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Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Λάμπρος Κασσελούρης

(τηλ. 6976392261)

Αντιπρόεδρος Λάμπρος Πανέτας 

Γραμματέας Αγγελική Χατούπη

Ταμίας Χρήστος Κασσελούρης

Σύμβουλος Σταύρος Κασσελούρης 

Εφημερίδα

Σαν ψέμα θα λέγαμε πως μοιάζει που σε λίγες μέρες θα
βιώσουμε Φωτεινιώτικες εκδηλώσεις και πάλι. Θυμίζω για
όσους ήδη έχουν ξεχάσει, το καλοκαίρι του 2020 μόλις που
κάναμε μια εκδήλωση και συγκεκριμένα την Θεατρική παρά-
σταση. Βέβαια δεν μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως και
φέτος όλα θα είναι όπως παλιά... Τα μέτρα για τον συνωστι-
σμό υπάρχουν ακόμα και πρέπει να τηρούνται! Έτσι και
εμείς θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τις εκδηλώσεις
με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα! Όλες οι εκδηλώσεις,
εκτός προφανώς από τις αθλητικές, θα περιλαμβάνουν
καθήμενους και θα γίνονται σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση της
μάσκας συστήνεται σε περιπτώσεις συνωστισμού.
Ελπίζουμε πως όλα θα κυλήσουν ομαλά και για αυτό θα
θέλαμε την βοήθεια σας και την στήριξη σας ως προς τα
μέτρα προφύλαξης από τον άτιμο τον Κορονοϊό που μας
έχει αλλάξει την ζωή και δυστυχώς το μέλλον... 
Τα Φωτεινιώτικα 2021 θα περιλαμβάνουν: 1) Τριήμερο
Φεστιβάλ Κινηματογράφου, 2) Εθελοντική Αιμοδοσία
3) Αγώνας Δρόμου 4) Τουρνουά Επιτραπεζίων 5) 3οn3
Τουρνουά Μπάσκετ 6) Karaoke Night 7) Σεμινάρια επιμορ-
φωτικού χαρακτήρα από... (συνέχεια στην σελ. 2)

Φωτεινιώτικα 2021...

Ας κάνουμε αυτό που πρέπει...
Στις 8/8 στις 10:00 θα πάω να δώσω το χέρι μου για 5 λεπτά
στον/ην γιατρό, για να μου πάρει αίμα. Αυτή η φιάλη αίμα έπειτα
θα πάει στην τράπεζα αίματος του Συλλόγου. Κάποιος/α μπορεί
να αναρωτηθεί γιατί να το κάνει αυτό... Είναι πολλά τα οφέλη
που σου προσφέρει η αιμοδοσία, τόσο ψυχολογικά όσο και
σωματικά, αλλά νομίζω πως αυτό που μετράει περισσότερο και
σου δίνει μεγάλη ψυχολογική ικανοποίηση είναι το ό,τι δίνω αίμα
για να σωθεί η ζωή ενός Φωτεινιώτη... Ήρωες χωρίς κάπες... 

Αιμοδοσία Ετήσια Συνδρομή Μέλους 10€

Υπεύθυνος
κατά 

τον νόμο,
Επιμέλεια,

Σύνταξη
Λάμπρος

Κασσελούρης

Πρόεδρος Φελέκης Θεόδωρος
(τηλ. 6945598597)

Μέλος Φελέκης Χρήστος 

Μέλος Πανέτας Νικόλαος

1. Eurobank Ergasias
IBAN: GR1302600550000610200845046

Αρ. Λογαριασμού: 0026.0055.61.0200845046
(Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας)

2. Φωτεινό/Αθήνα: 
(6975565783, Χρήστος Κασσελούρης)
(6976392261, Λάμπρος Κασσελούρης)



ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 - ΙΟΥΛΙΟΣ 202122 Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

Σύλλογος

Συλληπητήρια...

Φωτεινιώτικα 2021...
(συνέχεια από το εξώ-
φυλλο) Φωτεινιώτες 8)
Επίδειξη τμήματος Ταε
Κβον Ντο 9) Θεατρική
Παράσταση “Το Δέκα το
Καλό” 10) Ντέρμπι
Ποδοσφαίρου Παλαί-
μαχοι-Νέοι 11) Βράβευση
Επιτυχόντων από τον
Σύλλογο Γυναικών 
12) Πάρτυ Νέων.
Φυσικά η κορύφωση των
εκδηλώσεων θα ήταν ένα
πολυπόθητο Φωτεινιώ-
τικο αντάμωμα όπως
παλιά... 
Όταν η κυβέρνηση εξήγ-
γειλε πώς τα πανηγύρια
θα επιτραπούν, αμέσως
προσπαθήσαμε να βρού-
με μια “δίοδο” σε αυτό.
Κατά την διάρκεια του
Ιουνίου και του Ιουλίου

ορίστηκε επιτροπή για να
ψάξει για χορηγίες, έγιναν
οι απαραίτητες συζητή-
σεις και διαδικασίες για
την διοργάνωση του.
Φυσικά, όπως σε κάθε
εκδήλωση, υπάρχει η
περίπτωση αναβολής
διότι δυστυχώς δεν επι-
τρέπεται ο χορός καθώς
πρέπει υποχρεωτικά να
είναι όλοι καθήμενοι...
Για αυτό τον λόγο λοιπόν
αναμένουμε τις εξελίξεις
και θα πράξουμε αναλό-
γως όταν θα έρθει η στιγ-
μή! Το σίγουρο είναι πως
θέλουμε να γίνει έστω και
σαν συναυλία. “Να ακου-
στούν κλαρίνα στο
χωριό ρε παιδιά” μας
είπε ένας Φωτεινιώτης τις
προάλλες και αυτό

θέλουμε να πραγματο-
ποιηθεί. Μέχρι και την
τελευταία ημέρα θα προ-
σπαθούμε για το καλό
της εκδήλωσης και θα
ενημερώνουμε για την
εξέλιξη του θέματος. Στο
αντάμωμα επίσης θα
παρουσιαστεί και επίδει-
ξη από τον Δάσκαλο
χορού Σπύρο Κοκώλη και
το τμήμα του. Σε περί-
πτωση αναβολής θα γίνει
στις 11/8 μαζί με την επί-
δειξη ταε κβον ντο.
Μπορείτε να δείτε το
πρόγραμμα εκδηλώσεων
καθώς και τις ώρες διεξα-
γωγής αυτών στην σελί-
δα 3 της εφημερίδας!
Το αντάμωμα ελπίζουμε
πως θα γίνει στις 15/8
στις 22:00 στο Βακούφικο

Καφενείο! Ευχαριστούμε
πολύ για την συνεργασία
τον κο Θεόδωρο
Κωτσαλάρα.
Τέλος θα πρέπει να
πούμε πως τίποτε απ ‘
όλα αυτα δεν θα πραγμα-
τοποιηθεί αν φυσικά δεν
το στηρίξουν οι
Φωτεινιώτες, μικροί και
μεγάλοι με την παρουσία
τους. Οι εκδηλώσεις του
Συλλόγου είναι για όλους
τους Φωτεινιώτες και θα
εξακολουθήσει να είναι
για όλους. Για αυτό λοι-
πόν ελάτε στο Φωτεινό
μας να περάσετε τις
καλοκαιρινές διακοπές
σας με τους συγγενείς
σας, συμμετέχοντας ή
απολαμβάνοντας τις
εκδηλώσεις και τις αθλη-

τικές δραστηριότητες του
Συλλόγου. Εμείς σε κάθε
περίπτωση κάναμε ότι
περνούσε από το χέρι
μας για να οργανώσουμε
όσο καλύτερα μπορούσα-
με το πρόγραμμα των
δραστηριοτήτων αυτών.
Θα χαρούμε μετά από
χρόνια να ακούμε
Φωτεινιώτες να νοσταλ-
γούν το καλοκαίρι του
2021. Είναι τιμή μας να
πιστεύετε σε εμάς είτε με
την συνδρομή σας είτε με
τα πολύ όμορφα λόγια
στήριξης που εισπράτ-
τουμε! Σας ευχαριστούμε
από καρδιάς.

Εκ του Δ.Σ. 
ο Πρόεδρος,
Κασσελούρης Λάμπρος

Έφυγε από την ζωή αυτό το δίμηνο η Ηλιάνα Κασσελούρη του Παναγιώτη. Συλληπητήρια στην οικογένεια της... Να ζήσετε να την
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...

Βράβευση Νέων...
Ο Σύλλογος Γυναικών
Φωτεινού διοργανώνει
για μια ακόμα φορά εκδή-
λωση για την βράβευση
των επιτυχόντων στα
ελληνικά πανεπιστήμια
για το έτος 2020. Όπως
κάθε χρόνο αυτή η κίνη-

ση στήριξης πιστέυουμε
πως θα δώσει μια μεγάλη
ψυχολογική ώθηση στους
φοιτητές πια, Φωτεινιώ-
τες. Λόγω της δυσκολίας
της αναζήτησης των επι-
τυχόντων κρίνεται σχεδόν
αναγκαίο να επικοινωνή-

σετε μαζί με τον Σύλλογο
Γυναικών Φωτεινού ή τον
Σύλλογο των Απανταχού
Φωτεινιωτών και να
δηλώσετε συμμετοχή για
την βράβευση σας!
Μπορείτε να δηλώσετε
συμμετοχή λοιπόν στα

τηλέφωνα 6976392261
(Λάμπρος Κασσελούρης)
ή 6972929604 (Άννα
Τριανταφύλλου). Η εκδή-
λωση θα πραγματοποιη-
θεί στις 14 Αυγούστου
στις 21:00 αμέσως μετά
το ντέρμπι ποδοσφαίρου

των Παλάιμαχων-Νέων. 
Από τον Σύλλογο των
Απανταχού Φωτεινιωτών
θέλουμε να πούμε ένα
μεγάλο μπράβο για όλη
την προσπάθεια και να
ευχηθούμε καλή τύχη
στους φοιτητές μας. 

