
Αιμοδοσία 24 Ιουλίου
Κυριακή 9.30,  στο παλιό δη-

μοτικό,  από κινητή μονάδα του Νο-
σοκομείου Άρτας και τη φροντίδα
της Επιτροπής Αιμοδοσίας του Συλ-
λόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών
Άρτας - Θεόδωρος Φελέκης, Νικό-
λαος Πανέτας, Χρήστος Φελέκης.
Για τη διαχείριση του αίματος απευ-
θυνθείτε στον Πρόεδρο της Επιτρο-
πής Θεόδωρο στα τηλέφωνα:
6945598597, 2681023933.

Διήμερη εκδρομή στην Αλβανία 
Το Σαββατοκύριακο  23 και 24 Ιουλίου, ο Σύλλογος των Απαντα-

χού Φωτεινιωτών διοργανώνει εκδρομή στην Αλβανία με διανυκτέρευση
στην πρωτεύουσά της τα Τίρανα. Η τιμή είναι 65 €. Καλό είναι να έχουμε
νέα αστυνομική ταυτότητα γι’ αποφυγή προβλημάτων στα σύνορα. Θα ει-
σπραχθεί σαν προκαταβολή το μισό ποσό που δεν επιστρέφεται παρά
σε συνεννόηση με το πρακτορείο. Για θέσεις στα τηλ. 2681550014 -
6986119264 (Αλέξ. Φελέκης) και  2681021224 - 6985010344 (Θεο-
δώρα Πανέτα).                                                 Αναλυτικό πρόγραμμα στη σελ. 2

Ο Σύλλογος Γυναικών Φωτει-
νού καλεί και φέτος, τους νέους
και νέες που πέρασαν στις σχο-
λές Ελλάδας και εξωτερικού
(για το σχολικό έτος 2014-
1015) να επικοινωνήσουν με
την πρόεδρο του συλλόγου στα
τηλέφωνα 6944715385 και
6946402592 να μας πουν τη
σχολή που πέρασαν για να βρα-
βευτούν από το σύλλογό
μας.Ημερομηνία και ώρα θα
ανακοινωθούν.

Με τιμή το Δ.Σ.

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΘΕ
ΧΡΟΝΟ

1. Γιούρομπάνκ:
GR7402630590000110100006839

Εξωτερικό: BIC: ERBKGRAA - 
felekis Alexandros.
2. Φωτεινό. Καφέ “Έφη”.

3. Κομπότι: Περίπτερο Ηλία Οικονόμου.
4. Άρτα:. Βιβλιοπωλείο «Πυξίδα»: Β. Πύρρου

- είσοδος Αγ. Θεοδώρας.  
• Ελάχιστο κόστος δημοσίευσης: 20 € =

δημοσιογραφικά, άλλα.
• Τα κείμενα αποστέλλονται μέχρι 30 κάθε

ζυγού μήνα, ενυπόγραφα.

Η Γενική Συνέλευση της διαχειριστικής περιό-
δου 2015 τόνισε με έμφαση «ποιος είναι το αφεν-
τικό» στο Σύλλογο των  Απανταχού Φωτεινιωτών
Άρτας. Το διοικητικό συμβούλιο απολογήθηκε
κατά το καταστατικό για τα οικονομικά και άλλα
δρώμενα της περιόδου. Στη συνέχεια η Συνέ-
λευση ψήφισε 2 νόμους και συζήτησε άλλους 2.

Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
29 Μαΐου στο κτήριο του Μουσείου Φωτεινού.
Εκεί στην πόρτα παραμένει ακόμα η ανακοίνωση
της συνεδρίας.

Με πρόεδρο της Συνέλευσης τον κ. Βασίλειο
Σιάκα, γραμματέα της τον κ. Γιώργο Βαρδή και
συντονιστή του διαλόγου τον κ. Αλέξανδρο Φε-
λέκη, με μισή ώρα καθυστέρηση, στις 11.30, ξε-

κίνησε τις εργασίες της  με 3 θέματα: απολογισμό

της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου, προϋπολο-

γισμό της επόμενης και διοικητικά θέματα.

Αρχικά η Συνέλευση ασχολήθηκε με την απαρ-

τία και τις παρουσίες. Απαρτία υπήρχε αφού ήταν

η εξ αναβολής από την προηγούμενη Κυριακή συ-

νεδρίαση. Οι παρόντες ήταν 9: οι 2 του προ-

εδρείου, οι 3 του Δ/Σ-Φελέκης Α, Πανέτα Θ,

Πανέτας Κ, και οι: Βασιλική Κασσελούρη-Οικο-

νόμου-στη θέση του μέλους Ηλία Οκονόμου, Στέ-

φανος Κασσελούρης, Νίκος Στ. Κασσελούρης και

Γεώργιος  Χρ. Κασσελούρης. Από τα 23 μέλη που

ενημερώθηκαν απουσίαζαν 14. Τα 4 υποσχέθη-

καν ότι θα παραστούν και δεν παρέστησαν και 1

είπε ότι θα απουσιάσει  χωρίς αιτιολογία. Τα 9

που απουσίαζαν  με αιτιολογία ήταν: Άννα Χέλη-

εκτός-Θόδωρος Φελέκης-εκτός, Δημήτριος Πανέ-

τας-εργασία, Λάμπρος Πανέτας-εργασία,

Νικολίτσα Μαλτέζου-εργασία, Αικατερίνη Πα-

νέτα-εκτός, Τηλέμαχος Κασσελούρης-εκτός, Νικο-

λού Χριστίνα-ασθένεια και Ειρήνη Κασσελούρη

Κουτσούμπα-εργασία.
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Το αφεντικό

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ο Σύλλογος των Απανταχού

Φωτεινιωτών Άρτας, στα πλαίσια

προβολής του Μουσείου Φωτει-

νού, που αναμένεται να ανοίξει

σύντομα, αναβιώνει δυο παρα-

δοσιακές εργασίες της προηγού-

μενης κλειστής κοινωνίας μας ,

το Θέρισμα και το Αλώνισμα. Η

γιορτή «Θερίσματος και   Αλω-

νιού» πραγματοποιείται  την

Κυριακή 10  Ιουλίου του  2016

στη θέση «Ελεούσα»  Φωτεινού,

δίπλα στο ομώνυμο ξωκλήσι,

αμέσως μετά τη θεία λειτουργία,

στις 9.30 πμ. Η Ελεούσα βρί-

σκεται 2 χιλ. βόρεια του Φωτει-

νού, με κατεύθυνση το Διάσελο.

Η τοποθεσία είναι μαγευτική

και ο δρόμος ολόκληρος άσφαλ-

τος. Πινακίδες θα οδηγούν τους

εορταστές από το Φωτεινό στον

τόπο των δρώμενων.
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Συνέλευση κατοίκων
Φωτεινού

Mετά από έντονο σκεπτικισμό
για την πραγματοποίηση της Συ-
νέλευσης φέτος,  δόθηκε το πρά-
σινο φως να γίνει αυτή στις 17
Αυγούστου 2016,  στις 7 μμ, στη
Βακούφικη πλατεία.

Έγινε επίσης γνωστό ότι θα
προταθεί στη Συνέλευση σαν προ-
εδρείο βασικό ο Θεόδωρος Φελέ-
κης σαν πρόεδρος και ο
Αλέξανδρος  Φελέκης σαν γραμ-
ματέας.

Ο Σύλλογος των Απανταχού
Φωτεινιωτών με την εφημερίδα
πρότειναν τη Συνέλευση αυτή
γιατί από τον Καλλικρατικό νόμο
έχουν έννομο συμφέρον να προ-
ωθήσουν τις δραστηριότητές τους
μέσα από την πρόσκλησή τους
στη συγκέντρωση αυτή.

Είναι ξεκάθαρο ότι, όπως είπε ο
κ. Γιαννούλης τη Συνέλευση άμα
θέλει ο Δήμος την προκαλεί. Γιατί
δεν προβλέπει ο  νόμος καμιά συ-
νέπεια αν δεν πραγματοποιηθεί,
όπως προβλέπει ποινή αν περά-
σεις με κόκκινο. Για τα σκουπίδια
προβλέπει ποινή ο νόμος;

Έγκειται τώρα στους Φωτεινιώ-
τες όλους να πάρουν στα χέρια
τους αυτή τη δυνατότητα και να
την κάνουν, σίγουρα σιγά-σιγά,
μοχλό κάποιας προόδου στην

αρχή.
Είναι σίγουρα  μια δημοκρα-

τική κατάκτηση να δίνεται ο λόγος
και να ακούγεται η φωνή του κα-
θενός ξεχωριστά και όλων μαζί
των κατοίκων, μόνιμων ή μη.

Είναι αρχή και πρέπει να ξέ-
ρουμε ότι η βελτίωση θέλει κόπο,
πολύ κόπο και δεν έρχεται με τα
λόγια, ούτε και τις υποσχέσεις
αλλά με τη συνεργασία και την
προσπάθεια μικρών και μεγάλων. 

Ξαναδημοσιεύουμε παρακάτω
τον σχετικό νόμο, στον οποίο πρέ-
πει να βασίζεται κάθε λόγος και
κάθε έργο μας για να είναι απο-
δεκτό απ’ όλους.  
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Γιορτή  Θερίσματος
και Αλωνιού

Ευστάθιος Γιαννούλης

Κων/νος Πανέτας

Λίλα Μαλτέζου
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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)
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Για τις δραστηριότητες του ‘15’

απολογήθηκε ο πρόεδρος Αλέ-

ξανδρος Φελέκης, αφού η γραμ-

ματέας Θεοδώρα Πανέτα ήρθε

λίγο μετά, λόγω εργασίας. Ανα-

φέρθηκε σε επτά  δράσεις: 1η

στην αιμοδοσία το Γενάρη με 4

φιάλες 2η στο Χορευτικό παίδων

με εμφανίσεις την 3η Μάρτη και

το Δεκαπενταύγουστο, 3η το

χορό της Πρωτομαγιάς στον

Πλατανιά, 4η τη μελέτη εκθεμά-

των του Μουσείου Φωτεινού, 5η

το γυροβόλι του πλάτανου της

βακούφικης πλατείας, σαν το

πρώτο εξωραϊστικό έργο, 6η τις

δράσεις των Νέων με το θεα-

τρικό, τους αγώνες και το πάρτυ,

και 7η στη λειτουργία των επι-

τροπών. O απολογισμός αυτός

κρίθηκε από το αφεντικό ικανο-

ποιητικός και ψηφίστηκε.

