
Ρεπορτάζ: Βίκυ Καινούριου

Αντιμέτωποι με την επάρκεια
νερού έρχονται τους θερινούς
μήνες οι κάτοικοι του Φωτεινού
και κυρίως όπως μεταφέρεται από
κατοίκους και εκπροσώπους της
αυτοδιοίκησης αυτό γίνεται εντο-
νότερο το διάστημα του Αυγού-
στου, όταν τόσο οι ανάγκες όσο
και ο πληθυσμός αυξάνονται κα-
τακόρυφα. 

Το Φωτεινό υδρεύεται από το
Σύνδεσμο Ύδρευσης Πέτρας Δια-
σέλλου και τον υπόλοιπο χρόνο
τόσο πληθυσμιακά όσο και σε
επίπεδο αναγκών όλα κυλούν
ομαλά και χωρίς πρόβλημα, με
εξαίρεση από καιρό σε καιρό, την
εμφάνιση κάποιας βλάβης που
γρήγορα επιδιορθώνεται. Ακόμη
και αυτές (οι βλάβες) έχουν
εκλείψει τα τελευταία χρόνια κα-
θόσον έχει αλλαχθεί το 80% των

αγωγών ύδρευσης του χωριού από
το Δήμο Νικολάου Σκουφά αρχής
γενομένης από την εποχή του Κα-
ποδιστριακού Δήμου Κομποτίου
και μέχρι σήμερα. 

Εκείνο που όμως μοιάζει με δύ-
σκολο… σταυρόλεξο, είναι η

επάρκεια νερού με την οποία έρ-
χεται αντιμέτωπο το χωριό όσο
και η Δημοτική Αρχή στην καρ-
διά του καλοκαιριού. Από την επι-
κοινωνία με τον δήμαρχο κι
όλους τους επικεφαλής των παρα-
τάξεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου, Δήμου Νικ. Σκουφά, εκείνο
που διαφαίνεται είναι ομοθυμία
ως προς την θέση και στάση επί-
λυσης του προβλήματος ώστε να
μην στερηθεί ξανά το Φωτεινό το
νερό τη φετινή θερινή περίοδο. 

Συνέχεια στη σελίδα 3

Xωρίς μουσική γιορτάστηκαν φέτος τα κούλουμα

στο Φωτεινό, μέσα στο πολιτιστικό κέντρο του Συλ-

λόγου Γυναικών Φωτεινού, λόγω κρύου,  τη Δευτέρα

14 Μαρτίου 2016. 

Την εκδήλωση ανέλαβαν όπως κάθε χρόνο οι γυ-

ναίκες του συλλόγου. Φέτος βοήθησαν η Κούλα του

Λαμπρκάκη Μίχου, η Μαγδαληνή Τριανταφύλλου,

η πρώην πρόεδρος Ιωάννα Τριανταφύλλου και η νυν

πρόεδρος Λίλα Μαλτέζου.

Παρεβρέθηκαν ο ιερέας του Φωτεινού Πάτερ

Ιωάννης Βορύλας,  50 Φωτεινιώτες και Φωτεινιώτι-

σες και  μεταξύ τους  πολλά παιδιά.  Προσφέρθηκαν

τα καθιερωμένα καθαροδευτεριάτικα  εδέσματα και

άφθονο κρασί.  Έξω στο ύψωμα  πραγματοποιήθηκε

και το πέταγμα του χαρταετού παρά  τις αντίξοες και-

ρικές συνθήκες  από  τους νέους του Φωτεινού οι

οποίοι κατόρθωσαν να υψώσουν τους αετούς με με-

γάλη επιτυχία. Επικεφαλής ο χαρταετός του Χρή-

στου Φελέκη. 

Ομαλά λοιπόν και με μεγάλη απήχηση πραγματο-

ποιήθηκαν τα κούλουμα και φέτος στο Φωτεινό

Αρτας με τούς Φωτεινιώτες ν'αποχωρούν ευχαριστη-

μένοι από την εκδήλωση αυτή.

ΛΠ

Αιμοδοσία 24 Ιουλίου
Κυριακή 9.30,  στο παλιό δημο-

τικό,  από κινητή μονάδα του Νοσο-

κομείου Άρτας και τη φροντίδα της

Επιτροπής Αιμοδοσίας του Συλλό-

γου των Απανταχού Φωτεινιωτών

Άρτας - Θεόδωρος Φελέκης, Νικό-

λαος Πανέτας, Χρήστος Φελέκης.

Για τη διαχείριση του αίματος απευ-

θυνθείτε στον Πρόεδρο της Επιτρο-

πής Θεόδωρο στα τηλέφωνα:

6945598597, 2681023933.

