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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
Βασίλης Λάμης

Λάμπρος 
Κασσελούρης

Επιτροπή Αιμοδόσίας

Συντάκτες

Στους ανθρώπους που δεν έχουν την επιλογή να μείνουν σπίτι τους, στους γιατρούς, τους
νοσηλευτές, τους αστυνομικούς, τους στρατιωτικούς, τους δημοσιογράφους, τους δημόσιους
και ιδιωτικούς υπαλλήλους και ειδικότερα στους ανθρώπους που στελεχώνουν το δήμο μας να
ευχηθώ καλή δύναμη! Καλή δύναμη επίσης και σε όσους χρειάστηκε να κλείσουν τις επιχειρή-
σεις και τα μαγαζιά τους. Οι απολυμάνσεις σε δημοτικά κτίρια, περιφερειακά ιατρεία, πλατείες,
γήπεδα, σχολικές μονάδες συνεχίζονται. Θωρακίζουμε τους πολίτες και τους υπαλλήλους του
δήμου μας. Υπενθυμίζω ότι οι συναλλαγές με οποιαδήποτε δομή του Δήμου Νικολάου Σκουφά
θα γίνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. Έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις θα εξυπηρε-
τούνται κατόπιν ραντεβού. Σεβόμαστε τον συνάνθρωπο και τον εαυτό μας. ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

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

1η Αιμοδοσία
2020 

Η Δήμαρχος,
Κα Ροζίνα

Βαβέτση μας
απαντά...

Το μήνυμα της Δημάρχου
για τον κοροναϊο

Για άλλη μια φορά οι
Φωτεινιώτες δείχοντας
την ανθρωπιά τους,
έκαναν αυτό που 
θεωρούν καθήκον τους
πλέον και στις 15
Μαρτίου ...  
(συνέχεια στη σελ. 2)

Πολιτιστικός Σύλλογος των 
Απανταχού Φωτεινιωτών

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

Αξιότιμη Δήμαρχε,

ευχόμαστε καλή χρονιά
με υγεία, ευτυχία και
πολύ κουράγιο στον
αγώνα που δίνετε...
(συνέχεια στη σελ. 3)
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Εκδηλώσεις - Δράσεις

(συνέχεια από το εξώφυλλο) ώρα 11 έδωσαν το
παρόν στην διαδικασία της αιμοδοσίας. Έξι
Φωτεινιώτες άπλωσαν το χέρι τους και χάρισαν
αίμα ξοδεύοντας πέντε λεπτά από τον χρόνο τους.
Μπορεί ο αριθμός έξι να ακούγεται μικρός αλλά
ελπίζω να διπλασιαστεί στο μέλλον.

Οι Φωτεινιώτες αλφαβητικά:
Πανέτας Νικόλαος του Βασιλείου,
Πανέτας Νικόλαος του Ευαγγέλου,
Τριαντάφυλλος Στυλιανός του Κων/νου,
Φελέκης Θεόδωρος του Χρήστου,
Φελέκη Σοφία του Θεοδώρου,
Φελέκης Χρήστος του Θεοδώρου.

Συνολικά η Τράπεζα αίματος του Πολιτιστικού
Συλλόγου μας απαριθμεί περίπου 40 φιάλες,
όλες διαθέσιμες για τους συγχωριανούς μας.
Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω την ανάγκη που
υπάρχει στο να δίνουμε αίμα καθώς δεν δίνουμε
μόνο για τους άλλους αλλά και για τον ίδιο μας τον
ευατό.
Ευχαριστούμε την Επιτροπή Αιμόδοσίας που οργά-
νωσε εκπληκτικά μια ακόμα αιμοδοσία.
Ανανεώνουμε το πολύ σημαντικό αυτό ραντεβού
μας για τον Αύγουστο.

1η Αιμοδοσία 2020

Αυτή την υπόσχεση
έδωσε ο πρόεδρος της
Επιτροπής Μουσείου
Χρήστος Κασσελούρης,
στα μέλη της Επιτροπής,
στον εαυτό του, στους
Φωτεινιώτες και σ’ όλους
όσους νοιάζονται για τα
πολιτιστικά της περιφέ-
ρειας και όχι μόνο.
Μέχρι τώρα η υπόσχεσή
του δεν ήταν κενή. Το
μουσείο μπήκε σε τροχιά
λειτουργίας  ξεφεύγοντας
από αυτή της εγκατάλει-
ψης. Δυο μεγάλες κινή-
σεις εκ μέρους του ήταν η
αποκατάσταση του νερού
και του ρεύματος. Το
νερό ήταν μεγάλη πληγή
στο νέο κτήριο. Δεν εύρι-
σκαν όλοι οι ειδικοί από
πού βγαίνει και μπαίνει
στον πίνακα του ρεύμα-
τος. Όπως δείχνει μέχρι
τώρα η κατάσταση βρέ-
θηκε η πηγή του κακού.
Ήρθε υδραυλικός  από το

Κομπότι και αποκατέστη-
σε τη βλάβη. Και ήρθε και
ο Φάνης ο
Τριαντάφυλλος και έφτια-
ξε και το ρεύμα. Και
συνεδρίασε η Επιτροπή
μέσα στο Μουσείο.
Κατόπιν επισκευάστηκε η
κάτω αριστερή πόρτα και
βάφτηκε ο τοίχος που
είχε φθαρεί από το νερό. 
Η Επιτροπή  και ο πρόε-
δρός της ευχαριστούν
συνολικά τον Δήμο
Νικολάου Σκουφά και
ειδικότερα την  δήμαρχο
κ. Ροζίνα Βαβέτση και
τον Αντιδήμαρχο
Κομποτίου κ. Κολιούλη
για την μέχρι τώρα πολύ
καλή συνεργασία τους.
Και ο σχεδιασμός της
Επιτροπής για τη συνέ-
χεια υπάρχει και θα
πραγματοποιηθεί: ανα-
βάθμιση της έκθεσης,
επισκευή στις άλλες πόρ-
τες και εκδηλώσεις για το

Θα λειτουργήσει...

Μουσείο, όπως
Φωτεινιώτικα και άλλες.
Για το ‘20 αυτή η εκδήλω-
ση μάλλον αναβάλλεται
λόγω  γενικότερης  κρί-
σης στην υγεία.
Παρ’ όλα αυτά δεν συμ-
μερίζονται όλα τα μέλη
της Επιτροπής την αισιο-
δοξία του προέδρου. Το
έργο είναι τόσο μεγάλο
που ο νους σαν το πλη-
σιάζει θαμπώνει και απο-
γοητεύεται. Όχι πως το
Φωτεινό δεν έχει δυνά-
μεις αλλά χρειάζεται και
οι συγκυρίες  να ευνοή-
σουν.
Όλοι μαζί θα βοηθήσουμε
να λειτουργήσει το
Μουσείο.
Για την Επιτροπή  ο
Γραμματέας Αλέξανδρος
Φελέκης

Γαϊτανάκι

Με την πρώτη ευκαιρία
αρκετοί Φωτεινιώτες
συγκεντρώθηκαν και ανα-
βίωσαν το ξεχασμένο
έθιμο την τελευταία
Κυριακή της Αποκριάς.

Με μπροστάρηδες τον
Πρόεδρο Χρήστο
Κασσελούρη και τον
δάσκαλο χορού Σπύρο
Κοκκωλη και αρκετά
Φωτεινιωτόπουλα από το
χορευτικό γύρισαν όλο το
χωριό δείχνοντας μας
πως οι ρίζες μας και τα
έθιμα μας δύσκολα ξεχνι-
ούνται.
Και του χρόνου να είμα-
στε όλοι καλά με υγεία!
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Συνέντευξη Δημάρχου
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Καταρχάς, θέλουμε να
σας ευχαριστήσουμε
θερμά που ανταποκρι-
θήκατε άμεσα και
δεχτήκατε να απαντή-
σετε στις ερωτήσεις
μας.

Πριν προχωρήσουμε
επί του θέματος θα
ήθελα να μας πείτε δυο
λόγια για εσάς και την
πορεία σας στα κοινά.

