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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

Σ τ ο υ ς  Ν έ ο υ ς

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

Νέα αρχή για τον Σύλλογο

των Απανταχού Φωτεινιω-

τών αυτά τα Χριστούγεννα.

Γίνεται προσπάθεια να πε-

ράσει ο Σύλλογος στα χέρια

των Νέων, όπως από καιρό

συζητιέται. 

Στη γενικότερη κρίση των

πολιτιστικών του Φωτεινού,

και όχι μόνο,

αυτό φαίνεται

σαν ακτίδα

φωτός.

Την ημέρα των

Χριστουγέννων,

στις 11
η ώρα, στο σχο-

λείο θα γίνει η ετήσια Συνέ-

λευση του Συλλόγου,  που

θα είναι εκλογοαπολογι-

στική, αφού έκλεισε διετία

το νυν Διοικητικό Συμβού-

λιο.

Φαίνεται ότι υπάρχει θέ-

ληση να μείνει ζωντανός

αυτός ο φορέας που πρό-

σφερε πολλά στο παρελθόν

και μπορεί να προσφέρει

περισσότερα στο μέλλον.

Ένα ισχυρό Δ/Σ πλαισιω-

μένο από αποφασισμένα

μέλη, έχοντας σαν βάση τη

διαφάνεια που κατακτή-

σαμε με πολύ κόπο, θα βοη-

θήσει στην ενότητα των

πολιτιστικών δυνάμεων,

που σαν μια γροθιά θα χτυ-

πήσει την πολιτιστική τελμά-

τωση στο Φωτεινό.

Όλοι, λοιπόν, νέοι και μεγά-

λοι αυτά τα Χριστούγεννα

στη Συνέλευση.

α.φ

Οι  εκλογές τα Χριστούγεννα
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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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Σελ. 3 Φωτεινό

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή

ε ν ί σ χ υ σ η

Κύριε Υπουργέ

Με την παρούσα επιστολή, σας

κάνουμε γνωστό ότι η παρατετα-

μένη ανομβρία και η γενικότερη

λειψυδρία που παρατηρήθηκε

φέτος,  όπως και πέρυσι,  κατά τη

διάρκεια του καλοκαιριού και εξα-

κολουθεί να υφίσταται ακόμα και

τώρα τέλη του μηνός  Οκτωβρίου,

έχει ως συνέπεια τη σημαντική

απώλεια παραγωγής στις καλλιέρ-

γειες του Δήμου μας. Στις ελαι-

οκαλλιέργειες έχει παρατηρηθεί

κατά την άνοιξη σημαντική ανθό-

πτωση καθώς και σημαντική απώ-

λεια παραγωγής λόγω της

αρνητικής επίδρασης της ανομ-

βρίας στην καρπόδεση. Επιπλέον

η αρνητική επίδραση της ανομ-

βρίας είναι εμφανής και στους

ελαιόκαρπους οι οποίοι κοινώς

«σταφί-

διασαν»,

η ποι-

ό τ η τ ά

τους κα-

θίσταται

μη εμπο-

ρεύσιμη,

η παρα-

γ ω γ ή

ελαιολά-

δου ελά-

χιστη και

η καρπόπτωση σημαντικά αυξη-

μένη. Επίσης σημαντική απώλεια

παραγωγής παρατηρείται στις το-

πικές εσπεριδοκαλλιέργειες . Οι

κατά κύριο επάγγελμα συνδημό-

τες μας, που αποτελούν τον κύριο

πληθυσμό του δήμου μας, έχουν

μεγάλη απώλεια εισοδήματος. 

