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

Η επιστροφή  στο σχολείο τις πρώτες ημέρες είναι πε-
ρίοδος προσαρμογής για όλους τους μαθητές και πολύ
περισσότερο για τους μαθητές της Α΄ τάξης. Απαραίτητη
προϋπόθεση  για την ομαλή προσαρμογή των μαθητών
είναι η αδιάκοπη προσπάθεια των γονέων τους  κατά τη
διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς για την φροντίδα
της  τήρησης  των κανόνων:
1) Της πειθαρχίας στους κανόνες της σχολικής μελέτης
στο σπίτι. Η αυστηρή τήρηση  του καθημερινού προ-
γράμματος βοηθά σημαντικά τα παιδιά αλλά και τους
ενήλικους γύρω τους να θέτουν τα όρια.
2) Της ρύθμισης της ώρας του ύπνου, γεγονός που απο-
τελεί σημαντική δυσκολία, ειδικά στην αρχή της σχολι-
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Πραγματοποιήθηκε στις 18 Αυγούστου 2022 το
«2ο Αντάμωμα Ετεροδημοτών». Η μεγάλη συμμε-
τοχή του κόσμου, οι τοποθετήσεις και η ανανέωση
του ραντεβού για την επόμενη χρονιά, απέδειξε
πως η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για μια
εκδήλωση αφιερωμένη στους ετεροδημότες στέ-

φθηκε με επιτυχία. Μεγάλος πρωταγωνιστής και η
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, που είχε
θέσει υπό την αιγίδα της και αυτό το αντάμωμα. 

Οι οικοδεσπότες της βραδιάς, ο Δήμαρχος Αρ-
ταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Πρόεδρος της Ρο-
δαυγής Θεοφάνης Κίτσιος και ο Έφορος
Δημοσίων Σχέσεων Αντώνης Κοντός, ο οποίος εκ-
προσώπησε τον Πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Συ-
νομοσπονδίας, υποδέχθηκαν τους συλλόγους,
τους φορείς και τους ετεροδημότες που ανταπο-
κρίθηκαν με μεγάλη χαρά  στην πρόσκληση. 
Το επίσημο παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος,
ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Χρήστος Γκόγ-
κας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Άρτας Βασίλης
Ψαθάς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Αρ-
ταίων Νίκος Λιόντος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Αρταίων Αντώνης Καραμπίνας, ο Πρόεδρος της
Αδελφότητας Ροδαυγής Αθηνών Σπύρος Μάνος,
ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ραδοβυζινών Γιώρ-
γος Μανιώτης, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας
Τζουμερκιωτών Χρήστος Γκατζόγιας, ο Υπεύθυ-
νος Τύπου της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών Αν-
δρέας Ζανίκας, Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων
κ.α.

Το Χωριό και η Εκκλησία τίμησε την μνήμη της
προστάτιδας μας Αγίας Παρασκευής. Ήταν ένα
τριήμερο Ιερών ακολουθιών και εκδηλώσεων,
μετά την πάροδο δύο ετών, οι οποίες έδωσαν ελ-
πίδα και αισιοδοξία σε όσους παραβρέθηκαν στην
περιοχή μας.
Την παραμονή της

εορτής τελέστηκε
Εσπερινός με αρτο-
κλασίες και αγια-
σμό. Ανήμερα της
γιορτής ο τελέ-
στηκε Όρθρος  και
η Θεία Λειτουργία με πρωεστώτα και εκπρόσωπο
της Ιεράς Μητρόπολης, Ιερομόναχο Βαρνάβα, ο
οποίος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στον βίο και
στο μαρτύριο της Οσίας Παρασκευής.
Στις 27  Ιουλίου το απόγευμα, και μετά τον Εσπε-
ρινό, έλαβε χώρα το παραδοσιακό δρώμενο "Καγ-
κελάρι" με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Στη

συνέχεια ακολούθησε παραδοσιακό πανηγύρι, το
οποίο διοργάνωσαν τα δύο καταστήματα της πλα-
τείας. 
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, με-
ταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

κ. Γιώργος Στύλιος,
ο Αντιπεριφερειάρ-
χης ΠΕ Άρτας κ.
Βασίλης Ψαθάς, ο
Δήμαρχος Αρταίων
κ. Χρήστος Τσιρο-
γιάννης, ο Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού

κ. Νίκος Λιόντος. Επίσης, παραβρέθηκε ο κ. Αντώ-
νης Κοντός, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Πα-
νηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεντρικών
Τζουμέρκων και ο κ. Κώστας Τσιάπαλης, Πρόεδρος
Πολιτιστικού Συλλόγου Καπνών Σκούπας.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις
"Το Ροδοφέγγαρο" στη Ροδαυγή το καλοκαίρι

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις
"Το Ροδοφέγγαρο" στη Ροδαυγή το καλοκαίρι

Για μία γόνιμη και δημιουργική
σχολική χρονιά
6 Πρακτικές συμβουλές 

εύκολης  προσαρμογής των μαθητών
στην επιστροφή τους  στην σχολική τάξη
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υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Πλούσιο υλικό στις σελίδες: 4 και 5

Η Αδελφότητα Ροδαυγής
Άρτας σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυ-
γής διοργάνωσε επετειακή
εκδήλωση για τη συμπλή-
ρωση 100 χρόνων από τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στις 7 Αυγούστου 2022 στον
προαύλιο χώρο του ναού της
Αγίας Παρασκευής με τη συμ-
μετοχή μεγάλου αριθμού χω-
ριανών και φίλων της
Ροδαυγής.

Το θέμα της εκδήλωσης μνήμης «Οι Νησ(ι)στιώτες
στην “Κόκκινη Μηλιά”: η συμμετοχή των συγχωρια-
νών μας στη Μικρασιατική Εκστρατεία» επιμελή-
θηκε η Ελένη Παπαβασιλείου βασισμένη σε μια
ιδέα του Γιώργου Κομζιά έπειτα από πρόταση του
Πολιτιστικού Συλλόγου. 
Για το θέμα αντλήθηκαν πληροφορίες από το βι-

βλίο ΝΗΣΙΣΤΑ, Αθήνα 2018 (τόμος  1 και τόμος 3)
του Γ. Χ. Κομζιά, καθώς και φωτογραφικό υλικό
από το λεύκωμα “Ροδαυγή, Ένα ταξίδι στο χτες”,
Άρτα 2020, του Χρ. Ζ. Σταύρου. Αξιοποιήθηκε επί-
σης αθησαύριστο φωτογραφικό υλικό από το αρ-
χείο των απογόνων του Δημητρίου Κ. Παλαβού.
Στην παρουσίαση δόθηκε έμφαση σε στοιχεία της
προφορικής ιστορίας μέσα από την καταγραφή
μαρτυριών και θρύλων σχετικών με τους προγό-
νους μας που συμμετείχαν στην εθνική περιπέτεια
που οδήγησε στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κατα-
στροφή του 20ου αιώνα. Έγινε προσπάθεια να
ιχνηλατηθεί η πορεία τους από τη γη που γεννήθη-
καν και ανδρώθηκαν ως τα αφιλόξενα βάθη της
Μικράς Ασίας και πίσω στα πάτρια μετά την ήττα
που σημάδεψε τον εθνικό μας βίο μέχρι σήμερα…
Οι φωτογραφίες, οι καρτ ποστάλ, τα κειμήλια απο-
τέλεσαν το ιστορικό υλικό με το οποίο συνομιλή-
σαμε παίρνοντας πληροφορίες για διάφορες
πτυχές του πολέμου (ένδυση, οπλισμός, τόποι,
κ.α.) Μέσα σε κλίμα συγκίνησης μνημονεύτηκαν τα

Επετειακή εκδήλωση μνήμης
Οι Νησ(ι)στιώτες

στην “Κόκκινη Μηλιά”

Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 χτύπησε το πρώτο
κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στο Δημοτικό
Σχολείο Ροδαυγής για οκτώ (8) μαθητές με την παρου-
σία όλων των γονέων.  Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν
οι ίδιοι κάτι που θεωρείται θετικό.
Μετά το καλωσόρισμα του Προϊσταμένου κ. Γιάννη Νι-
κολάτου, ακολούθησε ο καθιερωμένος αγιασμός, που
τέλεσε ο Πατήρ Αθανάσιος στην αυλή του Σχολείου.
Ο Διευθυντής του Δημοτικού κ. Νικολάτος στην ομι-

λία του διαβεβαίωσε τους μαθητές και τους γονείς ότι
θα προσπαθήσουν οι εκπαιδευτικοί για μια ομαλή και δημιουργική εκπαιδευτική χρονιά. Το Σχολείο
θα είναι ολοήμερο και οι μαθητές θα διδάσκονται Αγγλικά και Γυμναστική δυο φορές την εβδομάδα.
Επίσης οι μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία.
Ο Ιερέας της Ενορίας Πατήρ Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος ευχήθηκαν
υγεία, πρόοδο και δημιουργική σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Θεοφάνης Κίτσος



Γεννήσεις
27-5-22: Το ζευγάρι Βασίλη Δημητρίου Κα-
σάρα και της Καλλιόπης Τσόγκα απόκτησαν
αγόρι (εγγόνι Βικτωρίας Γεωργίου).
11-6-22: Το ζευγάρι Μαρίλιας Κωνσταντίνου
Λυκάκη και Αλέξανδρου Χελιώτη απόκτησαν
κορίτσι (εγγονή Λίτσας Μάνου).
14-6-22: Το ζευγάρι Μιχάλη Σοφιανού και
Κλαίρης Παπαβασιλείου (κόρη Χριστίνας Κων-
σταντίνου Πλαστήρα) απόκτησαν αγόρι.
11-7-22: Το ζευγάρι Νικολάου Καψάλη και
Εύης Σταύρου Σπύρου (κόρη Βούλας Γιάννη
Βαγγέλη) απόκτησαν κορίτσι και του έδωσαν
το όνομα Μαρίνα στο Τορόντο του Καναδά.
9-8-22: Το ζευγάρι Ελένης Παναγιώτη Πλα-
στήρα και Ξενοφώντα Ντάνη απόκτησαν
αγόρι.
26-8-22: Το ζευγάρι Κωνσταντίνου Νικολάου
Σπύρου και Μικέλας Κανουπάκη απόκτησαν
αγόρι (εγγόνι Ευδοξίας Σπύρου).
3-9-22: Το ζευγάρι Δημήτρη Στυλιανύ Μπέλου
και Δήμητρας Βασιλείου Αλεξίου απόκτησαν
κορίτσι.
5-9-22: Το ζευγάρι Ιωάννη Γούλα και Χριστίνας
Δημητρίου Παπαβασιλείου απόκτησαν αγόρι
στη Γερμανία (δισέγγονο Αλεξάνδρας Ηρακλή
Παπαβασιλείου). Του δόθηκε το όνομα Ορέ-
στης.
5-9-22: Το ζευγάρι Χρήστου Κωνσταντίνου
Ντάλα και Ειρήνης Κωνσταντίνου Βαρούχου
απόκτησαν κορίτσι.

Γάμοι & Βαπτίσεις
18-6-22: Ο Κωνσταντίνος Μπλάζος παντρεύ-
τηκε τη Θεοδώρα Γεωργίου Μπουκουβάλα
(κόρη Γεωργίας Ιωάννη Ζιώρη) και βάπτισαν
την κόρη τους με το όνομα Αρετή στην Αν-
θούσα Αττικής.
2-9-22: Η Αναστασία Χρήστου Ιωαννίδου (εγ-
γονή Αλεξάνδρας Κων/νου Μάνου) παντρεύ-
τηκε τον Νίκο Σκαρή. Ακολούθησε η βάπτιση
του γιου τους με το όνομα Χρήστος – Ανάρ-
γυρος.
4-9-22: Ο Χρήστος Βασιλείου Ευθυμίου παν-
τρεύτηκε τη Σταυρούλα Ζιώγα στον Ιερό Ναό
του Προφήτη Ηλία Πιστιανών. Ακολούθησε η
βάπτιση της κόρης του ζεύγους με το όνομα
Ευγενία.
2-7-22: Ο Σπύρος Δεληκωστόπουλος παντρεύ-
τηκε την Ισαβέλλα Κρόκου (κόρη της Γιώτας
Γεωργίου Φούκα) στην Αθήνα και ακολούθησε
η βάπτιση του γιου τους με το όνομα Φώτης.
3-7-22: Ο Χρήστος Ιωάννη Τσάγκας παντρεύ-
τηκε την Αρετή Γεωργίου στον Ιερό Ναό Αγ.
Παρασκευής Ροδαυγής με τη συνοδεία της
ορχήστρας του Ηλία Πλαστήρα. Ακολούθησε
η βάπτιση του γιου τους με το όνομα Μάξιμος.
10 -7- 22: Το ζευγάρι Νικολέτας Μιχάλη Λάμ-
πρη και Αλεξάνδρου Μπάρλα βάπτισαν την
κόρη τους Παναγιώτα - Μυρτώ στο Άργος.
15-8-22: Το ζευγάρι Νικολάου Βαρούχου και
Βάσως Γρηγορίου Κομζιά βάπτισαν τον γιο
τους με το όνομα Παναγιώτης στην Αγία Φα-
νερωμένη.

Γάμοι
25-6-22: Ο Ανδρέας Δημητρίου Κασάρας παν-
τρεύτηκε τη Σοφία Βασιλού στην Αθήνα.
25-6-22: Ο Κωνσταντίνος Αλκ. Γιολδάσης, παν-
τρεύτηκε στον Πόρο τη Δήμητρα Λαλή.
2-7-22: Ο Δημήτρης Βασιλείου Μάνος παν-
τρεύτηκε τη Θάλεια Μπανιά στη Ναύπακτο Αι-
τωλοακαρνανίας.
3-7-22: Ο Χρήστος Θανάση Δημόπουλος παν-
τρεύτηκε την Αλεξία Ζήση στην Καμαρίνα
Πρέβεζας.
9-7-22: Ο Λάμπρος Δημητρίου Ζώης παντρεύ-
τηκε τη Λυδία Σάκκου στην Ανατολή Ιωαννί-
νων. Κουμπάρος ο Αναστάσιος Σπύρου
Κομζιάς.
30-7-22: ο Κων/νος Λάμπρου Καλιαρντάς, γιος
της Χαρίκλειας Λάμπρου Σωτηρίου, παντρεύ-
τηκε τη Χριστίνα Κοτσαρίνη στον Ιερό Ναό Αγ.
Δημητρίου Άρτας.
20-8-22: Ο Νικόλαος Τζουμάκας (γιος Λαμπρι-
νής – Νούλας – Ιωάννη Κώτση) παντρεύτηκε
την Έλενα Χρήστου στο κτήμα Βελλή στο Κο-
ρωπί.
20-8-22: Ο Χρήστος Μιμιγιάννης παντρεύτηκε
τη Γεωργία Ιωάννη Ευθυμίου (κόρη Ελένης
Διονύση Ντάλα).