Γεννήθηκα το 1974 στην
Άρτα, αποφοίτησα το
1996 από το ΤΕΕΦΑ
Αθηνών και επίσης το
1998 από το ΚΕΚ
Οργάνωση και Διοίκηση
Αθλητισμού.Το 2002 απέ-
κτησα τον τίτλο του διδά-
κτορα στις:
«Αποκαταστάσεις τραυ-
ματισμών των κάτω
άκρων στην αντισφαίριση
και δυνατότητες για προ-
φύλαξη». 
Είμαι απόφοιτος σχολής
διατητών πετοσφαίρισης
και σχολής προπονητών
χειροσφαίρισης.
Εργάστηκα για χρόνια
στην Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
παρακολούθησα και στη
συνέχεια δίδαξα σε
πολλά συνέδρια, ημερί-
δες και σεμινάρια και
τέλος είμαι συνιδιοκτήτρια
της εταιρίας «Φροντίδα
ΙΚΕ». Όσον αφορά τα
κοινά από το 2010 έως
το 2019 διετέλεσα ως
Δημοτική Σύμβουλος και
Αντιδήμαρχος στο Δήμο
Νικολάου Σκουφά. 
Το βιογραφικό μου περιέ-
χει επίσης Προέδρος
στην Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου
Νικολάου Σκουφά,
Διευθύνων Σύμβουλος
στην ΕΤΑΝΑΜ,
Αντιπρόσωπος της ΚΕΔΕ
στην Επιτροπή Δήμων
και Περιφερειών
Ευρώπης και τέλος
Πρόεδρος Συνδέσμου
Ύδρευσης Πεδινών και
Ημιορεινών Δήμων Ν.
Άρτας.

Ξεκινώντας, θα ήθελα
να θίξω ένα ενδιαφέρον
ζήτημα, αυτό της

σήμανσης. 
Για παράδειγμα, σύμ-
φωνα με την πινακίδα
στην είσοδο του χωρι-
ού (από Κομπότι),
ανήκουμε στον Δήμο
Κομποτίου.
Η δε πινακίδα στην
έξοδο του χωριού
είναι κατεστραμμένη. 
Επίσης, το καλοκαίρι,
κατά το διήμερο πανη-
γύρι στις Σελλάδες 
(14-15/8), ο δρόμος
κλείνει και είναι αδύ-
νατον για κάποιον
που δεν γνωρίζει την
παράκαμψη να μετα-
βεί στο χωριό. 
Γενικά, η σήμανση
προς το Φωτεινό είναι
απαρχαιωμένη και
ελλιπής. Είναι μέσα
στις προτεραιότητές
σας η αναμόρφωση
και επικαιροποίηση
της σήμανσης;

Η σήμανση εντός οικι-
σμών είναι υποχρέωση
του Δήμου.
Ήδη έχουμε ξεκινήσει
καταγραφή με σκοπό να
απομακρύνουμε και να
ανανεώσουμε πινακίδες
όπου υπάρχει θέμα.
Στους επαρχιακούς
όμως δρόμους, η
σήμανση ανήκει στις
αρμοδιότητες της περι-
φέρειας.

Η επόμενη ερώτηση
έχει να κάνει με το
Πολιτιστικό Κέντρο
Φωτεινού, στο ύψωμα
των Αγίων
Αποστόλων, το παλιό
σχολείο. 
Θα ήθελα να μας πείτε
εάν έχετε προβεί σε
ενέργειες ή αν υπάρ-
χει κάποιος σχεδια-
σμός για την αξιοποί-
ηση τόσο του κτιρίου
όσο και του περιβάλ-
λοντος εξωτερικού
χώρου.
Ειδικότερα, για το κτί-
ριο, ο Σύλλογος των
Απανταχού
Φωτεινιωτών έχει
αιτηθεί την παραχώ-
ρηση του κτιρίου για
να λειτουργεί ως γρα-
φείο του συλλόγου,

αλλά και για να στε-
γάζει τις εκδηλώσεις
που πραγματοποιεί.
Επίσης, κατόπιν πρό-
σφατης απόφασης
του δημοτικού συμ-
βουλίου (297/2019),
με την ομόφωνη συμ-
φωνία του σώματος,
ισχύει ότι: «Οι απο-
φάσεις για τις παρα-
χωρήσεις που γίνο-
νται σε Πολιτιστικούς,
Αθλητικούς
Συλλόγους […] του
Δήμου μας, θα γίνο-
νται στο εξής με από-
φαση Δημάρχου». Θα
ήθελα να μας πείτε
ποια είναι η θέση σας
για το συγκεκριμένο
αίτημα;

Υποθέτω θα εννοείτε 
το σχολείο. Σαφώς και
θέλει ανανέωση και
ήδη υπήρξαν παρεμβά-
σεις (ηλεκτροφωτισμός
κ.λ.π.).
Το κτίριο όμως ήταν
παραχωρημένο και
υποχρέωση του εκά-
στοτε συλλόγου που το
χρησιμοποιεί είναι να
το διατηρεί και να το
συντηρεί.
Δοθείσης της ευκαιρίας
να τονίσω ότι οι παρα-
χωρήσεις γίνονται
κατόπιν αιτήσεων, για
ένα χρόνο και σε περί-
πτωση που δεν γίνεται
ορθή χρήση τότε θα
σταματάει η συνεργα-
σία.
Ξέρετε πρέπει να
μάθουμε όλοι να σεβό-
μαστε τη δημόσια περι-
ουσία, κυρίως οι
άνθρωποι που εκπρο-
σωπούν τον πολιτισμό.
Όσον αφορά τον εξωτε-
ρικό χώρο, θα γίνουν
παρεμβάσεις, έχει προ-
βλεφθεί και δημοπρα-
τείται οσονούπω η
μελέτη.
Οι αποφάσεις για τις
παραχωρήσεις γίνονται
με απόφαση Δημάρχου
για να διευκολυνθούν οι
διαδικασίες και να εξυ-
πηρετούνται γρηγορό-
τερα οι σύλλογοι.
(Ισχύει για συλλόγους
εν ενεργεία).

Η Δήμαρχος, Κα Ροζίνα Βαβέτση
μας απαντά...

Μιας και μιλάμε για
τον Σύλλογο, θα
ήθελα να μας πείτε
εάν υπάρχει πρόβλε-
ψη για επιχορηγήσεις
προς τους πολιτιστι-
κούς φορείς του
δήμου και αν ναι,
πότε περίπου να
περιμένουμε τις σχε-
τικές ανακοινώσεις με
τους όρους και τις
προϋποθέσεις;

Για να επιχορηγήσεις
έναν σύλλογο πρέπει
να υπάρχει υπόλοιπο
στα τακτικά έσοδα του
Δήμου 1,5%. Δυστυχώς
η χρηματοδότηση του
κράτους είναι ανεπαρ-
κής και δεν υπάρχει
υπόλοιπο, επομένως
δεν δύνασαι να επιχο-
ρηγήσεις. Δεν είναι
νόμιμη δαπάνη.
Παρόλα αυτά πάντα
συνεπικουρούμε και
βοηθάμε την οποιαδή-
ποτε σοβαρή προσπά-
θεια κάθε συλλόγου.

Ένα φλέγον ζήτημα,
με ιδιαίτερη σημασία
για τον Σύλλογο
Απανταχού
Φωτεινιωτών, αλλά
και όλους τους
Φωτεινιώτες είναι το
Λαογραφικό Μουσείο
Φωτεινού. Θα ήθελα
να μας πείτε, ποιες
είναι οι έως τώρα
ενέργειες του δήμου
και τι προτίθεστε να
κάνετε στο εξής για
την ολοκλήρωση και
τη λειτουργία του εν
λόγω έργου;

Θα ήταν ευχής έργο να
μπορέσουμε να λει-
τουργήσουμε το λαο-
γραφικό μουσείο,
δυστυχώς όμως δεν
είναι εύκολο και δεν θα
ήθελα να δεσμευτώ για
κάτι αν δεν έχω λύση.

Ευχαριστούμε πολύ την
Κα Βαβέτση που απά-
ντησε στις ερωτήσεις
μας.
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στον ύψιστο βαθμό. Δε
θα αργήσει πιστεύω ο
βιογράφος της να τοπο-
θετήσει, όπου αρμόζει,
την άγια  μορφή της
Παπακώτσαινας.
3.Ενδιαφέρουσα και χρή-
σιμη η άποψη που εξέ-
φρασε Φωτεινιώτης,
ενεργός το πάλαι στα
πολιτιστικά του Φωτεινού
και όχι μόνο: «εγώ βού-
λιαξα το πολιτιστικό
Φωτεινό». Mε το μπαρ-
ντόν αλλά ας το κρίνει
αυτό η συνέλευση των
μελών, που έχει αρμοδιό-
τητα επί παντός θέματος
πολιτιστικού. Τώρα στην
κρίση όμως  το Φωτεινό
περιμένει τέτοια στελέχη
να το βγάλουν από κει,
με την εθελοντική και αφι-
λόκερδη δράση τους,
ξεκινώντας από το λιγότε-
ρο, μια απλή συνδρομή.
4.Νέα λαχειοφόρο, ευρέ-
ως φάσματος - σε όλη
την Ήπειρο -  δεν απο-
κλείεται να δούμε στο
εγγύς μέλλον από τον
σύλλογο για το Μουσείο.
5.Συγχαρητήρια στον
λογιστή του συλλόγου,
τον Φωτεινιώτη
Αλέξανδρο Ε.
Κασσελούρη που αφιλο-
κερδώς έχει τα φορολογι-
κά του σωματείου. Στα
δύσκολα όλοι έτσι να
κάνουμε.
6.Τετραετίες και τετραε-
τίες ο Χάρης στο τιμόνι
του Φωτεινού. Τόσων
χρόνων ιστορία πρέπει
να καταγραφεί και συνο-
πτικά. Υποσχέθηκε σε
δεδομένη στιγμή να εκθέ-
σει το έργο του στην ιστο-
ρία και σ’ όσους τον εμπι-
στεύθηκαν τόσα χρόνια.

