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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 
(6976392261, Λάμπρος Κασσελούρης, Ταμίας)

Ετήσια συνδρομή μέλους 10 ευρώ

Πολύ επιτυχημένη η πρώτη
Γενική Συνέλευση 

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

Δραστηριότητες Συλλόγου
Γυναικών

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

Το Φωτεινό στον Μύλο των
Ξωτικών!

Κάλαντα 
πρωτοχρονιάς 

Κοπή πίτας 
στο Φωτεινό

Γλέντι στο καφενείο της Έφης

Πρωτοχρονιά
στο σχολείο

Με τα πρωτοχρονιάτικα
κάλαντα γιόρτασε ο σύλ-
λογος τον ερχομό του
νέου έτους. Η… ορχή-
στρα των Φωτεινιωτών 
(συνέχεια στη σελ. 2)

Γλέντι οργάνωσε ο
Πολιτιστικός Σύλλογος
Απανταχού Φωτεινιωτών
την Πέμπτη 26
Δεκεμβρίου και ώρα

19.00 στο Καφενείο της
Έφης. Η είσοδος ήταν
δωρεάν και ο Σύλλογος
προσέφερε φαγητό...
(συνέχεια στη σελ. 2)

Το βράδυ της αλλαγής, ο
Σύλλογος Απανταχού
Φωτεινιωτών, μαζί με τον
Σύλλογο Γυναικών...
(συνέχεια στη σελ. 2)

Την Πέμπτη 2
Ιανουαρίου, ώρα 11.30
περίπου, ο Σύλλογος
Απανταχού Φωτεινιωτών
(συνέχεια στη σελ. 2)

Την Πέμπτη 26
Δεκεμβρίου και ώρα 11,
πραγματοποιήθηκε η
Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Απανταχού
Φωτεινιωτών, η οποία
είχε πολύ μεγάλη συμμε-
τοχή και μάζεψε την
απαιτούμενη απαρτία του
1/3 των ταμειακώς εντά-
ξει μελών με πολλή

άνεση, καθώς συμμετεί-
χαν 26 μέλη. Για την
ακρίβεια, παρευρέθηκε
σχεδόν το 1/2 των ταμει-
ακών εντάξει μελών (53).
Η συνέλευση διήρκεσε
περίπου 2,5 ώρες και
συζητήθηκαν πολλά και
σημαντικά θέματα, με
επίκεντρο το μουσείο.
(συνέχεια στη σελ. 3)

Το Σάββατο 28
Δεκεμβρίου, το Φωτεινό
πήγε… στα Τρίκαλα! Με
πρωτοβουλία του
Συλλόγου Γυναικών και

συμμετοχή του Συλλόγου
Απανταχού και του
Προέδρου, το Φωτεινό
ταξίδεψε στα...
(συνέχεια στη σελ. 2)

Δραστήριος ο σύλλογος
των γυναικών του χωρι-
ού, μοιράζεται τα νέα του
στην εφημερίδα. Ιδέες,
σκέψεις, Γενική
Συνέλευση και κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Θα τα διαβάσετε όλα εδώ
από την πένα της νεοε-

κλεγείσας Γραμματέως
του Δ.Σ., Άννας Τριαντα-
φύλλου Χέλη. Θέλουμε
να εκφράσουμε τη χαρά
της που στα τελευταία
φύλλα μας, φιλοξενούμε
σταθερά τα νέα του συλ-
λόγου γυναικών...
(συνέχεια στη σελ. 5)
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Εκδηλώσεις - Δράσεις

(συνέχεια από το εξώ-
φυλλο)... Το φαγητό ήταν
πλούσιο σε ποικιλία, είχε
κοτόπουλο, χοιρινό,
πατάτες, τζατζίκι, φέτα,
σαλάτα και ψωμί.
Περίπου 30-35
Φωτεινιώτες συγκεντρώ-
θηκαν στο μαγαζί, όπου
φάγαμε, ήπιαμε και χορέ-
ψαμε μέχρι αργά το
βράδυ.
Δυστυχώς, η προσέλευ-
ση δεν ήταν ικανοποιητι-
κή και ήταν αρκετά χαμη-

λότερη από την αναμενό-
μενη. Ειδικά μετά τη
μεγάλη προσέλευση
κόσμου στη Γενική
Συνέλευση το ίδιο πρωί,
το Δ.Σ. πίστευε ότι θα
έρθει πολύς κόσμος.
Ελπίζουμε και προσμέ-
νουμε σε μεγαλύτερη
συμμετοχή στις επόμενες
εκδηλώσεις.
Τέλος, θέλουμε να ευχα-
ριστήσουμε πολύ την
Έφη που φιλοξένησε τη
συνεστίασή μας.

Ωραίο γλέντι, με πολύ χορό,
αλλά λίγους Φωτεινιώτες...

Μύλος των
Ξωτικών

(συνέχεια από το εξώ-
φυλλο)... Τρίκαλα και
συγκεκριμένα στον όμορ-
φο Μύλο των Ξωτικών. 
Το καλύτερο ήταν ότι οι
σύλλογοι αποφάσισαν και
κατάφεραν να εξασφαλί-
σουν τη δωρεάν συμμε-
τοχή των ανήλικων στην
εκδρομή. 
Συγκεκριμένα, το ποσό
για τη συμμετοχή ήταν 15
ευρώ (ή 7,5 για φοιτητές,
ανέργους και όσους
κάνουν τη στρατιωτική
τους θητεία), ενώ οι ανή-

λικοι έρχονταν δωρεάν.
Ο συγκεκριμένος προορι-
σμός άλλωστε επιλέχθη-
κε για τα παιδιά, για να
δουν αυτό το πολύ όμορ-
φο «χωριό» και να νιώ-

σουν τα Χριστούγεννα.
Πιστεύουμε ότι το ευχαρι-
στήθηκαν. 
Ο σύλλογος θα πάρει
πρωτοβουλίες για αντί-
στοιχες δράσεις.

Με τα πρωτοχρονιάτικα
κάλαντα γιόρτασε ο σύλ-
λογος τον ερχομό του
νέου έτους. Η… ορχή-
στρα των Φωτεινιωτών
γύρισε το χωριό και τρα-
γούδησε τα κάλαντα
όπως συνηθίζεται κάθε
χρόνο. 
Φέτος, το τραγούδι πλαι-
σίωσαν και μουσικά
όργανα, συγκεκριμένα
κιθάρα και τουμπελέκια.
Οι Φωτεινιώτες φάνηκαν
να το χαίρονται και ο
σύλλογος είχε μία σημα-
ντική οικονομική ενίσχυ-
ση για το ταμείο του.

Τα κάλαντα πρωτοχρονιάς 
έψαλε στο χωριό ο σύλλογος
των Απανταχού Φωτεινιωτών

Ευχόμαστε να είμαστε
όλοι καλά να τα πούμε
και του χρόνου!
Τα κάλαντα είπαν: ο
Γιώργος Μαλτέζος, ο
Θανάσης Κοψαχείλης, ο
Βασίλης Λάμης, ο
Λάμπρος Πανέτας και ο
Χρήστος Φελέκης.
Εάν έχετε πρόσβαση στο
διαδίκτυο, μπορείτε να
βρείτε βίντεο από τα
κάλαντα στη σελίδα του
συλλόγου στο facebook,
Πολιτιστικός Σύλλογος
των Απανταχού
Φωτεινιωτών, στο link
facebook.com/foteiniotes

Χαμός... στο
ύψωμα

(συνέχεια από το εξώ-
φυλλο)... και με την
αρωγή του Προέδρου της
Τοπικής Κοινότητας,
Χρήστο Κασσελούρη,
μαζευτήκαμε στο σχολείο
για να γιορτάσουμε την
πρωτοχρονιά. Ανάψαμε
μεγάλη φωτιά με ξύλα
που προσέφερε ο
Σωτήρης Κασσελούρης
και με τα ξύλα που είχαν
κοπεί από μπροστά από
το κτίριο που στεγάζεται
ο σύλλογος γυναικών, τα

ύψωμα όπου οι σύλλογοι
προσέφεραν σουβλάκια,
αναψυκτικά και κρασί. 
Το γλέντι κράτησε μέχρι
τις πρώτες πρωινές
ώρες.