Είναι ολοφάνερο ότι η ανομβρία

αποτελεί συχνό φαινόμενο τα τε-

λευταία έτη και αποδεικνύει την

μεγάλη αναγκαιότητα της κατα-

σκευής του φράγματος Κομποτίου

που αποτελεί λύση για την άρ-

δευση του ημιορεινού όγκου του

Δήμου μας από Κομπότι, Φωτεινό,

Μεγάρχη, Πέτα και Βλαχέρνα. Ζη-

τούμε την κατάργηση του κατώτα-

του ορίου ζημιάς του 30% από τον

κανονισμό ασφάλισης φυτικής πα-

ραγωγής του ΕΛΓΑ -157502 Από-

φαση (ΦΕΚ 1668/Β/27-07-2011)

καθώς και την ένταξη της ανομ-

βρίας στο είδος ζημιών που καλύ-

πτονται ασφαλιστικά από τον

ΕΛΓΑ με στόχο την άμεση αποζη-

μίωση των παραγωγών.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας

στα μεγάλα προβλήματα που αν-

τιμετωπίζουν όλες οι κοινωνικές

ομάδες, ιδιαίτερα τα τελευταία

χρόνια, που η ανθρωπιστική κρίση

βαραίνει τους  ώμους κάθε οικογέ-

νειας, παρακαλούμε για την

άμεση οικονομική ενίσχυση  των

αγροτών του Δήμου μας. 

Με εκτίμηση ο Δήμαρχος Ευστά-

θιος Γιαννούλης.

(Από Δελτίο Τύπου του

Δήμου)
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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 Volos NFC 1 1 0 0 7:0 3

16. Καραϊσκάκης 1 0 0 1 0:7 0

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

1/13 Μακεδονικός Φούφας 5 3 2 0 10:5 11

12. Φλωριάδα 4 0 1 3 0:8 1

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

1/16Σκουφάς Κομποτίου 6 6 0 0 28:1 18

2 Aναγέννηση Άρτας 6 6 0 0 28:4 18

14. Φιλέλληνες Πέτα 6 0 6 0 1:26 0

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

1/11 Αχιλλέας Νεοχωρίου 4 3 0 1 15:1 10

4. ΠΑΣ  Κομμένου 4 2 2 0 5:4 6

5. Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής 3 2 1 0 6:4 6

8. Ακράτητος Ακροποταμιάς 3 1 2 0 1:7 3

Σελ. 4 Φωτεινό
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Εθνικός Φιλιππιάδας!
Επανεκκίνηση και νέες δυνάμεις θέλει ο

Μετά από μια περίπου

δεκαετία στη Γ’ Εθνική,

υποβιβάστηκε φέτος ο

ιστορικός Εθνικός Φιλιπ-

πιάδας, παρά την προ-

σπάθεια που έκανε στον

β’ γύρο για να σώσει την

παρτίδα. Θα λέγαμε, ότι η

κατηγορία αυτή θα είναι

φτωχότερη χωρίς τον

Εθνικό.

Χωρίς υπερβολές, η ομάδα της Φι-

λιππιάδας είχε λαμπρά και συνεχό-

μενη παρουσία σε εποχές που η Γ’

Εθνική ήταν επαγγελματική και ασφα-

λώς ήταν πολύ πιο δύσκολο πρωτά-

θλημα σε σχέση με αυτό που γίνεται

τώρα που οι ομάδες είναι ερασιτεχνι-

κές, χωρίς ιδιαίτερες υποχρεώσεις. Ο

Εθνικός τίμησε επί πολλά χρόνια, όχι

μόνο τη Φιλιππιάδα, αλλά και το νομό

Πρέβεζας. Υπήρξαν εποχές, που στις

επαγγελματικές κατηγορίες, μετά τον

ΠΑΣ Γιάννινα το πιο βαρύ όνομα ήταν

ο Εθνικός Φιλιππιάδας. Στη δεκαετία

2008-2018 έλειψε μόνο 2 χρόνια από

τη Γ’ Εθνική, όταν είχε υποβιβαστεί

στη Δ’ Εθνική, αλλά επέστρεψε δυνα-

τός με εισιτήριο «αλερετούρ».

