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Σ
’ αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας θα κα-
ταθέσουμε κάποιες σκέψεις και προβλημα-
τισμούς για μερικά σημαντικά, χωρίς νά ’ναι

τα μόνα, θέματα - προβλήματα της Κοινότητάς
μας με την ελπίδα ότι όλοι μας θα ταρακουνηθούμε
και θα προσπαθήσουμε στο βαθμό του θεσμικού
ρόλου του καθ’ ενός μήπως και γίνει κάτι. 

Α. ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σ’

όλους τους οικισμούς είναι αναγκαία. Η παλαιότητά
του προκαλεί διαρκείς βλάβες και διαρροές. 

Η αντοχή του είχε προβλεφθεί γι’ άλλα μεγέθη
(οι επιμέρους επεκτάσεις και μπαλώματα μάλλον
επιδεινώνουν το πρόβλημα) και οι τεχνικές προ-
διαγραφές είναι πλέον ξεπερασμένες. 

Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η αποχέτευση για τη Νικιάνα είναι έργο εκ

των ουκ άνευ, αν θέλουμε να μη δούμε σε λίγα
χρόνια τις θάλασσές μας βοθρολίμνες, με ότι αυτό
θα σημαίνει για τον τουρισμό και την υγεία μας.
Το έργο είχε ξεκινήσει με το θάψιμο κεντρικού
αγωγού σε κάποιο μήκος και πέραν αυτού τίποτε. 

Γ. ΣΧΕΔΙΟ
Οι πράξεις εφαρμογής του και οι διανοίξεις

των προβλεπομένων δρόμων, που χρόνια τώρα
πάνε να ξεκινήσουν κάποιες προσπάθειες χωρίς
να προχωρούν. 

Δ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
Είναι κι αυτή ένα σημαντικό πρόβλημα για το

χωριό μας, θα λέγαμε δε ότι στις σημερινές συν-
θήκες κρίσης και φτώχειας που μας οδήγησαν,
είναι περισσότερο από ποτέ φανερή η αναγκαιότητα
συντήρησης του υπάρχοντος δικτύου των αγροτικών
δρόμων ή διάνοιξη νέων για προσπέλαση στα κτή-

ματα γιατί όπως φαίνεται θέλουμε δε θέλουμε,
μπορούμε δε μπορούμε, θα επανέλθουμε πολλοί
από μας στις αγροτικές καλλιέργειες. 

Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Γιατί προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι

μόνο η καθαριότητα αλλά η μη μόλυνση των θα-
λασσών (και εδώ έρχεται και δένει η επίλυση της

αποχέτευσης), η προστασία του Δάσους των Σκά-
ρων απ’ την ανεξέλεγκτη βόσκηση, (αλήθεια τι
αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της 19/11/12 ή
ο αντιπεριφερειάρχης υλοποιεί την αειφόρο ανά-
πτυξη για προστασία των Σκάρων);

Γιατί προστασία του περιβάλλοντος είναι η
διατήρηση στην Κοινότητα των κοινοτικών χώρων
με την οριοθέτησή τους και τον καθαρισμό τους
για να μη δίνετε, με την εγκατάλειψή τους το δι-
καίωμα στους όποιους καταπατητές. 

Ρωτάμε το Δήμο και το Κοινοτικό Συμβούλιο,
οι Σκάροι θα παραμείνουν στη δημοτική περιουσία
όπως ήταν ή θα περιέλθουν στο Δημόσιο με τις

γνωστές συνέπειες της δήθεν αξιοποίησης μέσω
του ξεπουλήματος; Έχουν γίνει οι απαραίτητες
ενέργειες μέσω του Κτηματολογίου; 

Χωρίς λοιπόν να παραγνωρίζουμε τις αντικει-
μενικές δυσκολίες λόγω κρίσης αλλά και τα προ-
βλήματα που δημιούργησε ο Καλλικράτης (κάποιοι
τα λέγαμε όσον αφορά τον Καλλικράτη και μέσα
απ’ την εφημερίδα) το μόνο θεσμικό όργανο, που
μπορεί να δρομολογήσει, να διεκδικήσει για να
υλοποιηθούν τα σημαντικά αυτά προβλήματα, είναι
το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Γι’ αυτό, χωρίς εμμονές και τάσεις αυτοαπα-
ξίωσής του, ενωμένο και με τη συμπαράσταση
των Συλλόγων, που δεν είμαστε και λίγοι, να προ-
χωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Γιατί πολλά μπορούν να προσφέρουν και προ-
σφέρουν κυρίως οι τοπικοί σύλλογοι στον πολιτισμό,
ενέργειες και δράσεις που βοηθούν στην επίλυση
μικροπροβλημάτων και κάνουν καλύτερη την κα-
θημερινότητα των χωριανών μας.

Αλλά τα σημαντικά προβλήματα, νομίζουμε
ότι έτσι μόνο επιλύονται, μέσα απ’ τα κατ’ εξοχήν
θεσμοθετημένα όργανα, Κοινοτικό Συμβούλιο,
Δήμο, Περιφέρεια με διαρκή προσπάθεια κι αγώνα. 

Σημείωση: 
Αναρωτιόμαστε αλήθεια πώς γίνεται σε κάποιες

Κοινότητες με λιγότερες εισφορές προς το Δήμο
(από θεσμοθετημένους πόρους, τέλη και φόρους),
να χρηματοδοτούνται επανειλημμένα έργα και με
σημαντικά ποσά ενώ στην Κοινότητά μας με πρό-
δηλα μεγαλύτερη συνεισφορά στον κοινό κορβανά
του Δήμου δεν βλέπουμε σχεδόν τίποτε να γίνεται!!! 

Το Δ.Σ.

Κωδικός: 015988

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ
Ο Σύλλογός μας προσκαλεί όλους τους Αλε-

ξαντρίτες στην κοπή της πίτας μας που θα γίνει
στα γραφεία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής
“Η Αγία Μαύρα” στις 10 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα
Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στην οδό Γερανίου 41
στην Ομόνοια. Θα προσφερθούν καφές, εδέσματα
από Αλεξαντρίτισσες, μικροκέτερινγκ και κρασιά,
ενώ θα ακολουθήσει κι Αλεξαντρίτικο γλεντάκι. 

ΕΥΧΕΣ
Ο Σύλλογός μας εύχεται μέσω

του Άη Βασίλη (αλήθεια ποιος είναι;)
στους όπου γης Αλεξαντρίτες,
υγεία, οικογενειακή ευτυχία, το
2013 να είναι καλύτερο από το
2012 και χειρότερο απ’ το 2014
(που μεταξύ μας δεν το βλέπουμε!!!) 

Καταθέτετε  τη  βοήθειά  σας  προς  το  Σύλλογο  και  την  εφημερίδα  στην  ΑΤΕ  ΒΑΝΚ  Αριθ.  Λογ/σμού  00701019180007
ΙΒΑΝ  9804320280000070101918007  Εξωτερικό 

Παίρνετε  τηλ.  στο  210-6420024  για  την  έκδοση  απόδειξης  και  δημοσίευση  του  ονόματός  σας  στην  εφημερίδα.

Χειμωνιάτικη Νικιάνα
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Κώστας Π. Καπελέρης ......................20€
Κώστας Γεωργ. Δουβίτσας
(Γιωργή) ..............................................50€

Συνδρομές  για  το  Σύλλογο

Αντίλαλοι
απ’ τους Σκάρους

Ιδιοκτησία: Σύλλογος 
Αλεξανδριτών Λευκάδας

Διεύθυνση:
Γερανίου 41 Τ.Κ. 10431 Αθήνα

Εκδότης-Διευθυντής:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Ευγένιος Μανωλίτσης
τηλ.: 210-6420024

Επιμέλεια - διορθώσεις:
Σούνδιας Τιμόθεος

Μανωλίτσης Δημήτριος
Συνεργάτες:

Ζηνέλης Δημήτριος, Αγάπη Κόκλα
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.-fax: 210-2619003

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν απαραίτητα

την άποψη του Συλλόγου μας.

Κοινωνικά

Πρόεδρος: Ευγένιος Μανωλίτσης
τηλ. 210-6420024 & 6977011305
Αντιπρόεδρος: Ξενοφών Δαμιανής
τηλ. 210-9960086 & 6936233257
Γεν. Γραμματέας: Τιμόθεος Σούνδιας
τηλ. 210-6611978 & 6947183626
Ταμίας: Δημήτριος Μανωλίτσης
τηλ. 210-8025620 & 6936791486
Ειδ. Γραμματέας: Γιώργος Ζηνέλης
τηλ.: 210-5019145 & 6939252577
Μέλος: Παναγιώτης Σέρβος
τηλ. 210-6199939 & 6936002554
Μέλος: Γιάννα Κόκλα 210-5562401

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου

Φαντάρε πες πώς μπόρεσες
την πύλη αυτή να ρίξεις
και τους λεβέντες και τις νιες
στο αίμα να βουτήξεις;

Δεν ρώτησες, δεν έμαθες
πως τούτα τα παιδιά
ζητούσαν στην πατρίδα μας
να δώσουν λευτεριά;
..................................................

