
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.Γιούρομπάνκ:  

GR7402630590000110100006839
Εξωτερικό: BIC: ERBKGRAA - felekis

Alexandros.

2. Φωτεινό. Καφέ “Έφη”.

3. Κομπότι: Περίπτερο Ηλία Οικονό-

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

νιζέλου 5.   Πλ. Κιλκίς.

Τα κείμενα  μέχρι 30 κάθε ζυγού μήνα, ενυ-

πόγραφα.

Ελάχιστο κόστος δημοσίευσης: 20 € = τυ-

πογραφείο, άλλα.

Μικρή η προσέλευση αλλά μεγάλες οι

εξελίξεις στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

των Απανταχού Φωτεινιωτών, που έγινε στις 17

Απριλίου στον χώρο του Μουσείου.

Πρόεδρος της συνέλευσης ήταν ο Θο-

δωρής Φελέκης ενώ υπήρξε ανέλπιστη προσέ-

λευση και από το Τμήμα Νέων του χωριού.

Το βασικό θέμα προς συζήτηση ήταν φυ-

σικά το οικονομικό, για το οποίο ακούστηκαν

αρκετές και διαφορετικές απόψεις.

Η αρχική πρόταση ήρθε από την Γραμ-

ματέα, Μαλτέζου Νάντια. Για όσους δεν γνωρί-

ζουν, μέχρι τώρα το ταμείο ήταν χωρισμένο σε

επιτροπές ή τμήματα, πχ. επιτροπή εφημερί-

δας, Τμήμα Νέων κτλ. 

Η πρόταση λοιπόν, ήταν η ένωση όλων

των ταμείων με το κεντρικό αφού δεν είναι δυ-

νατόν να υπάρχει διάσπαση διότι έτσι δεν επι-

τυγχάνεται ούτε ο έγκυρος και εύκολος έλεγχος

αλλά ούτε και η διαφάνεια, που είναι ένα πολύ

βασικό θέμα.  Η πρόταση αυτή έχει μπει ήδη σε

“σειρά” με το άνοιγμα νέου λογαριασμού στο

ονομα του Συλλόγου και συγκέντρωση όλων

των χρημάτων στον λογαριασμό αυτόν, ώστε

στην επόμενη Γενική Συνέλευση να υπάρχει ξε-

κάθαρη εικόνα εσόδων - εξόδων καθώς και του

συνολικού ποσού που υπάρχει.

Το επόμενο σημαντικό θέμα έθεσε ο Αν-

τιπρόεδρος Γιάννης Τριαντάφυλλος και αφορά

την εθελοντική εργασία και την πληρωμή των

μελών και ειδικά του Δ.Σ. για διάφορες εργα-

σίες.Τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει

ο εθελοντισμός μεσα στον Σύλλογο ώστε να

προσεγγίσουμε περισσότερα μέλη και να μην

υπάρχουν υπόνοιες ότι τα μέλη κάνουν κατά-

χρηση των χρημάτων του Συλλόγου. Ο πρό-

εδρος της συνέλευσης Θ. Φελέκης έθεσε την

πρόταση σε ψηφοφορία και αποφασίστηκε, με

μόνο δύο ψήφους κατά (πρόεδρος Φελέκης Α.

και ταμίας Βαρδής Γ.) ότι μέχρι την επόμενη Γε-

νική Συνέλευση θα υπάρξει παύση πληρωμών

και συγκεκριμένα: “δεν θα υπάρχει υποχρέωση

καταβολής χρημάτων στα μέλη του Συλλόγου

για τις εργασίες του μέχρι την επόμενη Γενική

Συνέλευση”.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και οι προτά-

σεις των Νέων και συγκεκριμένα του Χρήστου

Φελέκη σχετικά με τα Φωτεινιώτικα. Πρότεινε

να αρχίσουμε ξανά τον θεσμό αυτόν που για

τόσα χρόνια είχε μεγάλη συγκέντρωση κόσμου

στον χωριό μας από Φωτεινιώτες και όχι μόνο

και δυστυχώς  έχει χρόνια να γίνει. Αναφέρθη-

καν τα προβλήματα διοργάνωσης από τον Σύλ-

λογο αλλά και τα προβλήματα της ανάθεσης σε

τρίτους. Θετική ήταν βέβαια η πρότασή του να

βοηθήσουν και οι Νέοι εθελοντικά και να συ-

νεργαστούμε για την πραγματοποίηση της εκ-

δήλωσης. 

Σίγουρα είναι δύσκολο να συμβεί κάτι

τέτοιο φέτος, αφού έχει περάσει ήδη ο καιρός,

είναι όμως μια πολύ καλή σκέψη που πρέπει να

συζητήσουμε σοβαρά αν δεν θέλουμε ο Σύλλο-

γος να αδρανοποιηθεί εντελώς,

Ο κόσμος για να πληρώσει συνδρομές

έχει ανάγκη να δει έργο και ενδιαφέρον. Σί-

γουρα είναι ένα μεγάλο κομμάτι του Συλλόγου

η εφημερίδα αλλά από μόνη της δεν αρκεί για

να πούμε ότι ο Σύλλογος δεν βρίσκεται σε

αδράνεια. Η αδράνεια και η αδιαφάνεια σιγά -

σιγά θα φέρει το τέλος όσο και αν δεν θέλουμε

να το δούμε. Γι’αυτό ο Σύλλογος δεν έχει

ανάγκη μόνο από συνδρομές αλλά και για νέα

άτομα που έχουν την διάθεση και την όρεξη να

ασχοληθούν σοβαρά και να μην μένουν στα

λόγια. 

Περιμένουμε λοιπόν μεγαλύτερη προ-

σέλευση κόσμου στην επόμενη Γενική Συνέ-

λευση, που αναμένεται να γίνει Αύγουστο ή

Σεπτέμβριο (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση)

ώστε να λύσουμε όλοι μαζί τα προβλήματα που

έχουν προκύψει.

Νάντια Μαλτέζου 
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~ Η Γενοκτονία των

Ποντίων:

Ένα εκλεκτό τμήμα του

Ελληνισμού ζούσε στα βό-

ρεια της Μικράς Ασίας,

στην περιοχή του Πόντου,

μετά τη διάλυση της Βυζαν-

τινής Αυτοκρατορίας. Η

άλωση της Τραπεζούντας

το 1461 από τους Οθωμα-

νές δεν τους αλλοίωσε το

φρόνημα και την ελληνική

τους συνείδηση, παρότι

ζούσαν αποκομμένοι από

τον εθνικό κορμό. Μπορεί

να αποτελούσαν μειονό-

τητα -το 40% του πληθυ-

σμού, αλλά γρήγορα

κυριάρχησαν στην οικονο-

μική ζωή της περιοχής, ζών-

τας κυρίως στα αστικά

κέντρα.

Η οικονομική τους

ανάκαμψη συνδυάστηκε με

τη δημογραφική και την

πνευματική τους άνοδο. Το

1865 οι Έλληνες του Πόν-

του ανέρχονταν σε 265.000

ψυχές, το 1880 σε 330.000

και στις αρχές του 20ου

αιώνα άγγιζαν τις 700.000.

Το 1860 υπήρχαν 100 σχο-

λεία στον Πόντο, ενώ το

1919 υπολογίζονται σε

1401, ανάμεσά τους και το

περίφημο Φροντιστήριο

της Τραπεζούντας. Εκτός

από σχολεία διέθεταν τυ-

πογραφεία, περιοδικά,

εφημερίδες, λέσχες και θέ-

ατρα, που τόνιζαν το

υψηλό τους πνευματικό

επίπεδο.

