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1ος ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ ( φωτ. 1-2-3)
Την Κυριακή 8 Απριλίου 2012 διοργανώθηκε  για πρώτη 
φορά στο νησί της Λευκάδας αγώνας ορεινής ποδηλασίας 
ανοιχτής κατηγορίας open με την επωνυμία “1ST 
LEFKADA MTB OPEN RACE” με την υποστήριξη του δήμου 
Λευκάδας, του πολιτιστικού συλλόγου Σφακιωτών, του 
αθλητικού συλλόγου Φίλανδρος και του καταστήματος 
“PLUS BIKES”. Η συμμετοχή του συλλόγου μας τόσο 
κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διεξαγωγή του 
αγώνα υπήρξε καθοριστική. Δεκάδες εθελοντές, μέλη 
του συλλόγου, βρίσκονταν σε καίρια σημεία βοηθώντας 
στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα σε συνεργασία με την 
αστυνομία. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε για τις 
γυναίκες του συλλόγου που με κέφι και μεράκι ετοίμασαν 
πλούσια τοπικά εδέσματα που απόλαυσαν οι αθλητές 
αλλά και ο κόσμος που παρακολούθησε τον αγώνα.
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τον αγώνα παρά τη βροχή 
που έπεσε λίγο πριν την έναρξη. Πολλά συγχαρητήρια 
αξίζουν στους υπεύθυνους του αγώνα Τυρολόγο Πέτρο, 
Χαλικιά Σπύρο και Χαλικιά Ελευθέριο καθώς και τους 
εθελοντές απ’ τη Λευκάδα που κάλυψαν τη διαδρομή από 
πηγάδια Σπανοχωρίου μέχρι το φαράγγι της Μέλισσας.
Ο αγώνας είχε κυκλική διαδρομή σε μορφή σιρκουί και 
περιελάμβανε δασικούς δρόμους, σοκάκια, αγροτικούς 
δρόμους και τεχνικά μονοπάτια. Η εκκίνηση και ο 

τερματισμός ήταν στο ίδιο σημείο που βρίσκεται στην 
πλατεία Λαζαράτων και τα χιλιόμετρα της στροφής είναι 
17.
EΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (φωτ. 4)
Let’s do it Greece 2012
Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μια μέρα!
Καθαρίζουμε τη Λευκάδα σε μια μέρα!
Ο πολιτιστικός σύλλογος Σφακιωτών “ΦΩΤΕΙΝΟΣ” στα 
πλαίσια της δράσης Let’s do it Greece 2012 σε συνεργασία 
με το δήμο Λευκάδας οργάνωσε την Κυριακή 29 Απρίλη 
εθελοντικό καθαρισμό των χωριών μας. Πήραν μέρος τα 
μέλη το διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη του χορευτικού 
καθώς και αρκετοί δημότες μας. Καθαρίστηκαν χώροι σε 
όλα τα χωριά σε μια προσπάθεια όλοι μαζί να δώσουμε το 
μήνυμα αισιοδοξίας και αλτρουισμού για το περιβάλλον 
αλλά και μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ανάλογες 
δράσεις προγραμματίζει να γίνουν το Δ.Σ με πρώτη 
προτεραιότητα το Κοντομίχειο Λαογραφικό μουσείο 
Καβάλου.  
“ΠΑΡΘΕΝ Η ΡΩΜΑΝΙΑ...” (φωτ.5-6)
Εκδήλωση μνήμης στη Γενοκτονία των Ποντίων οργάνωσε 
ο σύλλογός μας στις 19 Μάη στο δημοτικό σχολείο 
Σφακιωτών. Την οργάνωση και επιμέλεια της εκδήλωσης 
είχε ο δάσκαλος του χορευτικού μας Γεράσιμος Λογοθέτης 
ενώ τα τελικά βίντεο που προβλήθηκαν επιμελήθηκε ο 
Λογοθέτης Χρήστος μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου.

Μίλησαν οι: Ματσκαλίδης Περικλής – καθηγητής φυσικής 
αγωγής με θέμα “Το ιστορικό της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου”, η Μιχαήλογλου Αρχοντία ιδρυτικό 
μέλος και πρώην πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου 
Αγίου Νικολάου Βόνιτσας με θέμα “Ελληνικός Πόντος 
και  γενοκτονία” και ο ιερέας Κακλαμάνης Βασίλειος 
με θέμα “ Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου”. Γράμματα 
μελλοθανάτων διάβασαν τα μέλη του συλλόγου 
Παπαδοπούλου Παρασκευή, Λάζαρης Χαράλαμπος, Κτενά 
Αμαλία και Λογοθέτης Χρήστος. Συμμετείχε η χορωδία 
της σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητρόπολης 
Λευκάδας και Ιθάκης και το χορευτικό τμήμα του 
συλλόγου μας χόρεψε Ποντιακούς χορούς.
Παραβρέθηκαν στην εκδήλωση οι: Βερύκιος Θεόδωρος 
-αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, ιερέας Πανογιώργος 
Κτενάς – εκπρόσωπος Ι.Μ. Λευκάδας και Ιθάκης, 
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος – εκπρόσωπος του δήμου 
Κιλκίς, Ξηρουδάκης Στράτος – πρόεδρος συνταξιούχων 
δημοσίων υπαλλήλων δήμου Κιλκίς, αντιπροσωπεία 
συλλόγου Ποντίων και Μικρασιατών Πρέβεζας, Κώστας 
Λάζαρης – διευθυντής δημοτικού σχολείου Σφακιωτών, 
ο ιερέας Λάζαρης Παναγιώτης, Κούρτης Γεώργιος – τέως 
δήμαρχος Σφακιωτών, ο πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος 
Ζαμπέλης, εκπρόσωποι συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
Δ.Σ. Σφακιωτών και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Σπανοχωρίου Γληγόρης Θεόδωρος.

«ΣΦAKIΩTEΣ»
Eφημερίδα  του  πολιτιστικού  συλλόγου  
Σφακιωτών Λευκάδας  «O  ΦΩTEINOΣ»

Δ/NΣH:   Σφακιώτες  Λευκάδας     
T.K.  31080    THΛ.:  2645061612       
 FAX:  2645061210

YΠEYΘYNOΣ  EKΔOΣHΣ: O πρόεδρος του  συλλόγου  Παπαδόπουλος Aνδρέας                                  
Eκδίδεται  με  ευθύνη  του Δ.Σ.
Tα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους.

MAKETEΣ - EKTYΠΩΣH:   TYPO  CENTER  l Γ. Bεργίνης  τηλ. 26450 23805  l  E-mail: typoce@otenet.gr
ΣYNΔPOMH  ETHΣIA:  Eσωτερικού:  15  ευρώ  l    Eξωτερικού:  25 ευρώ
AΠOΣTOΛH  ΣYNΔPOMΩN:  Διεύθυνση  συλλόγου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Σφακισάνοι γίνετε συνδρομητές της εφημερίδας. Ενισχύστε τις δραστηριότητες του συλλόγου. Η συνδρομή για την Ελλάδα 
είναι 15 € και για το εξωτερικό 25 € το χρόνο. Χρήματα μπορείτε να καταθέτετε στο λογαριασμό του σωματείου στην 
Εθνική Τράπεζα. ΑΡ.  ΛΟΓ. 399/ 290071 – 83.
Να στείλετε επίσης και το δελτίο απογραφής συνδρομητή συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας για να σας έρχεται στο σπίτι.  

Tο E-mail του συλλόγου μας
foteinos.sfakiotes@gmail.com

Στείλτε μας άρθρα σας, τις απόψεις σας, 
παρατηρήσεις.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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1.  2η έκθεση τοπικών προϊόντων και ειδών λαϊκής τέχνης     Αύγουστος

2.  Γιορτή λαδόπιτας – εγκαίνια έκθεσης                         2 Αυγούστου  

�.  Έμφάνιση χορευτικού τμήματος στην Εξάνθεια                           � Αυγούστου

4.  Εθελοντική αιμοδοσία                        8 Αυγούστου

5.  Εμφάνιση χορευτικού τμήματος στα Λαζαράτα                   11 Αυγούστου

6.  Γιορτές κρασιού στο Φρυά              14 Αυγούστου

7.  Εμφάνιση χορευτικού τμήματος στο Φρυά             17 Αυγούστου

8.  Παρέλαση χορευτικού στο φεστιβάλ Λευκάδας                     19 Αυγούστου

9.  Εμφάνιση χορευτικού τμήματος στο φεστιβάλ Λευκάδας         20 Αυγούστου

Εντατικά συνεχίζεται η προετοιμασία του χορευτικού τμήματος του συλλόγου μας για 
τις καλοκαιρινές παραστάσεις. Οι χορευτές και χορεύτριες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 
παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που παρουσιάζονται. Επίσης συμμετέχουν ενεργά και στην 
προετοιμασία των υπόλοιπων εκδηλώσεων του συλλόγου. Ακόμη μια χρονιά το χορευτικό θα 
πάρει μέρος στο διεθνές φεστιβάλ φολκλόρ της Λευκάδας που φέτος εορτάζει τα πενήντα 
του χρόνια. Θα παρουσιάσει στην κύρια εμφάνισή του στις 20 Αυγούστου χορούς από τον 
Πόντο. Επίσης μετά και την επιτυχημένη εμφάνιση στο Σούλι Πατρών στις 27 Ιουλίου θα δώσει 
παραστάσεις, στην Εξάνθεια, τα Λαζαράτα και το Φρυά.

