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

Βρύση Κασσελούρη

ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ Η 3Η ΜΑΡΤΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ

Ημέρα Παρασκευή ήταν η 3η Μάρτη 1943 όταν μπήκαν οι Ιταλοί στο χωριό, με τραγικό αποτέ-
λεσμα την εκτέλεση πέντε Φωτεινιωτών.

Από τότε η ημέρα αυτή είναι χαραγμένη βαθιά
στη μνήμη και στις καρδιές των κατοίκων του
χωριού.
Φέτος  όπως εδώ και πολλά χρόνια την 3η
Μάρτη ημέρα Κυριακή μετά το μνημόσυνο που
τελέστηκε στην μνήμη των πέντε συντοπιτών
μας , της Κασσελούρη Τριάδας , του Σιάκα
Δημήτρη , του Πανέτα Μιχαήλ, του Πανέτα
Θωμά και του Καραθάνου Γεωργίου, στην
εκκλησία του χωριού όλοι οι παρευρισκόμενοι
με την συνοδεία της μπάντας του Δήμου Ν.

Σκουφά συγκεντρώθηκαν στο ύψωμα των Αγίων
Αποστόλων.
Μπροστά στο μνημείο που στέκει με χαραγμένα
τα ονόματά τους στάθηκαν με ευλάβεια, ο ιερέας
του χωριού παπά -Γιάννης , ο Δήμαρχος  Γιαν-

νούλης Ευστάθιος , οι Βουλευτές Γεροβασίλη
και Στύλιος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κος
Κατέρης Ιωάννης, ο Διοικητής ΚΕ.ΥΓ. Άρτας
Κος Δημήτριος Βαρέλης, Εκπρόσωπος της
Αστυνομικής Δ/νσης Άρτας, ο Διοικητής Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Άρτας, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Τοπι-

κού Συμβουλίου της Κοινότητας Φωτεινιωτών, ο Αντιπρόεδρος Έφεδρων Αξιωματικών Στρατού
Ν. Άρτας, Εκπρόσωπος της Αδελφότητας των Σελλαδιτών, η Πρόεδρος Συλλόγου Απανταχού
Φωτεινιωτών, ο Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Φωτεινού, και πολλοί κάτοικοι του χωριού και
της γύρω περιοχής.
Τελέστηκε επιμνημόσυνη Δέηση ,  εκφωνήθηκε
πανηγυρικός λόγος από την Κασσελούρη Ανα-
στασία  του Σταύρου ( σελ 2) και ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους
όλων των Αρχών και των φορέων που παρευ-
ρέθηκαν, Προσκλητήριο νεκρών, Ενός λεπτού
σιγή, και ο Εθνικός Ύμνος.

Ολοι παρακολού-
θησαν ένα σύντο-
μο Πρόγραμμα
Παραδοσιακών
Χορών από το Χορευτικό Συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου
«Πυρσός» Σελλάδων και η εκδήλωσή ολοκληρώθηκε με μια λιτή
Δεξίωση μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο. 
Στην εκδήλωση σημαντική ήταν η βοήθεια  των Συλλόγων Απα-
νταχού Φωτεινιωτών και Γυναικών Φωτεινού.

Αναστασία Στ.
Κασσελούρη

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ

Πέρασαν ηδη 4 χρόνια απο την παράδοση του κτιρίου που θα
στεγάσει, το Λαογραφικό Μουσείο Φωτεινού Ν. Σκουφά. Προ-

βληματίζονται όλοι για τους
λόγους  καθυστέρησης λει-
τουργίας του Μουσείου και
αναρωτιούνται γιατί ξοδεύτη-
καν τόσα χρήματα για ένα τόσο
πανέμορφο κτίριο και στέκει
άδειο. 
Οι εμπλεκόμενοι φορείς οφεί-
λουν απαντήσεις.

Συνέχεια στη  σελ. 3 

Η εκδρομή του Φωτεινoύ στη Βασιλίτσα
Για πρώτη φορά οι Φωτεινιώτες, με εξαιρετικό καιρό και μικρό

κόστος μετακίνησης, ταξίδεψαν στη Βασιλίτσα Γρεβενών.
Η διαδρομή ήταν ευχάριστη και ο προορισμός εκπληκτικός.
(Παρ. σελίδα 4)

Με 160 €,  4 μέρες στην 
Κωνσταντινούπολη

Με το ‘Χουλιάρας Τουρς’ και με απόφαση του Δ/Σ του Συλλό-
γου των Απανταχού Φωτεινιωτών θα πραγματοποιηθεί 4ήμερη
εκδρομή, 18-21 Ιουλίου,  στην  πόλη των 18 εκατ. κατοίκων
σήμερα, αρχαία
Τροία και έπειτα
Βυζάντιο, αυτή που
ενώνει Ανατολή και
Δύση, που έχει
στην αγκαλιά της
τα μεγάλα σύμβολα
του Ελληνισμού και
της Χριστιανοσύνης,
την Αγιά Σοφιά και
το Πατριαρχείο, την
Κωνσταντινούπολη.
Την Κων/πολη των
θρύλων. Με τον Κων/νο και τον Σουλεϊμάν.
Η τιμή των 160 € ισχύει για πάνω από 45 άτομα. Διαφορετικά
θα ανέβει, είναι δε επιδοτούμενη. Απαραίτητα πρέπει να έχου-
με καινούρια ταυτότητα ή διαβατήριο.
Τηλεφωνείστε μέχρι 10 Απριλίου στον Αλέξανδρο Φελέκη στα
τηλέφωνα 6986119264 και 2681550014.   

Εθελοντισμός - Προσφορά 
Η ύπαρξη του Συλλόγου Απανταχού Φωτεινιωτών , οι δράσεις του
Συλλόγου , η έκδοση της εφημερίδας που είναι αναπόσπαστο κομμάτι
του , δίνει τη δυνατότητα σε εμάς που ζούμε μακριά από το χωριό  να
έχουμε ενημέρωση για κάθετί που διαδραματίζεται τον τόπο μας.
Η συνεργασία και η προσφορά προς το Σύλλογο πρέπει να

είναι εθελοντική και με διάθεση χρόνου , κόπου ,  κατάθεση
ψυχής και πάνω από όλα αφιλοκερδώς.
Για αυτό και εμείς κάναμε την σύνταξη , την επιμέλεια και την ηλε-
κτρονική στοιχειοθεσία του φύλλου 82(Νοε-Δεκ), και του παρόντος
83(ιαν-Φεβ), με τη διάθεση να υποστηρίξουμε το Σύλλογο στήν έκδο-
ση της εφημερίδας. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αν αποφασίσει
ο Σύλλογος ότι θέλει την υποστήριξή μας. 

Κασσελούρη Στ. Αναστασία 
Καραθάνος Ηλ. Χρήστος



02 Φωτεινό

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

Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Κ
Λάμπρος - 6906989313
Αντ/δρος: Κατσιούλης Α. Ευριπί-
δης -6983403298
Γ.Γραμ/τέας: Τριαντάφυλλος
Ευάγγελος -2681023937
Ταμίας: Κασσελούρης Στ. Νίκος
-6947566284
Μέλη: Φελέκης Ν. Αλέξανδρος
-6986119264 και Οικονόμου
Ηλίας  -2681065960

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

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α

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

Καλαμπόκης Παναγιώτης:
2681026970(απόγευμα)

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

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

87329
7. Αντιδήμαρχοι

α.Βαβέτση Ροζίνα ( Πέτα ):
2681360428

β. Σερβετάς
Θεόδωρος(Πέτα):2681360428  

γ. Ράγγος Κων/νος ( Αρά-
χθου): 2681362305

δ. Μπουραντάς Ευάγγελος(
Κομπότι):2681360312

8.Ταξί Κομποτίου :
6944804019 

9. Φαρμακείο Κομποτίου :
26810 65202(Γιαννούλης)

10. Φαρμακείο Κομποτίου :
26810 65402(Σιλιώνης)

Γ.ΑΡΤΑ 
1. Νοσοκομείο: 26813 61444

– ( Τηλ. Κέντρο) 26813
61139(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(Διευθυ-
ντής)  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(Εκδοτή-
ρια)

Ιαν - Φεβρ  2013

Σεβασμιότατε,  Πολιτικοί  άρχοντες,   κύριε Δήμαρχε,   Πρόεδρε του τοπικού Συμβουλίου
Κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι
Αγαπητοί μας συγχωριανοί
Είμαστε σήμερα εδώ μετά από 70 ολόκληρα χρόνια από την 3η Μαρτίου του 1943 για να καταθέσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής σε
πέντε δικούς μας ανθρώπους. Πέντε ιδεολόγους, οραματιστές και ήρωες που γέννησε τούτος ο τόπος   που πίστεψαν και υποστήριξαν
με όλη τη δύναμη της ψυχής τους μια ιδέα. Μια ιδέα που για να αποκτήσει υπόσταση και να υλοποιηθεί το  όραμα της  «ελευθερίας»,
το τίμημα ήταν υψηλό και το πλήρωσαν στο ακέραιο προσφέροντας ότι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους τη ζωή. Το γεγονός αυτό
σφράγισε την ιστορία του χωριού μας, την ιστορία που δεν τη  διδάσκουν με λεπτομέρειες στα σχολεία μας,  δεν ακούμε από τους
ακαδημαϊκούς  αλλά και δεν βλέπουμε στα ΜΜΕ.
Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το αίμα αυτών  των πέντε δικών μας ανθρώπων :
Του Νικολάου Πανέτα του  Μιχαήλ
Του Γεωργίου Καραθάνου του Αθανασίου.
Του Θωμά Πανέτα του Νικολάου.
Του Δημήτρη Σιάκα του  Ιωάννη , και 
Της Τριάδας  Κασσελούρη του Γεωργίου.
Ήταν μια στάλα στο ποτάμι αίματος που χύθηκε για την Ελευθερία του τόπου μας. Θα ήταν όμως μεγάλο ατόπημα η απομόνωση του ιστορικού αυτού γεγονότος .Πρέπει απλά και
δίκαια να αποδώσουμε την τιμή που αρμόζει στους πρωταγωνιστές  του.
Β΄ παγκόσμιος  πόλεμος 
Ο μεγαλύτερος πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας . Άρχισε το 1939 και τελείωσε το 1945. Ξεκίνησε από την Ευρώπη όπως  όλες οι μεγάλες συγκρούσεις  των τελευταίων χρό-
νων. Οι λόγοι είναι ευνόητοι . Τα μεγάλα ευρωπαϊκά  κράτη  συγκέντρωσαν στα χέρια τους το σύνολο σχεδόν της οικονομικής και πολιτικής δύναμης  και αυτό οδήγησε στις
συγκρούσεις  των λαών .
Η χρονική περίοδος 1941-1944 για την Ελλάδα ήταν περίοδος κατοχής  των Ιταλικών , Γερμανικών και Βουλγαρικών  στρατευμάτων .  

