εθε-
λοντών είναι να σέβονται τους κανόνες
της ομάδας, να κάνουν δουλειά με συνέ-
πεια, να δείχνουν σεβασμό, να τηρούν του
κανόνες προσωπικών δεδομένων, όπως
ορίζει το καταστατικό και η νομοθεσία.
Οργανισμοί και εθελοντές, όπως διαχειρι-
στές πολυκατοικιών, εργατικοί οργανι-
σμοί, σωματεία, εκλεγμένοι σύμβουλοι
-εθελοντές για τη διοίκηση μειονοτήτων ή
αλλοδαπών, έχουν παρεξηγήσει τα καθή-
κοντα του εθελοντισμού και ακόμη έχουν
βρεθεί αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη του
τόπου. 
Η παράνομη συμπεριφορά τέτοιου είδους
εθελοντισμού αξίζει περαιτέρω συζητή-
σεως.
Τι γίνεται όταν οι τέτοιου είδους ‘’εθελον-
τές μεν’’ στη γραμμή της ιεραρχίας κά-
νουν κατάχρηση της εξουσίας; Ποιος

προστατεύει τα μέλη και το κύρος του Ορ-
γανισμού όταν οι διοικούντες εθελοντές
καλύπτουν λάθη, κακοδιαχειρίσεις, κατα-
πατούν κανονισμούς λειτουργείας, χρεώ-
σεις σε μη αποδοτικά έργα, απρεπή
συμπεριφορά προς τα μέλη και τους συ-
νεργάτες τους; Ενίοτε η έλλειψης διαφά-
νειας, σεβασμού, διατάξεων και κανόνων
είναι φανερά.
Σαν αποτέλεσμα τη εγωιστικής συμπερι-

φοράς και των ενεργειών τους ίσως να
διαγραφούν από τον οργανισμό ανεπιθύ-
μητα και αξιόλογα άτομα εγνωσμένου κύ-
ρους, χωρίς να δύναται να συνεχίσουν το
έργο που έθεσαν ως στόχο οι ιδρυτές
τους. Η αποτυχία, η αγανάκτηση, απα-
ξίωση και καταχρηστικές ενέργειές θα φέ-
ρουν την ύπαρξη του οργανισμού σε μια
ωραία θέση.
Ας ελπίσουμε ότι ο δικός μας εθελοντι-

σμός είναι αγνός με έρεισμα την αγάπη
και σεβασμό προς τον πλησίον για μια δί-
καιη δημοκρατική και καλώς οργανωμένη
κοινωνία.
Και να θυμάστε: Εάν η οικονομία του χρό-
νου για σπίτι, για διαδίκτυο, για τηλεό-
ραση, για θέματα πολιτικής φύσεως
εργάζεται, το περίσσευμα ας αφιερωθεί
στον εθελοντισμό.
Με εκτίμηση

Του Κώστα Αράπη  Απρίλιος 2022 - Τορόντο Καναδάς

Εθελοντισμός
και μια

Παρεξηγημένη έννοια

«…..ήρθε από την Αθήνα και αγοράζει
«παλιοχώραφα»…. ..τι τα θέλει?  Τι να τα
καν???? Τι αμπέλια θα γίνουν παν΄στα
πλάϊα??? Το χ’ χαμένο πετάει τα λεφτά τ΄»
Ο ίδιος πίστευε και έλεγε: «ο κάμπος μας,
ο τόπος μας είναι πολύ εύφορος , έχουμε
χρυσάφι και δεν θέλουμε να το πιστέ-
ψουμε. Εδώ μεγάλωσαν γενιές και γενιές,
έχουμε πλούτο και έχουμε και το Θεοπό-
ταμο…»
Στην ψυχή και στο σώμα Τζουμερκιώτης.
Καθηγητής μαθηματικός Δ/ντής στο Γυ-
μνάσιο Βουργαρελίου συγχρόνως Πρό-
εδρος στα πάτρια  εδάφη στο χωριό μας
(2006….).
Τα πρώτα κρασιά αρχίζουν να ωριμάζουν
και σε μια κατάσταση ντελίβερι  όλοι το
γευόμαστε. 
Το μεγάλο ερώτημα κυ-
ρίως στους μόνιμους κα-
τοίκους παραμένει… «τι
τα θέλει όλα αυτά …αξί-
ζει???»
Το ένα σπιτάκι αρχίζει να
γίνεται ταβερνάκι  χου-
χουλιάρικο με εικόνα
μουσείου, όλων των
ειδών τα παλαιά αντικεί-
μενα   πήραν την κατάλ-
ληλη  θέση τους. Το προαύλιο ένας
λουλουδένιος παράδεισος στην κυριολε-
ξία και τα νερά του Θεοπόταμου  που κυ-
λούν ανάμεσα στα όμορφα
καλοφτιαγμένα μικρά ρυάκια. Απ΄ την
άλλη ορθώνεται το οινοποιείο φτιαγμένο
με το ίδιο μεράκι πλούσιο  από διάφορες
ποικιλίες κρασιών, δημιούργημα των αμ-
πελώνων που περικυκλώνουν και συμπλη-
ρώνουν τον παράδεισο. 
Ανακοινώνεται  η πρώτη γιορτή κρασιού.
Γεμάτος  ο προαύλιος  χώρος  ο  κόσμος
δε σταματά  να έρχεται και να φεύγει.
Παντού παιδικές φωνές, φυσικά δε λείπει
και η παιδικά χαρά, το πόνι για τις βολτί-
τσες τους  στα όμορφα δασιά  μονοπάτια,
τα όμορφα κοπάδια προβάτων και ελα-
φιών, σχεδόν όλα τα είδη των πτηνών και
κατσικάκια απ΄το Θιβέτ.  Τα χέρσα χωρά-
φια μετατράπηκαν σε πάρκιν και πάλι δε
χωρούσαν τα αυτοκίνητα. Τα κλαρίνα αν-
τηχούν στην κοιλάδα του Αράχθου και η
μυρωδιά του αρνιού  και του γουρουνό-
πουλου στη σούβλα κατακλύζει την ατμό-
σφαιρα του Βαθυκάμπου και όχι μόνο.
Το φαρδύ χαμόγελο του κυρ΄ Κώστα κα-
λωσόριζε τους χωριανούς και τους μακρι-
νούς, μικρούς και μεγάλους.  Γραφική
παράσταση οι τιράντες,  η ποδιά «Ζεύκι»
και το μεγάλο καπέλο που ποτέ δεν ξανα-
βγαίνουν από πάνω του.  
Οι σκέψεις που έκαναν πριν χρόνια οι κά-
τοικοι  αναθεωρήθηκαν. Και κανείς δεν
πίστευε στα μάτια του   αυτά που έβλεπε.
Ο ίδιος όλη του τη χαρά για το κατόρ-
θωμά του την έβγαζε από τα μάτια του
που δε σταματούσαν να γελάνε.
Και το γλέντι συνεχίζεται και αφού βρά-
διασε. Κανένας δεν ήθελε να αποχωρι-
στεί αυτό το παραμύθι που ζούσε. 

