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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

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
Λάμπρος

Κασσελούρης

Σύνταξη
Λάμπρος

Κασσελούρης

Επιτροπή Αιμοδόσίας

Συντάκτες

Πολιτιστικός Σύλλογος των 
Απανταχού Φωτεινιωτών

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

Κρίσιμος θεωρείται αυτός ο Αύγουστος στο Φωτεινό όσον αφορά την υγεία και την καλή μας διάθεση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
πως μόλις ένας φορέας του ιού, που μας έχει παιδέψει αρκετά τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά, έχει την δυνατότητα να μεταδόσει
τον ιό μέχρι και σε 200 άτομα αν δεν τηρόυνται τα μέτρα ασφαλείας. Εύκολα καταλαβαίνει κανένας πως σε μια μικρή κοινωνία όπως το
Φωτεινό με μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να υπάρξει έστω και ένας φορέας του ιού που θα έρθει σε
επαφή με πολλούς Φωτεινιώτες. Για αυτό τον λόγο λοιπόν κάνουμε έκκληση σε όλους τους Φωτεινιώτες που θα βρίσκονται στο χωριό
μας τον Αύγουστο και έχουν έστω και ένα σύμπτωμα να μείνουν σπίτι ή να φορούν μάσκα σε όλες τις επαφές τους με ανθρώπους.
Φυσικά μην ξεχνάμε πως μπορεί κάποιος να είναι και ασυμπτωματικός φορέας και να μην φαίνεται ότι έχει τον ιό και έτσι να μην καταλα-
βαίνει ότι τον μεταδίδει. Σίγουρα πάντως θα πρέπει από όλους να γίνει προσπάθεια να μην έχουμε έναν καταστροφικό Αύγουστο για το
Φωτεινό μας. Όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό το καλοκαίρι είναι η προετοιμασία για το επόμενο! Είμαστε ένα βήμα πριν την κορυ-
φή, θα είναι κρίμα να βρεθούμε στον πάτο με ένα λάθος βήμα! Περνάμε τις διακοπές μας όλοι μαζί με μέτρα ασφαλείας για το Φωτεινό
μας έχοντας στο μυαλό μας το καλοκαίρι του 2021 που απ’ ότι φαίνεται θα είναι υπέροχο...                        

Λάμπρος Κασσελούρης 

Ο Κοροναϊός μας χτυπά την πόρτα!
Θα ανοίξουμε;...

Θα γίνουν;
Σχεδόν όλοι οι Φωτεινιώτες μας κάνουν αυτή την ερώτηση χωρίς όμως ο πολιτιστικός σύλλογος να έχει μια απάντηση. Είναι αναγκαίο να
πούμε πώς σκεφτήκαμε όλα τα ενδεχόμενα για αυτό τον πολύ σημαντικό Αύγουστο για την ιστορία του Φωτεινού και όλου του κόσμου
προφανώς λόγω του Κορωναϊού. Στις αρχές του Ιουνίου που όλα πήγαιναν καλά μιας και τα νούμερα έδειχναν χαμηλό αριθμό κρουσμά-
των και την ψυχολογία των Φωτεινιώτων πεσμένη λόγω ενός άδειου Πάσχα θεωρήσαμε καθήκον μας να κάνουμε ένα πολύ θερμό από
εκδηλώσεις Αύγουστο. Είχαμε ετοιμάσει ένα πλήρες πλάνο για πολλές εκδηλώσεις και πολλές δράσεις που θα μπορούσαν να έχουν
πραγματοποιηθεί με μεγάλη προσέλευση και επιτυχία. Μερικές φορές η ζωή... μας τα φέρνει αλλιώς όμως και έτσι στα μέσα Ιουλίου που
αποφασίστηκε να μην γίνουν τα πανηγύρια βρεθήκαμε...  (συνέχεια στη σελ. 2)
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Σύλλογος

(συνέχεια από το εξώ-
φυλλο) σε ένα τεράστιο
δίλημμα. Κληθήκαμε να
διαλέξουμε ανάμεσα στην
δημόσια υγεία και το κίν-
δυνο της έκθεσης των
Φωτεινιωτών στον ιό και
στο να πραγματοποιή-
σουμε όλες τις εκδηλώ-
σεις με ασφάλεια ελπίζο-
ντας για το καλύτερο
αποτέλεσμα. Μετά από
πολλές συζητήσεις και
διαφωνίες καθώς καταλα-
βαίνετε πως δεν είναι μια
εύκολη απόφαση, κατα-
λήξαμε σε μία μέση λύση
που πιστεύουμε πως
είναι η επιθυμητή. Καλώς
εχόντων των πραγμάτων

λοιπόν θα πραγματοποι-
ηθεί η θεατρική μας
παράσταση καθώς το
ενδιαφέρον φέτος ήταν
πολύ μεγάλο για έναν
ρόλο και έτσι κρίναμε
πως δεν μπορούσαμε να
πούμε όχι σε μια παρά-
δοση 8 χρόνων. Επίσης
στις 13 Αυγούστου στις
20:00 θα πραγματοποιη-
θεί χορευτική επίδειξη
από τους μικρούς μας
Φωτεινιώτες στο Σχολείο
σε μια προσπάθεια ανά-
δειξης του παραδοσιακού
χορού, πράγμα απαραί-
τητο για την εποχή μας.
Ευχαριστούμε πολύ τον
δάσκαλο χορού Σπύρο

Θα γίνουν!

