
 
Σε καμία από τις 24 

προτάσεις,  στηριζό-
μενες σε μελέτες που 
ζητούν ένταξη για 

χρηματοδότηση, 
και που υποβλήθη-
καν στο Περιφερει-
ακό Συνέδριο στα 
Γιάννενα στις 23 
και 24 Οκτωμβρί-
ου, υπό τον πρω-
θυπουργό κ. Αλέξη 
Τσίπρα, δεν εντάσ-
σεται το Φωτεινό, 

σύμφωνα με δελτίο 
τύπου που έστειλε 
ο Δήμος Ν. Σκουφά 
στην εφημερίδα.

Ετήσια Συνδρομή από 5 Ευρώ                      Email:  foteinopolitistika@yahoo.gr
Ιανουάριος 2018       ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 107        ΕΤΟΣ 17ο

Για το Φωτεινό;

Η ιστοσελίδα μας 

foteiniotes.gr 
Γνωρίστε την

ΦΩΤΕΙΝΟ
πολ ι τ ι σ τ ι κ ά

Περιοδική Έκδοση του Συλλόγου 
των Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: από 5 Ευρώ
α. αν η εφημερίδα ενδιαφέρει

β. αν ο σύλλογος δίνει στο φωτεινό

1.Τραπ.Πειραιώς: GR9001716220006622140737308
2. Φωτεινό. Καφέ “Έφη”.

3.  Άρτα:. Βιβλιοπωλείο «Κιμωλία»: Ελ. Βενιζέλου 5. Πλ. Κιλκίς. Θεόδωρος Φελέκης 
6945598597, 2681023933

Φωτοτυπία
Σε φωτοτυπία μπορούν να διαβάζουν την 
εφημερίδα από το 2018 όλοι. Θα είναι 
βγαλμένη σε Α4, σαν περιοδικό, για να 
βγαίνει φωτοτυπία στο σπίτι ή το γραφείο.
Στο βιβλιοπωλείο το κόστος της 
φωτοτύπησης δεν θα είναι καθόλου βαρύ. 
Από 0,5€ έως το πολύ 1 € τη φορά. Κάπου 5 
€ το χρόνο.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Κάποιοι 
θα θαλαιπωρηθούν. Όμως χωρίς το μεγάλο 
έξοδο της εφημερίδας το ετήσιο έξοδο του 
φορέα από τα 2000 € κατεβαίνει αμέσως 
στα 500€.
Κάθε 1η του μηνός να ανοίγουμε τα email 
μας. Κάθε δεύτερο μήνα θα βρίσκουμε 
σίγουρα εφημερίδα. Μπορεί και κάθε μήνα.

Ένα αηδόνι ήρθε στο Φωτεινό: 
Όλγα Κασελούρη



Σελ. 2 ΦΩΤΕΙΝΟ

ΦΩΤΕΙΝΟ

  Περιοδική Έκδοση του 
Συλλόγου των Απανταχού 

Φωτεινιωτών Άρτας

Υπεύθυνος 
κατά τον νόμο:

 Φελέκης Αλέξανδρος 
Τηλ. 6983606103 -2681550014

Σελιδοποίηση: 
Αλέξανδρος Φελέκης

Πρόεδρος: 
Αλέξανδρος Φελέκης 

Αντιπρόεδρος: 
Ιωάννης Τριαντάφυλλος 
6982409826

Γ.Γραμ/τέας: 
Βαρδής Γιώργος 6936677004

Ταμίας: 
Νάντια Μαλτέζου 6951143315

Μέλος: 
Λάμπρος Ε. Πανέτας 6980105396

Για το Φωτεινό;

Σε καμία από τις 24 προτάσεις,  
στηριζόμενες σε μελέτες που ζη-
τούν ένταξη για χρηματοδότηση, 
και που υποβλήθηκαν στο Περι-
φερειακό Συνέδριο στα Γιάννενα 
στις 23 και 24 Οκτωμβρίου, υπό 
τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσί-
πρα, δεν εντάσσεται το Φωτεινό, 
σύμφωνα με δελτίο τύπου που 
έστειλε ο Δήμος Ν. Σκουφά στην 

εφημερίδα.
Δρομολογείται, με τις προτάσεις 

αυτές,  κάποιο θέμα που αφορά και 
το Φωτεινό, όπως ύδρευσης, αγρο-
τικών δρόμων, ανάπλαση πλατειών, 
λύματα και άλλα;

Αναφέρω τρία χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. 