Το 1908 ήταν μια χρο-

νιά - ορόσημο για τους

λαούς της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας. Τη χρονιά

αυτή εκδηλώθηκε και επι-

κράτησε το κίνημα των Νε-

ότουρκων, που έθεσε στον

περιθώριο τον Σουλτάνο.

Πολλές ήταν οι ελπίδες που

επενδύθηκαν στους νεα-

ρούς στρατιωτικούς για με-

ταρρυθμίσεις στο

εσωτερικό της θνήσκουσας

Αυτοκρατορίας.

Σύντομα, όμως, οι ελ-

πίδες τους διαψεύστηκαν.

Οι Νεότουρκοι έδειξαν το

σκληρό εθνικιστικό τους

πρόσωπο, εκπονώντας ένα

σχέδιο διωγμού των χρι-

στιανικών πληθυσμών και

εκτουρκισμού της περιο-

χής, επωφελούμενοι της

εμπλοκής των ευρωπαϊκών

κρατών στο Α' Παγκόσμιο

Πόλεμο. Το ελληνικό κρά-

τος, απασχολημένο με το

«Κρητικό Ζήτημα», δεν είχε

τη διάθεση να ανοίξει ένα

ακόμη μέτωπο με την Τουρ-

κία.

Οι Τούρκοι με πρό-

σχημα την «ασφάλεια του

κράτους» εκτοπίζουν ένα

μεγάλο μέρος του ελληνι-

κού πληθυσμού στην αφι-

λόξενη μικρασιατική

ενδοχώρα, μέσω των λεγό-

μενων «ταγμάτων εργα-

σίας» («Αμελέ

Ταμπουρού»). Στα «Τάγ-

ματα Εργασίας» αναγκά-

ζονταν να υπηρετούν οι άν-

δρες που δεν κατατάσσον-

ταν στο στρατό. Δούλευαν

σε λατομεία, ορυχεία και

στη διάνοιξη δρόμων, κάτω

από εξοντωτικές συνθήκες.

Οι περισσότεροι πέθαιναν

από πείνα, κακουχίες και

αρρώστιες.

Αντιδρώντας στην κα-

ταπίεση των Τούρκων, τις

δολοφονίες, τις εξορίες και

τις πυρπολήσεις των χω-

ριών τους, οι Ελληνοπόν-

τιοι, όπως και οι Αρμένιοι,

ανέβηκαν αντάρτες στα

βουνά για να περισώσουν

ό,τι ήταν δυνατόν. Μετά τη

Γενοκτονία των Αρμενίων

το 1916, οι τούρκοι εθνικι-

στές υπό τον Μουσταφά

Κεμάλ είχαν πλέον όλο το

πεδίο ανοιχτό μπροστά

τους για να εξολοθρεύσουν

τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι

δεν κατάφερε ο Σουλτάνος

σε 5 αιώνες το πέτυχε ο

Κεμάλ σε 5 χρόνια!

Το 1919 οι Έλληνες

μαζί με τους Αρμένιους και

την πρόσκαιρη υποστήριξη

της κυβέρνησης Βενιζέλου

προσπάθησαν να δημιουρ-

γήσουν ένα αυτόνομο ελ-

ληνοαρμενικό κράτος. Το

σχέδιο αυτό ματαιώθηκε

από τους Τούρκους, οι

οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το

γεγονός για να προχωρή-

σουν στην «τελική λύση».

Στις 19 Μαΐου 1919 ο

Μουσταφά Κεμάλ αποβι-

βάζεται στη Σαμψούντα για

να ξεκινήσει τη δεύτερη και

πιο άγρια φάση της Ποντια-

κής Γενοκτονίας, υπό την

καθοδήγηση των γερμανών

και σοβιετικών συμβούλων

του. Μέχρι τη Μικρασια-

τική Καταστροφή το 1922

οι Ελληνοπόντιοι που έχα-

σαν τη ζωή τους ξεπέρασαν

τους 200.000, ενώ κάποιοι

ιστορικοί ανεβάζουν τον

αριθμό τους στις 350.000.

Όσοι γλίτωσαν από το

τουρκικό σπαθί κατέφυγαν

ως πρόσφυγες στη Νότια

Ρωσία, ενώ γύρω στις

400.000 ήλθαν στην Ελ-

λάδα. Με τις γνώσεις και το

έργο τους συνεισέφεραν τα

μέγιστα στην ανόρθωση

του καθημαγμένου εκείνη

την εποχή ελληνικού κρά-

τους και άλλαξαν τις πλη-

θυσμιακές ισορροπίες στη

Βόρειο Ελλάδα.

Με αρκετή, ομολογου-

μένως, καθυστέρηση, η

Βουλή των Ελλήνων ψή-

φισε ομόφωνα στις 24 Φε-

βρουαρίου 1994 την

ανακήρυξη της 19ης Μαΐου

ως Ημέρα Μνήμης για τη

Γενοκτονία του Ποντιακού

Ελληνισμού

πηγή :

www.sansimera.gr
Περιοδική Έκδοση του

Συλλόγου των Απανταχού
Φωτεινιωτών Άρτας

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Μάρτιος - ΑπρίλιοςΦΩΤΕΙΝΟ

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)

O Δήμος Ν. Σκουφά για τα παιδιά
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα “Τρέφομαι υγιεινά, ζω καλά” που διεξήχθη

στις 03/04/2017, ημέρα Δευτέρα, στο ξενοδοχείο Βυζαντινό με θέμα: «Παιδική Διατροφή και

Ανάπτυξη» με τη συμμετοχή της Δ’, Ε΄ και  ΣΤ’ Δημοτικού όλων των δημοτικών σχολείων του

Δήμου.

Τις θερμές μας ευχαριστίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Άρτας, στον Ιατρικό Σύλλογο

Άρτας , στη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος και στους χορηγούς μας (ΒΙΚΗ Α.Ε., κρέατα Γιολδά-

σης, Chef club, κοτόπουλα Άρτας, Ρίζος, Κολιός )για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ευχαρι-

στούμε επίσης τον επίτιμο πρόεδρο Αρχιμαγείρων Ελλάδος και υπεύθυνο γραφείων

Περιφέρειας Ηπείρου κ. Τόλη Αναστάσιο για την ομιλία του στους μαθητές σχετικά με τη

σωστή διατροφή στην παιδική ηλικία, τους executive chef: κ. Δότσιο Αδαμάντιο, κ. Γιάννη Μα-

νίκα και κ. Βρεττό Αθανάσιο καθώς επίσης τους δύο ιατρούς: τον γαστρεντερολόγο κ. Μάλλιο

Γεώργιο και τον καρδιολόγο κ. Σιλιόγκα Γεώργιο οι οποίοι προσέγγισαν τους μαθητές με ιδιαί-

τερη ευαισθησία.

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά είναι πάντα στο πλευρό των μαθητών και υπόσχεται να συνεχί-

σει να διοργανώνει ανάλογες δράσεις που μοναδικό στόχο έχουν τη σωστή ενημέρωση και

ψυχαγωγία τους.

