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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 
(6975565783, Χρήστος Τσεκλένης, Ταμίας)

(6976392261, Λάμπρος Κασσελούρης, Πρόεδρος)

Ετήσια συνδρομή μέλους 10 ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Λάμπρος Κασσελούρης
(τηλ. 6976392261)

Αντιπρόεδρος Λάμπρος Πανέτας 
(τηλ. 6980105396)

Γραμματέας Αγγελική Χατούπη
(τηλ. 6949232395)

Ταμίας Χρήστος Τσεκλένης 
(τηλ. 6975565783)

Σύμβουλος Σταύρος Κασσελούρης 
(τηλ. 6984956508)

Υπεύθυνος
κατά 

τον νόμο
Λάμπρος

Κασσελούρης

Επιμέλεια
Λάμπρος

Κασσελούρης

Σύνταξη
Λάμπρος

Κασσελούρης

Επιτροπή Αιμοδόσίας

Συντάκτες

Πολιτιστικός Σύλλογος των 
Απανταχού Φωτεινιωτών

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

1979-2021 41 χρόνια ιστορίας και μας φάνηκε απίστευτο πως ο
Σύλλογος δεν είχε ένα σύμβολο να τον αντιπροσωπεύει. Για
αυτό κάναμε αρκετές συζητήσεις και βασιζόμενοι πάντα στο
όνομα του χωριού μας, του Φωτεινού, δημιουργήσαμε αυτό το
πολύ όμορφο σύμβολο! Ευχατιστούμε πολύ τον κο Ροδίτη Παύλο
που ανέλαβε να καταλάβει και να υλοποιήσει τις σκέψεις μας
καθώς επίσης και να αντέξει τα πισωγυρίσματα που είχαμε όσον
αφορά στο σχεδιασμό του. Ευχόμαστε να συντροφεύσει τον σύλ-
λογο μας σε όλες τις επιτυχίες από εδώ και πέρα! Φυσικά θα
αναρτηθεί σε βάθος χρόνου σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης μας και στην ιστοσελίδα μας foteiniotes.gr. Επίσης θα προ-
στεθεί και στο νέο καταστατικό που όπως όλα δείχνουν λόγω
των καθυστερήσεων με την καραντίνα θα ολοκληρωθεί στις
αρχές Ιουνίου. Ξεκινήσαμε μια δύσκολη χρονιά αλλά δείξαμε
πως ενώ όλοι αναπαύονται εμείς ήδη σχεδιάζουμε για το μέλλον
του Φωτεινού μας... Καλη χρονιά να έχουμε!

Το νέο μας σύμβολο είναι
πολύ “Φωτεινό”...

Τα είπαμε και φέτος...
Παραδοσιακά στο μικρό μας χωριουδάκι την παραμονή της πρωτοχρονιάς βάζουμε το πλατύ μας χαμόγελο και την
χειμερινή μας ενδυμασία και ξεχυνόμαστε στους δρόμους του Φωτεινού ώστε να προλάβουμε να πούμε σε όλους τα
κάλαντα πριν το μεσημεριανό γεύμα. Το σημείο εκκίνησης είναι πάντα, γνωστό σε όλους, το νεκροταφείο! Για αυτόν
τον λόγο μαζευόμαστε 5 λεπτά πριν την ώρα συνάντησης ώστε να προλάβουμε να πούμε τα κάλαντα και στο σπίτι
του Κώστα Μαλτέζου που βρίσκεται λίγο πιο έξω. Και τότε ξεκινάμε αφού έχουμε δαπανήσει αρκετές ώρες πρόβας
την προηγούμενη ημέρα μιας και είμαστε παράφωνοι, οι περισσότεροι! Είναι μια πολύ γλυκιά παράδοση που δυστυ-
χώς δεν πραγματοποιήθηκε φέτος λόγω της καραντίνας... Μας στεναχώρησε ιδιαίτερα η αλήθεια είναι καθώς δεν μας
δόθηκε η ευκαιρία να τηρήσουμε το έθιμο... Όμως το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν μπορεί να περιοριστεί από
καμία καραντίνα! Οι πρωτοχρονιάτικες ευχές αποτελούν μεγάλη επιθυμία...(συνέχεια στην σελ. 2)
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Σύλλογος-Δράσεις

(συνέχεια από το εξώ-
φυλλο) επομένως φέτος
τις ανταλλάξαμε μέσω
ενός ξεχωριστού βίντεο
που με πολύ προσπάθεια
και αρκετή δόση από
μεράκι δημιουργήσαμε!

Ευχαριστούμε πολύ την
Κατερίνα Πολύδερα για
την βοήθεια της στην
επεξεργασία του, καθώς
και τους παρακάτω συμ-
μετέχοντες:
1) Κέλλυ Χατούπη (Kelly
Rabiosa)
2) Τάσος και Στέφανος
Κασσελούρης
3) Ειρήνη Θεοδωρίδη
4) Χρήστος Κασσελούρης
και Μαρία Σιγάλα
5) Κατερίνα Πολύδερα
6) Βασίλης Λάμης
7) Ίριδα Μασούρα
8) Φωτεινή Καραθάνου,

Συλληπητήρια...

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς...

Νάνσυ Τριανταφύλλου,
Χριστίνα Καραθάνου και
Βάγια Κοτσαλάρα
9) Θεοδώρα Συλαϊδή και
Φωτεινή Σιάκα
Ευχόμαστε καλή χρονιά
και ελπίζουμε σε μια
αντάμωση χωρίς περιορι-
σμούς και καινούργια
Φωτεινιώτικα δρώμενα...
Το βίντεο είναι διαθέσιμο
στο κανάλι μας στο
youtube ή στην σελίδα
μας στο Facebook ή στο
site μας foteiniotes.gr

Λάμπρος Κασσελούρης

Η πρώτη συνδρομή του 2021...

Νέα χρονιά, νέοι στόχοι
για τον σύλλογο των
απανταχού Φωτεινιωτών
καθώς ο άτιμος ο ιός μας
έχει κόψει τα φτερά...
Δυστυχώς δεν πραγματο-
ποιήσαμε την εκδήλωση
πρωτοχρονιά στα κλαριά
λόγω του κινδύνου του
συνωστισμού αλλά και
λόγω την καραντίνας που
επεβλήθη στην χώρα
απο τις αρχές
Δεκεμβρίου. Επίσης η
κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας
δεν θα ακυρωθεί! Θα
αναβληθεί για το Πάσχα
που όπως όλα δείχνουν
θα μπορέσουμε να έχου-
με μια μικρή συνάθροιση.
Είναι σημαντικό επίσης
για τον σύλλογο την

συγκεκριμένη χρονιά να
επωφεληθεί από τις συν-
δρομές των μελών και τις
συνδρομές των χορηγών
του. Αυτή την στιγμή το
ταμείο του συλλόγου έχει
αρκετά για να πραγματο-
ποιήσει το πολύ 2 εκδη-
λώσεις... Πιστεύουμε θα
υπάρξει ενίσχυση από
Φωτεινιώτες και μη ώστε
να ξεπεράσουμε αυτο το
οικονομικό εμπόδιο και
να πραγματοποιήσουμε
και τις 13 εκδηλώσεις
που έχουμε κατά νου.
Τέλος για να γίνει κάποι-
ος μέλος στον σύλλογο ή
για να ανανεώσει την
συνδρομή του για το έτος
2021 θα πρέπει να κατα-
βάλλει το ποσό των 10€
για ένα χρόνο είτε μέσω

τραπεζικής κατάθεσης
είτε μέσω συννενόησης
με τον ταμία ή τον πρόε-
δρο (βλέπε εξώφυλλο).
Μπορεί να είναι ένα
μικρό ποσό αλλά σε

μεγάλο αριθμό μελών το
ταμείο γεμίζει και οι εκδη-
λώσεις έρχονται αυτόμα-
τα. Είναι σημαντικό να
μας στηρίξετε για να στη-
ρίξουμε το χωριό μας. 

Καλή χρονιά να έχουμε
με δημιουργία, υγεία και
χαρούμενα Φωτεινιώτικα
ανταμώματα!

Έφυγαν από την ζωή αυτό το δίμηνο η Ευαγγελή Μασούρα, η Βάγια Κοτσαλάρα και η Κωνσταντίνα Κασσελούρη .Συλληπητήρια
στις οικογένειες τους... Να ζήσετε να τους θυμάστε!
Για όποιο κείμενο θέλετε να δημοσιεύσετε για τους συγγενείς σας Φωτεινιώτες που έφυγαν, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο
6976392261. Μην ξεχνάτε πως ένας άνθρωπος πεθαίνει πραγματικά όταν ξεχνιέται...

Το νέο μας καταστατικό: Η πορεία...