Κοκώλη για τα μαθήματα
τα οποία πραγματοποιή-
θηκαν αφιλοκερδώς.
Έπειτα την ίδια ημέρα
αμέσως μετά ελπίζουμε
πως θα πραγματοποιηθεί
και η επίδειξη ταε κβον
ντο από τους μαθητές της
πολεμικής τέχνης αυτής
και από τον δάσκαλο
τους Πέτρο Γεωργάρα.
Τον ευχαριστούμε πολύ
για την συνεργασία.
Φυσικά αναμένουμε την
κατανόηση σας ως προς
τα μέτρα ασφαλείας
καθώς θα διαπιστώσετε
και εσείς από κοντά πως
θα υπάρχουν αποστά-
σεις. Βέβαια να αναφέ-

ρουμε πως όπως σε κάθε
τέτοιου είδους εκδήλωση
πλεόν συστήνεται η
χρήση μάσκας για όποιον
το επιθυμεί. Είναι μια νέα
πραγματικότητα και
καλώς ή κακώς πρέπει
να προσαρμοστούμε.
Όλα θα ξεκαθαρίσουν την
τελευταία εβδομάδα από
τις 10-16 Αυγούστου
καθώς ίσως υπάρξει και
κάποιο πάρτυ ή κάποια
άλλη εκδήλωση σε ανοι-
χτό χώρο με μέτρα ασφα-
λείας όπως πρέπει. 
Τέλος  θα θέλαμε να ανα-
φέρουμε πως το επόμενο
καλοκαίρι του 2021 θα
είναι μια αποζημίωση για

το τρέχον καλοκαίρι,
καθώς υποσχόμαστε
πως θα κάνουμε ότι περ-
νάει από το χέρι μας, είτε
είμαστε σε κάποια θέση
μέσα στο Δ.Σ. είτε όχι ότι
καλύτερο μπορούμε για
να ξαναζήσουμε την
μαγεία του Αυγούστου
στο χωριό μας. 
Όλοι μαζί για το Φωτεινό
μας!

Λάμπρος Κασσελούρης

Γενική συνέλευση και εκλογές

Μετά από πολύωρες
συζητήσεις το Διοικητικό
Συμβούλιο του πολιτιστι-
κού συλλόγου των απα-
νταχού Φωτεινιωτών
κατέληξε στο να πραγμα-
τοποιήσει εκλογές στις
16/8 στις 19:30 το από-
γευμα στον εξωτερικό
χώρο του Δημοτικού σχο-
λείου. Φυσικά αφού
έλαβε υπ’όψιν την από-
φαση της γενικής συνέ-
λευσης των
Χριστουγέννων, να πραγ-
ματοποιηθεί η γενική
συνέλευση το καλοκαίρι
λόγω ενδεχόμενης μεγα-

λύτερης προσέλευσης.
Κρίθηκε αναγκαίο λόγω
έλλειψης χρόνου των
μελών του Δ.Σ. και επει-
δή ο Πρόεδρος Κος
Βασίλης Λάμης όπως όλα
δείχνουν εντός συντόμου
χρονικού διαστήματος θα
παρουσιαστεί στον
Ελληνικό στρατό για την
9μηνη δύσκολη λόγω
εποχής θητεία του.  Θα
θέλαμε να υπενθυμίσου-
με πως αυτό το Δ.Σ. είχε
μια πολύ μεγάλου βαθ-
μού στήριξη στις αρχές
της 2χρονης θητείας του
που έδειξε πως υπάρχει

μέλλον και μπορούν να
γίνουν πολλά πράγματα
αν υπάρχει θέληση.
Ειπώθηκαν αρκετά εμψυ-
χωτικά λόγια όσον αφορά
το ξεκίνημα μας και την
πορεία μας και αυτό μας
σημάδεψε και μας ώθησε
να έχουμε μεγάλες βλέ-
ψεις για τον Σύλλογο και
για το χωριό μας. Από
την αρχή σχεδιάζαμε να
κάνουμε ένα πανηγύρι
όπως παλιά τον δεύτερο
χρόνο μας στο τιμόνι του
Συλλόγου μιας και τον
πρώτο χρόνο θα προ-
σπαθούσαμε να αυξή-

σουμε το ταμείο. Όμως
έκανε την εμφάνιση του ο
ιός και έριξε τα σχέδια
μας στον πάτο της  θάλ-
λασας. Η αρχή έγινε
όμως και πιστεύουμε
πως θα έχει και συνέχεια
αυτό το θέμα καθώς πια
ένα Φωτεινιώτικο αντά-
μωμα τον 15Αύγουστο
είναι λαική απαίτηση.
Ευχαριστούμε πολύ τον
Δήμο για την συνεργασία
μας καθώς επίσης και τον
Πρόεδρο της Κοινότητας
Κο Χρήστο Κασσελούρη
για την βοήθεια του στα
κοινά. Ευχαριστούμε

όλους εσάς τους
Φωτεινιώτες όπου ή με
την χρηματική σας συν-
δρομή ή απλά με την
βοήθεια σας προσπαθή-
σατε μαζί με εμάς να
κάνετε έστω και λίγο
καλύτερο το χωριό μας. 
Δεν θα κουραστούμε να
το λέμε!
Όλοι μαζί για το Φωτεινό
μας!

