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Στα χώματα της Ροδαυγής για πάντα
ο Βασίλης Οικονόμου

Από την κοπή της πίτας,
στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, 12/2/2017

Στο Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου Ροδαυγής αναπαύεται
από χθες η σωρός του Βασίλη Οικονόμου, Προέδρου της
Αδελφότητας Ροδαυγιωτών, ο οποίος άφησε την τελευταία
του πνοή την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε Νοσοκομείο.
Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας
Παρασκευής σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με πλήθος κόσμου, που κατέφθασε από πολλές περιοχές να αποχαιρετήσει τον συγγενή και φίλο Βασίλη.
Ανάλογη και η παρουσία Ιερέων και Ιεροψαλτών οι οποίοι
εκτός της ιερατικής αποστολής τους τίμησαν με την παρουσία τους και τον αδελφό του Βασίλη, Ιεροψάλτη Σταύρο.
Προεστώτος του Αρχιμανδρίτου Θεολόγου Ντούβαλη, Πρωτοσυγκέλου Ιεράς Μητρόπολης Άρτας, συλλειτούργησαν οι
Ιερείς Κωνσταντίνος Πλακιάς, Ιωάννης Λάκκας, Λεωνίδας
Καραβάτσος, Γεώργιος Μέγας, Ιωάννης Αναστασίου, Παναγιώτης Ζιανίκας Aθανάσιος Αθανασίου και Γιάννης Καραγιάννης.
Έψαλλαν οι Ιεροψάλτες Χρήστος Χρηστάκης, Γαβριήλ Λεπενιώτης, Ανδρέας Παύλου, Κωνσταντίνος Βεντίστας, Λάμπρος Ζιανίκας, Γιώργος Υφαντής και Βαγγέλης Καραμπάς.
Ο γιος του εκλιπόντα Ιωάννης Οικονόμου συγκίνησε το εκκλησίασμα με τα λόγια, που αφιέρωσε στον αγαπημένο του
πατέρα και κλείνοντας προέτρεψε ο κάθε πατέρας να αγαπάει την οικογένεια και τον τόπο του με έργα και πράξεις
όπως ο δικός του πατέρας.
Ακολούθησαν οι επικήδειοι από τον Θεοφάνη Κίτσο Πρόεδρο της Κοινότητας, Δημήτριο Φλώρο, Πρόεδρο της Ένωσης Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και
από τον Συνταξιούχο Δάσκαλο Παύλο Οικονόμου εκ μέρους
του Πανελληνίου Συνδέσμου Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου
Βελλάς, των Εκπαιδευτικών της ΠΕ Γαλατσίου και σαν

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Ροδαυγής ο Σπύρος Ν. Μάνος

Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Ροδαυγής ΄Αρτας, εξελέγη εξαιτίας του απροσδόκητου
θάνατου, του Βασίλη Οικονόμου, μετά από απόφαση του Δ.
Σ., σύμφωνα με
όσα προβλέπονται από το καταστατικό
της
Αδελφότητας.
Πρόεδρος εξελέγη ο Σπύρος
Ν. Μάνος ο
οποίος
ήταν
γραμματέας της
αδελφότητας.
Στη θέση του
Γραμματέα, εξελέγη η Πηνελόπη
Κ.
Γιαννούλα.

Ελληνικό φάρμακο ενάντια στην
COVID-19

Μετά τα πρώτα θεαματικά αποτελέσματα, το σκεύασμα, το οποίο αναστέλλει την υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, πήρε έγκριση για ταχεία και
ευρεία κλινική δοκιμή.
Ενα ελληνικό πειραματικό φάρμακο προσφέρει σημαντική ελπίδα σε ό,τι αφορά τις πιο βαριές περιπτώσεις
COVID-19, τους ασθενείς με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (Acute
Respiratory Distress Syndrome,
ARDS) που δίνουν μάχη στις
Μονάδες Εντατισυνέχεια
στην σελίδα 3

φίλος οικογενειακός.
Στην μνήμη του Βασίλη Οικονόμου αντί στεφάνου, τα μέλη
της Αδελφότητας (ιδιωτικά) θα προσφέρουν χρηματικό
ποσό στην Αδελφότητα Ροδαυγής.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής "Η Αγία Παρασκευή"
(από το ταμείο του Συλλόγου) επίσης θα προσφέρει στην
Αδελφότητα Ροδαυγής.
Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι της Κοινότητας θα προσφέρουν (ιδιωτικά) χρηματικό ποσό στην "Κιβωτό του Κόσμου".
Τέλος και τα μέλη του νεοσύστατου ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών θα προσφέρουν χρηματικό ποσό (ιδιωτικά) στην "Κιβωτό του Κόσμου"

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΛΟΓΟΙ

Του Γιάννη Οικονόμου, γιου του Βασίλη
Καλησπέρα σε όλους.
Δεν έχω σκοπό να μακρηγορήσω, πρώτον επειδή θεωρώ ότι
η περίσταση δε σηκώνει πολλά λόγια και δεύτερον επειδή
θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερη αξία για τον πατέρα μου να μιλήσουν για εκείνον και άτομα εκτός του πολύ στενού οικογενειακού περιβάλλοντος.
Αν μπορούσα να ξεχωρίσω λίγα πράγματα από τα πολλά που
πρέσβευε ο πατέρας μου, θα ξεχώριζα τα εξής:
Πρώτα απ'όλα θα ξεχώριζα την αγάπη του για την οικογένειά του. Σε όλη του τη ζωή και ιδιαίτερα τα τελευταία 32
χρόνια, ήταν διαρκώς προσηλωμένος στην εξυπηρέτηση
των υπολοίπων μελών της οικογένειας, σε βάρος πολλές
φορές του ίδιου του του εαυτού. Δεν δίσταζε ποτέ να

συνέχεια στην σελίδα 6

40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1ου ΦΥΛΛΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Η ΡΟΔΑΥΓΗ»

Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εφημερίδες σε κάθε μήκος και πλάτος της Γης με το αναγνωστικό τους κοινό
είναι κάτι παραπάνω από ξεχωριστές. Στην περίπτωση της εφημερίδας «Η Ροδαυγή» η σχέση που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι
της
εφημερίδας
μας με όλους
τους αναγνώστες
είναι
σχέση ζωής.
Μία σχέση, η
οποία αναπτύχθηκε και μεγάλωσε μαζί με τα
προβλήματα
και τα όνειρα
πολλών ανθρώπων που βρέθ η κ α ν
χιλιόμετρα μακριά από το
χωριό
«Ροδαυγή» αναζητώντας
μία
καλύτερη τύχη.
Και που συνεχίζεται σήμερα
με τα παιδιά
τους και τα εγγόνια
τους.
Από όταν εκδόθηκε το 1ο
φύλλο της εφημερίδας πριν 40
χρόνια, μέχρι
σήμερα, πολλά
έχουν αλλάξει
τόσο στην εμφάνιση
της
εφημερίδας
όσο και την θεματολογία της. Σήμερα η εφημερίδα παραμένει χωρίς αμφιβολία, η εφημερίδα που προσπαθεί να
αφουγκράζεται με προσοχή και ευαισθησία τις ανάγκες και το ενδιαφέρον όλων των χωριανών και να τα αναδεικνύει, έτσι ώστε οι βασικές αρχές της εφημερίδας να μην έχουν αλλάξει.

Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.
Έτσι βοηθάω το σύλλογο στην επίτευξη των στόχων του.
1
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Από την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών

Γάμοι
11-7-20: Ο Χρήστος Στέφανου Ζαρκάδας παντρεύτηκε τη Λαμπρινή Βασίλη Γκαρτζώνη.

Γεννήσεις
15-1-20: Το ζευγάρι Σίσσυς Μπουρδουκούτα και
Πάρις Πρεκεζές απόκτησαν αγόρι (11ο δισέγγονο Αριστείδη και Ντίνας Ευθυμίου).
25-2-20: Το ζευγάρι Κωνσταντίνου και Φωτεινής
Κώτση απόκτησαν κορίτσι (εγγονή Δημητρίου
Κωνσταντίνου Κώτση από τα Πιστιανά).
12-3-20: Το ζευγάρι Βασίλη Γεραγόρη και
Βάσως Αναστασίου απόκτησαν αγόρι.
6-4-20: Το ζευγάρι Βασίλη Κομζιά και Βούλας
Μελίσση απόκτησαν αγόρι (εγγονός Γρηγόρη
Κομζιά από την Καστοριά).
25-6-20: Το ζευγάρι Γεωργίου και Βανέσας Παπαβασιλείου απόκτησαν αγόρι (εγγόνι του Βασιλείου Γεωργίου Παπαβασιλείου).
31-3-20: Το ζευγάρι Επανεινώντα Καλαμιώτη και
Μαρίας Κουτσαμάνη (εγγονή Χρήστου Τσάμη)
απόκτησαν κορίτσι.
Βαπτίσεις
29-2-20: Το ζευγάρι Γεώργιος και Βανέσα Παπαβασιλείου βάπτισαν τον γιο τους Αλέξανδρο.
7-6-20: Το ζευγάρι Κώστα Γερακόρη και Θάλειας Παππά βάπτισαν τον γιο τους με το όνομα
Λευτέρης.
Το ζευγάρι Βασίλη και Ουρανίας Μήλιου βάπτισαν το αγόρι τους με το όνομα Παντελής στη
Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας (εγγόνι Χριστίνας
Βασίλη Κολιού).

Θάνατοι
3-2-20: Απεβίωσε ο Βασίλης Οικονόμου 66 ετών,
Πρόεδρος της Αδελφότητας Ροδαυγής Άρτας.
Η κηδεία στην Αγ. Παρασκευή Ροδαυγής στις 52-20.
6-2-20: Πέθανε η Κούλα Παναγιώτη Μήτσου από
τα Πιστιανά.
24-2-20: Πέθανε η Ευαγγελή Γεωργίου Κώτση,
108 ετών από τα Πιστιανά.
29-2-20: Πέθανε η Γεωργία Γεωργίου Τάσου,
ετών 93.
10-3-20: Πέθανε ο Ηρακλής Παπαβασιλείου, 81
ετών.
14-3-20: Πέθανε η Ρούλα Παπαδημητρίου, σύζυγος Ελευθερίου Αράπη, ετών 89.
20-3-20: Πέθανε ο Ευάγγελος Χρήστου Γιαννούλας. Η κηδεία στην Αγ. Βαρβάρα Ροδαυγής.
25-3-20: Πέθανε ο Κώστας Βαρούχος από τα Πιστιανά.
16-4-20: Πέθανε ο Σπύρος Γεωργάκης, ετών 81,
από τα Πιστιανά.
27-4-20: Πέθανε ο Ευάγγελος Δημητρίου
Κώτση, ετών 78 από τα Πιστιανά.

18-5-20: Πέθανε η Ελένη Δημητρίου Ευθυμίου
από τα Πιστιανά.
20-5-20: Πέθανε ο Μιχάλης Γεωργίου Σιαφαρίκας, 63 ετών. Η κηδεία στην Αγ. Ελεούσα
Άρτας.
20-5-20: Πέθανε ο Ιωάννης Κυριακόπουλος
ετών 73. Η κηδεία στις Λιβανάτες.
16-5-20: Πέθανε ο Βαγγέλης Μιχαήλ Ντάλας
στη Γαλλία.
5-6-20: Πέθανε η Ευφροσύνη Θεοδώρου Μπαρτζώκα, ετών 88.
22-6-20: Πέθανε η Αικατερίνη Βασιλείου Τάσου,
σύζυγος Γεωργίου Καπρούτσου, ετών 92. Η κηδεία στη Φτέρη.
3-7-20: Πέθανε ο Ευάγγελος Ευστρατίου Βέλλιος, 78 ετών, από τα Πιστιανά.
4-7-20: Πέθανε ο Γεώργιος Κωνσταντίνου
Μάνος, ετών 74. Η κηδεία στην Αθήνα στις 9-720.

