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Ο  Σύλλογός  μας

εύχεται  στους  απανταχού

Αλεξανδρίτες

Καλή  Ανάσταση  και

Χρόνια  Πολλά

Δ
ε θα κουραστούμε να επα-

νερχόμαστε καταθέτοντας

τις σκέψεις μας και τους

προβληματισμούς μας για τα θέματα

που απασχολούν το χωριό μας, ελ-

πίζοντας ότι θα βρούν ανταπόκριση

τόσο απ’ το εκλεγμένο τοπικό συμ-

βούλιο όσο και τις αρμόδιες υπηρε-

σίες του Δήμου και της Περιφέρειας. 

Η ανοιχτή πρόσκληση, που μέσω

των «Αντίλαλων», είχαμε απευθύνει

στο Τ.Σ. για σύγκληση σύσκεψης,

ακόμη και Λαϊκής Συνέλευσης όπου

θα τεθούν όλα τα θέματα και θ’

ακουστούν όλες οι απόψεις, ελπί-

ζουμε να πραγματοποιηθεί.

Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι

η κοινωνικοοικονομική κρίση και η

εφαρμογή του «Καλλικράτη» θα οξύ-

νουν και θα επιδεινώσουν τα ήδη

υπάρχοντα προβλήματα δημιουρ-

γώντας στην πορεία και νέα.

Η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί

να γίνει και δε θα γίνει με δημόσιες

σχέσεις και παρακάλια, αλλά μέσα

απ’ την ενεργοποίηση όλων μας και

οργάνωση διεκδικητικών αγώνων

στο βαθμό που δε δίνονται λύσεις

στα προβλήματα. 

Και αν για τα προβλήματα υπο-

δομών (όπως η αποχέτευση, πεζο-

δρόμια κ.λ.π.) που δεν μπορούν να

χρηματοδοτηθούν, υπάρχουν και τα

προβλήματα της καθημερινότητας

(χαμηλού ή ελάχιστου κόστους) που

μπορούν με αυτενέργεια, προσωπική

εργασία και συνεισφορά να βελτιώ-

σουν την υφιστάμενη κατάσταση. 

Όπως φαίνεται (που κι αυτό δεν

είναι σίγουρο) μόνο ο τουρισμός

μπορεί να δώσει μια ανάσα στην

τοπική οικονομία, αλλά για να γίνει

αυτό όλοι όσοι δραστηριοποιούνται

γύρω απ’ αυτόν πρέπει ν’ αλλάξουν

νοοτροπία.

Οι προσδοκίες και οι επιδιώξεις

πρέπει ν’ αντιστοιχιστούν με τη δε-

δομένη οικονομική στενότητα, που

αντιμετωπίζουν τόσο οι ντόπιοι όσο

και οι ξένοι σε λιγότερο ίσως βαθμό,

γι’ αυτό οι λογικές τιμές και οι κα-

λύτερες υπηρεσίες ίσως προσελκύ-

σουν παραθεριστές αλλά χρειάζεται

όμως και να μείνουν.

Επιβάλλεται λοιπόν να πάψουν

να βλέπουν τον άνθρωπο - πελάτη

αλλά τον πελάτη - άνθρωπο.

Το Δ.Σ.

Ε π ι μ έ ν ο υ μ ε . . .

Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους

Η κοπή της πίτας μας 

Την Κυριακή 30 Γενάρη 2011 κόψαμε με επιτυχία την πίτα του
Συλλόγου μας. Παραβρέθηκαν πολλοί χωριανοί μας και με ευχαρίστηση
είδαμε και πολλούς απ’ τα παλιά.

Μετά το χαιρετισμό και τις ευχές απ’ τον Πρόεδρο του Συλλόγου
μας το πρώτο φελί τιμής ένεκεν έκοψε η πλέον ηλικιωμένη απ’ τους
παρευρισκόμενους η θεία Κατερίνα Σπυρ. Δουβίτσα με τη Λευκαδίτικη
φορεσιά της. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
των Λευκαδίτικων Συλλόγων Θεόφιλος Λογοθέτης, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής Σωκράτης Κακλαμάνης και το μέλος
του Δ.Σ. του ίδιου Συλλόγου Αντώνης Σολδάτος (και μέλος του Συλ-
λόγου μας). Δικαιολογημένα παράπονα που ακούστηκαν για το πλήθος
των φαγητών και κατά συνέπεια το αυξημένο κόστος κατ’ άτομο, μας
προβλημάτισαν και καταλήξαμε στο ότι σ’ επόμενες εκδηλώσεις το
μενού θ’ αφήνετε στη διάθεση των παρευρισκομένων (θα παραγγέλνει
ο καθένας ό,τι θέλει και ανάλογα θα πληρώνει). Άντε και του χρόνου!
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Θάνατοι
Πέθαναν:

― Η Βούλα Βασιλείου Γράψα (Αρίδια) κηδεύ-

τηκε στη Νικιάνα.

― Ο Γιώργος Ιωάννη Βρεττός (Τσιρίμπας)

κηδεύτηκε στους Καρυώτες.

― Ο Γιώργος Θεοδοσίου Σούνδιας (Ματσού-

κας) πέθανε στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων και κη-

δεύτηκε στη Νικιάνα.

― Η Λεμονιά (Νίτσα), χήρα Αθανασίου Βλάχου

(Καρανάσου) πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα.

Στους οικείους των θανόντων εκφράζουμε τα

βαθιά μας συλλυπητήρια.

Σημείωση:
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ κυρίως τους Αλεξανδρίτες

της Αττικής αλλά και τους όπου γης, να μας ενη-

μερώνουν τηλεφωνικά ή με αλληλογραφία για

κάθε ευχάριστο ή δυσάρεστο (την ενημέρωση

απ’ τη Λευκάδα την έχουμε).

Γιώργος Θεοδοσίου Σούνδιας
1939-2011

Στα πέτρινα χρόνια τότε που καθένας μας

έψαχνε το δρόμο του, ανάμεσα στους περιστα-

σιακά φιλοξενούμενούς μας στο «Σπίτι των ανέ-

μων» είχαμε και ’σένα για τα πρώτα μπάρκα σου

ή για δουλειά στις οικοδομές.

Μέσα απ’ τις δυσκολίες που είχε η ζωή εκείνη

την εποχή κρατήθηκες όρθιος και τα κατάφερες

με την εργατικότητα και το ήθος σου.

Παντρεύτηκες μια καλή σύντροφο, την Ειρήνη

Σκιαδαρέση (Τσαμπαρή) απ’ το Πινακοχώρι και

έκανες αξιοπρεπή οικογένεια.

Καμάρωσες δύο παιδιά και εγγονάκι, η επά-

ρατος δυστυχώς δεν σ’ άφησε να συνεχίσεις...

Φίλε Γιώργο καλό σου ταξίδι.

Αιωνία η μνήμη σου.