Στα επόμενα φύλλα της εφημερίδας μας θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τα άρθρα του νέου μας καταστατικού ώστε να τα γνωρί-
ζουν τα μέλη μας παλιά και νέα. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον κο Πέτρο Παπαδόπουλο για την διαμόρφωση του και ευελπιστούμε
να πάνε όλα καλά πριν τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Θυμίζω σε όλα τα μέλη “το αγκάθι” του παλαιού καταστατικού ήταν ότι δεν προέ-
βλεπε την επιχορήγηση πολιτιστικών εκδηλώσεων π.χ. από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ελπίζουμε να τελειώσουμε με αυτή την διαδικα-
σία γρήγορα και ομαλά. Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή απορία.
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Φωτεινό
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Εκδηλώσεις πολλές φέτος... 
Η θεατρική παράσταση αγνοείται...

Τα lockdown πηγαίνουν
και έρχονται και όπως
όλα δείχνουν η επιστρο-
φή στην κανονικότητα δεν
θα έρθει σύντομα. Όμως
αυτό δεν μας απασχολεί
ιδιαίτερα διότι αν τηρή-
σουμε όλα τα μέτρα
ασφαλείας όπως πέρυσι
πιστεύουμε θα έχουμε
ένα πολύ όμορφο αποτέ-
λεσμα. Με το εμβόλιο να
είναι διαθέσιμο σε κάποι-
ους από τους συμπολίτες
μας μέχρι στιγμής, όλα
δείχνουν πως θα μας επι-
τραπεί να οργανώσουμε
εκδηλώσεις την καλοκαι-
ρινή περίοδο, ίσως και
την Πασχαλινή...

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Συνηθίζεται να δίνουμε
αίμα στις αρχές
Φεβρουαρίου όμως λόγω
της καραντίνας αυτό είναι
αδύνατο και σε καμία
περίπτωση δεν θέλουμε
να θέσουμε σε κίνδυνο
τους Φωτεινιώτες. Θα
υπάρξει όμως η καθιερω-
μένη αιμοδοσία τον
Αύγουστο! Μην ξεχνάμε
πως μπορεί ο καθένας
από εμάς να δώσει αίμα
σε οποιοδήποτε νοσοκο-
μείο της χώρας, απλά θα
πρέπει να αναφέρει ότι
είναι για τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Απανταχού
Φωτεινιωτών Αρτας.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δύσκολο να γίνει η εκδή-
λωση αυτή που πολλοί
Φωτεινιώτες την έχουν
αναπολήσει, διότι πράγ-
ματι έχει να πραγματο-
ποιηθεί αρκετά χρόνια.
Δεν βολεύει η ημέρα από
την άποψη ότι η
Πρωτομαγιά φέτος είναι
το Μ.Σάββατο και άλλω-

στε δύσκολο να επιτρα-
πούν μέχρι το Πάσχα ο
χορός και τα πανηγύρια,
έστω και τα μικρά.

2ο Τουρνουά Μπάσκετ
3on3
Το πρώτο τουρνουά είχε
μεγάλη επιτυχία αφού για
πρώτη φορά χρησιμοποι-
ήθηκε το γήπεδο του
μπάσκετ για αθλητική
εκδήλωση και μας δικαί-
ωσε αφού το θέαμα και
τα καλάθια δεν έλειψαν.
Φέτος με νέους κανόνες
και έπαθλα που θα περι-
μένουν τους νικητές επι-
στρέφει για να μας κάνει
να αγαπήσουμε το
Μπάσκετ...

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ-ΝΕΟΙ
Το κλασσικό ντέρμπι
ποδοσφαίρου που έχει
χαράξει τις αναμνήσεις
από τις καλοκαιρινές μας
διακοπές. Ίσως αν βρε-
θεί κάποιος χορηγός ή
υπάρχει απόθεμα σε
χρήματα θα επιστρέψουν
τα επιτυχημένα μπλουζά-
κια “Στην ψυχή μου το
Φωτεινό”.

5ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
1ΚΜ
Είναι μεγάλο κατόρθωμα
να βλέπεις 30
Φωτεινιώτες μικρούς και
μεγάλους να στέκονται
στην γραμμή εκκίνησης
και να περιμένουν για το
“ΠΑΜΕ”. Ελπίζουμε
φέτος να έχουμε αύξηση
στον αριθμό. Θα υπάρ-
ξουν έπαθλα για όλους
τους συμμετέχοντες.

ΠΑΡΤΥ BY FOTEINO
Αυτό έλλειπε να μην γίνει
το καθιερωμένο party το
επερχόμενο καλοκαίρι!
Φυσικά με όλα τα μέτρα
ασφαλείας όπως και
πέρυσι! Δυστυχώς φέτος
δεν θα έχουμε τον γνω-
στό σε όλους μας Dj
Γιώργο Μαλτέζο διότι δεν
θα μπορέσει να βοηθήσει
στο συγκεκριμένο τομέα.
Οπότε βρισκόμαστε σε
αναζήτηση εθελοντή Dj!
Ας πέσουν οι προτάσεις
παρακαλώ...

ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
4 τουλάχιστον ομάδες, 
16 τουλάχιστον γρίφοι
1 “θησαυρός” που περι-
μένει τους νικητές.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα
καταφέρουμε να το οργα-
νώσουμε αρκετά καλά
ώστε να σας εκπλήξει
όλους. Ο θησαυρός κρύ-
βεται σε κάποιο σημείο
του Φωτεινού και πρέπει
οι ομάδες να τον βρούν
λύνωντας τους γρίφους
που θα τους δοθούν. Οι
γρίφοι θα είναι γενικής
γνώσης οπότε ίσως οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία να
έχουν ένα πλεονέκτημα!
Ας αρχίσει το κυνήγι
θησαυρού!

10η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Φέτος θα είναι δύσκολα
τα πράγματα διότι δεν
υπάρχει σενάριο αλλά
ούτε και σκηνοθέτης...
Είναι κρίμα βέβαια να
μην γίνει η επετειακή
παράσταση των 10 χρό-
νων. Θα γίνει μια προ-
σπάθεια συγγραφής
σεναρίου στις αρχές του
Φεβρουαρίου από τον
Κασσελούρη Λάμπρο και
τον Μαλτέζο Γιώργο και
όποιον άλλον θέλει να
βοηθήσει και αν όλα πάνε
καλά θα απολαύσουμε
και φέτος ενα υπέροχο
θέαμα. Αν όχι...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Θα πραγματοποιηθούν
μικρά σεμινάρια μισής
ώρας από Φωτεινιώτες
που στόχο έχουν την
μετάδοση της γνώσης και
τίποτα παραπάνω!
Ήδη έχουμε 3 συμμετο-
χές α) χημείας και επι-

στήμης β) πρώτων βοη-
θειών γ) οδήγησης για
υποψήφιους οδηγούς!
Φυσικά όποιος θέλει να
κάνει και αυτός το δικό
του σεμινάριο, να μας
μεταδώσει λίγη από την
γνώση του ας μην διστά-
σει και ας επικοινωνήσει
στο 697639261.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Θα γίνουν 2-3 προβολές
ταινιών σε αντίστοιχες
ημέρες που χάραξαν την
ιστορία του κινηματογρά-
φου. Θα εκδοθεί σχετικό
φυλλάδιο με τις ημερονη-
νίες και τις ταινίες!

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ
Είναι κρίμα να είμαστε
τόσο καλοί παίκτες επι-
τραπεζίων και να μην
οργανώνουμε ένα τουρ-
νουά για να βρούμε τον
καλύτερο! 
Τα παιχνίδια θα είναι
σκάκι, τάβλι, jungle
speed, tichu και poker.
Αναλόγως τα άτομα που
θα συμμετέχουν θα δια-
μορφωθούν και τα παι-
χνίδια. Στο τέλος του
τουρνουά θα υπάρξει
ένας διαγωνισμός παντο-
μίμας για να κλείσει
όμορφα και δημιουργικά
το τουρνουά!

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ
ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΡΤΑΣ
Είμαστε αρκετά ενθου-
σιασμένοι για αυτή την
εκδήλωση καθώς θα
αποτελείται από μια
πεζοπορία και μια πλήρη
ξενάγηση σε ένα μονοπά-
τι “έκπληξη”. Η διαδρομή
δεν θα είναι μεγάλη ώστε
να μπορεί να συμμετέχει
ο καθένας και θα υπάρχει
ξεναγός ώστε να εξηγεί
τα περί του μονοπατιού.

ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ
ΕΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΑ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Για πρώτη φορά στα χρο-
νικά θα προσπαθήσουμε

να συγκρεντρώσουμε
όσα περισσότερα έργα
Φωτεινιωτών μπορούμε
και θα τα αναδείξουμε σε
μια έκθεση φωτογραφίας
που θα παραμείνει στο
χώρο του Σχολείου για
όλο το χρονικό διάστημα
των εκδηλώσεων. Φυσικά
θα αντλήσουμε πληροφο-
ρίες από την στήλη μας
στην εφημερίδα “ΚΑΛΛΙ-
ΤΕΧΝΙΚΑ” (βλέπε
σελ.10) αλλά και από
εσάς τους ίδιους! Είμαστε
στην διάθεση σας να
φιλοξενήσουμε τα έργα
σας στην έκθεση μας!

Επίσης θα γίνει μια προ-
σπάθεια να οργανώσου-
με μια επιπλέον έκθεση
φωτογραφίας με τα εκθέ-
ματα του Μουσείου που
δεν έχουν δει το φως του
ηλίου εδώ και αρκετά
χρόνια! Είναι σημαντικό
να αναπολούν οι παλαιό-
τεροι και να μαθαίνουν οι
νεότεροι! Φυσικά είναι
όλοι προσκεκλημένοι να
θαυμάσουν την πολιτιστι-
κή κληρονομιά των
Φωτεινιωτών!

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΑΕ ΚΒΟΝ
ΝΤΟ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
Θα υπάρξει επικοινωνία-
με τους δασκάλους ταε
κβον ντο και χορού μέσα
στον Φεβρουάριο για να
οργανώσουμε τα μαθή-
ματα και τις ενδεχόμενες
εκδηλώσεις. Ελπίζουμε
τα παιδιά να μπορούν να
κάνουν μάθημα μιας και
το επιδημιολογικό φορτίο
στην Άρτα είναι αρκετά
χαμηλό και ίσως επιτρα-
πουν τα μαθήματα! 

Αγαπητοί Φωτεινινιώτες
και μη, το 2020 έμεινε
στην μνήμη μας ως ένα
λειψό έτος. 
Είναι στο χέρι μας να
θυμόμαστε το 2021 ως
ένα σπουδαίο για το
Φωτεινό έτος.

Όλοι μαζί για το
Φωτεινό μας. 
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Σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης ζήτησε επιτυχώς
να κηρυχθεί ο Δήμος
Νικολάου Σκουφά μετά
από τις μεγάλες κατα-
στροφές που σημειώθη-
καν, σχεδόν στο σύνολο
της επικράτειας του
Δήμου το τελευταίο
24ωρο, λόγω των σφο-
δρών βροχοπτώσεων, με
τις μεγαλύτερες ζημιές να

Καταστροφές και πλημμύρες
στο Δήμο Νικολάου Σκουφά...

έχουν εντοπιστεί στη Δ. Ε
Πέτα.
Στον ορεινό όγκο έχουν
παρατηρηθεί κατολισθή-
σεις, ενώ εκτός από τις
υποδομές του Δήμου,
πλημμύρησαν και υπέ-
στησαν ζημιές πολλά σπί-
τια αλλά και καλλιέργειες
σε διάφορες περιοχές
όπως το Νεοχώρι το
Κομπότι, οι Άγιοι

Ανάργυροι, η Κόπραινα,
η Αγία Παρασκευή, ο
Παχυκάλαμος, τα
Κολομόδια, ο Άγιος
Δημήτριος, η Αμφιθέα κι ο
Άγιος Ταξιάρχης.
Σημειώστε επίσης πως ο
δρόμος Καραμούτσι –
Νεοχωράκι έχει κατα-
στραφεί και θα παραμεί-
νει κλειστός.
Οι υπηρεσίες του Δήμου

Νικολάου Σκουφά σε
συνεργασία με την
Πολιτική προστασία βρί-
σκονται επί ποδός επί
24ωρου βάσεως ώστε να
αποκαταστήσουν βλάβες
και όσες ζημιές είναι
δυνατόν αυτή τη στιγμή.
Παρακαλούνται οι πολίτες
να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικοί στις μετακινήσεις
τους, να αποφεύγουν

σημεία τα οποία έχουν
παρατηρηθεί κατολισθή-
σεις αλλά και τους πλημ-
μυρισμένους δρόμους,
και σε καμία περίπτωση
να μην προσπαθούν να
περάσουν από χείμαρ-
ρους. Καλή δύναμή και
υπομονή στους ανθρώ-
πους που χάσανε τις
περιουσίες τους.

Από nskoufas.gr

Ολοκληρώθηκε η δράση του Δήμου μας
«Ενισχύουμε το κοινωνικό μας Παντοπωλείο».

Με τη συμμετοχή δεκά-
δων πολιτών, συλλόγων,
εταιριών και επιχειρήσε-
ων ολοκληρώθηκε η
δράση του δήμου μας
«Ενισχύουμε το κοινωνι-

κό μας Παντοπωλείο».
Η Δήμαρχος κ. Ροζίνα
Βαβέτση θέλει να ευχαρι-
στήσει για τη συνδρομή
τους με την παροχή τρο-
φίμων, τον σύλλογο

«ΑΓΚΑΛΙΑ», το «ΚΔΑΠ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» τον
«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟ ΚΟΜΜΕΝΟΥ», τον
Ποδοσφαιρικό Σύλλογο
«ΠΑΣ ΚΟΜΜΕΝΟΥ
1943», το Δ.Σ φαρμακοϋ-
παλλήλων και βοηθών
φαρμακείων Άρτας, τις
εταιρίες «ΑΦΟΙ ΓΙΟΛΔΑ-
ΣΗ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ», «ΒΙΚΟΣ», «BIO-
LAB», «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΑΡΤΑΣ», «ΝΟΥΝΟΥ»,
«ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ», «BARILLA»,
«SNACK BAR NO
NAME», «COCA-COLA»,
«NEA ΟΔΟΣ», «ARLA»,
«ΙΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ»,

«S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ»,
το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ, το ίδρυμα
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
και φυσικά τους δεκάδες
πολίτες που με την κίνη-
σή τους να προσφέρουν
τρόφιμα για τους συνδη-

μότες μας που βρίσκονται
σε ανάγκη, έδειξαν ταυτό-
χρονα την κοινωνική τους
ευαισθησία και την αλλη-
λεγγύη που τους διακατέ-
χει.

Από nskoufas.gr
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Οδήγηση και ακραία καιρικά φαινόμενα...

Το χαμένο νόμισμα...

Αγαπημένοι μου, εύχομαι
ολόψυχα η καινούργια
χρονιά, να μας φέρει πιο
κοντά και να ξαναγυρίσει
το χαμόγελο στα πρόσω-
πα μας!
Σήμερα θα σας πω μια
ιστορία. Ήταν λέει κάποτε
ένας βασιλιάς, που ήταν
πολύ πλούσιος, ζούσε σε
ένα παλάτι με όλα τα
αγαθά, αλλά κάθε μέρα
γκρίνιαζε και δεν ένιωθε

Γράφει η Σπυριέτα
Κομιανού-Κασσελούρη

ευχαριστημένος με τίπο-
τα. Ο υπηρέτης που τον
φρόντισε ήταν πάντα
χαμογελαστός, ευγενικός
και  η καρδιά του ήταν
γεμάτη χαρά κι αισιοδο-
ξία. Ο βασιλιάς θύμωσε
πάρα πολύ γιατί εκείνος
δεν ήταν  ευχαριστημένος
παρ΄ όλο που ήταν πλού-
σιος και είχε όλα τα καλά
πάντα κάτι του έλειπε.
Μια μέρα φώναξε τον
πιστό του σύμβουλο και
τον ρώτησε πως είναι
δυνατόν ένας φτωχός
υπηρέτης να είναι πιο
ευτυχισμένος από κείνον.
Ο σύμβουλος του απά-
ντησε: Άρχοντα μου είναι
πολύ απλό. Ο υπηρέτης
σου δεν έχει μπει στον
κύκλο του 99 ενώ εσύ
είσαι μέσα σε αυτό των
κύκλο. Ο άρχοντας νιώ-
θοντας μεγάλη περιέρ-
γεια του είπε. Πως μπο-
ρεί και εκείνος να μπει σε
αυτό των κύκλο;  Δεν

αντέχω άλλο να τον
βλέπω χαρούμενο! Ο
σύμβουλος του το απά-
ντησε, ωραία το μόνο
που έχεις να κάνεις είναι
να του δώσεις ένα πουγκί
με 99 χρυσά νομίσματα.
Μόλις του το δώσεις θα
δεις με μεγάλη σου
έκπληξη ότι το χαμόγελο
του θα εξαφανιστεί από
το πρόσωπο του και
σιγά-σιγά θα μαραζώνει!.
Έτσι και έγινε!! 