Το πρώτο αφορά την ύδρευση: 
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευ-

σης ΤΚ Μαρκινιάδας της ΔΕ Πέτα 
του Δήμου Ν. Σκουφά»  προϋπο-
λογισμού   3.700.000,00€.Αφορά 
την αντικατάσταση των αγωγών 
μεταφοράς ύδατος από την κε-
ντρική δεξαμενή στους οικισμούς 
Μαρκινιάδα, Μέγκλα, Ζυγός, Με-
λάτες, Γκένια αλλά  και   την  αντι-
κατάσταση του  εσωτερικού δικτύ-
ου   ύδρευσης   των   οικισμών,   με   
νέους   αγωγούς πολυαιθυλενίου 
συνολικού μήκους 32.520μ. Αφο-
ρά όλο τον ορεινό όγκο του Δήμου 

ώστε να μην αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα ύδρευσης οι δημότες».

Το δεύτερο αφορά τους αγροτι-
κούς δρόμους: «Βελτίωση   αγροτι-
κής   οδοποιίας   ΤΚ   Νεοχωρίου» 
προϋπολογισμού 476.000,00 με 
ΦΠΑ».

Το τρίτο αφορά την ανάπλαση 
πλατειών:

 «Ανάπλαση πλατείας Συκεών» 
προϋπολογισμού 163.000,00€.

 Ανάπλαση πλατείας Μεγάρχης 
προϋπολογισμού 203.000,00€.

 Ανάπλαση   πλατείας   Αγί-
ας   Παρασκευής  προϋπολογισμού 
570.000,00€.

Και στις 24 συνολικά προτάσεις 
που υποβλήθηκαν δεν φαίνεται μέ-
ριμνα καμία για το Φωτεινό. Ποιος 
φταίει;

(Όλο το δελτίο τύπου στην 3η 
σελίδα)

Α.Φ

Τριανταφύλλου Παρθενία
Σκούφα 119

Τηλ.: 26814 00655

ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΦΗΣ
Φωτεινό

Τηλ. 6977 293447

ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ

Κωτσαλάρας Θεόδωρος
Φωτεινό

Τηλ. 6942 417364

Όλοι Φωτεινιώτες



Σελ. 3 ΦΩΤΕΙΝΟ

Όλοι Φωτεινιώτες

1. Α. Γιώτης : εγγονός Ελένης Φ. Σιάκα
2. Κων/νος και Παναγιώτα Γεωργούλα(ς): εγγόνια 
Παρασκευής Μασούρα
3. Μαρία Τζουβάρα: κόρη Ελένης Ε. Κασσελούρη
4. Κομμώσεις Νίκη: σύζυγος Νίκου Γκαναβία, γιου 
Αικατερίνης Τριανταφύλλου
5. Βιβλιοπωλείο Κιμωλία: Βασιλικής Τσιροδήμου,εγγονής 
Λαμπρινής Ν. Κασσελούρη
6. Φούρνος της γιαγιάς: του Κων/νου Χρ. Κασσελούρη
7. Κυριακή Πάνου: σύζυγος Αποστόλη Λ. Τριαντάφυλλου
8. Δημήτριος Βέτσιος: σύζυγος Αναστασίας Στ. Κασσελούρη
9. Γεώργιος Τράμπας: σύζυγος Όλγας Λεφτ. Κασελούρη, 
τραγουδίστριας

Δημήτριος Βέτσιος: Ψιλικά. 
Πριοβόλου 26 Τ. 2681026440



Σελ. 4 ΦΩΤΕΙΝΟ

200 κιλά ζύγιζε το αρσενικό 
αγριογούρουνο που είχε σαν 
«λάφυρο» η ομάδα που δρα-
στηριοποιείται στο Φωτεινό, 
πάνω από  30 χρόνια τώρα. Η 
επιτυχία που ήταν μοναδική 
στα χρονικά του κυνηγιού στην 
περιοχή ήρθε το Σάββατο, 16 
Δεκεμβρίου 2017, στο γήπεδο 
της Μεγάρχης. Όλες τις λε-
πτομέρειες μας τις έδωσε ο αρ-
χηγός της 12μελούς ομάδας κ. 
Ευάγγελος Ι.  Τριαντάφυλλος.

Το αγριογούρουνο αυτό δεν 
ξεχώριζε με το βάρος του, που 
έβγαλε 100 κιλά κρέας, αλλά και 
με τη σπάνια και παράξενη κα-
τασκευή του. «Σαν λάφυρο το 

είδε η ομάδα, αυτό 
το αγριογούρουνο» 
τόνισε ο κ. Τριαντά-
φυλλος « γιατί ήταν 
το μεγαλύτερο από 
τα 80 που χτυπήσα-
με φέτος, ούτε τα 
τελευταία 10 χρό-
νια  ξανάδαμε τόσο 
μεγάλο και γιατί το 
πίσω μέρος του ήταν 
λεπτό παρά το μέγε-
θός του». Τα δόντια 
του ήταν στους 10 
πόντους. 

