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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!

1. Eurobank Ergasias: 
IBAN: GR1302600550000610200845046

Αρ. Λογαριασμού: 0026.0055.61.0200845046

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

Ετήσια συνδρομή μέλους 10 ευρώ

Ο σύλλογος των απαντα-
χού Φωτεινιωτών οργά-
νωσε άλλο ένα καλοκαίρι
πολλές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες, οι οποίες
μάζεψαν πολύ κόσμο και
ενεργοποίησαν τα μικρά
παιδιά του χωριού. Οι εκ-
δηλώσεις ήταν ποικίλες.
Πραγματοποιήθηκαν αθ-
λητικές δραστηριότητες,

όπως τουρνουά μπάσκετ,
ποδοσφαιρικός αγώνας
παλαίμαχων - νέων και
αγώνας δρόμου. Επίσης,
δεν έλειψαν οι εκδηλώ-
σεις για διασκέδαση και
χορό, όπως δύο πάρτι
και βραδιά καραόκε. Τέ-
λος, συνεπής με τις πολι-
τιστικές αρχές του, ο σύλ-
λογος ανέβασε και φέτος

θεατρική παράσταση (με
πρωτότυπο σενάριο).
Έγινε προβολή θερινού
σινεμά, ενώ διοργανώθη-
κε και τμήμα παραδοσια-
κών χορών με παρουσία-
ση προγράμματος με
παραδοσιακές στολές
(ευγενικά χορηγημένες
από τον Σύλλογο Γυναι-
κών)... (συνέχεια σελ. 2)

Αύγουστος στο Φωτεινό
Μπορεί τον χειμώνα τα πράγματα να δυσκολεύουν για το χωριό μας, 
αλλά τον Αύγουστο υπάρχει μεγάλη ζωντάνια και πολλές εκδηλώσεις.

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
Οι γυναίκες του χωριού
μας, υποδείγματα λεβε-
ντιάς, εργατικότητας και
δραστηριοποίησης, μέσω

του Συλλόγου Φωτεινιω-
τισσών, πραγματοποιούν
πολύ σημαντικές δράσεις,
όπως την επιβράβευση

των επιτυχόντων και το
νέο σεμινάριο Αυτογνω-
σίας - Αυτοβελτίωσης.
(Δείτε σελίδες 3 και 5) 

Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου των Απανταχού 

Πλησιάζει η στιγμή που
το νέο Δ.Σ. του συλλόγου
(εκλεγμένο στις 25/12/18)
θα πραγματοποιήσει την
πρώτη του Γενική Συνέ-
λευση, η προσέλευση της
οποίας αποτελεί στοίχη-
μα. Πάει καιρός που ο
σύλλογος δεν καταφέρνει

να προσελκύσει τους
Φωτεινιώτες, αν και το
τελευταίο διάστημα φαί-
νεται μία αναζωπύρωση
του ενδιαφέροντος. Ας
ελπίσουμε ότι στην προ-
σεχή συνέλευση θα έχου-
με θετικές εξελίξεις.
(Διαβάστε σχετικά σελ. 5)

Παραδοσιακοί χοροί,
πιάνο, τραγούδι και... Τάε
Κβον Ντο στο Φωτεινό;

Το Δ.Σ. του συλλόγου
των απανταχού Φωτει-
νιωτών θέλει να ανανεώ-
σει τη συνεργασία του με
τον δάσκαλο Σπύρο Κο-
κόλη, δημιουργώντας
χορευτικό τμήμα για όλη
τη χρονιά. Επιπλέον, έχει
κάνει επαφές με δασκάλα

μουσικής για μαθήματα
αρμονίου - πιάνου και
τραγουδιού. Τέλος, έχουν
γίνει επαφές με προπονη-
τή της πολεμικής τέχνης
Τάε Κβον Ντο. Ανακοι-
νώσεις για όλες τις δρα-
στηριότητες θα γίνουν σύ-
ντομα μέσω διαδικτύου.
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Εκδηλώσεις 

(συνέχεια από το εξώ-
φυλλο) ... ο οποίος μας
στηρίζει από τη στιγμή
της εκλογής μας.
Επιστρέφουμε στα καθ’
ημάς λοιπόν. Ξεκινάμε
από τον αγώνα δρόμου 1
χιλιομέτρου, ο οποίος
μάζεψε πολύ κόσμο.
Συγκεκριμένα, διαγωνί-
στηκαν 16 άτομα, μικροί
και μεγάλοι και όλοι οι
συμμετέχοντες στο τέλος
πήραν έναν αναμνηστικό
έπαινο συμμετοχής. Η
πρώτη τριάδα:
Πέτρος Μασούρας του
Γιώργου, Απόστολος
Μασούρας του Γιώργου
(αδέρφια) και Κωνσταντί-
νος Σκούρας (εγγονός
του Αποστόλη της
Λευτερίας και του
Κώτσου Τριαντάφυλλου).
Συνεχίζοντας με τις αθλη-
τικές δραστηριότητες, στο
γήπεδο μπάσκετ πάνω
στο σχολείο, διεξήχθη
τουρνουά με επίσης
αρκετή συμμετοχή και...

πολλά καλάθια!
Πέρα από το μπάσκετ και
το τρέξιμο, ο σύλλογος
οργάνωσε, όπως εδώ και
πολλά χρόνια και τον
ποδοσφαιρικό αγώνα
παλαίμαχων - νέων.

Φέτος έγιναν αρκετές
ανακατατάξεις στις ομά-
δες, αφού έλειπαν αρκε-
τοί «παραδοσιακοί»
παλαίμαχοι και η μέση
ηλικία της ομάδας των
παλαίμαχων έπεσε λίγα
χρονάκια. Το τελικό σκορ,
9-5 για τους νέους, σε
ένα παιχνίδι με πολλά

γκολ και σχετικά ισορρο-
πημένο. Ως, συνήθως,
εκτελεστής δεινός για
τους νέους ήταν ο Χρή-
στος Φελέκης με έξι γκολ,
ενώ τρία γκολ σημείωσε
και ο Μήτσος Πανέτας

του Αντώνη. Το σκορ για
τους παλαίμαχους άνοιξε
ο Στέφανος Αναγνωστό-
πουλος, ενώ επίσης δύο
γκολ έβαλε ο Νίκος Πανέ-
τας του Βαγγέλη, ένα ο
Κώστας Αυγερινός (άντ-
ρας της Σοφίας του Θό-
δωρου Φελέκη) και ένα ο
Βίκτορας Σιάκας, παιδί
του Θόδωρου, εγγόνι του
Λαμπράκη Σιάκα. Το κα-
θιερωμένο πάρτι νέων
δεν έλειψε ούτε φέτος, ε-
νώ πραγματοποιήθηκε ε-
πίσης και βραδιά καραό-
κε, κατά την οποία όλοι
εξωτερίκευσαν τα... φω-
νητικά τους προσόντα!
Φέτος, για πρώτη φορά,
έγινε και προβολή ταινίας
μέσω προτζέκτορα στον
εξωτερικό χώρο του σχο-
λείου, στο γήπεδο του
μπάσκετ. Η ταινία που
προβλήθηκε ήταν ο
«Αλαντίν», ριμέικ ταινία
του 2019 με τη γνωστή
ιστορία που όλοι αγαπή-
σαμε ως παιδιά. Η συγκε-
κριμένη ταινία, βέβαια,

δεν ήταν ταινία κινουμέ-
νων σχεδίων, αλλά ήταν
με πραγματικούς ηθοποι-
ούς και έκανε μεγάλη επι-
τυχία στις αίθουσες. 
Φυσικά, ούτε φέτος έλει-
ψαν οι αμιγώς πολιτιστι-
κές δράσεις του συλλό-
γου. Συγκεκριμένα, λει-
τούργησε θερινό τμήμα
παραδοσιακών χορών, το
οποίο παρουσίασε πρό-

