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Πολιτιστικά
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

1. Eurobank Ergasias
IBAN: GR1302600550000610200845046

Αρ. Λογαριασμού: 0026.0055.61.0200845046
(Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας)

2. Φωτεινό/Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Κατόπιν συνεννόησης 
(6975565783, Χρήστος Τσεκλένης, Ταμίας)

(6976392261, Λάμπρος Κασσελούρης, Πρόεδρος)

Ετήσια συνδρομή μέλους 10 ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Λάμπρος Κασσελούρης
(τηλ. 6976392261)

Αντιπρόεδρος Λάμπρος Πανέτας 
(τηλ. 6980105396)

Γραμματέας Αγγελική Χατούπη
(τηλ. 6949232395)

Ταμίας Χρήστος Τσεκλένης 
(τηλ. 6975565783)

Σύμβουλος Σταύρος Κασσελούρης 
(τηλ. 6984956508)

Υπεύθυνος
κατά 

τον νόμο
Λάμπρος

Κασσελούρης

Επιμέλεια
Λάμπρος

Κασσελούρης

Σύνταξη
Λάμπρος

Κασσελούρης

Επιτροπή Αιμοδόσίας

Συντάκτες

Πολιτιστικός Σύλλογος των 
Απανταχού Φωτεινιωτών

Πρόεδρος Φελέκης Θεόδωρος
(τηλ. 6945598597)
Μέλος Φελέκης Χρήστος 
(τηλ. 6977470073)
Μέλος Πανέτας Νικόλαος
(τηλ. 6974005833)

Βασισμένοι στα λάθη του παρελθόντος και στα σχέδια του μέλλοντος θα προσπαθήσουμε αυτή την χρονιά που απο-
δεδειγμένα θα είναι δύσκολη να ανεβάσουμε το Φωτεινό μας και το επίπεδο των εκδηλώσεων του! Αυτό μπορεί να
γίνει όμως μόνο με την δικιά σας βοήθεια! Κάνω έκκληση λοιπόν σε όλους όσους μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια
να μας βοηθήσουν με την οικονομική τους συνδρομή από τον Ιανουάριο του 2021 και με την εθελοντική τους εργασία
στις δραστηριότητες του Συλλόγου! Συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί covid-19 επιτρέποντος για το πρώτο τρίμηνο του
2021: 1) Εκδήλωση Πρωτοχρονιά στα Κλαριά, 2) Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, 3) Αιμοδοσία Φεβρουαρίου 

Στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε μέσα από μικρές πράξεις μας να έχουμε μεγάλο...(συνέχεια στην σελ. 2)

Η ευκαιρία να λάμψει το
Φωτεινό...
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Σύλλογος-Δράσεις

(συνέχεια από το εξώ-
φυλλο) αποτέλεσμα
όπως: 1) Καθαρισμός
παράνομων χωματερών,
2) Τοποθέτηση πινακίδων
στην είσοδο και έξοδο

του χωριού,
3) Δημιουργία αναγνω-
στηρίου και βιβλιοθήκης
με μεγάλη ποικιλία σε
βιβλία,
4) Φωταγώγηση πολιτι-
στικών μνημείων και
τοποθέτηση ταμπέλας
περιγραφής,
5) Δημιουργία ειδικού
sightseeing spot σε
συνεργασία με τον Δήμο
για να μπορούν όλοι να
θαυμάζουν την υπέροχη
θέα που έχει το χωριό
μας.
Όσον αφορά τις εκδηλώ-

Η ευκαιρία να λάμψει το
Φωτεινό...

σεις θα διατηρήσουμε το
"άχαστο σύστημα"
Παράσταση, Παλαίμαχοι-
Νέοι και Πάρτι Νέων.
Όμως θα εντάξουμε και
σε αυτές εκδηλώσεις επι-
μορφωτικού χαρακτήρα
ειδικών γνώσεων που
δεν θα αποκαλύψουμε
από τώρα για λόγους
σασπένς. Είναι ξεκάθαρο
επίσης πώς η νέα γενιά
δίνει τον παλμό πλέον με
το τμήμα χορευτικού και
το τμήμα ταε κβον ντο.
Όμως ιδιαίτερη μέριμνα
θα δώσουμε και στην

τέχνη των Φωτεινιωτών
με καλλιτεχνικές εκθέσεις
και παρουσιάσεις. 
Τέλος θα προσπαθήσου-
με να δώσουμε μια
άμεση λύση στο "δύσκο-
λο" πρόβλημα της λει-
τουργίας του Μουσείου.
Ήδη έχουν γίνει ενέργειες
και φιλοδοξούμε να έχου-
με ένα λειτουργικό μου-
σείο-πολιτιστικό κέντρο
μέχρι το καλοκαίρι του
2021.
Αγαπητοί Φωτεινιώτες και
μη, σας στέλνω ένα
μεγάλο μήνυμα βοήθειας

και ευθύνης παράλληλα.
Το Φωτεινό μας χρειάζε-
ται! Είναι στο χέρι μας να
γίνει μεγάλο και σπου-
δαίο ή να ερημώσει.
Προσωπικά θα παλέψω
για το πρώτο με όλες μου
τις δυνάμεις. Σας καλώ
να γίνετε σύμμαχοι μου
σε αυτόν τον αγώνα.
Όλοι μαζί για το
Φωτεινό μας... 

Με τιμή ο Πρόεδρος,
Λάμπρος Κασσελούρης

Λαογραφικό Μουσείο Φωτεινού
Ήρθε η ώρα σου...

“Το 2008 θα είναι έτοιμο
το μουσείο, θα μπορείς
να μπαίνεις μέσα και να
καμαρώνεις για την αξία
αυτού του τόπου”. Δεν θα
πω ψέμματα, άκουσα
πολλές φορές αυτή την
φράση όταν ήμουν παι-
δάκι! Θυμάμαι έλεγα από
μέσα μου εκείνη την
εποχή κοίτα να δείς οι
βλάκες πήγανε και χαλά-
σανε τόσα λεφτά και
φτιάξανε ένα μουσείο και
δεν μας έχουν φτιάξει ένα
γήπεδο να παίζουμε
μπάλα! Ως μικρός που
ήμουν τότε δεν καταλά-
βαινα την αξία ενός
χώρου που μπορεί να
περιθάλψει μερική από
την πολιτιστική κληρονο-
μιά του Φωτεινού.
Παιδική αθωότητα ενός
νεαρού αγοριού που στο
μυαλό του έχει μόνο το
παιχνίδι! Όμως ενώ εγώ
έπαιζα μπάλα σκέφτομαι
τώρα γιατί άραγε οι άλλοι

δεν προσπάθησαν να
λειτουργήσουν το
Μουσείο;
Ένα ερώτημα που είναι
αναπάντητο εδώ και 12
χρόνια! Σίγουρα υπάρχει
η νομική οδός που θα
μπορούσαμε να ακολου-
θήσουμε, όμως θεωρώ
πως θα μας βάλει σε
περισσότερα προβλήμα-
τα και θα καθυστερήσει
την λειτουργία του
Μουσείου. Χωρίς όμως
να την αποκλείουμε
καθώς παραμένει η πιο
ασφαλής λύση σε σχέση
με το να βρεθούν
30.000€ για την λειτουρ-
γία του σύμφωνα με την
τελευταία μελέτη που
έγινε! Λεφτά τα οποία για
κάποιο λόγο δεν ήρθαν
ποτέ στο Φωτεινό!
Μπορεί να έχουν μείνει
στο φανάρι ή μπορεί να
μπερδεύτηκαν και να
στρίψανε σε άλλο χωριό
μιας και πινακίδες κατεύ-

θυνσης προς το χωριό
μας πριν λίγα χρόνια δεν
υπήρχαν!
Όμως ας είμαστε ρεαλι-
στές! Έχει νόημα να προ-
σαθήσουμε να λύσουμε
ένα πρόβλημα που πηγά-
ζει από το παρελθόν και
μόνο καθυστέρηση θα
προσφέρει;
Η απάντηση θεωρώ πως
είναι όχι! Ας αφήσουμε
αυτή την οργή πίσω, που
μας προσέφερε όλο το
θέμα του μουσείου και ας
την ξεχάσουμε. Ας προ-
σπαθήσουμε να κάνουμε
την διαφορά ΤΩΡΑ.
Σκεφτόμαστε πολύ σοβα-
ρά να ακολουθήσουμε το
παράδειγμα του
Μουσείου στο Πέτα το
οποίο λειτούργησε μετά
από 20 χρόνια! Και για
να μην περιμένουμε
μέχρι το 2028 καλύτερα
ας κάνουμε μια μικρή
προσπάθεια να το λει-
τουργήσουμε αυτή την