Εκ μέρους του Δ.Σ.
Κασσελούρης Λάμπρος
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Παρουσιάζουν:

Του χρόνου
τα καμώματα

Πολλά είχαν προγραμ-
ματιστεί γι’ αυτό το
καλοκαίρι… 
Εκδηλώσεις κλασσικές,
που γέμιζαν το αυγου-
στιάτικο καλεντάρι των
φωτεινιωτών διαχρονι-
κά, αλλά και φρέσκιες
ιδέες που θα λάμβαναν
επιτέλους σάρκα και
οστά!.. Παρ’ όλα αυτά,
για φέτος οι καταστά-
σεις μας πρόλαβαν! Με
την απαγόρευση στις
μετακινήσεις για ένα
μεγάλο διάστημα, το
καθιερωμένο πασχαλινό
ραντεβού ακυρώθηκε…
Εκεί όπου μπαίνουν
κάθε φορά οι βάσεις,
για την πραγματοποίη-
ση των επακόλουθων
θερινών γεγονότων. 
Έτσι, αναγκαστήκαμε να
καταφύγουμε σε ανα-
προσαρμογή των πλά-
νων μας. Η τήρηση των
απαραίτητων μέτρων
απόστασης για ασφά-
λεια, με ένα ενδεχόμενο
νέο κύμα περιορισμού,
πρακτικά καθιστά αμφί-
βολες τις δραστηριότη-
τες, μέχρι την τελευταία
στιγμή. Οπότε αποφασί-
στηκε από κοινού, μετα-
ξύ του Πολιτιστικού
Συλλόγου και της ομά-
δας Νέων, να μείνουμε
στα τελείως βασικά, και
να αναβάλλουμε τις και-
νούργιες για τα επόμενα
ραντεβού στο Φωτεινό,
χωρίς εμπόδια και ανη-
συχίες… Και τι πιο
βασικό για έναν
Πολιτιστικό Σύλλογο,
από το να τηρήσει το
μακροβιότερο πολιτισμι-
κό του γεγονός, την
θεατρική παράσταση!
Απέχοντας μόλις ένα

χρόνο, πριν την επέτειο
των δέκα ετών με συνε-
χή θεατρικά έργα, στην
9η σερί σεζόν δρομολο-
γήθηκε η επιστροφή
στα σκίτσα του πολυα-
γαπημένου μας Αρκά!
Ένα έργο διπλό, αποτε-
λούμενο από δύο ξεχω-
ριστές ιστορίες, που θα
παιχτεί πρακτικά εξ’
ολοκλήρου από την πιο
νέα γενιά του Φωτεινού,
η οποία δείχνει πανέτοι-
μη να ενταχθεί με κάθε
επισημότητα, στην
πελώρια αγκαλιά της
ομάδας των
Παραστατών! Το ενδια-
φέρον και οι συμμετοχές
ήταν τόσες πολλές,
ώστε με χαρά οι παλαι-
ότεροι χάρισαν ολόκλη-
ρο το ‘’σανίδι’’ φέτος για
πάρτη τους! Μια κίνηση
γενναιοδωρίας, αφού
σίγουρα θα χρειαστούν
και τη συμμετοχή των
νεώτερων, στα επερχό-
μενα έργα που θα είναι
περισσότερο απαιτητι-
κά, από κάθε άποψη…
Καλώς εχόντων των
πραγμάτων, η αυλαία
θα ανοίξει στις 8 το
βραδάκι της 14ης
Αυγούστου, με το έργο:
‘’Οι συνομήλικοι’’!
Πρόκειται για ένα κωμι-
κό δράμα φαντασίας
όπου τα κύρια πρόσω-
πα, ο Γεράσιμος και ο
σκύλος του Ζαχαρίας,
προσπαθούν απεγνω-
σμένα να αντέξουν ο
ένας τον άλλο, στην
ταλαιπωρημένη συμ-
βίωση τους! Από κοντά
και οι φίλοι των δύο
γερασμένων ηρώων,
έρχονται να προσδώ-
σουν κι άλλες αφορμές

για κόντρες, γκρίνιες και
ταπεινώσεις μέσα από ένα
σαρκαστικό ντιμπέιτ!
Μετά το διάλειμμα, ακολου-
θεί το δεύτερο έργο: ’’Μαλλί
με Μαλλί’’. Σε ένα εντελώς
διαφορετικό περιβάλλον,
αυτό του κομμωτηρίου, οι
θεατές έχουν τη δυνατότητα
να αφουγκραστούν όλες τις
εκφάνσεις του πολύπλοκου
γυναικείου μυαλού, μέσα

από ένα από τα αρχαιότερα
και πιο δηλητηριώδη χόμπι
τους: Το κουτσομπολιό! Τις
φαρμακερές ατάκες των
ηρωίδων ανέχεται καρτερι-
κά η εργαζόμενη ιδιοκτήτρια
του μαγαζιού, Στέλλα, ενώ
στα συνεχή ‘’μαλλιοτραβήγ-
ματα’’ τους θα προστεθούν
και κάποιες αναπάντεχες…
επισκέψεις!
Προσωπικά εύχομαι να μην

παρουσιαστεί κάποιο σοβα-
ρό θέμα, ώστε ο κόσμος
μας να έχει την ευκαιρία να
απολαύσει και φέτος, όλες
αυτές τις φιλότιμες προ-
σπάθειες των παιδιών.
(Μακάρι) Να είστε όλοι εκεί!

Μετά τιμής,
ο σκηνοθέτης
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Σας ενημερώνουμε ότι
από 20-7-2020 έως και
31-8-2020 ξεκινούν στα
κατά τόπους δημοτικά
καταστήματα του Δήμου
Ν. Σκουφά οι δηλώσεις
ακινήτων, σύμφωνα με το
Ν. 2130/93.
Συγκεκριμένα υπόχρεοι
στη δήλωση είναι:

Δηλώσεις ακινήτων από τους ιδιοκτήτες
στον Δήμο Νικολάου Σκουφά

Α) Οι ιδιοκτήτες πάσης
φύσεως ακινήτων (οικό-
πεδα και μη ηλεκτροδο-
τούμενα κτίσματα) 
που βρίσκονται εντός
εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως ή εντός των
ορίων των οικισμών ή
εντός ορίων οικισμών
πληθυσμού κάτω των

2.000 κατοίκων.
Β) Οι ιδιοκτήτες κάθε
είδους κτισμάτων 
(μη ηλεκτροδοτούμενα)
που βρίσκονται 
εκτός σχεδίου πόλεως 
ή εκτός ορίων οικισμών
ή εκτός ορίων οικισμών
πληθυσμού κάτω των
2.000 κατοίκων.

