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Από το Δεκαπενταύγουστο που έγιναν
εργασίες ύδρευσης σε μήκος 100μ. στο
Φωτεινό, η αποκατάσταση του δρόμου
δεν έγινε ακόμα και ταλαιπωρείται τόσος
κόσμος που διαβαίνει καθημερινά από το
μέρος εκείνο.
Ρωτήσαμε τον Αντιδήμαρχο Κομποτίου κ.
Ευάγγελο Μπουραντά και μας είπε ότι δεν
φταίει ο  Δήμος για την καθυστέρηση αλλά
ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο. 

Η κ. Δήμαρχος μάλιστα, τόνισε, τον πιέζει
συνεχώς για το έργο. Ήταν ένα δύσκολο
έργο που ο ίδιος ήταν παρών. Δεν μπο-
ρούσαν να σπάσουν το πουρί των αλά-
των από τους σωλήνες. Πληροφορήθηκε
μας είπε ότι η κ. Βαβέτση θέλει να αλλάξει
όλο το εσωτερικό δίκτυο του Φωτεινού,
που είναι παλιό και θα έχει συνέχεια βλά-
βες.

Παρεμπιπτόντως τον ρωτήσαμε για τον
γιατρό στο Φωτεινό που έχει δυο χρόνια
να πάει και μας είπε ότι δεν ξέρει τίποτα
για το θέμα. Για το πλύσιμο των σκουπι-
δοτενεκέδων του χωριού  μας είπε ότι
τώρα ο Δήμος έχει χαλασμένο το πιεστικό
μηχάνημα...

Ο εργολάβος

Κτίριο δημοτικής ενότητας κομποτίου

Εδώ χρειάζεται αποκατάσταση
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Φωτεινό

Δυο φορές το μήνα...

Μπροστά στο
φάσμα να μην έχουν
δικό τους παπά βρί-
σκονται οι

Φωτεινιώτες. Μετά
την επικείμενη
παραίτηση του νυν
ιερέα πατέρα

Βορύλα Ιωάννη,
έγκυρες πληροφο-
ρίες θέλουν να έρχε-
ται στο Φωτεινό
ιερέας από άλλο γει-
τονικό χωριό για
δυο φορές το μήνα.
Η εξέλιξη αυτή εάν
επαληθευτεί θα
γυρίσει το Φωτεινό
στο μακρινό 1917
που οι Φωτεινιώτες

σταμάτησαν να
έχουν ξένο ιερέα.
Τότε ήρθαν οι τρεις
Φωτεινιώτες ιερείς:
Αλέξανδρος
Κασσελούρης,
Μάρκος
Κασσελούρης και
Ιωάννης Βορύλας.
Υπάρχει λένε επίση-
μα πρόβλημα ιερέ-
ων γενικότερα. Δέκα

χρόνια έχουν ενο-
ρίες χωρίς δικό τους
αποκλειστικά ιερέα. 
Ας ελπίσουμε το
σενάριο αυτό να
μην επαληθευτεί στο
Φωτεινό.

Πιεστικά...

Ρωτήσαμε την κ.
Ελένη Φελέκη
Κασσελούρη, μόνι-
μη κάτοικο του
Φωτεινού ποια πιε-
στικά προβλήματα
αντιμετωπίζει στην
καθημερινή της ζωή

στο χωριό και μας
τόνισε τέσσερα: την
έλλειψη γιατρού,
τους αγροτικούς
δρόμους, το μονο-
πάτι στην Ελεούσα
και το νερό.
Το Φωτεινό, μας

είπε, έχει πάνω από
δυο χρόνια να δει
γιατρό. Μας βοη-
θούσε πολύ. Μας
εξέταζε, μας έγραφε
τα φάρμακα, μας
επισκέπτονταν στο
σπίτι, αν χρειάζο-
νταν. Γιατί να μας
ξεχάσουν εμάς;
Δεν μπορούμε να
πάμε στα χωράφια
μας να  καλλιεργή-
σουμε τα 600 ελαιό-
δεντρα που έχουμε.
Το αγροτικό γίνεται
τρακτέρ.
Δεν μπορούμε να
πάμε στα χωράφια

μας στο φτερούσιο
και στην Ελεούσα
για τις ελιές μας
από το μονοπάτι
που ξεκινάει από το
χωριό. Χρειάζεται
αυτό το μονοπάτι
μια φορά να καθαρι-
στεί καλά με τρία

τέσσερα μεροκάμα-
τα και να συντηρεί-
ται στα δυο χρόνια.
Το νερό κόβεται
πολλές φορές και
ξεμένουμε από νερό
να πιούμε. Πολλές
βλάβες έχει το εσω-
τερικό δίκτυο και
λένε τώρα θα τ’αλ-
λάξουμε και όλο
αλλάζει...

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Λάμπρος Κασσελούρης

(τηλ. 6976392261)

Αντιπρόεδρος Λάμπρος Πανέτας 

Γραμματέας Αγγελική Χατούπη

Ταμίας Χρήστος Κασσελούρης

Σύμβουλος Σταύρος Κασσελούρης 

Εφημερίδα Αιμοδοσία Ετήσια Συνδρομή Μέλους 10€

Υπεύθυνος
κατά 

τον νόμο,
Λάμπρος

Κασσελουρης
Επιμέλεια,

Σύνταξη
Αλέξανδρος

Φελέκης

Πρόεδρος Φελέκης Θεόδωρος
(τηλ. 6945598597)

Μέλος Φελέκης Χρήστος 

Μέλος Πανέτας Νικόλαος

1. Eurobank Ergasias
IBAN: GR1302600550000610200845046

Αρ. Λογαριασμού: 0026.0055.61.0200845046
(Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας)

2. Φωτεινό/Αθήνα: 
(6975565783, Χρήστος Κασσελούρης)
(6976392261, Λάμπρος Κασσελούρης)

Η εφημερίδα θα στέλνετε στα email την 30η κάθε ζυγού μήνα, το βράδυ. Στο χωριό την επόμενη εβδομάδα.
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Ο Μαρούσος...

