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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.

Αιμοδοσίες 2018

Κυριακές:

11 Μαρτίου

19 Αυγούστου

Φελέκης

Θεόδωρος

Τηλ. 6945598597

2681023933

Έκτακτα

foteiniotes.gr 
Η ιστοσελίδα μας

Σε έκτακτες περιπτώσεις η

εφημερίδα μπορεί να βγαί-

νει με λιγότερες σελίδες ή να

μην βγαίνει καθόλου κάποιο

μήνα. Εξαρτάται από την

ύλη που θα έχουμε στη διά-

θεσή μας ή τη δυνατότητα

προσφοράς.

Το μήνα Μάιο θα έχουμε μια

μικρότερη εφημε-

ρίδα. 

Καλούμε όποιο μπο-

ρεί να ασχοληθεί με

την εφημερίδα να

μας ενημερώσει τη-

λεφωνικά ή με

ιμέιλ. Όλα τώρα γί-

νονται εθελοντικά

και δεν έχουμε δυ-

νατότητα πληρωμής. Έτσι η

προσφορά γίνεται δυνατό-

τερη.

Σε όποιοδήποτε  μέρος γίνε-

ται σύνταξη και αποστολή

της εφημερίδας. Αρκεί η

διάθεση προσφοράς.

α.φ
«Έφυγε πολύ ξαφ-

νικά» μας είπε με

πόνο ο μεγάλος γιος

του  Κωσταντίνος. 

Θωμάς Γ. Μασούρας

«Έφυγε

ξαφνικά»
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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

Β ΄ Ε θ ν ι κ ή
θέση Ομάδα Αγών Ν Ι Η Τέρματα Βαθμ
1/18 Όφη 34 27 5 2 86:14 86

8. Καραϊσκάκης 34 13 9 12 35:32 48

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

1/13 Τηλυκράτης 24 15 3 6 41:15 51

9. Εθνικός Φιλιππιάδας 24 7 11 6 18:28 27

10. Σκουφάς Κομποτίου 24 4 11 9 15:29 21

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

1/16 ΑΟ Φλωριάδας 30 27 2 1 89:9 82

4. Φιλέλληνες Πέτα 30 18 8 4 51:26 58

13. Αχιλλέας Νεοχωρίου 30 5 16 9 38:67 24

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

1/14 Νέα Αναγέννηση Αρταίων 26 23 2 1 84:17 70

7. ΠΑΣ  Κομμένου 26 13 12 1 45:44 37

9. Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής 26 9 12 5 32:41 32

11. Ακράτητος Ακροποταμιάς 26 5 16 5 25:52 20

Βαθμολογία ( 29 - 4 -18)

Σε ένα αδιάφορο

βαθμολογικά παι-

χνίδι, με τις δύο

νεοφώτιστες ομά-

δες της Football

League να έχουν

σωθεί εδώ και αρ-

κετές αγωνιστικές,

ο Απόλλων Λάρι-

σας για την τελευ-

ταία (34η)

αγωνιστική του

πρωταθλήματος

επικράτησε του

Καραϊσκάκη με

σκορ 3-1.

a.f

Αδιάφορη ήττα στη Λάρισα για τον

Καραϊσκάκη
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Σελ. 4 Φωτεινό

« Έ φ υ γ ε

«Έφυγε

πολύ ξαφνικά» μας είπε με

πόνο ο μεγάλος γιος του Θωμά

Γ. Μασούρα Κωσταντίνος.

«Δεν είχαμε καμία προειδο-

ποίηση. Ήταν όπως πάντα

πολύ δραστήριος. Γυρνούσε

την Αθήνα. Την προηγούμενη

βραδιά μιλούσαμε στο Skype

από το Καζακστάν και την

άλλη μέρα - Τετάρτη 2 Μαΐου-

παρουσίασε αναπνευστικά

προβλήματα και δεν πρόλαβε

να πάει ούτε στο νοσοκομείο.

Ήταν πρότυπο ήθους ο πατέ-

ρας μου, αλτρουισμού και κα-

λοσύνης. Προσωπικά τον είχα

και τον έχω πρότυπο στις σκέ-

ψεις και τις ενέργειές μου.

Είχα εμπιστοσύνη στην κρίση

του και τον ρωτούσα αν ήθελα

να αποφασίσω. Θα ήμουν

πολύ ευτυχής αν μπορούσα να

μεταδώσω στα παι-

διά μου έστω στο

ήμισυ τις αρετές

που μας έδωσε

αυτός.

Ο πατέρας μου γεν-

νήθηκε στο Φω-

τεινό της Άρτας, το

αγαπημένο του

χωριό, μέσα στα

δύσκολα χρόνια

της Κατοχής. Αυτό

επηρέασε τη ζωή

του. Ο πατέρας

του Γεώργιος τον

άφησε ορφανό 2

χρονών. Η μάνα

του Βάγια Μα-

σούρα από το Φωτεινό έπρεπε

να μεγάλώσει και τα άλλα 9

μεγαλύτερα αδέρφια του τη

Βαγγελιώ, τον Αποστόλη, τη

Ρήνα, την Παναγιώτα, τον

Κώστα, τον Φάνη, τον Δημή-

τρη… Πολύ μικρός στα 9 του

φεύγει με δεκάρες στην τσέπη

και με ωτοστόπ για την Αθήνα.

