
Άνω-κάτω η συγκοινωνία στο Φωτεινό με την

έναρξη των σχολείων τη φετινή χρονιά. Τέρμα τη

Δευτέρα και Παρασκευή η απευθείας συγκοινωνία

με την Άρτα. Μόνο με τα σχολικά θα κινούνται όσοι

θέλουν να επικοινωνήσουν με Κομπότι και με Άρτα.

Το πρωί από το Φωτεινό θα φεύγουν 7.45 και

θα κατεβαίνουν στο Κομπότι. Εκεί θα περιμένουν

άλλο λεωφορείο από Θύαμο να τους μεταφέρει

στην Άρτα. Τι ώρα;

Το μεσημέρι 13.30 θα ξεκινάνε από Άρτα και

θα σταματάνε στο Κομπότι. Θα περιμένουν το λεω-

φορείο να τους ανεβάσει στο Φωτεινό.

Αυτό θα γίνεται από Δευτέρα ως Παρασκευή,

όσο λειτουργούν τα σχολεία. Στις διακοπές των σχο-

λείων θα λειτουργεί η Δευτέρα-Παρασκευή με

απευθείας συγκοινωνία, όπως πριν.

Δυσαρέσκεια στους Φωτεινιώτες για την τα-

λαιπωρία της προσμονής και της μετεπιβίβασης

από λεωφορείο σε λεωφορείο.

Το ΚΤΕΛ δηλώνει ικανοποίηση που βάζει

πέντε μέρες τη βδομάδα συγκοινωνία για το Φω-

τεινό αντί δυο που ήταν πριν.

Για περισσότερες πληροφορίες στον

σταθμάρχη ΚΤΕΛ Άρτας στο τηλέφωνο

2681074926.

Αιμοδοσίες 2017:

 Κυριακές
15 Ιανουαρίου 

6 Αυγούστου

Διαχείριση:

1.ΘεόδωροςΦελέκης 

6945598597, 2681023933

2.Νικόλαος Πανέτας 

6974005833

3.Χρήστος Φελέκης 

6977470073

Άλλες Δραστηριότητες 2016-17
Γενική Συνέλευση μελών: 2η μέρα Χριστουγέννων, 26   Δεκεμβρίου

2016, Δευτέρα, 5 μμ, Μουσείο.

Πίτα Συλλόγου για όλους: 8 Ιανουαρίου 2017, Κυριακή, 10.30 π.μ,

Καφενείο.

Ετήσιος Χορός μελών Συλλόγου: 2η μέρα Πάσχα, 17 Απριλίου 2017,

9 μμ, Καφέ Έφη. 

Πρωτομαγιά στον Πλατανιά: 1η Μαΐου 2017.

Εκδρομή εξωτερικού: τέλος Ιουνίου.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

***********************
1.Γιούρομπάνκ:  

GR7402630590000110100006839
Εξωτερικό: BIC: ERBKGRAA - felekis

Alexandros.

2. Φωτεινό. Καφέ “Έφη”.

3. Κομπότι: Περίπτερο Ηλία Οικονό-

μου.
4. Άρτα:. Βιβλιοπωλείο «Κιμωλία»: Ελ. Βε-

νιζέλου 5.   Πλ. Κιλκίς.

Τα κείμενα  μέχρι 30 κάθε ζυγού μήνα, ενυ-

πόγραφα.

Ελάχιστο κόστος δημοσίευσης: 20 € = τυ-

πογραφείο, άλλα.

Με λίγη αισιοδοξία
μέσα στο 2017 το Λαογρα-
φικό- Ιστορικό Μουσείο
Φωτεινού θα ανοίξει τις
πύλες του για τους Φωτει-
νιώτες, φίλους του, γείτο-
νές τους και γιατί όχι και όχι
μόνο.

Εδώ μας οδηγεί η κί-
νηση του Δήμου Ν. Σκουφά
να εντάξει το έργο στο ευ-
ρωπαϊκό  πρόγραμμα «In-
terreg IPA II», με απόφαση
του Διοικητικού Συμβου-
λίου στις 29 Αυγούστου

2016.
«Άγνοια»  δήλωσε ο

Δήμαρχος κ. Γιαννούλης
όταν τον ρωτήσαμε για τις
πιθανότητες που έχουμε να
μπούμε στο πρόγραμμα και
να πάρουμε τις 140 χιλιά-
δες Ευρώ που ζητάμε. Διευ-
κρίνισε όμως ότι μετά την
απόφαση του Δ/Σ η πρό-
ταση υποβλήθηκε και ο
ίδιος θα ασκήσει κάθε πολι-
τική πίεση για να λάβει
τέρμα η δεκάχρονη ανα-
μονή των Φωτεινιωτών να
δούν την αξιοποίηση των
400.000 Ευρώ στο χώρο
τους.

Άλλες πηγές διευκρινί-
ζουν ότι εντός τριμήνου θα
έχουμε απάντηση στην
αξιολόγηση της πρότασης
που υποβλήθηκε. Η πληρο-
φορία από το ιντερνέτ ότι
πρόκειται για πρόγραμμα
διασυνοριακό Ελλάδας και
Αλβανίας 2014-2020, που
συμμετέχουν 11 περιφερει-

ακές ενότητες της Ελλάδας
και 4 της Αλβανίας για θέ-
ματα υδάτινων πόρων και
περιβάλλοντος, μεταφο-
ρών, δημόσιων υποδομών
και τοπικής οικονομίας, με
ποσό προγράμματος άνω
των 42 εκατ. ευρώ μας δη-
μιουργούν εύλογη αισιοδο-
ξία ότι θα είμαστε τυχεροί.

Στην απόφασή του το
Δ/Σ του Δήμου Ν. Σκουφά
λέει ότι το ποσό των
140.000 ευρώ θα χρησιμο-
ποιηθεί για τις παρακάτω
εργασίες:

1.Συντήρηση-ανακαίνηση
κτιρίου

2.Διαμορφώσεις περιβάλ-
λοντος χώρου

3.Ιστορική έρευνα και
συγγραφή κειμένων

4.Συντήρηση μηχανολογι-
κού εξοπλισμού-αγορά μη-
χανημάτων

5.Μουσειολογική – μου-
σειογραφική μελέτη

6.Αγορά ιστορικών φωτο-
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7.Μελέτη εργασιών παρα-

γωγής οπτικοακουστικού

υλικού

8.Προμήθεια και εγκατά-

σταση προθηκών και βά-

θρων

9.Προμήθεια – εγκατά-

σταση ειδικού φωτισμού

και οπτικοακουστικού εξο-

πλισμού

10.Προμήθεια-εγκατά-

σταση έντυπου υλικού εκ-

θεσιακής υποστήριξης και 

τεκμηρίωσης.

Εμείς σκεφτόμαστε και τη

συντήρηση των εκθεμάτων

που θα πρέπει να γίνουν

από αυτό το πρόγραμμα.

Εάν δεν είμαστε τυχεροί,

που κανείς δεν θέλει θα

έχουμε την εμπειρία για

ένα άλλο ευρωπαϊκό  πρό-

γραμμα. Κάποιο θα μας κά-

τσει. Γίνεται και άλλη

ατυχία;

Άνω-κάτω η συγκοινωνία

Κτελ Άρτας

Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Φωτεινού

Ο κ. Γιαννούλης
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Α. ΦΩΤΕΙΝΟ

1. Ιερέας : 2681023897               2.
Πρόεδρος Τ. Κ: 26810 23921

3. Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου :

6986119264

4. Πρόεδρος Πολ. Συλλογος

Γυναικών : 6944715385

5. Καφέ βακούφικο : 6942417364

6. Καφενείο (Έφη) : 6977293447

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(Διευθυν-τής)
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

Αυτό το ερώτημα

έμεινε μετά την ομιλία που

οργάνωσε ο Σύλλογος των

Απανταχού Φωτεινιωτών

την Παρασκευή 4 Νοεμ-

βρίου στο Μουσείο με

θέμα «Παραδοσιακή Αρχι-

τεκτονική Φωτεινού».

Μπορούν οι Φωτεινιώ-

τες να σώσουν τις παραδο-

σιακές κατασκευές που

υπάρχουν στον οικισμό

τους; Θέλουν οι αρχές να

διατηρήσει το Φωτεινό τον

παραδοσιακό χαρακτήρα

του;

Καλεσμένοι ομιλητές

ήταν ο αρχαιολόγος από τις

Πηγές Άρτας κ. Αρκουμάνης

Αθανάσιος και ο αρχιτέκτο-

νας πολεοδόμος και πολιτι-

κός μηχανικός από το

Παλαιοχωράκι Άρτας κ. Σε-

ραφείμ Φελέκης.

