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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

Π ά ε ι

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

Έτσι μετέφεραν στην εφημερίδα

Φωτεινιώτες  το γεγονός της κακής

έως άθλιας κατάστασης που βρίσκε-

ται σήμερα  το κτήριο του Μουσείου

του Φωτεινού,  περιμένοντας

130.000 Ευρώ να λειτουργήσει.

Πόρτα ορθάνοιχτη, η υπόγεια απο-

θήκη γεμάτη νερό ως το γόνατο, ο πί-

νακας του ρεύματος

κατεστραμμένος, χωρίς να υπάρχει

ρεύμα  φυσικά στο κτήριο. Ένα χρόνο

αυτή η κατάσταση.

Από τον σύλλογο των απανταχού

που κατά τον νόμο θα έχει την ευ-

θύνη λειτουργίας του,  τέλος του

προηγούμενου χειμώνα,  έγιναν κι-

νήσεις διόρθωσης της κατάστασης

προς τον πρόεδρο του Τοπικού

Συμβουλίου κ. Χάρη Μαλτέζο.

Απάντηση: ενημέρωσα τον Δή-

μαρχο.  

Μετά τα Χριστούγεννα αυτά  και

την εκλογή του νέου Δ.Σ στον σύλ-

λογο, η κατάσταση άλλαξε. Την Πα-

ρασκευή 28/12/18 ο νέος πρόεδρος

του συλλόγου  κ. Λάμης  Βασίλειος

επισκέφτηκε τον κ. Γιαννούλη στο

Κομπότι και πήρε διαβεβαιώσεις ότι

θα αποκατασταθεί η ζημιά. Άμεσα

θα  πήγαινε ο μηχανικός  του Δήμου

να εκτιμήσει την κατάσταση,  να επι-

σκευαστούν οι πόρτες που είναι σά-

πιες,  να βγει το νερό από το υπόγειο

και νάρθει το ρεύμα.

Ικανοποιημένος δήλωσε ο κ. Λάμης,

αφού ο δήμαρχος εξήγησε την οικο-

νομική δυσκολία που αντιμετωπίζει ο

Δήμος, αλλά διαβεβαίωσε ότι παρα-

κολουθεί το ζήτημα και ότι γίνονται

προσπάθειες για να λυθούν τα προ-

βλήματα. Σημείωσε όμως ο κ. Λάμης

ότι τον προβλημάτισε που δεν πήρε

απάντηση στο πότε θα γίνει η αποκα-

τάσταση. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι πριν ενά-

μισι χρόνο ανέβηκε  ο μηχανικός κατ’

εντολή του κ. Γιαννούλη και είδε το

πρόβλημα στο νεκροταφείο του Φω-

τεινού και ακόμα περιμένουμε να

πέσει το τσιμέντο στους διαδρόμους

του κοιμητηρίου.  

Θα μπορούσε κάποιος, με  βάση τα

παραπάνω να υποστηρίξει ότι το

μικρό Φωτεινό ζει τη δική του μονα-

χική μοίρα,  μια και δεν έχει δικά του

νύχια να ξυστεί…  Ή δεν τα δείχνει. 

α.φ

τ ο  Μ ο υ σ ε ί ο …

  Δυο αιοδοσίες του 2019

1. Κυριακή 10 Φεβρουαρίου

2. Κυριακή 11 Αυγούστου
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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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Βαθμολογία ( 31 - 12 -18)

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

1/16 Βόλος NFC 10 9 1 0 26:5 28

7. Καραϊσκάκης 10 4 2 4 7:11 14

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

1/13 Μακεδονικός Φούφας 12 7 3 2 21:12 24

13. Φλωριάδα 11 0 2 9 0:26 -1

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

1/16Aναγέννηση Άρτας 13 13 0 0 49:7 39

2 Σκουφάς Κομποτίου 13 12 1 0 45:8 36

13. Φιλέλληνες Πέτα 13 1 11 1 10:46 4

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

1/11 ΑΟ Κλειδίου 10 9 0 1 37:4 28

3. Αχιλλέας Νεοχωρίου 10 6 1 3 31:11 21

4. ΠΑΣ  Κομμένου 10 6 2 2 19:7 20

5. Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής 10 5 3 2 20:15 17

6. Ακράτητος Ακροποταμιάς 10 3 4 3 7:14 12

Σελ. 3 Φωτεινό
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Έμεινε στο "μηδέν" ο Καραϊσκά-

