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ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ,
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ κ.λπ.

Σ

ύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά: «Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών σχεδίασαν
από κοινού τα Υπουργεία Εργασίας
και Περιβάλλοντος με στόχους: αφενός μεν την εξυπηρέτηση αναγκών
σε προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας για την αντιπυρική
προστασία, αφετέρου δε την κατάρτιση των ανέργων σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο με στόχο την πλήρη
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού
32 εκ. ευρώ, απευθύνεται σε 5.066
ωφελούμενους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις κατά τόπους Δασικές
Υπηρεσίες με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες. Επίσης, έχουν εξασφαλιστεί πόροι ύψους 1 εκ. ευρώ
από το Πράσινο Ταμείο για τα Μέσα
Ατομικής Προστασίας των απασχολουμένων και τις λοιπές λειτουργικές
ανάγκες του προγράμματος.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, διάρκειας 8 μηνών, θα
χορηγηθεί βεβαίωση για τις θεματικές
της εκπαίδευσης των ωφελουμένων

από τα Δασαρχεία, ενώ η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν
θα αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.
Εκτός από την απασχόληση των
ανέργων, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε
με σκοπό να αφήσει «καθαρό» κοινωνικό αποτύπωμα:
α) Η απασχόληση των ωφελουμένων θα εμπεριέχει εργασίες για
την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων (π.χ. καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυ-

ρικών ζωνών), προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Με την υλοποίηση του προγράμματος, η χώρα
θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη
ενάντια σε πιθανές πυρκαγιές κατά
την αντιπυρική περίοδο.
β) Οι ωφελούμενοι, ανεξάρτητα
από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο,
θα αποκτήσουν νέα εξειδικευμένη
γνώση σε θέματα δασών και δασικού
περιβάλλοντος με σεμινάρια που θα
γίνουν στις κατά τόπους δασικές αρχές, τα οποία θα περιλαμβάνουν και

πρακτική άσκηση στο πεδίο.
Μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνουν ανακοινώσεις για το σχεδιασμό
για την επόμενη περίοδο που θα στοχεύει στην ανεργία των νέων και
ειδικά στην ανεργία των νέων πτυχιούχων, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί βρίσκεται ένας καταλύτης που μπορεί
να μετασχηματίσει συνολικά και το
παραγωγικό μοντέλο.
Το επόμενο διάστημα, μέσα από
τη συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα σχεδιαστούν και νέες
τέτοιες δράσεις, όπως το «Πρόγραμμα
Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών».
Αναμένεται η ανακοίνωση της διαδικασίας πρόσληψης.
Σ.Σ.: 1) Μήπως λέμε είναι μια ευκαιρία για την υπαγωγή των Σκάρων
στο τρέχον πρόγραμμα ίσως και με
κέρδος θέσεις κοινωφελούς εργασίας
Αλεξαντριτών;
2) Αλήθεια ο Δήμος ακόμη δεν
έχει βρει αν το Δάσος των Σκάρων
είναι στο Δήμο, στο Δημόσιο, είναι
Natura, τι τέλος πάντων είναι;

ΣΚΕΨΕΙΣ
Εν όψει της τουριστικής περιόδου,
θα θέλαμε να καταθέσουμε ορισμένες
προτάσεις μας με σκοπό την καλύτερη
προετοιμασία των οικισμών της Κοινότητάς μας για την υποδοχή των
(απ’ ότι φαίνεται) πλήθους παραθεριστών που θα κατακλύσουν και φέτος
την περιοχή του Αλεξάνδρου, κυρίως
δε στη Νικιάνα.
― Ένα πρώτο βήμα θα ήταν ο

καθαρισμός των ιδιοκτησιών με την
κοπή των χόρτων μέσα στους οικισμούς όπως και των κοινοτικών χώρων
για λόγους προστασίας από κίνδυνο
πυρκαγιάς αλλά και την εξάλειψη του
κινδύνου εμφάνισης φιδιών.
― Ακόμη ο προγραμματισμός για
την κοπή των κλαδιών απ’ τις μάζες
στον κεντρικό δρόμο Νικιάνας-Αλέξανδρου-Κολυβάτων από το μέρος

“Για να δικαιολογούν τις
πράξεις τους άλλαξαν ακόμη
και τη σημασία των λέξεων”.
Θουκυδίδου (460-395 π.Χ.)
Ιστορία Γ’ (82)
Σ.Σ.: Κάτι μας θυμίζει!!!

Ο Σύλλογός μας
και οι “Αντίλαλοι”
για τους όπου γης
Αλεξαντρίτες
εύχονται
Χριστός Ανέστη και
Χρόνια Πολλά

των Αγίων Πατέρων όσο και από το
Κολυβιάτικο μέρος για να υπάρχει
ορατότητα προς αποφυγή ατυχημάτων. Καλό θα είναι να γίνει η κοπή
των κλαδιών και σ’ άλλους δευτερεύοντες δρόμους που οδηγούν σε
οικιστικές γειτονιές και υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα.
― Σχετικά με την καθαριότητα
των ακτών και των παραλιών: Εδώ
βέβαια έχουμε κάθε χρόνο την παρέμβαση των τοπικών Συλλόγων,
Επαγγελματιών και Πολιτιστικών, στην
αρχή της τουριστικής περιόδου. Αυτό
όμως δεν αρκεί. Οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι διαρκείς αλλά κι οι κάτοικοι
ακόμη και οι παραθεριστές πρέπει να
συμβάλουν με τον τρόπο τους για να
διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

― Ένα άλλο θέμα που πρέπει να
επιλυθεί οπωσδήποτε από την Περιφέρεια ασφαλώς είναι η αποκατάσταση του οδοστρώματος στους
επαρχιακούς δρόμους που διέρχονται
απ’ τους οικισμούς μας και η αποκατάσταση των ζημιών από τις βροχοπτώσεις και τις κατολισθήσεις στους

Συνέχεια στη σελ. 3
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Κο ιν ων ικ ά

