
Αιμοδοσίες 2017:

 Κυριακές
15 Ιανουαρίου 

6 Αυγούστου

Διαχείριση:

1.ΘεόδωροςΦελέκης 

6945598597, 2681023933

2.Νικόλαος Πανέτας 

6974005833

3.Χρήστος Φελέκης 

6977470073

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

***********************
1.Τράπεζα Πειραιώς:
ΙΒΑΝ:GR900171622000662214073

7308
Αρ. Λογ/μού: 6622-140737-308

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

2. Φωτεινό. Καφέ “Έφη”.

3. 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.

Κάθε φορά που πλησιάζουν οι θερινές διακοπές, το

Τμήμα Νέων μπαίνει αυτομάτως σε μια τελική ευθεία. Η

πορεία αυτή, του σχεδιασμού και της υλοποίησης των

επερχόμενων δραστηριοτήτων μας αρχίζει, κάθε φορά,

από το ξεκίνημα της σεζόν. Ομοίως, οι εκλογές για την

ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου για φέτος είχαν

ολοκληρωθεί ήδη από το φθινόπωρο. Στο νέο Δ.Σ. που

συστάθηκε, ορίστηκαν: Ως Πρόεδρος, ο Πανέτας Λάμ-

προς. Ως Αντιπρόεδρος, η Χατούπη Κέλλυ. Ως Γραμμα-

τέας, ο Λάμης Βασίλης. Ως Ταμίας, ο Αναγνωστόπουλος

Στέφανος. Ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Κασ-

σελούρης Χρήστος.

Στη συνέχεια, βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων καθώς

και του διαθέσιμου χρόνου για τις απαραίτητες διεργασίες

μας, αποφασίσαμε ακολούθως και για το πρόγραμμα που

σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε. Όπως κάθε χρονιά, στό-

χος μας είναι να πραγματοποιούμε πολλαπλές εκδηλώ-

σεις, προκειμένου η ψυχαγωγία όλων, να απλώνεται καθ’

όλη τη διάρκεια που παρευρισκόμαστε εκεί. 

Ωστόσο, εκτός από την ποσότητα, σημασία έχει να διατη-

ρείται και η ποιότητα. Το φετινό καλοκαίρι, κάποια κομβικά

για μας άτομα, που είτε ανήκουν στο Δ.Σ είτε συνεισφέ-

ρουν με τον εθελοντισμό και την ατέρμονη διάθεση τους,

εξαιτίας του περιορισμένου τους χρονοδιαγράμματος θα

είναι απόντα, ως επί το πλείστον. Για το λόγο αυτό, κρί-

ναμε πως η καλύτερη λύση θα ήταν να αρκεστούμε στις

πιο βασικές και αναγνωρίσιμες δραστηριότητες μας, αυτές

με την μεγαλύτερη παράδοση, ώστε να διασφαλιστεί το

μέγιστο της απόδοσης! 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ‘’Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΟ

ΧΘΕΣ…’’  Σάββατο 12 Αυγούστου, ώρα 20:30

Αποτελεί πραγματική πρόκληση για τη θεατρική μας

ομάδα, να ανακαλύπτουμε καινούργια είδη και να δοκιμά-

ζουμε έργα σε διαφορετικό ύφος! Το συγκεκριμένο έργο

αποτελεί μια πρωτότυπη διασκευή όχι ενός αλλά δύο, δια-

φορετικών έργων που τέμνονται στο ίδιο μήκος κύματος:

Δράμα, Ρομάντζου και… Φαντασίας! Σε συνδυασμό με ένα

καινοτόμο στοιχείο που θα επιχειρήσουμε να εντάξουμε

στις παραστάσεις μας, θα έχουμε αναμφίβολα το πιο ιδι-

αίτερο έργο της μέχρι τώρα ιστορίας μας! Υπόθεση; Παρα-

κολουθούμε τις ζωές δυο διαφορετικών πρωταγωνιστών

αλλά με κοινό, καλλιτεχνικό περιβάλλον, να εκτυλίσσονται

σχεδόν παράλληλα μέχρι που… σχεδόν(!) συμπίπτουν, στο

πρόσωπο μιας μυστηριώδους γυναίκας.  Ποιος θα κατα-

φέρει να την κερδίσει; Και ποιος απ’ όλους είναι τελικά

αυτός ο άνθρωπος, που άνηκε στο χθες; Πολλοί ηθοποιοί,

νέα πρόσωπα, κι εκπλήξεις μέχρι τέλους!

ΠΑΡΤΙ ΝΕΩΝ: ‘’6 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ’’  Κυριακή 13 Αυ-

γούστου, ώρα 22:30

Οι ‘’Παραστάτες’’, το όνομα δηλαδή της θεατρικής ομάδας

των παιδιών του Φωτεινού που την αποτελούσαν την εκά-

στοτε σεζόν από το 2012 έως και σήμερα και φυ-

σικά θα ‘’ανήκουν’’ για πάντα σ’ αυτήν, γιορτάζει τα έξι

χρόνια ίδρυσης και ύπαρξης της! Καλεσμένοι φυσικά, ΟΛΟΙ

οι συντελεστές, από τον μικρότερο έως το μεγαλύτερο,

ΟΛΟΙ οι γονείς τους και ασφαλώς ευπρόσδεκτοι όλοι οι πα-

ρευρισκόμενοι τότε, με έμφαση στο πιστό, θεατρικό μας

κοινό! Πέρα από την καθιερωμένη γιορτινή, κατάλληλα

διακοσμημένη ατμόσφαιρα, θα λάβει χώρα πλήθος από

εκπλήξεις, κουίζ, διαγωνισμούς που θα δώσουν ένα ιδιαί-

τερο χρώμα στο ετήσιο τοπικό ξεφάντωμα! Σας περιμέ-

νουμε για να περάσουμε αξέχαστα!

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ‘ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ -

ΝΕΩΝ’’  Δευτέρα 14 Αυγούστου, ώρα 19:30

Είναι αναντίρρητα ο ‘’αρχαιότερος’’ από τους ψυχαγωγι-

κούς θεσμούς μας και φροντίζουμε πάντοτε να τον διατη-

ρούμε σε περίοπτη θέση! Τα τελευταία δυο χρόνια, οι

μετακομίσεις από το στρατόπεδο των νέων προς αυτό των

μεγάλων ολοένα και αυξάνονται. Το πάνω χέρι, διατηρούν

σίγουρα ακόμα οι νεαροί μας παίκτες, ωστόσο ίσως για

πρώτη φορά έχουμε και μετακίνηση κάποιων ‘’αστεριών’’

τους στους απέναντι, ώστε η ανταγωνιστικότητα του ματς

να ανέβει πολλά σκαλοπάτια. Το βέβαιο είναι ότι οι παλαί-

μαχοι θα τρίβουν τα χέρια τους από αυτές τις εξελίξεις και

το κίνητρο τους για την επίτευξη του ‘’ροζ φύλλου’’ αγώνα

θα μεγιστοποιηθεί! Εμείς από τη μεριά μας, θα ευχηθούμε

να έχουμε ένα όμορφο αγώνα!  

Στέφανος Αναγνωστόπουλος
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
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29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

9.00 Π.Μ.



2

Για την ετυμολόγηση

της ρίζας Χωσ- ζήτησα τη

βοήθεια του διακεκριμέ-

νου φιλολόγου καθηγητή

και συγγραφέα κ. Κώστα

Λ. Χρήστου, ο οποίος με

προέτρεψε να συλλέξω

πληροφορίες από τους

γερόντους του χωριού

μας, για το τι έχουν ακού-

σει από τους παππούδες

τους σχετικά με την κατά-

σταση του χωριού μας

παλιότερα κ.λπ.

Άρχισα αμέσως

έρευνα, υποβάλλοντας

στους ηλικιωμένους τις

εξής ερωτήσεις: 

1. Το χωριό μας λεγό-

ταν ανέκαθεν Χώσιανα ή

το όνομά του είναι μετα-

γενέστερο; Μήπως δη-

λαδή λεγόταν Χούσ-ιανα

ή Χάσ-ιανα ή Χόσ-ανα,

και γιατί;

2. Μήπως το χωριό

είχε κάποτε σχέσεις με

Εβραίους και το όνομα

σχετίζεται με το λατινικο

Hosanna-Χόσαν(ν)α

(Εβραϊκό ωσαννά) =

δόξα;

3. Μήπως προ-

ϋπήρχε χωριό σε κοντινή

απόσταση, που από κα-

τολισθήσεις σκεπάστηκε

με χώμα;

Απαντήσεις

Πρώτη ερώτηση:

Απαντώντας στην πρώτη

ερώτησή μου όλοι οι ηλι-

κιωμένοι του χωριού,

στους οποίους απευθύν-

θηκα, με βεβαίωσαν με

κατηγορηματικό τρόπο

ότι κανένας από αυτούς

δεν άκουσε ποτέ άλλη

ονομασία για το χωριό

μας, παρά μόνο την ονο-

μασία «Χώσιανα».

Δεύτερη ερώτηση:

Απαντώντας στη δεύτερη

ερώτησή μου όλοι οι ηλι-

κιωμένοι του χωριού

μας, μου δήλωσαν ότι

ποτέ, μα ποτέ δεν άκου-

σαν τους παππούδες

τους, να μιλάνε για

σχέση του χωριού μας με

τους Εβραίους. Συνεπώς

καμία σχέση δεν είχε το

χωριό μας με τους Εβραί-

ους.

Τρίτη ερώτηση: Στην

τρίτη ερώτηση απάντη-

σαν αρκετοί ηλικιωμένοι.

