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Φωτεινο
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά

Στις 30/1/16,  Σάββατο
βράδυ στις 7,  στην υπέ-
ροχη συνοικία του Δήμου
Νικολάου Σκουφά ονόμα-
τι Φωτεινό έγινε η
παρουσίαση της μελέτης
εκθεμάτων του μουσείου
του Φωτεινού. Επίσημοι

όπως ο Δήμαρχος του

Δήμου Νικολάου Σκουφά

Ευστάθιος Γιαννούλης, η

Αντιδήμαρχος Αφροδίτη

Βλαχοπάνου, ο περιφε-

ριακός σύμβουλος

Δημήτριος Βαρέλης, ο

σύμβουλος του δήμου

Νικόλαος Μπελής και ο

πρόεδρος του Φωτεινού

Χαρίλαος Μαλτέζος βρέ-
θηκαν στον χώρο εκείνο
τιμώντας τους χωριανούς
με την παρουσία τους. Το
ακροατήριο υπόδειξε
στην εκφωνήτρια κ.
Φελέκη Πατρούλα να
προσφωνήσει και τον κ.
Δήμαρχο που παράλειψε
εκ παραδρομής και χει-
ροκρότησε εγκάρδια
τους πρωταγωνιστές. 

Συν. στην 7η σελίδα

Με Φωτεινό, Κομμένο, Συκιές και Περάνθη ο Δήμος Νικ. Σκουφά 
ολοκληρώνει την διαχείριση των λυμάτων αστικού τύπου 

Αποχετευτικό δίκτυο Φωτεινού

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βίκυ
Καινούργιου 

Στο νέο ΕΣΠΑ το απο-
χετευτικό δίκτυο για το
χωριό.

Ευστ. Γιαννούλης:

Εμείς συνεχίζουμε
παντού. 
Σε πολύ μεγάλα έργα για
την περιβαλλοντική προ-
στασία της περιοχής στα
γεωγραφικά του όρια
όσο και του Αμβρακικού
Κόλπου με τον οποίo
γειτνιάζει κατά κόρον,

έχει προχωρήσει ο
Δήμος Νικολάου Σκουφά.
Ο λόγος για την διαδοχι-
κή κατασκευή του αποχε-
τευτικού δικτύου και των
αντίστοιχων βιολογικών
καθαρισμών. Έργα για τα
οποία έχει προχωρήσει
μια κατά σειρά ετών στό-
χευση στα όρια του
σημερινού
«Καλλικρατικού» Δήμου,
αν κρίνουμε από την δια-
δοχική ένταξη αποχετευ-
τικών έργων στα ευρω-
παϊκά προγράμματα χρη-
ματοδότησης.Εκείνο που,
στο μεταξύ, έμενε να
απαντηθεί, αποτελώντας
ερώτημα που συχνά δια-
τυπώνεται στην τοπική
κοινότητα Φωτεινού, είναι
τι μέλλει γενέσθαι με το
αποχετευτικό δίκτυο του
χωριού. Είναι γνωστό ότι
το δίκτυο αποχέτευσης
και οι μέχρι σήμερα σχε-
διασμοί δεν περιέλαβαν

το Φωτεινό. 
Το ερώτημα επίσημα η
εφημερίδα μας έθεσε
στον δήμαρχο Νικολάου
Σκουφά, Ευστάθιο
Γιαννούλη, καθώς στο
μεταξύ έχει και προσωπι-
κά δώσει μεγάλη έμφαση
στα εν λόγω έργα έως
σήμερα. «Κι έτσι θα
συνεχίσουμε, φτάνο-
ντας όλος ο Δήμος μας
να διαθέτει ένα σύγχρο-
νο αποχετευτικό
δίκτυο», επισήμανε ο
ίδιος, 

Συν. στην 3η σελίδα

Σε ένα ή δύο χρόνια
η λειτουργεία του Μουσείου

Γράφει ο Σωτήριος Κασσελούρης
Ο καιρός είναι σχετικά καλός για την εποχή
του. Με λίγες μπόρες βέβαια και πολύ υγρα-
σία. Άλλωστε η κλιματική αλλαγή έχει επηρε-
άσει σημαντικά το κλίμα της γης και πως θα
ήταν άλλωστε δυνατόν, να μην αλλάξουν και
οι τοπικές καιρικές συνθήκες στο χωριό μας.
Είναι πρωί, η υγρασία περονιάζει ως το κόκα-
λο, η ομίχλη δεν αφήνει τις ζεστές ζωωφόρες
ακτίνες του ήλιου να ζεστάνουν την πλάση
και να διώξουν τις σταλαγματιές από τα δέν-
δρα. Βλέπεις το βράδυ ψιλόβρεξε. Στους
δρόμους ακούς που και που ένα αγκομαχητό
από μηχανάκι ή αυτοκίνητο που προσπαθεί
να διαπεράσει τη σιωπή και που ξεκινάει να
πάει τον επιβάτη του στον προορισμό του.
Άραγε θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το χωρά-
φι του ή την εκμετάλλευση του ή μήπως το
ψιλοβρόχι έχει χαλάσει πάλι το δρόμο και θα
αναγκασθεί να ταλαιπωρηθεί στη δουλειά
του. Βλέπεις αγαπητέ αναγνώστη, στα παλαι-
ότερα χρόνια που δεν υπήρχαν αγροτικά

μηχανήματα, ο μοναδικός τρόπος μετακίνη-
σης ήταν τα πόδια. Χρησιμοποιούσαν τα μου-
λάρια, τα άλογα ή τα γαϊδούρια για να μεταφέ-
ρουν την πραμάτεια τους, ή πολλές φορές,
μετέφεραν αυτά ‘’ζαλίγκα’’, για να κάνουν τη
δουλειά τους. Οι ρυθμοί και οι ταχύτητες ήταν
αργοί, χωρίς άγχος και το κάθε μονοπάτι για
να μπορέσει να περάσει το φόρτωμα, έπρεπε
να είναι καθαρό. 

Συνέχεια στην 7 σελίδα

Αγροτικοί δρόμοι Φωτεινού

Συνδρομές
1. Γιούρομπανκ:
GR7402630590000110100006839 

Εξωτερικό: BIC: ERBKGRAA -
Φελέκης Αλέξ.
2. Φωτεινό: Καφέ «Έφη»
3. Κομπότι: Περίπτερο Ηλία

Οικονόμου
4. Άρτα: Βιβλιοπωλείο Πυξίδα- επί
Β. Πύρρου, είσοδο Αγ. Θεοδώρας.
5. Ελάχιστο Κόστος δημοσίευσης:
20 €= δημοσιογραφικά - άλλα.
6. Τα κείμενα στέλλονται μέχρι 30
κάθε ζυγού μήνα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
2η Κυριακή του Απριλίου (10/4/2016) και ώρα
11:00 - 13:00 μ.μ. γίνεται εθελοντική εργασία καθα-
ρισμού του Φωτεινού. Επικεφαλής ο πρόεδρος
κ.Χάρης Μαλτέζος.
Συγκέντρωση στην Βακούφικη πλατεία στις 11:00.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Κυριακή 9.30 π.μ. στο παλαιό δημοτικό

από κινητή μονάδα του νοσοκομείου και την
επιτροπή αιμοδοσίας του συλλόγου.Για την
διαχείρηση του αίματος απευθυνείτε στον
πρόεδρο της επιτροπής Θ.Φελέκη στα
τηλέφωνα: 6945 598597 - 2681023933

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΣΑΒ/ΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 23/24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Λεπτομέρειες: 2η σελίδα

o πρόεδρος Χάρης Μαλτέζος



Ιανουάριος - Φεβρουάριος 201622
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. 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)

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: 
Θανάσης Πάντος

Ηλεκτρονική:
www.nskoufas.gr 

(έγχρωμη)

ΦΩΤΕΙΝΟ

ΦΩΤΕΙΝΟ

2 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΕΠΕ-
ΛΕΝΙ-ΦΙΕΡΙ-ΔΥΡΡΑΧΙΟ-
ΤΙΡΑΝΑ-ΕΛΜΠΑΣΑΝ-

ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ-ΚΟΡΥΤΣΑ

ΣΑΒ/ΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
23/24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

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 (πρωτεύ-
ουσα της Αλβανίας) αφού περά-
σουμε από Τεπελένι – Φίερι –
Δυρράχιο. Άφιξη στα Τίρανα μετά
το μεσημέρι. Επίσκεψη στη νέα
εκκλησία της Αρχιεπισκοπής και το
όμορφο σύμπλεγμα της ορθόδο-
ξης Αρχιεπισκοπής όπου βρίσκεται
και το εκκλησάκι της βάπτισης
αφιερωμένο στην Γέννηση του
Χριστού και στην συνέχεια περιή-
γηση με το πούλμαν στο κέντρο
της πόλης όπου θα δούμε τις
κεντρικές πλατείες της πρωτεύου-
σας, τα υπουργεία, την Όπερα και
τον πύργο του ρολογιού που χτί-
στηκε το 1830. Έπειτα θα δούμε το
άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη
Σκεντέρμπεη (εθνικού Ήρωα) που
δεσπόζει στην μέση της πλατείας.
Κατόπιν τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο,υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος
– διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡA: Μετά το πρωινό

αναχώρηση για Κορυτσά. Αφού
περάσουμε από το Ελμπασάν και
το Πόγραδετς, το οποίο είναι δίπλα
στην λίμνη Οχρίδα, θα φτάσουμε
στη Κορυτσά. Σχετική παραμονή
για βόλτα στην πόλη και μεσημε-
ριανό φαγητό. Στην συνέχεια ανα-
χώρηση για τα σύνορα
Κρυσταλλοπηγής. Σχετικός έλεγ-
χος και αναχώρηση για την
Καστοριά. Παραμονή για απογευ-
ματινό καφέ και αναχώρηση για
την πόλη μας. Άφιξη νωρίς το
βράδυ.

