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Λαογραφικό Μουσείο Φωτεινού Ν. Σκουφά

1.Τράπεζα Κύπρου: 29439273

2. « Εθνική: 316/48017767

3.Φωτεινό. α. Στο Βακούφικο Καφενείο.

4. Άρτα: α. Ψιλικά Βέτσιος Δημήτριος.

( Έναντι εισόδου λαϊκής από πεζόδρομο) 

β. Βιβλιοπωλείο Πυξίδα ( Τρίγωνο)

5. Κομπότι- Σελλάδες: Περίπτερο Ηλία Οικονόμου.

6. Παλαιχωράκι: Μάμμος Ηλίας- Καφενείο.

7. Άνω Πέτρα: Φελέκης Φωκίων- Καφενείο.

Καταρρέουν οι  Δήμοι
Σοβαρούς κινδύ-
νους για τους
Δ ή μ ο υ ς
εγκυμονεί ο κρατι-
κός προϋπολογι-
σμός του 2012. 

Η συνολική κρατική επιχο-

ρήγηση των Δήμων

(Κεντρικοί Αυτοτελείς

Πόροι συν οφειλόμενα

προηγούμενων ετών) θα

φτάσει το 2012 στο

2,6 δισ. €, όταν ο προϋπο-

λογισμός του 2011 ανέβα-

ζε αυτό το ποσό στα 3,5

δισ. €. Αν

τηρηθούν οι δεσμεύσεις

της κυβέρνησης για επι-

πλέον 450 εκ. € για λει-

τουργικές ανάγκες,το

ποσό θα ανέλθει στα

3 , 0 6 4 δ ι ς .

Αξίζει να σημειωθεί πως

ο πρώην Υπουργός Εσω-

τερικών κ. Γ. Ραγκούσης

και ο πρώην

Υπουργός Οικονομικών κ.

Γ. Παπακωνσταντίνου

είχαν δηλώσει, μόλις προ

εξαμήνου, ότι το

ελάχιστο λειτουργικό

κόστος των Δήμων είναι

3,8 δις € και με πίστωση

μικρότερη απ’ αυτό,

δεν είναι δυνατό να λει-

τ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν .

Παρά το γεγονός αυτό,
διαμορφώθηκε από το

Υπουργείο Οικονομικών

ένα ποσό που

δεν μπορεί σε καμία περί-

πτωση να καλύψει τις ανά-

γκες των Δήμων. Μάλιστα,

αντί για

μείωση του προϋπολογι-

σμού, θα έπρεπε να συνυ-

πολογιστούν και οι μεταφε-

ρόμενες στους

Δήμους αρμοδιότητες,

αφού για τον λόγο αυτό, το

έργο που έχουν να επιτε-

λέσουν είναι

μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο .

Είναι φανερό πως οι

Δήμοι δεν είναι εφικτό να

φέρουν εις πέρας τις υπο-

χρεώσεις τους,

χρησιμοποιώντας ένα

ποσό μηδαμινό σε σύγκρι-

ση με τις πραγματικές τους

ανάγκες. Σε καμία

περίπτωση δε θα μπορέ-

σουν να διαθέσουν τα

απαιτούμενα, ώστε να

συμβάλλουν στην

αντιμετώπιση τοπικών

προβλημάτων και να στα-

θούν δίπλα στους

δ η μ ό τ ε ς .

Συνέχεια στη σελ. 7
Ο Δήμαρχος Ν. Σκουφά κ.
Γιαννούλης Ευστάθιος

K. Παπασιώζιος:   στο δικό μου ‘πόθεν

έσχες’       λέω : Ναι
•  Είμαι δημότης Ν. Σκουφά, όχι θεατής.
•  Ο Δήμος έχει προβλήματα να λύσει.
•  Θέλουν στήριξη οι αγρότες, οι αλιείς, οι κτηνο-

τρόφοι
•  Ο Δήμος Αράχθου είχε πάνω από  1 εκατομ-

μύριο πλεόνασμα.

•  Υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά.

Για τον Δήμο του, του Ν.
Σκουφά και τα προβλήματά
του και για την υποψηφιότη-
τά του με τον Αντώνη Σαμα-
ρά μας μίλησε στις 17/ 12 ο
50χρονος Βουλευτής Άρτας
με την εμπειρία των 25 χρό-
νων στα κοινά. 

Σχετικά με τα τοπικά ι

και το Δήμο του Ν. Σκουφά ο

κ. Παπασιώζιος μας είπε: 

« Ο Καλλικράτης σαν

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης

δυστυχώς, σε εποχή που η χώρα

μας διέρχεται μεγάλη κρίση, δεν

πέτυχε τους στόχους που είχαν

προβλεφτεί στο νομοθέτημα. Η

χωροταξική κατανομή δεν ήταν

σωστή και άρχισε να φαίνεται στο

Δήμο Σκουφά ότι ο ημιορεινός

όγκος, που είναι η πλειοψηφία

αυτού του Δήμου, αντιμετωπίζει

σοβαρότερα προβλήματα από

την πεδινή περιοχή. .

Συνέχεια στη Σελίδα 7

Ο Βουλευτής Άρτας κ.
Κώστας Παπασιώζιος

Σ
υ

ν
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Εκθέματα :  Λάμπρος Τριαντάφυλλος 

Τηλ. 6906989313

ΕΤΑΝΑΜ

2006

380.000

Ευρώ

Θα λειτουργήσει 

Γιαννούλα Κασσελούρη Όπισθεν
Δημαρχείου Άρτας. Τηλ. 23828

Για την
Εφημερίδα:
Φ ε λ έ κ η ς
Α λ έ ξ α ν -
δρος. Τηλ.
6986.119264

Βακούφικο 1 - 1 - 2011 : Ο Ηλίας Κοτσαλά-

ρας ήταν ο τυχερός του 2012 από την πίτα

των Απανταχού.

A γ ρ ο τ ι κ ο ί
γ ι α τ ρ ο ί
Στις 7 Φεβρουαρίου περιμέ-

νει η νέα Δ/ντρια του Κέντρου

Υγείας Καλεντίνης κ. Καραστεργί-

ου να τοποθετηθούν οριστικά οι

Αγροτικοί Γιατροί στα Ιατρεία

τους. Μέχρι τότε υποσχέθηκε να

καλύψει τις ανάγκες των αγροτών

όσο είναι δυνατόν. «Ευτυχώς»,

είπε, «στο δικό μας κέντρο έγιναν

αιτήσεις και δεν υπάρχει θέμα

ανησυχίας».

Μ ο υ σ ε ί ο

Από Οκτώβρη αναμένεται

κινητικότητα στο θρυλικό Μουσείο

Φωτεινού. Αυτό προκύπτει από

τις δηλώσεις του Δήμαρχου Ν.

Σκουφά κ. Γιαννούλη- « περιμέ-

νουμε τα προγράμματα από την

ΕΤΑΝΑΜ» και του Δ/ντή  στην

Πράβεζα της εταιρείας για τον

Αμβρακικό κ. Γ. Άρμπυρου- «από

Μάιο-Ιούνιο θα βγάλουμε πρό-

σκληση που θα αναφέρεται και σε

δημόσια έργα. Πρώτη φορά βγά-

ζουμε τέτοια τα τελευταία 2.5 χρό-

νια». Υπόσχεση ασφάλισης του

κτηρίου του Μουσείου έδωσε ο κ.

Γιαννούλης, λέγοντας ότι θα

συνεργαστει για το θέμα με τον

Πρόεδρου Φωτεινού κ. Χάρη

Μαλτέζο, για να δοθεί η δυνατότη-

τα συγκέντρωσης εκθεμάτων.

Απογοήτευση

στον Πρόεδρο

Φωτεινού κ.

Χάρη Μαλτέζο
για το Τεχνικό

2012: μόνο

6.000 € καθαρά.

Το 1010 ήταν πάνω από 20.000 €.

Και από τις 8.000 € καθαρά του

2011 δουλεύτηκαν τα μισά, γιατί η

βρύση στο μνημείο, μπροστά στο

Μουσείο, πρόκειται να δρομολο-

γηθεί. Ίσως κάτι θετικό είναι η

υπόσχεση της μελέτης του υπό-

λοιπου εσωτερικού δικτύου

ύδρευσης του Φωτεινού και η

προσπάθεια ένταξής του σε πρό-

γραμμα. 

Οι Φωτεινιώτες βλέπουν το

χωριό τους, ενώ αρχίζει να συμμα-

ζεύει τα παιδιά του, να εγκαταλεί-

πεται  ως προς τις βασικές του

ανάγκες- γιατρό, συγκοινωνία,

αγροτικοί δρόμοι, ύδρευση και

αναμόρφωσή του. Θεωρούν ότι

όλοι οι ταγοί του τώρα είναι ανά-

γκη να αρθούν το ύψος των περι-

στάσεων και συσπειρωμένοι  να

αντιμετωπίσουν την κρίση. 

6 . 0 0 0  Σ Α Τ Α  τ ο  2 0 1 2

Φ ω τ ε ι ν ο ύ

Πρωτοχρονιά στα Κλαριά

Σε ξεφάντωμα εξελίχθηκε ο εορ-

τασμός και η υποδοχή του Νέου

έτους στα Κλαριά, στο λόφο που

αντάμωναν Νεολαία και πιο μεγά-

λοι στις διάφο-

ρες εκδηλώ-

σεις. 

Οι Φωτεινιώ-

τες υποδέχτη-

καν τον και-

νούριο χρόνο

με πυροτεχνή-

ματα, φωτιές,

ψητά, ποτά και

α τ έ λ ε ι ω τ ο

κέφι. Γλέντη-

σαν και χόρε-

ψαν σαν παλι-

οί Φωτεινιώτες

που σε κάθε ευκαιρία έβγαζαν το

μαντήλι και πιάνανε το χορό για

ώρες ή και μέρες ολόκληρες. 

Συνέχεια στη σελ. 8

Χορός για να πάει καλά το 2012

Χορός Αθηνών
Αναβάλεται για

φέτος λόγω κρίσης.

Σίγουρα το 2013 θα

γίνει μαζικότερος και

λαμπρότερος
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02 Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2011 Φωτεινό

Φωτεινό
Περιοδική Έκδοση του Συλλόγου

των Απανταχού Φωτεινιωτών

Άρτας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τριαντάφυλλος Κ.

Λάμπρ.-6906989313

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ : Κατσιούλης Α. Ευρι-

πίδης -6993115961

Γ. ΓΡ/ΤΕΑΣ : Τριαντάφυλλος

Ευάγγελ. -2681023937

ΤΑΜΙΑΣ : Κασσελούρης Στ.

