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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)

Σχεδόν 10 χρόνια πέρασαν από την στιγμή που η Φωτεινιώτικη
νεολαία έβαλε πλάτη και καθόρισε με τις πράξεις της το μέλλον
του Συλλόγου. Ήταν τότε το μακρινό καλοκαίρι του 2012 όταν
αποφασίστηκε από μια ομάδα νέων να δημιουργηθεί ένα “Τμήμα
Νέων” που στόχο είχε να κάνει τις εκδηλώσεις πιο δημιουργικές
και πιο άμεσες ως προς την νέα γενιά. Αυτό το όνειρο έγινε
πραγματικότητα αφού ανεβάσαμε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη
μας θεατρική παράσταση. Η επιτυχία αυτή και ο ενθουσιασμός
από τα χειροκροτήματα και τα μπράβο που ακούσαμε εκείνη την
ημέρα, μας έδωσαν τη δύναμη και την θετική ενέργεια ώστε να
οργανωθούμε και να συνεχίσουμε με ευλάβεια αυτό που είχαμε
ξεκινήσει. Έτσι και έγινε! Ένα χρόνο μετά από αυτό το καλοκαίρι,
το 2013 με την χρηματική υποστήριξη από το Δ.Σ. του Συλλόγου
και την μη μετρήσιμη σε ώρες, δουλειά και σκέψη από τους
Νέους καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θα μας έδενε συναι-
σθηματικά με το χωριό μας το Φωτεινό. (συνέχεια στην σελ. 2)

Το Πολιτιστικό μας κέντρο αλλάζει...

Πάσχα στο χωριό του χρόνου...
Μεγάλη απογοήτευση επικρατεί στις καρδιές και στο μυαλό
των Φωτεινιωτών που δεν ταξίδεψαν αυτό το Πάσχα στο
χωριό μας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σιωπηλοί παρέ-
μειναν οι δρόμοι στο Φωτεινό χωρίς τα γνωστά ανταμώματα
συγγενών και φίλων, χωρίς την γιορτινή ατμόσφαιρα των
γιορτών του Πάσχα... Νοσταλγήσαμε όλοι τον στολισμό του
Επιταφίου την Μ. Παρασκευή αφού έχουμε τρυγυρίσει όλο το
χωριό ώστε να πούμε τα κάλαντα, το να ψάλλουμε όλοι μαζί
το “Ζωή Εν Τάφω”, το τσούγγρισμα αυγών, το κάψιμο του
ιούδα, το σούβλισμα του αρνιού και πολλά άλλα έθιμα.
Πάντως ένα είναι σίγουρο! Του χρόνου το Πάσχα θα είμαστε
ζωντανοί για να το γιορτάσουμε...
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Σύλλογος

Συλληπητήρια...

Το Πολιτιστικό μας κέντρο
αλλάζει...

(συνέχεια από το εξώ-
φυλλο) Εκείνη την χρο-
νιά γράψαμε την αρχή
της ιστορίας με τις πολ-
λές εκδηλώσεις που ένω-
σαν τον κόσμο, δημιούρ-
γησαν φιλίες και αξιοζή-
λευτες αναμνήσεις.
Εκείνη την χρονιά επίσης
καταφέραμε σε συνεργα-
σία με τον Δήμο να
βάψουμε το σχολείο και
να το ανακαινίσουμε όσο
καλύτερα μπορούσαμε.
Όσο και αν δεν θέλουμε
να το παραδεχτούμε το
κτίριο του σχολείου είναι
απαραίτητο για να γίνο-
νται εκδηλώσεις καθώς
εξυπηρετεί ως προς την
προετοιμασία τους.
Αυτός λοιπόν θα είναι
ένας από τους στόχους
μας στο άμεσο μέλλον.
Η ανακαίνιση και η ανά-
δειξη του πολιτιστικού
μας κέντρου. Μπορεί η
πλειοψηφία των
Φωτεινιωτών να μην είναι
μόνιμοι κάτοικοι στο
χωριό αλλά πάντα πρέπει
να έχουμε στο μυαλό μας
πως όποια παρέμβαση
κάνουμε δεν θα πρέπει
μόνο να έχει σκοπό να
μας ψυχαγωγήσει εκείνη
την συγκεκριμένη καλο-
καιρινή περίοδο. Θα πρέ-
πει να έχει και ένα ευχά-
ριστο αντίκτυπο και
στους μόνιμους κατοί-
κους.
Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε
να σας παρουσιάσουμε
όλες τις ιδέες που έχουμε
συζητήσει κατά καιρούς
και πιστεύουμε πως θα
δώσουν ζωντάνια στο
αγαπητό σε όλους μας
Φωτεινό!
Αρχικά συζητήσαμε για
το τι έχουμε στην κατοχή
μας και μένει εκεί χωρίς
να αξιοποιείται και ύστε-
ρα στοχεύσαμε στα
πράγματα που θα μπο-
ρούσαμε να ανακαινίσου-
με στόχο την ανάδειξη

τους και την εξέλιξη του
πολιτιστικού μας κέντρου.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗ
Έχουμε στην κατοχή μας
πάνω από 200 βιβλία και
εγκυκλοπαίδειες που
σίγουρα είναι ένας
θησαυρός για ένα τόσο
μικρό χωριό όπως το
δικό μας. Είναι σίγουρο
πως βάση θα δοθεί στην
κατηγοριοποίηση των
βιβλίων και την ανακαίνι-
ση των επίπλων καθώς
και του αναγνωστηρίου
που θα βρίσκεται.
Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν
όμορφο να υπάρχει η
εναλλακτική να μην χρει-
άζεται ο αναγνώστης να
πηγαίνει σπίτι του να δια-
βάσει το βιβλίο που θα
έχει δανειστεί.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Σίγουρα δεν θα μπορού-
σαμε να παραλείψουμε
το γεγονός πως υπάρ-
χουν εκθέματα στο μου-
σείο και δεν τα βλέπουν
οι Φωτεινιώτες λόγω του
γνωστού προβλήματος
με την καθυστέρηση του
ανοίγματος του. Όμως
αφού δεν μπορούμε να
πάμε εμείς στο μουσείο
γιατί να μην έρθει το μου-
σείο σε εμάς; Μέσα από
φωτογραφίες και περι-
γραφές αυτών θα προ-
σπαθήσουμε να παρου-
σιάσουμε το μεγαλείο της
πολιτιστικής κληρονομιάς
των Φωτεινιωτών. Είναι
ένας τρόπος να τιμήσου-
με τους ανθρώπους που
έδωσαν τα εκθέματα για
το λαογραφικό μουσείο
και να φωνάξουμε προς
κάθε κατεύθυνση πως το
Φωτεινό έχει ιστορία και
θα πρέπει κάποια στιγμή
να ανοίξει το Μουσείο...
Σε κάθε περίπτωση εμείς
λέμε ναι στην ανάδειξη
των εκθεμάτων και όχι

στην κακή διατήρηση
τους μέσα σε ένα χώρο
για 13 χρόνια...

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Βλέπουμε πως όλο και
περισσότεροι νέοι αλλά
και μεγάλοι σε ηλικία
Φωτεινιώτες ασχολούνται
με τον αθλητισμό και με
την άσκηση. Πάνω σε
αυτό βασιστήκαμε λοιπόν
και σκεφτήκαμε πως ένα
γυμναστήριο με απλά και
οικονομικά όργανα
κατάλληλα διαμορφωμέ-
νο για τις απλές αερόβιες
ασκήσεις ή για τις απλές
ασκήσεις ενδυνάμωσης
θα ήταν χρήσιμο για όλο
τον χρόνο. Οπότε θα
προσπαθήσουμε σε
βάθος χρόνου ανάλογα
με τις χορηγίες και τις
συνδρομές χρηματικές
και μη, να δημιουργήσου-
με ένα χώρο που στόχο
θα έχει να δώσει κίνητρο
για άσκηση στα νέα παι-
διά και να στεγάσει τον
χώρο που πάντα θέλαμε
τα μεσημέρια του καλο-
καιριού όπου δεν μπο-
ρούσες να κάνεις γυμνα-
στικη έξω στον καυτό
ήλιο.