Οικονομικά απολογήθηκε ο τα-

μίας Κων/νος Πανέτας: Έσοδα-με

το προηγούμενο υπόλοιπο- 3260

€. Έξοδα 1347 €. Υπόλοιπο τέλος

‘15’ 1913 €. Εδώ ο ταμίας έβαλε

2 θέματα που σχολιάζονται: τα

500 € που πήρε ο πρόεδρος Αλέ-

ξανδρος Φελέκης για τη συλλογή

εκθεμάτων και την ανάθεση της

πρωτομαγιάς ιδιωτικά στον Ηλία

Οικονόμου που ο σύλλογος εισέ-

πραξε 250 €. Το αφεντικό δεν

επικρότησε τα σχόλια στα 2 αυτά

θέματα αλλά εξέφρασε ανησυχίες

έντονες για την άποψη του Αλέ-

ξανδρου Φελέκη να πληρώνεται

το Δ/Σ. Διευκρινίστηκε ότι μέχρι

τώρα στο Σύλλογο, σύμφωνα με τα

βιβλία,  δεν δόθηκαν στο Δ/Σ κα-

θόλου χρήματα, ούτε σαν αμοιβή,

ούτε για έξοδα μεταφοράς. Το

αφεντικό ψήφισε τον οικονομικό

απολογισμό.

Ακολούθως ψηφίστηκε από τη

Συνέλευση ο προϋπολογισμός

του ‘16’ ύψους 800 € αλλά και

την αυτονόητη δυνατότητα του

Δ/Σ να τον προσαρμόσει στις

ανάγκες. Ενδεικτικά έξοδα που

ψηφίστηκαν είναι: 50€ κοπή χόρ-

των Μουσείου, 100 € καθαρισμός

μονοπατιού Ελεούσας, 50 € 1η

δόση δανείου εκκλησίας, 50 €

για δικηγόρο, 150 € για το αρχείο

των Φωτεινιωτών κά. Ενδιαφέρον

έχει αν θα υλοποιήσει το Δ/Σ την

πρόταση του Νίκου Στ. Κασσε-

λούρη για πίνακα ανακοινώσεων

στο μσοχώρι.

Τελευταία εργασία της Συνέλευ-

σης ήταν η ψήφιση 2 προτάσεων

και η συζήτηση άλλων 2. Πρώτα

ψηφίστηκε η λειτουργία Επιτρο-

πών- Νέων, Εφημερίδας, Χορευτι-

κού και Αιμοδοσίας -  στον

φορέα με οικονομική και διοικη-

τική (αποφάσεις) αυτοδυναμία.

Δεύτερο ψηφίστηκαν 3 ετήσιες

Συνελεύσεις των μελών του

φορέα, Πάσχα – 15Αύγουστο και

Χριστούγεννα, για να αναβαθμι-

στεί το σημαντικότερο όργανο του

σωματείου. Τα 2 θέματα που συ-

ζητήθηκαν αφορούν το έμβλημα

του Συλλόγου και τα Επίτιμα

μέλη.

Η Συνέλευση μαγνητοσκοπή-

θηκε και θα ανεβεί στην Ιστοσε-

λίδα του φορέα  που θα

λειτουργήσει σύντομα.

Α.Φ
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1η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση ώρα
6:30 πμ. από Άρτα για τα σύνορα
Κακαβιάς. Σχετικός έλεγχος, διά-
φορα ψώνια στο κατάστημα με τα
αφορολόγητα και συνεχίζουμε
για το Αργυρόκαστρο. Επίσκεψη
στην παλιά πόλη και περιήγηση
με το πούλμαν στην καινούρια
πόλη. Συνεχίζουμε για Τίρανα
(πρωτεύουσα της Αλβανίας) αφού
περάσουμε από Τεπελένι – Φίερι
– Δυρράχιο. Άφιξη στα Τίρανα
μετά το μεσημέρι. Επίσκεψη στη
νέα εκκλησία της Αρχιεπισκοπής
και το όμορφο σύμπλεγμα της ορ-
θόδοξης Αρχιεπισκοπής όπου
βρίσκεται 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 Σκεντέρμπεη
(εθνικού Ήρωα) που δεσπόζει
στην μέση της πλατείας. Κατόπιν
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,υπό-
λοιπος χρόνος ελεύθερος – δια-

νυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡA: Μετά το πρωινό

αναχώρηση για Κορυτσά. Αφού
περάσουμε από το Ελμπασάν και
το Πόγραδετς, το οποίο είναι
δίπλα στην λίμνη Οχρίδα, θα φτά-
σουμε στη Κορυτσά. Σχετική πα-
ραμονή για βόλτα στην πόλη και
μεσημεριανό φαγητό. Στην συνέ-
χεια αναχώρηση για τα σύνορα
Κρυσταλλοπηγής. Σχετικός έλεγ-
χος και αναχώρηση για την Κα-
στοριά. Παραμονή για
απογευματινό καφέ και αναχώ-
ρηση για την πόλη μας. Άφιξη
νωρίς το βράδυ.

Τιμή κατ’άτομο: 65€ σε δίκλινο
δωμάτιο 

- Διαφορά μονόκλινου επι-
πλέον 15€ 

Περιλαμβάνονται
1. Μεταφορά – περιηγήσεις με

κλιματιζόμενο πούλμαν
2. Διαμονή στα Τίρανα σε επι-

λεγμένο ξενοδοχείο με πρωινό.
3. Ξεναγήσεις από ελληνόφωνο

ξεναγό.   

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«HOULIARAS  TOURS»

ΑΡΤΑ-ΚΟΜΜΕΝΟΥ-2-
ΤΗΛ: 2681079561 ΚΙΝΗΤΟ:

6946334161

Το αφεντικόΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2 ήμερη εκδρομή
στην Αλβανία

Αργυρόκαστρο – Τεπελένι – Φίερι – Δυρράχιο

– Τίρανα - Ελμπασάν – Πόγραδετς - Κορυτσά
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Η χρονιά αυτή είναι πραγματικά ξεχωρι-
στής σημασίας για το Τμήμα των Νέων.
Αφενός κλείνουμε τα 5 χρόνια ζωής, με την
επαναφορά μας ως διακριτό και ξεχωριστό
τμήμα από τη σεζόν 2011-2012 μέσα στον
Πολιτιστικό Σύλλογο του Φωτεινού, αφετέ-
ρου έχουμε σημαντικές εξελίξεις τόσο στην
οργάνωση και διαχείριση, όσο και στην
επισημότητα της ύπαρξής μας. Έτσι, θα θέ-
λαμε να παρατάξουμε κάποιες πληροφο-
ρίες που ίσως σας ενδιέφεραν.

Αρχικά, να σας ενημερώσουμε για την
τρέχουσα σύνθεση του νέου μας Διοικητι-
κού Συμβουλίου (Δ.Σ) που απαρτίζεται
από τα εξής πέντε μέλη:

1) Πρόεδρος: Πανέτας Λάμπρος
2) Αντιπρόεδρος: Αναγνωστόπουλος

Στέφανος
3) Γραμματέας: Κασσελούρης Λάμ-

προς
4) Ταμίας: Κασσελούρης Τάσος
5) Μέλος: Τριαντάφυλλος Βασίλης
Ο νέος πρόεδρος Λάμπρος Πανέτας

μπαίνει πολύ δυναμικά στο προσκήνιο με
διάθεση να βελτιώσει ακόμα περισσότερο
τη λειτουργία μας. Του ευχόμαστε φυσικά
καλή επιτυχία και να διατηρεί την αποφα-
σιστικότητά του! Σαφώς, δε θα αποφύγει να
πατήσει και πάνω στα ασφαλή χνάρια των
δυο προκάτοχών του, του Στέφανου Ανα-
γνωστόπουλου και του Λάμπρου Κασσε-
λούρη, αλλά σκοπεύει να χαράξει και ένα
νέο δρόμο, ακόμη πιο ευρύ. Αυτό που έχει
περισσότερο σημασία ωστόσο για μας είναι
ότι, ανεξαρτήτως από το ποιο πόστο συνει-
σφέρουμε την εκάστοτε χρονιά, όλοι
έχουμε τα ίδια όνειρα. Οι θέσεις όλων στο
Δ.Σ μεταβάλλονται ανά περιόδους ώστε να
διευκολυνθούμε, αναλόγως με τις υποχρε-
ώσεις του καθενός, όμως η δράση μας πα-
ραμένει αναλλοίωτη και οι υποσχέσεις
μας… θα τηρούνται! Ήδη, έχουμε καλωσο-
ρίσει έναν ακόμη φέρελπι νέο που μοιρά-
ζεται τους ίδιους στόχους και ανησυχίες με
μας, δείχνοντας διάθεση να συμμετέχει
ενεργά στα σχέδιά μας, τον Βασίλη Τριαν-
τάφυλλο. Μαζί βεβαίως με τον σταθερά πο-
λύτιμο συμμέτοχο σε όλα τα πλάνα από τις
πρώτες μας χρονιές, Κασσελούρη Τάσο,
πορευόμαστε για νέες προκλήσεις! Αναμέ-
νετε τα καλύτερα!

Στη συνέχεια θα θέλαμε να αναφέρουμε
δυο θέματα, για την εύρωστη λειτουργία
του τμήματος καθώς και για τη γνωστοποί-
ηση των δραστηριοτήτων του. Αρχικά, έχει
καθοριστεί μια συμβολική ετήσια συν-
δρομή των 5 ευρώ για όσους επιθυμούν να
γίνουν μέλη. Με την εγγραφή τους θα απο-
κτούν: Ενεργό ρόλο σε ο,τι αποφασίζεται
και διαδραματίζεται, το δικαίωμα εκλογής
στο Δ.Σ, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν και
ένα ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τη
λειτουργία μας.