Ευάγγελος
Τριαντάφυλλος του
Κωνσταντίνου  και
της Ελευθερίας.
Πρωτότοκος γιός μιας
μεγάλης οικογένειας,
αφού είχε άλλα έντε-
κα αδέρφια.
Γεννήθηκε στο
Φωτεινό Άρτας εν έτει
1943. Πήγε δημοτικό
σχολείο στο χωριό και
μετά κατέβηκε στην
Άρτα για το γυμνάσιο.
Όπως ήταν φυσικό

εκείνη την εποχή ταυ-
τόχρονα με το σχο-
λείο, βοηθούσε την
οικογένειά του στα
χωράφια και φρόντιζε
τα ζώα. Μετά το
πέρας του σχολείου,
πήγε στην Αθήνα,
όπου εκεί φοίτησε
στην σχολή
Υπαξιωματικών του
Πολεμικού Ναυτικού.
Το 1969 παντρεύτηκε
την γυναίκα της ζωής
του Σταθούλα, το

γένος Φελέκη και
απέκτησαν τρία παι-
διά, τον Κωνσταντίνο,
την Μαρία και την
Ελευθερία, όπου τα
μεγαλώσανε με
Σεβασμό, φροντίδα
και Αγάπη.
Μέχρι το 47ο έτος της
ηλικίας του εργαζόταν
για το Πολεμικό
Ναυτικό σε διάφορες
υπηρεσίες και θέσεις
κάνοντας πολλά ταξί-
δια σε ξένες χώρες,
μαζεύοντας  εμπειρίες
και εικόνες. Ύστερα
συνταξιοδοτήθηκε και
έκανε ένα από τα
όνειρα του πραγματι-
κότητα. Ξεκίνησε να
φτιάχνει το σπίτι του
στην γενέτειρά του, το
Φωτεινό. Όταν ολο-

κληρώθηκαν οι εργα-
σίες εγκαταστάθηκαν
πια μόνιμα εκεί με την
οικογένεια του. Είχε
μεγάλη όρεξη και
μεράκι να βοηθήσει
το χωριό του και έτσι
ασχολήθηκε με τον
σύλλογο των
Απανταχού
Φωτεινιωτών, όπου
διετέλεσε και
Πρόεδρος. Επίσης
ασχολήθηκε με την
εκκλησία όπου ήταν
επίτροπος. Όπως
ήταν γνωστό ο
Βαγγέλης ήταν
«Μάστορας» όπου
βοηθούσε τους συγ-
χωριανούς του σε ότι
του ζητούσαν. Επίσης
στην διάρκεια της
ζωής του απέκτησε

πέντε εγγόνια, την
Ξένια, τον Αλέξη, την
Διαμαντίνα, τον
Σπύρο και τον
Βαγγέλη, όπου δίδαξε
και σε αυτά το νόημα
της ζωής δηλαδή την
Αγάπη. Τα υπόλοιπα
χρόνια της ζωής του
τα έζησε ειρηνικά και
ηθικά με ανθρώπους
που τον αγαπούσαν.
Στις 31 Μαΐου 2021
έφυγε από κοντά μας,
ύστερα από μια γεν-
ναία και αξιοπρεπή
μάχη που έδωσε για
την ζωή του. Όμως
θα παραμείνει στην
καρδιά μας όσο αυτή
χτυπά.
Με τεράστια και
παντοτινή Αγάπη
Η οικογένεια του...
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Ο πιο πολύτιμος...

Ο Θεοφάνης
Τριαντάφυλλος γεννή-
θηκε στο Φωτεινό
Άρτης το 1945 από τον
Κωσταντίνο και την
Ελευθερία.
Ήταν το δεύτερο παιδί
της οικογένειας και ακο-
λούθησαν ακόμα δέκα
παιδιά, σύνολο 12.
Τα παιδικά του χρόνια
ήταν πολύ δύσκολα,

όπως ήταν για όλους
εκείνη την εποχή. 
Με το που έφυγαν οι
ξένοι κατακτητές, άναψε
ο εμφύλιος.
Από πολύ μικρός,
όπως όλα τα παιδιά
εκείνα τα χρόνια, δού-
λευε σκληρά στα χωρά-
φια, στα ζώα, με πολ-
λές ευθύνες για την ηλι-
κία του.

Έμαθε τα πρώτα του
γράμματα και πήρε
Απολυτήριο από το
Δημοτικό Σχολείο
Φωτεινού.
Στα 14 του ‘‘πήρε τα
μάτια του’’ και έφυγε
από το χωριό.
Γράφτηκε στη Σχολή
Ναυτοπαίδων του πολε-
μικού Ναυτικού και μετά
την βασική εκπαίδευση
ολοκλήρωσε την Σχολή
Βατραχανθρώπων  και
Αλεξιπτωτιστών.
Ικανός στην δουλειά
του παρέμεινε μέχρι την
συνταξιοδότησή του ως
Εκπαιδευτής.
Το 1972, σε ηλικία 27
ετών, νυμφεύτηκε την
Φωτεινιώτισα Ανθούλα
Κασσελούρη και έζησαν
μαζί 48 χρόνια.
Απέκτησαν δύο παιδιά,
τον Κώστα και την
Λαμπρινή.

Εκτός από τα δικά τους
παιδιά, μεγάλωσαν και
τα μικρότερα αδέρφια
του Φάνη.
Πρώτα την Άννα που
έμεινε μαζί τους 7 χρό-
νια, μετά το Γιάννη, την
Ελένη, τον Αντ-ρέα.
Και όχι μόνο.
Στο σπίτι τους στην οδό
Κρέμου στην Καλλιθέα,
πέρασαν και φιλοξενή-
θηκαν και εξυπηρετή-
θηκαν πολλοί
Φωτεινειώτες, μικροί
και μεγαλύτεροι, συγγε-
νείς και μη. 
Το 1984 συνταξιοδοτή-
θηκε και το 1986 επέ-
στρεψε οικογενειακώς
στο Φωτεινό που παρέ-
μεινε μέχρι το θάνατό
του, στις 25 Οκτωβρίου
2020.
Εδώ για αρκετά χρόνια
ασχολήθηκε με τα κοινά
και διετέλεσε πρόεδρος

της κοινότητας
Φωτεινού, Δημοτικός
Σύμβουλος του Δήμου
Κομποτίου και
Αντιδήμαρχος.
Το χνάρι του Φάνη σε
αυτόν τον κόσμο θα
παραμείνει ανεξίτηλο
στις καρδιές όλων μας,
είτε σαν πληθωρική
ευχάριστη παρουσία,
είτε σαν βοήθεια, σαν
στήριξη, σαν συμβου-
λή, κυρίως σαν εξυπη-
ρέτηση.
Όσο για μένα, ήταν ο
πιο σημαντικός άνθρω-
πος που συνάντησα
στην ζωή μου.