Τιμή κατ’άτομο: 65€ σε δίκλινο
δωμάτιο 

-  Διαφορά μονόκλινου επιπλέον
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

Γράφει ο Σωτήρης  Κασσελούρης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μέσα σε
κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης και
ευλάβειας, εθνικής υπερηφάνειας και
συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε και
φέτος την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016, στο
Φωτεινό Άρτας, η επέτειος μνήμης
εκτέλεσης των πέντε (5) Φωτεινιωτών
αγωνιστών της εθνικής αντίστασης από
τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής, που
τελέσθηκε την Παρασκευή 3 Μαρτίου
1943,όταν οι κατοχικές δυνάμεις του
άξονα με πρωτεργάτες τους Ιταλούς
που ήλεγχαν την περιοχή,εισήλθαν στο
χωριό μας με τραγικά αποτελέσματα. 
Ήταν από τα λίγα εγκλήματα πολέμου
που πραγματοποιήθηκαν από τα

Ιταλικά στρατεύματα κατοχής, αλλά
ήταν η αποφράδα εκείνη ημέρα, που
βρήκαν σκληρό, απάνθρωπο και τραγι-
κό θάνατο πέντε συγχωριανοί μας, ενώ
ταυτόχρονα ‘’βιάσθηκε’’ βάναυσα η
εθνική  υπερηφάνεια, η αξιοπρέπεια
των συγχωριανών μας, γιατί εκτός των
άλλων βασανιστηρίων και εκτελέσεων
προέβησαν για εκδίκηση, σε πυρπολι-
σμό σπιτιών, καίγοντας όλο το βιός
έντιμων, μεροκαματιάρηδων αλλά με
πυρωμένη ψυχή από εθνική υπερηφά-
νεια ελλήνων, με την απλή και μόνο
υποψία, αντίστασης κατά των κατοχι-
κών δυνάμεων.
Από τότε η μέρα αυτή, είναι βαθιά
χαραγμένη στη μνήμη και στις καρδιές
των Φωτεινιωτών. Έτσι και εφέτος, ως
ελάχιστο φόρο τιμής οι συγκεντρωθέ-
ντες τίμησαν τη μνήμη των πεσόντων
πατριωτών μας. 
Το τελετουργικό περιελάμβανε δοξολο-
γία στην εκκλησία του χωριού, στη
συνέχεια επιμνημόσυνη δέηση στο
μνημείο, που στέκει αγέρωχα στο
μαστίγωμα των ανέμων που κυρίως
κατηφορίζουν από τα περήφανα
Τζουμέρκα και που έχει χαραγμένα τα
ονόματα των εκτελεσθέντων συντοπι-
τών μας, Κασσελούρη Τριάδα, Σιάκκας

Δημήτριος,
Π α ν έ τ α ς
Μ ι χ α ή λ ,
Π α ν έ τ α ς
Θωμάς και
Καραθάνος
Γεώργιος.
Με τη συνο-

δεία της
μπάντας του
Σ υ λ λ ό γ ο υ
Σ κ ο υ φ ά ς
Άρτας, όλοι

οι συμμετέχοντες, στάθηκαν ευλαβικά
μπροστά στο ηρώο, κατέθεσαν στεφά-
νια και σιγοψιθύρισαν μαζί τον Εθνικό
μας Ύμνο. 
Τον πανηγυρικό της ημέρας, εκφώνησε
ο Κασσελούρης Γιώργος, εγγονός των
δύο (2) εκτελεσθέντων, ο οποίος με
απλό, λιτό και μεστό λόγο, κατάφερε να
συγκινήσει εαυτόν και τους παρευρι-
σκόμενους. Στη συνέχεια τα χορευτικά
του χωριού μας παρουσίασαν τις ικανό-
τητες τους.
Δεν ήταν όμως όλοι εκεί, απ’ όσους θα
έπρεπε, αλλά το παρόν έδωσαν ο
Δήμαρχος Ν. Σκουφά κ. Γιαννούλης
Ευστάθιος, ο περ. Σύμβουλος κ.
Βαρέλης Δημήτριος, εκπρόσωπος του
Διοικητή του ΚΕΥΓ Αρτας, ο  ιερέας του
χωριού παπά -Γιάννης, εκπρόσωπος
της Αστυνομικής Δ/νσης Άρτας, εκπρό-
σωπος του Διοικητή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας, ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της

Κοινότητας Φωτεινιωτών, ο
Αντιπρόεδρος Έφέδρων Αξιωματικών
Στρατού Ν. Άρτας, εκπρόσωπος της
ενώσεως αποστράτων αστυνομικών
Αρτας, εκπρόσωπος της Αδελφότητας
των Σελλαδιτών, ο Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Φωτεινιωτών, η Πρόεδρος
Συλλόγου Γυναικών Φωτεινού, εκπρό-
σωποι από γειτονικά χωριά καθώς και
πολλοί κάτοικοι του χωριού και της
γύρω περιοχής. Την ΕΑΑΣ Αρτας,
εκπροσώπησε ο Αντγος (ε.α) Σωτήριος
Κασσελούρης, με καταγωγή από το
ηρωικό αυτό χωριό..

Τιμή και δόξα στους αθάνατους
νεκρούς.

Στη μνήμη τους, και κάτω από τη σκιά
τους και τη σκιά όλων των ηρωικώς
πεσόντων αφανών και μη Ελλήνων
αγωνιστών, ας κλίνουμε ευλαβικά το
γόνυ και ας ψιθυρίσουμε ένα μεγάλο
Ευχαριστώ που είμαστε σήμερα ελεύ-
θεροι και ένα μεγάλο ΖΗΤΩ για την
εθνική υπερηφάνεια που μας γεμίζει η
θυσία τους, και ΖΗΤΩ για όλους τους
αφανείς και μη ήρωες που αγωνίσθη-
καν έπεσαν και μάτωσαν για να να
ζούμε σε μια χώρα ελεύθερη και για να
μείνει όρθια αυτή η υπέροχη χώρα στην
οποία ζούμε και αγαπάμε τόσο πολύ.

3/3/1943 ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ

Όπισθεν   Δημαρχείου Άρτας Τηλ.: 2681023828 

Γιαννούλα Κασσελoύρη
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Βίκυ Καινούργιου

Συνέχεια από την 1η σελ.

αναγνωρίζοντας ότι έως σήμερα
δεν έχει ενταχθεί στα εξελισσό-
μενα έργα το Φωτεινό
«Πράγματι», επισήμανε ο
ίδιος, «Το Φωτεινό δεν έχει
αποχετευτικό δίκτυο. Δεν εντά-
χθηκε στις προηγούμενες
παρεμβάσεις, όταν στην διαδι-
κασία εγκρίσεων τέτοιων έργων,
που γνωρίζετε ότι ξεκίνησαν
από το Γ’ ΚΠΣ και συνεχίστηκαν
με το ΕΣΠΑ, έμπαιναν διάφορες
προϋποθέσεις και μεταξύ αυτών
έμπαιναν πληθυσμιακά κριτήρια,
για όρια από 2.000 και άνω. Τότε
ήταν που παραλίγο να μην
εγκριθούν και άλλες τοπικές κοι-
νότητες για τις οποίες είχαν γίνει
και υποβληθεί οι μελέτες και τις
οποίες με ρίσκο και πολύ επιμο-
νή μπορέσαμε να εντάξουμε ως
συνολικότερη παρέμβαση», εξή-
γησε ο κ. Γιαννούλης. 

Προχωρούμε παντού .

Στο μεταξύ ο ίδιος επισήμανε ότι
από το 2005, έχουν αλλάξει τα
δεδομένα και ήδη η πρόθεση της
Δημοτικής Αρχής είναι η ολοκλή-
ρωση της κατασκευής βιολογι-
κού και αποχετευτικού δικτύου σ’
όλο το Δήμο. «Στο νέο ΕΣΠΑ θα
προχωρήσουμε με ένταξη
μελέτης για αποχετευτικό και
βιολογικό σε Φωτεινό,
Κομμένο, Συκιές Περάνθη.
Αυτά μόνο μας έχουν απομείνει
και πλέον θα μπορούμε να μιλά-
με για ένα Δήμο που διαθέτει
ολοκληρωμένη διαχείριση των
αστικών του λυμάτων σ’ όλα τα

χωριά», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά. 
Η αποχέτευση είναι από τις
βασικές ανάγκες που πρέπει
να λύνονται σε κάθε χωριό,
για τον επικεφαλής της μείζο-
νος μειοψηφίας Θεόδωρο
Μουσαβερέ 
Ζητείται ακόμη ύδρευση και
συγκοινωνία για το Φωτεινό 
«Ασφαλώς και απαιτείται όλες
οι περιοχές να συνδεθούν με
την αποχέτευση» επισήμανε ο
επικεφαλής της μείζονος μειοψη-
φίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νικ. Σκουφά, Θεόδωρος
Μουσαβερές, όταν σε επικοινω-
νία μαζί του ζητήθηκε η άποψή
του για την σύνδεση και του
Φωτεινού με το σύγχρονο απο-
χετευτικό δίκτυο που σταδιακά
κατασκευάζεται στα όρια του
Δήμου. 
Εξάλλου ο κ. Μουσαβερές,
όπως επισήμανε, πάντοτε είχε
την πεποίθηση ότι τα ζητήματα
βασικών υποδομών είναι αυτά
που πρώτα και πάνω απ’ όλα θα
πρέπει να εξασφαλίζονται σε
κάθε Δήμο, πράγμα που εφάρ-
μοσε και ο ίδιος στην πράξη
όταν επί θητείας του στον

πρώην Δήμο Πέτα και νυν
Δημοτική Ενότητα, ξεκίνησε την
μελέτη για την κατασκευή απο-
χετευτικού δικτύου στους μεγά-
λους οικισμούς Πετά, Άγιο
Δημήτριο κλπ. Οπότε κατέθεσε
την άποψη ότι άμεσα θα πρέπει
να προχωρήσει η διαδικασία για
το έργο αυτό. 
Ο ίδιος σήμερα τονίζει πως
«Ειδικά για το Φωτεινό όχι
μόνο θα πρέπει να προχωρή-
σει το έργο της αποχέτευσης
για την διαχείριση των αστι-
κών αποβλήτων, αλλά επι-
πλέον το Φωτεινό έχει ακόμη
να λύσει το ζήτημα της ύδρευ-
σης όσο και της συγκοινω-
νίας», είπε και στις διευκρινίσεις
που αναζητήσαμε ο κ.
Μουσαβερές επισήμανε πως:
«Για το χωριό αυτό εξακολουθεί
κάποιες περιόδους να αποτελεί
ζήτημα η επάρκεια νερού για την
ύδρευσή του, ενώ επιπλέον εκτι-
μώ ότι και η συγκοινωνία που
εξυπηρετείται μόνο με ένα δρο-
μολόγιο δυο φορές την εβδομά-
δα από και προς την Άρτα, απο-
τελεί επίσης ένα σημαντικό θέμα
προς επίλυση», επισήμανε.  