1.«Το γιορτάσιο» ή «Τα
χρόνια πολλά» ήταν ένα
έθιμο τοπικό στην εποχή
του λυχναριού. Σήμερα
με  το διαδίκτυο και τα
άλλα μέσα επικοινωνίας
φαίνεται δεν χρειάζεται
καθόλου. Είναι όμως έτσι;
Ρώτησα και παλιότερους
που οργάνωναν αυτή την
εκδήλωση στο Φωτεινό
και διαπίστωσα ότι ο χρό-
νος αραχνιάζει τις μνή-
μες. Τα παραπάνω ονό-
ματα του εθίμου – γιορτά-
σιο και χρόνια πολλά –
ήταν οι δυο πλευρές του
λειτουργικότατου τότε εθί-
μου.
«Γιορτάσιο» ήταν οι προ-
ετοιμασίες από μέρες
πριν  του νοικοκυριού για
να δεχτεί τους επισκέ-
πτες- ευχόμενους, την
ορισμένη μέρα της ονο-
μαστικής εορτής, κυρίως
του πατέρα του σπιτιού ή
των αγοριών εορταζό-
ντων την ονομαστική
τους γιορτή. Έπρεπε να
ετοιμαστούν τα κεράσμα-
τα και το σπίτι. Τα κερά-
σματα ήταν γλυκό και
ποτό για τους μεγάλους,
λουκούμια ή καραμέλες
για τα παιδιά. Από τα 12
ο νέος μπορούσε να
κεραστεί σαν τους μεγά-
λους, με γλυκό και ποτό
και να καθίσει στο σαλόνι
και να ευχηθεί με τη
σειρά του. Κάτω από
αυτή την ηλικία έπαιρνε
το κέρασμα στην πόρτα
χωρίς ποτό, έλεγε χρόνια
πολλά και έφευγε. Το
γλυκό των μεγάλων ήταν
ένα λουκούμι ευμέγεθες

που ήταν στην τιμή προ-
σιτό στο οικογενειακό
βαλάντιο. Μερικοί που
είχαν τη δυνατότητα
παρασκεύαζαν στο σπίτι
γλυκό του ταψιού – ραβα-
νί – ή του κουταλιού –
συνήθως καρύδι. Οι
μεγάλοι έπρεπε να κερα-
στούν και ποτό για νά’ναι
στέρεες οι ευχές. Το ούζο
ήταν το συνηθισμένο
ποτό για τους άνδρες και
ένα ηδύποτο, σπιτικό ή
και αγοραστό για τις
κυρίες.  
Η ποσότητα των κερα-
σμάτων έπρεπε να προ-
βλεφτεί ακριβώς για να
είναι όσα θα χρειάζονταν
και να μην περίσσευαν
που δεν το άντεχε η οικο-
γενειακή οικονομία. Μετά
την κούραση της μέρας οι
μεγάλοι γύρω από τη
φωτιά κατάρτιζαν τον
κατάλογο των μεγάλων
και των μικρών. Όλοι οι
χωριανοί δυνάμει θα
έρχονταν για χρόνια
πολλά. Δεν περίμεναν
τους πενθούντες μέχρι 6
μήνες, τους άρρωστους,
όσους ήταν θυμωμένοι
για κάποιο λόγο και
όσους δεν είχαν οι ίδιοι
επισκεφτεί σε αντίστοιχη
ονομαστική γιορτή.
«Τα χρόνια πολλά» - οι
επισκέψεις-  ξεκινούσαν
αμέσως μετά τον εκκλη-
σιασμό και τελείωναν
αργά το βράδυ. Τα προ-
γραμμάτιζαν από το
προηγούμενο βράδυ από
τους μεγάλους του σπιτι-
ού. Δεν έπρεπε να πάει
κανένας όπου έλεγαν οι

διαταγές. Όλη μέρα η
κίνηση στους δρόμους, οι
ευχές, τα γέλια και τα πει-
ράγματα έδιναν και
έπαιρναν. Για τη μέρα
αυτή άνοιγε και το καλό
δωμάτιο του σπιτιού, το
δεύτερο που ήταν για
ώρα ανάγκης.
Στρώνονταν με τα καλύ-
τερα της οικογένειας.
Καρέκλες δεν υπήρχαν
πολλές και κάθονταν στα
κρεβάτια ή και καταγής.
Πρώτο κέρασμα το
γλυκό. Έπειτα το ποτό
που αν ήταν πολλοί οι
επισκέπτες το γυάλινο
ποτηράκι ξεπλένονταν σε
μια κατσαρόλα με νερό
για να δοθεί στον επόμε-
νο. Με το ποτό λέγονταν
και οι ευχές. Το τελετουρ-
γικό τους εντυπωσιάζει.
Ο καθένας ήταν απαραί-
τητο να σηκωθεί επάνω,
να κρατάει το ποτήρι στο
χέρι και να ευχηθεί όπως
το ήθελε το έθιμο: «Υγεία,
χρόνια πολλά, να χαίρε-
σαι – έλεγε το όνομα- τη
γιορτή σου, χιλιόχρονος,
να χαίρεσαι την οικογέ-
νεια – και έλεγε ονομα-
στικά όλα τα μέλη της
οικογένειας, αρχίζοντας
από τα αγόρια, να χαίρε-
σαι τα ζωντανά και ότι
άλλο ήταν πολύτιμο για
τον εορταζόμενο» Αφού
κάθονταν έναν ορισμένο
χρόνο γιατί θα έρχονταν
κι άλλοι ή θα πήγαιναν
αυτοί σε άλλους εορτάζο-
ντες, ευχαριστούσαν και
αποχαιρετούσαν όλους
τους οικείους έναν έναν
ξεχωριστά με κύρια ευχή
«και του χρόνου να είστε
καλά».Το έθιμο αυτό
ξεχώριζε για το  αυστηρό

πρωτόκολλό του, στο
πότε θα γίνει, πως θα
εμφανιστεί η οικογένεια,
ποια θέματα θα θιγούν
στη συνάντηση. Ήταν το
κοντινότερο αντάμωμα
των χωριανών που ξεδιά-
λυνε θέματα επικοινω-
νίας, ακόμα μέρος ζευγα-
ρώματος μπορούσε να
αποτελέσει.
2.Πριν λίγους μήνες
έφυγε από κοντά μας ένα
σημαίνον του Φωτεινού
πρόσωπο. Η
Παπακώτσαινα.  Έφυγε
πλήρης ημερών – ογδοη-
κοντούτις -   και πλήρης
χαράς, αφού στα χρόνια
αυτά δεν παρέλειψε κανέ-
να καθήκον της, σαν
κόρη, σαν αδερφή, σαν
πρεσβυτέρα,  σαν μάνα
και σαν φωτεινιώτισσα.
Δυο γεγονότα θα μένουν
χαραγμένα για πάντα στο
νου μου για την τρίτη
φωτεινιώτισσα παπαδιά.
Το ένα σχετίζεται με το
«και η Βασίλω πρώτη»
του λαού μας. Όλοι οι
φωτεινιώτες ήταν ενορία
για την παπαδιά. Όλοι
την ρωτούσαν. Όλοι της
ζητούσαν βοήθεια για
γνώση και όχι μόνο.
Όλους τους ήξερε καλά.
Στις χαρές και στις λύπες
πρώτη με την παρουσία
της  ή τις εγκάρδιες
ευχές. Το άλλο αλησμό-
νητο γεγονός σχετίζεται
με το ρόλο της σαν μάνα.
Θαυμάζει κανείς που
ξέρει και έζησε από κοντά
αυτή τη σχέση. Να δίνει η
μάνα τα πάντα για το
παιδί της. Και η παπαδιά
είναι πιστεύω από τις
λίγες που υπάκουσαν
στο φυσικό αυτό νόμο

Παραπολιτιστικά
Γράφει ο Αλέξανδρος Φελέκης
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Το θέμα της εκδρομής
στο Φωτεινό έχει μεγάλο
ενδιαφέρον για τους
περισσότερους και δη γι’
αυτούς που την αγαπάνε
πιο πολύ.
Είναι αλήθεια ότι δεν είναι
παραπονεμένος γενικά  ο
Φωτεινιώτης από το θέμα
αυτό. 
Γυρίσαμε  την Ελλάδα, κι
όχι μόνο.  Όμως έκανε
την κοιλιά του κι αυτό και
οι πιο θερμοί υποστηρι-
κτές του έφτασαν στο
σημείο κάποτε να ανα-