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
“Η monopoly καταστρέ-
φει φιλίες” 
Το αντίθετο φαίνεται πως
έγινε στο Φωτεινό,
πάντως, καθώς μπορού-
με να πούμε με περηφά-
νεια πως ίσως είμαστε ο
πρώτος σύλλογος που
διοργανώσε τουρνουά
επιτραπεζίων στην Άρτα,
ίσως και στην Ήπειρο!
Είναι μια συνήθεια που
μας κρατά απασχολημέ-
νους τα ξέγνοιαστα βρά-
δια του Αυγούστου και
όχι μόνο, και μας χαρίζει
πολλές αστείες και όμορ-
φες αναμνήσεις. Όμως τα
τελευταία χρόνια ο αριθ-
μός των ατόμων που

ασχολείται με επιτραπέζια
παιχνίδια έχει αυξηθεί
σημαντικά με αποτέλε-
σμα να μην χωράμε στα
λίγα τραπέζια που έχει ο
Σύλλογος και στις δανει-
κές καρέκλες από την
κοινότητα, με αποτέλεσμα
κάποιοι/ες να μην συμμε-
τέχουν στα παιχνίδια...
Οπότε θα φτιάξουμε ένα
ειδικά διαμορφωμένο
χώρο για επιτραπέζια για
όλους που θα δώσει
λύση σε αυτό το πρόβλη-
μα οπως επίσης και στο
πρόβλημα του φωτισμού.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Πριν από χρόνια είχε
γίνει προσπάθεια να
μπούν δίχτυα στα τέρμα-
τα, να τοποθετηθούν
πλέγματα για να μην φεύ-
γουν οι μπάλες από το
γήπεδο και άλλες ενέργει-
ες.
Όμως αυτές οι δράσεις
είχαν γίνει πολύ πρόχειρα
χωρίς κάποιον σχεδια-
σμό. Αυτή την φορά
όμως θα προσπαθήσου-
με να κάνουμε στοχευμέ-
νη προσπάθεια στο κάθε
πρόβλημα.

Η ΑΡΧΗ
Η αρχή θα γίνει σε 2
εβδομάδες από σήμερα
στις 14 Ιουνίου όπου θα
ξεκινήσει ο σχεδιασμός
και η προσπάθεια. Όποτε
κάνουμε έκκληση σε
όποιον Φωτεινιώτη ή
Φωτεινιώτισσα θέλει και
μπορεί να βοηθήσει εθε-
λοντικά στις εργασίες του
Συλλόγου όσον αφορά
την αυτή μεγάλη αλλαγή.
Παρακαλείται να δώσει το
παρόν στο χωριό εκείνη
την εβδομάδα και να βοη-
θήσει είτε πρακτικά είτε
με την γνώση του σε
όποιαδήποτε εργασία
παρουσιαστεί.
Εναλλακτικά μπορεί να
επικοινωνήσει μαζί μας

για να μας πληροφορήσει
με ιδέες πάνω στο κομ-
μάτι του σχεδιασμού.
Σημειώνεται πως το
Τμήμα Νέων ξεκίνησε με
εθελοντισμό την λαμπρή
πορεία του και αυτό δεν
θα αλλάξει ποτέ.
Τουλάχιστον εγώ σαν
πρόεδρος πιστεύω πως
με αγάπη και εθελοντι-
σμό κάνεις τα μεγαλύτερα
έργα! 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Να σημειωθεί πως το
σχολείο θα πρέπει να
διατηρηθεί όπως έχει σαν
ιδέα. Είναι ένας χώρος
δημιουργίας και φιλοξε-
νίας πολλών και διαφορε-
τικών χαρακτήρων. Είναι
όλοι ευπρόσδεκτοι να τον
επισκεφθούν και να επω-
μιστούν τα οφέλη του.
Όμως δεν είναι δυνατόν
να μένει όλη την ημέρα
ανοιχτός καθώς δεν
υπάρχει κάποιος αρμό-
διος να επιβλέπει τον
χώρο και να φροντίζει για
ό,τι χρειαστεί. 

Ένα είναι το σίγουρο
πάντως πως ο Σύλλογος
έχει σκοπό να πάει ένα
βήμα παραπέρα την υπό-
θεση εκδηλώσεις και στο-
χεύει σε ένα καλύτερο και
από το καλύτερο αύριο
που περιμένατε. Θα τα
πούμε σύντομα από
κοντά... Να προσέχετε...

Έφυγαν από την ζωή αυτό το δίμηνο ο Σταύρος Κασσελούρης του Κωνσταντίνου και ο Ευάγγελος Τριαντάφυλλος του
Κωνσταντίνου. 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...

Λάμπρος Σ.
Κασσελούρης
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Εκδηλώσεις

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 - ΜΑΪΟΣ 2021

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Αυγούστου 2021

6-8/8 στις 22:00 Τριήμερο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
8/8 στις 10:00 Αιμοδοσία

9/8 στις 18:00 Αγώνας Δρόμου
9/8 στις 21:00 Τουρνουά Επιτραπέζιων Παιχνιδιών

10/8 στις 17:30 Τουρνουά Μπάσκετ 3on3
10/8 στις 22:00 Karaoke Night

11/8 στις 19:00 Επιμορφωτική Ημερίδα Σεμιναρίων
11/8 στις 22:00 Επίδειξη τμημάτων Τάε Κβον Ντο και Χορού

13/8 στις 20:30 Θεατρική Παράσταση
14/8 στις 18:30 Ντέρμπι Παλάιμαχων-Νέων

14/8 στις 23:00 Stop Coronavirus Party
15/8 στις 18:00 Γενική Συνέλευση Μελών 



44
Δήμος Ν. Σκουφά

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 - ΜΑΪΟΣ 2021

Μετά από πρόταση της
Δημάρχου κα Βαβέτση
Ροζίνας, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου
Νικολάου Σκουφά, απο-
φάσισε να στηρίξει
έμπρακτά, όπως άλλωστε
είχε υποσχεθεί, τις τοπι-
κές επιχειρήσεις, λόγω
των έκτακτων συνθηκών
που βιώνει λόγω της
πανδημίας.
Συγκεκριμένα αποφασί-
στηκε:
• Απαλλαγή από το τέλος
κοινοχρήστων χώρων
(Πλατειών και πεζοδρο-
μίων) των δικαιούχων
καταστηματαρχών για το

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις που
επλήγησαν από την πανδημία, με απαλλαγές τελών και εκπτώσεις...

έτος 2021.
• Μείωση κατά 30% από
Τέλη Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού για το
έτος 2021 για τις επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω Covid-
19
• Απαλλαγή των ενοικίων
των καταστημάτων έως
40 % που παραμένουν
σε αναστολή λειτουργίας.

Υπέρ, της απόφασης
ψήφισαν οι κ.κ:
1. κ. Βαβέτση Ροζίνα
2. κ. Σερβετάς Λάμπρος
3. κ Τόλης Δημήτριος
4. κ.Βασίλης Αθανάσιος

5. κ. Γεωργή Καλλιόπη
6. κ. Ριζάκης Γεώργιος
7. κ. Ροβίνας Ιωάννης
8. κ. Δήμος Δημήτριος
του Κων.
9. κ. Μπασάνος
Γρηγόριος
10. κ. Ντοκομές
Δημήτριος
11. κ. Κολιούλης Ηλίας
12. κ. Μαλιγιάννη
Θεοδώρα
13. κ. Πανακούλιας
Στυλιανός
14. κ. Βαρέλης Κων/νος
15. κ. Μπουραντάς
Ευάγγελος
Από την όλη διαδικασία
απείχε η αντιπολίτευση.

Η Δημοτική αρχή ενημε-
ρώνει ότι παρά τις αντίξο-
ες συνθήκες και την
άρνηση της αντιπολίτευ-
σης να συνδράμει ουσια-
στικά στην βελτίωση της
καθημερινότητας των
πολιτών της περιοχής
μας, θα συνεχίσει τη

δράση της, με εντατικούς
ρυθμούς, και με προσή-
λωση στο έργο που έχει
αναλάβει, ώστε να δια-
μορφωθεί ένα καλύτερο
μέλλον, για όλους τους
δημότες της.

Από nskoufas.gr

Καθαρισμοί και αποψιλώσεις
ιδιοκτησιών...

Ενόψει της νέας αντιπυρι-
κής περιόδου, ο Δήμος
Νικολάου Σκουφά καλεί
τους ιδιοκτήτες ή με οποι-
ονδήποτε τρόπο νομείς
οικοπέδων και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που
βρίσκονται εντός των διοι-
κητικών ορίων του
Δήμου, να προβούν στον
καθαρισμό τους.
Συγκεκριμένα συστήνο-
νται οι ακόλουθες ενέργει-
ες:
- Αποψίλωση οικοπέδων
και λοιπών ακάλυπτων
χώρων από τα ξερά
χόρτα.
- Απομάκρυνση των κομ-
μένων χόρτων που θα
προκύψουν από τους
καθαρισμούς.
- Απομάκρυνση των
εύφλεκτων υλικών που
ενδεχομένως βρίσκονται
μέσα στις ιδιοκτησίες
τους.
- Κλάδεμα των δέντρων
στις άκρες των οικοπέ-
δων τους, που πιθανόν
να σκεπάζουν τον δρόμο,
προκειμένου να επιτυγχά-
νεται ασφαλής προσπέ-

λαση υψηλών οχημάτων.
Θυμίζουμε ότι στους ίδι-
ους χώρους απαγορεύε-
ται το άναμμα φωτιάς
από την 1η Μαΐου έως
την 31η Οκτωβρίου.
Ο Δήμος Νικολάου
Σκουφά παρακαλεί τους
δημότες του να αντιλη-
φθούν την αναγκαιότητα
των παραπάνω ενεργει-
ών, και να καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια
για να είναι συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους, προς
αποτροπή του κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς, ή
ταχείας επέκτασής της.
Σε βάρος εκείνων που
δεν συμμορφώνονται επι-
βάλλεται πρόστιμο, σύμ-
φωνα με το άρθρου 433
του Ποινικού Κώδικα.
Παρακαλούμε για την
πιστή τήρηση των
μέτρων από, όλους τους
κατοίκους και τους δημό-
τες προς αποφυγή επιβο-
λής διοικητικών και ποινι-
κών κυρώσεων.

