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ΕΔΡΑ: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1, ΓΑΛΑΤΣΙ 11146   210 2221067 - e-mail: adrodavgis@gmail.com -  ́Ετος Πρώτης ́Εκδοσης: Απρίλιος 1980

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

 Το έθιμο του στολισμού 
χριστουγεννιάτικου 
δέντρου ήρθε στη Ρο-
δαυγή στα μέσα της δε-
καετίας του ’50.  
Σύμφωνα με τα λεγό-
μενα της πεθεράς μου, 
Έλλης Κώτση κόρης 
του Γιώργου Κομζιά, το 
πρώτο χριστουγεννιά-
τικο δέντρο το στόλισε 
στο σχολείο για τους 
μαθητές του ο δάσκα-
λος Ροντογιάννης με 
αυτοσχέδια υλικά. Αυτό 
δημιούργησε σε κάποι-

ους μαθητές την ανάγκη να στολίσουν και το δικό 
τους χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους. Η πε-
θερά μου στόλισε ένα κέδρο (δέντρο που υπήρχε σε 
μεγάλη ποσότητα στο χωριό) με στολίδια που η ίδια 
έφτιαξε μαζεύοντας συσκευασίες και περιτυλίγματα 
(από τσιγαρόχαρτα και από καραμέλες), κορδέλες 
και φυσικά βαμβάκι για χιόνι. Ένιωσε μεγάλη περη-
φάνια για το δημιούργημά της, αν και δεν ήξερε ποια 
θα ήταν η αποδοχή του από την υπόλοιπη οικογένεια, 
γι’αυτό αρχικά δεν το έβαλε σε  κοινή θέα μέσα στο 
σπίτι. Όταν η μάνα της, η Ευθαλία, της είπε καλά 
λόγια και της ζήτησε να το βάλει στο “καλό” δωμάτιο 
με το τζάκι, τότε κατάλαβε την αξία του για όλη την 
οικογένεια και δεν σταμάτησε να φτιάχνει χριστου-
γεννιάτικο δέντρο μέχρι και σήμερα. Το δέντρο της 

 Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Ροδαυγής θέλοντας να εκφράσει τη στήριξη της 
στο έργο των δασκάλων του σχολείου της Ροδαυγής καθώς και τη σκέψη των 
μελών στα παιδιά του σχολείου της ιδιαίτερης πατρίδας, απέστειλε ως δώρο 
από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και ευχετήρια κάρτα για το κάθε παιδί όπως και 
για τους δασκάλους του σχολείου τα οποία μοιράστηκαν στη Χριστουγεννιά-
τική εκδήλωση στις 23/12/2022.

Χριστουγεννιάτικα έθιμα 
και αναμνήσεις

 Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι του χωριού μας, μετά από μια τρίχρονη αναβολή λόγω κορω-
ναϊού, φέτος έχουμε την ευκαιρία να ξανασμίξουμε και σας περιμένουμε όλους. Η εκδήλωση 
θα γίνει στις 11 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΝΙΣ 
Club  Χαλανδρίου στην οδό Γαρυττού 13 στο Χαλάνδρι. Καλούμε τους χωριανούς και φίλους 
να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία του ανταμώματος και να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.  
 Να είστε βέβαιοι ότι εμείς ως Δ.Σ. του συλλόγου θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να 
μείνετε ευχαριστημένοι από το χώρο, τη μουσική, το φαγητό και τα πλούσια δώρα που θα δια-
τεθούν μέσω της λαχειοφόρου. 
 

Τιμή πρόσκλησης: 
Η πληρωμή θα γίνεται στο κατάστημα.  

Ενήλικες: 25€ και παιδιά: 15€ 
 

Θερμή παράκληση: 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι 5 Μαρτίου στα μέλη του Δ.Σ.  

 
(Σπύρος Μάνος: 6978550837, Βασιλική Παρρά: 6979490494, 

Ελένη Πλαστήρα: 6972644932, Δημήτρης Κολιός: 6977454003)  
 

Σημείωση: 
Οδηγίες για τον τρόπο πρόσβασης θα βρείτε στη σελίδα 2

 Με λαμπρότητα και κανονικότητα γιορτάστηκε φέτος η 
επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στην Ροδαυγή. Την παρα-
μονή της γιορτής στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου 
οι μαθητές παρουσίασαν οπτικοακουστικό δρώμενο, 
απήγγειλαν ποιήματα και τραγούδησαν για να τιμήσουν 
την προσφορά των προγόνων μας χάρη στους οποίους 
ζούμε ελεύθεροι. 
 Παρέστησαν ο Ιερέας Αθανάσιος Αθανασίου, ο Πρό-
εδρος της Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος και όλοι οι γο-
νείς των μαθητών. 
 Ανήμερα της γιορτής μετά την Θεία λειτουργία, στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής τελέστηκε Δοξολογία 
και εκφωνήθηκε ο Πανηγυρικός της ημέρας από την εκ-
παιδευτικό κ. Βασιλική Βασιλείου. 
 Στο ηρώο των πεσόντων στον αύλειο χώρο του Ναού 
ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και προσκλητήριο πε-
σόντων. 
 Κατατέθηκαν στεφάνια από τον Πρόεδρο της Κοινότη-
τας και εκ μέρους του Δημοτικού Σχολείου από τον μα-
θητή Ιωάννη Μόσχο. Τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού και όλοι 
οι παρευρισκόμενοι έψαλαν τον Εθνικό ύμνο. 
 Ακολούθησαν ευχές, καφεδάκια, τσίπουρα στην πλατεία 
και στα υπόλοιπα καταστήματα του Χωριού! 
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Ο Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου! 
Του Θεοφάνη Κίτσου 

της Ελένης Παπαβασιλείου

“Ανταμώνουμε ξανά’’ μετά από 4 χρόνια 
Εκδήλωση Αδελφότητας Ροδαυγής στην Αθήνα

 Ευχαριστούμε θερμά την Αδελφότητα Ρο-
δαυγής που, τα τελευταία χρόνια, στέκεται 
αρωγός στις εκδηλώσεις που πραγματο-
ποιεί το Σχολείο μας!! 
 Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων, 
των γονέων και των μαθητών σας ευχόμα-
στε από καρδιάς καλές γιορτές και ευτυχι-
σμένο το νέο έτος 2023. 
  

Με εκτίμηση, 
Ο Προϊστάμενος του Σχολείου 

Ιωάννης Ν. Νικολάτος 

Ευχαριστήριο μήνυμα Δασκάλου σχολείου Ροδαυγής 
προς Αδελφότητα Ροδαυγής

Χριστουγεννιάτικη γιορτή μαθητών Δημοτικού Σχολείου Ροδαυγής 
με ευχές και δώρα από την Αδελφότητα Ροδαυγής 

Δεκέμβριος 1966, Έλλη Κώτση 
και Σωτηρία Κομζιά στην αυλή 
του σπιτιού τους με το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο 

Με οργανωτική επι-
τυχία, κοσμοσυρροή 
και πολύ κέφι πραγ-
ματοποιήθηκαν οι 
τριήμερες εκδηλώ-
σεις... 
 
Πλούσιο υλικό στη 
σελίδα 4. 

Πολιτιστικός Σύλλογος ‘’Η Αγία Παρασκευή’’ 
12η Γιορτή Κάστανου

Πολιτιστικός Σύλλογος ‘’Η Αγία Παρασκευή’’ 
12η Γιορτή Κάστανου

 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και εφέτος η 
τελετή του "Αγιασμού των Υδάτων" στον Άραχθο πο-
ταμό, στη γέφυρα Tζαρή, στα Τζουμέρκα.  
 Η προσέλευση του ήταν πολύ μεγάλη, μιας και ο κα-
λοκαιρινός καιρός την ευνόησε!       
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ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2023 
ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΡΗ  



Γεννήσεις 
5-10-22: Το ζευγάρι Χρήστου Στέφανου Ζαρ-
κάδα και Λαμπρινής Βασιλείου Γκαρτζώνη 
απόκτησαν αγόρι. 
21-10-22: Το ζευγάρι Χρήστου Ιωάννη Τσάγκα 
και Αρετής Γεωργίου απόκτησαν αγόρι. 
26-10-22: Το ζευγάρι Λάμπρου Παναγιώτη Ζια-
νίκα και Δήμητρας Παντελή Γεωργογιάννη 
απόκτησαν αγόρι. 
21-12-22: Το ζευγάρι Λουκίας-Θεοφανείας Οι-
κονόμου του Δημητρίου και Ιωάννη Γεωρ-
γούλα από Φιλιππιάδα, απέκτησαν κοριτσάκι. 
(εγγόνι Ελένης Ελ. Μάνου). 

Βαπτίσεις 
30-7-22: Το ζευγάρι Χρήστου Δημητρίου Βλα-
χοπάνου και Μαρίας Θανάση Τσάμη βάπτισαν 
την κόρη τους με το όνομα Μελίνα. 

Θάνατοι 
26-9-22: Πέθανε ο Κωνσταντίνος Βασιλείου 
Σταύρου, ετών 77 και κηδεύτηκε στις 29-9-22 
στην Άρτα. 
29-10-22: Πέθανε η Κούλα Γεωργίου Αράπη – 
Παπαοικονόμου ετών 82 στη Θεσσαλονίκη και 
η ταφή στην Αγ. Βαρβάρα Ροδαυγής στις 31-
10-22. 
Πέθανε ο Αποστόλης Περικλή Βάσιος και 
ετάφη στα Πιστιανά στις 26-10-22. 
6-11-22: Πέθανε ο Χρήστος Νικολάου Κοντός, 
ετών 87 από τα Πιστιανά. 
3-12-22: Πέθανε ο Αντώνης Δριμπέτας σύζυ-
γος Αναστασίας Αλεξάνδρου Μάνου. 
11-12-22: Πέθανε η Σοφία Λάμπρου Ευθυμίου 
από τα Πιστιανά. 
14-12-22: Πέθανε η Βούλα Κων/νου Κώτση 
από τα Πιστιανά. 
14-12-22: Πέθανε ο Βασίλης Κων/νου Μήτσιου 
από τα Πιστιανά. Η κηδεία στην Αθήνα. 
23-12-22: Κηδεύτηκε ο Λάμπρος Αποστόλη 
Νίκα, ετών 47 στον Αγ. Νικόλαο Ρόδαυγης. 
23-12-22: Πέθανε ο Χαρίλαος Κων/νου Καμ-
πρής, ετών 85. Η κηδεία στην Αθήνα. 
27-12-22: Πέθανε η Βασιλική Κων/νου Δημο-
πούλου, ετών 91. Η κηδεία στον Αγ. Νικόλαο 

Ροδαυγής. 
28-12-22: Πέθανε ο Χαρίλαος Τσάμης, ετών 
95. 
Πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθήνα στις 13-1-
23 η Γεωργία Αναστασίου Πάνου από τα Πι-
στιανά. 

Μνημόσυνα 
1-10-22: 40ήμερο μνημόσυνο Αικατερίνης Βα-
σιλείου Κολιού στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου 
Ροδαυγής. 
2-10-22: 40ήμερο μνημόσυνο Ελένης Κων/νου 
Κολιομάρου στα Πιστιανά. 
2-10-22: Ετήσιο μνημόσυνο Παναγιώτη Μή-
τσιου στα Πιστιανά. 
8-10-22: Ετήσιο μνημόσυνο Βασιλικής Γιαννα-
κούλα Κώτση στα Πιστιανά. 
30-10-22: 40ήμερο μνημόσυνο Κων/νου Βασι-
λείου Σταύρου 
3-12-22: Ετήσιο μνημόσυνο Ελένης Ιωάννη 
Μάνου, σύζυγος Θεόδωρου Ραγιώτη στον 
Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας Ροδαυγής 
3-12-22: Εξάμηνο μνημόσυνο Γεωργίου 
Ιωάννη Μπαρτζώκα στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβά-
ρας Ροδαυγής. 
4-12-22: 40ήμερο μνημόσυνο Κούλας Γεωρ-
γίου Αράπη – Παπαοικονόμου στον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία Πιστιανών. 
11-12-22: Ετήσιο μνημόσυνο Αποστόλη Νίκα 
και εξάμηνο μνημόσυνο Ιωάννας Αποστόλη 
Νίκα. 
11-12-22: Ετήσιο μνημόσυνο Κων/νου Μαν-
τζούτσου. 
18-12-22: Ετήσιο μνημόσυνο Δημητρίου Σπα-
νάκη, πατέρας του γιατρού Γιώργου Σπανάκη. 
14-1-22: 40ήμερο μνημόσυνο Λάμπρου Απο-
στόλη Νίκα. 
15-1-22: 40ήμερο μνημόσυνο Βούλας Κων/νου 
Κώτση από τα Πιστιανά. 
22-1-2023: Ετήσιο μνημόσυνο Χρήστου Βασι-
λείου Παπαβασιλείου 
22-1-2023: Εξάμηνο μνημόσυνο Αρχόντως Βα-
σιλείου Μπόμπολη

