
Έντονα προβλήθηκε από το
ΑΡΤ- TVη πολιτιστική προσπά-
θεια αναβίωσης του Συλλόγου των
Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας
που πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία την Κυριακή 10 του Αλωνάρη
στην Ελεούσα Φωτεινού, στις
10.00 το πρωί, στα πλαίσια ανά-
δειξης του Μουσείου Φωτεινού.

Στα δελτία ειδήσεων από την
Κυριακή το βράδυ κυριαρχούσε.
Την Τετάρτη στις 10.00 το βράδυ
μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένη
όλη η εκδήλωση, σε βίντεο διάρ-
κειας πάνω από 2 ώρες.
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ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

1. Γιούρομπάνκ:

GR7402630590000110100006839

Εξωτερικό: BIC: ERBKGRAA - 

felekis Alexandros.

2. Φωτεινό. Καφέ “Έφη”.

3. Κομπότι: Περίπτερο Ηλία Οι-

κονόμου.

4. Άρτα:. Βιβλιοπωλείο «Πυξίδα»:

Β. Πύρρου - είσοδος Αγ. Θεοδώρας.  

• Ελάχιστο κόστος δημοσίευσης:

20 € = δημοσιογραφικά, άλλα.

• Τα κείμενα αποστέλλονται

μέχρι 30 κάθε ζυγού μήνα, ενυπό-

γραφα.

Ένα έργο που δρομολογή-

θηκε κατά την πρώτη Συνέλευση

των Φωτεινιωτών που πραγματο-

ποιήθηκε την Τετάρτη 17 Αυγού-

στου, όπως είχε προγραμματιστεί

από τη δημοτική αρχή του Ν.

Σκουφά.

Είναι η διάνοιξη του δρόμου

προς τη Σμυρτούλα. Το θέμα

έβαλε στη Συνέλευση ο Ευάγγε-

λος Καραθάνος, λέγοντας ότι

είναι απαραίτητος γιατί οδηγεί σε

οικόπεδό του που δεν μπορεί να

το αξιοποιήσει χωρίς δρόμο, έστω

με τα πόδια. 

Θετική ήταν η στάση της δη-

μοτικής αρχής στην πρόταση με

την προϋπόθεση να μην εμποδι-

στεί από λεπτομέρειες όπως ελεύ-

θερη διάβαση, προηγούμενο

καθεστώς κά.

Σχεδόν αναμενόμενα ήταν

τα άλλα της Συνέλευσης. Μπρο-

στά στον Δήμαρχο κ. Γιαννούλη,

τον πρόεδρο Τ.Σ Φωτεινού κ.

Μαλτέζο και τις Αντιδημάρχους

Κομποτίου και Πέτα κεςΒλαχοπά-

νου και Βαβέτση ο πρόεδρος της

Συνέλευσης κ. Φελέκης Θεόδω-

ρος με τον γραμματέα κ. Φελεκη

Αλέξανδρο,  που ορίστηκαν από

τον πρόεδρο, κατέγραψαν συνο-

λικά  25 θέματα- προτάσεις των

Φωτεινιωτών που πρέπει, κατά τον

νόμο να μελετήσει η Αντιδήμαρ-

χος Κομποτίου κ. Βλαχοπάνου

και να προσπαθήσει να υλοποι-

ήσει τα δυνατά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η

συζήτηση στα μικρά καθημερινά

προβλήματα των κατοίκων, στα

οποία ο Δήμαρχος έδειξε ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον στην ενημέρωση

που έκανε κατά διαστήματα, όπως

οι καθρέφτες σε στροφές του χω-

ριού και του δρόμου από Σελλά-

δες, η μονοδρόμηση των δυο

κεντρικών δρόμων, ο καθαρισμός

του φρεατίου κάτω από την εκκλη-

σία, ένας μεγαλύτερος κάδος στον

Πύργο, ο καλύτερος φωτισμός, η

στατικότητα της στέρνας και του

ιατρείου, ένα πιο ισχυρό ίντερνέτ.
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Έτσι Αιμοδοτούν
οι Νέοι Φωτεινού

Δρόμος  
στη  Σμυρτούλα

Προσήλθαν 17, αιμοδότησαν 11, στην Αιμοδοσία της 24ης  Ιου-

λίου στο Φωτεινό. Το 70% Νέοι. Κινητήρια δύναμη ο πιο Νέος της τρι-

μελούς Επιτροπής Χρήστος Φελέκης. Δίπλα του και οι άλλοι δυο της

Επιτροπής: Νικόλαος Πανέτας και ο πρόεδρος Θόδωρος Φελέκης.  Εν-

θουσιασμός από τη μονάδα του Νοσοκομείου Άρτας. Υπόδειγμα λει-

τουργίας και προσφοράς.                                 Συνέχεια στη σελίδα 3

Γιορτή  Θερίσματος και Αλωνίσματος στο Φωτεινό

Προβλήθηκε από το ΑΡΤ- TV
•Έχει μέλλον;

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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Βρήκαμε την κ. Παππά στην Αιμοδοσία του Νοσο-

κομείου Άρτας, που διευθύνει: «πήγαμε πολύ καλά»

μας είπε. «Το σημαντικό που μου άρεσε ήταν που προ-

σήλθαν πολλοί νέοι αυτή τη φορά. Υπήρχε καθαριό-

τητα και κλιματισμός. Και οι τρεις της Επιτροπής μας

στήριξαν. Είναι και οι τρεις αιμοδότες. Σίγουρα θα

πάμε και σε περισσότερες φιάλες».

Τα ονόματα των Αιμοδοτών:Πανεταςκωσταςδημη-

τριου, πανεταςσπυροςδημητριου, φελεκηςθεοδωρος,

φελεκηςχρηστος, πανεταςβασιληςαντωνιου, πανετας-

λαμπροςευαγγελου, πανεταςαντωνης, κουρσαρηελευ-

θερια, κωτσαλαραςσπυροδημος, μαλτεζοςχαριλαος,

νικοςπανετας , πανεταςκων/νος γεωργιου, λαμηςβασι-

λειος , παπασταθηςηρακλης,  κασσελουρηςαναστα-

σιος,  κασσελουρηςκων/νος , πανεταςνικοςευαγγελου.

Συγκινεί η προσπάθεια του προέδρου της Επιτρο-

πής Αιμοδοσίας Φωτεινού Θόδωρου Φελέκη: Σάββατο

23/7 ήταν σε γάμο σε ακριτική πόλη του Έβρου. Κυ-

ριακή πρωί παρέστη σε μνημόσυνο στο Παλαιοχωράκι

Άρτας και κατά τις 10.00 ήταν παρών στην αιμοδοσία

και έδωσε και αίμα.

Το άλλο μέλος της Επιτροπής ο Νικόλαος Πανέ-

τας από τις 8.00 ήταν στην αίθουσα της αιμοδοσίας,

όπως είχαν προγραμματίσει, μια ώρα προτού έρθει η

κινητή μονάδα.

Όλοι να βοηθήσουμε να γίνει μια ισχυρή τράπεζα

αίματος, που το δίνουν στο συνάνθρωπό τους οι άλλοι

άνθρωποι και δεν το παράγουμε. 

Έτσι Αιμοδοτούν
οι Νέοι Φωτεινού

ΦΩΤΕΙΝΟ

Περιοδική Έκδοση του

Συλλόγου των Απανταχού

Φωτεινιωτών Άρτας

Πρόεδρος: Αλέξανδρος

Φελέκης

Αντ/δρος: Τηλέμαχος

Κασσελούρης 6932557997

Γ.Γραμ/τέας: Πανέτα

Θεοδώρα

Ταμίας: Κων/νος Πανέτας

τηλ. 6979775123

Μέλη: Ηλίας Οικονόμου

τηλ. 6978268687

Γραφεία:

Πολιτιστικό Κέντρο Φωτεινού

(πρώην Δημοτικό Σχολείο)

Υπεύθυνος κατά τον νόμο
Φελέκης Αλέξανδρος
Τηλ. 6986.119264 - 

2681550014

Σελιδοποίηση - 
Εκτύπωση

Αθανασίου Ευάγγελος
και Σία Ο.Ε.