Νίκος    -6947.566284

ΜΕΛΗ :  Φελέκης Ν. Αλέ-

ξανδρος    -6946.119264

Οικονόμου Ηλίας

-6932729595

ΓΡΑΦΕΙΑ

Πολιτιστικό Κέντρο Φωτεινού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: (6 Εκδόσεις)

1. Μεσαία   Σελίδα 20 €

2. Πίσω            « 30 €

3. Μπρος         « 50 €

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1.Φωτεινιώτικα  : Ελεύθερα

2.Άλλα : Μέχρι 300 Λέξεις

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. Τοπικός 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. Ταβέρνα Πανόραμα    : 26810 23932

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. Βούλγαρης Κοσμάς (Αραχθου):2681362305

β. Δρίβας Θεόδωρος ( Αράχθου): 2681362305

γ. Παπαθανασίου Αθανάσιος ( Κομπότι):2681360312

δ. Βαβέτση Ροζίνα ( Πέτα ): 2681360428  

9.Ταξί Κομποτίου : 6944804019 

10. Φαρμακείο Κομποτίου : 26810 65202(Γιαννούλης)

11. Φαρμακείο Κομποτίου : 26810 65402(Σιλιώνης)

Γ.  ΑΡΤΑ 
1. Νοσοκομείο: 26813 61444 – 26810 22222( Τηλ. Κέντρο)

26813 61139(Διευθυντής) 

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(Διευθυντής)

9. Πολεοδομία :  26810 73747(Προϊστάμενος)

10.Αγρονομία: 2681026392(Διοικητής)                                                                                                                                                  

11.Γεωργική  Υπηρεσία :  26813 64401(Διευθυντής)

12. Κυνηγετικός Σύλλογος : 26810 28476

13. ΚΤΕΛ : 26810 72862(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ)- 26810 27348(ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ)

Από την Ιωάννα    Μαλτέζου Χρειαζόμαστε Εκτέλεση:

Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Φωτεινού

• Aπεβίωσε τη Δευτέρα

19/12 ο Αναστάσιος Κατσού-
λης, πατέρας του Αντ/δρου του

Συλ. Απαντ.Φωτεινιωτών, μετά

από μακροχρόνια έντονα προ-

βλήματα υγείας. Να τον θυμόμα-

στε.

• Νέος (γεν. 1952) έφυγε

και ξαφνικά, την Πέμπτη 24

Νοεμβρίου ο Παναγιώτης Κασ-
σελούρης του Ηλία και της

Βασιλικής. «Ναύαρχος» ο Πανα-

γιώτης στο Ναυτικό, τελευταίος

Πρόεδρος του Φωτεινιώτικου

Συλλόγου ‘ Ταμπουράς ’ στην

Αθήνα και ιδιοκτήτης Ταβέρνας

στο Φωτεινό με τον τίτλο « Πανό-

ραμα». Εκφράζουμε τα θερμά

μας συλλυπητήρια. 

Κοντά στα Γεγονότα Π ο λ ύ τ ι μ ο ς

Πολύτιμος για όλους.
Πέντε χρόνια στη Γερμανία

με τη γυναίκα του(1970-

75), γύρισε με το κατσαρι-

δάκι. Οχτώ χρόνια(1976-

1984) σε κοινή δράση:

λειτουργός του βακούφι-

κου καφενείου-πρώτος

στο χορό- και παράλληλα

σύμβουλος Κοινότητας

Φωτεινού στον Πρόεδρο

Πάνο Σιάκα και Επίτρο-

πος στον Ιερό Ναό Κοίμη-

σης της Θεοτόκου. Τα

Χριστούγεννα πρωταγω-

νιστής στην παράδοση

του παίγνιου.

Πολύτιμος συγγενής.
«Φρόντιζε το σπίτι σ’ όλα»,

λέει η σύζυγός του Λαμπρι-

νή- τη στεφάνωσε κρυφά

στο καθιστικό του πεθερού

του με το χιόνι του Φλεβά-

ρη του ‘62’- «λάτρευε τα

εγγόνια του», λέει περήφα-

να η κόρη του Θεοδώρα,

αναπολώντας τα λόγια του

για το γριπιασμένο παιδί

της: ‘εγώ και στο Λονδίνο

θα το πήγαινα να γιατρευ-

τ ε ί ’ .  

Πολύτιμη, έστω και

σκληρή, διαβίωση. Το

1940 έρχεται,  με τον πόλε-

μο, στη μητρική  ορφάνια

απ’ τα 2 του χρόνια, μεγα-

λώνει με τη φροντίδα της

γιαγιάς Θανασούλαινας.

Απ’ τη θητεία του στην

Αεροπορία γυρίζει με το

δίκοχο, το φτυάρι, τη βαριά

και το γραβάλι. Φεύγει στις

9/3 του 1992.

Πολύτιμος ο Βασίλειος

Πανέτας του Αντωνίου και

της Θεοδώρας.  

Μαθητές Δημοτικού Φωτεινού 1952: 
Παρουσιολόγια

Συνέχεια στη σελίδα 4

Το σχολείο περήφανο
δεσπόζει στο Φωτεινό

Ο Δάσκα-
λος με
ο ι κ ο γ ε -
ν ε ι α κ ά
μέλη τότε

Το Δ/Σ του Συλλόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας εύχε-

ται σ’ όλους τους Φωτεινιώτες και τους φίλους τους καλό και

δημιουργικό το 2012. 
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03 Νοέμβριος- Δεκέμβριος Φωτεινό

Ηλίας Οικονόμου : Κομπότι
Τηλ. 26810.65950

Τηλ: 26810-65721
6974432293

ΑΓ. Νικόλαος. Κομπότι
Βέτσιος Λ. Δημήτριος-Αναστ. Λ. Κασσελούρη 
Πριοβόλου 26-Λαϊκή Αγορά Τηλ. 26440

Δημοτικά Ν. Σκουφά

Συκιές, Σελλάδες και Φωτεινό θα 
προστεθούν  στα 90 χωριά τα :

Μαρτυρικά
Aυτή ήταν η πρόταση του

Δήμαρχου Σκουφά κ. Γιαννούλη

κατά την τελευταία του 2011 Συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου,

στις 6 μμ, στο ΚΑΠΗ Πέτα. Εβδο-

μήντα(70) εκτελεσμένους είχαν οι

Συκιές την ίδια μέρα με το Κομμέ-

νο(16 Αυγούστου 1943), 12 οι

Σελλάδες και 5 το Φωτεινό. 

Για τα δυο δεύτερα χωριά,

είπε ο κ. Γιαννούλης υπάρχει και

επίσημο πρωτόκολλο εορτα-

σμού των θυμάτων και ζήτησε απ’

όλους τους Δημότες τη σύμπραξη

στην εύρεση των ονομάτων για

την καλύτερη ανάδειξη του θέμα-

τος και του Κομμένου.

Αφορμή πήρε ο Δήμαρχος

από τη συμμετοχή του στη Συνε-

δρίαση του Δ/Σ του Δικτύου Μαρ-

τυρικών Πόλεων και χωριών που

πραγματοποιήθηκε στα Καλά-
βρυτα τη Δευτέρα 12/12, όπου,

εκτός των άλλων θεμάτων-ανάδει-

ξη του ολοκαυτώματος, τροποποί-

ηση καταστατικού, καθορισμός

Γ.Σ Δικτύου- συζητήθηκε και αυτό

των Γερμανικών αποζημιώσεων.

Εάν απορριφθεί η ένσταση

για ετεροδικία  της Γερμανίας από

το Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης, υποστήριξε ο κ. Γιαννού-

λης, που κατέφυγε κατά της από-

φασης Ιταλικού δικαστηρίου που

δικαίωνε το Δίστομο για κατάσχε-

ση γερμανικής περιουσίας στην

Ιταλία, θα κινηθεί και ο Δήμος του

Σκουφά με περισσότερες αξιώ-

σεις μέσω γνωστών δικηγόρων

στην Ιταλία.

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σκουφά:(από
αριστερά) ο Δήμαρχος κ. Γιαννούλης, η Πρόεδρος κ. Γιώτη,

ο Γραμματέας κ. Ευσταθίου και ο Αντ/δρος κ. Βαρέλης.

200 μαθητές στο Δήμο Σκουφά  το 2012

Χ ω ρ ί ς  σ χο λ ε ί ο
Μπροστά στο φάσμα να στε-

ρηθούν το σχολείο τους από το

2012 βρίσκονται 200 μαθητές του

Δήμου Ν. Σκουφά μετά την ψήφι-

ση του νόμου 345415 που προ-

βλέπει τη μείωση του κομίστρου

μεταφοράς στο ¼ σχεδόν δηλ.

στην τιμή των 35 λεπτών ανά

χιλιόμετρο και την αδυναμία του

Δήμου να παρέμβει οικονομικά ή

δ ι ο ι κ η τ ι κ ά .

Η διαπίστωση έγινε σε μια

δραματική συζήτηση στο Δημοτικό

Συμβούλιο του Ν. Σκουφά στις

21/12 ανάμεσα στον Δήμαρχο κ.

Γιαννούλη και τον Δημοτικό Σύμ-

βουλο κ. Ηλία Σαπρίκη. Ο τελευ-

ταίος που ζήτησε να συζητηθεί το

θέμα εκτός ημερησίας διάταξης

αγωνίστηκε να πείσει το σώμα να

σκεφτεί την ένταση του προβλή-

ματος που φαίνεται από τις κινητο-

ποιήσεις των γονιών, ρωτώντας

αν θα  λειτουργήσει ο Δήμος  σαν

τοπική αυτοδιοίκηση ή σαν υπάλ-

ληλος του Υπουργείου και της

Τρόικα, με μπαμπούλα τον Επί-

τροπο,  και να υποσχεθεί ότι θα

αναλάβει αυτός το επιπλέον

κόστος της μεταφοράς των μαθη-

τ ώ ν .

Οι αιχμές προκάλεσαν την

έντονη-με εκνευρισμό- αντίδραση

του κ. Γιαννούλη, που αναφέρθη-

κε διεξοδικά στη δύσκολη κατά-

σταση των δημοτών, αφού εργά-

ζονται και έχουν οικονομικές

δυσχέρειες δεν μπορούν να μετα-

φέρουν τα παιδιά τους, αλλά και

του Δήμου που δεσμεύεται από το

νόμο και δεν μπορεί, προς το

παρόν να συνδράμει. «Είμαι κι

εγώ γονιός» είπε ο Δήμαρχος «και

αντιλαμβάνομαι τη θέση τους,

χωρίς προσπάθειες εντυπωσια-

σμού και είμαι δίπλα τους. Από τις

12 Αυγούστου, με τις Σχολικές

Επιτροπές κάναμε τους διαγωνι-

σμούς και από τους ταξιτζήδες
δεν συμμετείχε κανένας. Ο νόμος

είναι άδικος αλλά μας δεσμεύει με

τις διατάξεις του. Ούτε ο ελεγκτής

Επίτροπος θα το επιτρέψει ούτε

και θέλω να ταλαιπωρήσω τη

συμπαθή τάξη των ταξιτζήδων με

υποσχέσεις πληρωμών που δε θα

γίνουν. Έχω να προτείνω να είμα-

στε μπροστάρηδες στις κινητοποι-

ήσεις και έτοιμοι να βοηθήσουμε

αν ο νόμος το επιτρέψει έστω και

στο ελάχιστο».

Κατευναστική παρέμβαση

έκανε και ο Πρόεδρος Επιτροπής

Παιδείας Μέσης Εκπ/σης του

Δήμου κ. Νικόλαος Μπελής,

κινούμενος στο ίδιο μήκος κύμα-

τος με τον Δήμαρχο.  

