
Αιμοδοσίες 2017:

 Κυριακές
15 Ιανουαρίου 

6 Αυγούστου

Διαχείριση:

1.ΘεόδωροςΦελέκης 

6945598597, 2681023933

2.Νικόλαος Πανέτας 

6974005833

3.Χρήστος Φελέκης 

6977470073

Άλλες Δραστηριότητες 2016-17

Ετήσιος Χορός μελών Συλλόγου: 2η μέρα Πάσχα, 17 Απριλίου 2017,

9 μμ, Καφέ Έφη. 

Πρωτομαγιά στον Πλατανιά: 1η Μαΐου 2017.

Εκδρομή εξωτερικού: τέλος Ιουνίου.

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.

Κραυγή απόγνωσης, έκλυση βοή-

θειας, από καιρό τώρα,  από τους Φωτει-

νιώτες για το πλακόστρωτο του

Ταμπουρά, στην κεντρική, βακούφικη

πλατεία του Φωτεινού.

Στο πανηγύρι του δεκαπενταύγου-

στου 2016, που έγινε μετά από πολλά

χρόνια, όλοι είδαμε τις δυσκολίες που

έβαζε το χαλασμένο τσιμέντο ανάμεσα

στις πλάκες της πλατείας. Η ηθοποιός

του χωριού μας,  η Νικούλα Λάμη, κόρη

της Βαγγελίτσας Τριανταφύλλου παρα-

πάτησε κατά το χορό στις γούρνες που

σχηματίζονται. Ξέρουμε πόσο χαλάνε την

αισθητική του χώρου τα χαλασμένα περ-

βάζια της.

Νωρίτερα, μετά το Πάσχα του 2016,

το Δ/Σ του Συλλόγου των Απανταχού

έφερε τον καλύτερο μάστορα της Άρτας

και είδε το έργο. Ζήτησε για την επισκευή

1200 Ευρώ. 

Οι καλοκαιρινές εξελίξεις οδήγησαν

το νέο Δ/Σ του Συλλόγου να αποφασίσει

ομόφωνα να φέρει το θέμα εκεί που 

ανήκει, στους Φωτει-

νιώτες.

Όλοι ξέρουμε πλέον

ότι το Φωτεινό ανήκει σε

μας και εμείς θα το

φροντίσουμε και θα το

εξωραΐσουμε. 

Το Διοικητικό συμ-

βούλιο ζητάει χορηγούς

για το έργο αυτό. Όποιος

θέλει να βοηθήσει με

οποιοδήποτε ποσό να

επικοινωνήσει με τον πρόεδρο 

κ. Αλέξανδρο Φελέκη στα τηλέφωνα

6986119264 και 2681550014.

Το ξεχωριστό αυτό ταμείο ανοίγω ο

ίδιος με 50 Ευρώ. 

Είμαστε αποφασισμένοι, όλοι

μαζί,  να λύσουμε το θέμα άμεσα

για το καλοκαίρι του 2017. Γιατί το

παραδοσιακό πανηγύρι φαίνεται

να πήρε μπροστά. 

Η πλατεία πρέπει να αποκτή-

σει την πρώτη της λάμψη.

Α.Φ
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Την Πλατεία !!!

Αγροτικός Γιατρός Στο

Φωτεινό

Τρίτη 24-01-2017, 9:00π.μ.

Το Βακούφικο
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Ομιλία Α.Φελέκη στην

παρουσίαση του θέματος

«παραδοσιακή αρχιτεκτο-

νική Φωτεινού» την 4η Νο-

εμβρίου 2016.

• Κυρίες και κύριοι

καλησπέρα σας.

Το 2006 ο Κωσταντίνος

Πανέτας του Δημητρίου και

ο Οικονόμου Ηλίας του

Κωνσταντίνου, έχοντας τότε

την τύχη του συλλόγου

αυτού  στα χέρια τους, έκα-

ναν ένα μεγάλο λάθος: θέ-

λοντας να βοηθήσουν την

ανάπτυξη του ημιορεινού

Φωτεινού, με τεράστιο

κόπο, σε συνεργασία με τον

κ. Γιαννούλη, Δήμαρχο τότε

του Κομποτίου και τώρα

του Ν.Σκουφά, πήραν ένα

ευρωπαϊκό πρόγραμμα Λίν-

τερ, μέσω της ΕΤΑΝΑΜ,

εταιρίας για την ανάπτυξη

του Αμβρακικού, για τη δη-

μιουργία Λαογραφικού και

Ιστορικού Μουσείου στο

Φωτεινό, με φορέα υλοποί-

ησης του έργου τον Δήμο

και φορέα λειτουργίας και

υπεύθυνο για τη συλλογή

εκθεμάτων τον Σύλλογο των

Απανταχού Φωτεινιωτών.

Έτσι προέκυψε το κτήριο

αυτό.

Σίγουρα θα πείτε ότι

μέχρι τώρα

μόνο έπαι-

νοι υπάρ-

χουν για

τους δυο

αυτούς

πρωταγω-

νιστές.

Πού είναι

το μεγάλο

λάθος

τους;

Ήξε-

ραν τότε ο Ηλίας και ο Κώ-

στας ποια ευθύνη έριχναν

στις μικρές πλάτες αυτού

του φορέα που είναι νομικό

πρόσωπο ιδιω-

τικού δικαίου

και κάθε ώρα

και λεπτό είναι

αντιμέτωπο με

το φάσμα της

αδρανοποί-

ησης και διάλυ-

σης; Για ποια

λειτουργία από

τη μεριά του

φορέα αυτού

θα μιλούσαμε τότε; Πί-

στευαν ο Ηλίας και ο Κώ-

στας ότι θα μπορέσει ο

σύλλογος των 70 μελών να

φέρει σε πέρας τέτοιο έργο

όταν αγκομαχάει να κρατή-

σει ένα χορευτικό ή ισχυροί

φορείς αδυνατούν; Ενημέ-

ρωσαν ο Ηλίας και ο Κώ-

στας ανοιχτά τους

Φωτεινιώτες για τις δυσκο-

λίες του εγχειρήματος και

τους κάλεσαν σε συσπεί

ρωση;

Μερι-

κοί, στο με-

γάλο αυτό

πρόβλημα

αντιπρότει-

ναν τη βοή-

θεια του

Δήμου

Ν.Σκουφά.

Ισχυρός είναι ο Δήμος δε

θα μπορέσει να λειτουργή-

σει το Μουσείο, είπαν.

Μπορεί ο σύλλογος να πα-

ραχωρήσει το έννομο δι-

καίωμά του της

λειτουργίας, λόγω αδυνα-

μίας στον ισχυρό αυτόν

φορέα.

Σίγουρα αυτή φαίνεται

να είναι κάποια λύση στο

αδιέξοδο. Δεν ανταποκρίνε-

ται όμως στον αρχικό σχε-

διασμό  της ΕΤΑΝΑΜ, που

είχε σαν γνώμονα την καλή

λειτουργία του Μουσείου.