Σας υπενθυμίζουμε πως
αποτελεί υποχρέωση σας
τόσο η δήλωση των τ.μ.
της επιφάνειας του ακινή-
του σας όσο και στην
περίπτωση μεταβολής
της επιφάνειας του ακινή-
του ή προσθήκης νέων
κτισμάτων να προβείτε σε
νέα συμπληρωματική

δήλωση.
Σε περίπτωση μη υποβο-
λής ή ανακριβούς δήλω-
σης ή εκπρόθεσμης υπο-
βολής, ο Δήμος μπορεί
να προβεί στην επιβολή
προστίμου, σύμφωνα με
το άρθρο 73 του Β.Δ.
24.9/20-10-1958, όπως
αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 19 του Ν.
1080/1980 (ΦΕΚ
246Α/1980).
Απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά:
• Ε9 τρέχοντος έτους
• Αίτηση - Υπεύθυνη
δήλωση (συμπληρώνεται
στο Δημαρχείο)

Από το Δελτίο Τύπου
του Δήμου Νικολάου
Σκουφά

Η μεγαλύτερη προσωπι-
κότητα που ανέδειξε η
περιοχή μας είχε την
τιμητική της την Κυριακή
26/07.
Όπως κάθε χρόνο έτσι κι
εφέτος την τελευταία
Κυριακή του Ιουλίου τιμή-
θηκε η μνήμη του

Σκουφαϊκά 2020

Νικόλαου Σκουφά, του
συνιδρυτή της Φιλικής
Εταιρείας που διαδραμά-
τισε σημαντικότατο ρόλο
στην προσπάθεια απε-
λευθέρωσης του
Ελληνισμού από τον
οθωμανικό ζυγό.
Στην πλατεία Κομποτίου,

αρχικά τελέστηκε επιμνη-
μόσυνη δέηση, ακολού-
θησε κατάθεση στεφά-
νων, ομιλία του φιλόλογο
καθηγητή κ.
Κωνσταντίνου
Κωσταβασίλη, κι ακού-
στηκε ο όρκος των
Φιλικών.
Η σεμνή τελετή ολοκλη-
ρώθηκε με την ανάκρου-
ση του εθνικού μας
ύμνου.
Τον Δήμο Νικολάου
Σκουφά εκπροσώπησε η

Δήμαρχος κυρία Ροζίνα
Βαβέτση και οι αντιδή-
μαρχοι κύριοι Ηλίας
Κολιούλης και Δημήτρης
Δήμος.
Το παρόν έδωσαν οι βου-
λευτές του νομού μας
κύριοι Γεώργιος Στύλιος
και Χρήστος Γκόκας, ο
αντιπεριφερειάρχης
Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς,
ο Διοικητής
Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Νομού Άρτας
Πύραρχος κ. Σπυρίδων

Παπαστάθης, ο Ανώτερος
Διοικητής Φρουράς Άρτας
Αντισυνταγματάρχης κ.
Πέτρος Κουλέτσης, ο
πρώην Δήμαρχος κ.
Ευστάθιος Γιαννούλης,
εκπρόσωποι συλλόγων
και φορέων και απλοί
πολίτες.

Από το Δελτίο Τύπου
του Δήμου Νικολάου
Σκουφά
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Απόψεις - Άρθρα

Έφυγε από την ζωή αυτό το δίμηνο η Πηγή Τριανταφύλλου. 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...

Παραπολιτιστικά

1.Λόγω Κορωναιού τα
πολιτιστικά του Φωτεινού
σταμάτησαν μέχρι σημεί-
ου ανησυχητικού. 
Πανηγύρι ο σύλλογος δεν
κάνει. Κάποιες προσπά-
θειες που είχαν ξεκινήσει
από την «επιτροπή μου-
σείου», παρότι ελπιδοφό-

Γράφει ο Αλέξανδρος
Φελέκης

ρες σταμάτησαν και
κανείς δεν ξέρει αν θα
έχουν κάποια συνέχεια.
Το πιθανότερο να μην
έχουν.
Οι συνηθισμένες εκδηλώ-
σεις των νέων αιωρού-
νται. Μπορεί κάτι να γίνει,
όμως σίγουρα η υγειονο-
μική κατάσταση θα  τις
επηρεάσει.
Έντονος προβληματισμός
και για ιδιωτικές οργανω-
μένες προσπάθειες. Του
χρόνου μάλλον και βλέ-
πουμε.
2. Πολλά θέματα
βασανίζουν το Δ/Σ των
Απανταχού Φωτεινού. Τα

δυο μεγαλύτερα είναι η
διαδοχή και η εφημερίδα. 
Το Δεκαπενταύγουστο
έχουν εκλογές για το νέο
Δ/Σ. Μέχρι τώρα δεν βλέ-
πουν φως στο τούνελ για
ένα νέο ισχυρό διοικητικό
συμβούλιο που θα ανα-
λάβει να βοηθήσει τα
πολιτιστικά του Φωτεινού
τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν
θέλουν να αδρανοποιή-
σουν τον σύλλογο ούτε
να παρατήσουν τις εκδη-
λώσεις τους. Κάπου η
κούραση, κάπου οι επιθέ-
σεις κακόβουλων πολλοί
από τους βασικούς
συντελεστές δεν έχουν