Ο λαός σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα  δημιούργησε τα πρώτα ένοπλα τμήματα για να αντισταθεί στους εισβολείς. Το αντιστασιακό  πνεύμα των Ελλήνων, η έμφυτη αγάπη στην
Ελευθερία, το ανυπότακτο πνεύμα οδήγησαν στην σύσταση  των απελευθερωτικών οργανώσεων. (ΕΑΜ, ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ,           ,                , ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Έβραζε λοιπόν το αίμα των Ελλήνων και από παντού αναπηδούσαν οι αντιστασιακοί . Θέριευε μέσα τους η ανάγκη για την Ελευθερία και ο τόπος ετούτος γέννησε Ελεύθερους
ανθρώπους , που το αίμα κυλάει ζεστό στις φλέβες  και με μυαλό που δεν υποτάσσεται. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που γίναν κομμάτι της Αντίστασης.
Οι κατακτητές ήρθαν και στρατοπεύδευσαν μια ανάσα  δρόμο από το χωριό μας, στο Κομπότι . Είναι  το κατάλληλο μέρος για να οργανώνουν  τις επιθέσεις τους κατά των ανταρτών
που δρουν στο Ραδοβίζι. 
Στα τέλη του Φλεβάρη του ΄43  οι Ιταλοί επιχείρησαν δυο καταδιώξεις εναντίον των ανταρτών του Ραδοβιζίου και υπέστησαν δυο μεγάλες ήττες στη Σκουληκαριά και στο Κλειδί.
Στην επιστροφή τους προς το Κομπότι δέχθηκαν την επίθεση των ανταρτών στο Δημαριό.  Καταδιώχθηκαν μέχρι την Παλιοκούλια στα σύνορα του Φωτεινού με το Κομπότι . Δεν
ήταν η καλύτερη επιλογή τους γιατί εγκλωβίστηκαν στο Διπόταμο ένα βήμα από το στρατόπεδό τους . Γύρισαν στο Κομπότι με μεγάλες απώλειες σε υλικά αλλά και ανθρώπινο δυνα-
μικό
Αυτό τους εξόργισε. 
Τόσο το αποτέλεσμα των επιθέσεων αλλά και το ότι το χωριό λόγω θέσης δημιουργεί συνθήκες κάλυψης των ανταρτών αλλά και ελέγχου όλης της γύρω περιοχής ενισχύει τη σκέψη
των Ιταλών ότι κάπου κοντά στο Φωτεινό υπάρχουν λημέρια ανταρτών που εφοδιάζονται από τους κατοίκους του χωριού .Οργανώνουν άμεσα σχέδιο ελέγχου.
Αιφνιδιαστικά λοιπόν τα ξημερώματα, στις   3 Μαρτίου  του 1943, ημέρα Παρασκευή , οι Ιταλοί μπαίνουν στο χωριό. Περικυκλώνουν όλα τα υψώματα και τα σοκάκια του χωριού για
να μην μπορεί να ξεφύγει κανείς. Εκατοντάδες ήταν ,λένε όσοι διηγούνται αυτά τα γεγονότα , και όρμησαν στα σπίτια , στους στάβλους, στους αχυρώνες. Άρπαξαν  άντρες , γυναί-
κες και παιδιά και τους οδήγησαν  στο ύψωμα των Αγίων Αποστόλων. Με στραμμένες τις κάννες  των πυροβόλων όπλων προς τους κατοίκους του χωριού  και τους  όλμους στημέ-
νους για πιθανή επίθεση ανταρτών σκόρπησαν τον φόβο και τον τρόμο.
Ταυτόχρονα γινόταν έρευνες σε όλο το χωριό για ενοχοποιητικά στοιχεία και ανακαλύφθηκαν καταφύγια με σοδειές και ρουχισμό. Ένα τέτοιο καταφύγιοανακάλυψαν στα Παλιόκηπα-
σε ιδιοκτησία του Θωμά Πανέτα του Νικολάου. Δυο στρατιωτικά κιβώτια και ένα στρατιωτικό τηλέφωνο βρέθηκαν κρυμμένα στον αχυρώνα του. Τα ευρήματα αυτά τον κατέστησαν
ένοχο και συνεργάτη των ανταρτών  αλλά και ενίσχυσε τις υποψίες των Ιταλών για  την ύπαρξη ομάδας ανταρτών στο Φωτεινό. 
Οι έρευνες των Ιταλών γίνονται πιο σχολαστικές  και ενοχοποίησαν τον Νικόλαο Πανέτα του Μιχαήλ και τον Γεώργιο Καραθάνο του Αθανασίου και αφού τους μετέφεραν σε ένα ακα-
τοίκητο  σπίτι στο κέντρο του χωριού τους βασάνισαν απάνθρωπα. Οι κραυγές  τους από τα βασανιστήρια και ο ήχος από τα χτυπήματα έφταναν μέχρι το σημείο που βρισκόταν
συγκεντρωμένοι οι κάτοικοι του χωριού στο ύψωμα. Ο φόβος και ο πανικός τους έγινε ακόμα μεγαλύτερος μη γνωρίζοντας και τη δική τους τύχη.
Ο παπα-Μάρκος και ο δάσκαλος Δημήτριος Μάλλιος ανακρίθηκαν από τους πρώτους αλλά με πολύ έξυπνο τρόπο απέφυγαν να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία .Προσπάθησαν να
τους πείσουν ότι δεν υπάρχουν αντάρτες στο χωριό χωρίς να λυγήσουν ακόμα και μπροστά στην απειλή της κρεμάλας που στήθηκε.
Εκείνο το ξημέρωμα οι Ιταλοί ανέβηκαν στο χωριό φέρνοντας μαζί τους και την 38χρονη συγχωριανή μας Τριάδα Κασσελούρη  γνωστή ως Γιώργαινα του Βαγγέλη. Μάνα τεσσάρων

παιδιών και έγκυο στον τέταρτο μήνα.Είχε κατέβει από μέρες στο Κομπότι να δει τον άντρα της που δούλευε ως βοσκόςκαι να φέρει τρόφιμα στα ανήλικα παιδιά της.. Δυο μερόνυχτα
την βασάνιζαν φριχτά στην στρατιωτική αστυνομία ,λένε Κομποταίοι που άκουγαν τις φωνές της από τα βασανιστήρια.  Και συνέχισαν να την βασανίζουν και να την σέρνουν στα
σοκάκια του χωριού περιμένοντας να μάθουν κάτι , κάτι που ίσως τους είπε  για να γλυτώσει τα βασανιστήρια και αποδείχθηκε ψέμα. Ο φόβος σε οδηγεί στο ψέμα , στη μισή αλήθεια
και στον παραλογισμό. Το μαρτύριό της τελείωσε στο σημείο όπου και εκτελέστηκε από τους Ιταλούς , στην περιοχή του χωριού «Πύργος» .  Ήταν η δική μας Τριάδα και ήταν πια
μια ηρωίδα.
Η βία που άσκησαν οι Ιταλοί δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, έτσι πήραν περίπου 60  άντρες μαζί τους στο Κομπότι και τους έκλεισαν στο καφενείο κοντά στην κεντρική πλατεία.Τους
ανέκριναν έναν – έναν  στο για 2 μερόνυχτα, νηστικούς, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ακόμα και οι νεότεροι  σε ηλικία που ανακρίθηκαν  δεν έδωσαν κανένα στοιχείο.   
Τον Γιώργο Καραθάνο , τον Θωμά Πανέτα και τον Νίκο Πανέτα τους  ξεχώρισαν  από τους άλλους μιας και τα στοιχεία ήταν ενοχοποιητικά για αυτούς. Όπως και  τον Δημήτρη Σιάκα
, πατέρα εννέα παιδιών,  όταν  κάποιος  βεβαίωσε ότι  τον είδε ανάμεσα στους αντάρτες στην συμπλοκή  που έγινε στην Παλιοκούλια.  . Τα βασανιστήρια  για 7 μέρες ήταν και για
εκείνον σκληρά, αλλά μάταια , δεν κατάφεραν να του πάρουν κουβέντα. Έτσι ,σε μια εξόρμηση που έκαναν στο Βάλτο   τον σκότωσαν στη Βαλμάδα .Ήταν  48 χρονών. Άταφη έμεινε
η σορός του για δυο μήνες και μετά μεταφέρθηκε και θάφτηκε στο Φωτεινό.
Οι περισσότεροι αντάρτες εκείνη τη νύχτα της 3ης Μάρτη  του ΄43 σύμφωνα με μαρτυρίες κοιμόταν στα σπίτια τους. Οι ήττες των Ιταλών ίσως , η ανάγκη για ανεφοδιασμό και
ξεκούραση από τις τελευταίες συμπλοκές,  τους βρήκε στα κρεβάτια τους την ώρα του αιφνιδιασμού. Μόνο δυο κατάφεραν να ξεφύγουν, Ο Ηλίας Κασσελούρης του Δημητρίου και ο
Θωμάς Κασσελούρης του Ιωάννη .Αυτοί ειδοποίησαν τους άλλους αντάρτες και περίπου 200 στον αριθμό συγκεντρώθηκαν γύρω από το Κομπότι για να απεγκλωβίσουν τους συγχω-
ριανούς μας  χωρίς όμως αποτέλεσμα μιας και οι Ιταλοί ήταν πολυάριθμοι και καλά οργανωμένοι για μια επίθεσή των ανταρτών. 
Την τρίτη μέρα  τους μετέφεραν στην Άρτα ,σε ένα κτίριο δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας.
Δυό βδομάδες  μετά , στις 17 Μαρτίου του 1943 αργά το βράδυ αφέθηκαν ελεύθεροι. Η είδηση της αποφυλάκισης έφτασε γρήγορα στο χωριό αλλά η χαρά και ο ενθουσιασμός δεν
κράτησε πολύ. Το γεγονός  ότι ο Θωμάς  ετών 41 εκτελέστηκε στις Κερκιζάτες , ο Νίκος ετών 25 στους Κωστακιούς και ο Γεώργιος ετών 35  στην Φιλιππιάδα, βύθισε όλο το χωριό
στο πένθος . 
Ίσως  ο ρους  της ιστορίας άλλαζε αν έφτανε όπως λένε το προηγούμενο βράδυ της 3ης Μαρτίου  στα χέρια του παπά Μάρκου ένα  σημείωμα που έδωσε ένας  Ιταλός σε κάποιο
συγχωριανό μας . Ένα σημείωμα που ειδοποιούσε για την εισβολή των Ιταλών στο χωριό.  Έτσι ήθελε να γραφτεί λοιπόν η ιστορία.
Έχει αποδειχθεί  ιστορικά πως όσοι υποτιμούν την ανθρώπινη ψυχή και την δύναμή της , όσοι θεωρούν πως μπορούν να αλλάξουν βασικές ανθρώπινες ιδιότητες , ειδικά ενός λαού
που έχει στα βάθη της ιστορίας ταυτιστεί με την επανάσταση και την αποτίναξη κάθε ζυγού, όσοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να μεταβάλλουν τους λαούς σε δούλους και
υποτελείς , θα έρθει η στιγμή κάποτε να μετανοήσουν για την έπαρση και την αλαζονεία τους.
Με αφορμή αυτή την επέτειο και με τη βοήθεια της ιστορικής μας μνήμης και συνείδησης Ας επαναπροσδιορίσουμε  το παρόν μας. Έχουμε απόλυτη ανάγκη από τα ηθικά και ιδεολο-
γικά στηρίγματα που μας άφησαν παρακαταθήκη οι αγωνιστές του ιστορικού μας παρελθόντος.
Έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε στην κινητήρια δύναμη της ψυχής μας , στην ιστορικά επιβεβαιωμένη γενναιότητά μας, να κάνουμε υπερβάσεις ως Έθνος και να αναγεννηθούμε από
τις στάχτες μας.
Γεννηθήκαμε σε αυτόν τον Ευλογημένο τόπο , γαλουχηθήκαμε   με υψηλές αρχές και ιδανικά , κουβαλάμε βαριά κληρονομιά όσο και το τίμημα μιας ανθρώπινης ζωής.
Η θυσία των πέντε συντοπιτών μας στο βωμό του αγώνα για την ελευθερία παραμένει ζωντανή και οι μνήμες διατηρούνται ανεξίτηλες και τα μηνύματα που εκπέμπει διαχρονικά .  Η
εκτέλεση και  η αντιστασιακή δράση των Φωτεινιωτών κατέχουν βαρύνουσα και σημαντική θέση στην Ιστορία του χωριού. Η δική μας υποχρέωση απέναντι στη θυσία τους είναι να
διαφυλάξουμε τα πανανθρώπινα ιδανικά τους,  τα υπερασπιστούμε και να τα κάνουμε πράξη με τις επιλογές μας μεταγγίζοντάς τα, ανόθευτα στα παιδιά μας.
Αξίζουν κάθε τιμής οι ήρωές μας , που μας προσέφεραν έτοιμο το ιδεολογικό οπλοστάσιο και μια λεύτερη γη. 