Παραθέτω τις κυριώτε-

ρες απαντήσεις:

1. Μάλλιος Χαρίλαος

Κων/νου, ετών 81

Μου είπε ο πατέρας

μου (γεννήθηκε το 1881,

ήταν απόφ. Ιερατικής

Σχολής, δάσκαλος κ.λπ.)

ότι άκουσε από προηγού-

μενους γερόντους, πως

το μεγαλύτερο μέρος του

χωριού «έκατσε», δη-

λαδή βούλιαξε και στη

συνέχεια κατρακύλησε

δυτικά έως το Φραξιά,

συμπαρασύροντας και

σκεπάζοντας με χώμα τα

πάντα. Ωστόσο παρέ-

μεινε ανέπαφο το νότιο

άκρο του χωριού που

ήταν πετρώδες. Η κατολί-

σθηση άρχιζε από τη δε-

ξαμενή του χωριού,

ευθεία δυτικά σπίτι Σωτ.

Τριαντάφυλλου, σπίτι

Παναγιώτη Σιάκα και

έφτανε βόρεια έως την

Ελεούσα. Πέρασαν

πολλά χρόνια από τότε.

Το χωριό μεγάλωσε. Το

αξιοσημείωτο ήταν ότι

δεν επεκτάθηκε το χωριό

καθόλου προς το μέρος

της κατολίσθησης, αλλά

μόνο προς τα νοτιοδυ-

τικά. Γιατί; Άραγε φο-

βούνταν νέα

κατολίσθηση.

2. Σιάκκας Αντώνιος

Φιλ., ετών 82

Μου έλεγε ο παπ-

πούς μου ότι άκουσε από

παλιότερους γερόντους,

πως το χωριό μας παλιά

«ξέκοψε», δηλαδή απο-

σπάστηκε από τη θέση

του, βούλιαξε και απομα-

κρύνθηκε δυτικά, συντρί-

βοντας και σκεπάζοντας

με χώματα μεγάλες εκτά-

σεις. Από την κατολί-

σθηση δημιουργήθηκαν

νέες εκτάσεις, ισιώματα,

πλαγιές, ρέματα κ.λπ.

Πίσω (ανατολικά) από

την κατολίσθηση το έδα-

φος παρέμεινε αμετακί-

νητο και επειδή το δυτικό

βούλιαξε και έφυγε, σχη-

ματίστηκαν ανατολικά μι-

κροί γκρεμοί 50-80μ.,

που φαίνονται ακόμη και

σήμερα. Μόνο το νότιο

άκρο του χωριού δεν

έπαθε τίποτε. Και ο κ.

Σιάκας καταλήγει: «Θυ-

μάμαι, ο παππούς μου,

όταν έβλεπε μικρές ρωγ-

μές στο έδαφος, φοβό-

ταν και έλεγε συχνά: Πω!

Πω! Θα ξεκόψει πάλι το

χωριό».

3. Τριαντάφυλλος

Ευστάθιος Θ., ετών 88

Άκουσα τους γερόν-

τους της γειτονιάς να συ-

ζητούν. Έλεγαν ότι

άκουσαν από παλιότε-

ρους γερόντους, πως το

χωριό μας παλιά «έκα-

τσε», δηλαδή βούλιαξε

και κατρακύλησε δυτικά

σε αρκετή απόσταση. Η

κατολίσθηση έθαψε με

τόνους χώματα τις προ-

ηγούμενες εκτάσεις και

δημιούργησε νέες. Από

την κατολίσθηση σώθηκε

μόνο το νότιο άκρο του

χωριού, που ήταν η εκ-

κλησία. Αργότερα το

χωριό μας επεκτάθηκε

αρκετά προς τα νοτιοδυ-

τικά, ενώ προς τα μέρη

της κατολίσθησης δεν

κτίστηκε κανένα σπίτι.

4. Αγγελική Κασσε-

λούρη – Σιάκα, ετών 81

(ήταν η πρώτη που μου

αποκάλυψε την κατολί-

σθηση)

Άκουσα τη γιαγιά

μου την Αγόρω, που συ-

ζητούσε με άλλους γε-

ρόντους. Έλεγαν ότι

παλιά το χωριό μας «ξέ-

κοψε» σε μεγάλο βάθος

και στη συνέχεια κατρα-

κύλησε ορμητικά και

πήγε στο Φραξιά. Έλεγαν

ότι από την κατολίσθηση

γλίτωσε μόνο το νότιο

άκρο του χωριού μας,

που ήταν η εκκλησία,

ενώ η κατολίσθηση βό-

ρεια έφτασε μέχρι την

Ελεούσα. Τέλος από το

ξέκομμα, που ήταν βαθύ,

δημιουργήθηκαν ανατο-

λικά, μικροί γκρεμοί, που

φαίνονται και σήμερα.

5. Μασούρας Θωμάς

Φ., ετών 90

Μου είπε ο πατέρας

μου ότι άκουσε τους πα-

λιότερους γερόντους να

λένε, πως πολύ παλιά

στο χωριό μας έγινε με-

γάλη κατολίσθηση. Όλη η

λοφοσειρά από τη Δεξα-

μενή του χωριού μέχρι

την Κορέλα (βόρεια) σχί-

στηκε. Το δυτικό τμήμα

«κάθισε» σε αρκετό

βάθος και κατρακύλησε

δυτικά, καταστρέφοντας

και σκεπάζοντας με τό-

νους χώματα τα πάντα.

Το ανατολικό τμήμα της

λοφοσειράς, που δε βού-

λιαξε, σχημάτισε μικρούς

γκρεμούς δυτικά, ευδιά-

κριτους και σήμερα.

Μόνο το νότιο άκρο του

χωριού μας, που ήταν η

εκκλησία, δεν κατολί-

σθησε.

6. Κασσελούρης Από-

στολος Ν. ή Νίκος, 89

ετών

Μου είπε ο

μπαρμπα-Χρήστος (αδερ-

φός του πατέρα μου) ότι

άκουσε από παλιότερους

γερόντους να λένε ότι

παλιά το χωριό μας βού-

λιαξε, σκεπάστηκε με χώ-

ματα και κύλησε προς το

Φραξιά. Η κατολίσθηση

δημιούργησε νέες εκτά-

σεις. Μόνο το νότιο άκρο

του χωριού που ήταν η

Εκκλησία, δεν κατολί-

σθησε. Αργότερα το

χωριό μας επεκτάθηκε

προς τα νοτιοδυτικά, εκεί

που δεν κατολίσθησε.

7. Πανέτας Σπύρος

Λάμπρου, 78 ετών

Μου είπε ο πατέρας

μου ότι άκουσε από τον

παππού του να λέει, πως

το χωριό μας παλιά ήταν

όλο «ξεκόμματα», δη-

λαδή το έδαφός του κα-

τολίσθησε, 

η συνέχεια στη σελ. 3

Περιοδική Έκδοση του
Συλλόγου των Απανταχού

Φωτεινιωτών Άρτας

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Μάιος - ΙούνιοςΦΩΤΕΙΝΟ

ΦΩΤΕΙΝΟ

Υπέυθυνος κατά τον νόμο

Φελέκης Αλέξανδρος
Τηλ. 6986.119264 - 2681550014

Σελιδοποίηση:
Μαλτέζου Νάντια

Εκτύπωση:
Αθανασίου Ευάγγελος και Σία

Ο.Ε.
25510 - 27627

Ηλεκτρονική:
www.nskoufas.gr

(έγχρωμη)

Α.  ΦΩΤΕΙΝΟ

1. Ιερέας :  2681023897

2. Πρόεδρος Τ. Κ:  26810 23921

3. Τοπικός Σύμβουλος :  26810

23988(Θωμάς)

4.Τοπικός Σύμβουλος :  6946389475(Ελένη)

5. Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου :  6906989313

6. Πρόεδρος Πολ. Συλλ.  Γυναικών :

6944715385

7. Καφενείο βακούφικο :  2681023977-

6984800119

Β.  ΔήΜΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟυΦάΣ  

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: 26813-87329

7. Αντιδήμαρχοι

α. Βούλγαρης Κοσμάς (Αραχ-

θου):2681362305

β. Δρίβας Θεόδωρος ( Αράχθου):

2681362305

γ. Παπαθανασίου Αθανάσιος ( Κομ-

πότι):2681360312

δ. Βαβέτση Ροζίνα ( Πέτα ): 2681360428 

8. Σύμβουλοι:

α. Βαρέλης Δ. Ελευθέριος:6977130152

β. Βλάχος Χριστόφορος: 6936359700-

2681061348

γ. Μπελής Νικόλαος : 2681360326

9. Ταξί Κομποτίου : 6944804019

10. Φαρμακείο Κομποτίου : 26810

65202(Γιαννούλης)

11. Φαρμακείο Κομποτίου : 26810

65402(Σιλιώνης)

Γ.  ΑΡΤΑ 

1. Νοσοκομείο: 26813 61444 – 26810

22222( Τηλ. Κέντρο26813 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(Προϊστάμε-

νος)

10.Αγρονομία: 2681026392(Διοικητής)

11.Γεωργική υπηρεσία :  26813 64401(Διευ-

θυντής)

12. Κυνηγετικός Σύλλογος :  26810 28476

13. ΚΤΕΛ :  26810 72862(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ)- 26810

27348(ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ)

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Φελέ-

κης

Αντ/δρος: Γιάννης Τριαντά-

φυλλος τηλ.6982409826

Γ.Γραμ/τέας: Νάντια Μαλτέ-

ζου τηλ.6951143315

Ταμίας: Γιώργος Βαρδης

τηλ.6936677004

Μέλη: Λάμπρος Πανέτας

τηλ.6980105396

Γραφεία:

Πολιτιστικό Κέντρο Φωτεινού

(πρώην Δημοτικό Σχολείο)

Η ετυμολογία της ρίζας Χωσ- 
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Η ετυμολογία της ρίζας Χωσ- 

η συνέχεια... 

