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Όπισθεν   Δημαρχείου Άρτας 

Τηλ. 

23
828

Γιαννού-
λα 

Κασσε-
λούρη

Τα κείμενα( 
μέχρι 2 σελίδες)
να στέλνονται,
οπωσδήποτε,
μέχρι 30 κάθε
ζυγού μήνα.

Ανακοίνωση

Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή μέλους παραμένει στα 20 € ετησίως

και ότι η εφημερίδα  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.

Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς

Θερμός Αύγουστος 2015 στο Φωτεινό
12 Τετάρτη 8.00 : Αγώνας ανωμάλου δρόμου 1200 μ.

13 Πέμπτη 7.30 : Ποδοσφαιρικός αγώνας παίδων

13 « 10 : Θεατρική Παράσταση

14 Παρασκευή 4.00 : Διαγωνισμός Δηλωτής

 14 « 7. 30 : Ποδοσφαιρικός αγώνας Παλαίμαχοι – Νέοι
 14  « 11.00 : Πάρτι Νέων

16 Κυριακή 10.30 : Φωτεινιώτικο αντάμωμα

Κόστος Δημοσίευσης
1. Κάθε σελίδα  κοστίζει 50 € 

2. Από 50% ο δημοσιεύων και η εφημερίδα

Eγκατάληψη
Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζει όποιος θέλεις να μείνει στο

Φωτεινό σήμερα εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που
έχουν να αντιμετωπίσουν.
Το τελευταίο που αντιμετώπισαν αυτοί που αποτελούν το
μέλλον του τόπου αυτού είναι με τη μεταφορά των παιδιών
τους στο σχολείο τους στο Κομπότι. Από το τέλος της περσι-
νής σχολικής χρονιάς ήξεραν οι γονείς ότι το ταξί αντικαθί-
σταται από το λεωφορείο, αφού δεν υπογράφτηκαν συμβά-
σεις με τους ταξιτζήδες. Έμαθαν οι γονείς ότι το λεωφορείο
θα έκανε τη διαδρομή Φωτεινό-Μεγάρχη-Αμφιθέα-Λιμίνη-
Κομπότι. Τα παιδιά έπρεπε να σηκώνονται από τις 6 το πρωί
και να γυρίζουν στις 3 το μεσημέρι στο σπίτι τους. Το πρωί
μάλιστα έπρεπε με βροχή και ζέστη να βαδίζουν 20 λεπτά για
να πάνε στη στάση, ενώ το ταξί τα έπαιρνε από τα σπίτια
τους.
Μπροστά στο πρόβλημα αυτό αμέσως οι γονείς κινητοποιή-
θηκαν και απευθύνθηκαν στις τοπικές αρχές και τα τοπικά
μέσα ενημέρωσης, με επικεφαλής τον πρόεδρο του
Φωτεινού κ. Χάρη Μαλτέζο, με κινήσεις να προβάλλουν το
πρόβλημά τους και παραπέρα. Το δίκαιο αίτημά τους είναι
ένα μικρό λεωφορείο του ΚΤΕΛ να πηγαίνει τους 12 μαθητές
από το Φωτεινό κατευθείαν στο Κομπότι και να τα φέρνει
πάλι πίσω.
Τέσσερις μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και η αγω-
νία των γονιών στο κατακόρυφο. Θα κάνουν οι αρχές δεκτό
το αίτημά τους. Σύσσωμο το Φωτεινό τους συμπαρίσταται.
Εάν το αίτημα δεν γίνει δεκτό ενδέχεται, σύμφωνα με πληρο-
φορίες οι γονείς να μην μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους
στο σχολείο. Ειδικά αυτά του νηπιαγωγείου κινδυνεύουν να
στερηθούν εκπαίδευση που ο νόμος προβλέπει να λαμβάνε-

ται πρόνοια για να περέχεται σε όλους.
Κοντά στα άλλα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι
Φωτεινιώτες – νερό που τους θερινούς μήνες δίνεται με
δόσεις ή με το βυτιοφόρο, επικοινωνία με τα κέντρα ελάχιστη
αφού η συγκοινωνία έρχεται Δευτέρα και Παρασκευή, το
Ίντερνετ είναι είδος πολυτελείας αφού δεν υπάρχουν ίνες για
τις ιδιωτικές εταιρείες και ο Δήμος Ν. Σκουφά δεν καλύπτει τις
τοπικές ανάγκες- έρχεται και αυτό τώρα να συμπληρώσει την
εικόνα της εγκατάλειψης στη μοίρα τους αυτών των ανθρώ-
πων.
Μήπως θα πρέπει να γίνει πλέον σοβαρή η σκέψη
Φωτεινιώτη ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτόν τον τόπο
που δεν μας βοηθάει να ζήσουμε ανθρώπινα;
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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

σελιδιποίηση:

Αγγέλη Ευαγγελία-
Αικατερίνη

Ηλεκτρονική:
www.nskoufas.gr(έγχρωμη)

Το χωριό μας στην κατοχή 1940-1944

Μέρος 6ο : Η κοινωνική ζωή στο χωριό μας την
περίοδο της κατοχής : Γλέντια, χοροί, τραγούδια

Από την αρχή της κατοχής η ζωή
στο χωριό μας εισήλθε σε μια νέα
εποχή όπου η πείνα, οι στερή-
σεις, η φτώχεια, ο φόβος και η
ανασφάλεια ήταν τα στοιχεία που
την χαρακτήριζαν. Η κοινωνική
ζωή τότε ήταν συνυφασμένη με
την οικονομική κατάσταση της
εποχής. Η κατοχή επέφερε την
κατάρρευση του οικονομικού
συστήματος της χώρας , αποδυ-
νάμωσε την κοινωνική συνοχή
και μείωσε δραματικά το επίπεδο
διαβίωσης . Παρόλες τις στερή-
σεις , την πείνα και τη φτώχεια ,
έστω και με τα πενιχρά μέσα που
διέθεταν τότε οι χωριανοί μας ,
φρόντιζαν με απλούς και πρακτι-
κούς τρόπους να ομορφαίνουν τη
ζωή τους. Σε όλη τη διάρκεια της
κατοχής διατήρησαν και έκαναν
πράξη τα ήθη και τα έθιμα , τις
συνήθειες, τις τοπικές παραδό-
σεις του χωριού και συμμετείχαν
σε όλες τις κοινωνικές και θρη-
σκευτικές εκδηλώσεις. Επί πλέον
δε , τότε δεν στερήθηκαν και τη
διασκέδαση .Τα γλέντια και οι
χοροί ήταν τρόπος ζωής. Άφηναν
πίσω τις δυσκολίες και τα προ-
βλήματα της καθημερινότητας και
έδιναν τόπο στην άλλη πλευρά
της ζωής, την ευχάριστη , τη
χαρούμενη , την εύθυμη δημιουρ-
γώντας έτσι μια όαση χαράς αλλά
και εκτόνωσης μέσα στο νεφελώ-
δες τοπίο της εποχής. Την περίο-
δο της κατοχής στο χωριό μας
λειτουργούσαν δυο μαγαζιά. Ένα
μαγαζί είχε ο Λευτέρη Ντούλας
(Ελευθέριος Νικ. Κασσελούρης )
και το άλλο μαγαζί ήταν το
βακούφκο.Το μαγαζί του Λευτέρη
Ντούλα ήταν ιδιόκτητο και ήταν
δίπλα στο σπίτι του .Το μαγαζί το
βακούφκο ήταν της εκκλησίας και
βρισκόταν στον ίδιο χώρο που
είναι το σημερινό. Για την εκμε-
τάλλευσή του τότε η εκκλησία ,
όπως και σήμερα, κατά χρονικά
διαστήματα το έβγαζε στη δημο-
πρασία και το αναλάμβανε αυτός
που έδινε το μεγαλύτερο ενοίκιο.
Ένα διάστημα μέσα στην κατοχή
το μαγαζί το βακούφκο το δούλε-
ψε ο Μήτσιο Γιωργάκης
(Δημήτριος Γεωργίου
Κασσελούρης).Τα δυο αυτά
μαγαζιά λειτουργούσαν κυρίως
ως καφενεία αλλά είχαν και είδη
παντοπωλείου .Ο Λευτέρη
Ντούλας διατήρησε το μαγαζί
αυτό για αρκετά χρόνια μετά την
κατοχή , περίπου μέχρι το 1965-
1967. Tα τελευταία χρόνια , για
ένα διάστημα , το λειτουργούσε ο
γιος του ο Βαγγέλλης. Τα δυο
μαγαζιά τα θυμάμαι κι εγώ πολύ
αργότερα , τα οποία διατηρού-
νταν όπως τότε στην κατοχή .
Ήταν κτισμένα με πέτρες και σκε-
πασμένα με πέτρινες πλάκες. Οι
διαστάσεις τους ήταν περίπου τα

60 με 70 τετραγωνικά. Η κατα-
σκευή τους δεν ξεχώριζε και
πολύ από την κατασκευή μιας
μικρής πέτρινης μονοκατοικίας
.Το μαγαζί το βακούφικο διατηρή-
θηκε μέχρι τις αρχές της δεκαε-
τίας του 1960 .Τότε δίπλα απ’ εκεί
έφτιαξαν τη στέρνα με το νερό ,το
κοινοτικό γραφείο και επέκτειναν
λίγο το παλιό μαγαζί αφού πρώτα
κατέβασαν τη σκεπή και στη
συνέχεια έριξαν ενιαία τσιμεντένια
πλάκα και στα τρία αυτά κομμά-
τια .Είναι αυτό όπως το βλέπουμε
σήμερα. Το άλλο μαγαζί ο
Λευτέρη Ντούλας το διατήρησε
και αυτός περίπου μέχρι το 1965-
1967 . Στη συνέχεια το χάλασε
και στη θέση του έφτιαξε καινούρ-
γιο σπίτι , το οποίο υπάρχει και
σήμερα εκεί . Ο εξοπλισμός των
καφενείων ήταν απλός αλλά και
λιτός. Τα λιγοστά εμπορεύματα
που πούλαγαν τα τοποθετούσαν
πάνω σε σειρές από ξύλινα
ράφια που είχαν καρφωμένα
ψηλά στον τοίχο ενώ ένα άλλο
μέρος απ’ αυτά σε ειδικό χώρο
κάτω στο δάπεδο. Στη γωνία
είχαν ξύλινο πάγκο πάνω στον
οποίο αράδιαζαν τις μπουκάλες
με τα ποτά, τις οποίες τοποθετού-
σαν σε ειδικές ξύλινες προσθήκες
για να μην σπάνε. Στον πάγκο
ήταν ενσωματωμένος ο μπεζα-
χτάς (συρτάρι) οπού έβαζαν μέσα
τα λεφτά, ενώ επάνω στην επιφά-
νεια του πάγκου τοποθετούσαν
το δεφτέρι (ή τεφτέρι) που έγρα-
φαν τους λογαριασμούς. Τα τρα-
πέζια που είχαν τότε τα καφενεία
ήταν μικρά και ξύλινα αλλά και
λίγα σε αριθμό. Οι καρέκλες ήταν
σύμφωνα με τον αριθμό των τρα-
πεζιών, ήταν και αυτές ξύλινες
αλλά χωρίς ψάθα . Εκτός όμως
από τις καρέκλες γύρω-γύρω στα
τραπέζια τοποθετούσαν και ξύλι-
να ψηλά καρεκλάκια. Όταν τα
μαγαζιά επρόκειτο να γεμίσουν ,
κυρίως στα γλέντια και στις γιορ-
τές , τα καθίσματα αυτά δεν
επαρκούσαν και τότε για να βολέ-
ψουν τον κόσμο πρόσθεταν ξύλι-
νους στενόμακρους καναπέδες,
τους οποίους τοποθετούσαν
γύρω - γύρω εσωτερικά στο
μαγαζί και κατά μήκος του τοίχου
, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όταν
ο αριθμός ήταν πολύ μεγάλος ,
κάρφωναν μακριές ξύλινες
τάβλες μεταξύ τους και έκαναν
πρόχειρους στενόμακρους κανα-
πέδες. Αυτό συνέβαινε κυρίως
στο πανηγύρι το
Δεκαπενταύγουστο .Ο φωτισμός
στα καφενεία δεν ήταν έντονος
και γινόταν με λάμπες πετρελαίου
με φιτίλι και λαμπόγυαλο, τις
οποίες είχαν κρεμασμένες γύρω -
γύρω στον τοίχο . Σόμπες για να
ζεσταίνονται το χειμώνα στα
μαγαζιά δεν υπήρχαν . Αντ΄
αυτού όμως χρησιμοποιούσαν
γάστρες, τις οποίες γύριζαν ανά-
ποδα και άναβαν μέσα φωτιά. Τις
τοποθετούσαν πάνω σε πέτρες
στο κέντρο του μαγαζιού όπου
εκεί μαζεύονταν όλοι να πυρω-
θούν ,να ζεσταθούν. Άλλοι κάθο-
νταν στις καρέκλες και άλλοι
καταγής σταυροπόδι ενώ δεν
απέφευγαν και το ντουμάνι ( την
κάπνα ). Οι τοίχοι δε και τα ντα-
βάνια (ταβάνια) γίνονταν κατακί-
τρινα. Στα καφενεία του χωριού
μας πήγαιναν μόνον οι άνδρες, Ο
χώρος ήταν αποκλειστικά γι’
αυτούς . Όταν υπήρχαν άντρες
μέσα στα καφενεία οι γυναίκες
δεν έμπαιναν . Οι γυναίκες