Τιμή στους πεσόντες  , 
Τιμή στους δικούς μας ήρωες 

Τριάδα   ,   Δημήτρη   ,   Θωμά    ,    Γεώργιο   και Νίκο. 
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Ηλίας Οικονόμου - Κομπότι
Τηλ. 26810.65960 

Τηλ: 26810-
65721

6974432293

Λειτουργεί Νέο Οδοντιατρείο

Antonis Siakas
Hair Stylist

Λ. Παπάγου & Παιανίας 11
Ζωγράφου

Τηλ. 210.7754198
Κιν. 6974.071434

Αγ. Νικόλαος
Κομπότι

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

6983012318

Αργοπεθαίνει το Λαογραφικό Μουσείο Πέτα
Αφημένο στην τύχη του από τους αρμόδιους, αργοπεθαίνει ο
φύλακας ιστορίας 8.000 χρόνων της περιοχής.
Από το 2007 που το  έστησε με την τρίτη προσπάθεια και
κόπο χρόνων ο συνταξιούχος ΤΕΒΕ, με εργαστήριο δερματίνων
ειδών στην Άρτα και λάτρης της ιιστορίας  Θεόδωρος Φώτης
(Λάκης), κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να το αξιοποιήσει ικανοποι-
ητικά και να του δώσει διάρκεια στο χρόνο.
«Χρειαζόμαστε να μπουν οι ειδικοί- αρχιτέκτονες και μουσειο-
λόγοι,  να το  ζωντανέψουν», μας είπε η Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Πέτα κ. Ευαγγελία Φώτη, κόρη του Λάκη:
«Χρειάζεται να γίνει συστηματική συντήρηση των πολύτιμων
μνημείων της κλειστής κοινωνίας με τη μερική εξειδίκευση από
ειδικό. Τα εκθέματα κινδυνεύουν. Πρέπει να καταγραφούν
ένα-ένα  τα πολύτιμα εκθέματα και να διατίθενται ηλεκτρονικά,
με φωτογραφία και αναλυτική περιγραφή  σε κάθε ερευνητή,
μέσα από το διαδίκτυο. Να μπουν κάμερες  και συστήματα
συναγερμού. Να διώξουμε την υγρασία. Να φτιάξουμε video με
την προβολή της τοπικής  ιστορίας και του τρόπου διαβίωσης
μιας εποχής που έφυγε ανεπίστρεπτα. Να προσλάβουμε ειδικό
ξεναγό.  Το κόστος της φροντίδας αυτής ξεπερνά  τις 50.000 €
και είναι έξω από τις μικρές δυνατότητες του ταμείου μας.
Όλοι μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια με ένα μικρό εισι-
τήριο. Υπάρχουν προγράμματα στήριξης Μουσείων» Και κατέ-
ληξε η κ. Φώτη: « Η ιστορία μας και το Πέτα είναι σίγουρα
ισχυρά κίνητρα να δραστηριοποιηθούμε».
« Έχω του 1870 δυο γαλλικά όπλα» μας είπε με περηφάνια η
‘ψυχή’ του Λαογραφικού Μουσείου Πέτα, ο Λάκης: «ένα  γκρα
που τον αγόρασα 5.000 και ένα πιστόλι που το βρήκα σε σκου-
πιδοτενεκέ στη Άρτα. Έχω τη φουστανέλα του παππού μου
από το 1903 και γράφει το όνομά του στις βουζέτες. Έχω το
πρωτότυπο αγοραπωλησίας κτήματος του 1870 Μωαμεθανού
σε Έλληνα στη περιοχή μας».
Φαίνεται ότι οι αρμόδιοι  αξίζει  να σκύψουν στο πρόβλημα του
Λαογραφικού Μουσείου του Πέτα.   

3 χρόνια και 8 μήνες έρημο το Μουσείο Φωτεινού:

Γιατί κ. Δήμαρχε;
Κοντά 4 χρόνια οι Φωτεινιώτες έβλεπαν 370.000 €, σε ένα
καλοκαμωμένο κτήριο να μένουν άχρηστες. Οι πιέσεις σε κάθε
κατεύθυνση δεν είχαν αποτέλεσμα. Μέχρι που στο τέλος Γενά-
ρη  η αναμενόμενη ‘βοήθεια’ από τον Δήμαρχο κ. Γιαννούλη
αποδείχτηκε ‘άνθρακας’.
Με πυρετώδεις ρυθμούς και οι 3 εμπλεκόμενοι φορείς στην
υλοποίηση του έργου του LEADER, μέσω της ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ  «Μου-
σείο αγροτικής,  λαογραφικής  και πολιτιστικής κληρονομιάς-
κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Φωτεινό Άρτας», η
ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ- χορηγούσα- ο Δήμος Ν. Σκουφά- υλοποίησης και ο
Σύλλογος των Απανταχού Φωτεινιωτών - φορέας λειτουργίας,
βάλθηκαν να καλύψουν τον χαμένο χρόνο.
Γιατί να χαθεί αυτός ο χρόνος; Κατά τον κ. Άρμπυρο, τωρινό
δ/ντή της Εταιρείας για την Ανάπτυξη του Αμβρακικού «το
έργο με την περάτωσή του έπρεπε να είναι λειτουργικό για το
κοινό». Τι έφταιξε;
Και οι τρεις φορείς μοιράζονται την ευθύνη, νομική και άλλη.
Η ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ γιατί δεν τράβηξε το αυτί από 4/2009 που παρέ-
λαβε το κτήριο από τον τότε Δήμο Κομποτίου. Ο Δήμος Ν.
Σκουφά γιατί δεν ενημέρωσε επίσημα τον φορέα λειτουργίας
για την περάτωση των εργασιών. Και ο Σύλλογος φέρνει ακέ-
ραια την ηθική ευθύνη γιατί δεν πίστεψε στις δυνάμεις του που
του αναγνώριζε το Leader και δεν πίεσε καταστάσεις.
Πώς δικαιολογήθηκαν οι φορείς; Η ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ δια του κ.
Άρμπυρου « Δεν υπέγραψα τη σύμβαση το 2006». Ο Δήμαρ-
χος κ. Γιαννούλης είπε ότι δεν ήξερε ότι υπάρχουν εκθέματα
στο φορέα λειτουργίας και περίμενε πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης από ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ ή αλλού και ο  Σύλλογος δια στόματος των
πρωτεργατών κ. Κων/νου Πανέτα και Ηλία Οικονόμου και του
νυν Προέδρου κ. Λάμπρου Τριαντάφυλλου « δεν ξέραμε για
την αποπεράτωση  και δεν έχουμε ευθύνη».
«12.000€ και περισσότερα βάλαμε στον προϋπολογισμό του
‘13’ και θα συστήσουμε επιτροπή παρακολούθησης των εργα-
σιών» μας είπε ο κ. Γιαννούλης.
Με επιστημονικό προσωπικό- αρχιτέκτονες και μουσειολόγους
και σκηνοθέτες-   έτοιμο να εργαστεί απαντά το Δ/Σ του Συλ-
λόγου και εβδομαδιαίες συσκέψεις της συσταθείσης Επιτροπής.
Λεζάντες
1. Ο Δήμαρχος κ. Στάθης  Γιαννούλης: ήταν πρόβλημα τα
εκθέματα και η χρηματοδότηση.
2. Ο Πρόεδρος κ. Λάμπρος Τριαντάφυλλος: δεν ξέραμε.  

Α.Φ.
H απορία του κ. Γιαννούλη

Τον επισκέφτηκα στην Αντιδημαρχία Ν. Σκουφά στο Κομπότι,
Παρασκευή 25/1, μετά τις 12μ.μ με προειδοποίηση στα γρα-
φεία για το θέμα του Μουσείου Φωτεινού. Ακολούθησε ο
παρακάτω διάλογος μεταξύ των άλλων (υπάρχουν ηχητικά
ντοκουμέντα):
Δημ/φος:  Είστε κ. Δήμαρχε φορέας που εμπλέκεστε στο κτί-
ριο του Μουσείου Φωτεινού;
Δήμαρχος: Ναι είμαι.
Δημ/φος: Σαν τέτοιος φορέας τι σκοπεύετε να κάνετε με το

κτίριο. Πέρασαν οκτώ χρόνια από τη θεμελίωσή του. Ο κόσμος
αναρωτιέται αν θα το γκρεμίσετε ή θα το αξιοποιήσετε και
πώς; 
Δήμαρχος: Να το γκρεμίσουμε; Ποιος τα λέει αυτά; Το Μου-

σείο είναι περιουσία του Δήμου και άμεσα θα βάλουμε έπιπλα
και θα βάλουμε μέσα τον Πρόεδρο και εν καιρώ θα το λειτουρ-
γήσουμε.
Δημ/φος: Από το Δήμο έμαθα ότι δεν παίρνετε χρήματα από
πουθενά.
Δήμαρχος: Ποιον Δήμο; Εγώ είμαι ο Δήμος. Κι αυτά που

δημοσιεύετε δεν είναι σωστά.
Δημ/φος: Ποια; Να τα πείτε.

Δήμαρχος: Δεν ασχολούμαι. Γράφετε ότι λέει ο καθένας. Κι
εγώ άμα πω ότι ο κ. Φελέκης είναι κλέφτης θα το δημοσιεύσε-
τε;
Δημ/φος: Ναι πρωτοσέλιδο.

ΟΥΡΑΝΟΦΩΤΟ
Xαίρε, γαλάζιε ουρανέ
Χαίρε γαλάζιε ουρανέ, σκέπη
του κόσμου θεία,
Χαίρε παράδεισε νοητέ, Παρ-
θένα Παναγία.
Χαίρε λουλούδι τ’ ουρανού,
χαίρε της γης ελπίδα.
Χαίρε αγάπη του πιστού, φως
μεσ’ στην καταιγίδα.

Χαίρε πνοή θείας χαράς, της
αρετής τ’ αστέρι.
Άγγελε, χαίρε που πετάς σ’
όλα της γης τα μέρη.
Χαίρε δροσιά και χρυσαυγή
του κάθε πονεμένου,
χαίρε αγάπης ζεστασιά του
περιφρονημένου.

Χαίρε του άστεγου πλατειά
σκέπη και προστασία.
Στου πόνου φέρνεις την
φωτιά την θεία ευλογία.
Χαίρε του πλάστη αγκαλιά,
χαίρε του κόσμου μάνα,
της σωτηρίας η γλυκειά χρυ-
σόλαλη καμπάνα.

Χαίρε, που έχεις την ψυχή
αγγελοκαμωμένη.
Σ’ έχει με φως και αρετή ο
Πλάστης πια πλασμένη.
Χαίρε, που κράτησες Εσύ
μέσα Σου τον Θεό μας
κι έγινες δεύτερη πνοή μεσ’
στον ανασαμό μας.

Χαίρε Μητέρα του Θεού,
έμψυχος πια ναός του,
που στην ψυχή κάθε πιστού
δίνεις το θείο φως του.
Χαίρε γλυκειά παρηγοριά, της
Άννας θυγατέρα.
Η αίγλη σου λαμποκοπά διά-
χυτη στον αέρα.