Γενική Συνέλευση...

Στις 12 Αυγούστου ο
Σύλλογος των Απανταχού
Φωτεινιωτών Άρτας προ-
σκαλεί τα μέλη του και
όσους επιθυμούν να
ενταχθούν στην ¨ομάδα¨
μας, στην έκτακτη γενική
συνέλευση του
Καλοκαιριού. Παράλληλα
αυτή η γενική συνέλευση
θα αντικαταστήσει εν
μέρει την αναβληθείσα
τακτική γενική συνέλευ-
ση, λόγω των υγειονομι-
κών μέτρων και της

καραντίνας που επικρα-
τούσε εκείνη την περίοδο.
Είναι πολύ σημαντικό για
εμάς να κάνουμε το καλύ-
τερο που μπορούμε για
τον Σύλλογο και τα μέλη
του, αφού όμως έχουμε
λάβει υπ’οψιν τις απόψεις
σε διάφορα θέματα που
θα μπορούσαν να απα-
σχολήσουν το Φωτεινό.
Εξάλλου αυτό προβλέπε-
ται από το καταστατικό
μας ούτως η αλλιώς.
Το ότι η γενική συνέλευ-

ση κατέχει τον ρόλο του
“αφεντικού” στο σωμα-
τείο. Με βάση τα προα-
ναφερθέντα λοιπόν θεω-
ρούμε πολύ κρίσιμη αυτή
την “μάζωξη¨, καθώς θα
μας δείξει τους στόχους
και την κατεύθυνση που
θα πρέπει να ακολουθή-
σουμε την νέα χρονιά.
Μια νέα χρονιά που ελπί-
ζουμε να μην υπάρχουν
περιοριστικά μέτρα και να
μπορέσουμε να ανταμώ-
σουμε πάλι όλοι όπως

παλιά...
Για αυτό λοιπόν ελάτε να
μας πείτε τι επιθυμείτε να
γίνει, ώστε να βελτιώσει
την διεξαγωγή εκδηλώσε-
ων και να ανεβάσει το
σωματείο μας ένα επίπε-
δο παραπάνω.
Θεωρούμε δεδομένο πως
25 μυαλά και παραπάνω
θα σκεφτούν καλύτερα
από ένα και θα δώσουν
αυτό που χρειάζεται ο
Σύλλογος. Ενδιαφέρον
και άποψη επί του κάθε

Φωτεινιώτικου θέματος... 
Εν τέλει κρίνεται σημαντι-
κό επίσης να ψηφιστούν
και τα πεπραγμένα της
προηγούμενης περιόδου
ώστε να είμαστε σύμφω-
νοι με το καταστατικό.
Σας περιμένουμε λοιπόν
στις 12/8 στις 18:00 με
την καλή σας διάθεση και
την αισιοδοξία σας ως
προς το μέλλον του
σωματείου και του χωρι-
ού μας.... Όλοι μαζί για το
Φωτεινό μας! 
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Εκδηλώσεις
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Αυγούστου 2021

6-8/8 στις 22:00 Τριήμερο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
8/8 στις 10:00 Αιμοδοσία

9/8 στις 18:00 Αγώνας Δρόμου
9/8 στις 21:00 Τουρνουά Επιτραπέζιων Παιχνιδιών

10/8 στις 17:30 Τουρνουά Μπάσκετ 3on3
10/8 στις 22:00 Karaoke Night

11/8 στις 18:00 Επιμορφωτική Ημερίδα Σεμιναρίων
11/8 στις 22:00 Επίδειξη τμημάτων Τάε Κβον Ντο και Χορού

12/8 στις 18:00 Γενική Συνέλευση Μελών 
13/8 στις 20:30 Θεατρική Παράσταση

14/8 στις 18:30 Ντέρμπι Παλάιμαχων-Νέων
14/8 στις 21:00 Βράβευση Επιτυχόντων (από τον Σύλλογο Γυναικών)

14/8 στις 23:00 Stop Coronavirus Party

5 κομπανίες...
Ναι, σωστά το μαντέψα-
τε: οι Φωτεινιώτες παλιά
το 15αύγουστο γλένταγαν
με 5 κομπανίες, για 2 ή 3
μερόνυχτα, αν η γιορτή
έπεφτε Σαββατοκύριακο.
Ήταν η μόνη ετήσια
ευκαιρία να επικοινωνή-
σουν στον τόπο τους με
χωριανούς και συντοπίτες
και να διασκεδάσουν. 
Οι πανηγυριώτες
Αυτές τις μέρες το
Φωτεινό βούλιαζε από
κόσμο. Ίσως ξεπερνού-
σαν τα 1000 άτομα. Οι
περισσότεροι ήταν οι
πανηγυριώτες από τα
περίχωρα, συγγενείς και
φίλοι: Ανωπέτρα,
Δημαριό, Μεγάρχη,
Κομποτοσέλλαδο,
Φλωριάδα κά. Ο κάθε
Φωτεινιώτης έπρεπε να
κάνει κουμάντο να φιλο-
ξενήσει τους δικούς του
πανηγυριώτες. Να σφάξει
2-3 ζωντανά μεγάλα, γίδι
ή πρόβατο και να προμη-
θευτεί τα συνοδευτικά
μακαρόνια ή κρεμμύδια
από τον κάμπο, για να
παραθέσει δείπνο και σε
50 άτομα. Στην αυλή
έμπαινε το καζάνι και
έβραζε το κρέας και γίνο-
νταν το στιφάδο ή η
μακαρονάδα. Όλοι
θυμούνται τη νοστιμιά

αυτού του φαγητού. Όλοι
έτρωγαν καθισμένοι
καταγής σε στρωσίδια
μέσα στα 2 δωμάτια του
πέτρινου σπιτιού ή στο
πέτρινο πεζούλι της
αυλής. Πριν αρχίσουν το
φαγητό τραγουδούσαν
το: «σε τούτη την τάβλα
πούμαστε, σε τούτο το
τραπέζι». Ήταν ένας
ύμνος για τους νοικοκυ-
ραίους, το ευχαριστώ για
τη φιλοξενία. Κάθε νοικο-
κύρης θεωρούσε τιμή και
καλοτυχιά να καλέσει από
το καφενείο, μετά την
εκκλησιά και κάθε ξένο
που δεν είχε συγγενή στο
χωριό. Κάθε νοικοκύρης
έπρεπε να κάνει κουμά-
ντο να κρατήσει χρήματα
για το πανηγύρι ή να
δανειστεί εκείνες τις
μέρες για να ανταποκρι-
θεί στα πολλά έξοδα. 
Οι πανηγυριώτες έρχο-
νταν με τα πόδια από τα
χωριά τους και ήταν υπο-
χρεωμένοι να ανταποδώ-
σουν τη φιλοξενία στη
δική τους τοπική θρη-
σκευτική γιορτή. Έτσι του
Αιλιός οι πιο πολλοί
Φωτεινιώτες πήγαιναν
ποδαράτοι προς το Κρύο
Νερό, την Μπάκου, έπι-
ναν νερό στη βρύση στο
ποτάμι στη θέση

Μπρουσό και ανηφόρι-
ζαν, μπουλούκι, για την
Άνωπέτρα.
Τα καφενεία
Στο Φωτεινό ήταν 3 καφε-
νεία μόνιμα, το βακούφι-
κο και άλλα δυο: του
Βαγγέλη Λεφτέρη και του
Αντώνη Σιάκα. Τις μέρες
του πανηγυριού όμως,
λόγω ανάγκης να γλεντή-
σει όλος ο κόσμος, εμφα-
νίζονταν και μερικά προ-
σωρινά κέντρα διασκέδα-
σης. Τέτοια ήταν ένα στο
μεσοχώρι και ένα στα
πανετέικα.
Τα τσαρδάκια ήταν υπο-
χρεωτικά για όσους θα
είχαν ημερήσιο γλέντι.
Αυτά γίνονταν με ξύλα
και φτέρες για σκεπή.
Οι κομπανίες
Πανηγύρι χωρίς κομπα-
νίες δε γίνονταν. Κάθε
καφενείο και τη δική του
κομπανία. Σηκώνονταν το
Φωτεινό στον αέρα από
τους ήχους του κλαρίνου,
του βιολιού και του ντεφι-
ού και του λαούτου.
Ονομαστές κομπανίες
ήταν του Τσιάπαλη, του
Γιώργου Φελέκη, του
Λεπενιώτη. Η πιο φημι-
σμένη όμως ήταν του
Χρήστου Πέτσα από το
Βελενζικό. Ήταν ο καλύ-
τερος κλαρινίστας.

