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Όπισθεν   Δημαρχείου Άρτας 

Τηλ. 

23
828

Γιαννού-
λα 

Κασσε-
λούρη

Τα κείμενα, 
μέχρι 2 σελί-
δες, να στέλ-

νονται,
οπωσδήποτε,
μέχρι 30 κάθε
ζυγού μήνα.

Ανακοίνωση
Υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή

μέλους παραμένει στα 20 € ετη-

σίως και ότι η εφημερίδα  θα

αποστέλλεται μόνο στα μέλη.
Το Δ/Σ

Αιμοδοσία 
Σάββατο, 

12Ιουλίου,
9.00, στο 
Δημοτικό 

Σχολείο.

Αγκαλιά με τη διάλυση ή
την μακρόχρονη αδρανο-
ποίηση βρίσκονται, σύμφω-
να με τις τελευταίες εξελί-
ξεις,  οι Απανταχού
Φωτεινιώτες. Το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο παρά
τις φιλότιμες προσπάθειες
δυσκολεύεται να αρθρώσει
λόγο πάνω σε τρία καυτά
θέματα:
1. Ταμείο ισχυρό με  δημι-
ουργία σταδιακά αποθεματι-
κού  πάνω από 10.000 € για
αγορά κυρίως ιδιόκτητης

στέγης για τη στέγαση του
αρχείου και κεφάλαιο κίνη-
σης άνω των 4.000 € ετη-
σίως  για κάλυψη λειτουργι-
κών  εξόδων( εφημερίδα
2000 και Γραμματεία – Δ/Σ
2000).
2. Αποκέντρωση διοικητική,
τόσο εντός Δ/Σ- όλα τα
κάνει ο πρόεδρος – όσο και
στις δραστηριότητες μέσω
αυτόνομων πενταμελών
επιτροπών.
3. Δημιουργία ισχυρού

σώματος μελών – περί τα

100 – που θα καλύπτουν τις
καταστατικές ανάγκες για
ανωτέρα αρχή και την προ-
σέλκυση ικανών στελεχών
για τη θέση του τιμονιού του
φορέα.
Σίγουρα δε θεωρείται
δύσκολο το εγχείρημα.
Αλλά ούτε και εύκολο για τα
δεδομένα του μικρού αυτού
φορέ, σε εποχή κρίσης. Το
βάθος χρόνου όμως  της
10ετίας προβάλλει  απαραί-
τητο.

Α.Φ    

Δ   ι   ά   λ   υ    σ   η

Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο υ μ ε 

ε κ θ έ μ α τ α

Τ η λ : 2 6 8 1 0 2 3 9 3 3

6945598597

Βράβευση Επιτυχόντων
Βραβείο απονέμει ο Σύλλογος Γυνακών Φωτεινού τη δεύτερη

μέρα του Πάσχα 2014, το απόγευμα,  σε όσους Φωτεινιώτες-

Φωτεινιώτισσες   πέτυχαν στις εξετάσεις, καλοκαίρι 2013  και

μπήκαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ του εσωτερικού. Όσοι επιθυμούν τη

βράβευση μπορούν να τηλεφωνήσουν στο: 2681023924.

Δ ι α φ ά ν ε ι α  κ α ι  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α

• Κύριε Δήμαρχε,

είναι η τέταρτη κατά

σειρά υποψηφιότητά σας

στη διεκδίκηση της θέσης

του Δημάρχου .Δυο φορές

στον Δήμο Κομποτίου και

δεύτερη στον

Καλλικρατικό Δήμο

Νικολάου Σκουφά. Ποιοί

είναι οι λόγοι που σας

ωθούν να διεκδικήσετε

για άλλη μια φορά την

ψήφο των πολιτών του

Δήμου μας;

«Είναι πραγματικά μια
δύσκολη ερώτηση. Όχι

γιατί φοβάμαι να απα-
ντήσω αλλά γιατί είναι
δύσκολη  η απάντη-
ση.. Για να είμαι ειλι-
κρινής μέσα  στα
τετριμμένα –ότι υπάρ-
χει έργο  να το συνε-
χίσω ,γιατί πάντα
υπάρχει έργο για να
υλοποιήσει κανείς
στην τοπική αυτοδιοί-
κηση- θα προσθέσω
την προσωπική μου
φιλοδοξία ...

Συνέχεια στη σελίδα 8.

Η σκοτεινή πλευρά του

Φωτεινού.

Τα εν οίκω
εν δήμω

Γράφει ο Φάνης Ε.

Κασσελούρης

Στη σελίδα 7.

Συνέντευξη του Δήμαρχου Ν.Σκουφά, Ευστάθιου Γιαννούλη, στην Αναστασία Κασσελούρη.

Άποψη του κτηρίου του Λαογραφικού

Μουσείου Φωτεινού



Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

Φωτεινό
Περιοδική Έκδοση του

Συλλόγου των Απανταχού
Φωτεινιωτών Άρτας

Πρόεδρος: Αλέξανδρος

Φελέκης 

τηλ. 6986119264 

Αντ/δρος: Κων/νος Πανέτας

τηλ. 6979775123

Γ.Γραμ/τέας: Ηλίας

Οικονόμου

τηλ. 6945468892

Ταμίας: Θεόδωρος Φελέκης

τηλ. 6945598597

Μέλη: Εριφύλη Καρακώστα

Γραφεία:
Πολιτιστικό Κέντρο Φωτεινού

(πρώην Δημοτικό Σχολείο)

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.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)

Antonis Siakas
Hair Stylist

Λ. Παπάγου & Παιανίας 11
Ζωγράφου

Τηλ. 210.7754198
Κιν. 6974.071434
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Εφημερίδα: 
Υπεύθυνος κατά τον

νόμο
Φελέκης Αλέξανδρος Τηλ.

6986.119264 - 2681.550014

Ηλεκτρονική:
www.nskoufas.gr(έγχρωμη)

H δεσποινίς Τριανταφύλλου ήρθε στον κόσμο την

Τετάρτη 22 Γενάρη στο Νοσοκομείο Άρτας. Το 2ο τέκνο
και κορίτσι του Απόστολου και της Κυριακής Πάνου.

Στις 2 Γενάρη του 1935 η
Σπυριδούλα
Παπαδημητρίου γεννήθηκε
στη Μεγάρχη Άρτας όπου
και μεγάλωσε. Στα 16 της,
λάμποντας από ομορφιά,
πήγε σ’ ένα γάμο και είδε
νέο με άσπρο πουκάμισο
και είπε: αυτόν τον άνδρα
εγώ θα τον παντρευτώ. Ο
Απόστολος πήγε στον
πατέρα της τον Βαγγέλη
και επειδή η απάντηση
ήταν αρνητική – δεν είχε
εμπιστοσύνη στους
Φωτεινιώτες -  έκλεψε την
όμορφη Σπυριδούλα και
κατέφυγε στο Αγρίνιο.
Παντρεύτηκαν με δανεικό
νυφικό και γύρισαν και
έμειναν στο Φωτεινό,
κοντά στη γιαγιά
Γιώργαινα.
«Ξεριζώθηκα» μας είπε η
κόρη της Βάγια.
«Χάνοντας τον πατέρα μου
είχα την παρηγοριά της
μάνας. Αυτή όμως αναπά-
ντεχα μας ξεγάλασε και
μας την κοπάνησε.
Ξεψύχησε στην Αθήνα, στα
χέρια μου,  χαράζοντας
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου.
Πρέπει ν’ αντέξω γιατί δε
θέλει να με βλέπει στενα-
χωρημένη. Πήγε όρθια,
στα πόδια της και δεν επι-
βάρυνε κανέναν. Πάντα θα
θυμάμαι το ταξίδι που
κάναμε μαζί στην Αίγυπτο,
πριν έναν χρόνο περίπου.
Ήταν γι’ αυτήν η ομορφό-

τερη στιγμή της ζωής της.
Πολύ ευτυχισμένη και παρ’
ότι αγράμματη γυρνούσε
τις βιβλιοθήκες με απίστευ-
το ενδιαφέρον. Όλοι στην
παρέα της είχαν την έννοια
και αυτή έγινε η μασκότ
της»
«Δούλεψε πολύ η μάνα
μου» μας είπε η κόρη της
Ευσταθία. « Φτώχεια πολύ.
Ο πατέρας της δεν ήθελε
να τη στείλει σχολείο γιατί
έπρεπε να δουλεύει.
Μάλιστα μια φορά που
ξέφυγε και πήγε στο
δάσκαλο, πήγε και την
πήρε, την έδειρε και της
είπε: εγώ σ’ έχω να φυλάς
τα πρόβατα κι όχι να
πηγαίνεις σχολείο. Μας
μεγάλωσε με τα ξύλα στην
Άρτα.  Όταν ήμουν Α΄
Δημοτικού θυμάμαι που
γυρνώντας από την Άρτα ο
αδερφός μου ο Μάκης
ήταν άρρωστος με σαρά-
ντα πυρετό. Τον πήρε ζαλί-
γκα και τον πήγε στην
Άρτα,  15 χιλιόμετρα με τα
πόδια. Είχε μηνιγγίτιδα και
αν δεν τον προλάβαινε θα
πέθαινε, της είπε ο για-
τρός».
Αγαπητή σ’ όλους τους
χωριανούς η Σπυριδούλα.
Σύσσωμη η οικογένειά της
– 4 παιδιά και 10 εγγόνια
– και όλοι οι Φωτεινιώτες
και όχι μόνο,  την αποχαι-
ρέτισαν και της ευχήθηκαν
καλό ταξίδι. 

Α.Φ

Συγκίνησε η

15χρονη,

δισέγγονη

ήρωα,

Θεοδώρα
Συγκίνησε και με την

παρουσία της και μόνο η
15χρονη δισέγγονη ενός
από τους 5 εκτελεσθέντες
την 3η Μάρτη 1943 στο
Φωτεινό, του Δημήτριου
Σιάκα, η Θεοδώρα
Συλαϊδη, την Κυριακή 2

Φεβρουαρίου, στο λόφο
των Αγίων Αποστόλων,
όπου την ημέρα εκείνη
συγκεντρώθηκε ο αρσενι-
κός πληθυσμός από τα ιτα-
λικά στρατεύματα κατοχής.

Παρά το γεγονός του
βροχερού καιρού κανένας
δεν έφυγε μπροστά από το
μνημείο. Όλοι με τις
ομπρέλες  άκουσαν την
επιμνημόσυνη δέηση με
τον Δεσπότη Άρτας κ.
Ιγνάτιο και είδαν  την
κατάθεση στεφανιών που

ανήγγειλε η εκφωνήτρια
του Δήμου Ν. Σκουφά
Ντίνα Μπαλατσούκα από
όλους τους επισήμους:
τους οικοδεσπότες
Δήμαρχο κ. Γιαννούλη και
τον Πρόεδρο Φωτεινού κ.
Μαλτέζο,  βουλευτή Άρτας
κ. Χρ. Γκόγκα,  Δ/ντή
Β/θμιας Εκπ/σης κ.
Δημητρίου  και στρατιωτι-
κούς  ή άλλους  αντιπρο-
σώπους τοπικών φορέων. 

Το άλλο μισό της τελε-
τής του φετινού μνημόσυ-
νου  έγινε μέσα στο κτήριο
του σχολείου που είναι στο
ύψωμα. Χωρίς μικρόφωνο
έκανε εδώ την ομιλία της η
μικρή Θεοδώρα και εντυ-

πωσίασε με το θάρρος και
την ενάργεια στην αφήγη-
σή της.

Αίσθηση  έκανε η ελά-
φρυνση του Κέτερινγκ από
την πλευρά του Δήμου.
Λάμψη στην τελετή έδωσε
το χορευτικό του
Συλλόγου Σελλάδων, με
τον δάσκαλο Σπύρο
Κοκόλη,  που χόρεψε στον
μικρό χώρο της μιας
αίθουσας. 

Α.Φ 

O Aνεμοζάλης ο νεώτερος γεννήθηκε στο μαιευτήριο
Μητέρα της Άρτας στις 22 Φεβρουαρίου, στις 05.40, από
τους ευτυχείς γονείς λογιστές Κων/νο από την Πρέβεζα
και Ελευθερία Τριανταφύλλου από το Φωτεινό.

Τ η ν  έ κ λ ε ψ ε

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
Με μια σύντομη συζήτηση που

είχα με τον Πρόεδρο του

Τμήματος Νέων Φωτεινού

Στέφανο
Αναγνωστόπουλο
έμαθα ότι πολλά είναι τα μελλο-

ντικά τους σχέδια.

Η πρώτη και η σημαντικότερη

δραστηριότητα τους είναι η ανα-

διοργάνωση του τμήματος νέων

αφού αποφάσισαν να αλλάξουν

τον τρόπο λειτουργίας του τμήμα-

τος, μιας και η συμμετοχή στις

εργασίες του τμήματος θα είναι

εθελοντική.Επιπλέον θα καταργη-

θεί η συνδρομή των μελών του.

Δεύτερον για την συζήτηση και

την επίλυση περαιτέρω θεμάτων

θα λάβει χώρα ένα συμβούλιο.

Αποφασίστηκε επίσης να βαδί-

σουν σύμφωνα με τα προηγούμε-

να χρόνια μιας και σκοπεύουν

πάλι να διοργανώσουν τον

αγώνα παλαίμαχων νέων, τον

αγώνα κάτω των 15, το πάρτι και

τον αγώνα δρόμου ενός χιλιομέ-

τρου καθώς είχε μεγάλη απήχηση

στο κοινό.

Τέλος με την βοήθεια του

Συλλόγου των Απανταχού

Φωτεινιωτών και των τοπικών

αρχών θα προσπαθήσουν να

πετύχουν την ανάπλαση του σχο-

λικού χώρου.

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

6983012318

33

Φρέσκα Φρούτα-Λαχανικά

Ηλίας Οικονόμου - Κομπότι
Τηλ. 26810.65960 

Τα νέα απ΄ το «Γεφύρι»…
• Μέχρι στιγμής για το

Δήμο Αρταίων υποψήφιοι είναι οι

εξής: Γιάννης Παπαλέξης, Παύλος

Στασινός, Κώστας Παπαϊωάννου,

Χρήστος Τσιρογιάννης, Ηλίας

Καραμπίκας και Γιάννης

Νικολάου. Για το Δήμο Ν.Σκουφά:

Ευστάθιος Γιαννούλης, Μπάμπης

Πεσλής, Κώστας Κικιώνης και

Θεόδωρος Μουσαβερές.

• Ποινή ισόβιας κάθειρ-
ξης και 3,5 ετών επέβαλε το

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο

Κακουργημάτων Ιωαννίνων στον

37χρονο από τις Κεραμάτες για το

αποτρόπαιο έγκλημα που συντά-

ραξε το πανελλήνιο και ποινή 15

ετών για την 26χρονη συνεργό

του.

• Με 61 γραμ. ηρωίνης
συνελήφθησαν στις αρχές του

Φλεβάρη 2 νεαροί από Σελλάδες

και Λιμίνη, ποσότητα που διακι-

νούσαν σε Κομπότι, Σελλάδες,

Λιμίνη και Φιλοθέη.

• Από τις 10/2 ξεκίνησε η

καταβολή από τον ΕΛΓΑ αποζη-
μιώσεων για ζημιές στη φυτική

παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο

για το έτος 2013, στην Ήπειρο.

• Πανηγυρική και με δια-

φορά η νέα νίκη της
«Ταξικής Ενότητας
Εργαζομένων», που πρό-

σκειται στο ΚΚΕ στις εκλο-

γές για την ανάδειξη του

νέου ΔΣ του Εργατικού

Κέντρου Άρτας. Πρόεδρος

εκλέχθηκε ο Ι. Γάλλιος.

• Με θέμα την αναζήτηση

τρόπων επίλυσης του προβλήμα-

τος των 40.000 τόνων απούλη-
των πορτοκαλιών συνεδρίασε

το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας στις

αρχές του Φλεβάρη. Αποφάσισε

στήριξη των αγροτών σε οποιαδή-

ποτε κινητοποίηση, λήψη πρωτο-

βουλιών για την ανάδειξη του

προϊόντος, αίτημα στον ΕΛΓΑ για

χρονική επέκταση της ασφαλιστι-

κής κάλυψης των πορτοκαλιών,

αναθεώρηση του κανονισμού και

μεταφορά της έδρας του στην

Άρτα, διεκδίκηση εφαρμογής επι-

σιτιστικών προγραμμάτων για την

απορρόφηση του προϊόντος και

τέλος εφαρμογή του Ευρωπαϊκού

Κανονισμού de minimis . Ακόμη,

συγκρότησε επιτροπή για την

έκδοση πορίσματος για την ανά-

δειξη, την προβολή και προοπτική

της καλλιέργειας των εσπεριδοει-

δών, το οποίο θα κατατεθεί σε

επόμενη συνεδρίαση προς ψήφι-

ση.

• Ξεκινούν εκ νέου όλα τα

έργα για την Ιόνια οδό. Νέο

στοιχείο αποτελεί η ένταξη κατα-

σκευής δύο ημικόμβων στο ύψος

του Κομποτίου και του

Αμμότοπου, με είσοδο και έξοδο

από και προς την Αθήνα.

• Στις 5/3 έχει οριστεί δικά-

σιμος στο Εφετείο Ιωαννίνων για

απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών
στα όρια Αμμότοπου, στις 19/3 για

την περιοχή από Σελλάδες έως

Μενίδι και στις 7/5 από Μενίδι

έως Ανοιξιάτικο. 

• Οργανωμένη διαμαρτυ-

ρία μέσω 15μελούς επιτροπής

πραγματοποιούν  προς κάθε τοπι-

κό αρμόδιο φορέα, οι κάτοικοι

από Χαλκιάδες, Καλαμιά και

Ρόκκα ενάντια στις κλοπές και την

παράνομη δόμηση.

• Προς ενοικίαση και εκμε-

τάλλευση από ιδιώτη οδεύει το

Δημοτικό Περίπτερο στον Αϊ-
Λια.

• Το Υπουργείο Άμυνας

ενοικιάζει στην Περιφέρεια τα 15

στρέμματα του στρατοπέδου
«Παπακώστα» μαζί με το κτίριο,

έναντι ενός διόλου ευκαταφρόνη-

του ποσού κατ’ έτος. 

• Ποινή φυλάκισης 2 ετών

με αναστολή για το δάσκαλο του
8ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας, ο

οποίος καταδικάστηκε για τα αδι-

κήματα της παράνομης κατακρά-

τησης, της επικίνδυνης σωματικής

βλάβης και της έργω εξύβρισης.

(Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟ-

ΜΟΣ»)

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΟΜΠΟΤΙ

•

Εκλογές έγι-

ναν στον

Πολ/κό σύλ-

λογο

Κομποτίου

μετά από

πολλά χρόνια

αρχές Φεβρουαρίου, το καινούρ-

γιο Δ.Σ. είναι Κολιούλη

Παναγιώτα (πρόεδρος)

Γιαννούλης Βασίλειος,Μούτσιος

Δημήτριος,Μαλιγιάννης

Ευστάθιος,Μαλιγιάννης

Γεώργιος,Μπακογιάννης

Μιχάλης,Γιαννούλη Σοφία εμείς

να ευχηθούμε καλή δύναμη .

Επίσης αναβίωσε πάλι το γαϊτα-

νάκι στην πλατεία του χωριού την

Κυριακή

21-2-2014 και να γεμίζει με

πολλά παιδιά ντυμένα όπως

απαιτεί το έθιμο

• Τρένο πάει ο Σκουφάς
Κομποτίου στο πρωτάθλημα  της

Α΄ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ  είναι ΜΟΝΟΣ

ΠΡΩΤΟΣ  στην βαθμολογία με το

απόλυτο σε 22 αγώνες 22 νίκες

πραγματικά μεγάλη πορεία για

την ομάδα του Κομποτίου πολλά

μπράβο στην δ/ση στους παίκτες

και τον προπονητή .

Ελευθέριος Βαρέλης

1. Περί τους δέκα νέους
αγρότες δραστηριοποιούνται

σήμερα στο Κομποτοσέλαδο, κατά

τον γεωπόνο Δαμιανό Λ. Βαρέλη.

2. Η πρόσκληση στον

παραδοσιακό γάμο γίνονταν με

ένα γεμάτο ουζοπότηρο.

3. «Μέσα σε ένα μήνα έγι-

ναν 12 συλλήψεις(!!!)

Κομποταίων που εμπλέκονται στα

ναρκωτικά. Ο τοπικός τύπος και

ιδιαίτερα οι Αρτινές εφημερίδες

νέα Ζωνιανά μας ανεβάζουν,

Κολομβία και Χάρλεμ μας κατεβά-

ζουν».

4. Πάνω από 250 κάδοι
σκουπιδιών τοποθετήθηκαν από

το Δήμο Ν. Σκουφά τελευταία,

ειδικά για ανακυκλώσιμα υλικά.

5. Στον Άη-Λια Κομποτίου,

στη Χάραξη της Ιόνιας οδού
αποκαλύφθηκε αγροικία, με τάφο

μικρού παιδιού και όστρακα του

300 πχ περίπου.

6. Το 1940, με τον μηδενι-

σμό του χρήματος οι Κομποταίοι

απαλλάχτηκαν τελικά από το
δάνειο εξαγοράς του χωριού
τους-σπίτια, κήποι, οικόπεδα,

χωράφια κά- που σύναψαν το

1983 με τον Καραπάνο, ύψους

20.000 χρυσών Οθωμανικών

λίρών ή 590.000 ελληνικών δραχ-

μών.

7. Το 1952 δεκαπεντάχρο-

να, ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος

της Αδελφότητας των Κομποταίων

στην Αθήνα και εκδότης της εφη-

μερίδας της κ. Τάκης Βλαχοπάνος,

έφτιαξαν το γήπεδο της ομάδας

του Σκουφά σε χωράφι της εκκλη-

σίας και με περιπετειώδη τρόπο,

αφού οι πολλές αντιδράσεις δεν

έκαμψαν τη θέλησή τους.

8. Και από την

τσέπη της βάζει η
διοίκηση του
Σκουφά
Κομποτίου για να

καλύψει το μπά-

τζετ της ομάδας

και να είναι πρώτη

και φέτος, σε από-

σταση βέβαια ανα-

πνοής από την

ανταγωνίστρια

ομάδα της

Αναγέννησης

Άρτας.

9. Με βίαιη αποβολή από

την απαλλοτριωμένη ιδιοκτησία

τους απειλεί το Υπουργείο

Υποδομών Μεταφορών και

Δικτύων τους διαμαρτυρόμενους

για πολύ χαμηλή αποζημίωση στο

τμήμα της Ιόνιας Οδού Κουβαράς

– Κομπότι. 