1. Μπροστά στο καφενείο του 
Τράμπα – Πινακοχώρι

2.  “Νύφες” στην πλατεία 
Λαζαράτων 1960

3.   Γυμναστικές επιδείξεις στα 
Λαζαράτα τη δεκαετία του 60

4.  Γιώργος Θανασάκιας, 
Άγγελος Καλές, Τάκης Μόρτης

5. Στο δρόμο Λαζαράτα – Φρυά

KAΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Του Ξενοφώντα Κτενά – Υπεύθυνου
χορευτικού τμήματος  «ΦΩΤΕΙΝΟΥ»
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Εκείνοι που έφυγαν… 

ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Έφυγε από κοντά μας στις 2/5/2012 ο Λά-
ζαρος Χαρίλαος του Γεωργίου (Γωγάτσος) 
που γεννήθηκε στα Λαζαράτα το 1943. 
Χρόνια υπάλληλος στο ΤΑΟΛ, ιδρυτικό 
μέλος και μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΣ Σφα-
κιωτών. Καλό ταξίδι Χαρίλαε, θερμά συλ-
λυπητήρια στην οικογένειά του.

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Απεβίωσε στις 6/5/2012 σε ηλικία 91 ετών 
ο Γεωργάκης Κωνσταντίνος του Βασιλεί-
ου κάτοικος Λαζαράτων. Εκφράζουμε 
στην οικογένειά του τα θερμά μας συλ-
λυπητήρια.

ΚΟΥΡΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Σε ηλικία 79 ετών απεβίωσε στον Κάβαλο 
η Κούρτη Ανδρομάχη του Θεοφύλακτου, 
συνταξιούχος του ΙΚΑ. Τα συλλυπητήριά 
μας στους δικούς της.

ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Απεβίωσε στις 17/5/2012 στην οικία του 
στο Πινακοχώρι ο Λάζαρος Γεώργιος του 
Ιωάννη (Κοριέρης), συνταξιούχος του 
ΙΚΑ που γεννήθηκε στα Λαζαράτα το 
1935. Εκφράζουμε στην οικογένειά του 
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 
Απεβίωσε στο Άκτιο Βόνιτσας στις 
20/5/2012 ο Γεωργάκης Θωμάς του Διο-
νυσίου που γεννήθηκε στα Λαζαράτα το 
1922. Εκφράζουμε στην οικογένειά του 
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΛΑΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Στις 29/5/2012 απεβίωσε στα Λαζαρά-
τα η Λάζαρη Παναγούλα του Σπυρί-
δωνα. Γεννήθηκε στον Ωρωπό Πρέβε-
ζας το 1954. Καλό ταξίδι Παναγιώτα ο 
Γιάννης(Μπακόγιαννος) σε περιμένει, 
έχετε πολλά να πείτε, βλέπεις βιάστηκε 
και αυτός να φύγει από κοντά μας. Στα 
παιδιά της, στα εγγόνια της και σε όλους 
τους δικούς της εκφράζουμε τα θερμά 
μας συλλυπητήρια. 

ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΥΡΑ
Απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών στις 29/5/2012 
η Λάζαρη Μαύρα του Γρηγόρη συζ. Απο-
στόλου. Τα συλλυπητήριά μας στην οικο-
γένειά της και σε όλους τους δικούς της.

ΝΤΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Στις 10/6/2012 απεβίωσε ο Ντίβας Αθανά-
σιος του Φωτίου. Γεννήθηκε στην Πλαγιά 
Αιτωλοακαρνανίας το 1935. Ο θάνατος 
του επήλθε από τροχαίο ατύχημα. Τα 
συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του.

ΛΑΖΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε στις 27/6/2012 
στα Αζάρωτα, η Λάζαρη Κωνσταντία του 
Ιωάννη, συνταξιούχος του  ΟΓΑ. Τα συλ-
λυπητήριά μας στους δικούς της. 

ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Έφυγε από κοντά μας στις 6 Ιουλίου 2012 
ο Λάζαρης Σπύρος του Μάρκου μετά από 
άνιση μάχη με την επάρατο. Γεννήθηκε στα 
Λαζαράτα το 1957. Υπάλληλος για χρόνια 
στη ΔΕΗ, με συμμετοχή στα κοινά του τόπου 
μας. Συνδικαλιστής αλλά και πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Σφακιωτών 
έδινε αγώνες για την πρόοδο του τόπου 
μας. Στους γονείς του, τη γυναίκα του και 
τη μονάκριβη κόρη του ευχόμαστε ολόψυχα 
θερμά συλλυπητήρια. Καλό ταξίδι φίλε 
Σπύρο θα σε θυμόμαστε.

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Απεβίωσε σε τροχαίο ατύχημα στις 17 Ιουλίου 
ο Γεωργάκης Δημήτριος του Χρήστου, που 
γεννήθηκε το 1939 στα Λαζαράτα. Τα θερμά 
μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

AΓΟΡΑ  ΤΑΦΩΝ

Α π ό σ π α σ μ α
Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012

 Συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας

Αριθ.απόφασης:67/2012

Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  σήμερα στις 22 του 
μήνα  Ιουνίου του έτους  2012,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  13:00  ,  ήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.15871/18-
06-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  τις  δ/ξεις  του  άρθρου  75  παρ.6  του 
Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο εννέα(9)  μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος                1) Σίδερης Αντώνιος
2) Γεωργάκης Βασίλειος                                         2)Μεσσήνης Ιωάννης
3) Μεσσήνη Κερασούλα                                         
4) Σούνδιας Πραξιτέλης                                         
5) Στραγαλινός Βασίλειος
6) Μελάς Βασίλειος
7)Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο  του  Δήμου 
Λευκάδας.

ΘΕΜΑ   16  ο      Η.Δ.:       Απόφαση Επιτροπής σχετικά με αγορά τάφων και κατασκευή 

μνημείων στο Νεκροταφείο Λαζαράτων, κατόπιν της αρ.3/12 απόφασης του Τ/Σ 

Λαζαράτων..

Εισηγητ:κα.Σκιαδά – Πετούση Ζωή

                                                                  Πρόεδρος Επιτροπής

Η Εισηγήτρια  ανέφερε τα παρακάτω:

 “Το Τ.Σ.Λαζαράτων με την αρ.3/12 απόφασή του, σχετικά με το Νεκροταφείο των 
Λαζαράτων, εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω:
1. Για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι και δεν είναι δημότες στην Κοινότητα, η 
τιμή για την αγορά των τάφων τους να είναι 250,00€ για τους μονούς και 500,00€ 
για τους διπλούς.
2.Χωρίς την άδεια του Προέδρου δεν θα φτιάχνει κανένας μνημείο αυθαίρετα και 
όποιος το κάνει, να πληρώνει ως πρόστιμο την αξία του τάφου, ανάλογα αν είναι 
μονός ή διπλός”.

Κατόπιν αυτών η Πρόεδρος δήλωσε ότι,   διαφωνεί  με τον διαχωρισμό των 
μόνιμων και μή κατοίκων και θεωρεί ότι όλοι οι δημότες έχουν δικαίωμα αγοράς 
τάφου με την ίδια τιμή. Επίσης συμφωνεί αφ' ενός μεν να ζητείται η άδεια του 
Προέδρου για την κατασκευή μνημείων και να μην κατασκευάζονται αυθαίρετα, 
αφ' ετέρου διαφωνεί με την επιβολή των προστίμων , εξάλλου ο καθορισμός των 

χρηματικών προστίμων δεν είναι αρμοδιότητα της παρούσας Επιτροπής αλλά της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
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Διαφωνεί με τον διαχωρισμό των μόνιμων και μή κατοίκων και θεωρεί ότι όλοι 
οι δημότες έχουν δικαίωμα αγοράς τάφου με την ίδια τιμή. Επίσης συμφωνεί αφ' 
ενός μεν να ζητείται η άδεια του Προέδρου για την κατασκευή μνημείων και να 
μην  κατασκευάζονται  αυθαίρετα,  αφ'  ετέρου  διαφωνεί  με  την  επιβολή  των 
προστίμων.  Ο καθορισμός των χρηματικών προστίμων δεν είναι αρμοδιότητα της 
παρούσας Επιτροπής αλλά της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , στην οποία και 
θα διαβιβαστεί για να ληφθεί σχετική απόφαση.
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ΣΤΟ   ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΟ   ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ

Α π ό σ π α σ μ α
Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012

 Συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας

Αριθ.απόφασης:67/2012

Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  σήμερα στις 22 του 
μήνα  Ιουνίου του έτους  2012,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  13:00  ,  ήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.15871/18-
06-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  τις  δ/ξεις  του  άρθρου  75  παρ.6  του 
Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο εννέα(9)  μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012 συγκε-
ντρώθηκαν με πρωτοβουλία του Ιερέα Παναγιώτη 
Λάζαρη και του εκκλησιαστικού συμβουλίου, 
κάτοικοι των Λαζαράτων, με σκοπό να εξετάσουν 
τρόπους αντίδρασης στην απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου Λευκάδας μετά από 
σχετική εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής 
του δήμου Λευκάδας για την επιβολή τέλους 
αγοράς τάφου στο νεκροταφείο, και αντίστοιχη 
του τοπικού συμβουλίου Λαζαράτων. Στη 
συνεδρίαση κλήθηκαν και δεν παραβρέθηκαν οι 
τοπικοί σύμβουλοι. 

Στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε απ’ 
τον ιερέα ότι ήδη έχουν εισπραχθεί χρήματα για 
αγορά τάφου στο νεκροταφείο Λαζαράτων πολύ 
πριν την απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής 
του δήμου (264/2�-07-2012) και συγκεκριμένα 
το Μάιο του 2012. Με ποια απόφαση, με 
ποιο κανονισμό , πως εισπράχθηκαν και αν 
εισπράχτηκαν νόμιμα ας μας εξηγήσουν οι 

αρμόδιοι.
Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα 

απ’ τους συγκεντρωμένους να σταλεί επιστολή 
διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους η οποία θα 
συνοδεύεται από  υπογραφές  των κατοίκων, τις 
οποίες ανέλαβε να συγκεντρώσει ο ιερέας μαζί με 
το εκκλησιαστικό συμβούλιο.

Παραθέτουμε την επιστολή όπως αυτή 
συντάχτηκε:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Προς 
τον κ. Δήμαρχο Λευκάδας

την κα Πρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου Λευκάδας

τους κ. Δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους

Κύριοι
Πληροφορηθήκαμε ότι στη συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 2� Ιουλίου 2012, αποφασίστηκε η επιβολή 
τέλους 250 Ευρώ για μονό τάφο και 500 Ευρώ για 
διπλό στο κοιμητήριο Λαζαράτων. Θεωρούμε την 
απόφαση αυτή άδικη και απαράδεκτη για τους 
παρακάτω λόγους:

1. Η θέση του τοπικού συμβουλίου Λαζαράτων, 
με την οποία διαφωνούμε, ήταν για επιβολή τέλους 
σ’ αυτούς που ζητούσαν τάφο στο κοιμητήριο 
Λαζαράτων αλλά δεν είχαν καμιά σχέση με το 
χωριό μας , δεν ήταν δηλαδή δημότες ούτε είχαν 
καμιά συγγένεια ή καταγωγή απ’ το χωριό μας και 
όχι η επιβολή τέλους στους κατοίκους για αγορά 
τάφου στο κοιμητήριο Λαζαράτων.

2. Ο χώρος του κοιμητηρίου στη θέση 
“Μάγερα” έχει γίνει δωρεά από το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο Αγίου Σπυρίδωνα Λαζαράτων στην 
πρώην κοινότητα Λαζαράτων για να μεταφερθούν 
δωρεάν οι τάφοι που βρίσκονταν στα δυο 
κοιμητήρια Αγίου Σπυρίδωνα και Αγίου Διονυσίου 
τα οποία ήταν μέσα στον οικισμό Λαζαράτων και 
καταργήθηκαν. Άρα όλοι οι δημότες κατέχουν 
οικογενειακό τάφο (υπάρχει σχετική κατανομή) 
στο νέο κοιμητήριο. Οι προηγούμενες δημοτικές 
αρχές μας προέτρεπαν να μεταφέρουμε τους 
τάφους στο νέο κοιμητήριο και αναλάμβαναν τη 
μεταφορά των οστών.

�. Οι περισσότεροι κάτοικοι των Λαζαράτων 
είναι φτωχοί αγρότες οι οποίοι έχουν ελάχιστα 
εισοδήματα και θα έπρεπε ο δήμος και η πολιτεία 
να αναγνωρίζουν την προσφορά και τον αγώνα 
τους και όχι να τους επιβάλλουν τέλη.

Στις δύσκολες στιγμές που περνάνε οι 
δημότες, η τοπική αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να 
είναι στήριγμα και συμπαραστάτης τους και όχι 
να συναγωνίζεται την κυβέρνηση στην επιβολή 
χαρατσιών.

Δηλώνουμε ότι δεν θα δεχτούμε αυτό το τέλος, 
αφού μέσω του εκκλησιαστικού συμβουλίου 
έχουμε χαρίσει το χώρο στο δήμο και σας καλούμε 
να ακυρώσετε την απόφασή σας. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα κάνουμε χρήση των οικογενειακών 
μας τάφων στα παλιά κοιμητήρια του Αγίου 
Σπυρίδωνα και του Αγίου Διονυσίου. 
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           ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ

Η Ελλάδα βιώνει μια από τις μεγαλύτερες 
κρίσεις στην Ιστορία της. Η κρίση  είναι οικονομική 
και δυστυχώς αυτή τη φορά δεν ευημερούν ούτε 
οι αριθμοί, ούτε οι άνθρωποι. Μέσα σε δύο χρόνια 
οι Έλληνες πολίτες βλέπουμε τη ζωή μας να έχει 
αλλάξει δραματικά. Η φούσκα της ευδαιμονίας 
του παρελθόντος έχει δώσει τη θέση της  στην 
καχυποψία, στον προβληματισμό, στον φόβο. 

Ο φόβος χρησιμοποιήθηκε ως μέσο 
προπαγάνδας και μεθόδευσης , είναι το 
πιο αποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής 
χειραγώγησης. Το δηλητήριο που παραλύει τη 
δράση και την αντίσταση μπρος σε  οποιασδήποτε 
μορφή εξουσίας.

Ο φόβος μας κρατά καθηλωμένους και 
αδρανείς μπρος στις δυσκολίες της εποχής μας. 
Ο φόβος της αλλαγής ,του διαφορετικού ,του 
άγνωστου. Όμως ας σκεφτούμε ότι το ανθρώπινο 
είδος δεν θα είχε εξελιχτεί αν άφηνε αυτό το 
ψυχοφθόρο συναίσθημα να κυριαρχήσει μέσα 
του. Πιστεύω πως ακόμα θα ζούσαμε σε σπηλιές. 

Στην Ελληνική ιστορία υπάρχουν αναρίθμητα 
παραδείγματα όπου οι Έλληνες δεν άφησαν 
τον φόβο να τους καταβάλει. Αντιστάθηκαν 
, τόλμησαν , πίστεψαν στον εαυτό τους και 
πάλεψαν …

Πρέπει όμως να παραδεχτώ το γεγονός 
ότι τότε δεν υπήρχε αυτή προπαγάνδα 
των ΜΜΕ που έχουμε σήμερα. Όλη αυτή η 
καταστροφολογία και ο πανικός που διασπείρουν 
οι δημοσιογράφοι. Φανταστείτε να είχαμε 
δημοσιογραφικές εκπομπές κατά τη διάρκεια 
της τουρκοκρατίας… Σίγουρα δεν θα είχαμε την 
επανάσταση του 1821. Ακόμα υποδουλωμένοι 
στους Τούρκους θα ήμασταν.

Και προεκλογικά οι περισσότεροι πέσαμε 
θύματα του φόβου : 

Ευρώ ή δραχμή…
Ακούσαμε πως αν γυρίσουμε στη δραχμή η 

ζωή μας θα γίνει κόλαση …
Δεν θα έχουμε πετρέλαιο…
Δεν θα έχουμε φάρμακα…
Και εγώ ρωτάω με απορία:
Όταν οι συντάξεις και οι μισθοί στο δημόσιο 

έχουν μειωθεί και στον ιδιωτικό τομέα έχουν 
πέσει στα τάρταρα και όταν ένας στους τέσσερεις 
είναι άνεργος ,ποιος έχει χρήματα για να αγοράσει 
πετρέλαιο όταν η τιμή του είναι στα ύψη; Για να 
μην αναφερθώ στο θέμα της δημόσιας υγείας 
που πλέον παροχές που κάποτε θεωρούνταν 
αυτονόητες τώρα είναι πλέον ανύπαρκτες και οι 
ήδη υπάρχουσες κοστίζουν.

Φυσικά η απόρριψη του φόβου δεν μπορεί 
να από τη μια στιγμή στην άλλη . Απαιτεί 
εσωτερική διαδικασία και φυσικά γνώση και  
πολύπλευρη ενημέρωση . Πρέπει να πιστέψουμε 
πως μπορούσε να αλλάξουμε την άσχημη αυτή 
πραγματικότητα που ζούμε . 

της Σπυριδούλας  Γεωργάκη

Στην έκθεση Λευκαδίτικου μαχαιριού που άνοιξε της πύλες της στην Καρυά απ’ 
τον πολιτιστικό σύλλογο “ΑΠΟΛΛΩΝΑ” στις 29 Ιουλίου, συμμετέχει ο συγχωριανός μας 
Λάζαρης Διονύσιος απ’ το Πινακοχώρι. 

Με πολύ μεράκι και κόπο δημιούργησε έργα τέχνης, μιας τέχνης που χάνεται. Σ’ ένα 
καλαίσθητο χώρο που δημιούργησαν τα παιδιά του συλλόγου εκθέτουν τις δημιουργίες 
τους και άλλοι κατασκευαστές μαχαιριών. 

Αξίζει να την επισκεφθούμε γιατί η παρουσία μας δίνει κουράγιο και δύναμη σ’ όλους 
όσους προσπαθούν να διατηρήσουν την παράδοση.