πήγαιναν μόνον στα μεγάλα γλέ-
ντια η σε μεγάλες γιορτές και στο
πανηγύρι μαζί με τις οικογένειές
τους . Όταν όμως ήθελαν κάτι
από εκεί ή να ψωνίσουν ή να
φωνάξουν τον άντρα τους ή
κάποιον άλλον τότε πήγαιναν
από την έξω και πίσω μεριά του
μαγαζιού όπου εκεί υπήρχε ένα
ειδικό μικρό παραθυράκι , το
οπαίο χτυπούσαν με το χέρι .
Μόλις άκουγε ο μπακάλης το
άνοιγε . Έβγαζε λίγο το κεφάλι
προς τα έξω και σε ό,τι του έλε-
γαν τις εξυπηρετούσε. Κάποτε δε
μια συγχωριανή μας όταν αντίκρι-
σε από εκεί το γιό της να παίζει
χαρτιά άρχισε τις φωνές και
όρμησε απ ευθείας να μπει μέσα
να τον βγάλει έξω .Όμως εκεί δεν
τη χόραγε και φράκαρε . Είδαν
και απόειδαν τότε ο μπακάλης
μαζί με τους άλλους να την
ξεφρακάρουν . Αυτό το παραθυ-
ράκι που πήγαιναν τότε εκεί οι
γυναίκες και έδιναν τις παραγγε-
λίες τους το θυμάμαι κι εγώ στο
μαγαζί το βακούφικο
.Χρησιμοποιήθηκε για αρκετά
χρόνια μετά την κατοχή. Πρέπει
δε να σημειωθεί ότι οι γυναίκες
του χωριού μας άρχισαν να
πηγαίνουν και να κάθονται στα
καφενεία όπου ήταν μέσα και οι
άντρες μετά το 1967. Οι χωριανοί
μας την περίοδο της κατοχής
πήγαιναν πολύ συχνά στα καφε-
νεία και περνούσαν τις ώρες τους
. Τα βράδια γέμιζαν από κόσμο .
Εκεί κάθονταν και ξεκουράζονταν
, έπιναν καφέ ,ούζο , συζητούσαν
, έπαιζαν καμία κολτσίνα , άκου-
γαν τραγούδια απ΄ το γραμμόφω-
νο και έριχναν κάνα χορό . Τα
μαγαζιά τότε σερβίριζαν καφέ ,
ούζο, κονιάκ, κακάο, λουκούμια,
χαλβά ,σταφίδα και σύκα τσιοπε-
λίσια αποξηραμένα. Η κατανάλω-
ση στα μαγαζιά ήταν μικρή διότι ο
κόσμος δεν είχε να αγοράσει.
Καφέ τότε έπιναν ελάχιστοι
.Μεταξύ αυτών ήταν ο παπάς και
ο δάσκαλος. Μάλιστα δε όταν ο
παπάς ή ο δάσκαλος βρίσκονταν
στο καφενείο, αρκετοί απέφευγαν
να πίνουν καφέ διότι το θεωρού-
σαν προσβολή γι’ αυτούς. Στα
καφενεία του χωριού μας την
περίοδο της κατοχής γινόταν
πολύ συχνά γλέντια κα χοροί.
Ήταν τα μεγάλα γλέντια που γίνο-
νταν τα Χριστούγεννα τη
Λαμπρή, το Δεκαπενταύγουστο
της Παναγίας , τις απόκριες , ή
σε άλλες μεγάλες γιορτές αλλά
ήταν και τα μικρότερα γλέντια
που γίνονταν πολύ συχνά τις
Κυριακές ακόμα και τις καθημερι-
νές. Τις μεγάλες γιορτές μετά την
εκκλησία οι χωριανοί μας ξεκίνα-
γαν όλοι μαζί και πήγαιναν από
σπίτι σε σπίτι για Χρόνια Πολλά.
Προηγούνταν τα όργανα παίζο-
ντας και ακολουθούσαν αυτοί
τραγουδώντας, ενώ το γλέντι στα
μαγαζιά την ίδια μέρα ξεκίναγε το
απόγευμα και κρατούσε έως
αργά τη νύχτα . Εκτός όμως από
τα καφενεία οι χωριανοί μας γλε-
ντούσαν και στα σπίτια τους. Εκεί
άντρες και γυναίκες χόρευαν και
τραγουδούσαν μαζί. Όσοι δεν
ήξεραν χορό ήταν ευκαιρία να
μάθουν απ’ τους άλλοις και μάλι-
στα χωρίς ντροπή. Τα δυο μαγα-
ζιά του χωριού μας είχαν γραμμό-
φωνο με χωνί και πλάκες
(δίσκους).Το γραμμόφωνο είναι
μηχανική συσκευή αναπαραγω-
γής του ήχου και λειτουργούσε
ως εξής .Πρώτα έβαζαν τις πλά-

κες (δίσκους) πάνω στο μεταλλι-
κό δίσκο του γραμμοφώνου.
Κατόπιν το κούρδιζαν με το χέρι
για να δώσουν στροφές στο
δίσκο, ο οποίος έφερνε την
πλάκα. Σε ένα άλλο εξάρτημα , το
οποίο ήταν σαν μπράτσο και
ήταν ενσωματωμένο με το γραμ-
μόφωνο , έβαζαν ειδικό βελόνι ,
το οποίο στη συνέχεια ακούμπα-
γαν ελαφρώς πάνω στην πλάκα
ώστε να εφάπτεται λίγο η μύτη
του. Στο γύρισμα του δίσκου το
βελόνι γρατσούναγε την πλάκα
κάνοντας κυκλικές γραμμές και
έτσι γίνονταν η αναπαραγωγή
του ήχου. Με αυτά τα γραμμόφω-
να που είχαν τότε στα μαγαζιά
γίνονταν τρικούβερτα γλέντια .
Γραμμόφωνα όμως είχαν και
κάποιοι άλλοι χωριανοί μας στα
σπίτια τους. Αυτοί ήταν ελάχιστοι
. Ένα γραμμόφωνο είχε ο Πάνο
Μασουρας , ο Νικόλα Μάλλιος, ο
παππούς μου ο Κώστα Μάλλιος
και ο Γεώρη Μασούρας
(Γεώργιος Μασούρας) .Ο Γεώρη
Μασούρας μάλιστα είχε πολλές
πλάκες με τα καλύτερα τραγούδια
εκείνης της εποχής . Εκτός όμως
από τα γραμμόφωνα που χρησι-
μοποιούσαν τότε, τις περισσότε-
ρες φορές οι χωριανοί μας γλέ-
νταγαν και με ζωντανή μουσική ,
δηλ. με όργανα. Λίγα χρόνια πριν
από την κατοχή στο χωριό μας
υπήρχε κομπανία, η οποία απαρ-
τίζονταν από συγχωριανούς μας.
Αυτή ήταν ολιγομελής και αποτε-
λείτο από τρεις οργανοπαίκτες.
Στην κομπανία αυτή έπαιζε κλαρί-
νο ο Νικόλα Μάλλιος , βιολί ο
Κώτσιο Τριαντάφυλλος (Κων/νος
Φωτίου Τριαντάφυλλος ) και νταϊ-
ρέ ο Αντώνη Πανέτας. Ο νταϊρές
είναι μεγάλο ντέφι με κυλινδρικό
ξύλινο πλαίσιο στο οποίο είναι
στερεωμένη δερμάτινη μεμβράνη
.Ο ήχος που έβγαινε όταν βάραγε
τον νταιρέ με το χέρι ακούγονταν
πουμ …πουμ … πουμ… πουμ. Η
κομπανία του χωριού μας έπαιζε
δημοτικά τραγούδια .
Τραγουδιστές ήταν οι ίδιοι οι
οργανοπαίκτες. Αυτοί έπαιζαν με
τα όργανά τους αλλά και τραγού-
δαγαν κιόλας, ένας ένας χωριστά
ή δυο μαζί , ή και οι τρείς μαζί.
Μεγάφωνα τότε δεν υπήρχαν.
Εκτός όμως από τους οργανο-
παίκτες στην κομπανία υπεισέρ-
χονταν και κάποιοι άλλοι συγχω-
ριανοί μας, οι οποίοι τραγούδα-
γαν και αυτοί με τη δική τους
φωνή , με το δικό τους τρόπο.
Πολλές φορές δε στα γλέντια τρα-
γούδαγαν αλλά και χόρευαν ομα-
δικά . Η κομπανία έπαιζε και στα
δυο μαγαζιά όταν την καλούσαν ,
κυρίως σε μεγάλες γιορτές , τις
απόκριες και στο πανηγύρι .
Όταν γίνονταν γλέντια στο μαγαζί
του Λευτέρη Ντούλα εκεί τραγού-
δαγε και ο ίδιος Λευτέρης ο μπα-
κάλης , ο οποίος μάλιστα
συμπληρωματικά με το δικό του
πρακτικό τρόπο και για να σιγο-
ντάρει την κομπανία στο έργο της
αλλά και να ευχαριστηθεί ο
κόσμος χτύπαγε ξύλινα κουτάλια
μεταξύ τους . Από εκεί έβγαινε
ένας άλλος διαφορετικός ήχος ,ο
οποίος έδινε το δικό του χρώμα
στη μουσική και το τραγούδι .Η
κομπανία του χωριού μας αργό-
τερα μετά το θάνατο του Κώτσιου
Τριαντάφυλλου από ένα τυχαίο
γεγονός , έμεινε λειψή και χάλα-
σε. Το 1943 πέθανε και ο Νικόλα
Μάλλιος από πνευμονία σε ηλικία
44 χρονών.