χρονιά το 2021.
Για να γίνει όμως αυτό
χρειαζόμαστε την συγκα-
τάθεση του Δήμου και της
Κοινότητας.
Στην ουσία ζητάμε να μας
παραχωρηθεί το κτίριο
του μουσείου υπό όρους
ώστε να μπορέσουμε να
το λειτουργήσουμε αφού
προσπαθήσουμε να το
διαμορφώσουμε κατάλλη-
λα πάντα σε συνεργασία
με τον Δήμο και την
Κοινοτητα! Θα στείλουμε
έγγραφο στις αρχές του
2021 και ελπίζουμε να
βρεθεί μια μέση λύση για
το καλό όλων μας...
Θεώρω όμως ότι καλό
είναι να μοιραστώ μαζί
σας το όραμα μου σχετι-
κά με το Μουσείο, το
οποίο θα είναι το καλύτε-
ρο πολιτιστικό κέντρο του
Δήμου μας καθώς θα έχει
μια μεγάλη σε ποικιλία
βιβλίων δανειστική
βιβλιοθήκη και αναγνω-
στήριο! Χώρος απίστευτα
σημαντικός για ένα χωριό
όσον αφορά τον επαγ-
γελματικό προσανατολι-
σμό ενός παιδιού! Για
παράδειγμα αν ένα κορί-
τσι 10 έτων διαβάσει στο
αναγωστήριο ένα βιβλίο
ιατρικής και θέλει να γίνει
ιατρός είναι μια απίστευ-
τη επιτυχία για όλο το
Φωτεινό!
Επίσης υπάρχει ένας

πολύ όμορφος χώρος
που θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί για την διεξα-
γωγή σεμιναρίων επιμορ-
φωτικού χαρακτήρα
πάνω σε θέματα επιστή-
μης, υγείας κλπ. ή για την
προβολή ταινιών ντοκιμα-
ντέρ κ.α. Και φυσικά ο
όροφος που θα διαθέτει
τα εκθέματα και θα δεί-
χνει με καμάρι σε όλους
ντόπιους και μη, τι εστί
παλαιό και σύγχρονο
Φωτεινό...
Το σίγουρο αγαπητοί μου
φίλοι και αγαπητές μου
φίλες του Φωτεινού είναι
πως η διάθεση υπάρχει!
Είμαστε νέοι σε ηλικία με
όρεξη για δουλειά και
ώριμοι αρκετά στο μυαλό
για να καταλάβουμε πως
αυτό θα το κάνουμε, όχι
για εμάς, αλλά για τα παι-
διά μας. Έχουμε την
ηθική υποχρέωση και
ευθύνη του εαυτού μας
να προσφέρουμε και το
1% για το χωριό μας. Δεν
υπάρχει πιο σπουδαίο
ιδανικό από τις ρίζες μας,
ο τόπος που πολλοί
μεγάλωσαν, πέρναγαν τα
καλοκαίρια τους, επισκέ-
φτηκαν. Αυτό που όλους
μας ενώνει είναι η αγάπη
μας για το Φωτεινό!

Πολιτιστικό Κέντρο
Φωτεινού Άρτας ήρθε η
ώρα σου...
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Συλληπητήρια...

Έφυγε από την ζωή αυτό το δίμηνο ο Θεοφάνης Τριαντάφυλλός.Συλληπητήρια στην οικογένεια του... Να ζήσετε να τον θυμάστε!
Για όποιο κείμενο θέλετε να δημοσιεύσετε για τους συγγενείς σας Φωτεινιώτες που έφυγαν, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο
6976392261. Μην ξεχνάτε πως ένας άνθρωπος πεθαίνει πραγματικά όταν ξεχνιέται...

Παρακαλούνται οι δημό-
τες μας να MHN αποθέ-
τουν στους κάδους ανα-
κύκλωσης (μπλε
κάδους), υλικά που δεν
είναι ανακυκλώσιμα
όπως οικιακά απορρίμ-
ματα, χρησιμοποιημένα
γάντια, μάσκες μιας
χρήσης κλαδιά, χορτά-
ρια, μπάζα, ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές
συσκευές, μπαταρίες
κ.α

Στους μπλε κάδους ενα-
ποθέτουμε ΜΟΝΟ: χαρ-
τιά, αντικείμενα από
αλουμίνιο και πλαστικό,
τα οποία πρέπει πρώτα
να πλύνουμε και να
καθαρίσουμε από ίχνη
τροφίμων ή οτιδήποτε
άλλο είχαν στη συσκευα-
σία τους.
Ποτέ δεν πετάμε στον
κάδο τα υλικά ανακύκλω-
σης μας μέσα σε δεμένες
σακούλες αλλά τα ρίχνου-

με χύμα.
Για κάθε λάθος που
κάνουμε στην ανακύκλω-
ση επιβαρύνουμε τόσο το
περιβάλλον όσο και την
τοπική μας οικονομία
καθώς οι εταιρίες ανακύ-
κλωσης επιστρέφουν
στους δήμους, για ταφή
στους ΧΥΤΑ, τα μολυσμέ-
να φορτία από άσχετα
υλικά.
Παρακάτω ακολουθεί
λίστα με τα αντικείμενα

που μπαίνουν και αυτά
που δε μπαίνουν στους
μπλε κάδους. 

Από nskoufas.gr

Ανακυκλώνουμε σωστά!
Τηρούμε τις οδηγίες!

Μήνυμα της δημάρχου Ροζίνας
Βαβέτση για την επέτειο του «ΟΧΙ»

Η 28η Οκτωβρίου είναι
ημέρα ιστορικής μνήμης
και λαμπρός σταθμός
στην ιστορία του έθνους
μας. Η επέτειος του
«ΟΧΙ» μας υπενθυμίζει
το μεγαλείο της ελληνι-
κής ψυχής, το πάθος
αλλά και την αστείρευτη

θέληση του λαού μας για
ελευθερία, ανεξαρτησία,
αξιοπρέπεια, και
ακεραιότητα.
Επιβεβαίωσε επίσης το
θάρρος, την γενναιότητα
και την αυταπάρνηση των
Ελλήνων για την
προάσπιση των ιδανικών

που χαρακτηρίζουν τον
πολιτισμό μας. 
Η σημερινή ημέρα είναι
ημέρα τιμής για τους
ανώνυμους και
επώνυμους πεσόντες, και
αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της εθνικής συλ-
λογικής μας μνήμης.
Μιας μνήμης που πρέπει
να παραμείνει
αναλλοίωτη στο πέρασμα
του χρόνου. 
Σήμερα, εμείς
καλούμαστε να ακολου-
θήσουμε το παράδειγμά
των προγόνων μας και
να ξεπεράσουμε
ενωμένοι τα εμπόδια σε
αυτή την εξαιρετικά
δύσκολη και κρίσιμη
περίοδο για την πατρίδα
μας.
Το μήνυμα του «ΟΧΙ»

αποτελεί το φάρο και τον
οδηγό μας για το μέλλον.
Δυστυχώς, φέτος , λόγω
της έξαρσης της πανδη-
μίας του Covid-19 και
σύμφωνα με τις οδηγίες,
οι εορταστικές
εκδηλώσεις δεν θα πραγ-
ματοποιηθούν.
Εύχομαι πολύ σύντομα
να καταφέρουμε να επι-

στρέψουμε στην καθημε-
ρινότητά μας χωρίς την
απειλή και τις δεσμεύσεις
που προκύπτουν από
την έξαρση του ιού.
Χρόνια πολλά σ όλους
τους ´Ελληνες και τις
Ελληνίδες!