γραμμα από την Ήπειρο,
τη Θράκη, τα νησιά και
άλλους ελληνικούς τό-
πους. Το χορευτικό του
συλλόγου φιλοξενήθηκε
από το βακούφικο καφε-
νείο της πλατείας στο
γλέντι που έκανε στις 14
Αυγούστου. Ο κόσμος
που παρευρέθηκε για να
παρακολουθήσει τα παι-
διά ήταν πολύς. Το χορε-
υτικό ξεκίνησε με Ηπει-
ρώτικα, στα οποία σεί-
στηκε ο τόπος, ενώ έγινε
αναπαράσταση του «κυ-
νηγιού του λαγού». Στη
συνέχεια χόρεψαν τα κο-
ρίτσια του χορευτικού,

φορώντας παραδοσιακές
στολές. Ο κόσμος φάνηκε
να το ευχαριστιέται ιδιαί-
τερα. Τέλος, το πιο σημα-
ντικό κατόρθωμα του
συλλόγου στο πολιτιστικό
κομμάτι αποτελεί η θεα-
τρική παράσταση, η οποί-
α ανελλιπώς ανεβαίνει
εδώ και 8 χρόνια. Το φετι-
νό έργο ήταν ένα δύσκο-
λο εγχείρημα, καθώς ή-

ταν μία παρωδία - κωμω-
δία δράσης. Οι ηθοποιοί
αξιοποίησαν τόσο τη
σκηνή όσο και ολόκληρo
τον χώρο του μπάσκετ
(όπου έγινε η παράστα-
ση), καθώς οι ρόλοι τους
απαιτούσαν μπόλικη κί-
νηση. Υπογραμμίζεται ότι
αυτή η προσπάθεια γίνε-
ται από νέους, οι οποίοι
μαζεύονται για λίγες μέ-
ρες ή βδομάδες στο χω-
ριό τον Αύγουστο και αφι-
ερώνουν χρόνο, κόπο,
μα πάνω απ’ όλα πολλή
αγάπη για να ζωντανεύει
το χωριό μας κατά τους
θερινούς μήνες.

Πανηγύρι στην πλατεία
Το βακούφικο καφενείο της πλατείας, τίμησε τον 

εορτασμό της 15ης Αυγούστου.
Την Κοίμηση της Θεοτό-
κου γιόρτασε στις 15
Αυγούστου το βακούφικο
καφενείο και όλο το χω-
ριό από το πρωί, αμέσως
μετά την εκκλησία. Το

βράδυ έγινε το καθιερω-
μένο πανηγύρι με παρα-
δοσιακή ορχήστρα με τον
Δημήτρη Αγγέλου στο
κλαρίνο και τον Πανάγο
Χρήστο στο τραγούδι.
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Άρθρα - Απόψεις
πικής Ανάπτυξης από το
Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο. Είμαι παντρεμένη
με τον Κωνσταντίνο Κασ-
σελούρη του Αθανάσιου
(κοινώς Νάσιος) και έχου-
με δύο υπέροχες κόρες.

Σε αυτό το σημείο, θέλω
να ευχαριστήσω τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. και
αρχισυντάκτη της εφημε-
ρίδας, Βασίλη Λάμη, τον
σύλλογο των Απανταχού
Φωτεινιωτών, αλλά και
τον σύλλογο Γυναικών
Φωτεινού για τις ευκαιρί-
ες που μου δώσατε. Θα
ήθελα, επίσης, να ενημε-
ρώσω, ότι κάθε τε-λευ-
ταία Κυριακή του μή-να,
στον σύλλογο Γυναι-κών
Φωτεινού διοργανώνουμε
ομιλίες δωρεάν στο κοινό
με θέματα προσωπικής
αυτοβελτίωσης.

Κασσελούρη, Σύμβουλος
προσωπικής Ανάπτυξης.

Η Σπυριέτα Κομιανού -
Κασσελούρη, μόλις έμαθε
για την εφημερίδα του
συλλόγου προσφέρθηκε
να βοηθήσει, αρθρογρα-
φώντας για αυτήν. Την
ευχαριστούμε πολύ και
ευχόμαστε η συνεργασία
μας να είναι μακρόχρονη
και παραγωγική.
Ακολουθεί ένα σύντομο
βιογραφικό της: 

Γεννήθηκα στην Κέρ-
κυρα, σπούδασα Οικονο-
μικά στην Ανώτατη Βιο-
μηχανική Σχολή Θεσσα-
λονίκης αλλά αγάπησα τη
διδασκαλία της Αγγλικής
Γλώσσας. Εξασκώ αυτό
το επάγγελμα έως και
σήμερα. Παράλληλα,
είμαι Σύμβουλος Προσω-

από τη ζωή, και βουλιά-
ζουμε στον πόνο και τη
θλίψη.
Επιπλέον τα ατακτοποίη-
τα και συσσωρευμένα
συναισθήματά μας, χρει-
άζονται ξεκαθάρισμα και
τακτοποίηση!
Ο θυμός, ο φόβος, η
έλλειψη συμπόνιας, η
έλλειψη εμπιστοσύνης,
μας ακινητοποιούν.
Αδειάζοντας και καθαρί-
ζοντας την καρδιά μας,
δίνουμε αξία στη ζωή
μας. Βελτιώνουμε τις
σημαντικές σχέσεις μας
όπως γονείς και οικογέ-
νεια, κάνοντας ίσως
μικρές αλλαγές. Δεν
ξεχνάμε να τους λέμε ότι
τους αγαπάμε και τους
συγχωρούμε μέσα μας
αν μας έχουν αδικήσει.
Δεν μένουμε κολλημένοι
στα λάθη του παρελθό-
ντος. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις χρειάζεται να
σκεφτούμε διαφορετικά.
Να ανανεώσουμε δηλαδή
τα ξεπερασμένα πιστεύω
μας που ολοκλήρωσαν
τον προορισμό τους και
αντί να μας βοηθούν, μας
βλάπτουν. 
Οι απαντήσεις βρίσκονται
στα συρτάρια της καρδιάς
μας. Ξεκαθαρίζοντας τα
αγριόχορτα από τον κήπο
του μυαλού μας, αφήνου-
με χώρο για  άνθη με
άρωμα και ομορφιά.
Τι λέτε; Ας σηκώσουμε
όλοι τα μανίκια για τακτο-
ποιημένες σκέψεις,
λαμπερές καρδιές και
καθαρότερες ψυχές!
Σας ευχαριστώ από καρ-
διάς, Σπυριέτα Κομιανού-

τσες με ανακατεμένα
ρούχα, παπούτσια, κάνο-
ντας την ζωή μας ασφυ-
κτική και δυσκίνητη;
Είναι σημαντικό να
μαθαίνουμε τη διαδικασία
του γενναίου ξεκαθαρί-
σματος!
Είναι στο χέρι μας να
αλλάξουμε τον τρόπο
που σκεφτόμαστε, να
γίνουμε πιο συνεργάσιμοι
με τους ανθρώπους που
αγαπάμε και να πετάξου-
με ό,τι δεν είναι πια χρή-
σιμο στη ζωή μας σήμε-
ρα. Καλό θα είναι να
τακτοποιούμε και τις προ-
τεραιότητές μας.
Είμαστε πολυάσχολοι,
τρέχουμε όλη μέρα να
βάλουμε σε τάξη τις υπο-
χρεώσεις μας και πολλές
φορές, ξεχνάμε τις αληθι-
νές μας ανάγκες, ή αγνο-
ούμε παντελώς τις ανά-
γκες των άλλων. Κάποιες
άλλες, αποτραβιόμαστε

Φθινόπωρο! Εποχή για
τα πρωτοβρόχια, για τη
μυρωδιά του βρεγμένου
χώματος, γεμάτο από
πολύχρωμα φύλλα.
Συνεχίζεται καθημερινά ο
μόχθος στα χωράφια,
που κυρίως οι γυναίκες,
τακτοποιούν  τις ντουλά-
πες, κρατούν, πετούν,
τροποποιούν ανάλογα με
τις ανάγκες τους.
Κι εδώ τίθεται το ερώτη-
μα: Τακτοποιούμε μόνο
τα συρτάρια μας;
Τρέφουμε μόνο τα ζώα
μας και φροντίζουμε μόνο
τους κήπους μας; Τι γίνε-
ται με το μυαλό μας, τις
σκέψεις μας, την καρδιά
μας; Υπάρχει αρμονία και
ησυχία στο μυαλό μας;
Έχουμε χώρο για κάτι
καινούργιο; Μήπως κου-
βαλάμε παλιούς φόβους,
100 παλιές αγωνίες, άλυ-
τες υποθέσεις σαν να
σέρνουμε γεμάτες βαλί-

Ειδήσεις
χου άνδρα. Στο νοσοκο-
μείο της Άρτας, τοποθετή-
θηκε στον τραυματία
Σωλήνας Θωρακικής
Παροχέτευσης (το λεγό-
μενο Μπιλάου) και στη
συνέχεια μεταφέρθηκε
στο Νοσοκομείο της
Πάτρας, ώστε να αφαιρε-
θούν τα θραύσματα,
καθώς στο Νοσοκομείο
της Άρτας δεν υπήρχε
αντίστοιχη δυνατότητα.
Τέλος, ο 70χρονος κυνη-
γός συνελήφθη και στη
συνέχεια σχηματίστηκε
σε βάρος του δικογραφία.