Του Φάνη
Μάλλιου
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Ο Αντώνη Πανέτας συνέχιζε για αρκετά χρό-
νια αργότερα και έπαιζε με τον νταϊρέ σε
ξένες κομπανίες που έρχονταν στο χωριό
μας. Τον Αντώνη Πανέτα τον θυμάμαι κι εγώ
να παίζει με τον νταϊρέ στα πανηγύρια του
χωριού μας το Δεκαπενταύγουστο. Το κενό
που δημιουργήθηκε μετά την απουσία της
δικής μας της ντόπιας κομπανίας αναπλη-
ρώθηκε .Τότε στο χωριό μας κατέβαιναν οι
Πετσαίοι απ΄ το Βελενζικό .Το Βελενζικό βρί-
σκεται βόρεια του χωριού μας σε πλαγιά
πάνω προς τα βουνά. Οι Πετσαίοι ήταν σόι
από ταράφι της ορεινής αυτής περιοχής με
το επώνυμο Πέτσας. Αυτοί είχαν τα δικά
τους όργανα και κατέβαιναν στο χωριό και
έπαιζαν σε γιορτές και στο πανηγύρι . Οι
χωριανοί μας ήταν γλεντζέδες αλλά και
μερακλήδες στο χορό. Μπορεί η κατοχή να
τους στέρησε πολλά από τη ζωή τους , δεν
τους στέρησε όμως τη διασκέδαση και το
χορό. Τα τραγούδια που άκουγαν, τραγου-
δούσαν και χόρευαν ήταν δημοτικά. Ήταν
τραγούδια βγαλμένα μέσα από τη ζωή και
ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή , με
τους πόνους ,τους καημούς , τις χαρές και τη
φτώχεια . Στο άκουσμα της γλυκολαλιάς του
κλαρίνου οι συγχωριανοί μας μερακλώνο-
νταν και πιάνονταν αμέσως στο χορό.<< Ο
κόσμος τότε γλένταγε , μου έλεγε ο πατέρας
μου, ο Χαρίλαος. Γλέντια να δουν τα μάτια
σου .Τα γλέντια που γίνονται σήμερα δεν
είναι τίποτα μπροστά σ’ εκείνα. Τα τραγούδια
ο κόσμος τα αισθάνονταν, τα φχαριστιόνταν,
έμπαιναν μέσα στο πετσί τους. Άκουγες τρα-
γούδια που σε λιγοθύμαγαν. Άμα πιάνονταν
στο χορό γίνονταν κλωτσοπέταλος (έντονος
και συνεχής χορός ) , καίγονταν το πελεκού-
δι . Πολλές φορές στα μαγαζιά το γλέντι και
ο χορός κράταγε μέχρι την αυγή .Την κατοχή
εμείς στο σπίτι μας είχαμε ένα γραμμόφωνο

με καμία πενηνταριά πλάκες (δίσκους).
Θυμάμαι έρχονταν πολύς κόσμος και άκου-
γαν τραγούδια αλλά και χόρευαν . Εκεί να
δεις χορό. Άκουγες τα ποδάρια να βαράνε
στο πάτωμα και τους έβλεπες να απδάνε
(πηδάνε) μέχρι το νταβάνι >>. Οι χοροί τότε
συνοδεύονταν με πολλές φιγούρες, και όσοι
έμπαιναν στο χορό κράταγαν ο ένας τον
άλλον με μαντήλι . Ο χορός των γυναικών
γίνονταν με ελαφρές κινήσεις αλλά με ήπιο
και σιγανό τρόπο ενώ στη γύρα σύμφωνα με
το ρυθμό του τραγουδιού συνήθως έκαναν
κολοκαθιές, όπως τις έλεγαν τότε ,δηλαδή
ελαφρό κάθισμα. Αυτό το έβλεπα σε χορούς
γυναικών αργότερα, αλλά το θυμάμαι απ’ τη
μάνα μου τη Σαββούλα, η οποία όταν ήμα-
σταν μικροί τραγούδαγε και ταυτόχρονα μας
μάθαινε να χορεύουμε. Ο χορός των ανδρών
ήταν και αυτός προσαρμοσμένος στο ρυθμό
του τραγουδιού , άλλοτε ήταν γρήγορος και
άλλοτε αργός ανάλογα με το τραγούδι αλλά
ήταν έτσι πιο εκδηλωτικός με δυναμισμό και
συνοδεύονταν συνήθως με φιγούρες που
έκαναν με το σώμα τους αλλά και με το χτύ-
πημα των ποδιών στο πάτωμα . Όταν δε
φούντωνε το γλέντι εκφράζονταν και με
φωνές . Οπα.. Οπα… Οπ …. Γεια σου
Γεώργο με το χορό σου ….. Γεια σου Κώστα
…. Οπααα….Οπ…….Οπ ..Οπ… Να πεθάνει
ο χάρος ,να καεί το πελεκούδι , Όπα… Οπ
..Οπ… Δεν έλειπαν φυσικά και τα σφυρίγμα-
τα που έκαναν με τα δάχτυλα κάτω απ’ τη
γλώσσα , Φσσσσ…… Φσσσσ …. Κάποιοι
άλλοι τότε χόρευαν με διαφορετικό τρόπο.
Ισορροπούσαν το ρακοπότηρο γεμάτο ούζο
πάνω στο κεφάλι τους και έβγαζαν πέρα
όλες τις γύρες του χορού μέχρι να τελειώσει
το τραγούδι χωρίς να τους πέσει .<< Αυτά τα
γλέντια που γίνονταν τότε όσοι τα έζησαν
δεν θα τα ξεχάσουν ποτέ αλλά ούτε πρόκει-
ται να τα ξαναδούμε, είπε ο πατέρας μου ο
Χαρίλαος. Τρύπαγαν νταβάνια (ταβάνια ) με

τα ποδάρια στον ανήφορο όταν χόρευαν >>
. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο ίδιος λίγα
χρόνια μετά την κατοχή για ένα διάστημα
είχε το μαγαζί το βακούφικο όπου εκεί είδε
πολλά. Στα γλέντια τότε έπιναν ούζο ξερο-
σφύρι, με στραγάλια ή καμιά σαρδέλα
παστωμένη, έπιναν επίσης κονιάκ το χειμώ-
να και τσίπουρο κουμαρίσιο ντόπιας παρα-
γωγής. Αυτό όμως όταν λίγο . Το πανηγύρι
της Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο ήταν
από τα κορυφαία γεγονότα της χρονιάς για
το χωριό μας. Όταν έφτανε το καλοκαίρι όλοι
περίμεναν πώς και πώς να έλθει αυτή η
μέρα . Κάθε χρόνο το Δεκαπενταύγουστο
στο χωριό μας είχαμε μεγάλη συρροή από
κόσμο. Έρχονταν πολλοί επισκέπτες από τα
διπλανά χωριά , απ΄ τα Φελεκέικα , απ΄ το
Δημαριό , απ΄ τη Φλωριάδα , απ’ την
Μεγάρχη , απ’ τη Σπανοπέτρο ( Άνω Πέτρα )
, απ’ τα Τατσαίικα , απ’ τα Λαπαίικα , απ’ το
Κομπότι αλλά και απ’ αλλού . Το χωριό μας
εκείνη την ημέρα γέμιζε από πανηγυριώτες.
Συγγενείς, φίλοι, φίλοι απ’ το στρατό, γνω-
στοί, κουμπάροι , αλλά και πλήθος άλλοι
ξένοι έρχονταν να προσκυνήσουν την εικόνα
της Παναγίας , να δουν τους ανθρώπους
τους αλλά και να γλεντήσουν στο πανηγύρι.
Ο Δεκαπενταύγουστος ήταν μέρα χαράς. Ο
κόσμος είχε ζωντάνια και κινούνταν πέρα
δώθε μέσα στο χωριό , χαιρετιόνταν, γέλα-
γαν , κουβέντιαζαν. Οι χωριανοί μας ήταν
πολύ φιλόξενοι. Όλοι όσοι έρχονταν τότε στο
χωριό ήταν καλοδεχούμενοι . Ακόμα και
αυτούς που δεν τους ήξεραν και που δεν
είχαν κανέναν για να επισκεφτούν δεν τους
άφηναν έτσι, τους μάζευαν μέσα απ’ τα
σοκάκια και τους έπαιρναν στα σπίτια να
φάνε και να ξεκουραστούν. Τα σπίτια γέμιζαν
από μουσαφεραίους τοτε. Κανένας δεν έμει-
νε νηστικός εκείνη την ημέρα. Το ίδιο συνέ-
βαινε και στα άλλα χωριά στα δικά τους
πανηγύρια. Οι Φελεκαίοι μάλιστα κάθε

χρόνο στο πανηγύρι Ταξιαρχού (Αγίων
Ταξιαρχών) παρόλο μικρός μαχαλάς με λίγα
σπίτια , φρόντιζαν για πολύ κόσμο , δεν
άφηναν κανέναν χωρίς να τον ικανοποιή-
σουν. Στα πανηγύρια οι οικογένειες έτρωγαν
κρεάς ( κρέας). Από την προηγούμενη κιό-
λας μέρα έσφαζαν γίδες ή πρατίνες (προβα-
τίνες) ό,τι είχαν και έκοβαν το σφαχτό σε
κοψίδια .Την ημέρα της Παναγίας το έβραζαν
στην τέντζερη και το μαγείρευαν συνήθως με
ρύζι ή μακαρόνια . Αυτό ήταν το κυρίως
φαγητό και από τα υπόλοιπα ό,τι άλλο είχε ο
καθένας. Τρώγοντας δε έπιναν συνήθως
ούζο ή κρασί γλυκό. Κάθονταν καταγής όλοι
μαζί γύρα-γύρα σταυροπόδι και έτρωγαν με
τα χλιάρια μέσα σε λίμπες .Οι λίμπες ήταν
πήλινα πιάτα με κυκλικό χείλος και βαθύ κοί-
λωμα . Τα χλιάρια ήταν ξύλινα ρικίσια κουτά-
λια που έφτιαχναν οι ίδιοι οι χωριανοί.
Μεταλλικά κουτάλια τότε δεν είχαν για να
χρησιμοποιήσουν για να τρώνε αλλά ούτε
πιάτα, όπως είναι τα σημερινά. Τις λίμπες τις
θυμάμαι και εγώ μικρός. Έτρωγα κι εγώ σε
λίμπα με ξύλινο κουτάλι. Μετά την κατοχή
πολλά πράγματα άλλαξαν σιγά –σιγά σε
βάθος χρόνου.Το γλέντι το
Δεκαπενταύγουστο ξεκίναγε αμέσως μετά
την εκκλησία κοντά στο μεσημέρι και γινόταν
κάτω απ’ τα τσαρδάκια με τις φτέρες που
έφτιαχναν τότε για να έχουν σκιά. Εκεί έπαι-
ζαν τα όργανα και χόρευαν. Συνήθως κράτα-
γε μέχρι στις δυο τρεις η ώρα το μεσημέρι
και κατόπιν συνεχιζόταν το βράδυ όπου εκεί
χάλαγε ο θεός τον κόσμο . Το γλέντι και ο
χορός τράβαγε μέχρι την αυγή . Στο επόμενο
φύλλο η κοινωνική ζωή στο χωριό μας την
περίοδο της κατοχής με θέμα : Ένδυση,υπό-
δηση, γάμοι, και άλλα διάφορα από την
καθημερινή ζωή . Για επικοινωνία τηλ.
2109650715 – 2102404391 – 6944347133

Πύρρος και Φιλάγριος: Οι αρχαίοι Ηπειρώτες «σπληνολόγοι» γιατροί.
Γράφει ο Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος, Καρδιολόγος

Κ. Μάλλιος

   Πύρρος ο Μεγάλος.

