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Λαογραφικό Μουσείο Φωτει-
νού Ν. Σκουφά
2006 ΕΤΑΝΑΜ 380.000 Ε

Βρύση Κασσελούρη

Μόνο εμείς 

Μόνο εμείς οι Φωτεινιώτες
μπορούμε να φροντίσουμε τον
τόπο μας. Μπορούμε να περι-
σώσουμε το παρελθόν και να
εξωραϊσουμε το σήμερα. Βρύ-
σες, μονοπάτια, αλώνια, πηγά-
δια, καθαριότητα και δεντρο-
φύτευση είναι στα δικά μας
χέρια. Εμπιστευτείτε τον Πρόε-
δρο της Εξωραϊστικής Επιτρο-
πής Θόδωρο Φελέκη και τα
μέλη Αικατερίνη Πανέτα και
Ελένη Αιμ. Κασσελούρη  και
ενισχύστε με εθελοντική εργα-
σία και ενίσχυση στην επιτροπή
την ίδια ή στον λογαριασμό της
Γενικής Τράπεζας: 
120 01006145 68.
Και το δεκάρικό μας θα πιάσει

τόπο.

Μικροβιολογικό στο Κομπότι
Μικροβιολογικό εργαστήριο στο Κομπότι λειτουργεί από τον

Οκτώβριο, στην πλατεία Σκουφά, στην ανηφόρα  μετά το
Aντιδημαρχείο, από τον Καρακύργιο Κων/νο, μικροβιολόγο-βιο-
παθολόγο, με καταγωγή από το Διδυμότειχο. Είναι συμβεβλημέ-
νο με τον ΕΟΠΥ και κάνει και αιμοληψίες κατ’ οίκον κατόπιν
συνεννόησης στα τηλέφ. 26810 65080 και 6981053801.   

Φωνή αγωνίας από την ξενιτιά
των 350 χιλιομέτρων, για τα
άλυτα προβλήματα του Φωτει-
νού, από την τοπική σύμβουλο
Ελένη Κασσελούρη-Νίκου,
που οι ανεκπλήρωτες υποσχέ-
σεις για μετάθεση μετά την
εκλογή της, της στερούν κάθε
δυνατότητα να παλέψει γι’
αυτά, όπως είχε υποσχεθεί.
«Ονειρεύτηκα προ τριετίας μια
ποιοτικότερη ζωή,  γι’ αυτούς
που με ψήφισαν και τα παιδιά
μου, εκεί στον τόπο μου και,
τρία χρόνια μετά φαίνεται
χαμένη κάθε ελπίδα. Καμιά
ουσιαστική πρόοδο στα μεγάλα
προβλήματα του Φωτεινού.
Όλοι αγωνιούμε για το άνυδρο

καλοκαίρι. Οι λιγοστές ελιές
των ξωμάχων μας δεν έχουν
στέρεο δρόμο να μαζευτούν. Η
επισκεψιμότητα  στερείται ενί-
σχυσης από την αραιή συγκοι-
νωνία και την παραμέληση του
Μουσείου»

Κάθε δεύτερη Παρασκευή
στην Ταβέρνα του Γιάννη Κου-
σιουνέλου έχει λαϊκοδημοτική
βραδιά, από τις 9.00, με ορχή-
στρα τεσσάρων φοιτητών  του
τμήματος παραδοσιακής μου-

σικής του ΤΕΙ Άρτας- τον Γιάν-
νη τον ιδιοκτήτη στο κλαρίνο,

τον Πέτρο στο μπουζούκι, τον
Δημήτρη στην κιθάρα και τον
Φάνη στο κανονάκι. Τραγου-
δούν οι τρεις από τους τέσσε-
ρις. Οι τιμές καθημερινές: 1.20
το καλαμάκι, 2 η μπύρα, 6 το
κιλό το κρασί, 2.5 το ποτό. 

Δεκατρείς Φωτεινιώτες πήραν
τρόφιμα πριν τα Χριστούγεννα
που διένειμε ο Δήμος Ν. Σκου-
φά, έχοντας εισόδημα κάτω
από 12.000 €. Το σχετικό δελ-
τίο τύπου αναφέρει:
Ολοκληρώθηκε για αυτήν τη
χρονιά το «Πρόγραμμα Δωρε-
άν Διανομής Τροφίμων» στο
Δήμο Νικολάου Σκουφά εξυ-

πηρετώντας συνολικά 59 οικο-
γένειες. Η διανομή έγινε με
όχημα του Δήμου σε κάθε
περιοχή ξεχωριστά με σκοπό
τη διευκόλυνση των ωφελου-
μένων.
Εκεί, παρευρέθηκε και ο
Δήμαρχος κ. Ευστάθιος Γιαν-
νούλης επισημαίνοντας για
ακόμα μία φορά το σπουδαίο

ρόλο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε
περίοδο οικονομι-
κών δυσχερειών.
Τόνισε, επίσης,
πως ο Δήμος μας
δε θα αφήσει
καμία ευκαιρία
ανεκμετάλλευτη
που στοχεύει στη
στήριξη των οικο-
νομικά ασθενέ-
στερων. Άλλω-
στε, η κοινωνική
ευαισθησία που
εκφράζεται μέσω
του προγράμμα-
τος αυτού αποτε-
λεί απαραίτητο
στοιχείο στις

σημερινές μας δράσεις. Εν
μέσω αυτής της κρίσιμης για
την κοινωνία περιόδου, ο
Δήμος Νικολάου Σκουφά με
σταθερά βήματα εντείνει
συνεχώς τις προσπάθειες για
γενικότερη οικονομική ανάπτυ-
ξη της περιοχής.

Τα μεγάλα προβλήματα 
στο Φωτεινό  Άλυτα 

Διανομή Τροφίμων

Μετά χαράς μίλησε τηλε-
φωνικά  για την εφημερίδα,
που είπε ότι τη διάβασε, για
τη δουλειά του στο τιμόνι του
Λεβαδειακού, δίπλα στον
Γιώργο Παράσχο. Είναι ο
Παναγιώτης, σύζυγος της
Ευαγγελίας Κασσελούρη του
Χρήστου, της γυμνάστριας
που παντρεύτηκε και ζει στην
Κομοτηνή.
Τον ρώτησα πώς έφτασε σ’
αυτή τη ζηλευτή θέση. Μου
είπε ότι ξεκίνησε σαν δεξί
μπακ ή αμυντικό χαφ το ‘84’
από την Ξάνθη και στα 31 του
…κρέμασε τα παπούτσια από
τραυματισμό στον αχίλλειο
τένοντα. Ξεκινά σαν προπονη-
τής στις Ακαδημίες της Κομο-
τηνής και  πάει στην Ξάνθη
σαν βοηθός του γερμανού

Βολφ και στη συνέχεια του
Γιώργου Παράσχου. Πρώτο
βιολί στη συνέχεια στην Ανα-
γέννηση Γιαννιτσών, που την

ανεβάζει στη Β΄Εθνική και
μετά στον Λεβαδειακό, βοηθός
του Γιώργου Παράσχου.
Τον ρώτησα για την ομάδα
του και τη δουλειά του. Μου
είπε ότι είναι ευχαριστημένος
γιατί συνδυάζει χόμπι  και
εργασία, αν και είναι απαιτητι-
κή η δουλειά γιατί θέλει πολ-
λές γνωριμίες και  η επιτυχία

έρχεται από το αποτέλεσμα
που δεν το ελέγχεις πάντα.
Βρίσκονται στην 5η θέση
τώρα και θα παλέψουν να την
κρατήσουν σ’ ένα πιο δύσκολο
β΄ γύρο και να τερματίσουν
όπως και πέρυσι στις θέσεις 5-
7.
Σαν πρώτο  έλληνα προπονη-
τή έχει τον Γιώργο Παράσχο
που έχει πείρα, ήθος και αρχές
και πάντα ανανεώνεται. Καλύ-
τερο ξένο προπονητή θεωρεί ο
Παναγιώτης τον σερ Alex
Ferguson, που κατάφερε στη
Μάντσεστερ ό,τι κανένας
άλλος: να έχει μεγάλη  ομάδα
όχι με έτοιμους παίκτες.
Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη
και του ευχόμαστε και πιο
ψηλά.   

Πετυχημένο 2ο βιολί στον Λεβαδειακό, ο φωτεινιώτης γαμπρός 
Παναγιώτης Γκουτζίδης

Μεγάρχη-Άνωπέτρα
Αρκετοί χρησιμοποιούν το

δρόμο που συνδέει τη Μεγάρ-
χη και την Ανωπέτρα. Τώρα το
χειμώνα θέλει πολύ προσοχή
γιατί συχνές-πυκνές είναι οι
καταπτώσεις βράχων, οι κατο-
λισθήσεις και  καθιζήσεις του
οδοστρώματος.

Και οι Φωτεινιώτες γιόρτασαν
τα Χριστούγεννα και την Πρω-
τοχρονιά. Την κίνηση και
ζωντάνια έδωσαν τα Κάλαντα

τα Χριστούγεννα από τους
Νέους και την Πρωτοχρονιά
από τους μεγάλους του Συλλό-
γου. Και οι άλλες ομάδες των
μικρών συμπλήρωσαν. Το
Σάββατο 29/12 έκαναν το δικό
τους Ρεβεγιόν οι Νέοι με μου-
σική και αναψυκτικά, ενώ στις
31/12, Δευτέρα βράδυ, οργά-
νωσαν την υποδοχή του Νέου
Χρόνου οι Απανταχού στα
Κλαριά με Βεγγαλικά, σουβλάκι
και κρασί. Χρόνια Πολλά και
καλή χρονιά.   

Χρόνια Πολλά

Γλέντι στην Περάνθη



02 Φωτεινό

Φωτεινό
Περιοδική Έκδοση του Συλλό-
γου των Απανταχού Φωτεινιω-
τών Άρτας

Πρόεδρος:Τριαντάφυλλος Κ
Λάμπρ.-6906989313
Αντ/δρος : Κατσιούλης Α. Ευρι-
πίδης -6983403298
Γ.Γραμ/τέας:Τριαντάφυλλος
Ευάγγελ. -2681023937
Ταμίας: Κασσελούρης Στ. Νίκος
-6947.566284
Μέλη :Φελέκης Ν. Αλέξανδρος
6986.119264 και Οικονόμου
Ηλίας  2681065960

Έτος 13ο-Ετ.Συνδρομή 10 Ε,
Εξωτερικό-φορείς 15

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α
Α.ΦΩΤΕΙΝΟ

1. Ιερέας : 2681023897
2. Πρόεδρος Τ. Κ: 26810 23921
3. Τοπ. Σύμβουλος : 26810
23988(Θωμάς)
4.Τοπικός Σύμβουλος:
6946389475(Ελένη)
5. Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου :
6906989313
6. Πρόεδρος Πολ. Συλλ.  Γυναικών
:  26810 23419
7. Καφενείο βακούφικο :
2681023977- 6984800119
8. Καφενείο(Ο Κώστας)  :
2681023907 – 6949845185
9. Πρ. Συνδέσμου Ύδρευσης-Καλα-
μπόκης Παναγιώτης:
2681026970(απόγευμα)

Β.  ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑΣ
1.Κομπότι: 26813- 60300
2. ΚΕΠ Κομποτίου: 26813-

60331
3. Πέτα : 26813- 60400
4. ΚΕΠ Πέτα: 26813- 60429
5. Νεοχώρι: 26813-62300
6. ΚΕΠ Νεοχωρίου: 26810-87329
7. Αντιδήμαρχοι

α.Βαβέτση Ροζίνα ( Πέτα ):
2681360428

β. Σερβετάς
Θεόδωρος(Πέτα):2681360428  

γ. Ράγγος Κων/νος ( Αράχθου):
2681362305

δ. Μπουραντάς Ευάγγελος(
Κομπότι):2681360312

8.Ταξί Κομποτίου : 6944804019 
9. Φαρμακείο Κομποτίου :

26810 65202(Γιαννούλης)
10. Φαρμακείο Κομποτίου :

26810 65402(Σιλιώνης)

Γ.ΑΡΤΑ 
1. Νοσοκομείο: 26813 61444 – (

Τηλ. Κέντρο) 26813 61139(Διευθυ-
ντής) 

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(Διευ-
θυντής)

9. Πολεοδομία :  26810
73747(Προϊστάμενος)

10.Αγρονομία: 2681026392(Διοικη-
τής)                                                                                                                                                  
11.Γεωργική  Υπηρεσία :  26813

64401(Διευθυντής)
12. Κυνηγετικός Σύλλογος :

26810 28476
13. ΚΤΕΛ : 26810 72862(Τηλ.

