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Συνδρομή από 5 Ευρώ το χρονο
α. αν η εφημερίδα ενδιαφέρει

β. αν ο σύλλογος δίνει στο Φωτεινό

γ. δεν δημοσιεύεται

1. Τρ.Πειραιώς:
GR9001716220006622140737308

2. Φωτεινό: Καφέ “Έφη”.

3. Άρτα:Βιβλιοπωλείο “Κιμωλία” Πλ. Κιλκίς.

Αιμοδοσίες 2018

Κυριακές:

11 Μαρτίου

19 Αυγούστου

Φελέκης

Θεόδωρος

Τηλ. 6945598597

2681023933

Αναπτύσσεται…

foteiniotes.gr 
Η ιστοσελίδα μας

Σε ανάπτυξη βρίσκεται η ιστο-

σελίδα του συλλόγου του Φω-

τεινού. 

Κοντεύει να τελειώσει το ανέ-

βασμα του υλικού, που έχουμε

στο αρχείο, στο μέρος του ίδιου

του συλλόγου. Μπορείτε να

μπείτε και να δείτε τον εαυτό

σας και πολλούς φωτεινιώτες

που συμμετείχαν στις δραστη-

ριότητες του φορέα αυτού: 

εκδρομές, αιμο-

δοσία, συνελεύ-

σεις, χορούς,

εφημερίδες και

στο τμήμα των

νέων. Βίντεο και

φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς

από το 2010 και

λίγο παλαιότερα.

Φιλόδοξα ξεκινά

και η σελίδα φεύ-

γοντες στις συνεργασίες.

Μπορούμε να ανεβάζουμε

πολύ υλικό, όσο εμείς έχουμε

και θέλουμε με ένα μικρό φόβο

βέβαια. Αν παραφορτώσουμε

τις σελίδες να γίνουν δυσκίνη-

τες.

Το κόστος να έχουμε στον αέρα

την ιστοσελίδα είναι 190 Ευρώ

το χρόνο.  

α.φ

Σπύρος Κοκόλης: το Φω-

τεινό δεύτερο χωριό μου

Συνάντηση είχε ο Δήμαρχος

Νικολάου Σκουφά, κ. Ευ-

στάθιος Γιαννούλης, την

Παρασκευή 16 Μαρτίου

2017, με την Υπουργό Πολι-

τισμού και Αθλητισμού, κ.

Λυδία Κονιόρδου. 
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Σελ. 2 Φωτεινό

Φωτεινό-πολιτιστικά

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου των

Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας

Υπεύθυνος κατά τον νόμο-

Σελιδοποίηση 

Φελέκης Αλέξανδρος

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Φελέκης Αλέξανδρος 6983606103

Αντιπρόεδρος
Τριαντάφυλλος Ιωάννης

6982409826

Γραμματέας

Βαρδής Γιώργος 6936677004

Ταμίας

Μαλτέζου Νάντια 6951143315

Μέλος
Πανέτας Λάμπρος 6980105396

1 5 α ύ γ ο υ σ τ ο  2 0 1 8

Αναβαθμισμένο θα είναι φέτος το

γλέντι στο Βακούφικο καφενείο,

ανήμερα της μεγάλης θρησκευτικής

γιορτής του Φωτεινού, το Δεκαπεν-

ταύγουστο. Αυτό μας αναγγέλλει η

ιδιοκτήτρια του ιστορικότερου πα-

ρασοσιακού χώρου συγκέντρωσης

των Φωτεινιωτών, κ. Κοτσαλάρα

Σοφία. 

Το πανηγύρι του Δεκαπενταύγου-

στου είναι η κορύφωση του γλεν-

τιού που θα προσφέρει και φέτος η

ταβέρνα-ψησταριά αυτή από τέλος

Ιουνίου ως τις 20 Αυγούστου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα η πλα-

τεία είναι γεμάτη όλο το 24ωρο.

Μπορείς να βρεις τα πάντα εδώ. Πα-

γωτά για τα παιδιά και πίτα γύρο

κάθε μέρα. Κάθε Σάββατο θα απο-

λαύσεις το ψητό αρνί που είναι βιο-

λογικό, καθώς εκτρέφεται από τον

ίδιο τον ιδιοκτήτη Θόδωρο Κοτσα-

λάρα- πέρυσι ξόδεψε 30 αρνιά την

περίοδο αυτή, φέτος εκτρέφει στο

κρύο νερό  50- και σε τιμή που δεν

βρίσκεται: 15 Ευρώ το κιλό. Κοκορέ-

τσι και κοντοσούβλι. Και τα κάρ-

βουνα έτοιμα για σερβίρισμα φαγη-

τού της ώρας μπριζόλα, λουκάνικο,

παϊδάκια κά. στη μοναδική τιμή των

6,5 Ευρώ την πιατέλα, όχι το πιάτο.

Και σουβλάκι, μπύρα  και κρασί σε

χαμηλές φωτεινιώτικες τιμές.

Κάθε Σάββατο θα έχει στη διάθεσή

του όποιος θέλει να γλεντήσει τρι-

μελή λαϊκορεμπέτικη ορχήστρα

νέων ελπιδοφόρων καλλιτεχνών με

2 μπουζούκια και μία κιθάρα: τον

Κώστα Κουτσοκέρα, τον  Γιώργο

Μαλλιγιάννη και τον Πάνο  αντί-

στοιχα.  

Το χρώμα στη μεγάλη συγκέντρωση

των απανταχού Φωτεινιωτών το

βράδυ του Δεκαπενταύγουστου  θα

δώσει παραδοσιακή ορχήστρα σαν

την περυσινή που διασκέδασε μέχρι

το πρωί τους φωτεινιώτες και όχι

μόνο,  που κατέκλυσαν την πλακό-

στρωτη πλατεία του Φωτεινού.

Φιλοδοξία της κ. Σοφίας Κοτσαλάρα

είναι το χωριό να είναι ζωντανό όλο

το καλοκαίρι και ειδικά όταν έρχον-

ται οι Φωτεινιώτες στις προγονικές

εστίες. Θέλει να αναβαθμίζει την

προσφορά της κάθε χρόνο στους

χωριανούς.

