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Αξιότιμες Φωτινιώτισσες και αξιότιμοι
Φωτεινιώτες, η στήριξή σας είναι πολύ

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

χωριό μας λίγο πιο μπροστά.
Συνδράμετε με όποιον τρόπο μπορείτε. 

Σας ευχαριστούμε!

Είχες και στο χωριό σου
ιστοσελίδα με στήλη για
συνεντεύξεις Λάμπρο;
Η αλήθεια είναι πως
έχουμε ιστοσελίδα, οπότε
είναι δυνατόν να μην
έχουμε στήλη;
Οπότε όπως καταλάβατε,
σε αυτό το τεύχος της
εφημερίδας θα κόψουμε
κόκκινες κορδέλες και
θα... πιούμε ένα παγωμέ-
νο ποτήρι μπίρα, διότι
έχουμε εγκαίνια! 
Η στήλη αυτή, που θα

γίνει ελπίζω αγαπητή σε
όλους εσάς και θα προ-
σελκύσει μεγάλο αριθμό
σχολίων θα ονομάζεται...
Κρατηθείτε ... 
(συνέχεια σελ. 5)

Χορευτικό τμήμα στο Φωτεινό

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Ο ερχομός του καλοκαιριού φέρνει μαζί και τους Φωτεινιώτες που είναι δια-
σκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και μαζί με αυτούς έρχεται
και η υπόσχεση για ένα πλούσιο καλοκαίρι με πολλές εκδηλώσεις.
Δεσπόζουσα θέση ανάμεσά τους έχει βέβαια η θεατρική παράσταση που έχει
γίνει θεσμός, ωστόσο υπάρχουν και πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις
που θα γεμίσουν και φέτος το καλοκαίρι μας. Στη συνέχεια του άρθρου θα
έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα ... (συνέχεια σελ. 4) 

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου των απανταχού Φωτεινιωτών, θέλο-
ντας να πραγματοποιήσει δράσεις για την ανάδειξη της παράδοσης, με ομό-
φωνη συμφωνία των μελών του, αποφάσισε την έναρξη θερινού τμήματος
παραδοσιακών χορών. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα του ... (συνέχεια σελ. 2)

Το νέο χορευτικό τμήμα του συλλόγου των απανταχού Φωτεινιωτών 
είναι γεγονός και θα παρουσιάσει χορευτικό πρόγραμμα 

στο πανηγύρι στην πλατεία του χωριού.

Κάτι... δια-
φορετικό

Μία νέα στήλη έρχεται
στην εφημερίδα για να
βοηθήσει τους Φωτει-

νιώτες να γνωριστούμε
καλύτερα μεταξύ μας!

Το σχολείο αλλάζει
Το πάλαι ποτέ δημοτικό σχολείο του Φωτεινού,
εδώ και χρόνια έχει... παροπλιστεί και έχει μετα-
τραπεί σε πολιτιστικό κέντρο, το οποίο μάλιστα 
έχει παραχωρηθεί για χρήση από τον σύλλογο

των απανταχού Φωτεινιωτών. Ένας αέρας ανανέ-
ωσης φαίνεται να έρχεται, καθώς μία «βόλτα»
στην αποθήκη του επεφύλασσε θησαυρούς!

Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, το χωριό θα ζωντανέψει με τις
δράσεις που οργανώνει ο σύλλογος με τη βοήθεια του τμήματος νέων. 

Το μικρό δωμάτιο πίσω από την τουαλέτα του σχολεί-
ου είχε μετατραπεί σε αποθήκη ... (συνέχεια σελ. 3)
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Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Φωτεινιωτών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

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)
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Υπεύθυνος κατά τον νόμο
Βασίλης Λάμης

Επιμέλεια
Βασίλης Λάμης

Σύνταξη
Βασίλης Λάμης

Λάμπρος Κασσελούρης

... (συνέχεια από εξώφυλλο) χορευτικού ξεκίνησαν την Κυριακή 30 Ιουνίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, ώρα 18.30 στο σχο-
λείο (εκτός απροόπτου) έως τις 15/8 (ενδέχεται να γίνονται επιπλέον μαθήματα τον Αύγουστο, μετά από συνεννόηση με τον δάσκαλο στο
μάθημα). Σκοπός του τμήματος είναι να προετοιμαστεί, ώστε να συμμετάσχει στο πανηγύρι στις 15 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού,
παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς και φορώντας παραδοσιακές στολές. Η συμμετοχή στο χορευτικό τμήμα είναι δωρεάν.

Η συμμετοχή στο πρώτο μάθημα αναδείχτηκε σε... γυναικεία υπόθεση, καθώς έδωσαν το «παρών» 10 κορίτσια. 
Αναμένεται και η συμμετοχή επιπλέον παιδιών του χωριού μας, τα οποία σιγά σιγά θα εμφανίζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Ήδη από το δεύτερο μάθημα εμαφνίστηκαν δειλά δειλά και κάποια αγόρια και ευελπιστούμε ότι συνεχώς θα αυξάνονται οι μαθητές 
Σε συνομιλία μας με τον δάσκαλο του χορού, Σπύρο Κοκόλη, ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στην παράστα-
ση και θα περιλαμβάνει χορούς από Ιόνιο, Αιγαίο και Ήπειρο.

Επίσης, εφόσον
υπάρξει ενδιαφέρον,
τα μαθήματα μπο-
ρούν να συνεχιστούν
και κατά τη διάρκεια
του χειμώνα, ώστε το
επόμενο καλοκαίρι να
έχουμε πλουσιότερη
παρουσία στο
Φωτεινό και γιατί όχι
και συμμετοχή σε
πανηγύρια και πολιτι-
στικές εκδηλώσεις
άλλων χωριών.
Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, την
Κυριακή 30 Ιουνίου
2019, σύμφωνα με
τον προγραμματισμό,
ξεκίνησαν τα μαθήμα-
τα χορών. 

Ο Σπύρος είναι πολύ ευχαριστη-
μένος με την προσέλευση και
περιμένει και αυτό να έρθουν
ακόμα περισσότερα παιδιά, τα
οποία «θα αγκαλιάσουμε»,
όπως είπε χαρακτηριστικά. 
Επίσης, κάνει μάθημα που περι-
λαμβάνει πολλά ήδη ελληνικών
χορών, αφού θεωρεί ότι πρέπει
τα παιδιά να εξελίσσονται και να
μην κάνουν κάθε χρόνο τα ίδια
και τα ίδια, ενώ δήλωσε χαρα-
κτηριστικά: 
«Εγώ θέλω στο μάθημα ο
χορευτής να μάθει να χορεύει
και όχι να προβάλλεται μόνο σε
μία παράσταση».

Εφημερίδα

Τη συγκεκριμένη οπτική πρε-
σβεύει και η διοίκηση του συλ-
λόγου των απανταχού
Φωτεινιωτών. 
Ελπίζουμε το ενδιαφέρον των
παιδιών να παραμείνει αμείωτο
(αν όχι να πολλαπλασιαστεί),
καθώς είναι σαφής επιθυμία
και επιδίωξη του Συλλόγου
των Απανταχού Φωτεινιωτών
να συνεχίσουν τα μαθήματα
παραδοσιακών χορών και να
διεξάγονται και κατά τη διάρ-
κεια του χειμώνα, από τον
προσεχή Σεπτέμβρη -
Οκτώβρη, εφόσον υπάρχει
συμμετοχή.