Από την άλλη, ακόμα και για τα μη μέλη,
καθίσταται δυνατή η ενημέρωση των τελευ-
ταίων νέων και των εκδηλώσεών από τη σε-
λίδα μας στο facebook ‘’Σύλλογος
Απανταχού Φωτεινιωτών Τμήμα Νέων’’,

εκεί όπου θα μπορούν να έρχονται σε
επαφή τόσο με τα μέλη όσο και με αυτούς
που απαρτίζουν το Δ.Σ για να καλύψουν
οποιαδήποτε απορία, να πληροφορήσουν
είτε το ίδιο το Τμήμα είτε μέσω αυτού,
αλλά και να προτείνουν νέες ιδέες/εκδη-
λώσεις/δραστηριότητες! Είστε όλοι καλο-
δεχούμενοι!

Σύντομα θα έχουμε και δικό μας διαδι-
κτυακό blog, που θα μπορείτε να εισέρχε-
στε απλά και δωρεάν, χωρίς εγγραφές,
ώστε να μαθαίνετε για όλα τα τεκταινόμενα,
να βλέπετε φωτογραφίες από τις εκδηλώ-
σεις και να μαθαίνετε για όλα τα σημαντικά
γεγονότα του Φωτεινού. Ένα site που πραγ-
ματικά θα παινεύει τις ομορφιές του τόπου
και των ανθρώπων μας, η διεύθυνση του
οποίου θα δημοσιευθεί και στην παρα-
πάνω σελίδα που αναφέραμε αλλά και εδώ,
στην εφημερίδα.

Δε θα μπορούσαμε να κλείσουμε με
άλλο τρόπο πέρα από το φετινό μας Αυγου-
στιάτικο πρόγραμμα, για το οποίο αληθινά
πασχίζουμε ώστε να ικανοποιήσει όλους
και που βεβαίως, όπως και πέρυσι, θα είναι
ποικιλόμορφο! Πιο αναλυτικά:

Κυριακή 7 Αυγούστου στις 19:00, στο
Καφέ της Έφης, ΤΟΥΡΝΟΥΑ TICHU:

Το Τίτσου, το νεανικό αυτό παιχνίδι που
αγκαλιάστηκε την προηγούμενη σεζόν και
οι συμμετοχές ήταν τόσες ώστε να διαρκέ-
σει σχεδόν μέχρι… πρωίας, συνεχίζεται
και φέτος με ένα τουρνουά που αναμένεται
να συγκεντρώσει όλους τους δυνατούς παί-
χτες, τους περσινούς νικητές Πανέτα Βα-
σίλη - Φελέκη Χρήστο αλλά και όλους τους
νεότερους λάτρεις! Ετοιμαστείτε για νέες…
τιτανομαχίες μέχρις εσχάτων με χρηματικό
και αναμνηστικό έπαθλο για το νικητήριο
ζευγάρι! 

Διοργανωτές: Κασσελούρης Τάσος, 
Πανέτας Λάμπρος 

Δήλωση συμμετοχών στα τηλέφωνα: 
6980226988
6980105396

Τρίτη 9 Αυγούστου στις 19:00, στο Σχο-
λείο, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙ-

ΔΩΝ Κ17: 

Απλώς δε γίνεται να αρνηθούμε στους
νέους μπαλαδόρους να προσφέρουν ένα
θέαμα υψηλής αθλητικής αγωνίας σε γο-
νείς και φίλους! Τα ματς τους είναι πάντοτε
χορταστικά σε γκολ και φάσεις, οι ‘’διορι-
σμένοι’’ και κουστουμαρισμένοι κόουτς
των δυο ομάδων Φελέκης Χρήστος και
Αναγνωστόπουλος Στέφανος δίνουν ξεχω-
ριστό χρώμα στην αναμέτρηση με τις δια-
μαρτυρίες τους, ενώ ταυτόχρονα η
περιγραφή και ο σχολιασμός του αγώνα
από τα μεγάφωνα… προκαλεί μεγάλες συγ-
κινήσεις! Στο τέλος του αγώνα θα δοθούν
αναμνηστικά για όλες τις συμμετοχές!

Διοργανωτές: Κασσελούρης Λάμπρος,
Κασσελούρης Τάσος

Τρίτη 9 Αυγούστου στις 22:30, στο
Σχολείο, KARAOKE NIGHT:

Η νέα εκδήλωση που εισάγουμε κι επί-
σημα φέτος στο καλοκαιρινό μας πρό-
γραμμα! Ζεστάνετε τις φωνές σας,
αποτινάξτε τους ενδοιασμούς σας και ελάτε
με διάθεση για μια βραδιά τραγουδιού -
καραόκε, όπου το κέφι, το γέλιο και πάνω
απ’ όλα η διασκέδαση θα είναι τα κύρια συ-
στατικά της βραδιάς! Φήμες λένε πως θα
συσταθεί και κριτική επιτροπή για να βαθ-
μολογήσει τους πιο… ηδύφωνους!

Τετάρτη 10 Αυγούστου στις 18:30,
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ: 

Η αθλητική δραστηριότητα που ήρθε…
για να μείνει! Ο δικός μας, φωτεινιώτικος
‘’μίνι μαραθώνιος’’, που τερματίζει στην
πλατεία του χωριού θα περιμένει και φέτος
να τον τιμήσετε με τη συμμετοχή σας. Ο
αγώνας θα βιντεοσκοπηθεί και θα χρονο-
μετρηθεί, ενώ στο τέλος για τους τρεις πρώ-
τους με τον καλύτερο χρόνο, θα δοθεί
αναμνηστικό έπαθλο για την απόδοσή
τους! 

Διοργανωτές: Τριαντάφυλλος Βασίλης 
Αναγνωστόπουλος Στέφανος

Κασσελούρης Λάμπρος

Τετάρτη 10 Αυγούστου στις 21:30, στο
Καφενείο ‘’Πλατεία’’, ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ:  

Αναφέραμε προηγουμένως ότι η χρονιά
αυτή είναι ξεχωριστή για το Τμήμα μας,
επομένως δε θα μπορούσαμε να μη το
γιορτάσουμε! Σας καλούμε όλους, μικρούς
και μεγάλους, στο καφενείο της πλατείας
του χωριού μας, για φαγητό, ποτό και
άφθονη μουσική, προκειμένου να τιμή-
σουμε αυτά τα γεμάτα πέντε χρόνια της
επανίδρυσής μας και να ευχαριστήσουμε
όλους τους υπεύθυνους που διευκολύνουν
την προσπάθειά μας!

Παρασκευή 12 Αυγούστου στις 20:30,
στο Σχολείο, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:  

Αποτελεί αναμφίβολα το μεγάλο μας
στοίχημα και την πιο πληθωρική εκδή-
λωση κάθε χρόνο! Για 5η συνεχόμενη
σεζόν, πάντοτε υπό τη σκηνοθετική - μου-
σική επιμέλεια και με πρωτότυπο σενάριο
από τον Αναγνωστόπουλο Στέφανο, θα ανε-
βάσουμε για πρώτη φορά στα χρονικά ένα
έργο τρόμου, αγωνίας και μυστηρίου με τον
τίτλο: ‘’Η ΕΠΑΥΛΗ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ!’’ Μια
υπόθεση διαρκούς σασπένς, υπερφυσικών
παρουσιών αλλά και ανατριχιαστικών στιγ-
μών, μπλεγμένα με ‘’αθώα’’ ρομάντζα, κυ-
νηγητά περιουσιών και μεταφυσικών
φαινομένων. Μια κληρονόμος, που βρίσκε-
ται ξαφνικά απροστάτευτη απέναντι στα
νύχια των υπόλοιπων επίδοξων. Μια αρ-
χική εξαφάνιση αγαπημένου προσώπου,
που τελικά εγείρει ακόμα περισσότερα ερω-
τηματικά αφότου βρεθεί! Μια προειδοποί-
ηση κινδύνου από το πουθενά… Μια
μόνιμη απειλή κρυμμένη στις σκιές…
Ποιον να εμπιστεύεσαι τελικά και ποιον

όχι, όταν ο ίδιος σου ο νους φαίνεται να σε
προδίδει; 

Παρασκευή - Σάββατο 12-13 Αυγού-
στου στις 23:00, στο Σχολείο, ΠΑΡΤΙ

ΝΕΩΝ:

Το κλασσικό σε όλους μας πάρτι με τους
ασταμάτητους χορούς σε ελληνικά και ξένα
hits, το τρελό ξεφάντωμα και τα ξενύχτια…
Μόνο που φέτος, θα είναι εις διπλούν!! Η
έναρξη γίνεται αμέσως μετά το τέλος του
θεατρικού μας έργου, ενώ θα το δεύτερο
κύμα θα ‘’σκάσει’’ την αμέσως επόμενη
βραδιά, για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια,
ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση, ακόμα πε-
ρισσότερα σπέσιαλ εφέ!!! Στη μουσική θα
έχουμε καλεσμένους τους DJ ETA και DJ
LOURY ως special guests, τα θέματα και η
όλη ατμόσφαιρα θα είναι διαφορετικά την
κάθε βραδιά, ενώ το γλέντι προβλέπεται να
γίνει ακόμα και… τρικούβερτο!!! Μην το
χάσετε!

Διοργανωτές: Πανέτας Λάμπρος, 
Κασσελούρης Λάμπρος

Κυριακή 14 Αυγούστου στις 19:00, στο
Σχολείο, ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ -

ΝΕΟΙ: 

Η διαχρονική κόντρα των γενεών… Που
λύνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε έναν
αγώνα ποδοσφαίρου δίχως αύριο! Η παρά-
δοση δείχνει τους πιο φρέσκους και πιο
έτοιμους νέους, ωστόσο οι παλαίμαχοι τις
τελευταίες σεζόν έχουν ανασυνταχθεί, κον-
τράρουν πολύ περισσότερο τον αντίπαλο,
έχουν ενισχυθεί με ‘’καινούργιους’’ παλαί-
μαχους πλέον και ετοιμάζονται να κάνουν
το μεγάλο μπαμ, ρίχνοντας τους απέναντι
στο καναβάτσο! Η αισιοδοξία τους είναι
πολύ μεγάλη, οι νέοι ειδικά φέτος δεί-
χνουν πολύ αποδυναμωμένοι από διάφο-
ρες ελλείψεις και ‘’μυρίζει’’ ανατροπή
προγνωστικών! Το μόνο σίγουρο είναι η
παρουσία του Κασσελούρη Χρήστου στη
διαιτήτευση! 

