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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

Χ α μ ό ς

f o t e i n i o t e s . g r
Η ιστοσελίδα μας

Χαμός, είπε Φωτεινιώτης όταν τον

ρώτησα για το φετινό πανηγύρι

στο Φωτεινό. Θα καεί το Φωτεινό.

Ο ένας λόγος είναι η ορχήστρα

που εγγυάται ποιοτικότερη μου-

σική. Και πρώτα πρώτα ο από Τζα-

μαϊκανή μάνα Ηλίας Αγγέλου ο και

Τζαμαϊκανός επονομαζόμενος. Ο

Ηλίας έχει τη νιότη που δεν θα

κουραστεί στο απαιτητικό αυτό

γλέντι και έπειτα έχει και την τε-

χνική που πήρε από τη τμήμα πα-

ραδοσιακής μουσικής του ΤΕΙ της

Άρτας. Αυτά μαζί με την πεντά-

χρονη εμπειρία στα τοπικά  πανη-

γύρια κλείνουν το πακέτο. Στη

φωνή θα έχουμε τον Παναγιώτη

Βασδέκη, έμπειρο και γνωστό

στους Φωτεινιώτες.

Ο δεύτερος λόγος που σίγουρα το

φετινό γλέντι θα είναι ανεβασμένο

είναι και ο Θόδωρος Κοτσαλάρας

που κάθε χρόνο θέλει να αναβαθ-

μίζει τις υπηρεσίες του στους Φω-

τεινιώτες και τους φίλους.  Το ψητό

βιολογικό αρνί από το Φωτεινό

που δύσκολα το βρίσκεις θα τιμά-

ται μόνο 14 Ευρώ.

Λυπάμαι που εργασίες θα με κρα-

τήσουν μακριά από τη συνάντηση

που γίνεται μόνο μια φορά το

χρόνο. Πιστεύω όμως ότι θα το δω

σε κονσέρβα, αφού υπάρχει περί-

πτωση ο σύλλογος να το κρατήσει

σε βίντεο.

Νάμαστε καλά και να διασκεδά-

σουμε.

α.φ
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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

Ό λ ο ι Φ ω τ ε ι ν ι ώ τ ε ς

Καφέ της Έφης

Φωτεινό
τηλ. 6977293447

Καφέ ψησταριά

Η πλατεία

Κοτσαλάρας Θεόδωρος

Φωτεινό

Τηλ. 6942417364

������������


���������� �.

������	���
�. 6945772077

Οδοντίατρος

Μπούρα-Κασσελούρη
Αναστασία

Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Τ. 2791023354

Τριανταφύλλου Παρθε-

νία

Σκουφά 119 Άρτα

Τηλ. 2681400655

1. Α. Γιώτης : εγγονός Ελένης Φ. Σιάκα 

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

3. Μαρία Τζουβάρα: κόρη Ελένης Ε. Κασσελούρη 

4. Κομμώσεις Νίκη: σύζυγος Νίκου Γκαναβία, γιου Αικατερίνης Τριανταφύλλου 

5. Βιβλιοπωλείο Κιμωλία: Βασιλικής Τσιροδήμου,εγγονής Λαμπρινής Ν. Κασσελούρη 

6. Φούρνος της γιαγιάς: του Κων/νου Χρ. Κασσελούρη 

7. Κυριακή Πάνου: σύζυγος Αποστόλη Λ. Τριαντάφυλλου 

8. Δημήτριος Βέτσιος: σύζυγος Αναστασίας Στ. Κασσελούρη 

9. Γεώργιος Τράμπας: σύζυγος Όλγας Λεφτ. Κασελούρη, τραγουδίστριας
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Σελ. 3 Φωτεινό

Ο πρώτος ψάλτης του

Φωτεινού

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου οι Φωτεινιώ-

τες ένιωσαν φτωχότεροι. Έμειναν λι-

γότεροι. Έχασαν τον πρώτο τους

Ψάλτη που κράτησε το ψαλτήρι στην

εκκλησιά τους επαγγελματικά πάνω

από 20 χρόνια, μέχρι που έφυγε για

δουλειά στην Αθήνα – το 1964 -  με

συνείδηση και μεγάλη επιτυχία και

αφιλοκερδώς πολύ περισσότερα, τον

Αντώνη Σιάκα.