Κέντρο)- 26810 27348(Εκδοτήρια)

Νοε - Δεκ  2012

Γεννήθηκε στο Φωτεινό το

1925. Η μικρότερη- από τις

τέσσερις-  κόρη του Δημήτρη

Τριαντάφυλλου και της

Κων/νιάς Μάλλιου. Αδερφές

της η Γιούλα του Βαγγέλη

Στάθη, η Σοφία του Πάνου

Σιάκκα και η Βασιλική του Γιάν-

νη Χρυσούλη που παντρεύτηκε

στο Κομπότι. Κοιλάρφανη χάνει

στα 2 της  χρόνια και τη μάνα

της και μεγαλώνει με τη γιαγιά

Γιαννάκαινα Μάλλιου, κορυ-

φαία μαμή στα  Χώσιανα, στο

σπίτι που έφυγε για την τελευ-

ταία της κατοικία, την δωρεά

του θείου της κλαριντζή Νικόλα-

ου Μάλλιου, γιατί το προγονικό

σπίτι στον Πύργο τόδωκαν

προίκα στην  Βασιλική,  που

φεύγοντας για το Κομπότι το

πούλησε то 1947, με τα χτήμα-

τα γύρω,  στον Ταξιάρχη Πανέ-

τα, 3.000 δραχμές. Από τον

Αύγουστο του 1943 γίνεται

αγωνίστρια της Εθνικής Αντί-

στασης στο γερμανικό ζυγό. 

Το 1949 παντρεύεται τον Ευάγ-

γελο του ταχυδρό

μου Κώστα Ν. Κασσελούρη,

κοινοτικό  σύμβουλο επί σειρά

ετών και ιδρυτικό και δραστή-

ριο μέλος του συνεταιρισμού

του Φωτεινού και αποκτά 4

τέκνα: την Γεωργία, τον Νίκο,

την Χριστίνα και 

τον Φάνη και αναδείχτηκε σε

«αγωνίστρια της ζωής», στα

χτήματα περίπου 70 στρεμμά-

των στην Κορέλα, τον Αμπλια-

νό,  τη Στράτα, τους Λάκκους,

την Κούλια, την Ψηλόραχη, το

Φραξιά  και του Κατσιγιώργη,

για  να τα οργώσει και να τα

σπείρει σιτάρι, καλαμπόκι,

φασόλια, φακές, τριφύλια,

καπνά,  κριθάρι, βρώμη, να

περιποιηθεί τα ελαιόδεντρα, να

φέρει γύρα τα ζωντανά,  αρνιά,

κατσίκια, γελάδια και μουλάρια,

με το παιδί ζαλίγγα ή το δεμάτι

τα ξύλα και στο κεφάλι την

πεδελόγα και τον τσίγκο το

νερό και στα χέρια τα μπακρά-

τσια. Και το σπίτι να θέλει τη

λάτρα του και το μαγείρεμά του.

Και τα μαγαζιά  να έχουν τις

απαιτήσεις τους, τόσο αυτό

που συνεργάστηκε  2-3 χρόνια,

αρχές του ‘50’, στο σπίτι της

Βάγγιως  με τον Κώτσιο Τρια-

ντάφυλλο (καφεπαντοπωλείο),

όσο και το δικό της παντοπω-

λείο(1957-1969) και τέλος στο

ιδιόκτητο  καφενείο του  Θωμά

Πανέτα, περίπου  μια διετία ,

στις αρχές του ΄70΄.

Για μια δεκαετία, αρχές του

΄70΄,  μετακόμισε στην Αθήνα

και εργάστηκε ανεδείκευτα σε

εργοστάσια όπως στην κλω-

στοϋφαντουργία του Λεβεντάκη

και αλλού  και πήρε σύνταξη

από το Ι.Κ.Α.

Εντιμότατη και ειλικρινής από
24 του Νοέμβρη αναπαύεται

στο Φωτεινό Άρτας.  

Δημητρούλα Δ. Κασσελούρη
(Βαγγέλη Κώστα)

Εργασιομανής και Φωτεινιώ-

τισσα η Πάτρα. Εργαζόταν τα

90 από τα 94 χρόνια που

έζησε, στο χωράφι και στο

σπίτι, για να μεγαλώσει «άρι-

στα» τα τέσσερα παιδιά: το

Γιάννη, την Παρθενία που

έχασε από αρρώστια στα 7 της

χρόνια, τη Βασιλική και της

Αικατερίνη. Γεννήθηκε στο

Φωτεινό στις 18-7-1918 και

στο Κομπότι που την πάντρε-

ψαν οι γονείς Νικόλαος 

Κασσελούρης  και η Κυριάκω

με τον Λεφτέρη Βλαχοπάνο, η

ψυχή της ήταν «στο χωριό

μου», όπως έλεγε. Ανέβαινε

τακτικά μέχρι τα τελευταία της

χρόνια. Εκεί έμεινε η νεανική

της ηλικία με τ’ αδέρφια της τον

Γιώργο, την Ξένη, τον Βαγγέ-

λη, τη Θοδώρα και τη Λάμπρω.

Στο σχολείο φοίτησε δε φοίτη-

σε μια ή δυο χρονιές. Έμαθε

όμως να επικοινωνεί και γρα-

πτά και να κρατάει λογαρια-

σμούς. Στο Κομπότι την απο-

χαιρετήσαμε την Πέμπτη 29

Νοεμβρίου.   

Πάτρα Κασσελούρη-Βλαχοπάνου

Στις 3-11-1933 στις Πηγές
Άρτας  γεννήθηκε ο Κωνστα-
ντίνος , ο  πρωτότοκος γιός
της οικογένειας Οικονόμου ,
που απέκτησε 6 ακόμα παιδιά
μετά από αυτόν τον Γιώργο
,τον Γιάννη, τη Θέμιδα ,τη
Μαρία , την Βικτωρία και την
Βασιλική . Εκεί  έζησε  τα παι-
δικά του χρόνια και ολοκλήρω-
σε την πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση , στο δημοτικό σχολείο
Πηγών Άρτας. Συνέχισε την
εκπαίδευσή του στη Δευτερο-
βάθμια  και  πήρε απολυτήριο
από  το 6ταξιο γυμνάσιο στην
Άρτα , σε μια εποχή όπου δεν
υπήρχαν μέσα συγκοινωνίας
και  πηγαινοέρχονταν με τα
πόδια μέχρι την πόλη της
Άρτας. Αφού πήρε το απολυ-
τήριό του από το γυμνάσιο
ακολούθησαν οι σπουδές του
στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική
Σχολή Αθηνών. Είχε αποφασί-
σει ότι θα γίνει ιερέας.
Όπως απαιτείται από τους
εκκλησιαστικούς κανονισμούς
έπρεπε αν ήθελε να κάνει
οικογένεια να παντρευτεί πριν
χειροτονηθεί και έτσι  στις 26-
7-1964 παντρεύτηκε με την
Βασιλική Κασσελούρη του

Κωνσταντίνου από το Φωτεινό
Άρτας. . Στις 26-12-1964 χει-
ροτονήθηκε διάκονος στον
Παντοκράτορα Άρτας και στις
27-12-1964 χειροτονήθηκε
ιερέας από τον Ιγνάτιο τον Β’.
Υπηρέτησε στην αρχή της δια-
δρομής του  ως ιερέας στο
Διάσελο , στον οικισμό Μπλα-
κοβίτσα στον ιερό ναό της κοί-
μησης της Θεοτόκου.
«Ως νέος ιερέας ήρθε και λει-
τούργησε στο Διάσελο και
συγκεκριμένα στο Παλιό  Διά-
σελο μετά από την συνταξιο-
δότηση του μπάρμπα μου του
Παπα-Ηλία ,αναφέρει ο Νίκος
Βασιλάκης καθηγητής Φιλόλο-
γος  και  πρώην Δήμαρχος
Δήμου Καραϊσκάκη   . Ήμουν
δίπλα του από το 1964  ως ο
πρώτος ψάλτης ενώ ήμουν
ακόμα  φοιτητής . Σε όλα τα
επίπεδα ο Παπά- Κώστας ήταν
ανθρώπινος, κοινωνικός και
ήρεμος , χωρίς εντάσεις , με
όλους καλός. Στη νέα ενορία
που  πήγε ήταν ο ίδιος και
άκουγα από όλους τα καλύτε-
ρα. Τα 12 χρόνια που υπηρέ-
τησα τον τόπο μου  ως
Δήμαρχος είχα πολλές συνα-
ντήσεις μαζί του γιατί ενδιαφε-

ρόταν  και για τα κοινά.
Την εκκλησία του την είχε
πάντα καθαρή  και στο Ναό
του ήταν πάντα σεμνός και
ταπεινός. Με λίγα λόγια ο
Παπά-Κώστας ήταν φίλος!
Μετά το Διάσελο  ο παπά
–Κώστας  υπηρέτησε στον
ιερό ναό του Δημαριού  και
μετά μέχρι και την συνταξιο-
δότηση του στον ιερό ναό της

Άνω Πέτρας
Από το γάμο του με την Βασι-
λική Κασσελούρη απέκτησε 2
γιούς τον Ηλία και τον Βαγγέ-
λη. Η οικογένειά του μεγάλω-
σε αποκτώντας 3 εγγόνια: την
Βασιλική, τον Κωνσταντίνο και
τον  Κωνσταντίνο.
Ακούγοντας την παπαδιά να
μιλά για τον «παπά της»   με
φωνή που χάνεται στη συγκί-

νηση λέει: «Ο παπάς μου
ήταν άψογος, άρχοντας και
κοντά στα  50 χρόνια μαζί
μας έδωσε πολύ  αγάπη και σε
μένα  και στα παιδιά. Πέρασα
καλά με τον παπά.»
Έτσι έκλεισε και η ζωή του. 

Έτσι τον θυμάμαι και εγώ τον
θείο –παπά ! Γιατί έτσι τον
φωνάζαμε εμείς!  Ένας ήσυχος
, ήρεμος , πράος  άνθρωπος .
Χαμογελαστός και πάντα με
τον καλό λόγο!  Οι πράξεις
του και ο λόγος του ήταν
πάντα ανάλογοι με το ρόλο
που είχε αναλάβει να υπηρετεί
. Ήταν ιερέας .
Στις 6-1-2011 κοιμήθηκε γεμί-
ζοντας θλίψη την οικογένειά
του και  όλους όσους τον
είχαν γνωρίσει.. Στον επική-
δειο του ο  Δεσπότης Άρτας
τον  αποχαιρετούσε με  ένα «
καλό   παπά»!

Αναστασία Στ. Κασσελούρη

ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ ΙΕΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ( ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συντακτική Ομάδα

Κασσελούρη Στ. Αναστασία
Καραθάνος Ηλ. Χρήστος

Ηλεκτρονική Στοιχειοθεσία

Καραθάνος Ηλ. Χρήστος
Κασσελούρη Στ. Αναστασία
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Ηλίας Οικονόμου - Κομπότι
Τηλ. 26810.65960 

Τηλ: 26810-
65721

6974432293

Λειτουργεί Νέο Οδοντιατρείο

Antonis Siakas
Hair Stylist

Λ. Παπάγου & Παιανίας 11
Ζωγράφου

Τηλ. 210.7754198
Κιν. 6974.071434

Αγ. Νικόλαος
Κομπότι

Ζαχάρης Βασίλειος Φρούτα-Λαχανικά-
Διανομές κατ' οίκον Κομπότι τηλ.

6983012318

Έκοψαν την πίτα τους
Ενώπιον της νεοτοποθετημένης Αντιδημάρχου Κομποτίου κ.

Θεοδώρας Μαλλιγιάννη και του Προέδρου των Απανταχού
Φωτεινιωτών κ. Λάμπρου Τριαντάφυλλου, την Κυριακή 13
Γενάρη, μετά τον εκκλησιασμό,   και πληρωμένο το Πνευματικό
τους Κέντρο, με τις ευλογίες του Παπαγιάννη,  οι Γυναίκες του
Φωτεινού είπαν τα Χρόνια Πολλά για το 2013, στα μέλη τους
και σ΄όλους, κόβοντας την Πίτα τους, που ζύμωσε στο Φούρνο

της Γιαγιάς η Γιαννούλα Κασσελούρη Νίκου. 
Στην ομιλία της η Πρόεδρος κ. Ιωάννα Τριανταφύλλου τόνισε
τη σημασία της εκδήλωσης με τα παρακάτω: « ‘Βίος ανεόρτα-
στος, μακρά οδός ατελεύτητος’. Έτσι είδαν οι άνθρωποι τη ζωή
και νωρίς από την ύπαρξή τους την πλούτισαν και τη στόλισαν
με ποικιλία γιορτών και εκδηλώσεων.
Εμείς κοινωνοί αυτής της σοφής ρήσης, θιασώτες και λάτρεις
των θρησκευτικών παραδόσεων των ηθών και εθίμων του λαού
μας, οργανώσαμε έτσι απλά και απέριττα, όπως χρόνια τώρα,
το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου μας.
Η παρουσία σας μας χαροποιεί και μας δίνει τη δύναμη να αγω-
νιζόμαστε για να κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου
μας και με τις όποιες μικρές ή μεγάλες κινήσεις μας και δραστη-
ριότητες να δίνουμε νότες χαράς και αισιοδοξίας στην καθημερι-

νότητα.
Μπορεί ολοένα να φθίνουμε και όλο και λιγότεροι να μένουμε.
Όμως αυτό μας δημιουργεί πιο επιτακτική την υποχρέωση να
δραστηριοποιούμαστε για να μην μας αλώσει πλήρως ο χρόνος
και να κρατήσουμε μακριά τα νοσηρά φαινόμενα της μοναξιάς
και του απομονωτισμού που δυστυχώς κουβαλάει ο σύγχρονος
τρόπος ζωής. Παράλληλα όμως να αφήσουμε στις επερχόμενες
γενιές χρυσές παρακαταθήκες αυτόν τον όμορφο Λαϊκό και
Θρησκευτικό Πολιτισμό.
Αιδεσιμότατε, κα Αντιδήμαρχε, κε Πρόεδρε του Τοπικού Συμ-
βουλίου, κε Πρόεδρε των Απανταχού Φωτεινιωτών, αγαπητοί
χωριανοί: Σας  καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας, σας εύχομαι
‘Χρόνια Πολλά’ και ο καινούργιος χρόνος να είναι γενναιόδωρος
στην υγεία, την Ελπίδα, την πρόοδο και την προκοπή όλων
μας» A.Φ.