Γεννήσεις

― Ο Σπύρος Ερωτόκριτου Δουβίτσας και
η σύζυγός του Αλεξάνδρα Παπαμεντζελοπούλου απέκτησαν αγοράκι.
― Ο Δημήτρης Μανωλίτσης του Σωκράτη
(Τζαβανέλη) και η σύζυγός του Βασιλική
απέκτησαν κοριτσάκι.
― Η Ευρύκλεια Αντωνίου Γαζή (εγγονή
της Βρύκως του Σταθιά) και ο Γραψόπουλος
Μάκης απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Γάμοι
― Ο Αλέξης Βρεττός του Βασιλείου
(Μπαρούτα) και η Αρετή Κονιδάρη παντρεύτηκαν στην Πάλαιρο (Τζαβέρδα).
― Η Ντίνα Μανωλίτση του Νικηφόρου κι
ο Νίκος Πατσιρογιάννης παντρεύτηκαν στον
Αϊ-Δημήτρη στον Αλέξανδρο.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Θάνατοι
― Ο Κων/νος (Ντίνος) Παπαδόπουλος
του Ιωάννη (Κουμπουριέλου) και της Κατερίνας
Ξενοφώντα Δουβίτσα, σύζυγος της Δήμητρας
του Κώστα Κακλαμάνη (Ρίπα) πέθανε κι ενταφιάστηκε στη Λευκάδα.
― Ο Λούης Κατωπόδης (Περβολάρης),
πέθανε στον Επίσκοπο κι ενταφιάστηκε στους
Καριώτες.
― Ο Γιάννης Μικρώνης, Δάσκαλος που
πέρασε κι από τον Αλέξανδρο πέθανε κι ενταφιάστηκε στη Λευκάδα.
Σημείωση Σύνταξης:
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για τα κοινωνικά και
άλλα σχετικά του χωριού να επικοινωνείτε
με τον Φώντα Δουβίτσα στο τηλέφωνο 2645071430 και κινητό 6976480145.
― Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο Απόστολος
Λάζαρης, γεννημένος το 1921 στα Λαζαράτα,
Καθηγητής Οικονομικών και πρώην Υπουργός
επί Κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου.
Η κηδεία του τελέστηκε με δημόσια δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Τους Λευκαδίτες της Αττικής εκπροσώπησαν στην κηδεία του εκτός των άλλων οι
κ.κ. Σωκράτης Κακλαμάνης, Πρόεδρος του
Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα»
και Θεοφύλακτος Λογοθέτης, Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων
Συλλόγων.

Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους

Ιδιοκτησία: Σύλλογος Αλεξανδριτών Λευκάδας
Διεύθυνση: Γερανίου 41 Τ.Κ. 10431 Αθήνα
Εκδότης-Διευθυντής:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Χρήστος Κατσάρας τηλ.: 6942476736
Η εφημερίδα συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή
Επιμέλεια - διορθώσεις:
Μανωλίτσης Ευγένιος, 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.
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Λεξικόν του ιδιώματος
της λευκαδίτικης ντοπιολαλιάς
της Ιωάννας Κόκλα
Συνέχεια του λεξικού του ιδιώματος της
λευκαδίτικης ντοπιολαλιάς, του θεατρικού
έργου της Ιωάννας Κόκλα «Να τ’ κρίνω ή να
μην τ’ κρίνω;», εκδόσεως του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, με ετυμολογική
και ερμηνευτική προσέγγιση, όπου στην πράξη
αποδεικνύεται το ενιαίο, συνεχές και αδιαίρετο
του λόγου του ελληνικού, (ή όπως έχει επικρατήσει να λέγεται της ελληνικής γλώσσας),
από την Ομηρική εποχή έως σήμερα.
41. Βρακατσάνοι, οι: τα πρώιμα σύκα «βράκανα, τα=άγριαι βοτάναι» (Λεξ. Liddell-Scott).
42. Γανωματής, ο, ή γανωτής, ο: Ο επαγγελματίας στιλβωτής των μεταλλικών (χάλκινων
κυρίως) αντικειμένων. Γάνος-εος, το, είναι η
στιλπνότης εκ του ρ. γανάω ή γανόω = γανώνω,
στίλβω, λάμπω, απαστράπτω. Σήμερα περιέπεσε
στην αντίθετη έννοια του αμαυρώνω, μουτζουρώνω και η γάνα είναι η μαύρη μουτζούρα από
τα ξυλοκάρβουνα.
43. Γεμ: Από το αρχ. βεβαιωτ. μόριο γε και
το μ για υποδήλωση του «εμέ».
44. Γενοκρατιέμαι: (γένος+κρατώ) = από
πού κρατάει το γένος μου, η καταγωγή μου.
45. Ήπατα, τα: (ήπαρ = το συκώτι). Το
ήπαρ εθεωρείτο ως η έδρα των παθών. Η έκφραση «μου κοπήκανε τα ήπατα», σημαίνει
δεν με κρατούν τα πόδια μου λόγω υπερβολικού
φόβου ή εξαντλήσεως.
46. Γιαχνί, το: το γιαχνιστό (πολυαχνιστό)
φαγητό, το χωρίς πολύ νερό μαγειρευμένο.
47. Γιόμα, το: η γιομάτη μέρα, η γεμάτη
ημέρα, το μεσημέρι και κατ’ επέκταση το μεσημεριανό γεύμα.
48. Γιώνω: (αρχ. ρ. ιόω) = οξειδώνω, σκουριάζω και ιός είναι «η σκωρία, άνθος χαλκού»,
το βέλος, το δηλητήριον και ο «ιόεις σίδηρος»
είναι ο εκτεθειμένος εις σκωρίαν σίδηρος.
49. Γούι ή γούι μου, ή ούι μου: το αρχαιοελληνικόν επιφώνημα οδύνης (γόος), ουαί =
αλλοίμονον, λατ. vae. (Ομηρικόν Λεξ. Πανταζίδη).
50. Γουργούρες, οι: (ηχομιμητική λέξη γουργουρ, από την ροή του εξερχομένου εκ δοχείου
νερού), πλαστικά δοχεία μεταφοράς νερού,
προσομοιάζοντα στο σχήμα του αμφορέως ή
της λαγήνας, (ο και η λάγυνος, ή λάγηνος, το
λα(γ)ήνι, lat. lagena), (Λεξ. Αρχ. Ελλην. Ι. Σταματάκου). Ανάλογο δοχείο ο μπότης, εμπότης
= (εν+πότης) ή το ρομπόλι (γαλλ. robine =
κρουνός).
51. Γυαλιστώ: (γυαλίζομαι ή υελίζομαι) =