Αφορμή της ομιλίας το

Μουσείο και η εκστρατεία

της Ομοσπονδίας Ραδοβιζι-

νών για την αρχιτεκτονική

της περιοχής. Ο σύλλογος

του Φωτεινού έκανε

έρευνα το καλοκαίρι, κατά

προτροπή των επιστημόνων

πάνω στην αρχιτεκτονική

του Φωτεινού και ανέδειξε

35 πέτρινα σπίτια εντός οι-

κισμού, τρία εκτός, 20 πη-

γάδια, 20 αλώνια

περιφερειακά, οκτώ παρα-

δοσιακούς φούρνους και

άλλες  κατασκευές με πα-

ρα-

δοσιακή μορφή.

Ο κ. Αρκουμάνης τό-

νισε την αξία των μνημείων

αυτών και την ανάγκη δια-

τήρησής τους. Ο κ. Φελέκης

τόνισε την αισθητική υπε-

ροχή του παραδοσιακού

υλικού έναντι του νέου και

την αντοχή του στο χρόνο

και είπε ότι αξίζει να το

προτιμάμε, έστω και με

λίγο παραπάνω κόστος κά-

ποτε. Επίσης έδειξε πως

μπορούμε να μετατρέ-

ψουμε εύκολα και ικανο-

ποιητικά νεωτεριστικές

κατασκευές σε παραδοσια-

κές, προσέχοντας το τοπικό

χρώμα.

Ήταν η δεύτερη φάση

προβληματισμού των κα-

τοίκων και φορέων. Ήδη ξε-

κίνησαν να βλέπουν τα

μνημεία αυτά και να τα

συντηρούν ή να το σκέ-

φτονται να το κάνουν στα-

θερά.

Ο πρόεδρος του συλλό-

γου εισαγωγικά μίλησε για

την ανάγκη οργάνωσης του

φορές ώστε να είναι ικανός

να αναλάβει το έργο της

λειτουργίας του Μουσείου.

Περιοδική Έκδοση του Συλλόγου

των Απανταχού Φωτεινιωτών

Άρτας

Πρόεδρος: Αλέξανδρος

Φελέκης

Αντ/δρος: Τηλέμαχος

Κασσελούρης 6932557997

Γ.Γραμ/τέας: Πανέτα

Θεοδώρα

Ταμίας: Κων/νος Πανέτας

τηλ. 6979775123

Μέλη: Ηλίας Οικονόμου

τηλ. 6978268687

Γραφεία: Μουσείο Φωτεινού

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τα σώζουμε ;;

Σεπτέμβριος - ΟκτώβριοςΦΩΤΕΙΝΟ

ΦΩΤΕΙΝΟ

 Υπεύθυνος κατά τον νόμο:

 Φελέκης Αλέξανδρος Τηλ.

6986.119264 -2681550014

Σελιδοποίηση: Μαλτέζου Νάντια

Εκτύπωση:Αθανασίου Ευάγγελος

και Σία Ο.Ε. 26510-27627

Σ. Φελέκης - Α. Αρκουμάνης
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Ο άνθρωπος που προσωπο-

ποιούσε τα πολιτιστικά του Φω-

τεινού, ο άνθρωπος που έφτιαξε

το κτήριο  του Μουσείου, οργώ-

νοντας Ήπειρο και Αιτωλοακαρ-

νανία, χτυπώντας δυνατά όλες

τις επίσημες πόρτες, μαζεύοντας

κάθε χαρτί, ο μοναδικός άνθρω-

πος που έφερε χιλιάδες επισκέ-

πτες στο Φωτεινό, ο άνθρωπος

που είχε κρατήσει ακόμα ζων-

τανή την ΑΕΛ, σηκώνει τα χέρια

ψηλά όταν τον ρωτάμε πώς θα

πάει μπροστά το θέμα του Διοι-

κητικού Συμβουλίου που δύ-

σκολα αναδεικνύεται στις

εκλογές.

Προσπαθεί να βρει αιτία,

αρθρώνει κάποια μα πάλι την

αποσύρει. Δηλώνει άγνοια, δη-

λώνει δυσκολία  να βοηθήσει

στο διάλογο που αρχίζει στο

θέμα.

Ο ίδιος, λόγω υποχρεώ-

σεων, δύσκολα πλέον βοηθάει

στα πολιτιστικά του Φωτεινού.

Μέσα από το περίπτερο κάνει το

δυνατό. Δεν εγκαταλείπει το

Φωτεινό. Είναι στην ψυχή του. 

Βλέπει όμως με λύπη του τα

πολιτιστικά γενικά σήμερα, λόγω

κρίσης να έχουν απαξιωθεί και

να είναι σε μεγάλη κάμψη. Ει-

δικά για το Φωτεινό δηλώνει ότι

σήμερα αν τα πολιτιστικά του

συγκριθούν με ανάλογες άλλων

προσπάθειες είναι σε καλό επί-

πεδο. Αν συγκριθούν όμως με το

δικό του παρελθόν, «σαφώς»

είναι σε καθίζηση, αφού η κρίση

δεν δίνει ευκαιρίες να ασχολη-

θούν με άλλα πράγματα.

Ο Ηλίας Οικονόμου δεν

φεύγει εύκολα από το περί-

πτερο, 18 ώρες το 24ωρο. Όλοι

τον βλέπουμε εκεί όποτε και να

περάσουμε. Είναι από τους αν-

θρώπους που δεν θα γυρίσει την 

πλάτη ποτέ στο πολιτιστικό

και όχι μόνο Φωτεινό. Θα το

στηρίζει πάντα όπως μπορεί.

Τέσσερα χρόνια πρόεδρος στο

Σύλλογο του Φωτεινού, υπηρέ-

της και άλλων θέσεων έχει την

εμπειρία να προσφέρει πολλά

ακόμα.

Σοβαρά τραυ   

ματίστηκε την 

Παρασκευή  29 

Σεπτεμβρίου, 

στην πλατεία 

Κομποτίου, η

εννιάχρονη μαθήτρια Χριστίνα Κοτσαλάρα.

Το ατύχημα έγινε όταν σε πάρτυ παιδικό

που γινόταν στην πλατεία και τα παιδιά

έπαιζαν γύρω από το άγαλμα, απ’ το οποίο

έπεσε η μαρμάρινη φλόγα και θρυμμάτισε

το δεξί χέρι του παιδιού.

Ο τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός.

Άφησε το παιδί μέρες στο νοσοκομείο,

ακόμα δεν μπορεί να πάει στο σχολείο και

μπορεί να αφήσει μόνιμη αδυναμία.

Τα χέρια ψηλά…

� ����� ���������

Τέσσερα(4) χρόνια είχε να πα-

τήσει γιατρός στο Φωτεινό. Αυτό

έδειξε απλή έρευνα της εφημερίδας,

μετά από καταγγελία των Φωτεινιω-

τών το καλοκαίρι στη Συνέλευσή

τους στο Βακούφικο καφενείο.

Δεν είναι μόνο η συνταγή που

τόσοι ηλικιωμένοι τη χρειάζονται

κάθε μήνα και πρέπει να πάνε Κομ-

πότι ή Άρτα, για όλο το πρωινό, να

πληρώσουν και 10 Ευρώ στο γιατρό

να τη γράψει. Είναι τόσες ανάγκες

που καλείται να καλύψει η πρωτο-

βάθμια φροντίδα υγείας, πριν το

μικρό περιστατικό πάει στο νοσοκο-

μείο. Οι ιατρικές οδηγίες είναι η

βάση της θεραπείας.

Γιατί να πάμε εμείς, ενώ στα δι-

πλανά χωριά να μη συμβαίνει, πιο

πίσω και από τη δεκαετία του ‘60’,

όταν ο γιατρός ερχόταν από την

Ανωπέτρα με το άλογο;

Καταλαβαίνουμε ότι το θέμα

είναι σοβαρό και θα πρέπει να γίνει

επισταμένη έρευνα που θα φτάσει

μέχρι και το Υ. Υγείας. Ρωτώντας

όμως τοπικά  και κρίνοντας βλέ-

πουμε σαν κύριες αιτίες την αδια-

φορία, τη μη συνεργασία εμπλεκο-

μένων  φορέων, την καθυστέρηση

διορισμών γιατρών και ίσως και τη

σύγκρουση μικροσυμφερόντων.

