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Συνδρομή από 5 Ευρώ το χρονο
α. αν η εφημερίδα ενδιαφέρει

β. αν ο σύλλογος δίνει στο Φωτεινό

γ. δεν δημοσιεύεται

1. Τρ.Πειραιώς:
GR9001716220006622140737308

2. Φωτεινό: Καφέ “Έφη”.

3. Άρτα:Βιβλιοπωλείο “Κιμωλία” Πλ. Κιλκίς.

Φελέκης
Θεόδωρος

Τηλ.
6945598597

2681023933

Π ώ ς ;

f o t e i n i o t e s . g r
Η ιστοσελίδα μας

Τέτοιος φόβος εκφράστηκε

πριν 40 περίπου χρόνια από

σκεπτόμενο φωτεινιώτη που

το αγαπούσε πολύ, αφού

άφησε οικογένεια για χάρη

του.

Σήμερα ο φόβος πέφτει βαρύ-

τερος. Όσοι το αγαπάνε τον

έχουν πιο έντονο. Οι προβλέ-

ψεις σίγουρα δεν είναι

ευοίωνες. Σπίτια κλει-

στά, χωράφια παρατη-

μένα, σχολειό πουθενά,

κόσμος λιγοστός…

Κάποιες σκέψεις

όμως μπορεί να μας κά-

νουν  να αναθαρρή-

σουμε,  όπως:
1. είναι βέβαιο ότι η

ζωντάνια κάποιων εκδηλώ-

σεων τα τελευταία χρόνια

έδωσαν την εντύπωση της κι-

νητικότητας η οποία ήταν πλα-

στή, αφού οι φωτεινιώτες

ήταν πολύ  λίγοι. Τώρα με-

τράμε τις δυνάμεις μας. Μπαί-

νουμε στην πραγματικότητα.

2. Η νεολαία βλέπουμε όλοι

είναι ρωμαλαία και δυνατή.

Αγαπά το χωριό και όσο και η

κρίση να την εμποδίσει αυτή

θα βρει διέξοδο.

3. Το Φωτεινό ζει στη δια-

σπορά. Εκεί θα οργανωθεί και

θα συσπειρωθεί.

4. Δεν μας φοβίζει η ιδέα του

καλοκαιρινού θέρετρου. Όλοι

οι τόποι τόχουν το θέμα. Και το

παλεύουν.

Έτσι φαίνεται να πορευτεί

το Φωτεινό. Καλοκαιρινό θέ-

ρετρο και διασπορά. Οι δυνά-

μεις μας μέσα από τους

ντόπιους και μη φορείς μπο-

ρούν να συσπειρωθούν. 

α.φ

Το Φωτεινό χάνεται…
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Σελ. 2 Φωτεινό

Φωτεινό-πολιτιστικά

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου των

Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας

Υπεύθυνος κατά τον νόμο-

Σελιδοποίηση 

Φελέκης Αλέξανδρος

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Φελέκης Αλέξανδρος 6983606103

Αντιπρόεδρος
Τριαντάφυλλος Ιωάννης

6982409826

Γραμματέας

Βαρδής Γιώργος 6936677004

Ταμίας

Μαλτέζου Νάντια 6951143315

Μέλος
Πανέτας Λάμπρος 6980105396

Ό λ ο ι Φ ω τ ε ι ν ι ώ τ ε ς

Καφέ της Έφης

Φωτεινό
τηλ. 6977293447

Καφέ ψησταριά

Η πλατεία

Κοτσαλάρας Θεόδωρος

Φωτεινό

Τηλ. 6942417364

������������


���������� �.

������	���
�. 6945772077

Οδοντίατρος

Μπούρα-Κασσελούρη
Αναστασία

Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Τ. 2791023354

Τριανταφύλλου Παρθε-

νία

Σκουφά 119 Άρτα

Τηλ. 2681400655

1. Α. Γιώτης : εγγονός Ελένης Φ. Σιάκα 

2. Κων/νος και Παναγιώτα Γεωργούλα(ς): εγγόνια Παρασκευής Μασούρα 

3. Μαρία Τζουβάρα: κόρη Ελένης Ε. Κασσελούρη 

4. Κομμώσεις Νίκη: σύζυγος Νίκου Γκαναβία, γιου Αικατερίνης Τριανταφύλλου 

5. Βιβλιοπωλείο Κιμωλία: Βασιλικής Τσιροδήμου,εγγονής Λαμπρινής Ν. Κασσελούρη 

6. Φούρνος της γιαγιάς: του Κων/νου Χρ. Κασσελούρη 

7. Κυριακή Πάνου: σύζυγος Αποστόλη Λ. Τριαντάφυλλου 

8. Δημήτριος Βέτσιος: σύζυγος Αναστασίας Στ. Κασσελούρη 

9. Γεώργιος Τράμπας: σύζυγος Όλγας Λεφτ. Κασελούρη, τραγουδίστριας
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Βαθμολογία ( 31 - 10 -18)