Ευγένιος Α. Μανωλίτσης

Πρόεδρος: Ευγένιος Μανωλίτσης

τηλ. 210-6420024 & 6977011305

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Σέρβος 6936002554

Γεν. Γραμματέας: Τιμόθεος Σούνδιας 

τηλ. 210-6611978

Ταμίας: Δημήτριος Μανωλίτσης 6936791486

Ειδ. Γραμματέας: Σπύρος Μανωλίτσης 

210-6915263

Μέλος: Γιάννα Κόκλα 210-5562401

Μέλος: Γεώργιος Σούνδιας τηλ. 6937363369

Επικοινωνία  με  το   Δ.Σ.  του  Συλλόγου

Ζηνέλης Δημήτριος ..........................20€
Μανωλίτσης Ευγένιος ......................25€
Μανωλίτσης Δημήτριος 
(Κασσάνδρης)....................................25€
Κόκλας Φίλιππος ..............................20€
Σούνδιας Τιμόθεος ............................30€
Μανωλίτσης Ανδρέας ......................30€
Ζαβιτσάνου-Σούνδια Θεοδώρα ........20€
Γεωργάκη Γεωργία ............................20€
Κολυβάς Σπύρος (Βλάμης) ..............20€
Κολυβά Κατερίνα (Κολονέλου) ........20€
Κολυβάς Μανώλης (Κολονέλος) .... 20€
Καπελέρης Παντελής........................20€
Αραβανής Φίλιππος ..........................20€
Ρεκκακάβα Γιαννούλα ......................20€
Δουβίτσα Κατερίνα του Νικολάου ....50€
Καπελέρη-Μανωλίτση Κων/να ..........20€
Δουβίτσας Κων/νος (Σπυραντωνίου)30€
Σέρβος Παναγιώτης (Κώτσου)..........30€
Μανωλίτσης Νίκος (Κουβαλιάς) ......20€
Δαμβέργη Ιφιγένεια (Ραβδία) ..........30€
Κονδυλάτου Θεοδώρα (Σβολή) ........75€
Σολδάτος Αντώνης............................30€
Δουβίτσας Νικόλαος (Γεωργίου) ......20€
Σούνδιας Σπύρος (Καλαμπούριας)....30€
Κολυβάς Ερωτόκριτος ......................20€
Κολυβάς Γιώργος (Κάππας) ..............20€
Σούνδιας Γιώργος (Βασίλας) ............20€
Κολυβάς Παύλος ..............................20€
Βρεττός Τιμόθεος (Πλιάτσικας) ........40€
Νίκας Σπύρος ....................................20€
Δουβίτσας Ξενοφών ........................20€
Δουβίτσας Πανταζής ........................20€
Μανωλίτση Ελευθερία Αγγέλου ......20€
Κονδυλάτου Μάχη ............................20€
Αραβανή Σταμάτα ............................20€

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

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.

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 1973 στην πλατεία του Αλέξανδρου με φόντο την εκκλησία
του Αγίου Σπυρίδωνα. Διακρίνονται από αριστερά: Θοδωρής Ρομποτής, Άγγελος (γαμπρός του
Μπακογιώργου), Γιάννης Σούνδιας (Σταθιάς), Σπύρος Σέρβος (Γαβρίλης), Μανωλίτσης Δημήτρης
και Γιώργος (Κασσανδραίοι), Μανωλίτσης Νίκος (Καψάλης).

Ευχές
Περαστικά και σιδερένιος ευχόμαστε

για το γιο της χωριανής μας Κατερίνας Κο-

λυβά (Κολονέλου), σύζ. Παναγιώτη Γκαγ-

κώση μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα

που είχε στην Αθήνα.

Συγχαρητήρια
Στο χωριανό μας και μέλος του Συλλόγου

μας Κώστα Σπυραντώνη Δουβίτσα (Σοράκο)

που ανέλαβε Οικονομικός Έφορος - Διευ-

θυντής στην Ι’ ΔΟΥ Αθηνών.



Μ
έχρι το 1830 Δημόσιο Σχο-
λείο δεν υπήρχε. Υπήρχαν
στην πόλη της Λευκάδας

Ιδιωτικά Σχολεία της Α’ βαθμίδας
(Δημοτικής Εκπαίδευσης) και ένα ή
δύο αντίστοιχα της σημερινής Μέσης
Εκπαίδευσης, Τεχνικά ή Γυμνάσια.
Και φυσικά όσοι είχαν τις οικονομικές
δυνατότητες έστελναν τα παιδιά
τους να μάθουν γράμματα. Οι φτωχοί
που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλ-
θουν ήταν καταδικασμένοι να αφή-
σουν τα παιδιά τους αγράμματα. Το
ίδιο συνέβαινε και στα χωριά του
νησιού. Σχολεία δεν υπήρχαν και το
έργο είχαν αναλάβει οι παπάδες και
τα μοναστήρια. Οι παπάδες ήταν
αναγκασμένοι να μαθαίνουν γράμ-
ματα, γιατί η δουλειά τους ήταν σχε-
τική. Δίχως γράμματα δεν μπορούσαν
να φέρουν εις πέρας το έργο τους.
Η ανατροφή με τα βιβλία της εκκλη-
σίας τους έδιναν την δυνατότητα να
αποκτήσουν κάποια εμπειρία, που
με το χρόνο γίνονταν δυνατότητα
διδασκαλίας των γραμμάτων και των
παρεπομένων τους, Γραμματική -
Συντακτικό, Καλολογία κ.ά.

Στα χωριά μας οι παπάδες αυτοί
ήταν οι δάσκαλοι που μάθαιναν τους
νέους τα γράμματα, που ήταν ανα-
γκαία δυνατότητα για τη ζωή. Φυσικά
και οι παπάδες πληρώνονταν γι’ αυτό,
μάλιστα κατά καιρούς υπήρξαν και
επίσημα φροντιστήρια στο χωριό.
Άλλο στοιχείο μάθησης ήταν τα μο-
ναστήρια. Ο Άη Γιώργης υπήρξε για
αιώνες σημαντικό Σχολείο για τα
Γράμματα και την ιστορία του Έθνους.
Και όχι μόνο για τους εντόπιους,
αλλά ξεπερνούσε κάποτε τα σύνορα
της εντοπιότητας και γίνονταν θε-
σμός για όλο το νησί (Λευκάδας
Παίδευσης) και ακόμα πιο πέρα. Αυτά
λέει η ιστορία του. Η περιοχή του
Αλέξανδρου με τους Αγίους Πατέρες
και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου
υπήρξαν σταθμοί του χριστιανισμού
και των Γραμμάτων. Έτσι διατηρούν-
ταν και διαδίδονταν τα γράμματα
και η παιδεία ως τα 1830. Η επίδραση
όμως της Δύσης (Ιταλία, Γαλλία, Αγ-
γλία κ.ά.) που ήταν προχωρημένοι
στην παιδεία και είχαν θεσπίσει δη-
μόσια σχολεία να μαθητεύουν εκεί

οι νέοι τους, υπήρξε η ανάγκη να
καθιερωθούν και εδώ (Επτάνησο) τα
δημόσια σχολεία στον πρώτο κύκλο
(δημοτική εκπαίδευση) κατ’ αρχήν
και ύστερα στη Μέση Εκπαίδευση.
Έτσι στην πρώτη δεκαετία του 1800
ύστερ’ από πολλές προσπάθειες, θε-
σπίστηκε το Δημόσιο Σχολείο. Τα
χρήματα για το θεσμό πλήρωναν κυ-
ρίως τα μοναστήρια. Τα μεγάλα μο-
ναστήρια του νησιού Άη Γιώργης
στον Αλέξανδρο, Άη Γιάννης στο
Λιβάδι, Κόκκινη Εκκλησιά, Ασώματοι
στη Βαυκερή και η Φανερωμένη στο
Φρύνι κατέβαλαν σε μόνιμη βάση τα
μεγαλύτερα ποσά για την Παιδεία
του νησιού. Από τότε άρχισε και η
παρακμή τους, υπήρξε δε και η πιο
βασική αιτία της “Στάσης’’ του 1819
με τα γεγονότα των Σφακιωτών και
της χώρας.

Το Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο
Αλέξανδρου έγινε το 1832. Ήλθε ο
δάσκαλος Ιωάννης Χαλικιάς, αλλά
δεν βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες
(οίκημα, θρανία κ.λ.π.) και έφυγε. Οι
επίτροποι, που εξελέγησαν για την
βοήθεια του δασκάλου, Αναγνώστης
Δουβίτσας (Αλέξανδρος) και Ανα-
γνώστης Φίλιππας (Πλατύστομα) προ-
σπάθησαν στο διάστημα αυτό να
προετοιμάσουν το Σχολείο, για να
εγκατασταθεί ο δάσκαλος και το
1836 άρχισε να λειτουργεί το Σχολείο
Αλέξανδρου, όπου είχε καθοριστεί
να έρχονται και οι μαθητές του χω-
ριού Πλατύστομα. Την 1η Σεπτεμ-
βρίου 1836 ο δάσκαλος Συμεών Σταύ-
ρακας λειτούργησε το Σχολείο. Έχου-
με δύο αναφορές του δασκάλου στο
πρωτεύον Σχολείο της χώρας, στο
οποίο υπάγονταν διοικητικά και μία
κατάσταση των μαθητών της περιό-
δου που πρωτολειτούργησε το Δη-
μόσιο Σχολείο με 35 μαθητές. Όπως
δείχνει η κατάσταση οι μαθητές πλή-
ρωναν για την φοίτησή τους. Το
πρώτο αυτό Σχολείο στεγάστηκε
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
(Αλέξανδρου) και το φιλοξένησε
πάνω από 15 χρόνια. Τα υπόλοιπα
σχετικά θα τα βρείτε στα έγγραφα
του δασκάλου της εποχής.