Πέτρα με τον οποίο κυνη-
γούσαν μαζί. Το θύμα, ο
Νίκος Κορέλης από την
Άνω Πέτρα, διακομίστηκε
άμεσα στο Νοσοκομείο
της Άρτας, όπου υποβλή-
θηκε σε σύντομη χει-
ρουργική επέμβαση.
Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, φαίνεται
πως δεν τραυματίστηκε
μόνο η ωμοπλάτη αλλά
και ο πνεύμονας του άτυ-

Σοβαρός τραυματισμός
προκλήθηκε κατά το
κυνήγι αγριογούρουνου
στο Φωτεινό την Τετάρτη
25 Σεπτεμβρίου, όταν
κυνηγός τραυμάτισε φίλο
του, πυροβολώντας τον
με το κυνηγετικό του
όπλο. Συγκεκριμένα, ένας
70χρονος κυνηγός από
τις Συκιές πυροβόλησε
κατά λάθος στον ώμο τον
φίλο του από την Άνω

Άνδρας τραυμάτισε τον φίλο του, πυροβολώντας
τον καταλάθος με το κυνηγετικό του όπλο, ενώ

κυνηγούσαν αγριογούρουνα στο Φωτεινό.

Παρολίγον τραγωδία

Γενναία ξεκαθαρίσματα
Γράφει η Σπυριέτα Κομιανού - Κασσελούρη

Περισσότερα από 15
χρόνια πέρασαν από τότε
που ολοκληρώθηκε το
Σεμινάριο Επικοινωνίας
που φιλοξένησε ο
Σύλλογος Γυναικών
Φωτεινού για πάνω από
3 χρόνια.
Από τις 23 Αυγούστου
άρχισε Σεμινάριο
Αυτογνωσίας - Αυτοβελ-
τίωσης και μέχρι τώρα έ-
χουν γίνει τρία πολύ εν-
διαφέροντα. Το θέμα του
εναρκτήριου ήταν
«Αγάπη και Συγχώρεση»,
του δευτέρου «Χαμηλή
Αυτοεκτίμηση και
Θυματοποίηση» και του
τρίτου «Χειριστικός
Άνθρωπος στο άμεσο
περιβάλλον μας». Το
Σεμινάριο φιλοξενεί ο
Σύλλογος Γυναικών και
γίνεται μία φορά το μήνα.
Συντονίστρια και ψυχή
του Σεμιναρίου είναι η
Σπυριέτα Κομιανού-
Κασσελούρη,
Φωτεινιώτισσα εξ αγχι-
στείας. Σύμβουλος αυτο-
βελτίωσης του Εθνικού
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών,

εξαιρετικά καταρτισμένη
στο αντικείμενό της.
Αυτό όμως που την κάνει
να ξεχωρίζει είναι η ικα-
νότητά της να μιλάει στην
ψυχή της κάθε μιάς από
εμάς, να καταλαβαίνουμε
δύσκολες έννοιες, να
ξεφοβόμαστε να ξεθά-
ψουμε παλιές επώδυνες
μνήμες, να φωτίσουμε
σκοτεινές γωνιές του εαυ-
τού μας και να τις αποδε-
χτούμε με συμπόνια.
Είναι τιμή για το Σύλλογο
και το Φωτεινό αυτή η
συνεργασία.
Αυτό είναι το πρώτο
μέρος του Σεμιναρίου. Το
δεύτερο γίνεται κάθε
Τρίτη που μαζευόμαστε
στο Σύλλογο και καταθέ-
τουμε τις δικές μας εμπει-
ρίες και βιώματα και …
ανακαλύπτουμε ότι δεν
είμαστε οι μοναδικοί στον
κόσμο «που περάσαμε
τόσα πολλά». Είναι
δύσκολο για την ηλικία
μας όχι να μάθουμε και-
νούρια πράγματα, όσο να
ξεμάθουμε παλιές νοο-
τροπίες. Εμείς προσπα-
θούμε.

Σύλλογος Γυναικών
Σεμινάριο Αυτογνωσίας -

Αυτοβελτίωσης στο Φωτεινό
Ο Σύλλογος Γυναικών Φωτεινού σας προσκαλεί

στα σεμινάρια που 
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Με έκπληξή μας πετύχα-
με τυχαία στο διαδίκτυο
ένα άρθρο, το οποίο ανα-
φερόταν σε έναν συγχω-
ριανό μας. Ασφαλώς δεν
χάσαμε ευκαιρία και επι-
κοινωνήσαμε μαζί του,
ώστε να μας πει λίγα
πράγματα. Ο συγχωρια-
νός μας Σπύρος
Κασσελούρης, μας μίλη-
σε για τον διαγωνισμό
San Pellegrino Young
Chef, στον οποίο συμμε-
τείχε εκπροσωπώντας
την Ελλάδα:
«Ήταν μία πολύ καλή
εμπειρία, πολύ υψηλό
επίπεδο από όλα τα παι-
διά. Ήμασταν δύο
Έλληνες ανάμεσα σε έξι
Ισπανούς, έναν

Πορτογάλο και έναν
Ισραηλινό. Όλοι τους
έρχονται από εστιατόρια
με αστέρια Michelin
όπως κι εμείς, οπότε
ήταν μία σκληρή μάχη.
Δυστυχώς για εμάς νίκη-
σε ο Ισπανός». 
Ο συγκεκριμένος διαγω-
νισμός αποτελεί έναν
από τους σημαντικότε-
ρους και πιο απαιτητι-
κούς στον τομέα του και
όταν ρωτήθηκε πώς το
αποφάσισε να μπει στη
διαδικασία να συμμετά-
σχει σε αυτόν, ο Σπύρος
δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Δεν ήταν εύκολο να
μπω στον διαγωνισμό
αυτόν. Προσπαθούσα
από το 2017. Αλλά όπως

φαίνεται τίποτα δεν είναι
ακατόρθωτο, προσπά-
θεια θέλει μόνο. Σίγουρα
για να φτάσω σε αυτό το
επίπεδο έχω κάνει πολ-
λές θυσίες και πολύ
αγώνα, αλλά μέσα από
αυτά έχω κερδίσει πολλά
πράγματα». 
Στη συνέχεια, τον ρωτή-
σαμε να μας πει δυο
λόγια για το πιάτο του: 
«Το μήνυμα του πιάτου
μου ήταν ‘’η δημιουργία
εκ του μηδενός’’. Γι’ αυτό
εστίασα στη Σαντορίνη,
που μετά το ηφαίστειο
ήταν μια ξερή γη. Και γι’
αυτό μοιάζει το πιάτο με
ηφαίστειο. Από την άλλη,
το παρομοιάζω και με τον
εαυτό μου γιατί στη

μαγειρική πορεία έχει
τύχει να αλλάζω πολλές
φορές εστιατόριο και να
ξεκινάω πάλι απ’ το
μηδέν. Και αυτό είναι που
με κάνει πιο δυνατό κάθε
φορά. Αν και πιστεύω ότι
έχω να κάνω πολλά
πράγματα ακόμα, αυτόν
ήταν μια αρχή για μένα».
Τέλος, θέλοντας να περά-
σει ένα σημαντικό μήνυ-
μα για τους νέους, έκλει-
σε την κουβέντα μας με
τα εξής λόγια: 
«Το θέμα είναι να επηρε-
άσουμε τα νέα παιδιά να
κυνηγούν τα όνειρά τους
μέσα σε αυτό το χάλι που
ζούμε όλοι μας. Αυτή
είναι η ουσία, ότι όλα
είναι δυνατά με σκληρή
δουλειά».
Με τη σειρά μας Σπύρο,
θέλουμε να σε ευχαριστή-
σουμε για αυτά που μοι-
ράστηκε μαζί μας.
Πιστεύουμε στο μήνυμά
σου και σου ευχόμαστε
τα όνειρά σου να πραγ-
ματοποιούνται με τη
σκληρή δουλειά που ήδη
κάνεις.