(Από Δελτίο Τύπου του Δήμου)

"19 Μαϊου - Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου"
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Ο Γιώργος Παπαγεωργίου γεννήθηκε το

1950 στην άρτα και ήταν γιατρός. Διετέλεσε

βουλευτής άρτας με τη Νέα Δημοκρατία από το

1989 ως το 2009, και χρημάτισε υφυπουργός

υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το

2004 ως το 2009, καθ’ όλη τη διάρκεια της κυ-

βέρνησης Κώστα Καραμανλή.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα

συλλυπητήριά του μέσω της παρακάτω δήλωσης:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια του πρώην βου-

λευτή και υπουργού των Κυβερνήσεων της παράταξής μας, Γιώργου Παπα-

γεωργίου.

Τόσο ως γιατρός όσο και ως πολιτικός, υπηρέτησε με ήθος και ανιδιοτέ-

λεια τον ευαίσθητο χώρο της υγείας.

Πρόσφερε πολλά στο δημόσιο βίο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την

άρτα.

Στους οικείους του εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλη-

ρώθηκε η διεθνής έκθεση

«Πανηπειρωτική 2017» η

οποία πραγματοποιήθηκε στις

εγκαταστάσεις του Πανηπει-

ρωτικού Σταδίου στα Ιωάννινα

από τις 10 έως 14 Μαϊου. Η

«Πανηπειρωτική» διοργανώ-

νεται ετησίως από την εται-

ρεία “ΚΥΚΛΟΣ” και

διενεργείται υπό την αιγίδα

της Περιφέρειας Ηπείρου, του

Δήμου Ιωαννιτών και του

Δήμου Ζίτσας.

Η διεθνής αυτή έκθεση η

οποία προσελκύει κάθε

χρόνο 60.000 έως και 70.000

άτομα, έχει ως κύριο μέ-

λημα την προβολή των πα-

ραδοσιακών τοπικών

προϊόντων και την προ-

ώθηση του τοπικού στοι-

χείου κάθε Νομού, με σκοπό

αυτοί να γίνουν ελκυστικοί σε

ελληνικό αλλά και διεθνές επί-

πεδο.

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά

συμμετείχε για δεύτερη συνε-

χόμενη χρονιά στην «Πανηπει-

ρωτική 2017» με ανεξάρτητο

εκθεσιακό περίπτερο το οποίο

είχε μεγάλη επισκεψιμότητα.

Ευχαριστούμε όλους τους εκθέ-

τες που συμμετείχαν στην έκ-

θεση και μας διέθεσαν τα

προϊόντα τους για την προβολή

του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Ευστάθιος Γιαννούλης
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«Πανηπειρωτική 2017» 

Η ευχή

Τα βάσανα της ζωής μας είναι χιλιάδες

Τα όνειρά μας στο σκοτάδι αναμμένες   λαμπάδες 

Τρεμοσβήνει το φως τους κι εμείς περπατάμε

Χιλιάδες σκέψεις στο μυαλό μας περνάνε

Πως θα μπορέσουμε στη ζωή να σταθούμε

Στις τόσες δοκιμασίες ν΄ αντισταθούμε

Με τι προσόντα θα διακριθούμε

Κι αν όλα αυτά επιτευχθούνε

Αλήθεια θα μπορέσουμε να σωθούμε;

Τι θα γίνει με τα ναρκωτικά

Με τους πολέμους την πείνα τα πυρηνικά

Πότε θα ’ρθει η ποθητή στιγμή 

Που θα μονιάσουν όλοι της γης οι λαοί

Αμέτρητοι αλήθεια οι προβληματισμοί

Δύσκολοι για τα παιδιά μας οι σημερινοί καιροί

Ας ευχηθούμε να ΄ναι αρκετό το κερί

Να μη σβήσουν τα όνειρα ποτέ στη ζωή

Μήπως κι έρθει εκείνη η ποθητή στιγμή

Που θα αλλάξει επιτέλους η ζωή

(Από την ποιητική συλλογή του δάσκαλου Χρήστου 

Απ. Κασσελούρη «ονειροβάτες της ζωής»)

Η χρονική διάρκεια της

ταινίας μας 

Το animation είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Αρκεί να σκε-

φτούμε ότι για την κίνηση ενός δευτερολέπτου απαιτούνται 24 φω-

τογραφίες. Αυτό στο animation μεταφράζεται σε 6-20 σχέδια

περίπτωση των κινουμένων σχεδίων ή φωτο-

γραφίες θέσεων συνεχόμενης κίνησης τρισ-

διάστατων τεχνικών αντίστοιχα. Επιπλέον μια

ταινία animation θα ήταν καλό να μπορεί να

ανεβεί εύκολα σε μια ιστοσελίδα ή σε κάποιο

διαδυκτιακό τόπο  προβολής ταινιών.  

Ένα καλό όριο χρόνου που προκύπτει

τόσο από την ιδιαιτερότητα της τεχνικής του animation όσο και από

τις προδιαγραφές  των φεστιβάλ μικρού μήκους και των διαδυκτια-

κών τόπων προβολής ταινιών είναι ταινίες μέχρι 7 λεπτά.

Πώς όμως μπορούμε να ελέγξουμε το χρόνο του σεναρίου μας,

ώστε να μην παρασυρθούμε στην δημιουργία πολύπλοκων ταινιών

που δύσκολά θα πραγματοποιηθούν?

Στην συνέχεια θα  παραθέσουμε τρεις  παραμέτρους που συμ-

βάλουν στον έλεγχο του χρόνου από πριν, όπως προέκυψαν από την

βιβλιογραφική ανασκόπηση και την συζήτηση με έμπειρους δημι-

ουργούς ταινιών μικρού μήκους

(Από το βιβλίο του Σπύρου Θ. Σιάκα: Animation με κούκλες)
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Γάμος … «τω καιρώ εκείνω» ! 
Ο γάμος αποτελούσε

πάντοτε  μεγάλο γεγονός

για το χωριό. Όλοι οι κάτοι-

κοι ήταν καλεσμένοι, άλλοι

ως  συγγενείς και άλλοι ως

φίλοι, ενώ  η συμμετοχή

ήταν «συν γυναιξί και τέ-

κνοις». 

Ο γάμος όμως απαι-

τούσε έξοδα, τα οποία

πολλές φορές  ήταν δυσβά-

στακτα  για τις οικογένειες

των νέων που θα έρχονταν

«εις γάμου κοινωνίαν».

Αυτό το γνώριζαν πολύ

καλά οι καλεσμένοι,  γι’

αυτό και   δεν παρευρί-

σκονταν με άδεια χέρια,

αλλά  συμμετείχαν  στην

κοινή χαρά   ανάλογα με

την οικονομική τους  δυνα-

τότητα. 

Βέβαια, οι οικογένειες

που συμπεθέριαζαν  έκα-

ναν το «κουμάντο» τους,

αλλά αυτό από μόνο του

συνήθως δεν αρκούσε.

Έτσι, οι καλεσμένοι έστελ-

ναν μια ή δυο ημέρες πριν

το γάμο τα δώρα τους, που

κατά κανόνα σχετίζονταν με

την προετοιμασία του γα-

μήλιου τραπεζιού.  Τα

δώρα  ήταν συνήθως ψωμί,

πίτες και κρασί. 

Υπήρχαν όμως και οι

εύπορες οικογένειες. Αυτές

έστελναν επιπλέον και

κρέας. Η ποσότητα συζητιό-

ταν  για αρκετό καιρό στο

χωριό, όπου έλεγαν: «Ο

μπάρμπα…πήγε στο γάμο

του…ένα ολόκληρο κατσίκι

ή  στο  γάμο της…η οικογέ-

νεια του μπάρμπα…έστειλε

ένα αρνί που ήταν σκέτο

κριάρι»! Υπήρχαν όμως και

εκείνοι οι οποίοι αν και

είχαν τον τρόπο τους, δεν

ήταν και τόσο σπάταλοι.

