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Διοικητικό Συμβούλιο ανά-

γκης έβγαλε αρχές Γενάρη με
τις εκλογές του ο Σύλλογος των
Απανταχού Φωτεινιώτών
Άρτας.

Την Κυριακή 18 Γενάρη συνήλ-
θε και έκανε κατανομή αξιωμά-
των το Διοικητικό Συμβούλιο
που προέκυψε από τις εκλογές
της 4ης του ίδιου μηνός.

(συνέχεια στη σελ: 5)

ΜΕΤΑ απο συνέλευση της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ-
ΔΑΣ αποφασίστηκε ότι:

<< ΟΠΟΙΟΣ-Α ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙ

ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 25
ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ e-

mail ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ>>.

Σε περιπτώσεις κατα τις οποί-
ες τα κείμενα δεν έχουν απο-

σταλεί εγκαί-
ρως θα δημο-
σιευόνται σε
επόμενα φύλλα
εφόσον και αν

υπάρχει ελεύθερος χώρος
που να μας επιτρέπει κάτι
τέτοιο. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέ-
ρων...

«Όλα θα γίνουν» δήλωσε ο
Δήμαρχος Ν. Σκουφά κ.
Ευστάθιος Γιαννούλης σε πρό-
σφατη τηλεφωνική επικοινωνία
σε ερώτηση αν θα υπογραφεί
σύμβαση για τη Μελέτη των
Εκθεμάτων του Μουσείου του
Φωτεινού.
Και συμπλήρωσε: «περιμένου-
με όπου νάναι νάρθει η έγκριση
από την περιφέρεια του προϋ-

πολογισμού 2015 και μετά θα
υπογράψουμε». 

Είναι η Τρίτη καμπή στο
δρόμο λειτουργίας του
Μουσείου αυτού. Ο πρώτος
αγώνας δόθηκε το 2005 να ετοι-
μαστεί ο φάκελος και να εγκρι-
θεί από την ΕΤΑΜΑΜ το ποσό
των 380.000 ευρώ, ενώ αρχικά
μεθοδεύονταν η έγκριση του
μισού σχεδόν ποσού.

( Συνέχεια στη σελ:6 )

Από την αρχαιρε-
σιακή Γενική
Συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε
στις 2 Νοεμβρίου

2014, εξελέγησαν 5
τακτικά και 5 ανα-
πληρωματικά μέλη
για το ΔΣ και 3 μέλη
για την ΕΕ.

Από το πρώτο
Συμβούλιο  που
έγινε με σκοπό την
συγκρότηση σε
σώμα προέκυψε
ομόφωνα το νέο
Δ.Σ.

(συνέχεια στη
σελ:7)

Φωτεινο
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά

Δ ι ο ί κ η σ η  Α ν ά γ κ η ς

Πρόεδρος: Αλέξανδρος

Φελέκης
Αντιπρόεδρος:

Τηλέμαχος Κασσελούρης

«Όλα θα γίνουν»

Ο Δήμαρχος Ν. Σκουφά

Ευστάθιος Γιαννούλης

Λαογραφικό Μουσείο
Φωτεινού

Νέο Δ/Σ και τιμητική στις
‘Γυναίκες’ Φωτεινού

Οι τιμηθέντες Ψάλτες Φωτεινού:Χαρίλαος
Μάλλιος και Αντώνιος Σιάκας

Η νέα πρόεδρος Γυναικών

Φωτεινού κ. Λίλα Μαλτέζου.

Όπισθεν   Δημαρχείου Άρτας 

Γιαννού-
λα 

Κασσε-
λούρη

Τηλ. 

23
828

20 E
Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή

μέλους παραμένει στα 20 € ετησίως

και θα  αποστέλλεται και  η εφημε-

ρίδα   

το Δ/Σ
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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 

Αντ/δρος: Τηλέμαχος

Κασσελούρης 6932557997

Γ.Γραμ/τέας: Πανέτα

Θεοδώρα

Ταμίας: Κων/νος Πανέτας

τηλ. 6979775123

Μέλη:Ηλίας Οικονόμου

τηλ. 6978268687

Γραφεία:
Πολιτιστικό Κέντρο Φωτεινού

(πρώην Δημοτικό Σχολείο)

Εφημερίδα:

Υπεύθυνος κατά τον

νόμο

Φελέκης Αλέξανδρος Τηλ.

6986.119264 - 2681.550014

σελιδοποίηση:Αγγέλη

Ευαγγελία- Αικατερίνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (εφημερίδας):

Αγγέλη Ευαγγελία-Αικατερίνη

ΤΑΜΙΑΣ(εφημερίδας):

Αυγερινός Κωνσταντίνος

Ηλεκτρονική:

www.nskoufas.gr(έγχρωμη)

   Μέρος 8ο : Ο ρόλος της Φωτεινιώτισσας στα πέτρινα
χρόνια της κατοχής. 
(Από τη σειρά: «Το χωριό μας στην κατοχή 1940-1944»)                                      του Φάνη Μάλλιου

28 Οκτωβρίου

του 1940.

Εικοσιδύο συγ-

χωριανοί μας

αναχωρούν απ’

το χωριό όλοι μαζί για τον πόλε-
μο. Την ώρα της αναχώρησης

άντρες, γυναίκες και παιδιά

συγκεντρώνονται στην πλατεία

του χωριού μας στο μαγαζί το

βακούφικο και απ’ εκεί τους συνο-

δεύουν έως το εικονοστάσι της

Αγίας Παρασκευής όπου τους
αποχαιρετούν. Αρκετοί απ’

αυτούς αφήνουν πίσω γυναίκες

και παιδιά. Οι γυναίκες των στρα-

τευμένων συγχωριανών βιώνουν

καθημερινά το φόβο και την αγω-

νία της επιστροφής ενώ καλού-

νται πλέον να τα βγάλουν πέρα

εξ ολοκλήρου μόνες. Οι

Φωτεινιώτισσες με αισθήματα

ευθύνης και αυτοπεποίθησης επι-

δίδονται σε έναν καθημερινό

αγώνα στο σπίτι στα χωράφια,

παντού και με πολύ κόπο και

θυσίες ανταποκρίνονται πλήρως

σε όλες τις οικογενειακές υποχρε-

ώσεις. 

3 Μάρτη του 1943. Μέσα

στα μαύρα χαράματα εκείνης της

μέρας μεγάλη στρατιωτική Ιταλική

δύναμη εισβάλλει στο χωριό μας.

Η παρουσία του στρατού κατοχής

είναι αιφνιδιαστική. Η δράση τους

είναι άμεση και λειτουργούν με

βάση οργανωμένο στρατιωτικό

σχέδιο .Η πρώτη γραμμή εφόδου

κυκλώνει το χωριό μας ενώ στη

συνέχεια ακολουθούν άλλες ομά-

δες, οι οποίες μπαίνουν απευθεί-

ας στα σπίτια όπου εκεί με βίαιο

τρόπο και με τα όπλα παρατετα-

μένα μπροστά οδηγούν άρον –

άρον όλους τους άντρες και τις

γυναίκες του χωριού μας πάνω

στο ύψωμα στον Αϊπόστολο ή στα

κλαριά, όπως το έλεγαν, εκεί

όπου ήταν και το δημοτικό σχο-

λείο. Λίγο αργότερα αφήνουν τις

γυναίκες ελεύθερες να φύγουν να

επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι

Φωτεινιώτισσες δεν αποχωρούν.

Παραμένουν εκεί μπροστά στις

κάνες των οπλοπολυβόλων,

μπροστά στους ανθρώπους τους,

στους άντρες τους, στα αδέλφια

στους πατεράδες τους, στα παι-

διά τους προκειμένου με την

παρουσία τους να τους εμψυχώ-
σουν και να τους δώσουν δύνα-

μη και θάρρος. Ώρα τρεις το

μεσημέρι. Οι Ιταλοί ετοιμάζονται

να αποχωρήσουν. Με διαταγή της

Ιταλικής στρατιωτικής διοίκησης

60 άντρες του χωριού μας κρα-

τούνται και αποφασίζεται η μετα-

γωγή τους στο Κομπότι. Η από-

φαση αυτή των Ιταλών ήλθε ως

κεραυνός εν αιθρία στη μικρή μας

κοινωνία αιφνιδιάζοντας τους

πάντες. Κανένας δεν γνωρίζει

πλέον ποια θα είναι η τύχη τους.

Η κατάσταση που επικράτησε

τότε εκεί ήταν απερίγραπτη και οι

σκηνές που εξελίχτηκαν ήταν τρα-

γικές. Οι γυναίκες του χωριού μας

αντέδρασαν με έντονο τρόπο και

συνεχείς διαμαρτυρίες προκειμέ-

νου να τους αφήσουν ελεύθε-
ρους ενώ ταυτόχρονα ασυγκρά-

τητες άρχισαν να ρεκομανάνε.

Είχαν ξεσπάσει δηλαδή σε δυνα-

τές κραυγές με κλάματα και οδυρ-

μούς δίνοντας ταυτόχρονα ένα

μήνυμα ευαισθητοποίησης αλλά

και συνειδητοποίησης στον εχθρό

ότι είμαστε και εμείς εδώ, έχουμε

οικογένειες, παιδιά, όπως έχετε

και σεις, αυτοί είναι οι άνθρωποί

μας, αφήστε τους ελεύθερους. Οι

Ιταλοί απτόητοι προχωρούν στο

έργο τους. Καθόσο διαρκούσε η

μεταγωγή απ’ το χωριό και μέχρι

που έγειραν κάτω απ την κορυ-

φογραμμή της Κούλιας οι θρήνοι

και οι οδυρμοί των γυναικών

αντηχούσαν σε όλες τις πλαγιές

και τα λαγκάδια του χωριού μας

αλλά και στα αυτιά των 60 κρα-

τούμενων που κατηφόριζαν υπό

ισχυρή φρούρηση για το Κομπότι.

Την ίδια ώρα ακούγονται τέσσε-

ρες πυροβολισμοί. Ήταν η στιγμή

που εκτελείται η συγχωριανή

μας Τριάδα Γεωργίου

Κασσελούρη, κείθε στο Πύργο

στην κορυφή στις λαγγαδούλες,

κάτω απ’ το σπίτι του Ταξιάρχη

Πανέτα. Ήταν ο τραγικός επίλο-

γος που έγραψαν οι Ιταλοί πριν

αποχωρήσουν απ το χωριό μας,

αφήνοντας πίσω τους τον πόνο

και θλίψη αλλά και ένα μαχαίρι

μπηγμένο βαθειά μέσα στην καρ-

διά της μικρής μας κοινωνίας. Οι

60 χωριανοί μας μετά από κράτη-

ση τριών ημερών στο Κομπότι

μεταφέρονται με στρατιωτικά

τζέιμς (τύπος στρατιωτικού αυτο-

κινήτου) στην Άρτα όπου εκεί

φυλακίζονται για 15 μέρες, κάτω

από ισχυρή φρούρηση σε κτίριο

κοντά στην εκκλησία της Άγίας

Θεοδώρας. Οι γυναίκες αλλά

κυρίως οι νέες κοπέλες για όλο

αυτό το διάστημα ανεβοκατεβαί-

νουν στην Άρτα με τα πόδια σε

μια απόσταση 37 χιλιομέτρων

πήγαινε έλα να τους πάνε
ψωμί(ψωμί και φαγητό) να
φάνε. Την περίοδο της κατοχής οι

χωριανοί μας, άντρες και γυναί-

κες, επιδόθηκαν σε ένα μεγάλο

αγώνα για την επιβίωση.

Ιδιαίτερα οι γυναίκες ξεπερνώ-

ντας την αδύναμη φύση τους

αγωνίστηκαν ισάξια με τους

άντρες. 