απομακρύνθηκε προς τα δυτικά, προξενώντας καταστροφές και σκεπάζοντας τα πάντα με χώμα. Μόνο το νότιο άκρο του χωριού σώθηκε από την

κατολίσθηση.

Συμπέρασμα

Ύστερα από τις παραπάνω αξιόπιστες μαρτυρίες των ηλικιωμένων του χωριού μας μαθαίνουμε για πρώτη φορά ένα σημαντικότατο στοιχείο για

την ετυμολόγηση της τοπωνυμίας «Χώσιανα». Μαθαίνουμε ότι η περιοχή του χωριού μας, στο μεγαλύτερο μέρος της, έπαθε πράγματι μεγάλη κατο-

λίσθηση. Δηλαδή με άλλα λόγια η περιοχή του χωριού μας «κάθισε», βούλιαξε μέσα σε τόνους λάσπης και κατρακύλησε προς τα δυτικά, αφήνοντας

πίσω μια λοφοσειρά με μικρούς γκρεμούς έως την Ελεούσα. Στο μέρος που έγινε η κατολίσθηση όλα καταστράφηκαν και εξαφανίστηκαν, γιατί όλα

σκεπάστηκαν από τόνους χώματα.

Μετά τη διαπίστωση αυτή βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η τοπωνυμία «Χώσ-ιανα» σημαίνει χωριό που έπαθε κατολίσθηση, χωριό που βούλιαξε,

χωριό που χώθηκε μέσα σε τόνους λάσπης.

Άρα η τοπωνυμία «Χώσ-ιανα» είναι ένας σλαβοελληνικός παραγωγικός σχηματισμός με σλαβική κατάληξη -ιανα (Γ. Μπαμπινιώτης, καθηγητής

γλωσσολογίας Πανεπ. Αθηνών) και ρίζα ελληνική το χωσ-.

Για την ετυμολογική προσέγγιση της ρίζας χωσ- κατέφυγα σε μεγάλα ελληνικά λεξικά, τα οποία αναφέρω στη βιβλιογραφία μου.

Ως πιθανότερη ετυμολογική προσέγγιση της ρίζας χωσ- θεωρείται η λέξη χώσ-ις = επικάλυψη με χώμα, που είναι παράγωγη του αρχαίου ρήμα-

τος χώσ-νυμι (σκεπάζω με χώμα). Επίσης την ίδια σημασία έχει και το συνηρημένο ρήμα χόω-ω, καθώς και το αρχαίο ρήμα χώννυμι=σκεπάζω με

χώμα.

Ύστερα από όλα τα παραπάνω διαπιστώνουμε τελικά ότι αυτοί, που έδωσαν στο χωριό μας την ονομασία του (το βάφτισαν), σε αυτό το χαρα-

κτηριστικό γνώρισμα στηρίχτηκαν και το ονόμασαν Χώσιανα, δηλαδή στο ότι το χωριό βούλιαξε, στο ότι χώθηκε μέσα σε πέλαγος λάσπης.

Πότε όμως έγινε η κατολίσθηση; Παραμένει άγνωστο. Πάντως έγινε πολλά χρόνια πριν από το 1690 μ.Χ. Χάθηκαν άνθρωποι; Παραμένει κι αυτό

άγνωστο. Απομένει αυτά να τα βρουν νέοι και ενθουσιώδεις ερευνητές.

Όπως προανέφερα η ίδρυση του πρώτου οικισμού στη θέση, που είναι σήμερα το χωριό μας, έγινε στα μέσα περίπου του 11ου μ.Χ. αιώνα,

χωρίς βέβαια να αποκλείεται η ίδρυσή του ακόμα και από τα τέλη του 8ου αιώνα. Κτίστηκε έπειτα η πρώτη εκκλησία του χωριού μας στη θέση του

οικισμού με χρονολογία 1.111 μ.Χ. Όλα δείχνουν ότι τότε έγινε η συγκρότηση του οικισμού σε πολιτική κοινότητα και από τότε (1.111 μ.Χ.) οι κάτοικοι

εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη θέση που είναι σήμερα το Φωτεινό και δεν εγκατέλειψαν ποτέ τον τόπο τους. Ποιο ήταν όμως το όνομα του πρώτου οι-

κισμού; Δεν το γνωρίζουμε. Ήταν σλαβικό; Αυτό απομένει να το βρουν νέοι ερευνητές.

Τα Χώσιανα (Φωτεινό) όπως γνωρίζουμε αναφέρονται για πρώτη φορά στην ιστορία στα αρχεία της Βενετίας το 1696 μ.Χ., δηλαδή εξακόσια

(585) περίπου χρόνια μετά την ίδρυσή του! Από τα αρχεία της Βενετίας μαθαίνουμε ότι το χωριό μας πλήρωνε στους Βενετούς, για την προστασία

του από τους πειρατές, τις ληστοσυμμορίες κ.λπ., 5 ρεάλια το χρόνο. Για να βρούμε όμως πόσες οικογένειες είχαν τα Χώσιανα το 1696 μ.Χ. πρέπει να

λάβουμε υπ’ όψη μας τα ρεάλια που πλήρωναν τα άλλα χωριά της γύρω περιοχής μας, καθώς να δούμε επίσης και τον επιβεβαιωμένο πληθυσμό

τους. Για παράδειγμα:

Ο Ζυγός (Λεβίτσικο) πλήρωσε για την προστασία του στους Βενετούς το 1696 4 ρεάλια και είχε σύμφωνα με το συγγραφέα Κώστα Χρήστου

(Ζυγός (Λεβίτσικο), σελ.61) 15 οικογένειες. Επομένως τα Χώσιανα που πλήρωσαν στους Βενετούς 5 ρεάλια, θα πρέπει, το 1696 μ.Χ., αναλογικά να

είχαν περίπου 18 οικογένειες. Τέλος, από γραπτές μαρτυρίες πληροφορούμαστε ότι στα χρόνια της επανάστασης του 1821 τα Χώσιανα είχαν 25 οικο-

γένειες. Στα τέλη της Τουρκοκρατίας είχαν μόνο 14 οικογένειες. Στα 1922, όταν εξαγοράσαμε το χωριό μας από τον Καραπάνο είχαν 50 οικογένειες. 

Όπως παρατηρούμε ο πληθυσμός του Φωτεινού, αλλά και των άλλων χωριών την εποχή εκείνη είχε μεγάλες αυξομειώσεις, γιατί επικρατούσε

μεγάλη θνησιμότητα. Το ίδιο βέβαια συνέβαινε και στα άλλα χωριά. Γιατρός στα χωριά δεν υπήρχε, η συγκοινωνία ήταν ανύπαρκτη, οι άνθρωποι πέ-

θαιναν αβοήθητοι.

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα η Ήπειρος δοκιμάζεται σκληρά από λοιμώδεις αρρώστιες, που κουβαλούσαν τα τουρκικά μπουλούκια από τα πέ-

ρατα της Ασίας, καθώς και λαοί της Δύσης που αποβιβάζονταν στα λιμάνια μας. Οι φοβερές και μεταδοτικές αυτές λοιμώδεις αρρώστιες

πανούκλα(υπογ.), χολέρα (υπογ.) και βλογιά (υπογ.) θέριζαν κυριολεκτικά τους ανθρώπους.

Ο Μιχαήλ Περάνθης στον «Τουριστικό Οδηγό Άρτας» γράφει ότι κατά τις χρονολογίες 1374, 1622, 1764, 1816, 1828, 1863 αλλά και αργότερα,

φοβερές επιδημίες ενέσκυψαν τόσο μέσα στην πόλη της Άρτας, όσο και στα γύρω χωριά. Η ευλογιά, η πανούκλα, η φυματίωση, η ελονοσία και άλλες

αρρώστιες θέρισαν πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Και σα να μην έφταναν οι αρρώστιες, μεγάλες απώλειες ανθρώπων είχαμε από τους πειρατές

και από τους Τούρκους. Πολλά χωριά κινδύνεψαν να εξαφανιστούν εντελώς.

(Από το βιβλίο του Ευριπίδη Κασσελούρη: ‘ Φωτεινό «Χώσιανα»  Ιστορία και παράδοση’)
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Η… «τραμπαλοθεραπεία»! 
Η αρρώστια που ταλαι-

πωρούσε τους περισσότε-

ρους κατοίκους του χωριού

ήταν η ελονοσία. Επρόκειτο

για χρόνια πάθηση που ο

πυρετός της ήταν ο φόβος

και ο τρόμος εκείνων που

έπασχαν από αυτή. 

Ο πυρετός έμπαινε με

ρίγος, έφθανε μέχρι τους

42 βαθμούς και  κρατούσε

λίγες ώρες, αλλά έκανε

πραγματικό «κουρέλι» τον

άρρωστο. Εμφανιζόταν

κάθε τρεις ή τέσσερις μέρες

γι’αυτό και λεγόταν «τρι-

ταίος» ή «τεταρταίος». Η

πυρετική κρίση ήταν φο-

βερή και η εμφάνιση του

αρρώστου αξιολύπητη. Ο

δύσμοιρος έτρεμε σαν το

φύλλο στον αέρα, ενώ τα

δόντια του χτυπούσαν ακα-

τάπαυστα από τη συνεχή

κίνηση των σαγονιών του.

Μόνο βαριές βελέντζες

μπορούσαν να τον ανακου-

φίσουν!

Η ταλαιπωρία από τον

πυρετό ήταν τέτοια που τε-

λικά έγινε  κατάρα: «Να πά-

θεις τεταρταίο» ήταν η

καθιερωμένη…ευχή κά-

ποιου για άνθρωπο  που

αντιπαθούσε ή ήθελε το

κακό του.