Μνημόσυνα
26-1-20: 40ήμερο μνημόσυνο Λάμπρη Δημόπουλου.
26-1-20: Ετήσιο μνημόσυνο Κωνσταντίνου
Γραμματικού.
26-1-20: 40ήμερο μνημόσυνο Κωνσταντίνου
Τζαμάκου, σύζυγος Βιργινίας Γεωργογιάννη.
8-3-20: 40ήμερο μνημόσυνο Βασιλείου Οικονόμου.
25-5-20: 40ήμερο μνημόσυνο Σπύρου Γεωργάκη
στα Πιστιανά.
30-5-20: Ετήσιο μνημόσυνο Στάθη Καπόμπαση
στη Σκάλα Μεσσηνίας (σύζυγος Ευαγγελής
Αλεξάνδρου Ευθυμίου).
30-5-20: 40ήμερο μνημόσυνο Ευαγγέλου Δημητρίου Κώτση στα Πιστιανά.
14-6-20: Ετήσιο μνημόσυνο Κώστα Βάσου στα
Πιστιανά.
28-6-20: 40ήμερο μνημόσυνο Μιχάλη Γεωργίου
Σαφαρίκα στην Αγ. Ελεούσα Άρτας.
27-6-20: Σαρανταήμερο μνημόσυνο Ιωάννη Κυριακόπουλου στις Λιβανάτες.
28-6-20: Ετήσιο μνημόσυνο Διονύση Ντάλα από
τα Πιστιανά.
11-7-20: 40ήμερο μνημόσυνο Ευφροσύνης Θεοδώρου Μπαρτζώκα.

Επιτυχίες
Η Λουκία-Θεοφανεία Οικονόμου (μαθηματικός), του Δημητρίου και της Ελένης Ελευθερίου Μάνου, στις 19/1/2020 πήρε το
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, στην Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, από το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Α ΝΑ Κ ΟΙΝΩΣΕΙΣ

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 Αικατερίνη ή να τα στέλνετε μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας στο
λογαριασμό:

Από Ελλάδα: 178/001501-65

Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165
BIC: ETHNGRAA

Αν για κάποιο λόγο κάποιος δεν λάβει την εφημερίδα μέσω του ταχυδρομείου (αλλαγή διεύθυνσης, λάθος ταχυδρομείου κλπ.) μπορεί να την αναζητήσει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
της Αδελφότητας που υπάρχει στην πρώτη σελίδα, στην επιλογή «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ»
ΤΟ Δ.Σ.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πιστιανά, 02-07-2020

Ο Ορειβατικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Ξηροβουνίου Αράχθου Άρτας, σιγά
σιγά, παίρνει σάρκα και οστά.
Η διαδικασία έγκρισης του καταστατικού, από το Πρωτοδικείο ολοκληρώθηκε – με καθυστέρηση λόγω Κορονοϊού - και αναμένεται η δημοσίευση στο
ΦΕΚ εντός των επόμενων ημερών.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η προσωρινή διοίκηση θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών, με μόνο θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια για την διοργάνωση της πρώτης καλοκαιρινής εξόρμησης εντός του Ιουλίου, η οποία θα ανακοινωθεί εν ευθέτω
χρόνο.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κολιομάρος
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Για το προσωρινό ΔΣ

Η γραμματέας
Βασιλική Λεπίδα

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Ζιώρη Δήμητρα ..................................................................................Αθήνα ................15€
Τσαπλαντόκας Ιωάννης ....................................................................Αθήνα ................10€
Γεωργογιάννη – Καραμούτσιου Βασιλεία ..................................Ιωάννινα ................20€
Μάνος Χρήστος του Αριστείδη ................................................Φιλιππιάδα ................20€
Γεωργάνος Γρηγόρης ..................................................................Ροδαυγή ................20€
Ρακόπουλος Ηλίας ..........................................................................Μέγαρα ................20€
Κολλιού Μπαλαούρα Γεωργία ............................................................Άρτα ................20€
Σφήκας Χαρίλαος του Χρήστου ..................................................Ροδαυγή ................25€
Σφήκας Χρήστος του Χαριλάου ......................................................Ρόδος ................25€
Δημοπούλου Αικατερίνη του Λάμπρου ........................................Πρέβεζα ................10€
Κορμαλή Αναστασία ..........................................................................Αθήνα ................10€
Παπαβασιλείου Δημήτρης του Ηρακλή ......................................Ιωάννινα ................10€
Μάνος Χρήστος Ιωάννη ....................................................Βιρτζίνια Η.Π.Α. ................40€
Μάνου Σπυριδούλα Ταξιάρχη ............................................................Χανιά ................30€
Μάνου Αγγελική Ταξιάρχη ................................................................Αθήνα ................30€
Μάνος Ταξιάρχης ................................................................................Άρτα ................40€
Χαρίκλεια Γραμματικού ................................................................Ροδαυγή ................20€
Λιόντος Ιωάννης ..................................................................................Άρτα ................20€
Ζαγαλίκη Ιουλία..................................................................................Αθήνα ................20€
Μάνου Δ. Έλλη ..............................................................................Ροδαυγή ................10€
Μάνου Δ. Σοφία ............................................................................Ροδαυγή ................20€
Μπαρτζώκας Παναγιώτης....................................................................Άρτα ................20€
Ιερέας Γεώργιος Βασιλείου Μέγας Εφημέριος Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Κορφοβουνίου 20€
Μάνου Παναγιώτα του Βασιλείου ......................................................................Αθήνα ....................20€
Καζάκος Χρήστου Δημήτριος ..........................................................................Χαλκίδα ....................20€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από 7-2-20 έως και 12-3-20
7-2-20 ................................................Βάσιος Γεράσιμος
10-2-20 ........................................Μπαλαούρας Φίλιππος
11-2-20 ....................................................Ζιώγα Μιρέλλα
24-2-20 ..................................................Κων/νος Σύρρος

............................................20€
............................................10€
..........................................100€
..........................................100€

Στη μνήμη του Βασιλείου Οικονόμου,
Προέδρου της Αδελφότητας Ροδαυγής έδωσαν:

1) Οι συνάδελφοι: Αθηνά Γαϊτάνη, Άννα Μπαντρά, Αρετή Καρκατσέλου,
Ευρυδίκη Κλουβάτου, Κατερίνα Μελά, Θάλεια Τσέλιου, Ελένη Καρατζένη,
Ιωάννα Ηλιάκη, Ελένη Καλλέργη, Άννα Μαρία Μπάκου, Ζωή Παπαδάκου,
Χαρά Σαλαβανίτου, Στέλα Τσιλικά, Μαρία Κακλαμάνη, Πόπη Φαρμακιώτη,
Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, Μαρία Σαρρή, Κατερίνα Σαρρή,
Ιωάννα Μπουγονικολού, Φανή Παπαλάμπρου........................................................100€
2) Η συνάδελφος Τούλα Καβούρη........................................................................50€
3) Τα ξαδέρφια: Οικογένεια Γκουβά αντί στεφάνου ..........................................50€
4) Τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας αντί στεφάνου:
Σπύρος Μπάνος ..................................................................................................20€
Αρετή Οικονόμου ..............................................................................................20€
Ελένη Πλαστήρα ................................................................................................20€
Γιαννούλα Πηνελόπη ........................................................................................20€
Ρένα Αράπη ........................................................................................................20€
5) Η ξαδέλφη Ζαγαλίκη Ιουλία ..............................................................................30€
6) Στις 12-3-20 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής κατέθεσε στην Τράπεζα
αντί στεφάνου ..................................................................................................100€

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ»

Το «Βραβείο Κατοίκων του Συνοικισμού Κερασίτσας», καθιερώθηκε το
2018 για πρώτη φορά και δίνεται στον πρώτο επιτυχόντα σε Πανεπιστήμιο
ή Πολυτεχνείο με την προϋπόθεση να έλκει την καταγωγή του από τα Πιστιανά ή τη Ροδαυγή και να είναι επίσης και δημότης των χωριών.

Το βραβείο αντιστοιχεί στο ποσό των 300 ευρώ και με το βραβείο αυτό οι
κάτοικοι του συνοικισμού επιθυμούν να τιμήσουν τους προγόνους τους
για την προσφορά τους στο χωριό, την σκληρή και έντιμη εργασία, θέτοντας τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον προς τους απογόνους και στη Ροδαυγή γενικότερα.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Oι επιτυχόντες (δημότες Ροδαυγής & Πιστιανών), να προσκομίσουν στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»,
δελτίο επιτυχίας, αποδεικτικό δημότη καθώς και αποδεικτικό φοίτησης
στη σχολή μέχρι 30 Ιουλίου 2020 για να επιλεγεί ο πρώτος επιτυχόντας του
σχολικού έτους 2018-2019 (πέρυσι).

Η βράβευση θα τελεστεί στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής την Κυριακή 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, μετά την εκκλησία.

Η προσκόμιση των αποδεικτικών μπορεί να γίνει στο email του Πολιτιστικού Συλλόγου politistikos.rodavgis@gmail.com
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
συνέχεια από την σελίδα 1

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Ελληνικό φάρμακο ενάντια στην COVID-19

κής Θεραπείας ανά τον κόσμο. Χάρη στο καινοτόμο αυτό φάρμακο, το ΑΜΥ-101, που αποτελεί
«τέκνο» της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας
Αμύντας, τρεις ασθενείς με λοίμωξη από SARSCoV-2 στην Ιταλία, οι οποίοι είχαν εξαντλήσει τις
διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και «ακροβατούσαν» μεταξύ ζωής και θανάτου, επέστρεψαν
νικητές στο σπίτι τους. Σύντομα, πολύ περισσότεροι βαριά νοσούντες από τον νέο κορωνοϊό
εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν από τη «γαλανόλευκη» πειραματική θεραπεία, καθώς πριν από
μερικές ημέρες η Αμύντας έλαβε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (Food
and Drug Administration, FDA) έγκριση για έναρξη
κλινικής δοκιμής φάσης ΙΙ του φαρμάκου της σε
ασθενείς με COVID-19. Μια έγκριση «ιστορική»
σε ό,τι αφορά ένα πρωτότυπο ελληνικό φάρμακο,
όπως αναφέρει στο «Βήμα» η επιστημονική
ομάδα που βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξή του,
η οποία ευελπιστεί ότι το ΑΜΥ-101 θα βρεθεί…
μπροστά στις επάλξεις ενάντια στον πανδημικό
SARS-CoV-2 που έχει ήδη στοιχίσει εκατοντάδες
χιλιάδες ζωές και καθημερινά μας υπενθυμίζει ότι
συνεχίζει να είναι εδώ για να στοιχίσει και άλλες.
Το ΑΜΥ-101 αποτελεί έναν αναστολέα του συστήματος του συμπληρώματος (complement system),
ενός συστήματος της φυσικής ανοσίας του οργανισμού που παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα
ενάντια σε πλήθος παθογόνων. Ενας από τους
πλέον ειδικούς παγκοσμίως στην έρευνα του
συμπληρώματος, ο καθηγητής Ανοσολογίας στο
Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και ιδρυτής της
Αμύντας Γιάννης Λάμπρης, εξηγεί ότι «το συμπλήρωμα αποτελεί τμήμα του ανοσοποιητικού συ-