Αντικατάσταση του δικτύου

ύδρευσης στο 80% για περιορι-

σμό βλαβών και καλύτερη ποι-

ότητα 

Νέα πιεστικά στις δεξαμενές

για κάλυψη των κατοικιών σε με-

γαλύτερο υψόμετρο 

Βυτιοφόρα για εμπλουτισμό

όταν παρατηρηθεί ότι δεν φτάνει

το απόθεμα των δεξαμενών,

είναι τα έργα και μέτρα που έχει

προωθήσει ο Δήμος για να αν-

τιμετωπίσει το πρόβλημα 

Διήμερη εκδρομή στην Αλβανία 
Το Σαββατοκύριακο  23 και 24 Ιουλίου, ο Σύλλογος των Απανταχού

Φωτεινιωτών διοργανώνει εκδρομή στην Αλβανία με διανυκτέρευση στην
πρωτεύουσά της τα Τίρανα. Η τιμή είναι 65 €. Καλό είναι να έχουμε νέα
αστυνομική ταυτότητα γι’ αποφυγή προβλημάτων στα σύνορα. Θα ει-
σπραχθεί σαν προκαταβολή το μισό ποσό που δεν επιστρέφεται παρά
σε συνεννόηση με το πρακτορείο. Για θέσεις στα τηλ. 2681550014 -
6986119264 (Αλέξ. Φελέκης) και  2681021224 - 6985010344 (Θεο-
δώρα Πανέτα).                                                 Αναλυτικό πρόγραμμα στη σελ. 2

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΘΕ

ΧΡΟΝΟ

1. Γιούρομπάνκ:

GR7402630590000110100006839

Εξωτερικό: BIC: ERBKGRAA - 

felekis Alexandros.

2. Φωτεινό. Καφέ “Έφη”.

3. Κομπότι: Περίπτερο Ηλία Οικονόμου.

4. Άρτα:. Βιβλιοπωλείο «Πυξίδα»: Β. Πύρρου

- είσοδος Αγ. Θεοδώρας.  

• Ελάχιστο κόστος δημοσίευσης: 20 € =

δημοσιογραφικά, άλλα.

• Τα κείμενα αποστέλλονται μέχρι 30 κάθε

ζυγού μήνα, ενυπόγραφα.
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Συνέλευση κατοίκων
Φωτεινού

«Άρθρο 85» του Καλλικρατικού νόμου

Αντιμέτωποι με την επάρκεια νερού έρχονται οι Φωτεινιώτες κάθε καλοκαίρι

Εμπλουτισμός η οριστική λύση
Με κάθε μέσο θα φροντίσουμε και φέτος για εμπλουτισμό των δεξαμενών επισημαίνει ο δήμαρχος,

Ευστάθιος Γιαννούλης σε συνδυασμό με έργα κι άλλα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί 

Μελέτη για οριστική λύση υποστηρίζουν οι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης 

Χωρίς αποτέλεσμα οι διερευνητικές γεωτρήσεις μέχρι σήμερα για εμπλουτισμό«Στις τοπικές κοινότητες, με ευ-
θύνη του εκπροσώπου της τοπι-
κής κοινότητας ή του προέδρου
του συμβουλίου της τοπικής κοι-
νότητας σε συνεργασία με τον αρ-
μόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι
κάτοικοι και οι φορείς της τοπι-
κής κοινότητας, τουλάχιστον μια
φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, και
προτείνουν στα αρμόδια όργανα
του δήμου, ανάλογα με το χαρα-
κτήρα των αναγκών των κατοίκων
της τοπικής κοινότητας και τις
προτεραιότητες για την τοπική
ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει
να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως
προς:

α) την παροχή κοινωνικών ή
άλλων υπηρεσιών για την εξυπη-
ρέτηση των κατοίκων της περιο-
χής τους, 

β) τη λήψη μέτρων για την προ-
στασία των ηλικιωμένων και των
παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής πολιτικής του δήμου,

γ) τα έργα που πρέπει να εκτε-

λεστούν στην τοπική κοινότητα, 

δ) την παροχή υπηρεσιών για

την τουριστική αξιοποίηση και

προβολή της τοπικής κοινότητας, 

ε) την εφαρμογή πολιτιστικών,

ψυχαγωγικών και αθλητικών προ-

γραμμάτων και 

στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά

την τοπική κοινότητα.

Για την ανωτέρω διαδικασία τη-

ρούνται πρακτικά από υπάλληλο

του δήμου ενώ οι αποφάσεις για

τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται

από τους παρόντες με σχετική

πλειοψηφία.»

Προτείνεται η πρώτη Κυριακή

του Αυγούστου, στις 10 π.μ, στη

βακούφικη πλατεία. Η εφημερίδα

μπορεί να αναλάβει το δημοσιο-

γραφικό συντονισμό της συζήτη-

σης.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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Α. ΦΩΤΕΙΝΟ
1. Ιερέας : 2681023897
2. Πρόεδρος Τ. Κ: 26810 23921
3. Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου :
6986119264
4. Πρόεδρος Πολ. Συλλογος
Γυναικών : 26810 23419
5. Καφενείο βακούφικο :
6942417364
6. Καφενείο (Έρη) : 6977293447

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.Ταξί Κομποτίου : 6944804019
8. Φαρμακείο Κομποτίου :
26810 65202(Γιαννούλης)
9. Φαρμακείο Κομποτίου :
26810 65402(Σιλιώνης)

Γ. ΑΡΤΑ
1. Νοσοκομείο: 26813 61444
( 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. Κέντρο)- 26810 27348
(Εκδοτήρια)

Κυριακή των Βαΐων και ξεκί-

νησε μια εθελοντική προσπάθεια

στο Φωτεινό καθαρισμού του χω-

ριού ενόψει του Πάσχα.