Την   επόμενη μέρα
Φώναξε τον υπηρέτη του
και του έδωσε τα 99
χρυσά νομίσματα για να
τον ευχαριστήσει δήθεν
για την πίστη του και την
προσήλωση του στο
πρόσωπο του. Ο πιστός
υπηρέτης πήγε σπίτι του
μην πιστεύοντας στην
τύχη του και άρχισε να
μετράει τα νομίσματα. Τα
ταξινόμησε σε δεκάδες
αλλά η τελευταία δεκάδα
δεν ήταν ολόκληρη γιατί

έλειπε ένα νόμισμα. Τα
μετρούσε ξανά και ξανά
ψάχνοντας να βρει το
νόμισμα που έλειπε.
Άρχισε να γίνεται ανήσυ-
χος νευρικός θυμωμένος
και δυστυχής. Δεν του
έφτανε το γεγονός ότι είχε
τόσο πλούτο στα χέρια
του,  αλλά το μυαλό του
πήγαινε να τρελαθεί γιατί
του έλειπε το ένα νόμι-
σμα. Τις επόμενες μέρες
ο άρχοντας διαπίστωσε
με μεγάλη του χαρά ότι ο
υπηρέτης του ήταν πια
δυστυχισμένος. Είπε στο
σύμβουλο του ότι είχε
δίκιο. Μα ποιος είναι τελι-
κά αυτός ο κύκλος του 99
που είμαστε όλοι μέσα
και χάνουμε την χαρά απ’
τη ζωή μας ρώτησε το
σύμβουλο. 

Και εκείνος του απάντη-
σε : Μα δεν καταλαβαί-
νεις άρχοντα μου, όλοι
μας ξεχνάμε να νιώθουμε
ευγνωμοσύνη για όλα τα

καλά που έχουμε στη ζωή
μας και εστιάζουμε μόνο
σ’ αυτά που μας λείπουν.
Καλό θα ήταν άρχοντα
μου να νιώθουμε χαρά
και ευλογία για όλα όσα
έχουμε στη ζωή . Έτσι η
κάθε μέρα θα είναι ένα
νέο ξεκίνημα μια νέα
δημιουργία μια νέα ευκαι-
ρία τιμώντας την ζωή μας
όπως ακριβώς είναι. Η
ευτυχία του καθενός μας
είναι στο χέρι μας γιατί
εμείς επιλέγουμε για το
αν θα ζούμε με χαρά και
πληρότητα ή με μιζέρια
και γκρίνια.
Αυτή τη δύσκολη χρονιά
ας επιλέξουμε σοφά, ας
μετρήσουμε τις ευλογίες
μας και ας πετάξουμε
σαν ένα βρώμικο παλτό
από πάνω μας την μιζέ-
ρια και την ανημπόρια. 

Με αγάπη,
Σπυριέτα Κομιανού
Κασσελούρη

Στην οδήγηση ίσως το
πιο επικίνδυνο πράγμα
που θα αντιμετωπίσει
ένας οδηγός (είτε υποψή-
φιος είτε νέος είτε επαγ-
γελματίας) είναι τα ακραία
καιρικά φαινόμενα. Στα
ακραία καιρικά φαινόμενα
εντάσσεται η πολύ έντονη
βροχή, ο αέρας άνω των
6 μποφόρ το χιόνι και ο
ΠΑΓΟΣ. Πολλές φορές  οι

οδηγοί υπερεκτιμάμε τις
ικανότητες μας και θεω-
ρούμε ότι είμαστε οι καλύ-
τεροι, φυσικά κάτι το
οποίο δεν υφίσταται με
αποτέλεσμα να υποπέ-
σουμε σε οδηγικό λάθος
το οποίο μπορεί μερικές
φορές να αποβεί μοιραίο.
Προσωπικά στην κατηγο-
ρία των ακραίων καιρικών
φαινομένων θα έβαζα και
το ψιλόβροχο όσο και εάν
σας φαίνεται περίεργο,
διότι με την αρχή της
βροχής ο δρόμος αρχίζει
να καθαρίζει από σκόνες
και ότι άλλα μικροσκουπι-
δάκια υπάρχουν πάνω σε
αυτό, με αποτέλεσμα ο
δρόμος να γλιστράει
πολύ περισσότερο από
όσο θα περίμενε ο οδη-
γός . Να σημειωθεί ότι το
ABS σε αυτή την περί-
πτωση θα λειτουργήσει
αντίθετα αφού ενεργοποι-

ηθεί από το απότομο
φρενάρισμα του οδηγού
λόγω εσφαλμένης αντίλη-
ψης ολισθηρότητας του
δρόμου στην συγκεκριμέ-
νη στιγμή. Μερικοί θα
παρατηρήσετε πως
παραπάνω έγραψα τον
πάγο με κεφαλαία. Το
έκανα λοιπόν για να
κεντρίσω την προσοχή
σας για το κατά την
γνώμη μου πιο επικίνδυ-
νο φαινόμενο το οποίο
καμουφλάρεται κιόλας για

να μην μπορεί να το δεί ο
οδηγός. Σε μια τέτοια
περίπτωση εντοπισμού
πάγου, το πρώτο πράγμα
που θα πρέπει να κάνετε
με απόλυτα χειρουργικές
κινήσεις είναι να κρατήσε-
τε το όχημα σταθερό και
να επιλέξετε την μικρότε-
ρη σχέση στο σασμάν σε
συνδυασμό με τις στρο-
φές του κινητήρα και
φυσικά όσα αμάξια δεν
έχουν ABS σε καμία περί-
πτωση  δεν πρέπει ο

οδηγός να πατήσει από-
τομα φρένο διότι θα
μπλοκάρουν οι τροχοί με
αποτέλεσμα το αμάξι να
μην επανέρχεται στην
αρχική του θέση.
Γενικότερα όταν κάποιος
οδηγός αντιμετωπίσει
ακραία καιρικά φαινόμενα
θα πρέπει να είναι από-
λυτα συγκεντρωμένος για
τον εντοπισμό και την
αντιμετώπιση τους.

Γράφει ο Γιώργος
Μαλτέζος
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Με βίασε, δεν βιάστηκα...

Γράφει η Ειρήνη
Θεοδωρίδη

Αναμφισβήτητο(θέλω να
πιστεύω) είναι το γεγονός
πως ο βιασμός αποτελεί
ένα από τα πιο ειδεχθή
εγκλήματα της εποχής
μας. Ένας σώφρων, νοή-
μων και πάνω από όλα
ένας Άνθρωπος όταν δια-
βάζει ή ακούει για περι-
στατικά βιασμού νιώθει
οργή για τον δράστη και
συμπόνια για το θύμα.
Μετά από το κίνημα των
δημοσιοποιήσεων που
έχει προκύψει στην τωρι-
νή επικαιρότητα, όλο και
περισσότερες γυναίκες
φαίνεται να έχουν παλέ-
ψει με τις συμπληγάδες
της κακοποίησης και της
βίαιης συμπεριφοράς ή
να έχουν αντιμετωπίσει
το τέρας του βιασμού.
Μάλιστα στην Ελλάδα 1/2
γυναίκες δηλώνει πως
έχει δεχθεί έστω και μια
φορά σεξουαλική παρε-
νόχληση ή υπήρξε μάρ-
τυρας σε απόπειρα βια-
σμού.
Όμως, τι είναι ο βιασμός;
Πώς ακριβώς μπορούμε
να τον ορίσουμε; 
Βιασμός είναι ο εξανα-
γκασμός κάποιου σε
συνουσία χωρίς την
συγκατάθεση και την
έγκριση του. Αν και πολύ
συχνά πιστεύουμε πως ο
βιασμός είναι μέλημα

ατόμων ξένων σε εμάς,
σύμφωνα με έρευνες οι
περισσότερες περιπτώ-
σεις αφορούν σε άτομα
τα οποία περικυκλώνουν
τον ατομική μας σφαίρα,
δηλαδή φίλους, συγγενι-
κά πρόσωπα, άτομα του
εργασιακού χώρου,
ακόμα και ο ίδιος ο
σύντροφος. Και ναι, και
σε μια σχέση η σεξουαλι-
κή επαφή χωρίς την επι-
θυμία, προθυμία και συμ-
φωνία και των δύο μερών
μπορεί να αποτελέσει
βιασμό, εφόσον το άτομο
αναγκάζεται να κάνει κάτι
το οποίο δεν θέλει τη
δεδομένη στιγμή. 
Τι είναι αυτό που οδηγεί
έναν βιαστή να επιτεθεί
στο θύμα; Φταίνε τα
ρούχα, φταίει η εμφάνιση,
φταίει η προκλητικότητα,
φταίνε οι ασυγκράτητες
ορμές ενός άνδρα που
δεν μπορεί να διαχειρι-
στεί την τεστοστερόνη
του; Τι τελικά φταίει για
αυτή την παρορμητική
και απάνθρωπη πράξη; 
Σίγουρα υπεύθυνη δεν
είναι η ενδυμασία μιας
γυναίκας, καθώς υπάρ-
χουν πάμπολλες περι-
πτώσεις βιαστών που τα
θύματα ήταν υπερβολικά
«σεμνά» ντυμένα. Πάρτε
παράδειγμα τις μουσουλ-
μανικές χώρες, που οι
γυναίκες λόγω των ηθών
τους είναι ντυμένες από
την κορφή ως τα νύχια.
Κι όμως βιάζονται και
μάλιστα σε μεγάλη
συχνότητα!
Μήπως, πρέπει να απο-
δώσουμε την ευθύνη στο
ανδρικό μόριο και τις
ανδρικές ορμόνες, οι
οποίες δεν μπορούν να
περιοριστούν; Μα φυσικά
και όχι. Πρώτον γιατί
κάθε άνθρωπος είναι
υποχρεωμένος να
συγκρατεί τον εαυτό του,
να τον ελέγχει και τον
περιορίζει, ώστε να μην
περιορίζει την ελευθερία
του άλλου. Πέρα από