Ο ρόλος και η προσφορά

των γυναικών του χωριού μας δεν

περιορίστηκε μόνο στα οικογενει-

ακά καθήκοντα και υποχρεώσεις

αλλά και σε όλους τους υπόλοι-

πους τομείς της οικονομικής,

οικογενειακής και κοινωνικής

ζωής. Oι γυναίκες του χωριού μας

, ακόμα και οι κοπέλες, από μικρή

ηλικία συμμετείχαν από κοινού

μαζί με τους άντρες σε όλες τις
διαδικασίες της γεωργικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής. Η

απασχόλησή τους στα χωράφια

ήταν συνεχής και εκτελούσαν

πάσης φύσεως εργασίες από τις

πιο εύκολες και απλές έως τις πιο

σκληρές και επίπονες. Τσάπιζαν,

σκάλιζαν, βοτάνιζαν, έσπερναν,

θέριζαν, κουβάλαγαν τα κουντού-

ρια (δεμάτια με στάχυα) απ’ το

χωράφι στο αλώνι, αλώνιζαν, δρι-

μώνιζαν, μάζευαν και στούμπα-

γαν τις καλαμποκίσιες ρόκες με

το δάρτη, μετέφερναν το άχυρο

απ’ το αλώνι στο καλύβι μέσα στα

χεράμια, τα οποία έπαιρναν στο

κεφάλι, καθάριζαν και τσάπιζαν τα

ρόγγια, αλλά και πλήθος άλλων

αγροτικών εργασιών. Δεν ήταν

όμως λίγες οι Φωτεινιώτισσες

που απασχολούνταν σε πολύ

βαριές και επίπονες δουλειές τις

οποίες εκτελούσαν ως επί το

πλείστον οι άνδρες όπως : ξελά-

κωναν (έσκαβαν για να ξεχερσώ-

σουν τα χωράφια) χρησιμοποιώ-

ντας βαριά μεταλλικά εργαλεία (

τσαπούλες λόστους, βαρειές,

κασμάδες κλπ), κουβάλαγαν

πέτρες και έφτιαχναν τοίχους

αλλά και καλλιεργούσαν τα χωρά-

φια με το αλέτρι. 

Εκτός όμως από τις εργα-

σίες που αναφέρονται παραπάνω

οι γυναίκες είχαν τη φροντίδα

και τη φύλαξη των μικρών παι-
διών, η οποία σε συνδυασμό με

την απασχόληση στα χωράφια

ήταν δύσκολη υπόθεση. Πολλές

γυναίκες δεν είχαν πού να τα

αφήσουν τότε τα παιδιά τους για

να πάνε να δουλέψουν , αλλά

όμως και αν είχαν πολλά απ’

αυτά αρνούνταν να μείνουν σε

άλλους και προτιμούσαν να είναι

κοντά στη μάνα τους ενώ τα πολύ

μικρότερα, τα οποία θήλαζαν, εξα-

ναγκάζονταν να τα πάρουν μαζί

τους. Τα πολύ μικρά παιδιά τα

έπαιρναν απ’ το σπίτι αγκαλιά ή

ζαλίγκα, πίσω στην πλάτη ή

παραμάσκαλα, ενώ πολλές φορές

εξαναγκάζοταν να μεταφέρουν

ζαλίγκα και τη σαρμανίτσα (ξύλινη

παιδική κούνια). Στα χωράφια

όμως εγκυμονούσαν πολλοί κίν-

δυνοι καθότι υπήρχαν φίδια, ρογ-

γάλια από ξύλα , αγκάθια, πετρό-

τοιχοι , πλαγερά εδάφη οπότε εκεί

οι γυναίκες έπρεπε να βρίσκονται

σε συνεχή επιφυλακή προκειμέ-

νου να τα προστατεύσουν. Όσα

απ αυτά είχαν υπερκινητικότητα

και δεν πειθαρχούσαν εξαναγκά-

ζονταν να τα βάζουν μέσα σε μια

σάκαινα (σακί από λινάτσα) μέχρι

τη μέση και στη συνέχεια τα έδε-

ναν ελαφρά ώστε να μην μπο-

ρούν να τρέχουν από δω και από

κει. Όμως υπήρχαν και περιπτώ-

σεις όπου κάποια απ΄ τα πολύ

μικρότερα έκλαιγαν γιατί ήθελαν

την αγκαλιά της μάνας οπότε εδώ

οι γυναίκες εξαναγκάζονταν να τα

παίρνουν ζαλίγκα πίσω στην

πλάτη. Τα έδεναν στο κορμί τους

με την τριχιά ενώ ταυτόχρονα

έκαναν διάφορες δουλειές, όπως

π.χ. έσπερναν, σκάλιζαν, κλπ. Το

φαινόμενο αυτό τότε παρατηρού-

νταν πολύ συχνά. Για να κοιμού-

νται τα μωρά όταν δεν έφερναν

μαζί τους τις σαρμανίτσες τα έβα-

ζαν μέσα στα

σαμάρια τα

οποία γύρι-

ζαν ανάπο-

δα ή έφτια-

χναν

γυφτοκού-

νιες. Οι

γυφτοκούνιες γίνονταν ως εξής:

Τέντωναν μια τριχιά εις διπλούν,

την έδεναν από κλωνάρι σε κλω-

νάρι δέντρου και ενδιάμεσα τύλι-

γαν και πίστρωναν ένα χεράμι,

ενώ στη συνέχεια το άνοιγαν λίγο

και τοποθετώντας από δω και απ

εκεί για κόντρα δυο λεπτά ξύλα

30 εκατοστών έκαναν μια φωλιά. 

Οι γυναίκες του χωριού μας

όταν δούλευαν έξω στα χωράφια

και παρ όλη την κούρασή τους

συνήθιζαν να τραγουδάνε δημο-

τικά τραγούδια. Με αυτόν τον

τρόπο δημιουργούσαν ένα ευχά-

ριστο περιβάλλον στους χώρους

δουλειάς. Τα τραγούδια τους

ηχούσαν παντού πέρα έως πέρα

σε όλες τις περιοχές του χωριού.

Θυμάμαι και εγώ πολύ αργότερα

τη μάνα μου τη Σαββούλα όταν

δουλεύαμε στα χωράφια μας να

τραγουδάει. Όμως υπήρχαν και

κάποιες άλλες που μοιρολογού-

σαν τον πρόσφατο χαμό συγγενι-

κού τους προσώπου. Την περίο-

δο της πείνας αλλά και αργότερα

αρκετές γυναίκες δούλευαν σε

ξένα χωράφια μεριάτικο (μεροκά-

ματο). Τα μεροκάματα που έβρι-

σκαν τότε ήταν λίγα, οι δε δουλεί-

ες που έκαναν ήταν από τις πιο

απλές έως τις πιο βαρειές που

έκαναν τότε και οι άντρες. Ο χρό-

νος απασχόλησης ήταν απ’ το

πρωί μέχρι το βράδυ, ήλιο με

ήλιο , η κούραση μεγάλη , ενώ η

αμοιβή τους ήταν ελάχιστη και σε

είδος, όπως μια οκά αλεύρι καλα-

μποκίσιο ή μισή οκά αλεύρι ή

μισή οκά φασόλια, φακές ή ακόμη

και μιάμιση οκά καλαμπόκι. Μέσα

δε στην αμοιβή συμπεριλαμβάνο-

νταν και το μεσημεριανό 

φαγητό.           

Εκτός όμως από τις γεωργι-

κές εργασίες που αναφέραμε

παραπάνω ο αγώνας των γυναι-

κών δε σταμάτησε εδώ.

Ξυπόλητες και νηστικές κατέβαι-

ναν πάρα πολλές φορές περπα-

τώντας κάτω στα χωριά του

κάμπου και με τα ζώα φορτωμένα

για 15 και 20 χιλιόμετρα στο

πήγαινε έλα για να πουλήσουν
ξύλα , κάρνα (κάρβουνα), στά-
χτη, ρικίσιες σκούπες, ενώ ταυ-

τόχρονα αρκετές απ΄ αυτές φορ-

τώνονταν ζαλίγκα στην πλάτη

κλαρίδες (λεπτά ξερά κλαδιά) για

προσανάμματα. Το αντίτιμο της

πώλησης ήταν μικρό όπως μια

οκά φασόλια ή φακές ,μια με μιά-

μιση οκά καλαμπόκι, τέσσερες

οκάδες κρεμμύδια και άλλα. Οι

συνθήκες της διαδρομής ήταν

δύσκολες. Οι στενοί και κακοτρά-

χαλοι ανηφορικοί και κατηφορικοί

δρόμοι που υπήρχαν τότε στο

χωριό μας όπου μάλιστα σε πολ-

λές μεριές χώραγαν ίσα ίσα για

να περνάει ένα φορτιάρικο πράμα

(φορτωμένο ζώο) είχαν σαν απο-

τέλεσμα να τους δημιουργούνται

πολλά προβλήματα στη διαδρο-

μή. Άλλοτε έγερνε το σαμάρι και

μετατοπίζονταν τα ξύλα κάτω απ

την κοιλιά του ζώου , άλλοτε

ξέσυραν οι τριχιές και έχαναν απ

το αρχικό δέσιμο οπότε έπεφταν

όλα κάτω , άλλοτε παραπατούσαν

ή γλίστραγαν τα ζώα και έπεφταν,

οπότε σε όλες αυτές τις περιπτώ-

σεις είχαμε ξεφόρτωμα και πάλι

φόρτωμα και αυτό όσες φορές και

έως ότου φτάσουν στον προορι-

σμό τους. Οι ταλαιπωρίες, η κού-

ραση και οι περιπέτειες δεν είχαν

τέλος, με αποτέλεσμα οι άνθρω-

ποι πραγματικά να υποφέρουν.

Ας δούμε όμως τι είπε η δεκαο-

κτάχρονη τότε η μάνα μου

Σαββούλα για μια απ τις πολλές

δικές της περιπέτειες. «Μια μέρα

φόρτωσα το γάιδαρο και ξεκίνησα

να πάω να πουλήσω ξύλα στην

Άρτα. Μόλις ρίχτηκα πέρα απ το

ποτάμι στη Μεγάρχη έπιασε

βροχή. Βροχή, βροχή να δουν τα

μάτια σου. Έριχνε καρδάρια. Δεν

έβλεπες ολότελα μπροστά σου να

περπατήσεις ούτε από δω μέχρι

εκεί. Σταμάτησα, ξεφόρτωσα τα

ξύλα και χώθηκα απ κάτω στην

κοιλιά απ το γομάρι. Εκειό (εκεί-

νο) το γομαράκι ήταν ήσυχο και

δεν κουνήθηκε ολότελα απ εκεί.

Εκεί έκατσα για απάνω από δυο

τρεις ώρες. Μόλις σταμάτησε η

βροχή φόρτωσα πάλι τα ξύλα και

ξεκίνησα για την Άρτα. Είχα γίνει

μούσκεμα μέχρι το κόκαλο. Εκεί

όμως άργησα να πουλήσω τα

ξύλα. Βρήκα τελικά μια οικογένεια

και μου τα πήρε για μια οκά

φασούλια (φασόλια). Η ώρα

όμως είχε περάσει και αν ξεκίνα-

γα για το χωριό θα νύχτωνα στο

δρόμο αλλά και πού να γυρίσω

πίσω με τέτοιο καιρό. Πήγα κι

εγώ στο χάνι του Καραβασίλη.

(Το χάνι ήταν στάβλος σταθμός

μέσα στην Άρτα που έδεναν τα

ζώα όσοι κατέβαιναν από τα ορει-

νά ). Έδεσα το γομάρι και βρήκα

απάγκειο σε μια γωνία.

Συνέχεια στη σελ. 3

παγίδα
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 Συνέχεια από σελ: 2

Εκεί μαζώχτηκα

κουβάρι και έκα-

τσα μέχρι την

αυγή. Μόλις έφεξε

κίνησα και γύρισα πίσω στο

χωριό. Εκείνο το βράδυ φαρμα-

κώθηκα απ τη στενοχώρια μου,

γιατί τα αδέλφια μου με καρτέρ-

γαν πότε να γυρίσω για να

φάνε και έτσι έμειναν νηστικά.»

Μια άλλη συγχωριανή μας μια

φορά ζαλιγκώθηκε με την τριχιά

μια σάκαινα κάρβουνα και ξεκί-

νησε με τα ποδάρια απ το

χωριό να πάει να τα πουλήσει

στην Άρτα. (Αυτό συνέβηκε

μεταπολεμικά).Πριν μπει στην

Άρτα αντίκρισε μπροστά της το

δασικό, ο οποίος τη σταμάτησε

και τη θεώρησε παράνομη.

