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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
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2. Φωτεινό: Καφέ “Έφη”.

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

Αιμοδοσίες 2018

Κυριακές:

11 Μαρτίου

19 Αυγούστου

Φελέκης

Θεόδωρος

Τηλ. 6945598597

2681023933

Επιχειρείν

foteiniotes.gr 
Η ιστοσελίδα μας

Σοβαρή επιχειρηματική προσπά-

θεια κάνει από τον Δεκέμβρη του

2017 ο δραστήριος Αντιπρόεδρος

του Συλλόγου Γιάννης Τριαντάφυλ-

λος.

Λειτουργεί το κατάστημα εστίασης

που είχε ανοίξει τον Σεπτέμβριο του

2016 η αδερφή του Παρθενία με την

επωνυμία «Λουκουμανία» και βρί-

σκεται στη Σκουφά 119 της Άρτας,

κοντά στην πλα-

τεία Κακαβά.
Στο κατάστημα θα

βρούμε αρχικά

λουκουμάδες με

πολλές γεύσεις,

εξωτερικά και εσω-

τερικά, προσφορά

α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ή ,

αφού η Άρτα δεν

έχει άλλο τέτοιο

κατάστημα μέχρι

τώρα.

Θα βρούμε ακόμα κρουασάν σκέτο

ή με γέμιση, αρμυρά και γλυκά, σάν-

τουιτς, καφέ και ποικιλία φυσικών

χυμών. Στα σκαριά βρίσκεται και η

προσφορά παγωτού από μηχανή.

Ευχαριστημένος δηλώνει ο φιλόδο-

ξος νέος που επιχειρεί και είθε το

μέλλον του να είναι ανοιχτό.

α.φ

“Ζήτησα την αποτέ-

φρωση”

Στο «καφέ

της Έφης»
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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

« Ζ ή τ η σ α  τ η ν  α π ο τ έ φ ρ ω σ η »
«Το σημαντικό στη ζωή είναι ο

τρόπος που ζεις όχι ο τρόπος που

φεύγεις».  Αυτό μας εξιστόρησε

για τον πατέρα του ο Θωμάς,  ο

μεγάλος γιος του Κώστα Κασσε-

λούρη του Αποστόλου που έφυγε

από κοντά μας πρόσφατα. Η

αποτέφρωση έγινε στη Σόφια της

Βουλγαρίας.

Ο Κώστας Κασσε-

λούρης ήταν το  τρίτο τέκνο του

επί 12ετίας πρόεδρου του Φωτεινού

Α π ό σ τ ο λ ο υ

Κ α σ σ ε -

λούρη(1897-

1973)  και της

Αναστασίας

Φ ε λ έ κ η

(1900-1981)

και γεννή-

θηκε στο Φω-

τεινό στις 8

Ν ο ε μ β ρ ί ο υ

του 1934. Τα

άλλα του

αδέρφια ήταν

ο Θωμάς

(γεννήθηκε το

έτος 1928 και

πέθανε μι-

κρός στα 15

του), ο Φών-

τας (γεννή-

θηκε το έτος

1931 δάσκα-

λος), η Αγόρω

(γεννήθηκε το

έτος 1937και  παντρεύτηκε στο Δημαριό)

και ο μόνος από τα αδέρφια εν ζωή τώρα

Σταύρος (γεννήθηκε το έτος 1940 υπάλ-

ληλος ΟΤΕ).  

Μέχρι τα 20 του ζει στο Φωτεινό όπου

τελειώνει το δημοτικό σχολείο και τον

υπόλοιπο χρόνο βοηθά τον πατέρα του

στις δουλειές της οικογένειας : αγροτικά-

το αλέτρι-  κτηνοτροφικά- τα πρόβατα-

μεταφορά ξύλων  και κάρβουνων  στην

Άρτα με τα ζώα  και το σφάξιμο μια δυο

φορές την εβδομάδα μαναριών για τις

ανάγκες του χωριού. 