Γνώστες του θέματος, όπως

ο πρόεδρος της ΕΤΑΜΑΜ

και ο πρόεδρος του συνδέ-

σμου που

λειτουργεί

το ιστορικο-

λαογραφικό

μουσείο Κο-

ζάνης, με

βάση τη με-

γάλη τους

εμπειρία

προτείνουν

ανεπιφύλα-

κτα σαν φορέα λειτουργίας

του μουσείου ένα νομικό

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου

για να είναι ευέλικτο.

Έστω και αργά τι πρέ-

πει να κάνουμε σήμερα; Με

δεδομένη κάθε συνεργασία

με τον Δήμο Ν. Σκουφά, να

αποφασίσουμε ότι εμείς

κρατάμε τα δικαιώματά μας

και  θέλουμε και μπορούμε

να λειτουργήσουμε το

Μουσείο γιατί ο καιρός

φτάνει. Μέσα στο ‘17’, αν

είμαστε τυχεροί και πά-

ρουμε το πρόγραμμα που

έκανε αίτηση ο Δήμος Ν.

Σκουφά, το μουσείο ανοίγει

τις πύλες του.

Πρέπει να μετατρέ-

ψουμε τον σύλλογο σε

φορέα πολύ καλά οργανω-

μένο, με σίγουρο αύριο, και

ισχυρό, ώστε να παράγει

μεγαλύτερο έργο.

Μια τέτοια προσπά-

θεια μπορεί να πετύχει

μόνο αν στηρίζεται στους

Φωτεινιώτες όλους, αν όλοι

οι φωτεινιώτες πουν ναι σε

μια τέτοια προσπάθεια.

Πρέπει πρώτα να ολο-

κληρωθεί το πολιτιστικό

Φωτεινό με την ποδοσφαι-

ρική του ομάδα εδώ και τον

Ταμπουρά του στην Αθήνα. 

η συνέχεια στη 

σελ. 3....

Περιοδική Έκδοση του
Συλλόγου των Απανταχού

Φωτεινιωτών Άρτας

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Πως Θα Λειτουγήσει Το Μουσείο ;;;

Νοέμβριος - ΔεκέμβριοςΦΩΤΕΙΝΟ

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)
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Μετά από συντονισμένες προσπάθειες Κέντρου Υγείας Καλεντίνης και

Δήμου Νικολάου Σκουφά ήρθε στο Φωτεινό γιατρός. Ήρθε την Πέμπτη 22 Δε-

κεμβρίου του 2016, στις 9 π.μ και παρέμεινε στο ιατρείο ως τις 12 π.μ. Στα εγ-

καίνια… δεν ήταν πολλές οι συνταγές, αφού ήταν η πρώτη φορά μετά 2,5

χρόνια,  κατά ακριβέστερες πληροφορίες.

Σοβαρή προσπάθεια έκαναν τόσο η Δ/τρια του Κέντρου Υγείας Καλεντί-

νης κ. Καραστεργίου στον ορισμό του γιατρού και της ημερομηνίας,  όσο και η

Αντιδήμαρχος Κομποτίου κ. Αφροδίτη Βλαχοπάνου στην προετοιμασία του ια-

τρείου, ως προς τα μηχανήματα και την καθαριότητα. Τον συντονισμό είχε ο

πρόεδρος Φωτεινού κ. Χάρης Μαλτέζος και η εφημερίδα του συλλόγου. 

Ικανοποίηση εξέφρασε ο αγροτικός γιατρός κ. Βασίλειος Τραγουστής, με

καταγωγή από Ηλεία και μόνιμος κάτοικος Άρτας από δεκαπενταετίας.

Όμως το θέμα του γιατρού άνοιξε και βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αιτία η

έλλειψη γιατρών. «Πρέπει να τελειώσουμε τους λίγους γιατρούς για να βά-

λουμε γιατρό στο Φωτεινό», είπε η κ. Καραστεργίου.

Για το Γενάρη έρχεται ο κ. Ψιλόπουλος στις 24, μέρα  Τρίτη, κατά τις 9.00

η συνέχεια....

Ύστερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός ισχυρού προέδρου, με οικο-

νομική επιφάνεια που θ’ ασχοληθεί επαγγελματικά μόνο με τον σύλλογο.

Ως εκ τούτου πρέπει να περάσουμε στην οργάνωση ενός συλλόγου ισό-

βιων  μελών και όχι προέδρου. Αυτό θα γίνει με αποκεντρωμένες αρμο-

διότητες που φεύγουν από την ευθύνη δράσης του προέδρου και

ανατίθενται σε άλλα στελέχη του φορέα, με βάση το λαϊκό ‘πολλοί κού-

κοι φέρνουν την άνοιξη’.

Χρειάζεται ο σύλλογος να αποκτήσει ισχυρούς δεσμούς, που θα τον

ζωντανεύουν, με τους τοπικούς φορείς του Φωτεινού, των γύρω περιο-

χών και των κεντρικών πολιτιστικών οργάνων, όπως οι ομοσπονδίες.

Χρήσιμο είναι, χωρίς κανένα δισταγμό πλέον, ο σύλλογος,

για να μπορέσει να φέρει ικανοποιητικά  σε πέρας το έργο της

λειτουργίας του μουσείου,  να συνεργαστεί με κάθε κοινωνική

δύναμη που θα τον στηρίξει, όπως κόμματα, δήμοι, ιδιώτες.

Αυτή η προσπάθεια της οργάνωσης του συλλόγου κάτω από

τη νέα προοπτική, ξεκίνησε δειλά πριν τέσσερα χρόνια, όταν στο

Διοικητικό Συμβούλιο μπήκε ο Θόδωρος Φελέκης και είπε ναι

στον καταστατικό νόμο,  ναι στη διαφάνεια, ναι στην πρόοδο.

Σήμερα ο Θόδωρος είναι πρόεδρος της επιτροπής αιμοδο-

σίας  φωτεινού του συλλόγου, επιτροπή που λειτουργεί υποδειγ-

ματικά για δεύτερο χρόνο. Πρόσφατα μάλιστα έβαλε την τράπεζα

αίματος στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, για να παρακολουθούν

ηλεκτρονικά την κίνηση του λογαριασμού  και οι 3 φορείς:

υπουργείο, νοσοκομείο και σύλλογος.

Καλά, με δυσκολίες  εργάζονται και οι επιτροπές της εφημερίδας,

των νέων και του χορευτικού.

Επιτροπή λειτουργίας του Μουσείου υπάρχει στα σκαριά και 

θ΄ασχοληθεί αποκλειστικά με θέματα μουσείου και κανένα άλλο

θέμα του συλλόγου. Θα φτιαξουμε και επιτροπή χορών.

Στα πλαίσια λοιπόν του μουσείου το νυν διοικητικό συμβούλιο απο-

φάσισε να ξεκινήσει έρευνα που θα αναδείκνυε κάθε παραδοσιακό κτί-

σμα στο Φωτεινό. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν 20 πηγάδια, 20

αλώνια και 8 φούρνοι.