Εκεί την υποχρέωσε να αφήσει

τα κάρβουνα κάτω και να

φύγει. Εκείνη αρνήθηκε .Τότε

αυτός έβγαλε ένα σουγιά της

έσκισε τη σάκαινα και τα πέτα-

ξε όλα κάτω και μάλιστα, όπως

λέγεται, την έσπρωξε κιόλας

παρόλο που ήταν και συγγενής

της. Η πώληση δεν πραγματο-

ποιήθηκε. Η συγχωριανή μας

επέστρεψε καταστεναχωρημέ-

νη στο χωριό με άδεια χέρια. 

Ας δούμε όμως ποια ήταν 

η προσφορά της

Φωτεινιώτισσας στο σπίτι. Οι

γυναίκες έκαναν όλες τις δου-

λειές που απαιτούνται σε ένα

νοικοκυριό τις οποίες κάνουν

και οι σημερινές γυναίκες με τη

διαφορά όμως ότι όλα τότε

γίνονταν με το χέρια. Τεχνικά

μέσα, όπως π.χ. οικιακές

συσκευές που διαθέτουν τα

σημερινά νοικοκυριά, δεν

υπήρχαν. Πλύσιμο, ζύμωμα,

σκούπισμα, τα πάντα τότε γίνο-

νταν με τα χέρια .Επί πλέον δε

αυτών οι γυναίκες του χωριού

μας έγνεθαν το μαλλί από τα

πρόβατα και τα γίδια , έπλεκαν

,ύφαιναν στον αργαλειό, επε-

ξεργάζονταν το γάλα και έφτια-

χναν τυρί , βούτυρο, αρτμή

(μυζήθρα) αλλά και πλήθος

άλλων εργασιών. Κουβάλαγαν

επίσης στα σπίτια το πόσιμο

νερό από τα πηγάδια και τις

βρύσες που ήταν έξω απ το

χωριό. Το νερό τότε το μετέ-

φερναν με ξύλινη βαρέλα την

οποία έδεναν με τριχιά και την

έπαιρναν ζαλίγκα στην πλάτη ή

με τον τσίγγο τον οποίο τοπο-

θετούσαν στο κεφάλι. Ο τσί-

γκος ήταν μεταλλικό κυλινδρικό

σκεύος χωρητικότητας περίπου

17 κιλών. Τον τσίγκο τον έβα-

ζαν στο κεφάλι αφού πρώτα

στη βάση του τοποθετούσαν

την πεδιλόγα. Η πεδιλόγα ήταν

μια στρογγυλή κυλινδρική πάνι-

νη κουλούρα .Πολλές

Φωτεινιώτισσες ισορροπούσαν

τον τσίγκο γεμάτο νερό χωρίς

να τον κρατάνε με τα χέρια ενώ

ταυτόχρονα περπατώντας και

μέχρι να φτάσουν στο σπίτι

έπλεκαν με τις βέργες. Εκτός

όμως απ το νερό πολλές γυναί-

κες μετέφερναν ζαλίγκα κλαρί-

δες (λεπτά ξύλα) απ το λόγγο

για να μαγειρέψουν ή να

ψήσουν ψωμί. 

Οι Φωτεινιώτισσες φρόντι-

ζαν τους άντρες τους αλλά και

τα παιδιά με τον καλύτερο

τρόπο. Ο κόσμος τότε έκανε

πολλά παιδιά, έλεγε η μάνα

μου η Σαββούλα. Τα πολλά

παιδιά ήταν πλούτος για την

οικογένεια. Όταν τα έβλεπες να

κάθονται στο σπίτι γύρω- γύρω

καταγής σταυροπόδι να τρώνε

αγαλλίαζε η καρδιά σου. Ήταν

σαν χελιδονάκια στη φωλιά. Οι

γυναίκες τότε γεννούσαν στα

σπίτια με τη φροντίδα πρακτι-

κής μαμής. Έχουμε όμως κατα-

γεγραμμένες δυο γέννες εκτός

σπιτιού. Μια χωριανή μας γέν-

νησε από μόνη της στο χωράφι

της κείθε στον Μαϊγκάμπο

(Μέγα Κάμπο),ανατολικά του

χωριού και χαμηλά προς το

διπόταμο. Το νεογέννητο το

τύλιξε μέσα στο σακάκι του

άντρα της και στη συνέχεια το

έφερε στο χωριό ενώ την

περίοδο της πείνας μια άλλη

γέννησε κάτω στον κάμπο

μέσα στα χωράφια όπου πήγε

να μαζέψει ρεπανίδες με άλλες

συγχωριανές μας. Την περίοδο

της κατοχής πρακτική μαμή στο

χωριό μας ήταν η Γιανάκαινα

του Μάλλιου (Φώτο ή Φωτεινή

Ιωαν. Μάλλιου). Αυτή ξεγέννα-

γε τότε τις γυναίκες. Σύμφωνα

με διάφορες μαρτυρίες η

Γιανάκαινα του Μάλλιου σε όλο

της το βίο πρωτόπιασε στα

χέρια της πάνω από τριακόσια

νεογέννητα του χωριού μας. Η

Γιανάκαινα του Μάλλιου ήταν

ένας υπέροχος και αξιαγάπη-

τος άνθρωπος. Όλοι στο χωριό

την φώναζαν κάκου δηλ. θεια.

Χαροκαμένη η ίδια από τα

απανωτά χτυπήματα της ζωής

καθότι έχασε τον άντρα της σε

μικρή ηλικία και έμεινε χήρα,

την κόρη της 10 ετών και το

γυιό της το Νικόλα 43 ετών επι-

δόθηκε σε μια προσφορά κοι-

νωνικού έργου στη μικρή τοπι-

κή κοινωνία. Ήταν πάντα

μπροστά στις χαρές αλλά και

στις λύπες. Καλεσμένη σε

όλους τους γάμους του χωριού

μας με μεγάλη προθυμία προ-

σέφερε πάντα και τις υπηρεσίες

της ως εξαιρετική μαγείρισσα.

Παρευρίσκονταν επίσης και

στις λύπες όπως στις κηδείες

όπου εκεί ήταν μια από τις

πέντε μοιρολογίστρες του χωρι-

ού. Πολλές φορές δε βοηθούσε

τις γυναίκες του χωριού στο

ζύμωμα και το μαγείρεμα ενώ

δεν

ήταν λίγες αυτές που την

καλούσαν στα σπίτια τους

καθότι έφτιαχνε τις καλύτερες

λειτουργιές. 

Οι γυναίκες του χωριού

μας τηρούσαν τα ήθη και τα
έθιμα, τις συνήθειες και τις

τοπικές παραδόσεις στις γιορ-

τές, στους γάμους, στα βαφτί-

σια, στους αρραβώνες και στις

λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις

έστω με τα πενιχρά μέσα που

διέθεταν .Με αυτόν τον τρόπο

έδιναν νόημα και σημασία στα

γεγονότα. Είχαν επίσης ανε-

πτυγμένο και το θρησκευτικό

συναίσθημα. Συμμετείχαν στις

θρησκευτικές τελετές και

τηρούσαν τις παραδόσεις,

όπως επίσης τηρούσαν ευλαβι-

κά τις νηστείες της εκκλησίας

Τετάρτες και Παρασκευές

καθώς και το σαρανταήμερο

Χριστουγέννων και Πάσχα.

Συμμετείχαν επίσης ενεργά σε

όλες τις ακολουθίες της εκκλη-

σίας και τηρούσαν την πλούσια

θρησκευτική παράδοση στο

σύνολο της. Μνημόσυνα,

σανταναλείτουργα, τρισάγια,

λειτουργίες, ευχέλαια ήταν οι

θρησκευτικές τελετές τις οποίες

εκπλήρωναν με τον δέοντα

σεβασμό. Συνήθιζαν δε να

κάνουν λειτουργίες για τους

εκλιπόντες ανθρώπους τους

κάθε 15 μέρες και για μεγάλο

διάστημα έως και τρία χρόνια

μετά το θάνατό τους. 

Οι συγχωριανοί μας τιμού-
σαν τους νεκρούς με την

παρουσία τους στις κηδείες με

βαθειά αισθήματα εκτίμησης,

λύπης και σεβασμού τόσο

προς το πρόσωπο αυτών όσο

και των οικογενειών τους .Οι

γυναίκες του χωριού μας περι-

ποιούνταν καθώς πρέπει τους

νεκρούς αλλά και τους αποχαι-

ρετούσαν με θρηνητικούς στί-

χους ή μοιρολόγια. Με αυτόν

τον τρόπο εξέφραζαν τον βαθύ

πόνο και τη θλίψη για το χαμό

τους. Στο χωριό μας τότε υπήρ-

χαν πέντε μοιρολογίστρες, οι

οποίες πρωτοστατούσαν στους

θρήνους ενώ μαζί με αυτές

ακολουθούσουν και οι υπόλοι-

πες που παρευρίσκοντο μπρο-

στά στο νεκρό. Οι μοιρολογί-

στρες του χωριού μας ήταν η

Γιανάκαινα του

Μάλλιου(Φωτεινή συζ. Ιωαν.

Μάλλιου,η Μήτσαινα του

Γιανακούλα ( Θεοδώρα συζ

Δημ. Κασσελούρη),η Μίχαινα

του Πανέτα (Βασιλική

συζ.Μιχ.Πανέτα) , η Δμήτραινα

του Πανέτα( Αικατερίνη συζ

Δημ Πανέτα και η Στέφαινα του

Κασσελούρη (Λαμπρινή συζ

Στεφ. Κασσελούρη. Οι

Φωτεινιώτισσες μαυροφορεμέ-

νες με τα μαύρα μαντήλια στο

κεφάλι μοιρολογούσαν τότε

τους νεκρούς στο σπίτι την

ημέρα της κηδείας, όπου εκεί

μαζεύονταν γύρω-γύρω από το

φέρετρο. Τους μοιρολογούσαν

όμως και αργότερα στο νεκρο-

ταφείο μπροστά στον τάφο

όταν είχαν τα μνημόσυνα ή

έκαναν τρισάγιο ακόμα και όταν

άναβαν τα καντήλια. Ας δούμε

όμως παρακάτω τέσσερα από

τα μοιρολόγια που έλεγαν τότε.

Τα μοιρολόγια αυτά τα κατέγρα-

ψα την 21/10/2014 από την

συγχωριανή μας και θεια μου

τη Λάμπρω του Γεώρη Σιάκκα

(Λαμπρινή Γεωργ. Σιάκκα). Η

θεια Λάμπρω τα θυμόταν πάρα

πολύ καλά λες και

τα ζούσε όπως

τότε. 1)Αηδόνι

είχα στο κλουβί

και τόχα ημερωμέ-

νο. Το τάιζα τη

ζάχαρη, το τάιζα

το μέλι και μες στο

μεσοχείμαδο

αφράτο παξιμάδι.

Και απ’ τα πολλά

τα χωρατά και απ’

τα πολλά τα χάδια

το κλουβί έμεινε

ανοιχτό και τ’

αηδόνι πέταξε και κάθισε στου

χάρου τα γόνα(γόνατα) και ο

χάρος χάρηκε και τόβαλε στα

γέλια και η μάνα του η χάρισα

αναστέναξε και στο γιο της

φώναξε. Τι το’θελες χάρε μου

και το παιρνες το καλομαθημέ-

νο; Στο ξήστρωτο δεν κάθεται,

στο σκότος δεν κοιμάται, δίχως

μανούλα στο πλευρό ο ύπνος

δεν το παίρνει. Άκουσε κυρά

χάρισα. Εγώ στο ξήστρωτο θα

το βάλω να κάθεται, στο σκό-

τος θα κοιμάται και δίχως μάνα

στο πλευρό ο ύπνος θα το

πάρει. 2)Ψηλά στα πέντε μάρ-

μαρα στα έξι λιθαρίτσια μπαί-

νουν και βγαίνουν οι γιατροί και

τι αποφασίζουν. Μπαίνει και

βγαίνει το σόι της γλυκά την

ερωτάνε.Τι θέλεις να σου

φέρουμε να δροσιστεί η καρδιά

σου; Όταν ερχόμασταν στο

σπίτι σου με γέλιο μας χαιρέτα-

γες, με γέλιο μας καρτέργες και

με χαρά να μας φιλοξενήσεις.

Δεν θέλω τίποτα να μου φέρετε

να δροσιστεί η καρδιά μου.