Σ ε  8  μ ι κ ρ ο π ω λ η τ έ ς  χ ω ρ ί ς  ά δ ε ι α

1 5 0  €  π ρ ό σ τ ι μ ο
150 € πρόστιμο επιβλήθηκε

σε 8 δημότες Ν. Σκουφά  που  στο

11ο χιλ. Άρτας – Αγρινίου συνελή-

φθησαν από την περιφερειακή

Αστυνομία να πουλούν σε

πάγκους πορτοκάλια χωρίς άδεια,

ύστερα από απόφαση του Δημάρ-

χου κ. Γιαννούλη και του Δ. Συμ-

βουλίου στη συνεδρίαση της

2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .

Στην εισήγησή του ο Δήμαρ-

χος πρότεινε στο σώμα τη χαμη-

λότερη τιμή προστίμου- προβλέ-

πεται 150-2000 €- επειδή είναι η

πρώτη φορά που αναλαμβάνει  ο

Δήμος το στάσιμο εμπόριο- το

πλανόδιο θα έρθει στη δικαιοδο-

σία του στο τέλος του 2012- και

επειδή οι μέρες είναι δύσκολες.

Μερίδα των Δ. Συμβούλων

υποστήριξαν ότι είναι άδικο να

επιβάλουν πρόστιμο, επειδή οι

άνθρωποι αυτοί είναι φτωχοί και

πληρώνουν να σπουδάσουν τα

παιδιά τους και τα πορτοκάλια δεν

τα έκλεψαν, αλλά και ίσως μη

νόμιμο, αφού ο νόμος μιλά για «

επιβολή ή μη προστίμου».

Ο κ. Γιαννούλης ξεκαθάρισε

ότι είναι αδύνατο να μην επιβληθεί

κανένα πρόστιμο γιατί οι παραβά-

σεις διαπιστώθηκαν ύστερα  από

έγγραφες καταγγελίες στην αστυ-

νομία. Στην περίπτωση αυτή, είπε,

κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για

παράβαση καθήκοντος και να

δώσουν την εντύπωση ότι ο Καλ-

λικράτης δεν μπορεί να πάει ένα

βήμα μπροστά, βάζοντας τάξη

στην ανομία και τη δημιουργία

δυστυχημάτων στα σημεία που

γίνεται το παράνομο εμπόριο. Ο

ίδιος, τόνισε, δε θέλει να επιβαρύ-

νει ανθρώπους που τους βλέπει

κάθε μέρα και τους βοηθάει και

τους κερνάει. Δεν μπορεί όμως να

διαγράψει αστυνομικές αποφά-

σεις. Και ενημέρωσε, στο σημείο

αυτό ότι στο Δήμο ήρθε με από-

σπαση 1 έτους από το Μεσολόγγι

ένας αστυνομικός.

Και το πρόστιμο ψηφίστηκε

με τη διαφωνία του κ. Σαπρίκη.

Θα γίνει το γήπεδο της Μεγάρχης

Αυτά υποσχέθηκε ο κ. Γιαν-

νούλης, στη συζήτηση για την

παραλαβή του έργου. Είπε ότι θα

προσπαθήσει να βάλει σε λει-

τουργία το πότισμα του χλοοτά-

πητα από το δίκτυο ύδρευσης,

εάν καταστεί δυνατό.

Για κακό προγραμματισμό

έκανε λόγο ο κ. Γιαννούλης τόσο

από τις υπηρεσίες της ΤΥΔΚ, όσο

και από τους αιρετούς του πρώην

Δήμου Πέτα, αφού δεν προνοήθη-

κε να βρεθεί νερό από άλλη πηγή.

Οι συνέπειες, κατά τον κ. Γιαννού-

λη ήταν πρώτα να δαπανηθούν

άσκοπα  36.000€ που θα αξιοποι-

ούνταν αποδοτικότερα, ανεβάζο-

ντας την απορρόφηση του Θησέα

πάνω από 41% και έπειτα  να δια-

λυθεί η ομάδα της Μεγάρχης.

Εκ μέρους του πρώην  Δήμου

Πέτα δικαιολόγησε την κατασκευή

ο Αντιδήμαρχος στον τότε Δήμο κ.

Φιλίππου, με το επιχείρημα ότι η

Δημοτική αρχή ενήργησε σωστά,

αφού με τις τότε προδιαγραφές

υπολόγιζε το νερό του δικτύου.

Η τοποθέτηση αυτή, που

σήμαινε μη ανάληψη ευθυνών,

έστω με αναγνώριση λάθους,

έφερε οργή στον κ. Γιαννούλη και

την  έντονη αντιπαράθεσή του με

τον νυν Δημοτικό Σύμβουλο. 

Ορίστηκαν οι θέσεις στάσιμου εμπορίου
Αποφάσισε το Δ/Σ του Ν. Σκου-

φά τις θέσεις του στάσιμου εμπο-

ρίου στο Δήμο για το 2012, ύστε-

ρα από εισήγηση εξαμελούς Επι-

τροπής με Πρόεδρο τον Αντ/ρχο

Νεοχωρίου κ. Κοσμά και μέλος

για την ΤΕΔΚ τον κ. Γιαννούλη.

Οι θέσεις δια στόματος του Αντι-

δημάρχου  κ. Κοσμά Βούλγαρη

ε ί ν α ι :

1.  10 θέσεις στάσιμες κάστανα,

καλαμπόκια, είδη λαϊκής τέχνης

κ ά

2.  6  θέσεις για κινητές καντί-

ν ε ς

3.  20   θέσεις για παραγωγούς

με άδεια από τη δ/νση εμπορίου

4. 2   θέσεις για καντίνες σε

ιδιωτικό χώρο

Ο κ. Γιαννούλης διευκρίνισε

ότι οι θέσεις αυτές μπορεί να τρο-

ποποιηθούν με άλλη απόφαση

του Δ/Σ και ότι τις άδειες θα τις .            

Έφταιγε ο σωλήνας
Ο σωλήνας του Βυτιοφόρου

του Δήμου, που αν ήταν διπλός

καθιστούσε αδύνατη την άντληση

λυμάτων, λόγω βλάβης της μηχα-

νής, ήταν η αιτία που δημότης

δεν εξυπηρετήθηκε και κατήγγει-

λε την Αντ/ρχία Κομποτίου για

μεροληψία εις βάρος της. 

Η αιτία στηρίχθηκε και από Συμ-

βούλους και από τον Δήμαρχο.   

εκδίδει ο Δήμος μετά την υποβολή

στην Επιτροπή από τους  ενδια-

φερόμενους  των δικαιολογητικών

που ορίζει ο νόμος και την έγκρι-

σή τους. Η Επιτροπή επίσης θα

ορίζει και γεωγραφικά τις θέσεις
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Κώστας Πανέτας: Να βγάλεις μια πέτρα στην

άκρη του δρόμου μη σκοτωθεί κανένας είναι:

Εθελοντισμός
•   « Αν ήθελα γαλόνια θα καθόμουν στο Ναυτικό»
•   « Ποτέ δεν έφυγα απ’ το Σύλλογο»

Ο Κώστα Πανέτας ξανάστη-
σε στα πόδια του το Σύλλογο
των Απανταχού Φωτεινιωτών
το 1999 και ξεκίνησε τα ‘Φωτει-
νοπολιτιστικά’ την ίδια χρονιά.
Πριν 6 χρόνια έστησε απ’ την
αρχή τον «Σύλλογο Εθελοντών
Αιμοδοτών Ν. Άρτας» και τον
λειτούργησε, σαν Πρόεδρος και
τις 2 τριετίες. Τελευταία τοποθε-
τήθηκε Αντ/δρος στο Δ/Σ του
Γενικού Νοσοκομείου Άρτας,
απ’ όπου παραιτήθηκε. Όλη
αυτή η προσφορά ήταν σημα-
ντική γι’ αυτόν, με έμβλημα,
περηφάνια και συνεκτικό κρίκο
τον εθελοντισμό.

Για τους αιμοδότες Άρτας τόνι-

σε: « Πριν 6 χρόνια μια ομάδα

φίλων στήσαμε ‘Τους αιμοδότες

Άρτας’. Σκοπός του κυρίως όχι η

κάλυψη των αναγκών του τόπου

σε αίμα- από τις 600.000 φιάλες

που απαιτούνται εισάγονται από

Ερυθρό Σταυρό  Ελβετίας 35.000-

αλλά η διάδοση της ιδέας της εθε-

λοντικής μη αμειβομένης αιμοδο-

σίας και του εθελοντισμού γενικό-

τερα. Γιατί άμα βγάλεις μια πέτρα

στην άκρη μη σκοτωθεί κανένας

είναι εθελοντισμός. Της ιδέας στον

ά γ ν ω σ τ ο

πάσχοντα που

ζητάει αγάπη,

όχι οίκτο.  Αυτό

είναι κατεξοχήν

πολιτισμός. Με

φυλλάδια, ανοι-

χτές πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις

και ομιλίες στα

σχολεία στοχεύ-

σαμε σε έναν

εθελοντή έτοιμο

στα 18 του. Ο

καλύτερος αιμο-

δότης είναι ο

μόνιμος, αυτός

που λέει την αλήθεια στο γιατρό

και λαμβάνει υπόψη του ότι ο

μοριακός έλεγχος γίνεται στις 6.5

μέρες.  Αξίζει τον κόπο η εθελοντι-

κή αιμοδοσία  γιατί μας δίνει το

43% του απαιτούμενου αίματος -

το υπόλοιπο είναι το εξ ανάγκης.

Και  είναι στο καταστατικό μας να

κλείσουμε αν δεν χρειαζόμαστε

ά λ λ ο .  

Ο Σύλλογος αυτά τα χρό-

νια στηρίχτηκε από δημό-

σιους και ιδιωτικούς

φορείς και πέτυχε σε

αρκετές δραστηριότητες

με κυριότερη αυτή της

23ης Αμφικτιονίας, υπό

την αιγίδα της Ελληνικής

Ομοσπονδίας που περι-

λαμβάνει 110 Συλλόγους

και υπάγεται  στον

Παγκόσμιο Οργανισμό

Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Στην Αμφικτιονία αυτή

φιλοξενήθηκαν – 2 διανυκτερεύ-

σεις, 5 γεύματα, ξενάγηση στην

Άρτα- πάνω από 400 άτομα και

απαιτήθηκαν κάπου 70.000 €.

Πέρασαν 2 τριετίες και ήρθε η

ώρα να πάρουν τη σκυτάλη νεώ-

τεροι, με όρεξη και ιδέες στις εκλο-

γές του Δεκεμβρίου. Θα παραμεί-

νω όμως  πάντα ενεργό μέλος».

Δεν έδειξε όμως την ίδια διά-

θεση για τον ένα χρόνο στην

Αντ/δρία του Νοσοκομείου
Άρτας. Υπέβαλε την παραίτησή

του, όπως είπε, γιατί ήταν μια

θέση πολιτική και ‘δεν σκόπευε

στα γαλόνια’. Αν τάθελε θα έμενε

στο Ναυτικό. Εξάλλου, είπε, απ’

τη θέση αυτή ήταν δύσκολο ‘να

ταράξει κανείς τα λιμνάζοντα

ύδατα, είτε στα έκτακτα, είτε στα

ραντεβού, είτε στη σταθερή νυχτε-

ρινή νοσηλεία. Και η πίεση του

κοινού ήταν μεγάλη.