κης με τη Σπάρτη
Μην πιάνοντας τα στάνταρ

απόδοσης του προηγούμε-

νου παιχνιδιού, ο Καραϊσκά-

κης έμεινε στο 0-0 με τη

Σπάρτη.
Στο 0-0 με τη Σπάρτη έμεινε ο Καραϊ-

σκάκης, χάνοντας την ευκαιρία να

κλείσει τη χρονιά με ακόμη μια νίκη

που θα τον εδραίωνε στα υψηλότερα

πατώματα της βαθμολογίας. Οι παί-

κτες του Μανώλη Παπαματθαιάκη δεν

έπιασαν τα στάνταρ απόδοσης του

ματς με τον Αήττητο, όταν και δημι-

ούργησαν μεγάλο αριθμό τελικών

προσπαθειών, όμως ήταν ανώτεροι

στον αγωνιστικό χώρο από τη Σπάρτη,

που δεν έδειχνε ιδιαίτερα απειλητική

επιθετικά. Ο κόουτς μάλιστα του Κα-

ραϊσκάκη αναγκάστηκε να προβεί σε

αλχημείες, καθώς έχασε νωρίς με

τραυματισμό τον Χρούσιελ και ανακά-

τεψε την τράπουλα προκειμένου η

ομάδα να παραμείνει δημιουργική,

όσο και ασφαλής στα μετόπισθεν. Η

πρώτη πολύ καλή στιγμή του αγώνα

ανήκε στον Καραϊσκάκη στο 9ο λεπτό,

όταν ο Άλεξιτς έκανε το γύρισμα, ο

Κάκκο έστρωσε στον Ψιάνο που

έπιασε εξαιρετικό σουτ από το όρια

της περιοχής, με την μπάλα να φεύγει

ελάχιστα δίπλα από το “παραθυράκι”

του Πάντου. Στο 14ο λεπτό, ο Πάντος

έκανε τραγικό διώξιμο πάνω στον

Κάκκο στο ύψος της περιοχής, με τον

επιθετικό της αρτινής ομάδας να κάνει

κακό κοντρόλ και να χάνει την ευκαι-

ρία να βγει τετ α τετ. Στο 17', η Σπάρτη

είχε την πρώτη υποψία ευκαιρίας, με

το Βλαχομήτρο να κάνει κάτι μεταξύ

πάσας και σουτ μέσα από την περιοχή,

και το Στεφανάκο να μπλοκάρει εύ-

κολα. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας

αγώνα, ο Καραϊσκάκης απείλησε εκ

νέου, όταν σε λάθος διώξιμο της μπά-

λας, ο Μασούρας σε μια φάση πανο-

μοιότυπη με αυτή της προηγούμενης

αγωνιστικής, όταν και σκόραρε, από

μακριά, επιχείρησε εκ νέου το πόδι

του, όμως η μπάλα έφυγε λίγο πάνω

από τα δοκάρια. Η αρτινή ομάδα συ-

νέχισε να έχει την πρωτοβουλία των

κινήσεων και στο 44ο λεπτό απείλησε

και πάλι, όταν έπειτα από θαυμάσια

σέντρα του Καπία, στην περιοχή, ο

Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά μέσα από τη

μικρή περιοχή, όμως η μπάλα έφυγε

πάνω από τα δοκάρια.