Ευχαριστώ με τα λόγια σας τα

καλά. Μπαίνουν και βγαίνουν

τα παιδιά της και γλυκά την

ερωτάνε.Τι θέλεις μανούλα μου

να σου φέρουμε να δροσιστεί η

καρδιά σου; Παιδιά μου δεν

θέλω τίποτα να δροσιστεί η

καρδιά μου. Είστε πολύ

γλυκά…και άρχισε το κλάμα.

Μπαίνει και βγαίνει το ταίρι της

και γλυκά την ερωτάει. Τι θέλεις

αιτεράκι μου να δροσιστεί η

καρδιά σου; Αιτέρι μου τα

πλούτη έχεις στη καρδιά

σου, τη ζάχαρη στα χείλη.

Τίποτα δεν θέλω να μου φέρεις

να δροσιστεί η καρδιά μου.

Γλύκα είχες σε όλη μου τη ζωή.

Θέλω να με πας μακριά στα

ξένα που είναι οι καλοί γιατροί

να σκίσουν την καρδούλα μου

να βρουν τα βάσανά μου .

3)Μη με μαλώνεις μάνα μου

και μη με αποπαίρνεις. Σήμερα

και αύριο θα ‘μαι εδώ,

Παρασκευή Σαββάτο. Την

Κυριακή σ’ αφήνω γεια, σε

πιάνω απ’ το χέρι. Θα κάνεις

χρόνια να με δεις, χρόνια να μ’

ανταμώσεις. Θα ‘ρθει μια μέρα

επίσημη και μια γιορτή μεγάλη

να πας στην εκκλησιά σου. Θα

ιδείς τους νιους να χαίρονται,

τις νιές να καμαρώνουν, θα

ιδείς και το στασίδι μου να στέ-

κει μαραμένο. 4)Για πάρτε με

και θάψτε με πίσω στον Αιδήμα

της εκκλησιάς και αφήστε με

αριστερά, στο μαξιλάρι μου.

Αφήστε μου και μια τρύπα να

μπαινοβγαίνουν τα πουλιά της

άνοιξης τ’ αηδόνια, να λεν πότε

είναι η άνοιξη, πότε είναι το

καλοκαίρι, πότε είναι τα

λαμπρόγιορτα πότε είναι τα

πανηγύρια, πότε χορεύουν οι

ξανθιές, τ’ αγαπημένα τα ζευ-

γάρια.( Ο Αιδήμας είναι ο

μικρός ημικύκλιος θόλος που

βρίσκεται στο πίσω μέρος της

εκκλησίας προς την πλευρά

της Αγίας 

Τράπεζας.    

1940-1944 .Πόλεμος,

πείνα, κατοχή, φόβος, εκτελέ-

σεις. Μέσα στα πέτρινα χρόνια

της κατοχής ο ρόλος των γυναι-

κών του χωριού μας ήταν πολ-

λαπλός αλλά και πολύ σημαντι-

κός. Η προσφορά της

Φωτεινιώτισσας στην οικογενει-

ακή οικονομική και κοινωνική

ζωή της μικρής μας κοινωνίας

ήταν μεγάλης αξίας. Οι γυναί-

κες του χωριού μέσα στις αντί-

ξοες συνθήκες της εποχής και

κάτω από τον εφιάλτη της πεί-

νας που θέρισε τότε τις οικογέ-

νειες του χωριού έδωσαν μεγά-

λες μάχες δίπλα στους άντρες

τους και κοντά στα παιδιά και

προσέφεραν τα μέγιστα για την

επιβίωση. Απλές και φτωχές

αγρότισσες ακούραστες με

πλούσια αισθήματα αγάπης και

φροντίδας για την οικογένεια,

το παιδί και τον άνθρωπο

εμπνευσμένες, αυτοδίδακτες

και προικισμένες από τη λαϊκή

σοφία αλλά και τη σκληρή δοκι-

μασία της εποχής ανταποκρί-

θηκαν πλήρως στις υποχρεώ-

σεις τους. Αυτές οι ηρωίδες

γυναίκες είναι οι μανάδες μας

και οι γιαγιάδες μας οι οποίες

μας έκαναν σήμερα να αισθα-

νόμαστε περήφανοι γι’ αυτές . 
Η συνέχεια στο επομένο

φύλλο με το κεφάλαιο: «Γάμοι,

γιορτές, βαφτίσια και λοιπές

κοινωνικές εκδηλώσεις.» 

Για επικοινωνία τηλ.
2109650715 – 2102404391 –
6944347133

Από το σημερινό
Φωτεινό...
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Άρθρον 2ον
Σκοποί του συλλόγου είναι: α) η

πνευματική, ηθική και κοινωνική

εξίσωσις των μελών του. β) η

σύσφιξις των αδελφικών μεταξύ

των σχέσεων, γ) η παντοειδής

συμβολή εις τον εκπολιτισμόν
των κατοίκων της κοινότητος

Φωτεινού και δ) η συμμετοχή εις

τας εθνικάς και νομίμους τοπικάς

εκδηλώσεις.

Οι ανωτέρω σκοποί θέλουν επι-

τευχθεί α) δια διαλέξεων, μελε-

τών, εκδρομών, εορτών, χορών,

αθλοπαιδιών, εράνων και παρα-

στάσεων εις τας δημοσίας αρχάς.

β) δι’ ιδρύσεως βιβλιοθήκης, ανα-

γνωστηρίου, εντευκτηρίου και

λέσχης γ) δι’ εκδόσεως εφημερί-

δας ή περιοδικού δ) δια της

συνεργασίας μετ’ άλλων προσώ-

πων φυσικών ή νομικών εχόντων

τους ιδίους ή παρεμφερείς σκο-

πούς και ε) δια παντός ηθικού και

νομίμου μέσου.

Άρθρον 3ον

 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Μέλος του σωματίου δύναται
να εγγραφή δι’ αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου παν
ενήλικον φυσικόν ή νομικόν
πρόσωπον, επιθυμούν όπως
δια της συμμετοχής του συμ-
βάλλει εις την πραγματοποίη-
σην των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρον 22ον 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον
δύναται δι’ εκδοθησομένου
εσωτερικού κανονισμού εγκρι-
νομένου υπό της Γεν.
Συνελεύσεως να ρυθμίζη
λεπτομερέστερον τα της εσωτε-
ρικής λειτουργίας του συλλό-
γου.

Άρθρον 8ον

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
α)Η διαχειριστική περίοδος του

σωματείου συμπίπτει προς το

ημερολογιακόν έτος.

β) Κατ’ έτος συντάσσεται υπό του

Διοικητικού Συμβουλίου και υπο-

βάλλεται προς έγκρισιν εις την

Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν ο

προϋπολογισμός του σωματείου

εν ώ εμφαίνονται λεπτομερώς τα

έσοδα και αι δαπάναι αυτού.

γ) Εις την ετησίαν Τακτικήν

Γενικήν Συνέλευσιν υποβάλλεται

υπό του Διοικητικού Συμβουλίου

προς έγκρισιν ο απολογισμός της

διαχειρίσεως του παρελθόντος

έτους.

Άρθρον 10ον
ε)Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ευθύνονται προσω-

πικώς και αλληλεγγύως δια την

εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών

των αι οποίαι απορρέουν εκ του

νόμου, του παρόντος καταστατι-

κού, του εσωτερικού κανονισμού

και των αποφάσεων της Γενικής

Συνελεύσεως. Ταύτα όμως δεν

ευθύνονται δι’ απόφασιν ληφθεί-

σαν εις συνεδρίασιν καθ’ ήν δεν

παρέστησαν ή παριστάμενα διε-

φώνησαν εφ’ όσον η απουσία ή η

διαφωνία προκύπτει εκ των πρα-

κτικών.

Άρθρον ΙΙον

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
Το διοικητικόν Συμβούλιον διαχει-

ρίζεται τα εν γένει συμφέροντα

του σωματείου, επιτηρεί της λει-

τουργίας των γραφείων και του

προσωπικού αυτής, συντάσσει

τον προϋπολογισμόν και απολογι-

σμόν και υποβάλλει αυτούς προς

έγγρισιν εις την Γενικήν

Συνέλευσιν και εκτελεί τας απο-

φάσεις της Γενικής Συνελεύσεως,

εν γένει δε έχει αρμοδιότητα εφ’

οιουδήποτε θέματος όπερ δεν

έχει ανατεθεί ρητώς εις έτερον

όργανον του σωματείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Άρθρον 17ον
Συγκρότηση
Η Γενική Συνέλευσις απαρτίζεται

εκ των μελών του σωματείου.

Άρθρον 18ον

α) Η Γενική Συνέλευσις συνέρ-

χεται τακτικώς μεν άπαξ του

έτους, εκτάκτως δε οσάκις απο-

φασίση περί τούτου το Διοικητικόν

Συμβούλιον ή ζητήσουν την

σύγκλισιν αυτής εν πέμπτον (1/5)

τουλάχιστον εκ των ταμειακώς εν

τάξει μελών του σωματείου, δι’

εγγράφου αιτήσεως καθοριζούσης

και τα προς συζήτησιν θέματα.

δ) Η Γενική Συνέλευσις ευρί-

σκεται εν απαρτία, εκτός εάν ειδι-

κώς ορίζεται άλλως εν τω παρό-

ντι, εφ’ όσον παρίστανται κατ’

αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχι-
στον των ταμειακώς εντάξει
μελών. Μη επιτευχθείσης απαρ-

τίας εις την πρώτην Συνέλευσιν

καλείται δευτέρα τοιαύτη με τα

αυτά απολύτως θέματα μετά

παρέλευσιν τριών το ολιγότερον

και εντός δέκα το βραδύτερον

ημερών από της αναβληθείσης.

Η δευτέρα Συνέλευσις ευρίσκε-

ται εν απαρτία ανεξαρτήτως του

αριθμού των παρισταμένων

μελών.

Άρθρον 22ον 
Εσωτερικός Κανονισμός
Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύνα-

ται δι’ εκδοθησομένου εσωτερικού

κανονισμού εγκρινομένου υπό

της Γεν. Συνελεύσεως να ρυθμίζη

λεπτομερέστερον τα της εσωτερι-

κής λειτουργίας του συλλόγου.

Άρθρον 23ον
Ο σύλλογος διαλύεται κατά τας

υπό του Νόμου οριζομένας περι-

πτώσεις. Προς λήψιν αποφάσεως

υπό της Γενικής Συνελεύσεως

περί διαλύσεως του συλλόγου

απαιτείται η παρουσία του ημίσε-

ος πλέον ενός των ταμειακώς

εντάξει μελών του συλλόγου και η

πλειοψηφία των ¾ των παρό-

ντων. Εν περιπτώσει διαλύσεως

του συλλόγου η περιουσία αυτού

διατίθεται δι’ αποφάσεως της

Γενικής Συνελεύσεως υπέρ ετέ-

ρου σωματείου παρεμφερείς επι-

διώκοντος σκοπούς της ιδίας κοι-

νότητος ή εις το δημοτικόν

Σχολείον της κοινότητος.

Τ α  μ έ λ η  μ α ς ( 2 0 1 4 )

1Αγγέλη 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
61 Κασσελούρης Στέφανος Νικόλαος
62 Χρονοπούλου Ελένη Νικόλαος

Π ρ ο τ ά σ ε ι ς
1.   Κοινή Σύσκεψη φορέων Φωτεινού(Εκκλησία- 

Δήμος-Γυναίκες)

2.   Συνέλευση εκδρομέων Φωτεινού στο Μουσείο 
το Σάββατο 24/1/15.

  3.   Αναθέσεις
α. Μουσείο και εξωραϊσμό Φωτεινού  (200 ευρώ)  

σε επιτροπή με επικεφαλής τον Θεόδωρο Φελέκη.
β. Φωτεινιώτικα και Πλατανιά  στον Ηλία Οικονόμου

με κάθε ευθύνη για τη διετία και έσοδα για τον Σύλλογο από
τα  Φωτ/κα  1 Ευρώ από κάθε εισιτήριο στην   είσοδο - θα
δίνονται  για εξωραϊσμό απευθείας -   και Πλατανιά 200
Ευρώ (  απευθείας για το χορευτικό).

4. Συνδρομή μέλους 30 ευρώ. Η  εφημερίδα θα δίνει 
10 ευρώ   στο ταμείο για κάθε συνδρομή,  κάθε 6 μήνες.