οποία επίσης προσφέρ-
θηκαν. Αρκετοί Φωτει-
νιώτες, αμέσως μετά την
αλλαγή του χρόνου, άφη-
σαν το ζεστό σπιτάκι
τους και ανέβηκαν στο

(συνέχεια από το εξώ-
φυλλο)... έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα
του στο Φωτεινό και
συγκεκριμένα στο κτίριο
του σχολείου, όπου στε-
γάζεται. Ο κόσμος ήταν
αρκετός (με περιθώρια
βελτίωσης πάντα να
υπάρχουν φυσικά ως
προς τον αριθμό), περί-
που 30 άτομα. Ο παπα-
Γιάννης ήταν εκεί για να
«διαβάσει» την πίτα και
να ευλογήσει τον σύλλο-
γο και έβγαλε και έναν

ρί κέρδισε ο Τάσος
Κασσελούρης του Νίκου
– Στέφου, που σημαίνει
ότι κέρδισε και το δώρο,
το οποίο φέτος ήταν το
ποσό των 50 ευρώ μαζί
με τις ευχές του συλλό-
γου για το νέο έτος.

πύρινο λόγο, για το πόσο
σημαντικό είναι να υπάρ-
χουν οι σύλλογοι και να
βοηθάνε έμπρακτα το
χωριό. Πραγματικά, τα
λόγια του ήταν πηγή
έμπνευσης και θα προ-
σπαθήσουμε να ακολου-
θήσουμε τις προτροπές
του. Το σωματείο μας τον
ευχαριστεί θερμά που
είναι πάντα δίπλα μας,
αλλά κυρίως που είναι
«πιο Φωτεινιώτης κι απ΄
τους Φωτεινιώτες», όπως
είπε και ο ίδιος. Το φλου-

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
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Σύλλογος Απανταχού
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Την Πέμπτη 26
Δεκεμβρίου και ώρα 11,
πραγματοποιήθηκε η
Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Απανταχού
Φωτεινιωτών, η οποία
είχε πολύ μεγάλη συμμε-
τοχή και μάζεψε την
απαιτούμενη απαρτία του
1/3 των ταμειακώς εντά-
ξει μελών με πολλή

άνεση, καθώς συμμετεί-
χαν 26 μέλη. Η συνέλευ-
ση διήρκεσε περίπου 2,5
ώρες και συζητήθηκαν
πολλά θέματα. Καταρχάς,
εγκρίθηκε ο οικονομικός
απολογισμός και ο απο-
λογισμός πεπραγμένων
του συλλόγου, ενώ εγκρί-
θηκε και ο προϋπολογι-

σμός για το νέο έτος, ο
οποίος προβλέπει δαπά-
νες για εξωραϊσμό, εκδη-
λώσεις, την καθιερωμένη
θεατρική παράσταση, την
εφημερίδα και τα μαθή-
ματα Τάε Κβον Ντο.
Στη συνέχεια, η συνέλευ-
ση ενέκρινε την απόφαση

του Δ.Σ. για αλλαγή του
απαρχαιωμένου καταστα-
τικού του συλλόγου και
αποφάσισε να δημιουρ-
γηθεί μία ομάδα εργασίας
από όσους ενδιαφέρονται
να συνεισφέρουν στη δια-
μόρφωση του νέου κατα-
στατικού και έχουν
γνώση επί του θέματος.
Επόμενο ζήτημα ήταν το

αν θα οργανώσει ο σύλ-
λογος ένα γλέντι με ορχή-
στρα, στο πλαίσιο των
θερινών εκδηλώσεων του
συλλόγου, τα Φωτεινιώ-
τικα. Η συνέλευση απο-
φάσισε ότι είναι καλό να
γίνει ένα τέτοιο γλέντι,
αλλά ο καλύτερος τρόπος
είναι μέσω ενός ιδιώτη.

Στο επόμενο θέμα, η
συνέλευση εξουσιοδότη-
σε το Δ.Σ. να προχωρή-
σει στις νόμιμες ενέργειες
για να παραχωρηθεί το
Πολιτιστικό Κέντρο
Φωτεινού στον σύλλογο
για να λειτουργήσει ως
γραφείο. Ένα πολύ σημα-

«Στις 2 Ιανουαρίου του
2020, είχα τη χαρά και
την τιμή να παρευρεθώ
σε μία λιτή αλλά ζεστή
τελετή του συλλόγου των
απανταχού Φωτεινιωτών,
για την κοπή της βασιλό-
πιτας του σωματείου.
Ήταν μια όμορφη συγκέ-
ντρωση, στην οποία μου
δόθηκε η ευκαιρία να
συζητήσω με συγχωρια-
νούς μου, μεταξύ άλλων
και για κάποια θέματα
που τους απασχολούν.
Κυρίαρχο θέμα των συζη-
τήσεων ήταν οι επιπτώ-
σεις των έντονων βροχο-
πτώσεων των τελευταίων
ημερών. Το χωριό μας
και οι κάτοικοί του, έχουν
πληγεί από την κακοκαι-
ρία σε μεγάλο βαθμό απ’
ό,τι μου είπαν και απ’ ό,τι
είδα και εγώ όταν επισκέ-
φθηκα κάποιες πληγείσες
περιοχές. Όλοι περιμέ-
νουμε από τους αρμόδι-
ους φορείς να δρομολο-
γήσουν τις απαραίτητες
ενέργειες για την άμεση
αποκατάσταση των
ζημιών. Ευελπιστώ να
μην περιμένουμε πολύ
βέβαια, γιατί αν συμβούν
ανάλογα ή έστω και ηπιό-
τερα καιρικά φαινόμενα,
οι επιπτώσεις θα είναι
καταστροφικές. Επίσης,
ένα άλλο θέμα για το

οποίο όλοι πρέπει να δεί-
ξουμε ευαισθησία και να
το αγκαλιάσουμε, είναι η
προσπάθεια που γίνεται
για το λαογραφικό μου-
σείο του χωριού μας.
Ξεκίνησε η κατασκευή
του το 2006 και παρ’ όλο
που το 2010 παραδόθη-
κε, δεν αξιοποιήθηκε
ποτέ. Εξωτερικά όταν το
αντικρίζει κάποιος, βλέπει
ένα πανέμορφο κτήριο,
απόλυτα ταιριαστό στην
αρχιτεκτονική της περιο-
χής. Η εξωτερική εμφάνι-
ση όμως δεν σε προδια-
θέτει για την κατάσταση
που είναι εσωτερικά.
Αυτό που αποκόμισα
μετά από την επίσκεψή
μου σε αυτό είναι η πλή-
ρης απαξίωση του. Τοίχοι
γεμάτοι υγρασία, σοβά-
δες πεσμένοι ή έτοιμοι να
πέσουν, ηλεκτρικοί πίνα-
κες σκουριασμένοι από
εισροή υδάτων, πόρτες
ξεχαρβαλωμένες, εκθέμα-
τα στο πάτωμα να σκου-
ριάζουν και να σαπίζουν.
Εκθέματα με μεγάλη
συναισθηματική αξία για
κάποιους που τα κρατού-
σαν στο σπίτι τους και
που με αγάπη τα παρα-
χώρησαν στο μουσείο για
να βρουν τη θέση που
τους αξίζει. Που συνδέ-
ουν το παλιό με το και-

