
Αιμοδοσίες 2017:

 Κυριακές
15 Ιανουαρίου 

6 Αυγούστου

Διαχείριση:

1.ΘεόδωροςΦελέκης 

6945598597, 2681023933

2.Νικόλαος Πανέτας 

6974005833

3.Χρήστος Φελέκης 

6977470073

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

***********************
1.Γιούρομπάνκ:  

GR7402630590000110100006839
Εξωτερικό: BIC: ERBKGRAA - felekis

Alexandros.

2. Φωτεινό. Καφέ “Έφη”.

3. Κομπότι: Περίπτερο Ηλία Οικονό-

μου.
4. Άρτα:. Βιβλιοπωλείο «Κιμωλία»: Ελ. Βε-

νιζέλου 5.   Πλ. Κιλκίς.

Τα κείμενα  μέχρι 30 κάθε ζυγού μήνα, ενυ-

πόγραφα.

Ελάχιστο κόστος δημοσίευσης: 20 € = τυ-

πογραφείο, άλλα.

Προγραμματισμένη Γ.Σ. το Πάσχα με κεντρικά

δύο πολύ σημαντικά θέματα για την πορεία και

την συνέχεια του Συλλόγου.

Οικονομικό  Το οικονομικό είναι ένα πολύ-

πλευρο θέμα που απασχολεί κάθε φορέα όπως

και τον δικό μας. Τα μέλη του Δ.Σ. θα παρου-

σιάσουν τις προτάσεις τους και το πλάνο τους

ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία

του σωματείου στο μέλλον.

Η δημιουργία και λειτουργία της ιστοσελίδας

έχει καταφέρει να δώσει κάποια επιπλέον ση-

μαντικά έσοδα μέσω διαφήμισης. Όμως αν δεν

εξασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια δεν μπο-

ρούμε να συνεχίσουμε.

Ο πρόεδρος φέρει την μεγαλύτερη ευθύνη γι

αυτό όντας για 5ο συνεχόμενο έτος στο τιμόνι

του Συλλόγου και άλλα τόσα ως μέλος των πα-

λαιότερων Δ.Σ. και δυστυχώς δεν έχει καταφέ-

ρει να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Σε

κάποια σημεία έχει κάνει βήματα μπροστά σε

άλλα όμως πολλά προς τα πίσω. Για πρώτη

φορά μετά από πολύ καιρό ύστερα από πρό-

ταση μου συγκεντρώσαμε και καταγράψαμε

κάθε υλικό του Συλλόγου και ποιος το έχει στην

κατοχή του. Ευθύνες επίσης ζητήθηκαν απ τον

πρόεδρο για παλαιότερα υλικά του Συλλόγου

τα οποία δεν γνωρίζει κανείς πλέον που βρί-

σκονται όπως οι στολές του χορευτικού στο

οποίο ερώτημα απάντησε πως δεν γνωρίζει τί-

ποτα.

Πιέσεις ασκήθηκαν και θα συνεχίσουν να

ασκούνται έτσι ώστε πλέον να μπορούμε να

πούμε με ασφάλεια ότι δεν χάθηκε ούτε ένα

ευρώ που κάθε μέλος δίνει απ το υστέρημά του

με εντατικούς τακτικούς ελέγχους στα οικονο-

μικά και αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθε-

σίας. Έχω ήδη καταθέσει προτάσεις εύκολες

προς υλοποίηση εφόσον υπάρχει θέληση για

να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Καθένας οφείλει

να καταλάβει το βάρος της θέσης του και να κα-

τανοήσει αν μπορεί να το σηκώσει ή όχι.

Και σ αυτή την κατεύθυνση οδηγός πρέπει να

είναι η άμεση αναθεώρηση του καταστατικού.

Καταστατικό Μετά από συνομιλίες με αρμόδι-

ους επί του θέματος οδηγηθήκαμε στο συμπέ-

ρασμα ότι η αλλαγή του καταστατικού είναι

πλέον επιτακτική ανάγκη. Πρέπει το καταστα-

τικό του 1979 να αλλάξει ώστε να συμβαδίζει

με την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου σχε-

τικά με τους συλλόγους-σωματεία ( Άρθρα 29 &

30 του N 281/1914 που επανήλθε σε ισχύ με το

N.Δ. 42/74, Αστικός Κώδικας: άρθρα 78 έως 107

κ΄ άρθρα 61 έως 77 περί νο-

μικών προσώπων, Άρθρο 3

του Ν. 6253/1934) και κάθε

άλλη πιθανή τροποποίηση

για την οποία θα μας ενημε

ρώσει προσκεκλημένος δι-

κηγόρος στην ερχόμενη Γ.Σ.

Οι αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν και να

εφαρμοστούν είναι πολλές κι εκτός από νομι-

μότητα θα προσφέρουν και λύσεις ώστε  να ξε-

περαστούν γεωγραφικά εμπόδια αλλά και να

εμπλουτιστούν οι δυνατότητες και οι σκοποί

του Συλλόγου.

Τέτοιες αλλαγές είναι σημαντικές και μπορούν

να προσφέρουν μέσω προγραμμάτων χρηματο-

δότησης την μεγάλη ευκαιρία να πάμε ένα

βήμα παραπέρα και να φτιάξουμε έναν καθαρό

και δυνατό φορέα.

Η Γενική Συνέλευση το Πάσχα πρέπει να έχει τη

μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών

ώστε κάθε απόφαση να είναι ξεκάθαρη και μη

αμφισβητήσιμη στο άμεσο μέλλον.
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Γενική Συνέλευση το Πάσχα

Θα πάρουν το γιατρό;

Έντονες είναι οι φήμες ότι θα σταματήσουν τον γιατρό από το Φω-

τεινό, στο οποίο ήρθε στις 28 Φλεβάρη για τρίτη φορά, μετά από δυο

χρόνων απουσία. Αιτία η μη ύπαρξη αντικειμένου.

Βροντερή διάψευση όμως  έδωσαν οι φωτεινιώτες που την Τρίτη το

πρωί έδωσαν μεγάλο παρόν στο ιατρείο και κράτησαν το γιατρό

μέχρι το μεσημέρι.

Σίγουρα για να έχουμε ένα δείγμα συγκεκριμένης ανάγκης πρέπει να

περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Γιατί δεν υπάρχει αυστηρά καθο-

ρισμένη ημερομηνία επίσκεψης του γιατρού και, όπως επισημάνθηκε

από τον πρόεδρο κ. Χάρη Μαλτέζο,  ο κόσμος είχε κάποια άλλη

σειρά μέχρι τώρα.

Γεγονός πάντως είναι ότι λόγω κρίσης πολλοί  δυσκολεύονται για το

δεκάρικο για τη συνταγή και το τάληρο να κατέβουν προς τα κάτω για

τα φάρμακα.

Γ. Τριαντάφυλλος

Αντιπρόεδρος Συλλόγου
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Αυτή η νέα στήλη στο-

χεύει να καταγράφει τα

προβλήματα του Φωτει-

νού, μικρά και μεγάλα,

όπως τα μεταφέρει κάθε

Φωτεινιώτης. Θα μένουν

μόνιμα γραμμένα στα δυο

ΜΜΕ του Φωτεινού, ιστο-

σελίδα και εφημερίδα,

μέχρι την επίλυσή τους.

Όλοι είμαστε υπεύθυνοι.

1.Κοιμητήριο: έντονα

συζητιέται τελευταία η στε-

νότητα της τελευταίας μας

κοινής κατοικίας… εν τόπω

φωτεινώ. Δεν χωράει πια

άλλο. Πρέπει να γίνει η

επέκτασή του, υποστηρίζε-

ται  πρώτα προς τα Βόρεια,

με το άνοιγμα της στενής

λωρίδας και έπειτα προς τα

Δυτικά, στο οικόπεδο που

παραχωρήθηκε από Φωτει-

νιώτη για τον  σκοπό αυτόν.

2.μουσείο: τα οχτώ

χρόνια καθυστέρησης βά-

ζουν το θέμα αυτό στα ση-

μαντικότερα του Φωτεινού.

Οι εργασίες προχωρούν

αργά. Έγιναν οι υπεύθυνες

δηλώσεις  αυτών που δώρι-

σαν τα εκθέματα. Σχεδιάζε-

ται η συλλογή παλαιών φω-

τογραφιών. Το πρόγραμμα

interreg αναμένεται με

αγωνία κοντά στο Πάσχα.

3.Αγροτικοί δρόμοι:

αρκετοί παραγωγοί παρα-

πονούνται για αδυναμία

εύκολης πρόσβασης στα

χωράφια τους. Για λόγουι

ακόμα πυρόσβεσης και πο-

λιτιστικούς, πρόσβασης δη-

λαδή  των φωτεινιωτών στα

μνημεία των προγόνων -

πέτρινα σπίτια, πέτρινες

καλύβες, αλώνια και  πηγά-

δια -  μας καθιστούν όλους

υπεύθυνους για ένα καλά

προσβάσιμο αγροτικό δί-

κτυο, όπως είναι σε κάθε

διαμέρισμα του Δήμου Νι-

κολάου Σκουφά.