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Η ΡΟΔΑΥΓΗ
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Ροδαυγιώτης Βορείου Αμερικής ..........................................................................100€ 
Αράπης Γιάννης ......................................................................Λιβανάτες ............100€ 
Ξενοδοχείο Μαρουσιώ ............................................................Ροδαυγή ..............50€ 
Μάνου Ζωίτσα ........................................................................Φιλιππιάδα ..............20€ 
Κολιός Σωτήρης ........................................................................Ροδαυγή ..............20€ 
Στεργίου Ελένη ............................................................................Αθήνα ..............10€ 
Παπαβασιλείου Δημήτρης ........................................................Ροδαυγή ..............10€ 
Λιαπάτης Ευάγγελος ......................................................................Άρτα ..............20€ 
Καζάκου Ελένη..............................................................................Αγγλία ..............20€ 
Καζάκος Δημήτρης ....................................................................Χαλκίδα ..............10€ 
Κώτσης Δημήτριος του Ευαγγέλου ........................................Πιστιανά ..............20€ 
Γεωργάνος Χρήστος ................................................................Πιστιανά ..............10€ 
Δημόπουλος Γεώργιος του Λάμπρου......................................Καναδάς ..............50€ 
Μάνος Σπύρος του Κώστα..........................................................Κύπρος ..............30€ 
Κασσάρας Λάμπρος....................................................................Σουμέσι ..............20€ 
Λιαπάτη Βάγια ................................................................................Ρωμιά ..............20€ 
Πάνου – Αναστασοπούλου Αθηνά............................................Πρέβεζα ..............20€ 
Ζυγούρη – Κουρκούμπα Χρυσαυγή ........................................Ροδαυγή ..............20€ 
Μάνος Γεώργιος του Ιωάννη ..................................................Ροδαυγή ..............20€ 
Μάνος Ιωάννης του Γεωργίου ......................................................Άρτα ..............20€ 
Κολιού – Αράπη Όλγα ............................................................Φιλιππιάδα ..............20€ 
Κολιός Τηλέμαχος ....................................................................Ροδαυγή ..............20€ 
Μπαλαούρα Μαρία ........................................................................Αθήνα ..............20€ 
Κώτσης Βασίλειος του Γεωργίου ............................................Πιστιανά ..............20 € 
Μπόμπολη Σοφία του Βασιλείου ..................................................Αθήνα ..............50 €

6-7-22 ..................Αράπης Αθανάσιος ....................................................................50€ 
26-7-22 ........Χριστογιάννης Ιωάννης ....................................................................30€

 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

 Η Αρχόντω Μπόμπολη γεννήθηκε στις 
25.6.1928 στο Κεντρικό Άρτας από την 
Αικατερίνη και τον Ευάγγελο Μάνο. Σε 

ηλικία 18 ετών 
έμαθε μοδι-
στρική και στη  
συνέχεια τη δί-
δαξε σε πολλά 
κορίτσια του 
χωριού. Σε ηλι-
κία 25 ετών παν-
τρεύτηκε τον 
Βασίλειο Μπόμ-
πολη στη Λά-

ψαινα, όπου απέκτησαν δύο παιδιά τον 
Κώστα και τη Σοφία. Από το 1970 έζησε 
στην Αθήνα και απέκτησε 4 εγγόνια. 
Ως μοδίστρα έραψε πολλά και όμορφα 
ρούχα, ως νοικοκυρά, μητέρα και για-
γιά μαγείρεψε νόστιμα φαγητά, ως άν-
θρωπος ταξίδεψε στον κόσμο και 
έφυγε από τη ζωή στις 24. 7. 2022,  σε  
ηλικία 94 ετών. Θα είναι στη μνήμη μας 
με πολύ αγάπη ! 
 Από τη Σοφία Μπόμπολη  

 Σκοπός του νέου ισότοπου είναι η συλλογή, διατήρηση 
και ευρύτερη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής της 
περιοχής του Ξηροβουνίου (Ανώγειον, Αμμότοπο, Γορ-
γόμυλο, Γυμνότοπο, Δαφνωτή, Μονολίθι, Πιστιανά, Πλα-
τανούσα, Ροδαυγή, Σκλίβανη, Σκούπα, Φανερωμένη) με 
χορηγία της οικογένειας του Γιάννη και της Ροδάνθης 
Λάμπρη στη μνήμη των Δημητρίου και Αγαθής Λάμπρη             
 Η πρωτοβουλία αυτή προσβλέπει στη συμμετοχή και 
συνεργασία όλων των πολιτιστικών φορέων και φίλων 

της μουσικής από 
την περιοχή για 
την συλλογή, ορ-
γάνωση και διά-
δοση της 
μουσικής μας.  
Αν έχετε υλικό (φωτογραφίες, video, κασέτες) 
που θα θέλατε να ψηφιοποιήσουμε παρακαλώ 
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του Messenger 
η με e-mail στο info@xirovouni.com 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΞΗΡΟΥΒΟΥΝΙΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

www.xirovouni.com   Δεν  θα τον ξαναδούμε να είναι ο μπροστά-
ρης και να σέρνει το καγκελάρι, να κάνει δί-

πλες  στο χορό και 
να τον καμαρώ-
νουμε  όλοι  για τη 
λεβεντιά του και το 
μεράκι του για το 
χορό.  
 Δεν θα τον ξανα-
δούμε να φέρνει 
στο χαγιάτι  του 
ναού της Αγίας Πα-
ρασκευής το με-
γάλο καλάθι  
στολισμένο για τα 
τραγούδια του Λα-
ζάρου, συμμετέ-
χοντας  ενεργά στο 

έθιμο και τηρώντας  την παράδοση κατά 
γράμμα, συνδέοντας το παρελθόν με το 
παρόν και το μέλλον.  
 Δεν θα τον ξαναδούμε να χτυπά την καμ-
πάνα της Αγίας Παρασκευής και να είναι στην 
είσοδο  της Εκκλησίας  μέχρι τα βαθιά γερά-
ματα ως βοηθός εκκλησιαστικού επιτρόπου, 
πιστός στις ελληνοχριστιανικές αξίες και πα-
ραδόσεις,  εξυπηρετώντας με αγάπη και καλή 
καρδιά τον ναό της Αγίας  Παρασκευής. 
 Δεν θα τον ξαναδούμε να καταθέτει στεφάνι 

στο μνημείο των Ηρώων ως εκπρόσωπος των 
αγωνιστών της αντίστασης κατά των Γερμα-
νών και δεν θα  τον ξαναδούμε να βροντο-
φωνάζει στο κάλεσμα των πεσόντων 
αγωνιστών  για την πατρίδα και την ελευθε-
ρία, στις εθνικές εορτές με το δυνατό 
«ΑΠΩΝ». 
 Ο λόγος για τον Χαρίλαο Τσάμη, ο οποίος 
έφυγε  πρόσφατα από την επίγεια ζωή, την 
28η Δεκεμβρίου, πλήρης ημερών κλείνοντας 
ένα μεγάλο κύκλο ζωής, κοντά στον αιώνα  
(97 χρόνων). 
 Ο μπάρμπα  Χαρίλαος ήταν ακμαίος  μέχρι τα 
βαθιά γεράματα, αγαπητός από τους συγχω-
ριανούς, εργατικός και πολύ κοινωνικός,  με 
ευγένεια, καλοσύνη  και ηθικές αρχές.  
 Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ροδαυγή,  φοί-
τησε στο δημ. Σχολείο Ροδαυγής  με δά-
σκαλο τον Χαρίλαο Αράπη. Το 1952 
παντρεύτηκε  την Θεοδώρα  Αναγνώστου με 
την οποία απέκτησαν δυο παιδιά, τη Σωτηρία 
και τον Αθανάσιο, ευτύχησε δε να έχει 4 εγ-
γόνια και 6 δισέγγονα. Όλα τα χρόνια ασχο-
λήθηκε με την  γεωργία. 
 Όλοι μας θα θυμόμαστε τον καλοσυνάτο,  
αγέρωχο, με τη χαρακτηριστική ελληνική φυ-
σιογνωμία και το χιονάτο κολοκοτρωνέικο 
μουστάκι Χαρίλαο Τσάμη. 

 Για την Αρχόντω 
Μπόμπολη

Συνδρομές που κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας

Οι συνδρομές Β και Δ τριμήνου του 2022 θα δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο

Τρόποι πρόσβασης στο ΤΕΝΝΙΣ CLUB Χαλανδρίου Οδός Γαρυττού 13 
 1. Με το ΜΕΤΡΟ, Γραμμή 3, αποβίβαση σταθμό ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
2. Με το λεωφορείο 421 Αγ. Ανάργυροι-Αγ. Παρασκευή. Αποβίβαση σταθμό ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Από την Αγία Παρασκευή ξεκινά από την πλατεία Αγίας Παρασκευής και 
από Αγίους Αναργύρους περνά από Πλατεία Αγίων Αναργύρων. Από το σταθμό ΑΓΙΑ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση 6 λεπτών με τα πόδια. 

Παρατηρήσεις: 
1. Η οδός Αγ. Παρασκευής 
είναι διπλής κατεύθυνσης 
2. ΄Οποιος έλθει με αυτοκίνητο 
Ι.Χ. θα μπει στην οδό Σουλίου 
3. Για τα αυτοκίνητα υπάρχει 
δωρεάν χώρος για παρκάρισμα
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… «Ο Έλληνας μονίμως υπονομεύει τον άλλον, 
λέγει μόνο αρνητικά λόγια για τον άλλον και θέλει 
να τον πάει στα δικαστήρια για το Άλφα, Βήτα, Γάμα, 
Δέλτα. Είμαστε ένας πολύ εριστικός λαός κατά 
μέσον όρο, εκεί που αγαπιόμαστε και θυμόμαστε ότι 
μπορεί και να είμαστε ερωτευμένοι είναι στα πανη-
γύρια μας! 
 Για μένα το γεγονός ότι έχουμε πανηγύρια και ότι 
πολλά από αυτά τα πανηγύρια τα οποία είχαν γίνει 
δευτερότερα, τα είχαν … δεν τα πρόσεχαν οι τοπικοί 
πληθυσμοί, και έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι τοπικές 
κοινότητες οι οποίες τα ξαναπήραν στα χέρια τους 
και τους δώσανε ξανά ποιότητα και ήθος του παλιού 
πανηγυριού είναι συνδετικό στοιχείο αυτής της κοι-
νωνίας. 
Δεν είναι όλες οι κοινωνίες τόσο πανηγυριώτικες 
όπως εμείς …όλοι έχουν πανηγύρια και χαρές αλλά 
εμείς είμαστε λαός των πανηγυριών και αυτό είναι 
ένα πολύ ωραίο στοιχείο της ελληνικότητας». 
(30:44 - 31:45, Η Ελληνική Ταυτότητα Με Απλά Λόγια 
- Μαρία Ευθυμίου, 
https://www.youtube.com/watch?v=9OGdfDww2lU). 
 Με αφορμή το έβδομο επεισόδιο της σειράς dia-
NEOsis Podcasts - ΄΄Με Απλά Λόγια΄΄ η ιστορικός - Κα-
θηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μαρία 
Ευθυμίου, ανέσυρε από την μνήμη μου την αίγλη 
του πανηγυριού και της γιορτής της Αγίας Παρα-
σκευής, της προστάτριας του χωριού μας,  τότε που 
μαζεύονταν πλήθος πολύ απ΄όλο  το χωριό και άλλα 
γειτονικά μέρη και χαίρονταν το μοναδικό πανηγύρι 
όλης της περιοχής και το Καγκελάρι του.  Για όλους 
μας ήταν ιστορική αυτή η μέρα και για πολλές μέρες 
διηγούμασταν στις κουβέντες  μας  εντυπώσεις από 
τον κόσμο και τα γεγονότα του πανηγυριού, τα οποία 
σκόρπιζαν μια διάχυτη ευθυμία και ευχαρίστηση που 
άστραφτε στα πρόσωπα όλων μας. 
 Στο διάβα όμως του χρόνου και της αλλαγής των 
κοινωνικών συνθηκών, το πανηγύρι μας έχασε πάρα 
πολλά από τα  στοιχεία εκείνα που το συνέθεταν 
ολοκληρωτικά με αποτέλεσμα να επέλθει η παρακμή 
αυτού! 

Δεν του αξίζει!!! 
(Κοινότητες που σεβάστηκαν την πολιτιστική τους 
κληρονομιά έχουν πετύχει να εγγράψουν στο Εθνικό 
Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τα 
πανηγύρια τους …με ότι καλό αυτό συνεπάγεται). 
 