5. Σύναψη μικρών δανείων (2- 5 κατοστάρικα) από φορείς
ή ιδιώτες φωτεινιώτες ή μη, χωρίς τόκο, ξεπληρωμένα σε
μεγάλο βάθος χρόνου με μικρές δόσεις, για την αντιμετώπι-
ση των εξόδων του φορέα: μουσείο, εφημερίδα, χορευτικό
κά. «Των φρονίμων τα παιδιά πριν…»

6.   Διάλογος του Δ/Σ οργανωμένος με τους διαφωνούντες
στον τρόπο διοίκησής μας.

7. Υπεύθυνες δηλώσεις να υπογράψουν, όλοι όσοι εργά-
στηκαν μέχρι τώρα για τον φορέα, ότι δούλεψαν αφιλοκερ-

δώς και δεν τους οφείλει δεδουλευμένα.
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1.Πρόεδρος
Αλέξανδρος

Φελέκης, 

2.Αντιπρόεδρος 
Τηλέμαχος

Κασσελούρης.

3. Γραμματέας
Θεοδώρα
Πανέτα. 

4. Ταμίας
Κων/νος
Πανέτας

5. Μέλος
Οικονόμου

Ηλίας

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

Μαύρη

Εργασία
Κατακρίνεται μέσα από την εφη-

μερίδα αυτή η τάση μελών Δ/Σ

να ζητούν αμοιβή για προσφερό-

μενες εργασίες.

Το θέμα είναι τόσο σοβαρό που

από αυτό κρέμεται η ζωή των

φορέων αυτών και η ποιότητα

της παρεχόμενης στα μέλη του

φροντίδας.

Αναλαμβάνει αυτός που κάνει

αυτή την πρόταση δημόσια την

ευθύνη των συνεπειών της;

Με βάση τον νόμο που όλοι

ξέρουμε κάθε εργασία πρέπει να

αμείβεται. Κάθε αντίθετη πράξη

είναι παράνομη και σε μια καταγ-

γελία ο εργοδότης βρίσκεται αντι-

μέτωπος με τις συνέπειες του

νόμου. Θα πρέπει να πληρώσει

τον εργαζόμενο κατά τον νόμο.

Από την μη πληρωμή κάποιος

εκμεταλλεύεται και κερδίζει από

την εργασία άλλου.

Το ίδιο ισχύει και σε ένα πολιτι-

στικό φορέα. Και εδώ ο νόμος

εφαρμόζεται ή στο άμεσο μέλλον

θα εφαρμοστεί. Ήδη άρχισαν ο

ένας μετά τον άλλον οι φορείς

αυτοί  να έρχονται κοντά στη

νομιμότητα. Τριακόσια είκοσι

Ευρώ πλήρωσε στην εφορία ο

Σύλλογος των Απανταχού

Φωτεινιωτών για να γίνει πιο

νόμιμος.

Το νόμιμο είναι και χρήσιμο.

Φαίνεται πιο βατός ο δρόμος της

παρανομίας. Είναι όμως;

Σίγουρα όχι. Οι αδρανοποιήσεις

και υπολειτουργίες τους έχουν τη

βάση στην παρανομία. Είναι

ηλίου φαεινότερο.

Τι προτείνεται λοιπόν για να μην

είμαστε μόνο στη θεωρία ;

Για κάθε εργασία οι διοικούντες

θα πρέπει να δίνουν την συμφω-

νημένη αμοιβή που θα βεβαιώνε-

ται με τα αντίστοιχα παραστατι-

κά. Αν κάποιος θέλει την αμοιβή

του να την κάνει δωρεά έχει το

δικαίωμα, αλλά με υπεύθυνη

δήλωση που θα διαφυλάσσει τον

φορέα από μελλοντικές καταγγε-

λίες. Το ίδιο ισχύει και για τις

συνεδριάσεις του Δ/Σ. Στο τέλος

της χρονιάς η Γ/Σ θα εγκρίνει και

τα δικά τους μεροκάματα. Η τάση

να υπάρχει ικανοποίηση με

παράπλευρους οδούς εντείνει

την γενικότερη και ειδικότερη

τάξη.

Κανένας τέτοιος φορέας δεν κλο-

νίζεται από 5 - 10 Ευρώ για κάθε

μέλος σε κάθε συνεδρίαση.

Αντίθετα σείεται συθέμελα από

την έλλειψη εθελοντών να εργα-

στούν στο Δ/Σ ή αλλού. Η προ-

σαρμογή αυτή στα σύγχρονα

δεδομένα είναι απαραίτητη.

Αλέξανδρος Φελέκης

Ο Δημήτρης Ι. Κασσελούρης, που ζει στην

Αδελαίδα της Αυστραλίας, με όλη την οικογένειά του:

σύζυγο, παιδιά, γαμπρούς και νύφες και εγγόνια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διοικητικό Συμβούλιο ανά-
γκης έβγαλε αρχές Γενάρη
με τις εκλογές του ο σύλλο-
γος των Απανταχού
Φωτεινιώτών Άρτας.

Την Κυριακή 18 Γενάρη

συνήλθε και έκανε κατανομή

αξιωμάτων το Διοικητικό

Συμβούλιο που προέκυψε

από τις εκλογές της 4ης του

ίδιου μηνός.

Μετά από συνεδρίαση μιάμιση

ώρας που φάνηκε η αδυναμία

του φορέα να προσεγγίσει

ικανά στελέχη με χρόνο,

εμπειρία και θέληση να διαχει-

ριστούν την κρίση των τελευ-

ταίων χρόνων και να την

ξεπεράσουν, τοποθετήθηκαν

στις θέσεις οι παρακάτω:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος

Φελέκης.

Αντιπρόεδρος: Τηλέμαχος

Κασσελούρης.

Γραμματέας: Θεοδώρα

Πανέτα.

Ταμίας: Κων/νος Πανέτας.

Μέλος: Οικονόμου Ηλίας.

Ο χρόνος της συνεδρίας κατα-

ναλώθηκε στη θέση του προέ-

δρου. Παραδοσιακά προεδρο-

κεντρικοί οι φορείς αυτοί δεν

μπορούν εύκολα να αποκε-

ντρώσουν τις ευθύνες και τις

εργασίες αντίστοιχα.

Αξιοζήλευτες οι θέσεις του

αντιπροέδρου και του μέλους.

Και κάποιες καταλήψεις συνο-

δεύονται από τη φράση: ναι

να βοηθήσω, να βάλλω το

όνομά μου αλλά εγώ έχω δου-

λειές και δε θα μπορέσω να

κάνω τίποτα. Λες και κάποια

αόρατη δύναμη τους σπρώ-

χνει να βοηθήσουν μόνο έτσι.

Μια κατάσταση που δεν υπο-

βοηθείται από καμιά πολιτεία

και αφήνεται έρμαιο της τύχης

της και της ευαισθησίας μερι-

κών.

Διοίκηση Ανάγκης

Πρωτοχρονιά 2012
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Πάνο Μασούρας :

Δωρεάν Οδοντίατρος

στο Φωτεινό

Έτρεχαν όλοι – πολύς κόσμος – από

το Φωτεινό και τα γύρω χωριά, τα

Φελεκέικα και την Άνωπέτρα να γλυ-

τώσουν από τους φρικτούς πόνους

του δοντιού στον οδοντίατρο του

Φωτεινού.

Το ιατρείο του ήταν η αυλή του σπιτιού

του και το χειμώνα η κάμαρη με την

γωνιά και τα στρωμμένα σαϊσματα

από δω και από κεί και τα καρεκλάκια

στον πάτο. Το μόνο του εργαλείο η

δοντάγρια.

Ο Πάνο Μασούρας, χρόνια πολλά –

μπορεί και τριάντα – δεν είπε όχι σε

κανέναν ό,τι ώρα και να ήταν, ακόμα 2

ή 3 τη νύχτα, και χωρίς το φως του

ήλιου αλλά του λυχναριού. Το σπίτι

του άντεχε όλη την αναστάτωση και

τον ανθρώπινο πόνο. «Θυμάμαι», λέει

ο γιος του Φάνης, «ήρθε μια μέρα ο

Βαγγέλη Δήμος να βγάλει έναν τραπε-

ζίτη και ούρλιαξε από τον πόνο και το

δόντι ήταν δυνατό και είχε δυο τσιατά-

λια. Ο Χρήστο Στράτος ήρθε μια νύχτα

μαζί με τρία παιδία του, τη Μαρία, τον

Παντελή και τον Κώστα. Φοβόταν τον

πονόδοντο. Όλοι ήμασταν στο πόδι».

Παράνομος οδοντογιατρός ο Πάνο

Μασούρας θα τον κυνηγούσαν οι

συνάδελφοί του στην Άρτα. Ήταν πρα-

κτικός και μπορεί να έβγαζε και κανα

γερό δόντι αλλά ποτέ δεν πήρε δεκά-

ρα για την προσφορά του αυτή.

Έγινε οδοντογιατρός γιατί ήταν ο κου-

ρέας του Φωτεινού. Και όπως συνηθι-

ζόταν σαν κουρέας που έπαιρνε 2

δραχμές για τους μεγάλους και 1

δραχμή για τους μικρούς απάλλασε

τους πελάτες του και από τον πόνο

του δοντιού. Είχε τα σύνεργα – ψαλί-

δι, χειροκίνητες μηχανές και ξυράφια,

πτυσσόμενα ή μη και το άσπρο

κάλυμμα – και το κουρείο στο καφε-

νείο του Νικόλα Πανέτα.

Ο έρωτάς του όμως ήταν τα μελίσσια.

100 εγχώριες κυψέλες στα ξηράκια

προς το Μοιραδιά του έδιναν μέλι

καλό και κερί και τα πούλαγε κυρίως

στο Κομποτοσέλλαδο που είχε πολ-

λούς φίλους.

Πούλαγε στο Κομποτοσέλλαδο, αλλά

και στο χωριό και έργα τέχνης από το

χέρι του: σκαλιστές κλίτσες, κουτάλες

ξύλινες και σφράσεις για τις λειτουριές.

Άφησε σήμερα μαζί με τα 5 του παιδιά

– τη Βαρβάρα, τη Λάμπρω, την Ελένη,

τον Φάνη και τη Φρειδερίκη – και τα

11 εγγόνια και 13 δισέγγονα δυο μπα-

ούλα σκαλιστά και χρωματιστά.

Συζυγός του η Βασιλική Σπύρου από

το Διάσελο. Από το 1906 Φωτεινιώτης

ο Πάνο Μασούρας, γιος του Φώτη

Μασούρα και της Δήμητρας.

(Το άρθρο αναδημοσιεύεται
από το προηγούμενο
φύλλο για να διορθωθεί με
την αλλαγή του ονόματος
Πάνος αντί Θωμάς.
Συγνώμη και ευχαριστού-
με.)

Αρετή Κασσελούρη
έγραψε :

Η πριγκίπισσα με τη μεγάλη καρδιά.
(Η Αγία Θεοδώρα η πολιούχος της

Άρτας).

Βιβλιοπαρουσίαση. 15ΜΑΡ

πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου

‘Ενα καινούργιο βιβλίο για την Αγία

Θεοδώρα, την βασίλισσα του Δεσποτάτου

της Ηπείρου και πολιούχου της Άρτας

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις

Κυριακίδη.Συγγραφέας του βιβλίου η Αρτινή

Φιλόλογος και Θεολόγος Αρετή

Κασσελούρη.

Η ταραχώδης και ρομαντική ιστορία μιάς

Ελληνίδας, που από νωρίς αξιώθηκε να

γίνει βασίλισσα του Δεσποτάτου της

Ηπείρου και μετά από ποικίλες προσωπικές

δοκιμασίες να αντέξει και να αναδειχθεί

μοναχή και αγία της Εκκλησίας μας, περι-

γράφεται με ελκυστική λογοτεχνική γλαφυ-

ρότητα και ελκυστική δεξιοτεχνία στο βιβλίο

αυτό.

Γράφει σχετικά η συγγραφέας του βιβλίου.

«Η ζωή της μοιάζει με παραμύθι.Και θα είχε

ξεχαστεί, όπως ξεχάστηκαν πολλές παρα-

μυθένιες ζωές στο διάβα της ιστορίας.