Συναγωνίζονταν ποιος
επιχειρηματίας θα τον
πρωτοπάρει. Συνέχισε
στο πόδι του ο γιος του
Λάκης για χρόνια μετά.
Ο χορός 
Το γλέντι του 15αύγου-
στου ήταν ξεχωριστό.
Κυριαρχούσε ατομικός
χορός και όχι ο ομαδικός.
Χόρευε ένας με την οικο-
γένειά του συνήθως ή με
της παρέα του. Από
μέρες έπρεπε να πάρεις
νούμερο για χορό από
τον επιχειρηματία. Το
νούμερο αυτό το μοστρά-
ριζε ο καθένας  στο τρα-
πέζι του για να βλέπουν
όλοι τη σειρά του και να
μην την αμφισβητούν.
Και η παραμικρή αμφι-
σβήτηση ή αδιαφάνεια
οδηγούσε σε παρεξηγή-
σεις και πόλεμο με τις
αγκλίτσες. 
Η ζήτηση χορού ήταν
μεγάλη. Γι αυτό οι πολλές
κομπανίες που ήταν ανα-
γκαίες στον ατομικό
χορό. Πανικός να βρει
κάποιος νούμερο τότε
που το ήθελε, ούτε νωρίς
αλλά ούτε και στο τέλος.
Ο καθένας που έσερνε το
χορό έπρεπε να πληρώ-
σει τα όργανα. Έτσι αμεί-
βονταν αυτά. Ήταν η
λεγόμενη χαρτούρα που

σήμερα στον ομαδικό
χορό που επικρατεί στα
πανηγύρια,  σπάνια θα
την συναντήσουμε.
Αποτελούσε όμως τότε το
κύριο χαρακτηριστικό των
γλεντιών. Κάθε τραγούδι
είχε περίπου 5 δραχμές.
Ο χρόνος που έπαιζαν
για τον καθένα τα όργανα
και η ποιότητα του παιξί-
ματος ήταν άμεση συνάρ-
τηση των χρημάτων που
τους έδινε. Στα εικοσά-
δραχμα όλοι οι οργανο-
παίχτες ήταν σούζα. 
Κατά το έθιμο ανήμερα το
15αύγουστο, μετά την
εκκλησία, κατά τις 10,
έπρεπε να μπει στο χορό
στο καφενείο της εκκλη-
σίας – βακούφικο – ο
παππάς με την οικογέ-
νειά του. Και ακολουθού-
σαν όλοι με τη σειρά
μέχρι το απόγευμα.
Γλένταγαν λοιπόν οι
Φωτεινιώτες με όλους
τους συγχωριανούς, συγ-
γενείς και φίλους 3 μέρες
και 3 νύχτες ασταμάτητα.
Μια φορά το χρόνο, στη
γιορτή της Παναγίας το
Δεκαπενταύγουστο.
Άλλες εποχές άλλα ήθη. 
(Η έρευνα βασίστηκε σε
αφήγηση του Βασιλείου
Φ. Σιάκα)
α.φ



44
Δήμος-Απόψεις

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

"Το περιβάλλον είναι η
ίδια η ζωή.
Η ανάγκη για την προ-
στασία του, είναι πιο επι-
τακτική από ποτέ.
Το μέλλον της ανθρωπό-
τητας είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένο με αυτό.
Είμαστε μέρος του, και
είμαστε απόλυτα εξαρτώ-
μενοι από την ευημερία
του.Η πρόκληση να ανα-
χαιτίσουμε την επαπει-
λούμενη οικολογική κατα-
στροφή, φέρνει όλους
μας, και τον καθένα ξεχω-
ριστά, ενώπιον των ευθυ-
νών μας.Απαιτείται η
κοινή και συντονισμένη

Το μήνυμα της Δημάρχου για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος...

προσπάθεια, αν θέλουμε
να διατηρήσουμε και να
παραδώσουμε στις επό-
μενες γενιές ένα βιώσιμο
περιβάλλον. Ο τόπος
μας, διαθέτει ένα πανέ-
μορφο και πολύ σημαντι-
κό φυσικό πλούτο.
Ο Αμβρακικός κόλπος, ο
Άραχθος ποταμός, η
λίμνη, ο κάμπος μας και
τα βουνά μας, με την
μοναδική τους πανίδα και
χλωρίδα, είναι η "καρδιά"
ενός ζωντανού οργανι-
σμού που πρέπει να
συνεχίσουμε να προστα-
τεύουμε.
Ας ενστερνιστούμε ο

καθένας χωριστά την
μεγάλη ευθύνη που έχου-
με απέναντι στη φύση, κι
ας κάνουμε ό,τι μπορού-
με για να την προστατεύ-
σουμε αυτό το "θησαυ-
ρό".Εγώ προσωπικά,
όπως και οι συνεργάτες
μου, διαβεβαιώνουμε
τους δημότες μας, ότι θα
συνεχίσουμε με το ίδιο
σθένος τον αγώνα μας,
για την προστασία και
ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος."

Ροζίνα Βαβέτση

Από nskoufas.gr

Φωτεινοπολιτιστικά...

Μια ακόμη μεγάλη διάκρι-
ση, σε Πανευρωπαϊκό
επίπεδο αυτή τη φορά,
κέρδισε ο Δήμος
Νικολάου Σκουφά.
Η συμμετοχή μας στο
συνέδριο της
«Ευρωπαϊκής Πράσινης
Εβδομάδας» (EU
GREEN WEEK 2021), και
η παρουσίαση των ενερ-
γειών του δήμου μας για
την βελτίωση του περι-
βάλλοντος και της ανα-
βάθμισης της ποιότητας
ζωής των κατοίκων, μέσω
των μεγάλων έργων και
υποδομών που υλοποιή-
θηκαν ή βρίσκονται υπό
κατασκευή, χάρισε στον
δήμο Ν. Σκουφά το
GREEN AWARD
(Πράσινο Βραβείο).
Η παρουσίαση της «πρά-
σινης» πολιτικής του

Δήμου Νικολάου Σκουφά,
έγινε στο συνέδριο του
ΚΕΑΝ με τίτλο:
«Περιβαλλοντική
ρύπανση και η
συνδρομή της στην
κλιματική αλλαγή – χά-
ρτης δράσεων με στόχο
την μηδενική ρύπανση-
Στόχοι – Προοπτικές».
Αυτό το συνέδριο πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος.
Η αναλυτική παρουσίαση
του συνολικού έργου του
δήμου, θεωρείται πρωτο-
ποριακή στην Ήπειρο, και
αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα σε όλη την
Ελλάδα.

Από nskoufas.gr

1. Νέα σελίδα γύρισε στα
πολιτιστικά του Φωτεινού.
Η παράδοση βρήκε τη
δική της γωνιά στον
φορέα αυτό και ετοιμάζε-
ται να ξεκινήσει μια
πορεία που πολλά δεί-
χνουν ότι θα είναι ανηφο-
ρική μεν ελπιδοφόρα δε.
Τριμελής επιτροπη ανέ-
λαβε την υποχρέωση να
φροντίσει τον ευαίσθητο
αυτόν τομέα των πολιτι-
στικών. Το έργο της θα
ξεκινήσει με την αναβίω-
ση του παραδοσιακού
πανηγυριού στο Φωτεινό
ανήμερα του 15αύγου-
στου και θα προχωρήσει,
κατά τη δυνατότητά της
στο μουσείο και το χορευ-
τικό του σωματείου.
Οκονόμου Ηλίας,
Πανέτας Κων/νος και
Φελέκης Αλέξανδρος τα
μέλη της επιτροπής.
2. Χρέος το είχε και το
έχει ο σύλλογος στους
Φωτεινιώτες την αναβίω-
ση του παραδοσιακού
πανηγυριού του 15αύγου-
στου. Κατηγορήθηκε ότι
με τα Φωτεινιώτικα πέρα
στα κλαριά ξέφυγε από
τον τόπο, τον χρόνο και
την τελετουργία εκείνης
της μοναδικής για το
Φωτεινό τελετής. Οι κατη-
γορίες μπορεί να μην
ευσταθούν ακριβώς, όχι
πως δεν έβαλε  και το
σωματείο το χεράκι του.

Σημαντική διάκριση για τον
Δήμο Ν. Σκουφά. Κέρδισε το

GREEN AWARD για τις
Περιβαλλοντικές του Δράσεις...

Όμως μετά από απουσία
πολλών ετών πανηγυριού
στο Φωτεινό, φαίνεται
επιτακτική ανάγκη να
γυρίσουμε χρόνια πίσω
και να επιστρέψει  το
πανηγύρι στο βακούφικο
καφενείο και τη μέρα του
θρησκευτικού  εορτα-
σμού: 15η  αυγούστου.
Να γίνει αυτή η παράδο-
ση το κύριο αντάμωμα
των φωτεινιωτών όλων
και των αρτινών και των
αθηναίων και των άλλων
ξενιτεμένων και των γει-
τόνων τους. Το διοικητικό
συμβούλιο είπε το μεγάλο
ναι. Η επιτροπή της
Παράδοσης ανασκου-
μπώνεται. Το λόγο τώρα
τον έχουμε όλοι μαζί.
3. Βουνό φαίνεται η
συνεργασία του συλλό-
γου με τον επιχειρηματία
του βακούφικου καφενεί-
ου για να προκύψει ένα
πανηγύρι σίγουρα ανα-
βαθμισμένο και με βλέμ-
μα στο μέλλον. Δεν είναι
καθόλου θέμα συγκεκρι-
μένων προσώπων. Η ίδια
η σύμπραξη οδηγεί σε
διλήμματα και δυσκολίες.
Πώς θα αναλογιστεί το
βάρος το βάρο της εκδή-
λωσης στους δυο
συμπραττόμενους; Μια
πρώτη προσέγγιση μας
φέρνει κοντά στο μοντέλο
που συναντάμε στο
Κομπότι κατά τα

Σκουφαϊκά: ο Δήμος βάζει
την ορχήστρα και οι επι-
χειρηματίες τους τομείς
του ποτού και της ψηστα-
ριάς. Εδώ ειδοποιός δια-
φορά οι δυο φορείς:
δήμος και σύλλογος.
Πόσο εφικτό είναι ο δεύ-
τερος να παίξει το ρόλο
του πρώτου; Η γνώμη
μου είναι ότι πρέπει να
ξεκινήσουμε αυτό το έργο
που όλοι επιθυμούμε και
όποιες τριβές και αντιθέ-
σεις στην πορεία θα τις
εξομαλύνουμε. Η θέληση
υπάρχει. Οι καλύτερες
λύσεις θα βρεθούν.
Εγγυητές οι φωτεινιώτες. 
4. Πρώτη φορά θυμάμαι
να αποχαιρετούμε την
ίδια μέρα δυο προσφιλείς
Φωτεινιώτες. Πρώτη
φορά τρία μνημόσυνα την
ίδια μέρα, όπως στις 4
Ιουλίου. Δυο αδέρφια
ξεκίνησαν κοντά-κοντά. Ο
Φάνης και ο Βαγγέλης.
Να πως εξέφρασε τη
μεγάλη της λύπη η αδερ-
φή τους Βασιλική
Τριανταφύλλου:
Ήσουν αετός περήφανος
και πέταγες ψηλά
Μια μέρα το δρόμο έχα-
σες, δε γύρισες ξανά.
Δε ρώτησες τ΄αδέρφια
σου, γυναίκα και παιδιά,
Μας στέρησες το γέλιο
σου, μας πήρες τη χαρά
Που σκόρπιζες απλόχερα
σε κάθε συντροφιά.
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Άρθρα-Απόψεις

Οι Διακοπές μας...