Χαίρε π’ αλάφρωσες ζεστά
τους αναστεναγμούς μας,
που γλύκανες μεσ’ στην ζωή
τις πίκρες, τους καϋμούς μας.
Χαίρε ηλιόφωτη κυρά, βασί-
λισσα τ’ ανέμου.
Την άδολή σου την καρδιά
στα στήθη χάρισέ μου.

Χαίρε, ζωής αναλαμπή όμορ-
φης, αιωνίας.
Χαίρε αγάπη θεϊκή, η δότρα
της υγείας.
Χαίρε του πλάστη αγκαλιά
άπειρη και φλογάτη,
χαίρε στου πόνου την φωτιά
χρυσοβροχή δροσάτη.
(συνεχίζεται)

«Αγωνίστρια»

Εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο που θα λειτουργήσει το Μουσείο και θα

βάλει γερές βάσεις για το μέλλον του βγάζουν οι Απανταχού
Φωτεινιώτες τη Δευτέρα του Πάσχα, 11.00 – 12.00 μετά τον
εκκλησιασμό, στο Σχολείο.
Πάντα είχαμε γερή παρουσία στις Γενικές Συνελεύσεις. Πάντα
εκλέγαμε Δ/Σ και δεν το διορίζαμε. Μόνο ένα Δ/Σ με εντολή
50 μελών εγγυάται την άριστη λειτουργία του φορέα που
LEADER και ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ του εμπιστεύθηκαν φύλακα της παρά-
δοσης 370.000 €. 
Ξεφεύγοντας από αγκυλώσεις του παρελθόντος, βλέποντας
στο σύγχρονο τρόπο άσκησης της πολιτιστικής αρχής και ατε-
νίζοντας με αισιοδοξία μπροστά, στο μέγα θέμα της λειτουρ-
γίας ενός Μουσείου, εμείς μπορούμε να δώσουμε λύση που
άλλοι φορείς διαπιστωμένα δεν μπορούν.

Α.Φ.
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Φωτεινό
Παραδοσιακό Καφενείο στο

Κώστας Χρ. Κασσελούρης

Τηλ.6949845185

Πίτα με φόντο το Μουσείο
Την πίτα του ‘13’ έκοψε και ο Σύλλογος των Απανταχού
Φωτεινιωτών, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, μετά τον εκκλησια-
σμό, στο σχολείο, με πολλούς φωτεινιώτες και  με τις ευλογίες
του παπαγιάννη,  του ιερέα του Φωτεινού.  Από τον Δήμο Ν.
Σκουφά παρέστη η νέα Αντιδήμαρχος Κομποτίου κ. Θεοδώρα
Μαλλιγιάννη που ευχήθηκε σ’ όλους τους Φωτεινιώτες και τους
δημότες  χρόνια πολλά για το νέο έτος και διαβεβαίωσε ότι σ’
όλα τα προβλήματα θα είναι δίπλα μας. Ευχές και από της ηγε-
σία του Φωτεινού: τον Πρόεδρο κ. Χάρη Μαλτέζο, την Πρόε-
δρο Γυναικών κ. Ιωάννα Τριανταφύλλου και τον Πρόεδρο των

‘Απανταχού’ κ. Λάμπρο Τριαντάφυλλο. Το φλουρί έτυχε στην
Θεοδώρα Φελέκη που από τα 50€ χάρισε τα 20 στον Σύλλογο.
Η εκδήλωση έκλεισε με προφορική  ανακοίνωση του Δ/Σ του
Συλλόγου για το Μουσείο Φωτεινού. Με αυτή το Δ/Σ καλούσε
τα μέλη του και τους Φωτεινιώτες να συσπειρωθούν όλοι στη
προσπάθεια που ξεκινάει άμεσα να μπουν εκθέματα στο Μου-
σείο και να λειτουργήσει. Αίσθηση έκανε η δημόσια συγνώμη
του μέλους του Δ/Σ κ. Αλέξανδρου Φελέκη για την ευθύνη του
ίδιου  για την  αδικαιολόγητη αδράνειά του τα τρία χρόνια και
τους οκτώ μήνες  στο θέμα αυτό.    

Συγχαρητήρια στον Σύλλογο Απανταχού 
Φωτεινιωτών

Για άλλη μια φορά ο Σύλλογος  των Απανταχού Φωτεινιωτών
στα πλαίσια της ψυχαγωγίας και  διασκέδασης οργάνωσε με
εξαιρετικό τρόπο εκδρομή στο χιονοδρομικό  Κέντρο  Βασιλί-
τσας του Νομού Γρεβενών . Πάρα πολλοί ήταν αυτοί που συμ-
μετείχαν σε αυτό το ωραίο και γεμάτο ευχάριστες εμπειρίες

ταξίδι.  Όλοι επιστρέψαμε πίσω με πολύ   έντονα  συναισθήμα-
τα  χαράς και την επιθυμία να οργανωθεί γρήγορα και άλλη
εκδρομή   με νέο  προορισμό.
Επίσης να συγχαρώ τα μέλη του Δ.Σ   που συνεχίζουν να κρα-
τούν σε δράση το Σύλλογο. Και φέτος τήρησαν το έθιμο της
Κοπής της Βασιλόπιτας . Προσέφεραν   εδέσματα  και  αναψυ-
κτικά   σε όλους τους συγχωριανούς που ήταν  εκεί, στηρίζο-
ντας την προσπάθειά τους. Εύχομαι με την ίδια διάθεση να
συνεχίσουν  τις δράσεις τους.

Θεοδώρα Στ. Κασσελούρη 

Το φωτεινό πήγε Βασιλίτσα
Την Κυριακή  10 Φεβρουαρίου, πρωί - πρωί, καμιά εικοσαριά κοντοχωριανοί από το Φωτεινό
ξεκινήσαμε για μια ημερήσια εκδρομή στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, κοντά στα Γρε-
βενά. Η παρέα μας μεγάλωσε σταδιακά καθώς μαζί μας ενώθηκαν και Φωτεινιώτες που μένουν
αλλού, στο Κομπότι, την Άρτα, την Θεσσαλονίκη. Έτσι μικροί και μεγάλοι, ξεκινήσαμε με συν-
νεφιά κι ομίχλη, αλλά σταδιακά ο καιρός άνοιξε κι ο ήλιος νίκησε την καταχνιά, οπότε απολαύ-
σαμε όλοι μια υπέροχη φωτεινή χειμωνιάτικη μέρα. 
Ευγενικοί χορηγοί της
εκδρομής μας ήταν: το
Ταξιδιωτικό γραφείο
Χουλιάρας Tours, που
μας μετέφερε στον προ-
ορισμό μας, αλλά και το
φροντιστήριο Αγγλικών
της κας Μαρίας Τζουβά-
ρα έναντι της πυροσβε-
στικής, το Μικροβιολογι-
κό Εραστήριο της κας
Χαρούλας Σοκολάκη, ο
ιατρός ΩΡΙΛΑ κος Γεώρ-
γιος Γεωργούλας, το
Οδοντιατρείο της κας
Παναγιώτα Γεωργούλα
στο Μονοπλιό, το Φαρ-
μακείο του κου Κων/νου
Γεωργούλα στους Αγ.
Αναργύρους, η κα Ανα-
στασία Σταύρου Κασσε-
λούρη για τον παππού της Αποστόλη και τη γιαγιά της Αναστασία και η Ελευθερία Τριανταφύλ-
λου για τον πατέρα της Βαγγελάκη. 
Το ταξίδι μας ήταν μακρύ και οι στάσεις αρκετές για καφεδάκι, κολατσιό και κουβεντούλα. Απο-
λαύσαμε τη διαδρομή μέσα από τα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου και των Γρεβενών, φοβηθή-
καμε λίγο με τις πολλές στροφές στον παγωμένο και στενό δρόμο στο τελευταίο κομμάτι της
διαδρομής, αλλά τελικά φτάσαμε στην ηλιόλουστη Βασιλίτσα ασφαλείς, χαρούμενοι και ευδιά-
θετοι. Το κρύο ήταν τσουχτερό αλλά συνάμα αναζωογονητικό και η διάθεσή μας βρισκόταν
ψηλά, σαν τα βουνά τριγύρω. Αγκαλιαστήκαμε και βγήκαμε φωτογραφία με θέα στην χιονισμέ-
νη πίστα.
Τα παιδιά έπαιξαν με το χιόνι, κάποιοι ανέβηκαν με το τελεφερίκ μια βόλτα μέχρι επάνω στην

πρώτη πίστα του σκι και θαύ-
μασαν τη θέα από ψηλά, ενώ
άλλοι επισκέφθηκαν την καντί-
να του κέντρου για ζεστό τσάι,
καφέ ή ποτό για να «ν’ ανά-
ψουν τα αίματα» και να ζεστα-
θούν…  Απολαύσαμε τον ήλιο,
το χιόνι και το τοπίο με την
καρδιά μας. Γελάσαμε λίγο, τα
είπαμε λίγο, βγάλαμε πολλές
αναμνηστικές φωτογραφίες κι
έτσι μας βρήκε το μεσημέρι και
μια που πεινάσαμε πολύ σιγά-
σιγά κατηφορίσαμε προς τη
Σμίξη, το πρώτο χωριό που
συναντά κανείς επιστρέφοντας
προς τον «πολιτισμό». Αν και
έρημο από κατοίκους το χειμώ-

να, όπως δυστυχώς πολλά ορεινά χωριά της επαρχίας, το χωριό διαθέτει μια ζεστή και φιλόξενη
ταβέρνα, στην οποία απολαύσαμε υπέροχο φαγητό και πανέμορφη θέα προς τα χιονισμένα
βουνά. Φάγαμε, ήπιαμε, και κάποιοι
χορέψαμε κιόλας. Ικανοποιημένοι και
κουρασμένοι πήραμε το δρόμο της
επιστροφής. Δεν παραλείψαμε όμως
να επισκεφτούμε και τα Γρεβενά,
όπου κάπου κοντά στην κεντρική
πλατεία  της πόλης με το όμορφο
παλιό ρολόι, ήπιαμε το καφεδάκι
μας. Στην επιστροφή με αμείωτο
κέφι, αν και κουρασμένοι, τραγουδή-
σαμε λίγο, είπαμε πολλά ανέκδοτα
και γελάσαμε. Φτάνοντας, είχε πια
νυχτώσει για τα καλά, αλλά ικανο-
ποιημένοι από την επιτυχία της
εκδρομής μας, υποσχεθήκαμε να
ξανασμίξουμε για «νέες περιπέτειες
και νέες εξερευνήσεις» σύντομα.
Κάποιος ανέφερε κάτι για Κωνσταντινούπολη… 

Ρίλκα Π. Γούδα
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Οι Γραμματείς μας
Στα 53 χρόνια ζωής της η Κοινότητα Φωτεινού(1947-1999), αφού έφυγε από την Ανωπέτρα και
πριν μπει στον Καποδιστριακό  Δήμο Κομποτίου, είχε στην υπηρεσία της πέντε(5) Γραμματείς. 
Πρώτος ήταν για ένα χρόνο ο Κώστας Δ. Μάλλιος. Γράφει ο αείμνηστος πρωτοδάσκαλος γιος

του Δημήτριος στο βιβλίο του «ψάχνοντας τις ρίζες. Οι Μαλ-
λαίοι του Φωτεινού Άρτας», σελ. 30: «Το 1947, που τα
χώσιανα έγιναν ανεξάρτητη κοινότητα, αυτός ανέλαβε,
κατόπιν εκλογών, πρώτος πρόεδρός της ενώ συγχρόνως
ήταν και άμισθος γραμματέας της»
Δεύτερος γραμματέας – από 1/8/1948 έμμισθος ανέλαβε ο
Βησσαρίων Κασσελούρης, που συνεργάστηκε για το καλό
του Φωτεινού όπως
μας είπε η κόρη του
δασκάλα Βάγια από
τη Ναύπακτο: « Τον
θυμάμαι με πολύ
αγάπη. Ήταν πολύ
προχωρημένος. Με
διαβεβαίωνε ότι
υπάρχει ανώτερη
δύναμη και με συμ-
βούλευε να πιστεύω
και να λέω την αλή-