Θάνατοι
21-5-22: Πέθανε η Βάγια Ανδρέα Λεπίδα από
τα Πιστιανά.
31-5-22: Πέθανε ο Γεώργιος Ιωάννη Μπαρτζώ-
κας. Η κηδεία στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας
Ροδαυγής.
Μάιος ’22: Πέθανε η Ερμιόνη Λιανού, σύζυγος
Αλέκου Γεωργάνου. Η κηδεία στην Άρτα.
27-6-22: Πέθανε και κηδεύτηκε η Λουκία Χρή-
στου Μπάζου, ετών 88. Η κηδεία στον Ιερό
Ναό Αγ. Νικολάου Ροδαυγής.
16-6-22: Πέθανε στη Ν. Υόρκη, ο Χρήστος
Ιωάννη Γεωργίου, ετών 70. Η κηδεία στις 11-
7-22 στον Ιερό Ναό της Αγ. Παρασκευής Ρο-
δαυγής, η ταφή στον Ιερό Ναό του Αγ.
Νικολάου Ροδαυγής.

15-7-22: Πέθανε η Ιωάννα Αποστόλλη Νίκα,
ετών 79. Η κηδεία και η ταφή στον Ιερό Ναό
Αγ. Νικολάου Ροδαυγής.
24-7-22: Πέθανε η Αρχόντω Βασίλη Μπόμ-
πολη, ετών 94. Η κηδεία στις 26-7-22 στον Ιερό
Ναό Αγ. Βαρβάρας Ροδαυγής.
29-7-22: Πέθανε η Σταυρούλα Ευαγγέλου
Γιαννάκη, ετών 99 από τα Πιστιανά.
2-8-22: Πέθανε η Αγγελική (Κούλα) Ιωάννη
Μπαρτζώκα. Η κηδεία στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρ-
βάρας Ροδαυγής.
2-8-22: Πέθανε η Αθηνά Αλκιβιάδη Πάνου,
κόρη της Λόλας Αναγνωστάκη. Κηδεύτηκε
στις 4-8-22 στον Ιερό Ναό του Νεκροταφείου
Καλλιθέας Αθηνών.
8-8-22: Πέθανε ο Πέτρος Λάμπρου Βαγγέλης.
Η κηδεία στην Ελευσίνα.
23-5-22: Πέθανε ο Χαράλαμπος Νικητάκης,
(σύζυγος Βάνας Θεοφάνη Γεωργίου). Η κη-
δεία στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.
22-8-22: Πέθανε η Μαρία Γεωργίου Μάνου,
ετών 80. Η κηδεία στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβά-
ρας Ροδαυγής.
28-8-22: Πέθανε η Ελένη Κωνσταντίνου Κολιο-
μάρου, ετών 95, από τα Πιστιανά.
28-8-22: Πέθανε η Χρυσάνθη Λάμπρου Κομζιά
(σύζυγος Γεωργίου Τράμπα), ετών 79. Η κη-
δεία στη Φτέρη.
29-8-22: Πέθανε η Αικατερίνη Βασίλη Κολιού,
ετών 95. Η κηδεία στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου
Ροδαυγής.
16-9-22: Πέθανε ο Ιερέας Σπύρος Γκάτζιας,
ετών 91 (σύζυγος Αγγέλως Ηλία Πλαστήρα). Η
κηδεία στην Πρέβεζα.

Μνημόσυνα
29-5-22: 40ήμερο μνημόσυνο Μιλτιάδη Χρή-
στου Αναγνωστάκη.
29-5-22: 40ήμερο μνημόσυνο Κασσιανής
Κουμπρή Δήμου.
11-6-22: 40ήμερο μνημόσυνο Ανδρέα Κολλιού.
9-7-22: 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίου Ιωάννη
Μπατζώκα.
31-7-22: 40ήμερο μνημόσυνο Λουκίας Χρή-
στου Μπάζου.
31-7-22: Ετήσιο μνημόσυνο Ελένης Αχιλλέα
Καλλιμογιάννη.
31-7-22: Εξάμηνο μνημόσυνο Αναστασίας
Λάμπρου Ζώη.
30-7-22: Εξάμηνο μνημόσυνο Μαρίας Κων/νου
Αναγνωστάκη στα Πιστιανά.
24-8-22: 40ήμερο μνημόσυνο Ιωάννας Απο-
στόλη Νίκα.
3-9-22: 40ήμερο μνημόσυνο Αρχόντως Βασι-
λείου Μπόμπολη στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας
Ροδαυγής.
4-9-22: Ετήσιο μνημόσυνο Αγνής Διαμάντη-
Τζαμάκου στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Ρο-
δαυγής.
10-9-22: 40ήμερο μνημόσυνο Αγγελικής (Κού-
λας) Ιωάννη Μπαρτζώκα και τρίμηνο μνημό-
συνο Γεωργίου Ιωάννη Μπαρτζώκα.
10-9-22: Ετήσιο μνημόσυνο Πέτρου Μπαρ-
τζώκα.
23-7-22: Εξάμηνο μνημόσυνο Χρήστου Βασι-
λείου – Παπαβασιλείου.
11-9-22: 40ήμερο μνημόσυνο Πέτρου Λάμ-
πρου Βαγγέλη στην Ελευσίνα.

Επιτυχόντες
• Η Ελένη Αποστόλη Χάικου (κόρη Αναστασίας
Ηλία Πάνου) πέτυχε στο Τμήμα Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου
Ιωαννίνων.
• Ο Ευστράτιος – Μάριος Κουτλής (γιος Εύας
Γεωργίου Σταύρου) πέτυχε στο Τμήμα Αγρο-
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αρι-
στοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.
• Ο Μήτσιος Ευάγγελος του Ηλία (εγγονός
Ευάγγελου και Ελευθερίας Μήτσιου) πέτυχε
στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.
• Η Βασιλική-Χρυσαυγή Νικολάου Ζυγούρη πέ-
τυχε στη Σχολή Νηπιαγωγών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων.
• Ο Βασίλειος Αθανασίου Παναγιώτου πέτυχε
στη Σχολή Αστυφυλάκων.
• Ο Θωμάς-Ραφαήλ Κολιός (γιος του Γεωργίου
Κολιού) πέτυχε ΠΡΩΤΟΣ στην Ιατρική Ιωαννί-
νων.
• Ο Ευάγγελος Δημητρίου Κώτση από τα Πι-
στιανά πέτυχε στο Τμήμα Μηχανικών Επιστή-
μης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Ο Διονύσης Νικάκης (εγγονός Πηνελόπης
Μήτσιου) από τα Πιστιανά πέτυχε στο Τμήμα
Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρ-
κυρα).

Νέοι Πτυχιούχοι
• Ο Νίκος Αναστασόπουλος (γιος της Αθηνάς
Ναπολέοντος Πάνου) αποφοίτησε από τη
Σχολή Υπαξιωματικών Τρικάλων.
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Βαγγέλη Παναγιώτα ................................................................Γερμανία ..............25€
Τζαμάκου Ευαγγελία ....................................................................Αθήνα ..............50€
Πλαστήρα Βασιλεία............................................................Γραμμενίτσα ..............10€
Πλαστήρα Χριστίνα του Κων/νου ................................................Αθήνα ..............10€
Γεωργογιάννη Σωτηρία ............................................................Ροδαύγη ..............10€
Γεωργογιάννη Κατερίνα ..........................................................Πρέβεζα ..............10€
Πιστιανίτης ......................................................................................Άρτα ..............20€
Μήτσιος Χρήστος του Ευαγγέλου ....................................Κορφοβούνι ..............10€ 
Κράψη Βασιλική ........................................................................Πιστιανά ..............10€
Ντάλα – Ευθυμίου Ελένη του Διονύση ......................................Αθήνα ..............20€
Δημοπούλου Έφη......................................................................Ιωάννινα ..............20€
Γεωργίου – Νικητάκη Βασιλική....................................................Αθήνα ..............20€
Γεωργίου – Μπόμπολη Λαμπρινή ................................................Αθήνα ..............30€
Αράπη – Ρετζέπη Βούλα....................................................Θεσσαλονίκη ..............30€
Κόκκινος Ευάγγελος ......................................................................Άρτα ..............20€
Κόκκινος Αποστόλης ......................................................................Άρτα ..............50€
Μάνος Λάζαρος ........................................................................Ιωάννινα ..............20€
Μπαλαούρας Φίλιππος ....................................................................Άρτα ..............20€
Μάνου Αλεξάνδρα του Κων/νου ............................................Ροδαυγή ................5€
Μάνου Έλλη του Δημητρίου ..................................................Ροδαυγή ..............10€
Οικονόμου Σταύρος ........................................................................Άρτα ..............20€
Κολιού Μαρία του Χρήστου ....................................................Ροδαυγή ..............30€
Κολιός Λάμπρος του Χρήστου ....................................................Πάτρα ..............20€
Μπαρτζώκα Βασιλική του Πέτρου ..........................................Ροδαυγή ..............20€
Γιολδάσης Χρήστος του Κων/νου..................................................Άρτα ..............20€
Αράπη – Μήτσιου Ελευθερία ..................................................Ροδαυγή ..............10€
Χριστοκώστας Δημήτρης του Ιωάννη........................................Λάρισα ..............20€
Χριστοκώστας Γεώργιος του Ιωάννη..............................................ΗΠΑ ..............50€
Αράπης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ....................................Καναδάς ............100€
Αθανασίου Σταύρος ........................................................................Άρτα ..............10€
Μάνος Χαρίλαος του Κωνσταντίνου ..........................................Αθήνα ..............20€
Ρακόπουλος Ηλίας ....................................................................Ιωάννινα ..............20€
Τζαμάκου – Κομζιά Βασιλική ....................................................Πιστιανά ..............10€
Μάνος Ταξιάρχης του Ιωάννη ........................................................Άρτα ..............40€
Μάνου Σπυριδούλα του Ταξιάρχη ................................................Χανιά ..............40€
Μάνου Αγγελική του Ταξιάρχη ....................................................Αθήνα ..............40€
Τσέλιου Αντωνία....................................................................Ευηνοχώρι ..............20€
Πάνου Ναπολέων ......................................................................Πιστιανά ..............20€
Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος του Ηλία ................................Γλυφάδα ..............20€
Γεωργογιάννη – Καραμούτσιου Βασιλεία ..............................Ιωάννινα ..............20€
Νιάρου Αρτεμισία .......................................................................... Άρτα ..............20 €
Παπαβασιλείου Θεοφάνης του Δημητρίου ............................Ροδαυγή ..............20€
Τζαμάκου Γεωργία ........................................................................Αθήνα ..............20€
Μάνος Γεώργιος του Αριστείδη ..........................................Φιλιππιάδα ..............20€
Μάνος Αριστείδης του Χρήστου ..........................................Φιλιππιάδα ..............20€
Μάνος Βασίλειος του Χρήστου ............................................Αυστραλία ..............50€
Ζιαννίκας Λάμπρος του Βασιλείου ..........................................Πρέβεζα ..............20€
Κόρδα Βασιλική ........................................................................Ροδαυγή ..............20€
Χριστογιάννη Ζωή του Παναγιώτη....................................Βαθύκαμπος ..............20€
Ζώης Λάμπρος του Δημητρίου ................................................Ιωάννινα ..............10€
Κορμαλή Αναστασία ......................................................................Αθήνα ..............10€
Δημοπούλου Αικατερίνη (Ρήνα) του Παντελή ......................Ροδαυγή ..............20€
Τσάγκα Χριστίνα του Παύλου ........................................................Άρτα ..............20€
Κομζιάς Νίκος................................................................................Δράμα ..............20€
Μπαρτζώκας Παναγιώτης ........................................................Κυράτσα ..............20€
Σώζιος Κωνσταντίνος ..............................................................Ροδαυγή ..............20€
Αναγνωστάκης Δημοσθένης ........................................................Αθήνα ..............50€
Καμπουρέλης Τζίμης ..................................................................Σκιάθος ..............20€
Μπαρτζώκα Βασιλική ....................................................................Αθήνα ..............10€
Ροδαυγιώτης Βορείου Αμερικής ............................................................................50€
Αράπη Μαίρη του Αριστείδη ..................................................................................20€
Χριστοκώστα Δέσποινα ..............................................................Λάρισα ..............10€
Χριστογιάννης Δημήτρης ........................................................Ιωάννινα ..............10€
Βαγγέλη – Ευθυμίου Βούλα ....................................................Καναδάς ..............50€
Χριστογιάννη Σταυρούλα ........................................................Γερμανία ..............25€
Χριστογιάννης Ευάγγελος ......................................................Γερμανία ..............25€
Σπανάκης Γεώργιος ..............................................................Φιλιππιάδα ..............50€
Σώζιος Ιωάννης ......................................................................Φιλιππιάδα ..............10€
Γκόγκα Λίτσα ................................................................................Αθήνα ..............15€

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

Σήμερα εδώ στον Αι Νικόλα στο Περδικάρι αποχαιρετάμε τη μάνα μας. Εδώ
που έζησε και αγωνίστηκε για την οικογένεια της. Μάνα ήσουν
ένας χαρισματικός άνθρωπος, μας δίδαξες με τον τρόπο σου και
μόνο, καλοσύνη, δοτικότητα και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η
Συμβουλή σου ήταν πάντα με ευγένεια και  με ιδιαίτερη διακρι-
τικότητα. Σε όλους τους ρόλους της ζωής σου υπήρξες πρότυπο
μάνας συζύγου και γιαγιάς.
Εμείς μόνο υπερήφανοι μπορεί να  νιώθουμε, και ευγνώμονες,

που υπήρξες στη ζωή μας.  Κρατάμε την εικόνα σου, να είσαι στη
γάστρα με την πίττα έτοιμη και να μας καλοδέχεσαι πάντα με το χαμόγελο.
Έτσι κι εμείς σε αποχαιρετάμε, παρότι φεύγεις από τη ζωή, με ένα χαμόγελο.
Γιατί ξέρουμε ότι αυτό επιθυμούσες.

Καλό ταξίδι αγαπημένη μας μάνα.