Άννα Τριανταφύλλου-
Χέλη

Ο Τρύφωνας
Καραθάνος απεβίωσε
στις 26/8/2021 σε ηλι-
κία 75 ετών. Καταγόταν
από το Φωτεινό Άρτας
όπου και μεγάλωσε. Η
σύζυγός του είναι η
Φρειδερίκη Καραθάνου
από τα Ιωάννινα με την
οποία απέκτησε τρία
παιδιά, τη Φωτεινή, τον
Αποστόλη και τον
Βασίλη. 
Ο Τρύφωνας ήταν
εκπαιδευτικός πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης
με σπουδές στα
Ιωάννινα και μεταπτυ-
χιακή εκπαίδευση στο
Μαράσλειο Διδασκαλείο
Δημοτικής
Εκπαίδευσης, στην
Αθήνα. Διετέλεσε για
πολλά χρόνια διευθυ-
ντής δημοτικών σχολεί-
ων και συμμετείχε σε

πανευρωπαϊκά  προ-
γράμματα συνεργασίας
αντίστοιχων δομών
εκπαίδευσης.
Η ιδιαίτερη αγάπη που

είχε για τη γενέτειρα
του, τον ώθησαν να
ασχοληθεί με τα κοινά
του τόπου. Ήταν ιδρυτι-
κό μέλος του
«Πολιτιστικού Συλλόγου
Φωτεινού Άρτας» και
για πολλά χρόνια πρόε-
δρος. Επιπλέον ασχο-
λήθηκε με την τοπική
αυτοδιοίκηση και διετέ-
λεσε πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κομποτίου,
ως εκλεγμένος δημοτι-
κός σύμβουλος.
Επιπλέον ασχολήθηκε
με αθλητικούς φορείς,
συμμετέχοντας ως διοι-
κητικός παράγοντας  σε
αθλητικούς συλλόγους

όπως ο «Πύρρος»
Άρτας και ομοσπονδίες
όπως η «Ελληνική
Ομοσπονδία
Πετοσφαίρισης». 
O Τρύφωνας αγαπούσε
πολύ την κοινωνική
ζωή και τη συμμετοχή
σε διάφορες δράσεις
που αφορούσαν την
αναβάθμιση της ποιό-
τητας διαβίωσης ιδιαίτε-
ρα των νέων.
Διοργάνωνε έτσι θεα-
τρικές και αθλητικές
δραστηριότητες, αλλά
και εκδρομές μέσω τον
τοπικών φορέων. Ήταν
άνθρωπος γενναιόδω-
ρος και ενσυναισθητι-
κός με ιδιαίτερη αγάπη
για την οικογένεια του
όσο και για τον περίγυ-
ρό του. 
ΒΤΚ

“Τρύφωνας Καραθάνος”
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Άρθρα-Απόψεις

Φωτεινοπολιτιστικά...

Η γνώμη των άλλων...

Αγαπημένοι μου, 
Ο καιρός φθινοπώριασε
για τα καλά και σιγά-σιγά
θα έρθουν πιο κρύες
μέρες και νύχτες. Άραγε,
την ώρα που πάμε να
ησυχάσουμε, πόσες
φορές δεν έχουμε σκεφτεί

Γράφει η Σπυριέτα
Κομιανού-

Κασσελούρη

τι μας είπε ο ένας και ο
άλλος κατά τη διάρκεια
της μέρας; Πόσο αυτό
μας επηρεάζει στην
καθημερινότητά μας και
πόσο βαραίνει την καρδιά
μας; Είναι πολύ συνηθι-
σμένο οι περισσότεροι
άνθρωποι να ζητάμε την
επιβεβαίωση των άλλων.
Θεωρούμε ότι οτιδήποτε
κάνουμε χρειάζεται την
έγκρισή τους και πολλές
φορές ,προκειμένου να
πάρουμε μία απόφαση
επηρεαζόμαστε από την
άποψη τρίτων. Καλό είναι
να ξεκαθαρίσουμε μέσα
μας για αυτούς τους
άλλους και να διαλέξουμε
τίνος τη γνώμη θέλουμε
να ακούμε. Ποιους υπο-
λογίζουμε ως αξιόπιστους
και σημαντικούς ανθρώ-
πους στη ζωή μας και
ποιούς όχι. Υπάρχουν

πάρα πολλοί ,που μας
σχολιάζουν και μιλούν
άσχημα για μας . Ακόμα
υπάρχουν εκείνοι που
ό,τι και να κάνουμε μας
απορρίπτουν γιατί έχουν
τα δικά τους προσωπικά
άλυτα θέματα και για
αυτό είναι κουτσομπόλη-
δες , και αρνητικοί σε
όλα. Ποια είναι η απάντη-
ση σε όλο αυτό; Ο κάθε
ένας από μας είναι μονα-
δική προσωπικότητα !
Και εννοείται ότι δεν μπο-
ρούμε να συμφωνούμε
με όλους. Μερικές φορές
χρειάζεται να πάμε
κόντρα στους άλλους
προκειμένου να ζήσουμε
τη δική μας ζωή. Δεν
χρειάζεται να σπαταλάμε
την ενέργειά μας, να στε-
ναχωριόμαστε ή να απα-
ντάμε στην κακεντρέχεια.
Δεν γίνεται να χωράμε με