Ο Αποστόλης που ήταν σαν

πατέρας του του γύρισε πίσω.

Στα 15 του περνάει από τους

πρώτους – 9ος  από 1500 – στη

Σχολή Υπαξ/κών του Ναυτικού

όπου θα μπορούσε να κάνει

καλή  καριέρα. Ήταν ιδιαίτε-

ρος του πλοιάρχου. Όμως

έπρεπε να παραιτηθεί για να

φροντίσει τη μάνα του, όπως

έλεγε. Η ειδικότητα του ηλε-

κτρολόγου που πήρε τον βοή-

θησε να απολυθεί.

Στα 25 του παντρεύεται την

Αγρινιώτισσα Λαμπρινή Φα-

σούλα στο χωριό Σπολαϊτα.

Στην Αθήνα που πήγαν άνοιξε

περίπτερο για 4 χρόνια στο Χο-

λαργό. Έκανε μετά τα χαρτιά

και διορίστηκε επιστάτης στο

Α΄ Γυνμάσιο Χολαργού.

Απόκτησε 2 παιδιά και 2 εγγό-

νια. Ο μεγάλος γιος ο Κώστας,

γυμναστής με ειδικότητα μπά-

σκετ δουλεύει σαν γυμναστής

στο εξωτερικό: 205-2017 στην

εθνική ομάδα μπάσκετ του

Κατάρ που τη μια χρονιά είχε

και την οικογένεια εκεί. Η σύ-

ζυγος εργάζεται σαν τεχνολό-

γος στην ιατροδικαστική

Αθηνών.

Τον τελευταίο χρόνο εργάζεται

στην πρωταθλήτρια του Κα-

ζακστάν. Δυο εγγόνια έχει από

τον Κώστα, τον Θωμά στα 9

του και την Μαρίνα στα 6 της.

Ο δεύτερος γιος του Θωμά,  ο

Δημήτρης δουλεύει στο

Υπουργείο Πολιτισμού σαν Τε-

χνολόγος Αρχαιολογικών Ανα-

σκαφών και εργάζεται τώρα

στο υπόλοιπο της Αττικής.

Στα 55 του ο Θωμάς πήρε σύν-

ταξη και γύρισε στο αγαπη-

μένο του χωριό το Φωτεινό,

πηγαινοερχόμενος και στην

Αθήνα».

Όλοι θα θυμόμαστε με αγάπη

αυτόν τον φιλήσυχο και σοφό

άνθρωπο. Να είναι καλά οι

συγγενείς να τον μνημο-

νεύουν. 

ξ α φ ν ι κ ά »

Ο  δ ι κ ό ς  μ α ς  Θ ω μ ά ς  Γ.  Μ α σ ο ύ ρ α ς
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Σελ. 5 Φωτεινό

Εξοπλισμός πλημμηρών

Στα πλαίσια της μακροχρόνιας

και αγαστής συνεργασίας ανά-

μεσα στοΔήμο Νικολάου

Σκουφά και το Εργαστήριο Γνώ-

σης & Ευφυούς Πληροφορική-

ςτου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, την Πέμπτη

17/5/2018 πραγματοποιήθηκε

εγκατάστασηειδικού   εξοπλι-

σμού   περιβαλλοντικής   παρα-

κολούθησης  στο  Δήμο

ΝικολάουΣκουφά   από   ομάδα

εργασίας   του   Εργαστηρίου

Γνώσης   &   ΕυφυούςΠληροφο-

ρικής,   του   Τ.Ε.Ι.   Ηπείρου,

αποτελούμενη   από   εξειδι-

κευμένοπροσωπικό σε περι-

βαλλοντολογικά και

τεχνολογικά θέματα.             Στα

πλαίσια του έργου: «Ολοκλη-

ρωμένο πληροφοριακό σύστη-

μ α π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς ,

πρόληψης, διαχείρισης και έγ-

καιρης ενημέρωσης γιατον

κίνδυνο   πλημμυρικών   επει-

σοδίων   στην   ευρύτερη   πε-

ρ ιοχήΑράχθου»

που   υλοποιείται

από   το  Εργαστή-

ριο   Γνώσης   &

ΕυφυούςΠληροφο-

ρικής του Τ.Ε.Ι.

Ηπείρου, με την

συνεργασία και

υποστήριξη τουΔή-

μου   Νικολάου

Σκουφά,   εγκατα-

στάθηκε   ένας   με-

τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ό ς

σταθμόςστο ΔΔ

Αγίας Παρασκευής

και ένας σταθμη-

γράφος στη γέ-

φυρα Νεοχωρίου.

