
Φωτεινο
Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2014  -  Αριθμός Φύλλου: 94  -  Ετος 15ο  -  Ετήσια Συνδρομή 20 Ευρώ  - Email foteinopolitistika@yahoo.gr

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά

Π ε ρ ι ο δ ι κ ή  Έ κ δ ο σ η  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  τ ω ν  Α π α ν τ α χ ο ύ  Φ ω τ ε ι ν ι ω τ ώ ν  Ά ρ τ α ς

Όπισθεν   Δημαρχείου Άρτας 

Τηλ. 

23
828

Γιαννού-
λα 

Κασσε-
λούρη

Ανακοίνωση

Υπενθυμίζουμε ότι η συν-

δρομή μέλους παραμένει στα

20 € ετησίως και ότι η εφημε-

ρίδα  θα  αποστέλλεται μόνο

στα μέλη.         Το Δ/Σ

Συγκεντρώνουμε 
εκθέματα

Θεόδωρος Φελέκης

Τηλ:2681023933 6945598597

1.Τράπεζα Πειραιώς : 6120-010061-455

( Δ ώ σ ε  ό ν ο μ α )

2. Φωτεινό:  Βακούφικο καφενείο.

3. Κομπότι: Περίπτερο Ηλία Οικονόμου.

4. Άρτα:  Βιβλιοπωλείο Νίκου Κασσελούρη

Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς

ΜΕΤΑ απο συνέλευση  της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ αποφασίστηκε ότι:      

<<  ΟΠΟΙΟΣ-Α ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙ
ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ e- mail ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ>>.

Σε περιπτώσεις κατα τις οποίες τα κείμενα δεν έχουν αποσταλεί εγκαίρως θα δημοσιευόνται σε επόμενα φύλλα εφόσον και αν υπάρχει ελεύ-

θερος  χώρος που να μας επιτρέπει κάτι τέτοιο.  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων...

Ε     Κ     Λ     Ο    Γ     Ε      Σ
Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 5 μμ, στο σχολείο, θα γίνουν οι εκλογές του Συλλόγου των Απανταχού

Φωτεινιωτών Άρτας.

Καλούνται όσοι γράφτηκαν ή θα γραφτούν μέσα στο 2014 να προσέλθουν να εκλέξουν το Δ/Σ της διετίας 15-16, αφού απο-

φασίσουν για τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του Δ/Σ.

Το Μουσείο, η εφημερίδα, το χορευτικό, ο εξωραϊσμός του Φωτεινού και οι τρεις χοροί με τις εκδρομές θέλουν τη στήριξή

τους και τη διετία που έρχεται.

Θα τ’ αφήσουμε όλα να χαθούν;

Δεν σώζονται
Δύσκολα να σωθούν τα μνημεία του παρελθόντος στο Φωτεινό.

Τριάντα(30) αλώνια, είκοσι(20) πηγάδια - πολλά από την αρχαιό-

τητα- και περί τους δέκα χτιστούς φούρνους, άλλα τόσα εικονο-

στάσια και το μοναδικό μονοπάτι της Ελεούσας είναι αδιάψευστοι

μάρτυρες ζωής και τρόπου ζωής. σελ:5

Πηγάδι της Ελεούσας μερικά επισκευασμένο απο τον Γεώργιο

Χρ. Κασσελούρη

Ξεκίνησαν οι
ενέργειες

Ομιλία: 28η Οκτωβρίου 2014.

6.00 μ.μ

Στο Μουσείο Φωτεινού.

Θέμα: Το Μουσείο Φωτεινού και το μέλλον του.   σελ: 6.

Χορός Στην Αθήνα 
Σάββατο 20 Δεκεμβίου 2014, ώρα 22:00 στην διεύθυνση  Λιοσίων 8 και Μάγερ, στο κέντρο ‘ΑΓΡΙΜΙΑ’. 23 ευρω το άτομο. Τηλ. επικοινωνίας

210-52444739.

Τραγουδούν: Γ. Καψάλης, Γ. Γρίβα, Ν. Κοκώνης, Μ.Τσίκας, Τ. Κατσίγιαννη και Γ. Κατσίγιαννης.



Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014 Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο 22
Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α
Α. ΦΩΤΕΙΝΟ
1. Ιερέας : 2681023897

2. Πρόεδρος Τ. Κ: 26810 23921

3. Τοπ. Σύμβουλος : 26810

23988(Θωμάς)

4.Τοπικός Σύμβουλος:
6946389475(Ελένη)

5. Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου :
6906989313

6. Πρόεδρος Πολ. Συλλ.  Γυναικών
:  26810 23419

7. Καφενείο βακούφικο :
2681023977- 6984800119

8. Καφενείο (Ο Κώστας) :
2681023907 – 6949845185

9. Πρ. Συνδέσμου Ύδρευσης-
Καλαμπόκης Παναγιώτης:

2681026970(απόγευμα)

Β. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑΣ
1.Κομπότι: 26813- 60300

2. ΚΕΠ Κομποτίου: 26813-60331

3. Πέτα : 26813- 60400

4. ΚΕΠ Πέτα: 26813- 60429

5. Νεοχώρι: 26813-62300

6. ΚΕΠ Νεοχωρίου: 26810-87329

7.Ταξί Κομποτίου : 6944804019 

8. Φαρμακείο Κομποτίου : 26810

65202(Γιαννούλης)

9. Φαρμακείο Κομποτίου : 26810

65402(Σιλιώνης)

Γ. ΑΡΤΑ 
1. Νοσοκομείο: 26813 61444 – (

Τηλ. Κέντρο) 26813

61139(Διευθυντής) 

2. ΕΚΑΒ :  166

3. Εφορία: 26813 63763(Έσοδα)-

26813 63700(Προϊστάμενος)

4. Δικαστήρια: 26810

27464(Εισαγγελέας)- 26810

28297(Γραμματέας)

5. Ραδιοταξί :  26810 78360 –

26810 24267

6. Αστυνομία : 100 (Άμεσ.

Δράση)- 26810 27247(Διευθυντής)

26810 80154(Τροχαία)

7. Πυροσβεστική :  199 (Άμεση

Επέμβαση)- 26810 28172)  

8. Δασαρχείο :  26810

22936(Τ.Κέντρο)- 26810

26360(Διευθυντής)

9. Πολεοδομία :  26810

73747(Προϊστάμενος)

10.Αγρονομία:
2681026392(Διοικητής)                                                                                                                                                  

11.Γεωργική  Υπηρεσία :  26813

64401(Διευθυντής)

12. Κυνηγετικός Σύλλογος :
26810 28476

13. ΚΤΕΛ : 26810 72862(Τηλ.

Κέντρο)- 26810 27348(Εκδοτήρια)

Φωτεινό
Περιοδική Έκδοση του

Συλλόγου των Απανταχού
Φωτεινιωτών Άρτας

Πρόεδρος: Αλέξανδρος

Φελέκης 

τηλ. 6986119264 

Αντ/δρος: Κων/νος Πανέτας

τηλ. 6979775123

Γ.Γραμ/τέας: Ηλίας

Οικονόμου

τηλ. 6978268687

Ταμίας: Θεόδωρος Φελέκης

τηλ. 6945598597

Μέλη: Εριφύλη Καρακώστα

Γραφεία:
Πολιτιστικό Κέντρο Φωτεινού

(πρώην Δημοτικό Σχολείο)

Εφημερίδα: 
Υπεύθυνος κατά τον

νόμο
Φελέκης Αλέξανδρος Τηλ.

6986.119264 - 2681.550014

σελιδοποίηση:Αγγέλη

Ευαγγελία- Αικατερίνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (εφημερίδας):
Αγγέλη Ευαγγελία-Αικατερίνη

ΤΑΜΙΑΣ(εφημερίδας):
Αυγερινός Κωνσταντίνος

Ηλεκτρονική:
www.nskoufas.gr(έγχρωμη)

Του Φάνη
Μάλλιου

Το χωριό μας στην κατοχή 1940-1944
Μέρος 7ο : Ένδυση – Υπόδηση – Στέγαση  

Ένα από τα σημαντικότερα

προβλήματα που αντιμετώπι-

σαν οι κάτοικοι του χωριού

μας την περίοδο της κατοχής

ήταν η έλλειψη των αγαθών

ένδυσης και υπόδησης. Αλλά

και στην εν οίκω διαβίωση

υπήρχαν πλήθος από ελλεί-

ψεις σε βασικά και στοιχειώδη

αγαθά  λειτουργίας και εξο-

πλισμού των νοικοκυριών για

μια αξιοπρεπή  διαβίωση.

Μεγάλο μέρος από τα παρα-

πάνω αγαθά μπορούμε να

πούμε ότι τα στερούνταν και

προπολεμικά λόγω της ανέ-

χειας και της φτώχειας. Όμως

η κατοχή δεν άφησε περιθώ-

ρια  ανάπτυξης ,βελτίωσης

και εκσυγχρονισμού των συν-

θηκών ζωής ώστε να μπο-

ρούν να  αποκτηθούν.

Αντιθέτως  επέφερε την κατα-

στροφή, τον όλεθρο και την

οπισθοδρόμηση  σε όλους

τους τομείς της οικονομικής

και κοινωνικής ζωής. Από

γενέσεως του ανθρώπου η

πρώτη κατά σειρά προτεραιό-

τητα  στην ιεράρχηση των

αναγκών  ήταν  η τροφή, η

ενδυμασία και  η  κατοικία.

Αυτά τα αγαθά με την ίδια

σειρά και προτεραιότητα  επι-

διώκει    να διασφαλίσει  και

σήμερα  ο άνθρωπος  και

μετά  από αυτά  όλα τα  υπό-

λοιπα  έπονται  και τούτο  σε

όλες τις κοινωνίες  από τις

υποανάπτυκτες έως τις πιο

σύγχρονες  και ανεπτυγμένες

.  Αυτά τα  αγαθά  στερήθη-

καν  τότε οι χωριανοί μας  σε

πολύ μεγάλο  βαθμό  με απο-

τέλεσμα το επίπεδο διαβίω-

σης να πέσει  σε δραματικά

επίπεδα  κάτω από το όριο

της φτώχειας. 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Η  ενδυμασία  των συγχωρια-

νών μας  ήταν  άμεσα συνδε-

δεμένη  με την  άθλια  οικονο-

μική κατάσταση της εποχής .

Οι ανάγκες  για την ένδυση

ήταν  μεγάλες αλλά και  οι

ελλείψεις  πολλές.  Σχεδόν

όλοι στο χωριό, άντρες,

γυναίκες  και  παιδιά,  φόρα-

γαν  ρούχα  παλιά,  τρύπια

και μπαλωμένα. H δυνατότη-

τα  αντικατάστασης  με και-

νούργια    ήταν  δύσκολη

υπόθεση  διότι  ο κόσμος δεν

είχε να αγοράσει. Έτοιμα

ρούχα μαζικής παραγωγής,

όπως  τα σημερινά,  δεν

υπήρχαν  στα μαγαζιά. Όλες

οι οικογένειες    αγόραζαν

υφάσματα  τα οποία στη

συνέχεια πήγαιναν  για ράψι-

μο. Τα  υφάσματα  τα αγόρα-

ζαν  από  διάφορα  μαγαζιά

της Άρτας. Προπολεμικά

αλλά  και  έως ότου  εισβά-

λουν οι Γερμανοί  στην Άρτα

προτιμούσαν  να ψωνίζουν

από  τα  Εβραϊκά  μαγαζιά

αλλά  και  από διάφορα

παλιατζίδικα  διότι  εκεί τα

έβρισκαν  φτηνότερα. Τα υφά-

σματα  που αγόραζαν  ήταν

φτηνά , χαμηλής ποιότητος

και  ως εκ τούτου  δεν είχαν

μεγάλη  αντοχή. Όταν  μάλι-

στα  δούλευαν    στα χωράφια

ή  μέσα  στο λόγγο  τα ρούχα

αυτά  φθείρονταν, τρίβονταν,

τρύπαγαν και  σκίζονταν πολύ

εύκολα. Και όμως δεν τα

πέταγαν , τα μπάλωναν απ΄

όλες τις μεριές  μέχρις  εκεί

που  έπαιρνε και τα φορού-

σαν έως ότου μπορέσουν  να

τα αντικαταστήσουν. Εκτός

όμως από  τα αγοραστά υφά-

σματα  εκμεταλλεύονταν  και

το μαλλί  από  τα πρόβατα

και τα γίδια  που είχαν τότε  οι

οικογένειες του  χωριού μας,

όπως επίσης και  το λινάρι

που έσπερναν στα χωράφια.