1.Πρώτη φορά θυμάμαι
να αποχαιρετούμε την
ίδια μέρα δυο προσφιλείς
Φωτεινιώτες. Πρώτη
φορά τρία μνημόσυνα την
ίδια μέρα, όπως στις 4
Ιουλίου. Δυο αδέρφια
ξεκίνησαν κοντά-κοντά. Ο
Φάνης και ο Βαγγέλης.
Να πως εξέφρασε τη
μεγάλη της λύπη η αδερ-
φή τους Βασιλική
Τριανταφύλλου:
Ήσουν αετός περήφανος
και πέταγες ψηλά
Μια μέρα το δρόμο έχα-
σες, δε γύρισες ξανά.
Δε ρώτησες τ΄αδέρφια

σου, γυναίκα και παιδιά,
Μας στέρησες το γέλιο
σου, μας πήρες τη χαρά
Που σκόρπιζες απλόχερα
σε κάθε συντροφιά.
2. Τρίβει τα χέρια της η
οργανώτρια αρχή του
γιούρο 2020. Η επιτυχία
ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία. Και το 2028 λένε να
αυξήσουν τις ομάδες από
24 σε 32. Ίσως μια καλή
ευκαιρία είναι και για μας,
που είμαστε μέσα στις 10
χώρες της Ευρώπης που
σήκωσαν τη βαριά αυτή
κούπα. 
3. Επίτιμα μέλη: ένας
θησαυρός για το σωμα-
τείο. Αν μπουν οι νυν και
πρώην ζώντες  πρόεδροι
του συλλόγου και όλων
των απανταχού φορέων –
κοινότητα, σύλλογος
γυναικών, εκκλησία κα
ταμπουράς με το καλημέ-
ρα τα 20 μέλη υπάρχουν.
Σαν επίτιμα δεν υποχρε-
ούνται σε συνδρομή.
Μόνο να πει ναι η συνέ-
λευση και να γραφτεί στο
πρακτικό της.
4. Το καταστατικό θεωρεί-
ται το ευαγγέλιο του

σωματείου. Μέχρι τώρα
δεν είχαμε κανένα πρό-
βλημα λειτουργικό εξ’
αιτίας του καταστατικού.
Και η γλώσσα του είναι
ελληνική και κατανοητή.
Και όσο παλιώνει τόσο
μεγαλύτερη αξία παίρνει.
Σαν το παλιό καλό κρασί.
5. «τρέχω για τους αγρο-
τικούς δρόμους. Δε μ’
αφήνουν να περάσω να
κόψω τα κλαριά» μας
είπε ο πρόεδρος του
Φωτεινού κ.
Κασσελούρης Χρήστος,
στο ερώτημά μας πώς το
έχεις το Φωτεινό πρόε-
δρε;
6. Πολύ θα θέλαμε η αντι-
πολίτευσή μας να κάμει
μια απλή σύγκριση μιας
πραγματικότητας που
όλοι είδαν και ξέρουν:
ποιος άλλος φορέας τόσο
μικρός έχει να επιδείξει
ένα τόσο τεράστιο έργο:
εικοσαετία ολόκληρη με
τράπεζα αίματος που δεν
της έλειψαν ποτέ οι φιά-
λες , με εφημερίδα δημο-
σιογραφική και όχι του
γραφείου, με χορό μέχρι
και 2.500 κόσμο, με

το ζόρι στο κοστούμι ,που
μας ράβουν οι άλλοι ή να
αλλάζουμε τα σχέδια μας
ανάλογα με τις δικές τους
προτιμήσεις. Πώς αλλιώς
θα εξελιχθεί ο καθένας
μας; Πώς αλλιώς θα
χαράξουμε το δικό μας
μονοπάτι, αυτό που ται-
ριάζει μόνο σε μας αν δεν
αποδεχτούμε τη μοναδι-
κότητα μας σε αυτή τη
ζωή; Καλό θα ηταν μόνο
εμείς να επιλέγουμε πως
θα προχωρήσουμε στο
μονοπάτι της ζωής μας.

Ας μην ξεχνάμε, ότι με
τον τρόπο που διάγουμε
το βίο μας, γινόμαστε και
παράδειγμα για τους
κοντινούς μας ανθρώ-
πους και κυρίως για τα
παιδιά μας. Ας τιμήσουμε
λοιπόν τη ζωή μας ο
καθένας με όποιο τρόπο
και με όποιο κόστος αρκεί
να είμαστε ο καπετάνιος
του πλεούμενου μας και
στις μπουνάτσες και στις
φουρτούνες! Με αγάπη
και εκτίμηση Σπύριετα
Κομιανου Κασσελουρη.

εκδρομή στην Κων/πολη,
με δεκαετή θεατρική
παράσταση, με χορούς
Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
με αναβιώσεις οργώμα-
τος, θερίσματος και αλω-
νίσματος, με ένα μουσείο
400.000 ευρώ, γενικές
συνελεύσεις μέχρι και
100 μέλη, αφιερώσεις σε
λογοτέχνες του χωριού,
αθλητικά,  με, με  και τον
κατάλογο να μην έχει
τελειωμό. Εμείς αυτή την
απλή σύγκριση θέλουμε.
Και για να προλάβουμε
την αντίρρηση λέμε: και
ξανά προς τη δόξα
τραβά…  
7. Θετικό είδε η επιτροπή
χορών το χορό του
15αύγουστου 21  στο
βακούφικο μαγαζί.
Ακούστηκε καλά το κλαρί-
νο μετά από καιρό στο
Φωτεινό, σε δύσκολη
περίοδο λόγω
Κορωναιού. Η παραφω-
νία του τελειώματος προ-
βλημάτισε. Και προχωρά-
ει η επιτροπή με βάση
αυτή την εμπειρία. Φέτος
έχει χρόνο πολύ να δει τι
θα κάνει.