Ο πρόεδρος του Φωτεινού κ.

Χάρης Μαλτέζος έκανε μια μικρή

εθελοντική ομάδα που αποτε-

λούνταν από τον ίδιο, τον Γιώργο

Μαυρομάτη, τον Θεόδωρο Φε-

λέκη και τον Αλέξανδρο Φελέκη.

Καθαρίστηκε από τα χόρτα ο

χώρος που θα περάσει ο Επιτά-

φιος τη Μεγάλη Παρασκευή.

Στο σχεδιασμό του προέδρου

είναι να επεκταθεί αυτή η εργασία

σ΄όλο το χωριό, με εργασία δυο

Κυριακών, τόσο το Πάσχα όσο και

το Δεκαπενταύγουστο.

Όλοι οι Φωτεινιώτες θα επαινέ-

σουν την πρωτοβουλία. Θέλουν

όμως να καθαριστεί και το νεκρο-

ταφείο, που δεν μπορείς να περά-

σεις αυτή την εποχή από τα

χόρτα. 

Συνέχεια από την 1η σελ.

1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση ώρα

6:30 πμ. από Άρτα για τα σύνορα

Κακαβιάς. Σχετικός έλεγχος, διά-

φορα ψώνια στο κατάστημα με τα

αφορολόγητα και συνεχίζουμε

για το Αργυρόκαστρο. Επίσκεψη

στην παλιά πόλη και περιήγηση

με το πούλμαν στην καινούρια

πόλη. Συνεχίζουμε για Τίρανα

(πρωτεύουσα της Αλβανίας) αφού

περάσουμε από Τεπελένι – Φίερι

– Δυρράχιο. Άφιξη στα Τίρανα

μετά το μεσημέρι. Επίσκεψη στη

νέα εκκλησία της Αρχιεπισκοπής

και το όμορφο σύμπλεγμα της ορ-

θόδοξης Αρχιεπισκοπής όπου

βρίσκεται και το εκκλησάκι της

βάπτισης αφιερωμένο στην Γέν-

νηση του Χριστού και στην συνέ-

χεια περιήγηση με το πούλμαν

στο κέντρο της πόλης όπου θα

δούμε τις κεντρικές πλατείες της

πρωτεύουσας, τα υπουργεία, την

Όπερα και τον πύργο του ρολο-

γιού που χτίστηκε το 1830.

Έπειτα θα δούμε το άγαλμα του

Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμπεη

(εθνικού Ήρωα) που δεσπόζει

στην μέση της πλατείας. Κατόπιν

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,υπό-

λοιπος χρόνος ελεύθερος – δια-

νυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡA: Μετά το πρωινό

αναχώρηση για Κορυτσά. Αφού

περάσουμε από το Ελμπασάν και

το Πόγραδετς, το οποίο είναι

δίπλα στην λίμνη Οχρίδα, θα φτά-

σουμε στη Κορυτσά. Σχετική πα-

ραμονή για βόλτα στην πόλη και

μεσημεριανό φαγητό. Στην συνέ-

χεια αναχώρηση για τα σύνορα

Κρυσταλλοπηγής. Σχετικός έλεγ-

χος και αναχώρηση για την Κα-

στοριά. Παραμονή για

απογευματινό καφέ και αναχώ-

ρηση για την πόλη μας. Άφιξη

νωρίς το βράδυ.

Τιμή κατ’άτομο: 65€ σε δίκλινο

δωμάτιο 

- Διαφορά μονόκλινου επι-

πλέον 15€ 

Περιλαμβάνονται

1. Μεταφορά – περιηγήσεις με

κλιματιζόμενο πούλμαν

2. Διαμονή στα Τίρανα σε επι-

λεγμένο ξενοδοχείο με πρωινό.

3. Ξεναγήσεις από ελληνόφωνο

ξεναγό.   

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«HOULIARAS  TOURS»

ΑΡΤΑ-ΚΟΜΜΕΝΟΥ-2-

ΤΗΛ: 2681079561 ΚΙΝΗΤΟ:

6946334161

Περιοδική Έκδοση του

Συλλόγου των Απανταχού

Φωτεινιωτών Άρτας

Πρόεδρος: Αλέξανδρος

Φελέκης

Αντ/δρος: Τηλέμαχος

Κασσελούρης 6932557997

Γ.Γραμ/τέας: Πανέτα

Θεοδώρα

Ταμίας: Κων/νος Πανέτας

τηλ. 6979775123

Μέλη: Ηλίας Οικονόμου

τηλ. 6978268687

Γραφεία:

Πολιτιστικό Κέντρο Φωτεινού

(πρώην Δημοτικό Σχολείο)

Υπεύθυνος κατά τον νόμο
Φελέκης Αλέξανδρος
Τηλ. 6986.119264 - 

2681550014

Σελιδοποίηση - 
Εκτύπωση

Αθανασίου Ευάγγελος
και Σία Ο.Ε.