αυτό όμως, είναι γεγονός
πως ένας σημαντικός
αριθμός βιαστών έχει
δυσκολία στο να έχει ή να
διατηρήσει στύση κατά
την διάρκεια του βιασμού
,πράγμα που δεν συμφω-
νεί με την άποψη ότι ο
βιασμός προέρχεται από
την ανεξέλεγκτη σεξουα-
λική επιθυμία του δρά-
στη. Από αυτή την
άποψη δεν είναι καθόλου
τυχαίο ότι μόνο στο 9%
των γυναικών που δεν
είχαν προηγούμενη
σεξουαλική εμπειρία
υπήρξε ρήξη του υμένα
ως αποτέλεσμα του βια-
σμού κάτι που συμφωνεί
με την άποψη ότι πολλοί
βιαστές πάσχουν από
σεξουαλικές δυσλειτουρ-
γίες.
Άρα τι πάει στραβά και ο
θύτης καταλήγει στην
αποστέρηση της ελευθε-
ρίας ενός συνανθρώπου
του;
Η συντριπτική πλειοψη-
φία των ατόμων που
έχουν διαπράξει σεξουα-
λικά εγκλήματα έχουν
μεγαλώσει σε ιδιαίτερα
τραυματικά περιβάλλο-
ντα. Η σωματική, συναι-
σθηματική ή σεξουαλική
κακοποίηση διαμόρφωσε
ριζικά την προσωπικότη-

τα τους, η οποία χαρα-
κτηρίζεται από σκληρότη-
τα, αναλγησία, κυνικότητα
καθώς και έλλειψη στορ-
γής, ενσυναίσθησης και
ενοχής. Συνήθως πρόκει-
ται για φιγούρες με ψυχο-
παθολογική διαταραχή, η
οποία εκδηλώνεται σε
όλους τους τομείς της
ζωής τους. Πολλοί από
τους δράστες μεγάλωσαν
με μητέρες, οι οποίες
τροφοδότησαν το μίσος
για το γυναικείο φύλο,
είτε επειδή ήταν υπερβο-
λικά αυστηρές, σκληρές
και αναίσθητες, είτε επει-
δή μπορεί να εκδίδονταν
και να θεωρούνταν αμφι-
βόλου ηθικής. Σε αυτά
έρχονται να προστεθούν
και σκηνές ενδοοικογενει-
ακής βίας ή υποτίμησης
του ρόλου της γυναίκας
στο σπίτι, καταστάσεις
που προδιαθέτουν την
διαιώνιση των πατριαρχι-
κών στερεοτύπων και την
θεώρηση του γυναικείου
φύλου ως υποδεέστερο.
Τέλος, πιθανές απογοη-
τεύσεις από προηγούμε-
νες συντρόφους αυξά-
νουν την ντροπή της
απόρριψης και δρουν
ανασταλτικά στην υιοθέ-
τηση μιας υγιούς σχέσης
με τη γυναίκα

Σε ένα τέτοιο παθολογικό
υπόβαθρο αναπτύσσεται
συνήθως η ιδέα του βια-
σμού. Ο βιαστής μπαίνει
σε έναν καταναγκαστικό
κύκλο επανάληψης, ταυ-
τίζοντας την γυναίκα με
σκουπίδι, μηχανή του σεξ
και με άλλα απεχθή
χαρακτηριστικά. Όταν τη
βιάζει, θεωρεί πως παίρ-
νει αυτό που της αξίζει,
απελευθερώνει τον θυμό
του. Ο βιασμός από θυμό
περιλαμβάνει έντονη
φυσική βία και πολύ
περισσότερη άσκηση
δύναμης απ’ ότι χρειάζε-
ται για να υποτάξει κανείς
το θύμα του. Κατά την
διάρκεια της επίθεσης ο
βιαστής αυτού του είδους
χρησιμοποιεί χυδαία
γλώσσα και εξαναγκάζει
το θύμα του να εκτελεί
ταπεινωτικές ενέργειες.
Συνήθως ο βιασμός από
θυμό δεν είναι προσχε-
διασμένος. Ο ‘βιαστής
δύναμης’ αντίθετα σχε-
διάζει προσεκτικά τον
βιασμό για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, συχνά
παρακολουθώντας το
θύμα του πριν του επιτε-
θεί. Αυτού του είδους ο
βιαστής θέλει να βιώσει
το αίσθημα ότι το θύμα
του δεν μπορεί να τον
απορρίψει και ότι πρέπει
να υποκύψει στις σεξουα-
λικές του απαιτήσεις
χωρίς αντίρρηση, γιατί
έτσι ικανοποιείται το
αίσθημα της υπεροχής
του . Όταν το θύμα υπο-
τάσσεται, ο θύτης ανακτά
στα χέρια του όλη την
εξουσία και νιώθει πως
είναι από τις λίγες φορές
στη ζωή του που μπορεί
να είναι ο Κυρίαρχος.
Επομένως, σε όλη αυτή
την κατάσταση δε φταίει
το ρούχο, φταίει το άρρω-
στο μυαλό. Και αν με
ρωτάς γιατί οι γυναίκες
δεν μιλάνε, είναι γιατί ένα
μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού έχει ριζωμένη μέσα
του την ιδέα πως αυτές

Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα δικά σας άρθρα και τις δικές σας σκέψεις ώστε να τις παρουσιάσουμε στην εφημερίδα, με email στο fotei-
nopolitistika@yahoo.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον κ. Λάμπρο Κασσελούρη στο 6976392261. Καλή ανάγνωση...
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«Μικρή ιστορία του κόσμου»

Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα δικά σας άρθρα και τις δικές σας σκέψεις ώστε να τις παρουσιάσουμε στην εφημερίδα, με email στο fotei-
nopolitistika@yahoo.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον κ. Λάμπρο Κασσελούρη στο 6976392261. Καλή ανάγνωση...

Το βιβλίο «Μικρή ιστορία
του κόσμου» του Ernst
Gombrich είναι ένα εξαι-
ρετικό αφήγημα για την
παγκόσμια ιστορία σε
μόλις 350 σελίδες.
Γραμμένο περιεκτικά και
ευανάγνωστα, αποτελεί
ένα θησαυρό για όποιον
ενδιαφέρεται να έχει μια
σφαιρική εικόνα για τις
περιπέτειες του ανθρώ-

Γράφει η Ίριδα
Μασούρα

που και την ζωή, από την
προϊστορία μέχρι και
σήμερα. Από την χώρα
του Νείλου, στη
Μεσοποταμία, στη
Μινωϊκή Κρήτη, στους
Πελοποννησιακούς και
στους Καρχηδόνιους
πολέμους, στις
Σταυροφορίες, στην
Γαλλική επανάσταση, στη
σκοτεινή εποχή της ατο-
μικής βόμβας, του
Ολοκαυτώματος και της
κατάρρευσης των κομ-
μουνιστικών καθεστώτων.
Χωρίς κουραστικές
λεπτομέρειες ο συγγρα-
φέας μας μεταφέρει στην
εκάστοτε εποχή με την
αφήγησή του, αναδει-
κνύοντας την «συνέχεια»
των λαών στο πέρασμα
του χρόνου, τα ανθρώπι-
να επιτεύγματα και τις
σημαντικότερες συγκρού-
σεις και προσωπικότητες.
Πολλές φορές η ιστορία
διδάσκεται αποσπασματι-

κά και επιφανειακά, ενώ
εδώ μπορούμε με το
χιουμοριστικό ύφος του
γράφοντος και τις ομαλές
μεταβάσεις από την μια
ιστορική περίοδο στην
άλλη να φωτίσουμε το
παρελθόν! Το βιβλίο αυτό
εκδόθηκε πριν τον Β’
Παγκόσμιο πόλεμο, το
1935,  ενώ μετά τον
πόλεμο  δημιουργήθηκε
νέα έκδοση με ένα επι-
πλέον κεφάλαιο από τον
συγγραφέα που μας τον
περιγράφει ο ίδιος ως
αυτόπτης μάρτυρας.
Το μεγαλύτερο προτέρη-
μα του βιβλίου είναι ο
ενθουσιασμός του
Gombrich  να αφηγηθεί
στους νεότερους, όσο πιο
ζωηρά και υπεύθυνα γίνε-
ται, το παρελθόν.
Υπενθυμίζοντάς τους
μέσω των γεγονότων ότι
ο κόσμος που γεννήθη-
καν μπορεί εν πολλοίς να
είναι σκληρός, άγριος και

βαμμένος στο αίμα, αλλά
έχουμε το δικαίωμα να
ελπίζουμε σ' ένα καλύτε-
ρο μέλλον. Δεν είναι
τυχαίο ότι οι ναζί σταμά-
τησαν την έκδοση του

βιβλίου επειδή θεώρησαν
την οπτική του συγγρα-
φέα «υπερβολικά φιλει-
ρηνική». 

