
Μ
ε αφορμή ερώτηση του κ. Δρακονταειδή,
μετά την ανακοίνωση του Δημάρχου κ.
Καλού στον τύπο ότι έλαβαν την άδεια

για το καταφύγιο και όσα διαμείφθηκαν στις συ-
ζητήσεις που έγιναν προκύπτουν μια σειρά από
ερωτήματα. Παρόλο που ο Δήμαρχος σε κάθε ευ-
καιρία διαβεβαιώνει ότι το καταφύγιο δεν θα γίνει
στην περιοχή του Αλεξάνδρου αλλά σε νέα θέση,
καθώς το Τοπικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι αντι-
δρούν, όμως παρόλα αυτά λέει ότι η θέση του ακι-
νήτου δεν εμπίπτει στη Ζώνη Προστασίας της
Κόκκινης Εκκλησιάς όπως τον ενημερώνουν οι
μηχανικοί του Δήμου. Έχει μιλήσει σχετικά με την
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων η οποία
τον διαβεβαίωσε πως αρχές Απρίλη θα επανεξε-
τάσουν το θέμα. Εδώ μπαίνουν τα διάφορα ερω-
τήματα: 

α. Πώς πάρθηκε άδεια από το Υπουργείο Εσω-
τερικών χωρίς την έγκριση της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων η οποία, παρεμπιπτόντως, στην πρώτη
απόφασή της όπου έδινε την άδεια παρέπεμπε
τον Δήμο και στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων
καθώς όπως υποστήριξε υπήρχαν στην περιοχή
πολλά πηγάδια. Η άδεια αυτή δεν ζητήθηκε ποτέ,
όπως μας ενημέρωσε εγγράφως η εν λόγω υπη-

ρεσία. Αλλά ούτε και την άδεια της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας πήραν και ίσως και
άλλες. 

β. Οι Σύλλογοι μετά την πρώτη έγκριση της
Αρχαιολογίας έστειλαν έγγραφο το οποίο κοινο-
ποίησαν και στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων -
γι’ αυτό μας απάντησαν αυτοί πως δεν τους ζήτησε
τίποτα ο Δήμος - το οποίο συνοδεύονταν από
σχέδιο στο οποίο φαίνεται ότι το κατάντι μέρος
του γηπέδου, αυτό που περιλαμβάνει και το αντ-
λιοστάσιο, βρίσκεται μέσα στη ζώνη προστασίας
της Κόκκινης Εκκλησιάς. 

Επίσης υπήρχε σκαναρισμένο αντίγραφο δύο
σελίδων του βιβλίου του Σ. Σούνδια, η απόφαση
του ΚΑΣ για τον σκουπιδότοπο, τα ΦΕΚ της Κόκκι-
νης Εκκλησιάς και του Δημοσαριού, οι αντιρρήσεις
των φιλοζωικών σωματείων. Έτσι έγινε η ανάκληση
του αρχικού εγγράφου. Το δε κραυγαλέο της 
υπόθεσης είναι ότι η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου είναι για τη θέση “Κανάλι-Υδρομά-
στευση”!!!, γεγονός που επισημάναμε στην έκθεσή
μας ισχυριζόμενοι ότι αυτό δείχνει το βεβιασμένο
της απόφασης. 

γ. Αντί λοιπόν ο κ. Δήμαρχος να κατανοήσει
το λάθος που έχει γίνει -και για άλλους λόγους

που έχουν επισημανθεί και στα πρώτα χαρτιά μας,
όπως π.χ. το ακατάλληλο της θέσης για τα ζωντανά,
αλλά και για την επισκεψιμότητα του χώρου για
υιοθεσίες-και για τον πρόσθετο λόγο ότι εν τω
μεταξύ οι οικισμοί έχουν κηρυχτεί παραδοσιακοί,
επανέρχεται και λέει ότι θα ζητήσει νέο χαρτί από
την Αρχαιολογία!!! 

Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν τίποτε δεν έχει
λήξει γι’ αυτό ας παραμένουμε επιφυλακτικοί
τόσο στις Διαβεβαιώσεις του κ. Δημάρχου αλλά
και στις αλαλούμ αποφάσεις, του επιτελικού μας
κράτους, εν προκειμένω στα έγγραφα της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων!!! Επαγρυπνούμε!!! 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  και  ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ...  

Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου 
“Φηγός” 
Αλέξανδρος Λευκάδα 31080
www.fhgos.com / info@fhgos.com

Λευκάδα 24/03/2020 

Θέμα: 
Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρου 

Κύριε Δήμαρχε 
Αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο

και συνάμα λίαν ενθαρρυντικό, ότι τα
θέματα προστασίας της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς καταλαμβάνουν ολο-
ένα και υψηλότερη θέση στην πυρα-
μίδα της ιεράρχησης των ενδιαφε-
ρόντων των οργανισμών τοπικής αυ-
τοδιοίκησης στη χώρα μας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται
και η παρούσα επιστολή με την οποία
κάνουμε αναφορά στο δημοτικό σχο-
λείο του Αλέξανδρου, ένα κτίριο που
κατασκευάστηκε το έτος 1912 με 
δωρεά του Ανδρέα Συγγρού και έχει

χαρακτηριστεί από το Υπουργείο 
Πολιτισμού ως ιστορικό-διατηρητέο
μνημείο (ΦΕΚ 809/Β/8-9-1997) μαζί
με τον αύλειο χώρο. 

Το κτίριο αυτό ανακαινίστηκε στο
παρελθόν από τη Νομαρχία Λευκάδας
-με αρκετές αστοχίες είναι αλήθεια,
όπως π.χ. κουφώματα αλουμινίου σε
διατηρητέο κτίριο- ενώ αργότερα
(2011-12) αποπερατώθηκε (πατώματα,
ελαιοχρωματισμοί, φωτιστικά, εξοπλι-

σμός, επίπλωση κ.λπ.) με εθελοντική
εργασία και προσφορά του συλλόγου
μας και φίλων, όπως άλλωστε έγινε
και με το δεύτερο εγκαταλελειμμένο
κτίριο -το κοινοτικό κατάστημα- που
σήμερα είναι εκλογικό κέντρο. 

Και τα δύο κτίρια διαχειρίζεται
από το έτος 2011 και χρησιμοποιεί ο
“Φηγός”, το μεν κοινοτικό κατάστημα
ως γραφείο του συλλόγου, το δε σχο-
λείο για την πραγματοποίηση εκδη-

λώσεων, ως ανοικτό βήμα πολιτισμού
και διαλόγου. Μάλιστα είναι, ακόμα,
εγκατεστημένοι εκεί τρεις αργαλειοί
όπου πολλές γυναίκες, αλλά και άν-
τρες, εκπαιδεύτηκαν στην τέχνη του
αργαλειού, στον δρόμο που άνοιξε ο
“Φηγός” με την E΄ Συνάντηση του
Ιουλίου στον Αλέξανδρο (2014) σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των
Ορέων της Κρήτης -Αποστολή Πηνε-

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Γραφεία: Γερανίου 41 Αθήνα Τ.Κ. 10431 • Τηλ./Fax: 210-6420024 • Περίοδος Γ’ • Αριθμός φύλλου 44 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021 

Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους

ΙΛΙΟΥ

110

Κωδικός: 
215988

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «ΦΗΓΟΣ»
ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Συνέχεια στη σελ. 5

«Σ’ αυτόν τον κόσμο που 
ολοένα στενεύει, ο καθένας
μας χρειάζεται όλους τους 
άλλους. Πρέπει να αναζητή-
σουμε τον άνθρωπο όπου και
αν βρίσκεται».  
Γιώργος Σεφέρης (1900-1971)

Από την ομιλία του 
στην απονομή του Νόμπελ 

το 1963 
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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.

Κοινωνικά 
Γεννήσεις 

― Ο Γιάννης Βρεττός του Ντίνου και η σύζυγός
του Ζωή Γαζή απέκτησαν αγοράκι. 

― Ο Φίλιππας Κολυβάς του Παναγιώτη 
(Μαράγκου) και η σύζυγός του Σίσση απέκτησαν
κοριτσάκι. 

― Ο Κων/νος Μανωλίτσης του Βασίλη (του
Δία) και της Ευτυχίας και η σύζυγός του Εβίτα της
Στέλλας και του Χρήστου Βούλγαρη απέκτησαν
κοριτσάκι. 

― Η Αδαμαντία (Μάντυ) Στάμου του Τάσου και
της Γιάννας Κόκλα και ο σύζυγός της Πάνος Αγγε-
λόπουλος απέκτησαν αγοράκι. 

― Ο Ιωάννης Καββαδάς του Αργύρη και της
Σπυριδούλας Μανωλίτση (Άρμπα) και η Τσουνάκα
Μαγδαληνή απέκτησαν κοριτσάκι. 

Να τους ζήσουν τα νεογέννητα. 

Βαπτίσεις 
― Ο Στέφανος Μανωλίτσης του Δημητρίου

(Μπέρε) και η Αλεξάνδρα Καλού βάπτισαν το αγο-
ράκι τους και του έδωσαν το όνομα Ιάσονας. 

Να τους ζήσει ο νεοφώτιστος. 

Γάμοι 
― Ο Ευγένιος Βρεττός του Γεωργίου (Μπα-

ρούτας) και η Μαρία Ζαπλατίκοβα τέλεσαν πολιτικό
γάμο στη Νικιάνα. 

― Ο Διονύσιος Κτενάς του Κων/νου και της
Αναστασίας (εγγονός του Ντίνου του Μποτσονιά)
και η Εύη Μιχαήλου τέλεσαν πολιτικό γάμο στη
Λευκάδα. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

Θάνατοι 
― Η Σπυριδούλα, σύζυγος Αργύρη Καββαδά,

το γένος Θοδωράκη Μανωλίτση (Άρμπα) πάλεψε
με αξιοπρέπεια την επάρατο αλλά έχασε τη μάχη
στο Νοσοκομείο Λευκάδας. Κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Ο Τιμόθεος Βρεττός του Θεοδοσίου (Πλιά-
τσικας) έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα
στο κέντρο της Νικιάνας. 

― Ο Παναγιώτης Θειακός του Δημητρίου, 
σύζυγος της Ευαγγελίας Μανωλίτση του Σπύρου
(Καραπιπέρη) πέθανε στην Αμερική. 

― Η Αναστασία, σύζυγος Στέλιου Βρακατσέλη,
απεβίωσε στη Νικιάνα και ενταφιάστηκε στο Περι-
γιάλι. 

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους
τους. 