Και καλέσαμε δυο επιστήμονες να μας μιλήσουν για τη σημασία του

θέματος και να μας παρουσιάσει ο καθένας από τη μεριά του μια άποψη,

γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο.

Το λόγο πρώτα έχει ο αρχαιολόγος  Θανάσης Αρκουμάνης από τις

πηγές της Άρτας, που άνοιξε και μελέτησε δυο τάφους  του 315 π.χ.  στο

χωριό, αυτόν του μικρού παι-

διού στου Χατζηγιώργη και

εκείνον της γυναίκας στον

Αηλιά Φωτεινού. Αρχαιολόγος

ο Θανάσης με 25ετή εμπειρία

και φίλος του Φωτεινού.

………………………………………

………………………………………………

………………………………….

Ευχαριστούμε τον φίλο

μας Θανάση και δίνουμε το

λόγο στον Αρχιτέκτονα Πολεο-

δόμο Μηχανικό και Πολιτικό

Μηχανικό Σεραφείμ Φελέκη,

από το Παλαιοχωράκι, άριστο γνώστη, λόγω εργασίας,  της περιοχής του

Ραδοβιζίου, το νοτιότερο τμήμα του οποίου είναι το Φωτεινό.

Σας ευχαριστώ όλους και σας καληνυχτίζω, προτρέποντάς σας να κε-

ραστείτε.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος  ΦΩΤΕΙΝΟ

Πως Θα Λειτουγήσει Το Μουσείο ;;;

Επίδομα Θερμανσης και στην

Άρτα
Εως τις 31 Ιανουαρίου 2017 θα γίνει η πληρωμή σε όσους σπεύ-

σουν και υποβάλουν αίτηση για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

μέχρι τις 31-12-2016. Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1-1-

2017 έως 31-5-2017, η πληρωμή θα γίνει έως 30 Ιουνίου 2017.

Από το απόγευμα της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου 2016 ξεκίνησε η

υποβολή αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την πε-

ρίοδο Φθινόπωρο 2016 - Χειμώνας 2017, για τους περίπου

500.000 δικαιούχους, καθώς άνοιξε η ειδική εφαρμογή στο

TAXISnet. Η αίτηση για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης μπορεί

να υποβληθεί έως 31 Μαΐου του 2017.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 31-12-2016, η πλη-

ρωμή θα γίνει έως 31 Ιανουαρίου 2017. Για τις αιτήσεις που θα

υποβληθούν από 1-1-2017 έως 31-5-2017, η πληρωμή θα γίνει

έως 30 Ιουνίου 2017.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης παρέχεται το δικαίωμα

στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι 31-7-2017

και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι και δικαιού-

χος, τότε το επίδομα καταβάλλεται έως 13-10-2017. 
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Νέο Δ/Σ στον Σύλλογο των Απανταχού

Σε ατμόσφαιρα εν-

θουσιασμού, με τη νό-

μιμη απαρτία, πολλά

ψηφίσματα, με ψήφιση

πεπραγμένων, οικονομι-

κού απολογισμού και

προϋπολογισμού και με

νέο, όνομα και πράγμα…

Δ/Σ,  έγινε η ετήσια Γε-

νική Συνέλευση των

Απανταχού Φωτεινιω

τών, στο κτήριο του

Μουσείου Φωτεινού, τη

Δευτέρα των Χριστου-

γέννων, κατά τις 5.30 το

βραδάκι.

Σε  20 μέλη ο πρό-

εδρος της συνέλευσης

Χρήστος Φελέκης, ο

γραμματέας της και ο

συντονιστής της Αλέξαν-

δρος Φελέκης έβα-

λαν 5 θέματα για συ-

ζήτηση και

ψηφοφορία. Τα τρία

που μπαίνουν στον

εσωτερικό κανονι-

σμό, δηλαδή γίνον-

ται νόμος και

εφαρμόζονται είναι:

γίνονται επίτιμα μέλη ο

κάθε πρόεδρος Τ.Σ Φω-

τεινού, ο ιερέας του

Φωτεινού και η πρό-

εδρος Γυναικών Φωτει-

νού, μπορεί το Δ/Σ να

πληρώνει για εργασίες

μέχρι 3 Ευρώ την ώρα,

20 λεπτά το χιλιόμετρο

ή 15% ποσοστό σε ει-

σπραττόμενο ποσό, ενώ

το ίδιο θα παίρνει σαν

έξοδα στην προσφερό-

μενη εργασία στη Διοί-

κηση το 50% των

ετήσιων συνδρομών.

Τα άλλα δυο θέματα

αφορούσαν έγκριση 2

επιτροπών, της εφημε-

ρίδας από τους Φελέκη

Αλέξανδρο, Μαλτέζου

Νάντια και Κασσελούρη

Νίκο του Στέφανου, και

του Μουσείου από τους

Πανέτα Δ.  Κων/νο, Οι-

κονόμου Ηλία, Φελέκη

Αλέξανδρο, τον αρχαι-

ολόγο Αρκουμάνη Αθα-

νάσιο και τον

αρχιτέκτονα Φελέκη Σε-

ραφείμ.

Μετά τη διαδικασία

των εκλογών, με ανά-

ταση βγήκε το νέο Δ/Σ 

της διετίας 2017-

2018, που συνεδρίασε

αμέσως και μοίρασε τα

αξιώματα ως ακολού-

θως: 

Πρόεδρος: Αλέξαν-

δρος Φελέκης

Αντιπρόεδρος: Γιάν-

νης Ε. Τριαντάφυλλος

Γραμματέας: Νάντια

Κ. Μαλτέζου

Ταμίας: Γιώργος Κ.

Βαρδής και 

Μέλος:  Λάμπρος Ε.

Πανέτας

Είναι ομολογουμένως

ένα νέο και στην ηλικία

Διοικητικό Συμβούλιο.

Δυο 60ντάρηδες και

τρεις 25ντάρηδες κατά 

μέσο όρο οι νέοι διοικη-

τές. Γνωστός ο πρό-

εδρος, Τρίτη διετία 

Γιώργος Βαρδής

τώρα στην ίδια θέση και 

γραμματέας και μέλος

στο παρελθόν. Καθηγη-

τής πληροφορικής ο 

αντι/δρος, όπως και η 

γραμματέας που είναι 

παράλληλα και στο σύλ

λογο Γυναικών Φωτει-

νού γραμματέας. Από-

στρατος τεχνικός της

πολεμικής αεροπορίας

ο ταμίας, γαμπρός του

Γιώργου Χρήστου και

φοιτητής μαγειρικής, το

μέλος, στην Αθήνα και

πρόεδρος της Επι-

τροπής Νέων Φω-

τεινού. 

«Είμαι στο νέο

Δ/Σ » δήλωσε ο αν-

τιπρόεδρος κ.

Τριαντάφυλλος

«και θέλω να

έχω μόνο τις  ευ-

θύνες από τις δικές

μου πράξεις.     

