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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

Σ τ ι ς  ε κ λ ο γ έ ς  Μ α ΐ ο υ

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

Μέρες ξεχωριστές αυτές που

ζούμε τώρα προεκλογικά. Το

ενδιαφέρον ανέβηκε κατακό-

ρυφα για το τι θα γίνει το

Μάιο. 

Δύσκολα περνάει το Φωτεινό,

λόγω κρίσης και πως θα αντι-

μετωπιστεί το άδειο σπίτι, ο λι-

γότερος κόσμος, τα χωράφια

που θέλουν συμμάζεμα, πως

θα λυθούν τα μεγάλα προβλή-

ματα που μας απασχολούν: το

νερό, οι δρόμοι, αγροτικοί ή

μη, το Μουσείο, η καθαριό-

τητα, ο

γιατρός

και τόσα

άλλα.

Το παρή-

γ ο ρ ο

είναι ότι

νέοι άν-

θ ρ ω π ο ι

έδειξαν

θ έ λ η σ η

να ασχοληθούν με το Φωτεινό και τα θέ-

ματά του. Και οι τρεις υποψήφιοι για τον

πρόεδρο Τ.Σ είναι  νέοι και φιλόδοξοι και

πιστεύουν ότι λύσεις υπάρχουν και καλύ-

τερες μέρες αξίζουν οι Φωτεινιώτες, μό-

νιμοι και μη. Όλοι αισιοδοξούν ότι θα

γίνει το καλύτερο για το Φωτεινό και τους

φωτεινιώτες.

Καλή ψήφο στις 26 Μαΐου και καλύτερο

το αύριο. Για το Φωτεινό ρε… Αναλυτικό

ρεπορτάζ και για του τρεις υποψήφι-

ους(από αριστερά) Χάρη Μαλτέζο, Χρή-

στο Κ. Κασσελούρη και Νικόλαο Β.

Πανέτα, στη σελίδα 6.                 α.φ

γ ι α  τ ο  Φ ω τ ε ι ν ό  ρ ε …

  Δυο αιμοδοσίες του 2019

1. Κυριακή 10 Φεβρουαρίου

2. Κυριακή 11 Αυγούστου

Μάρτιος 2018_Layout 1  28/2/2019  6:57 μμ  Page 1



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 ( 28 - 2 -19)

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

1/16 Βόλος NFC 18  14 2 2 39:13 44

11. Καραϊσκάκης 18 9 6 3 9:19 21

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

1/13 Μακεδονικός Φούφας 19 12 4 3 37:15 40

13. Φλωριάδα 18 0 2 16 0:47 -7

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

1/16Aναγέννηση Άρτας 19 19 0 0 76:8 57

2 Σκουφάς Κομποτίου 19 17 1 1 65:13 52

13. Φιλέλληνες Πέτα 19 1 17 1 13:66 4

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

1/11 ΑΟ Κλειδίου 15 14 0 1 55:6 43

2. Αχιλλέας Νεοχωρίου 16 12 1 3 58:15 39

4. ΠΑΣ  Κομμένου 16 9 5 2 27:21 29

5. Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής 15 9 4 2 36:19 29

6. Ακράτητος Ακροποταμιάς 16 4 8 4 11:26 16

Σελ. 3 Φωτεινό
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Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα

της η Αναγέννηση Άρτας 

Με μεγάλη επιτυχία πραγ-

ματοποιήθηκε το Σάββατο

(23/2) η κοπή της πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας της Αναγέν-

νησης Άρτας. Την

πρωτοχρονιάτικη πίτα της

Αναγέννησης έκοψε η

Υπουργός Προστασίας του

Πολίτη κα. Όλγα Γεροβασίλη

μαζί με τον πρόεδρο της

ομάδας Τάκη Παπαβασι-

λείου, ενώ αυτή των παλαι-

μάχων ο Δήμαρχος Αρταίων

κ. Χρήστος Τσιρογιάννης

μαζί με τον παλαίμαχο άσο

και εμβληματικό αρχηγό της

ομάδας Δημήτρη Σιακούφη.