Αυτή τη στιγμή, Κυριακή 6 Νο-

εμβρίου, το πρωί, η εξέλιξη του θέ-

ματος έχει ως έξής: μετά από συχνές

επαφές το τελευταίο 15νθήμερο με

το Κέντρο Υγείας Καλεντίνης που

στέλνει γιατρό και την Δ/ντρια κ. Κα-

ραστεργίου,  την Αντιδήμαρχο Κομ-

ποτίου κ. Βλαχοπάνου και τον

Πρόεδρο Τ.Σ Φωτεινού κ. Μαλτέζο ,

υπεύθυνους του ιατρείου, έχουμε τη

βεβαίωση της κ. Καραστεργίου ότι

άμα το ιατρείο στο Φωτεινό είναι

εντάξει - υπολογιστής, εκτυπωτής,

θέρμανση και καθαριότητα – αυτή

θα ορίσει μια μέρα το μήνα να έρχε-

ται ο γιατρός. Ο τεχνικός που η κ.

Βλαχοπάνου έστειλε θέλει 10 μέρες

να επισκευάσει τον υπολογιστή- να

πάρει τον σκληρό δίσκο που θα πα-

ραγγείλει και τα μελάνια για τον

εκτυπωτή. 

Θα μάθουμε πιθανό προς το

τέλος Νοέμβρη την τύχη του Φωτει-

νού.

Χωρίς γιατρό το Φωτεινό

4  χ ρ ό ν ι α
Το ψωμοτύρι να είναι καλά!

Ο μπάρμπα-Βαγγέλης ήταν ο

μεγαλύτερος κτηνοτρόφος της περιο-

χής. Τα γιδοπρόβατά του κόντευαν τα

τριακόσια και ήταν δικό του δημιούρ-

γημα.  Από το μακαρίτη πατέρα του

βρήκε όλα και όλα δέκα μόνο ζωντανά.

Αυτά αποτέλεσαν το «προζύμι» για τα

τωρινά.

Η αλήθεια είναι ότι κόπιασε

πολύ. Γίνεται όμως τίποτε χωρίς δου-

λειά; Ο μπάρμπα-Βαγγέλης το γνώριζε

αυτό πολύ καλά. Μπήκε στη δούλεψη

από τότε που θυμόταν τον εαυτό του.

Δεν είχε μάθει γράμματα και υπέγραφε

με σταυρό, όπως άλλωστε όλοι οι συ-

νομήλικοί του. Τα γράμματα την εποχή

που ήταν μικρός δεν ήταν για τα παιδιά

του χωριού. Γράμματα μάθαιναν με-

ρικά παιδιά που ζούσαν στην πόλη. 

Έτσι, από μικρός βρέθηκε με

μια γκλίτσα στο χέρι. Έμαθε να αρμέ-

γει γάλα, να πήζει τυρί, να κάνει βού-

τυρο και να ξεχωρίζει από τα ζωντανά

εκείνα που δεν ήταν για προκοπή.

Έμαθε να σφάζει, να γδέρνει και να

μην αφήνει τίποτε από το ζώο να πάει

χαμένο.

Τα χρόνια πέρασαν και δεν

φύλαγε πια ο ίδιος το κοπάδι. Δεν

μπορούσε πλέον να «πιλαλάει» στις

ράχες και τα ρουμάνια, στις πλαγιές

και τα λαγκάδια. Η δουλειά αυτή ήθελε

νιάτα και ποδάρια τα οποία στον

μπάρμπα-Βαγγέλη είχαν πάψει να

υπάρχουν από καιρό.

Τώρα είχε τους «μπιστικούς»

του. Γνώριζαν τη δουλειά και πρόσε-

χαν το κοπάδι σαν να ήταν δικό τους.

Αυτό το διαπίστωσε από την πρώτη

στιγμή που τους πήρε στη δούλεψή

του. Διαφορετικά δεν θα τους έπαιρνε.

Πλήρωνε και είχε τις απαιτήσεις του.

Το καλοκαίρι το κοπάδι βρι-

σκόταν στο βουνό, κοντά τρεις ώρες

δρόμο από το χωριό. Ο μπάρμπα-

Βαγγέλης το επισκεπτόταν μια φορά

την εβδομάδα. Έμενε το βράδυ εκεί

κάνοντας παρέα στους τσοπαναραί-

ους, λέγοντάς τους παλιές ιστορίες.

Ιδιαίτερα του άρεσε να διηγείται εκεί-

νες που αναφέρονταν στους κλέφτες.

Στους κλέφτες και τους ληστές που κά-

ποτε λυμαίνονταν τη χώρα. Μέχρι και

στις μεγάλες πόλεις δεν δίσταζαν να

μπουν, για να ληστέψουν.

Είχε σουρουπώσει από ώρα

και το κρύο άρχιζε να «πηρουνιάζει».

Στο βουνό και το καλοκαίρι ακόμη τα

βράδια χρειάζεται φωτιά.

Οι «μπιστικοί» έβαλαν κού-

τσουρα στη φωτιά, έφεραν κρύο νερό

από τη βρύση και προσκάλεσαν το

αφεντικό τους.

Έλα μπάρμπα-Βαγγέλη, να μας κάνεις

παρέα.

Και τι θα με φιλέψετε;

Είναι ερώτηση αυτή αφεντικό; Σε

«μαντριά» είσαι! Τι περιμένεις να φας;

Ο,τι μας δίνει το κοπάδι!

η συνέχεια στη σελ. 7
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Τα Χώσιανα το 1948  (αναμνήσεις ενός ογδοντάρη)  Κ.Δ. Μάλλιος
Βορειοανατολικά  και  σε από-

σταση 17 περίπου χιλιομέτρων

από την πόλη της Άρτας, πρω-

τεύουσα του ομώνυμου νομού,

βρίσκονται τα Χώσιανα. Πρόκει-

ται για το  χωριό όπου γεννήθηκα

και έζησα τα πρώτα  οχτώ χρόνια

της ζωής μου. Είναι το νοτιοδυτι-

κότερο χωριό της περιοχής του

Κάτω Ροδοβυζίου, που αντιστοι-

χεί στο τελείωμα της οροσειράς

της Πίνδου. Έχει  υψόμετρο  πεν-

τακόσια  περίπου μέτρα, είναι κτι-

σμένο, βασικά πάνω σε πέντε

λοφίσκους και έχει απεριόριστη

θέα προς όλα τα σημεία του ορί-

ζοντα. 

Ο επισκέπτης βλέπει προς τον

Βορρά  τα βουνά του Κάτω Ραδο-

βυζίου και το χωρίο Άνω Πέτρα,

ενώ προς τον Νότο  μέρος του

Αμβρακικού κόλπου με τα Ακαρ-

νανικά όρη  και τη νύχτα τα φώτα

των σπιτιών της Πρέβεζας και της

Λευκάδας. Προς την Ανατολή

βλέπει  την Αμφιλοχία και τον

ορεινό Βάλτο  και προς τη Δύση

τον Άραχθο ποταμό, την Άρτα

και στο βάθος τα βουνά  του Σου-

λίου και το ιστορικό Ζάλογγο.

Την εποχή που έφυγα από το

χωριό (27 Μαρτίου 1948) με τη

μάνα και την αδερφή μου, ο πατέ-

ρας μου ήταν στρατιώτης, η πρό-

σβαση  προς στα γύρω χωριά,

Κομπότι, Μεγάρχη, Άνω Πέτρα

και στους συνοικισμούς Τσαπα-

λαίικα  και Φιλεκαίικα, ήταν δυ-

νατή μέσω δρόμου, ο οποίος

ήταν βατός, μόνον  από ανθρώ-

πους και ζώα. Αυτοκινητόδρομος

δεν υπήρχε. Πριν από έναν χρόνο

το χωριό  είχε αποκτήσει δική του

κοινοτική αρχή,  με πρώτο πρό-

εδρο τον παππού μου Κώστα

Μάλλιο. 

Τότε στο χωριό ζούσαν πε-

ρίπου  πενήντα οικογένειες. Επρό-

κειτο  για πολυμελείς  και ο

πληθυσμός  του ανερχόταν κοντά

στα τριακόσια πενήντα άτομα. Την

εποχή εκείνη κάθε ανδρόγυνο

έκανε πολλά παιδιά, γιατί  είχαν

ανάγκη τα … χέρια  τους! Έλεγαν

χαρακτηριστικά: «Τα πολλά παιδιά

είναι πλούτος, ενώ τα λίγα  φτώ-

χεια!». Ρήση, για  την πραγματο-

ποίηση της οποίας κατέβαλλαν

κάθε δυνατή  προσπάθεια. 