Καμιά εκδρομή ρε παιδιά...
κράξουν «καμιά εκδρομή
ρε παιδιά!»
Για μια σταθερή πορεία
«της εκδρομής» στο
Φωτεινό αρκεί η δημιουρ-
γία  «Επιτροπής
Εκδρομής Φωτεινού».
Η δημιουργία της και η
λειτουργία της είναι εύκο-
λη. Στην επόμενη εκδρο-
μή,  που συνήθως θα
είναι οι λάτρεις του σπορ
ξεκινάει το θέμα. 
Το λεωφορείο είναι, που
θα βγει η τριμελής  επι-
τροπή και θα το οργανώ-

σει, αμέσως στο λεωφο-
ρείο την επόμενη εκδρο-
μή. Όλα μέσα στο λεω-
φορείο.
Η διευθέτηση αυτή του
θέματος έχει τα παρακά-
τω πλεονεκτήματα:
1.Βγαίνει από την πλάτη
του Δ.Σ, του πολύπαθου,
ένα βάρος μεγάλο και
αφήνεται να κάνει καλά
το κύριο έργο του: τη
διοίκηση(καταστατικό –
απέξω- και εσωτερικό
κανονισμό, συμβούλια,
μέλη, Γενική Συνέλευση

κά, όπως τράπεζα, άδειες
κτλπ.)
2.Τέλος τα παράπονα και
τα αιτήματα. Θα γίνεται η
εκδήλωση τακτικά.
3.Καλύτερη οργάνωση
των αποδράσεων (απο-
φάσεις με όλους τους
ενδιαφερόμενους –γρα-
φείο ταξιδίων και εκδρο-
μείς, ενότητα στη
συμπλήρωση των 35
θέσεων)
4.Και ξενοδοχεία μπορεί
σιγά-σιγά να κλείσει η
επιτροπή σε καλύτερη

τιμή.
Είναι δυνατόν να μην
πάει καλύτερα ένα θέμα
αν τρεις ασχολούνται όλο
το χρόνο αποκλειστικά με
ένα θέμα;
Λείπουν σίγουρα οι
εκδρομές στο εξωτερικό.
Οι τακτικές. Μια κάθε δυο
χρόνια. Όλα είναι θέμα
οργάνωσης. Έτσι μπαίνει
μια αναγκαία δραστηριό-
τητα του συλλόγου σε
τάξη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΦΕΛΕΚΗΣ
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Σύλλογος Απανταχού

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Δήμαρχος Νικολάου
Σκουφά

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του
άρθρου 185 του
Ν.3463/2006 «Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του
άρθρου 94 (Πρόσθετες
αρμοδιότητες Δήμων),
παρ. 4, εδάφια 17 και 24,
του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
3. Την υπ΄ αριθμ. 297/11-
12-2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Την με αρ. πρωτ.:
244/15-01-2020 αίτηση
του Πολιτιστικού
Συλλόγου Απανταχού
Φωτεινιωτών, με την
οποία ζητά την 
παραχώρηση της χρήσης

δημοτικού κτιρίου 
(πρώην σχολείο), ώστε
να μπορεί ο Σύλλογος να
πραγματοποιεί τις δρα-
στηριότητες και τις πολιτι-
στικές του εκδηλώσεις και
να στεγάζει τα διάφορα
αντικείμενα που κατέχει.
5. Την υπ΄αριθμ. 3/17-02-
2020 απόφαση της
Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Να παραχωρηθεί στον
Πολιτιστικό Σύλλογο
Απανταχού Φωτεινιωτών,
στο πλαίσιο δράσεων
κοινής ωφέλειας, 
η χρήση δημοτικού κτιρί-
ου (πρώην σχολείο) 
προκειμένου, να μπορεί ο
Σύλλογος να πραγματο-
ποιεί τις δραστηριότητες
και τις πολιτιστικές του
εκδηλώσεις και να στεγά-
ζει τα διάφορα αντικείμε-
να που κατέχει με τους
εξής όρους:

1ον
Η διάρκεια του παραχω-

ρητηρίου θα έχει ισχύ για
ένα έτος, ήτοι από 20
Φεβρουαρίου 2020 έως
19 Φεβρουαρίου 2021
και θα ανανεώνεται με
απόφαση Δημάρχου.
2ον 
Δε θα εισέρχονται στο
χώρο του δημοτικού κτι-
ρίου (πρώην σχολείο)
άτομα άσχετα με τις δρα-
στηριότητες του συλλό-
γου.
3ον
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Απανταχού Φωτεινιωτών,
μετά το πέρας των
δραστηριοτήτων του και
τη λήξη του παραχωρη-
τηρίου, υποχρεούται να
παραδώσει τον χώρο του
δημοτικού κτιρίου
(πρώην σχολείο), 
καθαρό και στην αρχική
του κατάσταση και να
αποκαθιστά άμεσα κάθε
βλάβη ή φθορά.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ

Την ευχαριστούμε πολύ
που γρήγορα αποδέχθη-
κε το αίτημα μας δίνοντας
μας την δυνατότητα να
κάνουμε για άλλη μια
χρονιά τα σχέδια μας
πράξη.

Στον Σύλλογο το Σχολείο

Σταματούν τα
μαθήματα στο

τμήμα Τάε 
Κβον Ντο

Δυστυχώς σας ανακοινώ-
νουμε πως τα μαθήματα
στο τμήμα Ταε Κβον Ντο
αναβάλλονται λόγω της
επικίνδυνης πανδημίας
του κοροναϊού.
Η χώρα έχει εισέλθει σε
κατάσταση καραντίνας
και δεν θα μπορούσαμε
να μην ακολουθήσουμε
και εμείς σε αυτό. 

Ζητούμε συγγνώμη στα
παιδιά που είχαν σαν
όνειρο το καλοκαίρι να
δώσουν εξετάσεις και να
κάνουν επίδειξη μπροστά
στους Φωτεινιώτες πως
σπάμε μια σανίδα και
άλλες εξίσου εντυπωσια-
κές επιδείξεις της πολεμι-
κής τέχνης Ταε Κβον Ντο.

Παρ’ όλα αυτά θα θέλαμε
να σας κάνουμε γνωστό
πως αφού εκδηλώθηκε
ενδιαφέρον τα μαθήματα
υπάρχει σοβαρό ενδεχό-
μενο να συνεχιστούν και
με την νέα χρονιά δίνο-
ντας στα παιδιά περισσό-
τερα χαμόγελα και γνώση
σε αυτήν την πολεμική
τέχνη. 
Στο διάστημα αυτό θα
αγοραστεί εξοπλισμός για
να κάνει τα μαθήματα πιο
εύκολα (στρώματα κλπ).
Ευχαριστούμε πολύ τον
δάσκαλο, κύριο Πέτρο
Γεωργάρα, για την
συνεργασία και του ευχό-
μαστε καλή δύναμη.

Ακυρώνεται το Πάσχα...

Θα θέλαμε να μας
κάνουν πλάκα ή να είναι
ένα κακό
Πρωταπριλιάτικο αστείο
όμως δυστυχώς κατά
πάσα πιθανότητα είναι η
πικρή αλήθεια. 

Με τα δεδομένα των ειδ-
κών η καραντίνα θα
αργήσει να τελειώσει και
αυτό θα μας φέρει σε ένα
σημείο λίγες ημέρες πριν
το Πάσχα. Οπότε βρισκό-
μαστε στην δυσάρεστη
θέση να ακυρώσουμε τις
εκδηλώσεις που είχαμε 
προγραμματίσει για αυτές
τις ημέρες.
Δεν θέλαμε να πάρουμε

το ρίσκο να οργανώσου-
με μια εκδήλωση εκείνες
τις ημέρες καθώς σύμφω-
να με τους ειδικούς
υπάρχει μεγάλη πιθανό-
τητα η καραντίνα να
συνεχιστεί, άρα όλη η
προσπάθεια θα γινόταν
μάταια.

Με λίγα λόγια να αναφέ-
ρω πως είχαν σχεδιαστεί
σεμινάρια επιμορφωτικού
χαρακτηρα για τους
Φωτεινιώτες, φεστιβάλ
κινηματογράφου 3 ημε-
ρών και φυσικά το καθιε-
ρωμένο Πασχαλινό
πάρτυ που όλοι μαζί οι
Φωτεινιώτες μικροί και

μεγάλοι δίνουμε τον
καλύτερο μας εαυτό στον
χορό και το τραγούδι,
αναμένοντας φυσικά τα
λαχταριστά hot-dog δια
χειρός του Προέδρου.

Το σίγουρο είναι πως δεν
θα πάνε χαμένες όλες
αυτές οι ιδέες καθώς θα
μεταφερθούν πιθανότατα
το καλοκαίρι. Φέτος θα
μείνουμε με τις αναμνή-
σεις. Και του χρόνου να
είμαστε καλά με υγεία!