καθρεπτίζομαι σε επαργυρωμένο γυαλί.
52. Γυρολόγος, ο: ο γύρω φερόμενος, ο
περιφερόμενος μικρέμπορος των χωριών και
λογυρίζω (όλο+γυρίζω)=περιφέρομαι.
53. Γύψωμο, το, ή ύψωμο, το: (η ύψωσις =
η έπαρσις). «Σφραγισμένο» αρτοσκεύασμα,
όπου κατά τις «σημαίνουσες» εορταστικές δοξολογίες μεταφέρεται στην Εκκλησία προκειμένου να «υψωθεί» από τον Ιερέα. Η κοινή
μας «λειτουργιά».
54. Γωνιέμαι ή αγωνιέμαι: αγωνίζομαι, με
την έννοια του καταπιάνομαι με δουλειές,
(αγώνας, αρχ. αγών, ρ. άγω).
55. Δ’κάει: δ(ε)κάει = επαρκεί και δεν δ’κάει
= δεν επαρκεί, εκ του ρ. δεκατεύω ή
δεκατόω=λαμβάνω παρά τινος το δέκατον, την
γνωστήν δεκάτην. (Δέκομαι ιων. και αιολ. αντί
δέχομαι).
56. «Δε λόγγ’» = δια λόγου. Μεταφορική
έννοια του έρχομαι αμέσως, του «καταφθάνω
ως ο λόγος»... Απαράμιλλη ποιητική απόδοση
του ελληνικού λόγου, όπως η επίσης συνήθης
τιμητική έκφραση σεβασμού «Τ’ λόου σου» =
Του λόγου σου, προσφώνηση στους μεγαλυτέρους στην ηλικία, αλλά και μεταξύ των συζύγων…
57. «Δεν ορίζ(ει) τ’ όνομά του»: (ρ. ορίζω,
όρος) = δεν έχει δικαίωμα ούτε το όνομά του
να προφέρει (καθ’ υπερβολή).
58. Δε φελάει: δεν ωφελεί, (ρ. ωφελώ,
οφελός, ετυμ. ρίζα ΟΦΕΛ), όθεν και το οφείλω.
59. Διακονέω ή διακονεύω: (ιων. διηκονέω)
= υπηρετώ, προσφέρω υπηρεσίες, περιφέρομαι
και ζητιανεύω, εξ ου και διακονιάρης. «Δια+κονίσασι = κόνιν εγερώσι, διότι κονιορτωσάμενος
και τον εκ πορείας κατά σπουδήν ερχόμενον
επιφαίνοντα». (Λεξ. Σούδα ή Σουίδα). Στο λεξ.
Αρχ. Ελλην. Γλώσσης, Ιωάν. Σταματάκου αναγράφεται ως παλαιοτέρα εκδοχή η ετυμ. προσέγγιση «εκ του δια+κόνις (διάκονος = ο κατασκονισμένος, ως εκ της περί την υπηρεσίαν
σπουδής)», αλλά και ως πιθανότερη εκδοχή
«η πρόθ. δια+κονέω = είμαι πρόθυμος και δραστήριος», «κόνει = σπεύδε, τρέχε». Διάκονος,
ο,η, (ιων. διήκονος) = ο υπηρέτης, ο θεράπων
και διακονία ή διακονιά = η υπηρεσία, η εκτέλεση
καθήκοντος. Διακονιαρέοι, οι: οι πρόθυμοι στην
διακονία, οι περιφερόμενοι επαίτες.
Συνεχίζεται
Ιωάννα Κόκλα
https://ioannakokla.wordpress.com
Νικιάνα Λευκάδος

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου
2018, στα γραφεία του Συλλόγου
μας κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα παρουσία 25 συγχωριανών μας
αλλά και φίλων του χωριού μας. Η
συμμετοχή φέτος ήταν σχετικά μειωμένη λόγω της ταυτόχρονης οργάνωσης του συλλαλητηρίου για
την Μακεδονία και της μη προσέγγισης στο κέντρο της Αθήνας των
συγκοινωνιακών μέσων μεταφοράς.
Μέσα σε θερμό και φιλικό κλίμα,
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Κατσάρας, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους
παρευρισκόμένους, έκοψε την πίτα, ευχόμενος υγεία και πρόοδο στους απανταχού Αλεξανδρίτες
για το 2018.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των
Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων Θεόφιλος Λογοθέτης και ο Πρόεδρος των Λευκαδίων
Αττικής “Αγία Μαύρα” Σωκράτης Κακλαμάνης.
Ακολούθησε γόνιμος διάλογος, κατατέθηκαν προτάσεις και προβληματισμοί για διάφορα
θέματα του χωριού μας και τέλος αφού ανταλλάξαμε ευχές για το νέο έτος, γευτήκαμε τα
πλούσια παραδοσιακά εδέσματα που ετοίμασαν και πάλι φέτος Αλεξανδρίτισσες, τις οποίες κι
ευχαριστούμε.
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
75 χρόνια
από την μάχη
του Στάλινγκραντ
«Είναι μια καταπληκτική
νίκη», έγραψε ο Τσώρτσιλ στον
Στάλιν!!!
Ενώ ο Ρούσβελτ, στο δικό
του μήνυμα, χαρακτήρισε το
γεγονός ως «ένα από τα λαμπρότερα κεφάλαια του Πολέμου
των λαών που ηνώθησαν εναντίον του ναζισμού και των μιμητών του».
Ήταν 2 Φλεβάρη του 1943
πριν ακριβώς από 75 χρόνια όταν ολοκληρώθηκε η παράδοση των γερμανικών δυνάμεων
στον Κόκκινο Στρατό, μετά την
ήττα που υπέστησαν στο Στάλινγκραντ. Μια μάχη που κράτησε για σχεδόν 200 μερόνυχτα.
«Δεν υπάρχει γη για μας
πέρα από το Βόλγα!», ήταν τα
λόγια του ελεύθερου σκοπευτή
Το μνημείο της Μητέρας Πατρίδας
Βασίλι Ζάιτσεφ, ενός από τους
στο Στάλινγκραντ
ήρωες εκείνης της μάχης.
Ενώ για το γεγονός ο μεγάλος συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγουέι
είπε: «Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία, χρωστάει στον
Κόκκινο Στρατό περισσότερα από ό,τι μπορεί ποτέ να πληρώσει».

Προσφορές & Συνδρομές
για το Σύλλογο
Σούνδιας Τιμόθεος Ιωαν. ............................ 30€
Κόκλα Αγάπη Ευστ. .................................... 20€
Ζηνέλης Ορέστης Δημ. .............................. 15€
Ζηνέλης Γεώργιος Δημ. ............................ 15€
Θειακός Κώστας Παν. ................................ 10€
Βονιτσάνου Χαρά ...................................... 10€
Σούνδιας Σπύρος Ιωάν. .............................. 10€
Μανωλίτσης Ευγένιος Αγγ. ...................... 20€
Τζαναβάρη Αγγελίνα Κων/νου .................. 50€
Μανωλίτση-Καπελέρη Ντίνα ...................... 20€
Καπελέρης Άγγελος Παντ. ........................ 10€
Μανωλίτσης Νίκος Γ. (Κουβαλιάς) ............ 20€
Σέρβος Παναγιώτης Κ. .............................. 20€
Μανωλίτσης Αθανάσιος Ε. (Λαμπόβας) .... 20€

Στρατηγός Μακρυγιάννης
(1797-1864)

