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Σ
ύμφωνα με το πρακτικό 13/13 συνεδρίασης
του Δ.Σ. Λευκάδας (αρ. απόφ. 172/13) ούτε
ένα ευρώ δεν φαίνεται να διατίθεται στην

Τ. Κοινότητα Αλεξάνδρου για ανάγκες πυροπρο-
στασίας. 

Σε μια περιοχή στα όρια της οποίας βρίσκεται
το μοναδικό Δρυοδάσος των Σκάρων αλλά και ένα
σημαντικό κομμάτι πρασίνου του νησιού μας το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία
να μη διαθέσει ούτε ένα ευρώ για την πυροπρο-
στασία της (δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, διάνοιξη
μονοπατιών προσπέλασης πυροσβεστικών μέσων
σε περίπτωση πυρκαγιάς, κ.λπ. έργων πρόληψης). 

Καλό είναι οι Αλεξαντρίτες να μάθουν ποιοι
ψήφισαν υπέρ της εισήγησης που απέκλεισε την
Κοινότητά μας από τις πιστώσεις πυροπροστασίας. 

Από τους παρόντες στο Δ.Σ.
Υπέρ του αποκλεισμού ψήφισαν 18 οι κ.κ. Α.

Αραβανής, Σ. Αραβανής, Π. Γιαννούτσος, Ν. Βι-
κέντιος, Σ. Ρόκκος, Ζ. Σκιαδά, Ελ. Αραβανής, Ν.
Πεντεσπίτης, Π. Σούνδιας, Φ. Σώλος, Ε. Ζουριδάκης,
Α. Γαζής, Ι. Καρτάνος, Β. Γεωργάκης, Α. Καββαδάς,
Ξ. Βεργίνης, Β. Μελάς, Ν. Μπρατζουκάκης.

Κατά 5 οι κ.κ. Δ. Γαβρίλης, Β. Στραγαλινός, Κ.
Δρακονταειδής, Σ. Βλάχος, Μ. Νικητάκης.

Λευκό 1 ο Γ. Φίλιππας.
Μετά λοιπόν την άδικη απόφαση του καθορισμού

των Δημοτικών Τελών, (για το θέμα είχαμε αναφερθεί
εκτενώς στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας), για τους ορεινούς οικισμούς της Κοινότητάς
μας Κολυβάτα - Αλέξανδρο - Κιάφα έρχεται η νέα
αυτή απόφαση αποκλεισμού μας απ’ τη διάθεση πι-
στώσεων για πυροπροστασία του Δάσους και της
περιοχής να επιβεβαιώσει, τις ανησυχίες και υποψίες
μας, για το συστηματικό παραγκωνισμό της Κοινό-
τητάς μας απ’ τη Δημοτική Αρχή. Αλήθεια διερω-
τόμαστε γιατί; 

Σημείωση: 
― Για το θέμα των Δημοτικών Τελών όπως

έγραψαν τα «Καλά νέα της Λευκάδας» στην ενη-
μέρωση που έγινε στα δημοσιογραφικά μέσα ο Αν-
τιδήμαρχος κ. Ελευθ. Αραβανής επικαλέστηκε δυ-
σκολίες για την αποκατάσταση της αδικίας σε
βάρος των λιγοστών κατοίκων Κολυβάτων - Αλέ-
ξανδρου - Κιάφας, με την δικαιολογία ότι το Περι-
φερειακό Τμήμα της ΔΕΗ δεν μπορεί ν’ αλλάξει
κάποιους κωδικούς. Λες κι είναι τόσο δύσκολο
όπως αναφέρει και η καλή εφημερίδα να ζητηθεί η
αλλαγή των κωδικών με μια αίτηση από τα κεντρικά
της ΔΕΗ στην Αθήνα. Ελπίζουμε, όπως αφήνεται
να εννοηθεί από διάφορες πλευρές χωρίς καμία
υπεύθυνη δέσμευση βέβαια ότι θ’ αποκατασταθεί η
αδικία. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι Αλεξαντρίτες
απαιτούν ίση αντιμετώπιση της Κοινότητάς μας και
ίδιες ευκαιρίες με τις άλλες Κοινότητες του νησιού
μας που παρουσιάζουν το ίδιο χωροταξικό ανά-
γλυφο, για όλα τα θέματα. 

― Αλήθεια γιατί με τόση καθυστέρηση η ενέρ-
γεια του Τοπικού Συμβουλίου για τα Δημοτικά τέλη
(όπως φαίνεται από το έγγραφο της Κοινότητας);

Το Δ.Σ.

Κωδικός: 015988

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογός μας προσκαλεί όλους τους

Αλεξαντρίτες στην εκδήλωση - αφιέρωμα
στους “Αλεξαντρίτες Λαϊκούς Ποιητές”
που θα πραγματοποιήσει την παραμονή της
Παναγίας 14-8-2013. Θ’ ακολουθήσει γλέντι
με ζωντανή μουσική. Ο χώρος της εκδή-
λωσης θα είναι ή η πλατεία στον Αλέξανδρο
ή ο περιβάλλον χώρος του ανακαινισμένου
Δημοτικού Σχολείου (επιλογή του πιο λει-
τουργικού). Λεπτομέρειες του προγράμμα-
τος θ’ ανακοινωθούν αργότερα.

Το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συγχωριανοί επειδή η καθαριότητα είναι πολιτισμός βοηθήστε όλοι ώστε να έχουμε μια καθαρή

Τοπική Κοινότητα και αυτό θα το πετύχουμε: 
1) Όταν δεν πετάμε έξω από τους κάδους τα σκουπίδια. 
2) Όταν δεν τοποθετούμε μπάζα, κλαδιά, μέσα και έξω από τους κάδους. 
3) Για μεγάλα αντικείμενα να ειδοποιούμε τον Δήμο πριν τα τοποθετήσουμε στο 26453-60501. 
4) Όσα αντικείμενα ανακυκλώνονται αφού τα διπλώσετε τοποθετήστε τα στους μπλε κάδους. 

Το Τοπικό Συμβούλιο Αλέξανδρου

Ο  Σύλλογός  μας

εύχεται  σε  όλους

Καλό  Καλοκαίρι
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Θερμός Γεώργιος του Λάμπρου ........50€
Δουβίτσα Τασούλα 
του Κωστάγγελου ..............................50€
Παπαζήση Μάχη
συζ. Ν. Κονδυλάτου ..........................20€
Μανωλίτσης Ευγένιος του Άγγελου..15€

Προσφορές  &  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

Πήραν πτυχίο
― Η Αγγελική Ευαγγ. Βρεττού (εγγονή της

Ρεγγίνας και του Βασίλη (Μπαρούτα)) πήρε το
πτυχίο της από το Οικονομικό Τμήμα του Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

Συγχαρητήρια και καλή επαγγελματική απο-
κατάσταση. 

Αρραβώνες
― Ο Αντώνης Γκαγκώσης του Παναγιώτη

(γιος της Κατερίνας του Δήμου του Κολονέλου)
και η Νικολέττα Πενταράκη έδωσαν λόγο και
πέρασαν δαχτυλίδι.

Τους ευχόμαστε η ώρα η καλή. 

