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Εκλογικά αποτελέσματα 2019

Σ
υγκεκριμένα, Δήμαρχος

εξελέγη η Ροζίνα Βαβέ-

τση, ο συνδυασμός της

οποία είχε βγει νικητής την πρώ-

τη Κυριακή των εκλογών με πο-

σοστό 44,39% και δεύτερο τον

Παπασιώζο Κωνσταντίνο με

31,31%. Τα αποτελέσματα στον

δεύτερο γύρο των εκλογών δια-

μορφώθηκαν ως εξής: 

- 53,90% για την κα Βαβέτση

και

- 46,10% για τον κο Παπασιώζο

Αξίζει να σχολιαστεί ότι η συν-

δυασμός του κου Παπασιώζου

κατάφερε μεγαλύτερη συσπεί-

ρωση ψηφοφόρων, καθώς αύ-

ξησε το ποσοστό ψήφων κατά

περίπου 15 μονάδες σε σχέση

με την πρώτη Κυριακή, ενώ η

παράταξη της κας Βαβέτση αύ-

ξησε το αντίστοιχο ποσοστό

κατά περίπου 9,5 μονάδες.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί,

ότι η κα Βαβέτση, η οποία θα

αναλάβει καθήκοντα δημάρχου

από την 1η Σεπτεμβρίου 2019,

θα κληθεί να ασκήσει το έργο

της διοίκησης του δήμου με 12

δημοτικούς συμβούλους σε σύ-

νολο 27, χωρίς να έχει δηλαδή

την πλειοψηφία.

Αυτό συμβαίνει, διότι ο νέος

νόμος (4555/2018) για την Το-

πική Αυτοδιοίκηση, ορίζει τη

διαδικασία της «απλής αναλο-

γικής» για την εκλογή συμβού-

λων. Ως αποτέλεσμα, όσες δη-

μοτικές παρατάξεις δεν συγ-

κέντρωσαν από την πρώτη Κυ-

ριακή ποσοστό άνω του 50%

(η πλειοψηφία δηλαδή των δή-

μων και περιφερειών της χώ-

ρας), δεν θα μπορούν να συγ-

κεντρώσουν την πλειοψηφία

στο δημοτικό συμβούλιο.

Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι όλες οι

παρατάξεις που μετέχουν στο

νέο Δημοτικό Συμβούλιο, θα

επιδείξουν την απαραίτητη ομό-

νοια και συνεργατική διάθεση,

ώστε να μπορεί ο Δήμος να επι-

τελέσει το δύσκολο έργο του.

Στα τοπικά εκλογικά του 

Μετά και την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου των εκλογών της 26ης Μαΐου

2019, διαμορφώθηκαν οριστικά τα αποτελέσματα της βούλησης των κατοίκων

του δήμου Νικολάου Σκουφά και του χωριού μας.

συνέχεια στη σελίδα 2

foteiniotes.gr 

Η ιστοσελίδα μας

Συνδρομή 10€ τον χρόνο
IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού (Eurobank Ergasias): GR1302600550000610200845046 

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (Eurobank Ergasias): 0026.0055.61.0200845046

Φελέκης Θεόδωρος
τηλ.:  6945598597

Δύο αιμοδοσίες του 2019

1. Κυριακή 10 Φεβρουαρίου

2. Κυριακή 11 Αυγούστου

Επέτειος 
3ης Μαρτίου

Το Φωτεινό τίμησε
και φέτος τους πεσόν-
τες, που θυσιάστηκαν
για την ελευθερία.

Με πολύ κόσμο και ακό-

μη περισσότερη συγκίνηση

ολοκληρώθηκε και φέτος,

με κάθε μεγαλοπρέπεια και

τιμή προς τα πρόσωπα, το

μνημόσυνο των 5 εκτελε-

σθέντων της 3ης Μαρτίου. 

Την ημέρα εκείνη σχεδόν

κανένας Φωτεινιώτης δεν

έμεινε στο σπίτι του και 

παρευρέθηκε στη Θεία Λει-

τουργία στον Ι.Ν. Κοιμήσε-

ως της Θεοτόκου. Στη συνέ-

χεια, η πομπή προχώρησε...