Προς το Σύλλογο Γυναικών
Με αφορμή την 13 /1 / 2013  , ημέρα της κοπής της Πρωτο-

χρονιάτικης πίτας από το Σύλλογο Γυναικών  του χωριού μας θα
ήθελα να  συγχαρώ την Πρόεδρο του Συλλόγου Ιωάννα Τρια-
νταφύλλου και τα
μέλη του Συλλό-
γου για το έργο
και την προσφο-
ρά τους .
Ταυτόχρονα να
τις ευχαριστήσω
για το ότι συνέχι-
σαν  μέχρι σήμε-
ρα αυτό που ξεκι-
νήσαμε με αγάπη
αρκετά χρόνια
πριν  και συνεχί-
ζουν να προσφέρουν  ότι καλύτερο μπορούν  με τις τόσες κοι-
νωνικές δυσκολίες.
Εύχομαι ότι καλύτερο για το 2013 και εκφράζοντας τα βαθιά
μου συναισθήματα θα είμαι δίπλα τους για ότι χρειαστούν.

Θεοδώρα Στ. Κασσελούρη

Ευχές
από τις

Γυναίκες
Φωτει-

νού 

Ο Σύλλογος
Γυναικών Φωτεινού εύχεται σε όλους τους χωριανούς ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ. Το νέο έτος 2013 να είναι ειρηνικό και δημιουργικό. Ο
Θεός να μας χαρίζει καλή υγεία και προκοπή. 

Η Πρόεδρος Ιωάννα Τριανταφύλλου.

Η Πρώτη μέρα του χρόνου  γιορ-
τάζεται  σε όλο τον κόσμο με
λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια.
‘Ολοι περιμένουν την αλλαγή της
Χρονιάς ελπίζοντας και ευχόμενοι
να έρθουν τα καλύτερα για όλους. 
Βασικό έθιμο της Πρωτοχρονιάς
είναι  κοπή της Βασιλόπιτας . Ένα
έθιμο που έχει τις ρίζες του στη
Ρώμη  από το 48 π.χ. από την
εποχή του Καίσαρα. Από τότε
όλοι οι λατινογενείς λαοί καθώς
και οι Ρωμαιοκρατούμενοι δέχτη-
καν  και  την  1η του Ιανουαρίου
σαν την Πρώτη μέρα του Χρόνου
κάτι που η  Ορθόδοξη Εκκλησία
το αποδέχθηκε αργότερα αφού
απαλείφθηκαν τα στοιχεία εκείνα
που ερχόταν σε τέλεια αντίθεση
με την Χριστιανική ηθική.
Στα  Κρόνια  ( εορτή του θεού
Κ(Χ)ρόνου που λατρεύονταν στην
Ελλάδα ) και στα Σατουρνάλια
(saturnalia) της Ρώμης , έφτια-
χναν γλυκά και πίτες , μέσα στα
οποία έβαζαν νομίσματα και σε
όποιον τύχαινε το κομμάτι ήταν ο
τυχερός της παρέας.
Η ορθόδοξη παράδοση συνέθεσε
το έθιμο με τη Βασιλόπιτα. 
Ο Μέγας Βασίλειος  για να προ-
στατέψει την περιοχή του την
Καισάρεια της Καππαδοκίας  από
επιδρομή αλλόφυλων έκανε έρανο
και μάζεψε χρυσά νομίσματα και
τιμαλφή για να τα δώσει στους
εχθρούς ώστε να τους δελεάσει
και να μην λεηλατήσουν την
περιοχή του. Ο εχθρός δεν κατά-
φερε να  εισβάλλει στην Καισά-
ρεια και τα τιμαλφή έμειναν. Τότε
ο Μ. βασίλειος είπε να φτιάξουν
πίτες - ψωμάκια μέσα στις οποίες
θα έβαζαν και ένα χρυσό νόμισμα
ή κάτι άλλο από όλα τα πολύτιμα
πράγματα που είχαν μαζευτεί. Οι
πίτες μοιράστηκαν σε όλους και ο
καθένας κρατούσε ότι  του τύχαι-
νε. Πάρα πολλά έτυχαν και στα
παιδιά...(Από το βιβλίο << Ήθη , Έθιμα

και...άλλα>> του Τιμόθεου Κιλίφη )

Η Πρωτοχρονιοά λοιπόν κάτω από
την επίδραση της εκκλησίας και
την σύνδεσή της με τον Άγιο
Βασίλη  γιορτάζεται μέχρι σήμερα
σαν λαϊκή γιορτή .                                                                                                                                             

Αναστασία Στ. Κασσελούρη 

Η κοπή της Βασιλόπι-
τας ως έθιμο
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Φωτεινό
Παραδοσιακό Καφενείο στο

Κώστας Χρ. Κασσελούρης

Τηλ.6949845185

Παραπολιτιστικά

Από τον Αλέκο Φελέκη

1. Ανήμερα του αγώνα
Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού
9/12, Κυριακή και ρωτάω τον
ταμία του Συνδέσμου φιλά-
θλων Ολυμπιακού Κομποτίου
κ. Ηλία Οικονόμου τη γνώμη
του για το Ντέρμπυ: «ποιο
ντέρμπι», απαντάει. «Ντέρμπι
είναι να παίζει ο πρώτος με
τον δεύτερο ή τον τρίτο». Η
απάντηση δόθηκε λίγες ώρες
αργότερα από τον Ευάγγγελο
Μασούρα: «Το 1986 περίπου ο
Ολυμπιακός, που κινδύνευε να
πέσει, στο ντέρμπι μας κέρδι-
σε. Στα παιχνίδια αυτά η
ψυχολογία είναι διαφορετική». 
2. Από τους Μασουραί-
ους καταγόμενη η Χαρούλα
Σοκολάκη έχει τη χαρά να δει
τον γιο της Κων /νο Γεωργού-
λα με φαρμακείο στους Αγίους
Αναργύρους Άρτας, ενώ η
κόρη της Παναγιώτα Γεωργού-
λα απ’ την αρχή της χρονιάς
έχει οδοντιατρείο στο Μονο-

πλιό.
3. Καλό είναι τα αρχεία
παλαιών Κοινοτήτων και σχο-
λείων, που κλείνουν,  να μετα-
φέρονται στα Γενικά Αρχεία
του Κράτους ή να ενημερώνο-
νται αυτά να τα παραλάβουν.
Η ιστορία έτσι θα γραφτεί.  
4. Aπό 1/1/13 καταργού-
νται τα έξοδα παράστασης-40
€- για τους δημοτικούς συμ-
βούλους και περιορίζονται
κατά 50% ο αριθμός των Αντι-
δημάρχων καθώς και οι αμοι-
βές αυτών και των Δημάρχων.
5. Stop από τριετίας στα
συμβόλαια ακινήτων από τους
Δήμους. Μόνο δημόσια έγγρα-
φα θα αποδεικνύουν την
κυριότητα ή τα δικαστήρια.
6. Έπρεπε να τριτώσει το
σκάσιμο λάστιχου από σίδερο
που εξείχε σε έργο της πλατεί-
ας Αγίου Δημητρίου Πέτα για
να ενημερωθούν υπηρεσίες
του Δήμου Ν. Σκουφά.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ

Οχτώ (8) χρόνια μετά και οι
εκατό (100) κιθάρες υπό τη
διεύθυνση του Βαγγέλη
Μπουντούνη ήχησαν ξανά στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Στις 9/12/2012 επαναλήφθηκε
το τολμηρό αυτό εγχείρημα σε
ένα ένθερμο κοινό 2000 ατό-
μων. Ο Βαγγέλης Μπουντού-
νης - κορυφαίος κιθαριστής-
μαζί με τη σύζυγό και τα παι-
διά του και τη συνοδεία περί-
που 200 κιθαριστών έδωσαν
ένα ηχηρό μήνυμα, η Ελλάδα
μπορεί και στις δυσκολίες. Η
πεποίθηση του κ. Μπουντούνη
έχει ως αφετηρία το υψηλό
επίπεδο της «σχολής της κιθά-
ρας» στην Ελλάδα, η οποία
κατατάσσεται    στις τρεις
καλύτερες του κόσμου. Η
κρίση δεν είναι μόνο οικονομι-
κή αλλά και αισθητική. «Η
ομορφιά» έλεγε ο Ντοστο-
γιέφσκι «θα σώσει τον
κόσμο». Η συναυλία είχε και

φωτεινιώτικο ενδιαφέρον.
Ανάμεσα στους κιθαριστές
ήταν και ο Βασίλειος Λάμης,
γιός της Ευαγγελίας Κ. Τρια-
νταφύλλου. «Πρόκειται για μια
εμπειρία ζωής», ομολογεί ο
νεαρός συγχωριανός μας. «
Μόνο δύναμη μπορεί να
αντλήσει κανείς από έναν τόσο
σπουδαίο δάσκαλο και συνθέ-
τη». Ευχή όλων μας είναι οι
νέοι να συνεχίσουν αυτή την
πορεία, που οδηγεί μόνο
μπροστά. 

Λαμπρινή Σιάκα-Μαλτέζου
Γεννήθηκε στο Φωτεινό την άνοιξη και το

Μέγα Σάββατο το 1929, από τον Γιώργο Σιάκα
και την Ανδριάννα. Τα χρόνια των ξεπικρισμέ-
νων λούπινων, των κάρβουνων που ζαλίγκωνε
για την Άρτα και των ραπανίδων από την
Κόπραινα για το Φωτεινό, τάζησε με τα πέντε
αδέρφια της- Χριστίνα, Θοδώρα, Μυγδάλω που
πέθανε στα 21 της, το 1946, από κοιλιακό
τύφο, Χρυσάνθη και  Γιάννη . 
Αριστούχα απόφοιτη δημοτικού σχολείου από
τον Μήτσιο Μάλλιο που τον ζήτησαν με φωνές
να αντικαταστήσει τη δασκάλα μόλις γύρισε
από την πρώτη γραμμή. 

Το 1953 παντρεύτηκε τον Ανωπετρίτη Νίκο
Μαλτέζο, 24 χρονών, με προξενητή και γραπτό
προικοσύμφωνο και συμπεθεριό 100 άλογα, μ’
ένα γάμο πρώτο στα περίχωρα. Με 3 κουνιάδια
σ’ ένα δωμάτιο-σπίτι στην αρχή πήρε το δρόμο
για το σπίτι του μπάρμπα Φίλιππα στην Παλιό-
στανη και το καλυβάκι κάτω στις Μκούτσες. 
Χρυσοχέρα και εργατική έκανε κάθε δουλειά να
μεγαλώσει το 3 παιδιά την Αθανασία, τη Βαγι-
ούλα και τον Δημήτρη, στην Ανωπέτρα και
στην Άρτα από το 1970. Στο χωράφι, στα 300
κιλών μοσχάρια, στις 9 σχεδίων καραμιλωτές
του αργαλειού, το ψαλίδι να κάνει τον κουρέα

και από το 1980 τα 800 κιλά σπιτικό γλυκό-
κουταλιού, κουραμπιέδες, μελομακάρονα,
κομπόστες- πίτες νόστιμες.
Με τα 4050 ενσήματα πήρε τα 460 € σύνταξη

και ζει στο χωριό χωρίς να ξεχνά ούτε το
Φωτεινό ούτε την Άρτα που την Καθαρή Δευ-
τέρα χορεύει στο δημοτικό γλέντι                       

Η γέννησή μου
Την άνοιξη γεννήθηκα, μια μέρα του

Απρίλη
Γι΄αυτό δε μόλειψε ποτέ, το γέλιο από τα
χείλη.
Την άνοιξη γεννήθηκα, Μέγα  Σάββατο
βράδυ
Βαρύ σκοτάδι ήτανε, δεν ήταν και  φεγγά-
ρι
Φωτιά δεν έφεγγε πολύ,  ούτε και το
λυχνάρι.
Μα εγώ είχα χάρισμα θεού, έφεξα σαν τον
ήλιο
Τότε με είδαν οι γονείς κι  ήμαν κι εγώ το
ίδιο.
Ήμαν η  κόρη η τέταρτη, τ’ αγόρια η
ουσία
Αφεντικό στο σπίτι τους και στην περιου-
σία
Κι αυτά τα μαυροκόριτσα, ας παν κι υπη-
ρεσία. 
Γονείς γιατ’ είστε άσπλαχνοι, περνάτε
στενοχώρια
Πόσα ζευγάρια  βρίσκονται, δίχως παιδιά
στα χέρια
Και τα κορίτσια είν’ του Θεού, Θεός τάχει
πλασμένα
Κι ότι συμβεί πονετικά, κοντά σου τα καη-
μένα.
Όταν θα μεγαλώσουνε και βγει το τυχερό
τους
Θα μπαινοβγούν στην πόρτα σου, με ταίρι
στο πλευρό τους.