Κάθε καλοκαίρι οι περισ-
σότεροι από μας αναζη-
τούμε δροσερές παραλίες
για βουτιές, με οικογένεια
και φίλους, ή επιστρέφου-

Γράφει η Σπυριέτα
Κομιανού-Κασσελούρη

με στα αγαπημένα μας
χωριά! Όλοι έχουμε την
ανάγκη να διακόψουμε τη
δύσκολη καθημερινότητα
μας και να ξεκουραστού-
με ψυχικά και σωματικά!
Όμως με λύπη μου
βλέπω ανθρώπους να
κουβαλούν τις συνήθειες
μιας ζωής και στις διακο-
πές τους! Τα κινητά δεν
σταματούν να χτυπούν, ο
εκνευρισμός της πόλης
μεταφέρεται και στο
χωριό και πολλές φορές
το άγχος κυριαρχεί...   
Έτσι όμως δεν νοούνται
διακοπές! Διακοπή από
τι;;;
Εάν η ψυχή δεν ηρεμή-
σει, εάν το βλέμμα δεν
ξεκουραστεί στον ορίζο-
ντα,  εάν τα βιβλία και η
μουσική δεν σε χαλαρώ-

νουν τότε τι; Εάν δεν
απολαύσεις γεύσεις,και
παρέες και εάν δεν δοκι-
μάσεις κάτι διαφορετικό,
εάν δεν βιώσεις ξε-κου-
ραση τότε τι; 
Εάν δεν ξαπλώσεις κάτω
από τα δέντρα ακούγο-
ντας τα τζιτζίκια, εάν δε
μεθύσεις τραγουδώντας
και γελάσεις σαν μικρό
παιδί τότε τι;
Τα καλοκαίρια μας φτιά-
χνονται από πολλές
μικρές στιγμές ευτυχίας!!!
Αυτές μας κάνουν χαρού-
μενους και πιο δυνατούς
για να αντιμετωπίσουμε
τις δυσκολίες!!! Μια αγκα-
λιά  στο ηλιοβασίλεμα,
ένα ποτήρι κρασί στην
ακροθαλασσιά και μια
κουβέντα αγάπης διώ-
χνουν τα σύννεφα της

ζωής μας έστω και πρό-
σκαιρα, μακριά! Η επιλο-
γή είναι στο χέρι μας.
Ας απολαύσουμε τις
μικρές χαρές της ζωής,

με χαμόγελο και αισιοδο-
ξία γιατί η ζωή είναι μικρή
για να είναι θλιβερή!!!
Καλές διακοπές!
Με αγάπη

5. Όσοι μιλάνε για κοινά
ξέρουν ότι δεν είναι και
εύκολο το έργο. Θέλει και
εμπειρία και κρίση.
Κάποιες προσπάθειες,
στο χώρο αυτόν,  φαίνο-
νται ότι δεν θα διαρκέ-
σουν και πολύ. Αυτό
μπορεί να οφείλεται σε
πολλούς παράγοντες.
Στις οικονομικές συνθή-
κες άλλοτε και άλλοτε
στους πρωταγωνιστές.
Ένας σημαντικός παρά-
γοντας επιτυχίας και
διάρκειας  είναι και οι
συνεργασίες. Κράτη
κάνουν ενώσεις για να
βελτιώσουν τη θέση τους.
Ιδιώτες ενώνουν δυνά-
μεις για να ανταπεξέλ-
θουν στον ανταγωνισμό.
Και στα πολιτιστικά τα
δικά μας είναι ξεκάθαρο
πλέον ότι αν δεν στηρι-
χθούμε σε άλλη δύναμη
του Φωτεινού, δεν θα
έχουμε ούτε παρόν ούτε
μέλλον. «Εν τη ενώσει η
ισχύς». Και το Φωτεινό
βοηθιέται έτσι. Από την
αρχή των Φωτεινιώτικων
ήταν ξεκάθαρο ότι το Δ/Σ
δεν θα μπορούσε να
κάνει τον ταβερνιάρη,
όπως δεν μπορούσε και
το εκκλησιαστικό συμ-

βούλιο και το ανέθεσε σε
ιδιώτη και υπάρχει το
καφενείο τώρα. Μόνο με
τη συνεργασία μπορούμε
να ξανακάνουμε τα δυνα-
τά φωτεινιώτικα και
ακόμα δυνατότερα. Και το
καταστατικό και οι πρά-
ξεις το λένε. Ποτέ στην
Αθήνα δεν έγινε χορός με
το Δ.Σ να ψήνει. Είχε
συνεργασία με ιδιώτη.
Εφήμερες η αλαζονεία και
η επιδίωξη του μεγάλου
άσκοπου  κέρδους. 
6. Η πιο απλοϊκή προ-
σέγγιση της συνεργασίας
για το παραδοσιακό
πανηγύρι στο Φωτεινό
είναι ότι το σωματείο δίνει
σε επιχειρηματία ένα
μεγάλο ποσό. Γιατί να το
κάνει; Το επιτρέπει το
καταστατικό; Είναι προς
όφελος  δικό του;
Σίγουρα το μέλλον θα
δείξει όλες τις πτυχές του
θέματος και κάθε αναδί-
πλωση θα γίνει. Μια δεύ-
τερη ώριμη ματιά λέει ότι
καμιά δύναμη στο
Φωτεινό ενώ  δοκίμασε
δεν κατάφερε να δώσει
στους φωτεινιώτες αυτό
που διακαώς επιθυμούν.
Όλες δοκίμασαν και τα
βρήκαν σκούρα. Τώρα να

δούμε και τη συνεργασία.
Θεωρητικά δείχνεται διέ-
ξοδος.
7. Τρίβει τα χέρια της η
οργανώτρια αρχή του
γιούρο 2020. Η επιτυχία
ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία. Και το 2028 λένε να
αυξήσουν τις ομάδες από
24 σε 32. Ίσως μια καλή
ευκαιρία είναι και για μας,
που είμαστε μέσα στις 10
χώρες της Ευρώπης που
σήκωσαν τη βαριά αυτή
κούπα. 
8. Επίτιμα μέλη: ένας
θησαυρός για το σωμα-
τείο. Αν μπουν οι νυν και
πρώην ζώντες  πρόεδροι
του συλλόγου και όλων
των απανταχού φορέων
– κοινότητα, σύλλογος
γυναικών, εκκλησία κα
ταμπουράς με το καλημέ-
ρα τα 20 μέλη υπάρχουν.
Σαν επίτιμα δεν υποχρε-
ούνται σε συνδρομή.
Μόνο να πει ναι η συνέ-
λευση και να γραφτεί στο
πρακτικό της.
9. Το καταστατικό θεωρεί-
ται το ευαγγέλιο του
σωματείου. Μέχρι τώρα
δεν είχαμε κανένα πρό-
βλημα λειτουργικό εξ’
αιτίας του καταστατικού.
Και η γλώσσα του είναι

ελληνική και κατανοητή.
Και όσο παλιώνει τόσο
μεγαλύτερη αξία παίρνει.
Σαν το παλιό καλό κρασί.
10. «τρέχω για τους
αγροτικούς δρόμους. Δε
μ’ αφήνουν να περάσω
να κόψω τα κλαριά» μας
είπε ο πρόεδρος του
Φωτεινού κ.
Κασσελούρης Χρήστος,
στο ερώτημά μας πώς το
έχεις το Φωτεινό πρόε-
δρε;
11. Πολύ θα θέλαμε η
αντιπολίτευσή μας να
κάμει μια απλή σύγκριση
μιας πραγματικότητας
που όλοι είδαν και
ξέρουν: ποιος άλλος
φορέας τόσο μικρός έχει
να επιδείξει ένα τόσο
τεράστιο έργο: εικοσαετία
ολόκληρη με τράπεζα
αίματος που δεν της έλει-
ψαν ποτέ οι φιάλες , με
εφημερίδα δημοσιογραφι-
κή και όχι του γραφείου,
με χορό των 2.500 πανη-
γυριωτών, με εκδρομή
στην Κων/πολη, με δεκα-
ετή θεατρική παράσταση,
με χορούς αθήνα και θεσ-
σαλονίκη, με αναβιώσεις
οργώματος, θερίσματος
και αλωνίσματος, με ένα
μουσείο 400.000 ευρώ,

γενικές συνελεύσεις των
100 μελών, αφιερώσεις
σε λογοτέχνες του χωρι-
ού, αθλητικά,  με, με  και
τον κατάλογο να μην έχει
τελειωμό. Εμείς αυτή την
απλή σύγκριση θέλουμε.
Και για να προλάβουμε
την αντίρρηση λέμε: και
ξανά προς τη δόξα
τραβά…  
12. Η επιτροπή της δημο-
τικής παράδοσης από τις
πρώτες συνεδρίες της
έβαλε στο τραπέζι τo
οικονομικό του πανηγυρι-
ού σε 2 φάσεις: τα 1500
ευρώ, τα έξοδα της ορχή-
στρας που κλείστηκε για
το 2021 και τον μελλοντι-
κότερο στόχο του ταμείου
των 5-7 χιλιάδων ευρώ,
ούτως ώστε να έχουμε
κάθε χρόνο στο Φωτεινό
ορχήστρα τουλάχιστον
περί τις 3000 ευρώ.
Μέχρι να επιτευχθούν οι
δυο αυτοί στόχοι έκρινε
ότι δεν είναι δυνατό να
δίνονται από το ταμείο
ούτε καν τα βασικά
έξοδα, χαρτικά και βενζί-
νη. 
α.φ
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H Κοιλιοκάκη...