Από τότε το Ζεύκι μπήκε στις καρδιές
όλων μας. Και οι εκπλήξεις που ζούσαμε
κάθε φορά που βρισκόμασταν εκεί ήταν
μαγευτικές. Και η γιορτή κρασιού έγινε
θεσμός πλέον.   Ακολούθησαν και οι αν-
ταλλαγές σπόρων, ακολούθησαν  παρου-
σιάσεις βιβλίων και φυσικά σε
καθημερινή σχεδόν βάσει δεν έλειπαν  τα
γλεντάκια.Και πόσα λεωφορεία δεν κατέ-
βαζαν  εκδρομείς και εκδρομείς  σ’ αυτόν
το μαγευτικό τόπο. Τα καλοκαίρια απο-
λάμβανες τη δροσιά, το χειμώνα το ζεστό
χουχουλιάρικο περιβάλλον  με τις πολύ-
χρωμες  φλοκάτες γύρω από το τζάκι. 
Το όνειρο του κυρ Κώστα όμως δε σταμα-
τάει εδώ. Θέλει να αξιοποιήσει το Θεοπό-
ταμο και να φτιάξει τη δική του παραλία
στον Άραχθο. Φτάνει να φτιάξει μόνο το

κιόσκι…….
Αξιοποιεί το βράχο της
«μπιστούρας»  και τον
κάνει ένα πανέμορφο
ιδιόμορφο κελάρι το
«μπουφογέρακα» ονο-
μασία που έχει ιστορία..
Τίποτα στο Ζεύκι δεν
ήταν τυχαίο. Η χάρη του
και η προσφορά του δεν
άργησε να εξαπλωθεί

και πολλά πρόσωπα   από τον πολιτικό
τομέα, από τον καλλιτεχνικό, από τον
αθλητικό επισκέφθηκαν αυτό  το «παρα-
μύθι»  και γνώρισαν αυτόν τον άνθρωπο
τον πατριώτη, τον οραματιστή, το αστα-
μάτητο πνεύμα δημιουργίας.  Δεν μιλάμε
για τους ανώνυμους επισκέπτες και τα
σχολεία που το επισκέπτονταν  καθημε-
ρινά. Το Ζεύκι δεν το ΄βρισκες  ποτέ
χωρίς κόσμο.  Αλλά και ποτέ χωρίς το δη-
μιουργό του. Ήταν εκεί αποίκω  και σε πε-
ρίμενε. Και πολύ συχνά πυκνά και κάποιο
κλαρίνο θα συντρόφευε τις παρέες.
Πόσα συναισθήματα δεν έχουν εξωτερι-
κευτεί, πίνοντας το κρασί νέκταρ ή τις
μπύρες που έβγαζε από το κριθάρι που
έσπερνε μόνος του, πόσα μεθυστικά
λόγια δεν έχουν ειπωθεί  και πόσοι έρω-
τες δεν έχουν ανθίσει.
Κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί πως όλο
αυτό θα είχε ημερομηνία λήξης. Ποιος θα
φανταζόταν ότι θα ξυπνούσαμε ένα πρωί
όπως αυτό στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και
το παραμύθι θα είχε τελειώσει τόσο
άδοξα….. Όλο αυτό σα να ήταν ένα
όνειρο…..
Ότι ζήσαμε εκεί  δε θα το ξεχάσουμε
ποτέ …..μα ούτε το δημιουργό του, τον
άνθρωπο που σηματοδότησε όχι μόνο το
χωριό μας αλλά και την ευρύτερη πε-
ριοχή στο χάρτη του τουρισμού και της
γευσιγνωσίας….
Έφυγες νωρίς, έφυγες γρήγορα……είχες
όνειρα….τα πήρες μαζί σου…
Καλό παράδεισο…… 

Μπόμπολη Αλεξάνδρα
To άρθρο αυτό έχει προδημοσιευτεί  στην
εφημερίδα  ΑΠΟΨΗ press   στις 4 Ιανουα-
ρίου 2022

«Ο άνθρωπος που σηματοδότησε το Βαθύκαμπο στο χάρτη
και τον έκανε πέρα για πέρα γνωστο……»

Τις συνέπειες του πολέμου της βιώ-
νουμε όλοι μας και σήμερα παρότι δεν
συμβαίνει στη χώρα μας αλλά δίπλα μας,
θα αποφύγω  να αναφέρω πολλές, όμως
ο θάνατος, η οικολογική καταστροφή, η
παράλυση της οικονομίας, οι τεράστιες
υλικές ζημιές, η εξαθλίωση του ανθρώ-
που δεν μπορούν να μας διαφεύγουν.
Ψάχνουμε λοιπόν για τρόπους εδραί-