Πιστεύω στο Φω-

τεινό και τους Φωτει

νιώτες. Θα κατα-

βάλλω κάθε δυνατή

προσπάθεια συνεργα-

σίας για έναν φορέα

ισχυρό και λαμπρό.

Ξέρω τις δυσκολίες και

δεν με φοβίζουν. Εύχο-

μαι καλή χρονιά και ευ-

τυχία σε όλους».

Και  ο πρόεδρος κ.

Φελέκης δήλωσε: «αυτή

τη στιγμή έχουμε να δεί-

ξουμε τη λειτουργία

δέκα δραστηριοτήτων

μεγάλων, όπως το Μου-

σείο, την εφημερίδα και

την ιστοσελίδα, την αι-

μοδοσία, τους Νέους, το

χορευτικό, τις εκδρομές,

τους χορούς στο  χωριό

και τον Πλατανιά, συμ-

μετοχή στις τοπικές

γιορτές όπως την 3η

Μάρτη και άλλες  και το

όψιμο εξωραιστικό έργο

μας: το γυροβόλι του

πλάτανου στη βακού-

φικη πλατεία και την

επισκευή του σφα στο 

πηγάδι της Ελεού-

σας. Το νέο Δ/Σ θα περι-

λάβει στην ομπρέλα του

συλλόγου όλο αυτό το

έργο. Ξέρω ότι όλοι οι

Φωτεινιώτες είναι μαζί

μας. Είμαστε αποφασι-

σμένοι να μην αφή-

σουμε τον Σύλλογο να

διαλυθεί. Χρόνια πολλά

και καλή χρονιά».

Νοέμβριος - Δεκέμβριος ΦΩΤΕΙΝΟ

Λάμπρος Πανέτας

Γιάννης
Τριαντάφλλος

Αλέξανδρος Φελέκης

Νάντια Μαλτέζου

Την Κυριακή 22 Ιανουρίου 2017, μετά την εκκλησία ο Σύλλογος Γυναικών Φωτεινού,
στον χώρο του Συλλόγου θα κάνει Γενική Συνέλευση και θα ακολουθήσει η καθιερω-

μένη κοπή της πίτας. 
Ο τύχερός που θα κερδίσει το φλουρί θα πάρει 50 ευρώ. 
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Συμβουλευτικό Κέντρο
Δήμου Αρταίων

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα παγκόσμιο

φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνίες , ανε-

ξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης , τον πολιτισμό

ή τη θρησκεία και συναντάτε τόσο στο δημόσιο όσο

και στον ιδιωτικό χώρο. Το φαινόμενο της βίας είναι

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , αποτε-

λώντας απειλή για όλες τις γυναίκες , καθώς βλά-

πτονται σωματικά και ψυχικά , περιθωριοποιούνται

και αποκλείονται κοινωνικά.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναι-

κών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αρταίων , λειτουρ-

γεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή και

ώρες 7:30 – 15:30 επί της οδού Τζαβέλα

24 (έναντι Λαϊκής Αγοράς). Το Κέντρο στελεχώνεται

από εξειδικευμένους επιστήμονες , κοινωνική λει-

τουργό ,νομικό, ψυχολόγο και κοινωνιολόγο , όπου

παρέχεται δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη σε γυ-

ναίκες θύματα βίας και τις οικογένειες αυτών.

Φυσικά λειτουργεί κάτω από πλήρη εχεμύθεια για

όσους και όσες απευθύνονται σε αυτό. Δεν παρέχει

όμως μόνο υποστήριξη σε κακοποιημένες γυναίκες

και στις οικογένειές τους. Εκεί μπορεί και να απευ-

θυνθεί κάποιος που βλέπει κάποια φίλη, γνωστή,

γειτόνισσα να κακοποιείται ώστε να καθοδηγηθεί

για το πώς να προσεγγίσει το κακοποιημένο άτομο

και να βοηθήσει. 

Τις περισσότερες φορές τα κακοποιημένα άτομα

χρειάζονται απλά υποστήριξη ή μια ώθηση 

ώστε να αντιδράσουν και να προστατευτούν.

Οι τρόποι επικοινωνίας με το Κέντρο Συμβουλευ-

τικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων

Βίας είναι οι εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-15:30

Τζαβέλα 24

Τ.Κ 47100

Άρτα

Τηλέφωνο / fax

2681077400

E-mail:    womenaidarta@gmail.com

womenaid@arta.gr

24ωρη γραμμή SOS κατά της βίας γυναικών 15900

Τηλ για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων 15900

N.M.

ΦΩΤΕΙΝΟΝοέμβριος - Δεκέμβριος

Σπύρος Κασσελούρης

Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από κοντά μας ο

συγχωριανός μας Σπύρος Κασσελούρης.

Γεννημένος στις 4-2-1921, σε μια πολύτε-

κνη οικογένεια με αδέρφια, βγήκε στη σύν-

ταξη από τη Χωροφυλακή αλλά συνέχισε να

δουλεύει σαν νυχτοφύλακας σε εταιρεία αυ-

τοκινήτων για άλλα 15 χρόνια ώστε να προ-

σφέρει ακόμα περισσότερα στην οικογένεια

του, την γυναίκα του Μαρία και στην κόρη του

Σοφία από την οποία απέκτησε και δύο εγγό-

νια, τον Παναγιώτηη και την Ελένη.

Όπως μας είπε και η κόρη του, ήταν ένας

άνθρωπος που εδωσε και εισέπραξε πάρα

πολύ αγάπη, από τη σύζυγο του, την κόρη του,

τον γαμπρό του, τα δυο του εγγόνια αλλά και

από τους συγχωριανούς τους.

Θα τον θυμόμαστε πάντα...
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3.  Όταν το σημάδι
είναι…ζωντανό. 

Η μόνη  δουλειά που ήξερε
να κάνει ο μπάρμπα-Νίκος
ήταν να οργώνει χωράφια.
Από τότε που θυμόταν τον
εαυτό του  βρισκόταν πίσω
από ένα αλέτρι. Όργωνε όχι
μόνο τα δικά του χωράφια

αλλά και ξένα. Ήταν δουλευ-
ταράς και κυνηγούσε το μεροκάματο. 