Από nskoufas.gr
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Ο Δήμος Νικολάου
Σκουφά, στο πλαίσιο της
Δράσης της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021» με θέμα
«Βαδίζοντας στα Αχνάρια
του 1821», με σκοπό τον
εορτασμό της 200ης επε-
τείου από την
Επανάσταση του 1821,
καλεί νέους και νέες της
περιοχής μας να αποτελέ-
σουν μέρος της ομάδας
200 ατόμων από όλη την
Ελλάδα, που θα σταλεί
στο εξωτερικό και θα λει-
τουργήσει, ως πρεσβευ-
τής του τόπου μας.
Ειδικότερα, ο Δήμος
Νικολάου Σκουφά, ως
ένας από τους Δήμους
που έχει συμμετάσχει με
υποβολή προτάσεων

Είσαι 18 έως 21 ετών; Γίνε
«πρεσβευτής» της Ελλάδας

μέσω της δράσης: «Βαδίζοντας
στα Αχνάρια του 1821»

στην Πλατφόρμα «1821-
2021: 200 χρόνια
Σύγχρονη Ελλάδα» της
Επιτροπής «Ελλάδα
2021», κλήθηκε να επιλέ-
ξει 2 νέους   (1 αγόρι και
1 κορίτσι), ηλικίας 18-21
ετών, ώστε να εκπροσω-
πήσουν την χώρα μας
στο εξωτερικό.
Οι 200 νέοι που θα έχουν
τελικά την ευκαιρία να
προβάλουν τον τόπο μας,
θα επιλεχθούν από την
Επιτροπή «Ελλάδα
2021».
Δείτε αναλυτικά το πως
μπορείται να συμμετάσχε-
τε συνεχίζοντας την ανά-
γνωση του κειμένου.
Στο πλαίσιο της δράσης,
οι επιλεγέντες, θα έχουν

την δυνατότητα να περιη-
γηθούν σε πέντε διαφο-
ρετικές ευρωπαϊκές δια-
δρομές (15ήμερης διάρ-
κειας έκαστη), ταυτισμέ-
νες με την Επανάσταση,
να επισκεφτούν μουσεία,
πανεπιστήμια, σχολεία,
πινακοθήκες, να συνα-
ντήσουν τοπικούς φορείς
και να ανταλλάξουν καλές
πρακτικές οικολογίας,
διαχείρισης νέων μορφών
ενέργειας, διαχείρισης
απορριμμάτων κ.α.
Σημειώστε ότι οι νεαροί
«πρεσβευτές» μας θα
συνοδεύονται από έμπει-
ρους συνοδούς , ενώ όλα
τα έξοδα μετακίνησης,
φιλοξενίας, εισόδου σε
μουσεία κλπ. θα καλύ-
πτονται από την
Επιτροπή «Ελλάδα
2021».
Οι διαδρομές:
1η Διαδρομή «Στα
Βήματα Πρωτεργατών
του Νεοελληνικού
Κράτους»
(Απρίλιος 2021).
2η Διαδρομή «Ο Χάρτης
του Φιλελληνισμού»
(Μάιος 2021).
3η Διαδρομή «Η Ελληνική
Διασπορά στην Ευρώπη

(πριν και μετά το 1821)»
(Ιούλιος 2021).
4η Διαδρομή
«Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
και Ελληνική
Επανάσταση»
(Σεπτέμβριος 2021).
5η Διαδρομή «Η Ελληνική
Επανάσταση και οι
Επαναστάσεις των
Αρχών του 19ου αιώνα»
(Οκτώβριος 2021).
Μετά την ολοκλήρωση
των ταξιδιών θα παραχθεί
ένα ντοκιμαντέρ-οδοιπο-
ρικό με τις εμπειρίες και
τις εντυπώσεις τους.
Ο Δήμος Νικολάου
Σκουφά καλεί τους νέους
και τις νέες της περιοχής
μας, που πληρούν τις
κατωτέρω προϋποθέσεις
να δηλώσουν συμμετοχή:
Κριτήρια
* Ηλικίες 18 έως 21 ετών.
(Γεννημένοι πριν τις
31/12/2002 έως
31/12/2000)
* Δημότες Νικολάου
Σκουφά
* Απολυτήριο Λυκείου
* Ταυτότητα ή διαβατήριο
* Πιστοποιημένη γνώση
Αγγλικής γλώσσας Γ1/C1
- Επιπλέον ξένη γλώσσα
είναι πρόσθετο προσόν.

*Να έχουν γνώση των
ιστορικών γεγονότων που
αφορούν στην Eλληνική
επανάσταση και γενικότε-
ρα της ιστορίας της
Ελλάδας.
Δηλώστε συμμετοχή
μέχρι τις 27 Νοεμβρίου
2020, και ώρα 14:00.
Στείλτε μας στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση grafeioty-
pou@nskoufas.gr το βιο-
γραφικό σας σημείωμα
μαζί με τα παρακάτω
στοιχεία:  
Όνομα, επίθετο, όνομα
πατρός, όνομα μητρός,
ημερομηνία γέννησης,
φύλο, διεύθυνση , τηλέ-
φωνο και email. 
Όλοι οι υποψήφιοι θα
περάσουν από συνέντευ-
ξη την Δευτέρα 30
Νοεμβρίου ενω η τελική
επιλογή των δύο νέων
που θα προταθoυν από
τον Δήμο μας στην επι-
τροπή «Ελλάδα 1821»,
θα πραγματοποιηθεί από
τριμελή επιτροπή.
Για διευκρινήσεις, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καλούν στο 26813
60423 (Δευτέρα –
Παρασκευή 09:00 –
14:00)

Μήνυμα Δημάρχου για την Παγκόσμια Ημέρα
Εξάλειψης της Βίας

Στις 25 Νοεμβρίου του
1960 οι αδερφές
Μιραμπάλ πολιτικές αγω-
νίστριες από τη
Δομινικανή Δημοκρατία,

βασανίστηκαν, ξυλοκοπή-
θηκαν και στραγγαλίστη-
καν μέχρι θανάτου, κατ'
εντολή του Δικτάτορα
Τρουχίλο.

Το 1970, γυναικείες οργα-
νώσεις θέλοντας να τιμή-
σουν τη μνήμη των τριών
αδερφών, ξεκίνησαν έναν
συνεχή αγώνα κατά της
βίας των γυναικών.
Δυνατή η φωνή τους
αφού τον Δεκέμβρη του
1991 ο ΟΗΕ αποφάσισε
να ανακηρύξει την 25η
Νοέμβρη Διεθνή ημέρα
κατά της βίας των γυναι-
κών.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (
Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας) «Γυναικοκτονία,
είναι η ανθρωποκτονία
από πρόθεση γυναικών
επειδή είναι γυναίκες».
Κατά μέσο όρο 137

γυναίκες δολοφονούνται
καθημερινά ανά τον
κόσμο από τον σύντροφό
τους ή από κάποιον συγ-
γενή τους σύμφωνα με
στοιχεία των Ηνωμένων
Εθνών.
Εκτός όμως από τις
γυναικοκτονίες, καθημερι-
νά οι γυναίκες έρχονται
αντιμέτωπες και με άλλες
μορφές βίας όπως:
Βιασμοί, σεξουαλική
παρενόχληση στον εργα-
σιακό χώρο, γάμοι ανήλι-
κων γυναικών χωρίς
συγκατάθεση, ενδοοικο-
γενειακή βία και traffick-
ing.
Η βία κατά των γυναικών

και των κοριτσιών, είναι
μια παγκόσμια πανδημία.
Είναι μια ηθική προσβολή
για όλες τις γυναίκες κι
ένα σημάδι ντροπής για
όλες τις κοινωνίες.
Η ισότητα, αποτελεί θεμε-
λιώδες ανθρώπινο δικαί-
ωμα.
Μόνο όταν όλες οι γυναί-
κες του κόσμου θα μπο-
ρούν να ζουν ελεύθερες
από φόβο, βία και ανα-
σφάλεια, μόνο τότε θα
μπορούμε πραγματικά να
πούμε ότι ζούμε σ ένα
δίκαιο και ισότιμο κόσμο.

Από nskoufas.gr
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Άρθρα-Απόψεις

Η καραντίνα και το καλάθι των αγορών σας...

Αλλιώτικα Χριστούγεννα...

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες
όλες οι οικογένειες και
κυρίως οι γυναίκες ήταν
στις φούριες τους. Όλοι
έτρεχαν με βιασύνη να
προλάβουν για τις ετοιμα-
σίες των γιορτών.Τα σπί-
τια να αστράψουν από
καθαριότητα, τα τζάκια να
καθαριστούν , οι αυλές
να ασπρίσουν , οι φούρ-
νοι να μυρίσουν από
παραδοσιακούς κουρα-

Γράφει η Σπυριέτα
Κομιανού-Κασσελούρη

μπιέδες και μελομακάρο-
να και πάνω απ’ όλα να
στολιστεί το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο.
Φέτος όμως είναι όλα
διαφορετικά , τα μαγαζιά
είναι κλειστά , οι βιτρίνες
σκοτεινές χωρίς λαμπά-
κια , ο κόσμος χωμένος
στα σπίτια του και πολλές
οικογένειες ζουν χωριστά
χωρίς την αγκαλιά και το
χάδι. Ηλικιωμένοι άνθρω-
ποι θα μαγειρέψουν
μόνοι τους αυτές τις γιορ-
τές , χωρίς τα παιδιά και
τα εγγόνια τους ακούγο-
ντας τα μόνο από το
τηλέφωνο. Αδέρφια και
συγγενείς θα ανταλλάξου-
με ευχές από μακριά
χωρίς τα γέλια και τις
χαρές που πλημμύριζαν
το γιορτινό τραπέζι.
Φέτος οι καρδιές είναι πιο
μοναχικές ,πιο σκοτεινές ,
πιο σφιγμένες. Ήθη και
έθιμα χρονών δεν θα
τηρηθούν , οι εκκλησιές