Με αυτά  έφτιαχναν υφάσμα-

τα στον αργαλειό  και στη

συνέχεια  ρούχα, όπως  φου-

στάνια, τσακτσίρες,  κάπες,

ακόμα και σώβρακα  λιναρί-

σια  έφτιαξαν τότε  κάποιοι

αλλά τα εγκατέλειψαν  νωρίς

διότι  το ύφασμα  αυτό  δεν

ήταν κατάλληλο και τους δημι-

ουργούσε πρόβλημα.  Εκτός

όμως απ΄ τα  αργαλίσια  οι

γυναίκες  έφτιαχναν  και  χει-

ροποίητα  μάλλινα  ρούχα

πλεκτά  με τις βέργες ,  όπως

φανέλες,  μεσοφούστανα,

κάλτσες  και άλλα.

Οι άντρες  του χωριού  τα

ρούχα  τους  τα  έραβαν στην

Άρτα .Εκεί  υπήρχαν  ράφτες

.Ένας  απ΄ αυτούς  στον

οποίο  πήγαιναν  σχεδόν όλοι

οι χωριανοί μας ήταν ο

Παπαρούνης. Ο Παπαρούνης

έραβε παντελόνια, πουκάμι-

σα, σώβρακα  και άλλα διά-

φορα .Το ράψιμο  γινόταν  επί

τόπου .Με το που  πήγαινες

το ύφασμα και έδινες την

παραγγελία,  μέσα  σε  μια

ώρα  έραβε το παντελόνι, το

έπαιρνες έτοιμο και έφευγες.

Από τους άνδρες του χωριού

μας  εκείνη την εποχή  κανέ-

νας δεν φόραγε  κουστούμι

μάλλινο,  όπως επίσης  κανέ-

νας  δεν  φόραγε  παλτό

από  βιομηχανικό ύφασμα.

Ελάχιστοι  ήταν  τότε  αυτοί

που φόραγαν  παλτό μακρύ

το οποίο ήταν από μάλλινο

αργαλίσιο δίμιτο ύφασμα.

Κάποιοι άλλοι,  ελάχιστοι  και

αυτοί,  φόραγαν  στρατιωτικές

χλαίνες  που είχαν οι ίδιοι απ΄

το στρατό ή τις  αγόραζαν

από τα  διάφορα  παλιατζίδι-

κα  της Άρτας,  τις οποίες στη

συνέχεια άλλοι τις  φόραγαν

ως είχαν  ενώ άλλοι  τις έβα-

φαν.

Το  χειμώνα  οι άνδρες συνή-

θως φόραγαν κάπες, δηλ

χοντρό πανωφόρι  από

αργαλίσιο  ύφασμα  με  μαλλί

γίδας  ή  τραγόμαλλο, όπως

το έλεγαν . Οι κάπες  ήταν

δυο ειδών .Ήταν  οι  κάπες  οι

επίσημες  και τα κοντοκάπια.

Οι επίσημες κάπες ήταν

σταυρωτές  στις οποίες  πρό-

σθεταν  αγοραστά γαϊτάνια

κεντημένα με στολίδια  . Ήταν

μακριές  ή και πιο κοντές με

μανίκια μέχρι τον αγκώνα ή

και αμάνικες. Αυτές τις κάπες

τις φόραγαν  στην εκκλησία

και στις γιορτές. Τα  κοντοκά-

πια τα  φόραγαν  στην καθη-

μερινότητα στα χωράφι , στο

λόγγο που βόσκαγαν τα γίδια

και όπου αλλού .Οι κάπες

στην ύφανσή  τους  ήταν

χοντρές και με αυτές προφυ-

λάσσονταν  από  το κρύο και

τη βροχή  διότι  το νερό όταν

έπεφτε επάνω  στο σκληρό

γιδίσιο  τρίχωμα  γλύστραγε

και δεν προχώραγε μέσα .Το

ράψιμο  της κάπας  δεν ήταν

εύκολο  διότι  το ύφασμα ήταν

χοντρό και  γινόταν από  ειδι-

κούς  τεχνίτες οι οποίοι  ήξε-

ραν  πώς να ενώσουν τα κομ-

μάτια για να  την ολοκληρώ-

σουν  . Ένας  τεχνίτης  τότε

ήταν στην Μεγάρχη όπου εκεί

πήγαιναν όλοι  οι χωριανοί

μας. Πρέπει  επίσης να  ανα-

φέρουμε ότι στο χωριό μας

κάποιοι από τους μεγαλύτε-

ρους  τότε  φόραγαν φουστα-

νέλες  και  τσαρούχια ενώ

δεν ήταν λίγοι  και  αυτοί που

φόραγαν  σκούφιες  μαύρες.  

Ας δούμε όμως πώς ντύνο-

νταν  και οι γυναίκες. Οι

γυναίκες    αγόραζαν και

αυτές  υφάσματα, όπως  και

οι  άντρες, τα οποία στη συνέ-

χεια  έδιναν για ράψιμο  στις

μοδίστρες. Έτοιμα  φορέματα

όπως είναι  τα σημερινά που

πουλάνε  στα  μαγαζιά δεν

υπήρχαν. « Εμείς τότε  ήμα-

σταν κοπέλες, έλεγε η μάνα

μου η Σαββούλα . Ψώνζαμε

υφάσματα  απ’ τα  Οβρέικα

(Εβραϊκά) μαγαζιά στην Άρτα.

Εκεί αγοράζαμε κάνα  φτη-

νούτσικο λουλουδιαστό ντρίλι

ή κάνα τσιτάκι και έφνιαχναμ

φουστάνια.  Αυτά τα  φουστά-

νια τα  φόραγαμ  μοναχά

στην εκκλησία  στις γιορτές

και σε κάνα  πανηγύρι». Στο

χωριό μας την περίοδο της

κατοχής  ήταν τρείς  μοδί-

στρες στις οποίες συνήθως

πήγαιναν τότε  οι συγχωρια-

νές μας. Ήταν η Ρίνα του

Γεώργου της Νικόλαινα

(Ειρήνη Γεωργ. Κασσελούρη),

η Παπαλέξαινα (Όλγα Αλεξ.

Κασσελούρη και η  Αγγελική

Ευάγγ. Τριαντάφυλλου ( συζ.

του Βαγγέλη της

Φώταινας).Οι μοδίστρες του

χωριού είχαν χειροκίνητες

επιτραπέζιες  ραπτομηχανές

οι οποίες  λειτουργούσαν  με

μανιβέλα .Η μανιβέλα είναι

μοχλός τον οποίο γύριζαν με

το χέρι  και η περιστροφή  της

έθετε τη μηχανή σε λειτουργία

και στη συνέχεια τα γάζωναν.

Εκτός όμως  από τα  ρούχα

με αγοραστά υφάσματα  σχε-

δόν  όλες οι  γυναίκες  του

χωριού μας στο καθημερινό

ντύσιμο φόραγαν μεσοφού-

στανα τα  οποία  έφτιαχναν

με  μάλλινο    ύφασμα  που

ύφαιναν  στον αργαλιό  ή  και

πλεκτό  στο χέρι με τις βέρ-

γες. Τα  μεσοφούστανα  ήταν

μακριά  μέχρι  κάτω από  τα

γόνατα και  έφταναν μέχρι τη

μέση  ενώ  απ’ εκεί και πάνω

είχαν  τιράντες. Θυμάμαι και

εγώ  πολύ αργότερα  κάποιες

γυναίκες  του χωριού που

φόραγαν  αυτά τα μεσοφού-

στανα. Επίσης  οι γυναίκες

φόραγαν  ζακέτες, φανέλες

και  διάφορα  άλλα  μάλλινα

αργαλίσια ή  πλεκτά  που

έφτιαχναν οι ίδιες .

ΥΠΟΔΗΣΗ

Ας έλθουμε όμως  και στην

υπόδηση όπου και εδώ  τα

πράγματα  δεν ήταν  καλύτε-

ρα. Την  περίοδο της κατοχής

σχεδόν  όλοι  στο χωριό μας

ήταν    ξυπόλητοι,  άντρες,

γυναίκες  και  παιδιά  .

Παπούτσια  δεν είχε ο κόσμος

τότε  να  φορέσει , ή και αν

φόραγαν μερικοί, αυτά ήταν

παλιά,  τρύπια και μπαλωμέ-

να απ’ όλες τις μεριές.

Μερικοί  δε από τους μεγαλύ-

τερους  φόραγαν τσαρούχια

τα οποία και  αυτά  ήταν τρύ-

πια και μπαλωμένα. Ωστόσο

όμως υπήρχαν και εξαιρέσεις.

Κάποιοι    φόραγαν  παπού-

τσια  όπως τα ξέρουμε σήμε-

ρα  και αυτοί  ήταν  κυρίως  οι

νέοι και οι  κοπέλες  της

παντρειάς.  Αυτοί  τα φόρα-

γαν μόνον  στην  εκκλησία ,

στις γιορτές  και στα πανηγύ-

ρια και τούτο  για  να  έχουν

διάρκεια μην τους χαλάσουν

νωρίς, ενώ τον υπόλοιπο

καιρό  κυκλοφορούσαν  και

αυτοί  ξυπόλυτοι όπως και οι

άλλοι. Το  θέμα της υπόδη-

σης  αποτέλεσε  μεγάλο αλλά

και  δυσεπίλυτο πρόβλημα

για τους χωριανούς μας.  Ο

κόσμος  τότε  πραγματικά

υπέφερε  και  η  ζωή  του

είχε  γίνει  πραγματικό μαρτύ-

ριο. Σε όλες  τις  καθημερινές

τους μετακινήσεις  μέσα και

έξω απ το χωριό όπως στα

χωράφια , στις λάκες  ή  μέσα

στο λόγγο εκεί που  βόσκα-

ναν τα γίδια, παντού  περπά-

ταγαν  ξυπόλητοι . 



Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

Antonis Siakas
Hair Stylist

Λ. Παπάγου & Παιανίας 11
Ζωγράφου

Τηλ. 210.7754198
Κιν. 6974.071434

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος  2014

Ηλίας Οικονόμου - Κομπότι
Τηλ. 26810.65960 

33
 Συνέχεια από σελ.2
Ξυπόλητοι επίσης  πήγαιναν    και την

Κυριακή  στην εκκλησία.  Ακόμα  και σε

μακρινές αποστάσεις  όταν κατέβαιναν

να πουλήσουν ξύλα  στα χωριά του

κάμπου ή στην Άρτα  δεν είχαν

παπούτσια να φορέσουν.  Τα πράγμα-

τα όμως  ήταν χειρότερα  όταν περπά-

ταγαν  μέσα  στα χωράφια  ή  μέσα

στο λόγγο  όπου  εκεί είχαν  να αντιμε-

τωπίσουν  πλήθος  από  αγκάθια τα

οποία  φύτρωναν  παντού .

Κολλιτσίδες, τσαρπνιές,  βάτα  αλλά και

πάσης  φύσεως  άλλα  αγκάθια  έβρι-

σκες  μπροστά σου  τα οποία όπου

και να πάταγες σου  τρύπαγαν τα

ποδάρια.  Εκτός όμως απ  τα αγκάθια

ήταν  και τα μικρά χαλίκια  που πάτα-

γαν  τα οποία  προκαλούσαν πόνο

αλλά  και  οι  πέτρες στις  οποίες

τσούγγριζαν οι  άκρες  των ποδιών και

τους  δημιουργούσαν πληγές. Για να

απαλύνουν  δε  τον  πόνο  από τις

πληγές  και τα τρυπήματα  έσβηναν

κάρβουνα με νερό  και έβαζαν τα πόδια

πάνω στον αχνό. Σαν να μην έφταναν

όμως  όλα  αυτά  εδώ  είχαν να αντιμε-

τωπίσουν και τις καιρικές  συνθήκες,

το κρύο, τη βροχή τη ζέστη, όπου εκεί

τα πράγματα  δυσκόλευαν περισσότε-

ρο .Το δέρμα από  κάτω  στις πατού-

χες  ( πέλμα) των  ποδιών,  όπως ήταν

γυμνό και  από το πολύ    τρόχισμα

που  ακούμπαγε  στο έδαφος,  σκλή-

ραινε  και  γινόταν  πετσί,    με αποτέ-

λεσμα  να  παρουσιάζει  σκασίματα  με

ρωγμές. Τα  προβλήματα όμως  δεν

σταμάτησαν εδώ,  συνεχίστηκαν  και

αργότερα  , μεταπολεμικά  , όταν  άρχι-

σαν να φοράνε παπούτσια  και τούτο

διότι  τα πόδια  είχαν χάσει  το  αρχικό

τους  σχήμα και ήταν δύσκολο να προ-

σαρμοστούν στα  καινούργια  παπού-

τσια τα οποία ήταν τυποποιημένα  με

καλαπόδια με αποτέλεσμα  να  τους

δημιουργούσαν  κάλους  και  έτσι πάλι

να υποφέρουν.  Πολλοί  τότε στο χωριό

προκειμένου  να βρουν    λύσεις  στο

πρόβλημα  επινόησαν  διάφορους

απλούς και  πρακτικούς  τρόπους.