Ο πατέρας του, ζευγάς και αυτός, του είχε μάθει πολύ καλά
τη δουλειά. Το αλέτρι το χειριζόταν, όπως ο καλός οδηγός

το τιμόνι. Δεν πίεζε ποτέ  τα ζωντανά, αλλά ούτε και τα
άφηνε να τεμπελιάζουν. Με τη βραχνή φωνή του τα είχε συ-
νεχώς σε εγρήγορση. Η μεταξύ τους σχέση ήταν σχέση φι-
λική, σχέση γονιού με τα παιδιά του. Παιδιά του άλλωστε
ήταν και τα ζωντανά του. Ζούσε  από αυτά και με αυτά. Τις
περισσότερες ώρες της ημέρας βρισκόταν μαζί τους. Το

βράδυ μόνο τα αποχωριζόταν. Και τότε  όμως ήταν κοντά
τους. Ένας  σανιδότοιχος  πασαλειμμένος με λάσπη χώριζε
τον στάβλο από το σπίτι. Τις κινήσεις τους τις άκουγε, όπως

άλλωστε και αυτά άκουγαν το βήξιμό του.
Είχε δυο ζευγάρια ζώα, ένα από άλογα και ένα από βόδια.
Είχαν τα χρονάκια τους, αλλά η καλή περιποίηση τα κρα-

τούσε σε «φόρμα». Τα άλογα τα χρησιμοποιούσε και ως  με-
ταφορικό μέσο. Σε αυτά φόρτωνε τα σύνεργα της δουλειάς
και τα μετέφερε από  το σπίτι στο χωράφι και αντίστροφα.
Τα χρησιμοποιούσε όμως και για τη δική του βόλεψη. Αυτό
όμως  συνέβαινε μόνον όταν ήταν πολύ κουρασμένος ή αν

η απόσταση ήταν μεγάλη. Τότε μόνο τα καβαλίκευε. Δεν
ήθελε να τα ταλαιπωρεί. Τους έφθανε η καθημερινή τους

κούραση. 
Μια ημέρα ένας συγχωριανός του ζήτησε να βάλει ένα «χε-
ράκι» στο όργωμα του χωραφιού του. Δεν θα επρόκειτο βέ-

βαια για «πληρωτική» δουλειά. Του φίλου του δεν
περίσσευαν χρήματα, για να πληρώσει μεροκάματο. Θα τον
βοηθούσε λοιπόν αφιλοκερδώς. Αλλά εκείνος, σίγουρα, δεν
θα τον άφηνε έτσι. Με την πρώτη ευκαιρία θα του το ανταπέ-

διδε. Δεν ήταν αγνώμονας άνθρωπος. 
Το πρωί της καθορισμένης ημέρας έφυγε πολύ νωρίς από
το σπίτι. Έφθασε στο κτήμα του φίλου του μόλις ο ήλιος
«έσκαγε» μύτη στο αντικρινό βουνό. Ο συγχωριανός του

τον περίμενε εκεί.

η συνέχεια στη σελ. 7...

Ιστοσελίδα διαθέ-
τει,  από την Πέμπτη
22 Δεκεμβρίου ο Σύλ-
λογος των Απανταχού
Φωτεινιωτών, στην
παραπάνω διεύ-
θυνση.

Πρόκειται για ένα
χώρο που θα φιλοξε-
νεί κάθε δραστηριό-
τητα του Συλλόγου σε
κείμενο, φωτογραφία
ή βίντεο, των φορέων
όλων του Φωτεινού
και φίλων, αρχής γε-
νομένης από τότε που
έχουμε το αρχείο μας.
Όρεξη να έχουμε. Και
όλα θα είναι στη διά-
θεση κάθε Φωτει-
νιώτη και φίλου.

Το έργο ανέλαβε,
χρηματοδότησε και
έφερε εις πέρας η
εφημερίδα του Συλ-
λόγου. Για το λόγο
αυτό αυξήθηκε άλλω-
στε και η τιμή της
εφημερίδας στα 20
Ευρώ από τα 10. Και
από το αποτέλεσμα

του έργου, μέχρι στιγ-
μής, φαίνεται ότι
άξιζε το έξοδο.

Την ιστοσελίδα
επιμελήθηκε, και επι-
μελείται ηλεκτρονικά
ακόμα, ο καθηγητής
Πληροφορικής, από
τα ΤΕΙ Άρτας, Ιωάννης
Τριαντάφυλλος του
Ευαγγέλου. Σε θέ-
ματα αρχείου και κει-
μένων η επιμέλεια
ανήκει στον Αλέξαν-
δρο Φελέκη. 

Το κόστος μέχρι
τώρα ανέρχεται στα
350 Ευρώ.

Όποιος θέλει να
ανεβάσει ό,τιδήποτε
να επικοινωνήσει με
τα τηλέφωνα:
2681550014 –
6986119264 ή το
εμέιλ της εφημερί-
δας.

Επίσης θα μπορεί
κάποιος να διαφημι-
στεί μέσα από την
ιστοσελίδα αυτή. 

www.foteiniotes.gr

Α.Ε. Καραϊσκάκης

Νοέμβριος - Δεκέμβριος ΦΩΤΕΙΝΟ

Όχι στο 
διαγωνισμό

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ο κ. Σιάκας Βασί-
λειος του Φιλίππου, με το
ποίημά του  που δημοσί-
ευσε στο προηγούμενο
φύλλο, αναδημοσιευμένο
από το 1ο φύλλο, το
1999, δεν συμμετέχει
στο διαγωνισμό για το
στιχούργημα με θέμα το
‘Φωτεινό’ για να μελοποι-
ηθεί. 

Ο διαγωνισμός συνεχί-
ζεται και έπαθλο έχει την
τιμή να βάλει ο δημιουρ-
γός το όνομά του στο
τραγούδι.
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Kαι τι πανηγύρι!!!
Μέσα απ’ την καρδιά μας το οργανώσαμε. Με την ψυχή μας το ευχαριστηθήκαμε.

Με αγάπη και με το μυαλό στην παράδοση και στα έθιμά μας, όλοι οι Δημαρίτες ήταν παρόντες. Είτε ήταν εκεί πραγματικά, είτε όχι. Όσοι

μπόρεσαν αλλά κι όσοι δεν τα κατάφεραν. Το χωριό μας άνοιξε την αγκαλιά του σε όλους τους συγχωριανούς, τους φίλους, τους γνωστούς και

τους αγνώστους. Με αγνή προσφορά, με καθολική συμμετοχή και με συγκινητική εθελοντική συνεισφορά όλων.

Γύρω στα 200 άτομα, πρωί Τρίτης, με βροχή, με αντίξοες συνθήκες, τίμησαν με την παρουσία τους το Δημαριό και τους Άγιους Ταξιάρχες.

Αντάμωσαν, έφαγαν, ήπιαν, χόρεψαν, θυμήθηκαν τα παλιά. Ο Μιχάλης Τάτσης με τον Κώστα Κάκκο και την ορχήστρα τους, φρόντισαν να μας

παίξουν γνήσια παραδοσιακά τραγούδια και να κρατήσουν το γλέντι μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος έφαγε και ήπιε σαν να ήτανε σε γάμο κι ακόμα κα-

λύτερα. Όλοι έλεγαν ότι τόσο πολύ, τόσο ποιοτικό και τόσο απλόχερο μενού κανείς δεν είχε ξαναβρεί σε άλλη εκδήλωση. Παλιά λαογραφικά αντι-

κείμενα βγήκαν απ’ το Μουσείο Δημαριού και εκτέθηκαν διακοσμώντας το χώρο. Λάδι, ελιές, κάστανα, μήλα ήταν διαθέσιμα για αγορά από

ντόπιους παραγωγούς. Ήταν μια αληθινή γιορτή, με όλη τη σημασία της λέξης, όπως θέλουμε να την κάνουμε και να την καθιερώσουμε σαν

«Γιορτή Δημαριού» κάθε χρόνο.

Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που συμβάλλανε για να στηθεί αυτό το πανηγύρι. Οφείλουμε να τους δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και να τους

ευχαριστήσουμε θερμά μέσα απ’ την καρδιά μας. Τον καθοριστικότερο ρόλο τον είχαν οι χορηγοί μας για να βγει η εκδήλωση με τόσο πλούσια και

δωρεάν αγαθά αλλά και όσες γυναίκες και άντρες συνεισφέρανε κι έβαλαν πλάτη:

Ο Θανάσης Μαρτίνος που κάλυψε με 1500 ευρώ όλους τους βασικούς προμηθευτές μας για τα κοντοσούβλια, τα ποτά και την ορχήστρα.

Ο Γιώργος Πανέτας, Δημαρίτης, εγγονός του Αλέξη, Δημοτικός Σύμβουλος Άρτας, που μας «άνοιξε» το δρόμο για τη στέγαση, τα τραπεζοκαθίσματα και το κέτερινγκ.

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη με το Δήμαρχό μας Περικλή Μίγδο που μας επιχορήγησε για την προώθηση τοπικών προϊόντων με 500 ευρώ.

Ο Κώστας Μανιώτης του Λεωνίδα, έμπορος στην Ακράτα, για τη δωρεάν προσφορά 150 κιλών εξαιρετικού κρασιού.

Όλες οι γυναίκες του χωριού για τις υπέροχες σπιτικές τους πίτες.

Ο Χρήστος Γέμος με τους φίλους του κυνηγούς που μας τάισαν με εκλεκτό μεζέ αγριογούρουνου.

Ο Γιώργος Μπακογιάννης που μας παραχώρησε το χώρο του καταστήματός του.

Ο Κώστας του Σεραφείμ Φελέκης με δωρεά 20 κιλών εκλεκτού σπάνιου κρασιού Δημαριού.

Ο Δημήτρης Γεωργάρας που πρόσφερε 20 κιλά μήλα από τη Φρουταγορά του.

Ο Αυγερινός Νάκος που μας κέρασε το θεσπέσιο Δημαρίτικο τσίπουρό του.

Ο Βαγγέλης Μανιώτης του Θόδωρου που μας γλύκανε με 2 καφάσια μανταρίνια.

Ο «ανώνυμος» Δημαρίτης που μας πρόσφερε τις ελιές.

Η νεολαία του Δημαριού: ο Φώτης, ο Θανάσης 1, ο Θανάσης 2, ο Σπύρος, η Αντωνία, ο Μπάμπης, η Γεωργία. Αυτοί ήταν που πήραν πανάξια τη σκυτάλη απ’ τους παλαιότε-

ρους, έκαναν «διάλειμμα» απ’ τις δουλειές και απ’ τις σχολές τους για να στήσουν, να εξυπηρετήσουν, να σερβίρουν, να ξεστήσουν, να καθαρίσουν, να κουβαλήσουν, να, να...

Μαζί τους και οι ωριμότεροι Χρήστος, Φώτης, Φάνης, Κώστας.

Από κοντά και το τρομερό γυναικείο επιτελείο της κουζίνας με την Ευθυμία, τη Μαρία, την Ολυμπία, την Ευτυχία, τη Δήμητρα, τη Σία, την Αντωνία, τη Γεωργία, τη Λίτσα.

Ο Σταύρος, ο Χρήστος κι ο Κώστας απ’ την παρέα της νεολαίας, παρόλο που δεν κατάφεραν να είναι παρόντες, έκαναν κι αυτοί το «χρέος» τους μια βδομάδα πριν, καθαρί-

ζοντας όλο το οικόπεδο της εκδήλωσης.

Όλοι, μα όλοι ήταν υπέροχοι.

Και ειδικότερα ο Πέτρος Γεωργάρας, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού, που από πάνω του πέρασε σχεδόν ολόκληρη η οργάνωση του πα-

νηγυριού. Αλλά και μόνο με το λεβέντικο τσάμικο που χόρεψε, θα έφτανε για να μας κάνει περήφανους.

Στο βάθος όμως και πάνω απ’ όλους, ο πρόεδρος του χωριού Τέλης Μαλτέζος ήταν αυτός που με την εμπειρία του, τις υποδείξεις και

τη συνετή λογική του, μας έφερε όλους σε αρμονία και στο τέλος, στο χορό, αυτός ήταν και η ψυχή του κεφιού.

Ξαναμπήκε το νερό στ’ αυλάκι φέτος. Και μας άρεσε. Μας άρεσε πολύ. Γι’ αυτό κι οι κουβέντες για του χρόνου ξεκίνησαν την ίδια

μέρα. Ο θεσμός του πανηγυριού των Ταξιαρχών στο Δημαριό αναστήθηκε. Κι από ότι καταλάβαμε, βγήκε πιο δυνατός, πιο φρέσκος, πιο

αναβαθμισμένος. Η Αδελφότητα κι ο Πολιτιστικός του χωριού άνοιξαν ξανά το δρόμο. Να είστε βέβαιοι ότι θα έχει συνέχεια…

Χρόνια Πολλά

Και του χρόνου!

Νοέμβριος - Δεκέμβριος  ΦΩΤΕΙΝΟ

Όταν το σημάδι είναι…
ζωντανό. 

η συνέχεια....

Μετά τα πρώτα καλημερίσματα ο

μπάρμπα-Νίκος έκανε μια βόλτα, για να

δει τη διαμόρφωση και την έκταση του

χωραφιού.  Έμοιαζε σαν τον στρατηγό

πριν από τη μάχη.Έβλεπε πώς θα…

επιτεθεί, για να τελειώσει πιο γρήγορα

και λιγότερο κοπιαστικά τη δουλειά.

Δούλεψε παρέα με το φίλο του όλη την

ημέρα. Μαζί «κολάτσισαν» και αντάμα

σταματούσαν να «κάνουν» τσιγάρο.

Ήταν και οι δύο «θεριακλήδες». Όταν

σταμάτησαν, είχε πέσει ο ήλιος. Δεν

είχαν τελειώσει, αλλά έπρεπε να πάνε

και στα σπίτια τους και το χωριό δεν

ήταν κοντά. Απείχε τουλάχιστον μια

ώρα. Θα είχε νυχτώσει, όταν θα έφθα-

ναν εκεί.  Είχε απομείνει  για όργωμα

μισό, περίπου, στρέμμα.  Θα το τέλει-

ωνε μόνος του την άλλη ημέρα. Με το

σκεπτικό αυτό είπε στο φίλο του ότι δεν

θα έπαιρνε μαζί του τα σύνεργα της

δουλειάς.

Θα έπρεπε όμως κάπου να τα κρύψει.