Στην εκδήλωση παρευρέ-

θησαν ακόμα και ευχή-

θηκαν στην ομάδα να

πανηγυρίσει στο τέλος

της σεζόν την άνοδο στη

Γ' Εθνική, ο βουλευτής

Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βα-

σίλης Τσίρκας, ο βουλευ-

τής Άρτας της Νέας

Δημοκρατίας κ. Γιώργος

Στύλιος, ο Αντιπεριφερειάρ-

χης Άρτας κ. Βασίλης

Ψαθάς, η Θεματική Αν-

τιπεριφερειάρχης κα.

Αναστασία Σίμου, Αντι-

δήμαρχοι, περιφερει-

ακοί και δημοτικοί

σύμβουλοι, το Διοικη-

τικό Συμβούλιο της

ομάδας, εκπρόσωποι

από άλλες αρτινές

ομάδες, οι ποδοσφαι-

ριστές καθώς και φίλοι

και υποστηρικτές της

Αναγέννησης.

Επίσης, στην εκδήλωση τι-

μήθηκαν μεγάλα ονόματα

της δεκαετίας του '70 και όχι

μόνο: Σιακούφης, Νίκου,

Κουτσογιώργος, Χρηστάκης,

Λάϊος Β., Ευταξίας, Ξυθάλης,

Σιαπλαούρας, Κοσμάς και

Παπανδρέου.

Στη συνέχεια παρατέθηκε

γεύμα και σταδιακά με τη

συνοδεία ζωντανής μουσι-

κής η διασκέδαση κορυφώ-

θηκε. Τέλος, να

αναφέρουμε πως τυχεροί

της βραδιάς ήταν ο κεντρι-

κός αμυντικός της ομάδας,

Βασίλης Παπαρούνης και η

σύζυγος του Γενικού Αρχη-

γού της ομάδας, Θοδωρή

Σαλαμούρα, οι οποίοι κέρδι-

σαν τα φλουριά που συνο-

δευόταν από χρηματικό

έπαθλο.

(artagoal.gr)

Σελ. 4 Φωτεινό

Δ. Σιακούφης

Όλγα Γεροβασίλη
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Σελ. 5 Φωτεινό

Με τη φωνή της, που καλούσε τα παι-

διά της, τον Κώστα κυρίως αλλά και τον

Γιώργο,  που έπαιζαν μπάλα, κυνηγητό

ή τα μήλα στα Κλαριά, για να τα στείλει

να φέρουν νερό από τον "Πλάτανο", τη

βρύση-υδραγωγείο του Φωτεινού ή να

πάνε να βοσκήσουν τις γίδες κάτω στην

Τσιρογκάνα ή να τελειώσουν τον καπνό

που άφησαν αρμάθιαστο κα ξέφυγαν

για λίγο μετά από παρακάλια και υπο-

σχέσεις πως θα γυρίσουν γρήγορα,

μόνο να παίξουν για δέκα λεπτά, κυ-

ριαρχούσε έτσι η Τριαδούλα του Φί-

λιππα Πανέτα σ' όλα τα

Πανετέικα και όλο το

Φωτεινό.

Οι παλιότεροι θυμούν-

ται την Τριαδούλα που

τη μέρα των Φώτων του

1957 κατέβηκε από τα

υψώματα των Τσιαπα-

λέικων - Δομοσκός Δια-

σέλλου - στα πεδινότερα

του Φωτεινού, με την

προίκα της - χοντρό-

ρουχα, κουζινικά  - όλα

φορτωμένα στα πολύ-

χρωμα στολισμένα,

όπως ταίριαζε στην χαρ-

μόσυνη περίσταση,

μουλάρια, - μαζί με το

κάθε ηλικίας ανυπόμονο

συμπεθεριό, που είχε ανηφορίσει

νύχτα, για να κάνει το γάμο και να

φέρει την Τριαδούλα  νύφη στο Φω-

τεινό.