ωσης ειρήνης. Έμφαση στις ανθρώπινες
αξίες, διάλογο διακρατικό-συνεργασία,
υποχωρήσεις, συμμετοχή σε φιλειρη-
νικά κινήματα, κινητοποίηση πνευματι-
κών ανθρώπων κλπ. Διάβαζα από τη
Unicef 87 εκατ. παιδιά δεν έχουν γνωρί-
σει τίποτα άλλο, μόνο πόλεμο. Για να
σκεφτούμε λίγο τα παιδιά μας.
Ο κύκλος βίας που τροφοδοτεί ο πόλε-

μος στην Ουκρανία δεν ωφελεί κανέναν
εκτός από τις εταιρίες κατασκευής
όπλων και τους μετόχους τους που βλέ-
πουν τα κέρδη τους να αυγατίζουν
καθώς πέφτουν οι βόμβες. Οι Ευρωπαϊ-
κές κυβερνήσεις εξήγγειλαν η μία μετά
την άλλη αύξηση των στρατιωτικών δα-
πανών. Μύρισαν αίμα και σάλταραν οι
αγορές έγραψε ο Μωυσής Λίτσης στην
Ελευθεροτυπία στις 18/03/2003 και τα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταλήφθη-
σαν από αγοραστικό αμόκ που προκάλε-
σαν ανόδους με πανηγυρικό ξεκίνημα
της Wall Street. « Όταν ρέει αίμα ορμούν
οι λύκοι». Και ξεκίνησε ο πόλεμος στο
Ιράκ. Ήταν τα σενάρια για τα τεράστια
κοιτάσματα πετρελαίου του Ιράκ,
έγραφε τότε στο Βήμα ο Γ. Τσιάρας στις
9/02/2003. Χωρίς προσχήματα Ρωσία,
Κίνα, Τουρκία εμφανίζονται ήδη να
έχουν πεισθεί για να εξασφαλίσουν τη
συμμετοχή. Το ίδιο και ο Σιράκ με τον
Μπλερ. Και βέβαια πρώτοι και καλλίτε-
ροι οι ΗΠΑ. Και φτάσαμε στο πώς θα
κοπεί η πίτα.
Η λέξη ειρήνη είναι η πιο παρεξηγημένη
έννοια απ’ όσες χρησιμοποίησε ο άν-
θρωπος μέχρι σήμερα. “Είρω” σημαίνει
ενώνω. Η Ειρήνη δηλαδή εκφράζει την
ενότητα, τη συμφιλίωση των ανθρώπων,
την απαλλαγή από τις συγκρούσεις ανά-
μεσα στα έθνη και τους ανταγωνισμούς
στο επίπεδο της καθημερινής ζωής. Η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανα-
τρέπει όλες τις ισορροπίες στην Ευ-
ρώπη. Δεν είναι μόνο κατάφωρη
παραβίαση του Διεθνούς δικαίου και της
κυριαρχίας μιας ανεξάρτητης χώρας.
Είναι βαρύ πλήγμα στην Ειρήνη και την
ασφάλεια, με βάση τις συμφωνίες που
είχαν συνάψει οι Ευρωπαϊκές χώρες, οι

ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση όπως και η
Ρωσική Ομοσπονδία.
Η εισβολή και κατοχή ξένων εδαφών

είναι καταδικαστέα όπου και αν συμβαί-
νει. Είτε στην Ουκρανία, είτε στην Κρι-
μαία, στην Παλαιστίνη, στη Συρία, το
Λίβανο, το Ιράκ. Δεν ξεχνάμε τη μαρτυ-
ρική Κύπρο, ούτε την εισβολή και τον
βομβαρδισμό στη Γιουγκοσλαβία. Εξί-
σου καταδικαστέα είναι η στάση των δυ-
τικών χωρών και κυρίως των ΗΠΑ και η
προσπάθειά τους να περικυκλώσουν
ασφυκτικά τη Ρωσία και αυτό παρά την
ουσιαστική συμβολή της ΕΣΣΔ και μετά
της Ρωσίας στην αναζήτηση ενός συ-
στήματος ασφαλείας που θεμελίωνε ει-
ρηνικές  σχέσεις στην Ευρώπη.
Ερχόμαστε ξανά στα δεινά του Πολέ-

μου στην Ευρώπη με ανυπολόγιστες κα-
ταστροφικές συνέπειες για τους λαούς
της. Ο σκληρός ανταγωνισμός των ισχυ-
ρών παίρνει άλλες διαστάσεις και τον
λογαριασμό πληρώνουν πάντα οι λαοί. 
Θέλουμε Ειρήνη και καμία εμπλοκή σε
πολεμικές συγκρούσεις. θέλω να θυ-
μίσω τα γεγονότα της Κύπρου. Τόσα
χρόνια παγκόσμιας υποκρισίας. Και τον
βομβαρδισμό στη Σερβία και το Βελι-
γράδι από το ΝΑΤΟ που κράτησε τρεις
μήνες. Ήταν Μάρτιος του 1999. Ήταν η
αρχή του τέλους για την Γιουγκοσλαβία.
Μία χώρα που ο λαός της όρθωσε το
ανάστημά τους στις μεραρχίες του Χίτ-
λερ δεν υπάρχει πια. Τη διέλυσε το
ΝΑΤΟ σε συνεργασία με την Ε.Ε.