Χορευτικό
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Δράσεις

Σχολείο

Εθελοντική Αιμοδοσία
Πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη αιμοδοσία για 

το 2019 προς ενίσχυση της τράπεζας αίματος 
του συλλόγου των απανταχού Φωτεινιωτών

Την Κυριακή 28 Ιουλίου
και ώρα 10 π.μ. με 12
μ.μ., 9 Φωτεινιώτες προ-
σήλθαν στον χώρο του
σχολείου για να δώσουν
αίμα και να... σώσουν μια
ζωή! Από τις 9 προσελεύ-
σεις, τελικά έδωσαν αίμα
6 άτομα. Ακόμη μία φο-
ρά, το νοσοκομείο της

Άρτας στήριξε την προ-
σπάθεια του μικρού μας
συλλόγου και έστειλε
κινητή μονάδα αιμοδο-
σίας στο χωριό μας, ώστε
να διευκολύνει όσους
ήθελαν να προσφέρουν.
Υπενθυμίζουμε βέβαια
ότι, εκτός από τις προ-
γραμματισμένες αιμοδο-

σίες, οποιαδήποτε
άλλη ημέρα, σε
οποιοδήποτε νοσο-
κομείο, μπορείτε να
δώσετε αίμα για το
Φωτεινό. Φτάνει
μόνο να μην ξεχάσε-
τε να αναφέρετε
πως είναι για την
τράπεζα αίματος του 
πολιτιστικού συλλό-
γου των απανταχού
Φωτεινιωτών Άρτας.

... (συνέχεια από εξώ-
φυλλο) στην οποία δεν
τολμούσες εύκολα να
μπεις, καθώς, εκτός του
ότι δεν υπήρχε πάτωμα
να πατήσεις (ήταν καλυμ-
μένο από πεταμένα αντι-
κείμενα, χαρτιά, έγγραφα,
παλιά μηχανήματα),
υπήρχε και ο φόβος να
έχουν βρει θαλπωρή
κατοικίας εκεί μέσα κάθε
λογής έντομα και ζώα,
όπως σκορπιοί ή και
άλλα επικίνδυνα ζωύφια.
Ωστόσο, ήρθε η στιγμή
που κάποιος πήρε τη
θαρραλέα απόφαση να
αδειάσει αυτόν τον χώρο
και να δει αν σώζεται κάτι
από εκεί μέσα.
Μετά από πολύωρη ενα-
σχόληση και πολύ κόπο,
το δωμάτιο άδειασε.
Τα ευρήματα ήταν πολλά
και σημαντικά.

Κειμήλια ουσιαστικά τα
οποία χρησιμοποιούσαν
οι γονείς μας όταν πήγαι-
ναν σχολείο. Συγκεκριμέ-
να, ανασύρθηκαν χάρα-
κες, γεωμετρικά σχήματα,
ένα παλιό κασετόφωνο,
ένας άβακας, ένας βιντε-
οπροβολέας με φιλμ και
πολλά ακόμη αντικείμενα,
τα οποία ήταν πεταμένα
τόσα χρόνια και σάπιζαν.
Το μέλος του Δ.Σ.,
Γιάννης Τριαντάφυλλος,
δήλωσε χαρακτηριστικά
με εμφανή συγκίνηση:
«Αυτά τα αντικείμενα τα
είχαμε στο δημοτικό, τα
χρησιμοποιούσαμε!».
Όλα αυτά τα ενδιαφέρο-
ντα ευρήματα έχουν
τοποθετηθεί με τάξη σε
μία παλιά αχρησιμοποίη-
τη βιβλιοθήκη και βρίσκο-
νται ασφαλή στο σχολείο,
ελεύθερα για τον καθένα

να τα θαυμάσει και να
αναπολήσει τις μακρινές
στιγμές του δημοτικού
σχολείου.
Εκτός των συγκινητικών
αυτών ευρημάτων, ο σύλ-
λογος είναι αποφασισμέ-
νος να αξιοποιήσει το
υλικό που διαθέτει σε
βιβλία και να θέσει σε λει-
τουργία τη δανειστική
βιβλιοθήκη. Αυτή τη στιγ-
μή, ο αριθμός και η θεμα-
τική των βιβλίων που δια-
θέτει η βιβλιοθήκη του
συλλόγου δεν είναι ελκυ-
στική ή ιδιαίτερα μεγάλη,
ωστόσο, θα γίνει προ-
σπάθεια να βρεθούν ή να
αγοραστούν βιβλία και-
νούρια και ενδιαφέροντα,
να ταξινομηθούν με βιβλι-
οθηκονομικό σύστημα, να
δημιουργηθεί μηχανογρα-
φικό σύστημα καταγρα-
φής των υπαρχόντων τίτ-
λων, καθώς και εγγραφής
μελών, ώστε να φαίνεται
ανά πάσα στιγμή πού
βρίσκεται το κάθε βιβλίο,
που φεύγει για δανεισμό
από τα ράφια της βιβλιο-
θήκης. Παρακαλείται
θερμά, όποιος επιθυμεί
να βοηθήσει στον εμ-
πλουτισμό της βιβλιοθή-

κης, δωρίζοντας κάποιο
βιβλίο, ας επικοινωνήσει
με τον Γραμματέα του
συλλόγου, Χρήστο
Φελέκη.
Τέλος, ο εσωτερικός
χώρος του σχολείου έχει
καθαριστεί και έχει εξο-

πλιστεί με καναπέδες
(δωρεά ευγενικές δωρεές
από διάφορους συγχω-
ριανούς μας), κάποιες
καρέκλες και ένα τραπέζι,
ώστε να αποτελέσει έναν
χώρο φιλόξενο για όποι-
ον θελήσει να τον επισκε-
φτεί. Επίσης, ο σύλλογος
έχει εξοπλίσει τον χώρο
με πολλά επιτραπέζια,
μπάλες ποδοσφαίρου και
μπάσκετ, ρακέτες και
μπαλάκια, για να παίζουν
οι μικρότεροι. 
Αυτή η προσπάθεια γίνε-
ται με σκοπό να λειτουρ-
γήσει το κτίριο του σχο-
λείου ως αυτό που 
πραγματικά είναι: ένα
πολιτιστικό (και αθλητικό)
κέντρο.

Εκδήλωση επιβράβευσης
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Φωτεινού τιμά
τους νέους Φωτεινιώτες που πέτυχαν την εισαγω-
γή τους σε κάποια σχολή ανώτερης ή ανώτατης 

εκπαίδευσης στις πανελλήνιες του 2018.

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας
την Εκδήλωση Επιβράβευσης που διοργανώνει ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Φωτεινού το
Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 στις 8 μ.μ. στο
Πνευματικό Κέντρο Φωτεινού. Στην εκδήλωση θα
τιμηθούν οι Νέοι και Νέες του Φωτεινού που εισή-
χθησαν σε ελληνικά Πανεπιστήμια το έτος 2018.
Όσοι δεν έχουν επικοινωνήσει με τον σύλλογο για
φέτος και δεν έχουν τιμηθεί ακόμα και για παλαιότε-
ρα έτη, να έρθουν σε επαφή με τη Γραμματέα του
Συλλόγου Γυναικών, Άννα Τριανταφύλλου - Χέλη,
στον αριθμό 6972929604, έως τις 9/10.
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... (συνέχεια από το εξώ-
φυλλο) των εκδηλώσεων
που θα πραγματοποιη-
θούν φέτος τον Αύγουστο
στο Φωτεινό, ώστε να
μην χάσετε καμία!

Τουρνουά titchu
Το δημοφιλές παιχνίδι
τραβάει κάθε χρόνο πολύ
κόσμο, ακόμα και από τα
γύρω χωριά. Σε κάθε
τραπέζι παίζουν δύο αντί-
παλες ομάδες των δύο
ατόμων. Η κάθε νικήτρια
ομάδα κληρώνεται με
άλλη νικήτρια ομάδα και
πάει λέγοντας μέχρι να
μείνει μόνο μία ομάδα,
αυτή που κερδίζει το
τουρνουά. Για τη συμμε-
τοχή, κάθε παίκτης πρέ-
πει να καταβάλει ένα
ποσό ύψους 3-5 ευρώ
και στο τέλος η νικήτρια
ομάδα παίρνει χρηματικό
έπαθλο.

