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Ηλεκτρονικά
Από το 2018 η εφη-

μερίδα του Φωτεινού

αλλάζει πορεία. Θα

κυκλοφορεί μόνο

ηλεκτρονικά. Θα στα-

ματήσει να εκδίδεται

προς το παρόν έν-

τυπα.

Στη λύση αυτή οδη-

γήθηκε το Δ/Σ που

έχει την ευθύνη της

έκδοσης για οικονο-

μικούς λόγους. Τα

1500 έως και 2000

Ευρώ δεν είναι εύ-

κολο να βρεθούν σή-

μερα. Η κρίση

γκρέμισε και αυτή

την κατάκτηση που

για 18 χρόνια συν-

τρόφευε κάθε Φωτει-

νιώτη, στο Φωτεινό

και απανταχού της

γης.

Η νέα μορφή έκδο-

σης δεν είναι δικό

μας εύρημα. Στην

ηλεκτρονική μορφή

της η εφημερίδα

μπορεί να μην είναι

μπορετό  να διαβάζε-

ται εύκολα, χειροπια-

στά και απ’ όλους

αλλά θα έχει και τα

πλεονεκτήματά της:

πέρα από την οικο-

νομική επιβάρυνση

που σχεδόν εκμηδε-

νίζεται, θα είναι

π ά ν τ α

έ γ -

χ ρ ω μ η ,

ε ύ κ ο λ α

θα τρο-

π ο π ο ι -

ούνται οι

σ ελ ί δ ες

της ανά-

λογα με

την πο-

σ ό τ η τ α

της ύλης

και ο

χ ρ ό ν ο ς

έκδοσής

της ,

που μπορεί να ξεκινά

από το μήνα και να

επιμηκύνεται κατά

την ανάγκη. Δεν θα

υπάρχει λόγος πλέον

να μπουν άσχετα με

το Φωτεινό θέματα

για να καλυφθούν οι

8 σελίδες.

Θα αποστέλλεται στα

email των μελών και

θα μπορεί να διαβά-

ζεται και από το κι-

νητό. Η συνδρομή

αποφασίστηκε να

προσαρμοστεί στην

εποχή και θα είναι

για το μέλος από 1€

μέχρι εκεί που το

κάθε μέλος βλέπει

ενδιαφέρουσα την

προσπάθεια.

Κάποιες λεπτομέ-

ρειες θα γίνουν στην

πορεία, όπως  η φω-

τοτύπηση της εφημε-

ρίδας για τα καφενεία

του χωριού από μας

και για τον Δήμο από

τα ΚΕΠ του. Και κάθε

φωτεινιώτης -  μέλος

θα μπορεί να τη φω-

τοτυπεί, αν τη θέλει

και έντυπα, με πολύ

μικρό κόστος, γύρω

στα 15 λεπτά την

κάθε  σελίδα της. Δη-

λαδή με 3-4 Ευρώ το

χρόνο θα την έχει και

έντυπη, για να τη

διαβάζει και να τη

βάζει και στο αρχείο

του το έντυπο.

Το Δ.Σ θα επικοινω-

νήσει με τους φωτει-

νιώτες σε χρόνο

κατάλληλο για τη συ-

νεργασία στην νέα

μορφή της φωτεινιώ-

τικης εφημερίδας.

Εννοείται πως το

όνομα «Φωτεινοπο-

λιτιστικά» δεν τροπο-

ποιείται.

Μπαίνει λοιπόν και η

εφημερίδα στην ηλε-

κτρονική εποχή και

να δούμε που θαο-

δηγήσει.

ΑΦ

α π ό  τ ο  2 0 1 8  η  ε φ η μ ε ρ ί δ α

Το Δ/Σ σας εύχεται
χρόνια πολλά και
ευτυχισμένο το
2018.
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Α. ΦΩΤΕΙΝΟ

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

3. Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου :

6986119264

4. Πρόεδρος Πολ. Συλλογος

Γυναικών : 6944715385

5. Καφέ βακούφικο : 6942417364

6. Καφενείο (Έφη) : 6977293447

Β. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑΣ

1.Κομπότι: 26813- 60300

2. ΚΕΠ Κομποτίου: 26813-60331

3. Πέτα : 26813- 60400

4. ΚΕΠ Πέτα: 26813- 60429

5. Νεοχώρι: 26813-62300

6. ΚΕΠ Νεοχωρίου: 26810-87329

7.Ταξί Κομποτίου : 6944804019

8. Φαρμακείο Κομποτίου :