26510-27627

Ηλεκτρονική:
www.nskoufas.gr

(έγχρωμή)

Εθελοντισμός
στο Φωτεινό

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2 ήμερη εκδρομή
στην Αλβανία

Αργυρόκαστρο – Τεπελένι – Φίερι – Δυρράχιο

– Τίρανα - Ελμπασάν – Πόγραδετς - Κορυτσά
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Βίκυ Καινούργιου

Συνέχεια από την 1η σελ.

Τόσο ο δήμαρχος όσο και οι επικεφαλής

μείζονος κι ελάσσονος μειοψηφίας γνωρί-

ζουν το πρόβλημα επάρκειας που αντιμε-

τωπίζει. Ο μεν δήμαρχος, Ευστ.

Γιαννούλης, έχει προχωρήσει σε διερεύ-

νηση κάποιων λύσεων και κάποιων δρά-

σεων για την ελαχιστοποίηση του

προβλήματος, οι δε εκπρόσωποι των εδρά-

νων της αντιπολίτευσης, αναγνωρίζουν το

δίκιο των κατοίκων απ’ όπου ενημερώνον-

ται κυρίως τη θερινή περίοδο για το πρό-

βλημα κι εμφανίζονται έτοιμοι να

στηρίξουν την μελέτη οριστικής λύσης. 

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας,

Χάρης Μαλτέζος, μας εξιστόρησε το πρό-

βλημα καθώς το γνωρίζει από ….πρώτο

χέρι, όπως αυτό αντιμετωπίζεται το καλο-

καίρι και σχετικά επισημαίνει: «Για να

υπάρχει κάτι καλύτερο για το χωριό χρει-

άζεται να γίνει μεγαλύτερη άντληση νερού.

Από εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Όσο για τις

βλάβες αυτές θα έλεγα ότι είναι αναπόφευ-

κτες. Βλάβες συμβαίνουν κάποιες φορές

και το χειμώνα αλλά καθώς οι ανάγκες σε

νερό δεν είναι τόσο μεγάλες και δεδομένης

της επάρκειας νερού το χειμώνα, περνούν

σχεδόν απαρατήρητες. Το χειμώνα για το

Φωτεινό η κατανάλωση μπορεί να φτάνει

στα 30 κυβικά ημερησίως όμως το καλο-

καίρι χρειάζονται πάνω από 180 κυβικά. Η

κατακόρυφη αύξηση των αναγκών σε συν-

δυασμό με την αντίστοιχη (κατακόρυφη αύ-

ξηση) του πληθυσμού λόγω των

επισκεπτών και των ετεροδημοτών, οδηγεί

σε έλλειψη επάρκειας. Εμείς λέμε ότι όλοι

οι πολίτες θα πρέπει να περιορίζουμε την

άσκοπη χρήση νερού όσο το δυνατόν. Να

αποφεύγονται άσκοπα ποτίσματα, πλυσί-

ματα αυλών και αυτοκινήτων για να μπο-

ρούμε να έχουμε όλοι νερό για τις

υπόλοιπες βασικές ανάγκες». Ο κ. Μαλτέ-

ζος επισήμανε ότι ο εμπλουτισμός του

υπάρχοντος δικτύου με επιπλέον ποσότη-

τες θα ήταν η λύση όμως αυτή ακόμη διε-

ρευνάται χωρίς να υπάρχει άμεσο

αποτέλεσμα. 

Ο δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Ευστά-

θιος Γιαννούλης, γνωρίζει καλά το πρό-

βλημα, από την εποχή που το Φωτεινό ήταν

Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Κομπο-

τίου. Επισήμανε σε επικοινωνία που εί-

χαμε μαζί του ότι όλα τα χωριά στο ορεινό

κομμάτι από το Κομπότι και πάνω αντιμε-

τωπίζουν τους καλοκαιρινούς μήνες κά-

ποια προβλήματα επάρκειας, καθόσον το

νερό του συνδέσου Πέτρας Διασέλου απ’

όπου υδρεύονται δεν επαρκεί. Οριστική

λύση του προβλήματος θα αποτελούσε ο

εμπλουτισμός του δικτύου και των δεξαμε-

νών που έχουμε, κεντρικής και στο Φω-

τεινό, με επιπλέον ποσότητες, όμως

δυστυχώς σε κάποιες διερευνητικές γεω-

τρήσεις που έχουν γίνει έως σήμερα δεν εί-

χαμε θετικό αποτέλεσμα». 