Ο Νικόλαος Νάκος, ο πατέρας της, είχε

άλλα 5 παιδιά, τη Σοφία και το Στέφο

πριν από την Τριαδούλα και τη Γεωργία,

το Θανάση και την Πολυξένη μετά από

αυτή, ήταν και τα χρόνια δυσκολα τότε,

που ήθελε χέρια να βοηθάνε με τα ζων-

τανά και τις ετήσιες καλλιέργειες για το

ψωμί που θα χορτάσει την πολυμελή

του οικογένεια και έτσι δεν έστειλε κα-

θόλου την Τριαδούλα στο Δημοτικό σχο-

λείο, αν και το ζήταε τόσο πολύ το

παιδί.

Και στο Φωτεινό έπρεπε να αγωνιστεί η

Τριαδούλα να δημιουργήσει και να με-

γαλώσει τη δική της οικογένεια. Λίγο τα

χωράφια, λίγο τα αραιά ζωντανά και

πότε-πότε το φτηνό μεροκάματο και ο

Κώστας κι ο Γιώργος μεγάλωσαν και

αποκαταστάθηκαν και έκαναν κι αυτά

με τη σειρά τους τη δική τους οικογέ-

νεια και έδωσαν στην Τριαδούλα,

αμοιβή στους πολλούς της κόπους έξι

εγγόνια: τον Αλέξανδρο ή Φίλιππα, τον

Στέφανο, την Βαλεντίνα και τον Άγγελο

από τον μεγαλύτερο γιο τον Κώστα και

τον Φίλιππα και τον Κωνσταντίνο από

τον Γιώργο.

Τα τελευταία της χρόνια ήταν στην

Αθήνα η Τριαδούλα και στο "κλεινόν

άστυ" άφησε την τελευταία της πνοή.

Ταξίδεψε όμως μετά στο χωριό, όπου

και αναπαύεται  "εν τόπω φωτεινώ...". 

Θα τη θυμόμαστε που ήταν προσηνής

και φιλοπρόοδη. "Τη θυμάμαι που ξύ-

πναγε νύχτα, από τις τρεις η ώρα το κα-

λοκαίρι, για να πάει να μαζέψει με τη

δροσιά καπνό να μην κολλάει ή να

πάρει από τις πρώτες  σειρά στον Πλά-

τανο, για λίγο στραγγολογημένο νερό",

μας εκμηστυρεύτηκε ο γιος της Γιώργος.  

α.φ

Τ ρ ι ά δ α  Ν ά κ ο υ -

Π α ν έ τ α

Παραπολιτι-

στικά
1. Ψίθυροι ακούστηκαν για τις εκλογές του

συλλόγου ανήμερα Χριστουγέννων του "18".

Σίγουρα κάποιοι δεν ενημερώθηκαν προσω-

πικά, όπως άλλες φορές. Η νομιμότητα τηρή-

θηκε απόλυτα και το νέο Δ.Σ απολαμβάνει της

έγγρισης του Πρωτοδικείου Άρτας, σύμφωνα

με έγγραφό του που εξέδωσε με αίτηση του

Δ.Σ στις 19.2.2019.

Το προηγούμενο Δ.Σ είχε ενημερώσει τα μέλη

για την ημέρα, ώρα τόπο και σκοπό της Συνέ-

λευσης, όχι μόνο με ανακοίνωση στο γραφείο

του σωματείου "30 τουλάχιστον πλήρεις ημέ-

ρας" προ των εκλογών, όπως μόνο διατάζει το

καταστατικό,  αλλά με ανακοίνωση στην

πρώτη σελίδα της εφημερίδας, που μοιράζε-

ται σ' όλους και στο χωριό, δυο μήνες προ  των

εκλογών και με έγχρωμη αφίσσα στα δυο κα-

φενεία του χωριού.