Για την Αικατερίνη Νίκου – Κολιού

Ευχαριστήριο Μήνυμα
Η Αδελφότητα Ροδαυγής  ευχαριστεί Αρτινό φίλο της Αδελφότητας για την χορη-
γία 100€ με σκοπό την κάλυψη εξόδων παράστασης και μετακίνησης των μουσικών
της εκδήλωσης για την Μικρασιατική Καταστροφή που οργανώθηκε από τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο «Η Αγία Παρασκευή», σε συνεργασία με την Αδελφότητα.

Οι συνδρομές που έχουν κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό
θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο

• Ο Κων/νος Ελευθερίου Αράπης πήρε
θέση Καθηγητή Χειρουργικής στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης
στο Παρίσι.
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Υπεύθυνος: Κώστας Αράπης
Ημερ.: Αύγουστος 14-22

Καλημέρα σας,
από Κώστα Αράπη του Ηλία,

κατοίκου εξωτερικού, Ροδαυγιώτης
Πρώτον, να ευχαριστήσω τον πολιτιστικό σύλλογο, τα
μέλη του και την Πρόεδρο-ματία Παπαβασιλείου για
την υποστήριξη του βραβείου ως και την εργασία τους
για την εκλογή του πτυχιούχου.
Δεύτερον, να ευχαριστήσω όλους σας που με την πα-
ρουσία σας τιμάτε τους Προγόνους Κερασιώτες, άν-
δρες και γυναίκες, κάτοικοι που έζησαν τα δύσκολα
χρόνια του ’40, ’50 και ’60.
Γιατί αυτή η τίμησις;
Ετησίως τιμούμαι τους πεσούτες αγωνιστές του ’21 και

άλλων αγωνιστών των πολέμων καταθέτοντας ένα στε-
φάνι λουλουδιών ή ένα στεφάνι λουλουδιών στον
άγνωστο στρατιώτη.
Οι πρόγονοί μας Κερασιώτες δεν είναι άγνωστοι στρα-
τιώτες, είναι οι γονείς μας, οι γειτόνοι, οι συγγενείς
μας, μακάριοι μεν, αλλά παραμένουν στη μνήμη μας
αλησμοτικοί σαν καλοί Ροδαυγιώτες και καλοί πατριώ-
τες. Προς αναγνώριση των υπηρεσιών, αντί για στεφάνι
λουλουδιών, τους μνημονεύουμε και τους ευγνωμο-
νούμε με τη θέσπιση του βραβείου Κερασίτσας.
Ποια είναι τα πρόσωπα που τιμώνται;
(Ακολουθεί κατάλογος άξιων ανδρών της Κερασίτσας)

Βραβείον Συνοικισμού Κερασίτσας Ροδαυγής
Εις μνήμην των κατοίκων του 1950-1960 που άφησαν
ιστορία για το τι εδημιούργησαν και τι οι επόμενες γε-
νεές κληροδότησαν από εκείνους.

Υπόμνημα:
Επίσης τιμή και αναγνώρησις απονέμεται και στους συζύγους των ανωτέρω ανδρών που υπήρξαν αντάξιον συ-
νεργάτες και στο σπίτι και στους αγρούς τα δύσκολα χρόνια του ’50 και ’60. Ευχαριστώ.
Ποια ήταν τα έργα τους, η ιστορία δεν πρέπει να τους ξεχάσει.

1. Ήσαν υπόδειγμα οικογενειακής ζωής.
2. Προσηλωμένοι στις γεωργικές και κτηνοτροφικές
δουλειές.
3. Κάτω από τις δικές τους ενέργειες και πρωτοβουλίες
η Κερασίτσα σήμερα είναι εφοδιασμένη με:
α. Ηλεκτρική και τηλεφωνική σύνδεση.
β. Ασφαλτοστρωμένη οδό.
γ. Υδραγωγείο-παροχή φυσικού νερού.
4. Όλοι συνέβαλαν εθελοντικώς και με προσωπική ερ-
γασία για την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου από Αμ-
μότοπο προς Ροδαυγή και πέραν, τα χρόνια του ’50 και
’60.
5. Επί πλέον και πολύ ενδιαφέρον: Ο παππούς Κώστας
Αράπης και πατέρας αρκετών Αραπαίων ήταν ένας
πρωτεργάτης και θερμός υποστηρικτής της αναδάσω-
σης της Ροδαυγής, επίσης όλοι τους ήσαν παρόντες σε
όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού μας.
6. Και το έθιμο συνεχίζεται στις ημέρες μας με την εθε-
λουσία εργασία των κάτωθι:
α. Ρηνούρα Αράπη του Αθανασίου με την πολυετή υπη-
ρεσία της στην έκδοση της εφημερίδας.
β. Βασίλειος Αράπης του Αθανασίου με την πολυετή
δουλειά του στον Πολιτιστικό Σύλλογο.
γ. Ο Κώστας Αράπης του Γεωργίου με την τρομακτική
εργασία για την καλυτέρευση του συνοικισμού και επι-
σκευή δρόμων. Όμως εκείνος χρειάζεται τη συμπαρά-
σταση όλων μας και εκείνη των κυβερνητικών αρχών.
Συγχαρητήρια στους τρεις αυτούς Κερασιώτες.
Τελευταία σχόλια του αντιπροσώπου:
Εκ μέρους όλων των κατοίκων της Κερασίτσας να απο-
νείμω συγχαρητήρια στον – στην επιτυχόντα (ούσα) Γε-
ωργάκη και Λευτεράκη ως και σε όλους τους νέους
της Ροδαυγής και Πιστιανών για καλή επιτυχία στα
γράμματα και στο επάγγελμα της προτιμήσεώς τους
και να μη ξεχνούν ποτές τους αγώνες των γονέων, τις
ρίζες μας, τον πολιτισμό μας. Οι γονείς σας τρέφουν
μεγάλα όνειρα για σας, να μην τους απογοητεύσετε.
Και κάτι από αυτοβιογραφία:
α. Δάσκαλος της ζωής είναι η ιστορία.
β. Οι αληθινοί άνθρωποι της προόδου είναι αυτοί που
τρέφουν ένα βαθύ σεβασμό στο παρελθόν.
γ. Η ιστορία των προγόνων είναι η μνήμη των απογό-
νων.
Ευχαριστώ όλους σας για το χρόνο να είστε παρόντες
για να θυμηθούμε τους Κερασιώτες του ’50-’60 ως και
για το γεγονός της Βράβευσης.
Να έχετε όλοι ένα ευχάριστο απόγευμα.

               Όνομα                                     Ιδιότητα                                                           Προσόν
1. Κώστας Αράπης               Ο πατριάρχης του Συνοικισμού   Διοικητικό Στέλεχος, Πρόεδρος Ροδαυγής.
                                                                                                      Βασικό στέλεχος αναδάσωσις του χωριού.
                                                                                                      Εθελοντής σε κοινωφελή έργα,γενναιόδωρος
2. Ηλίας Αράπης                  Γιος                                                 Βετεράνος του Αλβανικού πολέμου. 
                                                                                                      Σκληρός εργάτης
3. Γεώργιος Αράπης            Γιος                                                 Κοινωνικός. Εξαιρετικός συζητητής. 
                                                                                                      Ενίοτε εναντίον του καθεστώτος. 
                                                                                                      Άπειρη βοήθεια σε κοινωνικά έργα
4. Αθανάσιος Αράπης          Γιος                                                 Κοινωνικός. Γνώστης πολλών επαγγελμάτων. 
                                                                                                      Εξαιρετικός συνεργάτης και εκπαιδευτής.
5. Ελευθέριος Αράπης        Γιος                                                 Κοινωνικός. Έτοιμος να προσφέρει βοήθεια.
                                                                                                      Οικονομική προσφορά για γυμνασιακές σπουδές.
6. Νικόλαος Αράπης            Συγγενής                                        Εξαιρετικός συζητητής, διαβασμένος.
                                                                                                      Ενήμερος των νόμων και πολιτικών υποθέσεων.
7. Αλέξης Χασκής                Γείτονας και συγγενής                 Έτοιμος να προσφέρει βοήθεια.
                                                                                                      Επιμελής στην εργασία
8. Θωμάς Ευθυμίου             Γείτονας και συγγενής                 Προσηλωμένος στην οικογένεια.
                                                                                                      Σκληρός εργάτης.
9. Βησσαρίων Παλαβός      Συγγενής                                        Καλός συνεργάτης. Πάντα πρόθυμος να
                                                                                                      προσφέρει βοήθεια σε έργα για το κοινό.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΞΙΟΙ ΑΝΔΡΕΣ;

Α π ο ν ο μ ή  β ρ α β ε ί ο υ  Κ ε ρ α σ ί τ σ α ς   α π ό  κ α τ ο ί κ ο υ ς  Κ ε ρ α σ ί τ σ α ς
Ομιλία του Κωνσταντίνου Αράπη στην τελετή της βράβευσης   

Ικανοποιητικός υπήρξε  και φέτος ο
αριθμός των αιμοδοτών  και αξίζουν
συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που
στηρίζουν σχεδόν κάθε χρόνο την κοι-
νωνική και ανθρώπινη  αυτή δραστηριό-
τητα του Συλλόγου. Το Διοικ.
Συμβούλιο του Πολιτιστικού  Συλλόγου
Ροδαυγής «Η Αγία Παρασκευή», ευχα-
ριστεί θερμά τους εθελοντές αιμοδό-
τες, οι  οποίοι προσήλθαν στην ετήσια
αιμοδοσία του χωριού, Κυριακή 14 Αυ-
γούστου στο ιατρείο της πλατείας.
Η  συγκινητική αυτή  προσφορά τους

αποτελεί  ύψιστη πράξη ανθρωπιάς,
πράξη ζωής και πραγματικής αγάπης για
τους συνανθρώπους μας και τους συγ-
χωριανούς μας. Ο Σύλλογος  με τις φιά-
λες αυτές αίματος  καλύπτει  τις
οικογένειες των  αιμοδοτών  αν παρα-
στεί ανάγκη και παράλληλα βοηθάει
συγχωριανούς  σε έκτακτες περιπτώ-
σεις.
Ύστερα από ιατρικό  έλεγχο που προ-
ηγήθηκε, έδωσαν αίμα  14 άτομα, τα πα-
ρακάτω:

Μάνος Ιωάννης του Γεωργίου
και της Βασιλικής
Γούλας Χρήστος του Κων/νου
Παπαβασιλείου Δημήτριος του Κων/νου
Σταυραντώνης Ιωάννης του Γεωργίου
Σταύρος Δημήτριος του Χρήστου
Μουργελάς Ανδρέας του Τριάδη
Γιαννούλας  Θεόδωρος του Γεωργίου
Μάνος Γεώργιος του Νικολάου
Μάρης Ιωάννης του Αναστασίου
Αθανασίου Σταύρος του Κων/νου
Πλαστήρα  Παναγιώτα  του Βασιλείου
Δοσούλας Παναγιώτης του Δημητρίου
Ζαρκάδας Χρήστος του Στεφάνου
Τσάγκας Χρυσόστομος του Ιωάννη

Οι αιμοδότες κερδίζουν την  αγάπη των
συγχωριανών και τον σεβασμό του κοι-
νωνικού συνόλου.

EYΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
για τους

εθελοντές αιμοδότες

Εξαιρετική παρουσία είχαν για μία ακόμα φορά τα
τμήματα Ομαδικής Αισθητικής Γυμναστικής, του
Πύρρου Άρτας, που συμμετείχαν στους 1ους Βαλ-
κανικούς Αγώνες, που διεξήχθησαν στην Πρέβεζα
το τριήμερο 8 -10 Ιουλίου. Τα κορίτσια, με τις προ-
πονήτριές τους Στέλλα Βάκκα και Ελένη Σιαμαντά
πάντα στο πλευρό τους, θριάμβευσαν, επιστρέφον-
τας στην Άρτα με 4 μετάλλια στις βαλίτσες τους, το
ένα εκ των οποίων χρυσό. Συγκεκριμένα χρυσό με-
τάλλιο κατέκτησαν τα κορίτσια στην κατηγορία 8-10
ετών short program, όπου συμμετείχαν οι:
                • Tσαμπούλα Μαρία-Σοφία
                • Μαγγόνα Μαρία-Ραφαηλία
                • Σιώζου Ευθυμία
                • Καραμιχάλη Κατερίνα
                • Χρηστίδη Σμαράγδα
                • Σταυραντώνη Χαρίκλεια
                • Τσιάκαλου Θεοδώρα
                • Στάμου Αφροδίτη

ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(κόρη της Ελένης Μάνου) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ» 2022
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς-ευεργέτες του Συλλόγου μας,
που βρίσκονται δίπλα μας και υποστηρίζουν τις προσπάθειές μας για

την προαγωγή του πολιτισμού στο χωριό μας!
Αξίζει να αναφέρουμε ότι, εκτός εκείνων που συμπεριλαμβάνονται
στην αφίσα των χορηγών, ενίσχυσαν τον Σύλλογό μας και οι εξής:

Θεοφάνης Κίτσος, ηχητική κάλυψη
Κωνσταντίνος Αράπης,

προσφορά νερών και πορτοκαλάδων για περιβαλλοντική δράση
Βασιλική Λεπίδα, προσφορά νερών για περιβαλλοντική δράση

Δήμητρα Γεωργογιάννη και Ελένη Γεωργογιάννη,
προσφορά γλυκισμάτων για εκδήλωση αστροπαρατήρησης

Αδελφότητα Ροδαυγής,
κάλυψη εξόδων παράστασης και μετακίνησης των μουσικών για την

εκδήλωση της Μικρασιατικής Καταστροφής  μέσω χορηγού της
Αδελφότητας

Ανώνυμος χορηγός, προσφορά πορτοκαλάδων για τουρνουά ποδο-
σφαίρου
Το Δ.Σ.

Email: politistikos.rodavgis@gmail.com

Το Παντοπωλείον - Καφενείον ΚΛΕΑΡΧΟΣ 1991 στην Ροδαυγή του Δήμου
Αρταίων άρχισε να λειτουργεί προ μερικών μηνών με τιμές προσιτές τόσο
στα εμπορεύματα, όσο και στα του καφενείου… όπου προσφέρεται παρα-
δοσιακός καφές, γνήσιο τσίπουρο, κρασί με γευστικούς μεζέδες. Το κα-
τάστημα λειτουργεί πρωινές και απογευματινές ώρες για όλον τον χρόνο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2683071108 - Κομζιάς Νικ. Κλέαρχος.

Σας περιμένουμε!!!