4.Δημοκρατία: να

δοθεί σταδιακά στον Φω-

τεινιώτη η δυνατότητα να

γίνει και πρακτικά, όπως

του δίνει το δικαίωμα ο

νόμος,  το αδιαμφισβήτητο

αφεντικό στον τόπο του.

Να ορίζει τους θεσμούς-

φορείς  του και αυτούς που

πληρώνει.

5.Πινακίδες: στο έμπα

και έβγα του Φωτεινού.

Δείχνουν αφροντισιά, πα-

ραμέληση, αλλά και δυσκο-

λεύουν την προσέγγιση και

έξοδο κυρίως των  περαστι-

κών. 

6.Γήπεδα:  δύο ποδο-

σφαίρου,  ένα κανονικό και

ένα 5χ5. Ο λόφος των Αγ.

Αποστόλων συζητιέται, με

την ευκαιρία της λειτουρ-

γίας του Μουσείου, να με-

τατραπεί σε πλατεία.

Πρέπει να βρεθεί κατάλλη-

λος χώρος. 

Θα χρησιμοποιηθεί

και από τη νέα Α.Ε.Φ.

7. 4 Λάκκοι:  μέσα

στους δρόμους του Φωτει-

νού. Χρονίζει το πρόβλημα.

Μπαίνει νερό στα σπί-

τια των κατοίκων και το

οδόστρωμα γίνεται επικίν-

δυνο.    Δυσκολεύεται η κα-

θημερινότητα.

8.Ο δρόμος για την

Ελεούσα:  μονοπάτι ιστο-

ρικό και πανέμορφο, παρα-

γωγικά χρήσιμο και

πολιτιστικά. Άνοιξε το θέμα

και φαίνεται να προχωρά

αργά. Χρόνια ήταν       κολ-

λημένο.

9.Internet: ισχυρό, δη-

μοτικό. Προτείνεται να

μπουν δυο ακόμα κεραίες

σε δυο λόφους του Φωτει-

νού.

10.Σκουπίδια: όλοι

βλέπουμε το χάλι μας αυτό.

Για την υγεία και την αισθη-

τική να καθαρίσουμε και να

κρατάμε καθαρή κάθε απ-

θαμή του τόπου μας. 

Σεβόμενοι και βοη-

θώντας ο ένας τον άλλον

και επιμένοντας,  τα προ-

βλήματα σίγουρα θα τα λύ-

σουμε. Το Φωτεινό είναι

πολύ ζωντανό, παραγωγικά

και τουριστικά και ενιαίο.

Όλοι μαζί  και οργανωμένα

το αλλάζουμε, το εξωραΐ-

ζουμε. Του δίνουμε τη δυ-

νατότητα να καταθέτει στο

λογαριασμό μας περισσό-

τερη χαρά και υπερηφά-

νεια.

A.Φ.

Περιοδική Έκδοση του
Συλλόγου των Απανταχού

Φωτεινιωτών Άρτας

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Προβλήματα Φωτεινού

/Ιανουάριος-ΦεβρουάριοςΦΩΤΕΙΝΟ

ΦΩΤΕΙΝΟ

Υπέυθυνος κατά τον νόμο

Φελέκης Αλέξανδρος
Τηλ. 6986.119264 - 2681550014

Σελιδοποίηση:
Μαλτέζου Νάνια

Εκτύπωση:
Αθανασίου Ευάγγελος και Σία

Ο.Ε.
25510 - 27627

Ηλεκτρονική:
www.nskoufas.gr

(έγχρωμη)

Α.  ΦΩΤΕΙΝΟ

1. Ιερέας :  2681023897

2. Πρόεδρος Τ. Κ:  26810 23921

3. Τοπικός Σύμβουλος :  26810

23988(Θωμάς)

4.Τοπικός Σύμβουλος :  6946389475(Ελένη)

5. Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου :  6906989313

6. Πρόεδρος Πολ. Συλλ.  Γυναικών :

6944715385

7. Καφενείο βακούφικο :  2681023977-

6984800119

Β.  ΔήμΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟυΦάΣ  

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: 26813-87329

7. Αντιδήμαρχοι

α. Βούλγαρης Κοσμάς (Αραχ-

θου):2681362305

β. Δρίβας Θεόδωρος ( Αράχθου):

2681362305

γ. Παπαθανασίου Αθανάσιος ( Κομ-

πότι):2681360312

δ. Βαβέτση Ροζίνα ( Πέτα ): 2681360428 

8. Σύμβουλοι:

α. Βαρέλης Δ. Ελευθέριος:6977130152

β. Βλάχος Χριστόφορος: 6936359700-

2681061348

γ. Μπελής Νικόλαος : 2681360326

9. Ταξί Κομποτίου : 6944804019

10. Φαρμακείο Κομποτίου : 26810

65202(Γιαννούλης)

11. Φαρμακείο Κομποτίου : 26810

65402(Σιλιώνης)

Γ.  ΑΡΤΑ 

1. Νοσοκομείο: 26813 61444 – 26810

22222( Τηλ. Κέντρο26813 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(Προϊστάμε-

νος)

10.Αγρονομία: 2681026392(Διοικητής)

11.Γεωργική υπηρεσία :  26813 64401(Διευ-

θυντής)

12. Κυνηγετικός Σύλλογος :  26810 28476

13. ΚΤΕΛ :  26810 72862(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ)- 26810

27348(ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ)

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Φελέ-

κης

Αντ/δρος: Γιάννης Τριαντά-

φυλλος τηλ.6982409826

Γ.Γραμ/τέας: Νάντια Μαλτέ-

ζου τηλ.6951143315

Ταμίας: Γιώργος Βαρδης

τηλ.6936677004

Μέλη: Λάμπρος Πανέτας

τηλ.6980105396

Γραφεία:

Πολιτιστικό Κέντρο Φωτεινού

(πρώην Δημοτικό Σχολείο)

Οι λάκκοι κλείνουν
Στη μέση βρίσκεται το

πρόγραμμα «λάκκοι

στο Φωτεινού», του

Δήμου Νικόλαου

Σκουφά. Μέχρι τώρα

έκλεισαν 4 μεγάλοι

λάκκοι. «Θα κλεί-

σουμε και τους άλ-

λους» μας είπε ο

πρόεδρος Χάρης Μαλτέζος.

Ικανοποίηση από τους κατοίκους, που μετά τον για-

τρό που ήρθε βλέπουν μια ακόμα  φροντίδα του

Δήμου για την καθημερινότητά τους. Η εγκατάλειψη

του Διαμερίσματος δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Το Φωτεινό σίγουρα είναι των Φωτεινιωτών και η έν-

νοια του είναι δική τους υπόθεση. Κλειδί της προ-

σπάθειας ο πρόεδρος του  Φωτεινού κ. Χάρης

Μαλτέζος που τη συντονίζει.

Οι Φωτεινιώτες παίρνουν την Ελεούσα
Από αφήγηση του Γιώργου Χαριλόη, το γένος Γεωργάρα, γεννημένος το 1940,  ξέρουμε πώς οι Φωτεινιώτες

το 1936 πήραν από τους Γεωργαραίους του Δημαριού την περιοχή της Ελεούσας.

Οι Γεωργαραίοι από γρηγορότερα κατείχαν την περιοχή, ίσως από τον Καραπάνο, και βοσκούσαν τα μεγάλα

κοπάδια τους, βοοειδή και λιανότερα. Ο Σωτήρης και ο Γιώργος Γεωργάρας.

Η κτήση έγινε μετά από συνεννόηση των δυο πλευρών μέσω επιτροπής που συνεδρίασε τοπικά και στην

οποία συμμετείχαν ο Βάγιας Χαριλόης, ο Βόιδαρος, ο Παπαμάρκος και ο Γεράσιμος Μαλτέζος.

Δεν είναι γνωστά ποσά που μπορεί να έπεσαν στο τραπέζι. Ξέρουμε όμως ότι υπήρχε αντίθεση έντονη στη δι-

ευθέτηση αυτού του θέματος.

Στο όλο σκηνικό συμμετέχουν και οι ξακουστοί Ρετζαίοι, που φιλοξενούνται από του Γεωργαραίους για ένα

βράδυ και τιμωρούνται αυστηρά από τις αρχές για τη μη κατάδοσή τους.

Α.Φ 

Θέλει στήριξη 
Στήριξη θέλει σίγουρα απ’ τους Φωτεινιώτες η αιμοδοτική προ-

σπάθεια της τράπεζας του Συλλόγου των Φωτεινιωτών. Αυτό

έδειξε η πρώτη αιμοδοσία του φορέα στις 15 Γενάρη στο Φω-

τεινό.

Η προσπάθεια αυτή είχε ωφέλεια τέσσερις  φιάλες και μία που

δόθηκε  από τον Θόδωρο Κοτσαλάρα τη Δευτέρα στο Νοσο-

κομε-ίο της Άρτας. 