Στο δεύτερο μέρος, ο Καραϊσκάκης

μπήκε δυνατά και μόλις στο 46ο

λεπτό, ο Ματθαίου ελίχθηκε ωραία

έξω από την περιοχή, και σούταρε, με

την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από

το οριζόντιο δοκάρι. Στο 66ο λεπτό και

έπειτα από λάθος της άμυνας της

Σπάρτης, ο Ματθαίου και πάλι απεί-

λησε όταν έγινε κάτοχος της μπάλας

έξω από την περιοχή, έκανε το μπά-

σιμο και το πλασέ από πλάγια θέση,

όμως η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη

και έφυγε λίγο δίπλα από το δοκάρι,

βρίσκοντας στην εξωτερική πλευρά

των διχτύων. Στο 76ο λεπτό, ο Παπα-

νίκου έκανε ωραία μπαλιά στην πλάτη

της άμυνας, όμως ο Ματθαίου, που

ήταν ο μόνος που δημιούργησε φά-

σεις στην επανάληψη, αστόχησε με

προβολή. Στο 78' οι φιλοξενούμενοι

απείλησαν μετά από ώρα, με ένα μα-

κρινό σουτ του Στανόγιεβιτς που

ήλεγχε όμως ο Στεφανάκος καθώς κα-

τέληγε άουτ. Στο 84ο λεπτό, ο Παπανί-

κου έκανε προσωπική προσπάθεια,

και σούταρε με την μπάλα να φεύγει

όμως άουτ. Όσο περνούσε η ώρα, οι

γηπεδούχοι έδειχναν τη διάθεση να

κλείσουν στα καρέ τους, τους παίκτες

της Σπάρτης, όμως η κούραση σε παί-

κτες κλειδιά, όπως οι Χούσος και Ψιά-

νος, δεν επέτρεψε να δημιουργηθεί

κάποια κλασική ευκαιρία, με τους φι-

λοξενούμενους να φεύγουν από την

Άρτα με το βαθμό, παρά το γεγονός

πως δεν έθελξαν με την απόδοσή

τους. Πλέον οι παίκτες του Καραϊ-

σκάκη θα ξεκουραστούν για τις γιορ-

τές, με την ομάδα να αναμένεται

ενισχυμένη στα επερχόμενα παιχνί-

δια, καθώς έχει ήδη αποκτηθεί ο

Βουκμίροβιτς, ενώ πιθανότατα θα

υπάρξουν και άλλες προσθήκες.

Γκολ : -

Κ ί -

τρι-

ν ε ς

:

Χούσος, Παντίδος, Καπίας / Στανόγιε-

βιτς

Κόκκινες : -

Διαιτητής : Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

Βοηθοί : Στεφανής (Καρδίτσας) – Πλά-

κας (Δυτικής Αττικής)  4ος : Μπεκιάρης

(Καρδίτσας)

Καραϊσκάκης (Παπαματθαιάκης)

: Στεφανάκος, Παπανίκου, Καψάλης

(82' Κυριάκης), Χρούσιελ (32' λ.τρ.

Ματθαίου), Καπίας, Παντίδος, Μα-

σούρας, Χούσος, Άλεξιτς (75' Γυφτο-

κώστας), Ψιάνος, Κάκκο

Σπάρτη (Τσερνίσοφ) : Πάντος, Αρώ-

νης, Φραγκούλης, Κολτσίδας, Βλάχος,

Τιεντσέ, Στογιάνοβιτς, Παυλής (65'

Καινούργιος), Βλαχομήτρος (90' Νά-

τσης), Κωνσταντινόπουλος, Μαντζίρης

(artagoal.gr)

Σελ. 4 Φωτεινό

Μάρτιος 2018_Layout 1  1/1/2019  9:24 μμ  Page 4



Σελ. 5 Φωτεινό

Ν έ ο  Δ . Σ
Νέο Διοικητικό Συμ-

βούλιο έχει από τα

Χριστούγεννα του

2018 ο Σύλλογος των

Απανταχού Φωτει-

νιωτών Άρτας. 
Μετά από πρόσκληση του πρώην προ-

έδρου 40 μέρες πιο πριν πραγματοποι-

ήθηκε Γενική Συνέλευση στο Δημοτικό

Σχολείο, αφού το κτήριο του Μουσείου

δεν ήταν κατάλληλο.

Μετά τα διαδικαστικά, κατά το καταστα-

τικό, απαρτία που υπήρχε- ήταν η δεύ-

τερη Συνέλευση- και εκλογή προεδρείου,

εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του απερχό-

μενου Δ/Σ και έγιναν οι εκλογές. Η συνέ-

λευση ψήφισε τον κατάλογο των

υποψηφίων και με ανάταση του χεριού

εγκρίθηκε το νέο πενταμελές και δυο

αναπληρωματικά  μέλη. 

Αμέσως έγινε και η κατανομή  των αξιω-

μάτων ως εξής:

Πρόεδρος: Λάμης Κ. Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Πανέτας Β. Λάμπρος

Γραμματέας: Φελέκης Θ. Χρήστος

Ταμίας: Κασσελούρης Κ. Λάμπρος

Μέλος: Τριαντάφυλλος Ε. Ιωάννης

Αναπληρωματικά μ έλη: Κασσελούρης Ε.

Αλέξανδρος (βοηθός ταμία) και Φελέκης

Ν. Αλέξανδρος (βοηθός Γραμματέα).

