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Συνδρομή από 10 Ευρώ το χρονο
α. αν η εφημερίδα ενδιαφέρει

β. αν ο σύλλογος δίνει στο Φωτεινό

γ. δεν δημοσιεύεται η συνδρομή

1. Τράπεζα(βγαίνει νέος λογαριασμός)

2. Φωτεινό: Καφέ “Έφη”.

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

Φελέκης Θεόδωρος

Τηλ. 6945598597

Ν έ ε ς  ι δ έ ε ς

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

Αξιότιμη Φωτεινώτισσα, αξιότιμε Φω-

τεινιώτη

Με αυτό το κείμενο θέλουμε να καλέ-

σουμε όλους εσάς, είτε ζείτε μόνιμα στο

όμορφο χωριό μας είτε όχι, να συνεχί-

ζετε να στηρίζετε -όπως άλλωστε κάνατε

όλα τα χρόνια- τον σύλλογο, την εφημε-

ρίδα, την ιστοσελίδα και όλες τις δρά-

σεις που θα γίνουν στο κοντινό μέλλον.

Εμείς από τη μεριά μας, ως Διοικητικό

Συμβούλιο, δεν θα σταματήσουμε να

προσπαθούμε να προσφέρουμε αυτό

που μπορούμε, αλλά όλα γίνονται με τη

δική σας συμμετοχή και αγάπη.

Θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή όλοι οι

Φωτεινιώτες, εφόσον το επιθυμούν, να

μιλήσουν στα μέσα του συλλόγου. Συγ-

κεκριμένα, σας καλούμε όλους να γρά-

ψετε στην ιστοσελίδα ή την εφημερίδα.

Θέλουμε να διαβάσουμε τις σκέψεις, τις

καλλιτεχνικές δημιουργίες, τις προτά-

σεις, τα παράπονα ή τα προβλήματά

σας. Κατά κάποιον τρόπο θα έρθουμε,

έτσι, όλοι λίγο πιο κοντά. Όποιος επιθυ-

μεί μπορεί να γράφει ένα κείμενο και

να το αποστείλει ηλεκτρονικά στο email

(foteinopolitistika@yahoo.gr) του συλ-

λόγου, ώστε αυτό να δημοσιεύεται.

Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτήν,

μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά

με κάποιον από τα μέλη του Δ.Σ.

Επίσης, το συμβούλιο διαπίστωσε ότι η

εφημερίδα σε ηλεκτρονική μορφή, σχε-

δόν, αποκλείει τους μεγαλύτερης ηλι-

κίας Φωτεινιώτες από αυτήν και -αν και

κατανοεί απόλυτα τη δυσκολία της έν-

τυπης κυκλοφορίας- αποφάσισε να

προχωρήσει στο τύπωμα μερικών φύλ-

λων εφημερίδας, τα οποία θα τοποθε-

τηθούν στα δύο καφενεία του χωριού,

ώστε να μπορούν να τα προμηθεύονται

οι χωριανοί. Παράλληλα, θα συνεχίσει

να αποστέλλεται κανονικά η εφημερίδα

ηλεκτρονικά σε όλους τους Φωτεινιώτες

οι οποίοι ενδιαφέρονται. Υπάρχει η

σκέψη για επαναφορά της έντυπης κυ-

κλοφορίας, απλώς, ακόμη τουλάχιστον,

δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ ι α  τ η  ν έ α  χ ρ ο ν ι ά

  Δυο αιμοδοσίες του 2019

1. Κυριακή 10 Φεβρουαρίου

2. Κυριακή 11 Αυγούστου

Λάμης Βασίλειος:Πρόεδρος Δ.Σ
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Σελ. 2 Φωτεινό

Φωτεινό-πολιτιστικά
Περιοδική έκδοση του Συλλόγου των

Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας

Υπεύθυνος κατά τον νόμο-

Σελιδοποίηση 

Λάμης Βασίλειος

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Λάμης Βασίλειος 6985914838

Αντιπρόεδρος

Πανέτας Λάμπρος 6980105396

Γραμματέας

Φελέκης Χρήστος 6977470073

Ταμίας
Κασσελούρης Σωτ. Λάμπρος

6976392261

Μέλος
Τριαντάφυλλος Ιωάννης

6982409826

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 - 1 -19)