Γενικά από την Επιτροπή και το ιατρικό Team εκφράστηκε ικανο-

ποίηση επειδή σαν χειμώνας θερίζουν οι ιώσεις και η αιμοδοτική

ομάδα δεν είναι ενωμένη, όπως το καλοκαίρι.

Το ιατρικό προσωπικό αποτελούνταν από τη γιατρό Ντέτσικα

Κων/να και τις νοσηλεύτριες Κυρούλη Δήμητρα και Κακαβά

Κων/να.

Οι 4 αιμοδότες ήταν: ο Θόδωρος Φελέκης, ο Κων/νος Πανέτας,

ο Νικόλαος Ε. Πανέτας και ο Στέλιος Τριαντάφυλλος.

Επόμενη αιμοδοσία την Κυριακή 6 Αυγούστου στο Φωτεινό. Βίν-

τεο και ρεπορτάζ θα υπάρχει άμεσα στην ιστοσελίδα www.fotein-

iotes.gr και στο επόμενο φύλλο των φωτεινοπολιτιστικών.

Άριστη η στήριξη από την Επιτροπή Αιμοδοσίας τον Θεόδωρο

Φελέκη και τον Νίκο Β. Πανέτα, που έδωσαν στο χώρο καθαριό-

τητα και ζεστασιά.
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Χωρίς ιδιαίτερη προσέλευση κόσμου, 15 άτομα περίπου, κό-

πηκε η πίτα των Απανταχού Φωτεινιωτών, την Κυριακή στις

12:00στο Μουσείο. Οι περισσότεροι επικαλέστηκαν την ώρα, που

άλλαξε σχεδόν τελευταία στιγμή και τους φάνηκε αρκετά αργά.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν και αυτή η μικρή εκδήλωση, μια αφορμή για

συνάντηση. Τυχερή στάθηκε η Λίλα Κέκου, αφού κέρδισε το

φλουρί και το δώρο των 20 ευρώ το επέστρεψε στον Σύλλογο. Να

ευχαριστήσουμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους

καθώς και την Γιαννούλα με τον «φούρνο της γιαγιάς», που μας

προσέφερε δωρεάν δύο πίτες (τυρόπιτα, χορτόπιτα).

Και του χρόνου

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγι-

κού σχεδιασμού υποστήριξης και κοινωνι-

κής ένταξης των ευπαθών ομάδων και

κυρίως αυτών που βρίσκονται κάτω από το

όριο της φτώχειας, ο Δήμος Νικολάου

Σκουφά σε συνεργασία με το Διεθνές Κέν-

τρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη(ICSD), θα λει-

τουργήσει τη Δομή παροχής βασικών

αγαθών(Κοινωνικό Παντοπωλείο). Έχει ήδη

γίνει η ένταξη της Πράξης η οποία θα προ-

σφέρει εκτός των άλλων και νέες θέσεις ερ-

γασίας.

Συγκεκριμένα η δομή απευθύνεται

σε εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού

που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του

σε βασικά αγαθά διατροφής, ένδυσης, κλπ

και ενίοτε αντιμετωπίζει πρόβλημα καθη-

μερινής επιβίωσης. Ιδιαίτερα αυξημένο

είναι το πρόβλημα στην περιοχή μας για οι-

κογένειες με ανήλικα παιδιά. Στο πλαίσιο

αυτό θα λειτουργήσει η Δομή παροχής βα-

σικών αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά.

Η Δομή Βασικών αγαθών του

Δήμου Νικολάου Σκουφά(Κοινωνικό Παντο-

πωλείο), θα διανέμει σε σταθερή και τα-

κτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου,

οπωρολαχανικά, είδη ατομικής υγιεινής,

ένδυσης, υπόδυσης, βιβλία, παιχνίδια κλπ

σε τουλάχιστον 100 νοικοκυριά. Τα προ-

ϊόντα θα εξασφαλίζονται με σχετικές καμ-

πάνιες που θα γίνουν από το προσωπικό

του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανά-

πτυξη(ICSD), για προσφορές από τοπικές

επιχειρήσεις, φορείς, συλλόγους κλπ, αλλά

και με αγορά συγκεκριμένων προϊόντων

που είναι σε έλλειψη από το Διεθνές Κέν-

τρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη(ICSD).

Το ωράριο λειτουργίας της δομής

θα είναι 9:00 -17:00 καθώς κρίνεται ότι

αυτό είναι το ωράριο που μπορεί να εξυπη-

ρετήσει καλύτερα το κοινό. Το Κοινωνικό

Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ισόγειο κα-

τάστημα στο Νεοχώρι του Δήμου Νικολάου

Σκουφά. Το κτίριο είναι προσβάσιμο στα

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα άτομα

με αναπηρία(ΑΜΕΑ) , κατάλληλο από κάθε

άποψη για να φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη

δομή χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε

όχληση στους κατοίκους.

Επίσης θα τηρείται ηλεκτρονικό

και φυσικό αρχείο για τους ωφελούμενους

που θα έχουν πρόσβαση στο Ενιαίο Πληρο-

φοριακό Σύστημα καθώς και για όλα τα θέ-

ματα που αφορούν τη λειτουργία της

δομής. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά δείχνει

ευαισθησία σε  τέτοιες δράσεις οι οποίες

έχουν ως μοναδικό και απώτερο στόχο την

κάλυψη των αναγκών ενός μεγάλου αριθ-

μού συμπολιτών μας που χρήζουν άμεσης

βοήθειας.

Πέτα, 06/02/2017

Ιανουάριος-Φεβρουάριος  ΦΩΤΕΙΝΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΣΤΟ  ΔΗΜΟ Ν.ΣΚΟΥΦΑ

Βιογραφία Ευριπίδη Κασσελούρη

Γεννήθηκα στο χωριό Φωτεινό Άρτας, όπου έμαθα και τα πρώτα γράμ-

ματα από αγρότες γονείς. Δυστυχώς όμως η μαύρη μοίρα με χτύπησε

σκληρά πολύ νωρίς, γιατί έχασα τον πατέρα μου και μείναμε ορφανά

πέντε (5) παιδιά από δύο χρονών έως δώδεκα, στα καταραμένα χρόνια

της διπλής Κατοχής και του εμφύλιου σπαραγμού. Παρ’ όλα αυτά η μη-

τέρα μου με έστειλε στην Άρτα σε φιλικό μας σπίτι, για να φοιτήσω στο

γυμνάσιο.

Τελείωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές, ύστερα

από μεγάλες στερήσεις, πολλαπλές ελλείψεις,

μεγάλους κόπους και γύρισα στο χωριό, ασχο-

λούμενος με τη γεωργία.

Περνώντας μια μέρα από το γραφείο της Κοινό-

τητας Φωτεινού, μου είπε ο γραμματέας ότι

ήρθε μια εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, που ζητάει αποφοίτους γυμνασίου, για

να καταταγούν «Εθελοντές Στρατιώτες τριετούς

υποχρέωσης». Αφού σκέφτηκα λίγο, είπα στο

γραμματέα, να μου ετοιμάσει αμέσως τα ανα-

γκαία δικαιολογητικά.

Πράγματι το δικαιολογητικά ετοιμάστηκαν εγκαίρως και την άλλη μέρα

τα πήγα στο σταθμό Χωροφυλακής Κομποτίου για έλεγχο. Μετά τον

έλεγχο ο Σταθμάρχης Κομποτίου μου ευχήθηκε να πάω «στο καλό» και

να μην ανησυχώ καθόλου για τα πολιτικά φρονήματα κ.λ.π.

Γύρισα στο χωριό και ετοιμάστηκα. Όταν ήρθε η μέρα να φύγω για την

Αθήνα, ξεκίνησα πολύ πρωί και έφτασα έγκαιρα στην Άρτα και φυσικά

στο σταθμό των λεωφορείων. Εκεί συνάντησα αρκετούς συμμαθητές

μου, που κι αυτοί πήγαιναν για εθελοντές Στρατιώτες. Χάρηκα πάρα

πολύ…

Ύστερα από λίγο ξεκινήσαμε για την Αθήνα. Όταν φτάσαμε στο Κέντρο

Διερχομένων Στρατιωτών, μας έδωσαν φαγητό και μας έδειξαν που θα

κοιμηθούμε το βράδυ. Την άλλη μέρα μας έβαλαν σ’ ένα βαγόνι του

τραίνου, χωρίς καθίσματα και πήγαμε στο Νοσοκομείο Τριπόλεως. Αμέ-

σως κάναμε ένα μεγάλο κύκλο, γδυθήκαμε κι αφήσαμε τα ρούχα κάτω.

Αμέσως οι γιατροί πίσω μας με τα ακουστικά κι από μέσα μπροστά μας

οι νοσοκόμες έγραφαν τις γνωματεύσεις των γιατρών. Όλοι οι εθελον-

τές βρέθηκαν υγιείς. Γυρίσαμε το βράδυ στο Κέντρο Διερχομένων Στρα-

τιωτών Αθηνών.