Ένας ντόμπρος
άνθρωπος!

Ένας ντόμπρος άνθρωπος!
Πριν λίγες μερες,με ρώτησαν αν

ήθελα να γράψω κάτι <<εις μνη-
μην>>του πατέρα μου. Το σκέ-
φτηκα στιγμιαια.Ειπα <<ναι>>Και
τώρα τι να προγράψω; Ο πατέρας
μου,ο Λάμπρος Τριαντάφυλλος,
γεννήθηκε στο Φωτεινό από τον
Ευάγγελο Τριαντάφυλλο και την
Σαββούλα Τζουφα που ήταν
αγρότες στις 14 Φεβρουαρίου του
1940. Μεγάλωσε εκεί με τα αδέλ-
φια του Κατερίνη, Γιάννη, Ηλία,
Μαριάνθη, Γιώργο, Ιουλία και
Λευκοθέα. Καθώς αγαπούσε πολύ
τα γράμματα, προσπάθησε να
προχωρήσει , πηγαίνοντας Γυμνά-
σιο στην Άρτα με πολλές στερή-
σεις. Λογω των οικονομικών
δυσκολιών που αντιμετώπισε,
αναγκάστηκε να σταματήσει κι
αυτό <<τον έτρωγε>>. Έλεγε

καμία φορά <<Ξέρεις τι θα ήμουν
εγώ αν τα είχα καταφέρει;>>
Παρολες τις δυσκολίες τελειώνο-
ντας <το στρατιωτικό του>> στο
Κιλκίς, επέστρεψε στο χωριό, ατό-

που έφυγε μετά

από λίγο για να αγωνιστεί
και να δουλέψει αρχικά σε αγροτι-
κές δουλειές ,στην<Οδοστρωμα-
των στο Ξυλοκαστρο,οπου και
παντρεύτηκε κι απέκτησε την
κόρη του Έλενα, Βρεφονηπιοκόμο
και μητέρα δυο παιδιων,και μετά

στην Αθήνα ως σερβιτόρος για
πολλά χρόνια, προσπαθώντας
πάντα για το καλύτερο. Ήταν
ένας άνθρωπος ΝΤΟΜΠΡΟΣ και
πέρα για πέρα ΑΛΗΘΙΝΟΣ πράγμα
δυσάρεστο για αρκετούς. Παρόλα
αυτά όλοι εκτιμούσαν τον
<<ατόφιο>> χαρακτήρα του Δυο
ήταν οι μεγάλες του χάρες. Τα
δυο του εγγόνια, ο Χρυσόστομος
και η Πηγή και η δεύτερη ήταν
όταν κατάφερε να επιστρέψει στο
<<μικρό Παρίσι> όπως αποκα-
λούσε το χωριό μας για να μείνει
μόνιμα. Δεν το χάρηκε όμως
,αφού χτυπήθηκε από την
<<επάρατη νόσο>>, από την
οποία κι <<έφυγε>> παλικαρίσια
στις 11 Σεπτεμβρίου του2011.
Αυτός ήταν ο πατέρας μου. Άλλω-
στε όπως λέει κι ένα γνωμικό
<<Δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο
πατέρας μου αλλά ποιος θυμάμαι
ΕΓΩ πως ήταν! 
Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετι-
σμούς¨:
ΕΛΕΝΑ .Λ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Αρχιτέκτονας

Αυτή τη στιγμή η πρώτη
αρχιτέκτονας Φωτεινιώτισσα -
και από τα δυο φύλα- είναι η
Ρίλκα Πετκόβα-Γούδα, σύντρο-
φος του Χρήστου Καραθάνου
του Ηλία. 
Η Ρίλκα εργάζεται  ως δημό-
σιος υπάλληλος στη Περιφέρια

Κεντρικής Μακεδονίας
Η μητέρα της Χρυσούλα
Γούδα, είναι φιλόλογος, από
το Σουφλί, ενώ ο πατέρας της
Πέτκο Σιμεόνωφ από τη
Σόφια, είναι καθηγητής Πολιτι-
κών Επιστημών στο Πανεπι-
στήμιο της Φιλιππούπολης και
μέλος της Ακαδημίας Φιλοσο-
φικών Επιστημών της Βουλγα-
ρίας, χρημάτισε δε Υπουργός

στην πρώτη δημοκρατική
κυβέρνηση του Ζέλιο Ζέλεφ.
Το τηλέφωνο της Ρίλκα είναι
στην εφημερίδα για όποιον τη
χρειαστεί.
Η Ρίλκα απο την εποχή που
ήρθε για πρώτη φορά στο
χωριό δέθηκε πάρα πολύ με
τον τόπο. Αν και ήρθε ως επικ-
σέπτης , θεωρεί πια βάβαιο ότι
αν  οι συνθήκες το επιτρέψουν

και πάρει μετάθεση στην Άρτα,
θα ήθελε να ζήσει στο Φωτει-
νό.
Στο άμεσο μέλλον λοιπόν είναι
σίγουρο ότι θα εγκατασταθούν
μόνιμα με τον Χρήστο στο
χωριό.

Α.Φ.
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Γλώσσα λανθά-

νουσα…

«Γλώσσα κακή, οξυτέ-
ρα ακμής ξίφους»

Στοβαίος

Γράφει ο: Φάνης Ε.
Κασσελούρης

Με αφορμή τις επανειλημμένες
διαμαρτυρίες μου, για κακοποίηση
των δημοσιευθέντων στην εφημε-
ρίδα μας κειμένων μου, και
εισπράττοντας  τοις  μετρητοίς το
αδιάπτωτο ενδιαφέρον της ειλικρι-
νούς αδιαφορίας της, αισθάνομαι
την ανάγκη αλλά και την ηθική
υποχρέωση έναντι των
αναγνωστών ν’ αποσαφηνίσω τα
εξής: Оυδεμία προσωπική ευθύνη
φέρω για τυχόν συντακτικά,
ορθογραφικά κ.ά. λάθη, όπως
αλλοίωση παραγράφων, αναγραμ-
ματισμούς, απουσία σημείων στί-
ξεως  κ.λπ. γραμματικών αρρυθ-
μιών, καθότι τα κείμενά μου
παραδίδονται επιμελημένα και σε
ηλεκτρονική μορφή. Παρά ταύτα,
όλως περιέργως, η αταξία στα
άρθρα μου καλά κρατεί. Τούτο
δε, δικαιολογείται εν μέρει, εφό-
σον αφορά χειρόγραφα κείμενα,
δεδομένου ότι μπορεί εκ παρα-
δρομής ή λόγω δυσαναγνωσίας να
διαφύγει κάποιο λαθάκι. Άλλωστε,
είναι ανθρώπινα τα λάθη.
Ουδείς… άσφαλτος που λέει και η
δημοφιλής  αοιδός Άντζελα!
Ωστόσο, τα καθ’ έξιν αβλεπτήμα-
τα επιβεβαιώνουν εύγλωττα και
για πολλοστή φορά, του… λάθους
το αληθές. Εδώ, το «δις εξαμαρ-
τείν» βρίσκει πλήρη εφαρμογή και
μας υπενθυμίζει εύσχημα, ότι δεν
είναι η πρώτη φορά που συμβαί-
νει δεύτερη! Χάλια στην ορθογρα-
φία, μα και στην αντιγραφή;
Νισάφι πια! 

Τις πταίει;
Εν προκειμένω, ειλικρινά αδυνατώ
να κατανοήσω που οφείλεται
αυτή η χρονίζουσα φύρδην-
μίγδην  κατάσταση, που λαμβάνει
χώρα, ως συνήθως, στο γλίσχρο
περιεχόμενό της. Σε σκοπιμότητα,
ή σε άγνοια; Ή μήπως ευθύνονται
αόρατες δυνάμεις του κακού;
Ίσως,  αυτό το ενδεχόμενο να
είναι και το επικρατέστερο. Συνε-
πώς,  ας όψεται ο…Δαίμων του
τυπογραφείου, ο παρεμβατισμός
του οποίου διασαλεύει σατανικά κι
επίμονα την αρτιότητα και πληρό-
τητα της ενημέρωσης. Ως εκ τού-
του, θεωρώ δεδομένο ότι ο εμβρι-
θής διευθυντής σύνταξης της
εφημερίδας μας, Αλέξανδρος
Φελέκης,  θα προβεί πάραυτα στις
απαραίτητες συστάσεις προς τον
αρμόδιο της εκτυπωτικής επιχεί-
ρησης, προκειμένου να εξοβελίσει
τον κατ’ εξακολούθηση… παρεί-
σακτο, ούτως ώστε ν’ αποκατα-
σταθεί η ευταξία του ορθού γρα-
πτού λόγου. Είναι θέμα αρχής,
και εν αρχή ην  ο λόγος.
Ειρήσθω εν παρόδω, καθίσταται
σαφές, ότι η εφημερίδα μας αντι-
μετωπίζει πολύπλευρα προβλήμα-
τα που αναδεικνύουν εξόφθαλμα
την ανεπάρκειά της,  και κλονί-
ζουν άμεσα την επιβίωσή της.
Προφανώς,  είναι παρωχημένης
αντίληψης, γι’ αυτό εξάλλου βρί-
σκεται σε τέλμα. Η αναιμική εικό-
να της, προκαλεί αλγεινή εντύπω-
ση και στον πλέον αδαή αναγνώ-
στη. Τα αλλεπάλληλα γλωσσικά
της ατοπήματα, την αμαυρώνουν
συστηματικά,  και υποδηλώνουν

εναργώς την… εύρυθμη δυσλει-
τουργία της. Η ευκατάστατη ακα-
ταστασία της ύλης που συναντάει
κανείς στις πενιχρές και άχρωμες
σελίδες της, είναι παροιμιώδης και
αναμφίλεκτα αποτελεί πάρθιον
βέλος για τους εμπνευστές της. 
Κατόπιν όλων αυτών, κρίνεται
σκόπιμο να εκσυγχρονιστεί  η
εφημερίδα μας αυθωρεί και παρα-
χρήμα. Προς τούτοις, είναι επιβε-
βλημένο να συντελεστούν θεαμα-
τικές αλλαγές που εκτείνονται σε
πολλά επίπεδα. Για ν’ αποκτήσει
ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν
απαιτούνται επιπλέον χρήματα,
αλλά γνώση και μεράκι. Κυρίως
δε, πρέπει ν’ αλλάξει η νοοτροπία
όλων εκείνων που έχουν την
ευθύνη για την έκδοσή της, εφό-
σον δεν υπάρχει η πολυτέλεια
αλλαγής προσώπων. Αναντίρρητα,
πρόκειται για άτομα καλών προθέ-
σεων, πλην όμως χαρακτηρίζονται
από ανεξήγητη ατολμία, με απο-
τέλεσμα να εδραιώνεται έτι περαι-
τέρω η απαξίωσή της, στο βωμό
της απραξίας και του μόνιμου
εφησυχασμού.
Οι… ρυθμικές αρρυθμίες της!
Η καλόπιστη κριτική μου, ενδεχο-
μένως να εκληφθεί ως πικρόχολη,
αλλά πιστέψτε με, αποτυπώνει
γλαφυρά την ευτράπελη και τρα-
γελαφική πραγματικότητα της
εφημερίδας μας, που βρίθει
λαθών. Συν τοις άλλοις, με την
καταφανώς αλλόκοτη πρακτική
της, εκτίθενται ανεπανόρθωτα και
οι συντάκτες των ενυπόγραφων
κειμένων, αφού αγαπητοί μου,
δεν ενστερνίζονται όλοι την στε-
ρεότυπη φράση σας, αναφορικά
με τα λάθη σας, «πολλοί θα τα
δουν, λίγοι θα τα καταλάβουν».
Καταλάβατε; Διευκρινίζω, πως
στόχος μου δεν είναι η μνησικα-
κία, αλλά να συμβάλλω στοιχειω-
δώς με τις επισημάνσεις μου στον
αναγκαίο προβληματισμό για την
αναδιοργάνωσή της,  και κατ’ επέ-
κταση στην κοινωνική άνοδο του
περιθωριοποιημένου απ’ τους
αντιπαραγωγικούς παράγοντες
χωριού μας. Δεν θέλω να είμαι
αρεστός, αλλά χρήσιμος. Ο νοών
νοείτω. Πέραν αυτού, ουδέν.
Αναμφισβήτητα, οι γενικόλογες
προσεγγίσεις δεν συνεισφέρουν
αποτελεσματικά στη θεραπεία
μιας νοσηρής κατάστασης. Γι’
αυτό, θεωρώ απαραίτητο να επι-
κεντρωθούμε στον πυρήνα της
χαίνουσας πληγής με συγκεκριμέ-
νες παρεμβάσεις, που θα εγγυώ-
νται την προσδοκώμενη ίαση. Η…
μαγική συνταγή, που οδηγεί προς
την κατεύθυνση αυτή, ονομάζεται
αλλαγή. Ριζική αλλαγή. Πρωτί-
στως, πρέπει ν’ αλλάξει ο λογότυ-
πος της εφημερίδας, καθότι είναι
άκρως περιοριστικός, καθώς
παραπέμπει ευθέως σε πολιτιστικά
δρώμενα, και επομένως είναι ανα-
ντίστοιχος σε σχέση με την
ευρύτητα των θεμάτων που
παρουσιάζει. Σημειωτέον, παρό-
μοια πρόταση κατέθεσα και στο
απώτερο παρελθόν, αλλά ως είθι-
σται, έπεσε στο κενό. Εδώ,
εδρεύει η κενότητα! Προτεινόμε-
νοι λογότυποι: «ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ», ή «ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΙΚΟΣ
ΠΑΛΜΟΣ», ή «ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ» ή «ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΙΚΟ
ΒΗΜΑ» Επίσης, είναι επιτακτική
ανάγκη ν’ αλλάξει άρδην η δομή
της, έτσι ώστε να εξασφαλίσει
στέρεες βάσεις, για να χτίσει ένα
βέβαιο και ελπιδοφόρο μέλλον.
Να εμπλουτιστεί η θεματολογία
της  με κείμενα που να καλύπτουν
όλο το φάσμα της ειδησεογρα-
φίας. Να χωριστεί σε θεματικές
ενότητες, για καθαρά πρακτικούς
λόγους. Ν’ αλλάξει το μέγεθος
των γραμμάτων της ύλης, για να
είναι πιο ευανάγνωστα, διότι, η
πλειονότητα των αναγνωστών
είναι άτομα μέσης και τρίτης ηλι-