26810 65202(Γιαννούλης)

9. Φαρμακείο Κομποτίου :

26810 65402(Σιλιώνης)

Γ. ΑΡΤΑ

1. Νοσοκομείο: 26813 61444

( Τηλ. Κέντρο) 26813 61139

(Διευθυντής)

2. ΕΚΑΒ : 166

3. Εφορία: 26813 63763(Έσοδα)-

26813 63700(Προϊστάμενος)

4. Δικαστήρια: 26810

27464(Εισαγγελέας)

26810 28297(Γραμματέας)

5. Ραδιοταξί : 26810 78360 –

26810 24267

6. Αστυνομία : 100 (Άμεσ.

Δράση)- 26810 27247(Διευθυν-τής)

26810 80154(Τροχαία)

7. Πυροσβεστική : 199 (Άμεση

Επέμβαση)- 26810 28172)

8. Δασαρχείο : 26810

22936(Τ.Κέντρο)- 26810

26360(Διευθυντής)

9. Πολεοδομία : 26810

73747(Προϊστάμενος)

10. Αγρονομία:

2681026392(Διοικητής)

11.Γεωργική Υπηρεσία : 26813

64401(Διευθυντής)

12. Κυνηγετικός Σύλλογος :

26810 28476

Περιοδική Έκδοση του Συλλόγου

των Απανταχού Φωτεινιωτών

Άρτας

Πρόεδρος: Αλέξανδρος

Φελέκης 6983606103

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τριαντάφυλ-

λος 6982409826

Γ.Γραμ/τέας: Βαρδής Γιώργος

6936677004

Ταμίας: Νάντια Μαλτέζου6951143315

Μέλος: Λάμπρος Ε. Πανέτας

6980105396

Γραφεία: Μουσείο Φωτεινού

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Σεπτέμβριος - ΔεκέμβριοςΦΩΤΕΙΝΟ

ΦΩΤΕΙΝΟ

 Υπεύθυνος κατά τον νόμο:

 Φελέκης Αλέξανδρος Τηλ.

6986.119264 -2681550014

Σελιδοποίηση: Αλέξανδρος Φελέκης

Εκτύπωση:Αθανασίου Ευάγγελος

και Σία Ο.Ε. 26510-27627

Το  ν ε ρ ό

Έντονος προβληματι-

σμός υπάρχει στο Σύλ-

λογο  των Απανταχού

Φωτεινιωτών  μετά το κα-

λοκαίρι που μας πέρασε,

σχετικά με το πρόβλημα

της διακοπής του νερού

που ήταν έντονο και οδή-

γησε σε έντονες διαμαρ-

τυρίες των φωτεινιωτών.

Πραγματικά αυτό το κα-

λοκαίρι οι φωτεινιώτες για

άλλη μια φορά είδαν τις

σύγχρονες ανέσεις του

πολιτισμού μας να δρα-

πετεύουν από αυτούς και

να αναγκάζονται να μην

βγουν σε κόσμο γιατί

είναι χωρίς μπάνιο, να

αγοράζουν τα μπουκάλια

το νερό για να πλύνουν

τα πιάτα τους.

Φτάνει η προσπάθεια του

Δήμου και του Δήμαρχου

Ν. Σκουφά και του προ-

έδρου του Φωτεινού και

της Αντιδήμαρχου Κομπο-

τίου  να ελέγξουν την κα-

τάσταση και να στείλουν

το βυτιοφόρο του Δήμου,

έστω και χωρίς καπάκι,

να εφοδιάζει συνέχεια και

5 και 10 φορές τη μέρα τη

δεξαμενή για όσο χρει-

άζεται;

Όλοι κρίνουν πλέον ότι το

πρόβλημα είναι μοναδικό

στον κόσμο, στην έκταση

και την ένταση του και

στα αποτελέσματά του

και πρέπει να γίνουν όλα

όσα χρειάζονται για να

οδηγηθούμε σε πορεία

όχι καλής διαχείρισής του

αλλά καλής επίλυσής του.