συνέχεια στη σελίδα 2
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χωριού μας, νέος Πρόεδρος

εξελέγη ο Χρήστος Κασσελού-

ρης, ο οποίος κατάφερε να λά-

βει την πλειοψηφία των ψήφων

των συγχωριανών μας. Υπεν-

θυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι

ήταν τρεις: ο Χάρης Μαλτέζος,

ο Νίκος Πανέτας και ο Χρήστος

Κασσελούρης. Ευχόμαστε καλή

δύναμη στον νέο Πρόεδρο του

Φωτεινού, καθώς τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει το χω-

ριό μας είναι αρκετά.

Στη συνέχεια, με μεγάλη μας

χαρά, θέλουμε να αναφέρουμε

ότι υποψηφιότητα έθεσε για

δημοτική σύμβουλος και εξε-

λέγη η συγχωριανή μας Αικα-

τερίνη (Ρένα) Κασσελούρη. Η

κα Κασσελούρη κατέβηκε με

τον συνδυασμό του Κωνσταν-

τίνου Παπασιώζου, «Μαζί Μπο-

ρούμε», και συγκέντρωσε 282

ψήφους (δεύτερη στη Δημο-

τική Ενότητα Πέτα), λαμβάνον-

τας θέση δημοτικής συμβούλου

στον δήμο Νικολάου Σκουφά.

Η κα Κασσελούρη δήλωσε σχε-

τικά: «Φίλοι και φίλες, αποτελεί

ιδιαίτερη τιμή για μένα η εμπι-

στοσύνη που δείξατε στο πρό-

σωπό μου με τη στήριξή σας.

Το εκτιμώ και σας ευχαριστώ

θερμά. Θα κάνω ό,τι μπορώ για

να φανώ αντάξια των προσδο-

κιών σας. Ο αγώνας συνεχίζεται

κι ελπίζω να έχουμε τη στήριξή

σας γιατί "μαζί μπορούμε"». 

Τη συγχαίρουμε και της ευ-

χόμαστε καλή δύναμη για τη

συνέχεια. 

Προχωρώντας, θεωρούμε

απαραίτητο να αναφερθούμε

στην υποψηφιότητα της Ανα-

στασίας Κασσελούρη με τον

συνδυασμό της κας Βαβέτση.

Η Αναστασία συγκέντρωσε 198

ψήφους (94 από το χωριό και

104 εκτός Φωτεινού), δεν κα-

τάφερε όμως να εκλεγεί σε θέση

δημοτικού συμβούλου. l

Μετά την εκλογή της

νέας δημάρχου του Δή-

μου Ν. Σκουφά, Ροζίνας

Βαβέτση, με τον συνδυα-

σμό «Ενωτική Πορεία»,

θέλω να εκφράσω και

δημόσια ένα μεγάλο ευ-

χαριστώ στη Δήμαρχο

που με τίμησε με την

πρόταση της να είμαι

υποψήφια δημοτική

σύμβουλος στη Δ.Ε. Κομ-

ποτίου, εκπροσωπώντας

το χωριό μας. Ενα τερά-

στιο όμως ευχαριστώ

από καρδιάς σε όλους

τους συγχωριανούς μου,

που με ψήφισαν ή όχι,

γιατί άνοιξαν την πόρτα

του σπιτιού τους και γνω-

ριστήκαμε καλύτερα.

Επίσης ευχαριστώ όλους

εκείνους που δε με γνώ-

ριζαν αλλά με υποστήρι-

ξαν σε αυτόν τον μικρό

χρονικά αγώνα (η πρότα-

ση για τη συμμετοχή μου

σε αυτές τις εκλογές έγι-

νε την τελευταία μέρα).

Ηταν μια τεράστια εμπει-

ρία με τα θετικά και τα

αρνητικά της. Αγαπώ το

χωριό μου και αγάπησα

περισσότερο τους αν-

θρώπους του μέσα από

αυτήν τη διαδικασία. Θα

είμαι εδώ όποτε και αν

χρειαστεί να προσφέρω

όπου, όσο και αν μπορώ.

Με εκτίμηση και αγάπη

απέναντι σε όλους.

Αναστασία Κασσελούρη

Η νέα Δήμαρχος, 

Ροζίνα Βαβέτση.

O νέος Πρόεδρος, 

Χρήστος Κασσελούρης.

Η δημοτική σύμβουλος («Μαζί

Μπορούμε»), Ρένα Κασσελούρη.

