
ΦΩΤΕΙΝΟ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 126

Email: foteinopolitistika@yahoo.gr

Πολιτιστικά
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Αξιότιμες Φωτεινιώτισσες και αξιότιμοι
Φωτεινιώτες, η στήριξή σας είναι πολύ

σημαντική για εμάς και θέλουμε τη βοήθεια
όλων σας για να μπορέσουμε να πάμε το

χωριό μας λίγο πιο μπροστά.
Σας ζητούμε να συνδράμετε με όποιον

τρόπο μπορείτε. 

Ευχαριστούμε!

1. Eurobank Ergasias

IBAN: GR1302600550000610200845046
Αρ. Λογαριασμού: 0026.0055.61.0200845046

(Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας)

2. Φωτεινό/Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Κατόπιν συνεννόησης 
(6976392261, Λάμπρος Κασσελούρης, Ταμίας)

Ετήσια συνδρομή μέλους 10 ευρώ

Η γενική συνέλευση του
συλλόγου των Απαντα-
χού Φωτεινιωτών θα
πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου,
ώρα 11.00, στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Φωτεινού
(σχολείο). Δικαίωμα συμ-
μετοχής, λόγου και
ψήφου έχουν τα εγγε-

γραμμένα ταμειακώς
εντάξει μέλη (βλ. λίστα
στη σελίδα 3). Καθώς δεν
υπάρχει χρονικός περιο-
ρισμός, οποιοσδήποτε
ενδιαφέρεται να συμμετά-
σχει στη συνέλευση μπο-
ρεί να γίνει μέλος για το
2019, καταβάλλοντας την
ετήσια συνδρομή μέχρι

την έναρξη της συνέλευ-
σης και να συμμετάσχει.
Σε αυτή τη Γενική Συνέ-
λευση θα συζητηθούν
πολύ σημαντικά ζητήματα
που θα καθορίσουν την
πορεία του Συλλόγου στο
εξής. Η αθρόα προσέλευ-
ση είναι απαραίτητη.
(συνέχεια σελ. 3)

Πλησιάζει η πρώτη Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου των Απανταχού 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Βασίλης Λάμης 
(τηλ. 6985914838)

Αντιπρόεδρος Λάμπρος Πανέτας 
(τηλ. 6980105396)

Γραμματέας Χρήστος Φελέκης 
(τηλ. 6977470073)

Ταμίας Λάμπρος Κασσελούρης 
(τηλ. 6976392261)

Σύμβουλος Γιάννης Τριαντάφυλλος 
(τηλ. 6982409826)

Υπεύθυνος
κατά 

τον νόμο
Βασίλης Λάμης

Επιμέλεια
Βασίλης Λάμης

Σύνταξη
Βασίλης Λάμης

Λάμπρος 
Κασσελούρης

Πολιτιστικός Σύλλογος των 
Απανταχού Φωτεινιωτών

Συντάκτες

Σύλλογος Γυναικών 
Φωτεινού

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους.
Η εφημερίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

Μαθήματα 
Τάε Κβον Ντο στο χωριό 

Σε... αθλητικό κέντρο
μετατράπηκε το σχολείο

του χωριού ... (συνέχεια
στη σελ. 2 κάτω μέρος)

Το Φωτεινό τίμησε την επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου

Με έναν εξαιρετικό τρόπο
γιόρτασε το χωριό μας
την επέτειο της εθνικής
μας εορτής, καθώς μετά
από χρόνια έγινε παρέλα-
ση, απαγγέλθηκαν ποιή-
ματα και αναβίωσαν ανα-
μνήσεις από άλλες επο-

χές που το χωριό μας
άνθιζε. Η εκδήλωση έγινε
με πρωτοβουλία και
οργάνωση του Προέδρου
της Τοπικής Κοινότητας,
τον οποίο ο σύλλογος
συγχαίρει και ευχαριστεί.
(συνέχεια σελ. 2)

Κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας του συλλόγου

Μετά από μία πολύ επι-
τυχημένη κοπή πίτας στο
Φωτεινό για το 2019, ο
σύλλογος προσκαλεί και
φέτος τους Φωτεινιώτες
στην κοπή της πίτας του
για το 2020. Πέρα από

Φωτεινό, όμως, ο σύλλο-
γος φέτος επιθυμεί να
δώσει το «παρών» και
στην Αθήνα, καθώς πολ-
λοί συμπατριώτες μας
ζουν εκεί μόνιμα. 
(συνέχεια σελ. 5)

Ο σύλλογος, λίγο μετά το
καλοκαίρι ανέλαβε κάποι-
ες πρωτοβουλίες, καθώς
το Δ.Σ. απευθύνθηκε σε
τρεις πρώην προέδρους
του συλλόγου να δημι-
ουργήσουν μία επιτροπή
για να προχωρήσουν το
ζήτημα (πρακτικό 25/9).
(συνέχεια σελ. 5)

Κινήσεις για
το Μουσείο

Δραστήριος ο σύλλογος
των γυναικών του χωρι-
ού, μοιράζεται τα νέα του
στην εφημερίδα και μετα-
φέρει ευχές για το νέο
έτος. Σεμινάρια, ημερολό-

για 2020, πολλές ιδέες,
αλλά και Γενική
Συνέλευση για την ανά-
δειξη νέου Δ.Σ. και κοπή
της πρωτοχρονιάτικης
πίτας. (συνέχεια σελ. 5)
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Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 

Η 28η Οκτώβρη είναι η
μέρα που η πατρίδα γιορ-
τάζει την επέτειο του
μεγάλου ΟΧΙ του ελληνι-
κού λαού στους κατακτη-
τές. Είναι ημέρα μνήμης
για την είσοδο της
Ελλάδας στο Β’ παγκό-

ήταν και ο οργανωτής της
εκδήλωσης), από τους
πολιτιστικούς φορείς
(σύλλογο γυναικών
Φωτεινού και απο τον
πολιτιστικό σύλλογο απα-
νταχού Φωτεινιωτών). Η
συγκίνηση όλων όσοι

μετά από πάρα πολλά
χρόνια γιόρτασε την εθνι-
κή επέτειο με τη συμμε-
τοχή μικρών μαθητών
(που μένουν μόνιμα η
βρέθηκαν στο Φωτεινό
για τις ημέρες γιορτής)
παρελαύνοντας προς και
από την εκκλησία στο
μνημείο αγνώστου στρα-
τιώτη στην πλατεία. Αφού
τελέστηκε επιμνημόσυνη
δέηση από τον σεβάσμιο
παπά-Γιάννη, οι μικροί
μαθητές απήγγειλαν ποι-
ήματα με περηφάνια και
καμάρι. Ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων από
τον πρόεδρο της κοινότη-
τας Φωτεινού Χρήστο Κ.
Κασσελούρη (ο οποίος

σμιο πόλεμο και υπενθυ-
μίζει σε όλους μας την
αντίσταση απέναντι σε
κάθε είδους υποταγή και
την προσπάθεια διαφύ-
λαξης της Δημοκρατίας.
Αυτή τη μέρα σύσσωμη η
κοινωνία του χωριού μας

παρευρέθηκαν ήταν διά-
χυτη και με τα μάτια
βουρκωμένα καταχειρο-
κρότησαν τους μικρούς
Φωτεινιώτες και όλους
όσοι βοήθησαν στην
οργάνωση και υλοποίηση
της εκδήλωσης.

Εορτασμός επετείου 28ης Οκτωβρίου στο Φωτεινό

*Οι φωτογραφίες είναι του Ευάγγελου Κ. Κασσελούρη

πραγματοποιούνται κάθε
Παρασκευή στις 18.30.
Τα μαθήματα οργάνωσε ο
Σύλλογος Απανταχού
Φωτεινιωτών. Η συμμετο-
χή ήταν ενθαρρυντική.
Οκτώ παιδιά του χωριού
μας συμμετείχαν στο
πρώτο μάθημα με πολλή
όρεξη και ενθουσιασμό. 
Τα μαθήματα κάνει ο
Πέτρος Γιωργάρας, ο
οποίος είναι δάσκαλος
Τάε Κβον Ντο με πολλά

αρχικά μαθήματα, όμως
θα ήταν καλό σταδιακά
να ανοίξει λίγο ο χώρος
και κυρίως να στρωθεί το
δάπεδο με ειδικό υλικό.
Ο σύλλογος δεσμεύεται
ότι θα κάνει τις ενέργειες
που θα εξασφαλίσουν
την ομαλότητα της διαδι-
κασίας. Για οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή για δήλωση
συμμετοχής καλέστε στο
6985914838, Βασίλης
Λάμης.