ευθύνονται για την κατά-
σταση του βιασμού.
Πρόκειται για τις στερεο-
τυπικές αντιλήψεις που
σεξουαλικοποιούν το
γυναικείο σώμα και ανά-
γουν τη γυναικεία υπό-
σταση σε αντικείμενο ικα-
νοποίησης αναγκών.
Πρόκειται για το πατριαρ-
χικό μοντέλο που ενοχο-
ποιεί το γυναικείο φύλο
και απαρνείται να ρίξει
την ευθύνη στον άνδρα
δράστη, καθώς αυτός
«δεν άντεξε», «θόλωσε»
ή η άλλη «τον προκάλε-
σε» και «τα ήθελε και τα
έπαθε, εφόσον φορούσε
κοντή φούστα». Οι γυναί-
κες φοβούνται να μιλή-
σουν και τώρα και παλαι-
ότερα ,καθώς αυτό το
θέμα αποτελούσε και
συνεχίζει να αποτελεί κοι-
νωνικό ταμπού. Φοβάμαι
να μιλήσω, γιατί μπορεί
να μη με πιστέψουν.
Κυρίως φοβάμαι, γιατί η

κοινωνία με έχει κάνει να
φοβάμαι και πολλές
φορές μου κλείνει το
στόμα. Όταν πρόκειται να
χάσω τη δουλειά μου, να
καταστραφεί η οικογένεια
μου, να διαλυθεί το μέλ-
λον μου, όταν είμαι ανί-
σχυρη μπροστά στην
εξουσία της ανηθικότητας,
μπορεί να φοβηθώ να
μιλήσω. Όταν έχω πλη-
γωθεί ανεπανόρθωτα και
παλεύω με τα ψυχικά
τραύματα που μου άφησε
αυτός ο βιασμός, μπορεί
να φοβηθώ να μιλήσω.
Μπορεί να υποκύψω
στους υποκείμενους
εκβιασμούς του ισχυρού,
γιατί νιώθω ότι αυτός με
ελέγχει. Όμως όταν βρω
το θάρρος να ξεριζώσω
από το πετσί μου τη βρω-
μιά της χυδαιότητας, του
τρόμου και της αδυνα-
μίας, μπορώ να μιλήσω.
Και αυτό μπορώ και θέλω
να το κάνω, όταν είμαι

έτοιμη, όταν έχω καταφέ-
ρει να παλέψω με το
τέρας μέσα μου. Έχω το
δικαίωμα να το κάνω
όταν επιθυμώ. Δεν με νοι-
άζει που δεν το έκανα
τότε, σημασία έχει που το
κάνω τώρα!
Προσπαθούμε να δούμε
το δέντρο και τελικά
χάνουμε το δάσος. Αντί
να υποστηρίξουμε όλες
αυτές τις γυναίκες που
έχουν κακοποιηθεί και
βιαστεί, τις ρωτάμε γιατί
βγήκαν και μίλησαν τώρα.
Γιατί τώρα ήθελαν, γιατί
τώρα μπόρεσαν, γιατί
τώρα τα κατάφεραν. Και
αντί να τις ενθαρρύνουμε,
όλο και περισσότερο τις
κατηγορούμε. Έτσι, φιμώ-
νουμε νέα θύματα τα
οποία μπορούν να προ-
κύψουν και τα οποία θα
φοβηθούν να μιλήσουν
εξαιτίας αυτών που
φωνάζουν: Γιατί τώρα?
Ήρθε η ώρα να απενοχο-

ποιήσουμε την ευθύνη
των γυναικών, να σταμα-
τήσουμε να κατηγορούμε
το δακτυλοδειχτούμενο
θύμα και να επικεντρω-
θούμε στη βοήθεια του
ψυχικά νοσούντος θύμα-
τος. Γι’ αυτό όλες οι περι-
πτώσεις βιασμού ή οι
απόπειρες πρέπει να
καταγγέλονται. Δεν πρέ-
πει να φοβόμαστε.
Πρέπει επιπλέον να μπει
ένα τέλος σε όλο αυτό το
κύκλωμα της πατριαρχι-
κής τρομοκρατίας. Και
εννοείται θέλουμε και
τους άντρες δίπλα μας σε
όλο αυτό. Μόνο αν στα-
ματήσουν να υπάρχουν
κακοποιημένες γυναίκες
μπορούμε να πούμε πως
κάναμε ένα βήμα μπρο-
στά σαν κοινωνία. Και
αυτό μπορεί να γίνει αν
γιατρευτούν οι ψυχές των
ανθρώπων. Αν οι οικογέ-
νειες μεγαλώνουν τα αγό-
ρια τους με αξίες, με ιδα-

νικά, με σεβασμό στη
γυναίκα και τη δύναμη
της. Σίγουρα και ο ρόλος
της γυναίκας είναι να
προστατεύει τον εαυτό
της. Αλλά το ιδανικό
σενάριο θα ήταν να μην
χρειάζεται να προστατευ-
τεί. Ας γδυθούμε λοιπόν.
Ας  γδυθούμε, πετώντας
κάθε φαινόμενο βίας,
κακοποίησης, εκμετάλ-
λευσης και εγωισμού στα
σκουπίδια. Ας ντυθούμε
με αγάπη, ενσυναίσθηση,
ενδιαφέρον και σεβασμό.
Έτσι, μόνο μπορούμε να
ονειρευόμαστε ένα καλύ-
τερο μέλλον.
Υ.Γ. Δεν αποκλείεται το
γεγονός να βιαστεί και
ένας άνδρας από μια
γυναίκα ή έναν άλλον
άνδρα, απλώς θέλησα να
αναφέρω το πιο σύνηθες
φαινόμενο στην εποχή
μας.
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ΑΝΑΕΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ :
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γράφει ο Χρήστος
Τσεκλένης

Αιολική ενέργεια ονομά-
ζεται η ενέργεια που
παράγεται από την εκμε-
τάλλευση του ανέμου. Η
ενέργεια αυτή χαρακτηρί-
ζεται "ήπια μορφή ενέρ-
γειας" και περιλαμβάνεται
στις "καθαρές" πηγές,
όπως συνηθίζονται να
λέγονται οι πηγές ενέρ-
γειας που δεν εκπέμπουν
ή δεν προκαλούν
ρύπους. Η αρχαιότερη
μορφή εκμετάλλευσης
της αιολικής ενέργειας
ήταν τα ιστία (πανιά) των
πρώτων ιστιοφόρων και
πολύ αργότερα οι ανεμό-
μυλοι στην ξηρά.
Ονομάζεται αιολική γιατί
στην ελληνική μυθολογία
ο Αίολος ήταν ο θεός του
ανέμου.
Η αιολική ενέργεια είναι
μια βιώσιμη και ανανεώ-
σιμη ενέργεια και έχει
πολύ μικρότερο αντίκτυ-
πο στο περιβάλλον σε
σύγκριση με την καύση
ορυκτών καυσίμων, γι'
αυτό αποτελεί σήμερα
μια ελκυστική λύση στο
πρόβλημα της ηλεκτρο-
παραγωγής. Το «καύσι-
μο» της είναι άφθονο,
αποκεντρωμένο και
δωρεάν. Δεν εκλύονται
αέρια και άλλοι ρύποι, και
οι επιπτώσεις στο περι-
βάλλον είναι μικρές σε
σύγκριση με τα εργοστά-