Αυτοί έστελναν  μια, δυο ή

ακόμη και τρεις οκάδες

κρέας. Συνήθως επρόκειτο

για το κρέας κάποιας

«στέρφας» γίδας ή γέρικης

προβατίνας που βρίσκον-

ταν στα τελευταία τους. 

Τα φαγητά τα μαγεί-

ρευαν  μέσα σε μεγάλα κα-

ζάνια. Δεν ήταν δε λίγες οι

φορές που ένας  γάμος κα-

τέληγε σε τραγωδία. Αυτό

συνέβαινε,  όταν τα χάλκινα

καζάνια ήταν «αγάνωτα». Η

δηλητηρίαση ήταν τότε

αναπόφευκτη και πολλοί

από τους  καλεσμένους  δεν

προλάβαιναν να πηγαίνουν

για την… «ανάγκη» τους,

ενώ οι βαρύτερες περιπτώ-

σεις κατέληγαν ακόμη και

στο νοσοκομείο.

Στο χωριό την παρα-

σκευή των φαγητών  του

γαμήλιου τραπεζιού ανα-

λάμβανε πάντοτε ο

μπάρμπα-Χρήστος. Όταν

υπηρετούσε το στρατιωτικό

του υπήρξε βοηθός του μά-

γειρα και είχε μάθει   πολλά

πράγματα. Βέβαια στην

αρχή της «καριέρας» του

έκαψε κάμποσα  φαγητά,

αλλά σιγά-σιγά έμαθε να

μαγειρεύει. Εξάλλου κανέ-

νας δεν γεννιέται γνωρίζον-

τας  μια τέχνη. Τη μαθαίνει

με τα χρόνια και ο

μπάρμπα-Χρήστος τελικά

την έμαθε καλά. 

Ήταν περιζήτητος.

Μέχρι και σε γάμους που

γίνονταν σε άλλα χωριά τον

ζητούσαν. Όπου γάμος και

χαρά και ο μπάρμπα-Χρή-

στος από … κοντά!  Μόνος

του τεμάχιζε το κρέας  και

μόνος του κανόνιζε την πο-

σότητα των υλικών. Γνώριζε

τις  αναλογίες «απ’ έξω και

ανακατωτά» και έλεγε με

στόμφο: «Για τόσες οκάδες

κρέας χρειάζονται τόσες

οκάδες πατάτες, ρύζι, κρεμ-

μύδια ή μακαρόνια και

αναλογεί τόσο νερό». Το

αλάτι το κανόνιζε σύμφωνα

με τα δικά του γούστα. Η

αλήθεια είναι ότι  το «τσί-

παγε» λιγάκι,  για να είναι

το φαϊ  πικάντικο και να

«τραβάει» πιο πολύ κρασί!

Είχε για βοηθούς δυο

άνδρες, οι οποίοι έκαναν

τις δουλειές που εκείνος

δεν μπορούσε ή δεν επιτρέ-

πονταν ως…αρχιμάγειρας

να κάνει. Έπλεναν τα καζά-

νια, άναβαν τις φωτιές,

κουβαλούσαν το νερό  και

γενικά απασχολούνταν με

οτιδήποτε απαιτούσε  γερά

μπράτσα. 

Ο γάμος του Νίκου και

της Άννας συζητιόταν από

καιρό. Θα τελούνταν την τε-

λευταία Κυριακή του Αυ-

γούστου και όλο το χωριό

ήταν καλεσμένο. Οι οικογέ-

νειες που θα συμπεθέρια-

ζαν ήταν από τις

πλουσιότερες της περιοχής

και το φαγοπότι θα κρα-

τούσε, τουλάχιστον,  δυο

μερόνυχτα. Θα υπήρχαν και

όργανα  για να χορέψουν οι

καλεσμένοι. Ο κλαριτζής

ήταν ο καλύτερος της πε-

ριοχής  και η «κουμπανία»

του δεν είχε το ταίρι της. 

Ο μπάρμπα-Χρήστος

από την αρχή του μήνα

έκανε το «κουμάντο» του.

Θα χρειαζόταν πολλά καζά-

νια,  τόσα  που δεν υπήρ-

χαν στο χωριό. Γι’αυτό και

ζήτησε ενισχύσεις από έναν

«γυρολόγο» ξάδερφό του.

Αυτός είχε  γνωστούς στα

διπλανά χωριά, οι οποίοι

δεν αρνήθηκαν να διευκο-

λύνουν την κατάσταση. Οι

βοηθοί του από το Σάββατο

το πρωί έπιασαν δουλειά.

Έπλυναν τα καζάνια, αφού

προηγουμένως εκέινος τα

ήλεγξε αν ήταν καλά «γα-

νωμένα», ετοίμασαν τα

ξύλα για τις φωτιές, κουβά-

λησαν αρκετό νερό και πε-

ρίμεναν το απόγευμα. Τότε

θα καθάριζαν τις πατάτες,

τα  κρεμμύδια  για το στι-

φάδο και υπό την επίβλεψή

του θα κομμάτιαζαν το

κρέας. Οι μερίδες  θα

έπρεπε  να είναι, πάνω-

κάτω  ίδιες  σε μέγεθος, για

να μην υπάρξουν σχόλια.

Νωρίς το απόγευμα

όλα ήταν έτοιμα. Στη μάν-

τρα του διπλανού σπιτιού

βρίσκονταν τα καζάνια

αραδιασμένα και τοποθε-

τημένα πάνω σε μεγάλες

«πυροστιές». Απόμεινε

μόνο το άναμμα των φω-

τιών, για να αρχίσει το μα-

γείρεμα. Ο

μπάρμπα-Χρήστος  γυρό-

φερνε  με μια  τεράστια

κουτάλα στο χέρι. Με αυτή

θα ανακάτωνε  το φαϊ, ενώ

με άλλες μικρότερες θα δο-

κίμαζε το γευστικό αποτέ-

λεσμα της δουλειάς του.

Κοντά στη μια ντουζίνα

σκυλιά παρακολουθούσαν

από μακριά. Είχαν μυριστεί

το φαγητό και περίμεναν

τον «μεζέ» τους. Οπωσδή-

ποτε κάποιο κομμάτι κρέας

θα περίσσευε και γι’ αυτά.

Στο γάμο κανένας δεν μένει

νηστικός. Σε απόσταση

ασφάλειας από τα σκυλιά

βρίσκονταν  οι γάτες. Περί-

μεναν και αυτές  το μερτικό

τους. Ήταν περισσότερες

από είκοσι και  νιαούριζαν

εκνευριστικά με επικίνδυ-

νες διαθέσεις. Ο μπάρμπα-

Χρήστος έστειλε έναν από

τους βοηθούς και τις

έδιωξε. Εκείνες όμως μετά

από λίγο ξαναγύρισαν.

Είχε σουρυπώσει  για

τα καλά και οι οργανοπαί-

χτες  δοκίμαζαν τα «κλαμ-

πατίικανά» τους. Οι

καλεσμένοι  έπιασαν τις θέ-

σεις τους  και συζητούσαν

για τον γάμο που θα γινό-

ταν την άλλη ημέρα το από-

γευμα. 

Οι γονείς του γαμπρού

δεν κάθονταν καθόλου. Γυ-

ρόφερναν τα  τραπέζια  για

να δουν αν εξυπηρετούν-

ταν όλοι. Ήθελαν ο γάμος

του γιού τους, να αφήσει

ιστορία στην περιοχή.