Διοργανωτές: Κασσελούρης Λάμπρος,
Αναγνωστόπουλος Στέφανος

Δευτέρα 15 Αυγούστου στις 21:30, στο
Σχολείο, ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΚΕΡ:

Ένα τουρνουά του πασίγνωστου παιχνι-
διού χαρτών και… ανάλυσης, του πόκερ
στη μορφή Texas Hold’em (No Limit) συ-
νεχίζει ακάθεκτο εδώ και πολλά χρόνια, με
τα τελευταία δυο να λογίζεται πλέον ως
επίσημη εκδήλωση, χάρη στην απήχησή
του! Όλοι οι γνώστες αλλά και φαν του
game θα καθίσουν στη θέση τους με τις
ίδιες μάρκες, προκειμένου να επιβιώσουν
μέχρι το τελικό τραπέζι που θα κρίνει το
νικητή και θα βραβευτεί με χρηματικό έπα-
θλο και το αντίστοιχο αναμνηστικό! Όλα τα
φαβορί θα δώσουν το παρόν με πρώτο τον
περσινό πρωταθλητή Αναγνωστόπουλο
Στέφανο που επικράτησε, όμως φέτος οι
συμμετοχές θα είναι πολύ αυξημένες και
το επίπεδο δυσκολίας θα ανέβει… κατακό-
ρυφα!

Διοργανωτές: Αναγνωστόπουλος Στέφανος
Πανέτας Λάμπρος

Τριαντάφυλλος Βασίλης 
Δήλωση συμμετοχών στα τηλέφωνα: 

6979011431
6980105396
6983716948

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ



Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η εκδήλωση περιλαμβάνει: 
• Θέρισμα βρώμης με δρεπάνι από ντόπιους θεριστές.
• Παραδοσιακό αλώνισμα με ζώα σε πέτρινο αλώνι.   
• Κουβάλημα νερού, από νέες με στολές και με τον τσίγκο στο κεφάλι, από

το πηγάδι της Ελεούσας, που πότιζε, εκτός του Φωτεινού,  όλα τα Ραδοβύζια, ανθρώ-
πους και ζωντανά,  που κατέβαιναν στο Κομπότι και την Άρτα.

• Γλέντι με δημοτική μουσική.
• Θα προσφερθούν από  το σύλλογο ντόπιες πίτες  και τηγανίτες.  
• Θα διατίθενται αναψυκτικά, ποτά και σουβλάκια. 
Υπεύθυνος της εκδήλωσης είναι ο ταμίας του συλλόγου κ. Κων/νος Πανέτας και

αναμένεται να εξελιχθεί σε σημαντικό γεγονός, αφού ο φορέας διοργάνωσε άλλες
δυο τέτοιες εκδηλώσεις το 2001 και το 2003 και ολόκληρος ο νομός τις  απόλαυσε.

Ελάτε όλοι να τιμήσουμε τον κόπο του αγρότη που μεγάλωσε πολυμελείς οικογέ-
νειες σε συνθήκες δύσκολες. Δίνεται η ευκαιρία να αναπολήσουν οι μεγαλύτεροι και
να μάθουν οι νεώτεροι.

ΦΩΤΕΙΝΟ 4 Μάϊος - Ιούνιος 2016

Επιμέλεια κειμένου, 
Σωτήριος Κασσελούρης*

Όλοι τελευταία αναφέρονται κυ-
ρίως στη σημασία που έχει ο πρω-
τογενής τομέας παραγωγής στην
Πατρίδα μας - τον αγροτικό
τομέα-, και πως θα μπορέσει
αυτός να παίξει κυρίαρχο ρόλο
σαν στοιχείο υποστήριξης και
ανάκαμψης της Ελληνικής οικο-
νομίας. Παράλληλα ερωτηματικό
αποτελεί πως θα μπορούσε να
υποστηριχθεί η οικογενειακή οι-
κονομία και να αποτελέσει οικο-
νομία κλίμακας για κάθε
νοικοκυριό και έτσι να εξοικονο-
μηθούν κάποια χρήματα που θα
ανακουφίσουν τα βάρη μας.
Επειδή η χώρα μας είναι κυρίως
αγροτικής κατεύθυνσης, μπο-
ρούμε να καλλιεργήσουμε τα δικά

μας προϊόντα είτε σε κήπους, είτε
σε παρτέρια, είτε ακόμα και σε
γλάστρες για όσους δεν έχουν κά-
ποιο κήπο ή διαμένουν στη πόλη.
Αλλά τι μπορούμε να φυτεύσουμε
κάθε μήνα;

Έτσι αφού περισυλλέξαμε πλη-
ροφορίες από βιβλία και το διαδί-
κτυο, από αυτή τη στήλη, θα
προσπαθήσουμε να καταγρά-
ψουμε τις δυνατότητες που υπάρ-
χουν μηνιαία, για να παράξουμε
οι ίδιοι τα προϊόντα μας, ανάλογα
και με το χώρο βέβαια που διαθέ-
τει ο καθένας μας. Βέβαια η πε-
ριοχή, το κλίμα, οι ιδιαίτερες
τοπικές κλιματολογικές συνθή-
κες, οι εποχές και η σύσταση του
εδάφους, παίζουν σημαντικό
ρόλο στην προσπάθεια μας. Εγώ
πάντως σας εύχομαι καλή επιτυ-
χία σε ότι και προσπαθήσετε και

πάντα να θυμάστε ότι η συμβουλή

του γεωπόνου, είναι πάντα χρή-

σιμη.

Έτσι ξεκινάμε κατά μήνα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Σπέρνουμε: Καλαμπόκια, φασό-

λια, ντομάτες, μελιτζάνες, πιπε-

ριές, καρότα, παντζάρια,

ραπανάκια, αντίδια, σπανάκια,

σέσκλα, πράσα, σέλινο, μαϊντανό,

άνηθο, κόλιανδρο, καρότα. 

Μεταφυτεύουμε: Ντομάτες, πι-

περιές, μελιτζάνες, αγγούρια, κο-

λοκύθια, πράσα, καρότα.

Μαζεύουμε: Λεμόνια, πορτοκά-

λια, νεράντζια, περγαμόντο, μα-

ρούλια, αγκινάρες, κουκιά,

αρακάς, χλωρά κρεμμύδια,

σκόρδα, ραδίκια, ζωχοί, σπανάκι,

σέσκλα, τσουκνίδες, μάραθο, σέ-

λινο, μαϊντανό, καρότα.

ΜΑΙΟΣ

Σπέρνουμε: Καλαμπόκια, φασό-

λια, μπάμιες, καρότα.

Μεταφυτεύουμε: Ντομάτες, πι-

περιές, μελιτζάνες, αγγούρια, κο-

λοκύθια, πεπόνια, καρπούζια.

Μαζεύουμε: Κολοκύθια, αγγού-

ρια, πιπεριές, μαρούλια, αγκινά-

ρες, κουκιά, αρακάς, φακές,

κρεμμύδια, σκόρδα, φράουλες,

καρότα, παντζάρια, σπανάκι, σέ-

σκλα, βλίτα, μάραθο, σέλινο,

μαϊντανό, κόλιανδρο, καρότα.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Σπέρνουμε: Καλαμπόκια, φασό-

λια, κολοκύθια, καρότα.
Μεταφυτεύουμε: Ντομάτες, πι-

περιές, μελιτζάνες, αγγούρια, κο-
λοκύθια, καρότα.

Μαζεύουμε: Κολοκύθια, αγ-
γούρια, πιπεριές, κρεμμύδια,
σκόρδα, φράουλες, καρότα, παν-
τζάρια, σπανάκι, σέσκλα, βλίτα,
μάραθο, σέλινο, μαϊντανό, κό-
λιανδρο, σιτάρι, κριθάρι, βρώμη,
βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια, κε-
ράσια, κορόμηλα, βύσσινα, κα-
ρότα.

Πηγές: www.bioprasino.gr,
διαδίκτυο, συμβουλές γεωπόνων.

* Σωτήριος Κασσελούρης
Αντιστράτηγος (ε.α.)
Επίτιμος Δντής Ε’ Κλάδου

ΓΕΕΘΑ Πρ. Στρατιωτικός Ακόλου-
θος στις Η.Π.Α. Προγραμ. – Ανα-
λυτής Η/Υ

Γιορτή  
Θερίσματος
και Αλωνιού

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΙ ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΟΥΜΕ

Άσφαλτος στον Πλατανιά…

Νέα τροπή στο θέμα του δρόμου Κομπότι – Δη-
μαριού και επομένως και της ασφαλτόστρωσης του
δρόμου προς τον Πλατανιά, που οι Φωτεινιώτες κά-
νουν την Πρωτομαγιά τους κάτω στα ‘Δασιά Πλατά-
νια’, δίπλα στον καταρράκτη, με Κομποταίους,
Σελλαδίτες και με όλο το νομό της Άρτας. Έγινε  αί-
τηση στον περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη από την
Αδελφότητα Δημαριωτών Αθήνας και τον πρόεδρό
της κ. Μανιώτη Γεώργιο, μηχανικό και ψυχή όλης
της προσπάθειας,  για να ασφαλτοστρωθεί το υπό-
λοιπο του δρόμου αυτού, αφού γίνουν οι απαραίτη-
τες τεχνικές εργασίες.    

Η αίτηση στάλθηκε τώρα ενώ είχε συνταχθεί
σχεδόν πριν 2 χρόνια -  8 Νοεμβρίου 2014- και πε-
ριλαμβάνει, εκτός από την εικόνα της άθλιας κατά-
στασης του χωματόδρομου των 8 χιλιομέτρων που
χρειάζεται να ασφαλτοστρωθούν και τους λόγους
που υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί το
έργο που άρχισε το 1928 με την πρώτη διάνοιξη.
Τον έχουν ανάγκη οι Δημαρίτες για να μην κάνουν
επιπλέον 45 χιλιόμετρα να δουν τους συγγενείς τους
στο Κομπότι και το Μενίδι και τη γύρω περιοχή, να

κάνουν τις αγορές τους, να εργαστούν και να διασκε-
δάσουν. Τον χρειάζονται οι έμποροι να δώσουν την
πραμάτεια τους στο Δημαριό, το Διάσελο, τη Χελώνα
και τη Σκουληκαριά.