10. Ο Δήμος Ν. Σκουφά εξα-

σφάλισε τη χρηματοδότηση κατα-

σκευής δικτύου αποχέτευσης
των οικισμών Κομποτίου,

Σελλάδων και Αγίου Νικολάου,

ύψους 18.541.930,63 Ευρώ.

11. 75 χρόνια πέρασαν από

την ίδρυση του συνδέσμου για την

άρδευση της πεδιάδας Πέτα –

Κομποτίου και «το έργο καρκινο-

βατεί ακόμα» και 10 χρόνια πέρα-

σαν από την έγκριση της περιβαλ-

λοντικής μελέτης για το φράγμα
Κομποτίου, το οποίο,  κατά τον

αρθρογράφο Τ. Βλαχοπάνο,

«δυστυχώς, μας τελείωσε».

12. Στον μεγάλο κομποταίο

κλαρινίστα Βασίλη Σούκα ήταν

αφιερωμένη εκδήλωση της

Αδελφότητας Κομποταίων για τα

20 χρόνια από το θάνατό του.

Προτάθηκε στην εκδήλωση να

δοθεί το όνομά του σε δρόμο του

χωριού και να γίνει πλατεία

Σουκαίων όπου θα τοποθετηθούν

οι ανδριάντες τους.

Α.Φ

Από «Το Κομπότι»

• Πρώτη τη θεωρώ αυτή

την εφημερίδα, στην κατηγορία

της. Με τον καιρό θα καταλάβω τη

συνταγή.

• Τρεις θηροφύλακες,
οκτάμηνης απασχόλησης, προσέ-

λαβε η Ε΄ Κυνηγετική

Ομοσπονδία Ηπείρου και κατα-

σκεύασε δυο βάρκες

(γαϊτες) για τη φύλαξη

του Αμβρακικού.

• 3.000.000 αδέ-
σποτα σκυλιά στην

Ελλάδα και τα από το

φθινόπωρο μέτρα των

Δημάρχων στην Άρτα

δεν άρχισαν ακόμα να

εφαρμόζονται. Η δημό-

σια υγεία κινδυνεύει.

• Δυο χρόνια
απαγόρευση του

κυνηγιού επιβάλλεται

στην με  3.000.000

πληθυσμό γειτονική

χώρα της Αλβανίας για

τη διάσωση απειλούμε-

νων ειδών, προς απο-

γοήτευση των ξένων

που συρρέουν για τη

διασκέδαση αυτή.

• Κόμμα Ελλήνων
Κυνηγών και στις Ευρωεκλογές.

• Ψηφίστηκε πρόσφατα το

πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Τροφίμων με τσου-

χτερά πρόστιμα για τα κατοικίδια

πχ 

100 € σε «απουσία εν ισχύει αντι-

λυσσικού εμβολιασμού και μη

τοποθέτηση της μεταλλικής κον-

κάρδας ή παράλειψη καθαρισμού

του περιβάλλοντος από τα περιτ-

τώματα του ζώου.

Για κακοποίηση βασανισμό, κακή

ή βάναυση μεταχείριση ζώου,
καθώς και εμπορία ή διακίνηση

μέσω διαδικτύου 30.000 € για

κάθε ζώο και κάθε περιστατικό. 

• Για να αυξηθούν οι

αγριόχοιροι πρέπει να μην του-
φεκιέται «η αρχηγός», αλλά να

αφήνεται να περάσει.

• Δορυφορικοί πομποί
θα τοποθετηθούν σε μπεκάτσες
για τη συγκέντρωση στοιχείων

μετακίνησής της και οικολογίας

της.

• Φορείς, υπηρεσίες και

οργανώσεις όπως ‘Καλλιστώ’ και

‘Αρκτούρος’ ένωσαν τις δυνάμεις

τους για τη διευθέτηση του θέμα-

τος της αρμονικής συνύπαρξης

ανθρώπου και αρκούδας.

Α.Φ

Η  « Ά ρ τ ε μ ι ς »
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Ο Σύλλογος των Απανταχού
Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Τ  Ι  Κ  Ο  Ν

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-
ΜΕΣΑ
Άρθρον 1ον
Ιδρύεται σωματείον εν Φωτεινώ

Άρτης υπό την επωνυμίαν

«Σύλλογος των απανταχού

Φωτεινιωτών» έχον έδραν το

Φωτεινόν Άρτης.

Άρθρον 2ον
Σκοποί του συλλόγου είναι: α) η

πνευματική, ηθική και κοινωνική

εξίσωσις των μελών του. β) η

σύσφιξις των αδελφικών μεταξύ

των σχέσεων, γ) η παντοειδής

συμβολή εις τον εκπολιτισμόν
των κατοίκων της κοινότητος

Φωτεινού και δ) η συμμετοχή εις

τας εθνικάς και νομίμους τοπικάς

εκδηλώσεις.

Οι ανωτέρω σκοποί θέλουν επι-

τευχθεί α) δια διαλέξεων, μελε-

τών, εκδρομών, εορτών, χορών,

αθλοπαιδιών, εράνων και παρα-

στάσεων εις τας δημοσίας αρχάς.

β) δι’ ιδρύσεως βιβλιοθήκης, ανα-

γνωστηρίου, εντευκτηρίου και

λέσχης γ) δι’ εκδόσεως εφημερί-

δας ή περιοδικού δ) δια της

συνεργασίας μετ’ άλλων προσώ-

πων φυσικών ή νομικών εχόντων

τους ιδίους ή παρεμφερείς σκο-

πούς και ε) δια παντός ηθικού και

νομίμου μέσου.

Άρθρον 3ον
 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Μέλος του σωματίου δύναται
να εγγραφή δι’ αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου παν
ενήλικον φυσικόν ή νομικόν
πρόσωπον, επιθυμούν όπως
δια της συμμετοχής του συμ-
βάλλει εις την πραγματοποίη-
σην των ανωτέρω σκοπών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρον 4ον
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΕΙΣΦΟ-
ΡΑΙ
Έκαστον των μελών του σωματεί-

ου υποχρεούται να καταβάλλη δια

την εγγραφήν του εφάπαξ δικαίω-

μα εκ δραχμών 100 τουλάχιστον,

έτι δε να πληρώνη ετησίαν συν-

δρομήν εκ δραχμών 100. Δι’ ητιο-

λογημένης γενικής αποφάσεως

του διοικητικού συμβουλίου λαμ-

βανομένης δια πλειοψηφίας των

2/3 των μελών του δύναται ν’

αυξηθούν τα ως άνω ποσά του

εφ’ άπαξ δικαιώματος εγγραφής

και της ετησίας συνδρομής εκά-

στου μέλους, ως και να επιβλη-

θούν έκτακτοι εισφοραί.

Άρθρον 5ον
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α) Έκαστον μέλος του σωματείου

δικαιούται να συμμετέχη εις τας εν

γένει εκδηλώσεις αυτού.

β)Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήπο-

τε να αποχωρήσουν του συλλό-

γου, γνωστοποιούντες τούτο

εγγράφως προς το διοικητικόν

συμβούλιον. 

γ)Δικαίωμα συμμετοχής και

ψήφου εις τας Γενικάς

Συνελεύσεις έχουν όσα μέλη

έχουν εκπληρώσει τας προς το

σωματείον οικονομικάς υποχρεώ-

σεις των. Δικαίωμα του εκλέγε-

σθαι ως μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου έχουν τα δικαιούμενα

συμμετοχής και ψήφου εις τας

γενικάς Συνελεύσεις μέλη, εφό-

σον έχουν εγγραφή ως τοιαύτα

τρεις τουλάχιστον μήνας προ της

εκλογής.

Άρθρον 6ον
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

α)Τα μέλη του σωματείου υποχρε-

ούνται να συμβάλλουν εις την

πραγμάτωσιν των σκοπών αυτού,

τηρούντα τον Νόμον, το παρόν

καταστατικόν, ως και τας αποφά-

σεις της Γενικής Συνελεύσεως, έτι

δε να εκπληρούν τας προς το

σωματείον οικονομικάς υποχρεώ-

σεις των.

β)Ειδικώτερον τα μέλη του σωμα-

τείου οφείλουν να αναλαμβάνουν

και να εκτελούν προθύμως πάσαν

εργασίαν ανατιθεμένην αυτοίς

παρά της Γενικής Συνελεύσεως ή

του Διοικητικού Συμβουλίου ως

και να προσέρχωνται ανελλιπώς

εις τας Γενικάς Συνελεύσεις και

τας λοιπάς συγκεντρώσεις του

σωματείου.

Παν μέλος το οποίον  αντιδρά εις

τας επιδιώξεις και τους σκοπούς

του σωματείου ή παρεμβάλλει

προσκόμματα εις την εκτέλεσιν

αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ, ή

η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε

ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπει-

αν και τα συμφέροντα του σωμα-

τείου αποβάλλεται οριστικώς του

σωματείου συμφώνως προς τας

διατάξεις του άρθρου 88 του

Αστικού Κώδικος.

Εις περίπτωσιν της οριστικής

αποβολής δύναται ν’ ασκηθή η

κατά το άρθρον 88 του Αστικού

Κώδικος προσφυγή.

Άρθρον 7ον 
ΠΟΡΟΙ 
Πόροι του σωματείου καθορίζο-

νται α) τα δικαιώματα εκ της

εγγραφής μελών β)   τα  δικαιώ-

ματα εκ των μηνιαίων ή ετησίων

συνδρομών των μελών γ) αι έκτα-

κτοι εισφοραί των μελών, αι επι-

βαλλόμεναι υπό του Διοικητικού

Συμβουλίου κατά το άρθρον 4

παρ. I του παρόντος και δ) τα εκ

των δώρων, κληρονομιών, ερά-

νων ή εξ άλλων πηγών νομίμως

περιερχόμενα εις το σωματείον.

Άρθρον ΙΙον
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
Το διοικητικόν Συμβούλιον διαχει-

ρίζεται τα εν γένει συμφέροντα

του σωματείου, επιτηρεί της λει-

τουργίας των γραφείων και του

προσωπικού αυτής, συντάσσει

τον προϋπολογισμόν και απολογι-

σμόν και υποβάλλει αυτούς προς

έγγρισιν εις την Γενικήν

Συνέλευσιν και εκτελεί τας απο-

φάσεις της Γενικής Συνελεύσεως,

εν γένει δε έχει αρμοδιότητα
εφ’ οιουδήποτε θέματος όπερ
δεν έχει ανατεθεί ρητώς εις έτε-
ρον όργανον του σωματείου.
Άρθρον 14ον
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Ο Γενικός Γραμματεύς ασκεί την

άμεσον εποπτείαν επί των γρα-

φείων και διεξάγει την αλληλογρα-

φίαν, τηρεί το πρωτόκολλον

εισερχομένων και εξερχομένων

εγγράφων, ως και τα μητρώα

μελών και τα βιβλία πρακτικών

συνεδριάσεων του Διοικητικού

Συμβουλίου και της Γενικής

Συνελεύσεως, αναγιγνώσκει τα

προς το σωματείον αποστελλόμε-

να έγγραφα και συντάσσει τας

απαντήσεις, τηρεί την σφραγίδα

και το αρχείον του σωματείου,

προσυπογράφει μετά του

Προέδρου τα εξερχόμενα έγγρα-

φα και συντάσσει μετά του Ταμίου

τον απολογισμόν και τον προϋπο-

λογισμόν εκάστης διαχειριστικής

περιόδου καθ’ ά ειδικώτερον και

εν τω εσωτερικώ κανονισμώ ορί-

ζεται.

Άρθρον 15ον 
Ο ΤΑΜΙΑΣ
α) Ο Ταμίας μεριμνά δια την

είσπραξιν των δικαιωμάτων

εγγραφής, των συνδρομών, των

εκτάκτων εισφορών και πασών εν

γένει των προς το σωματείον

οφειλών επί τη βάσει σχετικών

διπλοτύπων αποδείξεων, εκτελεί

τη εγγράφω εντολή του Προέδρου

και του Γενικού Γραμματέως

πάσαν πληρωμήν αποφασισθεί-

σαν υπό του Διοικητικού

Συμβουλίου, υποβάλλει εις το

Διοικητικόν Συμβούλιον σύντομον

μεν ανά τριμηνίαν έκθεσιν περί
της καταστάσεως του Ταμείου,
αναλυτικήν δε τοιαύτην βεβαι-
ουμένην δι’ επισυνημμένων
εγγράφων, αποδείξεων και
ενταλμάτων εις το τέλος εκά-
στης διαχειριστικής περιόδου,

συντάσσει μετά του Γενικού

Γραμματεως τον προϋπολογι-
σμόν και απολογισμόν, τηρεί τα

βιβλία ταμείου και τα λοιπά βιβλία

και ευθύνεται προσωπικώς δια

πάσαν δαπάνην γενομένην κατά

παράβασιν του Νόμου, του παρό-

ντος καταστατικού και των απο-

φάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 17ον
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευσις απαρτίζεται

εκ των μελών του σωματείου.

Άρθρον 22ον 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον
δύναται δι’ εκδοθησομένου
εσωτερικού κανονισμού εγκρι-
νομένου υπό της Γεν.
Συνελεύσεως να ρυθμίζη
λεπτομερέστερον τα της εσωτε-
ρικής λειτουργίας του συλλό-

Τ α  μ έ λ η  μ α ς
1 Γεωργίου Αριστείδης Αλέξανδρος

2 Καρακώστα Ιεροφύλη Γεώργιος

3 Κασσελούρη Βασιλική Σύζ. Κων/νου

4 Κασσελούρη Bάια Βησσαρίων

5 Κασσελούρη Θεοδώρα Σταύρος

6 Κασσελούρη Κων/να Ιωάννης

7 Κασσελούρη Πηνελόπη Ευάγγελος

8 Κασσελούρη Σοφία Γεώργιος

9 Κασσελούρη Χριστίνα Ευριπίδης

10 Κασσελούρης Χρήστος Γεώργιος

11 Κασσελούρης Σωτήριος Ηλίας

12 Κασσελούρης Ευριπίδης Κων/νος

13 Κασσελούρης Χρήστος Κων/νος

14 Κασσελούρης Νικόλαος Στέφανος

15 Κασσελούρης Γεώργιος Χρήστος

16 Κασσελούρης Κων/νος Χρήστος

17 Μαλτέζου Μαρία Γεώργιος

18 Μασούρα Φρειδερίκη Παναγιώτης

19 Οικονόμου Ηλίας Κων/νος

20 Πανέτα Αικατερίνη Ηλίας

21 Πανέτα Θεοδώρα Βασίλειος

22 Πανέτας Άγγελος Ταξιάρχης

23 Πανέτας Δημήτριος Ηλίας

24 Πανέτας Κων/νος Δημήτριος

25 Σιάκας Βασίλειος Αντώνιος

26 Σιάκας Χρύσανθος Αντώνιος

27 Σιάκας Θεόδωρος Δημήτριος

28 Τζουβάρα Μαρία Δημήτριος

29 Τριανταφύλλου Βασιλική Κων/νος

30 Τριανταφύλλου Ελευθερία Ευάγγελος

31 Τσιάπαλης Θεμιστοκλής Ανδρέας

32 Φελέκη Γεωργία

33 Φελέκη Σοφία Θεόδωρος

34 Φελέκης Αλέξανδρος Νικόλαος

35 Φελέκης Θεόδωρος Χρήστος

36 Φελέκης         Χρήστος Θεόδωρος

Γίνομαι 
Μέλος αν

1.
Αποδέχομαι

το
Καταστατικό

2. 
Εγκρίνεται
από το Δ/Σ

3. 
Πληρώνω 20
€ ετησίως.
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Το  Δ .  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

1.Πρόεδρος
Αλέξανδρος Φελέκης,
φιλόλογος, υπεύθυνος

εφημερίδας.

2. Αντιπρόεδρος
Κων/νος Πανέτας,

Αξ/κός Π.Ν, υπεύθυνος
αιμοδοσίας.

3. Γραμματέας 
Ηλίας Οικονόμου, επι-
χειρηματίας, υπεύθυ-

νος χορών.

4. Ταμίας
Θεόδωρος Φελέκης,

Ανώτερος Αξ/κός
Στρατού, υπεύθυνος

Μουσείου.

5. Μέλος 
Καρακώστα Ερωφύλη,

υπάλληλος 4ου
Δημοτικού Άρτας,

υπεύθυνη Χορευτικού.

Κόστος Εφημερίδας

1 Τυπογραφείο 6 χ 85 ^ 510

2 Ταχυδρομείο 6 χ 70 ^ 420

3 Σελιδοποίηση 6 χ 30 ^ 180

4 Ταχυδρόμηση 6 χ 30 ^ 180

5 Δημοσιογραφικά : (5 € το θέμα) 6 χ 50 ^ 300

6 Διευθυντής 6 χ 30 ^ 180

7 Διευθύνσεις – Επικοινωνία 6 χ 10 ^ 60

8 Είσπραξη:   15% ^ 200

9 Μοίρασμα στο χωριό 6 χ 10 ^ 60

Σύνολο 2090

Έσοδα Έξοδα

1 Παραλάβαμε Μάιο 2.495,98

2 Συνδρομές στην Εθνική 319,76

3 Συνδρομές - Δωρεές 400

4 Συνδρομές Εφημερίδας 996

5 Συνδρομές μελών 210

6 Φωτεινιώτικα 2013 422

7 Χορός Αθήνας 290 100

8 Έξοδα για εφημερίδα 499

9 Έξοδα για θέατρο-δρόμο-αιμοδοσία 118

10 Έξοδα για εκδρομή Κων/πολης 300

11 Μικροδαπάνες(γραφικά,κλειδιά κά) 86,6

Σύνολο 5.133,75 1103,6

Υπόλοιπο 4.030,15

Απολογισμός 1/1/13

Προϋπολογισμός 2014
Έσοδα Έξοδα

1 Συνδρομές 2000
2 Φωτεινιώτικα 1000
3 Πλατανιάς 300
4 Χορός Αθηνών 400
5 Εφημερίδα 1700
6 Επισκευές κτιρίου 200
7 Εφορία 100
8 Έξοδα Δ/Σ 500
9 Μουσείο - Εξωραισμός 1000

Σύνολο 3700 3500

Προς τον Σύλλογο των
Απανταχού
Φωτεινιωτών Άρτας

Ενημερώθηκα για τη συνδρομή

των 20 € του 2014 για το Σύλλογο

του Χωριού μας.

Νομίζω ότι για τόσες προσφορές

σε μας τα μέλη του – εφημερίδα,

μουσείο, χορό στην Αθήνα, χορό

στο Φωτεινό, αιμοδοσία, εκδρομές

κά, είναι μια πολύ μικρή συνδρο-

μή.

Θέλω πολύ να είμαι μέλος του

Συλλόγου αυτού και πληρώνω

αυτή τη συνδρομή , γιατί ξέρω ότι

έτσι θα υπάρχει αυτός ο χρήσιμος

φορέας, δυνατός και με αξιοπρέ-

πεια.

Θέλω με τη συνδρομή μου να

καλύπτω τα λειτουργικά έξοδα του

φορέα – εφημερίδα και έξοδα

Διοικητικού Συμβουλίου.

Πληρώνω τη συνδρομή που μου

ζητήσατε γιατί θέλω να μη δου-

λεύει κανείς για μένα  τζάμπα.

Πρέπει όμως το Δ. Συμβούλιο να

είναι ενεργητικό, ώστε να συμβά-

λει στην κάλυψη των εξόδων  και

με την αύξηση των μελών και να

έχει έσοδα από τις δραστηριότη-

τες, έτσι ώστε η συνδρομή να μην

είναι πολύ υπέρογκη πχ 100 €,

όπως είχε γραφτεί.

Σας ευχαριστώ για ότι προσφέρα-

τε μέχρι τώρα σε μένα και για ότι

χρειαστεί θα είμαι δίπλα σας.

Σοφία Γ. Κασσελούρη

Βραβεία
α. 5.000 € Εργασία + έξοδα : 

ευχαριστώ στην εφημερίδα
β. 10.000 € Εργασία + έξοδα : 

έγγραφος έπαινος
γ. 20.000 € Εργασία + έξοδα : Πλακέτα
δ. 50.000 € Εργασία + έξοδα : Τιμητική

Ετήσια Αξιολόγηση Δ/Σ
Όνομα : A1 Έτος : 2014

α/α Προσόν   Μονάδες Συντ/στής  Ατομικά  Ποσό €                                             

1.Προϋπηρεσία 10 1 7 7

2.Έτη Προεδρίας 10 1,2 1 1,2

3.Παρουσίες Δ/Σ 10 1,4 10 14

4.Λύκειο 10 1,6 10 16

5.Πτυχίο 10 1,8 10 18

6.Καταστατικό 10 2 8 20

7.Κοινωνικότητα 10 2,2 7 15,4

8.Η/Υ 10 2,4 10 24

9.Δραστηριότητα 10 2,6 10 26       

10.Πρωτοβουλίες 10 3 10 30

Σύνολο 100 19,2 83 171,6
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Π α ρ α π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά
1. Μέχρι τώρα έχουν έρθει οι

εξής προτάσεις για υλοποίηση
στο Δ/Σ των Απανταχού
Φωτεινιωτών: κατασκευή μονο-
μπλόκ, καθαρισμός του δρόμου
προς τον Φραξιά από τα κλαριά
που τον έκλεισαν, επισκευή των
πηγαδιών της Ελεούσας, του
Κάτω Πηγαδιού και του
Πλάτανου, διάνοιξη του μονοπα-
τιού προς Ελεούσα, κατασκευή
βρύσης στο Μισοχώρι, παιδική
χαρά στα Κλαριά, Κιόσκι στη
στροφή προς Σελλάδες, τρία τσι-
μεντένια παγκάκια στη
Βακούφικη πλατεία του
Φωτεινού, επιδιόρθωση των ρωγ-
μών στις πλάκες της ίδιας πλατεί-
ας, κατασκευή πέτρινου κυκλικού
πεζουλιού γύρω από τον
Πλάτανο της ίδιας πλατείας, 1000
€ για το προσκυνητάρι του Αγίου
Φωτεινού.

Αυτές οι κατασκευές και άλλες
ακόμα μπορούν να γίνουν   ως
εξής: 
Να δημιουργηθεί εξωραϊστικό
τμήμα στους κόλπους του φορέα
όπου θα συμμετέχουν ένας του-
λάχιστον μηχανικός και θα έχει
διοικητική και οικονομική αυτο-
νομία, έτσι ώστε και το ίδιο να
έχει απρόσκοπτη ανάπτυξη και τα
άλλα τμήματα δεν θα επιβαρύνει.
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν
στην Επιτροπή  να το δηλώσουν
στο Δ/Σ.