Ο ταμίας,
Κασσελούρης Λάμπρος
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σουμε τίποτα τον
Σεπτέμβρη. 

15) Αν είσαι και λίγο καλ-
λιτέχνης ανακάλυψε νέες
μουσικές και μελωδίες,
βρες τραγουδιστές,
γράψε ένα ποίημα για
όλη αυτή την κατάσταση
ή αποτύπωσε τα συναι-
σθήματά σου στο χαρτί,
ζωγραφίζοντας

16) Δείξε την αγάπη σου
ακόμα και από μακριά.
Μη ξεχνάς οτι κάποιοι
έχουν ανάγκη από μια
καλή σου κουβέντα ή ένα
χαμόγελό σου, έστω και
μέσα από μια βιντεοκλή-
ση.

17) Πάνω από όλα αξιο-
ποίησε αυτόν τον χρόνο
για ενδοσκόπηση.
Σκέψου πράγματα για
σένα που η καθημερινό-
τητα δεν σου έδινε τον
χρόνο να σκεφτείς, πάρε
την μεγάλη απόφαση
που θα αλλάξει τη ζωή
σου, δες πιο βαθιά μέσα
σου τί θες, αποκρυπτο-
γράφησε τις ανάγκες
σου, αποδέξου όσα δεν
μπορείς να αλλάξεις και
άλλαξε όσα δεν μπορείς
να αποδεχτείς. Για να
βγεις ένας άλλος άνθρω-
πος μέσα από αυτό. Πιο
ικανός, πιο δημιουργικός,
πιο ευεργετικός για τους
συνανθρώπους σου.

Ό,τι και αν επιλέξετε να
κάνετε αυτές τις μέρες, το
σημαντικό είναι να είστε
οπλισμένοι με υπομονή,
ελπίδα, αισιοδοξία, γιατί
σίγουρα ότι περνάμε είναι
πρωτόγνωρο και μας
γεμίζει με αγωνία και
φόβο. Όμως οι καλύτερες
μέρες είναι στο δρόμο και
αυτό είναι πιο σίγουρο
ακόμα και από τον φόβο!

Είναι απίστευτο το πως
μπορεί να αλλάξει η ζωή
σου από τη μια στιγμή
στην άλλη. Από εκεί που
δεν το περιμένεις.
Ξαφνικά βγαίνεις από την
καθημερινή σου ρουτίνα,
για την οποία συχνά γκρί-
νιαζες, και έρχεσαι αντι-
μέτωπος με έναν αόρατο
εχθρό που αλλάζει την
καθημερινότητα σου και
ίσως τη ζωή σου μια για
πάντα.
Εκεί που αρχικά αντιμε-
τωπίσαμε το νέο φαινό-
μενο ως μια απλή γρίπη
με τη λογική « Έλα μωρέ
εμένα δεν με επηρεάζει»
και δεν την βάλαμε πιο
πάνω από τα καρναβάλια
και τις εξόδους μας, φτά-
σαμε στο σημείο να έχου-
με κλειστά σχολεία, πανε-
πιστήμια, αλλά και μια
απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας να διαχέεται στον
ορίζοντά μας. 
Με άλλα λόγια, εγκλωβι-
στήκαμε στο σπίτι μας,
εφοδιαστήκαμε με αντι-
σηπτικά, πήραμε και τα
πολυπόθητα χαρτιά υγεί-
ας και είμαστε έτοιμοι να
αντιμετωπίσουμε τον νέο
ιό. Και αν και όλες τις
υπόλοιπες μέρες γκρινιά-
ζουμε με τους ταχύτατους
ρυθμούς της καλπάζου-
σας ζωής μας και παρα-
καλάμε για λίγη ηρεμία,
τώρα που ήρθε η ώρα να
μείνουμε μέσα το βρί-
σκουμε ανυπόφορο. 

Ωστόσο, το καλό το παλι-
κάρι ξέρει κι άλλο μονο-
πάτι και εμείς θα τραβή-
ξουμε αυτά τα μονοπάτια
που θα μας προσφέρουν
διασκέδαση, ψυχαγωγία,

Γράφει η Ειρήνη
Θεοδωρίδη

χαρά και θα μας βγάλουν
από τη βαρεμάρα, την
ανοία και το 
ψυχοπλάκωμα που μπο-
ρεί να νιώθουμε εν μέσω
καραντίνας, ώστε να
περάσουμε το επόμενο
διάστημα μέσα μεν, ευχά-
ριστα δε. 
Πολλοί αναρωτιούνται τί
μπορούμε να κάνουμε
στο σπίτι μας. Α πάρα
πολλά!
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. 

1)Έφτασε η ώρα να
κάνεις μια γενική στο
σπίτι σου. Πρέπει να πιά-
σεις τη σκούπα, το φαρά-
σι και τη χλωρίνη σου και
να κάνεις το σπίτι λαμπί-
κο. Να θες να μείνεις εκεί
μέσα. Για να το κάνεις
πιο ελκυστικό μπορείς να
αφήσεις τη φαντασία σου
να δουλέψει ή να συμ-
βουλευτείς πηγές στο
ίντερνετ και να ασχολη-
θείς με τη διακόσμησή
του. Ίσως είναι ο καιρός
να ξεφορτωθείς και
κάποια παλιά πράγματα.
Να μη συζητήσω για τους
ντουλάπες που σίγουρα
θέλουν ένα ξεκαθάρισμα.
Είναι η κατάλληλη στιγμή!

2) Τώρα που κάθεσαι
αναπαυτικά στον καναπέ
σου μπορείς να περιηγη-
θείς εικονικά στα μεγαλύ-
τερα μουσεία του
κόσμου, εξερευνώντας
έργα μεγάλων καλλιτε-
χνών. Ενδεικτικά μου-
σεία: Μουσείο Λούβρου,
Μητροπολιτικό μουσείο
Νέας Υόρκης, Βρετανικό
μουσείο, Ίδρυμα
Γουλανδρή

3) Αν είσαι λάτρης του
θεάτρου, με ένα μικρό
αντίτιμο μπορείς να
παρακολουθήσεις τις
αγαπημένες σου παρα-
στάσεις με το πάτημα
ενός κουμπιού μέσω της
ιστοσελίδας του Θεάτρου
Τέχνης.

4) Πώς θα σου φαινόταν
να ξεκινήσεις μια νέα
ξένη γλώσσα; Στο διαδί-

κτυο μπορείς να βρεις
προγράμματα εκμάθησης
χωρίς να πληρώσεις

5) Φτιάξε ένα παζλ. Ίσως
ακούγεται βαρετό, όμως
αν το ξεκινήσεις μπορεί
να σε εθίσει. Άσε που
βελτιώνει τη μνήμη σου
και την ικανότητα σου να
λύνεις προβλήματα!

6) Διάβασε αυτά τα
βιβλία που έχεις χρόνια
στο ράφι σου. Θα σε
μεταφέρουν σε έναν
φανταστικό κόσμο.

7) Κάνε μαραθώνιο ται-
νιών, τώρα που μπορείς.
Δες όσες σειρές και ται-
νίες επιθυμείς τόσον
καιρό, αλλά ποτέ δεν
προλάβαινες.

8) Τακτοποίησε τις φωτο-
γραφίες στο κινητό και
στον υπολογιστή σου.
Σίγουρα έχεις πολλές.

9) Μπορείς να κρατήσεις
ημερολόγιο, για να περι-
γράψεις πως κυλάει η
ζωή σου. Να έχεις και
αναμνήσεις από την
καραντίνα βρε αδερφέ.

10) Ασχολήσου με την
κηπουρική. Έχει αποδει-
χθεί οτι οι άνθρωποι που
αγαπούν τα φυτά είναι
πιο αισιόδοξοι. Πάρε ένα
γλαστράκι ή φυτεψε σπό-
ρους στο χώμα και παρα-
κολούθησε το να μεγαλώ-
νει. Και θα δημιουργείς
κάτι και θα παίρνεις τον
αέρα σου στον κήπο ή το
μπαλκόνι.

11) Μην σκουριάσεις.
Κρίμα είναι τόση δίαιτα.
Βάλε την άσκηση στην
καθημερινότητα σου.
Παρακολούθησε διαδι-
κτυακά προγράμματα
γυμναστικής και χορού
και δες τη διάθεση σου
να αλλάζει. Πρόσεχε και
λίγο τη διατροφή σου.
Ξέρω, τώρα που έχουμε
πολυ ελεύθερο χρόνο,
θέλουμε συνέχεια να
τρώμε. Αλλά η δεν είναι

πραγματική η πείνα μας.
Φτιάξε ένα πλάνο της
διατροφής σου και δες το
σώμα σου να αλλάζει.