Έφτιαχναν  από  μόνοι τους  αυτοσχέ-

δια  παπούτσια  χωρίς να διαθέτουν τα

απαραίτητα  εργαλεία .Τα  παπούτσια

αυτά  τα έφτιαχναν  από  τομάρια  γου-

ρουνίσια και  τα ονόμαζαν ζγαρόνια ή

γουρνοπάπουτσα. Τα  ζγαρώνια δεν

ήταν ολοκληρωμένα παπούτσια,  το

δέρμα τους  ήταν σκληρό  και  δεν

ήταν  το  πλέον κατάλληλο.  Τα ζγαρώ-

νια  τα έφτιαχναν    με τον εξής  απλό

τρόπο.  Έπαιρναν  τα  γουρουνίσια

τομάρια,  τα  τέντωναν  και τα έβαζαν

στον ήλιο  να  ξεραθούν  ώστε  να

γίνουν επίπεδα . Στη  συνέχεια    πάτα-

γαν  πάνω με το πόδι,    έπαιρναν τις

διαστάσεις  και  πίστρωναν  το  φύλλο

απ το  δέρμα  γύρω –γύρω    προς τα

πάνω  και το  σούφρωναν  περνώντας

μέσα  από τρύπες  που έφτιαχναν

τομαρίσιες    λωρίδες και  κατόπιν  τα

έκοβαν. Τα  ζγαρώνια  δεν  είχαν

σόλες  και  το δέρμα  όταν έρχονταν σε

επαφή  με το  χώμα  τρίβονταν  εύκολα

και  τρύπαγαν και  ως  εκ τούτου  δεν

είχαν μεγάλη διάρκεια. Επί πλέον δε

τα  γουρουνίσια τα  τομάρια  δεν επαρ-

κούσαν για να φτιάχνουν ζγαρώνια.

Άλλοι τότε επινόησαν άλλους τρόπους.

Κατασκεύαζαν  σόλες από    πλατανί-

σιο  ξύλο και  στη συνέχεια  από  την

πάνω μεριά  τοποθετούσαν  λωρίδες

από  δέρμα  ή και  από μουσαμά,  τις

οποίες  κάρφωναν  δεξιά και αριστερά

στη σόλα. Ο θειος μου  ο  Δημήτριος

Κων/νου  Μάλλιος,  δάσκαλος τότε του

χωριού μας,  μου έλεγε. «Ο κόσμος

ήταν πάμφτωχος. Σχεδόν  όλοι στο

χωριό  περπατούσαν  ξυπόλυτοι. Η

κατάσταση  που αντίκριζε κανείς ήταν

άθλια και  σου προκαλούσε στενοχώ-

ρια, λύπη και συμπόνια. Κάποτε ένας

συγχωριανός είχε αγοράσει ένα ζευγά-

ρι τσαρούχια κατακαίνουργα. Για να  τα

κάνει οικονομία  μην  του  χαλάσουν

νωρίς τα φόραγε  ένα  ένα  και  εναλ-

λάξ  στο ένα  ή στο άλλο πόδι , δεν  τα

φόραγε  και τα δυο μαζί. Θυμάμαι

όταν ερχόταν στην εκκλησία  τη μια

Κυριακή  φόραγε το ένα  τσαρούχι στο

ένα πόδι  και στο άλλο  ήταν  ξυπόλυ-

τος ενώ την άλλη Κυριακή  συνέβαινε

το αντίστροφο. Δηλαδή  έρχονταν στην

εκκλησία  με  ένα τσαρούχι, ενώ  πολ-

λοί  άλλοι  πήγαιναν στην  εκκλησία

χωρίς παπούτσια».

ΣΤΕΓΑΣΗ

Όλα τα σπίτια στο χωριό μας  ήταν  κτι-

σμένα με πέτρες. Οι κατασκευές  που

έκαναν τότε  ήταν απλές αλλά και

γερές. Τις  πέτρες  που  χρησιμοποιού-

σαν  τις έβγαζαν  από  τη περιοχή  του

χωριού  μας. Πριν όμως  τις χρησιμο-

ποιήσουν  για να  κτίσουν τις  διάλε-

γαν. Οι καλές πέτρες  ήταν  οι  γαλαζί-

θρες  (γαλάζιου χρώματος) οι οποίες

ήταν πιο σκληρές αλλά  και αισθητικά

πιο καλές  από τις άλλες. Το πάχος του

τοίχου έφτανε γύρω  στους 80

πόντους. Οι διαστάσεις των σπιτιών

ήταν  μικρές,  το πολύ  50  μέχρι 60

τ.μ.Το  κτίσιμο  γινόταν  από ειδικούς

μαστόρους  τεχνίτες  οι  οποίοι  τοπο-

θετούσαν τις πέτρες σταυρωτά για να

δέσει  ο  τοίχος ενώ το  γέμισμα στα

κενά που δημιουργούνταν  ανάμεσα

γίνονταν  με  λάσπη  από χώμα. Όταν

ολοκληρώνονταν το κτίσιμο  έφτιαχναν

το σκελετό της σκέπης .Πρώτα  έφτια-

χναν την  καβαλαριά,  όπως την έλε-

γαν,  με χοντρά  πελεκημένα  ματέρια

(μαδέρια) που έκοβαν  από το δάσος

της περιοχής μας  πάνω στην  οποία

στήριζαν όλη την υπόλοιπη  κατα-

σκευή. Πάνω  στα  ματέρια  κάρφωναν

τα πέταβρα. Τα  πέταβρα  ήταν  σχιζά-

ρια  από σκληρούς  κορμούς  δέντρων

πελεκημένα  με τσεκούρι  σε σχήμα

πλακέ  και  μήκους περίπου ένα με

ενάμισι  μέτρο. Τα κάρφωναν  δίπλα

δίπλα  παράλληλα  αλλά και  πυκνά

μεταξύ τους  ώστε να καλύπτουν  όλη

τη σκεπή  ενώ πάνω τοποθετούσαν

τις πλάκες με τέτοιο τρόπο ώστε να

δένουν μεταξύ τους αλλά  ταυτόχρονα

να πιάνουν  τις  σταλαγματιές  του

νερού να μην μπαίνουν  μέσα  στο

σπίτι. Όλα  τα  σπίτια  του χωριού

ήταν σκεπασμένα  με πέτρινες  πλά-

κες. Κανένα σπίτι  δεν  ήταν  σοβατι-

σμένο  ούτε εσωτερικά  ούτε εξωτερικά

με άμμο,  ασβέστη  και  τσιμέντο  όπως

είναι τα  σημερινά . Οι τοίχοι  των  σπι-

τιών  εσωτερικά  ήταν αλειμμένοι  με

λασπόχωμα. Το άλειμμα  γίνονταν με

τα χέρια. Αλειμμένα  με λασπόχωμα

ήταν και τα δάπεδα. Όταν  πέρναγαν

το πρώτο χέρι,  στη λάσπη  πρόσθεταν

άχυρο και  αγελαδίσια  κοπριά. Τους

τοίχους δε τους  έβαφαν ως εξής.

Έπαιρναν  μελίστα  χρώματος  εκρού,

την έτριβαν  μέσα στο νερό  και έκαναν

ένα αραιωμένο μείγμα. Στη συνέχεια

βούταγαν  μια  σκούπα  χλωρή ρικίσια

και  κατάβρεχαν  τον  τοίχο  , χωρίς η

σκούπα να έλθει σε επαφή. Κεραμίδια

δεν είχε  κανένα σπίτι στο χωριό .

Έξάλλου  οικοδομικά υλικά  αγοραστά,

όπως σίδερα, τσιμέντα,  κεραμίδια  κλπ

, δεν έφταναν  στο χωριό μας

.Δημόσιος δρόμος  για  τη  μεταφορά

τους  δεν υπήρχε, αλλά ο κόσμος δεν

είχε  κιόλας να αγοράσει. Όλα τα σπίτια

ήταν ισόγεια  με  ένα,  το πολύ  δυο

δωμάτια .Τα  δωμάτια χωρίζονταν εσω-

τερικά με  τζιατμάδες. Οι  τζιατμάδες

ήταν κατασκευασμένοι  με  λεπτά ξύλι-

να  λούρια καρφωμένα σε κάθετα  ξύλι-

να δοκάρια  που έπιαναν από το δάπε-

δο  μέχρι τα ματέρια.Τα λούρια τα  κάρ-

φωναν  παράλληλα μεταξύ τους και

από  τις δυο πλευρές των δοκαριών .

Ενδιάμεσα  το  κενό που δημιουργείτο

το  γέμιζαν  με  σουρούπες    (θαμνώ-

δη  ρίκια ) και μικρές πλακέ  πέτρες .

Κατόπιν τους άλειφαν με λασπόχωμα.

Αρκετά  σπίτια τότε    ήταν  κτισμένα

σε επικλινές έδαφος  και είχαν κατώγια.

Τα κατώγια ήταν ημιυπόγειοι χώροι και

εξυπηρέτησαν  ανάγκες  πάσης  φύσε-

ως .Άλλοι  κοιμόταν  μέσα σε αυτά ,

άλλοι  έβαζαν  γεωργικά εργαλεία,

αμπάρια  ,τον αργαλειό  ενώ  πολλοί

το χειμώνα  όταν έκανε  κρύο  στέγα-

ζαν μέσα  και  ζώα τους , όπως  άλογα,

μουλάρια , γαϊδούρια,  γίδια  πρόβατα

και  κότες. Τα μεσάνυχτα  δε ακούγο-

νταν  τα  χλιμιντρίσματα και τα βελά-

σματα απ τα ζώα  που  δεν τους άφη-

ναν σε ησυχία. Εκτός  απ’ τα  κατώγια

το  χειμώνα  όταν  έκανε  πολύ κρύο

κάποιοι    έβαζαν  ακόμα  και  μέσα στο

σπίτι  καμιά  μανάρα  γίδα  ή προβατί-

να ( μανάρια έλεγαν τα  καλοταϊσμένα

ζώα που είχαν  αυξημένη παραγωγή

γάλακτος ) ή  και  κότες που κούρνια-

ζαν  επάνω στα μαδέρια της σκεπής  ή

και  πάνω στα αμπάρια .

Οι  ελλείψεις των σπιτιών    ήταν

πολύ  μεγάλες,  ο δε εσωτερικός  οικια-

κός εξοπλισμός  ήταν  σχεδόν ανύπαρ-

κτος.Τα περισσότερα σπίτια  δεν είχαν

ταβάνια  και  εσωτερικά  φαίνονταν

όλος  ο σκελετός της σκεπής, ο οποίος

μάλιστα  ήταν  κατάμαυρος  απ΄ την

κάπνα που έβγαζαν τα τζάκια .