νούργιο και που φέρνουν
τη νεότερη γενιά, πιο
κοντά στις ρίζες της.
Το όραμα να έχει το
χωριό μας ένα μουσείο
στολίδι όχι μόνο για το
Φωτεινό αλλά για ολό-
κληρο το Δήμο Νικολάου
Σκουφά και την περιοχή,
φαίνεται να καταρρέει.
Και αυτό γιατί μέχρι
τώρα, δεν υπήρξε καμμιά
ανταπόκριση από αυτούς
που έχουν τη δυνατότητα
και την αρμοδιότητα να
το κάνουν πράξη. Ένα
κτήριο που κόστισε αρκε-
τές χιλιάδες ευρώ, απα-
ξιώνεται και οι ζημιές από
την εγκατάλειψη του,
γίνονται ολοένα και μεγα-
λύτερες. Πρέπει λοιπόν
κάποια στιγμή, οι αρμόδι-
οι να δείξουν το απαιτού-
μενο ενδιαφέρον για δρα-
στηριότητες που προά-
γουν τον πολιτισμό και
την  ιστορία μας, να τις
στηρίξουν έμπρακτα και
να δείξουν την δέουσα
προσοχή. Εμείς από την
πλευρά μας, θα κάνουμε
ότι μπορούμε για να ανα-
δείξουμε και να προβάλ-
λουμε το θέμα του μου-
σείου. Το χρωστάμε
στους προγόνους μας, το
χρωστάμε στον εαυτό
μας, το χρωστάμε στα
παιδιά μας. Γιατί κάθε τι
που συνδέει το παρελθόν
με το παρόν, αποτελεί
παρακαταθήκη για το
μέλλον. Εύχομαι Καλή
Χρονιά, με υγεία σε
όλους και ας είναι το
2020, η αφετηρία για ένα
καλύτερο και δημιουργικό
μέλλον». 

Με εκτίμηση
Κασσελούρη Αικατερίνη
(Ρένα) Δημ. Σύμβουλος
Δήμου Νικολάου Σκουφά. 

ντικό θέμα είναι αυτό του
Λαογραφικού Μουσείου
Φωτεινού. Το Δ.Σ. έχει
θέσει το ζήτημα ως προ-
τεραιότητα και η συνέλευ-
ση συμμερίστηκε τη
σοβαρότητα και ομόφωνα
ενέκρινε ομάδα εργασίας
για το Μουσείο, τη δημι-
ουργία της οποίας είχε
αποφασίσει το Δ.Σ από
τις 25/9. Η ομάδα αυτή
αποτελείται από 7 μέλη
και έχει ήδη αρχίσει τις

εργασίες της, αποστέλλο-
ντας έγγραφα στον Δήμο
και κανονίζοντας συνά-
ντηση για να προχωρήσει
το θέμα. 
Όπως χαρακτηριστικά
δηλώθηκε, το θέμα θα
φτάσει μέχρι το υπουρ-
γείο εάν χρειαστεί, ενώ
θα βγούμε και στα κανά-
λια. Σημαντικός αρωγός
στην προσπάθεια για το
Μουσείο είναι ο
Πρόεδρος της Τοπικής

Κοινότητας, Χρήστος
Κασσελούρης, ο οποίος
είναι πρόεδρος και της
ομάδας εργασίας για το
Μουσείο. Ο ενθουσια-
σμός είναι τεράστιος μετά
από αυτή τη Γενική Συ-
νέλευση και το ηθικό ανα-
πτερωμένο, καθώς έγινε
σαφής η στήριξη των
μελών του συλλόγου στο
Δ.Σ. και αναθερμάνθηκε
το ενδιαφέρον για τον
σύλλογο.

Η δημοτική σύμβουλος Ρένα
Κασσελούρη στο Μουσείο
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στ. Τηρουμένων των δια-
τάξεων του άρθρου 22,
απόφαση δύναται να
ληφθεί και χωρίς τη συνέ-
λευση των μελών εάν
τουλάχιστον τα δύο τρίτα
των μελών δηλώσουν
εγγράφως τη συναίνεσή
τους για συγκεκριμένη
πρόταση (21, 2).
ζ. Απόφαση της 
συνέλευσης ή του διοικη-
τικού συμβουλίου του
σωματείου, η οποία είναι
αντίθετη προς το νόμο ή
το καταστατικό είναι ακυ-
ρώσιμη και η ακυρότητα
κηρύσσεται από το
Δικαστήριο, κατόπιν αγω-
γής οποιουδήποτε
μέλους ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο έχει
έννομο συμφέρον, η
οποία καταχωρίζεται το
αργότερο εντός έξι (6)
μηνών από την 
ημερομηνία λήψης της
απόφασης (23,1).
η. Νοείται ότι, στις περι-
πτώσεις κατά τις οποίες
καθίσταται εκ των πραγ-
μάτων δυσχερής η
παρουσία των τριών
τετάρτων των μελών, ο
Έφορος δύναται να
παρέχει τη συγκατάθεσή
του για την υποβολή
αίτησης στο Δικαστήριο
για την έκδοση διατάγμα-
τος το οποίο να παρέχει
τη δυνατότητα στο αιτούν
σωματείο να προωθήσει
τη διαδικασία λήψης από-
φασης στην παρουσία
τουλάχιστον μέχρι και
των δύο πέμπτων του
συνόλου των μελών του
(άρθρο 22).

1. Έγραψε η Μαρία,
εγγονή του Κώστα
Πανδή, που έφυγε πρό-
σφατα, μετά τη δημοσίευ-
ση της βιογραφίας του
στο φύλλο Οκτώβρης-
Νοέμβρης: «Αγαπημένε
μου παππού! Και ερωτι-
κός μετανάστης! Θα σε
θυμόμαστε πάντα με
πολλή αγάπη και χαμόγε-
λο. Γιατί δεν έφυγες ποτέ.
Είσαι εδώ, κοντά μας!
Ήσουν από τους πιο
εξαιρετικούς και ήρεμους
ανθρώπους. Μας είχες
αδυναμία. Ποτέ δεν μας
φώναξες, ποτέ δεν μας
μάλωσες για τίποτα. 
Τόσο γλυκός και υπέρο-
χος άνθρωπος. Σαγαπάω
πολύ! Δεν ξεχνιέσαι!
Ήμουν, είμαι και θα είμαι
πάντα περήφανη για
σένα! Θα σας παρακα-
λούσα να τον θυμάστε
όλοι με χαμόγελο. Έτσι
θα ήθελε!»
2. «Λεφτά εγώ δε θέλω»
είπε ο Παπαγιάννης
αφού τελείωσε την ευλό-
γηση της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας του συλλόγου
στις 2 Γενάρη του ‘20’.
Και συνέχισε «θέλω
όμως ο σύλλογος που
έχει σφραγίδα να τρέξει
μέχρι τα υπουργεία και
να φτιάξει το χωριό».
Σίγουρα ο σεβάσμιος
πατέρας ποτέ δεν ζήτησε
χρήματα, απ’ όσο ξέρω
και θυμάμαι, για νάρθει