δύναμη να συνεχίσουν
την όντως δύσκολη προ-
σπάθεια των κοινών. Δεν
αποκλείεται λοιπόν να
ενεργοποιηθεί ο
Ταμπουράς στην Αθήνα
και να στηρίξει όσο είναι
δυνατόν τα του χωριού
από την πρωτεύουσα,
όπως κάνουν και στα
άλλα χωριά με τις αδελ-
φότητες.
Η εφημερίδα είναι ένας
άλλος πονοκέφαλος.
Θέλει όλο το χρόνο δου-
λειά από πολλούς. Θέλει
να συγκεντρώνει πληρο-
φορίες από όλα τα του
χωριού θέματα και τα

πολιτικά-κοινά- και από
τα άλλα, οικονομικά κά.
Το Φωτεινό δεν πρέπει
να χάσει τη φωνή του,
μέσα στους φωτεινιώτες
αλλά και στη διεκδίκηση
όσων δικαιούται. 
Κρίσιμη αυτή η καμπή η
χρονική. Είμαστε λίγοι
αλλά είμαστε και σκόρπι-
οι. 
3. Στα Γιάννενα πήρε
μετάθεση ο πρόεδρος του
Φωτεινού κ. Χρήστος Κ.
Κασσελούρης και θα
πηγαινοέρχεται.

Αβεβαιότητα...

Βρισκόμαστε μπροστά σε
μια ιδιαίτερη συγκυρία.
Νιώθω πως έχουμε να
αντιμετωπίσουμε μια
θάλασσα φουρτουνιασμέ-
νη, λυσσασμένη. 
Τα νερά της διψούν να σε
ρουφήξουν και τα κύματά
της να σε πάνε στο άπει-
ρο, στο άγνωστο. Εκεί
βαδίζουμε και εμείς.
Ζούμε μια πρωτοφανή
αβεβαιότητα. Δεν ξέρουμε
τι θα γίνει αύριο, τί θα
γίνει σε ένα μήνα, τί θα
γίνει σε έναν χρόνο.
Δεν μπορείς να προγραμ-

Γράφει η Ειρήνη
Θεοδωρίδη

ματίσεις πολλά, γιατί ένας
τοσοδούλικος ιός μπορεί
να σου ανατρέψει όλα τα
σχέδια. 
Μέσα σ'αυτή την περί-
πλοκη κατάσταση, για την
οποία μπορεί να ευθύνε-
ται το συμφέρον, ο
άνθρωπος , κάποια θεϊκή
"τιμωρία", η φύση, ή οτι-
δήποτε μπορεί να σκεφτεί
ο καθένας, "θύματα" απο-
τελούν και οι φοιτητές.
Και ιδιαίτερα αυτοί που
σπουδάζουν σε πόλεις
μακριά από τις οικογένει-
ές τους. 

Γι' αυτούς είναι αβέβαιο
το αν θα πρέπει να ξενοι-
κιάσουν τα σπίτια τους,
να βρουν ένα άλλο σπίτι,
ή αν θα πρέπει να
ψάξουν μια αρχική κατοι-
κία ως πρωτοετείς. Και
αυτό διότι κάνενας υπεύ-
θυνος δεν έχει πάρει την
ευθύνη να πει με σιγου-
ριά τί ακριβώς θα γίνει με
το νέο εξάμηνο και την
εξεταστική του
Σεπτεμβρίου. 
Θα δώσουμε τα μαθήμα-
τα από κοντά; 
Το χειμερινό εξάμηνο θα

πραγματοποιηθεί στις
αίθουσες ή πίσω από τις
οθόνες; 
Και αν βρεθούνε από
κοντά τα πρόσωπά μας
που έχουν τόσο καιρό να
ανταμώσουν θα είναι
καλυμμένα με μάσκες?
Θα προσπαθήσουμε να
αποφύγουμε το συνωστι-
σμό σε έναν χωρο που
ανέκαθεν συνωστίζονται
μελλοντικοί επιστήμονες
που διεκδικούν ενα καλύ-
τερο αύριο μέσω της
εκπαίδευσης?
Θα κρατήσουμε τα σπίτια

μας χωρίς να μένουμε σε
αυτά ή θα τα ξενοικιάσου-
με μέχρι να επιστρέψου-
με στην εποχή της κανο-
νικότητας; 
Ερωτήματα που πρέπει
να απαντηθούν.
Καταστάσεις που προ-
βληματίζουν γονείς και
παιδιά. Σίγουρα όμως όχι
τόσο σημαντικά πρόβλη-
ματα όσο η απώλεια, ο
πόνος και ο θρήνος που
έχουμε συνηθίσει να βλέ-
πουμε στα μέσα ενημέ-
ρωσης και σε ολόκληρη
την σύγχρονη κοινωνία.
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Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΤΖΟΥΕΛ
από τον Στέφανο Αναγνωστόπουλο