Όμως στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η

φυσιολογική φθορά. Κάποιοι άνθρω-

ποι που στήριζαν τον Εθνικό αποτρα-

βήχτηκαν για διάφορους λόγους,

ενδεχομένως να έγιναν λάθη, με συ-

νέπεια τον φετινό υποβιβασμό. Το τι

έφταιξε και δεν είχε η ομάδα την ανά-

λογη πορεία, θα το βρουν εντός των

τειχών. Το βέβαιο είναι ότι αν υπάρξει

συσπείρωση δυνάμεων και γίνει επα-

νεκκίνηση με σωστό προσανατολι-

σμό, ο Εθνικός μπορεί να γίνει και

πάλι το καμάρι της Φιλιππιάδας. Μι-

λάμε για μια περιοχή που έχει παρά-

δοση στο ποδόσφαιρο, έβγαλε

σημαντικούς παίκτες με σημαντική

παρουσία στην Α’ Εθνική (Λάππας,

Κώνστας, Ρίζος, Μπαλάφας Δημή-

τρης, Μπαλάφας Σωτήρης, Νίκος Πα-

λιάτσος) και μπορεί να αποτελέσει

δεξαμενή ταλέντων για τον Εθνικό.

Αρκεί να γίνει σωστά η επανεκκίνηση

και να υπάρξει συσπείρωση δυνά-

μεων. Βέβαια στις μικρές κοινωνίες,

πολλές φορές μπαίνουν μπροστά και

οι προσωπικοί εγωισμοί και ένας

υποβιβασμός μπορεί να προκαλέσει

τραύματα και διαμάχες. Αυτό θα είναι

ότι χειρότερο, αν συμβεί, για την δη-

μοφιλή ομάδα της Ηπείρου. Αν ξεπε-

ραστούν οι αντιθέσεις και γίνει μια νέα

προσπάθεια που θα ενώσει τις δυνά-

μεις, ο Εθνικός πολύ σύντομα θα επι-

στρέψει στη Γ’ Εθνική. «Η Φιλιππιάδα

δεν είναι τυχαία περιοχή, έχει δυνα-

μική, έχει ταλέντα, ο κόσμος αγαπά το

ποδόσφαιρο, υπάρχει η εμπειρία και

ο Εθνικός σύντομα μπορεί να ξαναγυ-

ρίσει στη Γ’ Εθνική» τόνισε σε δηλώ-

σεις του ο προπονητής Νίκος

Λάππας.

Που θα πάει το καράβι θα φανεί στη

συνέχεια. Η ομάδα από τον περα-

σμένο Νοέμβριο άλλαξε διοίκηση,

καθώς είχε παραιτηθεί ο επί σειρά

ετών πρόεδρος Θανάσης Λιόντος.

Μετά το Πάσχα η διοίκηση του Βαγ-

γέλη Γιολδάση θα δώσει το στίγμα της

επόμενης ημέρας, είτε να συνεχίσει η

ίδια, είτε να κάνει γενική συνέλευση

και να θέσει το θέμα για τις κινήσεις

της επόμενης ημέρας.

Ας δούμε και την ταυτότητα του Εθνι-

κού.

ΕΔΡΑ: Ο Εθνικός αγωνίζεται στο δη-

μοτικό αθλητικό κέντρο Φιλιππιάδας,

που διαθέτει εξέδρα με σκέπαστρο

και χόρτο. Η Φιλιππιάδα είναι η δεύ-

τερη μεγαλύτερη πόλη του νομού

Πρέβεζας, ενώ είναι πολύ κοντά και

στην Άρτα. Με την τελευταία απο-

γραφή βρέθηκε να έχει πληθυσμό

4.619 κατοίκους. Είναι έδρα του

Δήμου Ζηρού.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο Εθνικός ιδρύθηκε το

1935 με πρώτο πρόεδρο τον εκπαι-

δευτικό Νικόλαο Κούτιμο. Η μεγαλύ-

τερη διάκριση της ιστορίας του ήταν η

άνοδος στη Γ’ Εθνική για πρώτη φορά

με πρόεδρο τον Βασίλειο Τσιώλη και

προπονητή τον Νίκο Λάππα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά την παραίτηση

του Θανάση Λιόντου τα ηνία στη διοί-

κηση ανέλαβε ο επιχειρηματίας Βαγ-

γέλης Γιολδάσης.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Στον πάγκο ήταν ο

Νίκος Λάππας, που είχε οδηγήσει πα-

λιότερα τον Εθνικό για πρώτη φορά

στη Γ’ Εθνική, την αγωνιστική σεζόν

2007-08, με πρόεδρο τον Βασίλη

Τσώλη. Η παρουσία του στην τεχνική

ηγεσία, έχει ταυτιστεί με τις καλές ημέ-

ρες του Εθνικού. Ως προπονητής

δούλεψε σε επίπεδο Γ’ Εθνικής στην

Αναγέννηση Άρτας, στον ΠΑΣ Πρέ-

βεζα. Ως ποδοσφαιριστής έκανε με-

γάλη καριέρα στον ΠΑΣ Γιάννινα,

πάνω από 10 χρόνια και είναι στην

πεντάδα των πρώτων παικτών σε

συμμετοχές όλων των εποχών.