Ρωτήσαμε τον κ. Πανέτα και

για το Φωτεινό και μας είπε ότι

μπορεί να απομακρύνθηκε από τη

Διοίκηση του φωτεινιώτικου Συλ-

λόγου αλλά ήταν και θα είναι στο

Φωτεινό. Όλα μας είπε είναι και

θέμα συγκυρίας πέρα απ΄την

αγάπη γι’ αυτό που κάνεις, όπως

και η ψαλτική. 

ΜΠΑΚΟΛΑΣ Α. ΛΑΜΠΡΟΣ
Ακροποταμιά Άρτας τηλ. 26810 87140, fax 26810 87955

Αδερφοποίηση με Φωτεινό Τρικάλων

Κώστας Χρ. Κασσελούρης Τηλ.6949845185

Φωτεινιοτόπουλα

ΦωτεινόΠαραδοσιακό Καφενείο στο

1952

Ο Δάσκαλος με τη μάνα
του και τον αδερφό του.

Ο Δάσκαλος Δημήτριος Κ. Μάλλιος και οι μαθητές
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Η καπνιστική συνήθεια.
Γράφει ο Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος, Καρδιολόγος.

Ψ υ χ ό τ ρ ο π η
Το κάπνισμα θεωρείται πλέον

χρόνια πάθηση, όπως είναι ο

σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηρια-

κή υπέρταση, το έλκος του στομά-

χου κ. α., και οι δυσμενείς του επι-

πτώσεις στον άνθρωπο εκδηλώ-

νονται κυρίως από την καρδιά, τα

αγγεία, τον εγκέφαλο και τους

πνεύμονες. Είναι η αιτία εμφάνι-

σης πολλών παθολογικών κατα-

στάσεων και υπολογίζεται ότι ένα

άτομο κάθε 6 δευτερόλεπτα χάνει

τη ζωή του παγκοσμίως, συνεπεία

της βλαβερής αυτής συνήθειας. 

Η εξάρτηση του καπνιστή από

την εθιστική ουσία νικοτίνη, η

οποία περιέχεται στον καπνό,

είναι η αιτία της συνέχισης του

καπνίσματος και της εμφάνισης

στερητικών συμπτωμάτων μετά

από διακοπή του. Η νικοτίνη είναι

συστατικό των φύλλων του φυτού

Nicotiana tabacum που έχει ψυχό-

τροπη δράση, τόσο διεγερτική,

όσο και ηρεμιστική. Με την

εισπνοή του καπνού ενός τσιγά-

ρου η νικοτίνη εισέρχεται στους

πνεύμονες και από εκεί σε χρονι-

κό διάστημα  δευτερολέπτων με

την κυκλοφορία του αίματος φθά-

νει στον εγκέφαλο όπου και ασκεί

την ψυχότροπη δράση της. Η

έκκριση ειδικών ουσιών από τον

εγκέφαλο έχει ως αποτέλεσμα την

πρόκληση αισθήματος ευχαρίστη-

σης, το οποίο βασικά επιδιώκει ο

κ α π ν ι σ τ ή ς .

Σ τ ε ρ η τ ι κ ή
Με τη συνέχιση όμως του

καπνίσματος, για να επιτευχθεί το

ποθητό αποτέλεσμα ο χρήστης

έχει ανάγκη κατανάλωσης ολοένα

και μεγαλύτερης ποσότητας

καπνού το 24ωρο. Επί διακοπής

δε του καπνίσματος παύει η

δράση της νικοτίνης και ο καπνι-

στής παρουσιάζει στερητικά φαι-

ν ό μ ε ν α .  

Τα στερητικά συμπτώματα αρχί-

ζουν λίγες ώρες μετά από το

κάπνισμα του τελευταίου τσιγάρου

και χαρακτηρίζονται από την

εμφάνιση έντονης επιθυμίας για

κάπνισμα, άγχους, νευρικότητας,

αδυναμίας πνευματικής

συγκέντρωσης, πονοκεφά-

λου, διαταραχής του ύπνου

και αυξημένης όρεξης η

οποία οδηγεί σε αύξηση του

σωματικού βάρους. Η έντα-

ση των στερητικών φαινομέ-

νων  ελαττώνεται προοδευτι-

κά και εξαφανίζονται συνή-

θως μετά 3 ή 4 μήνες από τη

διακοπή.            

Πρέπει να τονισθεί ιδιαί-

τερα ότι τα ανωτέρω

συμπτώματα δεν εμφανίζο-

νται σε όλους τους καπνιστές

και ότι η βαρύτητα και το

είδος τους ποικίλλει. 

Η εξάρτηση από την νικοτίνη

δεν είναι η ίδια σε όλους τους

καπνιστές, ενώ η χρονική διάρκεια

της καπνιστικής συνήθειας και η

ποσότητα του καταναλισκόμενου

καπνού το 24ωρο ασκούν καταλυ-

τική επίδραση. Πάντως στην

καθημερινή πράξη και με απώτε-

ρο σκοπό την επιτυχή προσπά-

θεια διακοπής του καπνίσματος, ο

βαθμός της εξάρτησης από τη

νικοτίνη ελέγχεται με ειδικές  ερω-

τήσεις από τις οποίες οι σπουδαι-

ότερες είναι: 1) Σε πόση ώρα από

τη στιγμή που ξυπνάει ο καπνι-

στής ανάβει το πρώτο τσιγάρο και

2) Πόσα τσιγάρα καπνίζει το

24ωρο. Η εξάρτηση είναι μεγαλύ-

τερη όταν το πρώτο τσιγάρο

καπνίζεται σε 5 λεπτά και ο ημερή-

σιος αριθμός ξεπερνάει τα 30. 

Η επιθυμία για κάπνισμα μπο-

ρεί να παραμείνει ή και να εμφανι-

σθεί αρκετό καιρό μετά από την

υποχώρηση των στερητικών φαι-

νομένων και ενδέχεται να

συνδέεται με τις διάφορες

καθημερινές δραστηριότη-

τες του καπνιστή. Έτσι, η
τροποποίηση μερικών

καθημερινών απασχολή-

σεων ή ακόμη και η απαλ-

λαγή από αυτές μπορεί να

έχει καθοριστική σημασία

στην προσπάθεια διακο-

πής του καπνίσματος (π. χ

διακοπή του καφέ όταν η

λήψη του συνδέεται με το

κάπνισμα τσιγάρου). 

Η διαδικασία διακοπής

του καπνίσματος είναι επί-

μονη και χαρακτηρίζεται

από υποτροπές. Τις περισσότε-

ρες φορές για την επιτυχία μόνι-

μου θετικού αποτελέσματος, απαι-

τούνται πολλές προσπάθειες από

τον καπνιστή, ενώ συχνά είναι

αναγκαία και η ιατρική του υπο-

σ τ ή ρ ι ξ η .

Σκοτώνει ένα άτομο κάθε 6 δευτερόλεπτα

Κατ/ξη Ομάδα Βαθ Αγ. Ν Ι Η Τέρμ.

2 Εθνικός Φιλιππιάδος 23 10 7 2 1 17 - 3

6 Φιλοθέη 19 10 6 1 3 20-11

11/11 Ομόνοια Πέτρας 7 11 2 1 8 11 - 26

Κατ/ξη Ομάδα Βαθ. Αγ. Ν Ι Η Τέρμ.

2 Αναγέννηση 37 16 11 5 0 48 : 20
3 Σκουφάς Κομποτίου 36 16 11 3 2 41 : 20

4 Αετός Διασέλου 35 16 10 5 1 48 : 11

7 Αχιλλέας Νεοχωρίου 25 16 8 1 7 30 : 35
10/14 Φιλέλληνες Πέτα 12 16 2 6 8 22 : 42

Κατ/ξη Ομάδα Βαθ. Αγ. Ν Ι Η Τέρμ.

3 Κυράτσα Αγ. Δημητρίου 31 15 10 1 4 46 : 19
6 ΑΕ Σελλάδων 22 15 8 0 7 49: 32

9 ΑΕ Λουτροτόπου 4 15 2 0 1117 : 65

10 Διαγόρας Κομμένου 2 15 0 2 13 8 : 64

Δ΄ Εθνική

Α΄ Τοπικό

Β΄ Τοπικό - Β΄ Όμιλος

Βαθμολογία

Σκουφάς Κομποτίου : αξιόμαχος πρωταγωνιστής

Μαγειρική

Σ α ρ α γ λ ί
( Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό :

αλμυρό με τυριά και ζαμπόν)

Υ λ ι κ ά

• Μισό κιλό φύλλο κρού-

στας χωρισμένα σε τριάδες (3χ4

ρολά=12 φύλλα)

• 400 γρ. φέτα σκληρή

τριμμένη στον τρίφτη για το κρεμ-

μ ύ δ ι

• 1 κούπα παρμεζάνα

τριμμένη ή ρεγκάτο ή κεφαλοτύρι

γ λ υ κ ό

• 2-3 φέτες ζαμπόν

καπνιστό χοιρινό ή γαλοπούλα

ψ ι λ / ν ο

• 1 κούπα λάδι ή βούτυ-

ρο ή μαργαρίνη λιωμένη

• Λίγο νερό για να βρέ-

ξουμε τα φύλλα.

Ο δ η γ ί ε ς

1. Ανακατεύουμε σε μπολ

τα τυριά μας και το ζαμπόν. Το

μείγμα αυτό θα το διαμοιράσου-

με σε 4 ρολά.

2. Παίρνουμε το ένα
φύλλο από την τριάδα, το απλώ-

νουμε, το λαδώνουμε ή βουτυ-

ρώνουμε  και σκορπάμε με το

κουτάλι από το μείγμα μας με το

τυρί αραιά σε όλη την επιφάνεια

του φύλλου. Στη συνέχεια ραντί-

ζουμε ελαφρά με λίγο νερό την

επιφάνεια του φύλλου με το τυρί.

Πάνω εδώ απλώνουμε το 2ο
φύλλο, το λαδώνουμε ελαφρά

πάλι, απλώνουμε το μείγμα τυρι-

ού και  καταβρέχουμε ελαφρά με

νερό. Πάνω προσθέτουμε και το

τρίτο φύλλο και επαναλαμβά-

νουμε το ίδιο,  όπως το προηγού-

μ ε ν ο .

3. Τέλος αρχίζουμε από τη

μακριά πλευρά να τυλίγουμε και

να σχηματίζουμε ρολό, όχι πολύ

σφικτά, όπως κάνουμε το σαρα-

γλί. Όταν φτάσουμε στην άκρη,

κολλάμε το φύλλο με λίγο νερό

για να μην ξεδιπλωθεί στο κόψι-

μο. Έτσι φτιάχνουμε και τα 4

ρολά μας.

4. Στη συνέχεια κόβουμε

το κάθε ρολό σε 12 κομμάτια.

5. Λαδώνουμε ελαφρά το

ταψί μας και βάζουμε τα σαρα-

γλάκια μας με την κομμένη επι-

φάνεια επάνω κάτω, αλείφουμε

με λάδι ή βούτυρο ελαφρά και

ψήνουμε σε προθερμασμένο

φούρνο στους 180ο για 30

λεπτά περίπου μέχρι να ροδί-

σ ο υ ν .

Χοιρινό με
λ ά χ α ν ο
Ένα χειμωνιάτικό ωραίο φαγητό!

Υ λ ι κ ά

•   1300 γραμμάρια χοιρινό
κρέας κομμένο μερίδες 

.