Από nskoufas.gr

Μεγάλα και σημαντικά
είναι τα προβλήματα που
προέκυψαν από τις λαν-
θασμένες δηλώσεις οι
οποίες κατατέθηκαν στο
κτηματολόγιο και αφο-
ρούν στις δασικές εκτά-
σεις.
Αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι οι δηλώσεις που
έγιναν για τις δασικές
εκτάσεις στο κτηματολό-
γιο, , δεν ταυτίζονται με
την ανάρτηση των δασι-
κών χαρτών που πραγ-
ματοποιήθηκε τον προη-
γούμενο μήνα.
Το αποτέλεσμα είναι οι
ιδιοκτήτες – δημότες μας
- να μη φαίνονται ως

Την ακύρωση των δασικών χαρτών που 
κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο ζητά ο Δήμος...

κύριοι των αγροτεμαχίων
τους, και επομένως να μη
μπορούν να τα ελέγξουν
στο στάδιο της προανάρ-
τησης, ώστε να διαπιστώ-
σουν τυχόν άλλα προβλή-
ματα που μπορεί να
έχουν προκύψει, όπως
επικαλύψεις, έλλειψη
στοιχείων κ.τ.λ.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμε-
τωπίζουμε και ως Δήμος
Νικολάου Σκουφά καθώς
αποχαρακτηρισμένες
δασικές δημοτικές εκτά-
σεις, φαίνονται τώρα στο
κτηματολόγιο ως δασικές.
Είναι επίσης αναγκαίο,
εκτός του ότι επιβάλλεται
η ακύρωση των δασικών

χαρτών που κατατέθηκαν
στο κτηματολόγιο, καθώς
πολλές ιδιοκτησίες έχουν
χαρακτηρισθεί εσφαλμένα
ως δασικές, όταν αναρτη-
θούν εκ νέου, να δοθεί
περισσότερος χρόνος
στην προανάρτηση, και
όχι μόνο ενάμιση μήνας.
Κι αυτό, διότι τα χρονικά
περιθώρια για έλεγχους,
αντιρρήσεις και ενστάσεις
από τους πολίτες είναι
πολύ στενά, και στο επό-
μενο στάδιο, αυτό της
ανάρτησης, οι ενστάσεις
δε θα γίνονται ατελώς.

Από nskoufas.gr
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Άρθρα-Η ώρα του Βιβλίου

Οι σκοτεινές πλευρές μας...

Όλοι οι άνθρωποι ανε-
ξαρτήτως χρώματος,
φυλής, θρησκείας και
πεποιθήσεων έχουμε τις
καλές και τις σκοτεινές
πλευρές μας. Ακόμα και
οι πιο χαρούμενοι
άνθρωποι, παλεύουν με
τα θηρία μέσα τους.

Γράφει η Σπυριέτα
Κομιανού-Κασσελούρη

Βλέπουμε κάποιους που
είναι η ψυχή της παρέας,
έχουν χιούμορ, συμπο-
νούν τους άλλους και
φανταζόμαστε ότι είναι
τέλειοι. Άραγε έτσι είναι;
Τις περισσότερες φορές
δείχνουμε το καλό εαυτό
μας, γιατί φοβόμαστε κι
εμείς οι ίδιοι να αναγνω-
ρίσουμε τις σκοτεινές μας
πλευρές κρύβοντας τες
και κουκουλώνοντας τες. 

Μπορεί να νιώθουμε
απληστία, φόβο, θυμό,
ζήλια, μίσος, επιθυμία για
εκδίκηση, ενοχές, αλαζο-
νεία ή αίσθημα ανωτερό-
τητας. Από την άλλη
πλευρά συνυπάρχουν η
χαρά, η ελπίδα, η γενναι-
οδωρία. Και οι δύο πλευ-
ρές είναι δικές μας. Τα
συναισθήματά μας είναι
δικά μας και εντελώς

ανθρώπινα. Κάθε μέρος
του εαυτού μας είναι
αποδεκτό, αρκεί να μην
ντρεπόμαστε να παραδε-
χτούμε ότι δεν είμαστε
τέλειοι.

Από κει και πέρα ανάλο-
γα με το ποια πλευρά
τρέφουμε με τις σκέψεις
και τα λόγια μας, μα
πάνω απ’ όλα με τις πρά-
ξεις μας, αυτήν και ενδυ-
ναμώνουμε. Αν επανα-
λαμβάνουμε με μεγαλύτε-
ρη συχνότητα και ένταση
το θυμό μας, το μίσος,
την περηφάνια και όχι την
καλοσύνη και την εμπι-
στοσύνη τότε ενισχύουμε
την σκοτεινή μας πλευρά
και όχι τη φωτεινή μας.

Συνήθως αυτό που
κάνουμε είναι να πυροβο-
λούμε τους άλλους και να
τους κρίνουμε αυστηρά

για τις λάθος επιλογές
τους ή τις πράξεις τους.
Αυτό που πρέπει όλοι να
καταλάβουμε, είναι ότι
μόνο εμείς μπορούμε να
διοχετεύσουμε την ενέρ-
γεια μας, για να αλλάξου-
με τις δικές μας σκέψεις
και τις δικές μας πράξεις
και όχι τον άλλον. Αυτό

που μας βοηθάει είναι
σίγουρα η αυτογνωσία
και η αγάπη για τον
εαυτό μας. Μια αγάπη
που θα είναι χωρίς
όρους, χωρίς επίκληση
προσπαθώντας σιγά-σιγά
να βαρύνει η ζυγαριά με
τα θετικά μας δώρα, αλλά
γνωρίζοντας και αγκαλιά-
ζοντας τα αρνητικά μέχρι
να έρθει στιγμή που η
ζυγαριά θα παλαντζάρει
μόνο από τη μία πλευρά.
Κλείνοντας να ευχηθώ να
μπορέσουμε σύντομα να
αγκαλιαστούμε, οι οικογέ-
νειες να βρεθούν κοντά
και η ζωή να συνεχιστεί
ομαλά με φως και γαλήνη
στις ψυχές μας.

Με αγάπη
Σπυριέτα Κομιανού
Κασσελούρη

«ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» 

«Το κακό δε μένει ποτέ
ατιμώρητο, μεσιέ. Η τιμω-
ρία, όμως, ενίοτε παρα-
μένει κρυφή.»

Η Νικ Μπάκλεϊ έχει
γλυτώσει τρεις φορές
από τον θάνατο, αντιμε-
τωπίζει όμως τα ατυχή-
ματα αυτά ως συμπτώ-
σεις. Ο Ηρακλής Πουαρό
όμως, ειδικά μετά τον
πυροβολισμό που πέρα-
σε για βούισμα σφήκας,
καταλαβαίνει πως τα
πράγματα είναι σοβαρά
και πως κάποιος έχει
βάλει στο στόχαστρο τη
νεαρή γυναίκα. Γιατί
όμως, μιας και δεν έχει
τρανταχτή περιουσία;
Ποιος από τους φίλους
και γείτονες θέλει το κακό

Γράφει η Ίριδα
Μασούρα

της; Θα καταφέρει ο
Πουαρό να εντοπίσει τον
δολοφόνο πριν πραγμα-
τοποιήσει τα σκοτεινά
σχέδιά του; Στα γνώριμα
μονοπάτια της πένας της
Άγκαθα Κρίστι, με τον
Ηρακλή Πουαρό, τον
αγαπημένο μας Βέλγο
ικανότατο ντετέκτιβ με το
εντυπωσιακό μουστάκι να
βάζει τα «μικρά φαιά του
κύτταρα» να λύσει μια
υπόθεση φόνου, που δεν
έχει πραγματοποιηθεί…
ακόμα.