θεια. Τα τότε έντονα  προβλήματα του Φωτεινού-δρόμος
και φως- τον έκαιγαν. Θυμάμαι που είπε: ‘δεν θα πεθάνω
αν δεν έρθει δρόμος’. Προστάτευε όσο μπορούσε τους
χωριανούς από τον σκληρό  εμφύλιο».
Τρίτος γραμματέας – από 1/4/1955 ο γιος του Βησσα-
ρίωνα Απόστολος. «Για 35 χρόνια ο πατέρας μου» μας

είπε η κόρη του
Πηνιώ «πρόσφερε στο Φωτεινό υπηρεσίες υψηλής ποιότη-
τας. Σε εποχή φανατισμού, δείχνοντας πατρική ανιδιοτέλεια,
συγκατάβαση και δικαιοσύνη,  θυμάμαι  δεν αρνιόταν ούτε
τη νύχτα που γύριζε από τη δουλειά να τα αφήσει όλα στη
μέση και να τρέξει στο γραφείο για το χαρτί και την εγκύ-
κλιο. 
Έχαιρε ευρύτερης εκτίμησης, συμβουλεύοντας σαν δικηγό-
ρος και συμβολαιογράφος και υπηρετώντας και σαν Πρόε-
δρος Πολυτέκνων
Άρτας».   
Τέταρτος γραμματέας
για λίγο- Μάρτιο έως
Σεπτέμβριο του 1956 –
χρημάτισε ο Σπύρος Δ.
Σιάκας: « παραιτήθηκε ο
Αποστόλης διαφωνώντας
χωρίς όμως να κάνει
αίτηση παραίτησης. Πήρα
εγώ την κάλπη με τα

έγγραφα στο σπίτι και δούλεψα σκληρά. Όταν πήγα να πλη-
ρωθώ μου λένε ότι δεν είμαι εγώ νόμιμος αφού δεν υπάρχει
αίτηση».
Πέμπτος και τελευταίος γραμματέας ο κομποταίος Στάθης Βαρέλης που κάθε μέρα από το
Φεβρουάριο του 1991  ανέβαινε στο Φωτεινό μέχρι 31/12/1999.

Δήμητρα Λ. Κασσελούρη

Δήημητρα!!! Δήημη-
τρα!!! Γιατί έφυγες
Δήμητρα;  Γιατίς;
Η θρηνητική επω-
δός του πατέρα την
Κυριακή 27 Γενάρη
να σπαράζει πάνω
από 600 καρδιές
στο κρύο Φωτεινό.
Η σαρανταεφτάχρο-
νη Δήμητρα άφησε
τα δυο της παιδιά
και απαλλάχτηκε
από τις πιέσεις υγεί-
ας.
H Δήμητρα  πρό-
σφερε  12 χρόνια
σαν νηπιαγωγός,
τελειώνοντας το
Παιδαγωγικό της
Πάτρας. Με τον
ταχυδρόμο Σπύρο
Κοσσυβάκη μεγάλω-

σε την Ιωάννα και τον Κώστα ( Α΄Γυμνασίου). Αγαπητή απ’
όλους. Θα τη θυμόμαστε με αγάπη.                

http://www.handicraftsbynina.com/

Εξερευνήστε το Νέο μας site

και απολαύστε τις δημιουργίες μας 

για τις πιο όμορφες στιγμές σας!!!

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Handicrafts by Nina.com
Κολιού Αικατερίνη 6984908087

Παραπολιτιστικά
(Από τον Α. Φελέκη)

1. Αυτοκτονίες δυο,  τελευταία.
Στο Μενίδι 60χρονος από τη
Μεγάρχη. Στο Δημαριό 42χρο-
νος  σε βαθύ γκρεμό. Επίσημα
δεν αναφέρονται αίτια.
2. Αρκετοί Φωτεινιώτες διαμαρ-

τύρονται για έλλειψη μεγαλύτε-
ρης φροντίδας του νεκροταφείου. Σκουπίδια πεταμένα παντού
και τα χόρτα δεν αφήνουν να πάνε στον άνθρωπό του. 
3. Η ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ Πρέβεζας, ο Δήμος Ν. Σκουφά και το Δ/Σ του

Συλλόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας έχουν την
ηθική, πολιτική και νομική ευθύνη για το έρημο κτήριο του
Μουσείου Φωτεινού επί 3 χρόνια και 8 μήνες από την ολοκλή-
ρωσή του. Πρέπει να απολογηθούν στους Φωτεινιώτες και
στους Έλληνες που περιουσία 370.000 €,  δική μας και Ευρω-
παϊκή (60% Leader) παραδόθηκε στους αέρηδες και ‘τα πτηνά
του ουρανού’. Οι Φωτεινιώτες με τη γλώσσα τους- δεν λει-
τουργεί ποτέ Μουσείο- πίεζαν. Τώρα έχουν έτοιμες τις υπογρα-
φές να πάνε στον Εισαγγελέα. 
4. Δε χωράει καμιά αμφιβολία ότι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού

Δικαίου, όπως οι Σύλλογοι είναι πιο ευέλικτοι φορείς λειτουρ-
γίας Μουσείων και παρόμοιων δραστηριοτήτων, κατά τους
επαΐοντας.  Αρκεί οι φορείς αυτοί να έχουν διάρκεια στο
χρόνο.
5. Τέτοια ευκαιρία δεν ξαναβρίσκουν οι Φωτεινιώτες να ωθή-

σουν τα αναπτυξιακά τους ενδιαφέροντα, σαν αυτή του Μου-
σείου που τους παρουσιάστηκε. Αν ενωθούν κάτω από την
ομπρέλα του νέα σελίδα γυρίζει. 
6. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φορέας,  μικρός ή μεγάλος,  που

ασχολείται με τα κοινά και να μην δείχνει δυσλειτουργικά
σημάδια. Μακάρι να κάνουμε λάθος. 
7. Αλώνισμα, Εφημερίδα, Αιμοδοσία, Φωτεινιώτικα, χορό στην

Αθήνα, Θέατρο: ποιος πολιτιστικός φορέας είχε τέτοια δραστη-
ριότητα, πετυχημένη και με διάρκεια, όταν «μεγάλα καράβια
χάνονται;» Σίγουρα δεν ήταν άστοχη η κίνηση του LEADER να
του αναθέσει τη λειτουργία Μουσείου Λαογραφικής παράδο-
σης. Και δε θα το μετανιώσει.
8. Οι εκλογές των Απανταχού Φωτεινιωτών  του Πάσχα,  αν

δε δώσουν ισχυρό Δ/Σ,   το Μουσείο Φωτεινού ή  θα εξακο-
λουθεί τον ερημικό του δρόμο ή κι αν μπουν εκθέματα θα λει-
τουργεί 10-12 κάθε Κυριακή, μετά  τον εκκλησιασμό για κάνα
ντόπιο ή  κάνα περαστικό  περιχωρίτη.
9. Δυο Φωτεινιώτες εκπαιδευτικοί στην Ξάνθη: ο Ευάγγελος

Σιάκας του Θεοδώρου, Δ/ντής στο 14ο Δημοτικό Σχολείο της
πόλης και η δασκάλα του της Θεατρικής Αγωγής Αλεξάνδρα
Φελέκη του Αλεξάνδρου, αναπληρώτρια από τον Νοέμβρη του
‘12’. 
10. Από δυο παράγοντες θα εξαρτηθεί η επισκεψιμότητα του

Λαογραφικού Μουσείου του Φωτεινού: τη φήμη του και τη λει-
τουργία του όλη την εβδομάδα.    

Συνάντηση Δημάρχου Νικολάου Σκουφά με τον αναπληρωτή Υπουργό

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη την περασμέ-
νη εβδομάδα στην Αθήνα. Η συζήτηση έγινε με στόχο τη διευθέτηση σημαντικών ζητημάτων για την ανα-
βάθμιση του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννούλης ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία της κατασκευής νέου κόμ-
βου στη συμβολή του Κομποτίου με την Ιονία Οδό, καθώς και των απαλλοτριώσεών της. Ακόμα, έθεσε το
θέμα των αρδευτικών έργων Πέτα – Κομποτίου, όπου προβλέπεται η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων
που θα αξιοποιήσουν μεγάλη έκταση και θα τροφοδοτούνται με νερό από το Πουρνάρι μέσω των έργων
μεταφοράς. Η διακοπή τους λόγω μη χρηματοδότησης, προκαλεί προβλήματα σε καθημερινή βάση και για
το λόγο αυτό, άμεση πρέπει να είναι η εκκίνηση των εργασιών. Έγινε λόγος και για την ένταξη στο εν λόγω
έργο και της Δ.Ε. Πέτα. Συζητήθηκε, επίσης, η ένταξη της κατασκευής του φράγματος Κομποτίου στο
ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι η σχετική μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, έθεσε και το ζήτημα της αξιοποί-
ησης της λίμνης Πουρναρίου, ώστε να δοθεί λύση στο ιδιαίτερο καθεστώς με τη ΔΕΗ. Επεσήμανε την ανά-
γκη διαμόρφωσης – ανάπλασης της εισόδου Άρτας – Πέτα, όπου το ένα μέρος ανήκει στο Δήμο Νικολάου
Σκουφά και το άλλο στο Δήμο Αρταίων. Σχετικά με τον Αμβρακικό και τα προβλήματα ρύπανσης που προ-
κύπτουν από διάφορες δραστηριότητες, ο κ. Γιαννούλης έθεσε τις απόψεις του για το πώς μπορούν να επι-
λυθούν. Άλλωστε, βασικό μέλημα του Δήμου, αποτελεί η προστασία του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος.

Παράλληλα, ζήτησε από τον κ. Καλογιάννη τη συμβολή του στην προώθηση ώριμων μελετών για σημαντικά
έργα του Δήμου, των οποίων εκκρεμεί η ένταξή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Συγκεκριμένα, ο κ.
Γιαννούλης επεσήμανε πως όλα τα ζητήματα που συζητήθηκαν είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ανάπτυξη
της περιοχής, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο κ. Καλογιάννης έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στα παραπάνω προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και
δεσμεύτηκε, να ενημερώσει εγγράφως και με λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία τους, προτείνοντας
κάποιες λύσεις.

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
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Μ α γε ι ρ ι κ ή
Απο την Ιωάννα Μαλτέζου

Καλαµάρι µε πράσο και ντοµάτα

ΥΛΙΚΑ

4 καλαμάρια καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες
4 πράσα καθαρισμένα

και κομμένα σε φέτες
2 ξερά κρεμμύδια σε

λεπτές φέτες
1 φλιτζ. τσαγιού ψιλο-

κομμένες ντομάτες
1/3 φλιτζ. τσαγιού

ελαιόλαδο
1/3 φλιτζ. τσαγιού

λευκό ξηρό κρασί
αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο για το γαρνίρισμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα καλαμάρια για
1΄, μέχρι να αλλάξουν χρώμα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και
τα πράσα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 5΄-6΄. Στη συνέ-
χεια σβήνουμε με το κρασί.
2. Προσθέτουμε την ντομάτα και αλατοπιπερώνουμε. Χαμηλώ-

νουμε τη φωτιά.
3. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 20΄,

μέχρι το φαγητό να πιει όλα τα υγρά του και να μείνει μόνο με
το λάδι του.