Αγώνας δρόμου 1km
Η αρκετά απαιτητική δια-
δρομή ξεκινάει από τη
στροφή για το σπίτι του
Κώστα Μαλτέζου και
καταλήγει στο καφενείο
στην πλατεία. Οι συμμε-
τέχοντες θα λάβουν έπαι-
νο συμμετοχής, ενώ οι
νικητές θα λάβουν βρα-
βείο. Παρακαλούμε για
να διευκολύνετε τη διαδι-
κασία, να δηλώσετε συμ-
μετοχή μέχρι δύο ώρες
πριν την έναρξη.

Τουρνουά μπάσκετ
Ανάλογα τη συμμετοχή,
θα διαμορφωθεί και το
τουρνουά. Το σχέδιο είναι
να δημιουργηθούν ομά-
δες των τριών που θα
παίξουν νοκ-άουτ παιχνί-
δια μέχρι τον τελικό.

Τουρνουά πόκερ
Η πιο... underground εκ-
δήλωση επανέρχεται με-
τά από 4 ολόκληρα χρό-
νια. Το παιχνίδι θα είναι
Texas Hold’em με αρχική
συμμετοχή 3-5 ευρώ και
χρηματικό έπαθλο για
τους δύο ή τρεις που θα
μείνουν ως το τέλος.

Αγώνας παίδων Κ18
Άλλος ένας ποδοσφαιρι-
κός αγώνας που έχει κα-
θιερωθεί θα διεξαχθεί και

θα καλυφθεί με ζωντανή
αναμετάδοση! Φυσικά,
κάθε μία από τις δύο
ομάδες (αυστηρά με ανή-
λικους παίκτες) θα έχει
και τον προπονητή της.

Ελληνικό cult πάρτι
Μετά από απαίτηση των
λίγο μεγαλύτερων ηλι-
κιών, οργανώνεται για
πρώτη φορά ένα πάρτι
από άλλη εποχή με επι-
τυχίες 80’s, 90’s και 00’s,
ξένες, αλλά κυρίως ελλη-
νικές, για να θυμούνται οι
παλιοί και να μαθαίνουν
οι καινούριοι.

Βραδιά καραόκε
Όλοι κρύβουμε ένα...
ψώνιο μέσα μας και ήρθε
η ώρα να το βγάλουμε
και έξω μας! Θα υπάρχει
λίστα, για να γράψετε το
όνομα και το τραγούδι
που θέλετε να πείτε, 
ενώ οι στίχοι θα προβάλ-
λονται από βιντεοπροβο-
λέα σε μεγάλο πανί.

Θεατρική 
παράσταση
Χωρίς ούτε ένα διάλειμ-
μα, για όγδοη συναπτή
χρονιά, η φετινή παρά-
σταση ονομάζεται
«Χακάροντας τον Μέρφι»
και είναι κωμωδία δρά-
σης και... απόδρασης,
καθώς εκτυλίσσεται σε
ένα Escape Room
(δωμάτιο απόδρασης).
Το δωμάτια αυτά έχουν
γίνει πολύ δημοφιλή τα
τελευταία χρόνια ως τρό-
πος διασκέδασης. 
Η ιδέα είναι η εξής: Μία
ομάδα 3-6 ατόμων συνή-
θως, εισέρχεται σε ένα
δωμάτιο και πρέπει να
καταφέρει να αποδράσει
από αυτό, λύνοντας
κάποιους γρίφους, ώστε
να μπορέσει να ξεκλει-
δώσει ουσιαστικά την
πόρτα. Βέβαια, αυτό είναι
το πιο απλό σενάριο,
αφού υπάρχουν δωμάτια
με μικρότερη ή μεγαλύτε-
ρη δυσκολία ή θεματικά,
βασισμένα σε κάποια ται-
νία δράσης ή... τρόμου
και πολλές φορές έχουν
και ηθοποιό, ο οποίος
συνήθως δρα αντίθετα με
το συμφέρον των παι-
κτών. Στα δικά μας τώ-

ρα, η φετινή παράσταση
θα έχει γέλιο και δράση
και είναι κατάλληλη για
όλη την οικογένεια. 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι
και φέτος θα υπάρχει 
ένα μικρό αντίτιμο εισό-
δου 3-4 ευρώ, ώστε να
καλυφθεί μέρος των εξό-
δων της παραγωγής.

Παλαίμαχοι-Νέοι
Το... ντέρμπι των αιωνίων
του Φωτεινού είναι εδώ
για να ξεσηκώσει τους
ποδοσφαιρόφιλους του
χωριού μας. Στο σχολείο,
όπως πάντα, οι δύο ομά-
δες θα βάλουν τα δυνατά
τους για την πολυπόθητη
νίκη με πολύ πάθος.

Πάρτι νέων
Το κλασικό πάρτι που
ξεκίνησε το τμήμα νέων

συνεχίζει ακάθεκτο εδώ
και πολλά χρόνια. Σε
ρυθμούς κλαμπ, μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες
στο χωριό θα ηχούν τα
ντάπα-ντούπα τραγούδια,
τα οποία ξεσηκώνουν
κυρίως τις μικρότερες ηλι-
κίες, αλλά και όχι μόνο!
Φυσικά, στο πάρτι επι-
τρέπονται και όσοι, αν και
μπορεί να έχουν τα χρο-
νιάκια τους, αισθάνονται
πάντα νέοι!

Χορευτικό
Ο σύλλογος των απαντα-
χού Φωτεινιωτών θεωρεί
τον πολιτισμό και την
παράδοση ως βασικά
αγαθά, τα οποία πρέπει
να προσφέρονται, ειδικά
σε νέους ανθρώπους. Τα
παιδιά του χωριού συμ-
μετείχαν με πολλή θέρμη

μόλις έμαθαν για την έ-
ναρξη χορευτικού τμήμα-
τος και η ελπίδα δεν χά-
νεται, όσο οι νέοι συμμε-
τέχουν και ενδιαφέρονται
για την παράδοση. Στο
πανηγύρι του βακούφικου
καφενείου, στις 15 Αυ-
γούστου το βράδυ, το χο-
ρευτικό τμήμα με παρα-
δοσιακές στολές, θα πα-
ρουσιάσει ένα πρόγραμ-
μα που θα ευχαριστήσει
τους θεατές και θα είναι
υπόσχεση για το μέλλον.

Θερινό σινεμά
Άλλη μία, αρχικά πιο
«πριβέ», εκδήλωση ανοί-
γει τις πόρτες της για
όλους. Η ταινία που θα
προβληθεί θα είναι για
όλη την οικογένεια με
δωρεάν είσοδο σε εξωτε-
ρικό χώρο.

Εκδηλώσεις
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«Τίνος είσαι συ;;;»... (συνέχεια από το 
εξώφυλλο) 
«Τίνος είσαι εσύ;;;»
Καλό όνομα στήλης;
Τι; Όχι; Δεν βαριέσαι,
ούτως ή αλλιώς στους
Φωτεινιώτες θα παίρνω
συνέντευξη. Αυτοί είναι
άνθρωποι δίχως κόμπλεξ
και δεν θα μου κρατή-
σουν κακία, έτσι; Ονομά-

Όλοι μαζί για το
Φωτεινό!

Ο σύλλογος πρόσφατα αποφάσισε την ύπαρξη
μίας επιτροπής εξωραϊσμού, της οποίας τη δου-

λειά εξηγεί παρακάτω ο εμπνευστής της,
Λάμπρος Κασσελούρης.

ζομαι Λάμπρος Κασσε-
λούρης, του Σωτηρίου το
παιδί για να καταλαβαινό-
μαστε. Eίμαι 24 χρονών
αλλά νιώθω 14 και έχω
πάρει και θα συνεχίσω να
παίρνω αποκλειστικές
συνεντεύξεις από χωρια-
νούς που όλοι αγαπάτε.
Μέχρι τώρα, έχω μιλήσει
με 4 νέους Φωτεινιώτες.