Την ιστορία αφηγείται
σε πρώτο πρόσωπο ο
λοχαγός Άρθουρ
Χέιστινγκς, πιστός φίλος
του Βέλγου ντετέκτιβ.
Φυσικά, όπως πάντα,
δρα ανακλαστικά, αυθόρ-
μητα, παρορμητικά ενώ ο
Πουαρό κάθεται ήσυχος
και δουλεύει τα δεδομένα
στο μυαλό του, οπότε
καταφέρνει πολλές φορές
να διαβλέπει λεπτομέρει-
ες ασύλληπτες για έναν
κοινό νου. Είναι υπέροχο
και συγκινητικό το ντουέ-
το αυτό, μιας και ο ντετέ-
κτιβ δε χάνει ευκαιρία να

μειώνει, αν και με κομψό
τρόπο, την πνευματική
αξία του φίλου του αλλά
και να τονίζει τα προτερή-
ματά του όταν πρέπει.
Πάνω απ’ όλα όμως
έχουν ένα βαθύ δέσιμο.
Οι δύο φίλοι παραθερί-
ζουν στο Σεντ Λου της
Κορνουάλης και συζη-
τούν για την αποχώρηση
του Ηρακλή Πουαρό από
την ενεργό δράση, όσες
υποθέσεις κι αν του ανα-
θέτουν υψηλά ιστάμενα
πρόσωπα. Εκεί λοιπόν η
υποθεση έρχεται από
μόνη της και τον “βρί-
σκει”, και πώς να της
αντισταθεί(;). Πρόκειται
για τις τρεις απόπειρες
δολοφονίας κατά της Νικ
Μπάκλεϊ, μιας νεαρής,
ατίθασης, ανεξάρτητης κι
όμορφης κοπέλας, η
οποία διαθέτει σπίτι
κοντά στο θέρετρο του
ντετέκτιβ! Η περιπέτεια
είναι συναρπαστική, με
ανατροπές, παρένθετες
ιστορίες που δυσχεραί-
νουν τη διερεύνηση αλλά
είναι αρμονικά και σωστά
εντεταγμένες στον κορμό

και φυσικά τη μεγάλη
αποκάλυψη του φινάλε,
όπου εδώ έχουμε μια
σεάνς φαντασμάτων που
θα οδηγήσει στην αλή-
θεια. Η υπόθεση περι-
πλέκεται με μυστηριώδεις
διαθήκες, διπλούς
ρόλους και παιχνίδια με
το μυαλό του Πουαρό
που θα σας κάνουν να
μην μπορείτε να αφήσετε
το βιβλίο αυτό από τα
χέρια σας!

Η Agatha Christie
συνήθιζε να επεκτείνει τα

διηγήματά της σε νουβέ-
λες, και τις νουβέλες να
τις μετατρέπει σε μυθι-
στορήματα, μια ικανότητα
που αποδεικνύει το ευέλι-
κτο ταλέντο της. Στο
«Θανάσιμος κίνδυνος»,
επιδεικνύει τη μαεστρία
της στις υποθέσεις όπου
κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι
κρυφές ή πολλαπλές ταυ-
τότητες και, όσο κι αν
φαντάζει περίεργο, όχι
κάποιο μυστηριώδες
δηλητήριο αλλά η
κοκαΐνη. Επιπλέον, σ'
αυτό το έργο εμβαθύνει
περισσότερο στη φιλία
του Πουαρό με τον
Χέιστινγκς, η οποία θυμί-
ζει αρκετά τη σχέση του
Σέρλοκ Χολμς με τον
Γουότσον. Η Christie
έγραψε την ιστορία το
1932, την εποχή που είχε
αντιληφθεί πια ότι θα
γινόταν επαγγελματίας
συγγραφέας, και μάλιστα
πολύ επιτυχημένη. Είναι
η έβδομη υπόθεση του
Πουαρό (αλλά το 14ο
βιβλίο της) .
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Προσωρινή απειλή ή μόνιμος εχθρός;

Γράφει η Ειρήνη
Θεοδωρίδη

Ο αόρατος εχθρός-
κορωνοϊός μετρά πάνω
από 170.000.000 κρού-
σματα και πάνω από
3.500.000 θανάτους
παγκοσμίως μέχρι σήμε-
ρα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις ο κορωνοϊός
παρουσιάζεται με επίμο-
νο βήχα, κόπωση,
δύσπνοια, δεκατική πυρε-
τική κίνηση, αρθραλγίες,
γαστρεντερικές διαταρα-
χές, παρατεταμένη απώ-
λεια γεύσης-όσφρησης
καθώς και διαταραχές
συγκέντρωσης και μνή-
μης και συνήθως  οι
ασθενείς αναρρώνουν με
παρατεταμένη ανάπαυ-
ση. Ωστόσο, ολοένα και
περισσότερες μελέτες ,
που αποδεικνύουν τις
μακροπρόθεσμες συνέ-
πειες του COVID-19 ,
βλέπουν το φως της
δημοσιότητας. Αυτές οι
μακροπρόθεσμες επι-
πτώσεις προσβάλλουν
ακόμα και νέους, με
άγνωστη επίπτωση και
ασαφή διάρκεια.
Το «μετά- COVID-19 σύν-
δρομο» περιγράφεται ως
η εμμονή των συμπτωμά-
των μετά από COVID-19
λοίμωξη για περισσότερο
από 12 εβδομάδες, χωρίς
να τεθεί κάποια εναλλα-
κτική διάγνωση. 

Αρχικά ας κάνουμε μια
ανασκόπηση στον τρόπο
με τον οποίο ο κορωνοϊ-
ός εισέρχεται στον οργα-
νισμός μας. Αυτό λαμβά-

νει χώρα μέσω της απορ-
ρόφησής του από τους
βλεννογόνους (μάτια,
μύτη, στόμα κτλ). Κυρίως
όμως επικάθεται στο στο-
ματικό και φαρυγγικό
βλεννογόνο με απαραίτη-
τη προϋπόθεση τη μετα-
φορά του σε αυτά τα
σημεία είτε μέσω τον
χεριών μας (αφού έχουμε
ακουμπήσει σε μολυσμέ-
νες επιφάνειες) είτε μέσω
σταγονιδίων που εκτοξεύ-
ονται (σίελος, φτέρνισμα,
μικροσταγονίδια κτλ) από
νοσούντες συνανθρώ-
πους μας. Για να μπορέ-
σουν να αναπτυχθούν
αυτοί οι κορωνοιοί απαι-
τούνται χαμηλότερες θερ-
μοκρασίες από του
σώματός μας που είναι
36,6 βαθμούς κελσίου και
αυτό συμβαίνει όταν
πίνουμε κρύο νερό,
εισπνέουμε κρύο αέρα,
κυκλοφορούμε χωρίς
ζεστή ένδυση στο κρύο
κτλ 

Οι ομάδες που διατρέ-
χουν αυξημένο κίνδυνο
να εκδηλώσουν σοβαρή
μορφή της νόσου
COVID-19 είναι:
α) άτομα ηλικίας 60 ετών
και άνω
β) παχύσαρκα άτομα 
γ) ανοσοκατασταλμένοι,
δηλαδή άτομα με εξασθε-
νημένο ανοσοποιητικό
σύστημα
δ) ασθενείς με καρδιαγ-
γειακές παθήσεις: καρ-
διακή ανεπάρκεια στεφα-
νιαία νόσος , συγγενείς
καρδιοπάθειες., προσθε-
τικές καρδιακές βαλβίδες,
μυοκαρδιοπάθειες
ε) ασθενείς με χρόνια
αρρύθμιστη αρτηριακή
υπέρταση/ χρόνιος
αρρύθμιστος σακχαρώ-
δης διαβήτης
στ) ασθενείς με χρόνιες
αναπνευστικές παθήσεις
,όπως χρόνια αποφρακτι-
κή πνευμονοπάθειες,
πνευμονική υπέρταση

Για ποιόν λόγο, όμως,  ο
κορωνοϊός καθίσταται πιο
επικίνδυνος από τους

άλλους ιούς.
Πρώτον έχει μεγαλύτερη
μεταδοτικότητα που οφεί-
λεται στην μεγάλη διάρ-
κεια επιβίωσής του σε
εξωτερικές επιφάνειες
στο περιβάλλον
Δεύτερον  είναι επικίνδυ-
νη η μεγάλη τοξικότητα
του ,κυρίως  σε ευπαθείς
ομάδες, σχεδόν σε όλα
τα συστήματα του οργανι-
σμού μας. 
Πιο αναλυτικά, το κύριο
σύστημα προσβολής της
νόσου είναι το αναπνευ-
στικό μας. 15% των περι-
πτώσεων έχουν σοβαρή
νόσο και μπορεί να ανα-
πτύξουν πνευμονία , ενώ
1%-5% παρουσιάζουν
σημαντικές επιπλοκές
πνευμονίας, όπως σύν-
δρομο οξείας αναπνευ-
στικής δυσχέρειας
(ΑRDS), πλευρίτιδα,
πνευμονικό απόστημα
και σήψη  και θα χρεια-
στούν μηχανικό αερισμό
στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας.
Ένας δεύτερος εχθρός
του COVID-19 είναι η
καρδιά. Και αυτό γιατί ο
SARS-CoV-2
μπορεί να προκαλέσει
οξεία καρδιακή βλάβη
χωρίς ο ασθενής να
εμφανίζει προυπάρχουσα
καρδιακή νόσο ,ενώ επι-
πλέον μπορεί στους
νοσούντες καρδιοπαθείς
να προκαλέσει επιδείνω-
ση της καρδιακής λει-
τουργίας και να αποβεί
θανατηφόρος. Σε ασθε-
νείς με προυπάρχον καρ-
διαγγειακό νόσημα είναι
πιθανότερο να συμβεί η
λοίμωξη και αυτή η λοί-
μωξη εμφανίζεται με
σοβαρότερα συμπτώματα
και υψηλότερη θνησιμό-
τητα, καθώς λόγω του
πυρετού και της γενικότε-
ρης κακουχίας αυξάνεται
ο μεταβολισμός και η
καρδιά λειτουργεί εντονό-
τερα για να ανταποκριθεί
στις μεγαλύτερες απαιτή-
σεις του οργανισμού με
τελικό αποτέλεσμα να
κουράζεται και να ανε-
παρκεί, αυξάνοντας και

τις πιέσεις στον πνεύμο-
να. Ωστόσο, μαστίζονται
και άτομα χωρίς κάποιο
σοβαρό νόσημα, μιας και
ένα σημαντικό ποσοστό
εμφανίζει οξεία μυοκαρ-
διακή βλάβη, η οποία
εκδηλώνεται κυρίως ως
οξύ έμφραγμα του μυο-
καρδίου. Ο παθοφυσιο-
λογικός μηχανισμός δημι-
ουργίας της καρδιακής
βλάβης από τον ιό πιθα-
νολογείται πως οφείλεται
στη συστηματική φλεγμο-
νώδη απάντηση του
οργανισμού μας στην
νόσο καθώς και σε διατα-
ραχές του ανοσολογικού
συστήματος που εμφανί-
ζονται με την πρόοδο
αυτής.