Λικέρ πορτοκάλι με κανέλα

ΥΛΙΚΑ

10 μεγάλα πορτοκάλια
(ακέρωτα και βιολογικά)

700 ml βότκα
250 ml κονιάκ
1/2 ξυλάκι κανέλας
600 ml νερό
600 γραμμ. ζάχαρη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
αποστειρωμένο μεγάλο βάζο που κλείνει αεροστεγώς
1. Πλένουμε καλά τα πορτοκάλια και με κοφτερό μαχαίρι

αφαιρούμε με προσοχή μόνο το εξωτερικό μέρος της φλούδας
(μόνο το κίτρινο δηλαδή). Η φλούδα πρέπει να είναι όσο πιο
λεπτή γίνεται. Εάν αφήσουμε το άσπρο μέρος θα πικρίσει το
λικέρ!

2. Βάζουμε τις φλούδες σε μπολ. Τις πασπαλίζουμε με 2-3
κ.σ. από τη συνολική ζάχαρη και τις ζουλάμε με τα χέρια, να
μαραθούν ελαφρώς. Τις βάζουμε στο αποστειρωμένο βάζο και
ρίχνουμε μέσα το κονιάκ και τη βότκα. Σφραγίζουμε το βάζο
και το αφήνουμε να σταθεί κλειστό για 10 μέρες.

3. Βάζουμε το νερό και τη ζάχαρη σε μια κατσαρόλα κι
ανακατεύουμε μέχρι να πάρει βράση. Βράζουμε για 2΄-3΄.
Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει και το προσθέτουμε κρύο στο
βάζο με τις φλούδες. Ρίχνουμε και την κανέλα. Σφραγίζουμε το
βάζο και αφήνουμε το λικέρ να ωριμάσει για άλλη 1 εβδομάδα.

4. Σουρώνουμε το λικέρ σε τουλπάνι ή σε φίλτρο του
καφέ. Το βάζουμε σε μπουκάλια και το σερβίρουμε παγωμένο.

Η Σφαγή του Κομμένου: μια ασύλληπτη θηριωδία !

Γράφει η Κατερίνας Κωστούλα 
μαθήτρια της Γ΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας 

Στις 15 Φεβρουαρίου επισκέφτηκαν το σχολείο μας οι  κ. Δημήτρης Βλαχοπάνος και Ηλίας
Λάμπρης και μας μίλησαν  για τη σφαγή του Κομμένου. Η σφαγή του Κομμένου είναι μια από
τις μεγαλύτερες σφαγές αμάχων στην ιστορία της Γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Είναι ισο-
δύναμη με αυτή των Καλαβρύτων και του Διστόμου. Διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου πολέμου, στις 16 Αυγούστου 1943, στο χωριό Κομμένο που βρίσκεται στο νομό
Άρτας και είναι χτισμένο κοντά στις όχθες του ποταμού Άραχθου. 
Ο  κ. Βλαχοπάνος μας μίλησε για το τραγικό γεγονός και στη συνέχεια μας πρόβαλε ένα ντοκι-
μαντέρ γι’ αυτό το φρικιαστικό έγκλημα πολέμου. Μου κίνησε το ενδιαφέρον να μάθω περισσό-
τερα. Ανέτρεξα στην βιβλιοθήκη του σπιτιού μου και βρήκα ένα βιβλίο του Στέφανου Παππά με
τίτλο «Η Σφαγή του Κομμένου». Επίσης βρήκα σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο.   
Εν συντομία τα γεγονότα διαδραματίστηκαν ως εξής:

Λίγο πριν τη σφαγή 
Στις 12 Αυγούστου 1943 μια μικρή ομάδα ανταρτών μπήκε στο χωριό Κομμένο με σκοπό τη
συγκέντρωση τροφίμων. Στη διάρκεια της παραμονή τους, μια αναγνωριστική ομάδα από δύο
Γερμανούς μοτοσικλετιστές μπήκε τυχαία στο χωριό και μόλις είδαν τους αντάρτες έφυγαν
χωρίς να εμπλακούν μαζί τους. Οι κάτοικοι που αντιλήφθηκαν το γεγονός το ίδιο βράδυ διανυ-
κτέρευσαν στην ύπαιθρο φοβούμενοι αντίποινα. Αντιπροσωπεία των κατοίκων την άλλη μέρα
πήγε στον Ιταλό διοικητή της Άρτας με σκοπό να εξηγήσουν τα γεγονότα και να ζητήσουν την
κατανόησή του για το συμβάν. Εκείνος τους καθησύχασε και τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε
κίνδυνος. Διαφορετική όμως ήταν η άποψη της Γερμανικής διοίκησης της 1ης Ορεινής Μεραρ-
χίας, που έδρευε στα Γιάννενα. Καθώς οι προσπάθειες των κατακτητών να πλήξουν το αντάρτι-
κο είχαν ισχνά αποτελέσματα, οι Γερμανοί αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν παραδειγματική
επιχείρηση αντιποίνων. Το Κομμένο θα ήταν η συνέχεια της εκδικητικής μανίας και των αντιποί-
νων που είχαν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν οι Γερμανοί σε βάρος αμάχων και είχαν ήδη μετα-
τρέψει σε ερείπια δεκάδες χωριά της Ηπείρου. 

Η σφαγή 
Το έργο της σφαγής ανατέθηκε στο 98ο Σύνταγμα του συνταγματάρχη Γιόζεφ Ζάλμινγκερ. Το
ξημέρωμα της 16ης Αυγούστου 120 άνδρες του 12ου λόχου με επικεφαλής των υπολοχαγό
Ρέζερ, οπλισμένοι με όλμους, πολυβόλα, χειροβομβίδες και αυτόματα όπλα, περικύκλωσαν το
χωριό. Η τελευταία εντολή που πήραν από τον Ρέζερ, σύμφωνα με μαρτυρία ενός από τους
στρατιώτες, ήταν να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Οι άντρες της Βέρμαχτ εκτέλεσαν κατά γράμμα
την εντολή. Οι στρατιώτες σκότωναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους ανεξαρτήτως φύλου και
ηλικίας. Έμπαιναν στα σπίτια των αιφνιδιασμένων χωρικών και ξεκλήριζαν ολόκληρες οικογένει-
ες. Χαρακτηριστικό είναι ότι 20 οικογένειες ξεκληρίστηκαν μέχρις ενός. Επί 5 ώρες οι Γερμανοί
σκότωναν, βίαζαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν ό,τι υπήρχε στο διάβα τους. H σφαγή έγινε μια
μέρα μετά το πανηγύρι του χωριού για τη γιορτή της Παναγίας. 
Η διαταγή του υπολοχαγού Ρέζερ και των ανωτέρων του ήταν σαφής: να μη μείνει τίποτε
ζωντανό, να μη μείνει τίποτε όρθιο σ’ ένα χωριό που αποτελούσε φωλιά των ανταρτών. Οι δρό-
μοι, οι αυλές, τα καμένα σπίτια, τα χαντάκια, οι κήποι, η πλατεία, ολόκληρο το χωριό γέμισε
πτώματα, που μερικά έμεναν άθαφτα για αρκετές μέρες, αφού δεν απέμεινε κανείς ζωντανός
απ’ τους συγγενείς για να θάψει τους νεκρούς του. Όσοι πρόλαβαν και πετάχτηκαν έξω απ’ τα
σπίτια τους, έτρεχαν να σωθούν στα χωράφια ή να κρυφτούν χωμένοι στα βαθιά χαντάκια.
Μόνη σωτηρία απέμεινε για πολλούς το ποτάμι. Πλήθος κόσμου έτρεχε κατά εκεί. Άλλοι ρίχνο-
νταν στα νερά του για να περάσουν απέναντι και να σωθούν. Άλλοι κρέμονταν απ’ τις βάρκες
και τρέμοντας πάλευαν να γλιτώσουν απ’ τον εφιάλτη. Κι εκεί πνίγηκαν σχεδόν όλοι όσοι μπή-
καν στη βάρκα του Σπύρου Βλαχοπάνου, δεκαεφτά άτομα. 
Ο απολογισμός τραγικός: Σφαγιάστηκαν και κάηκαν 317 κάτοικοι έναντι συνολικού πληθυσμού
680. Εξοντώθηκαν μέχρι τον τελευταίο 20 οικογένειες, θανατώθηκαν 119 γυναίκες (από 16 έως
65 χρονών), 87 άντρες από 16 έως 65 χρονών, 14 υπερήλικες από 65 έως 75 χρονών, εκτελέ-
στηκαν 97 νήπια και παιδιά ηλικίας 4 μηνών έως 15 ετών, καμένα και κατεστραμμένα σπίτια
181, όλο το χωριό τυλιγμένο στις φλόγες, ένα απέραντο νεκροταφείο! 
Φεύγοντας οι Ναζί στρατιώτες παίρνουν μαζί τους τα λάφυρα του πολέμου: κοπάδια ζώων
μεγάλων και μικρών που συγκέντρωσαν στην πλατεία του χωριού, κουβέρτες, σεντόνια, φορέ-
ματα, κουστούμια, παπούτσια, γραμμόφωνα, χρήματα, χρυσαφικά. 

Εντυπώσεις
Πολύ δυνατά ήταν τα συναισθήματα που αποκόμισα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων που επέ-
ζησαν και έτσι μπόρεσαν να μας δώσουν αυτές τις μαρτυρίες. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου
έκανε η δύναμη και το κουράγιο όσων επέστρεψαν στο χωριό, κυρίως των μικρών παιδιών,
όταν αντίκρισαν τους γονείς τους, τα αδέρφια τους, τους συγγενείς και τους συγχωριανούς
τους  σκοτωμένους, καμένους, τα σπίτια τους καμένα. Πού βρήκαν το κουράγιο να τους
θάψουν με τα ίδια τους τα χέρια! Κράτησα στην ψυχή μου τη συγκίνηση των αφηγητών όταν
επανέφεραν στη μνήμη τους τα τραγικά γεγονότα και τις φρικιαστικές εικόνες της σφαγής!
Αρνητικά ήταν τα συναισθήματά μου για τους Ναζί στρατιώτες. Με πόση βαρβαρότητα ενήργη-
σαν κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος  του Κομμένου! Δε σεβάστηκαν τίποτα! Ούτε μικρά
παιδιά, ούτε γυναίκες εγκύους, ούτε ανήμπορους γέροντες! Σκότωναν και έκαιγαν αδιακρίτως
αμάχους και αθώους ανθρώπους!
Γνωρίζοντας τέτοια γεγονότα η δικιά μας γενιά, συνειδητοποιεί τη φρίκη του πολέμου και την
ανάγκη να αντιταχτεί σε κάθε σύγχρονο πόλεμο και βαρβαρότητα, που δεν τιμά τον Ευρωπαϊκό
Πολιτισμό και γενικά τον Ανθρώπινο Πολιτισμό, και να παλέψει για παγκόσμια ειρήνη, για την
εξάλειψη του ρατσισμού, του μίσους, της φτώχειας, της δυστυχίας, για την ευημερία όλης της
Γης και τη συναδέλφωση των ανθρώπων και των λαών.

Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013»

Δύο προτάσεις που αφορούν την περιοχή της Δ.Ε. Αράχθου και
αποσκοπούν στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, στην
ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και στην αξιοποίηση
των πολιτισμικών στοιχείων υπέβαλε ο Δήμος Νικολάου Σκου-
φά στο πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-
2013».
1. Βελτίωση, σήμανση και φύτευση του μονοπατιού από τα
κτίρια της Κόπραινας προς το φάρο
2. Ανάδειξη παραποτάμιας περιοχής από το Δ.Δ Νεοχωρίου ως
το Δ.Δ Ακροποταμιάς

Δωρεάν μαθήματα  Κοπτικής-Ραπτικής
Ο Δήμος Νικολάου διοργανώνει  δωρεάν μαθήματα εκμάθησης: 
1. Κοπτικής-Ραπτικής-Παραδοσιακών στολών
2. Κέντημα μηχανής – χειρός
3. Πλεκτική και βελονάκι
Δευτέρα: Από 1:30μ.μ. έως 7:00μ.μ.  Δημαρχείο Νεοχωρίου
Τρίτη: Από 9π.μ. έως 1:30μ.μ.  Δημαρχείο Πέτα
Τετάρτη: Από 1:30μ.μ. έως 7:00μ.μ.  Δημαρχείο Νεοχωρίου
Πέμπτη: Από 1:30μ.μ. έως 7:00μ.μ.  Κοινοτικό Γραφείο 

Αγία Παρακευής
Παρασκευή: Από 9π.μ. έως 1:30μ.μ. Δημαρχείο Κομποτίου

Πληροφορίες: 6976243756

Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Δ. Κ. Πέτα
Στον ήδη μεγάλο αριθμό ενταγμένων έργων του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο ΕΣΠΑ, έρχεται
να προστεθεί και η «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Δ.Κ. Πέτα», εξασφαλίζοντας με αυτόν
τον τρόπο ακόμα υψηλότερα κονδύλια προς όφελος των δημοτών. Η κατάθεση της προτεινόμε-
νης πράξης από τις υπηρεσίες του Δήμου έγινε με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη της περιοχής
για κατασκευή ενός σύγχρονου και λειτουργικού Παιδικού Σταθμού, όπου τα παιδιά θα μπορούν
να απασχοληθούν με δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Ο υπό κατασκευή χώρος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Νηπιαγωγείο
Πέτα και προβλέπεται να φιλοξενεί 25 νήπια. Παράλληλα, το έργο αφορά στη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου, αλλά και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.
Αξίζει, ακόμη να σημειωθεί, πως η πράξη θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση του ποσού από το
μίσθωμα του υφιστάμενου κτιρίου, ενώ θα μειωθούν δραστικά και τα λειτουργικά κόστη του
νέου. Ο στόχος μας είναι με την προτεινόμενη πράξη να δημιουργήσουμε έναν υγιεινό, άνετο,
ευχάριστο και κυρίως, με μηδενική επικινδυνότητα χώρο, παρέχοντας με τον τρόπο αυτόν,
αίσθημα ασφάλειας στους γονείς.
Είναι φανερό πως ο Δήμος Νικολάου Σκουφά επιμένει στην προσπάθειά του να εκμεταλλεύεται
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για έργα κοινωνικής υποδομής και πάντα, με βασικό κίνητρο
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
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Αιμοδοσία - 8 φιάλες
Με καλή κινητοποίηση των δυνάμεών του- 15 αιμοδότες -  ο
Σύλλογος του Φωτεινού έβαλε στο ‘ταμείο’ του 8 φιάλες, δεί-
χνοντας ότι ενεργοποιούμενοι πετυχαίνουμε. 

Ικανοποιημένο το ιατρικό προσωπικό της αιμοδοσίας από το
Νοσοκομείο Άρτας. 

Παράκληση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Λάμπρο Τρια-
ντάφυλλο να επιστρέφονται σε εύλογο χρόνο οι φιάλες που
δανείζονται για να εξυπηρετούνται συνολικά τα μέλη του Συλ-
λόγου.  

Ερευνητής 

Ξεχωριστός ερευνητής ο 65χρονος τρίτεκνος μαθηματικός του 1ου Γυμνασίου Άρτας,  φιλοφω-
τεινιώτης – μαθητής της αείμνηστης κόρης του Παπαμάρκου Ευαγγελίας – από τα Πεστά Ιωαν-
νίνων, Δημήτριος Μακρής.

«Περί του μυστικού δείπνου του Κυρί-
ου» η έτοιμη από καιρό και γνωστή
στους ειδήμονες  15σέλιδη έρευνά του.
Πρόκειται για τη μαθηματική απόδειξη
του γεγονότος που ο Χριστός στο μυστι-
κό δείπνο χρησιμοποίησε ένζυμο άρτο,
όπως δέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, σ’
αντίθεση με τη Δυτική. Τα επιχειρήματα
αντλούνται από το τελετουργικό και το
εορτολόγιο της Αγίας Γραφής. Ειδικότε-
ρα από το πώς ο Μωυσής καθόρισε τον
εορτασμό του Πάσχα και της τελετής
των Αζύμων σε συνδυασμό με χρονολο-
γικά σήμαντρα της Καινής Διαθήκης.( Η
εφημερίδα έχει την εργασία). 

Στην ολοκλήρωσή της βαίνει η έρευνα που αποδεικνύει με μαθηματική ενδελέχεια τον ισχυρι-
σμό του ότι η χρονολογία μας  είναι «κατά 3 χρόνια πίσω» και τώρα θα πρέπει να είμαστε στο
2016. Μια ειδική επινόηση και συνδυασμός χωρίων της Καινής Διαθήκης κατά τη βάπτιση του
Χριστού και την αυτοκρατορία του Τιβερίου Καίσαρα, είναι το πεδίο αναφοράς αυτής της ερευ-
νητικής δοκιμής.
Μικρότερες έρευνες του Δημήτρη Μακρή αναφέρονται σε αμφιλεγόμενα σημεία ιστορικών και
θρησκευτικών γεγονότων και σε λύσεις σύγχρονων θεμελιωδών προβλημάτων με βάση τη
σοφία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Δείγμα της τελευταίας και το παρακάτω κείμενο:

O ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο σοφώτατος Σωκράτης ίδού τί έλεγε διά την γεωργίαν:

Και οι πτωχοί και οι πλούσιοι δύνανται να ασχολούνται εις την γεωργίαν, διότι όχι μόνον
φέρει πλούτον, αλλά είναι συγχρόνως εύχαριστος και διασκεδαστική. Μας συνηθίζει να υπομέ-
νομεν και τους κόπους και το ψύχος και την θερμότητα, να σηκωνώμεθα πρωί και να περπατώ-
μεν πολύ.
Τοιουτοτρόπος ενδυναμώνει το σώμα και μας καθιστά υγιείς ευρώστους και ικανούς προς υπε-
ράσπισιν της αγαπητής πατρίδας. Τά ψυχρά ύδατα της εξοχής, οι σύνδενδροι και σκιεροί τόποι
και ο δροσερός και καθαρός αήρ  όχι μόνον υγείαν αλλά και τέρψιν προξενούν στους γεωρ-
γούς. Είναι δε αδύνατον ελεύθερος άνθρωπος να εύρη ωφελιμωτέραν και τερπνοτέραν ασχο-
λίαν.
Η γεωργία διδάσκει την αγάπην της εργασίας και την δικαιοσύνην του Θεού. Διότι οι μεν κόποι
του επιμελούς γεωργού πλουσίως ανταμείβονται, η δε οκνηρία του αμελούς τιμωρείται με την
δυστυχίαν του. Διδάσκει ημάς και τα καλά της ενώσεως και την ανάγκη της αμοιβαίας βοηθείας.
Δικαίως δε επωνομάσθη μήτηρ και όλων των άλλων τεχνών. Διότι, όταν η γεωργία ενός τόπου
ακμάζη, ακμάζουν και αι άλλαι τέχναι. Όπου η γεωργία παραμελείται, εκεί και αι άλλαι τέχναι
είναι εις κακήν κατάστασιν.

Η αγορά εργασίας
εν μέσω οικονομικής κρίσης

Του Φάνη Μάλλιου, Οικονομολόγου

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας είναι η συνεχής αύξηση της ανεργίας, η υποαπα-
σχόληση, οι μειώσεις των  μισθών  και ημερομισθίων, όπως και η αφαίρεση  κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων που μας επιβάλλουν σήμερα
οι δανειστές μας. Η ανεργία που υπάρχει σήμερα έχει φέρει σε απόγνωση χιλιάδες αργαζομένους και νοικοκυριά καθότι δεν μπορούν να καλύψουν καν τις βασι-
κές ανάγκες επιβίωσης, ενώ για τους ήδη απασχολούμενους  υπάρχει η αβεβαιότητα για  τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους αλλά και του ύψους των αμοι-
βών τους. Η  ζήτηση στην αγορά εργασίας από την πλευρά των επιχειρήσεων έχει μειωθεί  σημαντικά, η δε ανεύρεση θέσεων  εργασίας είναι δύσκολη υπόθεση. 
Το επίπεδο απασχόλησης της εργατικής δύναμης είναι σε σχέση και εξαρτάται από την οικονομική θέση που βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η οικονομία μας. Η συνε-
χής και παρατεταμένη ύφεση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας  ενώ παράλληλα για τους ήδη απασχολούμενους τη  μείωση των χρηματικών  μισθών
αλλά και την απώλεια μέρους κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων. Το ποσοστό της  ανεργίας σήμερα  ανέρχεται στο 25% του ενεργού εργατικού δυναμικού με
συνεχείς τάσεις ανόδου και πλήττει περισσότερο τους νέους και τις γυναίκες. Πολλές επιχειρήσεις λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών τους εκτός των απολύ-
σεων στις οποίες προέβησαν, άλλαξαν και τον τρόπο απασχόλησης του προσωπικού. Άλλαξαν τις συμβάσεις εργασίας με τους εργαζόμενους και εφαρμόζουν τη
μερική απασχόληση (λιγότερες ημέρες εργασίας το μήνα) ή την  εργασία με μειωμένο ωράριο. Σε πολλές δε περιπτώσεις προσκειμένου  να μην  απολύσουν το
προσωπικό εφαρμόζουν την εκ περιτροπής εργασία , ενώ  σε άλλες  περιπτώσεις  θέτουν το προσωπικό σε διαθεσιμότητα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι  σήμε-
ρα  πολλοί εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι για τα δεδουλευμένα τους από τις  επιχειρήσεις που απασχολούνται  και μάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και
όμως παρόλα αυτά συνεχίζουν να εργάζονται  λαμβάνοντας τμηματικές καταβολές  έναντι οφειλής.
Μεγάλες διαστάσεις στην αγορά εργασίας έχει λάβει και η μαύρη εργασία ή διαφορετικά η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Εδώ οι εργαζόμενοι  απασχολού-
νται με πλήρες  ή  μειωμέverτης ανεργίας και ο δείκτης υποαπασχόλησης είναι  υψηλός ,η διαπραγματευτική δύναμη  των εργατικών σωματείων για αυξήσεις
μισθών και άλλες διεκδικήσεις είναι μειωμένη ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στην εξασφάλιση της απασχόλησης των μελών τους. Επίσης σήμερα
πολλές επιχειρήσεις ασκούν πιέσεις στους εργαζομένους να δεχθούν μικρότερη χρηματική αμοιβή ,κάτι το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι εύκολο να  το πετύ-
χουν.
Οι συνεχείς μειώσεις  των  μισθών και  ημερομισθίων θα έχουν ως αποτέλεσμα την  μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων  για  κατανάλωση, η οποία θα επι-
φέρει και  την μείωση της ενεργού ζήτησης των αγαθών στην αγορά. Η  θέση των εργαζομένων θα είναι δυσμενέστερη σε σχέση με τη θέση πριν την μείωση
των χρηματικών μισθών  και έτσι πολλές από τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων ως καταναλωτών δεν θα  μπορούν να ικανοποιηθούν με αποτέλεσμα να
έχουμε μείωση του επιπέδου  διαβίωσης των  εργαζομένων.
Όμως οι σταδιακές μειώσεις μισθών  και ημερομισθίων έχουν δυσμενή επίδραση και  για τις επιχειρήσεις καθότι η μείωση της ζήτησης στην αγορά αγαθών από
την πλευρά των εργαζομένων καταναλωτών θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων των επιχειρήσεων κάτι το οποίο θα έχει ως
συνεπεία  την μείωση των επενδύσεων αλλά και την  αποθάρρυνση  των επιχειρηματιών για ανάληψη νέων επενδύσεων. Η μείωση των επενδύσεων  στη συνέ-
χεια  θα επιφέρει  μείωση της συνολικής παραγωγής της οικονομίας αλλά και της απασχόλησης  εργασίας.
Οι αυξήσεις των φόρων καθώς και η επιβολή νέων έκτακτων  φόρων και εισφορών που επιβάλλονται από την πλευρά του κράτους για επιχειρήσεις και τα νοικο-
κυριά  καθώς και η αστάθεια στο φορολογικό σύστημα που υπάρχει σήμερα επιδρούν  ανασταλτικά  για την ανάπτυξη  και  τις  επενδύσεις  από τις οποίες  μπο-
ρούν  να  δημιουργηθούν  νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα πολλές  επιχειρήσειςverχώρας  πρέπει να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Στην οικονομία πρέπει να λει-
τουργήσουν  μηχανισμοί  τέτοιοι  ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία  και την αύξηση των  επενδύσεων , για την αύξηση
της παραγωγής και της απασχόλησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εισροή χρήματος στην πραγματική οικονομία ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα. Βασική
όμως προϋπόθεση για αυτό είναι το άνοιγμα της αγοράς χρήματος. Για να ανοίξει η αγορά  χρήματος πρέπει να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού
συστήματος από επενδυτικά κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού και όχι μέσω δανεισμού. Επίσης να  διαμορφωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιστρο-
φή των καταθέσεων του εξωτερικού προς τις  Ελληνικές τράπεζες αλλά και των καταθέσεων του εσωτερικού καθότι πολλοί Έλληνες τις έχουν αποσύρει από το
φόβο για τη χρεοκοπία. Έτσι οι τράπεζες θα αποκτήσουν κεφαλαιακή επάρκεια, θα αυξήσουν τα χρηματικά τους    διαθέσιμα και θα μπορούν πλέον να βγουν
δυναμικά στην αγορά. Οι δανειοδοτήσεις  να γίνονται με αυστηρά επενδυτικά κριτήρια, με έλεγχο και εποπτεία, με χαμηλό επιτόκιο και κατά προτεραιότητα προς
τις επιχειρήσεις του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας ,δηλαδή την γεωργοκτονοτροφία, τα ορυκτά ,την βιομηχανία ,την βιοτεχνία ,τις κατασκευ-
ές κλπ Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν  την  παραγωγική  βάση της οικονομίας μας , μπορούν  να  αυξήσουν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας και να
δημιουργήσουν  χιλιάδες θέσεις εργασίας.    
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Βαθμολογία
Δ΄ Εθνική