2. Πρώην πρόεδρος, και όχι
μόνο, του φορέα κατηγόρησε σε
Συνέλευση τις διοικήσεις ότι δεν
αποφάσισαν και δεν εισηγήθηκαν
σε Γενική Συνέλευση των μελών
κανένα εξωραϊστικό έργο, σε
αντίθεση με άλλον φορέα που
εκτέλεσε τέτοιο έργο. Και ρωτάει
κάποιος καλοπροαίρετα: εσύ
κύριε πρόεδρε και γραμματέα τι
προώθησες και υλοποίησες;
Δάσκαλε που δίδασκες δηλαδή. 

3. Στελέχη χρειάζεται ο
Σύλλογος και μάλιστα όχι ότι
νάναι. Καλά στελέχη. Με γνώσεις

πληροφορικής και όχι μόνο και
εμπειρία στα κοινά και θέληση να
εργαστούν και όχι να κάνουν
πως εργάζονται, για τα μάτια
δηλαδή του κόσμου. Και δεν
είναι ανάγκη να είναι γέννημα-
θρέμμα Φωτεινιώτες – ως γνω-
στόν από τους τέσσερις επικεφα-
λής  των φορέων μόνο ένας είναι
γέννημα-θρέμμα ντόπιος –
καθώς το επιτρέπει και το κατα-
στατικό(άρθρο 3ο).  

4. Συγχαρητήρια στο εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο Φωτεινού
που όχι μόνο έδωσε στους
πιστούς δυο κτήρια κοσμήματα,
του κεντρικού ναού της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του
εξωκκλησιού της Αγίας Ελεούσας,
μη σταματώντας τις βελτιωτικές
προσθήκες και  συνδυάζονται τη
μεγαλοπρέπεια και τη λάμψη με
την ευπρέπεια και τη λειτουργι-
κότητα.
Αναπόφευκτα ήρθε και ένα νέο
δείγμα εργατικότητας και ανησυ-
χίας: η στήριξη των λατρευτικών
εκδηλώσεων με την  πρόσθεση
στο τοπικό εορτολόγιο αυτή του
Αγίου που έχει το ίδιο όνομα με
το χωριό. Του Αγίου Φωτεινού.
Το συμβούλιο αυτό είναι παρά-
δειγμα αφοσίωσης μέχρι φανατι-
σμού στο φορέα που υπηρετούν
και για άλλα διοικητικά συμβού-
λια.

5. Πολλοί ήταν αυτοί που έδει-
ξαν τα  ειλικρινή φιλοπολιτιστικά
τους αισθήματα το 2002, όταν το
ταμείο του φορέα είχε το όχι και
ευκαταφρόνητο ποσό των 23.000
€, σπεύδοντας  στη Γενική
Συνέλευση να βοηθήσουν.

6. Ασκούνται πιέσεις πρόεδροι
και ταμίες να οδηγηθούν στον
εισαγγελέα για μη πιστή εφαρμο-
γή του καταστατικού.

7. Βαρύ χρέος συγκέντρωσαν
οι Απανταχού τα τελευταία χρό-
νια, σε φορείς και μέλη του. Και
το χρέος το αναλαμβάνει κανείς

ολόκληρο και το ξεχρεώνει σε
συνεννόηση με τον δανειστή.

8.  Από μικρός,  η φτώχεια και
η άγνοια έθρεψαν φυσιολογικά
ένα αίσθημα να πάρω εγώ δύνα-
μη και να σώσω αυτόν τον τόπο.
Η σύγχρονη αίσθηση της εξειδί-
κευσης και του συνόλου με
απάλλαξε από τα αισθήματα του
Σωτήρα και μου ενέπνευσε το
αίσθημα της συνεργασίας.

9. Είναι αδήριτη ανάγκη το

Δ/Σ των Απανταχού άμεσα, δηλ.
φέτος να αποδώσει τιμές σε δυο
μεγάλες προσωπικότητες του
Φωτεινού μεταπολεμικά: των
πρώην  προέδρων της
Κοινότητας Φωτεινού Θωμά
Πανέτα και Σπυρίδωνα Σιάκα.
Γιατί οι αρχαίοι μας πρόγονοι,
που σήμερα τους θαυμάζουν αξε-
πέραστα όλοι στον κόσμο, δίδα-
σκαν ότι εκεί που είναι τα βρα-
βεία εκεί είναι και η πρόοδος.
Γιατί ένα έργο στα κοινά θέλει
πολύ περισσότερο κόπο από ένα
ατομικό. Γιατί το να σχεδιάζεις
και να κοπιάζεις για τους άλλους
πρέπει και να πληρώνεται καλά
και να τιμάται πολύ. Γιατί είναι
μια ενέργεια που μόνο ωφέλεια
θα φέρει και καμιά ζημιά. Γιατί η
παραπολιτική πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν καντόχρονη για το
κοινό καλό.

10. Βιβλιοθήκη πρότεινε ο
Δημήτριος Σιάκας του Αντωνίου
να γίνει το κτίσμα της στέρνας
στην πλατεία. Πολύ καλή ιδέα.

11. Μπορεί και να έβγαζαν τον
τόπο από την  κρίση,  απαλλάσ-
σοντάς την από το χρέος,  προ-
τάσεις όπως να μην είχαν γίνει οι
Ολυμπιακοί της Αθήνας ή να
κρατικοποιηθούν όλα τα Σούπερ
μάρκετ και τα Ψιλικατζίδικα. Και
θα τις ψήφιζα αν δεν ήταν το
«βίος ανεόρταστος…» ή κάποια
ευαγή ιδρύματα.

12.  Στους κόλπους των
Απανταχού δεν είναι χρήσιμο  να
εκκολάπτονται υποκριτικές
συμπεριφορές, όπως  κάνω πως
δουλεύω,  λέω ότι  δεν πληρώ-
νομαι, ενώ οργιάζει η αδιαφά-
νεια. Τα μέλη κάνουν κουμάντο.  

13. Και όμως αληθινό: μέχρι
και 4.000.000 μέλη μπορεί να
αποκτήσουν οι Απανταχού –
όλους τους ενήλικους ενεργούς
κατοίκους της γης -  σύμφωνα με
το  3ον άρθρο του καταστατικού.
Κοιτάξτε το.

14. Xωρίς το Καταστατικό 30
μέλη είμαστε 30 γνώμες. Με το
Καταστατικό 30 μέλη είμαστε 1
γνώμη. Πριν το καταστατικό το
λόγο είχε ο φύλαρχος και ο
μάντης.

15. Πάντα θα πληρώνω 20
Ευρώ στο Σύλλογο αν θα στέλνει
την εφημερίδα. Αν έχει και δια-
φάνεια κατά το Καταστατικό θα
πληρώνω  30.

16. Αργοπορία στην εκτέλεση
των έργων του Βιολογικού
Καθαρισμού της Δημοτικής
Ενότητας Κομποτίου σύμφωνα με
τις εξαγγελίες των εργολάβων,
παρατήρησε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Ελευθέριος
Βαρέλης. Και κυρίως επεσήμανε
τον κίνδυνο για τον οδηγό και το
όχημα, ειδικά το βράδυ, από τα
ανοίγματα και τις λακκούβες που
δημιουργήθηκαν.

17. Σύντομα και περιεκτικά

μίλησε για τον φορέα του ο
Ταμίας κ. Θεόδωρος Φελέκης
τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει
καλύτερος φορέας από τον σύλ-
λογο ενός χωριού και όχι οποιο-
δήποτε χωριό, αλλά το μικρό
Παρίσι, όπως έλεγε και ο Ηλίας,
με τους καλύτερους κατοίκους.
Χαίρομαι που είμαι μέλος του για
να βάλω κι εγώ ένα μικρό λιθα-
ράκι στο οικοδόμημά του.
Σημαντικότερες δραστηριότητές
του θεωρώ την Εφημερίδα, τα
Φωτεινιώτικα και τη Γενική
Συνέλευση. Η εφημερίδα ειδικό-
τερα χαροποιεί τους πάντες όταν
έρχεται στα χέρια τους».  Και
πραγματικά ο Θόδωρος δεν
έβαλε μόνο ένα μικρό λιθαράκι.

18.  Σε οικονομική στενότητα
ότι  βρίσκεται ο Σύνδεσμος
Διάσελο-Πέτρα υποστήριξε ο
πρώην Πρόεδρός του κ.
Παναγιώτης Καλαμπόκης, αφού
χρωστάει στη ΔΕΗ και υπάρχει
κίνδυνος το καλοκαίρι να παρα-
τηρηθεί έλλειψη νερού.
Καθησυχαστικός παρουσιάστηκε
ο νυν Πρόεδρος κ. Δημήτριος
Γεωργάρας που είπε ότι πράγματι
με τη ΔΕΗ υπάρχει θέμα το οποίο
αντιμετωπίστηκε γιατί πληρώθηκε
μια δόση και θα πληρωθούν και
τα άλλα, γιατί ο Δήμος Σκουφά
θα δώσει τα ανταποδοτικά τέλη
που χρωστάει. Αντίθετα, είπε ο κ.
Γεωργάρας αναμένεται να έχουμε
περισσότερο νερό με την εκτέλε-
ση του έργου του καταθλιπτικού
αγωγού που ήδη δημοπρατήθηκε
και με την προώθηση μελέτης
εμπλουτισμού του υπάρχοντος
νερού.

19. Πιο οργανωμένος ο
Δήμαρχος Άρτας κ. Παπαλέξης
για τη φετινή Καθαρή Δευτέρα
και στον καιρό και στο γλέντι.
«Εμείς αν ξαναβγούμε θα το
ξανακάνουμε έτσι» μας είπε ο
Πρόεδρος Τ.Σ κ. Βασίλειος Γέμος,
στην ερώτηση αν όλο αυτό είναι
προεκλογικό.

Από τον Α. Φελέκη   

Άγνοια και αδράνεια
Εξ απαλών ονύχων, γνωρί-

ζουμε ότι η καθαριότητα είναι
μισή αρχοντιά. Σχεδόν όλοι ανα-
γνωρίζουμε το νόημα αυτής της
λαϊκής παροιμίας. Οι μόνοι ενδε-
χομένως που το αγνοούν, φαίνε-
ται πως είναι οι άρχοντες. Και
συγκεκριμένα, οι δημοτικοί
άρχοντες που φέρουν και την
ευθύνη για την καθαριότητα.
Παραδοξολογία ε; Και να ’ταν η
μοναδική! Αυτή η μομφή δεν
είναι αστήρικτη. Εδράζεται στην
αλήθεια. Φτάνει να διαβεί κανείς
το κεντρικό οδικό δίκτυο του
χωριού μας που οδηγεί στην
Άρτα, μέσω Μεγάρχης, και θα το
διαπιστώσει ιδίοις όμμασι.
Ωστόσο, γίνεται ευκολότερα
αντιληπτό στους επιβάτες των
λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ., που
εισπράττουν αφειδώς τη δικαιο-
λογημένη δυσφορία των οδη-
γών, εξ’ αιτίας των άκοπων κλα-
διών των δέντρων, των βάτων
και λοιπών φυσικών εμποδίων,
τα οποία όντως παρεμποδίζουν
την ομαλή διέλευση του δρομο-
λογίου. Στο πρόσφατο δε
παρελθόν, αυτή η προβληματική
κατάσταση που ήταν περισσότε-
ρο οξυμένη, είχε φτάσει σε ορια-
κό σημείο, και λίγο έλειψε να
διακοπεί οριστικά η συγκοινω-
νιακή σύνδεση με το Φωτεινό.
Πολλάκις δε, οι οδηγοί των λεω-
φορείων,  εφοδιασμένοι με
πριόνια και πολύ υπομονή,
αφαιρούσαν οι ίδιοι τα κλαδιά
εκείνα που συνιστούσαν άμεσο
κίνδυνο πρόκλησης φθοράς της
περιουσίας τους. Ίσως, για τους
δύσπιστους, αυτά τα τραγελαφι-

κά περιστατικά να φαντάζουν
εξωπραγματικά, ή ακόμη και να
εκλαμβάνονται σαν αποκυήματα
νοσηρής φαντασίας. Δυστυχώς,
όμως, απηχούν τη θλιβερή
πραγματικότητα, και για του
λόγου το αληθές, επικαλούμαι
τις μαρτυρίες των συνεπιβατών
μου, αν χρειαστεί, σε όσους
σπεύσουν για προφανείς
λόγους να τα αμφισβητήσουν.
Προς το παρόν, οι οδηγοί των
λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ. βρί-
σκονται σε φάση περιορισμένης
αγανάκτησης. Στο χέρι του
Δήμου είναι να μην κλιμακωθεί,
ειδάλλως, θ’  ακούσει για τα
καλά τα …  εξ αμάξης!

Η ακηδία στο μεγα-
λείο της!

Αυτά είναι μόνο μερικά από
τα πολλά κακώς κείμενα που
συνθέτουν ανάγλυφα το παζλ
της καθημερινότητας των κατοί-
κων του Φωτεινού. Τις πταίει
για την φθίνουσα πορεία του;
Βασικά, το αδιάπτωτο ενδιαφέ-
ρον της ειλικρινούς αδιαφορίας
μας. Επίσης, δεν αναπτύξαμε
επαρκώς το αίσθημα της ατομι-
κής ευθύνης και υποκύψαμε
προθύμως στην παγίδα του
εφησυχασμού και της επίπλα-
στης ευημερίας. Πέσαμε θύμα-
τα του εγωκεντρισμού, της
ευτέλειας και του ανούσιου
ανταγωνισμού. Αντί να προτά-
ξουμε το συλλογικό συμφέρον
και να πατάξουμε απηνώς το
ατομικό, υποταχθήκαμε ευλαβι-
κά σε παλαιοκομματικού τύπου
πρακτικές πελατειακών σχέσε-
ων, εισπράττοντας σήμερα και

τα επίχειρα των κακών επιλο-
γών μας. Επομένως, ο μεγαλύ-
τερος εχθρός μας είναι ο εαυ-
τός μας. Δίκαιη είναι η ζωή.
Δίνουμε ό,τι θέλουμε, παίρνου-
με ό,τι δίνουμε. Αυτό θα πει
ανταποδοτικότητα! Προς τούτο,
θεωρώ ότι όποιος αγαπάει
αληθινά τον τόπο του, αγωνιά
και αγωνίζεται ανιδιοτελώς γι’
αυτόν, για να εκλείψουν οι
εύρυθμες αρρυθμίες του που
στραγγαλίζουν την κοινωνική
του άνοδο. Τα καλά κόποις
κτώνται. Όχι αβρόχοις ποσί.
Δεν πρέπει να είμαστε αρεστοί,
αλλά δυσάρεστοι, για να είμα-
στε τελικά χρήσιμοι. Και οι
εκλογές, μας παρέχουν την
καλύτερη ευκαιρία να το απο-
δείξουμε εμπράκτως. Οι εκ των
υστέρων κοψοχέρηδες, είναι
σαφές πως δεν ωφελούν διό-
λου την κοινωνία. Τουναντίον,
τη βλάπτουν ανεπανόρθωτα.
Γιατί ο έξυπνος άνθρωπος
αλλάζει γνώμη την κατάλληλη
στιγμή, ο ανόητος ποτέ.

Πληβείοι και πατρίκι-

οι
Με βάση, λοιπόν,  τα προα-

ναφερθέντα, συνάγεται αβίαστα
το συμπέρασμα πως η διαχρο-
νική απραξία των τοπικών
παραγόντων είναι παροιμιώ-
δης, με ελάχιστες φωτεινές εξαι-
ρέσεις, που ανάγονται στο απώ-
τερο παρελθόν. Έκτοτε, όλα
γύρω μας αλλάζουν, κι αυτοί,
περί άλλων τυρβάζουν! Τι
κρίμα, το χωριό μας βουλιά-
ζουν! Έτσι, κατατάσσονται ιδιο-
βούλως στην υψηλότερη κλίμα-

κα ανυποληψίας. Πασιφανώς
πλέον, οι Φωτεινιώτες είναι
δημότες Γ΄ κατηγορίας, με προ-
οπτική υποβιβασμού, αφού ο...
πρωταθλητισμός  απάδει στην
ιδιοσυγκρασία και ιδιοσυστασία
της τοπικής… ομάδας μας!
Άλλωστε, το επιβεβαιώνει
εύγλωττα και η αρτηριοσκληρω-
τική στάση της. 

Είναι απαράδεκτο και εξορ-
γιστικό να υπάρχουν δημότες
δύο ταχυτήτων, και  μεις να
είμαστε μονίμως στην όπισθεν!
Άκουσον- άκουσον!  Ενώ έχου-
με τις ίδιες υποχρεώσεις με
τους δημότες των άλλων
Δημοτικών Διαμερισμάτων του
Δήμου Νικολάου Σκουφά, όλως
περιέργως, δεν έχουμε τα ίδια
δικαιώματα! Τουτέστιν, υποκεί-
μεθα στους ίδιους δημοτικούς
φόρους, στα ίδια δημοτικά τέλη,
και εν τέλει στις ίδιες τιμές χρέ-
ωσης της ύδρευσης, μα δεν
απολαμβάνουμε τις ίδιες υπηρε-
σίες. Ζήτω η ισότητα! Αμείλικτο
προκύπτει το ερώτημα: Γιατί οι
αιρετοί άρχοντες σνομπάρουν
τόσο απροκάλυπτα  τη συνταγ-
ματικά καθιερωμένη βασική
αρχή του δημοκρατικού πολι-
τεύματος που θεσπίζει την ίση
και χωρίς διακρίσεις μεταχείρι-
ση των πολιτών; Γιατί ενεργούν
κατά το δοκούν; Δε βλέπουν,
δεν ακούν; Εκ του θεσμικού
τους ρόλου, οφείλουν να υπη-
ρετούν την κοινωνία που
εκπροσωπούν, χωρίς αποκλει-
σμούς και θεατρινισμούς. Διότι
τα έργα είναι ανώτερα απ΄ τα
λόγια. Είναι απρέπεια ολκής,
για τους πολιτικούς που απε-

μπολούν ιδέες και ιδανικά χάριν
της εξουσίας, του ωφελιμισμού
και της θελξικάρδιας ματαιοδο-
ξίας. Αξιώματα που δεν υπηρε-
τούν αξίες, είναι ανάξια. Αυτό
αφορά κατά κόρον την κεντρική
πολιτική σκηνή.  Πλείστα παρα-
δείγματα  ανομίας και διαφθο-
ράς απασχολούν τη Δικαιοσύνη.
Έστι δίκης οφθαλμός ος τα
πανθ’ορά.  Ο λαός πια δεν
τρώει κουτόχορτο. Επήλθε
κορεσμός στο πεπτικό του
σύστημα, γι’ αυτό ξερνάει τα…
ληγμένα και γεμάτα συντηρητι-
κά υποπροϊόντα που του σερβί-
ρουν τα πρόθυμα γκαρσόνια
της τρόικας. Πλανώνται πλάνην
οικτρά, αν νομίζουν ότι θα επι-
βιώσουν  πολιτικά,  μετερχόμε-
νοι λογικές του παρελθόντος.
Αναντιλέκτως, το χρονοντούλα-
πο της ιστορίας περιμένει εκεί-
νους κι όχι εμάς!

Υπό αυτά τα δυσμενή δεδο-
μένα, αν δεν αντιδράσουμε
δυναμικά, τα πάσης φύσεως
προβλήματα που μας ταλανί-
ζουν θα είναι εσαεί εις τις καλέν-
δες, και θα τα σκεπάζει επιμε-
λώς η καταχνιά της σκοπιμότη-
τας. Όσο εθελοτυφλούμε και
στρουθοκαμηλίζουμε στα φλέγο-
ντα ζητήματα, τόσο οι… εμπρη-
στές μας θα διατηρούν τη
φλόγα της εγκατάλειψης άσβε-
στη. Εν κατακλείδι, χωριό δίχως
νερό και συγκοινωνία, είναι
σώμα χωρίς ψυχή. Διά ταύτα,
πρέπει αμελλητί να δώσουμε
πνοή στο… υποφωτισμένο
Φωτεινό, για να βγάλει φτερά
και να πετάξει στο ανέσπερο
φως της ελπίδας!

Τ α  ε ν  ο ί κ ω  ε ν  δ ή μ ω
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Οι ραγδαίες αλλαγές που
συντελούνται εσχάτως στη
χώρα μας, εξ’ αιτίας της πρω-
τόφαντης οικονομικής κρίσης,
αλλά και κρίσης θεσμών και
αξιών, αναντίρρητα έχουν
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην
περιφέρεια, λόγω υπανάπτυ-
ξης, και δη σε ορισμένα χωριά,
το φαινόμενο εμφανίζεται εντο-
νότερο, αφού υπολείπονται
αισθητά ακόμη και σε επίπεδο
βασικών υποδομών. Σε αυτό το
πλαίσιο συγκαταλέγεται και το
Φωτεινό, του Δήμου Νικολάου
Σκουφά, καθώς τα σημάδια της
εγκατάλειψης δεν το εγκαταλεί-
πουν, και είναι πλέον εξοφθάλ-
μως ορατά. Είναι τρόπον τινά,
αγρός του Κεραμέως.

Όπως έχω τονίσει και σε

προγενέστερο άρθρο μου, ανα-
φορικά με τις δυσλειτουργίες
που λαμβάνουν χώρα στο
ξεχασμένο απ’ τους ιθύνοντες
χωριό μας, έτσι και τώρα, θα
επιμείνω ανυποχώρητα στην
ίδια κατεύθυνση, καθότι η πυξί-
δα του κοινωνικού προβλημα-
τισμού και της κινητοποίησης
του μηχανισμού δημιουργικής
δράσης παραμένει σταθερά
αμετάβλητη. Ο κόσμος εκσυγ-
χρονίζεται θεαματικά, και μεις,
απλοί παρατηρητές των εξελί-
ξεων, διότι αυτό επιτάσσει η εκ
παραδόσεως αναχρονιστική
μας πρακτική. Εντός εκτός και
επί τα αυτά. Έτσι, οι αρρυθμίες,
προϊόντος του χρόνου επιτεί-
νονται και ζητούν επιτακτικά
οριστικές κι όχι ως είθισται

μεσοβέζικες για τους δημότες
λύσεις. Τούτο δε, σε πολλές
περιπτώσεις, δεν συνεπάγεται
απαραίτητα και οικονομικό
κόστος, αλλά προϋποθέτει
οργανωτική δομή και προπά-
ντων βούληση. Κι’  αυτό, δεν
άπτεται της τροϊκανής (τρώει
κανείς); εποπτείας. Οι παροι-
κούντες εν τόπω … Φωτεινώ,
δεν θέλουν μέλλον ζοφερό.
Κοντολογίς, σε επίπεδο ελλεί-
ψεων, δεν υπάρχουν ελλείψεις
που να μας λείπουν.
Απεναντίας, έχουμε και …
πρωτογενές πλεόνασμα αδια-
νέμητο, διότι ουδείς επιθυμεί
να μοιραστεί τον … θησαυρό

των προβλημάτων μας!

