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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

Ε κ λ ο γ έ ς

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

Εκλογές έχουμε στον Σύλλογο

αυτά τα Χριστούγεννα. Θα βγει

καινούριο Δ.Σ και όλοι οι εγγε-

γραμμένοι μπορούν να υποβά-

λουν αίτηση υποψηφιότητας να

μπουν σ’ αυτό.

Πετυχημένη ήταν η διετία που πέ-

ρασε. Το μισό πολιτιστικό Φω-

τεινό αντιπροσωπεύ-

τηκε άξια.

Συμμετείχαν στο Δ.Σ

αυτής της διετίας οι:

Αλέξανδρος Φελέκης,

Γιάννης Τριαντάφυλ-

λος, Νάντια Μαλτέ-

ζου, Γιώργος Βαρδής

και Λάμπρος Ε. Πανέ-

τας.

Οι δραστηριότητες

κυρίως που στήριξαν

είναι: η Αιμοδοσία, η

εφημερίδα, η ιστοσελίδα, το

τμήμα Νέων Φωτεινού, το χορευ-

τικό και ο γιατρός του Φωτεινού.

Όλες οι δραστηριότητες είναι

γνωστές στους Φωτεινιώτες. Όχι

τόσο γνωστή είναι η συνεργασία

του συλλόγου με τον Δήμο Ν.

Σκουφά στο να έρθει ο γιατρός

στο Φωτεινό. Πράγματι ο σύλλο-

γος πρωτοστάτησε στο θέμα αυτό

καθώς έβαλε το θέμα στη συνέ-

λευση των Φωτεινιωτών πριν 2

χρόνια και πίεσε τον Δήμο να ορ-

γανώσει τις υπηρεσίες και την Κα-

λεντίνη να στείλει γιατρό. Και το

Δ.Σ είναι εδώ να συνδράμει την

προσπάθεια αυτή.

Το νέο Δ.Σ θα είναι έκπληξη όπως

φαίνεται. Οι εργασίες του μπορεί

να συντονίζονται ηλεκτρονικά.

Κύριος στόχος του νέου Δ.Σ σύμ-

φωνα με πληροφορίες που έρ-

χονται θα είναι η αναβίωση των

Φωτεινιώτικων στις 16 Αυγού-

στου που το ζητάνε επίμονα

πολλά από τα μέλη του.

α.φ

Συνέλευση 2017
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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

Σ υ γ ν ώ μ η
Συγνώμη ζητάμε από τον χωριανό

μας  Δημήτριο Αντωνίου Σιάκα, διότι

στην αφιέρωση που κάναμε στο

φύλλο του Ιουλίου στον εκλειπόντα

πατέρα του,  παραλείψαμε να τον

αναφέρουμε σαν γιο του και τις κόρες

του Θεοδώρα και Αναστασία  σαν εγ-

γόνια του.

Γι’ αυτό ξαναδημοσιεύουμε το κεί-

μενο συμπληρωμένο.

Αντώνιος  Φ. Σιάκας

Ο πρώτος ψάλτης

Φωτεινού
Την Τετάρτη 18 Ιουλίου οι Φωτεινιώ-

τες ένιωσαν φτωχότεροι. Έμειναν λι-

γότεροι. Έχασαν τον πρώτο τους

Ψάλτη που κράτησε το ψαλτήρι στην

εκκλησιά τους επαγγελματικά πάνω

από 20 χρόνια, μέχρι που έφυγε για

δουλειά στην Αθήνα – το 1964 -  με

συνείδηση και μεγάλη επιτυχία και

αφιλοκερδώς πολύ περισσότερα, τον

Αντώνη Σιάκα.

Ψάλτης ο Αντώνης ξεκίνησε λίγο να

μαθαίνει  με τον Κώστα Μάλλιο και

ανδρώθηκε ψαλτικά στα χέρια του

αείμνηστου Παπαμάρκου. Αυτός του

έμαθε τα Βυζαντινά και δεν πήγε σε

σχολή.