χρόνια προϋπηρεσίας και
μαύρη ζώνη με τρία νταν.
Ο Πέτρος είναι ιδιοκτήτης
της σχολής «Ευκλέας
Καραϊσκάκη» με έδρα το
Διάσελο. Απάντησε,
ωστόσο, στο κάλεσμα
του συλλόγου και θα έρ-
χεται μία φορά τη βδομά-
δα στο χωριό μας, για να
κάνει τα μαθήματα. Σύμ-
φωνα με τον δάσκαλο, η
αίθουσα του σχολείου εί-
ναι ικανοποιητική για τα

Γράφει η Αναστασία Στ. Κασσελούρη 

... (συνέχεια από το
εξώφυλλο) Την Παρα-
σκευή 15/11 άρχισαν τα

μαθήματα της πολεμικής
τέχνης, Τάε Κβον Ντο,
στο Φωτεινό και θα
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Σύλλογος Απανταχού

Τα μέλη του συλλόγου για το 2019
... (συνέχεια από το
εξώφυλλο) Προς ώρας,
τα μέλη του συλλόγου
είναι 53. Συνεπώς, για να
επιτευθχεί απαρτία στη
Γενική Συνέλευση πρέπει
να προσέλθουν 18 μέλη
(το 1/3). Εάν δεν έχουμε
απαρτία, θα γίνει επανα-
ληπτική γενική συνέλευ-
ση στις 29/12, όπου η
απαρτία επιτυγχάνεται
ανεξαρτήτως του αριθμού
των παρευρισκομένων. 
Από τα σημαντικότερα
θέματα είναι αυτό του
Καταστατικού, το οποίο
το Δ.Σ. κρίνει ότι επιβάλ-
λεται να τροποποιηθεί
μετά από 40(!) χρόνια.
Στη συνέλευση θα έρθει
δικηγόρος, με τον οποίο
το Δ.Σ. έχει συνομιλήσει

• Πανηγύρι στο σχολείο
(συζήτηση και έγκριση:
ημερομηνία, ορχήστρα,
προϋπολογισμός, διαχεί-
ριση φαγητού, ορισμός
αρμοδιοτήτων σε μέλη)
• Συζήτηση για τη διεξα-
γωγή της Αρχαιρεσιακής
Γενικής Συνέλευσης τον
Αύγουστο του 2020
• Συζήτηση για την έδρα
του συλλόγου (μουσείο ή
σχολείο)
• Συζήτηση για την ανά-
ληψη δράσεων για τη λει-
τουργία του Μουσείου και
τη συμμετοχή του συλλό-
γου σε αυτό
• Απόφαση για την αλλα-
γή καταστατικού
• Άλλα θέματα που θα
τεθούν και θα συζητη-
θούν εκτάκτως.

για να παρουσιάσει τις
απαραίτητες αλλαγές. Η
συνέλευση θα συζητήσει
και θα προτείνει αλλαγές
και αν υπάρχει η απαραί-
τητη πλειοψηφία θα τις
εγκρίνει. Για να μπορεί να
κάνει τροποποιήσεις, η
συνέλευση θα πρέπει να
αποτελείται από τα μισά
τουλάχιστον μέλη του
συλλόγου.
Η ημερήσια διάταξη:
• Έγκριση Οικονομικού
Απολογισμού 2019
• Έγκριση Πεπραγμένων
του Δ.Σ.
• Έγκριση Προϋπολο-
γισμού 2020
• Συζήτηση και έγκριση
του προγράμματος εκδη-
λώσεων και δραστηριοτή-
των 2020

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

50   Τριαντάφυλλος Ιωάννης
51   (Αιδ.) Βορύλλας Ιωάννης
52   Σιάκα Φωτεινή
53   Κασσελούρης Χρήστος

Ο σύλλογος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το Δ.Σ. με χαρά ανακοι-
νώνει ότι ο Σύλλογος των
Απανταχού Φωτεινιωτών
έχει εγγραφεί ως μέλος
στο Μητρώο Πολιτιστικών
Φορέων του Υπουργείου
Πολιτισμού και
Αθλητισμού με Αριθμό
Μητρώου 5268. Η εγγρα-
φή ολοκληρώθηκε στις 9
Οκτωβρίου 2019 μετά
από την κατάθεση πολ-
λών εντύπων και διαρκή
επικοινωνία με το αρμό-

Το κύριο όφελος της
Εγγραφής στο Μητρώο
Πολιτιστικών Φορέων
είναι η πρόσβαση σε επι-
χορηγήσεις από το
Υπουργείο Πολιτισμού.
Επιπλέον, ο σύλλογος
έχει πλέον υπόσταση και
πανελλήνια εμβέλεια, ενώ
στην ιστοσελίδα του
Μητρώου Πολιτιστικών
Φορέων, ο σύλλογος
καταγράφει τις δράσεις
του και δίνει το «παρών».

διο Υπουργείο. 
Ο έλεγχος που έγινε από
την υπηρεσία για την
αποδοχή του συλλόγου
περιλάμβανε: τον οικονο-
μικό απολογισμό του
2018, τις δραστηριότητες
που πραγματοποίησε ο
σύλλογος το 2018 και το
επιχειρησιακό σχέδιο του
2019, έγγραφα από το
Πρωτοδικείο, καθώς και
την κατάθεση του
Καταστατικού. 

Καθορισμός Τμημάτων με συγκεκριμένο 
αντικείμενο από το Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. έκρινε απαραίτη-
τη την ύπαρξη Τμημάτων
με αντικείμενο και μέλη
με αρμοδιότητες, ώστε να
μοιραστούν οι υποχρεώ-
σεις. Το συμβούλιο επι-
καιροποίησε και ενέκρινε
τους παρακάτω σχηματι-
σμούς:
α) Τμήμα Εφημερίδας:
Πρόεδρος: Βασίλης
Λάμης. Μέλη: Λάμπρος
Κασσελούρης, Στέφανος
Αναγνωστόπουλος.
β) Τμήμα Αιμοδοσίας:
Πρόεδρος: Θεόδωρος
Φελέκης. Μέλη: Νίκος
Πανέτας, Χρήστος
Φελέκης.
γ) Τμήμα Εξωραϊσμού:
Πρόεδρος: Λάμπρος

Λάμπρος Κασσελούρης,
Ιωάννης Τριαντάφυλλος.

Πολύ σημαντικό για τον
σύλλογο είναι το Τμήμα
Μουσείου. Το Δ.Σ. από
τις 25/9 είχε απευθυνθεί
σε τρεις πρώην Προέ-
δρους του συλλόγου,
τους Κώστα Πανέτα, Ηλία
Οικονόμου και Αλέκο Φε-
λέκη, γνώστες και οι τρεις
του ζητήματος, να δημι-
ουργήσουν μία ομάδα,
ώστε να δράσουν όπως
αυτοί κρίνουν απαραίτητο
για να προχωρήσει το
θέμα. Ωστόσο, το Δ.Σ.
αφήνει για τη συνέλευση
να αποφασίσει πώς θα
πορευτεί ο σύλλογος.