Ο Φωτεινιώτης, ο Απαν-

ταχού Φωτεινιώτης,  δι-

καιούται όπως και ο

Κομποταίος και ο Σελλα-

δίτης και ο κάθε Έλληνας

να επισκέπτεται τον τόπο

των γονιών του, να μένει

ένα μήνα το καλοκαίρι

στο σπίτι που αυτοί άρχι-

σαν και αυτός επι-

σκεύασε. Δικαιούται αυτό

το μήνα να τον περνά

ήσυχα και όχι εφιαλτικά.

Γιατί αυτόν τον μήνα, ρώ-

τησαν οι Φωτεινιώτες,   οι

υπεύθυνοι του νερού  να

μπορούν να έχουν το

νερό τους συνέχεια και

εμείς να μην μπορούμε;

Ο Σύλλογος θα αναλάβει

το δικό του χρέος στο

θέμα αυτό  γιατί πιστεύει

ότι δίκαια κατακρίθηκε.

Θα σκύψει στο πρό-

βλημα, θα το καταγράψει

για να φανεί αν όντως

είναι μικρό, μεγάλο ή

πολύ μεγάλο, θα το ανα-

δείξει τοπικά και όσο χρει-

άζεται και θα συνεργαστεί

με τους φορείς,  τοπικά

και όχι μόνο για να ξεκι-

νήσει η πορεία επίλυσής

του. Γιατί κάθε πρόβλημα

έχει και τη λύση του,

όπως η κοινή λογική λέει.

ΑΦ

Το Κοινοτικό Πηγάδι του Πάνου
Σιάκα στον Αηγιάννη.

Το παλιό μας υδραγωγείο: “Ο Πλάτανος”. Το
πάνω άνοιγμα της στέρνας αυτής.

Β ι ο λ ο γ ι κ ό ς σ τ α χ ω ρ ι ά
Εντάχθηκε στην Περιφέ-

ρεια Ηπείρου η πράξη «

Έργα συλλογής , μεταφο-
ράς και επεξεργασίας λυ-
μάτων οικισμών
Νεοχωρίου ,
Παχυκαλάμου
και Ακροπο-
ταμιάς τουΔή-
μου Νικολάου
Σκουφά» με

Κωδικό ΟΠΣ

5007704 στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα«Υποδομές Με-

ταφορών, Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020».           Η   πράξη   συγ-

χρηματοδοτείται   από   το

Ταμείο   Συνοχής   με   προ-

ϋπολογισμό12.692.296,00€.

Η ημερομηνία έναρξης της

Πράξης ορίζεται η

30/04/2018.     

Το συνολικό έργο περι-
λαμβάνει τα εξής:

1. Τα   έργα   των   δικτύων

αποχέτευσης   ακαθάρτων

των   οικισμών   Νεοχω-

ρίου,Παχυκαλάμου,  Ακρο-

ποταμιάς   και   της

μεταφοράς   τους   στην   Εγ-

κατάστασηΕπεξεργασίας Λυ-

μάτων (ΕΕΛ). Το συνολικό

μήκος δικτύων ανέρχεται σε

26km περίπου, βαρυτικών

και καταθλιπτικών αγωγών

και 4 αντλιοστάσια (2 στοΝε-

οχώρι και από ένα στον Πα-

χυκάλαμο και την

Ακροποταμιά).

2. Τα   έργα   της   Εγκατά-

στασης   Επεξεργασίας   Λυ-

μάτων   (ΕΕΛ)   που   θακα-

τασκευαστούν   σε   δημοτική

έκταση   ,   σε   απόσταση

1.700m  περίπουΝοτιοδυτικά

του   οικισμού   του   Νεοχω-

ρίου  και   τα   έργα   της  διά-

θεσης   τωνεπεξεργασμένων

λυμάτων.   Η   ΕΕΛ  θα   επε-

ξεργάζεται   τα   λύματα   από

τουςο ικ ι -

σμούς Νε-

οχωρίου ,

Παχυκαλά-

μου και

Ακροποτα-

μιάς του

Δήμου Νι-

κ ο λ ά ο υ -

Σκουφά   ,

καθώς   και

τα   λύματα

από   τους

οικισμούς

Αγίας   Πα-

ρασκευής,Κολομοδίων και

Ανθοτόπου, τα έργα των

οποίων βρίσκονται σε εξέ-

λιξη καιχρηματοδοτούνται

από το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-

2020. Η ΕΕΛ θα περιλαμβά-

νειτις παρακάτω βασικές

επιμέρους μονάδες : έργα ει-

σ ό δ ο υ -

προεπεξεργασίας,βιολογική

επεξεργασία,   μονάδα   απο-

λύμανσης,   έργα   διάθεσης

λυμάτων,επε-

ξ ε ρ γ α σ ί α

ιλύος,   κτίριο

ε ν έ ρ γ ε ι α ς ,

κτίριο   διοίκη-

σης,   βοηθη-

τ ι κ ά

έργαυποδο-

μής και δο

κιμαστική λει-

τουργία.