(Από το Liga sport)

Σελ. 5 Φωτεινό
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Σελ. 6 Φωτεινό

Γ ια τ ις  εκλογές  του Μαΐου στο Φωτεινό

Θ ο λ ό  Τ ο π ί ο

Πολύ θολό είναι αυτή τη στιγμή το

εκλογικό τοπίο για τον Μάιο του 2019

στο Φωτεινό. Ακόμα γίνονται ζημώσεις

σε επίπεδο Δημάρχων και σε επίπεδο

τοπικών αρχόντων.

Με βάση τις πληροφορίες μας στο

πρώτο επί-

πεδο σί-

γουρα θα

είναι υποψή-

φιος δήμαρ-

χος ο πρώην

Αντιδήμαρ-

χος Νεοχω-

ρίου κ.

Κ ο σ μ ά ς

Βούλγαρης.

Πολύ πιθανό

ο νυν δήμαρ-

χος κ. Γιαν-

νούλης να

αντικαταστα-

θεί στην ηγε-

σία από την

κ. Ροζίνα Βα-

βέτση. Το πιθανότερο το ΚΚΕ να έχει

στο δήμο ηγέτη ξανά τον κ. Κων/νο Κι-

κιώνη.

Στο δεύτερο επίπεδο σίγουρα κατέρ-

χεται στο στίβο ο Νικόλαος Βασιλείου

Πανέτας, πρώην υποψήφιος σύμβου-

λος στον Νικόλαο Σκουφά και παλιό-

τερα υποψήφιος σύμβουλος

Κοινότητας Φωτεινού, με δήμαρχο τον

κ.  Βούλγαρη. Ο νυν πρόεδρος κ.

Χάρης Μαλτέζος εξαρτά την υποψη-

φιότητά του από την απόφαση του κ.

Γιαννούλη. Εάν αυτός θα κατέβει για

δήμαρχος θα κατέβει κι εκείνος για

πρόεδρος.

Τα προβλήματα του Φωτεινού είναι

πολλά και ζητούν λύση. Θέλουν αν-

θρώπους ικανούς να συνεργάζονται με

τους κατοίκους για να προωθούνται.

Το νερό, που λείπει το καλοκαίρι, ο

δρόμος για την Άρτα που θέλει καθά-

ρισμα, διαπλάτυνση και τεχνικά έργα,

οι αγροτικοί δρόμοι που θέλουν συν-

τήρηση, τα πολιτιστικά και το Μουσείο

που έμειναν πίσω,  κραυγάζουν να κα-

ταπιαστεί κάποιος μ΄αυτά. 

αφ

2014

Η πρώτη Αγάπη
- Για θυμήσου γέρο, 

πούσουνα παιδί,

π’όλο τριγυρνούσες, 

πάντα με μια μικρή.

Τώρα γέρασες  

και δε μπορείς

ούτε να καθίσεις, 

ούτε να κοιμηθείς.

- Μου θυμίζεις τα παλιά, 

μου ραγίζεις την καρδιά.

Η πρώτη μου αγάπη 

δεν ξεχνιέται πια. 

Ξανά στο σχολείο
Πέρασε το καλοκαίρι

Με όρεξη καινούρια πια 

Ξαναπάμε στο σχολειό μας

Με χαρούμενη καρδιά.

Ξαναβλέπει ο ένας τον

άλλον

Κι έχει τόσα για να πει

Και γεμίζει με τραγούδια

Και φωνές η έρμ’ αυλή.
(Έλλη Μπαλαούρα – Λαμπρινή Σιάκα)
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