Α΄ Τοπικό

Β΄ Τοπικό - Β΄ Όμιλος

Κάβα

Ποτών

Παπακο-

σμάς Θεό-

δωρος

Σκουληκα-

ριά τηλ.

6978314956 Η  Κορνηλία

Κατ Ομάδα Βαθμ Ν Ι Η Τέρματα
4 Εθν. Φιλιπιάδος 28 8 4 6 28 - 14

7 Αετός Διασέλου 23 5 8 5 23 - 18

6 Φιλοθέη Άρτας 24 7 3 7 16 - 23

1 Αναγέννηση 70 23 3 0 123 - 7

3 Σκουφάς Κομποτίου 63 20 2 4 96 - 17

6 Φιλέλληνες Πέτα 41 13 2 11 57 - 39

5 Αχιλλέας Νεοχωρίου 42 13 3 10 58 - 42

11 Θύελλα Πολυδρόσου 30 9 3 14 39 - 56

2 Κυράτσα Αγ. Δημητρίου 54 17 3 4 60 - 22

7 ΑΕ Σελλάδων 45 14 3 7 59 - 31

14 ΑΕ Λουτροτόπου 16 5 3 16 37 - 54

15 Διαγόρας Κομμένου 10 3 1 20 23 - 125

Ανοδική πορεία για τον ποδοσφαιρικό Αχιλλέα

Μετά από την εντυπωσιακή νίκη  που πέτυχε το Σάββατο 12/1/2013 ο Αχιλλέας, επικρατώντας
εκτός έδρας του Σκουφά Κομποτίου με 1-0, ήρθε και η πρώτη του νίκη στο νέο γήπεδο καθώς
επικράτησε το Σάββατο 19/1/2013 με 4-0 της Νίκης Καλαμιάς. Στη συνέχεια με το «διπλό» που
πραγματοποίησε με αντίπαλο τη Μέλισσα στο εξ’αναβολής παιχνίδι την Τετάρτη 30/1/2013 στο
Δημοτικό Στάδιο της Άρτας επικρατώντας με σκορ  2-0 αλλά και με το «διπλό» απέναντι στους
Αγίους Αναργύρους το Σάββατο 2/2/2013 των οποίων επικράτησε με το ευρύ 4-1 στο γήπεδο
των Αγίων Αναργύρων αποδίδοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, η ομάδα μας εδραιώθηκε στη 5η
θέση του βαθμολογικού πίνακα του τοπικού πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας Ε.Π.Σ.Α. επιβε-
βαιώνοντας την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα.
Κράτησε την 5η θέση στο βαθμολογικό πίνακα ο Αχιλλέας παρά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα του
Σαββάτου 9/2/2013 με αντίπαλο τους Φιλέλληνες Πέτα στο Νεοχώρι (ισοπαλία με σκορ 1-1) και
την ήττα με αντίπαλο την σαφώς ανώτερη ομάδα της   Αναγέννησης Άρτας στο Δημοτικό Στά-
διο Άρτας το Σάββατο 16/2/2013 με σκορ 6-0. Με σκορ 6-0 επικράτησε των Ρακούν ο Αχιλλέας
το Σάββατο 23/2/2013 και αποσπάστηκε τέσσερις βαθμούς στη βαθμολογία από τους Φιλέλλη-
νες Πέτα που βρίσκονται στην έκτη θέση.

Η Φωτεινιώτισσα σκηνοθέτης
που έκανε τα εφέ του τελευταίου

Τζέιμς Μποντ

Ελισάβετ
Πανέτα

Την επιμέλεια της ταινίας

που θα προβάλλεται στο
Μουσείο του Φωτεινού θα
έχει η φωτεινιώτισσα Ελισ-
σάβετ  Πανέτα που συμμε-
τείχε στην παραγωγή της
τελευταίας ταινίας του

Τζέιμς  Μποντ, κάνοντας τα εφέ της.
Σύντομο βιογραφικό της, που μας έστειλε η ίδια και που φαί-
νεται η αγάπη της για το Φωτεινό, παραθέτουμε:  

«Μεγάλωσα και ζω στην Αθήνα. Τα καλοκαίρια της παιδικής
μου ηλικίας τα περνούσα κατά βάση στο Φωτεινό. Η ζωή του
χωριού, η γιαγιά και ο παππούς, σημάδεψαν τα παιδικά μου
χρόνια. Μαζί με τις παρέες των παιδιών, έτοιμες να ανακαλύ-
ψουν τον κόσμο, γνώρισα και συμμετείχα ενεργά
σε πολλές δραστηριότητες που αφορούν την ύπαιθρο και τον
αγροτικό τρόπο ζωής.

Από νωρίς έδειξα ενδιαφέρον για την κινούμενη εικόνα.
Συνήθιζα να κινηματογραφώ οικογενειακά φιλμάκια και να τα
προβάλω σε όλη την οικογένεια κάτω από τη δροσιά της κλη-
ματαριάς, στην αυλή του σπιτιού.

Σπούδασα κινηματογράφο και Διοίκηση επιχειρήσεων στην
Ελλάδα καθώς και ΜΑ Digtial Effects στην Αγγλία, όπου και
δίδαξα σαν λέκτορας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έχω συνεργαστεί με τηλεοπτικά κανάλια, διαφημιστικές
εταιρίες και αναγνωρισμένες Post Production ετεριες στο Λον-
δίνο. Ένα πρόσφατο δείγμα δουλειάς μου αφορά τις ταινιες: O
Σκοτεινός Ιππότης’,  Η Επιστροφή, Skyfall 007, Οι άθλιοι, H
Κληρονομιά του Μπορν.

Τέτοιες προσπάθειες αναβίωσης του παρελθόντος είναι
πολύτιμες για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Πέρα από αυτό, το μουσείο θα αποτελεί στολίδι της περιοχής.
Κανένας δεν περισσεύει στο να στηρίξει τον αγώνα για τη
δημιουργία αυτού.

Κούλουμα 2013

Πρωί – πρωί οι γυναίκες του συλλόγου άρχισαν τις προετοιμασίες. Μπήκε το καζάνι στη φωτιά με τα φασόλια και τα συνοδευτικά τους. Παράλληλα στρώθηκαν τα
τραπέζια και γέμισαν με ποικιλίες ελιών, με τουρσί, κρεμμύδια, λαγάνες με κρασί, αναψυκτικά, χαλβά και άλλα νηστίσιμα. Παρ’ όλη την οικονομική κρίση τα ελέη
του Θεού ήταν πλούσια. Η φασολάδα έβρασε, η γειτονιά μοσχομύρισε. Ο κόσμος άρχισε να

έρχεται παρ’ ότι άρχισε να βρέχει. Στην αυλή του
σχολείου σηκώθηκε και ο χαρταετός από τα παι-
διά του χωριού. Έτσι ολοκληρώθηκαν και τα
έθιμα της ημέρας. Πρώτος ήρθε ο Βαγγέλης με
την κάμερά του να πάρει φωτογραφίες από το
πέταγμα του χαρταετού

και την παρέα των παιδιών, από την κουζίνα με
το καζάνι στη φωτιά και εν συνεχεία από την
τραπεζαρία. Σε λίγο η αίθουσα γέμισε κόσμο
και άρχισε το φαγοπότι. Η μουσική και το κρασί
έφεραν το κέφι και γέμισε χαρά η αίθουσα.
Αφού έφαγαν και διασκέδασαν καλά οι πρώτες
παρέες έφυγαν για να παραχωρήσουν τις θέσεις τους στους επόμενους και στους μεθ’ επόμενους. Το γλέντι κράτησε καλά και ο κόσμος διασκέδασε αρκετά. Όσοι
πέρασαν από τον Σύλλογο πιστεύουμε ότι ευχαριστήθηκαν, όσοι δεν μπόρεσαν να έλθουν τους περιμένομε του χρόνου να δοκιμάσουν την παραδοσιακή φασολά-
δα του συλλόγου των γυναικών. Στην εκδήλωση παρευρέθη και απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος των Απανταχού Φωτεινιωτών  κ. Λάμπρος Τριαντάφυλλος.
Επίσης μας τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος κ. Μαλλιγιάννη και ο κ. Χριστόφορος Βλάχος, από το Δήμο Ν. Σκουφά.
Την εκδήλωση επιχορήγησε και ο Δήμος Ν. Σκουφά. Το Δ/Σ του Συλλόγου Γυναικών ευχαριστεί όλους τους χωριανούς και όλους όσους παρευρέθηκαν στην
εκδήλωση και τους εύχεται χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή.

Ιωάννα Τριανταφύλλου