Β ΄ Ε θ ν ι κ ή
θέση Ομάδα Αγών Ν Ι Η Τέρματα Βαθμ

1/16 Απόλλων Λάρισας 6 5 1 0 14:4 16

10. Καραϊσκάκης 6 2 1 3 5:10 7

Γ΄ Εθνική- 3ος όμιλος
θέση Ομάδα Αγών Ν Ι Η Τέρματα Βαθμ

1/13 Μακεδονικός Φούφας 9 6 3 0 18:8 21

12. Φλωριάδα 8 0 2 6 0:15 -1

Α΄Τοπικό Άρτας
θέση Ομάδα Αγών Ν Ι Η Τέρματα Βαθμ

1/16Aναγέννηση Άρτας 10 10 0 0 41:6 30

2 Σκουφάς Κομποτίου 10 10 0 0 38:4 30

14. Φιλέλληνες Πέτα 10 1 9 0 6:37 3

Β΄ Τοπικό Άρτας
θέση Ομάδα Αγών Ν Ι Η Τέρματα Βαθμ

1/11 ΑΟ Κλειδίου 7 7 0 0 31:3 21

2. Αχιλλέας Νεοχωρίου 7 5 1 1 23:5 16

4. ΠΑΣ  Κομμένου 8 5 2 1 16:6 16

5. Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής 7 5 2 0 17:10 15

8. Ακράτητος Ακροποταμιάς 7 2 3 2 6:13 8

Σελ. 3 Φωτεινό
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Έ"Χ"ασε μεγάλη ευκαιρία για

"διπλό" στην Πάτρα 

ο Καραϊσκάκης!
Παρά τις πολλές απου-

σίες και προβλήματα, ο

Καραϊσκάκης στάθηκε

όρθιος στην Αγυιά, απέ-

ναντι στην Παναχαϊκή,

χάνοντας σπουδαία ευ-

καιρία για το "διπλό"

στο τέλος.
Γλυκόπικρη γεύση αφήνει το παιχνίδι

στην Αγυιά κόντρα στην Παναχαϊκή

στον Καραϊσκάκη, αφού έχασε σπου-

δαία ευκαιρία να προηγηθεί στο 84'

με πέναλτι, χωρίς αυτό να σημαίνει

πως η ισοπαλία είναι κακό αποτέλε-

σμα, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν στις

καθυστερήσεις σημαντικές ευκαιρίες

να πάρουν το ματς. Η αρτινή ομάδα

μπήκε με καλή ψυχολογία στο ματς,

από τα τελευταία επιτυχημένα αποτε-

λέσματα, και απείλησε πρώτη στο 3ο

λεπτό, με το Σούλη να μπλοκάρει το

σουτ του Ψιάνου. Οι γηπεδούχοι

απάντησαν στο 5ο λεπτό, με τον

πρόσφατα κληθέντα στην Εθνική Ελ-

πίδων, Μωραϊτη, να σουτάρει, αναγ-

κάζοντας το Στεφανάκο σε δύσκολη

επέμβαση. Στο 15ο λεπτό, ο Καραϊ-

σκάκης έχασε σημαντική ευκαιρία να

πάρει κεφάλι στο σκορ, όταν ο Χού-

σος βρέθηκε σε καλή θέση, έπειτα

από ωραία ομαδική ενέργεια και

πάσα του Κάκκο, και έκανε το σουτ,

με το Σούλη να βγάζει σωτήρια με τα

πόδια, κρατώντας το "μηδέν" για την

εστία του. Ο Καραϊσκάκης γινόταν

επικίνδυνος επιθετικά, και στο 22ο

λεπτό, ο Σούλης πρόλαβε με το κε-

φάλι εκτός περιοχής την επικίνδυνη

μπροστινή μπαλιά προς τον Άλεξιτς.