Και οι μεγαλύτεροι ας μην
επαναπαύονται, γιατί θα
έρθει και η σειρά τους.
Μπορεί να είναι τα νεότε-
ρα παιδιά που είναι άγ-
νωστα στους μεγαλύτε-
ρους σε ηλικία συγχωρια-
νούς, όμως συμβαίνει και
το ανάποδο: οι νεότεροι
Φωτεινιώτες, παιδιά παι-
διών, εγγόνια και δισέγ-

γονα, δεν γνωρίζουν τις
«θείες» και τους «θείους»
του χωριού μας!
Ξεκινάμε λοιπόν, συστή-
νοντάς σας με 4 νέους
ανθρώπους, μέσω σύντο-
μων συνεντεύξεων που
θα σας κάνουν να... θέλε-

τε κι άλλο! Οι συνεντεύ-
ξεις γεμίζουν τις υπόλοι-
πες τρεις σελίδες της
εφημερίδας και έχουν
τοποθετηθεί με τη σειρά
που έγιναν.

Καλή ανάγνωση...

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού
συλλόγου των απανταχού
Φωτεινιωτών αποφάσισε
στις 19/5/2019 την προ-
σπάθεια δημιουργίας
μιας εξωραϊστικής επι-
τροπής που στόχο έχει
να αναδείξει την γραφικό-
τητα και τον φυσικό
πλούτο του χωριού μας.
Ως υποψήφιος πρόεδρος
ορίστηκα εγώ ο Λάμπρος
Κασσελούρης του
Σωτηρίου και θα κάνω ότι
περνάει από το χέρι μου
ώστε να ολοκληρωθεί
αυτή η προσπάθεια. Ας
μιλήσουμε όμως για αυτό
το θέμα ώστε να καταλά-
βουν όλοι την σημασίας
αυτής της επιτροπής,
όπως την αντιλαμβάνομαι
εγώ και θέλω να πιστεύω
πολλοί από εσάς.
Όπως πολύ σωστά κατα-

λάβατε σας ζητώ την
βοήθεια σας ώστε να
δημιουργήσουμε μαζί
αυτή την επιτροπή και να
κάνουμε κάτι καλό για το
χωριό μας. Το τηλέφωνο
μου 6976392261 θα είναι
ανοιχτό όλο το 24ωρο
ώστε να μιλήσουμε και
να συζητήσουμε όποια
απορία ή ερώτηση μπο-
ρεί να έχετε.
Αξίζει να αναφερθούμε
όμως και στο έργο αυτής
της προς δημιουργίας
επιτροπής. Πολύ θα
ήθελα να ξεκινήσω με
«θα κάνουμε αυτό και θα
κάνουμε αυτό» αλλά
δυστυχώς οι καιροί είναι
δύσκολοι οικονομικά και
για τον σύλλογο και για
τον Δήμο Νικολάου
Σκουφά. Σε καμία περί-
πτωση αυτή η επιτροπή

δεν θέλει να αντικαταστή-
σει την προσπάθεια που
κάνει ο δήμος αλλά θα
ήθελε να την ενισχύσει
όσο της επιτραπεί από
την οικονομική δυνατότη-
τα του Συλλόγου που την
στηρίζει. Σίγουρα δεν
πρέπει να ξεχάσω να
αναφέρω πως στην
ουσία σαν Πρόεδρος της
επιτροπής ζητάω ανθρώ-
πους που να ξέρουν.
Να ξέρουν να φτιάξουν
ένα παγκάκι από ξύλινες
παλέτες, να ξέρουν να
φτιάξουν τσιμέντο για να

σταθεροποιήσουμε μια
πινακίδα κατευθύνσεως
προς την υπέροχη κατά
την γνώμη μου εκκλησία
της Ελεούσας, να ξέρουν
να μου πουν ποιος δρό-
μος είναι ο καλύτερος για
να τον μετατρέψουμε σε
μονοπάτι πεζοπορίας
μέσα στην φύση. Θα μου
πείτε πολλοί «είσαι τόσο
χρονών και δεν ξέρεις να
φτιάχνεις τσιμέντο» και
θα σας απαντήσω πως
εγώ ξέρω να φτιάχνω
αλλά το έχω κάνει 2
φορές εσείς όμως ξέρετε
να φτιάχνετε ΚΑΛΟ τσιμέ-
ντο για το λόγω του ότι το
έχετε κάνει και εκατό
φορές. Η γνώση είναι
δύναμη και μέσω αυτής
και του εθελοντισμού θα
προχωρήσουμε μπρο-
στά.
Εθελοντές μικρής ηλικίας
ευτυχώς υπάρχουμε,
Φωτεινιώτες με εμπειρία
που να έρθουν και να
μας πουν πώς να φτιά-
ξουμε το οτιδήποτε θα
βρούμε;
Πριν σας αφήσω θα ανα-
φέρω μερικά από τα υπο-
ψήφια έργα που σαφώς
μπορούν να αλλάξουν
προς το καλύτερο με
συνεννόηση και προσπά-
θεια:

Τοποθέτηση πινακίδων
στις αρχές του χωριού
μας. Δεν είναι δυνατόν να
διανύουμε το 2019 και να
μην έχουμε πινακίδες
αρχής και τέλους. 
Κατασκευή κιοσκιού με
παγκάκια στο μέρος που
θα μπορεί, ο κάθε
Φωτεινιώτης και μη, να
θαυμάσει αυτό το οποίο
είναι διάσημο το χωριό
μας. Την θέα του.
Αναστύλωση βρύσης
πλάτανου, παλαιών
πηγαδιών και τσιμεντό-
στρωση δρόμου προς
την εκκλησία της
Ελεούσας. Επίσης πρέ-
πει να γίνει καθαρισμός
διάφορων χωματερών σε
όλο το χωριό διότι το
σκουπίδι στο Φωτεινό
δεν ταιριάζει. 
Αυτά και πολλά ακόμη
είναι στο σχέδιο για να
κάνουμε το Φωτεινό πιο
«φωτεινό» από ποτέ. Δεν
θα αφήσουμε κανέναν
πλέον να μας ξέρει σαν
Χώσιανα, ήρθε η στιγμή
όλη η Άρτα και η Ήπειρος
να γνωρίσει και να θαυ-
μάσει το υπέροχο
ΦΩΤΕΙΝΟ.

Με τιμή και αγάπη,
Λάμπρος Κασσελούρης

Ένα παράδειγμα εξωραϊστικής παρέμβασης θα μπορούσε να
αποτελεί αυτό το πηγάδι που βρίσκεται στην Ελεούσα.

Απόψεις

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο
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«Τίνος είσαι συ;;;»

Σας γνωρίζουμε με έναν
Φωτεινιώτη που αποτελεί
μία από τις πιο κλασικές
φυσιογνωμίες στο χωριό.
Έχοντας διατελέσει πρόε-
δρος του Τμήματος Νέων
και όντας σκηνοθέτης -
σεναριογράφος των
καλοκαιρινών θεατρικών
έργων, βρήκαμε την
ευκαιρία να του κάνουμε
και μερικές ερωτήσεις
σχετικά με τις παραστά-
σεις. Μας μίλησε για την
εικόνα της εν λόγω εκδή-
λωσης στο παρόν και το
μέλλον, αλλά και γενικά
για τον χώρο. 

Τίνος είσαι εσύ;;;
Ονομάζομαι Στέφανος
Αναγνωστόπουλος, γιος
του τρικαλινού Ηλία και
της φωτεινιώτισσας
Ευτέρπης Πανέτα, που
είναι κόρη της Τασίας και
του αείμνηστου Νικόλα
«Σούφλα» Πανέτα! 