Η 12 μελής ομά-
δα είχε επικεφαλής 
τον Ευάγγελο Τρι-
αντάφυλλο, κυνηγό 
με μεγάλη εμπειρία- 
από το 1987- γνώστη 
όλων των λεπτομε-
ρειών της δραστηρι-

ότητας αυτής- πώς θα γυμνα-
στούν τα σκυλιά, πώς θα μπουν 
τα καρτέρια, ποιοι θα τρέξουν, 
ποια είναι η συμπεριφορά του 
αγριόχοιρου. Υπαρχηγός ο με-
γαρχίτης Κων/νος Πανής. Στην 
ομάδα βασικό ρόλο έχουν από 
το Φωτεινό ο Άγγελος Πανέτας, 
ο απόστρατος στρατηγός Σωτή-
ρης Κασσελούρης, ο Χρήστος 
Καλαμπόκης με καταγωγή από 
τη μάνα του από το Φωτεινό και 
άλλοι εφτά από Μεγάρχη, Ανω 
Πέτρα και Δημαριό.

Η ομάδα είχε τη συμπαρά-
σταση από 8 σκυλιά, ειδικά εκ-
παιδευμένα.

«Δεν μας παιδεύουν τα γου-
ρούνια» μας είπε ο αρχηγός, 
«γιατί είμαστε μια έμπειρη ομά-
δα,  αλλά οι δρόμοι του Φω-
τεινού, που εκτός από το Κρύο 
Νερό που πηγαίνεις με μερσε-
ντές, όλοι οι άλλοι είναι δύσβα-
τοι για τα 4χ4 τα δικά μας. Τις 
προάλλες μας τράβηξε τρακτέρ 
από τον Φραξιά. Ο δρόμος από 
του Κατσιγιώργη προς την Κου-
μαριά και τον διπόταμο, παρότι 
έγινε για δασοπροστασία, δεν 
βγαίνει με τίποτα. Πολλές φο-
ρές με δικά μας μηχανήματα και 
έξοδα κάνουμε έργα στους δρό-
μους».

Κάθε Τετάρτη και Σαββατο-
κύριακο το Φωτεινό ζωντανεύει 
από την ομάδα των γουρνοκυ-
νηγών. Το μαγαζί του Θόδωρου 
Κοτσαλάρα παίρνει φωτιά. Σφά-
ξιμο, ψήσιμο και φαγοπότι.

«Δεν προστατεύουμε μόνο 
«κατέληξε ο κ. Τριαντάφυλλος 
« το δάσος και το περιβάλλον, 
που ξέρουμε καλύτερα εμείς 
τους νόμους του και τις ανάγκες 
του, δεν προστατεύουμε πολλές 
καλλιέργειες από τον υπερπλη-
θυσμό, αλλά κάνουμε και κοινω-
νικό έργο, προσφέροντας κρέας 
αγριογούρουνου κάθε Χριστού-
γεννα στην Μητρόπολη Άρτας, 
μέσω του κυνηγητικού συλλό-
γου, και όλη την κυνηγετική πε-
ρίοδο σε όποιον το έχει πραγμα-
τικά ανάγκη».   

Α.Φ 

2 0 0  Κ ι λ ά



Σελ. 5 ΦΩΤΕΙΝΟ

Ό λ γ α  Λ ε φ τ .  Κ α σ σ ε λ ο ύ ρ η

Ένα αηδόνι ήρθε στο Φωτεινό

Ήρθε, έστω και όχι νωρίς, 
ένα αηδόνι στο Φωτεινό. 
Είκοσι χρόνια υπηρετεί 
πετυχημένα  το καλό, κυρίως 
λαϊκό τραγούδι στο νομό και 
τώρα έρχεται και στο χωριό 
της. Γιατί δεν έχει άλλο 
χωριό. Στο Φωτεινό είναι η 
ρίζα της.
Είναι η Όλγα Κασσελούρη του 
Λεφτέρη που ο προπάππος 
της Γιάννης Κασσελούρης 
(γεν. το 1912)  έμενε στο 
Σταυράκι στο Φωτεινό και 
έκαμε εκεί 5 παιδιά: τον 
Ανδρέα, τον Μιχάλη, τον 
Βασίλη, τον Χαράλαμπο και 
τον Παναγιώτη. Το 1926 
όλα τα παιδιά κατέβηκαν 
στην Άρτα και έγιναν 
κλαδευτάδες.  Εγγονή του 
Μιχάλη είναι η Όλγα.
Ο Μιχάλης,  πουλάει 
κοτόπουλα στη λαϊκή,  είναι 
ο μεγαλύτερος αδερφός της. 
Αυτή δεύτερη. Τρίτη η Ελένη, 
καθηγήτρια Μουσικής 