κίας και συνήθως αντιμετωπίζουν
προβλήματα όρασης. Εκ των ων
ουκ άνευ, είναι και η προσεκτική
αξιολόγηση και ιεράρχηση των
υπό δημοσίευση κειμένων και η
κατάταξή τους αναλόγως της
βαρύτητάς τους, στις κατάλληλες
σελίδες της ομοειδούς θεματολο-
γίας. Είναι θέμα τάξης. 

Προτάσεις Ανα…μόρφωσης
Πέραν πάσης αμφιβολίας, η εφη-
μερίδα μας για να είναι αποδεκτή,
πρέπει να είναι αξιόπιστη, εύλη-
πτη, χρηστική και πάνω απ’ όλα
ωφέλιμη στον ανταγωνιστικό κοι-
νωνικό στίβο που δραστηριοποιεί-
ται. Ο ρόλος της, πρέπει να είναι
συνεκτικός.  Οφείλει να υπηρετεί
ευλαβικά τον πολίτη. Να ενημε-
ρώνει, να ψυχαγωγεί και να επι-
μορφώνει. Αυτή είναι η αποστολή
της. Κύριο μέλημά της,  το ήθος
της και η αξιοπρέπειά της. Πρέπει
να την  χαρακτηρίζει η  αντικειμε-
νικότητα, η εγκυρότητα, η ευπρέ-
πεια, ο πλουραλισμός, ο σεβα-
σμός στη διαφορετική άποψη, μα
και η πιστή τήρηση των κανόνων
της δεοντολογίας. Σε καμιά περί-
πτωση δεν πρέπει να χρησιμοποι-
είται για την ικανοποίηση οικονο-
μικών, ή προσωπικών φιλοδοξιών.
Υποχρεούται δε, ν’ αναδεικνύει
όλα τα κοινωνικά προβλήματα,
και δη τα τοπικά, που ταλανίζουν
την καθημερινότητά  του και να
επιμένει ανυποχώρητα στην επί-
λυσή τους, χωρίς συμβιβασμούς,
διαπλοκές κι άλλες υπόγειες δια-
δρομές. Κυρίαρχο στοιχείο, είναι η
τεκμηριωμένη καταγραφή της
είδησης, άνευ λογοκρισίας, με
περιγραφική αλλά και κριτική
ματιά, χωρίς… αλληθωρισμούς.
Ανούσιες αντιπαραθέσεις, αμετρο-
έπειες, στρεψοδικίες, αλαζονικές
συμπεριφορές και κακόβουλα
σχόλια, δεν συνάδουν διόλου με
το πνεύμα της ελευθερίας της
έκφρασης και την καθιστούν επι-
πέδου-δαπέδου. Ως γνωστόν, η
εφημερίδα ασκεί επιρροή στο κοι-
νωνικό σύνολο. Ενίοτε το χειρα-
γωγεί και διαμορφώνει κατά το
δοκούν τις κοινωνικοοικονομικο-
πολιτικές εξελίξεις. Είναι τρόπον
τινά, σαν ένα όπλο. Αν δεν  σκο-
πεύεις σωστά,  οι  αστοχίες σου
επιστρέφουν   εναντίον σου. Το
στυλό , είναι η σκανδάλη. Προσο-
χή  λοιπόν στα… σκανδαλίσματα. 
Αυτά, είναι μόνο μερικά από τα
πολλά βήματα, που συνιστούν
την ποιοτική της αναβάθμιση.
Δηλαδή, πράγματα απλά. Αλλά τα
απλά είναι δύσκολα. Εξ ου και
τόσες δυσκολίες! Εντούτοις, δεν
τρέφω αυταπάτες ότι θ’ αλλάξει
γραμμή πλεύσης. Αντιθέτως,
πιστεύω πως θα κάνει ό,τι περνάει
απ’ το χέρι της για να μείνουν όλα
έτσι ακριβώς ή και χειρότερα. Θα
συνεχίσει να κολυμπάει  σε θολά
νερά. Θα εξακολουθήσει να
πορεύεται με πυξίδα τον κυνικό
βηματισμό της, στο δύσβατο
μονοπάτι  της αβεβαιότητας,
μολονότι γνωρίζει την ερεβώδη
πορεία της. Τούτο το απείκασμα,
πηγάζει από την υπέρμετρη ακη-
δία των ιθυνόντων της εφημερί-
δας, που διατηρούν επί μακρόν,
αυτό το ιδιότυπο καθεστώς  της
μιζέριας και της οργανωμένης
ανοργανωσιάς! Στον αντίποδα
αυτού του δυσμενούς κλίματος,
ευοίωνο σημείο αποτελεί η αυτο-
κριτική διάθεση του χαλκέντερου
προέδρου Λάμπρου Κ. Τριαντα-
φύλλου, που έκανε μνεία περί
προσωπικών λαθών, που οδήγη-
σαν τον σύλλογό μας στα πρόθυ-
ρα της πτώχευσης. Αυτή η παρα-
δοχή, αν μετουσιωθεί σε έργο,
θα είναι ένα θετικό βήμα, για να
βγει ο σύλλογος απ’ το τούνελ
της αδράνειας και να μπει  δυνα-
μικά σε τροχιά ανάπτυξης και
δημιουργικής δράσης.  Ίδωμεν.

Τύπος… και υπογραμμός

Εν ολίγοις, τα θέματα του Τύπου
είναι εν ου παικτοίς. Κατά μείζονα
λόγο, δεν επιδέχονται ανορθολο-
γικούς και επιπόλαιους  χειρι-
σμούς. Το ειδικό βάρος τους,
τεράστιο. Απαιτείται αναπτυγμένο
αίσθημα ατομικής και κοινωνικής
ευθύνης. Διότι η εφημερίδα,
αντανακλά την εικόνα της κοινω-
νίας που εκπροσωπεί. Ακόμη κι αν
πρόκειται για έντυπο χαμηλής
κυκλοφορίας, η κλίμακα της ποιό-
τητας παραμένει αμετάβλητη. Δεν
χωρούν εκπτώσεις. Επιχειρήματα
του τύπου, «η εφημερίδα μας
είναι τοπική», «δεν χρειάζονται
τελειότητες», «οι αναγνώστες μας
είναι υποδεέστερης μόρφωσης»
κ.ά. παρόμοια φληναφήματα,
απάδουν προς τη λογική και υπα-
γορεύονται από μια κοντόθωρη
και ρατσιστική αντίληψη περί
πνευματικής διαίρεσης των
ανθρώπινων όντων. Η απρέπεια,
στο μεγαλείο της! Τηρουμένων
των αναλογιών, η καρέκλα του
διευθυντή σύνταξης είναι… ηλε-
κτρική. Πρέπει να γνωρίζει καλά
τους κανόνες του… ηλεκτρισμού,
για να φωτίζει επαρκώς τις σκο-
τεινές πτυχές της ειδησεογραφίας.
Διαφορετικά, θα εισπράξει τα επί-
χειρα της ημιμάθειάς του και θα
βγει πρόωρα στη… σύνταξη, άνευ
(κοινωνικών) αποδοχών! 
Εν κατακλείδι, ο χώρος του
Τύπου δεν ενδείκνυται για άτομα
που δεν έχουν στέρεη ψυχολογι-
κή, πνευματική και ηθική υπόστα-
ση. Ωστόσο, είναι γνωστό τοις
πάσι, πως δεν διαθέτουν όλοι
αυτές τις ιδανικές προδιαγραφές.
Βλέπετε, για μερικούς, οι αξίες
είναι ανάξιες λόγου, γι’ αυτό προ-
σανατολίζονται σε άλλες αδιαφα-
νείς κατευθύνσεις. Ο Τύπος, σε
μεγάλο ποσοστό, αλλοτριώθηκε
από ισχυρά οικονομικά διαπλεκό-
μενα συμφέροντα, που αλλοιώ-
νουν και αλώνουν την έννοια της
ελευθεροτυπίας, η οποία αποτελεί
βασική συνιστώσα της ομαλής
λειτουργίας … του δημοκρατικού
πολιτεύματος. Όμορφος κόσμος,
ηθικός,  αγγελικά πλασμένος!

Ες αύριον τα σπουδαία!
Σε μια εποχή, λοιπόν,  μέγιστης
ηθικής παρακμής και πρωτόγνω-
ρης δυσπραγίας, με οξυμένα τα
κοινωνικά προβλήματα σε όλα τα
επίπεδα,  και το μέλλον να προοι-
ωνίζεται ζοφερό, για την εφημερί-

δα υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρό.
Υπό την προϋπόθεση, ότι τα ηνία
της θ’ αναλάβουν εκ των ενό-
ντων, στελέχη ικανά, που αντι-
λαμβάνονται την κοινωνική  προ-
σφορά, ως καθήκον. Οι συνθήκες,
επιτάσσουν πνεύμα αγαστής
συνεργασίας.  Η παθητικότητα,
είναι κακός σύμβουλος  και προ-

σφέρει αρνητικές υπηρεσίες. Όλα
γύρω μας αλλάζουν και πρέπει να
εναρμονιστούμε στο ρυθμό της
αλλαγής, με καινοτόμες ιδέες, που
απεχθάνονται το χτες και ατενί-
ζουν με αισιοδοξία το αύριο. Αντ’
αυτού, φλερτάρουμε με την απά-
θεια και, παρότι η εφημερίδα μας
φυλλορροεί, εμείς άδωμεν αενάως
τον γνώριμο σκοπό του αλησμό-
νητου  Γιώργου Κοινούση, «Δεν
καταλαβαίνω τίποτα, τίποτα…».
Το ρεσιτάλ της ολιγωρίας και
απροθυμίας είναι κακόηχο και
πρέπει ανυπερθέτως να εκλείψει.
Η δεξαμενή της ραθυμίας, είναι
καιρός ν’ αδειάσει, για να γεμίσει
ενεργητικότητα και ζέση για δου-
λειά. Απαραίτητη είναι η συμβολή
όλων μας, άνευ οικονομικών, ή
άλλων ανταλλαγμάτων. Η ανιδιο-
τέλεια, πάνω απ’ όλα. Η αποδιορ-
γάνωσή της, πρέπει επιτέλους να
λάβει τέλος. Αρκετά πια με τους
θιασώτες της καθυστέρησης, που
με την αβελτηρία τους την οδή-
γησαν στου κακού τη σκάλα.
Τώρα, αβίαστα προκύπτει η ανά-
γκη επίτευξης του επιδιωκόμενου
στόχου. Είναι μονόδρομος. Η
εφημερίδα, είναι δίαυλος επικοι-
νωνίας. Εν τέλει, είναι κοινωνικό
αγαθό. Είναι λυσιτελής, και πραγ-
ματώνει το σκοπό της, εφόσον
εδράζεται στην αλήθεια. Αυτή
πρέπει να έχει ως γνώμονα στο
διάβα της, και να την υπηρετεί
αταλάντευτα, κόντρα σ’ όλους
εκείνους που επιθυμούν διακαώς,
για διάφορους λόγους, να τη
φιμώσουν, αγνοώντας βεβαίως
πως αυτή βρίσκει πάντα τρόπο να
δραπετεύει!!! Αν δεν κάνω λάθος,
είναι αδιανόητο, το αυτονόητο να
γίνεται ζητούμενο! Είπον και ελά-
λησα! 
Ευελπιστώ, αυτή τη φορά, οι
απόψεις μου να βρουν ευήκοα
ώτα  και να κινητοποιήσουν, έστω
κι αργά, το μηχανισμό της αφύ-
πνισης, που θα δώσει νέα πνοή
και ζωογόνο δύναμη στην εφημε-
ρίδα μας, για ν’ απλώσει αγέρωχα
τα φτερά της και να πετάξει
μακριά της τα… κακώς κείμενα!
Ειδάλλως,  θα συνεχίζει εις το διη-
νεκές να καθεύδει υπό μανδραγό-
ραν. 
Εντιμότατοι φίλοι μου, καληνύχτα
σας!