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΑ

1.Καρυά 29 Ιουλίου 2012
2.Στιχάκια χαραγμένα στις λάμες των μαχαιριών
�.4 και 5 Ο Νιόνιος στο εργαστήριο με τα σύνεργα της δουλειάς
6. Από την έκθεση στους Σφακιώτες τον Αύγουστο του 2011 
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                           ΑΓΓΕΛΙΑ    ΓΑΜΟΥ

Ο Καζάκος Θανάσης του Δημητρίου και της 
Παρθενίας το γένος Γεωργαλή που γεννήθηκε 
στην Πρέβεζα και κατοικεί στην Πρέβεζα 
και η Υακίνθη Κουνιάκη του Σπύρου και της 
Φεβρωνίας που γεννήθηκε στην Πρέβεζα 
και κατοικεί στη Λευκάδα πρόκειται να 
παντρευτούν στη Λευκάδα.
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Αν, κάποτε, ξένε, οι τρικυμίες της ζωής, σε ρίξουν ναυαγό στην 
αμμουδιά της Γύρας, μη βαρυγκωμήσεις...

Η Ιθάκη σου δε θα ‘ναι μακριά...
Ξεκουράσου για λίγο, μάζεψε όσο κουράγιο σου απόμεινε απ’ της 

ψυχής σου το απόθεμα και πετάξου ως την Αγία Μαύρα, εκεί στο κάστρο, 
άναψε ένα κερί 
στη χάρη της 
κι άφησε τους 
Βενετσιάνους 
πολεμιστές στον 
αιώνιό τους 
ύπνο...

Βαδίζοντας  
προς   τη  
χώρα,  στο 
θαλασσοδρόμο 
με τις εφτά 
καμά- ρες και 
τριγυρνώ-ντας  
στα  στενά 

καντούνια, χαιρέτησε καλόκαρδα τους μπουρανέλους ψαράδες, που 
καθισμένοι στις αυλές μπαλώνουν τα δίχτυα και τις νοικοκυρές που στα 
τεντωμένα σχοινιά απλώνουν την μπουγάδα.

Σαν περάσεις απ΄το χάνι του Τετράδη, εκεί στον Αϊ – Μηνά και 
προχωρήσεις ακόμη λίγο, θα δεις ν’ απλώνεται μπροστά σου του κάμπου 
ο ελαιώνας.

Τα βήματά σου θα χάνονται μέσα στ’ ανθισμένα ασφοδέλια και τις 
μαργαρίτες.

Το ξέρω πως θ’ ανηφορίσεις, να δεις, ν’ ακούσεις πρωτόγνωρους 
ήχους, πως κάτι σε τραβάει να τα δεις όλα, να τα μάθεις όλα, πως χρόνια 
σου λείψανε κι ήταν αυτά που έπλαθες στην υπνοφαντασία σου.

Κιόταν 
φτάσεις στο 
στενό πέρασμα 
της Μπόζας, 
στάσου για λίγο. 
Είναι ο τόπος 
με τη δική του 
ιστορία...(και 
ποιός τόπος εδώ 
δεν την έχει...).

Μη φοβηθείς 
απ’ τα καρυο- 
φύλλια των 
εξεγερμένων 

Σφακισάνων, 
ούτε απ’ τα μουσκέτα των Άγγλων κατακτητών.

Κάνε ένα σταυρό, για τους νεκρούς Άγγλους στρατιώτες στοιβαγμένους 
στο εκεί πηγάδι(ίσως να είχαν κι αυτοί κάποια Πηνελόπη να τους περίμενε...) 
και ψάλε τον παιάνα για τους αδούλωτους Σφακισάνους πολεμιστές.

Σαν φθάσεις στις λοφοσειρές των Σφακιωτών, θα χαθείς μέσα στους 
δασωμένους αμπελώνες και θα μεθύσεις από το άρωμα της ανθισμένης 
κληματόβεργας.

Πήγαινε ως το μοναστήρι της Παναγίας, στην Επισκοπή στο Σπανοχώρι 

κι ο ιερέας Γεώργιος Ασπρογέρακας – Κοσπέτος, κλεισμένος στο γυάλινο 
κλουβί, καταδικασμένος απ’ τους κατακτητές εις τον “δι’ ασιτίας” θάνατον, 
ως πρωταίτιος της εξέγερσης, μαζί με τον ιερέα Λάζαρη, θα σου πουν 
πως “πατρός τε και μητρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον 
εστί η Πατρίς”, πως “νυν υπέρ πάντων ο αγών”, πως ο άνθρωπος γεννιέται 
ελεύθερος και πως πρέπει να ζει και να πεθαίνει ελεύθερος.

Πως η ψυχή και το πνεύμα δεν υποδουλώνονται κι ούτε φυλακίζονται, 
πως αξίζει να πεθαίνει κανείς για ιδέες και ιδανικά.

Κι αν κατέβεις μέσα στο χωριό, εκεί στη Ρούγα, θα δεις ακόμη τα 
σπίτια καπνισμένα, πυρπολημένα απ’ τους κατακτητές για αντίποινα κι 
εκφοβισμό.

Γυρνώντας στις γειτονιές των Σφακισάνικων χωριών, θα βρεις ακόμη 
Πηνελόπες να υφαίνουν στον αργαλειό το διασίδι, περιμένοντας το 
γυρισμό κάποιου Οδυσσέα...

Πρόσχαρες και φιλόξενες θα σε τρατάρουν γλυκό σταφύλι και θα 
δροσιστείς μ’ ένα ποτήρι δροσερό νερό, φυλαγμένο στα βαθιά κατώγια.

Κουρασμένος θα φτάσεις στο Φρυά, εκεί στα αιωνόβια πλατάνια, 
θα πιεις δροσερό νερό απ’ το πηγάδι του Φρυά, που φιλόξενο και 
αφιλοκερδώς ποτίζει όλους τους περαστικούς πισωχωρίτες κι όλους τους 
Σφακισάνους.

Θα δεις τις Σφακισάνες με τις βαρέλες στο κεφάλι να πηγαίνουν 
παρέες – παρέες να πάρουν το πολύτιμο νερό και να αστεΐζονται γύρω 
απ’ το πηγάδι.

Προχωρώντας φτάνεις στην Καρυά, κάθισε στην πλατεία με τα 
βαθύσκιωτα πλατάνια, δίπλα στη βρύση με το τρεχούμενο νερό κι άστο 
να σε νανουρίσει, να 
σε καλωσορίσει και 
να σου ιστορίσει τόσα 
και τόσα με τη δική 
του γλώσσα.

Στους δασωμένους 
Σκάρους, θα βρεις 
τον Πάνα να παίζει 
ακόμη το σουραύλι 
του και θ’ ακούσεις 
τα κουδουνίσματα 
απ’ τα κοπάδια των 
γιδιών που βόσκουν 
αμέριμνα στις καταπράσινες πλαγιές.

Στην Εγκλουβή θα καταλαγιάσεις την πείνα σου μ’ ένα πιάτο 
φακή καλλιεργημένη με το ζήλο, την αγάπη και την ιεροτελεστία των 
Εγκλουβισάνων χωρικών.

Στα κακοτράχαλα βουνά της Εξάνθειας, του Δρυμώνα των Χορτάτων 
κι ως πέρα στο Μανάσι και τον Αϊ – Λιο, θα δεις και θ’ ακούσεις πως “τ’ 
ανθρώπου ο μόχθος γίνεται τραγούδι”, πως ο άνθρωπος με τη θέληση 
και την εργασία υποτάσσει και ξεπερνά τις δυσκολίες που προβάλλει  η 
φύση.

Θα δεις πως όλα εκείνα τα βράχια και οι απότομες πλαγιές γίνανε κήποι 
της Εδέμ, φιλοξενώντας κι εγκλιματίζοντας το ευλογημένο βαρτζαμί, το 
σταφύλι που με τη βαφική του ικανότητα έγινε περιζήτητο κι έθρεψε γενιές 
και γενιές των απλών χωρικών που μ΄ένα κομμάτι ψωμί κι ένα μπουκάλι 
γιοματάρι ή λάγγερο και με πρόσωπο χαρούμενο και γελαστό, δούλευαν 
ολημερίς, φυτεύοντας κυριολεκτικά πάνω στην πέτρα το ευλογημένο 
κλήμα.

OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  ΣΤΗ  ΛΕΥΚΑΔΑ
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Κι όταν 
φτάσεις στο 
Λευκάτα, στον 
κάβο της Κυράς, 
στον κάβο 
Δουκάτο, στας 
λευκάς πέτρας, 
το βουητό 
του κύματος 
που χτυπιέται 
αέναα πάνω 
στα βράχια 
του κάβου, θα 
σε συνεπάρει και θα σε ανεβάσει ψηλά, στο πνευματικό επίπεδο ενός 
Σικελιανού, στην τόλμη και στη νόηση ενός Οδυσσέα, στον ποιητικό 
ίστρο μιας Σαπφούς κι ενός Βαλαωρίτη.

Εκεί θα δεις και θα νιώσεις τη μεγαλοσύνη της φύσης, εκεί θα δεις πόσο 
μικρός κι ασήμαντος νιώθεις μπροστά της, εκεί θα αναφωνήσεις το:  “Ως 
εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε”.

Και η αύρα του Ιονίου χαϊδεύοντάς σου το πρόσωπο, θα σου μιλήσει 
για τον απελπισμένο έρωτα της Σαπφούς, που θέλησε να σβήσει του έρωτα 
το πάθος μέσα στα καταγάλανα νερά του Ιονίου, πέφτοντας στο πέλαγος 
πάνω απ’ τον κάβο.

Στη νήσο των Ταφίων, θα σε υποδεχτεί ο Μέντης με ιαχές πολέμου, 
πάνω στα κοίλα πλοία.