σια ηλεκτροπαραγωγής
από συμβατικά καύσιμα.
Επίσης, τα οικονομικά
οφέλη μιας περιοχής από
την ανάπτυξη της αιολι-
κής βιομηχανίας είναι
αξιοσημείωτα.
Ο άνεμος είναι μια διακο-
πτόμενη πηγή ενέργειας,
η οποία δεν μπορεί να
παράγει ηλεκτρισμό ούτε
να αποστέλλεται κατόπιν
ζήτησης. Παρέχει επίσης
μεταβλητή ισχύ, η οποία
είναι σταθερή συνολικά
από έτος σε έτος, χωρίς
δηλαδή σημαντικές δια-
κυμάνσεις αλλά ποικίλλει
σε μικρότερα χρονικά
διαστήματα. Επομένως,
πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται μαζί με άλλες πηγές
ηλεκτρικής ενέργειας ή να
αποθηκεύεται με σκοπό
την παροχή αξιόπιστης
και συνεχούς τροφοδο-
σίας. Όταν αυξάνεται το
ποσοστό της αιολικής
ενέργειας σε μια περιοχή,
απαιτούνται συμβατικές
πηγές ενέργειας για την
υποστήριξη (όπως η
ενέργεια από ορυκτά
καύσιμα και η πυρηνική
ενέργεια). Για να μπορέ-
σει να λειτουργήσει όμως
ένα τέτοιο δίκτυο, ενδέχε-
ται να χρειάζεται αναβάθ-
μιση. Αυτή η αναβάθμιση
μπορεί να επιτευχθεί με
τεχνικές διαχείρισης
ισχύος, όπως είναι η
ύπαρξη πηγών τροφοδο-
σίας, η υδροηλεκτρική
ενέργεια, η πλεονάζουσα

χωρητικότητα, οι γεωγρα-
φικά κατανεμημένοι στρό-
βιλοι, η εξαγωγή και εισα-
γωγή ισχύος σε γειτονι-
κές περιοχές, η αποθή-
κευση ενέργειας ή ακόμα
και η μείωση της ζήτησης
όταν η παραγωγή αιολι-
κής ενέργειας είναι χαμη-
λή. Σημαντική βοήθεια
προσφέρει η πρόγνωση
του καιρού, η οποία επι-
τρέπει στο δίκτυο ηλε-
κτρικής ενέργειας να
προετοιμαστεί για τις
προβλέψιμες διακυμάν-
σεις που συμβαίνουν
στην παραγωγή.

Σήμερα η εκμετάλλευση
της αιολικής ενέργειας
γίνεται σχεδόν αποκλει-
στικά με μηχανές που
μετατρέπουν την ενέργεια
του ανέμου σε ηλεκτρική
και ονομάζονται ανεμο-
γεννήτριες.
Κατατάσσονται σε δύο
βασικές κατηγορίες:
α) τις ανεμογεννήτριες με
οριζόντιο άξονα, όπου ο
δρομέας είναι τύπου έλι-
κας και ο άξονας μπορεί
να περιστρέφεται συνε-
χώς παράλληλα προς τον
άνεμο και
β) τις ανεμογεννήτριες με
κατακόρυφο άξονα που
παραμένει σταθερός.

Η συστηματική εκμετάλ-
λευση του πολύ αξιόλο-
γου αιολικού δυναμικού
της χώρας μας θα συμ-
βάλει:

α) στην αύξηση της
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με ταυτόχρονη
εξοικονόμηση σημαντι-
κών ποσοτήτων συμβατι-
κών καυσίμων, που
συνεπάγεται συναλλαγ-
ματικά οφέλη
β) σε σημαντικό περιορι-
σμό της ρύπανσης του
περιβάλλοντος, αφού έχει
υπολογισθεί ότι η παρα-
γωγή ηλεκτρισμού μιας
μόνο ανεμογεννήτριας
ισχύος 550 kW σε ένα
χρόνο , υποκαθιστά την
ενέργεια που παράγεται
από την καύση 2.700
βαρελιών πετρελαίου,
δηλαδή αποτροπή της
εκπομπής 735 περίπου
τόνων CO2 ετησίως
καθώς και 2 τόνων
άλλων ρύπων
γ) στη δημιουργία πολ-
λών νέων θέσεων εργα-
σίας, αφού εκτιμάται ότι
για κάθε νέο Μεγαβάτ
αιολικής ενέργειας δημι-
ουργούνται 14 νέες
θέσεις εργασίας.

Ας δούμε όμως τα πλεο-
νεκτήματα και τα μειονε-
κτήματα της χρήσης της
αιολικής ενέργειας

Πλεονεκτήματα:
Ο άνεμος αποτελεί ανε-
ξάντλητη πηγή ενέργειας,
η οποία μάλιστα παρέχε-
ται δωρεάν
Δεν ρυπαίνει το περιβάλ-
λον με επικίνδυνους αέρι-
ους ρύπους όπως είναι

το μονοξείδιο του άνθρα-
κα, το διοξείδιο του θείου,
τα καρκινογόνα μικροσω-
ματίδια κ.α., σε αντίθεση
με τους συμβατικούς
σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Αποτελεί μια τεχνολογικά
ώριμη, οικονομικά αντα-
γωνιστική και φιλική προς
το περιβάλλον ενεργειακή
επιλογή.
Βοηθά στην αποκέντρω-
ση του ενεργειακού
συστήματος μειώνοντας
τις απώλειες μεταφοράς
ενέργειας.

Μειονεκτήματα: 
Πρόκληση θορύβου.
Ηλεκτρομαγνητικές παρε-
νοχλήσεις σε τηλεπικοι-
νωνίες, ραντάρ, τηλεόρα-
ση κ.ά.
Γενικότερα θα πρέπει να
αναφέρουμε πως τα
οφέλη από τη χρήση αιο-
λικής ενέργειας τόσο σε
τοπικό όσο και σε παγκό-
σμιο επίπεδο υποσκελί-
ζουν τα όποια μειονεκτή-
ματα τα οποία με την εξέ-
λιξη της τεχνολογίας όλο
και περιορίζονται. Η αιολι-
κή ενέργεια είναι σήμερα
ανταγωνιστική σε σχέση
με τα άλλα καύσιμα σε
περιοχές με υψηλό αιολι-
κό δυναμικό, ενώ εκτιμά-
ται πως μέχρι το 2012 θα
είναι πλήρως ανταγωνι-
στική και με την στενά
οικονομική έννοια του
όρου.

Μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας προτάσεις ή τα δικά σας άρθρα για την επιστήμη να τα παρουσιάσουμε στην εφημερίδα με email
στο foteinopolitistika@yahoo.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον κ. Xρήστο Τσεκλένη στο 6975565783. Καλή ανάγνωση...
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Αρνάκι Φρικασέ
από τον Λάμπρο Πανέτα

-Υλικά -
•4 κ.σ. ελαιόλαδο 
•1.200 γρ. αρνί, μπούτι
με κόκαλο, κομμένο σε
μερίδες 
•αλάτι 
•πιπέρι 
•1 λίτρο νερό 
•1 κύβο λαχανικών 
•1 κ.γ. κύμινο 
•400 γρ. φρέσκο κρεμμυ-
δάκι 
•500 γρ. μαρούλι 
•30 γρ. άνηθο, ψιλοκομ-
μένο +έξτρα λίγο για το
αυβγολέμονο και το σερ-
βίρισμα 

Γράφει ο Λάμπρος
Πανέτας

Για το αβγολέμονο
•3 κρόκους 
•χυμό λεμονιού, από 2
λεμόνια +έξτρα για το
σερβίρισμα 
•ξύσμα λεμονιού, από 2
λεμόνια +έξτρα για το
σερβίρισμα 
•αλάτι 
•πιπέρι 

-Εκτέλεση-

•Τοποθετούμε μια πλατιά
κατσαρόλα σε δυνατή
φωτιά να κάψει.
•Ρίχνουμε τις 3 κ.σ. ελαι-
όλαδο και το αλατοπίπε-
ρο στα κομμάτια του
αρνιού και ανακατεύουμε
να πάει παντού.
•Σοτάρουμε στην κατσα-
ρόλα μας μέχρι να πάρει
το αρνί μας χρυσαφένιο
χρώμα και από τις δύο
πλευρές, περίπου 3-4
λεπτά.
•Προσθέτουμε το νερό,
τον κύβο και το κύμινο.
•Χαμηλώνουμε την φωτιά
μας (μέτρια) και βράζου-
με για 1 ώρα.
•Στην συνέχεια, ετοιμά-

ζουμε τα λαχανικά μας.
•Κόβουμε το φρέσκο
κρεμμυδάκι σε λεπτές
φέτες, χοντροκόβουμε το
μαρούλι (δεν θέλουμε να
χαθεί στο φαγητό μας).
•Ψιλοκόβουμε τον άνηθο
και κρατάμε και λίγο στην
άκρη για το αυγολέμονο
και το σερβίρισμα.
•Προσθέτουμε το κρεμμυ-
δάκι και τομαρούλι στην
κατσαρόλα μας, κλείνου-
με το καπάκι και σιγοβρά-
ζουμε για 15-20 λεπτά.
•Λίγο πριν να είναι έτοιμο
φτιάχνουμε το αυγολέμο-
νο.
•Σε ένα μπολ τοποθετού-