•     1 μέτριο λάχανο χοτροκομμέ-

ν ο

•  3/4 του φλιτζανιού λάδι.

•     3 κρεμμύδια κομμένα φέτες.

• 2 καρότα ψιλοκομμένα.

•    2 πιπεριές πράσινες κομμέ-

νες καρέ.

• μαιντανό ψιλοκομμένο.

•   1 ποτήρι χυμό ντομάτας.

• Λίγο πελτέ ντομάτας.

• α λ ά τ ι . π ι π έ ρ ι

•      1/2 φλιτζάνι κρασί μπρού-

σκο.

Ο δ η γ ί ε ς

1. Βάζουμε το λάδι στην

κατσαρόλα με τα κρεμμύδια ,τα

σωτάρουμε λίγη ώρα, προσθέ-

τουμε το κρέας και το ροδίζουμε

από όλες τις πλευρές, σβύνουμε

με το κρασί και τον χυμό της ντο-

μ ά τ α ς .

2. Προσθέτουμε τον πελτέ

ντομάτας τον μαιντανό,αλάτι

,πιπέρι,τις πιπεριές και τα καρότα

. Βάζουμε επίσης βραστό νερό

και με αυτά τα υλικά αφήνουμε το

κρέας να βράσει και να μαλακώ-

σ ε ι .

3. Μετά προσθέτουμε το

λάχανο χοντροκομμένο και νερό

βραστό αν χρειαστεί. Αποτελειώ-

νουμε το βράσιμο.

Χρήσιμες Οδηγήες

-Αν θέλουμε να βράσουμε τα

αυγά που έχουν ραγίσματα, τα

αλείφουμε με μισό λεμόνι πριν τα

βάλουμε στο νερό, για να μη βγει

το ασπράδι από το κέλυφος κατά

το βρασμό.

-Για τα άλατα στο μπάνιο και τις

μπαταρίες, καθαρίστε με ξύδι.

Είναι θαυματουργό!

Ηλίας Μαγκάκης

Από την
Ιωάννα
Μαλτέζου
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06 Νοέμβριος- Δεκέμβριος Φωτεινό

του Φάνη Μάλλιου, οικονομολόγου

Την 1/1/2002

η χώρα μας

εισήλθε σε μια

νέα εποχή, την

εποχή του
ευρώ, με τη

δραχμή να

αποτελεί πλέον

παρελθόν. Τότε η ισοτιμία ευρώ

δραχμής διαμορφώθηκε από την

ευρωπαϊκή ένωση και κλείδωσε

στο 1 ευρώ προς 340,75 δρχ. Οι

δραχμές αντικαταστάθηκαν και

αποσύρθηκαν από την κυκλοφο-

ρία, οι δε τιμές των αγαθών και

υπηρεσιών προσαρμόστηκαν και

μετατράπηκαν σε ευρώ. Με τον

ίδιο τρόπο αλλά με διαφορετικές

ισοτιμίες μετατράπηκαν σε ευρώ

και τα άλλα νομίσματα των ευρω-

παϊκών χωρών με αντίστοιχες

προσαρμογές στις τιμές των

αγαθών και υπηρεσιών τους. Έτσι

λοιπόν, το ευρώ έγινε ένα κοινώς

αποδεκτό μέσο πληρωμών και

μονάδα μετρήσεως αξιών, αγα-

θών και υπηρεσιών τόσο στο εσω-

τερικό εμπόριο των χωρών μελών

του ευρώ όσο και στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα με την κυκλοφορία

του ευρώ άνοιξαν τα σύνορα των

κρατών μελών  με ελεύθερη πλέον

τη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών,

κεφαλαίων, εργατικού δυναμικού,

κ λ π

.

Το ευρώ είναι ένα σκληρό

νόμισμα μιας ισχυρής οικονο-
μίας της ευρωπαϊκής οικονομίας,

μιας μεγάλης αγοράς με εξαγωγές

και επενδύσεις. Είναι μια σταθερή

αγοραστική δύναμη, που συμπιέ-

ζει και συγκρατεί τον πληθωρισμό

σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά και

καθιστά εύκολη την προσαρμογή

μισθών και ημερομισθίων προς το

γενικό επίπεδο των τιμών

. 

Η χώρα μας δεν προσαρμό-

στηκε στη νέα ευρωπαϊκή αγορά

με το κοινό νόμισμα και δεν αξιο-

ποίησε τα πλεονεκτήματα του

ευρώ για την ανάπτυξη, τις επεν-

δύσεις και την  ανταγωνιστικότητα

της οικονομίας μας. Ίσως οι εκά-

στοτε κυβερνώντες νόμισαν ότι η

οικονομική ανάπτυξη στη χώρα

μας θα έλθει από μόνη της, από

τη φύση και τη λειτουργία της ενι-

αίας αγοράς του ευρώ και των

κεφαλαίων συμπαρασύροντας

έτσι και την οικονομία μας. Όμως

τα πράγματα ήταν διαφορετικά, η

κάθε χώρα  εφάρμοσε τη δική της

οικονομική πολιτική σύμφωνα με

τα δικά της δεδομένα και πάντα

σύμφωνα με τα δικά της συμφέρο-

ντα. Aυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη

διαμόρφωση ενός οικονομικού

χάρτη διαφορετικών ταχυτήτων

ανάπτυξης μεταξύ των χωρών, με

την Ελλάδα να  βρίσκεται σε

δυσμενή οικονομική θέση και

εξαρτώμενη σήμερα από τη βού-

ληση των ισχυρών της ευρωζώνης

Γερμανίας και Γαλλίας.

.

Όλα αυτά τα χρόνια του ευρώ

η κοινωνία μας ήταν υπερκατανα-

λ ω τ ι κ ή ,

α ν α ν τ ί -

σ τ ο ι χ α

του μεγέ-

θους και

των δυνα-

τ ο τ ή τ ω ν

της οικο-

νομίας και

ε σ υ ν τ η -

ρείτο κατά ένα μεγάλο ποσοστό με

δανεικό χρήμα που εισέρεε στη

χώρα μας. Οι εισαγωγές μας ήταν

κατά πολύ μεγαλύτερες από τις

εξαγωγές (κατά κύριο λόγο από

τις χώρες της Ε.Ε.) με αποτέλεσμα

να μειώνεται σταδιακά η ποσοτική

κυκλοφορία του ευρώ στην  οικο-

νομία. Πολλά καταναλωτικά

αγαθά, τα οποία παράγονται και

στη χώρα μας εισάγονταν από το

εξωτερικό, χωρίς να λαμβάνονται

μέτρα από την πολιτεία για την

στήριξη της εγχώριας παραγωγής

τόσο για εσωτερική κατανάλωση

αλλά και για την  προώθηση των

εξαγωγών. Παρά τη μεγάλη

κυκλοφορία του ευρώ, κυρίως με

την είσοδο στην ευρωζώνη και

παρά την εισροή μεγάλων χρημα-

τικών ποσών από την ΕΕ υπό

μορφή επιδοτήσεων και λοιπών

χρηματοδοτήσεων αλλά ακόμα και

των δανείων που ελάμβανε το

κράτος, δεν ασκήθηκε ορθή οικο-

νομική πολιτική για την δημιουρ-

γία παραγωγικών επενδύσεων,

για την ανάπτυξη και τη διατήρηση

της ρευστότητας στην πραγματική

οικονομία. Επίσης τo σπάταλο
κράτος, η μεγάλης έκτασης δια-

φθορά, η φοροδιαφυγή, αλλά και

η μετατόπιση σημαντικών χρημα-

τικών ποσών καταθέσεων προς

τις τράπεζες του εξωτερικού συνέ-

βαλαν σημαντικά  στην αποδυνά-

μωση της εθνικής οικονομίας.

Η οικονομία μας τα τελευ-

ταία τέσσερα χρόνια μειώθηκε

περίπου κατά 20%, σήμερα στε-

ρείται χρηματικών κεφαλαίων

κίνησης και ταυτόχρoνα βαρύνεται

από το υπερβολικό χρέος, κάτι

που καθιστά πλέον δύσκολη την

ανάκαμψη. Ξένα επενδυτικά

κεφάλαια δεν τοποθετούνται καθό-

τι δεν υπάρχει υγιές οικονομικό

περιβάλλον. Η επαναφορά  κατα-

θέσεων από τις

τράπεζες του

εξωτερικού είναι

δύσκολη υπόθεση

λόγω της αβεβαι-

ότητας για επι-

στροφή στη δραχ-

μή, τον κίνδυνο

για ενδεχόμενη

χρεοκοπία αλλά

και λόγω της

σκληρής φορολο-

γίας. Οι δημόσιες

επενδύσεις μηδε-

νίστηκαν. Οι τρά-

πεζες αδυνατούν

να δανειοδοτή-

σουν τις επιχειρή-

σεις με τα λουκέτα

να διαδέχονται το

ένα μετά το άλλο. 

Η επιστροφή στη δραχ-

μή σήμερα θα ήταν καταστροφική

και θα μας  προκαλούσε  κοινωνι-

κή και οικονομική εξα-

θλίωση.  Η παραμονή

μας στο ευρώ επίσης δεν

είναι διασφαλισμένη

λόγω της οικονομικής

μας κατάστασης. Η

πορεία της χώρας μας με

επίσημο νόμισμα το

ευρώ πλέον θα είναι δια-

φορετική απ’ ότι γνωρί-

ζαμε μέχρι σήμερα . Θα

έχουμε μείωση του επιπέδου δια-

βίωσης  και  θα υπάρξουν αλλαγές

και μεταβολές που θα επηρεά-

σουν την κοινωνική και οικονο-
μική μας ζωή. Αλλαγές θα  υπάρ-

ξουν στη δομή και τη λειτουργία

του δημόσιου τομέα, ο οποίος θα

περιορισθεί και πολλές υπηρεσίες

που παρέχει το κράτος θα εκχω-

ρηθούν στους ιδιώτες. Σημαντικό

ρόλο στο εξής  θα διαδραματίσει ο

ιδιωτικός τομέας καθότι θα  υπάρ-

ξει στροφή προς την ιδιωτική

πρωτοβουλία, προς τις δραστη-

ριότητες του ιδιωτικού  τομέα. Ο

ιδιωτικός τομέας θα  αποκτήσει

μεγαλύτερη βαρύτητα με συνεχή

και αυξανόμενο ρόλο στη διαμόρ-

φωση της εκάστοτε οικονομικής

πολιτικής. Το κράτος πρέπει να

στηρίξει τις επιχειρηματικές προ-

σπάθειες για  νέες παραγωγικές

δραστηριότητες  και επενδύσεις.
Θα πρέπει επίσης  να λάβει μέτρα

για τη λειτουργία του υγιούς αντα-

γωνισμού στην αγορά αγαθών και

υπηρεσιών. Αυτό θα είναι προς

όφελος των καταναλωτών, διότι

θα έχουμε μείωση των τιμών (ειδι-

κά των καταναλωτικών αγαθών

που έχει περισσότερο ανάγκη η

κοινωνία μας) αλλά και ποιοτική

βελτίωση των προϊόντων

Όσο διαρκεί  η υπάρχουσα

κατάσταση, η οικονομία θα  οδη-

γείται  σε μια πιο βαθειά και παρα-

τεταμένη ύφεση με όλα τα συνε-

πακόλουθα, όπως μεγαλύτερη

αύξηση της ανεργίας, μειώσεις

μισθών και ημερομισθίων, συντά-

ξεων, αφαίρεση

κοινωνικών παρο-

χών κλπ, με το

ποσοστό της φτώ-

χειας να αυξάνεται

και τα προβλήμα-

τα των πολιτών να

πολλαπλασιάζο-

νται. Για  να ανα-

κάμψει η οικονο-

μία μας χρειάζεται

άμεσα  τη στήριξη  από την ευρω-

παϊκή ένωση με την παροχή ρευ-

στότητας στην πραγματική οικο-

νομία και ταυτόχρονα τη λήψη

όλων των αναγκαίων μέτρων  για

τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Η οικονομική ανόρθωση της

χώρας είναι  προς όφελος και της

ιδίας της κοινής μας αγοράς.