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

1/16 Βόλος NFC 14  11 2 1 33:10 35

7. Καραϊσκάκης 14 5 2 7 8:16 17

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

1/13 Μακεδονικός Φούφας 15 9 3 3 24:14 30

13. Φλωριάδα 15 0 2 13 0:35 -7

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

1/16Aναγέννηση Άρτας 16 16 0 0 63:8 48

2 Σκουφάς Κομποτίου 16 14 1 1 53:10 43

13. Φιλέλληνες Πέτα 16 1 14 1 12:55 4

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

1/11 ΑΟ Κλειδίου 13 12 0 1 50:6 37

3. Αχιλλέας Νεοχωρίου 13 9 1 3 43:12 30

4. ΠΑΣ  Κομμένου 13 8 3 2 23:13 26

5. Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής 12 6 4 2 29:18 20

6. Ακράτητος Ακροποταμιάς 13 3 6 4 7:20 13

Σελ. 3 Φωτεινό
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Τον βαθμό της ισοπαλίας απέ-

σπασε η ΑΕΞ από τον Σκουφά
Μπορεί οι φιλοξενούμενοι

να ήθελαν να συνεχίσουν το

νικηφόρο σερί τους και να

παραμείνουν κοντά στην

πρωτοπόρο Αναγέννηση,

αλλά οι γηπεδούχοι είχαν

άλλη γνώμη.

Ο Σκουφάς απείλησε πρώτος στο

6ο λεπτό, με τον Πέτσα από τα

όρια της περιοχής να σουτάρει με

το εξωτερικό και τον Κολιό, που

αναγκαστικά υπερασπίστηκε σή-

μερα την εστία της ΑΕΞ και τα πήγε

αρκετά καλά, να αποκρούει με

γροθιές. Ο Δόσης δύο λεπτά αργό-

τερα με απευθείας εκτέλεση

φάουλ από πλάγια θέση έστειλε

τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο

δοκάρι, για να ανοίξουν το σκορ οι

φιλοξενούμενοι στο επόμενο

λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Βερλέκης

σέντραρε και ο Τσαρακλημά-

νης νικώντας στον αέρα και τον

Κολιό που έκανε έξοδο, πέτυχε το

0-1. Στο 11ο λεπτό, ο Δόσης από

το ίδιο περίπου σημείο με πριν,

εκτέλεσε νέο φάουλ, με τον Μού-

τσιο αυτή τη φορά να μπλοκάρει.