Το Παντοπωλείον - Καφενείον ΚΛΕΑΡΧΟΣ 1991

Ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι ο  μ ή ν υ μ α
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τας θερμάς ευχαρι-
στείας εις τον αδελφό, φίλο, χωριανό μας Κων-
σταντίνο Αράπη του Γεωργίου, για την εθελοντική
προσφορά του αναφορικά με την αποκατάσταση
ζημιών που προκλήθηκαν από τις καιρικές συνθή-
κες στον δρόμο «Βησσαρίωνος Παλαβού – Κερασί-
τσας».
Με τιμή, οι κάτοικοι Κερασίτσας – Άμμο
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Το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022 στα γραφεία του Συλ-
λόγου μας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Βι-
βλιοθήκης-Κέντρου Πολιτισμού με την ονομασία
«Κωνσταντίνος Α. Διαμάντης». Κεντρική ομιλήτρια
της εκδήλωσης ήταν η κ. Ιωάννα Αναστασίου, συγγε-
νής του Κωνσταντίνου Α. Διαμάντη του ιστορητή, η
οποία μας παρουσίασε στοιχεία της βιογραφίας και
του έργου του συγγραφέα με έναν ιδιαίτερα άμεσο

και συγκινητικό
τρόπο! Επι-
πλέον, για την
ε μ β λ η μ α τ ι κ ή
αυτή κίνηση του
Συλλόγου μί-
λησε η Πρό-
εδρός του κ.
Μαρία Παπαβα-
σιλείου, η οποία
σημείωσε τη ση-
μ α ν τ ι κ ό τ η τ α
αυτής της ενέρ-

γειας αναφορικά με τη διάσωση του πλούτου της
υπάρχουσας Βιβλιοθήκης του Συλλόγου, τον εμπλου-
τισμό της καθώς και της συνέχισή της μέσα από μία
άλλη οπτική πολιτισμού, της εποχής που διατρέχουμε,
με τη συμμετοχή όλων των συγχωριανών, φίλων και
επισκεπτών. Χαιρετισμό απηύθυναν και οι κ.κ. Χρή-
στος Μέγας, Θεοφάνης Κίτσος, Χρήστος Σταύρου,
Μαίρη Αράπη και Βασιλική Παρρά. Σας ευχαριστούμε
για την παρουσία σας και τη στήριξή σας σε αυτήν την
προσπάθεια του
Συλλόγου να
αποκτήσει η Βι-
βλιοθήκη του
και τη διάσταση
ενός ζωντανού
Κέντρου Πολιτι-
σμού με την
ονομασία ενός
ανθρώπου των
Γ ρ α μ μ ά τ ω ν ,
του συγχωρια-
νού μας Κωνσταντίνου Α. Διαμάντη.
Ο Σύλλογος συνεχίζει την άοκνη προσπάθειά του και
για τη δημιουργία ενός κατάλληλου χώρου για τη στέ-
γαση της Βιβλιοθήκης - Κέντρου Πολιτισμού, ενώ ήδη
έχουν δρομολογηθεί ορισμένες ενέργειες προς
αυτήν την κατεύθυνση με τη στήριξη της Κοινότητας
Ροδαυγής και του Δήμου Αρταίων. Ευχαριστούμε
όλους/ες, που βρίσκονται δίπλα μας σε αυτήν μας την
προσπάθεια!

Την Κυριακή 14 Αυγούστου στα γραφεία του Συλλό-
γου μας πραγματοποιήθηκε η βράβευση των μαθητών
(σημερινών φοιτητών), που κατάγονται από Ροδαυγή
ή Πιστιανά και διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετά-
σεις κατά το σχ. έτος 2020-2021. Το βραβείο που πε-

ρέλαβαν σε έντυπη
μορφή, συνοδευό-
ταν και από χρημα-
τικό ποσό, το οποίο
για τον πρώτο βρα-
βευθέντα διέθε-
σαν κάτοικοι του
οικισμού Κερασί-
τσας, ενώ για τον
δεύτερο βραβευ-
θέντα διέθεσε
συγχωριανή μας
μαζί με τον Σύλ-
λογό μας κατόπιν
απόφασης του Δ.Σ. 
Ευχόμαστε στους
νεαρούς που βρα-
βεύτηκαν καλή συ-

νέχεια στις σπουδές τους και πάντα επιτυχίες!

Στο πλαίσιο της
τακτικής Γενικής
Συνέλευσης του
Συλλόγου δόθηκε
η ευκαιρία να συ-
ζητηθούν θέματα,
που απασχολούν
τα μέλη του Συλ-
λόγου και όχι
μόνο, καθώς και
να διατυπωθούν
πολλές και διαφο-

ρετικές απόψεις αναφορικά με την καλύτερη δυνατή
λειτουργία του Συλλόγου προς όφελος του πολιτι-
σμού και της Ροδαυγής.
Ευχαριστούμε πολύ όλους/ες όσους/ες παρευρέθη-

καν και συνέβαλαν σε μία εποικοδομητική συζήτηση!

Την Κυριακή 14 Αυγούστου
πραγματοποιήθηκε εθελον-
τική αιμοδοσία στην πλατεία
του χωριού με σημαντική συμ-
μετοχή του κόσμου. Σας ευ-
χαριστούμε πολύ όλους/ες
όσους/ες συμμετείχατε σε
αυτή την
ύ ψ ι σ τ η
πράξη αγά-
πης προς
τον συνάν-
θρωπο!

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Ρ Ο Δ Α Υ Γ Η Σ  Α Ρ Τ Α Σ  « Η  Α Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η »

Την Τετάρτη 3 Αυγούστου είχαμε την τιμή και τη
χαρά να υποδεχτούμε στη Ροδαυγή τον Πρόεδρο του
8ου Παραρτήματος της Εταιρείας Αστρονομίας και
Διαστήματος Βόλου "Αστρολάβος" στην Άρτα κ. Δη-
μήτριο Τζούβα καθώς και πολλούς/ες φίλους/ες και
επισκέπτες/τριες του χωριού μας, μικρούς και μεγά-
λους, και να παρατηρήσουμε τον έναστρο ουρανό!   
Μερικά σύννεφα δε

μας πτόησαν καθόλου
και απολαύσαμε μια
μοναδική βραδιά
αστροπαρατήρησης! Η
προσέλευση του κό-
σμου ήταν μεγάλη και
αυτό μας χαροποιεί
ιδιαίτερα, αλλά και
μας δίνει ώθηση, ώστε
να συνεχίζουμε το έργο μας με βασικό άξονα τον πο-
λιτισμό! Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Τζούβα για την
προθυμία, το ενδιαφέρον του καθώς και τις πολύτιμές
γνώσεις που μοιράστηκε μαζί μας!

Από τη Δευτέρα 8 Αυγούστου έως και το Σάββατο 20
Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν διάφορες αθλητικές
δραστηριότητες (παιδικά αθλητικά παιχνίδια, τουρ-
νουά μπάσκετ και ποδοσφαίρου, ποδηλατοδρομία-πο-
δηλατικά παιχνίδια και Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού) με
υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Ζαρκάδα, τον οποίο ευχαρι-
στούμε για την άψογη διοργάνωσή τους! 
Επιπλέον, να αναφέρουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος, στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων, αν-
ταποκρίθηκε άμεσα και υλοποίησε την ιδέα παιδιών
για τη δημιουργία μπλουζών με τα ονόματά τους. 
Σας ευχαριστούμε όλους/ες για την ενεργό συμμε-

τοχή σας και ιδιαιτέρως τα παιδιά, μικρότερα και με-
γαλύτερα, που συμμετείχαν και έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η εκ-
δρομή του Συλλόγου μας σε Παξούς-Αντίπαξους την
Τρίτη 9 Αυγούστου. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε
με τη συμμετοχή σας!

Την Τρίτη 2 και την Πέμ-
πτη 4 Αυγούστου η νεο-
λαία της Ροδαυγής
πρωτοστάτησε στις πε-
ριβαλλοντικές δράσεις
του Συλλόγου, όπως στο
καθάρισμα της βρύσης
Περδικαρίου, στο βά-
ψιμο ξύλινων παγκακιών καθώς και στο ασβέστωμα
τοιχίων.
Ευχαριστούμε τους εθελοντές του χωριού μας, μι-

κρούς και μεγάλους, για τη συμμετοχή τους! 

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών δράσεων «Ροδοφέγγαρο» 2022 υλοποιήθηκαν πολλές και ποικίλου περιεχομένου δράσεις:

Πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 13 Αυγούστου, για
τους/τις πιο τολμηρούς/ές μας φίλους/ες, περίπατοι
σε Περδικάρι-Άμμο και Φανερωμένη καθώς και δρά-
σεις ευεξίας με την καθοδήγηση της κ. Έλλης Λέχου. 
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Περιβαλλοντικές δράσεις

Αθλητικές δραστηριότητες

Ε κ δ ρ ο μ ή  Π α ξ ο ί - Α ν τ ί π α ξ ο ι

Εθελονική αιμοδοσία

Γενική Συνέλευση

Περίπατοι σε Περδικάρι-Άμμο
και Φανερωμένη, δράσεις ευεξίας

Εγκαίνια Βιβλιοθήκης-Κέντρου Πολιτισμού
με την ονομασία «Κωνσταντίνος Α. Διαμάντης»

Παρατήρηση του έναστρου ουρανού της Ροδαυγής

Βραβεύσεις  μαθητών

Εκδήλωση για
το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2022 
10 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ για

ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ»

Την Κυριακή 7 Αυγούστου, έλαβε χώρα μια ξεχωρι-
στή εκδήλωση για τη Μικρασιατική Καταστροφή (σε
συνεργασία με την Αδελφότητα Ροδαυγής Άρτας).

Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από
τη Μικρασιατική Καταστροφή

Το Σάββατο 20 Αυγούστου στα γραφεία του Συλλό-
γου μας παρακολουθήσαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα
παρουσίαση για τις ευκαιρίες, που δίνονται
στους/στις νέους/ες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης σχετικά με σπουδές, εργασία, ταξίδια εθε-
λοντισμό και δράσεις αλληλεγγύης. Εισηγητής αυτής
της εξαιρετικής παρουσίασης ήταν ο κ. Γκόλας Δημή-
τρης, Επικεφαλής του Europe Direct Ηπείρου, ο οποίος
μας εξήγησε με εμπεριστατωμένο και κατανοητό
τρόπο το θέμα και μας παρείχε το ανάλογο έντυπο
υλικό. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή του
στις εκδηλώσεις μας με ένα τόσο επίκαιρο θέμα και
προσβλέπουμε και σε μελλοντικές συνεργασίες!
Το έντυπο υλικό βρίσκεται στα γραφεία του Συλλόγου
μας από όπου μπορεί να το προμηθευτεί κάθε ενδια-
φερόμενος/η κατόπιν επικοινωνίας με μέλη του Δ.Σ.
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«Ο κύκλος του χορού»
Ίσως οι καιρικές συνθήκες να μην ευνόη-
σαν τον αρχικό προγραμματισμό για την
υλοποίηση της παρουσίασης του βιβλίου
της κ. Χρυσούλας Βαγ-
γέλη-Κομζιά «Ο κύκλος
του χορού» την Παρα-
σκευή 12 Αυγούστου
στον παραδοσιακό ξε-
νώνα «Μαρούσιω»,
ωστόσο βρέθηκε λύση
και όλα πήγαν κατ'
ευχήν. Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυ-
χία. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν με-
γάλη και η παρουσίαση του βιβλίου
έλαβε χώρα μέσα σε μια ζεστή και φιλική

ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε το Καφέ-
Εστιατόριο «Αλωάδες» για τη φιλοξενία!
Ευχαριστούμε τον κ. Βασίλειο Ψαθά τον
Αντιπεριφερειάρχη, που μας τίμησε με

την παρουσία του,
καθώς και όλους και
όλες τους/τις συγχω-
ριανούς/ές και φί-
λους/ες, που
παρευρέθηκαν!
Καλοτάξιδο, Χρυσούλα,
το βιβλίο σου! 

Σε ευχαριστούμε για την όμορφη βρα-
διά! Καλή συνέχεια στα επόμενα λογο-
τεχνικά σου βήματα!

«Το Αρτινό Λαϊκό Χοροστάσι»
Το Σάββατο 13 Αυγούστου στα γραφεία
του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του
νέου βιβλίου του κ. Γεωργίου Κομζιά,
«Το Αρτινό Λαϊκό Χοροστάσι». Για το βι-
βλίο μίλησε ο κ. Χρήστος Μέγας, την εκ-
δήλωση συντόνιζε η κ. Ελένη
Παπαβασιλείου, ενώ αποσπάσματα του
βιβλίου διάβασε η κ. Έλλη Λέχου. Μια
παρουσίαση που άγγιξε ευαίσθητες χορ-
δές του κοινού μιλώντας για μια από τις
Τέχνες, τον χορό! Συγχαρητήρια στον
συγγραφέα για την τόσο επίπονη και συ-
στηματική έρευνα που έκανε, ώστε να

μας προσφέρει το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα! 
Καλοτάξιδο, Γιώργο! 
Ευχαριστούμε όλους/ες τους παρευρι-
σκομένους/ες για την τιμή που μας κά-
νατε!

Είχαμε την τιμή και τη χαρά να συμμετέχει στις κα-
λοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας ο κ. Κώ-
στας Καλέντζης, ζωγράφος-μαθηματικός, ο οποίος
μας παρουσίασε στις εισηγήσεις του καθώς και στα
βιωματικά εργαστήρια (18-20 Αυγούστου), που τις
ακολουθούσαν, μία διαφορετική οπτική της Τέχνης
της ζωγραφικής.
Η συμμετοχή ει-
δικά των παιδιών
και σε αυτές τις
δράσεις ήταν με-
γάλη και ιδιαιτέ-
ρως συγκινητική!
Μπράβο στα παι-
διά!!!

Μπράβο και
στον κ. Καλέν-
τζη, που μας τίμησε με τη συμμετοχή του και μας με-
τέφερε σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τις
πολύτιμες γνώσεις του! Καλή συνέχεια στην καλλιτε-
χνική του δράση!

Το καθιερωμένο ετήσιο αντάμωμα στο Σουμέσι Ρο-
δαυγής πραγματοποιήθηκε και φέτος την 6η Αυγύ-
στου, γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και
σημείωσε μεγάλη  επιτυχία. Επίσης έδωσε την ευκαι-
ρία σε  ντόπιους, απόδημους και επισκέπτες να τα
πουν με μεγαλύτερη άνεση πλέον και να διασκεδά-
σουν.
Ο Ιερέας λειτούργησε στον Ιερό Ναό  της Αγίας Τριά-
δας και στη συνέχεια προσφέρθηκε από τους ενορί-
τες καφές, πιάτο με τηγανητό βακαλάο,
πατατοσαλάτα και ντοματοσαλάτα, χαλβάς και
φρούτο.
Μουσική κάλυψη με αναπαραγωγή. Έστω κι έτσι ο

χορός κράτησε μέχρι το απόγευμα.
Και του χρόνου! 