Αθήνα 15-3-2011
Σ. Σούνδιας
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Δημόσιο  Δημοτικό  Σχολείο  Αλεξάνδρου

Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου όπου πρωτολειτούργησε
το Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρου το 1836

Καταγραφή Μηνιαία του εν τη Αλληλοδιδακτική Σχολή 

Μαθητών του χωρίου Αλεξάνδρου
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Ο
ι εκδηλώσεις που έγιναν
το περασμένο καλοκαίρι
στον Αλέξανδρο και θα

συνεχισθούν και φέτος τον Ιούλιο,
μας έδωσαν την ευκαιρία να βγά-
λουμε μερικά χρήσιμα συμπερά-
σματα για τα θέματα που μας αφο-
ρούν ως τοπική κοινωνία της Λευ-
κάδας:

1) Η ανταπόκριση των κατοί-
κων του χωριού αλλά και πολλών
συγχωριανών μας που ζουν στη
Νικιάνα και σε άλλα μέρη του νη-
σιού στο κάλεσμα του συλλόγου
“Φηγός’’, για την προετοιμασία και
την οργάνωση του τριημέρου ήταν
συγκινητική και πέρα πάσης προσ-
δοκίας. Καθαριότητα, ξεχορτάρια-
σμα, ασβεστώματα, φωτισμός,
κουβαλήματα κ.λ.π. κράτησαν πολ-
λές μέρες αλλά η διάθεση για
προσφορά ήταν τέτοια που όλα
αντιμετωπίσθηκαν με άνεση παρά
την πλήρη απουσία οποιασδήποτε
βοήθειας, υλικής ή οικονομικής
από κάθε επίσημη αρχή.  Το μή-
νυμα που βγαίνει είναι πως όταν
γίνεται κάτι σοβαρό, ποιοτικό και
αδέσμευτο από κηδεμονίες κομ-
ματικές ή πελατειακές τότε η εθε-
λοντική προσφορά υπάρχει και
μπορεί να κάνει θαύματα. 

2) Ανάλογα με τη στάση των
συγχωριανών που βοήθησαν στο
στήσιμο των εκδηλώσεων ήταν
και η στάση του κοινού που προ-
σήλθε για να τις παρακολουθήσει
το οποίο τόσο σε ποσότητα όσο
και σε ποιότητα ξεπέρασε κάθε
προσδοκία. 

Η άψογη στάση του κοινού και
η θρησκευτική ευλάβεια με την
οποία παρακολούθησε τις εκδη-
λώσεις έκανε ιδιαίτερη εντύπωση
και αποδεικνύει πως όταν υπάρχει
ποιότητα, σοβαρότητα και ήθος
από τη μία πλευρά αυτό αναγνω-
ρίζεται αυτόματα και ανταποδίδε-
ται από την άλλη.

3) Η μεγάλη προσέλευση του
κοινού και το ζωηρό ενδιαφέρον
του τοπικού έντυπου και ηλεκτρο-
νικού τύπου που εκφράστηκε με
τα κολακευτικότερα λόγια για τις
εκδηλώσεις δείχνει πως υπάρχουν
πολίτες και μάλιστα πολλοί οι
οποίοι ξεπερνώντας την ισοπέδω-
ση και την αφασία που επικρατούν
στην ελληνική κοινωνία ενδιαφέ-
ρονται και ανησυχούν για τα σο-
βαρά προβλήματα του τόπου τους:
την ανάπτυξη με ποιότητα, τον
τουρισμό με σεβασμό στον τόπο
και τον πολιτισμό του, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και του
τοπίου, την παράδοση και τις το-
πικές αξίες και γενικότερα το πα-
ρόν και το μέλλον του τόπου.

4) Η διάθεση των αιρετών εκ-
προσώπων του νησιού να συμμε-

τάσχουν στο διάλογο υπήρξε ικα-
νοποιητική, χρειάζεται όμως πολύς
δρόμος ακόμα για να γίνουν τα
ζητήματα αυτά συνείδηση και να
μπούν στις επιδιώξεις και τις προ-
τεραιότητες της τοπικής κοινωνίας. 

5) Μοναδική σκιά η απουσία
συλλόγων που εκπροσωπούν
επαγγελματικές και επιστημονικές
ομάδες οι οποίες εμπλέκονται
άμεσα με τα θέματα της ανάπτυξης
και του τουρισμού καθώς και ιστο-
ρικών παραδοσιακών συλλόγων
που ασχολούνται με τα θέματα
της Λευκάδας, οι οποίοι δυστυχώς
δεν ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκλησή μας και σιώπησαν.

Θα τους περιμένουμε με χαρά
στις φετινές εκδηλώσεις καθώς
θεωρούμε πως η παρουσία τους
και η ενεργοποίησή τους για μία
Λευκάδα αντάξια του πολιτισμού
της μπορεί να είναι πολύτιμη και
καθοριστική.

6) Επιβεβαιώθηκε η αδελφική
σχέση του Συλλόγου Φίλων Αλέ-
ξανδρου “Φηγός’’ με το Σύλλογο
των Αλεξανδριτών της Αθήνας,
του οποίου η συμπαράσταση και
βοήθεια υπήρξε αμέριστη. Επίσης
πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί η
άψογη συνεργασία με το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Σφακιωτών χωρίς τη στήριξη του
οποίου οι εκδηλώσεις ίσως να μην
είχαν γίνει.

Ο Σύλλογος Φίλων Αλέξαν-
δρου “Φηγός’’ είναι διατεθειμένος
να συνεχίσει την προσπάθεια που
έχει ξεκινήσει για την ανάδειξη
των θεμάτων αυτών και κυρίως
για την ανάπτυξη ενός διαρκούς
διαλόγου στο νησί με στόχο την
αλλαγή νοοτροπιών, αντιλήψεων
και συμπεριφορών για μια διαφο-
ρετική πορεία του τόπου. 

Ελπίζουμε στην κατεύθυνση
αυτή να κινηθούν και άλλοι σύλ-
λογοι και σωματεία καθώς και η
νέα Δημοτική Αρχή με την οργά-
νωση ημερίδων και συνεδρίων.

Κλείνοντας θα ήθελα να ενη-
μερώσω πως το τριήμερο του φε-
τινού Ιουλίου θα είναι αφιερωμένο
στους δρόμους και το δημόσιο
χώρο της Λευκάδας με ομιλητές
διακεκριμένους επιστήμονες, ερευ-
νητή και εικαστικούς όπως ο Μα-
νώλης Κορρές καθηγητής Ε.Μ.Π.,
ο γλύπτης Θόδωρος ομότιμος κα-
θηγητής Ε.Μ.Π., ο Θάνος Βλαστός
καθηγητής Ε.Μ.Π., ο Σάκης Ψυ-
χογιός, πολεοδόμος, Δ/ντής της
Ενοποίησης των Αρχαιολογικών
Χώρων της Αθήνας (Ε.Α.Χ.Α.) και
άλλοι.

Νίκος Σπ. Κονδυλάτος
Μέλος του Δ.Σ. του “Φηγός’’

Υπεύθυνος εκδηλώσεων

Η  σελίδα  των  τοπικών  Συλλόγων

Σύλλογος  “Φηγός’’

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «Οι Σκάροι» πραγματοποίησε τον
ετήσιο χορό του στις 8-1-2011 στο κέντρο «Παράδεισος» με μεγάλη επιτυ-
χία.