Όμως αυτή η πριγκίπισσα είχε κάτι αλλιώτι-

κο από τους άλλους .Ήταν μιά πριγκίπισσα

με μεγάλη καρδιά. Τόσο μεγάλη ήταν η καρ-

διά της, που χωρούσε όλους τους ανθρώ-

πους μέσα της, και τους καλούς και τους

κακούς.

Ήταν τόσο γερή και δυνατή, που κατάφερε

να είναι ζωντανή ακόμα και σήμερα. Και

έδωσε αίμα, για να έχουν ζωή οι κάτοικοι

που έζησαν και ζουν σε αυτό τον τόπο.

Τους κράτησε ανόθευτη την πίστη και ατό-

φια την Ελλάδα μέσα τους. Και αφού άντεξε

τόσα χρόνια η καρδιά της ,σίγουρα ποτέ

δεν θα πεθάνει. Γιατί ό,τι αντέχει στο χρόνο,

είναι αυτό που κρατάει ζωντανό τον

κόσμο».

.

Χαρακτηριστικά του βιβλίου – Περιεχόμενα.

Σε πέντε κεφάλαια και σε 166 σελίδες η

συγγραφέας κατορθώνει με τρόπο γλαφυρό

και ευχάριστο να παρουσιάσει την πολυκύ-

μαντη ζωή της Αγίας.

«Θα διηγηθώ, (γράφει η κ.Κασελούρη), σαν

την μητέρα μου, με τρόπο μυθοπλαστικό,

τον βίο της πριγκίπισσας Θεοδώρας, που

δεν ήταν καθόλου παραμυθένιος, στηριγμέ-

νη στα λίγα στοιχεία που αναφέρονται στην

βιογραφία της, στην τοπική παράδοση και

στην ιστορία του Δεσποτάτου της Ηπείρου

(που δημιουργήθηκε το 1204 μ.Χ και κράτη-

σε μέχρι τα μισά του 14ου αιώνα ). Και

εύχομαι, αφού την γνωρίσουμε , «να ζήσου-

με και μεις καλύτερα», όπως μας έλεγε η

μάνα μας, όταν τέλειωνε το παραμύθι.

(Εισαγωγή σελ.10)

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παιδι-

κή και εφηβική ζωή της Αγίας. Περιέχει δε

και ιστορικά στοιχεία από την Ιστορία του

Δεσποτάτου της Ηπείρου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η πολυ-

τάραχη ζωή της Αγίας. Η γνωριμία της, ο

αρραβώνας της και ο γάμος της με τον

Δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄Κομνηνό, ο

ερχομός της στην Άρτα, ο διωγμός της από

το παλάτι, λόγω της παράνομης σχέσης του

συζύγου της με την Γαγγρινή, η περιπλάνη-

σή της στα ορεινά Τζουμέρκα, η γέννηση

του πρώτου γυιού της Νικηφόρου, η ανακά-

λυψή της από τον ιερέα της Πρένιστας

(σημερινό Κορφοβούνι) στο μοναστήρι του

Αγίου Νικολάου, η μετάνοια του συζύγου

της, η απομάκρυνση της Γαγγρινής και η

επιστροφή της Θεοδώρας στο παλάτι.

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην υπόλοι-

πη ζωή της Αγίας και των παιδιών της,

μέχρι τον θάνατο του συζύγου της Μιχαήλ

Β΄Άγγελου Κομνηνού. Οι διπλωματικές δρα-

στηριότητες της Ειρηνοποιού Αγίας, η ορθό-

δοξη θρησκευτική της πολιτική στο εσωτερι-

κό του Δεσποτάτου της Ηπείρου, απόδειξη

της οποίας είναι η ανοικοδόμηση πολλών

βυζαντινών ναών είναι μερικά από τα περιε-

χόμενα του κεφαλαίου αυτού.

Αξιοσημείωτη είναι η ιδιαίτερη αναφορά

στην ζωή της θυγατέρας της Οσίας

Θεοδώρας Eλένης, συζύγου του βασιλιά

των δύο Σικελιών Μανφρέρδο, για την

οποία η ιστορική έρευνα απέδειξε ότι θα

πρέπει να συγκαταριθμηθεί στο Ορθόδοξο

Αγιολόγιο, ως ομολογήτρια Αγία, λόγω των

πολλών της αντιπαπικών αγώνων που της

στοίχισαν την ζωή την δική της και των

τριών της παιδιών.

Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ζωή

της Αγίας ως μοναχής ,μέχρι την οσιακή

κοίμησή της.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην

ανακομιδή των λειψάνων της Αγίας καθώς

και σε ορισμένα θαύματά της.

Το βιβλίο είναι εμπλουτισμένο με πολλές

εικόνες. Η εικονογράφηση έγινε από τον

Κομποταίο Αγιογράφο Κων/νο Κωτσιάκη, ο

οποίος παριστάνει στιγμιότυπα από την

ζωή της Αγίας. Οι φωτογραφίες από τα

Βυζαντινά μνημεία της Άρτας και τον ναό

της Αγίας είναι του Αρτινού φωτογράφου

Βασιλείου Γκανιάτσα.

Τέλος η πλουσιότατη βιβλιογραφία, που

ξεπερνά τα 30 βιβλία και άρθρα παρατίθεται

στο τέλος του βιβλίου και αποδεικνύει την

γνήσια ιστορική έρευνα της συγγραφέως.

«…Η Αγία Θεοδώρα, η Πριγκίπισσα με τη

μεγάλη καρδιά, είναι η πολιούχος Αγία, που

απλώνει τη χάρη της και προστατεύει

πάντοτε την Άρτα και όλο τον κόσμο.

Αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο, γιατί τη

συναντούμε σε όλους τους ρόλους, που

μπορεί να παίξει μια γυναίκα μέσα στον

κόσμο.

…αποτελεί διαχρονικό πρότυπο ζωής για

όλες τις ηλικίες των ανθρώπων. Μεσιτεύει

στον Κύριο και για πάντα θα τον παρακαλεί

για μας και για όλα μας τα προβλήματα.

Μένει πάντα εκεί στον Ναό της με τα

Λείψανά της και η ψυχή της κοντά στο Θεό,

μαζί με τους Αγγέλους . Σιωπηλά μας μιλά

και όλους μας προτρέπει:

«-Να έχετε αγαπητοί μου συμπολίτες ,που

ζείτε ή επισκέπτεσθε την Άρτα μια ανοιχτή

γραμμή επικοινωνίας με τον Θεό και να του

μιλάτε ,όποια στιγμή και αν τον χρειάζεστε.

Είναι ο Μόνος που πραγματικά αγάπησε

τους ανθρώπους και έτοιμος να σας

συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο στο διάβα

της ζωής σας…. Εγώ θα είμαι, να είστε

σίγουροι γι΄αυτό, δίπλα σε όλους . Και σε

αυτούς που με αγαπούν και σ΄αυτούς που

δεν με σέβονται και με πικραίνουν. Γιατί

από μικρή μεγάλωσα με μεγάλη καρδιά,

που σας χωράει όλους.

Η Βασίλισσα της Άρτας Θεοδώρα, που με

τιμάτε και με έχετε ως πολιούχο προστάτι-

δα, ήμουν και θα είμαι πάντοτε

Η Π ρ ι γ κ ί π ι σ σ α μ ε τ η ν μ ε γ ά λ η κ

α ρ δ ι ά. (σελ.162)

Το βιβλίο διατίθεται στα θρησκευτικά

βιβλιοπωλεία και η τιμή του είναι 15
ευρώ

«Όλα θα γίνουν»

«Όλα θα γίνουν» δήλωσε ο

Δήμαρχος Ν. Σκουφά κ. Ευστάθιος

Γιαννούλης σε πρόσφατη τηλεφωνική

επικοινωνία σε ερώτηση αν θα υπο-

γραφεί σύμβαση για τη Μελέτη

Εκθεμάτων Μουσείου Φωτεινού.

Και συμπλήρωσε: «περιμένουμε

όπου νάναι νάρθει η έγκριση από την

περιφέρεια του προϋπολογισμού

2015 και μετά θα υπογράψουμε»

Είναι η Τρίτη καμπή στο δρόμο

λειτουργίας του Μουσείου αυτού. 

Ο πρώτος αγώνας δόθηκε το

2005 να ετοιμαστεί ο φάκελος και να

εγκριθεί από την ΕΤΑΜΑΜ το ποσό

των 380.000 ευρώ, ενώ αρχικά μεθο-

δεύονταν η έγκριση του μισού σχε-

δόν ποσού.

Η δεύτερη καμπή είναι το 2013 να

ξεκολλήσει η υπόθεση λειτουργίας

που στέκονταν σ’ ένα κτίριο χωρίς

ρεύμα και εκθέματα.

Και τώρα το τρίτο κώλυμα: η

μελέτη τοποθέτησης των συγκεντρω-

μένων εκθεμάτων από την επιστημο-

νική ομάδα που διαπραγματεύθηκε

με τον κ. Γιαννούλη. Δεν είναι η

έγκριση του ποσού των 6.500 ευρώ

που συμφώνησαν αρχικά τα δυο

μέρη- τώρα ίσως χρειαστεί αναβάθμι-

ση της συμφωνίας - αλλά και ο χρό-

νος που απαιτείται για την εκπόνηση

της μελέτης, αφού η επιστημονική

ομάδα χρειάζεται να προσεγγίσει το

Φωτεινό και ίσως και την περιοχή σε

όλο το ιστορικό της  πλαίσιο μέσα

από τη μελέτη γραπτών και αρχαιο-

λογικών πηγών και τη γνώση ηθών

και εθίμων της παλαιότερης εποχής,

μέσα από την επαφή τους με τους

γεροντότερους του χωριού. Ήδη ξεκί-

νησαν τις επαφές με συνεντεύξεις

στο Φωτεινό και έρχεται η μελέτη των

αρχείων του σχολείου και της πρώην

κοινότητας.

Πριν τη λειτουργία θα αντιμετω-

πίσουν οι υπεύθυνοι την τέταρτη

πρόκληση: την υλοποίηση της μελέ-

της αφού εξασφαλιστεί ποσό που

μπορεί να φτάσει και τα 200 χιλιάρι-

κα.

Έτοιμοι είναι η πλευρά του

Συλλόγου των Απανταχού που περι-

μένουν τη δημιουργία του μουσείου

για να το λειτουργήσουν κατά τη συμ-

φωνία.
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Παραπολιτιστικά 
(Από τον Α.

Φελέκη)

35 Φωτεινιώτες ήρθαν σε επι-

κοινωνία στο κέντρο διασκέδασης

«Αγρίμια» στην πλατεία βάθης και

διασκέδασαν μέχρι το πρωί. Για

πρώτη φορά δεν είχε λαχειοφόρο

και έκανε αίσθηση, όπως και στα

Φωτεινιώτικα.

Η κρίση έκανε αισθητή φαίνεται την

παρουσία της. Τα 23 Ευρώ δεν

είναι και λίγα μέσα σ’ αυτή τη λαί-

λαπα.

Αισθητή η απουσία του

Μασουραίικου μέρους της 5μελούς

ομάδας που κινεί τα νήματα του

χορού των Φωτεινιωτών στην

Αθήνα καθώς η Βιβή και ο

Βαγγέλης είχαν την άλλη μέρα το

μνημόσυνο του πατέρα τους αεί-

μνηστου Κωσταντή.

Θεσμός πλέον ο χορός στην Αθήνα

των Φωτεινιωτών που δίνει την

ευκαιρία για αντάμωμα. Αν αυτό το

κάνει για όσο το δυνατόν περισσό-

τερους τόσο το καλύτερο.

- Δυο μεγάλα φορτηγά αναστάτω-

σαν τον τελευταίο καιρό την μικρή

κοινότητα του Φωτεινού. Ώρες

πάλευαν να περάσουν στενωπούς

του οικισμού και άφησαν πίσω

τους σημαντικές φθορές: έναν

καθρέφτη σπασμένο, έναν τοίχο

γδαρμένο και τον σωλήνα του

ρολογιού της ΔΕΗ κατεστραμμένο.

Το εκατό ήρθε να ελέγξει και να

βοηθήσει. Φαίνεται το τσιμπιές

τους στέλνει από κοντινότερο

δρόμο προς το Κομπότι.