Στην οικογένεια  έπρεπε να

δουλεύουν όλα τα μέλη της  για να

μπορέσουν να ζήσουν. Η γη ήταν

φτωχή  σε  «καλό» χώμα και οι

καλλιέργειες περιορισμένες. Με

«πεζούλια», δηλαδή  πέτρινους χα-

μηλούς τοίχους συγκρατούσαν  τα

χώματα στα  επικλινή χωράφια.

Καλαμπόκι, λίγο σιτάρι, βρώμη ή

βρίζα  ήταν τα δημητριακά που πα-

ρήγαγαν. Έφθαναν δεν έφθαναν

για να τους εξασφαλίσουν το ψωμί

της χρονιάς. Τα  γαλακτοκομικά

προϊόντα  από τα λίγα  γίδια, που

συντηρούσε  κάθε οικογένεια  βελ-

τίωναν κάπως το χαμηλό  βιοτικό

επίπεδο των κατοίκων  του χωριού.

Πρόβατα δεν υπήρχαν παρά μόνο

λιγοστά, γιατί  αυτά βόσκουν συ-

νήθως  σε επίπεδα  εδάφη, που τέ-

τοια  στα Χώσιανα  δεν υπήρχαν. 

Η υλοτομία  εξασφάλιζε κά-

ποιο μικρό έσοδο στο χωριό. Ήταν

όμως δουλειά που απαιτούσε πολύ

χρόνο. Φόρτωναν  καυσόξυλα στα

γαϊδουράκια  και πήγαιναν στην

Άρτα  για να τα πωλήσουν. Από-

σταση πήγαινε-έλα τριανταπέντε

χιλιόμετρα. Μεγάλο μέρος της επι-

στροφής το έκαναν  με τα πόδια. Η

διαδρομή  από τη Μεγάρχη  μέχρι

το χωριό, ήταν  συνεχής και δύ-

σκολος ανήφορος. Το ζώο δεν θα

άντεχε να έχει καβάλα και το αφεν-

τικό του. Θα  ψόφαγε στον δρόμο! 

Η ανάγκη όμως και οι ανυ-

πέρβλητες  δυσκολίες  για να επι-

βιώσουν, τους οδηγούσε αρκετές

φορές και στην παρανομία. Έφτια-

χναν  λαθραία  «καμίνια» και πα-

ρήγαγαν ξυλοκάρβουνα, παρά τις

σχετικές απαγορευτικές διατάξεις

Η πείνα όμως δεν παύει να είναι

κακός οιωνός, και έτσι προκειμέ-

νου να την αποφύγουν … οικειο-

θελώς  παρανομούσαν. Έπρεπε να

ζήσουν  αυτοί και τα παιδιά τους. 

Οι Χωσιανίτες  ήταν  στο

σύνολό τους καλοπροαίρετοι  άν-

θρωποι και δεν  είχαν ακουστεί σο-

βαρά πράγματα  εναντίον τους.

Κλοπές  δεν γίνονταν. Ο ένας  κά-

τοικος σεβόταν την περιουσία του

άλλου και όλοι μαζί το όνομα  του

χωριού. Πρόσεχαν τη φήμη του

σαν την κόρη των ματιών τους.

Ήταν φιλόξενοι  και ποτέ περαστι-

κός δεν έφυγε  νηστικός ή άυπνος

από το χωριό. Οι κάτοικοι το αί-

σθημα της φιλοξενίας  το είχαν

«μέσα» τους  και πίστευαν  με ευ-

λάβεια  στον Ξένιο Δία. 

Τα περισσότερα σπίτια του

χωριού ήταν  λιθόκτιστα με τη

σκεπή τους καμωμένη από πέτρα.

Ο χειμώνας  πολλές φορές ήταν

βαρύς στην περιοχή και τα χιόνια

δεν έλειπαν. Η επικλινής  στέγη

των σπιτιών  τα προστάτευε από το

βάρος του χιονιού. Τα σπίτια διέ-

θεταν συνήθως δυο δωμάτια και

σπάνια τρία, ενώ μόνον κάποια

είχαν ξύλινο πάτωμα. Το έδαφός

τους ήταν  «αλειμμένο» με λάσπη.

Κοιμούνταν καταγής και ο κυριό-

τερος λόγος ήταν ότι ο περιορισμέ-

νος χώρος που διέθεταν δεν  τους

επέτρεπε να τοποθετήσουν κρεβά-

τια. Το τζάκι τους  κρύους  μήνες

αναμμένο  νύχτα και μέρα   ζέ-

σταινε το σπίτι που συνήθως «έμ-

παζε» από όλες τις πλευρές.  Τα

πορτοπαράθυρα   του εμπόδιζαν να

μπαίνουν  τα ζώα, όχι όμως και το

κρύο!

Υπήρχαν όμως  και καλύ-

βες, τις οποίες χρησιμοποιούνταν

για κατοικία. Ευτυχώς, ήταν λίγες,

αλλά  γενικά πληρούσαν  τις στοι-

χειώδεις συνθήκες διαβίωσης (ει-

κόνα) . 

Δεν ήταν χωριό απομονωμένο

από τον άλλο κόσμο. Στο κοινο-

τικό γραφείο υπήρχε τηλέφωνο

που μέσω Άνω Πέτρας ήταν δυ-

νατή η επικοινωνία με την Άρτα

και τις άλλες μεγάλες πόλεις  και

κωμοπόλεις  της χώρας μας. 

Η λειψυδρία ήταν από τα

μεγαλύτερα προβλήματα, τα οποία

αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι του χω-

ριού. Πολλοί είχαν ιδιόκτητο πη-

γάδι με  πόσιμο νερό, που όμως

συχνά  δεν επαρκούσε. Τους καλο-

καιρινούς  μήνες ήταν το  θέμα της

καθημερινής  συζήτησης στο κα-

φενείο. Το πρόβλημα γινόταν σχε-

δόν δυσεπίλυτο  την ημέρα του

πανηγυριού, τον Δεκαπενταύγου-

στο. Ο πολύς ο κόσμος  που συνέ-

ρεε  στο χωριό την ημέρα  εκείνη

δημιουργούσε πραγματικό πονοκέ-

φαλο, ιδιαίτερα στους  καφετζήδες,

γιατί, ως γνωστόν, λουκούμι χωρίς

νερό δεν…καταπίνεται! 

Η εκκλησία, αφιερωμένη

στην Κοίμηση της Θεοτόκου ήταν

κτισμένη στο κέντρο του χωριού.

Γιόρταζε στις 15 Αυγούστου. Η

κοσμοσυρροή ήταν μεγάλη, το

γλέντι άρχιζε από την παραμονή

και όλος ο κόσμος «ξέδινε» για τα

καλά. Ήταν από τις λίγες ευκαιρίες

που είχε για να λησμονήσει τα βά-

σανά του και να γλεντήσει με την

ψυχή του. 

Το πανηγύρι ήταν από τα

καλύτερα και πιο οργανωμένα της

περιοχής. Οι Χωσιανίτες ήταν

γλεντζέδες και την ημέρα εκείνη

γιόρταζαν  όλοι οι κάτοικοι και όχι

μόνον εκείνοι που ονομάζονταν

Παναγιώτης, Παναγιώτα ή Μαρία.

Η πόρτα κάθε σπιτιού ήταν διά-

πλατα ανοικτή.

Το χωριό είχε δικό του

παπά,  ο οποίος μάλιστα  ήταν ντό-

πιος. Ο παπά Μάρκος  υπήρξε

άξιος λειτουργός του Υψίστου και

η συμβολή του στην άνοδο του

κοινωνικού και πολιτιστικού επί-

πεδο των συγχωριανών του, αναμ-

φίβολα  υπήρξε καθοριστική.

Πολλά του οφείλουν τα Χώσιανα. 

Υπήρχαν  τρία καφενεία και

συγχρόνως και παντοπωλεία: το

«βακούφικο», του μπάρμπα Λευ-

τέρη  και της Γιούλας. Τα δυο τε-

λευταία  ήταν σπίτι και καφενείο

μαζί. Το «βακούφικο» ήταν περι-

ουσία της εκκλησίας, που το νοί-

κιαζε μετά από δημοπρασία για

ορισμένο χρονικό διάστημα  σε

όποιον έδινε το μεγαλύτερο ενοί-

κιο. Στα καφενεία, πήγαιναν μόνον

οι άντρες. Οι γυναίκες  έδιναν το

παρόν τους εκεί μόνο την ημέρα

του πανηγυριού. Τις άλλες ημέρες

πήγαιναν εκεί μόνον όταν ήθελαν

να ψωνίσουν κάτι για  το σπίτι. 