Θεοφάνης Κίτσος

Με λαμπρότητα και ικανοποιητική συμμετοχή πιστών
γιορτάστηκε στον Άμμο Ροδαυγής, η μνήμη του

Αγίου Βησ-
σαρίωνα την
15η Σεπτεμ-
βρίου.

Τελέστηκε
Ό ρ θ ρ ο ς ,
Θεία Λει-
τουργία, αρ-
τοκλασία και
αγιασμός.

Ακολούθησαν ευχές, προσφέρθηκαν  καφέδες, ανα-
ψυκτικά και νοστιμότατα εδέσματα στον πανέμορφο
χώρο της πλατείας από κατοίκους που κατάγονται
από τον Άμμο.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και προσωπικά ο Εφη-

μέριος Πάτερ Αθανάσιος,  ευχαρίστησε θερμά όσους
με κάθε τρόπο βοήθησαν στον ευπρεπισμό του Πα-
ρεκκλησίου και του περιβάλλοντα χώρου.
Και του χρόνου!

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Ζ Ω Η  Σ Τ Η  Ρ Ο Δ Α Υ Γ Η

Του Σωτήρος στο ΣουμέσιΤου Αγίου Βησσαρίωνα στον Άμμο Εικαστικές δραστηριότητες

Παρουσιάσε ις  β ιβλ ίων

2ο Αντάμωμα Ετεροδημοτών Άρτας στην Πλατεία της Ροδαυγής
συνέχεια από τη σελίδα 1
Ακολουθούν δηλώσεις των διοργανωτών και εκπρο-

σώπων φορέων
(πηγές: www.arta.gr, http://rodavgiartas.blogspot.com):
Δήλωση από Πανηπειρωτική: «Πρόκειται για μια εξαι-
ρετική εκδήλωση και πρωτοβουλία της Δημοτικής
Αρχής να ανταμώνουμε κάθε χρόνο, να μοιραζόμαστε
τις ιδέες και τους προβληματισμούς μας, για το τόπο
που όλοι μας αγαπάμε. Είμαστε περήφανοι που βλέ-
πουμε πως η Άρτα προοδεύει, αναπτύσσεται και έχει
ανθρώπους που νοιάζονται. Στηρίζουμε και είμαστε
δίπλα στο Δήμο γιατί τέτοιες εκδηλώσεις μόνο συγκί-
νηση μας κάνει να νοιώθουμε».
Δήλωση από Δήμαρχο Αρταίων: «Για την Δημοτική μας
Αρχή, όλοι εσείς είστε μια εξαιρετικά σημαντική δύ-
ναμη, ένα ακόμη όπλο στη μεγάλη μάχη που δίνουμε
για την αναγέννηση του τόπου μας. Γι’ αυτό και επεν-
δύουμε πολλά στη συνεργασία μας», και συνέχισε ανα-
φέροντας επιγραμματικά τις επιτυχίες που φέρνει στον
τόπο μας η δύναμη της συνεργασίας. «Νιώθω πώς η
αποψινή μας συγκέντρωση έχει πραγματικό νόημα και
ουσία. Για να μοιραστούμε ειδή-
σεις, όπως είναι η είδηση πως πολύ
πρόσφατα στον Δήμο μας διεκδι-
κήσαμε και πετύχαμε να πάρουμε
13 εκατομμύρια ευρώ για την ανά-
πλαση του κέντρου και άλλα 12
εκατομμύρια ευρώ για να δώσουμε
πάλι ζωή στο ΞΕΝΙΑ, εξασφαλίσαμε
χρηματοδότηση για την σύνταξη
ολοκληρωμένης χωρικής επένδυ-
σης (ΟΧΕ) για την αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου
και της Παραλίμνιας ζώνης, αλλά και του Αμβρακικού
Κόλπου μέσω διεκδίκησης χρηματοδότησης από το νέο
ΕΣΠΑ, επιπλέον διεκδικούμε και δωρεάν ρεύμα για
όλους τους κατοίκους του Δήμου Αρταίων, λόγω της
λειτουργίας του Υδροηλεκτρικού Σταθμού στο Πουρ-
νάρι, ενώ δρομολογήσαμε και τις απαραίτητες ενέρ-
γειες για τους δασικούς χάρτες»
Η αναφορά στο Πανεπιστήμιο και στο Αγροδιατροφικό
Πάρκο Άρτας
Ειδική αναφορά έγινε, στις πανεπιστημιακές σχολές
του Νομού. Για το θέμα, ο Δήμαρχος δεν δίστασε να
αναφέρει πως το «ζήτημα αυτό είναι τεράστιο, γιατί το
Πανεπιστήμιο πολλές φορές μας κάνει να αισθανόμα-
στε εμάς τους Αρτινούς επαίτες για τα αυτονόητα».
Και συνέχισε τονίζοντας, πως το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων οφείλει να συμπεριφέρεται ως Πανεπιστήμιο Ηπεί-
ρου. «Εκεί πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας. Και για
να μείνουν οι σχολές εδώ στην Πανεπιστημιούπολη
στους Κωστακιούς, δυνατές και ακμαίες, με περισσό-
τερους φοιτητές, αλλά και για να γίνει το Αγροδιατρο-
φικό Πάρκο που δικαιούμαστε, ως συμπλήρωμα της
Γεωπονικής Σχολή της Άρτας». Και έκλεισε για το
θέμα, λέγοντας πως «υπάρχουν τα διαθέσιμα στρέμ-

ματα, υπάρχει η γνώση. Αυτό που δεν υπάρχει είναι
πίεση απ’ όσους μπορούν και οφείλουν να πιέσουν». 
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμαρχος, επικύρωσε την
ανάγκη για περισσότερη συμμετοχή των ετεροδημο-
τών, μέσα από το δημόσιο κάλεσμά του για συμμετοχή
στα ψηφοδέλτια των παρατάξεων.
Χαιρετισμό και παρέμβαση έκανε ο Πρόεδρος της
Αδελφότητας Ροδαυγής κ. Σπύρος Μάνος, ο οποίος
ανέφερε τα παρακάτω: 
Καλωσορίζουμε τους προσκεκλημένους στο χωριό

μας και χαιρετίζουμε την εκδήλωση, η οποία αποτελεί
μια σημαντική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα σε μια εποχή
που καταργήθηκαν τα ανταμώματα.
Η Αδελφότητα Ροδαυγής, με έδρα την Αθήνα, δραστη-
ριοποιείται από το 1977 και μέσω των δράσεων φρον-
τίζει να αποτελεί σημαντική γέφυρα επικοινωνίας
μεταξύ των απανταχού Ροδαυγιωτών. Υποστηρίζουμε
την προσπάθεια των φορέων και των κατοίκων να δια-
τηρήσουν ζωντανό τον τόπο μας και προωθούμε την
ανάδειξη της Ροδαυγής ως πολιτιστικό και τουριστικό

πόλο έλξης. Εκδίδουμε την εφη-
μερίδα ‘’Η Ροδαυγή’’, που επί 42
χρόνια συμβάλει επίσης στο
σκοπό αυτό.
Μεταφέρω ένα από τα βασικά θέ-
ματα που απασχολούν τους ετε-
ροδημότες της Ροδαυγής το
οποίο αφορά το δημογραφικό
καθώς η ραγδαία μείωση του πλη-
θυσμού στα ορεινά χωριά μας

οδηγεί ταχύτητα στην ερήμωση του ορεινού όγκου.
Θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και θα πρέπει
να απασχολήσει την πολιτεία και τους φορείς τα επό-
μενα χρόνια. Συγκεκριμένα για την περιοχή μας προ-
τείνουμε την πραγματοποίηση ημερίδας υπό την αιγίδα
του Δήμου Αρταίων, προκειμένου να συζητηθούν εκτε-
νώς θέματα όπως η στήριξη της τοπικής επιχειρηματι-
κότητας και του πρωτογενή τομέα καθώς και η
προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού με σκοπό την
ανάσχεση της τάσης. Επίσης, θα πρέπει να προβλημα-
τιστούμε για το πως η νέα εποχή της ψηφιοποίησης
μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κατοίκους των ορεινών
χωριών και να συμβάλει στην διευκόλυνσης καθημερι-
νότητα ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Θεοφάνης Κίτσος,

απηύθυνε χαιρετισμό και καλωσόρισμα στην έναρξη
της εκδήλωσης. Στη συνέχεια παρενέβη αναδεικνύον-
τας το θέμα της παράκαμψης Αμμοτόπου και της μετα-
τροπής του ημικόμβου σε κόμβο στον Αμμότοππο. Στο
θέμα της παράκαμψης απάντησε ο κ. Αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Ψαθάς, ο οποίος είπε ότι η προμελέτη που είχε
ανατεθεί από την ΠΕ σε ιδιώτη μηχανικό υποβλήθηκε
στο αρμόδιο Υπουργείο για χρηματοδότηση της μελέ-
της και του έργου.

Το Αντάμωμα στον Άμμο

Οι "Φίλοι του Άμμου" διοργάνωσαν, μετά από δυο
χρόνια, το ετήσιο αντάμωμα τους, την 16η Αυγού-
στου, με τη συνοδεία της ορχήστρας του Βασίλη
Γεραγόρη στην πλατεία του Αγίου Βησσαρίωνα
του οικισμού Άμμου της Ροδαυγής. Το απόγευμα
τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Βησσαρίωνα Εσπε-
ρινός με αρτοκλασία. 

Ευχαριστήριο μήνυμα από το σύλλογο
Ο σύλλογος ‘’Φίλοι του Άμμου’’ ευχαριστεί όλους
όσους μπόρεσαν και παρευρέθηκαν και όσους βοή-
θησαν ώστε να πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυ-
χία το ετήσιο αντάμωμα στις 16/8/22 μετά από 2
χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας.
Ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά και να ξαναβρε-
θούμε και πάλι του χρόνου.
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ονόματά τους και τέθηκε το ζήτημα της δημι-
ουργίας ενός “Ταμείου Μνήμης”, το οποίο όλοι
οι Ροδαυγιώτες θα μπορούν να εμπλουτίζουν με
τις δικές τους καταθέσεις και ερανίσματα. Με
γνώμονα ότι ο εξανθρωπισμός της ιστορίας χά-
νεται όταν απουσιάζει η εμπειρία των απλών αν-
θρώπων, η επιτυχία της εκδήλωσης θα κριθεί
μελλοντικά στο βαθμό που θα επιτευχθεί ο στό-
χος: η απρόσωπη Ιστορία να αποκτήσει οικείο
πρόσωπο και να γίνει η ιστορία μας.
Τον επίλογο της εκδήλωσης έντυσαν οι απαγ-

γελίες κειμένων από παιδιά της Ροδαυγής κάτω
από ελαφρύ ψιλόβροχο. Η Μαριάνθη Β. Καψάλη
διάβασε απόσπασμα από την “Ιστορία ενός αιχ-
μαλώτου” του Στρατή Δούκα , η  Ναταλία Β. Κα-
ψάλη μαρτυρία πρόσφυγα από την επτάκωμο
Σάντα του Πόντου (“Έξοδος”, τόμος Θ’), ο Άγγε-
λος Ι. Σταυραντώνης απήγγειλε το δημοτικό
“Εσείς βουνά της Άγκυρας”, η Πηγή Α. Κώτση
τον “Θρήνο της Ανταλλαγής” (παραδοσιακό της

Σινασού της Καπαδοκίας) και η Έλλη Α. Κώτση
το ποίημα του Γ. Σεφέρη “Χρυσόστομος”.
Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το Δημοτικό

Ωδείο Άρτας, η διευθύντρια του οποίου κ. Κι-
τσούλη Ελένη εξασφάλισε τη συμμετοχή της κ.
Σταχωσίδου Νέλλης στο πιάνο και δ. Μαριτίνας
Μπόζιου στο τραγούδι, με το καλλιτεχνικό απο-
τέλεσμα να μαγεύει το κοινό. Τα τραγούδια που
ακούστηκαν ήταν: “Τζιβαέρι”(παραδοσιακό), “Με-
νεξέδες και ζουμπούλια” (παραδοσιακό), “Θά-
λασσα πλατιά” (Μ. Χατζιδάκις), “Το μαντήλι” (Ν.
Χατζηαποστόλου) και “Μαργαριταρένια” (παρα-
δοσιακό).
Θερμές ευχαριστίες σε όλους και ιδιαίτερα

στον Γιώργο Ν. Μάνο για τη βοήθεια στο στή-
σιμο της εκδήλωσης!
• Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του

Ι. Μπαλαούρα και δημοσιεύτηκε στο φωτογρα-
φικό λεύκωμα του Χρ. Ζ. Σταύρου “Ροδαυγή.
Ένα ταξίδι στο χτες”, Άρτα 2020.

• Ο κ. Αλκιβιάδης Γιολδάσης στήριξε την προ-
σπάθεια με υλικό από το προσωπικό του αρχείο,
καθώς και με την παροχή βιβλιογραφίας από τη
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού.  
• Στο θέμα της Μικρασιατικής Εκστρατείας και

της συγκρότησης της ιστορικής μας μνήμης θα
επανέλθουμε με εκτενέστερο άρθρο στο επό-
μενο φύλλο της εφημερίδας. 
Στις βιβλιοπροτάσεις μας:
Μια μικρή επιλογή από την πρόσφατη βιβλιογρα-
φία:
1. Σπυρίδων Πλουμίδης, Η “σιδηρά” δεκαετία: Οι
Εθνικοί Πόλεμοι της Ελλάδας (1912-1922), εκδό-
σεις Μίνωας, 2022.
2. Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου,

Μικρασιατική Καταστροφή: 50 ερωτήματα και
απαντήσεις, εκδόσεις Πατάκης, 2022.
3. Θάνος Μ. Βερέμης, 22 ερωτήσεις και απαν-

τήσεις για το ’22, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2022. 