Σαν ομάδα ήρθε στη συνέλευση το νέο

Δ.Σ. Συνδετικός κρίκος ήταν ο Πανέτας

Λάμπρος. Φαίνεται ένα δυνατό σφιχτο-

δεμένο Δ.Σ με εμπειρία στα κοινά από το

τμήμα Νέων του Συλλόγου.

Να είναι καλά και ενωμένο να κάνει καλό

στο Φωτεινό,  κατά το καταστατικό.

Η παρουσίαση του σχήματος αυτού πα-

ρακάτω:

Πρόεδρος

Βασίλειος Κ. Λάμης
Γεννήθηκε το 1993 στην Αθήνα.  Γονείς

του ο Κων/νος Λάμης από τη Βάχλια Γορ-

τυνίας και η φωτεινιώτισσα  Ευαγγελία

Κ. Τριανταφύλλου. Αδερφή του η γνωστή

μας Νίκη, η ηθοποιός.  

Στη Ν. Ιωνία Αττικής, όπου μένει ακόμη,

έκανε τις βασικές σπουδές του. Αποφοί-

τησε από το τμήμα φιλολογίας του Εθνι-

κού Καποδιστριακού πανεπιστημίου και

εκεί βρίσκεται τώρα στο 2ο έτος του με-

ταπτυχιακού  του στην αρχαία ελληνική

φιλολογία, που τελειώνει αισίως μέχρι

το καλοκαίρι του 2019.  Κατέχει επίσης

πτυχίο κλασικής κιθάρας από το Εθνικό

Ωδείο Αθηνών.

Ο Βασίλης διακρίνεται για την εργατικό-

τητά του. Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

κιθάρας σε Αθήνα και δυο φορές την

εβδομάδα στη Σέριφο,  μέσω   του τοπι-

κού Δήμου και πολιτιστικών οργανώ-

σεων. Συμμετείχε σε πολλές συναυλίες

κιθάρας στο Μέγαρο  μουσικής, στο

Ηρώδειο, στο Δημοτικό  Θέατρο Πει-

ραιώς και αλλού. Εργάζεται δε και ως

διορθωτής στο περιοδικό  OnLine.

«Αισθάνομαι  ωραία» μας είπε ο πρό-

εδρος «μέσα στο νέο  Δ.Σ του συλλόγου

των απανταχού φωτεινιωτών Άρτας.

Έχουμε  ευρύτερο πεδίο δράσης από το

Τμήμα Νέων. Θέλουμε και  μπορούμε να

σηκώσουμε το σωματείο ψηλότερα με

δραστηριότητες που δεν έγιναν τελευ-

ταία. Να τις ζήσουμε ξανά εμείς και να

τις δουν και οι νεώτεροι.  Ήδη δώσαμε το

στίγμα μας  με τρείς αποφάσεις: να

έχουμε 10 Ευρώ τη συνδρομή, να κό-

ψουμε την πίτα μας ανήμερα την Πρωτο-

χρονιά και να κάνουμε χορό των μελών

το Πάσχα. Κύριο μέλημά μας βέβαια η

οργάνωση του φορέα και η στήριξη του

Φωτεινού. Με τη βοήθεια όλων των φω-

τεινιωτών πιστεύω θα πετύχουμε. 

Αντιπρόεδρος

Πανέτας Ε. Λάμπρος 
Γεννήθηκε το 1998 στο Φωτενό Άρτας.

Γονείς  του ο Ευάγγελος Ν. Πανέτας και

η Θεοδώρα Β. Πανέτα. 

Αδέρφια του ο Νικόλαος, η Παναγιώτα

και ο Βασίλης. Στην Άρτα τελείωσε το Λύ-

κειο και φοίτησε για 2 χρόνια στα ΙΕΚ

Δέλτα Αθηνών στο τμήμα μαγειρικής  

και φέτος φοιτά στο πρώτο από τα δυο

έτη του τμήματος ζαχαροπλαστικής της

ίδιας σχολής.

Δραστηριοποιήθηκε πριν εφτά χρόνια

στο Τμήμα Νέων του πολιτιστικού Συλλό-

γου Φωτεινού. Συμμετείχε στη διοίκησή

του και σ' όλες τις εκδηλώσεις του: θεα-

τρικό, αγώνες, πάρτυ νέων και άλλες αρ-

κετές.