Ψάλτης ο Αντώνης ξεκίνησε λίγο να

μαθαίνει  με τον Κώστα Μάλλιο και

ανδρώθηκε ψαλτικά στα χέρια του

αείμνηστου Παπαμάρκου. Αυτός του

έμαθε τα Βυζαντινά και δεν πήγε σε

σχολή.

Ο ζήλος του για την ασχολία αυτή δεν

λέγεται. Έψελνε συνέχεια όπου βρί-

σκονταν και όπου στέκονταν. Με το

ψαλτήρι κοιμόταν, με το ψαλτήρι ση-

κωνόταν. Στην οικοδομή που δού-

λευε στην  Αθήνα τον έβαζαν οι

συνάδελφοι να ψέλνει. Τα παιδιά του

του το ζητούσαν συνέχεια. Οι Φωτει-

νιώτες μαγεύονταν από τη γλυκιά

του, αηδονίσια φωνή και δεν θα την

ξεχάσουν ποτέ. Θα έχουν πάντα

στην ψυχή τους τον πρώτο

ψάλτη του χωριού τους.

Μέχρι τα τελευταία του, με

σβησμένη τη φωνή εψελνε

το κύριε εκέκραξα.

Η μεγάλη προσφορά του

στο Φωτεινό φαίνεται και

από το ότι φιλοξενήθηκε

πολλές φορές στην εφημε-

ρίδα του, τα Φωτεινοπολιτι-

στικά και από την τιμητική

που του έκανε ο Σύλλογος

Γυναικών Φωτεινού.

Ο Αντώνης Σιάκας γεννή-

θηκε στο Φωτεινό στις

8/5/2018. Πατέρας του ο Φί-

λιππας. Μάνα του η Πάτρα

Τσιούνη από Ανωπέτρα, του

Λάμπρου Τσιούνη και της

Ελένης Σαπρίκη από τις

Σελλάδες. Ήταν ο πρωτότο-

κος γιος. Ειδικότητά του η

επιμέλεια των χωραφιών, όργωμα

και τσάπισμα, που την έκανε με επι-

μέλεια, συνεργαζόμενος και τα άλλα

του αδέρφια, την Ελένη, τον Βαγ-

γέλη, τον Γιάννη, τον Κώστα και τον

Βασίλη.

Με την Θεοδώρα Τριαντφύλλου απο-

κτά τη δική του πολυμελή οικογένεια

με έξι τέκνα: τον Χρύσανθο, υπαλ-

ληλο ΟΤΕ, τον Σταύρο, ιδιωτικό

υπάλ-

ληλο,

τ ο ν

Β α -

σ ί λ η ,

στέλε-

χ ο ς

ΟΤΕ,

τ ο ν

Φ ί -

λιππα, δ.ντή ΕΛΤΑ, την Ευτυχία, επι-

χειρηματία και την Λίτσα, οικιακά.

Τόσα στόματα πώς να τραφούν,

τόσα παιδιά πώς να μεγαλώσουν με

το αλέτρι,  σ΄έναν τόπο που βγήκε

από μια δύσκολη περίοδο. Ο Αντώ-

νης ψάχνει λύση. Σκέφτεται τη Γερ-

μανία αλλά δεν τα καταφέρνει.

Ξενιτεύεται στην Αθήνα όπου εργά-

ζεται στην οικοδομή, ανειδίκευτος.

Μεταφέρει από το χωριό και όλη την

οικογένεια. Εδώ ζει μέχρι το 1988

που συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ και

επανέρχεται στο Φωτεινό.

Είχε την ευτυχία να γνωρίσει  12 εγ-

γόνια και 3 δίγγονα: από τον Χρύ-

σανθο τον Αντώνη και τη Θεοδώρα

και 2 δίγγονα από τη Θεοδώρα, την

Ίριδα και την Αμαρυλλίδα. Από τον

Βασίλη την Μαρκέλα και την Καλ-

λιόπη. Από τον Φίλιππα τον Ηλία,

την Μαρία και τον Νεκτάριο. Από την

Ευτυχία την Ειρήνη και από τη Λίτσα

τον Στέφανο και τη Σοφία και το δίγ-

γονο τη Χρύσα.