Νεάπολη. Αρχαιολογικό
Μουσείο(εικ.)
Η νοτιοδυτική περιοχή της Ηπείρου,
ανέκαθεν υπήρξε προβληματική

από πλευράς υγείας για τους κατοίκους της. Η διαμονή κοντά
στις ελώδεις περιοχές των λιμνών που βρίσκονται εκεί και
στις κοιλάδες των ποταμών Αράχθου, Λούρου και Αχέροντα
είχε ως συνέπεια τη συχνότατη προσβολή τους από ελονο-
σία. Πρόκειται για αρρώστια, που το συχνότερο κλινικό της
εύρημα είναι η σπληνομεγαλία.
Στην ίδια εξάλλου γεωγραφική περιοχή, ενδημούν αιμολυτι-
κές αναιμίες, στις οποίες η διόγκωση του σπληνός αποτελεί
χαρακτηριστική κλινική εκδήλωση.
Η συχνή ύπαρξη των παραπάνω ασθενειών αποτέλεσε την
αιτία ιδιαίτερης ενασχόλησης των γιατρών της περιοχής για
την αντιμετώπισή τους. Ο βασιλιάς της Ηπείρου, Πύρρος ο
Μεγάλος ή Α,΄ (319/318 - 272 π.Χ.) (εικ.1) και ο Φιλάγριος ο
Ηπειρώτης (4ος αι, μ. Χ.) ως πρακτικός γιατρός ο πρώτος
και επιστήμων ο δεύτερος, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τη
θεραπεία της σπληνομεγαλίας.
Η παραμονή του Πύρρου σε μικρή ηλικία ως ομήρου στην
Αυλή του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου του Α΄ συνέβαλλε
στην πνευματική του καλλιέργεια. Στην Αίγυπτο την εποχή

εκείνη η ιατρική επιστήμη ήκμαζε και μετά το θάνατο του Μ.
Αλεξάνδρου, η Αλεξάνδρεια έγινε το πνευματικό κέντρο του
τότε γνωστού κόσμου.
Κατά τη διάρκεια της εξορίας του ο νεαρός Πύρρος παρακο-
λούθησε μαθήματα ιατρικής και φαίνεται ό,τι ενδιαφέρθηκε
ιδιαίτερα για την τραυματιολογία. Τις γνώσεις που απέκτησε
τις χρησιμοποίησε αργότερα για τη θεραπεία των στρατιω-
τών και αρρώστων υπηκόων του.
Συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο τόσο στους φτωχούς και
αδύνατους όσο και στους πλούσιους και ισχυρούς (ουδείς δε
ήν πένης ουδέ άδοξος ούτως, ώστε μη τυχείν της Ιητρεία
δεηθείς). Πασίγνωστος έμεινε ο τρόπος με τον οποίο θερά-
πευε τους ασθενείς εκείνους που έπασχαν από παθήσεις του
σπληνός. Αφού προηγουμένως θυσίαζε τον άσπρο κόκορα
που του προσκόμιζαν οι στηηενείς του ασθενούς, στη συνέ-
χεια ξάπλωνε τον άρρωστο ανάσκελα και με το δεξιό του
πόδι πίεζε ελαφρά τα σπλάχνα του. Ο ασθενής θεραπευόταν
και η αμοιβή του «γιατρού» Πύρρου ήταν μόνον ο …κόκορας
! Η θυσία του κόκορα ήταν προσφορά στον Ασκληπιό και το
πτηνό συμπεριλαμβανόταν στα σύμβολα της λατρείας του.
Ο λαός απέδιδε θεϊκή δύναμη στο μεγάλο δάκτυλο του δεξι-
ού ποδιού του Πύρρου. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση
όταν το πτώμα του αποτεφρώθηκε, το δάκτυλο παρέμεινε
ανέπαφο και διατηρήθηκε μέσα σε χρυσή λήκυθο που βρι-
σκόταν στο ιερό του ναού του Δία στο μαντείο της Δωδώνης.
Τις θεραπευτικές ικανότητες που διέθετε το μεγάλο δάκτυλο
του ποδιού του Πύρρου, τις απέδιδαν στην επαφή του με τη
γη. Τα οστά του ταρσού, σημαντικά για την κίνηση του ποδι-
ού κατά τη βάδιση, θεωρούνταν ότι είχαν, λόγω της επαφής
τους με τη γη, κάτι από τις μυστηριώδεις-μαγικές δυνάμεις
της, που τις μεταβίβαζαν μέσω του δακτύλου στους άρρω-
στους, οι οποίοι θεραπεύονταν. Άλλωστε, την απόλυτη
επαφή με τη γη επεδίωκαν και οι ιερείς του μαντείου της
Δωδώνης, οι περίφημοι Σελλοί, που βάδιζαν πάντοτε με
γυμνά πόδια, τα οποία σημειωτέον ουδέποτε έπλυναν (ανι-
πτόποδες).
Ότι «χαμόκοιτοι κι άνιφτοι» διαβιούσαν οι Σελλοί στο ιερό του
Δωδωνιαίου Δία, αναφέρει και ο μυθικός ήρωας Αχιλλέας σε
σπονδή του προς τον πατέρα των θεών (Ιλιάδα, Π.233-235):
«Ρήγα Δία, Πελασγικέ που μακριά μας μένεις,
που κυβερνάς την παγερή Δωδώνη και τριγύρω
χαμόκοιτοι κι άνιφτοι ζουν προφήτες οι Σελλοί σου».

Η πανάρχαια συνήθεια των Σελλών να μην πλένουν ποτέ τα
πόδια τους και συγχρόνως να κοιμούνται καταγής θα πρέπει
αν ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια επαφής με τη γη, που
ήταν η πρώτη λατρεία στη Δωδώνη, πριν εφαρμοσθεί η
λατρεία της Δρυός και κατόπιν του Δία και της Διώνης. Ως
επέκταση των ανωτέρω θα μπορούσε να θεωρηθεί και η ταύ-
τιση, τρόπον τινά, της φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου του
ποδιού με τους αστραγάλους στους οποίους το μαντείο της
Δωδώνης απέδιδε σημαντικό ρόλο. Αυτό, εξάλλου, αποδει-
κνύεται από την προσφορά των Κερκυραίων, γνωστή ως «Το
μαστίγιο των Κερκυραίων», που παλιότερα αποκαλούνταν
«Το χαλκείον της Δωδώνης». Σύμφωνα με τον γεωγράφο
Στράβωνα: «Στο μαντείο υπήρχε ένα χάλκινο δοχείο (χύτρα)
το οποίο ήταν η βάση ενός ανδριάντα που είχε ένα χάλκινο
μαστίγιο και ήταν αφιέρωμα των Κερκυραίων.Το μαστίγιο
αποτελούνταν από μια τριπλή αλυσίδα από την οποία κρέμο-
νταν μικροσκοπικά οστά (του ταρσού) που όταν φύσαγε
αέρας χτυπούσαν συνεχώς τη χάλκινη χύτρα βγάζοντας
μακρόσυρτους ήχους έως ότου εκείνος που μετρούσε το
χρόνο από την αρχή μέχρι το τέλος του ήχου να φθάσει στον
αριθμό τετρακόσια».
Επτά περίπου αιώνες μετά τον Πύρρο, ο γιατρός Φιλάγριος ο
Ηπειρώτης, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις παθήσεις του σπλη-
νός. Ανήκε σε οικογένεια γιατρών. Πατέρας του ήταν ο για-
τρός Φιλοστόρφιος και αδερφός του, ο επίσης γιατρός
Ποσειδώνιος. Θεωρείται ο μεγαλύτερος «σπληνολόγος» της
αρχαιότητας και η πολυσχιδής ιατρική του ενασχόληση άπτε-
ται όλων των οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού.
Ο Φιλάγριος ερεύνησε σχολαστικά την επίδραση των

δυσκρασιών στη λειτουργία του σπληνός, την αιτιολογία της

φλεγμονής και των διογκώσεών του. Ανεγνώρισε την ύπαρξη

σπληνομεγαλίας στα άτομα που έπασχαν από ελονοσία,

όπως και στους ασθενείς με διάφορες οξείες και χρόνιες
παθήσεις. Για την αντιμετώπιση της σπληνομεγαλίας και ιδι-
αίτερα όταν αυτή την αποδιδόταν σε φλεγμονή, συνιστούσε
την αφαίμαξη, τη χορήγηση διουρητικών, καθαρτικών, εμετι-
κών φαρμάκων και τη χρήση υγρών επιθεμάτων.
Υπήρξε πολυγραφότατος και τα έργα του αποτέλεσαν επί
σειράν ετών πολύτιμα βοηθήματα στους γιατρούς για την
επιτυχή άσκηση του λειτουργήματός τους.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-
ΜΕΣΑ
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
πνευματική, ηθική και κοινωνική εξί-
σωσις των μελών του. β) η σύσφι-
ξις των αδελφικών μεταξύ των σχέ-
σεων, γ) η παντοειδής συμβολή εις
τον εκπολιτισμόν των κατοίκων
της κοινότητος Φωτεινού και δ) η
συμμετοχή εις τας εθνικάς και νομί-
μους τοπικάς εκδηλώσεις.
Οι ανωτέρω σκοποί θέλουν επιτευ-
χθεί α) δια διαλέξεων, μελετών,
εκδρομών, εορτών, χορών, αθλο-
παιδιών, εράνων και παραστάσεων
εις τας δημοσίας αρχάς. β) δι’ ιδρύ-
σεως βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου,
εντευκτηρίου και λέσχης γ) δι’ εκδό-

σεως εφημερίδας ή περιοδικού δ)
δια της συνεργασίας μετ’ άλλων
προσώπων φυσικών ή νομικών
εχόντων 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 ενή-
λικον φυσικόν ή νομικόν πρόσω-
πον, επιθυμούν όπως  δια της
συμμετοχής του συμβάλλει εις
την πραγματοποίησην των ανω-
τέρω σκοπών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρον 4ον
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΕΙΣΦΟΡΑΙ
Έκαστον των μελών του σωματείου
υποχρεούται να καταβάλλη δια την
εγγραφήν του εφάπαξ δικαίωμα εκ
δραχμών 100 τουλάχιστον, έτι δε να
πληρώνη ετησίαν συνδρομήν εκ

δραχμών 100. Δι’ ητιολογημένης
γενικής αποφάσεως του διοικητικού
συμβουλίου λαμβανομένης δια
πλειοψηφίας των 2/3 των μελών
του δύναται ν’ αυξηθούν τα ως άνω
ποσά του εφ’ άπαξ δικαιώματος
εγγραφής και της ετησίας συνδρο-
μής εκάστου μέλους, ως και να επι-
βληθούν 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 αποχωρήσουν του συλλόγου,
γνωστοποιούντες τούτο εγγράφως
προς το διοικητικόν συμβούλιον. 
γ)Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου
εις τας Γενικάς Συνελεύσεις έχουν
όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τας
προς το σωματείον οικονομικάς
υποχρεώσεις των. Δικαίωμα του
εκλέγεσθαι ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα
δικαιούμενα συμμετοχής 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 υποχρε-
ούνται να συμβάλλουν εις την
πραγμάτωσιν των σκοπών αυτού,
τηρούντα τον Νόμον, το παρόν
καταστατικόν, ως και τας αποφάσεις
της Γενικής Συνελεύσεως, έτι δε να
εκπληρούν τας προς το σωματείον
οικονομικάς υποχρεώσεις των.
β)Ειδικώτερον τα μέλη του σωματεί-
ου οφείλουν να αναλαμβάνουν και
να εκτελούν προθύμως πάσαν
εργασίαν ανατιθεμένην αυτοίς παρά
της Γενικής Συνελεύσεως ή του
Διοικητικού Συμβουλίου ως και να
προσέρχωνται ανελλιπώς εις τας
Γενικάς Συνελεύσεις και τας λοιπάς
συγκεντρώσεις του σωματείου.
Παν μέλος το οποίον  αντιδρά εις
τας επιδιώξεις και τους σκοπούς
του σωματείου ή παρεμβάλλει προ-

σκόμματα εις την εκτέλεσιν αποφά-
σεων του Δ.Σ και της Γ.Σ, ή η δια-
γωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμ-
βίβαστος με την αξιοπρέπειαν και
τα συμφέροντα του σωματείου απο-
βάλλεται οριστικώς του σωματείου
συμφώνως προς τας διατάξεις του
άρθρου 88 του Αστικού Κώδικος.
Εις περίπτωσιν της οριστικής απο-
βολής δύναται ν’ ασκηθή η κατά το
άρθρον 88 του Αστικού Κώδικος
προσφυγή.
Άρθρον 22ον 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύνα-
ται δι’ εκδοθησομένου εσωτερι-
κού κανονισμού εγκρινομένου
υπό της Γεν. Συνελεύσεως να
ρυθμίζη λεπτομερέστερον τα της
εσωτερικής λειτουργίας του συλ-
λόγου.