α.φ

Το σωστό μονοπάτι
Είμαι παραδομένος σε σκέψεις πεζές

Τυλιγμένος με φροντίδα σ’ αυτές

Καλλιεργώ τις δυνάμεις μου αποχτώ αντοχή 

Σβήνω απ΄ τα  λάθη μου την ενοχή 

Του χρόνου η δαπάνη 

Στα χέρια μου σκαπάνη

Που λαξεύει την ψυχή

Την εξαγνίσω κι απ΄ τα πάθη μου 

Δηλώνω αποχή

Ψάχνω για να  βρω το σωστό μονοπάτι 

Καβάλα στης ζωής μου το ατίθασο άτι 

Χρήστος Απ. Κασσελούρης
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Καφέ της Έφης

Φωτεινό
τηλ. 6977293447

Καφέ ψησταριά

Η πλατεία

Κοτσαλάρας Θεόδωρος

Φωτεινό

Τηλ. 6942417364

������������


���������� �.

������	���
�. 6945772077

Οδοντίατρος

Μπούρα-Κασσελούρη
Αναστασία

Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Τ. 2791023354

Σελ. 3 Φωτεινό

Ό λ ο ι Φ ω τ ε ι ν ι ώ τ ε ς

Τριανταφύλλου Παρθε-

νία

Σκουφά 119 Άρτα

Τηλ. 2681400655

1. Α. Γιώτης : εγγονός Ελένης Φ. Σιάκα 

2. Κων/νος και Παναγιώτα Γεωργούλα(ς): εγγόνια Παρασκευής Μα-

σούρα 

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, τραγουδί-

στριας

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Απ’ της Άρτας το γεφύρι

μέχρι τον Αμβρακικό

δίπλα στην Κορωνησία

έγνεψα στο Φωτεινό.

Μες στης θάλασσας τα μάτια

καθρεφτίζονται βουνά

τα Τζουμέρκα καρφωμένα

στης Πίνδου την οροσειρά.

Ηπειρώτικο τραγούδι

χρωματίζει τα νερά

μοιρολόι που μας στέλνει

μηνύματα από παλιά.
Σιάκας Α. Δημήτριος
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Ξαναδημοσιεύουμε το άρθρο αυτό γιατί,

λόγω γραμματοσειράς μπορεί να μην ήταν

προσιτό σε όλους στην προηγούμενη εφημε-

ρίδα: 

«Δεύτερος χρόνος σε ΙΕΚ μαγειρικής και ετοι-

μάζομαι για την αγορά εργασίας»,

μας εκμυστηρεύτηκε ο πρόεδρος των

Νέων Φωτεινού Λάμπρος Ε. Πανέτας.

«Στη σχολή, όπως είναι αναμενόμενο

έχουμε περισσότερο θεωρητική κα-

τάρτιση, όπως μαρτυρούν και τα μα-

θήματα: οικονομικά, οινολογία,

διαιτητική, σύνθεση μενού, τροφο-

γνωσία και οργάνωση εστιατορίου.

Η πρακτική μαγειρικής σε ζηλευτό

επίπεδο: μια φορά  την εβδομάδα και

δυο τρίμηνα πρακτικής προτού πάρω

το πτυχίο.

Σίγουρα είμαι πολύ ευχαριστημένος

με το επάγγελμα που διάλεξα. Είναι

βέβαια  πολύ κουραστικό – αρκετές

ώρες – και πολύ υπεύθυνο, όπως

διαπίστωσα από την πρώτη πρακτική

σε ξενοδοχείο της Ρόδου το καλο-

καίρι που πέρασε.  Βρίσκεις όμως

δουλειά με το που τελειώνεις τη

σχολή,  που η αμοιβή της κινείται σε

πολύ καλό επίπεδο.

Μ’ αρέσει πολύ το Φωτεινό, αλλά

φέτος φοβάμαι ότι θα είναι ο τελευ-

ταίος χρόνος που το επισκέπτομαι με άνεση

χρόνου, λόγω αναζήτησης εργασίας.

Στο τμήμα νέων προσπάθησα να βοηθήσω τις

εργασίες όσο πιο πολύ μπορούσα. Και έδωσε

το τμήμα αυτό του συλλόγου σημαντικό έργο

μέχρι τώρα και ζωντάνεψε το χωριό, αφού

έλειψε και η λάμψη από τα Φωτεινιώτικα,

που τα αναπολώ ευχάριστα.

Όλο το 7μελές διοικητικό συμβούλιο – ο αν-

τιπρόεδρος Βασίλης Τριαντάφυλλος, ο γραμ-

ματέας Βασίλης Λάμης, ο ταμίας Στέφανος

Αναγνωστόπουλος και τα μέλη Σταύρος και

Χρήστος Κασσελούρης και Κέλλυ  Χατούπη,

θα αγωνιστεί και φέτος με τον καλύτερο

εαυτό του και άριστη συνεργασία να δώσει

στους Φωτεινιώτες τη θεατρική παράσταση,

τους αγώνες και το πάρτι των Νέων.

Το κίνημα αυτό εύχομαι να έχει μεγάλη συνέ-

χεια. Αν και πολλοί θα δεσμεύονται από τη

δουλειά τους,  πιστεύω ότι οι ρίζες που

άπλωσε αυτά τα 7 χρόνια θέριεψαν και δύ-

σκολα θα σταματήσει να δίνει τους καλοκαι-

ρινούς και όχι μόνο καρπούς».

Και όλοι οι φωτεινιώτες, φαντάζομαι, όπως

θέλουν την πρόοδο κάθε φωτεινιοτόπουλου,

ονειρεύονται να γευτούν κάποια σπεσιαλιτέ

του έτοιμου να πετάξει chef μας. Έχει εξ’

άλλου και οικογενειακές καταβολές από τη

μάνα του, με τις νόστιμες πίτες και τον πα-

τέρα του και τον αδερφό του, με το αλησμό-

νητο ψητό το Σάββατο το βράδυ.

Α.Φ.

Σελ. 4 Φωτεινό

Χ ο ρ ε ύ ο υ μ ε   1 5 α ύ γ ο υ σ τ ο

L e  c h e f

Με απόφαση του Διοικητικού συμβου-

λίου ξεκινά,  μετά το Πάσχα,  το μικρό χο-

ρευτικό του συλλόγου μαθήματα για να

είναι έτοιμο να χορέψει τον 15αύγουστο

στην φωτισμένη  πλατεία του χωριού.