Αποχετευτικό δίκτυο Φωτεινού 
Με Φωτεινό, Κομμένο, Συκιές και Περάνθη ο Δήμος Νικ. Σκουφά 

ολοκληρώνει την διαχείριση των λυμάτων αστικού τύπου 

ΕΚΚΛΗΣΗ βοήθειας
απευθύνει από το

Καφενείο του στο
Παλαιοχωράκι ο
Τοπικός Σύμβουλος
Δημαριού κ. Ηλίας
Μάμμος του
Νικολάου προς τον
Δήμαρχο Ν.Σκουφά
κ. Γιαννούλη για ένα
πρόβλημα στο
δρόμο Φωτεινό-
Παλαιοχωράκι που
ταλαιπωρεί 15 χρό-
νια τώρα
Παλαιοχωρακιώτες,
Ανωπετρίτες,

Διασελιώτες αλλά και Φωτεινιώτες εξίσου.Πρόκειται για
2 μεγάλες λακούβες και μια κλειστή στροφή. Πριν
βγούμε από το Φωτεινό προς το Παλαιοχωράκι, 3-4
σπίτια η πρώτη λακούβα 50 εκ. μας περιμένει.
Βγαίνοντας από το Φωτεινό και στη θέση Κορέλα μια
λακούβα πάνω από ένα μέτρο και πολύ βαθιά κλείνει
τον μισό δρόμο ενώ τον άλλον μισό αριστερά τον κλεί-
νουν τα δένδρα. Τριάντα μέτρα πιο πάνω μια στροφή
κλειστή από δέντρα σε φέρνει φάτσα μπάλα με τον
άλλο. «Κάθε μέρα κ. Δήμαρχε κατεβαίνω από δω για
την Άρτα. Κάνε κάτι να μας σώσεις» καταλήγει ο
Σύμβουλος κ. Ηλίας Μάμμος.                 

Βοήθα Δήμαρχε 

Το 1982,  στις 24
Φεβρουαρίου για να δια-
σκεδάσουν 15-20   γυναίκες
παρέλασαν στη Σκουφά
Άρτας και το Καρναβάλι
γεννήθηκε. Πάνω από 1000
καρναβαλιστές- 26 ομάδες
από 50 άτομα κατά μέσο
όρο,   φέτος το Σάββατο
μετά την Τσικνοπέμπτη 5-3-
16, για 2 ώρες - 7.30 με
9.30,  θα κάνουν για δική
τους διασκέδαση με παρέ-
λαση  στη Σκουφά,  ξεκινώ-
ντας από το Κιλκίς.Μια
άτυπη επιτροπή-χωρίς
καταστατικό, μπλοκ και διοι-
κητικό συμβούλιο- που
εσωτερικά εναλλάσσονται
είναι η κινητήρια δύναμη

της οργανωμένης
προσπάθειας. Ο
Δήμος Αρταίων είναι
ο κύριος αρωγός- 5
αγροτικά για τα άρμα-
τα, στέγη αποθήκευ-
σης στην ΚΟΜΔΕ, 5
τεχνικούς, κούκλες
κ.ά,  με λίγους χορη-
γούς. Τα πολλά έξοδα
των στολών ο κάθε
καρναβαλιστής.
Από Σεπτέμβρη
συνέρχεται  η κεντρική επι-
τροπή. Οι ομάδες πριν τα
Χριστούγεννα. Το ιντερνέτ
και το τηλέφωνο παίρνουν
φωτιά. 
Στα πλαίσια εορτασμού
των 35 χρόνων ‘καρναβά-

λι Άρτας’ έκαναν φέτος στη
δημοτική πινακοθήκη ‘Γ.
Μόραλης’ την δεύτερη έκθε-
ση φωτογραφίας διασκέδα-
ση τις αποκριές  στην Άρτα. 
Το 2004 έγινε η πρώτη στην
αίθουσα του Σκουφά. 

35 χρόνια Καρναβάλι Άρτας

Νατάσα Σούλη / οργανώτρια
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Πρωταγωνιστής ο
Φωτεινιώτης Νίκος
Κασσελούρης στην παρά-
σταση του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Ο
Μακρυγιάννης» Άρτας

που είχε πρεμιέρα την
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου
2016. 
Το έργο ήταν του
Αμερικανού συγγραφέα
Άρθουρ Μύλλερ με τίτλο

«Θέα από τη γέφυρα».
Αυτή τη θέα… τα διαδρα-
ματιζόμενα στη σκηνή
παρακολουθούσε ο
Νίκος. Είχε βέβαια και το
έργο, σαν νομικός σύμ-
βουλος του πρωταγωνι-
στή, να τον αποτρέψει
από παράνομες σκέψεις
που τον οδήγησαν στη
συνέχεια σε δυσάρεστες
καταστάσεις. 
Κεντρικό θέμα ο έρωτας
δυο νέων την εποχή του
1955, όταν οι Ευρωπαίοι
μετανάστευαν στην
Αμερική.
Γεμάτη η αίθουσα του
Συλλόγου .

Καταχειροκροτήθηκαν
στο τέλος της παράστα-
σης όλοι οι πρωταγωνι-
στές που έδωσαν τα
πάντα στη σκηνή ώστε να
φαίνεται η παράσταση

όντως σαν επαγγελματι-
κή, όπως είπε και η σκη-
νοθέτης.
Μέχρι 10 Μαρτίου θα
δίνονται οι παραστάσεις. 

Μάγεψε ο Νίκος...
στην παράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης» Άρτας 

Λάμπρος Κ. Τριαντάφυλλος: «Πανταχού παρών»

«Ένας από τους βασικούς χτίστες στην επαναλειτουργία του συλλόγου των
απανταχού Φωτεινιωτών(από το 1999). Δέκα χρόνια ταμίας (2000-2009)
και μια διετία πρόεδρος (2011-2013). Έδωσε τις δυνάμεις του όλες.
Μοναδικός στην ευαισθησία στον συνάνθρωπο, έκανε τη μοναδική στα 16
τελευταία χρόνια πρόταση στήριξης δύσκολων κοινωνικών καταστάσεων
που ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ/Σ τότε. Ήμουνα ο ένας από τους δυο
που την υλοποίησαν. Δικό του και το ΝΑΙ στους ΝΕΟΥΣ του Φωτεινού, σαν
πρόεδρος. Και ξεκίνησε η δική τους λαμπρή πορεία τέλη Ιουλίου μέχρι το
Δεκαπενταύγουστο με Θέατρο, αγώνες και χορούς,  την τελευταία πενταε-
τία». Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Αλέξανδρος Φελέκης.
«Πανταχού παρών» είπε ο ταμίας Κων/νος Πανέτας. «Είμαι κομμάτια. Ήταν
πάντα αδερφός και καλός» τόνισε ο αδερφός του Θεοφάνης. «Δίκαιος,
συνεργάσιμος και πολύ φιλόξενος. Έβαζε τα αρνιά στη σούβλα για παιδιά,
αδέρφια και όλους» θυμήθηκε η μεγάλη αδερφή του Βασιλική.
Ο Λάμπρος όντως  ήταν εργατικός. Επιχείρηση στο Άστρο Κυνουρίας  και
στο Φωτεινό. Οδηγός σε φορτηγά από το Άστρος για όλη την Ελλάδα, οδη-
γός και στο Κομπότι πριν τη σύνταξη όπου ήταν πολύ αγαπητός, αφού όλο
το Κομπότι ανέβηκε να τον αποχαιρετήσει. Χρόνια συγκέντρωνε ελιές από
τους παραγωγούς στο Φωτεινό.  Από τα 16 ως τα 20 δούλεψε στα εμπορικά
καράβια παραμάγειρας και λαδάς. Μόλις που πρόλαβε και πήρε τη σύνταξη. 
Τα παιδικά του χρόνια στο Φωτεινό δύσκολα όπως όλων την εποχή αυτή.
Πόσο μάλλον στην οικογένειά του που είχε πάντα 7-8 στόματα να ταϊστούν.
Συνολικά 12 παιδιά είχαν οι γονείς του να αναθρέψουν. Από μικρός στα
καπνά και στα ζωντανά.
Φαντάρος πήγε στο ναυτικό που τον έριξε στη ΜΟΜΑ. Στα Γιάννενα που
υπηρέτησε γνώρισε τη σύζυγό του Ελένη Χατζάρα. Αυτή του χάρισε τρία
παιδιά και 8 εγγόνια. Η Κορνηλία, η δεύτερη σύζυγός του τού παραστάθηκε
στα στερνά του. 
Στο Φωτεινό είδε το πρώτο φως του ήλιου ο δικός μας Λάμπρος,  το 1951.
Στο Φωτεινό άφησε και την τελευταία του πνοή την 1η Μάρτη του 2016.
Ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. 
Το σύντομο αυτό βιογραφικό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του από το σύλ-
λογο που τον υπηρέτησε χρόνια και πιστά. Στη μνήμη του επίσης ο φορέας
αυτός πρόσφερε,  αντί στεφανιού στην εκφορά του,  ποσό στην εκκλησία
του Φωτεινού για τα έξοδά της.
Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς, δύναμη να αντέξουν την

απώλεια και νάναι καλά να τον θυμούνται πάντα.   

Καλημέρα σας!!!
Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή χρονιά
με υγεία για όλους!!!
Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρό-
σκλησή μας και είστε εδώ σήμερα για να κόψου-
με την βασιλόπιτα.
Πριν όμως θα κάνουμε Γενική Συνέλευση.
Θα εκλέξουμε Πρόεδρο και Γραμματέα της
Γενικής Συνελεύσεως επειδή θα γίνουν αρχαι-
ρεσίες.
Ποιος θέλει να αναλάβει; (Βαγγέλης
Τριαντάφυλλος…).
(Απολογισμός πεπραγμένων από Πρόεδρο-
Ταμία-Εξελεκτική)

-  Η πρώτη δραστηριότητά μας σαν νέο Δ.Σ

ήταν η τιμητική εκδήλωση για τους Ψάλτες του
χωριού μας.

-  Είπαμε τα κάλαντα την Πρωτοχρονιά.

-  Κόψαμε την πίτα.

-  Η παπαδιά μας χάρισε τις μοκέτες. Την

ευχαριστούμε.

-  Αγοράσαμε ηλεκτρική σκούπα.

-  Πήραμε καρτοκινητό τηλέφωνο για να επι-

κοινωνούμε με τα μέλη μας.

-  Κάναμε μερεμέτια στα κεραμίδια, γιατί έστα-

ζαν.

-  Πήραμε πετρογκάζ και θερμοσιφωνάκη για

την κουζίνα μας.

-  Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι για το

Καρναβάλι, γιατί είχαμε πένθος στο χωριό.
(“έφυγαν” 4 άτομα σε 1 μήνα).