Το νεκροταφείο παλιότερα

βρισκόταν δίπλα στην εκκλησία.

Τάρα είχε μεταφερθεί περί το ένα

χιλιόμετρο έξω από το χωριό. Η

περιοχή ονομαζόταν «Πελουργή»

και η θέα από εκεί  προς όλα τα ση-

μεία του ορίζοντα  ήταν φαντα-

στική. Οι ψυχές των νεκρών  αν

έβγαιναν  από τους τάφους τους,

δύσκολα θα ξαναεπέστρεφαν μετά

από το μεγαλείο της φύσης που θα

είχαν αντικρίσει! Οι Χωσιανίτες

μολονότι πρόσεχαν  την  όλη ει-

κόνα του χωριού, την «Πελουργή»

την  είχαν μάλλον εγκαταλειμμένη.

Οι τάφοι των συγγενών τους στην

πλειοψηφία τους  δεν ήταν και

τόσον περιποιημένοι. Έδειχναν να

μην συμπαθούν  και τόσο πολύ τον

τόπο της μελλοντικής τους κατοι-

κίας.   

Στο κέντρο σχεδόν του χω-

ριού υπήρχε μια  πλατεία, το «με-

σοχώρι». Αρκετά μεγάλη, αλλά όχι

και  πολύ

π ε ρ ι π ο ι -

ημένη.  Εκεί

κατέληγαν

οι πέντε κύ-

ριοι δρόμοι

του χωριού.

Π ρ έ π ε ι

όμως να τονιστεί ιδιαίτερα  ότι τα

Χώσιανα ήταν το μόνο χωριό των

Κάτω Ροδοβυζίων που την εποχή

εκείνη διέθετε πλατεία! Οι δρόμοι

βέβαια  που κατέληγαν σ’ αυτή,

όπως άλλωστε και οι άλλοι του χω-

ριού, τα γνωστά «σοκάκια», ήταν

στενοί και βατοί μόνον  από αν-

θρώπους και ζώα.   

Το σχολείο βρισκόταν στην

είσοδο του χωριού και ήταν κτι-

σμένο στην πλαγιά ενός  μικρού

λόφου, των Αγίων Αποστόλων.

Λόγω της κλίσης του εδάφους  η

αίθουσα διδασκαλίας ήταν υπερυ-

ψωμένη. Το οίκημα, το οποίο

ανήκε στην κοινότητα  διέθετε

χώρο και για το γραφείο του δα-

σκάλου και το  πάτωμά του  ήταν

ξύλινο. Ήταν μονοθέσιο σχολείο

και είχε περί τους εξήντα με εβδο-

μήντα μαθητές. Όλοι  στοιβαγμέ-

νοι σε μια  αίθουσα. Ο δάσκαλος

έκανε μάθημα στην Πέμπτη και

Έκτη τάξη, ενώ καθόριζε εργασία

για τους μαθητές των άλλων τά-

ξεων. Ακολούθως  ασχολούνταν με

τους μαθητές της Τετάρτης και της

Τρίτης. Μετά το διάλειμμα  ερχό-

ταν η σειρά για διδασκαλία  στους

μαθητές  της Δευτέρας και της

Πρώτης τάξης  και μετά  μέχρι το

μεσημέρι έλεγχε τις εργασίες όλων

των μαθητών  

Κάποιοι μαθητές δεν ήταν

από τα Χώσιανα, αλλά από διπλα-

νούς συνοικισμούς όπου δεν

υπήρχε σχολείο.  Βάδιζαν πάνω

από μια ώρα για να έρθουν στα

Χώσιανα  και άλλη τόση  για να

επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Όταν ο καιρός ήταν άσχημος, δη-

λαδή  οσάκις είχε πολύ κρύο, χιόνι

η δυνατές  βροχές, τότε έμειναν σε

κάποιο φιλικό τους σπίτι στο

χωριό.  

Μέσα στην αίθουσα διδα-

σκαλίας υπήρχε και μια  ξυλό-

σομπα, την οποία άναβαν  τις

κρύες μέρες του χειμώνα. Τα ξύλα

τα έφερναν οι μαθητές. Έρχονταν

στο σχολείο τι πρωί,  έχοντας ένα

ή και δυο  ξύλα κατάλληλα κομ-

μένα  για τη σόμπα, Έτσι, η   θερ-

μότητα  ήταν εξασφαλισμένη κατά

τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.

η συνέχεια στη σελ. 6  

Πανοραμική άποψη του χωριού (1936). Σε πρώτο

πλάνο το κτίριο του Δημοτικού σχολείου.
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Θα μας πείτε λίγα λόγια για

τον Σύλλογο?

Ο Σύλλογος Γυναικών Φωτει-

νού πάει πολύ καλά. Έχουμε

ξεκινήσει ήδη από το καλο-

καίρι την αναδιαμόρφωση του

εξωτερικού χώρου του πνευ-

ματικού μας κέντρου. Είναι

ένα έργο το οποίο έπρεπε να

γίνει για να ομορφύνει ο

χώρος ώστε να μπορεί να φι-

λοξενήσει τις συνεστιάσεις

μας αλλά και για να μπορεί να

προσφέρει ο Σύλλογος ένα

μέρος για παιχνίδι για τα παι-

διά του χωριού, ειδικά τους

καλοκαιρινούς μήνες.

«Έχουμε εστιάσει και στο

φιλανθρωπικό κομμάτι. Με τη

βοήθεια των συγχωριανών

μας έχουμε συγκεντρώσει –

και συνεχίζουμε να συγκεν-

τρώνουμε - μεγάλο αριθμό

από πλαστικά καπάκια που σε

συνεργασία με την δράση

«Μαζεύω καπάκια – Μοιράζω

χαμόγελα» θα χρησιμοποι-

ηθούν για την αγορά αναπηρι-

κών αμαξιδίων για

συνανθρώπους μας που τα

έχουν ανάγκη. 

Συνεχίζουμε όμως και όλες

τις γνωστές μας δραστηριότη-

τες, εκδρομές, βραβεύσεις

νέων που πέρασαν σε Ανώτα-

τες Σχολές, Κούλουμα κτλ.

Αντιμετωπίζετε προβλή-

ματα?

Σημαντικά προβλήματα δεν

υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχουν

ελλείψεις ακόμα στον χώρο

μας, τις οποίες προσπαθούμε

σιγά-σιγά να καλύψουμε ώστε

να λειτουργεί ο Σύλλογος κα-

λύτερα.

Ανταποκρίνεται θετικά ο

κόσμος στις δραστηριότητες

του Συλλόγου?

Ο κόσμος ανταποκρίνεται

θετικά. Ήδη έχουμε σταδιακή

αύξηση των συνδρομών και

ελπίζουμε να αυξηθούν κι

άλλο διότι είναι απαραίτητες

ώστε να συνεχίσει ο Σύλλογος 

να παράγει έργο.

Υπάρχουν μελλοντικά σχέ-

δια?

Σίγουρα υπάρχουν πολλά σχέ-

δια για το μέλλον τα οποία

δεν μπορούμε να ανακοινώ-

σουμε ακόμα επίσημα. Ήδη σε

συνεργασία με τον Γιώργο

Χέλη, στον χώρο του συλλό-

γου πραγματοποιούνται κάθε

Σάββατο στις 19.00 σεμινάρια

αυτογνωσίας με θέμα

«Μπορώ να μεταμορφώσω

ακόμα και τώρα τη ζωή μου?»

τα οποία συγκέντρωσαν

κόσμο ακόμα και από την

Άρτα. Το σίγουρο είναι ότι εί-

μαστε ενεργές και ολόκληρο

το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει

αυξημένη διάθεση για προ-

σφορά.

“Λουκουμα…νία”

Στις 9 Σεπτεμβρίου η συγχωριανή μας Νία

Τριανταφύλλου, έκανε την πρώτη της επιχειρη-

ματική κίνηση στη Άρτα. 

Η 27χρονη Νία, η οποία έχει σπουδάσει

Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία

(Φ.Π.Ψ.) στα Ιωάννινα, αλλά έχει και πολυετή

προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης και του

«γρήγορου» φαγητού άνοιξε ένα μαγαζί,  το

οποίο σίγουρα έλειπε από την πόλη της Άρτας.