Υπήρχε λοιπόν περίπτωση να μην ενημερώ-

θηκε το μέλος που ήθελε να παραστεί στην

εκλογική διαδικασία;

Δεύτερο σημείο: ήταν νόμιμη η εκλογή; πόσοι

ήταν στη Συνέλευση και πόσοι ψήφισαν.

Σίγουρα αυτή η συνέλευση δεν είχε σαν στόχο

να φέρει κόσμο γενικά, για να δείχνει νόμιμη,

να τον  ταϊσει για να είναι ευχαριστημένος  και

ας μην εφαρμόζει καμιά διάταξη του καταστα-

τικού που αναφέρεται στο κορυφαίο διοικη-

τικό γεγονός της λειτουργίας του σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση των Χριστογέννων του

"18" είχε τη νόμιμη απαρτία κατα το καταστα-

τικό. Στηρίχτηκε όπως όλες οι μέχρι σήμερα

συνελεύσεις του σωματείου στην ευεργετική

- πλην νόμιμη- δευτέρα συνέλευση. Και ορίζει

το καταστατικό: "η δευτέρα συνέλευσις ευρί-

σκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού

των παρισταμένων μελών" (άρθρο 18, παρ. ε).

Όποιος θέλει να εκφράσει ένσταση για την

εκλογή του νέου Δ.Σ δεν μπορεί πλέον δια του

Πρωτοδικείου Άρτας, αφού πέρασε ο πρώτος

μήνας που ο νόμος του έδινε το δικαίωμα.

Επειδή όμως στο σωματείο λειτουργεί η δη-

μοκρατία του δίνεται το δικαίωμα να το κάνει

μέσω της εφημερίδας και της ιστοσελίδας,

που σίγουρα θα δημοσιευτεί. 

Είναι τέλος σίγουρο ότι το νέο αυτό νόμιμο

Δ.Σ  θα δώσει τα διεπιστευτήριά του στο εγγύς

μέλλον, όπως τα έδωσε και στο εγγύς

παρελθόν.

2. Έφυγε από κοντά μαςστις 20 Φλεβάρη

η φωτεινιώτισσα   Δμήτρω  Κασσελούρη

- Μπέλλου, της Σοφίας και του Χρήστου,

ετών 97, που ζούσε στο Νεοχώρι Άρτας,

όπου και τάφηκε. 

3. 7 φιάλες έδωσε η αμοδοσία της 10ης

Φεβρουαρίου του Συλλόγου των Απαντα-

χού Φωτεινιωτών. Απόλυτη

επιτυχία.Έπαινοι στον Θόδωρο Φελέκη,

Νίκο Πανέτα και Χρήστο Φελέκη, την Επι-

τροπή αλλά και στους αιοδότες και την

μονάδα του νοσοκοείου  Άρτας.

α.φ
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Χάρης Μαλτέζος: τα παλεύουμε

12 χρόνια στο τιμόνι του Φωτεινού κλεί-

νει φέτος ο Χάρης Μαλτέζος. Θα ζητήσει

την ψήφο του Φωτεινιώτη για άλλη μια

φορά, προσκείμενος στην υποψήφια δή-

μαρχο του Νικολάου Σκουφά κ. Ροζίνα Βα-

βέτση. 

Το Φωτεινό,  μας είπε, είχε, έχει και θα

έχει προβλήματα. Εμείς τα παλαίψαμε και

τα παλεύουμε.

Για φέτος είναι ώριμες  και θα γίνουν ση-

μαντικές περεμβάσεις στο Φωτεινό και

άλλες θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρω-

θούν μετά:

• θα ασφαλτωστρωθούν δυο ση-

μαντικά σημεία από τον εσωτερικό δρόμο

του Φωτεινού. Το ένα είναι στα Μασου-

ρέικα και το άλλο στα Τριαντφυλέικα, η

διχάλα που ξεκινάει από το σπίτι του Βα-

σίλη Τριαντάφυλλου μέχρι την άκρη των

δυο δρόμων.