-  Κάναμε με επιτυχία τα Κούλουμα.

-  Συναντηθήκαμε στην γιορτή της γυναίκας

στο καφενείο της Έφης Μασούρα.

-  Είπαμε τα Πάθη του Κυρίου.

ü  Πληρώσαμε για το χορευτικό των παιδιών

300€.

ü  Κάναμε με επιτυχία 2 εκδρομές.

Μία στο Κούγκι και μία στην Βεργίνα και
Έδεσσα.

-  Έγινε μία συνεστίαση στο Σύλλογο.

-  Πήραμε τζάμι για την βιτρίνα που φυλάμε τις

στολές, γιατί είχε σπάσει.

-  Κάναμε έρευνα αγοράς να πάρουμε φωτι-

στικά για την αίθουσα και έχουμε κάτι υπόψιν.

-  Αγοράσαμε LapTop και θα αγοράσουμε και

πολυμηχάνημα Fax, Scanner, εκτυπωτή).

-  Φτιάξαμε ομάδα στο Facebook.

-  Κάναμε ενέργειες για δημοτικό φωτισμό

ώστε να μην πληρώνουμε εμείς την ΔΕΗ και τον
ΕΝΦΙΑ, αλλά δεν τα καταφέραμε, γιατί το κτίριο
ανήκει στην εκκλησία.

-  Μας ζήτησε ο Δήμαρχος σε συνεργασία με

την Ιερά Μητρόπολη Άρτας να συγκεντρώσουμε
τρόφιμα-φάρμακα και ρούχα για τους άπορους
και το κοινωνικό φαρμακείο.
Η ανταπόκρισή σας ήταν μεγάλη.
Μαζεύτηκαν  πολλά πράγματα.
Ήρθε φορτηγάκι από τον Δήμο και τα πήρε.

-  Και η κορυφαία εκδήλωση για τους επιτυχό-

ντας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας και του εξω-
τερικού δεν έγινε, γιατί δεν υπήρξε καμμιά συμ-
μετοχή. (Φέτος μάθαμε ότι υπάρχουν 3 παιδιά)

694 6334161 - 6979115696

Γενική Συνέλευση 2016
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Στις 07/02/2016 και ημέρα
Κυριακή, πραγματοποιήθηκε εθε-
λοντική αιμοδοσία στην αίθουσα
χορού στο παλαιό δημοτικό σχο-
λείο Φωτεινού από τις 10:00 π.μ.
μέχρι τις 12:00 μ.μ. Η αιμοδοσία
διεκπεραιώθηκε υπό την αιγίδα
του νοσοκομείου Άρτας από το
οποίο εστάλη τετραμελές συνερ-
γείο στο οποίο ήταν μέλος και η
Λαμπρινή (εγγονή του
παπαΜάρκου). 

Η όλη διαδικασία περιλάμβανε 4
απλά βήματα. Πρώτα γινόταν
κάποιες ερωτήσεις στους δότες
σχετικά με την υγεία τους και τις
διατροφικές συνήθειές τους ώστε
να βγει ως πόρισμα αν είναι
κατάλληλοι να δώσουν αίμα.
Έπειτα, το συνεργείο έπαιρνε δυο
τρεις σταγόνες αίμα από τους
δότες για να δουν αν και το αίμα
είναι κατάλληλο. Επόμενο βήμα

ήταν η μέτρηση της πίεσης και
τέλος οι δότες καθόταν σε ένα κρε-
βάτι αιμοδοσίας και έδιναν αίμα.
Στην αιμοδοσία αυτή παρευρέθη-
καν 20 Φωτεινιώτες και
Φωτεινιώτισσες εκπροσωπώντας
και τους 7 λόφους του Φωτεινού,
από τους οποίους οι 7 έδωσαν
αίμα και έτσι, προστέθηκαν 7 φιά-
λες στην τράπεζα αίματος . 
Αυτοί ήταν αλφαβητικά οι:
Κωτσαλάρας Θεόδωρος
Πανέτας Ηλίας του Δημητρίου
Πανέτας Νίκος του Ευαγγέλου
Πανέτας Σπύρος του
Δημητρίου
Τριαντάφυλλος Στέλιος
Φελέκης Θεόδωρος
Φελέκης Χρήστος
Η τριμελής επιτροπή της αιμοδο-
σίας εκ μέρους του συλλόγου των
απανταχού Φωτεινιωτών θα ήθελε
να ευχαριστήσει από καρδιάς το
τετραμελές συνεργείο το οποίο
βοήθησε αλλά και ενθάρρυνε τους
δότες,  όλα τα άτομα που παρευ-
ρέθηκαν σε αυτήν την αιμοδοσία,
τον πρόεδρο του Φωτεινού
Χαρίλαο Μαλτέζο, τον Πατέρα
Ιωάννη Βορίλλα και τον σύλλογο
γυναικών του Φωτεινού. Όπως
επίσης θα ήθελε να ενημερώσει
πως όποιος Φωτεινιώτης χρεια-
στεί αίμα, μπορεί να απευθυνθεί
σε ένα από τα 3 μέλη της επι-
τροπής στα τηλέφωνα
6945598597,  6977470073 και
2681023995 και θα του δοθεί από
την τράπεζα αίματος του συλλό-
γου των απανταχού Φωτεινιωτών
η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο
της Άρτας. 

Επιπρόσθετα, όποιος θελήσει να
δώσει αίμα, σε όποια μεριά της
Ελλάδας και αν βρίσκεται, μπορεί
να δώσει αίμα στο πλησιέστερο
νοσοκομείο και έπειτα με την
σωστή συνεννόηση να δοθεί αυτό
στην τράπεζα αίματος του
Φωτεινού. Πολλοί άνθρωποι
φοβούνται να δώσουν αίμα, γι’
αυτό πρέπει να γίνει γνωστό πως
το να δώσει κάποιος αίμα είναι
κάτι εντελώς ακίνδυνο και ανώδυ-
νο διότι το αίμα που θα δώσει θα
έχει αναπληρωθεί σε λιγότερο
από μία μέρα. Αντιθέτως, δίνοντας
αίμα εκτελούμε μία πράξη ανθρω-
πιάς, μία πράξη που θα σώσει
ανθρώπινες ζωές. Σε αυτές τις 2
ώρες που πραγματοποιήθηκε η
αιμοδοσία, αυτά τα 20 άτομα που
βρέθηκαν εκεί, έσωσαν αυτομά-
τως μία τουλάχιστον ανθρώπινη
ζωή. Αν δεν είναι αυτό αξιοσημεί-
ωτο, τότε ποιό είναι; Ας αναλογι-
στούμε δηλαδή το καλό που μπο-
ρεί να κάνει ο καθένας μας απλά
και μόνο δίνοντας αίμα 2 μόνο
φορές το χρόνο. Δεν χρειάζεται να
κινδυνεύει κάποιος δικός μας
άνθρωπος ή και εμείς οι ίδιοι για
να δώσουμε αίμα, γιατί πολύ άπλα
όταν αυτό συνέβη ή θα συμβεί
κάποιος άλλος ήταν ή θα είναι εκεί
για μας δίνοντας αίμα, δίνοντας
έτσι τη ζωή του.
Εκ μέρους της τριμελούς επι-
τροπής της αιμοδοσίας του
Φωτεινού οι:
Νικόλαος Πανέτας του
Βασιλείου
Φελέκης Θεόδωρος
Φελέκης Χρήστος

Κυριακή αιμοδοσίας

19 Ιανουαρίου 2016
Η κυρία Θεοδώρα Μασούρα άφησε

την τελευταία της πνοή στο
Νοσοκομείο Άρτας. Κουρασμένη αλλά
και ευτυχισμένη σε ηλικία 92 χρονών,
έφυγε αφήνοντας πίσω 2 παιδιά, 5
εγγόνια και 9 δισέγγονα. Έφυγε,
αφήνοντας πίσω τους χωριανούς της
που τόσο πολύ τους αγάπησε και που
τόσο πολύ αγαπήθηκε. Έφυγε αθόρυ-
βα, όπως αθόρυβα έζησε και όλη της
τη ζωή, όπως αθόρυβα ήθελε να γίνει
και η κηδεία της.
Θυμάμαι μας έλεγε ποτέ να μην βγαί-

νει έξω από το σπίτι σας πως περνάτε,
αν έχετε να φάτε, αν αλλάξατε κουβέ-
ντες με το σύντροφό σας, αν σας
πίκραναν τα πεθερικά σας. Και όλα
αυτά για να μην κινδυνεύει ο γάμος
σας.
Η κυρά Δήμαινα γεννήθηκε το  1923.

Πολύ μικρή σε ηλικία (23 χρονών)
παντρεύτηκε τον Δήμο Μασούρα, ο
οποίος 40 χρονών σκοτώθηκε σε
τροχαίο. Άφησε πίσω 2 μικρά παιδιά

3.5 και 1.5 χρονών. Χήρα από τα 27
έδωσε μεγάλη μάχη να τα μεγαλώσει. 
Δεν θέλησε να ξαναπαντρευτεί γιατί
φοβότανε μήπως ο καινούριος σύζυ-
γος κακομεταχειριζόταν τα παιδιά της. 
Τσαπίζοντας, θερίζοντας, αλωνίζοντας
πιο πολύ στα ξένα χωράφια και λιγότε-
ρο στα δικά της, κατάφερε να μεγαλώ-
σει τα παιδιά της. 
Αυτά ήταν ο μοναδικός της σκοπός, και
η ηθική της, την οποία είχε σαν κόρη
οφθαλμού. Ηθική, την οποία κατάφερε
με το δικό της τρόπο, να την επιβάλει
και στα παιδιά της.
«Κυρία» Θεοδώρα, είμαι περήφα-
νος που σε είχα μάνα. Είμαι περήφα-
νος γιατί δώσαμε μαζί, εσύ τα παιδιά
σου και τα εγγόνια σου, αγώνα για
ανάρρωση. Να είσαι και εσύ περήφανη
για όλους που άφησες πίσω. 
Με τη μεγάλη σου καρδιά δεν ξεχώρι-

σες ποτέ γαμπρούς και νύφες.
Πιστεύω ότι είχες ένα τέλος που πολλοί
θα ήθελαν να έχουν όταν έρθει η ώρα
τους. Θέλω επίσης να πιστεύω πως
γονείς που πεθαίνουν στα χέρια των
παιδιών τους αναπαύονται. Εύχομαι
και παρακαλώ και ο Θεός να κάνει το
δικό του χρέος και να αναπαύσει την
ψυχή σου.