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 έκθε-
ση 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,
βρίσκουν το σύνολο των απο-
δείξεων και βρίσκουν το υπό-
λοιπο που ο ταμίας το δείχνει
σε λογαριασμό τραπέζης ή σε
μετρητά. (άρθρο 15ο)
4. Ο εισπράκτορας πληρώνει
πρόστιμο δεκαπλάσιο της
απόδειξης που όφειλε να
κόψει.

Β. Αξιοπρέπεια
5. Όποιος εργάζεται για μένα
να πληρώνεται με τις τρέχου-
σες τιμές. Κανείς να μην εργά-
ζεται  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 πλεονά-
σματος.

Γ. Κυριαρχία
7. Το αποθεματικό κεφάλαιο
θα χρησιμοποιείται μόνο για
απόκτηση περιουσίας του
φορέα: 
•  Ιδιόκτητο γραφείο για το
αρχείο
•   Αλώνι για τελετές 
8. Συνεργαζόμαστε με κάθε
φορέα ισότιμα, χωρίς να θίγο-
νται 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, μπορεί να έχουν μέλ-

λον δραστηριότητες όπως οι αγώνες. Και στα Φωτεινιώτικα,
κάθε χρόνο, από τις 12 έως τις 16 Αυγούστου αγώνες γίνο-
νται στο Φωτεινό.
Ζητάμε λοιπόν χορηγούς κι όχι μόνο Φωτεινιώτες, επιχειρη-
ματίες 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 διαγωνισμού δηλω-
τής.
Οι επιθυμούντες μπορούν από τώρα να επικοινωνούν με το
σύλλογο στα τηλέφωνα:
α. 6945598597 (Θεόδωρος Φελέκης - ταμίας) και
β. 6986119264 (Αλέξανδρος Φελέκης - πρόεδρος)

οι χορηγοί θα προβάλλονται, αν θέλουν.

61  Κασσελούρης    Στέφανος  Νικόλαος 

62  Χρονοπούλου   Ελένη       Νικόλαος
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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

Μάγεψε ο Μιχάλης Τάτσης
Πρόσωπο της βραδιάς τελικά αναδείχτηκε
στο φετεινό Αντάμωμα των Φωτεινιωτών
της 16η Αυγούστου ο Μιχάλης Τάτσης. Οι
διοργανωτές και οι φωτεινιώτες άκουγαν
και έβλεπαν για πρώτη φορά την έμπειρη
Έλενα Χαραμή και τον νεαρό κλαρινίστα
Ευάγγελο Παντιώρα και προς τα κει έστρε-
φαν την προσοχή τους.
Μέσα σε μια ορχήστρα όμως που άφησε
πολύ καλές εντυπώσεις έλαμψε το άστρο
του Μιχάλη Τάτση.
Τόσο οι παρευρισκόμενοι όσο και όσοι
άκουγαν από το σπίτι ρωτούσαν ποιος
ήταν αυτός ο τραγουδιστής. Ο ίδιος ο
Μιχάλης κατάλαβε την επίδραση και ζήτησε
την προβολή της βραδιάς μέσα από την
εφημερίδα.
Ίσως η εμπειρία που προστέθηκε, ίσως ο
χρόνος που του δόθηκε σε μια τέτοια μου-
σική συνάντηση να έφεραν το αποτέλεσμα
που έρχεται αργά ή γρήγορα άμα γίνεται
καλή δουλειά.
Καλός ήταν και ο ήχος του Μπάμπη
Ντοκομέ από την Ανέζα με καταγωγή –
ανεπάντεχα - της γιαγιάς του από το

Φωτεινό.
Αίσθηση έκανε και η παρουσία δύο βου-
λευτών του Νομού μας – Χρήστος Κόγκας
του ΠΑΣΟΚ και Όλγα Γεροβασίλη του
ΣΥΡΙΖΑ - που με τους άλλους επίσημους –
τον Δήμαρχο Ν. Σκουφά κ. Γιαννούλη, τον
Αντιδήμαρχο Κομποτίου κ. Μπελή, τον
πρόεδρο Φωτεινού κ. Χάρη Μαλτέζο και
τον προεδρο και αντιπρόεδρο του συλλό-
γου – έσυραν τον χορό. Ήταν μια προσπά-
θεια του Δ.Σ να φέρει την πολιτεία κοντά
στον Φωτεινιώτη, χωρίς να μπερδεύει την
πολιτική στα πολιτιστικά.
Κάπου στα 800 Ευρώ έβαλε στο ταμείο του
ο σύλλογος από το χορό αυτό, διπλά από
πέρυσι, αφού πήρε χορηγία από τον
Αντιπεριφεριάρχη Άρτας κ. Ψαθά.
Η βραδιά πραγματοποιήθηκε χάρι στη
συνεργασία του Ηλία Οικονόμου. Ανέλαβε
όλη την ευθύνη μόνος του εργασιακή και
οικονομική έναντι στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Ο Σύλλογος εκ του ασφαλούς
πήγαινε. Τίποτα δεν θα έχανε οικονομικά
αν η βραδιά δεν πήγαινε καλά. Μόνο θα
κέρδιζε. Όλο το τρέξιμο ήταν δικό του. Από

τις 12 που έκλεινε το περίπτερο μέχρι το
πρωί κολούσε μόνος του αφίσες.
Η βραδιά είχε και το επεισόδιό της. Προς
το πρωί νεαρός φωτεινιώτης, υπό την επή-
ρεια του αλκοόλ διαπληκτίστηκε με εργαζό-
μενο, που τον παρατήρησε για το κλώτσιμα
των καρεκλών. Επίσης στο τέλος ανάγκασε
τον κιθαρίστα να ξανανέβει μόνος του στο
πατάρι και να του παίξει α καπέλα ζεμπέκι-
κο να το χορέψει.

Mεικτή Αιμοδοσία

Τέτοια πρόταση έγινε στην τελευ-

ταία συνεδρίαση του Δ/Σ του συλλό-
γου των Απανταχού Φωτεινιωτών,
την Κυριακή 10 Αυγούστου, μετά
την εκκλησία.
Το πρόβλημα προκύπτει από το
γεγονός ότι με την κάρτα αίματος
που έβαλε σε ισχύ το Δ/Σ καλύπτο-
νται μεν οι αιμοδότες αλλά οι
Φωτεινιώτες έχουν τελείως ξεκοπεί
από την τράπεζα αίματος του χωρι-
ού τους, που πριν στηρίζονταν σ’
αυτήν.
Μπήκε σε συζήτηση να εφαρμοστεί
μεικτός τρόπος λειτουργίας της τρά-
πεζας αίματος του Φωτεινού: να
γίνονται αιμοδοτικές προσπάθειες
και κάθε αιμοδότης να έχει τη δική
του κάρτα αλλά και όποιος θέλει να

καταθέτει κάποιες φιάλες στην κοινή
τράπεζα που θα διατίθενται όπως
πριν 

στον κάθε φωτεινιώτη που έχει ανά-
γκη.
Επίσης προτάθηκε να φέρνει ο σύλ-
λογος μέσα από τη Γραμματεία του
τους έχοντες ανάγκη Φωτεινιώτες με
όσους έχουν κάρτα.
Τελικά δεν πάρθηκε καμιά απόφαση
και αναβλήθηκε η προσπάθεια αυτή
για άλλο Δ/Σ.
Χωρίς καμιά φιάλη έμεινε, εν τω
μεταξύ, η αιμοδοτική προσπάθεια
του συλλόγου που πραγματοποιή-
θηκε τον Ιούλιο – 12 – στο Φωτεινό.
Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε και από
τη μέρα της αιμοδοσίας που ήταν
Σάββατο αυτή τη φορά αντί Κυριακή
και όλοι δούλευαν και από την ασθέ-
νεια του υπεύθυνου της αιμοδοσίας
κ. Πανέτα Κων/νου. Στη μονάδα του
Νοσοκομείου Άρτας που ήρθε και
έφυγε άπρακτη από το Φωτεινό –
είδε όμως το όμορφο κτήριο του
Λαογραφικού Μουσείου – υποσχέ-
θηκε να πάνε οι αιμοδότες μέσα στη
βδομάδα στο Νοσοκομείο.

Διαγωνισμός Δηλωτής
Σε νέες βάσεις τοποθετείται ο

Διαγωνισμός Δηλωτής στο
Φωτεινό που δεν πραγματο-
ποιήθηκε αυτόν τον Αύγουστο.
Για το 2015 ξεκίνησε από τώρα
η προετοιμασία.
Θα δοθούν πλέον δυο βραβεία
για το ζευγάρι που θα νικήσει –
συνολικά 100 € - μέσω χορη-
γών και θα κεραστούν τα ποτά
σε όλους τους παίκτες.
Τα ζευγάρια, μέχρι έναν αριθμό

αρχικά, θα ετοιμαστούν από
νωρίς και θα δημοσιεύονται σε
αρκετά φύλλα εφημερίδας τα
ονόματά τους και 14
Αυγούστου στις 5 η ώρα στο
Βακούφικο καφενείο θα είναι
έτοιμα, στρωμένα και με τρά-
πουλα και γραφικά συγκεκριμέ-
να τραπέζια.
Πρόεδρος της Επιτροπής θα
είναι ο Νικόλαος Πανέτας και
μέλη του ο Βασίλειος Σιάκας
(6986119020) και ο Αντώνιος

Πάνέτας (6944584849
Cosmote).

ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ. ΚΟΜΠΟΤΙ

τηλ.6983012318
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Παραπολιτιστικά (Από τον Α. Φελέκη)
Με 45 ψήφους τίμησαν οι δημότες Ν.

Σκουφά τον υποψήφιο σύμβουλο, με τον
Κων/νο Κικιώνη, Νικόλαο Πανέτα. «Πολύ ικα-
νοποιημένος» δήλωσε ο τιμηθείς από την
εκλογική διαδικασία του Μαΐου στο Δήμο Ν.
Σκουφά και συνέχισε: «ασφαλώς θα συμμε-
τάσχω σε προσεχείς εκλογικές διαδικασίες.
Ευχαριστώ αυτούς που με ψήφισαν και
αυτούς που το σκέφτηκαν και τελικά δεν με
ψήφισαν, αν και το είχαν υποσχεθεί καθα-
ρά.»

1 Μια ακόμα μη λειτουργική μεθόδευση είναι
η ανάληψη των ευθυνών και των εργασιών
από τον επικεφαλής, πχ πρόεδρο. Έτσι ούτε
στελέχη ασκούνται και πόσα να πρωτοκάνει
ένας άνθρωπος;

1 Πιτυρίδα τέλος. Η λύση είναι μηχανική. Μια
απλή παρατήρηση. Οι άσπρες νιφάδες βγαί-
νουν μόνο από το πάνω επίπεδο μέρος του
κεφαλιού. Αμέσως το σαμπουάν κάνει αφρό
στο πλαϊνό του κεφαλιού. Και το πάνω μέρος
ξεπλένεται καλά με σκυμμένο το κεφάλι.