31 φορείς της περιοχής Δημαριού και Κομπο-
τίου κυρίως, ανάμεσα σ’ αυτούς και  από το Φωτεινό
ο πρόεδρος  κ. Χάρης Μαλτέζος και  ο σύλλογος των
Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας και 70 επιχειρημα-
τίες συνοδεύουν με τις σφραγίδες και τις υπογραφές
τους την αίτηση.

Δεν ήταν αισιόδοξος ο κ. Μανιώτης, που όρ-
γωσε την περιοχή και χτύπησε τις πόρτες του Αντι-
περιφερειάρχη και των τοπικών Βουλευτών. «Δεν
υπάρχουν χρήματα» μας είπε « αλλά και δεν βλέπω
και βούληση»

Ίσως θα πρέπει να γίνει ακόμα λίγη υπομονή
μέχρι την ενοποίηση των Καλλικρατικών Δήμων
οπότε το έργο θα γίνει υποχρεωτικά σαν έργο σύν-
δεσης περιοχών του ίδιου Δήμου. Μέχρι τότε εμείς
στον Πλατανιά θα ζούμε κάθε Πρωτομαγιά το ίδιο
δράμα;

Α.Φ

Ο δραστήριος Γιώργος Μανιώτης

Ο πολύπαθος δρόμος σύνδεσης 
Δημαριού - Κομπότι
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ΟΥΡΑΝΟΦΩΤΟ
(Από τη συλλογή «Ένα μπουκέτο τραγούδια για Σένα»)

Αφού στον πόνο πόθησες τον ουρανό

1. Τ’ άστρα που πέσαν την νυχτιά ήταν τα όνειρά μου.

Δες, τα φτερά μου δίπλωσε ο πόνος πληγωμένα

και το πουλί που σπαρταρά στη γη είν’ η καρδιά μου.

Πώς να πετάξω πια, Θεέ, ναρθώ κοντά σ’ Εσένα; 

2. Κύττα. Στο χώμα βρίσκομαι, σαν μια σταγόνα αίμα

πικρή, που κύλησε αργά από καρδιά θλιμμένη…

Ας ένοιωθα την ζεστασιά απ’ το Γλυκό Σου Βλέμμα!

Δες με, να ξαναγεννηθώ μ’ αυγή ολανθισμένη.

3. Θεέ μου, σαν σε όνειρο ακούω την Φωνή Σου:

«Αφού, παιδί μου, δεν πετάς ναρθείς κοντά σ’ Εμένα

κατέβηκα εγώ στη γη, να γιάνω την πληγή σου.

Τον πόνο σου στα χέρια μου δώσε, τα πληγωμένα.

4. Θα τον χαϊδεύω τρυφερά, την πίκρα θα γλυκάνω

και κάθε θύμηση καυτή θα σβύσω στην ψυχή σου.

Αφού στον πόνο πόθησες τον ουρανό επάνω,

βροχή οι ευλογίες Μου θα ραίνουν την ζωή σου!»

«Αγωνίστρια» Τ.Ε.-Σ.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να παρακολουθήσει την θρησκευτική

εκπομπή «Η κρυσταλόδροση πηγή» που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο

κάθε Κυριακής. Εκπέμπεται στα F.M. από τους ραδιοφωνικούς σταθ-

μούς: 1) Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης στην συ-

χνότητα 106,6 κάθε Παρασκευή ώρες 5μ.μ., κάθε Κυριακή μετά την

εκκλησία ή λίγο μετά επαναλαμβάνεται το βράδυ, 2) «Αμβρακία» της

δημοτικής ραδιοφωνίας, κάθε Κυριακή αρχή της συχνότητας 91,9,

ώρα 7-8 π.μ.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

«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, τουλάχιστον μια φορά κατ’
έτος σε συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου,
ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής
κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δρά-
σεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς:

α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέ-
τηση των κατοίκων της περιοχής τους, 

β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παι-
διών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,

γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα, 
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προ-

βολή της τοπικής κοινότητας, 
ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προ-

γραμμάτων και 
στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο

του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται
από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.» 

«Άρθρο 85» του Καλλικρατικού νόμου
Α.Φ

Συνέλευση κατοίκων
Φωτεινού



Γράφει ο 
Κωνσταντίνος  
Δ. Μάλλιος,
Καρδιολόγος

H  25η Μαρτίου  του 1948 ήταν
η τρίτη συνεχόμενη φορά  που ως
μαθητής θα  παρακολουθούσα τη
γιορτή, η οποία θα γινόταν  στο
σχολείο για να τιμήσουν την
ημέρα της Εθνικής  Παλιγγενε-
σίας του 1821. Δεν θυμάμαι πολ-
λές  λεπτομέρειες  από τις
εκδηλώσεις των προηγούμενων
χρόνων. Πιθανόν  επειδή ήμουν
μικρός, αλλά και ίσως  επειδή
δεν μου προξένησαν κάποια ιδι-
αίτερη εντύπωση. 

Αναμφίβολα  δεν  ήμουν σε
θέση να  κατανοήσω το πνεύμα
της  γιορτής  και τι αντιπροσω-
πεύει αυτή  για τους γηγενείς Έλ-
ληνες και τους  ανά  τον κόσμο
ολόκληρο διασκορπισμένους
συμπατριώτες μας. Μαθητής τότε
της Τρίτης του Δημοτικού σχο-
λείου οι ιστορικές μου γνώσεις
περιορίζονταν στους  12 θεούς
του Ολύμπου και στους άθλους
του Ηρακλή. Επειδή μου άρεσε
ως μάθημα η ιστορία, όλα τα πα-
ραπάνω  τα ήξερα «φαρσί». Δεν
μου ξέφευγε τίποτε. Άλλωστε,
εκτός  του ότι τις ιστορίες εκείνες
τις άκουσα στο σχολείο από τον
δάσκαλο, μου τις  είχε διηγηθεί
κατ’ επανάληψη και μάλιστα με
περισσότερες λεπτομέρειες ο
παππούς μου στο σπίτι. 

Ήταν άριστος αφηγητής ο παπ-
πούς. Όταν διηγιόταν μια ιστορία
την ένιωθε στο «πετσί» του. Οι
γκριμάτσες του προσώπου του, οι
εναλλαγές στη χροιά της φωνής
και οι  συνεχείς  κινήσεις των χε-
ριών του, σου έδιναν την εντύ-
πωση  ότι εκείνες τις στιγμές
συζούσε με τους πρωταγωνιστές
της ιστορίας. Ένιωθε τον πόνο και
τη χαρά τους. 

Για την Επανάσταση όμως του
1821 δεν γνώριζα τίποτε. Γνώριζα
μόνο το όνομα «Τούρκοι» και
αυτό γιατί στα  παιδικά πολεμικά
μας παιγνίδια οι κακοί ή οι «κιο-
τήδες»  έπαιζαν πάντα τον ρόλο
του Τούρκου. Οι ατρόμητοι, οι δυ-
νατοί, οι έξυπνοι και οι καλοί
ήταν πάντοτε οι Έλληνες.  

Η περιοχή μας  μόλις πριν από
70 χρόνια (1881) είχε αποτινάξει
τον τούρκικο ζυγό, ενώ οι κάτοι-
κοι πέρα από τον Άραχθο ποταμό
είχαν  ελεύθερη ζωή μόλις  36
χρόνια. Πολλοί από τους ηλικιω-
μένους Χωσιανίτες  θυμούνταν τα
τούρκικα μπαϊράκια και φυσικό

ήταν να  αναφέρουν όσα έζησαν
στους απογόνους τους. Έτσι, η
λέξη «Τούρκοι» ουσιαστικά δεν
ήταν άγνωστη στα  παιδιά  του χω-
ριού.     

Η γιορτή της 25ης Μαρτίου της
χρονιάς εκείνης ήταν η τελευταία
που παραβρέθηκα στο χωριό και
αυτό γιατί θα άλλαζα σχολείο. Ο
πατέρας μου θα πήγαινε στρατιώ-
της και η οικογένειά μας λόγω της
κατάστασης  που επικρατούσε
στην περιοχή συνεπεία του εμφύ-
λιου πολέμου,  θα μετοίκιζε  στο
Κομπότι. Ήταν το  χωριό της
μάνας μου.  

Ενώ ο Δεύτερος  Παγκόσμιος
πόλεμος  είχε λήξει  πριν από τέσ-
σερα  περίπου χρόνια, στη χώρα
μας οι πολεμικές  συγκρούσεις
συνεχίζονταν ακόμη. Επρόκειτο
όμως για   πόλεμο  Ελλήνων εναν-
τίον Ελλήνων. Είχε   αρχίσει ο εμ-
φύλιος πόλεμος. Ο αδελφοκτόνος
αλληλοσπαραγμός, ο οποίος από
την ημέρα της ίδρυσης του νεοελ-
ληνικού κράτος  κατατρέχει  τη
χώρα μας,  είχε απλώσει  και τώρα
τα  θανατηφόρα του πλοκάμια
αποβλέποντας στην εξαφάνισή
της από προσώπου γης. 

Οι Έλληνες  σε ολόκληρη  τη
χώρα ξαναβρέθηκαν  για μια άλλη
φορά με τα όπλα  στο χέρι, όχι
όμως για να αντιμετωπίσουν  έναν
εχθρό που αποσκοπούσε στην
άλωση της χώρας, αλλά για να αλ-
ληλοσκοτωθούν.  

Αρχικά οι «αντάρτες» όπως
αποκαλούνταν, είχαν το πάνω
χέρι. Είχαν σαφή υπεροχή και η
μια νίκη τους διαδεχόταν την
άλλη.  Το μεγαλύτερο μέρος της
ηπειρωτικής χώρας  βρισκόταν
υπό την κατοχή τους. Η  υλική
βοήθεια που τους παρείχαν αφει-
δώς οι βόρειοι γείτονές μας,  και
η παραχώρηση των εδαφών τους
για ανασυγκρότηση των δυνάμεών
τους διευκόλυναν  τις επιδιώξεις
τους.  