Στα 20 του κάνει τα χαρτιά και φοιτά

στη σχολή Χωροφυλακής της Ρόδου. Τα

30 χρόνια από τη θητεία του στο σώμα

της Χωροφυλακής  τα κάνει στην Ηγου-

μενίτσα. Εκεί γνωρίζει και παντρεύεται

τη σύζυγό του  Ευανθία Κουτσιαύτη που

του χάρισε 2 γιους τον Θωμά- τεχνικό

στην ΕΡΤ-   και τον Άγγελο – διαιτολόγο

εργαζόμενο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου -

και 4 εγγόνια. 

Ο μακαρίτης ήταν «πολύ καλός σύ-

ζυγος» μας είπε η Ευανθία. Ο μεγάλος

γιος του ο Θωμάς πρόσθεσε  για τον πα-

τέρα του : «Ηθικός και τίμιος οικογενει-

άρχης, όπως κάθε Φωτεινιώτης. Η

κοινωνία της Ηγουμενίτσας τον αγάπησε

όλη όσο λίγους αστυνομικούς και αυτό

το δείχνει το ότι έμεινε εκεί 30 ολόκληρα

χρόνια». Ο μικρότερος αδερφός του

Σταύρος είπε ότι ο αδερφός του από μι-

κρός που τον θυμάται  ήταν στο σπίτι

πολύ συνεργάσιμος και με καλή κου-

βέντα.

Στις 30/3/2018 έφυγε από κοντά μας

ο Κώστας Κασσελούρης του Αποστόλη

και της Ανάστω. Θα τον θυμόμαστε

πάντα και θερμά συλλυπητήρια στους

συγγενείς.

α.φ

Το τραπέζι βάπτισης

φιλοξένησε στο καφέ

της η Έφη Μασούρα

στο Φωτεινό.

Η εκδήλωση έλαβε

χώρα την Τρίτη του

Πάσχα 10 Απριλίου

στις 12 η ώρα, μετά

αμέσως τη βάπτιση

στον ιερό ναό της Κοι-

μήσεως της Θεοτόκου

Φωτεινού.

Βαπτίστηκε ο Μιχάλης

ο γιος της Βιολέτας

Σιάκα. Σε άνετο χώρο

και πολύ καλό σερβις

όλοι οι εορτάζοντες

ήταν ευχαριστημένοι.

α.φ

Στο «καφέ της Έφης»
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1. Η εθελοντική προσφορά το 2017 στο  σύλ-

λογο των Απανταχού Φωτεινιωτών για το 2017

υπολογίζεται στις 5.000 Ευρώ, για τις δραστη-

ριότητες: αιμοδοσία, έντυπη εφημερίδα και

ενεργοποίηση Νέων- θέατρο, αγώνες,πάρτυ.

2. Το χορευτικό είναι σημαντικό για το Φωτεινό. Υπάρχουν

αυτή τη στιγμή κάποιες προϋποθέσεις να λειτουργήσει και

να χαροποιήσει τους χωριανούς τόσο το δεκαπενταύγου-

στο όσο και την 3η Μάρτη. 

3. Το Δ/Σ άλλαξε τελείως τρόπο λειτουργίας, προσαρμοζό-

μενο στις νέες συνθήκες και την επωνυμία «απανταχού

Φωτεινιωτών». Σήμερα δυο μέλη του είναι από την Αθήνα.

Οι συνεδριάσεις σχεδόν γίνονται ηλεκτρονικά. Έτσι παίρ-

νονται οι αποφάσεις. Ηλεκτρονικά ελέγχεται το τι μπαίνει

και τι βγαίνει από το ταμείο-τράπεζα.

4. Πρωτομαγιά στα Σωκήπια σχεδίαζε να κάνει η ομάδα

του Σκουφά Κομποτίου. Μια ιδέα που επειδή ήρθε τελευ-

ταία στιγμή και έπεσε πάνω στην κρίση δεν καρποφόρησε

τελικά.

5. Η Γιώτα Ε. Πανέτα και ο Νίκος Αθανασόπουλος τεκνοποί-

ησαν – αγόρι- το Σάββατο 14 Απριλίου, στις 16.10  στο μαι-

ευτήριο «Γαία» Αθηνών. Μητέρα και νεογέννητο

φωτεινιωτόπουλο χαίρουν άκρας υγείας.  Είναι το τρίτο εγ-

γόνι της Θεοδώρας Β. Πανέτα. Να τους ζήσει.