Πήρε το αυτί μου ότι
σου αρέσει να σκηνοθε-
τείς και να γράφεις το
σενάριο για μια θεατρι-
κή ομάδα στο Φωτεινό.
Αληθεύει;
Όταν μερικά χρόνια
πίσω, την άνοιξη του
2012, ο Γιάννης
Τριαντάφυλλος του
Βαγγέλη, ο Κωσταντίνος
Κασσελούρης του
Σωτήρη κι εγώ, σχεδιάζα-
με να επαναφέρουμε το
Τμήμα Νέων μέσα στους
κόλπους του Πολιτιστικού
Συλλόγου, τους είχα
δώσει την εξής υπόσχε-
ση: Μια συστηματική
τέλεση θεατρικών παρα-
στάσεων, σε ετήσια
(καλοκαιρινή) βάση. Με
αυτή την υπόσχεση, το
σχέδιο έγινε πράξη! Η
πρώτη παράσταση ήταν
το έναυσμα μιας μακράς
σειράς δραστηριοτήτων
που καλά κρατεί μέχρι
σήμερα. Τα άλλα δύο
μέλη μου έδειξαν εμπι-
στοσύνη, αφήνοντας τη
συγκεκριμένη δραστηριό-
τητα υπό τον πλήρη έλεγ-
χο μου κι ελπίζω πως εν
τέλει τους δικαίωσα, μια
και καταφέρνουμε ακόμα
να διατηρούμε αυτή την
παράδοση. Το γεγονός
ότι βαδίζουμε αισίως σε
ένα όγδοο συνεχόμενο
έργο, θαρρώ πως μαρτυ-

καθώς μιλάμε για μια
ερασιτεχνική ομάδα με
ελάχιστους πόρους και...
ακόμα λιγότερο χρόνο
προετοιμασίας! Από τη
μεριά μου, επειδή όλα
αυτά τα έχω βιώσει από
την καλή κι από την ανά-
ποδη, θεωρώ πως είμαι
σε θέση πια να καθοδη-
γήσω τον οποιονδήποτε,
αρκεί να έχει την διάθεση
και την όρεξη να το επι-
χειρήσει είτε για μια φο-
ρά, είτε για παραπάνω!

Υπάρχουν δυσκολίες
ως προς τον χώρο διε-
ξαγωγής της παράστα-
σης και των προβών;
Από τη στιγμή που δεν
υπάρχει ο κατάλληλος
χώρος για θεατρικές
εκδηλώσεις, κλειστός ή
υπαίθριος, όπου και να
καταφύγουμε, θα εμφανι-
στούν εμπόδια. Ως επί το
πλείστο επιλέγουμε το
Σχολείο, διότι η άνεση
του χώρου μας δίνει τη
δυνατότητα να ικανοποιή-
σουμε ακόμα και μεγάλο
αριθμό θεατών. Το ανοι-
χτό του χώρου βέβαια
δημιουργεί πολλές φορές
θέμα με τον ήχο, ακόμα
και με την ενοικίαση ηχη-
τικού εξοπλισμού, σύμ-
φωνα με τις δυνατότητες
μας. Αλλά συγκριτικά με
κάποια άλλη λύση, η
συντριπτική πλειοψηφία,
θεατρικής ομάδας και κοι-
νού, συμφωνεί πως εκεί
πρέπει να γίνονται οι
παραστάσεις μας.
Ασφαλώς και θα επιθυ-
μούσαμε περισσότερη
στήριξη από την κοινότη-
τα και το δήμο, μια και

ρά με τον καλύτερο
τρόπο, το πόσο πολύ
λατρεύω αυτή την θεατρι-
κή ομάδα! Πριν από δύο
χρόνια μάλιστα, έγινε και
η βάφτιση μας στο όνομα
«Παραστάτες»!

Θα μπορούσε ο καθέ-
νας να το κάνει; Αν
κάποιος το επιχειρού-
σε, θα τον βοηθούσες;
Αν κάποιος επιθυμούσε
να αναλάβει τα θεατρικά
δρώμενα, αναμφίβολα θα
έπρεπε να μπει σε μια
διχάλα και να τη διαβαίνει
ταυτόχρονα! Από τη μια
είναι η συγγραφή του
σεναρίου: Είτε πρωτότυ-
πο είτε ήδη γνωστό κι
επίσημο, οι διασκευές και
τροποποιήσεις στα δικά
μας «μπορώ» και στου
κοινού τα «θέλω», αποτε-
λεί μια χρονοβόρα διαδι-
κασία, που απαιτεί προε-
τοιμασία και ασφαλώς
πραγματοποίηση πριν
από ένα συγκεκριμένο
χρονικό όριο. Από την
άλλη είναι η σκηνοθεσία:
Αυτό αρχικά σημαίνει ται-
ριαστή επιλογή των ατό-
μων για τους ρόλους,
πάλι μέχρι ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα ως
ταβάνι.
Στη συνέχεια έρχεται το
δεύτερο στάδιο, που είναι
οι πρόβες με τους ηθο-
ποιούς, ώστε να είναι
έτοιμοι την ημέρα της
παράστασης. Και φτάνο-
ντας στη μέρα εκείνη,
που είναι το τελικό στά-
διο, πρέπει να έχει μερι-
μνήσει για σκηνικά,
κοστούμια, ηχητική/φωτι-
στική κάλυψη, και φυσικά
το χώρο διεξαγωγής...
Όπως μπορεί κανείς να
καταλάβει, τα μέτωπα
είναι αρκετά και πάντοτε
θα εμφανίζονται δυσκο-
λίες της τελευταίας στιγ-
μής, ενώ θα υπάρξουν οι
φορές που δε θα καταφέ-
ρουν να τις ξεπεράσουν!
Εκεί, το καλύτερο είναι η
ψυχραιμία και η άμεση
αναζήτηση λύσεων, έκτα-
κτης ανάγκης, για να βγει
με κάποιο τρόπο το απο-
τέλεσμα που είχε σχεδια-
στεί, έστω και με παραλ-
λαγές. Ο κόσμος μας
είναι καλοδιάθετος κάθε
φορά και δείχνει κατανόη-
ση σε λάθη ή αστοχίες,

ιστορικά πλέον είμαστε
από τις ομάδες με τον
περισσότερο ζήλο και
συνέπεια, ενώ ο
Πολιτιστικός Σύλλογος
προσπαθούσε πάντα,
όσο μπορούσε, να συνει-
σφέρει. Δυστυχώς όμως
δεν ήταν αρκετή αυτή η
προσπάθεια. Ως αποτέ-
λεσμα, πολύ ευχάριστα,
πρωτότυπα και διασκεδα-
στικά έργα, κάπως χάθη-
καν στην αδυναμία της
παραγωγής και τα σχε-
δόν πενιχρά μέσα.
Προσδοκώ ότι με την
έλευση νέων προσώπων,
τόσο στον δικό μας
Σύλλογο όσο και στον
Δήμο, θα δοθεί η πρέ-
πουσα προσοχή και στή-
ριξη, γιατί πλέον κι εμείς,
ως Παραστάτες, αποκτή-
σαμε μεγάλη εμπειρία,
ανεβάζοντας συνέχεια τον
πήχη! Όσο για τις πρό-
βες, το εσωτερικό του
Σχολείου, επειδή διαθέτει
κλιματισμό και αρκετό
χώρο, μας βολεύει στο
έπακρο. Εξάλλου, ο
χώρος του Σχολείου είναι
μοναδικός και αναντικα-
τάστατος στο Φωτεινό.
Με τη διαμόρφωση που
έχει διατηρήσει τόσο
εσωτερικά όσο και εξωτε-
ρικά, είναι εδώ και πάρα
πολλά χρόνια σε θέση να
ικανοποιήσει ένα τερά-
στιο πλήθος δραστηριο-
τήτων, είτε του Τμήματος
Νέων, είτε του
Πολιτιστικού Συλλόγου.