• Θα γίνει επιτέλους η παιδική

χαρά. Είναι δέσμευση του κ. Γιαννούλη

και της υποψήφιας δημάρχου κ. Βαβέτση.

Θα μπει τάπητας στο δάπεδό της και θα

αλλαχτούν τα παλιά όργανα με σύγχρονα

που θα έχουν τη  σφραγίδα ISO.

• Στο Μουσείο οι δυο χαλασμένες

πόρτες θα γίνουν καινούριες αλουμινιέ-

νιες και θα προσπαθήσουμε να εντά-

ξουμε τη μελέτη εκθεμάτων σε

πρόγραμμα για να λειτουργήσει το Μου-

σείο.

• Με κατεπείγον τρόπο θα γίνει

τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών στη

διασταύρωση προς Τριανταφυλλέικα και

Παλαιοχωράκι. 

• Θα γίνουν μερικές διανοίξεις

δρόμων εσωτερικά.

• Εγγρίθηκαν τα χρήματα και περι-

μένουμε την ανάθεση για αλλαγή σωλη-

νώσεων στη ράχη από την Παπακώτσινα

μέχρι τα Τριανταφυλλέικα και από του

Βαγγέλη του Στεφου μέχρι της Τασίας Πα-

νέτα.

• Θα γίνουν αποχετεύσεις ομ-

βρίων όπου προγραμματίστηκαν.

Στα σημαντικότερα έκανε αναφορά ο

πρόεδρος του Φωτεινού κ. Χάρης Μαλτέ-

ζος. Και έκλεισε την κουβέντα: "είναι χαρά

να υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι για τις

εκλογές του Μαϊου. Το Φωτεινό κερδίζει."

Επιτυχία στο έργο του. Και οι Φωτεινιώτες

πάντα αποφάσιζαν υπέυθυνα για το καλό

τους.

α.φ

Χρήστος Κ. Κασσελούρης: Μου αρέσει.

Νέος, φιλόδοξος και αποφασισμένος να

αγωνιστεί στον πολιτικό στίβο που κα-

τέρχεται αυτόν τον Μάιο, ο ένας από

τους τρείς υποψηφίους προέδρους στο

Φωτεινό, ο Χρήστος Κ. Κασσελούρης.

"Από το καλοκαίρι του ΄14΄μένω μόνιμα

στο Φωτεινό, μαζί με τα παιδιά μου και

θέλω να βοηθήσω αυτόν τον τόπο, θέλω

να ενδιαφερθώ γι' αυτόν. Μου αρέσει να

το κάνω και γιατί να μην το κάνω. Να

κάνω κάτι καλλίτερο".

Με αυτό το σκεπτικό και αυτόν τον στόχο

άρχισε να ζητά την ψήφο των 200 περί-

που ψηφοφόρων ο Χρήστος.

" Νερό το καλοκαίρι δεν έχουμε. Χρειάζε-

ται να αλλαχτούν σωλήνες και να γίνουν

φρεάτια. Ο δρόμος για το Κομπότι δεν

καθαρίστηκε ποτέ. Τα παιδιά μας παί-

ζουν σε μια επικίνδυνη παιδική χαρά. Με

το χιόνι μια  βδομάδα έκανα να ανεβάσω

το αυτοκίνητο από το σπίτι μου, γιατί ο

δήμος δεν ήρθε να ρίξει λίγο αλάτι. Ο

Πλάτανος που μας πότιζε χρόνια δεν φαί-

νεται καθόλου. Το ποτάμι κάτω έχει τόσο

χαλίκι γιατί να μη φέρει και στους δικούς

μας αγροτικούς δρόμους ο δήμος 20-30

φορτηγά; κατώτεροι είμαστε;"

"Και πως θα είσαι αποτελεσματικός" ρω-

τήσαμε έπειτα τον υποψήφιο πρόεδρο.