«Και παραδοθήκαμε εις τη τιμή εσάς
των ομοθρήσκων μας Ρούσσων και Άγγλων και Γάλλων, για να μας σώσετε κι
εσείς φιλάνθρωποι τις πρώτες χρονιές
πιάνατε ένα αθώο παιδί, ένα ορφανό,
όπου γύρευε η τυραγνία να του πάρει
την ζωή του και την τιμή του και θρησκεία
του και με τη βοήθεια του Θεού εσώθη.
Και οι τρεις εσείς το κιντυνεύετε να το
πάτε πάλε εις την δικαιοσύνη, του τύραγνου· (...) Τι φαντάζεστε, ότι μας βοηθήσετε, ή μας μολύνετε και μας αφανίσετε; Ξίκι να γίνεται από μας ήταν καλύτερα και το καλό σας και το κακό σας!
Ευγνωμονούμεν οι Έλληνες γενικώς τους φιλανθρώπους υποκόγους σας,
έχομεν χάριτες εις αυτούς τους ευεργέτες μας - καμμία χάρη σ’ εσάς τις ανεμοδούρες, της διεφταρμένες μηχανές δεν έχομεν! Οι τίμιοι άνθρωποι να μη σας
ακούσουνε! Ούτε το καλό σας θέλουν να τους κάμετε. Ας σας ευγνωμονήσουνε
εκείνοι οπού τους δώσετε τα δάνεια και τα ’φκειάσαν λούσια και πολυτέλειες κι
άλλα τοιούτα.
Εκείνων εκάμετε καλό με τα δάνειά σας, του Αρμασπέρη, του Κωλέτη, του
Μαυροκορδάτου, του Μεταξά και συντροφίες τους (...) δεν θέλω σας ξέρη, ούτε
να σας ακούσω! Από αυτά όλα η Πατρίδα κλονίζεται, από της οδηγίες της
πατρικές των πρέσβεων και δικώ μας ξενολάτρων».

Σ.Σ.: Αλήθεια πόσο επίκαιρα είναι αυτά που συνέβαιναν, γράφονταν και λέγονταν
δύο αιώνες περίπου πριν;
Επιμέλεια: Ευγένιος Μανωλίτσης

ΣΚΕΨΕΙΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

αγροτικούς δρόμους και στο δρόμο που συνδέει
τη Νικιάνα με Κολυβάτα-Αλέξανδρο.
― Επανερχόμαστε και πάλι σε μια πρόταση
που είχαμε κάνει παλιότερα, δηλαδή στην τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής μας
προθηκών με αεροφωτογραφία όλης της πρώην
Κοινότητας στην οποία να σηματοδοτούνται τα
ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία του Αλέξανδρου,
τα μονοπάτια και οι δρόμοι που ακολουθώντας τα
θα μπορούσαν να τα επισκεφθούν οι επισκέπτες
και παραθεριστές της περιοχής.
Αυτό είναι πρόκληση για την Κοινότητα και
τους τοπικούς Συλλόγους, ιδίως των Επαγγελμα-

τιών που μπορεί ίσως να καλύψει και την οικονομική
δαπάνη.
― Θα λέγαμε ότι όσοι δραστηριοποιούνται
στον τουρισμό, πρέπει να διέπονται από επαγγελματισμό, οι προσδοκίες κι οι επιδιώξεις ν’ αντιστοιχούν με τη δεδομένη οικονομική στενότητα
που αντιμετωπίζουν τόσο οι ντόπιοι όσο κι οι παραθεριστές, γι’ αυτό να υπάρξουν λογικές τιμές,
καλύτερες υπηρεσίες αλλά και σεβασμός προς
τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους.
Ας βλέπουν δηλαδή τον πελάτη-άνθρωπο κι
όχι τον άνθρωπο-πελάτη.
Τέλος καλό θα ήταν όλοι να είμαστε τυπικοί
και νόμιμοι στις συναλλαγές μας!!!
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Φ ωτογρα φίες το υ χθες...
Του Δημήτρη Μανωλίτση (Κασσάνδρη)
Μέσα 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.

ΦΩΤΟ 1:

1968

(Από αριστερά)
Μαγδαληνή (Μαγδάλω)
σύζ. Σωτηρίου Μανωλίτση,
Ανδρέας Βελ.
Μανωλίτσης,
Τασούλα σύζ.
Κώστα Βρεττού,
Σταμάτα σύζ. Νικολάου
Μανωλίτση (Κασσάνδρη),
Γεώργιος Λάμ. Θερμός
(Φαγανός),
Παναγιώτης Σ. Κολυβάς
(Μαράγκος),
Σταμάτα σύζ.
Κώστα Βλάχου (Γέροντα).

ΦΩΤΟ 2:

1964

(†) Σωτήρης Πάνου
Μανωλίτσης
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

Γράμμα από τον πάλαι Πρόεδρο Γιάννη Π. Μανωλίτση

Καποδίστρια και νυν Καλλικράτη όπως επίσης τις περιορισμένες δυνατότητες,
που παρέχονται στα τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια, τόσο οικονομικές όσο και
σε αρμοδιότητες.
Σπάνια δε αποδίδουμε ευθύνες, εκτός κραυγαλέων περιπτώσεων, στους
διατελέσαντες κοινοτικούς άρχοντες.
Πηγαίνοντας λοιπόν από τα γενικά στα ειδικά, μια τέτοια περίπτωση
είναι και η χωροταξία του Νεκροταφείου απ’ την αρχική χωροθέτησή του.
Καθόλου δε δεν αμφιβάλλουμε ότι το ίδιο χάλι θα είχαμε (γιατί κι έτσι
δεν είναι στα καλύτερά τους), αν διατηρούνταν σε πλήρη λειτουργία και τα
νεκροταφεία στον Άγιο Νικόλαο στα Κολυβάτα και στην Παναγία στον Αλέξανδρο.
Έτσι λοιπόν στην περίπτωση αυτή δεν αδικούμε κανέναν, περιγράφοντας
την πραγματικότητα.
Δεν έχουμε όμως κανένα λόγο να μην αναγνωρίσουμε ότι η θητεία σου
ως Προέδρου μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο, ήταν απ’ τις πλέον πετυχημένες
απ’ την αρχή της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που υπήρχαν με τον χωρίς σχεδιασμό,
υποδομές και μέσα άναρχη και σχεδόν μαζική μετεγκατάσταση των ορεινών
οικισμών στην περιοχή Νικιάνας και την παράλληλη αντιμετώπιση και των
δικών τους προβλημάτων.
Πέρα όμως απ’ αυτό και οι μέχρι σήμερα προσπάθειες και πρωτοβουλίες
για την προστασία των κοινοτικών χώρων, ο διαρκής αγώνας σου για την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος για τα ανεπιτήρητα ζώα και για
άλλα θέματα όπως και το γεγονός ότι και σε άλλους αναγνωρίζεις την προσφορά τους στον τόπο μας σ’ έχουν καταξιώσει στους συγχωριανούς μας.

Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο των “Αντίλαλων” επανερχόμαστε
σχετικά με φάκελλο που λάβαμε από τον πρώην Πρόεδρο της πάλαι ποτέ
Κοινότητας Αλεξάνδρου Γιάννη Πραξιτέλη Μανωλίτση (Άρμπα).
Αναφέρεται στο έργο που έγινε επί της προεδρικής του θητείας, αλλού
αναλυτικά κι αλλού επιγραμματικά ενώ εκφράζει και κατά κάποιο τρόπο το
παράπονό του για τις αναφορές μας σχετικά με το νεκροταφείο της Νικιάνας
όπου πράγματι επιρρίψαμε ευθύνες σ’ όλους τους Κοινοτικούς άρχοντες
αλλά και τους σημερινούς Δημοτικούς απ’ την δημιουργία του μέχρι και
σήμερα για την χωροταξία του (πιστεύουμε δε να μη συμβεί και για το τελευταίο).
Απ’ αρχής ξεκαθαρίζουμε ότι ο Σύλλογός μας κι η εφημερίδα ούτε είχε,
ούτε έχει πρόθεση ν’ αδικήσει κανέναν και για τίποτε. Εμείς τις περισσότερες
φορές κάνουμε αναφορές στα προβλήματα του κοινοτικού μας διαμερίσματος
(για όλους τους οικισμούς), καταγράφοντάς τα όπως πράγματι αποτυπώνονται,
προτείνοντας προσεγγίσεις και λύσεις ή άλλοτε αναδεικνύοντας κάποια με
πρόθεση την αντιμετώπισή τους. Λαμβάνοντας υπόψιν την χωροταξική ιδιαιτερότητα της Κοινότητάς μας και τους ασφυκτικούς περιορισμούς του τέως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ

Τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2018
οι Λευκαδίτισσες και οι Λευκαδίτες της Αττικής θα εορτάσουμε την Πολιούχο του νησιού
μας, την ΚΥΡΑ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ,
στην ομώνυμη εκκλησία του
Χολαργού.
Τα Δ.Σ. του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα» και της Ομοσπονδίας των
Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, προσκαλούν όλους τους
Λευκαδίτες και τους φίλους
του νησιού μας, να τιμήσουμε
όλοι μαζί την Προστάτιδα του
νησιού μας.
Οι σχετικές εκδηλώσεις που
θα γίνουν με λαμπρότητα και
επισημότητα θα περιλαμβάνουν
τα εξής:
Το πρωί θα ψαλεί Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα στις 19.00 θα γίνει ο Μέγας Εσπερινός με
αρτοκλασία και στη συνέχεια θα γίνει η Λιτάνευση της Ιεράς
Εικόνας της Φανερωμένης στους γύρω δρόμους με τη συνοδεία Φιλαρμονικής.

ΥΓ. Παραθέτουμε επιγραμματικά τα κυριότερα έργα της θητείας του.
1. Διάνοιξη δρόμου Νικιάνας-Αλέξανδρου.
2. Διάνοιξη δρόμου κανάλι.
3. Μεταφορά βρύσης.
4. Εσωτερικό και εξωτερικό υδραγωγείο Νικιάνας.
5. Καλλιέργεια πηγών Ακόνες.
6. Υδραγωγείο εσωτερικό Ακόνης.
7. Διάνοιξη δρόμου από το Κόνισμα στις Ακόνες.
8. Διάνοιξη δρόμου προς εκκλησία.
9. Διάνοιξη δρόμου προς νεκροταφείο.
10. Επέκταση λιμανιού.
11. Αγορά οικοπέδου για Κοινοτικό κατάστημα.
12. Αγορά δύο χώρων γεωτρήσεων.
13. Κατασκευή νεκροταφείου το πρώτο κομμάτι.
14. Χρηματοδότηση του έργου υδροδότησης Κανάλι-Ράχη.
15. Προγραμματισμός για έργα που έγιναν από τα επόμενα Συμβούλια,
όπως άσφαλτος Νικιάνα-Αλέξανδρος, διάνοιξη δρόμου προς το δάσος των
Σκάρων, κατασκευή Κοινοτικού καταστήματος κ.λπ.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ»

Αγαπητοί συμπατριώτες/συμπατριώτισσες
Οι πρόβες της χορωδίας μας συνεχίζονται κανονικά και τα μέλη της
συνεχώς αυξάνουν. Η επόμενη εμφάνισή της θα είναι στον εορτασμό
της Ένωσης της Επτανήσου με την
Ελλάδα στην εκδήλωση, που όπως
κάθε χρόνο διοργανώνει η Επτανησιακή Συνομοσπονδία στο Πολεμικό
Μουσείο.
Όσοι συμπατριώτες επιθυμούν να
συμμετέχουν μπορούν να επικοινω-

νήσουν στο τηλέφωνο 6978996897
κ. Λάζαρης Θωμάς.
Καλούμε επίσης όσους ασχολούνται με την μουσική και παίζουν κιθάρα,
μαντολίνο, ακορντεόν και άλλα όργανα
να επικοινωνήσουν μαζί μας, έτσι
ώστε να πλαισιώσουν μουσικά την
χορωδία μας.
Οι συναντήσεις της χορωδίας γίνονται στα γραφεία του Πολιτιστικού
Συλλόγου “ΛΑΟΠΟΛΙΣ” στην οδό Αγ.
Αθανασίου 25, Άγιος Δημήτριος Αττικής κάθε Τρίτη στις 20:00.

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία
σας τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 154η Επέτειο της Ένωσης των
Επτανήσων με την Ελλάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή 20 Μαΐου 2018
11:30 π.μ. Τέλεση Δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών (πλατεία
Μητροπόλεως).
12:30 μ.μ. Κατάθεση Στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
(πλατεία Συντάγματος).
19:00 μ.μ. Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα από Επτανησιακά Συγκροτήματα στο
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (Ριζάρη 2, στάση Μετρό Ευαγγελισμός).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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«Ποίημα στους φίλους»
Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Καίγονται

Φώτης Αγγουλές (1911-1964)

Ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες (1899-1986) ήταν Αργεντίνος
συγγραφέας και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές του 20ού αιώνα. Παρόλο που είναι πιο
γνωστός για τα διηγήματά του, ο Μπόρχες ήταν επίσης δοκιμιογράφος, ποιητής και κριτικός.
Δεν μπορώ να σου δώσω λύσεις
για όλα τα προβλήματα της ζωής σου,
ούτε έχω απαντήσεις
για τις αμφιβολίες
και τους φόβους σου·
όμως μπορώ να σ’ ακούσω
και να τα μοιραστώ μαζί σου.
Δεν μπορώ ν’ αλλάξω
το παρελθόν ή το μέλλον σου.
Όμως όταν με χρειάζεσαι
θα είμαι εκεί μαζί σου.
Δεν μπορώ να αποτρέψω
τα παραπατήματά σου.
Μόνο μπορώ να σου προσφέρω
το χέρι μου να κρατηθείς
και να μη πέσεις.
Οι χαρές σου, οι θρίαμβοι
και οι επιτυχίες σου
δεν είναι δικές μου.
Όμως ειλικρινά απολαμβάνω
να σε βλέπω ευτυχισμένο.
Δεν μπορώ να περιορίσω
μέσα σε όρια
αυτά που πρέπει
να πραγματοποιήσεις,
όμως θα σου προσφέρω
τον ελεύθερο χώρο
που χρειάζεσαι
για να μεγαλουργήσεις.
Δεν μπορώ να αποτρέψω
τις οδύνες σου
όταν κάποιες θλίψεις
σου σκίζουν την καρδιά,