Ο ζήλος του για την ασχολία αυτή δεν

λέγεται. Έψελνε συνέχεια όπου βρί-

σκονταν και όπου στέκονταν. Με το

ψαλτήρι κοιμόταν, με το ψαλτήρι ση-

κωνόταν. Στην οικοδομή που δού-

λευε στην  Αθήνα τον έβαζαν οι

συνάδελφοι να ψέλνει. Τα παιδιά του

του το ζητούσαν συνέχεια. Οι Φωτει-

νιώτες μαγεύονταν από τη γλυκιά

του, αηδονίσια φωνή και δεν

θα την ξεχάσουν ποτέ. Θα

έχουν πάντα στην ψυχή τους

τον πρώτο ψάλτη του χω-

ριού τους. Μέχρι τα τελευ-

ταία του, με σβησμένη τη

φωνή εψελνε το κύριε εκέ-

κραξα.

Η μεγάλη προσφορά του

στο Φωτεινό φαίνεται και

από το ότι φιλοξενήθηκε

πολλές φορές στην εφημε-

ρίδα του, τα Φωτεινοπολιτι-

στικά και από την τιμητική

που του έκανε ο Σύλλογος

Γυναικών Φωτεινού.

Ο Αντώνης Σιάκας γεννή-

θηκε στο Φωτεινό στις

8/5/2018. Πατέρας του ο Φί-

λιππας. Μάνα του η Πάτρα

Τσιούνη από Ανωπέτρα, του

Λάμπρου Τσιούνη και της

Ελένης Σαπρίκη από τις Σελλάδες.

Ήταν ο πρωτότοκος γιος. Ειδικότητά

του η επιμέλεια των χωραφιών, όρ-

γωμα και τσάπισμα, που την έκανε

με επιμέλεια, συνεργαζόμενος και τα

άλλα του αδέρφια, την Ελένη, τον

Βαγγέλη, τον Γιάννη, τον Κώστα και

τον Βασίλη.

Με την Θεοδώρα Τριαντφύλλου απο-

κτά τη δική του πολυμελή οικογένεια

με έξι

τέκνα:

τ ο ν

Χ ρ ύ -

σανθο, υπαλληλο ΟΤΕ, τον Σταύρο,

ιδιωτικό υπάλληλο, τον Βασίλη, στέ-

λεχος ΟΤΕ, τον Φίλιππα, δ.ντή

ΕΛΤΑ, την Ευτυχία, επιχειρηματία και

την Λίτσα, οικιακά και τον Δημήτριο,

ιδιωτικό υπάλληλο.

Τόσα στόματα πώς να τραφούν,

τόσα παιδιά πώς να μεγαλώσουν με

το αλέτρι,  σ΄έναν τόπο που βγήκε

από μια δύσκολη περίοδο. Ο Αντώ-

νης ψάχνει λύση. Σκέφτεται τη Γερ-

μανία αλλά δεν τα καταφέρνει.

Ξενιτεύεται στην Αθήνα όπου εργά-

ζεται στην οικοδομή, ανειδίκευτος.

Μεταφέρει από το χωριό και όλη την

οικογένεια. Εδώ ζει μέχρι το 1988

που συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ και

επανέρχεται στο Φωτεινό.

Είχε την ευτυχία να γνωρίσει και 12

εγγόνια και 3 δίγγονα: από τον Χρύ-

σανθο τον Αντώνη και τη Θεοδώρα

και 2 δίγγονα από τη Θεοδώρα, την

Ίριδα και την Αμαρυλλίδα. Από τον

Βασίλη την Μαρκέλα και την Καλ-

λιόπη. Από τον Φίλιππα τον Ηλία,

την Μαρία και τον Νεκτάριο. Από την

Ευτυχία την Ειρήνη,  από τη Λίτσα

τον Στέφανο και τη Σοφία και το δίγ-

γονο τη Χρύσα και από τον Δημή-

τρη τη Θεοδώρα και την

Αναστασία.

Δυο φορές κοινοτικός σύμβουλος

χρημάτισε στο Φωτεινό ο Αντώνης

Σιάκας.

Θα είναι στ’ αυτιά μας η μελωδική

του ψαλμωδία και η αγάπη του για το

Φωτεινό και τους Φωτεινιώτες.

α.φ
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Σελ. 4 Φωτεινό

Ο ι  “ Ν έ ο ι ”  α λ λ ά ζ ο υ ν  τ ο

Κ α λ ο κ α ί ρ ι
σ τ ο  Φ ω τ ε ι ν ό

Άλλο ένα καλοκαίρι πέρασε και

οι αναμνήσεις είναι πολλές.