Με τη συχνή και ακριβή ενημέρωση του

Δημάρχου για τα ακριβή προβλήματα

που απασχολούν τους κατοίκους του

Φωτεινού και το Φωτεινό. Γιατί είναι

ένας άνθρωπος και έχει δεκαπέντε χωριά

στο κεφάλι του. Και θα πιέζω με την κα-

θημερινή μου παρουσία στον Δήμαρχο."

" Δεν πιστεύω στο ρουσφέτι" κατέληξε ο

Χρήστος. " Δεν θέλω ψήφο για μια βα-

ρέλα τσιμέντο στο χωράφι. Ότι είναι να

γίνει πρέπει να γίνει για όλο το χωριό.

Και δεν προσβλέπω στην αμοιβή του

προέδρου. Είμαι δημόσιος υπάλληλος.

Δουλεύω από τις 7,5 ως τις 2 το μεσημέρι

και αν χρειαστεί μπορώ να πάρω άδεια.

Με το 33,3 ποσοστό που μου αναλογεί

θα κάνω κι εγώ την προσπάθειά μου".

Οι ευχές μας για υγεία και πρόοδο στον

υποψήφιο πρόεδρό μας.

α.φ 

Νικόλαος Β. Πανέτας: δε φοβάμαι 
"Έχω καιρό που αποφάσισα να κα-

τέβω υποψήφιος στο Τοπικό του χω-

ριού και δεν άλλαξα γνώμη, όπως

μερικοί νομίζουν και λένε ότι δεν θα

ασχοληθώ γιατί φοβάμαι ότι θα

χάσω. 

Δεν φοβήθηκα ούτε φοβάμαι όσο

άνισος και αν είναι ο αγώνας. Την

απόφαση την πήρα, κατά κύριο

λόγο, γιατί πιστεύω ότι τον τόπο μου

τον αγαπάω και εγώ και πιστεύω ότι

πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία να

μας χτυπάνε στην πλάτη και να μας

αρέσει ή με ένα ρουσφετάκι να μας

κάνουν ό,τι θέλουν, εμάς ή και τους

υπόλοιπους."

α.φ

Σελ. 6 Φωτεινό
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Σελ. 7 Φωτεινό

Ξεκίνησε το Έργο

"OLIVE CULTURE"

Στις 28/1/2019 πραγματοποι-

ήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση

(kick-offmeeting) του έργου

OLIVE_CULTUREστο Κομπότι

Άρτας με την ευρεία συμμετοχή

εκπροσώπων φορέων που συμ-

μετέχουν στο διασυνοριακό

σχήμα υλοποίησης (Ελλάδα/Αλ-

βανία).

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, κ.

Ευστάθιος Γιαννούλης κατά την

έναρξη των εργασιών της συνάν-

τησης δήλωσε σχετικά:

«Η Πράξη OLIVE_CULTURE αποτε-

λεί ένα πολύ σημαντικό χρηματο-

δοτικό εργαλείο στη κατεύθυνση

ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας

της περιοχής παρέμβασης του

έργου. Ειδικά για το Δήμο Νικο-

λάου Σκουφά, ενός Δήμου με με-

γάλη συγκέντρωση

δραστηριοτήτων του πρωτογε-

νούς και δευτερογενούς τομέα

και ιδιαίτερα του αγροδιατροφι-

κού, η Πράξη αναμένεται να

θέσει τις βάσεις και να συμβάλλει

ουσιαστικά στην τοπική επιχειρη-

ματικότητα εισάγοντας καινοτό-

μες λύσεις σε μια σειρά από

προβλήματα καλλιεργειών, τυπο-

ποίησης και εμπορίου που πι-

στεύουμε ότι θα βοηθήσουν

σημαντικά τους επαγγελματίες

και κατοίκους της περιοχής μας.

Άλλωστε η ενίσχυση και ανάδειξη

των τοπικών μας προϊόντων και η

υποστήριξη των επαγγελματιών

του κλάδου, αποτελούσαν πάντα

προτεραιότητα για τη παρούσα

δημοτική αρχή και θα ήθελα να

ευχαριστήσω όλους όσους συμ-

βάλλουν σε αυτή τη κατεύ-

θυνση».