Τάκης Μασούρας 25/2/2016

Θεοδώρα Μασούρα

ΟΥΡΑΝΟΦΩΤΟ
Εσπερινός

Κάποια καμπάνα μακρινή γλυκά χτυ-
πάει
μεσ’ στην καρδιά του πονεμένου δειλι-
νού
και η ψυχή μας με τον άνεμο πετάει
στη νοσταλγία του γλυκού Εσπερινού.

Οι τελευταίες πληγωμένες ηλιαχτίδες
τ’ άσπρο ξωκκλήσι το φωτίζουν
απαλά.
Οι ματωμένες τους ανταύγειες ελπί-
δες,
που στην καρδιά μας νανουρίζονται
γλυκά…

Στη σιγαλιά, φτωχά καντήλια αναμμέ-
να,
αχνοφωτίζουν τις εικόνες τις παλιές.
Λίγα λουλούδια του αγρού φρεσκο-
κομμένα,
δώρα αγάπης, στων Αγίων τις
Μορφές.

Σαν ένας άγγελος, ουράνια οπτασία,
ο κληρικός σεπτός κινείται στο ιερό.
Και το ξωκκλήσι ειν’ ουράνια πολιτεία,
καθώς δονείται απ’ αγγελικό ψαλμό!

Τότε ο άνεμος τον παίρνει στα φτερά
Του…
Λες πως κρατάει την ανάσα της η
γη…
Ένα μυστήριο τυλίγει στην καρδιά του
κάθε γωνιά της γης και κάθε μια
ψυχή.

Γλυκά φωτίζουν τις καρδιές ελπίδας
ήλιοι.
Ματώνει ο ήλιος και πονά στον ουρα-
νό…
Είναι το άγιο της ευλάβειας το καντήλι

που η φύση άναψε για τον Εσπερινό! 

«Αγωνίστρια»
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Γράφει ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ

Συνεχίζεται με αμείωτο το ενδιαφέ-
ρον το πρωτάθλημα της Α΄ ερασι-
τεχνικής κατηγορίας της Ε.Π.Σ.
Άρτας με την Αμβρακία
Κωστακιών να βρίσκεται στην
πρώτη θέση, τον Α.Ο.Κομποτίου
«Σκουφάς» στην δεύτερη με δια-
φορά 6 βαθμών , στην τρίτη θέση
η Αναγέννηση Άρτας και στην
τέταρτη θέση η Α.Ε.Μενιδίου.
Στην πέμπτη θέση ο Αχιλλέας
Νεοχωρίου θα προσπαθήσει να
εκμεταλλευτεί βαθμολογικές απώ-
λειες της Α.Ε.Μενιδίου και να διεκ-
δικήσει αυτός την τέταρτη θέση η
οποία είναι συμμετοχή στα πλέυ
όφ ανόδου. Με βάση την προκή-
ρυξη της Ε.ΠΣ. Άρτας για το 2015-
2016 οι ομάδες που θα καταλά-
βουν τις θέσεις από την 1η έως και
την 4η  συμμετέχουν σε αγώνες
πλέυ όφς για την ανάδειξη του
πρωταθλητή  Α΄ κατηγορίας , ενώ
οι ομάδες που θα καταλάβουν τις
θέσεις 12 έως και 15 συμμετέχουν
σε αγώνες πλέυ άουτ για τον υπο-
βιβασμό ενός ακόμη σωματείου
στην Β΄ κατηγορία. Η 16η στην
βαθμολογία ομάδα υποβιβάζεται

αμέσως στην Β΄ κατηγορία.  
Με τη συμπλήρωση της 25ης
αγωνιστικής η βαθμολογία
στην Α΄ κατηγορία έχει ως
εξής:
1.Αμβρακία Κωστακιών  68
2.Α.Ο. Σκουφάς Κομποτίου 

62
3.Αναγέννηση Άρτας 56
4.Α.Ε.Μενιδίου 51
5.Αχιλλέας Νεοχ.    47
6.Α.Ο.Φιλοθέης 39
7.Δόξα Άρτας 37
8.Προοδευτική Γραμμενίτσας 

34
9.Ηρόδοτος Καλογερικού 

28
10.Α.Ο.Φλωριάδας 24
11.Παν.Αγ.Σπυρίδωνα 22
12.Α.Ε.Μ.Μέλισσα 21
13.Φιλλέληνες Πέτα 20
14.Α.Ο.Γέφυρα 18
15.Α.Ε.Κιρκιζάτες/Πλησιοί 

16
16.Α.Σ.Ρακούν 2

Στην Β΄ κατηγορία μετά από 22
αγωνιστικές :
1.Α.Ε.Ξηροβουνίου 50 
2.Α.Ο.Κ.Τζουμέρκων 50
3.Ολυμπιακός Καλόβατου 

40
4.Απόλλων Γλυκόριζου 

37
5.Δίας Κωστακιών 34

6.ΠΑΣ Ανέζας 34
7.Κυράτσα Αγ.Δημητρίου 

33
8. Α.Ο. Αγ.Παρασκευής 

29
9.Α.Ο.Κορφοβουνίου 27
10.Αστέρας Φιλοθέης 17
11.Αστέρας Ρόκκα 16
12.Α.Ε.Λουτροτόπου 11
13.Διαγ. Κομμένου 10
14.Ακράτητος 
Ακροποταμιάς 3

Νίκος Μπελής: Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ο

Ο Νίκος Μπελής είναι καθηγη-
τής φιλόλογος στο Λύκειο
Κομποτίου. Παράλληλα ασχο-
λείται και με την πολιτική στο
Δήμο Ν. Σκουφά. Δεν σταμά-
τησε ποτέ να εκλέγεται από
τότε που δημιουργήθηκαν οι
Δήμοι. Βγαίνει πάντα από τους
πρώτους Δημοτικούς συμβού-
λους και εκλέχτηκε και στη
θέση προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου και στη θέση του Αντιδημάρχου.
Είναι ακόμη πρόεδρος του παραρτήματος στο Δήμο Ν.
Σκουφά της  Π.Ε.Φ.Ο (Πανελλήνια Ένωση Φιλάθλων
Ολυμπιακού). Ασχολείται πάρα πολύ με τη νεολαία του
Ολυμπιακού και διοργανώνει εκδρομές στα παιγνίδια του
Ολυμπιακού και ειδικά όταν έρχεται Αγρίνιο ή Γιάννενα και
γενικά συνεισφέρει όσο μπορεί περισσότερο για τον
Ολυμπιακό που είναι η μεγάλη του αδυναμία αλλά είναι και η
πρώτη ομάδα στον ελληνικό χώρο και αξίζει τον κόπο γιατί
φέτος πήρε το πρωτάθλημα από τον Φεβρουάριο. 
Μόνο στην Ευρώπη δεν πήγε και τόσο καλά αφού δεν μπόρε-
σε να προκριθεί στους 16 στο Τσάμπιονς Λίγκ αλλά ούτε και
στο Γιούροπ Λίγκ. Ήταν απλώς μια ατυχία. Εμείς δεν μπορού-
με να πούμε τίποτες μόνο να του ευχηθούμε του χρόνου να
πάει καλύτερα και να του αφιερώσουμε τα παρακάτω στιχά-
κια. 

Θρύλε είσαι ομάδα δυνατή
δεν καν’ ς ποτέ ανακωχή
και σε κάθε σου παιχνίδι
αφήνεις πάντα εποχή.

………………………………………….
Σαν μπαίνεις μες το γήπεδο

σ’ αντίπαλη εστία
τρέμουν δοκάρια και άμυνα

παιδιά δεν είναι αστεία.
……………………………………………

Ο Θρύλος κι αν δεν πέρασε
να πάει στους 16

όλος ο κόσμος σέβεται 
κανείς δε θα φωνάξει.    

Β. Σιάκας  

Ο Γιάννης  παιδί του Φίλιππα Σιάκα,
ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας.
Γεννήθηκε  στις 5-7-1932  . Πήρε το

όνομα του παππού από τον πατέρα
μας,  του Μπάρμπα- Γιάννη όπως συνή-
θιζαν να τον αποκαλούν οι χωριανοί.
Ήσυχος, πράος , ήρεμος , και πάντα με
ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του.
Δεν δημιουργούσε προβλήματα ποτέ και
σε κανέναν. Τελείωσε  το δημοτικό σχο-
λείο του χωριού μας και δεν ήθελε να
εγκαταλείψει το χωριό και να αποχωρι-
στεί τις  « μακρινόρες », όπως αποκα-
λούσε ο ίδιος τις προβατίνες.
Αγαπούσε πολύ τα ζωντανά και τα πρό-
σεχε με ιδιαίτερη φροντίδα. Από μικρός
είχε μπεί  στο « πετσί » του βοσκού
.Γνώριζε πότε θα ζευγαρώσουν και υπο-
λόγιζε το χρόνο ακόμη και την ημέρα
που θα γεννούσε το καθ ένα από αυτά,
πότε έπρεπε να κουρευτούν και πάντα
τα οδηγούσε σε τοποθεσίες με την καλύ-
τερη ….. βοσκή.

Πριν ακόμη τελειώσει το σχο-
λείο από μικρός είχε ασχοληθεί με τα
ζωντανά. Εκείνη την εποχή είχαμε  περί-
που εκατό γίδια και εξήντα πρόβατα.
Αυτός ανέλαβε τα γίδια και ήταν τόση η
αφοσίωσή του, που ακόμη και ο πατέ-
ρας μας του είχε απόλυτη εμπιστοσύ-
νη.Ηταν άνθρωπος κοινωνικός  και του
άρεσε να αναπτύσσει φιλίες με διάφο-
ρους ανθρώπους ακόμη και αγνώστους.
Οι παρέες του με τα κορίτσια από την
Ανω-Πέτρα (μεταξύ αυτών και ξαδέλφες
μας ) , άφησαν…… εποχή . Τα μεσημέ-
ρια λοιπόν       που τα κοπάδια στάλιζαν
στον παχύ ίσκιο κάτω από τα πανύψηλα
και γέρικα πλατάνια, οι τσοπάνηδες
,αγόρια και κορίτσια, συναντιόταν και η
ζωή κυλούσε με χορούς και τραγούδια
μέχρι  τις απογευματινές ώρες που τα
ζώα έπρεπε να ξεσκαρίσουν και οδογη-
θούν στη βοσκή και τις βραδυνές ώρες
στη στάνη
Έτσι περνούσε ο καιρός για τον Γιάννη
με χορούς και τραγούδια με κρυφούς
παιδικούς έρωτες και κτυποκάρδια , με
απραγματοποίητα όνειρα και ……
προσδοκίες ,  ώσπου μια μέρα του ήρθε
η  «πρόσκληση » για το
στρατό.Στεναχωρήθηκε πολύ που θα
άφηνε τα ζωντανά σε «ξένα» χέρια.
¨Όμως δεν μπορούσε να  κάνει και δια-
φορετικά. Στρατεύτηκε και στην
Καλαμπάκα που υπηρετούσε , γνώρισε
και αγάπησε την γυναίκα που παντρεύ-

τηκε αργότερα όταν απολύθηκε από τον
στρατό, την Ματούλα (Σταματία ) Μάνη,
με την οποία έκανε μια ωραία οικογένεια
, με τα δύο τους παιδιά τον Φίλιππο και
την Μαρία
Μετά τον γάμο του παρέμεινε στην
Καλαμπάκα όπου διορίστηκε  στον ΟΣΕ
σαν τεχνικός υπάλληλος. 