12) Παιδιά, ήρθε η ώρα
να γίνουμε οι νέοι mas-
terchef. Τί καλύτερο από
το να πειραματιστείς στην
κουζίνα σου τώρα που
έχεις τον χρόνο; Και αν
δεν το κατέχεις και πολύ
το άθλημα, ξέρεις πόσες
συνταγές μαγειρικής
υπάρχουν; Θα είναι πολύ
ωφέλιμο να τελείωσει η
καραντίνα και να ξέρεις
να μαγειρεύεις 10 πιάτα
παραπάνω. Βέβαια χωρίς
απώλειες. Δεν θέλουμε
να καείς ή να δηλητηριά-
σεις κανέναν γι’ αυτό
πρόσεχε. Στο τέλος μπο-
ρείς να παρουσιάσεις τις
μαγειρικές σου ικανότητες
στην οικογένειά σου διορ-
γανώνοντας ένα πικ-νικ
στο μπαλκόνι. 

13) Αν είσαι γονιός αξιο-
ποίησε ποιοτικά τον
χρόνο σου με τα παιδιά
σου. Συνεχώς παρακα-
λούσες να ξελασκάρει
λίγο η δουλειά για να
μπορέσεις να αφιερωθείς
περισσότερο στην οικογέ-
νειά σου. Να το ήρθε.
Παίξε με τα παιδιά σου
επιτραπέζια, μάθε τους
να μαγειρεύουν, φτιάξτε
αστεία βίντεο και βγάλτε
εμπνευσμένες οικογενεια-
κές φωτογραφίες, κάνε
χειροτεχνίες μαζί τους.
Και πάνω από όλα δείξε
τους πόσο τα αγαπάς! 

14) Αν είσαι φοιτητής
ξέρεις τί πρέπει να
κάνεις. Τα διαδικτυακά
μαθήματα έχουν αρχίσει
και οι ρυθμοί της σχολής
είναι σχεδόν κανονικοί
για τους περισσότερους.
Οπότε μείνε σε επαφή.
Διάβασε λίγο μέσα στη
μέρα. Έχεις πολύ χρόνο
και κάπου χωράει και
αυτό, αν και λίγο βαρετό.
Και να υπενθυμίσω οτι
έχουμε και τα χρωστού-
μενα, οπότε ας ρίξουμε
μια ματιά μπας και περά-

Τι μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας!
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Με τον ερχομό της
Άνοιξης, καθιερωμένα
εδώ και πολλά χρόνια,
αφιερώνουμε την 8η
Μαρτίου, Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας, στις
μητέρες, συντρόφους,
αδερφές ή κόρες. 
Είναι η ημέρα ορόσημο
για τα δικαιώματα και την
θέση των γυναικών στο
κοινωνικό γίγνεσθαι,
αλλά και μια ευκαιρία για
αναγνωρίσουμε την ισό-
τητα των φύλων. 

Ιστορικά, η πρώτη τήρη-
ση της "Ημέρας της
Γυναίκας", πραγματοποι-
ήθηκε στις 28
Φεβρουαρίου του 1909
στη Νέα Υόρκη, από τις
εργάτριες κλωστοϋφα-
ντουργίας , οι οποίες δια-
δήλωναν ζητώντας καλύ-
τερες συνθήκες εργασίας.
Ηταν μία από τις πρώτες
κινήσεις διεκδίκησης
δικαιωμάτων από γυναί-
κες. Αφού οι γυναίκες
κέρδισαν το δικαίωμα
ψήφου στη Σοβιετική
Ρωσία το 1917, η 8η
Μαρτίου καθιερώθηκε ως
εθνική αργία εκεί. Την
εποχή εκείνη η ημέρα
εορταζόταν κατά κύριο
λόγο από το σοσιαλιστικό
κίνημα και τις κομμουνι-
στικές χώρες μέχρι την
υιοθέτησή της το 1975
από τα Ηνωμένα Έθνη. 

Στην Ελλάδα οι γυναίκες
απέκτησαν το δικαίωμα
ψήφου το 1952. Αυτό
σημαίνει ότι όλοι όσοι
συνέβαλαν σε αυτή την
αλλαγή, έκαναν κάτι ανή-
κουστο για τα δεδομένα
της εποχής. 
Ατενίζοντας πλέον το

Γράφει η Ίριδα
Μασούρα

παρελθόν, αποδείχθηκε
ότι ήταν μια κανονικότητα
που ήρθε με τρομερή
χρονοκαθυστέρηση.
Αμέτρητες είναι οι περι-
πτώσεις που η συμβολή
γυναικών κρίθηκε καθορι-
στική σε επιστημονικές
ανακαλύψεις, τέχνη, 
πολιτική.  
Θα αποφύγω την ενδει-
κτική απαρίθμησή τους,
διότι δεν θέλω να αδική-
σω κάποια που μπορεί
να παραλείψω, καθώς
όλες οι γυναίκες, από
διακεκριμένες επιστήμο-
νες μέχρι καθημερινές
μητέρες, πραγματοποι-
ούν την δική τους ξεχωρι-
στή προσφορά στην κοι-
νωνία. 

Σε όλες αυτές τις άγνω-
στες γυναίκες αποδίδεται
φόρος τιμής.

Το φεμινιστικό κίνημα
γνώρισε σημαντική πρόο-
δο κατά τον 20ο αιώνα,
αναγνωρίζοντας όλο και
περισσότερα δικαιώματα
στο γυναικείο πληθυσμό
προσεγγίζοντας κατά
πολύ την κοινωνική ισό-
τητα. Ωστόσο, έχουμε
ακόμα δρόμο. Πλέον είναι
στο χέρι κάθε γυναίκας
να διεκδικήσει όσα ορα-
ματίζεται. Αρκεί να μην
φοβάται, να μην οπισθο-
χωρεί, να μορφώνεται και
να εμπιστεύεται τον
εαυτό της.

Η ημέρα της Γυναίκας

Καρότο,αυγό ή κόκκος καφέ;

Γράφει η Σπυριέτα 
Κομιανού - Κασσελούρη

Αγαπημένοι μου, 
με αφορμή τις δύσκολες
συνθήκες που καλούμα-
στε όλοι να αντιμετωπί-
σουμε, θα αναφερθώ σε
μια ιστορία που θα μας
κάνει να σκεφτούμε και
να προβληματιστούμε με
ποιο τρόπο ο καθένας
από εμάς αντιμετωπίζει
τις αντιξοότητες της ζωής.
Μια νέα κοπέλα επισκέ-
φτηκε τη μητέρα της για
να της πει τον πόνο της.
Τίποτα στη ζωή της δεν
πήγαινε καλά. Μόλις το
ένα πρόβλημα λυνόταν,
ένα άλλο προέκυπτε.Δεν
ήξερε πλέον τί να κάνει
για να αντιμετωπίσει τις
δυσκολίες της και ήταν
έτοιμη να εγκαταλείψει
κάθε προσπάθεια.Η μητέ-

ρα της την πήγε στην
κουζίνα. Γέμισε με νερό
τρία δοχεία και τα έβαλε
στη φωτιά. Σε λίγη ώρα,
το νερό στα δοχεία άρχι-
σε να βράζει.Χωρίς να
πει ούτε λέξη, έριξε στο
ένα δοχείο καρότα, στο
άλλο αυγά και στο τρίτο
έριξε κόκκους καφέ.Μετά
από λίγο, έβγαλε τα
καρότα και τα αυγά και
έριξε τους κόκκους καφέ
σε έναφλιτζάνι.
Γυρίζοντας προς την
κόρη της, τη ρώτησε «τι
βλέπεις;»«καρότα, αυγά
και καφέ» απάντησε η
κοπέλα.
Η μητέρα της ζήτησε να

αγγίξει τα καρότα. Εκείνη
το έκανε και διαπίστωσε
ότι ήταν μαλακά.Μετά η
μητέρα της ζήτησε να
σπάσει ένα αυγό. Το
έκανε και αφού καθάρισε
τα τσόφλια, διαπίστωσε
πως το αυγό ήταν σφι-
κτό.Τέλος, της ζήτησε να
πιεί μια γουλιά καφέ. Το
έκανε και χαμογέλασε με
το πλούσιο και μεστό
άρωμά του. «Τι σημαί-
νουν όλα αυτά μητέρα?»
ρώτησε η κόρη.
Η μητέρα εξήγησε πως
τα καρότα, τα αυγά και ο
καφές είχαν αντιμετωπί-
σει τις ίδιες συνθήκες,