Τα ζητήματα πρώτης γραμ-
μής, που επηρεάζουν καταλυτι-
κά την ευρυθμία της τοπικής
μας κοινωνίας, είναι απολύτως
συγκεκριμένα και θα τα προ-
σεγγίσουμε αδρομερώς, ευελ-
πιστώντας πως οι αρμόδιοι
παράγοντες θα σταθούν επιτέ-
λους στο ύψος των περιστάσε-
ων, προκειμένου οι
Φωτεινιώτες να μην στερούνται
τα βασικά κοινωνικά αγαθά που
απολαμβάνουν οι υπόλοιποι
συνδημότες τους. Εν έτει 2014,
είναι αδιανόητο το αυτονόητο
να γίνεται ζητούμενο!
Αναμφίβολα, κορυφαίο πρό-
βλημα αποτελεί η υποτυπώδης
συγκοινωνιακή σύνδεση με το
Κ.Τ.Ε.Λ., μόνον δύο φορές την
εβδομάδα, Δευτέρα και
Παρασκευή, από ένα μόλις
δρομολόγιο, το οποίο ωστόσο
αρκεί για τον κοινωνικό απο-
κλεισμό μας. Ενίοτε δε, τα δρο-
μολόγια αυτά μεταβάλλονται
επί τα χείρω, λόγω εορτολογί-
ου. Μας αποστερούν ακόμη και
το αναφαίρετο δικαίωμα στην

εργασία, αφού οι μετακινήσεις
μας με ΤΑΞΙ προς την πόλη και
τανάπαλιν, καθίστανται άκρως
απαγορευτικές. Ομοίως μετ’
εμποδίων γίνεται και η πληρω-
μή των λογαριασμών των
Δ.Ε.Κ.Ο., ενώ με τον ίδιο ρυθμό
δυσκολίας καλύπτονται και οι
λοιπές πάγιες ανάγκες μας.
Όσο για τους ανθρώπους με
εύθραυστη υγεία, θα πρέπει να
νοσούν τις κατάλληλες μέρες
για να έχουν πρόσβαση σε για-
τρούς και φάρμακα, ειδάλλως
θα πάρουν γοργά την άγουσα
προς τας αιωνίους μονάς. Αν
και η οικονομική δυσπραγία
είναι μεγάλη, οι Φωτεινιώτες
έχουν ακόμα την κακή συνήθεια
να τρώνε, κόντρα στο πνεύμα
των ημερών που θέλει το σώμα
καλλίγραμμο, διότι αφενός μεν
η παχυσαρκία προκαλεί, αφετέ-
ρου δε απαιτεί χρήματα αρκετά
για τα … Βόδι λάιν! Έτσι λοι-
πόν, ελλείψει συγκοινωνίας, η
προμήθεια των καταναλωτικών
αγαθών πραγματοποιείται σε
πλανόδιους εμπόρους, οι τιμές
και η ποιότητα των οποίων

πόρρω απέχουν από εκείνες
των καταστημάτων της πόλης.
Συνεπώς, το κόστος διαβίωσης
των κατοίκων αυξάνεται υπερ-
βολικά, και δίχως άλλο, γίνεται
δυσβάσταχτο. Εν προκειμένω,
το συγκοινωνιακό πρόβλημα
του χωριού μας, μάς αφορά
όλους, ακόμη κι εκείνους που
διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητο, δεδο-
μένου ότι με την υπάρχουσα
οικονομική συγκυρία, κανείς
δεν τους εγγυάται πως και στο
μέλλον θα μπορούν να καλύ-
πτουν το υψηλό κόστος χρήσης
του, από τις αλλεπάλληλες
φορολογικές επιβαρύνσεις και
λοιπά  έξοδα, που οδηγούν στα
αδιέξοδα. Υπό αυτές τις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες, φρονώ πως είναι
καιρός  να αναπτύξουμε το
αίσθημα της ζωοφιλίας, και να
επιστρατεύσουμε σαν άλλοτε
τα συμπαθή γαϊδουράκια για τις
μετακινήσεις μας προς την
πόλη. Άλλωστε, η … γαϊδουριά
στις μέρες μας περισσεύει!
Αφήστε δε, που δεν συνιστούν

και τεκμήριο διαβίωσης! 

Ωστόσο, η πηγή των κακών,
εδώ παραμένει αστείρευτη. Σε
αυτό συνηγορούν περίτρανα
και οι αδιάκοπες διακοπές
ύδρευσης, εν μέσω θερινών
διακοπών, οι οποίες διακόπτο-
νται, λόγω… χειμερινών διακο-
πών! Είναι θέμα παράδοσης!
Και η φιλόστοργη δημοτική μας
αρχή, σέβεται απολύτως τις
παραδόσεις! Πάντως, η επίση-
μη εκδοχή παραπέμπει στο
απαρχαιωμένο τμήμα του
δικτύου, εξ ου και οι συχνές
βλάβες. Ανεπίσημες πηγές
πάλι, αναφέρουν πως τα αίτια
εντοπίζονται στα απαρχαιωμέ-
να μυαλά των κρατούντων,
αλλά ελέγχονται ως ανακριβείς.
Οι κατά καιρούς τεχνικές
παρεμβάσεις, επέφεραν μια
τρύπα στο νερό! Παραδόξως,
μπορεί να μην έχουμε νερό να
πιούμε, αλλά τουλάχιστον δια-
θέτουμε περίτεχνη πέτρινη
βρύση σε περίοπτη θέση, ίσως
για να μας υπενθυμίζει εύσχη-
μα πόσο… ξενέρωτοι είμαστε!
Κατόπιν αυτών, ας αναρωτη-
θούμε γιατί στο Φωτεινό ενδη-
μεί ανέκαθεν ο ιός της ολιγω-
ρίας; Μήπως τον προ(σ)καλεί η
αβελτηρία μας; Κι έπειτα, με
περισσή υποκρισία εκφράζου-

με έντονα τη δυσαρέσκειά μας
γιατί μας στερούν ακόμη και το
νερό, το σημαντικότερο κατανα-
λωτικό αγαθό της ζωής!

Μετά ταύτα, το κεφάλαιο της
ύδρευσης ολοκληρώνεται με
την αποστολή των λογαρια-
σμών πληρωμής εις το ακέραι-
ον, χωρίς να λαμβάνονται υπ’
όψιν οι πολυήμερες διακοπές,
ούτως ώστε, να συνοδεύονται
και από τις αντίστοιχες μειώ-
σεις για τις μη παρεχόμενες
προς τους δημότες υπηρεσίες.
Ειρήσθω εν παρόδω, κατά τη
διάρκεια των διακοπών ύδρευ-
σης, ο Δήμος που φέρει και την
ευθύνη, δεν προσφέρει ούτε το
αναγκαίο στους διψασμένους
κατοίκους της περιοχής εμφια-
λωμένο νερό, γνωρίζοντας
βεβαίως, ότι αδυνατούν να το
προμηθευτούν από άλλη πηγή.
Δείγμα πολιτισμού! Το επιβάλ-
λει η κοινή λογική μα και ο
οφειλόμενος στον πολίτη σεβα-
σμός. Σημειωτέον, οι εν λόγω
λογαριασμοί, δεν διανέμονται
μέσω των ΕΛ.ΤΑ. στις ταχυδρο-
μικές θυρίδες, όπως θα περίμε-
νε κανείς, παρόλο που δηλώθη-
καν στο Δήμο και αναγράφο-
νται ευκρινώς οι αριθμοί τους
στην αποσταλείσα Ειδοποίηση

– Απόδειξη. Μια ακόμη απτή
απόδειξη οργανωμένης ανορ-
γανωσιάς! Θαρρείς και τοποθε-
τήθηκαν στην πλατεία για δια-
κοσμητικούς λόγους. Ευλόγως
ανακύπτει το ερώτημα: Ως πότε
οι γραμματοθυρίδες  θα υπολει-
τουργούν; Παρήλθαν σχεδόν
δύο τετραετίες και οι ανευθυνο-
ϋπεύθυνοι δεν αξιώθηκαν
ακόμη να πράξουν τα δέοντα.
Άραγε, πότε θα εξασφαλιστεί η
ομαλή λειτουργία τους; Είναι
λογικό, οι λογαριασμοί ύδρευ-
σης να εγκαταλείπονται στο
βακούφικο καφενείο του χωρι-
ού μας; Λες και ζούμε σε αλλο-
τινές εποχές! Παρεμπιπτόντως,
γιατί ο Δήμος δεν μεριμνά προ-
κειμένου η πληρωμή των
συγκεκριμένων λογαριασμών
να πραγματοποιείται από εντε-
ταλμένο όργανό του στο
Φωτεινό; Μάλλον θεωρεί πρέ-
πον να μετακινούνται και να
ταλαιπωρούνται κατά κανόνα
ηλικιωμένα άτομα, χρησιμοποι-
ώντας τέσσερα λεωφορεία, μετ’
επιστροφής, όταν αυτά υπάρ-
χουν, και επιπροσθέτως να υφί-
στανται οικονομική επιβάρυνση
για να μεταβούν στο Κομπότι ή
στο Πέτα για να τακτοποιήσουν

εκεί την πληρωμή τους. Έλεος!

Είναι παγκοίνως γνωστό,
πως το διαδίκτυο είναι εργα-
λείο γνώσης και συνάμα δίαυ-
λος παγκόσμιας επικοινωνίας.
Πρωτίστως δε, αποτελεί μέσο
άμεσης εξυπηρέτησης, αφού ο
χρήστης δύναται να διεκπεραι-
ώνει τάχιστα, ασφαλώς, εφό-
σον γνωρίζει τους κανόνες του,
και ανέξοδα ποικίλες επαγγελ-
ματικές, κοινωνικές και ψυχα-
γωγικές δραστηριότητες.
Επίσης, σχεδόν όλες οι συναλ-
λαγές των πολιτών με το ελλη-
νικό δημόσιο διευθετούνται
πλέον μέσω του διαδικτύου,
γεγονός που εδραιώνει έτι
περαιτέρω την αναγκαιότητά
του. Και προς επίρρωσιν
αυτού, επικαλούμαι την πρό-
σφατη κυβερνητική απόφαση
που προβλέπει την υποχρεωτι-
κή έκδοση και αποστολή ατομι-
κού E-MAIL στην εφορία όλων
των φορολογουμένων. Σε αντί-
θετη περίπτωση, θα επιβάλλε-
ται χρηματικό πρόστιμο ύψους
100 ευρώ! Κι όμως, εδώ, η
τεχνολογική καθυστέρηση
θριαμβεύει! Δεν παρέχεται η

δυνατότητα πρόσβασης στο
διαδίκτυο, δεδομένου ότι η
μοναδική κεραία που βρίσκεται
εντός οικισμού, πλησίον του
σχολείου, εκπέμπει ασθενές
σήμα, που το καθιστά συνήθως
άπιαστο και για όσους κατοι-
κούν σε κοντινή ακτίνα. Όσο
για εκείνους που διαμένουν σε
μεγαλύτερη απόσταση, η λήψη
σήματος είναι άγνωστη υπόθε-
ση. Μια ακόμη ευγενική…
χορηγία του Δήμου μας, που
ξέρει να ικανοποιεί τις οξυμέ-
νες κοινωνικές ανάγκες μας!
Προφανώς, από το εν λόγω
μέτρο δεν εξαιρείται το χωριό
μας, διότι αυτοί που το θέσπι-
σαν, δεν ήταν τόσο ευφάντα-
στοι για να αντιληφθούν ότι
εμείς δεν ανήκουμε στο σύγ-
χρονο κόσμο. Ως εκ τούτου, οι
Φωτεινιώτες θα κληθούν να
πληρώσουν το ατόπημα της
δημοτικής αρχής, εκτός κι αν
αλλάξει έγκαιρα γραμμή πλεύ-
σης. Σε κάθε περίπτωση, είναι
υποχρέωσή της  να σεβαστεί
τα δικαιώματά  μας μέχρι …
κεραίας!

Η εξελικτική πορεία του
πολιτισμού, είναι αξιοθαύμα-
στη! Τα επιτεύγματά του, εντυ-
πωσιακά! Ωστόσο, στο
Φωτεινό ο πολιτισμός είναι
ανέστιος. Τρανταχτή απόδειξη
αποτελεί η μακροχρόνια εκκρε-
μότητα της μη λειτουργίας του
λαο-γραφικού μουσείου, που
δεσπόζει επιβλητικά στο
κέντρο του χωριού μας. Είναι
αδήριτη ανάγκη να προβάλλου-
με τον τοπικό μας λαϊκό πολιτι-
σμό, κόντρα σ’ εκείνους που
επιθυμούν διακαώς να μας κρα-
τούν ερμητικά την πόρτα του
κλειστή. Πρέπει ν’  ανοίξουμε
διάπλατα το παράθυρο της
πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Το
σκοτάδι, δεν συνάδει στο
Φωτεινό. Αν και οι εργασίες του
αποπερατώθηκαν προ πολλών
ετών, οι πραγματικοί λόγοι που
το κρατούν ακόμα κλειστό δεν
είναι εξακριβωμένοι.
Κωλυσιεργία, γραφειοκρατία,
ανευθυνότητα, απροθυμία, ή
οικονομική δυσπραγία; Η
τελευταία εκδοχή, θεωρώ πως

συγκεντρώνει τις λιγότερες
πιθανότητες, δεδομένου ότι το
θέμα αυτό καρκινοβατεί και προ
οικονομικής κρίσης. Όπως και
να ‘χει, το αποτέλεσμα δεν
αλλάζει. Βλέπετε, ο πολιτισμός
δεν πουλάει. Δεν εμπίπτει στη
λογική της ρουσφετολογικής
συναλλαγής. Δεν μπορεί να
αξιοποιηθεί καν ψηφοθηρικά.
Έτσι, αφαιρείται  το κίνητρο.
Συνεπώς, αλλάζουν άρδην τα
κριτήρια και οι προτεραιότητες
στην εκτέλεση έργου. Διότι
πάνω απ’ όλα, προέχει ο προ-
σεταιρισμός του εκλογικού
σώματος. Όλα τ’  άλλα, είναι
έπεα πτερόεντα. Οι συχνές δια-
βεβαιώσεις των αρμοδίων πως
είναι ζήτημα χρόνου η λειτουρ-
γία του, δεν είναι τίποτε άλλο
παρά πομφόλυγες και φιορι-
τούρες, για να μην πούμε
μούσι. Ας σταθούμε λοιπόν στα
σοφά λόγια του Μένανδρου:
«Άγει εις φως την αλήθειαν ο
χρόνος».

Δράττομαι της ευκαιρίας,

να θίξω και μια άλλη πτυχή
ενός θέματος ζωτικής σημα-
σίας, που συμπληρώνει τον
μακρύ κατάλογο των τοπικών
προβλημάτων. Πρόκειται για
την κακή κατάσταση των αγρο-
τικών δρόμων, οι οποίοι έχουν
εγκαταλειφθεί κυριολεκτικά στο
έλεος του Θεού, καθώς πολλοί
εξ’ αυτών είναι εντελώς απρο-
σπέλαστοι και η προσέγγιση
πολλών κτημάτων καθίσταται
από προβληματική έως αδύνα-
τη. Άρα, οι κάτοχοί  τους που
θέλουν να δραστηριοποιηθούν

στην γαιοκτηνοτροφία και όχι
μόνο, ευνουχίζονται επαγγελ-
ματικά και μοιραία αντιμετωπί-
ζουν άμεσο πρόβλημα βιοπορι-
σμού. Δεδομένης και της οικο-
νομικής κρίσης που βιώνουμε,
αυτή η ανωμαλία αποκτά χαρα-
κτηριστικά αδιεξόδου, ιδιαιτέ-
ρως για όσους αποφασίσουν
να επιστρέψουν από τα μεγάλα
αστικά κέντρα στις πατρογονι-
κές εστίες τους, με προοπτική
απασχόλησης. Αλλά αυτό, δεν
απασχολεί ουδαμώς τους άρχο-
ντες!

Έχει… ευαίσθητες κεραίες!Εν λευκώ Η σκοτεινή πλευρά του Φωτεινού

Τα εν οίκω εν δήμω
Γράφει ο Φάνης Ε.

Κασσελούρης

«Η πολιτική είναι τίποτε άλλο εκτός 
από την τέχνη της ψευδολογίας»;

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
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Διάφανη και Αποτελεσματική 
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συνέντευξη του Δήμαρχου Ν. Σκουφά κ. Ευσταθιου Γιαννούλη στην Αναστασία Κασσελούρη

• Κύριε Δήμαρχε, είναι η

τέταρτη κατά σειρά υποψηφιό-

τητά σας στη διεκδίκηση της

θέσης του Δημάρχου .Δυο

φορές στον Δήμο Κομποτίου

και δεύτερη στον Καλλικρατικό

Δήμο Νικολάου Σκουφά. Ποιοί

είναι οι λόγοι που σας ωθούν

να διεκδικήσετε για άλλη μια

φορά την ψήφο των πολιτών

του Δήμου μας;

«Είναι πραγματικά μια δύσκολη

ερώτηση. Όχι γιατί φοβάμαι να

απαντήσω αλλά γιατί είναι δύσκο-

λη  η απάντηση. Για να είμαι ειλι-

κρινής μέσα  στα τετριμμένα –ότι

υπάρχει έργο  να το συνεχίσω

,γιατί πάντα υπάρχει έργο για να

υλοποιήσει κανείς στην τοπική

αυτοδιοίκηση- θα προσθέσω την

προσωπική μου φιλοδοξία , γιατί

μου αρέσει αυτό που κάνω και

πιστεύω ότι το κάνω καλά και με

τον καλύτερο τρόπο ,όσο είναι

ανθρωπίνως δυνατό. Όταν

αισθανθώ ότι δεν το κάνω σωστά

πιστεύω ότι θα φύγω. Από εκεί

και πέρα όμως  στον νέο

Καλλικρατικό Δήμο , εγώ δεν

είμαι τέσσερεις τετραετίες αλλά

θα είναι η δεύτερη και μάλιστα

μετά από μια κουτσουρεμένη

τετραετία γιατί η διάρκειά της

μόλις αγγίζει τα τρία χρόνια.

Κύλησε σχεδόν ένας χρόνος στο

να οργανώσουμε τον ενοποιημέ-

νο  Δήμο  και τις υπηρεσίες  έχο-

ντας μια έδρα που δεν είχε τις

υποδομές. Κάναμε τις απαραίτη-

τες μετατάξεις για την οργάνωση

δυο βασικών υπηρεσιών , όπως

των Τεχνικών και των

Οικονομικών , διαλέγοντας τους

κατάλληλους συνεργάτες για τις

θέσεις αυτές. Πιστοποιήσαμε την

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

δίνοντάς μας τη δυνατότητα να

εντάξουμε έργα  στο νέο Δήμο

που αγγίζουν το ποσό των 43

εκατ. € .Κι αν φανταστεί κανείς ότι

ο δήμος Αθηναίων  με δήλωση

του Δημάρχου  άγγιξε τα 120

εκατ. είμαστε υπερήφανοι που

καταφέραμε σε ένα τόσο μικρό

Δήμο (για να καταλάβουμε τα

μεγέθη των αριθμών)  να φέρου-

με αυτό το ποσό και να κάνουμε

αρκετά πράγματα. Είμαστε   ένας

Δήμος που απλώνεται σε απόλυ-

τα καταπράσινο περιβάλλον , με

μεγάλη αγάπη για τη φύση και

από τους πρώτους Δήμους στην

Ήπειρο που πραγματοποιούμε

την ανακύκλωση και έχω να ανα-

φέρω ότι θα πραγματοποιήσουμε

ένα πρόγραμμα κομποστοποίη-

σης  ύψους 2.000.000 € »

• Τι απορρόφηση είχαμε

μέσω ΕΣΠΑ;

«Από τα 43 εκατ € στα δυο χρό-

νια απορροφήσαμε τα 11 εκατ €

.Είναι ένα σημαντικό ποσό που

έδωσε σε πάρα πολλές οικογένει-

ες τη δυνατότητα εργασίας .

Πάρα πολλοί από αυτούς είναι

συνδημότες μας και είμαστε

χαρούμενοι για αυτό. Στα έργα

υποδομής δουλεύουν συνολικά

επτά συνεργεία που απασχολούν

περίπου τα εβδομήντα άτομα και

περίπου εκατόν πενήντα  άτομα

στο σύνολο σε έργα που τα έχει

εντάξει ο Δήμος μας. Είναι σημα-

ντικό μέσα στην κρίση να μπορείς

να δημιουργήσεις έστω και μια

θέση εργασίας , όταν 1,5 εκατ.

του πληθυσμού της χώρας μας

είναι άνεργοι. 

Τελικά  η δυνατότητα  να βοηθή-

σω  όσο μπορώ τους Δημότες

μου είναι και ο λόγος που ξανα-

βάζω υποψηφιότητα.»

• Έχοντας την εμπειρία

και γνωρίζοντας πάρα πολύ

καλά τα του Δήμου μας , ποιες

θα είναι  οι τρεις πρώτες προτε-

ραιότητες που θα θέσετε για

τον Δήμο Ν. Σκουφά την επόμε-

νη μέρα; 

«Παρακολουθώ με ενδιαφέρον

καθημερινά το τι διαδραματίζεται

στην κοινωνία μας και δυστυχώς

οι συνθήκες διαβίωσης δυσκολεύ-

ουν για τους πολίτες .Η οικονομία

του κράτους έχει οδηγήσει μεγάλο

αριθμό πολιτών στην ανεργία ,

έτσι προτεραιότητα μου θα είναι

να βελτιώσουμε  όσο μπορούμε

τα πράγματα στον οικονομικό

τομέα γνωρίζοντας πολύ καλά ότι

έτσι θα βελτιώσουμε  και τις συν-

θήκες διαβίωσης των Δημοτών .

Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιή-

σουμε την περιουσία του Δήμου

για να αυξήσουμε τα έσοδα και

να οδηγήσουμε  τους επιχειρημα-

τίες της περιοχής στην ανάπτυξη

αλλά και στην δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας. π.χ με τα

φωτοβολταικά και τις ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας. Είναι γνω-

στές οι προσπάθειές μας για

εκμετάλλευση του γεωθερμικού

πεδίου των Συκεών ,το οποίο

μπορεί να δώσει πολλές θέσεις

εργασίας. 

Στόχος μας είναι να ολοκληρώ-

σουμε τα έργα υποδομής ώστε

να αυξήσουμε την επισκεψιμότη-

τα στον τόπο μας .Είμαστε ένας

ιστορικός Δήμος  με σημαντικά

πρόσωπα στην εξέλιξη της ελλη-

νικής ιστορίας όπως ο Νικόλαος

Σκουφάς , σημαντικά ιστορικά

γεγονότα όπως η μάχη του Πέτα

αλλά και μαρτυρικούς τόπους

όπως το Κομμένο ,κι αυτό που

δεν κάνει η πολιτεία όπως εγώ θα

ήθελα να κάνει ελπίζω να το

πετύχουμε εμείς. Έχουμε κάνει το

1ο τριεθνές συνέδριο

Φιλελληνισμού και ακολουθούν με

μεγάλη επιτυχία συμμετοχές από

70 πόλεις του κόσμου. Θα γίνουν

άλλα δυο Διεθνή Συνέδρια με

θέμα τον Νικόλαο Σκουφά και την

Ελληνική Επανάσταση καθώς και

το 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα

τη Σφαγή του Κομμένου.

Θέλοντας να αναδείξουμε

Παγκοσμίως το Δήμο μας , το

Φυλάκιο (Κούλια) που βρίσκεται

στα όρια Κομποτίου και Φωτεινού

και είναι ένα από τα τρία τούρκικα

φυλάκια που βρισκόταν στην

περιοχή μας και οριοθετούσαν τα

πρώτα όρια του  ελληνικού  κρά-

τους και τα όρια του τουρκικού

κράτους, που άρχιζε από τον

Αμβρακικό κόλπο  μέχρι τον

Παγασιτικό κόλπο θα διαμορφω-

θεί σε ένα εξαιρετικό Μουσείο της

Σύγχρονης Ιστορίας του

Ελληνικού Κράτους  . Έτσι μαζί

με το λαογραφικό Μουσείο του

Φωτεινού που ολοκληρώνεται,

αφού  σε συνεργασία με τον πολι-

τιστικό Σύλλογο που ανέλαβε τη

συγκέντρωσης των εκθεμάτων

προχωράμε τη διαδικασία , αλλά

και το Μουσείο του Πέτα  που λει-

τουργεί εδώ και αρκετά χρόνια και

επίσης το Νταμάρι που ετοιμά-

ζουμε (είναι ένας συναυλιακός

χώρος) θα αποτελούν πόλο έλξης

επισκεπτών σε μια  περιοχή που

συνδυάζει  βουνό και θάλασσα .

Επειδή λύσαμε σημαντικά προ-

βλήματα του Δήμου ,όπως  το

θέμα της  αποχέτευση και της

ύδρευσης  μπορώ να μιλάω και

για αυτά.

• Ποιο θεωρείται ότι

είναι το σημαντικότερο πρό-

βλημα που έχει ο Δήμος μας.

Χωρίς καμιά σκέψη η ανεργία.

Κάνουμε κάθε προσπάθεια να

δημιουργήσουμε έστω και μια

θέση εργασίας  . Λαμβάνουμε

καθημερινά  υπόψη τη γνώμη

των πολιτών μέσω μιας δημοσκό-

πησης που κάνουμε στο site  του

Δήμου και με βάση τις δυνατότη-

τές μας λειτουργούμε.

• Γνωρίζοντας πολύ

καλά τις άσχημες οικονομικές

συνθήκες κάτω από τις οποίες

ζουν όλοι ,λόγω της κρίσης

,ποια είναι η δέσμευσή σας

απέναντι σε έναν οικογενειάρ-

χη, έναν νέο και έναν συνταξι-

ούχο πολίτη  του Δήμου μας

που περιμένει να κάνετε κάτι

για να αλλάξουν οι συνθήκες

διαβίωσής τους.

Η κρίση δυστυχώς δημιούργησε

πάρα πολλά προβλήματα .

Προσπαθούμε όμως να δημιουρ-

γήσουμε συνθήκες εύκολης πρό-

σβασης από την περιφέρεια στο

κέντρο. Από την πλατεία

Κομποτίου μέχρι το Φωτεινό χρει-

αζόμαστε πέντε λεπτά. Αν κάποι-

ος μένει στο Φωτεινό μπορεί να

κατέβει για εργασία  ή για διασκέ-

δαση στην πόλη της Άρτας σε 15΄

.Ο  οικογενειάρχης  έχει στο

δρόμο του ένα σύγχρονο παιδικό

σταθμό για να αφήσει το παιδάκι

του.   Οι  μαθητές μεταφέρονται

στα σχολεία του Δήμου μας και

έχουν τη δυνατότητα για άλλες

εξωσχολικές δραστηριότητες .

Φυσικά για άλλη μια φορά  τονί-

σω ότι το πρόβλημα της ανεργίας

είναι μεγάλο στους νέους ανθρώ-

πους , αλλά είμαι δίπλα σε κάθε

δημότη στην προσπάθειά του για

ανάπτυξη τόσο στον τομέα της

γεωργίας και της κτηνοτροφίας

.Θα δώσουμε κίνητρα στους

νέους ,με βάση την περιουσία του

Δήμου που έχει τη δυνατότητα

εκμετάλλευσης για να παραχθεί

πλούτος. Έχοντας πάντα γνώμο-

να ότι εμείς δεν θα λύσουμε το

πρόβλημα της ανεργίας αλλά θα

προσπαθήσουμε να δημιουργή-

σουμε τις προϋποθέσεις  και τις

υποδομές για κάποιες θέσεις

εργασίας.

• Ποια είναι η προσπά-

θειά σας στον τομέα του

Αθλητισμού;

Στο Δήμο μας έχουμε Αθλητικά

Σωματεία  και Συλλόγους που

δραστηριοποιούνται σε ότι αφορά

το κομμάτι του αθλητισμού. Ο

Δήμος υλοποιεί προγράμματα

Άθλησης για Όλους μέσω της ΓΓΑ

αλλά λόγω οικονομικής ανέχειας

δυστυχώς περιοριζόμαστε σε

αυτά. Στόχος μας βέβαια είναι ένα

Κλειστό Γυμναστήριο που πραγ-

ματικά λείπει από τον Δήμο και

ελπίζω με τις πρoσπάθειές μας

να επιτύχουμε  τον στόχο μας.

• Αναφερθήκατε και

νωρίτερα στο Λαογραφικό

Μουσείο του Φωτεινού. Το κτί-

ριο είναι έτοιμο, γιατί καθυστε-

ρεί η λειτουργία του;

Στο Φωτεινό έγινε ένα πάρα πολύ

ωραίο κτίριο. Ένα πραγματικό

κόσμημα για όλο το Δήμο μας και

ΠΡΕΠΕΙ να λειτουργήσει.

Γνωρίζοντας προσωπικά τις προ-

σπάθειες που έγιναν από την

αρχή ,από το οικόπεδο ακόμα και

τα ταξίδια στην ΕΤΑΝΑΜ  για να

μπορέσουμε να αυξήσουμε τον

προϋπολογισμό , το πονάω  και

νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα  καλό

σημείο. Ήδη δώσαμε ένα χρημα-

τικό ποσό ύψους 12.000 €  το

οποίο χρησιμοποιήθηκε για την

αγορά κομπιούτερς , την τοποθέ-

τηση συναγερμού  και βρισκόμα-

στε στο στάδιο που θα πρέπει να

γίνει η μελέτη παρουσίασης των

αντικειμένων. Καθυστερούμε

όμως με την συγκέντρωση των

εκθεμάτων την οποία την ανέλαβε

ο σύλλογος για να μπορέσουμε

να προχωρήσουμε στην απεντό-

μωση , στην περιγραφή και στο

σχεδιασμό τοποθέτησης . Θα πω

κάτι το οποίο το λέω και από την

αρχή ,πρέπει να γίνουν οι μελέτες

και τα υπόλοιπα θα τα ρυθμίσουν

οι ειδικοί. Το κόστος των μελετών

θα ανέρχεται στις 6000€   Στόχος

μας δεν είναι να τοποθετηθούν

αντικείμενα  από άλλες  περιοχές

αλλά από το Φωτεινό και αν χρει-

αστούν χρήματα για άλλο εξοπλι-

σμό φυσικά και θα τα διαθέσου-

με. Σε αυτή μας την προσπάθεια

θα έχουμε και την υποστήριξη του

Περιφερειάρχη και

Αντιπεριφερειάρχη που μας υπο-

σχέθηκαν ότι θα συνδράμουν την

προσπάθειά μας.

• Ποια είναι τα σχέδιά

σας για το  Φωτεινό;

Στο Φωτεινό έγιναν αυτά τα 12

χρόνια μια σειρά έργων :

1. Κατασκευή δρόμου

Σελλάδες Φωτεινό με ασφαλτό-

στρωση και διαγράμμιση .

2. Διάνοιξη του δρόμου με

τοιχία αντιστήριξης και ασφαλτό-

στρωσης προς την περιοχή

Λαγκαδούλες (Τριανταφυλέικα)

3. Διάνοιξη του δρόμου με

τοιχία αντιστήριξης και τσιμεντό-

στρωσης προς την περιοχή

Πύργος , καθώς και κατασκευή

πλατώματος για τη συγκομιδή

απορριμάτων.

4. Διάνοιξη δρόμου από

την οικία της Ιφιγένειας προς την

οικία της Αναστασίας

Κασσελούρη του Σταύρου.

5. Κατασκευή σκάλας από

την ανατολική πλευρά του παλαι-

ού σχολείου  καθώς και διάνοιξη

και τσιμεντόστρωση από την δυτι-

κή πλευρά του σχολείου .

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης

προς την οικία Σπύρου  Σιάκκα.

6. Διαπλάτυνση του νεκρο-

ταφείου με τοιχία  αντιστήριξης

τοποθέτηση κάγκελων , διαπλά-

τυνση του πλαινού δρόμου με

τσιμεντόστρωση του δρόμου που

οδηγεί στο νεκροταφείο.

7. Διάνοιξη και τσιμεντό-

στρωση του δρόμου από το

νεκροταφείο προς την οικία

Κων/νου Μαλτέζου.

8. Τσιμεντόστρωση του

δρόμου από την οικία

Αλεξάνδρας Κασσελούρη προς

Άγιο Γεώργιο.

9. Τσιμεντόστρωση του

δρόμου από την οικία του

Σπύρου Σιάκκα προς την παρα-

δοσιακή βρύση Πλάτανου.

10. Τοποθετήθηκαν μεταλλι-

κά κάγκελα σε όλα τα επικίνδυνα

σημεία του χωριολύ για την απο-

φυγή ατυχημάτων.

11. Κατασκευή πεζόδρομου

με πλάκα Καρύστου  και φωτισμό

από την πλατεία του χωριού

προς το καφενείο Θωμά Πανέτα.

12. Επιπλέον φωτισμός σε

όλα τα κεντρικά σημεία του χωρι-

ού (σταυροδρόμια) με προβολείς.

13. Ασφαλτόστρωση του

δρόμου πίσω από το καφενείο

της εκκλησίας και περιμετρικά

αυτής.

14. Ασφαλτόστρωση  του

δρόμου από το κέντρο του χωρι-

ού (Μεσοχώρι) ως το νεκροτα-

φείο.

15. Ασφαλτόστρωση  του

δρόμου από την εκκλησία εως

την οικία  Κων/νου Αμπατζή.

παραδοσιακής βρύσης παρά-

πλευρης του Μουσείου.

εντός του κοινοτικού γραφείου.

προοπτική αποπεράτωσης το

επόμενο έτος.

Συνέχεια στη σελ. 9
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16. Κατασκευή αποχέτευης

όμβριων υδάτων με σωλήνες

αποχετευτικούς μήκους 120

μέτρων  περίπου, καθώς και

τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών

όπου ήταν απαραίτητο.

17. Διάνοιξη δρόμου δρόμου

και τοιχία αντιστήριξης από την

οικία Ευαγγέλου Στέφου

Κασσελούρη μέχρι την οικία

Κων/νου Στάθη Τριανταφύλλου.

18. Κατασκευή πέτρινης

παραδοσιακής βρύσης παρά-

πλευρης του Μουσείου.

19. Αναβάθμιση κοινοτικού

γραφείου καθώς και κατασκευή

τουαλέτας εντός αυτού και τοπο-

θέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

εντός του κοινοτικού γραφείου.

20. Τοποθέτηση κεραιών για

παροχή δωρεάν INTERNET  σε

όλο το χωριό.

21. Αποπεράτωση του δρό-

μου προς την οικία Αποστολίας

Σταύρου Κασσελούρη.

22. Διάνοιξη του δρόμου

προς Αι –Νικόλα με τσιμεντό-

στρωση και τοιχίο αντιστήριξης με

προοπτική αποπεράτωσης το

επόμενο έτος.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ

ΥΔΡΕΥΣΗ

1. Αλλαγή δικτύου  από την

δεξαμενή Παλαιοχωρακίου

(Γούμενου) μέχρι την δεξαμενή

Φωτεινού με σωλήνες μεγαλύτε-

ρου διαμετρήματος μήκους 3

χιλιομέτρων .

2. Αλλαγή του εσωτερικού

δικτύου ύδρευσης με σωλήνες

μεγαλύτερης διαμέτρου σε ποσο-

στό που ξεπερνά το 60%.

3. Τοποθέτηση πιεστικού

μηχανήματος ώστε να μπορούν

να υδροδοτηθούν όλα τα ψηλά

σημεία του χωριού.

4. Σύνδεση της περιοχής

Πύργου με το πιεστικό Πύργου με

το πιεστικό μηχάνημα και με

σωλήνες  ύδρευσης μεγαλύτερης

διαμέτρου.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1. Τσιμεντοστρώσεις σε

σημεία που ήταν αναγκαίο.

2. Τοποθέτηση αποχετευτι-

κών σωληνώσεων όπου ήταν

απαραίτητο.

3. Διέλευση χωματουργικού

μηχανήματος (greider)  στους

αγροτικούς δρόμους κάθε χρόνο

και και χαλικόστρωση αυτών κάθε

χρόνο.

Και είναι κάποιοι δρόμοι που πρέ-

πει να ολοκληρωθούν , όπως ο

δρόμος προς τον Άγιο Νικόλα

αλλά και ο δρόμος δίπλα στο

Μουσείο.  Για τα προβλήματα

που παρουσιάζονται σε κάποιους

αγροτικούς δρόμους  δεν μας

βοηθάει και η μορφολογία του

εδάφους για να έχουμε μια

μακροχρόνια λύση . 

Όσο αφορά το Φωτεινό όπου

είχαμε κάποια προβλήματα  με

την ύδρευση  , έχει γίνει μια τερά-

στια προσπάθεια  και αντικατα-

στάθηκε σχεδόν όλο το δίκτυο κι

αν καμιά φορά μένουμε από νερό

δεν ευθύνεται ο Δήμος .Υπάρχει

ένας σύνδεσμος εκεί που έχει την

ευθύνη .Και πάλι ο Δήμος έχει

αγοράσει δυο ειδικά βυτία  και το

τονίζω ειδικά για μεταφορά νερού

ούτως ώστε σε περίπτωση που

προκύψει πρόβλημα να μπορού-

με να εξασφαλίσουμε πόσιμο

νερό στους Δημότες του

Φωτεινού.

Το θέμα της συγκοινωνίας είναι

δύσκολο στην επίλυσή του ,τόσο

για το Φωτεινό όσο και για άλλα

χωριά του Δήμου μας.

Παλαιότερα είχαμε ενταχθεί σε

ένα πρόγραμμα το ‘’Συν-κοινω-

νία’’  το οποίο σταμάτησε λόγω

της οικονομικής κρίσης της χώρας

μας. Οι ιδιώτες λόγω του μικρού

αριθμού των επιβατών δεν καλύ-

πτουν την γραμμή αυτή. Είμαστε

όμως έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε

οποιαδήποτε ευκαιρία μας

παρουσιαστεί για να λύσουμε τα

θέματα της συγκοινωνίας αν και

γνωρίζουμε ότι είναι από τα πιο

δύσκολα στην επίλυσή τους.

Σε ότι αφορά  τις υποδομές του

Φωτεινού δεν νομίζω ότι υστερεί

σε κάτι. Έχει και δωρεάν πρόσβα-

ση  στο διαδίκτυο μέσω των

κεραιών του Δήμου και   θα ενι-

σχυθεί άμεσα στο επόμενο διά-

στημα μέσω του προγράμματος ‘’

Γκρέτα’’  και  έχουμε ήδη υπογρά-

ψει σύμβαση σε συνεργασία με

την Ιταλία. 

Επίσης έχω να αναφέρω ότι και

με την ολοκλήρωση του αποχε-

τευτικού και βιολογικού έργου στο

οποίο θα  ενταχθεί μαζί με το

Κομπότι , το Πέτα  και το Φωτεινό

θα έχουμε και μείωση των δημοτι-

κών τελών.

Έχω πει ότι  το Φωτεινό είναι το

πιο μικρό χωριό και έχω εκφρα-

στεί πολλές φορές δημόσια για

την ομορφιά του. Είναι σε κατα-

πληκτική θέση με υπέροχη θέα

και ανοικτούς ορίζοντες , καλούς

ανθρώπους αλλά και μαχητική

διοίκηση. Πολλές φορές υψώνο-

νται οι φωνές  εδώ μέσα στο γρα-

φείο μου για την επίλυση των

προβλημάτων του Φωτεινού. Εγώ

από τη θέση μου ευχαριστώ τους

Φωτεινιώτες γιατί με τιμήσανε και

συνεχίζουν να με στηρίζουν και να

υποστηρίζουν το έργο μου.

Αισθάνομαι ένας από αυτούς όλα

αυτά τα  χρόνια  και δηλώνω όχι

μόνο  Δήμαρχος για το Φωτεινό

αλλά και Δημοτικός Σύμβουλος. 

0

• Κλείνοντας ,ποιο νομί-

ζετε ότι είναι το χαρακτηριστικό

εκείνο που ξεχωρίζει έναν καλό

Δήμαρχο; Και πιο νομίζετε ότι

είναι το δικό σας χαρακτηριστι-

κό που θα σας ξεχωρίσει έναντι

των άλλων υποψηφίων.

Πιστεύω ότι  η διαφάνεια, η εργα-

τικότητα , η ειλικρίνεια , η αμεσό-

τητα , η υπομονή και η ανιδιοτέ-

λεια είναι τα προσόντα τα οποία

πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα

Δήμαρχο. Όσο αφορά εμένα , δεν

είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει

,αλλά μετά από τόσα χρόνια στην

τοπική αυτοδιοίκηση οι δημότες

μου ξέρουν πολύ καλά ποιος είμαι

και μπορούν να με χαρακτηρί-

σουν Αφήνω λοιπόν να με κρίνει

ο κόσμος.

Έχω όμως να αναφέρω ότι έχω

διαλέξει πολύ καλούς συνεργάτες

σε όλους τους τομείς, που δου-

λεύουν ακούραστα και έχουν όλα

εκείνα τα χαρακτηριστικά που

απαιτούνται για μια διάφανη και

αποτελεσματική Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Αναστασία Στ. Κασσελούρη

Διάφανη και Αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Νίκος Κασσελούρης στη Θεατρική του

Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η
Στην πολύ καλή προσπάθεια της

θεατρικής ομάδας του Συλλόγου

του Μακρυγιάννη Άρτας συμμετέ-

χει ο Νίκος Κασσελούρης του

Στέφανου από το Φωτεινό. 

Ετοιμάζουν,  με 3-4 πρόβες,  σχε-

δόν δίωρες,  την εβδομάδα την

κωμωδία του Ρέπα –

Παπαθανασίου «Μπαμπάδες με

ρούμι», διάρκειας 1 ώρας και 30

λεπτά. 

Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν

είναι επτά: ένας πατέρας, οι δυο

γιοι του, οι δυο νύφες, η δεύτερη

γυναίκα του μπαμπά από τη

Βουλγαρία και μια γειτόνισσα κου-

τσομπόλα. Ο Νίκος υποδύεται τον

ένα γιο. Σκηνοθέτης είναι η Ζωή

Μπαρζόκα.

Στην υπόθεση γιοι και νύφες

περιμένουν πως και πώς να

πεθάνει ο πατέρας και να κληρο-

νομήσουν την περιουσία του.

Ξαφνικά μαθαίνουν ότι τη μισή

περιουσία θα κληρονομήσει η

βουλγάρα δεύτερη γυναίκα  του

πατέρα. Συνασπίζονται όλοι να

εξοντώσουν την  αντίπαλο.

Φτιάχνουν γλυκά (μπαμπάδες) με

ρούμι και παραθείο . Κατά λάθος

πεθαίνουν πατέρας και αδερφός.

Νέα μπερδέματα φέρνει το δελτίο

που ο πατέρας κέρδισε 4 εκατομ-

μύρια και ψάχνουν να το βρουν.

Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν,

κατά πάσα πιθανότητα, την

Τετάρτη 7 Μαΐου και θα συνεχι-

στούν και την επόμενη εβδομάδα,

ανάλογα με την προσέλευση. Το

εισιτήριο θα είναι 6 €.

«Μ’ αρέσει η θεατρική διαδικα-

σία,»  είπε ο Νίκος. «παρ’ ότι είναι

δύσκολα στη σκηνή,  γιατί έχει

χαβαλέ στις πρόβες και  ξεφεύγει

ο νους και φεύγει  το άγχος». 

Δεν αποκλείεται το Φωτεινό να

φτιάξει, έστω και όχι σύντομα,

την Εθνική Θεατρική του Ομάδα.

Η Θεατρική Ομάδα
Μεγαλόπολης παρουσίασε
με μεγάλη επιτυχία, σε 8
παραστάσεις για όλους και
2 παραστάσεις για τους
μαθητές των Δημοτικών
Σχολείων της περιοχής, το
Παιδικό έργο «Τα ρούχα του
Βασιλιά» του Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν σε διασκευή του
συγγραφέα, σκηνοθέτη και

ηθοποιού Γιάννη
Καλατζόπουλου!!!  

Οι παραστάσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν στο
Πνευματικό Κέντρο
Μεγαλόπολης «Ο
Πολύβιος» από την 20
Δεκεμβρίου 2013 μέχρι την
14 Ιανουαρίου 2014 με
μεγάλη προσέλευση θεα-
τών, οι οποίοι απόλαυσαν

μια πραγματικά υπέροχη
δουλειά από έναν καθα-
ρά ερασιτεχνικό θίασο!!! 