Ιδεολόγος «αριστερός», με την
δικτατορία του Παπαδόπουλου στο
τέλος του 1967   απολύθηκε   από την
υπηρεσία (ΟΣΕ) λόγω πολιτικών φρονη-
μάτων. Προσελήφθη στην εταιρία
«Σκαπανεύς» η οποία είχε αναλάβει
έργα στη Λιβύη  Εκεί εργάστηκε  και
παρέμεινε  αρκετά  χρόνια .Στη Λιβύη,
πιστός στα «πιστεύω» του  ,είχε πάντα
στο παρ-μπριζ του αυτοκινήτου που
οδηγούσε ,  τη φωτογραφία του
Μοαμάρ Καντάφι. Η παραμονή του στη
Λιβύη του έλυσε τότε αρκετά οικονομικά
προβλήματα, μεταξύ των οποίων και η
συνέχιση των σπουδών του Φίλιππου
στην Ιατρική σχολή.
Τον Οκτώβριο του 1981 που το ΠΑΣΟΚ
ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας ,
επανήλθε στον ΟΣΕ κάνοντας χρήση
σχετικού νομοθετήματος της τότε κυβέρ-
νησης  ως «μηδέποτε
απολυθείς».Συνταξιοδοτήθηκε κανονικά
από την ΟΣΕ και μετά από χρόνια
παραμονής στην Καλαμπάκα, μετακόμι-
σε οικογενειακώς στα Γιάννενα.
Πάντρεψε τα παιδιά του και ευτύχησε να
ιδεί και δισέγγονα .

Ήταν καλόψυχος και γενναιόδω-
ρος. Έδινε κάτι πριν του το ζητήσουν.Το
μερίδιό του από την περιουσία που μας
χάρισε ο πατέρας μας την δώρισε στα
αδέλφια του που παρέμειναν τότε στο
χωριό.
Είχαμε δυο χρόνια διαφορά. Και όμως
για μένα ήταν ο δάσκαλος σε πολλά
πράγματα και ιδέες. Ακολουθούσα τον
«ντορό» του σαν είμαστε  μικροί  ακόμη
και με κίνδυνο να τραυματιστούμε.
Μια φορά επιχειρήσαμε να ανεβούμε σε
έναν θεόρατο πλάτανο που στην
κορυφή του υπήρχε αετοφωλιά με
αετόπουλα νεογνά. Δεν σκεφτήκα-
με όμως ότι κρατώντας τα πουλά-
κια δεν  θα μπορούσαμε να κατέ-
βουμε. Φτάνοντας στην κορυφή
κοντά στην αετοφωλιά , μας περί-
μενε η μάνα τους που μας έδειχνε
τα νύχια της και το γαμψό ράμφος
της. Σε λίγο έφτασε και ο πατέρας

αετός και από την τρομάρα μας παρ
ολίγο να γκρεμοτσακιστούμε στο κατέ-
βασμα .
Ένα σωρό τέτοια περιστατικά και γεγο-
νότα συνέβαιναν κάθε μέρα όταν είμα-
στε μικροί, όπως εκείνο με τις σφαίρες
που τις βάλαμε στη φωτιά για να ακού-
σουμε τον κρότο και να …. διασκεδά-
σουμε. Προνοήσαμε όμως να κρυφτού-
με σε ένα χαντάκι για να μην σκοτωθού-
με αλλά δεν είχαμε μετρήσει τις σφαίρες
που ρίξαμε στη φωτιά. Σκάσανε μερικές
και όταν βγήκαμε από το χαντάκι που
κρυβόμαστε, αρχίσανε να σκάνε και οι
υπόλοιπες ανάμεσα στα πόδια μας.
Ο Γιάννης  «έφυγε » πριν ένα χρόνο
περίπου. Και όμως είναι ακόμη κοντά
μας στη  σκέψη και στην καρδιά μας,
στο μυαλό και στην ψυχή μας. Συχνά
έρχεται στα όνειρά μου και με πειρά-
ζει…… Με συμβουλεύει πώς να βόσκω
τα πρόβατα  και να τα οδηγώ στην
καλύτερη βοσκή…… Πώς να τα « κλαρί-
ζω » και πού να τα πηγαίνω για πότι-
σμα….
Μου ζητά ακόμη να του δώσω το γράμ-
μα που έστειλε στον …. Πατακό όταν
στη δικτατορία τον έδιωξε από τον
ΟΣΕ……..Ολόκληρη ιστορία που θα την
πούμε μιαν άλλη φορά…….

Γεια σου αδελφέ μου . Στο
καλό Γιάννη μας και να έρχεσαι συχνό-
τερα στα όνειρά μας , να μας φέρνεις
και τα νέα από τις καινούριες σου παρέ-
ες και αν έχει εκεί  τσιπουράκια,
«κατέβασε» και για εμάς  κανένα ………
Θυμάσαι τι έλεγες ????

Χριστοκώστας
ΕΠΕ

Αγροτικά Εφόδια-
Ζωοτροφές

Σελλάδες Άρτας

Τηλ. 2681065197
κιν. 6944266146

Γιάννης Σιάκας
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Συνέχεια από την 1η σελ.

Στην αρχή της εκδήλωσης
ο αρχιτέκτονας κ.
Φακίτσας έκανε μια
λεπτομερή παρουσίαση
της μελέτης εκθεμάτων
του μουσείου που εκπό-
νησε  στους χωριανούς.
Αργότερα έβγαλαν ομιλία
οι κύριοι Αλέξανδρος
Φελέκης,  πρόεδρος του
συμβουλίου απανταχού
Φωτεινιωτών και ο
Δήμαρχος του Δήμου
Νικολάου Σκουφά

Ευστάθιος Γιαννούλης και
μίλησαν για την ιστορία
του μουσείου  και την υλο-

ποίηση της μελέτης. Ο κ.
Γιαννούλης εξέφρασε την
πεποίθησή του ότι το μου-

σείο θα λειτουργήσει σε
ένα ή δύο χρόνια, αφού τα
110.000 € που χρειάζεται
να υλοποιηθεί η μελέτη θα
βρεθούν, ίσως και παρα-
πάνω, από προγράμματα
όπως το ΕΣΠΑ ή μικρότε-
ρα σαν το intereg, leader
κά. 

Μετά τις ομιλίες ακο-
λούθησε κοπή της πίτας
του συλλόγου απανταχού
φωτεινιωτών με φλουρί
και έπαθλο μια θρησκευτι-
κή εικόνα του Χριστού και
της Παναγίας, κατά 50%

προσφορά του καταστή-
ματος Αντώνη Γιώτη στην
Άρτα, την οποία κέρδισε ο
Γεώργιος Χ.
Κασσελούρης.

Τέλος αξίζει να ανα-
φερθεί ότι η εκδήλωση
στέφθηκε με απόλυτη επι-
τυχία διότι υπήρξε πολύ
καλή οργάνωση και όλοι
φύγανε ευχαριστημένοι
από τον χώρο του μουσεί-
ου.

Γ. Μαλτέζος

Σε ένα ή δύο χρόνια η λειτουργεία του Μουσείου

Αγροτικοί δρόμοι Φωτεινού
από την 1η σελίδα

Έτσι ο καθένας που χρησιμο-
ποιούσε αυτό, είχε και ένα
εργαλείο μαζί του, ώστε αν κάτι
τον εμπόδιζε στο διάβα του να
το καθαρίζει. Οι καιροί πέρα-
σαν, άλλαξαν, οι σύγχρονες
απαιτήσεις για μεγαλύτερη
απόδοση, καλύτερη εκμετάλ-
λευση, ανάγκασε αργά – αργά,
να αλλάξει και ο τρόπος εργα-
σίας. Όλο και περισσότεροι
άρχισαν να συνειδητοποιούν
ότι για να έχουν καλύτερη από-
δοση και ξεκούραστη εργασία,
έπρεπε να κατασκευασθούν
αγροτικοί δρόμοι, να χρησιμο-
ποιηθούν σύγχρονα εργαλεία,
μέσα και μέθοδοι εκμετάλλευ-
σης. 
Γιατί κακά τα ψέματα, δυνατό-
τητες υπάρχουν και στο χωριό
μας, αρκεί να υπάρχουν σε
καλή κατάσταση αγροτικοί δρό-
μοι, ενδιαφέρον, σχέδιο με
μακροπρόθεσμη προοπτική
και θέληση, μέθοδο, οργάνω-
ση, υπομονή και επιμονή
καθώς και βασικό, οικονομική
υποστήριξη.Σε αυτό το περι-
βάλλον, μπορούν να δημιουρ-
γηθούν μονάδες αγροτικής
εκμετάλλευσης με καλές απο-
δόσεις. Γιατί μπορείς να επεν-
δύσεις και να κατασκευάσεις
μια μονάδα εκμετάλλευσης, να
πάρεις τα καλύτερα μηχανήμα-
τα, να εφαρμόσεις τις πιο σύγ-
χρονες πρακτικές και μεθό-
δους, αλλά αν δεν υπάρχει
κατάλληλη πρόσβαση, τότε
όλα αυτά πάνε στο βρόντο. Να
γιατί η ύπαρξη των αγροτικών
δρόμων προάγει τον πολιτι-
σμό, αναδεικνύοντας αφενός
μεν άγνωστες περιοχές με

φυσικό κάλλος και αφετέρου
βελτιώνει την ποιότητα ζωής
στον τόπο, δίνοντας θέσεις
εργασίας και αναπτύσσοντας
και άλλες δραστηριότητες, με
σεβασμό όμως πάντα στο
περιβάλλον και λαμβάνοντας
όλα τα απαραίτ
ητα μέτρα προστασίας αυτού.Η
αποστολή του πολιτιστικού
συλλόγου δεν είναι βέβαια η
κατασκευή, ή η συντήρηση των
αγροτικών δρόμων, γιατί αυτή
παραμένει στον εκάστοτε Δήμο
που μέσα από τα προγράμμα-
τα που διαθέτει και τον προϋ-
πολογισμό του, είναι αρμόδιος
να διανοίγει και συντηρεί
αυτούς. Εμείς επειδή εκτιμούμε
ότι η καλή κατάσταση και η βελ-
τίωση των αγροτικών δρόμων
και όχι μόνο προάγει τον πολι-
τισμό και βελτιώνει τις δυνατό-
τητες ανάδειξης ιστορικών μνη-
μείων, τοποθεσιών φυσικού
κάλους , κλπ, αναδεικνύουμε
αδρά μέσα από αυτές τις γραμ-
μές, αυτό το πολυσύνθετο
θέμα.