Στο Νυδρί κάπου εκεί γύρω, στ’ ακροθάλασσο βασίλειο του Οδυσσέα, 
μη φοβηθείς τους μνηστήρες. Η Πηνελόπη θα κατέβει απ’ τον αργαλειό για 
να σε φιλοξενήσει και να σε ρωτήσει αν ξέρεις κάτι για τον Οδυσσέα της.

Θα κρέμεται απ’ τα χείλη σου για ν’ ακούσει το καλό μαντάτο. Κι εσύ δε 
θα την απογοητεύσεις, γιατί ξέρεις πως ο Οδυσσέας ζει και θα ζει για πάντα 
γιατί είναι δυνατός και πανέξυπνος και μπορεί να ανταπεξέλθει σ’ όλα τα 
χτυπήματα της μοίρας, γιατί ξέρεις πως είναι κι αυτός ένας Λευκαδίτης.

Φθάνοντας στη Νήρικο, εκεί στο Καλιγόνι, θα σε καλωσορίσουν οι 
Κορίνθιοι και θα σου δείξουν με υπερηφάνεια τα τείχη που έκτισαν απ’ την 
ακροθαλασσιά ως επάνω ψηλά στον Κούλουμο.

Ακόμη θα σου δείξουν το δίαυλο που βάθυναν για να μπορούν να 
περνάνε τα καράβια τους.

Κι όταν κουρασμένος απ’ την περιπλάνηση, φτάσεις το σούρουπο 
ν’ απογύρεις και να κοιμηθείς στου Καλαβρού το ξάγναντο, έχοντας 
για στρώμα τις πευκοβελόνες και για σεντόνι σου τον αστροκεντημένο 
ουρανό κι όταν η πελαγίσια αύρα σκύψει από πάνω σου σαν μια παλιά σου 
ερωμένη, χαϊδεύοντάς σου το πρόσωπο κι ανακατεύοντάς σου τα μαλλιά κι 
όταν τα πνεύμα σου αναβαπτισμένο στου Ιονίου τα νάματα σου φωτίσει τη 
σκέψη κι όταν το ολόγιομο Αυγουστιάτικο φεγγάρι, τεράστιο κατακόκκινο 
πορτοκάλι, με χίλια δυο φωτόγελα σε καλωσορίσει και τα λογγίσια μύρα 
σου πλημμυρίσουν τις αισθήσεις, τότε, ω! Τότε... η ψυχή σου αναδυόμενη 
μέσα από το απέραντο Λευκαδίτικο πνευματικό χωνευτήρι, ελεύθερη 
πια και λυτρωμένη, θα σου πει ότι δεν είσαι ο περαστικός ταξιδευτής, ο 
ξεριζωμένος ναυαγός, ο κοσμοπλάνος πραματευτής, της μεγαλούπολης ο 
ερημίτης.

Θα σου πει πως ήσουν εδώ απ’ αρχής και θα ‘σαι ως το τέλος, πως είσαι 
και συ ένα κομμάτι απ’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο που λέγεται Λευκάδα, 
πως είσαι και συ ένας Οδυσσέας που έφτασες στην Ιθάκη σου Λευκαδίτη...

Π.Ε. ΚΟΥΡΤΗΣ
ΚΑΒΑΛΟΣ 20-8-2006

Επίσημη πρόταση προς τον Α.Ο. Καρυάς απευθύνει το Δ.Σ. Του Π.Α.Σ. 
Σφακιωτών για συνένωση με σκοπό την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου και 
γενικά του αθλητισμού στην ορεινή Λευκάδα. Ήρθε νομίζουμε η ώρα για 
κοινή δράση και συνεργασία όλων μας και σ’ όλους τους τομείς ξεπερνώντας 
αγκυλώσεις και τοπικισμούς του παρελθόντος. Χάσαμε την ευκαιρία για 
συνεργασίες με τους Καποδιστριακούς δήμους. Ο Καλλικράτης διέλυσε την 
ορεινή Λευκάδα και όχι μόνο. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν τώρα να βρούμε 
τα σημεία που μας ενώνουν.

ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ                      
 

Προς:   
 1.   Δ.Σ.  Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ                         

Αριθ.πρωτ. 05/2012                                  
2.   Πρόεδρο Τ.Κ. Καρυάς.       
�.  Αντιδήμαρχο κ.Ρόκκο Στ.
 

ΑΙΤΗΜΑ-  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε συζήτηση σχετικά με την δυνατότητα συνένωσης 
των δύο ομάδων μας ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ και Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ και την δημιουργία 
μιας ισχυρής ποδοσφαιρικής ομάδας που θα εκπροσωπεί πλέον όλη την 
Βόρεια Λευκάδα.

Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε θεωρούμαι ότι το 
αίτημα για συνένωση των δύο συλλόγων είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Θα παρακαλούσαμε επίσης στη συνάντηση που καλό θα ήταν να γίνει 
άμεσα, να παρευρεθούν εκτός από το Διοικητικό σας Συμβούλιο, και 
εκπρόσωποι των παικτών ή άλλων φορέων της περιοχής σας ώστε να 
εξετάσουμε διεξοδικά τη δυνατότητα ή μη πραγματοποίησης του όλου 
εγχειρήματος. 

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισής σας στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας 
συνάντησης να επικοινωνήσετε μαζί μας για να καθορίσουμε από κοινού 
τον τόπο και το χρόνο αυτής.

                                           Σφακιώτες  07-06-2012
                                        

 ΤΟ Δ.Σ. ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
                                                  

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                           ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Π.Α.Σ.  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΣΤΟΝ

Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ
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Aνιχνευτές της Ιστορίας μας
Το «Κοιμητήριο» της Αγ. Παρασκευής στον Κάβαλο 

T“Την σήμερον, στις 10 Θεριστή και ώρα 
7 το απόγευμα του 18�� ο εφημέριος του 
Καβάλου, μαχαλά των Σφακιωτών, έθαψα το 
αβάπτιστο παιδί του Πανταζή Κοντομίχη στο 
μικρό “κοιμητήριο” των αβάπτιστων της Αγίας 
Παρασκευής στα Καλαματζάτα1 

Λιτό το περιεχόμενο και σε εκφραστικές 
διατυπώσεις το κείμενο του τότε Εφημέριου 
στο χωριό “παπά - Καλλίστρατου Κάτσενου”2, 
άλλοτε ηγούμενου της Ι. Μονής Φανερωμένης� 
και προερχόμενος απ’ το χωριό. Μέσα όμως απ’ 
την εκφραστική του λιτότητα αποκαλύπτεται η 
ύπαρξη “ειδικού” κοιμητηρίου και οριοθετείται 
στο περίπου η περιοχή στην οποία αυτό 
βρίσκεται.

Όντως! Λίγα μέτρα πιο πέρα από το 
τελευταίο σπίτι του Καβάλου, ανατολικά, που 
ανήκει στην οικογένεια Γεράσιμου Λιβιτσάνου 
(Καλαματζία), πριν απ’ το υπάρχον εικονοστάσι 
της Αγίας Παρασκευής και σε απόσταση από τον 
υπάρχοντα δρόμο περίπου 100μ δεξιά εκείνου 
που πορεύεται προς το σημερινό κοιμητήριο 
του χωριού, οριοθετείται επακριβώς από τους 
παλαιότερους κατοίκους του Καβάλου η ύπαρξη 
μικρού ιερού ναού αφιερωμένου στην Αγ. 
Παρασκευή.

Η θέση, η οποία επιλέχτηκε πριν από πέντε 
περίπου αιώνες, για την ανέγερση του ναού είναι 
πανοραματική και ιδιαίτερα προνομιούχος. Η 

επιλογή πρέπει να έγινε ενώ ο Κάβαλος άρχισε 
να αναμορφώνεται σαν μαχαλάς και πάντως 
ενώ ακόμη η πλειοψηφία των σπιτιών ήταν 
αγροικίες. Βρίσκεται έξω απ’ τον οικιστικό 
πυρήνα του χωριού, ενώ τουλάχιστον από την 
βορειοανατολική πλευρά δεσπόζει επιβλητικά. 
Είναι ένας φυσικός, άτυπος και επιβλητικός 
εξώστης από το ύψος του οποίου απλώνεται 
δημιουργικά εκστατική, εκστατικά ήρεμη, ήρεμα 
απολαυστική, απολαυστικά γονιμοποιός και 
πολύμορφα ενθεογόνος η ματιά του επισκέπτη. 
Στο σημείο εκείνο , ο προσκυνητής του “ιερού 
ναού της φύσεως” αποδέχεται τολμηρά το λόγο 
του στοχαστή, πως τώρα εδώ ζεις στη “ φύση που 
δε λέγεται, που τραγουδιέται μόνο”. Πράγματι! 
Στη διερευνητική σου ματιά περνάει μια 
υψηλοθώρητη εικόνα θεσπέσια, επισημαίνοντας 
και υπογραμμίζοντας την αλήθεια, ότι “η φύση 
είναι το θαύμα του θεού”.