8. Πρώην πρόεδρος
Φωτεινού διέψευσε
φήμες που τον θέλουν να
λέει ότι θα κατέβει υπο-
ψήφιος στις επόμενες
εκλογές για την προεδρία
του χωριού, χωρίς να δια-
ψεύδει όμως ότι το σκέ-
φτεται και περιμένει την
κατάλληλη ώρα να τοπο-
θετηθεί. 
9. Στα σκαριά βρίσκεται
το πολιτιστικό κόμμα στο
Φωτεινό. Πρόκειται για
την Πολιτιστική Ενότητα
Φωτεινού (Π.Ε.Φ).
Εμπνέεται από τις ιδέες
και τη δράση του ιδρυτή
και πρώτου προέδρου
του συλλόγου του
Φωτεινού αείμνηστου
Τρύφωνα Καραθάνου και
στοχεύει σε σημαντικές
δράσεις για το σωματείο
και το Φωτεινό όπως:
περισσότερο εξωραϊστικό
έργο, χάρτινη εφημερίδα
για όλους, αναβαθμισμέ-
νο ετήσιο χορό των απα-
νταχού στο Φωτεινό. 
α.φ.

Γράφει ο Αλέξανδρος
Φελέκης
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Φωτεινιώτικα τέλος...

Δε σταματά ακόμα η
πίεση να ξαναγίνουν τα
Φωτεινιώτικα πάνω στα
κλαριά. Μικροί και
μεγάλοι τα χάρηκαν και
τα αναπολούν. Στο
πλαίσιο αυτής της
έλλειψης και της αδυνα-
μίας  επανάληψης του
θαύματος  γίνεται και
προσπάθειας σπίλω-
σης εκείνης  της
λαμπρής σελίδας του
συλλόγου και του

Φωτεινού  με γνώμες
του τύπου « στα πλαί-
σια ενός συλλόγου δεν
πρέπει να διακινούνται
τόσα χρήματα και να
πληρώνει ο φορέας
τέτοια ποσά».
Τέτοιες απόψεις δεν
έχουν κανένα νομικό ή
ηθικό έρεισμα και εδρά-
ζονται αυτή τη στιγμή
μάλλον στο λαϊκό «όσα
δε φτάνει η αλεπού..».
Γιατί όσοι αποφάσισαν

και όσοι εργάστηκαν
στη γιγαντιαία για το
μικρό Φωτεινό κινητο-
ποίηση των
Φωτεινιώτικων»,  ούτε
το καταστατικό παρα-
βίασαν ούτε κόντρα
στην κοινή γνώμη που
θέλει και λόγω και έργω
να στηρίζουν οι κάτοι-
κοι  τους κοινωφελείς
φορείς,  ήρθαν. Όποιος
προσωπικά μπορεί να
στηρίξει το αντίθετο

εφημερίδα υπάρχει,
συνέλευση υπάρχει και
όχι μόνο.
Δυστυχώς όπως ο χρυ-
σός αιώνας του
Περικλή, η δόξα του
Μεγαλέξανδρου και η
χιλιόχρονη βασιλεία του
βυζαντίου στα πλαίσια
του ελληνισμού δεν
φαίνεται πιθανό να
ξαναφυτρώσουν  έτσι
και  στα πλαίσια του
Φωτεινού και του συλ-
λόγου «Φωτεινιώτικα»
δεν φαίνεται δυνατό να
ξαναζήσουμε. Δεν
έχουμε Περικλή,
Μεγαλέξανδρο και
Ιουστινιανό με τους
συνεργάτες τους. Δεν
υπάρχει το ταμείο της
Δήλου και οι βάρβαροι

Πέρσες. «Απέσβετο και
λάλον ύδωρ». 
Ευτυχώς όμως που στα
πλαίσια του συλλόγου
του Φωτεινού ξεκίνησε
μια μικρή προσπάθεια
ενίσχυσης της διασκέ-
δασης των φωτεινιω-
τών κατά το θέρος.
Μπορεί να προκύψει
κάτι καλό. Ο σχεδια-
σμός και η δράση θα
τείνει προς τα
Φωτεινιώτικα και θα
βασίζονται στις νέες
συνθήκες. Επίσημα θα
ανακοινωθεί κάθε βήμα
της νέας αυτής προ-
σπάθειας. Υπάρχει
προοπτική;  Τα έργα θα
μας πείσουν.
α.φ.

Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα δικά σας άρθρα και τις δικές σας σκέψεις ώστε να τις παρουσιάσουμε στην εφημερίδα, με email στο fotei-
nopolitistika@yahoo.gr. Καλή ανάγνωση...

Στις 14 Αυγούστου πραγ-
ματοποιήθηκε η
Επιβράβευση των επιτυ-
χόντων Φωτεινιωτών
στον προαύλιο χώρο του
Δημοτικού Σχολείου.
Αρκετούτσικος κόσμος
παρευρέθηκε, κυρίως
νεολαία. 
Ο Σύλλογος των
Απανταχού -θερμές ευχα-
ριστίες- μας δυνάμωσε
την φωνή με μικρόφωνα
και γενικά στήριξε την
εκδήλωσή μας με κάθε
τρόπο.

Η Γραμματέας του
Συλλόγου για τελευταία
χρονιά, όπως είπε, ανέ-
λαβε και διεκπεραίωσε
την εκδήλωση.

Ας την ακούσουμε:
Συγχαρητήρια παιδιά.
Ανάμεσα σε αρκετές
χιλιάδες συνομηλίκων
σας, καταφέρατε να δια-
κριθείτε και να πάρετε μια
θέση σε κάποια Σχολή.
Και πάλι συγχαρητήρια.
Για φέτος έχουμε μόνο 5
παιδιά να βραβεύσουμε
και λέω μόνο, επειδή
πέρυσι είχαμε 17. Με
αλφαβητική σειρά θα
φωνάξω τα ονόματα των
επιτυχόντων και την
σχολή που πέρασαν. Κι
εσείς θα χειροκροτείτε.

Κασσελούρης
Κωνσταντίνος του
Γιώργου και της
Λαμπρινής του Φάνη

Τριαντάφυλλου.
Πέρασε στην
Ανωτάτη Σχολή
Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, Αθήνα, το
2020.

Κεσίδης Δημήτριος του
Λάζαρου και της Ρούλας
του Λάμπρου
Τριαντάφυλλου
Πέρασε Πολυτεχνείο
Πατρών.
Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών το 2020

Μπεκούλης Ραφαήλ.
Γιός της Ντίνας του
Χρήστου Φελέκη.
Πέρασε στην Γεωπονική
Άρτης το 2019

Τριαντάφυλλος
Απόστολος του Κώστα
του Απόστολου
Τριαντάφυλλου
Πέρασε στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
Τμήμα Στατιστικής και
Ασφάλισης το 2020.