στήματος. Πρόκειται για ένα σύστημα πρωτεϊνών
που προστατεύουν τον οργανισμό από εξωγενείς
εχθρούς όπως οι ιοί και τα βακτήρια. Είναι ένας
μηχανισμός φυσικής ανοσίας άκρως πρωτόγονος
– παρόμοιο μηχανισμό διαθέτουν ακόμη και οι
σπόγγοι, που είναι από τους πιο αρχέγονους πολυκύτταρους οργανισμούς στον πλανήτη. Πρωτοεντοπίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι
σήμερα έχουν βρεθεί περισσότερες από 50 πρωτεΐνες που συμμετέχουν σε αυτό. Ερευνητές ανά
τον κόσμο αναζητούν αναστολείς της δράσης
των πρωτεϊνών αυτών, καθώς έχει φανεί ότι η
ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση του συμπληρώματος
μπορεί να συνδέεται με πλήθος φλεγμονωδών
ασθενειών, από τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη νόσο
του Crohn ως τις αιμολυτικές νόσους, την πολλαπλή σκλήρυνση, την παχυσαρκία, τη ρευματοειδή

Τελικά η ευαισθησία, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά νίκησαν το "όπου φτωχός κι η μοίρα του". Στο
τέλος του νήματος της ζωής του Βαγγέλη και
στην αρχή του δρόμου προς την μακαριότητα και
την απολογία, το κάλεσμα προς τους συγχωριανούς και τους φορείς του Χωριού βρήκε ανταπόκριση πρωτοφανή και επιβάλλεται να την
μοιραστώ.
Συμβαίνει πολλές φορές να κυκλοφορούν ταχύτατα τα κακά και να πνίγονται τα όμορφα και τα
ενάρετα.
Την Κυριακή 5 Απριλίου λοιπόν, από χωριανή
μας, μου έγινε γνωστός ο θάνατος του Βαγγέλη
Γιαννούλα του Χρήστου, ο οποίος επήλθε την 20η
Μαρτίου. Επίσης με ενημέρωσε ότι δεν έχει ταφεί
λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και οικονομικών
λόγων. Με παρακάλεσε δε να αναληφθεί πρωτοβουλία να ταφεί εάν είναι δυνατόν και στον τόπο
που γεννήθηκε.
Επαλήθευσα τα νέα και επικοινώνησα άμεσα με

το Νοσοκομείο "Γεννηματάς". Ξεπεράστηκαν τα
γραφειοκρατικά με την βοήθεια της κ Παπά υπαλλήλου της Κοινωνικής υπηρεσίας, του κ. Στέφανου και της Προϊσταμένης του κ. Ρούλας του
Γραφείου κίνησης. Οφείλω να τους ευχαριστήσω
για την αμέριστη βοήθεια και τον χρόνο που αφιέρωσαν.
Η επόμενη μέρα αφιερώθηκε στο να διαπιστώσουμε αν ο αποθανών ελάμβανε κάποιο βοήθημα
ή την σύνταξη του υπερήλικα ανασφάλιστου.
Αυτό θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα αν θα
καταβάλλονταν έξοδα κηδείας έτσι ώστε η μεταφορά να είναι εύκολη.
Σύμφωνα με το Γραφείο Κοινότητας του Δήμου
και την Ληξίαρχο μας δεν λάμβανε κάποια σύνταξη άρα ο έρανος ήταν μονόδρομος.
Σε οκτώ ώρες το ποσό συγκεντρώθηκε παρότι
ήταν δύσκολη η επικοινωνία λόγω των ειδικών
συνθηκών της πανδημίας και την επομένη απέμεινε η αποστολή εγγράφων και η μεταφορά.

αρθρίτιδα, τον ερυθηματώδη λύκο και τον καρκίνο».
Από τους δεκάδες υποψήφιους πρωτεϊνικούς
στόχους του συμπληρώματος ο κ. Λάμπρης και η
ομάδα του επικεντρώθηκαν εξαρχής σε έναν:
πρόκειται για την πρωτεΐνη C3, που θεωρούν ότι
αποτελεί «κόμβο» για την ενεργοποίηση ολόκληρου του συστήματος. Οι ερευνητές με επικεφαλής τον έλληνα καθηγητή ήταν οι πρώτοι που
χαρτογράφησαν την πρωτεΐνη αυτή και ανακάλυψαν πεπτίδια μικρού μεγέθους που παρεμποδίζουν τη δράση της…
Σωτήρια παρέμβαση
Η θεραπεία έχει μέχρι σήμερα χορηγηθεί σε τρεις
ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονταν στο
San Raffaele με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής
δυσχέρειας και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά, όπως μας πληροφορεί η δρ Δέσποινα Γιαγκοπούλου,
μοριακή
βιολόγος
και
νευροεπιστήμονας, διευθύνουσα σύμβουλος της
Αμύντας. «Κάποιοι από τους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε το φάρμακο βρίσκονταν σε
άκρως δυσχερή κατάσταση και, σύμφωνα με τους
θεράποντες γιατρούς τους, είχαν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Οπως μας μετέφεραν οι γιατροί, έμειναν έκπληκτοι όταν οι δείκτες
φλεγμονής των ασθενών, οι οποίοι βρίσκονταν σε
πολύ υψηλά επίπεδα, επέστρεψαν στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε μόλις 48 ώρες από τη χορήγηση του φαρμάκου»
Απόσπασμα από δημοσίευση
στο ΒΗΜΑ 15/6/2020

Παρηγοριά μεγάλη στην εποχή μας, η ανθρωπιά σας!!!

Μείναμε σπίτι.
Με αισιοδοξία ξημερώνει ελπίδα!

Την Άνοιξη ζήσαμε και στο Χωριό έναν πόλεμο με
αόρατο εχθρό και με απειλή τους συνανθρώπους
μας, που με μια επαφή, θα μας μετέδιδαν τον ιό.
Το Κράτος πήρε πρωτοφανή, για την εποχή μας,
μέτρα.
Τις πρώτες μέρες η χαλαρότητα διέκρινε τις συμπεριφορές μας. Στη συνέχεια η τήρηση τους ήταν
ενσυνείδητη και σε ασφαλή επίπεδα. Μας διακατείχε
βέβαια και κάποια σιγουριά…. Εδώ δεν έχει ιό…
Άρα, ας παίξουν τα παιδιά στην πλατεία όλα μαζί ή
ας κατεβούμε στην πλατεία για βόλτα και για καφεδάκι delivery. Πλέον τα κρούσματα μειώθηκαν αισθητά, τα μέτρα χαλάρωσαν και παρέμεινε σε
άλλους ο φόβος και σε άλλους η άνεση.
Εντύπωση προκάλεσε η άφιξη και παραμονή στην
Ροδαυγή πολλών ετεροδημοτών καθ΄ όλη την διάρκεια των μέτρων κατά της εξάπλωσης ιού, ακόμη και
σε περίοδο απαγόρευσης των μετακινήσεων. Αυτό
κατά τον κ. Τσιόρδα δεν έπρεπε να συμβεί. Και αφού
τέλος πάντων συνέβη θα έπρεπε να τηρούμε την καραντίνα 7 ημερών τουλάχιστον και μετά να κυκλοφορούμε στο Χωριό για αγορές και περιπάτους. Δεν
αναφέρομαι σ αυτούς που η κρίση τους συνάντησε
στο Χωριό, οπότε η παραμονή ήταν μονόδρομος.
Υπήρχαν παράπονα, μικροπροβλήματα, μικροεντάσεις, όλα φυσιολογικά μέχρι ενός σημείου λόγω της

πρωτόγνωρης κατάστασης. Θα πρέπει όμως να διδαχτούμε από αυτά και να παραδειγματιστούμε έτσι
ώστε να μην τα επαναλάβουμε.
Σε κάθε περίπτωση το δίμηνο στο Χωριό δεν υπήρξε
δύσκολο σε σχέση με τις συνθήκες της πόλης. Όλοι
σχεδόν ασχολήθηκαν με την περιποίηση των χωραφιών, των δένδρων και με κάθε είδους αγροτική εργασία. Τα χωράφια έζησαν μέρες δόξας!!!!
Ως Πρόεδρος της Κοινότητας επιθυμώ να ευχα ριστήσω αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων (ιδιαίτερα των Κοινωνικών δομών και
Καθαριότητας) για την συνεισφορά τους στους συγχωριανούς μας κατά την διάρκεια της κρίσης. Ειδική
αναφορά στα κορίτσια του προγράμματος «Βοήθεια
στο σπίτι» που δίδαξαν ανθρωπιά αλληλεγγύη και
επαγγελματισμό.
Ευχαριστώ όλους τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Κοινότητας για την συνεργασία και την
βοήθεια το κρίσιμο διάστημα.
Εύχομαι να μην ξαναζήσουμε παρόμοιες στιγμές και
στο τέλος να είμαστε οι νικητές!
Καλό Καλοκαίρι!
Θεοφάνης Κίτσος
Πρόεδρος Κοινότητας Ροδαυγής

Η αυλαία έπεσε το απόγευμα της Τετάρτης 8
Απριλίου, στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας,
όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
στη συνέχεια στο ομώνυμο Κοιμητήριο.
Όλα τα παραπάνω ήταν γνωστά και είχαν την έγκριση της αδελφής του θανόντος, Βασιλικής Καπρούτσου, η οποία και υπέγραψε την
εξουσιοδότηση μεταφοράς και ταφής.
Ευχαριστώ τους φορείς και τους κατοίκους που
συνεισέφεραν οικονομικά. Επίσης ευχαριστώ
αυτούς που είχαν την διάθεση να βοηθήσουν
αλλά τελικά δεν χρειάστηκε, αφού το ποσό είχε
συγκεντρωθεί.
Με ευγνωμοσύνη
Θεοφάνης Κίτσος
Πρόεδρος της Κοινότητας

Ο τίτλος του κειμένου ανήκει στην Βασιλική Θεοχάρη, που έτσι σχολίασε την πράξη σας σε κοινωνικό δίκτυο

Α ν α β ά λ λ ε τ α ι τ ο
3 r d V i d r a ’s Tr a i l

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Σκούπας Άρτας
"Η Αγία Μαρίνα" με Δελτίο Τύπου, που εξέδωσε ανακοινώνει την αναβολή του 3rd
Vidra' s Trail του προσεχούς καλοκαιριού, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία και....έχοντας
επίγνωση της σοβαρότητας, που στο εξής
πρέπει να μας διακατέχει.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2nd Vidra’s Trail
2ος ορεινός δρόμος στο μονοπάτι
της Βίδρας

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Σκούπας «Η Αγία
Μαρίνα», λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία
του ιού και έχοντας επίγνωση της σοβαρότητας που πρέπει να μας διακατέχει το επόμενο
διάστημα, ανακοινώνει την αναβολή του 3rd
Vidra’s Trail για 2021.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε να είστε και να παραμείνετε υγιείς!!!
3
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ «Η Αγ. Παρασκευή»
A N A K O I N Ω Σ Ε Ι Σ