Πατώματα  και ταβάνια  είχαν  ελάχιστα

σπίτια  και  αυτά  μόνο  στο  ένα

δωμάτιο. Τα παράθυρα  ήταν  χωρίς

τζάμια    με σκέτα  παραθυρόφυλλα. Το

χειμώνα  ο κρύος  αέρας  έμπαζε  από

παντού  και όχι μόνο από τα παράθυρα

αλλά  και  απ  όλες  τις φερνάδες  της

σκεπής. Όταν  μάλιστα  έκανε κάνα

ψοφόκρυο  τα πράγματα  ήταν δύσκο-

λα διότι τα τζάκια δεν  μπορούσαν να

ζεστάνουν όλο το σπίτι.  Πιατοθήκες

είχαν ελάχιστα  σπίτια . Τα μεγάλα

σκεύη, όπως  ταψιά,  κατσαρόλες,  ή

τεντζερέδια πολλοί  τα κρέμαγαν  στους

τοίχους σε βελόνες  ή τα  τοποθετού-

σαν  σε κάποια άκρη  του σπιτιού  ενώ

κάποιοι  άλλοι  είχαν    παραθύρες  (

εσοχές στους τοίχους) όπου τα  έβαζαν

εκεί. Τα  αγγιά  (οικιακά σκεύη) όταν τα

έπλεναν  τα  τοποθετούσαν  γυρισμένα

ανάποδα  έξω στην μάντρα πέρα –

πέρα    πάνω στα πεζούλια  για να

στραγγίξουν, ενώ  κάποιοι  άλλοι τα

αφήναν ουτεκεί. Καρέκλες  και τραπέ-

ζια δεν είχε κανένα σπίτι στο χωριό.

Έφτιαχναν πέτρινα  πεζούλια  δεξιά και

αριστερά στο τζάκι  κολλητά στον τοίχο

όπου εκεί κάθονταν ή  τοποθετούσαν

διάφορα  αντικείμενα  οικιακής χρήσης.

Από την πάνω μεριά  στα πεζούλια  και

δεξιά και  αριστερά στο τζάκι  είχαν

μπολίτσες ή  παραθύρες, όπως τις έλε-

γαν, στις οποίες τοποθετούσαν  διάφο-

ρα μικροπράγματα. Μέσα  στα σπίτια

είχαν επίσης  τα  μπαούλα  , το γιούκο

με τα ρούχα  ενώ πολλοί  είχαν και  τα

αμπάρια.  Κρεβάτια για να κοιμούνται

δεν είχε κανένα σπίτι στο χωριό .Ο

κόσμος τότε  κοιμόταν καταγής  σε

ψάθες πάνω στις οποίες  έστρωναν

σαϊσματα  ενώ άλλοι  έφτιαχναν  στρώ-

ματα από  χεράμια  γεμισμένα  με

άχυρο ή ροκόφυλλα .  Πιζάμες  δεν

φόραγε κανένας στο χωριό. Ο κόσμος

κοιμόταν με τα ίδια  τα  ρούχα  που

φορούσε καθημερινά.  

Όλα  τα    σπίτια  απ΄  έξω  είχαν

μάντρες  (αυλές) . Περιμετρικά  στο

χώρο  της μάντρας έκτιζαν  πέτρινα

πεζούλια  όπου  το ύψος έφτανε  το

μισό μέτρο με εξήντα πόντους. Ο φωτι-

σμός τα βράδια  γινόταν με λυχνάρια

και  ήταν  πάρα πολύ χαμηλός. Τα

λυχνάρια ήταν  μεταλλικές λάμπες

πετρελαίου  σε σχήμα  κώνου και  στη

κορυφή  από μια τρύπα έβγαινε  το

φυτίλι  το  οποίο  άναβαν.Το  χειμώνα

δε  για  να αυξήσουν το  φωτισμό  χρη-

σιμοποιούσαν  δαδιά που άναβαν στο

τζάκι. Όλα τα σπίτια  είχαν  χωματένι-

ους φούρνους για να  ψήνουν το  ψωμί

.

Πολλές  οικογένειες  στο χωριό  είχαν

πρόβλημα    στέγασης,  όχι μόνο στην

κατοχή αλλά  και πριν  και  μετά από

αυτή, και αυτό γιατί  η κατασκευή  των

σπιτιών  αποτελούσε  κόστος στο

οποίο  πολλοί δεν  μπορούσαν να

ανταποκριθούν. Έτσι  τότε  παρατη-

ρούνταν  συχνά το φαινόμενο όπου σε

ένα  σπίτι  έμεναν  δυο και τρεις  οικο-

γένειες μαζί. Αυτό  συνέβαινε συνήθως

όταν κάποιοι  πάντρευαν  τα παιδιά

τους  τα οποία  μέχρι να αποκτήσουν

το δικό τους σπίτι  συνοικούσαν  μαζί

τους.  Πρέπει  επίσης  να αναφέρουμε

ότι στην διαδικασία της  κατασκευής

των  σπιτιών  οι συγχωριανοί μας  βοη-

θάγανε  ο ένας  με το άλλον    και μάλι-

στα  αφιλοκερδώς. Υπήρχαν δε περι-

πτώσεις όπου δεκαπέντε  είκοσι  άτομα

όλοι  μαζί  βοηθούσαν  στο να  κουβα-

λάνε  πέτρες  καθώς και στις υπόλοι-

πες εργασίες. Στο χωριό μας τότε

υπήρχαν  και πάρα  πολύ φτωχές

οικογένειες  οι οποίες δεν είχαν σπίτια

και  έμειναν μέσα  σε καλύβες. Αυτές

δεν  ήταν  παραπάνω από  δέκα. Οι

καλύβες  ήταν  φτιαγμένες  μέσα στο

χωριό και  ήταν  στεγασμένες  με βριζί-

σια  στέη  και αλειμμένες μέσα και έξω

με λασπόχωμα. Είχαν  δε δυο  τρία

μικρά  παραθυράκια  που έκλειναν με

ξύλινα παραθυρόφυλλα.  Αργότερα

όμως σε βάθος χρόνου  τα πράγματα

άλλαξαν και  εξέλειψαν  αυτές.

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο με το

κεφάλαιο «Ο ρόλος της

Φωτεινιώτισσας τα πέτρινα χρόνια της

κατοχής». 

Για επικοινωνία τηλ. 2109650715 –

2102404391 – 6944347133 
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Τ α  μ έ λ η  μ α ς Δεκάλογος Μέλους
Πληρώνω τα
20 € και Θέλω

Α. Διαφάνεια
1. Οι 5 του Δ/Σ να γνωρίζουν τον

αριθμό των τριπλότυπων
μπλοκ που κυκλοφορούν σε

κάθε διαχειριστική περίοδο.

2. Οι 5 του Δ/Σ να ενημερώνο-

νται από την τριμηνιαία έκθεση

του Ταμία.(άρθρο 15ο)

3. Οι 5 του Δ/Σ στο τέλος της
διαχειριστικής περιόδου σε

συνεδρίαση προσθέτουν τα

έσοδα από τα μπλοκ, ελέγχουν

το βιβλίο ταμείου, ελέγχουν τις

αποδείξεις να είναι νόμιμες, βρί-

σκουν το σύνολο των αποδείξε-

ων και βρίσκουν το υπόλοιπο

που ο ταμίας το δείχνει σε λογα-

ριασμό τραπέζης ή σε μετρητά.

(άρθρο 15ο)

4. Ο εισπράκτορας πληρώνει

πρόστιμο δεκαπλάσιο της από-

δειξης που όφειλε να κόψει.

Β. Αξιοπρέπεια
5. Όποιος εργάζεται για μένα να

πληρώνεται με τις τρέχουσες

τιμές. Κανείς να μην εργάζεται

τζάμπα. Για την εργασία του

αυτή επιπλέον να δέχεται και

τιμές ανάλογες.

6. Το Δ/Σ να παίρνει τα βασικά

του έξοδα – βενζίνη, τηλέφωνο

– στο τέλος κάθε διαχειριστικής

περιόδου που θα ανέρχονται στο

50% του ετήσιου πλεονάσματος.

Γ. Κυριαρχία
7. Το αποθεματικό κεφάλαιο θα

χρησιμοποιείται μόνο για από-

κτηση περιουσίας του φορέα: 

•  Ιδιόκτητο γραφείο για το

αρχείο

•   Αλώνι για τελετές 

8. Συνεργαζόμαστε με κάθε

φορέα ισότιμα, χωρίς να θίγονται

τα συμφέροντά μας.

9. Το Δ/Σ είναι ισχυρότερο από

κάθε μεμονωμένο μέλος.

10. Σε διάλυση του Συλλόγου η

Γενική Συνέλευση κρίνει την τύχη

του. 

(Μία πρόταση: Αλέξανδρος

Φελέκης)

1 Αγγέλη Αικατερίνη Χρήστος

2 Βλαχοπάνου Φωτεινή Σπυρίδων

3 Γεωργίου Αριστείδης Αλέξανδρος

4 Καραθάνος Ηλίας Χρήστος

5 Καραθάνος Χρήστος Ηλίας

6 Καρακώστα Ιεροφύλη Γεώργιος

7 Κασσελούρη Αθηνά

8 Κασσελούρη Bάια Βησσαρίων

9 Κασσελούρη Ελένη Κων/νος
10 Κασσελούρη Θεοδώρα Σταύρος

11 Κασσελούρη Κων/να Ιωάννης

12 Κασσελούρη Πηνελόπη Ευάγγελος

13 Κασσελούρη Σοφία Γεώργιος

14 Κασσελούρη Χριστίνα Ευριπίδης

15 Κασσελούρης Αργύριος Ευάγγελος

16 Κασσελούρης Γεώργιος Χρήστος

17 Κασσελούρης Ευριπίδης Κων/νος

18 Κασσελούρης Κων/νος Δημήτριος

19 Κασσελούρης Κων/νος Χρήστος

20 Κασσελούρης Νικόλαος Στέφανος

21 Κασσελούρης Σωτήριος Ηλίας

22 Κασσελούρης Τηλέμαχος Μάρκος

23 Κασσελούρης Χρήστος Γεώργιος

24 Κασσελούρης Χρήστος Κων/νος

25 Κασσελούρης Χρήστος Παντελής

26 Μάλλιος Θεοφάνης Χαρίλαος

27 Μάλλιου Αντιγόνη Δημήτριος

28 Μαλτέζου Μαρία Γεώργιος

29 Μαλτέζου Νικολίτσα Ιωάννης

30 Μασούρα Γεωργία Κων/νος

31 Μασούρα Φρειδερίκη Παναγιώτης

32 Νικολού Χριστίνα Αριστείδης

33 Ντασκαγιάννης Στέφανος Α.

34 Οικονόμου Ηλίας Κων/νος

35 Πανέτα Αικατερίνη Ηλίας

36 Πανέτα Θεοδώρα Βασίλειος

37 Πανέτας Άγγελος Ταξιάρχης

38 Πανέτας Δημήτριος Ηλίας

39 Πανέτας Κων/νος Δημήτριος

40 Πανέτας Παναγιώτης Δημήτριος

41 Πανέτας Σπυρίδων Λάμπρος

42 Σιάκας Βασίλειος Αντώνιος

43 Σιάκας Χρύσανθος Αντώνιος

44 Σιάκας Βασίλειος Φίλιππος

45 Σιάκας Δημήτριος Αντώνιος

46 Σιάκας Θεόδωρος Δημήτριος

47 Σιάκας Κων/νος Φίλιππος

48 Σιάκας Λεωνίδας Κων/νος

49 Τζουβάρα Μαρία Δημήτριος

50 Τριαντάφυλλος Βασίλειος Μιχαήλ

51 Τριανταφύλλου Βασιλική Κων/νος

52 Τριανταφύλλου Ελευθερία Ευάγγελος

53 Τριανταφύλλου Ελευθερία Ευάγγελος

54 Τριανταφύλλου Λευκοθέα Ευάγγελος

55 Τσιάπαλης Θεμιστοκλής Ανδρέας

56 Φελέκη Γεωργία

57 Φελέκη Σοφία Θεόδωρος

58 Φελέκης Αλέξανδρος Νικόλαος

59 Φελέκης              Θεόδωρος Χρήστος

60 Φελέκης         Χρήστος Θεόδωρος

   Oι χορηγοί, μοχλός προόδου
Μόνο μέσω χορηγών, είναι αλήθεια, μπο-

ρεί να έχουν μέλλον δραστηριότητες όπως
οι αγώνες. Και στα Φωτεινιώτικα, κάθε
χρόνο, από τις 12 έως τις 16 Αυγούστου
αγώνες γίνονται στο Φωτεινό.
Ζητάμε λοιπόν χορηγούς κι όχι μόνο
Φωτεινιώτες, επιχειρηματίες ή άτομα για τις
παρακάτω δραστηριότητες:
1. 150 € για τον ανώμαλο δρόμο. Ο πρώτος
70 €, ο δεύτερος 50 € και ο τρίτος 30 €.
2. 150 € για τις φανέλες και μπάλες των 2

ποδοσφαιρικών αγώνων.(40 φανέλες και 4
μπάλες)
3. 100 € για το ζευγάρι των νικητών του δια-
γωνισμού δηλωτής.
Οι επιθυμούντες μπορούν από τώρα να επι-
κοινωνούν με το σύλλογο στα τηλέφωνα:
α. 6945598597 (Θεόδωρος Φελέκης - ταμίας)
και
β. 6986119264 (Αλέξανδρος Φελέκης - πρόε-
δρος)
οι χορηγοί θα προβάλλονται, αν θέλουν.