Πρόσωπα από την

πλευρά της  νύφης δεν

υπήρχαν στο τραπέζι. Το

έθιμο δεν το επέτρεπε. Το

κοινό τραπέζι  των οικογε-

νειών που  συμπεθέριαζαν

θα γινόταν το βράδυ της

Κυριακής και θα διαρκούσε

μέχρι το πρωί  της Δευτέ-

ρας.

Ο μπάρμπα-Χρήστος

άφησε προς στιγμή το

«πόστο» του  και πήγε  να

πει στον πατέρα του γαμ-

πρού ότι όλα ήταν έτοιμα.

Δεν άργησε παραπάνω από

πέντε λεπτά, τα οποία  ήταν

ωστόσο αρκετά  για να γίνει

το κακό.

Όταν επέστρεψε δεν

πίστευε στα μάτια του. Ένα

καζάνι ήταν αναποδογυρι-

σμένο, το περιεχόμενό του

χυμένο καταγής και τα σκυ-

λιά  τσακώνονταν δίπλα

του. Ο καυγάς τους ήταν

άγριος και  το καθένα προ-

σπαθούσε να καταβροχθί-

σει το μεγαλύτερο κομμάτι

κρέας! 

Ο μπάρμπα-Χρήστος

παρά λίγο να πάθει «ταμ-

πλά». Τέτοιο πράγμα   δεν

του  είχε  συμβεί ποτέ. Πού

ακούστηκε να του φάνε τα

σκυλιά  το κρέας που προ-

οριζόταν για τον γάμο! Αν

αυτό μαθευόταν,  δεν  θα

τπήρχε τόπος να κρυφτεί!

Κοίταξε γύρω του. Οι  βοη-

θοί είχαν εξαφανισθεί. Γι’

αυτό άλλωστε έγινε ό, τι

έγινε. Φαίνεται ότι κάπου

θα τρύπωσαν και  κρασόπι-

ναν!  Με αυτούς θα ασχο-

λιόταν  αργότερα. Τώρα

όμως τι γινόταν; 

Αντέδρασε αμέσως

και χρησιμοποιώντας την

κουτάλα για ρόπαλο όρ-

μησε προς τα σκυλιά.Χτυ-

πούσε σαν λυσσασμένος

δεξιά και αριστερά. Η οργή

που τον κατείχε δεκαπλα-

γειρα. 

η συνέχεια στη σελ 6
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Η παλιά ονο-
μασία του χω-
ριού μας,
όπως τουλά-
χιστον αυτή
είναι καταγε-
γραμμένη στα
διάφορα
ιστορικά βι-
βλία, που σώ-
ζονται μέχρι
σήμερα, ήταν
«Χώσιανα».
Το όνομα
όμως αυτό
δεν υπάρχει
και δεν ανευ-
ρίσκεται σε
κανένα ελλη-
νικό λεξικό.
Αυτό σημαί-
νει ότι δεν
είναι ελλη-
νικό. Και
επειδή κατά
το πλείστον οι
ονομασίες
των χωριών
του Ραδοβι-
ζιού, αλλά και
της Ηπείρου
γενικότερα,
είναι σλαβι-
κές, έχω την
εντύπωση ότι
και το όνομα
του χωριού
μας «Χώ-
σιανα» είναι
και αυτό ένα
σλαβικό κατά-
λοιπο1 {1. Κ.
Χρήστου
«Ζυγός» (Λε-
βίτσικο), Ιστο-
ρία και
Παράδοση}
από την

εποχή, που τα
βόρεια σλα-
βικά φύλα
μπήκαν στη
χώρα μας ή
κάποιος σλα-
βοελληνικός
παραγωγός
σχηματισμός.

Ο μητρο-

πολίτης Άρτας

Σεραφείμ Ξε-

νόπουλος,

στο βιβλίο

του «Ιστορι-

κόν Δοκίμιον

περί Άρτης

και Πρεβέ-

ζης», που εξέ-

δωσε το 1884,

τρία χρόνια

μετά την απε-

λευθέρωση,

γράφει ότι η

τοπωνυμία

«Χώσιανα»

είναι αλβανι-

κής προέλευ-

σης και

φανερώνει

«Λακκώδη πε-

ριοχή». Η

γνώμη αυτή

του μακαρι-

στού μητρο-

πολίτη Άρτας,

όπως αποδεί-

χτηκε, δεν

είναι σωστή.

Ο συγχωρια-

νός μας Λάμ-

προς

Κασσελούρης

στο βιβλίο

του «Ιστορικά

και Λαογρα-

φικά της

Άρτας»,

ύστερα από

σχολαστική

έρευνα, που

έκανε για το

θέμα αυτό,

μας βεβαι-

ώνει ότι η το-

πωνυμία

«Χώσιανα»

δεν ανευρί-

σκεται σε κα-

νένα

αλβανικό λε-

ξικό, αλλά

ούτε και σε

τουρκικό.

Επομένως η

τοπωνυμία

«Χώσιανα»

δεν είναι ούτε

αλβανική,

αλλά ούτε και

τουρκική.

Ήταν φυ-

σικά αδύνατο

να είναι η το-

πωνυμία

«Χώσιανα»

αλβανική,

γιατί οι Αλβα-

νοί ζούσαν

ληστρική ζωή.

Ποτέ δεν κα-

τοίκησαν μό-

νιμα στην

περιοχή μας

και δεν μας

άφησαν

καμιά τοπω-

νυμία, παρά

μόνο ελάχι-

στες λέξεις.

Οι Αλβανοί

μόνο λη-

στείες, δολο-

φονίες,

βιασμούς, λε-

ηλασίες και

καταστροφές

προξενούσαν

στο πέρασμά

τους. Αλλά

ούτε και

τουρκική

είναι η τοπω-

νυμία «Χώ-

σιανα», γιατί

στα χωριά

του Ραδοβι-

ζιού ποτέ δεν

κατοίκησαν

τουρκικές οι-

κογένειες. Εγ-

καταστάθηκα

ν μόνο τουρ-

κικά φυλάκια

σε επίκαιρα

σημεία και

στενές διαβά-

σεις. Οι τουρ-

κικές

οικογένειες

κατοικούσαν,

για την ασφά-

λειά τους,

στην πόλη της

Άρτας και στα

γύρω καμπο-

χώρια. Όπως

φαίνεται ο

αείμνηστος

μητροπολίτης

Άρτας, δεν

ερεύνησε το

θέμα όσο

έπρεπε, αλλά

πίστεψε

απλώς κάποια

πληροφορία,

που με ευκο-

λία του έδω-

σαν οι δικοί

του.

Ο μακαρί-

της Λάμπρος

Κασσελούρης,

στο γνωστό

βιβλίο «Ιστο-

ρικά και Λαο-

γραφικά της

Άρτας», γρά-

φει ότι η το-

πωνυμία

«Χώσιανα»

προέρχεται

από την ελλη-

νική λέξη

«Χωσιά», και

φανερώνει,

λέει, τοποθε-

σία κατάλ-

ληλη για

ενέδρα. Μά-

λιστα μας

διαβεβαιώνει

ότι: «περισ-

σότερες διευ-

κρινίσεις για

το θέμα αυτό

δεν χρειάζον-

ται!! Τι να πει

κανένας…!»

Δυστυ-

χώς όμως και

ο μακαρίτης

Λάμπρος Χ.