δηλαδή, το ζεστό νερό.
Το καθένα όμως, είχε
αντιδράσει διαφορετικά.
Τα καρότα μπήκαν στο
νερό, δυνατά και σκληρά.
Όταν όμως το νερό έβρα-
σε, εκείνα έγιναν μαλακά
και αδύναμα.Το αυγό
ήταν ρευστό. Το εξωτερι-
κό του περίβλημα είχε
προστατέψει το υγρό
εσωτερικό του. Όταν
όμως το νερό έβρασε, το
εσωτερικό του σκλήρυνε.
Οι κόκκοι του καφέ όμως,
ήταν πολύ ιδιαίτεροι.
‘Όταν το νερό έβρασε,
εκείνοι άλλαξαν το νερό.
«Ποιο από αυτά είσαι εσύ
παιδί μου;»
Όταν οι δυσκολίες και τα
προβλήματα εμφανίζο-
νται, εσύ πώς αντιδράς;
Ανυψώνεις τον εαυτό σου
σε ένα άλλο επίπεδο;
Είσαι καρότο, αυγό ή
καφές;
Είσαι το καρότο που με
τον πόνο και τις δυσκο-
λίες λυγίζεις και μαλακώ-
νεις και χάνεις τη δύναμή
σου;Είσαι το αυγό που
ξεκινά με μαλακή καρδιά
και με τη θερμότητα
σκληραίνει; Μήπως έχεις
”υγρό” πνεύμα αλλά μετά
από μια δύσκολη δοκιμα-
σία, όπως ένας θάνατος
ή χωρισμός ή μια κατα-

στροφή
σκληραίνεις;Μήπως το
περίβλημά σου φαίνεται
το ίδιο αλλά μέσα σου
έχεις πίκρα και σκληρότη-
τα και μια καρδιά σκληρή;
Ή μήπως είσαι ο κόκκος
του καφέ;Ο κόκκος είναι
που αλλάζει το καυτό
νερό, δηλαδή, τις ίδιες τις
συνθήκες που προκα-
λούν τον πόνο. Όταν το
νερό ζεσταίνεται, εκείνος
απελευθερώνει το άρωμά
του και του δίνει
γεύση.Εάν είσαι σαν τον
κόκκο του καφέ, τότε,
όταν τα πράγματα δεν
είναι και στα καλύτερά
τους, εσύ γίνεσαι καλύτε-
ρος και αλλάζεις την
κατάσταση γύρω
σου.Πώς αντιμετωπίζεις
τις αντιξοότητες της
ζωής? Είσαι καρότο,
αυγό ή κόκκος καφέ;
Συμπερασματικά, η προ-
σαρμοστικότητα στις
αλλαγές και η ελπίδα μας
κρατούν δυνατούς στις
δυσκολίες της ζωής.
Καλή ανάταση και καλή
Ανάσταση! 
Με αγάπη!
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Αφού είμαστε κλεισμένοι
στο σπίτι πήρα την από-
φαση να σας προτείνω
μια συνταγή να δοκιμάσε-
τε στο σπίτι σας μιας και
έχετε χρόνο! Ακολουθεί η
συνταγή.

Υλικά:
Μίγμα Α
900 γρ. χυμό πορτοκάλι 
840 γρ. άχνη
450 γρ λάδι
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι 

Μίγμα Β
250 γρ. σταφίδες
250 γρ. καρύδι

Μίγμα Γ
1200 γρ. αλεύρι 
10 γρ. σόδα
10 γρ. μπέικιν

Γράφει ο Λάμπρος
Πανέτας

Cake λαδιού νηστίσιμο 
από τον Λάμπρο Πανέτα

Εκτέλεση:

Τοποθετούμε το μίγμα Α΄
σε μια μπασίνα και το
ανακατεύουμε με ένα
σύρμα χειρός.
Προσθέτουμε το μίγμα
Β΄και ομογενοποιούμε.
Τέλος προσθέτουμε το
μίγμα Γ΄ και ανακατεύου-
με ελαφρώς με μία
μαρίζ.Ψήνουμε στους
160 βαθμούς για 1 ώρα.
Καλή μας όρεξη!

Ορολογία
Μπασίνα = Μπόλ
Μαρίζ = Σπάτουλα 

Γράφει ο Στέφανος
Αναγνωστόπουλος

The Invisible Guest
από τον Στέφανο Αναγνωστόπουλο

Σπάνια μπορεί κανείς
πλέον να πετύχει ένα
γερό, δυνατό σασπένς
μυστηρίου… Λίγο έως
πολύ, η δομή και εξέλιξη
της εκάστοτε ιστορίας
βαδίζει σε ήδη χαραγμέ-
νες πατημασιές, η έλλει-
ψη φαντασίας είναι εμφα-
νής. Ως αποτέλεσμα,
καταντά προβλέψιμη,
ειδικά για κείνους που
έχουν παρακολουθήσει
αρκετές του είδους
αυτού. Ωστόσο, αν στις
αναζητήσεις δοθούν
ευκαιρίες και σε λιγότερο
δημοφιλείς ταινίες, είμαι
βέβαιος πως αρκετοί από
σας θα εντοπίσετε…
κρυμμένα διαμάντια! 
Ένα τέτοιο είναι και το
σχετικά πρόσφατο ‘’Ο
Αόρατος Επισκέπτης’’

(The Invisible Guest,
Contratiempo στα ισπανι-
κά), που κυκλοφόρησε το
2016, ακολουθώντας
πιστά την πολύ καλή
παράδοση που έχουν οι
Ίβηρες στα θρίλερ. Οι
μεταγενέστερες κριτικές
το δικαίωσαν, τοποθετώ-
ντας το πια στην περίο-
πτη θέση των 250 κορυ-
φαίων ταινιών του imdb,
του πολυβραβευμένου
διαδικτυακού site δεδομέ-
νων για σειρές και ταινίες
παγκοσμίως. Η υπόθεση
έχει ως εξής:   
Ένας νέος επιχειρηματίας
στο αποκορύφωμα της
καριέρας του, ξυπνά κλει-
δωμένος σε ένα δωμάτιο
ξενοδοχείου, ενώ δίπλα
του βρίσκεται το άψυχο
σώμα της ερωμένης του.
Χωρίς να μπορεί να εξη-
γήσει το πως βρέθηκε
εκεί, αλλά και να βρει
άλλοθι για το έγκλημα,
προσλαμβάνει αμέσως
μια διακεκριμένη δικηγό-
ρο, για να τον υποστηρί-
ξει. Μέσα σε αυτή τη
νύχτα, οι δυο τους θα
πρέπει να συνεργαστούν
άψογα, για να ξεκαθαρί-

σουν τι έχει συμβεί, ξεκι-
νώντας έναν ξέφρενο
αγώνα δρόμου ενάντια
στο χρόνο, αλλά και σε
όλους τους νόμους της
λογικής.
Αμέσως κιόλας από την
αρχή, η ταινία ‘’Αόρατος
Επισκέπτης’’ χτίζει μια
ενδιαφέρουσα πλοκή και
η εξέλιξη γίνεται ακόμα
καλύτερη μετά το 1/3 της.
Τα γεγονότα που ακολου-
θούν, είναι αδύνατον να
τα υποψιαστείς, ανα-
πτύσσοντας έτσι ένα
ρυθμό πλήρως ανατρε-
πτικό και μια αγωνία απί-
στευτη! Αποκορύφωμα
ασφαλώς, το φινάλε -
βόμβα που σε αφήνει
σίγουρα με το στόμα
ανοικτό!
Προσωπικά, θεωρώ πως
το μυστικό με τη συγκε-
κριμένη είναι πως δε
θέλει να ξεπετάξει απλά
την ιστορία και να κλείσει
με ένα συμβατικό τέλος.
Αποφεύγει οποιοδήποτε
κλισέ και κρατά τον θεατή
γαντζωμένο στην καρέ-
κλα του! Δεν τον αφήνει
κυριολεκτικά να ησυχάσει
με τίποτα και η εντυπω-

σιακή στροφή στο δεύτε-
ρο μισό, δεν λερώνεται
ούτε από κάποια μικρο-
ψεγάδια. Πιστεύω ακρά-
δαντα πως παρά την
απουσία ηχηρού ονόμα-
τος στο καστ και τους
δημιουργούς, δεν έχει να
ζηλέψει σε τίποτα από τα
παλιά αριστουργήματα
των Άλφρεντ Χίτσκοκ,
Σίντνεϊ Λουμέτ, ή τις ιστο-
ρίες της Αγκάθα Κρίστι.
Οπότε, συνοψίζοντας,
είναι ένα σύγχρονος
‘’πολύτιμος λίθος’’ που
πρέπει οπωσδήποτε να
δείτε! Καλή απόλαυση σε
όσους θεατές!
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Οι απολυμάνσεις στό Φωτεινό
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(Πρώτη δημοσίευση
10/02/2020). 

Μόνο Φωτεινό ρε...

Χαιρετώ τους αγαπημέ-
νους μου αναγνώστες!
Ας γνωρίσουμε έναν
ακόμα σπουδαίο
Φωτεινιώτη που έχει
προσφέρει πολλά χωρίς
να πάρει πίσω! 