Πολιτιστικός  Σύλλογος  Νικιάνας

“Οι  Σκάροι’’

Ετήσιος  Χορός

Εκδηλώσεις  του  καλοκαιριού  

στον  Αλέξανδρο

Επίσης έγινε και αποκριάτικο πάρτυ στις 19-3-2011 με πολλές αυτοδημι-
ούργητες ξανθιές!!! και πολύ κέφι.

Αποκριάτικο  πάρτυ

Θεατρική  παράσταση

Την Κυριακή 13 Φλεβάρη του 2011 στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων

του ξενοδοχείου Γαλήνη στη Νικιάνα η θεατρική ομάδα του Συλλόγου

Νικιάνας «Οι Σκάροι» παρουσίασε το έργο του Δημήτρη Ψαθά «Ο Αχόρταγος».

Ομολογουμένως ήταν μια καλοστημένη θαυμάσια παράσταση που νόμιζες

ότι είχες να κάνεις με επαγγελματίες κι όχι ερασιτέχνες.

Οι ερμηνείες του Φώντα (ο παλιός είναι αλλιώς), αλλά και του Μανώλη

στο ρόλο του αχόρταγου ήταν εκπληκτικές χωρίς να υπολείπονται κι όσοι ερ-

μήνευσαν τους άλλους ρόλους. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε και

στη Θοδώρα που δίδαξε το έργο και είχε την επιμέλεια της παράστασης.

Παιδιά συγχαρητήρια συνεχίστε. Ε.Μ.



Στη λογοτεχνική εκδήλωση της “ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟ-

ΓΟΤΕΧΝΩΝ’’ που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Μιχαήλας Αβέ-

ρωφ» την 21 Μάρτη 2011, ημέρα της ποίησης με θέμα: «ΥΜΝΟΣ

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ» εκ των απαγγελόντων ποιήματα ήταν και η

Γιάννα Κόκλα, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

Π ε ρ ί   π ο ί η σ η ς

Εταιρεία  Λευκαδικών  Μελετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συγχαρητήρια
Στην Αδαμαντία Αναστασίου Στάμου και Γιάννας Κόκλα που αποφοίτησε
από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
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Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών σας προσκαλεί να παρευ-
ρεθείτε στην παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου κ. Δημητρίου

Χ. Σκλαβενίτη, Φιλολογικά και Λευκαδίτικα, εκδόσεις Πορεία,
που θα γίνει την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011, ώρα 6:30 μ.μ., στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο «Αντώνης

Τρίτσης», Ακαδημίας 50. Θα μιλήσουν οι κ.κ.
Θωμάς Κατωπόδης, ναύαρχος, Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκα-

δικών Μελετών.
Αναστάσιος Στέφος, διδάκτωρ Φιλολογίας, συγγραφέας, Πρό-

εδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.
Βιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη, φιλόλογος - ερευνήτρια.
Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτωρ Φιλολογίας, κριτικός Λογοτεχνίας

και
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, ιστορικός, διευθυντής Ερευνών,

Ε.Ι.Ε.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η φιλόλογος κ. Μιράντα Κου-

νιάκη-Κορδελλίδη.

Γεννήθηκε στα Κολυβάτα το

1928. Δεύτερο παιδί πενταμελούς

οικογένειας. Απόφοιτος Ε’ τάξης

Δημοτικού. Μετανάστης στα αν-

θρακορυχεία του Βελγίου και στις

φάμπρικες της Γερμανίας.

Πέθανε στη Νικιάνα την 10η

Οκτώβρη του 2008.

Το ποίημα που ακολουθεί, τό

’γραψε όντας μετανάστης, το

1972 στη Γερμανία και στάλθηκε

στο Γιώργο Φερεντίνο.

Μέσα απ’ τα σκλαβοπάζαρα,

εδώ της Γερμανίας

σου γράφει ολίγα πράγματα

ο Νίκος ο Μανίας.

Όπως και εσύ χρημάτισες,

γονεύς σε τούτη τη γη,

και ένιωσες στα στήθια σου,

την πατρική στοργή.

Έτσι και εγώ χρημάτισα,

πατέρας στη ζωή μου,

και δυστυχώς αγαπητέ,

δεν ξέρω το παιδί μου.

Σε ποιόνε έκανα κακό;

Ποιος μ’ έχει εμέ δικάσει;

Να μην γνωρίζω το παιδί,

που έφερα στην πλάση.

Ποιο μαύρο χέρι κι άραχνο,

με έδιωξε μακριά του;

Και τ’ άφησε έτσι ορφανό,

μόνο με τη μαμά του;

Ποιος είναι αυτός που φέρθηκε;

Απάνθρωπος ή τέρας;

Να του στερήσει ότι παν 

που λέγεται πατέρας;

Και ποιος κακούργος, σαν κι αυτόν 

υπάρχει εδώ στην πλάση, 

ένα αγγελούδι άχολο

να το καταδικάσει;

Είναι μια μαύρη συννεφιά,

στήνει φαρδιά τα βρόχια,

και διώχνει κάθε δυστυχή,

και την φωνάζουν φτώχεια.

Οι λαϊκοί μας ποιητές
Νικόλαος  Βρεττός  του  Γεωργίου  (Μανίας)

Αγρότης

Αναμνήσεις από στιχομυθίες

και πειράγματα παλιών Αλεξαν-

δριτών που διαδραματίζονταν

στους δρόμους, τις ρούγες και

τα μαγαζιά των χωριών μας.

Στο δρόμο 
για τα π(η)γάδια
― Καλημέρα μαρή παλια-

δερφή. 

― Καλώς τ(η)να που θε γυ-

ρίζεις τόσο μπονόρα;

― Πήγα και βοτάνισα λίγο

γέννημα εδ’ εκεί στα π(η)γάδια

π(ου) τό (ει)χε πνίξει η αίρα κι ο

σκορδαψός αδερφή μου, αλλά

έγινα μουσκίδι απ’ τ(η) πάχνη

και τα ξεράδια μου δε τ(α) ορίζω

είναι παταγούδι. 

― Και τώρα που πας;

― Στ(ο) αμπέλι που (εί)χε

κλαδέψει ο χαϊδονοικοκύρης να

μάσω τ’ αποκλάδια γιατί αν πάει

να το σκάψει και τα βρεί αμά-

ζωγα κλούρια μου και πατσούρια

μου δε θα με ξεπλένει ούτε ο

Ιορδάνης απ’ το γαμοσταυρίδι.

― Εσύ που γυρίζεις;

― Έδεσα τα ζωντανά στα

κ(ου)τούπια και πάω να φκιάσω

το φαΐ γιατί περιμένομε και το

σαστικό τ(η)ς κοπέλας μας σή-

μερα. Έσφαξα ένα κοκκοτό κα-

πόνι, αν σ(ου) παραλέω μαρή

να μη με βρεί το βράδυ θα πάει

τρείς οκάδες!!! Θα το νε κάνω

με νιόκο.

― Και πότε με το καλό ο

γάμος; 

― Ακόμα δε κανονίσαμε εί-

ναι πολλά τα έξοδα και με τι

και με ποιο βαραμέντε; Μ’ ένα

μεροδούλι τ(ου) νοικοκύρη;

― Άκ(ου)σα ότ(ι) το παιδί

δε θέλει τίποτα;

― Αλήθεια, αλλά έτσι θα

τ(η) πετάξουμε τ(η) κοπέλα μας

θα πάρει το ληγάτο μου στο

κατετκό και τ’ αμπέλι στον Άη

Γιώργη.

― Τα προικιά της τ(α)

(έ)χ(ε)τε έτοιμα;

― Είναι όλα φιαμέντε και

με το παραπάνω, ακόμα τα

δάχτ(υ)λα απ’ τα ποδάρια τ(η)ς

κοπελούλας μου είναι γδαρμένα

απ(ό) τον αργαλειό!!!