να ευλογήσει. Και ο σύλ-
λογος όμως πάντα του
ανταποδίδει τη χάρη με
τις λίγες δυνάμεις που
διαθέτει. Και τον ευχαρι-
στεί δημόσια και από της
εφημερίδα και ό,τι άλλο
μπορεί κάνει. 
Χρειάζεται όμως και ο
ηγέτης αυτός να αναλάβει
πρωτοβουλία και να
συσπειρώσει γύρω του
όλες τις φωτεινιώτικες
δυνάμεις. Αυτός έχει τη
δύναμη.
3. «Δεν έγινα μέλος στο
σύλλογο μέχρι τώρα»
μου είπε πρόσφατα ο
Θόδωρος Κοτσαλάρας με
το καφενείο στο χωριό,
«γιατί ήσουνα εσύ πρόε-
δρος. Να μου τα φας;»
«Πρώτα απ΄ όλα δεν
έφαγα λεφτά», του λέω.
«Καλά» μου λέει δεν είπα
κάτι τέτοιο. «Πήρες
όμως». «Ναι» του λέω
«εργάστηκα και μου
δώσανε τα έξοδα, όπως
λέει ο νόμος». Και
συμπληρώνω: «κανένας
δεν πήγαινε για διαφήμι-
ση για τα φωτεινιώτικα.
Εγώ πήγα για να γίνουν
τα φωτεινιώτικα. Τώρα
που δεν γίνονται είναι
που δεν πάει κανένας για
διαφήμιση. Κανένας δεν
ήταν να μαζέψει τα εκθέ-
ματα για το Μουσείο. 
Και στις δυο περιπτώσεις
ο σύλλογος βγήκε από τη
δύσκολη θέση και  κέρδι-

σε πολλά».
4. Στην αρχή της τελευ-
ταίας δεκαετίας από την
πρώτη 50ετία ζωής του
συλλόγου μπορούμε
αργά, σταθερά και όλοι
μαζί να οργανώσουμε
έναν φορέα δυνατόν, με
δυνατούς θεσμούς (κατα-
στατικό, μέλη, συνέλευ-
ση, ταμείο και δραστηριό-
τητες). Να μπορεί να
αναπτύξει ταχύτητα.
5. Διευκρινίζει ο νόμος
περί σωματείων (2017) :
α. «μη κερδοσκοπικό»,
σε σχέση με σωματείο ή
ίδρυμα, σημαίνει σωμα-
τείο ή ίδρυμα το οποίο
δεν διανέμει οποιαδήποτε
κέρδη, τα οποία δυνατόν
να προκύψουν από τις
δραστηριότητές του, στα
μέλη, στους ιδρυτές, στη
διοίκηση ή στους αξιωμα-
τούχους του, αλλά τα
επενδύει ή τα χρησιμο-
ποιεί για τη συνέχιση και
επίτευξη των σκοπών του
(άρθρο 2).
β. καθώς και πρόνοια ότι
καμιά αμοιβή, οποιουδή-
ποτε είδους, δεν κατα-
βάλλεται για παρεχόμενες
υπηρεσίες, σε οποιοδή-

ποτε μέλος ή αξιωματού-
χο της διοίκησης αυτού
(8, ε).
γ. Νοείται ότι, τα μέλη,
περιλαμβανομένων των
μελών της διοίκησης ή
των ιδρυτών του σωμα-
τείου, μπορούν να ανα-
κτήσουν ή/και να διεκδι-
κήσουν τυχόν λογικά
έξοδα που κατέβαλαν
κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, περι-
λαμβανομένης και αμοι-
βής τους που αντιστοιχεί
σε ερευνητικά ή άλλα
χρηματοδοτούμενα ή
συγχρηματοδοτούμενα
από τρίτους φορείς προ-
γράμματα, αφού 
προσκομίσουν τα ανα-
γκαία έγγραφα, νοουμέ-
νου ότι το καταστατικό
του σωματείου δεν ορίζει
διαφορετικά (8, ε).
δ. Το καταστατικό σωμα-
τείου θεωρείται έγκυρο
και αποδεκτό 
για καταχώριση, 
εφόσον προσδιορίζει ή
περιλαμβάνει τον τρόπο
ελέγχου των λογαρια-
σμών του σωματείου,
τηρουμένης της  αρχής
της διαφάνειας (8, η).
ε. Οι αποφάσεις της
συνέλευσης των μελών
του σωματείου λαμβάνο-
νται κατά πλειοψηφία 
των παρόντων μελών,
λαμβανομένων υπόψη
και συμμετεχόντων μέσω
τηλεδιάσκεψης, σε περί-
πτωση που περιλαμβά-
νονται σχετικές πρόνοιες
στο καταστατικό οι 
οποίες το επιτρέπουν
(21,1).

Παραπολιτιστικά

Γράφει ο Αλέξανδρος Φελέκης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Πώληση οικοπέδου 
στο Φωτεινό

Προοδεύουν τα
παιδιά στο
τμήμα Τάε 
Κβον Ντο

Δεν γινόταν να μην ανέ-
βει στην εφημερίδα αυτή
η πανέμορφη φωτογρα-
φία με τα παιδιά του
Φωτεινού να έχουν αγο-
ράσει τις στολές τους για
το Τάε Κβον Ντο. Τα
μαθήματα που οργανώνει
ο σύλλογος απανταχού
Φωτεινιωτών έχουν σχετι-
κά ικανοποιητική απήχη-
ση. Δεν συμμετέχουν όλα
τα παιδιά που ζουν στο

χωριό, αλλά τα παιδιά
που συμμετέχουν φαίνε-
ται ότι προχωρούν με
γοργό βήμα. Ο δάσκα-
λος, Πέτρος Γεωργάρας,

ετοιμάζει τα παιδιά για
την πρώτη ζώνη!
Ευχόμαστε πάντα επιτυ-
χίες στα αγαπημένα μας
Φωτεινιωτόπουλα!
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Σύλλογος Γυναικών

Ναι, η Γενική Συνέλευση
έγινε και βγήκε νέο Δ.Σ.
Για την ακρίβεια όχι και
τόσο νέο.
Αποχώρησε η για πολλά
χρόνια διατελέσασα
Πρόεδρος κα. Ιωάννα
Τριανταφύλλου.
Το υπόλοιπο Δ.Σ παρέ-
μεινε το ίδιο, και προστέ-
θηκε ένα νέο μέλος, που
για αρκετά χρόνια το
έφερνε γύρω-γύρω σαν
μέλος Εξελεγκτικής
Επιτροπής και δεν απο-
φάσιζε να μπει στο Δ.Σ.
Τελικά, ένεκα η μεγάλη
ανάγκη, πείσθηκε και
μπήκε.
Είναι η κα. Μαγδαληνή
Τριανταφύλλου.
Έτσι το Δ.Σ συμπληρώ-
θηκε και ο Σύλλογος για
δύο ακόμα χρόνια πήρε
παράταση ζωής.
Ε, λοιπόν, ξεφτίλα.
Τόσο νέος κόσμος,
καλός, ικανός, άξιος, ανι-
διοτελής, πρόθυμος να
προσφέρει, αλλά, ανάλη-

ψη ευθύνης μάτια μου,
απόφαση για ανάληψη
ευθύνης, τίποτα.
Νομίζω πως γενικότερα
πάσχουμε από αυτό ως
άτομα και ως κοινωνία.
Βρε, ξεφοβηθείτε και ανα-
λάβετε ευθύνη!
Έτσι ψήνεται κάποιος.
Δεχόμενος κριτική, μαθαί-
νει να μην κρίνει και μάλι-
στα εκ του ασφαλούς.
Τέλος πάντων πολλά
είπα, ή σύνθεση του νέου
Δ.Σ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: 
Φωτεινή Σιάκκα
Αντιπρόεδρος:
Παρασκευή Κασσελούρη
Γραμματέας: Άννα Χέλη
Ταμίας: Βασιλική Φελέκη
Μέλος: Μαγδαληνή
Τριανταφύλλου
Γερές να είμαστε, θα δου-
λέψουμε άοκνα, για το
καλό του Συλλόγου.
Ποιο είναι τώρα το καλύ-
τερο;
Αυτό είναι γρίφος, θα το
πάμε σιγά-σιγά.