Η θεραπεία της ελονο-

σίας βασιζόταν στα χάπια

του κινίνου, των οποίων η

απόκτηση δεν ήταν και

τόσο εύκολη. Η αγορά τους

κόστιζε και η αρρώστια

διαρκούσε πάρα πολύ. Οι

αρμόδιες κρατικές υπηρε-

σίες βοηθούσαν στο μέτρο

του δυνατού, αλλά η προ-

σφορά  δεν επαρκούσε.

Έτσι, οι άρρωστοι προσπα-

θούσαν να αντιμετωπίσουν

την κατάσταση με ό,τι περ-

νούσε από τα χέρια τους. 

Κατέφευγαν στους

«κομπογιαννίτες» και

έπαιρναν όλα τα βότανα

και «μαντζούνια»  που τους

έδιναν. Τα «ξόρκια» ήταν

σε καθημερινή χρήση και οι

«ξεματιάστρες» έκαναν

χρυσές δουλειές. 

Από τα διάφορα βό-

τανα η αλόη ήταν η πιο

αποτελεσματική, αλλά συγ-

χρόνως και δυσεύρετη. Όχι

γιατί δεν ευδοκιμούσε στην

περιοχή, αλλά επειδή θεω-

ρούνταν ένα από τα καλύ-

τερα αντιπυρετικά. Η

μεγάλη χρήση κόντευε να

την εξαφανίσει και η από-

κτησή της κόστιζε ακριβά.

Η πιο δημοφιλής όμως

θεραπευτική μέθοδος ήταν

η περιστρεφόμενη …  τραμ-

πάλα. Μολονότι τα αποτε-

λέσματά της δεν ήταν και

τόσο ικανοποιητικά, η

χρήση της υπήρξε ιδιαίτερα

αγαπητή κυρίως από τα

παιδιά. Εκείνα δεν την

έβλεπαν ως  μέσο θερα-

πείας. Δεν αρνούνταν να

υποβληθούν στην «τραμ-

παλοθεραπεία», γιατί πα-

ράλληλα διασκέδαζαν και

γελούσαν με την ψυχή

τους,  

Η θεραπεία αυτή απέ-

βλεπε στην ελάττωση του

μεγέθους της σπλήνας, η

οποία διογκωνόταν υπερ-

βολικά σε αυτούς που έπα-

σχαν από ελονοσία. Η

σπλήνα μεγάλωνε και κατα-

λάμβανε ολόκληρη την κοι-

λιά και οι άρρωστοι

έμοιαζαν από μακριά σαν

να ήταν…γκαστρωμένοι! 

Οι τραμπάλες ήταν κα-

τασκευασμένες από γερό

ξύλο, για να αντέχουν και

στο χωριό υπηρχαν μόνο

δυο. Του μπάρμπα-Στέφου

όμως ήταν η καλύτερη και

τη θεραπεία την επέβλεπε

ο ίδιος. Διέτεθε ειδικές

γνώσεις, γιατί στον στρατό

υπηρέτησε ως  τραυματιο-

φορέας. Γνώριζε από τραύ-

ματα και σπασίματα χεριών

και ποδαριών και ήταν ο

μοναδικός στο χωριό ο

οποίος  επιμελούνταν τέ-

τοιες καταστάσεις. 

Την τραμπάλα την είχε

εγκατεστημένη στον κήπο

του και η αμοιβή ήταν πάν-

τοτε σε «είδος». Ο άρρω-

στος πρόσφερε ό,τι μπο-

ρούσε.  «Δεφτέρι» για τα

«βερεσέδια» ο μπάρμπα-

Στέφος δεν κρτούσε.Βασι-

ζόταν στο μνημονικό των

αρρώστων και με την τα-

κτική αυτή δεν βγήκε ζη-

μιωμένος.

Η μέθοδος της θερα-

πείας ήταν απλή:

- Ο άρρωστος δενόταν

στο ένα άκρο της τραμπά-

λας, ξαπλωμένος αριστερά,

για να πιέζεται η σπλήνα.

Στο άλλο  βρισκόταν ένα κο-

φίνι με μια πέτρα μέσα,

που ζύγιζε όσο και ο άρρω-

στος ώστε να υπάρχει ισορ-

ροπία. Ακολούθως η

τραμπάλα άρχιζε να  περι-

στρέφεται με ταχύτητα που

αύξανε προοδευτικά. Ο θό-

ρυβός της ακουγόταν σε

όλο το   χωριό. Τον χρόνο

της περιστροφής τον καθό-

ριζε ο μπάρμπα-Στέφος και

ήταν αποτέλεσμα της μα-

κρόχρονης εμπειρίας του.

Αν ο άρρωστος εμφάνιζε

«παρενέργειες», όπως έν-

τονη ζάλη ή εμετούς, η…

θεραπεία διακοπτόταν,  για

να επαναληφθεί άλλη

ημέρα. 

Τα παιδιά και οι άν-

δρες ανέχονταν καλύτερα

την «τραμπαλοθεραπεία».

Λίγες φορές αναγκάστηκε ο

μπάρμπα-Στέφος να σταμα-

τήσει το γύρισμα της τραμ-

πάλας. Αντίθετα,  οι

γυναίκες και ιδιαίτερα οι

γριές ήταν ευαίσθητες. Επι-

πλέον τα βαριά «σεγκού-

νια» που φορούσαν

δυσκόλευαν το δέσιμό τους

στην τραμπάλα. Το ατύ-

χημα ήταν πιθανότερο σε

αυτές, όπως και συνέβηκε

μια μέρα στη θειά τη Ζαχα-

ρούλα. 

Η θειά-Ζαχαρούλα είχε

ξεπεράσει τα εξήντα και

έπασχε χρόνια από ελονο-

σία. Από τότε που θυμόταν

τον εαυτό της παρουσίαζε

«θέρμες» και κανένα για-

τρικό δεν της έκανε καλό.

Μονάχα την «τραμπαλοθε-

ραπεία» δεν είχε δοκιμάσει

και αυτό γιατί  φοβόταν.

Οι επανειλημμένοι

όμως πυρετοί και η συνε-

χής ταλαιπωρία έκαμψαν

τελικά τους φόβους της.

Έτσι πήγε και βρήκε τον

μπάρμπα-Στέφο: 

- Στέφο, ξέρεις είμαι

γριά και «σκιάζομαι». Θα

πρέπει να με προσέξεις!

- Τι είναι αυτά που λες,

μωρή Ζαχάρω. Αμα δεν

προσέξω εσένα, τότε ποιά

θα κοιτάξω!        

-Να με δέσεις καλά. Το

πέσιμο σκέπτομαι. Ξέρεις

οι γέροντες από τι πεθαί-

νουν!      

Αμ πως δεν ξέρω!

«Από πέσιμο ή από χ…»!

Εσύ όμως δεν θα πάθεις τί-

ποτε. Έχεις το λόγο μου.   

- Μωρέ τον λόγο σου

τον έχω,  θέλω όμως  και το

δέσιμό σου!       

- Έλα ετοιμάσου.

Βγάλε τη «σεγκούνα»  Αλ-

λιώς θα  δυσκολευτώ να σε

δέσω.      

Α, Στέφο! Μην το ξανα-

πείς αυτό. Άκου να βγάλω

τη «σεγκούνα’! Δέσε με

όπως είμαι.

- Εντάξει  Ζαχαρούλα.

Έλα ξάπλωσε.    

Παιδεύτηκε, αλλά στο

τέλος τα κατάφερε. Την

έδεσε τόσο σφιχτά που δεν

υπήρχε καμία πιθανότητα

να πέσει. 

Τα παιδιά της γειτο-

νιάς μόλις μυρίστηκαν το

γεγονός  μαζεύτηκαν,   για

να χαζέψουν. Οι φόβοι της

θειά-Ζαχαρούλας ήταν γνω-

στοί στο χωριό και σίγουρα

θα γελούσαν  με το «τραμ-

παλογύρισμά»  της. 

Με τις πρώτες στροφές

της τραμπάλας η θειά-Ζα-

χαρούλα έβαλε τις φωνές: 

- Σταμάτα τη  Στέφο,

θα πέσω!    

- Μην «σκιάζεσαι».

Έτσι είναι στην αρχή. Σιγά-

σιγά θα συνηθίσεις.                         

- Πέφτω,  Στέφο, Ζαλί-

ζομαι!       

Ο μπάρμπα-Στέφος

δεν της έδωκε σημασία και

όσο πήγαινε δυνάμωνε το

γύρισμα της τραμπάλας.

Όταν αυτή πήρε τη «φόρα»

της, αποσύρθηκε στην

άκρη,  για να καπνίσει θαυ-

μάζοντας το έργο του.    

Η θειά-Ζαχαρούλα είχε

συνηθίσει το γύρισμα και

έδειχνε ότι το απολάμβανε,

όταν  έγινε το κακό.   

Ξαφνικά η «σεγκούνα»

μαζεύτηκε στο άνω μέρος

του κορμιού της, αφήνον-

τας ακάλυπτο το υπόλοιπο

από τη μέση και κάτω. Τότε

διαπιστώθηκε ότι δεν φο-

ρούσε τίποτε άλλο. Τα από-

κρυφα μέρη του κορμιού

της έγιναν…  κοινό θέαμα!    

Μόλις κατάλαβε τι συ-

νέβηκε άρχισε τις στριγ-

κλιές. Ο μπάρμπα-Στέφος

άφωνος παρατηρούσε,

αλλά δεν μπορούσε να

κάνει τίποτε. Η τραμπάλα

γύριζε με μεγάλη ταχύτητα

και αν προσπαθούσε να τη

σταματήσει υπήρχε κίνδυ-

νος εκτός από την άρρωστή

του να πάθει και ο ίδιος κα-

νένα κακό.   