δεν θα ανοίξουν , το λιβά-
νι δεν θα μυρίσει και τα
παιδάκια που είναι η
χαρά της ζωής , θα περ-
νούν το χρόνο τους
μπροστά από οθόνες και
όχι μέσα σε αγκαλιές
παππούδων και γιαγιά-
δων. Φέτος είναι μια
ευκαιρία και μία πρόκλη-
ση για όλους να αναρω-
τηθούμε αν μέσα στις
καρδιές μας χωράει
αγάπη πίστη και αισιοδο-
ξία για καλύτερες μέρες.
Είναι επίσης καιρός να
αναλογιστούμε πόσο
τυχεροί ήμασταν στο
παρελθόν που τα είχαμε
όλα και όμως ζητούσαμε
κι άλλα. Το να είμαστε
υγιείς , χαρούμενοι , δρα-
στήριοι και δημιουργικοί
έχει περισσότερη αξία
τώρα από κάθε άλλη
φορά. Είναι γεγονός ότι
στα δύσκολα οφείλουμε
όλοι να έχουμε θάρρος ,
πίστη και εμπιστοσύνη

στον εαυτό μας ότι θα τα
καταφέρουμε παρόλες τις
δύσκολες συνθήκες .
Όσο κι αν οι αποστάσεις
μας χωρίζουν , αν μέσα
μας υπάρχει η ζεστασιά
της σύνδεσης του ενός
με τον άλλον , τότε οι
δυσκολίες θα ξεπερα-
στούν ευκολότερα. Αν
όμως θεωρήσουμε την
απόσταση ως δικαιολογία
και η καρδιά μας είναι
γεμάτη από σκοτεινά
συναισθήματα τότε όλα
θα είναι πιο δύσκολα.
Ποιότητα λοιπόν είναι το
συστατικό αυτό που θα
μας κάνει να ξεπεράσου-
με τις όποιες δυσκολίες;
Είναι οι αρχές και οι αξίες
που έχουμε μέσα μας, οι
παραδόσεις που έχουμε
στην καρδιά μας, τα
παραμύθια των παππού-
δων που μας μεγάλω-
σαν, το γιορτινό τραπέζι
της μάνας με όλα τα
καλά, οι καμπάνες των

εκκλησιών που χτυπού-
σαν χαρμόσυνα.Είναι τα
τρίγωνα των παιδιών που
λέγαμε τα κάλαντα , ιστο-
ρίες των μεγάλων γύρω
από το τζάκι και η αγάπη
που συνδέει κάθε οικογέ-
νεια με μοναδικό τρόπο.
Τίποτα δεν έχει χαθεί ,
όλα είναι μέσα μας , όλα
διαφυλάσσονται στη
μνήμη μας και κάθε
χρόνο που γεννιέται ένα
καινούργιο μωρό , όλα
ξαναγίνονται από την
αρχή. Αγαπημένοι μου
φέτος θα γιορτάσουμε
διαφορετικά
Χριστούγεννα , αλλά
στην καρδιά μας είναι
πάντα τα ίδια με ευλογία ,
αγάπη , ομόνοια και
πίστη.
Εύχομαι από καρδιάς να
έχετε υγεία , ψυχική
δύναμη και αντοχή για να
ξεπεραστεί η δύσκολη
αυτή εποχή , καλές γιορ-
τές και καλή δύναμη !

Άγχος!
Αυτή είναι η λέξη που
επικρατεί στο μυαλό του
μέσου Έλληνα όσον
αφορά τα ψώνια του στο
σούπερ μάρκετ όταν
ακούει την λέξη καραντί-
να! Αυτό τουλάχιστον
κατάλαβα εγώ ως εργαζό-
μενος! Είναι αστείο να
βλέπεις πελάτες να τοπο-
θετούν το χέρι τους πάνω

σε ένα ράφι και με μια
απίστευτα ξένη στο μάτι
κίνηση, να σπρώχνουν
όλα τα προϊόντα μέσα
στο καλάθι/καρότσι τους.
Όταν το είδα για πρώτη
φορά καθόμουν σαστι-
σμένος και κοιτούσα προ-
σπαθώντας να καταλάβω
γιατί το κάνει! Έπειτα
όμως είδα κάτι απίστευτο
μέχρι εκείνη την στιγμή

και σταμάτησα να το σκέ-
φτομαι και απλά το απο-
δέχτηκα. Είδα άλλους 3
πελάτες να κάνουν ακρι-
βώς το ίδιο. Να βάζουν
την τεράστια χούφτα
τους, που σαν φτυάρι θα
μπορούσε να παρομοια-
στεί και να παίρνουν ότι
είχε απομείνει απο τον
πρώτο πελάτη!
Αυτό όμως είναι το λιγό-

τερο! Όταν προσπαθείς
να βάλεις προϊόντα στο
ράφι και σε σπρώχνουν
ώστε να τα πάρουν, πριν
τα βάλεις είναι παραξενιά.
Και όμως είναι αλήθεια! Η
υγειονομική αυτή κρίση
μας επηρεάζει όλους,
αρνητικά στην ψυχολογι-
κή μας κατάσταση. Μας
κάνει κυκλοθυμικούς και
ανήμπορους να σκεφτού-

με αισιόδοξα για το μέλ-
λον μας. Θεωρούμε πως
αν ο άλλος βήξει δίπλα
μας πρέπει να τον απο-
φύγουμε σε κάθε περί-
πτωση, ακόμα και αν
χρειαστεί να τρέξουμε
προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση... Όπως μου είπε
μια πελάτισσα μια μέρα,
πριν τον covid-19 όταν
φτερνιζόσουν άκουγες και
ένα γίτσες. Τώρα αν
φτερνιστείς μπορεί να
φας και ξύλο. 
Είμαι σίγουρος πως θα
πάνε όλα καλά, αρκεί να
έχουμε στο μυαλό μας
πως είμαστε δυνατοί
μόνο όταν αφήνουμε τον
φόβο να επηρεάσει την
ζωή μας. Είναι η επιλογή
μας. Άλλωστε όπως λέει
και ο σοφός λαός δεν
υπάρχει δεν μπορώ...
Υπάρχει δεν θέλω!
Υγεία σε όλους!

Γράφει ο Λάμπρος
Κασσελούρης
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ΑΝΑΕΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Γράφει ο Χρήστος
Τσεκλένης και ο

Στέφανος
Αναγνωστόπουλος

Τα τελευταία χρόνια, γίνε-
ται μια γενικευμένη προ-
σπάθεια από τις κρατικές
κυβερνήσεις για την προ-
ώθηση υποκατάστατων,
εναλλακτικών πηγών
ενέργειας. Σε προηγμένα
κράτη η διαδικασία αυτή
έχει ήδη καρποφορήσει
σε μεγάλο βαθμό, με
αποτέλεσμα να χρησιμο-
ποιούν εκφράσεις όπως:
‘’πράσινη οικονομία’’,
‘’έξυπνα σπίτια’’ κ.α. σχε-
τικά, που στα αυτιά αρκε-
τών ηχούν κάπως…
παράξενα! Τόσο στο
παρόν όσο και στο επερ-
χόμενο μας άρθρο, θα
επιχειρήσουμε μια διεισ-
δυτικότερη ματιά στις
λεγόμενες ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ή
αλλιώς Α.Π.Ε. εν συντο-
μία), δίνοντας έμφαση σε
εκείνες που στη χώρα
μας βρίσκονται σε αφθο-
νία: Την ηλιακή και την
αιολική ενέργεια.
Προτού προχωρήσουμε
στην πρώτη από τις δύο
που συνολικά θα αναλυ-
θούν πιο διεξοδικά, ας

δούμε ποιες είναι οι
Α.Π.Ε… Επί της ουσίας
είναι μορφές εκμεταλλεύ-
σιμης ενέργειας που
προέρχονται από διάφο-
ρες φυσικές διαδικασίες,
όπως ο άνεμος, η γεω-
θερμία, η κυκλοφορία του
νερού και ασφαλώς η
ηλιακή ακτινοβολία. Για
την εκμετάλλευσή τους
δεν απαιτείται κάποια
ενεργητική παρέμβαση,
όπως εξόρυξη, άντληση ή
καύση, όπως συμβαίνει
με τις πηγές ενέργειας
που χρησιμοποιούνται
έως σήμερα. Απλώς γίνε-
ται εκμετάλλευση της ήδη
υπάρχουσας ροής ενέρ-
γειας στη φύση.
Πρόκειται για «καθαρές»
μορφές ενέργειας, πολύ
«φιλικές» στο περιβάλ-
λον, που δεν αποδεσμεύ-
ουν διοξείδιο του άνθρα-
κα, υδρογονάνθρακες, ή
τοξικά και ραδιενεργά
απόβλητα. Έτσι θεωρού-
νται από πολλούς μία
αφετηρία για την επίλυση
των οικολογικών προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει
η Γη μας.
Όπως προαναφέρθηκε,
εδώ θα ασχοληθούμε με
την ηλιακή ενέργεια και
μια κατασκευή που μπο-
ρεί να αξιοποιήσει σε