Γάμοι
― Ο Νικόλαος Όθωνα Δουβίτσας και η Γε-

ωργία Δημητρίου Διγενή παντρεύτηκαν στη
Λευκάδα. 

― Ο Σπύρος Γράψας του Γεωργίου (Αρίδια)
και η Μαρία Ροντογιάννη παντρεύτηκαν στη
Λευκάδα. 

― Η Κερασούλα (Έρη) Παναγιώτη Γρίβα
(κόρη της Γιαννούλας Δουβίτσα (Κόντσελου))
και ο Βασίλης Ηλία Καραμποΐκης (γιος της Βού-

λας του Βαγγέλη (Κουφού)) παντρεύτηκαν με
πολιτικό γάμο στην Αυστραλία. 

Τους ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς απο-
γόνους.

Γεννήσεις
― Ο Επαμεινώνδας Μανωλίτσης του Φιλίπ-

που (Τζαβούλια) και η Λαμπρινή Λάζαρη απέ-
κτησαν κοριτσάκι. 

Ευχόμαστε να τους ζήσει.

Θάνατοι
― Πέθανε στην Αθήνα από ανακοπή καρδιάς

η Φρειδερίκη Σωτήρη Μανωλίτση (Κασσάνδρη)
και κηδεύτηκε στα Γλυκά Νερά Αττικής.

Στους οικείους της 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).

Η παράδοση συνεχίζεται

Η Θεοδώρα (Λόλα) Θερμού, 

κόρη του Θεοφάνη Κολυβά 

(Κολονέλου) 

στον αργαλειό της.

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.

Αλέξανδρος 1968, 
μπροστά στο καφενείο 
του Δουβίτσα Επαμεινώντα: 
Διακρίνονται: Σπύρος Δουβίτσας

(πρώην Γραμματέας), Ερωτόκριτος Κο-
λυβάς, Ξενοφώντας Βρεττός, Κολυβάς
Αλέκος (Τσμένιας), Γράψας Δημήτριος,
Νίκος  Γ. Δουβίτσας, Ποσειδώνας Μπα-
κογιώργος, Κολυβάς Νίκος (Κάπας), Μα-
νωλίτσης Αριστείδης, Σέρβος Λάμπρος,
Θερμός Λάμπρος, Μανωλίτσης Θεοδόσης,
Κατερίνα συζ. Βελισσάρη Μανωλίτση,
Μαγδαληνή συζ. Σωτηρίου Μανωλίτση,
Λούλα συζ. Άγγελου Μανωλίτση, Πανα-
γιώτης Κολυβάς (Μαράγκος), Στάθης Κα-
τσαρός (Καραγιάννης), Κώστας Δαμιανής,
Στάθης Θειακός ; (Φιλαράκος) και άλλοι.

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. 

ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ

Εργοστάσιο Πλεκτών 
Ανδρικά - Γυναικεία

Πλαταιών 54 12461 Χαϊδάρι
Τηλ. 210-5981667 - 210-5315238
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Τετάρτη 29 Απρίλη 1936. Δώ-
δεκα χιλιάδες καπνεργάτες της
Θεσσαλονίκης - εκ των οποίων πε-
ρίπου το 70% γυναίκες κατεβαίνουν
σε απεργία, ύστερα από απόφαση
της Πανελλήνιας Καπνεργατικής
Ομοσπονδίας (ΠΚΟ). Κυριότερο αί-
τημά τους έχουν την αύξηση των
ημερομισθίων στις 120-135 δραχμές

με την εφαρμογή της σύμβασης
του 1924. Η απεργία ξεκινάει από
τις 9.30 το πρωί. Τα καπνομάγαζα
κλείνουν και οι απεργοί κατευθύ-
νονται αρχικά στα γραφεία της
Ομοσπονδίας και στη συνέχεια στον
κινηματογράφο «Πάνθεον», όπου
έχουν συγκέντρωση, για να συζη-
τήσουν και να αποφασίσουν τα μέ-

τρα που πρέπει να λάβουν για την
περιφρούρηση του αγώνα τους.
Έξω από τον κινηματογράφο, η
αστυνομία με ισχυρές δυνάμεις
δείχνει έτοιμη, ανά πάσα στιγμή
να χτυπήσει. 

Οι απεργοί αγνοούν την προ-
κλητική αστυνομική παρουσία, εκλέ-
γουν Κεντρική Επιτροπή Αγώνα και
στις 12.30 το μεσημέρι η Επιτροπή
κάνει παράσταση στον γενικό Δι-
οικητή Μακεδονίας Κ. Πάλλη με
το υπόμνημα των αιτημάτων των
καπνεργατών. Την ίδια μέρα ξεσπά
η απεργία στο Βόλο και τις Σέρρες. 

Πολύ γρήγορα, η απεργία επε-
κτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλά-
δα. Την Πέμπτη, 30 Απρίλη, στην
απεργία κατεβαίνουν τα Σωματεία
καπνεργατών στην Καβάλα και στη
Δράμα. Το Σάββατο 2 Μάη θα προ-
στεθούν τα Σωματεία Αγρινίου, Κο-
μοτηνής, Σάμου, Σιδηροκάστρου,
Προσοτσάνης, Νιγρίτας, Ξάνθης,
Λαγκαδά, Σιάτιστας, Καρδίτσας,
Πειραιά κ.ά. Την Τρίτη 5 Μάη - 7η
μέρα της απεργίας, κατεβαίνουν
σε συμπαράσταση στη Θεσσαλονίκη
οι κλωστοϋφαντουργοί, οι χαρτερ-
γάτες, οι τσαγκαράδες και οι λα-
στιχάδες. Στις 6 Μάη το μεσημέρι
μέλη φασιστικών οργανώσεων τους
οποίους χρησιμοποιεί το κράτος
πυροβολούν και τραυματίζουν τον
καπνεργάτη Κώστα Σαμιώτη 20
χρόνων. 

Την επομένη, 7 Μάη, το Ενωτικό
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
καλεί την εργατική τάξη σε επιφυ-
λακή για 24ωρη απεργία συμπαρά-
στασης. Εν τω μεταξύ, η εργατική
τάξη της Ελλάδας συμπαραστέκεται
στους απεργούς. Οι πιο μαζικές
Ομοσπονδίες του Ηλεκτρισμού,
Δέρματος, Οικοδόμων, Επισιτισμού,
Ιματισμού, Κουρέων, Αρτεργατών,
Φυματικών, το Ενωτικό Εργατικό
Κέντρο Αθήνας, με τηλεγραφήματά
τους προς τη Γενική Διοίκηση Μα-
κεδονίας τονίζουν ότι αν δεν λυ-
θούν τα δίκαια αιτήματα των Κα-
πνεργατών, των τσαγκαράδων και
υφαντουργών και σε περίπτωση
που εφαρμοστούν τα τρομοκρατικά
μέτρα που εξαγγέλθηκαν, η εργατιά
όλης της χώρας θα κατέβει σε πα-
νελλαδική απεργία. Αυτή τη μέρα
φτάνει στη Θεσσαλονίκη, επιστρέ-
φοντας από το Βελιγράδι, ο πρω-
θυπουργός της χώρας και μετέπειτα
δικτάτορας Ι. Μεταξάς, ο οποίος
σε κοινή σύσκεψη που είχε με τον
Γενικό Διευθυντή και τον Σωμα-
τάρχη του Γ’ Σώματος Στρατού
δίνει το «πράσινο φως» για την
καταστολή της απεργίας. 