Η Παναχαϊκή δε δημιούργησε άλλη

σοβαρή στιγμή, μέχρι την ανάπαυλα,

πέραν μιας καλής πάσας προς το

Σταμόπουλο, που σε καλή θέση

όμως δεν μπόρεσε να κάνει το κον-

τρόλ και χάθηκε η ευκαιρία. 

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι

ήταν εκείνοι που έφτασαν πρώτοι σε

μικροευκαιρίες σε δύο περιπτώσεις

με ισάριθμες κεφαλιές των Τσελεπίδη

και Μωραϊτη, για να έχει την πρώτη

ουσιαστική στιγμή στην επανάληψη ο

Καραϊσκάκης, στο 57ο λεπτό, με τον

Άλεξιτς έπειτα από ωραία ανάπτυξη

να παίρνει την κεφαλιά μέσα από την

περιοχή, όμως το Σούλη να μπλοκά-

ρει και πάλι σταθερά στη γωνιά του.

Ο Τσελεπίδης στο επόμενο δεκάλε-

πτο, είχε ακόμα δύο κεφαλιές που

δεν απείλησαν σημαντικά την εστία

του Στεφανάκου, για να φτάσουμε

στο 79ο λεπτό για να ξαναέχουμε

φάση άξια αναφοράς, με τον Πολίμο

να παίρνει μια κεφαλιά που δεν ανη-

σύχησε ιδιαίτερα τον γκολκίπερ του

Καραϊσκάκη. Το τελευταίο δεκάλεπτο

επιφύλασσε όλη τη δράση του παι-

χνιδιού, καθώς στο 83ο λεπτό, χά-

θηκε η τεράστια ευκαιρία για τον

Καραϊσκάκη για ένα μεγάλο "διπλό",

όταν ο Σούλης έπειτα από λάθος εκτί-

μηση υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον

Άλεξιτς, το οποίο ανέλαβε να εκτελέ-

σει ο Ψιάνος, με τον γκολκίπερ της

Παναχαϊκής όμως να εξιλεώνεται,

καθώς με σπουδαία διπλή επέμ-

βαση, αφού ούτε ο Άλεξιτς που πήρε

το ριμπάουντ κατάφερε από κοντά να

βρει δίχτυα, κράτησε σε καθοριστικό

χρονικά σημείο, το "μηδέν" για την

εστία του. Στο 88ο λεπτό μάλιστα, οι

γηπεδούχοι λίγο έλειψε να μπουν

μπροστά στο σκορ, όταν ο Κυνηγό-

πουλος σούταρε δυνατά, όμως ο Στε-

φανάκος στη γωνία του με δύσκολη

επέμβαση, είπε "όχι" στον επιθετικό

των Αχαιών. Στις καθυστερήσεις, η

Παναχαϊκή είχε νέες πολύ καλές στιγ-

μές να σκοράρει, όμως τόσο η εκτέ-

λεση φάουλ του Μαυρία στο 92ο

λεπτό, από καλή θέση, όσο και

ωραίο γυριστό σουτ του Μωραϊτη

μέσα από την περιοχή έφυγαν λίγο

άουτ, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το

τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Γκά-

μαρη.

Γκολ : -

Κίτρινες: Φουρλάνος / Άλεξιτς, Ματ-

θαίου, Στεφανάκος

Διαιτητής : Γκάμαρης (Αθηνών)  Βοη-

θοί : Παγούρας (Βοιωτίας) - Νικολάου

(Αθηνών)  4ος : Κατοίκος (Αθηνών)

Παναχαϊκή (Οφρυδόπουλος): Σού-

λης, Πολίμος, Σταμόπουλος, Σωτη-

ράκος (46' Πλέγας), Μαυριάς,

Φουρλάνος (80' Μπαστακός), Ελευ-

θεριάδης (70' Κυνηγόπουλος), Κολ,

Λουμπερδέας, Μωραΐτης, Τσελεπί-

δης

Καραϊσκάκης (Παπαματθαιάκης) :

Στεφανάκος, Παπανίκου, Καψάλης,

Καπίας, Χρούσιελ, Παντίδος, Μασού-

ρας, Χούσος, Άλεξιτς, Ψιάνος, Κάκκο

(77' Ματθαίου

(Διαδίκτυο)