Καφέ της Έφης

Φωτεινό
τηλ. 6977293447

Καφέ ψησταριά

Η πλατεία

Κοτσαλάρας Θεόδωρος

Φωτεινό

Τηλ. 6942417364

������������
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������	���
�. 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

Π α ρ α π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά (Από τον Α. Φελέκη)
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Ζωντάνεψε όντως το Φωτεινό, μετά

από τη χειμωνιάτικη συσπείρωση

των χωριανών στην πόλη.

Πολλοί οι επισκέπτες, όπως δείχνουν

και οι φωτογραφίες. Τη με-

γάλη Παρασκευή και το  μέγα

Σάββατο η εκκλησία ήταν γε-

μάτη. Φώτισαν στην Ανά-

σταση οι

κροτίδες του

Νικόλαου Πα-

νέτα. Τα κα-

φ ε ν ε ί α

ζωντάνεψαν.

Χωρίς πολύ

μ ο υ σ ι κ ή

αλλά με καλό

καιρό  ψή-

θηκε και ο οβελίας

ανήμερα του Πάσχα.

Ο παραδοσιακός

εορτασμός της Αη-

λύτριας στο ομώ-

νυμο ξωκλήσσι έγινε

με επιτυχία. Τέσσερις ιερείς συμμε-

τείχαν στην λειτουργία, από Κιλκίς,

Φωτεινό, Μεγάρχη και Ανωπέτρα.

Σουβλάκια και ποτά είχε πάλι ο Θό-

δωρος Κοτσαλάρας. 

α.φ

Σελ. 4 Φωτεινό

Ζ ω ν τ α ν ό  Π ά σ χ α

σ τ ο  Φ ω τ ε ι ν ό

Α ν ά σ τ α σ η σ τ ο Φ ω τ ε ι ν ό (φώτο Ευάγγ. Κασελούρης)

Μ. Παρασκευή στο Φωτεινό(φώτο Ε. Κασελούρης)

Στην Αηλύτρια (φώτο Ε. Κασελούρης)
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Σελ. 5 Φωτεινό

Χ ο ρ ε ύ ο υ μ ε
Με επιτυχία για το Φωτεινό ξεκί-

νησε τις εργασίες του το χορευ-

τικό τμήμα του συλλόγου των

απανταχού φωτεινιωτών άρτας. 

Τρία Σάββατα τώρα, 5-6 το από-

γευμα χορεύει το μικρό τμήμα

του συλλόγου, κάνοντας πρόβες

χορού  αλλά μαθαίνοντας και τον

πολιτισμό της παράδοσης, όπως

υπερηφανεύεται ο δάσκαλος του

χορευτικού Σπύρος Κοκόλης από

τις Σελλάδες.

Η προσέλευση των μικρών χο-

ρευτών θα συνεχιστεί, καθώς θα

συνεχίζονται τα μαθήματα και

θα κορυφωθεί με την έλευση των

Αθηναίων μικρών χορευτών

τέλος Ιουνίου και τη συσπείρωση

του μεγάλου χορευτικού στα

μέσα Ιουλίου.

Αν όλα πάνε καλά το δεκαπεν-

ταύγουστο στην πλατεία του Φω-

τεινού θα δώσει παράσταση η

παραδοσιακή φορεσιά με το

τσεμπέρι, τη σκούφια, τη φου-

στανέλα και το τσαρούχι.

Σαν Δ/Σ πρέπει να ευχαριστή-

σουμε τον δάσκαλο Σπύρο Κο-

κόλη που γίνεται, σχεδόν

εθελοντικά,  ψυχή της όλης προ-

σπάθειας.

Α.Φ.

Ά δ ε ι ο Τ α μ ε ί ο
Με άδειο ταμείο βρίσκεται ο σύλλογος των Απανταχού Φωτει-

νιωτών Άρτας. Με άδειο κυριολεκτικά.

Όταν τα χρήματα σ’ ένα τέτοιο φορέα είναι κάτω από 1000

ευρώ το ταμείο είναι πραγματικά άδειο. 