Μαρία Χρ. Παπαβασιλείου 

 Το 2023 δεν προβλέπεται καλύτερο. Οι πόλεμοι, η ενερ-
γειακή φτώχεια, η οικονομική φτώχεια, η οικονομική ανι-
σότητα και η αβεβαιότητα δεν θα εκλείψουν. 
 Ούτε η εξοντωτική ακρίβεια και οι θεομηνίες θα εξαφα-
νιστούν. Ούτε οι κοινωνικές συνθήκες θα βελτιωθούν, 
ούτε ο αυταρχισμός, η γενικευμένη διαφθορά, η εγκλη-
ματικότητα, η βαρβαρότητα, ο ρατσισμός, ο σεξισμός κλπ 
πρόκειται να υποχωρήσουν. 
 Καινούργιες υποσχέσεις λόγω εκλογών, υποσχέσεις για 
ανάπτυξη, για επενδύσεις, ευκαιρίες πλουτισμού, τουρι-
στικά κύματα κλπ. 
Αλήθεια δεν βλέπουμε την πτώση των ανθρώπινων αξιών 
ή μάλλον μήπως πρέπει να επανεκτιμήσουμε τι είναι αν-
θρώπινες αξίες. Όχι τίποτα άλλο, αλλά να μην πέφτουμε 
όλοι από τα σύννεφα, Και γιατί άλλωστε ανεβήκαμε εκεί 
πάνω όλοι μας. 
 Ας δούμε λοιπόν κάποιες βασικές αξίες. 
1. Ηθικές αξίες (π.χ. εντιμότητα, σεβασμός, αξιοπρέπεια, 
αγάπη). 
2. Ψυχικές αξίες (π.χ. τόλμη, υπομονή, αισιοδοξία, αυτο-
πεποίθηση) 
3. Πνευματικές αξίες (π.χ. μελέτη, κριτική, αξιολόγηση) 
4. Κοινωνικές αξίες( π.χ. συνεργασία, εργατικότητα, πει-
θαρχία, κοινωνική συνείδηση)  

5. Πολιτικές αρετές ( π.χ. δημοκρατικό πνεύμα, υπερά-
σπιση των πολιτικών δικαιωμάτων. 
6. Εθνικές αξίες (π.χ. φιλοπατρία, εθνική αυτογνωσία) 
7. Πολιτιστικές (π.χ. τήρηση εθίμων, γνώση της γλώσσας) 
και πόσα άλλα θα μπορούσα να αναφέρω. 
Και εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε στο ρόλο των γονέων 
και των εκπαιδευτικών. θα πρέπει να αναφερθούμε στα 
συστήματα παιδείας, για το ρόλο των δασκάλων, καθηγη-
τών κ.λ.π.  Και στα οικονομικά τους, τις αμοιβές τους, στις 
μετεκπαιδεύσεις. 
 Θα πρέπει οι γονείς να σκύψουν στα παιδιά τους. 
 Η πορεία εξέλιξης της πληροφορίας έφερε τρομακτικά 
αποτελέσματα, ευεργετικά αλλά και αρνητικά. Η έλλειψη 
φίλτρων αποτέλεσε δυστυχώς την επικράτηση των αρνη-
τικών στοιχείων. 
Ένα έτος με τρομακτικά αρνητικά θέματα στην τηλεό-
ραση. Ας σκεφτούμε τι είδαμε το 2022, γεγονότα που είναι 
πρόκληση για την ποιότητα που μας προσφέρουν. Δεν 
θέλω να τα κατονομάσω. Κανείς δεν νοιάζεται από τον 
πνευματικό κόσμο. Όλα στη σκέψη της αγοράς του χρή-
ματος, του κέρδους και της κερδοσκοπίας. 
 Η χώρα θέλει πολλή και τίμια δουλειά με γνώση, ειλικρί-
νεια και ανθρωπιά για να συνέλθει. Θέλει τη συμμετοχή 
όλων μας και τις αξίες όλων μας. 

 Το κλείσιμο της πόρτας του σχολείου σήμαινε λήξη 
των παιχνιδιών στην πλατεία. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας 
έληξε όποιο κι αν ήταν το σκορ. Η  
σκλέντζα,  το στριφτούλι επίσης. Και όλα 
εμείς τα αγρίμια του δημοτικού νομί-
ζαμε ότι ο δάσκαλος δεν καταλάβαινε 
ότι εμείς παίζουμε στην πλατεία. 
 Μία φορά άφησε την πόρτα ανοιχτή και 
ήρθε να μας δει. Έπαιξε τα κλειδιά στο 
ύψωμα και ποιος είδε τον Κύριο και δεν 
φοβήθηκε. Γέμισαν τα οχτιά και οι δρό-
μοι. Ποιος θα προλάβει να κρυφτεί. 
 Με μεγάλο πάθος για τη μόρφωση των 
μαθητών του. Όνειρο του και προσπά-
θειά του να φύγουν τα παιδιά για σπου-
δές. Έπρεπε λοιπόν να φύγουμε από το 
χωριό. Και ποια παιδιά είχαν τις προϋπο-
θέσεις έστω τις ελάχιστες. Και έτσι δημιουργήθηκαν 
τα καλάθια από το χωριό για Άρτα – Φιλιππιάδα. Και 
πόσο άδικο γιατί τα χρόνια εκείνα μόνο τα αγόρια είχαν 
την πρώτη επιλογή. Υπήρχαν κορίτσια στα μαθητικά 
μου χρόνια που αδικήθηκαν, γιατί άξιζαν πραγματικά 
και περισσότερο από πολλούς από εμάς. 
 Ο δάσκαλος μας ήταν εκείνος που έγινε γέφυρα για 
να περάσουν αντίπερα οι μαθητές του. Γιατί υπήρχαν 
δύο επιλογές. Η φυγή στις σπουδές, την πρόοδο, την 
ανάπτυξη την οικονομική εξέλιξη, την επαγγελματική 
αποκατάσταση κλπ και ο άλλος κόσμος της παραμονής 
στο χωριό με ελάχιστες προϋποθέσεις, θετικές. Διότι 
το ορεινό χωριό μας δεν είχε προκοπή όπως μας έλε-
γαν και είχαν δίκιο.  
Με βαθιά γνώση και πάθος για το αντικείμενο του. 
Προετοίμαζε και οργάνωνε το μάθημα κάθε τάξης. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε αίθουσα είχε μέσα τρεις 
τάξεις. Οι μικρότερες τάξεις δηλαδή η Τετάρτη και 
Πέμπτη έπρεπε να είναι απολύτως ήσυχες όταν έκανε 
μάθημα στην Έκτη. Και μάθημα στην Έκτη σήμαινε 
προετοιμασία για εξετάσεις στο γυμνάσιο. Όπου οι επι-
τυχίες των μαθητών ήταν και επιτυχία του δασκάλου. 
Η παράδοση των μαθημάτων Ιστορίας και Γεωγραφίας 
ήταν τόσο έντονη που ακουγόταν σε όλο το χωριό, ει-
δικά μετά τον Μάη που είχαμε ανοιχτά τα παράθυρα. 
Είχε υψηλές προσδοκίες από όλους. Είχε προσδοκίες 
και από τους καλούς και τους άλλους που διάβαζαν λι-
γότερο. Ήξερε ότι κάθε μαθητής ήταν ξεχωριστός και 

 Συγχαρητήρια στο δάσκαλο και δικαίωση των κόπων 
του. Μέσα μου κρύβεται μία πίκρα και δεν θα ήθελα να 
την πάρω μαζί μου. Περίμενα οι αρχές τις κοινωνίας 
μας του χωριού μας, διοικητικές και εκκλησιαστικές να 
σταθούν με  περισσότερη ευγνωμοσύνη απέναντι στην 
τελευταία του επιθυμία. Της τελευταίας του κατοικίας 
στο νεκροταφείο της Αγίας Βαρβάρας. Δεν χρειαζόταν 
η παρέμβαση του δημάρχου Ξηροβουνίου τότε κ.σ. 
Κοσμά να γίνει το μνήμα του. Έπρεπε να το προσφέ-
ρουμε εμείς σαν χωριανοί που προσπάθησε για τη μόρ-
φωση των παιδιών τους. Και όταν η κόρη του Ηλέκτρα 
θεώρησε υποχρέωση να γράψει στην πλάκα τις ευχα-
ριστίες της στον δήμαρχο δεν την βεβηλώνουμε. Ας 
σεβόμαστε κάποιες αξίες μας. 
 Μεμονωμένο περιστατικό που το αντιπαρέρχομαι. 
 Και θα πείτε ορισμένοι δηλ.  ο Χρήστος, ο Δημήτρης, 
ο Γιώργος, ο Κώστας ξέχασες Αναγνωστάκη τη βέργα 
την κρανίσια .Με συζητήσεις που έκανα με παλαιούς 
δασκάλους με συμβούλεψαν να φέρω στην κρίση μου 
εκείνα τα χρόνια και όχι τις σημερινές σκέψεις και από-
ψεις για την εκπαίδευση. 
 Άλλα χρόνια, άλλοι μέθοδοι εκπαίδευσης, άλλα χαρα-
κτηριστικά εκείνης της εποχής. Ο Τάκης Αναστασίου, 
δάσκαλος, μου έλεγε ότι τα χρόνια τα μαθητικά του το 
δόγμα ήταν «ο μη δαρες ου παιδεύεται». Η εκτίμησή 
μου για τον Τάκη μεγάλη γιατί δίδαξε στην Ευρώπη με 
τους μετανάστες αλλά και σε σχολεία με Ρομά κλπ. Και 
βέβαια το  «όπου δεν πίπτει ο λόγος πίπτει η ράβδος» 
 Και με μας όχι και τόσο καλά παιδάκια και με μας έτοι-
μους για την ζαβολιά μας για παιχνίδι, τυχερό χέρι που 
δεν δέχτηκε το χάδι τους κρανίσιας βέργας δεν 
υπήρχε. Δεν χαρίστηκε σε κανέναν και πιθανώς να αδί-
κησε και κάποιους. Όχι και τόσο αθώους. Σεβάστηκε 
πάντα τα κορίτσια και τα εξαιρούσε. Ήταν και με την 
κόρη του πολύ αυστηρός, περισσότερο από όλους τους 
άλλους. Ξέρω προσωπικά για αυτό, γιατί εγώ τον είχα 
και γείτονα στο διπλανό σπίτι που σήμαινε υπό έλεγχο 
και στο σχολείο και στο σπίτι. Για την Ηλέκτρα γράφω 
γνωστή γιατρό ακτινολόγο στα νοσοκομεία παίδων της 
Αθήνας που συμπαραστάθηκε σε όποιον χρειάστηκε 
συγχωριανό μας. 
 Εγώ προσωπικά τον ευγνωμονώ  για τη διαμόρφωση 
του χαρακτήρα μου και  για τον τρόπο σκέψης που μου 
έμαθε. Για το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο για 
τον εαυτό μας. 

ότι υπήρχε διαφορετικό οικογενειακό περιβάλλον και 
περίμενε από τον καθένα να δώσει τον καλύτερο 

εαυτό του. Με μηδαμινή βοήθεια από 
τους γονείς μας σαν μαθητές έπρεπε 
να τα περιμένουμε όλα από τον δά-
σκαλο. Το ίδιο και οι γονείς μας. Εσύ 
δάσκαλε ξέρεις! Εγώ σου δίνω το παιδί 
για να ξεφύγει από τη φτώχεια μας. 
Πίσω από κάθε παιδί που πιστεύει στον 
εαυτό του υπήρχε ένας δάσκαλος  που 
πίστευε πρώτα σε αυτό. 
 Γεννήθηκε το 1910 στο Κεντρικό 
(Φτερη) Άρτας η Νησιστα Π.Ε και πέ-
θανε το 2000 στην Αγία Παρασκευή 
Αθήνας. 
 Έγινε δάσκαλος με θητεία στον Λούρο, 
την Καλλιθέα Αττικής, την Τήνο την Ρο-

δαυγή από που έφυγε το 1962 με μετάθεση στα Άνω 
Ιλίσια από όπου και πήρε την σύνταξη του. 
 Είχε την ατυχία ή την τύχη να ανήκει ιδεολογικά στους 
ηττημένους της εποχής του. Ιδεολογικά ανήκε στην 
αριστερά της εποχής και ήταν από τα γεωγραφικά σύ-
νορα του Άρη Βελουχιώτη. Δάσκαλος όντας συνελή-
φθη και έκανε φυλακή στην Άρτα για έξι μήνες. Είχε 
επιπλέον τιμωρία 6 ετών από την επαγγελματική του 
σταδιοδρομία και επανήλθε σαν δάσκαλος  στην Ρο-
δαυγή  το 1954. Δύσκολα χρόνια, πέτρινα χρόνια. Και 
μην ξεχνάμε ότι στη Ροδαυγή (Νήσιστα Ν. Ε.) είχαμε 
τους νικητές του καταδικαστέου εκείνου εμφυλίου. 
 Θυμηθείτε μόνο το «ουέ τοις ηττημένοις»  Και ειδικά 
στη Ροδαυγή με αστυνομικό τμήμα και με αρκετούς να 
φεύγουν για την Αθήνα. Στην Αθήνα όμως πάντα τον 
επισκεπτόταν ο Παπαγιάννης Οικονόμου και διατη-
ρούσε πολύ καλές σχέσεις και με τον κ. Καραβοκύρη. 
 Στα Άνω Ιλίσια κατά τα χρόνια της δικτατορίας είχαμε 
αρκετές φορές επισκέψεις και στο σπίτι του και στο 
σπίτι μου. 
 Για να επανέλθω. Σαν δάσκαλος προσπάθησε να εμφυ-
σήσει αξίες που θωράκισαν τα παιδιά και τα προετοί-
μασε για τη ζωή ως ενήλικα άτομα και πολίτες. Είχε την 
τύχη σαν δάσκαλος να γευτεί την επιτυχία πολλών μα-
θητών του στην εξέλιξη τους. Δάσκαλοι, καθηγητές, 
γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές Πανεπιστημίου πετυχη-
μένοι επαγγελματίες, πετυχημένοι οικογενειάρχες, πε-
τυχημένοι πολίτες. 