μεγάλο βαθμό τα οφέλη
της: Τα αυτόνομα φωτο-
βολταϊκά συστήματα.
Ο ήλιος μας, εκπέμπει
τεράστιες ποσότητες
ενέργειας, φως και θερ-
μότητα, οι οποίες απορ-
ροφούνται από στοιχεία
και ενώσεις στη Γη και
μετατρέπονται σε άλλες
μορφές ενέργειας όπως
είναι η φωτεινή, η θερμι-
κή αλλά και η ενέργεια
ακτινοβολίας.
Η ηλιακή ακτινοβολία
θεωρείται πρακτικά ανε-
ξάντλητη, ανανεώσιμη,
αθόρυβη, αξιόπιστη,
καθαρή και βρίσκει τρεις
κατηγορίες εφαρμογών:
1. Τα παθητικά ηλια-
κά συστήματα, που ρυθ-
μίζουν το φωτισμό και τη
θερμοκρασία μέσα στους
χώρους.
2. Τα ενεργητικά
ηλιακά συστήματα ή ηλιο-
θερμικά, που συλλέγουν
την ακτινοβολία  και
παράγουν θερμότητα.
(π.χ. θερμοσίφωνες) 
3. Τα φωτοβολταϊκά
συστήματα, που μετατρέ-
πουν το φως του ήλιου
σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η αρχή λειτουργίας ενός
φωτοβολταϊκού αυτόνο-
μου είναι φυσικά το

φωτοβολταϊκό φαινόμενο,
και στηρίζεται στις βασι-
κές ιδιότητες των ημιαγω-
γών υλικών σε ατομικό
επίπεδο. Όταν το φως
προσπίπτει σε μια επιφά-
νεια, μπορεί να συμβεί το
εξής: είτε ανακλάται, είτε
την διαπερνά, είτε απορ-
ροφάται από το υλικό της
επιφάνειας. Η απορρόφη-
ση του φωτός ουσιαστικά
σημαίνει την μετατροπή
του σε μια άλλη μορφή
ενέργειας, η οποία συνή-
θως είναι η θερμότητα.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν
κάποια υλικά τα οποία
έχουν την ιδιότητα να
μετατρέπουν την ενέργεια
που προσπίπτει σε ηλε-
κτρική, κι αυτοί είναι οι
ημιαγωγοί. Σε αυτούς
οφείλεται επίσης η τερά-
στια τεχνολογική πρόο-
δος που έχει συντελεστεί
στον τομέα της ηλεκτρο-
νικής και στον ευρύτερο
χώρο της πληροφορικής
και των τηλεπικοινωνιών.
Σε σχέση με τα ηλεκτρικά
τους χαρακτηριστικά, όλα
τα υλικά στη φύση κατα-
τάσσονται σε τρεις ομά-
δες, στους αγωγούς,
στους μονωτές και στους
ημιαγωγούς. Ένας ημια-
γωγός έχει την ιδιότητα,
να μπορεί να ελεγχθεί η

ηλεκτρική του αγωγιμότη-
τα, είτε μόνιμα είτε δυνα-
μικά. Έτσι, με την πρό-
σμιξη ημιαγωγών διαφο-
ρετικής πολικότητας και
με την έκθεση τους στην
ηλιακή ακτινοβολία, επι-
τυγχάνεται η παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος. Οι
επαφές αυτές σχηματί-
ζουν τα φωτοβολταϊκά
στοιχεία, τα οποία συνδέ-
ονται σε πλαίσια, πάνελ
και τελικά συστοιχίες.
Τα πλεονεκτήματα που
αποκομίζουμε από μια
τέτοια οικιακή ή γενικότε-
ρα ιδιωτική εγκατάσταση,
συνοψίζονται παρακάτω:

• Λειτουργούν αθό-
ρυβα, καθαρά, χωρίς
κατάλοιπα, αποφεύγο-
ντας τη μόλυνση του
περιβάλλοντος. 
• Λειτουργούν χωρίς
κινητά μέρη, με ελάχιστη
συντήρηση. 
• Λειτουργούν χωρίς
καύσιμα και δεν χρησιμο-
ποιούν υγρά ή αέρια, σε
αντίθεση με τα θερμικά
συστήματα. 
• Λειτουργούν και με
νεφελώδη ουρανό 
• Κατασκευάζονται
από πυρίτιο, ένα στοιχείο
εν αφθονία. 
• Είναι πλέον απο-
δοτικά σε χαμηλές θερμο-
κρασίες. 
• Αποκρίνονται γρή-
γορα σε ξαφνικές μεταβο-
λές της ηλιοφάνειας. 
• Αν ένα κομμάτι
πάθει βλάβη το σύστημα
συνεχίζει τη λειτουργία
του μέχρι την αντικατά-
στασή του. 
• Μεγάλες δυνατό-
τητες σε μία ευρεία
περιοχή ισχύων.
• Έχουν μεγάλο
λόγο ισχύος / βάρους,
επομένως είναι κατάλλη-
λα για εγκατάσταση σε
στέγες.
• Είναι κατάλληλα
για επιτόπιες εφαρμογές
όπου δεν υπάρχει ή δε
συμφέρει η επέκταση του

Μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας προτάσεις ή τα δικά σας άρθρα για την επιστήμη να τα παρουσιάσουμε στην εφημερίδα με email
στο foteinopolitistika@yahoo.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον κ. Στέφανο Αναγνωστόπουλο στο 6948500551. Καλή ανάγνωση...
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«Ο ιππότης με την σκουριασμένη
πανοπλία»

Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα δικά σας άρθρα και τις δικές σας σκέψεις ώστε να τις παρουσιάσουμε στην εφημερίδα, με email στο fotei-
nopolitistika@yahoo.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον κ. Λάμπρο Κασσελούρη στο 6976392261. Καλή ανάγνωση...

Σαν εισαγωγή στη
στήλη μας για τα βιβλία,
αξίζει να διαβάσει κανείς
– βιβλιόφιλος ή μη- το
έργο του Αμερικανού
συγγραφέα κωμωδιών,
Ρόμπερτ Φίσερ, με τίτλο
«Ο ιππότης με την σκου-
ριασμένη πανοπλία». Το
συστήνω ανεπιφύλακτα
καθώς είναι ένα απολαυ-
στικό μυθιστόρημα γεμά-
το γέλιο αλλά και γεμάτο
νόημα. Εύπεπτο, σύντο-

Γράφει η Ίριδα
Μασούρα

μο, με μόλις 128 σελίδες
(!), θα σας κρατήσει
ευχάριστη συντροφιά σε
μια περίοδο που όλοι,
λίγο  πολύ, μένουμε
σπίτι. Συγκεκριμένα, πρό-
κειται για μια αλληγορία
σχετικά με τους μεγαλύτε-
ρους φόβους του ανθρώ-
που, όσα τον κρατάνε
πίσω και την αξία του
«γνώθι σαυτόν».  Είναι
γραμμένο σαν παραμύθι
ή σαν ταξιδιωτική περιπέ-
τεια ενός ιππότη, ο οποί-
ος έχει δημιουργήσει μια
πανοπλία που τον κάνει
ανίκητο στις μάχες και,
για αυτό τον λόγο, θαυ-
μαστό σε όλο το βασί-
λειο. Ωστόσο, όταν απο-
φασίζει να την βγάλει
γυρνώντας σπίτι του,
εκείνη φαίνεται να έχει
κολλήσει πάνω του, είχε
γίνει ένα με αυτόν. Η
οικογένειά του έχει ξεχά-
σει πια το πραγματικό
του πρόσωπο καθώς ο
ιππότης είναι καλυμμένος

ολόκληρος με αυτά τα
πανίσχυρα σίδερα για
πολύ καιρό.  Πλέον δεν
μπορεί ούτε να φάει.
Επισκέπτεται τον σιδερά
αλλά μάταια, ούτε αυτός
μπορεί να την καταστρέ-
ψει. Έτσι, αποφασίζει να
βρει τον μάγο του
δάσους ο οποίος θα του
υποδείξει τον δρόμο για
να ελευθερωθεί από την
πανοπλία του. Έναν
δρόμο δύσκολο, με
πόνους και δοκιμασίες,
κινδύνους και φόβους,
νοσταλγία, παραιτήσεις,
λαχτάρες, μοναξιές, κού-
ραση και αγωνία, μέσα
από μονοπάτια, δάση και
κάστρα. Θα καταφέρει να
αποτινάξει την σκουρια-
σμένη του πανοπλία; 