Ελευθερία Μανωλίτση
Νοέμβρης 1973

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Επιτυχίες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
― Η Θεοδούλα (Δώρα) Ευγένιου Μανωλίτση

ειδικευθείσα στο Παρίσι πήρε την ειδικότητα
της Γενικής Ιατρού. 

― Ο Γιώργος Ανδρέα Μανωλίτσης (Τζα-
βούλιας) πήρε πτυχίο καθηγητή Ηλεκτρολογίας
απ’ την ΑΣΠΑΙΤΕ.

Συγχαρητήρια και καλή τύχη για επαγγελ-
ματική αποκατάσταση.

Γάμοι
― Η Μαυρέτα Σίμου Σούνδια και ο Νίκος

Σκλαβενίτης παντρεύτηκαν στη Νικιάνα. 
― Ο Κίμωνας Δημητρίου Μανωλίτσης (Πα-

τσούλιας) και η Κωνσταντίνα Βερυκίου παν-
τρεύτηκαν στη Λευκάδα. 

Τους ευχόμαστε να ζήσουν και με καλούς
απογόνους.

Γεννήσεις
― Η Ηλιάνα Φίλιππα Μανωλίτση (Βρακά)

και ο σύζυγός της Δημήτριος Χρυσάγης απέ-
κτησαν κοριτσάκι. 

― Η Μαριάννα Κουτσαύτη και ο σύζυγός
της Σπύρος Στεφάνου Κηρομίτης (εγγονός του
Σπύρου Δουβίτσα-Τσιροπούλη) απέκτησαν αγο-
ράκι. 

― Η Χριστίνα Κονδυλάτου του Θωμά (Ροφού)
και ο σύζυγός της Γιάννης Κατωπόδης απέκτησαν
κοριτσάκι. 

― Η Διονυσία Φερεντίνου και ο σύζυγός

της Σπύρος Θεοδοσίου Μανωλίτσης (Καραπι-
πέρης) απέκτησαν αγοράκι.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

Θάνατοι
― Ο Κων/νος Ιωάννης Σέρβος (Κώτσος) πέ-

θανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Παναγία
στον Αλέξανδρο. 

― Ο Κων/νος Σπυρ. Σέρβος (Νταντής) πέθανε
και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Η Ασπασία Εμμανουήλ Δουβίτσα πέθανε
και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Ο Ιωάννης Κονδυλάτος (Σβολής) πέθανε
στην Πάτρα και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Ο Γεράσιμος Δημ. Μανωλίτσης (Μαργε-
τίνης) πέθανε στη Λευκάδα και κηδεύτηκε στη
Νικιάνα. 

― Ο Αλέκος Φίλιππας πέθανε και κηδεύτηκε
στα Πλατύστομα. 

― Ο παπα-Λεωνίδας Γεωργάκης πέθανε στη
Νικιάνα και κηδεύτηκε στους Πηγαδισάνους. 

Στους οικείους τους εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια.

Σημείωση:
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ κυρίως τους Αλεξανδρίτες

της Αττικής αλλά και τους όπου γης, να μας
ενημερώνουν τηλεφωνικά ή με αλληλογραφία
για κάθε ευχάριστο ή δυσάρεστο γεγονός. (Την
ενημέρωση απ’ τη Λευκάδα την έχουμε).

Φωτογραφίες  του  χθες. . .
Του Δημήτρη Μανωλίτση (Κασσάνδρη)

Μέσ’ απ’ αυτή την στήλη της εφημερίδας θα προσπαθήσουμε να φέρουμε στη μνήμη μας
εικόνες και γεγονότα περασμένων δεκαετιών που έσωσαν και αποτύπωσαν σε ασπρόμαυρο
φόντο παλιότεροι συγχωριανοί μας. Φωτογραφίες που αγγίζουν το χθες του καθενός μας και μας
φέρνουν πίσω στα δύσκολα αλλά και ωραία εκείνα χρόνια που όλοι μας νοσταλγικά θυμόμαστε.
Νομίζω ότι κάθε τέτοια στιγμή ίσως είναι κληρονομιά όλων και η δημοσίευσή της αποτελεί
υποχρέωση αλλά και δικαίωμά μας να την μοιραζόμαστε.

1952: Η φω-
τογραφία είναι
τραβηγμένη μπρο-
στά στο σπίτι του
Βαγγέλη Κακλα-
μάνη (Παττά).
Τότε το σχολείο
λειτουργούσε σε
διάφορα σπίτια
στη Νικιάνα γιατί,
δεν είχε χτιστεί το
υπάρχον σήμερα
κτίριο. Τη φωτο-
γραφία μας την
έδωσε ο Θωμάς
Κονδυλάτος, χω-
ρίς να μπορεί να
αντιστοιχίσει επ’
ακριβώς τα ονό-
ματα των παιδιών
με τα πρόσωπα της φωτογραφίας. Σ’ αυτήν λοιπόν μεταξύ των άλλων διακρίνονται οι:

Τυπάλδος Τάσος (Δάσκαλος), Κονδυλάτος Θωμάς, Κατωπόδης Νίκος (Τσούλος), Κατωπόδης
Μαρίνος (Τσούλος), Μανωλίτσης Γεράσιμος (Τζαβανέλης), Βρεττός Ηλίας του Κωστάκη, Βρεττού
Κούλα του Κωστάκη, Κατσαρού Νίκα, Κατσαρού Ακριβούλα, Κατσαρός Βαγγέλης, Μανωλίτση
Γεωργία, Μανωλίτση Μαργαρίτα, Βερύκιος (;) Μηνάς (Ναούμης). 
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...Πάνε τώρα κάμποσες δεκαετίες που το μο-
ναστήρι έκλεισε τις πόρτες του. Στα 1978 πέθανε
η τελευταία καλόγρια, η Μαρία. Ο τόπος έχει
έκτοτε ερημώσει. Μαζί και το μοναστήρι των
Αγίων Πατέρων... Μόνο το φυσικό περιβάλλον
παραμένει ακόμη αναλλοίωτο. 

Τις περισσότερες φορές κάνουμε προσωπικά
στάση στο μοναστήρι, όταν τυχαίνει να ανεβούμε
στο χωριό. Καμιά φορά το χρησιμοποιούμε ως
αφετηρία για παρακείμενες πεζοπορικές εξορ-
μήσεις. Καθόμαστε τότε στο πεζούλι, κάτω από
τα βράχια, το περιβάλλον προσφέρεται για περι-
συλλογή, για γαλήνεψη του νου και της καρδιάς.
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιαίτερα θρη-
σκόληπτος. 

Αυτό κάναμε και πριν λίγες μέρες, αλλά αυτή
τη φορά κάθε άλλο παρά γαλήνεψη, στο είκοσι
μας ανέβηκε η πίεση. Με ένα ακόμη «γιατί» να
αιωρείται μετέωρο...

Ανεβήκαμε τα σκαλοπάτια, φτάνοντας στο
ίσωμα τι να δεις, βομβαρδισμένο τοπίο, διάσπαρ-
τες μεγάλες πέτρες από εκβραχισμούς που γί-
νονται από κάποιον ή κάποιους. Πάει το πεζούλι,
στήσανε έναν σταυρό ανάμεσα στα βράχια, μέχρι
φεγγίτη βάλανε που βλέπει στην πίσω μεριά. Τι
σκυλαύουνε, τι όνειρο είδανε, τι θέλουν να
κάνουν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ρωτήσαμε
την άλλη μέρα στο χωριό. Κάποιοι μας είπανε

ότι θα γίνει οστεοφυλάκιο (;), κάποιοι μας μίλησαν
για κάποιο εκκλησάκι που θα φτιαχτεί, συμπέρα-
σμα δεν βγάλαμε. 

Θεωρήσαμε σωστό να απευθυνθούμε στη
Μητρόπολη, μήπως δεν γνωρίζουν για τις «ερ-
γασίες», μήπως μπορέσουν να μας διαφωτίσουν
για το τι γίνεται ή τι θα γίνει τελικά. Ζητήσαμε
στο τηλεφωνικό κέντρο τον π. Πανογιώργο Κτενά,
που φαίνεται στη σελίδα της Μητρόπολης να
είναι υπεύθυνος. Σήκωσε ο ίδιος το τηλέφωνο,
του θέσαμε το ερώτημα αν είναι σε γνώση της
Μητρόπολης και τι γίνεται τελικά. Μας είπε ότι
και βέβαια το ξέρουν, ότι γίνεται διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου, ότι οι εργασίες δεν

θα είναι μεγάλες και ότι θα συνεχιστούν. Σε
ερώτησή μας τέλος πάντων, αφού του μιλήσαμε
για εκβραχισμούς και όχι για κάποιες περιορι-
σμένες εργασίες εξωραϊσμού του περιβάλλοντος
χώρου, αν είναι τουλάχιστον σε γνώση της αρ-
μόδιας 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
μας απάντησε ότι οι εργασίες δεν γίνονται στο
εσωτερικό της Μονής, δεν εμπίπτουν στην έγκριση
της Εφορείας. 

Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και δίκιο, με μια
πρόχειρη πάντως αναζήτηση που κάναμε διαδι-
κτυακά είδαμε ότι η «αρμοδιότητα της Εφορείας
ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά... με την
αποκατάσταση, αναστήλωση, ανάδειξη και δια-
μόρφωση των μνημείων και των αρχαιολογικών
χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλ-
λοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω
έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά...». Θα
μας ενδιέφερε πάντως, τι λέει, στην προκειμένη
περίπτωση η αρμόδια για το νησί μας 22η Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Ναύ-
πακτο. 

...Έχουμε δει κατά καιρούς με τα ίδια μας τα
μάτια σημεία και τέρατα σε σχέση με εκκλησια-
στικά μνημεία του τόπου μας. Τα περισσότερα
συντελέστηκαν με καλή πρόθεση, το αποτέλεσμα
όμως μετράει και αυτό είναι που μένει. 

Από www.lefkada.at

Μοναστήρι  Αγίων  Πατέρων - Τι  λέει  η  Μητρόπολη; - Τι  λέει  η  22η  ΕΒΑ;

Ο νέος ο Καραμανλής
άρπαξε πρώτη θέση
και έκανε τρισδιάστατο
της χώρας μας το φέσι.

Έριξε τόνους ψέματα
σε πόλεις και πλατείες
νιώθοντας ότι ο λαός
θρέφετε με αηδίες.

Το τράβηξε όσο μπόρεσε
κι αυτός το παλαμάρι
μα πλησιάζει ο καιρός
κι ο διάολος θα τους πάρει.

Γιατί οι Παπανδρέηδες
κι οι Καραμανλήδες
διασύρουνε τη χώρα μας
σε μαύρες καταιγίδες.

Έλεγε ο Καραμανλής
ένα σωρό φανφάρες
βάζοντας στην πατρίδα μας
τρισδιάστατες λαχτάρες.

Έλεγε στους αρχιερείς
όλους θα τους δικάσει
για νίκη πάλευε κι αυτός
κι όχι για να χάσει.

Έλεγε και ξανάλεγε
πως θά ’βγαζε στη φόρα
όλους αυτούς που κλέψανε
την άμοιρη τη χώρα.

Κανείς δεν φανταζότανε
μια τόσο μεγάλη γλώσσα
να κάνει την πατρίδα μας
να υποφέρει τόσα.

Που πήγανε όλα τα Θα
και τόσες υποσχέσεις
λαέ μου με το δίκιο σου
μπορείς να τόνε ......

Πέσανε οι αρχιερείς
ανέβηκαν λοβάδια
που τού ’σκαβαν το λάκο του
μερόνυχτα και βράδυα.

Την πάτησε σαν αφελής
μ’ αυτούς πούχε διαλέξει
έψαχνε τρόπο για να βρεί
απ’ όλους να ξεμπλέξει.

Όλοι τον εδουλεύανε
του λέγανε αγάντα
στις μάσες και τις λαμογιές
τον κάνανε στην πάντα. 

Λογαριασμό δεν δίνανε
στον κόσμο οι κηφήνες
μονάχα του φορτώνανε
τις μαύρες τους ευθύνες.

Όλα αυτά ο αγαθός
τα πήρε αργά χαμπάρι,
τότε που δε μπορούσε πια
να σύρει άλλα βάρη.

Βλέποντας την καταστροφή
να τρέχει δίχως ρόδα
λέει και στη Βουλή η διαπλοκή
μας έχει γίνει μόδα.

Έγινε κι ελάττωμα
για του λαού το βίος
και με τα διαπλεκόμενα
θα ζούμε αιωνίως.

Αυτός δεν έκανε καμιά
προσπάθεια ο μεγάλος
παράτησε τα ερείπια
να τα σηκώσει άλλος.

Και δεν ξαναβγήκε στο γυαλί
και ούτε και στο βήμα
να δώσει μια εξήγηση
και στο λαό το θύμα. 

Αυτός που θάρθει μετά απ’ αυτόν 
δεν θάχει αυταπάτες
και ρίχνει τα ερείπια
ναι στου λαού τις πλάτες. 

Και πρώτα απ’ όλα λέει πως
θα κάνει ότι μπορέσει
για να πληρώσει ο λαός
των αλλωνών το φέσι.

Μα τούτο το φέσι Έλληνες
δεν είναι όπως τ’ άλλα,
ετούτο έχει εθνικά
προβλήματα μεγάλα.

Και ως συνήθως φίλοι μου
τα της πατρίς τα πάθη
θα τα πληρώσει ο λαός
τότε που θα τα μάθει.

Ούτως ή άλλως δηλαδή
κρυφά, μυστικά και φόρα
μας σπρώχνουν οι πολιτικοί
πάντα στην κατηφόρα.

Μα η πατρίδα ευτυχώς
πάντα επιβιώνει
στα δύσκολά της ο λαός
στους ώμους τη σηκώνει. 

Μαζί μ’ αυτή σηκώνουμε
και τους διαπλεκομένους,
τους άχρηστους πολιτικούς
κι όλους τους βολεμένους.

Αυτό δεν ήταν βρίσιμο
θα ’λεγα κολακεία
κι έπαινος για τους πολιτικούς
που παίζουν .......

Τι άλλο να πει κανείς γι’ αυτούς
να τους ταρακουνήσει
αράπη θέλουνε όλοι τους
για να τους γαργαλήσει.

Αυτά τα λόγια αγαπητοί
έχουν πικρά ουσία
κτυπούν τους διαπλεκόμενους
και την ασυδοσία.

Θέλω να φτάσουνε αυτά
σ’ αυτούς που αναφέρω
και τότε ας μα καλέσουνε
και για τα περαιτέρω.

Τιμόθεος Βρεττός (Πλιάτσικας)

Αρχές του 2007

Οι  λαϊκοί   μας  ποιητές
ΕΠΙΚΑΙΡΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Ο
Γρηγόριος γεννήθηκε στον
Αλέξανδρο το 1920. Ο πα-
τέρας του Αναστάσιος και

η μάνα του Ευαγγελία ήταν άν-
θρωποι θρησκευόμενοι. Έτσι ανα-
τράφηκαν και τα δυό τους παιδιά,
Βασίλειος και Γρηγόριος καθώς
ήταν το αίτημα της εποχής. Και οι
δύο έγιναν ιερείς και ο μεν Βασί-
λειος ιερούργησε στις εκκλησίες
του χωριού, Άγιο Δημήτριο 1848-
1852 και Άγιο Σπυρίδωνα 1852-
1872, ο δε Γρηγόριος ακόλουθος
κατ’ αρχήν του αδελφού του, ύστε-
ρα αφιερώθηκε στο Μοναστήρι του
Αγίου Γεωργίου. Τα πρώτα μαθή-
ματα πήραν από τον παπά Γιάννη
Σέρβο, που διατηρούσε θρησκευ-
τικό φροντιστήριο στην Παναγία
(Κοίμηση της Θεοτόκου) ως το
1846.

Σ’ αυτό κατέφευγαν όσα παιδιά
οραματίζονταν κάποια μελλοντική
τους εξέλιξη, αλλά και εκείνα που
επεδίωκαν τα στοιχειώδη. Το φαι-
νόμενο ήταν γενικό για το νησί.
Σε κάθε χωριό υπήρχε ένα στοι-
χειώδες φροντιστήριο για τα πρώτα
βήματα στη γνώση, στεγάζονταν
δε σε εκκλησία, μια που οι παπάδες
επαγγέλλονταν το δάσκαλο και
φυσικά την εξέλιξη. 

Αργότερα (1831-1834) όταν ο
παπα-Γιάννης Σέρβος ζήτησε με-
τάθεση και τακτοποιήθηκε στους
Καρυώτες τα δύο αδέλφια συνέ-
χισαν τα γράμματά τους στην πόλη.
Ο παπα-Γιάννης ζήτησε τη μετά-
θεσή του, όπως αναφέρεται στο
σχετικό συμβόλαιο με το οποίο
ανάθεσε προσωρινά την διαχείριση
(καλλιέργεια) της περιουσίας του
στον αδελφό του Λυκούργο κατά
το διάστημα της απουσίας του,
έφυγε δε από την Κιάφα γιατί το
εκκλησίασμα ήταν μικρό και κάποτε
λειτουργούσε μόνος. Φυσικά και
άλλοι λόγοι συντέλεσαν σ’ αυτή
τη μετάθεση. 