Σε λίγες ώρες, η συμπρωτεύου-
σα θα ζούσε μια από τις ηρωικότε-
ρες σελίδες της Ιστορίας της. 

Στις 8 Μάη, λίγο πριν το μεση-
μέρι, εφτά χιλιάδες απεργοί της

Θεσσαλονίκης κατευθύνθηκαν προς
τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλά-
δος, για να απαιτήσουν την άμεση
επίλυση των αιτημάτων τους. Δυ-
νάμεις έφιππης και πεζής χωρο-
φυλακής προσπάθησαν να τους
σταματήσουν, χωρίς όμως να το
πετύχουν. Τότε άρχισαν να πυρο-
βολούν κατά του άοπλου πλήθους,
που ύστερα από το πρώτο σοκ ανα-
σύνταξε τις δυνάμεις του κι άρχισε
να στήνει οδοφράγματα. Την ίδια
ώρα, άλλη διαδήλωση από τρεις
χιλιάδες περίπου εργάτες, που κα-
τευθυνόταν επίσης προς το διοι-
κητήριο, δέχτηκε κι αυτή επίθεση
από τους χωροφύλακες. Οι εργάτες
κατάφεραν να σπάσουν τις ζώνες
των χωροφυλάκων και να ενωθούν
με τους συναδέλφους τους στα
οδοφράγματα. 

Μέσα σε λίγη ώρα, τα νέα είχαν
φτάσει σε κάθε σημείο της πόλης
κι ο κόσμος κατέβαινε από τις συ-
νοικίες προς το κέντρο για να βοη-
θήσει τους αγωνιζόμενους εργάτες.
Οι αρχές τρομοκρατήθηκαν. Ο Δι-
οικητής της φρουράς Θεσσαλονίκης
έδωσε διαταγή στο στρατό να χτυ-
πήσει τους διαδηλωτές αλλά οι
φαντάροι δεν υπάκουσαν. Τρεισή-
μισι ώρες κράτησαν οι οδομαχίες
και τελικά οι διαδηλωτές υποχώ-
ρησαν. Πολλοί εργάτες είχαν τραυ-
ματιστεί, αλλά η αγανάκτηση του
λαού ήταν στο κατακόρυφο. Το
βράδυ, πολλά σωματεία της Θεσ-
σαλονίκης (αυτοκινητιστές, λιμε-
νεργάτες, οικοδόμοι, τροχιοδρομι-
κοί κ.ά.) κήρυξαν απεργία. 

Την επομένη, 9 Μαΐου, η απερ-
γία στη συμπρωτεύουσα είχε γενι-
κευτεί. Μαζί με τους εργάτες κα-
τέβηκαν σε απεργία διαμαρτυρίας
και οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες
και οι φοιτητές. 

Έτσι οι χωροφύλακες από νωρίς
το πρωί άρχισαν τις επιθέσεις εναν-
τίον εργατικών συγκεντρώσεων. Η
πρώτη σοβαρή σύγκρουση έγινε
μεταξύ χωροφυλακής και απεργών
αυτοκινητιστών στην οδό Εγνατία.
Οι χωροφύλακες χτύπησαν στο ψα-
χνό και σε λίγο έπεσε ο πρώτος
νεκρός απεργός: ήταν ο αυτοκινη-
τιστής Τάσος Τούσης. «Το πλακό-
στρωτο και οι γύρω δρόμοι βάφον-
ται με αίμα. Παντού ακούγονται
αγκομαχητά των πληγωμένων και
οι κατάρες του πλήθους ενάντια
στους φονιάδες. Γίνεται διαδήλωση
με το νεκρό εργάτη πάνω σε μια
πόρτα μπροστά προς το Διοικητή-
ριο, από το οποίο απουσιάζει ο Δι-
οικητής, όχι, όμως και οι χωροφύ-
λακες που το φυλάνε πάνοπλοι.
Την ίδια ώρα οι καμπάνες σε όλες
τις συνοικίες χτυπάνε συναγερμό,
ο λαός ξεχύνεται στους δρόμους
και κατηφορίζει προς το κέντρο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Ο  Ματωμένος  Μάης  του  ’36

Ο
Γιάννης Ρίτσος στις 10 Μάη διαβάζοντας το ρεπορτάζ στο «Ρι-
ζοσπάστη» και βλέποντας τη φωτογραφία της μάνας πάνω απ’
το νεκρό γιο της απεργό αυτοκινητιστή Τάσο Τούση συγκλονίζεται

και γράφει τον «Επιτάφιο». 
Δεκατέσσερα θρηνητικά ποιήματα απ’ τα οποία παραθέτουμε το

πέμπτο από το ανάτυπο της πρώτης ιστορικής έκδοσης του «Επιταφίου»
από το «Ριζοσπάστη» (1936): 

Σήκω, γλυκέ μου, αργήσαμε κι όλα θα καρτερούνε
και στο ζεστό σπιτάκι μας όλα θ’ ανησυχούνε. 

Η μπλε σου μπλούζα της δουλειάς στην πόρτα κρεμασμένη
θα καρτερά τη σάρκα σου τη μαρμαρογλυμένη. 

Θα καρτερά το κρύο νερό το δροσερό σου στόμα,
θα καρτερά τα χνώτα σου το ασβεστωμένο δώμα. 

Θα καρτερά και το γατί στα πόδια σου να παίξει
κι ο ήλιος αργός θα καρτερά στα μάτια σου να φέξει.

Θα καρτερά κι η ρούγα μας τ’ αδρό περπάτημά σου
κ’ οι γρίλλιες οι μισάνοιχτες τ’ αηδονολάλημά σου.

Και τα συντρόφια σου, καλέ, που τις βραδιές ερχόνταν
και λέαν και λέαν κι απ’ τα ίδια τους τα λόγια φλογιζόνταν.

Και μπάζανε στο σπίτι μας το φως, την πλάση ακέρηα
θα καρτεράν εσένανε να κάνετε νυχτέρια. 

Και γώ θα καρτερώ σκυφτή βράδυ και μεσημέρι
ναρθεί ο καλός μου, ο θάνατος, κοντά σου να με φέρει. 

Ο  ματωμένος  Μάης  του  ’36

Συνέχεια στην 4η σελ.
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― Καλοτάξιδο ήταν τελικά το «αγέραστο» και
διαχρονικό θεατρικό έργο του «χωριανού μας» Μάριου
Ποντίκα «Θεατές» που παρουσιάστηκε στο Εθνικό
Θέατρο.

Η αίθουσα της πλάγιας Σκηνής ήταν πλήρης σ’
όλες τις παραστάσεις ενώ οι κριτικές ήταν διθυραμ-
βικές. 

ΨΗΓΜΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πορείες με υψωμένες τις γροθιές
ενώνονται με τους απεργούς, ενώ
κόκκινα λάβαρα βαμμένα από το
αίμα των δολοφημένων εργατών
ανεμίζουν. Οι πρώτοι νεκροί: Β.
Σταύρου, Ίντο Σενόρ, Γ. Πανόπου-
λος, Αγλαμίδης, Σαλβατόρ Ματα-
ράσο, Δημ. Λαϊλάνης, Σ. Διαμαν-
τόπουλος, Γιάννης Πιτάρης, Ευ-
θύμης Μάνος, Μανώλης Ζαχαρίου,
Αναστασία Καρανικόλα».

Οι μαζικές δολοφονίες διαδη-
λωτών προκαλούν νέα κύματα ορ-
γής και αγανάκτησης. Όλη η πόλη
έχει ξεσηκωθεί, ενώ οι στρατιώτες
αρνούνται να σηκώσουν όπλο κατά
του λαού και συγκρούονται με τους
χωροφύλακες. 

Στις 5 μ.μ. πραγματοποιείται
νέα λαϊκή συγκέντρωση στη δια-
σταύρωση των οδών Εγνατία και
Βενιζέλου χωρίς να υπάρξουν επει-
σόδια. Οι συγκεντρωμένοι εκδίδουν
ψήφισμα το οποίο λέει:

«Άπας ο λαός της Θεσσαλονί-
κης συγκεντρωθείς εις παλλαϊκήν
συγκέντρωσιν και ακούσας των ρη-
τόρων, αποφασίζει:

1) Εκφράζει τον αποτροπιασμόν
και την αγανάκτησίν του διά τους
δολοφόνους. 

2) Διαδηλώνει την συμπάθειάν
του προς τους αγωνιζόμενους
απεργούς. 

Και ζητεί: 
1) Παραίτησιν της κυβερνήσεως. 
2) Άμεσον σύλληψιν του διευ-

θυντού της Αστυνομίας Ντάκου και

την αντικατάστασιν του Γενικού Δι-
οικητού Πάλλη. 

4) Επίλυση όλων των αιτημάτων
των απεργών και ακύρωσιν της
αποβολής του φοιτητή Καββαδία. 

5) Απελευθέρωσιν όλων των
συλληφθέντων. 

6) Απόδοσιν των θυμάτων εις
τα εργατικά Σωματεία προς κήδευ-
σιν. 

7) Να επιτραπεί αύριον η τέλεσις
παλλαϊκού μνημοσύνου. 

Δηλώνει:
ότι θα συνεχίσει την απεργίαν

μέχρις της πλήρους επιλύσεως
όλων των αιτημάτων και αναθέτει
εις τον Διοικητήν του Γ.Σ. Στρατού
τη διαβίβασιν του παρόντος ψηφί-
σματος εις την κυβέρνησιν». 

Το βράδυ της 9ης Μαΐου ο λαός

της Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι
είναι εξουσία στην πόλη. «Οι αρχές
είχαν ουσιαστικά καταλυθεί. Οι συ-
νοικισμοί όλοι είχαν καταληφθεί
από τους διαδηλωτάς», γράφει ο
επιμελητής του ημερολογίου του
Ιωάννη Μεταξά, Π. Σιφναίος.

Με δεδομένη αυτή την κατά-
σταση, ο Μεταξάς διέταξε να κι-
νηθεί το Σύνταγμα Λαρίσης προς
τη Θεσσαλονίκη και μοίρα του Στό-
λου να καταπλεύσει προς την πόλη.
Έτσι για να αποφευχθεί μαζική αι-
ματοχυσία εργατών, η απεργία λύ-
θηκε με συμβιβασμό που επιτεύχ-
θηκε σε κεντρικό επίπεδο στον
οποίο συνέβαλε και η Ενωτική
ΓΣΕΕ. 

Επιμέλεια: Ευγ. Μανωλίτσης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Ο  Ματωμένος  Μάης  του  ’36

Συνέχεια απ’ την 3η σελ.

― Ο Φίλος του Αλεξάνδρου και γνωστός από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλ-
λόγου «Φηγός», ο παγκοσμίου φήμης γλύπτης Θόδωρος αναγορεύτηκε σε επίτιμο δι-
δάκτορα του τμήματος διαχείρισης πολιτιστικού περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας σε ειδική εκδήλωση. Έργο του η γλυπτική σύνθεση
«Ωρωλόγιο του Μετρό» που βρίσκεται στον κομβικό σταθμό του Μετρό της πλατείας
Συντάγματος. 

― Από την εκδήλωση του ΚΠΕ Σφακιωτών και του Συλλόγου Φίλων
Αλεξάνδρου «Φηγός», ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ - ΑΝΤΑΜΩ-
ΝΟΥΜΕ ΜΕ Τ’ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ - «Αυτοφυείς Ορχι-
δέες της Λευκάδας» (παρουσίαση: Ελένη Σπ. Κατωπόδη), το Σάββατο
27 Απριλίου 2013, με την ευκαιρία των εγκαινίων, ως χώρο Πολιτισμού,
του ανακαινισμένου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρου. 

Ο Φώντας (Ξενοφώντας Δουβίτσας) διάβασε Φώτη Κόντογλου,
ένα απόσπασμα από το «Ο Ταλιάνης και το μαγαζί του», ενώ η Μάχη
Παπαζήση απήγγειλε Σολωμό και Αργύρη Εφταλιώτη, η Αριστέα κόρη
της Αγγελικής Σούνδια απήγγειλε δημώδες ποίημα και Ρίτσο. 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ

149η  επέτειος  της  Ένωσης  της  Επτανήσου  με  την  Ελλάδα  1864-2013
Με λαμπρότητα οι επτανήσιοι

της Αττικής γιόρτασαν την 149η
επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου
με την Ελλάδα.

Την Κυριακή 19 Μαΐου στις 11.00
π.μ. στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριά-
δας (Ρωσική Εκκλησία) στην οδό
Φιλελλήνων, τελέσθηκε Δοξολογία
στην οποία παραβρέθηκαν όλα τα
Διοικητικά Συμβούλια των Επτανη-
σιακών Σωματείων που διοργανώ-
νουν κάθε χρόνο την εκδήλωση,
καθώς και πλήθος επτανησίων.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας,
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
παρέλαση προς το μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη, με την συνο-
δεία της μπάντας του Πυροσβεστι-
κού Σώματος. Στην κεφαλή της βρί-
σκονταν αγόρια και κορίτσια ντυμένα
με παραδοσιακές επτανησιακές στο-
λές που κρατούσαν τις σημαίες
όλων των Επτανησιακών Σωματείων. 

Στο μνημείο του Αγνώστου Στρα-
τιώτη κατατέθηκαν στεφάνια από
την εκπρόσωπο της Περιφέρειας
Αττικής καθώς και από την Πρόεδρο
της Ένωσης των Απανταχού Ιθακη-
σίων κα. Αικατερίνη Γρηγορίου –
Μαρούλη η οποία είχε και την ευ-
θύνη όλων των εκδηλώσεων. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας, στην
αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου
«Παρνασσός» στην πλατεία Καρύ-
τση, συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις
με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

από όλα τα νησιά. Τον πανηγυρικό
λόγο της ημέρας εκφώνησε ο Ιθα-
κήσιος κ. Φερεντίνος Ντένης.