Δυο φορές κοινοτικός σύμβουλος

χρημάτισε στο Φωτεινό ο Αντώνης

Σιάκας.

Θα είναι στ’ αυτιά μας η μελωδική

του ψαλμωδία και η αγάπη του για το

Φωτεινό και τους Φωτεινιώτες. 

Α ν τ ώ ν ι ο ς   Φ .  Σ ι ά κ α ς
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Σελ. 4 Φωτεινό

Η  Χ ι ώ τ ι σ σ α  π ο υ  λ ά τ ρ ε υ ε  τ ο  Φ ω τ ε ι ν ό

Μ α ρ ί α  Σ ι ά κ α

Η Μαρία Σιάκα, αγαπητή σύζυγος

του Κώστα Σιάκα είχε χιώτικη κα-

ταγωγή. Γεννήθηκε

στη Χίο στις 24 Οκτώμβρη του

1942. Ο πατέρας της Λεωνίδας

Συρρής άφησε τη Μαρία ορφανή

από τα εφτά της χρόνια. Η μάνα

της Άννα Αρακά πάλεψε με το γιο

της  Αριστείδη και κράτησαν  το

μικρό παντοπωλείο που άνοιξε ο

Λεωνίδας με συνέταιρο. Έτσι με-

γάλωσε τα τέσσερα παιδιά της:

τη Στέλλα, τον Αριστείδη, τη Σε-

βαστή και τη μικρή Μαρία.

Στη Χίο έκανε τις βασικές σπου-

δές της η Μαρία. Αφού τις ολο-

κλήρωσε ήταν υποψήφια της

Αρχιτεκτονικής Σχολής. Αρχικά

κάνει ιδιαίτερα μαθήματα και κα-

τόπιν προσλαμβάνεται στον ΟΤΕ

απ’ όπου και συνταξιοδοτείται

πρόωρα, μετά από 22 χρόνια

προσφοράς,  λόγω σπουδών των

παιδιών.

Το 1964 στη Χίο γνωρίζεται με τον

Φωτεινιώτη Κωσταντίνο Σιάκα,

υπάλληλο κι αυτόν του ΟΤΕ. Παν-

τρεύεται μαζί του και αποκτά

τρία παιδιά, γεννημένα όλα στο

νησί: τον Φίλιππα, πιλότο,  την

Κλεοπάτρα, μαθηματικό  και τον

Λεωνίδα, μηχανικό. Το 1997 με-

τακομίζει μόνιμα στην Αθήνα, στο

Μαρούσι.

Η Μαρία αγαπούσε πολύ τα έξι

εγγόνια της: τη Μαριγώ και τον

Κων.νο , τον

Σοφοκλή και

τη Σοφία και

τον Κων.νο και

τον Θάνο που

της χάρισαν

αντίστοιχα τα

τρία της παι-

διά.

Η Μαρία αγα-

πούσε τη Χίο

της που την

επισκέπτονταν

κάθε καλο-

καίρι. Αγα-

πούσε πολύ

και το Φωτεινό που το επισκέ-

πτονταν τακτικά με τον άνδρα της

και τα παιδιά της. Αυτή φρόντιζε

το εξοχικό πατρικό σπίτι και ο Κώ-

στας  τα κτήματα. Όσο ήταν στο

Φωτεινό συμμετείχε σ’ όλες τις

εκδηλώσεις τις τοπικές και είχε

άριστες σχέσεις με συγγενείς και

φίλους.

Στη Μαρία άρεσε πολύ να ράβει

αλλά το κύριο χόμπι της ήταν η

φροντίδα των δικών της και όχι

μόνο, του άνδρα της, των παι-

διών και των εγγονιών, συγγενών

και φίλων,  με απαράμιλλη εσω-

τερική αγάπη, χωρίς σχεδόν κα-

θόλου εξωτερικές

συναισθηματικές διαχύσεις, αυ-

στηρότητας ή αγάπης.

Η Μαρία Συρρή – Σιάκα έφυγε

από κοντά μας στις 22/6/2018.

Όσοι την έζησαν από πιο κοντά

δε θα ξεχάσουν ποτέ τον μειλίχιο

χαρακτήρα της. Θα τη θυμόμαστε

πάντα με αγάπη.