Σελ. 4 Φωτεινό
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Σελ. 5 Φωτεινό

Δ ο ν  Κ ι χ ώ τ η ς

Δον Κιχώτης αυτή τη φορά

θα γίνει ο Χρήστος Γ. Κασσε-

λούρης, « ο γιατρός», αφού

υποδύεται τον πρωταγωνι-

στή στη θεατρική παρά-

σταση που ετοιμάζει

πυρετωδώς η θεατρική

ομάδα της Μεγαλόπολης.
Η παράσταση θα ανεβεί μέσα στον Γε-

νάρη και θα παιχτεί πρώτα στη Μεγαλό-

πολη για 3 Σάββατα, έπειτα στην

Τρίπολη και την Καλαμάτα και το πιο πι-

θανό και στην Αθήνα.

Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική προ-

σπάθεια της θεατρικής αυτής ομάδας

που βρίσκεται στο 10ο  χρόνο λειτουρ-

γίας της και το έργο αυτό είναι το 11ο

που ανεβάζει.

Αρωγός της προσπάθειάς τους αυτής ο

δήμος Μεγαλόπολης που τους παραχω-

ρεί την αίθουσα για τις πρόβες και την

παράσταση και τους ενισχύει κάπως και

οικονομικά.

«Το έργο είναι για κάθε ηλικία από 5

μέχρι 85 χρονών» μας είπε ο Χρήστος.

«Τα μηνύματά του είναι φιλειρηνικά, αν-

τιρατσιστικά και ανθρωπιστικά. Γρά-

φτηκε το 1600 περίπου και διαβάστηκε

πιο πολύ μετά την Αγία Γραφή. Ο Δον Κι-

χώτης επαναστατεί κατά της εξουσίας

και προσπαθεί να σώσει τον κόσμο από

τους κακούς – χρηματών, ψευτών, κλευ-

τών – που ψάχνει να τους βρει στα ταξί-

δια του  να τους τιμωρήσει.»

Η παράσταση του έργου θα ανέβει στο

διαδίκτυο και θα μπορούμε να τη

βρούμε και στην ιστοσελίδα του Φωτει-

νού.

Παραθέτουμε πιο κάτω δυο λόγια για

τον συγγραφέα και μια σύντομη περί-

ληψη του έργου, από το διαδίκτυο:

Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες Σααβέ-

δρα (Don Miguel de Cervantes y Saave-

dra, 29 Σεπτεμβρίου 1547 – 22 Απριλίου

1616) ήταν Ισπανός λογοτέχνης, ποιητής

και θεατρικός συγγραφέας. Το έργο του

ανήκει χρονικά στη «χρυσή εποχή» (περ.

1492-1648) της Ισπανίας, κατά την οποία

παρατηρήθηκε μία εξαιρετική άνθιση

στις τέχνες, ενώ ο ίδιος αποτελεί έναν

από τους μείζονες λογοτέχνες παγκο-

σμίως. Το διασημότερο μυθιστόρημά

του, ο Δον Κιχώτης, συγκαταλέγεται στα

κλασικά έργα της παγκόσμιας λογοτε-

χνίας, μεταφρασμένο σε περισσότερες

από εξήντα γλώσσες και έχοντας υπο-

βληθεί σε συστηματική ανάλυση και κρι-

τικό σχολιασμό από το 18ο αιώνα.

Περίληψη του «Δον Κιχώτη»
H μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να τα-

ξιδέψει και να γνωρίσει... Να μάθει τον

κόσμο... Να αντιμετωπίσει Ανεμόμυλους.

Να βρει την αλήθεια του, την αλήθεια

του καθενός. Το πιο πολυδιαβασμένο μυ-

θιστόρημα όλων των εποχών διασκευα-

σμένο από τον Δημήτρη Αδάμη σε

θεατρικό έργο, γεμάτο από τους ήρωες

του υπέροχου αυτού κειμένου. Η ιστορία

μας εκτυλίσσεται στην Ισπανία. Ένας ευ-

γενής που ζει εκεί με την ανιψιά του, και

τους λίγους, αλλά καλούς του υπηρέτες,

διαβάζει πολλά βιβλία, αλλά ένα από

αυτά του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.