― Ου μωρή θ(α) νυχτώσω

άντε γειά σου και με το καλό

να δεχτείτε το παιδί.

― Άη στο καλό...

Στη ρούγα 
στα Κολυβάτα
Οι παλιότεροι θα θυμούνται

ότι στη χώρα ένας καλός ουζο-

μεζές ήταν οι βραστές κουκού-

τσες (είδος αγριοαγκινάρας που

βγαίνει στη Γύρα).

Στο παζάρι λοιπόν πέρναγαν

κάποιοι μπρανέλοι και τις που-

λούσαν φωνάζοντας «ζεστές

κουκούτσες, ζεστές κουκού-

τσες». Μιας Κολυβιάτισας φαί-

νεται να μη το πήρε καλά τ’

αυτί της; και το βράδυ στη ρούγα

εξιστορώντας το τι άκουσε στη

χώρα είπε:

― Ακούστε μωρές χ(ρι)στια-

νές τι φωνάζανε σήμερα στο

παζάρι; Ότι π(ου)λάνε ζεστές

(...)τσες. Θα ρίξει φωτιά ο Θεός

να μας κάψει βλογ(η)μένες!!!

Στη ρούγα 
της Κιάφας
Όταν κυκλοφόρησε το πρώ-

το φορτηγό αυτοκίνητο στο χω-

ριό, ακούγοντας το θόρυβό του

οι γυναίκες βγήκαν στη ρούγα

να δουν τι είναι, οπότε κάποια

λέει το εξής αμίμητο:

― Δες τε μια καναβέττα

πούρχεται αγκομαχώντας στον

ανήφορο προς τ(η) Παναγία!!!

Ο Αλεξαντρίτης

Σκόρπιες  μνήμες
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1. ΑΚΙΝΤΑ ΙΣΙΝΤΑ. Τη μέρα της
έκρηξης ήταν 17 χρονών.

«...Βρισκόμουν 750 μέτρα από
το υπόκεντρο της έκρηξης επιβάτης
σε τρένο που εκείνη τη στιγμή κι-
νούνταν. Είδα τη λάμψη κι έχασα
αμέσως τις αισθήσεις μου. Ο αδερ-
φός μου κι εγώ βρεθήκαμε κάτω
από πτώματα επιβατών που σκοτώ-
θηκαν αμέσως. Έτσι δεν είχα τραύ-
ματα. Μόλις συνήλθα άνοιξα τα
μάτια μου και γύρω μου εξακολου-
θούσε ένα πυχτό σκοτάδι να σκε-
πάζει τα πάντα. Τα περισσότερα σπί-
τια είχαν γκρεμισθεί. Στους δρόμους
από τα ερείπια των σπιτιών ήταν
σωριασμένα τό ’να πάνω στ’ άλλο
τα καμένα πτώματα ανθρώπων.

Στις 15 Αυγούστου ένιωσα πως
ήμουν άρρωστος. Άρχισα να χάνω
τα μαλλιά μου. Κατόπιν το δέρμα
μου γέμισε μελανιές από σπασμένα
αιμοφόρα αγγεία. Στις 25 Αυγούστου
επί τέλους με ξάπλωσαν στο κρεβάτι
άρρωστο από βαριά συμπτώματα
οξείας ακτινοβολίας. Ο αδερφός
μου βρισκόταν σε κωματώδη κατά-
σταση. Μπόρεσα και ξαναστάθηκα
στα πόδια μου μόνο τον Ιούνη του
’46. Και από το τρένο εκείνο επέζη-
σαν μόνο έξι άτομα. Διακόσιοι δε-
καέξι επιβάτες πέθαναν. Μας είπαν
ότι είχαμε εκτεθεί σε δόση ακτινο-
βολίας διπλάσια από τη θανατηφόρα. 

2. ΤΟΓΙΟΚΟ ΣΟΥΓΚΑΝΟ.
«Δεν ξεχνάω ποτέ όσα έζησα

τη φρικτή εκείνη μέρα της βόμβας.
Έραβα σ’ ένα στρατιωτικό εργοστά-
σιο την ώρα εκείνη και τα μάτια μου
έκλεισαν από μια εκτυφλωτική λάμ-
ψη. Προσπάθησα να βγω έξω, αλλά
ένιωσα πως μου ήταν αδύνατο να
κινηθώ. Πηχτό σκοτάδι διαδέχτηκε
την αβάσταχτη εκείνη λάμψη. Και
να κλάψω ακόμα δεν μπορούσα.
Είδα από πέρα δυό κομμένα πόδια
δίπλα σε μια ξαπλωμένη κοπέλα με
την γλώσσα της να κρέμεται έξω.

Κάποια στιγμή μπόρεσα και βγή-
κα έξω κι έτρεξα προς τον ποταμό.
Σ’ αυτόν είχαν πέσει εκατοντάδες
άτομα ολόγυμνα... Η φωτιά όμως
έτρεχε πάνω στην επιφάνεια του

ποταμού. Βούτηξα το κεφάλι μου

μέσα στο νερό και το έβγαλα μόλις
πέρασε το κύμα της φωτιάς. Η σκηνή
που θυμάμαι στις όχθες του ποταμού
ήταν τρισχειρότερη από κόλαση. Με
το σούρουπο βγήκα από το ποτάμι.
Πεινούσα και διψούσα. Μα σε λίγο
άρχισε να πέφτει μια χοντρή μαύρη
βροχή. Ήπια απ’ αυτή... Κάποιος μ’
απόθεσε πάνω σ’ ένα κάρο και με
ξάπλωσε σ’ ένα ανοιχτό χωράφι.
Θα ’πρεπε να είναι χιλιάδες οι ξα-
πλωμένοι στα χωράφια και πολλοί
απ’ αυτούς νεκροί.

Σηκώθηκα παγωμένη την επο-
μένη το πρωί. Θέλησα να πάω στους
γονείς μου, στην πόλη, αλλά δεν μ’
άφησαν. Έξι ολόκληρα
χρόνια μετά την έκρηξη
της βόμβας τα πέρασα
ξαπλωμένη σε κρεβάτι
νοσοκομείου. Μόλις τον
έβδομο χρόνο μπόρεσα
να περπατήσω και στο
δέκατο χρόνο μού ’δω-
σαν άδεια γάμου. Αλλά
δεν αποφάσισα να παν-
τρευτώ γιατί φοβόμουν
μήπως τα παιδιά μου
γεννιούνται καταδικα-
σμένα. Μερικοί έλεγαν
πως η ασθένεια αυτή είναι
μεταδοτική κι άλλοι πως
εμείς οι «Χιμπακούσα» μπο-
ρούμε νάχουμε φυσιολογικά
παιδιά. Αλλά εγώ δεν θέλησα
να το διακινδυνεύσω. Από τότε
ζω με τους γονείς μου...»

Θα μας επιτρέψετε όμως φίλοι
μας αναγνώστες και αναγνώστριες
να σας απασχολήσουμε ακόμα λίγο
και παράλληλα με το σπαραγμό,
που βγαίνει απ’ τις παραπάνω μι-
κροσυνεντεύξεις των «Χιμπακούσα»
να δώσουμε το λόγο στη διάσημη
Αμερικανίδα παιδίατρο Δρ. Έλεν
Κάλντικοτ, για να δούμε τι έχει να
μας πει σχετικά με το μύθο της «αν-
τιπυρηνικής Ιατρικής».

«...Αντίθετα με τις κυβερνητικές
διακηρύξεις και τα όσα διδάσκει η
ιατρική σχολή του Χάρβαρντ, σ’ έναν
πυρηνικό πόλεμο, οι γιατροί δεν θα
μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν θα
έχουν φάρμακα, ούτε πλάσμα, ούτε

αίμα, ούτε νοσοκομεία. Δεν θα μπο-
ρούμε ούτε να πλησιάσουμε τους
ασθενείς. Ο περισσότερος κόσμος
θα πεθάνει - αν δεν έχει εξατμισθεί
ακαριαία - μέσα σε πόνους φρικτούς,
χωρίς καμιά ιατρική περίθαλψη, πα-
γιδευμένος στα ερείπια γκρεμισμέ-
νων κτιρίων, ξαπλωμένος αβοήθητος
στους δρόμους, φρικτά κατακαμένος
και ψυχοραγώντας από βαριές λοι-
μώξεις.