«Ροδαυγή, Ένα ταξίδι στο χτες»
την Κυριακή 9 Αυγούστου
στην πλατεία του χωριού

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε,
σε συνεργασία με την τοπική Κοινότητα, την Κυριακή 9 Αυγούστου και
ώρα 11 το πρωί στην πλατεία του χωριού το βιβλίο – φωτογραφικό λεύκωμα «Ροδαυγή, Ένα ταξίδι στο
χτες» που έγραψε ο Χρήστος Ζ.
Σταύρος, πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου μας».
Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα
μιλήσουν ο Δημήτρης Βλαχοπάνος,
φιλόλογος και συγγραφέας, και η
Ελένη Παπαβασιλείου, φιλόλογος.
Κείμενα του βιβλίου θα διαβάσει η
Ζωή Μπαρτζώκα, σκηνοθέτης.
Το βιβλίο – λεύκωμα αποτυπώνει
στις 200 σελίδες του εν συντομία
την ψυχή της Ροδαυγής και περιλαμβάνει 320 παλιές φωτογραφίες, οι
οποίες είναι χωρισμένες σε 11 ενότητες και καλύπτουν πάνω από μισό
αιώνα (μέχρι το 1970). Σε κάθε ενότητα προτίθεται εισαγωγικό σημείωμα με σύντομο ιστορικό και
ενημερωτικό περιεχόμενο. Όλες οι
φωτογραφίες έχουν τη λεζάντα

τους, στην οποία αναγράφονται η
χρονολογία και τα πρόσωπα που
εικονίζονται σ’ αυτές.
Ο αναγνώστης του βιβλίου θα
σχηματίσει συνοψισμένη μια
σφαιρική εικόνα με τα ιστορικά
στοιχεία του χωριού, αλλά και με
τους ναούς του, τη σχολική ζωή,
διάφορα στρατιωτικά στιγμιότυπα, με το καγκελάρι και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, με
συναντήσεις, πανηγύρια, αποκριά, γάμους, οικογενειακά στιγμιότυπα, παλιά επαγγέλματα,
καθώς και με την αρχιτεκτονική
της Ροδαυγής.
Η διάθεση και διακίνηση του βιβλίου θα ξεκινήσει την ημέρα της
παρουσίασης στην πλατεία της
Ροδαυγής. Θεωρούμε πως είναι
καλό να φθάσει στα χέρια όλων
όσοι κατάγονται από τη Ροδαυγή,
αλλά και των φίλων της Ροδαυγής, για να ξυπνήσει νοσταλγικές
ενθυμήσεις στους παλιότερους
και να δώσει την ευκαιρία στους
νεότερους να γνωρίσουν την
ιστορία του χωριού μας αρτιότερα μέσα από φωτογραφίες, για
να το αγαπήσουν περισσότερο
και να το αισθανθούν μέρος της
ύπαρξής τους.

Αιμοδοσία, Κυριακή 9 Αυγούστου

«Όταν παίρνεις, γεμίζουν τα χέρια
σου, και όταν δίνεις, γεμίζει η ψυχή
σου»

Να μην ξεχάσουμε ότι η Κυριακή 9 Αυγούστου είναι ημέρα αιμοδοσίας για το
χωριό μας. Όσοι μπορούν, ας το κάνουν
πράξη. Δίνοντας αίμα, εξασφαλίζουμε

τον εαυτό μας και την οικογένειά μας
(αν χρειαστεί) και βοηθάμε τον συγχωριανό μας και συνάνθρωπό μας σε μια
έκτακτη περίπτωση που το έχει ανάγκη.
Πράξη ζωής, πράξη ανθρωπιάς, πράξη
πραγματικής αγάπης.
«Το Ροδοφέγγαρο»

Λόγω των γνωστών μέτρων για την προστασία και ασφάλεια των πολιτών από
την πανδημία του κορονοϊού, δε θα γίνουν φέτος οι ετήσιες εκδηλώσεις με
τίτλο «Το Ροδοφέγγαρο». Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ελπίζουμε του χρόνου να γίνουν κανονικά.

Το Δημοτικό μας Σχολείο συμμετείχε
και βραβεύτηκε σε δράση ανακύκλωσης

του Θεοφάνη Κίτσου

Ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρτας υλοποιεί τη μαθητική δράση με τίτλο: «Σχολική Εικαστική Δράση με τη
Xρήση Aνακυκλώσιμων Yλικών», προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές γύρω από την ανακύκλωση και.... την επαναχρησιμοποίηση.
Στη δράση που εξελίσσεται από τον Ιανουάριο, συμμετείχαν 21 ομάδες μαθητών των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του Δήμου Αρταίων.
Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τα ανακυκλώσιμα υλικά και με έννοιες, όπως η
επαναχρησιμοποίηση και η κυκλική οικονομία.
Το Δημοτικό μας Σχολείο συμμετέχει στην παραπάνω δράση και η κατασκευή
του ήταν ο εικονιζόμενος υπέροχος "πλαστικός λουλουδόκηπος" , για τον οποίο
απέσπασε βραβείο από τον Δήμο Αρταίων.
Συγχαρητήρια στους μαθητές και στην Δασκάλα τους κ. Βάσω Σταύρου.

Τα χέρια*

της Παναγιώτας Π. Λάμπρη
http://users.sch.gr/panlampri/

Εκείνα τα χέρια
έρχονταν από καιρούς πολύ μακρινούς·
κρατούσαν στην εράσμια αγκαλιά τους
τον Έρωτα και τους εξαίσιους καρπούς του·
αυλάκωναν με την αξίνα τον κόρφο της γης
κι αυτός με γαλαντομία ευδοκιμούσε·
άγγιζαν τους αυλούς, τις ασκαύλους, τις λύρες,…
και αιολικοί ρυθμοί αχολογούσαν·
οικοδομούσαν κραταιά αρχιτεκτονήματα
και με ιωνικά κιονόκρανα τα διακοσμούσαν·
γύριζαν μία μετά την άλλη τις σελίδες των βιβλίων
κι αυτές για έναν μακραίωνο ελληνικό πολιτισμό
πάντα με πλήθος τεκμηρίων ομιλούσαν!
Εκείνα τα χέρια,
των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών,
κουβαλούσαν την ψυχή και τη μνήμη αιώνων!
Εκείνα τα χέρια,
ικετευτικά κλαδιά στης ανίερης καταιγίδας τη μανία,
κομμένα, αλίμονο, έπεσαν από «φίλια» χέρια
στου λιμανιού της πολύπαθης Σμύρνης την αλμύρα!
Εκείνα τα χέρια,
μάρτυρες της άρρητης συμφοράς στους αιώνεςθενά ’ναι,
εκτός και η Λήθη, αδελφή του Θανάτου ακριβή,
με πέπλα λησμονιάς τα σκεπάσει!
*Το ποίημα «Τα χέρια» έλαβε Α' Βραβείο στον 10ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (2019) του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων
(Ε.Π.Ο.Κ.).
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παναγιώτα Π. Λάμπρη
Ροές

2020

Κυκλοφόρησε
η νέα ποιητική συλλογή της
Παναγιώτας Π. Λάμπρη

Κυκλοφόρησε η νέα, πέμπτη κατά
σειρά, ποιητική συλλογή της Παναγιώτας Π. Λάμπρη, με τον τίτλο «Ροές» (αυτοέκδοση, Πάτρα 2020). Η συλλογή
αυτή, την οποία αφιερώνει «Στη Ροδαυγή, τη μικρή ορεινή πατρίδα της, ευγνωμονούσα», περιλαμβάνει ποιήματα
γραμμένα από τις 20 Σεπτεμβρίου του
2018 έως την ίδια μέρα του 2019, κυκλοφορεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
και τη διαθέτει δωρεάν στο αναγνωστικό κοινό. Όποιος, λοιπόν, επιθυμεί
να μελετήσει τη συλλογή «Ροές» ή να
τη χαρίσει σε φίλους του, μπορεί να το
κάνει μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://issuu.com/panagiotalampri/docs/_____-_____________-
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Βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς
από την Περιφέρεια Ηπείρου
του Θεοφάνη Κίτσου

Την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου και την
πρώτη εβδομάδα του Μαΐου υλοποιήθηκε με επιτυχία
το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου για τη βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς (Dryocosmus kuriphilus) με την εξαπόλυση του
παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis.

Ερευνητές του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών βρέθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου τις δύο τελευταίες
εβδομάδες και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερείας μας (Διευθύνσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία κλπ.) πραγματοποίησαν την εξαπόλυση
11.000 ενηλικών παρασιτοειδών εντόμων.
Η παρουσία της σφήκας της καστανιάς διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην Ήπειρο το 2018 σε περιοχές της Μεσούντας, του Αθαμανίου και του
Τετρακώμου Π.Ε. Άρτας και πλέον εντοπίζεται σε
όλες σχεδόν τις περιοχές παρουσίας της καστανιάς
στην Ήπειρο. Η προσβολή των δένδρων σε ορισμένες
περιοχές της Ηπείρου είναι αρκετά υψηλή προκαλώντας ζημιές στα δέντρα. Το έντομο δημιουργεί κηκίδες
στους νεαρούς βλαστούς και τα φύλλα της καστανιάς
μειώνοντας την παραγωγή, την ευρωστία και την ανάπτυξη των δένδρων.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μέθοδο της κλασικής

βιολογικής καταπολέμησης με την εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis. Η μέθοδος
στηρίζεται στην εξαπόλυση του παρασιτοειδούς σε
έναν αριθμό θέσεων με προσβεβλημένες καστανιές
αντιπροσωπευτικό για κάθε περιοχή, ώστε να επιτευχθεί η εγκατάστασή του και σε βάθος χρόνου να αυξηθούν οι πληθυσμοί του και να περιορίσουν το
επιβλαβές έντομο (σφήκα της καστανιάς) σε επίπεδα
που δεν θα προκαλούν ζημιά στα δένδρα. Η εξαπόλυση του παρασιτοειδούς γίνεται μόνο συγκεκριμένη
περίοδο του έτους που προσδιορίζεται από μέσα Απριλίου έως τις Αρχές Μαΐου.
Δεδομένου ότι η εγκατάσταση και εξάπλωση της
σφήκας της καστανιάς στην Περιφέρεια Ηπείρου αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη
λειτουργία και δομή των καστανοδασών, στην καλλιέργεια της καστανιάς αλλά και στην μελισσοκομία
(η καστανιά αποτελεί ένα σημαντικό μελισσοκομικό
δένδρο), η Περιφέρεια Ηπείρου από τις αρχές του
προηγούμενου έτους, προέβη σε υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου και να επιτευχθεί
αποτελεσματική και βιώσιμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
Για την επιτυχία του προγράμματος είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η προστασία των ωφέλιμων εντόμων από τη χρήση εντομοκτόνων φαρμάκων.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι καστανοπαραγωγοί να αποφεύγουν τη διενέργεια ψεκασμών στους
καστανεώνες έως τα τέλη Ιουνίου τόσο για τη φετινή
όσο και για τις επόμενες χρονιές. Τα προγράμματα
καταπολέμησης εντόμων από τα τέλη Ιουνίου και
έπειτα μπορούν να πραγματοποιούνται κανονικά,
πάντα όμως με τη χρήση των εγκεκριμένων για την
καλλιέργεια εντομοκτόνων ουσιών. Επίσης, σημαντικό για την προστασία του ωφέλιμου εντόμου είναι
να αποφεύγεται από τους παραγωγούς η αφαίρεση
των ξεραμένων κηκίδων από τα δένδρα οι οποίες αποτελούν τις θέσεις ανάπτυξης και διαχείμασης του
ωφέλιμου εντόμου.

Ο
Ο Στέφανος
Στέφανος Ξενάκης
Ξενάκης στο
στο Νησίστα!
Νησίστα!