Γράφει η Ειρήνη 
Κ. Θεοδωρίδη

Η κοιλιοκάκη είναι μία
χρόνια αυτοάνοση πάθη-
ση του εντέρου, η οποία
προκαλείται από ευαι-
σθησία στη γλουτένη, μία
πρωτεΐνη που είναι
συστατικό διαφόρων κοι-
νών τροφών όπως σιτά-
ρι, σίκαλη, κριθάρι και

βρώμη.
Η κοιλιοκάκη ή δυσανεξία
στη γλουτένη εκδηλώνε-
ται ως αυτοανοδία, γιατί ο
οργανισμός με το ερέθι-
σμα της γλουτένης ενερ-
γοποιεί ανοσολογικούς
μηχανισμούς που προκα-
λούν φλεγμονή στην
εσωτερική επιφάνεια του
λεπτού εντέρου, με απο-
τέλεσμα την αναποτελε-
σματική  απορρόφηση
των θρεπτικών ουσιών,
των βιταμινών και των
ιχνοστοιχείων. 
Τα συμπτώματα της κοι-
λιοκάκης, τα οποία μπο-
ρούν να εμφανιστούν
μετά την ένταξη της γλου-
τένης στη διατροφή είναι
τα εξής:διαταραχές των
κενώσεων (συχνότερα
διαρροϊκές κενώσεις,
σπανιότερα δυσκοιλιότη-

τα), στεατόρροια (δύσο-
σμες κενώσεις οφειλώμε-
νες σε δυσαπορρόφηση)
ανορεξία, ανεπαρκής
πρόσληψη βάρους,
«τυμπανισμός» της κοι-
λιάς, δηλαδή έντονο φού-
σκωμα , μειωμένη σωμα-
τική ανάπτυξη, καθυστέ-
ρηση της εφηβείας και
της ανάπτυξης , σιδηρο-
πενική αναιμία, κοιλιακό
άλγος(=πόνος) , οστεο-
πόρωση, δερματίτιδα ,
διαταραχές της συμπερι-
φοράς, αυξημένα ηπατικά
ένζυμα, χρόνια κνιδωτικά
εξανθήματα και άλλα.
Η νόσος κοιλιοκάκη επι-
βεβαιώνεται με γαστρο-
σκόπηση και βιοψία εντέ-
ρου, όπου φαίνονται οι
χαρακτηριστικές αλλοιώ-
σεις στο βλεννογόνο του
λεπτού εντέρου, μεταξύ

των οποίων η μερική ή
ολική ατροφία των
λαχνών που υπάρχουν
σε αυτό. 
Η θεραπεία της κοιλιοκά-
κης είναι η δίαιτα χωρίς
γλουτένη εφ' όρου ζωής.
Μετά την έναρξη δίαιτας
χωρίς γλουτένη, τα
συμπτώματα υποχωρούν
μέσα σε 1-2 εβδομάδες,
οι ελλείψεις σε θρεπτικές
ουσίες, βιταμίνες, μέταλ-
λα και ιχνοστοιχεία ανα-
πληρώνονται και το
σωματικό βάρος επανέρ-
χεται σταδιακά στο
φυσιολογικό. Επίσης και
το ύψος επανέρχεται στο
φυσιολογικό, εφ’ όσον η
νόσος κοιλιοκάκη διαγνω-
σθεί πριν από την εφη-
βεία.
Η δίαιτα χωρίς γλουτένη
πρέπει να είναι αυστηρή

και εφ' όρου ζωής. Η
λήψη ακόμη και μικρών
ποσοτήτων γλουτένης
έχει μακροχρόνιες συνέ-
πειες, όπως οστεοπόρω-
ση και κακοήθεια. Η
αυστηρή δίαιτα χωρίς
γλουτένη μειώνει τον κίν-
δυνο κακοήθειας στα επί-
πεδα του γενικού πληθυ-
σμού και εξασφαλίζει την
ομαλή αύξηση και ανά-
πτυξη του ασθενούς.
Είναι σημαντικό να επι-
σημάνουμε πως άτομα
χωρίς κοιλιοκάκη δεν
έχουν κανέναν μα κανέ-
ναν λόγο να αποφεύγουν
τα τρόφιμα που περιέ-
χουν γλουτένη, μιας και
δεν προκαλεί καμία φλεγ-
μονή σε υγιή άτομα.

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...

Η ώρα του βιβλίου...
«Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»

Το βιβλίο «Βίος και
Πολιτεία του Αλέξη
Ζορμπά» είναι ένα από
τα γνωστότερα έργα του
Νίκου Καζαντζάκη καθώς
και το περισσότερο μετα-
φρασμένο του σε πολλές
γλώσσες. Ένα μυθιστό-
ρημα ύμνος για τη φιλία
και την ελευθερία, θα σας
συνεπάρει! Με φόντο την

Γράφει η Ίριδα 
Χ. Μασούρα

Κρήτη, πιθανότατα δια-
δραματιζόμενο το 1919,
μας συστήνονται οι δύο
κύριοι χαρακτήρες: ο
Συγγραφέας και ο
Ζορμπάς. Από τη μια ο
Συγγραφέας, λόγιος,
σοβαρός, εγκρατής και
διανοητής, από την άλλη
ο Ζορμπάς, αδιάβαστος,
αυθόρμητος, λαϊκός.
Συναντιούνται στον
Πειραιά και ο Συγγρα-
φέας εντυπωσιασμένος
από τον αντισυμβατικό
χαρακτήρα του Ζορμπά
του προτείνει να δουλέ-
ψει σε ένα λιγνιτωρυχείο
στη Κρήτη μαζί του ως
επιστάτης. Ωστόσο η
συνεργασία αυτή αποτε-
λεί ένα πρόσχημα και μια
ευκαρία μαζί για να μαθη-
τεύσει ο Συγγραφέας ο
ίδιος δίπλα στον Ζορμπά,
που ζει σαν ένα ορμητικό
ποτάμι που κυλαέι, σαν
έναν άνθρωπο που δεν

συγκρατείται και δεν
εμποδίζεται. Με πολύ
κέφι και χορό ανάμεσα
στους δύο φίλους, υπό
τον ήχο του σαντουριού
που τόσο αγαπούσε ο
Ζορμπάς και έπαιζε, αλλά
μόνο όταν το ένιωθε και
ποτέ κατά παραγγελία,
αποκαλύπτονται έννοιες
ανθρώπινα σημαντικές
όπως  φιλία, ανθρωπότη-
τα, πατρίδα, φυλή, ζωή,
ελευθερία, θεός. 
Ο Ζορμπάς με την εμπει-
ρία του βίου του και την
απλή λογική προσπαθεί
να αποδείξει στον
Συγγραφέα ότι οι απαντή-
σεις που τον βασανίζουν
δεν βρίσκονται ούτε στην
περίπλοκη σκέψη, ούτε
στα βιβλία, αλλά στην
ίδια τη ζωή: « Ο άνθρω-
πος ζει μία μόνο φορά! Ή
ζει λοιπόν ή δεν ζει!».
Έργο διαχρονικό, που
έχει επηρεάσει και άλλες

τέχνες και κυρίως την
μουσική, αφού έχουν
ασχοληθεί με αυτό μεγά-
λοι συνθέτες Έλληνες και
ξένοι, όπως ο Μίκης
Θεοδωράκης, John
Kander κ.α., ενώ έχει
ταξιδέψει και σε μορφή
μιούζικαλ ανα τον κόσμο.
Μια συνομιλία ανάμεσα

στην καρδιά και το μυαλό
που μας προτείνει να
βιώνουμε κάθε στιγμη
της ζωής με ειλικρινές
πάθος, απαλλαγμένοι
από εμμονές και προσ-
δοκίες, αρκεί αυθόρμητα
«Στο σκοτάδι να απαντάς
με φως!».



77

Πρόταση Ταινίας...