Την άλλη μέρα μας στείλανε στο Κ.Ε.Ν. Κορίνθου για τροφοδοσία και

εκπαίδευση. Ως εθελοντής κρίθηκα κατάλληλος από την Ε.Α Αθηνών

και επελέγην για το πεζικό. 

Κατατάχτηκα στο Κ.Ε.Ν. Κορίνθου ως εθελοντής στρατιώτης τριετούς

υποχρεώσεως την 23-1-1953 με το βαθμό του στρατιώτη.

29-1-1953: Ορκίστηκα

14-3-953: Μετατέθηκα στο 583 Τ. Πεζικού.

16-5-1953: Αποσπάστηκα στο Λ.Υ.Β. VIII  Μεραρχίας για εκπαίδευση

και έγινα δεκανέας.

12-6-1953: Μετατέθηκα οριστικά στο Λ.Υ.Β. VIII  Μεραρχίας.

30-6-1953: Ονομάστηκα Δεκανέας.

19-10-1954: Προήχθηκα στο βαθμό του εθελοντή λοχία και έπαιρνα

μισθό 1.000 δρχ το μήνα.

Χάραξα τώρα το σχέδιό μου: Στην πλατεία των Ιωαννίνων υπήρχαν

φροντιστήρια. Επισκέφτηκα ένα φροντιστήριο Μαθηματικών και κανό-

νισα να είναι νυχτερινό, για να προλαβαίνω κι εγώ.

Ξενυχτούσα να διαβάζω εκθέσεις και να λύνω προβλήματα. Πάλευα,

για να νικήσω τη φτώχεια. Και τη νίκησα.

Όταν διενεργήθηκαν οι εισαγωγικές εξετάσεις, έγραψα καλά και πέτυχα

στην Ακαδημία Ιωαννίνων.

Έτσι ο ορφανός  και φτωχός εθελοντής στρατιώτης, ύστερα από πολ-

λούς κόπους γύρισε στο φτωχικό του σπίτι δάσκαλος, χωρίς να τον

βοηθήσει κ α ν έ ν α ς.

Ο Δήμρχος Νικολάου Σκουφά

Ε. Γιαννούλης
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Αντιπαράθεση στο Δ/Σ του Συλλόγου
Μια μεγάλη αντιπαράθεση φαί-

νεται να εχει ξεκινησει ανάμεσα

στα μέλη του Δ/Σ του Συλλόγου

των Απανταχού και ιδιαίτερα

ανάμεσα στον Πρόεδρο Αλέ-

ξανδρο Φελέκη και στονΑντι-

πρόεδρο Γιάννη Τριαντάφυλλο.

Όλα ξεκίνησαν στις 10 Φε-

βρουαρίου όταν ο αντιπρό-

εδρος δημοσίευσε την άποψη

του στην σελίδα του Συλλόγου

foteiniotes.gr, σχετικά με το

μέλλον του Συλλόγου και τον

εθελοντισμό. Το κείμενό του

είναι το εξής:

“Το καταστατικό ιδρύσεως

του Συλλόγου των Απαντα-

χού Φωτεινιωτών αναφέρει

χαρακτηριστικά στο άρθρο 2:

Σκοποί του συλλόγου είναι:

α) η πνευματική, ηθική και

κοινωνική εξίσωσις των

μελών του.

β) η σύσφιξις των αδελφικών

μεταξύ των σχέσεων,

γ) η παντοειδής συμβολή εις

τον εκπολιτισμόν των κατοί-

κων της κοινότητος Φωτεινού

και

δ) η συμμετοχή εις τας εθνι-

κάς και νομίμους τοπικάς εκ-

δηλώσεις.

Είναι γνωστό πως πλέον οι

μόνοι αρωγοί και εκφραστές

της προσπάθειας για την δια-

τήρηση της παράδοσης είναι

οι Πολιτιστικοί Φορείς. Είναι

ζωτικής σημασίας η ύπαρξη

και η λειτουργία τους.

Πως μπορούμε όμως να εξα-

σφαλίσουμε την συνέχεια της

λειτουργίας του φορέα στον

χρόνο. Πως μπορούμε να

εξασφαλίσουμε ότι οι δράσεις

και οι δραστηριότητες θα λει-

τουργούν προς όφελος των

μελών του Συλλόγου. -Κάπου

εδώ θα πρέπει να διευκρινί-

σουμε ότι ναι μεν η δύναμη

του Συλλόγου είναι τα μέλη

του και δη τα ενεργά όμως

δεν απευθύνεται μόνο σε

αυτά. Απευθύνεται σε κάθε

φίλο συγχωριανό μόνιμο ή

και όχι κάτοικο του χωριού το

οποίο εκπροσωπεί στην προ-

κειμένη περίπτωση.-

Η λύση λοιπόν είναι επι-

στροφή στον εθελοντισμό. Η

διάθεση χρόνου και κόπου

του καθενός προς όφελος

του φορέα είναι δικαίωμα του

και συνάμα υποχρέωση

ηθική.

Πάρτε σαν ένα απλό παρά-

δειγμα τα θεατρικά του τμή-

ματος Νέων, στο οποίο είχα

την χαρά και την τιμή να συμ-

μετέχω δύο φορές. Τι θα γινό-

ταν αν έπρεπε να πληρώσει

τους συμμετέχοντες. Οι εκδη-

λώσεις δεν θα είχαν γίνει

ποτέ. Παρόμοιες περιπτώ-

σεις στο παρελθόν πολλές. Ο

εθελοντισμός και η κατάθεση

ψυχής είναι αυτό που μπορεί

να δώσει μέλλον.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος δεν

είναι εταιρεία δεν είναι κερδο-

σκοπική οργάνωση δεν είναι

επιχείρηση.

Έχει έσοδα έχει έξοδα δεν

έχει όμως την πολυτέλεια να

πληρώνει για κάθε εργασία

που γίνεται απ τα μέλη του.

Οφείλει να προωθεί τον πολι-

τισμό, την παραδοση, τα ήθη

και έθιμα του και να εμπλου-

τίζει τις δραστηριότητες του

με συμβολή περισσοτέρων.

Οφείλει να προσφέρει κάθε

υπηρεσία του και κάθε δρα-

στηριότητα του δωρεάν ή με

το μικρότερο δυνατό κόστος

στο κοινό που απευθύνεται,

το οποίο επαναλαμβάνω δεν

είναι μόνο τα μέλη του και να

επιστρέφει κάθε ευρώ που ει-

σπράττει πίσω στην τοπική

κοινωνία διπλό, παράγοντας

έργο.

Μονάχα έτσι μπορεί να έχει

και μέλλον αλλά και νόημα

ύπαρξης.

Βέβαια επειδή τα μεγάλα

λόγια και τα ευχολόγια δεν

αρκούν θα ήταν σωστό να θί-

ξουμε και θέματα που απο-

στασιοποίησαν τον κόσμο απ

τον σύλλογο με μεγαλύτερο

αγκάθι τα οικονομικά και την

διαχείρισή τους μέχρι σήμερα

όμως δεν είμαι σε θέση να

γνωρίζω συνθήκες και γεγο-

νότα του παρελθόντος και

δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος

να θίξω το συγκεκριμένο

θέμα.

Αρμοδιότητά μου όμως είναι

να φροντίσω απ την θέση του

Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. του

Συλλόγου να προωθήσω με-

ταξύ άλλων όσα ανέφερα πα-

ραπάνω και να ασκήσω τις

κατάλληλες πιέσεις ώστε ξε-

καθαρίζοντας ένα απ τα μεγα-

λύτερα αγκάθια στην

λειτουργία του Συλλόγου να

φέρουμε ξανά τον κόσμο

κοντά σ αυτό που αγκάλιασε

απ την πρώτη ημέρα της δη-

μιουργίας του. Και θεωρώ

σημαντικό βήμα την υπερψή-

φιση ομόφωνα της πρότασης

στο τελευταίο Δ.Σ. σχετικά με

την έκθεση αναλυτικών εισό-

δων και εξόδων μηνιαία σε

κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. και

την δημοσιοποίησή τους

αναλυτικά κάτι που πιστεύω

πως θα βοηθήσουν να υλο-

ποιηθεί στην πράξη όλα τα

μέλη του Δ.Σ.

Ο πολιτισμός δεν είναι προ-

νόμιο για λίγους είναι κληρο-

νομιά για όλους κι ο

εθελοντισμός μπορεί να μας

δώσει τα εφόδια για να ακο-

λουθήσουμε αυτή την κατεύ-

θυνση.”

Λίγες ώρες μετά έσπευσε να

απαντήσει μέσω της σελίδας

και πάλι ο Πρόεδος Α. Φελέκης,

ακυρώνοντας ουσιαστικά τις

απόψεις του Αντιπροέδρου ως

προς τον εθελοντισμό επικα-

λούμενος την καπιταλιστικη κοι-

νωνία στην οποία ζούμε,

τονίζοντας πως κατά την άποψη

του αν κάποιο από τα μέλη αρ-

νηθεί τον εθελοντισμό, αυτό-

ματα ο Σύλλογος θα βρεθεί σε

αδράνεια.