Τα παιδιά βλέποντας

τη θειά-Ζαχαρούλα μισόγυ-

μνη, άρχισαν τα γιουχαϊ-

σματα  και τα γέλια,

φωνάζοντας:   

- Πιο γρήγορα, πιο γρή-

γορα μπάρμπα-Στέφο. Θειά

σου έπεσε το… βρ… σου,

σκύψε να το πιάσεις!            

η συνέχεια στη σελ. 5
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ΟυΡΑΝΟΦΩΤΟ

( Από την  συλλογή «Ένα μπουκέτο λουλούδια για σένα»)

1. Σαν μπουμπούκι στον ήλιο

Η καρδιά μας θ’ ανθίσει

σαν μπουμπούκι στον ήλιο,

τον Χριστό αν ποθήσει!

Κι ανθισμένη θα γίνει

της χαράς το βασίλειο

όλο φως και γαλήνη!

………………………………………….

Κι αν θαρθούν αγριοκαίρια

δεν θα σβήσουν βαθειά μας

των ελπίδων τ’ αστερια.

Στη βροχή και στη δύνη

θάναι μεσ’ στην καρδιά μας

του Χριστού η ειρήνη.

……………………………………………..

Στον καημό και στην μπόρα

θάναι η γη η θλιμένη

των ονείρων μια χώρα!

Γιατί θάν’ η ψυχή μας

σε μια γη ανθισμένη

πλάι στον Λυτρωτή μας!

………………………………………….

Στη ζωή και στον άδη

ο Χριστός που τιμάμε

Ήλιος μεσ’ στο σκοτάδι!

Πόνος δεν μας αγγίζει

τον Χριστό αν κυττάμε

κι η ψυχή φτερουγίζει.

Με τη βοήθεια του Θεού: Τριανταφύλλου Ελευθερία –Σπυριδούλα

«το χριστιανικό ραδιόφωνο μόνιμη αναμετάδοση από Αθήνα ή Πειραιά. Την

Τρίτη 10.30-11 το βράδυ οποιαδήποτε ώρα»

Η… «τραμπαλοθεραπεία»! 

η συνέχεια...

Το μόνο που έμεινε στον μπάρμπα-Στέφο να κάνει, ήταν να κυνηγήσει τα παιδιά. Με την γκλίτσα στο χέρι όρμησε προς το μέρος τους.  

- Τώρα να σας πιάσω «παλιοζαγάρια»!     

Οι φοβέρες του όμως πήγαν χαμένες. Όταν έφθασε εκεί, αυτά είχαν εξαφανιστεί. 

Έτσι γύρισε άπρακτος. Η τραμπάλα στο μεταξύ είχε σταματήσει και η θειά-Ζαχαρούλα δεμένη και μισόγυμνη, μόλις τον αντίκρισε τα έβαλε μαζί

του.      

- Ντροπή σου Στέφο! Τι είναι αυτό που μου έκανες!    

- Εγώ φταίω Ζαχάρω ή εσύ; Πού ήθελες να ξέρω ότι δεν φόραγες τίποτε κάτω από τη  «σεγκούνα»!          

- Γιατί το λές αυτό Στέφο; Σάμπως η  γυναίκα σου φοράει τίποτε!                                         

- Αυτό δεν έχει σημασία. Αφού ήρθες για θεραπεία, έπρεπε να λάβεις τα μέτρα σου. Αν φόραγες  βρ…  δεν θα είχαμε αυτά τα αποκαλυπτήρια!

Έλα, θα κλείσω τα μάτια για να μην βλέπω.  Έρχομαι να σε λύσω. Θα συνεχίσουμε  άλλη φορά.

Η θειά-Ζαχαρούλα μόλις κατέβηκε από την τραμπάλα έγινε… «μπουχός». Ούτε που κατάλαβε πότε έφθασε στο σπίτι της. Θα περνούσαν ημέρες

μέχρις ότου ξανακυκλοφορήσει στα σοκάκια του χωριού. Το ρεζιλίκι της δεν θα αργούσε να μαθευτεί.                                    

(Από το βιβλίο του Κ.Δ. Μάλλιου «Αληθινές ιστορίες του χωριού»)

24. 30
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TO ΠΡΩΤΟ ΑΜΑΞΙ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
ΤΟ 1958.

ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΜΑΛΛΙΟΥ

Πριν μπω στο κυρίως θέμα του παρόντος άρθρου θα ήθελα να κάνω
μια γενική αναφορά για το πρώτο αμάξι που έκανε την εμφάνισή του
στους της Αθηναϊκούς δρόμους και στη συνέχεια θα μεταφερθώ στην Άρτα
και στο Φωτεινό.

Το πρώτο τροχήλατο όχημα έφτασε στην Αθήνα το 1897. Ήταν ένα Γκάρντνερ
14 θέσεων. Όταν αυτό το όχημα κινούνταν στους Αθηναϊκούς δρόμους
έβγαζε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και ξεσήκωνε τους πάντες. Οι αμαξάδες
με τα άλογα φοβήθηκαν ότι το «διαβολικό» αυτό μηχάνημα θα τους
έπαιρνε τη δουλειά και ζήτησαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας αυτών
των
οχημάτων προβάλλοντας μάλιστα σθεναρή αντίδραση. Οι δικαιολογίες που
είχαν, ήταν ότι στους νέους ασφαλτοστρωμένους δρόμους που
επρόκειτο να κατασκευαστούν τα πέταλα των αλόγων και οι ρόδες των
οχημάτων τους θα γλιστρούσαν επικίνδυνα, ενώ ένας άλλος επί πλέον
λόγος ήταν ότι λόγω του μεγάλου θορύβου πιθανόν θα έβαζε σε κίνδυνο
αποβολής τις εγκύους που θα μετέφερε.

Αντιδράσεις όμως υπήρξαν και από άλλες επαγγελματικές ομάδες. Τότε στην
Αθήνα υπήρχαν δεκάδες χαμάληδες που η δουλειά τους ήταν να
σηκώνουν στις πλάτες τους καλοντυμένες κυρίες για να τις περάσουν στην
απέναντι πλευρά των λασπωμένων δρόμων ή κάποιας πλατείας. Ήταν λογικό
και αυτοί, όπως οι αμαξάδες, να μην βλέπουν με καλό μάτι την
ασφαλτόστρωση των δρόμων. Αντιθέτως όμως ένθερμοι υποστηρικτές των
έργων ήταν οι σύζυγοι των γυναικών. Και τούτο διότι δεν άντεχαν να
βλέπουν αναιδείς χαμάληδες να χουφτώνουν τις γυναίκες τους, καθώς τις
κουβαλούσαν στους ώμους τους.
Τελικά παρά τις αντιδράσεις των παραπάνω επαγγελματικών ομάδων από
1905 και μετά άρχισαν τα έργα ασφαλτόστρωσης κεντρικών δρόμων της
Αθήνας, τα δε αυτοκίνητα προοδευτικά άρχισαν να αυξάνονται.

Το 1907 στην Αθήνα κυκλοφορούσαν επτά αυτοκίνητα. Από αυτά κανένα
δεν είχε πινακίδες και τούτο διότι όλοι ήξεραν τους ιδιοκτήτες τους,
οπότε δεν χρειάζονταν. Αργότερα μετά την ασφαλτόστρωση δρόμων ο
αριθμός άρχισε να μεγαλώνει: Το 1909 είχαν φτάσει τα 37, το 1915 τα
203, το 1925 τα 900 και το 1936 έφτασαν τις 35.000.

Στην Άρτα δεν γνωρίζω πότε έφτασε το πρώτο αμάξι. Παρόλο ότι έψαξα να
βρω κάποια στοιχεία τελικά δεν βρήκα τίποτα. Θα σας αναφέρω όμως
ένα γεγονός που μου διηγείτο η βάβω μου ( η γιαγιά ) η Βασίλω, το

οποίο χρονολογείται πολύ παλιά. Η βάβω μου η Βασίλω γεννήθηκε το
1890 στο Φωτεινό.
Κάποτε ένας συγχωριανός μας είχε πάει στην Άρτα για να ψωνίσει.

Εκεί που σεργιάναγε στους δρόμους είδε μπροστά του ένα αμάξι
χωρίς να γνωρίζει ότι αυτό ονομάζονταν αμάξι. Σταμάτησε και αυτός
και το κοίταζε με περιέργεια αλλά και το περιεργάζονταν με τη
σκέψη του καθότι το είδε για πρώτη φορά. Εκεί όμως δεν μπόρεσε να
καταλάβει και πολλά πράγματα αλλά ούτε και ρώτησε κάποιους άλλους που

βρίσκονταν κοντά τι είναι αυτό .Στη συνέχεια είδε έναν άνθρωπο
που ανέβηκε επάνω και εκείνο πήρε δρόμο και έφυγε. Έτσι λοιπόν ναι
μεν έμεινε με την απορία αλλά, εφόσον το είδε ότι κινήθηκε,

θεώρησε ότι είναι κάτι ζωντανό.