Το δημόσιο Δημοτικό Σχολείο
έρχεται αργότερα στον Αλέξανδρο
(1836) και δεν θα τους συναντήσει.
Η άλλη τους πρόοδος συνεχίστηκε
στην πόλη (Λευκάδα). Το 1846 ο
Βασίλειος νυμφεύεται την κόρη
του δάσκαλου του παπα-Γιάννη,
Αικατερίνη 1821-1915 και το 1848
γίνεται ιερέας και υπηρετεί στον
Άγιο Δημήτριο Αλεξάνδρου πρώτα
και ύστερα στον Άγιο Σπυρίδωνα
1852-1872.

Όταν ο Γρηγόριος πέρασε τα
15 του χρόνια προωθήθηκε στην
Κέρκυρα στην Μέση Θεολογική
Σχολή με την φροντίδα του Άγγε-
λου Σούνδια, τότε βουλευτή στην
Ιόνιο Πολιτεία και ύστερα του αδελ-
φού του Θεοδοσίου. Η Σχολή αυτή
θα τον ωφελήσει τα μέγιστα και
εξωτερικά και εσωτερικά. Τα κεί-
μενά του μαρτυρούν άνθρωπο με
δυνατότητες. Η ορθογραφία και η
σύνταξη κοσμούν τον λόγο του.
Το ύφος του υψηλό και με δυναμι-
σμό διαλέγεται με τον αναγνώστη
με μια αναγκαιότητα να τον προ-
σέξει. Να προσέξει την σωστή το-
ποθέτηση, την ακρίβεια των λεγο-
μένων, τη συνέπεια του νοήματος.

Διακρίνεται η επίδραση της μάθη-
σης στη Σχολή αυτή για την δια-
μόρφωση και την έκφραση του λό-
γου και της έκθεσης των έμφυτων
αρετών. Έτσι άρθρωσε το λόγο
του για το κήρυγμά του, που θα
τον ακολουθήσει στη ζωή του. 

Μετά το 1840 ανεβαίνει συ-
χνότερα στο μοναστήρι που ήταν
επιδίωξη της ζωής του και σιγά-
σιγά θα τον συνεπάρει. Δεν παύει
όμως να ζει και στο χωριό. Ο μο-
ναχικός βίος δεν ήταν αδυσώπητος.
Οι μοναχοί και μάλιστα οι ιερομό-
ναχοι και οι παπάδες δεν ήταν
υποχρεωμένοι να παραβρίσκονται
μόνιμα στο Μοναστήρι μέρα-νύχτα.
Μπορούσαν να παραβρίσκονται
στη λατρεία και τις εκδηλώσεις
του ερχόμενοι από την κατοικία
τους. Ούτε απαγορεύονταν να πα-
ραβρίσκονται στις ιεροτελεστίες
των άλλων εκκλησιών. Γι’ αυτό και
ήταν συνακόλουθος του αδελφού
του στον Άγιο Σπυρίδωνα ή και σε
άλλες εκκλησίες.

Οργάνωσε το ναό του Αγίου
Σπυρίδωνος και συνέταξε τα βιβλία
της εκκλησίας αυτής. Σε τούτο
βοηθούς είχε τους παλιότερους
λειτουργούς, τους ψάλτες και τους
επιτρόπους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
επενέβαινε σε όσες εκκλησίες εθή-
τευε, είτε ως ιερουργός, είτε ως
συλλειτουργός. Στον Άγιο Δημή-
τριο από το 1848, στον Άγιο Σπυ-
ρίδωνα από το 1852 και στην Πα-
ναγία μετά το θάνατο του παπά
Γιάννη Σέρβου που συνέβη πριν
το 1850. Ένδειξη είναι και τούτο:

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ-
ΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΧΩΡΙΩ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΩ (ΜΑΥΡΟΓΕΝΑΤΑ) ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩ-
ΝΟΣ. 

ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ ΤΗ 1η ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 1858 Ε.Π.

Η πράξις αύτη εγράφη εις το
Συναρμολογηθέν Βιβλίο υπό την
Επιτροπείαν της Επομένης Τριμε-
λούς Επιτροπής, ήγουν Γρηγορίου
Ιερομονάχου Σούνδια, Ανδρέα Κο-
λυβά και Ευθυμίου Αναγνώστου
Σούνδια κατά το ανωτέρω γεγραμ-
μένο έτος. 

Κατάλογος των Κτητορικών και
Συναδελφικών οικογενειών των
ανηκόντων εις την εκκλησίαν του
Αγίου Σπυρίδωνος.

Α. Οικογένεια Δουβιτσαίων
Νικόλαος, Βασίλειος και Γερά-

σιμος Δουβίτσας ποτέ Δημητρίου
αδέλφια. 

Κωνσταντίνος, Γεράσιμος και
Ιωάννης ποτέ Νικολάου αδέλφια. 

Κληρονομιά ποτέ Γρηγορίου
Δουβίτσα ποτέ Νικολάου.

Σημείωση δική μου: Στην απο-
γραφή των Βενετών το 1726 ανα-
φέρονται κυρίως τα ονόματα στο
γένος αυτό: Νικόλαος - Παναγιώ-
της - Δημήτριος και Ζαφείρης. 

Β. Σουνδαίοι
1) Βασίλειος ιερεύς και Γρη-

γόριος ιερομόναχος Σούνδιας ποτέ
Αναστασίου, αδέλφια (Τζαραίοι). 

Σημείωση: Τα πιο συχνά ονό-
ματα που αναφέρονται στην απο-

γραφή των Βενετών (1726) είναι
Σπυρίδων - Γεώργιος - Γιάννης -
Παναγιώτης - Αναστάσης - Νικό-
λαος και Στάθης. 

2) Βασίλειος Σούνδιας ποτέ
Ιωάννου (Βασίλας). 

3) Παναγιώτης Σούνδιας ποτέ
Φιλίππου (Παναούτας).

4) Κωνσταντίνος Σούνδιας
ποτέ Νικολάου (Γαδής). 

5) Κληρονομιά ποτέ Παναγή
Σούνδια ποτέ Νικολάου (Μετοραί-
οι). 

6) Ευθύμιος Αναγνώστης και
Ιωάννης Σούνδιας ποτέ Δημητρίου,
αδέλφια (Πριοραίοι). 

7) Κληρονομιά ποτέ Θεολόγου
Σούνδια ποτέ Σπυρίδωνος (Λια-
ναίοι). 

8) Αναστάσιος Σούνδιας ποτέ
Ιωάννη. 

9) Προσέτι Κληρονομιά ποτέ
Κωνσταντίνου Σούνδια ποτέ Πα-
ναγιώτη. 

10) Κληρονομιά ποτέ Ευσταθί-
ου Σούνδια ποτέ Παναγιώτη. 

Γ. Κολυβάδες
Ανδρέας και Γεώργιος Κολυβάς

ποτέ Ζαφείρη αδέλφια, συνάδελφοι
όντες στην εκκλησία του Αγίου
Σπυρίδωνος. 

Σημείωση: Δεν αναφέρονται οι
οικογένειες των Κολυβάτων που
κατοικούσαν στα Φρεμεντάτα, πι-
θανόν να εγκαταστάθηκαν μετά
το 1858. 

Δ. Φρεμεντίτες
Ιωακείμ Ιερομόναχος Φρεμεν-

τίτης ποτέ ιερέως Παναγιώτη (ποτέ
Ζαχαρία). 

Κληρονομιά ποτέ Κωνσταντί-
νου Φρεμεντίτη ποτέ ιερέως Πα-
ναγιώτη (ποτέ Ζαχαρία). 

Ιωάννης - Ευστάθιος και Βασί-
λειος Φρεμεντίτης ποτέ Δημητρί-
ου, αδέλφια.

Χρήστος και Ιωάννης Φρεμεν-
τίτης ποτέ Αντωνίου, αδέλφια. 

Ε. Γραψαίοι
Νικόλαος και Ιωάννης Γράψας

ποτέ Αντωνίου.

Στ. Φούροι
Ιωάννης Φούρος ποτέ Θεοδώ-

ρου. 
Κληρονομιά ποτέ Χρήστου Φού-

ρου, ποτέ Θεοδώρου. 
Κληρονομιά ποτέ Χρήστου Φού-

ρου ποτέ Δημητρίου.
Κληρονομιά ποτέ Γεωργίου

Φούρου ποτέ Θεοδώρου.
Ο κατάλογος αυτός είναι ένας

σταθμός που από κεί ορμώμενη η
κάθε οικογένεια μπορεί να προσ-
διορίσει τις ρίζες της και ακόμη
δύο γενιές πριν του 1858, τους
γεννήτορες δηλαδή των υπαρχόν-
των του καταλόγου.