Τριαντάφυλλος
Λάμπρος του Κώστα,
του Λάμπρου
Τριαντάφυλλου
Πέρασε στην Σχολή
Θεατρικών Σπουδών
Ναυπλίου το 2018.

Επί 23 χρόνια με φέτος,
ο Σύλλογος Γυναικών
Φωτεινού κάνει με υπε-
ρηφάνεια αυτήν την
Εκδήλωση και τις περισ-
σότερες φορές είχα την
τιμή να μου ανατεθεί από
το ΔΣ να πω και δυο
λόγια στα παιδιά, αυτό
που λέμε χαριτολογώντας
10 λεπτά κήρυγμα.
Συνήθως, αυτά τα λόγια
καθρεφτίζουν την δική
μας θέση, των μεγάλων,
και εκφράζουν άλλοτε την

χαρά για την επιτυχία
των παιδιών μας, άλλοτε
την αγωνία μας που τα
παιδιά μας φεύγουν πια
από τα χέρια μας, άλλοτε
εκφράζουν την προτροπή
να μην επαναλάβουν κι
αυτά τα λάθη της δικής
μας γενιάς, κι άλλοτε την
εμπιστοσύνη μας και την
πεποίθησή μας πως οι
νέοι, τα παιδιά μας και τα
εγγόνια μας, είναι καλύτε-
ροι από εμάς. Για σήμερα
σας ομολογώ πως δεν
έχω τι να πω. Ξέμεινα
από συμβουλές και από
αισιοδοξία, ξέμεινα από
ελπίδα. Και στο τέλος-
τέλος, ποια είμαι εγώ για
να δώσω συμβουλές;
Τι έκανα σωστά για να το
μεταδώσω και σε άλλους;
Κοιτάζω την γενιά μου και
την γενιά των παιδιών
μου που εγώ γαλούχησα
και η ντροπή με βαραίνει.
Βλέποντας γύρω μου
έναν πολιτισμό τέρας, με
την τεχνολογική ανάπτυ-
ξη χωρίς όρια και την
πνευματικότητα και την

Ο σύλλογος γυναικών Φωτεινού
επιβράβευσε τους επιτυχόντες
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ηθική σχεδόν ανύπαρ-
κτη, κι εμείς έχοντας
θεοποιήσει την ύλη και
τα παράγωγά της, ξεχά-
σαμε ότι είμαστε άνθρω-
ποι.
Και με τόσα αγαθά, δεν
είμαστε ευτυχισμένοι,
δεν είμαστε καν χαρού-
μενοι.
Για τελευταία φορά
φέτος, αφού βγάλω τις
δικές μου προκαταλή-
ψεις απέξω, θα κάνω
πάλι εγώ το κήρυγμα.
Αγαπητοί νέοι.
Χαίρομαι πάρα πολύ
που έστω κι εσείς οι
λίγοι καταφέρατε να
είστε εδώ σήμερα.
Αναγνωρίζω τις δυσκο-
λίες του να είσαι νέος
αυτήν ακριβώς την
εποχή. Του να αγωνίζε-
σαι σκληρά για μια θέση
στην ανώτερη εκπαίδευ-
ση σήμερα. Κι αυτό, για
να γίνεις αποδεκτός από
την κοινωνία των μεγά-
λων, επειδή στην κοινω-
νία των νέων δεν υπάρ-
χουν τέτοιες προκαταλή-
ψεις.
Δύσκολα ή πολύ δύσκο-
λα την πήρες την θέση.

Στην συνέχεια, αποστηθί-
ζεις βιβλία ολόκληρα με
άχρηστες πληροφορίες,
και σε κάθε εξεταστική να
αποδεικνύεις ότι τα έμα-
θες, και μάλιστα πόσο
καλά τα έμαθες, με κλίμα-
κα από το 5 μέχρι το 10.
Κι αυτό σε κάθε Έτος, σε
κάθε εξεταστική. Ωραία,
το πήρες επιτέλους το
πολυπόθητο πτυχίο σου.
Και πάλι, συγχαρητήρια
μεγάλε! Καλώς ήρθες
στον κόσμο των μεγά-
λων! Ας πρόσεχες!
Περιμένετε πραγματικά
να ακούσετε από μένα
συμβουλές; Ούτε με
σφαίρες. Εσείς γνωρίζετε
καλύτερα τι χρειάζεται να
κάνετε, και πως θα το
κάνετε, για να μπορέσει
να ξαναχτιστεί ο καινού-
ριος κόσμος. Εσείς θα
κάνετε το κβαντικό άλμα,
θα γκρεμίσετε τα σαθρά
θεμέλια πάνω στα οποία
εμείς στήσαμε και στηρί-
ξαμε έναν πολιτισμό που
μας αιχμαλώτισε και απο-
στράγγισε την ανθρωπιά
μας, που μας δελέασε και
ασυλλόγιστα εκχωρήσαμε
στην κάθε μορφής εξου-

σία την ελευθερία μας,
ακόμα και την αξιοπρέ-
πειά μας. Εγώ αυτό που
έχω να πω ή μάλλον να
σας διαβάσω, είναι κάτι
που είπε κάποιος πριν
από 2 χιλιάδες χρόνια, ο
Παύλος, χωρίς καρδού-
λες και ροζ συννεφάκια.
Ο ύμνος της αγάπης

Εάν ταίς γλώσσαις των
ανθρώπων λαλώ
και των αγγέλων, αγάπην
δε μη έχω, γέγονα
χαλκός ηχών ή κύμβαλον
αλαλάζον,
Και εάν έχω προφητείαν
και ειδώ τα μυστήρια
πάντα και πάσαν την
γνώσιν, και εάν
έχω πάσαν την πίστιν,
ώστε όρη μεθιστάνειν,
αγάπην δε μη έχω, ουδέν