Η απάντηση του Α. Φελέκη:

“Αρκετά αισιόδοξος φάνηκε

ο Αντιπρόεδρος των Απαντα-

χού σε πρόσφατο άρθρο του

στην Ιστοσελίδα του συλλό-

γου.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ υποστή-

ριξε ότι αν φτάσουμε στον

εθελοντισμό (δωρεάν μόνο

εργασία), όπως στο τμήμα

Νέων ανοίγεται φαρδύς ο

δρόμος του μέλλοντος.

Δεν συμμερίζομαι την αισιο-

δοξία του.

Γιατί η αδρανοποίηση – 6

χρόνια οι Απανταχού, 20 χρό-

νια ο Ταμπουράς και η ΑΕΦ –

είναι προ των πυλών.

Αύριο το πρωί, αν αυτό το Δι-

οικητικό Συμβούλιο ή μερικές

επιτροπές πουν όχι είμαστε

αυτόματα σε αδράνεια.

Σίγουρα όμως υπάρχει ελ-

πίδα, έστω και μικρή να απο-

μακρυνόμαστε σταδιακά από

την επικίνδυνη ζώνη.

Πρώτα πρέπει να κάνουμε

πράξη τις αποφάσεις της Γε-

νικής Συνέλευσης που μέχρι

τώρα εφαρμόζονταν.

Σε μια καπιταλιστική κοινω-

νία εμείς ήταν αδύνατο να

εφαρμόσουμε άλλες πρακτι-

κές. Πληρώσαμε πολλά

λεφτά σε ορχήστρες, σερβιτό-

ρους, τυπογράφους  και λοι-

πούς. Με την τελευταία

απόφασή της η Γ/Σ έδωσε το

πρώτο κίνητρο υλικό στο Δ/Σ:

5 Ευρώ από κάθε συνδρομή

στο τέλος του χρόνου.

Πρόκληση επίσης είναι και η

συμβουλευτική εταιρεία που

εδρεύει στην Άρτα και ανα-

λαμβάνει τα πάντα: γραμμα-

τεία, ταμείο, μέλη, εφορίες,

εκδηλώσεις, είσοδο σε προ-

γράμματα ΕΣΠΑ. Με το αζη-

μίωτο βέβαια.

Και οι εκλογές είναι θέμα με-

γάλο. Από τους διορισμένους

να πάμε στους εκλεγμένους.

Η ηλεκτρονική εποχή το ευ-

νοεί.

Τέλος η ηλεκτρονική διαφά-

νεια είναι σημαντικό βήμα.

Αυτά φαίνονται εύκολα. Όχι

όμως για τους μη ειδικούς και

μη επαγγελματίες.

Ο κ. Τριαντάφυλλος είναι

νέος και έχει όρεξη. Οι προτά-

σεις του όμως να μην είναι

ευχολόγια, ούτε στην υπηρε-

σία ατομικών συμφερόντων.

Έτσι δεν μπορούμε να πάμε

μπροστά. Θέλουμε λύσεις

στα παραπάνω θέματα.

Ποιος μπορεί;”

Η όλη αντιπαράθεση όχι μόνο

δεν σταμάτησε εκεί αλλά έγινε

ακόμα εντονότερη, όταν ο Αντι-

πρόεδρος Γ. Τριαντάφυλλος,

ξανά με κείμενο του, έθεσε θέμα

διαφάνειας στον Σύλλογο και

συγκεκριμένα στον Πρόεδρο

ζητώντας του να απαντήσει

σχετικά με τα προσωπικά του

έσοδα τα προηγούμενα χρόνια

από τον Σύλλογο, διερωτόμε-

νος αν πάνω απ’όλα ειναι το

κέρδος.

Συγκεκριμένα έγραψε:

‘

“Αληθεύουν τα παρακάτω

ποσά τα οποία φαίνεται να

λαμβάνει το χρόνο ο πρό-

εδρος από τα έσοδα της εφη-

μερίδας;

10 ευρώ ανά κείμενο στην

Εφημερίδα περίπου 100-

130/φύλλο

20 ευρώ ανά φύλλο ως διευ-

θυντής εφημερίδας

10 ευρώ για την ταχυδρό-

μηση/φύλλο

15% των χορηγιών της εφη-

μερίδας

Το συνολικό ποσό φαίνεται

να ξεπερνά τα 1000 ευρώ.

Αν αληθεύουν τα ποσά θεω-

ρεί ο ίδιος νόμιμο και ηθικό

να λαμβάνει σαν αμοιβή ένα

ποσό που αυτόματα διπλα-

σιάζει το κόστος της εφημερί-

δας;

Αν δεν αληθεύουν τα παρα-

πάνω ποσά ποιο είναι το

ύψος των χρημάτων που

κέρδισε το 2016 καθώς και τα

περασμένα έτη ο πρόεδρος

και διευθυντής της εφημερί-

δας Φωτεινό-Πολιτιστικά;

Τι άλλα έσοδα είχε ο ίδιος

από τα ταμεία του Συλλόγου

τα περασμένα έτη;

Γιατί διατηρεί σε προσωπικό

του λογαριασμό τα χρήματα

για την διαχείριση της εφημε-

ρίδας και όχι στο κεντρικό τα-

μείο του Συλλόγου.

Αληθεύει ότι για την συλλογή

των εκθεμάτων του Μουσείου

η αμοιβή του έφτασε τα

500ευρω;

Τα παραπάνω ερωτήματα

μόνο ρητορικά δεν είναι και

απαιτούν απαντήσεις.

Μήπως τελικά ο ζήλος για

την ενασχόληση με τα κοινά

αφορά αποκλειστικά και

μόνο το οικονομικό όφελος

και όχι το μέλλον του φορέα;”

η συνέχεια στη σελ. 5

Ιανουάριος-Φεβρουάριος ΦΩΤΕΙΝΟ
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Τετάρτη και Σαββατοκύριακο

Ζωή παίρνει κάθε Τετάρτη και Σαββατο-
κύριακο το Φωτεινό και οι γύρω περιο-
χές. Γουρουνοκυνηγοί Φωτεινιώτες , απ
τα γύρω χωριά αλλά κι από πολύ μα-
κριά συγκεντρώνονται σε κεντρικά ση-
μεία της περιοχής για να
καταστρώσουν το σχέδιο της ημέρας.
Εντοπισμός θηράματος, μοίρασμα θέ-
σεων και ρόλων και τα σκυλιά είναι
έτοιμα να βγάλουν τα γουρούνια στα
καρτέρια. 

Για περισσότερο από μια δεκαετία οι
γουρουνοκυνηγοί πιστοί κάθε χρόνο
στο ραντεβού με το αγαπημένο τους
χόμπι δίνουν ζωντάνια και βροντερό
παρόν στο Φωτεινό. Η προσφορά τους
στην τοπική κοινωνία σημαντική. Τα κα-
φενεία γίνονται στέκι εκεί όπου ακο-
λουθεί η ανάλυση του κυνηγιού της
ημέρας και μοίρασμα των αγριογού-
ρουνων στους κυνηγούς, δίνοντας έτσι
σημαντική οικονομική ενίσχυση αλλά
και κάποιες φορές επιπλέον θέσεις ερ-
γασίας (π.χ. σερβιτόροι) στις τοπικές
επιχειρήσεις που τόσο το έχουν
ανάγκη.

Οι Φωτεινιώτες πολλές φορές αγανα-
κτισμένοι καθώς τα αγριογούρουνα

¨μπήκαν στις αυλές τους¨ φωνάζουν
στον Βαγγέλη για να πάει στην περιοχή
τους και δεν είναι λίγες οι φορές που η
γουρουνοπαρέα ανταμείβει με μερίδιο
όποιον βοηθάει στον εντοπισμό των
γουρουνιών. 

Ο φετινός τους απολογισμός είναι τρι-
ψήφιος αριθμός όπως μας δήλωσε ο
αρχηγός των ¨Γουρουνάδων¨  Ευάγγε-
λος Τριαντάφυλλος. Κι όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος ένα σημαντικό
μέρος από τα κυνήγια δόθηκε στην Μη-
τρόπολη Άρτας για να το μοιράσει σε
κοινωνικές ομάδες που το έχουν
ανάγκη.

Άλλη μία σημαντική προσφορά των κυ-
νηγών είναι οι δρόμοι. Φροντίζουν να
κρατάνε τους δρόμους ανοιχτούς βά-
ζοντας χρήματα απ την τσέπη τους και
με τρακτέρ και ότι άλλα μέσα διαθέ-
τουν καθαρίζουν από κεντρικούς δρό-
μους μέχρι μονοπάτια καθώς όπως μας
δήλωσαν ο Δήμος είναι απών. Τα συγ-
χαρητήρια δέχτηκαν και από την ηγεσία
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας
καθώς η δουλειά των κυνηγών το χει-
μώνα βοηθάει την δική τους το καλο-
καίρι.  