Κασσελούρης. Μέλη:
Ιωάννης Τριαντάφυλλος,
Νίκος Πανέτας (του
Ευάγγελου)
δ) Επιτροπή Νέων:
Πρόεδρος: Λάμπρος
Πανέτας. Μέλη: Σταύρος
Κασσελούρης (του
Κωνσταντίνου) και
Χρήστος Τσεκλένης
ε) Τμήμα Θεατρικής
Ομάδας: Πρόεδρος:
Στέφανος
Αναγνωστόπουλος.
Μέλος: Λάμπρος
Κασσελούρης
στ) Τμήμα Ιστοσελίδας
και Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης: Πρόεδρος:
Βασίλης Λάμης. Μέλη:
Ίριδα Μασούρα,
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δημιουργικά. Συζητάει
αλλαγή καταστατικού,
έκανε θαυμάσια κοπή
πίτας, κράτησε τις εκδη-
λώσεις του Αυγούστου,
όρισε Γενική Συνέλευση
για τα Χριστούγεννα, επι-
κοινώνησε με τα μέλη με
την ιστοσελίδα και την
εφημερίδα, έγραψε
πολλά μέλη, φρόντισε το
ταμείο και τη διαφάνεια,
φιλοδοξεί και επεξεργάζε-
ται ένα ισχυρό ταμείο σε
ένα οργανωμένο σωμα-
τείο, φρόντισε για το κτή-
ριο του παλιού σχολείου
και τη λειτουργία του μου-
σείου. Σκέφτεται σοβαρά
τα παλιά φωτεινιώτικα.
Αυτά από τα λίγα που
μαθαίνω. Με οδηγό αυτό
το Δ.Σ. είναι σίγουρο ότι
ο σύλλογος θα πάει πολύ
καλά.
4. Χρήσιμο είναι το Δ.Σ.
να δώσει σε διαβούλευση
στα μέλη μέσω εφημερί-
δας και ιστοσελίδας όσα
θέματα κρίνει ότι πρέπει
να είναι έτοιμα στη γενική
συνέλευση.

Όλοι οι Φωτεινιώτες γνώ-
ριζαν τον κερκυραίο,
ερωτικό μετανάστη στο
Φωτεινό, όπως ο ίδιος
δήλωνε, Κων/νο Πανδή,
αγαπημένο σύντροφο της
Θεοδώρας Φελέκη. Τα 13
χρόνια που έμεινε μόνιμα
στο Φωτεινό συμμετείχε
στις κοινωνικές του εκδη-
λώσεις ανελλιπώς. Δού-
λευε και στα φωτεινιώτικα
χωράφια, αν του δίνονταν
ευκαιρία. Και του δόθηκε
πολλές φορές. Η αγάπη
του για το Φωτεινό απο-
τυπώθηκε και στην τελευ-
ταία του περιπέτεια υγεί-
ας του από τον Οκτώβρη
του 2016. Ο Κώστας γεν-
νήθηκε στις Αργυράδες
Κερκύρας τον Οκτώβριο

του 1950 από τον Βασί-
λειο και την Κατερίνα.
Μαζί με τις τέσσερις
αδερφές του και τον έναν
αδερφό γνώρισαν την
μητρική ορφάνια από
παιδιά και έγιναν τρόφι-
μοι οικοτροφείων. Με την
εν διαστάσει σύζυγό του
απόκτησε τρεις κόρες και
επτά εγγόνια. Εργάστηκε
πολλά χρόνια στα καρά-
βια, γνωρίζοντας τον
κόσμο, και στην χαρτο-
βιομηχανία SOFTEX.
Έφυγε από κοντά μας
μετά από τρίχρονο
αγώνα για την υγεία του,
στις 2 Νοεμβρίου αυτού
του έτους και αναπαύεται
στο 3ο κοιμητήριο της
Αθήνας. Η σύντροφός
του Θεοδώρα και οι
κόρες του Σπυριδούλα
και Βάσω ευχαριστούν
θερμά όλους τους φωτει-
νιώτες και μη που
συμπαραστάθηκαν στις
δύσκολες στιγμές του και
στο πένθος τους.

Καλό ταξίδι Κώστα. Θα
σε θυμόμαστε πάντα με
αγάπη.

Αλέξανδρος Φελέκης

Κωνσταντίνος 
Πανδής

1. Ιδιοκτήτης του σωμα-
τείου, κατά το καταστατι-
κό -άρθρο 17ο- είναι τα
εκάστοτε μέλη του.

α. Γιατί είναι ιδιοκτήτης; 
Γιατί πληρώνει όλα τα
έξοδα, αποφασίζει για
όλα τα θέματα -επομένως
ό,τι είναι γραμμένο στις
ετήσιες συνελεύσεις είναι
το νόμιμο από το πρωτο-
δικείο- εκλέγει το Δ.Σ.,
εγκρίνει κάθε οικονομική 
δραστηριότητα του Δ.Σ με
την ψήφιση προϋπολογι-
σμού και απολογισμού,
τροποποιεί καταστατικό
και εσωτερικό κανονισμό
και παίρνει απόφαση για
διάλυση του σωματείου. 
Αυτά λέει το άρθρο 17
του καταστατικού.

β. Επομένως μόνο τα
μέλη και όχι όλοι έχουν το
δικαίωμα να εκφράζουν
γνώμη και να συμμετέ-
χουν στις συνελεύσεις και

να ψηφίζουν. Δεν μοιάζει
το σωματείο με άλλους
φορείς που όλοι έχουν
δικαιώματα, όπως π.χ. ο
δήμος.

γ. Άρα είναι εντελώς
ανεξάρτητος φορέας και
δεν κηδεμονεύεται από
άλλον μεγαλύτερο. Το
συμφέρον του και μόνο
του υπαγορεύει να
συνεργάζεται με τους
άλλους τοπικούς -όχι
μόνο του χωριού- φορείς.

δ. Μερικοί αγνοούν τα
παραπάνω και σκέφτο-
νται και μεθοδεύουν
παρεμβάσεις επιζήμιες
για τον φορέα και τον
τόπο.

ε. Για ασφαλέστερο
μέλλον του φορέα καλό
είναι να τηρείται το κατα-
στατικό κατά γράμμα.
2. Ποιος φταίει για την
αρνητική θέση του
Μουσείου Φωτεινού;

α) 400.000 δημόσιου
χρήματος μένει αναξιο-
ποίητο. Η τοπική και όχι
μόνο κοινωνία στερείται
από ένα πολλά υποσχό-
μενο στο χώρο του έργο
και οι Φωτεινιώτες δεν
αντέχουν να βλέπουν το
κτήριο να καταστρέφεται
και τα εργαλεία και τα
σκεύη που φύλαγαν σαν
κόρη οφθαλμού να κινδυ-
νεύουν από τη φθορά και
την εξαφάνισή τους.

β) Με απλή προσέγγι-
ση φταίνε γι’ αυτό τα Δ.Σ
του συλλόγου των απα-
νταχού φωτεινιωτών,
μετά τη συγκέντρωση

των εκθεμάτων, επειδή
δεν έκαναν ένα έγγραφο
στον φορέα υλοποίησης
του έργου, τον δήμο, να
του παραδώσει το έργο
για λειτουργία, κατά τον
σχετικό νόμο. Έπειτα
φταίει ο δήμος που ήταν
υποχρεωμένος να
παραδώσει το έργο σε
λειτουργία. Τέλος, φταίνε
και όσοι φωτεινιώτες
δεν πιστεύουν στις δικές
τους δυνάμεις και αγνο-
ούν την ιδιαιτερότητα
λειτουργίας ενός μουσεί-
ου.
3. Μένει κανείς έκθαμ-
βος από το έργο του
νέου Δ.Σ. του συλλόγου
των απανταχού φωτει-
νιωτών. Μέσα σ΄ένα
χρόνο 5 νέοι, ζώντας
μακριά από το Φωτεινό
έκαναν τόσα και τόσο
ουσιαστικά που κανένα
άλλο διοικητικό συμβού-
λιο δεν κατάφερε. Δεν
έμεινε στο να κρατήσει
ζωντανό τον φορέα
αλλά αγωνίστηκε να τον
προάγει οργανωτικά και

Παραπολιτιστικά

Γράφει ο Αλέξανδρος Φελέκης

Ο καρπός της ελιάς ωρι-
μάζει στα μέσα προς τέλη
του φθινοπώρου, οπότε
και ξεκινάει η συγκομιδή,
ή το λιομάζωμα. Η ελιά
παραδοσιακά μαζεύεται
με το χέρι, και το μάζεμα
της ελιάς αποτελεί εδώ
και αιώνες σημαντική
αγροτική δραστηριότητα
σε πολλές περιοχές της
Μεσογείου. Στη σημερινή
εποχή ευδοκιμεί ακόμη η
παραδοσιακή μέθοδος
συγκομιδής, με τη βοή-
θεια ίσως κάποιων νεότε-
ρων εργαλείων: τα κλαδιά
περνιούνται με το χτένι
για να αποσπαστεί ο
καρπός με μεγαλύτερη
ευκολία και ταχύτητα, ενώ
το έδαφος κάτω από την

Δεν είναι απαραίτητη η
απομάκρυνση των φύλ-
λων, αφού υπάρχει στο
ελαιοτριβείο ειδικό μηχά-
νημα που τα απομακρύ-
νει με αέρα.
Εναλλακτική τεχνική είναι
το τίναγμα της ελιάς με
ξύλινα ραβδιά, η τεχνική
όμως αυτή μπορεί να
εφαρμοστεί μόνο όταν
έχει ωριμάσει πλήρως ο
καρπός και είναι εύκολη η
απόσπασή του από το
δέντρο. 
Τέλος, είναι σύνηθες κατά
τη συγκομιδή να κόβονται
με πριόνι επιλεγμένα
κλαδιά του δέντρου, τόσο
για τη διευκόλυνση της
συγκομιδής, όσο και για
να βοηθηθεί η σωστή
ανάπτυξη του δέντρου.