Τα ετήσια έξοδα είναι αυτή τη στιγμή περί τα 500 ευρώ. Τα 190

για την ιστοσελίδα. Τα 60 έξοδα τραπέζης. Και τα 250 περίπου

για το χορευτικό. Όλα τα ψιλά μπαίνουν από τους δραστηριο-

ποιούμενους, γιατί δεν βγαίνουν πια από το ταμείο.

Αν δεν συγκεντρώνονται αυτά τα χρήματα θα σταματήσουν και

αυτές οι δραστηριότητες που έχουμε: η ηλεκτρονική εφημε-

ρίδα, το ηλεκτρονικό αρχείο των Φωτεινιωτών, η Αιμοδοσία

και το χορευτικό.

Αν περισσεύσουν λίγα μπορεί να γίνει και κάποιο μικρό ή με-

γαλύτερο έργο στο Φωτεινό: καθαρισμός, το πηγάδι της Ελε-

ούσας, η πλατεία, ενίσχυση των νέων και άλλα. 

Αργές αλλά σταθερές είναι οι προσπάθειες του Δ/Σ να προσαρ-

μόσει τον φορέα στις νέες συνθήκες. Πατάει πάνω στη βασική

πρόταση όλων – ανανέωση – και προχωρά σε μεταρρυθμίσεις

που να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του Φωτεινού, τις επιταγές

του καταστατικού και τις τωρινές δύσκολες συνθήκες. Και απε-

λευθέρωσε τη συνδρομή.

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι με τις παρούσες συνθήκες μόνο ο εθε-

λοντισμός μπορεί να βγάλει από το  αδιέξοδο. Σίγουρα όμως

δεν πρέπει να ακολουθεί το ή τίποτα. Τότε πάμε στον μηδενι-

σμό.                                                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 Όφη 29 22 5 2 60:13 71

8. Καραϊσκάκης 29 12 7 10 31:26 43

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

1/13 Τηλυκράτης 24 15 3 6 41:15 51

9. Εθνικός Φιλιππιάδας 24 7 11 6 18:28 27

10. Σκουφάς Κομποτίου 24 4 11 9 15:29 21

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

1/16 ΑΟ Φλωριάδας 30 27 2 1 89:9 82

4. Φιλέλληνες Πέτα 30 18 8 4 51:26 58

13. Αχιλλέας Νεοχωρίου 30 5 16 9 38:67 24

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

1/14 Νέα Αναγέννηση Αρταίων 26 23 2 1 84:17 70

7. ΠΑΣ  Κομμένου 26 13 12 1 45:44 37

9. Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής 26 9 12 5 32:41 32

11. Ακράτητος Ακροποταμιάς 26 5 16 5 25:52 20

Βαθμολογία ( 29 - 4 -18)

Σε ένα από τα παιχνίδια που

χαίρεται να παρακολουθεί ο

φίλαθλος κόσμος, ο Άρης

επιβλήθηκε του Καραϊσκάκη

με 0-2 και εξασφάλισε την

άνοδο στη Superleague,

μετά από 4 χρόνια απου-

σίας.
Δεν κατάφερε να πάρει κάτι από

το ματς με τον Άρη ο Καραϊσκά-

κης, γνωρίζοντας

την ήττα με 0-2. Ο

κόσμος γέμισε το

γήπεδο, με τους φί-

λους του Άρη να δη-

μιουργούν με

συνεχή φωνή πολύ

ωραία ατμόσφαιρα

για ποδοσφαιρικό

ματς. 

Στο 13ο λεπτό, οι φι-

λοξενούμενοι προ-

ηγήθηκαν στην

πρώτη τους τελική προσπάθεια

στο ματς. Ο Διαμαντόπουλος

μπήκε στη φάση, η μπάλα κόν-

τραρε και στρώθηκε ακριβώς στα

πόδια του Κάσσου, που τελείωσε

τη φάση με τη μία, και δεν άφησε

περιθώρια αντίδρασης στο

Μέλκα, γράφοντας το 0-1.