Φωτεινό-Πολιτιστικά

Υπεύθυνος κατά τον νόμο
Λάμης Βασίλειος

Διοικητικό Συμβούλιο

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου 

των Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας

Πρόεδρος
Βασίλειος Λάμης 

| τηλ.: 6985914838

Ταμίας
Λάμπρος Κασσελούρης

| τηλ.: 6976392261

Αντιπρόεδρος
Λάμπρος Πανέτας
| τηλ.: 6980105396

Γραμματέας
Χρήστος Φελέκης 
| τηλ.: 6977470073

Μέλος
Ιωάννης Τριαντάφυλλος

| τηλ.: 6982409826

προς το ύψωμα των Αγίων

Αποστόλων, όπου βρίσκεται

το μνημείο των 5 εκτελε-

σθέντων και συμμετείχε στο

Τρισάγιο που έκανε ο Μη-

τροπολίτης του νομού Άρ-

τας μαζί με τους άλλους

κληρικούς. Όπως κάθε χρό-

νο, έτσι και φέτος έγινε η

καθιερωμένη κατάθεση κα-

τάθεση στεφάνων από τους

επισήμους.

Ιδιαίτερο ρίγος νιώσαμε

στην κατάθεση στεφάνου

από τον πρόεδρο της αντι-

στασιακής οργάνωσης,

όταν φώναξε με όση ψυχική

δύναμη είχε, τη λέξη «Αάνα-

τοι» και σκόρπισε δάκρυα

συγκίνησης στο πλήθος. l

συνέχεια από σελίδα 1

συνέχεια από σελίδα 1
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Συγκέντρωση Φωτεινιωτών το Πάσχα

O
σύλλογος των απαντα-

χού Φωτεινιωτών διορ-

γάνωσε τη δεύτερη

μέρα του Πάσχα μια συγκέν-

τρωση για τους χωριανούς. Η

συγκέντρωση έγινε στο κα-

φενείο της πλατείας. Ο σύλ-

λογος προσέφερε σε όσους

παρευρέθηκαν φαγητό, παρέ-

χοντας ένα πλούσιο μενού

(κοντοσούβλι χοιρινό, κοτό-

πουλο σούβλας, πατάτες τη-

γανιτές, σαλάτα, φέτα, τζατζίκι

και ψωμί). Το καφενείο μάς

παραχώρησε ευγενώς τον

χώρο και οι ιδιοκτήτες δού-

λεψαν πολύ για την εκδήλωση:

ο Θόδωρος έψησε τα κρέατα,

η Σοφία έκοψε σαλάτες, προ-

ετοίμασαν τον χώρο που ήταν

άψογος και βέβαια και πολλές

άλλες δουλειές που απαιτούν-

ταν για την οργάνωση.

Η είσοδος ήταν για όλους ελεύ-

θερη και περιλάμβανε τη μου-

σική (όχι ζωντανή) και το φαγητό,

ενώ οι παρευρισκόμενοι πλή-

ρωσαν μόνο για τα ποτά τους.

Ο κόσμος δεν ήταν πάρα πολύς,

ωστόσο μαζεύτηκαν περίπου 35

άτομα όλων των ηλικιών και

υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για

τον σύλλογο και τη διοργάνωση

αυτού του μικρού γλεντιού.

Όλοι τους δήλωσαν ευχα-

ριστημένοι από την πολύ

καλή εξυπηρέτηση, το φα-

γητό που ήταν νόστιμο και

πλούσιο σε ποικιλία και γενικά

για το κλίμα που επικρατούσε.

Όλοι όσοι βρέθηκαν ενημε-

ρώθηκαν, συζήτησαν μαζί

μας και οι περισσότεροι μας

ενίσχυσαν με την ετήσια συν-

δρομή μέλους (10 ευρώ) ή

και επιπλέον ενίσχυση.

Αυτή η πρώτη εκδήλωση τέ-

τοιου τύπου είναι μία υπόσχεση

του νέου Δ.Σ., το οποίο θέλει

να ενισχύσει τον σύλλογο και

το έργο του. Για την ώρα είναι

δύο οι βασικοί τομείς δράσεις

του συλλόγου, όπως τις έχουμε

συζητήσει στις διάφορες συνε-

δριάσεις του συμβουλίου:

Πρώτον, θα συνεχίσουμε να

διοργανώνουμε εκδηλώσεις

όπως αυτή που περιέγραψα πα-

ραπάνω, οι οποίες φέρνουν

τους Φωτεινιώτες κοντά, γλεν-

τάμε μαζί, συζητάμε, ακούμε

τη φωνή των χωριανών και τα

αιτήματά τους και μαθαίνουμε

καλύτερα ο ένας τον άλλον.