Ο κ. Γιαννούλης εξήγησε ότι για το Φω-

τεινό στο παρελθόν τα προβλήματα ήταν

πολύ περισσότερα και κάποιες φορές οι

σοβαρές βλάβες στο δίκτυο από συσσώ-

ρευση αλάτων οδηγούσε σε συχνές διακο-

πές. Για το λόγο αυτό έχει έως σήμερα

αντικατασταθεί το πεπαλαιωμένο δίκτυο

στο 80% του συνόλου κι έτσι τουλάχιστον

εξασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα και λιγό-

τερα προβλήματα. Για τον ίδιο λόγο αντι-

κατάσταση έγινε και στα πιεστικά που

οδηγούν το νερό στα πιο ορεινά σημεία του

χωριού. Στο παρελθόν η έλλειψη ικανοποι-

ητικής πίεσης δημιουργούσε προβλήματα

επάρκειας στα μεγαλύτερα υψομετρικά επί-

πεδα. Ο ίδιος εξήγησε ότι από το νερό του

ίδιου συνδέσμου υδρεύονται σήμερα το

Φωτεινό, το Διάσελο το Παλαιοχωράκι, η

Άνω Πέτρα, το Ζυγό, το Κλειδί, η Μέγκλα

και το Δημαριό. Με την αντικατάσταση του

δικτύου σε μήκος περίπου 4.500 μέτρων

και τον περιορισμό των βλαβών έχει βελ-

τιωθεί η κατάσταση, όμως ένα επιπλέον

βήμα που έγινε από πέρυσι και αναμένεται

να συνεχιστεί φέτος είναι ο εμπλουτισμός

των δεξαμενών μέσα στο χωριό με φορητές

δεξαμενές. «Από πέρυσι προχωρήσαμε σε

αυτή τη λύση όταν υπάρχει πρόβλημα. Εμ-

πλουτίζουμε με δυο βυτιοφόρες τις δεξα-

μενές», επισήμανε ο κ. Γιαννούλης,

προσθέτοντας ότι «έτσι θα συνεχίσει ο

Δήμος να πράττει και φέτος όταν αυξάνον-

ται οι ανάγκες και δεν επαρκούν οι ποσό-

τητες που εισέρχονται στις δεξαμενές μέσω

του δικτύου». 

Ο ίδιος, όμως, επεσήμανε ότι στο σκέλος

αυτό της επάρκειας θα συμβάλει το έργο

που με έτοιμη μελέτη έχει υποβληθεί από

το Δήμο στο ΠΕΠ για εξασφάλιση πιστώ-

σεων. Πρόκειται για έργο αντικατάστασης

του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης στο

Δημοτικό Διαμέρισμα Μαρκυνιάδας που

περιλαμβάνει το δίκτυο ύδρευσης για Μαρ-

κυνιαδά, Ζυγό, Μέγκλα και Μελάτες.

«Αυτό το έργο θα συμβάλει στο να μει-

ωθούν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα

από απώλεια νερού. Δεν θα έχουμε απώ-

λειες και ζημιές από βουλώματα κατά

μήκος του δικτύου οπότε έτσι θα εξασφα-

λίζεται μεγαλύτερη πίεση και ποσότητα

νερού στο υπόλοιπο του δικτύου συνο-

λικά», εξήγησε. 

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας

του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην δή-

μαρχος Πέτα), Θεόδωρος Μουσαβερές, σε

σχετική επικοινωνία δήλωσε: «Είναι γνω-

στό πως το τοπικό διαμέρισμα Φωτεινού το

καλοκαίρι αντιμετωπίζει πρόβλημα και οι

κάτοικοι που το επισημαίνουν έχουν από-

λυτο δίκιο να διεκδικούν λύση. Το νερό

είναι από τα βασικά αγαθά και τα κυρίαρχα

που θα πρέπει κάθε αυτοδιοίκηση πρώτα

και πάνω απ’ όλα να εξασφαλίζει για τους

πολίτες. Οπότε θα πρέπει να δούμε άμεσα

το θέμα σε επίπεδο Δημοτικού Συμβου-

λίου. Να συζητηθεί και παράλληλα όσο το

δυνατόν πιο σύντομα, πριν δηλαδή φτά-

σουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, να

δοθεί λύση». 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψη-

φίας, Χαράλαμπος Πεσλής, επισήμανε

σχετικά «Πρόκειται για πρόβλημα που όλα

τα στοιχεία δείχνουν ότι απαιτεί ειδική με-

λέτη, η οποία θα καταδείξει την οριστική

του λύση. Αυτό θα πρέπει άμεσα να δρο-

μολογηθεί και παράλληλα να εξεταστεί

κάθε δυνατότητα ένταξης της μελέτης σε

πρόγραμμα χρηματοδότησης για να την

εφαρμόσουμε ώστε να λήξει οριστικά το

πρόβλημα με το νερό στο Φωτεινό. Πρό-

βλημα που πράγματι αντιμετωπίζουν οι κά-

τοικοι το καλοκαίρι κι έχουν δίκιο να το

μεταφέρουν». 