Σε αυτό το σημείο θα
ήθελα να μοιραστώ κι
εγώ κάτι. Ένιωσα πολύ
μεγάλη στενοχώρια που
έμαθα τυχαία γι’ αυτό το
γεγονός. Θέλω να γράψω
και να υπογραμμίσω και
πάλι στους Φωτεινιώτες

πόσο σημαντικό είναι να
δείχνετε ενδιαφέρον και
να σκέφτεστε τον σύλλο-
γο και την προσπάθεια
των ανθρώπων που δου-
λεύουν γι’ αυτόν, άρα για
το χωριό μας. Μην ξεχνά-
τε την ταπεινή εφημερίδα
μας, η οποία υπάρχει
μόνο και μόνο για εμάς,
τους Φωτεινιώτες. Για να
μπορούμε να είμαστε
κοντά, αν και ζούμε
μακριά ο ένας απ’ τον
άλλον και να μπορούν
βέβαια και όσοι μένουν
μόνιμα στο χωριό να ενη-
μερώνονται για τα καλά
και τα κακά, εντός κι
εκτός χωριού. Φυσικά,
για να πραγματοποιηθεί
αυτό το όραμά μας, είναι
απολύτως απαραίτητη η
βοήθεια όλων σας.
Οποιοσδήποτε
Φωτεινιώτης θέλει οποτε-
δήποτε να μοιραστεί κάτι,
να απευθύνεται σε μας.
Δυστυχώς, δεν είμαστε
ούτε επαγγελματίες δημο-
σιογράφοι, ούτε έχουμε
περισσότερο χρόνο να
διαθέσουμε για να κυνη-
γούμε τις ειδήσεις.
Ελπίζω αυτό μου το
μήνυμα να διαβαστεί και
να σας πείσει να ασχολη-
θείτε κατά το ελάχιστο
δυνατόν για αυτή μας την
προσπάθεια. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
Βασίλης Λάμης

Φωτεινιώτες

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο
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Σύλλογοι

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

1. Καπάρου Μαγδαληνή
(εγγονή του Κώστα Στά-
θη), Φιλολογία Ιωαννίνων.

2. Κασσελούρη Ιωάννα
(εγγονή του Τολάκη),
Νομική Θεσσαλονίκης.

3. Κασσελούρη Νίκη
(εγγονή της Κωνστάντως
του Κώτσιου Γιάννου),
Μαιευτική Κρήτης.

4. Κασσελούρης Δημή-
τριος (εγγονός του Γιώρ-
γου Χρήστου), Ιατρική
Αθηνών.

5. Κασσελούρης Χρήστος
(εγγονός της Χρυσούλας),
Πολυτεχνείο Κοζάνης.

6. Κοσσυβάκης 
Κωνσταντίνος (εγγονός
του Λάμπρου του
Σταύρου), Φιλολογία
Πατρών.

7. Κουτσού Ευαγγελία
(εγγονή του Βασίλη
Τριαντάφυλλου), Παιδα-
γωγική Πατρών.

8. Λαμπράκη Μαρλέν
(εγγονή της Λένης του
παπά-Μάρκου),
Οδοντιατρική
Θεσσαλονίκης.

9. Ορφανίδης Βασίλης-
Ηλίας (εγγονός του Ηλία
Καραθάνου), Διεθνές
Πανεπιστήμιο Ελλάδος,

Τμήμα Διοίκησης Εφο-
διαστικής Αλυσίδας
Κατερίνης.

10. Σιάκκα Μαρία (εγγο-
νή του Ηλία Τριαντάφυλ-
λου και Αντώνη Σιάκα),
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Οικονομικό Τμήμα.

11. Σιάκκας Ηλίας 
(εγγονός του Ηλία
Τριαντάφυλλου και
Αντώνη Σιάκα), Σχολή
Φυσιοθεραπείας 
Αθηνών το 2017.

12. Χατζηβασιλειάδη
Σοφία (εγγονή Βασίλη
της Κώσταινας),
Παιδαγωγική Ιωαννίνων.

ντρωθεί τουλάχιστον το
1/3 των ταμειακώς εντά-
ξει μελών (στις 30/9 τα
μέλη του συλλόγου είναι
50), ορίζεται επαναληπτι-
κή Γενική Συνέλευση
τρεις μέρες μετά, την
Κυριακή 29/12/2019,
κατά την οποία το σώμα
βρίσκεται σε απαρτία
ανεξαρτήτως αριθμού
συμμετεχόντων. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
συλλόγου, Βασίλης
Λάμης, δήλωσε σχετικά:
«Η επιθυμία μας ήταν να
γίνει γενική συνέλευση
τον Αύγουστο, όταν το
χωριό ήταν γεμάτο
κόσμο. Ωστόσο, λόγω
του πυκνού προγράμμα-
τος εκδηλώσεων και δρα-
στηριοτήτων αλλά και

εξαιτίας του γεγονότος ότι
είμαστε νέο συμβούλιο,
αποφασίσαμε να οργα-
νωθούμε καλύτερα για
την πρώτη Γενική
Συνέλευση και να την
αφήσουμε για τον Δεκέμ-
βριο. Πάντως, στην προ-
σεχή Γενική Συνέλευση,
το Δ.Σ. θα κάνει την εξής
πρόταση: Η επόμενη Γε-
νική Συνέλευση του 2020,
η οποία θα είναι και
αρχαιρεσιακή, θα εκλέξει
δηλαδή το νέο Δ.Σ. για το
2021-2022, να πραγμα-
τοποιηθεί τον Αύγουστο,
αντί τον Δεκέμβριο του
2020, ώστε να συμμετά-
σχει πολύς κόσμος και να
υπάρξει αναζωπύρωση
του ενδιαφέροντος για
τον σύλλογο».

Εκδήλωση επιβράβευσης 2019 από τον
Σύλλογο Γυναικών Φωτεινού

Η καθιερωμένη εκδήλωση του συλλόγου γυναικών έγινε και φέτος στις 
10 Αυγούστου, για να βραβεύσει τους Φωτεινιώτες που πέτυχαν στις 

πανελλήνιες εξετάσεις και πέρασαν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Ακολουθούν οι 12 νέοι που βραβεύθηκαν.

έκθεσης πεπραγμένων.
Προς ώρας, δεν έγινε
κάποια ενημέρωση για
θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης πέραν των υποχρεω-
τικών από το καταστατι-
κό. Τη δεύτερη μέρα των
Χριστουγέννων, Πέμπτη
26/12/2019, αποφάσισε
να ορίσει ως ημέρα διεξα-
γωγής της Γενικής
Συνέλευσης το Δ.Σ. του
συλλόγου των Απαντα-
χού Φωτεινιωτών. 
Η μέρα θεωρήθηκε ικανο-
ποιητική καθώς αποτελεί
αργία και έτσι υπάρχει η
ελπίδα να συγκεντρωθεί
μεγάλος αριθμός Φωτει-
νιωτών.
Σε περίπτωση, πάντως
που δεν επιτευχθεί απαρ-
τία, δηλαδή δεν συγκε-

τον περιβάλλοντα χώρο,
καθώς και με το Μουσείο.
4. Αιτούμαστε να καλέσε-
τε τον Σύλλογο Απαντα-
χού Φωτεινιωτών σε δια-
βούλευση προτού ο δή-
μος προχωρήσει σε οποι-
αδήποτε παρέμβαση σε
αυτούς τους χώρους.
5. Το Δ.Σ. του συλλόγου
θέλει να υπογραμμίσει
προς κάθε κατεύθυνση
ότι πρέπει να ληφθούν
υπόψιν οι ανάγκες του
χωριού και των ανθρώ-
πων του και ότι η οποια-
δήποτε παρέμβαση θα
πρέπει να έχει έναν συν-
ολικό χαρακτήρα και να
πραγματοποιηθεί μετά
από μελέτη για την καλύ-
τερη δυνατή συνολική
αξιοποίηση των χώρων
του σχολείου, του μουσεί-
ου, αλλά και του μεγάλου
χώρου πίσω από το 
νεκροταφείο του Φωτει-
νού, το αποκαλούμενο
«γήπεδο».