Η στρατιωτική όμως βοήθεια
των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής (σχέδιο Τρούμαν) προς
την Ελλάδα, ανέτρεψε  προοδευ-
τικά, αλλά σταθερά την υπάρ-
χουσα κατάσταση. Οι «αντάρτες»
άρχισαν να υποχωρούν και ου-
σιαστικά περιορίστηκαν  σε κά-
ποιες ορεινές περιοχές της
χώρας.  Τα Ηπειρωτικά βουνά
συμπεριλαμβάνονταν στις  περιο-
χές αυτές, Είχαν πλησιάσει αρ-
κετά κοντά στο χωριό μας. Τα
βράδια  που υπήρχε σχετική ησυ-
χία,  ακούγονταν πολύ καλά  οι
κανονιοβολισμοί. Έλεγε τότε ο
παππούς στον πατέρα μου: 

- Σαν κοντά δεν ακούγονται;    

- Όχι και τόσο. Είναι  ο αέρας
που βοηθάει και ακούονται καλύ-
τερα  τα κανόνια και οι όλμοι.    

- Πάντως απ’ ό,τι  συζητιέται
δεν  πρέπει  να  είναι και πολύ
μακριά  μας.  

- Πολλά απ’ όσα ακούγονται
είναι λόγια της «αρβύλας»!  

- Το ξέρω. Ο κόσμος «την τρίχα
την κάνει τριχιά» και εύκολα πα-
νικοβάλλεται. Αλλά … 

Το κράτος προκειμένου  να αν-
ταποκριθεί καλύτερα  στις  αυξη-
μένες πολεμικές ανάγκες σε
έμψυχο υλικό,  προέβη σε επι-
στράτευση .Ο πατέρας μου θα πή-
γαινε και πάλι στρατιώτης.
Έφεδρος αυτή τη φορά στο 87ο
τάγμα  της Εθνοφρουράς που
στρατοπέδευε στην Πρέβεζα.
Ήταν τότε ηλικίας 37 χρόνων.

Το σχολείο θα συνέχιζε να λει-
τουργεί κανονικά. Θα τον αντικα-
θιστούσε  μια  δασκάλα, μακρινή
του ανεψιά από τη Φλωριάδα της
Αιτωλοακαρνανίας.   

Στο σπίτι, όταν έφθασε το χαρτί
της επιστράτευσης του πατέρα
μου, όπως ήταν φυσικό επικρά-
τησε  μεγάλη ανησυχία. Η στενο-
χώρια  ήταν  εμφανής στα
πρόσωπα όλων των μεγάλων της
οικογενείας μας.  Και δεν είχαν
άδικο. Όταν κάποιος πάει στον
πόλεμο, πάντοτε υπάρχει η πιθα-
νότητα να του συμβεί κάτι. Από το
μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο
κακό. Πολλοί πήγαν στον πόλεμο
και  αρκετοί δεν ξαναείδαν το
σπίτι τους. Εγώ έβλεπα ότι κάτι
συμβαίνει, αλλά δεν  μπορούσα
να αντιληφθώ  τη σοβαρότητα της
κατάστασης. Εκείνο  όμως που με
έβαλε σε σκέψεις, ήταν όταν
άκουσα ότι  με την αδερφή μου
θα πηγαίναμε  στο Δημοτικό σχο-
λείο του Κομποτίου. Η αλλαγή
σχολείου με φόβιζε. Εκεί  θα
ήμουν ξένος, δεν θα είχα φίλους. 

Ο πατέρας μου έπρεπε να πα-
ρουσιαστεί  στο τάγμα του την
επόμένη ημέρα της  25ης Μαρ-
τίου. Η εκδήλωση για την επέτειο
της Εθνικής Παλιγγενεσίας  πραγ-
ματοποιήθηκε και μάλιστα με τον
καλύτερο δυνατόν γιορταστικό
τρόπο. 

Η γιορτή έγινε στην κορυφή
του λόφου των Αγίων Αποστόλων,
στα «Κλαριά», όπως λέγαμε που
βρισκόταν  λίγο πιο πάνω από το
σχολείο. Η ονομασία  οφειλόταν
στα  υπεραιωνόβια  δέντρα τα
οποία υπήρχαν εκεί και ο χώρος
ήταν κατάλληλα διαμορφωμένος
για παρόμοιες  γιορταστικές εκδη-
λώσεις  Εξάλλου, εκεί γινόταν στο
τέλος κάθε  σχολικής χρονιάς  η
σχετική γιορτή. 

Η θέα από τον λόφο ήταν πανο-
ραμική. Στο βάθος διαγράφονταν
τα βουνά του Σουλίου και η «Κοι-
μωμένη» του Ζαλόγγου. Πρόκειται
για το τελείωμα της κορυφής των
σουλιώτικων βουνών, το οποίο
από μακριά προσομοιάζει με τη
φιγούρα ξαπλωμένης γυναίκας
που έχει το κεφάλι της με τα ξέ-
πλεκα μαλλιά  προς την πλευρά
του κάμπου της Πρέβεζας. Με τα
μάτια  κλειστά στραμμένα προς
τον ουρανό, τη μύτη και το στόμα
της που διαγράφονται καθαρά και
τα  χέρια της σταυρωμένα πάνω
στην  κοιλιά (εικόνα 1).

Όλοι οι κάτοικοι του  χωριού
παρευρέθηκαν  στην εκδήλωση.
Οι μαθητές των μεγαλύτερων τά-
ξεων  παρουσίασαν  διάφορα  θε-
ατρικά «σκετς», τα οποία
αναφέρονταν  στα γεγονότα της
Επανάστασης του 1821 και  στα
ηρωικά κατορθώματα των πρωτα-
γωνιστών της. Οι Χωσιανίτες συμ-
μετείχαν ενεργά στη γιορταστική
εκδήλωση χειροκροτώντας  τα
παιδιά τους. Στα πρόσωπά τους
έβλεπαν τη συνέχεια της δικής
τους γενιάς. 

Ο πατέρας μου με την ιδιότητα
του δασκάλου εκφώνησε  τον πα-
νηγυρικό  λόγο της ημέρας και
αναφέρθηκε πρωτίστως  στην
Επανάσταση του 1821. Η ανα-
φορά του στην   υπάρχουσα κατά-
σταση  ήταν περιορισμένη και
αρκετά προσεκτική. Κάποιοι από
του Χωσιανίτες, «συμπαθούσαν»
τους «αντάρτες» και δεν επιτρεπό-
ταν την ημέρα εκείνη να δημιουρ-
γηθούν προβλήματα. 

Ακολούθως μίλησε ο παπάς
του χωριού, ο οποίος αφού  ανα-
φέρθηκε  στα γρήγορα στην
Εθνική επέτειο και στην ημέρα
του  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
που συνεορτάζονται, εξήρε με τα
καλύτερα λόγια το έργο του δα-
σκάλου του χωριού, του οποίου
τις υπηρεσίες από την άλλη μέρα
θα στερούνταν. Του ευχήθηκε
«ταχείαν επιστροφήν στο σχολείο
του».      

Τελευταίος μίλησε ο πρόεδρος
της κοινότητας, η ομιλία του

οποίου  δεν απείχε και πολύ  από
εκείνη του παπά. Ακολούθως
«πήραν τον  λόγο» τα   μουσικά
όργανα. Οι τρεις  συγχωριανοί ορ-
γανοπαίκτες  θα ήταν οι επόμενοι
πρωταγωνιστές της   γιορταστικής
εκδήλωσης. 

Το γλέντι που ακολούθησε ήταν
πράγματι «τρικούβερτο» και κρά-
τησε μέχρις αργά το βράδυ. Οι γυ-
ναίκες του χωριού είχαν
ετοιμάσει πολλά και εκλεκτά  φα-
γώσιμα.  Τα πιάτα γεμάτα  με
κάθε είδους μεζέδες   δεν είχαν
τελειωμό, ενώ οι  νταμιτζάνες  με
το κρασί  άδειαζαν όσο να πεις
«κύμινο». 

Τον χορό κατά τα ειωθότα,  ξε-
κίνησε ο παπάς.  Ακολούθησε ο
δάσκαλος, ο πρόεδρος και  συνέ-
χισαν όλοι οι χωριανοί, άντρες
και γυναίκες. Οι Χωσιανίτες θεω-
ρούνται από τους καλύτερους χο-
ρευτές της περιοχής του Κάτω
Ραδοβυζίου. Αν διεξάγονταν χο-
ρευτικοί αγώνες, σίγουρα θα ήταν
οι πρώτοι νικητές. Θα  κέρδιζαν
τον «κότινο» της νίκης. 

Το πρωί της 26ης Μαρτίου  όλη
η οικογένεια  ξεπροβόδησε  τον
πατέρα μου μέχρι  το εικονοστάσι
της Αγίας Παρασκευής που βρί-
σκεται στην είσοδο του χωριού.
Του ευχηθήκαμε «καλή επι-
στροφή»  και πήρε τον κατηφο-
ρικό δρόμο  που μέσω Μεγάρχης
θα έφθανε στην Άρτα και απ’ εκεί
στην Πρέβεζα  όπου βρισκόταν το
τάγμα του. 

Επέστρεψε  «σώος και αβλα-
βής» μετά από πέντε μήνες  και
ανέλαβε και πάλι τα διδασκαλικά
του καθήκοντα στο σχολείο του
χωριού. 

Στη διάρκεια της στράτευσής
του, όπως μου έλεγε αργότερα,
συμμετείχε σε μάχες εναντίον των
«ανταρτών». Όταν ανέφερε πολε-
μικά περιστατικά έδειχνε να αφαι-
ρείται. Αναμφίβολα ξαναζούσε τις
στιγμές εκείνες. Τις στιγμές που
έζησε, αλλά  και ενδεχομένως  να
μην ήταν σε θέση να  ξαναθυμά-
ται. Ο πόλεμος  είναι πόλεμος και
οι σφαίρες δεν κάνουν διάκριση.
Έλεγε: 

- Ήταν δύσκολες στιγμές. Απέ-
ναντί σου δεν είχες  τον Γερμανό
ή τον Ιταλό που  επιβουλεύονταν
την ανεξαρτησία της πατρίδας
σου, αλλά  τον πατριώτη σου, εν-
δεχομένως και κάποιον συγχω-
ριανό σου. Κάποιον παιδικό σου
φίλο. Πολέμησα και στον ιταλοελ-
ληνικό πόλεμο, αλλά  εκεί τα
πράγματα ήταν εντελώς διαφορε-
τικά. Εύχομαι να  μην θελήσει ο
Θεός να ξαναζήσω τέτοιες  στιγ-
μές. Δεν ξανάζησε.
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Παιδικές αναμνήσεις

25η Μαρτίου 1948 

Εικόνα.1  Τα βουνά του Σου-
λίου. Η «Κοιμωμένη» του Ζαλόγ-
γου.
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Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης είναι
πολιτιστικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
ιδρύθηκε το 1968. 