Κασσελούρης

δεν ερεύνησε

το θέμα της

τοπωνυμίας

«Χώσιανα» σε

βάθος. Προτί-

μησε τον εύ-

κολο δρόμο.

Έκανε απλά

μια εύκολη

και πρόχειρη

γνωμάτευση,

για να απαλ-

λαγεί από ένα

τόσο δύσκολο

και πολύ-

πλοκο πρό-

βλημα.
(Από το βι-

βλίο του Ευρι-

πίδη

Κασσελούρη: ‘

Φωτεινό «Χώ-

σιανα»  Ιστο-

ρία και

παράδοση’)

Από τα Χώσιανα 

στο Φωτεινό 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες των Πανελληνίων

που πέρασαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-

ματα το έτος 2016 να επικοινωνήσουν στο τηλέ-

φωνο 6944715385, της Προέδρου του

Συλλόγου, Λίλας Κέκου, ώστε να δηλώσουν τα

στοιχεία τους για να ακολουθήσει η καθιερω-

μένη βράβευσή τους όπως κάθε χρόνο. 

Η δήλωση των στοιχείων μπορεί να γίνει το αρ-

γότερο μέχρι 10 Ιουνίου 2017. 

24. 30
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ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ

Έμοιαζες λου-

λούδι σαν πράσινο

λιβάδι

παράθυρο ανοι-

χτό στη φαντασία

μα τα λόγια από σταράτα έγιναν

καρφιά

ψυχές να τρυπάνε αφού το εγώ σου

είναι ριζωμένο μέσα σου βαθιά.

Ανυπόφορο στη ζωή

τι αχαριστία

και όσοι την έχουν την ψυχή

δικάζονται αιώνια

στη δυστυχία.

(Από το βιβλίο του Δημήτρη Σιάκα:

Ποιήματα)

Γάμος … «τω καιρώ εκείνω» ! 

η συνέχεια.....

Τα σκυλιά γαυγίζοντας πονεμένα απομακρύνθηκαν. Στη συνέχεια μάζεψε  τα κομμά-

τια του κρέατος που ήταν καταγής. Χωρίς να τα καθαρίσει τα  έριξε  μέσα στα άλλα καζά-

νια, που σιγόβραζαν στις  αναμμένες φωτιές. 

Θα καθυστερούσε λίγο το σερβίρισμα των φαγητών. Τώρα αν το κρέας ήταν πασα-

λειμμένο και με λίγο χώμα αυτό δεν θα  είχε και μεγάλη σημασία. Το ζουμί θα το ξέπλυνε!

Σημασία είχε ότι  κανένας  δεν πήρε «μυρωδιά» τι συνέβηκε! Όλα  ήταν όπως και πριν. 

Εκείνη τη στιγμή παρουσιάσθηκαν οι βοηθοί του. Από μακριά μύριζαν κρασί. Δύσκολα

στέκονταν στα πόδια τους. Ήταν  «σκνίπα» στο μεθύσι!

Ο μπάρμπα-Χρήστος έκανε ότι δεν κατάλαβε ότι ήταν μεθυσμένοι. Άρχισε το σερβίρι-

σμα των φαγητών και άφησε τελευταίο το καζάνι  στο οποίο είχε ρίξει τα λιγότερα κομμά-

τια από το αλατισμένο με …χώμα   κρέας. 

Τότε ξέσπάσε. Σήκωσε σαν πούπουλο τον μικρότερο από τους βοηθούς και κατευθύν-

θηκε προς το καζάνι που ακόμη σιγόβραζε. Εκείνος  προαισθανόμενος τι θα πάθαινε

έβαλε τις φωνές, οι οποίες όμως δεν άλλαξαν στο ελάχιστο τις διαθέσεις του  αρχιμά-

γειρα. 

Τον βούτηξε και τον ξαναβούτηξε  με τα πόδια στο καζάνι. Οι  πονεμένες στριγκλιές

του σκεπάσθηκαν από τον ήχο των οργάνων που έπαιζαν. Ο ταλαίπωρος έμοιαζε σαν

βρεγμένο…κοτόπουλο. Έσταζε  ζουμιά και νερά που του ξέφυγαν από την τρομάρα του. Ο

κακομοίρης τα είχε .. κάνει  πάνω του! 

Ακολούθως φώναξε τα ζωντανά που περίμεναν το μερτικό τους. Εκείνα φοβισμένα δεν

πλησίασαν. Μόλις όμως αναποδογύρισε το καζάνι και είδαν τι θα «γεύονταν» όρμησαν.

«Καιρός είναι να δοκιμάσουν και αυτά την τέχνη μου» αναλογίσθηκε ο αρχιμάγειρας και

κατευθύνθηκε προς το γαμήλιο τραπέζι. Η θέση του τον περίμενε. Ανυπομονούσε να

ακούσει τα σχόλια των καλεσμένων  για τη μαγειρική του. 

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

Μάρτιος - Απρίλιος ΦΩΤΕΙΝΟ
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Η ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Κάποτε όμως όλα τα καλά τελειώνουν. Μπήκαμε στο ρυθμό της καθημερινότητας. Προσπαθούσαμε να στήσουμε το καινούργιο σπιτικό. Από

το πρωί ως το βράδυ δουλειά. Έλα όμως σ’ αφήνουνε να αγιάσεις! Οι Ζερβικοί, που δεν είχαν παραδώσει τα όπλα ξεθάρρεψαν και επέστρεψαν από

την Κέρκυρα. Πανικός και φόβος επικρατούσε παντού. Ξύλο, βασανιστήρια (Μαγκουροφορία). Όσοι από τους Ελασίτες δεν

είχαν παραδώσει τα όπλα συλλαμβάνονταν και εκτελούνταν. Δώδεκα κεφάλια ήταν στημένα σε τοίχο της Άρτας! Ήταν της δι-

μοιρίας του Παλιούρα. Το νέο εξαπλώθηκε γρήγορα. Τα βράδια οι περισσότεροι δεν κοιμόνταν σε σπίτια. Εγώ μετακόμισα

στο Κρύο Νερό. Αν έπεφτες στα χέρια τους ήταν αβέβαιο το μέλλον σου. 

Ο καιρός κυλούσε. Γεννήθηκε ο Γεράσιμος και εγώ παρουσιάστηκα στην Κόρινθο για φαντάρος! Κλάση 46. Οι πρώτοι

φαντάροι του Ελληνικού Στρατού, που οργανώθηκε και ανασυντάχτηκε μετά την απελευθέρωση από τους κατακτητές. Στην

Κόρινθο μείναμε μόνο δύο εβδομάδες, γιατί λόγω συνωστισμού αποφασίστηκε να μεταφερθούμε στο Μεσολόγγι. Εδώ αξί-

ζει να αναφέρω και ένα περιστατικό που μου συνέβη με κάποιον ηλικιωμένο ανώτερο αξιωματικό του Κέντρου. Είχαμε ήδη

καταρτιστεί σε λόχους, διμοιρίες, ομάδες. Μας είχαν ξεχωρίσει όσους θα αναχωρούσαμε για το Μεσολόγγι. Τύχη; Ίσως.

Σταυροφώτης και Κασσελούρης γνωστοί από τα ανταρτικά, στην ίδια ομάδα, στην ίδια διμοιρία. Τι χαρά ήταν αυτή, δεν πε-

ριγράφεται! Δυο φίλοι από τα παλιά πάλι μαζί.