Η σκηνοθεσία ήταν
της Λαμπρινής Μίχου, τα
σκηνικά του Σωτήρη
Μπελιά, τα κοστούμια
της Ρίτας Φλάναρη και η
μουσική επιμέλεια του
Νίκου Πεζούλα.  Έπαιξαν
οι ερασιτέχνες ηθοποιοί
(με σειρά εμφάνισης):
Χάρης Σπυρόπουλος,
Παρασκευάς
Καραθανάσης, Σωτήρης
Μπελιάς,  Κωνσταντίνα
Μασούρα,  Μαρία
Κουρέτα,  Ρούλα
Σπυροπούλου και Ηλίας

Κερκεμέζος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Κασσελούρης

(Χαιρετισμοί της Παναγίας)

Συνέχεια από το προηγούμενο

φύλλο

1.  Χαίρε αγάπη τ’ ουρανού,
πνευματικό πετράδι!
Είναι η λάμψη Του για μας το
τρυφερό σου χάδι,
Που αισθανόμαστε βαθειά στα
φύλλα της καρδιάς μας.
Είσ’ η ψυχή, εισ’ ο παλμός της
κάθε μιας χαράς μας.

2.  Της ευσπλαχνίας τους
κρουνούς άνοιξε του παιδιού
σου.
Στη γη άπλωσε τ’ άρωμα πια
του ανασαμού σου. 
Κάνε να γείρουμε γλυκά- γλυκά
στην αγκαλιά σου. 
Γαληνεμένοι με ζεστά μητροφι-
λήματά σου.

3.  Σ’ όποια γωνιά της γης στα-
θείς βλέπεις οδύνη, πόνο.
Είσαι εσύ μετά Θεό το στήριγ-
μά μας μόνο.
Όλα του ήλιου τα φιλιά φωλιά-
ζουν στην καρδιά σου. 
Φτάνουν στο είναι μας βαθειά
με τ’ άγια βλέμματά μας.

4.  Λες αστεριών μαρμαρυγή
στον κόσμο η σκιά σου. 
Και αγγελόφτερες χαρές τ’ άγια
αιτήματά σου.
Ειν’ οι θερμές σου προσευχές
ήλιοι λαμπροί στο νου μας. 
Όλα Παρθένα τα μπορείς σαν
μάνα του Θεού μας.

5.  Πώς μας φωτίζεις τα στενά
της θλίψης μονοπάτια!

Είν’ η εικόνα σου ζεστή ελπίδα
μπρος στα μάτια.
Κάθε σου σκέψη, στον Θεό
λαμπάδα αναμμένη,
που καίγεται ευλαβικά πια για
την οικουμένη.

6.  Χαίρε κυρά των στεναγ-
μών, που στο μαρτύριό Του
Ζούσες και σήκωνες πικρά μαζί
Του τον Σταυρό Του.
Τα αναμμένα του καρφιά είχες
πληγές στο βλέμμα.
Που με οδύνη μάτωναν απ’ τ‘
αχνιστό Του Αίμα.

7.  Κρίνος λευκός αγνότητας,
καύχημα Άγιο Είσαι!
Της αμαρτίας τις φωτιές, που
καιν τη γη μας σβήσε.
Φύτεψε άνθη αρετών πια μέσα
στις ψυχές μας, 
Για ν’ ανθοπλημμυρίσουμε μ’
ουράνιες χαρές μας.

8.  Μέσα στον χρόνο που
κυλά θα λάμπεις στα ουράνια,
Θρίαμβος άγιου παλαιστή,
παρθένων περηφάνια. 
Χαίρε χαράς πνευματικής ολό-
φωτη ημέρα,
Νύμφη ανύμφευτε γλυκιά,
βασίλισσα Μητέρα!

«Αγωνίστρια»

[Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί
να παρακολουθήσει τη θρη-
σκευτική εκπομπή «Η κρυστα-
λόδροση πηγή» που αναφέρε-
ται στο Ευαγγέλιο κάθε
Κυριακής. Εκπέμπεται: 1) από
τον ραδιοφωνικό σταθμό
«Αμβρακία» της δημοτικής
ραδιοφωνίας, κάθε Κυριακή,
στην αρχή της συχνότητας 94
στα Fm, ώρα 7-8 π.μ. 2) από
τον ραδιοφωνικό σταθμό
«Ράδιο Άρτα» , κάθε Κυριακή,
στην αρχή της συχνότητας
101,5 στα Fm, μετά την
Εκκλησία περίπου 10:30 π.μ.]

ΟΥΡΑΝΟΦΩΤΟ
ΧΑΙΡΕ ΓΑΛΑΖΙΕ

ΟΥΡΑΝΕ

Τ Α  Ρ Ο Υ Χ Α  Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ι Α  
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Ο «γιατρός»

Ιωάννης

Κωλέττης  
Ο Ιωάννης Κωλέττης γεννήθηκε

στο Συρράκο της  Ηπείρου

(1774), από εύπορη οικογένεια, η

οποία του έδωσε τη δυνατότητα

μιας ασυνήθιστης για την εποχή

συστηματικής εκπαίδευσης. 

Τα πρώτα γράμματα  τα διδάχθη-

κε στο χωριό του  και στη συνέ-

χεια στους Καλαρρύτες.

Ακολούθως πήγε στα Γιάννινα

κοντά στο θείο  του,  Γ.

Τουρτούρη, ο οποίος εκτιμώντας

τις πνευματικές του ικανότητες,

τον έστειλε να παρακολουθήσει

«ανώτερα» μαθήματα,στη

Μαρούτσειο και   Καπλάνειο

Σχολή. Και στις δυο  Σχολές

Διευθυντής  ήταν  ο διδάσκαλος

του γένους Αθανάσιος Ψαλίδας

(1767-1829), που οι απόψεις του

επηρέασαν  την μετέπειτα πορεία

του  νεαρού Κωλέττη. 

Τελειώνοντας τις εγκύκλιες

σπουδές του  μετέβη στην Πίζα

της Ιταλίας, όπου σπούδασε για

επτά χρόνια  ιατρική. Μετά την

πρακτική  του εξάσκηση στο

Νοσοκομείο της πόλης, επέστρε-

ψε στο Συρράκο όπου άσκησε

την ιατρική με  επιτυχία.. Ήταν ο

πρώτος  γιατρός που «έβγαλε»

το χωριό  και η εκτίμηση στο πρό-

σωπό του ήταν ανάλογη  των

αφιλοκερδών  ιατρικών υπηρε-

σιών που πρόσφερε στους συγ-

χωριανούς του. Δεν έμεινε όμως

για μεγάλο χρονικό διάστημα  στα

πατρογονικά εδάφη. Το μέρος

ήταν μικρό και τα όνειρα  του

Κωλέττη μεγάλα.

Το 1813 επέστρεψε στα Γιάννινα

και με τις «πλάτες» του θείου του

μπήκε  στον κύκλο της Αυλής

του Αλή πασά, του οποίου οι

«ίντριγκες»  επηρέασαν  καθορι-

στικά τον τρόπο σκέψης  του

μετέπειτα πολιτικού της ελεύθε-

ρης Ελλάδος. Συγχρόνως προσε-

λήφθη ως προσωπικός γιατρός

του πρωτότοκου γιου του πασά,

Μουχτάρ. 

Μαθαίνοντας το διορισμό του, ως

γιατρού στο σαράϊ της Λιθαρίτσας

η  θεία του,  τον ρώτησε ανήσυ-

χη: 

- Γιάννη μου. Θα δεχθείς; Θα πας

γιατρός  στον  πασά; 

- Εγώ αρμενίζω μ’ όποιον καιρό

βρω, της αποκρίθηκε αγέρωχα

και φόρεσε…στραβά τη  φεσάρα

του! 

Ως γιατρός  «όργωνε» καθημερι-

νά τα Γιάννενα, πεζός ή καβάλα

σε ζώο προκειμένου να εξετάσει

αρρώστους, πλούσιους, φτωχούς,

χριστιανούς, εβραίους, τούρκους

ή αρβανίτες, άνδρες, γυναίκες και

παιδιά. Είχε το «ελεύθερο», όπως

άλλωστε όλοι οι γιατροί, να μπαί-

νει σε όλα τα γιαννιώτικα σπίτια.

Τον σέβονταν μικροί και μεγάλοι

και όλοι άκουγαν τις συμβουλές

του, που συχνά δεν ήταν μόνον

ιατρικές.  Υπήρξε φιλοχρήματος,

αλλά λάβαινε  πάντοτε υπόψη

την οικονομική κατάσταση του

αρρώστου. Πολλές φορές, όχι

μόνο δεν έπαιρνε χρήματα από

τους αρρώστους, αλλά  και  τους

έδινε. 

Υπήρχαν τότε πολλοί  και ξακου-

στοί  γιατροί στα Γιάννενα. Αυτός

ήταν ανάμεσα στους καλύτερους,

αλλά  και ξεχωριστός από όλους.

Δεν κυκλοφορούσε  ντυμένος

«φράγκικα» με ψηλό καπέλο  στο

κεφάλι και το «παρασόλι» περα-

σμένο στο μπράτσο. Φορούσε

πάντοτε αρχοντική φουστανέλα

που του σκέπαζε τα γόνατα, χρυ-

σοκέντητο γιλέκο, χρυσοκέντητα

τουλζούκια, και μεγάλη κόκκινη

φεσάρα με μακριά χρυσομέταξη

φούντα που του κάλυπτε ολόκλη-

ρο τον ώμο. Ήταν υψηλός και

ωραίος άνδρας και δεν περνούσε

απαρατήρητος, ιδιαίτερα από το

γυναικείο φύλο. Η ευγλωττία  και

ο πλούτος των γνώσεών του, όχι

μόνον των ιατρικών,

αύξαναν την «αρχοντιά»

του και τη συντροφιά

του επιζητούσαν έλλη-

νες, αλβανοί και τούρ-

κοι.  

Η άσκηση όμως της

ιατρικής στο σαράϊ

απαιτούσε μεγάλη προ-

σοχή. Ιδιαίτερα στην  εξέταση του

γυναικείου πληθυσμού των χαρε-

μιών χρειαζόταν …μαντικές  ικα-

νότητες!  Ο γιατρός έπρεπε να

θέσει τη σωστή διάγνωση χωρίς

να δει την άρρωστη και κατ’ επέ-

κταση να την εξετάσει. Δηλαδή,

μαγική εικόνα χωρίς εικόνα. 

Διηγείται, χαρακτηριστικά,  ο ίδιος

πως εξέτασε κάποτε  μια  από τις

ευνοούμενες χανούμισσες του

Μουχτάρ πασά: 

Ο Μουχτάρ στέκεται δίπλα στο

κρεβάτι και εγώ κοντά του.

Ξαφνικά ένα άσπρο-άσπρο

γυναικείο χεράκι  στρουμπουλό

και με λακκάκι στον αγκώνα

ξεπρόβαλε μέσα από  τις πτυχές

της κουνουπιέρας. Το πιάνω με

προσοχή, ψάχνω το σφυγμό. Όχι

όμως για πολύ, γιατί  κοντά  μου

βρίσκεται ο Μουχτάρ.

- Έχει πυρετό πασά μου. 

- Τι έχει; 

-Τι αισθάνεσαι;, ρωτάω στο κενό,

δηλαδή στην άρρωστη που δεν

έβλεπα. Για βήξε! 

Κάποιος βήχει μέσα από την κου-

νουπιέρα.

- Βήξε, ακόμη  μια φορά, αλλά

πιο δυνατά.

- Φθάνει φωνάζει ο πασάς που

βρίσκεται δίπλα μου. 

Η άρρωστη όμως βήχει πλέον

για τα καλά και δεν μπορεί να

κρατηθεί. Ο βήχας κοντεύει να

την πνίξει. 

- Είναι κρυωμένη. Έχει

«πούντα» πασά μου. Θα της

δώσω μια σκόνη και θα γιάνει.

Μήπως πονάς στην πλάτη;   

- Όχι, απαντάει δειλά μια

αδύνατη φωνή.

- Στο στήθος; 

- Λιγάκι.

- Στην κοιλιά; 

- Λιγάκι.

- Ζεστό κεραμίδι και

εντριβή με αυτό που θα σου

δώσω. Όχι φαϊ. Φασκόμηλο όσο

θέλει και κανένα  σερμπέτι χλια-

ρό. Τίποτε άλλο. 

-  Μήπως  έχεις πόνο ή τσούξιμο,

ψηλά ανάμεσα στα σκέλια; 

-  Ναι.  

- Από πότε; 

- Πάνε είκο-

σι και παρα-

πάνω μέρες. 

-  Καλά, γι’

αυτό θα

δούμε τι θα

κάνουμε. 

Τέλειωσε η

διαδικασία

της εξέτασης.

Βγήκαμε με

τον πασά

από  το

χαρεμλίκι και

πήγαμε στον

οντά. Κάθισε

ο Μουχτάρ

και μου είπε

να καθίσω

απέναντί του 

- Λοιπόν για-

τρέ τι έχει η

γυναίκα μου.

Την «πού-

ντα» την

κατάλαβα.

Είπες όμως

και για κάτι

άλλο.

- Από την

«πούντα»

πασά μου  θα την κάνω καλά. Σε

λίγες μέρες θα είναι «περδίκι». Το

άλλο θέλει μεγαλύτερη υπομονή

και ειδικά φάρμακα.  

- Τι είναι αυτό το άλλο; 

- «Γαλλικά πάθη».

«Μαλαφράνζες. «Σκουλαμέντα»,

αρρώστιες  που πιάνουν οι γυναί-

κες από τους άνδρες τους.

Ο πασάς δεν απάντησε. Έδειχνε

προβληματισμένος, σαν κάτι να

τον απασχολούσε. Αφού σκέφθη-

κε λιγάκι είπε: 

- Να μου την κάνεις καλά γιατρέ

και εγώ θα σου κάνω δώρο κάτι

που αξίζει πολλά λεφτά. Θα σου

χαρίσω ένα διαμάντι μεγάλο

σαν… αυγό περιστεριού! 

- Μα τι λες πασά μου!

Υποχρέωση και μεγάλη μου τιμή

να γιάνω τη γυναίκα σου.

Έσκυψα και του φίλησα το χέρι.

Στο δρόμο σκεπτόμουν  ότι για να

γιάνω  τα «γαλλικά πάθη» της

χανούμισσας, έπρεπε να θερα-

πεύσω κατά πάσα πιθανότητα και

τον πασά. Η υπόθεση  ίσως τελι-

κά να καταντούσε  πραγματικός

«γόρδιος δεσμός». 

Το 1819 μυήθηκε  στη Φιλική

Εταιρεία και συγχρόνως πέρασε

στην  πολιτική υπηρεσία του Αλή.

Έτσι, είχε την ευκαιρία να βρίσκε-

ται μέσα στον κύκλο των πολιτι-

κών γεγονότων  της εποχής. 

Διατηρούσε στενές κοινωνικές

σχέσεις με τους περισσότερους

από τους παράγοντες που επηρέ-

αζαν την κοινωνική, πολιτική  και

οικονομική κατάσταση της πόλης

και της ευρύτερης περιοχής. Ο

Pouqueville, γάλλος πρόξενος

στα Γιάννενα, τον είχε σε μεγάλη

υπόληψη. Δεν εκτιμούσε μόνο τις

ιατρικές του γνώσεις, αλλά και την

πολιτική του οξυδέρκεια.  Σε όλες

τις «βεγγέρες» που διοργάνωνε

στο σπίτι του, ο Κωλέττης ήταν

παρών. 

Στη διάρκεια μιας παρόμοιας

συγκέντρωσης, ο παρευρισκόμε-

νος  γάλλος μηχανικός Froment,

είπε στον  Pouqueville: 

- Αγαπητέ μου, απ’ ότι διαπίστω-

σα ο δόκτωρ Κωλέττης δεν θα

είναι μόνον εξαίρετος  γιατρός,

αλλά και καλός πολιτικός.

- Σωστή  η διάγνωση! 

-  Θα πρέπει όμως να είναι και

πολύ πονηρός. 

- Άκουσε φίλτατε: Στην πόλη που

βρίσκεται, όχι μόνο για να προκό-

ψεις, αλλά απλώς για να  κατορ-

θώσεις  να ζήσεις, θα πρέπει να

είσαι και πονηρός. Η εξυπνάδα

από μόνη της δεν αρκεί. Στο

κεφάλι του Κωλέττη η εξυπνάδα

και η πονηριά  συνυπάρχουν σε

αγαστή συνεργασία και αρμονία.

Αν έχει και λίγη τύχη θα πάει

μπροστά! 

Η μετέπειτα πολιτική πορεία του

Ηπειρώτη γιατρού, επιβεβαίωσε

την ευθυκρισία του γάλλου πολιτι-

κού. 

Στα μέσα του καλοκαιριού του

1821 και μετά από πολλές περι-

πέτειες κατέληξε στο Μοριά.

Μολονότι ξενόφερτος, χάρη στη

σπάνια  οξυδέρκεια  και την εντυ-

πωσιακή παιδεία του,  έγινε  γρή-

γορα  αναπόσπαστο  μέλος των

πολιτικών δρώμενων της εποχής.

Υπηρέτησε σε διάφορες πολιτικές

θέσεις  και κυβερνητικά αξιώματα

και συνέβαλε  στην επίτευξη  των

προσπαθειών που κατέβαλαν οι

υπεύθυνοι φορείς του νεοσύστα-

του ελληνικού κράτους. Στην

πολυκύμαντη πολιτική του πορεία

απέκτησε πολλούς πιστούς

φίλους, αλλά και αρκετούς

άσπονδους εχθρούς. 

Με την ανάληψη της διακυβέρνη-

σης της χώρας από τον Ιωάννη

Καποδίστρια  (12.01.1828) βρέ-

θηκε στην αντιπολίτευση και χρη-

σιμοποιήθηκε σε δευτερεύουσες

κρατικές υπηρεσίες. Τότε, θυμή-

θηκε την παλιά του τέχνη, την

ιατρική. Πειθήνιος στα κελεύσμα-

τα του νέου κυβερνήτη δεν αρνή-

θηκε να προσφέρει την ιατρική

του εμπειρία  εκεί όπου υπήρχε

ανάγκη: «μετά προθυμίας απήλθε

το μεν πρώτον ως υγειοφύλαξ η

ως υγειονόμος εις Σπέτσας, έπει-

τα δε ως έκτακτος απεσταλμένος

εις Σάμον». Η θητεία του ως υγι-

εινολόγος  υπήρξε  επιτυχής  και

επί σειράν ετών αποτελούσε

παράδειγμα προς μίμηση των

κρατικών υπηρεσιών, για τις

οποίες  έλεγαν: «Μακάρι να δού-

λευαν κι’ αυτές,  όπως δούλεψε

το υγειονομείο του Κωλέττη». 

Ίδρυσε το «Ιατροσυνέδριον», με

σκοπό τη σύνταξη υγειονομικών

κανονισμών και  έλεγχο των επι-

στημονικών τίτλων  για την άσκη-

ση του ιατρικού λειτουργήματος.

Επίσης πρωτοστάτησε στη δημι-

ουργία «θεωρητικού και πρακτι-

κού καταστήματος περί χειρουρ-

γίας, φαρμακοποιίας και μαιευτι-

κής», με σκοπό τη μετεκπαίδευση

όσων κατείχαν «εμπειρικώς αυτάς

τας επιστήμας», αλλά και όσων

επρόκειτο 

«εις το εξής να επαγγέλλονται

αυτάς». 

Αλλά και στην ανάπαυλα των

πολιτικών του δραστηριοτήτων

ασκούσε την παθολογία. Ήταν

από τους λίγους  «επιστήμονες»

γιατρούς που υπήρχαν τότε στη

χώρα μας.. Φιλοχρήματος από

φυσικού του,  δεν αρνιόταν τον

«παρά» οσάκις  του δινόταν η

ευκαιρία   να τον «εξοικονομή-

σει».  Ο ίδιος   διηγείται σχετικά:

«Έκανα  πως δεν ήθελα αμοιβή.

Εκείνοι όμως  μου τα έχωναν με

τρόπο  στις τσέπες του  ταμπά-

ρου (παλτού)  μου, που κι’ εγώ

άμα πήγαινα επίσκεψιν, το  έβγα-

ζα και  με τρόπο πάλιν το άφηνα

ώσπου να φύγω σε κανένα  γιού-

κο (στοίβα από κλινοσκεπάσμα-

τα) ή επάνω σε κάποιο  κάθισμα

για να  μου  το γεμίσουν…!».

Στις 6 Αυγούστου 1844 ανέλαβε

τη διακυβέρνηση της χώρας. Θα

πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρ-

ξε ο πρώτος «αιρετός» πρωθυ-

πουργός της Ελλάδος και μάλιστα

μετά από παρατεταμένες εκλογές

που η διάρκειά τους  σε ολόκληρη

την  επικράτεια  πλησίασε  τους

… τρεις μήνες !

Η πρωθυπουργία ή η «κοινοβου-

λευτική δικτατορία», όπως επικρι-

τικά χαρακτηρίστηκε,  υπήρξε η

μακροβιότερη  ως τότε στη  λει-

τουργία του πολιτικού συστήμα-

τος (δυο θητείες, συνολικής διάρ-

κειας  3 χρόνια και 25ημέρες) και

ήταν συνέπεια του  αξιώματος

που ο ίδιος είχε διατυπώσει και

εφαρμόσει  στην εντέλεια. Το

πολιτικό του πιστεύω συνίστατο

στο ότι: «Το διαρκείν είναι ίσον

προς το κυβερνάν…(και ότι)  εις

την  σύμπτηξιν πάσης δυνάμεως

είς τας χείρας της εξουσίας  και

την δι’ αυτής  παγίωσιν  κυβερνή-

σεως  πανισχύρου και διαρκούς». 

Πέθανε στην Αθήνα (31.8.1847)

από πάθηση του ουροποιητικού

συστήματος. Στις τελευταίες ημέ-

ρες της ζωής του άρχισε να σκέ-

πτεται και πάλιν ως γιατρός.

Πειθήνιος όμως στις συστάσεις

των γιατρών του είχε: πει «Δεν

έχει η αρρώστια μου πια γιατρειά.