Γράφει ο Στέφανος
Αναγνωστόπουλος

Είναι πολλά τα παραδείγ-
ματα στον χώρο της 7ης
τέχνης, όπου άτομα μετα-
πήδησαν από το πόστο
του ηθοποιού, σε αυτό
του σκηνοθέτη… Άλλα
επιτυχημένα, άλλα ίσως
όχι και τόσο, όμως στην
περίπτωση του Κλιντ
Ίστγουντ, το πόρισμα
είναι αδιαμφισβήτητο:
‘’Σαν το παλιό καλό
κρασί’’! Ένας ηθοποιός,
που ξεκινώντας την
καριέρα του τη δεκαετία
του ’50, έγινε καλτ σύμ-
βολο του σκληρού και
μοναχικού άντρα που δε
σηκώνει και πολλά -
πολλά, κυρίως μέσα από
θρυλικά γουέστερν και
αστυνομικές ταινίες… Κι
αν κάποιοι βάλθηκαν να
υπονομεύσουν το ταλέ-
ντο του, προσάπτοντάς
του ένα μονοδιάστατο
ύφος στους ρόλους που
ερμήνευσε… Ως σκηνο-
θέτης ανάγκασε και τον
τελευταίο επικριτή να
σωπάσει μια για πάντα! 
Με το ένα αριστούργημα
να διαδέχεται το άλλο, η
πλειοψηφία των κινημα-
τογραφικών έργων που
γύρισε, βρίσκονται σε
όλες τις λίστες των κορυ-
φαίων σύγχρονων ται-
νιών! Μία από αυτές θα
αποτελέσει και την κινη-
ματογραφική μας πρότα-
ση, με τον τίτλο ‘’Η
Μπαλάντα του Ρίτσαρντ
Τζούελ’’ (Richard Jewell
στα αγγλικά), που κυκλο-
φόρησε στις αίθουσες το
2019. Με το έργο αυτό,
(που μόνο μπαλάντα δεν
είναι!)  ο Ίστγουντ ολο-

κληρώνει την τριλογία
των πραγματικών, αλλά
και παρεξηγημένων
ηρώων που καταλήγουν
παγιδευμένοι από την
ηρωική τους ενέργεια.
Μια τριλογία που ξεκίνη-
σε από το American
Sniper και συνεχίστηκε
με το Sully, καταλήγει
στην αληθινή, τραγική
ιστορία του Ρίτσαρντ
Τζούελ, ενός υπεύθυνου
ασφαλείας στο
Ολυμπιακό Πάρκο της
Ατλάντα, κατά τη διάρκεια
των Ολυμπιακών
Αγώνων του 1996.
Ο Τζούελ είναι ένας σχε-
τικά άπειρος και αρκετά
δυσκίνητος, λόγω σωμα-
τότυπου, σεκιουριτάς με
όνειρο από παιδί να γίνει
αστυνομικός. Σε μια από
τις περιπολίες του, ανα-
κάλυψε ένα σακίδιο με
εκρηκτικό μηχανισμό και
η οριακή του απομάκρυν-
ση από το χώρο, κόστισε
το μίνιμουμ σε ανθρώπι-
νες απώλειες, με μόλις
ένα θύμα και αρκετούς
τραυματίες. Η απότομη
εκτίναξη της φήμης του
όμως ως τοπικού, αλλά
και αναπάντεχου εθνικού
ήρωα, θα σταματούσε
ξαφνικά τρεις μέρες
αργότερα, καθώς το FBI
θεώρησε πως το προφίλ

του τον μετατρέπει στο
νούμερο ένα ύποπτο για
την τρομοκρατική ενέρ-
γεια! 
Ο μπελάς του διπλασιά-
ζεται, καθώς τα μέσα ενη-
μέρωσης στήνουν πάρτι,
σταυρώνοντας τον χωρίς
αποδεικτικά στοιχεία! Ό,
τι ακολουθεί αυτό το…
γύρισμα της τύχης, είναι
λιγότερο ένας δραματικός
αγώνας για την απόδειξη
της αθωότητας του, όσο
μια αφορμή να φανερω-
θεί η σαθρή ιδεολογία του
συστήματος Αστυνομία -
Δικαιοσύνη - Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης…
Τρεις θεσμοί - πυλώνες,
πάνω στους οποίους ο
Ρίτσαρντ ειρωνικά στήρι-
ζε την κοσμοθεωρία του,
ως ένας στρατιώτης της
πατρίδας που θεωρούσε
ότι έκανε το σωστό.
Έτσι εξελίσσεται ταυτό-
χρονα σε ένα συναρπα-
στικό αστυνομικό θρίλερ
‘’παλιάς σχολής’’, αλλά
και σε μια ανατριχιαστικά
επίκαιρη πολιτική δήλω-
ση, για το πόσα ΛΙΓΑ
χωρίζουν έναν ήρωα…
Από έναν τρομοκράτη.
Σε εποχές πονηρές, για
την κατάχρηση της αστυ-
νομικής βίας και των
μηχανισμών καταστολής,
ο σκηνοθέτης απεικονίζει

το FBI ως μια αφελή
ομάδα πεισματάρηδων
πρακτόρων που δεν μπο-
ρούν να δεχθούν ότι
έχουν κάνει λάθος. Αντί
αυτού, παραβιάζουν με
κάθε πιθανό τρόπο την
ιδιωτική ζωή του υπό-
πτου, προσπαθώντας
μέχρι να κατασκευάσουν
και ψευδή στοιχεία, προ-
κειμένου να δικαιώσουν
τη φήμη τους. 
Παρόμοια είναι και η
ματιά του Κλιντ Ίστγουντ
απέναντι στην αδηφάγο
δημοσιογράφο του ‘’πρω-
τοσέλιδου’’, η οποία όταν
αποκάλυψε το θέμα, δεν
ενδιαφέρθηκε ποτέ να
ερευνήσει βαθύτερα την
υπόθεση ή έστω, να γνω-
ρίσει από κοντά το
‘’θύμα’’.
Παρά το φαινομενικά
απλό της στυλ στο γύρι-
σμα και τα πλάνα, η ται-
νία είναι πολυεπίπεδη και
σε παρασέρνει σε μια
έντονη αμφιβολία, άσχετα
με την γνώριμη έκβαση
για την αθώωση του
πρωταγωνιστή. Ίσως
γιατί ο εφιάλτης που
λέγεται ‘’ψευδείς ειδή-
σεις’’, να κρύβεται τελικά
πίσω από τις πραγματι-
κές προθέσεις του, μια
εκδίκηση για κάθε αδικη-
μένο πολίτη β’ διαλογής,