Ο επικεφαλής του συνδυασμού της «Λαϊ-

κής Συσπείρωσης», Κώστας Κικιώνης, δή-

λωσε ότι «απασχολεί πράγματι το καλοκαίρι

το θέμα αυτό τους κατοίκους της εν λόγω πε-

ριοχής», προσθέτοντας την άποψη ότι «η

λύση είναι να γίνουν όλα τα έργα για την

αποκατάσταση του υπάρχοντος δικτύου και

παράλληλα επειδή πληροφορούμε ότι το

νερό δεν φτάνει για την ύδρευση όλων των

περιοχών που παίρνουν από την ίδια πηγή,

να μελετηθεί εξολοκλήρου το πρόβλημα και

να δοθεί οριστική λύση με όποια έργα κρι-

θούν αναγκαία. Το νερό είναι βασικό αγαθό

που κανείς δεν θα πρέπει να το στερείται»,

τόνισε χαρακτηριστικά.

Αντιμέτωποι με την επάρκεια νερού έρχονται οι Φωτεινιώτες κάθε καλοκαίρι 

Εμπλουτισμός η οριστική λύση
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Στα όμορφα Βριλήσσια, στη Λεωφόρο Αναπαύσεως 18,
κάθε μέρα - πλην Δευτέρας - μπορείτε να γνωρίσετε το μο-
ναδικό στην Ελλάδα σχολείο φυσικής και να μάθετε, μαζί
με τα παιδιά σας, όχι θεωρητικά αλλά συμμετέχοντας και
οι ίδιοι ό,τι αφορά στους φυσικούς νόμους που ορίζουν
την καθημερινότητά μας.

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 2108033984 ή
μπειτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.planetphysics.gr.
Θα εκπλαγείτε.

Εμείς θα κάνουμε σύντομη παρουσίαση της δημιουρ-
γίας αυτής δίνοντας πρώτα περιληπτικά το περιεχόμενο
της επιχειρηματικής αυτής προσπάθειας και έπειτα ένα
σύντομο βιογραφικό του δημιουργού φωτεινιώτη Κώστα
Τριαντάφυλλου του Αποστόλου:

• Ένας νέος διαδραστικός πολυχώρος Φυσικής άνοιξε
τις πόρτες του για το κοινό, στα Βριλήσσια Αττικής! Στο
PLANET PHYSICS θα βρείτε περισσότερα από 30 διαδρα-
στικά εκθέματα από τον κόσμο της Φυσικής, χώρο για διε-
ξαγωγή πειραμάτων και επιδείξεων και για τους
μικρότερους σε ηλικία επισκέπτες έναν «επιστημονικό»
παιδότοπο στον οποίο οι κατασκευές και οι θεματικές δρα-

στηριότητες κυριαρχούν έναντι της κλασικής «παιχνιδοκα-
τασκευής».

Η καρδιά του PLANET PHYSICS είναι τα διαδραστικά
του εκθέματα. Η θεματολογία τους αντλείται από τον
κόσμο της Φυσικής (Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός,
Οπτική κλπ) και η σχεδίασή τους επιτρέπει το χειρισμό
τους ακόμα και από μικρά παιδιά. Τα εκθέματα είναι δια-
δραστικά, “hands-on”, εξάπτουν την περιέργεια του επι-
σκέπτη και μεταδίδουν βιωματικά τη γνώση.
Εξειδικευμένοι ξεναγοί θα σας κατευθύνουν στο ταξίδι της
εξερεύνησης, θα προκαλέσουν την οπτική σας αντίληψη
και θα σας εξηγήσουν τη Φυσική πίσω από το φαινομενικά
απίστευτο...

Μετά από μια γεμάτη εμπειρίες περιήγηση στα εκθέματα
του PLANET PHYSICS, οι μικρότεροι επισκέπτες μπορούν
να επισκεφθούν τον «επιστημονικό» παιδότοπο, στον
οποίο δίνεται προτεραιότητα στην όξυνση της διαίσθησης
του παιδιού σε θέματα Φυσικής και στο χτίσιμο των πρώ-
των σταδίων μιας ορθής φυσικής αντίληψης, μέσω ειδικά
σχεδιασμένων παιχνιδιών και κατασκευών.

Οι μεγαλύτεροι επισκέπτες, μπορούν να χαλαρώσουν
στο “PLANET CAFÉ”, ένα χώρο που απορρέει μια ευχάρι-
στη επιστημονική αύρα και που για πολλούς θα μπορούσε
να αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό χαλάρωσης από
μόνος του.

Ο ιδρυτής του PLANET PHYSICS δηλώνει αμετανόητος
λάτρης της Φυσικής, για χάρη της οποίας παραιτήθηκε
από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού στο βαθμό του
Πλωτάρχη και αφιερώθηκε στη δημιουργία ενός επιστη-
μονικού πολυχώρου, εφάμιλλου αντίστοιχων κέντρων του
εξωτερικού.