- Μικρή η παραγωγή της ελιάς
φέτος στο Φωτεινό. Πολλοί δεν

έχουν παραγωγή καλή για δεύτερη

χρονιά και ανησυχούν.

- Κόβονται οι ρίζες του Φωτεινού
σιγά-σιγά. Αποστόλης Νίκος

Κασσελούρης και Βαγγέλης τ’

Λεφτέρη Κασσελούρης. Έφυγαν

στα 90 τους περίπου γύρω από τα

Χριστούγεννα. Λίγο γρηγορότερα

και άλλο Κασσελουραίικο σπίτι είχε

πένθος: ο άνδρας της Ειρήνης του

Παπα-Μάρκου Χρήστος

Κουτσούμπας κηδεύτηκε στην Άρτα

και οι Φωτεινιώτες ήταν εκεί στο

τελευταίο αντίο.19 Γενάρη χάσαμε

και τον Βασίλειο Κασσελούρη του

Χρήστου.

- Κυριακή 21 Δεκεμβρίου άνοιξε
ένα καφενείο στο Φωτεινό, που

έμεινε κοντά 2 μήνες – από 1

Νοέμβρη που έκλεισε και το βακού-

φικο - χωρίς χώρο καθημερινής

συνάντησης. Στο κενό αυτό ο σύλ-

λογος γυναικών έκανε καφέ κάθε

Κυριακή μετά την εκκλησία.

Νέα ιδιοκτήτης στο καφενείο του

Θωμά Πανέτα η Ευσταθία του

Αποστόλη Μασούρα. Μέσα στο

Γενάρη αναμένεται να ανοίξει και το

Βακούφικο Καφενείο από τον νέο

ιδιοκτήτη του τον Θεόδωρο

Κοτσαλάρα.

Από την αρχαιρεσιακή Γενική

Συνέλευση που πραγματοποιήθη-

κε στις 2 Νοεμβρίου εε, εξελέγη-

σαν 5 τακτικά και 5 αναπληρωμα-

τικά μέλη για το ΔΣ, και 3 μέλη

για την ΕΕ.

Από το πρώτο Συμβούλιο  που

έγινε με σκοπό την συγκρότηση

σε σώμα προέκυψε ομόφωνα το

νέο Δ.Σ, η σύνθεση του οποίου

είναι η εξής:

Πρόεδρος: Ευαγγελία Κέκου-
Μαλτέζου
Αντιπρόεδρος: Βασιλική
Καραθάνου
Γραμματέας: Άννα
Τριανταφύλλου-Χέλη
Ταμίας: Ιωάννα Κοκκώνα-
Τριανταφύλλου
Μέλος: Ευσταθία Μασούρα

Για την ΕΕ Πρόεδρος εξελέγη η
κα Παρασκευή Κ. Κασσελούρη
και μέλη η κα Ευαγγελία
Μπουραντά-Κασελούρη και η
κα Ελένη Γ. Κασσελούρη.

Το νέο ΔΣ έχει διετή θητεία από

την ημέρα εκλογής του.

Βραβείο με ή χωρίς
χρήματα;

Την Γενική Συνέλευση που έγινε

στις 2 Νοεμβρίου απασχόλησε,

εκτός βεβαίως από την ανάδειξη

νέου ΔΣ, και ένα ακόμα θέμα που

τέθηκε σε ψηφοφορία. Πρόκειται

για το «συμβολικό ποσό» που

συνοδεύει τον Έπαινο των επιτυ-

χόντων Νέων του Φωτεινού. Το

θέμα αυτό απασχόλησε και την

προηγούμενη ΓΣ που έγινε την

Κυριακή των Βαΐων και η πρότα-

ση που ψηφίστηκε ήταν να δίδε-

ται το ποσόν στους νέους που

πέρασαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ του εσω-

τερικού και σε όσους πέρασαν σε

Πανεπιστήμια του εξωτερικού να

δίνεται μόνο ο Έπαινος και η

κάρτα με τις ευχές. Και έτσι λει-

τουργήσαμε στην αμέσως επόμε-

νη Επιβράβευση που έγινε τη

Δευτέρα του Πάσχα. Αυτή τη

φορά, ήταν η πρώτη στα 15 χρό-

νια, που τιμήσαμε και μια

Φωτεινιώτισσα που σπουδάζει σε

Πανεπιστήμιο του εξωτερικού,

φάνηκε μεγάλη διάκριση εις

βάρος των παιδιών που σπουδά-

ζουν εκτός Ελλάδος. Έτσι, σαν

ΔΣ αποφασίσαμε να θέσουμε

ξανά το θέμα στην επόμενη ΓΣ

στις 2 Νοεμβρίου. Εκεί ακούστη-

καν διάφορες προτάσεις και αυτή

που υπερίσχυσε με 17 ΝΑΙ από

τα 22 παρευρισκόμενα  ταμεια-

κώς εντάξει μέλη, ήταν η πρότα-

ση της Γραμματέα να επιβραβεύ-

ονται όλα τα Φωτεινιωτόπουλα

μέχρι …7ης γενεάς, είτε πέρασαν

στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό,

αλλά ο Έπαινος δεν θα συνοδεύ-

εται από χρηματικό ποσό, αλλά

από ένα συμβολικό δώρο.

Βραβείο ΧΩΡΙΣ χρήμα-
τα!

(Απόσπασμα από την εισήγηση

της Γραμματέως Άννας

Τριανταφύλλου στη ΓΣ)

«…Ένας ακόμα λόγος, κατά τη

γνώμη μου ο πιο σημαντικός,

είναι για να μπούνε τα πράγματα

σε μια άλλη βάση, περισσότερο

ιδεαλιστική και όχι υλική. Να μην

κάνουμε στα παιδιά μας αυτό που

εμείς πάθαμε, επειδή αξιολογήσα-

με λάθος τα αγαθά και επιδιώξα-

με περισσότερο τα υλικά και ελά-

χιστα ή καθόλου τα πνευματικά.

Και αυτό ήταν το ξεστράτισμα

από τις πραγματικές αξίες και

ιδέες για την επίτευξη της ευδαι-

μονίας. Πως μπορούμε να φαντα-

στούμε ότι προχωράει ο κόσμος

δίνοντας τον εαυτό μας φτωχό

από καλοσύνη αλλά με πλούσιο

κομπόδεμα; Χωρίς ανιδιοτελή

εισφορά και αλληλεγγύη; Με

Συλλόγους που τα μέλη του ΔΣ

πληρώνονται για τις υπηρεςίες

τους; Πως βλέπουμε τον εαυτό

μας σήμερα μέσα σε έναν κόσμο

που τον κυβερνούν άνθρωποι

που σπούδασαν πολιτικές και

οικονομικές επιστήμες, ξεχνώντας

την Ηθική και tην Αλήθεια;»

Εκδήλωση Τιμής

Τους δύο ψάλτες του χωριού μας

κ.κ. Αντώνιο Σιάκα και Χαρίλαο

Μάλλιο τίμησε ο Σύλλογος

Γυναικών Φωτεινού στις 28

Δεκεμβρίου.

Παρά το κρύο και τη βροχή πολ-

λοί συγχωριανοί μας παρευρέθη-

καν.

Για πολλά χρόνια οι δύο ψάλτες

υπηρέτησαν στην Εκκλησία του

χωριού μας και με τις εκπληκτικές

φωνές τους μας έκαναν να νιώ-

σουμε τη θρησκευτική συγκίνηση

όσο λίγοι τυχεροί που είχαν τέτοι-

ους ψάλτες. Ο Χαρίλαος μας εξέ-

πληξε με έναν μεστό λόγο που

περιέγραφε την πορεία του ως

ψάλτης, τις δυσκολίες που συνά-

ντησε και την υποστήριξη που

είχε από τη μακαρίτισσα τη γυναί-

κα του Σαββούλα. Ο Αντώνης ο

οποίος έχει διατελέσει τακτικός

ψάλτης χωρίς αμοιβή, δεν είπε

πολλά, αλλά μας συγκλόνισε όταν

είπε ότι η πρώτη (και η μόνη)

αναγνώριση της προσφοράς του

στο χωριό ήταν αυτή εδώ από το

Σύλλογο Γυναικών.

Η πίτα των Γυναικών
χωρίς φλουρί;

Στις 11 Ιανουαρίου οι Γυναίκες

έκοψαν την πίτα. Αφού την ευλό-

γησε και τη σταύρωσε ο παπα-

Γιάννης, μοιράστηκε σε κομμάτια

στους χωριανούς αδιακρίτως αν

ήταν μέλη ή όχι. Τέλειωσε το

πρώτο ταψί που είχε το νόμισμα,

όλοι είχαν ψάξει το κομμάτι τους

και πουθενά το φλουρί. Έμεναν

μόνο τα κομμάτια του Χριστού,

του Αη Βασίλη, της Παναγίας και

του Συλλόγου. Τα κάναμε κι αυτά

φύλλο και φτερό, αλλά φλουρί δεν

βρέθηκε. Ρωτάμε τη Γιαννούλα

Κασελούρη που έφτιαξε τη νοστι-

μότατη πίτα αν είχε μέσα φλουρί

και η γυναίκα μας απάντησε: -

Μα… με τα χέρια μου το έβαλα!

Η γιορτή τέλειωσε, ο κόσμος

έφυγε, αλλά το μυστήριο δεν εξη-

γήθηκε. Αργά το απόγευμα επι-

κοινώνησε με την Ταμία μας ο

Σταύρος Κασελούρης του

Λάμπρου και της είπε ότι στο δικό

του κομμάτι ήταν το φλουρί και

για του λόγου το αληθές της το

έδειξε! Δεν θέλησε να πάρει το

50Ευρο που ήταν για τον τυχερό.

Πήρε μόνο την καρτούλα με τις

ευχές και την Τύχη του για το

2015.  

Νέο Δ/Σ και τιμητική Ψαλτών
από τις Γυναίκες Φωτεινού

Ευαγγελία Κέκου -
Πρόεδρος

Ευσταθία Μασούρα -
Μέλος

Βασιλική Καραθάνου -
Αντιπρόεδρος 

Από αριστερά: Λαμπρινή Μάλλιου - Χαρίλαος Μάλλιος -

Αντώνιος Σιάκας - Βασιλική Μάλλιου.
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Άνθρωποι
παραδείγ-

ματα
Προς τον κ. Αλέκο Φελέκη, πρόε-

δρο του Συλλόγου των

Απανταχού Φωτεινιωτών.

Κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ

θερμά να γράψετε στην εφημερί-

δα μας αυτή την επιστολή.

Άνθρωποι παραδείγματα –

Αληθινές οικο-

γένειες : 1.

Δημήτριος

Μαλτέζος του

Νικολάου και

της Λάμπρω 2.

Ευάγγελος Γ.

Καραγκούνης –

ηλεκτρολόγος – ηλεκτρικές εγκα-

ταστάσεις - Κομπότι Άρτας.

Στις 27-11-2014 βρέθηκα με την

γυναίκα μου στο Σούπερ Μάρκετ

Μαρινόπουλος, στην Άρτα.

Πήραμε πολλά ψώνια και με πολύ

δυσκολία πηγαίναμε προς το

ταμείο. Μας πλησιάζει ένα παλι-

κάρι ο κ. Μαλτέζος Δημήτριος του

Νικολάου. Δεν τον αναγνώρισα

αμέσως. Με χαμηλή φωνή,

πηγαίο χιούμορ, μειλιχιότητα και

αφάνταστη απλότητα και ανθρω-

πιά αρπάζει το καροτσάκι με τα

ψώνια, το πηγαίνει στο ταμείο,

αδειάζει τα ψώνια και μου λέει:

«με θυμάστε;». Η γυναίκα μου

του λέει : «Ναι. Από την Άνω

Πέτρα του Νίκου και της Λάμπρω

Μαλτέζου». Αμέσως θυμήθηκα

τους γονείς του. Δυο άγιοι άνθρω-

ποι, Αληθινοί άνθρωποι. Στη

συνέχεια παίρνει τα ψώνια και τα

πηγαίνει στο αυτοκίνητό μας. Η

ευγένεια δεν είναι πειθώ, είναι

χάρη που ξεπηδάει, αναβρύζει

μέσα από την καρδιά και πληρο-

φορεί αρρήτως και απορρήτως

ολόκληρο τον άνθρωπο: το σώμα

του, την ψυχή του και τον νου

του.