Φ Ω Τ Ε Ι Ν ΟΙΟΥΝΙΟΣ 2021 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

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

Ανατρέχοντας σε μία
ρετρό εποχή για τον
σύγχρονο  κινηματογρά-
φο, τη δεκαετία του ’00,
εκεί όπου σπουδαία
έργα σημάδεψαν την
ιστορία της μεγάλης
οθόνης με έργα διαχρο-
νικά… Με μια προσεκτι-
κότερη ματιά είναι εύκο-
λο να ανακαλύψει κανείς
εξίσου μεγάλες δημιουρ-
γίες, που απλώς δεν
έτυχαν της ίδιας λάμψης
και προβολής με τις
γιγάντιες παραγωγές
των ίδιων ετών. Μία
από αυτές είναι ασφα-
λώς και το συγκλονιστι-
κό δραματικό έπος του
γνωστού σκηνοθέτη
Τζουζέπε Τορνατόρε,
που εμπνεύστηκε το
σενάριο από το θεατρικό
έργο του Α. Μπαρίκο, η
ταινία ‘’Ο θρύλος του
1900’’. Αποτελεί μία από
τις πιο ωραίες και συγκι-
νητικές ταινίες του
Ιταλού δημιουργού, μια
ταινία - ύμνος στη μονα-
ξιά, στους ανθρώπους
που αλλάζουν, στη
μελαγχολία, στη μουσική
και στη νοσταλγία, με τη
συνήθη ρομαντική ατμό-
σφαιρα, βγαλμένη από
άλλες περιόδους… Η
ροή είναι όμορφη και
πολύ προσεγμένη, το
σενάριο ιδιαίτερα πρω-

τότυπο ενώ, χιούμορ και
συγκίνηση, εναλλάσσο-
νται ισορροπημένα εκεί
όπου ακριβώς χρειάζεται.
Ασφαλώς κι ο συνθέτης
Ένιο Μορικόνε, πατέρας
πολλών αθάνατων κινη-
ματογραφικών μελωδιών,
κλέβει για άλλη μια φορά
την παράσταση με τη
μουσική του επένδυση,
καθώς αποδίδει με μονα-
δικό τρόπο το περιβάλ-
λον της εποχής. Δικαίως
χάρισε στο έργο και τη
Χρυσή σφαίρα για το
soundtrack. Όσον αφορά
την υπόθεση του έργου,
είναι ένα αέναο ταξίδι με
το υπερωκεάνιο Βιτζίνιαν,
στην αυγή του 20ου
αιώνα, που εκτελούσε
πέντε φορές κάθε χρόνο
το δρομολόγιο Ευρώπη -
Αμερική… Την 1η
Ιανουαρίου 1900, κι ενώ
το πλοίο έχει πιάσει λιμά-
νι, ένας θερμαστής βρήκε
παρατημένο στο σαλόνι
της πρώτης θέσης ένα
νεογέννητο. 
Ένα μωρό που γέννησε,
μια γυναίκα που ταξίδευε
στην τρίτη θέση, και το
άφησε εκεί θεωρώντας
ότι θα το βρει κάποιος
πλούσιος και θα το ανα-
λάβει, ώστε το παιδί να
έχει ελπίδα για μια καλύ-
τερη ζωή… Ωστόσο, το
μωρό το αναλαμβάνει ο
θερμαστής και του δίνει
το αφύσικο όνομα
‘’1900’’! Όταν το παιδί
έχει φτάσει στα οκτώ του
χρόνια, ο θετός του πατέ-
ρας – ο θερμαστής –
σκοτώνεται σε ατύχημα
και τη φροντίδα του ανα-
λαμβάνει πλέον το υπό-
λοιπο πλήρωμα του πλοί-
ου. Το παιδί αντρώνεται,
ωστόσο δεν έχει κατέβει
ούτε μία φορά από το
πλοίο! Διασχίζει με το
σώμα του τον Ατλαντικό
και με την ψυχή του τους
μουσικούς δρόμους, οι
οποίοι φωτίζονται από το

εξαιρετικά σπάνιο και
ανυπέρβλητο ταλέντο του
στο πιάνο… Μέσα από
τη σχέση του με αυτό, θα
βιώσει τον έρωτα, το
πάθος, αλλά και την
οδύνη δύο παγκόσμιων
πολέμων, χωρίς ποτέ να
εγκαταλείψει το πλοίο στο
οποίο γεννήθηκε, ακόμα
κι όταν του δίνεται η
ευκαιρία να γίνει διάση-
μος! Τα χρόνια όμως
περνούν, κι ο 1900 εξα-
κολουθεί να είναι μόνιμος
κάτοικος του πλοίου,

αρνούμενος πεισματικά
να κατέβει, ακόμα κι όταν
βρίσκεται υπό τον κίνδυ-
νο της ανατίναξης ενός
γέρικου, σαπιοκάραβου
που δε θυμίζει σε τίποτα
πια από τα περασμένα
λαμπερά του μεγαλεία…
Η δε αφήγηση της ταινίας
γίνεται από τον φίλο και
συνάδελφο τρομπετίστα,
ο οποίος στην προσπά-
θεια του να αναβιώσει
όλα αυτά τα σκηνικά που
έζησε πλάι στον μεγάλο
βιρτουόζο, μας δίνει  την

Γράφει ο Στέφανος 
Η. Αναγνωστόπουλος

εντύπωση πως είναι σαν
ένα όνειρο… Η υπέροχη
αυτή ταινία θα σας συνε-
πάρει από το πρώτο της
μόλις λεπτό και θα σας
αφήσει συγκινημένους,
έχοντας χαραχτεί ανεξίτη-
λα στη καρδιά και στη
μνήμη σας. Είναι από
εκείνα τα φιλμ που οφεί-
λει κάθε αληθινός λάτρης
του κινηματογράφου να
μπορεί να πει: ‘’Μα, φυσι-
κά και το έχω δει!’’

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ 1900
του Τζουζέπε Τορνατόρε
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ΕΞΕΡΕΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Η Δημιουργία της Γης

Μέρος Ά

Γράφει ο Χρήστος
Ι. Κασσελούρης

Στις 16 Απριλίου του
2000, σε ένα συνέδριο
στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ,
ανακοινώθηκε ότι οι επι-
στήμονες κατέληξαν στο
συμπέρασμα πως η ηλι-
κία του Σύμπαντος είναι
14,5 δισεκατομμύρια χρό-
νια. Στα απίθανα αυτά
χρονικά βάθη, που δεν τα
χωράει ο νους του
ανθρώπου, το Σύμπαν
εξελισσόταν και συνεχίζει
αδιάκοπα να εξελίσσεται,
να αυξάνεται με ταχύτητα
65 χλμ. το δευτερόλεπτο
και να ηλικιώνεται.
Κάποια στιγμή στη γειτο-
νιά μας, θερμοκρασίες
500.000 βαθμών Κελσίου
έφεραν ένα ανελέητο
κύμα πυρηνικών εκρήξε-
ων, δημιουργώντας όλες
τις αναγκαίες προϋποθέ-
σεις για τη γέννηση του
Ήλιου. Οι εκρήξεις και η
ασύλληπτη θερμότητα
έγιναν αιτία να ξεσπά-
σουν μανιασμένες θύελ-
λες, που επηρέασαν κι
ένα νεφέλωμα σε αστρικά
κοντινή απόσταση. Ένα
αστέρι σε αεριώδη κατά-
σταση άρχισε να γεννιέ-
ται, καθώς η περιστροφι-
κή κίνηση αύξησε την
έλξη κι έκανε την αστρική
σκόνη να μαζεύεται σαν
μια μπάλα από αέρα. Οι
τριβές των μορίων κι η
αδιάκοπη κίνησή τους
δημιούργησαν θερμότητα

και φως.
Η αέρινη μπάλα άρχισε
να παράγει δικό της
φωτισμό σαν μια τερά-
στια γεννήτρια. Η θερμο-
κρασία στα εξωτερικά της
μέρη έπιασε τους 7.000
βαθμούς, ενώ στο κέντρο
της ήταν κατά πολύ μεγα-
λύτερη. Η τόση θερμότη-
τα εξουδετέρωνε πολλή
από τη δύναμη της έλξης.
Τα ελαφρότερα μόρια
απελευθερώθηκαν και
χάθηκαν στο Διάστημα.
Τα πιο βαριά, κυρίως
σίδερο και νικέλιο σε
αέρια κατάσταση, αποτέ-
λεσαν τον πυρήνα της
μάζας που συνέχισε να
μαζεύει, να πυκνώνει και
να μικραίνει, ώσπου δεν
έπαιρνε άλλο. Το σταμά-
τημα του μαζέματος
έφερε και το τέλος της
παραγωγής θερμότητας
στην εξωτερική επιφά-
νεια. Με το πέρασμα του
χρόνου, όση υπήρχε εκεί,
άρχισε να χάνεται. Η
αέρινη μάζα κρύωνε,
αργά αλλά σταθερά,
Γεννιόταν η Γη. Κι ήταν
πριν από 5 δισεκατομμύ-
ρια χρόνια.
Η συνεχής απώλεια της
θερμότητας στην εξωτερι-
κή επιφάνεια έκανε τα
κινούμενα μόρια της
αστρικής σκόνης ν’ απο-
κτούν μεγαλύτερο βάρος.
Το βάρος έφερε το βού-
λιαγμά τους προς το
κέντρο της αέρινης σφαί-
ρας. Όμως, στα σπλάχνα
της μπάλας, η θερμοκρα-
σία ήταν πολύ πιο μεγά-
λη. Τα μόρια ελάφραιναν
πάλι κι ανυψώνονταν,
βάραιναν, βούλιαζαν κι
αυτή η αδιάκοπη μετακί-
νηση συνεχιζόταν. Τα δια-
φορετικά βάρη κάθε αέρι-
ου τα έκαναν να φτάνουν
περισσότερο ή λιγότερο
βαθιά στην καρδιά της
μπάλας. Και ν’ ανεβαί-
νουν πλησιέστερα ή πιο
μακριά από την εξωτερι-
κή της επιφάνεια. Κι αυτό
δημιούργησε ένα τρομα-