Επιπλέον, μια ιδιαίτερα
θορυβώδης κατάσταση
που συνοδεύει τη λοίμω-
ξη από κορωνοϊό αποτε-
λεί η πολυσυζητημένη
θρόμβωση, που ορίζεται
ως η πήξη του αίματος
μέσα στα αγγεία. Ο
κορωνοϊός αποτελεί μια
μεγάλη απειλή για τα
αγγεία μας, καθώς δημι-
ουργεί φλεγμονώδεις
αλλοιώσεις στο ενδοθή-
λιό τους και υπερπηκτικό-
τητα στο αίμα, αλλαγές
που ευνοούν τη δημιουρ-
γία θρόμβου. Οι θρόμβοι
έχουν την ικανότητα να
αποφράσσουν τις αρτη-
ρίες και τις φλέβες προ-
καλώντας ισχαιμία και
οδηγώντας σε έμφρακτο
του μυοκαρδίου, αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, εν
τω βάθει φλεβική θρόμ-
βωση και αναπηρία ή
πνευμονική εμβολή. 
Τέλος, ένα άλλο σύστημα
που «δέχεται τα πυρά»
του θανατηφόρου ιού
είναι το νευρικό. Όπως
προαναφέρθηκε, λόγω
απόφραξης των εγκεφα-
λικών αρτηριών , είναι
πιθανό να προκύψουν
αγγειοεγκεφαλικά επεισό-
δια. Παράλληλα, σε
βαρείς πάσχοντες , στους
οποίους η φλεγμονώδης
αντίδραση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος καθί-

σταται υπέρμετρη, διάφο-
ρες βιοχημικές αλλαγές
οδηγούν στη διάσπαση
του αιματοεγκεφαλικού
φραγμού( προστασία
ανάμεσα στα αγγεία του
εγκεφάλου και στον εγκέ-
φαλο) και τελικά στην
είσοδο του κορωνοϊού και
διάφορων τοξικών
ουσιών στο κεντρικό νευ-
ρικό σύστημα με αποτέ-
λεσμα την εμφάνιση εγκε-
φαλοπάθειας, σπασμών,
σύγχυσης, λήθαργου ή
κώματος

Συνοπτικά, γίνεται αντιλη-
πτό πως ο ιός που ταλα-
νίζει περίτεχνα τη σημερι-
νή εποχή και έχει επιφέ-
ρει ριζικές αλλαγές σε
όλα τα επίπεδα της ζωής
μας, προκαλεί και περί-
τρανες αλλαγές στο
σώμα μας και τη λειτουρ-
γικότητά του, καθώς
«χτυπά» ποικιλοτρόπως
πολλά συστήματα του
ανθρώπου, οδηγώντας
συχνά μέχρι και στο
θάνατο. Γι’ αυτό θα πρέ-
πει να είμαστε πολύ προ-
σεκτικοί στις κινήσεις
μας, να ακολουθούμε
τους κανόνες υγιεινής ,
να συμβουλευόμαστε
τους ειδικούς  και να
εμβολιαζόμαστε , ώστε
να θωρακίσουμε το ανο-
σοποιητικό μας απέναντι
στον βιολογικό εχθρό και
να επανέλθουμε γρήγορα
στην κανονικότητα και
την ελευθερία.

Πηγές:
https://www.hygeia.gr/thr
omvosi-mia-sychni-
pathisi-poy-ypotimoyme-
anoigoyme-ta-matia-mas-
sti-thromvosi-giati-i-sosti-
enimerosi-tin-prolam-
vanei/
https://neyrologos.gr/koro
noios-covid-19-neurologi-
ka-simptomata/
https://www.hygeia.gr/kar
diaggeiako-systima-kai-
epiplokes-apo-ton-neo-
koronoio/

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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‘’Ο Πίτερ Σέλερς τα κάνει
γης Μαδιάμ’’, αυτός θα
έπρεπε να είναι ο υπότιτ-
λος της ανεπανάληπτης
κωμωδίας που δεν είναι
παρά ένα one-man-show
του αστείρευτου βρετα-
νού ηθοποιού.  O μαέ-
στρος της φάρσας εξάλ-
λου, ο σκηνοθέτης
Μπλέικ Έντουαρντς, είχε
στα χέρια του ένα σενά-
ριο μόλις 63 σελίδων,
είχε όμως και τον Σέλερς
στο πλευρό του, ο οποίος
του γέμισε μια χαρά μισή
ωρίτσα ακόμα με άπαι-
χτους αυτοσχεδιασμούς,
φτάνοντας έτσι αυτά τα
99 λεπτά που ξεχείλιζαν
γέλιο και πάλι γέλιο. «Ο
Πίτερ Σέλερς επιστρέφει
ξανά στη δουλειά», χαιρέ-
τισαν οι κριτικοί κινηματο-
γράφου μετά την πρεμιέ-
ρα του φιλμ εκείνη τη
σημαδιακή 4η Απριλίου
1968, μια μέρα που δεν
ήταν σαν τις άλλες. Γιατί
όσοι πήγαν να δουν την
επίσημη πρώτη του
«Πάρτι» έχασαν την είδη-
ση που θα κλόνιζε τις
ΗΠΑ, τη δολοφονία του
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ! Κι
έτσι ό,τι είχε να κάνει με
την εμβληματική κωμω-
δία πέρασε αναγκαστικά
στα «ψιλά» της ειδησεο-
γραφίας, αφήνοντας μόνο
τους κριτικούς να πανη-
γυρίζουν για τη μεγάλη
επιστροφή του Σέλερς
στους αξιομνημόνευτους
ρόλους. Όχι ότι είχε φύγει

ποτέ, απλώς οι τελευταί-
ες του δουλειές τον είχαν
απομακρύνει κάπως από
τον τίτλο που του είχαν
κολλήσει ως τον πιο
αστείο κωμικό του σινε-
μά.
Ο Έντουαρντς ξεκινά την
ταινία του σε χαμηλούς
τόνους, με τους καλεσμέ-
νους να απολαμβάνουν
το χαλαρό ποτάκι τους
κάτω από τους ήχους της
χαμηλής μουσικής και τον
Σέλερς να κυνηγά το
παπούτσι του στους
καταρράκτες του σαλονι-
ού. Πώς; Ναι, η τρέλα θα
κλιμακωθεί προοδευτικά,
καθώς για τα πρώτα 2/3
της ταινίας το φιλμ παρα-
μένει επώδυνα κοντά
στην πεζή πραγματικότη-
τα της μεγαλοαστικής
ψυχαγωγίας. Όταν ωστό-
σο το σαλόνι γεμίσει με
σαπουνάδες και έναν
ελέφαντα, το χάος δεν
μπορεί πια να κρυφτεί!
Ο Πίτερ Σέλερς είναι εδώ
μια κινούμενη καταστρο-
φή, τον οποίο έδιωξαν
από μια ταινία γιατί κατέ-
στρεψε το ντεκόρ και θα
καταστρέψει επίσης και
τη βίλα του παραγωγού.
Όχι επειδή το θέλει, κάθε
άλλο, έτσι είναι όμως η
φύση του, ένας αδέξιος
γκαφατζής που σμπαρα-
λιάζει τα πάντα στο πέρα-
σμά του και μάλιστα εν
αγνοία του.
Τι είναι όμως αυτό που
κάνει το πάρτι αριστουρ-
γηματικό; Αν πρέπει να
το πούμε, ο αυτοσχεδια-
στικός καταιγισμός του
κορυφαίου κωμικού, που
μας δείχνει πόσους πολ-
λούς άσους κρύβει στο
μανίκι του γέλιου του. Ο
Σέλερς σε κάνει να γελάς
με κάθε πιθανό και απί-
θανο τρόπο και το κάνει
μάλιστα χωρίς να μιλά.