Ήταν ο πρωτεργάτης στη συγκρότηση

του νέου διοκητικού συμβουλίου του

σωματείου. Έδειξε πολλές οργανωτικές

ικανότητες στο περιορισμένο χρονικό

πλαίσιο των χρονικών δυνατοτήτων του.

Σαν αντιπρόεδρος του συλλόγου  δή-

λωσε πολύ ευχαριστημένος για το ευρύ-

τερο πλαίσιο δράσης του από τη νέα

θέση και για τα καλά λόγια των χωριανών

που πιστεύει ότι θα τους στηρίξουν.

Μαζί με τον πρόεδρο του νέου Δ.Σ κ. Βα-

σίλειο Λάμη έδωσε και  εγγράφως τα διε-

πιστευτήριά τους στον Δήμαρχο του

Νικολάου Σκουφά κ. Ευστάθιο Γιαν-

νούλη, στην Αντιδημαρχία Κομποτίου την

Παρασκευή 28/12/2018. 

Οι Φωτεινιώτες περιμένουν πρόοδο από

τη σκέψη του και τη δραστηριότητά του.

σ τ ο  π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό  Φ ω τ ε ι ν ό
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Ν έ ο  Δ . Σ
Γραμματέας

Χρήστος Θ.  

Φελέκης

Γεννήθηκε το 1994 στη Λευκωσία

της Κύπρου,  όπου έμεινε 6 μήνες.

Γονείς του ο Θόδωρος Χ. Φελέκης

και η  Χαρά  Γρ. Λάπα.  Αδερφή

του η Σοφία Φελέκη.

Τελείωσε γυμνάσιο και Λύκειο

στο Κομπότι Άρτας και τον Μάρτιο

του 2019  τελειώνει το τμήμα Δια-

χείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι-

κών Πόρων του Πολυτεχνείου

Πατρών που εδράζεται στο Αγρί-

νιο. Μια σχολή πενταετούς φοίτη-

σης,  σύγχρονη και  με ιδιαίτερο

ενδιαφέρον.

«Ελπιδοφόρο και με φρεσκάδα»

βλέπει ο Χρήστος το Δ.Σ που συμ-

μετέχει σαν γραμματέας. Ξέρει ότι

θα κάνει τον αγώνα του, ξεκινών-

τας δυναμικά  και θα χτίσει όσα

πιο πολλά μπορεί, σε μια δύ-

σκολη,  λόγω κρίσης και ίσως και

αστικοποίησης,  συγκυρίας. Πι-

στεύει ότι μπορούν να επαναφέ-

ρουν το ενδιαφέρον στα

πολιτιστικά του Φωτεινού. 

Tαμίας

Κασ σ ελού ρ η ς

Σωτ. Λάμπρος
"Ενθουσιασμένος" δήλωσε ο τα-

μίας του νέου Δ .Σ κ. Λάμπρος

Κασσελούρης του Σωτηρίου, γιατί

έχει πιο πολλά να κάνει. Οργανω-

τικά ίσως θέλει περισσότερη προ-

σοχή από το τμήμα Νέων που

συμμετείχε ενεργά. Φιλοδοξουν

να κάνουν πολλά όπως τα φωτει-

νιώτικα, εκδρομή κά. 

Ο Λάμπρος γεννήθηκε το 1994

στο Χολαργό Αθηνών. Γονείς του

ο Σωτήρης Κ. Κασσελούρης και η

Γεωργία Μανιφάβα από το Γιαν-

νιώτη Άρτας. Αδερφός του ο Κώ-

στας.

Μέσα στο '19' παίρνει το χαρτί

από το ΤΕΙ Χαλκίδας- τμήμα μηχα-

νικού αυτοματισμού. Μέσα στις

σπουδές του υπηρέτησε την

9μηνη  στρατιωτική του θητεία

στο Μεγάλο Πεύκο και τη Λήμνο.

Εδώ και 2 χρόνια εργάζεται στο

σούπερ μάρκετ Bazaar στο Γουδί

Αθηνών όπου τελευταία κατέχει

θέση προισταμένου.

Μέλος:

Τριαντάφυλλος

Ε. Ιωάννης
Γεννημένος στο Φωτεινό το 1990

από τον φωτεινιώτη Ευάγγελο Ι.