Είναι το βιβλίο του Μιγκέλ ντε Θερβάν-

τες «Δον Κιχώτης». Αμέσως, χωρίς δεύ-

τερη σκέψη, πείθει τον εαυτό του ότι

είναι ο Δον Κιχώτης. Αυτό τον οδηγεί να

αναζητήσει τα ίχνη του ήρωά του στο

δικό του ταξίδι. Ο Δον Κιχώτης πιστεύον-

τας πως είναι ταγμένος για να πολεμήσει

το κακό ξεκινά κάτω από τους ιερούς όρ-

κους της Ιπποσύνης ένα ταξίδι του νου,

ένα ταξίδι στις σκιές, ένα ταξίδι έξω από

την πραγματικότητα. Συντροφοί του ο

Σάντσο Πάντσα, ο πιστός του υπηρέτης,

ο Ροσινάντης το άλογό του, η αγαπημένη

του Δουλτσινέα αλλά και ένα πλήθος

άλλων που βρίσκονται στο δρόμο του

άθελά τους και παίρνουν τη μορφή που

ο ίδιος τους δίνει. Εχθροί του οι Γίγαντες-

Ανεμόμυλοι αλλά και όσοι προκαλούν

την αδικία. 

αφ
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« δ ι ά σ τ α σ η »

Είναι το όνομα του  Γενικού

Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευ-

σης του Θόδωρου Πανέτα του

Ηλία που εκπαιδεύει όλους τους

μαθητές, από το Γυμνάσιο ως και

τις Πανελλήνιες,  στο κέντρο ακρι-

βώς της Κέρκυρας , ασταμάτητα

κοντά στα 30 χρόνια τώρα. Οι

πάρα πολλές επιτυχίες στα πανε-

πιστήμια και σε υψηλόβαθμες

σχολές ,το καθιέρωσαν σαν ένα

από τα καλύτερα φροντιστήρια

της Κέρκυρας.Η επιχείρηση  δια-

θέτει κέντρο εκμάθησης υπολογι-

στών, απασχολεί προσωπικό -

γύρω στους δέκα- και οι μαθητές

πολλοί. Εκτός του ονόματος του

Φροντιστηρίου – διάσταση – οι

Φωτεινιώτες να θυ-

μούνται και τη θέση

του στην πλατεία

Σαρρόκο, οδός Ι.

Θεοτόκη, στο κέν-

τρο ακριβώς της

πόλης της Κέρκυ-

ρας.«Αγαπάω τη

δουλειά μου» εκ-

μυστηρεύτηκε ο κα-

θηγητής. «Της δίνω πολλά αλλά

και μου δίνει πολλά και κυρίως τη

ζωντάνια που αντλώ από τα παι-

διά ». 

Ο Θόδωρος   γεννήθηκε το 1963

στο Φωτεινό της Αρτας. Γονείς του

ο μάστορας του Φωτεινού Ηλίας

Πανέτας  και η Μαρία Κασσε-

λούρη του Κων/νου. Αδέρφια του

ο Δημήτρης, τεχνολόγος τροφί-

μων και χρόνια εργαζόμενος στη

μεγάλη βιομηχανία της Ηπείρου

ΒΙΚΗ και η μηχανικός στην Αρτα

Αικατερίνη.

Βασικές σπουδές κάνει ο Θόδω-

ρος  στο Φωτεινό και την Αρτα. Το

1986 αποφοιτά από το «Φυ-

σικό» τμήμα του Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και

περνά 16μηνη  στρατιωτική

εκπ/ση, λόγω τέκνου, στα Τεθω-

ρακισμένα όπλα της Αυλώνας, της

Ρόδου και των Ιωαννίνων. 

Εργάζεται για 10 χρόνια σαν καθη-

γητής στη Σχολή Τουριστικών

Επαγγελμάτων της Κέρκυρας, ενώ

παράλληλα ανοίγει με συνεργά-

τες το Φροντιστήριο.

Με την κερκυραία νηπιαγωγό

Τζένη Μαρίτσα, δ/τρια σήμερα

του 1ου παιδικού σταθμού Κερκύ-

ρας,  κάνει τη δική του οικογένεια.