στην Άρτα και τελευταίος 
ο Βαγγέλης, μάστορας στις 
τέντες στην Άρτα.
Το 2002 έφυγε από τη ζωή ο 
πατέρας της ο Λεφτέρης.
Η Όλγα έβγαλε την 
κομμωτική και νοσηλευτική 
στην Άρτα αλλά την 
κέρδισαν το τραγούδι και η 
οικογένεια. Με τον Γιώργο 
Τράμπα, που κάνει εμπόριο 
ξύλων, δίπλα στον ΑΒ 
στις εργατικές κατοικίες, 
απόκτησε τον Βασίλη 20 
χρονών  σπουδαστή στα 
Γιάννενα, την 14χρονη 
Ελευθερία και την 5χρονη 
Ίριδα.
Έζησε από μικρή σε 
οικογενειακό μουσικό 
κλίμα. Ο πατέρας της 
έπαιζε μπουζούκι και» 
τραγουδούσε. Αυτός  της 
έμαθε το «12 Κασσελούραίοι 
13 ταμπουράδες. Ο  αδερφός 
της Μιχάλης έπαιζε αρμόνιο. 
Η ίδια έμαθε κιθάρα και 

τραγούδι. Είχαν δική τους 
κομπανία.
Η Όλγα δεν είχε πολλές 
ευκαιρίες να προσεγγίσει 
το χωριό της το Φωτεινό. 
Το 2003 ανέβηκαν όλα τα 
αδέρφια και το είδαν για 
πρώτη φορά. Θέλει όμως να 
είναι κοντά του, όσο μπορεί.
Άκουσα την Όλγα  για  
πρώτη φορά το Σάββατο 
30 Δεκεμβρίου το 2017, 
στο μαγαζί «Γραμμόφωνο» 
που τραγουδούσε στην 
πλατεία Κρυστάλλη της 
Άρτας. Η φωνή της όντως 
είναι καλλιεργημένη και 
εντυπωσιάζει αμέσως με 
την καθαρότητά της και 
την μελωδία της, καθώς 
και με τη νεότητά της. Ο 
επαγγελματισμός της 
βασίζεται στα 20 χρόνια 
που δουλεύει στον χώρο.
Δουλεύει η Όλγα  όλο το 
χρόνο,  κάθε Σάββατο στην 
Ταβέρνα του Παναβέλη 
το «Αρχοντικό»  στους 
Κωστακιούς της Άρτας, με 
το συγκρότημα «Μουσικές 
Αντιθέσεις» που παίζει 
μπουζούκι ο Κώστας 
Χονδρός. Στις γιορτές 
τραγουδά σε πολλά μαγαζιά 
της πόλης. 
 Δεν ξέρω αν θα έχει 
συνεργασίες μουσικές  στο 
Φωτεινό η Όλγα Κασελούρη, 
που είναι ευχής έργο. 
Ξέρω όμως ότι έχει μέσα 
της άσβεστη τη φλόγα 
του Φωτεινού, που θα την 
εκφράσει εν καιρώ και με 
την αηδονήσια φωνή της.  

Α.Φ



Σελ. 6 ΦΩΤΕΙΝΟ

«Εμείς το λατρεύουμε το Φωτεινό»

Δήμητρα Γιάν. Κασελούρη

Ποιοι; Μιλάει η Δήμητρα 
Κασελούρη σαν αντιπρό-
σωπος από ένα μεγάλο κλά-
δο-ταράφι των Κασελου-
ραίων που έχει επικεφαλής 
τον παππού της τον Γιάννη 
Κασελούρη και την Αγλαΐα, 
που έκανε την οικογένειά 
του στο Σταυράκι   στο Φω-
τεινό, αρχές 20ου  αιώνα 
και κατόπιν τα παιδιά του 
μετοίκησαν  στην Άρτα και 
αφού δεν είχαν  γης ξέκοψαν 
από το χωριό τους  χωρίς να 
πάψουν  να το αγαπάνε. Η 
Αγλαΐα όταν πέθανε ο άν-
δρας της Γιάννης παντρεύ-
τηκε σε μεγάλη ηλικία τον 
Στάθη (Μάμμο) Κασσελού-
ρη που τον έλεγαν κι αυτόν 
παππού.  Έτσι τα παιδιά του 
Γιάννη και του Βαγγέλη της 
Γιούλας μεγάλωναν μαζί στο 
Φωτεινό και αισθάνονται 
στενοί συγγενείς. 