Καλησπέρα! Τίνος είσαι
εσύ;;;

Καλησπέρα είμαι ο
Δημήτρης Πανέτας του
Αντωνίου και της
Κλεονίκης, γιαγιά μου
είναι η ξακουστή γιαγιά η
Λάμπρω Φελέκη και
παππούς μου ο
Βασίλειος Πανέτας. Είμαι
24 χρόνων, μένω και
εργάζομαι στην Κομοτηνή
(προς το παρόν) και είμαι
υπαξιωματικός στον
ελληνικό στρατό.
Αποφοίτησα από την
ΣΜΥ το 2015.

Νομίζεις πως είναι τελι-
κά το επάγγελμα του
στρατιωτικού δύσκολο
όπως πολλοί αναφέ-
ρουν;

Δεν ξέρω τι αναφέρουν οι
άλλοι η αλήθεια είναι. Για
μένα το πιο δύσκολο
πράγμα που συνάντησα
στη δουλειά μου είναι η
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ευθύνη που
έχω απέναντι σε κάθε
οικογένεια που μου εμπι-
στεύεται τα παιδιά της για
εννιά μήνες. Είναι αρκετά
δύσκολο αυτό γιατί συνα-
ντάς διαφορετικά άτομα
και προσπαθείς να βρεις
τα κουμπιά του καθενός,
έχει τύχει να είχα υπ'
ευθύνη μου μέχρι και δια-
κόσια άτομα. 
Κατά τα άλλα πιστεύω
πως ο καθένας θα μπο-
ρούσε να γίνει ένας 

(Πρώτη δημοσίευση
27/1/2020)

Η επιστροφή της 
αναμένεται... 

Χαιρετώ τους αγαπημέ-
νους μου αναγνώστες!
Ας γνωρίσουμε μια έξυ-
πνη κοπέλα,συνάδελφο
και σπουδαία
Φωτεινιώτισσα!

Καλησπέρα! Τίνος είσαι
εσύ;;;

Καλησπέρα! Είμαι η Νίκη
Κασσελούρη, είμαι 22
χρονών και μένω στην
Αμαλιάδα. Έχω τελειώσει
νοσηλευτική και αυτή την
περίοδο δουλεύω σε ένα
σούπερ μάρκετ. Ο πατέ-
ρας μου λέγεται Ιωάννης
Κασσελούρης και η μητέ-
ρα μου Παναγιώτα. Είμαι
η εγγονή της γνωστής σε
όλους "Κωστάντω" και ο
παππούς μου ήταν ο
Κώστας Κασσελούρης.

Αρχικά θα σου πω πως
ο τομέας της νοσηλευτι-
κής κατά την γνώμη
μου είναι πολύ δύσκο-
λος! Θα ήθελα να μάθω
πως το αποφάσισες να
τον ακολουθήσεις!

Αρχικά μπορώ να πω ότι
δεν ήταν η πρώτη μου
επιλογή ακριβώς, γιατί
είναι δύσκολος τομέας και
πολλοί το θεωρούν επάγ-
γελμα με γερό στομάχι.
Πραγματικά ήμουν ένας
από αυτούς, αλλά όταν
μέσω της πρακτικής μου
το έζησα από κοντά
άλλαξα γνώμη. Αυτή η
αδρεναλίνη των επειγό-
ντων αλλά και συγχρό-
νως η αγωνία για το τι θα
σου τύχει όταν ανοίξει η
πόρτα ήταν και ο λόγος
που το αγάπησα.

Φαντάζεσαι τον εαυτό

σου στο άμεσο μέλλον
να έχει πολλά κουτσού-
βελα που λένε και στο
χωριό μας;

Σίγουρα κάποια στιγμή
στο μέλλον θα ήθελα να
αποκτήσω την δική μου
οικογένεια αλλά όχι στο
άμεσο μέλλον. Είμαι σε
μια ηλικία που η οικογέ-
νεια και τα παιδιά μπαί-
νουν σε δεύτερη μοίρα
και ο σκοπός μου είναι
αποκαταστήσω τον εαυτό
μου επαγγελματικά και
φυσικά να ζήσω την ηλι-
κία μου, αν με καταλαβαί-
νετε... Και αργότερα ίσως
ακολουθήσει και η οικογέ-
νεια!

Δεδομένου ότι έχεις
κάμποσο καιρό να
έρθεις στο Φωτεινό σου
λείπουν οι διακοπές
εκεί;

Μνήμες απ' όταν ήμουν
μικρή και ερχόμουν στο
χωριό δεν έχω αρκετές
αλλά απ' όσο μπορώ να
θυμηθώ χαιρόμουν να
έρχομαι. Γιατί δεν είναι
τόσο οι παρέες του καλο-
καιριού που σε κρατάνε
σε ένα τόπο επειδή τα
περισσότερα παιδιά δεν
τα γνωρίζω ή δεν με
θυμούνται, αλλά είναι
αυτή η ηρεμία του βου-
νού και τα πανέμορφα
τοπία που με κάνουν να
αδημονώ για μια επίσκε-
ψη στον τόπο μου και
σίγουρα εδώ που τα λέμε
ένα ταξιδάκι είναι στο
πρόγραμμα...

Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες;

Να συνεχίσουν να έχουν
την ίδια ζεστασιά και τον
ίδιο ζήλο για τον τόπο
τους και να προσπαθούν
να το αναδεικνύουν σε

κάθε περίπτωση. Ένα
πράγμα που θαυμάζω
επίσης είναι ότι δεν επα-
ναπαύονται, οπότε είμαι
σίγουρη πως και τις πολι-
τιστικές εκδηλώσεις θα
συνεχίσουν αλλά και η
νεολαία του χωριού θα
συνεχίσει να δημιουργεί
όλο και πρωτότυπα
πράγματα για την διασκέ-
δαση της. Keep going
guys!!!

Την ευχαριστώ πολύ που
δέχτηκε να μου μιλήσει
και της εύχομαι να βρει
σύντομα αυτό που
ψάχνει στην ζωή της. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ
και τους 2 για την υπέρο-
χη κουβέντα που κάναμε
με τον καθένα ξεχωριστά. 

Ευχαριστώ πολύ για την
ανάγνωση και σας παρα-
καλώ θερμά να στείλετε
τα σχόλια, τις προτάσεις
και ό,τι άλλο θέλετε με
τους εξής τρόπους: 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.

Πριν σας αποχαιρετήσω
θα ήθελα με λύπη να σας
ανακοινώσω πως θεωρώ
ότι η στήλη αυτή χρειάζε-
ται περάσει ένα στάδιο
αδρανοποίησης ώστε να
συλλεχθεί το απαραίτητο
υλικό, να επεξεργαστεί
και να είναι ξανά σύντομα
κοντά σας. Ευχαριστώ
ειλικρινά μέσα από τα
βάθη της καρδιάς μου
όλους αυτούς που με
βοήθησαν καθώς επίσης
και αυτούς που δέχτηκαν
να μου μιλήσουν. Είναι
εξαιρετικό να γνωρίζεις
τους Φωτεινιώτες και χαί-
ρομαι που κατάφερα να
σας συστήσω έστω και
λίγους από αυτούς.
Η επόμενη συνέντευξη
θα έρθει!
Τα φιλιά μου!

Λάμπρος Κασσελούρης

εξαίρετος στρατιωτικός. 

Τι είναι αυτό που αρέ-
σει στον Δημήτρη να
κάνει όταν βρίσκεται σε
διακοπές;

Μμμ δύσκολη ερώτηση,
σε γενικές γραμμές προ-
σπαθώ να χαλαρώνω
από το βάρος της δουλει-
άς.Σε ειδικές γραμμές
μου αρέσει να ταξιδεύω,
να γνωρίζω νέα άτομα
και να κάνω πράγματα
που δεν έχω ξανακάνει.

Το Φωτεινό για σένα
είναι ένας τόπος ξεκού-
ρασης ή διασκέδασης;

Για μένα η διασκέδαση
είναι και ξεκούραση μαζί.
Ας μην κρύβομαι πίσω
από το δάχτυλο μου, 
μου αρέσει να ξενυχτάω
αλλά όσο γίνεται με
μέτρο. Στο Φωτεινό προ-
σπαθώ να απολαμβάνω
τις στιγμές με άτομα που
δυστυχώς δεν έχω την
δυνατότητα να είμαι σε
συχνή επαφή μαζί τους.

Θα ήθελες να δώσεις
ένα μήνυμα στους
Φωτεινιώτες; 

Θα ήθελα μέσα από την
καρδιά μου να ευχαριστή-
σω όλα τα παιδιά, για
όλες τις στιγμές που
ζήσαμε και θα ζήσουμε
καλές και κακές γιατί είναι
όλες εμπειρίες. Και επί-
σης θέλω να πω YOLO
ρε,μόνο Φωτεινό...

Τον ευχαριστώ πολύ που
δέχτηκε να μου μιλήσει
και του εύχομαι τα καλύ-
τερα. 

«Τίνος είσαι συ;;;»
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