η συνέχεια από τη σελ. 4

Η απάντηση για άλλη μια φορά

απο τον Α. Φελέκη δεν άργησε

να έρθει, μόλις την επόμενη

μέρα, κατηγορόντας τον Αντιπρό-

εδρο για “καταστοφολογικές

υποδείξεις” και για εξασφαλι-

σμένο κέρδος μέσω της ιστοσελί-

δας, λόγω αποκλειστικότητας και

λέγοντας ένα μεγλο ΟΧΙ στην

πρόοδο.

Έγραψε:

“Ένα νέο τεράστιο ΟΧΙ στην πρό-

οδο από την Κέρκυρα και τον

Αντιπρόεδρο κ. Τριαντάφυλλο,

με ανάρτησή του στο blog της

Ιστοσελίδας με τίτλο «πάνω απ’

όλα το κέρδος;».

Μετά το STOP στο χορό του

Πάσχα, για λόγους ορχήστρας,

ένα νέο ΟΧΙ στην εφημερίδα.

Το συμπέρασμα απλό: να γκρε-

μιστούν όλα και να μείνει μόνο

η ιστοσελίδα του, απ’ όπου το

κέρδος εξασφαλισμένο, λόγω

αποκλειστικότητας προς το

παρόν.

Δυστυχώς όμως για τον κ. Τριαν-

τάφυλλο έχουν γνώση τα μέλη.

Ξέρουν τι θέλουν και δεν περι-

μένουν καταστοφολογικές υπο-

δείξεις από κανέναν. Ξέρουν για

τα έξοδα και τη διαφάνεια. Ξέ-

ρουν για κάθε πρόθεση, κάθε

πληρωμή, κάθε είσπραξη.

Και επαληθεύονται οι φόβοι ότι

το Πάσχα θα έχουμε ανακατατά-

ξεις στη Διοίκηση. Ελπίζω τελικά

να επικρατήσει η λογική και η

δημιουργική διάθεση και όχι

αυτή του ξηλώματος.”

Η τελευταία απάντηση ήρθε για

άλλη μια φορά από τον Αντιπρό-

εδρο, καλώντας τον Πρόεδρο “να

μην δημιουργεί ανύπαρκτες κρί-

σεις για να αυτοπαρουσιάζεται

ως σωτήρας”, τονίζοντας για

άλλη μια φορά πως τα μέλη ζη-

τούν απαντήσεις και ο Πρόεδρος

είναι υποχρεωμένος να της

δώσει. 

“Ο κ. Φελέκης καλό θα ήταν να

μην δημιουργεί ανύπαρκτες κρί-

σεις για να αυτοπαρουσιάζεται

ως σωτήρας.

Ο Σύλλογος έχει μέλλον έχει διά-

θεση κι έχει άτομα ικανά με

όρεξη που θα βάλουν ένα STOP

στην αφαίμαξη των ταμείων.

Ως πρόεδρος οφείλει να δώσει

απαντήσεις στα μέλη καθώς με

τις κινήσεις του τα τελευταία

χρόνια έχει μικρύνει το σύλ-

λογο.

Στην 1η του θητεία ως πρό-

εδρος ξεκίνησε με 12πλάσιο

ποσό απ αυτό που σήμερα έχει

στα ταμεία του με σταθερά

έσοδα πάνω από 2000ευρώ το

χρόνο. Οι πράξεις απλές οι απο-

ρίες εύλογες.

Ας σταματήσει τις ανούσιες

απαντήσεις σαν άλλος κυβερνη-

τικός εκπρόσωπος ας αναλάβει

τις ευθύνες του κι ας δώσει

απαντήσεις.

Η περίοδος χάριτος έληξε.

Γ. Τριαντάφυλλος”

Μεγάλη φαίνεται ότι θα

είναι η ένταση στη Γενική

Συνέλευση το Πάσχα, αφού

απ’ότι φαίνεται μεγάλη

ριξη μεταξύ των μελών.

Ενώ αρχικά η Γενική Συνέ-

λευση αποφασίστηκε για

να γίνει η απαραίτητη σύμ-

φωνα με την νομοθεσία αλ-

λάγη του απαρχαιωμένου

καταστατικού, φαίνεται ότι

τα θέματα θα είναι πολύ

περισσότερα ενώ ίσως επι-

βεβαιωθούν και οι φήμες

για εκλογές του Συλλόγου

ξανά, μέσα σε περίπου 4

μήνες.

Ακόμα και αν η αντιπρά-

θεση ξεκίνησε ανάμεσα σε

δύο από τα μέλη, ίσως να

μην αργήσει να έρθει η

ρίξη σε όλα τα μέλη του

πενταμελούς. 

Το σίγουρο είναι πως όλοι

θέλουμε μέλλον για τον

Σύλλογο των Απάνταχού με

τις καλύτερες προϋποθέ-

σεις και ακόμα περισσό-

τερα μέλη.

Η ακριβής ημερομηνία και

ώρα της Γενικής Συνέλευ-

σης θα ανακοινωθεί σύν-

τομα, και ευελπιστούμε την

συγκεντρωση σρκετών

μελών, αφού η αλλαγή κα-

ταστατικού είναι ένα πολύ

σοβαρό ζήτημα και βάζει τα

θεμέλια για την πρόοδο και

το μέλλον του Συλλόγου. 

Πολλές θα είναι επίσης και

οι απαντήσεις που θα κλη-

θούν να δώσουν Πρόεδρος

και Αντιπρόεδρος για την

διαμάχη η οποία προ-

έκυψε.

Ν.Μ.

Αντιπαράθεση στο Δ/Σ του Συλλόγου
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Σύλλογος 
Γυναικών 
Φωτεινού

Κοπή Πίτας 
και 

Κούλουμα 2017

Με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε και φέτος ο Σύλλογος Γυναικών

Φωτεινού, την Κοπή της πίτας και τα Κούλουμα, όπως κάθε χρόνο.

Η κοπή της πίτας στις 25 Ιανουαρίου, προσέλκυσε αρκετούς συγχω-

ριανούς. Πριν την κοπή, η πρόεδρος, Λίλα Κέκου, καλοσώρισε τον

κόσμο και μίλησε για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς. Στη

συνέχεια ο τυχερός ήταν ο Σταύρος Κασσελούρης του Λάμπρου που

βρήκε το φλουρί και πήρε τα 50 ευρώ.

Στα Κούλουμα, στις 27 Φεβρουαρίου, ο Σύλλογος προέφερε την κα-

θιερωμένη φασολάδα, κρασί και πολλά σαρακοστιανά εδέσματα. Και

στα κούλουμα ήταν μεγάλη η προσέλευση του κόσμου, καθώς και

πολλών παιδιών που ήρθαν για να πετάξουν τον χαρταετό τους.

ΟυΡΑΝΟΦΩΤΟ
(Από την συλλογή “είνα μπουκέτο τργούδια για ‘σένα”)

Αφού θα βρούμε τη χαρά με θλίψη μόνο,

Χριστέ, ηλιόφωτ’ η ζωή είναι στον πόνο.

Κάθε λύπη και χαμόγελο δικό σου

που απαλά - γλυκά με φέρνει στο πλευρό σου.

Κάθε μου δάκρυ σαν διαμάντι λυπημένο

πέφτει στη άβυσσο του πόνου μα προσμένει

κάτω π’ τον ήλιο  της αλήθειας, Λυτρωτή μου

ν’ αστράψει, σαν σε συναντήσει η ψυχή μου.

ρεφραιν:

Για κάθε πόνο ευχαριστώ,

για κάθε δάκρυ αιματομένο,

που στην ψυχή του ζωή ρουφώ

κι εκεί σε βρίσκω εσταυρωμένο

Κάθε μου δάκρυ, ανθοπέταλο θλιμμένο

που στ’ άγια Πόδια σου κυλαέι πληγωμένο,

δροσολουσμένο στης ζωής την θέια βρύση

της βασιλείας σου τον κήπο να στολίσει.

Κάθε μου πόνος της καρδιάε σταγόνα αίμα,

που της χαρίζεις τ’ απαλό - γλυκό σου βλέμμα.

Κι ο στεναγμός μου που’ναι άστρο, δες, θλιμμένο

φως να μου δώσει απ’το φως σου περιμένω.

ρεφραιν:

Για κάθε πόνο ευχαριστώ,

για κάθε δάκρυ αιματομένο,

που στην ψυχή του ζωή ρουφώ

κι εκεί σε βρίσκω εσταυρωμένο

Η θρησκευτική ραδιοφωνική εκπομπή “Η κρυσταλλόδροση πηγή” ασσχολείται με το άγιο Ευαγγέλιο

κέθε Κυριακής. 

Εκπέμπεται 1ον από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ι.μητροπόλεως άρτας στα fm 106,6  κάθε Κυριακή

αφού ακουστεί η Θεία Λειτουργία (μετά τις 10:30) αν δεν έχει αναμετάδοση για ειδκό λόγο από Αθήνα

ή άλλο μέρος και 2ον  από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Δημοτικής ραδιοφωνίας (Αμβρακία) κάθε Κυ-

ριακή στα fm 91,9 στις 7 π.μ. 