Στη συνέχεια φτάσαμε στο 43ο

λεπτό για να έχουμε κάποια αξιό-

λογη φάση μπροστά στις δύο

εστίες. Συγκεκριμένα, ο Τρούλλης

εκτέλεσε φάουλ και ο Παπανίκου

που πήρε το ριμπάουντ από κεφα-

λιά-απομάκρυνση, με σουτ στην

κίνηση έστειλε τη μπάλα πάνω

από την αντίπαλη εστία. Όμως στο

45ο λεπτό, από εκτέλεση φάουλ

του Ζιώρη, ο Τρούλλης έκανε την

κεφαλιά και ο Παπανίκου αυτή

τη φορά με κοντινή κεφαλιά δεν

αστόχησε, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμε-

νοι απείλησαν και πάλι πρώτοι, με

τον Βερλέκη με σουτ έξω από τη

μεγάλη περιοχή να στέλνει τη

μπάλα άουτ. Το έργο του Σκουφά

έγινε ακόμα πιο δύσκολο στο 73ο

λεπτό, όταν ο Σχισμένος αντίκρισε

τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του διαι-

τητή, έπειτα από λογομαχία που

είχε με τον Τρούλλη. Εντούτοις οι

φιλοξενούμενοι δημιούργησαν ευ-

καιρίες για να πάρουν τη νίκη, τη

στιγμή που οι γηπεδούχοι δεν

είχαν καλή τελική πάσα στις αντε-

πιθέσεις που τους παρουσιάστη-

καν. Στο 78' ο Κολιός με το ένα χέρι

έβγαλε σε κόρνερ την απευθείας

εκτέλεση φάουλ του Τάσσου, ενώ

δύο λεπτά αργότερα από φάουλ

του Τάσσου, ο Βερλέκης με κεφα-

λιά έστειλε τη μπάλα πάνω από τα

δοκάρια. Στο 87' από νέα σέντρα

του Τάσσου, ο Τσαρακλημάνης

πήρε την κεφαλιά, με τη μπάλα να

περνά ελάχιστα δίπλα από το δεξί

κάθετο δοκάρι του Κολιού. Στο 95'

χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για

τον Σκουφά, με τον Βερλέκη να

σουτάρει λίγο έξω από την πε-

ριοχή και τον Κολιό με την βοήθεια

του κάθετου δοκαριού να αποσο-

βεί το γκολ, ενώ στη συνέχεια ο

Αντωνίου δεν μπόρεσε να τελει-

ώσει τη φάση, καθώς τον πρόλα-

βαν τρεις αντίπαλοι του που

έπεσαν πάνω του. Τέλος, να σημει-

ώσουμε ότι μετά τη λήξη της ανα-

μέτρησης αποβλήθηκε με

απευθείας κόκκινη κάρτα ο Πέτσας

επειδή εξύβρισε τον διαιτητή του

αγώνα, Μπάμπη Αθανασίου.

Διαιτητής: Αθανασίου Μπάμπης

Βοηθοί: Διονύσης Δημήτρης -

Βάτος Παναγιώτης

ΑΕ Ξηροβουνίου (Καρράς): Κολιός,

Ζιώρης (79' Χουλιάρας), Θάνος,

Τρούλλης, Σιαμέτης, Γεωργάρας,

Παπανίκου, Ανυφαντής, Καπέλος,

Τζούκας (75' Βίτσιος), Δόσης

Σκουφάς Κομποτίου (Μπαλάτσας):

Μούτσιος, Παπαγιάννης (46' Τάσ-

σος), Σχισμένος, Πέτσας, Τζιότζιος,

Δήμος (60' Μαλτέζος), Θεοδωρής,

Βερλέκης, Αντωνίου, Κυριαζής (74'

Μπελής), Τσαρακλημάνης

(artagoal.gr)

Σελ. 4 Φωτεινό
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Σελ. 5 Φωτεινό

Υπογράφηκε σήμερα

η σύμβαση  μεταξύ

του Δήμου Νικολάου

Σκουφά και της εται-

ρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕ-

ΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», για το

έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΟ-

ΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ

ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΙΑΣ», προϋπο-

λ ο γ ι σ μ ο ύ

1.585.682,24€ . 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δέκα

(10) έτη με δυνατότητα επέκτασης

για πέντε (5) επιπλέον έτη. Η συγκε-

κριμένη εταιρεία έχει αναλάβει και

τη συντήρηση του δικτύου, με απο-

τέλεσμα να γίνεται άμεσα η αντικα-

τάσταση των λαμπτήρων που

παρουσιάζουν κάποια βλάβη και να

αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες

και καθυστερήσεις.

Πρόκειται για ένα έργο αναβάθμισης

οδοφωτισμού με χρήση λαμπτήρων

αυξημένης ενεργειακής απόδοσης

με λαμπτήρες φωτισμού LED, το

οποίο μπορεί να έχει διάφορες τεχνι-

κές μορφές και δυνατότητες.

Διακρίνουμε δύο βασικές κατηγο-

ρίες έργων ως εξής:

α) Απλή αντικατάσταση των υπαρ-

χόντων λαμπτήρων φωτιστικών με

αντίστοιχα φωτιστικά και λαμπτήρες

LED τα οποία και επιτυγχάνουν μια

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Η συγκεκριμένη και απλούστερη

μορφή του έργου χαρακτηρίζεται

σαν παρέμβαση εξοικονόμησης

ενέργειας και μόνο.