Η προσφορά του στα Γράμματα, τις Τέχνες, τον Πολιτι-

σμό και την Παράδοση της περιοχής έχει βραβευθεί πολ-
λές φορές: από την Προεδρία της Δημοκρατίας, την
Ακαδημία Αθηνών, τη Νομαρχία Κοζάνης, το Δήμο Κοζά-
νης και άλλους Φορείς.

Διαθέτει Βιβλιοθήκη, τμήμα Εκδόσεων -πάνω από 70 εκ-
δόσεις- τμήμα Διαλέξεων & Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
μόνιμη Έκθεση Γραμματοσήμων, Πινακοθήκη, ενώ διατη-
ρεί δύο χορευτικά συγκροτήματα -με 400 περίπου εκπαι-
δευόμενους χορευτές- το ένα με παιδιά-εφήβους και
επωνυμία «Διαμάντειο» και το άλλο με ενήλικες και επω-
νυμία «Μιχαήλ Μακρίδης», καθώς και Χορωδία παραδο-
σιακού τραγουδιού.

Το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μου-
σείο είναι δημιούργημα του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τε-
χνών. Στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο (οδός Ίωνος
Δραγούμη), του οποίου η αρχιτεκτονική, είναι η παραδο-
σιακή Μακεδονική. Θεμελιώθηκε το 1980 και εγκαινιά-
σθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1987, δηλαδή, σε διάστημα επτά
ετών κατασκευάσθηκε το κτήριο, τοποθετήθηκε ο εξοπλι-
σμός και εφαρμόσθηκε η Μουσειολογική μελέτη. Έξι χρό-
νια αργότερα προστέθηκε και δεύτερο κτήριο –επί της
οδού Παύλου Χαρίση- με τα ίδια αρχιτεκτονικά χαρακτη-
ριστικά. Εκεί, στη νέα πτέρυγα, στεγάζονται η πινακοθήκη
και οι συλλογές: σκίτσων από αρχοντικά κτήρια της Κοζά-
νης, φωτογραφιών από αρχοντικά και πέτρινα γεφύρια του
Νομού, σχεδίων από σινιά (αβαθή ταψιά), καθώς και συλ-
λογές γραμματοσήμων και παλαιών ραδιοφώνων.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Από το 1987, στο υπόγειο του Μουσείου, εμβαδού 350
τ.μ. με την έκθεση φυσικής ιστορίας αναπαριστάνεται η
Φύση σε μικρογραφία και προβάλλεται η εξέλιξη της ζωής
επάνω στη Γη. Τα εκθέματα καλύπτουν τη χρονική πε-
ρίοδο από τα 200 και πλέον εκατομ. χρόνια π.Χ. μέχρι και
τη νεότερη εποχή. Είναι ένας τρόπος γνωριμίας με τον
κόσμο της Φύσης. Η συγκεκριμένη έκθεση αποσκοπεί
στην επιμόρφωση του επισκέπτη, ενώ καλλιεργεί και την
οικολογική του συνείδηση, αφού ορισμένα είδη απειλούν-

ται από εξαφάνιση ή έχουν, ήδη, εξαφανισθεί. Η περιή-
γηση στα εκθέματα δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες,
που δεν έχουν άμεσα βιώματα με τη Φύση, να έρθουν σε
επαφή μαζί της.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Στον 1ο ημιώροφο του Μουσείου στεγάζεται η αρχαι-
ολογική συλλογή. Δημιουργήθηκε το 1969 για να περισω-
θούν διάσπαρτα αντικείμενα σε κάθε γωνιά του Νομού. Η
έκθεση οργανώθηκε και λειτουργεί από το 1987. Περιλαμ-
βάνει αντικείμενα από την πρώιμη Νεολιθική εποχή
(7.000 π.Χ.) μέχρι και τη Βυζαντινή (1453 μ.Χ.). Έτσι, ενι-
σχύεται η αρχαιολογική συνείδηση του επισκέπτη, καθώς,
μέσα από την έκθεση, αποκαλύπτεται η διαχρονική πορεία
του πολιτισμού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας
και, ταυτόχρονα, διασώζονται, προστατεύονται και προ-
βάλλονται αρχαιότητες της περιοχής.

Στο 2ο ημιώροφο στεγάζεται το Ιστορικό τμήμα. Η έκ-
θεση είναι οργανωμένη χρονολογικά και περιλαμβάνει
κατά ενότητες εκθέματα από την περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας και μετά την απελευθέρωση απ’ αυτήν, μέχρι και τα

νεότερα χρόνια. Το τμήμα αυτό αποτελεί χώρο εκπαίδευ-
σης και γνωριμίας με την ιστορική πορεία της περιοχής.

Το 1969 ξεκινά η συγκρότηση της λαογραφικής έκθε-
σης, που καλύπτει τον 3ο έως και τον 6ο ημιώροφο και
είναι στη διάθεση των επισκεπτών από το 1987. Είναι μια
από τις σημαντικότερες εκθέσεις του Μουσείου γιατί δίνει
μια συνολική και συνδετική παρουσίαση των όψεων του
παραδοσιακού πολιτισμού κατά θέματα και ενότητες. Σκο-
πός της Λαογραφικής έκθεσης είναι η παρουσίαση των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων που έχουν χαθεί λόγω
της βιομηχανοποίησης, καθώς και η προβολή των ηθών
και εθίμων μέσα από τις παραδόσεις της περιοχής, τις
γιορτινές ή καθημερινές ενδυμασίες, καθώς και είδη λαϊ-
κών οργάνων.

Στον τελευταίο ημιώροφο (6ος) δίνεται μια ολοκληρω-
μένη εικόνα της ζωής στο σπίτι από την εποχή της Τουρ-
κοκρατίας και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Ο
επισκέπτης γνωρίζει τον πλούτο και την οικονομική ευη-
μερία των Κοζανιτών, αποτέλεσμα των εμπορικών τους συ-
ναλλαγών με την Κεντρική Ευρώπη, που οδήγησε στην
ανέγερση αρχοντικών κατοικιών.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Η Πινακοθήκη άρχισε να λειτουργεί το 1997. Στεγάζεται
στο ισόγειο της νέας πτέρυγας και περιλαμβάνει έργα εμ-
πνευσμένα από θέματα της Μυθολογίας και της Ιστορίας
των νεότερων χρόνων, παρουσιάζοντας την τεχνοτροπία
ζωγράφων νεότερων εποχών και απεικονίζει τη διαχρο-
νική πορεία του τόπου. Στο τμήμα με τις αγιογραφίες πα-
ρουσιάζεται η Βυζαντινή παράδοση όπως αποτυπώνεται
από τους αγιογράφους.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στο τμήμα με τα αρχιτεκτονικά σκίτσα και τις φωτογρα-
φίες αρχοντικών και γεφυριών προβάλλεται η τοπική αρ-
χιτεκτονική της Δυτικής Μακεδονίας.

Η μόνιμη έκθεση γραμματοσήμων φιλοξενείται στη νέα
πτέρυγα του Μουσείου. Το γραμματόσημο δεν είναι μόνο
συνοδός αλληλογραφίας ή αντικείμενο συλλογών: είναι
ένας «πρεσβευτής» του πολιτισμού της πατρίδας του, που
μιλά με ό,τι σημαντικό «σημάδεψε» το χθες, «βιώνει» το
σήμερα και «θεμελιώνει» το αύριο. Με την έκθεση αυτή
επιδιώκεται η διάδοση του Φιλοτελισμού, η γνωριμία των
επισκεπτών, κυρίως των μαθητών, με τα ελληνικά γραμμα-
τόσημα και την ιστορία τους, καθώς και η ανάπτυξη των
σχέσεων μεταξύ των Φιλοτελιστών.

Στον τελευταίο όροφο της νέας πτέρυγας στεγάζεται η
Βιβλιοθήκη –με περισσότερους από 4.000 τόμους- και η
έκθεση ραδιοφώνων που άρχισε να λειτουργεί το 1997. Η
έκθεση ραδιοφώνων αποσκοπεί στην παρουσίαση του ρα-
διοφώνου ως μέσου επικοινωνίας και απεικονίζει την εξέ-
λιξή του, τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς και την
συμβολή του ως μέσου ψυχαγωγίας. Παράλληλα, επιδιώ-
κει να καταδείξει την τεχνολογία της εκάστοτε εποχής και
την εξέλιξή της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Το Μουσείο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας:
Τις καθημερινές από τις 9:00’ το πρωί μέχρι τις 2 το με-

σημέρι και από τις 5:30’ το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ.
Τα Σαββατοκύριακα από τις 9:00’ το πρωί μέχρι τις 2 το
μεσημέρι

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ



(Από τον Α. Φελέκη) 

1. Χάσμα απόψεων και ιδεών στους κόλπους του
Συλλόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών. Δυο βασικές τά-
σεις διαμορφώνονται αργά και σταθερά. Η Συντηρητική
και η ριζοσπαστική. Και στην αντιμετώπιση του Οικονομι-
κού και στο Θεσμικό. Αιματηρή οικονομία προτείνει η
πρώτη τάση ενώ η δεύτερη προτείνει την άμεση απομά-
κρυνση του φορέα από το φάσμα της αδρανοποίησης –
Ταμπουράς, Αθλητική Ένωση Φωτεινού και Συνεταιρισμός
Φωτεινού – με τις κατάλληλες κινήσεις, οικονομικές και
θεσμικές.

2. Φωτιά άναψε στη Συνέλευση της 29 Μαίου – ευ-
τυχώς δεν ήταν Τρίτη – το 500ρικο που το Δ/Σ έδωσε για
να μαζευτούν τα εκθέματα του Μουσείου Φωτεινού πριν

2 χρόνια. Προβλημάτισε πολύ το γεγονός ότι δεν φαίνεται
στον ορίζοντα ο προσωπικός εθελοντισμός αφού τα χρή-
ματα δόθηκαν όχι σε όποιον όποιον αλλά στον πρόεδρο
του συλλόγου Αλέξανδρο Φελέκη.