Επετειακή εκδήλωση μνήμης
Οι Νησ(ι)στιώτες στην “Κόκκινη Μηλιά”συνέχεια από τη σελίδα 1

Η Βάγγιω, σε μια προκατοχική και δύ-
σκολη  από πολλές απόψεις εποχή,  έδειξε
έντονα την κοινωνική της προσφορά,
τόσο με τον εθελοντισμό της, όσο και με
και την ανθρωπιά της που την διέκρινε.
Πρώτον, προστάτεψε και μεγάλωσε παιδιά
χωρίς οικογένεια και δεύτερον, με το έν-
τονο θρησκευτικό  συναίσθημα που την
διακατείχε, ίδρυσε και έκτισε εκκλησίες
μαζί με τον πατέρα της  για τις ανάγκες
των κατοίκων της περιοχής και της επο-
χής.
Η Βάγγιω (Ευαγγελή) Ψυχογιού, κόρη

του Δημητρίου και της Παρασκευής, γεν-
νήθηκε στη Ροδαυγή, (Νησίστα Νέας Ελ-
λάδος) το έτος 1881. Ο πατέρας της ήταν
μάστορας, έχτιζε σπίτια  και με τα χέρια
του έχτισε και το δικό του πέτρινο σπίτι,
στη θέση Μανέϊκα, κάτω από την Αγία
Βαρβάρα.
Ο Δημήτριος Ψυχογιός  είχε δυο παιδιά,

τον Γιάννη και την Βάγγιω. Όταν μεγά-
λωσε ο Γιάννης παντρεύτηκε την Αλεξάν-
δρα Aθ. Αράπη και μετά από δυο χρόνια
αυτός πέθανε από φυματίωση. Δεν πέ-
ρασε καιρός και η Αλεξάνδρα ξαναπαν-
τρεύτηκε τον Χρήστο Μάνο, με τον οποίο
απέκτησαν εφτά παιδιά: τον Γιάννη, τον
Κων/νο, την Σταμάτω,  την Φώτω,  τον Αρι-
στείδη, τον Γιώργο και τον Βασίλη. 
Η Βάγγιω ήταν πολύ εργατική και όμορφη
και καλλιεργούσε με την οικογένειά της
τα ποτιστικά  χωράφια που είχαν κοντά
στο σπίτι τους, σπέρνοντας   καλαμπόκι
και άλλα κηπευτικά, για την επιβίωση.
Μάλιστα η οικογένεια πότιζε τα χωράφια
χωρίς λάκκο, αφού η πηγή στην θέση
Πλατάνια στα Μανέϊκα, τότε είχε πολύ
νερό, ενώ σήμερα αυτή η πηγή στέρεψε,
λόγω κατολίσθησης του εδάφους.   
Η Βάγγιω  παρ΄ότι ήταν πολύ όμορφη και
τη ζητούσαν τα παιδιά σε γάμο, δεν ήθελε
να παντρευτεί. Στην παλάμη του χεριού
της είχε έναν όγκο σαν αυγό και  το ίδιο
πράγμα είχε και σε άλλο σημείο του σώ-
ματός της, που αυτά ίσως να ήταν ένα από
τα εμπόδια που την απέτρεπαν να παν-
τρευτεί. 

Η Βάγγιω ήταν πολύ ευαίσθητη με τα
μικρά παιδιά και αγαπούσε ιδιαίτερα  τα
ορφανά και τα παιδιά χωρίς γάμο, τα οποία
ήθελε να αναθρέψει και να μεγαλώσει.
Ήταν μια εποχή που καμία οικογένεια δεν
ήταν σε θέση να κρατήσει εξώγαμο (νόθο)
παιδί, λόγω του κοινωνικού στίγματος και
των ηθικών απαγορεύσεων. 
Το πρώτο εκτός γάμου  παιδί  που πήρε

και μεγάλωσε  η Βάγγιω  ήταν η Ευταλία,
από τη Σκούπα και στην ηλικία των 8 χρό-
νων την έδωσε σε οικογένεια στη Θεσσα-
λονίκη,  για να πάει σχολείο  και να γίνει
στη συνέχεια υπηρέτρια. Δυστυχώς την
εποχή  του πολέμου (1940-41) χάθηκε,
χωρίς να έχουμε περισσότερα στοιχεία. 
Το δεύτερο εκτός   γάμου παιδί  ήταν η

Χριστίνα, από τα Πιστιανά, την  οποία άφη-
σαν βρέφος στο σπίτι της, για να την
φροντίσει και να τη μεγαλώσει. Όταν
έφτασε στην ηλικία των 8 χρόνων που
ήταν για να πάει σχολείο, την έδωσε  στην
οικογένεια  του Δημητρίου (Μήτσιου)
Πάνου στην πόλη της Άρτας. Όταν ενηλι-
κιώθηκε πήγε στη Γερμανία  για εργασία
και εκεί παντρεύτηκε  κάποιον από τα Τρί-
καλα, με τον οποίο απέκτησε ένα αγόρι.
Με τον επαναπατρισμό της  στα Τρίκαλα,
ο Αριστείδης Χρ. Μάνος, ο οποίος τη γνώ-
ριζε από μικρό  παιδί, μετέβη στα Τρίκαλα
το 1975 για να τη συναντήσει,  αλλά δεν
κατάφερε να τη βρει, παρ΄ότι κάποιοι από
εκεί την ήξεραν. 
Το τρίτο παιδί εκτός  γάμου που πήρε  η

Βάγγιω για να το προστατέψει και να το
μεγαλώσει, ήταν ο Κωνσταντάκης, από το
Σουμέσι. Το μεγάλωσε, πήγε στο σχολείο
του χωριού και στη συνέχεια πήγε στο
στρατό να υπηρετήσει την πατρίδα. Αφού
υπηρέτησε κανονικά, ήρθε η ώρα να πάρει
το απολυτήριο. Στην περιοχή “Βοτονόσι”
του Μετσόβου που υπηρετούσε  αφού
έλαβε το απολυτήριο,  ο διοικητής του
τάγματος τον παρεκάλεσε να καθίσει μια
βραδιά ακόμη και να φύγει την επομένη
μέρα και παρέμεινε. Τη νύχτα όμως έγινε
έφοδος από τους αντάρτες  και ένα βλήμα
χτύπησε τον Κωνσταντάκη στο πόδι  και

πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία. Δε
τον έφεραν στο χωριό και η ταφή  έγινε
εκεί που σκοτώθηκε. Ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας τότε,  δεν έδωσε έγγραφο ανα-
γνώρισης (απ΄ότι λέγεται) και το παιδί δεν
φαίνονταν ότι ήταν νόμιμα δικό της. Έτσι
δεν κατάφερε  να πάρει και  κάποιο βοή-
θημα που το δικαιούνταν η ίδια, ως θύμα
πολέμου. Ο χαμός του μονάκριβου παι-
διού που μεγάλωσε και ήταν το στήριγμά
της  και είχε άδοξο τέλος, έφερε σε με-
γάλη απόγνωση και στεναχώρια την ίδια,
με αποτέλεσμα να πάθει ψυχικό κλονισμό.
Απ΄ότι λέγεται, η Βάγγιω μεγάλωσε και
άλλα παιδιά  τα οποία έπαιρνε μετά από ει-
δοποίηση που λάβαινε, ότι στο τάδε ση-
μείο είναι κρεμασμένο με “σπάργανα”  ένα
μωρό και χωρίς να γίνεται γνωστό ποιος
το άφησε. Τα σπάργανα ήταν φασκιές,
δηλ. μακριές και φαρδιές υφασμάτινες
ταινίες, με τις οποίες τύλιγαν παλιά τα
μωρά.
Γενικά  στη ζωή της είχε πολύ καλοσύνη,
δεν έλεγε κακό λόγο  και όποιον συναν-
τούσε στο δρόμο, αυτό που του έλεγε
ήταν: «στο καλό να πας» και «ώρα σου
καλή».
Τα  γεράματά της τα πέρασε στο σπίτι

της οικογένειας Κων/νου Χρ. Μάνου και
προς το τέλος της ζωής της είχε την αμέ-
ριστη φροντίδα  της Αικατερίνης (Ρήνας)
Μάνου. Πέθανε το 1955 σε ηλικία 74 χρό-
νων, όσο έζησε και ο πατέρας της Δημή-
τριος.
H Bάγγιω Ψυχογιού μαζί με τον πατέρα

της Δημήτριο ήταν και κτήτορες ναών.
Τον πρώτο μικρό ναό της Αγίας Βαρβάρας
έκτισαν το 1920 σε χώρο που παραχώρη-
σαν οι ίδιοι και το 1962 έγινε επέκταση και
ανοικοδόμηση του ναού. Η ριζική ανακαί-
νιση του ναού και του περιβάλλοντος
χώρου  άρχισε αργότερα, το έτος 1990,
ενώ το 2001 έγινε ανακαίνιση με νέα
σκεπή και πέτρινο χαγιάτι με την οικονο-
μική ενίσχυση του συνόλου των ενοριτών
και άλλων χωριανών και την προσωπική
εργασία.  Ο χώρος του κοιμητηρίου  είναι
δωρεά των κτητόρων και του Κων/νου Χρ.

Μάνου. 
Ο δεύτερος ναός που οι παραπάνω είναι

κτήτορες, είναι ο ναός του  Αγίου Γεωρ-
γίου στη Λάψαινα, σε χώρο που οι ίδιοι
παραχώρησαν. Ο πρώτος ναός χτίστηκε
το 1911 και ανακαινίσθηκε αργότερα.
Υπήρχε κοιμητήριο το οποίο μεταφέρθηκε
στον ναό της Αγίας Βαρβάρας. Στην πε-
ριοχή της Λάψαινας, την εποχή εκείνη
ζούσαν  πολλοί κάτοικοι, λόγω του καλού
κλίματος και του έφορου εδάφους και
κάτω από τον προαύλιο χώρο του ναού, σε
μεγάλη λάκα γίνονταν μεγάλο πανηγύρι,
το οποίο σταμάτησε  κατά το 1975. Λέγε-
ται ότι για να κτίσουν τους δυο ναούς
πούλησαν  τέσσερα αγροτεμάχια προκει-
μένου να  εξοικονομή-
σουν  τα απαραίτητα
χρήματα, ενώ συνέβα-
λαν οικονομικά και
στην ανακαίνιση του
ναού Αγίου Νικο-
λάου Λάψαινας.   

Αυτή ήταν η
Βάγγιω,  που τα
κόκκαλα της
α ν α π α ύ ο ν τ α ι
δίπλα από το
ναό της Αγίας
Βαρβάρας, η
οποία ίδρυσε
και έκτισε και σί-
γουρα δικαιούται
ενός εικονοστα-
σίου και  μιας φω-
τογραφίας στο
μνήμα της, για να
καίει το καντηλάκι
της.
Οι πληροφορίες

για το βιογραφικό
και τη ζωή  της Βάγ-
γιως Ψυχογιού ελή-
φθησαν από τον
Αριστείδη Χρ. Μάνο, την Αικατερίνη
(Ρήνα) σύζυγο Κων/νου Χρ. Μάνου και άλ-
λους υπερήλικες χωριανούς που τη  γνώ-
ρισαν.  
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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

Σε συνέχεια του άρθρου μου, το οποίο
δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο
(αρ. 164, σ. 7) της εφημερίδας «Η ΡΟ-
ΔΑΥΓΗ» με τον τίτλο «Στο όνομα της
αλήθειας» και αφορούσε στη μετονομα-
σία του χωριού από Νησίστα Ν. Ελλάδος
σε Ροδαυγή, και έχοντας επισημάνει πε-
ραιτέρω ανακρίβειες, οι οποίες έχουν
δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Η ΡΟ-
ΔΑΥΓΉ», αρ. φύλλου 162 & 163), σχετικά
με το Αγροτικό Ιατρείο, τα αποχωρητή-
ρια και κρήνες του χωριού, σημειώνω τα
ακόλουθα. 
Το Αγροτικό Ιατρείο ιδρύθηκε το 1958

και ο ιατρός Χρήστος Χουλιάρας ήταν ο
πρώτος που υπηρέτησε σ’ αυτό. Η προ-
σφορά του στη Ροδαυγή, στις όμορες
κοινότητες, όπως τα Πιστιανά, η Σκούπα,
η Φανερωμένη, αλλά και στους Αρτι-
νούς, οι οποίοι παραθέριζαν το καλοκαίρι
στο χωριό μας, υπήρξε μεγάλη και αργό-
τερα, όταν έφυγε από τη Ροδαυγή και
στη θέση του ήρθε ο αδελφός του, Να-
πολέων Χουλιάρας. Εκτός από αυτούς
τους δύο, σημαντικές υπηρεσίες πρό-
σφεραν στους κατοίκους της περιοχής
όσοι αγροτικοί γιατροί υπηρέτησαν στο
Αγροτικό Ιατρείο του χωριού στη συνέ-
χεια, όπως ο Γεώργιος Σαπρίκης, ο Από-
στολος Χουλιάρας, ο Κων/νος Πέτρου, ο
Σπυρίδων Τρομπούκης, ο Δημήτριος Πα-
παδέας, και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι
μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, για τους πε-
ρισσότερους εξ αυτών η υπηρέτησή
τους στην περιοχή μας αποτέλεσε εφαλ-
τήριο για την επαγγελματική τους εξέ-
λιξη στην πόλη της Άρτας, και όχι μόνο.
Επί θητείας Χρήστου Χουλιάρα το Αγρο-
τικό Ιατρείο Ροδαυγής αναβαθμίστηκε
σε Υγειονομικό Σταθμό με πρόσληψη
επιπλέον προσωπικού, δηλαδή μαίας, νο-
σοκόμας και καθαρίστριας.  Δυστυχώς,
σε μικρό χρονικό διάστημα από την ανα-
βάθμισή του, υποβαθμίστηκε πάλι σε
Αγροτικό Ιατρείο και ο Υγειονομικός
Σταθμός λειτούργησε στο χωριό Λε-
πιανά. Κι εδώ προκύπτει ερώτημα σχε-
τικά μ’ αυτή την υποβάθμιση, αφού ο εν
λόγω Σταθμός, με έδρα τη Ροδαυγή, εξυ-
πηρετούσε πολύ μεγάλη περιφέρεια σε
έκταση, με περισσότερο κόσμο, ο οποίος
κατά τη θερινή περίοδο αυξανόταν ιδιαί-
τερα  λόγω των παραθεριστών.
Σχετικά με τα αποχωρητήρια, όπως τα

εννοούμε σήμερα, ας σημειωθεί πως

μέχρι το 1970 δεν υπήρχαν. Πρωτύτερα,
οι μεγάλοι θα το θυμούνται, αυτά βρί-
σκονταν εκτός των κατοικιών, συνήθως
κοντά σε μικρά ρέματα, όπου υπήρχαν,
ώστε να παρασύρει το διερχόμενο νερό
τα κόπρανα και συχνά κατασκευάζονταν
πάνω από μικρούς, υποτυπώδεις βό-
θρους και για σχετική κάλυψη όσων έκα-
ναν την ανάγκη τους τοποθετούνταν
λίγες σανίδες, κανένα φύλλο τσίγκου ή
κουρελούς και οι κότες, όχι σπάνια,
έτρωγαν τα κόπρανα. 
Οι εικόνες αυτές άρχισαν ν’ αλλάζουν με
ενέργειες και συνεργασία του ιατρού,
Χρήστου Χουλιάρα, του αστυνόμου, Γε-
ωργίου Καραβοκύρη, του προέδρου της
Κοινότητας Ροδαυγής, Γεωργίου Λάμ-
πρη και των κατοίκων του χωριού και των
συνοικισμών του. Ο Χρήστος Χουλιάρας,
ο οποίος είχε τη σχετική πρωτοβουλία,
με την υπ’ αριθμόν 33/1959 απόφαση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Άρτας τιμή-
θηκε με έπαινο, ενώ η σχετική απόφαση
κοινοποιήθηκε προς ενημέρωση σε όλες
της Κοινότητες. 
Ας πάμε τώρα στις υπαίθριες κτιστές και
σκεπαστές κρήνες. 
Το 1955, λοιπόν, με την υπ’ αριθμόν

5885/16-5-1955 διαταγή της Νομαρχίας
Άρτας δινόταν δάνειο 20.000 δραχμών
για την κατασκευή κρήνης στην πλατεία,
αλλά κατά πλειοψηφία το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο δεν έκανε δεκτό το δάνειο κι
αυτό, γιατί το νερό από την πηγή Συκιά,
από το οποίο έπρεπε να υδρευτεί το
χωριό, το ήθελαν για το πότισμα των χω-
ραφιών και το Κοινοτικό Συμβούλιο θα
μελετούσε εξεύρεση τρόπου ύδρευσης
από άλλη πηγή.