3. Τις συν-

δέσεις ακινή-

των με το

δίκτυο αποχέ-

τευσης (900 τεμ συνολικά).



3Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος  ΦΩΤΕΙΝΟ

ΤΟ ΚΑΤΩ ΠΗΓΑΔΙ
ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΛΕΓΑΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ

Αυτό που βλέπετε στη

παρακάτω φωτογραφία

είναι το Κάτω Πηγάδι του

χωριού μου του Φωτει-

νού. Έτσι το ονόμασαν οι

Φωτεινιώτες όταν κατα-

σκευάστηκε. Και το ονό-

μασαν έτσι διότι ήταν λίγο

παρακάτω απ΄ το χωριό.

Το ίδιο όνομα διατηρεί και

σήμερα. Η δε πέριξ αυτού

μικρή περιοχή πήρε και

αυτή την ονομασία Κάτω

Πηγάδι. Και έλεγαν: Αύριο

θα πάω να καλλιεργήσω

το χωράφι που έχω στο

Κάτω Πηγάδι. 

Τον περασμένο Αύγουστο

που πήγα στο χωριό το

επισκέφτηκα μετά από

χρόνια. Επί τη ευκαιρία

τράβηξα και κάποιες φω-

τογραφίες. Ο μικρός και

στενός δρόμος που μας

οδηγούσε μέχρι εκεί με τη

πάροδο του χρόνου λόγω

της εγκατάλειψης έχει

κλείσει από βατά και

πουρνάρια. Τελικά τα κα-

τάφερα να πάω από άλλη

μεριά. Εκεί είδα και

έπαθα να σχίσω, μέσα

απ΄ τα βάτα και όπως

ήταν φυσικό έφαγα και

κάνα δυο γρατσουνιές.

Μόλις αντίκρισα το πη-

γάδι ξύπνησαν αμέσως οι

μνήμες μου από την πολύ

μικρή παιδική μου ηλικία.

Άρχισαν να ηχούν στα

αυτιά μου τα λόγια της

μακαρίτισσας της μάνας

μου της Σαββούλας. Μη

μη.. μη… μηηηη…. . Μη

ζυγώνεις, μην πας σιμά.

Θα βγει από μέσα η πη-

γαδούσου και θα σε τρα-

βήξει μέσα. Αυτό φυσικά

μου το έλεγε για να με

φοβίσει μην τυχόν πέσω

μέσα και πνιγώ. Η πε-

ριέργεια όμως η δική μου

ήταν περιέργεια. Ήθελα

να δω πως ήταν μέσα το

πηγάδι. Ωστόσο όμως

δεν μου χά-

λασε το χα-

τίρι. Πριν

μου δείξει

έριξε μέσα

το μπρακά-

τσι (μικρός

τσίγκινος

κουβάς) δε-

μένο με την

τριχιά από

το αρβάλι

και το τράβηξε γεμάτο

νερό. Η επιφάνεια του

νερού αναταράχτηκε. Στη

συνέχεια με πήγε κοντά

στο σφα ( το τελευταίο

κυλινδρικό μέρος του

πάνω απ΄ τη γη) και αφού

με κράτησε καλά απ΄τη

μέση, τέντωσα το σβέρκο

και κοίταξα μέχρι κάτω.

Είδα μικρά κυματάκια

νερού να γυαλίζουν σαν

καθρεφτάκια και να χο-

ρεύουν πέρα δώθε με τις

ακτίνες του ήλιου . Αυτή

ήταν η πρώτη εικόνα που

θυμάμαι από τότε που

γεννήθηκα. Δεν πείστηκα

όμως ότι υπήρχε μέσα η

πηγαδούσου. Αργότερα

όταν μεγάλωσα εκεί είχα

αναλάβει έργο και όχι μια

φορά αλλά για ουκ ολίγες

φορές. Άλλοτε πήγαινα

να ποτίσω τις δυο αγελά-

δες που για χρόνια διατη-

ρούσε η οικογένειά μας,

και άλλοτε να κουβαλήσω

νερό για το σπίτι με τα τα

ντενεκέδια που είχα φορ-

τωμένα στο γάιδαρο. 