Ένα βιβλίο για τα
«τείχη» που υψώνουμε
μόνοι μας ώστε να αισθα-
νόμαστε, υποθετικά,
άτρωτοι στις αγωνίες, μα
και στον πόνο που μας
προξενούν οι άλλοι.  Μια

ιστορία η οποία με πολύ
χιούμορ μας εξηγεί τη
σημασία των συναισθη-
μάτων και των σχέσεων
που ο άνθρωπος συχνά
προσπαθεί να αποφύγει,
λησμονώντας ότι η ζωή
είναι όλα αυτά και πολλά
ακόμη χαρούμενα και

πολύτιμα, όπως η ευτυ-
χία, η αγάπη, το γέλιο και
η συμμετοχή. Ο ιππότης
με την σκουριασμένη
πανοπλία μας καλεί να
ανακαλύψουμε τον ίδιο
μας τον εαυτό, να ανασά-
νουμε βαθιά και να γελά-
σουμε!

ηλεκτρικού δικτύου. 
• Είναι δυνατόν να
συναρμολογηθούν τυπο-
ποιημένα στοιχεία μαζι-
κής παραγωγής σε
σύστημα οποιουδήποτε
μεγέθους για να καλύ-
ψουν μικρές, μεσαίες και
μεγάλες ενεργειακές ανά-
γκες.

Συγκριτικά με τα άνωθεν,
τα μειονεκτήματα δεν γέρ-
νουν την πλάστιγγα υπέρ
τους, ωστόσο δεν γίνεται
να θεωρηθούν και αμελη-
τέα:

• Το σχετικά υψηλό
κόστος αγοράς και η
έλλειψη επιδοτήσεων
είναι ο κυριότερος λόγος
για τη στασιμότητα της

ελληνικής αγοράς φωτο-
βολταϊκών συστημάτων. 
• Όπως άλλωστε και
όλες οι Α.Π.Ε., έχουν
υψηλό αρχικό κόστος
επένδυσης και ασήμαντο
λειτουργικό κόστος, αντί-
θετα με τις συμβατικές
τεχνολογίες που συνήθως
έχουν σχετικά μικρότερο
αρχικό επενδυτικό κόστος
και υψηλά λειτουργικά
κόστη. 
• Ο απαραίτητος
περιοδικός καθαρισμός
της επιφάνειας των φωτο-
βολταϊκών πλαισίων με
απορρυπαντικό, για να
αποφευχθεί η μείωση της
απόδοσης από τη ρύπαν-
ση. 
• Λόγω ετεροχρονι-
σμού φορτίου και παρα-

γωγής, υπάρχει ανάγκη
αποθήκευσης της παρα-
γόμενης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με ανεμογεννήτριες
και συμβατικές μηχανές
παραγωγής.

Η απόδοση ενός φωτο-
βολταϊκού αυτόνομου
συστήματος είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με τα
μετεωρολογικά - κλιματι-
κά στοιχεία μιας περιο-
χής. Επίσης το γεωγραφι-
κό μήκος, πλάτος και το
υψόμετρο την επηρεά-
ζουν δραστικά. Η χώρα
μας ωστόσο, αποτελεί
την πιο ηλιόλουστη γωνιά
της Ευρώπης. Επομένως
αν κάπου μπορεί να αξιο-
ποιηθεί στο έπακρο αυτή
η τεχνολογία, είναι σίγου-

ρα στα μέρη μας! Ακόμα
και η οικονομική απόσβε-
ση που μπορούμε να
κερδίζουμε ετησίως, λογί-
ζεται απλώς ως άμεση
και αποτελεί το 50%. Η

έμμεση, είναι αυτή που
έχει τελικά τη μεγαλύτερη
σημασία και αποδίδεται
στο ίδιο το περιβάλλον,
στην κοινωνία και φυσικά
στα παιδιά μας…
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΗΛΙΘΙΟΙ
από τον Στέφανο Αναγνωστόπουλο

Γράφει ο Στέφανος
Αναγνωστόπουλος

Χαρακτηριστικά όπως ή
προκατάληψη, στα όρια
της δεισιδαιμονίας (!), δε
θα μπορούσαν να απου-
σιάζουν και από τη βιο-
μηχανία του θεάματος
της 7ης τέχνης…
Φανατικοί σινεφίλ, άτομα
δηλαδή με μεγάλη γκάμα
και άνεση στην επιλογή
ταινιών ανεξαρτήτως
είδους και χρονολογίας,
ακόμα και μη ταιριαστών
με το φύλο, την ηλικία και
την ιδιοσυγκρασία τους,
παρατηρούνται ορισμένες
φορές να έχουν τα θέμα-
τα τους!
Ένα από αυτά τα ‘’θέμα-
τα’’ που εμφανίζονται
κατά κόρον στο κινηματο-
γραφόφιλο κοινό, τουλά-
χιστον στα ελληνικά και
ευρωπαϊκά μέρη, είναι η
αντιμετώπιση της γνω-
στής ινδικής παραγωγής
ταινιών, με τον τίτλο που
γνωρίζουμε ως: ΜΠΟΛΥ-
ΓΟΥΝΤ. Στο μυαλό μας
έρχεται συνήθως ο…
φτωχός συγγενής του
γκλαμουράτου Χόλυγουντ
(που μόνο φτωχός δεν
είναι βέβαια!), έρχονται
τραγελαφικές κι αποτυχη-
μένες σκηνές δράσης με
ερασιτεχνικά εφέ κι
ασφαλώς τα ακατάπαυ-
στα τραγούδια με τις
αστείες έως ενοχλητικές
φωνές, που κατακλύζουν

όλη την ταινία, εκτοξεύο-
ντας τη διάρκειά της στα
ύψη!
Η αλήθεια κάπως απέχει
από όλες αυτές τις υπερ-
βολές… Σίγουρα, υπάρ-
χουν πολυάριθμα παρα-
δείγματα, σαν αυτά που
περιγράφηκαν άνωθεν,
αφού μιλάμε για ένα βιο-
μηχανικό κολοσσό…
Ωστόσο κανείς λογικός
κριτής ή κριτικός, δε μπο-
ρεί να αρνηθεί ένα μεγά-
λο πλήθος σπουδαίων
έργων, που έχουν βγει
από τη ‘’χώρα των μπα-
χαρικών’’, σε σημείο που
πλέον αρκετά να θεω-
ρούνται ως αριστουργή-
ματα και να κατέχουν
θέση σε λίστες με τις
σημαντικότερες ταινίες
του κόσμου. Αρκεί κανείς
να αποτινάξει, έστω για
λίγο, όλες αυτές τις
ταμπέλες και να δώσει
ευκαιρίες… Το πιθανότε-
ρο είναι πως ίσως αλλά-
ξει γνώμη!
Με όλα αυτά υπόψη, φτά-
νουμε και στο διά ταύτα,
την πρόταση ταινίας:
Φέρει τον τίτλο ‘’Οι Τρεις
Ηλίθιοι’’ (3 Idiots) και
κυκλοφόρησε το 2009. Η
υπόθεση περιληπτικά
έχεις να κάνει με τρεις
ήρωες, που φοιτούν στην
Ανώτατη Σχολή
Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Imperial
College, ένα από τα

κορυφαία κολέγια της
Ινδίας. Οι δύο από
αυτούς κατάγονται από
φτωχές οικογένειες, οι
οποίες στηρίζουν όλο το
κύρος αλλά και την ίδια
τους την ύπαρξη στην
απόκτηση πτυχίου από
τους πρωτότοκους γιους. 
Ο τρίτος από την άλλη
προέρχεται από πλούσια
οικογένεια, έχοντας λυμέ-
να τα βιοποριστικά του
θέματα. Τρεις διαφορετι-
κοί χαρακτήρες, οι δυο
πρώτοι αγχώδεις, νευρω-
τικοί, στενάζουν κάτω
από το βάρος της ευθύ-
νης, βγάζοντας προς τα
έξω την εικόνα της αφέ-
λειας. Ο τρίτος δείχνει
πάντοτε άνετος και να
μην τον αγγίζει τίποτα,
κάνει τα πάντα για την
πραγματική γνώση όντας
ανοιχτόμυαλος. Αγνοεί
επιδεικτικά το κυνήγι της
απόκτησης της πρωτιάς
και του πτυχίου, που
προέρχεται μέσα από τον
στείρο παπαγαλισμό της
διδακτέας ύλης. Κάτι που
έρχεται σε πλήρη αντίθε-
ση τόσο με τον αυστηρό
διευθυντή της σχολής,
όσο και με τον φοιτητή
‘’πρότυπο’’, αποτελώντας
τους αντιπάλους των
τριών φίλων. Το πάζλ
έρχεται στη συνέχεια να
συμπληρώσει η κόρη του
διευθυντή, για την οποία
τρέφει κρυφά αισθήματα