26510-27627

Ηλεκτρονική:
www.nskoufas.gr

(έγχρωμή)

Α. ΦΩΤΕΙΝΟ
1. Ιερέας : 2681023897
2. Πρόεδρος Τ. Κ: 26810 23921
3. Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου :
6986119264
4. Πρόεδρος Πολ. Συλλογος
Γυναικών : 6944715385
5. Καφενείο βακούφικο :
6942417364
6. Καφενείο (Έρη) : 6977293447

Β. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑΣ
1.Κομπότι: 26813- 60300
2. ΚΕΠ Κομποτίου: 26813-60331
3. Πέτα : 26813- 60400
4. ΚΕΠ Πέτα: 26813- 60429
5. Νεοχώρι: 26813-62300
6. ΚΕΠ Νεοχωρίου: 26810-87329
7.Ταξί Κομποτίου : 6944804019
8. Φαρμακείο Κομποτίου :
26810 65202(Γιαννούλης)
9. Φαρμακείο Κομποτίου :
26810 65402(Σιλιώνης)

Γ. ΑΡΤΑ
1. Νοσοκομείο: 26813 61444
( Τηλ. Κέντρο) 26813 61139
(Διευθυντής)
2. ΕΚΑΒ : 166
3. Εφορία: 26813 63763(Έσοδα)-
26813 63700(Προϊστάμενος)
4. Δικαστήρια: 26810
27464(Εισαγγελέας)
26810 28297(Γραμματέας)
5. Ραδιοταξί : 26810 78360 –
26810 24267
6. Αστυνομία : 100 (Άμεσ.
Δράση)- 26810 27247(Διευθυντής)
26810 80154(Τροχαία)
7. Πυροσβεστική : 199 (Άμεση
Επέμβαση)- 26810 28172)
8. Δασαρχείο : 26810
22936(Τ.Κέντρο)- 26810
26360(Διευθυντής)
9. Πολεοδομία : 26810
73747(Προϊστάμενος)
10. Αγρονομία:
2681026392(Διοικητής)
11.Γεωργική Υπηρεσία : 26813
64401(Διευθυντής)
12. Κυνηγετικός Σύλλογος :
26810 28476
13. ΚΤΕΛ : 26810 72862
(Τηλ. Κέντρο)- 26810 27348
(Εκδοτήρια)

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ



«Φέρτε 
υπογραφές»

ΦΩΤΕΙΝΟ3Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

Ενημέρωση έγινε και για τα μεγάλα,

με μακροπρόθεσμη υλοποίηση, προβλή-

ματα: Το νερό που φέτος τις γιορτές δεν εί-

χαμε καμιά διακοπή, μετά τα μέσα

Ιουλίου. Ο δρόμος από Σελλάδες που ζη-

τήθηκε με ομαδικά πυρά η αναβάθμισή

του με  κόψιμο των κλαριών στις στροφές

που τον στενεύουν και τονισμό των γραμ-

μών. Η λειτουργία του Μουσείου, που χρο-

νίζει, άμεσα. Η χαλίκωση, τσιμέντωση,

χωρίς κλαριά και το γκρέιντερ πιο πολύ

κοντά σ’ αυτούς, των αγροτικών δρόμων. Ο

γιατρός που φέτος δεν φάνηκε. Η συγκοι-

νωνία που είναι μόνιο Δευτέρα και Παρα-

σκευή. Το κοιμητήριο που θέλει φροντίδα

από τα χόρτα. Οι δυο δρόμοι στα Μασου-

ρέικα που τους ταλαιπωρούν αφάνταστα. Η

κάλυψη των μονομπλόκ με πέτρα και οι πέ-

τρινες αντιστήριξες.

Συζητήθηκε ξεχωριστά η πρόταση του

«Γιατρού» να καταγγείλει ο Δήμαρχος τη

μείωση των οικονομικών στους Δήμους.

Γεμάτο το Βακούφικο από Φωτεινιώ-

τες, μόνιμους κατοίκους ή μη και η απου-

σία μικροφωνικής δυσχέρανε κάπως τη

συζήση, δεδομένου ότι έπαιζαν στην πλα-

τεία πολλά παιδιά.

Σαν πρώτη Συνέλευση, μετά από αρ-

κετά χρόνια, ικανοποίησε γενικά. Σίγουρα

θα ισχυροποιηθεί με αποφάσεις από το

σώμα.

Ξαναδημοσιεύουμε παρακάτω τον

σχετικό νόμο, στον οποίο πρέπει να βασί-

ζεται κάθε λόγος και κάθε έργο μας για να

είναι αποδεκτό απ’ όλους.

«Στις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη

του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή

του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής

κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο

αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι

φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχι-

στον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, και

προτείνουν στα αρμόδια όργανα του

δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των

αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινό-

τητας και τις προτεραιότητες για την τοπική

ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να ανα-

λάβει ο δήμος ιδίως ως προς:

α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοί-

κων της περιοχής τους, 

β) τη λήψη μέτρων για την προστασία

των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαί-

σιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,

γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν

στην τοπική κοινότητα, 

δ) την παροχή υπηρεσιών για την του-

ριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπι-

κής κοινότητας, 

ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχα-

γωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και 

στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την

τοπική κοινότητα.

Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούν-

ται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ

οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμ-

βάνονται από τους παρόντες με σχετική

πλειοψηφία.»

«Άρθρο 85» του Καλλικρατικού

νόμου

Α.Φ

Με συστηματικότερο τρόπο

συνεχίζεται η προσπάθεια των

χωριών του Ραδοβυζίου, νοτιό-

τερο των οποίων είναι το Φωτεινό,

να περισώσουν από την κατα-

στροφή  κάθε χτίσμα με παραδο-

σιακά υλικά, πέτρα και ξύλο, ή να

επισκευάσουν όποια χάλασαν και

να αντικαταστήσουν αταίριαστα

σύγχρονα υλικά.

Η Ομοσπονδία Ραδοβυζίων

με την αδελφότητα Δημαριτών

Αθήνας  οργάνωσε την Τετάρτη

10 Αυγούστου στην αίθουσα τελε-

τών της ΑντιδημαρχίαςΔιασέλου,

στις 8 το βραδυ, ημερίδα με θέμα:

«Ανάδειξη παραδοσιακή τοπικής

αρχιτεκτονικής».

Την κύρια ευθύνη είχαν οι

μηχανικοί Γεώργιος Μανιώτης και

Σεραφείμ Φελέκης, που ήταν και

εισηγητές μαζί με την  πολεοδόμο

κ. Παπανικολάου και την αρχιτέ-

κτονα και ηθοποιό κ. Ζώη.

Εκκλησίες, σπίτια, δημόσια

κτήρια, βρύσες, πηγάδια, αλώνια,

περιφράξεις είναι κυρίως τα χτί-

σματα που έχουν ενδιαφέρον να

προσεχτούν.

Σκοπός της προσπάθειας

είναι να ξεκινήσει η καταγραφή

όλων των χτισμάτων αυτών στο Ρα-

δοβύζι με σχέδιο, φωτογραφία

και βίντεο και να βρεθούν τρόποι,

μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών ενερ-

γειών παρέμβασης στην κατά-

στασή τους.