κτικό ανακάτεμα. Κι ένα
μίγμα περίεργο: Η καρδιά
περιλάμβανε μιαν αέρινη
κοχλαστή σούπα από
εξαερωμένο σίδερο, νικέ-
λιο, μαγνήσιο κι άλλα.
Στο περίβλημα, η σούπα
περιλάμβανε αργίλιο,
πυρίτιο, οξυγόνο, υδρο-
γόνο κι άλλα πολλά κι
όλα σ’ ένα συνεχές ανα-
κάτεμα. Με την επιφάνεια
να χάνει όλο και περισσό-
τερη θερμότητα. Μέσα σε
ένα δισεκατομμύριο χρό-
νια, η θερμοκρασία στην
εξωτερική πλευρά, από
τους 7.000 βαθμούς,
έπεσε στους 4.000. Τότε
συνέβησαν οι πρώτες
θεαματικές αλλαγές.
Άρχισαν να δημιουργού-
νται χημικές ενώσεις:
Μεθάνιο, διοξείδιο του
άνθρακα και αμμωνία
στην αρχή κι έπειτα πολ-
λές άλλες. Στην εποχή
μας, έφτασαν τις ενάμισι
εκατομμύριο. Όμως,
στους 4.000 βαθμούς
συνέβη και κάτι άλλο: Το
αέρινο σίδερο άρχισε να
υγροποιείται. Ήταν ένα
από τα πρώτα υγρά που
δημιουργήθηκαν στη
διάρκεια της γέννησης
του νέου αστεριού.
Όλα τα στερεά, σε μια
συγκεκριμένη για το
καθένα θερμοκρακρασία,
υγροποιούνται. Όλα τα
υγρά, σε μια συγκεκριμέ-
νη για το καθένα θερμο-
κρασία, εξαερώνονται. Ο
πάγος γίνεται νερό και το
νερό ατμός. Κι αντίστρο-
φα, ο ατμός γίνεται νερό
και το νερό πάγος. Το
στερεό σίδερο υγροποιεί-
ται στους 1500 βαθμούς
και γίνεται αέριο στους
4.000. Κι αντίστροφα:
Πάνω από τους 4.000
βαθμούς, το σίδερο βρί-
σκεται σε αέρια κατάστα-
ση. Κάτω από τη θερμο-
κρασία αυτή, υγροποιεί-
ται. Κι όταν βρεθεί σε
περιβάλλον κάτω από
τους 1500 βαθμούς, γίνε-
ται και πάλι στερεό.

Καθώς, λοιπόν, η εξωτε-
ρική θερμοκρασία έπεσε
κάτω από τους 4.000
βαθμούς, το σίδερο πήρε
μορφή παχύρρευστου
υγρού. Και καθώς η θερ-
μοκρασία στην εξωτερική
επιφάνεια συνέχισε να
πέφτει, κι άλλα στοιχεία
άρχισαν να μεταμορφώ-
νονται σε υγρά. Ένα
πύρινο, παχύρρευστο και
υγρό στρώμα σχηματί-
στηκε στο εξωτερικό της
μπάλας, που συνέχιζε να
περιστρέφεται γύρω από
τον εαυτό της και γύρω
από τον Ήλιο. Πιο βαρύ,
το υγρό πίεζε τα αέρια
από κάτω του, που
ασφυκτιούσαν, ενώ οι
συνεχείς καύσεις δημι-
ουργούσαν αναθυμιάσεις.
Η διαρκής παραγωγή
αερίων, που στριμώχνο-
νταν, πάλευαν, ανυψώνο-
νταν, υγροποιούνταν,
βούλιαζαν κι εξαερώνο-
νταν, συνοδευόταν από
αλλεπάλληλες εκρήξεις.
Οι εκρήξεις γεννούσαν
νέες αναθυμιάσεις. Η
έλξη της μάζας δεν άφηνε
τις αναθυμιάσεις να ξεφύ-
γουν στο διάστημα. Τις
συγκρατούσε κι αυτές
σχημάτισαν μιαν ιδιότυπη
πνιγηρή και σκούρα
παχιά ατμόσφαιρα.
Οι εκρήξεις, εκτός από τις
νέες αναθυμιάσεις, δημι-
ουργούσαν κι εκτόξευση
υλικών, σαν να υπήρχαν
χιλιάδες πολύχρωμα
σιντριβάνια. Η ατμόσφαι-

ρα πύκνωνε όλο και πιο
πολύ, τα σύννεφα γίνο-
νταν όλο και πιο βαριά.
Κι η θερμοκρασία έπεφτε
όλο και περισσότερο.
Όταν έφτασε στους 2.000
βαθμούς, συνέβη αυτό,
στο οποίο πολλά οφείλο-
νται. Ακόμα και η ύπαρξή
μας.
Στους 2.000 βαθμούς, τα
μόρια του οξυγόνου και
του υδρογόνου άρχισαν
να νιώθουν μιαν ακατανί-
κητη έλξη μεταξύ τους.
Παρέες από δυο μόρια
υδρογόνου κι ένα οξυγό-
νου ενώθηκαν χημικά κι
αποτέλεσαν ατέλειωτα
άτομα νερού σε αέρια
κατάσταση.
Και η πτώση της θερμο-
κρασίας συνεχιζόταν. Και
η ατμόσφαιρα υπέφερε
όλο κι πιο πολύ από τα
πυκνά σκούρα σύννεφα
που άρχισαν να κατρακυ-
λούν στον ουρανό και να
συγκρούονται. Και ξαφνι-
κά, άρχισε να βρέχει.
Μια θυελλώδης, μαστιγω-
τή βροχή από μόρια χρυ-
σαφιού, ασημιού, σίδε-
ρου, χαλκού, κασσίτερου,
μολυβιού, θειαφιού,
ασβέστιου, πυρίτιου,
αργίλιου, νάτριου, κάλιου
και άλλων υλικών, που
μετατρέπονταν, από την
αέρια, σε υγρή μορφή κι
έπεφταν πάνω στη λιω-
μένη μάζα αστραποβολώ-
ντας πολύχρωμα. Έβρεχε
για εκατομμύρια χρόνια...
Συνεχίζεται...

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. Xρήστο Κασσελούρη στο 6975565783. Καλή ανάγνωση...
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Οι σεφ προτείνουν...
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Ντοματοκεφτέδες

-Υλικά - 

•260 γρ. αλεύρι γ.ο.χ. 
•1 κ.γ. μπέικινπάουντερ
•200 γρ. ντομάτες, ψιλο-
κομμένες 
•200 γρ. ντομάτες, τριμ-
μένες 
•180 γρ. κολοκυθάκια,

Γράφει ο Λάμπρος 
Ε. Πανέτας

τριμμένα 
•1 κρεμμύδι, ξερό, ψιλο-
κομμένο 
•200 γρ. φέτα 
•10 φύλλα δυόσμου 
•6-7 φύλλα βασιλικού 
•1 ματσάκι μαϊντανό 
•1 κ.σ. ρίγανη, ξερή 
•αλάτι 
•πιπέρι 
•ηλιέλαιο, για το τηγάνι-
σμα 

Για το σερβίρισμα

•200 γρ. γιαούρτι στραγ-
γιστό 
•1/2 κ.γ. πάπρικα 
•3 κλ. δυόσμο 

Μέθοδος Εκτέλεσης

Τοποθετούμε ένα βαθύ
τηγάνι με σπορέλαιο στη
φωτιά.Σε ένα μπολ προ-
σθέτουμε το αλεύρι, το

μπέικιν πάουντερ και
ανακατεύουμε.
Δημιουργούμε μία τρύπα
στη μέση και προσθέτου-
με την τριμμένη ντομάτα,
τη ντομάτα ψιλοκομμένη,
το τριμμένο κολοκύθι και
το κρεμμύδι ψιλοκομμέ-
νο.
Σπάμε με το πιρούνι τη
φέτα σε χοντρά κομμάτια
και τη ρίχνουμε στο
μπολ.
Χοντροκόβουμε τον δυό-
σμο, τον βασιλικό, τον
μαϊντανό και τα προσθέ-
τουμε στο μπολ.
Ρίχνουμε την ξερή ρίγα-
νη, πιπέρι, αλάτι και ανα-
κατεύουμε με απαλές
κινήσεις.

Σχηματίζουμε τους ντομα-
τοκεφτέδες δίνοντας οβάλ
σχήμα με δύο κουτάλια.
Ψήνουμε σε μέτρια φωτιά
για 3-5 λεπτά για να

πάρουν χρώμα. Όταν οι
ντοματοκεφτέδες είναι
έτοιμοι τους μεταφέρουμε
σε ένα ταψί στρωμένο με
απορροφητικό χαρτί.
Επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία μέχρι να τελει-
ώσει όλο το μείγμα.

Για το σερβίρισμα

Μεταφέρουμε ντοματοκε-
φτέδες σε ένα πιάτο.
Προσθέτουμε στο κέντρο
στραγγιστό γιαούρτι,
πάπρικα, δυόσμο και
σερβίρουμε.

-Υλικά-

500 γρ. σιτάρι
400 γρ. ζάχαρη άχνη
100 γρ. σουσάμι
200 γρ. αμύγδαλα, χωρίς
φλούδα
250 γρ. καρυδόψιχα
2 κ.σ. κανέλα
1/2 κ.γ. γαρίφαλο
80 γρ. φρυγανιά

Κόλυβα
από τον Σταύρο Κασσελούρη

Γράφει ο Σταύρος 
Κ. Κασσελούρης

250 γρ. σταφίδες, ξανθές
1/4 ματσάκι μαϊντανό,
ψιλοκομμένο
50 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
1 ρόδι

-Εκτέλεση-

Βάζουμε το σιτάρι σε
μπολ και γεμίζουμε με
νερό. Αφήνουμε να μου-
λιάσουν για 8-10 ώρες.
Τους σπόρους του σιταρι-
ού που μένουν στην επι-
φάνεια τους πετάμε!