Παρόμοιο έγγραφο κατα-
τέθηκε και στον Πρόεδρο
του χωριού, Χρήστο Κασ-
σελούρη, ώστε να γνωρί-
ζουν όλοι οι συναρμόδιοι
φορείς και αρχές τις θέ-
σεις του συλλόγου σχετι-
κά με τα ζητήματα αυτά.

Τα δύο έγγραφα που επι-
δόθηκαν στη δήμαρχο
(Α.Π.10) και τον πρόεδρο
του χωριού (Α.Π.12) μπο-
ρείτε να τα βρείτε ολόκλη-
ρα στην ιστοσελίδα
www.foteiniotes.gr
στην καρτέλα «Το Δ.Σ.»
που βρίσκεται στην αρχι-
κή σελίδα και έπειτα
πατώντας «Εξερχόμενα».

Επίσημη λεπτομερή ενη-
μέρωση για τις φθορές
στο κτίριο του σχολείου
αλλά και του μουσείου
έκανε το Δ.Σ. του συλλό-
γου με έγγραφο που
κατέθεσε στον δήμο Νικ.
Σκουφά τη Δευτέρα 30/9.
Τα τελευταία 8 περίπου
χρόνια είναι ο σύλλογος,
κυρίως μέσα από το
τμήμα νέων και τις εκδη-
λώσεις του, που δίνει
πνοή στα κατά τα άλλα
παρατημένα κτίρια, ειδικά
στο σχολείο και τον περι-
βάλλοντα χώρο.
Με αυτό το επίσημο
έγγραφο που κατατέθηκε
στον δήμο, ο σύλλογος
κινείται αποφασιστικά για
να διεκδικήσει τις απόλυ-
τα αναγκαίες ενέργειες
που πρέπει να γίνουν
από την πλευρά των
αρχών. Πέρα από την
ενημέρωση για τα προ-
βλήματα, το Δ.Σ. κατέθε-
σε και σειρά αιτημάτων,
τα οποία αναφέρονται
στη συνέχεια:
1. Άμεση επισκευή των
φθορών στο κτίριο του
Πολιτιστικού Κέντρου
Φωτεινού και του
Λαογραφικού Μουσείου
Φωτεινού.
2. Αιτούμαστε να προβεί-
τε άμεσα σε ενέργειες για
την προστασία των λαο-
γραφικών εκθεμάτων που
σαπίζουν στο κτίριο του
μουσείου.
3. Αιτούμαστε μία επίση-
μη έγγραφη ενημέρωση
από εσάς την ίδια, σχετι-
κά με τα σχέδια που
έχετε για το χωριό μας
και συγκεκριμένα με το
Πολιτιστικό Κέντρο και

Ο σύλλογος κατέθεσε έγγραφο υπόψιν της δημάρχου
για να ενημερώσει για κάποια ζητήματα, αλλά και να

καταθέσει αιτήματα προς τη δημοτική αρχή.

Στον δήμο ο σύλλογος
Απανταχού με αιτήματα

Πρώτη Γενική Συνέλευση 
Την πρώτη ετήσια τακτική Γ.Σ. αποφάσισε το Δ.Σ. 

του συλλόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών.
Τον καθορισμό της πρώ-
της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης για το 2019
αποφάσισε το Δ.Σ. Τα
θέματα της συνέλευσης,
όπως ορίζονται από το
καταστατικό είναι σίγουρα

η έγκριση του απολογι-
σμού της παρελθούσης
διαχειριστικής περιόδου,
η έγκριση του προϋπολο-
γισμού της προκείμενης
διαχειριστικής περιόδου,
καθώς και η έγκριση της
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«I AM BACK»!
Φθινοπωρινές χαιρετού-
ρες σε όλες και όλους.
Όπως καταλάβατε επέ-
στρεψα με περισσότερες
συνεντεύξεις και εξομολο-
γήσεις. Βέβαια, είχα ανα-
φέρει ότι θα συνεχίσω
λίγο μετά τον Δεκαπε-
νταύγουστο αλλά... είπα
ένα μικρό ψεματάκι. Εί-
ναι η μόνη φορά που
είπα ψέματα σε Φωτει-
νιώτες και υπόσχομαι ότι
δε θα ξαναγίνει! Ήρθε
λοιπόν η στιγμή που όλοι
περιμέναμε. Η πρώτη
συνέντευξη με ένα άτομο
διαφορετικής, παλιότερης
γενιάς, είναι γεγονός! Βέ-
βαια η συγκεκριμένη γυ-
ναίκα στα μάτια μας, μοι-
άζει ακόμα για μικρή κο-
πέλα! Ίσως ευθύνεται ο
Τρικαλινός αέρας; Ή η
απίστευτη ζωντάνια που
έχει το σπιτικό της, την
οποία βίωσα κι εγώ; Θα
μας απαντήσει παρακάτω
η ίδια… Πάμε να τη γνω-
ρίσουμε λοιπόν!

Καλησπέρα! Τίνος
είστε εσείς;;;
Με λένε Ευτέρπη Πανέτα
- Αναγνωστοπούλου και
κατάγομαι από το Φω-
τεινό Άρτας. Κόρη του
Νικολάου Πανέτα του
Δημητρίου και της Τασίας
Τρίτσα. Έχω μια μεγαλύ-
τερη αδερφή, τη Ρένα
Πανέτα - Καλπακίδου, η
οποία ζει μόνιμα στη
Στουτγκάρδη της Γερ-
μανίας. Σπούδασα κι
εργάστηκα ως Βρεφο-
νηπιοκόμος στην Αθήνα
όπου και γνωρίστηκα με
τον σύζυγο μου, τον τρι-
καλινό Ηλία Αναγνωστό-
πουλο, ο οποίος, έχοντας
τελειώσει την Ιατρική,
έκανε την ειδικότητα του
στον Ευαγγελισμό. 
Εκεί, ερωτευτήκαμε και
χωρίς να γίνει ποτέ(!)
πρόταση γάμου… 
(αφού κατά τα λεγόμενα
του άντρα μου, ήταν
βέβαιος πως αποτε-
λούσα τη γυναίκα της
ζωής του)
Παντρευτήκαμε!

Πώς είναι να μεγαλώνε-
τε δύο αγόρια;
Είχα την τύχη και τη χαρά
να μεγαλώσω, ή να

συνεισφέρω σε πολύ
μεγάλο βαθμό στην ανα-
τροφή πολλών ακόμα
παιδιών, πριν τα δικά
μου, τα περισσότερα εκ
των οποίων με φωτεινιώ-
τικες ρίζες. Οπότε, μου
φάνηκε εν μέρει εύκολο!
Επιπλέον, στις παιδικές
μου παρέες στο Φωτεινό
υπήρχαν και αγόρια, με
τα οποία διατηρήσαμε τις
καλές μας σχέσεις μέχρι
και την ενηλικίωση μας. 
Έτσι, ο ψυχισμός του
αντίθετου φύλου ήταν πια
κάτι το πλήρως κατανοη-
τό για μένα και είχε καθο-
ριστική συμβολή, όταν
έγινα μητέρα. Ωστόσο,
είτε με αγόρια είτε με
κορίτσια, το να μεγαλώ-
νεις παιδιά αποτελεί από
μόνο του, έναν πολύ
μεγάλο άθλο! Σίγουρα, το
να έχεις άντρες στην
οικογένεια είναι μια
άνεση, καθώς ως η μονα-
δική γυναίκα, απολαμβά-
νω ιδιαίτερη προσοχή και
μεταχεί-ριση, ακόμα και
σε συνθήκες αθλητικών
αγώ-νων (γελάει)! Παρ’
όλα αυτά, κάποιες φορές
αισθάνομαι την απουσία
ενός ακόμη θηλυκού
στοιχείου, με το οποίο 
θα μπορούσαμε να
πούμε «τα δικά μας».
Όπως και να ‘χει όμως,
δε θα τους άλλαζα με
τίποτα!