Γι’ αυτό και λέμε, συνεχίζει η
Δρ Κάλντικοτ, πως ένας πυρηνικός
πόλεμος θα αποτελέσει την τελευ-
ταία επιδημία. Είναι ασθένεια ανίατη
και η σωστή ιατρική επιβάλλει, σε

περιπτώσεις τέτοιων ανίατων
ασθενειών, την πρόληψή
τους.

...Τα παραπάνω είδαν
στην Ελλάδα το φως της δη-
μοσιότητας στην «Εβδομά-
δα» της 5ης Δεκέμβρη του
’82. Δεν είναι επομένως λόγια
που τα γέννησε η άρρωστη
φαντασία του γράφοντα.

Απ’ την άλλη μεριά ο κα-
θημερινός τύπος, το ραδιό-
φωνο, η τηλεόραση μας πλη-
ροφορούν, ότι νέα, ακόμα
πιο καταστροφικά όπλα απ’
τα υπάρχοντα κι εγκατεστη-
μένα, κατασκευάζονται ή και
εγκαθίστανται σε διάφορα ση-
μεία της γης. Πέρσιγκ 2 και
Κρουζ, σχέδια παραγωγής

βόμβας Νετρονίου, Πυραύλων ΜΧ
κ.ά. π.χ.

Εύλογα λοιπόν ύστερ’ απ’ όλα
αυτά θα αναρωτηθεί κανείς πού
πάμε; Ποιο είναι το μέλλον μας; Το
μέλλον των παιδιών μας; Κύρια ποιο
το άμεσο και επιτακτικότερο καθήκον
μας για το σήμερα και το αύριο;

Εμείς, χωρίς προκαταλήψεις,
ανοιχτά, καθαρά και ξάστερα, λέμε:
υπάρχει λύση. Κι αυτή βρίσκεται
στην άμεση στράτευση στο Κίνημα
της Ειρήνης και η με κάθε δυνατό
τρόπο υποστήριξη θέσεων και έργων
που αποβλέπουν αληθινά και πραγ-
ματικά σ’ ένα γενικό και πλήρη αφο-
πλισμό, στην καταστροφή αμέσως
όλων των αποθεμάτων των πυραυ-

λοπυρηνικών όπλων. Πρέπει τέλος
πάντων, να καταλάβουμε κάποτε
πως ο μοναδικός εχθρός της αν-
θρωπότητας είναι ο πόλεμος που
όμως δεν έρχεται μόνος του, αλλά
κάποιοι άνθρωποι τον ετοιμάζουν,
τον οργανώνουν και τον πραγματο-
ποιούν. 

Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει
να τους απομονώσουμε, να τους
αφαιρέσουμε τις προϋποθέσεις και
τα μέσα που τους εξασφαλίζουν τη
δυνατότητα να φτιάχνουν πολέμους. 

Πρέπει, ανεξάρτητα από τις προ-
σωπικές μας πολιτικές τοποθετήσεις
και απόψεις να πάψουμε να πέφτου-
με θύματα των οποιωνδήποτε προ-
παγανδιστικών πυροτεχνημάτων. Το
Παγκόσμιο Κίνημα της Ειρήνης σή-
μερα έχει στις γραμμές του δεκάδες
ή κι εκατοντάδες εκατομμύρια σ’
όλο τον κόσμο. Εκεί είναι η θέση
μας. Στη χώρα μας αυτό το Κίνημα
έχει πλούσια ιστορία και παράδοση.
Εκεί πρέπει να βρεθούμε το γρηγο-
ρότερο χωρίς προκαταλήψεις.

Το μέτωπο των φιλειρηνικών δυ-
νάμεων στον κόσμο όσο μεγάλο και
δυνατό νάναι, πρέπει να μεγαλώνει
και να πυκνώνει ασταμάτητα. Να μη
φοβόμαστε να πούμε μπράβο σε
κάθε άτομο, ομάδα ή χώρα που με
ενέργειες, πρωτοβουλίες, διακηρύ-
ξεις ή οποιοδήποτε άλλο μέσο βοη-
θάει τον στόχο ΕΙΡΗΝΗ, έστω κι αν
προσωπικά δεν συμφωνούμε με τις
πολιτικές απόψεις των ατόμων ή
των ομάδων, ή ακόμα με το καθε-
στώς της χώρας ή των χωρών που
αληθινά με έργα υπερασπίζονται
την ΕΙΡΗΝΗ.

Κλείνοντας, πιστεύουμε πως όσο
πιο γρήγορα βρεθούμε στις γραμμές
του Κινήματος της ΕΙΡΗΝΗΣ, τόσο
πιο βέβαιοι πρέπει νάμαστε πως η
καταστροφή θ’ αποτραπεί και πως
δεν θα βρεθεί η ανθρωπότητα ποτέ
μπροστά σ’ έναν πόλεμο που αυτή
τη φορά δεν θ’ αφήσει πίσω του
ούτε «ΧΙΜΠΑΚΟΥΣΑ».

Γιώργος Βρεττός
5-10-1983

Αφιέρωμα  στην  Ειρήνη
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Τα πρόσφατα γεγονότα, η ια-
πωνική τραγωδία (φυσική - πυρηνική)
αλλά και οι εξεγέρσεις στις Αραβικές
χώρες και ο πόλεμος στη Λιβύη,
ήρθαν να καταδείξουν με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο στην περί-
πτωση σεισμού-τσουνάμι την αση-
μαντότητα του ανθρώπου αλλά και
στην περίπτωση της πυρηνικής και
πολεμικής τραγωδίας την αναλω-
σιμότητά του.

Πώς η ανθρώπινη ζωή μετριέται
στο ανεβοκατέβασμα του χρηματι-
στηριακού δείκτη NIKEY και στην
τιμή του βαρελιού του πετρελαίου. 

Ενώ δίκιο και αλήθεια μοιράζον-
ται με τη δύναμη των όπλων και
των αγορών στο βαθμό που εξυπη-
ρετούνται τα γεωπολιτικά και στρα-
τηγικά συμφέροντα των ισχυρών
και του κεφαλαίου.

Με ελεγχόμενη την ενημέρωση
και την πληροφόρηση από media
και δημοσιογράφους, (εκτός ελαχί-
στων εξαιρέσεων), που παρουσιά-
ζουν αυτά που θέλουν οι εκπρόσω-
ποι των «απελευθερωτών συμμά-
χων» και των προθύμων συμπαρα-
στατών τους ή της ιδιωτικής εταιρίας
ΤΕΤΚΟ.

Είναι δε εξοργιστικό ο ίδιος ο
Ιάπωνας πρωθυπουργός, τραγική
φιγούρα, από τηλεόρασης να πα-
ραδέχεται ότι η ΤΕΤΚΟ δεν δίνει τ’
αληθινά στοιχεία για τα συμβαίνοντα
στους πυρηνικούς σταθμούς. 

Ενώ απ’ την άλλη μεριά πολεμι-
κοί ανταποκριτές να διαγωνίζονται
να «διαφημίζουν» Datsun με πολυ-
βόλα, αδημονώντας (φαινόταν στο
πρόσωπο ή στον τρόπο που μιλού-
σαν) πότε θ’ αρχίσουν οι βομβαρδι-

σμοί του λαού της Λιβύης, λες κι ο
πόλεμος είναι γιορτή ή Play Station
για να παίζουν κατά τη διαμονή
τους σε ασφαλή ξενοδοχεία που
τους εξασφάλισαν οι Δημοκράτες
των Κρουζ και Τόμαχωκ.