Μαριώς), Ιατρική
Ιωαννίνων
• Μπολοβίνα (της
Λαμπρινής της Ειρήνης
του παπα-Μάρκου)
• Οικονόμου Χρήστος
(εγγ. Δήμου Βαρέλη)
• Ρίζος Δημοσθένης (εγγ.
Δήμου Βαρέλη
• Σαμαρά Ελένη (Κόρη
της Δημητρούλας του
Γιώργου Χρήστου),
Ιατρική Αθηνών
• Πανταζής Ευθύμης
(γιός της Δήμητρας του
Κώστα Κασσελούρη)
• ………………………
(κόρη της Μαρίνας του
Κώτσιου Μασούρα)
• 3 παιδιά της Πένης του
Λάμπρου Κασσελούρη
και της Αθηνάς. Σίγουρα
υπάρχουν και άλλα.

Παρακαλώ βοηθήστε
μας να τα βρούμε.

Να ζηλέψει η Νικολούλη!
Αυτό αστείο ήτανε.
Λοιπόν, για του λόγου το
ασφαλές, κάναμε κάτι
που δεν έχουμε ξανακά-
νει. Δημοσιεύσαμε την
λίστα με τα ονόματα που
βρήκαμε και θα περιμέ-
νουμε να επαληθευτεί και
να συμπληρωθεί με νέα
ονόματα και να διορθωθεί
στο περιεχόμενο ή στην
ορθογραφία.
Παραδείγματος χάριν,
ποιος Κασελούρης γρά-
φεται με ένα σίγμα και
ποιος Κασσελούρης με
δύο; Ή ποιος Σιάκας γρά-
φεται με ένα κάπα και
ποιος με δύο;

Ποια είναι η μεγαλύτερη
δυσκολία του εκάστοτε
Δ.Σ; Πρώτα να συμπλη-
ρωθεί. Και η επόμενη;
Να εντοπίζει τα
Φωτεινιωτόπουλα που
πέρασαν σε Ελληνικά
Πανεπιστήμια, για να τα
τιμήσει.
Ε, λοιπόν φέτος οργανω-
θήκαμε, συντονιστήκαμε
και ιδού το αποτέλεσμα.
Μέχρι στιγμής εντοπίσα-
με 17, ναι, 17 παιδιά που
πέρασαν πέρυσι ή και
λίγο προηγούμενα χρόνια
τα οποία δεν είχαν βρα-
βευθεί.
Είναι κάπως πρόχειρη η
λίστα όπως βλέπετε:
• Κασσελούρη Αγγελική
του Γεωργίου (εγγ. της
Λευτέραινας)
• Χατζηβασιλειάδη Αλίκη
(εγγ. του Βασίλη της
Κώσταινας),
Πληροφορική Σερρών
• Σιάκα Αλεξάνδρα (εγγ.
του Θόδωρου Σιάκα),
Βιοτεχνολογία Αθηνών
• Σιάκα Αντρούλα (εγγ.),
Φυσικοθεραπεία Αθηνών
• Κουτσολιάκος Λεωνίδας
(εγγ. του Νίκου του
Βαγγέλη Κώστα), Σχολή
Ευελπίδων
• Οικονόμου Βασιλική του
Ευαγγέλου (εγγ. της
Παπακώτσαινας)
• Οικονόμου Μαρία (εγγ.
της Μαριώς), Φιλολογία
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
• Ρεσίτη Μαρία (εγγ. της

Τα νέα του Συλλόγου Γυναικών

Άλλο νέο του Συλλόγου,
είναι ότι στις 12
Ιανουαρίου έγινε η κοπή
της Βασιλόπιτας.
Τυχερή η Αγγελική Σιάκα

του Σπύρου, πρώην και
για πάνω από 15 χρόνια
Ταμίας στο Σύλλογο
Γυναικών.
Το δώρο ήταν ένα Multi.

Και μια που ο Βασιλάκης,
συγγνώμη, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου των
Απανταχού Φωτεινιωτών,
μας δίνει αρκετό χώρο,
να αναφέρουμε, ότι στις
18 Ιανουαρίου κληθήκαμε
στο Κομπότι από την
Δημοτική Αρχή, ως φορέ-
ας, όπου συζητήθηκε το
πρόβλημα ή το θέμα της
εγκατάστασης 1.500 προ-
σφύγων-μεταναστών-
λαθρομεταναστών στο
Κομπότι, σε ένα χώρο
όπου παλιά λειτουργούσε
ως εργοστάσιο που
έφτιαχνε χυμούς και
κομπόστες, γνωστός ως
ΚΟΝ ΖΑΚ και που πολλοί
συγχωριανοί μας είχαν
δουλέψει εκεί.

Το τι είπαμε εκεί εμείς,
ήταν προσωπικές από-
ψεις και δεν αφορούν
τους αναγνώστες.
Την Δευτέρα 20 του

στούμε, θα τα πούμε στο
επόμενο φύλλο της εφη-
μερίδας με νεότερα.
Με την έγκριση του ΔΣ η
Γραμματέας Άννα Χέλη

Συλλόγου το αναφέρουμε
για να δείξουμε πόσο
δραστήριες είμαστε,
παρά τα γεράματά μας.
Φίλοι μου σας ευχαρι-

μηνός, κάναμε μαζί με
άλλους φορείς και πολί-
τες, παράσταση έξω από
τον χώρο του ΚΟΝ ΖΑΚ.
Απλά σαν νέο του
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μεγάλη προσπάθεια κι
ένα δρόμο αντοχής.
Ο φορέας βρίσκεται εδώ
για να ενώσει κάθε
φωτεινιώτικη φωνή απ'
όπου κι αν έρχεται.
Αυτά τα νέα παιδιά δεί-
χνουν το δρόμο ακολου-
θήστε αγαπήστε και
αγκαλιάστε αυτή την
μεγάλη προσπάθεια και
το μέλλον του φορέα δεν
θα μπορεί παρά να είναι
αισιόδοξο.

Ο Γιάννης Τριαντάφυλλος
είναι μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου Απανταχού
Φωτεινιωτών.

Πολιτιστικός Σύλλογος
Απανταχού Φωτεινιωτών. 

Έτος Ιδρύσεως 1979.

Γράφει ο Γιάννης
Τριαντάφυλλος

τους πάνω σε μια στιγμή
αναστάτωσης. Ο λόγος
είναι απλός. Γιατί υπάρχει
αγάπη και αληθινό ενδια-
φέρον. Γιατί η απώλεια
του φίλου θα σε ερείπω-
νε, τόσο ψυχικά  όσο και
σωματικά.
Ο πραγματικός φίλος
δέχεται τον πραγματικό
σου εαυτό χωρίς να σε
πιέζει να αλλάξεις και σε
συμβουλεύει διακριτικά
όταν κάνεις λάθος.