Εντυπωσίασαν προτάσεις

όπως της κ. Ζώη να περιλάβουν τα

ΤΕΙ ειδικότητα των κτιστάδων, να

ξαναφτιάξουμε  σπίτια με τον

παλιό τρόπο δηλ. χωρίς ταβάνια,

με χαγιάτια και τη συνήθεια των

μαντιλωμάτων όταν τελειώνει η

κατασκευή τους,  τα οποία σπίτια

να βραβευτούν,  για να αποτελέ-

σουν πρότυπα.

Ο δήμαρχος Καραισκάκη κ.

Μίγδοςδήλωσε ότι η δημοτική

αρχή ξεκίνησε έμπρακτα την προ-

σπάθεια διάσωσης της παραδο-

σιακής αρχιτεκτονικής με

παρεμβάσεις σε βρίσεις και

αλλού.

Το Φωτεινό αντιπροσώπευσε

ο πρόεδρος Αλέξανδρος Φελέκης

που ζήτησε να γίνει από την Ομο-

σπονδία τέτοια ημερίδα και στο

Φωτεινό, για να στηριχτεί με περι-

φερειακά μνημεία π.χ πηγάδια,

αλώνια, το Μουσείο Φωτεινού.

Πολύ καλή η προσπάθεια

και επίκαιρη. Σίγουρα όμως για

να γενικευτεί χρειάζεται η οργα-

νωμένη προσπάθεια της Ομο-

σπονδίας. Εννοώ αν δεν

κινητοποιηθούν ένα ένα τα χωριά

του Ραδοβυζίου θα μείνουμε σε

μεμονωμένες ενέργειες που θα

δείχνουν ευαισθησία και ενεργη-

τικότητα μεμονωμένων ανθρώ-

πων. Οι σύλλογοι όλων των

χωριών  να ευαισθητοποιήσουν

τα μέλη τους στη διατήρηση και

επισκευή των χτισμάτων παραδο-

σιακής  αρχιτεκτονικής. Και ο

χρόνος είναι αμείλικτος. Τρέχει

με ταχύτητα. Αν βγούμε εκτός

χρόνου πολλοί χρήσιμοι για το

σκοπό άνθρωποι και χτίσματα

αποχωρούν…                        

Α.Φ

«Φέρτε υπογραφές» βροντοφώναξε ο Δήμαρχος στη Συνέλευση

των

Φωτεινιωτών, στις 17 Αυγούστου, «και θα τον φτιάξω τον δρόμο». 

Πρόκειται για τον ιστορικό δρόμο που τα ραδοβίζια κατέβαιναν

στον κάμπο, με τα κοπάδια τους και τα ζώα τους, τις οικογένειές τους,

για τις εργασίες τους και τις κοινωνικές τους εκδηλώσεις, γάμους κτλ.

Ζωηρό ενδιαφέρον από τους Φωτεινιωτες για το δρόμο αυτό. Πε-

ριουσίες αξιοποιούνται, μνημεία αναδεικνύονται, όπως το δημοτικό

πηγάδι της Ελεούσας, αγώνες δρόμου προγραμματίζονται, βόλτες πεζή

ή έφιπποι διαβλέπονται άμεσα. 

Χρόνια τώρα ο διάλογος για τη διάνοιξη αυτού του κεντρικού δρό-

μου. Απογοήτευση από αυτό το λόγο. Σήμερα όμως άλλαξαν τα πράγ-

ματα. Όλοι όσοι έχουν ιδιοκτησίες κατά μήκος του δρόμου δέχονται

να επιτρέψουν παραχώρηση όσου χώρου χρειάζεται.

Τη συγκέντρωση των υπογραφών ανέλαβε ο σύλλογος των φωτει-

νιωτών που πολιτιστικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο δρόμος.

Δρόμος στη Σμυρτούλα

Τα Ραδοβύζια χτίζονται



Το ραβανί έδωσε  έντονο  χρώμα στη λαμπρή πα-

ρουσίαση του βιβλίου του Φάνη Μάλλιου με τίτλο «Φω-

τεινό Άρτας» που έγινε,  σε συνεργασία με τον

συγγραφέα,  από τον Σύλλογο των Απανταχού Φωτει-

νιωτών,  στη  φωτεινή και με καλή ακουστικότητα αί-

θουσα τελετών του Μουσείου Φωτεινού,  που γέμισε

από κόσμο,  που παρακολούθησε,  παρά τη ζέστη της

13ης Αυγούστου, όλο το πρόγραμμα με αμείωτο ενδι-

φέρον.

Το ραβανί πρόσφερε η αδερφή του συγγραφέα Βα-

σιλική Μάλλιου – Κολεντίνη που μένει στο Αγρίνιο και

την ευχαριστούμε πολύ. Το πολύ καλό αυτό γλυκό

πλαισιώνονταν από άλλα φαγώσιμα και ποτά της επο-

χής του βιβλίου – 1943 – σταφιδοστράγαλα και τσί-

πουρο αλλά και σύγχρονα αναψυκτικά.

Πριν το τελευταίο αυτό  μέρος, το κέρασμα,  προ-

ηγηθήκαν οι γνώμες των παρουσιαστών και η ομιλία

του συγγραφέα. Αξιοσημείωτα είναι τα σημεία: η θέση

του στρατηγού σε αποστρατεία Σωτήρη Κασσελούρη ότι

ο ρόλος του διερμηνέα είναι γι’ αυτόν ξεκάθαρος, αρ-

νητικός για τους Φωτεινιώτες και ποτέ θετικός, γιατί δεν

είναι δυνατόν οι επιτιθέμενοι  να βάλουν στη θέση

αυτή αδοκίμαστους ανθρώπους. Το έδειξε και με την

εκτέλεση από τον ίδιο προσωπικά  της άτυχης φωτει-

νιώτισσας στον Πύργο. Οπότε το περιεχόμενο του ση-

μειώματος θα ήταν σίγουρα παραπλανανητικό.

Από τους άλλους παρουσιαστές ο Αλέξανδρος Φε-

λέκης αναφέρθηκε κυρίως στην αξία της προφορικής

γλώσσας που διασώζει το βιβλίο. Ο Δημήτρης Βλαχο-

πάνος από το μαρτυρικό Κομμένο πρόβαλλε αρετές του

βιβλίου και του συγγραφέα. Ο Νικόλαος Κασσελούρης

τόνισε τα χαρακτηριστικά της  άλλης εποχής που δια-

σώζει το βιβλίο του Φάνη Μάλλιου. Ο Θόδωρος Φελέ-

κης μας μετέφερε τη συγκίνησή του καθώς διάβαζε τον

συγγραφέα, ο οποίος τέλος στην ομιλία του αναφέρ-

θηκε στη γενεσιουργό δύναμη του έργου του που ήταν

η ζωή του στο χωριό και ο ενδόμυχος πόθος να διασώ-

σει μνήμες μιας δυσάρεστης εποχής όπως του την με-

τέφερε κυρίως η μητέρα του Σαββούλα, με κορύφωση

την εκτέλεση του παππού του Δημήτρη Σιάκα, μαζί με

άλλους τέσσερις και τα βάσανα των επιζώντων να επι-

βιώσουν στα πέτρινα χρόνια της Κατοχής. Σε κλάματα

μάλιστα «ανελύθη» το ακρωατήριο ακούοντας τη φωνή

της εκλιπούσης  μάνας του από το μαγνητόφωνο.

Κύριος εργάτης για την εκδήλωση αυτή ήταν ο

συγγραφέας Θεοφάνης Μάλλιος που βρήκε τους πα-

ρουσιαστές, ετοίμασε τις προβληθείσες φωτογραφίες

της εποχής εκείνης, τα τραγούδια που ακούστηκαν στα

κενά, μέρος των κερασμάτων και κυρίως τη γραπτή και

προφορική πρόσκληση των φωτεινιωτών που γέμισαν

την αίθουσα. Γι’ αυτό ευχαριστήθηκε από τον πρόεδρο

του συλλόγου.