Τη μεγάλη του κόρη Αικατερίνη

που  πρόσφατα πάντρεψε , από-

φοιτη της χρηματοοικονομικής

και λογιστικής του ΠΑΜΑΚ Θεσ-

σαλονίκης που  εργάζεται στην

Εθνική Τράπεζα Κερκύρας  και τη

γιατρό του Μαρία από την Ιατρική

σχολή Κρήτης  που έκανε τη μισή

ειδικότητα της παθολογίας στο

Ρέθυμνο,δούλεψε 1,5 χρόνο στην

Αγγλία και ετοιμάζεται για την

άλλη μισή ειδικότητά της  στο Ατ-

τικό Αθηνών.

Δυο διετίες ο Θόδωρος  διετέλεσε

Αντιπρόεδρος στον Σύλλογο

Φροντιστών Κερκύρας. 

Κερκυραίος 35 χρόνια  έχει  την

Κέρκυρα σαν δεύτερη πατρίδα

του. Αγαπάει πολύ όμως και το

Φωτεινό «τη μήτρα», όπως είπε

χαρακτηριστικά. Οταν ζούσαν οι

γεννήτορες κάθε 1,5 μήνα ήταν

εκεί. Τώρα 2-3 φορές το χρόνο

είναι στο Φωτεινό που έχει και το

δικό του σπίτι. Γιατί είναι τώρα

διαφορετικές και οι εργασιακές

και οικογενειακές υποχρεώσεις

του.Τον προβληματίζει ιδιαίτερα

τον Θόδωρο ο λίγος κόσμος σή-

μερα του Φωτεινού και βλέπει τη

μεγαλύτερη συσπείρωση των Φω-

τεινιωτών,  σαν λύση για τo ξανα-

ζωντάνεμα του χωριού, με

μοχλούς δημιουργίας τους φορείς

που διαθέτει.

α.φ
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Ν ί κ η  Λ ά μ η

Ένα… Φωτεινό αστέρι!

Το χωριό μας είναι περήφανο γι’ αυτήν

τη νέα κοπέλα, η οποία όπου σταθεί κι

όπουβρεθεί   δεν  ξεχνά  το χωριό της. Η

Νίκη  είναι  κόρη   της  Ευαγγελίας   του

ΚώτσουΤριαντάφυλλου   και   αν   και

από   τη   μεριά   του   πατέρα   της   (Κώ-

στας   Λάμης)   είναι Αθηναία, στην ψυχή

της είναι Φωτεινιώτισσα. Η Νίκη σχεδόν

μεγάλωσε στο Φωτεινό δίπλα στη γιαγιά

της την Ελευθερία Πανέτα,την οποία

αγαπούσε και συνεχίζει να αγαπά υπερ-

βολικά, αν και δεν είναι πια μαζίμας. Αν

και  ζούσε  μόνιμα στην  Αθήνα,  η Νίκη

βρισκόταν  στο Φωτεινό σε  κάθεγιορτή,

το καλοκαίρι και όποτε ήταν δυνατό, με

ή χωρίς τους γονείς της.Όμως,   και

τώρα   που   μεγάλωσε   δεν   ξεχνά   το

Φωτεινό.   Όποτε   βρεθεί   σε   πάνελ τη-

λεόρασης, ή όταν δίνει συνεντεύξεις σε

περιοδικά, όταν της δοθεί η ευκαιρία μι-

λάει για το Φωτεινό. 

Η Νίκη είναι ηθοποιός και  παίζει εδώ και

9 χρόνια τακτικά  στο θέατρο και στην τη-

λεόραση, ενώ έχει παίξει και στον κινη-

ματογράφο στην ελληνικήταινία του

2018 Μαζί τα φάγαμε. Η   Νίκη   δεν

ήθελε   πάντα   να   γίνει   ηθοποιός.   Η

αγάπη   της   για   το   θέατρο καλλιεργή-

θηκε   σταδιακά.   Η   μαμά   της   φρόντιζε

να   πηγαίνουν   τακτικά   σε παραστάσεις

αρχαίας  τραγωδίας,  κωμωδίας  ή και

άλλων  σύγχρονων έργων.  Έτσι,σιγά

σιγά, άρχισε να φαντάζεται τον

εαυτό της να είναι μέρος των

παραστάσεων και άρχισε να

αγαπά το θέατρο, αλλά και την

ηθοποιία.