Παρα

πολιτιστικά
(Από τον Α. Φελέκη)

Δέκα χρόνια Ευρώ
Η οικονομική μας ζωή του χθες και του
αύριο

Βασίλειο Χάνδακα

Αναμνηστικό Ευρώ

500ρικο του 2000

. Το πρόβλημα της

ύδρευσης θα λύσει οριστικά

στις αρχές του 2012 το Κορ-
φοβούνι, σύμφωνα με τον

δημοτικό υπεύθυνο κ. Φώτη,

κατά τις προεκλογικές δεσμεύ-

σεις, από πηγή 18-20 κυβικών

την ώρα το μήνα

Νοέμβριο.(Εφημ. Ταχυδρόμος)

. Νέα τράπεζα στην

Άρτα από το τέλος του 2011: η

Συνεταιριστική Ηπεί-
ρου. Είναι στη Μακρυγιάννη,

απέναντι από την ΑΛΦΑ Bank

και αποτελεί ελπίδα ανάπτυξης

της περιοχής, με το νέο πνεύμα

στο χώρο, κατά τους υπευθύ-

νους. (Εφημ. Ταχυδρόμος)

Α π ο γ ρ α φ έ ς  π λ η θ υ σ μ ο ύ  
α π ό  τ α  Γ . Α . Κ  Ά ρ τ α ς :

1920  1928    1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Σελλάδες 692    681        737 739 816 690 683 718 667

Ανωπέτρα 425    444        616 660 825 536 426 529 407

Μεγάρχη 215    258        312 390 405 381 370 503 383

Φωτεινό 189    224        312 306 378 281 243 304 374

. Την Τρίτη 20/12, εντός

φαρμακείου επί της Σκουφά, νέα

και ξανθιά αφαίρεσε
3000 € από υπερήλικο ζευγά-

ρι από την Ανωπέτρα- καταγωγή

από Φωτεινό- ποσό που πριν

λίγο είχε αναλάβει από τράπεζα

της Άρτας.

. Το τελευταίο

Μ π α κ ά λ ι κ ο .  
Στις ραγδαίες εξελίξεις και τα

μπακάλικα ακολούθησαν. Από τα

δέκα(10) που υπήρχαν στο

Κομπότι έμεινε σε πλήρη λει-

τουργία μόνο ένα: του Τάτση
Χρυσόστομου που

πασχίζει να το κρατήσει με το γιο

του. « Από το 1978», μας είπε,

«βοήθησα στα δύσκολα πολύ

κόσμο. Τώρα πρέπει να βοηθή-

σουν όλοι να μείνει μια γερή

παράδοση στον τόπο μας. Στο

80% των προϊόντων έχω καλύτε-

ρες τιμές., να ερχόμαστε εδώ

μόνο για ό,τι δεν βρίσκουμε

αλλού; Να ξέρουμε ότι σε λίγο θα

είμαστε όλοι αναγκαίοι».

. Το Φωτει-

νό χωρίς κρίση.
Αυτό το συμπέρα-
σμα βγήκε από τα
φετινά Χριστουγεν-

νιάτικα Κάλα-
ντα από το Σύλ-

λογο, αφού τα
έσοδα- που χρησι-
μοποιήθηκαν για τα
ημερολόγια και την
προσφορά στο
«ρεβεγιόν στα Κλα-
ριά»- ξεπέρασαν
αυτά από την αντί-
στοιχη περσινή.
Σίγουρα μέτρησε το
γεγονός ότι στο
φετινό σχήμα προ-
στέθηκε μια κιθάρα
και δυο γυναικείες
φωνές.

2012
Ευτυχισμένο , δημιουρ-

γικό και υπομονετικό 

εύχεται
ο Σύμβουλος Σκουφά 

κ. Ελευθέριος Βαρέλης

Noe.-Dek. 2011:Layout 1  31/1/2012  12:29 μμ  Page 6



Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2011 Φωτεινό07

Καταρρέουν οι Δήμοι

Από την 1η Σελιδα

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά

αντιλαμβανόμενος τις δυσχερείς

οικονομικές συνθήκες και

κατανοώντας μία γενικότερη ανα-

κατάταξη του προϋπολογισμού,

επισημαίνει πως οι Δήμοι

μπορούν να παίξουν ακόμα πιο

σημαντικό ρόλο σε τέτοιες περι-

πτώσεις. Κάθε Δήμος έχει το

πλεονέκτημα να βρίσκεται κοντά

σε μεγάλες μερίδες πολιτών και

να αντιλαμβάνεται τα

προβλήματά τους. Αν είχε και την

απαιτούμενη οικονομική στήριξη,

θα λειτουργούσε ως

μέσο διευκόλυνσης των δημοτών

σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και

επίλυσης  σημαντικών

προβλημάτων τους. Αντίθετα, με

τα δεδομένα του νέου προϋπολο-

γισμού, θα υποβαθμιστεί η

λειτουργία του και θα οδηγηθεί σε

αναγκαστική απραξία και στη

συνέχεια σε πιθανό

κ λ ε ί σ ι μ ο .

Όλα τα παραπάνω είναι στοι-

χεία που πρέπει να κατανοήσει η

κυβέρνηση. Για να

μπορέσουν οι Δήμοι να εξασφαλί-

σουν τη βιωσιμότητα, τις δυνατό-

τητες παροχής

ικανοποιητικών υπηρεσιών και

αναπτυξιακών παρεμβάσεων, την

προστασία του αστικού και

φυσικού περιβάλλοντος, την ισόρ-

ροπη ανάπτυξη και τελικά τη

συγκράτηση του πληθυσμού

στην ύπαιθρο και κυρίως της νεο-

λαίας μας που αναζητά πλέον την

τύχη της στο εξωτερικό,

πρέπει να τους διατεθεί ένας προ-

ϋπολογισμός που να αντικατο-

πτρίζει τις ανάγκες τους.

(Δελτίο Τύπου του Δήμου

Ν. Σκουφά -

Το Πέτα,  η έδρα του Δήμου ‘Ν.  Σκουφας’

K. Παπασιώζιος:   
στο δικό μου ‘πόθεν έσχες’ λέω: 
(Από την  1η Σελίδα)

Είχα καταθέσει πρόταση και

υποστήριζα ότι το Κομμένο και ο

Δήμος Αράχθου με τον Δήμο

Αμβρακικού  θα μπορούσαν να

αποτελέσουν μια  βιώσιμη και

δυναμική Δημοτική Ενότητα, όμως

οι εμπλεκόμενοι σ’ αυτή τη διαδι-

κασία σε επίπεδο νομού κοινο-

βουλευτικοί και αυτοδιοικητικοί

άνθρωποι αποφάσισαν το σχήμα

των 4 Δήμων που λειτουργεί σήμε-

ρ α

.Ο Δήμος Ν. Σκουφάς
Στους πρώην Δήμους του  Ν.

Σκουφά, με τα οικονομικά στοιχεία

που έχουμε σήμερα, είδαμε ότι

υπήρχαν οφειλές, πλην του Δήμου

Αράχθου που είχε πλεόνασμα 1

εκατομμύριο και άνω. Η νέα δημο-

τική αρχή, μ’ έναν έμπειρο πρώην

Δήμαρχο, τον κ. Γιαννούλη απ’ τον

Δήμο Κομποτίου, στον προγραμ-

ματισμό και τις προτεραιότητες

του προϋπολογισμού, έδειξε ότι

προτίμησε την προβολή από την

ουσία. Και ήδη τα αρνητικά αποτε-

λέσματα αυτής της τακτικής  άρχι-

σαν να διαφαίνονται στους πρώην

Καποδιστριακούς Δήμους με

μεγάλες αντιδράσεις.

Θέλω να σας γνωρίσω ότι σε

καιρό κρίσης ο Δήμος δε θάπρεπε

να παραχωρεί σε ιδιώτες σειρά

αντικειμένων που  μπορούσαν να

καλύψουν υπάλληλοι του μεγάλου

Δήμου, δηλαδή του Ν. Σκουφά,

όπως η συντήρηση γηπέδων του

Δήμου, η καταμέτρηση των ορολο-

γιών του δικτύου ύδρευσης και η

καθαριότητα μνημείων και χώρων

πρασίνου. Δε θάπρεπε να δαπα-

νηθούν  ποσά, προκλητικά για την

εποχή,  για σειρά μεγάλων πολιτι-

στικών εκδηλώσεων, με κορυφαία

αυτή της Κόπραινας για δήθεν

περιβαλλοντική προβολή, που

στην πραγματικότητα προσβάλλει

η πρωτοβουλία αυτή το περιβάλ-

λον με την ηχορύπανση και την

προσέλευση πολλών αυτοκινή-

τ ω ν .  

Οι παραπάνω τακτικές έχουν

σαν αποτέλεσμα να δυσχερανθεί

η λειτουργία και η συντήρηση των

σχολείων του Δήμου και να μεγα-

λώσει η φορολόγηση των δημο-

τών, όπως στο νερό που στο Νεο-

χώρι αυτός που πλήρωνε 20 €

τώρα πληρώνει 150 €.

Και μη νομίσει κανείς ότι με την

τοποθέτησή μου αυτή σκοπεύω

σε προσωπική αντιπαράθεση με

τον κ. Γιαννούλη αλλά σε προβλη-

ματισμό για την παραπέρα λει-

τουργία του Δήμου. Εξάλλου έχω

και προσωπική άποψη για τα

τεκταινόμενα στο Δήμο γιατί είμαι

ο ίδιος δημότης του Ν. Σκουφά

σαν μόνιμος κάτοικος Νεοχωρίου

Ά ρ τ α ς .

Είναι λογικό, εξάλλου,  να μη

μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα

από τον Δήμαρχο κ. Γιαννούλη,

ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλί-

ου να συμβάλλω στην επίλυση

σοβαρών προβλημάτων που αντι-

μετωπίζει ο Δήμος, όπως οι απο-

ζημιώσεις που καθυστερούν από

διάφορα προγράμματα των αγρο-

τών, των κτηνοτρόφων και των

αλιέων και οι πιστώσεις έργων

υποδομών αναγκαίων για το

Δήμο; Γιατί αυτό νομίζω είναι

πρώτο μέλημα του  Δημάρχου. 