Το κάτω πηγάδι ήταν για

κοινή χρήση όλων των

κατοίκων του Φωτεινού.

Το νερό που έβγαινε από

μέσα ήταν πόσιμο αλλά

και δροσερό. Χρόνια και

χρόνια οι κάτοικοι του χω-

ριού προμηθεύονταν

νερό από εκεί για τις οι-

κιακές τους ανάγκες. Οι

Φωτεινιώτες προτιμού-

σαν το Κάτω πηγάδι γιατί

ήταν πιο κοντά στο

χωριό. Όταν δεν επαρ-

κούσε το νερό εκεί, πή-

γαιναν στο άλλο πηγάδι

το οποίο υπάρχει και σή-

μερα πέρα στη Αϊλιούσα

(Αγία Ελεούσα). Στο

Κάτω πηγάδι συνέρρεαν

καθημερινά κυρίως οι γυ-

ναίκες και έβγαζαν νερό

το οποίο κουβάλαγαν

άλλες με το τσίγκο και την

πεδιλόγα στο κεφάλι ή με

τη βαρέλα ζαλίγγα. Εκεί

πάντα υπήρχε ζωή. Κό-

σμος πήγαινε και έρχον-

ταν. Όταν πήγαινες όλο

και κάποιον θα έβρισκες.

Φυσικά δεν έλειπε και το

κουβεντολόι μεταξύ τους. 

Τους καλοκαιρινούς μήνες

στο χωριό μας υπήρχε

λειψυδρία. Η στάθμη του

νερού στα πηγάδια έπε-

φταν. Το νερό σχεδόν

στέρευε. Το μπρακράτσια

με την τριχιά που έριχναν

μέσα έπιαναν πάτο και

πολλές φορές έβγαιναν

μισογεμισμένα. Από τα

μαύρα χαράματα οι γυναί-

κες πήγαιναν να πάρουν

σειρά για να γεμίσουν.

Και τι να γεμίσουν; Έστω

αυτό το λίγο που έρρεε

και μαζεύονταν μέσα κατά

τη διάρκεια της νύχτας. Οι

τελευταίες στη σειρά

στραγγολόγαγαν, δηλαδή

έπιαναν λίγο-λίγο και γέ-

μιζε δε γέμιζε ο τσίγκος

που έφερναν. Όλοι τότε

έλεγαν το νερό νεράκι.

Παρόλα αυτά το κάτω πη-

γάδι αλλά και το πηγάδι

της Αϊλιούσας ( της περιο-

χής Αγία Ελεούσα) ξεδί-

ψασε γενιές και γενιές.

Το πάνω κυλινδρικό

μέρος του πηγαδιού που

προεξέχει από τον επί-

πεδο κτισμένο τόπο είναι

ο σφας. Ο σφας είναι το

προστατευτικό μέρος του

για να μην πέφτει μέσα ο

κόσμος. Παλαιότερα όλος

αυτός ήταν πέτρινος τοί-

χος. Το 1956 για να δέσει

ο τοίχος έριξαν μπετό κά-

νοντας ένα παχύ τσιμεν-

τένιο στεφάνι. Πολύ

αργότερα τον περιέβαλαν

γύρω –γύρω με τσιμέντο

όπως το βλέπουμε στην

παρακάτω

φωτογρα-

φία. 

Το Κάτω

πηγάδι δεν

γνωρίζουμε

ποτέ κατα-

σκευά-

στηκε.

Αυτό όμως

που ξέ-

ρουμε είναι

ότι είναι

από πολλά

χρόνια πριν. Το καλοκαίρι

που κατέβηκα στο χωριό

ρώτησα τον ενενηντά-

χρονο σήμερα πατέρα

μου Χαρίλαο. Πατέρα

από πότε είναι τα δυο κοι-

νοτικά πηγάδια :

Χμουουου μου απάντησε.