Οι   δυσκολίες   του   επαγγέλ-

ματος   του   ηθοποιού   είναι

προφανείς.   Υπάρχει   αρκετά

περιορισμένη επαγγελματική

απορρόφηση και μεγάλος αν-

ταγωνισμός. Μία από τις πλη-

γές του κλάδου βέβαια, είναι η

απουσία της άδειας ασκήσεως

επαγγέλματος για τους   ηθο-

ποιούς.   Αυτό   πρακτικά   ση-

μαίνει   ότι   ο   οποιοσδήποτε,

χωρίς   αντίστοιχε ςσπουδές,

μπορεί   να   παίξει   στην   τη-

λεόραση,   το   θέατρο   και

τον   κινηματογράφο,στερών-

τας έτσι θέσεις εργασίας από

επαγγελματίες που έχουν

επενδύσει σε αυτό τοεπάγ-

γελμα και η ηθοποιία είναι η

ζωή τους.

Παρά   τις   μεγάλες   δυσκολίες,

ωστόσο,   η   Νίκη   πήρε   την   απόφαση

και,   μετά   την αποφοίτησή της από το

Λύκειο, γράφτηκε χωρίς δεύτερη

σκέψη σε δραματική σχολή.Πριν,

αλλά  και παράλληλα  με τις

σπουδές  της δούλευε  όπου μπο-

ρούσε,  ώστε  να επιβαρύνει   όσο

το   δυνατόν  λιγότερο  τους  γονείς

της  και   να   έχει   και   μία  μερική

αυτονομία. 

Φοίτησε   στη   Δραματική

Σχολή   «Ίασμος»,   όπου   είχε   δα-

σκάλους,   μεταξύ   άλλων,σπου-

δαίους ηθοποιούς, όπως ο Δάνης

Κατρανίδης, η Μίρκα Παπακων-

σταντίνου, η Πέμη Ζούνη κ.α.

Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις

σπουδές της, μπήκε αμέσως στην

αγορά εργασίας, καθώς ήδη ξεχώ-

ρισε με το ταλέντο της.

Η πρώτη της δουλειά ήταν στη θε-

ατρική παράσταση «Ζωή σ’ ελό-

γου μας», όπου έπαιξε   δίπλα   σε

μεγάλα   ονόματα   όπως   ο   Γιάν-

νης   Ζουγανέλης   και   η   Άννα-

Παναγιωτοπούλου.   

Στο   θέατρο,   έκτοτε,   δεν   έμεινε   ποτέ

χωρίς   δουλειά,   έχοντας παίξει σε  πολ-

λές εμβληματικές   παραστάσεις, οι

οποίες έμειναν  στη  σκηνή   πολλά χρό-

νια,   αφού   αγαπήθηκαν   από   το

κοινό.   Μεγάλες   επιτυχίες   αποτέλε-

σαν,   μεταξύ άλλων, οι παραστάσεις

«Συμπέθεροι από τα Τίρανα», «Άνδρες

Έτοιμοι για Όλα» και άλλες.

Παρουσία έντονη, όμως, έχει και στην τη-

λεόραση. Μεγάλη επιτυχία, η οποία την-

κατέστησε   και   ευρέως   γνωστή   στο

ελληνικό   κοινό   αποτέλεσε   η

σειρά«ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ»,  όπου  για  τρία

συνεχόμενα  έτη  υποδυόταν  τον  ξεκαρ-

διστικό ρόλο της «Σεσίλια», παίζοντας

επίσης δίπλα σε μεγάλα ονόματα (Παύ-

λος Χαϊκάλης,Κρατερός Κατσούλης, Μα-

ριάννα Τουμασάτου, Κώστας Κόκλας

κ.α.).

ΦΕΤΟΣ, για τη σεζόν 2018 – 2019 επέλεξε

να κάνει ένα διάλειμμα από το θέατρο,

παρά   τις   προτάσεις   για   διάφορες

παραστάσεις,   θέλοντας   να   συμμετά-

σχει   και   σε διάφορα   σεμινάρια   αλλά

και   μαθήματα   (ορθοφωνία,   φωνη-

τική),   αλλά   και   να διατηρήσει λίγο πε-

ρισσότερο χρόνο για την ίδια. Παρά τη

μικρή της παύση από το θέατρο, ωστόσο,

θα απολαύσουμε φέτος τη Νίκησε σε

έναν νέο ρόλο, στο καινούριο σίριαλ

«Ελεύθερη Σχέση» που θα προβάλλεται

από το κανάλι OPEN BEYOND (πρώην EP-

SILON).