β) Η πλέον σύγχρονη και προωθημένη

μορφή του έργου είναι να χρησιμο-

ποιούνται μαζί με το σύστημα φωτι-

στικών λαμπτήρων LED και

συστήματα ελέγχου λειτουργίας του

συστήματος οδοφωτισμού με τέτοιες

υποδομές μετάδοσης δεδομένων και

αισθητήρων ώστε να μπορούν να δώ-

σουν εφαρμογές «Έξυπνης Πόλης» -

SmartCity.

Παράλληλα υπάρχουν και συστή-

ματα συντήρησης μέσω Ηλεκτρονι-

κών Υπολογιστών(Computerised

Maintenance Management Systems –

CMMS).

Το έργο αναβάθμισης οδοφωτι-

σμού έχει πολλά πλεονεκτήματα και

πολλές θετικές επιπτώσεις για το

Δήμο Νικολάου Σκουφά, όπως:

α)Δραστική μείωση του κόστους λει-

τουργίας του δικτύου οδοφωτισμού.

β)Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας

με αντίστοιχες θετικές περιβαλλοντι-

κές επιπτώσεις.

γ)Μείωση των βλαβών που παρατη-

ρούνται σήμερα λόγω της αντοχής

των νέων φωτιστικών και της μεγάλης

διάρκειας ζωής τους.

δ)Βελτίωση της εικόνας του δομη-

μένου περιβάλλοντος.

ε)Προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα

οδοφωτισμού.

στ)Βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

ζ)Δημιουργία ευρυζωνικών υποδο-

μών για την ανάπτυξη εφαρμογών “

Έξυπνης Πόλης ” με σκοπό την καλύ-

τερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Αναμφίβολα λοιπόν η αναβάθ-

μιση του δικτύου οδοφωτισμού με

συστήματα LEDθα δημιουργήσει πολ-

λαπλάσιες ευκαιρίες μείωσης κό-

στους του Δήμου σε σχέση με μια

απλή εξοικονόμηση ενέργειας αλλά

και ευκαιρίες δημιουργίας νέων

πηγών εσόδων καθώς και σημαντικών

υπηρεσιών για τον Δήμο και τους Δη-

μότες.  

(20 /1/ 2019-Δελτίο Τύπου)

Υπογραφή σύμβασης του έργου

"Αναβάθμιση του Συστήματος Οδο-

φωτισμού του Δήμου Νικολάου

Σκουφά"
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Μέλη 2019(από 10 Ε) (Πως αλλάζει

κανείς)
…

Πως αλλάζει κανείς 

συνήθειες δυνατές;

να ξεχάσεις μπορείς

εξαρτήσεις του χτες;

Ηδονές, αμαρτίες,

ένα ωραίο βιβλίο,

τη ζωή στις οθόνες,

την εικόνα για φίλο.

Είναι εύκολο νομίζεις

το τσιγάρο να πάψεις

όταν κάθε στιγμή

ο διπλανός σου τα’ ανάβει;

Όταν ζεις σ’ ένα κόσμο

που συνεχώς στο θυμίζει

πώς παλιές ηδονές

μες στη λήθη θ’ αφήσεις;

Θέλει σθένος και θάρρος

να ‘σαι ο λέων της ζωής σου

ο κυρίαρχος του ‘θέλω’

να σωθεί η ψυχή σου.

Αντίσταση στον πειρασμό 

μην αφήνεσαι σε λάθη

κι ας ορίζουν ως πρόοδο

τη βουτιά μες τα πάθη.