Το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου
2020, ο Συγγραφέας των best sellers
"Το Δώρο" - "Κάπταιν" και εμπνευστής
του "Ναι Μπορώ" Στέφανος Ξενάκης
πραγματοποίησε την ομιλία του με
τίτλο "13 ιστορίες που ίσως σου αλλάξουν τη ζωή", στην γεμάτη αίθουσα

του Ξενώνα «Νησίστα»
Ο ομιλητής επικεντρώθηκε
αναλύοντας λέξεις όπως: κίνηση,
επιλογή, δέσμευση, κάτι παραπάνω, διεκδίκηση, αξία, συνέχεια,
εξέλιξη, εστίαση, δράση, αγάπη,
στόχος, συγκέντρωση κλπ.
Προβάλει την αυτοβελτίωση
και την προσωπική εξέλιξη, τις
οποίες υπηρετεί με πάθος μέσα
από προσωπικά παραδείγματα ή
βιώματα φίλων (ο δικός μας
Χάρης Βαδιβούλης ένας ήρωας
του).

του Θεοφάνη Κίτσου

Φιλοδοξεί και εργάζεται εντατικά για
αυτό ώστε το "Ναι μπορώ" ένα μάθημα
αξιών και αυτογνωσίας, να μπει σε όλα
τα Δημοτικά Σχολεία.
Την εκδήλωση οργάνωσε η Διεύθυνση του Ξενώνα "Νησίστα" και το
βιβλιοπωλείο της Άρτας "Η Πολυθρόνα του Νίτσε".
Ακολούθησε δείπνο σε ταβέρνα
του Χωριού. Οι οργανωτές ευχαριστούν την ταβέρνα "Αθήναιον"
για την προσφορά της και την κ.
Μαρίτσα Αλεξίου που μαγείρεψε
τοπικές νοστιμιές ..."το κάνω για
το Χωριό" όπως χαρακτηριστικά
η ίδια δήλωσε.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
ευχαρίστησε τον Συγγραφέα
Στέφανο Ξενάκη για την ομιλία
του και συνεχάρη τους διοργανωτές για την ξεχωριστή ιδιωτική
εκδήλωση.

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Ο Εορτασμός της Αγίας
Τριάδος στο Σουμέσι

του Θεοφάνη Κίτσου

Με λαμπρότητα και με ικανοποιητική συμμετοχή πιστών, πανηγύρισε και φέτος ο Ενοριακός Ναός της
Αγίας Τριάδος στο Σουμέσι. Η εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού ήταν η αιτία που δεν οργανώθηκε
παραδοσιακό πανηγύρι αλλά και που αρκετοί από
αυτούς, που εκκλησιάστηκαν, δεν παρέμειναν για
καφέ και κρασάκι.
Την παραμονή του Αγίου Πνεύματος τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός. Συλλειτούργησαν, ο Εφημέριος Πατήρ Αθανάσιος και οι Ιερείς Γεώργιος

Μέγας και Ευάγγελος Μανιώτης. Την Μητρόπολη
εκπροσώπησε ο Γραμματέας της και ιδιαίτερα αγαπητός στην Ενορία Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος, ο
οποίος στο κήρυγμα του αναφέρθηκε στο Άγιο
Πνεύμα αλλά και στην πανδημία από τον κορονοϊό.
Έψαλλαν οι Ιεροψάλτες Ευάγγελος Καραμπάς και
Λάμπρος Σφήκας.
Την επομένη τον Όρθρο, την Θεία Λειτουργία και
τον Αγιασμό, που τελέστηκε στο προαύλιο του
Ναού παρακολούθησαν πολλοί Σουμεσιώτες αλλά
και πιστοί των διπλανών Χωριών.
Στις ακολουθίες της Δευτέρας συλλειτούργησαν ο
Πατήρ Αθανάσιος, ο Ιερέας Σωτήριος Χριστοδούλου και οι Ιερομόναχοι Νικηφόρος (εκπροσωπώντας
την Μητρόπολη) και Γεώργιος Τοπούλογλου. Έψαλλαν ο Σταύρος Οικονόμου και ο Χρήστος Σταύρος.
Στην Θεία Λειτουργία το παρόν έδωσε και ο Αντιδήμαρχος ΔΕ Ξηροβουνίου κ. Γιώργος Μπουκουβάλας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με ομάδα Εθελοντών
τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής,
μετά τις ακολουθίες, είχε φροντίσει έτσι ώστε να
διατίθεται καφές, σουβλάκια και ποτά. Επίσης το
Συμβούλιο ευχαριστεί όσους και με όποιον τρόπο
πρόσφεραν στην θρησκευτική πανήγυρη. Και του
χρόνου χωρίς ιό!!!!

Πρωτόγνωρο αλλά λυτρωτικό Πάσχα!
Η Εβδομάδα των Παθών με
την κορύφωση του Θείου δράματος και την Ανάσταση του
Κυρίου μας, γιορτάστηκε στο
Χωριό με τρόπο πρωτόγνωρο.
Γιορτάστηκε σύμφωνα με τις
επιταγές της Πολιτείας και της
Εκκλησίας λόγω της πανδημίας.
Από τη Κυριακή των Βαΐων
μέχρι και την Κυριακή της Αναστάσεως τελέστηκαν οι Ιερές
ακολουθίες με τους απολύτως αναγκαίους. Ο Ιερέας, ο
Ιεροψάλτης, ο Νεωκόρος και
ένας της Επιτροπής ήταν οι
παρόντες όλη την Μ. Εβδομάδα. Οι οδηγίες τηρήθηκαν
επακριβώς τόσο από τον Εφημέριο όσο και από τους πιστούς, οι οποίοι έδειξαν
ιδιαίτερη ωριμότητα.
Την ώρα της Ανάστασης και
αφότου σήμανε χαρμόσυνα η
καμπάνα του Ναού για το " Χριστός Ανέστη ", μερίδα κατοίκων παρέμεινε στις αυλές
τους με αναμμένες λαμπάδες.
Ταυτόχρονα μεμονωμένα βεγγαλικά και πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό, κλέβοντας

του Θεοφάνη Κίτσου

κάτι απ το παρελθόν.
Κάτοικοι ετεροδημότες υπήρξαν στο Χωριό αλλά από την
έναρξη των μέτρων ενώ το
τριήμερο του Πάσχα οι αφίξεις
ήταν ελάχιστες και αυτές από
κοντινούς προορισμούς.
Ευχή όλων να είναι η τελευταία φορά που γιορτάζεται
έτσι το Ιερό Πάσχα.

5
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Στα χώματα της Ροδαυγής για πάντα ο Βασίλης Οικονόμου

συνέχεια από την σελίδα 1

βάλει τον εαυτό του και την ικανοποίηση των αναγκών του
στη δευτερη, τρίτη, τις περισσότερες φορές δε στην τελευταία θέση, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ανάγκες
των υπολοίπων θα ικανοποιούνταν εγκαίρως.
Δεύτερον, θα ξεχώριζα την αγάπη του για τον τόπο του.
Σε όσες χώρες και αν ταξίδεψε, και αυτές ήταν αρκετές,
αυτός εδώ ο τόπος ήταν πάντα στο μυαλό του και στην
καρδιά του. Ακόμη και τους τελευταίους μήνες, κατά τους
οποίους η κατάσταση της υγείας του προφανώς δεν του
επέτρεπε να ταξιδέψει, εκείνος ήθελε όσο τίποτα άλλο να
βρει την ευκαιρία να επισκεφτεί ξανά τη Ροδαυγή. Τώρα
λοιπόν είναι εδώ και εδώ θα μείνει για πάντα.
Εύχομαι λοιπόν σε όλους εσάς τους οικογενειάρχες να
αγαπάτε την οικογένειά σας, όχι τόσο στα λόγια, γιατί σε
αυτά και ο πατέρας μου συνήθως φειδωλός υπήρξε, αλλά
ιδίως στα έργα, με τον ίδιο τρόπο που ο πατέρας μου αγαπούσε τη δική του και σε όλους εσάς τους Ροδαυγιώτες,
αλλά και τους μη Ροδαυγιώτες, να αγαπάτε και να προσφέρετε στον τόπο σας. Αυτή είναι η κληρονομιά που αφήνει
πίσω του ο πατέρας μου.
Βλέπω ανάμεσά σας φίλους, συγγενείς, συναδέλφους, συχωριανούς, φίλους δικούς μου, φίλους της αδερφής μου,
άτομα που ο πατέρας μου γνώρισε σε διαφορετικές φάσεις
της ζωής του και πέρασε χρόνο μαζί τους. Είναι μεγάλη
μας τιμή που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και θα θέλαμε να
σας ευχαριστήσουμε γι'αυτό. Λυπόμαστε, γιατί ο πατέρας
μου δεν κατάφερε τους τελευταίους μήνες να περάσει περισσότερες στιγμές μαζί σας, αλλά δυστυχώς η ανάγκη
του ως ασθενής να έχει γαλήνη και να αποφύγει τις συναισθηματικές εξάρσεις δεν επέτρεψε να γίνει κάτι τέτοιο.
Ελπίζουμε ότι θα τον θυμάστε όπως υπήρξε σε όλη τη ζωή
του με εξαίρεση αυτούς τους τελευταίους μήνες: αεικίνητος, δραστήριος, έτοιμος να προσφέρει, να βοηθήσει, να
δώσει λύσεις. Αυτή την εικόνα του θα κρατήσουμε εμείς
και αυτή θα θέλαμε να κρατήσετε κι εσείς.
Καλό ταξίδι πατέρα.

Του Προέδρου της Κοινότητας Ροδαυγής Θεοφάνη Κίτσου
Αγαπητέ Βασίλη.
Στο σύντομο πέρασμα σου από τα επίγεια στα επουράνια
θα σε καθυστερήσουμε λίγο.
Και αυτό για να πούμε δύο λόγια για τον άνθρωπο Βασίλη,
για τον Βασίλη που ζήσαμε και για τον Βασίλη που συνεργαστήκαμε.
Μικρό το διάστημα της συνεργασίας μας αλλά αρκετό για
συμπεράσματα.
Ο Βασίλης γεννήθηκε εδώ στην Ροδαυγή στις 5 Μαρτίου
του 1954 και εδώ τελείωσε το Δημοτικό.
Φοίτησε τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων, εισήχθη με εξετάσεις στο τότε Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων και αποφοίτησε Δάσκαλος.
Συνέχισε τις σπουδές του στην Θεολογική Σχολή του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Διδασκαλείο του παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και απέκτησε
μεταπτυχιακό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Εργάστηκε επί σειρά ετών στον ΟΤΕ Άρτας και είχε την
ευκαιρία να ασχοληθεί ενεργά με την νεοσύστατη τότε ποδοσφαιρική ομάδα της Ροδαυγής, συμμετέχοντας και ως
Γραμματέας στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο του Χωριού.
Ο διορισμός του όμως στην Αθήνα ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν η αιτία να μετακομίσει στην
Αθήνα.
Εκεί γνώρισε την εκπαιδευτικό Βασιλική Παρρά με την
οποία παντρεύτηκε και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ιωάννη
και την Μαργαρίτα, πτυχιούχοι Νομικής Σχολής σήμερα και
οι δύο.
Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην πρωτεύουσα
επισκέπτονταν συνεχώς την γενέτειρα γη και ενδιαφέρονταν για το κάθε τι, που συνέβαινε στο Χωριό.
Αρθρογραφούσε στην εφημερίδα της Αδελφότητας, σε
παιδαγωγικά περιοδικά
και
υπήρξε συγγραφέας παιδαγωγικών βιβλίων.
Συμμετείχε ως
εισηγητής σε
Συνέδρια και
ως επιμορφωτής σε ημερίδες και
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πολυήμερα σεμινάρια.
Για πολλά χρόνια συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Αδελφότητας Ροδαυγιωτών στην Αθήνα, ως Γραμματέας και ως Πρόεδρος τα τελευταία 4, βάζοντας το δικό
του λιθαράκι.
Επί προεδρίας του η Αδελφότητα συμμετείχε και στις καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του «Ροδοφέγγαρου» με θέματα πνευματικού, ιατρικού και εκπαιδευτικού
περιεχομένου.
Συμπέρασμα όλων των παραπάνω είναι ότι μιλάμε για έναν
άνθρωπο με διάθεση προσφοράς, με αξίες εθελοντισμού,
με ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και την πρόοδο του Χωριού του, με ανησυχίες για το μαράζωμα της περιοχής, με
ανάληψη πρωτοβουλιών για ανάκαμψη και με πολλά άλλα
χαρίσματα και προσόντα!!
Αυτός ήταν ο Βασίλης!!!!
Κ. Βασιλική, αγαπητέ Γιάννη, αγαπητή Μαργαρίτα, φίλε
Σταύρο, αγαπητοί συγγενείς, εκ μέρους της Κοινότητας
Ροδαυγής δεχθείτε τα συλλυπητήρια μας και σας ευχόμαστε υγεία, μακροημέρευση για να θυμάστε τον άνθρωπο
σας.
Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι της Κοινότητας, αντί στεφάνου, θα καταθέσουν χρηματικό ποσό (ιδιωτικά) στην «κιβωτό του κόσμου» στην μνήμη του με κριτήριο το γεγονός
ότι ο Βασίλης …παιδαγωγούσε!!!
Αγαπητέ Βασίλη,
Το χώμα που θα σε σκεπάσει να είναι ελαφρύ.
Προσευχόμαστε να ταχθείς και να αναπαυθείς εν σκηναίς δικαίων οι δε πύλες του παραδείσου να είναι ορθάνοιχτες.
Αιωνία σου η μνήμη!!