Τριαντάφυλλο και την παλαιοχω-

ρακιώτισσα Ιωάννα Τάτση, έχει

την Παρθενία αδερφή του και τε-

λείωσε το τμήμα πληροφορικής

των ΤΕΙ στην Άρτα και περιμένει

να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό

του.

Για ένα χρόνο τώρα λειτουργεί κα-

τάστημα με λουκουμάδες, σάν-

τουιτς και άλλα φαγώσιμα επί της

Σκουφά στην Άρτα, λίγο πιο κάτω

από τον Άγιο Δημήτριο, καθώς

πάμε για το Κιλκίς.

Ο πατέρας του Ευάγγελος ήταν

πρόεδρος στον Σύλλογο του Φω-

τεινού και ο ίδιος αντιπρόεδρος

στο προηγούμενο Διοικητικό συμ-

βούλιο. Δραστηριοποιήθηκε στο

Δ.Σ του συλλόγου σπουδαστών

του ΤΕΙ. 

Αυτή τη διετία από τη θέση πλέον

του μέλους στο σύλλογο των  Φω-

τεινιωτών θα προσπαθήσει, όπως

είπε, να βοηθήσει με την εμπειρία

του, στον περιορισμένο χρόνο

που διαθέτει, το νέο Δ.Σ στην προ-

σ π ά θ ε ι α

που ξεκίνη-

σαν με

π ο λ ύ

όρεξη.

α.φ

Σελ.6 Φωτεινό
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Ά λ λ η  π ί τ α

Άλλη όντως πίτα ήταν αυτή που

έκοψε το Νέο Διοικητικό Συμβού-

λιο για το 2019, ανήμερα την

Πρωτοχρονιά, στο Δημοτικό  Σχο-

λείο του Φωτεινού, στις 11.00.

Αθρόα η προσέλευση του κόσμου,

άρτια η οργάνωση, σύμπνοια των

φωτεινιωτών με την νέα ηγεσία,

παντού χαμόγελα.

Ποδαρικό έκανε ο πατήρ Ιωάννης

με τον ψάλτη του τον Βασίλη. Και

σε πέντε λεπτά μετά γέμισε η αί-

θουσα που ξεχώριζε για την καθα-

ριότητα και την τάξη.

Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό ο

γραμματέας  του Δ.Σ κ. Χρήστος

Φελέκης  καλωσόρισε τους καλε-

σμένους, ευχήθηκε εκ μέρους του

Δ.Σ χρόνια πολλά με υγεία και πα-

ρουσίασε σύντομα και περιεκτικά

όπως ταίριαζε σε μια τέτοια εκδή-

λωση το Νέο Δ.Σ και το σκοπό του.

Τόνισε ιδιαίτερα τη διάθεση να

συνεργαστούν και να δώσουν στο

Φωτεινό ό,τι μπορούν περισσό-

τερο. 

Το φλουρί κέρδισε η Κατερίνα

Μαλτέζου και μαζί ένα συμβολικό

δώρο. 

Κλείνοντας θα αναφερθώ στην

εναλλακτική πρόταση που έχει το

Δ.Σ να κάνει πρωτοχρονιά την

κοπή της πίτας σε κάποιο καφε-

νείο.

α.φ

Σελ.7 Φωτεινό

Οι δυο αιμοδοσίες του 2019 
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 

Κυριακή 11 Αυγούστου.

Με δυο νέες αιμοδοσίες συνεχί-

ζει απρόσκοπτα το έργο της η

Επιτροπή Αιμοδοσίας του συλλό-

γου των Απανταχού Φωτεινιωτών

Άρτας.

Κλείστηκαν ήδη από τον πρόεδρο

της Επιτροπής κ. Θόδωρο Φελέκη

στο νοσοκομείο Άρτας οι παρα-

πάνω ημερομη-

νίες που θα

ανέβει η κινητή

μονάδα του νο-

σοκομείου στο

Φωτεινό.

“Είμαστε έτοιμοι

να ανταποκρι-

θούμε ικανοποι-

ητικά στο αίτημα

του νοσοκομείου

για καθαρή  και

πλήρη αιμοδο-

σία που δεν θα

καθιστά επιζήμια τη μετακίνηση

της μονάδας”είπε ο πρόεδρος.