Η Λευκάδα συμμετείχε με το
χορευτικό συγκρότημα του Συλλό-
γου Λευκαδίων Ηλιούπολης και
γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη», που
εκτέλεσε με μεγάλη επιτυχία διά-
φορους παραδοσιακούς χορούς του

νησιού μας.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας των

Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων
ευχαριστεί τον Σύλλογο Ηλιούπολης
για την διάθεση του συγκροτήματός

του στην εκδήλωση, ενώ συγχαίρει
όλους τους χορευτές και τον χορο-
διδάσκαλό τους κ. Ιωάννη Γατζία,
για την εξαιρετική παρουσία τους
που καταχειροκροτήθηκε από όλους
τους Επτανήσιους.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν,
εκτός του πλήθους των επτανησίων,
ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και

βουλευτής κ. Απόστολος Κακλα-
μάνης, ο Αντιπρόεδρος του Αρείου
Πάγου κ. Γεώργιος Χρυσικός με
την σύζυγό του Αρεοπαγίτη κα. Δή-
μητρα Υφαντή, καθώς επίσης και
επτανήσιοι εκπρόσωποι των γραμ-
μάτων, της τέχνης και του πολιτι-
σμού. 

ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ
• ΕΝΩΣΙΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
• ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΞΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»
• ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΔΩΝ 
«Η ΕΥΓΕΡΟΣ» ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΙΘΑΚΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
(Ο.Κ.Ι.Σ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:  ΤΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  ΤΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  ΤΟΥΣ
ΘΕΜΑ:  ΙΔ’  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΛΟΓΗ 

ΝΕΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευ-
καδίτικων Συλλόγων, σας καλεί στο
ΙΔ’ Συνέδριο (όπως το άρθρο 6 του
καταστατικού ορίζει), που θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 24 Νοεμ-
βρίου 2013 στην αίθουσα του Συλ-
λόγου Λευκαδιτών Αττικής, Γερα-
νίου 41. Αν δεν υπάρξει απαρτία,
το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
την επόμενη Κυριακή 1η Δεκεμ-
βρίου 2013, στον ίδιο χώρο.

Οι σύλλογοι – μέλη της Ομο-
σπονδίας καλούνται να καταθέσουν
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν (άρθρο
8 του καταστατικού), δηλαδή μέχρι
τις 14 Νοεμβρίου 2013, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

Απόσπασμα πρακτικού της εφο-
ρευτικής επιτροπής στο οποίο πρέ-
πει να αναφέρονται:

α) ο χρόνος διενέργειας των
εκλογών στον Σύλλογο

β) ο αριθμός όσων ψήφισαν

γ) τα ονόματα των εκλεγμένων
αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία. 

Όσοι από τους αντιπροσώπους
επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για
το Δ.Σ. ή την εξελεγκτική επιτροπή,
οφείλουν 3 ημέρες πριν από το συ-
νέδριο (ήτοι μέχρι την Πέμπτη 21-
11-2013 και ώρα 19.30) να έχουν
υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας
στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Γε-
ρανίου 41 – Τηλέφωνο / FAX: 210
5242439 (άρθρο 9 του καταστατι-
κού). Η αίτηση μπορεί να σταλεί
και με φαξ.

Η οικονομική τακτοποίηση μπο-
ρεί να γίνει μέχρι την έναρξη του
Συνεδρίου. Η ετήσια συνδρομή για
κάθε εκλεγμένο είναι 15,00 ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στο Συνέδριο
λαμβάνουν μέρος αντιπρόσωποι
των συλλόγων-μελών που έχουν
εκλεγεί μετά τις 28-11-2011, επο-
μένη του Συνεδρίου που εξέλεξε
το υπάρχον Δ.Σ.

Αντιπρόσωποι που έχουν εκλε-
γεί πριν το Συνέδριο της 27-11-
2011 δεν έχουν δικαίωμα συμμε-
τοχής στο Συνέδριο της 24-11-2013
ή της 1-12-2013. Για τον λόγο αυτό
το Δ.Σ. έγκαιρα όρισε την ημερο-
μηνία του Συνεδρίου, με σκοπό να
ενημερωθούν όλα τα μέλη και όσα
από αυτά δεν έχουν προβεί σε αρ-
χαιρεσίες να το κάνουν και να εκλέ-
ξουν αντιπροσώπους μέχρι την 14-
11-2013. Το πρόγραμμα του Συνε-
δρίου θα σας σταλεί άμεσα.

Ευχή όλου του Δ.Σ. είναι στο
Συνέδριο να εκπροσωπηθούν όλα
τα μέλη της Ομοσπονδίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος   
Λογοθέτης Δ. Θεοφύλακτος   

Ο Γεν. Γραμματέας
Χόρτης Κωνσταντίνος

Άρθρο 8 
(Εκλογή Αντιπροσώπων) 
Το συνέδριο της Ομοσπονδίας

συγκροτείται αναλογικά από αντι-
προσώπους.

Κάθε μέλος – σύλλογος συμ-
μετέχει στο συνέδριο της Ομοσπον-
δίας με πέντε (5) εκλεγμένους αν-
τιπροσώπους, ανεξάρτητα από τον
αριθμό των μελών του συλλόγου
που ψήφισαν κατά τις αρχαιρεσίες.

Οι σύλλογοι – μέλη της Ομο-
σπονδίας που έχουν πενήντα (50)
ψηφίσαντα μέλη εκπροσωπούνται
με ακόμη έναν (1) αντιπρόσωπο
πλέον των πέντε. 

Οι έχοντες μέχρι ογδόντα (80)
ψηφίσαντα μέλη με δύο (2) επιπλέον
αντιπροσώπους, οι έχοντες μέχρι
εκατό (100) ψηφίσαντα μέλη με
τρεις (3) επιπλέον αντιπροσώπους
κ.ο.κ.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Το χορευτικόχορευτικό του του Συλλόγου Συλλόγου ΛευκαδίωνΛευκαδίων ΗλιούποληςΗλιούπολης



Είναι γνωστό σε
όσους παρακολουθούν
τη δραστηριότητα του
Συλλόγου Φίλων Αλεξάν-

δρου «Φηγός» πως ο Σύλλογος αυτός προβάλλει
ένα διαφορετικό δρόμο για την ανάπτυξη και τη
Λευκάδα. Ένα δρόμο που έχει σαν προτεραιότητα
την προστασία και ανάδειξη της ομορφιάς του το-
πίου, του περιβάλλοντος και των οικισμών, της
παράδοσης και του πολιτισμού, της διαφορετικό-
τητας και της ιδιαιτερότητας του τόπου μας, της

ποιότητας της ζωής μας αλλά και των επόμενων
γενιών. Ένα δρόμο με αναφορά σε σχέδιο και
όραμα πράγματα δυστυχώς που δεν υπήρξαν μέχρι
σήμερα αλλά ούτε και σήμερα ακούγονται από
πουθενά. 

Όλες οι συναντήσεις του Ιουλίου στον Αλέ-
ξανδρο είναι αφιερωμένες στην ανίχνευση αυτού
του δρόμου και έχουν ανάλογη θεματολογία.