Φ.Ε.Κ.

Είναι η πρώτη σελίδα του χει-
ρόγραφου που μας έστειλε ο
φίλτατος  Φάνης Κασσελού-
ρης. 
Και η εφημερίδα απαντά στην
κριτική της: «…χτίζω ανώ-
γεια και κατώγεια!»
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Επικίνδυνες οι κεραίες
Σύμφωνα με ειδικούς και ασχολούμενους ευαισθητοποιημένα με το θέμα οι μεγάλες  κεραίες  τηλε-
φωνίας αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και πρέπει να αντικαθίστανται από πολλές μικρότερες.
Απόδειξη του ισχυρισμού αποτελεί το γεγονός ότι κάθε κεραία χρειάζεται τουλάχιστον 7 άδειες:
Δημόκριτου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Αρχαιολογίας, Πολεοδομίας, Τμήματος Δασών, Πολιτικής Αερο-
πορίας και Δήμου. Η κεραία στο βουνό της Άρτας βλάπτει τα πέτρινα κτήρια του στρατοπέδου, τα
Ρουμάνικα. Η κεραία στον Αηλιά Άνω Πέτρας είναι χωρίς άδεια από την αρχαιολογία,  για την προ-
στασία του ομώνυμου ναού στο ύψωμα.

Το Κομμένο ταξιδεύει

Στο φεστιβάλ τζαζ του Βερο-
λίνου τιμήθηκε το Κομμένο και
η τραγική του σελίδα την
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012.
Στην κατάμεστη αίθουσα του
φεστιβάλ έγινε η παρουσίαση
της μουσικής παραγωγής
«Songs for Kommeno», που
εμπνεύστηκε από το ολοκαύ-
τωμα του Κομμένου και τη
θυσία των 317 θυμάτων του ο
μεγάλος μουσικός εκ Δρέσδης
Gunter Baby Sommer. Μαζί
του η Σαβίνα Γιαννάτου, ο
Φλώρος Φλωρίδης, ο Σπήλιος
Καστάνης και ο Ευγένιος
Βούλγαρης δημιούργησαν μια
φανταστική ατμόσφαιρα, που
την αποθέωσαν οι 1500 θεα-
τές και εραστές της μουσικής.
Νέα παρουσίαση του έργου
έγινε δύο μέρες μετά στη
Ζυρίχη και την επόμενη μέρα
στη Βιέννη. Την Τετάρτη 3
Απριλίου 2013 το έργο ανεβαί-
νει στη μουσική σκηνή της
Δρέσδης. Πρώτη παρουσίαση
έγινε την Πέμπτη 16 Αυγού-
στου στην πλατεία του Κομμέ-
νου. Μήπως θα ήταν πρέπον
παρουσίαση του έργου να
γίνει και στο Μέγαρο Μουσικής
της Αθήνας;  

Αμβρακικός: αφήστε

τα ψάρια να μεγαλώ-

σουν
Σε απόγνωση βρίσκονται οι

ψαράδες του Κομμένου και
των άλλων χωριών, ύστερα
από τις επιδρομές του Λιμενι-
κού και τις παρανομίες που
διαπίστωσε όσον αφορά τα
μέσα και τους τρόπους αλίευ-
σης. Σχεδόν όλοι οι αλιείς
έχουν αναγκαστεί να αποσύ-
ρουν τα δίχτυα τους, κυρίως
τα νταούλια, γιατί τα πρόστιμα
που πέφτουν είναι αβάσταχτα.
Και δεν ξέρουν αν θα μπορέ-
σουν ποτέ να ξαναμπούν στη
θάλασσα και να συνεχίσουν τη
δουλειά τους με τα μέσα που
διαθέτουν ή αν θα πρέπει να
προσαρμοστούν στα δεδομένα
που προβλέπονται από τους
νόμους και να τηρούν όλους
τους κανόνες που απαιτούνται
για το καλό του κόλπου και το
δικό τους. Το ζήτημα είναι πως
το εισόδημά τους έχει μειωθεί
δραματικά το τελευταίο διά-
στημα.
Θα ήταν καλό βέβαια να επι-
σημανθεί πως ο Αμβρακικός
είναι μια σοβαρή υπόθεση για
την περιοχή. Η παράνομη αλι-
εία και γενικώς η ασυδοσία
πολλών ανθρώπων, όσον
αφορά το ψάρεμα, το κυνήγι
και άλλες τυχόν δραστηριότη-
τες έχουν φτωχύνει τον κόλπο
και πάνε να τον καταστρέ-
ψουν. Κάπου χρειάζονται και
κανόνες και όρια.

Μουσείο μνήμης ολο-

καυτώματος
Σε καλό δρόμο βρίσκεται η

υπόθεση της ίδρυσης Μουσείο
Μνήμης Ολοκαυτώματος του
Κομμένου. Η δημοτική αρχή
Νικολάου Σκουφά έχει ξεκινή-
σει τη διαδικασία με τη σύντα-
ξη σχετικής μελέτης. Το Μου-
σείο μνήμης πρόκειται να στε-
γαστεί στην πέτρινη κατοικία
του Σεραφείμ Σκάρα, την
οποία είχε αγοράσει πριν λίγα
χρόνια η τέως κοινότητα Κομ-
μένου. Αξίζει να σημειωθεί
πως το σπίτι αυτό παραδόθηκε
στις φλόγες την ημέρα της
σφαγής, αλλά δεν κατέρρευσε,
καθώς διασώθηκαν οι πέτρινοι
τοίχοι της. Μέσα στο σπίτι
κάηκαν ζωντανά τα τρία ανήλι-
κα παιδιά του Σεραφείμ Σκάρα
και η μητέρα του, ενώ η
γυναίκα του εκτελέστηκε στην
αυλή, τη στιγμή που προσπά-
θησε με ένα τσεκούρι να επι-
τεθεί στο Γερμανό στρατιώτη
και να τον εμποδίσει να ρίξει
στη φωτιά και το νήπιο που
κρατούσε στην αγκαλιά της.
Το σπίτι αυτό επισκευάστηκε

μετά την καταστροφή και
κατοικήθηκε ξανά. Αξίζει να
σημειωθεί πως ανήκει στα ελά-
χιστα που στάθηκαν όρθια,
έστω με τους τοίχους τους
μόνο. 

Το Κομμένο δεν

ξεχνά και δε συγχω-

ρεί
Είναι ζήτημα τιμής και ανά-

γκης ο αγώνας των κατοίκων
του Κομμένου να μη σβήσει
απ’ το χάρτη των ολοκαυτω-
μάτων και των ναζιστικών
εγκλημάτων η σφαγή του
χωριού και η γενοκτονία της
16ης Αυγούστου 1943. Μια
σειρά από παρεμβάσεις, συμ-
μετοχές και εκδηλώσεις που
αναλαμβάνουν μέλη του τοπι-
κού Μορφωτικού Συλλόγου
διατηρούν άσβεστη τη φλόγα
της ιστορίας και στέλνουν το
μήνυμα της ειρήνης και της
φιλίας στα τέσσερα σημεία
του ορίζοντα. 
 Το τελευταίο τετράμηνο η
ιστορική σελίδα του Κομμένου,
πέραν της τιμητικής της στο
φεστιβάλ τζαζ του Βερολίνου,
προβλήθηκε από το θεσσαλικό
κανάλι TRT με τίτλο «Κομμένο

Άρτας, Αύγουστος 1943 –
Ολική καταστροφή», που επι-
μελήθηκε και ετοίμασε ο
δημοσιογράφος Θοδωρής
Σδρούλιας. Λίγες μέρες μετά,
στις 13 Οκτωβρίου, το ίδιο
ντοκουμέντο προβλήθηκε από
το τοπικό κανάλι Art tv. 
 Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου
ο τοπικός σύμβουλος Ηλίας
Λάμπρης είχε τηλεφωνική
συνέντευξη  με το γερμανικό
ραδιόφωνο radiopolis και τον
Έλληνα δημοσιογράφο εκ
Γραμμενίτσας Άρτας Γιάννη
Σκούρα. Το βράδυ της ίδια
μέρας ο Δημήτρης Βλαχοπάνος
μίλησε για τη σφαγή του Κομ-
μένου στην αντιφασιστική
εκδήλωση που οργάνωσε η
Κίνηση Πολιτών της 6ης δημο-
τικής ενότητας Κυψέλης στον
κινηματογράφο Τριανόν της
Αθήνας. Την άλλη μέρα,
Κυριακή 28 Οκτωβρίου το
μεσημέρι, συζήτησε με το
δημοσιογράφο Στέλιο Ελληνιά-
δη στο ραδιόφωνο «Στο Κόκ-
κινο» σχετικά με το γεγονός
της σφαγής και όσα στη
συνέχεια ακολούθησαν. 
 Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου ο
Δημήτρης Βλαχοπάνος μίλησε
στον Art tv και στη δημοσιο-
γράφο Μαρία Παπαθεοδώρου
για το μουσικό έργο “Songs
for Kommeno” του Gunter
Baby Sommer. 
 Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρί-
ου εκπρόσωποι του Μορφωτι-
κού Συλλόγου παραβρέθηκαν
στο μνημόσυνο που τέλεσε ο
δήμος Σουλίου στην Παραμυ-
θιά για τους 49 προκρίτους
που εκτελέστηκαν το 1943
από τα Γερμανικά στρατεύμα-
τα κατοχής και τους τσάμηδες
συνεργάτες τους στην περιο-
χή. Μια εβδομάδα νωρίτερα η
πρόεδρος και αντιπρόεδρος
του Μορφωτικού Συλλόγου
Λαμπρινή Γιώτη και Λαμπρινή
Τζουρμανά έλαβαν μέρος σε
ημερίδα που πραγματοποιήθη-
κε στην παραμυθιά με θέμα τα
ολοκαυτώματα και τις σφαγές
των ναζιστικών
στρατευμάτων. 
 Το διήμερο του Σαββάτου
και Κυριακής 20 και 21 Οκτω-
βρίου αντιπροσωπεία του Κομ-
μένου έλαβε μέρος στις εκδη-
λώσεις μνήμης των 314 θυμά-
των της ναζιστικής βίας κατά
την περίοδο 1941 και 1944
του Μεσόβουνου, δήμου Εορ-
δαίας Κοζάνης. 
Για το επόμενο χρονικό διά-
στημα προγραμματίζονται επι-
σκέψεις σχολείων στο Κομμέ-
νο, για να γνωρίσουν από
κοντά έναν μαρτυρικό τόπο
και να έχουν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για το ολοκαύ-
τωμα του χωριού μέσα από
μαρτυρίες και ντοκουμέντα.

Βλαχοπάνος Δημήτριος

Κομμένο

Τα Νεοχωρίτικα
Εορτασμός Θεοφα-

νείων

στο Παραποτάμιο

Πάρκο Νεοχωρίου

Παρουσία του Δημάρχου
Νικολάου Σκουφά κου Γιαν-
νούλη Ευσταθίου, Αντιδημάρ-
χων, Δημοτικών Συμβούλων,
Προέδρων και μελών της Δ.Κ.
Νεοχωρίου και πλήθους
κόσμου εορτάστηκε και εφέ-
τος ο καθαγιασμός των υδά-
των στο Παραποτάμιο Πάρκο
Νεοχωρίου.

Ανάσα Ζωής για τους

κατοίκους

της Δημοτικής Ενότη-

τας Αράχθου

Ολοκληρώθηκε η ένταξη της
πράξης «Έργα συλλογής,
μεταφοράς και επεξεργασίας
λυμάτων στη Δημοτική Ενότη-
τα Αράχθου» στο Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Στο έργο περιλαμβάνονται οι

οικισμοί Νεοχώρι, Παχυκάλα-
μος και Ακροποταμιά και απο-
τελείται από δύο επιμέρους
έργα:
o αποχέτευσης ακαθάρ-
των των οικισμών Νεοχωρίου,
Παχυκαλάμου, Ακροποταμιάς
και μεταφοράς τους στην
κοινή εγκατάσταση επεξεργα-
σίας λύματων,
o της εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων Αρά-
χθου μετά των έργων διάθε-
σης των επεξεργασμένων
λυμάτων.
Το έργο έχει χαρακτήρα ανα-

πτυξιακό αλλά και περιβαλλο-
ντικό, θα αναβαθμίσει την ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων της
περιοχής και θα επιδράσει
θετικά στην προστασία της
δημόσιας υγείας  και αναμένε-
ται να δημοπρατηθεί μέσα
στους επόμενους μήνες.

Σύλλογος Τριτέκνων

Άρτας

Δ.Ε Αράχθου & Τ.Κ.