Έκθαμβος παρακολούθησε την τελετή ο φωτεινιώ-

της Χρυσόστομος Φελέκης που έπλεξε το εγκώμιο του

παρουσιαστή Ν. Κασσελούρη,  τον οποίο βαθμολόγησε

με άριστα δέκα για την ευαίσθητη στάση του  στα γεγο-

νότα της καθημερινότητας της εποχής εκείνης.

Το βιβλίο «Φωτεινό Άρτας, ένα  χωριό της Ηπεί-

ρου μέσα στην αντάρα  της  κατοχής»  σίγουρα παρου-

σιάστηκε στο κοινό ικανοποιητικά και οι κριτικές όσων

το διάβασαν ήδη ήταν πολύ καλές. Και τα λαογραφικά

και τα ιστορικά του στοιχεία θα ενδιαφέρουν, θα συγ-

κινούν και θα παραδειγματίζουν στη διάσωση του φω-

τεινιώτικου  παρελθόντος.

Θα άλλαζε σίγουρα ποιότητα η βραδιά αυτή αν

έλειπε κάποιο από τα στοιχεία της αλλά κυρίως αν

έλειπε το κέρασμα που οδηγούσε,  σαν το βιβλίο,  στην

εποχή που η πρόσκληση στους γάμους δεν ήταν χάρ-

τινη αλλά ένα ρακοπότηρο απ’ όπου ένας από κάθε

σπίτι  έπινε, σαν μεταλαβιά, τσίπουρο ή ούζο. 
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Με παρουσία πολλών Φω-

τεινιωτών και γειτόνων η ανα-

βίωση του θερίσματος και

αλωνίσματος έγινε ζωντανά,

μπροστά στα μάτια μικρών και

μεγάλων.

Την παράσταση βέβαια

έκλεψαν οι μικροί που ήταν πα-

ρόντες στο κυρίως θέρισμα που

έγινε πριν μια βδομάδα, αφού

ήταν αδύνατο τόση έκταση βρώ-

μης να θεριστεί την ίδια μέρα και

να αλωνιστεί. Γι΄αυτό την  Κυ-

ριακή θερίστηκε μια πολύ μικρή

έκταση, για τους θεατές. Οι μι-

κροί θέρισαν, αλώνισαν και χόρε-

ψαν «σ’ αυτό τ’ αλώνι το πλατύ»

τους χορούς που έμαθαν στο

σχολείο του χορού του Συλλό-

γου.

Το πρόγραμμα τηρήθηκε

ακριβώς. Νερό κουβάλησαν στο

κεφάλι από το πηγάδι της Ελεού-

σας. Πίτες προσφέρθηκαν και τη-

γανίτες και σουβλάκια και ποτά.

Ψυχή της όλης προσπά-

θειας ο Κων/οςΠανέτας, ταμίας

στο Δ/Σ. Πολύ βοήθησαν οι Οι-

κονόμου Ηλίας, κυρίως στο σχε-

διασμό και Φελέκης Θεόδωρος,

Κασσελούρης Χ. Γεώργιος με την

οικογένειά του και αρκετοί ακόμα

στην εκτέλεση των δρώμενων.

Το άλογο ήρθε από το Κομ-

ποτοσέλλαδο και ήταν του Αν-

δρέα Νταλαπέρα.

Σε έναν Αλωνάρη ζεστό, με

35 βαθμούς στο θερμόμετρο τρί-

τωσαν οι Φωτεινιώτες την ίδια

αναβίωση μετά το 2001 και το

2003. Ένας εμπλουτισμός θα

πρόσθετε ενδιαφέρον.

Παρουσίαση βιβλίου

Με ραβανί

Γιορτή  Θερίσματος και Αλωνίσματος στο Φωτεινό

Προβλήθηκε από το ΑΡΤ- TV
•Έχει μέλλον;
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Σε αναστάτωση βρί-

σκονται οι «Νέοι» Φωτεινού,

λίγες εβδομάδες μετά την

πληθώρα των δραστηριοτή-

των τους κατά τον Αύγου-

στο.

Ήδη άρχισε να αποστα-

σιοποιείται βασικό τους στέ-

λεχος, ο Λάμπρος

Κασσελούρης. Στις εκλογές

που έγιναν δεν μπήκε στο

Δ/Σ πάλι για του χρόνου.

Αβεβαιότητα υπάρχει και

για άλλα στελέχη, κινητή-

ριες δυνάμεις της όλης ορ-

γάνωσης, του Στέφανου

Αναγνωστόπουλου και του

Λάμπρου Πανέτα που οι

δουλειές τους τους θέτει σε

αμφισβήτηση συμμετοχής. 

Σχεδιάζεται αποκέν-

τρωση δραστηριοτήτων έτσι

ώστε η ευθύνη να μοιράζε-

ται σε περισσότερους.

Πάντως, όπως και νάχει

η συνέχεια, το καλοκαίρι

του «16» είχε και πάλι έν-

τονα τη σφραγίδα του Τμή-

ματος Νέων του Φωτεινού.

Κάθε εκδήλωση και μια επι-

τυχία. Θεατρική παρά-

σταση, αγώνας δρόμου, δυο

πάρτυ, άλλες βραδιές στα

καφενεία του χωριού, δυο

αγώνες ποδοσφαίρου, άλλα

παιχνίδια, ζωντάνεμα της

αιμοδοσίας και άλλα. 

Και οι δυσκολίες πολ-

λές. Βασικά οικονομικές

που δεν αντέχονται εύκολα

τα έξοδα της συμμετοχής,

σε εποχή κρίσης.

Το καλοκαίρι του «17»

δεν ξέρει κανείς πως θα

είναι οι Νέοι Φωτεινού.

Καλό είναι να συνεχίσουν,

έστω με μία εκδήλωση.

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ
Πέντε χρόνια ζωής έκλεισαν για το τμήμα μας και φυσικά ελπίζουμε για άλλα τόσα,

τουλάχιστον! Ένα ακόμα καλοκαίρι γεμάτο προσδοκίες και υποσχέσεις, πέρασε και μαζί

του όλοι οι στόχοι που είχαμε εξαρχής θέσει να πραγματοποιήσουμε. Ωστόσο, γνωρί-

ζουμε πολύ καλά ότι ελάχιστοι από αυτούς θα είχαν κυλήσει αρμονικά χωρίς τη φυσική

παρουσία και την έμπρακτη στήριξη του φωτεινιώτικου κόσμου, καθώς φέτος υπήρξε

πολύ ένθερμη σε όλους τους τομείς και του οφείλουμε ένα μεγάλο ‘’ευχαριστώ’’! Από

κοντά, χρίζουν ιδιαίτερης μνείας ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Γυναικών,

που μας παρότρυναν να συνεχίσουμε ακάθεκτοι και να τους υπολογίζουμε στο πλευρό

μας.

Αυτό που σίγουρα θα προσπαθήσουμε για τις ερχόμενες ανταμώσεις μας, καθώς

στη ‘’σκηνή’’ μας εισέρχονται νέα άτομα που καλούνται να προσδώσουν άλλες ιδέες,

είναι να διοργανώσουμε και να επεξεργαστούμε διαφορετικές δραστηριότητες, με άλλες

προοπτικές, ακόμα κι αν σημαίνει πως για χάρη τους θα παραμερίσουμε κάποιες πρω-

τύτερες ή έστω θα περιορίσουμε τον αριθμό τους… Σκοπός μας πλέον, από την καινούρ-

για σεζόν είναι να ανανεώσουμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και κυρίως, το δικό σας

ενδιαφέρον. Σύντομα, θα πληροφορηθείτε για τις εξελίξεις μας στη σύσταση εντός του

τμήματος, όπως επίσης και για κάποια από τα σχέδια που έχουμε σε προτεραιότητα!..