- Κασσελούρη, λέει ο Αξιωματικός. Περίμενε μια στιγμή. Το Γιάννο τον Κασσελούρη τον Υποστράτηγο τι τον έχεις;

- Θείος μου, του λέω από το χωριό. Ξάδερφος της μάνας μου.

- Άκου, μου λέει, αν θέλεις θα σε κρατήσω εγώ εδώ στο Κέντρο. Θα γίνεις ιπποκόμος μου.

- Μπα, του λέω εγώ. Δεν μένω, θα πάω στο Μεσολόγγι. Δεν αφήνω το φίλο μου. Ψωμί και αλάτι φάγαμε μαζί.

- Καλά, μου λέει μια μέρα θα το μετανιώσεις και θα μου φιλάς τα πόδια για να έρθεις πίσω. 

Βλέπεις εμείς τότε δεν ξέραμε τι μας περίμενε. Οι υψηλόβαθμοι γνώριζαν τις κινήσεις των ανταρτών και τον επικείμενο εμφύλιο! Εμείς το

’χαμε σιάδι! Και σήμερα ακόμα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω αν έπρεπε να μείνω. Εκ των υστέρων, βέβαια, τα παιδιά μου με χλευάζουν και με κατα-

κρίνουν. Πιάστηκες κορόιδο, μου λένε! Πάντως δεν πρέπει να το μετάνιωσα! Αν είχα μείνει, θα είχα τώρα υλικό για το βιβλίο; Είναι και αυτό!

Μπήκαμε στα βαπόρια και μια και δύο στο Μεσολόγγι. Σαράντα μέρες περίπου κράτησε η εκπαίδευση. Οι μέρες κυλούσανε ήρεμα. Σκοπιές,

βολές, ασκήσεις, πορείες. Ήταν βράδυ και είχαμε πέσει για ύπνο. Ξαφνικά πεταχτήκαμε από τις φωνές και των ήχο των σαλπίγγων. Νυχτερινή

άσκηση φανταστήκαμε ότι θα είναι. Μας μοίρασαν όπλα, φυσίγγια, πήραμε τους γελεούς και ανεβήκαμε τρέχοντας στο τρένο. Κατευθυνθήκαμε

προς το Αγρίνιο. Τα χρειαστήκαμε. Είδαμε τον κόσμο ανάστατο. Άντρες, γυναίκες, παιδιά να φορτώνουν τα ρούχα στα ζώα, στα αμάξια και να εγκα-

ταλείπουν την περιοχή πανικόβλητοι.

- Τι έγινε ρε παιδιά;

- Αφήστε τα. Έξι χιλιάδες άντρες είναι έξω στην Παραβόλα και έρχονται να καταλάβουν το Αγρίνιο. Σώστε μας!

Αχ κάτι ήξερε ο Αξιωματικός στην Κόρινθο, σκέφτηκα. Την πάτησα! Τι να κάνω όμως μπήκα στο χορό και θα χορέψω.

Ο κόσμος εξακολουθούσε να φεύγει. Εμείς σε προετοιμασία μάχης. Ένα αεροπλάνο έριχνε εφόδια με αλεξίπτωτα στο αεροδρόμιο του Αγρι-

νίου. Οι μάχες άρχισαν! Καταλάβαμε τα πρώτα υψώματα πάνω από την Παραβόλα. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Πρώτοι ανεβήκαμε στο ύψωμα

Λουκάς και πολεμούσαμε νηστικοί μεν αλλά με το τσιγάρο στο στόμα.

- Μπράβο παλικάρια, μας είπε ο λοχαγός, μόλις ανέβηκε στο ύψωμα και μας είδε με το τσιγάρο στο στόμα. Βαράτε!

Τον έλεγαν Σαλοφάκο. Ήταν ψηλός, λεβεντόπαιδο.

- Χριστός γεννάται σήμερον... μας φώναζαν από απέναντι οι συναγωνίστριες (αντίπαλοι τώρα) και μας μιδραλιοβολούσαν ασταμάτητα.

Ξημέρωσε. Ήταν Χριστούγεννα. Ένα Ελληνικό αεροπλάνο πέταξε από πάνω μας με σκοπό να βομβαρδίσει τις θέσεις των ανταρτών.

- Κατίνα... Κατίνα γύρνα το μιρδάλιο και ρίξτο κάτω γ.....τ χ....... 

Το αεροπλάνο χτυπήθηκε στη μηχανή και έπεσε στη χαράδρα. Ήταν η πρώτη αεροπορική απώλεια. Η μάχη συνεχίστηκε όλο το μερόνυχτο. Το

άλλο πρωί αφού καταλάβαμε και τα υπόλοιπα υψώματα, εξουθενωμένοι από το ξενύχτι, την ένταση, την πείνα, το φόβο, αλλά και παράλληλα εν-

θουσιασμένοι από τις πρώτες μας επιτυχίες, προχωρήσαμε με τη συνοδεία δύο αεροπλάνων για το Μπροστοβά.

Δύο διμοιρίες πλαγιοφυλακής πλησίαζαν στο χωριό. Στη δεξιά ήμουν εγώ. Φτάσαμε στα πρώτα σπίτια κάτω από ένα μεγάλο τοίχο. Ησυχία

παντού! Εκκένωσαν το χωριό, σκεφτήκαμε. Ξαφνικά βλέπουμε μια κοπέλα να πηδάει απ’ τον τοίχο. Φορούσε μια ποδιά και είχε μέσα πορτοκάλια.

Με το σάλτο αυτά σκόρπισαν στο δρόμο.

- Φύγετε, μας λέει, βρίσκονται μέσα στο χωρίο.

Αντίσταση νεκρών…

Βάλανε τα ζώα, μουλάρια, γουρούνια στα κατώγια και οχυρώθηκαν στα σπίτια. Πριν είχαν καταλάβει το ύψωμα Προφήτης Ηλίας και έσφαξαν

την Αστυνομία. Η κοπέλα μας έσωσε! Το Τάγμα ειδοποιήθηκε και άρχισαν οι οδομαχίες. Σπίτι σε σπίτι, πόρτα σε πόρτα, σώμα σε σώμα. Ο Μπροστο-

βάς ύστερα από υπεράνθρωπη προσπάθεια έπεσε στα χέρια μας. Δεκάδες οι νεκροί στα σοκάκια! Οι φωνές των ζώων ακουγόταν φοβισμένες παν-

τού. Πολλά ήταν σκοτωμένα και άλλα τραυματισμένα. Με μια πατάτα βρασμένη στομώσαμε την πείνα μας μέχρι την άλλη μέρα, που ηρέμησαν τα

πράγματα και μαγειρέψανε κρέας από τα ζώα που σκοτώσανε ή ήταν τραυματισμένα στο χωριό.

Φάγαμε και ανεβήκαμε στον Προφήτη Ηλία. Δεκάδες ήταν τα πτώματα των στρατιωτών, που σκοτώθηκαν απ’ τους αντάρτες και βρίσκονταν

σκορπισμένα στους γύρω λόφους και τους θάμνους. Ευτυχώς, είχαμε συνηθίσει και δεν μας έκαναν εντύπωση πια. Τα πρώτα χρόνια ήταν βλέπετε τα

δύσκολα…

(Από το βιβλίο του Απόστολου Κασσελούρη «Από σύντροφοι εχθροί»)

Μάρτιος - Απρίλιος  ΦΩΤΕΙΝΟ



από τον 

Αλέξανδρο Φελέκη

1. Επιτυχία γενικά σημείωσε ο

εορτασμός της Πρωτομαγιάς

στον Πλατανιά και φέτος. Η

προσέλευση ξεπέρασε τα 500

άτομα. Η κατανάλωση σε πολύ

χαμηλά επίπεδα. Τα σουβλά-

κια και τα λίγα κοτόπουλα έφυ-

γαν ενώ η μπύρα δεν έφτασε

ούτε μια ανά άτομο. Πρό-

βλημα ο δρόμος. Του χρόνου

είπαν οι υπεύθυνοι θα είναι

άσφαλτος. 200 χιλιάρικα

έδωσε η περιφέρεια για να

ενωθεί με άσφαλτο το Δημα-

ριό με το Κομπότι και θα περ-

νάει από τον Πλατανιά.