Η φετινή Δ΄συνάντηση έχει τον τίτλο «μήπως
το λιγότερο είναι περισσότερο;» και υπότιτλο «σε
αναζήτηση της ανθρώπινης κλίμακας και του μέ-

τρου». Από τον πολιτισμό της κατανάλωσης και
τα πρότυπα που επέβαλε με τα γνωστά αποτελέ-
σματα, να πάμε στον πολιτισμό της βιωσιμότητας
με νέα πρότυπα και αξίες όπως είναι η ανθρώπινη
κλίμακα και το μέτρο. Από το ΕΧΕΙΝ και την ποσό-
τητα στο ΕΙΝΑΙ και την ποιότητα.

Η πρώτη μέρα (Παρασκευή 12 Ιουλίου) έχει
τον τίτλο «Παράδοση και συγχρονικότητα-Δάνεια
και χρέη» όπου τρεις εισηγητές θα σχολιάσουν
αποσπάσματα από κείμενα των Le Corbusier,

― Στις 20-4-2013 στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Λευκάδας συν-
διοργανώσαμε με το Σύλλογο Επαγ-
γελματιών Νικιάνας εκδήλωση με
το επίκαιρο θέμα: «Που πάμε; Μια
αποτίμηση της ελληνικής και διε-
θνούς κρίσης» με ομιλητή τον κα-
ταξιωμένο συντοπίτη μας επιστήμονα
Κοντογιώργη Γιώργο, πρώην πρύ-
τανη του Πάντειου Πανεπιστημίου. 

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών
& Προστασίας Περιβάλλοντος
Νικιάνας στα πλαίσια των πλού-

σιων δραστηριοτήτων του διοργάνωσε ημερίδα
με θέμα: «Τουρισμός & Ανάπτυξη: Νέες τάσεις
και προοπτικές». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 καθαρισμός πλαζ

«Λιμνί» στις 18.30
2. Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 καθαρισμός πλαζ

«Επίσκοπος» στις 18.30
3. Σάββατο 1 Ιουνίου από 08.30
Α) Καθαρισμός δεξαμενής βρύσης στου «Παύ-

λου» 

Β) Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου
Γ) Καθαρισμός - κοπή κλαδιών πέριξ και άνωθεν

της βρύσης.
Υπ’ όψιν ότι μετά τις παραπάνω εργασίες θα

αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης της βρύσης
και συντήρησης για επαναφορά στην αρχική
μορφή. Παρακαλούνται οι εθελοντές να προσέλ-
θουν βοηθώντας στην εκτέλεση των παραπάνω
εργασιών ιδιαίτερα στη βρύση του «Παύλου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστο-

σελίδα του Συλλόγου μας www.nikiana.gr είναι
πλέον διαθέσιμη στο ευρύ κοινό διαθέτοντας χρή-
σιμες πληροφορίες για την περιοχή μας αλλά και
επαγγελματικό κατάλογο των επιχειρήσεων και
των επαγγελματιών της Νικιάνας. 

Παρακαλούμε τους επαγγελματίες που επιθυ-
μούν να καταχωρηθούν στον εν λόγω επαγγελ-
ματικό κατάλογο να επικοινωνήσουν με τις κ. Θε-
οδώρα Μανωλίτση και κ. Κονδυλάτου Κυριακή
προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες
πληροφορίες και το σχετικό υλικό. 

Παρακαλούμε δε τους επαγγελματίες εκείνους
που έχουν ήδη προχωρήσει στην καταχώρηση
των επιχειρήσεών τους στην ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου για να προβούν στον έλεγχο της καταχώ-

ρησής τους προκειμένου να διαπιστώσουν αν όλα
τα στοιχεία τους είναι σωστά και να επικοινωνή-
σουν με τις κυρίες Μανωλίτση και Κονδυλάτου
στην περίπτωση που είναι αναγκαίο να γίνουν
αλλαγές. 

Τέλος θα πρέπει επίσης να αποστείλουν άμεσα
στις ανωτέρω υπεύθυνες, τον αριθμό ΜΗΤΕ που
αναγράφεται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του
ΕΟΤ, καθώς είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να
αναγράφεται στις διαφημιστικές καταχωρίσεις. 

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Νικιάνας στα
πλαίσια των σημαντικών δραστηριοτήτων του
τοποθέτησε και την καλαίσθητη πινακίδα για το
καλωσόρισμα των επισκεπτών. 
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Σύλλογος  Φίλων  Αλεξάνδρου  “Φηγός’’

Πολιτιστικός  Σύλλογος  Νικιάνας  “ΟΙ  ΣΚΑΡΟΙ”
― Στη Λειτουργία στο Μοναστήρι τ’ Άη

Γιώργη στους Σκάρους μαζί με το Σύλλογο
των Επαγγελματιών Νικιάνας προσφέραμε τα
τραταρίσματα (άρτους και ριγανάδα) στους
προσκυνητές, ενώ προηγούμενα είχαμε κα-
θαρίσει και τους χώρους του Μοναστηριού. 

Οι  φετινές  εκδηλώσεις  του  Ιουλίου  στον  Αλέξανδρο

Η  σελίδα  των  τοπικών  Συλλόγων
Σύλλογος  Επαγγελματιών  &  Προστασίας  Περιβάλλοντος  Νικιάνας

Συνέχεια στην 7η σελ.

― Ο Σύλλογός μας στην προσπάθειά του να εμ-
πλουτίσει τις εμφανίσεις του χορευτικού τμήματος
με παραδοσιακές Λευκαδίτικες φορεσιές κάνει έκ-
κληση σ’ όλους τους Αλεξαντρίτες να βοηθήσουν
είτε όποιοι έχουν κάποιες στολές να τις δωρίσουν
είτε να βοηθήσουν οικονομικά επειδή το κόστος
είναι μεγάλο κι οι καιροί δύσκολοι.

Σ.Σ.: Χρέος όλων μας είναι να βοηθήσουμε στην
προσπάθεια αυτή κι από το υστέρημά μας που λέει
ο λόγος!!! Άντε οι νοικοκυράδες ανοίξτε κασέλες
κομούς.

Στις 20 και 21 Ιούλη 2013 οι ετήσιες εκδη-
λώσεις «Εορτές μνήμης και τιμής» που διορ-
γανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας
περιλαμβάνουν:

― Στις 20 Ιούλη κατάθεση στεφάνων και
πραγματοποίηση δέησης στη στήλη του Μα-
γεμένου. Για το ιστορικό της ημέρας θα μιλήσει
ο Αναστάσιος Στάμου, Δ/ντής του ΕΠΑΜ Λευ-
κάδας, ενώ θα προηγηθεί ομιλία της Γιάννας
Κόκλα με θέμα «Λαογραφική περιήγηση του
τόπου μας».

― Στις 21 Ιούλη το βράδυ στο λιμάνι της
Νικιάνας θα χορέψουν όλα τα τμήματα του
Χορευτικού του Συλλόγου μας. 

Το παιδικό χορευτικό του Συλλόγου μας
θα μετάσχει στο Φεστιβάλ Χορού στην Καρυά
στις 6-7-2013. 

― Για πρώτη φορά φέτος το χορευτικό
του Συλλόγου μας θα μετάσχει στο Φολκλορ
Φεστιβάλ του Δήμου Λευκάδας τον Αύγουστο. 