Προς το παρόν, επιθυμούμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση όλων των δικών μας τε-

κταινόμενων που έλαβαν χώρα στο Φωτεινό για φέτος:

• Στις αθλητικές μας δραστηριότητες, όλα κύλησαν ομαλά, χωρίς να προκύψει κά-

ποιο πρόβλημα σε κάποια από τις τρεις… Τόσο στον ποδοσφαιρικό αγώνα παίδων, που

στο ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο η αγωνία ανέβηκε στα ύψη, όσο και στον αγώνα παλαί-

μαχων - νέων, σημειώθηκαν αρκετά γκολ και η προσοχή των θεατών παρέμεινε αμείωτη.

Από την άλλη, στον αγώνα δρόμου έντονη ήταν η συμμετοχή νεαρών αλλά και μικρών

παιδιών, ωστόσο η απουσία των μεγαλύτερων ήταν ακόμα πιο αισθητή.

• Στις ψυχαγωγικές μας δραστηριότητες, που φέτος πρακτικά γέμισαν ολόκληρη

τη θερινή σεζόν, η έλευση του κόσμου ήταν η αναμενόμενη, η διασκέδαση δεν έλλειψε

στιγμή και τα πάρτι διήρκεσαν ακόμα και μέχρι τις πρωινές ώρες! Άξιο αναφοράς επίσης

πως στην πειραματική μας εκδήλωση: ‘’ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΡΑΟΚΕ!’’ πολλοί ήταν οι γονείς που

τόλμησαν και ανέβηκαν στα μικρόφωνα, δείχνοντας να το απολαμβάνουν περισσότερο

ακόμα κι από τη νεολαία! 

• Τέλος, για τις πολιτιστικές μας δραστηριότητες, είμαστε πολύ ευγνώμονες καθώς

για τη θεατρική μας παράσταση: ‘’ΕΠΑΥΛΗ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ!’’, ένα έργο θρίλερ γεμάτο σα-

σπένς, το ‘’παρών’’ και αρωγή του κοινού ήταν καθοριστικά! Από τη δικιά μας πλευρά

εντάξαμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται σε ένα έργο, από δηκτικό χιούμορ και

ανατροπές μέχρι και κυνήγια θησαυρών, ρομάντζα και υπερφυσικά όντα, ελπίζοντας ότι

το ευχαριστηθήκανε την προσπάθειά μας τόσο αυτοί όσο κι εμείς!

Οι «Νέοι» Φωτεινού σε Αναστάτωση



Το χωριό μου Φωτεινό

Τι όμορφο που είσαι

μικρό μου Φωτεινό!

Και οι κάτοικοι σε κάνουνε

να είσαι πιο λαμπρό.

………………………………

Με τ’ άσπρα τα σπιτάκια σου

χτισμένα στο λαφίσκο.

Και στην πλατεία του χωριού

πηγαίνω και τη βρίσκω.

……………………………………

Εκεί θα βρεις τους χωριανούς

να πίνουν τον καφέ τους,

να συζητούν πολιτικά 

και ζουν το χαβαλέ τους.

……………………………………

Δίπλα είναι η παιδική χαρά

που παίζουν τα παιδάκια.

Τα παίρνουν οι παππούδες τους, 

τα βγάζουν τα βραδάκια.

……………………………………

Εδώ στο κέντρο του χωριού,

χτισμένη Εκκλησιά μεγάλη.

Εδώ τριγύρω στα χωριά,

τέτοια δε βρίσκεις άλλη.

……………………………………

Το βράδυ όταν φωτίζεται

απ’ το λαμπρό σταυρό της,

δείχνει την όλη ομορφιά

και όλο το θησαυρό της.

Αγαπητοί αναγνώστες. Ο  πρό-

εδρος του Συλλόγου Αλέξανδρος

Φελέκης πρότεινε αυτό το ποίημα

να γίνει τραγουδάκι και σε κάθε

εκδήλωση,  που θα έχει το χο-

ρευτικό συγκρότημα,  θα αρχίζει

το χορό με το τραγούδι του μι-

κρού Φωτεινού.

Β. Σιάκας

Φωτεινό (Σαν το «τρία καλά είναι

στον ντουνιά…)

Καλά είν’ όλα τα χωριά,

όλα τα βιλαέτια,

σαν του χωριού μας τη θωριά, 

άλλη δεν είναι τέτοια.

………………………………….

Στις βρύσες τ’ ξεδιψάσαμε,

στους λόγγους τ΄σεριανάμε,

στο φως τ’ αναστηθήκαμε

και Φωτεινό το λέμε.

……………………………………

Αγάπη σούχω Φωτεινό,

μεγάλη στην καρδιά μου.

Τα χώσιανα δεν τα ξεχνώ,

μέχρι τα γηρατειά μου.

Αλέξανδρος Φελέκης

Οι αναγνώστες μπορούν να πουν

πιο ποιήμα θα γίνει καλύτερο

τραγούδι, με σκοπό συρτό ή τσά-

μικο ή άλλον,  για το Φωτεινό.

Στέλνουν άμα θέλουν και το δικό

τους ποίημα με το ίδιο θέμα για

τον διαγωνισμό. Οι συνθέτες, που

θα το μελοποιήσουν,   θα διαλέ-

ξουν το καλύτερο. 

Μιλώντας με τον Γιώργο

Τσέλιο, ταμία της ποδοσφαιρικής

ομάδας του Αμβρακικού Κωστα-

κιών, που μετά από 50 ακριβώς

χρόνια ξαναανεβαίνει στην

Εθνική κατηγορία, διαπιστώνεις

ότι τίποτε δεν γίνεται τυχαία τε-

λικά.

Προσηνής και αποκαλυπτι-

κός ο Γιώργος μας μίλησε περή-

φανα για την επιτυχία της ομάδας

του και τα μυστικά της.

Μας είπε ότι η ομάδα αυτή

των Κωστακιών, γιατί υπάρχει και

άλλη τοπική ομάδα, ιδρύθηκε το

1953. Έχει έμβλημά της το τρι-

φύλλι. Το 1971 ο Γιώργος Βλάχος

από τον Αμβρακικό πήγε στον

Παναθηναϊκό. Φανέλες παίρνει ο

Αμβρακικός  από την ομάδα αυτή. 

Τόνισε ο κ. Τσέλιος ότι η φε-

τινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη

και δεν έκαναν περίπατο. Είχαν

απέναντί τους ομάδες με μεγαλύ-

τερη εμπειρία στις τοπικές κατη-

γορίες και όχι μόνο όπως ο

Σκουφάς Κομποτίου, η κυριότερη

αντίπαλος,  η Λευκάδα, η Ιτέα, η

Ναύπαχτος.

Η επιτυχία ήρθε χάρις στο

Διοικητικό Συμβούλιο που οργά-

νωσε πετυχημένα όλα τα μέρη της

ομάδας, το οικονομικό, το προπο-

νητικό και τους παίκτες. Εξασφά-

λισε το απαραίτητο μπάτζετ –

αρκετές δεκάδες χιλιάδες Ευρώ –

από μέλη, εισιτήρια και χορη-

γούς. Διάλεξε τους καλύτερους

ποδοσφαιριστές της Α΄ κατηγο-

ρίας Άρτας. Συνεργάστηκε αρμο-

νικά με τον προπονητή Μπαλάφα

Δημήτρη και τον Γυμναστή Ζαρ-

ζάνη Αθανάσιο που είχαν εμπει-

ρία τοπικού πρωταθλήματος αλλά

και Εθνικών κατηγοριών.