Το 1851 ο Γρηγόριος παίρνει
το χρίσμα του ιερέα και παρευθύς
γίνεται λειτουργός της Παναγίας.
Ο παπα Γιάννης Σέρβος δεν ανα-
φέρεται. Έχει αποβιώσει πριν το
1850. Ο γιος του Θωμάς (Θεοφύ-
λαχτος) έχει γεννηθεί το 1831 και
γίνεται παπάς το 1863. Το ίδιο

συμβαίνει με τον Αναστάσιο, ύστε-
ρα παπά Ανανία που έρχεται συ-
νομίληκος του Θωμά. Ο άλλος γιος
του παπα Γιάννη, ο Στάθης βρί-
σκεται μόνιμα στην πόλη κοντά
στο θείο του Μακάριο. Κατά συ-
νέπεια ο Γρηγόριος μένει ο λει-
τουργός της Παναγίας. Ήταν άλ-
λωστε και συγγενείς, αφού ο αδελ-
φός του, παπά Βασίλειος έχει νυμ-
φευθεί από το 1846 την κόρη του
παπα-Γιάννη, Κατερίνα. Ο Γρηγό-
ριος μένει μερικά χρόνια λειτουρ-
γός της Παναγίας. Σ’ αυτό το διά-
στημα το Δημόσιο Σχολείο με δά-
σκαλο τον Αντώνιο Κατωπόδη λει-
τουργεί στην Παναγία, αφού με-
σολάβησε να καταπέσουν οι έριδες
και οι οξύτητες μεταξύ των ενδια-
φερομένων των τριών χωριών, Κο-
λυβάτων - Αλέξανδρου - Πλατυ-
στόμου, που διεκδικούσαν το Σχο-
λείο. Καίτοι ο ίδιος είχε τα προ-
σόντα να γίνει δάσκαλος δεν το
επιδίωξε και έμεινε ιερομόναχος
υπηρετώντας την εκκλησία. Το
1870 γίνεται ηγούμενος του μο-
ναστηριού. Διαφαίνεται στις απο-
φάσεις που παίρνει το μοναστήρι,
όμως και η τοπική (Λευκάδος) εφη-
μερίδα “Σημαία” το δημοσιεύει στο
φύλλο 62/15-12-1872. Είχε το δι-
καίωμα να παρίσταται στη διδα-
σκαλία και στις εξετάσεις των μα-
θημάτων που διδάσκονταν στα δη-
μοτικά σχολεία της εποχής. Είχε
προς τούτο την επάρκεια και την
καταλληλότητα γι’ αυτή την επι-
στασία. Έτσι από μια αναφορά του
επιθεωρητή Σ. Δρακούλη τον Ιούλιο
του 1876 διαπιστώνεται: Σχολική
Εφορεία Δημοτικού Σχολείου Βαυ-
κερής του Δήμου Καρυάς. Εξετα-
σθέντα μαθήματα 21 στις 13 Ιου-
λίου 1876. Η Εξεταστική Επιτροπή
αποτελείται: 1) Γρηγόριος ιερομό-
ναχος Σούνδιας, 2) Απόστολος
Γαζής, 3) Δημήτριος Φραγκούλης,
4) Δημήτριος Κονιδάρης και 5)
Χρήστος Ζαβιτσάνος. Δημοδιδά-
σκαλος Πέτρος Λοβέρδος. Ο χα-
ρακτήρας της Παιδείας ήταν κυρίως
θρησκευτικός. Ο Μιχάλης Σταμα-
τάκης στο βιβλίο του «Οι ρίζες
του Πρωτοβάθμιου Σχολείου», σελ.
80, γράφει: «Για τον αποτελεσμα-
τικότερο έλεγχο της καθημερινής
δραστηριότητας του δασκάλου ο
οδηγός του Κοκώση καθόριζε τα
καθήκοντα των μελών της Εφο-
ρείας του Σχολείου. Εκ περιτροπής
καθ’ εβδομάδα έκαστος των εφό-
ρων παρευρίσκετο καθημερινά εις
την παράδοσιν των μαθημάτων και
συγκέντρωνε τις παρατηρήσεις του
περί του δασκάλου και των μαθη-
τών, τας οποίας κατά τριμηνίαν
υπέβαλεν η Εφορεία (των γραμ-
μάτων) εις την Γραμματείαν της
Εκπαιδεύσεως. 

Την τήρησιν του κανονισμού
είχαν οι Έφοροι και κατά την διάρ-
κειαν των εξετάσεων...»

Σούνδιας Σπυρίδων
Ερευνητής (15-1-2012)

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Γρηγόριος  Σούνδιας  του  Αναστασίου  (1820-1903)
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ΒΡΕΙΤΕ  ΤΑ  ΣΟΓΙΑ  ΣΑΣ
Σημ. Σύνταξης:
Ο δαίμων του τυπογραφείου συνετέλεσε ώστε στον εκλογικό κα-

τάλογο του 1867 του χωριού μας που είχαμε δημοσιεύσει στο φ. 8 να
γραφούν τα ονόματα του εκλογικού καταλόγου του 1875. 

Γι’ αυτό δημοσιεύουμε τον κατάλογο εξ’ αρχής. 



Ο Αλέξανδρος λοιπόν επιμένει
στο μοναχικό του δρόμο. Ακόμα και
να μην ήθελε, είναι υποχρεωμένος,
καθώς αυτό αξιώνουν οι φίλοι του
που γίνονται ολοένα και περισσότε-
ροι. Οι φίλοι του που στο ερώτημα
που τέθηκε το περασμένο καλοκαίρι
αν ζει ο Αλέξανδρος απάντησαν μ’
ένα μεγάλο ΝΑΙ. Οι ίδιοι φίλοι αξιώ-
νουν ν’ ανέβει ο πήχυς πιο ψηλά, η
«ευεργετική βροχούλα να εξακολου-
θεί να ποτίζει το άνυδρο τοπίο» όπως
χαρακτηριστικά έγραψε κάποιος. 

Το φυλάκιο λοιπόν με τη συμπα-
ράσταση και τη στήριξη των «συμ-
μάχων» του γίνεται πιο ισχυρό και
ανθεκτικό και η σάλπιγγά του πιο
δυνατή ώστε ν’ ακούγεται ακόμα πιο
μακρυά. 

Όπως φαίνεται ούτε αυτή η με-
γάλη κρίση δεν κατόρθωσε να ταρα-
κουνήσει τις κατεστημένες αντιλή-
ψεις, νοοτροπίες και συμπεριφορές,
απόρροια των πολιτισμικών προτύπων
που κυριάρχησαν στη Λευκάδα κατά
την περίοδο αυτή της «ευημερίας»,
της Ελλάδας της μεταπολίτευσης,
με τα γνωστά παραμορφωτικά απο-
τελέσματα και στον τόπο μας.

Αντί λοιπόν να δούμε αυτές τις
παραμορφώσεις, να τις αναλύσουμε,
να βγάλουμε τα αναγκαία συμπερά-
σματα και να επιδιώξουμε να χαρά-
ξουμε μια νέα πορεία, αντίθετα χρη-
σιμοποιούμε την κρίση σαν άλλοθι
για περαιτέρω ανορθολογισμούς, πα-
ρασπονδίες, ανορθογραφίες με ολέ-
θριες συνέπειες για τον τόπο.

Πραγματικά ένας μετριοπαθής
και ουδέτερος παρατηρητής των τε-
κταινομένων στη Λευκάδα θα βγάλει
το συμπέρασμα πως όλα εδώ έχουν
γίνει σωστά καθώς σε όλες τις συ-
ζητήσεις που γίνονται (τοπικές αρχές,
φορείς, σύλλογοι, επιμελητήρια
κ.λ.π.) δεν ακούγεται καμία πρόταση
πως θα διορθωθούν τα τόσα στραβά
που έχουν γίνει και κυρίως ο στρε-
βλός τρόπος  ανάπτυξης της Λευκά-
δας που κατατρώει τον τόπο, αντίθετα

όλες οι προτάσεις αφορούν στη δι-
εύρυνση και μεγέθυνση του υπάρ-
χοντος οικοδομήματος αγνοώντας
πως όταν κάνεις «πανωσήκωμα»
πάνω σε σαθρό οικοδόμημα αυτό δε
μπορεί, αργά ή γρήγορα θα σωρια-
στεί. 

Ο Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου
«Φηγός» είναι λοιπόν υποχρεωμένος
από τα πράγματα να επιμένει στο
διάλογο γύρω από τα ζητήματα αυτά
που αφορούν το μέλλον του τόπου
μας, πως δηλαδή από τον πολιτισμό
της κατανάλωσης θα πάμε στον πο-
λιτισμό της βιωσιμότητας, διότι εκεί
είναι το πρόβλημα, θέμα στο οποίο
όπως φαίνεται θα είναι αφιερωμένη
και η Δ’ Συνάντηση του Ιουλίου στον
Αλέξανδρο.