Το πανηγύρι της Αγίας Πα-
ρασκευής Ροδαυγής και η 

παρακμή αυτού

2023 ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΑΞΙΕΣ 
Γράφει ο Κώστας Αναγνωστάκης

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ O δάσκαλός μας  Γιάννης Νάσης 
Γράφει ο Κώστας Αναγνωστάκης

φωτογραφίας είναι του 1966, όταν πια στην οικογένεια 
είχε καθιερωθεί το έθιμο, παρά τις δύσκολες συνθήκες 
που ακόμη επικρατούσαν. 
 Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα δεν ήταν επίσης μια 
εδραιωμένη συνήθεια στο χωριό, αλλά καθιερώθηκαν 
μεταπολεμικά, και -όπως μας πληροφορεί η Παναγιώτα 
Λάμπρη στο βιβλίο της  ΡΟΔΑΥΓΗ Το Ρόδο της Αυγής, 
σελ. 92- πρόκειται για τα κάλαντα που τα παιδιά μάθαι-
ναν στο σχολείο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 μια 
μικρή ομάδα παιδιών, αποτελούμενη από τον πατέρα 
μου, Κώστα Παπαβασιλείου, τον Γιάννη Ζυγούρη και 
τον Δημήτρη Γραμματικό πήγαν για τα κάλαντα στις 
γειτονιές των συνοικισμών του χωριού με ένα καρα-
βάκι, που είχαν κατασκευάσει οι ίδιοι. Αυτό ήταν μια 
ιδέα του Γιάννη Γραμματικού, ο οποίος τους πρότεινε 
να κάνουν κάτι πρωτότυπο με την ευκαιρία της γιορτι-
νής ημέρας. Η κομπανία με το καραβάκι έφτασε μέχρι 
τον Προυνιά τραγουδώντας τα κάλαντα και μαζεύον-
τας … αβγά και τρύπιες δεκάρες. Στο τέλος τα αβγά 
ανταλλάχθηκαν με χαλβά από το μαγαζί του Χρυσόστο-
μου Τσάγκα, προσιτό γλύκισμα που ικανοποιούσε παι-
διά και μεγάλους. Το έθιμο αυτό, που ισχύει σε άλλες 
περιοχές της χώρας μας, δεν ευδοκίμησε στα μέρη 
μας, αλλά άφησε μια ευχάριστη ανάμνηση στην κομπα-
νία των παιδιών που το δοκίμασαν, και ας μην το καθιέ-

ρωσαν. Δυστυχώς στο οικογενειακό μας αρχείο δεν 
υπάρχει κάποια φωτογραφία από εκείνα τα πρωτότυπα 
κάλαντα… 
 Συχνά εκφράζονται φόβοι ότι τα νέα έθιμα αλλοι-
ώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της υπαίθρου. Τα-
πεινή μου γνώμη είναι πως τα έθιμα μένουν ζωντανά 
όσο έχουν να προσφέρουν κάτι στην κοινότητα που τα 
βιώνει. Από τα νέα έθιμα δεν έχουμε τίποτα να φοβη-
θούμε, ειδικά όταν ξαναφέρνουν στην επιφάνεια με 
ευρηματικό τρόπο τα παλιότερα. Έτσι λοιπόν τα τελευ-
ταία χρόνια είδαμε έθιμα να σβήνουν από τη μια μεριά 
και έθιμα να αναβιώνουν ή να επανεισάγονται στη ζωή 
μας με έναν άλλο τρόπο, πιο σύγχρονο και πιο λειτουρ-
γικό. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρέπει να μας ξενίζει, 
από τη στιγμή που καλλιεργείται η υγιής κοινωνικότητα 
και η συνεργασία των ανθρώπων. Είναι ευχής έργον το 
ότι στο χωριό μας τις μέρες των Χριστουγέννων τρα-
γουδιούνται ομαδικά τα κάλαντα, γίνεται το πάντρεμα 
της φωτιάς, το κυνήγι των καλικαντζάρων, η επίσκεψη 
του Άι-Βασίλη, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλό-
πιτας. Και όλα αυτά μέσα σε ένα χριστουγεννιάτικα 
στολισμένο σκηνικό που κάνει όλο το χωριό να γιορτά-
ζει. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους του φορείς και 
τους ιδιώτες για τη δουλειά τους. Κάποια παιδιά θα 
έχουν υπέροχες αναμνήσεις από το χωριό στο μέλλον! 

Χριστουγεννιάτικα έθιμα και αναμνήσεις
συνέχεια από την σελίδα 1



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Η ΡΟΔΑΥΓΗ

4

 Στο πλαίσιο των φθινοπωρινών εκδηλώσεων 
του Συλλόγου μας, 7, 8, και 9 Οκτωβρίου 2022 
έλαβαν χώρα ποικίλες δράσεις, όπως εκπαιδευ-
τική επίσκεψη των Δημοτικών Σχολείων Ροδαυ-
γής και Αμμοτόπου στην πλατεία του χωριού και 
συμμετοχή των παιδιών στο ψήσιμο των κάστα-
νων, μάθημα τηγανίτας και ζωγραφική, σήμανση του Δρόμου του Κάστανου για το 
κυνήγι του κάστανου, χαράκωμα κάστανων, ημερίδα με τίτλο «Ορεινές κοινότητες: 
Το κύτταρο μιας βιώσιμης ανάπτυξης», ο 5ος Δρόμος του Κάστανου και το κυνήγι 
του κάστανου καθώς και η 12η Γιορτή Κάστανου. 
 Ειδικότερα, το Σάββατο 8-10-2022 κατά τις πρωινές ώρες είχαμε την τιμή να παρα-
κολουθήσουμε τις εισηγήσεις καταξιωμένων ομιλητών, όπως α) ο Αθανάσιος Τσαυ-
τάρης, Ομ. Καθ., τ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΑΑΤ, πρώην Γεν. Γραμ. ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, με τίτλο εισήγη-
σης: «O αγροτικός τομέας μπροστά 
στις μεγάλες προκλήσεις της ανθρω-
πότητας», β) ο Δρ Βασίλειος Στουρ-
νάρας, Επίκουρος Καθηγητής 
Δενδροκομίας, Τμήμα 
Γεωπονίας/Σχολή Γεωπονίας, Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων, με τίτλο εισήγη-
σης: «Τοπικές και γηγενείς ποικιλίες 
οπωροφόρων δένδρων στην Ήπειρο 
(έργο EcoVariety): πολύτιμοι πόροι για 
τη γεωργία και πηγή ανάπτυξης για 
την τοπική κοινωνία» και γ) ο Χρήστος Μέγας, Δημοσιογράφος, με τίτλο εισήγησης: 
«Παρέμβαση με τίτλο «Άρτα: 7 προτάσεις για τον ορεινό όγκο». Την ημερίδα συντό-

νιζε η κ. Μαρία Παπαβασιλείου (Πρόεδρος του Συλλόγου). Το μεσημέρι της ίδιας μέρας 
έως αργά το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ο 5ος Δρόμος του κάστανου, το κυνήγι του 
κάστανου και το χαράκωμα και το ψήσιμο των κάστανων.  
 Την Κυριακή 9-10-2022 υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 12η Γιορτή Κάστανου, με τη 
συνοδεία της Παραδοσιακής ηπειρώτικης ζυγιάς του Ηλία Πλαστήρα  και του χορευτι-
κού του Συνδέσμου Συρρακιωτών Ιωαννίνων. 

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με όλους τους φορείς της 
Ροδαυγής και σε συνδιοργάνωση 
με την Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας και τον Δήμο Αρταίων. 
 Επιπλέον, ευχαριστούμε και τους 
χορηγούς-ευεργέτες μας για τη 
συνεχή υποστήριξή τους! Με τη 
βοήθειά τους φτάνουμε πιο κοντά 
στους στόχους μας, με κύριο 
πάντα άξονα την ανάδειξη του πο-
λιτισμού μας! 

 Ο Σύλλογός μας συμμετείχε και στο Φεστι-
βάλ Γαστρονομίας, που διοργάνωσε ο Δήμος 
Αρταίων το Σάββατο 3-12-2022 στην Κεντρική 
Πλατεία της Άρτας. Μεγάλη ήταν η ανταπό-
κριση των συγχωριανών μας, οι οποίοι προθυ-
μοποιήθηκαν και δημιούργησαν μοναδικά 
παραδοσιακά εδέσματα και ποτά της Ροδαυ-
γής, τα οποία γευτήκαμε όλοι με μεγάλη ευ-
χαρίστηση. Ευχαριστούμε θερμά!

ΦΦΕΕΣΣΤΤΙΙΒΒΑΑΛΛ  ΓΓΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΤΤΑΑΙΙΩΩΝΝ

Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε για μια 
ακόμη φορά η στήριξη του Συλλό-
γου από τους εθελοντές μας, οι 
οποίοι συνέβαλαν με έναν καθ’ όλα 
ουσιαστικό τρόπο στην υλοποίηση 
των δράσεων και στη μεγάλη επιτυ-
χία αυτών! Τους ευχαριστούμε πολύ! 
Ο Σύλλογος πρόσφερε στους εθε-
λοντές κέρασμα, ως ελάχιστη ανα-
γνώριση του έργου τους, στο 
κατάστημα του χωριού μας «Αλωά-
δες» του Βασιλείου Σταύρου. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ «Η ΑΓ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  2022

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΣ!
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Η ΡΟΔΑΥΓΗΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

 Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώ-
σεων Χριστουγέννων 2022 και Πρωτοχρο-
νιάς 2023 ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
πρόσφερε με μεγάλη χαρά, βιβλία στα παι-
διά που συμμετείχαν στα κάλαντα των Χρι-
στουγέννων καθώς και επιτραπέζια 
παιχνίδια στους/στις μαθητές/-τριες του 
Δημοτικού Σχολείου Ροδαυγής. Καλή ανά-
γνωση και καλή δημιουργική απασχόληση! 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια του Βασίλη Αράπη και της Λίτσας 

Μάνου-Λυκάκη για τα βιβλία που χάρισαν στην Βιβλιοθήκη!   
Για το Δ.Σ  

              Η Πρόεδρος                                                         Η Γ. Γραμματέας 
      Μαρία Παπαβασιλείου                                                   Μαρία Μπίμπα   

 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ετοίμασε και φέτος 
με τη συμβολή πολλών συγχωριανών και 
φίλων το Ημερολόγιο για το 2023 με πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό από τη Ροδαυγή αλλά και 
γενικότερα από την Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας.   Ευχαριστούμε όσους/-ες συνέβαλαν, 
για να έχουμε ένα τόσο όμορφο αποτέλεσμα!

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023

ΚΟΠΗ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2023
 Την καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας (μετά από 2 χρόνια) πραγματοποίησε ο 
Σύλλογός μας στο κατάστημα «Ψησταριά Ροδαυγή» του Νεκτάριου Σταύρου, 
μετά το πέρας της Πρωτοχρονιάτικης Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου! 
 Μέσα στη βασιλόπιτα υπήρχε ένα κέρμα, ένα πουρναρόφυλλο κι ένα καλαμ-

πόκι (σπόρος).  Το κέρμα αντιστοιχούσε 
σε χρυσά σκουλαρίκια, το πουρναρό-
φυλλο και το καλαμπόκι σε ροδακινιές 
και μηλιές αντίστοιχα και σε τρία κιλά 
Ροδαυγιώτικο μέλι. 
 Ο πάτερ Αθανάσιος ευλόγησε την πίτα 
και η Πρόεδρος κ. Μαρία Παπαβασιλείου  
με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. που παρευ-
ρέθηκαν ευχήθηκαν «υγεία, ειρήνη, 
αγάπη, να φροντίζουμε και να αγαπάμε 
το χωριό μας περισσότερο και να προσ-
δώσουμε την αλλοτινή αίγλη σε αυτό, 
γιατί το αξίζει και διότι το οφείλουμε στη 
νέα γενιά του χωριού μας…». 
 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, κ. Θεοφά-
νης Κίτσος, ο Πρόεδρος της Αδελφότη-
τας κ. Σπυρίδων Μάνος και ο Επίτιμος 
Προέδρος  κ. Χρήστος Σταύρος ευχήθη-
καν Καλή Χρονιά σε όλους! 
Οι φετινοί τυχεροί είναι ο  μικρός Νικό-
λαος Καψάλης, η κ. Παρασκευή Πανα-
γιώτου Καψάλη και ο κ. Σπυρίδων 
Κομζιάς! 
 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ! 

 Από το βράδυ της Παραμονής των 
Χριστουγέννων βγαίνουν από τα βάθη 
της γης τα καρκαντζούλια, καλικάν-
τζαροι ή παγανά. Είναι πονηρά πνεύ-
ματα που βγήκαν παγάνα για να 
πιάσουν τον Χριστό και γι' αυτό τα 
λένε παγανά...τριγυρίζουν στους μύ-
λους, στους μπουχαρήδες, στα χτήρια 
για να κάμουν κακό και να μαγαρίσουν 
φαγητά και ανθρώπους. Βαστούν 
μέχρι τα Φώτα...(από τα ΑΠΑΝΤΑ 3, του 
Κων/νου Αθ. Διαμάντη). 
 Με αυτές τις ιστορίες μεγαλώσαμε 
στα χωριά μας κατά τη διάρκεια των 
Χριστουγέννων και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μας 
σεβόμενος την παράδοσή μας, τον πο-
λιτισμό που κληρονομήσαμε, ξεκίνησε 
φέτος την παρουσίαση των παιδικών 
μας αναμνήσεων μέσα από το παιγνίδι 
με τους καλικάντζαρους, την αφήγηση 

παραμυθιού και το "πάντρεμα της φω-
τιάς". 
 Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε θερμά τη συνάδελφο 
μέλος του Δ.Σ. κ. Χρυσούλα Βαγγέλη-
Κομζιά για τη μεγάλη αυτή χορηγία 
προς το χωριό μας, η οποία με προσω-
πική εργασία και χρήματα δημιούρ-
γησε τους καλικάντζαρους μαζί με 
δεκάδες ξωτικά, για να δοθούν σε όλα 
τα παιδιά! 
 Επίσης, θερμά ευχαριστούμε και όλα 
τα παιδιά που συμμετείχαν και βοήθη-
σαν με χαρά σε όλη την εκδήλωση! 
 Πολύ ευχαριστούμε και τον κ. Χρή-
στο Κώστα από τη Φανερωμένη, για τη 
χορηγία των καρυδιών! 
 Ήταν μια υπέροχη γιορτή, που μας 
έκανε να νιώσουμε όλους παιδιά!

KΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ - ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2023 

ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΡΟΔΑΥΓΗ 
…Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, 
ψηλή μου δενδρολιβανιά, 
κι αρχή καλός μας χρόνος, 
εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνο… 

 
 Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρο-
νιάς στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής γιορ-
τάσαμε μικροί και μεγάλοι, χωριανοί και 
καλεσμένοι τον ερχομό του Νέου Έτους 2023 
γύρω από την μεγάλη φωτιά τραγουδώντας και 
ψάλλοντας πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Παντρέ-
ψαμε τη φωτιά σύμφωνα με το έθιμό μας  λέ-
γοντας ευχές: «νύφες, γαμπρούς, αρνιά, 
κατσίκια...». Ο κέδρος και τα πράσινα λαμπά-
διασαν και πρατσανούσαν και σκόρπισαν ευω-
διά σε όλη την πλατεία. 
 Από το δάσος του χωριού μας κατέβηκε τρέ-
χοντας και κουρασμένος ο Αϊ Βασίλης, για να 
προλάβει να δώσει τα δώρα σε όλα τα παιδιά 
που βρίσκονταν εκεί τριγύρω από τη φωτιά. Ευ-
χήθηκε υγεία, πρόοδο, 

ειρήνη και προκοπή 
σε όλους και άρχισε 
να μοιράζει ξύλινα, 
χειροποίητα δωρά-
κια και σοκολάτες 
σε όλα τα παιδιά!  
Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε 
όλους όσους συνέ-
βαλαν στην οργά-
νωση και αυτής 
της εκδήλωσης!

Παραμονή Πρωτοχρονιάς (πάντρεμα της φωτιάς 
και τα δώρα του Αϊ Βασίλη)

ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΡΟΔΑΥΓΗ

 Κάλαντα και τραγούδια της  Ηπείρου, 
Πελοποννήσου, Μακεδονίας, Ικαρίας 
κ.ά.,  έψαλαν τα παιδιά του χωριού μας 
με μέλη του Δ.Σ. και τον κ. Πρόεδρο της 
Κοινότητας σε πολλούς οικισμούς του 
χωριού μας, όπου οι δρόμοι και τα σοκά-
κια αντηχούσαν από χαρούμενες  παιδι-
κές φωνές. Οι πόρτες των χωριανών μας 
διάπλατα ανοιχτές, μας περίμεναν με κε-
ράσματα και γιορτινές ευχές και με κλώ-
νους από κέδρο και πουρνάρι (όπου 
έκαιγε το τζάκι), για να τα βάλουμε στη 
φωτιά, για να πρατσανίσουν και να βγει 
η μυρωδιά. Σας ευχαριστούμε θερμά για 
το καλωσόρισμα και τα δώρα και ευχόμα-
στε όλα τα καλά στα σπίτια σας! 
 Θερμά ευχαριστούμε και τα παιδιά, 
καθώς οι παιδικές εν γένει εντυπώσεις 
και τα αισθήματα που αποκομίζονται από 
τα πρόσωπα, πράγματα και γεγονότα 
στον στενό κύκλο του σπιτιού, της γειτο-
νιάς και του χωριού είναι το θεμέλιο του 
ψυχικού βίου και της ψυχικής ανάτασης.  

Και του χρόνου!

Παραμονή Χριστουγέννων 
…Ελάτε δω γειτόνισσες 

και σεις γειτονοπούλες μου, 
τα σπάργανα να φτιάξουμε 
και το Χριστό ν’ αλλάξουμε…

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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 Κυκλοφόρησε η νέα, δεύτερη κατά 
σειρά, συλλογή διηγημάτων της Πανα-
γιώτας Π. Λάμπρη, με τον τίτλο «Αγαθά 
στοιχειά» (Πάτρα 2022). Περιλαμβάνει 
δεκατέσσερα διηγήματα, των οποίων οι 
τίτλοι αφορούν σε ισάριθμα γυναικεία 
ονόματα - πρόσωπα. .Η συλλογή αφιε-
ρώνεται από τη δημιουργό της «Στην 
αείμνηστη μητέρα της και στις άλλες 
αγρότισσες μανάδες, τις αγαθοδαίμο-
νες της Ρωμιοσύνης, με ευγνωμο-
σύνη». 
 Η Παναγιώτα Π. Λάμπρη, έχοντας γα-
λουχηθεί με τις... αξίες ανθρώπων του 
μόχθου, νιώθει συχνά την ανάγκη να 
επιστρέφει στις μνήμες της και να τους 
τιμά μέσω της γραφής της. Σ’ αυτή τη 
συλλογή αποτίνει φόρο τιμής στις γυ-

ναίκες, αν και δεν απουσιάζουν από τα 
αφηγήματά της οι άνδρες. Έτσι, πλάθον-
ται οι ζωές γυναικών, για τις οποίες δίνε-
ται το ακόλουθο στίγμα στο 
οπισθόφυλλο του βιβλίου: «Οι ΓΥΝΑΙ-
ΚΕΣ! Ως γιαγιάδες, ως μανάδες, ως 
κόρες, ως αγαπημένες, ως στυλοβάτες 
της οικογένειας και της κοινωνίας, ως… 
 Οι ΓΥΝΑΙΚΕΣ της καρδιάς μου που ανά-
στησαν γενιές και γενιές μέσα σε μύριες 
δυσκολίες χωρίς να βαρυγκωμήσουν! 
Οι ΓΥΝΑΙΚΕΣ που κινούνται ως άλλες ξω-
θιές μέσα στη συλλογή διηγημάτων μου 
με τον τίτλο «Αγαθά στοιχειά» καλούν 
τον αναγνώστη να γίνει μέρος της ζήσης 
τους κι αυτές, ωσεί παρούσες, θα του 
ανοίξουν την καρδιά και θα του μιλή-
σουν για την ενδιαφέρουσα και, όχι σπά-

νια, πικρή ζωή τους.» 
 Η συλλογή διηγημάτων «Αγαθά στοι-
χειά» κυκλοφορεί μόνο σε ηλεκτρονική 
μορφή και η δημιουργός της, με εδραία 
την πεποίθηση πως το μοίρασμα συνιστά 
αξετίμητο πλούτο, τη διαθέτει δωρεάν 
στο αναγνωστικό κοινό. Η ηλεκτρονική 
αυτή έκδοση είναι η ένατη κατά σειρά 
από το 2017, οπότε και άρχισε με χαρά 
να μοιράζεται τα βιβλία της με αναγνώ-
στες, οι οποίοι ενδιαφέρονται γι’ αυτά. 
Ως εκ τούτου, όποιος επιθυμεί να μετα-
λάβει λίγη από τη ζωή που στις σελίδες 
της συλλογής αναπτύσσεται ή σε φίλους 
του να τη χαρίσει, μπορεί να το κάνει πα-
τώντας την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: Αγαθά στοιχειά by Panagiota P. 
Lampri - Issuu

"Αγαθά στοιχειά" της Παναγιώτας Π. Λάμπρη

 Διοργανώθηκε  από τον Σύλλογο  Κεντρικών Τζου-
μέρκων "ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ" σε συνεργασία με τους 
Συλλόγους:  Κεντρικιωτών, Kρυονερίου, Ροδαυγής, 
Απανταχού Ραμιωτών, την Αδελφότητα και τον Εξω-
ραϊστικό Σύλλογο Σκούπας.  
 Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Κεν-
τρικών Τζουμέρκων.  
 Μετά την κατάδυση του Σταυρού, στα πεντακά-
θαρα νερά του Αράχθου, ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Κεντρικών Τζουμέρκων, παιδίατρος Αντώνης Κον-
τός αφού ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και καλή 
χρονιά είπε:   
 "Καλώς ανταμωθήκαμε και φέτος εδώ στην γέφυρα 
Τζαρή, στον αγιασμό τον υδάτων. Στον αγιασμό του 
Αράχθου για να τον προστατεύει ο θεός από αυτούς 
που θέλουν να τον καταστρέψουν κάνοντας και 
άλλα φράγματα.  

 Μπορεί μεν η εταιρεία  που ήθελε να κάνει το 
φράγμα να έχει πτωχεύσει, αλλά υπάρχουν  και 
άλλοι κερδοσκόποι που πολύ θα ήθελαν να κάνουν 
ένα ακόμα φράγμα στον Άραχθο.  
Εμείς όμως θα είμαστε πάντα εδώ και θα "Φυλάμε 
Θερμοπύλες"!  
 Η εκδήλωση αυτή έχει γίνει πλέον θεσμός και  
εκτός από τον θρησκευτικό χαρακτήρα,  με τον 
αγιασμό των υδάτων, έχει  και  κοινωνικό,  αφού 
πολλοί από εμάς βρισκόμαστε μόνο την ημέρα αυτή 
και ανταλλάσουμε τις ευχές για το νέο έτος πίνον-
τας το τσιπουράκι !!  
Τελειώνοντας ο κ. Κοντός είπε: "Θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω τον Δήμο Κεντριών Τζουμέρκων που πάντα 
θέτει την εκδήλωση αυτή υπό την αιγίδα του." 
Τον Σύλλογο Απανταχού Ραμιωτών  που μας  βοή-
θησε πάρα πολύ!  
 Τα παιδιά της εταιρείας του rafting  "ALPINΕ  ZONE"  
που ανέσυραν   τον σταυρό από τα παγωμένα νερά 
του Αράχθου!  
 Την Ελληνική Αστυνομία για την άψογη ρύθμιση 
της κυκλοφορίας!   
 Στη συνέχεια ο Δήμαρχος   του Δήμου Κεντρικών 
Τζουμέρκων  κ. Χρήστος Χασιάκος στο χαιρετισμό 
του  είπε πως η εκδήλωση αυτή έχει και οικολογικό 
χαρακτήρα , διότι διαμηνύει προς όλους πως είμα-
στε αποφασισμένοι   να διαφυλάττουμε  το πανέ-
μορφο περιβάλλον της περιοχής μας!   
 Αντίθετοι με την κατασκευή των φραγμάτων τάχ-
θηκαν η π. Υπουργός κ. Όλγα Γεροβασίλη και ο Βου-
λευτής κ. Χρήστος Γκόκας! 

 Για  την ανάγκη  προστασίας του πανέμορφου φυ-
σικού περιβάλλοντος αναφέρθηκαν και οι υποψήφιοι 
βουλευτές κ. Ντίνος Παπαδημητρίου, κ. Χρήστος 
Μέγας και ο Γρηγόρης Βλάρας!  
Τα πεντακάθαρα νερά του Αράχθου θα πρέπει πάντα 
να προστατεύονται, είπε λίγο αργότερα ο Υφυπουρ-
γός κ. Γιώργος Στύλιος.  
 Τα παιδιά της εταιρείας του rafting "ALPINΕ ZONE"  
που ανέσυραν   τον σταυρό από τα  πεντακάθαρα 
νερά του Αράχθου!  
 Ο ιερέας πατήρ Αθανάσιος Αθανασίου της ενορίας 
Ροδαυγής φόρεσε σταυρουδάκια στο πλήρωμα της 

βάρκας  του Rafting που ανέσυραν τον Σταυρό! 
 Στους όλους τους παρευρισκόμενους προσφέρ-
θηκε τσίπουρο και τσιπουρομεζέδες. 
Στη συνέχεια ακολούθησε μεγάλο Ηπειρώτικο 
γλέντι στην ταβέρνα του Στέφανου Σφήκα στο 
Κρυονέρι!

συνέχεια από την σελίδα 1

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2023 - ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΡΗ  

 Η ταχύτατη επέκταση της Φαιάς Σήψης, που ίσως 
οφείλεται στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα και με 
όσα υποστηρίζουν Ιταλικές ερευνητικές ομάδες, 
έχει δημιουργήσει ανωμαλία στην φετινή διακίνηση 
του κάστανου. 
 Ακολουθεί πρωτόκολλο προληπτικής αντιμετώπισης 
της φαιάς σήψης του πρώην τακτικού ερευνητού   
του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Δρ Στέφανου 
Διαμαντή, για  ενημέρωση μας. 
  
Πρωτόκολλο πρόληψης της φαιάς σήψης του κάστα-
νου. 
 