Του Αντιπροέδρου Πανελληνίου Συνδέσμου Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Παύλου Οικονόμου
Αγαπητέ μας Βασίλη,
Με μεγάλη θλίψη, με τις καρδιές μας βαριές από τη δυσαναπλήρωτη απώλεια σου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα
εδώ στη Ροδαυγή της Άρτας Βελλαϊτεςαπ΄όλη την Ελλάδα
μαζί με τους συγγενείς σου, τους συγχωριανούς σου, συναδέλφους εκπαιδευτικούς και φίλους για να αποχαιρετήσουμε. Να αποχαιρετήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο, έναν
σπουδαίο άνθρωπο, έναν εξαιρετικό δάσκαλο και συνεργάτη, έναν άριστον οικογενειάρχη και έναν πολύ καλό
φίλο.
Πολύ δύσκολη η ώρα και τα λόγια φτωχά Βασίλη, για να
αποτυπώσουν την προσωπικότητα και την προσφορά σου
αλλά και να απαλύνουν το πόνο από τον πρόωρο χαμό σου.
Ο Βασίλης Οικονόμου ξεχώριζε για πολλά, χαρακτηριστική
όμως ήταν η απλότητα, η λιτότητα, η εργατικότητα και το
ήθος του.
Άνθρωπος διακριτικός, μεστός στα λόγια και ενεργός στις
πράξεις και πάνω απ’ όλα ενεργός πολίτης, με συμμετοχή
και δράση στην εκπαίδευση, στο Συλλόγο των Βελλαϊτών
και στους συλλόγους του χωριού του με άπειρες δραστηριότητες πολιτιστικές,κοινωνικές και εκπαιδευτικές.
Βασίλη έφυγες, αλλά άφησες ανεξίτηλο το αποτύπωμά
σου στο Σύλλογο των Βελλαϊτων στην εκπαίδευση και στο
χωριό σου.
Υπηρέτησες με αρχές και αξίες, με ήθος και ευγένεια, με
πάθος και αξιοπρέπεια, με εντιμότητα και σεμνότητα,
σωστά και αποτελεσματικά την εκπαίδευση.Υποστήριζες
με σταθερότητα τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσες.
Κέρδισες δίκαια, με πολλή προσωπική δουλειά και διατηρώντας πάντα χαμηλούς τόνους, την εκτίμηση και το σεβασμό των συναδέλφων, των συγχωριανών, των φίλων
σου.
O Βασίλης Οικονόμου γεννήθηκε στη Ροδαυγή της
΄Αρτας. Γαλουχημένος από τις αρχές και τις αξίες του
ιερέα πατέρα του γράφτηκε και φοίτησε στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων.
Διακρίθηκε για την επιμέλειά του και για το ήθος του και
αξιώθηκε να αποφοιτήσει μετά από έξι χρόνια σπουδές και
να υπηρετήσει ως δάσκαλος σε δημόσιο σχολείο.
Παντρεύτηκε τη δασκάλα και

Σχολική Σύμβουλο Βασιλική Παρρά και απέκτησαν δυο παιδιά το Γιάννη και τη Μαργαρίτα.
Είχε την ευτυχία να δημιουργήσει μία καλή και άξια οικογένεια, χάρισε και δύο εξαίρετα παιδιά,νομικοί και οι
δύο,τα οποία θα συνεχίσουν να τιμούν το όνομά του.
Μεγάλη η προσφορά σου, Βασίλη στο Σύνδεσμο Βελλαϊτών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για πολλά χρόνια
διακρινόσουν για τη ζωντάνια σου, τις απόψεις σου, τις
καινοτόμες δράσεις σου, τις πρωτοποριακές σου ιδέες.
Πάντα είχες κάτι να προσθέσεις για να γίνεται το έργο του
Συνδέσμου μας καλύτερο και αποτελεσματικότερο. Φτωχότερος έγινε από σήμερα ο Σύλλογος μας.
Μεγάλο το έργο του Βασίλη και ως δάσκαλος και ως
Δ/ντής Δημοτικού Σχολείου.
Είχαν την τύχη να συνεργαστώ μαζί του, όταν ήταν Δ/ντής
στο 11ου Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου και να διαπιστώσω
ιδίοις όμμασι το πάθος του για την εκπαίδευση, την εργατικότητά του, τις ιδέες του για ένα σύγχρονο σχολείο αλλά
και το χαρακτήρα του και την αγάπη του για τα παιδιά.
Κάτω από δύσκολες πολλές φορές συνθήκες πάλευε να
δημιουργήσει το σχολείο που ονειρευόταν, ένα σχολείο
ανοιχτό στην κοινωνία ένα σύγχρονο σχολείο, ένα σχολείου δημιουργίας.
Αλλά και σα Ροδαυγίτης πρόσφερε πολλά. Πρόεδρος του
Συλλόγου Ροδαυγητών οργάνωσε πληθώρα πολιτιστικών,
κοινωνικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και εξέδωσε
εφημερίδα αντάξια επαγγελματικού εντύπου με ποικίλη
θεματολογία.Ήταν παρών σε όλες τις εκδηλώσεις του χωριού του. Η παρουσία του δύσκολα θα ξεχαστεί από τους
συγχωριανούς του.
Ο Βασίλης υπήρξε και ένας πολύ καλός φίλος, Ήπιος στο
χαρακτήρα, αγαπητός στην παρέα μας, ευαίσθητος, ρεαλιστής, πολύ καλός συζητητής με άποψη, με κρίση και ορθολογισμό. Η παρέα μαζί του ήταν ένα ευχάριστο
διάλειμμα από τις καθημερινές έγνοιες και σκοτούρες
όλων μας. Θα μας λείψεις αγαπημένε μου φίλε,θα μας λείψεις πολύ.
Όλα πήγαιναν καλά, Βασίλη, ως τους τελευταίους μήνες
που μας γέμισε ανησυχία και θλίψη το πρόβλημα της
υγείας σου.
Μας λύπησε όλους η δύσκολη προσωπική δοκιμασία της
υγείας σου το τελευταίο διάστημα.
Ένα διάστημα που όμως αξιώθηκες να λάβεις τη βαθειά
αφοσίωση και φροντίδα της οικογενείας σου, της συζύγου
σου, των παιδιών σου, των συγγενών σου, που με θαυμαστή αντοχή και περίσσευμα ψυχής στάθηκαν πλάι σου
αλλά και των φίλων σου που πάντα σε σκεφτόταν και προσευχόταν για την υγεία σου. Ακόμα και αυτές τις δύσκολες
στιγμές αντιμετώπισες τη δοκιμασία σου με καρτερικότητα και αξιοπρέπεια.
Σοβαρή παρακαταθήκη για τα παιδιά σου και ισχυρή ανάμνηση για όλους εμάς ο χαρακτήρας σου και το ήθος σου.
Μας άφησες νωρίς αγαπημένε μας φίλε.
Σε αποχαιρετούμε σήμερα στο τελευταίο, στο μεγάλο ταξίδι της ζωής σου. Θα σε συνοδεύει η αγάπη της συζύγου
σου και των παιδιών σου, ο σεβασμός και η εκτίμηση των
συναδέλφων σου και των μαθητών σου, η αγάπη και η απεριόριστη εκτίμηση όλων των Βελλαϊτών, η αγάπη και η απεριόριστη εκτίμηση εμάς των φίλων σου και των
συγχωριανών σου. Σε αποχαιρετούμε αλλά δε σε ξεχνάμε.
Θα ζεις μέσα μας. Θα ζεις στην καρδιά μας. Στην καρδία
και στη σκέψη των δικών σου ανθρώπων και όλων εμάς
που είχαμε την τύχη να σε έχουμε φίλο μας.
Προσευχόμαστε και ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να σε
αναπαύσει μετά των δικαίων και στη γυναίκα σου και τα
παιδιά σου να δίνει υγεία, κουράγιο και δύναμη.
Καλό ταξίδι Βασίλη. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε.
Του Προέδρου Ένωσης Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου
Βελλάς Ιωαννίνων Δημητρίου Φλώρου
Κοινός ανθρώπινος κλήρος ο θάνατος, φίλτατε και
αδελφέ μας Βελλαΐτη Βασίλη.
Γεγονός καταλυτικό και μη αναστρέψιμο, που έρχεται
αναπάντεχα και πολλές φορές τόσο απρόοπτα και τόσο
πρώιμα να κόψει ψυχρά και ανελέητα το νήμα της ζωής
μας.
Ναι, προσφιλέστατέ μας Βασίλη.
Όλοι εμείς σήμερα, συναγμένοι χοηφόροι περίγυρα στη σορό σου, σε ξεπροβοδίζουμε στην
υπερκόσμια περιπλάνησή σου και Σου καταθέτουμε τη διαβεβαίωσή μας ότι θα ζεις πάντα
μέσα στις μνήμες όλων μας, σαν πρότυπο, σαν
αξία, σαν οικογενειάρχης, σαν άνθρωπος.
Δες τώρα περίγυρά σου, με τα υπερκόσμια πλέον
μάτια σου, τούτη τη σύναξη τη μεγάλη των ανθρώπων, των προσφιλών σου προσώπων, των συγγενών, των φίλων, των συναδέλφων σου και όλων
ημών, που σε γνωρίσαμε, που σ' αγαπήσαμε, που σ'
εκτιμήσαμε, που ήρθαμε κοντά σου, όχι από καθιερωμένη τυπικότητα, μήτε από τα επιβαλλόμενα κοινωνικά θέσφατα, αλλά από ενδόμυχη παρόρμηση
κινούμενοι.
Από περισσή κι ανεπιτήδευτη αγάπη και απεριόριστη εκτίμηση στο πρόσωπό σου, στις αρετές και τις
αξίες που κοσμούσαν τον χαρακτήρα σου, πού φαίδρυναν κι αγλάϊζαν την προσφορά και τη συνεισφορά σου.
Ήσουν πάντοτε τόσο προσιτός, τόσο απλός κι εκδηλωτικός, μετριόφρονας, ανοιχτόκαρδος, εργατικός
και τόσο ανθρώπινος, αλλά και τόσο απαραίτητος και
χρήσιμος, κοινής αποδοχής και αναγνώρισης.
Δεν πρόλαβες όμως να ολοκληρώσεις τον κύκλο σου,
γιατί φαίνεται πως η Λάχεσις βιάστηκε πολύ να κόψει
πρόωρα το νήμα της βιολογικής σου πορείας.
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ΡΟΔΑΥΓΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ιωάννινα