δεν θα ζητήσει ποτέ
αντάλλαγμα γιατί απλά
υπηρετεί την αξία της
προσφοράς. Θα σε
ρωτήσει αν χρειάζεσαι
κάτι και θα είναι δίπλα
σου. Όταν είσαι αγχωμέ-
νος και χάνεις την αυτο-
πεποίθησή σου, θα είναι
εκεί δίπλα σου να σε
ακούσει. 
Η στάση του βασίζεται
στις ειλικρινείς προθέσεις
του και στην αγάπη του
προς εσένα. Σε περίπτω-
ση διαφωνίας, είτε ο ένας
είτε και οι δύο θα υποχω-
ρήσουν για να μην θυσιά-
σουν την ακριβή φιλία

Σήμερα θα μιλήσουμε για
το δώρο της φιλίας.
Έχετε φανταστεί ποτέ τον
εαυτό σας χωρίς φίλους;
Αν συλλογιστείτε ακόμη
και όσοι πιστεύετε πως
δεν υπάρχει δίπλα σας
κανένας, θα διαπιστώσε-
τε την ύπαρξη ενός η
περισσοτέρων προσώ-
πων, η προσφορά των
οποίων είναι ανεκτίμητη. 
Φίλος είναι αυτός που θα
ακούσει τον καημό σου
και θα σε βοηθήσει να
τον ξεπεράσεις, που θα
χαρεί με τη χαρά σου και
θα σε υπερασπιστεί όταν
αδικείσαι. Εννοείται ότι

Το δώρο της φιλίας
Γράφει η Σπυριέτα Κομιανού - Κασσελούρη

Στην αληθινή φιλία  η
σκοπιμότητα, η συμφερο-
ντολογία, και η ζήλεια
είναι λέξεις άγνωστες. Το
«εμείς» είναι πιο δυνατό
από το «εγώ» και η αξία
της φιλίας είναι ψηλά
στην κλίμακα των προτε-
ραιοτήτων μας. Μέσα
από την αληθινή φιλία
γνωρίζουμε καλύτερα τον
εαυτό μας τις ανάγκες
μας , μαθαίνουμε να
σεβόμαστε και να ακούμε
το διαφορετικό.
Μαθαίνουμε να συνεργα-
ζόμαστε, να παρατηρού-
με και να προσφέρουμε
συμπαράσταση και υπο-
στήριξη στις δύσκολες
στιγμές, αλλά και χαρά
στις ευχάριστες. 
Θα ήταν παράλειψη να
μην αναφερθούμε και

στους ηλεκτρονικούς μας
φίλους οι οποίοι ολοένα
και πληθαίνουν. Η τεχνο-
λογία μας δίνει τη δυνα-
τότητα να κρατάμε επαφή
με ανθρώπους που είχαν
χωρίσει οι δρόμοι μας
στο παρελθόν  και σμί-
γουμε όπως παλιά  κάτω
από νέες συνθήκες.
Επίσης η απόσταση δεν
μας περιορίζει πια και
έτσι η επικοινωνία μας
δεν διακόπτεται.
Κλείνοντας,  ο καλός
φίλος είναι ευλογία στη
ζωή μας και  ας έχουμε
τις καρδιές μας ανοιχτές
για καινούργιους, μοναδι-
κούς και συμπονετικούς
συνοδοιπόρους.

Με αγάπη, Σπυριέτα
Κομιανού Κασσελούρη

40 Χρόνια.

Πέρασαν 40 πλέον χρό-
νια απ΄τη δημιουργία του
πολιτιστικού φορέα που
αντιπροσωπεύει, εκπρο-
σωπεί και είναι η φωνή
του κάθε Φωτεινιώτη και
κάθε Φωτεινιώτισσας.
Πλούσιο παρελθόν, μεγά-
λο έργο οπωσδήποτε
λάθη και παραλείψεις,
όμως ο φορέας έμεινε
εξελίχθηκε και συνεχίζει
δυναμικά. 
Το νέο Δ.Σ. ύστερα από 1
χρόνο στο τιμόνι του
Συλλόγου και με 4 στα 5
μέλη να βρίσκονται σε

διοικητικές θέσεις για
πρώτη φορά απέδειξε ότι
όταν υπάρχει θέληση και
αγάπη γι αυτό που κάνεις
μπορείς να φτάσεις
ψηλά.
Τα εύσημα δίνονται
κυρίως στον πρόεδρο
του Δ.Σ., Λάμη Βασίλη, κι
έπειτα σε όλα τα νέα
μέλη του Δ.Σ. για την
προσπάθεια που έχουν
καταβάλει όλο αυτό τον
καιρό.
Σκορπισμένοι ανά την
Ελλάδα, επικοινωνώντας
και συνεδριάζοντας κατά
κύριο λόγο μέσω 
κοινωνικών δικτύων

συνεχίζουν αυτό που
ξεκίνησε πριν πολλά χρό-
νια στο τμήμα Νέων όταν
αποφασίζαμε και ψηφίζα-
με σε μια κοινή συνομιλία
στο facebook.
Σημαντικότατο και το
έργο των παλαιότερων
Δ.Σ. που άφησαν μια
πολιτιστική παρακαταθή-
κη στους νεότερους που
συνεχίζουν προσθέτοντας
τη δική τους πινελιά σ΄
αυτό το Σύλλογο.
Κρατώντας τα θετικά και
τα αρνητικά σαν ένα
οδηγό για την πορεία του
Πολιτιστικού Συλλόγου
συνεχίζουμε όλοι μαζί μια

Αποφάσισε να δώσει τον
αγώνα της επιτυχίας με
κάθε νόμιμο μέσο.
Επείγει να σωθεί το κτή-
ριο αλλά σχεδιάζονται: η
αναβάθμιση της έκθεσης
αλλα και οι ετήσιες μόνι-
μες δραστηριότητες με
φόντο το μουσείο και την
παράδοση, όπως παρα-
δοσιακά φωτεινιώτικα,
αλώνισμα, όργωμα,
ξεφλούδισμα, εκδρομη σε
μουσεία κ.ά. 

Ο Αλέξανδρος Φελέκης
είναι μέλος της Επιτρο-
πής που ίδρυσε η Γενική
Συνέλευση του συλλόγου
για το Μουσείο. 

Η επιτροπή παρουσιάζε-
ται αποφασιστική, θεωρεί
το θέμα μείζονος σημα-
σίας για το Φωτεινό και
όλη τη γύρω περιοχή και
θα διαθέσει γι’ αυτό όλες
της τις δυνάμεις, με αιχμή
του δόρατος τον εθελοντι-
σμό με οργανωμένες
κινήσεις και εξαντλώντας
κάθε νόμιμο μέσο. 
Σίγουρα η νύχτα θα είναι
μακριά και το ξημέρωμα
κανείς δεν ξέρει τι θα
φέξει. 
Ωστόσο, είναι μεγάλη η
αποφασιστικότητα της
επιτροπής. Έκανε 4
ζωντανές συσκέψεις που
την έδεσαν πιο πολύ.

σμα, ξεφλούδισμα κ.ά.
Η επιτροπή για τη λει-
τουργία του Μουσείου
Φωτεινού Άρτας, που
εκλέχτηκε τα Χριστού-
γεννα του 2019,  μελετάει
το θέμα, που σίγουρα
φαίνεται πολύ βαρύ στις
πλάτες της και αποφάσι-
σε να συνεργαστεί με τον
Δήμο Νικολάου Σκουφά
που κρατάει ακόμα κλει-
στά τα χαρτιά του. 
Από διάφορες διαρρέου-
σες πληροφορίες φαίνε-
ται ότι ο Δήμος δεν είναι
διατεθειμένος να επενδύ-
σει στο Μουσείο χρήματα
χωρίς κανένα ουσιαστικό
αποτέλεσμα.

Αυτό το τέλος μπορεί να
φέρει την εγκατάλειψη
του κτηρίου, στη χειρότε-
ρη ή στην καλύτερη το
ζωντάνεμα της παράδο-
σης σ’ όλη τη γύρω
περιοχή, με μια έκθεση
πολύ αναβαθμισμένη και
έναν ισχυρό πολιτιστικό
φορέα με όλες τις δρα-
στηριότητες που το κατα-
στατικό θέλει να εξυπηρε-
τηθούν οι σκοποί του
(π.χ. φωτεινιώτικα), 
συν ετήσια αναβίωση
εργασιών και εθίμων 
που άρχονται με το 
έμπα στην εποχή του
σιδήρου (12 π.χ αι.)
όπως όργωμα, αλώνι-

Γράφει ο Αλέξανδρος
Φελέκης

Σε θρίλερ αναμένεται να
εξελιχθεί η υπόθεση του
Λαογραφικού-Ιστορικού
Μουσείου Φωτεινού με
εντελώς άγνωστο τέλος.
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(Πρώτη δημοσίευση
8/12/2019)

Ο κύριος "βρε"...