Το «Πάρτι» θυμίζει πολύ
βωβή ταινία, βωβή
κωμωδία, καθώς το γέλιο
δεν προκύπτει από το
αλισβερίσι της πρόζας
αλλά από αυτά τα σπα-
στικά γκαγκς του άγαρ-

μπου πρωταγωνιστή της.
Είναι οι δικές του εκφρά-
σεις, οι δικές του κινήσεις
που τροφοδοτούν αστα-
μάτητα τον καλοκουρδι-
σμένο μηχανισμό γέλιου
του φιλμ, αφήνοντας τους
διαλόγους σε δεύτερο και
τρίτο επίπεδο. Και είναι
πράγματι ένας εμπνευ-
σμένος και ανείπωτα
ξεκαρδιστικός φόρος
τιμής στη βωβή κωμωδία,
έχοντας έναν πυρακτωμέ-
νο Σέλερς στο τιμόνι της.
Αυτό του το αναγνώρισε
ο κορυφαίος αμερικανός
κριτικός σινεμά Άντριου
Σάρις, που έγραψε το
1968 μια από τις λίγες
καλές κριτικές για την ται-
νία. Ναι, για το «Πάρτι»,
μια από τις καλύτερες
κωμωδίες του κινηματο-
γράφου! «Είναι αυτή η
διάσταση μεταξύ της
άσκοπης λεπτότητας του
Σέλερς και της γενικής
κακογουστιάς του περι-
βάλλοντός του που δίνει
στην ταινία την ενέργειά
της», παραδέχτηκε.
Δεν είναι παραληρηματι-
κή κωμωδία, παραληρη-
ματικός είναι μόνο ο
πρωταγωνιστής της. Τον
οποίο βρήκαν εξάλλου
όλοι, ακόμα και όσοι δεν
ενθουσιάστηκαν με το
φιλμ, στην καλύτερη
δυνατή του φόρμα. Και
όλοι ξέρουμε τι μπορεί να
κάνει ένας Πίτερ Σέλερς
σε φόρμα! Τέτοια φόρμα
που άφησε τον Μπλέικ
Έντουαρντς να τον κινη-
ματογραφεί για ώρες και
ώρες, χωρίς πρόγραμμα
γυρισμάτων ή σενάριο
στα χέρια του, για να δει
τι θα γίνει. Αυτό που έγινε
είναι μια από τις διασκε-
δαστικότερες ταινίες του
κινηματογράφου, αλλά
και μια παραγωγή που
μόνο τότε και από κεί-
νους συγκεκριμένα τους
δημιουργούς μπορούσε
να γίνει.
Δικαίως ο σκηνοθέτης
του το θεωρούσε πάντα
«ένα από τα πιο ριζοσπα-
στικά πειραματικά φιλμ
στην ιστορία του

Χόλιγουντ», όπως μας
λένε οι βιογράφοι του
(Peter Lehman και
William Luhr), καθώς ο
Έντουαρντς κρατήθηκε
ηθελημένα σε δεύτερο
πλάνο, αφήνοντας τον
πρωταγωνιστή του να
ξεδιπλώσει αυτό που είχε
με τα καντάρια: το κωμικό
του ταλέντο. Και ο Σέλερς
γέμισε την οθόνη απ’
άκρη σ’ άκρη, στριμώχνο-
ντας τη φρενήρη δραστη-
ριότητά του σε 99 λεπτά
και αφήνοντάς σε να μην
ξέρεις πού να πρωτοε-
στιάσεις.
Γιατί να το δεις: Γιατί να
το ξαναδείς δηλαδή, μιας
και λίγοι είναι προφανώς

Γράφει ο Στέφανος
Αναγνωστόπουλος

αυτοί που δεν έχουν
γελάσει μέχρι δακρύων
με «Το πάρτι». Γιατί είναι
μια κωμωδία που τσακίζει
κόκαλα (από το τράνταγ-
μα του γέλιου προφα-
νώς), μια αριστουργημα-
τική ταινία που στέκει
σήμερα στο βάθρο της.
Μην έχοντας χάσει τίποτα
όμως από τη δύναμή της,
αυτό το παραλήρημα
αυτοσχεδιασμού που
δύσκολα θα ξαναδούμε
στην έβδομη τέχνη. «Το
πάρτι» θα άφηνε εποχή,
απλώς και μόνο γιατί ο
αθέλητος πρωταγωνιστής
του δεν άφησε τίποτα
όρθιο…

ΤΟ ΠΑΡΤΙ...
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ΕΞΕΡΕΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ

Γράφει ο Χρήστος
Τσεκλένης

Σχεδόν ολόκληρη η επι-
στημονική κοινότητα συμ-
φωνεί ότι ζούμε σ’ ένα
διαστελλόμενο Σύμπαν,
πεπερασμένης ηλικίας
και ότι ο χώρος, ο χρό-
νος, η ύλη και η ενέργεια
«γεννήθηκαν» μέσα από
μία άπειρα πυκνή και
άπειρα θερμή αρχική
κατάσταση πριν από
περίπου 13,8 δισ. χρόνια.
Στην πραγματικότητα,
όμως, η κλασική θεωρία
της Μεγάλης Έκρηξης,
δεν περιγράφει την
απαρχή του Σύμπαντος,
αλλά μόνο την μετέπειτα
εξέλιξή του, αφού όσο
«τείνουμε» προς την
στιγμή της «γέννησής»
του, οι επιστημονικές μας
γνώσεις καταρρέουν. 
Αξίζει να σημειωθεί εδώ
ότι «νονός» της θεωρίας
αυτής έγινε έστω και
άθελά του ο Άγγλος
αστρονόμος Fred Hoyle
το 1949, όταν χρησιμο-
ποίησε τον όρο «Μεγάλη
Έκρηξη» με ειρωνικό
τρόπο, προκειμένου να
χλευάσει μία θεωρία με
την οποία διαφωνούσε.
Ο Hoyle, σε συνεργασία
με τους Hermann Bondi
και Thomas Gold, υπο-
στήριζαν την Θεωρία της
Σταθερής Κατάστασης,
σύμφωνα με την οποία το
Σύμπαν υπήρχε και θα
υπάρχει πάντα, ενώ
παρόλο που διαστέλλε-

ται, η πυκνότητα της ύλης
που εμπεριέχει παραμέ-
νει σταθερή, καθώς δημι-
ουργείται διαρκώς νέα
ύλη  «εκ του μηδενός».
Στα χρόνια που ακολού-
θησαν, όμως, πολλές
διαφορετικές αστρονομι-
κές παρατηρήσεις έθεσαν
την θεωρία αυτή στο
περιθώριο παρέχοντας
παράλληλα όλο και
περισσότερες ενδείξεις
ότι η κλασική θεωρία της
Μεγάλης Έκρηξης είναι
στην βάση της σωστή.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την
κλασική θεωρία της
Μεγάλης Έκρηξης, το
Σύμπαν έχει πεπερασμέ-
νη ηλικία, η αρχική του
κατάσταση ήταν υπέρ-
θερμη και διαστέλλεται
συνεχώς. Οι τρεις αυτές
θεμελιώδεις προβλέψεις
επαληθεύονται μέσα από
συγκεκριμένες αστρονο-
μικές παρατηρήσεις, οι
οποίες επιβεβαιώνονται
διαρκώς με όλο και μεγα-
λύτερη ακρίβεια. Οι πρώ-
τες απ’ αυτές επιβεβαίω-
σαν την διαστολή του
Σύμπαντος και υλοποιή-
θηκαν στην διάρκεια της
δεκαετίας του 1920 από
τον Αμερικανό αστρονό-
μο Edwin Hubble.
Ο Hubble απέδειξε αρχι-
κά ότι τα αχνά «νεφελώ-
ματα» που είχαν εντοπι-
στεί από λιγότερο ισχυρά
τηλεσκόπια της εποχής
του ήταν στην πραγματι-
κότητα άλλοι γαλαξίες
σαν τον δικό μας, δηλαδή
αστρικές πολιτείες δισε-
κατομμυρίων άστρων. Το
1929 η έρευνά του τον
οδήγησε στη διατύπωση
του νόμου, που έμεινε
γνωστός ως νόμος του
Hubble, σύμφωνα με τον
οποίο οι γαλαξίες απομα-
κρύνονται από εμάς με
ταχύτητες ανάλογες της
απόστασής τους. 
Με τις παρατηρήσεις του
αυτές ο Hubble προσέφε-
ρε στην διεθνή επιστημο-
νική κοινότητα την

πρώτη, τεκμηριωμένη με
την παρατήρηση, απόδει-
ξη ότι το Σύμπαν διαστέλ-
λεται.
Τι, όμως, εννοούμε όταν
αναφερόμαστε σε «έκρη-
ξη», «διαστολή» και
«απομάκρυνση γαλα-
ξιών»; Επειδή συχνά
υπάρχουν αρκετές παρα-
νοήσεις γι’ αυτά τα θέμα-
τα, θα προσπαθήσουμε
στην συνέχεια να τα διευ-
κρινίσουμε περισσότερο.
Για παράδειγμα, όταν
αναφερόμαστε σε μία
«έκρηξη», υπονοούμε ότι
αυτή συνέβη σ’ ένα
συγκεκριμένο σημείο
στον χώρο, καθώς και ότι
τα «προϊόντα» της έκρη-
ξης εκτινάσσονται απ’ το
σημείο αυτό προς όλες
τις κατευθύνσεις, κινού-
μενα μέσα στον χώρο,
επειδή η έκρηξη τους
προσέδωσε μία αρχική
ταχύτητα.
Η «Μεγάλη Έκρηξη»,
αντιθέτως, είναι κάτι εντε-
λώς διαφορετικό. Κατ’
αρχάς, οπουδήποτε
αλλού στο Σύμπαν κι αν
βρισκόμασταν, θα παρα-
τηρούσαμε την ίδια
«απομάκρυνση» των
άλλων γαλαξιών που
παρατηρούμε και από
τον δικό μας γαλαξία,
που σημαίνει ότι δεν
υπάρχει κάποια συγκε-
κριμένη «τοποθεσία», την
οποία μπορούμε να
προσδιορίζουμε ως το
«κέντρο» της.
Επιπλέον, όταν αναφερό-
μαστε σε διαστολή του
Σύμπαντος, δεν υπονο-
ούμε ότι το Σύμπαν δια-
στέλλεται μέσα σε κάποι-
ον ήδη προϋπάρχοντα
χώρο, αλλά ότι ο ίδιος ο
χώρος διαστέλλεται ή
ξεχειλώνει έτσι, ώστε η
σχετική απόσταση μεταξύ
δύο οποιωνδήποτε σημεί-
ων του να μεγαλώνει. Υπ’
αυτή την έννοια, λοιπόν,
το Σύμπαν δεν έχει ούτε
κέντρο, ούτε όμως υπάρ-
χει τίποτε έξω από αυτό.