Με τυραννούν άδικα, αλλά δεν

πειράζει. Θα παίρνω τα γιατρικά

που μου δίνουν. Θα κάνω ό,τι

λένε οι συνάδελφοί μου.  Τώρα

δεν είμαι γιατρός, αλλά άρρωστος

και θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπί-

νως δυνατόν»  Οι πόνοι από την

αρρώστια ήταν αφόρητοι και οι

κραυγές του ακούονταν  και έξω

από το σπίτι, το δρόμο και στη

γειτονιά του. «Οι λεόντιοι βρυχυθ-

μοί του εγέμισαν τας Αθήνας πέν-

θος».

Ο θάνατός του συγκίνησε βαθύ-

τατα τον Ελληνικό λαό και το

βασιλέα Όθωνα ο οποίος και «

έκλαυσε παρά  την επιθανάτιον

κλίνη του», ενώ προς τιμήν του

κηρύχθηκε πενθήμερο εθνικό

πένθος. 
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Τελευταίο
Αυτό το φύλο της εφη-
μερίδας « φωτεινό πολι-
τιστικά» είναι δυστυχώς
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συμμετέχω στην έκδοση
του. Λόγοι προσωπικοί
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Πιστεύω ότι με την εθε-
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ση τον τελευταίων εννιά
(9) φύλων, πρόσφερα κι
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στους συγχωριανούς
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Ο Ιωάννης Κωλέττης αναγγέλλει την εκλο-
γή του Οθωνα.Έγχρωμη λιθογραφία. Peter
Von Hess.
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«Τον πρώτο χρόνο της κατοχής απ’
το σαρανταένα (1941) μέχρι και το
σαρανταδύο (1942) ο κόσμος στο
χωριό μας πείνασε. Η γη τότε δεν
κάρπισε. Τα αμπάρια στράγγιξαν από
σπορίματα. Ούτε δανεικό δεν έβρισκε
ο ένας με τον άλλον. Λεφτά τότε δεν
υπήρχαν να αγοράσουν, αλλά και αν
είχαν κάμποσοι στο χωριό αυτά ήταν
λίγα. Όμως  έτσι και αλλιώς  τα λεφτά
εκείνη την εποχή δεν είχαν αξία, δεν
είχαν πέραση. Ο κόσμος τότε γονάτι-
σε,  στραβοκατάντησε απ’ την πείνα,
γίγκη (έγινε) πετσί και κόκαλο. Απ’ την
αδυναμία οι περισσότεροι δεν μπόργαν
,όχι μαναχά να δλέψουν (δουλέψoυν)
αλλά ούτε καλά καλά να περπατή-
σουν. Πολλοί τότε στο χωριό σήκω-
σαν τα χέρια ψηλά και τήραξαν το
θεό. Άλλοι  είπαν ότι αυτό που μας
ήβρε (μας βρήκε) είναι θεοτκό (δηλα-
δή είναι απ’ το θεό) και ότι μέχρι εδώ
τώρα ήλθε το τέλος μας. Ο καιρός δεν
άφκει (άφησε) τη γη τότε να καρπίσει,
η πείνα και η κατοχή μας ήρθαν ούλα
μαζί και κανένας  δεν  ήξερε τι μέρα
θα μας ξημερώσει αύριο ,θα ζούμε ή
θα πεθάνουμε. Και σαν να μην έφτα-
ναν αυτά ο κόσμος  απ’ την πολλή
φτώχεια ήταν και ζάρκος δεν είχε να
βάλει ούτε ρούχο στο κορμί του ήταν
ξυπόλυτος και κακομοιριασμένος. Τα
μικρά παιδάκια τήραγαν πότε θα μπει
η τέντζερη στη φωτιά και τέντωναν το
σβέρκο να ιδούν τι έχει μέσα. Και τι
είχε μέσα τις περισσότερες φορές,
ζεστό νερό και ένα πλοχέρι (μισή χού-
φτα) αλεύρι ροκίσιο (καλαμποκίσιο)
ίσα ίσα να ξεπλανεύονται για να πουν
ότι έφαγαν. Σε έκοβε η νίλα άμα τα
έβλεπες ούλα αυτά και βερβίριζε το
πετσί σου».

Με αυτόν τον
τρόπο  περιέγραψε 
η μάννα μου η Σαββούλα τη γενι-
κή κατάσταση που επικρατούσε
στην κατοχή  την περίοδο της πεί-
νας στο χωριό μας. Τότε ήταν δεκα-
εφτά χρονών.
Ένας άλλος συγχωριανός μας  ο
Λαμπρακουλας (Λάμπρος Χρήστου
Κασσελούρης) ,δεκαεφτά χρονών τότε
και αυτός, ο οποίος έζησε μέσα σε
αυτή την άθλια κατάσταση που επι-
κρατούσε τότε στο χωριό ,ανέφερε τα
παρακάτω. «Στο χωριό μας πείνασαν
αρκετές οικογένειες. Οι περισσότερες
απ’ αυτές ήταν πολυμελείς. Ευτυχώς
όμως που δεν είχαμε θανάτους παρ’
όλο ότι κινδύνεψαν πολλοί και αυτό,
γιατί δεν έλειπε μονάχα το φαί αλλά
και αυτό το ψωμί από καλαμποκάλευ-
ρο. Πουθενά δεν έβρισκαν τότε να
αγοράσουν. Πρησμένοι και εξαντλημέ-
νοι γονείς με πόνο ψυχής και ραγισμέ-
νη την καρδιά έβλεπαν τα παιδιά τους
να υποφέρουν απ’ την πείνα και να
αδυνατίζουν. Το δράμα των οικογενει-
ών αυτών είναι δύσκολο να το αντιλη-
φθούμε. Η κατάσταση που αντίκριζε
τότε κανείς ήταν τραγική».

Ας δούμε όμως και την άθλια γενι-
κή  οικονομική κατάσταση που
επικρατούσε εκείνη την εποχή
στη χώρα μας και εν συνεχεία θα
επανέλθουμε στο χωριό μας.
Από το Μάη του 1941 μέχρι την άνοι-
ξη του 1942, δηλαδή για ένα ολόκλη-
ρο χρόνο ,οι Εγγλέζοι είχαν επιβάλει
εμπορικό αποκλεισμό στη θαλάσσια
περιοχή της Μεσογείου  προκειμένου
να αποκόψουν την τροφοδοσία των
στρατευμάτων του άξονα προς τις
κατεχόμενες χώρες. Η κυκλοφορία
των εμπορικών πλοίων τότε ήταν απα-
γορευτική. Όσα  εμπορικά πλοία μετα-
κινούνταν στη λεκάνη της Μεσογείου
ανεξαρτήτου εθνικότητας  βυθίζονταν.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ,οι Ελληνικές
εισαγωγές και εξαγωγές για ένα χρόνο
να σταματήσουν να πραγματοποιού-
νται. Η χώρα προπολεμικά για τις ανά-
γκες της  εισήγαγε  μεγάλο  ποσοστό
καταναλωτικών αγαθών διατροφής
από τις ξένες  αγορές. Έκανε όμως και
εξαγωγές, όπως λάδι ,καπνό, σταφίδα
και άλλα αγαθά. Έτσι λοιπόν από τον
πρώτο καιρό  της κατοχής λόγω του
εμπορικού αποκλεισμού παρουσιάστη-
καν μεγάλες ελλείψεις τροφίμων  στη
χώρα μας. Από την αρχή της εισβολής
οι Γερμανοί  άρχισαν να λεηλατούν
και να αρπάζουν  ό,τι έβρισκαν και
ήταν χρήσιμο  για τη  συντήρηση του
στρατού  και  μπορούσε να εξυπηρε-
τήσει  τις  πολεμικές τους ανάγκες.
Ένα χρόνο αργότερα αφότου έγινε
άρση του εμπορικού αποκλεισμού
αφαίρεσαν από την Ελληνική οικονο-
μία μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών

των βιομηχανιών αλλά και άλλων
καταναλωτικών αγαθών, τα οποία στη
συνέχεια μετέφεραν στη Γερμανία .
Το συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας
μας ,όπως δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια
και άλλες υποδομές ήταν μισοκατε-
στραμμένες απ’ τον πόλεμο. Τα καύσι-
μα και τα μεταφορικά μέσα είχαν επι-
ταχτεί από τους Γερμανούς. Το
Δεκέμβρη του 1941 οι Γερμανοί διέκο-
ψαν την πραγματοποίηση  των σιδη-
ροδρομικών δρομολογίων σε όλη την
επικράτεια για έναν ολόκληρο μήνα
ενώ στη συνέχεια μείωσαν τα δρομο-
λόγια. Όλη αυτή η κατάσταση που
επικρατούσε τότε δημιούργησε τερά-
στιο πρόβλημα στις χερσαίες μεταφο-
ρές με αποτέλεσμα η
κυκλοφορία των
εμπορευμάτων από
και προς τα αστικά
κέντρα και σε όλη
την επικράτεια να
είναι δυσχερής, με
αποτέλεσμα  να
παρουσιάζονται τερά-
στιες ελλείψεις τροφί-
μων  και η πείνα να
κάνει την εμφάνισή
της κυρίως στα αστικά κέντρα.
Τα εργοστάσια τότε  υπολειτουργού-
σαν. Μαγαζιά έκλεισαν. Η ανεργία
έφτασε στα ύψη. Οι τεράστιες ελλεί-
ψεις  αγαθών  πρώτης  ανάγκης  εκτό-
ξευσαν και τις τιμές στα ύψη. Στην
αγορά υπήρξε ένας καλπάζων πληθω-
ρισμός (συνεχής αύξηση τιμών) με
αποτέλεσμα  να γίνει  απλησίαστη για
τους απλούς και φτωχούς ανθρώπους,
ενώ τα εισοδήματα των εργαζομένων
έχαναν συνεχώς την αγοραστική τους
δύναμη μέχρι που σχεδόν μηδενίζο-
νταν. Την κατάσταση τότε εκμεταλ-
λεύτηκαν  και  κερδοσκόποι της επο-
χής οι οποίοι σε συνεργασία και με τις
ευλογιές των Γερμανών με διάφορους
τρόπους και μεθόδους δημιούργησαν
τεχνητές  ελλείψεις καταναλωτικών
αγαθών με αποτέλεσμα οι τιμές να
εκτοξευτούν στα ύψη. Με αυτό τον
τρόπο στράφηκαν στις υψηλές εισοδη-
ματικές τάξεις απ’ όπου εκεί κέρδιζαν
περισσότερα  αλλά και πληρώνονταν
με λίρες αγνοώντας τη μεγάλη μάζα
του φτωχού Ελληνικού λαού  που
πέθαινε στους δρόμους. 
Η κατοχή επίσης επέφερε και την
ουσιαστική κατάρρευση του κρατικού
μηχανισμού. Η  χώρα μας έχασε την
διοικητική της συνοχή και η κατάστα-
ση ήταν εκτός ελέγχου. Ο συνδυα-
σμός όλων αυτών των οικονομικών
γεγονότων , που αναφέρονται παρα-
πάνω, κατέληξαν στην πείνα ,τις στε-
ρήσεις ,και την εξαθλίωση. Περίπου
300.000 Έλληνες πέθαναν τότε από
δω και από εκεί στους δρόμους από
την πείνα, την αβιταμίνωση και τις
επιδημίες.
Από τον πρώτο καιρό της κατοχής και
στο χωριό μας άρχισαν να παρουσιά-
ζονται μεγάλες  ελλείψεις βασικών
αγαθών διαβίωσης. Οι χωριανοί μας
από τότε άρχισαν να βιώνουν μια  νέα
πρωτόγνωρη κατάσταση με πάρα πολ-
λές στερήσεις και την πείνα να εξα-
πλώνεται σε όλες σχεδόν τις οικογένει-
ες. Μέχρι το καλοκαίρι του 1942 εντά-
θηκε ακόμα περισσότερο και  μετέτρε-
ψε τη ζωή τους σε έναν πραγματικό
Γολγοθά. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγ-
χωριανών  μας σχεδόν το σύνολο των
οικογενειών του χωρίου μας πείνασαν
ενώ αρκετές από αυτές  έφτασαν σε
πολύ επικίνδυνο σημείο και παραλίγο
να πεθάνουν. Επί συνόλω 90 οικογε-
νειών που υπήρχαν τότε το πολύ δέκα
οικογένειες δεν πείνασαν  εκείνη την
περίοδο. 

Ας δούμε όμως παρακάτω ποιες
ήταν οι αιτίες της πείνας στο
χωριό μας και πώς οι  κάτοικοι
αντιμετώπισαν τότε αυτή την
κατάσταση. Με την έναρξη του
πολέμου τον Οκτώβριο του 1940
μέχρι τα τέλη Μάρτη του 1941 πολλοί
συγχωριανοί μας,οι οποίοι αποτελού-
σαν μεγάλο μέρος του ενεργού εργα-
τικού δυναμικού  του χωριού, δεν
συμμετείχαν στην διαδικασία της
γεωργικής παραγωγής, διότι ήταν στον
πόλεμο, με αποτέλεσμα ένα κομμάτι
της καλλιεργήσιμης γης εκ των πραγ-
μάτων να μείνει ανεκμετάλλευτη και
παραμελημένη. Η γη τότε ήταν ο
βασικός παραγωγικός συντελεστής της
τοπικής οικονομίας του χωριού μας. Ο
χειμώνας του 1940-1941 ήταν πολύ
βαρύς. Στο χωριό μας είχαμε μεγάλες
χιονοπτώσεις και παγετό, με αποτέλε-

σμα πολλά σπαρτά και άλλες ευπαθείς
καλλιέργειες να καούν. Η συνολική
ετήσια τοπική παραγωγή  μειώθηκε.
Αποθέματα από προηγούμενες χρονιές
δεν υπήρχαν. Εδώ καλά, καλά και στις
προηγούμενες καλές εποχές δυσκολεύ-
ονταν να τα βγάλουν πέρα για ολό-
κληρη τη χρονιά. Οι χωριανοί μας
τώρα θα έπρεπε να ξανακαλλιεργή-
σουν και να περιμένουν τη σοδειά της
επόμενης χρονιάς. Ο χρόνος όμως
μέχρι τότε ήταν μακρύς και να δούμε
αν η επόμενη χρονιά θα ήταν καρπε-
ρή. 
Επίσης από τον πρώτο καιρό της
κατοχής στο νομό Άρτας και ειδικότε-
ρα στα μαγαζιά της Άρτας παρουσιά-

στηκαν μεγάλες ελλείψεις
καταναλωτικών αγαθών όπως
ρύζι, μακαρόνια λάδι, όσπρια,
αλεύρι αλλά  και άλλων τρο-
φίμων,οι δε τιμές  στα αγαθά
αυτά είχαν εκτοξευτεί στα
ύψη. Αυτό συνέβη για τους
λόγους που ανέφερα παραπά-
νω και που εντάσσονται μέσα
στην γενική οικονομική κατά-
σταση που επικρατούσε εκεί-
νη την εποχή στη χώρα. Οι

οικογένειες του χωριού μας  προπολε-
μικά  προκειμένου  να καλύψουν τις
διατροφικές τους ανάγκες ψώνιζαν
από τα μαγαζιά της Άρτας αυτού του
είδους καταναλωτικά αγαθά. Τώρα
όμως με την νέα κατάσταση και τις
νέες συνθήκες που  διαμορφώθηκαν
στην αγορά υπήρχε μεγάλη αδυναμία
απόκτησης των αγαθών αυτών ,με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα
δυσαναπλήρωτο κενό με ελλείψεις
στην καθημερινή  τους κατανάλωση.
Για την αναπλήρωση του κενού που
δημιουργήθηκε το βάρος της κατανά-
λωσης μετατοπίστηκε στην ίδια την
παραγωγή, την τοπική παραγωγή της
κάθε οικογένειας ,η οποία όμως και
αυτή τότε ήταν ανεπαρκής. Αυτό
όμως είχε σαν  αποτέλεσμα και την
αύξηση της κατανάλωσης από την ίδια
παραγωγή κυρίως στα όσπρια, όπως
φασόλια, φακές ρεβίθια, στο αλεύρι
και άλλων αγαθών ,τα οποία όχι μόνο
δεν επαρκούσαν  αλλά άρχισαν και να
μειώνονται γρηγορότερα απ’ ότι πριν.
Έτσι στο χωριό μας  δημιουργήθηκαν
μεγάλες ελλείψεις τροφίμων,τα οποία
ο κόσμος στερήθηκε και πείνασε. Όλοι
μας γνωρίζουμε ότι το Φωτεινό
(Χώσιανα όπως λέγονταν τότε) είναι
ένα μικρό ημιορεινό αγροτικό χωριό.
Τότε εκεί δεν υπήρχε καμιά υποδομή,
ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ,ούτε δημόσιος
δρόμος ,ούτε τίποτα. Όλοι οι κάτοικοι
ήταν φτωχοί αγρότες και κτηνοτρό-
φοι. Μεροκάματα δεν έβρισκαν. Λεφτά
ο κόσμος δεν είχε. Όμως και στην
περίπτωση που είχαν κάποιοι την
περίοδο της κατοχής τα λεφτά είχαν
χάσει την αξία τους και δεν μπορού-
σαν να αγοράσουν σχεδόν  τίποτα. 

Για να το αντιληφθούμε αυτό θα
αναφερθώ σε ένα απλό  παρά-
δειγμα ενός  αγαθού  και συγκε-
κριμένα στο ελαιόλαδο. Η τιμή του
ελαιόλαδου πριν την έναρξη του πολέ-
μου  ήταν στις 44 δρχ η οκά. Η οκά
τότε ήταν μονάδα μετρήσεως βάρους.
Η μια οκά υποδιαιρείται σε  400 δρά-
μια  και ισοδυναμεί  με 1282 γραμμά-
ρια του κιλού. Τον Οκτώβριο του
1941 η τιμή του ελαιόλαδου έφτασε
τις  800 δρχ η οκά. Τον Ιανουάριο του
1942 έφτασε τις 4.500 δρχ, και τον
Δεκέμβριο του 1942 έφτασε στις
14.000 δρχ η οκά. Αν υποθέσουμε ότι
ένας Φωτεινιώτης πριν την έναρξη
του πολέμου είχε αποταμιευμένες
1.000 δραχμές, τις οποίες απέκτησε
δουλεύοντας 50 μεροκάματα προς 20
δρχ την ημέρα (τόσο είχε το μεροκά-
ματο τότε) και είχε αποφασίσει  να τις
διαθέσει όλες  για να αγοράσει λάδι,
θα αγόραζε 23 οκάδες λάδι. Ήτοι 1000
δρχ δια 44δρχ η οκά ίσον 22,73 η 23
οκάδες στρογγυλοποιημένες. Αν τώρα
ο ίδιος ο Φωτεινιώτης  μέχρι τον
Δεκέμβριο του 1942 δεν είχε διαθέσει
τις 1000 δρχ. να αγοράσει κάτι άλλο
αλλά  λόγω της μεγάλης ανάγκης που
είχε, αποφάσιζε τώρα, δηλ το
Δεκέμβρη του 1942 ,να αγοράσει λάδι,
θα αγόραζε  29 δράμια  της οκάς ή
διαφορετικά 93 γραμμάρια λάδι. Άρα
εδώ βλέπουμε ότι όλη  η αποθηκευμέ-
νη εργατική δύναμη των 50 ημερομι-
σθίων εκπεφρασμένη σε χρήμα των
1000 δρχ. χάθηκε, σχεδόν μηδενίστη-
κε. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τα
άλλα αγαθά. Ο ρόλος του χρήματος
ως μέσο συναλλαγών στην τοπική μας

κοινωνία σχεδόν εγκαταλείφτηκε,
λόγω του ότι το χρήμα ήταν πληθωρι-
κό και χωρίς αντίκρισμα. Έτσι λοιπόν
την περίοδο της πείνας άλλα και σε
όλη την υπόλοιπη κατοχική περίοδο
οι συναλλαγές γίνονταν  είδος με είδος
και χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος. Η
σχέση ανταλλαγής των αγαθών  δια-
μορφώνονταν σύμφωνα με τις ανά-
γκες την ποιότητα και κατόπιν συμφω-
νίας π.χ. τρεις οκάδες καλαμπόκι προς
μια οκά σιτάρι. Ένα φόρτωμα ξύλα η
ένα φόρτωμα κάρβουνα που  πουλού-
σαν τότε στην Άρτα ή στα χωριά του
κάμπου το πληρώνονταν σε είδος,
συνήθως με  καλαμπόκι φασόλια
φακές κρεμμύδια ρεβίθια και ελάχιστο
λάδι. Μια γίδα τότε  πουλιόνταν προς
δέκα οκάδες φασόλια. Η αμοιβή εργα-
σίας γίνονταν και αυτή σε είδος  κατό-
πιν συμφωνίας και χωρίς τη μεσολά-
βηση χρήματος. Το ένα μεροκάματο
πληρώνονταν  με δυο οκάδες καλα-
μπόκι ή μιάμιση οκά αλεύρι ροκίσιο.
Ανταλλαγή γίνονταν και στη εργατική
δύναμη χωρίς αμοιβή δηλ. μεροκάμα-
το με μεροκάματο, για παράδειγμα ,
έλεγαν : «Εγώ θα έλθω να τσαπίσω
στο χωράφι σου σήμερα που με χρειά-
ζεσαι αλλά εσύ θα έλθεις μεθαύριο να
φτιάξουμε τον τοίχο στο δικό μου το
χωράφι.» Κάπως έτσι γίνονταν η
ανταλλαγή εργασίας και σε άλλου
είδους γεωργικές εργασίες.