Δάσκαλος ο Σπύρος Κοκόλης. Κάθε Σάβ-

βατο γιά μια ώρα οι μικροί χορευτές θα

ασκούνται, στο δημοτικό σχολείο,  στους

παραδοσιακούς χορούς με τους ήχους

της μουσικής των προγόνων μας.

Στολές θα δανειστούμε από τον σύλλογοι

του Κομποτίου.

Το κόστος της προσπάθειας θα είναι στα

250 Ευρώ περίπου. Προς το παρόν δεν

θα ζητηθούν συνδρομές από τους  χο-

ρευτές και τις οικογένειές τους, όπως γί-

νεται σε όλα τα χορευτικά τμήματα των

συλλόγων.
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Σελ. 5 Φωτεινό

Σπύρος Κοκόλης: ο δάσκαλος

« Δ ε ύ τ ε ρ ο  χ ω ρ ι ό  μ ο υ »

Έτσι αποκάλεσε το Φωτεινό  ο Σπύ-

ρος Κοκόλης που  3 και ½ χρόνια

τώρα ζει σ’ αυτό, πάνω στη ράχη,

κάτω από τη στέρνα, στο σπίτι της

μακαρίτισσας Ιφιγένειας. Το γνώ-

ρισε το φωτεινό από τις επαφές

που είχε σαν δάσκαλος στο χορευ-

τικό τμήμα του χωριού.

« Έτσι γνώρισα  πολλούς φωτεινιώ-

τες και έκανα φίλους. Πολλοί μου

στάθηκαν σαν πατέρας μου. Και

εκτιμώ όλους τους φωτεινιώτες και

με εκτιμούν. Το σπίτι πάνω στη

ράχη μου αρέσει πολύ. Έχω πολύ

ησυχία,  χώρο πολύ, καλή θέα σε

Χελώνα, Τζουμέρκα και Αμβρακικό,

έχω καλούς γειτόνους. Ζω μαζί με

όλους τους φωτεινιώτες  τα ίδια

καθημερινά μεγάλα  προβλήματα:

το νερό και το ιντερνέτ. Θέλω μά-

λιστα τώρα να βάλω ένα βυτίο για

να μην μένω από νερό το καλο-

καίρι. Δυο τρεις φορές την εβδο-

μάδα βγαίνω στα καφενεία που

είναι ζωντανά και μ’ αρέσει να

ακούω παλιές ιστορίες και να τους

βλέπω να παίζουν δηλωτή. Το Φω-

τεινό παρότι είναι μικρό έχει καμιά

δεκαριά παιδάκια το χειμώνα και

πολλά το καλοκαίρι  που δίνουν

ζωή με τις φωνές τους. Καλό είναι

κάτι να γίνει γι’ αυτά. Κάτι σαν

λέσχη με 2 υπολογιστές και βιβλία.

Να μαζεύονται εκεί και να επικοι-

νωνούν ζωντανά και όχι ηλεκτρο-

νικά,  με το κινητό και το Facebook.

Να ανταλλάζουν απόψεις και να

δένονται μεταξύ τους».

Ο Σπύρος ουσιαστικά  έκανε το χο-

ρευτικό του Φωτεινού σαν δάσκα-

λος και μέχρι σήμερα έγινε

αναντικατάστατος.

«Ξεκίνησα πριν από 10 χρόνια με

πρόεδρο τον Ηλία Οικονόμου. Δί-

δαξα σε 2 γενιές χορευτών. Από

τους παλιότερους ήταν ο Γιώργος

του Άγγελου, η Σοφία η Φελέκη, η

Βάνα Καραθάνου και άλλοι πολλοί.

Με το χορευτικό του Φωτεινού πή-

γαμε και χορέψαμε στην Κρήτη,

στο Κομπότι και στην Κυριακή στο

χωριό, στο Φωτεινό Ιωαννίνων και

στο Αστροχώρι. Έχει σίγουρα μέλ-

λον το χορευτικό του Φωτεινού.

Αρκεί να μπουν σωστοί στόχοι,

όπως τα παιδιά να αγαπήσουν το

χορό, να σέβονται την ιστορία του

τόπου και να τιμούν το σύλλογο.

Αν έρθουν και άλλα παιδιά από

αυτά που είναι θα γίνει και με-

γάλο».

Στην Καλαμάτα γεννήθηκε ο Σπύ-

ρος το 1972 που δούλευε εκεί τότε

ο πατέρας του σε μηχανήματα

αλλά μεγάλωσε στις Σελλάδες.

Εδώ  έβγαλε το Δημοτικό και το Γυ-

μνάσιο. Η καταγωγή του πατέρα

του από τα Θερμά Νιγρίτας. Η

μάνα του Βασιλική Κανέλη είναι

Σελλαδίτισσα. Η αδερφή του Θεο-

δοσία είναι νοσηλεύτρια στο Σι-

σμανόγλειο και έχει από αυτήν 2

ανιψάκια. Συζεί με τη Σελλαδίτισσα

Δώρα Λαχανά. Δούλεψε στις οικο-

δομές, σαν σερβιτόρος και σαν

αγρότης. Τώρα είναι άνεργος.

Ο κόσμος αγκάλιασε τον Σπύρο και,

στις δύσκολες αυτές μέρες που

ζούμε,  το Φωτεινό χρειάζεται τη

βοήθεια από όποιον το αγαπάει

πραγματικά.

Α.Φ.
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Σελ. 6 Φωτεινό

Β ΄ Ε θ ν ι κ ή
θέση Ομάδα Αγών Ν Ι Η Τέρματα Βαθμ
1/18 Παναχαϊκή 23 18 3 2 53:11 57

8. Καραϊσκάκης 23 10 6 7 27:18 36

Γ΄ Εθνική- 3ος όμιλος
θέση Ομάδα Αγών Ν Ι Η Τέρματα Βαθμ

1/13 Τηλυκράτης 23 14 3 6 38:15 48

9. Εθνικός Φιλιππιάδας 23 7 10 6 18:25 24

10. Σκουφάς Κομποτίου 23 3 11 9 12:29 18

Α΄Τοπικό Άρτας
θέση Ομάδα Αγών Ν Ι Η Τέρματα Βαθμ

1/16 ΑΟ Φλωριάδας 26 24 1 1 78:8 73

4. Φιλέλληνες Πέτα 26 16 6 4 43:18 52

13. Αχιλλέας Νεοχωρίου 26 5 12 9 36:58 24

Β΄ Τοπικό Άρτας
θέση Ομάδα Αγών Ν Ι Η Τέρματα Βαθμ

1/14 Νέα Αναγέννηση Αρταίων 23 20 2 1 76:15 61

7. ΠΑΣ  Κομμένου 23 12 10 1 41:38 34

9. Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής 23 8 11 4 27:35 28

11. Ακράτητος Ακροποταμιάς 23 4 14 5 22:47 17

Βαθμολογία ( 27 - 2 -18)

Με στόχο το 2Χ2 απέναντι στην
Αναγέννηση Καρδίτσας οι Νέοι του

Καραϊσκάκη

Να μην αντιγράψουν τα αποτε-
λέσματα της μεγάλης ομάδας
απέναντι στην Αναγέννηση
Καρδίτσας (νίκησαν εντός και

έχασαν εκτός) θέ-
λουν οι Νέοι του
Καραϊσκάκη, οι
οποίοι πριν λίγες
μέρες σε εξ αναβο-
λής παιχνίδι που
διεξήχθη στο Κομ-
πότι είχαν κερδίσει
και αυτοί την
ομάδα της Καρδί-
τσας με σκορ 3-1.
Επίσης, σε περί-
πτωση νίκης θα δια-

τηρήσουν τη διαφορά των δύο
βαθμών από τον Πανσερραϊκό
και τη δεύτερη θέση (παίζει με τη

Βέροια που έχει αποσυρθεί), ενώ
μπορεί να εκμεταλλευτούν κά-
ποιο στραβοπάτημα των Τρικά-
λων ή του Απόλλωνα Πόντου και
να ανέβουν θέση στο βαθμολο-
γικό πίνακα. Η αναμέτρηση θα
διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Απριλίου,
στις 15:30, στο δημοτικό στάδιο
Καρδίτσας. Διαιτητής της αναμέ-
τρησης θα είναι ο Λάμπρος Μπε-
κιάρης, με βοηθούς τους Γιώργο
Στεφανή και Δημήτρη Τίκα, όλοι
τους από την ΕΠΣ Καρδίτσας.
Παρατηρητής διαιτησίας ορί-
στηκε ο Κωνσταντίνος Κουρδής
της ΕΠΣ Λάρισας.
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Σελ. 7 Φωτεινό

3 η  Μ ά ρ τ η  2 0 1 8

Με επισημότητα γιορτάστηκε και φέτος

η επέτειος των 5 εκτελεσμένων φωτει-

νιωτών από τα ιταλικά στρατεύματα κα-

τοχής στις 3 Μάρτη του 1943.

Ήχησαν και πάλι στον λόφο του Άιαπό-

στολου τα ονόματα των 5 ηρώων από το

στόμα του ομιλητή Θόδωρου Βλάχου:

Τριάδα Κασσελούρη, Δημήτριος Σιάκας,

Θωμάς Πανέτας, Γεώργιος Καραθάνος

και Νικόλαος Πανέτας.

Ήχησαν και πάλι τα όργανα της μπάντας

να δίνουν το βήμα στους προσερχόμε-

νους στο λόφο, να δίνουν το πένθιμο

χρώμα στις ψαλμωδίες του πατέρα

Ιωάννη και του ψάλτη Βασίλη, να παι-

ανίζουν τον εθνικό ύμνο.

Ο καιρός ήταν γενικά καλός και δεν χρει-

άστηκε να βγουν οι ομπρέλες. 

Παρόντες όλοι οι επίσημοι να κάνουν

την τιμητική κατάθεση στεφανιού: ο δή-

μαρχος Ν.Σκουφά κ. Ευστάθιος Γιαννού-

λης, ο πρόεδρος Φωτεινού κ. Χάρης

Μαλτέζος, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Βα-

σίλειος  Ψαθάς,  η στρατιωτική ηγεσία

του νομού Άρτας, οι συγγενείς των πε-

σόντων και οι τοπικοί φορείς.

Παραθέτω δυο αποσπάσματα από την

εμπνευσμένη ομιλία του Θόδωρου Βλά-

χου, δίγγονου του Δημήτριου Σιάκα, για

να ζήσουμε το κλίμα της εποχής εκείνης

και να δούμε την απήχησή της σήμερα:

«Το Φωτεινό  τιμά  τους ήρωές του που

μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα,

αντίκρισαν κατάματα τον εχθρό, ούτε

στιγμή δε  δείλιασαν, δε λιγοψύχησαν,

δέχτηκαν καρτερικά το θάνατο και πλή-

ρωσαν με τη ζωή τους τη συμμετοχή

τους στην Αντίσταση του λαού ενάντια

στον φασισμό.

Τιμή ομως μεγάλη και μάλιστα πολύ

μεγάλη ανήκει και σε όλους τους Φωτει-

νιώτες της εποχής εκείνης,απο τα μικρά

παιδιά μέχρι και τους ηλικιωμένους,για

τον τρόπο που αντιμετώπισαν τους ει-

σβολείς του χωριού τους αλλά και την

αυθόρμητη συμμετοχή τους στις αντάρ-

τικες ομάδες της Εθνικής Αντίστασης…

Στις 3 του Μάρτη του1943,ημέρα Παρα-

σκευή, βαθιά χαράματα, ένα Ιταλικό

τάγμα εξακοσίων πάνοπλων στρατιω-

τών που στρατοπέδευε στο Κομπότι,

ανηφορίζει προς το Φωτεινό και το πε-

ρικυκλώνει χωρίς να πέσει σφαίρα. Από

το παράξενο και αδιάκοπο γάβγισμα

των σκυλιών οι Φωτεινιώτες ξυπνούν

έντρομοι και αντικρίζουν τους Ιταλούς

στρατιώτες. Αυτοί με τη βία και με την

απειλή της ξιφολόγχης οδηγούν τους

νέους και τους άνδρες του χωριού στο

ύψωμα των Αγίων Αποστόλων…

Εδώ παρατηρεί κανείς τη βαρβαρό-

τητα του πολέμου και πού μπορεί να

φτάσει η αγριότητα του. Ο θάνατος μιας

εγκύου και η εκτέλεση μιας μάνας τεσ-

σάρων παιδιών είναι ντροπή και στίγμα

για τον ανθρώπινο πολιτισμό…

Ιδιαίτερα θα περίμενε κανείς( σή-

μερα)  από την Ευρώπη που έζησε στο

πετσί της τη φρίκη δύο παγκοσμίων πο-

λέμων να δείξει περισσότερο ενδιαφέ-

ρον και αλληλεγγύη για τα καραβάνια

των προσφύγων που κατακλύζουν κα-

θημερινά τη χώρα μας καθώς και άλλες

γειτονικές χώρες της Μεσογείου. Χωρίς

ίχνος ντροπής αρνούνται την υποδοχή

και τη φιλοξενία τους και αποθηκεύουν

ανθρώπινες ψυχές σε νέας μορφής

στρατόπεδα συγκέντρωσης, δείγμα της

φρίκης των οικονομικών τους πολέ-

μων».

Η γιορτή έκλεισε με το παραδοσιακό

πλέον κέτεριγκ, τις σύντομες συζητήσεις

στα πηγαδάκια στο γύρω του σχολείου

χώρο και την αποχώρηση των επισήμων

για ένα από τα καφενεία του Φωτεινού.

α.φ
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Σελ. 8 Φωτεινό

Παρούσα η αντιδήμαρχος

Παρούσα η αντιδήμαρχος Κομποτίου κ.

Βλαχοπάνου στην εκδήλωση που οργά-

νωσε ο σύλλογος γυναικών Φωτεινού

εκεί στις 8 Μαρτίου. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην ταβέρνα

του Θόδωρου και της Σοφίας Κοτσαλάρα.

Έντονη η παρουσία γυναικών αλλά και

αρκετών ανδρών αλλά σε ξεχωριστό τρα-

πέζι.

Προσφέρθηκε,  με 7 Ευρώ είσοδο,  φα-

γητό με καλαμάρια, πατάτες, ταραμοσα-

λάτα, σαλάτα λάχανο και κρασί χύμα.

Άλλα ποτά και σουβλάκια ήταν εκτός

μενού.

Παραθέτουμε πολύ σύντομη ιστορική

αναδρομή της γιορτής από το διαδίκτυο:

«η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορ-

τάζεται στις 8 Μαρτίου κάθε χρόνο ως

ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήμα-

τος για τα δικαιώματα των γυναικών. Ενώ

η πρώτη τήρηση της Ημέρας της Γυναί-

κας πραγματοποιήθηκε στις 28 Φε-

βρουαρίου 1909 στη Νέα Υόρκη, η 8η

Μαρτίου προτάθηκε από τη Διεθνή Διά-

σκεψη Γυναικών του 1910 ώστε να καθιε-

ρωθεί μια «Διεθνής Ημέρα της

Γυναίκας». Αφού οι γυναίκες κέρδισαν το

δικαίωμα ψήφου στη Σοβιετική Ρωσία το

1917, η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως

εθνική αργία εκεί. Την εποχή εκείνη εορ-

ταζόταν κατά κύριο λόγο από το σοσιαλι-

στικό κίνημα και τις κομμουνιστικές

χώρες μέχρι την υιοθέτησή της το 1975

από τα Ηνωμένα Έθνη.»

Παραπολιτιστικά
από τον Αλ. Φελέκη

1. Kαλή εκδήλωση

έκανε ο σύλλογος

γυναικών στις 8

Μάρτη στο βακού-

φικο καφενείο για

την επέτειο της

γιορτής της γυναί-

κας. Χώρια, σε άλλο

τραπέζι,  οι άνδρες…

2. Από email μαθαίνουμε ότι ο δήμαρ-

χος Λευκάδας οργανώνει για 2η χρονιά

«δημόσια λογοδοσία» δίνοντας το λόγο

στους πολίτες. Μπορεί να μη γίνει όπως

εμείς το φανταζόμαστε και ο λόγος

στους πολίτες να μην είναι ουσιαστικός,

αφού δεν έχουν και δικαίωμα απόφα-

σης, σαν κίνηση όμως  και μόνο μετράει.

3. Υποσχέθηκε ο Ηλίας Οικονόμου να μι-

λήσει στους Φωτεινιώτες, εκθέτοντας

τις δικές του απόψεις και ιδέες και με

τον δικό του τρόπο, στη φωτεινιώτικη

επικαιρότητα και όχι μόνο. Περιμέ-

νουμε να τηρήσει την υπόσχεση.

4. Ευχαριστούμε τους Φωτεινιώτες για

την ενίσχυσή τους ηθική και υλική.

5. Διακόσια ενιά (209) ιμέιλ (email) θα

φύγουν αυτή τη φορά, τρίτο φύλλο ηλε-

κτρονικής εφημερίδας. Η ανταπόκριση

των φωτεινιωτών και φίλων πάρα πολύ

μεγάλη. Διαφαίνεται ότι μόνο έτσι, ηλε-

κτρονικά, μπορεί η εφημερίδα να πετύ-

χει τον στόχο της: να ενώσει τους

απανταχού φωτεινιώτες. Θα αποστέλ-

λεται πλέον χωρίς πισωγυρίσματα- κα-

τάντησε να τη στέλνουμε σε καμιά

κατοστί-  σε όλους σταδιακά, όπως συγ-

κεντρώνονται τα ιμέιλ. Και όλοι θέλουν

να τη στηρίξουν κατά τη δύναμή τους.

«Ουδέν κακόν αμειγές καλού».

6. Τα Φωτεινοπολιτιστικά  είναι σαν την

ακτινογραφία. Κανένας δεν μπορεί να

τα κατηγορήσει που αποτυπώνουν  ένα

γεγονός. Τα δημόσια είναι υποχρέωσή

τους. Τα ιδιωτικά κατά τη θέληση του

ιδιώτη. Με την απαραίτητη ευαισθησία

πάντα.

7. Χωρίς νερό η Θεσσαλονίκη. Καμένοι

εμείς δηλώνουμε συμπαράσταση. 

8. Μαθαίνουμε ξεκίνησε να ανακαινίζε-

ται το τουριστικό περίπτερο στο Πέτα.

Χρήματα αναξιοποίητα, αν προχωρή-

σουν οι εργασίες θα αξιοποιηθούν,

έστω και αργά. 

το πνευματικό κέντρο του συλλόγου

Βάπτιση στο Φωτεινό
Στο Φωτεινό, την Τρίτη 10 Απριλίου,

στις 11:00,  βαπτίζουν  το πρώτο τους

τέκνο η Βιολέτα Μ. Σιάκα και ο Σπύρος

YMERAJ που μένουν μόνιμα και εργά-

ζονται στου Παξούς Κερκύρας. Μετά

την τελετή θα ακολουθήσει τραπέζι

στην Κορωνησία.

Άλλες λεπτομέρειες της βάπτισης στο

ποίημα του προσκλητηρίου:

«Μου είπαν ότι, αν γδυθώ, θα πάρω

το όνομά μου…

και ‘γώ γεμάτος με ντροπή, κοίταξα

τον μπαμπά μου!

Μου είπε μετά από τη βουτιά Μιχάλη

θα με λένε

και είδα τα μάτια της μαμάς  βουρκώ-

σανε και κλαίνε.

Μα είναι δάκρυα χαράς και όχι από

λύπη…

γιατί μου λέει συχνά πως ο παππούς

μου λείπει.

Γι’ αυτό λοιπόν και διάλεξαν να

πάρω το όνομά του…

και η δική μου αγκαλιά να είναι η αγ-

καλιά του!

Έτσι και πάλι η μαμά θα έχει στην αγκαλιά της…

έναν Μιχάλη που αγαπά με όλη την καρδιά της!»

Συνθέτης του μικρού αυτού διαμαντιού η ίδια η μαμά. Νονά η Ηλιάνα Κα-

ραμπούλα.  Με το καλό η τελετή.
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Σελ. 9 Φωτεινό

Με την Λυδία Κονιόρδου

Συνάντηση είχε ο Δήμαρ-

χος Νικολάου Σκουφά, κ.

Ευστάθιος Γιαννούλης,

την  Παρασκευή 16 Μαρτίου

2017, με την Υπουργό Πο-

λιτισμού και Αθλητι-

σ μ ο ύ , κ . Λ υ δ ί α

Κονιόρδου.
Συζητήθηκαν θέματα Πολι-

τισμού που αφορούν το Δήμο

καθώς είναι γνωστό ότι είναι

ένας Δήμος που ξεχειλίζει από

Ιστορία, ηρωισμό ,θυσία και

μαρτύριο. Σπάνια συναντά κα-

νείς Ελληνικό τόπο με σωρευ-

μένη τόση Ιστορία, με τέτοια

παρουσία στην ιστορική δια-

δρομή της περιοχής αλλά και

της Πατρίδας μας.

Ο Νικόλαος Σκουφάς ,Πρω-

τεργάτης της Φιλικής Εται-

ρείας, καταγόταν από το Κομ-

πότι. Στο Πέτα έχουμε μία από

τις δραματικότερες σελίδες

στον ξεσηκωμό του ΄21, όπου

εκατοντάδες φιλέλληνες έχα-

σαν την ζωή τους, ενώ στο

Κομμένο γράφτηκε μια από τις

πιο βάρβαρες σελίδες πολεμι-

κής βίας του Δευτέρου Παγκο-

σμίου Πολέμου με 317

θύματα, Κομμιώτες κι ανά-

μεσά τους δεκάδες παιδιά,

μωρά, γυναίκες .

Η Υπουργός Πολιτισμού,

γνώστης της Ιστορίας του

Δήμου, ενημερώθηκε από τον

κ. Γιαννούλη για τις πολιτιστι-

κές δράσεις που έχουν γίνει

στο παρελθόν καθώς και για

την επί χρόνια συνεργασία με

το Τμήμα της Φιλο-

σοφικής Σχολής του

Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ

Ιωαννίνων, η οποία

απέδωσε τους καρ-

πούς της με την ορ-

γάνωση τριών

Επιστημονικών Συ-

νεδρίων:1) «Ο Φι-

λελληνισμός και το

ενδιαφέρον για την

Ελλάδα και τους Έλ-

ληνες από το 1821

ως σήμερα», 2) «Η

Φιλική Εταιρεία»

και 3) « Κατοχική

βία 1939-1944, η

Ελληνική και Ευρω-

παϊκή Εμπειρία».

Η συζήτηση

ωστόσο επικεντρώ-

θηκε στη συμπλή-

ρωση 200 χρόνων από τον

θάνατο του Νικολάου Σκουφά,

την ανακήρυξη του έτους

2018 σε έτος «Νικολάου

Σκουφά» και στην πλειάδα εκ-

δηλώσεων που οργανώνει ο

Δήμος προς τιμήν του.

Η Υπουργός παρακολού-

θησε με ενδιαφέρον τις προ-

τάσεις του Δημάρχου, από την

πλευρά της εξέφρασε την

πλήρη στήριξη του Υπουρ-

γείου για δράσεις που στο-

χεύουν στην ανάδειξη της

πολιτιστικής και  πολιτισμικής

κληρονομιάς του Δήμου Νικο-

λάου Σκουφά και διαβεβαί-

ωσε τον κ. Γιαννούλη ότι

μέρος αυτών θα χρηματοδο-

τηθούν από το Υπουργείο.

(Δελτίο Τύπου)  
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Σελ. 10 Φωτεινό

7  φ ι ά λ ε ς

Στην πρώτη αιμοληψία που έκανε

στο Φωτεινό η ειδική Επιτροπή του

Συλλόγου πήρε και πρόσθεσε στην

τράπεζα του φορέα 7 φιάλες από

το πολύτιμο υγρό  που σώζει ζωές.

Παρούσα η επιτροπή: ο πρόεδρος

Φελέκης Θόδωρος  και τα μέλη Πα-

νέτας Νικόλαος και Φελέκης Χρή-

στος. Φέτος τα ετοίμασε όλα από

νωρίς. Καθαριότητα, θέρμανση και

αερισμό.

Στην ώρα της η κινητή μονάδα αι-

μοληψίας του Νοσοκομείου Άρτας.

Η Γιωννιώτισσα βιοπαθολόγος

Ντέτσικα Κων/να, που υπηρετεί

ένα χρόνο τώρα στην Άρτα από το

ΚΑΤ  Αθηνών, οι νοσηλεύτριες Κα-

καβά Κων/να και Κυρούλη Δήμη-

τρα, με οδηγό τον Ζιώρη Νίκο.

Αυτή τη φορά ενίσχυσαν την τρά-

πεζά μας και δυο αιμοδότες από το

Παλαιωχωράκι: ο Νικόλαος Μάλ-

λιος και  ο Δημήτριος Ε. Φελέκης.

Οι άλλοι αιμοδότες ήταν: Κων/νος

Αυγερινός, Θόδωρος Φελέκης,

Χρήστος Θ. Φελέκης, Νικόλαος Ε.

Πανέτας και Ηλίας Δ. Πανέτας.

Είναι πολλοί αιμοδότες από το

Φωτεινό στην Ελλάδα. Αυτοί μπο-

ρούν να πάνε στο πλησιέστερο νο-

σοκομείο και να αιμοδοτήσουν

είτε με την κάρτα τους είτε να γρά-

ψουν τη φιάλη στον «σύλλογο των

Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας»

Βασικές οδηγίες έδωσε η για-

τρός κ. Ντέτσικα για την αιμοδο-

σία: δίνοντας αίμα, είπε,

ωφελούμε έναν συγγενή μας ή  συ-

νάνθρωπό μας, μερικές φορές

πολύ, αλλά βοηθάμε τον εαυτό

μας διπλά: τον ανανεώνουμε

τώρα, αν μάλιστα υπάρχει ψηλός

αιματοκρίτης  και τον προστα-

τεύουμε μελλοντικά. Το αίμα ανα-

νεώνεται σε μια μέρα ως προς τον

όγκο των υγρών και σε ένα μήνα

ως προς τα συστατικά του. Γι’ αυτό

μπορεί κάποιος να δίνει αίμα κάθε

τρεις μήνες. Τα περισσότερα  από

τα φάρμακα που παίρνουμε δεν

εμποδίζουν την αιμοληψία, όπως

της χοληστερίνης κά. Αρκεί να το

πάρουμε μετά την αιμοληψία. Ο

εθελοντής αιμοδότης από κάθε αι-

μοληψία κερδίζει και δωρεάν αι-

ματολογικό  έλεγχο στο

νοσοκομείο, ξεχωριστά από αυτόν

την ώρα που δίνει αίμα.

«Ιδίοις όμασιν» χάρηκε την

ομορφιά του Φωτεινού η ομάδα

του νοσοκομείου όταν οδηγήθηκε

μετά το τέλος της εργασίας στη

θέση Χατζηγιώργη. Έκθαμβοι

έβγαζαν σέλφις. Η γιατρός μάλιστα

επισκέφτηκε λίγο πριν  την εκκλη-

σία του Φωτεινού για να δει το

έργο του Παπαμάρκου, όπως της

το αφηγήθηκε, στην μονάδα αιμο-

δοσίας της Άρτας, η εγγονή του με-

γάλου εκείνου αγωνιστή,

Λαμπρινή Κουτσούμπα.

Επόμενη αιμοδοσία μας την Κυ-

ριακή  19 Αυγούστου.

α.φ 

Δημήτριος Ε. Φελέκης: από το Παλαιοχωράκι. Αιμοδοτεί στην τράπεζα Φωτεινού.
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Σελ. 11 Φωτεινό

Η  Κ έ ρ τ ε ζ η

Η Κέρτεζη Καλαβρύτων, η

γεννέτειρα του ιερέα του Φωτει-

νού,  του πατέρα Ιωάννη Βο-

ρύλλα, ήταν το θέμα της ΕΤΕ3 την

Κυριακή 25 Μαρτίου, στις 1.30 το

μεσημέρι, σε επανάληψη από

29/1/2018.

Γνωρίσαμε από την εκπομπή αυτή

ένα χωριό με πολλές φυσικές

ομορφιές. Σε ύψος 822μ, έχει χιό-

νια το χειμώνα και δροσιά το κα-

λοκαίρι. Εντυπωσιακή η

συγκέντρωση εκκλησιών- 19 τον

αριθμό- που λει-

τουργούν και οι

19, όπως είπε ο

ιερέας της Κέρτε-

ζης. Πολλοί και οι

νερόμυλοι που

σώθηκαν μέχρι

σήμερα. Διαθέτει

ιδιωτική μικρή ξε-

νοδοχειακή μο-

νάδα-ξενώνα.

Οι 250 μόνιμοι κάτοικοι ασχο-

λούνται με την κτηνοτροφία βο-

οειδών και μικρότερων ζώων αλλά

και τη γεωργία,  με κύριο προϊόν

τα βραστερά φασόλια της Κέρτε-

ζης, αλλά και καλαμπόκι και κη-

πευτικά. Έχει δυο κρεοπωλεία. 

Πολύ κοντά στα Καλάβρυτα η Κέρ-

τεζη ελπίζει σε περισσότερη ανά-

πτυξη που θα περάσει μέσα από

τον αγροτοτουρισμό και τον εκ-

κλησιαστικό τουρισμό. Για να μεί-

νουν περισσότεροι νέοι στο

χωριό.

Μίλησαν οι κάτοικοι με αγάπη για

το χωριό τους, την ιστορία του

αλλά τον σημερινό του πολιτισμό.

Ενεργός ο πολιτιστικός σύλλογος

στο χωριό και στην Αθήνα. Διατη-

ρούν σχολή παραδοσιακών χορών

και κάνουν τις παραδοσιακές

γιορτές: της φασολάδας και του

τσοπάνη. Εκδίδουν εφημερίδα.

Και μια μικρή περιγραφή του χω-

ριού από την βικιπαίδεια του δια-

δικτύου:

«Η Κέρτεζη είναι χωριό της πρώην

Επαρχίας Καλαβρύτων του Νομού

Αχαΐας,  το οποίο και υπάγεται δι-

οικητικά στο Δήμο Καλαβρύτων.

Αριθμεί 365 μόνιμους κάτοι-

κους[1]. Απέχει 220 χλμ. από την

Αθήνα και 17 χλμ. από τα Καλά-

βρυτα. Βρίσκεται στους

πρόποδες του Ερύμαν-

θου, σε παρυφάδα του

που αποκαλείται Καλλι-

φώνιο σε υψόμετρο

823 μέτρων. Περιβάλ-

λεται από έλατα, βαλα-

νιδιές και καστανιές.

Έχει άφθονα νερά από

τις πολλές πηγές που

αναδύονται μέσα από τα βουνά

γι' αυτό και ο κάμπος της είναι εύ-

φορος».