Σήμερα έχω την χαρά να
φιλοξενώ έναν πολύ δια-
φορετικό άνθρωπο από
εμένα και για αυτό του
βγάζω το καπέλο! Είναι ο
τύπος που σε Πάσχα,
Χριστούγεννα, απόκριες,
γιορτές γενικά και καλο-
καίρι φυσικά θα κάνει το
παν για να βρεθεί στο
Φωτεινό. Υποδεχθείτε τον
έναν και μοναδικό….
εαυτό μου!

Τίνος είσαι εσύ;;;

Είμαι ο Λάμπρος
Κασσελούρης του
Σωτηρίου και της
Γεωργίας Μανιφάβα.
Έχω 2 αδέρφια, τον
Ντίνο και το μηχανάκι του
γνωστό σε όλους με το
όνομα ΔΙΚΑΣΤΗΣ. Έχω 2
γιαγιάδες, 2 παππούδες,
1 προγιαγιά, πολλούς
θείους και θείες, 3 αγα-
πημένα ξαδέρφια και
γενικά πολύ μεγάλο σόι…
Είμαι 25 χρονών, δεν
θέλω να πάω με τίποτα
26, έχω κάνει κάτι σπου-
δές στον τομέα του αυτο-
ματισμού και τα τελευταία
3 χρόνια εργάζομαι σε
μεγάλη αλυσίδα super
market.

Χμ εαυτέ μου; Σχέδια
για το μέλλον; Έχουμε;
Φυσικά και έχουμε, το
θέμα είναι να αποφασί-
σουμε τι θα κάνουμε γιατί
είμαστε και αναποφάσι-
στοι! Σοβαρά όμως, έχω

τους, και άλλοι για να
απλώνουν τις ρίζες τους!

Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες;

Όχι… Α ναι θα ήθελα να
πω πως το τηλέφωνό
μου είναι ανοιχτό όλη την
ημέρα για να συζητήσου-
με θέματα και ιδέες που
αφορούν την εξωραϊστική

επιτροπή. Α και επίσης
θα ήθελα να πω ότι
νιώθω περήφανος που
έχω καταγωγή από το
Φωτεινό! 
Αυτός ήταν λοιπόν ο
Λάμπρος… Ελπίζω να μη
ρεζιλεύτηκα πολύ, αλλά
ήταν πολλά τα αιτήματα
για μια δικιά μου συνέ-
ντευξη και δεν ήθελα να
απογοητεύσω τους
φίλους της στήλης!

(Πρώτη δημοσίευση
24/11/2019)

Ο γίγαντας... 

Φιλοξενώ σήμερα έναν
cool τύπο που αν και
έχουμε μεγάλη διαφορά
ηλικίας τον νιώθω πολύ
καλό μου φίλο. Είναι δια-
τεθειμένος να μην σου
χαλάσει χατίρι όποιο και
αν είναι αυτό! Το κουρά-
γιο του φυσικά ξεχειλίζει
μιας και φέτος το καλο-
καίρι μου ζήτησε να του
κάνω μια ένεση… Εγώ
δεν θα μου ζητούσα… Ας
τον γνωρίσουμε.

Τίνος είσαι εσύ;;;

Καλησπέρα! Είμαι ο
Κωνσταντίνος Οικονόμου
της Γεωργίας Νταλαπέρα
και του Βαγγέλη
Οικονόμου. Την γιαγιά
μου την έλεγαν Βασιλική
Κασσελούρη και τον
παππού μου
Κωνσταντίνο Οικονόμου.

Πηγαίνω σχολείο στην
δεύτερη τάξη του Γενικού
Λυκείου στο Κομπότι.
Αχ βρε Κώστα, θέλω να
μου πεις ειλικρινά πως
είναι να ξεπερνάς ένα
τραυματισμό ο οποίος
σε κάνει να μπορείς να
περπατάς μόνο με τις
πατερίτσες;

Είναι πολύ στενάχωρο να
περπατάς με πατερίτσες
διότι σε δυσκολεύει να
κάνεις ακόμα και τα πιο
συνηθισμένα πράγματα
μέσα στο ίδιο σου το
σπίτι. Ειδικά εκείνη την
εποχή, όπου ήταν καλο-
καίρι και με βάση την ηλι-
κία μου λόγω του ότι
βράζει το αίμα μου έβλε-
πα τα υπόλοιπα παιδιά
να ασχολούνται με το
ποδόσφαιρο ή το μπά-
σκετ και ένιωθα θλίψη.
Όμως τώρα είναι όλα
καλά με το πόδι μου και
περιμένω πως και πώς
να ξαναέρθουν εκείνες οι
στιγμές ώστε να συμμετέ-

χω και εγώ.

Θα σου κάνω την κλασ-
σική ερώτηση… Τι
θέλεις να κάνεις στην
ζωή σου;

Για το μέλλον μου έχω
βάλει πολύ ψηλά τον
πήχη σχετικά με τον
εαυτό μου. Θέλω να
περάσω στη Σχολή του
Πολεμικού Ναυτικού. Από
μικρός είχα την δυνατότη-
τα να ταξιδεύω σχεδόν
κάθε χρόνο με καράβι και
έτσι σιγά σιγά μου γεννή-
θηκε ένα πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον για τα καρά-
βια. Αν και είναι δύσκολο
πιστεύω πως θα τα κατα-
φέρω.

Σου το εύχομαι! Κώστα
με το χέρι στην καρδιά
είναι οι νέοι της ηλικίας
σου ικανοί να γίνουν
μπροστάρηδες για το
Φωτεινό μας και στο
μέλλον να επιχειρή-
σουν να το φροντίσουν
με τον καλύτερο τρόπο;

Κοίταξε, είναι ένα πολύ
μικρό χωριό με πολύ
μεγάλες ανάγκες αλλά
πιστεύω σε όλα τα παιδιά
που βρίσκονται στο
Φωτεινό ή τα παιδιά που
βρίσκονται σε άλλες
περιοχές με καταγωγή
από το Φωτεινό. Θα μπο-
ρέσουν, γιατί όσο ξέρω η
αγάπη τους για αυτό το
χωριό είναι πολύ μεγάλη
και μια μέρα θα ήθελαν
να το δουν πιο οργανω-
μένο και ζωντανό οπότε
ναι θα το φροντίσουν
όπως πρέπει. 

Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες;

Θα ήθελα να τους πω
πως τους αγαπώ έναν-
έναν ξεχωριστά και
κάποια στιγμή θα ήθελα
να ζήσω την ζωή μου στο
Φωτεινό κοντά σε αγαπη-
μένους θείους και θείες
όπως λέμε και στο χωριό.

Κώστα είσαι γίγαντας και
εύχομαι ολόψυχα αμέτρη-
τες επιτυχίες στην ζωή
σου. Σε ευχαριστώ πολύ
για τις απαντήσεις σου.

σκεφτεί πολλές φορές
διάφορα πράγματα που
θα μπορούσα να κάνω
και να πετύχουν αλλά
μου λείπει το κουράγιο, η
εμπειρία στον χώρο των
πωλήσεων και το κεφά-
λαιο! Έχω την πεποίθηση
ότι πλέον είμαι στο 50%
αυτών των στόχων λόγω
και της εξέλιξης μου στην
συγκεκριμένη δουλειά. Σε
κάθε περίπτωση επειδή η
ζωή είναι απρόβλεπτη,
είμαι και εγώ! Όποτε
μπορεί να μην κάνω και
τίποτα απ’ όλα αυτά που
σκέφτομαι!