17 Νοεμβρίου 2022 
   Η φαιά σήψη του κάστανου που προκαλείται από 
τον μύκητα Gnomoniopsis castaneae δημιούργησε 
φέτος (2022) δραματικές ανωμαλίες στην αγορά κά-
στανου.    Καθώς ο εντοπισμός των προσβλημένων 
καρπών και συνεπώς ο διαχωρισμός και η απομά-
κρυνσή τους από τις προς πώληση ποσότητες είναι 
πολύ δύσκολη έως αδύνατη, οι έμποροι διέκοψαν 
προσωρινά την αγορά κάστανου από τους παραγω-
γούς. 
  Σημαντικές ποσότητες κάστανου βρίσκονται στα 
ψυγεία εν αναμονή της αξιολόγησης της κατάστα-
σης. Αναφέρω κατηγορηματικά, προς ανακούφιση 
των παραγωγών αλλά και των εμπόρων, ότι η μετά-
δοση του προβλήματος από τα μολυσμένα κάστανα 
στα υγιή, και μάλιστα σε συνθήκες ψύξης, είναι αδύ-
νατη. 
   Η μέχρι πρόσφατα γνωστή μέθοδος νέκρωσης του 
μύκητα Gnomoniopsis castaneae και κατά συνέπεια 
διακοπής της επέκτασής του μέσα στην ψύχα μετα-
συλλεκτικά, ήταν η εμβάπτιση των καστάνων σε 
θερμό νερό 50⁰ C για 45’ , χειρισμός απαγορευτικός 
για τους παραγωγούς μας (Morales-Rodríguez et al. 
2022). 
 Πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό 
Agronomy (Bastianelli et al. 2022). 
https://doi.org/10.3390/agronomy12102434) περιγρά-
φει εφαρμογές πρόληψης της φαιάς σήψης στον κα-
στανεώνα. Κατ’ αυτήν δοκιμάστηκαν με παρόμοια 
θετικά αποτελέσματα: 
     1. Η χρήση διασυστηματικού μυκητοκτόνου με 
δραστική ουσία Tebuconazole (C16H22ClN3O) σε 
συγκέντρωση 40.18% (w/v), με δύο ραντίσματα κατά 

την εποχή ανθοφορίας (στην Κεντρική Ιταλία οι δο-
κιμές έγιναν στις 23/6 & 4/7 2019 και 23/6 & 9/7 2020) 
και δοσολογία 35 ml/στρέμ. (Χρησιμοποιήθηκε το 
διασυστηματικό μυκητοκτόνο MYSTIC 430 SC της 
Nufarm Italia Ltd., Milano, Italy) 
     2. Η χρήση φωσφονικού άλατος ψευδαργύρου 
(Zinc phosphite) που περιείχε 4% w/w ουρικό άζωτο 
(Ureic nitrogen), 36% w/w zinc-phosphonate (O6P2Zn3) 
και το οποίο θεωρείται ένα καινοτόμο υγρό λίπασμα 
με μεγάλες ποσότητες φωσφόρου και ψευδαργύ-
ρου και γνωστή μυκητοκτόνο δράση, σε δοσολογία 
300 ml /στέμ. σε δυό ραντίσματα στις ίδιες παρα-
πάνω ημερομηνίες. 
(Χρησιμοποιήθηκε το Kalex Zn της AlbaMilagro Inter-
national Ltd., Parabiago, Italy) 
  Δοκιμάσθηκε και η χρήση του 
γνωστού μας Potassium phosphite 
(KH2PO3), (υγρό λίπασμα και βελ-
τιωτικό της φυσικής ανθεκτικότη-
τας των φυτών κατά παθογόνων 
οργανισμών) που από το 2018 εισά-
γεται από το ΗΒ και χρησιμοποιεί-
ται σε αρκετές περιοχές της χώρας 
ενδοφυτικά (σε ενέσιμη μορφή), 
θεραπευτικά και προληπτικά κατά 
της μελάνωσης (Phytophthora spp.). 
Όμως η Ιταλική ερευνητική ομάδα 
διεπίστωσε αποτελέσματα με σχε-
τική απόκλιση κατά τα δύο έτη δο-
κιμών 2019 και 2020 και γι αυτό 
προτείνει την περαιτέρω έρευνα. 
   Σχετικά με την ημερομηνία που θα πρέπει να εφαρ-
μοσθεί το 1ο ράντισμα, σαν κριτήριο θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί το στάδιο ανθοφορίας, ήτοι μερικές 
ημέρες πριν αρχίσει η απελευθέρωση γύρης από τα 
άρρενα άνθη. Το 2ο ράντισμα θα ακολουθήσει μετά 
από 10-12 ημέρες. 
 Ένα σημαντικό κεφάλαιο στη χρήση των παραπάνω 
σκευασμάτων αφορά τo Μέγιστο Όριο Υπολειμμά-
των (Maximum Residue Limit-MRL). Οι τιμές που με-
τρήθηκαν ήταν κατά πολύ χαμηλότερες εκείνων 
που ορίζει ο Κανονισμός της ΕΕ 2021/1807 ο οποίος 
αύξησε το όριο για τα κάστανα σε 1500 mg/kg 
( h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n -
t e n t / I T / T X T / ? u r i = u r i s - 
erv%3AOJ.L_2021.365.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%

3A2021%3A365%3ATOC) (accessed on 8 August 
2022). 
   Στην Ελληνική αγορά υπάρχουν μυκητοκτόνα με 
την δραστική ουσία Tebuconazole κανένα όμως δεν 
έχει έγκριση για χρήση στην καλλιέργεια καστανιάς. 
Επιπλέον, η έγκριση άδειας εμπορίας των παρακάτω 
μυκητοκτόνων με δραστική ουσία Tebuconazole 
έληξε/λήγει: 
TEBU-MAX Έληξε 30/8/ 2020 
TEBUCONAZOLE Sharda Hellas 25 Έληξε 31/8/2020 
TEBUCONAZOLE Sharda 25EW Έληξε 13/10/2016 
LUNA EXPERIENCE Έληξε 24/4/2017 
MYSTIC Λήγει στις 13/8/2023 
κ.ά. 
   Συμπερασματικά, για να εφαρμόσουμε στην Ελ-

λάδα τα προληπτικά ραντίσματα 
κατά της φαιάς σήψης του κάστα-
νου χρειάζεται η έγκριση διασυ-
στηματικών μυκητοκτόνων με 
δραστική ουσία Tebuconazole του 
τύπου MYSTIC 430 SC ή φωσφονι-
κών αλάτων ψευδαργύρου (Zinc 
phophite). Η χρήση άλλων παρό-
μοιων σκευασμάτων με έγκριση 
για την καστανιά απαιτεί πειραμα-
τική προεργασία και αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων. 
Βιβλιογραφία 
Bastianelli G, Morales-Rodríguez C, 
Caccia R , Turco S , Rossini L, 
Mazzaglia A, Thomidis T, Vannini A. 

2022. Use of Phosphonate Salts to 
Control Chestnut ‘Brown Rot’ by Gnomoniopsis cas-
taneae in Fruit Orchards of Castanea sativa. Agronomy 
12, 2434. https://doi.org/10.3390/agronomy12102434 
Morales-Rodríguez C. Bastianelli G. Caccia R. Bedini G. 
Massantini R. 
Moscetti R. Thomidis T, Vannini A. 2022. Impact of 
‘brown rot’caused by Gnomoniopsis castanea on chest-
nut fruits during the post-harvest process: Critical phases 
and proposed solutions. J. Sci. Food Agric. 102, 680–
687. 
 

Ο Συντάξας 
Δρ. Στέφανος  Διαμαντής πρώην Τακτικός ερευνη-

τής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών 
 

Αντιμετώπιση Φαιάς Σήψης
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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 
 
Τεχνικό Γραφείο 
Γεώργιος Μ. Σιαφαρίκας 
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π  
Πέτρου Γαρουφαλιά 4 ΤΚ 47100, Άρτα 
Τηλ. 2681401083 - 6947445250 
e-mail: giorgossiaf@gmail.com 
 
 
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 των δύο προηγούμενων 
ομότιτλων άρθρων μου, στο παρόν θα 
αναφερθώ στην πορεία, την εξέλιξη 
και ανάπτυξη της Ροδαυγής σε πολ-
λούς τομείς, από τη δεκαετία του 
1950 μέχρι τα τελευταία χρόνια. 
Αφορμή μου έδωσαν ορισμένα δημο-
σιεύματα που αφορούσαν στην προ-
σφορά και τα αποτυπώματα, τα οποία 
άφησαν στη Ροδαυγή κάτοικοί της, 
επισκέπτες, φίλοι, ιδιώτες, φορείς και 
άλλοι με οποιοδήποτε τρόπο. 
 Η Νησίστα είναι χτισμένη στο ανατο-
λικό μέρος του Ξηροβουνίου και στην 
πλατεία το υψόμετρο είναι 700 μέτρα. 
Απαρτίζεται από τους οικισμούς του 
κέντρου, του Σουμεσίου, του Άμμου, 
του Περδικαρίου και της Λάψαινας -
Καθαραβουνίου. Ο πληθυσμός του 
χωριού το 1951 ήταν 1100 κάτοικοι και 
αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 1961. Στο 
κέντρο του χωριού και πάνω από την 
πλατεία δεσπόζει ο κεντρικός ναός 
της Αγίας Παρασκευής, με ιερέα τον 
Ιωάννη Κ. Οικονόμου, ο οποίος είχε 
χειροτονηθεί  το 1950. Στο Σουμέσι, 
στον ναό της Αγίας Τριάδας, επίσης 
κεντρικό, ιερουργούσε ο παπα - Κασ-
σάρας.  Τα σπίτια είναι αρκετά, μερικά 
χτισμένα με πέτρα και σκεπασμένα με 
πλάκες και τα υπόλοιπα με άλλα υλικά, 
όπως ξύλα και σκεπασμένα σαν καλύ-
βες με τσίγκο, κ.λπ.  
 Αυτόν τον καιρό στη Ροδαυγή λει-
τουργούν τρία δημοτικά σχολεία, ένα 
στην πλατεία του χωριού, το οποίο κα-
τεδαφίστηκε μαζί με το κοινοτικό γρα-
φείο κι έγινε καινούργιο, εκεί που 
βρίσκεται σήμερα, σε οικόπεδο που 
παραχώρησε ο Περικλής Γεωργογιάν-
νης. Ως δάσκαλοι υπηρέτησαν ο Χαρί-
λαος Αράπης, ο Ιωάννης Γεωργίου, ο 
Ιωάννης Νάσης, η Νίνα Κασσίμη, η 
Άννα Παπακώστα, ο … Ροντογιάννης, 
η Βασιλική Καραγεώργου, ο Θεοφά-
νης Αγγέλης, ο Κων/νος Καινούργιος, 
ο Θεοφάνης Παπαβασιλείου, και άλλοι 
αργότερα.  
 Δημοτικό σχολείο υπήρχε και στο 
Σουμέσι. Στην αρχή λειτούργησε στο 
σπίτι του Κων/νου Χριστογιάννη, με 
δάσκαλο τον Αθανάσιο Καραγιάννη 
και αργότερα τον Θεοφάνη Παπαβασι-
λείου, ο οποίος κατόπιν μετατέθηκε 
στη Ροδαυγή. Δημοτικό σχολείο 
υπήρχε και στον Άμμο και στεγάστηκε 
στο σπίτι του Κων/νου Μάνου, με δά-
σκαλο τον Χρήστο Αλεξίου· αυτό αρ-
γότερα μεταφέρθηκε στην 
Κυπρίστρα, είχε ως πρώτο δάσκαλο 
τον Χαράλαμπο Ανυφαντή και κατόπιν 
τον Στέφανο Ζαρκάδα.    
 Tο 1956 χτίστηκε δημοτικό σχολείο 
στη Λάψαινα, μετά από προσπάθειες 
των κατοίκων του οικισμού, οι οποίοι 
αρχικά ζήτησαν από τη Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης να τους κάνει 
σχολείο.Μετά την άρνηση της Πρωτο-
βάθμιας, άρχισαν μόνοι τους να χτί-
ζουν σχολείο  σε οικόπεδο που 
παραχώρησε ο Γιάννης Γιώτης( Κου-
τσογιάννης),δίπλα από τον Άγιο Νικό-
λαο. Μόλις ολοκληρώθηκαν τα 
θεμέλια η Διεύθυνση εκτιμώντας την 
προσπάθεια τους, τους βοήθησε χρη-
ματικά για την ολοκλήρωση του 
έργου. Μέχρι να ολοκληρωθεί και πα-
ραδοθεί το νέο σχολείο, τα παιδιά πα-
ρακολουθούσαν τα μαθήματα στο 
σπίτι του Αριστείδη Μάνου και στη συ-
νέχεια στην εκκλησία. Στο σχολείο 
της Λάψαινας δίδαξαν ο Γιώργος Μπε-
λεβέντης ,ο… Ρίζος, ο …Τσώλης και ο 
Κων/νος Οικονόμου. Στο σχολείο 
αυτό φοιτούσαν μαθητές από τη Λά-
ψαινα, μερικοί από το Ξηράκι κι από το 
Καθαραβούνι, ενώ πιο παλιά μερικοί 
από το Καθαραβούνι πήγαιναν στο 
σχολείο της Φτέρης, απέναντι από τον 
Άραχθο.  
 Επίσης, στο χωριό υπάρχει έδρα χω-
ροφυλακής, η οποία εξυπηρετούσε κι 
άλλες κοινότητες, με χωροφύλακες 
αυτή τη δεκαετία, τον Αθανάσιο 
Μήλιο από τα Δολιανά Ιωαννίνων και 
αργότερα τον … Μαγγιώρο, από τη 
Σκλίβανη Ιωαννίνων.  
 Η επικοινωνία των κατοίκων, οι οποίοι 
διέμεναν στους συνοικισμούς, με το 
κέντρο και την εκκλησία γίνεται από 
μονοπάτια, όπως και με την Άρτα και 
τη Φιλιππιάδα, πόλεις με τις οποίες 
έχουν συναλλαγές και ανταλλαγή 
προϊόντων. Οι χωριανοί έχουν ως 
στέκι, στην Άρτα, το καφενείο «Εθνι-