Ελιά δέντρο ευλογημένο!

Αναδημοσίευση από το
τεύχος 86 (Σεπτέμβριος -
Οκτώβριος 2013)

ελιά στρώνεται με λιόπα-
να ή με ειδικό δίχτυ από
συνθετικό υλικό.
Σκάλες από ξύλο ή αλου-
μίνιο χρησιμοποιούνται
για το μάζεμα των
δυσπρόσιτων κλαδιών.
Αφού πέσουν οι ελιές
από το δέντρο, οι αγρό-
τες τινάζουν τα άκρα των
ελαιόπανων ώστε να
δημιουργηθούν σωροί, οι
οποίοι θα καθαριστούν με
το χέρι από χοντρά κλα-
ριά και τσαμπιά προκει-
μένου να τοποθετηθούν
στη συνέχεια σε δοχεία
μεταφοράς (κουβάδες,
τενεκέδες κ.λπ.) και
σακιά και να μεταφερ-
θούν στον χώρο αποθή-
κευσης. 

Το μάζεμα της ελιάς
Το μάζεμα ελιών στο χωριό 

με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. 
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Σύλλογος Γυναικών

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

πίστη και προσευχή να
αγαπήσουμε, τόσο τον
εαυτό μας όσο και τους
συνανθρώπους μας. 
Μια καλή κουβέντα είναι
βάλσαμο στην ψυχή και
βοηθάει στην καλύτερη
επικοινωνία και στη
σύσφιξη σχέσεων. 
Εάν οι σκέψεις μας είναι
θετικές, μας κάνουν να
αισθανόμαστε όμορφα
και γαλήνια. Αντίθετα, αν
σκεφτόμαστε συνεχώς

τε τους αγάπη και αφο-
σίωση. Σταθείτε δίπλα σ’
έναν άνθρωπο που
παλεύει για την υγεία του
και δείξτε του ότι είστε
εκεί γι’ αυτόν. Το πιο
σημαντικό όμως, είναι να
πούμε έναν καλό λόγο
στον εαυτό μας, να τον
αγκαλιάσουμε με όλες τις
πληγές και τους πόνους
του, με τους φόβους και
τις ανασφάλειές του, σαν
ένα μικρό παιδί που χρει-
άζεται αγάπη και στοργή. 
Όταν νιώθουμε ότι μας
γονατίζουν οι δυσκολίες,
καλό είναι να βρίσκουμε
τη δύναμη και μέσα από

Αυτή τη φορά θα ήθελα
να μιλήσουμε για την
απλή τέχνη του καλού
λόγου. Αγοράζοντας το
ψωμί σας το πρωί, πείτε
έναν καλό λόγο στον
φούρναρη. Πηγαίνοντας
για τη δουλειά σας, μιλώ-
ντας στο τηλέφωνο ή σε
όλες σας τις συναλλαγές,
πείτε έναν καλό λόγο στα
άτομα με τα οποία έρχε-
στε σε επαφή. Την ώρα
του μεσημεριανού φαγη-
τού, ευχαριστήστε τον
άνθρωπο που σας έφτια-
ξε ένα καλό φαγητό.
Αγκαλιάστε τα παιδιά σας
ή τα εγγόνια σας και δείξ-

Μια καλημέρα είναι αυτή, 
πες την κι ας πέσει χάμω

Γράφει η Σπυριέτα Κομιανού - Κασσελούρη

Πρωτοβουλίες για τη λειτουργία του Μουσείου
... (συνέχεια από το
εξώφυλλο) Πολύ μεγάλη
θέρμη για το θέμα έχει
και ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας, ο
οποίος έχει κάνει 2 συνε-
λεύσεις στο χωριό, για να
βρεθεί μία λύση. Σε αυτές
αποφασίστηκε η δημιουρ-
γία μία πενταμελούς επι-
τροπής. Αυτή αποτελείται
από την τριμελή επιτρο-
πή που είχε ορίσει ο σύλ-
λογος, με μέλη τους
Κώστα Πανέτα, Αλέξαν-
δρο Φελέκη και Ηλία
Οικονόμου. Επιπλέον,
Πρόεδρος της Επιτροπής
είναι ο Χρήστος

Κασσελούρης (Πρόεδρος
της Κοινότητας) και μέλος
ο Θεόδωρος Φελέκης. 
Το Δ.Σ. του συλλόγου
είναι ικανοποιημένο με
αυτή την εξέλιξη και στη-
ρίζει την επιτροπή. Στην
προσεχή Γενική
Συνέλευση είναι πολύ

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
σε Φωτεινό και Αθήνα

Το Δ.Σ. σάς προσκαλεί
στην κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του
συλλόγου, την Πέμπτη 2
Ιανουαρίου 2020, ώρα
11.00, στο Πολιτιστικό
Κέντρο Φωτεινού (πρώην
σχολείο). Ο σύλλογος θα

κόψει πίτα και στην
Αθήνα. Οι ανακοινώσεις
για την ημερομηνία και
τον τόπο θα γίνουν το
επόμενο διάστημα, οπότε
μείνετε συντονισμένοι στο
foteiniotes.gr, στο face-
book και την εφημερίδα.

Κατ’αρχάς να ευχαριστή-
σουμε το Σύλλογο των
Απανταχού Φωτεινιωτών
που μας φιλοξενεί στην
εφημερίδα και να ανα-
φερθούμε στα θέματα του
Συλλόγου μας. Γενική

Συνέλευση με εκλογές
για νέο ΔΣ θα γίνει στις
12 Ιανουαρίου, ημέρα
Κυριακή μετά την
Εκκλησία. Θα ακολουθή-
σει κοπή της πίτας.
Μόνιμο πρόβλημα που

πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε είναι η απροθυμία
των γυναικών του
Φωτεινού να μπούνε στο
ΔΣ. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα ο Σύλλογος να
διοικείται από τα ίδια
γηρασμένα άτομα. Το
καλό νέο από το Σύλλογο
είναι το Σεμινάριο
Αυτογνωσίας-
Αυτοβελτίωσης που
συνεχίζεται κόντρα σε
όσες αντιξοότητες μπορεί
να προκύπτουν. 
Στις 27 Οκτωβρίου έγινε
σεμινάριο για τη διαχείρι-
ση του θυμού. Το πολύ
καλό νέο είναι ότι μεταξύ
1 και 6 Ιανουαρίου θα

γίνουν δύο ακόμα σεμινά-
ρια. Το ένα είναι ο φόβος
και το άλλο… έκπληξη!
Το ωραίο νέο είναι τα
ημερολόγια του 2020.
Ζωγράφισε, ναι, στην
κυριολεξία τα ζωγράφισε
και τα στόλισε ένα-ένα η
Σπυριέτα Κασελούρη,
130 ημερολόγια.
Τι να πει κανείς γι’αυτό το
κορίτσι!

Σύλλογος Απανταχού

Ο Σύλλογος Γυναικών Φωτεινού
εύχεται για το Έτος της

Αλληλεγγύης 2020 Υγεία,
Αυτογνωσία και

Αυτοπραγμάτωση.
Μας πλημμυρίζει με τις
φρέσκες ιδέες της κάθε
φορά που μιλάμε, αλλά
το πιο σημαντικό είναι ότι
βάζει πλάτη για την υλο-
ποίησή τους. Ένα θερμό
ευχαριστώ είναι λίγο από
μέρους μας. Αλλά, αυτό
που από μας λείπει, εκεί-
νης της περισσεύει και
έτσι έχουμε την χαρά να
μοιραζόμαστε όλοι όλα.