Λάμης Βασίλης
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Τα Μέλη   (από 5 Ε) Παραπολιτ ιστικά 
(Από τον Α. Φελέκη)

1. Βίντεο από το πανη-

γύρι του Δεκαπενταύ-

γουστου στο Φωτεινό

μπορείτε να δείτε στο

You Tube ή στην ιστο-

σελίδα του Φωτεινού και στην ενότητα

Σύλλογος-Χορευτικό. Του χρόνου λέμε

να μπορέσουμε να το ανεβάσουμε αμέ-

σως την άλλη μέρα και να γίνει θεσμός,

φέρνοντας νοερά-έστω- τους Απαντα-

χού Φωτεινιώτες στο αγαπημένο τους

χωριό.

2. Ενημερώνω ότι για  κάθε πληροφο-

ρία που δεν είναι απόλυτα βέβαιη απο-

φεύγεται να αναφερθεί η πηγή της. 

3. Η καλοκαιρινή ‘κοιλιά΄στην εφημε-

ρίδα ελπίζω να μην ξαναγίνει.

4. Τώρα ξεκίνησε ο θεσμός εγγραφής

των μελών. Σε λίγο θα πληθύνουμε.

α/α Επώνυμο Πατρ. Όνομα Διαμονή
1. Πανέτας Ηλ. Θεόδωρος Κέρκυρα

2. Καρακώστας Δ. Χρήστος Ιωάννινα

3. Κασσελούρη Ι. Κων/να Αθήνα

4. Φελέκης Ν. Αλέξανδρος Άρτα

5. Μαλτέζου κ. Νάντια Αθήνα

6. Κασσελούρη Σπ. Σοφία Αθήνα

7. Πανέτας Ε. Λάμπρος Αθήνα

8. Τριανταφύλλου Ε. Ελευθερία Άρτα

9. Κασσελούρη Β. Δήμητρα Άρτα

10. Φελέκη Α. Αλεξάνδρα Παξοί

11. Κασσελούρη Αρετή Άρτα

12. Μαλτέζος Ν. Δημήτριος Άρτα

13. Σοκολάκη Χαρούλα Άρτα

14. Γραμματικός Α. Δημήτριος Παξοί

15. Κασσελούρης Γ. Χρήστος Μεγαλόπολη

16. Πανέτας Β. Αντώνιος Λάρισα

17. Οικονόμου Κ. Ηλίας Άρτα

18. Κασσελούρης Χ. Γεώργιος Φωτεινό

19. Μασούρα Απ. Ευσταθία Φωτεινό

20 Κασσελούρης Ε. Αλέξανδρος Αθήνα

21. Κολιούλη Βάσω Άρτα

Κυκλικος κόμβος στην Αγ. Ελε-

ούσα στις Εργατικές Κατοικίες

Σε ουσιαστικές παρεμβάσεις

βελτίωσης της οδικής ασφά-

λειας, προχωρά η Περιφέρεια

Ηπείρου, με την κατασκευή κυ-

κλικών κόμβων σε σημεία του

Εθνικού και Οδικού δικτύου που

παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση

ο χ η μ ά -

των και

υ π ά ρ -

χουν αυ-

ξημένοι

κίνδυνοι

α τ υ χ η -

μάτων.

Σ τ η ν

π ρ ό -

σ φ α τ η

σ υ ν ε -

δ ρ ί α σ η

της Οικο-

νομικής

Επιτροπής της Περιφέρειας

Ηπείρου, εντάχθηκε στο σχετικό

πρόγραμμα η κατασκευή κυκλι-

κού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννί-

νων- Άρτας, στο ύψος Αγ.

Ελεούσας- Εργατικών κατοι-

κιών, προϋπολογισμού 269.000

ευρώ.

Επίσης εγκρίθηκαν και οι εντά-

ξεις και των παρακάτω έργων:

• Αποκατάσταση – συντήρηση

επαρχιακού πεδινού δικτύου

Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού

100.000 ευρώ

• Αποκατάσταση - συντήρηση

επαρχιακού ορεινού δικτύου

Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού

58.000 ευρώ

• Μεταφορά νερού από τον

Άραχθο προς τον αύλακα άρ-

δευσης περιοχής Περάνθης-

Λουτρότοπου – Κομμένου, προ-

ϋπολογισμού 100.000 ευρώ

(Από την ιστοσελίδα της ΠΕ)
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