Ας αναλογιστούμε και το ρόλο των
μέσων ενημέρωσης τόσο στην Κύπρο
όσο και την Γιουγκοσλαβία. Όσον
αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη
συμπεριφορά της ας μην δημιουργούν
και νέες τάσεις ακροδεξιών και φασιστι-
κών νοοτροπιών. Και για τα δικά μας στο
Αιγαίο. Μη σας παρασύρουν τα ελεγχό-
μενα Μ.Μ.Ε. περί απομόνωσης της
Τουρκίας και του Ερντογάν. Πρώτοι στο
Ιράκ, πρώτοι στη Συρία, πρώτοι στη
Λιβύη, παντού μπροστά και στην Ουκρα-
νία ειρηνιστές. Παραβιάσεις στο Αιγαίο
και τα αυγά ποτέ σε ένα καλάθι όλα. Και
εμείς να μην του υπενθυμίζουμε την
Κύπρο και το διεθνές δίκαιο θαλάσσης.
Ας έχουμε λίγο το νου μας.
Για την ενέργεια και τα πετρέλαια γί-

νονται οι πόλεμοι και στην Ευρώπη. Και
έρχονται και άλλοι. 
Εμείς είμαστε λάτρεις των πολιτισμών
και των ανθρώπινων αξιών. Εμείς θα πα-
λεύουμε για την Ειρήνη σε όλο τον
κόσμο, για όλους τους λαούς.

συνέχεια από την σελίδα 1

ΕΙΡΗΝΗ-ΠΟΛΕΜΟΣ 
γράφει  ο Κώστας Αναγνωστάκης
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Η εφημερίδα Η ΡΟΔΑΥΓΗ
δεν εισπράττει τέλη για την προβολή

ελεύθερων επαγγελματιών

ΡΟΔΑΥΓΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ιωάννινα
Φρίξος Κ. Παπαλάμπρης
Δικηγόρος
Δωδώνης 13
Τηλ. 2651036211-6977194179

΄Αρτα
Αναστασία Η. Πάνου
Τεχνικό Γραφείο
Κοσμά Αιτωλού 14
Τηλ. 2681022348-6974944381
Logistics-Μεταφορές
Αποθηκευτικός χώρος
Τσάγκας CKD
Τηλ. 2681027433-6977420549

Φιλιππιάδα
Γεωργάνος Γρ. Νικόλαος
Αλουμινοκατασκευές
Γέφυρα Καλογήρου 
Τηλ. 26873024657
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

Στο προηγούμενο φύλλο (163) της εφη-
μερίδας της Αδελφότητας Ροδαυγιωτών,
δημοσιεύτηκε έγγραφο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ», το οποίο υποβλήθηκε στον
Δήμο Αρταίων. Κοινοποιήθηκε και στην
Κοινότητα (για πληροφορία) ενώ θα
έπρεπε να υποβληθεί στην Κοινότητα και
εκείνη να υποβάλει τις προτάσεις της
στον Δήμο.
Στο έγγραφο ο Σύλλογος μας, ζητάει

από τον Δήμο την μεταστέγαση της βι-
βλιοθήκης από το υπόγειο στο ισόγειο
για τους λόγους που σ αυτό αναγράφον-
ται. Η βιβλιοθήκη ανήκει στον Πολιτι-
στικό Σύλλογο και η όποια απόφαση του
για μεταστέγαση αφορά και είναι ευθύνη
του Συλλόγου. Προφανώς εννοούσε αν
και δεν το αναγράφει ευθέως ότι  ζη-
τούσε συγκεκριμένο χώρο για παραχώ-
ρηση, στο ισόγειο.
Δυστυχώς χώρος για παραχώρηση στο

ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος
δεν υπάρχει αφού έχουν παραχωρηθεί,
στην 6η ΥΠΕ για την λειτουργία του Ια-
τρείου και στο Σύλλογο Γυναικών για
χρήση από το 2012. Μάλιστα στον Σύλ-
λογο Γυναικών παραχωρήθηκε, φυσικά
με αίτημα του, αλλά την μεταστέγαση
των Γυναικών την ζήτησε τότε ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος για να εξυπηρετηθεί
εκείνος στον 1ο όροφο από πλευράς
γραφείου, κυρίως όμως,  για  να ασφαλί-
σει επαρκώς τις στολές  του χορευτικού
και οι Γυναίκες στο ισόγειο να συνδρά-

μουν επικουρικά τις εκδηλώσεις του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου και να δραστηριο-
ποιούνται με τις δικές τους
υποχρεώσεις. Έγινε η μεταστέγαση του
Συλλόγου Γυναικών, ο οποίος   με δαπά-
νες του, δημιούργησε ράφια, κουζίνα και
επιμελήθηκε του χώρου διαμορφώνον-
τας τον σε έναν ιδανικό χώρο, τον οποίο
χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς του Χω-
ριού για εκδηλώσεις, ημερίδες, συναντή-
σεις κλπ.
Μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο

Αντιδήμαρχο,  προσκάλεσα και συναντη-
θήκαμε σε χώρο του Κοινοτικού Κατα-
στήματος, με αντιπροσωπείες (λόγω
πανδημίας) του Πολιτιστικού Συλλόγου,
του Συλλόγου Γυναικών, της Κοινότητας
και  των Φίλων του Άμμου. Παραβρέθη-
καν οι κκ Βασίλης Τάσιος επιμελητής του
Λαογραφικού Μουσείου και ο επί σειρά
ετών Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Χρήστος Σταύρος.  Έγινε διεξοδική
συζήτηση χωρίς κατάληξη  και δόθηκε
προθεσμία ενός μήνα να βρεθεί λύση. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος επανήλθε με

νέο έγγραφο - πρόταση (αρ. πρ. 04/06-02-
2022), προς την Κοινότητα αυτή τη φορά,
για δημιουργία βιβλιοθήκης – κέντρου
πολιτισμού και πρόταση χωροταξικής
επαναδιευθέτησης των χώρων του Κοι-
νοτικού Καταστήματος. Η πρόταση αυτή
έπρεπε να συζητηθεί σε επίπεδο φορέων
και μετά ό κάθε Σύλλογος να ζητήσει τον
χώρο που επιθυμεί. 