Όπως κάθε χρόνο, έτσικαι

φέτος, το χωριό γέμισε με Φω-

τεινιώτες που ήρθαν στο

όμορφο χωριό μας απόόλη   την

Ελλάδα,   αλλά   και   το   εξωτε-

ρικό,   με   λαχτάρα   να   αντα-

μώσουν   τουςαγαπημένους

συγγενείς και φίλους. Φωτεινιώ-

τες όλων των ηλικιών, από

βρέφη μέχριυπερήλικες βρέθη-

καν στο χωριό μας  και το  γέμι-

σαν ζωή, φωνές,  χαρά, αλλά

καιελπίδα για το μέλλον. 

Επίσης, όπως κάθε χρόνο (εδώ

και 8 χρόνια), έτσι και φέτος το

Τμήμα Νέων τουΣυλλόγου   των

Απανταχού   Φωτεινιωτών

έδωσε   το   παρόν   με   τις   κα-

θιερωμένες αυγουστιάτικες εκ-

δηλώσεις. Φέτος, το

πρόγραμμα δεν είχε αλλαγές,

όμως είχε  το μεράκι των νέων

ανθρώπων που δούλεψαν για

την διοργάνωση και εκτέλεση

των εκδηλώσεων. 

Οι εκδηλώσεις που πραγμα-

τοποιήθηκαν είναι οι εξής:

10 Αυγούστου – Karaoke Night 

11 Αυγούστου – Αγώνας Δρό-

μου 1000 μέτρων

12 Αυγούστου – Αγώνας Ποδο-

σφαίρου Νέων (Κάτω των 18)

13 Αυγούστου – Θεατρική Πα-

ράσταση Black Out

14 Αυγούστου – Αγώνας Ποδο-

σφαίρου Παλαίμαχοι – Νέοι–

Πάρτι Νέων 

16 Αυγούστου – Τουρνουά

Tichu Karaoke      Night    – Βρα-

διά    Karaoke.  

Στις   10   Αυγούστου   έγινε

ένα   διασκεδαστικό   πάρτι,

όπου   όλοι   τραγουδήσαμε.

Ιδιαίτερα   απολαυστικό   ήταν

για   τις   παιδικές   ηλικίες   στις

οποίες   αναδείχθηκαν ταλέντα.

Υπήρχε   πλήρης   εξοπλισμός

(μικρόφωνο,   κονσόλα,   ενι-

σχυτής,   ηχεία,προβολή   των

στίχων   του   τραγουδιού   με

προτζέκτορα)   και   όλοι   νιώ-

σαμε   σανπραγματικοί τραγου-

διστές.

Αγώνας Δρόμου 1000 μέτρων

Την επόμενη, στις 7 το από-

γευμα, διεξάχθηκε ο αγώνας

δρόμου με 17 συμμετοχές. Δυ-

στυχώς,   φέτος,   δεν   καταφέ-

ραμε   να   εκτυπώσουμε

επαίνους   για   τουςσυμμετέ-

χοντες,   ενώ   δεν   έγινε   ούτε

και   η   καθιερωμένη   βρά-

βευση.   Ωστόσο,   θα μνημο-

νεύσουμε εδώ τόσο τους

συμμετέχοντες, όσο και τους νι-

κητές. Συμμετέχοντες: (με αλφα-

βητική σειρά): Αποστόλης

Κολώνιας, Απόστολος Μασού-

ρας, Βασίλειος Ηλίας Ορφανί-

δης, Βασίλης Τριαντάφυλλος,

Βίκτωρας Λάμπρος Σιάκας,

Ευάγγελος Πανέτας, Ιωάννα

Γάκη, Λάμπρος Κασσελούρης,

Λάμπρος Κεσίδης, Νικόλαος

Κασσελούρης, Παναγιώτης Κο-

ψαχείλης, Παντελής Κασσελού-

ρης, Πέτρος Μασούρας,

Φωτεινή Καραθάνου, Χρήστος

Κασσελούρης και  Χρυσόστο-

μος Κυρίτσης. 