1 Έντονα διαμαρτυρήθηκε στο μοίρασμα της
εφημερίδας συνδρομητής της για τρία θέμα-
τα, που σχετίζονται με τον φορέα των
‘Απανταχού Φωτεινιωτών’:
Πρώτον γιατί πριν 14 χρόνια αγόρασε
λαχνούς για την κλήρωση του αυτοκινήτου
και δεν το κέρδισε.

Δεύτερο γιατί ο φορέας στράφηκε εναντίον
του πριν 10 χρόνια και φύτεψε δένδρα στο
δρόμο που έχει το χωράφι του στου
Χατζηγιώργη και αναγκάστηκε να ζητήσει
επέμβαση του Δημάρχου για να ξηλωθούν
και
Τρίτον γιατί να πληρώνει την εφημερίδα.
Οι αρμόδιοι ας απαντήσουν.

1 150 θεατρόφιλοι στο Φωτεινό. Μετρημένοι
όχι αντκιαστά. Ούτε σε μεγάλη πόλη.
Μπράβο στους Νέους του Φωτεινού, που
οργάνωσαν φέτος με επιτυχία και τον αγώνα
δρόμου. Μέσα σε 20 με 25 μέρες, δουλεύο-
ντας νύχτα μέρα και κυρίως νύχτα, ανταποδί-
δοντας την εμπιστοσύνη που τους δείξαμε,
ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο ενός χωρι-
ού που ελπίζει σε ξαναζωντάμεμα από την
αποκαρδιωτική κατάσταση του κλεισμένου
σχολείου – από 70 μαθητές που είχε- των
6.000 ελαιόδεντρων που καλλιεργούνται -
από τις 70.000 που μετρούσε ο ελαιοπαρα-
γωγικός συνεταιρισμός του περί το 1970 -
των 300 οικόσιτων ζώων που έμειναν από τη
συναυλία των κουδουνιών και των κύπρων
παλαιότερα, από τη μόλις 3000 € ΣΑΤΑ, το
Internet που έρχεται και φεύγει κατά βούλη-
ση, το νερό που μας κάνει να μην ξεχνάμε
τον Πλάτανο και τα πηγάδια, τη συγκοινωνία
που αφήνει περιθώριο για την εκτροφή
συμπαθητικών τετράποδων, από… Οι Νέοι

συνεχίζουν και τους ευχόμαστε πρόοδο.
Μόνο να απευθυνθώ στον πρόεδρό τους
Λάμπρο Κασσελούρη του Σωτηρίου που
διευθύνει την όλη προσπάθεια και να του
πω, αφού τον συγχαρώ προσωπικά, να σκε-
φτεί μήπως μας χρειάζεται να κρατήσουμε
τον άγραφο νόμο που θέλει τον μικρότερο να
σέβεται τον σεβάσμιο μεγαλύτερο.

1 Αργές μα σταθερές οι οικονομικές ζυμώ-
σεις στους κόλπους των ‘Απανταχού
Φωτεινιωτών’. Θα γίνει έλεγχος όσων ασχο-
λήθηκαν με το ταμείο του με βάση το πόθεν
έσχες, αφού ανοιχτούν λογαριασμοί τραπε-
ζών, θέλω να πιστεύω μόνο εσωτερικού. Θα
ζητηθεί να αποδοθούν σε δικαιούχους δεδου-
λευμένα στον φορέα ποσού άνω των
150.000 €, μπορεί και μέσω αγωγών.

1 Μερικοί έχουν ποδοπατήσει, σίγουρα από
άγνοια, την πιο βασική έννοια της σύγχρονης
κοινωνίας. Το σύνταγμα πρώτα απ’όλα κατο-
χυρώνει το δικαίωμα του «εθελοντισμού» για
ό,τιδήποτε μας χρειάζεται. Όλα να γίνουν σε
συνεργασία και με βάση την κλίση και τη
θέλησή. Εθελοντικά λέμε ναι στην εργασία,
τη φιλία, την οικογένεια, το χόμπι.
Μερικοί, πιστεύοντας ότι οι νεώτερες εξελίξεις
είναι προς το κακό, και ίσως στοχεύουν σε
προσωπικές επιδιώξεις, θέλησαν να συνδέ-
σουν την κάθε είδους κοινωνική προσφορά –
εργασία και συμμετοχή σε κοινωνικούς

φορείς με την εξευτελιστική έννοια του «τζά-
μπα».
Δυστυχώς δεν πείστηκαν ότι η δημοκρατία, η
ελευθερία και ο νόμος είναι καλύτερα και
αποτελεσματικότερα από τη διαταγή, ότι
ευκολότερα πείθουμε τον όνο να βαδίσει με
μια αγγαλιά δροσερό χορτάρι παρά με τον
βούρδουλα.
Είναι άσχετες οι χρήσεις του όρου εθελοντι-
σμός στις φράσεις: εθελοντής πυροσβέστης,
εθελοντής στο στρατό, εθελοντής επικίνδυ-
νης αποστολής κ.ά
`Πρώτη στην Ήπειρο  η Θεοδώρα Βαρέλη
του Ελευθερίου από τους μαθητές της ΣΤ'
Δημοτικού Κομποτίου στον πανελλήνιο δια-
γωνισμό με θέμα τα 200 χρόνια της Φιλικής
Εταιρείας και οι Ευεργέτες. Το βραβείο και
την εύφημο μνεία θα παραλάβει σε ειδική
εκδήλωση στο τέλος της χρονιάς.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ένα έντονο καλοκαίρι επί φωτεινιώτι-

κου εδάφους έφτασε στο τέλος του,
όπου για μια ακόμη σεζόν ολοκληρώθη-
καν με επιτυχία όλες οι προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις του τμήματος νέων,
σε διαρκή συνεργασία με τον
Πολιτιστικό μας Σύλλογο φυσικά. Χάρη
στη στήριξη που λάβαμε από μέρους
του, σε συνδυασμό με την όρεξη των
ακούραστων νέων του χωριού μας, θα
θέλαμε να κάνουμε μια σύντομη ανα-
σκόπηση των δραστηριοτήτων που είχα-
με υποσχεθεί για φέτος, μοιράζοντας
πλήθος επαίνων ως αναμνηστικά για τη
συμμετοχή…

1 Αγώνας Δρόμου: Όπως και πέρυσι,
είχαμε συμμετοχή από άτομα κάθε ηλι-
κίας με ιδιαίτερη μνεία στα πιτσιρίκια
που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους
και κατέλαβαν αξιόλογες θέσεις τερματι-
σμού! Για δεύτερη διαδοχική φορά, την
πρώτη θέση κέρδισε ο γοργοπόδαρος
Χρήστος Φελέκης, τον ακολούθησε ο
γαμπρός του Κώστας Αυγερινός, ο
οποίος είχε τερματίσει και πέρσι στην
πρώτη τριάδα και πίσω τους ο νεαρός
Βασίλης Τριαντάφυλλος. Φέτος υπήρξε
και η επιλογή χρηματικής αμοιβής στους
τρεις πρώτους, κάτι που χαροποίησε ιδι-
αίτερα τους νικητές! Σαφώς πλέον, ο
αγώνας δρόμου του 1 χλμ έχει αποκτή-
σει υπόσταση και μπορεί να θεωρείται
μόνιμη αθλητική εκδήλωση, αφού είναι
πολλοί εκείνοι που δείχνουν να έχουν
μεράκι… Χαρά μας!

1 Αγώνες Παίδων / Παλαίμαχων –
Νέων: Λόγω ορισμένων δυνατών έως
και τρανταχτών απουσιών σε αμφότερα
ματς, τα σκορ ήταν αρκετά μονόπλευρα
εν τέλει. Τα σκορ 14-3 στους παίδες και
13-3 υπέρ των Νέων δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια για σχόλια, ωστόσο
αξίζει αναφοράς το πάθος και η δύναμη
που επέδειξαν έως και το τελευταίο
σφύριγμα όλοι οι παίκτες, ενώ το πεί-
σμα ορισμένων επέτρεψε στο φιλοθεά-
μον κοινό να απολαύσει αρκετά γκολ και
πλήθος εντυπωσιακών ενεργειών και
στους δύο αγώνες. Ελπίζουμε την επό-
μενη χρονιά σε ακόμα μεγαλύτερη συμ-
μετοχή!

1 Θεατρική Παράσταση: Ένα έργο εντε-
λώς διαφορετικού επιπέδου, ομώνυμο
και βασισμένο πάνω σε ένα ομαδικό
παιχνίδι που ονομάζεται ‘’Νύχτα στο
Παλέρμο’’, ανέβηκε στα σκαριά φέτος.
Έτσι η θεατρική ομάδα κατάφερε να
τυλίξει σε πέπλα μυστηρίου τους θεατές,
οι οποίοι έτυχε να παρακολουθήσουν
μια αρκετά ιδιαίτερη παράσταση! Το
πρωτότυπο σενάριο της υπέγραψε ξανά
και ο σκηνοθέτης της, Στέφανος
Αναγνωστόπουλος, ενώ η κορύφωση
του αινίγματος για τον τελευταίο δολο-
φόνο απαίτησε από το ίδιο το κοινό να
επιλέξει ανάμεσα στους τελευταίους
δύο! Την τελική τους απόφαση όμως,
μόνο το ένστικτό τους, βάσει των
πεπραγμένων, μπορεί να την κρίνει ως
σωστή… Η λανθασμένη;

Κάρπισε το Χορευτικό
Φωτεινού

Την πρώτη δημόσια εμφάνιση έκανε το χορευτικό Φωτεινού και άφησε ελπίδες.

Ενθουσιασμένοι οι Φωτεινιώτες από τα 5 χορευτικά δείγματα των μικρών.
Το Σάββατο 16 Αυγούστου ο Σπύρος Κοκόλης από τις Σελλάδες με τόλμη παρουσία-
σε τη δουλειά του στο κοινό. Ξεκίνησε δύσκολα μετά το Πάσχα και το αποτέλεσμα
άρεσε.
Ψυχή της δουλειάς αυτής οι γονείς των παιδιών του Φωτεινού, που κάθε Σάββατο
στήνονται έξω από την αίθουσα του χορού και συντονίζουν κάθε προσπάθεια.
Καταλαβαίνουν ότι το βάρος των χορευτικών σε όλους τους συλλόγους το έχουν οι
γονείς, γιατί αυτοί πληρώνουν συνδρομή μηνιαία από 7 μέχρι 20 Ευρώ. Στους συλλό-
γους δεν υπάρχουν υπάλληλοι και με τη συνδρομή πληρώνεται ο δάσκαλος και όποι-
ος ασχολείται και βρίσκονται οι στολές και πληρώνονται οι μετακινήσεις.
Οι γονείς στο Φωτεινό, προς έπαινό τους, διάλεξαν να μην πληρώσουν τίποτα και να
αναλάβουν οι ίδιοι να βρουν τα λειτουργικά έξοδα. Είναι σίγουρο ότι στην προσπά-
θειά τους αυτή θα έχουν συμπαραστάτες όλους τους Φωτεινιώτες και όχι μόνο,
φορείς και άτομα.
Το χορευτικό στεγάζεται στην ομπρέλα του συλλόγου των απανταχού Φωτεινιωτών, ο
οποίος κατά πληροφορίες όσο δύναται θα ενισχύει την προσπάθεια.
Καλό θα είναι να ξεκινήσει και το μεγαλύτερο χορευτικό τμήμα, όπως θέλουν όλοι.
Καλό είναι όλοι οι Φωτεινιώτες να δώσουν τον οβολό τους στην ταμία του χορευτικού
Θεοδώρα Πανέτα του Βασιλείου με την πρώτη ευκαιρία τους.
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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 απαραίτητες: ψυχραιμία, εκτίμησης της κατάστα-
σης, διασφάλιση της δικής μας υγείας, καθυσηχασμός του ζώου, απομάκρυνση από τον
παράγοντα του ατυχήματος, επαναφορά ζωτικών λειτουργειών, κλήση κτηνίατρου.