Ο κόσμος στήριξε την ομάδα

όσο μπόρεσε και φέτος,  μας είπε,

ότι ελπίζει να τη στηρίξει περισ-

σότερο, λόγω κατηγορίας και αλ-

λαγής γηπέδου, αφού η ομάδα θα

έχει έδρα της το δημοτικό στάδιο

της Άρτας,  που είναι μεγαλύτερο.

Τέλος ο κ. Τσέλιος εξέ-

φρασε την αισιοδοξία του ότι στη

Γ΄ Εθνική κατηγορία η ομάδα του

θα σταθεί άξια παρ’ ότι το μπάτζετ

θα δεκαπλασιαστεί και οι οργανω-

τικές δυσκολίες θα είναι μεγαλύ-

τερες. Και έκλεισε λέγοντας ότι

μετά το οικονομικό κράκ έρχεται

το κράκ στο ποδόσφαιρο, σε όλες

τις κατηγορίες και με μεγάλη έν-

ταση.

Ευχηθήκαμε στον κ. Τσέλιο

επιτυχία στη νέα φάση της ομά-

δας του και φύγαμε με την εντύ-

πωση πως θα τα καταφέρει ξανά.

Α.Φ
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Ο Ταμίας
Αμβρακικού

/ €
1 . 60
2 / . 50
3 . 50
4 50
5 . 50
6 . 50
7 . 30
8 . 30
9 . 30

10 / . 30
11 . 30
12 . 30
13 . 30
14. / . 30
15. . 30
16. . 30
17. . 30
18. 30
19. .  30
20. 30
21. . 30
22. . . 30
23. . 30
24. . 30
25. . 30
26. . 30
27. . 30
28. . 30
29. / . 30
30. . 30
31. / . 30

  32. 30
  33. 30
  34. 30
  35. . 30
36. . 30
37. . 30
38. . 30
39. . 30
40. . 30
41. . 30
42. M . 30
43. 30
44. / . 30
45. 30
46. 30
47. 30
48. / . 30
49. . 30
50. . 30
51. . 30
52. . 30

 2016 (30 €)

*           .

Διαγωνισμός
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Όντως η διαμονή στα Τίρα-
νακαι η ξενάγηση στην πρω-
τεύουσα   αλλά και στο
Αργυρόκαστρο και την Κορυτσά
ήταν απόλαυση για τους 10 Φω-
τεινιώτες, παρέα με άλλους 25
Αρτινούς, το διήμερο 30-31 Ιου-
λίου,με  ζέστη μεν, τόσο που το
airconditionτάπαιζε κάπως  το
μεσημέρι, αλλά  χωρίς κανένα
απρόοπτο.

Από την εκδρομή γενικά εν-
τυπωσίασαν οι πολεμίστρες του
Χόντζα, τα μνήματα των ελλήνων
πεσόντων του Αλβανικού έπους,
το πέτρινο Αργυρόκαστρο με το
κάστρο του, το ξενοδοχείο Κον-
τινένταλ στα Τίρανα με την καθα-
ριότητα, την νεότητα και την
πισίνα του, ο καθεδρικός ναός
των Τιράνων, η ηρωική ξενάγηση
της Κρίσα από τους Αγίους Σα-
ράντα και η ευγένεια των κατοί-
κων.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με
την ηρωική πράγματι προσπά-
θεια της ξεναγού μας και τις 2
μέρες παραμονής μας στο αλβα-
νικό έδαφος. Η Κρίσα είναι  ελ-
ληνίδα και από τους δυο γονείς
και μένει  στους Αγίους Σαράντα.
Εξάχρονη δασκάλα της Αγγλικής
Φιλολογίας σε δημόσιο σχολείο
της χώρας της και μάνα εξάχρο-
νης κόρης – ο άνδρας στο ναυ-
τικό – κάνει και την ξεναγό στην
Αλβανία ή τη Σερβία κυρίως τους
καλοκαιρινούς μήνες για έξτρα
έσοδο. Εντυπωσίασε η προθυμία
της να απαντά σε κάθε θέμα και
η άριστη γνώση του τόπου και
της ιστορίας της Αλβανίας. Όλοι
οι εκδρομείς έμειναν καταευχα-
ριστημένοι και της το μετέφεραν
δια λόγου και με μικρή ατομική
αποζημίωση στο τέλος της ξενά-
γησης, κατά το έθος.Έγινε
ηρωική η προσφορά της γιατί δε
σταμάτησε την εργασία της πα-
ρότι την πληροφόρησαν από το
κινητό ότι στενοί συγγενείς κιν-
δύνευαν από τροχαίο.

Με πρόταση απόστρατου
αστυνομικού από Φιλιππιάδα
αποτίσαμε φόρο τιμής σε επώνυ-
μους και ανώνυμους αγωνιστές
του έπους του «40» στη θέση
Βουλιαράδες, κοντά στα σύνορα.
Μνήματα με τα ονόματα και φω-
τογραφίες πάνω αλλά και κοινο-
τάφιο,  έσωζαν τη μνήμη αυτών
που δεν γύρισαν πίσω.

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων
Αναστάσιος διαφημίστηκε και
αγιοποιήθηκε και την ξενάγηση
για το πλούσιο έργο του στην Αλ-
βανία. Πολλές εκκλησίες,  αρι-
στουργήματα αρχιτεκτονικής,
ελληνική εκπαίδευση με τεχνικό
σχολείο στα Τίρανα και μετα-
φορά ύμνων στην αλβανική

γλώσσα είναι κάτι από πολυσχι-
δές σαραντάχρονο έργο του. Έκ-
θαμβοι παρακολουθήσαμε την
ξενάγηση της Κρίσα στο μεγαλο-
πρεπές κτίσμα του στα Τίρανα. Ο
τρούλος του με τον Παντοκρά-
τορα ήταν σαν αυτόν της Αγίας
Σοφιάς. Στο παρεκκλήσι του με
τοιχογραφίες εξιστορούνταν η
πρόοδο του χριστιανισμού στην
Αλβανία υπό την ψαλμωδία στην
αλβανική.

Το ξενοδοχείο που μείναμε
το Σάββατο βράδυ στα Τίρανα
ήταν ξεχωριστό. Τεσσάρων αστέ-
ρων με πισίνα, αφάνταστη καθα-
ριότητα, πολύ ομορφιά και
άριστη εξυπηρέτηση- τv, παντό-
φλες, οδοντόβουρτσα και οδοντό-
κρεμα, ακόμα και μπουρνούζι
για την πισίνα -  μας έμεινε αξέ-
χαστο.

Μετά τη Βουλιάσαξαναγη-
θήκαμε στο γραφικό Αργυρόκα-
στρο. Με ταξί ανεβήκαμε σε
πέντε λεπτά και πληρώσαμε από
ένα Εβρώ ο καθένας, σχεδόν
όλοι, το πλατύ καλντερίμι που
μας έφερνε στο κάστρο απ’ όπου
είχαμε πιάτο όλη την πόλη,
παλιά και νέα με  το έντονο το ελ-
ληνικό στοιχείο όπως και οι
Άγιοι Σαράντα και όλη η περιοχή
μετά τα σύνορα όπου όλες οι πι-
νακίδες στις διασταυρώσεις είναι
γραμμένες και στα ελληνικά. Με
43 χιλ. κατοίκους φιλοξενεί το
ελληνικό προξενείο στην Αλβα-
νία και το πατρικό σπίτι του Εμ-
βέρΧόντζα. Στον κατάλογο της
παγκόσμιας κληρονομιάς η
παλιά πόλη στέκεται δίπλα στη
νέα που προχωρά. 