Τις τρεις πρώτες θέσεις έλαβαν

οι:

Χρυσό:  Λάμπρος Κεσίδης (εγ-

γόνι του αείμνηστου Λάμπρου

Τριαντάφυλλου)

Αργυρό: Βασίλης

Τριαντάφυλλος (γιος του Μι-

χάλη Τριαντάφυλλου)

Χάλκινο: Πέτρος Μασούρας

(γιος του Γιώργου Μασούρα)

Συνέχεια στη σελ. 5
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Κ α λ ο κ α ί ρ ι τ ο υ 1 8

κ α ι ο ι Ν έ ο ι σ τ ο

Φ ω τ ε ι ν ό

(Από την 4η σελίδα)
Αγώνας Ποδοσφαίρου Νέων (Κάτω

των 18)

Οι εκδηλώσεις συνέχισαν με άλλο

ένα αθλητικό γεγονός, τον αγώνα

των νέων, στονοποίο έπαιξαν δύο

ομάδες των οκτώ ατόμων. Συμμετεί-

χαν όλα τα παιδιά που ήθελαννα παί-

ξουν. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, όλοι

έκαναν ζέσταμα και προετοιμασία με

τονΧρήστο   Φελέκη.   Προπονητές

ήταν   οι   Στέφανος   Αναγνωστό-

πουλος,   ΧρήστοςΚασσελούρης,

Δημήτρης   Πανέτας   και   Βασίλης

Τριαντάφυλλος.   Υπήρχε   ζωνταν

ήπεριγραφή του αγώνα από τον

Λάμπρο Κασσελούρη, την Ίριδα Μα-

σούρα και τονΒασίλη Λάμη,  η  οποία

ακουγόταν  σε  ολόκληρο το χωριό!

Στο  τέλος  του αγών αμοιράστηκαν

νερά στους ποδοσφαιριστές.

Θεατρική Παράσταση

Φέτος το έργο  που  ανέβασε η θεα-

τρική  ομάδα  του  χωριού μας  ήταν

μία  μαύρη,σπαρταριστή   κωμωδία

ονόματι  Blackout.   Το   φετινό   εγ-

χείρημα   αποδείχθηκε   το δυσκολό-

τερο   κάθε   χρονιάς,   διότι   πολύ

ηθοποιοί   έφτασαν   1   ή   2   μέρες

πριν   τηνπαράσταση   και   οι   πρό-

βες   ήταν   μηδαμινές.   Το   σημαντι-

κότερο   πλήγμα   για   το ανέβασμα

της παράστασης και όχι μόνο ήταν η

αργοπορη-

μένη έλευση

της ψυχής

τουτμήματος

νέων και ει-

δικά της πα-

ράστασης, του

Στέφανου

Αναγνωστό-

πουλου. Τε-

λικά,   τα

καταφέραμε!

Ο   κόσμος

έφυγε   ξεκαρ-

δισμένος   και

συζητά

ακόμη   την

επιτυχημένη

αυτή παράσταση. Η δουλειά για την

παράσταση ήταν πολλή και άλλα-

τόσα πολλά ήταν και τα έξοδα. Σκη-

νικά, φωτισμός και ήχος, καρέκλες

για το κοινό.Η παράσταση βιντεο-

σκοπήθηκε με την κάμερα του Τμή-

ματος Νέων και θα ανέβει στο

διαδίκτυο   σύντομα.   Παρά   τις

δυσκολίες   συνεχίζουμε   και   ανα-

νεώνουμε   τοραντεβού για τις 13 Αυ-

γούστου του 2019! 

Αγώνας Παλαίμαχοι – Νέοι 

Ο αγώνας ορόσημο του χωριού μας

διεξήχθηκε ακόμη μια φορά με επιτυ-

χία, ενώφέτος τα πράγματα ήταν

υποδειγματικά ήρεμα και ομαλά.

Υπήρχαν απουσίες και απότους μεν

και από τους δε, αλλά παίχτηκε πολύ

ωραίο ποδόσφαιρο και τελικά νικητέ-

ςαναδείχθηκαν οι Νέοι. Στη σφυρί-

χτρα όπως κάθε χρονιά, έτσι και

φέτος, ο ΧρήστοςΚασσελούρης,   ο

δάσκαλος.   Στο   τέλος   του   αγώνα

μοιράστηκαν   νερά   στουςποδο-

σφαιριστές.

Πάρτι Νέων

Το πάρτι νέων έγινε πάλι μέσα στην

αίθουσα του σχολείου, χώρου παρα-

χωρημένου εδώ   και   χρόνια  στο

Τμήμα   Νέων. Για  άλλη  μια χρονιά,

το πάρτι ήταν απόλυτα επιτυχημένο

και προσέλκυσε κόσμο των περισσό-

τερων ηλικιών, από πολύ

μικρούς(για τους οποίους μεριμνή-

σαμε με αναψυκτικά) μέχρι ενήλικες

που ήρθαν μαζί με ταπαιδιά τους!