ο τρίτος της παρέας,
ωθώντας τους είτε
άμεσα, είτε έμμεσα, σε
ξέφρενες περιπέτειες και
μπλεξίματα! Το ερώτημα
που πλανάται σε όλο το
έργο, τόσο από τους
ήρωες όσο και διαισθητι-
κά, είναι: Ποιος από τους
δυο τρόπους είναι ο πιο
αποδοτικός, στη σχολή
και μετέπειτα στη ζωή;
Η ιστορία ξεκινά με ένα
στοίχημα, όπου μετά από
χρόνια οι τρεις φίλοι θα
ξανασυναντηθούν με τον
ανταγωνιστικό φοιτητή,
για να δουν ποιος δρό-
μος ήταν αυτός που τελι-
κά καρποφόρησε… Στη
συνέχεια, ξεκινά η ανα-
δρομή, από την αρχή των
σπουδών, φτάνοντας
μέχρι το παρόν, όπου τον
θεατή περιμένουν ορι-
σμένες εκπλήξεις!
Κορύφωση φυσικά απο-
τελεί το κωμικό αλλά
συνάμα τρυφερό φινάλε,
παραδίδοντας μαθήματα
ζωής στους ήρωες μας…
ακόμη και εκτός πανεπι-
στημιακού περιβάλλο-
ντος! 
Προσωπικά, θεωρώ πως
το ζενίθ στο ύφος του
έργου είναι πως ο σκηνο-
θέτης κατορθώνει να
μεταφέρει τόσα πολλά,
μέσα από απλούς διαλό-
γους, για τις αξίες, τα ιδα-
νικά κι έναν αρμονικό
τρόπο ζωής, και ίσως

ακόμα περισσότερα,
μέσα από τις ίδιες τις
σκηνές και τα νοήματα.
Ένα βαθύτατα ανθρωπι-
στικό έργο, με ισχυρά
συναισθηματικό πυρήνα,
που όμως δε χάνει ποτέ
την αίσθηση του χιούμορ
του ή την ευδιάθετη ελα-
φρότητα του. Αυτό το
αθώο ‘’πινγκ - πονγκ’’, σε
συνδυασμό με τις σπαρ-
ταριστές καταστάσεις που
εκτυλίσσονται, ξεγελά με
τέτοια μαεστρία τον θεατή
ώστε να μην αντιληφθεί
συνειδητά καθόλου, τη
μακρά διάρκεια του
έργου! 
Τα δε τραγούδια που
παραδοσιακά κοσμούν
την πλειοψηφία των ινδι-
κών ταινιών, δεν απου-
σιάζουν ούτε εδώ, ωστό-
σο είναι λίγα και δεν είναι
ικανά να πλήξουν ή να
κουράσουν το θεατή.
Συνολικά, είναι ένα πολύ
όμορφο ταξίδι για το
κοινό, που θα ταυτιστεί
σχεδόν αμέσως με τους
πρωταγωνιστές, και θα
έχει την τύχη να απολαύ-
σει κάτι που ταινίες
μετρημένες στα δάχτυλα,
έχουν την ικανότητα να
προσφέρουν: Ένα όμορ-
φα ζωγραφισμένο χαμό-
γελο, με το τέλος του
έργου!

Μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας προτάσεις ή τα δικά σας άρθρα για την επιστήμη να τα παρουσιάσουμε στην εφημερίδα με email
στο foteinopolitistika@yahoo.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον κ. Στέφανο Αναγνωστόπουλο στο 6948500551. Καλή ανάγνωση...
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Πατατόσουπα
από τον Λάμπρο Πανέτα

-Υλικά -
• 1 μεγάλο κρεμμύδι,
χοντροκομμένο
• το λευκό μέρος από 1
πράσο, κομμένο σε φέτες
• 700gr πατάτες,κομμένες
σε κύβους
• 3 μεγάλες σκελίδες
σκόρδο, ψιλοκομμένες
• 2 κύβους λαχανικών
• 1,2L βραστό νερό

Γράφει ο Λάμπρος
Πανέτας

• 2 κλωνάρια φρέσκια
ρίγανη
• 2 κλωνάρια φρέσκο
δενδρολίβανο
• 120 mL κρέμα γάλακτος
light
• 80gr τριμμένη γραβιέρα 
• 3 κ. σούπας ελαιόλαδο
• αλάτι
• μαύρο πιπέρι
• 5 μεγάλες φρυγανισμέ-
νες φέτες ψωμιού

-Εκτέλεση-

• Βάζουμε μία κατσαρόλα
σε δυνατή φωτιά ζεσταί-
νουμε το ελαιόλαδο.
Σοτάρουμε το κρεμμύδι
και το πράσο μέχρι να
μαλακώσουν.
Προσθέτουμε τις πατά-
τες, λίγο αλατοπίπερο και
συνεχίζουμε το σοτάρι-
σμα για 2-3 λεπτά.

• Προσθέτουμε το σκόρ-
δο και σοτάρουμε για 1

λεπτό ακόμα. Ρίχνουμε
στην κατσαρόλα το βρα-
στό νερό μαζί με τους
κύβους, τα κλωνάρια
ρίγανης και δενδρολίβα-
νου και όταν πάρει
βράση χαμηλώνουμε σε
μέτρια την φωτιά και
καλύπτουμε με το καπάκι.

• Αφήνουμε την σούπα
να σιγοβράσει για 10
λεπτά, ανοίγουμε το

καπάκι και συνεχίζουμε
το βράσιμο για ακόμα 15
λεπτά ή μέχρι να μαλα-
κώσουν οι πατάτες.
Αποσύρουμε την σούπα
από τη φωτιά και αφή-
νουμε για 4-5 λεπτά να
κρυώσει ελαφρά χωρίς
καπάκι.
• Αφαιρούμε τα κοτσάνια
από τα κλωνάρια των
μυρωδικών.
Προσθέτουμε στην

σούπα την κρέμα γάλα-
κτος, την γραβιέρα και
την διατροφική μαγιά και
πολτοποιούμε καλά με
ραβδομπλέντερ.
• Σερβίρουμε την σούπα
ζεστή μαζί με φρυγανι-
σμένο ψωμί, φρεσκοτριμ-
μένο πιπέρι και τριμμένη
γραβιέρα.

-Υλικά-
α) 250 γραμ. πούδρα
αμυγδάλου (αμυγδαλόψι-
χα αλεσμένη) 
β) 350 γραμ. ζάχαρη
άχνη 
γ) 8 ασπράδια (από
μέτρια αυγά) σε θερμο-
κρασία δωματίου (τουλά-
χιστον για 1 ώρα) 
δ) 1 πρέζα αλάτι 
ε) 150 γραμ. ζάχαρη
(διπλοαλεσμένη) 
στ) χρώματα ζαχαροπλα-
στικής για το χρωματισμό

-Εκτέλεση- 
Για τα χρωματιστά μακα-

Χρωματιστά Macaron
από τον Σταύρο Κασσελούρη

Γράφει ο Σταύρος
Κασσελούρης

ρόν (macarons), βάζουμε
την αμυγδαλόψιχα και
την άχνη στον κάδο του
μίξερ, στους κόφτες, και
τα αλέθουμε καλά, να
διαλυθούν τυχόν κομπά-
κια. Τα κοσκινίζουμε σε
σήτα, μέσα σε μεγάλη
μπασίνα (μπολ). Βάζουμε
την κρυσταλλική ζάχαρη
στον κάδο του μίξερ,
στους κόφτες, και την
αλέθουμε καλά να γίνει
ψιλή. Σε πεντακάθαρο
κάδο του μίξερ βάζουμε
τα ασπράδια και το αλάτι.
Χτυπάμε σε μέτρια ταχύ-
τητα μέχρι να ασπρίσουν
και να κάνουν σώμα.
Προσθέτουμε βροχηδόν
την κρυσταλλική ζάχαρη
και το χρώμα (7-8 σταγό-
νες είναι αρκετές).
Χτυπάμε τη μαρέγκα
μέχρι να δημιουργηθούν
κορυφές που να στέκο-
νται και να γυαλίσει, να
γίνει σατινέ. Ρίχνουμε τη
μαρέγκα μέσα στην μπα-
σίνα με το αμύγδαλο και
την άχνη. Με απαλές
κινήσεις και με τη βοή-

θεια μιας μαρίζ (μαλακή
σπάτουλα σιλικόνης)
διπλώνουμε το μείγμα
από κάτω προς τα πάνω,
φροντίζοντας να μη
χάσουμε τον όγκο με
απότομες και άτσαλες
κινήσεις. Καθαρίζουμε
γύρω γύρω τα τοιχώματα
της μπασίνας. Όταν
πλέον δεν ξεχωρίζουν
κόκκοι αμυγδάλου το
μείγμα είναι έτοιμο. Το
βάζουμε σε κορνέ ζαχα-
ροπλαστικής. Στρώνουμε
αντικολλητικό χαρτί στις
λαμαρίνες. Κόβουμε mac-
arons σε κύκλους 5 εκ.