πιθανόν ότι θα ζητηθεί η
γραπτή σαφής στήριξη
αυτής της προσπάθειας,
καθώς βάσει των κατα-
στατικών εγγράφων του
Μουσείου, ο σύλλογος θα
είναι υπεύθυνος για τη
λειτουργία του, όταν
παραδοθεί το έργο.

αρνητικά για τον εαυτό
μας και τον κόσμο γύρω
μας, βιώνουμε συνεχώς
αρνητικά συναισθήματα.
Ένας ωραίος τρόπος να
νιώθουμε όμορφα είναι
να επαναλαμβάνουμε
θετικές δηλώσεις, όπως:
«είμαι υγιής στον νου,
στην καρδιά και στο
σώμα», «αξίζω το καλύτε-
ρο και το δέχομαι στη
ζωή μου», «πετυχαίνω σε
ό,τι επιλέγω να κάνω»,
«αξίζω να λαμβάνω
αγάπη και να είμαι ευτυ-
χισμένος» και πολλά
άλλα. Με αυτόν τον
τρόπο, όταν το μυαλό
μας και η καρδιά μας
είναι γεμάτα από γαλήνη
και φώς, τότε μόνο μπο-
ρούμε να προσφέρουμε
τον καλό λόγο που χρεια-

ζόμαστε όλοι.
Διαφορετικά, εάν στο
μυαλό μας υπάρχουν
σκουπίδια (αρνητικές
σκέψεις, συναισθήματα),
τότε είναι πολύ δύσκολο
να εκπέμψουμε αγάπη
και φώς. 
Αγαπημένοι μου, ας προ-
σπαθήσουμε ο καθένας
μόνος του να καλλιεργεί
το χωράφι του νου του με
σπόρους που θα δώσουν
καλή σοδειά, ξεριζώνο-
ντας τα ζιζάνια από την
ψυχή μας.

Σας ευχαριστώ από 
καρδιάς, καλές γιορτές!

Η Σπυριέτα Κομιανού-
Κασσελούρη είναι
Σύμβουλος προσωπικής
Ανάπτυξης.
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Σε αυτή τη συνέντευξη
(πρώτη δημοσίευση
13/10/2019) έχω τη χαρά
να μιλήσω με έναν μπα-
σκετικό τύπο, η αγάπη
του οποίου για το
Φωτεινό τον οδηγεί στο
να το επισκέπτεται σε
κάθε ευκαιρία. Ακόμη κι
όταν όλες οι διακοπές
έχουν περάσει κι ο
περισσότερος κόσμος
έχει φύγει, ακόμα κι αν
είναι για μονάχα λίγες
ώρες! Η καλή του διάθε-
ση, η όρεξη και ο ενθου-
σιασμός του, μας συναρ-
πάζουν, καθώς ακούρα-
στος φροντίζει να περνάει
και αυτός και εμείς μαζί
του, όσο πιο καλά μπορεί
τις διακοπές του στο
Φωτεινό. 

1) Τίνος είσαι εσύ;;;

Είμαι ο Έκτορας
Νικόλαος
Αναγνωστόπουλος, του
Ηλία και της Ευτέρπης
Αναγνωστόπουλου, εγγο-
νός του Νίκου και της
Τασίας Πανέτα. Ελπίζω
να καταλάβατε! Α, και να
συμπληρώσω, αδερφός
του σκηνοθέτη σας...
Ελπίζω και πάλι να κατα-
λάβατε! Σπούδασα
Διοίκηση και Διαχείριση
Οικονομίας στη Λάρισα
(αν και θα μπορούσα να
πάω και στην Πάτραααα
(γελάει!). Είμαι στο 28ο
έτος και εργάζομαι ως
υπεύθυνος εξωτερικών
παραγγελιών και πωλή-
σεων σε εταιρεία ανταλ-

λακτικών αυτοκινήτων
στα Τρίκαλα.

2) Τι είναι αυτό που σε
κάνει να έχεις διάθεση
και όρεξη για όλα;

Η ιδιαίτερη τοποθεσία του
Φωτεινού, που συνδυάζει
το ύψωμα με τη θέα του
Αμβρακικού, εν ολίγοις το
ρητό «βουνό με θάλασ-
σα», είναι κάτι που σου
δίνει ώθηση στο να ασχο-
ληθείς με οποιαδήποτε
δραστηριότητα πέσει στο
τραπέζι! Επομένως, το
μόνο που δε θέλω να
κάνω, είναι απλώς να
κάθομαι. Αντιθέτως,
κυνηγάω τη διασκέδαση
με κάθε πιθανό και απί-
θανο τρόπο, ακόμα κι αν
αυτό δε συνάδει με τις
αντιλήψεις όλων, αλλά
μάντεψε... (και κλείνει το
μάτι!) Ευτυχώς, υπάρ-
χουν αρκετά άτομα που
να μοιράζονται την ίδια
σκέψη, συμπράττωντας
σε μια δημιουργία αξέχα-
στων στιγμών που θα
μας συντροφεύουν και θα
εξιστορούμε στους νεότε-
ρους, αλλά και στους
δικούς μας απογόνους...
Για όσους πάλι δε μπαί-
νουν σε αυτόν τον
«κόπο»... Ε, ας διηγού-
νται τις δικές μας! (χαμο-
γελάει!)

3) Πώς πιστεύεις ότι θα
είναι ο Έκτορας στα 40; 

Λοιπόν, πρώτα απ' όλα,
εύχομαι να είμαι υγιής,

ώστε να συνεχίζω να
παίζω ακόμα όλα τα αγα-
πημένα μου αθλήματα!
Στη συνέχεια, εφόσον θα
έχω γιο, θα τον μυούσα
σίγουρα στο μπάσκετ και
το ποδόσφαιρο, ενώ αν
θα έχω κόρη... Θα την
ωθούσα να ασχοληθεί με
το χορό και τις πολεμικές
τέχνες, παράλληλα με την
αγορά δίκανου (για
μένα)! Το ότι θα βρίσκο-
μαι σε μια τέτοια ηλικία,
δε σημαίνει πως θα βρε-
θεί κάτι να σταθεί εμπό-
διο, ώστε να ζω σε έντο-
νους ρυθμούς και να
καταλήξω να βιώνω μια
βαρετή ρουτίνα... Το μότο
μου είναι: Ζήσε τη στιγμή,
κάνε αυτό που θες και μη
σε απασχολεί κανένας
και τί-πο-τα.

4) Επειδή γνωρίζεις το
αντικείμενο σωστά
λόγω σπουδών,
πιστεύεις ότι αν κάποι-
ος ξεκινούσε μια επιχεί-
ρηση στο Φωτεινό ή
την Άρτα θα είχε την
απαιτούμενη επιτυχία;

Τώρα σοβαρά περιμένεις
απάντηση σε αυτό; Θες
να προδώσω από τώρα
την ιδέα μου, ή να τη
χαρίσω έτσι απλά στον
καθένα; (γελάει!) No pay,
no play, που λένε και στα
γήπεδα του μπάσκετ!
Πέρα από αυτά, την επι-
τυχία κανείς δε μπορεί εκ
των προτέρων να τη δια-
σφαλίσει, αφού κάθε επι-
χείρηση αποτελεί κι ένα
ρίσκο, ευθύς εξαρχής, με
το που θα κόψει το
πρώτο «Ζ». Σίγουρα, δε
θα συνιστούσα να ανοίξει
ΚΕΘΕΑ, άδικος κόπος!
(γελάει!) Το παν στο θέμα
επιχείρησης είναι το
σωστό τάιμινγκ και η
παροχή υπηρεσιών ανά-
λογα με τις ανάγκες του
τόπου και των ανθρώ-
πων. Οποιοσδήποτε
μπορεί να σκεφτεί μια
καλή ιδέα, είτε για το
χωριό μας είτε για μέσα
στην πόλη, ωστόσο η
υλοποίηση της είναι εντε-
λώς διαφορετική υπόθε-
ση... Οφείλει να ξεκινήσει
με ένα όσο το δυνατόν
πιο μελετημένο από όλες
τις απόψεις σχεδιασμό,

οικονομικό κι επιχειρημα-
τικό. Έπειτα, τα άτομα και
οι συνεργάτες που θα
απευθυνθεί για βοήθεια
και στήριξη, να είναι δια-
λεγμένοι προσεκτικά, με
γνώμονα πάντοτε την
κατάρτιση και τον επαγ-
γελματισμό τους, κι όχι με
κριτήριο τις διαπροσωπι-
κές σχέσεις και τις συστά-
σεις τρίτων (ολίγον τι
ασχέτων!). Διότι, η τελική
ευθύνη, καλώς ή κακώς,
επιστρέφει στον ίδιο τον
επιχειρηματία.

5) Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες;

Θα πρωτοτυπήσω και θα
δώσω δύο μηνύματα! Το
πρώτο έχει να κάνει με
τις αθλητικές διοργανώ-
σεις που αναλαμβάνει ο
πολιτιστικός σύλλογος...
Η προσπάθεια τους είναι
σημαντική, αλλά θεωρώ
πως πρέπει να ενισχυθεί
κι άλλο, ώστε να προσελ-
κύσουμε ακόμη περισσό-
τερο τις νεότερες γενιές.
Πιστεύω πως όλοι θα
αγκαλιάσουν ακόμη και
καινούργιες δραστηριότη-
τες και ιδέες υπάρχουν
αρκετές, αρκεί επιτέλους
να υλοποιηθούν! Με
χαρά αντικρίζω άτομα
παλιότερων γενιών,
ακόμα κι από αυτές των
γονιών μας να έρχονται
και να συμμετέχουν με
μεράκι, ενώ από την
άλλη με θλίψη βλέπω
πιτσιρίκια να απέχουν,
προτιμώντας επιβλαβείς
για την υγεία συνήθειες,
με αποτέλεσμα την παχυ-
σαρκία, το αλόγιστο
κάπνισμα και την κατανά-
λωση αλκοόλ. Αυτό είναι

κάτι που μπορεί να διορ-
θωθεί, αρκεί να τους
καθοδηγήσουμε σωστά.
Το δεύτερο, αφορά ένα
φαινόμενο που λαμβάνει
γεγονός επαναλαμβανό-
μενα τα τελευταία χρό-
νια... Είναι η αδυναμία
φυσικής στήριξης ή
ακόμα και η παντελής
έλλειψη, σε ό,τι έχει να
κάνει με τα κοινά των
νέων και το τμήμα τους.
Το χειρότερο είναι ότι
αυτό εξαπλώνεται ακόμα
και στους ίδιους τους
νέους, κάνοντας όλους
λίγο έως πολύ, συνένο-
χους! Πολλές φορές, τα
ίδια τρία - τέσσερα άτομα
τρέχουν κάθε μέρα, σε
πολλά μέτωπα, προκειμέ-
νου να καλυφθούν οι
ανάγκες των δραστηριο-
τήτων και άλλοι στέκονται
ακριβώς δίπλα τους
άπραγοι, δείχνοντας
αδιάφοροι. Πρέπει να
προσπαθήσουμε όλοι να
βάλουμε έστω από ένα
λιθαράκι, διαφορετικά και
οι ελάχιστοι εθελοντές
που απέμειναν, αναπό-
φευκτα θα «κλατάρουν»
κι αυτό θα είναι ζημιογό-
νο για άπαντες. Βάσει
των δυνατοτήτων μας,
πιστεύω πως αξίζουμε
σίγουρα παραπάνω από
ένα αυγουστιάτικο πανη-
γύρι, καθώς ο κόσμος
δίνει το παρόν με ζήλο σε
οποιαδήποτε όμορφη
πρωτοβουλία έχουν φέρει
εις πέρας!

Αυτός ήταν ο Έκτορας
κυρίες και κύριοι, χειμαρ-
ρώδης και σταράτος! Τον
ευχαριστώ πολύ για την
ωραία αυτή συνέντευξη,
που την περίμενα πώς
και πώς.

«Τίνος είσαι συ;;;»

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

Στην επόμενη συνέντευξη
(πρώτη δημοσίευση
20/10/2019), θα μιλήσου-
με με έναν νεαρό που
ρίχνει γροθιά στις προκα-
ταλήψεις του σύγχρονου
κόσμου. 
Είναι πολύ έξυπνος και
ανερχόμενος στο επάγ-
γελμα της μαγειρικής.
Καλοφαγάς, βέβαια,
όπως αρμόζει στον
κλάδο του. Πρόθυμος να
βοηθήσει σε ό,τι του

ζητήσεις. Ξάδερφε
συστήσου…

1) Τίνος είσαι εσύ;;;

Καλησπέρα είμαι ο
Σταύρος Κασσελούρης
του Κωνσταντίνου
Κασσελούρη και της
Ιωάννας Κουκίου, εγγο-
νός του Σταύρου και της
Θεοδώρας. Σπουδάζω
στο ΙΕΚ Δέλτα στο τμήμα
ζαχαροπλαστικής / αρτο-
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μείνω. Παρ' όλα αυτά,
όμως δεν μπορώ να σου
απαντήσω με σιγουριά,
την αγαπώ πολύ την
Ελλάδα, είναι πανέμορ-
φη, όπως και τη ζωή μου
εδώ, έχω πολλούς δικούς
μου ανθρώπους και έχω
χτίσει πολύ σημαντικές
σχέσεις εδώ, που δεν
ξέρω αν θα μπορούσα
εύκολα να αφήσω πίσω
μου. Επομένως, αν πρέ-
πει να δώσω μια απάντη-
ση αυτή τη στιγμή, είναι
ότι θα έφευγα ίσως για
ένα διάστημα αλλά δεν
ξέρω αν αυτό μετά θα
γινόταν μόνιμο!

4) Ο αδελφός σου είναι
διάσημος τραγουδιστής
στη Ρουμανία και εσύ
έχεις πάρει λίγο από το
ταλέντο του όπως όλοι
έχουμε καταλάβει. Θα
έκανες το παραπάνω
βήμα να εξελιχθείς και
να ασχοληθείς επαγ-
γελματικά; Πολύ θα
θέλαμε να σε δούμε να
τραγουδάς μαζί με τον
αδερφό σου μια μέρα.

Τον αδερφό μου τον θαυ-
μάζω πάρα πολύ για όλα
όσα έχει πετύχει, αλλά
περισσότερο από όλα για
το θάρρος, την πίστη και
την επιμονή που είχε
πάντα για να κάνει το
όνειρο του πραγματικότη-
τα, που για αυτόν ήταν
ξεκάθαρο από πολύ
μικρός ότι ήταν αυτό!
Εγώ πάλι όπως ξέρετε
όσοι με γνωρίζετε, είμαι
γενικά αναποφάσιστο
άτομο (γελάει). Γενικά
όταν σκέφτομαι, σκέφτο-
μαι κάθε μικρό ενδεχόμε-
νο, κάθε επιλογή, κάθε
αποτέλεσμα κάθε επιλο-
γής, με αποτέλεσμα λοι-
πόν κάποιες φορές να
μην μπορώ να καταλήξω
σε μια μόνο κατεύθυνση.
Έτσι ακριβώς έχει συμβεί
και με τον επαγγελματικό
μου προσανατολισμό.
Όπως σου είπα και πριν,
πάντα ένιωθα πως θέλω
πολύ να βοηθάω όσο
περισσότερο μπορώ και
παράλληλα μου άρεσαν
πάντα τα επαγγέλματα
υγείας, επομένως στα 18
μου πίστεψα πως ο καλύ-
τερος συνδυασμός για

2) Τι είναι αυτό που θα
κάνει την Ιζαμπέλα να
βγει έξω από τα ρούχα
της;

Γενικά είμαι άνθρωπος
που λίγα πράγματα μπο-
ρούν να με εκνευρίσουν
και δύσκολα θα συμβεί
αυτό. Κάτι όμως που από
μικρή δεν άντεχα και
όπως λες με έβγαζε από
τα ρούχα μου, ήταν η αδι-
κία κυρίως έναντι ευπα-
θών και αδύναμων ομά-
δων/ανθρώπων, οι δια-
κρίσεις, το -πλέον στη
μόδα- «bullying» και γενι-
κότερα η κακομεταχείριση
οποιουδήποτε ανθρώπου
όπως επίσης και ζώου,
γιατί δυστυχώς βλέπουμε
ακόμα και αθώα σκυλά-
κια, γατάκια ή οποιοδή-
ποτε ζωάκι, να πέφτουν
θύματα άσχημης μεταχεί-
ρισης... Επομένως, από
πολύ μικρή ένιωθα έντο-
να την ανάγκη να βοη-
θάω όσο περισσότερο
μπορώ και με κάθε
τρόπο διαθέσιμο, είτε
εθελοντικά, είτε στην
καθημερινότητα, είτε
όπως φάνηκε μετέπειτα
ακόμα και στον επαγγελ-
ματικό μου προσανατολι-
σμό!