61  Κασσελούρης    Στέφανος  Νικόλαος 

62  Χρονοπούλου   Ελένη       Νικόλαος

Αύγουστος 2015 στο Φωτεινό
12 Τετάρτη 8.00 : Αγώνας ανωμάλου δρόμου

1200 μ.

13 Πέμπτη 7.30 : Ποδοσφαιρικός αγώνας παί-

δων

13 « 10 : Θεατρική Παράσταση

14 Παρασκευή 5.00 : Διαγωνισμός Δηλωτής

14 « 7. 30 : Ποδοσφαιρικός αγώνας Παλαίμαχοι

– Νέοι

14 « 11.00 : Πάρτι Νέων

16 Κυριακή 10.30 : Φωτεινιώτικο αντάμωμα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Περιεχόμενα

Μερος Α΄:Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα

Άρθρον 1ον

Ιδρύεται σωματείον εν Φωτεινώ Άρτης υπό

την επωνυμίαν «Σύλλογος των απανταχού

Φωτεινιωτών» έχον έδραν το Φωτεινόν

Άρτης.

Άρθρον 2ον

Σκοποί του συλλόγου είναι: α) η πνευματι-

κή, ηθική και κοινωνική εξίσωσις των μελών

του. β) η σύσφιξις των αδελφικών μεταξύ

των σχέσεων, γ) η παντοειδής συμβολή εις

τον εκπολιτισμόν των κατοίκων της κοινότη-

τος Φωτεινού και δ) η συμμετοχή εις τας

εθνικάς και νομίμους τοπικάς εκδηλώσεις.

Οι ανωτέρω σκοποί θέλουν επιτευχθεί α)

δια διαλέξεων, μελετών, εκδρομών, εορτών,

χορών, αθλοπαιδιών, εράνων και παραστά-

σεων εις τας δημοσίας αρχάς. β) δι’ ιδρύσε-

ως βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, εντευκτη-

ρίου και λέσχης γ) δι’ εκδόσεως εφημερίδας

ή περιοδικού δ) δια της συνεργασίας μετ’

άλλων προσώπων φυσικών ή νομικών εχό-

ντων τους ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς

και ε) δια παντός ηθικού και νομίμου μέσου.

Άρθρον 3ον

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλος του σωματίου δύναται να εγγραφή δι’

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

παν ενήλικον φυσικόν ή νομικόν πρόσω-

πον, επιθυμούν όπως δια της συμμετοχής

του συμβάλλει εις την πραγματοποίησην

των ανωτέρω σκοπών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ

Άρθρον 4ον

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΕΙΣΦΟΡΑΙ

Έκαστον των μελών του σωματείου υπο-

χρεούται να καταβάλλη δια την εγγραφήν

του εφάπαξ δικαίωμα εκ δραχμών 100 του-

λάχιστον, έτι δε να πληρώνη ετησίαν συν-

δρομήν εκ δραχμών 100. Δι’ ητιολογημένης

γενικής αποφάσεως του διοικητικού συμ-

βουλίου λαμβανομένης δια πλειοψηφίας

των 2/3 των μελών του δύναται ν’ αυξηθούν

τα ως άνω ποσά του εφ’ άπαξ δικαιώματος

εγγραφής και της ετησίας συνδρομής εκά-

στου μέλους, ως και να επιβληθούν έκτακτοι

εισφοραί.

Άρθρον 5ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α) Έκαστον μέλος του σωματείου δικαιούται

να συμμετέχη εις τας εν γένει εκδηλώσεις

αυτού.

β)Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να απο-

χωρήσουν του συλλόγου, γνωστοποιούντες

τούτο εγγράφως προς το διοικητικόν συμ-

βούλιον.

γ)Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου εις τας

Γενικάς Συνελεύσεις έχουν όσα μέλη έχουν

εκπληρώσει τας προς το σωματείον οικονο-

μικάς υποχρεώσεις των. Δικαίωμα του εκλέ-

γεσθαι ως μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου έχουν τα δικαιούμενα συμμετο-

χής και ψήφου εις τας γενικάς Συνελεύσεις

μέλη, εφόσον έχουν εγγραφή ως τοιαύτα

τρεις τουλάχιστον μήνας προ της εκλογής.

Άρθρον 6ον

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

α)Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να

συμβάλλουν εις την πραγμάτωσιν των σκο-

πών αυτού, τηρούντα τον Νόμον, το παρόν

καταστατικόν, ως και τας αποφάσεις της

Γενικής Συνελεύσεως, έτι δε να εκπληρούν

τας προς το σωματείον οικονομικάς υπο-

χρεώσεις των.

β)Ειδικώτερον τα μέλη του σωματείου οφεί-

λουν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν

προθύμως πάσαν εργασίαν ανατιθεμένην

αυτοίς παρά της Γενικής Συνελεύσεως ή του

Διοικητικού Συμβουλίου ως και να προσέρ-

χωνται ανελλιπώς εις τας Γενικάς

Συνελεύσεις και τας λοιπάς συγκεντρώσεις

του σωματείου.

Παν μέλος το οποίον αντιδρά εις τας επι-

διώξεις και τους σκοπούς του σωματείου ή

παρεμβάλλει προσκόμματα εις την εκτέλε-

σιν αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ, ή η δια-

γωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστος

με την αξιοπρέπειαν και τα συμφέροντα του

σωματείου αποβάλλεται οριστικώς του

σωματείου συμφώνως προς τας διατάξεις

του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικος.

Εις περίπτωσιν της οριστικής αποβολής

δύναται ν’ ασκηθή η κατά το άρθρον 88 του

Αστικού Κώδικος προσφυγή.

Άρθρον 7ον

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του σωματείου καθορίζονται α) τα

δικαιώματα εκ της εγγραφής μελών β) τα

δικαιώματα εκ των μηνιαίων ή ετησίων συν-

δρομών των μελών γ) αι έκτακτοι εισφοραί

των μελών, αι επιβαλλόμεναι υπό του

Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρον 4

παρ. I του παρόντος και δ) τα εκ των

δώρων, κληρονομιών, εράνων ή εξ άλλων

πηγών νομίμως περιερχόμενα εις το σωμα-

τείον.

Άρθρον 8ον

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑ-

ΤΕΙΟΥ

α)Η διαχειριστική περίοδος του σωματείου

συμπίπτει προς το ημερολογιακόν έτος.

β) Κατ’ έτος συντάσσεται υπό του

Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται

προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν

Συνέλευσιν ο προϋπολογισμός του σωμα-

τείου εν ώ εμφαίνονται λεπτομερώς τα

έσοδα και αι δαπάναι αυτού.

γ) Εις την ετησίαν Τακτικήν Γενικήν

Συνέλευσιν υποβάλλεται υπό του

Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκρισιν ο

απολογισμός της διαχειρίσεως του παρελ-

θόντος έτους.

Άρθρον 9ον

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

Την διοίκησιν και διαχείρισιν του σωματείου

ασκεί το διοικητικόν συμβούλιον.

Άρθρον 10ον

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ-

ΟΥ

α) Το σωματείον διοικεί πενταμελές

Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτιζόμενον υπό

του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του

Γενικού Γραμματέως, του Ταμίου και ενός

Συμβούλου.

β) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνα-

τόν να εκλεγούν μόνον φυσικά πρόσωπα

μέλη του σωματείου.

γ)Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγεται υπό

της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω

19ω του παρόντος οριζόμενα επί διετεί

θητεία. Εξαιρετικώς η θητεία του εκλεγέντος

υπό των ιδρυτών προσωρινού Διοικητικού

Συμβουλίου λήγει άμα τη εγκρίσει του

παρόντος καταστατικού, οπότε τούτο λογίζε-

ται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν, υποχρεού-

μενον να συγκαλέση την πρώτην τακτικήν

Γενικήν Συνέλευσιν προς εκλογήν οριστικού

Διοικητικού Συμβουλίου εντός έξ μηνών

από της ως άνω εγκρίσεως του καταστατι-

κού.

δ)Το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός 15 ημε-

ρών από των αρχαιρεσιών συνέρχεται

εις πρώτην συνεδρίασιν μερίμνη του πλειο-

ψηφήσαντος μέλους αυτού και συγκροτεί-

ται εις Σώμα, εκλέγον μεταξύ των μελών του

τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον, τον

Γενικόν Γραμματέα και τον Ταμία.

ε)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύ-

νονται προσωπικώς και αλληλεγγύως δια

την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών των αι

οποίαι απορρέουν εκ του νόμου, του παρό-

ντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονι-

σμού και των αποφάσεων της Γενικής

Συνελεύσεως. Ταύτα όμως δεν ευθύνονται

δι’ απόφασιν ληφθείσαν εις συνεδρίασιν

καθ’ ήν δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διε-

φώνησαν εφ’ όσον η απουσία ή η διαφωνία

προκύπτει εκ των πρακτικών.

Άρθρον ΙΙον

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΙΟΥ

Το διοικητικόν Συμβούλιον διαχειρίζεται τα

εν γένει συμφέροντα του σωματείου, επιτη-

ρεί της λειτουργίας των γραφείων και του

προσωπικού αυτής, συντάσσει τον προϋπο-

λογισμόν και απολογισμόν και υποβάλλει

αυτούς προς έγγρισιν εις την Γενικήν

Συνέλευσιν και εκτελεί τας αποφάσεις της

Γενικής Συνελεύσεως, εν γένει δε έχει αρμο-

διότητα εφ’ οιουδήποτε θέματος όπερ δεν

έχει ανατεθεί ρητώς εις έτερον όργανον του

σωματείου. 
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Το  Δ .  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

1.Πρόεδρος
Αλέξανδρος

Φελέκης, φιλόλο-
γος, υπεύθυνος

εφημερίδας.

2. Αντιπρόεδρος
Κων/νος Πανέτας,
Αξ/κός Π.Ν, υπεύ-

θυνος αιμοδο-

σίας.

3. Γραμματέας 
Ηλίας Οικονόμου,
επιχειρηματίας,

υπεύθυνος
χορών.

4. Ταμίας
Θεόδωρος Φελέκης,

Ανώτερος Αξ/κός
Στρατού, υπεύθυνος

Μουσείου.

5. Μέλος 
Καρακώστα
Ερωφύλη, Δ.
υπάλληλος,
υπεύθυνη

Χορευτικού.

Κόστος Εφημερίδας
1 Τυπογραφείο 6 χ 85 ^ 510
2 Ταχυδρομείο 6 χ 70 ^ 420
3 Σελιδοποίηση 6 χ 30 ^ 180
4 Ταχυδρόμηση 6 χ 30 ^ 180
5 Δημοσ/φικά 6 χ 50 ^ 300
6 Διευθυντής 6 χ 30 ^ 180
7 Διευθύνσεις 6 χ 10 ^ 60
8 Είσπραξη: ^ 200
9 Μοίρασμα 6 χ 10 ^ 60

Σύνολο 2090

 ΖΑΧΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑ-
ΝΙΚΑ.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤ’   ΟΙΚΟΝ. ΚΟΜΠΟΤΙ   τηλ.6983012318

O Αρχαιολόγος
μας 

Ο Αρχαιολόγος της μελέτης του

Λαογραφικού Μουσείου

Φωτεινού – η κ. Αγγέλη είναι και

λαογράφος, εκτός από ιστορικός

και αρχαιολόγος – είναι ο

Αθανάσιος Αρκουμάνης.

Γεννήθηκε στην Άρτα και

μεγάλωσε στο πατρικό, απέ-

ναντι από το μίνι μάρκετ του

Μαγιάννη. Βασικές σπουδές

στο 6ο Δημοτικό και το 4ο

Λύκειο Άρτας και αρχαιολογία

και ιστορία της Τέχνης στην

Αθήνα. Καταγωγή από τις

Πηγές της Άρτας.

Πλούσια εμπειρία στην αρχαι-

ολογία. Εργάστηκε με συμβά-

σεις 18 χρόνια στην προϊστο-

ρική και κλασσική αρχαιολογία

της Άρτας-Πρέβεζας. Τρία

χρόνια (2003-2005) στο

Όρραον – απέναντι από τον

Αμμότοπο, όπου βρέθηκε κατοι-

κία διώροφη του 400 π.χ – φρό-

ντισε την επισκεψιμότητα του

αρχαιολογικού χώρου, ανοίγο-

ντας διαδρόμους και τοποθετώ-

ντας σήμανση και παγκάκια.

Συμμετείχε σε δεκαμελή ομάδα

εργασίας και έστησε το

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας.

Στο Φωτεινό ανέσκαψε 3 τάφους

ελληνιστικών και χριστιανικών

χρόνων με αρκετά ευρήματα

που δεν αποκλείεται να αποτε-

λέσουν μια από τις συλλογές

του δικού του Μουσείου.

Υπάλληλος

Ένας μόνιμος υπάλληλος. Αυτή

είναι η λύση για τον Σύλλογο

των Απανταχού Φωτεινιωτών

Άρτας. Αφού πλέον έχει μόνιμη

στέγη – το κτίριο του

Λαογραφικού Μουσείου, που

κατά το νόμο είναι φορέας λει-

τουργίας του, άρα και κύριος

των γραφείων του – μόνο ένας

υπάλληλος του χρειάζεται για

να δίνει τουλάχιστον την αίσθη-

ση της διάρκειας και όχι της

αυριανής αδρανοποίησης ή

διάλυσης.

Το πρόσωπο αυτό, με καλή

γνώση υπολογιστών και ξένης

γλώσσας και διαμονή στο

Φωτεινό, ει δυνατόν και σε ηλι-

κία όχι μεγαλύτερη των 40

ετών, θα επιμελείται των δρα-

στηριοτήτων και του Μουσείου

περιλαμβανομένου. Ο ρόλος

του Δ/Σ πλέον θα είναι να απο-

φασίζει μόνο.

Σήμερα όλη τη δουλειά αυτή

του μόνιμου υπαλλήλου καλού-

νται να την επωμιστούν εθελο-

ντές. Πώς να εξασφαλιστεί

κάποια εργασία – δραστηριότη-

τα, όταν κανένας δεν είναι υπο-

χρεωμένος να φέρει εις πέρας

και το παραμικρό; Και κυρίως

πως εξασφαλίζεται το αύριο

χωρίς μονιμότητα, έστω και

αυτή του ιδιωτικού τομέα; Όλοι

οι φορείς που θέλουν να έχουν

αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν

υπαλλήλους μόνιμους ή σχεδόν

μόνιμους. Τοπικά ή παραπέρα.

Α.Φ

Δεν σώζονται
Δύσκολα να σωθούν τα μνημεία του παρελθό-

ντος στο Φωτεινό. Τριάντα(30) αλώνια, είκο-

σι(20) πηγάδια - πολλά από την αρχαιότητα-

και περί τους δέκα χτιστούς φούρνους, άλλα

τόσα εικονοστάσια και το μοναδικό μονοπάτι

της Ελεούσας είναι αδιάψευστοι μάρτυρες

ζωής και τρόπου ζωής.

Οι αρχαιολόγοι που επιμελούνται της μελέτης

για την έκθεση του Λαογραφικού Μουσείου

Φωτενού-Ν. Σκουφά σκέφτονται να περιλά-

βουν όλα τα παραπάνω μνημεία, αφού αποτυ-

πωθούν σε χάρτη του Φωτεινού, στη μελέτη

της έκθεσης αντικειμένων του Μουσείου.

Και πέφτει η ευθύνη σε φορείς και άτομα να

επιμεληθούν για την υπόστασή τους και το

δρόμο επίσκεψής τους.

Η μεγάλη ευθύνη πέφτει στο Σύλλογο των

Απανταχού Φωτεινιωτών και στον Πρόεδρο του

Φωτεινού. Σε μέρες τόσο δύσκολες μια τέτοια προ-

οπτική φαντάζει πραγματικό θαύμα. Η ΣΑΤΑ, περί

τις 3.000 ετήσια τι να φτάσει να γίνει; Ο Σύλλογος

δεν έχει σταθερή βάση ύπαρξης και λειτουργικότη-

τας.

Μόνο μια γενικότερη συνεργασία μπορεί να δώσει 

γκρεμισμένο πηγάδι

κάποια ελπίδα σ’ αυτούς που ξεκινούν κάτι.

Καλύβα στην Ελεούσα

Προσφορά
90 βιβλία του πρόσφερε ο Ευριπίδης

Κασσελουρης στον Σύλλογο των

Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας για να

τα διαθέσει και να κρατήσει τα έσοδα

δικά του.

Είναι μια καλή χειρονομία και το

Διοικητικό Συμβούλιο τον ευχαριστεί

θερμά.
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Δωρεάν Οδοντίατρος

Έτρεχαν όλοι – πολύς κόσμος – από το

Φωτεινό και τα γύρω χωριά, τα Φελεκέικα

και την Άνωπέτρα να γλυτώσουν από τους

φρικτούς πόνους του δοντιού στον οδοντία-

τρο του Φωτεινού.

Το ιατρείο του ήταν η αυλή του σπιτιού του

και το χειμώνα η κάμαρη με την γωνιά και τα

στρωμμένα σαϊσματα από δω και από κεί

και τα καρεκλάκια στον πάτο. Το μόνο του

εργαλείο η δοντάγρια.

Ο Θωμάς Μασούρας, χρόνια πολλά – μπο-

ρεί και τριάντα – δεν είπε όχι σε κανέναν ό,τι

ώρα και να ήταν, ακόμα 2 ή 3 τη νύχτα, και

χωρίς το φως του ήλιου αλλά του λυχναριού.

Το σπίτι του άντεχε όλη την αναστάτωση και

τον ανθρώπινο πόνο. «Θυμάμαι», λέει ο γιος

του Φάνης, «ήρθε μια μέρα ο Βαγγέλη

Δήμος να βγάλει έναν τραπεζίτη και ούρλια-

ξε από τον πόνο και το δόντι ήταν δυνατό

και είχε δυο τσιατάλια. Ο Χρήστο Στράτος

ήρθε μια νύχτα μαζί με τρία παιδία του, τη

Μαρία, τον Παντελή και τον Κώστα. Φοβόταν

τον πονόδοντο. Όλοι ήμασταν στο πόδι».

Παράνομος οδοντογιατρός ο Θωμάς

Μασούρας θα τον κυνηγούσαν οι συνάδελ-

φοί του στην Άρτα. Ήταν πρακτικός και μπο-

ρεί να έβγαζε και κανα γερό δόντι αλλά ποτέ

δεν πήρε δεκάρα για την προσφορά του

αυτή.

Έγινε οδοντογιατρός γιατί ήταν ο κουρέας

του Φωτεινού. Και όπως συνηθιζόταν σαν

κουρέας που έπαιρνε 2 δραχμές για τους

μεγάλους και 1 δραχμή για τους μικρούς

απάλλασε τους πελάτες του και από

τον πόνο του δοντιού. Είχε τα σύνερ-

γα – ψαλίδι, χειροκίνητες μηχανές και

ξυράφια, πτυσσόμενα ή μη και το

άσπρο κάλυμμα – και το κουρείο στο

καφενείο του Νικόλα Πανέτα.

Ο έρωτάς του όμως ήταν τα μελίσ-

σια. 100 εγχώριες κυψέλες στα ξηρά-

κια προς το Μοιραδιά του έδιναν μέλι

καλό και κερί και τα πούλαγε κυρίως

στο Κομποτοσέλλαδο που είχε πολ-

λούς φίλους.

Πούλαγε στο Κομποτοσέλλαδο, αλλά και στο

χωριό και έργα τέχνης από το χέρι του: σκα-

λιστές κλίτσες, κουτάλες ξύλινες και σφρά-

σεις για τις λειτουριές. Άφησε σήμερα μαζί

με τα 5 του παιδιά – τη Βαρβάρα, τη

Λάμπρω, την Ελένη, τον Φάνη και τη

Φρειδερίκη – και τα 11 εγγόνια και 13 δισέγ-

γονα δυο μπαούλα σκαλιστά και χρωματι-

στά. Συζυγός του η Βασιλική Σπύρου από το

Διάσελο.

Από το 1906 Φωτεινιώτης ο Θωμάς

Μασούρας, γιος του Φώτη Μασούρα και της

Δήμητρας.

Σύλλογος των
Απανταχού
Φωτεινιωτών:
Δίχως παρόν και
δίχως μέλλον...

Ενώ η εφημερίδα, το χορευτικό και το Μουσείο φαίνεται να προ-

χωράνε, το Δ/Σ μένει στάσιμο και δείχνει κουρασμένο.

Ο πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Φελέκης δήλωσε πως «δεν έχει ούτε

παρόν ούτε μέλλον ο σύλλογος» και πρόσθεσε: «ο κ. Πανέτας

θεωρεί εμένα υπεύθυνο, χωρίς να κάνει τη δική του αυτοκριτική»

«Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο» αντικρούει ο αντιπρόεδρος κ.

Πανέτας, υποστηρίζοντας πως «η παρακμή οφείλεται στην

κρίση, στις αυξημένες ανάγκες των ανθρώπων που τους οδήγη-

σαν στην απομόνωση και τους απομάκρυναν από τον εθελοντι-

σμό.»

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα η ανάγκη για ανάκαμψη μοιάζει επιτακτι-

κή.

«Μόνο αν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μπορέσει να πάρει όλα

εκείνα τα διορθωτικά μέτρα μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη»

δήλωσε ο πρόεδρος.

«Χρειαζόμαστε μια καινούρια κίνηση, νέα παιδιά, φρέσκες ιδέες.

Έχουμε δείγματα» τόνισε ο αντιπρόεδρος.

Ελπίδα για το μέλλον φαίνεται τελικά να υπάρχει. Τόπος στα

νιάτα.

Santra Flexi

Ξεκίνησαν οι ενέργειες

Ομιλία: 28η Οκτωβρίου 2014.
6.00μ.μ

Στο Μουσείο Φωτεινού.

Θέμα: Το Μουσείο Φωτεινού και το μέλλον του.
θα παραστούν: ο Δήμαρχος Ν. Σκουφά
κ. Γιαννούλης Ευστάθιος και οι τοπικές αρχές.
Ομιλητές:

1. Θεόδωρος Φελέκης για το Δ/Σ του
Συλλόγου των Απανταχού
Φωτεινιωτών Άρτας.

2. Αθανάσιος Αρκουμάνης: Αρχαιολόγος
στη μελέτη της έκθεσης του Μουσείου

3. Ευαγγελία- Αικατερίνη Αγγέλη: Αρχαιολόγος, ιστορικός
και λαογράφος στη μελέτη της έκθεσης του Μουσείου.

Θα προσφερθεί μπουφές.

Ο Πρόεδρος του Δ/Σ
Αλέξανδρος Φελέκης

Η Ομιλία με θέμα το μουσείο του Φωτεινού πραγματοποίηθηκε με επιτυ-

χία. Οι συγχωριανοί μας αποδέχτηκαν το κάλεσμα και έδειξαν το ενδιαφέ-

ρον τους για την εξέλιξη τηςυπόθεσης του μουσείου στο χωριό. Όσοι παρα-

κολούθησαν την εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την εξέ-

λιξη του μουσείου, να θέσουν τα ερωτήματα τους αλλά και να τοποθετηθούν

πανω στο θέμα. Ο δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά οτι:<< αναμένουμε

εγκαίνια μέχρι τέλος του 2015>>.Ο κύριος Κώστας Πανέτας αντιπρόεδρος

του συλλόγου ανέφερε οτι: <<περιμένουμε ολοκληρωμένη μελέτη μέχρι το

Πάσχα>>.Όλοι οι ομιλήτες ζήτησαν τη βοήθεια όλων μας παρακαλώντας

μας για την εντατική συλλογή περισσοτέρων εκθεμάτων απο το χωριό ώστε

να είναι σωστή η μελέτη. 

Όσοι επιθύμουν να βοηθήσουν δίνοντας προσωπικά τους αντικείμενα στο 

μουσείο μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέ-

φωνα της πρώτης σελίδας στη σχετικη ανακοί-

νωση.
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Παραπολιτιστικά
(Από τον Α.
Φελέκη)

Με αγω-

γές, κατά

πληροφο-

ρίες, που

θα ξεπερ-

νούν τις

100.000 €

θα βρεθεί

αντιμέτω-

πο το νέο Δ/Σ του Συλλόγου των

Απανταχού Φωτεινιωτών που θα αναδει-

χτεί από τις εκλογές της 5ης Ιανουαρίου

2015. Κι αυτά για μη καταβολή δεδουλευ-

μένων παρελθόντων ετών.