Σημείωση Σύνταξης: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για τα
κοινωνικά και άλλα σχετικά του χωριού να επικοι-
νωνείτε με τον Φώντα Δουβίτσα στο τηλέφωνο
26450-71430 και κινητό 6976480145. 

“Δεν θα ξανατύχει στη ζωή σας 
ένας Φεβρουάριος σαν το φετινό... 

Γιατί ο Φεβρουάριος του 2021 μετράει: 
4 Κυριακές, 4 Δευτέρες, 4 Τρίτες, 

4 Τετάρτες, 4 Πέμπτες, 4 Παρασκευές 
και 4 Σάββατα. 

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται 
κάθε 823 χρόνια!” 

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 επι-
κρατήσει να λέγεται της ελληνικής γλώσσας),
από την Ομηρική εποχή έως σήμερα. 

1. Ἀναλγησία ἡ: (ἀνά+ἄλγος) = ἡ ἀπονιά,
«τέτοια ἀναλγησία ἀπό ἄνθρωπο, δέ ματα-
κούστηκε…» ἤ «ντίπ ἀνάλγητος εἶσαι, δε
πονάει ἡ ψ’χή σου!». Ἐτυμ.: ῥ. ἀλγἐω -ἀλγῶ,
ἄλγος = πόνος, ἀναλγητικός, ἀνάλγητος =
ἄπονος, ἀναλγητικά (παυσίπονα), κ.λ.π.

2. Ἀναπιεντιά, ἡ, ἤ ἀναπιεντοσύνη,
ἡ: (ἀνά+ἀπάντηση) = ἄνευ ἀπαντήσεως.
Χρησιμοποιείται ὅταν δέν δίνεται σε κάτι
ἡ πρέπουσα σημασία, ἡ πλήρης ἀδιαφορία,
«γιά κοίτα ἀναπιεντιά πού τ’ νἔχει!» και ἡ
συνηθισμένη συνέχεια ἐπ’ αὐτοῦ: «ἄνθρωπος
ἀλ(ει)τούργητος εἶσαι τι νά περιμέν(ει)ς!» 

3. Δαῖτα, ἡ: = ἡ δίαιτα, ἡ θεραπευτική
ἀγωγή. «Τί δαῖτα σ’ ὅρισε ὁ γιατρός;» Ἐτυμ.:
ἐκ τοῦ ὁμηρ. ῥ. δαίω = διανέμω μερίδες γιά
γεῦμα, ἐξ οὗ δαίς καί δαίτη, δαῖτα, δίαιτα,
δαιτολόγιον, ἐξ οὗ καί τό λατ. diet, κ.λ.π. Ἡ
Ἱπποκράτεια ρήση «τό φάρμακό σου, ἡ
τροφή σου», ἄκρως ταυτισμένη στήν ὁμηρική
αυτή πανάρχαια λέξη «δαῖτα». 

4. Ἔγκωσα = χόρτασα, ῥ. όγκόω, μέλ.-
ώσω, ἀόρ. α΄ ὤγκωσα = καθιστῶ τι ὀγκῶδες,
τό ὀγκώνω, τό μεγεθύνω, τοῦ αὐξάνω τόν
ὄγκον καί κατ’ ἐπέκτασιν φουσκώνω, «ἔγκω-
σα ἀπ’ το πολύ φαΐ καί δέ μπορῶ νά σαλέψω
ἀπόψε!». 

5. Κνώδαλον, τό: ὑποτιμητικός χαρα-
κτηρισμός σέ νωθρό ἄνθρωπο πού ἄγεται
καί φέρεται ὡς ζῶον. «Μά ντίπ κνώδαλο
εἶσαι γιέμ; Ποῦ ἔμοιασες μαθές…». Ὁ κνώδων
–οντος εἶναι τό δόντι (ὁ ὀδούς) καί πληθ.
κνώδοντες ἐκαλοῦντο δύο ὀδόντες προεξέ-
χοντες ἐπί τῆς λόγχης τοῦ κυνηγετικοῦ δό-
ρατος ἤ ξίφους «διπλοῖ κνώδοντες = δίστο-
μον ξίφος». Ἐτυμ.: «κνώδων κατά τινας
παρά τό κναίειν τοῖς ὁδοῦσι». ἑλληνιστ.
κνώδαξ, κνώδαλον. Ἡσύχιος: «κναδάλλεται,
κνήθεται» = δαγκάνω, ταῦτα εἶναι συγγ.
πρός τά κνιπός, κνήμη, κνάω καί κνώψ,

«κνωπεύς ἄρκτος». (Ἰωάν. Σταματάκου 
«Λεξικόν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης»). 

6. Κόρζα, ἡ: ἡ κόρυζα-ης, (ἡ κόρρη, 
κόρυς) = ἡ καταρροή τῆς ρινός, ἐκ τοῦ ῥ.
κορυζάω = 1ον: ἔχω ρινικόν κατάρρουν,
τρέχουν αἱ μύξαι μου «ὅτι κορυζῶντα πε-
ριορᾶ» (Πλάτ. Πολ. 343α) καί 2ον: μεταφορ.
ἀνοηταίνω, βλακωδῶς φέρομαι, «κορύζης
μεστός εἰμί». Ἐτυμ.: Τό ῥ. ἐκ τοῦ κόρυζα <
κόρ-ρη = κεφαλή καί κόρ-υς = περικεφα-
λαία, κορ-υζάς = ὁ ἱσχυρῶς κορυζῶν, ὁ
κορ-υζώδης (Γεωργ. Παπανικολάου, «Λεξι-
κόν τῶν ρημάτων τῆς Ἀττικῆς πεζογραφίας»). 

Στό λευκαδίτικο ἰδίωμα ἡ «κόρζα» 
ἀναφέρεται ὡς πάθηση τῶν ὀρνίθων 
(πουλερικῶν), «ἔβγαλαν τήν κόρζα ἐφέτος
οἱ κότες…» (ἀλλό-κοτα φέρονται καί δέν
κακαρίζουν ἁρμονικά).

7. Μπάμπαλο, τό: ἠχομιμητική λέξη
ἀπό τό μπαμπαλίζει = τό νά μιλάει κάποιος
συνέχεια χωρίς εἰρμό, μέ ἀποτέλεσμα νά
κουράζει. Συνήθως λένε: «ὅλ’ τ’ν ὥρα σά τό
μπάμπαλο μοῦ πῆρες τό μυαλό, ν(υ)σάφ’...»
Τά μωρά συνήθως μπαμπαλίζουν ἐπανα-
λαμβάνοντας τό μπα-μπα-μπα-μπα. 

8. Πελλάτζα, ἡ: ἡ πλάστιγγα, ὁ ζυγός, ἡ
ζυγαριά, ἐπειδή πάλλεται γιά νά ἰσορρο-
πήσει. Ἐκ τοῦ ῥ. πάλλω, πάλλομαι, ἐξ οὗ
καί ἡ Παλλάδα Ἀθηνᾶ ἡ πάλλουσα τό δόρυ,
κ.λ.π.

9. Περίδρομος, ὁ: (περί+δρόμος) = αὐτός
πού παίρνει τούς δρόμους, καί μεταφορικά
αὐτός πού καθ’ ὑπερβολή τρώει = περι-
δρομιάζει. «Ἔφαες ἕνα περίδρομο, κάνε καί
λίγο κράτ’, θά κρεπάρ(ει)ς στο τέλος…». 

10. Χολιασμένος, η, ον: «ὁ κεχολωμένος»
=ὁ πικραμένος, ὁ ὑποτιμημένος καί ἐξορ-
γισμένος ἐναντίον τινός, ὁ θυμωμένος ἐξ
αίτίας τινός. Ἐτυμ.: ἐκ τοῦ ῥ. χολόω, μέλ. -
ώσω = ταράσσω (ἐρεθίζω) την χολήν τινός,
ὅθεν κινῶ τινα εἰς ὀργήν, τόν παροργίζω,
χολωθείς, εῖσα, έν, χόλος, χολή, χολικός.
(Ἰωάν. Σταματάκου «Λεξικόν τῆς Ἀρχαίας
Ἑλληνικῆς Γλώσσης»). Συνήθης ἔκφραση
ὑποτίμησης και συγχρόνως αστείας προ-
τροπῆς, εἶναι: «Τί μ’ κάθεσαι ἐδ’αὐτοῦ χο-
λιασμένος; Σ’ ὄφα(γ)ε ἡ γαϊδούρα το ψωμί;
Ἄει σήκω καί κ(ου)νήσ’ τσότσο…» 

Ιωάννα Κόκλα
Συνεχίζεται

Λεξικόν  του  ιδιώματος  της  λευκαδίτικης  ντοπιολαλιάς 
της Ιωάννας Κόκλα

Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και
όλους τους συναδέλφους εργαζομένους και την
διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας,
που υπερέβαλαν εαυτόν και πρόσφεραν αγόγγυστα
τις υπηρεσίες τους στην πολυαγαπημένη μας σύ-
ζυγο, μητέρα και γιαγιά, Σπυριδούλα Μανωλίτση
-Καββαδά, καθόλη τη διάρκεια της πολυήμερης
νοσηλείας της. 

Ευχαριστούμε ολόθερμα τους συγγενείς και
τους φίλους για τη συμπαράστασή τους στο βαρύ
μας πένθος. 

Αντί στεφάνων επιθυμούμε τα χρήματα να
δοθούν στον Σύλλογο Ζωγραφικής και Αγιογραφίας

Λευκάδας, στα τμήματα του οποίου η αγαπημένη
μας διδάχθηκε την τέχνη της ζωγραφικής, από
την οποία άντλησε μεγάλη δύναμη και χαρά στις
δύσκολες στιγμές της. Για τον σκοπό αυτό όσοι
επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν στο τη-
λέφωνο 6973826962. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού θα τελεστεί σε αυστηρά οικογε-
νειακό κύκλο την Κυριακή 7 Μαρτίου στις 12:00
μ.μ. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος στη Νικιάνα. 

Η εκλιπούσα αποτέλεσε φάρο χαράς, εργατι-
κότητας, αγάπης, ελπίδας και δύναμης για ζωή
που θα φωτίζει για πάντα το δρόμο μας. 

Ευχαριστήριο  μήνυμα  της  οικογένειας 
Σπυριδούλας  Μανωλίτση-Καββαδά 

Πρόεδρος: Χρήστος Κατσάρας τηλ. 6942476736 
Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Ζαχ. Αμπουμόγλι 
τηλ. 210-2523100 & 6938300089 
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Νικ. Μανωλίτσης 
τηλ. 210-8025620 & 6936791486
Ταμίας: Τιμόθεος Ιωάν. Σούνδιας 
τηλ. 210-6611978 & 6947183626 
Ειδ. Γραμματέας: Ξενοφών Ευστρ. Δαμιανής 
τηλ. 210-9960086 & 6936233257 
Μέλος: Αγγελίνα Κ. Τζαναβάρη τηλ. 6984537356 
Μέλος: Ευγένιος Μανωλίτσης 
τηλ. 210-6420024 & 6977011305 

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου

Για επικοινωνία των μελών με τον Σύλλογο 
e-mail: dmanolitsis@yahoo.gr

Δημήτρης Μανωλίτσης (Κασσάνδρης) .......... 50€
Δρακάτος Πέτρος  .......................................... 20€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
GR34 0171 0070 0060 0701 0191 803 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Προσφορές  &  Συνδρομές  
για  τον  Σύλλογο
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1965 
Κατερίνα Σπ. Φούρου 

1968 (από αριστερά): Ηλίας Κολυβάς (Μαράγκος), 
Γεράσιμος Χρ. Κατσαρός (Καραγιάννης), Αγλαΐα Γ. Κολυβά, 

Σοφία Γ. Βρεττού, Χριστίνα Σούνδια, Άγνωστη, 
Αναστασία Κολυβά, Υπαπαντή Σ. Κολυβά 

Προκήρυξη  
«Βραβείων  Ήθους  και  Αριστείας - Χριστόφορος  Βρεττός» 

Α. «ΒΡΑΒΕΙΑ ΗΘΟΥΣ και ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ», 
υποψηφίων φοιτητών σχολικού έτους 2020-2021 

Το τοπικό διαμέρισμα της Κοινότητας Αλεξάνδρου και ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «οι Σκάροι» σε συνεργασία με
τον αθλοθέτη κ. Χριστόφορο Βρεττό, προκηρύσσουν «ΒΡΑΒΕΙΟ
ΗΘΟΥΣ και ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ» ακαδη-
μαϊκού έτους 2020 - 2021, στους πρωτεύσαντες υποψηφίους
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
ΠΟΣΟΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: 1000€, 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: 300€, 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: 200€. 
Σε όλους τους επιτυχόντες θα απονεμηθεί ΕΠΑΙΝΟΣ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
1. Οι υποψήφιοι να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια και ο ένας
τουλάχιστον από τους γονείς να έχει καταγωγή από την Κοινότητα Αλεξάνδρου. 
2. Να είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά κατά το έτος απονομής.
3. Να έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή
σε Α.Ε.Ι.–Τ.Ε.Ι. τουλάχιστον 15.00 στην εικοσάβαθμη κλίμακα. 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1. Βεβαίωση πρόσβασης που να αναφέρεται η συνολική βαθμολογία (μόρια). 
2. Πιστοποιητικό καταγωγής γονέων. 
3. Ό,τι επιπρόσθετο ζητηθεί από την επιτροπή. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης. 
2. Εφημερίδα Συλλόγου Αλεξανδριτών Αττικής. 
3. Ηλεκτρονικός τύπος. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
1. Ο Χριστόφορος Βρεττός αθλοθέτης 
2. Ο Ευγένιος Βρεττός πλοίαρχος Π.Ν. 
3. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξάνδρου 
4. Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας "Οι Σκάροι" 
5. Η Iωάννα Κόκλα ποιήτρια-εκπαιδευτικός 
6. Ο Σπύρος Νίκας εκπαιδευτικός 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 
Είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Νικιάνας "Οι Σκάροι" ή email: polsylnik@yahoo.gr 
ΤΡΟΠΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: 
Θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση η οποία θα ανακοινωθεί εγκαίρως. 
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα τροποποίησης όλων των όρων του βραβείου. 

Β. «ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ» αποφοιτησάντων νέων επιστημόνων 
Με τους ίδιους όρους, εντοπιότητας και καταγωγής, θεσπίσθηκαν «ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ
ΕΠΑΙΝΟΙ» από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στους αποφοίτους Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. 
Καλούνται όσοι πληρούν τους όρους να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή το
όνομά τους και τον τίτλο σπουδών τους. Επιθυμητός ένας σύντομος λόγος
από τους τιμωμένους αποφοιτήσαντες.

Η Επιτροπή 

1ο Βραβείο: Γκλόρια Χαλμούκου του Αναστασίου και
της Ελένης Δουβίτσα, πρώτη στην Ιατρική Αθηνών, σύνολο
μορίων 19.535. 

2ο Βραβείο: Ιωάννης Δαμιανής του Ξενοφώντα και της
Άννας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), σύνολο
μορίων 17.775. 

ΕΠΑΙΝΟΙ: 
1. Ειρήνη Χαλκιά του Φιλίππου και της Τασίας (εγγονή

του Γερασίμου και της Σοφίας Βερυκίου-Ναούμ), Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

2. Βαλεντίνη Φούρου-Νέβε του Σπύρου και της Ζούλη
(εγγονή του Φιλίππου Φούρου), Αρχιτεκτονική Χανίων. 

3. Ρεγγίνα Βρεττού του Σπύρου (Μπαρούτα), Νοσηλευτική
Πανεπιστημίου Τρίπολης. 

Α.  «ΒΡΑΒΕΙΑ  ΗΘΟΥΣ  και  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ - 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ» 

υποψηφίων  φοιτητών  σχολικού  έτους 
2019-2020 

1. Διδακτορικό Δίπλωμα: Αδαμαντία Στάμου του Ανα-
στασίου και της Ιωάννας Κόκλα, υπότροφος του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με το Εθνικό
Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με
θέμα διατριβής: «Διαχείριση της Συνδεσιμότητας σε Ετερο-
γενή Δίκτυα με βάση τα πρότυπα της Αυτονομικότητας και
της Επίγνωσης Περιβάλλοντος». 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Αριστέα Νίκα του Σπύρου
και της Κικής Φούρου, μεταπτυχιακό ΜΒΑ Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου.

3. Πτυχίο: Γεώργιος Φούρος του Σπυραντώνη και της
Δέσποινας, Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Πτυχίο: Παρασκευή-Ζωή Βρεττού του Δημητρίου και
της Μαρίνας, Παιδαγωγικό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

5. Πτυχίο: Όλγα-Μαρία Βερυκίου του Κων/νου και της
Μόνικας, Επιστήμη Υλικών Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Πτυχίο: Αικατερίνη-Αγγελική Φούρου του Γιάννη 
και της Βιβής, Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής
Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης. 

Β.  «ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ  ΕΠΑΙΝΟΙ» 
αποφοιτησάντων  νέων  επιστημόνων 

Φωτογραφίες  
του  χθες... 
Του Δημήτρη Μανωλίτση 

(Κασσάνδρη)

Μέσα απ’ αυτή την στήλη
της εφημερίδας θα προσπα-
θήσουμε να φέρουμε στη μνή-
μη 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 δύσκο-
λα αλλά και ωραία εκείνα χρό-
νια 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 μοιραζό-
μαστε. 
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Σ τις παρυφές της ανατολικής πλευράς του όρους
των Σκάρων, στην Νικιάνα Λευκάδος, βρίσκεται

η πανέμορφη τοποθεσία του «Μαγεμένου» ή «Μα-
γευμένου». Μαγευτική όντως περιοχή, όπως και το
όνομά της δηλώνει, μα συγχρόνως και άκρως ιστο-
ρική, γιατί εκεί δόθηκε ο πρώτος «φοβερός όρκος»
των Οπλαρχηγών-Ηρώων της Ελληνικής Παλιγγε-
νεσίας, το έτος 1807, στον μικρό Ναΐσκο του «Παν-
τοκράτορος Σωτήρος», «υπό την σκιάν πολυκλάδου
καρυδιάς». Σημαδιακός ιστορικός τόπος, με καθο-
ριστική και καταλυτική επίδραση στην προεπανα-
στατική περίοδο του 1821, υπό την εμπνευσμένη
καθοδήγηση του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. 

Το 1807 ο Αλή Πασάς πολιορκούσε το νησί της
Λευκάδος, και η κυβέρνηση της «Επτανήσου Πολι-
τείας» έστειλε ως «έκτακτο Επίτροπο της Κυβερνή-
σεως» τον Ιωάννη Καποδίστρια, προκειμένου να
οργανωθεί η αντίσταση και να αντιμετωπισθεί η
απόπειρα κατάληψης του νησιού. Συγχρόνως έρχεται
στην Λευκάδα σώμα διακοσίων εθελοντών Σουλιω-
τών, υπό τον Μητροπολίτη Άρτας και Ναυπάκτου
Ιγνάτιον, ενώ παράλληλα καταφθάνουν σταδιακά
ισάριθμοι Κλέφτες και Αρματολοί από την αντίπερα
τουρκοκρατούμενη τότε Στερεά Ελλάδα. Μεταξύ
αυτών είναι ο Κατσαντώνης, ο οποίος χρίζεται αρ-
χιστράτηγος, οι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κίτσος
και Νότης Μπότσαρης, Λεπενιώτης, Φώτος Τζαβέ-
λας, Δράκος Γρίβας, Περραιβός, Νάστος και Τζίμας
Ζέρβας, Αναγνωσταράς, Σκυλοδήμος, Γ. Μπουκου-
βάλας, και λοιποί ήρωες του 1821. 

Η προγραμματισμένη συγκέντρωση των Ηρώων-
Κλεφταρματολών έγινε στις 7 Ιουλίου το 1807, στον
Ναό του Παντοκράτορος στου Μαγεμένου, στην
Λευκάδα. Δεν πρόκειται όμως απλώς για συγκέν-
τρωση, αλλά για μέγιστο ιστορικό γεγονός. Είναι η
πρώτη Προεπαναστατική Εθνική Συνέλευσις, η «εν
Λευκάδι Συνέλευσις», όπως χαρακτηριστικά μας
διασώζει ο εθνικός μας ποιητής Αριστοτέλης Βα-
λαωρίτης. Είναι η πρώτη Προεπαναστατική Εθνική
Συνέλευσις, όπου δόθηκε Όρκος υπέρ της απελευ-
θερώσεως όχι μόνον της Λευκάδας, αλλά ολόκληρης
της Ελλάδας, από τους σπουδαιότερους αγωνι-
στές-ήρωες του 1821. 

Με αυτή την έννοια, αναδεικνύοντας το βαρυ-
σήμαντο αυτό ιστορικό γεγονός, θα πάρει ο τόπος
μας τη θέση που του αναλογεί στη νεότερη Ελληνική
Ιστορία, και η μικρή Λευκάδα, «η φωλιά τ’ Αρματο-
λού», θα αποκτήσει την τεράστια ιστορική της διά-
σταση… 

Γράφει χαρακτηριστικά ο Αριστοτέλης Βαλαω-
ρίτης: «Όταν η Ελληνική νεολαία συναισθανθή την
ανάγκην να συμπληρώση όλα τα κενά της Εθνικής
μας Ιστορίας, τότε αναντιρρήτως θέλει αποδειχθή
ότι τα γενόμενα εν Ηπείρω περί τα τέλη της 18ης
και τας αρχάς της 19ης εκατονταετηρίδος είναι ο
πρόλογος της Επαναστάσεως του ʾ21. Και ότι προς
τον κοινόν και μέγαν σκοπόν όχι ολίγον συνέτεινε
και η εις Λευκάδα αποστολή τού Ι. Καποδίστρια,
ελθόντος εις επαφήν προς τους μάλιστα εμπειρο-
πολέμους Έλληνας και ενισχύσαντος την καρδίαν
αυτών εις την επιδίωξιν της μεγάλης και ιεράς ιδέ-
ας…» 

Και ο ποιητής συνεχίζει: «Το μεγαλύτερον, το
θαυμαστότερον, το ελληνικώτερον κατόρθωμα του
αειμνήστου Καποδίστρια υπήρξεν η εν Λευκάδι
συγκέντρωσις των ενδοξοτέρων καπετανάτων της
Ρούμελης, και ο αδελφικός σύνδεσμος όστις προ-
έκυψεν εκ της συγκεντρώσεως ταύτης μεταξύ των
σημαντικοτέρων οπλαρχηγών της δουλωμένης Ελ-
λάδος. Οι κλέφται μετεμορφώθησαν εις κλεφτουριάν,
δηλαδή απέβαλον την ιδέαν της ατομικής κεχωρι-
σμένης κατά των εχθρών αντιδράσεως και συνη-
σπίσθησαν και συνετάχθησαν υπό την αρχηγίαν
του Κατσαντώνη εις στρατόν εθνικόν, με έν και
μόνον σύνθημα, άσπονδον κατά των τυράννων της
πατρίδος πόλεμον, με ένα και μόνον σκοπόν, την
απελευθέρωσιν της βασανιζομένης μητρός των». 

Τα Επτάνησα, και πιο πολύ η Λευκάδα, στάθηκαν
σ’ αυτά τα δύσκολα για τον Ελληνισμό χρόνια, το
πιο κοντινό και το πιο σίγουρο καταφύγιο και ορμη-
τήριο της αδούλωτης Κλεφτουριάς της Στεριάς και
ως εκ τούτου ήταν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τα
επεκτατικά σχέδια του Αλή Πασά, και έπρεπε με
κάθε τρόπο το εμπόδιο αυτό να εκλείψει. Ο Αλή
Πασάς είχε αλώσει το Σούλι, είχε ισοπεδώσει την
Πρέβεζα και συστηματικά και μεθοδευμένα συγκέν-
τρωνε δυνάμεις, πυροβόλα και πυρομαχικά στην
απέναντι ακτή της Ακαρνανίας. «Γήφερεν ο Πασάς
μεγάλο σεφέρι στην Πλαγιά κι επολέμαγε με το
Μόσκοβο, κι ήταν κι ο Δεσπότης της Άρτας Ιγνάτιος
κοντά με το Μόσκοβο…» (γράφει τον Μάρτιο του
1807 ο ιερέας του Σπανοχωρίου, Σπυρ. Χαλκιάς στο
ληξιαρχικό βιβλίο της εκκλησίας). 

Ο Πασάς από τον Φεβρουάριο του 1807 «υπό
την διεύθυνσιν Γάλλων αξιωματικών», ανήγειρε
οχυρά «εν Ακαρνανία, προωρισμένων να προσβάλωσι
δύο μικρά φρούρια της Λευκάδος, εις τα οποία οι
Ρώσοι είχον δώσει τας ονομασίας Αλεξάνδρου και
Κωνσταντίνου». Τα οχυρά ήταν στη θέση Καστρί
(το φρούριο του Τεκέ), όπου εγκατέστησε 4 πυροβόλα
και βομβάρδιζε ανηλεώς τις θέσεις των αμυνομένων
στη Λευκάδα και στη θέση Άγιος Γεώργιος. Ο Αλή
Πασάς απειλούσε την Λευκάδα με πανστρατιά Τουρ-
καλβανών «ίνα επιπέση κατά της Λευκάδος, υπο-
σχόμενος εις τας αγρίας ορδάς του, γέρας της
νίκης, τας γυναίκας και τας περιουσίας των Λευκαδίων
και ομνύων επί του Κορανίου, ότι θα διέτεμνε τας
κοιλίας των μητέρων, ίνα μη υπάρξη ουδ’ εν τω μέλ-
λοντι ίχνος των εχθρών του και ότι εν Λευκάδι δεν
θα έμενε λίθος επί λίθου…» 

Εν μέσω λοιπόν αυτής της απελπιστικής κατά-
στασης, με το νησί ολότελα αποκλεισμένο από την
απέναντι στεριά της Ακαρνανίας και την επικείμενη
κατάληψή του από μέρα σε μέρα, τον Μάϊο του
1807 από την Γερουσία της Επτανήσου Πολιτείας, ο
μόλις 31 ετών Ιωάννης Καποδίστριας «διετάσσετο
να μεταβή αμέσως στην Λευκάδα, ως έκτακτος αρ-
μοστής της Κυβερνήσεως, εντεταλμένος ίνα προ-
νοήση περί παντός μέτρου, αναγκαίου διά την
άμυναν της νήσου». Τον συνόδευαν Κερκυραίοι 
ευπατρίδες και επικεφαλής σώματος εθελοντών
Σουλιωτών ο πρώην Επίσκοπος Άρτας Ιγνάτιος, 
«αντικαταστήσας την ποιμαντορικήν ράβδον διά της
σπάθης του οπλαρχηγού». 

Το στρατηγικό μυαλό του Καποδίστρια οργάνωσε
αντιπερισπασμό στα νώτα του Αλή, για να απαλλάξει
την Λευκάδα από την πολιορκία. Συντονίζοντας με
τον Ιγνάτιο τις επιθέσεις του Μπότσαρη, του Κα-
τσαντώνη, των Τζαβελαίων και άλλων, πέτυχε η
μισή δύναμη του Αλή να αποσπασθεί. Συγχρόνως ο
Καποδίστριας δημιούργησε και ναυτική δύναμη, μι-
σθώνοντας εννέα πλοία, για να αφήνουν ανοιχτά
τα θαλάσσια περάσματα. Στο ένα μάλιστα ηγείτο ο
Κολοκοτρώνης (ο μετέπειτα Γέρος του Μωριά). Διέ-
ταξε τον μηχανικό ακόλουθό του Μισσώ «να περιέλθη
την νήσον και να υποβάλη εν τάχει σχέδιον πλήρους
οχυρώσεως αυτής, παρήγγειλεν εις τας αδελφάς
νήσους να συνδράμωσι την Λευκάδα δι’ εθελοντών,
διά χρημάτων και υλικών διά την οχύρωσιν…» 

Παράλληλα ο μεγαλοφυής αυτός ηγέτης, ανά-
μεσα στ’ άλλα, αναμόρφωσε το ρωσικό νοσοκομείο
και ίδρυσε πολυϊατρείο για τους τραυματίες των
μαχών. Ο ίδιος γράφει προς την Γερουσία: «Το όλον
υπό του μηχανικού χαραχθέν έργον έχει μήκος
τριών σχεδόν μιλίων… πρόχωμα ύψους έξ ποδών…
τάφρον αναλόγου πλάτους και βάθους. Η αμυντική
αύτη γραμμή θα προστατεύηται υπό τριών πυροβο-
λείων, κυκλουμένων υπό άλλων τάφρων και υπερα-
σπιζομένων διά λίαν ευρέων και υψηλών θωρακείων.
Εζήτησα προς τον σκοπόν τούτον από τους κατοίκους
είκοσι τέσσαρας χιλιάδας πασσάλων, άλλας τόσας
δέσμας χαμοκλάδων, μεγάλην ποσότητα εργαλείων,
σάκκους, καλάθους και πλείστα άλλα πράγματα, ως
και μέγαν αριθμόν εργατών…». Και καταλήγει «το
φως της σελήνης εβοήθησεν ημάς εις το έργον…». 

Για την εκτέλεση των έργων, ο Καποδίστριας
διέταξε το κόψιμο πολλών χιλιάδων κυπαρισσιών
«περιελθών δε τα χωρία της Λευκάδος, ενεθάρρυνε
διά της παρουσίας και του λόγου του τους κατοίκους
εις βαθμόν τοιούτον, ώστε μετά μεγάλης πλέον
προθυμίας και ζήλου συνέδραμον πάντες και ειργά-
σθησαν». Η Κέρκυρα έστειλε εκατό εργάτες, εξακόσια
κυπαρίσσια και άλλα χρήσιμα πράγματα, η Κεφαλ-
λονιά τριακόσιους εργάτες, έξ χιλιάδες πασσάλους,
κλπ., καθώς και η Ζάκυνθος. Πρώτοι δε όλων, ως
πλησιέστεροι, έσπευσαν οι Ιθακήσιοι με εκατό ερ-
γάτες, υπό την αρχηγία τεσσάρων προυχόντων. 

Έτσι στην Λευκάδα δεν έπαυαν να στέλνονται
ενισχύσεις από όλα τα Επτάνησα. Προς το τέλος
του Ιουνίου είχαν συγκεντρωθεί μικρά και μεγάλα
πολεμικά πλοία με στρατό, και γινόταν πλέον λόγος
για σχέδιο επιθετικών ενεργειών κατά του Αλή.
Στις 27 Ιουνίου έφθασε στην Λευκάδα και ανέλαβε
τη διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων και τη δι-
εύθυνση των επιχειρήσεων ο στρατηγός Εμμ. Πα-
παδόπουλος, που ήταν στην υπηρεσία των Ρώσων.
Στις 30 Ιουνίου ο Καποδίστριας προς τιμήν του και
προς τιμήν όλων των συμμετεχόντων, όπως και του
Καραΐσκου και του Βαρνακιώτη, αρματολών της
Στερεάς που στο διάστημα αυτό αφίχθησαν από το
νησί Κάλαμος, φρόντισε «μετά των παλληκαριών
τους να παραθέση αυτοίς γεύμα, είς τινα κήπον του
ευπατρίδου Αγγέλου Χαλικιοπούλου, στο οποίο πα-
ρεκάθησαν (εκτός των άλλων) οι αρχές και οι Ρώσοι
αξιωματικοί…» 

Συνεννοήθηκε επίσης, ο εμπνευσμένος αυτός

ταγός του Ελληνισμού, με τούς Αρματολούς Κίτσο
Μπότσαρη, Σκυλοδήμο, Κατσαντώνη και Κουμπάρη,
οι οποίοι στις επαρχίες της Άρτας και των Αγράφων
παρενοχλούσαν το στράτευμα του Αλή, σε κατάλληλη
ευκαιρία να διασπάσουν αυτό και να διαπεραιωθούν
στη Λευκάδα. Έτσι οι ανδρείοι εκείνοι μετά από
πολλές και αιματηρές μάχες (σε μία από αυτές σκο-
τώθηκε και το πρωτοπαλλήκαρο του Κατσαντώνη, ο
Δίπλας), κατόρθωσαν να διασπάσουν τους Τουρ-
καλβανούς και να φθάσουν στο Ακρωτήριο της
Ακαρνανίας «Κεφάλι», καταντικρύ από την Νικιάνα.
Από εκεί με βάρκες διεπεραιώθησαν στην ακτή Μα-
γεμένου πάνω από 400 Κλεφταρματολοί, και στον
αύλειο χώρο του ναΐσκου του Παντοκράτορος Σω-
τήρος (μετόχι της ιστορικής Μονής του Αγίου Γεωρ-
γίου Σκάρων), σύμφωνα με τα διαχρονικά ελληνικά
έθιμα, παρεκάθισαν σε Συμπόσιο για να γιορτάσουν
τα επινίκια, στις 7 Ιουλίου 1807. 

Ο ίδιος ο Καποδίστριας γράφει: «Ο Σεβασμιώτατος
Ιγνάτιος, καίτοι ασθενής και καταβεβλημένος εκ
των κόπων, μετέβη και ούτος εις την θέσιν «Μαγε-
μένος» και κατεσκήνωσεν εν μέσω τετρακοσίων
και πλέον αγωνιστών. Η ημέρα ήτον εκτάκτως ωραία.
Υπό την σκιάν μεγάλης και πολυκλάδου καρυάς, ο
Επίσκοπος, ο στρατηγός Παπαδόπουλος και εγώ,
μετά του ανδρείου Μπότσαρη, του αρειμανίου Κα-
τσαντώνη και άλλων οπλαρχηγών, ελάβομεν θέσιν
εν μέσω του κύκλου τον οποίον είχον σχηματίσει οι
γενναίοι οπαδοί των. Τας πρωινάς ώρας μέχρι της
μεσημβρίας διήλθομεν ακροώμενοι αυτών, τα νωπά
κατορθώματά των κατά των Τούρκων… Την μεσημ-
βρίαν παρέθηκα εις άπαντας γεύμα, υπενθυμίζον
μοι τα συμπόσια των Ομηρικών ηρώων, τούτω δε
επηκολούθησαν ηρωικά άσματα και χορός». Με αθά-
νατα τραγούδια της τάβλας και του τραπεζιού και
με χορό κλέφτικο της λεβεντιάς και της αδούλωτης
ελληνικής ψυχής… 

Και μέσα σε κείνη τη μέθεξη του αέρα της λευ-
τεριάς και της αντρειοσύνης, ο εμπνευσμένος «Άγιος
της Πολιτικής» Ι. Καποδίστριας, με «θυμήρη προ-
σφώνησιν, τονίσας ότι εν ου απομεμακρυσμένω
μέλλοντι η σάλπιξ της πατρίδος θα καλέση αυτούς
να χύσωσι και την τελευταία ρανίδα του αίματός
των υπέρ σκοπού, πολύ σπουδαιοτέρου εκείνου,
δι’ όν είχον συναθροισθή εν Λευκάδι, της αποκατα-
στάσεως δηλονότι του όλου γένους, εκείνοι δ’
εγερθέντες και υψώσαντες γυμνά τα ξίφη, ώμοσαν
επί της ακτής εκείνης της Λευκάδος τον πρώτον
φοβερόν όρκον, ούτινος η πραγματοποίησις έμελλε
να επέλθη μετά δέκα και τέσσαρα έτη». 

Και ενώ συνέβαιναν αυτά, η υπογραφείσα συν-
θήκη του Τιλσίτ δύο ημέρες αργότερα μεταξύ Γαλλίας
και Ρωσίας, έδωσε τέλος στην Ιόνιο Πολιτεία και με
μυστικό άρθρο δυστυχώς η Επτάνησος παραχωρή-
θηκε στην κυριαρχία της Γαλλίας…

Ο δρόμος λοιπόν προς την Εθνεγερσία έχει ση-
μαδιακό σταθμό την Προεπαναστατική «εν Λευκάδι»
Συνέλευσιν των Πανελλήνων Ηρώων Αγωνιστών
του 1821, στο επι-νίκιο Συμπόσιο στου «Μαγεμένου»
στην Νικιάνα, υπό την καθοδήγηση του εμπνευ-
σμένου Εθνάρχη Ι. Καποδίστρια. Ο «πρώτος φοβερός
όρκος» υπέρ της ανεξαρτησίας της Πατρίδος μας,
με όλους τους Έλληνες ενωμένους… 
Η ανασεμιά της φύσης μαζί και της ψυχής
στον Παντοκράτορα, στου Μαγεμένου της Νικιάνας
την ακτή, 
έδωσαν σάρκα και οστά στον όρκο της φυλής, 
των αντρειωμένων τ’ όνειρο της Μάνας Ελλάδος
Γης... 

Ιωάννα Κόκλα, Λογοτέχνις – Εκπ/κός 
Πρόεδρος Εφορευτικού Συμβουλίου 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας 
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λόπη Γκάντι- για τη διάσωση της
υφαντικής τέχνης στη Λευκάδα. 

Στο σχολείο υπάρχουν σήμερα
δύο σοβαρά προβλήματα: το ένα αφο-
ρά στο κτίριο αυτό καθεαυτό, και το
δεύτερο στον αύλειο χώρο. 

Το κτίριο μετά τον σεισμό του
2015 έχει χαρακτηριστεί “κίτρινο”
λόγω κάποιων μικρών ζημιών στον
εσωτερικό τοίχο και κυρίως λόγω
προβλημάτων της στέγης η οποία δεν
είχε αντικατασταθεί κατά τις εργασίες
αποκατάστασης που έγιναν από τη
Νομαρχία. 

Ο σύλλογός μας επελήφθη και
αυτού του θέματος και κατέθεσε στο
ΤΑΣ σχετικό φάκελλο -για δανειοδό-
τηση- με μελέτη υπογεγραμμένη από
ιδιώτη μηχανικό, μέσα στις προβλε-
πόμενες προθεσμίες. Ο φάκελλος
όμως -όπως μας ενημερώνει ο Διευ-
θυντής του ΤΑΣ- δεν μπορεί να προ-
χωρήσει εάν δεν δείξει ενδιαφέρον
ο Δήμος -μέσω της τεχνικής του υπη-
ρεσίας- καθώς αυτός είναι ο ιδιοκτήτης
του κτιρίου. (Για το θέμα έχει ενημε-
ρωθεί ήδη ο αντιδήμαρχος κ. Λύγδας). 

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά
στους κινδύνους που εγκυμονούν για
την ασφάλεια του κτιρίου δύο τεράστια
πεύκα, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται
πολύ κοντά στο κτίριο και έχει πάρει
κλίση προς αυτό -κάποια κλαριά του
το σκεπάζουν ήδη- με πολύ πιθανό
τον κίνδυνο, σε περίπτωση δυνατού

ανέμου ή μεγάλης χιονόπτωσης, να
προξενήσει μεγάλη ζημιά στο σχολείο. 

Παρακαλούμε να δείξετε το απαι-
τούμενο ενδιαφέρον για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων αυτών, σε
συνεργασία και με τον πρόεδρο της
τοπικής μας κοινότητας κύριο Βρεττό,
ο οποίος είναι ενήμερος για τα προ-
βλήματα αυτά και από τον οποίον 
περιμένουμε σύντομα να μας ενημε-
ρώσει. 

Επίσης, μέσα στο ίδιο πλαίσιο,
της προστασίας της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, εντάσσεται και το γε-
γονός της πρόσφατης κήρυξης των
οικισμών μας ως παραδοσιακών (ΦΕΚ
611/Δ/28-09-2020) η οποία έγινε μετά
από μεγάλο και πολυετή αγώνα του
συλλόγου μας και φίλων. 

Ευελπιστούμε τώρα στη συνερ-
γασία σας για την δρομολόγηση μιας
πολιτικής η οποία θα ανταποκρίνεται
στην ουσία του ζητήματος, δηλαδή
στην προστασία, τη διατήρηση και
την ανάδειξη τόσο της μορφής όσο
και του πνεύματος και της φυσιογνω-
μίας αυτών των οικισμών. 

Οι τρεις οικισμοί -Αλέξανδρος,
Κολυβάτα, Κιάφα- μαζί με το περι-
βάλλον τοπίο, το βουνό των Σκάρων
-το ομηρικό Νήιον, σύμφωνα με τη
θεωρία του Δαίρπφελντ- τα κοντινά
ερειπωμένα μοναστήρια -Αγ. Γεώργιος
των Σκάρων, Κόκκινη εκκλησιά, Άη
Γιάννης στο Λιβάδι- και τα μονοπάτια
που τα συνδέουν, το μικρό οροπέδιο
που τους ενώνει -τον χειμώνα γίνεται

λίμνη- οι παλιοί μύλοι, τα αμπέλια, τα
διάσπαρτα σε ολόκληρη την περιοχή
αλώνια και πηγάδια, τα λιοχώραφα,
συνιστούν ένα μοναδικό οικοσύστημα
το οποίο έχει διασωθεί από την του-
ριστική υπερκατανάλωση. 

Δύο ορεινοί παραδοσιακοί οικισμοί
μαζί με το περιβάλλον τοπίο, το οποίο
έχει παραμείνει παρθένο και αλώβητο,
συνιστούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό
πολιτιστικό στοιχείο για τη Λευκάδα,
«ζωντανό μνημείο» προβολής του πο-
λιτισμού, της ιστορίας και της παρά-
δοσης του τόπου και αξίζουν του σε-
βασμού και της ιδιαίτερης προσοχής
μας, στη μεταχείριση και τη διαχείρισή
τους, για την προστασία και τη δια-
φύλαξη των βαθύτερων αξιών που
εμπεριέχουν. 

Ως πρώτο βήμα ο “Φηγός” βρίσκε-
ται στην αναζήτηση χορηγών για τη
διενέργεια ενός πανελλήνιου αρχι-
τεκτονικού διαγωνισμού με θέμα τον
σχεδιασμό και την κατασκευή στοι-
χείων αστικού εξοπλισμού και σήμαν-
σης του δημόσιου χώρου των οικισμών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη 
συνεργασία της Cities in Balance
(CIBA) σε συνέχεια της συνεργασίας
που είχαμε μαζί της το καλοκαίρι του
2019 με την πραγματοποίηση των
γνωστών-πανελλήνιας εμβέλειας 
εκδηλώσεων στον Αλέξανδρο για τον
δημόσιο χώρο. 

Εφ’ όσον ευδοκιμήσει η προσπά-
θειά μας, θα σας ενημερώσουμε σχε-
τικά ώστε να έχουμε μία εποικοδο-

μητική συνεργασία για την κατά το
δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματική
έκβαση της όλης προσπάθειας. 

Επίσης προσδοκούμε και στη συμ-
παράσταση και συνεργασία όλων των
δημοτικών κινήσεων -στις οποίες η
παρούσα επιστολή κοινοποιείται- κα-
θώς και του πνευματικού κέντρου,
και αναμένουμε πρωτοβουλίες εκ μέ-
ρους των, καθώς τα θέματα προστα-
σίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
έχουν αναφορά σε ολόκληρη τη Λευ-
κάδα και όχι μόνο σε έναν συγκεκρι-
μένο τόπο. 

Με εκτίμηση 
Για το Δ.Σ., η Πρόεδρος
Μαρία Σερεμέτη-Σέρβου 

Σ.Σ. Χωρίς ν’ ακυρώνεται η πρω-
τοβουλία του “Φηγός” για τους πα-
ραδοσιακούς οικισμούς νομίζουμε
ότι ένας καλύτερος συντονισμός με
την Τοπική Κοινότητα, τον Σύλλογο
Αλεξαντριτών Αττικής αλλά ακόμη
και τους τοπικούς Συλλόγους της
Νικιάνας θα βοηθήσει να ευδοκιμήσει
η όποια προσπάθεια. Λαμβάνοντας
υπ’ όψιν το αξιομνημόνευτο γεγονός
ότι από μέρους της Δημοτικής Αρχής,
που τηρώντας σιγή ασυρμάτου, δεν
έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση ούτε
καν στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι
σήμερα, για το ότι δυο ορεινοί οικισμοί
κηρύχτηκαν ως Παραδοσιακοί πρω-
τοφανές ακόμη και για τα ελληνικά
δεδομένα!!! 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «ΦΗΓΟΣ»
ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Την δολοφονία δεσποζόμενου
σκύλου με φόλα στην περιοχή της
Νικιάνας, καταδικάζει ο Σύλλογος
Επαγγελματιών και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Νικιάνας, καλώντας
οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι σχετικό
να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Mε αισθήματα αγανάκτησης και

οργής πληροφορηθήκαμε πριν λίγες
ημέρες για το τραγικό περιστατικό
θανάτωσης από δηλητηρίαση ενός

κατοικίδιου σκύλου που ανήκε σε
συντοπίτη μας. Το περιστατικό έλαβε
χώρα στην αυλή της οικίας του!! 

Ο Σύλλογός μας καταδικάζει
απερίφραστα τη δολοφονική αυτή
ενέργεια, η οποία είναι ποινικά διω-
κόμενη πράξη κακουργηματικού χα-
ρακτήρα και καλεί οποιονδήποτε
γνωρίζει κάτι σχετικό να απευθυνθεί
στις αρμόδιες αρχές. 

Περιστατικά σαν και αυτό αμαυ-
ρώνουν και προσβάλλουν την εικόνα
του χωριού μας και ευχόμαστε να

είναι το τελευταίο ανάλογο συμβάν
και ο δράστης να βρεθεί ενώπιον
των αρχών όπως ορίζει ο νόμος. 

Σαν Σύλλογος θα συνεχίσουμε
να προστατεύουμε τα αδέσποτα ζώα
της περιοχής μας (τσιπαρίσματα,
στειρώσεις, παροχή τροφής) όπως
κάνουμε από την πρώτη ημέρα της
συστάσεώς μας. 

Τέλος εκφράζουμε την αμέριστη
στήριξή μας στους ιδιοκτήτες του
άτυχου ζώου.» 



Όλο  και  περισσότερα  είναι  
τα  πέτρινα  σπίτια  που  ανακαινίζονται 

στον  Αλέξανδρο  Λευκάδας 
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Η περιπέτεια της προτομής του Δ. Γληνού στον Ταύρο 
Του Τάσου Μανωλίτση (Κουβαλιά) 

Αυτό τον καιρό, κλεισμένος
στο σπίτι… με μεγάλη χαρά πλη-
ροφορήθηκα (μέσω διαδικτύου),
ότι η προτομή του Γληνού τοπο-
θετήθηκε ξανά στη θέση της!! 

Η προτομή, που κλάπηκε πριν
από περίπου 10 χρόνια ξανατο-
ποθετήθηκε στην ομώνυμη πλα-
τεία του Δήμου Ταύρου, από τον
περασμένο Δεκέμβρη 2020. 

Δεν μπόρεσα να μάθω αν ο
επισπεύδων της αποκατάστασης
είναι άτομο ή φορέας (υποψιά-
ζομαι, ότι είναι ο Δήμος)… Πάν-
τως, όποιος κι αν είναι ΜΠΡΑΒΟ
ΤΟΥ και παρακαλούμε να μας το
ανακοινώσει… και τότε, αμοιβαία,
θα φανερωθεί και ο Δημότης. 

Βεβαίως, τόσο ο Δημότης,
που ανακίνησε το θέμα της επαναφοράς της
προτομής όσο και ο Επισπεύδων, που την ξα-
νατοποθέτησε, υπήρξαν βασικοί συντελεστές
αυτής της επιτυχίας …. 

Εξάλλου, το διάστημα της
απουσίας του Δασκάλου έγιναν
επανειλημμένες παρεμβάσεις από
την εκπαιδευτικό του 2ου Γυμνα-
σίου Ταύρου «Αθηνά Χατζηεσμέρ»
και αρθρογράφο Ανδριανή Στράνη
η οποία δεν αδιαφόρησε και δια-
τήρησε το θέμα στην επικαιρό-
τητα. 

Η εκπαιδευτικός με την αρ-
θρογραφία της στον ηλεκτρονικό
τύπο (Αθήνα, Ταύρο και Επαρχία)
ανέδειξε την αναγκαιότητα της
επιστροφής του Δημήτρη Γληνού
στην πλατεία του Ταύρου, που
βρίσκεται η μοναδική προτομή
του παιδαγωγού και φιλοσόφου
στην Αττική και ενδεχομένως σε
όλη την Ελλάδα!!! 

Σ.Σ. Ο Τάσος ήταν απ’ αυτούς που ανακί-
νησαν το θέμα της επανατοποθέτησης της
προτομής του Δ. Γληνού. 

Στην εκδήλωση-αφιέρωμα
που έκανε ο Σύλλογός μας
στις 14 Αυγούστου το 2013
για τους “ΑΛΕΞΑΝΤΡΙΤΕΣ
ΛΑΪΚΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ” δεν συμ-
περιελάβαμε τον Τιμόθεο σε-
βόμενοι τότε την θέλησή του
να μην συμπεριληφθεί. Μετά
το φευγιό του με τόσο τραγικό
τρόπο πιστεύουμε ότι θα μας
συγχωρήσει το μικρό αφιέ-
ρωμα στη μνήμη του!!! 

Το επιγραμματικό βιογραφικό του που ακολουθεί
είναι από τον ίδιο όπως μας το είχε δώσει παλαιότερα
με τη δημοσίευση του ποιήματός του “ΓΙΑ ΤΑ
ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ (1966)” στους “Αντίλαλους”. 

1936: Γεννήθηκε στα Κολυβάτα. Απόφοιτος Β’
Δημοτικού. 

1952: Έφυγε απ’ το χωριό για τον Πειραιά. 
1957: Φαντάρος εθελοντής για 5 χρόνια. 
1963: Πήγε στα καράβια και ανέπτυξε και συν-

δικαλιστική δράση. 
1970: Επιστροφή στον Πειραιά, φτιάχνει μικρο-

επιχείρηση, καθαριστήριο ρούχων στην Κοκκινιά,
μέχρι το 1993 με συνδικαλιστική δράση στον επαγ-
γελματικό του χώρο. 

1993: Καφενείο στη Νικιάνα. 
2000: Συνταξιοδοτήθηκε. 

Στις 21 Μάρτη του 2021 έφυγε μετά από τροχαίο
δυστύχημα στον επαρχιακό δρόμο Λευκάδας-
Βασιλικής στο κέντρο της Νικιάνας. 

Ο Τιμόθεος υπήρξε ένας απ’ τους μεγαλύτερους
Αλεξαντρίτες λαϊκούς ποιητές, ενεργός μέχρι το
τέλος και πολυγραφότατος. 

Η θεματολογία της ποίησής του καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα της κοινωνικής και καθημερινής ζωής
του τόπου μας, χωρίς να τον αφήνει αδιάφορο η
γενικότερη κατάσταση της χώρας μας και το παγ-
κόσμιο γίγνεσθαι. 

Πότε επίκαιρος και καυστικός κι άλλοτε 
νοσταλγικός και συναισθηματικός με στίχο που
κυλά ευχάριστα!!! 

Ακολουθούν: 
Απόσπασμα απ’ το ποίημά του 
ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ (1966) 
........... 
Αυτά που μας ανάγκασαν 
έτσι να σκορπιστούμε 
ας κάνουμε μια προσευχή 
να μη τα ξαναδούμε. 

Η φτώχεια κι ο εμφύλιος 
αυτά π’ ανάθεμά τα 
αιτία που αφήσαμε 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-ΚΟΛΥΒΑΤΑ. 

Μετά από τον πόλεμο 
εμφύλιο μας κάνουν 
οι σύμμαχοι έτσι θέλησαν 
όλους να μας πεθάνουν. 

Και με το πέρας όλων αυτών 
γύρισε η ιστορία 
πάνε τα ελληνόπουλα 
στα ξένα εξορία. 

Είμαι γνωστός κι άγνωστος 
ας μ’ έχετε καμάρι 
που μόνο αυτό προσέφερα 
στην “ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ”. 
......... 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 
Ούτως ή άλλως δηλαδή 
κρυφά, μυστικά και φόρα 
μας σπρώχνουν οι πολιτικοί 
πάντα στην κατηφόρα!!! 

Τιμόθεε καλό σου ταξίδι κι ελαφρύ το Αλεξαν-
τρίτικο χώμα που σε σκέπασε. Πιστεύουμε ότι το
πλούσιο έργο σου θα τύχει της πρέπουσας κατάλη-
ξης. Ο Σύλλογός μας και η εφημερίδα μας είμαστε
διατεθιμένοι να βοηθήσουμε. 

Σ.Σ. Το ποίημα “Τα χωριά μας (1966)” έχει 
δημοσιευθεί ολόκληρο στο 3ο φύλλο της Γ’ περιόδου
των “Αντίλαλων” το 2010. 

Την πρώτη του συναυλία
με αποκλειστικά δικά του
μουσικά έργα έδωσε ο 
Δημήτρης Βερύκιος-Νάνος
(γιος του Χάρη και της Νίκης
Βερυκίου του Μηνά (Ναούμ))
στο Κέντρο Κουλτούρας
Moszkowski στο Καζάν της
Ρωσίας διαδικτυακά. 

Πρόγραμμα συναυλίας
1) Άχρονη Πολιτεία, κουιντέτο ξύλινων πνευ-

στών σε 4 μέρη
• Ήφαιστος • Απόλλωνας • Άδης • Διόνυσος
2) Υπεκφυγή, τρίο εγχόρδων μονομερές
3) Έμμονη Ιδέα, ντουέτο για πιάνο και βιολί

μονομερές
4) 2042018, σόλο φλάουτο σε 2 μέρη
5) Αναμνήσεις από τον Παράδεισο – 2ο

μέρος της τριμερούς σουίτας για σόλο κιθάρα
Έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους Έλληνες

και Ξένους μουσικούς όπως τους/τις: Νίνα Πα-
τρικίδου, Χρήστο Σακελλαρίδη, Μαρίνα Ρετσκά-
λοβα, Τζόριτ Ντούβες, αλλά και με ανερχόμενους
όπως οι: Βασίλης Κανελλόπουλος, Γιώργος Ανα-

γνωστόπουλος, Ρούσλαν Γκαλιμούλιν, Αζάτ
Νουργκαγίανοβ. Έργα του έχουν παρουσιαστεί
στην βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής «Λίλιαν
Βουδούρη», στο «Ωδείο Φίλιππος Νάκας», στο
«Ωδείο Αθηνών», στο «Ωδείο Ατενέουμ» στην
«Ελληνοαμερικάνικη Ένωση» στo πλαίσιo 
συναυλίας της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών
και σε διάφορες χώρες όπως Ρωσία, Ολλανδία,
Γερμανία κ.ά. 

Είναι μέλος της Ένωσης Νέων Ρώσων Μου-
σουργών όπως και της νεοσύστατης μουσικής
κίνησης Cambi-ata. Έχει διατελέσει μέλος της
επιτροπής του Φεστιβάλ Μουσικής κινηματο-
γράφου στη Ρωσία και έχει υπάρξει ομιλητής
σε διάφορες συναντήσεις συνθετών εντός της
Ρωσίας με τελευταία αυτή στο Κέντρο Μοντέρ-
νας Μουσικής Σοφία Γκουμπαιντούλινα με θέμα
«Η παραδοσιακή μουσική στην κλασσική μουσι-
κή». Έχει γράψει μουσική για διάφορες παρα-
γωγές της Ρωσικής Κρατικής Τηλεόρασης, μου-
σική δωματίου, μουσική για σόλο όργανα, μου-
σική για ταινίες και μουσική για ορχήστρα. 

Σ.Σ. Για τον Δημήτρη έχουμε γράψει και
στο φ. 39 των “Αντίλαλων”. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΒΕΡΥΚΙΟΣ - ΝΑΝΟΣ 

Όλο και περισσότερα είναι τα πέτρινα σπίτια
στον ορεινό οικισμό του Αλέξανδρου Λευκάδας
που ανακαινίζονται τον τελευταίο καιρό. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τόσο οι ντόπιοι
όσο και οι «ξένοι» που επέλεξαν συνειδητά ως
μόνιμο ή παραθεριστικό τόπο κατοικίας τους το
χωριό αυτό, σεβάστηκαν και διατήρησαν χωρίς πει-
θαναγκασμό σε μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική του που η μη αλλοίωσή της οφείλεται
κυρίως στη «βιασύνη της εγκατάλειψης και την 
μετεγκατάσταση των κατοίκων στα παραλιακά», στο
πλαίσιο της ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού. 

«Η αρχιτεκτονική των τεσσάρων χωριών των
Σκάρων παραμένει σε πείσμα των καιρών και των
σεισμών ατόφια και εντυπωσιακά για τον ελληνικό
χώρο αυθεντική, χωρίς κακέκτυπα αντίγραφα της
παράδοσης, χωρίς κατεδαφίσεις και ανακατασκευές,
φαινόμενο που στον έντονα τουριστικό χώρο αλλά
και στον αστικό τείνει να γίνει κανόνας, δηλαδή
υποκατάστατα της αυθεντικής», επισήμαινε η Μάρω
Φίλιππα-Αποστόλου, Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π., στην
Α΄ συνάντηση του Συλλόγου Φίλων Αλεξάνδρου
«Φηγός», που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του
2010 στην πλατεία του χωριού. 

Το τέταρτο χωριό των Σκάρων στο οποίο ανα-
φέρεται η κα Φίλιππα είναι τα Πλατύστομα, τόπος
καταγωγής της. Τα άλλα τρία χωριά είναι οι ορεινοί
οικισμοί της κοινότητας Αλεξάνδρου: ο Αλέξανδρος,
τα Κολυβάτα και τα Κοκλάτα (Κιάφα). 

Χρειάστηκε προσπάθεια 20 σχεδόν χρόνων για
να χαρακτηριστούν ο Αλέξανδρος και τα Κολυβάτα
παραδοσιακοί οικισμοί (ΦΕΚ 611/Δ/20-9-2020). Το
υπό ανακατασκευή σπίτι της φωτογραφίας είναι το
πάλαι ποτέ ιδιοκτησίας Δημητρίου Θειακού (Μπου-
κουράνη-Μσακού) και σήμερα του Πέτρου Δρακάτου,
ενός σωστού και έντιμου επαγγελματία που επέλεξε
τον Αλέξανδρο για την διεύρυνση της επιχειρηματικής
του δραστηριότητας. 

ΤΙΜΟΘΕΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ  του  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  (ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ) 
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Στους Αλεξαντρίτες από έσπαλε
που λέμε παρά το τραχύ της ιδιο-
συγκρασίας τους που διαμόρφωνε
το ανάγλυφο της περιοχής που ζού-
σαν (βουνό-οροπέδιο) και οι ασχο-
λίες τους κυρίως με τη γεωργία και
κτηνοτροφία δεν έλειπαν τα αισθή-
ματα αλτρουισμού και αλληλεγγύης
προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο
και χωριανό ή τον έχοντα ανάγκη
βοηθείας προσφέροντας ανιδιοτελώς
και κατά δύναμη τα απαραίτητα σε
προσωπικό επίπεδο. 

Αλλά η προσφορά τους και για
έργα γενικότερου κοινωνικού εν-
διαφέροντος ήταν σημαντική. 

Όπως για την αποκατάσταση
μετά την πυρκαγιά στον Ιερό Ναό
του Αγίου Νικολάου στα Κολυβάτα
ή για εργασίες στη Μονή των Αγίων
Πατέρων αλλά και στις εκκλησίες
του Αγίου Δημητρίου και Σπυρίδωνα
και των Εκκλησιών της Νικιάνας της
Σωτήρως, αποκατάσταση του ναΐ-
σκου στου Μαγεμένου και την ανέ-
γερση του ενοριακού στη Νικιάνα
όπως και του ναΐσκου του Αγ. Νικο-
λάου στο Κατεκτό. 

Η συνεισφορά γίνονταν με διά-
φορους τρόπους είτε οικονομική
ανάλογα με τη δυνατότητα του κα-
θενός, είτε με προσωπική εργασία
μάστοροι και τεχνίτες, με τη δημι-

ουργία Ερανικών Επιτροπών για τη
συγκέντρωση χρημάτων και γενικό-
τερα με κάθε πρόσφορο τρόπο. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την
προσφορά για την ανέγερση της
εκκλησίας της Νικιάνας των τομα-
ριών απ’ τα αρνοκάτσικα που έσφα-
ζαν την περίοδο του Πάσχα απ’
όλους τους κατοίκους των οικισμών
τα οποία πωλούνταν την εποχή εκεί-
νη, με υποτυπώδη δημοπρασία σε
εμπόρους που τα προωθούσαν στη
βυρσοδεψία!!! 

Με αφορμή λοιπόν την τελευταία
δωρεά από μέρους του Οδυσσέα
Μανωλίτση του Τζίμη (Παπάτσα),
αγροτεμαχίου 700 τ.μ. (ουσιαστικά
οικοπέδου) για την επέκταση του
νεκροταφείου Νικιάνας, θεωρούμε
σκόπιμο να αναφερθούμε και σ’ άλ-
λους Αλεξαντρίτες που από το υστέ-
ρημά τους ή το περίσσευμά τους
έδωσαν το κάτι παραπάνω. 

Ξεκινώντας από πολύ παλιά σύμ-
φωνα με μαρτυρία του ιστορικού
μας ερευνητή Σπύρου Σούνδια απ’
την εποχή του δασκάλου Μαργετί-
νη-Μανωλίτση που με δική του δα-
πάνη πριν ακόμη ανεγερθεί το κτίριο
του Δημοτικού Σχολείου στον Αλέ-
ξανδρο διαμόρφωσε τον προαύλιο
χώρο κτίζοντας και τοιχίο (κουλούρι)
στο σπίτι του Κορκόση-Μανωλίτση
που χρησιμοποιούνταν για Δ. Σχο-
λείο όπως και την διαμόρφωση σε
υποτυπώδη πλατεία της απάνω ρού-
γας στον Αλέξανδρο. 

Η δημιουργία του αρχικού 
Νεκροταφείου στη Νικιάνα κατά 
ποσοστό 80% ήταν δωρεά της 
Θεοδώρας Κόκλα-Θερμού, συζύγου
του Αριστοτέλη (Κοντάκη) Βαυκε-
ρίτη, από σόι Προκοπέικο της 
Κιάφας. Με δαπάνη της Ανθούλας
Φλογαΐτη-Κονδυλάτου, δασκάλας,

συζύγου του Σπύρου Κονδυλάτου,
Δικηγόρου, κατασκευάστηκε ο πρό-
ναος του Ενοριακού Ναού της 
Νικιάνας. 