― Στις 9-6-2013 πραγματοποιήθηκε η ετήσια
αιμοδοσία από μέλη του Συλλόγου μας με τη
συλλογή 15 φιαλών αίματος.



Γ. Γραμματικάκη και Μ. Χατζιδάκι τα οποία τους
έχουν ήδη δοθεί και θα δημοσιευθούν και στον τύπο
ώστε το κοινό να έλθει προετοιμασμένο για το διά-
λογο. Η βραδιά θα κλείσει με σοβαρή μουσική. 

Η δεύτερη μέρα (Σάβ-
βατο 13 Ιουλίου) έχει τον
τίτλο «Η αναζήτηση της
ανθρώπινης κλίμακας και
του μέτρου μέσα από την
ποίηση του Μιχάλη Γκανά»
όπου θα γίνει διάλογος με
τον ποιητή μετά την προ-
βολή γνωστού ντοκυμαντέρ
και θ’ ακουσθούν ζωντανά
μελοποιημένοι στίχοι του. 

Η τρίτη μέρα (Κυριακή 14 Ιουλίου) έχει τον τίτλο
«Η ανθρώπινη κλίμακα και το μέτρο στην αυθεντική
λαϊκή δημιουργία» όπου ένα πολύχρωμο και πολύ-
βουο «ανθρωπομελίσσι» θα καταπιάνεται από αργα-
λειό και κεραμεικά μέχρι βότανα και σπόρους, από
πλέξιμο και κέντημα μέχρι μαγείρεμα και τηγανόψωμα,
ενώ διάφορες ομάδες ενδιαφερόντων θα προβάλλουν
τη δουλειά τους καθώς και μικροί ή μεγαλύτεροι μα-
θητές τις περιβαλλοντικές τους δράσεις. Μουσικά
happenings, κρασί και χορός θα συνοδεύουν τα δρώ-
μενα. 

Η ανιδιοτελής διάθεση των ανθρώπων του «Φη-
γός» (δεν αποσκοπούν σε αξιώματα, τίτλους, θέσεις
κ.λ.π.) η πλήρης ανεξαρτησία τους (από αρχές, κόμ-
ματα, παρατάξεις) και η σχέση εμπιστοσύνης και
αλληλοεκτίμησης που έχει εδραιωθεί με τους φίλους
τους, αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία και των
φετινών εκδηλώσεων.

Το Κ.Π.Ε. Σφακιωτών συνοδοιπόρος σε ταυτό-
σημες αναζητήσεις συνέβαλε αποφασιστικά, ιδιαίτερα
στις περιβαλλοντικές δράσεις και τα σχολεία. 

Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί το λεπτο-
μερές πρόγραμμα της Δ΄συνάντησης του Αλέξανδρου
καθώς και τα προς συζήτηση κείμενα.   

Νίκος  Σπ. Κονδυλάτος
Υπεύθυνος εκδηλώσεων για το Δ.Σ. του «Φηγός» 
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Η  σελίδα  των  τοπικών  Συλλόγων

Απόσπασμα από κείμενο του μεγάλου Αρχι-
τέκτονα και ελληνολάτρη Le Corbusier που
γράφτηκε το 1939 (αναφέρεται σε ελληνικούς
παραδοσιακούς οικισμούς):

Άραγε ποια χρησιμότητα μπορεί να έχει για
τους ανθρώπους της σύγχρονης εποχής  η θεώ-
ρηση αυτής της ζωής του παρελθόντος που δι-
αιωνίζεται στις σημερινές τοποθεσίες, στα χωριά,
στα σπίτια και στα ελληνικά έθιμα; Μα, το να
επιβεβαιώνει την ανθρώπινη κλίμακα!

…Από τα ελληνικά χωριά και τα σπίτια τους,
ο άνθρωπος παίρνει ένα μάθημα αρμονίας που
τον εδραιώνει, αυτόν και τη σκέψη του, στη
σοφία ή στην απορρύθμισή του. Εδώ η αρμονία.
Εδώ η ανθρώπινη κλίμακα!

Πρέπει να ξαναβρούμε τις ζωντανές συνθήκες
των πράξεών μας και τότε θα τις εκφράσουν τα
σπίτια και οι πόλεις μας.

Απόσπασμα από το κείμενο του Γιώργου
Γραμματικάκη «ο λυγμός του καλοκαιριού» που
περιλαμβάνεται στο τελευταίο βιβλίο του «ένας
αστρολάβος του ουρανού και της ζωής»:

….Είναι ίσως ανάγκη να τονιστεί ότι ο υπο-
φαινόμενος δεν ανήκει στην πολυπληθή αλλά
και συμπαθή εκείνη κατηγορία των Ελλήνων
που εξυμνούν μια χαμένη γραφικότητα ή τις πα-
ραδόσεις μας. Γνωρίζει ότι η «ανάπτυξη» υπήρξε
και απαραίτητη, και σε πολλά βελτίωσε την κα-
θημερινότητά μας. Άλλο όμως ανάπτυξη με κά-
ποια φροντίδα για ό,τι μας κληρονόμησε η φύση
και η διαδρομή των πολιτισμών, κι άλλο αυτή η
ασίγαστη μανία καταστροφής, που περιφρονεί
το «ήθος» και τη μοναδικότητα του τόπου. 

Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι η περιφρόνηση
αυτή εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Πρώτα
και κύρια, με μια πολεοδομική αυθαιρεσία που
έχει προσλάβει τον χαρακτήρα επιδημίας. Και
όπου όμως υπάρχει πολεοδομική «νομιμότης»,
είναι συνήθως φανερή η απουσία της αρχιτε-
κτονικής ματιάς, ενός ελάχιστου σεβασμού στο
τοπίο και τα «μέτρα» του. Συνοδός, αλλά και σε
μεγάλο βαθμό γενεσιουργός αιτία αυτής της
καταστάσεως, είναι ένας τουρισμός μαζικός- all

inclusive!- με εκφυλισμένη την ποιότητα και τις
αναζητήσεις του. Η σταθερή, τέλος, κάποτε
ύπουλη και άλλοτε καταιγιστική αλλοίωση των
αξιών της τοπικής ζωής και του κοινωνικού ιστού
της δεν άφησε να δημιουργηθούν τα αναχώματα
μιας άλλης προοπτικής.

Απόσπασμα από το κείμενο του Μάνου Χα-
τζιδάκι με τίτλο «η σημασία μιας παράδοσης
στον καιρό μας» που περιλαμβάνεται στο βιβλίο
του «ο καθρέφτης και το μαχαίρι»:

….Άρχισε ο τουρισμός, η καλοπέραση και
το εμπόριο. Υποχρεωθήκαμε να φορέσουμε τις
εθνικές στολές και να χορέψουμε τον Καλαμα-
τιανό για Γάλλους, Άγγλους και Γερμανούς...
Να φωτογραφηθούμε με σπασμένες κολώνες
και να μιλήσουμε αρχαία σε αγγλική μετάφραση.
Έτσι σήμερα ζούμε την τόσο συγκεχυμένη σχέση
μας με την παράδοση. Όλα τα θεωρούμε απα-
ραίτητα, για να μπορέσουμε στο μέλλον να συμ-
πληρώσουμε πιστοποιητικά καταγωγής. Κι ακού-
γεται παντού το κάπως φαρισαϊκό μας αίτημα.
Η ταυτότητα. Να μην χάσουμε την εθνική μας
ταυτότητα. Αλλά κανείς δεν επιχειρεί να διευ-
κρινίσει ποια στοιχεία ακριβώς συνθέτουν την
ταυτότητά μας, για να φροντίσουμε να τα μαζέ-
ψουμε και να τα προφυλάξουμε επιμελώς μέσα
σε πλαστική ή δερμάτινη θήκη. Και τέλος, μας
είναι πράγματι απαραίτητη, με τα στοιχεία του
παρελθόντος; Αρχίζω επίσης ν’ αμφιβάλλω. 