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δημήτρη

και Σωκράτη Κακούρη που ήτανοι

DJ, αλλά και τον Λάμπρο Κασσε-

λούρη που ανέλαβε την μπάρα.

Τουρνουά    Tichu  

Για άλλη μια φορά διεξάχθηκε το

τουρνουά αυτού του δημοφιλούς παι-

χνιδιού με κάρτες.   Οι   συμμετοχές

ήταν   ελαφρά   λιγότερες   από   πέ-

ρυσι,   αλλά   επαρκείς.Διαγωνίστη-

καν   8   ομάδες   των   2   ατόμων

για   το   έπαθλο   των   40   ευρώ,

το   οποίομαζεύτηκε από τις συμμε-

τοχές. Το τμήμα τροφοδότησε το

τουρνουά με τράπουλεςκαι τσόχες.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Θόδωρο

Κοτσαλάρα, που φιλοξένησε τηνεκ-

δήλωση στο καφενείο του.

Στις 17 Αυγούστου, κάναμε μία πιο

κλειστή εκδήλωση, τη «Βραδιά Ται-

νίας» (MovieNight), πάλι στον χώρο

του σχολείου με προβολή προτζέ-

κτορα.

Την   ίδια   βραδιά,   το   τμήμα

νέων   έκανε   και   την   καθιερω-

μένη   ετήσια ΓενικήΣυνέλευση για

την  ανάδειξη   του νέου Δ.Σ. Αφού

έγινε μακρά  συζήτηση για τιςεκδη-

λώσεις, για τα οικονομικά, καθώς και

προτάσεις για το μέλλον, προχωρή-

σαμεστην εκλογή νέου Συμβουλίου

για το 2018 – 2019. Το νέο Συμβού-

λιο είναι το εξής:Πρόεδρος Βασίλης

Λάμης, Αντιπρόεδρος Λάμπρος Πα-

νέτας, Γραμματέας Χρήστος Κασσε-

λούρης, Ταμίας Στέφανος

Αναγνωστόπουλος και  Μέλος Σταύ-

ρος Κασσελούρης

Ευχαριστούμε πολύ   όλους   τους

Φωτεινιώτες   που   μας   στηρίζουν

και   ειδικά   τον Πρόεδρο του  χω-

ριού   Χάρη  Μαλτέζο,  αλλά   και

τον   Σύλλογο Απανταχού   για  την

οικονομική   στήριξη   που   μας   πα-

ρέχει   κάθε   χρόνο,   χωρίς   την

οποία   δεν   θα   ήτανδυνατό να γί-

νουν οι εκδηλώσεις.

Επόμενο ραντεβού στις διακοπές

των Χριστουγέννων!

Βασίλης Λάμης

Σελ. 5 Φωτεινό
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Συντήρηση σχολείων 

Δήμου Ν. Σκουφά

Με αφορμή την ολοκλήρωση της

σχολικής περιόδου 2017-2018 και το-

κλείσιμο των σχολικών μονάδων ενό-

ψει καλοκαιριού, ξεκίνησε η

επισκευή καισυντήρηση   των   σχο-

λείων   Πρωτοβάθμιας   και   Δευτε-

ροβάθμιας   εκπαίδευσηςκαι   των

αύλειων   χώρων   του   Δήμου   Νικο-

λάου   Σκουφά   στα   πλαίσια   τηςκα-

λύτερης λειτουργίας αυτών.            

Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν με το Γυ-

μνάσιο – Λύκειο Νεοχωρίου όπουέ-

γινε   ελαιοχρωματισμός   όλης   της

εξωτερικής   πλευράς   του   κτιρίου

καθώςεπίσης   όλων   των   σιδηρών

επιφανειών   και   σιδηρών   κιγκλι-

δωμάτων.   Τέλοςκατασκευάστηκε

μόνωση στις αίθουσες διδασκαλίας

πρώτου ορόφου για τηναποκατά-

σταση  της   υγρασίας   από   τα   όμ-

βρια   ύδατα   καθώς   επίσης  και

νέα ηλεκτρική εγκατάσταση στο

χώρο των γραφείων προκειμένου

αυτά να γίνουν λειτουργικά.              