Φρίξος Κ. Παπαλάμπρης
Δικηγόρος
Δωδώνης 13
Τηλ. 2651036211-6977194179
΄Αρτα

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

Φιλιππιάδα

Σπανάκης Γεώργιος
Γενικός Γιατρός
28ης Οκτωβρίου και Μελίνας Μερκούρη
Τηλ. 2683301149-6980516920
Γεωργάνος Γρ. Νικόλαος
Αλουμινοκατασκευές
Γέφυρα Καλογήρου
Τηλ. 26873024657

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Για τον Βασίλη που έφυγε …

Η απώλεια του Βασίλη Οικονόμου είναι πολύ μεγάλη για όλους
μας. Πολύ μεγάλη για την οικογένειά του, αλλά και για τους συγγενείς, συγχωριανούς, φίλους, συναδέλφους δασκάλους και συνεργάτες.
Ο Βασίλης για μένα, ήταν ένας παιδικός και αγαπητός φίλος με
κοινά βιώματα, κοινούς προβληματισμούς και κοινά οράματα για
τη ζωή μας, για το χωριό μας, αλλά και γενικότερα για τον κόσμο.
Ήταν άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό και έβλεπε μακριά. Τον διέκρινε
η καλοσύνη, η ευγένεια, η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα, η απλότητα και ήταν ένας αγωνιστής του δίκαιου και της δικαιοσύνης,
ακέραιος, με αγνότητα μικρού παιδιού και πάντα με κριτική σκέψη.
Αυτός ήταν ο Βασίλης.
Ο Βασίλης Οικονόμου πέραν της αφοσίωσης και της τρυφερότητας που έτρεφε προς την οικογένειά του, έδειχνε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πρόοδο και την ανάπτυξη του χωριού, που ποτέ
δεν το ξέχασε και σε κάθε ευκαιρία, όταν τα παιδιά ήταν μικρά,
ήθελε να το επισκέπτεται οικογενειακώς για να γνωρίσουν και
εκείνα τους συγγενείς, τους φίλους, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου
και να αγαπήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα τους και τις
παραδόσεις της Ροδαυγής.

Αθήνα

ΚΤΗΜΑ ΛΕΧΟΥ
Ένα κτήμα 6 στρεμμάτων για να μοιραστείτε 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
(Γαμπρός Αναστασίας Παλαβού)
Πατησίων 378 & Κ. Θεοτόκη 2
΄Ανω Πατήσια
Τηλ. 2130280637-6945794072
Τηλ. 2109926469-6947709491

Γεώργιος Σύρρος
Συνεργείο-Φανοποιείο-Βαφείο
Ανακατασκευές-Διεκπεραίωση ζημιών
μέσω ασφαλιστικών εταιρειών
Λεωφ. Μεσογείων 221
Τηλ.& Fax:2106778499-6973577975
e-mail: info@carepair.gr
www.carepair.gr
Η εφημερίδα Η ΡΟΔΑΥΓΗ
δεν εισπράττει τέλη
για την προβολή
ελεύθερων επαγγελματιών

Στη θέση του γήινου σώματός σου θα φυτρώσει τώρα ένας ευοσμότατος και πάντα
αειθαλής υάκινθος, μαζί με κίτρινους ασφόδελους, γιατί τίποτε απολύτως δεν χάνεται
και τίποτε δεν πεθαίνει ολοκληρωτικά· και
γιατί "χοῦς ἐσμέν καί εἰς χοῦν ἀπελευσόμεθα" άπαντες.
Και Συ, αλήστου μνήμης Βασίλη, απεκδυμένος πλέον από τα τετριμμένα και τα εφήμερα, ακολουθείς τώρα τις ατέρμονες
τροχιές της αιωνιότητας κι εξιχνιάζεις τα μυστικά της υπέρτατης αλήθειας, πορευόμενος
"ἐν τόπῳ ἀναπαύσεως, ἔνθα οὐκ ἔστι λύπη οὐ
στεναγμός".
Κι όλοι εμείς, συναγμένοι περίγυρα στο
γήινο ακόμη σώμα σου, σου αποθέτουμε
στερνό μαξιλάρι την καρδιά μας και την
αγάπη μας, μαζί με το ανθρώπινο και ασυγκράτητο συναισθηματικό μας ξεχείλισμα
καθώς και με τα βουβά μας δάκρυα.
Ως πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, σου
απευθύνω εκ μέρους όλων των αποφοίτων
Βελλαϊτών το ύστατο χαίρε και το "γαῖαν
ἔχοις ἐλαφράν".
Παράλληλα εκφράζουμε στην οικογένειά
σου τα πιο βαθιά μας και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας, αλλά και την υπόσχεση ότι θα
θυμούμαστε πάντα τον αδελφό μας Βελλαΐτη
Βασίλη.

Χρήστος Ζ. Σταύρος

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΑΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΗ

Από την κοπή της πίτας, με το διοικητικό συμβούλιο
στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, 12/2/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Καλό σου ταξίδι Βασίλη!

Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής «Η
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή
του συλλυπητήρια για τον θάνατο του
Βασίλη Ι. Οικονόμου,
στην οικογένεια του και στους οικείους του.

Ο Βασίλης Ι. Οικονόμου υπήρξε εξαίρετος οικογενειάρχης, αγαπητός εκπαιδευτικός και Πρόεδρος
Αδελφότητος Ροδαυγής, με όραμα και κοινωνική
ευαισθησία, με εξαιρετικά πνευματικά-ψυχικά χαρίσματα, με πολυποίκιλο έργο και πάνω από όλα με
ανεπιτήδευτη αγάπη για το χωριό του, την Ροδαυγή.
Καλό σου ταξίδι Βασίλη!

Πλαστήρα Θ. Χριστίνα
Ιατρός Νευρολόγος
Τηλ. 6948521819

Δήμητρα Κωνσταντίνου Γεωργογιάννη
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, MSC
Ακαδημίας 81, Αθήνα
Τηλ. 6978084699

Με τον Βασίλη είχαμε συχνή επικοινωνία και καλή συνεργασία όλα
τα χρόνια της ζωής μας. Καρπός αυτής της συνεργασίας ήταν να
συνδιοργανώσουμε στη Ροδαυγή τα τελευταία χρόνια, «Πολιτιστικός Σύλλογος» και «Αδελφότητα Ροδαυγιωτών Αθήνας», καλοκαιρινές εκδηλώσεις πολιτιστικού, πνευματικού και ιατροκοινωνικού
περιεχομένου, με μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα η επιμονή του ήταν να
γίνονται διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, με μικρό οικονομικό κόστος.
Ο Βασίλης αφιέρωσε πολλά χρόνια στα κοινά του χωριού, αλλά και
αλλού. Κατά πρώτον στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο, τη δεκαετία του ΄80, όταν το χωριό είχε παιδιά και ποδοσφαιρική ομάδα
και κατά δεύτερον στην Αδελφότητα Ροδαυγιωτών Αθήνας, αφιερώνοντας χρόνο για την έκδοση της εφημερίδας, αρθρογραφώντας παράλληλα και αναλαμβάνοντας την τελευταία πενταετία την
προεδρία της Αδελφότητας, οδηγώντας την σε ανοδική πορεία.
Και ενώ με τον Βασίλη προγραμματίζαμε εκδηλώσεις για το καλοκαίρι του έτους 2019, ξαφνικά η υγεία του κλονίστηκε, τον πρόδωσε και δυστυχώς έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Θα μας
συντροφεύουν όμως για πάντα οι σκέψεις του, οι συμβουλές του
και το αμέριστο ενδιαφέρον του για την αγαπημένη μας Ροδαυγή.

Ετήσιος
Ετήσιος χορός
χορός και
και κοπή
κοπή της
της πίτας,
πίτας, ξενοδοχείο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ,
ΤΙΤΑΝΙΑ,
4/3/2018
4/3/2018

Η γραμμή

της Παναγιώτας Π. Λάμπρη
http://users.sch.gr/panlampri/

Στη μνήμη του ξαδέρφου μου
Βασίλη Ι. Οικονόμου
Από παιδί χαράσσω μια γραμμή
που ολοένα μεγαλώνει!
Το ίχνος της, σταδιακά αυξανόμενο,
φτιαγμένο από βήματα είναι.
Όχι αδιάφορων, τυχαίων διαβατών,
αλλά αγαπημένων!
Όλα ίδια κατεύθυνση έχουνε
κι όλα για το επέκεινα τραβούνε.
Η σειρά τους είναι χρονολογική,
γιατί σε τούτη τη διαδρομή
καμία συναισθηματική, ή άλλη,
κρίση αξιολογική χωράει!

Σήμερα, προστεθήκαν άλλα δύο βήματα
σ’ αυτή τη θλιβερή γραμμή,
που μόνο συγγενείς βαδίζουν!
Μακραίνει η αδιόρατη γραμμή,
η αρχή της μια κουκκίδα στο σκοτάδι
κι εμείς, ταξιδευτές του άγνωστου,
θυμίαμα μνήμης σ’ όσους τη βαδίσανε
στέλνουμε μ’ όποια αφορμή,
ώσπου κι η ώρα η δική μας να ’ρθει!

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 5
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής και η ταφή στο Κοιμητήριο του
Αγίου Νικολάου.
Το Δ.Σ

Βασίλης Οικονόμου

Τον Φεβρουάριο του 2020 έφυγε εργάστηκε για την ηλεκτρονική της
από κοντά μας ένας πολύ αγαπητός μορφή.
φίλος και άνθρωπος: ο πρόεδρος της
Αδελφότητας Βασίλης Οικονόμου.
Οργάνωσε εκδρομές και ετήσιους
χορούς που έδιναν την ευκαιρία να
Έδωσε μια πολύμηνη, άνιση μάχη με συναντηθούν οι απανταχού Ροδαυτην επάρατη νόσο, αλλά τελικά νική- γιώτες.
θηκε.
Ο Βασίλης ήθελε σε κάθε αντάμωμα
O Bασίλης ξεκίνησε από το δημοτικό οι Ροδαυγιώτες να τιμούν ένα διακεσχολείο στη Ροδαυγή και φοίτησε κριμένο πρόσωπο του χωριού μας
στο γυμνάσιο της Πωγωνιανής και και αυτό γινόταν με επιτυχία.
στη συνέχεια στη σχολή της Βελά
στο Δελβινάκι απ όπου και αποφοί- Συνεργάστηκε στενά με τους τοπιτησε ως δάσκαλος.
κούς φορείς του χωριού συμμετέχοντας σε δραστηριότητες με
Διορίσθηκε στο Δημόσιο και εκπαί- επίκεντρο το χωριό μας.
δευσε εκατοντάδες παιδιών. Υπηρέτησε σε πολλά σχολεία ιδίως στην Είχε πάντα φρέσκες ιδέες, οραματιΑττική.
ζόταν και ενθάρρυνε την συμμετοχή
νέων ανθρώπων στο συμβούλιο και
Εκτός από σπουδαίος δάσκαλος στις δραστηριότητες.
ήταν και συγγραφέας.
Παρότρυνε και ενέπνεε τα μέλη του
Μεγάλωσε με τη σύζυγό του Βάσω διοικητικού συμβουλίου στην ανάδύο εξαίρετα παιδιά. Σπούδασαν νο- ληψη πρωτοβουλιών και δράσεων
μικά και εργάζονται στο Λουξεμ- πάντα σε κλίμα σεβασμού και αγαβούργο.
στής συνεργασίας.
Ανέλαβε μαζί με τον Αλκιβιάδη Γιολ- Ήταν ένας αξιαγάπητος και ζεστός
δάση την Αδελφότητα το 2012.
άνθρωπος που όλοι μας εκτιμούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν είχε τύχη.
Εργάστηκε με ζήλο και αναβάθμισε
την Αδελφότητα, καθώς και συνέ- Χάσαμε ένα σπουδαίο φίλο και άνχισε με επιτυχία την έκδοση της θρωπο. Άφησε ένα δυσαναπλήρωτο
εφημερίδας.
κενό.
Επιθυμούσε να έχουν όλοι πρόσβαση στην εφημερίδα και γι’ αυτό

Θα τον θυμόμαστε πάντα.