Πολύ βοήθησε στις ποικίλες δραστηριότη-

τές του Συλλόγου η εφαρμογή απόφασης

του Δ/Σ να προχωράει σε πληρωμή αν δεν

έχει προσφορές (τζάμπα).

«δια χειρός…». Μια υπογραφή που μπαί-

νει σε κάθε έργο, είτε πρόκειται να κόψει

κάποιος βάτα ή να κάνει μια εκδήλωση ή

οτιδήποτε άλλο. Εάν όμως πληρώνεται

μπορεί να σβηστεί το «δια χειρός…» ;

Δίστασε το Δ/Σ στη συνεδρίασή του το

Σεπτέμβριο να ανάψει πράσινο φως για

πρόταση διήμερης εκδρομής -27, 28

Δεκεμβρίου- στα χιόνια στον Παρνασσό με

50 € το άτομο , για 45 άτομα ή 3-5

Ιανουαρίου 2015 (τριήμερο) για το χιονο-

δρομικό Μπάνσκο της Βουλγαρίας με 105

€ το άτομο στα 45 άτομα και 5νθήμερη για

Κρήτη 24-28 Ιουνίου 2015 με 190 € το

άτομο στα 45 άτομα. Μπορεί το θέμα να

επανέλθει αλλά και οι φίλοι των εκδρομών

μπορούν να οργανωθούν και να αποφασί-

ζουν τι και πότε θέλουν να κάνουν για την

εκδρομή τους.

Ευχαριστώ θερμά το μέλος μας γιατρό

Κων/νο Μάλλιο που ξαναθύμισε με την

επιστολή του παλιότερη πρότασή του για

την προμετωπίδα της εφημερίδας μας. Ο

προβληματισμός πάντα ωφελεί. Όλοι

ξέρουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται πραγματι-

κά αυτοί και προσπαθούν για το καλύτερο.

Σαν αιτία θα πρόβαλα την κρίση που τα

επηρεάζει όλα. Το ταμείο της εφημερίδας

αυτή τη στιγμή έχει ακριβώς όσα χρειάζο-

νται για τυπογραφείο και ταχυδρομείο για

τα δυο επόμενα φύλλα, δηλαδή 300

Ευρώ. Εάν με προσφορά δεν καλυφθούν

άλλα τόσα που χρειάζονται τα επόμενα

φύλλα του 2014 δεν θα κυκλοφορήσουν.

Σ’ αυτό το μέγα πρόβλημα περιμένουμε

προτάσεις όσοι ασχολούμαστε ακόμα με

την εφημερίδα. Διευθύντρια τώρα είναι η

Κατερίνα Αγγέλη, εγγονή της Βάγιας του

Βαγγέλη του Νικόλα.

Κάθε Διοικητικό Συμβούλιο είναι πετυχη-

μένο αν σχεδιάζει μακροχρόνια παρ’ ότι

έχει θητεία μικρόχρονη.

Κίνδυνος για το θέατρο στο Φωτεινό γιατί

δυο βασικοί συντελεστές του φανταροποι-

ούνται Νοέμβρη με Γενάρη, ο Ντίνος

Κασσελούρης και ο Στέφανος

Αναγνωστόπουλος.

Από τη θέση Πύργος, εντός Φωτεινού,

εφτά οικογένειες αναγκάζονται να μεταφέ-

ρουν τα σκουπίδια με αυτοκίνητο σε

κάδους στο κέντρο του χωριού, 500 περί-

που μέτρα ή με τα πόδια 200 περίπου

μέτρα και όποιος δεν διευκολύνεται πλη-

ρώνει, γιατί δεν έχει μπει κάδος κοντά

τους. Πάνω από χρόνο έχει το πρόβλημα

και λύση δεν έχει βρεθεί. «Δεν συμφωνούν

οι κάτοικοι για το πού θα μπει ο κάδος»

λέει ο Πρόεδρος Χάρης Μαλτέζος. Άλλες

πληροφορίες μιλάνε για δυσκολία του

απορριμματοφόρου του Δήμου Νικ.

Σκουφά να στρίψει στη θέση εκείνη. Η

λύση να κρεμιούνται οι τσάντες και να τις

παίρνουν οι υπάλληλοι με τα πόδια δεν

πέτυχε, παρ’ ότι εκείνοι ήρθαν στην αρχή

μια – δυο φορές.

Σε ύφεση η ένταση του ψάλτη στο

Φωτεινό μετά από δήλωση του Προέδρου

του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στη

δημοπρασία για το βακούφικο καφενείο

της 12-10-14 ότι η εκκλησία δεν έχει χρή-

ματα να ανταποκριθεί οικονομικά για να

φέρει ψάλτη από έξω από το χωριό, που

το κόστος θα έφτανε τα 300 Ευρώ το

μήνα, αφού τώρα που το κερί έφτασε να

τιμάται από πολλούς με 5 λεπτά δεν μπο-

ρεί να ανταποκριθεί καλά καλά ούτε στα

τωρινά των 110 Ευρώ.

Η δήλωση αυτή ξεκαθάρισε το τοπίο που

πριν πιστεύονταν ότι υπήρχε δυνατότητα

μεταβολής της κατάστασης και το συμβού-

λιο δεν αποφάσιζε.

Πάνω στο θέμα της σωστής και έγκαιρης

ενημέρωσης υπόδειγμα αποτελεί η

Μητρόπολη Άρτας που δια του Γραμματέα

της κ. Αχιλλέα Γιώτη προειδοποιεί ότι μέσα

στην επόμενη 10ετία η εκκλησία και του

Φωτεινού θα λειτουργεί μια φορά το μήνα

περίπου, γιατί ο ιερέας θα έχει και άλλες

ενορίες.

Δεν αποκλείεται λοιπόν η εκκλησία του

Φωτεινού να λειτουργεί άμεσα, σύμφωνα

με πληροφορίες, με αναγνώστη.

Κάπου 1000 Ευρώ ξόδεψαν οι
Απανταχού για να φτάσουν να κάνουν την

πρώτη παρουσία τους στο όμορφο κτήριο

του Μουσείου.

Θα ξεπροβάλει ξανά ο θεσμός της
Επιτροπής Εξωραϊσμού Φωτεινού. Η επι-

τυχία της στη νέα της έκδοση αναμένεται

να έρθει από τη διαφορετική της οργάνω-

ση και την επιμονή σε αρκετό βάθος χρό-

νου. Ένα στοιχείο της θα είναι, κατά πλη-

ροφορίες, η μόνιμη χρηματοδότησή της

από τα έσοδα του χορού των

Φωτεινιώτικων – ενώ τα έσοδα των άλλων

χορών θα πηγαίνουν στο χορευτικό. Το

στοίχημα θα κερδηθεί αν βρει επιτροπή

από ικανά μέλη να συνεργαστούν με

άτομα και φορείς.

Έντονες διαμαρτυρίες φέτος για την έλλει-

ψη καθαριότητας στο νεκροταφείο του

Φωτεινού. Η πολλή βροχή ήταν η αιτία. Η

εκκλησία του Φωτεινού πιέζει να αναλάβει

προσωπικά το θέμα, αφού περιέλθει σ’

αυτή η δημοτική χορηγία.

Από την
«Άρτεμις»

Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός όλων των

κατοικίδιων και ποιμενικών σκύλων από

τους ιδιοκτήτες και των αδέσποτων από

τους Δήμους για τη λύσσα που κατεβαίνει

από γειτονικά κράτη απειλητικά, μετά από

25 χρόνια. Αυτό τονίζεται από τη Δ/νση

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Άρτας. 55.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή

τους κάθε χρόνο από τη λύσσα, κυρίως

στην Αφρική και την Ασία.

Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών στις

Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 και όχι για

πρώτη φορά.

Οι πρώτες βοήθειες για τα ζώα είναι απα-

ραίτητες: ψυχραιμία, εκτίμησης της κατά-

στασης, διασφάλιση της δικής μας υγείας,

καθυσηχασμός του ζώου, απομάκρυνση

από τον παράγοντα του ατυχήματος, επα-

ναφορά ζωτικών λειτουργειών, κλήση κτη-

νίατρου.

Το πρωί της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου

συνελήφθησαν επ’ αυτοφόρω στην

Πέρδικα Θεσπρωτίας τρία άτομα που είχαν

στήσει 8 θηλιές και μία φάκα για αγριόχοι-

ρους. (φωτο)

Επανεισαγωγή του τσακαλιού προσπαθεί-

ται να γίνει στην Ελλάδα για τη βιολογική

καταπολέμηση της αλεπούς.

4 κουτάβια μολοσσών δόθηκαν σε κτηνο-

τρόφους της περιοχής του Εθνικού Πάρκου

Βορείας Πίνδου από την Καλλιστώ και

άλλες οργανώσεις, για τη διάδοση του

είδους.

Η 21 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα

Δασοπονίας.

12 παρέμειναν οι κυνηγετικές άδειες και το

2013 στο Φωτεινό, όπως και το 2012.

20 Αυγούστου – 28 Φεβρουαρίου η κυνη-

γετική περίοδο 2014-2015 και 5 αγριόχοι-

ροι ανά ομάδα.

Κάηκε την 6η Ιουλίου ο λόφος της

Περάνθης, από τη μεγαλύτερη των τελευ-

ταίων χρόνων πυρκαγιά, αφού κινδύνεψε

Νοσοκαμείο, Τουριστικό Περίπτερο και

Γλυκόριζο.

Αγελάδα πιάστηκε – 4 Ιουλίου σε θηλιά

στις Απιδιές Αγνάντων και χάθηκε και η

κυοφορία.

Διαγωνισμός
Δηλωτής

Σε νέες βάσεις τοποθετείται ο

Διαγωνισμός Δηλωτής στο Φωτεινό

που δεν πραγματοποιήθηκε αυτόν τον

Αύγουστο. Για το 2015 συνεχίζεται η

προετοιμασία.

Θα δοθούν πλέον δυο βραβεία για το

ζευγάρι που θα νικήσει – συνολικά

100 € - μέσω χορηγών και θα κερα-

στούν τα ποτά σε όλους τους παίκτες.

Τα ζευγάρια, μέχρι έναν αριθμό αρχι-

κά, θα ετοιμαστούν από νωρίς και θα

δημοσιεύονται σε αρκετά φύλλα εφη-

μερίδας τα ονόματά τους και 14

Αυγούστου στις 5 η ώρα στο

Βακούφικο καφενείο θα είναι έτοιμα,

στρωμένα και με τράπουλα και γραφι-

κά συγκεκριμένα τραπέζια.

Προτάθηκε να γίνει ο διαγωνισμός σε

περισσότερες από 2 μέρες. Θα κρίνει

η επιτροπή και θα ανακοινωθεί.

Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο
Νικόλαος Πανέτας και μέλη του ο

Αυγερινός Κων/νος (6936501843)

και ο Αντώνιος Πάνέτας
(6944584849 Cosmote).

Η ομάδα των παικτών θα είναι:

Ανεμοζάλης Κων/νος, Κασσελούρης

Κ. Απόστολος, Κασσελούρης Ν.

Δημήτριος, Κασσελούρης Χ.

Δημήτριος, Κασσελούρης Στ.

Κων/νος, Κασσελούρης Στέφανος,

Κασσελούρης Α. Χρήστος ,

Κασσελούρης Γ. Χρήστος,

Κοτσαλάρας Θεόδωρος, Μαλτέζος

Χαρίλαος, Μαυρομάτης Γιώργος,

Πανέτας Άγγελος, Πανέτας Β.

Αντώνιος, Πανέτας Γεώργιος, Πανέτας

Ε. Θωμάς, Πανέτας Δ. Κώστας,

Πανέτας Β. Νικόλαος, Πανέτας

Ταξιάρχης, Σιάκκας Φ. Βασίλειος,

Σιάκκας Α. Δημήτριος, Σιάκκας

Ευστάθιος , Τριαντάφυλλος

Ευάγγελος, Φελέκη Θ. Σοφία.

ο προέδρος της επιτροπής 

Νικόλαος Πανέτας.