Ίσως χριαστεί να μετακινηθεί ο δείκτης της συχνότητας

Ο ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ.
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1952. ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΠΑΙΔΙΑ,ΗΛΙ-

ΚΙΑΣ 5 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος ΦΩΤΕΙΝΟ
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Ένα απόσπασμα από κεφάλαιο του νέου μυθιστορηματικού έργου μου που βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί ιστορία

της οικογένειας του Γιάννη Παπακώστα –το όνομα φανταστικό - , με καταγωγή όλων των πρωταγωνιστών από την άρτα.
Φάνης   μάλλιος

Συνέχεια από προηγούμενο…

Είχαν και καμιά τριανταριά γίδια. Τα 18 προέρχονταν  από την πατρική   περιουσία  του Γιάννη και τα άλλα δώδεκα ήταν από την προίκα

της Σταυρούλας.  Ούτε αυτά κατόρθωσαν να τα αβγατίσουν  και τούτο διότι ο  βοσκότοπος  στη δασική περιοχή  του   χωριού ήταν περιορισμέ-

νος. Οι ζωοτροφές που έσπερναν  και  καλλιεργούσαν   στα λίγα στρέμματα   που είχαν δεν τους  επαρκούσαν. Στο ζωικό  αυτό κεφάλαιο έρχε-

ται να προστεθεί και ο γάιδαρος. Ήταν το ασφαλές μεταφορικό τους μέσο τόσο για τις δικές τους, τις  προσωπικές μετακινήσεις, όπου

έμπαιναν καβάλα, αλλά ήταν  και ο πλέον αναγκαίος για όλες τις υπόλοιπες μεταφορικές ανάγκες της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής. Τον

αγόρασαν  τον πρώτο μήνα του γάμου από έναν κοντοχωριανό.

Μετά από καμιά δεκαριά  χρόνια  και  περί τα τέλη Αυγούστου τον πούλησαν σε ένα τουρκόγυφτο  μεταπράτη.  Είχε φτάσει στο χωριό

μαζί με ολόκληρο το  γυφτοσόι του,  καβάλα σε άλογα  και μουλάρια. Ήταν είκοσι  με εικοσιπέντε άτομα,  άντρες, γυναίκες, παιδιά.  Γύρναγαν στα σοκάκια  από δω και από κει,

άλλοι καβάλα,  άλλοι  με τα πόδια  και πέρναγαν  στα σπίτια. Εκεί πούλαγαν  σήτες,  δριμόνια, αργιλόϊα, λανάρια,  ψάθες,  και άλλα. Πέρασαν και απ’ το σπίτι του Γιάννη. Εκείνη τη

μέρα  το γάιδαρο τον είχαν δεμένο  έξω στην αυλή, από τον κορμό της καρυδιάς. Πριν από λίγη ώρα  είχε ξεφορτώσει ξύλα  για το σπίτι και τον είχαν ξεσαμάρωτο για να  ξεκουρα-

στεί. 

Τον πουλάω τον παίρνεις,  του λέει.  

Ο γύφτος  δεν του απάντησε. Πλησίασε το γάιδαρο,  του άνοιξε το στόμα με τα δυο τα χέρια, τον κοίταξε καλά καλά  στα δόντια και με νεύμα του κούνησε  αρνητικά το κε-

φάλι.  

Όχι κουμπάρε  του έφυγαν τα δόντια.  Τα έφαγε τα ψωμιά  του. Σε τέσσερα  πέντε χρόνια  από τώρα τον βλέπω για ψόφο.  

Φεύγοντας  κοντοστάθηκε για λίγο,  έξυσε τα μαλλιά του και ξαναγύρισε. 

Τον κάνουμε  τράμπα με ένα μουλάρι; 

Πούντο  να το δω. Δικό σου είναι;  

Όχι αλλά μη σε νοιάζει είναι του μπατζανάκη μου. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ. Εγώ είμαι ο μεταπράτης. 

Χωρίς  να πει τίποτα άλλο  έβαλε τα δυο δάχτυλα κάτω απ΄τη γλώσσα και   σφύριξε. Αμέσως  κατέφθασε εκεί ένας  πιτσιρικάς  που ήταν κοντά και  τον έστειλε  να   φωνάξει

τον θείο Νάκο.  Σε λίγο  νάτος,  ήρθε εκεί καβάλα. 

Αυτό είναι. Τήραξέ το και εσύ στα δόντια. Εγώ δε θέλω να σε γελάσω. 

Δε χρειάζεται να το δω στα δόντια.  Κουμπάρε  αυτό δε μπορεί να πάρει τα ποδάρια του. Τι να το κάνω, να το  πάρω  για να δω πότε θα ψοφήσει;  

Ο γύφτος  ξανασκέφτηκε  για λίγο  και  έξυσε ξανά τα μαλλιά του. 

Καλά του λέει ο γάιδαρος  έχει σαμάρι; 

Έχει.  Νάτο,  το έχω ακουμπισμένο πάνω στο πεζούλι απ΄ τη μάντρα. Αυτό είναι καινούργιο. Δεν το έχω ούτε ένα  χρόνο. 

Το βλέπω. Αυτό είναι καλό. Μου αρέσει. 

Κουβέντα στην κουβέντα ο γύφτος γύρισε και ξανακοίταξε για λίγο  το γάιδαρο και τι να δει!  Του είχε σηκωθεί το αποτέτοιο.  Εκεί σταμάτησε. 

Κουμπάρε άλλαξα γνώμη, θα τον αγοράσω το γάιδαρο αλλά μαζί με  το σαμάρι.

Εντάξει. 

Πόσο; 

Τόσο.

Όχι τόσο,  τόσο.   

Πάνω κάτω τα βρήκαν   και συμφώνησαν. Ο Γιάννης πήρε τα λεφτά και στο καλό του.  Σε αυτά πρόσθεσε άλλα τόσα και κάτι  παραπάνω και  περί τα τέλη  Σεπτέμβρη κατέ-

βηκε στο Μπχούστη (εμποροζωοπανήγυρι) στην Άρτα να αγοράσει ένα μουλάρι. Μπαίνοντας στο παζάρι  χάθηκε  ανάμεσα σε ένα  πλήθος  από  χοντρικά πράματα. Άλογα, μουλά-

ρια, γαϊδούρια, γελάδια, μοσχάρια, όλα  σκόρπια και ανακατεμένα,  με τους ανθρώπους τους  δίπλα να τα κρατάνε, άλλοι με την τριχιά απ΄ το καπίστρι και άλλοι να τα έχουν

δεμένα σε θάμνους και δέντρα που βρίσκονταν εκεί.  Όλα ήταν  διαθέσιμα για το αγοραστικό κοινό. Όλα ήταν έτοιμα να αλλάξουν χέρια. Ο Γιάννης  δε βιάστηκε. Έκοψε κάμποσες

βόλτες  πέρα δώθε και τα κοίταζε όλα,  ένα  ένα,  πολύ προσεκτικά. Κάπου εκεί  ανάμεσα  στα άλλα του γυάλισε στο μάτι ένα  μουλάρι. Χωρίς δεύτερη σκέψη πλησίασε τον άν-

θρωπο που το κράταγε  απ΄ το καπίστρι.  

Καλημέρα πατριώτη.  

Καλημέρα. 

Το πουλάς.

Το πουλάω. Κάτσε και θα τα πούμε. Από πού είσαι ρε πατριώτη; 

Απ΄ πάνω απ΄τα ραδοβύζια. 

Εσύ; 

Εγώ είμαι καμπίσιος.  

Πόσο το πουλάς;  

Δεν σου λέω τίποτα ακόμα  αν δεν το δεις  πρώτα  και να  ξέρεις ότι  εγώ δεν πρόκειται να σε γελάσω. Τέτοιο μουλάρι  δεν πρόκειται να βρεις μέσα  στο μπχούστη. Είναι τέσ-

σερο χρονών και  είναι μια χαρά στρωμένο. Τήραξέ το και στα δόντια άμα θέλεις. Είναι και καλιβωμένο. Πριν μια βδομάδα του πέρασα  καινούργια πέταλα.  Για δες  πως αστρά-

φτουν. Άμα το αγοράσεις θα σου κάνω δώρο και τα καλιβοσφύρια. Το σαμάρι  απ΄ότι βλέπεις  είναι  γερό.  Είναι  καινούργιο. Τ΄όχω δεν τ΄όχω δυο χρόνια. Το παρήγγειλα απ΄τον

καλύτερο  σαμαρά πέρα στο Κομπότι. 

Ο Γιάννης  δεν  του απάντησε. Ήθελε να  δει και αυτός  τις δικές του λεπτομέρειες και προπάντων αν κουτσαίνει. Το τράβηξε από το καπίστρι,  το πήγε μέχρι λίγο παραπέρα

και επέστρεψε. Στη συνέχεια έσκυψε λίγo και του είδε τα λιώκια. Τα είχε μεγάλα. Προς το παρών όλα έβαιναν καλώς. 