Κείνο που νιώθω σίγουρα μέσα μου είναι μια
φυσική απέχθεια σ’ ότι χρειάζεται παράσταση,
σε ότι γραφικό. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνήθειες
του πατέρα μου και των λοιπών συγγενών, παρά
μόνο στο ποσοστό που συντηρούνται μέσα μου
και μ’ εξυπηρετούν σήμερα. Κι αν αυτό που πε-
ριέχω είναι μια ένδειξη ελληνικής παράδοσης,
τότε καλώς να υπάρξει. Γιατί δεν μ’ αρέσει να
παριστάνω τον πολύ Έλληνα. Θέλω να είμαι
όσο είμαι. Καιρός είναι η έννοια Έλληνας να
δώσει τη θέση της στην έννοια άνθρωπος. Και
τότες πιστεύω πως θα συνδεθούμε με μια πιο
βαθιά παράδοση που, κατά σύμπτωση, είναι κι
αυτή γνησίως ελληνική. 

Σύλλογος  Φίλων  Αλεξάνδρου  “Φηγός’’

Οι  φετινές  εκδηλώσεις  του  Ιουλίου  στον  Αλέξανδρο
Συνέχεια απ’ την 6η σελ.
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3 Είναι εποχή
για μάζεμα της ρίγανης.
Πλήθος ανθρώπων θ’
ανηφορίσει προς τους
Σκάρους για συλλογή.
Καλό είναι να κόβουν
(λέγοντας κόβουν το εν-
νοούμε, όχι να ξεριζώ-
νουν) μόνο την απαραί-
τητη ποσότητα για τις
σπιτικές τους ανάγκες
κι όχι να την εμπορεύον-
ται. Πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτεί η πανίδα του δάσους. 

3 Επανερχόμαστε στο θέμα της συνεννόησης που πρέπει να υπάρχει
στους τοπικούς συλλόγους ώστε να μη συμπίπτουν οι μέρες των εκδηλώ-
σεών τους. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο
της Νικιάνας που μετέθεσε τις δικές του εκδηλώσεις. 

3 Κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα των στάσεων του ΚΤΕΛ. Είναι απα-
ράδεκτο να μην είναι εμφανής η σήμανσή τους ούτε απ’ τους ντόπιους,
ακόμη δε περισσότερο από τους επισκέπτες και παραθεριστές της περιοχής
μας. Μήπως θάπρεπε ήδη νάχει απασχολήσει το Τοπικό Συμβούλιο;

3 Μάθαμε ότι και με προσπάθειες του Πραξιτέλη έγινε ενεργοποίηση
της Μεγάλης Δεξαμενής στη Ράχη της Στέργιενας. Πιστεύουμε ότι θα
ελαττωθούν σημαντικά τα προβλήματα ύδρευσης της Νικιάνας για την κα-
λοκαιρινή περίοδο. 

3 Ύστερα από πρό-
σκληση του Μητροπολίτη
Λευκάδας και Ιθάκης κ.
Θεόφιλου για τον εορ-
τασμό της Μονής της Πα-
ναγίας της Φανερωμένης,
πολιούχου και προστάτι-
δος των απανταχού Λευ-
καδίων ο Δήμος Λευκά-
δας παρέθεσε γεύμα
προς τιμή του Αρχιεπι-
σκόπου κ. Ιερώνυμου και
της ακολουθίας του στην
ταβέρνα του Μηνά στη
Νικιάνα στο οποίο παρα-
βρέθηκαν μεταξύ άλλων
ο Μητροπολίτης κ. Θεό-
φιλος, ο Βουλευτής Λευκάδας κ. Θ. Σολδάτος, ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης κ. Ξ. Βεργίνης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ρόκκος και Πραξιτέλης
Σούνδιας (χωριανοί μας), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ε. Αραβανής κ.λ.π.

3 Το ανακαινισμένο παλαιό Κοινοτικό Γραφείο στον Αλέξανδρο με το
εικόνισμα του Αγίου Γερασίμου από το Σύλλογο «ΦΗΓΟΣ».

3 Μετά και την εγκύκλιο του Δ. Λευκάδας προς τις Τοπικές Κοινότητες
μήπως και το Τοπικό Συμβούλιο θα πρέπει να δει το θέμα τοποθέτησης
αναθηματικής στήλης για την Εθνική Αντίσταση 1941-1944 στη Νικιάνα
στο χώρο του λιμανιού; 

3 Παρουσία δεκάδων Αλεξαντριτών κάθε ηλικίας
αλλά και άλλων προσκυνητών έγινε η καθιερωμένη ακολουθία
του Επιτάφιου θρήνου, η περιφορά του Επιταφίου στο πα-
ρεκκλήσι τ’ Άϊ Νικόλα στα Κολυβάτα, σημείο αναφοράς των
όπου γης Κολυβιατών. 

3 Έχει καθιερωθεί πλέον οι Αλεξαντρίτες να γιορτάζουν
την Ανάσταση στον Άη Δημήτρη.

3 Ο χωριανός μας Δικηγόρος Ξενοφώντας Γράψας, γιος
του Μήτσου (Μπατσιάλου) συμμετείχε στο project “σε 5
λεπτά” της ΑΡΤηρίας με βίντεο που δημιούργησε ο ίδιος. 

3 Ο ΦΗΓΟΣ μάθαμε ότι προγραμματίζει εκδήλωση στις
21 Αυγούστου το βράδυ της πανσελήνου στα Κολυβάτα ενώ
θάχει προηγηθεί και καθαρισμός του οικισμού. 

3 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατυστόμων «Η κόκκινη
εκκλησιά» την Κυριακή 12 Μάη πραγματοποίησε εκδήλωση
με επιτυχία στο μοναστήρι, αφού είχε προηγηθεί η τέλεση
όρθρου και θείας λειτουργίας. Παραβρέθηκαν πλήθος κόσμου
και αρκετοί Αλεξαντρίτες. 

3 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με πλήθος επισκεπτών
έγινε και φέτος η γιορτή στο Μοναστήρι των Αγίων Πατέρων. 

Στη φωτογραφία οι αείμνηστες Μοναχές Ακακία, Δέσποινα
και Μαρία.

-

Ο Μητροπολίτης Λευκάδας και Ιθάκης 
κ. Θεόφιλος, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, 

ο Μηνάς και ο Δήμαρχος Λευκάδας 
κ. Κ. Αραβανής