Παντο υπάρχουν άνθρωποι με «μακριά

χέρια».Έβαλε το αλέτρι στο χαντάκι και

το σκέπασε με χαμόκλαδα. χαμόκλαδα.

Έπρεπε να πάει κάποιος πολύ κοντά,

για να το εντοπίσει. 

Έμενε όμως το υνί. Αυτό κόστιζε περισ-

σότερο  από το ξύλινο αλέτρι και επι-

πλέον κλεβόταν πιο εύκολα. Το

μέγεθός του διευκόλυνε  την κλοπή.

Ύστερα από «ώριμη» σκέψη αποφά-

σισε να το «χώσει» σε κάποιο σημείο

του οργωμένου χωραφιού. Έσκαψε ένα

λάκκο, το έβαλε μέσα και το σκέπασε

με χώμα. Έπειτα θα τοποθετούσε από

πάνω  κάτι για  σημάδι, ώστε  να το

βρει εύκολτην άλλη μέρα. Στην αρχή

σκέφθηκε να βάλει μια πέτρα. Η σκέψη

ήταν καλή, αλλά πέτρα δύσκολα βρι-

σκόταν στον κάμπο. Αυτό το διαπί-

στωσε γρήγορα. Κοντά στο χωράφι δεν

υπήρχε ίχνος  πέτρας. Τότε σκέφθηκε

να τοποθετήσει όρθιο  έναν πάσσαλο.

Θα ήταν καλή  λύση, αλλά το ξύλο  θα

έδινε στόχο από μακριά και πιθανόν να

υποψίαζε  κάποιον περαστικό.Ενώ

σκεπτόταν, 

άκουσε δίπλα του ένα ελαφρό θόρυβο.

Έκπληκτος είδε μια μεγάλη χελώνα, η

οποία μόλις που κουνιόταν. Φαίνεται

ότι δεν είχε συνέλθει από τη χειμερινή

της νάρκη. Χαμογέλασε. Το πρόβλημα,

σκέφθηκε, λύθηκε από μόνο του και

μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο: 

- Να η …πέτρα που έψαχνα! Θα τοπο-

θετήσω τη χελώνα εκεί που έκρυψα το

υνί και αύριο θα το βρω εύκολα.

Έτσι και έκανε. Είπε στο φίλο του ότι

το ζήτημα τακτοποιήθηκε,  καβάλησε το

άλογο και  παρέα  έφυγαν για το χωριό.

Όταν  καληνύχτισε τον συγχωριανό του

είχε σκοτεινιάσει  για τα καλά. 

Την άλλη ημέρα πριν ακόμη ανατείλει ο

ήλιος βρισκόταν στο χωράφι. Έζεψε τα

βόδια  και πήγε να πάρει το υνί. Έψαξε

από εδώ, έψαξε από εκεί, πουθενά η…

χελώνα!

Είχε φύγει. Πουθενά όμως και το… υνί.

Ήταν αδύνατο να εντοπίσει το σημείο

όπου το είχε χώσει..Έτριψε τα μάτια

του μήπως και δεν έβλεπε καλά. Ευτυ-

χώς γι’ αυτόν η όρασή του ήταν καλή

και η πραγματικότητα ήταν ότι το υνί

είχε χαθεί. 

Άρχισε να σκέπτεται τι πρέπει να κάνει.

Η μόνη πιθανότητα  να  το βρεί ήταν να

ξαναοργώσει το χωράφι. Δηλαδή δι-

πλός κόπος. Τι θα έλεγε όμως στο φίλο

του; Πώς θα δικαιολογούσε το ξαναόρ-

γωμα; Άσε δε και την κοροϊδία όταν στο

χωριό μάθαιναν ότι έβαλε ζωντανή χε-

λώνα  για σημάδι! Όλοι θα γελούσαν

για καιρό εις βάρος του.  Και δεν θα

είχαν καθόλου άδικο. Μόνον ένας

χαζός θα ενεργούσε έτσι. Και αυτός,

δυστυχώς,  έτσι έκανε.

Τελικά, επέστρεψε στο χωριό, πήρε ένα

άλλο υνί, γύρισε στο χωράφι και τελεί-

ωσε το όργωμα. 

Το υνί, σκέφθηκε και χαμογέλασε, θα

βρεθεί, όταν ξαναοργωθεί  το χωράφι.

Του χρόνου, αν είμαστε καλά, θα πω

στον φίλο μου, να το οργώσω εγώ.

Έτσι, κανένας δεν θα μάθει ποτέ τι

έπαθα.

Από το βιβλίο του Κων/νου Δ.
Μάλλιου

«Αληθινές ιστορίες του χω-
ριού»



από τον 

Αλέξανδρο Φελέκη
- Εσύ δεν μπορείς να γράφεις  

και να λες ότι θέλεις, σαν να

είσαι αγρότης ή κτηνοτρό

φος.

- Και τι είναι ο αγρότης ή ο κτη

νοτρόφος;

- Αυτός δικαιολογείται, γιατί

δεν ξέρει.

Μπορεί αυτός ο διάλογος να

κρύβει και κάποια ρατσιστική

διάθεση;

3.  Για να λειτουργήσει ο Σύλλο-

γος των Απανταχού Φωτεινιωτών

ημιεπαγγελματικά, όπως ο Σκουφάς

και ο Μακρυγιάννης στην Άρτα, που

μπορούν οικονομικά να έχουν και

υπαλλήλους,  θέλει περίπου 5.000

Ευρώ το χρόνο. Τα πιο βασικά του

έξοδα για να καλυφτούν- για 10

δραστηριότητες- είναι 3.000 Ευρώ

το χρόνο.

4. Την παραίτησή μου ζήτησε ο

πρόεδρος του Φωτεινού επειδή δεν

είμαι ικανός να κάνω τα Φωτεινιώ-

τικα όπως γινόταν παλιά, καθώς το

φετινό πανηγύρι το δεκαπενταύγου-

στο δεν του άρεσε καθόλου, όπως

δήλωσε στον ίδιο τον κα-

ταστηματάρχη.

5. Κάθε Φωτεινιώτης

έχει τον δικό του λογαρια-

σμό με το Φωτεινό. Κάθε

τόσο το Φωτεινό του

κάνει κατάθεση σε χαρά

και υπερηφάνεια. Αν κά-

νουμε μόνο αναλήψεις κάποτε οι

καταθέσεις θα σταματήσουν.

6. Εικοσαετία αδρανοποίησης

μετράνε Ταμπουράς και Α.Ε.Φ.

Γιατί; Οικονο-

μική η αιτία;

Νομίζω όχι.

Αλλά τι; Δυσ-

λειτουργία πι-

σ τ ε ύ ω .

Αδυναμία συ-

σπείρωσης των

Φωτεινιωτών

με την εφαρ-

μογή του κατα-

στατικού και

έλλεψη συνεργασίας με τους φω-

τεινιώτικους και όχι μόνο φορείς.