Η Κοινότητα συνεδρίασε και αποφά-

σισε ομόφωνα (απουσίαζε δικαιολογη-
μένα ο Σύμβουλος Γεώργιος Μάνος) να
παραμείνει ως έχει η χωροταξική κατά-
σταση του ισογείου.  Ταυτόχρονα αντι-
πρότεινε, την διάθεση στον Πολιτιστικό
Σύλλογο του χώρου της αποθήκης της
Κοινότητας (με την έγκριση του Δήμου
φυσικά), που βρίσκεται στον 1ο όροφο,
στον οποίο μαζί με το υπάρχον γραφείο
θα  συστεγαζόταν και η βιβλιοθήκη.
Καθώς  επίσης θα μπορούσε να παραχω-
ρηθεί και ο αύλειος χώρος του ορόφου
για χρήση από τον Σύλλογο. Με αυτή την
προοπτική ήταν δυνατόν να επεκταθεί το
Λαογραφικό Μουσείο και  να δημιουργη-
θεί το παραδοσιακό δωμάτιο, που αποτε-
λεί διακαή πόθο όλων μας. Μην μας
διαφεύγει το γεγονός ότι το βάρος πρέ-
πει να πέσει στο Λαογραφικό Μουσείο,
που παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα
σε σχέση με την βιβλιοθήκη.
Στην διάθεση οποιουδήποτε τα πρακτικά
της συνεδρίασης.
Τέλος θα παρακαλούσα να εργαστούμε

όλοι μας στο Χωριό με ειλικρίνεια, σεβα-
σμό, ομόνοια και καλή διάθεση για να συ-
νεχίσουμε να κρατάμε το Χωριό ψηλά!!
Τις όποιες προτάσεις έχουμε να τις δου-
λεύουμε πρώτα καλά, να ωριμάζουν και
μετά να προσπαθούμε με συνεργασία
όλων να τις υλοποιούμε!! Κυρίως να μι-
λάμε!!!

Με εκτίμηση και σεβασμό
Θεοφάνης Κίτσος Πρόεδρος της Κοινότητας

Δεν ήμουν και δεν είμαι υπέρ της δημο-
σιεύσεως άρθρων, κειμένων, κ.λπ. στον
τύπο με οποιαδήποτε ιδιότητά μου, όμως
δεν μπορώ ν’ αφήσω αναπάντητα ορι-
σμένα άρθρα ή κείμενα που έχουν γρα-
φεί από τον πρώην Πρόεδρο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής «Η
Αγία Παρασκευή», κ. Χρήστο Ζ. Σταύρου,
ο οποίος προσέφερε πολλά κατά τη θη-
τεία του, στην εφημερίδα «Η ΡΟΔΑΥΓΗ»,
αρ. φύλλου 162, με τίτλο «Έφυγε από τη
ζωή ο γιατρός Χρήστος Χουλιάρας - Με-
γάλη η προσφορά του στη Ροδαυγή» και
από τη Μαρία Παπαβασιλείου, νυν Πρό-
εδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυ-
γής «Η Αγία Παρασκευή», στην
εφημερίδα «Η ΡΟΔΑΥΓΗ», αρ. φύλλου
163, με τίτλο «Ευχαριστήρια επιστολή».
Η τελευταία, επίσης ως Πρόεδρος του
Συλλόγου, έχει δημοσιεύσει σχετικό
άρθρο στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος»
της Άρτας στις 10-11-2021, αρ. φύλλου
1034, το οποίο φέρει και την υπογραφή
της γραμματέως, κ. Μπίμπα Μαρίας, και
δεν ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα από-
φασης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλό-
γου ή μόνο της Προέδρου και της
Γραμματέως. 
Σ’ αυτή τη γραπτή παρέμβασή μου – θ’

ακολουθήσει εν καιρώ κι άλλη – θ’ ανα-
φερθώ μόνο στη μετονομασία του χω-
ριού μας από Νησίστα σε Ροδαυγή.
Γράφει ο Χρήστος Σταύρου ότι «ο Χρή-
στος Χουλιάρας μαζί με τον Αστυνόμο
Καραβοκύρη Γιώργο που υπηρετούσε
τότε στο Σταθμό Χωροφυλακής πρότει-
ναν το όνομα της «Ροδαυγής» από «Νη-
σίστα» και επικράτησε έναντι των δύο
άλλων, της «Καλλιθέας» και του «Αθή-
ναιου», χάριν της ρόδινης αυγής που
προσφέρει ο ανατολικός ορίζοντας.
Αυτή η μετονομασία έγινε το 1962 σύμ-
φωνα με το ΦΕΚ Τεύχος 1ον Αρ. φύλλου
89/11-6-1962 υπ’ αριθμ. 357 «Περί μετο-
νομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων»,
επί προεδρίας Γεωργίου Λάμπρη.» 
Δηλαδή, τι μας λέει ο Χρήστος Ζ. Σταύ-

ρου ότι ο γιατρός Χρήστος Χουλιάρας,
καταγόμενος από τα Λεπιανά Άρτας, και
ο Γιώργος Καραβοκύρης, από τη Λευ-
κάδα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον
τόπο καταγωγή τους, πρότειναν το
όνομα Ροδαυγή και τα δύο άλλα ονό-
ματα, Καλλιθέα και Αθήναιο, τα οποία
δεν αναφέρονται πουθενά στην εισή-
γηση, τα πρότεινε ο Γεώργιος Β. Λάμ-
πρης και αμέσως το νέο όνομα το έφερε
για συζήτηση στο Κοινοτικό Συμβούλιο,
εγκρίθηκε απ’ αυτό κι όλα μια χαρά; Όχι,
δεν γίνεται έτσι! Το όνομα και κάθε θέμα
εισηγείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο
για έγκριση από το Κοινοτικό Συμβούλιο
ή ακόμη και από τη Νομαρχία και ανά-
λογα εγκρίνεται ή απορρίπτεται.  
Πώς τελικά έφτασε το Κοινοτικό Συμ-