Στη Σκουφά 119, φτιάχνει πεντανόστιμους

λουκουμάδες σε πολλές παραλλαγές καθώς

και διάφορα ροφήματα. Η ανταπόκριση του

κόσμου είναι μεγάλη από την πρώτη κιόλας

ημέρα.   

Να της ευχηθούμε και εμείς καλές δουλειές

και πάντα επιτυχίες.

Συνέντευξη της Προέδρου του Συλλόγου
Γυναικών Φωτεινού

Η Πρέδρος Λίλα Κέκκου με κάποια από τα μέλη του 

Συλλόγου Γυναικών Φωτεινού

ΦΩΤΕΙΝΟΣεπτέμβριος - Οκτώβριος
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Ε.Μ.Α

Εγγραφή έκανε η
τράπεζα αίματος
Φωτεινού στο Ε.Μ.Α
– Εθνικό Μητρώο Αι-
μοδοτών – από τα
μέσα Οκτωβρίου
2016. Η κίνηση ήταν
υποχρεωτική για τη
δυνατότητα διακίνη-
σης αίματος μέσω
του Νοσοκομείου
Άρτας. 

Με ενέργειες της Επιτροπής Αιμοδοσίας και
του Δ/Σ έγινε ηλεκτρονική εγγραφή και μπορούμε
πλέον εμείς να έχουμε εικόνα κίνησης του λογα-
ριασμού μας κάθε στιγμή και το υπουργείο
υγείας συνολική εικόνα κίνησης σ’ όλη τη χώρα.

Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να εξάρουμε για
άλλη μια φορά την άριστη προσφορά της Επιτρο-
πής Αιμοδοσίας του Συλλόγου- Θεόδωρος Φελέ-
κης, Νικόλαος Πανέτας και Χρήστος Φελέκης –
που συνειδητά και με απόλυτη συνέπεια οδηγούν
τις εργασίες της τράπεζας, της πιο ευαίσθητης
δραστηριότητας του φορέα αυτού του Φωτεινού.

Ένα ακόμα δείγμα των παραπάνω και ο έγκαι-
ρος προγραμματισμός των δυο αιμοδοσιών του
1017 τις Κυριακές 17 Ιανουαρίου και 6 Αυγού-
στου.

Αυτή τη στιγμή η τράπεζα αίματος Φωτεινού,
μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της με την Επι-
τροπή επικεφαλής διαθέτει 24 φιάλες αίματος να
στηρίξει – αχρείαστο πάντα νάναι – τυχόν ανάγ-
κες.

Μάθημα γινόταν πρωί

και απόγευμα. Το Σάββατο

μόνον το πρωί, ενώ κάθε  Τε-

τάρτη απόγευμα  το σχολείο

δεν λειτουργούσε, λόγω εκ-

δρομής των μαθητών. Η εκ-

δρομή  περιλάμβανε

«βόλτα» σε κάποια κοντινή

περιοχή και συνδυαζόταν  με

παιγνίδια των μικρών μαθη-

τών  και επωφελείς  συζητή-

σεις  των μεγαλυτέρων με

τον δάσκαλό τους. Συζητή-

σεις, οι οποίες πολλές φορές

δεν είχαν σχέση με το σχο-

λείο. Αφορούσαν γενικότερα

θέματα κοινωνικού χαρα-

κτήρα ή που σχετίζονταν με

τη μελλοντική αποκατά-

σταση των μαθητών. 

Η   σωστή διδασκαλία

με τις παραπάνω  συνθήκες

ήταν πραγματικός άθλος για

τον δάσκαλο. Του άξιζαν

πράγματι θερμά συγχαρητή-

ρια. Οι Χωσιανίτες του το

αναγνώριζαν και τον εκτι-

μούσαν ιδιαίτερα. Ο σεβα-

σμός τους στο πρόσωπό του

ήταν καθολικός και απεριό-

ριστος, αλλά και τα αισθή-

ματα εκείνου προς τους

συγχωριανούς  του ήταν

ανάλογα. Ο δάσκαλος αυτός

την εποχή εκείνη ήταν ο αεί-

μνηστος πατέρας μου. 

Το σχολείο διέθετε και

ιδιόκτητο κήπο. Περιλάμ-

βανε  όλα τα είδη των οπω-

ροφόρων δέντρων και

λουλουδιών που ευδοκιμού-

σαν στην περιοχή. Ήταν

πραγματικό στολίδι, όχι

μόνον του σχολείου, αλλά

και του χωριού. Ήταν το

πρώτο πράγμα  που έβλεπε  ο

επισκέπτης όταν έφθανε

στην είσοδο του χωριού.

Ήταν η πρώτη «καλή» εντύ-

πωση.  

Τα Χώσιανα  το 1953

μετονομάστηκαν σε Φω-

τεινό. Νονός του ήταν ο πα-

τέρας μου. Πέρασαν από

τότε πάνω από εξήντα χρό-

νια. Για μας όμως τους «πα-

λιούς», το «παλιό» του

όνομα μας τραβάει όπως ο

μαγνήτης το σίδερο. Οι πε-

ρισσότεροί μας έχομε «κολ-

λήσει»  στην παλιά του

ονομασία. Άλλωστε όλα τα

άτομα  μετά από κάποια ηλι-

κίας=  θυμούνται μόνον τα

παλιά. Για τα νέα γεγονότα,

τα  νέα  «πράματα και θά-

ματα» δείχνουν δήθεν αδια-

φορία, και τα παραβλέπουν.

Η πραγματική όμως αιτία

αυτής της συμπεριφοράς

τους  ίσως είναι άλλη. Πιθα-

νώς να αντιδρούν έτσι,

επειδή δεν τα καταλαβαί-

Τα
Χώσιανα το 1948  

(αναμνήσεις ενός ογδοντάρη)  Κ.Δ. Μάλλιος  

...η συνέχεια

Αμβρακία Κωστακιών

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος ΦΩΤΕΙΝΟ



7

ΟΥΡΑΝΟΦΩΤΟ
(Από την συλλογή «Ένα μπουκέτο τραγούδια για

σένα»)

Το πουλί της ελπίδας
Ι.    Ελπίδα, είσαι της ζωής

χιονάτο περιστέρι,
που στα φτερά του τ’ουρανού

δροσιά στη γη θα φέρει.
Άσπρο πουλί μεσ’ του Χριστού

φωλιάζεις πια το βλέμμα
και σου ραντίζει τα φτερά

με τ’Άγιό του Αίμα !
Καθώς ανάλαφρα πετάς

φωλιάζεις και βαθειά μας
αν συναντήσει του Χριστού

το βλέμμα η καρδιά μας.

Ρεφραίν
Το πουλί της ελπίδας φτερουγίζει βαθιά μας

σαν κυττάμε, Σωτήρα, την γλυκειά σου μορφή !
Μ’ένα βλέμμα δικό σου φτάνει μεσ’ στην καρδιά

μας !
Το πουλί της ελπίδας στείλε, Θε μου, στη γη.

ΙΙ.    Πουλί ελπίδας στην καρδιά
δακρυφωλιά σου κάνω

Μαζί σου στον καϋμό πετώ 
στον ουρανό επάνω !

Εκεί ψηλά, στα γαλανά
τα ουρανοπαλάτια,

μεταλαβαίνω τη ζωή
απ’ του Χριστού τα μάτια !
Κι έρχεσαι μέσα μου εσύ,

άσπρο μου περιστέρι
Το πέταγμά σου τ’απαλό 
στη γη χαρά ας φέρει !

Ρεφραίν
Το πουλί της ελπίδας φτερουγίζει βαθιά μας

σαν κυττάμε, Σωτήρα, την γλυκειά σου μορφή !
Μ’ένα βλέμμα δικό σου φτάνει μεσ’ στην καρδιά

μας !
Το πουλί της ελπίδας στείλε, Θε μου, στη γη.

Αγωνίστρια (Τ.Ε.-Σ.)

Όποιος θέλει, μπορεί να παρακολουθήσει
την ραδιοφωνική εκπομπή «Η κρυσταλλόδροση
πηγή». 

Ασχολείται με το Άγιο Ευαγγέλιο της κάθε
Κυριακής. Εκπέμπεται αυτό τον καιρό κάθε Κυ-
ριακή, στα FM από τον σταθμό της Δημοτικής Ρα-
διοφωνίας (Αμβρακία) στη συχνότητα 91,9 και
αρχίζει την 7η ώρα π.μ.