Το άλλο παλλικάρι, τον Ευάγγελο

Γ. Καραγκούνη, τον πήρα για

έλεγχο των ηλεκτρικών εγκατα-

στάσεων του καφενείου μας. Η

ευγένειά του δεν λέγεται: θείοι και

θείοι μας αποκαλεί από την

ημέρα εκείνη. Μας βρήκε πολλές

φορές στο Κομπότι και στην

Άρτα. Σταματάει και με απέραντο

θαυμασμό μας λέει: καλημέρα

θείοι.

Αυτοί οι αληθινοί άνθρωποι, οι

οικογένειές τους και περισσότερο

οι γονείς τους, αξίζουν απεράντου

θαυμασμού, μεγάλη τιμή και

πολλά-πολλά ΕΥΓΕ. Μπράβο

σας. Πολλά συγχαρητήρια.

Παραδείγματα προς μίμηση. Σας

ευχαριστούμε.

Με τιμή και εκτίμηση μεγάλη

Θωμάς Ε. Πανέτας

Αξ-κός ε.α

Ο Υ Ρ Α Ν Ο Φ Ω Τ Ο
Εσπερινός

1. Κάποια καμπάνα μακρινή γλυκά χτυπάει
μεσ’ στην καρδιά του πονεμένου δειλινού
και η ψυχή μας με τον άνεμο πετάει
στη νοσταλγία του γλυκού Εσπερινού.

2. Οι τελευταίες πληγωμένες ηλιαχτίδες
τ’ άσπρο ξωκκλήσι το φωτίζουν απαλά.
Οι ματωμένες τους ανταύγειες ελπίδες,
που στην καρδιά μας νανουρίζονται γλυκά…

3. Στη σιγαλιά, φτωχά καντήλια αναμμένα,
αχνοφωτίζουν τις εικόνες τις παλιές.
Λίγα λουλούδια του αγρού φρεσκοκομμένα,
δώρα αγάπης, στων Αγίων τις Μορφές.

4. Σαν ένας άγγελος, ουράνια οπτασία,
ο κληρικός σεπτός κινείται στο ιερό.
Και το ξωκκλήσι ειν’ ουράνια πολιτεία,
καθώς δονείται απ’ αγγελικό ψαλμό!

5. Τότε ο άνεμος τον παίρνει στα φτερά Του…
Λες πως κρατάει την ανάσα της η γη…
Ένα μυστήριο τυλίγει στην καρδιά του
κάθε γωνιά της γης και κάθε μια ψυχή.

6. Γλυκά φωτίζουν τις καρδιές ελπίδας ήλιοι.
Ματώνει ο ήλιος και πονά στον ουρανό…
Είναι το άγιο της ευλάβειας το καντήλι
που η φύση άναψε για τον Εσπερινό!

Στης βραδυάς τη
σιγαλιά

1. Τ’ άστρα εκεί στον ουρανό
σαν καντήλια είναι ουράνια αναμμένα!
Στης βραδυάς τη σιγαλιά
θα μιλήσω, Λυτρωτή μου, πια μ’ Εσένα!

2. Πονεμένη η ψυχή,
Στην Εικόνα Σου μπροστά γονατισμένη…
Η φωνή τρεμουλιαστή…
Απ’ τον πόνο είναι Θεέ μου, ραγισμένη…

3. Στην καρδιά μου χαλασμός…
Χίλιες θύελλες ξεσπάνε μανιασμένα…
Στο μυαλό μου ταραχή
και τα λόγια τα φτωχά μου μπερδεμένα…

4. Κάθε βλέμμα Σου και φως!
Κοίταξέ με. Ρίξε φως μεσ’ στην ψυχή μου.
Σαν βιβλίο ανοιχτό
τις πτυχές της θα διαβάσεις, Λυτρωτή μου.

5. Και θα δεις τι λαχταρώ.
Την κραυγή της αγωνίας μου θα νοιώσεις.
Στην θλιμμένη τη σιωπή
την Δική Σου την γαλήνη ας μου δώσεις.

6. Της ψυχής κάθε πληγή
με το Αίμα Σου απόψε θα ξεπλύνω!
Κάθε άγια πεθυμιά
στ’ Άγια Χέρια Σου με πίστη την αφήνω.

«Αγωνίστρια»

( Αυτό το ποίημα αφιερώνεται

στο φίλο μας γιατρό κ. Ηλία

Αναγνωστόπουλο από τα

Τρίκαλα)

1

Ολέ!... Ολέ !...Παναθηναϊκέ

μεγάλε και τρανέ.

Είσαι ομάδα δυνατή,

Ελλάδα Ευρώπη ξακουστή.

2

Π.Α.Ο με λένε στ’ όνομα

και στην Ευρώπη πάω,

να παίξω εκεί ποδόσφαιρο

το άθλημα που αγαπάω.

3

Έρχετ’ ο κόσμος να μας δει

έρχονται και οι φίλοι

να δουν ποδόσφαιρο καλό

που παίζει το τριφύλλι.

4

Παίζουν μπάλα όμορφη

όλα τα παλικάρια,

σουτάρουν τόσο δυνατά

που τρίζουν τα δοκάρια.

5

Παίζουμε στο πρωτάθλη-

μα

με όλες τις ομάδες

κι όλες τις έχουμε για μεζέ

σα νάναι λουκουμάδες.

6

Είμαστε ομάδα νεανική

στα πράσινα ντυμένη,

παίζουμε μπάλα τεχνική

ποτέ μας κουρασμένοι.

7

Όταν θαρθεί ο Ολυμπιακός

μέσα στη Λεωφόρο,

θα φάει τρία τέρματα

που θα του κάνουμε δώρο.

8

Όταν θα πάμε εμείς στον

Πειραιά

μές’ τον Ολυμπιακό,

θα παίξουμε ντέρμπυ όμορ-

φο,

σαν οικογενειακό.

9

Σας βλέπουμε στο Νόβα

σπορτ

να παίζετε ωραία

και μεις να πίνουμε καφέ,

να κάνουμε παρέα.

10

Μήνυμα προς την Ε.Π.Ο:

σταματήστε στα γήπεδα τη

βία

για να γυρίσει ο κόσμος

μας,

νάρχεται χωρίς καμιά

φοβία.

11

Γκρεμίστε την παράγγα

που έχουν οι μεγάλοι.

Προς όφελος αυτών,

άδικα πληρώνουν άλλοι.

Β. Σιάκας

Γη και Ουρανός

Π α ν α θ η ν α ϊ κ ό ς

Πρώτη Πανελλαδικά η θεοδώρα Βαρέλη

Με ιδιαίτερη τιμή και λαμπρότητα

γιορτάστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου

στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής η

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ.

Το παρόν έδωσε και η μικρή

μαθήτρια της ΣΤ΄ τάξης του δημο-

τικού σχολείου Κομποτίου-Άρτας

(τώρα Α΄Γυμνασίου) ΘΕΟΔΩΡΑ

ΒΑΡΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ που

συμμετείχε στην μαθητική ολυ-

μπιάδα έκθεσης με θέμα την

Εθνο-ευεργεσία  με αφορμή την

συμπλήρωση των 200 χρόνων

από την ίδρυση της Φιλικής

Εταιρείας, παίρνοντας την πρώτη

θέση πανελλαδικά.

Επίσης παρόντες ήταν και ο

Υφυπουργός Παιδείας Κος ΣΤΥ-

ΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ καθώς και ο

βουλευτής Άρτας ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ.

Την απονομή αριστείων στην

μικρή μαθήτρια από το Κομπότι

έκανε ο υφυπουργός παιδείας κος

ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ο οποίος στον σύντο-

μο χαιρετισμό του δήλωσε. “Με

ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι  εδώ

απόψε σε αυτήν την αίθουσα για

να τιμήσω την μαθήτρια  της ΣΤ

τάξης ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΡΕΛΗ από

το Κομπότι της ΑΡΤΑΣ γενέτειρα

ενός από του ιδρυτές της Φιλικής

Εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ.

Αισθάνομε υπερήφανος που μια

μαθήτρια από την Ήπειρο ,την

Άρτα, από το Κομπότι βρίσκεται

σε αυτήν εδώ την αίθουσα για να

τιμηθεί,Εμείς σαν Ηπειρώτες αλλά

και σαν Αρτινούς μας κάνει όλους

υπερήφανους”. Και  ο κ. ΣΤΥΛΙΟΣ

καταλήγει: “Θεοδώρα συγχαρητή-

ρια,  καλή πρόοδο στο σχολείο,

συγχαρητήρια στους γονείς σου

και να τα έχεις στη ζωή έτσι όπως

τα θέλεις”.

Στη συνέχει το λόγο πήρε ο

κος ΓΚΟΚΑΣ ο οποίος είπε. “Με

ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι εδώ

απόψε για να τιμήσω την μικρή

μαθήτρια από το Κομπότι της

Άρτας, γενέτειρας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΚΟΥΦΑ. Η μικρή αυτή μαθήτρια

κάνει όλους εμάς υπερήφανους,

εμάς τους Αρτινούς στην καταγω-

γή, γι’αυτό είναι ένας λόγος παρα-

πάνω που βρισκόμαστε εδώ

απόψε για να την τιμήσουμε”.  

Η Θεοδώρα Βαρέλη βραβεύ-

τηκε επίσης από τον σύλλογο

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΑΣ σε ειδική

εκδήλωση που έγινε για τα 200

χρόνια από την ίδρυση της <<

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ >> στην

αίθουσα ΔΙΩΝΗ. Βραβεύτηκε

ακόμα από τον πολιτιστικό σύλλο-

γο Κομποτίου,και ανήμερα της

πρωτοχρονιάς και  από τον

Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ.

Βασίλειο Ψαθά,  στο κτίριο της

Περιφέρειακής Ενότητας Άρτας. 

Ο κ. Στύλιος Βραβεύει

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ

Μέσα από τα μάτια μου τα παλιά

καφενεία

σκορπάνε τις σκέψεις μου στο

Φωτεινό

μαγεύει την ψυχή μου το ταξίδι στην ιστορία

από αρώματα νοσταλγίας πιο παλιά στο χωριό.

Ζωγράφισα στη μνήμη μου και κάθε Κυριακή θυμά-

μαι

γονείς, παππούδες, γιαγιάδες να μας παίρνουν απ'

το χέρι

κόκκινο λουκούμι και βανίλια βερεσέ μας κερνάνε

γύρω-γύρω στη σόμπα να ακούσουμε κάποιο καλό

χαμπέρι.

Το καφεδάκι στο μπρίκι και στη χόβολη την ζεστή

η μυρωδιά του έφτανε μέχρι τον Αμβρακικό,

έξω η πλατεία ατέλειωτα να βυζαίνει τη βροχή

με τα κοριτσόπουλα να καθρεπτίζονται στο νερό.

Στα σοκάκια του χωριού γύρω από τα καφενεία

πολλά βλέπω μπροστά μου και ακούω πολλές

φορές

κέντησα στο μυαλό μου σοφά λόγια και αστεία

κι ας ήταν άλλα χρόνια θλιμμένα με άλλες συμπερι-

φορές.

Βλέποντας τώρα με τα μάτια μου τους επτά λόφους

που είναι ριζωμένο το  μαγευτικό Φωτεινό

στέρεψαν πάρα πολλά από τότε, δεν στέρεψαν οι

συγκινήσεις

μπορεί τα όνειρα να μας έδιωξαν έχουμε όμως τις

αναμνήσεις.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί

να παρακολουθήσει την θρη-

σκευτική εκπομπή «Η κρυσταλ-
λόδροση πηγή», που αναφέρε-

ται στο Ευαγγέλιο κάθε

Κυριακής.

 Εκπέμπεται στα FM από

τους ραδιοφωνικούς σταθμούς:

1. «Αμβρακία», της Δημοτικής

Ραδιοφωνίας, κάθε Κυριακή,

αρχή της συχνότητας 94, ώρα 7-

8 π.μ.,

2. «Ράδιο Άρτα», κάθε

Κυριακή, στην αρχή της συχνό-

τητας 101,5, σε ώρα που θα

καθορίζεται κατά περίπτωση,

3. «Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης»,

κάθε Κυριακή, στην αρχή της

συχνότητας 106,6, σε ώρα που

θα καθορίζεται κατά περίπτωση.