«Ανεβαίναμε στο Φωτεινό 
μικρά παιδιά» λέει η Δήμητρα 
με τον πατέρα μας – τον Βα-

σίλη Κασελούρη –  και βλέπα-
με τον παππού και τη γιαγιά, 
πέρα εκεί στο Σταυράκι».

Ο πατέρας της Δήμητρας 
είχε άλλα 4 αδέρφια: τον Αν-
δρέα, τον Μιχάλη, τον Πανα-
γιώτη και τον Χαράλαμπο. Στα 
14 τους χρόνια κατέβηκαν 
στην Άρτα όλα μαζί και δού-
λευαν στα κτήματα κλαδευτά-
δες.

Η Δήμητρα Κασελούρη γεν-
νήθηκε στην Άρτα από τον 
Βασίλη και την Λαμπρινή Κυ-
ρούλη από το Πέτα το 1949. 
Αδέρφια της ο Χαράλαμπος 
(Λάκης) ηλεκτρολόγος που έκα-
νε πολλές δουλειές στο Φωτει-
νό και ο Στράτος, ελαιοχρωμα-
τιστής στην πόλη.   Απόκτησε, 
σαν παντρεύτηκε,  τον Γιάννη 
Γκόκα που έχουν τώρα μαζί το 
ανθοπωλείο κοντά στο παλιό 
κοιμητήριο της Άρτας και την 
κόρης της που πάντρεψε στα 
Γιάννενα που της χάρισε 3 εγ-
γόνια.

Εκτός του Βασίλη ο Αρχηγός 

Γιάννης Κασσελούρης έκανε 
και άλλα 4 παιδιά:

Τον Μιχάλη με 4 τέκνα που 
τώρα ζει η Αλίκη στην Αθήνα. 
Ο Λεφτέρης ήταν  ο πατέρας 
της Όλγας.

Τον Ανδρέα με 4 κόρες που 
ζουν στην Αθήνα εκτός της 
Αρετής της φιλόλογου και δι-
ευθύντριας στο Γυμνάσιο Κο-
μποτίου.

Τον Παναγιώτη που πα-
ντρεύτηκε στο Γλυκόριζο και 
πέθανε γρήγορα και 

Τον Χαράλαμπο που σκο-
τώθηκε στο Γράμμο και άφησε 
κοιλιάρφανη τη Γεωργία που 
ζει στην Άρτα.

«Εμείς το αγαπάμε το Φωτει-
νό» τονίζει η Δήμητρα. «Όταν 
ζούσε ο Πάνος Κασσελούρης 
πηγαίναμε τακτικά και τρώγα-
με στην ταβέρνα του. Θέλουμε 
να το επισκεπτόμαστε. Κάναμε 
προσπάθειες να αποκτήσουμε 
κάτι σταθερό εκεί  χωρίς να το 
καταφέρουμε».

Α.Φ



Σελ. 7 ΦΩΤΕΙΝΟ

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

1. Το πρώτο δίγγονο απόκτησε, παραμονή Θεοφανείων, η Σαββούλα του Σταύρου 
Ντούλα, στο Μητέρα Αθηνών και είναι κορίτσι. Να της ζήσει.

2. Η Θεοδώρα Κασσελούρη του Νικολάου έφυγε από κοντά μας την Πέμπτη 18 
Ιανουαρίου στην Αθήνα. Το αποχαιρετιστήριο αντίο είπαν οι Φωτεινιώτεινιώτες 

στην «Γραμματικίνα» τους στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Φωτεινού 
την Παρασκευή στις 3μμ, συνοδεία της ψαλμωδίας του Παπαγιάννη και του Παπαχρή-
στου και των δακρύων παιδιών και εγγονιών της. Τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

                                  Για τα κοινωνικά σας τηλεφωνήστε στο 6983606103.