Μια επίσκεψη στο PLANET PHYSICS είναι αρκετή για
να αντιληφθεί κανείς ότι η Φυσική...είναι παιχνίδι!

• Ο Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος, γιός του Απόστολου
και της Ιωάννας, γεννήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του
1976 και είναι το μεγαλύτερο από τα συνολικά 5 παιδιά
της οικογένειας.

Έζησε τα παιδικά του χρόνια στην περιοχή της Αργυ-
ρούπολης.

Το 1995 εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, απ’
όπου αποφοίτησε το 1999 και ορκίστηκε Σημαιοφόρος του
Πολεμικού Ναυτικού. Στη διάρκεια της εικοσαετούς καριέ-
ρας του υπηρέτησε σε πολλές θέσεις ευθύνης, με κορω-
νίδα αυτή του Διευθυντή Επιχειρήσεων στη Φρεγάτα
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (2010-2012), με την οποία μάλιστα
επιχείρησε επί 4μηνο στην περιοχή της Σομαλίας ενάντια
στην Πειρατεία, το 2011.

Ανάμεσα στις πολλές εκπαιδεύσεις που έλαβε κατά τη
διάρκεια της καριέρας του, ξεχωρίζουν οι:

- Αξιωματικός καταστρώματος πτήσεων (Flying Deck Of-
ficer)

- Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας (Air-Controller)
- Εξειδίκευση στις επικοινωνίες (Πτυχίο Σ/Ν)
- Master of Science in Physics, Naval Post-Graduate

School, California (Non-linear Dynamics, με γενικό βαθμό
93% και τη διάκριση: Outstanding Thesis Award)

- Απόφοιτος Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού
Ναυτικού

Ο ίδιος δίδαξε πολλούς νεότερους Αξιωματικούς και
Υπαξιωματικούς θέματα Τακτικής (Επιχειρήσεων), Επι-
κοινωνιών και Διάδοσης Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
ενώ παράλληλα ανέλαβε την αξιοποίηση καινοτόμων συ-
στημάτων του Πολεμικού Ναυτικού, μετά την ολοκλήρωση
του Master και παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντα του
(Διευθυντής Επιχειρήσεων στη Φ/Γ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΦΩΚΑΣ, Διευθυντής Οπλισμού στη Διοίκηση Ναρκοπο-
λέμου).

Το 2015 παραιτήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό με το
βαθμό του Πλωτάρχη, για να υλοποιήσει το προσωπικό
του όνειρο, τη δημιουργία ενός, μοναδικού στην Ελλάδα,
διαδραστικού μουσείου Φυσικής. 

Το PLANET PHYSICS άνοιξε τις πύλες του για το κοινό
τον Φεβρουάριο του 2015.

Ο Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος είναι μόνιμος κάτοικος
Γέρακα, η σύζυγός του ονομάζεται Άννα Τσόλκα και έχουν
2 παιδιά, τον Απόστολο 14, ετών και την Πένυ, 12 ετών.

Καλή επιτυχία ευχόμαστε και πιστεύουμε σ’ αυτή, αφού
είναι νόμος της κοινωνίας,  να σταματάει ένας πόλεμος
όπου ανοίγει ένα σχολείο.

Ο Κωσταντίνος  Τριαντάφυλλος δημιούργησε στην Αθήνα το

Planet physics
• Ένα μοναδικό στην Ελλάδα σχολείο Φυσικής.

• Μουσείο, Πειράματα, Παιχνιδότοπος, Καφέ, Κατάστημα.

• 1000 τ.μ στα Βριλήσσια για τη γνώση.
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ΛΑΙΚΗ ΘΥΜΟΣΟΦΙΑ Νο 1

Γράφει ο : Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος

Καρδιολόγος

Ο αείμνηστος  θείος  και συγχωριανός

Λάμπρος Χρ. Κασσελούρης στο βιβλίο του

υπό τον τίτλο: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑ-

ΦΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ (Αθήνα 1980) αφιερώ-

νει αρκετές σελίδες  στο χωριό μας.

Αναφέρεται στην ιστορία  του, στα ήθη και

έθιμα των κατοίκων του και  στις επιπτώ-

σεις  της ιταλογερμανικής κατοχής και της

εμφύλιας σύρραξης  που ακολούθησε  στη

«ζωή»  του χωριού. 

Ο ανιψιός του  και πρωτοξάδερφός  μου

Φάνης  με το βιβλίο του  υπό τον τίτλο :

ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΡΤΑΣ : ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΑ ΤΗΣ

ΚΑΤΟΧΉΣ (Αθήνα 2015), «βλέπει» το

χωριό μας σε μια ορισμένη χρονική πε-

ρίοδο και μάλιστα  από τις χειρότερες της

σύγχρονης ιστορίας μας. Αναφέρεται στα

δίσεκτα χρόνια της ιταλογερμανικής κατο-

χής  και πως αυτά  επηρέασαν  τη «ζωή»

στο Φωτεινό. 