Το 1960 εγκρίθηκε πίστωση 996 δραχ-
μών για την κατασκευή δύο κρηνών στο
κέντρο της Κοινότητας, εκ των οποίων η
μία θα γινόταν στην πλατεία και η άλλη
δίπλα στο παντοπωλείο του Γεωργίου και
του Παναγιώτη Λάμπρη, με εργάτη τον
Χαρίλαο Κολιό και αμοιβή 360 δραχμές
για εργασία εννέα ημερών· τα υπόλοιπα
χρήματα διατέθηκαν για τα υλικά· ο σω-
λήνας  χορήγησης νερού στην πλατεία
τοποθετήθηκε επί προεδρίας του Ιωάννη
Χριστοκώστα.
Το 1961, από το πρόγραμμα Μικρά Εξυ-

γιαντικά Έργα (Μ.Ε.Ε.), έγινε αποδοχή πί-
στωσης 20.000 δραχμών για την
κατασκευή κρήνης στην κεντρική πλα-

τεία από το Υγειονομικό Κέντρο Άρτας
με το υπ’ αριθμόν 140/21-1-1961 έγ-
γραφο. Για την πραγματοποίηση του
έργου η Κοινότητα, με την υπ’ αριθμόν
5/1961 απόφαση, συνεισέφερε το ποσό
των 3.000 δραχμών, καθώς και προσω-
πική εργασία των κατοίκων. Για την τέ-
λεση αυτού του έργου, πιστεύω πως θα
είχε συμβάλει και ο Χρήστος Χουλιάρας. 
Αργότερα, με την υπ’ αριθμόν 1280/31-5-
1061 ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τα-
μείου Άρτας, χορηγήθηκε πίστωση
20.000 δραχμών εκ των πιστώσεων των
κρατικών επενδύσεων υπό τύπου δω-
ρεάς για την κατασκευή πετρόκτιστης
κρήνης στο κέντρο της Κοινότητας,
καθώς και αύλακος για την αποχέτευση
των υδάτων της. Με την υπ’ αριθμόν
28/1962 απόφαση εγκρίθηκε το πρωτό-
κολλο της ΤΥΔΚ (Τεχνική Υπηρεσία
Δήμων και Κοινοτήτων) για την κατα-
σκευή της κρήνης με το ποσό των 6.871
δραχμών και η κατασκευή της ανατέ-
θηκε στον Κων/νο Καλιακάτσο. Με την
υπ’ αριθμόν 32/1962 απόφαση του Κοινο-
τικού Συμβουλίου εγκρίθηκε να χρησιμο-
ποιηθεί το αδιάθετο ποσό του
Νομαρχιακού Ταμείου Άρτας, το οποίο
προοριζόταν για την κατασκευή κρήνης
στο κέντρο της Κοινότητας, για την κα-
τασκευή κρήνης στη θέση Βρυ(ι)τσίλα
στο κέντρο, καθώς και ενός πλυντηρίου
στις πηγές Συκιά ή Μπέσικο. Με καινούρ-
για απόφαση, την 36/1963, εγκρίθηκε πί-
στωση 4.850 δραχμών για την προμήθεια
δύο κρηνών τύπου ΝΙΑΓΑΡΑ.
Υπάρχουν αρκετές εγκρίσεις μελετών

της ΤΥΔΚ για τις κρήνες στη θέση
Βρυ(ι)τσίλα και δίπλα από το κατάστημα
του Γεωργίου Λάμπρη. Τελικά, αυτές κα-
τασκευάστηκαν προς το τέλος του 1964
και η τοποθέτηση των δύο κρηνών τύπου
ΝΙΑΓΑΡΑ έγινε από τον Θεοφάνη Μιχα-
λόπουλο.
Αυτά για τα αναφερθέντα στην αρχή του
παρόντος άρθρου θέματα. Βέβαια, οι
γραπτές παρεμβάσεις μου θα συνεχι-
στούν για ζητήματα, τα οποία αναφέρθη-
καν, επίσης, στον τύπο, σχετικά με την
προσφορά και τα αποτυπώματα που άφη-
σαν όσοι υπηρέτησαν με οποιαδήποτε
ιδιότητα στη Ροδαυγή, αλλά και για τα
ονόματα που δόθηκαν από την Κοινό-
τητα, με έγκριση του Δήμου Αρταίων, σε
οδούς του χωριού.

Στο όνομα της αλήθειας
μέρος 2ο του Βασιλείου Γ. Λάμπρη

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις του αμε-
ρικανικού περιοδικού TIME για τον χει-
μώνα που θα διανύσουμε, ενώ σε
σχετικό άρθρο χρησιμοποιεί τον τίτλο “
θα βαθύνει  η ενεργειακή κρίση στην Ευ-
ρώπη”. Έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας
μετά το ́ Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη
δεν έχει δει τα χειρότερα ακόμη.
Και εγώ θα πρέπει να συνεχίσω το δημο-
σίευμά μου στην εφημερίδα μας.
Η πρώτη μου αντίδραση είναι: βρε φάτε

τη γλώσσα σας! κακό χρόνο να έχετε!
αλλά έρχεται η λογική και η εμπειρία μου
(55 χρόνια ενασχόληση με τα κοινά) και
μου λέει συνέχισε, πρέπει να τα δεις αι-
σιόδοξα και να σκέφτεσαι πως όταν πέ-
φτεις πρώτος στόχος είναι να σηκωθείς
και να συνεχίσεις τον δρόμο και τον
αγώνα σου.
Η κρίση της ακρίβειας προϋπήρχε του

πολέμου καθόσον η αγορά ενέργειας
στην Ελλάδα λειτουργεί κερδοσκοπικά
και με ανεξέλεγκτο τρόπο. Χωρίς κανό-
νες. Έκλεισαν δε τις λιγνιτικές μονάδες
πριν την ώρα τους. Δεν υπήρξαν ουσιώδη
μέτρα προστασίας των πολιτών, όπως
πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και του φυσικού αερίου, ούτε μει-
ώσεις σε ειδικούς φόρους και ΦΠΑ στα
καύσιμα. Έτσι φτάσαμε στην αύξηση της
ακρίβειας του πληθωρισμού. Η λογική
της ρύθμισης της αγοράς δεν ίσχυσε
στην χώρα μας και οι τιμές πήραν την
ανηφόρα. Η κερδοσκοπία ευημερεί μετά
την κατάργηση των ελέγχων. Και μέσα
στη χρονική περίοδο της πανδημίας έρ-
χεται και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και
Ουκρανίας και επιδεινώνει την οικονο-
μική κατάσταση και όχι μόνο αυτή.

Είχαμε αναλύσει στο προηγούμενο
φύλλο τα αίτια και τις συνέπειες του. Την
διάρκεια όμως δεν μπορεί να προβλέψει
κανείς γιατί τα γεωπολιτικά συμφέροντα
και τα ενεργειακά είναι τεράστια. Η Ευ-

ρωπαϊκή ήπειρος απέχει πολύ από το να
είναι έτοιμη. Δεν δείχνει την ίδια τόλμη
στην ενεργειακή κρίση με αυτή που υπέ-
δειξε στην περίοδο της πανδημίας. Δεν
κάνει τολμηρές κινήσεις και είναι σε
πολλά σημεία διχασμένη. Οι διαφορές
βορρά-νότου είναι δυστυχώς μεγάλες
και αγεφύρωτες. Η παράταση της σύγ-
κρουσης θέτει σε δεινή δοκιμασία την
ενότητα της Δύσης και οι επιπτώσεις γί-
νονται αφόρητες. Δημιουργούνται δε και
εθνικιστικές απόψεις και προσπάθειες
αντιμετώπισης της κρίσης κατά μόνας.
Έχουμε μία στροφή μαζών προς την
ακροδεξιά και μορφώματα φασιστικών
και νεοναζιστικών ομάδων βοηθούντος
και του μεταναστευτικού προβλήματος
λόγω πολέμων και φτώχειας.
Έτσι βλέπουμε μία Ευρώπη να πληρώνει
με μεγάλο τίμημα έναν πόλεμο μέσα
στην Ευρώπη. Η ακρίβεια πιέζει κυβερνή-
σεις, θεσμούς και καταναλωτές. Ακρί-
βεια που γενικεύτηκε σε όλα τα είδη
κατανάλωσης βασικών αναγκών, είδη
διατροφής, ένδυσης κ.λ.π. Μετά τα μνη-
μόνια η πανδημία, τώρα η ακρίβεια ,πόσο
μπορεί να αντέξει μία προβληματική οι-
κονομία. Η ακρίβεια και ο πόλεμος απο-
σταθεροποιούν την Ευρώπη. Ίσως να μην
έχει γίνει ευρέως αντιληπτό, αλλά η πε-
ριπέτεια στην οποία μας έβαλε η ενεργει-
ακή ακρίβεια και γενικεύτηκε σε όλα τα
προϊόντα, δεν είναι κάτι προσωρινό. Σή-
μερα όλοι τρέμουν στην ιδέα πως κι αν
ακόμα σταματήσει ο πόλεμος στην Ου-
κρανία οι τιμές δεν πρόκειται να εκλογι-
κευτούν στο ορατό μέλλον. Η παγκόσμια
οικονομία και πολύ περισσότερο  η ευρω-
παϊκή μπήκαν σε ένα σκοτεινό τούνελ
στο οποίο δεν φαίνεται φως προς το
παρόν.
Οι κυβερνήσεις μοιάζουν αδύναμες και

τα όποια μέτρα λαμβάνουν μοιάζουν με
ασπιρίνες σε βαριά αρρώστια. Τα σχέδια

απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο και τα
ορυκτά καύσιμα και η στροφή σε άλλες
μορφές ενέργειας όπως οι ανανεώσιμες
είναι τόσο μακροπρόθεσμες που όπως
λέει ο λαός μας “ζήσε Μάη μου…”
H Ευρωπαϊκή Ένωση επί του παρόντος

μοιάζει να μην έχει αντιληφθεί το μέγε-
θος της οικονομικής κρίσης που αντιμε-
τωπίζουν όλες οι χώρες-μέλη της. Tο
πρόβλημα το έχει η Ευρώπη και όλα ξε-
κινούν από την έλλειψη μιας στιβαρής
ηγεσίας που θα ξέρει πότε θα πει όχι και
μέχρι που την παίρνει να τραβήξει το
σχοινί. Η οικονομική θηλιά που ετοίμασε
η ευρωπαϊκή ηγεσία για τον Πούτιν, έγινε
τελικά βρόγχος για όλη την Ευρώπη και
τους πολίτες της που καλούνται τώρα να
πληρώσουν τον λογαριασμό με ενεργει-
ακή φτώχεια, ακρίβεια, ύφεση και απώ-
λεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.
Εντύπωση προκαλεί και η μεταστροφή

για κρατικό έλεγχο πλειοψηφικού πακέ-
του σε πολλές χώρες των κεντρικών επι-
χειρήσεων ενέργειας. Έτσι στη Γαλλία
εθνικοποιείται πλήρως η γαλλική επιχεί-
ρηση ηλεκτρισμού EDF. Η Γερμανία έχει
έλθει σε πρωτόγνωρη εποχή και η εθνι-
κοποίηση της unifez της μεγαλύτερης
στην Ευρώπη εταιρείας φυσικού αερίου
αποτελεί εγγύηση για τα ενεργειακά νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις.
Ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα να δούμε

μέσα από σοβαρές μελέτες του Πολυτε-
χνείου, των πανεπιστημιακών φορέων
και άλλων παραγόντων τις διάφορες
μορφές της ενέργειας που μπορούν να
παραχθούν και την εκμετάλλευση τους.
Με αυστηρό πλαίσιο νόμων και ελέγχων
για την προστασία του περιβάλλοντος,
του πολιτισμού, του τουρισμού κ.λ.π.
Κάτω από πλαίσιο εθνικής στρατηγικής
ανάπτυξης και με την ευθύνη φορέων
εθνικού προσανατολισμού.
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Γράφει  ο Κώστας Αναγνωστάκης



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
ε)Παντοπωλείο - Καφενείο   ΚΛΕΑΡΧΟΣ 1991
2683071108

3. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ

«Η πονηρή αλεπού»
Στο κέντρο Ροδαυγής
Τζουμερκιώτης Θεόδωρος
Τηλ. 6947274677
Το μπαρ δε λειτουργεί σε μόνιμη βάση, αλλά
Κάποια διαστήματα (καλοκαίρι, Πάσχα κλπ)

4. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
στο κέντρο Ροδαυγής
Γεραγόρης Βασίλης
Τηλ. 6946420970