Χριστούγεννα 
στη Δημοτική Ενότητα 

Κομποτίου

Σελλάδες

ΚομπότιΦωτεινό
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Γιατί το επηρεάζουν:
• Οι σωλήνες που φέρνουν το νερό από 
ψηλά.
• Το πότισμα των κήπων.
• Ο πολύς κόσμος γύρω στο 15αύγουστο.
• Οι βλάβες δικτύου.
Σύνθετο χαρακτήρισε το πρόβλημα νερού στο 
Φωτεινό , γύρω στο 15αύγουστο κάθε χρόνο, 
αφού διευκρίνισε ότι δεν είναι καθολικό το 
πρόβλημα, όπως θέλει να παρουσιάζεται και 
ότι  φέτος μειώθηκε αρκετά η έντασή του.
Το νερό κυλάει στους σωλήνες 24 ώρες το 
24ωρο. Παίρνουμε κάθε μέρα 150 με 170 κμ 
νερό, πολύ περισσότερο απ’ όσο δικαιούμαστε 
βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Αν θέλουμε 
περισσότερο νερό πρέπει να αλλάξουμε τους 
σωλήνες προς τη δεξαμενή σε Φ125, από Φ90. 

Αρχικά είχαμε Φ60. 
Υπάρχουν 10 με 15 ρολόγια που 
παρουσιάζουν διπλάσια κατανάλωση 
το θερινό τετράμηνο. Το πότισμα των 
κήπων παίρνει πολύ νερό. «Κάνω 
έκκληση να μην ποτίζουμε τις 15 
εκείνες κρίσιμες μέρες.
Το πρόβλημα εντείνεται από τον 
πολύ κόσμο την ώρα εκείνη.
Αν παρουσιαστεί μια βλάβη, λοιπόν, 
επικρατεί πανικός. Όλοι γεμίζουν 
δεξαμενές, τσιμεντένιες και 
πλαστικές με συνέπεια να αργήσει 
να ανεβεί η στάθμη του νερού για να 
πάρουν και οι υπόλοιποι.
Σχετικά με άλλα θέματα του 
Φωτεινού που ρωτήσαμε o κ. Χάρης 
Μαλτέζος  μας είπε:
• Η επέκταση του νεκροταφείου 

ξεκίνησε. Λίγα χωματουργικά μένουν 
ακόμα στο σημείο αυτό.
• Η χλωρίωση του νερού γίνεται 
αυτόματα με μηχανήματα στην πηγή και τον 
Αηλιά. Κάθε 3 μήνες δε εξετάζεται η ποιότητα 
του νερού σε χημείο στα Γιάννενα.
• Η τσιμεντόστρωση των διαδρόμων 
του νεκροταφείου ξεκίνησε με τη μελέτη του 
μηχανικού του Δήμου και πιστεύει να γίνει 
την άνοιξη ή το καλοκαίρι.
• Οχετός θα γίνει πιο κάτω από τον Άη 
Γιάννη για τα όμβρια ύδατα.
• Επειδή είμαστε ορεινή περιοχή οι 
αγροτικοί δρόμοι δεν είναι στην καλύτερή τους 
κατάσταση. Και πέρυσι βάλαμε το μηχάνημα, 
ρίξαμε χαλίκι και τσιμέντο όσο μπορούσαμε, 
αλλά θέλουν ακόμα δουλειά.                    Α.Φ

Σύνθετο
Χάρης Μαλτέζος: Το πρόβλημα νερού στο Φωτεινό είναι
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(Από τον Α. Φελέκη)
Παραπολιτιστικά

1. Είναι γεγονός ότι το 
Φωτεινό δεν είναι μεγάλο 
χωριό, σαν το Κομπότι. Τώρα 
στην κρίση είναι πολυτέλεια 
οι δυο σύλλογοι να κάνουν 
από διπλές εκδηλώσεις-
δραστηριότητες. Δυο 
εκδρομές γίνονταν, αλλά 
τώρα είναι δύσκολο. 
2. 300 με 500 Ευρώ το 
χρόνο είναι το βασικό 
έξοδο του συλλόγου. Για 
την ιστοσελίδα δώσαμε 
190€. Η τράπεζα παίρνει 
60€ το έτος. Για τον 
λογιστή θέλουμε γύρω στο 
50άρι. Βέβαια οι ανάγκες 
δεν είναι πάντα ακριβώς 
προβλέψιμες.
3. Συγκεντρώθηκαν 158 
email μέχρι Τετάρτη 
πρωί 31/1/18. Η πρώτη 
φάση. Αυτά που λέμε 
βασικά. Οι φωτεινιώτες 
κατά 85% περίπου μέχρι 
τώρα δέχτηκαν την 
ηλεκτρονική εφημερίδα-
περιοδικό. Ευχαριστώ 
θερμά για τη στήριξη 
αλλά και τον δημιουργικό 
προβληματισμό.
4. Γιατί να μπούμε στον 
κόπο της ηλεκτρονικής 
εφημερίδας αντιπρότειναν 
μέλη. Έχουμε την ιστοσελίδα 