Ποιος ξέρει από πόσα

χρόνια πριν. Από τότε

που γεννήθηκα έτσι τα

θυμάμαι και τα δυο. Να

μη σου πω ότι είναι επί

τουρκοκρατίας. Το ίδιο

μου είπαν και άλλοι από

τους μεγαλύτερους σε

ηλικία Φωτεινιώτες. 

Όπως τότε που πρωτο-

πήγα μικρός και είχα την

περιέργεια να το δω

μέσα, την ιδία περιέργεια

είχα και το καλοκαίρι που

το επισκέφτηκα. Έβγαλα

το καπάκι που το σκέ-

παζε, τέντωσα πάλι το

σβέρκο και κοίταξα το

βάθος του. Είδα ότι είχε

μέσα νερό το οποίο ήταν

σε μια απόλυτη στασιμό-

τητα. Κάτω ήταν γυαλί.

Έριξα μέσα και μια μικρή

πετρούλα όπως έκανα

καμιά φορά μικρός. Ακού-

στηκε το μπλούμ έτσι για

να ξυπνήσει από τη λήθη

του χρόνου και την εγκα-

τάλειψη. Στη συνέχεια

τράβηξα τις φωτογραφίες

που δημοσιεύονται στο

παρόν άρθρο.

Το Κάτω πηγάδι σήμερα

είναι εγκαταλειμμένο και

σιγά – σιγά τείνει να εξα-

φανιστεί όχι μόνο από τη

θύμηση του κόσμου αλλά

και από τη φθορά του χρό-

νου. Είναι κρίμα να χάνον-

ται έστω αυτά τα μικρά

ιστορικά μνημεία της τοπι-

κής μας κοινωνίας. Επ΄

ευκαιρία κάνω έκκληση

στου τοπικούς φορείς και

κυρίως στο Δήμο Νικό-

λαος Σκουφάς να κάνουν

ότι μπορούν για να το ανα-

παλαιώσουν όχι μόνο

αυτό αλλά και το άλλο της

Αϊλιούσας, ώστε οι μεν

παλαιότεροι να θυμούνται

οι δε νέοι να μαθαίνουν.

Θεοφάνης Μάλλιος



Συνεχίζει απρόσκοπτα

να επισκέπτεται το Φω-

τεινό ο αγροτικός γιατρός

από το Κομπότι,  κάθε

τέλος του μήνα, δίνοντας

ασφάλεια αλλά και απαλ-

λάσσοντας από έξοδα και

ταλαιπωρία τους φωτει-

νιώτες που φυλάνε όλο το

χρόνο στις ‘επάλξεις’.

Ικανός κρίνεται από

τους υπεύθυνους ο αριθ-

μός αυτών που εξυπηρε-

τούνται για να είναι και

ουσιαστικός ο λόγος ανό-

δου του γιατρού από το

Κομπότι στο Φωτεινό μια

φορά το μήνα, κυρίως για

συνταγογράφηση.

Το ιατρείο είναι σε καλή

κατάσταση και συντηρεί-

ται και θερμαίνεται. Κάθε

αίτημα του προσωπικού –

γιατρού και νοσοκόμας –

όταν γίνεται ικανοποιείται

αμέσως, όπως το τελευ-

ταίο για καθαριότητα και

επισκευή του σπασμένου

τζαμιού.  

Έγινε πρόταση να βα-

φτεί εξωτερικά το κτήριο

του ιατρείου. Αυτό θέλει

να καλυτερέψει ο καιρός

και θα γίνει με καλή συ-

νεργασία των τοπικών

φορέων, πολιτικών και

πολιτιστικών. Και εσωτε-

ρικά θέλει βάψιμο το ια-

τρείο.

Α.Φ

Ήταν γνωστό από τα

παλιά χρόνια (Ησιόδειο

άροτρο 850 π.Χ.) και

ήταν το ίδιο –με μικρές

βελτιώσεις- που χρησιμο-

ποιούσαν οι γεωργοί μας

ως και τη δεκαετία του

1970, για να καλλιεργή-

σουν τα χωράφια τους.

Είναι εργαλείο ξύλινο κι

απλό και το έφτιαναν οι

Φωτεινιώτες μόνοι τους.

Χρησιμοποιούσαν ξύλο

δρύινο (βαλανιδιάς), που

‘ναι μεγάλης αντοχής και

το έβρισκαν στο δάσος

του χωριού μας.