Πατριώτη σάλτα τώρα και  μια καβάλα.  Κάντο   μια γύρα και έλα να μου πεις.

Όντως  με το που πάτησε το αριστερό πόδι  στη σκάλα   απ΄το σαμάρι  και με το  δεξί  άνοιξε τη χαύδα για να  κωλοκάτσει,  εκείνο δεν κρατιόνταν. Παρά λίγο να τον πετάξει

κάτω και  να τον πάρει σβάρνα. Τελικά σταθεροποιήθηκε και  το πήγε μέχρι λίγο παραπέρα. «Αα…»,  είπε μέσα του. «Αυτό  έχει αέρα, τραβάει, έχει γερά δυναμάρια, είναι και

στρωμένο. Θα το αγοράσω». Επέστρεψε, το ξεκαβαλίκεψε  και άρχισε το παζάρεμα. Το παζάρεψε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε άλλο. Τελικά πάνω κάτω, στο τέλος μοίρασαν τη δια-

φορά,  συμφώνησαν  και έδωσαν τα χέρια. 

Πατριώτη με δίπλωσες, αλλά χαλάλι σου. Είσαι και καλός άνθρωπος. Για να σου  πω την αλήθεια με το που σε είδα σε συμπάθησα. Θα  πας στο χωριό και θα είσαι ο πρώτος

νοικοκύρης.  

Χαρούμενος  από την αγορά που πέτυχε ο Γιάννης  πήγε  μέχρι τα μαγαζιά,  στην  αγορά της Αρτας και γέμισε τον ντορβά με ψώνια και άλλα καλούδια  για τα παιδιά του.

Τον κρέμασε στα κοτσάκια απ’  το  σαμάρι, μπήκε καβάλα και ήρθε στο χωριό.  Από την επομένη άρχισε να στέκεται καλύτερα στα πόδια του…  Συνεχίζεται.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος  ΦΩΤΕΙΝΟ



από τον 

Αλέξανδρο Φελέκη

2. Το Φωτεινό καταθέτει

ακούραστα στο λογαριασμό

μας χαρά και υπερηφάνεια.

3. Πολύ σκληρή φαίνεται να

ξεκινά η κόντρα στα δυο μμΕ

του Φωτεινού, εφημερίδα και

ιστοσελίδα. Το ‘17’ θα δείξει

την αντοχή τους. 

4. μόνο 150 Ευρώ κόστισε το

τεχνικό μέρος της κατασκευής

της ιστοσελίδας. Ο εθελοντι-

σμός έδωσε όφελος στα μέλη

πάνω από τετρακόσια Ευρώ.

Για την ποιότητα δεν

μπορούμε να κοστο-

λογήσουμε. Χον-

δ ρ ι κ ά

ημιεπαγγελματικά

εφημερίδα και ιστο-

σελίδα θα κοστίζουν

το χρόνο 1500 και 700 Ευρώ

αντίστοιχα. 

5. Η πρώτη εφημερίδα του 17

θα σταλεί στα μέσα μάρτη.

Ένα ακόμα Κρας τεστ.

6. Η Συνέλευση των Φωτει-

νιωτών τον Αύγουστο που πέ-

ρασε μας άφησε

παρακαταθήκη να μαζέψουμε

τα χρονίζοντα και μη προβλή-

ματα του Φωτεινού και να τα

μελετήσουμε. Η λογική λέει

ότι έτσι θα προωθήσουμε τη

λύση τους.

7. Είναι σίγουρο ότι δεν ανή-

κουμε στο Δήμο Κομποτίου.

Τα μάτια μας όμως μόλις

μπαίνουμε στο Τοπικό Διαμέ-

ρισμα Φωτεινού  μας γελάνε;

8. Αντικίνητρο θα πρέπει να

θεωρηθεί το ποσό που η Γε-

νική Συνέλευση των Χριστου-

γέννων έδωσε για έξοδα του

Διοικητικού Συμβουλίου του

Συλλόγου των Απανταχού. Το

50% του δεκάρικου των ετή-

σιων συνδρομών με τα τωρινά

δεδομένα θα φτάνει τα 250

Ευρώ αφού τα μέλη μας είναι

περί τα 50. Βενζίνες και τηλέ-

φωνα αν βάλεις μόνο δεν

φτάνουν. Τι απαίτηση να

έχουν τα μέλη από το Δ/Σ; Τι

θα του πουν; Γιατί δεν έκανες

εκδρομή; Γιατί σταμάτησε το

Χορευτικό Τμήμα; Γιατί δεν

έκανες Φωτεινιώτικα; Γιατί

δεν έκοψες την πίτα; Γιατί δεν

έκανες καμιά ομιλία φέτος; Τι

θα γίνει με το μουσείο;

Το 2016 το Διοικητικό Συμ-

βούλιο ξόδεψε 76 Ευρώ. μπο-

ρούμε να ξεφύγουμε από τον

επαγγελματισμό και να μπαί-

νουμε οι 500 Φωτεινιώτες ο

καθένας από μια διετία. ή να

τα δώσουμε σ’ έναν αυτά και

οι άλλοι να κάνουν ότι συμμε-

τέχουν. 

9. με 20 Ευρώ συνδρομή το

χρόνο θα αποστέλλεται η

εφημερίδα ηλεκτρονικά. Από-

φαση της Επιτροπής της Εφη-

μερίδας και του Δ/Σ. Στέλνετε

το εμέιλ σας.

10. Δεν έφτασε σε απόφαση η

πρόταση στο Δ/Σ της 14ης Γε-

νάρη να δανείζεται αν θέλει

κάθε Επιτροπή ή το Δ/Σ από

Φωτεινιώτη ή άλλο σωματείο.

Πάντως τα οικονομικά σφίγ-

γουν αφού στο ταμείο είναι

δεν είναι αυτή τη στιγμή 1000

Ευρώ και οι εργασίες των

υπεύθυνων δηλώσεων, των

παλαιών φωτογραφιών, της

ιστοσελίδας και της εφημερί-

δας πιέζουν.  Ο δανεισμός με

καλούς όρους είναι μια λύση,

γιατί τα μόνα έσοδα που φαί-

νονται στον ορίζοντα είναι οι

συνδρομές και οι διαφημί-

σεις.

11.  Η έκδοση εφημερίδας κα-

τοχυρώνεται από το καταστα-

τικό, άρθρο 2. Και κάθε

εφημερίδα ενημερώνει για τα

συμβαίνοντα. Γράφει ειδή-

σεις.  

12. μη ο Γιάννης Τριαντάφυλ-

λος δεν θα μιλούσαμε γι’ αυτή

την ιστοσελίδα.
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Παραπολιτιστικά

Ιανουάριος-Φεβρουάριος ΦΩΤΕΙΝΟ

Κοινωνικά

(Ευχόμαστε στα μέλη μας με υγεία και χαρά να συ-

νεχίζουν θεσμούς παραδοσιακούς και αξεπέραστους

στο πέρασμα του χρόνου). 

1. Το πρώτο της τέκνο, αγόρι έφερε στον κόσμο την

Κυριακή 22.1.2017 η Αλεξάνδρα Φελέκη, κόρη του

προέδρου, στο Νοσοκομείο της Άρτας με τη βοήθεια

του Δ/ντή της Κλινικής κ. Κονή.

2. Στο δίμηνο που μας πέρασε έφυγαν από κοντά

μας τρεις φωτεινιώτικες αγαπημένες μορφές και

φωνές. Η Ευαγγελία Μασούρα που δέσποζε σε μια

από τις ράχες του Χωριού. Ο δάσκαλος Ευριπίδης

Κασσελούρης και η μαγείρισσα του σχολείου Βασι-

λική Τσάπαλη-Πανέτα. 

www.foteiniotes.gr

Ξεκίνησε ήδη τη λειτουργία της η ιστοσελίδα του Συλλό-
γου και βρίσκεται στον τρίτο μήνα της ζωής της.
Το Δ/Σ είχε προαναγγείλει το έργο, μάλιστα το χρηματοδό-
τησαν τα μέλη με 10 Ε στην ετήσια συνδρομή.

Το ποσοστό των Φωτεινιωτών που ήρθαν σ’ επαφή με
την ιστοσελίδα είναι πολύ μικρό ακόμα, όπως μικρή είναι
και η ανάπτυξή της.

Το έργο είναι πολύ χρονοβόρο, γιατί ασχολούμαστε ευ-
καιριακά μ’ αυτό, όπως και με τα άλλα θέματα του συλλό-
γου.

Η ιστοσελίδα είναι ανοιχτή σε κάθε φωτεινιώτη.

Διευκρινίζουμε ότι η ιστοσελίδα ανήκει στον Σύλλογο
και έχει αυτό το όνομα, από το όνομα του Συλλόγου. Θεω-
ρήσαμε αναρμόδιο το όνομα Φωτεινό, αφού το όνομα
αυτό ανήκει στον Δήμο Ν. Σκουφά.