Φροντίζουμε να αφήνου-
με ενδιάμεσα κενό 2-3 εκ.
Αφού κόψουμε όλα τα
μακαρόν (περίπου 60
κομμάτια), τα αφήνουμε
για 20΄ να ξεκουραστούν.
Προθερμαίνουμε το
φούρνο στους 140 βαθ-
μούς C στον αέρα.
Ψήνουμε για 15΄. Μετά το
πρώτο 5λεπτο ανοίγουμε
την πόρτα του φούρνου
για να φύγει ο ατμός. Η
κάτω πλευρά του mac-
aron πρέπει να είναι
μαλακή. Αν είναι σκληρή,
μειώστε το χρόνο ψησί-
ματος στην επόμενη

δόση κατά 2΄-3΄. Τα αφή-
νουμε να κρυώσουν
καλά. Μπορούμε να τα
γεμίσουμε με πολλά δια-
φορετικά υλικά, π.χ. μαρ-
μελάδα, πραλίνα σοκολά-
τας, βουτυρόκρεμα,
ganache, κ.λπ. Τα γεμί-
ζουμε ανά δύο και τα
κλείνουμε σαν σάντουιτς.
Τα γυρνάμε ανάποδα, να
βλέπουμε την ίσια πλευ-
ρά που ακουμπούσε στο
ταψί, τα γεμίζουμε με
κορνέ και τα σκεπάζουμε
με τα υπόλοιπα mac-
arons.
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Όπως ίσως γνωρίζετε οι Φωτεινιώτες στην πλειοψηφία μας είμαστε άνθρωποι με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Σε κάθε φύλλο θα προσπαθού-
με να καταγράψουμε και να σας παρουσιάσουμε όλα όσα θα ήθελε ένας Φωτεινιώτης να μας μεταδώσει με τα έργα του. Ακολουθεί για
αυτό το φύλλο ο Δημήτριος Α. Σιάκας και ο “Φάντης Κούπα”.

Στο επόμενο φύλλο θα ακολου-
θήσουν ακόμα περισσότερα
καλλιτεχνικά έργα από τους
Φωτεινιώτες. Mπορείτε να στεί-
λετε και εσείς τα έργα σας στο
email
foteinopolitistika@yahoo.gr ή
να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά
με τον κο Κασσελούρη Λάμπρο
στο τηλ. 6976392261
Ευχαριστούμε για την στήριξη!

Δημήτριος
Α. Σιάκας

“Φάντης Κούπα”

Μέσα από τα μάτια μου τα παλιά καφενεία
σκορπάνε τις σκέψεις μου στο Φωτεινό
μαγεύει την ψυχή μου το ταξίδι στην ιστορία
από αρώματα νοσταλγίας πιο παλιά στο χωριό.

Ζωγράφισα στην μνήμη μου και κάθε Κυριακή θυμάμαι
γονείς, παππούδες, γιαγιάδες να μας παίρνουν απ’ το χέρι
κόκκινο λουκούμι και βανίλια βερεσέ μας κερνάνε
γύρω-γύρω στη σόμπα να ακούσουμε κάποιο καλό χαμπέρι.

Το καφεδάκι στο μπρίκι και στη χόβολη την ζεστή
η μυρωδιά του έφτανε μέχρι τον Αμβρακικό
έξω η πλατεία ατελείωτα να βυζαίνει τη βροχή
με τα κοριτσόπουλα να καθρεπτίζονται στο νερό.

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ
από την ποιητική συλλογή
“ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ”

Στα σοκάκια του χωριού γύρω από το καφενείο
πολλά βλέπω μπροστά μου και ακούω πολλές φορές
κέντησα στο μυαλό μου σοφά λόγια και αστεία
κι ας ήταν άλλα χρόνια θλιμμένα με άλλες συμπεριφορές.

Βλέποντας τώρα με τα μάτια μου τους επτά λόφους
που είναι ριζωμένο το μαγευτικό Φωτεινό
στέρεψαν πάρα πολλά από τότε, δεν στέρεψαν οι συγκινήσεις
μπορεί τα όνειρα μας να μας έδιωξαν έχουμε όμως τις αναμνή-
σεις.
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Αινίγματα για
όλους!

Πάρτε φύλλο και χαρτί διότι ήρθε η ώρα να ακονίσουμε τα μυαλά μας συμμετέχοντας σε ένα ατελείωτο κυνήγι απαντή-
σεων στο κάθε αίνιγμα! Οι απαντήσεις θα βρίσκονται σε στυλ αναγραμματισμού κάτω από το αίνιγμα! Μην βιαστείτε
να σπάσετε το κεφάλι σας, είμαι σίγουρος πως θα βρείτε την απάντηση χωρίς μεγάλη προσπάθεια! Καλή επιτυχία!

1) Ήλιος δεν είναι, ακτίνες έχει, πόδια δεν έχει κι όμως τρέχει. Τι είναι;

Απάντηση:
δοήτλποα

2) Πέντε αδέλφια μαζί γεννιούνται, μαζί δουλεύουν, μαζί κοιμούνται, κανείς δεν κλαίει και δε γκρινιάζει και ούτε ο ένας
του άλλου μοιάζει. Τι είναι;

Απάντηση:
χδύαταλ

3) Γύρω γύρω κάγκελα στη μέση πάπια παίζει. Τι είναι;

Απάντηση:
ωλασγσ

4) Άμα βλέπω δεν το βλέπω και το βλέπω όταν δεν βλέπω. Τι είναι;

Απάντηση:
ερίοον

5) Πράσινο σπιτάκι, κόκκινα παραθυράκια, μέσα κατοικούνε μαύρα αραπάκια. Τι είναι;

Απάντηση:
ικζπαορυ
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Είναι πολύ σημαντικό για έναν σύλλογο να έχει πάντα στο μυαλό του τον τρόπο με τον οποίο πέτυχε στην πορεία του. Φυσικά στηρίχτηκε
σε πολλούς άλλους υποστηρικτές του και το αναμενόμενο είναι να μην τους ξεχνάει όταν φτάνει ψηλά στην επιτυχία! Πόσο μάλλον για ένα
Σύλλογο σαν τον δικό μας που δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεχάσει τους στηλοβάτες των εκδηλώσεων του και των γενικών δράσεων του.
Αποφασίστηκε ομόφωνα λοιπόν να προβάλλουμε στο τελευταίο φύλλο κάθε εφημερίδας, τους χορηγούς του συλλόγου και τους χορηγούς
της εφημερίδας. 

Λυκάβου 42, Ζωγράφου, Αθήνα
Κωστή Παλαμά 8, Άρτα. Ήπειρος
Τηλ. 698 9779553
Mail: info@gsounds.gr
Site: https://gsounds.gr/
•Διοργάνωση εκδηλώσεων
•Διοργάνωση και κάλυψη εκδηλώ-
σεων 
•Επαγγελματικός οπτιακουστικός
εξοπλισμός

Σκουφά 119, Άρτα 47100
Τηλέφωνο: 2681 400655
Τηλ. 698 9779553
Facebook: Loukouma..Nia
Γλυκοί και αλμυροί λουκουμάδες
Καφές
Σάντουιτς 
Κρουασάν 
Σαλάτες 
Φυσικός Χυμός

Για πληροφορίες σχετικά με τις χορηγίες τόσο χρηματικές όσο και υλικές μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6976392261 ή να
στείλετε email στο foteinopolitistika@yahoo.gr. Θα χαρούμε απίστευτα να συνεργαστούμε μαζί σας για ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα που
είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιώσει και τις δύο πλευρές εξίσου. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία!

Σελλαδές Άρτας 47040
Τηλ. 693846222
Παραγωγή υδροροών και εξαρτη-
μάτων υδροροών από μέταλλο και
αλουμίνιο.

Τα καλύτερα έρχονται...