Τα μέλη του Δ.Σ.
της Αδελφότητας Ροδαυγής
7
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει
Στο «Φιλόδημος ΙΙ» οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Ροδαυγής
Την ένταξη στο πρόγραμμα " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ " της πράξης " Κατασκευή και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αρταίων " συνολικού προϋπολογισμού
595.040,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η παραπάνω πράξη αποτελείται από δυο υποέργα.
Το υποέργο 2 αφορά την Κοινότητα Ροδαυγής και συγκεκριμένα την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 και
γηπέδου αντισφαίρισης (τένις) στον οικισμό Ροδαυγής
προϋπολογισμού 324.540,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αρταίων.
Η χρηματοδότηση της πράξης καλύπτεται από το ΠΔΕ
του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ευχαρίστησε τον Δήμαρχο
Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη για την ένταξη και του
δεύτερου σημαντικού έργου, που είχε προταθεί από την
Κοινότητα, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου
της τετραετίας 2017-2020.
Το πρώτο έργο ήδη εκτελείται και αφορά στην ανάπλαση του χώρου στάθμευσης και την βελτίωση της πρόσβασης στην πλατεία.
Ο Πρόεδρος επίσης ευχαριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη, την Διεύθυνση Δασών Άρτας για την
παραχώρηση του χώρου και όσους εργάστηκαν για την
επίτευξη του στόχου.
Ακολουθεί η δημοπράτηση του έργου τις προσεχείς
μέρες
Πρόοδος εργασιών ανάπλασης χώρου στάθμευσης στην
πλατεία
Μετά από καθυστέρηση τριών μηνών λόγω της πανδημίας, το έργο της ανάπλασης του χώρου στάθμευσης και
της βελτίωσης της πρόσβασης στην πλατεία, συνεχίζεται.
Αφού διαμορφώθηκε ο χώρος στάθμευσης, τοποθετήθηκαν οι σωληνώσεις και τα φρεάτια των όμβριων υδάτων, τα οποία θα οδηγούν τα νερά στο ρέμα. Επίσης
τοποθετήθηκαν υπόγεια και οι σωληνώσεις ηλεκτροφωτισμού.
Ο παλαιός χώρος, που στάθμευαν τα αυτοκίνητα, τσιμεντοστρώθηκε και αρχίζει η τοποθέτηση κυβόλιθων.
Από την Δημοτική και την Κοινοτική αρχή ζητείται κατανόηση και υπομονή.
Δημοπρατήθηκε η αποκατάσταση της Δημοτικής Οδού
(περιοχή Μανέικα)
Ο Δήμος Αρταίων προκήρυξε ανοιχτή διαδικασία δημοπρασίας και ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος, για την
ανάθεση του έργου: "Αποκατάσταση Δημοτικής οδού
εντός οικισμού Ροδαυγής". Σύμφωνα με την Περίληψη
Διακήρυξης Δημοπρασίας το έργο είναι κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 137.096,77 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ.
Το έργο χρηματοδοτείται με 170.000,00 ευρώ από ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου και ΣΑΤΑ.
Πρόκειται για την βελτίωση της Δημοτικής οδού από
την βόρεια είσοδο προς το κέντρο του Χωριού δηλαδή
από Αγία Βαρβάρα μέχρι και την κατοικία της Θεοδοσίας
Μπαρτζώκα. Στην συγκεκριμένη οδό και στην θέση της
πηγής «Μανέικα» έχει συμειωθεί καθίζηση, τα τοιχία
έχουν εμφανή ρήγματα και κλίνουν προς την πλευρά του
οδοστρώματος. Επίσης σε όλο το μήκος η ασφαλτόστρωση είναι σε κακή κατάσταση.
Στα πλαίσια του έργου και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:
• Καθαίρεση των υπαρχόντων τοιχίων, τα οποία έχουν
ρηγματώσεις και έχουν πάρει κλήση.
• Κατασκευή συρματοκιβωτίων κατάντι της οδού για την

αντιστήριξη της.
• Κατασκευή τοιχίων ανάντι της οδού
• Κατασκευή ρείθρου και τεχνικού για την διευθέτηση
των όμβριων
• Ασφαλτόστρωση της οδού
Ολοκληρώνεται η νέα γεώτρηση
Στο δρόμο της ολοκλήρωσης και λειτουργίας βαίνει η
κατασκευή της νέας γεώτρησης για την κάλυψη των
αναγκών ύδρευσης των κατοίκων της Ροδαυγής. Το γεωτρύπανο φτάνοντας στα εκατόν είκοσι (120) μέτρα τελείωσε τις εργασίες του και σωληνώθηκε όλο αυτό το
βάθος.
Κατασκευάστηκε το κτίριο, στο οποίο τοποθετήθηκαν
οι αντλίες και θα στεγαστούν οι πίνακες.
Επίσης κατασκευάζεται το δίκτυο ύδρευσης προς τις
δεξαμενές.
Η ποσότητα και η ποιότητα του νερού είναι ικανοποιητική.
Απομένει η ηλεκτρολογική σύνδεση.
Αποκατάσταση ζημιών που προήλθαν από τις θεομηνίες
του Δεκεμβρίου 2017.
Σχεδόν ολοκληρώθηκε το έργο του Δήμου Αρταίων "Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών, που προκλήθηκαν
από τις θεομηνίες τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του
2017.
Συγκεκριμένα αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα του ρέματος της περιοχής "Συκιά" με αντικατάσταση σωληνωτών, φρεατίων και τοποθέτηση νέων έτσι ώστε να
διευθετηθούν τα όμβρια και η υπερχείλιση της πηγής.
Στο σημείο επίσης καθαρίστηκε το ρέμα από βάτα , θάμνους και φερτά υλικά, τα οποία άλλαζαν τον ρου των
όμβριων υδάτων.
Το ίδιο συνέβη και στο Ξηράκι με κατασκευή σωληνωτού και τοιχίου αντιστήριξης πλην όμως η σαθρότητα
του εδάφους δημιούργησε απρόοπτα. Συνέβη καθίζηση
σε διπλανό σημείο, στο οποίο υπάρχει στύλος μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Απαιτείται μετακίνηση του
στύλου από την ΔΕΗ (καθυστερεί) και στη συνέχεια αντιμετώπιση του συμβάντος με μεγάλωμα του τοιχίου.
Επίσης νέο σωληνωτό και φρεάτιο κατασκευάστηκε
στην περιοχή "βρυτσίλι" για διευθέτηση ομβρίων.
Στην ίδια εργολαβία ήταν η τσιμεντόστρωση 250 μέτρων προς τον Άγιο Νικόλαο, που ολοκληρώθηκε όπως
και η διευθέτηση των νερών της βροχής στο τέλος του
δρόμου του φαρμακείου.
Τοποθετήθηκε Ιατρός στο Περιφερειακό μας Ιατρείο
Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της με αριθμ.
πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.87052/11-12-2019 πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί
θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα
Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, εγκρίθηκε
η τοποθέτηση της Ιατρού Κωνσταντίνας Αργυρού στο
Περιφερειακό μας Ιατρείο.
Η κ. Αργυρού στις 26 Μαρτίου ολοκλήρωσε το σεμινάριο
στο Νοσοκομείο Άρτας και στη συνέχεια επισκέπτεται
την Κοινότητα για εξετάσεις και συνταγογράφηση.
Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται γνωμάτευση ειδικού ιατρού
για τα φάρμακα, που πρόκειται να συνταγογραφηθούν.
Η ομάδα των κυνηγών του Χωριού καθάρισαν αγροτικούς δρόμους.
Όπως τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος, η ομάδα των
κυνηγών του Χωριού μας συντήρησαν πολλούς αγροτικούς δρόμους. Το Συμβούλιο της Κοινότητας ευχαριστεί
τους κυνηγούς και τους εύχεται καλή και ασφαλή κυνηγετική περίοδο.

Όρθιο ξανά το γεφύρι της Πλάκας
του Σπύρου Μάνου

Πέντε χρόνια μετά την καταστροφή από τον φουρτουνιασμένο
Άραχθο, το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας στέκει ξανά αγέρωχο! Ως τη
στιγμή της καταστροφής του, το Φεβρουάριο του 2015, το Γεφύρι της
Πλάκας ήταν το μεγαλύτερο σωζόμενο μονότοξο γεφύρι της Ηπείρου
και των Βαλκανίων, μετά την ανατίναξη της ιστορικής γέφυρας του Κοράκου το 1949. Στην εποχή του ήταν ένα θαυμαστό επίτευγμα της τεχνολογίας,
της
παράδοσης, της
ανθρώπινης
εφευρετικότητας.
Είχε άνοιγμα περίπου 40 μέτρα,
ύψος περίπου 21
μέτρα και πλάτος
γέφυρας στα 3,20
μέτρα.
Έστεκε
εκεί από το 1866,
όταν παραδόθηκε
από τον Τζουμερκιώτη πρωτομάστορα Κώστα Μπέκα. Το έργο της αποκατάστασης του
ήταν ένα στοίχημα με πολλές τεχνικές δυσκολίες, που τελικά κερδίθηκε. Οι μελετητές χρειάστηκε να αποκωδικοποιήσουν τα μυστικά των
μαστόρων του 19ου αιώνα. Χρησιμοποίησαν τα συντρίμμια του γεφυριού προκειμένου να προσομοιώσουν το δέσιμο των τμημάτων και το
μίγμα του κονιάματος. Μελέτησαν παλιές φωτογραφίες, χρησιμοποίησαν ξυλοδεσιές και μεταλλικές ενισχύσεις στη δόμηση και συνεργάστηκαν με εμπείρους ηπειρώτες μαστόρους για να φέρουν σε πέρας
το μοναδικό εγχείρημα. Η αποκατάστασή του, που έγινε κυριολεκτικά
πέτρα πέτρα, με απόλυτη προσήλωση, με χρήση υψηλής τεχνολογίας
καθώς και με πολύ μεράκι, ολοκληρώθηκε στις αρχές του καλοκαιριού.
Πλέον το 3ο μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι της Ευρώπης, μοναδικής
ομορφιάς και σπάνιας αρχιτεκτονικής, στέκει και πάλι όρθιο στον
Άραχθο προκαλώντας δέος στους επισκέπτες.
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

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-Ταβέρνα «Το στέκι του Φτωχοβασίλη»
στην είσοδο της Ροδαυγής,
Τηλ. 6932117986
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. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
στο κέντρο Ροδαυγής
Γραμματικού Λιλή
Τηλ. 2683071256

6. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
στο κέντρο της Ροδαυγής
Τηλ. 2683071080

8. ΤΑΞΙ
στο κέντρο της Ροδαυγής
Παπαβασιλείου Κων/νος
Τηλ. 2683071385 – 6944513727

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
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