Το βράδυ που γύρισε στο χωριό έφερε μαζί του και τα χαμπέρια ( τα
νέα) από την Άρτα και είχε να τα λέει στο καφενείο. «Ρε παιδιά
τι να πω και τι να μολοήσω. Σήμερα που πήγα στην Άρτα εκεί μέσα σε ένα
δρόμο είδα ένα θηρίο ζουλάπι. Τέτοιο ζουλάπι δεν ματαείχα δει
ποτέ στη ζωή μου. Στέκονταν με τα τέσσερα ακούνητο και αμίλητο αλλά
δεν είχε ποδάρα όπως τα άλλα ζουλάπια. Μπροστά είχε τέτοια θηρία
μάτια, και έδειχνε το μέγεθος σχηματίζοντας μεγάλο κύκλο με τα
δάχτυλα των χεριών.( Αυτά ήταν τα φώτα). Στην αρχή μόλις έπεσα μπροστά
του σκιάχκα ( φοβήθηκα) αλλά ήταν και άλλος κόσμος εκεί γύρα που
το τήραγαν και έτσι πήρα και εγώ θάρρος. Ήταν μολαΐμικο (ήμερο,
βολικό) και δεν μάλαζε (άγγιζε) κανέναν ούτε δάγκωνε. Σε λίγο έκατσε
ψηλά του ένας άνθρωπος και αυτό άρχισε να μουγκρίζει και πήρε το

δρόμο πέρα-πέρα και έφυγε».

Όλοι στο καφενείο τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Κάποιοι απ΄
αυτούς είχαν φυσικά τις απορίες τους και τον ρώταγαν αλλά και
τον ξαναρώταγαν προσπαθώντας να καταλάβουν καλύτερα τι και πως
ήταν αυτό το θηρίο ζουλάπι. Εκεί, όπως ήταν φυσικό και σύμφωνα με τα
λεγόμενά του, ο καθένας το προσομοίαζε με τη σκέψη του και το έπλαθε
με τη φαντασία του αλλά πάλι ήταν δύσκολο να βγάλει συμπέρασμα.

Αργότερα όταν πήγαν στην Άρτα και το είδαν ιδίοις όμμασι λύθηκαν
οι απορίες όλων και έμαθαν πλέον ότι πρόκειται για αμάξι. Ότι
πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα της νέας τεχνολογίας της τότε
εποχής, το οποίο, στο εξής θα έκανε πολύ πιο εύκολη τη ζωή των
ανθρώπων. Αλλά που να φανταστούν όχι μόνο αυτοί αλλά και άλλοι ότι
στο μέλλον αυτά τα μολαΐμικα ζουλάπια θα γίνονταν η αιτία θανάτου
χιλιάδων ανθρώπων! Αυτό όμως το είχε ήδη προβλέψει η αρχαία σοφία.
Ουδέν καλόν αμιγές κακού.

Το γεγονός δεν μου το προσδιόρισε χρονολογικά η βάβω μου η Βασίλω αλλά
λίγο πολύ μπορούμε να το τοποθετήσουμε μετά το 1909 όταν άρχισαν

να πυκνώνουν τα αμάξια στην Αθήνα και σιγά –σιγά να επεκτείνονται και
προς την επαρχία. Μπορούμε επί-
σης να πιθανολογήσουμε ότι
αυτό το
αμάξι ήταν το πρώτο ή από τα
λίγα πρώτα που κυκλοφόρησαν
στην Άρτα
και ο συγχωριανός μας να ήταν
ο πρώτος Φωτεινιώτης που το
είδε.

Το 1958 έφτασε και στο χωριό
μας το Φωτεινό το πρώτο αμάξι.

η συνέχεια στη σελ. 8

Μάιος - Ιούνιος ΦΩΤΕΙΝΟ
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ΟΔΟΙΠΟΡΩΝΤΑΣ ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΑ
Αγροτικοί δρόμοι φωτεινού

Γράφει ο Σωτήριος Κασσελούρης*

Φωτεινό, Φεβρουάριος 2016.

        Ο καιρός είναι σχετικά καλός για την εποχή του. Με λίγες μπόρες βέβαια και πολύ υγρασία. Άλλωστε η κλι-

ματική αλλαγή έχει επηρεάσει σημαντικά το κλίμα της γης και πως θα ήταν άλλωστε δυνατόν, να μην αλλάξουν και

οι τοπικές καιρικές συνθήκες στο χωριό μας.

         Είναι πρωί, η υγρασία περονιάζει ως το κόκαλο, η ομίχλη δεν αφήνει τις ζεστές ζωωφόρες ακτίνες του ήλιου

να ζεστάνουν την πλάση και να διώξουν τις σταλαγματιές από τα δένδρα. Βλέπεις το βράδυ ψιλόβρεξε. Στους δρό-

μους ακούς που και που ένα αγκομαχητό από μηχανάκι ή αυτοκίνητο που προσπαθεί να διαπεράσει τη σιωπή και

που ξεκινάει να πάει τον επιβάτη του στον προορισμό του. Άραγε θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το χωράφι του ή την

εκμετάλλευση του ή μήπως το ψιλοβρόχι έχει χαλάσει πάλι το δρόμο και θα αναγκασθεί να ταλαιπωρηθεί στη δου-

λειά του. Βλέπεις αγαπητέ αναγνώστη, στα παλαιότερα χρόνια που δεν υπήρχαν αγροτικά μηχανήματα, ο μοναδικός

τρόπος μετακίνησης ήταν τα πόδια. Χρησιμοποιούσαν τα μουλάρια, τα άλογα ή τα γαϊδούρια για να μεταφέρουν την πραμάτεια τους, ή πολλές φορές, μετέφεραν αυτά

‘’ζαλίγκα’’, για να κάνουν τη δουλειά τους. Οι ρυθμοί και οι ταχύτητες ήταν αργοί, χωρίς άγχος και το κάθε μονοπάτι για να μπορέσει να περάσει το φόρτωμα, έπρεπε να

είναι καθαρό. Έτσι ο καθένας που χρησιμοποιούσε αυτό, είχε και ένα εργαλείο μαζί του, ώστε αν κάτι τον εμπόδιζε στο διάβα του να το καθαρίζει. Οι καιροί πέρασαν,

άλλαξαν, οι σύγχρονες απαιτήσεις για μεγαλύτερη απόδοση, καλύτερη εκμετάλλευση, ανάγκασε αργά – αργά, να αλλάξει και ο τρόπος εργασίας. Όλο και περισσότεροι

άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι για να έχουν καλύτερη απόδοση και ξεκούραστη εργασία, έπρεπε να κατασκευασθούν αγροτικοί δρόμοι, να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα

εργαλεία, μέσα και μέθοδοι εκμετάλλευσης. Γιατί κακά τα ψέματα, δυνατότητες υπάρχουν και στο χωριό μας, αρκεί να υπάρχουν σε καλή κατάσταση αγροτικοί δρόμοι,

ενδιαφέρον, σχέδιο με μακροπρόθεσμη προοπτική και θέληση, μέθοδο, οργάνωση, υπομονή και επιμονή καθώς και βασικό, οικονομική υποστήριξη. Σε αυτό το περι-

βάλλον, μπορούν να δημιουργηθούν μονάδες αγροτικής εκμετάλλευσης με καλές αποδόσεις. Γιατί μπορείς να επενδύσεις και να κατασκευάσεις μια μονάδα εκμετάλλευ-

σης, να πάρεις τα καλύτερα μηχανήματα, να εφαρμόσεις τις πιο σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους, αλλά αν δεν υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση, τότε όλα αυτά πάνε

στο βρόντο. Να γιατί η ύπαρξη των αγροτικών δρόμων προάγει τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας αφενός μεν άγνωστες περιοχές με φυσικό κάλλος και αφετέρου βελτιώνει

την ποιότητα ζωής στον τόπο, δίνοντας θέσεις εργασίας και αναπτύσσοντας και άλλες δραστηριότητες, με σεβασμό όμως πάντα στο περιβάλλον και λαμβάνοντας όλα

τα απαραίτητα μέτρα προστασίας αυτού.

         Η αποστολή του πολιτιστικού συλλόγου δεν είναι βέβαια η κατασκευή, ή η συντήρηση των αγροτικών δρόμων, γιατί αυτή παραμένει στον εκάστοτε Δήμο που μέσα

από τα προγράμματα που διαθέτει και τον προϋπολογισμό του, είναι αρμόδιος να διανοίγει και συντηρεί αυτούς. Εμείς επειδή εκτιμούμε ότι η καλή κατάσταση και η βελ-

τίωση των αγροτικών δρόμων και όχι μόνο προάγει τον πολιτισμό και βελτιώνει τις δυνατότητες ανάδειξης ιστορικών μνημείων, τοποθεσιών φυσικού κάλους , κλπ, ανα-

δεικνύουμε αδρά μέσα από αυτές τις γραμμές, αυτό το πολυσύνθετο θέμα.

         Στο πλαίσιο αυτό, συναντήσαμε το Πρόεδρο του Τ.Σ. Φωτεινού κ. Χαρίλαο Μαλτέζο και του εκθέσαμε τους προβληματισμούς μας σχετικά με τη χάλια κατάσταση

των περισσοτέρων αγροτικών δρόμων στο χωριό μας και αν θα μπορούσε να μας πληροφορήσει ποια είναι η προοπτική και το χρονοδιάγραμμα για το 2016 επισκευής

των, συντήρησης των ή και διάνοιξη νέων όπου απαιτείται. Με πολύ καλή διάθεση και πνεύμα συνεργασίας, αποδέχθηκε ότι η κατάσταση των αγροτικών δρόμων του

χωριού μας είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και απαιτείται άμεσα η παρέμβαση του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την απο-

κατάσταση αυτών. Ειδικά μερικοί δρόμοι είναι αδιάβατοι πλέον ακόμα και σε τρακτέρ. Βέβαια επισήμανε ότι ο Πρόεδρος του Δήμου μας είναι κοντά στα προβλήματα του

Φωτεινού, είναι ενήμερος αυτών, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την επίλυση τους. Επίσης ανέφερε ότι για το 2016, έχει προ-

γραμματισθεί η διάθεση 25 κυβικών τσιμέντου, περίπου 200 κυβικών χαλικιού καθώς επίσης και η διάθεση μηχανήματος για την διευθέτηση αυτών. Αυτά είναι προγραμ-

ματισμένα να υλοποιηθούν μέχρι τέλος Μαίου.