με τους κρόκους, το
αλάτι, το πιπέρι, το
ξύσμα λεμονιού, τον
χυμό του λεμονιού και
ανακατεύουμε καλά με
την βοήθεια ενός σύρμα-
τος χειρός.
•Προαιρετικά μπορούμε
σε αυτό το σημείο να
βάλουμε και το ταχίνι. Το
ταχίνι βοηθάει να δέσει
καλύτερα το αυγολέμονο
ενώ παράλληλα δίνει μία
ιδιαίτερη γεύση στο
φαγητό μας.
• Ρίχνουμε και μία
χούφτα από τον άνηθό
και ανακατεύουμε καλά.
• Στη συνέχεια μετα-

φέρουμε μία-μία κουταλιά
από το φαγητό που βρά-
ζει στο μπολ με το αυγο-
λέμονο και συνεχίζουμε
το χτύπημα.
• Όταν έχουμε προ-
σθέσει αρκετό από το
ζουμί (3-5 κουταλιές),
αφαιρούμε την κατσαρό-
λα από την φωτιά,
ρίχνουμε το αυγολέμονο
μέσα στην κατσαρόλα και
ανακατεύουμε πολύ
καλά.
σμένο ψωμί, φρεσκοτριμ-
μένο πιπέρι και τριμμένη
γραβιέρα.

-Υλικά-
- 250 γραμ. σοκολάτα
κουβερτούρα ψιλοκομμέ-
νη
- 250 γραμ. βούτυρο σε
κομμάτια
- 5 αυγά
- 150 γραμ. ζάχαρη
- 100 γραμ. αλεύρι μαλα-
κό κοσκινισμένο

Σουφλέ σοκολάτας
από τον Σταύρο Κασσελούρη

Γράφει ο Σταύρος
Κασσελούρης

- 1 πρέζα αλάτι
-Εκτέλεση- 

Για να γίνει το σουφλέ
σοκολάτας τέλειο και ζου-
μερό, χρησιμοποιούμε
μπεν μαρί.

Τοποθετούμε τη σοκολά-
τα με το βούτυρο στο
μπεν μαρί σε χαμηλή
φωτιά, να λιώσουν, ανα-

κατεύοντας κατά διαστή-
ματα.
Αφήνουμε λίγο να κρυώ-
σει. 
Τοποθετούμε τα αυγά με
τη ζάχαρη σε ένα μπολ.
Με μίξερ χειρός τα χτυ-
πάμε καλά, να αφρατέ-
ψουν και να φουσκώ-
σουν. 
Λίγη λίγη, και πάντα ανα-

κατεύοντας, προσθέτουμε
τη λιωμένη κρύα σοκολά-
τα, στα χτυπημένα αυγά.
Κοσκινίζουμε το αλεύρι
και το αλάτι στο μείγμα
και το διπλώνουμε
απαλά. Βουτυρώνουμε
και αλευρώνουμε πολύ
καλά 12 πυρίμαχα ατομι-
κά σκεύη για σουφλέ (και
μιας χρήσεως είναι

τέλεια).
Τινάζουμε να φύγει το
περιττό αλεύρι. Γεμίζουμε
τα μπολάκια και ισομοι-
ράζουμε το μείγμα.

Ψήνουμε στους 200 βαθ-
μούς για 9-10 λεπτά
ξεφορμάρουμε και σερβί-
ρουμε αμέσως με κρέμα
γάλακτος ή παγωτό.
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Καλλιτεχνικά

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

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

Στο επόμενο φύλλο θα ακολου-
θήσουν ακόμα περισσότερα
καλλιτεχνικά έργα από τους
Φωτεινιώτες. Mπορείτε να στεί-
λετε και εσείς τα έργα σας στο
email
foteinopolitistika@yahoo.gr ή να
επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με
τον κο Κασσελούρη Λάμπρο
στο τηλ. 6976392261
Ευχαριστούμε για την στήριξη!

Δημήτριος
Α. Σιάκας

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΑΣ ΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΗ

Όλα μας τα χρόνια γίνανε στάχτη
αφού βαδίσαμε από ξένο μονοπάτι
όλα μας τα όνειρα πήγαε στράφι

και ο παράδεισος μια οφθαλμαπάτη.

Ελλάδα στους ώμους σου
χρόνια τώρα οι σκάρτοι έκαναν τρελό πάρτι

κατέλυσαν τους νόμους σου
και εγώ και εσύ τους δίνουμε συγχωροχάρτι.

“Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΑΣ ΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΗ”
από την ποιητική συλλογή “ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ”
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Για δυνατούς λύτες...

Φ Ω Τ Ε Ι Ν ΟΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Αινίγματα για
όλους!

Πάρτε φύλλο και χαρτί διότι ήρθε η ώρα να ακονίσουμε τα μυαλά μας συμμετέχοντας σε ένα ατελείωτο κυνήγι απαντή-
σεων στο κάθε αίνιγμα! Οι απαντήσεις θα βρίσκονται σε στυλ αναγραμματισμού κάτω από το αίνιγμα! Μην βιαστείτε
να σπάσετε το κεφάλι σας, είμαι σίγουρος πως θα βρείτε την απάντηση χωρίς μεγάλη προσπάθεια! Καλή επιτυχία!

1) Είναι από τα πουλιά, πρώτο στη λαλιά, μέσα στο δάσος μένει, σε κλουβί δεν μπαίνει! Τι είναι;

Απάντηση:
διαοην

2) Πέφτει στο κρεβάτι του, με φορεμένα τα παπουτσια του. Τι είναι;

Απάντηση:
ολογα

3) Γριά δεν είναι, καμπούρα έχει, άνδρας δεν είναι, μουστάκια έχει, στο παράθυρο κάθεται, τέσσερα πόδια έχει και όλα
τα προσέχει. Τι είναι;

Απάντηση:
ατγα

4) Βόδι δεν είναι, κέρατα έχει. Γάιδαρος δεν είναι, σαμάρι έχει. Περπατάει και γράφει, μολύβι όμως δεν έχει. Τι είναι;

Απάντηση:
ιλσραακγι

5) Το πιο πολύτιμο ψάρι, δεν είναι το πιο ακριβό, όλα τα βλέπει μα τα ξεχνάει στο λεπτό. Τι είναι;

Απάντηση:
ψυχρροοσα
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Χορηγοί Εφημερίδας

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Είναι πολύ σημαντικό για μια εφημερίδα και για ένα σύλλογο να έχει στυλοβάτες. Αποφασίστηκε ομόφωνα λοιπόν να προβάλλουμε στο
τελευταίο φύλλο κάθε εφημερίδας, τους χορηγούς του συλλόγου και τους χορηγούς της εφημερίδας.

Λυκάβου 42, Ζωγράφου, Αθήνα
Κωστή Παλαμά 8, Άρτα. Ήπειρος
Τηλ. 698 9779553
Mail: info@gsounds.gr
Site: https://gsounds.gr/
•Διοργάνωση εκδηλώσεων
•Διοργάνωση και κάλυψη εκδηλώ-
σεων 
•Επαγγελματικός οπτιακουστικός
εξοπλισμός

Σκουφά 119, Άρτα 47100
Τηλέφωνο: 2681 400655
Τηλ. 698 9779553
Facebook: Loukouma..Nia
Γλυκοί και αλμυροί λουκουμάδες
Καφές
Σάντουιτς 
Κρουασάν 
Σαλάτες 
Φυσικός Χυμός

Για πληροφορίες σχετικά με τις χορηγίες τόσο χρηματικές όσο και υλικές μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6976392261 ή να
στείλετε email στο foteinopolitistika@yahoo.gr. Θα χαρούμε απίστευτα να συνεργαστούμε μαζί σας για ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα που
είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιώσει και τις δύο πλευρές εξίσου. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία!

Σελλαδές Άρτας 47040
Τηλ. 693846222
Παραγωγή υδροροών και εξαρτη-
μάτων υδροροών από μέταλλο και
αλουμίνιο.

ΒΛΑΧΕΡΝΑ, ΘΕΣΗ ΤΣΙΛΙΠΕΪΚΑ, 47100 - Άρτας
Τηλέφωνο: 2681027433
Κινητό: 6977420549, 6944341919
E-mail: tsagaslogistik@gmail.com
Υπεύθυνος: ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Παρέχουμε υπηρεσίες μεταφορών, αποθήκευσης, διανομών
εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα.
Ιδιόκτητος στόλος φορτηγών αυτοκινήτων και σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης.