ειμί.
Και εάν ψωμίσω πάντα
τα υπάρχοντά μου,
και εάν παραδώ το σώμα
μου ίνα καυθήσωμαι,
αγάπην δε μη έχω, ουδέν
οφελούμαι
Η αγάπη μακροθυμεί,
χρηστεύεται, η
αγάπη ού ζηλοί, η αγάπη
ού περπερεύεται,
ού φυσιούται, ούκ ασχη-
μονεί,
ού ζητεί τα έαυτής, ού
παροξύνεται,
ού λογίζεται το κακόν, ού
χαίρει επί τη αδικία,
συγχαίρει δε τη αληθεία
πάντα στέγει,
πάντα πιστεύει, πάντα
ελπίζει, πάντα υπομένει.
Η αγάπη ουδέποτε εκπί-
πτει…
Νυνί δε μένει πίστις,

ελπίς, αγάπη,
τα τρία ταύτα
μείζων δε τούτων η
αγάπη.
(Α΄ Κορινθίους ιγ΄1 –
8.13)
Τώρα είναι η δική σας
ώρα να προβληματιστείτε
και να αποφασίσετε να
ζήσετε μια ζωή καλύτερη,
χαρούμενη, γεμάτη, τιμη-
μένη.
Όπως αξίζει η ανθρώπινη
και κάθε άλλη ζωή στο
σπίτι μας, την Γη.
Σας ευχαριστώ.
Από το ΔΣ
Φωτεινή Σιάκα Πρόεδρος
Παρασκευή Κασσελούρη
Αντιπρόεδρος
Άννα Χέλη Γραμματέας
Βασιλική Φελέκη Ταμίας
Μαγδαληνή
Τριανταφύλλου Μέλος

Γράφει ο Λάμπρος 
Ε. Πανέτας

Κοτόσουπα στη χύτρα ταχύτητας...

Υλικά:
• 2 κιλά κοτόπουλο
• 1 φύλλο δάφνης
• 1 κ.γ. πιπέρι σε κόκ-
κους
• 1 κ.σ. θυμάρι
• 2 λίτρα νερό

• 1 κρεμμύδι
• 1 πράσο
• 1 καρότο
• 2 στικσέλερι
• 2 πατάτες
• 150 γρ. ρύζι γλασέ
• Χυμό λεμονιού, από 2
λεμόνια
• Αλάτι
•Πιπέρι
Για το σερβίρισμα
•Λεμόνι, σε φέτες
•Ρίγανη
•Ελαιόλαδο

Μέθοδος Εκτέλεσης
• Κόβουμε το κοτόπουλο
σε 4 κομμάτια και τα
βάζουμε στη χύτρα ταχύ-
τητας.
• Προσθέτουμε τη δάφνη,
το πιπέρι, το θυμάρι, το
νερό, αλάτι και καλύπτου-
με με το καπάκι.

• Τοποθετούμε τη βαλβί-
δα στην κατάλληλη ένδει-
ξη και βράζουμε σε
μέτρια φωτιά για 30
λεπτά.
• Αποσυμπιέζουμε τη
χύτρα ταχύτητας, σουρώ-
νουμε το κοτόπουλο και
κρατάμε τον ζωμό.
Μεταφέρουμε το κοτό-
πουλο σε ένα μπολ,
καλύπτουμε με μεμβράνη
και αφήνουμε στην άκρη.
• Τοποθετούμε ξανά τη
χύτρα ταχύτητας σε
δυνατή φωτιά και βάζου-
με τον ζωμό.
• Κόβουμε το κρεμμύδι,
το πράσο, το καρότο και
το σέλερι σε μικρά κομ-
μάτια και τα βάζουμε στη
χύτρα.
• Κόβουμε τις πατάτες σε
μικρά κυβάκια και τα

βάζουμε στη χύτρα.
Προσθέτουμε το ρύζι και
καλύπτουμε με το καπάκι.
• Τοποθετούμε τη βαλβί-
δα στην κατάλληλη ένδει-
ξη και βράζουμε σε
μέτρια φωτιά για 10
λεπτά.
• Αποσυμπιέζουμε τη
χύτρα ταχύτητας και
αφαιρούμε από τη φωτιά.

• Ξεψαχνίζουμε το κοτό-
πουλο και το βάζουμε
στη σούπα.
• Προσθέτουμε τον χυμό
λεμονιού, αλάτι, πιπέρι
και ανακατεύουμε.
• Σερβίρουμε με φέτες
λεμονιού, ρίγανη και ελαι-
όλαδο.



88

Χορηγοί Εφημερίδας
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Είναι πολύ σημαντικό για μια εφημερίδα και για ένα σύλλογο να έχει στυλοβάτες. Αποφασίστηκε ομόφωνα λοιπόν να προβάλλουμε στο
τελευταίο φύλλο κάθε εφημερίδας, τους χορηγούς του συλλόγου και τους χορηγούς της εφημερίδας.

Λυκάβου 42, Ζωγράφου, Αθήνα
Κωστή Παλαμά 8, Άρτα. Ήπειρος
Τηλ. 698 9779553
Mail: info@gsounds.gr
Site: https://gsounds.gr/
•Διοργάνωση εκδηλώσεων
•Διοργάνωση και κάλυψη εκδηλώσεων 
•Επαγγελματικός οπτιακουστικός 
εξοπλισμός

Σκουφά 119, Άρτα 47100
Τηλέφωνο: 2681 400655
Τηλ. 698 9779553
Facebook: Loukouma..Nia
Γλυκοί και αλμυροί λουκουμάδες 
Καφές
Σάντουιτς 
Κρουασάν 
Σαλάτες 
Φυσικός Χυμός and many more...

Για πληροφορίες σχετικά με τις χορηγίες τόσο χρηματικές όσο και υλικές μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6976392261 ή να
στείλετε email στο foteinopolitistika@yahoo.gr. Θα χαρούμε απίστευτα να συνεργαστούμε μαζί σας για ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα που
είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιώσει και τις δύο πλευρές εξίσου. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία!