α.φ
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B l a c k  o u t

Αυτός είναι ο τίτλος του θεα-

τρικού έργου που θα παρου-

σιάσει η θεατρική ομάδα των

Νέων Φωτεινού. Πρόκειται

για μια διασκευή του ομώνυ-

μου αμερικανικού

θεατρικού έργου.

Ένα ζευγάρι είναι

κεντρικά και μερικοί

απρόσκλητοι και

πάνω στο Μπλακ

αουτ βρίσκεται ένα

πτώμα. Ένας βραδύ-

νους ντέντεκτιβ έρ-

χεται να εξιχνιάσει

το έγκλημα και

εκτυλίσσονται κωμι-

κές καταστάσεις.

Το έργο θα είναι της

μιας ώρας και μισής

και θα παραστεί στο

σχολείο στα κλαριά.

Το ξεχωριστό της

προσπάθειας είναι

η διασκευή που προσαρμό-

στηκε στα φωτεινιώτικα δε-

δομένα, με ονομασίες

φωτεινιώτικες.

Εκτός της παράστασης οι

Νέοι θα διασκεδάσουν τους

χωριανούς με τον αγώνα πο-

δοσφαίρου Παλαίμαχοι –

Νέοι και τους νέους και όχι

μόνο με το πάρτυ νέων.

Οι προετοιμασίες των Νέων

άρχισαν και τον συντονισμό

κάνει από τα Τρίκαλα ο ιθύ-

νουν νους Στέφανος Αναγνω-

στόπουλος, που προβλήματα

του παππού του δεν τον άφη-

σαν ακόμα να κατέβει στο

Φωτεινό.

Να στηρίξουμε τις προσπά-

θειες αυτές των Νέων. Υπάρ-

χει και το σκεπτικό έσοδα από

την παράσταση να ενισχύ-

σουν τους πυροπαθείς της

Αθήνας. 

α.φ

Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Από παράσταση των Νέων το 2012

Σελ. 5 Φωτεινό
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Αντικατάσταση   Δικτύου   Ύδρευσης   Μαρκινιάδας:

3 εκατ. Ευρώ

Την ένταξη του έργου με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣΤΚ   ΜΑΡΚΙ-

ΝΙΑΔΑΣ   ΤΗΣ   ΔΕ   ΠΕΤΑ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΣΚΟΥΦΑ"υπέγραψε ο υπουρ-

γός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης προϋπο-

λογισμού 3. 000.000,00€.         Ο Δήμος

μας υπέβαλε στο υπουργείο την ολοκλη-

ρωμένη μελέτη με τιςαπαραίτητες   αδει-

οδοτήσεις   που   είχε   εκπονήσει.Το έργο

αφορά την αντικατάσταση και επέκταση

του δικτύου ύδρευσης της ΤΚΜαρκινιά-

δας.     Θα γίνει αντικατάσταση των αγω-

γών μεταφοράς ύδατος από την

κεντρικήδεξαμενή στον οικισμό Διασέλ-

λας προς τις επιμέρους δεξαμενές τροφο-

δοσίαςτων   οικισμών   Ζυγός   -   Μέγκλα

-   Μελάτες   -   Μαρκινιάδα   -   Γκένια   –

Γεωργουσέϊκα   καθώς   και   αντικατά-

σταση   και   επέκταση   των

εσωτερικώνδικτύων ύδρευσης των ανω-

τέρω περιοχών.

Στις 15 Ιουνίου 2018, υποβλήθηκε πρό-

ταση στο πρόγραμμα Φιλόδημοςτου

Υπουργείου Εσωτερικών για την κατα-

σκευή του έργου «ΑντικατάστασηΔι-

κτύου   Ύδρευσης  Τ.Κ.   Μαρκινιάδας  της

Δ.Ε. Πέτα,  του Δήμου   Νικολάου-

Σκουφά», προϋπολογισμού 2.940.000,00

€.        

Το έργο αφορά την αντικατάσταση και

επέκταση του δικτύου ύδρευσης της   Τ.Κ.