Ελένη Πέτρ. Σαμαρά

α/α Επώνυμο Πατρ. Όνομα Διαμονή
1. Λάμης Κ. Βασίλειος Αθήνα

2. Πανέτας Ε. Λάμπρος Αθήνα

3. Κασσελούρης Ι. Λάμπρος Αθήνα

4. Φελέκης Θ. Χρήστος Φωτεινό

5. Τριαντάφυλλος Ε. Ιωάννης Άρτα

6. Φελέκη Ν. Θεοδώρα Αθήνα

7. Κασσελούρη Ευρ. Χριστίνα Άρτα

8. Φελέκης Χ. Θεόδωρος Φωτεινό

9. Κασσελούρη Ε. Ευσταθία Φωτεινό

10. Φελέκης Ν. Χρυσόστομος Φωτεινό

11. Κασσελούρης Ι. Νικόλαος Φωτεινό

12. Κασσελούρης Απ. Σταύρος Φωτεινό

13. Κασσελούρης Κ. Σταύρος Αθήνα

14. Πανέτας Ε. Θωμάς Φωτεινό

15. Φελέκη Θ. Σοφία Άρτα

16. Αυγερινός Ν. Κων/νος Άρτα

17. Μαλτέζος Χ. Γεώργιος Φωτεινό

18. Κασσελούρης Χ. Γεώργιος Φωτεινό

19. Μασούρα Απ. Ευσταθία Φωτεινό

20. Κασσελούρης Ε. Αλέξανδρος Αθήνα

21. Κολιούλη Βάσω Άρτα

22. Φελέκης Ν. Αλέξανδρος Άρτα

23. Λάμης Βασ. Κωνσταντίνος Αθήνα

24. Τριαντάφυλλος Κων. Ευάγγελος Φωτεινό

25. Τριαντάφυλλος Κων. Ανδρέας Φωτεινό

26. Τριαντάφυλλος Ανδρ. Μιλτιάδης Αθήνα

27. Τριανταφύλλου Ευάγγ. Ελευθερία Πρέβεζα

28. Τριανταφύλλου Κων. Ευαγγελία Αθήνα

29. Λάμη Κων. Νίκη Αθήνα

30. Λαμπριανίδης Γεώργ. Κων/ίνος Αθήνα

31. Μανιφάβα Λάμπρ. Γεωργία Αθήνα

32. Κασσελούρης Κων. Σωτήριος Αθήνα

33. Κασσελούρη Κων. Φωτεινή Αθήνα

34. Δήμος Λάμπρ. Θωμάς Αθήνα

Μ η δ ε ν ι κ ό  Τ α μ ε ί ο
Μπορεί τωρα αυτό το σωματείο

να σταματήσει να σκέφτεται και

να λειτουργεί σαν εταιρεία,

όπως έκανε μέχρι τώρα.

'Ενα σημείο, ίσως το σημαντικό-

τερο είναι και το ταμείο που

θέλει να κάνει.Πρέπει να πάει

σταδιακά στο μηδενικό τα-

μείο.Όχι να μην διακινεί κάποια

χρήματα, αλλά 

τα χρήματα που θα μένουν στο

ταμείο θα τείνουν στο μηδέν.

Μπορεί να επιτευχθεί αυτό αν

τα βασικά έξοδα, ιστοσελίδα,

πίτα και χορευτικό πληρώνονται

από  χορηγούς-μέλη απευθείας,

χωρίς να μπαίνουν τα χρήματα

στο ταμείο.

Έπειτα οι άλλες ανάγκες - εξω-

ραισμός κά- να καλύπτονται με

εισφορές μελών ή χορηγών και

να διατίθενται αμέσως στο

σκοπό τους.

Μικροποσά δε δημιουργούν

πρόβλημα.

Τα ωφέλη θα είναι πολλά και

σημαντκά. Σύλλογοι διαλύθη-

καν από αδιαφάνειες. Ένας

πόλος έλξης για επίδοξους σφε-

τεριστές θα λείπει. Ο εθελοντι-

σμός θα έχει πρόσφορο έδαφος

να ανθίσει.

Ή εταιρία λοιπόν και μεγάλο

ταμείο ή σωματείο με τα χρή-

ματα στα μέλη και τους χορη-

γούς και όχι στην ευθύνη του

διοικητικού συμβουλίου.

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

είναι. 

α.φ
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