Οι   εργασίες

θα   συνεχι-

στούν   στο

νηπιαγωγείο

και   στο   Γυ-

μνάσιο Κομ-

ποτίου   με

β α σ ι κ ή

π ρ ο τ ε ρ α ι -

ότητα   τη

στέγη   των

δύο   σχο-

λ ε ί ω ν

καθώς μεγάλο τμήμα έχει υποστεί

φθορές και θα πραγματοποιηθεί κα-

θαίρεση όπου χρειάζεται   και   νέα

επικεράμωση   προς   αποκατάσταση

της   κατεστραμμένης επιφάνειας.               

Επιπλέον   στο   δημοτικό   σχολείο

Α μ φ ι θ έ α ς

θα   πραγμα-

τ ο π ο ι η θ ε ί

ε λα ι ο χ ρ ω -

μ α τ ι σ μ ό ς

των αιθου-

σών, ομοίως

και στο νη-

π ι αγ ωγε ί ο

Πέτα ενώ

στο Γυμνά-

σιο   Πέτα

θα   πραγμα-

τοποιηθεί   καθαρισμός   όλων   των

υδρορροών,αντικατάσταση   των

παλαιών   κατεστραμμένων   θυρών

καθώς   και αποκατά-

σταση   της   κεραμο-

σκεπής.   

Τέλος   θα   κατασκευα-

στούν   ράμπες   γιαά-

τομα   με   ειδικές

ανάγκες   στο   δημοτικό

σχολείο   Κομποτίου,

Αμφιθέας,Κομμένου,

Λουτροτόπου, Νεοχω-

ρίου.        

Ο προϋπολογισμός του

έργου ανέρχεται στο ποσό των

70.000,00 € μεΦΠΑ, με το ποσό των

40.000€  να καλύπτεται από την Πε-

ριφέρεια Ηπείρου.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν   οι

παρεμβάσεις και   στα   υπόλοιπα

σχολείατου Δήμου,  συντάχθηκε με-

λέτη και  ψηφίστηκαν οι όροι δημο-

πράτησης τουέργου «Επισκευή και

Συντήρηση των σχολικών κτιρίων και

αύλειων χώρων του Δήμου Νικολάου

Σκουφά», προϋπολογισμού

74.000,00 € με ΦΠΑ, με τοποσό των

44.100,00 € να καλύπτεται από το

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.            

Εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο

δημοτικό σχολείο Κλειστού και Κολο-

μοδίων ενώ στο δημοτικό σχολείο και

νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής και

στον   παιδικό   σταθμό   Ανθοτόπου

θα   γίνει   ανακαίνιση   με ελαιοχρω-

ματισμούς   όλων   των   επιφανειών

που   έχουν   διαβρωθεί   με   την πά-

ροδο του χρόνου.      Επιπλέον έχει

εγκριθεί το ποσό των 26.550,00€ από

το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει συν-

ταχθεί μελέτη και είναι προς δημο-

πράτηση στα πλαίσια της μεγάλης

αυτής προσπάθειας που γίνεται για

την ικανοποίηση

των   αιτημάτων   των   Διευθυντών

της   Πρωτοβάθμιας   και   Δευτερο-

βάμιας Εκπαίδευσης και τη βελτίωση

των συνθηκών φοίτησης των μαθη-

τών.

(Από το Δελτίο Τύπου)
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1. «Κατήργησα το βυτίο

που είχα και έβαζα το νερό σ’ όλο το

σπίτι. Επειδή ήταν στάσιμο είδα ότι

δεν ήταν κατάλληλο να πίνεις και να

το χρησιμοποιείς στην κουζίνα. Μόνο

για τουαλέτα το χρησιμοποιώ». Λόγια

του Θόδωρου Φελέκη του Χρήστου,

που μένει μόνιμα στο Φωτεινό. Και

συμπλήρωσε. «Μόνο το δίκτυο είναι

ασφαλές. Φέτος μάλιστα δεν ταλαι-

πωρηθήκαμε καθόλου από διακοπές

του νερού».

2. Αύγουστος πέρασε και είχαμε

πολλά κοινωνικά. Σ’ αυτά που είχαμε

πληροφόρηση σας ενημερώνουμε

και ευχόμαστε παράλληλα στους Φω-

τεινιώτες:

. Την Κυριακή 19/8, στην Ελεούσα

και στο ξωκκλήσι της Αηλύτριας βά-

πτισαν την κόρη τους  ο Νικόλαος Ε.