Ένας κλασικός τρόπος
να οπτικοποιήσουμε την
διαστολή του τρισδιάστα-
του χώρου είναι να «σκε-
φτούμε» σε δύο διαστά-
σεις, προσομοιάζοντας
τον τρισδιάστατο χώρο με
την δισδιάστατη ελαστική
επιφάνεια ενός μπαλονι-
ού, πάνω στην οποία
έχουμε σχεδιάσει μικρούς
γαλαξίες. Βλέπουμε ότι
όσο περισσότερο φου-
σκώνουμε το μπαλόνι,
τόσο περισσότερο απο-
μακρύνεται ο ένας γαλα-
ξίας από τον άλλον.
Αυτό, όμως, δεν συμβαί-
νει, επειδή οι γαλαξίες
μετατοπίζονται πάνω
στην ελαστική επιφάνεια,
αλλά επειδή αυτή «ξεχει-
λώνει», διευρύνοντας την
μεταξύ τους απόσταση.
Ας υποθέσουμε, τώρα,
ότι κάθε γαλαξίας του
μπαλονιού «φιλοξενεί» κι
από έναν παρατηρητή,
που καταγράφει τον
τρόπο με τον οποίο απο-
μακρύνονται οι γαλαξίες
που τον περιβάλλουν.
Κάθε τέτοιος παρατηρη-
τής θα θεωρούσε ότι
παραμένει ακίνητος και
ότι οι άλλοι γαλαξίες είναι
αυτοί που απομακρύνο-
νται. Θα έβλεπε ακόμα
ότι οι πλησιέστεροι προς
αυτόν γαλαξίες απομα-
κρύνονται με μικρότερες
ταχύτητες σε σχέση με
αυτούς που βρίσκονται
μακρύτερα.
Βλέπουμε, δηλαδή, ότι οι
αποστάσεις μεταξύ των
γαλαξιών μεγαλώνουν,
χωρίς οι ίδιοι να μετατο-
πίζονται σε σχέση με το
ελαστικό μέσο. Μ’ αυτόν
περίπου τον τρόπο
«απομακρύνονται» και οι
γαλαξίες στον διαστελλό-
μενο τρισδιάστατο χώρο
του Σύμπαντος: δεν «δια-
σχίζουν» τον χώρο, αλλά
απομακρύνονται ο ένας
από τον άλλον, διότι ο
μεταξύ τους χώρος δια-
στέλλεται.
Φυσικά, η αναλογία αυτή

του μπαλονιού έχει τους
περιορισμούς της. Κατ’
αρχάς, το φούσκωμα του
μπαλονιού συνεπάγεται
και την ταυτόχρονη δια-
στολή των γαλαξιών που
έχουμε ζωγραφίσει πάνω
του, που όμως δεν παρα-
τηρείται στους γαλαξίες
του Σύμπαντος, διότι η
συνολική βαρύτητα της
ύλης που εμπεριέχουν
υπερισχύει της κοσμικής
διαστολής, η οποία τείνει
να τους «ξεχειλώσει».
Επιπλέον, από την δική
μας προοπτική, που
«ζούμε» εκτός της δισδιά-
στατης επιφάνειας του
μπαλονιού, η επιφάνεια
αυτή διαστέλλεται εντός
του τρισδιάστατου
χώρου, «καταλαμβάνο-
ντας» διαρκώς όλο και
περισσότερο μέρος από
τον χώρο που την περι-
βάλλει. Εδώ ακριβώς, η
αναλογία μας καταρρέει
ξανά.
Για να συνοψίσουμε, λοι-
πόν, το Σύμπαν δεν έχει
κάποιο κέντρο, ούτε
υπάρχει εκτός του
Σύμπαντος «άλλος»
χώρος που τον καταλαμ-
βάνει με την διαστολή
του. Η «Μεγάλη Έκρηξη»
δεν είναι μία «έκρηξη»
στον χώρο, αλλά μία
«έκρηξη» του ίδιου του
χώρου.

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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Κοτόπουλο κοκκινιστό 
από τον Λάμπρο Πανέτα

-Υλικά - 

1 κρεμμύδι 
2 σκ. σκόρδο 
1 καρότο 
4-6 κ.σ. ελαιόλαδο 
1 κ.σ. θυμάρι 

Γράφει ο Λάμπρος
Πανέτας

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας 
1 κ.σ. κοφτή ζάχαρη κρυ-
σταλλική 
50 γρ. κρασί κόκκινο 
400 γρ. ντομάτα κονκασέ 
1 κύβο κότας 
1 λίτρο νερό 
αλάτι 
πιπέρι 
2-3 φύλλα δάφνης 
1 στικ κανέλα 
1 κ.γ. κόκκους μπαχάρι 
1 κοτόπουλο, σε μερίδες 

-Για το σερβίρισμα-

θυμάρι 
πιπέρι 
φέτα 
ελαιόλαδο 
ρίγανη 
πουρές πατάτας

Μέθοδος Εκτέλεσης

Τοποθετούμε μία κατσα-
ρόλα σε δυνατή φωτιά

και βάζουμε 2-3 κ.σ. ελαι-
όλαδο.
Κόβουμε το κρεμμύδι σε
λεπτές φέτες, ψιλοκόβου-
με το σκόρδο, κόβουμε το
καρότο σε μικρά κυβάκια
και τα βάζουμε στην
κατσαρόλα. Προσθέτουμε
θυμάρι και ανακατεύουμε
μέχρι να καραμελώσουν.
Βάζουμε τον πελτέ, τη
ζάχαρη και σοτάρουμε.
Σβήνουμε με το κρασί και
μόλις εξατμιστεί προσθέ-
τουμε τη ντομάτα, τον
κύβο, το νερό, αλάτι,
πιπέρι, τα φύλλα δάφνης,
την κανέλα και το μπαχά-
ρι. Χαμηλώνουμε σε
μέτρια φωτιά και σιγο-
βράζουμε.
Τοποθετούμε ένα τηγάνι
σε δυνατή φωτιά.
Βάζουμε στο κοτόπουλο
αλάτι, πιπέρι, 2-3 κ.σ.
ελαιόλαδο και απλώνου-
με σε όλη την επιφάνειά

του.
Μεταφέρουμε στο τηγάνι
με την πλευρά του δέρ-
ματος προς τα κάτω και

σοτάρουμε 5-6 λεπτά
μέχρι να πάρει χρώμα και
από τις δύο πλευρές.

Υλικά:

3/4 φλ. ελαιόλαδο ή σπο-
ρέλαιο
1/2 φλ. χυμό από φρέσκο
πορτοκάλι
1 ½ φλ. πετιμέζι
½ κ.γλ. σόδα
1 κοφτό κ.γλ. μπέικιν
πάουντερ

Μαλακά μουστοκούλουρα με πετιμέζι
από τον Σταύρο Κασσελούρη

Γράφει ο Σταύρος
Κασσελούρης

1 ½ κοφτό κ.γλ. κανέλα
¼ κοφτό κ.γλ. γαρίφαλο
600 γραμ. περίπου αλεύ-
ρι μαλακό

Εκτέλεση:

Για τα αφράτα και μαλακά
μουστοκούλουρα με πετι-
μέζι και πορτοκάλι, κοσκι-
νίζουμε πρώτα το αλεύρι
με το μπέικιν και τα αφή-
νουμε στην άκρη.

Βάζουμε σε ένα μπολ το
λάδι, το πετιμέζι, την
κανέλα, το γαρίφαλο και
με σύρμα τα ανακατεύου-
με καλά. Διαλύουμε τη
σόδα στο χυμό πορτοκα-
λιού και τα ρίχνουμε στο
λάδι. Τέλος, ρίχνουμε το
αλεύρι σταδιακά.