όμως μπορώ να κλάψω μαζί σου
και να μαζέψω τα κομμάτια της
για να την φτιάξουμε ξανά
πιο δυνατή.
Δεν μπορώ να σου πω ποιος είσαι
ούτε ποιος πρέπει να γίνεις.
Μόνο μπορώ
να σ’ αγαπώ όπως είσαι
και να είμαι φίλος σου.
Αυτές τις μέρες σκεφτόμουν
τους φίλους μου και τις φίλες μου,
δεν ήσουν πάνω
ή κάτω ή στη μέση.
Δεν ήσουν πρώτος
ούτε τελευταίος στη λίστα.
Δεν ήσουν το νούμερο ένα
ούτε το τελευταίο.
Να κοιμάσαι ευτυχισμένος.
Να εκπέμπεις αγάπη.
Να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί.
Ας βελτιώσουμε τις σχέσεις
με τους άλλους.
Να αρπάζουμε τις ευκαιρίες.
Να ακούμε την καρδιά μας.
Να εκτιμούμε τη ζωή.
Πάντως δεν έχω την αξίωση να είμαι
ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο τρίτος
στη λίστα σου.
Μου αρκεί που με θέλεις για φίλο.
Ευχαριστώ που είμαι.

Στον ποιητή που ψαρεύει ακόμα τ’ άπιαστο και τ’
άφταστο, όπως ανέφερε ο Γιάννης Ρίτσος σε ένα
ποίημά του.
Αυτούς εγώ που τραγουδώ,
δεν έχουνε φτερά.
Δεν τους μεθά καμιά φυγή,
δεν τους τραβούν τ’ αστέρια
έχουνε μια ζεστή καρδιά,
δυο ροζιασμένα χέρια,
κι είναι δεμένοι με τη γη.
Απ’ της αυγής το χάραγμα,
ως του βραδιού τα θάμπη,
μοχθούν για δυο πικρές ελιές
και μια μπουκιά ψωμί,
ιδρώνουν κι απ’ τον ίδρω τους
ανθοβολούνε οι κάμποι,
καίγονται κι απ’ τις φλόγες τους
φωτίζεται η ζωή.

Σε εκδήλωση
της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών με θέμα
την “Μουσικότητα του Ελληνικού Λόγου”
συμμετείχε η Ιωάννα Κόκλα
Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, στην αίθουσα της Εταιρίας Ελλήνων
Λογοτεχνών, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία άκρως
αξιέπαινη πνευματική εκδήλωση με θέμα: «Η μουσικότητα του ελληνικού λόγου», σε συνεργασία με το νεοσύστατο «Ελληνικό
Κέντρο Λόγου και Μουσικής ΜΑΡΙ-ΓΑΙΑ» και την «Αδελφότητα
Βησσανιωτών Ηπείρου», ως τιμητικό αφιέρωμα στην μουσικό κ.
Μαρία Στούπη.
Προλόγισε ο πρόεδρος της ΕΕΛ Κώστας Καρούσος και ο πρόεδρος της Αδελφότητας Βησσανιωτών Γρηγόρης Άρμπιρος, ενώ
τον συντονισμό είχε ο γεν. έφορος της ΕΕΛ Γιώργος Σταυράκης.
Ομιλήτριες ήσαν η λευκαδίτισσα ποιήτρια μέλος της ΕΕΛ
Ιωάννα Κόκλα, η οποία συγκίνησε το κοινό με την εισήγησή της
με θέμα: «Από τον χορό της Τραγωδίας στο Δημοτικό τραγούδι»,
η φιλόλογος Δρ. Πανεπ. Αθηνών Αγγελική Κομποχόλη με θέμα: «Προσωδία: Όταν οι ήχοι
του ανθρώπου συναντούν την θεϊκότητα» και η μουσικός Λένα Μουραφέτη «Ο ήχος ως γενεσιουργός αιτία. Ρόλος και επιδράσεις στον σύγχρονο άνθρωπο».
Τις εισηγήσεις πλαισίωναν μουσικά ακούσματα μελοποιημένων έργων της κ. Μ. Στούπη,
από την λυρική μεσόφωνο Ιφιγένεια Κοβάνη, με συνοδεία πιάνου από την μουσικό Έφη
Γιάνναρη. Την εκδήλωση έκλεισε η μουσικός Αυγερινή Γάτση με παραδοσιακό-πολυφωνικό
τραγούδι. Ήταν μια εκδήλωση μεστή περιεχομένου που οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία να μάθουν αλήθειες για την ανεπανάληπτη μουσικοποιητική έκφραση του ελληνικού
λόγου, καθώς και να την απολαύσουν στην πράξη.

Επιμέλεια: Δημήτρη Ν. Μανωλίτση (Κασσάνδρη)
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Η παιδεία δεν φαίνεται στις γνώσεις
αλλά στη συμπεριφορά!!!

εγάλωσε, λένε, όλα
τα αδέλφια του.
Τέσσερα στον αριθμό κι ένας εκείνος, πέντε,
παρακαλώ. Έζησε πόλεμο,
κακουχίες, πείνασε, αγάπησε,
παντρεύτηκε κι έκανε τέσσερα παιδιά. Οι μεγαλύτερες
αγάπες της ζωής του. Αν τον
έβλεπες, ποτέ σου δε θα φανταζόσουν τι είχε περάσει. Ευθυτενής, καμαρωτό περπάτημα, ψάθινο καπελάκι, χαμόγελο στα μάτια και καραμέλες στην τσέπη.
Ποτέ δεν τον άκουσα να
υψώνει τον τόνο της φωνής
του. Όταν τον έπνιγε το δίκιο,
γούρλωνε τα μάτια για να
καταλάβεις πως έχει νεύρα. Μέχρι εκεί. Ακόμη
κι αν δεν είχε λόγους να ξεσπάσει, πάντα του
έδινε η γυναίκα του αρκετούς. Εκείνος, όμως,
βράχος ακλόνητος, ο ορισμός της ηρεμίας και
της καλοσύνης. Τη δικαιολογούσε ακόμη και
τις φορές που είχε ολοφάνερο άδικο. «Άστη.
Έχει περάσει πολλά», έλεγε ο άνθρωπος που
είχε περάσει περισσότερα.
Μια μέρα, θέλοντας να δείξω πόσο με είχε
εντυπωσιάσει, γύρισα και είπα πόσο υπέροχος
άνθρωπος είναι, παρόλο που είναι αμόρφωτος.
Ακόμη, θυμάμαι το βλέμμα της μάνας μου. «Ο
παππούς σου μπορεί να μην ξέρει πολλά γράμματα αλλά είναι ο πιο μορφωμένος άνθρωπος
που ξέρω». Ήταν αυτή της η πρόταση που
έσκασε σαν χαστούκι στο πρόσωπό μου και με
έκανε να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ του
αγράμματου και του αμόρφωτου.
Βλέπεις, συνηθίσαμε να τα ταυτίζουμε.
Αγράμματος κι αμόρφωτος το ίδιο και το αυτό.
Βάλαμε σε ένα τσουβάλι όσους δεν μπόρεσαν