3. Εγκρίθηκαν από το Δ/Σ της 16ης Ιουνίου χρή-
ματα για να κοπούν τα χόρτα στο Μουσείο, για δικηγόρο,
για το άνοιγμα του μονοπατιού Ελεούσας και το αλώνισμα
της 10ης Ιουλίου στο ίδιο μέρος, υλοποιώντας απόφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης της 29ης  Μαίου.

4. Θα χορέψουμε το 15αύγουστο είπε στο Δ/Σ το
μέλος της Επιτροπής Χορευτικού Φωτεινού Θεοδώρα Πα-
νέτα με το μικρό χορευτικό και ίσως και με το μεγάλο.

5. Ναι είπε το Δ/Σ στην όλο οργή  πρόταση της
Γραμματέα Θεοδώρας  Πανέτα στη χρηματοδότηση από τον
Σύλλογο του καθαρισμού του νεκροταφείου Φωτεινού.
Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια η συνεργασία με τα όρ-
γανα του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Γνωστή είναι η θέση
του ως άνω φορέα – και δια στόματος του  Δημάρχου του
κ. Στάθη Γιαννούλη -  να καθαρίζονται τα χόρτα του νε-
κροταφείου από τον καθένα ξεχωριστά ενδιαφερόμενο,
για να αποφεύγονται ζημιές ή αυτές να αναλαμβάνονται
πλέον από τον ίδιο και όχι  από το Δήμο.

6. Στόχος της Συνέλευσης των Φωτεινιωτών Άρτας
στις 13 Αυγούστου στις 8.30 στη Βακούφικη πλατεία, είναι
το Φωτεινό και τα προβλήματά του. Είναι το γράμμα και
το πνκαεύμα του Καλλικρατικού νόμου άρθρο 85. Καλούν-
ται από το νόμο όλοι οι φορείς του Φωτεινού να συνεργα-

στούν ενωμένοι προτείνοντας και για τον φορέα τους αλλά
και γενικότερα. Και κάθε Φωτεινιώτης να κάνει το ίδιο. Το
Φωτεινό και μόνο το Φωτεινό είναι το θέμα της Συνέλευ-
σης.

7. Για να ξεπεραστεί η κρίση –κι όχι να διαχειριστεί
-  στους Απανταχού Φωτεινιώτες Άρτας πρέπει οπωσδή-
ποτε να ληφθούν σε βάθος 10ετίας πολλά μέτρα, συνήθως
επώδυνα όπως: Οικονομικά: ηλεκτρονικό ταμείο, συν-
δρομή 100 €, Δανεισμός, εκδηλώσεις. Θεσμικά: Επιτρο-
πές – ξεκίνησαν- επίτιμα μέλη, Βραβείο Δ/Σ, 3 Γενικές
Συνελεύσεις= Χριστούγεννα, Πάσχα, 15αύγουστο, Εξωραϊ-
σμός και  πλήρης εθελοντισμός.

8. Καλωσορίζουμε, Παρασκευή 17/6/2016, 10.00,
στη μεγάλη Φωτεινιώτικη οικογένεια το γιο του Νικόλαου
Φελέκη και της Κωνσταντινίδη Αγάπης από τις Σέρρες. Η
γέννηση έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο «Παπα-
γεωργίου». Να τους ζήσει και πάντα να πληθαίνει η φω-
τεινιώτικη οικογένεια.   

9. Δειλά αλλά ξεκίνησαν κινήσεις για την Ανάσταση
της θρυλικής Αθλητικής Ενωσης Φωτεινού. Ενδιαφέρον
φαίνεται να υπάρχει και για το τμήμα του μπάσκετ, εκτός
του ποδοσφαίρου.

10. Ξεκίνησε να ετοιμάζεται η Ιστοσελίδα του Συλλό-
γου. Βοηθός ο Ιωάννης Τριαντάφυλλος του Ευαγγέλου.
Μια ηλεκτρονική ενημέρωση και ένα αρχείο μόνιμα ανοι-
χτό στους Απανταχού Φωτεινιώτες πιθανός τα Χριστού-
γεννα να είναι διαθέσιμο.    
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Τηλεφωνικά ενημέρωσε την εφημερίδα ο Δήμαρ-
χος Ν. Σκουφά κ. Ευστέθιος Γιαννούλης. Στην ερώτησή
μας αν υπάρχει κάποια εξέλιξη μας είπε ότι ακόμα δεν
υπάρχει τίποτα σίγουρο. Τέλος Ιουνίου στου Συμβούλιο
θα είναι θέμα και θα καθοριστούν οι δράσεις. Σε 2
μήνες περιμένει να βγουν προγράμματα, όπως λίντερ
κά.

Μας ενημέρωσε επίσης ότι το έχει το θέμα προσω-
πικά ο ίδιος και δεν χρειάζεται να απευθυνόμαστε σε
κανέναν άλλον στο Δήμο.

Ήδη κοντεύει να κλείσει χρόνο η μελέτη – ήταν
έτοιμη το Σεπτέμβριο του 2015 – και η αγωνία όλων με-
γαλώνει, αφού μεσολάβησε και η 10 ετία από την ανά-
ληψη του έργου από το Λίντερ.

Ευστάθιος Γιαννούλης

Σε 2 μήνες
προγράμματα

Παραπολιτιστικά

Τον  Δεκέμβριο του 2015 ολοκλη-
ρώθηκε η σύνταξη  του  βιβλίου  μου
με τον  τίτλο «ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΡΤΑΣ
ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ».
Στο βιβλίο αυτό γίνεται αναφορά στα
γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο
χωριό μας το  Φωτεινό  ή Χώσιανα,
όπως λέγονταν τότε, μέσα  στη
μαύρη    κατοχική περίοδο 1940-
1944. Το βιβλίο αποτελείται από 32
κεφάλαια με πλούσιο φωτογραφικό
υλικό. Μέσα σ΄ αυτά περιγράφονται
ιστορικά  γεγονότα  της  εποχής
αλλά και πλήθος  άλλων στοιχείων
από  την οικονομική  και κοινωνική
ζωή του χωριού. Η οικονομική και
κοινωνική ζωή ήταν και αυτή  συνυ-
φασμένη με την  άθλια κατάσταση
της εποχής. Η κατοχή  δεν άφησε
περιθώρια  ανάπτυξης και εκσυγχρο-
νισμού της οικονομίας και της κοινω-
νίας  ενώ αντιθέτως επέφερε τον
όλεθρο, την καταστροφή και την οπι-
σθοδρόμηση. Η πείνα, η φτώχεια, οι
στερήσεις, ο φόβος και η ανασφά-
λεια  ήταν από  τα στοιχεία  που την

χαρακτήριζαν. Οι Φωτεινιώτες
βίωσαν μία  από  τις χειρότερες πε-
ριόδους στην ιστορία. Στο  βιβλίο
εκτός των άλλων γίνεται  αναφορά
και σε  λαογραφικά στοιχεία,  όπως

ήθη, έθιμα,  κοινωνικές εκδηλώσεις,
γιορτές, γάμοι, πανηγύρια κλπ και
όλα αυτά  εν μέσω κατοχής. Μετά
από επισταμένη έρευνα και μελέτη
συνέλεξα  πλήθος στοιχείων, τα
οποία  προέρχονται από  αυθεντικές
μαρτυρίες συγχωριανών οι οποίοι
βίωσαν  τα γεγονότα από κοντά. Όλα
τα στοιχεία  αξιοποιήθηκαν με τον
καλύτερο τρόπο και αποτέλεσαν το
υλικό της συγγραφής του έργου.
Εκτός όμως αυτών στις σελίδες του
βιβλίου γίνεται αναφορά  σε γενικό-
τερα  ιστορικά στοιχεία της κατοχής
που αφορούσαν  ολόκληρη την επι-
κράτεια και επηρέασαν σημαντικά
την τοπική μας κοινωνία. Γίνονται
επίσης  σχόλια, αναλύσεις και συνά-
γονται  συμπεράσματα επί των πραγ-
ματικών γεγονότων της περιοχής

μας. Πέραν  από τα ιστορικά γεγο-
νότα  τα οποία τα στηρίζω και τα τεκ-
μηριώνω με βάση τις μαρτυρίες
αλλά και γραπτών  κειμένων  ανθρώ-
πων που τα βίωσαν, θυμάμαι  κι εγώ
πολλά πράγματα  τα οποία δεν άλλα-
ξαν  αμέσως μετά το τέλος της κατο-
χής. Αυτά είναι τα εξής: Είναι η όψη
του χωριού μας  των σπιτιών, οι κα-
λύβες που κατοικούσαν αρκετές οι-
κογένειες, η εκκλησία, το μαγαζί το
βακούφικο, το δημοτικό σχολείο,  η
ένδυση, η  υπόδηση, τα ρόγγια του
Φραξιά, τα  ήθη και έθιμα,  οι γιορ-
τές,  οι γάμοι  κλπ. Στη σύνταξη  του
βιβλίου  χρησιμοποίησα συχνά την
τοπική γλώσσα έτσι όπως  εκφράζον-
ταν τότε. Με αίσθημα ευθύνης προς
τους αναγνώστες  και την ιστορία
ολοκλήρωσα  αυτό το βιβλίο  το
οποίο  επαφίεται  στην κρίση του
κάθε  αναγνώστη και   επιδέχεται  αυ-
στηρής κριτικής διότι σήμερα βρί-
σκεται ενώπιων  αρκετών επιζώντων
αυτόπτων  μαρτύρων της εποχής.
Τυχόν λάθη ή παραλήψεις που ενδε-
χομένως  διαπιστωθούν θα ληφθούν
σοβαρά  υπόψιν για νέα  μελλοντική
έκδοση. Στις 14 Αυγούστου 2016 θα
γίνει η πρώτη παρουσίαση στο χωριό
μας το Φωτεινό στο κτήριο του λαο-
γραφικού μουσείου.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ  ΦΑΝΗ ΜΑΛΛΙΟ