Άποψή μου είναι, το έχω γράψει
πολλές φορές, πως η Λευκάδα χρει-
άζεται μια διαφορετική πορεία απ’
αυτήν που έχει επιλέξει μέχρι σήμε-
ρα. Είναι γεγονός πως η κατάσταση
έχει φθάσει σ’ ένα σημείο που η επι-
στροφή είναι πολύ δύσκολη γιατί
άμα μάθεις μετά είναι πολύ δύσκολο
να ξεμάθεις, όμως άλλος δρόμος
δεν υπάρχει. Αντί λοιπόν να γίνονται
συζητήσεις και ημερίδες που δεν θί-
γουν τη βάση αλλά αφορούν σε αλ-
λαγές στο εποικοδόμημα, θα έπρεπε
να επιδιωχθεί ν’ ανοίξει ένας μεγάλος
διάλογος που θα ενώσει όλους (Δήμο,
περιφέρεια, κινήσεις, φορείς, επιμε-
λητήρια, συλλόγους) για τη χάραξη
μιας νέας πορείας που θα εξασφα-
λίζει το μέλλον του τόπου και ποι-
ότητα ζωής στους κατοίκους του
αλλά και στις επόμενες γενιές. Ας
παραμερίσουν οι διαφορές και οι εν-
τάσεις για τα ελάσσονα και ας υπάρ-
ξει συνεννόηση και κοινός αγώνας
για τα μείζονα. 

Ας επανέλθουμε λοιπόν στα δικά
μας, τα νέα του Αλέξανδρου.

Ο Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου
«Φηγός» σε συνεργασία με τον πο-
λιτιστικό οργανισμό ΑΡΤΗΡΙΑ σε μια
ιδιαίτερα ποιοτική εκδήλωση έκαναν
το Νοέμβριο την παρουσίαση του βι-
βλίου-λευκώματος του γλύπτη Θό-
δωρου «ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ-ΑΝΑ-

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ». Το βιβλίο, έκδοση των
πανεπιστημιακών εκδόσεων του
Ε.Μ.Π. με αφορμή τη συμπλήρωση
των 80 χρόνων του Θόδωρου, πα-
ρουσίασαν με λόγο μεστό και περιε-
κτικό ο αρχιτέκτονας- διδάκτωρ
Ε.Μ.Π. Ανδρέας Λαμπρόπουλος και
η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Κων/να Μπάδα. Ο ίδιος ο
Θόδωρος συνομίλησε με το κοινό
κρατώντας το επίπεδο της συζήτησης
στα δικά του πλαίσια με τη σύνεση,
τη διαύγεια της σκέψης που τον δια-
κρίνει και τη σοφία του. Στην εκδή-
λωση παρέστησαν όλοι αυτοί οι ανώ-
νυμοι που συναντά κανείς κάθε Τρίτη
στην κινηματογραφική λέσχη, στις
εξαιρετικές εκδηλώσεις που οργα-
νώνει η ΑΡΤΗΡΙΑ και σε κάθε άλλη
σοβαρή πολιτιστική εκδήλωση που
γίνεται στη Λευκάδα. Με την ευκαιρία
να σημειωθεί πως τις μέρες εκείνες
σε τοπική εφημερίδα διαβάσαμε πως
γνωστός συλλέκτης δώρισε συλλογή
έργων τέχνης στο Πνευματικό Κέν-
τρο του Δήμου μεταξύ των οποίων
και μεταξοτυπίες του μεγάλου Έλ-
ληνα γλύπτη Θόδωρου!!! Το Πνευ-
ματικό Κέντρο απουσίαζε από την
εκδήλωση όπως άλλωστε και όλοι
οι εκπρόσωποι της πολιτικής και κοι-
νωνικής ζωής του τόπου πλην της
Διευθύντριας της Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης και του προέδρου του Συλλό-
γου Αρχιτεκτόνων. 

Ένα άλλο σημαντικό νέο είναι
πως τις προηγούμενες μέρες  κυ-
κλοφόρησαν τα βιβλία δυο φίλων
του Αλέξανδρου και αγαπητών φιλων.
Το βιβλίο του Μάριου Ποντίκα ΚΟΥ-
ΤΑΜΑΡΕΣ (ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΑΔΑ)
από τις εκδόσεις «Γαβριηλίδης»και
το βιβλίο του Μιχάλη Γκανά ΑΨΙΝ-
ΘΟΣ από τις εκδόσεις «Μελάνι». Ευ-
χόμαστε και στα δυο βιβλία των κα-
λών φίλων να είναι καλοτάξιδα.

Στα σημαντικά νέα ν’ αναφέρουμε
πως προχωρούν οι εργασίες αποκα-
τάστασης των δυο παλαιών κτιρίων
του χωριού (σχολείο, κοινοτικό κα-
τάστημα) από το σύλλογο «Φηγός»με
πρωτεργάτη τον πολυμήχανο και πο-

λυπράγμονα Θεολόγο. Θεωρούμε
πως η συνδρομή και η συμπαράσταση
όλων όσων πέρασαν απ’ εκεί είναι
επιβεβλημένη ως ελάχιστο δείγμα
σεβασμού προς την παράδοση και
τον πολιτισμό του τόπου τους. Μι-
λώντας για το κοινοτικό κατάστημα
μας δίνεται πάλι η ευκαιρία, όπως
και στην περίπτωση του ατοπήματος
με την απουσία των υπευθύνων από
τη συνάντηση με τον Θόδωρο, να
δείξουμε πόση αλήθεια έχουν αυτά
που είπαμε στην αρχή περί πολιτι-
σμικών προτύπων. Είναι γνωστό πως
το κτίριο αυτό είναι το εκλογικό
τμήμα του Αλεξάνδρου. Το κτίριο
βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Σπα-
σμένα τζάμια και πατζούρια, τοίχοι
αποσαθρωμένοι και βρώμικοι, τρα-
πέζια και καρέκλες για τους δικαστι-
κούς αντιπροσώπους δεν υπάρχουν,
για τουαλέτα είναι υποχρεωμένοι να
τρέχουν στα βουνά καθώς δεν υπάρ-
χουν ούτε τουαλέτες κ.λ.π., κ.λ.π.
Και καλά τους ντόπιους πες δεν τους
υπολογίζει κανείς, άλλωστε είναι και
πολύ…. λίγοι, τους ξένους όμως;
Αυτοί δεν θα μιλήσουν για τον πολι-
τισμό μας παραέξω;  

Κατά τα λοιπά το τοπίο εξακο-
λουθεί να συναρπάζει και το Χειμώνα
ενώ οι αδέσποτες αγελάδες, αν εξαι-
ρέσεις τις καταστροφές που επιτε-
λούν, αποτελούν μία από τις γραφι-
κότητές του. Σε θλίβει βέβαια η όλη
εικόνα όταν αναλογίζεσαι πως έχουν
συμπεριφερθεί οι γείτονές μας Ιταλοί
σε παρόμοια τοπία της Τοσκάνης. 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΑΙΟ ΦΥΛΑΚΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
(που υπερασπίζονται κάποιοι

εκτός τόπου και χρόνου, ψευτοκουλ-
τουριάρηδες, παρελθοντολόγοι)  

Ο ανταποκριτής
Νίκος Σπ. Κονδυλάτος

Ο Σύλλογός μας παρακαλεί όποι-
ους γνωρίζουν και μπορούν να υπο-
δείξουν τα μονοπάτια που υπήρχαν
παλιά στην περιφέρεια Κολυβάτων,
Αλεξάνδρου και Κιάφας γιατί μία απ’
τις επόμενες δράσεις μας θά ’ναι η
διάνοιξη και συντήρησή τους. 
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Η  σελίδα  των  τοπικών  Συλλόγων

Σύλλογος  Φίλων  Αλεξάνδρου  “Φηγός’’

ΑΚΡΑΙΟ  ΦΥΛΑΚΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Τελευταίες  ειδήσεις

Αγρυπνείτε! Τα τύμπανα ακούγονται πολύ κοντά

ΘΕΟΔΩΡΑ  ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ
Εργοστάσιο Πλεκτών 
Ανδρικά - Γυναικεία

Πλαταιών 54 - 12461 Χαϊδάρι
Τηλ. 210-5981667 - 210-5315238
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Πολιτιστικός  Σύλλογος  Νικιάνας  “ΟΙ  ΣΚΑΡΟΙ”
Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου: 

Πρόεδρος: Βερύκιος Κώστας
Αντ/δρος: Βλάχος Κώστας
Γραμματέας: Χαλκιά Ελένη
Ταμίας: Μανωλίτση Κατερίνα
Υπευθ. Χορευτικού: Σούνδιας Νικόλαος
Υπευθ. Δημ. Σχέσεων: Μανωλίτση Ανδρονίκη
Μέλος: Μάρη Βασιλική
Αναπλ. Μέλος: Μανωλίτση Θεοδώρα 
Σ.Σ. Σιδηροκέφαλοι και ευχές για πολλές και

καλές δράσεις. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την περίοδο Οκτώβριος 2012 - Αύγουστος

2013 λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα του Συλ-
λόγου:

• Ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας. Λειτουργεί
για 12η χρονιά και έχει προσφέρει 150 φιάλες
αίμα για συνανθρώπους μας. 