5. ΤΑΞΙ στο κέντρο της Ροδαυγής
Παπαβασιλείου Κων/νος
Τηλ. 2683071385 – 6944513727
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Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή
Αναρτήσεις από τον Δήμο Αρταίων για τους δασικούς
χάρτες. Διόρθωση ορίων Κοινοτήτων
Εφαρμόστηκε από τον Δήμο Αρταίων η οριοθέτηση της
ζώνης των 800 μέτρων από το κέντρο του κάθε στάσι-
μου οικισμού και υποβλήθηκαν οι αντιρρήσεις στην Δι-
εύθυνση Δασών, ώστε να εξαιρεθούν από την δασική
ανάρτηση. Ειδικότερα, με την εξέλιξη αυτή, απαλλάσ-
σονται πολλοί ιδιοκτήτες από την διαδικασία υποβολής

ενστάσεων στην αρ-
μόδια Διεύθυνση
Δασών. Με αυτό τον
τρόπο ο χαρακτήρας
της έκτασης που εμ-
πίπτει στην ζώνη
αυτή (800μ.) θα χαρα-
κτηρίζεται δευτερο-
γενώς ως προς τον
δασικό ή μη χαρα-
κτήρα των εν λόγω
εκτάσεων. Επιπρο-
σθέτως πραγματοποι-

ήθηκε από την Διεύθυνση Πολεοδομίας και
Χωροταξίας του Δήμου Αρταίων, θεώρηση των όρων
δόμησης σύμφωνα με το (Π.Δ 6-12-82,ΦΕΚ 588Δ/23-12-
82).
Οι στάσιμοι οικισμοί της Κοινότρητας Ροδαυγής για

τους οποίους υποβλήθηκε αντίρρηση και έγινε θεώ-
ρηση είναι οι Άμμου, Σουμεσίου, Περδικαρίου και Κα-
θαροβουνίου.
Επίσης η διαδικασία του Κτηματολογίου ανέδειξε πρό-
βλημα στα όρια των Κοινοτήτων της περιοχής. Διορ-
θώθηκαν και αυτά με υπόδειξη των Προέδρων των
Κοινοτήτων Ροδαυγής, Πιστιανών και Σκούπας αφού
λήφθηκαν υπόψη και ιδιοκτησίες αγροτεμαχίων, οικο-
πέδων και κατοικιών.  
«Το Πανηγύρι» στην πλατεία Ροαυγής
Η Θεατρική σκηνή του Πολιτιστικού Συλλόγου ΜΑ-

ΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, παρουσίασε "το πανηγύρι" του Δημήτρη
Κεχαΐδη, σε σκηνοθεσία Ζωής Μπαρτζώκα, σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένο χώρο στην πλατεία Ροδαυγής, το
βράδυ της 5ης Αυγούστου. Διοργανώθηκε από την Κοι-
νότητα Ροδαυγής με την στήριξη του Δήμου Αρταίων
και την βοήθεια των χορηγών,   Η προσέλευση ήταν εν-
τυπωσιακή και το χειροκρότημα του κοινού η επιβρά-
βευση για τους συντελεστές.
Το έργο γράφτηκε το 1962 σαν αφιέρωμα στους αν-

θρώπους του Θεσσαλικού κάμπου, που εγκαταλείφθη-
καν στο περιθώριο της μεταπολεμικής
ανασυγκρότησης. Ξεχασμένοι και καταδικασμένοι

στην φτώχεια και στην
αμορφωσιά, θ αναζητή-
σουν διέξοδο στη φυγή,
που τους προσφέρει ο
ύπνος, το κρασί και τα
όνειρα... Δημήτρης Κε-
χαΐδης.
Η Κοινότητα Ροδαυγής
ευχαριστεί θερμά
όλους τους συντελε-
στές της θεατρικής
ομάδας του Μακρυ-
γιάννη (σκηνοθέτη,
ηθοποιούς και τεχνι-
κούς), τους χορηγούς,
τους εθελοντές που
βοήθησαν και αυτούς που παραβρέθηκαν στην παρου-
σίαση του έργου.
Πορεία των έργων
Αντίθετη πορεία παρουσιάζουν τα δύο μεγάλα έργα,

που εκτελούνται αυτή την εποχή στην Κοινότητα μας.
Στο έργο της ανάπλασης της πλατείας από την αρχή
του καλοκαιριού σταμάτησαν οι εργασίες. Η Κοινότητα
με έγγραφο της προς τον Δήμο Αρταίων διαμαρτυρή-
θηκε για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του
έργου αλλά και για την αστοχία (κατά την κρίση της)
της παιδικής χαράς κυρίως των παιχνιδιών της. Ο
Δήμος στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκε προς τον ανά-
δοχο του έργου, ο οποίος αναγκάστηκε τον μήνα Αύ-
γουστο να κλείσει την παιδική χαρά, για λόγους
ασφαλείας και να αφαιρέσει τα παιχνίδια δημιουργών-
τας κλίμα αναστάτωσης και διαμαρτυρίας. 
Πέραν αυτών όμως θα πρέπει και μεις να δείξουμε

υπομονή, να κατανοήσουμε και να μεταφέρουμε στα
παιδιά μας, ότι ο χώρος της παιδικής χαράς είναι για
μικρά παιδιά, δεν είναι για ποδήλατα ούτε για ποδό-
σφαιρο.
Απεναντίας το έργο των γηπέδων προχωράει με γορ-

γούς ρυθμούς. Στην πρόσβαση απομένει μόνο η
ασφαλτόστρωση, στα γήπεδα οι τάπητες και ο ηλεκτρο-
φωτισμός.

Κατά τη διάρκεια της  επίσκεψης στο χωριό
το καλοκαίρι, ένα από τα θέματα που συζη-
τήθηκε και προβληματίζει την τοπική κοινω-
νία αφορά  το θέμα της αύξησης πληθυσμού
των αγριογούρουνων και των καταστροφών
που προκαλούν.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, σε

πολλές ορεινές
περιοχές της Ελ-
λάδος, έχει γι-
γαντωθεί ένα
πολύ σοβαρό
πρόβλημα για τις
κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς
καθώς κοπάδια
αγριογούρου-
νων, τα οποία κι-
νούνται κυρίως
το βράδυ, κατα-
στρέφουν τις

σοδειές. Αμπέλια, κηπευτικά καθώς και πλή-
θος άλλων προϊόντων γίνονται στόχος τους.
τα οποία γυροφέρνουν εντός των καλλιερ-
γήσιμων εκτάσεων αλλά  και κατοικημένων
περιοχών. 
Οι αναφορές για μεγάλες καταστροφές
είναι πολλές. Μεγάλες εκτάσεις καλλιερ-
γειών, για τις οποίες δαπανάται χρόνος αλλά
και χρήματα καταστρέφονται, πολλές φορές
και ολοσχερώς, προκαλώντας μεγάλο
πλήγμα στην οικονομική κατάσταση των
αγροτών και των νοικοκυριών.
Οι παράγοντες όξυνσης του φαινομένου

μπορεί να είναι πολλοί, ωστόσο είναι ένα φυ-
σικό και απρόβλεπτο φαινόμενο, έχει να
κάνει με την αναπαραγωγή των ζώων καθώς
και τον συνολικό τρόπο διαχείρισης της
άγριας πανίδας της χώρας μας.
Με πλήρη οικολογική συνείδηση και σεβα-

σμό στην πανίδα, θα πρέπει οι  αρμόδιοι φο-
ρείς (Υπουργεία, Βουλευτές, Περιφέρειες,
Δήμοι, Κοινότητες κ.α.) να προβούν άμεσα
σε λήψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώ-
πιση και περιορισμό του φαινομένου, τη

λήψη έκτακτων μέτρων καθώς και την απο-
ζημίωση των πληγέντων. 
Πέραν των ανωτέρω, προκύπτει σημαντικό
πρόβλημα και για την οδική ασφάλεια των
οδηγών καθώς δεν είναι λίγες οι αναφορές
για τροχαία ατυχήματα. Ειδικότερα, κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού, τις βραδινές
ώρες, κυκλοφορούν δεκάδες  οχήματα ετε-
ροδημοτών και επισκεπτών στα ορεινά
χωριά, οι οποίοι έχουν άγνοια των επικίνδυ-
νων σημείων με αποτέλεσμα να αιφνιδιάζον-
ται και να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά
τους.
Τέλος, το φαινόμενο αυτό δύναται να συμ-

βάλει στην περαιτέρω απομάκρυνση των κα-
τοίκων, ειδικότερα της παραγωγικής
ηλικίας, από τα χωριά τους, αφού ο πρωτο-
γενής τομέας δεν μπορεί να τους διασφαλί-
σει την επιβίωσή τους στην ύπαιθρο και την
ενίσχυση της οικιακής τους οικονομίας.
Συμπερασματικά, η διαχείριση του φαινομέ-
νου σε ατομικό επίπεδο δεν μπορεί να είναι
αποτελεσματική. Θα πρέπει να δρομολογη-
θούν άμεσα ενέργειες από τους αρμόδιους
κρατικούς φορείς με άξονα τα παρακάτω ση-
μεία:
• Να υπάρξει μέριμνα και επιστημονική με-
λέτη διαχείρισης και περιορισμού του φαινο-
μένου από τους αρμόδιους κρατικούς και
επιστημονικούς φορείς
• Να ενημερωθούν οι πολίτες για την αποτε-
λεσματικότερη προστασία των καλλιεργειών
τους καθώς και για την ασφάλεια τους
• Να ληφθούν μέτρα για την οδική ασφάλεια
αναφορικά με τη σήμανση 
• Να γίνει καταγραφή και αποζημίωση των
αγροτών για τις κατεστραμμένες καλλιέρ-
γειες και ένταξη των ζημιών στον κανονισμό
αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.
Σημείωση: Η περαιτέρω κοινοποίηση σχετικά
με το θέμα, αναφορικά με την περιοχή μας
θα συνεχιστεί προς τους αρμόδιους φορείς.

Σπύρος Ν. Μάνος

Καταστροφές προκαλούν τα αγριογούρουνα
σε καλλιέργειες στην περιοχή μας.

Πρόβλημα και με την οδική ασφάλεια!

εύχονται στους μαθη-
τές μας μία σχολική

χρονιά με υγεία και δημι-
ουργικότητα!!!!

Τα μέλη του Δ. Σ. της Αδελφότητας
και της Συντακτικής Επιτροπής της Εφημερίδας 
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Για μία γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά
6 Πρακτικές συμβουλές  εύκολης  προσαρμογής των μαθητών

στην επιστροφή τους  στην σχολική τάξη

κής χρονιάς που αργεί ακόμη να νυ-
χτώσει και τα παιδιά έχουν συνηθί-
σει να κοιμούνται το καλοκαίρι μετά
τις 10.00μμ. Είναι σημαντικό για
τους γονείς να έχουν υπόψη τους
ότι τα παιδιά:
α) Χρειάζονται τουλάχιστον 8-10

ώρες ύπνου και β) Θα πρέπει να χα-
λαρώνουν τουλάχιστον 1 ώρα πριν
ξαπλώσουν για ύπνο. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι δεν ενδείκνυνται οι
αθλητικές δραστηριότητες , η προ-
βολή  dvd, η τηλεθέαση, η ενασχό-
ληση με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή και τα επιτραπέζια παι-
χνίδια.
Συνιστάται ένα ζεστό μπάνιο, ένα
ποτήρι ζεστό γάλα κι ένα σνακ, όπως
ένα μπισκότο, ψωμί με μέλι ή τυρί.
Μετά το χαλαρωτικό μπάνιο και το
μικρό σνακ, επιβάλλεται η ανά-
γνωση ενός βιβλίου. Στη συνέχεια,
τα φώτα του δωματίου τους πρέπει
να σβήσουν.
3) Της υιοθέτησης  «σωστής» δια-

τροφής:
Το καλοκαίρι τελείωσε και μαζί με
αυτό πρέπει να σταματήσει η υπερ-
βολική κατανάλωση των παγωτών,
τσιπς και της σοκολάτας. Η προετοι-
μασία για την απρόσκοπτη παρακο-
λούθηση του σχολικού
προγράμματος απαιτεί διατροφή
πλούσια σε φρούτα και λαχανικά.
Οτιδήποτε  περιέχει καφεΐνη, πρέπει
να αποφεύγεται, γιατί προκαλεί αϋ-
πνία  και  διαταραχές στον ύπνο. Η
«κακή» διατροφή προξενεί δυσπε-
ψία και αναστάτωση στον ύπνο με
εφιάλτες.
4) Της ύπαρξης  σωστής επικοινω-

νιακής  σχέσης μεταξύ γονέων και
παιδιών:

Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ γο-
νέων και των παιδιών τους προκαλεί
προβλήματα. Οι γονείς πρέπει να
έχουν υπόψη τους ότι το παιδί, ανε-
ξαρτήτως της ηλικίας του, όταν
μιλά, διεκδικεί την προσοχή τους,
επιθυμώντας να μοιραστεί μαζί τους
τις εμπειρίες του. Η προσεκτική
ακρόαση και η τακτική συνομιλία
είναι ο θεμέλιος λίθος για το χτίσιμο
καλής επικοινωνίας. Ο χρόνος που
αφιερώνεται από τους γονείς  είναι
ποιοτικός και όχι ποσοτικός.
5) Της πειθαρχίας στους  κανόνες

οδικής συμπεριφοράς:
Η συμπεριφορά των παιδιών σε αυ-
τοκίνητα, λεωφορεία κι άλλα μέσα
μεταφοράς, η χρήση του ποδηλάτου
διδάσκεται και στο σχολείο. Η συμ-
βολή των γονέων στην πρακτική
εξάσκηση των παιδιών τους στην
κυκλοφοριακή αγωγή είναι ανα-
γκαία. Οι γονείς πρέπει να φροντί-
ζουν να υπενθυμίζουν στα παιδιά
τους ότι είναι απαραίτητο να φο-
ρούν τη ζώνη ασφάλειας πίσω στο
αυτοκίνητο ή και σε ειδικά καθί-
σματα ανάλογα με την ηλικία τους.
6) Του επαίνου των γονέων για τις

μικρές και μεγάλες καθημερινές κα-
τακτήσεις  των παιδιών τους:
Τα παιδιά αναπτύσσουν το αίσθημα
ότι αξίζουν. Γι’ αυτό είναι καλό οι
γονείς να εστιάζουν στα ιδιαίτερα
χαρίσματά τους, να επισημαίνουν τι
τα κάνει ξεχωριστά και τι θαυμά-
ζουν σε αυτά. Τα παιδιά έχουν σε
μεγάλο βαθμό ανάγκη από την επι-
βεβαίωση των πράξεών τους  από
τους γονείς για την ενίσχυση των
θετικών μορφών συμπεριφοράς
τους  στη διαμόρφωση της προσω-
πικότητάς τους.

Της Βασιλικής Παρρά
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