Κομμένου

Την παραμονή των Χριστου-
γέννων πραγματοποιήθηκε η
πρώτη διανομή τροφίμων
(Ζυμαρικά, Ρύζι, Τυρί κεφαλο-
γραβιέρα) στα μέλη του συλ-
λόγου της περιοχής της Δ.Ε.
Αράχθου και Τ.Κ. Κομμένου. Η
διανομή έγινε στο Δημοτικό
Κατάστημα Νεοχωρίου.  Η
επόμενη διανομή (Λάδι και
Τυρί φέτα) ορίστηκε μέσα στο
Ιανουάριο 2013. 

Οι Εκπρόσωποι του Συλλό-
γου για την περιοχή μας, η κα
Ζαχαράκη Χριστίνα και ο κος
Τσανάκης Βασίλειος επιθυμούν
να ενημερώσουν ότι οι επα-
νεγγραφές όπως και οι νέες
εγγραφές μελών θα ξεκινή-

σουν τον Φεβρουάριο 2013.
(Τηλ. Επικοινωνίας
6979426836)    
Οι ακριβείς ημερομηνίες θα
ανακοινωθούν από τον Σύλλο-
γο.

Για πρώτη φορά μέσα στο
έτος 2012 συγκεντρώθηκαν
είδη ένδυσης και υπόδησης
όπως επίσης και παιχνίδια (η
συγκέντρωση έγινε στο Παιδι-
κό Σταθμό Νεοχωρίου) και
διανεμήθηκαν σε μέλη του
συλλόγου αλλά και σε άπορες
οικογένειες της περιοχής μας.
Ευχή των υπευθύνων του
Συλλόγου είναι να συνεχιστεί
και εφέτος αυτή η προσπάθεια
αλλά και να  αυξηθούν τα
μέλη του Συλλόγου και τονί-
ζουν ότι θα είναι στη διάθεση
όλων για πληροφορίες και
διευκρινήσεις όσον αφορά την
λειτουργία του Συλλόγου. 

Γεώργιος Γκιόκας

Αλλαγή Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημ.
Συμβουλίου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

Την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013 ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι
του Δήμου μας.
Αντιδήμαρχοι Δ.Ε. Αράχθου – Τ.Κ. Κομμένου: Βούλγαρης
Κοσμάς, Δήμος Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κομποτίου: Μαλιγιάννη Θεοδώρα
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πέτα: Σερβετάς Θεόδωρος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νικ. Σκουφά εκλέχθηκε
ο κος Παπαθανασίου Αθανάσιος.
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Της «Άρτεμις»
• Σε 11 ανέρχονται οι
αρκούδες θύματα τροχαίων
μέσα στο 2012 στην Εγνατία
και το επαρχιακό δίκτυο της
Δυτικής Μακεδονίας.
• Μάχη δίνουν φορείς
και ιδιώτες να προστατευθεί ο
Αμβρακικός από το κυνήγι.
• Από λύσσα παιθαίνουν
κάθε χρόνο 45.000 και
5.000.000 ακολουθούν προλη-
πτική αντιλυσσική θεραπεία.
Σύμφωνα με την κτηνιατρική
επιστήμη οι σκύλοι, οι γάτες
και οι κατοικίδιες νυφίτσες
πρέπει να εμβολιάζονται κατά
της λύσσας… σύμφωνα με τις
διατάξεις της νομοθεσίας κάθε
χώρας.
• Άδεια παραγωγής
ενέργειας από Βιοαέριο- ζωικά
περιττώματα- δόθηκε στη
Βίγλα Άρτας από της Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας. 
• Οι κυνηγοί πρέπει: να
πουν όχι στο καρτέρι, να
τηρούν τους κανόνες, να πουν
όχι στα νούμερα, να σέβονται
τον συνάδερφο, την ξένη
περιουσία και την καθαριότητα
του περιβάλλοντος.
• Η βατομουριά είναι
πολύ καλή τροφή για τα
περισσότερα θηράματα από
Μάιο έως Ιούνιο.

Του Γεφυριού
1. «το έδαφος και το
κλίμα σου δίνουν θαυμάσιο
προϊόν»: γνώμη του καθηγητή
του τμήματος Φυτικής Παρα-
γωγής των ΤΕΙ Άρτας κ. Γιώρ-
γου Μάνου για τη γεωργία της
χώρας.
2. Ήρθαν δυο επίκουροι
γιατροί στο Νοσοκομείο Άρτας
και θα λειτουργήσουν σύντο-
μα, κατά τον πρόεδρό του κ.
Λάμπρου, τον ψηφιακό μαστο-
γράφο.
3. Στο Κομπότι κατέβη-
καν φωτεινιώτες την Κυριακή
25/11 και ψήφισαν για τους
35 αντιπροσώπους του Σύριζα
Άρτας στην Πανελλαδική Συν-

διάσκεψη στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας, την Κυριακή 2/12.
Από το Δήμο Ν. Σκουφά που
ψήφισαν 31  εκλέχτηκάν οι:
Χαράλαμπος Πεσλής, Βαγγέλης
Τριαντάφυλλος και Βιργινία
Καλαμπούκη. Στο Δήμο Αρταί-
ων ψήφισαν 240 και εκλέχτη-
καν 24, από τον Κεντρικών
Τζουμέρκων εκλέχτηκαν  2
από 21 ψηφοφόρους και από
τον Καραϊσκάκη 3 από 26
ψηφοφόρους.
4. Μια βουλευτική έδρα
κερδίζει η Ηγουμενίτσα, με
την απογραφή του 2011 και
γίνεται διεδρική αυτή και η
Ήπειρος 12εδρική: 5 τα Γιάν-
νενα, 3 η Άρτα και 2 η Πρέβε-
ζα. Oι 7 νέοι μονοεδρικοί
νομοί είναι: Ευρυτανίας, Λευ-
κάδας, Γρεβενών, Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας, Σάμου και Φωκί-
δος.
5. Σε 84 ανέρχονται οι
αυτοκτονίες στην Ήπειρο  την
4ετία 2009-2012.
6. Στις 26/11 ,στο σπή-
λαιο Ιωαννίνων δημοτικός
υπάλληλος σκότωσε με καρα-
μπίνα συνάδελφο και αυτοκτό-
νησε, χωρίς να αναφερθούν
αίτια.
7. Συνεχίζονται μέχρι και
τον Δεκέμβρη οι εργασίες ανα-
σκαφής του μικρού Θέατρου
στην καρδιά της πόλης. Πρό-
σφατα  έφεραν στο φως
μέρος του αποχετευτικού τμή-
ματος της Αρχαίας Αμβρακίας,
που είναι για τους αρχαιολό-
γους όχι μόνο κομψοτέχνημα
αλλά και παράδειγμα για τους
μηχανικούς και κατασκευα-
στές.
8. Tην Πέμπτη 22/11
στον ιερό ναό Άγιου Κωνστα-
ντίνου Πρέβεζας, έγινε η
ενθρόνιση του νέου Μητροπο-
λίτη Πρέβεζας κ. Χρυσοστό-
μου, παρουσία του Αρχιεπι-
σκόπου κ. Ιερωνύμου, πολλών
ιεραρχών και πλήθος πιστών.
9. Μια ακόμα νεκρή
χελώνα Καρέτα Καρέτα,
μήκους 70 και πλάτους 60 εκ.
εντοπίστηκε από περαστικούς

στην Κυανή Ακτή της Πράβε-
ζας. 
10. Για πρώτη φορά πρόε-
δρος της ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΒΓΗ- ο
κ. Michael A. O’ Neill- επισκέ-
φτηκε και συνομίλησε με κτη-
νοτρόφους της Κόνιτσας.
11. Επιμήκυνση της ζωής
του φρέσκου γάλακτος σχε-
διάζεται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12. Το 1774 άρχισε η
φύτεψη στην Άρτα πορτοκα-
λιών, λεμονιών, νεραντζιών.
13. Από το 7ο δημοτικό
σχολείο Άρτας ξεκίνησε το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Comenius με θέμα: «I love my
grandparents»,  με  τις χώρες
Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία,
Βουλγαρία και Λιθουανία και
θα ολοκληρωθεί το 2014.
14. Το 2ο ΚΕΠ της Άρτας
θα λειτουργεί απέναντι από τα
ΚΤΕΛ- πλατεία Κρυστάλλη.
15. Σε αγώνα δρόμου
3.000μ. γύρα από την πόλη
οργάνωσε την Κυριακή 9/12 ο
Ορειβατικός Σύλλογος Άρτας
για τη συγκέντρωση τροφίμων
για τους άπορους.
16. Η Ιερά μονή Σέλτσου
εντάχθηκε σε πρόγραμμα
συντήρησης, αποκατάστασης
και διαμόρφωσης περιβάλλο-
ντος χώρου. ( Εφημ. Ταχυ-
δρόμος 1-16)  
17. Tέσσερις πέτρινες
βρύσες έχει η πόλη της Άρτας:
στα ΚΤΕΛ (φώτο), στο Εκθε-
σιακό Κέντρο,  στη πλατεία
Σκουφά και στον Αηλιά. 
18. Ίσως το κρύο, ίσως η
κρίση ήταν που δεν επισκέ-
φτηκαν όσοι αναμένονταν το
Χριστουγεννιάτικο Χωριό-Καλι-
καντζαρούπολη - του Δήμου
Αρταίων  στον Άγιο Δημήτριο.
19. Το μοναδικό στον
ελληνικό χώρο τμήμα παραδο-
σιακής μουσικής του ΤΕΙ
Άρτας, το καλοκαίρι του ‘12’
έκανε την πρώτη ορκωμοσία
και  λίγα  πτυχία έδωσε στα
12 χρόνια λειτουργίας του,
σύμφωνα με ανεπίσημες  πλη-
ροφορίες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΓΡΙΠΗ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:Πόνος στις αρθρώσεις και στο κεφάλι,μπουκωμέ-
νη μύτη,ρίγη,πονόλαιμος,ανορεξία και εξάντληση.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:Κανέλα με κονιάκ:Φτιάχνετε εύκολα και διατη-
ρείτε όλο το χειμώνα στο ντουλάπι σας.Θρυμματίζετε 90 γρ.(4-
5 μπαστουνάκια κανέλλας)και τα προσθέτετε σε ένα μικρό
μπουκάλι κονιάκ.Αφήνετε το διάλυμα να ωριμάσει για για μερι-
κές μέρες.Από το σιρόπι παίρνετε 1-2 κουταλάκια του
γλυκού(αφού τα διαλύσετε σε λίγο καυτό νερό),κάθε
μισάωρο,επί δύο ώρες.Μετά μπορείτε να επαναλάβετε την ίδια
δοσολογία κάθε ώρα μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα.
ΓΙΑΤΙ:Η κανέλα διαλυμένη σε αλκοόλ βοηθά στην αποσυμφόρη-
ση των βλενογόννων,στις μυαλγίες και στα ρίγη.

ΝΑΥΤΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ:1)Μασήστε πιπερόριζα:Αν τα ταξίδια σας προκαλούν
ναυτία
και τάση για εμετό,πάρτε λίγη φρέσκια πιπερόριζα(τζίντζερ)και
μασήστε τη σαν τσίχλα μόλις νιώσετε τα πρώτα συμπτώματα.
ΓΙΑΤΙ:Το άρωμα και τα συστατικά της πιπερόριζας έχουναντιε-
μετική δράση.
2)Αφέψημα μέντας ή βασιλικού(15-30 ξερά φυλλασε 1/2 λίτρο
βραστό νερό)και πιείτε ένα ποτηράκι του λικέρ λίγη ώρα πριν.
ΓΙΑΤΙ:Τα βότανα αυτά αποδεικνύονται αντιμετικά και εξαιρετικά
ωφέλιμα για τις διαταραχές του στομάχου.

ΑΥΠΝΙΑ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ:1)Αφεψήματα με μέλι:Αφεψήμα-
τα τίλιου ή χαμομηλιού με μια κουταλιά μέλι.
ΓΙΑΤΙ:Τόσο το χαμομήλι όσο και το τίλιο με το μέλι λειτουρ-
γούν ως ήπια κατασταλτικά και χαλαρωτικά για το νευρικό
σύστημα.
2)Ζωμός από μαρούλι.Πίνετε το ζωμό από μερικά φύλλα μαρου-
λιού, που θα τα βράσετε σε χαμηλή φωτιά με ελάχιστο νερό.
ΓΙΑΤΙ:Το μαρούλι σε αυτή τη μορφή μορφή γίνεται άριστο
υπνωτικό ρόφημα.
3)Να βάζετε μερικές σταγόνες αιθέριου ελαίου
ποτροκαλιού,χαμομηλιού ή λεβάντας, (θα τα βρειτε σε φαρμα-
κεία ομοιοπαθητικής) στο σεντόνι ή στο μαξιλάρι που βοηθούν
τον ύπνο,κυρίως επειδή επιδρούν στα κέντρα του εγκεφάλου
μέσω των οσφρητικών νεύρων.