Πώς βρεθήκατε στα
Τρίκαλα να ξεκινάτε
αυτό το όμορφο ταξίδι
της ζωής σας;
Το ταξίδι ξεκίνησε από το
Μαρούσι, όπου με τον
Ηλία γεννήσαμε το
πρώτο μας παιδί, τον
Στέφανο. Στη συνέχεια,
λόγω διορισμού του
άντρα μου στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο
των Ιωαννίνων, μετακομί-
σαμε εκεί, μένοντας για
εφτά χρόνια, αποκτώ-
ντας και το δεύτερο μας
παιδί, τον Έκτορα. Ήταν
πολύ βολικό γιατί ήμα-
σταν και κοντά στα πατρι-
κά μου μέρη, έχοντας τη
δυνατότητα να πηγαίνου-
με σχεδόν κάθε βδομάδα!
Έπειτα, ο άντρας μου
πήρε ανώτερη θέση και
μετακομίσαμε στην
Ελασσόνα Λάρισας, για

περίπου δύο χρόνια. 
Τέλος, καταλήξαμε στα
Τρίκαλα, με τον άντρα
μου ως διευθυντή του
Ακτινολογικού πια, να
επιστρέφει κι αυτός στα
πατρικά του εδάφη. Ήταν
μια όμορφη περιπέτεια,
κατά την οποία γνώρισα
πολύ αξιόλογο κόσμο και
δημιούργησα φιλίες που
διατηρώ ακόμη και σήμε-
ρα! Εξάλλου, θαρρώ 
πως δεν έχει τόση ιδιαίτε-
ρη σημασία το πού θα
καταλήξεις. Αρκεί να έχεις
πάντα μαζί σου τους
ανθρώπους που αγαπάς.

Μπορείτε να μας ανα-
φέρετε ένα μέρος 
που ήταν πολύ σημα-
ντικό για τα παιδικά
σας χρόνια στο
Φωτεινό;
Για μένα το πιο σημαντι-
κό μέρος στο Φωτεινό
είναι αναμφίβολα ο λόφος
του Σχολείου, το «Ύψω-
μα», όπως το λέγαμε
μικροί! Και δε μπορείτε
να φανταστείτε πόσο 
χαίρομαι που συνεχίζει
να έχει την ίδια σημασία
στις τωρινές γενιές!
Καταρχήν, εκεί πήγα
δημοτικό στις τρεις τελευ-
ταίες τάξεις. Θυμάμαι
ακόμα τα αλωνιστικά
μηχανήματα, που έρχο-
νταν κι άφηναν τις αχυρέ-
νιες μπάλες κι εμείς
σκαρφαλώναμε και κάνα-
με άλματα από ψηλά!
Εκεί είναι σχεδόν όλες οι
καλές μου παιδικές ανα-
μνήσεις… Παίζαμε, τσα-
κωνόμασταν, φλερτάρα-
με, ήταν το στέκι μας 
(και συνεχίζει από ό,τι
αντιλαμβάνομαι!). 
Η είδηση που κάνει λόγο
για πιθανή αλλαγή και
πλήρη αναδιαμόρφωση
ενός τέτοιου χώρου, που
αποτελεί έμβλημα για τις
αναμνήσεις όλων των
γενιών και τόπο όλων
των δραστηριοτήτων, 
μου προκαλεί μεγάλη
έκπληξη! Ελπίζω να μην
εγκριθεί ποτέ μια τέτοια
θλιβερή απόφαση, 
δε θα μπορούσα να σκε-
φτώ το χωριό μας χωρίς
εκείνο το μέρος... 
Αν τολμήσει κανείς και
μας το πειράξει, θα έχου-
με κακά ξεμπερδέματα!

Θα θέλατε να μας
δώσετε ένα μήνυμα για
τους Φωτεινιώτες;
Προσωπικά θεωρώ το
Φωτεινό ένα μαγικό
τόπο, μια δικιά μας
«Χώρα του Ποτέ». Με το
που πατάμε τα εδάφη
του, είναι σαν να βιώνου-
με ό,τι κι ο μυθικός
Αίαντας, που έπαιρνε
δύναμη από τη γη!
Πιστεύω πως όλοι,
αισθανόμαστε πάλι νέοι,
αγέραστοι, κι ο χρόνος
σταματά όλο αυτό το διά-
στημα που είμαστε εκεί
πέρα. Σαν Ευτέρπη, αδυ-
νατώ να μείνω πολύ
καιρό μακριά του, γιατί
νιώθω πως μου τελειώνει
ο αέρας στα πνευμόνια
μου! Γι’ αυτό και παρακα-
λώ θερμά, όλους τους
Φωτεινιώτες, να μην
ξεχνάνε το χωριό τους και
να έρχονται συχνότερα,

όταν έχουν την ευκαιρία.
Είμαι σίγουρη πως κέρ-
δος θα έχουν για τον ίδιο
τους τον εαυτό, θα ξανα-
νιώσουν και θα αισθαν-
θούν πάλι το παιδί μέσα
τους! Ο τόπος εκείνος
είναι ξεχωριστός, αλλά
στις καρδιές μας γίνεται
καταλυτικός, μονάχα όταν
γεμίζει από τους ανθρώ-
πους του…

Αυτή ήταν η Ευτέρπη, η
προσωπικά αγαπημένη
μου «θεία» όπως λέμε
στο Φωτεινό. Συνειδητο-
ποιώ πως θα ήθελα να
κάνω και άλλες ερωτή-
σεις οπότε θα επανέλθω
σίγουρα στο μέλλον. 
Την ευχαριστώ πολύ που
δέχτηκε να μου μιλήσει,
καθώς επίσης και τον γιο
της Στέφανο Αναγνωστό-
πουλο για την επιμέλεια
του κειμένου.

«Τίνος είστε εσείς;;;»

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο
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Τι ήρθες να κάνεις στο
Φωτεινό, να μας κλέ-
ψεις τους άνδρες;
(Γελάει) Όχι δεν είναι για
αυτό, προφανώς. Την
πρώτη φορά που επισκέ-
φθηκα το Φωτεινό ήταν
πριν από 5 χρόνια όταν
δέχτηκα μια πρόσκληση
από την παιδική μου φίλη
Θεοδώρα Συλαϊδή, ώστε
να περάσω τις καλοκαιρι-
νές διακοπές μου μαζί
της. Βέβαια για να πω
την αλήθεια στην αρχή
ήμουν πολύ επιφυλακτική
και φοβισμένη καθώς δεν
ήξερα κανέναν. Ωστόσο,
η αγάπη που δέχτηκα
από τους Φωτεινιώτες,
μικρούς και μεγάλους, με
έκανε να λαχταρώ αυτόν
τον τόπο και να τον επι-
σκέπτομαι κάθε καλοκαίρι
ανελλιπώς.

Ποια είναι τα σχέδια
σου ή οι στόχοι σου
για το μέλλον;
Έχω τόσα πολλά σχέδια
και στόχους στο μυαλό
μου που δεν ξέρω από
πού να ξεκινήσω. Αρχικά

Πάμε παρακάτω, στην
παρουσίαση της ξανθιάς
με γαλάζια ή πράσινα
μάτια. Ποτέ δεν κατάλα-
βα! Είναι μια κυρία που
δεν έχει ρίζες από το
Φωτεινό αλλά δηλώνει
Φωτεινιώτισσα και αυτό
μας αρκεί. Είναι ένας
άνθρωπος που αν είναι
δίπλα σου σε κάνει να
ανθίζεις (κλεμμένο αυτό
το ρητό από την ίδια)!
Για συστήσου καλή μου!