Στην αρχή ανακατεύουμε
το μείγμα με κουτάλι και
σιγά σιγά αλευρώνοντας
τα χέρια ζυμώνουμε
μέχρι η ζύμη να πιει όλο

το αλεύρι. Ίσως χρειαστεί
λίγο επιπλέον. Η ζύμη
δεν πρέπει να κολλάει
στα χέρια. Να είναι μεν
λιπαρή-λαδερή αλλά να
είναι σφιχτή και να μπο-
ρεί να πλάθεται.

Προθερμαίνουμε το
φούρνο στους 160 βαθ-
μούς C στον αέρα.
Στρώνουμε αντικολλητικό
χαρτί ψησίματος σε λαμα-
ρίνες

Πλάθουμε τα μαλακά
μουστοκούλουρα και τα
αραδιάζουμε στις λαμαρί-
νες με κενό ανάμεσα
τους γιατί φουσκώνουν.

Ψήνουμε σε καλά προ-
θερμασμένο φούρνο για
περίπου 15-20′ ανάλογα
με το μέγεθός τους.
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Όπως ίσως γνωρίζετε οι Φωτεινιώτες στην πλειοψηφία μας είμαστε άνθρωποι με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Σε κάθε φύλλο θα προσπαθού-
με να καταγράψουμε και να σας παρουσιάσουμε όλα όσα θα ήθελε ένας Φωτεινιώτης να μας μεταδώσει με τα έργα του. Ακολουθεί για
αυτό το φύλλο ο Δημήτρης Σιάκας, η Ελευθερία-Σπυριδούλα Τριανταφύλλου και ο “Φάντης Κούπα”.

Άκου, Θεέ μου, την προσευχή μας.
Κλαίνε οι πόνοι μεσ΄ στις καρδιές.

Η γη σπαράζει και μ΄ αγωνία,
Θεέ, Σου στέλνει το S.O.S.

Η Φωτισμένη κι Άγια Σκιά σου
κάνε να πέσει πάνω στη γη
γιατί στενάζει γονατισμένη

κι ειν΄ η ψυχή της μία πληγή.

Στα πληγωμένα τα σωθικά της
τα νυχτοπούλια κάνουν φωλιά.

Άνεμος πόνου, Θεέ, φυσάει.
Παίρνει σαν φύλλο κάθε καρδιά.

Είναι θλιμμένος, χλωμός ο ήλιος
και τον σκεπάζουν πόνου σκιές.

Οι παγωμένες οι ηλιαχτίδες
πώς να ζεστάνουν πια τις ψυχές?

Το λυπημένο χλωμό φεγγάρι
σταλάζει πόνο μεσ΄ στην καρδιά.
Κεριά σβησμένα είναι τ΄ αστέρια.

Κάθε ποτάμι κυλά φωτιά.

“ΟΥΡΑΝΟΦΩΤΟ”
Ψεύτικοι ήλιοι πλανούν τα νιάτα,

άνθη του πόνου είναι πικρά,
φυλλορροούν πια σαν πληγωμένα 
μέσα στο ψέμα, στην παγωνιά…

Όταν ελπίδας φανεί αστέρι,
μέσα στην νύχτα πια θα χαθεί.

Θα το ζητάει με αγωνία,
μα δεν θα το βρίσκει πια η ψυχή.

Φύγαμε, Θεέ μου, από κοντά Σου,
γι΄ αυτό πονάμε μεσ΄ στην καρδιά,

γι΄αυτό η θλίψη έχει απλώσει
πάνω απ΄ την γη μας μαύρα φτερά.

Τον Άγγελό Σου που λεν΄ελπίδα
στείλε, Θεέ μου, μια χρυσαυγή,
να ευαγγελίσει ζωή καινούργια

για τις ψυχές μας και για την γη!

Μόνο σωσίβιο Εσύ μας μένεις
ο Κύριος μας και ο Θεός.

Νιώσε το κλάμα της Οικουμένης
Δωσ΄μας συγγνώμη και Θείο φως

“ΤΟ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ”

Βάδιζε μπρός μας να ακολουθούμε
τ’άγια τα χνάρια εδώ στην γη,
χαρά ουράνια να προγευτούμε
στης σωτηρίας πια την πηγή.

(Με την χάρη του Θεού)
Τριανταφύλλου

Ελευθερία-Σπυριδούλα
Από την συλλογή  “ένα μπουκέτο

τραγούδια για Σένα”

(Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να
παρακολουθήσει την θρησκευτική
ραδιοφωνική εκπομπή <<Η
Κρυσταλλόδροση πηγή>> που
αναφέρεται στο ευαγγέλιο κάθε
Κυριακής. Εκπέμπεται από τον
Ραδιοφωνικό σταθμό <<Αμβρακία
91,9>> της Δημοτικής
Ραδιοφωνίας Άρτας, στα FM κάθε
Κυριακή 7 η ώρα π.μ. στην συχνό-
τητα 91,9 και στο διαδίκτυο στο
91,9.gr

Δημήτρης 
Σιάκας

Από την συλλογή “Τα
δάκρυα που μιλάνε”

Κλείνω τα μάτια να κρατήσω όλα τα χρώματα,
γλυκά φίλησε με να μυρίσω όλα τα αρώματα,

δεν σου ζητάω μόνο αγάπη να μου δωσεις,
μονάχα ένα, ποτέ μην με προδώσεις.

Στο όμορφό σου χαμόγελο
μέσα εκεί μπορώ και κρύβω κάθε πίκρα.

Το ομορφότερο σ’ αγαπώ
απ’το σιωπηλό σου βλέμμα το πήρα.



Στο επόμενο φύλλο θα ακολουθήσουν ακόμα περισσότερα καλλιτεχνικά έργα από τους Φωτεινιώτες. Mπορείτε να στείλετε 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!
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Σ’ ένα κύκλο, αποκλεισμένοι
Που δεν είναι καλεσμένοι, παρά μόνο οι μυημένοι
Καταφεύγει τώρα ως ξένη, η κατακερματισμένη

Σου γενιά μα απεγνωσμένη

Ψάχνει πλέον το σκοπό της, στα τυφλά ωστόσο
Βγάζει μια κραυγή δική της, μα βουβά για πόσο
Πριν την επανάσταση της, πως θα τους ενώσω;

Άραγε θα ρεμβάζουν, με αυθορμητισμό
Ή θα σχεδιάζουν τον παραγκωνισμό

Έκκεντροι σα νιώθουν

Η διάθεση για συντονισμό, χαραμίστηκε ανεπιστρεπτί
Σε τέτοιο συμφυρμό, εκτός πια αν κάποιος ηγηθεί

Με τα ιδεώδη τους να ενσαρκώνει
Υπό τη σκέπη του, ίσους κι αντίθετους να συγκεντρώνει

Κανείς δεν τίθεται επικεφαλής, τους αποφεύγουνε
Πάντα ενεργώ με συναίσθημα, για να μ’ επιλέγουνε

Σαν πηγή, που σ’ όλους μεταλαμπαδεύει
Μα το πλάσμα εκείνο, κόπους φαλκιδεύει

Ήμουν θαρρώ, ο φύλακας, μα σαν θήραμα
Σε δίλημμα επονείδιστο, ξαναπιάστηκα
Τι πρέπει να ξεχάσω και τι να θυσιάσω

Που μπορεί να επισκιάσει
Τον αγώνα, για τον τρόπο, που θα τους ακμάσει…

Τελευταίο πεφταστέρι
Την ευχή μου είθε να ξέρει, γιατί αργεί, το καλοκαίρι

Που με ζέση επαναφέρει, στο αλλοτινό λημέρι
Το χρυσό μου περιστέρι

Ανυπόστατη η πυγμή, απέναντι στη φωνή σου
Αιχμάλωτη είναι η προσοχή, σε κάθε κίνηση σου

Αυτόδηλη κι η προτροπή, από τη ρόδινη οσμή σου

Έχει ραγίσει η ώρα του αποχαιρετισμού
Βουτώ, σε μια κατάσταση παραλογισμού

Σύστρεψε τους δείκτες!

Δε συγχωρώ το θερινό τέλος, με κάνει να παλιννοστώ
Σε ιόχρουν απογευματινό, σαν έργο εκατομμυριοστό

Όπου αναχωρώντας λένε ‘’καληνύχτα’’
Πάλι θ’ αγναντεύω, αυτό το καρέ που μετείχα 

Μ’ ένα απαλό νεύμα άσκησες, ξόρκια πανίσχυρα
Και τα φτερά σου, κατάξανθα, δρουν καταλυτικά

Λάθος πάει ο δρόμος, που μας μετοικίζει
Λάθος κάνει ο κόσμος, σαν μας αφυπνίζει

Σε μια μεριά το όνειρο, σε άλλη η ζωή
Μα πάνω απ’ το κενό, σαν ακροβατείς εσύ

Προς που θα συνεχίσεις, καθώς το διασχίζεις
Στο λεπτό σκοινί μα αντέχει

Έκκεντροι είναι οι κύκλοι μας, αφού προσεδαφίσεις
Με χάρη βιρτουόζου, το σάλτο μορτάλε…

“ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ”Φάντης
Κούπα
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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.