Θα ακολουθούσες τη
σκηνοθεσία ή τη συγ-
γραφή σεναρίων επαγ-
γελματικά;

Αυτή η ερώτηση είναι
πραγματικά δύσκολη. Η
ενασχόληση μου με αυτά
τα δύο, συγγραφή - σκη-
νοθεσία, έγινε εξαιτίας
μιας ανάγκης που εμφα-
νίστηκε εδώ, δηλαδή της
τέλεσης πολιτιστικών
δρώμενων. Μέχρι τότε,
τα ενδιαφέροντα μου στις
καλές τέχνες εδράζονταν
σε διαφορετικά μέτωπα.
Ο λόγος που επιλέχθηκα
εγώ από τα άλλα δυο
αρχικά μέλη και η συνέχι-
ση αυτής της καθολικής
εμπιστοσύνης από τα
υπόλοιπα παιδιά, είναι
λόγω της μεγάλης μου
αγάπης για το θέατρο και
κυρίως τον κινηματογρά-
φο, μια και είμαι φανατι-
κός σινεφίλ! Δεν είχα
κάποια προγενέστερη
εμπειρία... Ωστόσο, όσο
και να επιθυμώ να απα-
ντήσω «Ναι» στην ερώ-
τηση, οι καταστάσεις που
επικρατούν εντός ελλαδι-
κού χώρου, είναι σχεδόν
αλλοπρόσαλλες! Από τη
στιγμή που το αντικείμενο
των σπουδών μου είναι
σε τελείως διαφορετικό
τομέα, η αναζήτηση σε
αυτόν τον χώρο μου το
κάνει σχεδόν αδύνατο.
Πραγματικά, έχω την
εντύπωση πως είναι
προτιμότερο να πορευτεί
κανείς ξεκινώντας ερασι-
τεχνικά, φιλοδοξώντας με
ορισμένες γνωριμίες και
αναγνώριση από κατάλ-
ληλα πρόσωπα, να φτά-
σει εκεί που επιθυμεί και
ονειρεύεται! Το να κινηθεί
κάποιος επαγγελματικά
εξαρχής, με σπουδές και
αναζήτηση αμειβόμενης
εργασίας, έχοντας την ως
κύρια και αποκλειστική,
είναι βουνό και όσοι το
ακολουθούν με πίστη,
είναι μικροί ήρωες! Αν
προσθέσετε και τις ελλη-
νικές συνθήκες...
Μεγάλοι!

Φέτος θα γίνει θεατρική
παράσταση; Με τι θέμα;
Το σενάριο είναι έτοιμο,
αν και κάπως αργοπόρη-
σε σε αντίθεση με άλλες
χρονιές... Παρ’ όλα αυτά,
τα θέματα που είχαμε
λύθηκαν, άρα παράσταση
και για φέτος, είναι προ-
γραμματισμένη να γίνει.
Οπότε πλέον, ευελπι-
στούμε πως θα πάει
καλά! Χρησιμοποιώ το
«ευελπιστούμε» γιατί τα
τελευταία χρόνια βγαίνει
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όλο και περισσότερο
στην επιφάνεια το ζήτημα
της έγκαιρης προσέλευ-
σης, τόσο των ατόμων
που θα παίξουν όσο και
το δικό μου, που διευθύ-
νω τις πρόβες. Κάποια
στιγμή, θα χρειαστεί αντι-
καταστάτης, γιατί δε θα
μπορώ πάντα όλα τα
καλοκαίρια! Μακάρι να
γινόταν! Ο ίδιος κίνδυνος
ελλοχεύει φυσικά και για
φέτος... Όπως ισχύει και
για τα υπόλοιπα παιδιά,
δεν θα μπορούν να παί-
ζουν κάθε χρόνο! Το καλό
εδώ βέβαια είναι ότι
έρχονται με μεράκι και οι
νεότερες γενιές και συμ-
μετέχουν, κάτι που μας
χαροποιεί αφάνταστα!
Απλώς, πρέπει να βρεθεί
σύντομα λύση με το
πόστο της σκηνοθεσίας,
γιατί  αναπόφευκτα θα
υπάρξει η φορά που δε
θα είμαι παρών για την
προετοιμασία και τις πρό-
βες. Το άλλο κομμάτι, του
σεναρίου, λύνεται πιο εύ-
κολα. Από τη στιγμή που
η συγγραφή μπορεί να
ξεκινήσει οποτεδήποτε,
αρκεί να είναι έτοιμη όταν
μπαίνει το καλοκαίρι, εί-
ναι κάτι που νομίζω πως
μπορώ να κάνω για πά-
ρα πολύ ακόμα... Όχι ότι
θα είμαι αρνητικός, αν θε-
λήσει ο οποιοσδήποτε να
το αναλάβει και αυτό! Και
εκεί, θα χαρώ να τον
συμβουλεύσω και να τον
καθοδηγήσω, αν κι εφό-
σον με χρειαστεί! Το παν
είναι η συνεισφορά!
Φέτος λοιπόν, το έργο
είναι κωμική παρωδία
δράσης και έχει τίτλο
«Χακάροντας τον
Μέρφι». Το σενάριο είναι
πρωτότυπο και εμπνευ-
σμένο από πραγματικά
γεγονότα. Η υπόθεση
έχει ως εξής: Τρεις φίλοι,
πάνε να παίξουν σε ένα
δωμάτιο απόδρασης.
Εκεί ωστόσο, με τον
διοργανωτή του παιχνιδι-
ού να τους εντάσσει εν
αγνοία τους στις πιο απί-
θανες καταστάσεις, δημι-
ουργείται μια ξεκαρδιστι-
κή αλυσίδα γεγονότων
που εμπλέκει διάσημα
πρόσωπα, φρουρούμενα
αντικείμενα, εκτελεστές,
κανάλια και... ομάδα
κρούσης! Το σίγουρο
είναι ότι ο κόσμος θα το
απολαύσει, καθώς η ιστο-
ρία εκτυλίσσεται με γοργό
ρυθμό και για πρώτη

φορά θα έχουμε το στοι-
χείο της δράσης!

Θα ήθελες να πεις κάτι
στους Φωτεινιώτες για
αυτό το καλοκαίρι;
Είναι πάρα πολλά που
θα ήθελα κάποια στιγμή
να πω σχετικά με το
χωριό μας στους Φωτει-
νιώτες, μικρούς και μεγά-
λους! Πολλά ευχαριστή-
ρια, πολλά όμορφα κι
ελπιδοφόρα, αλλά και
κάποια που ίσως τους
προβληματίσουν, ή
ακόμη και θα τους στενα-
χωρήσουν... Όμως όλα
αυτά μάλλον απαιτούν
μια άλλη, δεύτερη συνέ-
ντευξη! Για το καλοκαίρι
αυτό, έχω να πω εκείνα
που επί της ουσίας, μέσα
τους τα γνωρίζουν κι οι
ίδιοι! Ότι τους περιμένω,
όπως πράττουν κι αυτοί
με μένα, να συναθροι-
στούμε ξανά σε όλες εκεί-
νες τις δραστηριότητες,
πολιτιστικές, ψυχαγωγι-
κές και αθλητικές, ώστε
να περάσουμε αξιομνη-
μόνευτα! Το φετινό καλο-
καίρι, να χαράξει κι αυτό
τις δικές του, ξεχωριστές
αναμνήσεις στις καρδιές
μας, τις οποίες όταν θα
επαναφέρουμε στο νου,
να χαιρόμαστε με συγκί-
νηση! Καλό καλοκαίρι να
έχουμε όλοι λοιπόν, με
ραντεβού... Που αλλού;
Στο γνωστό μας μέρος!

Η επόμενη συνέντευξη
έγινε σε μια γυναίκα νέα,
ψύχραιμη, έξυπνη και
χαρισματική. Για τους
νέους του χωριού είναι
απόλαυση να συζητάς
μαζί της καθώς με κάποιο
περίεργο τρόπο έχει σχε-
δόν πάντα δίκιο. Αν είναι
δυνατόν! 