Ίσως χρειαστεί να μετακινηθεί ο δείκτης της
συχνότητας.

Το ψωμοτύρι να Το ψωμοτύρι να 
είναι καλά!είναι καλά!

η συνέχεια...

Ε, είπα και εγώ. Τα ίδια τρώγαμε
και εμείς, όταν φυλάγαμε τα ζωντανά.
Ψωμί, τυρί, γιαούρτι και βραστό γάλα.
Το γάλα το βράζαμε, για να προφυλα-
χτούμε από τις αρρώστιες. Ο μελιταίος
πυρετός θέριζε τότε για τα καλά. Πού
και πού δοκιμάζαμε και κρέας. Σφάζαμε
καμία «στέρφα» γίδα.
Απόψε μπάρμπα-Βαγγέλη είσαι τυχε-
ρός! Έχομε μόνο ψωμοτύρι! Το ψωμί
είναι φρέσκο και το τυρί από το καινού-
ριο «τουλούμι». Θέλουμε να το δοκιμά-
σεις και να μας πεις τη γνώμη σου. 
Α, είναι το καλύτερο φαϊ. Τρως με τις
ώρες και τελειωμό δεν έχει. Επιπλέον
έχει και τα καλά του. Χάρη σε αυτό γλύ-
τωσε μια φορά από τους κλέφτες το κο-
πάδι μας.

Όλοι κρεμάστηκαν από τα χείλη
του. Ο μπάρμπα-Βαγγέλης έδειχνε ότι
το βράδυ εκείνο είχε τα κέφια του. Σί-
γουρα θα τους διηγούνταν κάποια ιστο-
ρία. Μπορεί και να την είχαν
ξανακούσει. Αλλά αυτό δεν είχε και
τόση σημασία. Σημασία είχε να περά-
σουν ευχάριστα τη βραδιά. Και τα ση-
μάδια ήταν καλά.
Έλα  αφεντικό, πες μας πως γλύτωσε
το κοπάδι! Μήπως φιλέψατε τους κλέ-
φτες και σας λυπήθηκαν; Αυτοί από ό,τι
ξέρουμε δεν ήταν και τόσο πονόψυχοι!
Ο μπάρμπα-Βαγγέλης αναδιπλώθηκε
στη θέση του, άναψε τσιγάρο και με την
γκλίτσα απομάκρυνε ένα τσοπανό-
σκυλο που γυρόφερνε κοντά του και
άρχισε:
Ήμουν δεν ήμουν δώδεκα χρονών και
με άλλους τρεις τσοπαναραίους φυλά-
γαμε τα γιδοπρόβατα του μπάρμπα
μου. Ήταν βράδυ και τρώγαμε σαν
τώρα δα. Τρώγαμε ξαναζεσταμένο
ψωμί με κατσικίσιο τυρί. Τρώγαμε, πί-
ναμε κρύο νερό και τελειωμό δεν εί-
χαμε!

Στα μέρη μας τότε κυκλοφορού-
σαν ζωοκλέφτες με αρχηγό τον δια-
βόητο Ακρίδα. Όνομα και πράμα! Όπου
έπεφτε δεν άφηνε τίποτε. Όπως συμ-
βαίνει και με τις ακρίδες στα σπαρτά.
Αυτές είναι ικανές να σε κάνουν «νοικο-
κύρη» από τη μια στιγμή στην άλλη.
Έκλεβε, αλλά η αλήθεια να λέγεται.
Ποτέ του δεν χτύπησε άνθρωπο! Μπο-
ρεί να τον άφηνε γυμνό, αλλά χέρι δεν
άπλωνε πάνω του. Δεν αγαπούσε τους
ξυλοδαρμούς σε αντίθεση με άλλους
του «σιναφιού» του, που έκλεβαν και
έδερναν.

Ό,τι τώρα θα σας πω, τα ξέρω
από πρώτο χέρι. Ήμουν παρών σε
αυτά που συνέβηκαν, αλλά δεν τα
άκουσα, γιατί δεν μπορούσα να τα
ακούσω. Μου τα διηγήθηκε πολλά χρό-
νια αργότερα ένας άνδρας, που τη βρα-
διά εκείνη, μικρό παιδί τότε, βρισκόταν
στο «ασκέρι» του κλεφτο-Ακρίδα. Είχαν
έρθει με σκοπό να «πετσοκόψουν» το
κοπάδι του μπάρμπα μου. Έφτασαν
κοντά στο μαντρί έχοντας τον αέρα
ενάντια. Έτσι, τα σκυλιά δεν τους
πήραν μυρωδιά. Έστειλαν το μικρό για
να δει τι κάναμε, Μας βρήκε να τρώμε.

Επέστρεψε και το ανέφερε στο
αφεντικό του. Εκείνος είπε να περιμέ-
νουν. Μόλις τελειώναμε και πέφταμε για
ύπνο, θα έκαναν τη δουλειά τους. Μετά
κάμποση ώρα ξανάστειλε τον μικρό, ο
οποίος τους ξανάφερε τα ίδια «χαμπέ-
ρια»: οι τσοπαναραίοι συνεχίζουν να
τρώνε. 

Συλλογισμένος του απάντησε:
θα ξαναπάς μετά από λίγη ώρα. Οι άν-
θρωποι φαίνεται ότι δεν έφαγαν όλη την
ημέρα, και τώρα του δίνουν και καταλα-
βαίνει! 

Όταν ο μικρός και την Τρίτη
φορά έφερε τα ίδια νέα, ο Ακρίδας τον
ξανάστειλε λεγοντάς του να πλησιάσει,
για να δει τι φαί έτρωγαν οι τσοπανα-
ραίοι και αργούσαν τόσο!

Ο μικρός ξαναγύρισε χαμογελα-
στός.

Ψωμοτύρι τρώνε καπετάνιο! Ψωμοτύρι.
Και το τυρί πρέπει να είναι καλό, γιατί
μυρίζει από μακριά!
Ψωμοτύρι; είπε ο Ακρίδας και μουρμού-
ρισε. Ε, τότε παιδιά πάμε να φύγουμε.
Αυτοί θα τρώνε μέχρι να ξημερώσει.
Απόψε σταθήκαμε άτυχοι εμείς, τυχεροί
αυτοί. Το κοπάδι τους το γλύτωσε ψω-
μοτύρι τους!
Ο μπάρμπα-Βαγγέλης σηκώθηκε.
Αυτή είναι η ιστορία παιδιά μου. Το ψω-
μοτύρι τότε μας γλύτωσε τα γίδια και τα
πρόβατα. Το τυρί όμως το δικό σας
είναι ασύγκριτα καλύτερο. Αλλά να το
προσέξετε στο αλάτι. Του λείπει λίγο.
Πήρε την κάπα του και τράβηξε παρά-
μερα. Την άπλωσε καταγής και τυλίχ-
θηκε μέσα της. Θυμήθηκε τα νιάτα του
και αναστέναξε.

Από το βιβλίο του Κων/νου Δ. Μάλ-
λιου

«Αληθινές ιστορίες του χωριού»

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  ΦΩΤΕΙΝΟ



από τον 

Αλέξανδρο Φελέκη

Ξεκίνησε και είναι σε καλό

δρόμο το πρόγραμμα του Συλλόγου

«υπογραφές διάνοιξης του δρόμου

Φωτεινό – Ελεούσα» που σκοπεύει

να δρομολογηθεί το έργο σύντομα.

Η πορεία βρίσκεται σε καλό δρόμο,

αφού οι περισσότερες υπεύθυνες

δηλώσεις είναι υπογραμμένες στα

χέρια του φορέα, έτοιμες να στα-

λούν στο Δήμο μόλις ολοκληρω-

θούν.

Σε σκεπτικισμό ήταν κανα δυο ιδιο-

κτήτες και δεν απάντησαν ακόμα. Το

έργο δεν είναι καθόλου εύκολο,

όπως φάνταζε στην αρχή, όμως φαί-

νεται σημαντικό και θα

προωθηθεί με κάθε

θυσία. Πολλοί καλλιεργη-

τές το περιμένουν και ο

σύλλογος βλέπει πολιτι-

στικό άνοιγμα προς όφε-

λος του Μουσείου που

αναμένεται το 17 να μπει

σε λειτουργία.

Εθελοντισμός. Παρεξηγημένη

έννοια και εύκολη για εκμετάλ-

λευση. Βασικά σημαίνει «με τη θέ-

λησή μου». Πρακτικά χωρίζεται σε

δυο είδη. Πρώτα τον υγιή εθελοντι-

σμό που έχει αξιοπρέπεια και μπο-

ρεί να λειτουργήσει χρήσιμα

κοινωνικά σε πολλές περιπτώσεις.