Και όλα αυτά με προκάλυμμα
το ψήφισμα 1973 του Ο.Η.Ε. (άραγε
ποιου Ο.Η.Ε.;) και το διεθνές δίκαιο
που εφαρμόζονται επιλεκτικά με
ωμό και προκλητικό τρόπο, ενώ εκα-
τοντάδες άλλα ψηφίσματα παρα-
μένουν ανενεργά ή έχουν πεταχθεί
στο καλάθι των αχρήστων (βλέπε
για Κύπρο, Παλαιστίνη κ.λ.π.).

Σ’ ένα κόσμο που εκατομμύρια
εξαθλιωμένοι δεν έχουν πρόσβαση
σε δουλειά, τροφή, νερό και παιδιά,
εκατοντάδες χιλιάδες πεθαίνουν
κάθε μέρα από πείνα και αρρώστιες,
αυτά που μας επιφυλάσσουν η παγ-

κοσμιοποίηση, οι υπερασπιστές των
«ανθρώπινων δικαιωμάτων» και οι
αγορές είναι τα χειρότερα.

Με αφετηρία λοιπόν την Φου-
κοσίμα και τον πόλεμο στη Λιβύη
απ’ όλους μας εξαρτάται αν θα τους
επιτρέψουμε να δημιουργήσουν νέ-
ους «ΧΙΜΠΑΚΟΥΣΑ», με οδηγό για
όλους τους λαούς του κόσμου τους
στίχους του Μεγάλου Βάρναλη:

Άντε θύμα, άντε ψώνιο,
άντε σύμβολο αιώνιο,
αν ξυπνήσεις μονομιάς,
θάρθει ανάποδα ο ντουνιάς!!!

Αθήνα 30-3-2011
Ευγένιος Α. Μανωλίτσης

Χιμπακούσα: οι επιζήσαντες των
ατομικών βομβών στο Ναγκασάκι
και τη Χιροσίμα.

Όταν  η  κοροϊδία  γίνεται   πρόκληση. . .
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Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ένα
ευτυχισμένο, παραγωγικό μυρμήγκι
που ξεκινούσε κάθε μέρα, πρωί-πρωί
για τη δουλειά του. Περνούσε όλη
μέρα δουλεύοντας και τραγουδώντας
μέσα στην τρελή χαρά!

Του άρεσε πολύ να εργάζεται και
φυσικά, η απόδοσή του ήταν εξαιρε-
τική! Μόνο που, δυστυχώς, στην επι-
χείρηση δεν υπήρχε manager να το
κατευθύνει Ο Κηφήνας, Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της  εται-
ρίας, αποφάσισε πως αυτή η κατά-
σταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί
κι έτσι δημιούργησε μια θέση man-
ager,για την οποία προσέλαβε μία
ιδιαίτερη έμπειρη πασχαλίτσα. 

Πρώτο μέλημα της πασχαλίτσας
ήταν να εποπτεύσει το ωράριο του
μυρμηγκιού και γι’ αυτό προχώρησε
αμέσως στην οργάνωση ενός συ-
στήματος ελέγχου, με κάρτες. Βέβαια
σύντομα, χρειάστηκε μία γραμματέα,
που ανέλαβε να ετοιμάζει τους φα-
κέλους αναφοράς, με τη βοήθεια
μιας νέο-προσληφθείσας αράχνης.

Η αράχνη επιφορτίστηκε με το
σύστημα αρχειοθέτησης, καθώς και
με το τηλεφωνικό κέντρο. Στο μεταξύ

το ευτυχισμένο, παραγωγικό Μυρ-
μήγκι συνέχιζε να δουλεύει, να δου-
λεύει, να δουλεύει….. Ο Κηφήνας,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
ήταν τόσο ευχαριστημένος με τις
καθημερινές αναφορές που λάμβανε
από την πασχαλίτσα, ώστε της ζήτησε
να του ετοιμάσει μία συγκριτική με-
λέτη, με γραφήματα και ανάλυση τά-
σεων. Έτσι απευθύνθηκαν σε μία κα-
τσαρίδα, στην οποία αγόρασαν μά-
λιστα ένα νέο σετ υπολογιστή-εκτυ-
πωτή, για να βοηθήσει στην εκπόνηση
της μελέτης. Το ευτυχισμένο, παρα-
γωγικό μυρμήγκι άρχισε δειλά-δειλά
να διαμαρτύρεται για όλη αυτή τη
γραφειοκρατία και το χαρτοβασίλειο.
Μοιραία, οι ρυθμοί της δουλειάς του
άρχισαν να μειώνονται…..

Ο Κηφήνας, Πρόεδρος και Διευ-
θύνων Σύμβουλος της επιχείρησης,
αποφάσισε πως έπρεπε να πάρει
αμέσως μέτρα γι’ αυτή την απαρά-
δεκτη κατάσταση και έφερε επει-
γόντως έναν ειδικό διευθυντή, αρ-
μόδιο να επιβλέπει το ευτυχισμένο,
παραγωγικό μυρμήγκι. Τη θέση, λοι-
πόν, ήρθε να καλύψει ένας τζίτζικας
που άλλαξε αμέσως τη φθαρμένη

επίπλωση του γραφείου του και ζή-
τησε μία ειδική, εργονομική πολυ-
θρόνα και έναν υπολογιστή με επί-
πεδη οθόνη. Βέβαια, με τόσους υπο-
λογιστές πια, η εταιρεία προχώρησε,
αναγκαστικά στην αγορά ενός serv-
er.

Ο νέος διευθυντής ένιωσε σύν-
τομα την ανάγκη να φέρει έναν υπο-
διευθυντή, που ήταν παλιά βοηθός
του, ώστε, με τη βοήθειά του, να κα-
ταστρωθεί ένα στρατηγικό πλάνο,
καθώς και ο προϋπολογισμός του
νέου αυτού τμήματος. Όσο γίνονταν
όλα αυτά, το μυρμήγκι ένιωθε όλο
και λιγότερο ευτυχισμένο, όλο και
λιγότερο παραγωγικό…..

Ο τζίτζικας δεν έχασε χρόνο:
«Πρέπει να παραγγείλουμε μία έρευ-
να σχετικά με τα προβλήματα του
επαγγελματικού περιβάλλοντος και
τις αντιδράσεις των εργαζομένων»,
είπε. Μόνο που, μία μέρα, μελετώντας
τις αναφορές και τα στοιχεία, ο Κη-
φήνας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος, συνειδητοποίησε ότι ο το-
μέας στον οποίο προσέφερε τις υπη-
ρεσίες του το ευτυχισμένο παραγω-
γικό μυρμήγκι, δεν ήταν πλέον τόσο
κερδοφόρος.

Αμέσως  ζήτησε από μία περιζή-
τητη σύμβουλο, την κουκουβάγια,
να γνωμοδοτήσει πάνω στο θέμα και
να εισηγηθεί κάποιες λύσεις. Τρεις
μήνες αργότερα η κουκουβάγια έφε-
ρε την έκθεσή της, που κατέληγε ως
εξής:

«Στην επιχείρηση υπάρχει, σαφώς
πλεόνασμα προσωπικού». Χωρίς δεύ-
τερη σκέψη, ο Κηφήνας, Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος, ακολού-
θησε τη συμβουλή της και ……Απέ-
λυσε το μυρμήγκι!!!

Συμπεράσματα:

Από το να είσαι ένα ευτυχισμένο,
παραγωγικό μυρμήγκι, καλύτερα να
είσαι ένα ανίκανο τίποτα, άχρηστο
για οτιδήποτε. Άλλωστε, όπως όλοι
γνωρίζουμε, οι ανίκανοι δεν έχουν
καμία ανάγκη εποπτείας. Τι να κά-
νουν;  Αν παρ’ όλα αυτά , επιμένεις
να είσαι παραγωγικό μυρμήγκι, του-
λάχιστον, μη δείχνεις  ότι είσαι, ταυ-
τόχρονα, κι ευτυχισμένο….