Τίνος είσαι σύ;;;
Καλησπέρα, είμαι η
Ειρήνη Θεοδωρίδη του
Κωνσταντίνου και της
Χρυσής. Είμαι είκοσι
ετών αν και δεν τα έχω
κλείσει ακόμα και έχω
έναν μικρότερο αδελφό
τον Τριαντάφυλλο.
Σπουδάζω Ιατρική στο
Πανεπιστήμιο της Πάτρας
βέβαια βρίσκομαι μόλις
στο πρώτο έτος αλλά
δηλώνω πολύ ευχαριστη-
μένη. 
Τέλος, μου αρέσει να τρα-
γουδάω συνέχεια και
παντού.

Γιατί επέλεξες να ακο-
λουθήσεις τον κλάδο
της γεωλογίας;
Όταν ήμουν μικρός, μου
άρεσε να ψάχνω και να
μαθαίνω πώς λειτουργεί
ο κόσμος και συγκριμένα
οι νόμοι της φύσης και
του διαστήματος από τον
πιο απλό τρόπο μέχρι
τον πιο σύνθετο. 
Για παράδειγμα, προ-
σπαθούσα να κατανοήσω
από το πώς πετάνε τα
αεροπλάνα και πώς ένα
τόσο βαρύ μέσο μεταφο-
ράς όπως το πλοίο δεν
βουλιάζει, μέχρι το τι είναι
τα αστέρια και πώς οι
πλανήτες εκτελούν ομαλή
κυκλική κίνηση. 
Τότε κατάλαβα ότι ήθελα
να γίνω επιστήμονας,
ώστε να μπορέσω και
εγώ ο ίδιος να εξερευνή-
σω το διάστημα αλλά και
να το κατανοήσω όπως
επίσης και να το εξηγήσω
στους ανθρώπους που
δεν ξέρουν ή δεν μπο-
ρούν να το καταλάβουν. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν
ήθελα να ακολουθήσω
τον κλάδο της γεωλογίας
γιατί ήταν η δεύτερη επι-
λογή μου στον άθλο των
Πανελληνίων. 
Η πρώτη μου επιλογή

(Η συνέντευξη έγινε στις
28 Σεπτεμβρίου 2019)
Σήμερα είμαι πολύ
χαρούμενος διότι θα
μιλήσω με έναν πολλά
υποσχόμενο νεαρό στον
τομέα της επιστήμης και
της τεχνολογίας. 

Πρόκειται για έναν πολύ
έξυπνο τύπο που πολύ
συχνά γίνεται χαλί να τον
πατήσεις. Ανταγωνιστικός
στη «Monopoly», καλός
στο μπάσκετ και πάνω
απ’ όλα ένα πολύ καλό
παιδί. Ας γνωρίσουμε 
λοιπόν τον δικό μας
«Γύπα»!

Τίνος είσαι εσύ;;;
Είμαι ο Χρήστος
Κασσελούρης -
Τσεκλένης της Όλγας
Κασσελούρη και του
Ιωάννη Τσεκλένη. 
Η γιαγιά μου είναι η
Χρυσούλα Κασσελούρη
και ο πάππους μου είναι
ο Παντελής Κασσελού-
ρης. Είμαι 19 χρονών,
σπουδάζω Γεωλογία στο
πανεπιστήμιο της Πάτρας
και ελπίζω να γίνω ένας
εξαιρετικός επιστήμονας
στον τομέα της γεωλογίας
ή της φυσικής μέσω της
γεωλογίας.

Αυτός ήταν ο Χρήστος
αγαπητοί μου, τον ευχα-
ριστώ πολύ για τον χρόνο
που αφιέρωσε για τη
συνέντευξη και του εύχο-

ήταν το τμήμα Φυσικής
αλλά δεν κατάφερα να
περάσω, όμως τελικά
χαίρομαι που πέρασα
στο Γεωλογικό, γιατί
έμαθα ότι μπορώ να
κάνω μεταπτυχιακό στην
Αστροφυσική και να γίνω
αυτό που θέλω μέσω της
γεωλογίας.

Θεωρείς ότι οι δύο
εβδομάδες διακοπών
στο χωριό το καλοκαίρι
είναι αρκετές για εσένα;
Δεν πηγαίνω πολύ συχνά
στο χωριό το Πάσχα και
τα Χριστούγεννα. 
Όσες φορές έχω πάει το
καλοκαίρι, η αλήθεια είναι
ότι οι 2 εβδομάδες δεν
είναι αρκετές για να
κάνεις όλες αυτές τις
δραστηριότητες και αυτό
σε στεναχωρεί. 
Όμως ακόμα και σε αυτό
το μικρό χρονικό διάστη-
μα περνάς υπέροχα και
φεύγεις χαρούμενος και
ξεκούραστος.

Μπορείς να μας πεις
ένα μέρος, από το
χωριό, ξεχωριστό για
σένα και γιατί;
Ένα ξεχωριστό μέρος για
μένα από το χωριό είναι
το σχολείο. 
Γιατί όταν μαζευόμαστε
όλοι μαζί το βράδυ συζη-
τάμε, γελάμε, παίζουμε
επιτραπέζια, λύνουμε γρί-
φους και βλέπουμε πολ-
λές ταινίες. 
Όμως, εκτός από όλα
αυτά κάτι άλλο που
κάνουμε με τον Στέφανο
τον Αναγνωστόπουλο και
μου αρέσει εξίσου το ίδιο,
είναι όταν δεν έχει πολλά
φώτα ή συννεφιά, βγά-
ζουμε έξω το τηλεσκόπιο
και προσπαθούμε να
βρούμε και να παρατηρή-
σουμε τους πλανήτες και
τα αστέρια του ηλιακού
μας συστήματος.

Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες;
Το Φωτεινό για μένα
αλλά και για όλους τους
Φωτεινιώτες θα πρέπει
να είναι ένας προορισμός
χαλάρωσης αλλά και
ένας προορισμός που θα
τους οδηγεί μακριά από
τα άγχη της πόλης. 

μαι μέσα από την καρδιά
μου να έχει πολλές επιτυ-
χίες στη ζωή του και καλή
αρχή στη φοιτητική του
ζωή.

«Τίνος είσαι συ;;;»

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο
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ο κύριος στόχος μου είναι
να γίνω μια πολύ καλή
γιατρός και να βοηθάω
κάθε άνθρωπο γύρω μου
που το έχει ανάγκη.
Επίσης θα ήθελα να πάω
στην Αφρική στους για-
τρούς χωρίς σύνορα και
να κάνω ότι περνάει από
το χέρι μου ώστε να προ-
σφέρω όσα περισσότερα
μπορώ. Έπειτα θα ήθελα
να ταξιδέψω σε όλα τα
νησιά της Ελλάδας και να
επεκτείνω τα ταξίδια μου
και σε όλες τις χώρες της
Ευρώπης χωρίς να
ξοδεύω πολλά χρήματα.
Θα ήθελα επίσης να έχω
αποκτήσει ένα παιδάκι
στα είκοσι πέντε χρόνια
της ζωής μου. Τέλος ένας
από τους στόχους μου
είναι την επόμενη μέρα
από την σημερινή να
είμαι καλύτερος άνθρω-
πος και η βελτίωση αυτή
να μην έχει ταβάνι.

Θα ήθελες να μου πεις
ένα μέρος που σε
συναρπάζει στο
Φωτεινό και γιατί;
Δύσκολη η ερώτησή σου.
Κοίτα δεν μπορώ εύκολα
να ξεχωρίσω ένα μέρος
του χωριού, διότι δεν
υπάρχει ένα πού να μην
έχω καλές και ευχάριστες
αναμνήσεις. Ωστόσο, αν
έπρεπε να διαλέξω νομί-
ζω πως η «Ηχώ» θα ήταν
η καλύτερη επιλογή. Είναι
ένα μέρος που σου προ-
σφέρει γαλήνη και εμένα
προσωπικά μου δίνει τη
δυνατότητα να σκέφτομαι
και αναθεωρώ πράγματα,
βλέποντας αυτήν την απί-
στευτη και μοναδική θέα.
Λατρεύω την καλοκαιρινή
στιγμή που το ρολόι δεί-
χνει 7:23 και ξέρω πως
θα κοιτάξω προς τα βου-
νά και θα βιώσω ένα α-
κόμα ξημέρωμα. Η στιγ-
μή αυτή με γεμίζει ελευ-
θερία και δύναμη για το
υπόλοιπο της ημέρας.