Έπειτα έχουμε και τον άρρωστο εθε-

λοντισμό που με αναξιοπρέπεια πνί-

γει κάθε θέληση για δημιουργία και

σωστή  προσφορά στους άλλους.

Διευκρινίζοντας τα παραπάνω μπο-

ρούμε να πούμε τα εξής: ο φόρος

στο κράτος έχει την έννοια του υπο-

χρεωτικού και όχι του εθελοντικού.

Υπάρχουν και συνέπειες αν δεν τον

πληρώσεις, όπως πρόστιμο, φυλά-

κιση κά. Εάν κάποιος πει: είσαι Φω-

τεινιώτης πρέπει να προσφέρεις

στον τάδε και στον τάδε φορέα του,

το τάδε ποσό ή την τάδε εργασία. Η

στάση αυτή έχει το υποχρεωτικό και

όχι το εθελοντικό μέσα του. Αν είσαι

υπάλληλος έχεις να διαλέξεις ή να

κάνεις ό,τι σου λέει το αφεντικό ή να

φύγεις. Εδώ ο εθελοντισμός ζυγίζε-

ται καλά στις μέρες μας. Πολλοί

πλούσιοι προσφέρουν με τη θέλησή

τους, χωρίς να τους υποχρεώνει κα-

νένας,  ποσά σε κοινωφελείς σκο-

πούς: μηχανήματα νοσοκομείων ή

επεκτάσεις πτερύγων και δίνουν το

όνομά τους σ’ αυτές. Πολλοί φορτώ-

νουν στην έννοια και τη «δωρεάν»

εργασία με τη φράση εγώ δουλεύω

εθελοντικά και δεν πληρώνομαι.

Εδώ κρύβονται πίσω πολλές αντι-

κοινωνικές συμπεριφορές, χωρίς βέ-

βαια να παραβλέπουμε τις δυο

ώρες εργασία το χρόνο που προ-

σφέρει κάποιος για καθαριότητα

χώρου ή δεντροφύτευση. Τέλος και

η έννοια επαγγελματισμός έρχεται

αντίθετα από τον εθελοντισμό που

τότε σημαίνει κάνω ότι θέλω και

όποτε θέλω και οι άλλοι δεν μπο-

ρούν να περιμένουν τη συνέπεια και

την αποτελεσματικότητα του επαγ-

γελματία. Σήμερα κάθε σοβαρός

φορέας στηρίζεται 99% στον επαγ-

γελματισμό – μόνιμο προσωπικό και

ελάχιστα σε εθελοντές – προσωρινό

προσωπικό. Ο εθελοντισμός σί-

γουρα μας χρειάζεται αρκεί να τον

χρησιμοποιούμε χρήσιμα και με

αξιοπρέπεια. Προσωπικά αλλά και

όπως βλέπω κανείς δεν θέλει να εκ-

μεταλλεύεται τους άλλους. 

Το καλοκαίρι, στη Συνέλευση

των Φωτεινιωτών μπήκε και το πρό-

βλημα της έλλειψης του γιατρού

από το Φωτεινό. Η δημοτική αρχή

αποποιήθηκε κάθε ευθύνη. Η

έρευνα όμως της εφημερίδας έδειξε

το εξής: μετέχει και ο Δήμος Ν.

Σκουφά στο θέμα του γιατρού, γιατί

το ιατρείο και ο εξοπλισμός- ίντερ-

νετ, υπολογιστής και εκτυπωτής -

είναι εξ’ ολοκλήρου δική του ευ-

θύνη. Επίσης ο πρόεδρος του Φω-

τεινού ασκεί κάθε πολιτική πίεση

στις νοσοκομειακές αρχές για να

έχει το Φωτεινό ό,τι δικαιούται. Ιδι-

αίτερη αίσθηση έκαναν δηλώσεις

ανθρώπων που μετέχουν στη διαδι-

κασία αυτή: «σιγά μην πάει ο Βασί-

λης»( ο γιατρός), ή «θάρθει δυο

μήνες και μετά…». Τόσο το κέντρο

υγείας Καλεντίνης, όσο και η υπεύ-

θυνη αγροτικού ιατρείου Κομποτίου

έδειξαν όλη την προθυμία να ενερ-

γήσουν για να έρχεται ο γιατρός μία

φορά τον μήνα στο Φωτεινό. Είπαν

ότι θα ορίσουν μια Δευτέρα του

μήνα που έχει υπηρεσία στην Κα-

λεντίνη και θα έρχεται.
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Παραπολιτιστικά

 Άλλο...

Είναι η επωδός κάθε θέμα-

τος της συνόδου του Δ/Σ του Συλ-

λόγου του μήνα Οκτώμβρη που

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη

4/10, στις 4μμ,  στο περίπτερο

του Ηλία Οκονόμου στις Σελλά-

δες. Και τις 3 ώρες που κράτησε

η συνεδρία ειπώθηκε από τον

ταμία Κώστα Πανέτα ισάριθμα

με τα θέματα.

Τα  θέματα  που είχαν  ιδιαί-

τερη ένταση ήταν δύο: τα κίνη-

τρα για το Δ/Σ ένα, και η

πληρωμή της έρευνας που είχε

παραγγείλει το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του προηγούμενου μήνα

για την παραδοσιακή  αρχιτεκτο-

νική στο Φωτεινό, το άλλο.

Στο πρώτο θέμα δεν πάρ-

θηκε οριστική απόφαση για το τι

θα προταθεί από το Δ/Σ στη Συ-

νέλευση των Χριστουγέννων, που

αν ψηφιστούν μπορεί να εφαρ-

μοστούν και για το 2016. Ο τα-

μίας Κων/νος Πανέτας πρότεινε

τριάντα  λεπτά ανά χιλιόμετρο σε

κάθε Δ/Σ. Και τα δυο άλλα μέλη,

ο πρόεδρος Αλέξανδρος Φελέκης

και το μέλος Ηλίας Οικονόμου – η

γραμματέας Θεοδώρα Πανέτα

μετακόμισε ες Αθήνας και ο Αντι-

πρόεδρος αδρανοποιήθηκε – δέ-

χτηκαν την πρόταση. Πολύ

σκεπτικισμό, χωρίς όμως ορι

στική απόρριψη είχε η πρόταση

του προέδρου να δίνονται επι-

πλέον 3 Ευρώ την ώρα  στο κάθε

μέλος που προσέρχεται στη συ-

νεδρίαση. Και οι δυο προτάσεις

θα ισχύουν για χρήματα που θα

εισπράττει το Δ/Σ μέσα στη ετή-

σια διαχειριστική περίοδο και θα

δίνονται στην τακτική συνέλευση

των μελών τα Χριστούγεννα.

Ως προς το δεύτερο θέμα

αντιδικία εμφανίστηκε ανάμεσα

στον ταμία που υποστήριξε ότι

είχε συμφωνηθεί 100 Ευρώ για

όλη την έρευνα ενώ ο πρόεδρος

που διεξήγαγε την έρευνα μέσα

στο Σεπτέμβρη με τη συνεργασία

της Γραμματέας Θεοδώρας Πα

νέτα διάβασε το πρακτικό που

είχε γραφτεί σαν αμοιβή 3 Ευρώ

η ώρα, με βάση το οποίο η

αμοιβή ανέρχονταν στα 200

Ευρώ. Τελικά βρέθηκε η συμβι-

βαστική λύση των 150 Ευρώ, που

ψηφίστηκε και γράφτηκε στο

πρακτικό.

Πιο σύντομα διευθετήθηκαν

τα άλλα θέματα που συζητήθη-

καν και αποφασίστηκαν τα εξής:

να γίνει χορός των μελών το

Πάσχα του 17 στο μαγαζί της 

Έφης, να έρθουν στο άλλο Δ/Σ

προσφορές πρακτορείων για

Ρώμη, Βουλγαρία και Σκόπια, για

τέλος Ιουνίου, να γίνει η ετήσια  

εκλογοαπολογιστική συνέλευση

του φορέα τα Χριστούγεννα του

«16» και να κοπεί η πίτα σε κα-

φενείο την 2η Κυριακή του 17- 8

Ιανουαρίου- μετά την εκκλησία,

για όλους τους Φωτεινιώτες.

Άλλο θέμα δεν είχε η συνε-

δρίαση αυτή των 3 προέδρων.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος ΦΩΤΕΙΝΟ