που ζητά εκείνα τα 15
λεπτά δημοσιότητας του,
ως προς την διαρκή
σύγκρουση του με το
αδιάλλακτο και παντοδύ-
ναμο κράτος…
Στο ρόλο του Ρίτσαρντ
Τζούελ, ο άσημος Πολ
Γουόλτερ Χάουζερ δίνει
κυριολεκτικά ρέστα (εκθέ-
τοντας την ακαδημία των
Όσκαρ για τη μη υποψη-
φιότητα του!), ενώ
συμπεριλαμβάνονται η
σπουδαία Κάθι Μπέιτς
(ερμηνεία υποψήφια για
‘Β γυναικείου ρόλου) ως
μητέρα του Ρίτσαρντ,
ένας μεστός Σαμ
Ρόκγουελ ως δικηγόρος
υπεράσπισης, με το καστ
να πλαισιώνουν οι Ολίβια
Γουάιλντ, Τζον Χαμ ως
έτερα μεγάλα ονόματα.

Κλείνοντας, είναι μια ται-
νία που θέλει τον θεατή
της άγρυπνο, με κριτική
σκέψη, έτοιμο να συζητή-
σει γύρω από μεγάλα
θέματα. Αυτά που συνή-
θως σε ξεβολεύουν και
σε αναγκάζουν να ανα-
ρωτηθείς για όλα αυτά
που μέχρι σήμερα θεω-
ρούσες δεδομένα, αμετα-
κίνητα, σωστά.
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Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
Η αλληγορία του σπηλαίου, βιβλίο Ζ’

από τον Λάμπρο Κασσελούρη

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

Η Πολιτεία (ή Περί δικαί-
ου) είναι ένα από τα γνω-
στότερα έργα του
Πλάτωνα, το οποίο γρά-
φτηκε περίπου το 380
π.Χ., ή ολοκληρώθηκε
γύρω στα 374 π.Χ., κι
έχει ασκήσει μεγάλη
επιρροή τόσο στη φιλο-
σοφία, όσο και στην πολι-
τική θεωρία.
Στην Πολιτεία, ο
Σωκράτης και άλλοι εξέ-
χοντες Αθηναίοι και ξένοι
συζητούν τη σημασία της
δικαιοσύνης και εξετά-
ζουν κατά πόσο είναι πιο
ευτυχισμένος ένας δίκαι-
ος άνθρωπος από έναν
άδικο, κατασκευάζοντας
μια ουτοπική πολιτεία,
την "Καλλίπολη", με
κυβερνώντες τους φιλό-
σοφους-βασιλείς.Το σκη-
νικό του διαλόγου τοπο-
θετείται στην κατοικία του
Πολέμαρχου στον
Πειραιά.  Ο όλος διάλο-
γος περιγράφεται από
τον Σωκράτη, την επομέ-
νη της ημέρας που έλαβε
χώρα.
Συζητούνται μεταξύ
άλλων στην Πολιτεία: η
φύση του φιλόσοφου, ή
"Περί Ιδεών" θεωρία του
Πλάτωνα (Αλληγορία του
Σπηλαίου), η διαμάχη
ανάμεσα στη φιλοσοφία
και την ποίηση, η ιδεατή
διαπαιδαγώγηση των
νέων, η αθανασία της
ψυχής και τα κοινά
σημεία ανάμεσα στην
ανθρώπινη ψυχή και την
πόλη. 

Γράφει ο Λάμπρος
Κασσελούρης

Η Πολιτεία χωρίζεται σε
10 βιβλία. Ο διαχωρισμός
δεν προέρχεται από τον
Πλάτωνα αλλά από τους
μεταγενέστερους εκδότες
και μελετητές.
Η “Αλληγορία του
Σπηλαίου”, όπου και σε
αυτή θα αναφερθούμε
σήμερα, είναι μια αλληγο-
ρία που παρουσιάστηκε
από τον Πλάτωνα στο
έργο του Πολιτεία, με
σκοπό να συγκριθούν «οι
επιπτώσεις της παιδείας
και της έλλειψής της στη
φύση του ανθρώπου».
Είναι μια προσπάθεια
τεκμηρίωσης της θέσης
του φιλόσοφου ως βασι-
λιά στην Ιδεώδη Πολιτεία.
Γράφτηκε σε μορφή δια-
λόγου μεταξύ του
Γλαύκωνα, αδελφού του
Πλάτωνα, και του μέντο-
ρά του Σωκράτη, τον
οποίο αφηγείται ο δεύτε-
ρος. Η αλληγορία βρίσκε-
ται στην αρχή του έβδο-
μου βιβλίου της
Πολιτείας.
Ο Πλάτων βάζει τον
Σωκράτη να περιγράψει
ένα σύνολο ατόμων που
ζουν όλη τους τη ζωή
αλυσοδεμένοι στον τοίχο
μιας σπηλιάς, αντικρίζο-
ντας έναν κενό τοίχο. Οι
άνθρωποι αυτοί κοιτούν
τις σκιές που σχηματίζο-
νται στον τοίχο από αντι-
κείμενα που περνούν
μπροστά από μία φωτιά