Η Πράξη OLIVE_CULTURE περι-

λαμβάνει ένα σύνθετο πλέγμα

δράσεων οι οποίες στοχεύουν

στην ανάπτυξη ενός δικτύου αν-

ταλλαγής τεχνογνωσίας το οποίο

θα οδηγήσει στην υιοθέτηση και-

νοτόμων μεθόδων διαχείρισης

καλλιεργειών και υπηρεσιών εμ-

πορίου με σκοπό την κεφαλαι-

οποίηση καλών πρακτικών και

επιστημονικής γνώσης στον ελαι-

οπαραγωγικό και εν γένει αγρο-

τοδιατροφικό τομέα. Όλες οι

προβλεπόμενες δράσεις της πρά-

ξης αναμένεται να οδηγήσουν σε

συνέργειες, διασυνοριακές συ-

νεργασίες, προσέλκυση επενδύ-

σεων, μεγέθυνση των

εξαγωγικών ευκαιριών αλλά και

να δράσουν συμπληρωματικά

στη προώθηση και προαγωγή και

άλλων τοπικών αγροδιατροφικών

προϊόντων στη περιοχή παρέμβα-

σης της πράξης.

(Δελτίο Τύπου)
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Μέλη 2019(από 10 Ε) ‘Ο μονόλογος του αγίου Χριστοφόρου’

«Παράπονο»
Κοίτα με αληθινά,

σε παρακαλώ,

λυπούμαι που με φοβάσαι,

δεν είμαι σκύλος,

δεν είμαι τέρας,

είμαι σαν κι εσένα,

ίσως λίγο πιο γενναίος

...και ταπεινός

Με βλέπεις άσχημο, ναι

αλλά άκου...

νιώσε

η καρδιά μου χτυπά στους ρυθμούς

της δικής σου,

σε συμπονώ,

όποιον μαρτυρά

καταλαβαίνω,

πρεσβεύω για σένα,

θα σε βοηθήσω, σε αγαπώ.

Μίλα μου,

πες μου τον πόνο σου,

μη με αγνοείς 

τον απλό και φτωχό

άγιο.

Θα θυσιαστώ για σένα,

μαρτύρησα πολλές φορές

κι άλλη μία για σένα που 

είσαι αδύναμος.

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
Ε κ δ ή λ ω σ η  σ τ α  π λ α ί σ ι α  τ ο υ  Ε υ ρ ω π α ι κ ο ύ  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α -

τ ο ς  " D e m o c r a c y  V a l u e s  f o r  Y o u t h  P a r t i c i p a t i o n "

Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώ-

σιμη Ανάπτυξη (ICSD) και το Δί-

κτυο Ελληνικών Πόλεων για την

Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) σε συνερ-

γασία με το Δήμο Νικολάου

Σκουφά πραγματοποίησαν με

μεγάλη επιτυχία στις 11 Φε-

βρουαρίου 2019 σε Δημοτικό

χώρο της Δημοτικής Ενότητας

Κομποτίου εκδήλωση για τη δη-

μιουργία οργανωμένου πλαι-

σίου επικοινωνίας μεταξύ των

νέων και της δημοτικής αρχής

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

έργου ‘Democracy Values for

Youth Participation’, Erasmus

Plus.

Σκοπός της εκδήλωσης που την

παρακολούθησε το σύνολο των

μαθητριών και μαθητών της 3ης

τάξης των Γενικών Λυκείων Νεο-

χωρίου και Κομποτίου ήταν η

προώθηση του εσωτερικού δια-

λόγου μεταξύ της δημοτικής

αρχής και ομάδων νέων σε θέ-

ματα που απασχολούν την το-

πική κοινωνία μέσα από τη

χρήση και λειτουργία ηλεκτρονι-

κής πλατφόρμας.

(Δελτίο Τύπου)

Σελ. 8 Φωτεινό
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