3) Εάν είχες μια πρότα-
ση για δουλειά με καλή
οικονομική αποκατά-
σταση θα έκανες το
μεγάλο βήμα να μετα-
κομίσεις στο εξωτερικό;

Το εξωτερικό γενικά μου
αρέσει, λατρεύω να γνω-
ρίζω νέους πολιτισμούς,
κουλτούρες, τρόπους
ζωής, κουζίνες, τοπία, τα
πάντα! Τρελαίνομαι για
ταξίδια και πιστεύω πως
πραγματικά όσο πιο
πολύ ταξιδεύει κανείς
τόσο πιο πολύ ανοίγει και
η καρδιά του και το
μυαλό του. Έχοντας αυτά
υπόψη, έχω σκεφτεί πολ-
λές φορές να έφευγα για
κάποιο μεταπτυχιακό στο
εξωτερικό και αν έβλεπα
πως μου άρεσε και μου
ταίριαζε η όλη νοοτροπία
της χώρας που θα ήμουν
και εφόσον υπήρχαν και
καλές ευκαιρίες ανέλιξης,
τότε θα υπήρχε περίπτω-
ση να αποφάσιζα να

πολύ έντονη μυρωδιά τη
κολόνιας της που την έχει
στιγματίσει από ερωτή-
σεις του τύπου «Πόση
έβαλες;». Ας γνωρίσου-
με... την «Ίζι».

1) Καλησπέρα! Τίνος
είσαι εσύ;;;

Καλησπέρα! Είμαι η
Ιζαμπέλα του Κώστα και
της Μόνικας Σιάκα. Ο

παππούς μου ήταν ο
Βαγγέλης Σιάκας και η
γιαγιά μου είναι η Θέκλα
Σιάκα. Είμαι 22 χρόνων
και σπουδάζω
Νοσηλευτική στην Αθήνα,
στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής.
Παράλληλα, αυτή τη στιγ-
μή εργάζομαι ως γραμμα-
τέας στο φροντιστήριο,
όπου και πήγαινα όταν
ήμουν μαθήτρια!

«Τίνος είσαι συ;;;»

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

Η «φιλοξενούμενη»
αυτής της συνέντευξης
(πρώτη δημοσίευση
6/10/2019) χαρακτηρίζε-
ται από πολλούς
Φωτεινιώτες ως ανοιχτό-
μυαλη και γεμάτη κατα-
νόηση. Και όχι άδικα,
καθώς αυτό το αγαπητό
κοριτσόπουλο, έχει δείξει
πολλές φορές την αξία
της ψυχής της. Αστείο
χαρακτηριστικό της, η

ποιείας με σκοπό μια
μέρα να ανοίξω μια δική
μου επιχείρηση επισιτι-
σμού στον τομέα ζαχαρο-
πλαστικής και των cock-
tails.

2) Τι είναι αυτό που έχει
ο Σταύρος και δεν
έχουν οι άλλοι νεαροί
της ηλικίας σου;

Πιστεύω ότι το ξεχωριστό
πάνω μου είναι το ότι δεν
επηρεάζομαι από αρνητι-
κές καταστάσεις, είτε
αυτές έχουν να κάνουν
με κάτι προσωπικό μου,
είτε με κάτι πιο κοινό.

3) Στο εξωτερικό θα
μπορούσες να ζήσεις
μόνιμα; Σε τρομάζει να
αλλάξεις περιβάλλον
ζωής;

Η ζωή στο εξωτερικό
είναι κάτι που μου έχουν
προτείνει πολλές φορές
στο παρελθόν. Αλλά η
αγάπη για τον τόπο μου
με κρατάει πίσω. Όλη η
νοοτροπία του Έλληνα
πιστεύω πως είναι κάτι
που δεν θα βρεις αλλού
και έχω αρχίσει να
πιστεύω πως είναι απλά
αναγκαίο για την ζωή

μου. Θα μπορούσα να
πω ότι φοβάμαι το να
φύγω από την Ελλάδα,
όχι γιατί θα πάω σε έναν
νέο τόπο, αλλά επειδή θα
χάσω όλα αυτά που μόνο
εδώ μπορείς να βρεις.

4) Ποια ημέρα της μέχρι
τώρα ζωής σου θεωρείς
πως σε έχει αλλάξει σε
καλύτερο άνθρωπο και
γιατί;

Δεν πιστεύω πως μόνο
μια μέρα με άλλαξε, θα

πω όμως ότι κάθε καλο-
καίρι στο Φωτεινό με
αλλάζει. Μέσα από κατα-
στάσεις που δημιουργού-
νται κάθε χρόνο βλέπεις
πολλά πράγματα που
μπορούν να σε κάνουν
να αλλάξεις. Κόντρες,
φιλίες και καυγάδες μέσα
σε ένα τέτοιο χρονικό διά-
στημα και με τόσα άτομα
όλα μαζί είναι κάπως
αδύνατο να αποφευχθεί.
Πάντως το εάν άλλαξα
προς το καλό βέβαια δεν
μπορώ να το κρίνω εγώ.

5) Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες;

Θέλω να μοιραστώ μαζί
τους αυτό που έμαθα
μέσα από το Φωτεινό τα
τελευταία χρόνια.
Όλοι κάνουμε λάθη, αυτό
δεν σημαίνει όμως ότι
πρέπει να τα αφήσουμε
να παραμείνουν λάθη.

Αυτός ήταν ο Σταύρος
κυρίες και κύριοι
απλός,λιτός και εύστοχος
στα λόγια του.Τον ευχαρι-
στώ πολύ που απάντησε
με την ψυχή του σε όλες
τις ερωτήσεις.
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αυτά τα δύο είναι η σχολή
μου, η Νοσηλευτική, την
οποία αγαπώ πολύ.
Μεγαλώνοντας όμως,
αρχίζω να πιστεύω πως
το να βοηθάς τον κόσμο,
τους ανθρώπους, τον
πλανήτη γενικά, δεν γίνε-
ται μόνο με έναν τρόπο
και όχι μόνο με τον πιο
άμεσο, που στο δικό μου
μυαλό είναι μέσω του
τομέα της υγείας.
Δηλαδή, οποιοσδήποτε
άνθρωπος με οποιοδή-
ποτε επάγγελμα αν θέλει
να βοηθήσει, μπορεί είτε
οικονομικά, εθελοντικά ή
με όποιον τρόπο θέλει
και μπορεί! Και εδώ έρχο-
μαι να σου πω πως πέρα
από τον κλάδο της υγείας
που είναι η μια μεγάλη
μου αγάπη, η άλλη είναι
ο καλλιτεχνικός κλάδος
και πιο συγκεκριμένα το
τραγούδι! Δεν έχω σβήσει
κανέναν από τους δύο
από το μυαλό μου ακόμα,
επέλεξα όμως να τελειώ-
σω πρώτα τις σπουδές
μου και μετέπειτα έχω
στο πίσω μέρος του μυα-
λού μου και πάντα στην
καρδιά μου τη μουσική
και κάποια στιγμή που θα
το πάρω απόφαση θα το
κυνηγήσω! Ποιος ξέρει,
μπορεί να κάνω κάποια
συνεργασία και με τον
αδερφό μου, το έχουμε
συζητήσει και πιο παλιά!
Γενικά όμως, θεωρώ πως
τίποτα δεν είναι σίγουρο,
για αυτό είμαστε άνθρω-
ποι, έχουμε την ικανότητα
και δυνατότητα να εξελισ-
σόμαστε, να αλλάζουμε,
να έχουμε καινούριες
ιδέες και απόψεις.
Μπορεί λοιπόν να κατα-
λήξουμε κάπου τελείως
διαφορετικά από εκεί που
ξεκινήσαμε και αυτό δεν
θα έπρεπε να μας τρομά-
ζει αλλά να μας ενθου-
σιάζει, να δούμε τι άλλο
μας επιφυλάσσει η ζωή!

5) Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες;

Εγώ είχα σταματήσει να
έρχομαι κάποια χρόνια
στο χωριό και ξαναήρθα
το 2012, τα περισσότερα
παιδιά δεν με θυμόνταν
όπως και η αλήθεια είναι

Σε αυτή τη συνέντευξη
(πρώτη δημοσίευση
3/11/2019) έχω την τιμή
και την χαρά να μιλήσω
με ένα αγόρι που οι συν-
θήκες διαβίωσής του
γρήγορα τον έκαναν
άντρα. Είναι ένας πολύ
καλός μου φίλος και
σιχαίνομαι το γεγονός ότι
δεν μένει στην Ελλάδα
μαζί μας. Τον έχετε γνω-
ρίσει όλοι από την καλή
και την ανάποδη. Κοντά
μας σήμερα ,ο καλός σε
ότι και αν κάνει,

«Βασιλιάς της βόλτας»!

1) Καλησπέρα! Τίνος
είσαι εσύ;;;

Προτού συστηθώ θα
ήθελα να καλησπερίσω
και εγώ με τη σειρά μου
όσους διαβάζουν τη
συνέντευξη μου! Εγώ λοι-
πόν είμαι ο Χρήστος
Καραθάνος, της
Φωτεινής Κασσελούρη
και του Γεωργίου
Καραθάνου! Έχω την
τύχη και οι δυο μου

γονείς να κατάγονται από
το Φωτεινό, επομένως
όλοι μου οι παππούδες
σας είναι γνωστοί! Η μια
μου γιαγιά ήταν η
Βασιλική Καραθάνου και
ο ένας μου παππούς
είναι ο Ευάγγελος
Καραθάνος! Την άλλη
μου γιαγιά την λένε
Βασιλική Κασσελούρη και
τον άλλον μου παππού
τον έλεγαν Χρήστο
Κασσελούρη! Είμαι 22
χρονών και ζω στο
Κρέφελντ, στη Γερμανία.

2) Πριν πούμε τα μελλο-
ντικά σου σχέδια,
πέρασες καλά φέτος το
καλοκαίρι στο χωριό;

Για εμένα η λέξη Φωτεινό
είναι στενά συνδεμένη με
την ξεγνοιασιά και την
ηρεμία(όπως την αντι-
λαμβάνεται ο καθένας).
Επομένως όπως και κάθε
χρόνο οι διακοπές μου σε
αυτό το μέρος ήταν μονα-
δικές! Καταλαβαίνετε λοι-
πόν ότι θα συνεχίσω να
έρχομαι για πολλά χρόνια
ακόμα για να βλέπω τόσο
τους δικούς μου όσο και
όλα τα παιδιά που έχουμε
μεγαλώσει μαζί!

3) Χρήστο που πιστεύ-
εις ότι θα είσαι σε 3
χρόνια από τώρα;

Για όσους δεν το γνωρί-
ζουν έχουμε μια οικογε-
νειακή επιχείρηση στην
οποία εργάζομαι και εγώ
τα τελευταία 8 χρόνια!
Μελλοντικά σκέφτομαι να
ξεκινήσω κάτι δικό μου
στη Γερμανία, βασισμένο
στην τωρινή μας επιχεί-
ρηση καθώς θεωρώ ότι
θα έχω την απαιτούμενη
εμπειρία! Αν με ρωτάς
όμως πού με φαντάζομαι,
θα σου απαντούσα, στην
Ελλάδα! Αυτό όμως μου
φαίνεται πολύ δύσκολο
για ευνόητους λόγους!

4) Πόσο δύσκολο είναι
για έναν Φωτεινιώτη να
μένει σε άλλη χώρα και
να έρχεται μόνο τα
καλοκαίρια;

Καλή αυτή η ερώτηση..
Έχοντας τα χαρακτηριστι-
κά του Έλληνα, όντως το

να μένεις στη Γερμανία
είναι ας πούμε «δύσκολη
υπόθεση». Η καθημερι-
νότητα διαφέρει στις δυο
χώρες σε πολλά επίπεδα!
Ευτυχώς τα τελευταία
δύο χρόνια είμαι στην
Ελλάδα πιο συχνά κάτι
που με κάνει ιδιαίτερα
χαρούμενο αφού η καρ-
διά μου ανήκει εκεί!!

5) Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες;

Είχα διαβάσει μια φράση
του Καζαντζάκη που μου
άρεσε πολύ! «Όπου
αστοχήσεις, γύρισε και
όπου πετύχεις, φύγε.»
Να μην πάψετε να
παλεύετε για τα όνειρα
σας και ακόμα και να
αποτύχετε να συνεχίζετε
μέχρι να τα καταφέρετε!
Και όταν πετύχετε τον
στόχο σας να θέτετε τον
επόμενο και να πηγαίνετε
δυναμικά προς την επί-
τευξη του χωρίς να μένε-
τε στο ένα σας επίτευγ-
μα!

Νομίζω συμμερίζομαι την
γνώμη όλων σας ότι
αυτός ο άνθρωπος αξίζει
πολλές επιτυχίες και του
τις εύχομαι ολόψυχα. Τον
ευχαριστώ πολύ που μου
ανοίχτηκε και τον γνωρί-
σαμε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ
και τους 4 για την υπέρο-
χη κουβέντα που κάναμε
με τον καθένα ξεχωριστά.
Όσο για όλους εσάς, μην
επαναπαύεστε! Ποτέ δεν
ξέρετε... Μπορεί να είστε
οι επόμενοι! Ευχαριστώ
πολύ για την ανάγνωση
και σας παρακαλώ θερμά
να στείλετε τα σχόλια, τις
προτάσεις και ό,τι άλλο
θέλετε με τους εξής τρό-
πους: Στην ιστοσελίδα
του συλλόγου
www.foteiniotes.gr
στην καρτέλα «Η άποψή
σας», στο e-mail 
foteinopolitistika
@yahoo.gr ή και στον
προσωπικό λογαριασμό
μου στο Facebook
www.facebook.com/
lambros.kasselouris.

ούτε και εγώ, σχεδόν
κανέναν (γελάει). Αυτό
που ένιωσα όμως από τη
πρώτη στιγμή, αυτή η
αγκαλιά από αυτή τη
μεγάλη οικογένεια, δεν το
έχω ξανανιώσει αλλού! Η
νεολαία του φωτεινού
είναι μια κοινότητα, μια
ομάδα, μια οικογένεια
πραγματικά! Όλες τις
μέρες του καλοκαιριού
που συνήθως έρχομαι,
είναι γεμάτες δραστηριό-
τητες, αθλοπαιδιές, πρό-
βες για το λατρεμένο μας
θεατρικό, νύχτες με επι-
τραπέζια, το αιώνιο
«Παλέρμο» που παίζουμε
και φυσικά συζητήσεις,
κουβέντες ακόμα και γρί-
φους, ταινίες μέχρι και
θερινό σινεμά που κρατά-
νε μέχρι το πρωί. Είναι ο
μικρός μας καλοκαιρινός
παράδεισος! Αυτό που
θέλω να πω στους
Φωτεινιώτες είναι να είναι
κοντά ο ένας στον άλλον,
όπως την ημέρα πού

τους (ξανά)γνώρισα!
Μεγαλώνοντας αλλάζου-
με όλοι και φυσικά έχει ο
καθένας τη δική του ιδιαί-
τερη προσωπικότητα
αλλά όταν ερχόμαστε
στον αγαπημένο μας
τόπο πιστεύω ότι είναι
πολύ σημαντικό να νιώ-
θουμε μέλος μιας ομάδας
και να θέλουμε να είμα-
στε όλοι αγαπημένοι και
ενωμένοι, όσο περισσό-
τερο γίνεται τουλάχιστον.
Όσον αφορά εμένα,
θεωρώ ότι ο καθένας σας
ξεχωριστά είναι πολύ ιδι-
αίτερος και πολύ όμορ-
φος άνθρωπος και είμαι
πολύ ευγνώμων που σας
γνώρισα όλους!

Αυτή ήταν η Ιζαμπέλα,
που μόνο και από το
όνομά της και τα λεγόμε-
νά της καταλαβαίνεις το
πόσο bella ψυχή έχει.
Την ευχαριστώ πολύ που
μου απάντησε από καρ-
διάς στις ερωτήσεις.

«Τίνος είσαι συ;;;»

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο


