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Στηρίζω την υποψήφια Δημοτική παράταξη,

«ΔΥΝΑΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ»

με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γεώργιο Κατσιβέλη

Η απόφασή μου να συμμετέχω στα κοινά του τόπου μου μέσα από την εκλογική διαδικασία στηρίζον

Η ενασχόλησή μου με τον τομέα αυτό, που συνειδητά υπηρέτησα και υπηρετώ, πήγασε από
την νεαρή μου ηλικία, σεβόμενος τόσο τους θεσμούς του τόπου μου, όσο και τους
δημιουργούς που χάραξαν βαθιά τα αχνάρια τους στην παράδοσή μας.

Η μακρόχρονη αυτή προσπάθειά μου εστιάστηκε όχι μόνο στην προβολή της γνωστής και
άγνωστης παράδοσης του Ληξουρίου και ευρύτερα της Παλικής, αλλά και στην αξιοποίηση
του καταγεγραμμένου υλικού ώστε αυτό να αναδείξει καθαρά τα παραδοσιακά στοιχεία για
να γίνουν κτήμα του λαού τού σήμερα.

Όλα αυτά τα χρόνια που με μεράκι και υπομονή έδρασα παραγωγικά επάνω στην τοπική
παράδοση, από το καρναβάλι, την αναβίωση των εθίμων, την καταγραφή των τραγουδιών,
τα παλιά επαγγέλματα, τα εκκλησιαστικά δρώμενα, τις εκθέσεις φωτογραφικού υλικού, την
τιμητική ενθύμηση για τους ανθρώπους που μας άφησαν μνήμες πολιτισμού, τα
Λασκαράτεια, έως την κάθε προβολή και παρουσίαση του πολιτιστικού στοιχείου του τόπου
μας, πρυτάνευε μέσα μου η αγάπη για τον τόπο μας, το αμείωτο ενδιαφέρον για την καλή
συνέχεια του Πολιτισμού μας, πάντα μέσα σε πνεύμα ενωτικής και συναινετικής έκφρασης
συναισθημάτων, χωρίς υστεροβουλίες, χωρίς διακρίσεις και προτιμήσεις μεροληπτικές. Ο
τόπος μου, ο τόπος μας πάνω απ’ όλα.
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Δυναμικά ζητώ από κάθε Ληξουριώτη συμπολίτη μου και κάθε Παληκισιάνο την στήριξή του
στο πρόσωπό μου, για να αγωνιστώ ακόμη πιο δυναμικά για τη δημιουργία εκείνων των
πολιτιστικών πόλων που θα βεβαιώσουν και θα στεριώσουν ότι το Ληξούρι και η ευρύτερη
περιοχή της Παλικής αξίζει να έχουν τα δικά τους πολιτιστικά πνευματικά εχέγγυα και τη
δική τους πολιτιστική ταυτότητα.

Ενωμένοι λοιπόν όλοι μαζί να δείξουμε πως ο τόπος μας, το Ληξούρι, η Παλική, έχει το δικό
της «χρώμα», το δικό της μοναδικό πνεύμα, αυτό που σφραγίζει την ιδιαίτερη ταυτότητά
μας.

Για εμένα, για εμάς, ο τόπος μας πάνω απ΄ όλα…

Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός
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