Η τράπεζα αίματος του Φωτεινού

καλύπτει με απόλυτη επιτυχία τις

ανάγκες των μελών του συλλόγου

και όχι μόνο, χάρις,  είναι αλή-

θεια,  στις άοκνες προσπάθειες

τόσο του νοσοκομείου Άρτας όσο

και της επιτροπής της αιμοδοσίας

που  εκτός του προέδρου βοη-

θούν πολύ και τα δυο μέλη της ο

Νικόλαος Β. Πανέτας και ο Χρή-

στος Θ. Φελέκης.

Αποτελεί σίγουρα την πιο ευαί-

σθητη και πιο σημαντική λειτουρ-

γία του σωματείου του

Φωτεινού.    

Κι εμείς  μπορούμε να βοηθή-

σουμε: αυτές τις ημερομηνίες ή

και άλλη Κυριακή ή μέρα  του

χρόνου να πάμε  και να δώσουμε

αίμα σε οποιοδήποτε  νοσοκο-

μείο της Ελλάδας και να πούμε

να πιστωθεί  η φιάλη στην τρά-

πεζα αίματος του συλλόγου του

Φωτεινού.                          
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Μέλη 2018(από 10 Ε) Παραπολιτ ιστικά 
1. Κατεβαίνει στον εκλογικό στίβο του Μαίου για την

προεδρία του Φωτεινού ο νυν πρόεδρος κ. Χάρης Μαλ-

τέζος με την υποψήφια δήμαρχο κ. Ροζίνα Βαβέτση.

Τρεις οι υποψήφιοι δήμαρχοι στον Ν. Σκουφά και δυο

υποψήφιοι πρόεδροι στο Φωτεινό.

2. Συγχαίρω θερμά τα μέλη του νέου Δ.Σ του συλλόγου

του Φωτεινού και σιδεροκέφαλοι και μακροημέρευτοι.

Φαίνεται σαν το καλύτερο σχήμα της επαναδραστηριο-

ποίησης του "99". Φαίνονται με πολύ όρεξη όλοι, με

διάθεση να οργανώσουν περισσότερο και να κάνουν

ικανές δραστηριότητες. Ξεκίνησαν με θάρρος και έκα-

ναν την κοπή της πίτας ανήμερα της πρωτοχρονιάς.

Επιτυχία θα είναι να κρατήσουν ψηλά τη σημαία του

Φωτεινού, με ενότητα και καλή διάθεση. Σιδεροκέφα-

λοι στο δύσκολο δρόμο των σύγχρονων απαιτήσεων

των κοινών. Και οι προυποθέσεις της επιτυχίας υπάρ-

χουν: όλοι,  νέοι, εγράμματοι-  με ανώτατες σπουδές -

με σημαντική εμπειρία των κοινών από το τμήμα των

Νέων. "Θα νομοθετήσουμε πλατειά και βαθιά" δήλω-

σαν.

3. Οργανώνονται οι δυο αιμοδοτικές προσπάθειες για

το 2019 που  θα κάνει η αιμοδοτική επιτροπή του συλ-

λόγου του Φωτεινού: η πρώτη την Κυριακή 10 Φε-

βρουαρίου και η δεύτερη τον Αύγουστο στις 11.

Σταθερή η επιτυχία.

4. Είκοσι χρόνια κλείνω στα πολιτιστικά του Φωτεινού.

Είδα αδρανοποιήσεις, επιτυχίες και αποτυχίες. Εργά-

στηκα σε κάθε δραστηριότητα: εφημερίδα, εκδρομή,

χοροί σόλη την Ελλάδα, αιμοδοσίες και άλλα.  Τώρα

θέλω να είμαι μέλος όσο ζω και αν χρειάζεται βοήθεια

να γράφω τα παραπολιτιστικά. Κατά τις ανάγκες φυ-

σικά. Εκεί όλοι πείθονται.