Θέλω να γίνω γυμνάστρια
Η Δέσποινα Καυκιά, φωτεινιώτισσα από τη γιαγιά της Δέσποινα Κασσελούρη που χρόνια είχε το καθαριστήριο στην

Άρτα, είναι μαθήτρια Β΄Λυκείου και ετοιμάζεται στον αγώνα των πανελληνίων εξετάσεων.

Είναι πολύ καλή μαθήτρια και θέλει πολύ να γίνει γυμνάστρια. Πέρα από την προετοιμασία στα μαθήματα ξεκίνησε

εδώ και ενάμισι χρόνο και τον αθλητισμό.

Διαπρέπει στην ομάδα βόλεϋ η Δέσποινα της Άνω Πόλης στην Άρτα με τις κορασίδες και από τη θέση της αμυντικού.

«Είμαστε στις κορασίδες» είπε ο προπονητής της κ. Γιαννης Σταμούλης «και βλέπουμε παραπέρα για το τμήμα

γυναικών». Μαζί στην ίδια ομάδα αθλείται και η δεύτερη φωτεινιώτισσα Θεοδώρα Βαρέλη, που γράψαμε σε προη-

γούμενο φύλλο.

Άμεσα η Δέσποινα θα ξεκινήσει και στίβο, ίσως με τον ίδιο προπονητή.

«Παλιότερα ανέβαινα συχνά στο Φωτεινό» είπε η Δέσποινα. «Ανέβαινα με τη γιαγιά μου τη Δέσποινα και με ήξεραν

πολλοί και τους ήξερα».

Καλή επιτυχία και σ’ αυτό το φωτεινιωτόπουλο στις εξετάσεις.
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H προμετωπίδα
της Εφημερίδας

Κύριε Διευθυντά,

Λυπούμαι που μετά μια…

7ετία (ΦΩΤΕΙΝΟ-Πολιτιστικά

2007, φύλλο 49) επανέρχομαι

στο ίδιο θέμα.

Πρόκειται για την προμετωπί-

δα της εφημερίδας μας, η

οποία κάθε δεύτερο φύλλο (το

πολύ τρίτο) αλλάζει. Γιατί; Τι

εξυπηρετεί η αλλαγή αυτή;

Η προμετωπίδα κάθε εφημε-

ρίδας είναι η ταυτότητά της, το

δακτυλικό της αποτύπωμα, το

δείγμα γραφής της.

Κανένα έντυπο, αν δεν υπάρ-

χει πολύ σοβαρός λόγος, δεν

αλλάζει την εμφάνισή του.

Όπως καλύτερα γνωρίζετε απ’

εμένα «η γυναίκα του

Καίσαρα δεν πρέπει να είναι

μόνο τίμια, αλλά να φαίνεται

ότι είναι τίμια». Με βάση τη

ρήση αυτή θα έλεγα « Η εφη-

μερίδα ΦΩΤΕΙΝΟ-Πολιτιστικά

είναι σοβαρή, γιατί όμως να

μην φαίνεται ότι είναι σοβα-

ρή;».

Προσωπικά πιστεύω ότι οι

αλλεπάλληλες αλλαγές στην

εμφάνισή της, τίποτε το

ουσιαστικό δεν της προσφέ-

ρουν, αλλ’ αντίθετα μειώνουν

τη σοβαρότητά της.

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2014

Με εκτίμηση,

Κ.Δ. Μάλλιος

Kλειστό το
Βακούφικο

Κλειστό κινδυνεύει να μείνει το βακούφικο

καφενείο του Φωτεινού αφού δεν βρέθηκε ενοι-

κιαστής κατά τις δυο δημοπρασίες που πραγ-

ματοποιήθηκαν 5 και 12 Οκτωβρίου 11.00 –

12.00.

Μέσα

στον

ναό

της

Κοιμήσεως της Θεοτόκου και όχι στο χώρο του

καφενείου πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά η

ως άνω προσπάθεια της Μητρόπολης Άρτας

με εκπρόσωπό της τον Γραμματέα της κ.

Αχιλλέα Γιώτη και σύσσωμου του εκκλησιαστι-

κού συμβουλίου του Φωτεινού: Πατήρ Ιωάννης,

Ευάγγελος Τριαντάφυλλος, Χρυσόστομος

Φελέκης, Αθανάσιος Καραθάνος και Λάμπρος

Κασσελούρης.

Παρέστησαν ο ιερέας και ένας σύμβουλος από

την Άνω Πέτρα γιατί σύντομα και το εκεί καφε-

νείο θα είναι σε καινούριο ενοικιαστή.

Ο λόγος της απραξίας αυτής θεωρείται η έλλει-

ψη επιχειρηματιών που να έχουν χρόνο και

βούληση και μετρητά να αναλάβουν το εγχείρη-

μα αυτό.

Σύμφωνα με τον νόμο τώρα μπορεί από δω

και πέρα όποιος επειχηρηματίας θέλει και

όποτε θέλει να κάνει αίτηση στο εκκλησιαστικό

συμβούλιο Φωτεινού. Αυτό θα κάνει την επιλο-

γή του που θα διαβιβάσει στη Μητρόπολη για

έγκριση.

Μπορεί λοιπόν το Φωτεινό να μείνει για δέκα

μέρες χωρίς καφενείο αφού το άλλο – του

Θωμά Πανέτα - αναμένεται να ανοίξει κατά τις

9 Νοέμβρη και το βακούφικο κλείνει τέλος

Οκτώμβρη.

A.E.K  (του Β.

Σιάκα)

Αυτό το ποίημα το αφιερώνω στο φίλο μου

από το Κομπότι, ταξιτζή Γιώργο Παπακώστα,

‘Καρύμπας’ ψευδώνυμο, γιατί λατρεύει πολύ

την Α.Ε.Κ. 

1.Α.Ε.Κ Αεκάρα 

είσαι ομάδα φοβερή.

Θα γίνεις ομαδάρα.

Θες ακόμη ένα σκαλί

και θάσαι Α΄Εθνική. 

2.Θα παίζεις στο πρωτάθλημα

μέσα στη Σούπερ Λίγκα,

να βγάλεις απ’ τις πλάτες σου

αυτούς πόχες ζαλίγκα. *

3.Να παίζεις μπάλα όμορφη,

να κάνεις πρωταθλητισμό

και να φοράς την ήττα

στον Ολυμπιακό.

4.Τώρα που έχεις δίπλα σου 

τον Τίγρη στο πλευρό σου,

λύθηκαν όλα τα δεσμά,

κέρδισες το όνειρό σου.

5.Το όνειρό σου Α.Ε.Κ μου 

ήταν το Γήπεδό σου.

Τώρα θα γίνει και αυτό

μεσ’ το οικόπεδό σου.

6. Αφού θα κάνεις Γήπεδο, 

θα χτίσεις το Ναό σου

θά ρχεται κόσμος να σε δει,

θά ρχεται ο λαός σου.

7. Να παίζεις μπάλα όμορφη 

να παίρνεις τους βαθμούς.

Να αφήνεις τους αντίπαλους

μόνο με τους καημούς.

8. Όταν θα πας στο γήπεδο,

να παίξεις στο χορτάρι,

εκεί θα ιδείς τη λεβεντιά

στο κάθε παληκάρι.

9. Εσύ παίζεις ποδόσφαιρο, 

ποιοτικό παχνίδι.

Κραυγάζουν όλοι οι φίλαθλοι,

υμνούν Μελισανίδη.

10. Οι παίκτες όταν παίζουνε 

στο γήπεδο κεντάνε 

και στη φανέλα τον Αετό 

πάντα θα τον φοράνε.

11. Όταν θα πας στον Πειραιά, 

μες το Καραϊσκάκη, 

να παίζεις μπάλα όμορφη 

στον Μίστερ Μαρινάκη. 

12. Γειά σας Αεκτζήδες φίλαθλοι, 

να είμαστε όλοι αδέλφια, 

να βλέπουμε ποδόσφαιρο 

μέσα στη Φιλαδέλφια. 

13. Σαν έλθει η ώρα η καλή 

και χτίσεις το Ναό σου, 

Αγιά Σοφιά – Αγιά Σοφιά, 

θα μείνεις για πάντα ζωγραφιά. 

* Διευκρίνηση 
Η λέξη ζαλίγκα είναι να ξεφορτωθείς αυτόν
που έχεις στις πλάτες σου. 

ΟΥΡΑΝΟΦΩΤΟ

Η αγάπη του Χριστού μας

1.Μεσ’ στην έρημο του πόνου περπατάς, φτωχέ διαβάτη

και τα βήματά σου σέρνεις κουρασμένα στη σιωπή…

Η αγάπη του Χριστού μας. Να η όασή σου. Νάτη.

Πήγαινε να τη δροσίσεις την ταλαίπωρη ψυχή…

2.Κουρασμένε οδοιπόρε, στης ζωής το μονοπάτι,

νοιώθεις πως βαδίζεις μόνος κι η καρδιά σου είναι βαρειά.

Η αγάπη του Χριστού μας. Να η όασή σου. Νάτη.

Είν’ Αόρατος κοντά σου στην πικρή την μοναξιά!

3.Μία βάρκα η ζωή σου κι είν’ το κύμα αγριεμένο…

Πια στη θάλασσα του πόνου λες πως είσαι ναυαγός.

Η αγάπη του Χριστού μας το σωσίβιο τ’ αγιασμένο!

Πιάσε το στην τρικυμία, να σε σώσει ο Χριστός!

4.Σύννεφα μεσ’ στην ψυχή σου… Ο βοριάς όλο σφυρίζει

και του πόνου ο χειμώνας σού παγώνει την καρδιά…

Η αγάπη του Χριστού μας, η χαρά που λαμπυρίζει,

το απάνεμο κι αχτίδα ήλιου, μεσ’ στη χειμωνιά!

5.Η αγάπη του Χριστού μας είναι δένδρο της ελπίδας!

Κάτω απ’ την πλατειά σκιά του γείρε να ξεκουραστείς.

Σαν θα παίρνει την ψυχή σου η ορμή μιας καταιγίδας,

τον Σταυρό Του ν’ αγκαλιάσεις, μεσ’ στον πόνο να σωθείς!

«Αγωνίστρια»

Το Αίμα Σου

1.Αγγέλοι φτερουγίζουνε τριγύρω απαλά,

στη θεία την Μετάληψη το Αίμα Σου σαν πίνω!!!

Σαν τη ζωή στις φλέβες μου το νοιώθω να κυλά!

Πετώ μ’ αγγελικά φτερά. Γη και καημούς αφήνω!

2.Το Αίμα Σου, Μεσσία μου, του κόσμου ο παλμός,

πνοή της γης, επάνω της ουράνια ηλιαχτίδα,

καρδιά του ήλιου, το γλυκό των αστεριών το φως,

ζωή στο χάος τ’ άπειρου, ζωή μας και ελπίδα!

3.Το Αίμα Σου, που έλαμψε για μένα στο Σταυρό,

μεσ’ στις ψυχές μας της χαράς τ’ ακοίμητο Αστέρι,

ελπίδας τριαντάφυλλο από τον ουρανό,

που αύρα της αγάπης Σου στη γη μας έχει φέρει!

4.Καθώς το πίνω γίνεται μια φάτνη η καρδιά!

Γεννιέσαι κει, ανδρώνεσαι να σταυρωθείς και πάλι.

Τι κρίμα, που τα χέρια μου Σου βάνουν τα καρφιά,

που Σε σταυρώνω, Λυτρωτή, εγώ αγάλι-αγάλι…

5.Απ’ το Πανάγιο Αίμα Σου, που πάλι θα χυθεί,

μου δίνει η αγάπη Σου ξανά να μεταλάβω!

Αγάπη υπερκόσμια, που δεν χωρά η γη!

Φώτισ’ Εσύ το Πνεύμα μου, βαθειά να την συλλάβω.

«Αγωνίστρια»

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να παρακολουθήσει την θρησκευτική

εκπομπή «Η κρυσταλλόδροση πηγή», που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο

κάθε Κυριακής.

Εκπέμπεται στα FM από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς:

1. «Αμβρακία», της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, κάθε Κυριακή, αρχή της

συχνότητας 94, ώρα 7-8 π.μ.

και

2. «Ράδιο Άρτα», κάθε Κυριακή, στην αρχή της συχνότητας 101,5,

μετά την εκκλησία, 10:30 π.μ. περίπου.