Στο πλαίσιο αυτό, συναντήσα-
με το Πρόεδρο του Τ.Σ.
Φωτεινού κ. Χαρίλαο Μαλτέζο
και του εκθέσαμε τους προβλη-
ματισμούς μας σχετικά με τη
χάλια κατάσταση των περισσο-
τέρων αγροτικών δρόμων στο
χωριό μας και αν θα μπορούσε
να μας πληροφορήσει ποια
είναι η προοπτική και το χρονο-
διάγραμμα για το 2016 επι-
σκευής των, συντήρησης των ή
και διάνοιξη νέων όπου απαι-
τείται. Με πολύ καλή διάθεση
και πνεύμα συνεργασίας, απο-
δέχθηκε ότι η κατάσταση των
αγροτικών δρόμων του χωριού
μας είναι σε πάρα πολύ κακή
κατάσταση και απαιτείται
άμεσα η παρέμβαση του
Δήμου Νικολάου Σκουφά για
την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων και την αποκατάσταση
αυτών. Ειδικά μερικοί δρόμοι
είναι αδιάβατοι πλέον ακόμα
και σε τρακτέρ. 
Βέβαια επισήμανε ότι ο
Πρόεδρος του Δήμου μας είναι
κοντά στα προβλήματα του
Φωτεινού, είναι ενήμερος
αυτών, δείχνει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και καταβάλλει σημαντι-
κές προσπάθειες για την επίλυ-
ση τους. Επίσης ανέφερε ότι
για το 2016, έχει προγραμματι-
σθεί η διάθεση 25 κυβικών τσι-
μέντου, περίπου 200 κυβικών
χαλικιού καθώς επίσης και η
διάθεση μηχανήματος για την
διευθέτηση αυτών. Αυτά είναι
προγραμματισμένα να υλοποι-
ηθούν μέχρι τέλος Μαίου.
Σε προσωπική επίσκεψη που
είχαμε με το Δήμαρχο Νικολάου
Σκουφά κ. Γιαννούλη

Ευστάθιο, που οφείλουμε να
αναφέρουμε ότι έγινε μέσα με
φιλικό κλίμα και σε άριστο
πνεύμα συνεργασίας και κατα-
νόησης, μας ανέφερε ότι παρά
τις δυσκολίες υποχρηματοδό-
τησης που αντιμετωπίζει ο
Δήμος, ο προγραμματισμός
επισκευής - συντήρησης των
αγροτικών δρόμων του
Φωτεινού, είναι όπως προανα-
φέρθηκε από τον Πρόεδρο του
Τ.Σ. Φωτεινού και θα επιδιώξει
μέσα στα πλαίσια των δυνατο-
τήτων του να αυξήσει τις ώρες
διάθεσης του μηχανήματος
αλλά και να διαθέσει τυχόν
πρόσθετα υλικά (τσιμέντο,
χαλίκια) που θα προκύψουν
κατά την εκτέλεση διαφόρων
έργων στο Δήμο με ένα σχεδια-
σμό που θα επιλύει μόνιμα τα
προβλήματα των δρόμων ώστε
να μην απαιτείται κάθε χρόνο
να παρεμβαίνουμε στα ίδια
σημεία των δρόμων. Βέβαια το
πρόβλημα δημιουργείται
κυρίως κατά τους χειμερινούς
μήνες, επειδή αρκετοί δρόμοι
ήταν πριν γίνουν δρόμοι χεί-
μαρροι και με την πρώτη
βροχή, ότι κάνουμε από το
Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο,
καταστρέφεται. Πολλές φορές
βέβαια δεν μπορείς να τα
βάλεις και με τα φυσικά καιρικά
φαινόμενα. Επίσης ανέφερε ότι
για να γίνει κατανοητό το πρό-
βλημα έλλειψης κονδυλίων
είναι ότι ενώ το 2010 διετέθη
συνολικά στο Δήμο, για τέτοιας
φύσεως έργα το ποσόν των
1.380.000 ευρώ, τώρα διατίθε-
νται περίπου 200.000 ευρώ,
που σημαίνει ότι όσο και αν ο
Δήμος επιθυμεί να επιλύσει
όλα τα προβλήματα που
παρουσιάζονται, αδυνατεί υπό
τις τωρινές συνθήκες να τα
υλοποιήσει στο μέγεθος που
επιθυμεί. 
Θα πρέπει επίσης να επιση-
μανθεί ότι επί του παρόντος
δεν υπάρχει πρόγραμμα αγρο-
τικής οδοποιίας, αλλά θα επι-
διωχθεί όλα τα έργα αυτά να
ενταχθούν σε προγράμματα
LEADER και ΟΔΑΧ και σε
περίπτωση που ευοδωθούν οι
προσπάθειες μας, σίγουρα θα
υπάρξει ενίσχυση των δράσε-
ων και για το Φωτεινό.

Βέβαια εκείνο που επισήμαναν
πολλοί, είναι ότι η διάθεση του
JCB δεν βοηθάει αλλά κατα-
στρέφει το δρόμο και εκείνο
που θεωρούν σαν το πλέον
κατάλληλο μηχάνημα για τη
δουλειά αυτή, είναι η διάθεση
Γκρειντερ, με επιδέξιο χειριστή,
που θα έχει τη δυνατότητα και
τα χαντάκια να διανοίξει κατάλ-
ληλα αλλά και το χαλίκι από το
δρόμο να μην διασκορπίσει.
Ευελπιστούμε ότι, όσοι διαβά-
σουν αυτές τις γραμμές και
έχουν την αρμοδιότητα συντή-
ρησης ή επισκευής, θα επιδεί-
ξουν το απαιτούμενο ενδιαφέ-
ρον, ώστε χωρίς αργοπορία,
να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες αποκατάστασης των
προβλημάτων στους αγροτι-
κούς δρόμους. Ιδιαίτερα ο
Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά κ.
Στάθης Γιαννούλης, που γνωρί-
ζουμε την ιδιαίτερη ευαισθησία
του και ενδιαφέρον που επιδει-
κνύει για τέτοια θέματα και ιδι-
αίτερα όταν πρόκειται για μια
ενδιαφέρουσα και όμορφη
γωνιά του Δήμου του, θα ενι-
σχύσει την προσπάθεια με
περισσότερα μηχανήματα και
υλικά έτσι ώστε αφενός μεν να
αποκατασταθούν τα προβλή-
ματα που ήδη υπάρχουν, αφε-
τέρου να υπάρξει ο σχεδιασμός
ώστε να μην επαναλαμβάνο-
νται τα ίδια προβλήματα κάθε
χρόνο. Επίσης είναι σημαντικό
να επισημάνουμε ότι ο κάθε
Φωτεινιώτης που χρησιμοποιεί
τους δρόμους, θα πρέπει να
φροντίζει και ο ίδιος αυτούς, με
ελάχιστη προσωπική εργασία
κάθε φορά, γιατί αν υπάρχει
τώρα ένα μικρό πρόβλημα,
όταν αρχίζει και μεγαλώνει, θα
δημιουργεί περισσότερα, που
μερικές φορές θα είναι κοστο-
βόρα και μη αναστρέψιμα
Η Εφημερίδα θα παρακολουθεί
το θέμα και για ότι σημαντικό
προκύψει, θα σας ενημερώ-
σουμε.Με την ευκαιρία, να συγ-
χαρώ το Δ.Σ. του πολιτιστικού
συλλόγου για τις αξιέπαινες και
φιλότιμες προσπάθειες που

καταβάλει για την επανακυ-
κλοφορία της εφημερίδας. 

Απαιτείται όλοι να βάλου-
με πλάτη.

Antonis Siakas
Hair Stylist

Λ. Παπάγου & Παιανίας 11
Ζωγράφου

Τηλ. 210.7754198
Κιν. 6974.071434



88 ΦΩΤΕΙΝΟ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

(Από τον Α. Φελέκη) 

1. Έλειψε η εφημερίδα και στους μόνιμους κάτοι-
κους Φωτεινού και στους επισκέπτες. Δεν ήξερε
κανένας τι έγινε και τι πρόκειται να γίνει στο Φωτεινό.
2. Ο Χρήστος Κασσελούρης (γιατρός), ο Νίκος
Κασσελούρης του Στέφανου και εγώ θα διοικούμε
την εφημερίδα για το 2016, με τον έλεγχο του έμπει-
ρου στη δημoσιογραφία - δούλευε 7 χρόνια σε ημερή-
σια εφημερίδα στο Βόλο - Μάκη Φελέκη, μηχανικού
στην Άρτα, που τον ευχαριστούμε για την προσφορά
του.
3. Το δικό της δρόμο ξεκίνησε από φέτος η εφημερί-
δα του Φωτεινού. Έγινε και αυτή αυτόνομη από το
κεντρικό ταμείο και τις αποφάσεις του Δ.Σ, όπως και οι
άλλες επιτροπές, με τον έλεγχο μόνο της Γενικής
Συνέλευσης. Σαν αρχή δύσκολη αλλά και ελπιδοφόρα
αν πετύχει.
4. 10  Ευρώ ανέβηκε για φέτος η συνδρομή στον
πολιτιστικό σύλλογο των Απανταχού Φωτεινιωτών
Άρτας.  Αυτά στοχεύουν στη δημιουργία Ιστοσελίδας,
απαραίτητη στην ηλεκτρονική επικοινωνία και την
αποτελεσματικότερη λειτουργία του Μουσείου που
έρχεται. 
Τα άλλα 10 Ευρώ είναι για την εφημερίδα και τα άλλα
10 Ε  για την ενίσχυση των επιτροπών που διοικούν
τις δραστηριότητες -  με 400 Ε ενισχύθηκε το καλοκαί-
ρι που πέρασε το τμήμα Νέων. 