και το facebook. Υπήρχε 
ο προβληματισμός και έγινε 
πιο έντονος. Μήπως όντως 
ήρθε το τέλος εποχής και 
για την εφημερίδα; Την 
αρχειοθέτηση σκέφτομαι 
πώς αντιμετωπίσουμε;  
Κατά τις ανάγκες λοιπόν.
5. Και θετικές αλλαγές 
φέρνει η ηλεκτρονική 
εφημερίδα. Δεν χρειάζεται 
να γεμίζουν 8 σελίδες ή 12 
υποχρεωτικά. Η ποιότητα 
θα κερδίσει. Η εικόνα 
θα είναι έγχρωμη σε ό,τι 
βαθμό είναι το καλύτερο. 
Χρόνος που ξοδεύαμε στις 
ετικέτες, στο δίπλωμα, 
στο ταχυδρομείο κά, 
θα ξοδεύεται αλλού. Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
είναι σταθερότερη. Όλοι 
σιγά-σιγά θα έχουν το 
email του συλλόγου για 
επικοινωνία.
6. Στην καρδιά της Άρτας, 
επί της Σκουφά, ανάμεσα 
Άγιο Δημήτριο και πλατεία 
Κιλκίς, έχει το μαγαζί του 
ο αντιπρόεδρος Γιάννης 
Τριαντάφυλλος. Το πρώτο 
δίμηνο λειτουργίας δεν 
ήταν αποθαρρυντικό. Αν 
σας φέρει ο δρόμος λέμε 
ένα γεια. Φωτεινιώτες 
είμαστε.
7. Σαν αρτινοί θα νιώσουμε 
σίγουρα υπερηφάνεια 
για την ιστορία μας 
αν επισκεφτούμε την 
ιστοσελίδα «Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας». Επιλέγουμε 
από την αρχική σελίδα την 
ενότητα ο νομός μας και 
ξεναγούμαστε.

8. Σίγουρα ήταν 
απογοητευτικό το γεγονός 
της ένδειας των τελευταίων 
φύλλων της εφημερίδας. Τα 
παράπονα δικαιολογημένα. 
Πιστεύω ότι δεν έχει 
συνέχεια. Εσείς θα το πείτε.
9. Πιο κυρίαρχα τα μέλη τώρα. 
Χωρίς τη σπάθη «θα σου 
κόψω την εφημερίδα» ή “δεν 
είσαι καλός φωτεινιώτης”, 
αποφασίζουν άφοβα. Η 
εφημερίδα δεν κόβεται πλέον 
από κανέναν. Άμα κρίνει 
ότι είναι καλή η εφημερίδα 
ανοίγει το αρχείο και δίνει 
όποια ενίσχυση μπορεί. Και 
τον φορέα γενικότερα βλέπει. 
Προσφέρει τίποτα;
10. Δεν είναι υπερβολική η 
πρόταση Φωτεινιώτη να 
πάρουμε νερό από την λίμνη 
Πουρναρίου. Τώρα μάλιστα 
που συζητάνε να πάρει νερό 
το Κομποτοσέλλαδο για 
πότισμα είναι και επίκερη 
και ασφαλής. Αυτονομία και 
επάρκεια.
11. Πρόθυμη η Αντιδήμαρχος 
Κομποτίου κ. Βλαχοπάνου, 
όταν   λάβει τον προϋπολογισμό 
του Δήμου να μας δώσει τα 
αριθμητικά δεδομένα που 
αφορούν το Φωτεινό. «Μας 
καθυστέρησαν φέτος» είπε 
«και δεν ξέρω τι θα γίνει 
με τα κούλουμα που είναι 
και νωρίς». Άκουσε επίσης 
την έκληση για δυνατότερο 
δημοτικό  internet στο 
Φωτεινό και υποσχέθηκε να 
συνεννοηθεί με τον κ. Πολύζο.
12. Οι συνδρομές δεν 
δημοσιεύονται.
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Μόνη Τρίγγονη η Τζαβελλοπούλα
Μοναδική,  στους 
φ ω τ ε ι ν ι ώ τ ε ς ,  
γυναίκα που είχε 
εν ζωή τριγγονο 
ήταν η Δήμητρα 
Καλαντζή που έφυγε 
από κοντά μας την 
Πέμπτη 26/1/2018. 
Αυτό προέκυψε από 
σύντομη έρευνα της 
εφημερίδας ανάμεσα 
στους Φωτεινιώτες. 
Το τρίγγονο της το 
χάρισε η δισέγγονή 
της Βιολέτα Μιχ. 
Σιάκα και είναι 
τώρα 9 μηνών και 
ζει στους Παξούς, 
όπου  και εργάζεται 

η μητέρα του.
Η Δήμητρα Καλαντζή γεννήθηκε το 1925 στο Φωτεινό. 
Πατέρας της ο Αθανάσιος Καλαντζής, φωτεινιώτης και 

μητέρα της η Φωτεινή Καλαντζή από την Περάνθη. Η 
αδερφή της Ευσταθία Τόλου παντρεύτηκε στην Άρτα και 
είχε τέσσερα παιδιά.
Ο πατέρας της μακαρίτισσας είχε το επίθετο «Τζαβέλλας» 
και πιθανόν να κατάγεται από τους Σουλιώτες που 
διώχτηκαν το 1804 από τον Αλή Πασά. Μπορεί να ήταν 
ο πρόγονός του  από τους 65 που σώθηκαν από τη 
θυσία των 1400 Σουλιωτών  στο γκρεμό της Μονής του 
Σέλτσου στις Πηγές της Άρτας. Έκανε όμως το όνομά 
του  Καλαντζής «για να γλυτώσει που τον κυνήγαγαν να 
τον σκοτώσουν» σύμφωνα με τη μαρτυρία της κόρης της 
Δήμητρας,  Βιολέτας Μπουγά.
«Πολύ καλή μάνα» μας είπε η κόρη της. «Αυτή μας 
μεγάλωσε στο Δημοτικό» μας είπε η μεγάλη της εγγονή 
– από τις δυο -  Δήμητρα. «Πολύ δυνατή και σκληρή 
γυναίκα. Θα έλεγε καλό λόγο αν άξιζε πραγματικά» μας 
είπε η μεγαλύτερη από τα 7 δισέγγονά της Βιολέτα Σιάκα.
Όρθια, στα πόδια της έδωσε την τελική της μάχη η 
Σουλιώτισσα Δήμητρα. «Την Τετάρτη το μεσημέρι έπεσε 
σε κώμα και την Πέμτη έφυγε» κατά τα λόγια της κόρης 
της, ευτυχισμένη και πλήρης ημερών.            Α.Φ

Αλλαγή σκυτάλης στ ις Γυναίκες Φωτεινού με

Άδειο Ταμείο...

Σφοδρή κριτική δέχτηκε το 
παραιτηθέν Διοικητικό Συμβούλιο 
στο σύλλογο Γυναικών Φωτεινού.
Αυτό φάνηκε στη γεμάτη ένταση  

συνεδρίαση Γενικής 
Συνέλευσης που έγινε 
την Κυριακή 21/1 
στο παλιό Δημοτικό 
Σχολείο.
Σημεία τριβής το κτήριο 
αυτό και το ταμείο. Για 
το κτήριο προηγήθηκε 
γερή κόντρα του 
Παπαγιάννη που 
ελέγχει το κτήριο και 
του Δ/Σ του συλλόγου. 
Δεν άρεσε στον ιερέα 
η όψη του κτηρίου 
με τους βγαλμένους 

σοβάδες και πήρε απόφαση με το 
εκκλησιαστικό να φύγει ο φορέας 
απ’ αυτό ή να φύγει όλο το Δ/Σ που 
ανανεώθηκε πριν 2 εβδομάδες. 

Και για το ταμείο κατηγορήθηκε 
το υπό παραίτηση Δ/Σ. Ξόδεψαν 
πολλά για τη διαμόρφωση του 
κτηρίου, τοίχο και περίβολο, δεν 
πήραν προσφορές. Όλα ήταν 
νόμιμα υποστήριξαν η τα μέλη 
του Δ/Σ και η πρόεδρος κ. Λίλα 
Μαλτέζου που επιπλέον αντέκρουσε 
και την κατηγορία ότι δεν είναι 
φωτεινιώτισσα.
Και βγήκε νέο Δ/Σ αποτελούμενο 
από τις: Φωτεινή Σιάκα(Πρόεδρο), 
Άννα Τριανταφύλλου(Γραμματέα), 
Β α σ ι λ ι κ ή 
Τριανταφύλλου(Αντιπρόεδρο), 
Παρασκευή Κ. Κασσελούρη(Μέλος) 
και Ιωάννα Τριανταφύλλου(Ταμία).
Σιδεροκέφαλες και καλό έργο. 
Α.Φ

        Χειρουργός οφθαλμίατρος
Κασσελούρης Χρήστος

Τουαλέτα 51
Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Τ: 6945772077

Οδοντίατρος
Μπούρα - Κασσελούρη Αναστασία

Αγ.Κωνσταντίνου 5 
Μεγαλόπολη Αρκαδίας 

Τ: 2791023354

Όλοι 
Φωτεινιώτες