Ιωάννα Μαλτέζου

Άρτα

Αφιερωμένη σ’ όσους μιλούν την
«Ελληνική γλώσσα»

Σ’ όσους μιλούν την Ελληνική γλώσσα είναι αφιερωμένη εργα-
σία του φωτεινιώτη Νίκο Κασσελούρη του Αποστόλου και είναι
ανηρτημένη στις ιστοσελίδες
1. Κλίνε Ελληνικές- Αγγλικές λέξεις
(http://users.otenet.gr/~nikkas/grammar/wordforms.html) και 
2. Δημιουργία Ελληνικών λέξεων
(http://users.otenet.gr/~nikkas/gr/gwcreator.html).

Οι σελίδες από το 2001 που ανέβηκαν έχουν πάνω από
100.000 επισκέψεις και ήταν από τις πρώτες εργασίες του
είδους. Σκοπός του ερευνητή ήταν να ωθήσει την αντίληψή μας
για τη γλώσσα με την βοήθεια του υπολογιστή. Και συνεχίζει
την προσπάθεια μέχρι εκεί που θα χρειαστεί. Το συμπέρασμα
που έβγαλε ο ίδιος από την πολύχρονη αυτή του εμπειρία είναι
ότι η καθαρεύουσα φόρτωσε τη γλώσσα μας με πολλούς κανό-
νες
που δυσκολεύουν τη λειτουργία της, αφού καταστρέφεται η
εσωτερικότητά της.

Ο Νίκος γεννήθηκε το 1959 στο Φωτεινό,  σπούδασε μαθη-
ματικός στα Γιάννενα, έκανε μετεκπαίδευση στους υπολογιστές
στην Ουάσιγκτον της Αμερικής, ειδικότητα με την οποία διορί-
στηκε και εργάζεται σε Λύκειο των Ιωαννίνων. Έχει δυο τέκνα,
τον Απόστολο(1997) και τον Αριστοτέλη(1998).

Η Στρουμπούλω

Στρουμπούλω μου στ’ αλώνια σου κι όξω στα περιβόλια σου 
κοιμάται νιος κι ανύπαντρος κι ένας πρωτοπαλίκαρος 
κοιμάται κι ονειρεύεται πως την αυγή παντρεύεται.
Κι τη Στρουμπούλω ξέταζε, χίλια φλουριά της έταζε.
Στρουμπούλω μ’ πού ‘ν’ η μάνα σου, που είνι κι ο πατέρας σου; 
Η μάνα μ’ πάει στην εκκλησιά, πατέρας μου στα μαγαζιά.
(Από το Βιβλίο του Ευριπίδη Κασσελούρη: «Φωτεινό – Χώσιανα, Ιστορία και παράδοση» Άρτα
2012)

Η βρυσούλα

«Βρυσούλα με το κρύο νερό,
με την ιτιά μπροστά σου,
τίποτε δε σου ζήλεψα, μον’
τη… γειτόνισσά σου,
που ‘χει τον άσπρο το λαιμό,
το μάγουλό της μήλο.
Ήρθα βρυσούλα μ’ για νερό,
στην εργατιά να πάω.
Βρυσούλα μ’ σε παρακαλώ,
κανούλι σου να γίνω,
να με φιλεί η γειτόνισσα κι
εγώ νερό να δίνω».

Κα Καλαμπούκη
Ένωση γυναικών Κομποτίου
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Βαθμολογία
Δ΄ Εθνική

Α΄ Τοπικό

Β΄ Τοπικό - Β΄ Όμιλος

Κάβα

Ποτών

Παπακο-

σμάς Θεό-

δωρος

Σκουληκα-

ριά τηλ.

6978314956 Η  Κορνηλία

Με νίκη και καλή

εμφάνιση αποχαιρέ-

τησε το 2012 ο Αχιλ-

λέας
Σημαντική νίκη πέτυχε η
ομάδα μας «Α.Σ. Νεοχωρίου ο
Αχιλλέας» το Σάββατο
15/12/2012 στο γήπεδο του
Παχυκαλάμου, επικρατώντας
της Προοδευτικής Γραμμενί-
τσας με 2-1 και καταλαμβάνο-
ντας την 5η θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα της Α΄ ΕΠΣΑ. 
Μετά από ένα πολύ δυνατό
παιχνίδι η ομάδα μας επικρά-
τησε με σκόρερ στο 53' τον
αειθαλή Παναγιώτου με απ’
ευθείας εκτέλεση φάουλ
(μπήκε ως αλλαγή στο 32' στη
θέση του Τσώλη Βασίλη που
χτύπησε στο γόνατο και απο-
χώρησε τραυματίας) και του
Βαλίλη στο 65'. Η Προοδευτι-
κή μείωσε στο 81΄ με τον
Βεντίστα. 
Α.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(Παπαχρήστος): Μεγαπάνος,
Κίτσιος, Θάνος, Πάνος, Γεωρ-
γάκης, Τσώλης (32' Παναγιώ-
του), Βενετίκας, Γκότσε, Πλα-
κιάς (90' Νάτσιος), Φάκος (59'
Σπύρου), Βαλίλης.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ (Μήτσιος):
Γεροδήμος, Παππάς (46'
Τατσης), Πανέτας, Τσαρακλη-
μάνης (82' Στεργίου), Μήτσιος,

Νταλάκας, Ψεύτης (46' Πολί-
της), Νύχτης, Φλέγγας, Παπα-
σωτηρίου, Βεντίστας.

Ποδαρικό στο 2013

με ήττα για τον Αχιλ-

λέα με το «έτσι θέλω»

των διαιτητών
Στο ανακαινισμένο γήπεδο
Νεοχωρίου και με την παρου-
σία περίπου 300 φιλάθλων η
ομάδα μας έχασε με σκορ 4-3
από τη Θύελλα Πολυδρόσου,
μετά από έναν συναρπαστικό
αγώνα μέχρι και το τελευταίο
λεπτό. Στις αρχές του πρώτου
ημιχρόνου η ομάδα μας προη-
γήθηκε με σκόρερ τον Γεωρ-
γάκη και θα μπορούσε να
αυξήσει το σκορ εάν οι παίκτες
μας ήταν πιο προσεκτικοί στην
τελική τους προσπάθεια κάνο-
ντας γκολ τις πολλές ευκαιρίες
που δημιούργησαν και αν ο
διαιτητής του αγώνα δεν
έκλεινε τα μάτια σε δύο κατα-
φανέστατες περιπτώσεις
πέναλτι. Αυτό δημιούργησε
εκνευρισμό στους παίκτες μας
και το Πολύδροσο αντέδρασε
καταφέρνοντας να πάει προη-
γούμενο στα αποδυτήρια με 2-
1. Στο δεύτερο ημίχρονο η
ομάδα μας δεν μπήκε πολύ
καλά στον αγωνιστικό χώρο
όμως και πάλι είχε την υπερο-
χή και τις ευκαιρίες για γκολ

όμως κόντρα στην εξέλιξη του
αγώνα το σκορ έγινε 1-3 με το
Πολύδροσο να παίρνει αέρα
δύο τερμάτων. Οι παίκτες μας
μη θέλοντας να χάσουν στο
πρώτο παιχνίδι στην ανακαινι-
σμένη έδρα μας και με τόσο
πολύ κόσμο στην εξέδρα, βρή-
καν τη δύναμη να γυρίσουν το
ματς και με δύο γκολ του
Κίτσου και του Γεωργάκη να
ισοφαρίσουν σε 3-3. Είχαν
λογαριάσει όμως χωρίς τον
διαιτητή που σε μια ανύποπτη
φάση και ενώ έπρεπε να δώσει
επιθετικό φάουλ στον τερμα-
τοφύλακα Κόπανο (λόγω
τραυματισμού αντικατέστησε
τον Μεγαπάνο), αυτός είδε
πέναλτι και αποβολή στον τερ-
ματοφύλακα διαμορφώνοντας
έτσι το τελικό 3-4 υπέρ του
Πολυδρόσου.  
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (Παπα-
χρήστος): Μεγαπάνος (60΄
Κόπανος), Τσώλης (60΄ Κολιο-
γιάννης), Πάνος, Κίτσος,
Θάνος, Παναγιώτου, Γκότσε,
Βαλίλης (81΄ Φάκος), Γεωργά-
κης, Πλακιάς, Βενετίκας.
ΘΥΕΛΛΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (Αγγε-
λάκος): Δημολένης, Παύλου
(90΄ Μπάφας), Μητσαρας,
Πρέντζας, Μπούκας, Γεωργίου,
Ιωάννου, Κοτσαρίνης,  Μπαλά-
γκας, Τσαμπάς, Παπαγεωργί-
ου.

Κατ Ομάδα Βαθμ Ν Ι Η Τέρματα
6 Εθν. Φιλιπιάδος 12 3 3 4 16  .9

7 Αετός Διασέλου 12 2 6 2 9.   9

9 Φιλοθέη Άρτας 9 2 3 5 8   .16

1 Αναγέννηση 45 15 2 0 86  .  6

3 Σκουφάς Κομποτίου 40 13 1 3 70 . 10

5 Φιλέλληνες Πέτα 28 9 1 7 37 . 24

7 Αχιλλέας Νεοχωρίου 26 8 2 7 33 . 29

11 Θύελλα Πολυδρόσου 21 6 3 8 25 .33

1 Κυράτσα Αγ. Δημητρίου 39 13 0 3 42 . 13

5 ΑΕ Σελλάδων 34 10 4 2 41 . 17

14 ΑΕ Λουτροτόπου 9 3 2 11 24 . 43

15 Διαγόρας Κομμένου 4 1 1 14 15 . 93

Δωρεά βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του
Δήμου μας

Προς τους κατοίκους και φίλους του Δήμου Νικολάου Σκουφά,

Στον Παιδικό Σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου στεγά-
ζεται η βιβλιοθήκη του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Η συλλογή
φιλοξενεί περίπου 1.200 βιβλία. Ένα μεγάλο μέρος της συλλο-
γής αποτελεί δωρεά του κ. Αθανάσιου Η. Μπαλταγιάννη. Από
αρχές Δεκεμβρίου γίνεται μια προσπάθεια οργάνωσης και
εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης, με κύριο στόχο το υλικό της να
γίνει σύντομα διαθέσιμο για δανεισμό σε όλους τους κατοίκους
του Δήμου, αλλά και όλων των υπόλοιπων.

Επειδή η δυνατότητα για την αγορά νέου υλικού είναι εξαιρετικά
περιορισμένη, θα θέλαμε να κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε
όσους έχουν τη δυνατότητα και επιθυμούν να δωρίσουν βιβλία
στη βιβλιοθήκη μας.

Η κίνησή σας θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης
προσπάθειάς μας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2681065200

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Νικολάου Σκουφά

Α.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Ανακοίνωση για τον παγετό στη Δημοτική
Ενότητα Πέτα

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς των οποίων οι καλλιέργειες
έχουν πληγεί από τον παγετό, ότι μπορούν να προσέρχονται
έως τις 24 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα προκειμέ-
νου να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς (επί της φυτικής παραγωγής
στον καρπό) στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δ.Ε. Πέτα
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν είναι:

1. Ενιαία δήλωση καλλιέργειας

2. Αριθμό ταυτότητας

3. Αριθμό ΑΦΜ

4. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού Αγροτικής Τράπεζας

Τα τέλη εκτίμησης για τα καρποφόρα δέντρα αντιστοιχούν σε
10 λεπτά το δέντρο.

ΧΑΝΤΜΠΩΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η ΦΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ Αναγέννηση Άρτας πήρε την νίκη χωρίς
αγώνα με 10-00 επί των Ελπίδων Δράμας που από την Πέμπτη
είχανε ενημερώσει την Ο.Χ.Ε. ότι δεν θα κατέβουν να αγωνι-

στούν, ενώ στα άλλα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής είχαμε νίκες
της Νέας Ιωνίας επί της Ορμής με 22-19, του Π.Α.Ο.Κ. επί του
Μ. Αλεξάνδρου με 29-18 και των Πρωτοπόρων επί του Καματε-

ρού με 35-16. 

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

Μόνο οι Φιλέλληνες νικήσανε  στην 12η αγωνιστική από τις
Αρτινές ομάδες. Νικήσανε την ουραγό Αμφιλοχία 67-55, ενώ ο

Πύρρος ηττήθηκε από την Νικόπολη 52-88, η Άνω Πόλη από το
Καναλάκι 82-65 και ο Αχιλλέας συνετρίβει από την Βόνιτσα 115-

54. Ρεπό είχε η Δόξα.

ΒΟΛΕΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Τελευταία αγωνιστική του 1ου γύρου και ο Γ.Σ. Άρτας υπέστη την 4η ήττα στο πρωτάθλημα,
έχασε από τον πρωτοπόρο και αήττητο Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων με 3-0 σετ. Ο Γ.Σ. Άρτας που αγωνίστη-
κε με κορασίδες και πανκορασίδες – μόνο δύο ήταν οι μεγάλες (Σιδηροπούλου και Παπαδημητρί-
ου), όμως κοίταξε στα μάτια την Γιαννιώτικη ομάδα, αποδίδοντας πολύ καλό Βόλεϊ και έδειξε ότι

έχει μέλλον. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Φ.Ε.Ι. νίκησε 3-1 τον Ερμή Ηγουμενίτσας.