Μαρκινιάδας   ,της   Δ.Ε.   Πέτα   ,   του

Δήμου   Νικολάου   Σκουφά.Συγκεκριμένα

θα γίνει αντικατάσταση των αγωγών , με-

ταφοράς ύδατος απότην κεντρική δεξα-

μενή στον οικισμό Διασέλλας προς τις

επιμέρους δεξαμενέςτροφοδοσίας   των

οικισμών   Ζυγός-Μέγκλα-Μελάτες-Μαρ-

κινιάδα-Γκένια   καιΓεωργουσέϊκα καθώς

και την αντικατάσταση και επέκταση των

εσωτερικώνδικτύων ύδρευσης των ανω-

τέρω περιοχών. Κατά τη διάρκεια κατα-

σκευής τουδικτύου   θα

αντικατασταθούν   και   οι   ιδιωτικές

συνδέσεις   για   όλους   τουςκαταναλω-

τές.        Το έργο θα κατασκευαστεί έπειτα

από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμόενώ

ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται

σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.Με την ολο-

κλήρωσή του, θα λυθεί ένα χρόνιο πρό-

βλημα που ταλανίζει τουςδημότες

ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλης ζήτησης

όπου δεν επαρκεί η πίεσηγια την τροφο-

δότηση  των καταναλωτών , καθώς θα

εξασφαλίζεται  επαρκήποσότητα  και ποι-

ότητα ύδατος   για ανθρώπινη  κατανά-

λωση. Επίσης  δε   θαυπάρχουν διακοπές

στην υδροδότηση αλλά και χωρίς διαρ-

ροές , γεγονός πουσυμβαίνει σήμερα

λόγω παλαιότητας του δικτύου.

«Συμπαράσταση   και   οικονομική   ενίσχυση

στους   πυροπαθείς   της Αττικής»

Εκφράζουμε  τη  βαθιά  μας

οδύνη   για  την  ανείπωτη  τρα-

γωδία  πουπροκάλεσαν   οι   πυρ-

καγιές   στην   περιοχή   της

Αττικής   όπου   χάθηκανανθρώ-

πινες   ζωές   και   καταστράφηκαν

ολόκληρες   περιουσίες   καισυμ-

παραστεκόμαστε στις οικογένειες

των πυροπαθών με οποιοδήποτε

τρόπομπορούμε. Για το λόγο

αυτό η Περιφερειακή Ένωση

Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου,αποφά-

σισε να συνδράμει με το ποσό

των δέκα χιλιάδων ευρώ

(10.000,00€)και η Κεντρική

Ένωση Δήμων( ΚΕΔΕ) έχει ανοίξει

στην Εθνική Τράπεζα τηςΕλλάδος

ένα   λογαριασμό   αλληλεγγύης,

στην   περίπτωση   που   κάποι-

οςεπιθυμεί   να   ενισχύσει   οικο-

νομικά   τους   πληγέντες

συνανθρώπους   μας.   Ολογαρια-

σμός είναι ο εξής:«ΚΕΔΕ   –   ΙΒΑΝ

GR90   0110   1510   0000   1510

0284   874»   ΕΝΙΣΧΥΣΗΠΥΡΟΠΛΗ-

ΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤ-

ΤΙΚΗ

Αναστολή των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

«Σκουφαϊκά  2018»
Την αναστολή των Πολιτιστικών

Εκδηλώσεων  «Σκουφαϊκά  2018»

λόγω Εθνικού Πένθουςοι οποίες

ήταν προγραμματισμένες  για το

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Ιου-

λίου αποφάσισετο Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου Νικολάου

Σκουφά. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΑ-

ΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥΗ ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ.ΑΝΑ-

ΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΛΑΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΠΑΡΟΥ.ΑΝΑ-

ΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.Η Διη-

μερίδα για τον Νικόλαο Σκουφά

σε συνεργασία με το Πανεπιστή-

μιο Ιωαννίνων υπότην Αιγίδα της

Ουκρανικής Πρεσβείας θα γίνει

κανονικά.Κανονικά επίσης θα

πραγματοποιηθεί η επιμνημόσυνη

Δέηση και η κατάθεση στεφάνων-

στον ανδριάντα του Νικολάου

Σκουφά.

Σελ. 6 Φωτεινό
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«Αξιοποίηση της Παραποτάμιας Περιοχής του

Αγίου Δημητρίου Πέτα».
Το έργο του θέματος αφορά

την βελτίωση της υφιστάμενης

αγροτικής οδού πουσυνδέει

την   κεντρική   λαχαναγορά

της   Περιφερειακής   Ενότητας

Άρτας   με   τονυφιστάμενο

ασφαλτοστρωμένο δρόμο που

συνδέει τους οικισμούς Άγιος

Δημήτριος–Βλαχέρνα   και

ένα   τμήμα   270   μέτρων

αγροτικής   οδού   εντός   της

ΚτηματικήςΠεριφέρειας Πέτα.

Ο προϋπολογισμός του έργου

ανέρχεται στο ποσό των

280.000,00 € με ΦΠΑκαι η

χρηματοδότησή του   θα γίνει

από την Περιφέρεια Ηπείρου

με το ποσό των180.000,00.  Το

έργο θα εκτελεστεί      κατόπιν

διακήρυξης ανοικτής διαδικα-

σίας ηοποία έχει οριστεί στις

05/07/2018,   μέσω του εθνι-

κού συστήματος ηλεκτρονικών-

δημοσίων   συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)   για   την   επι-

λογή   αναδόχου   κατασκευής

τουέργου,  που   θα   διεξαχθεί

σύμφωνα   με    τις  διατάξεις

του   Ν. 4412/2016.       Παράλ-

ληλα έχει ανατεθεί μελέτη για

την ανάδειξη της παραποτά-

μιας περιοχήςτου Αγίου Δημη-

τρίου Πέτα, στην οποία

προβλέπονται ήπιες παρεμβά-

σεις που θααφορούν εναλλα-

κτικές μορφές αθλητικών

δραστηριοτήτων.

Ολοκληρώθηκαν οι εργα-

σίες συντήρησης και αποκατάστασης

τωνυφιστάμενων πολιτιστικών μνη-

μείων του Δήμου Νικολάου Σκουφά οι

οποίεςείχαν   ξεκινήσει   τον   μήνα

Μάϊο.   Ο   συνολικός   προϋπολογι-

σμός   του   έργουανέρχεται στο

ποσό των 50.000,00 € με ΦΠΑ εκ

των οποίων το ποσό των30.000,00€

χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέ-

ρεια Ηπείρου.                   Οι  παρεμ-

βάσεις  έγιναν  στις  Τ.Κ.  : Σελλάδων,

Κομποτίου, Πέτα,Φωτεινού, Περάν-

θης και Συκεών. Στις Σελλάδες οι ερ-

γασίες αφορούσαν στηδιαμόρφωση

του χώρου των δύο μνημείων που

υπάρχουν στην περιοχή μεπαραδο-

σιακές πλάκες και με τοποθέτηση

νέων μαρμάρων σε αντικατάσταση-

των παλαιών κατεστραμμένων, στο

Κομπότι έγινε συντήρηση του αν-

δριάντατου Νικολάου Σκουφά στην

κεντρική πλατεία καθώς και του αν-

δριάντα τουΓεωργίου   Καραϊσκάκη

ενώ   στο   Πέτα,   στο   κεντρικό

μνημείο   του   οικισμού,κατασκευά-

στηκε   πέτρινος   παραδοσιακός

τοίχος   στο   μονοπάτι   που   οδηγεί-

προς το μνημείο και τοποθετήθηκαν

καινούρια μάρμαρα σε σημεία που εί-

χανκαταστραφεί.   Ανάλογες   εργα-

σίες   και   τέτοιου   είδους

παρεμβάσειςπραγματοποιήθηκαν και

στα κεντρικά μνημεία των Τ.Κ. Φωτει-

νού, Περάνθηςκαι Συκεών.

Πραγματοποιήθηκε   λοιπόν   μια

πολύ   καλή   και   συντονισμένηπρο-

σπάθεια συντήρησης και διατήρησης

των πολιτιστικών μνημείων μας, ταο-
ποία αναμφισβήτητα αποτελούν και

αντικατοπτρίζουν την μεγάλη ιστορία

τουΔήμου μας.

«Συντήρηση Πολιτιστικών Μνημείων Δήμου Νικο-

λάου Σκουφά».

Σελ. 7 Φωτεινό

ο Δήμαρχος Ν. Σκουφά κ. Ευστάθιος

Γιαννούλης
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