• Παραδοσιακή χορευτική ομάδα. Λειτουργούν
τρία τμήματα με 70 χορευτές (παιδικό, εφηβικό,
ενηλίκων). 

• Θεατρική ομάδα. Λειτουργούν τρία τμήματα
για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. 

• Λειτουργία βιβλιοθήκης. 
Για την ίδια περίοδο Οκτώβριος 2012 - Αύγου-

στος 2013 έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω
εκδηλώσεις: 

Οκτώβριος 2012
• Έναρξη χορευτικών τμημάτων. 
• Εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτω-

βρίου, συνδιοργάνωση με τον Επαγγελματικό
Σύλλογο Νικιάνας και Προστασίας Περιβάλλοντος. 

Νοέμβριος 2012
• Εθελοντική αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος

του συλλόγου.

Δεκέμβριος 2012
• Έκδοση ημερολογίων.
• Κατασκευή χριστουγεννιάτικης φάτνης.
• Εορταστικός στολισμός του συλλόγου. 
Ιανουάριος 2013
• Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά με

δώρα από τον Αϊ Βασίλη. 
• Ετήσιος χορός του συλλόγου.
Φεβρουάριος 2013
• Εκδρομή του συλλόγου.
Μάρτιος 2013
• Συμμετοχή στο καρναβάλι του Δήμου Λευ-

κάδας.
• Αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Νικιάνα. 
• Κούλουμα στον Αλέξανδρο.
Απρίλιος 2013
• Παρουσίαση θεατρικών έργων.
Μάιος 2013
• Εθελοντικός καθαρισμός.
• Εθελοντική αιμοδοσία.
Ιούνιος 2013
• Παρουσίαση του χορευτικού τμήματος εκτός

νομού.
Ιούλιος 2013
• Παρουσίαση του παιδικού τμήματος του χο-

ρευτικού στο Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών
χορών στην Καρυά Λευκάδας.

• Διήμερες εκδηλώσεις «μνήμης και τιμής»
στη Νικιάνα.

Αύγουστος 2013
• Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μεταμορ-

φώσεως του Σωτήρος.
• Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος στο

Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κώστας Βερύκιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου του 2012 πραγμα-

τοποιήθηκε επιτυχώς η εθελοντική αιμοδοσία του
συλλόγου. Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους τους
εθελοντές αιμοδότες, παλιούς και νέους, για την
προσφορά τους στην Τράπεζα Αίματος του συλ-

λόγου αλλά και για το δώρο ζωής που πρόσφεραν
στους συνανθρώπους μας. Ένα μεγάλο ''ευχαριστώ''
αξίζει να ειπωθεί για την άριστη συνεργασία του
συλλόγου με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ. Νοσο-
κομείου Λευκάδας.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ.

• Με επιτυχία έγινε εκδήλωση - παιδικό πάρτυ
και μοίρασμα δώρων απ’ τον Αϊ Βασίλη στα παι-
δάκια της Νικιάνας στην καφετέρια Λιτρουβιό. 

Η  σελίδα  των  τοπικών  Συλλόγων
Σύλλογος  Επαγγελματιών  &  Προστασίας  Περιβάλλοντος  Νικιάνας

Τ
ο πρώτο εκλεγέν Δ.Σ.
του νεοϊδρυθέντος Συλ-
λόγου Επαγγελματιών

και Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας είναι:
Πρόεδρος: Μανωλίτσης Αντώνης 
Γ. Γραμματέας: Μανωλίτση Θεοδώρα 
Ταμίας: Κολυβάς Ευλάμπιος
Υπευθ. Περιβ. Ζητημάτων: 
Μανωλίτσης Σπυρίδων 
Υπευθ. Εκδηλώσεων: Κονδυλάτου Κυριακή
Υπευθ. Περιβ. Δραστηριοτήτων: 
Μανωλίτσης Στέφανος 
Υπευθ. Δημ. Σχέσεων: Καββαδάς Νικόλαος
Σ.Σ. Συγχαρητήρια κι ευχόμαστε πολλές και

καλές δραστηριότητες, τα πρώτα δείγματα πολύ
θετικά. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογός μας κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

της 9ης Δεκεμβρίου 2012 έλαβε ομόφωνα την
παρακάτω απόφαση:

Ε κ φ ρ ά ζ ε ι
Τις ευχαριστίες του στον συγχωριανό μας κ.

Δημήτρη Βρεττό (Μαχαίρα) τεχνίτη αλουμινοκα-
τασκευών, ο οποίος ανταποκριθείς στο αίτημά
μας με πολλή προθυμία, κατασκεύασε και τοπο-
θέτησε αφιλοκερδώς τον Πίνακα Ανακοινώσεων
του Συλλόγου. 

Ομοίως ευχαριστεί τον ηλεκτρολόγο κ. Αθα-
νάσιο Νταφλό για την πολύτιμη βοήθειά του στην
τοποθέτηση των διακοσμητικών φωτισμών και την
επισκευή των φαναριών στο λιμάνι της Νικιάνας. 

Οι ενέργειες αυτές τιμούν τους ίδιους και
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, συμβάλλον-
τας έτσι στην αποτελεσματικότερη λειτουργία
του Συλλόγου.

Αντίγραφο του παρόντος να επιδοθεί στους
ίδιους και να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αντώνης Μανωλίτσης Θεοδώρα Μανωλίτση 

Σ.Σ. Καλό είναι ο Μαχαίρας να κάνει και προ-
θήκη ούτως ώστε να προστατεύεται ο πίνακας
απ’ τη βροχή!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι ο σύλλογος προτίθεται να

εκδώσει τουριστικό χάρτη της περιοχής με κατα-
χώρηση διαφήμισης των διαφόρων επιχειρήσεων. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοι-
νωνήσουν με το σύλλογο και την παροχή πληρο-
φοριών και λεπτομερειών καταχώρησης. 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Αντώνης Μανωλίτσης Θεοδώρα Μανωλίτση 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος εν όψει των εορτών των Χρι-

στουγέννων και Πρωτοχρονιάς και στην προσπά-
θεια συμπαραστάσεως αναξιοπαθούντων οικογε-
νειών της περιοχής μας απευθύνει έκκληση στα
μέλη του να συμβάλλουν προσφέροντας μη ευπαθή
τρόφιμα και παιδικά παιχνίδια τα οποία θα μοιρα-
στούν στις παραπάνω οικογένειες.

Συγκέντρωση των ειδών αυτών θα γίνει το
Σάββατο 23/12/12 στο γραφείο της εκκλησίας
από τις 16:00 έως 18:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Αντώνης Μανωλίτσης Θεοδώρα Μανωλίτση

Την 28η PHILOXENIA επισκέφτηκε 
ο Επαγγελματικός 
Σύλλογος Νικιάνας 
Τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA

2012, που πραγματοποιήθηκε από 22 έως 25 Νο-
εμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης επισκέφτηκε ο νεοϊδρυθείς Σύλλογος
Επαγγελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος
Νικιάνας. 

Οι εκδρομείς, μεταξύ αυτών αρκετοί επαγ-
γελματίες από τον χώρο του τουρισμού, επισκέ-
φτηκαν μεταξύ άλλων το περίπτερο της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων, που βραβεύτηκε φέτος για
τη συμμετοχή της στην έκθεση. 

• Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδρομή
του Συλλόγου μας στα Ζαγοροχώρια.

• Ο Σύλλογός μας θα κόψει την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα του στις 27-1-2013 σε αίθουσα του
ξενοδοχείου “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”.
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3 Σύμφωνα με την απογραφή
του 2011 από την Ελληνική Στατι-
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο μόνιμος πλη-
θυσμός της Λευκάδας είναι: Δ. Λευ-
κάδας 22.652, Δ. Μεγανησίου 1.041,
Σύνολο 23.693, ενώ οι μόνιμοι κά-
τοικοι του χωριού μας είναι 724 και
κατά οικισμό: Αλέξανδρος 22, Κο-
λυβάτα 6 και Νικιάνα 724. Άντε και
να χιλιάσουμε!!! 