κόν» του Γεωργίου Πολίτη, και στη Φι-
λιππιάδα, το ραφείο του Φώτη Θεοδώ-
ρου και το μανάβικο του Παναγιώτη 
Θεοδώρου.  
 Ο αυτοκινητόδρομος από τη Φιλιπ-
πιάδα έφτανε μέχρι τη θέση Μιτιβιλή, 
κάτω από τον Αμμότοπο, κι από την 
Άρτα έφτανε μέχρι τη Γραμμενίτσα. 
Σιγά σιγά, πριν το 1950, με προσωπική 
εργασία, με ημερομίσθιο δέκα δραχ-
μές και με τη χρήση κασμάδων, φτυα-
ριών και παραμίνων από την πλευρά 
του Αμμοτόπου και πάνω από το χωριό 
από τη θέση Βελανιδιά, με στάσεις, 
έφτασε σιγά σιγά στη Λάκκα, αργό-
τερα στα Πλατάνια, στον μοναχό τον 
Πλάτανο, στου Αναστάση Πάνου, 
στου Βασίλη Σταύρου και το 1951 
έφτασε στο κέντρο του χωριού, μπρο-
στά από το τσαγκάρικο του Νικολάου 
Μάρη, το πρώτο αυτοκίνητο, ένα τζιπ 
της Νομαρχίας Άρτας που οι κάτοικοι 
το στόλισαν με λουλούδια.  
 Αν και ο αυτοκινητόδρομος έφτασε 
στο χωριό, οι κάτοικοι των συνοικι-
σμών ακόμη ταλαιπωρούνται να φτά-
σουν στο κέντρο. Βγαίνουν μια φορά 
την Κυριακή να πάνε στην εκκλησία ή 
ν’ αγοράσουν τα απαραίτητα, να φέ-
ρουν την παραγωγή τους στα κατα-
στήματα, όπως πατάτες, αβγά, 
βούτυρο, τσίπουρο, με τον Λάμπρο 
Ζώη να φέρνει το καλοκαίρι πεπόνια 
και καρπούζια από το Καθαροβούνι. 
Τα ζωντανά τους είναι δύσκολο να 
φτάσουν στο χωριό, στο σημείο που 
φθάνουν τα αυτοκίνητα, γιατί ο δρό-
μος δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμα. 
Άντε να περπατήσει το γουρούνι που 
ζυγίζει εκατό οκάδες από τον Άμμο, 
από το Καθαραβούνι, από το Σουμέσι, 
για να το παραλάβουν οι ζωέμποροι 
αγοραστές, ο Γιώργιος Μαντζούτσος 
και ο Γιαννακούλας Σιώζιος ή να θέλει 
κάποιος να πάει αγελάδα ή γάιδαρο 
στο παζάρι στην Άρτα και τη Φιλιπ-
πιάδα, για να τα πουλήσει κι αν δεν 
πουληθούν να τα φέρει πάλι στο 
χωριό. Με λίγα λόγια, μεγάλη ταλαι-
πωρία.   
 Το 1951, όταν έφτασε ο δρόμος στο 
κέντρο του χωριού, επί προεδρίας Αν-
δρέα Τσάγκα, πάρθηκε απόφαση από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο να παραχω-
ρηθούν ιδιοκτησίες για διαπλάτυνση 
και διάνοιξη του δρόμου από τον 
χώρο που βρίσκεται σήμερα η απο-
θήκη του Συνεταιρισμού μέχρι την 
Αγία Βαρβάρα και προς την πλατεία 
μέχρι τις σκάλες.  Δεν θ’ αναφερθώ 
στους ιδιοκτήτες, από τους οποίους 
πολλοί προσφέρθηκαν να τις παραχω-
ρήσουν, πλην τριών τεσσάρων, οι 
οποίοι πείστηκαν αργότερα και τις πα-
ραχώρησαν και μόνο για μία ιδιοκτη-
σία έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση.   
 Η πλατεία αυτή την εποχή καλύπτει 
την έκταση που βλέπουμε από τις σκά-
λες, όπως ανεβαίνουμε, ευθεία κάτω 
και λίγο δεξιά. Σ’ αυτή υπάρχουν τρία 
πλατάνια, δύο μουριές, ένα πουρνάρι, 
μία κερασιά, μία καρυδιά, η οποία 
ήταν στη σκάλα που οδηγούσε προς 
τον σχολικό κήπο, και υπήρχε και το 
μονοπάτι που οδηγούσε προς τον 
Άμμο. Πάνω από τη σημερινή βρύση 
υπήρχε ένας μεγάλος φράξος και 
κάτω από τον φράξο ήταν το μονοπάτι 
που οδηγούσε στο Περδικάρι. Αρι-
στερά και κάτω από την πλατεία 
υπήρχε η λάκα του Ξενοφώντα Δα-
σκαλάκη κι εκεί έμενε η Βάγγιω,η 
μάνα του. Αυτή, όταν παίζαμε με κα-
νένα τόπι, σπάνια λαστιχένιο, γιατί συ-
νήθως το φτιάχναμε με πανιά, μας το 
έπαιρνε και δεν μας το ξανάδινε! 
Εκτός από το τόπι, παίζαμε σκλέντζα, 
κλοτσοτενεκέ, πρώτη ελιά και σκορ-
δομπάτσο.   
 Στο πάνω μέρος της πλατείας δεσπό-
ζει ο ναός της Αγίας Παρασκευής απ’ 
όπου έβλεπες και βλέπεις όλο σχεδόν 
το κέντρο του χωριού και από το πίσω 
μέρος υπήρχε μια ραχούλα, η οποία 
έφτανε χαμηλώνοντας μέχρι τη ράχη 
του Νίκου Βασιλείου, με διάφορα δέν-
τρα, κρανιές, πουρνάρια, κ.λπ. Εκεί 
έσφαζε και κρεμούσε τα ζώα και τα 
δέρματα ο Γιώργος Δημόπουλος. Αρι-
στερά του λόφου υπήρχε ένα τμήμα, 
όπου βρισκόταν το νεκροταφείο, το 
οποίο μετά το 1953-54 μεταφέρθηκε 
στον Άγιο Νικόλαο, οπότε σταμάτη-
σαν σ’ αυτό οι ταφές, ενώ οι παλιοί 
τάφοι διατηρήθηκαν για χρόνια. Κάτω 

από το νεκροταφείο υπήρχε, επίσης, 
ένας χώρος αρκετά μεγάλος, ο οποίος 
ήταν ιδιοκτησία του ναού και αργό-
τερα, επί ιερέα Ιωάννη Οικονόμου,  πα-
ραχωρήθηκε και διαμορφώθηκε, όπως 
θα δούμε, σε πλατεία μέχρι που φθά-
σαμε στη σημερινή της διαμόρφωση. 
 Το 1952 και 1953, πρόεδρος του χω-
ριού ήταν ο Δημήτριος Παπαβασιλείου 
και επί προεδρίας του εγκρίθηκαν πι-
στώσεις για χαλικόστρωση του κεντρι-
κού δρόμου, για την κατασκευή 
κοινοτικού γραφείου, για την κατα-
σκευή πηγών στη Συκιά, στο Μπέσικο 
και στο Σουμέσι,  για αναδάσωση σε 
έκταση της Κοινότητας. Ακόμα παρα-
χωρήθηκε στην Ελληνική Χωροφυλακή 
οικόπεδο στη θέση Ίσιωμα, προκειμέ-
νου να ανεγερθεί Σταθμός, το οποίο 
ανήκε στους Αραπαίους, στους Ζωαί-
ους, στους Αναγνωσταίους, στους Οι-
κονομαίους και στους Παλαβαίους.  
 Το 1952 προσλαμβάνεται ως κλητήρας 
στην Κοινότητα, ο Νίκος Βασιλείου, και 
το 1953, ο Λάμπρος Τσιάμης.  
 Το 1953, το ραδιόφωνο της Κοινότητας 
τοποθετήθηκε στον ναό της Αγίας Πα-
ρασκευής· διέθετε δύο μεγάφωνα, από 
τα οποία το ένα το στερέωσαν στον 
φράξο και τ’ άλλο στο πουρνάρι που 
προανέφερα, και το χειριζόταν ο Νίκος 
Βασιλείου. Αργότερα, μεταφέρθηκε 
στο Κοινοτικό Γραφείο και τα μεγά-
φωνα τοποθετήθηκαν στα δύο πλατά-
νια, ενώ η έντασή του έφτανε σχεδόν 
σ’ όλο το χωριό.  
 Το 1952 απολύθηκε από αγροφύλακας 
ο Βασίλης Θοδωρής - Θεοδώρου και το 
1953 διορίστηκε αγροφύλακας ο Δημή-
τριος Παπαβασιλείου - Μητσάκης και η 
αμοιβή του γινόταν με αγροτικά προ-
ϊόντα.  
 Το 1954 εξελέγη πρόεδρος ο Ιωάννης 
Χριστοκώστας, ο οποίος ψήφισε πιστώ-
σεις για επέκταση της κοινοτικής πλα-
τείας προς τα δεξιά, στον χώρο που 
είχε παραχωρήσει η εκκλησία, για ανέ-
γερση μνημείου πεσόντων, για ανέ-
γερση αποχωρητηρίων, για 
χαλικόστρωση της πλατείας και του 
δρόμου από του Βασίλη Σταύρου μέχρι 
της Όλγας Λάμπρη, για διάνοιξη αμαξι-
τής οδού από τη Νησίστα στο Σουμέσι 
και διάνοιξη οδού από τη Συκιά στο 
κέντρο. Έλαβε επίσης απόφαση να μην 
επεκταθεί η αναδάσωση πέραν των θέ-
σεων Γραβανίδα, Ρέμα Γράντζενες, ευ-
θεία στις Πλακανήθρες και τη Μεγάλη 
Πέτρα.  
 Για τα έτη 1955 και 1956 είχε εκλεγεί 
για πρόεδρος ο Γεώργιος Παπαλάμ-
πρης, ο οποίος ενέκρινε επιπλέον πι-
στώσεις για τα έργα, τα οποία είχε 
προτείνει ο Ιωάννης Χριστοκώστας. 
Πρότεινε, επίσης, επέκταση της αναδά-
σωσης, απαλλαγή των γυναικών από 
την προσωπική εργασία, ανάκληση της 
δωρεάς του οικοπέδου στο Ίσιωμα για 
χτίσιμο Σταθμού Χωροφυλακής, το 
οποίο παραχωρήθηκε στην Κοινότητα.  
 Αυτή την εποχή, ο Χρυσόστομος Τσάγ-
κας κι ο πατέρας μου Γιώργο Λάμπρης 
με τον Δημήτριο Λάμπρη αγόρασαν 
φορτηγά αυτοκίνητα, με τα οποία έκα-
ναν μεταφορές ανθρώπων και προϊόν-
των, κυρίως αγροτικών, προς τη 
Φιλιππιάδα και την Άρτα, όχι μόνο από 
τη Νησίστα αλλά και τα γειτονικά χωριά 
Σκούπα, Τζουβίστα( Δαφνωτή), Ραψί-
στα(Πλατανούσα). Πολλές φορές, μαζί 
με τους ανθρώπους και τα αγροτικά 
προϊόντα μετέφεραν ζώα και ό,τι άλλο 
μπορεί να φανταστεί κανείς στα πλαί-
σια της εποχής.   
 Για το 1957 και το 1958 εκλέχτηκε πάλι 
για πρόεδρο, ο  Ιωάννης Χριστοκώστας, 
ο οποίος προγραμμάτισε έργα, όπως η 
κατασκευή πηγής στην Αγία Παρα-
σκευή, στα Μανέικα, στην Αγία Τριάδα, 
στο Μπέσικο, στου Καλογερά, η κατα-
σκευή δεξαμενών άρδευσης στο Περ-
δικάρι, στην Αγία Παρασκευή, στου 
Καλογερά, στα Καπρουτσαίικα, στο 
Πουρί Σουμεσίου, καθώς και κατα-
σκευή αύλακος άρδευσης στην Κρα-
νούλα.  
 Από το τέλος του 1958 μέχρι τον Οκτώ-
βριο του 1959 δεν υπάρχουν στοιχεία 
για την πορεία των έργων στο χωριό. 
Τον Οκτώβριο του 1959 έγιναν εκλογές 
και για τη διετία 1960-1961 εξελέγη για 
πρόεδρος ο Γεώργιος Λάμπρης με κοι-
νοτικό συμβούλιο, τον Ανδρέα Κολιό, 
τον Δημήτριο Θεοχάρη, τον Δημήτριο 
Παπαβασιλείου και τον Κων/νο Μάνο.  