Ήρθε η ώρα να δώσεις
και εσύ το ξεχωριστό
μήνυμά σου στους 
Φωτεινιώτες.
Αρχικά θα ήθελα να
ευχαριστήσω θερμά
όλους τους Φωτεινιώτες
μέσα από την καρδιά μου
διότι με αγκάλιασαν και

Σε αυτήν τη συνέντευξη,
έχω την τιμή να μιλάω με
έναν νεαρό που το χιού-
μορ του ξεχειλίζει και δεν
μαζεύεται. Είναι ο πιο
αστείος άνθρωπος που
θα μπορούσατε να γνω-
ρίσετε αλλά και ο πιο
καλόκαρδος. Τυπικός στα
καλοκαιρινά του ραντε-
βού με τις εκδηλώσεις
του Συλλόγου και διαθέ-
σιμος όποτε τον χρεια-
στείς. Είναι ο Αντιπρόε-
δρος του Συλλόγου των
Απανταχού Φωτεινιωτών. 
Ας τον γνωρίσουμε!

Τίνος είσαι σύ;;;
Είμαι ο Λάμπρος
Πανέτας της Θοδωρού-
λας και του Βαγγέλη και
έχω τρία αδέρφια, τον
Νίκο, τη Γιώτα και τον
Βασίλη. Σπουδάζω στο
ΙΕΚ Δέλτα Αθηνών ζαχα-
ροπλαστική ενώ ήδη έχω

ολοκληρώσει τις σπουδές
μου στην μαγειρική. 
Αυτή την στιγμή δουλεύω
ως εποχιακός υπάλληλος
σε μια μεταφορική εται-
ρεία στην Άρτα. Βρίσκο-
μαι στην ηλικία που δεν
χωράει αμφισβήτηση
πως είναι η καλύτερη.

Ναι, δεν μας είπες
όμως ποια ηλικία είναι
αυτή! Και επίσης πι-
στεύεις πως ως μάγει-
ρας έχεις επαγγελματι-
κή αποκατάσταση;
Α ναι-ναι-ναι, 21 δηλώνω
πως είμαι. Πιστεύω πως
το να είσαι καλός μάγει-
ρας στην Ελλάδα είναι
προνόμιο και ιδιαίτερα αν
στηρίζεις και τις γνώσεις
σου στην ελληνική κουζί-
να καθώς όπως όλοι
γνωρίζουμε ο τουρισμός
είναι πολύ κερδοφόρος
στη χώρα μας. Πέρα από

την οικονομική αποκατά-
σταση που σου προσφέ-
ρεται σε κάθε σεζόν καλο-
καιριού ή χειμώνα, αξίζει
να αναφέρω πως με το
επάγγελμα αυτό ταξιδεύω
σε μέρη που δεν έχω
βρεθεί ξανά και μαγεύο-
μαι από τα ελληνικά
νησιά, από  τις παραλίες
και κυρίως από τις ελλη-
νικές γεύσεις. Βέβαια, εί-
ναι μια δύσκολη εργασία
που απαιτεί για πολλές
ώρες να είσαι συγκε-
ντρωμένος και να ακο-
λουθείς τις οδηγίες του
επικεφαλής σεφ, αλλά οι
λίγες ώρες που σου μέ-
νουν για ξεκούραση και
νυχτερινή ζωή μπορώ να
πω ότι μένουν αξέχαστες.

Εάν μάθαινες πως
κάποιος φίλος σου
δήλωσε συμμετοχή για
σένα σε ένα τηλεοπτικό
ριάλιτι μαγειρικής, θα
πήγαινες; Και πώς θα
αντιδρούσες;
Κοίταξε, επειδή στη χώρα
μας τα τελευταία 3 χρόνια
παρακολουθώ ένα συγκε-
κριμένο ριάλιτι μαγειρι-
κής, περισσότερο για να
μάθω εγώ μέσα από αυ-
τούς τους σπουδαίους
μάγειρες που περνάνε
μέσα από το παιχνίδι, έ-
χω καταλήξει πως αν εί-
σαι καλός μάγειρας δεν
χρειάζεται να μπεις σε
αυτό. Σκοπός των αν-
θρώπων που δηλώνουν
συμμετοχή είναι να δεί-
ξουν τι ξέρουν και να κερ-
δίσουν φήμη και αναγνώ-
ριση. Εγώ θεωρώ πως
ακόμα είμαι στο στάδιο
της εκμάθησης και με εν-
διαφέρει περισσότερο να
γνωρίσω καινούριες γεύ-
σεις και υφές της ελληνι-
κής κουζίνας παρά να
δηλώσω συμμετοχή σε
ένα πολύ ανταγωνιστικό
παιχνίδι που θα είναι όλοι
σε δύο επίπεδα παραπά-
νω από εμένα. Αναγνω-
ρίζω ότι είμαι αρχάριος,
δεν πετάω στα σύννεφα.
Αν με ρωτήσεις σε λίγα
χρόνια ίσως να σου απα-
ντήσω διαφορετικά αλλά
μέχρι τότε βλέπουμε.

Ως αντιπρόεδρος του
Συλλόγου βλέπεις φως
στο τούνελ;

Κοίτα, έχω σταματήσει να
βλέπω τηλεόραση εδώ
και λίγα χρόνια (γελάει)
αλλά θα σου απαντήσω.
Πιστεύω πως ο Σύλλογος
τη στιγμή που μιλάμε δεν
έχει μέλλον διότι υπάρ-
χουν πολλά προβλήματα
που μένουν άλυτα καθώς
δεν υπάρχει εθελοντής
Φωτεινιώτης με ζωντάνια
και χαρά να χαρίσει τις
υπηρεσίες του στον σύλ-
λογο. Δεν υπάρχει ενδια-
φέρον με αποτέλεσμα να
οδεύουμε προς την α-
δρανοποίηση και με συ-
νέπεια να μην υπάρχουν
εκδηλώσεις που θα ζω-
ντανεύουν τα καλοκαίρια
των Φωτεινιωτών. Η μό-
νη λύση είναι να πείσου-
με τους συγχωριανούς
μας ότι αξίζει να ασχολη-
θούν, αλλά το θέμα είναι
να θέλουν να πεισθούν.

Ένα μήνυμα για τους
Φωτεινιώτες!
Απλά θα ήθελα να πω
πως θα περάσουμε πολύ
ωραία φέτος το καλοκαίρι
και να υπενθυμίσω πως
το Φωτεινό είναι εδώ όχι
μόνο το καλοκαίρι αλλά
και τον χειμώνα.

Αυτός ήταν ο Λάμπρος
που όλοι ξέρουμε και
εκτιμούμε. Τον ευχαριστώ
πολύ που μου μίλησε. Η
συνέντευξη έγινε την 1η
Αυγούστου 2019.

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.

με δέχτηκαν σαν μέλος
της οικογένειας τους. 
Ούτε στιγμή δεν ένιωσα
ότι δεν ανήκω εκεί.
Επίσης θα ήθελα να τους
προτρέψω να είναι μονια-
σμένοι και αγαπημένοι
όπως ακριβώς τους γνώ-
ρισα. Είναι πολύ σημαντι-
κό να μην ξεχάσουν τον
τόπο τους, διότι οι ρίζες
τους έχουν συμβάλει
στην απόκτηση της ταυ-
τότητας τους και του
χαρακτήρα τους. Είναι

πολύ σημαντικό κατά την
γνώμη μου να μεταλα-
μπαδευτεί αυτή η μαγεία
και στις επόμενες γενιές.
Για την ιστορία, την ημέ-
ρα της συνέντευξης βγή-
καμε για καφέ τον οποίο
και κέρασε μετά από με-
γάλη μάχη! Τίμια! 
Αυτή ήταν λοιπόν η Ει-
ρήνη, περήφανος λέγο-
ντας, η καλύτερη μου
φίλη. Την ευχαριστώ πο-
λύ που δέχτηκε να μου
ανοιχτεί.

«Τίνος είσαι συ;;;»
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