Τίνος είσαι εσύ;;;
Είμαι η Ίριδα Μασούρα,
που κανονικά βαφτίστηκα
Σπυριδούλα, κόρη του
Μάκη, που κανονικά
βαφτίστηκε
Χρυσόστομος, και της
Βιβής που κανονικά
βαφτίστηκε Παρασκευή.
Με ένδοξη γιαγιά τη
Σπυριδούλα με το όνομα
και παππού τον
Αποστόλη Μασούρα.
Έχω μια πολύ αγαπημέ-
νη αδελφή αλλά δεν χρει-
άζεται να σου πω το
όνομα, γιατί εγώ πάντα
την αποκαλώ "ΑΔΕΡΦΗ"
και επίσης δεν έχει αλλά-

ξει το βαφτιστικό της,
όπως όλοι οι άλλοι στην
οικογένεια. Μόλις μπήκα
στην τρίτη δεκαετία της
ζωής μου, φτάνω στα 21,
και σπουδάζω Νομική
στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πώς το αποφάσισες;
Είχες όνειρο από μικρή
να ασχοληθείς με την
νομική;
Το ήθελα από μικρή και
ήταν χαρά και ανταμοιβή
που τα κατάφερα να μπω
εκεί. Είναι όμορφο να
βοηθάς τον κόσμο να
βρίσκει διεξόδους και να
δικαιώνεται, ειδικά σήμε-
ρα που διανύουμε κρίσι-
μη και δύσκολη περίοδο
στη χωρά μας σε πολ-
λούς τομείς.

Θα ήθελα να μου πεις,
με λίγα λόγια αν γίνεται
γιατί έχουμε και δουλει-
ές, τι σημαίνει για
εσένα Φωτεινό;
Σημαίνει διακοπές, ξεκού-
ραση, ξενύχτια με καλή
παρέα και μια νύχτα στο
Παλέρμο. Είναι εκεί που
θα πας και θα βρεις
φίλους και συγγενείς ενώ
δεν έχεις κανονίσει και θα
περάσεις ανέλπιστα καλά
με μια απλή βόλτα στο
σχολείο του χωρίου ή στα
καφενεία του. Αστείο και
αν ακουστεί, είναι σαν να
σταματάει για λίγο ο χρό-
νος και να γεμίζεις μπα-
ταρίες για το υπόλοιπο.

Έχεις κάποια πολύ
ωραία ανάμνηση από
το Φωτεινό;
Έχω πολλές καλές ανα-

Τίνος είσαι εσύ;;;
Καλησπέρα Λάμπρο.
Είμαι ο Γιώργος
Μαλτέζος του Χάρη (γνω-
στό στο χωριό και ως
Χαρίλη) και της Νίκης.
Είμαι 17 χρονών, πάω
σχολείο στο Κομπότι και
θα πάω Τρίτη Λυκείου.
Στόχος μου είναι να
περάσω ΑΕΝ (Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού).

Ακούω συχνά από υπο-
ψήφιους που έχουν
δώσει  πανελλήνιες ότι
είναι εύκολες αν διαβά-
σεις. Ποια είναι η δική
σου γνώμη τώρα που
πλησιάζεις προς τα
εκεί;
Κάθε άνθρωπος το βλέ-
πει διαφορετικά. Εγώ
πιστεύω ότι άμα προ-
σπαθήσεις όλα είναι
δυνατά. Βέβαια το διάβα-
σμα είναι ένας πολύ
σημαντικός παράγοντας
αν θέλεις να φτάσεις στην
επιτυχία και στην απόδει-
ξη του γεγονότος ότι τα
κατάφερες. Οπότε σίγου-
ρα το να είσαι προετοιμα-
σμένος κάνει τα πράγμα-
τα πολύ πιο εύκολα.

Πώς είναι να ζεις και να
μεγαλώνεις στο χωριό;
Η επιλογή του να ζεις στο
χωριό έχει και τα καλά
του αλλά έχει και τα κακά
του. Σίγουρα η ησυχία, η
ελευθερία, η ατμόσφαιρα
και η ζεστασιά που υπάρ-
χει στο Φωτεινό είναι
μερικά από τα πολλά
καλά. Αλλά το να μην
μπορείς να έχεις άμεση
πρόσβαση σε μερικά
αγαθά που οι νέοι θέλουν
να έχουν είναι το χείριστο
όλων. Παρ’ όλα αυτά με
την βοήθεια των γονιών
μου θεωρώ ότι συμμετεί-
χα σε πολλές δραστηριό-
τητες που ήθελα, γράφτη-
κα σε φροντιστήριο
αγγλικών και χάρις
αυτούς ικανοποίησα όσες
ανάγκες μου δημιουργού-
νταν.

Ποτέ ξανά Φωτεινό, με
παρέα «καλοκαιρινούς»
φίλους, με αντάλλαγμα
5000€! Θα δεχόσουν;
Όσα λεφτά και να μου
δώσουν δεν αλλάζω με
τίποτα τα καλοκαίρια μας
στο χωριό. Είναι ξεχωρι-

μνήσεις. Θυμάμαι την
ημέρα που έμαθα ποδή-
λατο με τη βοήθεια και τα
γέλια των παιδιών.
Ήμουν κάπου στα 17 και
είχα αποδεχτεί ότι σε
τέτοια ηλικία δεν επρόκει-
το να μάθω, αλλά με
άπειρη υπομονή και
χωρίς καμία τούμπα, μου
έμαθαν. Βεβαία μετά δεν
με εμπιστεύονταν να τους
πάω βόλτα, γιατί λέει
πρέπει να μάθεις να στρί-
βεις κιόλας όταν κάνεις
ποδήλατο, όχι να πηγαί-
νεις μόνο ευθεία.

Ελπίζω να έχεις μάθει
να στρίβεις πλέον! Θα
ήθελες να πεις κάτι
στους Φωτεινιώτες για
αυτό το καλοκαίρι;
Να έχουμε ένα όμορφο
και ξέγνοιαστο καλοκαίρι
με πολλές δραστηριότη-
τες και συμμετοχή από
όλους!

Αυτή ήταν η Ίριδα φίλες
και φίλοι, την ευχαριστώ
πολύ και της εύχομαι τα
καλύτερα!

Σε αυτήν τη συνέντευξη,
έχω τη χαρά να συνομι-
λήσω με έναν νεαρό με
αρχηγικές τάσεις και διά-
θεση να σηκώσει το
βάρος της ευθύνης του
Προέδρου του τμήματος
νέων. Είναι ο αγαπητός
σε όλους πια Dj των
καλοκαιρινών εκδηλώσε-
ων, καθώς διαθέτει ερα-
σιτεχνική μεν αποτελε-
σματική δε γνώση ως
προς τη μουσική της
εποχής.
Ας τον γνωρίσουμε...

«Τίνος είσαι συ;;;»

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο
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«Τίνος είσαι συ;;;»

Δεν θα μπορούσα να
σε αφήσω χωρίς να
μου δώσεις και εσύ ένα
μήνυμα για το καλοκαί-
ρι! Για να σε δω!
Εύχομαι να περάσουμε
όλοι υπέροχα και να
χαρούμε την κάθε μας
στιγμή στο χωριουδάκι
μας. Εγώ από την πλευ-
ρά μου θα κάνω ό,τι
μπορώ, μιας και συμμετέ-
χω και στο Τμήμα Νέων,
για να προσφέρω στους
Φωτεινιώτες γέλιο και
χαρά που θα θυμούνται
μέχρι το επόμενο καλο-
καίρι. Έγραψα;

Έγραψες! Αυτός ήταν ο
«Κόψας» κυρίες και κύρι-
οι. Θέλω να τον ευχαρι-
στήσω που μου ανοίχτη-
κε και μου έδωσε τη
δυνατότητα να σας τον
γνωρίσω.