Στο όνομα της αλήθειας 
 του Βασιλείου Γ. ΛάμπρηΜέρος 3ο
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     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 Δημήτρης Παπαβασιλείου            
     “ΚΑΜΠΕΡΗΣ’’, Ροδαυγή Άρτας 
     Τηλ. 694.8759645 
     e-mail: dimpapavasilis@gmail.com
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Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

 Το μεσημέρι της προπαραμονής των Χριστουγέν-
νων. στην εορταστικά διαμορφωμένη αίθουσα του 
Δημοτικού Σχολείου, οι μαθητές του παρουσίασαν 

θεατρικό των Χριστου-
γέννων και της  Πρωτο-
χρονιάς με τίτλο "Ο 
παλιός ο χρόνος". Οι 
μαθητές καταχειροκρο-
τήθηκαν για την ερμη-
νεία τους και οι 
δάσκαλοι δέχτηκαν τα 
συγχαρητήρια για το 
αποτέλεσμα. 
 Ο Διευθυντής του Σχο-

λείου ευχήθηκε καλές γιορτές και ευχαρίστησε την  
Αδελφότητα Ροδαυγιωτών και τα μάρκετ Σκλαβενί-
της, που πρόσφεραν δώρα στους μαθητές. 
 Παραβρέθηκαν οι γονείς και ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας Θεοφάνης Κίτσος. 

Εορταστική Εκδήλωση 
Δημοτικού Σχολείου 

Του Θεοφάνη Κίτσου

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι 
της Κοινότητας Ροδαυγής του 

Δήμου Αρταίων 
εύχονται 

στους απανταχού Ροδαυγιώτες 
ευτυχισμένο το 

2023 
με υγεία, ελπίδα, ειρήνη, 

αγάπη και ομόνοια

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. 
της Αδελφότητας 

και της 
Συντακτικής Επιτροπής της Εφημερίδας 
σας εύχονται το 2023 με υγεία, αγάπη, 

ευτυχία και 
πολλά χαμόγελα!!! 

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αρταίων 
 Μία νέα  Ομάδα Διοίκησης όρισε την 7η Δεκεμβρίου 
2023  ο Δήμαρχος Αρταίων, σημειώνοντας πως τόσο οι 
παλιοί Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι, όσο και οι νέοι, απο-
τελούν μια Ισχυρή Ομάδα με Σίγουρες Λύσεις για 
όλους. Μία ομάδα που στηρίζεται στη δύναμη και τη 
συμμετοχή των πολλών. 
Πιο συγκεκριμένα ορίζονται οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι 
(με αλφαβητική σειρά):  
ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και Πρόληψης 
ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Αδεσπότων Ζώων Συντροφιάς και Καθημερινό-
τητας (Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα 
Αμβρακικού) 
ΚΩΛΕΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-
στασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και Πρασίνου (Υπεύθυ-
νος για την Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης) 
ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αξιο-
ποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Πολιτιστικής Ανάπτυ-
ξης (Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών) 
ΜΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, 
Εξυπηρέτησης του Δημότη και Ανάπτυξης του Αμβρα-
κικού Κόλπου (άμισθος) 
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Αντιδήμαρχος Καθαριότη-
τας, Ανακύκλωσης, Κομποστοποίησης (Υπεύθυνος για 
την Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου) 
ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια 
Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Διοικητι-
κών Υπηρεσιών 
ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Αντιδήμαρχος Έργων, Εξοι-
κονόμησης Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας & Χωρο-
ταξίας (Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Αρταίων 
– άμισθος) 
Ως Αναπληρωτής Δημάρχου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος 
Δημήτρης Σφήκας. 
Ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, αναλαμ-
βάνει και τις αρμοδιότητες του Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν 
Έξυπνης Πόλης, 
Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυνα-
μικού, Γραφείο 
Δημότη και της 
Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς 
Ανάπτυξης. 
 Οι δηλώσεις του 
Δημάρχου για το 
νέο σχήμα διοί-

κησης και την φιλοσοφία που το διακρίνει: 
«Τα τελευταία χρόνια, χωρίς πολλά και μεγάλα λόγια, 
όλοι μαζί καταφέραμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Και 
αυτό αφορά το σύνολο της Δημοτικής Αρχής, ως 
ομάδα: Τους Αντιδημάρχους, που από σήμερα αναλαμ-
βάνουν νέα καθήκοντα 
 Τους μέχρι χθες Αντιδημάρχους, που παραμένουν 
πολύ ενεργά μέσα στο σχήμα διοίκησης αφού οι νέοι 
θα κληθούν να υλοποιήσουν και τις δικές τους αποφά-
σεις 
Τους Προέδρους που συνεχίζουν το πολύ καλό επίπεδο 
των προκατόχων τους. 
 Αυτή η Δημοτική Αρχή, στηρίζεται στη δύναμη των 
πολλών. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά, έχουμε 
μάθει να δίνουμε μάχες κόντρα στην ευκολία, στην πε-
πατημένη, στον λαϊκισμό. 
 Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε: Να βοηθάμε 
κάθε μέρα να γίνονται και καλύτερα τα πράγματα. Να 
θέτουμε φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους και 
όλοι μαζί να τους επιτυγχάνουμε. 
 Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία και όλες τις 
νέες δυνατότητες που πλέον βλέπουμε να ανοίγονται 
μπροστά μας. 
 Και δουλεύοντας πάντα με τον τρόπο που γνωρίζει 
αυτή η Δημοτική Αρχή: με όραμα, με σχέδιο, με πρό-
γραμμα, με στόχους και αποτελέσματα. 
 Αλλά και με ανοιχτό μυαλό και διάθεση συνεργασίας 
με όλους όσοι θέλουν να προσφέρουν στη μεγάλη προ-
σπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. 
 Καλωσορίζω, λοιπόν, τους νέους Αντιδημάρχους και 
Προέδρους και ευχαριστώ προσωπικά όσους έχουν θη-
τεύσει σε θέσεις ευθύνης μέχρι σήμερα στέλνοντας 
ένα μήνυμα σε όλη την Άρτα: 
 Αυτή η Δημοτική Αρχή είναι ενωμένη και δυνατή. 
 Αυτή η Δημοτική Αρχή είναι μια μεγάλη οικογένεια με 
θέσεις, ρόλους και σεβασμό για όλους. 
 Αυτή η Δημοτική Αρχή ξέρει να δίνει μάχες και να τις 
κερδίζει. Είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε το 2023 
και την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας βάζον-
τας μπροστά έμπειρα και αξιόλογα στελέχη μας και 
ανοίγοντας χώρο για τους νέους που έρχονται να συμ-
πράξουν μαζί μας. 
 Γιατί είμαστε μία Ισχυρή Ομάδα με Σίγουρες Λύσεις για 
όλους. Είμαστε εδώ για την Άρτα και όλους τους Αρτι-
νούς». 
Χρήση Ταχυδρομικών  Θυρίδων 
 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται δυσλειτουργία στην 
παράδοση της αλληλογραφίας στους Χωριανούς μας 
παραλήπτες. Ο οικισμός Περδικαρίου και η περιοχή πλη-

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής μας ενημερώνει

σίον του Προφήτη Ηλία, εξυπηρετούνται με ασφάλεια 
με την λειτουργία των ταχυδρομικών θυρίδων. Στον οι-
κισμό Ροδαυγής και Σουμεσίου δεν χρησιμοποιούνται 
οι θυρίδες με αποτέλεσμα η αλληλογραφία να παραδί-
δεται από τον Ταχυδρομικό Υπάλληλο σε όσους παρευ-
ρίσκονται στο κέντρο του Χωριού την ώρα της 
επίσκεψης του και η υπόλοιπη, αυτών που λείπουν, να 
παραμένει στο πρατήριο άρτου.  Η ιδιοκτήτης του πρα-
τηρίου, στην οποία οφείλουμε ένα ευχαριστώ, κάνει 
υπεράνθρωπες προσπάθειες να παραδώσει την αλληλο-
γραφία αλλά είναι ανθρώπινα αδύνατο. Έτσι η αλληλο-
γραφία παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί με 
αποτέλεσμα και ο παραλήπτης να μην ενημερώνεται και 
κίνδυνος απωλειών να υπάρχει. 
 Το θέμα θα απασχολήσει την Κοινότητα στο άμεσο μέλ-
λον ίσως και σε επίπεδο Συνέλευσης αλλά μέχρι τότε 
προτείνουμε όσοι έχουν την δυνατότητα, να χρησιμο-
ποιούν ηλεκτρονικές μεθόδους αποστολής ειδικά των 
λογαριασμών, που και ασφαλείς είναι αλλά και εκπτώ-
σεις παρέχουν 
 Η δεύτερη πρόταση είναι η αλλαγή διεύθυνσης όσων 
διαμένουν μόνιμα σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα. 
 Σε συνεννόηση και επαφή που είχαμε με τον αρμόδιο 
Ταχυδρομικό Υπάλληλο της περιοχής μας κρίναμε ότι η 
χρήση των θυρίδων πλέον είναι μονόδρομος. Άρα αν 
και στην Συνέλευση αποφασιστεί η χρήση τους, θα πρέ-
πει αφού τοποθετηθούν  σε σημείο της πλατείας, να 
φροντίσετε με την βοήθεια μας και την συνεργασία με 
τα ΕΛΤΑ να αποστέλλεται η αλληλογραφία σας στις θυ-
ρίδες. 
 Ευελπιστούμε με το επόμενο φύλο της εφημερίδας 
αλλά και με την ιστοσελίδα 
http://rodavgiartas.blogspot.com/ να ενημερωθείτε για το 
αποτέλεσμα της λειτουργίας των ταχυδρομικών θυρί-
δων. 
Λειτουργία Κοιμητηρίων - Χρήση Ταφείων 
 Η Κοινότητα διαθέτει τρία Κοιμητήρια.  
 Στο κοιμητήριο της Αγίας Τριάδας Σομεσίου, αν και 
πλήρες ταφείων, η κατάσταση δείχνει ελεγχόμενη. 
 Στα κοιμητήρια όμως του Αγίου Νικολάου και της Αγίας 
Βαρβάρας σχεδόν πλήρη και αυτά, δημιουργούνται 
κατά καιρούς προβλήματα. Στην ουσία όμως  υπάρχουν 
πολλά ταφεία, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα ή του-
λάχιστον δεν έχουν δηλωθεί υπόχρεοι. 
 Σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο αλλά και 
τον Εφημέριο μας, πλέον θα χρησιμοποιούνται αυτά τα 
ταφεία. 
 Επίσης με την ευκαιρία να σας κάνω γνωστό ότι σύμ-
φωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Δήμων δεν 
επιτρέπεται η εκταφή πριν την παρέλευση τριετίας, η 
οποία συνήθως γίνονταν για νέο ενταφιασμό στο ίδιο 
ταφείο. 
 Το θέμα, θα είναι το δεύτερο που θα απασχολήσει την 
Κοινότητα άμεσα και για ενημέρωση αλλά και για εκ 
νέου πρόταση δημιουργίας οστεοφυλακίων. 
Κλιμάκιο ΕΟΔΥ πριν και μετά τις εκδηλώσεις κάστανου. 
 Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ επισκέφτηκε προγραμματισμένα 
την Κοινότητα Ροδαυγής την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου για 
διαγνωστικό έλεγχο COVID-19 και πριν τις εκδηλώσεις 
κάστανου του Συλλό-
γου. Προσήλθαν σα-
ράντα εννέα (49) 
κάτοικοι για διαγνω-
στικό έλεγχο και όλων 
το αποτέλεσμα ήταν 
αρνητικό. 
 Επίσης την Πέμπτη 20 
Οκτωβρίου διενήρ-
γησε ξανά έλεγχο για 
να διαπιστωθεί η κατά-
σταση μετά τις εκδηλώσεις κάστανου. Προσήλθαν 
τριάντα εννέα )39) και βρέθηκαν δυο θετικοί (αντρό-
γυνο), οι οποίοι γνώριζαν ότι νοσούν. 
 Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από σχετικό αί-
τημα της Κοινότητας. 
 Η Κοινότητα και οι κάτοικοι της Ροδαυγής ευχαριστούν 
τον ΕΟΔΥ Άρτας για την ικανοποίηση του αιτήματος 
μας και για το ενδιαφέρον τους. 
Σκουπίδια και Κακολάγκαδο 
 Ρουτίνα έχει καταντήσει πλέον η εναπόθεση σκουπι-
διών και άχρηστων υλικών στην περιοχή του Κακολάγ-
καδου. Το παράξενο θα ήταν το αντίθετο… 
 Το Κακολάγκαδο δεν είναι σκουπιδότοπος. Είναι ένα 
τοπίο, μια περιοχή ιδιαίτερου και ξεχωριστού κάλους.  
 Υπάρχει η δυνατότητα τα άχρηστα υλικά η Υπηρεσία 
του Δήμου να τα παραλάβει από τον πιο κοντινό μας 

κάδο ή και από το σπίτι μας ακόμη μ ένα απλό τηλεφώ-
νημα ή στην Κοινότητα ή στην Υπηρεσία Καθαριότητας 
του Δήμου! 
 Ας διατηρήσουμε το Κακολάγκαδο καθαρό!!!

Ο Πρόεδρος και το Δ. Σ. 
του Συλλόγου "Φίλοι 

του Άμμου" και η Πρό-
εδρος και το Δ. Σ. του 

Συλλόγου Γυναικών Ρο-
δαυγής σας εύχονται 
εύχονται το 2023 να 

φέρει 
σε όλους μας υγεία, 
ευημερία και ευτυχία!

Εύχομαι στους απανταχού Ροδαυγιώτες υγεία, αγάπη, ειρήνη και ευτυχισμένο το 2023!