ΒΛΑΧΕΡΝΑ, ΘΕΣΗ ΤΣΙΛΙΠΕΪΚΑ, 47100 - Άρτας
Τηλέφωνο: 2681027433
Κινητό: 6977420549, 6944341919
E-mail: tsagaslogistik@gmail.com
Υπεύθυνος: ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Παρέχουμε υπηρεσίες μεταφορών,
αποθήκευσης, διανομών εμπορευμάτων 

σε όλη την Ελλάδα.
Ιδιόκτητος στόλος φορτηγών αυτοκινήτων και 
σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Σε 2-3 χρόνια πάλι...

Άραγε τι είναι αυτό που
μας κάνει να αγαπάμε και
να νοιαζόμαστε τον τόπο
καταγωγής μας, εμείς οι
λίγοι, τόσο πολύ; Μήπως
είναι ο τόπος; Μήπως οι
άνθρωποι του; Ή οι στιγ-
μές που έχεις ζήσει εκεί;
Όποια απάντηση και να
προσπαθούσα να διαλέ-
ξω χαμένος έβγαινα και
κατέληξα πως είναι ένας
συνδυασμός αυτών. Λίγο
από το καθετί...
Βέβαια με το πέρας του
χρόνου όλα αλλάζουν...

Οι μόνιμοι κάτοικοι φεύ-
γουν... Είτε σε άλλες
πόλεις είτε σε “άλλα
μέρη”... Οι απανταχού
Φωτεινιώτες ολοένα και
μειώνουν τον χρόνο
παραμονής τους στο
χωριό μας! Οι εκδηλώ-
σεις χρειάζονται τουλάχι-
στον 20 άτομα κάθε
Αύγουστο για να γίνουν,
μα ουσιαστικά βοηθάνε
το πολύ 10... Η κούραση
και η απογοήτευση από
την μερική αδιαφορία των
μελών του Συλλόγου που
βρισκόντουσαν στο
Φωτεινό έπαιξε μεγάλο
ρόλο φέτος για το μέλλον
του Συλλόγου! Έδωσε
δείγματα για το τι μέλλει
γενέσθαι... Είναι κρίμα να
έρχεσαι για λίγες μέρες
τον χρόνο στο χωριό και
να δουλεύεις κάθε μερα
για το καλό των εκδηλώ-
σεων... Όσον αφορά
εμένα έφευγα το πρωί
από το σπίτι μου και γύρ-
ναγα το βράδυ για 10
μέρες. Ήθελα να τα
παρατήσω πολλές φορές
λόγω της μοναξιάς που

ένιωθα στις ευθύνες και
τις δουλειές που έπρεπε
να γίνουν... Όμως κάθε
φορά σκεφτόμουν τα
λόγια ενός συγκεκριμένου
Φωτεινιώτη που μου φερ-
θηκε σαν πατέρας αρκε-
τές φορές! “Σε ευχαριστώ
για όσα κάνεις για το
χωριό, σε αγαπάω” Αυτά
τα λόγια αντήχούσαν στο
αυτί μου κάθε φορά που
έπεφτα ξερός στο κρεβάτι
και έλεγα ποτέ ξανά... Ως
δια μαγείας με μετέπει-
θαν και με έκαναν να
βάζω ξυπνητήρι στις 8 το
πρωί για να πάω στην
Άρτα για τις δουλειές που
έπρεπε να γίνουν! Η
σκέψη ότι θα προσφέρω
χαρά στα εγγόνια αυτού
του ανθρώπου κάνοντας
τις εκδηλώσεις με έκανε
απίστευτα δυνατό και
ικανό να συνεχίσω! Όλα
αυτά μέχρι την ημέρα
πρίν το αντάμωμα...
Όσον αφορά αυτό θα
ήθελα πολύ να διαγράψω
το τέλος του ανταμώμα-
τος από την μνήμη μου
και τα αρνητικά συναι-

σθήματα που δημιουργή-
θηκαν... Όμως δεν είμαι
παιδάκι όπως ακούστηκε
εκείνη την ημέρα και
παίρνω αυτό το συμβάν
σαν μάθημα εμπιστοσύ-
νης για την ζωή μου!

Φέτος το παιχνίδι θα παι-
χτεί αλλιώς... Ελπίζω!
Αποφασίσαμε να διοργα-
νώσουμε εκδηλώσεις για
το 2022 αλλά με τρόπους
αρκετά πιο χαλαρούς! Θα
διοργανωθούν από επι-
τροπές οι οποίες θα
έχουν μια συγκρεκιμένη
εκδήλωση! Οι επιτροπές
θα ανακοινωθούν μετά τα
Χρτιστούγεννα! 
Με λύπη μου διαπίστω-

σα την αδιαφορία όμως
όταν 2 άτομα από τα 100
που βρισκόντουσαν στις
εκδηλώσεις, όταν έγινε
έκκληση για φωτογραφι-
κό ύλικο δέχθηκαν να
στείλουν... Το φινάλε για
τις εκδηλώσεις δεν θα
αργήσει να έρθει αν
συνεχίστεί έτσι η κατά-
σταση... Είναι ήδη στον
δρόμο αλλά έχει πετύχει

φανάρι...
Από την πλευρά μου
πιστεύω πως έκανα ότι
περνούσε από το χέρι
μου για να δημιουργήσω
ένα φιλόξενο περιβάλλον
για μικρούς και μεγάλους
στις καλοκαιρινές διακο-
πές τους! Στιγμές που θα
μείνουν στο μυαλό των
μικρών παιδιών σαν ανα-
μνήσεις και μετά από
χρόνια θα αναπολούνται
και θα συζητιούνται! Τον
Αύγουστο που τελειώνει
η θητεία μου, μετά το
πέρας των εκδηλώσεων,
δεν θα είμαι πάλι υποψή-
φιος για πρόεδρος καθώς
θεωρώ πως δεν λειτουρ-
γεί στην εντέλεια ο πρόε-
δρος να είναι στην Αθήνα
και ο χώρος δράσης του
στην Άρτα...
Όταν το Φωτεινό θα γίνει
η μόνιμη κατοικία μου σε
2-3 χρόνια το ξανασυζη-
τάμε...
Να έχετε υγεία,να περνά-
τε όμορφα με τους
ανθρώπους που αγαπάτε
και σας αγαπούν!
Χαιρετώ...

Γράφει ο Λάμπρος 
Σ. Κασσελούρης