Στο 44ο λεπτό, οι φιλοξενούμε-

νοι, κατάφεραν να διπλασιάσουν

τα τέρματά τους, όταν μετά από

εκτέλεση κόρνερ, ο Μπαργκάν

έγινε ξανά κάτοχος της μπάλας

δεξιά, σέντραρε στο δεύτερο δο-

κάρι, όπου ο εντελώς αμαρκάρι-

στος Σόουζα, με εξαιρετικό

εναέριο βολέ, έστειλε την μπάλα

στην αριστερή γωνία του Μέλκα,

γράφοντας το 0-2.

Καραϊσκάκης (Παπαβασιλείου) :

Μέλκας (46' λ.τρ. Ραχιώτης), Πα-

πανίκου, Μπεκατώρος, Καρα-

γιαννίδης, Θεολόγου (37' λ.τρ.

Νικολόπουλος), Μακρής, Ρανγκέ-

λοφ, Χούσος, Λουκίνας, Δημη-

τριάδης (70' Ευαγγέλου), Ψιάνος

Άρης (Σπανός) : Καντιμοίρης,

Μπούρμπος, Βαλεριάνος, Νίκιτς,

Δεληζήσης, Σόουζα, Ιντζόγλου,

Κάσσος, Μπαργκάν (82' Μουμίν),

Πλατέλλας (72' Πασάς), Διαμαν-

τόπουλος (86' Μπαστακός)

a.f

Λύγισε από τον Άρη ο Καραϊσκάκης
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Σελ. 7 Φωτεινό

Α π ό  « Τ ο  Κ ο μ π ό τ ι »
Νέα του Κομποτιού, της

αδελφότητας στην Αθήνα,

τα πολιτιστικά, αθλητικά και

δημοτικά από το χωριό, μα-

θαίνουμε κάθε τρεις μήνες

από την εφημερίδα αυτή.

Πρωτεργάτες της αξιέπαινης

αυτής προσπάθειας οι δυο

«Τάκης», Κολιούλης και

Βλαχοπάνος.
1. Μετά από 44 χρόνια προσφοράς

στα πολιτιστικά του Κομποτίου απο-

σύρεται από τη δράση ο πρόεδρος

της αδελφότητας

Κομποτίου στην

Αθήνα. Καλό θα

είναι να μην απο-

συρθεί και από τα

μετόπισθεν.

2. Η Καθαρή Δευ-

τέρα στα Σωκήπια

έγινε και το 2018 με

μεγάλη επιτυχία.

Την προτιμούν πολ-

λοί για την πολύ

καλή φασολάδα και

την ζωντανή ορχή-

στρα.

3. Το Σάββατο 24

Φεβρουαρίου έκανε τον  ετήσιο

χορό της η αδελφότητα Κομποταίων

στην Αθήνα, στο κέντρο ‘εννέα

όγδοα’ με τιμή εισόδου 20 Ευρώ και

ορχήστρα με 13 μέλη. Ανάμεσά τους

οι γνωστοί Γεράσιμος Ανδρεάτος και

Παναγιώτης Λαλεζάς.

4. 23 Φεβρουαρίου 2018 έκλεισε το

υποκατάστημα της τράπεζας Πει-

ραιώς στο Κομπότι, δημιουργώντας

μεγάλη αναστάτωση σ’ όλο το Δήμο

Ν. Σκουφά και τη γύρω περιοχή.

5. ‘Γεφύρι της Άρτας’ η αποχέτευση

στο Κομπότι. Αντί 18 μήνες που πε-

ρίμεναν να τελειώσει από την αρχή,

έφτασε στα πέντε χρόνια και δεν

φαίνεται προοπτική. Η ταλαιπωρία

των Κομποταίων μεγάλη και συνεχί-

ζεται. Λακκούβες, νερά, αποκλει-

σμοί από το σπίτι.

6. Με δυο περίπτερα έμεινε το Κομ-

πότι μετά την επέλαση της κρίσης.

Αυτό της πλατείας και το άλλο απέ-

ναντι από τον φούρνο του Βάνα στα

Σωκήπια. Στο Πέτα έκλεισε και το τε-

λευταίο.