Τα σπουδαιότερα μέρη

του αρότρου είναι: (1) Η

αλετροπόδα, η βάση του

αρότρου, που στη μια της

άκρη (μπροστινή) τοπο-

θετούν τα φτερά (2) και

αποπάνω σφηνώνουν και

το υνί «γυνί» (3), για να

πιάνει τη μύτη της αλε-

τροπόδας και τα φτερά

μαζί και ν’ ανοίγουν τη γη,

σχηματίζοντας τις αυλα-

κιές. Η άλλη άκρη της

αλετροπόδας κάμπτεται

(λυγίζει) για να σχηματί-

σει τη χειρολαβή (4), που

άλλες φορές είναι μονο-

κόμματη κι άλλες αβγατι-

σμένη. Άλλο μέρος του

αλετριού είναι το σταβάρι

(5), που σφηνώνεται στη

γωνία της αλετροπόδας,

σηκώνεται λίγο πλάγια,

λυγίζει και παράλληλα

φτάνει πάνω από το γυνί.

Στην άκρη στο σταβάρι

και αποκάτω, στερεώνε-

ται σιδερένιος γάντζος,

που συνδέεται με το ζυγό

(6) και που κι αυτός με τη

σειρά του συνδέεται με τα

παλάγκια των αλόγων. 

Τέλος άλλα μικρότερα

εξαρτήματα του αλετριού

είναι οι σφήνες (7), που

σφίγγουν τα μεγαλήτερα

μέρη του και η σπάθη (8),

που στη-

ρίζεται

στην αλε-

τροπόδα,

περνάει

μέσα από

το στα-

βάρι κι

έχει απο-

στολή να

το στηρί-

ζει, αλλά

και να

ρυθμίζει

το ύψος

του από

το γυνί,

με αποτέ-

λεσμα να γίνονται βαθύ-

τερα ή ρηχότερα τα

αυλάκια. Όλο αυτό το σύ-

νολο των μερών του αλε-

τριού, αλλά και τις

λαιμαργιές, τους ζυγούς

κ.λπ. θα το τραβούσε το

ζευγάρι των ζώων με τη

μεγάλη του δύναμη, για

να οργώσει τα χωράφια.

(Από το βιβλίο του
Ευριπίδη Κασσελούρη
«Το Φωτεινό, Ιστορία
και παράδοση»)

4 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος ΦΩΤΕΙΝΟ

Α γ ρ ο τ ι κ ό ς  γ ι α τ ρ ό ςΤο αλέτρι (άροτρο) 

Κοινωνικά
1. Έφυγαν από κοντά
μας

α. Ο Τηλέμαχος Κασ-
σελούρης του Μάρκου,

στις 23/5/17, στο σπίτι

του στην Αθήνα, ετών 69

και κηδεύτηκε στο Φω-

τεινό. Ο Τηλέμαχος υπη-

ρέτησε για 9 χρόνια την

αδελφότητα των Φωτει-

νιώτών στην Αθήνα και

για ένα χρόνο, σαν Αντι-

πρόεδρος, τον σύλλογο

των Απανταχού Φωτει-

νιωτών στο Φωτεινό, ενώ

ήταν υποψήφιος πρό-

εδρος Φωτεινού στις τε-

λευταίες τοπικές εκλογές.

Αγαπούσε το Φωτεινό και

περνούσε τον περισσό-

τερο χρόνο του σ’ αυτό

σαν συνταξιούχος, φρον-

τίζοντας τον κήπο του και

τις ελιές του.

β. Η Φρειδερίκη Πανέτα,
σύζυγος του Σπύρου, στις

10/6/17, στο Φωτεινό,

όπου και κηδεύτηκε, ετών

83 και 

γ. Ο Θεοφάνης Μαλλι-
γιάννης, σύζυγος της Νι-

κολίτσας του Γιαννάκη

Μαλτέζου, στις 22/9/17,

στο νοσοκομείο Μεταξά

Πειραιώς και κηδεύτηκε

στο Κομπότι, ετών 69.

Ευχόμαστε θερμά συλλυ-

πητήρια και δύναμη

στους συγγενείς και φί-

λους τους.

2. Βάπτισε το πρώτο

τέκνο της η Αλεξάνδρα

Φελέκη του Αλεξάνδρου,

στις 7/10/17, στους Πα-

ξούς Κέρκυρας, όπου και

διαμένει. Το όνομα αυτού

Αρετός-Περσέας του Δη-

μήτρη Γραμματικού, με

κατάστημα καφέ στη

Λάκκα Παξών. Ευχόμα-

στε να της ζήσει και τυ-

χερό το όνομα.