πίσω τους και δίνουν
ονόματα σε αυτές τις
σκιές. Οι σκιές είναι η
πραγματικότητα των
φυλακισμένων. Ο
Σωκράτης εξηγεί πως ο
φιλόσοφος είναι σαν
φυλακισμένος που απε-
λευθερώθηκε από τη
σπηλιά και βρίσκεται στο
επίπεδο όπου καταλαβαί-
νει ότι οι σκιές δεν είναι η
πραγματικότητα, καθώς
μπορεί να καταλάβει την
αληθινή μορφή της πραγ-
ματικότητας και όχι την
κατασκευασμένη πραγ-
ματικότητα, που είναι οι
σκιές για τους φυλακισμέ-
νους. Οι κρατούμενοι
αυτής της περιοχής δεν
επιθυμούν καν να
φύγουν από τη φυλακή
τους, διότι δεν γνωρίζουν
καλύτερη ζωή.
Οι κρατούμενοι κάποια
μέρα καταφέρνουν να
σπάσουν τα δεσμά τους
και ανακαλύπτουν ότι η
πραγματικότητά τους δεν
είναι αυτή που νόμιζαν.
Ανακάλυψαν τον ήλιο,
τον οποίο ο Πλάτωνας
χρησιμοποιεί ως αντιστοι-
χία για τη φωτιά, πίσω
από την οποία ο άνθρω-
πος δεν μπορεί να δει. Αν
κάποιοι καταφέρουν να
λυθούν από τις αλυσίδες
και βγουν από το σπή-
λαιο, θα τυφλωθούν από
τη λάμψη του Ήλιου και
θα επιστρέψουν πίσω.

Αν, ωστόσο, συνηθίσουν
το φως, θα δουν καθαρά
τον Ήλιο, που συμβολίζει
το Αγαθό, και θα καταλά-
βουν ότι όσα έβλεπαν
μέσα στο σπήλαιο ήταν
απλά προβολές, σκιές
της αλήθειας. Ίσως σκε-
φτούν να επιστρέψουν
πίσω, λυπούμενοι τους
φυλακισμένους συντρό-
φους τους. Πίσω, όμως,
στο σπήλαιο, δε θα μπο-
ρούν να συνηθίσουν στο
σκοτάδι, και, προσπαθώ-
ντας να διδάξουν στους
υπόλοιπους την αλήθεια,
ίσως δεχτούν το μίσος
και την αντίδρασή τους.
Ωστόσο, όσοι ελευθερώ-
θηκαν, οι φιλόσοφοι,
έχουν χρέος να επιστρέ-
ψουν πίσω και να διδά-
ξουν και τους υπόλοι-
πους. 
Συχνά, ο Ήλιος, που
συμβολίζει το Αγαθό,
ωθεί στην ερμηνεία του
Μύθου του Σπηλαίου από
θρησκευτικής απόψεως:
χωρίς Θεό, οι άνθρωποι
ζουν μέσα το σκοτάδι.
Ο κόσμος μέσα στο σπή-
λαιο εκφράζει την εμμονή
στα "αισθητά πράγματα",
όσων μπορούν οι άνθρω-
ποι να αντιληφθούν με τις
αισθήσεις τους, ενώ η
άνοδος στον πραγματικό
κόσμο και η όραση των
αληθινών Ιδεών υπό το
φως του Ήλιου οδηγούν
στην εναρμόνιση των

τριών τμημάτων της
ψυχής και την ενδυνάμω-
ση του λογιστικού.
Όπως η φωτιά ρίχνει
φως στους τοίχους της
σπηλιάς, η ανθρώπινη
κατάσταση είναι για
πάντα δέσμια των εντυ-
πώσεων που δημιουρ-
γούνται μέσω των αισθή-
σεων. Ακόμη και αν αυτές
οι ερμηνείες είναι μια
περίεργη λανθασμένη
ερμηνεία της πραγματικό-
τητας, ο άνθρωπος δεν
μπορεί να ελευθερωθεί
από τα δεσμά της κατά-
στασής του. Δεν μπορεί
να ελευθερωθεί από μια
φαινομενική κατάσταση,
όπως οι φυλακισμένοι
δεν μπορούσαν να ελευ-
θερωθούν από τις αλυσί-
δες τους.  Ωστόσο, αν ο
άνθρωπος μπορέσει ως
εκ θαύματος να δραπε-
τεύσει από τη σκλαβιά
του, θα έβρισκε ένα
κόσμο που δεν μπορεί να
καταλάβει - ο ήλιος είναι
ακατανόητος για κάποιον
που δεν τον έχει δει ποτέ.
Με άλλα λόγια, θα ανακά-
λυπτε ένα άλλο "βασί-
λειο" , ένα ακατανόητο
μέρος, διότι, θεωρητικά,
είναι η πηγή μιας ανώτε-
ρης πραγματικότητας
από αυτή που ήξερε
πάντα. 

Πηγή: el.Wikipedia.org
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Όπως ίσως γνωρίζετε οι Φωτεινιώτες στην πλειοψηφία μας είμαστε άνθρωποι με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Σε κάθε φύλλο θα προσπαθού-
με να καταγράψουμε και να σας παρουσιάσουμε όλα όσα θα ήθελε ένας Φωτεινιώτης να μας μεταδώσει με τα έργα του. Ακολουθεί για
αυτό το φύλλο ο Χρήστος Α. Κασσελούρης.

Στο επόμενο φύλλο θα ακολου-
θήσουν ακόμα περισσότερα
καλλιτεχνικά έργα από τους
Φωτεινιώτες. Mπορείτε να επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
foteiniotes.gr/foteinikallitexnes
για να απολαύσετε τα έργα των
Φωτεινιωτών τα οποία θα είναι
σύντομα διαθέσιμα.
Ευχαριστούμε για την στήριξη!

Χρήστος Α. Κασσελούρης