7. Την αξιοποίησή της περιμένει η

λίμνη του Πουρναριού ως τουριστι-

κός προορισμός. Έχει ομορφιά και

δυνατότητα πεζοπορίας, ποδηλα-

σίας και άλλες δραστηριότητες,

όπως Kayak και Raftig.

8. Γράφει ο Τάκης Βλαχοπάνος:  «Το

χωριό μας χρόνο με το χρόνο φθί-

νει… Περπατάς στους δρόμους του

χωριού μας και σου πιάνεται η ψυχή

με την εικόνα που αντικρύζεις. Σπί-

τια κλειστά και σκοτεινά. Άνθρωποι

λίγοι κυκλοφορούν». Τι να πουν και

κάποιοι 

άλλοι, Τάκη;

9. Το όνομα «Ευάγγελος Σεργιάν-

νης» δόθηκε στο ανακαινισμένο γή-

πεδο του Κομποτίου, με απόφαση

του δημοτικού συμβουλίου. Όλοι

χειροκρότησαν την απόφαση. 

10. Στη Σερβία πήγε εκδρομή η Γ΄Λυ-

κείου Κομποτίου με το ΓΕΛ Νεοχω-

ρίου από τις 12 ως τις 16

Φεβρουαρίου. Συνοδός και ο δ/ντής

του Λυκείου Νεοχωρίου κ. Μπελής

Νικόλαος.

11. Ανάμεσα στις πολλές δραστη-

ριότητες του πολιτιστικού συλλόγου

Κομποτίου ξεχωρίζουν οι θεατρικές

παραστάσεις, το τμήμα της χορω-

δίας, τα πολλά χορευτικά τμήματα

και οι χοροί που διοργανώνει.

12. Τέλος η Γ΄Εθνική για τον Σκουφά

Κομποτίου. Μετά την ήττα από τον

Θεσπρωτό Ηγουμενίτσας με 2-0 και

μαθηματικά έχασε κάθε ελπίδα.

Κέρδισε όμως το νέο γήπεδο με φυ-

σικό χλοοτάπητα λέει ο πρόεδρός

του Σπύρος Κολιούλης. Τονίζει επί-

σης στην  επιστολή του στην εφημε-

ρίδα ότι πρέπει

να είναι όλοι πε-

ρήφανοι για την

πορεία του αυτή,

αφού ήταν ένας

άθλος να βγάλει

τη χρονιά με

ψηλά το κεφάλι,

αντέχοντας στις

οικονομικές πιέ-

σεις των 70.000

Ευρώ, που άλλα

αντίστοιχα αθλη-

τικά σωματεία

με μεγάλη ιστο-

ρία, όπως αυτό

της Καστοριάς –

έπαιξε Α΄Εθνική

και πήρε και κύπελλο Ελλάδας – δεν

μπόρεσαν.

13. Τους θανάτους από το Φωτεινό

δημοσιεύει η εφημερίδα ‘ Το Κομ-

πότι’.

14. «Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛ-

ΛΑΔΩΝ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΗΜΟ-

ΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ». 

15. Η εφημερίδα ΤΟ ΚΟΜΠΟΤΙ απο-

στέλλεται σε 830 παραλήπτες από

1100 προ κρίσης.
α.φ
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Σελ. 8 Φωτεινό

Ίντερνετ-Νερό-Μουσείο-Δρόμοι
Αυτά είναι τα 4 σημαντικότερα προβλή-

ματα του Φωτεινού σήμερα. Και κατά

σειρά προτε-

ραιότητας σχε-

δόν.