5. Ζωντάνεψε το Φωτεινό με τα κάλαντα των Χριστου-

γέννων και της πρωτοχρονιάς. Και οι δυο πολιτιστικοί

σύλλογοι έδωσαν το παρόν και παρέες μικρών παρέ-

λασαν.                        α.φ

α/α Επώνυμο Πατρ. Όνομα Διαμονή
1. Πανέτας Ηλ. Θεόδωρος Κέρκυρα

2. Καρακώστας Δ. Χρήστος Ιωάννινα

3. Κασσελούρη Ι. Κων/να Αθήνα

4. Φελέκης Ν. Αλέξανδρος Άρτα

5. Μαλτέζου κ. Νάντια Αθήνα

6. Κασσελούρη Σπ. Σοφία Αθήνα

7. Πανέτας Ε. Λάμπρος Αθήνα

8. Τριανταφύλλου Ε. Ελευθερία Άρτα

9. Κασσελούρη Β. Δήμητρα Άρτα

10. Φελέκη Α. Αλεξάνδρα Παξοί

11. Κασσελούρη Αρετή Άρτα

12. Μαλτέζος Ν. Δημήτριος Άρτα

13. Σοκολάκη Χαρούλα Άρτα

14. Γραμματικός Α. Δημήτριος Παξοί

15. Κασσελούρης Γ. Χρήστος Μεγαλόπολη

16. Πανέτας Β. Αντώνιος Λάρισα

17. Οικονόμου Κ. Ηλίας Άρτα

18. Κασσελούρης Χ. Γεώργιος Φωτεινό

19. Μασούρα Απ. Ευσταθία Φωτεινό

20 Κασσελούρης Ε. Αλέξανδρος Αθήνα

21. Κολιούλη Βάσω Άρτα

22. Λάμης Κ Βασίλειος Αθήνα

23. Κασσελούρης Σωτ. Λάμπρος Αθήνα

24. Κασσελούρη Ευρ. Χριστίνα Άρτα

25. Φελέκη Ν. Θεοδώρα Αθήνα

26. Φελέκης Θ. Χρήστος Άρτα

Δυο μαύρα μάτια αγαπώ
Πασίγνωστο τραγούδι που ξεχω-

ρίζει για τη μουσική του αλλά και

την έμπνευση που έχει στο στίχο

του. 

Η έκφρασή του φτάνει σε ψηλή

κορύφωση με το διάλογο του

νέου με τον ήλιο στη δεύτερη

στροφή αλλά και με την κόρη στην

πρώτη. 

Η συναισθηματική του φόρτιση

εξακοντίζεται στον τέταρτο και

πέμπτο στίχο των δυο πρώτων

στροφών που ο νέος εκμυστη-

ρεύεται τον κρυφό του θαυμασμό

για τις σωματικές αρετές της

κόρης: δροσερή, λαμπερή και

φλογερή.

Η τρίτη στροφή όμως φαίνεται ότι

προστέθηκε μόνο να συμπληρώ-

σει το απαραίτητο τρίστροφο. Και

στην απλή κριτική δείχνει ότι απέ-

χει πολύ από την έμπνευση των

δυο πρώτων στροφών. Είναι κα-

τώτερη. Σίγουρα της λείπουν τα

δυο κυρίαρχα στοιχεία των 2 πρώ-

των στροφών: ο διάλογος στη

δεύτερη και τρίτη στροφή και η δί-

στιχη περιγραφή της ομορφιάς

της κόρης στους δυο τελευταίους

στιχους των δυο πρώτων στρο-

φών. 

Έκανα προσπάθεια να προσθέσω

μια τρίτη στροφή πιο κοντά στην

έκφραση και το νόημα των δυο

άλλων στροφών. Κάποιος μπορεί

να προτείνει καλύτερη προσθήκη.

Δημοτικό είναι το τραγούδι. Πλά-

θεται. Δεν είναι στατικό:

Δυο μαύρα μάτια αγαπώ

έλα αηδονάκι μ’ να στο πω.

Πουλί μ΄ μια κόρη αγαπώ

με τη γλυκιά  σου τη λαλιά

του παγωνιού την ομορφιά.

Παρακάτω το τραγούδι όπως

κυκλοφορεί:

1

Δυο μαύρα  μάτια αγαπώ,

σε ποιονε  Χρύσω μ’ να το πω.

Μια  βλαχοπούλα αγαπώ

πούχει του βουνού τη χάρη 

και τη λάμψη απ’ το φεγγάρι.

2

Δυο μαύρα μάτια αγαπώ

σταμάτα ήλιε μ’ να στο πω.

Ήλιε μια  κόρη λαχταρώ

με δυο χείλη φλογισμένα 

πιο θερμά και από σένα. 

3

Δυο μαύρα μάτια αγαπώ,

το έμαθε όλο το χωριό.

Κι απ’την πλατεία σαν περνώ

οι λεβέντες με καμάρι

λένε μπράβο παλληκάρι.

α.φ

Σελ. 8 Φωτεινό

Μάρτιος 2018_Layout 1  1/1/2019  9:24 μμ  Page 8