Πανέτας και η Δώρα Κατόπη. Το

όνομα Κωσταντίνα, κουμπάρος ο

Τσάγκας Χρυσόστομος και ακολού-

θησε συνεστίαση των καλεσμένων

στο μαγαζί του κ. Πλεύρη στο Διά-

σελο. Να τους ζήσει.

. Το Σάββατο 25/8 η Κατερίνα Πα-

νέτα του Θόδωρου, οικονομολόγος

που εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα

Κέρκυρας παντρεύτηκε τον αγαπη-

μένο της Γρηγόρη Βλάχο, τεχνικό του

ΟΤΕ, στον Βυζαντινό – πάνω από

600 χρόνων -  ναό Ιάσονος και Σωσι-

πάτρου Κέρκυρας. Να ζήσουν ευτυχι-

σμένα και σύντομα να κάνουν

παππού τον Θόδωρο.

. Τον Αύγουστο παντρεύτηκε και η

Μαρία Καραμπίκα του Κωσταντίνου

και της Λαμπρινής Μάλλιου. Να ζή-

σουν ευτυχισμένα.

3. Στην Ιατρική Αθηνών πέρασε ο Δη-

μήτρης Κασσελούρης του Χρήστου

του «Γιατρού» με 19.200 μόρια. Συγ-

χαρητήρια και καλές σπουδές.

4. Πετυχημένη ήταν η 2η αιμοδοσία

στο 2018  του συλλόγου των Απαντα-

χού Φωτεινιωτών. Συνέβη μάλιστα το

όχι και συνηθισμένο να εξεταστούν 8

και να πάρουν αίμα από τους 7. Σί-

γουρα είναι μια καλά οργανωμένη

προσπάθεια της Επιτροπής Αιμοδο-

σίας. Αυτή τη φορά την ευθύνη είχαν

ο Νίκος Β. Πανέτας και ο Χρήστος Θ.

Φελέκης. 

5. Με 150 ευρώ ενίσχυσε το Δ.Σ του

Συλλόγου τις πολύ καλές  φετινές εκ-

δηλώσεις των Νέων Φωτεινού. 300

Ευρώ ξόδεψε για το χορευτικό που

έδωσε παράσταση το Δεκαπενταύ-

γουστο στη Βακούφικη πλατεία, σε

συνεργασία με τον Θόδωρο Κοτσα-

λάρα που οργάνωσε το γλέντι της

μέρας αυτής. Το ταμείο είναι κάτω

από 500 ευρώ και περιμένουμε τις

συνδρομές σας. 

6. Τον Δόν Κιχώτη του μεγάλου Ισπα-

νού συγγραφέα Μιχαήλ Θερβάντες

ανεβάζει η Θεατρική Ομάδα της Με-

γαλόπολης, όπου συμμετέχει και ο

δικός μας θεατράνθρωπος «ο για-

τρός», Χρήστος Γ. Κασσελούρης. Οι

πρόβες ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου

και η παράσταση θα ανεβεί πριν τα

Χριστούγεννα.

Π α ρ α π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά
(Από τον Α. Φελέκη)

Σελ. 7 Φωτεινό

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑ 2018
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ θα

παρουσιάσει στο ΠΕΤΑ το νέο

του βιβλίο «Το γινάτι. Ο

σοφός της λίμνης» ΤΕΤΑΡΤΗ 8

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στις 20:30

Ο Μορφωτικός Σύλλογος

Πέτα, η Αδελφότητα Πέτα και

οι Εκδόσεις ΨΥXΟΓΙΟΣ σας

προσκαλούν στην παρου-

σίαση του νέου μυθιστορή-

ματος του Γιάννη Καλπούζου,

στην αυλή του Μορφωτικού

Συλλόγου.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει

το συγκρότημα Krotal Αrta με

ήχους της Ηπείρου, ενώ ο

ηθοποιός Γιώργος Παπαδό-

πουλος θα διαβάσει αποσπά-

σματα του βιβλίου.

Ο συγγραφέας θα συνομιλή-

σει με το κοινό και θα υπο-

γράψει αντίτυπα του βιβλίου

του.
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