βούλιο στην απόφαση για μετονομασία
του χωριού από Νησίστα Ν. Ελλάδος σε
Ροδαυγή;
Στα πρακτικά της κοινότητας διαβά-
ζουμε: «το  όγδοο θέμα της ημερήσιας
διάταξης εξέθεσεν ότι δια της υπ΄αριθμ
97462/1959 διαταγής του Υπουργείου
Εσωτερικών και υπ΄αριθμ.19096/24-10-59
Δ/γής της Νομαρχίας Άρτης καλείται το
Συμβούλιον όπως επανέλθει  επί του θέ-
ματος περί μετονομασίας της κοινότη-
τας και εκάλεσε το Συμβούλιο όπως
αποφασίσει σχετικώς. Το Συμβούλιο
μετά διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει
και παμψηφεί εγκρίνει όπως η Κοινότης
ονομασθεί 1) εις Καλλονή, διότι η γεω-
γραφική θέσις του χωριού παρουσιάζει
πολλές φυσικές ομορφιές καθ΄ό και κέν-
τρο θερέτρου 2) εις Ροδαυγή  διότι  το
χωριό ευρίσκεται εις το ανατολικό μέρος
του Ξηροβουνίου και ροδίζει η χαραυγή
και 3) εις Καληθέα διότι ευρίσκεται σε
τέτοια θεση που φαίνεται ολόκληρος ο
νομός Άρτας.
Η παρούσα απόφασις έλαβε αύξοντα
αριθμό 14/1960. Εξαντληθέντων των θε-
μάτων λύεται η συνεδρίασις. Εφ ́ ω συνε-
τάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται
ως έπεται.
     Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη
Γεώργ.Β Λάμπρης   Το Κοιν.Συμβούλιο»
Επομένως, από την εισήγηση και την

απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου
δεν τεκμαίρεται ότι ο Χρήστος Χουλιά-
ρας και ο Γιώργος Καραβοκύρης πρότει-
ναν το όνομα Ροδαυγή, όπως επίσης δεν
αναφέρεται  πουθενά το όνομα Αθή-
ναιον. 
Μπορεί, όταν προκύπτει ένα θέμα σαν κι
αυτό, να συζητιέται από τον κόσμο και ν’
ακούγονται ποικίλες απόψεις, όμως τον
τελικό λόγο τον έχει το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο ή κάποιο άλλο όργανο της Πολι-
τείας. Εν προκειμένω, τον είχε το
Νομαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο με ει-
σήγησή του πρότεινε το όνομα Ροδαυγή
και, όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, η
απόφαση ελήφθη κατόπιν κλήρωσης. 
Το νέο όνομα του χωριού  χρησιμοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά σε πρακτικό της
Κοινότητας στις 22 Ιουλίου 1962 επί προ-
εδρίας Ανδρέα Κολιού και ο αριθμός της
πράξης  ήταν 20/1962.
Ας ειπωθεί παρενθετικά πως σ’ άλλες

Κοινότητες προτάθηκε μόνο ένα όνομα.
Για  παράδειγμα το Δίστρατο, το οποίο
ονομάστηκε έτσι, γιατί είχε δύο στράτες,
μία προς την Ανεμοράχη και μία προς το
Κεντρικό, έλαβε το όνομα με πρόταση
του τότε Προέδρου Απόστολου Φλώρου
και με απόφαση του Κοινοτικού Συμβου-
λίου.    
Αυτά για την αποκατάσταση της αλή-

θειας σχετικά με τη μετονομασία του χω-
ριού μας από Νησίστα Ν. Ελλάδος σε Ρο-
δαυγή. Όσα σχετίζονται με το θέμα τα
είχα θέσει υπόψη του Χρήστου Ζ. Σταύ-
ρου, όταν είχε εκδώσει το βιβλίο του
«Ροδαυγή, ένα ταξίδι στο χτες» (2020),
όπως και στη Μαρία Παπαβασιλείου,
μετά τη δημοσίευση του άρθρου της
στον «Ταχυδρόμο» της Άρτας, όπου με-
ταξύ άλλων έγραφε «[…] προτείνοντας
(ενν. ο Χρήστος Χουλιάρας) μαζί με τον
Γιώργο Καραβοκύρη, το όνομα «Ρο-
δαυγή» στη θέση του Νησίστα […]»,  και
η οποία με διαβεβαίωσε πως θα επανορ-
θώσει με καινούργιο δημοσίευμα στην
εφημερίδα της Αδελφότητας Ροδαυγής,
πράγμα που δεν έκανε. 
Αφορμής δοθείσης όμως, ας πάμε λίγο

πίσω στον χρόνο, για να δούμε από πότε
άρχισε να προτείνεται από την Κοινό-
τητα αλλαγή του ονόματος του χωριού,
και με ποιες ονομασίες, για να υπάρχει
πληρέστερη γνώση επί του θέματος. 
Συγκεκριμένα: 1) Για το 1952 Πρόεδρος
της Κοινότητας εξελέγη ο Δημήτριος Χρ.
Παπαβασιλείου και με αρ. αποφ. 42/52 το
Κοινοτικό Συμβούλιο «αποφαίνεται παμ-
ψηφεί και προβάλλει τις ευχές προς τον
Νομάρχη Άρτας όπως ευαρεστούμενος
ενεργήσει αρμοδίως δια την μετονομα-
σία της Κοινότητος το πραγματικά αρ-
χαίο και καλλίφωνο όνομα αυτής
Αθήναιο προς το συμφέρον της Κοινότη-
τος, αρχών και κατοίκων αυτής.» 
Αργότερα, πάλι το ίδιο Κοινοτικό Συμ-