Δεύτερον, είμαστε αποφασι-

σμένοι να προσπαθήσουμε να

επιτελέσουμε και εξωραϊστικά

έργα, τα οποία θα «μείνουν»

και θα ομορφύνουν το χωριό

μας, ενώ παράλληλα θα ανα-

δείξουν τη γραφικότητα, τα ήθη

και τα έθιμά μας. Τα συγκεκρι-

μένα έργα, θα τα «τρέξουμε»

κυρίως μέσα στις διακοπές του

καλοκαιριού, οπότε θα είμαστε

και σχεδόν όλα τα μέλη του

Δ.Σ. στο χωριό.

Καλούμε όλους τους Φωτει-

νιώτες να μας στηρίξουν με

όποιον τρόπο μπορούν. Ακόμα

και ένα «μπράβο», ένα «καλό

κουράγιο» ή ένα αίτημα, μία

πρόταση θα μας δώσουν δύ-

ναμη για να κάνουμε όσα πε-

ρισσότερα πράγματα μπορού-

με και θα χαροποιήσουν τους

Φωτεινιώτες. Ευχαριστώ για

την ανάγνωση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλης Λάμης 

Ο σύλλογος των Απανταχού Φωτεινιωτών οργάνωσε εκδήλωση για όλους τους χωριανούς, 

προσφέροντας φαγητό, στο βακούφικο καφενείο.

Όπως κάθε Πάσχα, έτσι και φέτος, το

Τμήμα Νέων του συλλόγου δεν παρέλει-

ψε να διοργανώσει ένα ξέφρενο πάρτι,

το οποίο διήρκεσε μέχρι το πρωί. Σε

αυτό παρευρέθηκαν ηλικιακά νέοι, αλλά

και... νέοι τω πνεύματι, αν και με λίγα πε-

ρισσότερα χρόνια... «στην πλάτη τους».   

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στον

χώρο του παλιού σχολείου, το οποίο έχει

παραχωρηθεί εδώ και αρκετά χρόνια

από τον δήμο στον Σύλλογο των Απαν-

ταχού Φωτεινιωτών. 

Πάρτι νέων
Τα χρόνια είναι μόνο ένας δείκτης νεότητας... 

Πέρα από την ηλικία, νέοι είναι και όσοι αισθάνονται!
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Θυμόμαστε λίγες από τις αγαπημένες μας δραστηριότητες, τις οποίες υποσχόμαστε να συνεχίσουμε και

να προσθέσουμε και νέες. Θέλουμε σε αυτήν την προσπάθεια τη στήριξη όλων των Φωτεινιωτών και μη!

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον γραφίστα Σωτήρη Ανδρίτσο, ο οποίος σχεδίασε και έστησε το τρέχον τεύχος της εφημερίδας.  

Αιμοδοσία
Ο σύλλογος έχει τη δική του τράπεζα αίματος, την οποία

ενισχύει τακτικά με δύο αιμοδοσίες κάθε χρόνο, η μία τον

Φεβρουάριο και η άλλη τον Αύγουστο.

Χορευτικό
Το χωριό μας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Φωτεινιωτών

έχει παράδοση στο χορευτικό. Παλαιότερα, όταν το χωριό είχε περισσό-

τερο κόσμο και διοργανώνονταν και τα Φωτεινιώτικα, δεκάδες Φωτεινιώ-

τες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χο-

ρούς με τις αντίστοιχες στολές. Μετά από ένα διάστημα δυσκολιών, ο

σύλλογος επιθυμεί να αναβιώσει το χορευτικό τμήμα του.

Θεατρική Παράσταση
Ο πολιτισμός ανήκει γενικά στα βασικά ενδιαφέροντα του συλλόγου

μας. Το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, με όσα μέσα και δυνατότη-

τες έχουμε, γίνεται ασταμάτητα τα τελευταία χρόνια και θέλουμε να συ-

νεχίσει, περνώντας από γενιά σε γενιά Φωτεινιωτών.

Παλαίμαχοι - Νέοι
Ο παραδοσιακός ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα

στους μεγαλύτερους και στους νεότερους Φωτεινιώτες

συνεχίζεται κανονικότατα κάθε χρόνο. Τιμούμε αυτήν τη

Φωτεινιώτικη παράδοση και την διοργανώνουμε με

πολλή χαρά. Ζωντανή αναμετάδοση και όλα τα απαραί-

τητα εξασφαλίζουν την πάντα ομαλή διεξαγωγή του.