3. Νυμφεύθηκε στις

10/6/17, στον ιερό ναό

Αγίων Μυροφόρων και

Νικοδήμου, στην Ανά-

κασα Αγίων Αναργύρων,

η φωτεινιώτισσα Πανα-

γιώτα Πανέτα του Ευαγ-

γέλου και της Θεοδώρας,

τον Νικόλαο Αθανασό-

πουλο από την Αγία Άννα

Πύργου. Τους ευχόμαστε

να ζήσουν και να ευτυχή-

σουν.

4. Γαμο και βάπτιση
έκαναν  ο Νικόλαος Α.

Φελέκης και η Αγάπη Κω-

σταντινίδη, στο Φωτεινό,

την Κυριακή 10 Δεκεμ-

βρίου. Το όνομα αυτού

Αλέξανδρος. Να ζήσουν

και να χαίρονται το νέο

όνομα.
5. Το δεύτερο τέκνο τους

απόκτησαν ο Νικόλαος

Πανέτας του Ευαγγέλου

και η Θεοδώρα Κατόπη,

στις 2/11/17, στο Έλενα

Αθηνών. Να τους ζήσει.

Για τα κοινωνικά σας
τηλεφωνήστε στο
6983606103. 

ΑΦ

Π α ρ α π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά  
1. Οι ελιές δεν πήγαν καλά

φέτος στο Φωτεινό και οι πε-

ρισσότεροι λυπήθηκαν που

δεν μπόρεσαν να βγάλουν

τα έξοδα καλλιέργειάς τους.

Η βροχή δεν ήρθε στην ώρα

της και ο καρπός έμεινε μι-

κρός. Από λάδι όμως όλοι

πήγαν καλά. Πριν τις τελευ-

ταίες βροχές η αναλογία

κιλών καρπού και λαδιού

ήταν γύρω στα 5 και     Σε λα-

δοελιές μετετρέπουν Φωτει-

νιώτες τα δέντρα που ήταν

για τραπεζοελιά. Αφού δυ-

σκολεύονται να βρίσκονται

συνέχεια στο κτήμα για να

μαζεύουν για τον έμπορο,

γιατί να μην αυξήσουν την

ποσότητα του λαδιού;

2. Αργοπορημένα είναι

αλήθεια λύθηκε το πρό-

βλημα της καθαριότητας
του ιατρείου Φωτεινού.

Υπήρχε τζάμι σπασμένο,

λάμπα φθορισμού σπα-

σμένη και από το καλοκαίρι

δεν είχε καθαριστεί. Δεν ήταν

θέμα θέλησης και ενέργειας

των υπευθύνων αλλά κακή

συνεργασία. Γιατί ναι μεν η

μάνα πρέπει να έχει το νου

της αλλά αν δεν κλάψει και το

παιδί πώς να το ταΐσει αυτή;

Φόβο διακρίνω να εκφρα-

στούν δικαιολογημένα παρά-

πονα, αναφορά δηλαδή

προβλήματος. Άλλο αυτό και

άλλο ανάρμοστη συμπερι-

φορά σε υπεύθυνο. Η καλή

συνεργασία είναι βασική για

τη σωστή λειτουργία μας.

3. Σε νέους επαγγελματι-

κούς δρόμους φαίνεται να

οδηγείται από αρχές Νοέμ-

βρη του 17 ο νούμερο ένα

πολιτιστικός παράγοντας στο

Φωτεινό των νεοτέρων χρό-

νων ο Ηλίας Οικονόμου. Οι

επιχειρήσεις ‘περίπτερα’ δεν

πήγαν καλά και ξεκίνησε να

δοκιμάσει στις επιχειρήσεις

πώλησης εσπεριδοειδών.

Καλή τύχη.

4. Σε επιχειρηματικότητα δο-

κιμάζεται ο νυν αντιπρό-

εδρος του συλλόγου Γιάννης

Τριαντάφυλλος. Από αρχές

Δεκεμβρίου ανοίγει το κατά-

στημα που είχε η αδερφή του

στην οδό Σκουφά της Άρτας. 

Από τον Αλέξανδρο Φε-
λέκη