5.  « Και τι εσύ ήρθες να πάρεις τα λεφτά του
Συλλόγου» φώναξε ο Αντιπρόεδρος Τηλέμαχος
Κασσελούρης σε συνεδρίαση του Δ.Σ το φθινόπωρο
που πέρασε. «Ναι»  ήταν η απάντηση η δικιά μου. Και
εξελίσσεται έτσι το θέμα πόσο μπορεί ο φορέας, λόγω
πολυπλοκότητας που απαιτεί μερικές  φορές εξειδί-
κευση και πληρωμή, να εφαρμόσει το ζητούμενο απ’
όλους σταδιακά να μην πληρώνεται τίποτα στις δρα-
στηριότητές μας. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι επιτροπές που
προσφέρουν περισσότεροι από λιγότερη και καλύτερη
εργασία.
6. Ναι είναι αλήθεια ότι δώσαμε 2-3 χορούς με
απευθείας ανάθεση ιδιωτικά. Και ο κόσμος γλέντη-
σε και στο ταμείο μπήκαν χρήματα. Ήταν όλα νόμιμα
αλλά και  λύση ανάγκης. 
Σίγουρα θέλουμε να οδηγήσουμε τον φορέα σε συλλο-
γικότερη μορφή. Μπορούμε αλλά θέλουμε πολύ
χρόνο.
7. Το Ταμείο του συλλόγου αυτή τη στιγμή είναι
κάτω από 1000 Ευρώ. Κρατική επιχορήγηση μπορεί
να έρθει μόνο από την Αντιπεριφέρεια στα 2 ή 3 χρό-
νια,  γύρω στα 400 Ε  καθαρά,  αν κάνουμε μεγάλο
χορό και 
έχουμε τιμολόγια. 

Ουσιαστικά λοιπόν εμείς μόνοι μας πλέον κρατάμε τις
δραστηριότητες με την προσφορά μας.
8. Συγνώμη ζήτησε από τους Φωτεινιώτες  ο κ.
Γιαννούλης για την καθυστέρηση των 4 ετών που το
κτήριο του Μουσείου έγινε κοτέτσι. Εμείς ας μην κοι-
μόμαστε στις δάφνες μας. Κι εμείς φταίμε για την
καθυστέρηση αυτή και κυρίως έχουμε όλη την ευθύνη
πλέον αφού ξέρουμε καλά ότι πρέπει να έχουμε έλεγ-
χο στο θέμα για να μην πάμε πάλι στην αδράνεια. 
Γιατί, όπως είπε ο Δ/ντής της ΕΤΑΜΑΜ το δύσκολο
είναι όχι να φτιάξεις ένα Μουσείο αλλά να το λειτουρ-
γήσεις.
9. Για να γίνει πόλος έλξης το Μουσείο για τους
Φωτεινιώτες, γιατί εμείς γι’ αυτούς πρώτα νοιαζόμα-
στε, δεν αρκεί μια καλή έκθεση που βασίζεται στην
ποικιλία και ποιότητα των εκθεμάτων που τοποθετού-
νται με καλό τρόπο με βάση τη μελέτη που έχουμε και
είναι καλή.
Χρειάζονται και άλλα και μάλιστα πολλά. Στον ένα ή
στα δυο χρόνια που αναμένεται να κάνει η χρηματοδό-
τηση της μελέτης (110.000 Ε) πρέπει να γίνουν και
άλλες αλλαγές όπως:

α. Στο Φωτεινό: 
1. Ύδρευση χωρίς διακοπές, εκτός εάν τους προ-

σφέρουμε αναβίωση των εθίμων της βαρέλας και της
αλυσίβας.

2. Βασική υποδομή και εξωραϊσμό όπως κούνιες,
ντυμένα μονομπλόκ  κά.

3. Ποιοτική αναβάθμιση των πλατειών όπως κεντρι-
κή, μεσοχώρι και κλαριά.

β. Στο Σύλλογο των Απανταχού
Φωτεινιωτών(φορέας Λειτουργίας)

1. Ισχυροποίηση του φορέα με διοικητική επάρκεια
2. Άνοιγμα ιστοσελίδας
3. Καταγραφή των περιφερειακών μνημείων του

Φωτεινού: αλώνια, πηγάδια και βρύσες, μνήματα και
φούρνους, μονοπάτια,  εναπομείναντα πέτρινα σπίτια
κά.

4. Συμπλήρωση του ηλεκτρονικού αρχείου των
Φωτεινιωτών.

5. Συνεργασία με τους άλλους τοπικούς φορείς του
Φωτεινού: εκκλησία, Δήμο,σύλλογο γυναικών, μαγα-
ζιά κά.
10. Οι αλλαγές στο σύλλογο γυναικών που φάνηκαν
από την ετήσια συνέλευση του Γενάρη (ανανέωση σε
πρόσωπα και στάση στα προβλήματα),  μπορεί να
οδηγήσουν μπροστά αρκεί η ικανή πρόεδρος κ. Λίλα
Μαλτέζου με την εμπειρία της αλλά και  υπομονή και
κατανόηση να οδηγήσει τον φορέα σε ρεαλιστικές
λύσεις.
11. Καλά λειτούργησαν οι 3 επιτροπές στα πλαίσια
διοικητικής αποκέντρωσης του φορέα. Και των Νέων

και του Χορευτικού και της Αιμοδοσίας. 
Οι Νέοι με πρόεδρο τον Στέφανο Αναγνωστόπουλο
και μέλη τους Λάμπρο Κασσελούρη(Σωτηρίου) και
Τάσο Κασσελούρη έδωσαν τις καλοκαιρινές θαυμα-
σιες παραστάσεις στο σανίδι, στο δρόμο και αλλού. 
Το χορευτικό τμήμα με πρόεδρο τον Χρήστο Κ.
Κασσελούρη και μέλη τις δυο Θεοδώρες Φελέκη και
Πανέτα λειτούργησαν με κόπο και  επιτυχία το μικρό
χορευτικό με παραστάσεις πέρυσι την 3η Μάρτη και
φέτος τον Δεκαπενταύγουστο και έχουμε και συνέχεια.
Και οι Αιμοδότες μας έκαναν την πρώτη αιμοδοτική
προσπάθεια στο Φωτεινό στις 7 Φλεβάρη με πολλή
επιτυχία, θα κάνουν στις 24 Ιουλίου τη δεύτερη του
2016 και σκέφτονται με πρόεδρο τον Θεόδωρο
Φελέκη και μέλη τους Νικόλαο Πανέτα και Χρήστο

Φελέκη, να ανεβάσουν σιγά-σιγά την τράπεζα ψηλότε-
ρα. 
12. Ανήκουστη και απραγματοποίητη μπορεί να
χαρακτηριστεί απαίτηση φορέα να επιστραφεί ποσό
που χαρίστηκε στο σύλλογο με την επαναδραστηριο-
ποίηση τη διετία 1999-2000. Τώρα βαπτίζεται δάνειο.
13. Τρία βιβλία συγχωριανών έχει στα χέρια της η
εφημερίδα. Δυο του γιατρού Κων/νου Μάλλιου και ένα
του Φάνη Μάλλιου. Κάθε πόνημα είναι ξεχωριστό.
Όλα όμως δείχνουν την αγάπη του συγγραφέα προς
τους άλλους. Δίνει το χρόνο του γι’ αυτούς και τη νέα
γενιά. (φωτο).

14. Πρώτο εξωραϊστικό δείγμα του συλλόγου των
απανταχού το γυροβόλι στον πλάτανο της πλατείας
του Φωτεινού. 400 Ευρώ διέθεσε ο σύλλογος και την
εκτέλεση ανέλαβε με προσωπική δουλειά ο καταστη-
ματάρχης Θεόδωρος Κωτσαλάρας.

Παραπολιτιστικά

Τα νέα απ΄ το "Γεφύρι"
•

Eκτός πλάνου για Ηοt Spots η Ήπειρος!Η
Περιφέρειά μας παρακάμπτεται -προς το

παρόν τουλάχιστον-, γιατί δε βοηθούν οι οδι-
κές κατευθύνσεις, για κέντρο φιλοξενίας προ-

σφύγων.
• Στα 68,62% έφτασε τέλος Ιανουαρίου
του 2016 η συνολική πρόοδος των κατασκευ-
αστικών εργασιών στην Ιόνια Οδό, σύμφωνα
με επίσημη ανακοίνωση της αναδόχου εται-
ρείας "Νέα Οδός".Στα εργοτάξια απασχολού-
νται πάνω από 1.900 άτομα και χρησιμοποι-
ούνται 1.478 φορτηγά και μηχανήματα.Άντε

ακόμα 30% (και κάτι!) κι έτοιμη η Ιόνια!
• Μόνο 5 προσλήψεις στο ΤΕΙ Ηπείρου

από τις 500 πανελλαδικά!Η Συνέλευσή του,
ζητά άμεση αποκατάσταση της αδικίας αυτής(
όπως υποστηρίζει), καθώς έτσι το ΤΕΙ οδηγεί-

ται σε αργό θάνατο. 
• Την 11η  πορεία στο κέντρο της Άρτας

με τα τρακτέρ τους έκαναν τη Δευτέρα 29
Φλεβάρη οι αγρότες.Αν και το μπλόκο στη
γέφυρα έληξε, παραμένουν σε αγωνιστική

ετοιμότητα όπως υποστηρίζουν.
• Εκδήλωση με θέμα "Ξενία όπως

παλιά" πραγματοποίηθηκε στην αίθουσα
"Σκουφάς", με τη συμμετοχή πολλών Αρτινών.

Πληθαίνουν οι δραστηριότητες με αίτημα τη
λειτουργία του ξενοδοχείου του Κάστρου

Άρτας!
• Με στόχο την παροχή καλύτερης ιατρι-
κής φροντίδας, ιδίως προς ευπαθείς ομάδες,
το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων αποφάσισε

τη δημιουργία "ΚΕΠ Υγείας" στην Άρτα,
καθώς και την εγκατάσταση λογισμικού

συστήματος.
• Ο δρόμος Μηλιανά- Μεσόπυργος

δόθηκε μεν σε κυκλοφορία τον περασμένο
Δεκέμβρη, αλλά μέσα σε 1,5 μήνα υπέστη
καθίζηση. Ξεκίνησαν ήδη προσπάθειες για

αποκατάσταση, μιλάμε όμως για δρόμο μέσω
ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 4,4 εκατ. ευρώ!

(Πηγή: Εφημερίδα "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ")