βούλιο, με αρ. πράξης 58/52 «αποφασίζει
και παμψηφεί υποβάλλει την ευχήν εις
τον Νομάρχη Άρτας όπως ευαρεστούμε-
νος ενεργήσει αρμοδίως δια την μετονο-
μασία της Κοινότητος εις το
πραγματικόν αυτής όνομα, Αθήναιον ή
Καλλιθέα ή Πάνθεον λόγω της φυσικής
ωραιοτάτης και αξιοθαυμάστου από
πάσης απόψεως θέας και καλλονή την
οποία παρουσιάζει το έδαφος αποκαθι-
στούσα έτσι το συμφέρον της Κοινοτι-
κής αρχής και των κατοίκων αυτής.»
Τέλος, το 1954, επί προεδρίας Ιωάννη

Χριστοκώστα, το Κοινοτικό Συμβούλιο
«αποφασίζει παμψηφεί και εγκρίνει όπως
η Κοινότης ονομασθεί Αθήναιο διότι το
πραγματικό της όνομα κατά την αρχαία
εποχή ήτο τούτο και ουδεμία άλλη ονο-
μασία υπάρχει εις το κέντρο ταύτης
όπου σήμερον ευρίσκεται, εις δε την το-
ποθεσίαν εις ην ευρίσκεται το χωρίον και
όπερ κατεστράφη δια καθιζήσεως, ευρί-
σκονται άθικτα λείψανα κυκλωπείων τει-
χών, 2ο εις Πανόραμα διότι το έδαφος
παρουσιάζει σπανιοτάτην και αξιοθαύμα-
στον καλλονή και 3ο Άνθος διότι κατά
τις περισσότερες εποχές του έτους έχει
πλείστα και διάφορα  άνθη.»  

Στο όνομα της αλήθειας του Βασιλείου Γ. Λάμπρη

Χωροταξική ενημέρωση και απάντηση σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε



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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2022 Η ΡΟΔΑΥΓΗ

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

Αλληλεγγύη Αγάπη Ομόνοια!
Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες όμορφων
πράξεων αλλά και άσχημων! Για τις όμορφες αισθάνο-
μαι την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια αυτές και αυ-
τούς, που προσφέρουν απλόχερα ανθρωπιά και

βοήθεια σε
σ υ ν α ν θ ρ ώ -
πους μας Χω-
ριανούς, οι
οποίοι έχουν
ανάγκη.
Επίσης να ευ-
χ α ρ ι σ τ ή σ ω
για άλλη μια
φορά όλους,
όσοι είτε με
δική τους

πρωτοβουλία, είτε ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα μας,
συνεισφέρουν εθελοντικά έτσι ώστε να συμμετέχουν
στην βελτίωση της εικόνας του Χωριού μας.
Όλοι οι παραπάνω είναι παραδείγματα για μίμηση!
Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά… Ίσως να είναι τα

αποτελέσματα της πανδημίας και της καραντίνας…
Γκρίνια, έλλειψη συνεργασίας, έλλειψη συνεννόησης,
εγωισμοί, κακίες κλπ τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο
και σε επίπεδο φορέων.
Κάνω έκκληση!!!
Ας αφήσουμε αυτά που μας στεναχωρούν στην άκρη.
Ας αποβάλλουμε το άγριο από μέσα μας.
Ας εγκαταλείψουμε εγωισμούς, κακίες και μίση.
Το ειλικρινές χαμόγελο, η αληθινή λάμψη του προσώ-
που μας, η συνεννόηση και η συνεργασία μας, ας γί-
νουν οδηγοί σε μια περίοδο ανάκαμψης των σχέσεων
μας, σε όλα τα επίπεδα.  Είναι εύκολο!!!  Είναι απλό!!!

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην Ροδαυγή
Κινητή μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας

Υγείας (ΕΟΔΥ) προσήλθε την Παρασκευή 15 Απριλίου
στην Ροδαυγή, για έλεγχο κρουσμάτων και πιθανής
διασποράς COVID-19. Είχαν επιβεβαιωθεί τέσσερα
κρούσματα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τα οποία
ήρθαν σε επαφή με φορείς  κατοίκους του Χωριού.
Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος σε συ-
νεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας
Παντελή Κωλέτσο, κάλεσαν κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, το
οποίο ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, για έλεγχο της κα-
τάστασης.
Ελέγχθηκαν ογδόντα δύο (82) κάτοικοι με rapid test και
βρέθηκαν τρία (3) κρούσματα. Ο συνολικός αριθμός
κρουσμάτων εκείνης της εβδομάδας ανήλθε σε 13 εκ
των οποίων μόνο οι επτά (9) διαμένουν μόνιμα στο
Χωριό.
Δόθηκαν οδηγίες από τους υπαλλήλους του κλιμακίου,
για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Τηρήθη-
καν με σύνεση, δεν υπήρξε διασπορά και γιορτάστηκε
το Πάσχα με ασφάλεια.

Φύτεψαν δένδρα οι μαθητές του Σχολείου στην αυλή
του
Σε βιωματική
δράση εξε-
λίχθηκε η φύ-
τευση δύο
φυλλοβόλων
δ έ ν δ ρ ω ν
(τίλια) στον
αύλειο χώρο
του Δημοτι-
κού μας Σχο-
λείου από
τους μαθητές
του, με την βοήθεια των υπαλλήλων του Τμήματος
Πρασίνου του Δήμου μας. Η Εκπαιδευτικός του Σχο-
λείου κ. Βασιλείου εξήγησε στους μαθητές την δράση
και ο  αρμόδιος Υπάλληλος κ. Μίχας συνέχισε με λε-
πτομερή διαδικασία της φύτευσης αλλά και οδηγίες
σχετικές με το πότισμα, που θα αναλάβουν οι μαθητές.
Τα δένδρα διατέθηκαν από τον Δήμο Αρταίων μετά

από αίτημα του Σχολείου και της Κοινότητας, για να κα-
λύψουν το κενό που άφησε το γέρικο  πεύκο που κό-
πηκε.
Μετά από χρόνια οι μαθητές του Σχολείου θα θυμούν-
ται, θα το λένε και θα καμαρώνουν γι αυτή τους την
πράξη.