Ευχαριστώ πάρα πολύ
και τους 4 για την υπέρο-
χη κουβέντα που κάναμε
με τον καθένα ξεχωριστά.
Ζητώ μία συγγνώμη για
το μέγεθος της συνέντευ-
ξης με τον Στέφανο, ο ο-
ποίος πέρα από τον ίδιο,
μας μίλησε και για τη φε-
τινή παράσταση, καθώς
είναι ο υπεύθυνος για αυ-
τήν, οπότε του έκανα 1-2
ερωτησούλες παραπάνω!
Όσον για σας, στείλτε τα
σχόλια και τις προτάσεις
σας στην ιστοσελίδα
(foteiniotes.gr) στην
καρτέλα η άποψη σας,
στο email ή στον προσω-
πικό μου λογαριασμό στο
Facebook.

τον ίδιο και την οικογένεια
του. Είναι αυτός που γυρ-
νώντας σπίτι, κουβαλώ-
ντας όλο το άγχος της
δουλειάς, θα σταθεί στο
κατώφλι του σπιτιού του
και θα αφήσει απ’ έξω τα
προβλήματα και θα χαι-
ρετήσει την οικογένεια
του, δίνοντας σημασία
στην αγάπη που νιώθει
για αυτούς. Αφού ξεκου-
ραστεί για λίγο, θα κοιτά-
ξει να κάνει δραστηριότη-
τες με την οικογένεια και
φυσικά όταν εμφανιστεί η
ανάγκη θα δώσει το
παρόν σαν εθελοντής
πυροσβέστης ώστε να
βοηθήσει και αυτός όσο
μπορεί. Κοιμάται το
βράδυ και φτου και απ’
την αρχή. Α ρε πατέρα,
είσαι τεράστιος!

Αληθινός ήρωας 
πραγματικά!
Θανάση, πώς σου φαί-
νεται που το χωριό σου
έχει θεατρική ομάδα;
Αρχικά να πω πως δεν
έχω ξανακούσει για άλλο
χωριό που να έχει θεατρι-
κή ομάδα, οπότε μου φαί-
νεται πως είμαι ένα κομ-
μάτι μιας μοναδικής προ-
σπάθειας που γίνεται
τόσα χρόνια και αυτό με
χαροποιεί αρκετά. Ειδικά
φέτος που θα παίξω ένα
ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό
για την πλοκή του θεατρι-
κού έργου. 
Χίλια μπράβο στον
Στέφανο για αυτό που
μας προσφέρει αυτά τα 8
χρόνια και σε όλα τα παι-
διά που τον βοηθούν.

tuned!!!

Αυτός ήταν ο Γιώργος,
ένας από τους καλύτε-
ρους  «καλοκαιρινούς»
φίλους που θα μπορού-
σατε να έχετε. George,
ευχαριστώ πολύ που
δέχτηκες να μου μιλήσεις!

Σαν βόμβα έσκασε αυτή
η συνέντευξη, καθώς ο
ίδιος με ενημέρωσε ότι
ήθελε να κάνουμε αυτήν
τη συνομιλία και μου
έδωσε μεγάλη χαρά. 
Το να αναγνωρίζει κανείς
τη σημασία αυτής της
στήλης, η οποία δεν είναι
άλλη από το να γνωρι-
στούμε οι Φωτεινιώτες
μεταξύ μας, μου δίνει
δύναμη για τη συνέχεια.
Ας γνωρίσουμε λοιπόν
έναν τίμιο και αγαθό
νεαρό, πολλά υποσχόμε-
νο για το χωριό μας,
αλλά και για την κοινωνία
μας…

Τίνος είσαι εσύ;;;
Καλησπέρα, Λάμπρο.
Είμαι ο Θανάσης
Κοψαχείλης, για τους
φίλους «Κόψας», του
Γεώργιου Κοψαχείλη και
της Βάσως. Ο παππούς
μου είναι ο γνωστός σε
όλους Νάσος Καραθάνος
και η γιαγιά μου η ακόμα
πιο γνωστή Αθανασία
Φελέκη. Είμαι 17 χρο-
νών, έχω δύο αδέρφια
τον Στράτο και τον
Παναγιώτη και φέτος ετοι-
μάζομαι να περάσω τον
άθλο των πανελληνίων,
καθώς θα φοιτήσω από

Σεπτέμβριο στην 3η
Λυκείου στο 2ο ΕΠΑΛ
Λουτρακίου.

Έχεις σκεφτεί ποιο
επάγγελμα θα ακολου-
θήσεις στο μέλλον;
Θα σου απαντήσω θετι-
κά, καθώς έχω καταλήξει
από πολύ μικρός στο «τι
θέλω να γίνω όταν θα
μεγαλώσω», την κλασική
ερώτηση που μου έκαναν
όλοι στην παιδική μου
ηλικία. Θέλω να γίνω
πυροσβέστης και μπορεί
να σου ακούγεται σπάνιο
για έναν 17χρονο να
θέλει να γίνει πυροσβέ-
στης, αλλά όπως σου
είπα το είχα αποφασίσει
από μικρό παιδί. Βέβαια,
γνωρίζω πως είναι
δύσκολο να περάσεις
διότι θέλει πολύ καλή
φυσική κατάσταση αλλά
θα προσπαθήσω να
κάνω το καλύτερο που
μπορώ για να πραγματο-
ποιήσω το όνειρο μου.
Ωστόσο, πρέπει να ανα-
φέρω ότι το όνειρο αυτό
δημιουργήθηκε από τον
μπαμπά μου, καθώς είναι
εθελοντής πυροσβέστης,
οπότε καταλαβαίνεις.

Ήρθε η ώρα της δύσκο-
λης ερώτησης! Ποιος
είναι ο ήρωας σου;
Είναι δύσκολη ερώτηση
πράγματι αλλά την ελέγ-
χω! Για μένα ήρωας είναι
ο άνθρωπος που ξυπνάει
πολύ πρωί για να πάει
στο φανοποιείο, προσπα-
θώντας να βγάλει μερικά
λεφτά για να συντηρήσει

στά με πολύ γέλιο, ευχά-
ριστη διάθεση και πολλές
πλάκες μεταξύ μας.

Φέτος πρωταγωνιστής
στο Θεατρικό, μέσα στο
τμήμα Νέων και πολύ
πιθανόν Dj! Τρέξιμο ή
απόλαυση αυτό το
καλοκαίρι;
Το να είμαι dj δεν είναι
κάτι δύσκολο πλέον
καθώς το έχω κάνει πολ-
λές φορές. Στο τμήμα
νέων είναι η πρώτη μου
χρονιά σαν πρόεδρος και
θα προσπαθήσω να
παρακινήσω και τους
υπόλοιπους παρευρισκό-
μενους ώστε να διοργα-
νώσουμε τις εκδηλώσεις
με απόλυτη επιτυχία. Και
όσο για το θεατρικό είναι
η πρώτη μου χρονιά σαν
πρωταγωνιστής, καθώς
είχα ξανασυμμετάσχει
στο παρελθόν όμως σε
έναν πιο μικρό ρόλο,
οπότε θα βάλω τα δυνα-
τά μου και τώρα να φέρω
εις πέρας αυτό που ανέ-
λαβα. Δεν νομίζω πως το
δίλημμα τρέξιμο ή από-
λαυση με προβληματίζει
διότι μέσα από το τρέξιμο
έρχεται η απόλαυση,
οπότε το ένα συμπληρώ-
νει το άλλο και γεμίζει τα
υπέροχα καλοκαίρια μας.

Τι να περιμένουμε σαν
Φωτεινιώτες για αυτό
το καλοκαίρι Γιώργο;
Θα γίνουν πολλές ωραίες
εκδηλώσεις, οι οποίες θα
ανακοινώνονται ως συνή-
θως στις αρχές του
Αυγούστου, οπότε stay