Οι πληροφορίες  που  παραθέτει,  οι

οποίες  σημειωτέον προέρχονται από  αν-

θρώπους που έζησαν τα γεγονότα   της κα-

τοχής από κοντά, είναι ιδιαίτερης

σημασίας  και συγχρόνως αποτελούν ιστο-

ρικά στοιχεία πλήρως τεκμηριωμένα. Φει-

δωλός στις προσωπικές του απόψεις όπου

χρειαστεί, κινείται  με  ευλυγισία   ακρο-

βάτη  αποφεύγοντας  τις «κακοτοπιές» που

ενδεχομένως  θα   δημιουργούσαν  προσω-

πικά ζητήματα. Δεν πρέπει  να  παραβλέ-

πεται ότι το πόνημα αναφέρεται σε

πρόσφατα γεγονότα που ο σχολιασμός τους

απαιτεί  ιδιαίτερη προσοχή. 

Η  γλαφυρή λεπτομερειακή περιγραφή

της κοινωνικής ζωής  των κατοίκων του χω-

ριού, των ηθών και εθίμων της περιοχής

ρέει αβίαστα και παρασύρει τον αναγνώστη

στο να μην αφήσει το βιβλίο από τα χέρια

του  πριν το τελειώσει. Οι αναγνώστες και

ιδιαίτερα  οι ντόπιοι που έχουν κάποια ηλι-

κία  αναθυμούνται τα  παλιά, την ίδια τους

τη ζωή, ενώ οι άλλοι,  νέοι συγχωριανοί και

ξενομερίτες,  μαθαίνουν πως  ζούσαν, οι

Χωσιανίτες.  Ας σημειωθεί ότι την εποχή

στην οποία  αναφέρεται ο συγγραφέας  το

χωριό ονομαζόταν Χώσιανα.  

Η αναφορά  του συγγραφέα  σε  ορισμέ-

νους γηγενείς  κατοίκους που επηρέασαν

θετικά  την πολιτιστικό επίπεδο του χω-

ριού, τον τιμά ιδιαίτερα  και  αφήνει ως πα-

ρακαταθήκη  την  σκέψη του ότι «οι νέοι

δεν πρέπει να λησμονούν τους παλιούς». 

Τα στοιχεία  που παραθέτει  ο Φάνης

στο βιβλίο του και για τα οποία είναι άξιος

των πλέον θερμών συγχαρητηρίων, γιατί

αναμφίβολα μόχθησε για τη συλλογή  και

την κατάλληλη αξιοποίησή τους, θα πλου-

τίσουν  τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με

το χωριό μας. Θα  αποτελέσουν σημείο

αναφοράς.

?

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΑΡ. ΜΑΛΛΙΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΡΤΑΣ 
ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΉΣ

?

Μπορείς να εξαπατάς όλους τους ανθρώπους για κάποιο χρόνο, και μερικούς από τους ανθρώπους
όλο το χρόνο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατάς όλους τους ανθρώπους όλο το χρόνο.

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can-

not fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln

Ειπαν:
Η Ελλάδα είναι τόσο όμορφη

που όλοι θέλουν να τη βιάσουν. 
Αγνωστος

Ο άνθρωπος γεννιέται τεμπέ-

λης. Εναπόκειται στην κοινωνία

μας να τον οπλίσει με όραμα και
ελπίδα για να γίνει δημιουργικός.

Αγγνωστος
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Συνεχιζει τις επιτυχίες στο βόλεϊ η

μικρή αθλήτρια Θεοδώρα Βαρέλη.
Από την αρχή του πρωταθλήματος γυναικών συμ-

μετείχε στους αγώνες τις Β εθνικής κατηγορίας κατα-

γράφοντας πολλούς αγώνες στο ενεργητικό της παρόλο

το μικρό της ηλικίας της .Επίσης συμμετείχε στην

ομάδα των κορασίδων που πήγε για πρώτη φορά στα

τελικά της διοργάνωσης ,αλλά και στο πρωτάθλημα των

πανκορασίδων είναι σταθερά στους διακριθέντες στο

πρωτάθλημα που άρχισε στον 4 όμιλο της ΕΣΠΕΔΕ.Η

μικρή Θεοδώρα παρακολουθεί καθημερινά τις προπο-

νήσεις της ομάδας (Γ.Σ.ΑΡΤΑΣ) μη παραβλέποντας και

τα μαθήματα στο σχολείο που να σημειώσουμε ότι

είναι από τις πρωτεύσαντες.Τέλος να πούμε ότι κλή-

θηκε για προπονήσεις στα κλιμάκια των εθνικών ομά-

δων για προεπιλογή στην Εθνική Ομάδα

Πανκορασίδων υπό την επίβλεψη του περιφερειακού

προπονητή Κου Στ.Θεοδωράκη αλλά και του ομοσπον-

διακού Κου Τάκη Φλώρου.Εμείς από την πλευρά μας

ευχόμαστε στην Θεοδώρα πάντα επιτυχίες στη ζωή της.