Για το μεγάλο έργο του Βιολο-

γικού Καθαρισμού στους 3

Δήμους, παρ’ ότι ο κ. Γιαννούλης

υπέβαλε τη μελέτη για το Νεοχώρι

καθυστερημένα και μετά από την

πίεση  παρέμβασης δικής  μου,

έργο που θα προσφέρει ποιότητα

στους κατοίκους και προστασία

στο ευαίσθητο οικοσύστημα του

Αμβρακικού κόλπου, γνωρίζω από

ερώτηση που υπέβαλα με άλλους

βουλευτές στον Τομεάρχη Περι-

βάλλοντος της Ν.Δ κ. Μητσοτάκη

και στον Βουλευτή Ν.Δ Πρέβεζας

κ. Δ. Τσουμάνη ότι ολοκληρώθη-

καν οι μελέτες του έργου και είναι

θέμα χρόνου  η ένταξή του στο

Ε Σ Π Α .

Θέλω να κλείσω το θέμα με

μια φιλική συμβουλή: πιστεύω ότι

μετά την παρέλευση ενός χρόνου

λειτουργίας του Δήμου μας, οφεί-

λει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό

Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τις

πρακτικές στον τρόπο λειτουργίας

και διαχείρισης του Δήμου και να

προχωρήσει με διαφάνεια και

προπαντός σεμνότητα  στη  στήρι-

ξη των αδύναμων δημοτών και το

νοικοκύρεμα του δήμου με την

αφαίρεση αντικειμένων από ιδιώ-

τ ε ς » .

Η Κεντρική Σκηνή
Σχετικά με τα της κεντρικής

σκηνής ο κ. Παπασιώζιος είπε:

«Η χώρα έχει περιέλθει σε μια

μεγάλη οικονομική κρίση από

λάθος πολιτικές προηγούμενων

χρόνων με αποκορύφωμα την

κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ  2009-2011 με

την ένταξη μας στο μνημόνιο.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατα-

φέραμε με την οικονομική πολιτι-

κή, παρά τις επανειλημμένες εξαγ-

γελίες του εκάστοτε Υπουργού

Οικονομικών να βάλουμε πάτο

στο βαρέλι, όπως συχνά μιλούσα-

με. Και το ερώτημα είναι πότε αυτό

το βαρέλι θα αρχίζει να γεμίζει

ώστε ο Ελληνικός λαός να ανα-

κουφιστεί από τη μεγάλη κρίση

που περνάει σήμερα;

Εάν θέλαμε πραγματικά, εάν

ήθελε το πολιτικό σύστημα να

βγάλει από το αδιέξοδο τη χώρα

και να μην απομυζεί το υστέρημα

του φτωχού και ανήμπορου Ελλη-

νικού λαού, θα μπορούσαμε να

ξεκινήσουμε πρώτα από τους 300

βουλευτές του Κοινοβουλίου-μέσα

κι εγώ- με την απλή διαδικασία του

‘πόθεν έσχες’, ποια ήταν δηλαδή

η οικονομική θέση του καθενός

πριν την ένταξή του στην πολιτική

και ποια μετά. Για να γίνω πιο

σαφής παίρνω για παράδειγμα

τον εαυτό μου: να συγκριθούν  τα

περιουσιακά στοιχεία που είχα

πριν το 1987 που πρωτοεκλέχτη-

κα Κοινοτάρχης και κατόπιν

Δήμαρχος και είχα διαχείριση οικο-

νομικών με τά σημερινά που είμαι

Βουλευτής και αν δεν συμφωνούν

να γίνει κατάσχεση της επιπλέον

περιουσίας μου. 

Αυτό το παράδειγμα θα έδινε

τη δυνατότητα στην πολιτεία να
ελέγξει και όλους τους άλλους

που διαχειρίστηκαν οικονομικά και

πλούτισαν παράνομα, δηλαδή

περιφερειάρχες, νομάρχες,

δημάρχους, εφοριακούς, τελωνια-

κούς και όσους  είχαν ευθύνη δια-

χείρισης οικονομικών. Τότε και

μόνο μπορούμε να λέμε ότι η

πατρίδα μας βλέπει μέλλον και

προοπτική για την έξοδο από την

κρίση που περιήλθε και να αποκα-

ταστήσουμε το κύρος των εμπλε-

κομένων στα κοινά. 

Με τα σημερινά δεδομένα η

παρότρυνσή μου στον πολίτη είναι

να αξιοποιήσει και να καλλιεργήσει

τη γη, για να μπορεί να λύσει το

πρόβλημα της επιβίωσης και της

ποιότητας ζωής».

Το διέξοδο
«Κάτω από αυτές τις συνθή-

κες» κατέληξε ο κ. Παπασιώζιος,

«φαίνεται ότι το πολιτικό σύστη-
μα πιστεύει πως θα έχει πλήρη

έλεγχο  πρώτα με κοινοβουλευτική

απαρτία από γόνους πλουσίων

οικογενειών, οικογενειών που

λύσανε τα οικονομικά τους από

την πολιτική και υπαλλήλους

πολυεθνικών εταιριών για λογα-

ριασμό των επιχειρήσεων και δεύ-

τερα εξαφανίζοντας τις μικρές και

οικογενειακές επιχειρήσεις- τη

σπονδυλική στήλη της οικονομίας-

και πετυχαίνοντας την αναλογία

80% φτωχοί και 20% πλούσιοι.

Αλλά ο ελληνικός λαός δε θα

δεχθεί τις μεθοδεύσεις αυτές και

θα επιλέξει για κυβέρνησή του
στις προσεχείς εκλογές  την παρά-

ταξη εκείνη που αποτελεί την

τελευταία ελπίδα να δοθεί λύση

στο μεγάλο αδιέξοδο που περιήλ-

θε η χώρα. Η παράταξη αυτή

πιστεύω ότι είναι η Ν.Δ με αρχηγό

τον Αντώνη Σαμαρά  και δίπλα του

θα δώσω κι εγώ τη μάχη μου σαν

υποψήφιος Βουλευτής».          

Ευχαριστούμε τον κ. Παπα-

σιώζιο που εξέφρασε τις απόψεις

του για σημαντικά σύγχρονα ζητή-

ματα  στα ‘Φωτεινοπολιτιστικά’.

Γιατί σταμάτησε ο μαζικός
αθλητισμός στο Σκουφά;

Αυτό ζήτησε με ερώτησή του

να μάθει ο Σύμβουλος Ν. Σκουφά

κ. Φιλίππου. 

Για τον Δήμο απάντησε βασι-

κά η Αντ/ρχος Πέτα κ. Βαβέτση,

υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη

επειδή τα προγράμματά του που

είχαν ξεκινήσει το 2009 τελείωσαν

και μπορεί στο άλλο Δ/Σ να φέρει

συγκεκριμένα στοιχεία με αθλήμα-

τα και γυμναστές.

Ψηφίστηκε το ‘Τεχνικό Πρόγραμμα’ του Ν.
Σκουφά για το 2012

Δυο σημεία τόνισαν την ψήφιση

του Τεχνικού Προγράμματος του

Ν. Σκουφά για το 2012 από το

Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το πρώτο είναι η ψήφισή του,

με το ΝΑΙ του κ. Σαπρίκη , τα  2

όχι και τα  δύο παρόν. 

Το δεύτερο είναι ο χαρακτηρι-

σμός του από τον κ. Γιαννούλη ως

φτωχό: « και σαν Δήμος Κομποτί-

ου πέρναμε περισσότερα», είπε

και η μόνη μας ελπίδα είναι το νέο

πρόγραμμα ‘Ελλάδα’. Ακόμα τόνι-

σε ότι το  Τεχνικό πρόγραμμα

αυτό ετοιμάστηκε αμέσως μετά

την ψήφιση του αντίστοιχου του

2011 και καταβλήθηκε προσπά-

θεια να αποφευχθούν προηγού-

μενα λάθη, ενώ βασίστηκε κατά

99,9 στις εισηγήσεις των Προέ-

δρων των Δημ. Κοινοτήτων.

Το Όχι του Δημάρχου για τα εκτός έδρας 

Δε θέλει την αποζημίωσή του

από το Δήμο για την αποστολή

του στα Καλάβρυτα για να συμμε-

τέχει στη συνεδρίαση του Δικτύου

Μαρτυρικών Πόλεων και χωριών. 

Αυτό δήλωσε τελικά ο κ. Γιαν-

νούλης μετά από την τοποθέτηση

του Συμβούλου κ. Σαπρίκη να

εγκρίνει τα έξοδα κίνησης αλλά όχι

και την εκτός έδρας αποζημίωση. 

« Ήθελα» διευκρίνισε ο κ. Γιαν-

νούλης « με την έγκριση να δοθεί

η απαραίτητη επισημότητα και να

αναδειχθεί το θέμα και όχι να

καλύψω τα έξοδα που είναι πολύ

π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α » .

Ναι

H Πίτα
Γυναικών 
Φωτεινού
Από τη Γιαν. Τριανταφύλλου

Ο Σύλλογος Γυναικών Φωτεινού,

στις 8-1-2012 έκοψε τη βασιλόπι-

τα, στην αίθουσά του, στο Παλιό

Σχολείο. Την εκδήλωση τίμησαν

δια της παρουσίας τους ο Δήμαρ-

χος Ν. Σκουφά κ. Γιαννούλης

Ευστάθιος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ

Φωτεινού κ. Μαλτέζος Χάρης, ο

Πρόεδρος των Απανταχού Φωτει-

νιωτών κ. Τριαντάφυλλος

Λάμπρος και πολλοί χωριανοί. 

Μέσα σε ζεστή εορταστική ατμό-

σφαιρα κεράστηκαν οι προσελθό-

ντες με καφέ, γλυκά, αναψυκτικά

και τσίπουρο.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου ενη-

μέρωσε τους παρόντες εν ολίγοις

για τα πεπραγμένα του Συλλόγου

και εν συνεχεία ο Παπα-Γιάννης

ευλόγησε την πίτα και έγινε η

κοπή. Τυχερός φέτος ήταν ο κ.

Σιάκας Σπύρος. Πήρε το φακελάκι

με τις ευχές και τα 50 Ευρώ που

αντιστοιχούσαν στο φλουρί τα

δώρισε στο Σύλλογο. Το Δ/Σ τον

ευχαριστεί και του εύχεται καλή

υγεία με την οικογένειά του.

Η πίτα που κόψαμε ήταν δωρεά

από το «Φούρνο της Γιαγιάς», της

κ. Κασσελούρη Γιαννούλας. Το Δ/Σ

την ευχαριστεί και της εύχεται καλή

χρόνιά και καλές δουλειές.

Η εκδήλωση αυτή έγινε αφορμή

να συγκεντρωθούν στην αίθουσα

του Συλλόγου πολλοί χωριανοί, να

ανταλλάξουμε τις ευχές μας και να

ακούσουμε από τη Γραμματέα του

Συλλόγου  Ιατρό κ. Τριανταφύλλου

Άννα ότι εις το εξής κάθε Τρίτη,

18.00 θα μας παραδίδει μαθήματα

Υγιεινής.

Το Δ/Σ εύχεται σε όλους τους

χωριανούς Χρόνια Πολλά και

Καλή Χρονιά.

ΑμβρακικόςΚόπραινα

Μουσείο Πέτα

Πάρκο Νεοχωρίου
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Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Άρτας  βρίσκεται  δίπλα στον
Άραχθο, 400 μ. από την παλιά
Γέφυρα και άνοιξε για το κοινό
το 2009, ενώ κτιριακά ξεκίνησε
το 2006. 