Στην Κοινότητα Ροδαυγής ο καρδιογράφος του Χρή-
στου Χουλιάρα
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δωρεάς του επαγγελ-

ματικού καρδιογράφου του ιατρού καρδιολόγου, Χρή-
στου Χουλιάρα στην Κοινότητα Ροδαυγής του Δήμου
Αρταίων, για χρήση στο Περιφερειακό μας Ιατρείο.
Είχε προηγηθεί επιστολή των τέκνων του, Γεωργίου,

Ιωάννη και Μαρίας Χουλιάρα προς την  Κοινότητα Ρο-

δαυγής, με
την οποία
γ ν ω σ τ ο π ο ί -
ησαν την πρό-
θεση τους,
που ήταν άλ-
λωστε και επι-
θυμία του
πατέρα τους.
Η Κοινότητα

σε συνε-
δρίαση της
αποφάσισε να
προτείνει στον κ. Δήμαρχο να αποδεχθεί ο Δήμος Αρ-
ταίων την δωρεά. 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ αρ. 544

απόφαση του 2021, ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή
της δωρεάς. 
Έτσι το μεσημέρι της 23ης Μαρτίου 2022 ο κ. Γιώργος
Χουλιάρας παρέδωσε τον καρδιογράφο με οδηγίες, αν-
ταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά, στον Πρόεδρο της
Κοινότητας Θεοφάνη Κίτσο και στην Ιατρό, που υπηρε-
τεί στο Ιατρείο μας κ. Αλεξάνδρα Μπίζα. Τόσο η Ιατρός
όσο και ο Πρόεδρος της Κοινότητας ευχαρίστησαν
θερμά τον κ. Χουλιάρα για την ευγενική, ουσιαστική
και συμβολική πράξη.

Μέτρα μείωσης πληθυσμού αδέσποτων ζώων
Από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρ-

ταίων ανακοινώθηκε με έγγραφο, που αναρτήθηκε και
στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας ότι οι ιδιο-
κτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με βάση τις
διατάξεις του Νόμου 4830/2021 και στα πλαίσια εφαρ-
μογής των μέτρων για την μείωση του πληθυσμού των
αδέσποτων ζώων θα πρέπει να προβούν, μεταξύ άλλων,
στις παρακάτω  ενέργειες:
Να στειρώσουν το ζώο  τους εφόσον είναι μεγαλύτερο
του ενός (1) έτους ή να στείλουν δείγμα DNA στο Ερ-
γαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού
Ζώων Συντροφιάς. Η υποχρέωση για στείρωση ή απο-
στολή δείγματος DNA ξεκίνησε από 1 Μαρτίου 2022.
Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να λαμ-
βάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο σκύλος να μην
εξέρχεται ελεύθερα από τον χώρο της ιδιοκτησίας του
και να εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή κοι-
νόχρηστων χώρων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από
τους ιδιοκτήτες σκύλων  ώστε να μην κυκλοφορούν
ελεύθερα τα ζώα τους κατά τους μήνες του καλοκαι-
ριού, που συχνάζουν πολλά παιδιά στην πλατεία και
στις γειτονιές του Χωριού.

Ξεκίνησε την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος
Την 1η Μαΐου ξεκίνησε επίσημα στη χώρας η αντιπυ-

ρική περίοδος και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτω-
βρίου.
Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαι-

σθητοποίησης των πολιτών η Πυροσβεστική απευθύνει
ισχυρή σύσταση στους πολίτες:
· Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν
οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα μπορούσε να
προκαλέσει πυρκαγιά
· Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και τον ημε-
ρήσιο κίνδυνο πυρκαγιάς, σε περίπτωση εκτέλεσης ερ-
γασιών υπαίθρου
· Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη
δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσε-
λίδα www.fireservice.gr και στους επίσημους λογαρια-
σμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και
στο Twitter
· Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κιν-
δύνους των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr
Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου θα

πραγματοποιούνται εκτεταμένοι πρόσθετοι έλεγχοι –
περιπολίες προς αποφυγή ενάρξεως και εξάπλωσης
πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των
υποχρεωτικών μέτρων πυροπροστασίας, κυρίως σε
υπαίθριες εργασίες.
Επισημαίνεται ότι, η μη τήρηση των παραπάνω επισύ-

ρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, καθώς και βαρύτατες
ποινικές κυρώσεις.
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σε περίπτωση που αν-
τιληφθείτε πυρκαγιά:
• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δώστε
σαφείς πληροφορίες για:
– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε
– το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
– την ένταση του ανέμου στην περιοχή και
– το είδος της βλάστησης που καίγεται
• Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολου-
θήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών 

Εύχομαι  στους  απανταχού Ροδαυγ ιώτες  υγε ία ,  ευτυχ ία ,
αγάπη  κα ι  ομόνοια !  Χρ ιστός  Ανέστη  κα ι  χρόν ια  πολλά! ! !

Το Δ. Σ. της Αδελφότητας και τα
μέλη της Συντακτικής Επιτροπής

της Εφημερίδας εύχονται σε
όλους κι όλες ένα χαρούμενο και

δημιουργικό καλοκαίρι!!!! 

Δίνουμε δύο ραντεβού:

• Στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
στην ωραία μας Ροδαυγή και

• Στο αντάμωμά μας στην Αθήνα
τον Σεπτέμβριο, εφόσον μας το επι-
τρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση με
επικοινωνία. 