Προσωπικά θεωρώ σημαν-
τικά μνημεία για τις επόμενες γε-
νιές τα πολλά διάσπαρτα κοντά
στα σύνορα με την Ελλάδα πολε-
μικά φυλάκια – πολεμίστρες –

από την μεταπολεμική Αλβανία
και την επικράτηση του καθεστώ-
τος ΕνβέρΧόντζα, για σαράντα
χρόνια. Δυστυχώς κατεδαφίζον-
ται σιγά- σιγά για να αφαιρέσουν
τον σιδερένιο σκελετό. Είναι ση-
μαντικά όχι για την αρχιτεκτο-
νική τους αλλά για τον κοινωνικό
προβληματισμό που προκαλούν.

Και κλείνοντας να κάνω
αναφορά στη γενική διαμονή και
τη χώρα και τους κατοίκους. 

Φύγαμε με μια πολύ καλή
εντύπωση για τη μικρή αυτή
χώρα 29.000 τετ. χιλ. έναντι 132
της Ελλάδας και πληθυσμό 3 εκ.
έναντι 11 περίπου της Ελλάδας
με πάρα πολύ καλή εντύπωση
όλοι, δίχως είναι αλήθεια να το
περιμένουμε. Μεγάλη η φιλικό-
τητα αφού δεν είχαμε κανένα
πρόβλημα επικοινωνίας στις επα-
φές, έστω και λίγες που κάναμε
θέλοντας να πιούμε ή να αγορά-
σουμε κάτι. Ζοριστήκαμε στην
ισοτιμία του τοπικού Λέκ με το
Ευρώ στις μικροσυναλλαγές
αλλά καβγάς δεν αναφέρθηκε κα-
νένας. Απορήσαμε πως αυτοί κυ-
κλοφορούν χωρίς φανάρια στις
πόλεις – κάτι λίγα υπάρχουν
στην πρωτεύουσα – και εμείς και
με φανάρια δεν τα καταφέρνουμε
καλά; Πολύς νέος κόσμος –35
χρόνια μέσος όρος ηλικίας πλη-
θυσμού – με καλή εμφάνιση και
συμπεριφορά. 

Ο σύλλογος έκανε μια
ακόμα πετυχημένη εκδήλωση.
Δέχτηκε το ευχαριστώ από όλους
τους Αρτινούς και δήλωσε συμ-
μετοχή και σε άλλες ανάλογες
προσπάθειες, όπως αυτή στην αι-
ώνια πόλη, τη Ρώμη.

Eσωτερικά
2 ήμερη εκδρομή στην Αλ-

βανία
• Αργυρόκαστρο – Τεπε-

λένι –Φίερι – Δυρράχιο – Τίρανα 
Ελμπασάν – Πόγραδετς -

Κορυτσά
1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση

ώρα 6:30 πμ. από Άρτα για τα σύ-
νορα Κακαβιάς. Σχετικός έλεγ-
χος, διάφορα ψώνια στο
κατάστημα με τα αφορολόγητα
και συνεχίζουμε για το Αργυρό-
καστρο. Επίσκεψη στην παλιά
πόλη και περιήγηση με το πούλ-
μαν στην καινούρια πόλη. Συνε-
χίζουμε για Τίρανα (πρωτεύουσα
της Αλβανίας) αφού περάσουμε
από Τεπελένι – Φίερι – Δυρρά-
χιο. Άφιξη στα Τίρανα μετά το
μεσημέρι. Επίσκεψη στη νέα εκ-
κλησία της Αρχιεπισκοπής και
το όμορφο σύμπλεγμα της ορθό-
δοξης Αρχιεπισκοπής όπου βρί-
σκεται και το εκκλησάκι της
βάπτισης αφιερωμένο στην Γέν-
νηση του Χριστού και στην συνέ-

χεια περιήγηση με το πούλμαν
στο κέντρο της πόλης όπου θα
δούμε τις κεντρικές πλατείες της
πρωτεύουσας, τα υπουργεία, την
Όπερα και τον πύργο του ρολο-
γιού που χτίστηκε το 1830.
Έπειτα θα δούμε το άγαλμα του
Γεωργίου Καστριώτη Σκεντέρμ-
πεη (εθνικού Ήρωα) που δεσπό-
ζει στην μέση της πλατείας.
Κατόπιν τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο,υπόλοιπος χρόνος ελεύ-
θερος – διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡA: Μετά το
πρωινό αναχώρηση για Κορυτσά.
Αφού περάσουμε από το Ελμπα-
σάν και το Πόγραδετς, το οποίο
είναι δίπλα στην λίμνη Οχρίδα,
θα φτάσουμε στη Κορυτσά. Σχε-
τική παραμονή για βόλτα στην
πόλη και μεσημεριανό φαγητό.
Στην συνέχεια αναχώρηση για τα
σύνορα Κρυσταλλοπηγής. Σχετι-
κός έλεγχος και αναχώρηση για
την Καστοριά. Παραμονή για
απογευματινό καφέ και αναχώ-
ρηση για την πόλη μας. Άφιξη
νωρίς το βράδυ.

Τιμή κατ’άτομο: 65€ σε δί-
κλινο δωμάτιο 

-         Διαφορά μονόκλινου
επιπλέον 15€ 

Περιλαμβάνονται
1.     Μεταφορά – περιηγή-

σεις με κλιματιζόμενο πούλμαν
2.     Διαμονή στα Τίρανα

σε επιλεγμένο ξενοδοχείο με
πρωινό.

3.     Ξεναγήσεις από ελλη-
νόφωνο ξεναγό.   

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙ-
ΣΜΟΥ «HOULIARASTOURS»

ΑΡΤΑ-ΚΟΜΜΕΝΟΥ-2-
ΤΗΛ: 2681079561 ΚΙ-

ΝΗΤΟ: 6946334161

Απόλαυση τα Τίρανα

«Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΜΕ ΤΗ
ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΗ

ΠΑΝΟΠΛΙΑ»
Την περασμένη Πέμπτη 16 Ιουνίου η αίθουσα του Πολιτιστικού

Συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης» γέμισε ασφυκτικά από ένα καταπληκτικό

κοινό που είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το μοναδικό έργο του

Ρόμπερτ Φίσερ «Ο ιππότης με τη σκουριασμένη πανοπλία¨ παιγμένο

από τους μαθητές του Θεατρικού Εργαστηρίου του Συλλόγου. Μια πα-

νέμορφη παράσταση όπου οι μικροί ηθοποιοί, καθοδηγούμενοι από

την Θεατρολόγο κ. Έλλη Μάνθα καθήλωσαν το κοινό που ενθουσιά-

στηκε και απέδωσαν μοναδικά τους ρόλους τους.

Εκεί βρέθηκαν και οι μαθητές του τμήματος Δημιουργικής Γρα-

φής του Συλλόγου που απόλαυσαν το έργο, δεν έχασαν την ευκαιρία

να πάρουν συνέντευξη από τη θεατρολόγο κ. ΕλληΜάνθα μετά το τέλος

της παράστασης.



1. Έντονα παράπονα πάνω από 12 καλλιεργητές,
που χρησιμοποιούν το δρόμο προς Μεγακάμπο και Δό-
κιμο, για την μεγάλη παραμέλησή του. Τρία χρόνια έχει
να πέσει χαλίκι. Και όταν έπεσε,  κανένας ενδιαφερόμενος
δεν ήξερε να βρίσκεται στην εργασία. Και το χαλίκι πηγαί-
νει στο ρέμα.

2. Για πινακίδες έγινε λόγος στην ετήσια Συνέλευση

των Φωτεινιωτών στις 17 Αυγούστου. Δεν είναι άδικη θέση.
Έχετε δει την πινακίδα στον Παπακώτσιο; Πράγματι δεν
φαίνεται. Χάθηκαν τα γράμματα. Ποιος θα την διορθώσει;
Υπάρχουν  παρατηρητικοί που θα σχολιάσουν. 