Σ’ εκείνο το υπέροχο φυσικό ξάγναντο, 
όπoυ ανήσυχη και ανίσχυρη από δεσμεύσεις 
η ανθρώπινη ματιά απλώνεται βαθειά στον 
ορίζοντα αγγίζοντας μακριά τις υψηλοκορφές 
των Ακαρνανικών βουνών – το Περγαντί – και 
γυροφέρνει εκστατική τον εύφορο κάμπο της 
Πρέβεζας μέχρι την Άρτα, ενώ ταυτόχρονα 
αναπαύεται στην ισχυρή επιβεβαίωση της 
ζωντανής αποκάλυψης για το μυστικό και 
μυστηριακό θαύμα της θείας δημιουργίας, σ’ 
εκείνο το κατηφορικό φυσικό πλάτεμα της γης, 
άτυπο φρύδι στο πρόσωπο της περιοχής, με 

τη θαυμαστή μέχρι των ημερών μας εναλλαγή 
των καλλιεργειών, που μόνιμα τις προστατεύει 
το πράσινο χνούδι της γης, εκεί δίπλα στους 
αμπελώνες και τις ελιές, που στέκονται 
ακοίμητοι και αδιατάραχτοι φρουροί του 
χώρου και ανέκφραστοι μάρτυρες της ιστορίας 
του, προς το ανατολικό αεροσυνοδό του, θα 
συναντήσουμε μια πνικτική συστάδα θάμνων, 
που επιμελώς κρύβουν τα χαλάσματα. Σ’ εκείνο 
ακριβώς το σημείο, λέγεται, τρέχει ζωντανά και 
επιβεβαιωτικά ο λόγος της παράδοσης, πως τα 
παλιά τα χρόνια, πριν τον 20ο αιώνα, υπήρχε 
εκκλησία αφιερωμένη στην Αγ. Παρασκευή. 
Μικρή σε έκταση η εκκλησία. Οι γκρεμισμένες 
και σκεπασμένες από πυκνό πράσινο που εν 
τω μεταξύ αναπτύχθηκε δείχνουν και οδηγούν 
στο επιβεβαιωτικό συμπέρασμα πως κάποτε 
εκεί υπήρχε σίγουρα Ι. Ναός. Αφημένος χρόνια 
και χρόνια στο αδίσταχτο ροκάνισμα του 
πανδαμάτορα χρόνου, των σκληρών καιρικών 
συνθηκών και των αδηφάγων σεισμικών 
διεγέρσεων το κτίριο κατέρρευσε.

Δε χάθηκε όμως η ιστορία του. Παρέμεινε 
ζωντανή και σταθερά στηριγμένη στις άυλες και 
αληθινές φτερούγες της παράδοσης περνάει στη 
μνήμη των επόμενων γενεών. Γίνεται ανάμνηση, 
ιερός θρύλος, νοσταλγικός λυγμός. Τα χαλάσματα 
δυναμώνουν την ένταση της μνήμης και κρατούν 
το ιερό καντήλι της θύμησης αναμμένο. Εμείς οι 
νεότεροι που γνωρίσαμε τον τόπο στις ανέμελες 
παιδικές μας εξερευνήσεις και τις όμορφες ώρες 

του  πρωτοπρεσβύτερου Γεράσιμου Ζαμπέλη

ΚΤΕΝΑ  ΑΜΑΛΙΑ
Απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Παραδίδονται μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου & λυκείου
Μελέτη  σε  μαθητές δημοτικού

Τ ΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ
Τηλ:   6983852005

Eδώ «φυλάσσονται» κάτω από το πυκνό πράσινο, τα ερείπια του ναού.Στο κέντρο και ψηλά όπως διακρίνεται ο χώρος όπου ήταν η εκκλησία. 
Η φωτογραφία ελήφθη από το εκκλησάκι του Παντοκράτορα.
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ANΔPEAΣ  
AΣΠPOΓEPAKAΣ

των παιχνιδιών μας, αποταμιεύαμε στις μυστικές 
κυψέλες των καρδιών μας  της παράδοσης – και 
γιατί όχι; - της ιστορίας το δροσερό απόσταγμα. 
Όπως μας το μετάγγιζαν, ήρεμα, αληθινά, 
αχόλευτα οι μεγαλύτεροι. Σαν την άδολη και 
γενναία, τη φιλάδελφη καρδιά τους. Κι έλεγε, με 
την αρμόζουσα δυναμική της ευσέβειας και του 
ψυχικού γονατίσματος την ανορθωτική πνοή, 
πως σε χρόνους μακρινούς από σήμερα υπήρχε 
εδώ, μικρή σε έκταση εκκλησία η οποία ήταν 
αφιερωμένη στην Αγία Οσιοπαρθενομάρτυρα 
Παρασκευή. Στον αυλόγυρο έθαβαν τα αβάπτιστα 
μωρά.

Θα πρέπει οι νεότεροι να γνωρίζουμε, 
σίγουρα οι μεγαλύτεροι το θυμούνται, μέχρι το 
πρώτο μισό του 20ου αιώνα, οι αυτοκτονούντες 
και οι αβάπτιστοι δεν ενταφιάζονταν στο 
εκκλησιαστικό κοιμητήριο. Μόνο, πράγμα σπάνιο, 
αν υπήρχε κοινοτικό ή δημοτικό κοιμητήριο 
είχαν πρόσβαση οι νεκροί αυτοί. Και τούτο γιατί 
οι δύο αυτές κατηγορίες δεν είχαν καμιά σχέση 
με την εκκλησία. Υπήρχαν εκτός της ιερής και 
χαριτoβρύτου μάνδρας της. Ευκολονόητο είναι 
για τους αβάπτιστους. Οι αυτοκτονούντες όμως 
με την πράξη τους αυτή τσάκιζαν κάθε σχέση 
τους με τη Ζωή, που είναι το σώμα του Χριστού, 
η εκκλησία.

Επειδή ο νεκρός είναι ιερό “κτήμα”, φρόντισε 
η εκκλησία να τους θέσει σε συγκεκριμένους 
χώρους δίχως ιεροτελεστία. Φιλάδελφα δε 
φερόμενη προσευχητικά επέτρεψε τρισάγιο 
ενώπιον του νεκρού.

Οφείλουμε τεκμηριώ-νοντας τη θέση μας 
για την ύπαρξη εδώ μικρού ναού και μάλιστα 

συγκεκριμένου στον ευρύτερο εξωτερικό 
χώρο(προαύλιο) του οποίου λειτουργούσε 
κοιμητήριο, να σημειώσουμε τα παρακάτω:

 
α) Στην περιοχή δεν υπήρχε άλλος ναός. 

Λίγο πιο πέρα στο κτήμα του Τούρκου τσιφλικά 
Αγά Τεριά το 19ο αιώνα(18�2) φτιάχτηκε ο 
ιδιόκτητος μικρός Ι. Ναός της Πεντηκοστής, που 
μέχρι σήμερα λειτουργεί σαν κοιμητηριακός των 
οικογενειών στις οποίες ανήκει.

 
β)  Ο σημερινός ναός της Αγίας Παρασκευής 

οικοδομήθηκε λίγα χρόνια πριν το 1950 μέσα σε 
οικόπεδο που απ’ την κοινότητα Καβάλου είχε 
χαρακτηρισθεί “Κοιμητήριο” με πρώτους οικιστές 
το τραγικό ζεύγος Ευάγγελου και Αμαλίας    
Κούρτη. 

Τα εγκαίνια του Ι. Ναού τελέστηκαν από τον 
αείμνηστο   Μητροπολίτη Λευκάδας και Ιθάκης 
κυρό  Δωρόθεο 4 την Κυριακή 27-2-1949. 

Παρόντες στο σημαντικό αυτό γεγονός οι 
κληρικοί: π. Κωνσταντίνος Κυρτής, π. Ηλίας 
Κυρτής, π Κωνσταντίνος Λάζαρης, π. Αντώνιος 
Σάντας, π. Ευάγγελος Χαλικιάς, π. Διονύσιος 
Κυρτής, ο οποίος τιμήθηκε απ’ τον μητροπολίτη 
με το οφίκιο του Πρωτονοτάριου με επιγονάτιο5. 
Σημαντική για την ανέγερση της εκκλησίας 
υπήρξε η οικονομική συνδρομή του ομογενούς 
απ’ την Αμερική Αθανάσιου Β. Μορφέση.

Το γεγονός ότι ο Ι. Ναός αφιερώθηκε στην Αγία 
Παρασκευή ενισχύει την τρέχουσα προφορική 
παράδοση για την ύπαρξη του μικρού ναού της 
Αγίας στην περιοχή που αναφερόμαστε.

γ) Χώρος κοιμητηριακός υπήρχε μόνο στο 
προαύλιο του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου εντός 
του χωριού. Και ήταν Εκκλησιαστικό κοιμητήριο 
όχι δημοτικό ή κοινοτικό ή του συγκεκριμένου 
μαχαλά. Το κοιμητήριο αυτό πρέπει να 
δημιουργήθηκε μέσα στην Τουρκοκρατία(1479-
1684). Όταν ο μικρός ξύλινος αρχικά ναός 
του Αγίου Νικολάου διαφεντεύονταν από τις 
γνωστές φάρες του μαχαλά Κάβαλος: Ζαμπέλη 
και Ροντογιάννη6. Τότε που συνενώνονταν οι 
διασκορπισμένοι οικισμοί και διαμορφώνονταν 
οι ιστορικοί Σφακιώτες.