να μάθουν γράμματα, να γίνουν πρώτοι μαθητές, να
σπουδάσουν, και σε ένα άλλο
όσους φόρτωσαν τους τοίχους με πτυχία κι ακαδημαϊκές γνώσεις. Τους κατηγοριοποιήσαμε τους μεν, χαμηλά
στην κοινωνική μας βαθμίδα
και τους δε, ψηλά. Έτσι, μάθαμε να ορίζουμε την αξία
των ανθρώπων. Από τα χαρτιά
που συνέλεξαν στη διαδρομή
τους.
Κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι με γνώσεις και βραβεία που δε συναντήθηκαν
ποτέ με την κοινωνική μόρφωση. Δεν ξέρουν να φερθούν, δεν ξέρουν να μιλήσουν,
μήτε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που
ήρθαν στο διάβα τους. Δεν ήταν στη διδακτική
τους ύλη αυτά. Είναι εκείνοι που συχνά, σνομπάρουν τους «αμόρφωτους» στον περίγυρό
τους γιατί τους χαλάνε το image. Η αλήθεια
είναι πως δεν τους φτάνουν ούτε στο μικρό
τους δακτυλάκι, γιατί ποτέ δεν μπόρεσαν να
καταλάβουν πως καμία σχέση δεν έχει η ουσιαστική μόρφωση με τις ξερές γνώσεις που
έμαθαν στα θρανία. Είναι κάτι περισσότερο
από αυτό. Είναι πλάσιμο προσωπικότητας και
πλήθος ηθικών αξιών που δε γράφονται σε κανένα βιβλίο.
Ο αγράμματος μπορεί να δυσκολεύτηκε
να μάθει γράψιμο αλλά ποτέ δε ζήλεψε τον
κόπο άλλων ανθρώπων. Ήξερε πως όλα γίνονται με μόχθο και σκληρή δουλειά.
Ο αγράμματος σιχαίνεται την αδικία και
το συμφέρον στους ανθρώπους. Προστατεύει
πάντα τους πιο αδύναμους, όσους δεν είναι
σε θέση να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.

Ο αγράμματος μπορεί να υπογράφει με
σταυρό, αλλά τιμάει την υπογραφή του γιατί
γνωρίζει τη σημασία της. Μπορεί να μην αρίστευσε σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
αλλά πήρε από νωρίς εφόδια που τον βοήθησαν
να επιβιώσει.
Ο αγράμματος ξέρει να αγαπά δίχως να
περιμένει ανταπόδοση. Αγαπά αληθινά κι αυτό
είναι αρκετό. Βλέπει το καλό στους άλλους
ακόμη κι όταν εκείνοι δεν το βλέπουν γιατί
γνωρίζει πως οι δυσκολίες φέρνουν χαρές και
οι χαρές δυσκολίες.
Ο αγράμματος είναι διακριτικός κι ευγενής.
Δε ρωτά, δε φέρνει σε δύσκολη θέση. Ξέρει
να διαβάζει τα μάτια. Από εκεί αντλεί πληροφορίες χωρίς να χρειαστεί να του μιλήσεις.
Μοιράζει τις συμβουλές του για να βοηθήσει
πραγματικά κι όχι για να κάνει τον καμπόσο.
Δε σου τρίβει στην μούρη την εμπειρία του. Σε
αφήνει να κάνεις τα δικά σου λάθη γνωρίζοντας
πως θα είναι πάντα εκεί.
Ο αγράμματος είναι άξιος. Πιάνουν τα
χέρια του. Κάνει δουλειές χωρίς να βαρυγκωμά,
προσφέρει έργο όπου χρειάζεται, χαμογελά
δυνατά και κλαίει βουβά. Δε θέλει να γίνεται
βάρος στους δικούς του αλλά βρίσκεται κοντά
ακόμη κι όταν είναι μακριά.
Ο αγράμματος άνθρωπος μπορεί να μην
έμαθε μαθηματικά αλλά είναι δίκαιος στις συναλλαγές του. Μπορεί να μην ξέρει καλούς
τρόπους αλλά το σπίτι του είναι πάντα ανοιχτό.
Μπορεί να μην έγινε δάσκαλος, αλλά ποτέ δε
σήκωσε χέρι στα παιδιά του. Μπορεί να μη γύρισε όλο τον κόσμο αλλά μάζεψε σοφία από
τις πιο μικρές στιγμές της ζωής του.
Ο δικός μου αγράμματος άνθρωπος ήταν
πολύ πιο μορφωμένος από πολλούς γραμματιζούμενους εκεί έξω. Είχε παιδεία. Όχι πτυχία.

Πηγή: newsitamea

Επί του πιεστηρίου
“Εντυπωσιακό: Νικιανιώτης για τέταρτη φορά
κέρδισε τα 1.000€ στις κληρώσεις των αποδείξεων, με πιστωτική κάρτα, του Υπουργείου Οικονομικών...”
Σ.Σ.: Άντε Γ..... κάνε και κάνα κέρασμα, πέτα τα
καβούρια απ’ τις τσέπες σου!!!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Στη συνάντηση του Πανλευκάδιου με την Εθνική Ενόπλων το 1966.
Πρόεδρος του Πανλευκάδιου, που είχε προέλθει απ’ την συνένωση των ιστορικών
ποδοσφαιρικών σωματείων Τηλυκράτη και Λευκάτα, ήταν ο αείμνηστος Σπύρος Κολυβάς
του Θεοφάνη (Βλάμης), Καθηγητής τότε στη Λευκάδα. Στη φωτογραφία με τον Γιώργο Κούδα.

Πρόεδρος: Χρήστος Κατσάρας τηλ. 6942476736
Αντιπρόεδρος: Αγγελίνα Κ. Τζαναβάρη
τηλ. 6984537356
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Νικ. Μανωλίτσης
τηλ. 210-8025620 & 6936791486
Ταμίας: Παναγιώτης Κ. Σέρβος
τηλ. 210-6199939 & 6936002554
Ειδ. Γραμματέας: Λάμπρος Ζαχ. Αμπουμόγλι
τηλ. 210-2523100 & 6938300089
Μέλος: Ευγένιος Μανωλίτσης
τηλ. 210-6420024 & 6977011305
Μέλος: Τιμόθεος Ιωάν. Σούνδιας
τηλ. 210-6611978 & 6947183626

Η σελίδα των Τοπικών Συλλόγων
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Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας “ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ”
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΙ

Χορός και κέφι μέχρι πρωίας στην παραδοσιακή βραδιά που
διοργάνωσε για μια ακόμη φορά με επιτυχία το βράδυ του Σαββάτου
13 Γενάρη 2018 στο Κτήμα Γαρδέλη στο Νυδρί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «Οι Σκάροι».
Μια μουσική βραδιά που τείνει να γίνει θεσμός τα τελευταία
χρόνια εξαιτίας κυρίως των επιλεγμένων μουσικών στο είδος της
ελληνικής δημοτικής μουσικής παράδοσης που αποτελούν πόλο
έλξης για τους επισκέπτες.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος από το Σύλλογο το Αποκριάτικο
παιδικό πάρτι.