3. Εκτός των πινακίδων αυτό που μπορεί να διορθω-
θεί μέχρι την επόμενη συνέλευση φωτεινωτών είναι και ο
φωτισμός. Σίγουρα το θέμα δεν είναι έντονο. Όμως μια –
δυο λάμπες να λείπουν και δη επί μακρόν περιθωριοποι-
ούνται κάτοικοι. Είναι η καθημερινότητα η σημερινή χωρίς
φακό τη νύχτα που μας δίνει κάποια περηφάνια.

4. Σε συζήτηση με υπεύθυνο μάθαμε ότι ο δρόμος
για την Ελεούσα θα κοστίσει 70.000 Ευρώ. Μάθαμε επί-
σης ότι το έργο θα γίνει σε 2 φάσεις. Η πρώτη η διάνοιξη
και η αποκατάσταση κτημάτων η δεύτερη. Όταν ρωτήσαμε
να μάθουμε πόσο θα κοστίσει η διάνοιξη εισπράξαμε ένα
περήφανο «δεν ξέρω». Έπρεπε να ρωτήσουμε το κόστος
της αποκατάστασης;

5. Πολλές γνώμες ακούγονται για τη διασκέδαση των
Φωτεινιωτών γύρα στο δεκαπενταύγουστο και όχι μόνο.
Πολλοί βλέπουν θετικές τις εξελίξεις που οι ιδιώτες ανέ-
λαβαν το έργο αυτό. Τονίζεται ο εορτασμός της Παναγίας
στις 15 Αυγούστου. Δίνονται πολλές ευκαιρίες για διασκέ-
δαση όλο το χρόνο. Πολλοί θέλουν επιπλέον κάτι από τη
λάμψη του πρόσφατου παρελθόντος με ορχήστρες πιο πο-
λυέξοδες και πολύ κόσμο. Απ’ τη μεριά του Συλλόγου των
Απανταχού Φωτεινιωτών τονίζεται ότι το καταστατικό ορί-
ζει ένα χορό των μελών  το χρόνο που προγραμματίζεται
για το Πάσχα. Δυνατότητα επανάληψης μεγάλων χορών
στα κλαριά έχει κυρίως μέσω συνεργασίας με ιδιώτες, που
το καταστατικό το επιτρέπει. Πρέπει όμως να υπάρχουν
επιχειρηματίες.

6. Eυχαριστώτον αγαπητό Κώστα Μάλλιο που στέ-
κεται σωστά απέναντι στην εφημερίδα και κάνει τον κόπο
να μας γράψει τις προτάσεις του. Πάντα θα κάνουμε προ-
σπάθεια για καλύτερη ενημέρωση.

7. Όλοι στο Φωτεινό βλέπουν με καλό μάτι τη διά-
νοιξη του δρόμου για την Ελεούσα μέσω Άη-Νικόλα. Ένα
τσουβάλι λίπασμα το κουβαλάνε στην πλάτη οι καλλιερ-
γητές της ελιάς. Η σύνδεση με το ξωκκλήσι και το ιστορικό
πηγάδι μπορεί να αποτελέσει αφορμή περιπάτου, που
τώρα τελευταία γίνεται συχνότερα. Αγώνας δρόμου 3 χιλ.
εισάγεται εύκολα. Πήρε φωτιά το θέμα και θα κλείσει τώρα
πλέον μόνο με την πλήρη διάνοιξή του.

8. Κάτι πιο ελληνικό είπε ο σκηνοθέτης του Φωτει-
νού Στέφανος Αναγνωστόπουλος για του χρόνου. Η ουσία
είναι μία. Είτε ελληνικό, είτε ξένο η Θεατρική τουομάδα
έχει καθιερωθεί. Έχει σφιχτό δέσιμο στα μέλη της. Ο κό-
σμος τη στηρίζει φανατικά. Ό,τι και να γίνει στο μέλλον η
μέχρι τώρα προσπάθεια άφησε εποχή στα πολιτιστικά του
Φωτεινού. Κάθε θεατρική παράσταση τείνει να γίνει το
κεντρικό γεγονός του θερμού Αυγούστου. Θίασοι μεγάλων
πολιτιστικών φορέων δεν κόβουν εύκολα κοντά στα 100 ει-
σιτήρια. 

9. Σαν είδηση του καλοκαιριού θα χαρακτηρίζονταν
το γεγονός ότι οι Φωτεινιώτες έκαναν πανηγύρι χωρίς τον
εφιάλτη της λειψυδρίας φέτος. Αρχές Ιουλίου διορθώθη-
καν δυο βλάβες και ύστερα το ύδωρ έρρεε κανονικά. Τόσο
ξεχάστηκε από τους Φωτεινιώτες που στη Συνέλευση της
17ης Αυγούστου δεν μπήκε από κανέναν σαν πρόβλημα.
Μόνο ο κ. Γιαννούλης περηφανεύτηκε για την αποτελεσμα-
τική του τακτική στο θέμα. Όμως μετά από τόσα χρόνια
που καήκαμε δεν νομίζω να μην κρατάμε και πισινή.

10. Ξανάρχισε ο σύλλογος γυναικών Φωτεινού με
εξωραϊστικό έργο τη συμμετοχή τους στα κοινά. Διαμόρ-
φωσαν το χώρο γύρω από το πνευματικό τους κέντρο- το
παλιό σχολείο- σε παιδότοπο. Όμορφο έργο και δαπα-
νηρό- άνω των 1000 Ευρώ- αλλά χρήσιμο. Ας αξιοποιηθεί
όπως πρέπει. Αρκετός ήταν και ο εθελοντισμός στο έργο,
όπως είπε η πρόεδρος,  κατά την επιβράβευση των επιτυ-
χόντων νέων στις σχολές. Γεμάτος ο Αύγουστος και από
αυτές τις εκδηλώσεις του συλλόγου των γυναικών Φωτει-
νού.
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Παραπολιτιστικά

- Γεννήθηκε το τρίτοτέκνο -κορίτσι- της Σοφίας

Θεόδ. Φελέκη και Κώστα Αυγερινού στο Μητέρα Ιωαν-

νίνων, 1η Αυγούστου. Τρίτο εγγόνι για τον Θόδωρο. 

- Γεννήθηκε η Ελευθερία - Έλενα Περιβολάρη,

τρίτο τέκνο της ΠέπηΜπαλαδήμα και του Αθανάσιου,

τρίτο εγγόνι της Ευτυχίας Μασούρα, στις 24.3.2016 στο

Νοσοκομείο Αθηνών από τον αρτινό γυναικολόγο

Παππά Στέφανο.

- Γεννήθηκε το πρώτο τέκνο- γιος-  του Πάνου

Χέλη.

- Γεννήθηκαν τα 2 επόμενα εγγόνια του Τηλέμα-

χου Κασσελούρη και της Πανωραίας Μανιώτη, 2 αγόρια

δίδυμα, τέκνα του Μάρκου Κασσελούρη και της Γεωρ-

γίας Γεωργεοπούλου, σε ιδιωτικό μαιευτήριο της Καλα-

μάτας, στις 21 Απριλίου 2016, 5 λεπτά πριν τα

μεσάνυχτα.

- Χάσαμε την εκλεκτή φωτεινιώτισσα Σία Κασσε-

λούρη του Κων/νου.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
(Ευχόμαστε στα μέλη μας με υγεία και χαρά να συνεχίζουν θεσμούς

παραδοσιακούς και αξεπέραστους στο πέρασμα του χρόνου).

Με τον 

Αλέξανδρο

Φελέκη