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν 
συνεπικουρούμενης και της άγρυπνης φωνής της 
παράδοσης, στο ασφαλές πια συμπέρασμα πως 
στο χώρο αυτόν, τον πνιγμένο σήμερα από το 
πράσινο και απείραχτο από το ανθρώπινο χέρι, 
υπήρχε ο μικρός ναός της Αγίας Παρασκευής και 
στο προαύλιό του το ειδικό “κοιμητήριο”.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Τη σημείωση αυτή έγραψε ο Καβαλισάνος 
ιερομόναχος και τώρα στο χωριό του εφημέριος. 
Αρχείο Ι. Μητρόπολης.
2. Ιστορικό αρχείο Λευκάδας. Βιβλίο θανάτων
3. Πρωτ. Γεράσιμου Ζαμπέλη, Ιερά Μονή 
Φανερωμένης μέσα από τις πηγές και τα έγγραφα, 
τ.Ε, στη σειρά: Ιστορία της Εκκλησίας της Λευκάδας. 
Ανέκδοτη εργασία.
4. Αρχείο Ι. Μητρόπολης
5.  Εφημερ. “Κήρυξ”, 4-3-1949, αρ. φυλ. 51, έτος 
έκτο, 6.2
6. Πρωτ. Γεράσιμου Ζαμπέλη, Κάβαλος. Το χωριό 
μας. Ανέκδοτη εργασία.

O  «κρυμμένος» χώρος του Ι. Νού. Aπό το ύψος της ερειπωμένης εκκλησίας αντικρύζουμε απέναντι 
την εκκλησία της Παναγίας, παλαιότερα Ι. Μονή στο Σπαρτοχώρι.
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Nτοκουμέντο
Αποσπάσματα από άρθρο 
του Γιώργου Βότση στην εφ. 
¨Ελευθεροτυπία” το 2006

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΞΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

...... Ο δάσκαλος δεν είναι πια η 
προσωπικότητα, ο ταγός της τοπικής 
κοινωνίας. Και με τον ατομικό 
ηρωισμό δεν κατακτάται φευ, η 
κοινωνική ακτινοβολία.
Άλλοτε, σε όχι τόσο μακρινή εποχή, 
δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Χαλεποί 
τότε οι καιροί άλλα, ωστόσο, τα ήθη 
και ο κώδικας κοινωνικών αξιών. 
Γόνος δασκαλοοικογένειας, θυμάμαι 
το δάσκαλο στα παιδικά μου χρόνια 
να εμπνέει σεβασμό στον περίγυρο. 
Στην εφηβεία μου άνοιγαν τα μάτια και 
μου φώτιζαν το δρόμο ο Δελμούζος, 
ο Γληνός, ο Τριανταφυλλίδης. Η 
γενιά δασκάλων του θανατοποινίτη 
πατέρα μου, η φλογερή γενιά του Ν. 
Πλουμπίδη, τα ‘δωσε όλα στην εθνική 
αντίσταση, στις προφυλακές του 
ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ – γαλουχημένη 
στον πατριωτισμό και την κοινωνική 
ευαισθησία από άξιους δασκάλους, 
όπως ο Παπανούτσος, ο Παπαμαύρος, 
η Ρόζα Ιμβριώτη.
Αλλά αυτός που επηρέασε 
καθοριστικά τη διαδρομή μου στη 
ζωή, που με διαμόρφωσε, εν πολλοίς, 
ως πολίτη, ως δημοσιογράφο, ως 
άνθρωπο, που με δίδαξε ελληνικά 
και αξιοπρέπεια, ήταν ο φιλόλογός 
μου στις τελευταίες τάξεις του 
Γυμνασίου Κηφισιάς Δημοσθένης 
Κουνιάκης.
Εξαίρετος φιλόλογος και 
υποδειγματικός δάσκαλος, με βαθειά 
καλλιέργεια και ήθος, δεν ήταν 
μοναδικός εκείνα τα χρόνια. Ήταν 
ξεχωριστός. Μαθητές του ευτύχισαν 
να είναι ο Νίκος Σβορώνος, ο 
Παναγής Λεκατσάς, ο Γεράσιμος 
Γρηγόρης. Και δεν είναι τυχαίο...
...... Γράφει ο Δημήτρης Γληνός 
στον πρόλογο του περίφημου 
και δυσεύρετου πια βιβλίου του 
“Οι χοίροι υϊζουσιν – τα χοιρίδια 
κοϊζουσιν – οι όφεις ιϋζουσιν”: “Στα 
γραφεία του Εκπαιδευτικού Ομίλου 
ταχτοποιούσα κάποια χαρτιά. 
Άξαφνα ανοίγει η πόρτα. Μπροστά 
μου ένας γηραλέος άνθρωπος ως 
πενήντα πέντε χρονών. Πίσω από τα 
ματογυάλια του, έλαμπαν, έξυπνα και 
αγαθά, γελαστά μάτια. Ψηλούτσικος, 
λίγο κυρτωμένος. Ένα γέλιο από 
καλοσύνη και ελαφρά  ειρωνεία στα 
χείλη του(...). Φτωχικά ντυμένος. Το 
όλον δασκάλικο...”.
Αν ο Γληνός δε μιλούσε για τη 
δεκαετία του 1920, αλλά για  εκείνη 
του ‘50, θα έλεγα ότι για φτιάξει το 

πορτραίτο του Αντωνίου Γαβριήλ, 
χρησιμοποίησε ως πρότυπο το 
Δημοσθένη Κουνιάκη. Κάπως έτσι 
έχει μείνει η φιγούρα του στη μνήμη 
μου, όλο και πιο αμυδρά πια. Όπως 
αθόρυβα έμπαινε στην αίθουσα, την 
πολύβουη, με τα γύρω στα εκατό 
ζωηρά αγόρια και κορίτσια και 
ανέβαινε στην έδρα για να γεμίσει ο 
χώρος με την παρουσία του, χωρίς 
να υψώνει ποτέ τον τόνο της φωνής. 
Κι όπως μας υποδεχόταν χλωμός, 
χαμογελαστός και εύθραυστος, ως 
υποψήφιους φοιτητές, σ’ εκείνο το 
ανήλιαγο σπίτι του Μαρουσιού, που 
απέπνεε στέρηση, πνευματικότητα 
και αξιοπρέπεια.
Έχω γράψει κατά καιρούς, ότι τα 
όποια ελληνικά μου του επαγγελματία 
γραφιά τα οφείλω, πρωτίστως, 
στο σοφό Δάσκαλο Δημοσθένη 
Κουνιάκη.
Θυμάμαι ότι κατά την προετοιμασία 
για τις εισαγωγικές εξετάσεις 
στο πανεπιστήμιο με υποχρέωνε 
να γράφω τις εκθέσεις σε... δύο 
γλώσσες: Στη δημοτική “που αγαπάς 
και εκφράζεσαι” - μου ‘λεγε- και στην 
καθαρεύουσα, “που απαιτούν αυτοί”
“ Μα και σεις δημοτικιστής είσαστε”, 
τον προκαλούσα.
“ Μη σπεύδεις να με κατατάξεις – μ’ 
επέπληττε. Πλούτος ανεξάντλητος 
και ανεκτίμητος η γλώσσα μας, 
σε όλη της την εξέλιξη. Μέσα σε 
δογματικό πλαίσιο ασφυκτιά, μένει 
λειψή, ακρωτηριάζεται, φτωχαίνει...”.
Σε εκείνα τα δύσκολα μετεμφυλιακά 
χρόνια σε μια ημιδιαλυμένη κοινωνία, 
που ‘ψαχνε να βρει το δρόμο της, για 
μένα ο Δημοσθένης Κουνιάκης δεν 
υπήρξε μόνον ο πράος, ευγενής, 
καλλιεργημένος και σοφός 
Δάσκαλος. Έναν ολόκληρο κώδικα 
αξιών με στέρεο υπόβαθρο στην 
ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια μας 
κληροδότησε. Και με τις διδαχές 
του, αλλά και με το παράδειγμά του. 
Με την προσωπική του στάση ζωής.
Ευτυχήσαμε στο Γυμνάσιο Κηφισιάς, 
σε χαλεπούς καιρούς, να έχουμε 
άξιους δασκάλους. Το πρότυπο 
δασκάλου, ωστόσο, το παρέσχε ο 
Δημοσθένης Κουνιάκης. Ώριμοι 
και πολύπαθοι, τώρα πια, μπορούμε 
να το εκτιμήσουμε καλύτερα, στην 
έκπτωση αξιών, την ένδεια αρετής και 
τα πλαστικά πρότυπα της εποχής. Και 
γαληνεύουμε στρέφοντας τη σκέψη 
σ’ αυτόν με αγάπη, νοσταλγία, 
σεβασμό και ευγνωμοσύνη...”  

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥ “ΦΩΤΕΙΝΟΥ”

 

Πριν 48 χρόνια το μακρινό 1964, όπως φαίνεται από τη 
σφραγίδα του ιδρύεται στους Σφακιώτες σύλλογος με την 
επωνυμία ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ “Ο 
ΦΩΤΕΙΝΟΣ”. Στις 31 Γενάρη 1965 γίνεται η πρώτη γενική 
συνέλευση για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής 
επιτροπής. Δημοσιεύουμε για πρώτη φορά το πρακτικό της γενικής 
συνέλευσης για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουμε οι 
νεότεροι. Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιεύσουμε το πρακτικό για 
την προετοιμασία του Πανσφακιωτικού Συνεδρίου.