Τα τιμάς τα παντελόνια
ρε αλήτη;

Γενικά προσπαθώ πολύ
να το κάνω αυτό και νομί-
ζω το καταφέρνω, δεν
είμαι άνθρωπος που θα
θέλει να αδικήσει κάποιον
σε κανένα ζήτημα. Αλλά
ούτε και θέλω να με αδι-
κούν προφανώς! Οπότε
ναι θεωρώ πως στις
ανθρώπινες σχέσεις μου
μέχρι στιγμής είμαι αρκε-
τά τίμιος και αυτό μετράει
στους άλλους και μου
αρέσει! Μην ξεχνάμε πως
είμαι και ταμίας… Τα
λεφτά του Συλλόγου είναι
ασφαλή στα χέρια μου!
Όποιος θέλει δάνειο να
μου πει…

Για Φωτεινό έχουμε
κάτι;

Some are born to spread
their wings, and others to
spread their roots!
Κάποιοι γεννιούνται για
να απλώνουν τα φτερά
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(Πρώτη δημοσίευση
13/01/2020). 

Στην καρδιά της γράφει
Φωτεινό...

Στη συντροφιά μας έχου-
με μια ακόμη
Φωτεινιώτισσα. Αυτή η
κοπέλα, είναι ένα από τα
λίγα άτομα στην ηλικία
μας, τα οποία έχουν ζήσει
και μεγαλώσει στο
Φωτεινό. Πήγε σχολείο
στο χωριό και γενικά
έζησε στο Φωτεινό, όταν
αυτό ακόμα ήταν ένα
μεγαλύτερο χωριό, με
πολύ περισσότερους
μόνιμους κατοίκους. 
Ας την γνωρίσουμε! 

Τίνος είσαι εσύ;;;

Καλημέρα ονομάζομαι
Έρσα Μαλτέζου. Ο πατέ-
ρας μου είναι ο γνωστός
Θωμάς Μαλτέζος και η
μητέρα μου η Κατερίνα.
Είμαι 25 χρονών, σπού-
δασα στη Νομική Σχολή
του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης
και πλέον διαμένω μόνι-
μα στην Αθήνα. 

Έχεις διαλέξει ήδη
κάποιο επαγγελματικό

(Πρώτη δημοσίευση
27/1/2020)

Ο νέος είναι πολύ
ωραίος... 

Σε αυτή τη συνέντευξη,
έχω την τιμή και τη χαρά
να σας συστήσω έναν
πολύ «σένιο»
Φωτεινιώτη! Ας τον γνω-
ρίσουμε! 

Τίνος είσαι εσύ;;; 

Είμαι ο Χρυσόστομος
Πατήλας της Έλενας και
του Μιχάλη, η γιαγιά μου
είναι η Πηγή και ο παπ-
πούς μου ήταν ο
Λάμπρος Τριαντάφυλλος.
Είμαι 17 χρονών, μένω
στα Γλυκά Νερά Αττικής
και βρίσκομαι στην τελευ-
ταία χρονιά στο σχολείο
και ελπίζω μια μέρα να
ανεβώ στο σανίδι ως
ηθοποιός, αλλά παράλλη-
λα να ασχολούμαι και με
τη μουσική.

Πιστεύεις η μουσική
έχει επηρεάσει την ζωή

σου και σε ποιο βαθμό; 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό
και όλο αυτό έγινε τυχαία
καθώς τη πρώτη μου
κιθάρα την αγόρασα για
πλάκα από τα Jumbo.
Έπειτα αγόρασα μια ηλε-
κτρική κιθάρα, η οποία με
έχει βοηθήσει απίστευτα
πολλές φορές που μπο-
ρεί να είμαι συναισθημα-
τικά ευάλωτος. Το να
μετατρέπεις τα συναισθή-
ματα σου σε μουσική
είναι ένας πολύ καλός
τρόπος ξεσπάσματος...

Αν έβαζες κάποιους
στόχους για τη νέα
δεκαετία, ποιοι θα ήταν
αυτοί; 

Από δω και πέρα θα
είμαι ενήλικας, όποτε
αρχικά να πιάσω δουλειά
κάπου να βγάζω τα δικά
μου λεφτά και επιπλέον
θα ήθελα να αξιοποιήσω
το μικρό μου ταλέντο στις
"δικές μου" τέχνες, το
θέατρο και τη μουσική και
φυσικά να γίνω καλύτε-

ρος σε αυτές.

Πώς είναι να είσαι
Φωτεινιώτης όταν το
ημερολόγιο δείχνει
Αύγουστος; 

Για τους Φωτεινιώτες δεν
υπάρχει άλλη επιλογή
από το να έρθουν στο
υπέροχο αυτό χωριό τον
Αύγουστο. Όχι ότι ανα-
γκάζονται να έρθουν
αλλά δεν υπάρχει κάτι
που να συγκρίνεται με τα
γλέντια και τις παρέες του
Φωτεινού τον Αύγουστο.
Αυτός ο μηνάς είναι
πάντα κρατημένος για το
Φωτεινό.

Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες; 

Δε χρειάζεται να δώσω
εγώ ως Χρυσόστομος
μήνυμα... Πιστεύω πως
το καλύτερο μήνυμα το
δίνουν οι Φωτεινιώτες
που αγκαλιάζουν τους
πάντες, Φωτεινιώτες και
μη. Και φυσικά πάντα
πρόθυμοι και με όρεξη να
κάνουν ό,τι μπορούν για
το χωριό. 

Αυτός ήταν ο
Χρυσόστομος. Τον ευχα-
ριστώ πολύ και του εύχο-
μαι απλά να μείνει ίδιος! 

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.

μονοπάτι το οποίο θα
ακολουθήσεις ή θέλεις
χρόνο ακόμα για να το
σκεφτείς;

Στην Αθήνα εργάζομαι ως
δικηγόρος, ωστόσο, θέλω
να ακολουθήσω τον δικα-
στικό κλάδο. 

Λοιπόν, Έρσα, πιστεύ-
εις ότι ξέρεις τι είναι
αυτό που σε κάνει ευτυ-
χισμένη;

Το να βλέπω την οικογέ-
νειά μου και τους ανθρώ-
πους γύρω μου υγιείς και
χαρούμενους. Η ευτυχία
δεν προέρχεται από τα
υλικά αγαθά. 

Πώς νιώθει η Έρσα
χωρίς το Φωτεινό;

Το Φωτεινό είναι μοναδι-
κό. Όταν το επισκέπτεσαι
αναβιώνουν οι παιδικές
σου μνήμες. 
Δεν θα μπορούσα να
σκεφτώ ότι μεγαλώνο-
ντας η ανάγκη και η επι-
θυμία να επιστρέφεις
στον τόπο που πέρασες
την παιδική σου ηλικία θα
μεγάλωνε κατά αυτόν τον
τρόπο. Η ζωή εκεί σε
ηρεμεί, σε ξεκουράζει.

Αισθάνεσαι και πάλι
παιδί. 

Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες; 

Να μην αλλάξουν ποτέ.
Να διατηρήσουν τη
μαγεία του χωριού και τη

«Τίνος είσαι συ;;;»

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

μοναδικότητά του.

Αυτή λοιπόν ήταν η
Έρσα! Την ευχαριστώ
πολύ για τον χρόνο και
τις απαντήσεις της και
της εύχομαι πολλές επι-
τυχίες στην ζωή της και
όλες οι επιθυμίες της να
πραγματοποιηθούν!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020