Διαθέτει εκθεσιακό χώρο 500

τμ, εργαστήριο συντήρησης, απο-

θήκη ευρημάτων και αίθουσα πολ-

λαπλών χρήσεων. Οι συλλογές

του περιλαμβάνουν πλουσιότατο

υλικό από τις ανασκαφές στην

Αμβρακία (σημερινή Άρτα) και

μικρό ποσοστό από διάφορες

θέσεις του Νομού.

Καλύπτουν μεγάλη

χρονική περίοδο,

από την Παλαιολι-
θική εποχή έως
τους Ρωμαϊκούς
χρόνους και περι-

κλείουν ποικίλη

κατηγορία αντικειμέ-

νων όπως: πήλινα

αγγεία, επιτύμβιες

στήλες, ειδώλια,

νομίσματα κά. Στο

πλαίσιό του εκπονή-

θηκε διαδραστική
πολυμέσων εφαρ-

μογή που πλαισιώ-

νει τη μόνιμη έκθεση.

Ξεχωριστή προθήκη της έκθε-

σης του Μουσείου αυτού φιλοξενεί

ευρήματα από οικισμό στο Δημα-
ριό Άρτας.

Από το Φωτεινό εκτίθεται

αυτή τη στιγμή ένα πήλινο ειδώλιο

(αγαλματίδιο) γυναικείας νεανι-

κής μορφής, ενδεδυμένης με

Δωρικό πέπλο, ζωσμένο κάτω

από το στήθος. Διατηρεί ίχνη λευ-

κού επιχρίσματος, ανήκει στην

Ελληνιστική περίοδο(3ος αι. πχ)

και ήταν αγορά και δωρεά του Δ.

Κατσάνου από το Μάιο του 1965. 

Στην αποθήκη του Μουσείου

υπάρχουν επίσης και τα παρακά-

τω αντικείμενα:

1. Μελαμβαφές κυάθιο (αγγείο

πόσης) συγκολλημένο στο σώμα,

της ύστερης Κλασικής περιόδου,

από ανασκαφή τάφου στις

2 5 / 0 7 / 2 0 0 2 .

2. Ακέραιη κωνική αγνύθα (

υφαντικό βάρος για αργαλειό ),

που έχει στην επιφάνεια έδρασης

εγχάρακτη σφραγίδα, της Ελληνι-

στικής περιόδου και παραδόθηκε

από κάτοικο του Φωτεινου στις

2 6 / 7 / 2 0 0 2 .

3. Ένα τμήμα λύχνου σε θραύ-

σματα και ένα μυροδοχείο (δακρυ-

δόχος), από ανασκαφές τάφων

στην περιοχή.

4. Λίγα όστρακα ( θραύσμα-

τα) διαφόρων αγγείων, προερχό-

μενα από παράδοση του κ. Κασε-

λούρη, το 2002.

Όλο το

δημοσιοποι-

ημένο υλικό

( εξειδικευ-

μένο κείμε-

νο και

φ ω τ ο γ ρ α -

φίες ) μας

παραχωρή-

θηκε, ύστε-

ρα από

αίτηση από

την ΛΓ΄

Ε Π Κ Α .

Το

Αρχαιολογι-

κό Μουσείο

Άρτας μας

περ ιμένε ι .

Θα μας

μεταφέρει σ’

έναν μακρι-

νό ολοζώ-

ντανο δικό

μας κόσμο.
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Πήλινο αγαλματίδιο 3ου

αι. π.χ που βρέθηκε στο

Φωτεινό και εκτίθεται στο

Αρχαιολογικό Μουσείο

Άρτας

Ακέραιη κωνική

αγνύθα (βάρος

αργαλειού) που

βρέθηκε στο

Φωτεινό και

είναι στην απο-

θήκη του Αρχαι-

ολογικού Μου-

σείου Άρτας

Εγχάρακτη σφραγίδα

στη βάση της αγνύθας.

Π ρ ωτ οχ ρ ο ν ι ά  σ τ α  Κ λ α ρ ι ά

Από την 1η σελ.
Μικροί και μεγάλοι εκείνη τη

νύχτα έγιναν ένα, όπως παλιά,

χωρίς διαχωριστικές γραμμές.

Βέβαια το στίγμα το έδωσαν οι

νέοι του χωριού, που όπως άλλω-

στε γίνεται πάντα. Αξίζουν συγχα-

ρητήρια στον Πρόεδρο του Συλλό-

γου κ. Λάμπρο Κ. Τριαντάφυλλο

και το Δ/Σ που πρόθυμα πρόσφε-

ραν αυτή την όμορφη γιορτή.

Ήταν όλα με κάθε λεπτομέρεια

βαλμένα, που δεν αφήνουν χώρο

για σχόλια από κανέναν. Τουνα-

ντίον προτρέπουν και όσους δεν

γιόρτασαν μαζί μας σε κάθε εκδή-

λωση του Συλλόγου να παρευρί-

σ κ ο ν τ α ι .

Ελπίζω ότι, σε κάθε περίπτωση

και παρά τις αντίξοες συνθήκες

και μέρες  που περνάμε, δε θα

πρέπει να το βάλουμε κάτω και να

κρατήσουμε το Σύλλογό μας ψηλά

και με περισσότερη ενέργεια, σε

όλους τους τομείς. Θέλουμε και

μπορούμε. Είναι στο χέρι μας.

Ο χρόνος αυτός να είναι πιο

δημιουργικός και να είμαστε όλοι

καλά. Χρόνια πολλά και ευτυχι-

σ μ έ ν α .

E. Tριαντάφυλλος  

Ανδρεάς Βασίλειος 
‘Ο κινηματογραφιστής’ στο Νεοχώρι Σκουφά

3 . 5 0 0  τ α ι ν ί ε ς

« Με κυρίεψε η μαγεία του κινη-

ματογράφου. Μου άρεγε να τον

βλέπω. Το 1967 γύρισα στο Νεο-

χώρι από τα καράβια. Από  τις 300

χιλιάδες που έφερα αγόρασα με

120 χιλ. τη μηχανή. Τα άλλα έφυ-

γαν στα καθίσματα και στην

αίθουσα. Δεν έκαμα τίποτα και

έφυγα πάλι στα καράβια. Σε 1,5

χρόνο ξαναξεκινάω. 

Το 1976 σταμάτησα μέχρι το

1982, γιατί ο κόσμος έβλεπε τα

έργα στην καφετέρια από τις

κασέτες.Το 1983 συνεχίζω -ήρθε

στην πρώτη προβολή το μισό

χωριό, με νέες μηχανές και ταινίες

μέχρι το 1989 που σταμάτησα

ο ρ ι σ τ ι κ ά .  

Θυμάμαι τα κοψίματα στην

αρχή που οι ταινίες ήταν παμπά-

λαιες, ενώ μετά είχα καινούργιες

και πολλές παρθένες. Είκοσι

πιτσιρικάδες μαζεύονταν στην

πόρτα. Αν έμπαινε κάποιος κρυφά

έπρεπε να τον βγάλω γιατί δια-

μαρτύρονταν οι άλλοι. Μετά από

ένα τέταρτο τους άφηνα όλους

μ έ σ α .  

Σε 16 χρόνια έπαιξα όλες τις

ταινίες του παλιού κινηματογρά-

φου, 3.500 περίπου. Συνεργάστη-

κα στενά με τους συναδέλφους

Χρήστο Θεοχάρη από το Κομπότι

και τον Χρήστο Κασσελούρη από

το Φωτεινό. Το 1991 ο Πάνος

Δημόπουλος γύριζε «Τα Δελφινά-

κια του Αμβρακικού» και έψαχνε

στο Νεοχώρι για κομπάρσους.

Ήρθε κι εδώ, ήπιε καφέ και είδε τις

μηχανές και την αίθουσα και μού’

πε: ‘κράτατα αυτά, μην τα χαλά-

σεις’. Συνεργάστηκα με όλους

τους μεγάλους παραγωγούς:

Μιχαηλίδη, Γεωργιάδη, Σκούρα,

Ιωαννίδη. Η άδεια που είχα ήταν

για φορητή καμερα». 

Έδοξε…τω Δημάρχω
•
61.500 € από

τον προϋπο-

λογισμό του

2011, ενέκρινε

ο Δήμαρχος κ.

Ε υ σ τ ά θ ι ο ς

Γι α ν ν ο ύ λ η ς

σ τ ι ς

2/12/2011 για «τη συντήρηση του

φυσικού χλοοτάπητα των

γηπέδων του Δήμου».

• Σύμβαση ανάθεσης

μελέτης ανάπλασης χοροθέα-

τρου Νταμάρι υπογράφτη-

κε στις 28/11 με τον Αγρονόμο

Τοπογράφο μηχανικό κ. Κου-

τσούκα Γεώργιο με αμοιβή 3.690

€ με ΦΠΑ.

• Την 1-12-2011 υπογρά-

φει σύμβαση για προμηθεια

πιεστικού συγκροτήματος

14.944,50 €

• Προσλήφθηκε η κ.
Τσιώνου Μαρία- Γρη-

γορία ΠΕ Πολιτικών Επιστημών

σαν ειδική σύμβουλος του Δήμου

σε θέματα Τύπου,  ενημέρωσης ,

επικοινωνίας και εφαρμοζόμενων

πολιτικών, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

ν ο υ .

• 1272,88 € για ενοίκιο

Νηπιαγωγείου Κομμένου

• 323,68 € για προμήθεια

γάλακτος για την Τεχνική

Υπηρεσία και

2641,26 για προμήθεια γάλακτος

για την Υπηρεσία Καθαριότητας

του Δήμου

4/11/2011

• Καθορίστηκε με πλειο-

ψηφία – διαφώνησε ο κ. Ηλίας

Σαπρίκης - σε 900 € η μηνιαία

αποζημίωση του Προέδρου ή

Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς

Επιχείρησης του

Δ ή μ ο υ ( Κ . Ε . Δ . Ν Ι . Σ )

. 

• Ορίστηκε ο Δήμαρχος

αντιπρόσωπος του Δήμου και

πρόεδρος της επιτροπής παρακο-

λούθησης του έργου « Βελτίωση

και εκσυγχρονισμός εσωτερικού

και εξωτερικού δικτύου ύδρευ-
σης  οικισμού Πέτα», με έδρα τη

Φ ι λ ι π π ι ά δ α .

• Παραχωρήθηκε η παλιά

ιστοσελίδα του Δήμου Πέτα

στην αδελφότητα Πετανιτών

«Άγιος Γεώργιος»

• Εγκρίθηκε η παραλαβή

δυο διθέσιων (αγροτικών)
pick up αυτοκινήτων από το Δήμο.

• Εγκρίθηκε άδεια inter-

net café στον Άγιο Δημήτριο

Δ.Κ Πέτα στην κ. Φωτεινή Παπα-

δ ο π ο ύ λ ο υ .

Μνημείο Πεσόντων Πέτα

Από Διαύγεια

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας: 2009.Ο

επισκέπτης μένει έκθαμβος από την

οργάνωση, τα εκθέματα και την

μακρόχρονη ιστορία.

Λειτουργεί Νέο Οδοντιατρείο

΄Εδοξε τω Δ. Συμβουλίω
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