ΠΡΑΞΗ 1
 Εν Λευκάδι σήμερον την 31/1/1965 ημέρα Κυριακή και ώρα 

12μ.μ συνήλθον εις τακτικήν πράξην, Γενική Συνέλευση, τα μέλη του 
εκπολιτιστικού συλλόγου “Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ” κατόπιν προσκλήσεως 
του προέδρου του προσωρινού συμβουλίου Κωνσταντίνου Λάζαρη 
νομίμως κοινοποιηθείσας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί 
των κάτωθι θεμάτων:

1. Αρχαιρεσίες
2. Ανάπτυξης σκοπών του συλλόγου
3. Διάφορα 
Παρατηρηθείσεις απαρτίας δια της παρουσίας των 

υπογεγραμμένων μελών αυτών ήρχισεν η συνεδρίασις..............του 
προέδρου Κωνσταντίνου Λάζαρη ................. σκοπός της σημερινής 
μας Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή τακτικού Διοικητικού 
Συμβουλίου του συλλόγου μας καθώς και η ανάπτυξις των σκοπών 
του καταστατικού του συλλόγου μας.

Μετά τούτο εξελέγη πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο 
Μιχάλης Λάζαρης και εφορευτική επιτροπή οι Χρυσόστομος 
Γεωργάκης, Νικόλαος Κάτσενος και Τάκης Ασπρογέρακας.

Κατόπιν έλαβεν τον λόγο ο κ. Τάκης Γεωργάκης ο οποίος 
ανέπτυξε διεξοδικώς τους σκοπούς του σωματείου όστις κατατείνει 
εις τον εξωραϊσμόν, καλλιτεχνικόν και έργων κοινής ωφελείας. Εν 
συνεχεία ομίλησαν και διάφοροι ομιληταί και κατόπιν ήρχισεν η 
διανομή των ψηφοδελτίων. Εξελέγησαν οι κάτωθοι:

1. Κώστας Γληγόρης  με ψήφους 16
2. Μιχάλης Λάζαρης   με ψήφους 16
3. Κωσταντίνος  Λάζαρης  με ψήφους 15
4. Γεώργιος Κουνιάκης  με ψήφους 15
5. Τάκης Γεωργάκης   με ψήφους 15
6. Τάκης Λιβιτσάνος   με ψήφους 13
7. .............Λάζαρης    με ψήφους 12
8. Πανταζής Κακιούσης   με ψήφους 11
9. Τάκης Γληγόρης   με ψήφους  1
Ούτω λοιπόν εκλέγονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο οι κάτωθι 

ως τακτικοί
            1.Κώστας Γληγόρης                         

                  2.Μιχάλης Λάζαρης   
   3.Κωσταντίνος Λάζαρης  
   4.Γεώργιος Κουνιάκης   
   5.Τάκης Γεωργάκης    
   6.Τάκης Λιβιτσάνος    
   7..............Λάζαρης    
Αναπληρωματικοί
1. Πανταζής Κακιούσης
2. Τάκης Γληγόρης
και εξελεγκτική επιτροπή
1. Τάκης Κάτσενος                                               με ψήφους 16
2. Κωνσταντίνος Αθανασίου Λάζαρης  με ψήφους 1
3. Ιωάννης Κούρτης                με ψήφους 16
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος η συνεδρίασις λύεται και το 

παρόν υπογράφεται ως ακολούθως.

Η εφορευτική επιτροπή Ο πρόεδρος της συνέλευσης Τα μέλη

του Ανδρέα Παπαδόπουλου

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO THΣ KOINOTHTAΣ ΛAZAPATΩN-ΣΦAKIΩTΩN- ΛEYKAΔAΣ

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO THΣ KOINOTHTAΣ ΛAZAPATΩN-ΣΦAKIΩTΩN- ΛEYKAΔAΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ
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 ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑ-
ΔΙΤΙΚΗ ΚΟΥΚΛΑ  (φωτ.1-2)

Το Μάη ύστερα από 7 μήνες τελείωσαν τα μα-
θήματα καρσάνικης βελονιάς και κατασκευής πα-
ραδοσιακής Λευκαδίτικης κούκλας. Ευχαριστούμε 
την Ανθή Καραμποϊκη και τη Ρένα Κατηφόρη που 
αφιλοκερδώς πρόσφεραν τις γνώσεις τους κα-
θώς και τις γυναίκες που όλο αυτό το διάστημα 
παρακολούθησαν τα μαθήματα. Το αποτέλεσμα 
της δουλειάς τους θα το απολαύσετε   στη 2η Έκ-
θεση παραδοσιακών προϊόντων και ειδών λαϊκής 
τέχνης που θα διοργανώσει μέσα στον Ιούλιο ο 
σύλλογός μας.

2ος ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
(φωτ. 3)

Στο 2ο Πράσινο ημιμαραθώνιο δρόμο που δι-
οργανώθηκε, με μεγάλη επιτυχία και με συμμετο-
χή εκατοντάδων αθλητών απ’ όλη την Ελλάδα, στη 
Λευκάδα την Κυριακή 27 Μάη 2012 πήραν μέρος 
αρκετά μέλη του πολιτιστικού μας συλλόγου. 

Τ’ ΑΪ- ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΤΑ ΛΑΜΠΑΡΔΑ  (φωτ. 4-6)

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση του 
συλλόγου μας στις 24 Ιουνίου στο Πινακοχώρι. 
Πλήθος κόσμου διασκέδασε σε μια μαγευτική 
καλοκαιρινή βραδιά με τους ήχους της μουσικής, 
σάλτησε τις φωτιές που άναψαν και απόλαυσε την 
παραδοσιακή ριγανάδα. Στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκε ο δήμαρχος Λευκάδας Κώστας Αραβανής και 
οι  αντιδήμαρχοι Στέλιος Ρόκκος και Ζωή Σκιαδά. 
Τυχερή της βραδιάς που κέρδισε τα 100 € του λα-
χνού ήταν η φοιτήτρια Αγγελική Ρούσσου.

 

Ο  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» ΣΤΟ ΣΟΥΛΙ ΠΑΤΡΩΝ

Στο 17ο Φεστιβάλ λαϊκού χορού με τίτ-

λο “Μη χορεύεις τόσο γρήγορα... Άκου 

τη μουσική πριν τελειώσει” που διορ-

γάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος Σουλίου 

Πατρών 26-29 Ιουλίου, σε συνδιοργάνωση 

με την περιφέρεια Δ. Ελλάδας και την υπο-

στήριξη του δήμου Πατρέων και στο οποίο 

παρουσίασαν χορούς απ’ όλη την Ελλάδα 

17 χορευτικά τμήματα, πήρε μέρος το χο-

ρευτικό τμήμα του “Φωτεινού” παρουσιά-

ζοντας  χορούς απ’ τη Λευκάδα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
1 2 3

4 5 6
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μια εικόνα . . . χίλιες λέξεις

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΤΗΝ 

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ 
ΤΗΛ: 697��02�41 Παπαδόπουλος Ανδρέας

2η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Για δεύτερη χρονιά ο σύλλογος διοργανώνει έκθεση τοπικών προϊόντων και ειδών λαϊκής 
τέχνης από 29 Ιουλίου μέχρι �1 Αυγούστου 2012 στα Λαζαράτα. Καλούμε όλους τους 
παραγωγούς της περιοχής μας να δηλώσουν συμμετοχή για να έχει ακόμη μεγαλύτερη 
επιτυχία, αλλά και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή 
στα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου. 

ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΗΛΙΑ ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ

 Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε και φέτος η γιορτή στον Άγιο Ηλία Σπανοχωρίου 
που διοργάνωσε με επιτυχία η ομάδα γυναικών μετά τον αρχιερατικό Εσπερινό στις 
19 Ιουλίου. Πλήθος κόσμου απόλαυσε την παραδοσιακή κουρκούτη και τη λαδόπιτα 
που με μεράκι και με δικά τους έξοδα ετοίμασαν οι γυναίκες. Τους αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια γιατί με τη δράση τους καθιέρωσαν μια γιορτή στα χωριά μας και 
τους ευχόμαστε καλό κουράγιο και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους γιατί με τον 
τρόπο τους μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε, το δρόμο του 
εθελοντισμού και της προσφοράς στον τόπο μας. Ο σύλλογος μας είναι στη διάθεσή 
τους για ο,τιδήποτε μας χρειαστούν, αλλά και για να εξετάσουμε τις δυνατότητες που 
υπάρχουν για τον εμπλουτισμό της εκδήλωσης. 

30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΦΡΥΑ
ΤΡΙΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το μακρινό 198� που ο πολιτιστικός 
σύλλογος Σφακιωτών “Φωτεινός” διοργάνωσε για πρώτη φορά τις γιορτές κρασιού. Τις 
συνέχισε το πνευματικό κέντρο του τέως δήμου Σφακιωτών, τις συνεχίζουμε και μεις 
σήμερα με την υποστήριξη του δήμου Λευκάδας.
 Σας καλούμε την Τρίτη 14 Αυγούστου 2012 στο Φρυά να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, 
πίνοντας το γνήσιο Λευκαδίτικο κρασί και τρώγοντας την παραδοσιακή ριγανάδα που 
δωρεάν προσφέρει ο σύλλογος.

 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ  
“ΦΩΤΕΙΝΟΣ” ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ   

    ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ  5.�0-9.00 μ.μ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΑΙΜΑΤΟΣ   “ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ” ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
1.Εθελοντές αιμοδότες      
2.Μέλη του συλλόγου      
�.Κάτοικοι τεως δήμου Σφακιωτών

 EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 Πλάτανος  στο  δρόμο  της  Λαγκάδας

Νεκτροταφείο αυτοκινήτων -Πλατεία Πινακοχωρίου

Φαράγγι  της  Μέλισσας