Με τη βοήθεια

ενός δικτύου οργά-

νων μέτρησης που

έχει τοποθετηθείστην   ευρύ-

τερη   ζώνη   του   ποταμού

Αράχθου   το   Εργαστήριο

Γνώσης   &Ευφυούς Πληροφο-

ρικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα δη-

μιουργήσει ένα

αυτόματοσύστημα παρακολού-

θησης που θα παρέχει τη δυνα-

τότητα για την

έγκαιρηπρόβλεψη και ενημέ-

ρωση των αρμόδιων φορέων

με στόχο την αποφυγήκινδύνου

πλημμυρικών φαινομένων.

Οι πολίτες και κάθε ενδιαφερό-

μενος θα μπορούν να έχουν

πρόσβαση σταδεδομένα και να

παρακολουθούν σε πραγματικό

χρόνο τις μετρήσεις από τοδι-

κτυακό τόπο:

http://www.watcharachthos.eu

/          Το έργο χρηματοδοτείται

από το Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «Ήπειρος»2014-2020 -

Άξονας Προτεραιότητας 2

«Προστασία  του Περιβάλλον-

τος καιΑειφόρος

Ανάπτυξη»   και   από

το   Ευρωπαϊκό   Τα-

μείο   Περιφερειακή-

ςΑνάπτυξης και

προβλέπεται να ολο-

κληρωθεί το Μάρτιο

του 2020.      Τονίζε-

ται η σημαντική και

μακροχρόνια συνερ-

γασία του Δήμου Νι-

κολάουΣκουφά με το

Εργαστήριο Γνώσης

& Ευφυούς Πληρο-

φορικής του τμήμα-

τ ο ς Μ η χ α ν ι κ ώ ν

Πληροφορικής Τ.Ε.

του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

(Δελτίο Τύπου Δήμου

Νικολάου Σκουφά)
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Σελ. 6 Φωτεινό

Η χρονική περίοδος κατά την οποία

ο σύλλογος νέων Φωτεινού, ανα-

λαμβάνει τα ηνία με τις δραστηριό-

τητες του, καταφθάνει λίαν

συντόμως. Το καλοκαίρι, αποτε-

λούσε ανέκαθεν το ζενίθ όλων των

ιδεών που συλλαμβάναμε την υπό-

λοιπη σεζόν και που με αποφασι-

στικότητα, παρά τις όποιες

δυσκολίες, φέρναμε εις πέρας. 

Το ίδιο ακριβώς θα επιχειρήσουμε

για ακόμη μια φορά, φέτος, ακόμα

και χωρίς την κεφαλή του τμήματος,

τον πρόεδρό μας Λάμπρο Πανέτα.

Οι υποχρεώσεις των σπουδών καθι-

στούν πρακτικά αδύνατο να βρίσκε-

ται δίπλα μας, ωστόσο τα άλλα

μέλη υποσχόμαστε να τον δικαιώ-

σουμε, αφιερώνοντας ένα μέρος

των εκδηλώσεων μας σε αυτόν, για

χάρη των δικών του πρωτοβουλιών

κατά το σχεδιασμό τους.

Χρέη προέδρου θα τελεί ο νυν αντι-

πρόεδρος Βασίλης Τριαντάφυλλος,

ένα άτομο που προορίζουμε ως το

επόμενο στη δεσπόζουσα θέση του

προέδρου του Τμήματος Νέων. Η

τελευταία πρόταση απεικονίζει με

σαφήνεια τις ικανότητες του, όπως

φυσικά και τις βλέψεις των άλλων

μελών για τον συγκεκριμένο νέο,

όντας έτοιμοι να τον στηρίξουν σε

κάθε νέο του βήμα σε αυτό το

πόστο.

Στον προγραμματισμό μας για το

ερχόμενο καλοκαίρι θα βρείτε σί-

γουρα όλα τα αναλλοίωτα πια γεγο-

νότα: Τον ποδοσφαιρικό αγώνα

παλαίμαχων – νέων, το Πάρτι Νέων,

την Θεατρική Παράσταση. Όλα

αυτά, πάρα τις απαιτήσεις τους, δε

μας εμποδίσουν να συντονίσουμε κι

άλλες, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,

απλώς κάποιες τις φυλάμε προς ευ-

χάριστη έκπληξη του κό-

σμου που

συγκεντρώνεται και μας

στηρίζει κάθε χρόνο!

Ωστόσο, αυτή που σί-

γουρα δε μπορούμε

προσωρινά να αποκρύ-

ψουμε, είναι η Αιμοδο-

σία που θα

οργανώσουμε φέτος, μια

πραγματικά πολύ σημαν-

τική προσπάθεια με αν-

θρωπιστικό κάλλος. Όσο

για τις λεπτομέρειες

όλων αυτών, θα ενημερωθείτε με

έντυπο πρόγραμμα, για να μπορέ-

σετε να έχετε μια πλήρη εικόνα και

να μας τιμήσετε με τη συμμετοχή

σας. Καλή αντάμωση πλέον!

Εκδηλώσεις Καλοκαιριού από το

τμήμα Νέων
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