Μια καλαμιά στον κάμπο τι μέλλον

έχει, όσο γερή κι αν είναι;

7. Ο ρόλος του νέου Δ/Σ που

προέκυψε από τις εκλογές της 26ης

Δεκεμβρίου 2016 είναι πολύ συγκε-

κριμένος: Διοίκηση και τίποτε άλλο.

Άλλοι εφημερίδα, άλλοι αιμοδοσία,

άλλοι ιστοσελίδα, άλλοι χορευτικό,

άλλοι… Το Δ/Σ αποκλειστικά με τα

μέλη και τη συσπείρωσή τους. Το

καταστατικό του, τα διοικητικά του

συμβούλια, τις συνελεύσεις του, την

έκφραση των εξωτερικών σχέσεων

του σωματείου, την παρουσία του

στις δραστηριότητές του, τον έλεγχο

αυτών, την παρουσία του στις εκδη-

λώσεις που καλείται να αντιπροσω-

πεύσει τον φορέα. Είναι λίγα; Για να

γίνουν αυτά πολύ καλά εκεί να

μπαίνουν σιγά-σιγά μόνο επαγγελ-

ματίες. 

8. Η απλή λογική λέει πώς αν

κάθε εργασία που γίνεται στο

φορέα δεν πληρώνεται τότε αυτός

δεν είναι φορέας, δεν είναι συλλο-

γική προσπάθεια αλλά ατομική.

Πληρώνοντας τα μέλη τη συνδρομή

τους συμμετέχουν σ’ όλο το γίγνε-

σθαι του σωματείου. Δύσκολη, σί-

γουρα η Δημοκρατία, αλλά

Δημοκρατία.

9. Μία ώρα βίντεο για να ανέβει

στην ιστοσελίδα θέλει πάνω από 10

ώρες. Και το όνομα της ιστοσελίδας

του συλλόγου: www.foteiniotes.gr. 

10. Ξετρέλανε τους μεγάλους το

τρενάκι της Σκουφά φέτος τα Χρι-

στούγεννα. Μαζί τους διασκέδασαν

και οι μικροί μας φίλοι,

παιδιά κι αγγόνια. Λέγεται

η είδηση ανάποδα ή είναι

η πραγματικότητα;

11. Εντυπωσιακό το

αερόστατο πάνω από την

Άρτα τα Χριστούγεννα.

Συνδυάστηκε με τη λει-

τουργία του εορταστικού

‘Κάστρου με τα ξωτικά’. Ο

Δήμαρχος κ. Τσιρογιαννης

λένε ήταν μέσα και φωτο-

γράφισε τη θαυμάσια θέα.

12. Δεν τονίστηκε, τουλάχι-

στον με την παρουσία κόσμου,

το θέμα της παραδοσιακής αρ-

χιτεκτονικής Φωτεινού, κατά

την παρουσίασή του στις

4/11/16. Οι ελιές ήταν τότε στο

φόρτε τους. Και η Παρασκευή

της ομιλίας κουραστική και η

άλλη μέρα πάλι για την ελιά. Το

θέμα όμως άνοιξε και έχει πολύ

δρόμο. Μπορεί, όπως φαίνεται, οι

Φωτεινιώτες να δουν ενδιαφέ-

ρουσα την πλευρά αυτή του χωριού

και να την αξιοποιήσουν.

13.  Να θυμίσω στον πρόεδρο

του Φωτεινού ότι υποσχέθηκε πριν

χρόνια, με την εξασφάλιση του

αξιώματος, ότι θα φροντίσει τον πο-

λιτισμό του Φωτεινού και τα μνη-

μεία του. Υπάρχει κάτι στο

σχεδιασμό του για τα επόμενα χρό-

νια για το θέμα αυτό;  Ή

το τάξιμο δε χαλάει… που

λέμε. 

14. - «Καλά τι είναι ο

Χάρης και μιλάει έτσι, δι-

κτάτορας;» είπε στην

εφημερίδα η κ. Αλεξάνδρα Κασσε-

λούρη, μετά από επαφή που είχε

μαζί του για χώματα που ήταν έξω

από το σπίτι της, κάτω ακριβώς από

το Μουσείο, που, αφού μετά από

πολλές ενημερώσεις δεν γινόταν τί-

ποτε, τα πήρε μόνη της και δημιουρ-

γήθηκε πρόβλημα σε σωλήνα

νερού.

-  «Ότι και να κάνεις άμα δεν

θέλω εγώ δεν γίνεται τίποτε» απάν-

τησε ο πρόεδρος κ. Χάρης Μαλτέζος

στο γραπτό αίτημα της κ. Ελένης

Κασσελούρη του Νικολάου να κλει-

στεί λάκκος που αφέθηκε από τον

Ιούνιο, πάνω στο δρόμο  μπροστά

στο σπίτι της,  κατά τις εργασίες

διόρθωσης βλάβης ύδρευσης, παρά

τις πολλές προφορικές αιτήσεις της.

Θέλουμε σαν εφημερίδα να με-

ταφέρουμε τις έγκυρες πληροφο-

ρίες μας για   την ύπαρξη δυο ακόμα

ανοικτών  λάκκων δίπλα σε σπίτια

χωριανών, και  που μάλιστα βάζουν

νερό στο σπίτι τους, παρά τις πολλές

φορές που

αναφέρθηκαν.

Αφορούν την

κα θ η μ ερ ιν ό -

τητα των δημο-

τών. 

15. Συ-

γνώμη ζήτησε

ο χωριανός μας

και δάσκαλος

του χορευτικού του Συλλόγου των

Φωτεινιωτών  κ. Κοκόλης Σπύρος

στον ιδιοκτήτη του Βακούφικου κα-

φενείου για τη στάση του στο χώρο

της πλατείας το καλοκαίρι που μας

πέρασε, όταν πήγε να υπερασπιστεί

τα δυο μικρά παιδιά που κηδεμο-

νεύει από μπούλιγκ συνομήλικων

και την επίθεση που δέχτηκε. Είπε

ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με

κανέναν στο Φωτεινό.  
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Παραπολιτιστικά

Νοέμβριος - Δεκέμβριος ΦΩΤΕΙΝΟ

Παράλειψη
Σοβαρή θεωρείται η παράλειψη να αναφερθούν από την εφημερίδα,  στο αντίστοιχο άρθρο του

προηγούμενου φύλλου στη σελίδα 2,  τα ονόματα των με πρόσκληση καλεσθέντων στην ομιλία για

την αρχιτεκτονική Φωτεινού που έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2016, στο κτήριο του Μουσείου.

Καλεσμένοι ήταν και παρέστησαν ο πρώην πρόεδρος του Φωτεινού Σπυρίδων Σιάκας, η πρώην

πρόεδρος Γυναικών Φωτεινού κ. Άννα Τριανταφύλλου και η νυν πρόεδρος Γυναικών Φωτεινού κ.

Λίλα Κέκου-Μαλτέζου. Με φεϊγβολάν ενημερώθηκαν όλοι οι Φωτεινιώτες.