` Το πρωί της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου συνελήφθησαν επ’ αυτοφόρω στην Πέρδικα
Θεσπρωτίας τρία άτομα που είχαν στήσει 8 θηλιές και μία φάκα για αγριόχοιρους.
(φωτο)

` Επανεισαγωγή του τσακαλιού προσπαθείται να γίνει στην Ελλάδα για τη βιολογική
καταπολέμηση της αλεπούς.

` 4 κουτάβια μολοσσών δόθηκαν σε κτηνοτρόφους 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 κυνηγετική περίοδο 2014-2015 και 5 αγριόχοιροι
ανά ομάδα.

` Κάηκε την 6η Ιουλίου ο λόφος της Περάνθης, από τη μεγαλύτερη των τελευταίων χρό-
νων πυρκαγιά, αφού κινδύνεψε Νοσοκαμείο, Τουριστικό Περίπτερο και Γλυκόριζο.

` Αγελάδα πιάστηκε – 4 Ιουλίου σε θηλιά στις Απιδιές Αγνάντων και χάθηκε και η κυο-
φορία

Κοινωνικά
(Ευχόμαστε στα μέλη μας με υγεία και χαρά να συνεχίζουν θεσμούς παραδοσιακούς και αξεπέρα-
στους στο πέρασμα του χρόνου).
1.Το θρηστευτικό τους γάμο καθως και τη βάφτιση της κορη τους, τέλεσαν το Σάββατο 12 Ιούλιου
στην εκκλησια του χωριού μας η Σοφία Φελέκη και ο Κώστας Αυγερινός. Η μικρή πηρε το όνομα της
γιαγιάς της Χαρούλα.Μετά την εκκλησία το γλέντι συνεχίστηκε μεχρι το πρωί σε κέντρο 
2. Βάπτισε τον δεύτερο γιο του ο Ηλίας Οικονόμου, ο περιπτερούχος γραμματέας μας και ψυχή των
Φωτεινιώτικων, την Κυριακή 24 Αυγούστου, στο Κλειδί Άρτας, με νονά την κ. Παναγιώτα Φωτίκα. Το
όνομά του Ιωάννης.
3. Το γάμο τους τέλεσαν, θρησκευτικό, την Κυριακή 20 Ιουλίου στο Χιλιομόδι Κορινθίας ο Σπύρος
Σένης και η Λαμπρινή Κασσελούρη, του Κώστα Κασσελούρη και της Γιαννούλας – Φούρνος της
Γιαγιάς . Τη μεσημεριανή τελετή ακολούθησε εορταστικό γλέντι στο κέντρο του Φωτεινιώτη στην
καταγωγή από τη μητέρα του – Πατρούλα Κασσελούρη, αδερφή του Γιώργου Χρήστου – Βασίλη
Βασίλα, μέχρι αργά το απόγευμα, όπου όλοι οι καλεσμένοι έμειναν πολύ ευχαριστημένοι.
4. Ο Νικόλαος Ε. Πανέτας και η Θεοδώρα Κατόπη παντρεύτηκαν την Κυριακή 17 Αυγούστου, στις
7.30 μμ, στο ξωκλήσσι της Αγίας Ελεούσας Φωτεινού, με κουμπάρους το ζεύγος Θωμά
Τριανταφύλλου του Αθανασίου και της συζύγου του Ιωάννας Μαγγόνα.
Πρώτος καλεσμένος στην τελετή ο γιος τους που ο νονός και κουμπάρος του Θωμάς
Τριαντάφυλλος του χάρισε το όνομα Ευάγγελος.
Εκστατικοί οι καλεσμένοι πλημύρισαν τον ιερό χώρο και με την ικανοποίηση στο προσωπό τους
χάρηκαν τον συνδιασμό φυσικού και τεχνολογικού πολιτισμού. Με ντιτζέι και κέτερινγκ ο χορός κρά-
τησε ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Θαυμάσια τελετή που φαίνεται θα μιμηθεί.
5. Ο Θεοδόσης Μπεκούλης και η Δέσποινα Σίμωφ παντρεύτηκαν Θρησκευτικά στις 16/8 στο Αγρίνιο
και βάπτισαν την κόρη τους - Κων/να, 2ο εγγόνι της Ντίνας Φελέκη και 3ο δισέγγονο του Χρήστου
και της Σοφίας Φελέκη.

1.ο Δήμος <<ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ>>σε συνεργασία με το <<ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ>> διεξήγαγε <<ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ>>,για τον εορ-
τασμό των 200 χρόνων από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.Ο τίτλος του συνεδρί-
ου: <<ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩ-
ΠΗ – ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>. Το συνέδριο έγινε στο ξενοδοχείο Arta Palace στις 26-27
Ιουλίου. 

2. ο Δήμος <<ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ>>σε συνεργασία με το <<ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ>> διεξήγαγε <<ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ>>, με αφορμή
τις εκδήλωσεις μνήμης για το <<Κομμένο 2014>>. Ο τίτλος του συνεδρίου:
<<ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΒΙΑ1939-1945 :η ελληνική και ευρωπαίκη εμπειρία>>. Το συνέδριο
έγινε στο ξενοδοχείο Βυζαντινό και οι εκδηλώσεις μνήμης στο χωριό Κομμένο στις
16-17 Αυγούστου.

Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο απο τον κόσμο παρα την καλοκαιρινή περίοδο.
Αρκετοί απο τους εισηγητές του συνεδρίου ήταν ξένοι. Γεγονός το οποίο μας δείχνει
το ενδιαφέρον των Ελλήνων αλλα και των ξένων μελετητών πανω σε θέματα τα
οποία ενω εμεις θεωρούμε οτι έχουν μελετηθεί πλήρως, έχουν να μας δώσουν
πολλά και διαφορετικά συμπεράσματα, όταν μελετηθούν από διαφορετική σκοπία
και με νέα δεδομένα. 

2.εικ. συνεδριού
Κομμένου.
3.ο καθηγητής Γιώργος
Νικολάου- μέλος οργανω-
τίκης επιτροπής συνεδρί-
ου στο Κομπότι.

4
. (Από αριστερά προς
δεξιά) :

Stella Ghervas, Κύριλλος Νικολάου,
Άννα Μανδηλαρά( παν. Ιωαννίνων,
μέλος οργανωτικής επιτροπής),
Κων/νος Τσιμάρας(μετ. φοιτητης) κ
Αγγελική Μάρου(υποψήφια διδάκτωρ
παν/μιου Ιωαννίνων).
5. Λάμπρος Φλιτούρης,λέκτορας στο
παν, Ιωαννίνων και μέλος οργανωτι-
κής επιτροπής συνεδρίου για το
Κομμένο. 

Διεθνή Συνέδρια



Ιούλιος-Αύγουστος 201488 Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

ΟΥΡΑΝΟΦΩΤΟ
Ξύλο Πανάγιο

1. Ξύλο Πανάγιο του Σταυρού,
καυτός ο πόνος του Χριστού
και η θυσία Του Σε έχουν καθαγιάσει.
Το Αίμα του, ο κρινανθός
του ουρανού, Σου δίνει φως
και πήρε φως από το φως Σου όλ’ η πλάση!

2. Ξύλο του θείου Στεναγμού,
Ξύλο του θεϊκού Καημού,
Άγια Εικόνα της Πανάγιας Του οδύνης,
Η αναμμένη Του Πνοή
φύσησε μέσα σου ψυχή
και την ψυχή Σου στον αγώνα μας μας δίνεις!

3. Ξύλο που σ’ άναψε καυτό,
το Αίμα Του το Αχνιστό
στάλα τη στάλα σαν επάνω Σου κυλούσε,
απ’ την πικρή Του ζεστασιά,
μέσα Σου χτύπησε καρδιά,
που κάθε στάλα τρυφερά πικρορουφούσε.

4. Σε πήραν άγγελοι απλά
στα ανοιγμένα τους φτερά
και τώρα λάμπεις πιο ψηλά από τ’ αστέρια.
Την γη την πας στον ουρανό,
Τρόπαιο δόξας φωτεινό,
σύμβολο νίκης του Χριστού μας στα αιθέρια.

«Αγωνίστρια»

Τιμώ την
Κοίμησή Σου
1. Μάνα, Παρθένα Παναγιά τιμώ την
Κοίμησή Σου.
Σκύβ’ η ψυχή ευλαβικά, λουλούδι
ματωμένο.
Πώς με πονάει η σιωπή που βλέπω
στην Μορφή Σου!
Είναι του ήλιου πια το φως βαθειά
μου πληγωμένο…
2. Ρόδα στο γέλοιο Σου αυγής μαρά-
θηκαν κι εκείνα.
Έσβυσε μεσ’ στον πόνο μας το βλέμ-
μα το γλυκό Σου…
Μόνα σ’ εσέν’ αμάραντα των αρετών
τα κρίνα.
Κι αν κοιμισμένη Σε θωρώ, βλέπω στη

γη το φως Σου.
3. Έδυσε τώρα της ζωής ο ήλιος Σου,
Μητέρα,
ο φωτεινός και τ’ απαλό ηλιοβασίλεμά
Του,
κλάμα της γης, πόνου πνοή πια στα
φτερά τ’ αγέρα
και τ’ ουρανού πικρή βροχή που κλαίει
την Κυρά Του.
4. Φως και γαλήνη γαλανή στα μάτια
της ψυχής Σου.
Λευκοντυμένος άγγελος μαζί της ανε-
βαίνει
πάνω στους θόλους τ’ ουρανού, σε
κήπους Παραδείσου
κι όμως το βλέμμα Σου στη γη στραμ-
μένο πάντα μένει!!!
«Αγωνίστρια»

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να παρακολουθήσει

την θρησκευτική εκπομπή «Η κρυσταλλόδροση
πηγή», που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο κάθε
Κυριακής.

Εκπέμπεται στα FM από τους ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς:
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.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΟΠΛΑ

Αγαπητοί μου φίλοι και συμπατριώτες,
Όπως πιθανόν σας είναι γνωστό, με από-
φαση της Ελληνικής Δημοκρατίας, απο-
στρατεύθηκα των τάξεων του Ελληνικού
Στρατού, μετά από περίπου 36 χρόνια
υπηρεσίας, όπου είχα την τιμή να υπηρε-
τήσω με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια,
υπό την διοίκηση ιδιαίτερα αξιόλογων
συναδέλφων, σε ιδιαίτερες θέσεις υψηλής
ευθύνης (στις περισσότερες από τα
πρώτα βήματα μου στις Ένοπλες
Δυνάμεις ανώτερες του κατεχόμενου βαθ-
μού μου) και με ιδιαίτερα άριστες αξιολο-
γήσεις. Με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε
μου να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την
τιμή που μου δώσατε να αποτελώ μέλος
της υπερήφανης οικογένειας των στρατιω-
τικών, των Ηπειρωτών και ιδιαίτερα των
Φωτεινιωτών Άρτας, να γνωρισθούμε, να
συνεργασθώ μαζί σας και να έχουμε ανα-
πτύξει με τους περισσότερους, μια ιδιαίτε-
ρη σχέση φιλίας και συνεργασίας. Εκτιμώ
και εύχομαι να συνεχίσουμε αυτή τη φιλία
και αλληλοεκτίμηση που έχει κτισθεί μετα-
ξύ μας, χωρίς μικρότητες, σκοπιμότητες,
μιζέρια, κακομοιριά, αλλά με θετική σκέψη