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στα δρώμενα την Τσικνοπέμπτη στην Καρυά
παρουσιάζοντας με ιδιαίτερη ζωντάνια τις «καμουτζέλες», ένα παραδοσιακό
έθιμο της Λέρου και τον Φώντα να τα δίνει όλα.

Συντροφιά κράτησαν στους επισκέπτες αυτή τη φορά ο Γιώργος
Κωτσίνης, ένας καταξιωμένος κλαρινίστας, που έχει αφιερώσει τη
ζωή του στη μουσική παίζοντας, διδάσκοντας και γράφοντας γι’
αυτή, ο Γιάννης Παπακώστας (τραγούδι), ο Γιώργος Μαρινάκης
(βιολί, τραγούδι), ο Θωμάς Κωνσταντίνου (λαούτο, τραγούδι) και ο
Γιάννης Γευγελής (κρουστά).
Οι Αλεξανδρίτες όλων των γενιών είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν για μια ακόμη φορά τις δεινές τους χορευτικές ικανότητες,
ενώ δεν υστέρησαν στο σημείο αυτό και οι υπόλοιποι καλεσμένοι
από την πόλη και τα χωριά του νησιού της Λευκάδας.

Σ.Σ.: Αλήθεια μήπως θα πρέπει ν’ αναζητηθούν Αλεξαντρίτικα αποκριάτικα
δρώμενα τώρα που υπάρχουν ακόμη κάποιοι ηλικιωμένοι που τα θυμούνται
και να αναβιωθούν;

Σύλλογος Επαγγελματιών & Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας
Ευχαριστήριο
Την Κυριακή 11/2/18 πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του Συλλόγου μας
στην μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματιών του κλάδου ξενοδοχείων-καταλυμάτων και μαζικής εστίασης HO.RE.CA. 2018. Ο Σύλλογός μας, ευχαριστεί
όσους συμμετείχαν στην εκδρομή όπως και το τουριστικό γραφείο Kinissis
Tours για την άψογη συνεργασία.

Αλήθεια τι έγινε με την αντικατάσταση της κομμένης λεύκας στην παραλία στο Λιμνί; Ας μην περιμένουμε να μεγαλώσει και να γίνει όπως ήταν η ίδια
για να μεταφυτευθεί. Ας φυτευθεί μία σκαμιά που
θα παρέχει και σκιά στους λουόμενους!!!
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Ειδήσεις - Προβληματισμοί - Σχόλια

3 Επτά τολμηροί παρά το κρύο και την παγωνιά, βούτηξαν για την
ανάσυρση του Σταυρού τα Θεοφάνεια στο λιμάνι της Νικιάνας, μεταξύ

των οποίων και μια κοπέλα η Νικολέττα Κονδυλάτου του Γιάννη (Ντενάνου).
Τυχερός ο Δημήτριος Μανωλίτσης του Νίκου (Πατσούλια).
3 Διαβάσαμε ότι στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. που ανακοινώθηκε για τις 16
Απριλίου το 4ο θέμα αφορά απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.000,00€.

3 Δεν τα κατάφερε τελικά η γυναικεία ομάδα του Πανλευκάδιου στα μπαράζ για την άνοδό της στην Β’ Εθνική με αντίπαλο την ομάδα των Γρεβενών αφού έχασε με σκορ 2-1 με
σκόρερ για τον Πανλευκάδιο τη Χριστιάννα Μανωλίτση. Το εντυπωσιακό είναι ότι τελικά με καταγωγή από Νικιάνα τα κορίτσια

που παίζουν στην ομάδα είναι επτά: Χριστιάννα Μανωλίτση, Κατερίνα Μανωλίτση, Σοφία Καλαματιανού-Χαλικιά, Αρετή Γαβρίλη-Κολυβά, Νικολέττα Κονδυλάτου, Ασπασία Αραβανή και η
Τασία Κονιδάρη. Ενώ μία ακόμη η Αφροδίτη-Σωτηρία Κοντογιώργη
έχει ρίζα Αλεξαντρίτικη απ’ την προγιαγιά της Σοφία Δουβίτσα
(Κοκοσούλη).
3 Στο πλαίσιο των τακτικών
ετήσιων κρίσεων Ταξιαρχών
όπλων 2018-2019 με απόφαση
του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου διατηρήθηκε στο βαθμό
του Ταξιάρχου ο συγχωριανός
μας Γιάννης Ευσταθίου Κολυβάς
(Κολονέλος).
Συγχαρητήρια και του χρόνου
Υποστράτηγος.
3 Λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων το φετινό χειμώνα
δημιουργήθηκαν σημαντικές κατολισθήσεις σε πολλά μέρη της
Λευκάδας κυρίως στο οδικό δίκτυο. Στην περιοχή της Νικιάνας

Αυτές που υποτίθεται ότι είχαν ολοκληρωθεί, όπως είχαμε δημοσιεύσει
ακριβώς ένα χρόνο πριν. Μπράβο στο Δήμο για τον πρωτότυπο τρόπο
εκτέλεσης του έργου!!! Πρώτα ανακοινώνεται ότι κατασκευάστηκαν οι
τουαλέτες στο Σχολείο και τώρα Νηπιαγωγείο και μετά από ένα χρόνο
ζητείται απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και καθορισμού τρόπου
εκτέλεσης του έργου!!!
3 Τέτοια εποχή κάθε χρόνο παίζεται μια κακοστημένη παράσταση από
το Δήμο με την προκήρυξη ανάθεσης εργασίας «Περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων», χωρίς λύση ούτε προοπτική
λύσης στο διαχρονικό πρόβλημα που ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή του
Αλεξάνδρου.
είχαμε κατολισθήσεις σε κτήματα και χώρους, κυρίως κοντά στη
θάλασσα που όπως φαίνεται περνούν υπόγεια νερά.
3 Καλό είναι στις διακοπές του νερού να ειδοποιούνται και οι αποκομμένοι κάτοικοι των
ορεινών οικισμών Κολυβάτων-Αλεξάνδρου και
Κιάφας.
3 Παράκληση: Κοινοποιήστε μας τηλεφωνικά ή γραπτά το
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γειτονιά σας, η περιοχή σας ή γενικότερα ο χώρος που ζείτε. Θα το προβάλουμε, θα το αναδείξουμε
απ’ τις στήλες της εφημερίδας μας και θα προσπαθήσουμε σε
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για την επίλυσή του.