Σουρώνουμε και βράζου-
με σε κατσαρόλα με νερό
για 30-40 λεπτά.

Αφήνουμε για 1 ώρα στο
σουρωτήρι για να φύγει η
περιττή υγρασία και να
κρυώσει καλά.

Απλώνουμε πετσέτες σε
ταψιά και βάζουμε το
σιτάρι. Καλύπτουμε με
πετσέτες και αφήνουμε 3-

4 ώρες μέχρι να τραβή-
ξουν οι πετσέτες όλη την
υγρασία.
Μεταφέρουμε το σιτάρι
σε μπολ και προσθέτου-
με την άχνη και ανακα-
τεύουμε.

Βάζουμε στο μπλέντερ το
σουσάμι, τα αμύγδαλα,
τα καρύδια και χτυπάμε
για να σπάσουν σε μικρά
κομμάτια. Βάζουμε στο
μπολ.

Προσθέτουμε την κανέλα,
το γαρίφαλο, τη φρυγα-
νιά, τις σταφίδες, τον μαϊ-
ντανό ψιλοκομμένο, το
ρόδι και ανακατεύουμε.

Τοποθετούμε ένα τηγάνι
σε χαμηλή φωτιά και
βάζουμε το αλεύρι.
Σοτάρουμε 2-3 λεπτά.
Αφαιρούμε και βάζουμε
στο μπολ.
Ανακατεύουμε και σερβί-
ρουμε.
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Καλλιτεχνικά...
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Στο επόμενο φύλλο θα ακολουθήσουν ακόμα περισσότερα καλλιτεχνικά έργα από τους Φωτεινιώτες. Mπορείτε να στείλετε και εσείς τα
έργα σας στο email foteinopolitistika@yahoo.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον Κασσελούρη Λάμπρο στο τηλ. 6976392261
Ευχαριστούμε για την στήριξη!

“ΓΥΝΑΙΚΑ”

Δημήτρης 
Α. Σιάκας

Από την συλλογή
“Τα δάκρυα που

μιλάνε”

Γυναίκα κάστρο άπαρτο
δύσκολο αίνιγμα άλυτο

πλέγμα γύρω της όσο προσπαθείς
στο τέλος εσύ θα αιχμαλωτισθείς.

Γυναίκα χερσός τόπος
να τον οργώσεις απαιτείτε κόπος

να περάσεις την κλωστή απ’ το βελόνι
να γλυκάνει, να γίνει χελιδόνι.

Γυναίκα ακατέργαστο πετράδι
να τη σκαλίζεις με καμάρι

να τη θαυμάζεις σαν την Δύση πριν κρυφθεί
μήπως σε βρει η Ανατολή μαζί.

Όπως γνωρίζετε οι Φωτεινιώτες στην πλειοψηφία μας είμαστε άνθρωποι με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Σε κάθε φύλλο θα προσπαθούμε 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 Δημήτρης Α. Σιάκας και ο “Φάντης Κούπα”.
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Καλλιτεχνικά...
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Κάπου στο Χρόνο, παγιδεύτηκε, σε βρόχο αδιάσπαστο
Η εκλεκτή, σαν όνειρο άπιαστο

Το παρελθόν μου ας διαφεντεύει αβρά
Αλλού μαραζώνω, σ’ ένα παρόν που είναι επαχθές

Απομυζώντας μια ανάμνηση του χθες 

Με αντίξοες συνθήκες, στο ζυγό παλινδρομώ
Για να ξαναπάω πίσω, τρόπο πως θα βρω;

Ας μ’ αντισταθμίσει κάτι, μόνος δεν ισορροπώ

Ανυπέρβλητα εμπόδια επέλεξα
Βουνά απάτητα, θα χρειαστεί να αναρριχηθώ

Πριν τ’ αποσπερνό, γι’ αυτό συνέθεσα

Τα κομμάτια, ένα - ένα, ώσπου ταιριάζουν
Με τον πιο σπάνιο χάρτη, μ’ εφοδιάζουν

Στα κατάλληλα λόγια, ξεκλειδώνει
Κι ο ενδιάμεσος χώρος καμπυλώνει

Αφού η κλεψύδρα αδειάζει σύντομα
Έως πότε θα αντέξω, καθώς η συμπαντική

Μας ‘’κερκόπορτα’’ μικραίνει, είναι η ροή καθοδική
Να προλάβω, τώρα πρέπει, το απηνές του πλήρωμα…

Κάπου στο Χρόνο, αμελήθηκε, σ’ αδιάκοπο στροβιλισμό
Το μαγικό φτερό, στον αποχωρισμό

Σ’ έρημο δρόμο πλανιέται αρχοντικά
Τις παρειές σου, αν ακουμπήσει επαρκώς

Παύει ο πόνος να ‘ναι πραγματικός

Από τη συνάντηση μας, έχεις ένα μενταγιόν
Ήτανε ο θησαυρός μου, μ’ έφερε ενώπιον 

Σου, όσο έμεινε η ευθυγράμμιση των αστεριών

Πάντοτε θ’ αργώ, μες της ζωής το ρυθμό
Σε ξένες εκτάσεις κι απέραντες, αναγκάστηκα

Να σε προσδοκώ, μετά το διωγμό

Έξω απ’ την, πια αδιάστατη, δίοδο μας 
Άδικα σταματά το ειδύλλιο μας

Στις ελπίδες σου, σαν αντιπαραθέτω 
Τις σκιές, ξεχασμένη σ’ ένα πορτρέτο

Ήσουνα, μέχρι που ανακάλυψα
Τ’ όνομά του κι ερωτεύτηκα το αποτύπωμα
Λύση αδύνατη, μα βρήκα, τι κατόρθωμα!

Μία ευκαιρία ακόμη κι ας υπέκυψα
Στη νοερή μου ρότα, από εξάντληση…

“ΚΑΠΟΥ 
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ”

Φάντης
Κούπα

Όπως γνωρίζετε οι Φωτεινιώτες στην πλειοψηφία μας είμαστε άνθρωποι με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Σε κάθε φύλλο θα προσπαθούμε 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 Δημήτρης Α. Σιάκας και ο “Φάντης Κούπα”.
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Χορηγοί Εφημερίδας
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Είναι πολύ σημαντικό για μια εφημερίδα και για ένα σύλλογο να έχει στυλοβάτες. 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 εκδηλώσεων 
•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 and many more...

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
εξαρτημάτων υδροροών 
από μέταλλο και αλουμίνιο.

ΒΛΑΧΕΡΝΑ, ΘΕΣΗ ΤΣΙΛΙΠΕΪΚΑ, 47100 - Άρτας
Τηλέφωνο: 2681027433
Κινητό: 6977420549, 6944341919
E-mail: tsagaslogistik@gmail.com
Υπεύθυνος: ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Παρέχουμε υπηρεσίες μεταφορών,
αποθήκευσης, διανομών εμπορευμάτων 

σε όλη την Ελλάδα.
Ιδιόκτητος στόλος φορτηγών αυτοκινήτων και 
σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Η εφημερίδα του Φωτεινού...

Σαν Λάμπρος πάντα
πίστευα πως τα εύσημα
πρέπει να μοιράζονται...
Για αυτό λοιπόν θα ήθελα
να ευχαριστήσω:
Την Θεοδώρα Πανέτα
που πάντα σημείωνε στο
μπλοκάκι της ποιοι έφυ-
γαν από την ζωή ώστε να
μου το αναφέρει.
Την Σπυριέτα
Κομιανού- Κασσελούρη
που ήταν πάντα πρόθυμη
να γράψει με πολύ όμορ-

φα λόγια άρθρα για την
βελτίωση της ψυχικής
μας υγείας και για την
αναζήτηση της εσωτερι-
κής γαλήνης.
Την Ειρήνη Θεοδωρίδη
που με χαρά σας παρείχε
συμβουλές υγείας, ευε-
ξίας και αυτοβελτίωσης.
Την Ίριδα Μασούρα
που μας παρουσίαζε
σπουδαία βιβλία για να
διαβάσουμε και να
μάθουμε από αυτά.

Τον Στέφανο Αναγνω-
στόπουλο που ήταν ο
“σκηνοθέτης” μας καθώς
μας πρότεινε εξέχουσες
ταινίες που άξιζε να
παρακολουθήσουμε.
Τον Χρήστο Κασσε-
λούρη που μας χάριζε
απλόχερα την επιστημο-
νική πλευρά για πράγμα-
τα που έχουμε ακόμα και
στο σπίτι μας.
Τους Λάμπρο Πανέτα
και Σταύρο Κασσε-

λούρη που μας πρότει-
ναν συνταγές ώστε να
μας κάνουν τους επόμε-
νους master chef.
Tον Δημήτρη Σιάκα που
σε κάθε φύλλο μας έδει-
χνε τις απίστευτες και
συνάμα πολύ όμορφες
καλλιτεχνικές εκφράσεις
του.
Τον Φάντη,τον ανώνυμο
μας καλλιτέχνη
Και όλους τους
Φωτεινιώτες που έστει-

λαν κάποιο άρθρο ή βοή-
θησαν στο να εκδοθεί η
εφημερίδα.
Σας ευχαριστώ από καρ-
διάς όλους και εύχομαι να
συνεχίσουμε στο ίδιο
μοτίβο, αυτό της επιτυ-
χίας. Όμως περιμένω και
άλλους να συνεχίσουμε
να δημιουργούμε όλοι
μαζί κάτι πολύ όμορφο.
Ας μην ξεχνάμε... 
Όλοι μαζί για το
Φωτεινό μας!