α.φ

Η πλατεία της Κέρτεζης

Φεβρουάριος 18_Layout 1  31/3/2018  6:37 μμ  Page 11



Σελ. 12 Φωτεινό

Στην Πρεσβεία της Ουκρανίας

Συνάντηση είχε ο Δήμαρχος Νικολάου

Σκουφά, κ. ΕυστάθιοςΓιαννούλης,   την

Παρασκευή   16   Μαρτίου   2017,στην

Ουκρανικήπρεσβεία, με τη σύμβουλο

της πρεσβείας ,κ. Natalia Kosenko και τη-

νεπικεφαλή του Εμπορικού και Οικονο-

μικού Τμήματος της πρεσβείας,κ. Anna

Tisenko.        

Αφορμή στάθηκε η επέτειος συμπλήρω-

σης 200 χρόνων από τοθάνατο   του

Πρωτεργάτη   της   Φιλικής   Εταιρείας,

Νικολάου  Σκουφά(1818-2018).   

Ο  κ.   Γιαννούλης  ενημέρωσε   τις   δυο

κυρίες   για  τον σημαντικό   ρόλο   και

τη   μεγάλη   προσφορά   του   στην   Ιστο-

ρία   τουτόπου   μας,   την   ανακήρυξη

του   έτους   2018   ως   έτος   Νικολάου-

Σκουφά   καθώς   επίσης   και   για   την

πλειάδα   εκδηλώσεων   πουοργανώνει

ο Δήμος προς τιμήν του.               

Η κ. Κosenko  και η κ.  Tisenko  από την

πλευρά τους, αφότουευχαρίστησαν   τον

Δήμαρχο   για   τη   σύντομη   ενημέ-

ρωση,   τονσυνεχάρησαν για την πρωτο-

βουλία αυτή του Δήμου και

εξέφρασαντην   πλήρη   στήριξη   και   συ-

νεργασία   της   πρεσβείας   με   το   Δή-

μοΝικολάου Σκουφά, προκειμένου να

αναδεικνύονται  τέτοιες δράσειςπου μο-

ναδικό και απώτερο στόχο έχουν την

ανάδειξη της Ιστορία

Η εβδομάδα των Παθών
1.

Την εβδομάδα των παθών ας νοιώσει η ψυχή μας,

τα  πάθη τα πανάγια, τα Φοβερά, τα Θεία.

Ας γονατίσει ταπεινά μπροστά στον Λυτρωτή μας

κι ας είναι το γονάτισμα φλόγα καρδιάς, λατρεία.

2.

Μεγάλη Πέμπτη κι η καρδιά γοργοχτυπά στο στήθος

και σπαρταρά πια σαν πουλί στα σπλάχνα πληγωμένο,

πως πλημυρίζουν την ψυχή συναισθημάτων πλήθος,

ολόθερμα σαν την φωτιά μπροστά στον Σταυρωμένο!

3.

Μεγάλη πια Παρασκευή, πονούν καρδιές και φύση.

Πέπλα του πόνου, της σιωπής την πλάση αγκαλιάζουν,

καθώς τον άπειρο Θεό,  έχουν νεκροστολίσει.

Ύμνοι θλιμμένοι στις ψυχές μελαγχολία στάζουν.

4.

Αποκαθήλωση σεπτή, που μας πονά βαθειά μας.

Σε κρύο μνήμα πια θα μπει για μας ο Λυτρωτής μας,

Αγάπη που προσφέρθηκε, λουλούδι στην καρδιά μας,

μ΄αντίλυτρο το Αίμα Του, καύχημα της ψυχής μας.

5.

Μια πονεμένη πια πομπή σεμνών επιταφίων,

συγκινημένα των ψυχών τα μάτια αντικρίσουν,

παντού πικροί αντίλαλοι ύμνων των εξοδίων,

κι όμως ποθεί με την ζωή στην γη να τον υμνήσουν.

Τριανταφύλλου Ελευθερία-Σπυριδούλα -Με την βοήθεια του Θεού- 

(Από την συλλογή «Ουρανόφωτο: ένα μπουκέτο τραγούδια για Σένα»)

Δυο ακόμα

τρίγγονες
Μεγάλο εν-

δ ι α φ έ ρ ο ν

απέκτησε η

έρευνα της

εφημερίδας

που ουσια-

στικά ξεκί-

νησε τώρα

και θα συνεχι-

στεί και στη συνέχεια. Πρόκειται για

την έρευνα των τρίγγονων ή τρισέγ-

γονων.

Γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο

ότι η Δήμητρα Καλατζή ήταν η μόνη

τρίγγονη φωτεινιώτισσα. Και δικαιο-

λογημένα τα παράπονα άμεσα εν-

διαφερομένων.

Γιατί ρωτώντας και ερευνώντας πιο

προσεκτικά βρήκαμε άλλες δυο φω-

τεινιώτισσες που όσο ζούσαν είχαν

τρίγγονα.

Πρόκειται για την Σοφία Κασσελούρη

– κακοχρίσταινα(φώτο)- που όσο

ζούσε- απεβίωσε τον Φεβρουάριο

του 97-  είχε 5 τρίγγονα: ένα αγόρι

από την δίγγονή της Αργυρώ Γιώτη 3

χρόνων, ένα αγόρι  3 χρόνων και ένα

κορίτσι 1 έτους από την  δίγγονή της

Χριστίνα Γιώτη και από την δίγγονή

της Μαρία Γιώτη ένα κορίτσι 4 χρό-

νων και ένα αγόρι 1 έτους. 

Η περίπτωση αυτή μπορεί να είναι

όχι μοναδική στο Φωτεινό αλλά και

σπάνια  πανελλαδικά. Στο διαδίκτυο

βρήκαμε μέχρι τώρα μόνο άλλη μία

τέτοια περίπτωση.

Η δεύτερη τρίγγονη φωτεινιώτισσα

είναι η κακομίχαινα, η Αναστασία

Τριανταφύλλου που απεβίωσε το

2009. Όσο ζούσε είχε από τη δίγγονή

της Δώρα Μασούρα 2 τρίγονα: ένα

αγόρι 3 ετών και ένα κορίτσι 1 έτους. 

Τρεις λοιπόν οι τρίγγονες φωτεινιώ-

τισσες που μας έδειξε η μέχρι τώρα

έρευνα. Πιστεύουμε ότι δύσκολα θα

βρεθούν και άλλες, χωρίς να απο-

κλείεται.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι

δύσκολα μπορούμε να μιλήσουμε

για τρίγγονους φωτεινιωτες παπού-

δες. Αν κάτι βρούμε με χαρά θα το

δημοσιεύσουμε.
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