Μπήκαν μηχα-

νήματα τελευ-

ταία από

ιδιωτική εται-

ρεία για καλύ-

τερη σταθερή

τηλεφωνία και ίντερνετ. Το κόστος 27

ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω τις υπηρεσίες τη-

λεφώνου που λόγω κινητών δεν αποτε-

λούν θέμα. Του ίντερνετ όμως είναι μέχρι

4 Μbps. Δεν εξυπηρετεί εργασίες σοβα-

ρές στο διαδίκτυο. Η κεραία του Δήμου

χρειάζεται να έχεις οπτική επαφή μαζί

της διαφορετικά δεν πιάνεις. Σε απογοή-

τευση μικροί και μεγάλοι. Είναι είδος

πρώτης ανάγκης και στο Φωτεινό το δια-

δίκτυο. Οι μόνιμοι το χρησιμοποιούν

κατά 50%. Το καλοκαίρι έρχονται περί τα

500 άτομα και το χρειάζονται. Η εφημε-

ρίδα ρωτάει τους υπεύθυνους  και γρά-

φει συνέχεια γι’ αυτό. Χρειάζεται να

ενισχυθεί το σήμα του Δήμου με

νέες κεραίες. Λένε θέλουνε χρήματα

γι’ αυτό και δεν έχουν. Και πώς θα

γίνει. Πάμε τόσο μπροστά στον άλλο

Δήμο  που με 20 ευρώ έχεις από τις

άλλες εταιρείες πολύ καλές υπηρε-

σίες τηλεφώνου και ίντερνετ. Εκεί

έχει οπτικές ίνες. Στο Φωτεινό γιατί

να βρισκόμαστε στην εποχή της

ασπρόμαυρης τηλεόρασης; Μαθαί-

νουμε ότι σε άλλα διαμερίσματα

του νομού το δημοτικό ίντερνετ

είναι πολύ καλό και καλύπτει τις

ανάγκες.

Το δεύτερο μεγάλο δράμα είναι το

νερό. Ούτε να πιεις, ούτε για την

τουαλέτα, ούτε για την κουζίνα. Κάθε

χρόνο, κάθε καλοκαίρι το ίδιο σκηνικό.

Πάλι δεν έχουμε νερό.

Τρίτο πρόβλημα. Το Μουσείο. Με σά-

πιες τις πόρτες περιμένει τώρα 12 χρόνια

να υποδεχθεί επισκέπτες. 150 χιλ.

ευρώ θέλει να μπουν τα εκθέματα

κατά τη μελέτη. Τρίτος χρόνος που

έχουμε τη μελέτη και τίποτα.

Τέταρτο θέμα μεγάλο οι δρόμοι, οι

κεντρικοί και οι αγροτικοί. Ο δρόμος

για το Κομπότι θέλει αυλάκια ανοι-

χτά και κοπή των δέντρων από δω

και από κει. Έμεινε ο μισός ο δρόμος

για δυο αυτοκίνητα. Τα ατυχήματα

γίνονται το ένα μετά το άλλο. Και οι

αγρότες στο Φωτεινό θέλουν να

πάνε στα χτήματά τους. Και η συντή-

ρηση των δρόμων είναι απαραίτητη.

Αυτά τα τέσσερα προβλήματα είναι τα

σημαντικότερα και χρήζουν άμεση επέμ-

βαση να λυθούν. Γιατί άμα θέλεις να

γλεντήσεις παίρνεις το αμάξι και πας στις

Σελλάδες, το Κομπότι ή αλλού και γλεν-

τάς. Στα τέσσερα αυτά θέματα δεν έχει ο

Φωτεινιώτης εναλλακτικές. Να πάρει τον

φορητό του υπολογιστή και να κατέβει

στις Σελλάδες;

α.φ

Λαογραφικό Μουσείο Φωτεινού

Η Στέρνα

Σ τ η  μ ν ή μ η  τ ο υ
Σύσσωμοι οι Φωτεινιώτες δήλωσαν τη συμπαρά-

στασή τους στον Σταύρο Κασσελούρη, αδερφό

του Κώστα,  που έφυγε πρόσφατα. 

Στο μημόσυνο που έκανε ο Σταύρος  την Κυριακή

29/4/18 στον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτό-

κου Φωτεινού  συγκεντρώθηκε  όλο το εκκλησία-

σμα στο τραπέζι με το σιτάρι και τη φωτογραφία.

Μια κίνηση αυθόρμητη και  όχι τόσο συνηθι-

σμένη,  που συγκίνησε.

Καφέ πρόσφερε μετά το τέλος της λειτουργίας ο

Σταύρος στη μνήμη του αδερφού του και στα δυο

καφενεία του χωριού.
a.f
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