Δεν θα σου το συγχωρήσουν
ποτέ!

Αν, πάλι επιμένεις ξεροκέφαλα
να είσαι ένα ευτυχισμένο παραγωγικό
μυρμήγκι, φρόντισε να δημιουργήσεις
δική σου επιχείρηση, ώστε, τουλάχι-
στον, να μην πρέπει να συντηρείς
κηφήνες, πασχαλίτσες, αράχνες, τζι-
τζίκια, κουκουβάγιες και κατσαρίδες. 

Δυστυχώς, όλα τα παραπάνω βα-
σίζονται σε έγκυρες πανεπιστημιακές
έρευνες που δείχνουν ότι η πλει-
ονότητα των ανθρώπων έχουν την
τάση να γίνουν παράσιτα…..

Περιοδικό: 
Οι δυτικές διαδρομές

-Οκτώβριος 2010
(Για την αντιγραφή: 

Δημήτριος Ζηνέλης)

Το  μυρμήγκι

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.

147η  Επέτειος  Ένωσης 

της  Επτανήσου  με  την  Ελλάδα

Πρόσκληση
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Επτανησιακών Σωματείων Αθηνών

σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας, τις εορταστικές
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, για την 147η
Επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, σύμφωνα με το
ακόλουθο πρόγραμμα:

Κυριακή 22 Μαΐου

Ώρα 11:00. Δοξολογία στη Ρωσική Εκκλησία οδός Φιλελλήνων.
Ώρα 11:30. Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Άγνωστου

Στρατιώτη.
Ώρα 19:30. Καλλιτεχνική βραδιά στο Κολέγιο Αθηνών στο Παλαιό

Ψυχικό.
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Ε ι δ ή σ ε ι ς  -  Π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ο ί  -  Σ χ ό λ ι α

3 Η βρύση στο κανάλι αλλά και το πλυσταριό χρόνο με το

χρόνο βυθίζονται και καλύπτονται από τις μάζες. Σε λίγο θα χρειάζεται η

αρχαιολογική σκαπάνη για να βρεθούν. Ο περιβάλλοντας χώρος όσο και

στην Κολυβέικη βρύση έχει να καθαριστεί από την εποχή παρεδρίας

Σπύρου Βλάχου;
3 Κι αυτό το χρόνο έμειναν ακλάδευτα τα δέντρα στην πλατεία και

κυρίως το περνάρι στην Παναγία που ίσως του χρόνου να μην υπάρχει.
3 Καλό είναι περιμένοντας την τουριστική περίοδο να προγραμμα-

τιστούν ο καθαρισμός των ακτών και όλων των Δημόσιων χώρων αλλά

και να διατηρηθούν καθαροί αν θέλουμε να προσελκύσουμε παραθερι-

στές.
3 Τα χορτάρια μέσα στους οικισμούς πρέπει να κοπούν για τον

κίνδυνο πυρκαγιών.
3 Ο Σύλλογός μας προγραμματίζει και για φέτος στη γιορτή των

Αγίων Πατέρων στις 5 Ιούνη 2011 λειτουργία με αρτοκλασία. Τα μέλη

μας θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.  
3 Η βρύση του Παύλου και ο περιβάλλοντας χώρος δεν βλέπονται. 

3 Καλοκαίρι πλησιάζει, μήπως το Τ.Σ. πρέπει να δει

σοβαρά το θέμα των πυροσβεστικών κρουνών σ’ όλους τους οικι-

σμούς για ν’ αποφύγουμε τα χειρότερα;

3 Θαυμάστε αποκατάσταση του σχολείου και κατάντια του

περιβάλλοντος χώρου.

3 Τόσο δύσκολο ήταν χρόνια τώρα ν’ ανοίξει η ΔΕΗ το

ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΑΚΙ!!! στην κολώνα στο δρόμο μπροστά απ’ την

πλατεία, ν’ αλλάξει μια ασφάλεια για να δουν φως στους δρόμους

στα Κολυβάτα και τον Αλέξανδρο;

3 Επιτακτική ανάγκη να κλειστούν οι λακκούβες στους

δρόμους που οδηγούν από το Φραξί και τη στροφή του Τζίμη προς

Κολυβάτα - Αλέξανδρο, αλλά και να κοπούν τα κλαριά απ’ τις

μάζες για να υπάρχει ορατότητα πριν θρηνήσουμε θύματα.

3 Νιός ήμουνα και γέρασα που λένε, όταν άρχισε η κατασκευή

των πεζοδρομίων στη Νικιάνα και ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν. Γιατί;

3 Ο ηλεκτροφωτισμός τόσο στον κεντρικό δρόμο στη Νικιάνα

όσο και στο Λιμάνι είναι ελλιπής και ανεπαρκής.

3 Ο δρόμος προς κανάλι και βρυσούλα είναι αδιάβατος, έχει

γίνει λαγκάδι απ’ τις βροχές.

-

Καταθέτετε την όποια προσφορά σας για την αναστήλωση της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στους Σκάρους

στο Λογαριασμό της Ιεράς Μητροπόλεως στην Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογαριασμού 399/296064-89 και επικοινωνείτε 

με την Ιερά Μητρόπολη (Λογιστήριο τηλ. 26450-22415 εσωτ. 4) για την αποστολή της σχετικής νόμιμης απόδειξης.

Έκκληση  βοήθειας  για  την  αναστήλωση  της  παλαίφατης  
και  ιστορικής  Ιεράς  Μονής  Αγίου  Γεωργίου  στους  Σκάρους

Αγαπητοί μας,

Η Ιερά Μητρόπολίς μας δε μένει αδιάφορη και για την τύχη των Ιερών Μονών, που ήκμασαν άλλοτε στο νησί

μας ως σκηνώματα ευσεβών ψυχών, που επόθησαν «τον βίον της ασκήσεως», ακολουθώντας την στενή και τε-

θλιμμένη οδό του μοναχικού βίου, αλλά και ως παιδευτήρια Ελληνορθόδοξης αγωγής τού, χειμαζόμενου υπό

τον ξένο ζυγό, λαού μας.

Περισσότερα από δέκα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, Μοναστήρια υπάρχουν στην ενδοχώρα της Λευκάδος, πα-

ραδεδομένα όμως από χρόνων πολλών στην φθορά και την ερείπωση.

Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε το δύσκολο, αλλά ωραίο αγώνα της αναστηλώσεως των παλαιφάτων Ι. Μονών

μας από την ιστορική Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου στους Σκάρους, κοντά στα Κολυβάτα Αλεξάνδρου. Μάρτυρες

ένδοξου παρελθόντος τα κτίριά της, πέριξ του Καθολικού, προδίδουν το πνευματικό μεγαλείο και την αίγλη της

Μονής στα χρόνια της ακμής της.

Σήμερα κινδυνεύει από την παραμικρή σεισμική δόνηση με κατάρρευση, ενώ πρόκειται για το μεγαλύτερο σε

διαστάσεις και πλέον αξιόλογο από αρχιτεκτονική άποψη εκκλησιαστικό μας μνημείο.

Αρχίζουμε με την εκπόνηση της, απαραίτητης για κάθε διεκδίκηση χρηματοδότησης από κοινοτικούς ή

κρατικούς φορείς, μελέτης. Το κόστος της, δύσκολο να καλυφθεί από την Ιερά Μητρόπολη, που -όπως γνωρίζε-

τε- έχει ανοίξει παράλληλα και άλλα οικοδομικά «μέτωπα».

Ο χρόνος πιέζει όμως ασφυκτικά! Επιτάσσει να αναλάβουμε δράση και πρωτοβουλίες, πριν είναι αργά...

Απευθυνόμαστε, λοιπόν, δια της παρούσης και στην αγάπης Σας, ζητώντας την οικονομική σας αρωγή για το

σπουδαίο αυτό τόλμημα, την αναστήλωση της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στους Σκάρους.

† Ο Μητροπολίτης Λευκάδος & Ιθάκης

Θεόφιλος