3 Ο δρόμος Λαζαράτων - Αλέ-
ξανδρου είναι γεμάτος λακκούβες και νεροφαγώματα. Αν δεν γίνει γρήγορα
αποκατάστασή του θα γίνει αδιάβατος. Κάποιοι πρέπει να ενημερώσουν
την Περιφέρεια, αρμοδιότητας της οποίας είναι.

3 Πληροφορηθήκαμε ότι ο “ΦΗΓΟΣ” προγραμματίζει, ένα Σάββατο
μέσα στις Απόκριες, μουσική εκδήλωση στο ανακαινιζόμενο Σχολείο, με
ζωντανή μουσική και σκοπό να ενισχυθεί οικονομικά για τη συνέχιση των
εργασιών. Όλοι πρέπει να παραβρεθούν και να βοηθήσουν με όποια
οικονομική προσφορά. 

3 Τα κουφώματα για το πρώην κοινοτικό γραφείο έχουν παραγγελθεί
απ’ το ΦΗΓΟΣ και ίσως τώρα που διαβάζετε να έχουν τοποθετηθεί. 

3 Ελπίζουμε νά ’χει αποκατασταθεί η βλάβη που παρουσιάζονταν την
περίοδο των γιορτών σε γραμμή φωτισμού στον κεντρικό δρόμο στη
Νικιάνα. Συνεχής πτώση ασφάλειας πιθανόν από υπερφόρτωση στο δίκτυο
λόγω και του εορταστικού στολισμού και όπως λέγεται από μη κατάλληλους
λαμπτήρες.

3 Αλήθεια μήπως τα έσοδα που έχει η Κοινότητα και κατά συνέπεια ο
Δήμος από την κεραία κινητής τηλεφωνίας στους Σκάρους, να διεκδικηθεί
από το Τοπικό Συμβούλιο να πηγαίνουν για τη συντήρηση του δρόμου των
Σκάρων;

3 Το πιστεύετε ότι η ομάδα μας ο “Κεραυνός Σκάρων” αγωνίζεται σε
πρωτάθλημα του Δήμου Περιστερίου Α’ Κατηγορίας ΑΟΔΥΠ με την ονομασία
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ;

Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο. 

3 Επί τέλους δέησε και φτιάχτηκε στο δρόμο προς
Αλέξανδρο στη στροφή πάνω απ’ του Παύλου η λακκούβα.
Περιμένουν όμως οι καινούργιες λακκούβες, στο δρόμο απ’
το Σχολειό προς Κολυβάτα, να φτιαχτούν. Πρέπει κάθε φορά
να επανερχόμαστε ή είναι υποχρέωση της Κοινότητας η απο-
κατάσταση βατότητας των δρόμων; Μήπως είναι τόσοι πολλοί
οι δρόμοι μας;

3 Θλιβερό καθήκον με υποχρέωσε πριν τις γιορτές να
επισκεφθώ το Νεκροταφείο Νικιάνας και το μόνο που μπορώ
να πω ότι ντράπηκα για την προσβολή προς τους νεκρούς απ’
το χάος που επικρατεί, λάθος προσανατολισμός τάφων, μη
προσπελάσιμοι τάφοι, χωρίς διαδρόμους κ.λ.π. Για τη θλιβερή
αυτή κατάσταση που επικρατούσε στο παλαιό κομμάτι είχαμε
αναφερθεί στο 2ο φύλλο των «Αντίλαλων» και είχαμε επιση-
μάνει να μην δημιουργηθεί η ίδια απαράδεκτη κατάσταση με
την επέκτασή του. ΔΥΣΤΥΧΩΣ το ίδιο συνέβη για να μην πω
χειρότερα. Ας ελπίσουμε (γιατί ακούγεται ότι θα γίνει και
νέα επέκταση) να μη τριτώσει το κακό!!!

3 Επανερχόμα-
στε τώρα που νομί-
ζουμε ότι είναι η κα-
τάλληλη εποχή για
το κλάδεμα των δέν-
τρων στις πλατείες
Κολυβάτων και Αλέ-
ξανδρου και του Περ-
ναριού στην Παναγία
και όποιων άλλων δέντρων ανήκουν σε κοινοτικούς χώρους.

3 Γίνεται καλή δουλειά από τον “ΦΗΓΟΣ” στην ανακαίνιση
του Δημ. Σχολείου. Ήδη έγινε το δάπεδο και συνεχίζονται οι
εργασίες για τις τουαλέτες. Όποιος έχει τη δυνατότητα και
θέλει να βοηθήσει είτε προσφέροντας εργασία, είτε οικονομικά,
να επικοινωνεί με το τηλέφωνο 6976928476.

-

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας
«Οι Σκάροι», πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012, στο
παλιό Σχολείο της Νικιάνας, μια κα-
τατοπιστική και γλαφυρή συνάμα
ομιλία-παρουσίαση με προβολή ει-
κόνων, που πραγματεύονταν τις «Με-
γάλες Καταστροφές της Προϊστο-
ρίας… και το 2012». 

Προσκεκλημένος του Συλλόγου
ήταν ο Συγγραφέας-Ερευνητής, Μη-
χανολόγος Μηχανικός και Διευθυν-
τής του ΕΠΑΛ Λευκάδας κ. Ανα-
στάσιος Στάμου.

Την ομιλία παρακολούθησαν αρ-
κετοί κάτοικοι του χωριού, νέοι κυ-
ρίως, αλλά και άλλοι Λευκαδίτες,
μεταξύ δε αυτών κάποιοι από το
χώρο της εκπαίδευσης, όπου δρα-
στηριοποιείται επαγγελματικά ο κ.
Στάμου. 

Ο ομιλητής κατάφερε, χρησιμο-
ποιώντας πολλές διαφάνειες και
αξιοποιώντας την εμπειρία του από
συμμετοχές, με την ιδιότητα του
ομιλητή-ερευνητή, σε διεθνή συνέ-
δρια, να κρατήσει αμείωτο το εν-
διαφέρον των παρευρισκομένων σε

ένα επίκαιρο, κατά κάποιο τρόπο,
μέχρι πρότινος τουλάχιστον θέμα.

Ο κ. Στάμου βασιζόμενος στην
επιστήμη της Γεωμυθολογίας, χρη-
σιμοποιώντας κείμενα πολλών αρ-
χαίων Ελλήνων και άλλων συγγρα-
φέων, που είναι καταγραμμένα και
σε βιβλίο που έχει συγγράψει, «πε-
ριήγησε» παραστατικά το ακροατήριο
στις τέσσερις μεγάλες καταστροφές
της Προϊστορίας, τους κατακλυσμούς
του Ωγύγου, του Δευκαλίωνος (οι

Χαλδαίοι τον ονομάζουν κατακλυσμό
του Νώε), του Δαρδάνου και την
έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας,
τοποθετώντας χρονολογικά τον κα-
ταποντισμό της Ατλαντίδας γύρω
στο 9.500 π.Χ.

Σε σχέση με μια φημολογούμενη
νέα μεγάλη καταστροφή, ο κ. Στάμου
παρουσίασε διάφορα στοιχεία, που
έχουν δει ως ώρας το φως της δη-
μοσιότητας, όπως π.χ. η δημιουργία
από πολλά κράτη τράπεζας σπόρων

στον Βόρειο Πόλο, θέτοντας κάθε
φορά ρητορικά ερωτήματα και επι-
κεντρώνοντας την προσοχή του κό-
σμου όχι σε κάποια εξωγήινη απειλή,
αλλά σε μια πραγματική επιχθόνια
που έχει να κάνει με τα διάφορα,
από ανθρωπινό χέρι κατασκευασμέ-
να, συστήματα, όπως π.χ. το γεω-
φυσικό υπερόπλο HAARP, που επεμ-
βαίνουν καταστροφικά με ηλεκτρο-
μαγνητικά κύματα στην ιονόσφαιρα
του πλανήτη μας. Κι όλα αυτά, όπως
είπε, δένουν πακέτο με τους ανά
τον κόσμο παρατηρούμενους ψεκα-
σμούς της ατμόσφαιρας με σκόνη
Αλουμινίου, Βαρίου και άλλων επι-
βλαβών σωματιδίων, για λόγους αγω-
γιμότητας της ατμόσφαιρας, ενώ
δεν παρέλειψε να αναφερθεί, κλεί-
νοντας την ομιλία του, σε κάποιους
που επεξεργάζονται, πέρα ή μέσα
από την οικονομική υποδούλωση και
εξαθλίωση των λαών, την παγκόσμια
διακυβέρνηση και την απομείωση
του πληθυσμού της Γης…

Μετά το πέρας της ομιλίας-πα-
ρουσίασης ακολούθησε συζήτηση
με το ακροατήριο.

Από www.lefkada.at

Από  την  εκδήλωση - ομιλία  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Νικιάνας
«Μεγάλες  Καταστροφές  της  Προϊστορίας...  και  το  2012»

Κουμαριές στους Σκάρους

Ρείκια στα Φρυνιά