Απ’ το Φθινόπωρο του 1941 οι
χωριανοί άρχισαν να καλλιεργούν
όλη τη γη τους δεν άφησαν ούτε
σπιθαμή ανεκμετάλλευτη και μάλιστα
τότε κατέβασαν στο χωριό από το
μοναστήρι της Ροβέλιστας την εικόνα
της Παναγίας να ευλογήσει τα σπαρτά
, να ευλογήσει τη γη για να καρπίσει
και να πάει ο καιρός καλά. Μέχρι να
έλθει όμως η νέα σοδειά το πρόβλημα
της πείνας μέρα με τη μέρα γίνονταν
και πιο έντονο.
Οι  χωριανοί μας μέσα στην  σκληρή
δοκιμασία που περνούσαν  λόγω  της
έλλειψης  τροφίμων στράφηκαν σε
αγαθά που παράγει η ίδια η άγρια
φύση  χωρίς την ανθρώπινη παρέμβα-
ση.  Μάζευαν οτιδήποτε έβρισκαν  και
τρώγεται μέσα απ’ τις  λάκκες απ’ τα
χωράφια και το λόγγο. Έψαχναν
παντού και μάζευαν ό,τι έβρισκαν από
άγρια λάχανα,τα οποία και αυτά δεν
υπήρχαν πάντα σε όλες τις εποχές.
Μάζευαν σκολύμπρια, αγκαθωτά λάχα-
να απ’ τα οποία έβγαζαν την ψίχα και
τις ρίζες και τα έβραζαν. Μάζευαν κου-
κουμέλες (μανιτάρια) έστω και λίγες
που έβρισκαν ,τις οποίες ήξεραν και
τις ξεχώριζαν  ποιες είναι καλές για
φαί και ποιες όχι για να μην δηλητη-
ριαστούν. Οι καλές κουκουμέλες  ήταν
οι φιλικίδες και οι μπερέτες ,όπως τις
έλεγαν. Από τα άγρια κλαριά του λόγ-
γου μάζευαν και έτρωγαν σμύρτα,
γκόρτσα (αγριοαχλάδια), κράνια, κού-
μαρα ακόμα και  βελάνια. Τα κούμαρα
πολλοί τα ξέραιναν για να διατηρού-
νται και αργότερα τα έβραζαν  με λίγο
νερό και γίνονταν σαν μαρμελάδα.
Πολλές φορές οι χωριανοί μας αλλά
συνήθως οι γυναίκες κατέβαιναν με τα
ποδάρια σε χωριά του κάμπου όπως,
στις Συκιές ,στην Μπάνη  στο Νεχώρι
και μάζευαν ρεπανίδες και διάφορα
άλλα λάχανα που φύτρωναν μέσα στα
περιβόλια. Κυρίως όμως πήγαιναν για
ρεπάνια ή ρεπανίδες, όπως τις έλεγαν
,διότι εκεί υπήρχαν μπόλικες. Μάζευαν
επίσης μισοσαπισμένα πορτοκάλια
μέσα απ’ τα περιβόλια, τα οποία έβρι-
σκαν κάτω στο χώμα. Τα φορτώνο-
νταν στην πλάτη μέσα σε τσουβάλια
και τα έφερναν στα σπίτια τους.
Πολλοί όμως απ’ αυτούς μέχρι να ανέ-
βουν στο χωριό  δεν άντεχαν την
πείνα  και ένα μέρος  απ αυτά τα
έτρωγαν στο δρόμο εκεί που καθόταν
να ξαποστάσουν. Πρέπει εδώ να ανα-
φέρουμε και την περίπτωση φτωχής
συγχωριανής μας η οποία παρ’ όλο ότι
ήταν σε προχωρημένη  εγκυμοσύνη
και λόγω της μεγάλης ανάγκης που
είχε η οικογένεια για ένα πιάτο φαί μια
μέρα είχε κατέβει και αυτή μαζί με
άλλες συγχωριανές για να μαζέψει
ρεπανίδες. Όμως  εκεί που μάζευε
ήλθε η ώρα της και γέννησε μέσα στο
χωράφι. Γέννησε ένα κοριτσάκι. Οι
συγχωριανές μας που βρίσκονταν εκεί
μαζί της την βοήθησαν στη γέννα και
στη συνέχεια της φάσκιωσαν το νεο-
γέννητο με τις ποδιές τους και το τύλι-
ξαν με τις ζακέτες τους. Όμως λόγω
του υπερβολικού ψύχους εκείνης της
ημέρας, το κοριτσάκι δυστυχώς αρρώ-
στησε και  σε δυο τρεις μέρες πέθανε.

Πρέπει επίσης εδώ να αναφέρουμε ότι
πολλές φορές οι χωριανοί τότε μας
κατέβαιναν μέχρι κάτω στις παραλίες
του Αμβρακικού στην περιοχή της
Κόπραινας και μάζευαν αχιβάδες αλλά
και αλάτι από τους θαλάσσιους βάλ-
τους της  περιοχής .
Εκτός όμως από το καθημερινό φαγη-
τό, το οποίο δεν μπορούσαν εύκολα
να το διασφαλίσουν και για το οποίο
έδιναν μεγάλη μάχη, στερήθηκαν και
το ψωμί. Η κύρια και βασική τροφή το
ψωμί  έλειπε από  την καθημερινή
τους διατροφή και όχι μόνο το σιταρέ-
νιο το  ψωμί αλλά και το καλαμποκί-
σιο, το οποίο ήταν δύσκολο  να το
αποκτήσουν. Το σιταρένιο ψωμί για
την περίοδο εκείνη ήταν είδος πολυτε-
λείας και όποιος έβρισκε και το έτρωγε
ήταν σαν να έτρωγε ψητό (όπως μου
έλεγαν).
Τους τελευταίους μήνες πριν το καλο-
καίρι του 1942 η κατάσταση στο
χωριό μας επιδεινώθηκε και αρκετές
οικογένειες έφτασαν στο αμήν. Οι
στερήσεις αυξήθηκαν και η πείνα
εμφάνισε τα σημάδια της στον ανθρώ-
πινο οργανισμό συγχωριανών μας.
Αρκετοί  εμφάνισαν συμπτώματα πρη-
ξίματος στο πρόσωπο ,αδυναμία  αλλά
και εξάντληση, πράγμα που μαρτυρεί
ότι  έφτασαν σε μια επικίνδυνη κατά-
σταση. Όλοι  όμως τώρα  περίμεναν
τη νέα σοδειά του καλοκαιριού του
1942 για να πάρουν μια  ανάσα. Ο
χρόνος όμως μέχρι τότε δεν 
κυλούσε εύκολα.

Από το Μάη  μήνα ,πολύ πρώιμα ,
κάποιοι  άρχισαν να θερίζουν το
κριθάρι με τα στάχυα  χλωρά. Το
ξέραιναν στους φούρνους, το στού-
μπαγαν με το δάρτη (ξύλινο όργανο
με το οποίο χτυπούσαν για να πέσουν
οι σπόροι) και στη συνέχεια  πήγαιναν
τον καρπό στο μύλο  για να βγάλουν
αλεύρι. Το τυρί πριν ακόμα ωριμάσει
στην τσαντίλα όπως ήταν χλωρό και
ανάλατο το έτρωγαν σκέτο. Αρκετοί
συγχωριανοί μας τότε στράφηκαν σε
γειτονικά χωριά  του κάμπου και ανα-
ζητούσαν δανεικά σπορίματα από
οικογένειες που είχαν πλεόνασμα.
Κάποιοι τότε κατόρθωσαν να διασφα-
λίσουν κάποιες μικρές ποσότητες. Ο
δανεισμός  γίνονταν καλή τη πίστη και
με την υπόσχεση επιστροφής άμεσα
από την πρώτη τρέχουσα σοδειά τους.
Όμως και αυτά ήταν λίγα, δεν έφτα-
ναν.
Οι συγχωριανοί μας μέσα στην από-
γνωσή τους τότε άρχισαν να κατανα-
λώνουν σπορίματα που χρησιμοποιού-
σαν για ζωοτροφές όπως  βρώμη,
βρίζα ,κριθάρι, λούπινα. Τα πήγαιναν
στο μύλο τα άλεθαν και ακολούθως τα
έφτιαχναν ψωμί. Εκείνη την εποχή τα
σπορίματα τα άλεθαν στο νερόμυλο
του Θόδωρου Φελέκη κάτω στο
Διπόταμο στο Παλιοκόπρι Αυτόν το
μύλο τον θυμάμαι και εγώ.Κάποτε
όταν ήμουν μικρός είχα πάει με το
γομάρι  ένα φόρτωμα καλαμπόκι για
άλεσμα. Το ψωμί με το αλεύρι απ’ το
λούπινα γίνονταν πικρό και δεν τρώ-
γονταν. Κάποιοι τότε έβραζαν πρώτα
τα λούπινα για να ξεπικρίσουν ενώ
άλλοι τα έβαζαν μέσα στο νερό στα
ρέματα και στη συνέχεια τα ξέραιναν
και τα πήγαιναν  στο μύλο. Το βριζίσιο
το ψωμί ήταν άνοστο. Το ψωμί της
βρώμης δημιουργούσε ζαλάδες και
διάρροιες ενώ έφερνε και αδυναμία
στον οργανισμό, διότι όπως έλεγαν ο
καρπός της  βρώμης είχε σπιρτάδα.
Κάποιοι συγχωριανοί μας τότε επινόη-
σαν και έφτιαξαν ψωμί από  γκορτσά-
λευρο. Μάζευαν γκόρτσα (αγριοαχλά-
δια) τα στούμπαγαν με τον κόπανο
(χοντρό πελεκημένο ξύλο με χειρολα-
βή )τα ξέραιναν και στη συνέχεια τα
πήγαιναν στο νερόμυλο και τα άλεθαν.
Στο γκορτσάλευρο πρόσθεταν και ένα
πλοχέρι (μισή χούφτα) ροκίσιο (καλα-
μποκίσιο) αλεύρι και τα ζύμωναν  μαζί.
Το ψωμί αυτό δεν φούσκωνε έβγαινε
πτακομένο (πεπιεσμένο) σαν πίτα
ήταν γλυκό  στη γεύση αλλά ήταν
βαρύ και δύσκολο στην πέψη. 
Λόγω του μεγάλου μεγέθους του
παρόντος κεφαλαίου ένα μέρος θα
μεταφερθεί σε συνέχεια στο επόμενο
φύλλο με το κεφάλαιο «1943 – Ο
ΦΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ». Για επικοινωνία
τηλ. 2109650715 – 2102404391 –
694434713
(Από τη σειρά “Το χωριό μας στην
κατοχή 1940-1944”

Του Φάνη

Μάλλιου

Μέρος 4ο : Η πείνα στο χωριό μας την περίοδο της κατοχής
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Κάβα

Ποτών

Παπακοσμάς

Θεόδωρος

Σκουληκαριά

τηλ.

6978314956

1212

4/16 ΑΕ Καραϊσκάκης 26-2013 2 6 41

4/16 Εθνικός Φιλιππιάδας 33-13 11 5 5 38

12/16 Αγ. Θωμάς Πρέβεζας 27-42 5 3 13 18

Βαθμολογία
Α΄ Τοπικό Άρτας (25 αγώνες)

Γ΄ Εθνική (21 αγώνες)

Α  θ  λ  η  τ  ι  κ  ά

Θέση Ομάδα Τέρμ Ν Ι Η Βαθ.

1/16 Σκουφάς Κομποτίου 94-17 24 0 1 72

2 Αναγέννηση Άρτας 90-14 24 0 1 72

3 ΑΟ Φιλοθέης 56-31 13 4 8 43

5 Φιλέλληνες Πέτα 43-32 12 5 8 41

8 Αχιλλέας Νεοχωρίου 39-29 11 4 10 37

15 Κυράτσα Αγ. Δημητρίου 18-50 5 3 17 18

Στενή πολιορκία του

Μουσείου του Φωτεινού φαί-

νεται να ασκείται από το

Δήμο του Ν. Σκουφά και με

γενικότερο σχεδιασμό. 

Στα πλαίσια αυτά εντάσσο-

νται σημαντικά έργα στο

Φωτεινό, όπως εκμυστηρεύ-

τηκε ο νυν Πρόεδρος Τ.Σ

Φωτεινού κ. Χάρης

Μαλτέζος.
Γύρω απ’ το Μουσείο, σαν

πρώτο έργο της χρονιάς, θα

πλακοστρωθεί ο τόπος

μπροστά από τη Βρύση

Κασσελούρη, θα μπουν τα

κάγκελα και τσιμεντοστρωθεί

ο δρόμος που ανοίχτηκε

δεξιά του Μουσείου. Το έργο

θα κοστίσει περί τις 10.000 €

και θα καλυφθεί έξω από  τις

5000 € της  ΣΑΤΑ 2014.

Επόμενο έργο που μπαίνει

στον προγραμματισμό 2014

είναι η αλλαγή του σωλήνα

ύδρευσης 1 χιλιομέτρου από

το Σταυράκι μέχρι τη

Δεξαμενή Φωτεινού.

Και τρίτο έργο είναι η διάνοι-

ξη και τακτοποίηση του δρό-

μου προς τον Άι- Νικόλα,

αφού οι ενδιαφερόμενοι που

έχουν αριστερά τα οικόπεδά

τους είπαν ότι επιτρέπουν.

Το έργο αυτό θα ανοίξει την

πρόσβαση στο μοτοπάτι

προς το πηγάδι και το

ξωκλήσι της Ελεούσας, έναν

από τους περιφερειακούς

προορισμούς του Μουσείου

του Φωτεινού, δίπλα στην

ανάπλαση του λόφου των

Αγίων Αποστόλων και αξιο-

ποίησης της κορυφογραμμής

του Κατσιγιώργη.

«Μεγαλύτερη βαρύτητα θα

δοθεί φέτος», κατέληξε ο κ.

Χάρης Μαλτέζος «στους

αγροτικούς δρόμους που

έχουν πολλές απαιτήσεις,

πολύ περισσότερες απ’ όσες

δικαιούμαστε, γιατί το δίκτυο

αυτό είναι μεγάλο και ορεινό.

Θα φέρουμε 40 σωλήνες για

τα σημεία που το νερό λιμνά-

ζει. Πέρυσι ρίξαμε 250 κυβι-

κά χαλίκι, αξίας 5.000€  και

το γκρέιντερ δούλεψε 60

ώρες, αξίας 3.000€ Και

φέτος θα ξεπεράσουμε τα

200 κυβικά στο χαλίκι. Θα

ρίξουμε και τσιμέντο στα

δύσκολα σημεία. Πρώτα τα

μισά κυβικά που περίσσεψαν

από πέρυσι – 20 κυβικά –

και θα συνεχίσουμε στα φετι-

νά».

Α.Φ

Δ ρ ό μ ο ς  σ τ ο ν  Ά ι - Ν ι κό λ α

Με όρεξη και αποφασιστικό-
τητα μας ανακοίνωσε την κάθο-
δό του στις εκλογές της 18ης
Μαΐου 2014 ο γιος του αείμνη-
στου Παπαμάρκου Τηλέμαχος
Κασσελούρης.
Από το 2006 που συνταξιοδο-
τήθηκε από τη θέση του
Τεχνικού Τμηματάρχη της
ΕΥΔΑΠ Δυτικής Αττικής είναι
μόνιμος κάτοικος Φωτεινού και
πετάγεται 2 φορές το χρόνο να
δει τα δυο του εγγόνια από την
κόρη του Αποστολία, που εργά-
ζεται κι αυτή στην ΕΥΔΑΠ, και
τον γιο του Μάρκο που άμεσα
ανοίγει ιατρείο, αφού πήρε την
ειδικότητα Ψυχιάτρου και ετοι-
μάζει και τον γάμο του.
Ο 66ξάχρονος Εργοδηγός, από-
φοιτος της 4ετούς φοίτησης
σχολής Δομικών Έργων
Ιωαννίνων ονειρεύεται, παράλ-
ληλα με το αγαπημένο του
χόμπυ,  το κυνήγι και την περι-
ποίηση  των  130 ελαιοδέντρων
και του κήπου του, να λύσει
δραστικά και το θέμα του
νερού που ταλαιπωρεί και τον
ίδιο και τους αγροτικούς δρό-

μους να συμμορφώσει, και
το χωριό να καλωπίσει.
Βασική αιτία που τα θέματα
αυτά και άλλα, όπως η
συγκοινωνία και το ιντερ-
νέτ, χρονίζουν είναι που
κάποιος γνώστης δεν ασχο-
λήθηκε σοβαρά. Δυνάμεις
υπάρχουν αλλά πρέπει
κάποιος να τις κινητοποιή-
σει. Γιατί όλα έχουν αφεθεί
στη μοίρα τους.
Η εμπειρία του των 20 χρό-
νων με το νερό και με τον
συνδικαλισμό σ’ αυτόν τον
τομέα  στη Αθήνα,  του λέει
πως αν κινηθεί από τον

Δήμο μέχρι και το Υπουργείο σε
συνεργασία με τους κατοίκους
θα λάβει τέρμα το μαρτύριο της
λειψυδρίας. Να έχουμε δίκτυ
ύδρευσης και να λέω στους
κατοίκους να φτιάξουν δεξαμε-
νές; Να μην ξέρουν οι κάτοικοι
τι βλάβη υπάρχει και μέχρι
πότε;
Στους  αγροτικούς δρόμους
γίνεται μια δουλειά για να γίνε-
ται και τίποτα άλλο και οι δρό-
μοι είναι άβατοι το χειμώνα,
ενώ παρακάτω έχουν ρίξει και
άσφαλτο σ’ αυτούς. «Γίνεται»
λέει «μόνο του το μηχάνημα να
ρίξει το χαλίκι και να μαζεύει το
παλιό; Γίνεται νάμαι εγώ στο
σπίτι ή στο καφενείο και να
γίνεται η δουλειά μόνη της ή
με αντιπρόσωπο; Τα νερά πρέ-
πει να κοπούν».
Η εσωτερική οδοποιία χωλαίνει,
κατά τη γνώμη του πολύ στο
Φωτεινό, γιατί ο προγραμματι-
σμός δεν γίνεται σωστά. Αλλού
χρειάζεται και αλλού γίνεται
έργο. Το ίδιο αφρόντιστοι είναι
και οι δρόμοι για την Άρτα, με
κοτρώνια τόσα που το λεωφο-

ρείο δεν περνάει.
Πρέπει η πενθήμερη συγκοινω-
νία να αποκατασταθεί σε μια
άγονη γραμμή σαν του
Φωτεινού. Είναι απαράδεκτο το
λεωφορείο να έρχεται μόνο
Δευτέρα και Παρασκευή στο
χωριό και πολλές φορές ο οδη-
γός παράνομα να μη θέλει να
ανέβει από τη Μεγάρχη επάνω
ή να ανεβάζουν με ΙΧ τους
Φωτεινιώτες οι ιδιοκτήτες των
λεωφορείων. Γι’ αυτό έφυγαν
όλοι και πήγαν στην Άρτα να
μείνουν.
Και το Ιντερνέτ θέλει να γίνει
πιο ισχυρό στο Φωτεινό. Γιατί
σήμερα όλοι το χρησιμοποιούν
και οι δυο κεραίες δεν φτά-
νουν.
Και στον Καλωπισμό το
Φωτεινό θέλει παρεμβάσεις
σοβαρές. Πιο κάτω γίνονται
πέτρινα τοιχία κι εδώ τίποτα.
Συνεργασία θέλει με τους
άλλους φορείς του Φωτεινού ο
Τηλέμαχος. Με τους συλλόγους
και την εκκλησία, αφού είναι
παπαδοπαίδι, θρησκευόμενος
και θεοσεβούμενος.

«Δεν αποβλέπω στην
αμοιβή» δήλωσε τελειώνοντας
ο υποψήφιος πρόεδρος, «αλλά
στη βοήθεια στον τόπο που
μένω και αγαπώ. Και οι ψηφο-
φόροι ας κρίνουν και ας απο-
φασίσουν».

Τηλέμαχος Κασσελούρης του Παπαμάρκου:

Το Φωτεινό Θέλει κάποιον να το βοηθήσει στα προβλήματά του 
Δειλά ξεκίνησε την ανάμειξή

του στα κοινά του Δήμου Ν.

Σκουφά, ο υποψήφιος σύμβου-
λος Νικόλαος Πανέτας του
Βασιλείου  από το Φωτεινό.
«Για να μην πάει η ψήφος μου
χαμένη». Συνειδητοποιώντας
τις ατέλειες των κυβερνώντων
στο Φωτεινό και όχι μόνο –
όπως τη θέση του Προέδρου
δεν σου κάνω τίποτα γιατί δεν
με ψήφισες – αποφάσισε να
μπει στον συνδυασμό του Κ.
Κικιώνη, ανθρώπου ικανού και
καλού χαρακτήρα, χωρίς να
νοιάζεται που θα πληρώσει όλα
τα έξοδα από την τσέπη του –
και δεν είναι λίγα.
Ο 45χρονος ιδιωτικός υπάλλη-
λος ήθελε να συμμετάσχει στο
Τοπικό Συμβούλιο Φωτεινού,
αλλά δεν υπήρχαν άλλοι υπο-
ψήφιοι για τον συνδυασμό του. 

Ξέρει ότι δεν υπάρχουν πολ-
λές πιθανότητες να βγει ο συν-
δυασμός του πρώτος, αφού οι
αντίπαλοι θα ρίξουν πολύ
χρήμα. Αν όμως οι δημότες τον
στείλουν στο Δημοτικό
Συμβούλιο θα στηριχτεί στη
θέλησή του να συμβάλει στην
ανάδειξη των προβλημάτων και
στην εύρεση καλύτερων λύσε-
ων για το καλό όλων των
δημοτών και του Φωτεινού
παράλληλα, με βάση τον καλλι-

κρατικό  νόμο και τις σύγχρο-
νες ανάγκες.
Γιατί, αν και η θέση του Δήμου
στο νομό δεν είναι άσχημη, τα
προβλήματα που θέλουν προώ-
θηση υπάρχουν. Είναι τα κτή-
ρια του Δήμου, όπως αυτό του
Πέτα που δεν είναι λειτουργικό.
Είναι οι δρόμοι που από τότε
που έγιναν δεν κοίταξε κανένας
σ’ αυτούς. Είναι ο βιολογικός
που πρέπει να προχωρήσει και
να πάει σ’ όλα τα σημεία του
Δήμου, και στα πιο μικρά, όπως
το Φωτεινό. Είναι το Φράγμα
που όλο γίνεται και ποτέ δεν
ξεκινάει και που θα δώσει
εργατικές θέσεις στον τόπο,
χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι θα
μας επιβαρύνει περιβαλλοντικά
με υγρασία κά. Είναι το πολιτι-
στικά που θέλουν συμμάζεμα.
Να ενισχύονται προσπάθειες
αθλητικές και καθιερωμένες
εθνικές, χωρίς να γίνεται άσκο-
πη σπατάλη πόρων του Δήμου.

Αναφέρθηκε ο κ. Πανέτας
και στα προβλήματα του
Φωτεινού που είναι από κει η
καταγωγή του. Σαν πρώτο
θέμα, μια και ζει εκεί 45 χρόνια
βλέπει το νερό. Πρέπει να γίνει
άμεσα αντικατάσταση του παλι-
ού δικτύου με σύγχρονο. Ο
δρόμος για Σελλάδες- Κομπότι
δεν φαίνεται να έχει βατότητα
του χρόνου. Άμεσα θέλει
παρέμβαση. Όλοι παραπονιού-
νται για τους αγροτικούς δρό-
μους. Και είναι χάλια.
Θέλει την ψήφο των δημοτών
ο κ. Πανέτας για να είναι χρή-
σιμος για όλους και όχι μόνο γι’

αυτούς που θα τον ψηφίσουν. 

Νικόλαος Πανέτας Βασιλείου:

Αν βγω θα φωνάζω