         Σε προσωπική επίσκεψη που είχαμε με το Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά κ. Γιαννούλη Ευστάθιο, που οφείλουμε να αναφέρουμε ότι έγινε μέσα με φιλικό κλίμα και

σε άριστο πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης, μας ανέφερε ότι παρά τις δυσκολίες υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει ο Δήμος, ο προγραμματισμός επισκευής

- συντήρησης των αγροτικών δρόμων του Φωτεινού, είναι όπως προαναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Φωτεινού και θα επιδιώξει μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων

του να αυξήσει τις ώρες διάθεσης του μηχανήματος αλλά και να διαθέσει τυχόν πρόσθετα υλικά (τσιμέντο, χαλίκια) που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση διαφόρων

έργων στο Δήμο με ένα σχεδιασμό που θα επιλύει μόνιμα τα προβλήματα των δρόμων ώστε να μην απαιτείται κάθε χρόνο να παρεμβαίνουμε στα ίδια σημεία των

δρόμων. Βέβαια το πρόβλημα δημιουργείται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, επειδή αρκετοί δρόμοι ήταν πριν γίνουν δρόμοι χείμαρροι και με την πρώτη βροχή, ότι

κάνουμε από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, καταστρέφεται. Πολλές φορές βέβαια δεν μπορείς να τα βάλεις και με τα φυσικά καιρικά φαινόμενα. Επίσης ανέφερε ότι για

να γίνει κατανοητό το πρόβλημα έλλειψης κονδυλίων είναι ότι ενώ το 2010 διετέθη συνολικά στο Δήμο, για τέτοιας φύσεως έργα το ποσόν των 1.380.000 ευρώ, τώρα

διατίθενται περίπου 200.000 ευρώ, που σημαίνει ότι όσο και αν ο Δήμος επιθυμεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται, αδυνατεί υπό τις τωρινές συνθήκες

να τα υλοποιήσει στο μέγεθος που επιθυμεί. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, αλλά θα επιδιωχθεί

όλα τα έργα αυτά να ενταχθούν σε προγράμματα LEADER και ΟΔΑΧ και σε περίπτωση που ευοδωθούν οι προσπάθειες μας, σίγουρα θα υπάρξει ενίσχυση των δράσεων

και για το Φωτεινό.

         Βέβαια εκείνο που επισήμαναν πολλοί, είναι ότι η διάθεση του JCB δεν βοηθάει αλλά καταστρέφει το δρόμο και εκείνο που θεωρούν σαν το πλέον κατάλληλο μη-

χάνημα για τη δουλειά αυτή, είναι η διάθεση Γκρειντερ, με επιδέξιο χειριστή, που θα έχει τη δυνατότητα και τα χαντάκια να διανοίξει κατάλληλα αλλά και το χαλίκι από το

δρόμο να μην διασκορπίσει.

         Ευελπιστούμε ότι, όσοι διαβάσουν αυτές τις γραμμές και έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης ή επισκευής, θα επιδείξουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον, ώστε χωρίς

αργοπορία, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης των προβλημάτων στους αγροτικούς δρόμους. Ιδιαίτερα ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά κ. Στάθης

Γιαννούλης, που γνωρίζουμε την ιδιαίτερη ευαισθησία του και ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τέτοια θέματα και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα και όμορφη

γωνιά του Δήμου του, θα ενισχύσει την προσπάθεια με περισσότερα μηχανήματα και υλικά έτσι ώστε αφενός μεν να αποκατασταθούν τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν,

αφετέρου να υπάρξει ο σχεδιασμός ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια προβλήματα κάθε χρόνο. Επίσης είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ο κάθε Φωτεινιώτης

που χρησιμοποιεί τους δρόμους, θα πρέπει να φροντίζει και ο ίδιος αυτούς, με ελάχιστη προσωπική εργασία κάθε φορά, γιατί αν υπάρχει τώρα ένα μικρό πρόβλημα,

όταν αρχίζει και μεγαλώνει, θα δημιουργεί περισσότερα, που μερικές φορές θα είναι κοστοβόρα και μη αναστρέψιμα

        Ο σύλλογος θα παρακολουθεί το θέμα και για ότι σημαντικό προκύψει, θα σας ενημερώσουμε.

Με την ευκαιρία, να συγχαρώ το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου για τις αξιέπαινες και φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει για την επανα-

κυκλοφορία της εφημερίδας. Απαιτείται όλοι να βάλουμε πλάτη.

Σωτήριος Κασσελούρης

Αντιστράτηγος (ε.α.)

Επίτιμος Δντής Ε’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ

Πρ. Στρατιωτικός Ακόλουθος στις Η.Π.Α.

Προγραμ. – Αναλυτής Η/Υ

Email: sot.kassel@yahoo.gr
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TO ΠΡΩΤΟ ΑΜΑΞΙ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΟ
1958

η συνέχεια...
Ήταν ένα παλιό φορτηγό μάρκας Ντόιτς μεσαίου μεγέθους και χωρίς πινακίδες. Δεξιά

και αριστερά στα πλαϊνά της καρότσας είχε ψηλά ξύλινα παραπέτια (πλαϊνά) χωρίς

διάκενα ενώ η οροφή του ήταν ξεσκέπαστη. Ιδιοκτήτης και σοφέρ ήταν ο κοντοχω-

ριανός μας ο Γεώργιος Νάσιος από τη Σπανοπέτρο (Άνω Πέτρα).

Οι Φωτεινιώτες όταν έμαθαν το νέο, ότι θα ανέβαινε αμάξι στο χωριό, το περίμεναν

πώς και πώς. Hθελαν να δούνε επιτέλους αμάξι στο χωριό. Όταν δε έμαθαν τη συγκε-

κριμένη μέρα ήταν όλοι εκεί παρόντες και χαιρέτησαν το γεγονός με ικανοποίηση και

ενθουσιασμό και όπως θα δούμε παρακάτω  καλοδέχτηκαν και το  αμάξι  και  τον

σοφέρ.

Ο χωματόδρομος  Μεγάρχη - Φωτεινό  είχε  ήδη  ολοκληρωθεί  και ήταν πλέον έτοιμος

προς χρήση.  Χαράχτηκε από  έναν  απλό  χειριστή μπουλντόζας  χωρίς την παρουσία

μηχανικού. Ο  μπουλντοζέρης  άνοιγε το  δρόμο, όπως έκοβε το μάτι του:  από  ράχη  σε

ράχη  και  μέσα απ΄ το λόγγο ώσπου  έφτασε στο χωριό.    Κάπως έτσι γίνονταν  τότε

όλοι οι δρόμοι  στα χωριά. Ο δρόμος αυτός  στο μέλλον συσσώρευσε πλείστα όσα δεινά

και χρειάστηκαν ουκ ολίγες  βελτιώσεις. Όλα αυτά τα θυμόμαστε  εμείς οι παλαιότεροι

αλλά δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν.

Η  πρώτη    διαδρομή  δεν ήταν  εύκολη υπόθεση  καθώς  υπήρχαν  πολλές ατέλειες και

ο σοφέρ  είδε και έπαθε  μέχρι να φτάσει  στο χωριό. Κάποιες  από τις  στροφές ήταν

πολύ κλειστές  οπότε  για να τις προσπεράσει  έκανε  μανούβρες  μπρος  πίσω.  Παρα-

πάνω  σε άλλα σημεία  ο δρόμος  ήταν  πιο στενός  ή  είχε μπόσικα χώματα  οπότε εκεί  

εξαναγκάζονταν  να ρίξει  το  μπροστινό τροχό εκτός  δρόμου και  λίγο  προς  το λόγγο

συνθλίβοντας διάφορα θαμνώδη,  όπως  φιλίκια και χαμόρικα.  Και  σαν να μην έφταναν

όμως αυτά  χρειάστηκε  να καταβάλει    μεγάλη μυϊκή δύναμη    στο τιμόνι  του αμαξιού

διότι ήταν πολύ σκληρό  λόγω  της αργής κίνησης  αλλά και  της παλιάς τεχνολογίας

του οχήματος. Τελικά  ο Γιώργο Νάσιος  κατάφερε  να φτάσει στο χωριό όπου εκεί τον

περίμεναν πώς και πώς οι Φωτεινιώτες.

Μπαίνοντας  στο  χωριό και  μέχρι να  φτάσει  στην πλατεία στο Μεσοχώρι 

έκανε δυο στάσεις.Την  πρώτη στάση την έκανε  στην είσοδο  του χωριού  μπροστά από

το σπίτι του Αποστόλη Μασούρα. Εκεί  περίμεναν αρκετοί Φωτεινιώτες μικροί και μεγά-

λοι οι οποίοι  στη συνέχεια  επιβιβάστηκαν στην καρότσα. Μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ,

έξι χρονών τότε, και η αδελφή μου η Βασιλική, οχτώ χρονών.

Θυμάμαι  εκείνη τη μέρα    η μακαρίτισσα η  μάνα μου η Σαββούλα φρόντισε  να πάω

και εγώ  μαζί με  τη αδελφή μου  να  δούμε το αμάξι και όχι μόνο αλλά και να ανεβούμε

κιόλας επάνω.  Μας έδωσε μάλιστα και από  ένα  αβγό  να το δώσουμε στο σοφέρ. Αυτό

υποτίθεται ότι ήταν το αντίτιμο  \του εισιτηρίου έστω για την  ελάχιστη διαδρομή.  Στην  

ουσία    ήταν δώρο για το σοφέρ. Ο Γιώργο Νάσιος ήταν πρωτοξάδερφος της μάνας

μου. Πήραμε  και εμείς  το αβγό  απ΄ το ένα  χέρι  με το  άλλο  πιαστήκαμε  χεράκι χεράκι

και  πήγαμε πέρα  στο  δρόμο μπροστά από το σπίτι του Αποστόλη Μασούρα  όπου

εκεί  περιμέναμε με  ανυπομονησία.