Ο κόσμος γλέντησε καλά με

την ορχήστρα του Μιχάλη

Τάτση – τραγούδι – και κλα-

ρίνο τον  σταθερό Βαγγέλη

Κουτσοκώστα.

Μια ακόμα καλή δραστηριό-

τητα του πολιτιστικού συλλό-

γου του Φωτεινού με τη

συνεργασία του Ηλία Οικονό-

μου. Δούλεψε κι

αυτός για μας όπως

δούλεψε ο Θόδωρος

Κοτσαλάρας στην Ελε-

ούσα για την εκκλη-

σία.

Η κρίση αφήνει τη

σφραγίδα της στα τεκταινό-

μενα αλλά οι Φωτεινιώτες επι-

μένουν Φωτεινιώτικα.

2. Σημαντικές εξελίξεις κυοφο-

ρούνται στους κόλπους του

Συλλόγου των Απανταχού Φω-

τεινιώτών μετά τη Συνέλευση

το Πάσχα του 17. Ήταν μια από

τις καλύτερες συγκεντρώσεις

αυτού του είδους. Τόσο η εμ-

πνευσμένη και αποφασιστική

καθοδήγησή της από τον πρό-

εδρό της Θόδωρο Φελέκη, όσο

και η ζωντάνια της έντονης πα-

ρουσίας των Νέων του Συλλό-

γου Φωτεινού, έκαναν τη

διαφορά.

Με απόφασή της η Συνέ-

λευση έβαλε έντονο τον προ-

βληματισμό της δωρεάν

προσφοράς στους Φωτεινιώ-

τες κυρίως λόγω κρίσης. Καθό-

ρισε λοιπόν να μην

πληρώνεται καμιά εργασία

μέχρι τέλη Αυγούστου του 17.

Δεύτερο επίτευγμά της η

ώθηση στη διαφάνεια. Ζήτησε

την εμπεριστατωμένη ενημέ-

ρωση της Συνέλευσης από το

Δ/Σ που χώλαινε λόγω μη ολο-

κληρωμένης λειτουργίας των

ξεχωριστών ταμείων και μερι-

κής αδράνειας του τωρινού

Δ/Σ. Κατόπιν τούτου το Δ.Σ

αναμένεται να προχωρήσει

άμεσα  στο ηλεκτρονικά ταμείο

με απόλυτο έλεγχο του κεντρι-

κού ταμία σε κάθε οικονομική

δραστηριότητα του φορέα. 

3.  Με καθυστέρηση πάνω

από δίωρο έγραψαν τις συντα-

γές τους οι Φωτεινιώτες στις

24 Απριλίου. Το γεγονός οφεί-

λονταν στην εφημερία του

νέου αγροτικού γιατρού για-

τρού κ. Σαπρίκη στο Νοσοκο-

μείο Άρτας, απ’ όπου έφυγε

μετά τις 10.00 και στην προσω-

ρινή δεισλειτουργία της εισό-

δου του αγροτικού ιατρείου.

Την Τρίτη 30 Μάη θα βρίσκε-

ται ξανά στο Φωτεινό ο αγρο-

τικός γιατρός.

4. Μεγαλώνουν οι πιέσεις των

Φωτεινιωτών να τονίζεται όλο

και περισσότερο ο συλλογικός

χαρακτήρας των δραστηριοτή-

των μας και να απομακρυν-

θούν από τον ωφελιμιστικό

χαρακτήρα που επέβαλε η οι-

κονομική άνθηση προ κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται

να σταματήσει σταδιακά η εί-

σοδος στη θεατρική παρά-

σταση των Νέων το καλοκαίρι.

Οι υπεύθυνοι ας κρίνουν αν

βγαίνουν τα έξοδα των σκηνι-

κών ή τα άλλα και ας αποφασί-

σουν. Ας δουν επίσης και το

θέμα του ποτού στον πολιτι-

στικό χώρο του Άη Απόστολου.

Καλό είναι, προτείνεται, να μην

υπάρχει καθόλου ποτό από

τους Νέους το καλοκαίρι εκεί.

Δεν αρμόζει και στην ηλικία

που συνολικά δεν φτάνει τα 18

χρόνια. Τα καφενεία είναι πιο

αρμόδια για τα ποτά. Οι υπεύ-

θυνοι ας το έχουν υπόψη.

5. Απογοήτευση. Το Πάσχα στο

Φωτεινό δεν είναι τόσο ζων-

τανό όσο παλιά. Λιγότεροι μέ-

νουν και λιγότεροι έρχονται.

Περπατάς στον κεντρικό δρόμο

και το  βλέπεις καθαρά. Μόνο

το καλοκαίρι ζωντανεύει. Οι γε-

νικότερες αλλαγές αποτυπώ-

νονται και σε μας. Το καλοκαίρι

δίνει ελπίδα.

6. Έκλεισε ο Πρόεδρος του

Φωτεινού τους Λάκκους που

υπήρχαν στο χωριό. 

7. Άρρεν τεκνοποίησε η Βιο-

λέτα Σιάκα του αείμνηστου Μι-

χάλη Σιάκα και της Δήμητρας

Μπουγά. Το ευτυχές γεγονός

έλαβε χώρα τέλη Απριλίου στο

μαιευτήριο ‘Μητέρα’ της

Άρτας. Το νεαρό ζεύγος των γο-

νιών ζει και εργάζεται στους

Παξούς.
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Παραπολιτιστικά

Μάρτιος - Απρίλιος ΦΩΤΕΙΝΟ

Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί

ιστοσελίδα του συλλόγου:

www.foteiniotes.gr, 
σελίδα στο facebook: Πολιτιστικός
Σύλλογος των Απανταχού, 

και e-mail:

foteinopolitistika@yahoo.gr

Επίσης λεπτομέρειες για την
πληρωμή συνδρομών για το έτος
2017 θα βρείτε στην πρώτη σε-
λίδα της εφημερίδας.

Παϊσιος - Θεσσαλονίκη
Εκδρομή Συλλόγου Γυναικών

Με σχεδόν γεμάτο λεωφορείο πραγματοποιήθηκε η εκ-

δρομή του Συλλόγου Γυναικών το Σάββατο 13 Μαϊου

2017, στον τάφο του Άγιου Παϊσιου και στη συνέχεια

στη Θεσσαλονίκη. Οι εκδρομείς αφού προσκύνησαν

στον τάφο του Αγίου είχαν αρκετό ελεύθερο χρόνο στη

πόλη της Θεσσαλονίκης για φαγητό, καφέ και περί-

πατο.

Ο Σύλλογος Γυναικών θέλει να ευχαριστήσει όλους

τους συμμετέχνοντες και να ενημερώσει ότι ετοιμάζει

την επόμενη εκδρομή τον Ιούλιο η οποία θα ανακοινω-

θεί σύντομα, καθώς και άλλες εκδηλώσεις.