και θετική ενέργεια και πάντα έχοντας ως
πρωταρχική αξία τον ΑΝΘΡΩΠΟ. Όπως
στη ζωή μου μέχρι τώρα δεν θέλησα να
γίνομαι ούτε αρεστός ούτε κόλακας στους
προϊσταμένους μου και τους γύρω μου
αλλά χρήσιμος για τη δουλειά που επέλε-
ξα να κάνω, εκθέτοντας τα προβλήματα
και τις απόψεις μου μέσα από τις νόμιμες
διαδικασίες, έτσι θα συνεχίσω υπερασπι-
ζόμενος με θάρρος και παρρησία τις από-
ψεις μου, από τη θέση του Έλληνα πολίτη,
για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Η
θητεία μου στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι
μια ολόκληρη ζωή και θα μείνει ζωντανή
στη μνήμη μου και η ιδιαίτερη γνώση που
απέκτησα κατά τη διάρκεια αυτής, θα με
βοηθήσει πιστεύω, για να αντιμετωπίζω,
χειρίζομαι και επεξεργάζομαι τα θέματα
που ανακύπτουν πλέον στη συνέχεια, από
μια πιο σφαιρική, ανεξάρτητη και ολοκλη-
ρωμένη σκοπιά. Κατά τη διάρκεια της
θητείας μου, είχα την τιμή και ευκαιρία να
υπηρετήσω σε ιδιαίτερες θέσεις, υψηλής
ευθύνης, μεταξύ των οποίων ως
Υποδιοικητής Μονάδας της Ελληνικής
Δύναμης Κύπρου με άριστες αξιολογήσεις
και ιδιαίτερα τιμητικά σχόλια από τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για
τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρα-
με, του Διοικητού της 31 Μηχανοκινήτου
Ταξιαρχίας Πεζικού σε μια ιδιαίτερα δύσκο-
λη και απαιτητική περιοχή του Έβρου, του
Στρατιωτικού Ακολούθου της Ελλάδος στις
Η.Π.Α., του Διοικητού Μονάδας στη Χίο,
του Υποδιοικητού Μονάδας προκάλυψης
στο Παρανέστι της Δράμας, στο Γενικό
Επιτελείο Στρατού ως χειριστής και ειση-
γητής της αναδιοργάνωσης του Ελληνικού
Στρατού εκτελώντας χρέη τμηματάρχου
στη Διεύθυνση Οργάνωσης του ΓΕΣ, του
Διευθυντή Εθνικών Σχεδίων του ΓΕΕΘΑ,
του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης
του ΓΕΕΘΑ, της οποίας είχα και την ευθύ-
νη συγκρότησης της και με την τελευταία
θητεία μου ως προϊστάμενος του Ε’
Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής

Άμυνας. Σε όλες αυτές τις θέσεις, σύμφω-
να με τις ομολογίες – αξιολογήσεις υψηλά
ισταμένων ατόμων, με τη σύμπραξη όλων
των υπηρετούντων σε αυτές και τη διεύ-
θυνση, εποπτεία και καθοδήγηση των επι-
κεφαλής, πετύχαμε σε άριστο βαθμό τους
τεθέντες στόχους και επίσης αναπτύξαμε
μια συνεργασία μέσα σε κλίμα άριστης
συνέργιας,
αμοιβαιότητας, αλληλοκατανόησης, εμπι-
στοσύνης και αλληλεγγύης σε όλα τα επί-
πεδα και με όλους τους φορείς (στο εσω-
τερικό και το εξωτερικό) υπηρεσιακούς,
επιστημονικούς, ιδρύματα, υπηρεσίες και
όλα τα ινστιτούτα που εμπλέκονται στην
κοινωνία της επεξεργασμένης πληροφο-
ρίας και των θεμάτων της αμυντικής εθνι-
κής μας στρατηγικής. Αγαπητοί φίλοι και
συμπατριώτες, ευελπιστώντας στην μελλο-
ντική αγαστή συνεργασία μας από άλλες
θέσεις και άλλα μετερίζια, να σας ευχαρι-
στήσω θερμά για την βοήθεια σας που
μου δώσατε όλα αυτά τα χρόνια, την
αγάπη σας, την εμπιστοσύνη σας, την
πίστη σας σε εμένα και την άψογη συνερ-
γασία σας, σε όλη τη διαδρομή μου από
την πρώτη ημέρα που είδα το φως το
(ΑΠ) ΗΠ-ΕΙΡΩΤΙΚΟΝ και να ευχηθώ ολό-
ψυχα σε εσάς και τις οικογένειες σας
όπως ο Θεός σας χαρίζει υγεία, φώτιση,
δύναμη, προκοπή, δημιουργικότητα και να
επιτύχετε σε όλους τους προσωπικούς και
επαγγελματικούς σας στόχους, που θα
επιτρέψουν παράλληλα να υλοποιηθεί
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η απο-
στολή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
και θα δώσουν στην Ελλάδα ένα καλύτερο
μέλλον σε όλους τους τομείς των δραστη-
ριοτήτων της και των στρατηγικών της επι-
διώξεων. Αν παρ’ ελπίδα κάποιους σε
αυτή τη διαδρομή, τους απογοήτευσα ή
πίκρανα, τους ζητώ συγγνώμη, αλλά να
γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο ποτέ δεν ήταν
στις προθέσεις μου. Να ευχαριστήσω ιδι-
αίτερα την οικογένεια μου που με στήριξε
όλα αυτά τα χρόνια της περιοδείας μου και

υπέμεινε όλες τις κακουχίες. Ιδιαίτερα θα
ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου,
που ήταν πάντοτε δίπλα μου, το στήριγμά
μου στις δύσκολες στιγμές που για χάρη
της επιλογής μου να παραμείνω στις
Ένοπλες Δυνάμεις αντί να ακολουθήσω το
επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού,
θυσίασε την καριέρα της, προς χάρη της
οικογένειας. Τους γονείς μου που με ανέ-
θρεψαν σε ένα από τα πολλά μικρά άγονα
φτωχικά και κακοτράχαλα χωριά της
Ηπείρου, με πολλές δυσκολίες και κόπο,
μέσα από κακουχίες, βάσανα, ανέχεια,
αλλά με αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια, με

αρχές και αξίες, μεταξύ των οποίων

αυτές της υπευθυνότητας, συνέπειας και
συνέχειας, σεβασμού στον ΑΝΘΡΩΠΟ και
τον ιδρώτα του, με αγάπη στο συνάδελφο
και βαθιά πίστη στο Θεό. Αρχές που
πιστεύω ότι στη μέχρι τώρα πορεία μου
ακολούθησα. Σε πολλούς άλλους θα μπο-
ρούσα να απευθύνω ευχαριστίες, αλλά
φοβάμαι πως θα σας κουράσω και θα
ξεχάσω κάποιους. Με όλη μου την αγάπη
σε όλους σας, να ευχηθώ με τη βοήθεια
του Θεού και της Παναγίας μας, υγεία,
δύναμη και επιτυχημένη πραγμάτωση
όλων των ευγενών στόχων σας και ως
υπερήφανος Έλληνας Ηπειρώτης, απόγο-
νος αποβιώσαντος πατρός αναπήρου
πολέμου, ας μου επιτρέψετε, στη μνήμη
του και τη μνήμη της μητέρας μου και
κάτω από τη σκιά τους και τη σκιά όλων
των πεσόντων αφανών και μη Ελλήνων
ηρώων, να αναφωνήσω Ζήτω η Ελλάς,
Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός, Ζήτω το ηρωι-
κό Πεζικό, Ζήτω στους αφανείς και μη
ήρωες που έπεσαν και μάτωσαν για να
μείνει όρθια αυτή η υπέροχη χώρα στην
οποία ζούμε και αγαπάμε τόσο πολύ. Σας
ευχαριστώ για το χρόνο σας. Με ιδιαίτερη
εκτίμηση Σωτήριος Κασσελούρης
Αντγος(ε.α.)

Όχι στo ξεπού-
λημα
«Ο πρόεδρος κ. Αλέξανδρος
Φελέκης έβαλε σ’ εφαρμογή, αμέ-
σως μόλις πήρε την πολιτιστική
αρχή το προηγούμενο Πάσχα
πρόγραμμα ξεπουλήματος κάθε
δραστηριότητας του συλλόγου.
Κορύφωση όλων το Αντάμωμα
που πρώτος έβαλα σε καθαρή
συλλογική βάση το 2000. Το Δ/Σ
είναι πλέον αναρμόδιο σε οτιδήπο-
τε. Το ταμείο τινάχτηκε στον αέρα.
Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται.
Νομίζω πως είναι ώρα να σταμα-
τήσει αυτή η κωμωδία και το
Γενάρη του 2015 τα μέλη του
φορέα να πάρουν στα χέρια τους
την απρόσκοπτη συνέχεια του
ιστορικού αυτού φορέα»

Αυτά δήλωσε ο αντιπρόεδρος
«των Απανταχού Φωτεινιωτών» κ.
Κων/νος Πανέτας. Είναι μια δήλω-
ση που ακολουθεί αυτή του προη-
γούμενου φύλλου και που δείχνει
ότι βαθαίνει η διοικητική διαλυτική
κρίση στους κόλπους του φορέα.
«Το 1979 όντως ξεκίνησε κάτι
καλό, όχι βέβαια από τον κ.
Πανέτα, αλλά από τους
Φωτεινιώτες και τους πολυπληθείς
φίλους τους. Αυτό το κάτι μπαίνει
σε τροχιά ολοκλήρωσης για να
υπάρχουν και στην επόμενη γενιά
αυτά το τόσο χρήσιμα για το
Φωτεινό δρώμενα. Δεν περιμένω
τη συναίνεση του κ. Πανέτα στο
εγχείρημα αυτό, αφού αναδείχτηκε
αρχηγός καταστροφολογίας και
αδράνειας».
Δήλωσε ανταπαντώντας ο κ.
Αλέξανδρος Φελέκης.

 Όχι στο διώξιμο
«Δεν τον ενδιαφέρει το κατοστάρικο. Αυτό μπορού-
με να το δώσουμε κι εμείς. Δε θέλει ο μπαμπάς
μας να διωχθεί χωρίς τη θέλησή του από την
εκκλησία που την υπηρέτησε με επιτυχία 65 χρό-
νια. Το θεωρεί τόσο βαρύ και άδικο».
Αυτό δήλωσαν οι δυο κόρες του ψάλτη του
Φωτεινού Λαμπρινή και Βασιλική, σε τηλεφωνική
επικοινωνία που είχαν με την εφημερίδα, μετά τη
δημοσίευση, στο προηγούμενο φύλλο, του άρθρου
με τίτλο «κλείνει η εκκλησία του Φωτεινού;».
Κραυγή αγωνίας για το μέλλον του πατέρα τους
και οργής γι’ αυτούς που μεθοδεύουν, σύμφωνα με
τη γνώμη τους, το παρά τη θέλησή του διώξιμο
από τη θέση τη ψάλτη του Φωτεινού, ήταν η
παρέμβαση αυτή.
Ενημέρωσαν ότι πράγματι ο πατέρας τους στα 85
του χρόνια αδυνατεί να ανταποκριθεί πλήρως στα
καθήκοντά του και ότι και οι ίδιες του σύστησαν
σιγά-σιγά να αποχωρήσει και να δώσει τη θέση του
σε κάποιο νεώτερό του. Και ίσως αυτό να γίνει

σύντομα, όπως πχ μέχρι τα Χριστούγεννα. Τους
στενοχωρεί όμως η προσπάθεια κάποιων να δεί-
ξουν ότι δεν εκτιμούν τη μεγάλη προσφορά του
πατέρα τους στην εκκλησία του Φωτεινού, όπως η
Μητρόπολη Άρτας δέχτηκε με τη βράβευσή του.
Τα Φωτεινοπολιτιστικά στο παρελθόν είχαν κάνει
αφιέρωμα στον Ψάλτη του Φωτεινού και τη μεγάλη
του προσφορά στο Φωτεινό και πάλι θα κάνει.