Από μακριά  ακούγαμε το βογγητό  της μηχανής  καθώς ανέβαινε στον ανήφορο, το

οποίο γινόταν όλο πιο έντονο έως ότου κάποια στιγμή  ξεπρόβαλε ένα θηρίο  πράγμα

να κινείται  με  ρυθμό χελώνας. Αυτό ήταν το πρώτο  αμάξι που έκανε την εμφάνισή του

στο Φωτεινό.  Για  πρώτη  φορά τότε είδα  και εγώ  αμάξι.

Εκεί σταμάτησε  μπροστά μας και ο σοφέρ χαιρετήθηκε με τον  κόσμο και  κατέβασε

την πόρτα της καρότσας να ανέβει. Εμάς τους  μικρότερους  μας σήκωσε  από τις μα-

σχάλες και  μας  ανέβασε ο ίδιος.  Εγώ  θυμάμαι  λούφαξα σε  μια  γωνία  και κάθισα

σταυροπόδι. Εκεί  με  λίγο φόβο,  με λίγη  αγωνία κοίταζα τον ουρανό ανάμεσα από τα

ψηλά παραπέτια.Γύρω στα  200 μέτρα από  εκεί  κοντά στο παλιό σπίτι  του Στάθη Σιάκα 

έκανε τη δεύτερη  στάση.  Εκεί  ήταν κάποιοι  άλλοι Φωτεινιώτες, οι οποίοι περίμεναν

από δω και από εκεί στο δρόμο. Μια ηλικιωμένη συγχωριανή μας,  η οποία δεν είχε ξα-

ναδεί αμάξι και προφανώς δεν είχε  πάει  ούτε μέχρι την Άρτα  θεώρησε ότι αυτό το με-

γάλο  θηρίο  ήταν ζωντανός οργανισμός  και    σταμάτησε  για  να ξαποστάσει. Έτρεξε

αμέσως στο καλύβι της  και έφερε ένα κοντούρι ροκιά ( δεμάτι  από ξερά φυτά 

καλαμποκιάς)  και το πήγε  μπροστά  στη μηχανή  για να το ταΐσει ώσπου  κάποιοι της

εξήγησαν ότι  δεν είναι ζωντανό  πράγμα  και το πήρε πίσω.Τελικά έφτασε  στην πλατεία

στο Μεσοχώρι. Εκεί ο σοφέρ  έσβησε τη μηχανή και  το πρώτο  πράγμα  που  φρόντισε

ήταν να ανοίξει  το καπό για να κρυώσει. Από μέσα  πετάχτηκε ένα ντουμάνι μυρωδιάς

καυσίμου ανακατεμένο με  λαύρα  από το άναμμα της μηχανής.  Ο  κόσμος γύρα- γύρα

την  κοίταζε με απορία και  θαυμασμό  αλλά  και σχολίαζε  αυτή  την κινητήρια  δύναμη

του αμαξιού, αυτό το μεγάλο  επίτευγμα της τεχνολογίας.

Η άφιξη του πρώτου αυτοκινήτου  στο χωριό έγινε πλέον πραγματικότητα.  Ήταν ένα

από τα κορυφαία γεγονότα της τότε  εποχής  για την  τοπική μας κοινωνία. Οι  Φωτει-

νιώτες με έκδηλη τη χαρά στα πρόσωπά τους  ξεδίπλωσαν  άσπρα μαντήλια και πετσέ-

τες  και τα  κρέμασαν στους καθρέφτες και  γύρω  γύρω στην καρότσα δημιουργώντας

έτσι  ένα  εορταστικό περιβάλλον. Όμως    τα βλέμματα  όλων ήταν στραμμένα  στο 

σοφέρ  ο οποίος έγινε το πρόσωπο της  ημέρας.  Τον έβλεπαν σαν  το σημερινό πιλότο.

Λίγα τα αυτοκίνητα τότε,  λίγοι και οι σοφεραίοι. Το  επάγγελμα  είχε  μεγάλη  αξία και

όσοι το κατείχαν τους είχαν  σε υπόληψη.  Θεωρούσαν ότι  η οδήγηση  δεν ήταν παίξε

γέλασε και ό,τι  θέλει κοφτερό μυαλό  αλλά και  μπράτσα    για το τιμόνι,  γιατί  άλλως 

πως  θα  μπορεί  να κουμαντάρει  αυτό το θηρίο  να το βάλει στο δρόμο να τρέχει και

να παρέχει  ασφάλεια  στον  ίδιον και τον κόσμο. Ο Γιώργο Νάσιος  εκείνη  τη μέρα

έτυχε  Ιδιαίτερης μεταχείρισης. Πολλοί Φωτεινιώτες τον προσκάλεσαν ώσπου στο τέλος

τσακώνονταν  ο ένας με  τον άλλον ποιος θα τον πρωτοπάρει στο σπίτι για μουσαφίρη

να κάτσει, να ξεκουραστεί,  να φάει  και  να πγεί  και κάνα  ούζο.

Το 1958 ήταν μια χρονιά  σταθμός  για το χωριό μας,  η οποία  

αποτέλεσε την αφετηρία ώστε να  μπει η τοπική μας κοινωνία σε  μια νέα 

σύγχρονη εποχή αφήνοντας πίσω  το πολύπαθο  παρελθόν  και ανοίγοντας 

νέους δρόμους για ένα καλύτερο  μέλλον.

ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

1)Σπυρίδων Δημ. Σιάκας  Φωτεινιώτης, επαγγελματίας αυτοκινητιστής 

φορτηγού. Τότε ήταν 30 ετών.

2) Ο γράφων Θεοφάνης Μάλλιος  Φωτεινιώτης.  Τότε ήμουν 6 χρονών και 

αναγράφω αυτά  που θυμάμαι.
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Λάμπρος Κ. Τριαντάφυλλος: «Πανταχού παρών»
«Ένας από τους βασικούς χτίστες στην επαναλειτουργία του συλλόγου των απανταχού Φωτεινιωτών (από το 1999). Δέκα χρόνια ταμίας (2000-2009) και μια

διετία πρόεδρος (2011-2013). Έδωσε τις δυνάμεις του όλες. Μοναδικός στην ευαισθησία στον συνάνθρωπο, έκανε τη μοναδική στα 16 τελευταία χρόνια πρόταση

στήριξης δύσκολων κοινωνικών καταστάσεων που ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ/Σ τότε. Ήμουνα ο ένας από τους δυο που την υλοποίησαν. Δικό του και το ΝΑΙ στους

ΝΕΟΥΣ του Φωτεινού, σαν πρόεδρος. Και ξεκίνησε η δική τους λαμπρή πορεία τέλη Ιουλίου μέχρι το Δεκαπενταύγουστο με Θέατρο, αγώνες και χορούς,  την τελευταία

πενταετία». Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Αλέξανδρος Φελέκης. «Πανταχού παρών» είπε ο ταμίας Κων/νος Πανέτας. «Είμαι κομμάτια. Ήταν πάντα αδερ-

φός και καλός» τόνισε ο αδερφός του Θεοφάνης. «Δίκαιος, συνεργάσιμος και πολύ φιλόξενος. Έβαζε τα αρνιά στη σούβλα για παιδιά, αδέρφια και όλους» θυμήθηκε

η μεγάλη αδερφή του Βασιλική.

Ο Λάμπρος όντως  ήταν εργατικός. Επιχείρηση στο Άστρο Κυνουρίας  και στο Φωτεινό. Οδηγός σε φορτηγά από το Άστρος για όλη την Ελλάδα, οδηγός και στο

Κομπότι πριν τη σύνταξη όπου ήταν πολύ αγαπητός, αφού όλο το Κομπότι ανέβηκε να τον αποχαιρετήσει. Χρόνια συγκέντρωνε ελιές από τους παραγωγούς στο Φω-

τεινό. Από τα 16 ως τα 20 δούλεψε στα εμπορικά καράβια παραμάγειρας και λαδάς. Μόλις που πρόλαβε και πήρε τη σύνταξη.

Τα παιδικά του χρόνια στο Φωτεινό δύσκολα όπως όλων την εποχή αυτή. Πόσο μάλλον στην οικογένειά του που είχε πάντα 7-8 στόματα να ταϊστούν. Συνολικά

12 παιδιά είχαν οι γονείς του να αναθρέψουν. Από μικρός στα καπνά και στα ζωντανά.

Φαντάρος πήγε στο ναυτικό που τον έριξε στη ΜΟΜΑ. Στα Γιάννενα που υπηρέτησε γνώρισε τη σύζυγό του Ελένη Χατζάρα. Αυτή του χάρισε τρία παιδιά και 8

εγγόνια. Η Κορνηλία, η δεύτερη σύζυγός του τού παραστάθηκε στα στερνά του. 

Στο Φωτεινό είδε το πρώτο φως του ήλιου ο δικός μας Λάμπρος,  το 1951. Στο Φωτεινό άφησε και την τελευταία του πνοή την 1η Μάρτη του 2016. Ελαφρύ το

χώμα που τον σκεπάζει. 

Το σύντομο αυτό βιογραφικό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του από το σύλλογο που τον υπηρέτησε χρόνια και

πιστά. Στη μνήμη του επίσης ο φορέας αυτός πρόσφερε,  αντί στεφανιού στην εκφορά του,  ποσό στην εκκλησία του

Φωτεινού για τα έξοδά της.

Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς, δύναμη να αντέξουν την απώλεια και να’ ναι καλά να τον θυ-

μούνται πάντα. 