Ο Σοφρώνιος Φρεμεντίτης είχε
κατασκευάσει στο κατεδαφιστέν
καμπαναριό του Αγίου Σπυρίδωνα
στον Αλέξανδρο το πάνω μέρος
όπως και το δάπεδο του Ναού. 

Ο Ευστάθιος Μανωλίτσης (Κασ-
σάνδρης) αντικατέστησε τα στασίδια
στον Άγιο Δημήτριο και έκανε ερ-
γασίες εξωραϊσμού. 

Ο Νίκος Μανωλίτσης (Κασσάν-
δρης) αποκατέστησε το κουλούρι
(τοιχίο) που είχε καταρρεύσει και
ανέλαβε τη δαπάνη για σειρά εργα-
σιών συντήρησης του Αγ. Δημητρίου
στη μνήμη του πατέρα του Λάκια. 

Ο Κων/νος Αργύρης για ένα με-
γάλο χρονικό διάστημα πλήρωνε
μέρος της δαπάνης του ρεύματος
για τον ηλεκτροφωτισμό (κολώνες)
στη Νικιάνα ενώ ανέλαβε και τα
έξοδα του πρώτου βαψίματος του
ενοριακού ναού της Νικιάνας. 

Ο Χριστόφορος Βρεττός του
Ηλία έκανε θεσμό με σημαντική δα-
πάνη ετησίως τα «Βραβεία Ήθους
και Αριστείας Χριστόφορος Βρεττός»
ενώ αντικατέστησε το τέμπλο της
Ιεράς Μονής των Αγίων Πατέρων. 

Στην ανακατασκευή του Αγ. Νι-
κολάου μετά την πυρκαγιά σημαντική
δαπάνη οικονομική επωμίσθηκαν ο
Νικόλαος Βρεττός του Ηλία (Ρίγ-
καν), ο Ζώης Βρεττός του Πανα-
γιώτη και ο Γιώργος Κολυβάς (Τσι-
ρογιάννης) χωρίς να αγνοούμε με
τον ένα ή άλλο τρόπο και όλους
τους άλλους που συνέβαλαν στην
ανακατασκευή. 

Τέλος δωρεά του Βασιλείου
Σούνδια (Βασίλα) ήταν το οικόπεδο
που κτίστηκε το Δημοτικό Σχολείο

της Νικιάνας στα μέσα της δεκαετίας
του 1950 όπως και το οικόπεδο που
ανεγέρθηκε ο ενοριακός ναός της
Νικιάνας. 

Μακάρι να λειτουργούν πάντα
έτσι οι Αλεξαντρίτες με δοτικότητα
και προσφορά και στο μέλλον. Επί
τη ευκαιρία καλό είναι ν’ αναληφθεί
μια πρωτοβουλία για την ανέγερση
νέου καμπαναριού του Αγίου Σπυ-
ρίδωνα ή να βρεθεί κάποιος μιμητής
των ήδη αναφερθέντων ονομαστικώς
αλλά και ο οβολός της χήρας όπως
λένε οι γραφές είναι καλοδεχούμε-
νος!!! 

Σ.Σ. 1) Η προσφορά για την 
αποκατάσταση, όλων όσων βοήθη-
σαν και του “Φηγός”, του παλαιού 
Κοινοτικού Γραφείου στον Αλέξαν-
δρο και του Δημ. Σχολείου ήταν
σημαντική. 

2) Πληροφορίες πήρα και από
το Φώντα. Ζητούμε συγγνώμη για
τυχόν παραλείψεις και θα επανέλ-
θουμε. 

Ο Αλεξαντρίτης 

Βασίλειος Σούνδιας (Βασίλας) 

ΔΩΡΕΕΣ  ΑΛΕΞΑΝΤΡΙΤΩΝ 

Άρθρο του Γιάννη Κατωπόδη, 
Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας 
Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων 

Είναι γνωστό σε όλους τους
Λευκαδίτες και τις Λευκαδίτισ-
σες ότι εδώ και περίπου είκοσι
χρόνια, λειτουργούσε στο πλαί-
σιο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ένα
αρχικά και δύο αργότερα τμή-
ματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης
στο νησί μας. Εξ ίσου γνωστή
σε όλους μας είναι η μεγάλη,

άοκνη και χρόνια προσπάθεια βουλευτών μας, Δη-
μάρχων, Νομαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, Πολιτών
και μαζικών φορέων μας, ξεκινώντας από τον αεί-
μνηστο βουλευτή Λευκάδας Βαγγέλη Βλασσόπουλο
και χωρίς να εξαιρείται κανένας επόμενος, σε όλο
αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, κατάφεραν να
λειτουργήσουν αυτά τα δύο τμήματα έστω με
προβλήματα και να παραδώσουν αποφοίτους που
εργάζονται ήδη σε διάφορους τομείς της οικονομίας
μας. Το 2018 ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου
στο πλαίσιο συγχώνευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ και μετά
από δημόσιο διάλογο και εμπεριστατωμένη πρόταση
του επιφανούς καθηγητή και πατριώτη μας κ. 
Θανάση Καλαφάτη νομοθέτησε την ίδρυση νέου
Πανεπιστημιακού τμήματος στη Λευκάδα που θα
θεραπεύει θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ
παράλληλα το αντικείμενο του υπάρχοντος ΤΕΙ,
μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα. 

Και «ώ του θαύματος» με μια από τις πρώτες
αποφάσεις της νεοεκλεγείσας τότε κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας το καλοκαίρι του 2019, το

τμήμα καταργήθηκε «εν μια νυκτί» - μαζί με άλλα
32 - με δικαιολογίες ότι θα ξαναδημιουργηθεί εφό-
σον το εγκρίνει η ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης, πρώην ΑΔΙΠ) που τότε ούτε καν
είχε θεσμοθετηθεί. Πρόκειται για την πρώτη κυ-
βέρνηση από καταβολής του Ελληνικού κράτους
που αντί να ιδρύει Πανεπιστημιακά Τμήματα κα-
ταργεί μαζικά τα ήδη υπάρχοντα, χωρίς βέβαια να
λάβει χώρα κάποια έστω υποτυπώδης αξιολόγηση
ή διάλογος με τους ενδιαφερόμενους. 

Από τότε πέρασε ενάμιση έτος και κανένα νέο
επί του θέματος της αξιολόγησης του νέου τμή-
ματος από την ΕΘΑΑΕ δεν είχαμε ούτε φαίνεται
ότι θα έχουμε σύντομα αφού ακόμη η ΕΘΑΕΕ βρί-
σκεται σε φάση στελέχωσης. Ούτε όμως και κάποια
ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο είχαμε
ούτε κάποια σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση
για να απαντήσει η Υπουργός. Κι αναρωτιέμαι
πόσο πίσω θα γυρίσουμε ακόμη το χρόνο και την
εξέλιξη για να ικανοποιούνται οι ιδεοληψίες του
ενός ή του άλλου. Απλά θα υπενθυμίσω ότι ο συμ-
πατριώτης μας πρώην Πρόεδρος της Βουλής και
Υπουργός Παιδείας κ. Απόστολος Κακλαμάνης
αναβάθμισε τα τότε ΚΑΤΕΕ (για όποιον δεν τα θυ-
μάται τεχνικές σχολές) σε ΤΕΙ. 

Τα ίδια έλεγαν και τότε οι διάφοροι ιδεοληπτικοί
ότι τα ΚΑΤΕΕ έγιναν σε μια νύχτα σκανδαλωδώς
ΤΕΙ. Η επιτυχία των ΤΕΙ στην κοινωνία και η προ-
σφορά τους στην επιστήμη και την οικονομία μετά
από τόσα χρόνια λειτουργίας ποτέ όμως δεν αμ-
φισβητήθηκε. Στα 35 αυτά χρόνια που πέρασαν τα
ΤΕΙ εξελίχθηκαν και προσαρμόστηκαν στα νέα
επιστημονικά δεδομένα αποκτώντας μάλιστα πολ-
λές φορές εκπαιδευτικό προσωπικό πολύ προχω-

ρημένων προσόντων που δεν έβρισκαν ποια θέσεις
στα ΑΕΙ. Έτσι το επόμενο βήμα για κάθε καλοπρο-
αίρετο άνθρωπο θα ήταν η αναβάθμισή τους, όπως
και έγινε το 2018 με το νόμο του κ. Γαβρόγλου. 

Η δεκαετία που μας πέρασε με τα μνημόνια
και τη φυγή των πτυχιούχων μας εκτός Ελλάδας,
μας έδωσε ακόμη ένα σημαντικό μάθημα για την
αξία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στον ευρύ πλη-
θυσμό, που επέτρεψε στους υποχρεωτικά νεομε-
τανάστες μας, να βρουν μια αξιόλογη δουλειά
(λόγω των σπουδών τους και μόνο) στο εξωτερικό
για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς τις οικογέ-
νειές τους. Ακόμη στην εποχή της Ανοικτής Εκ-
παίδευσης που ζούμε στον 21ο αιώνα κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει κάποιον από την Ανώτατη
Εκπαίδευση. Την ίδια ώρα που κάποιος απόφοιτος
Λυκείου μπορεί να σπουδάσει σε οποιοδήποτε
Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ακόμη και με κλήρωση στο
Ελληνικό) εμείς μπορούμε να γκρεμίζουμε ότι χτί-
σαμε από τη μεταπολίτευση και μετά μειώνοντας
αντί να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητες σπουδών
των παιδιών μας; Πάλι κάποιοι θα πουν: Μα κάθε
πόλη ΑΕΙ και κάθε χωριό ΤΕΙ; Η απάντηση είναι
ότι πράγματι σήμερα μπορεί να σπουδάσει όποιος
θέλει, οπουδήποτε σε όλο τον κόσμο χρησιμοποι-
ώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες της εκπαίδευσης,
όχι μόνο από το οποιοδήποτε χωριό αλλά ακόμη
και αν είναι μπαρκαρισμένος σε καράβι. 

Επειδή το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και η πρόοδος
του λαού μας αλλά και η τοπική περιφερειακή
ανάπτυξη δεν μπορεί να περιμένει ας ευχηθούμε
η ΕΘΑΑΕ να ξυπνήσει γρήγορα και να απαντήσει
στα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και των νέων
μας. 

Η  Ανώτατη  Παιδεία  στη  Λευκάδα  και  το  Ιόνιο  Πανεπιστήμιο 

Online Οδηγός Απανταχού Λευκαδιτών 

Μέχρι 15 Ιουνίου Δωρεάν 
Πλήρης Προβολή για Όλους! 
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Είχε γίνει το Δεκέμβρη του 2014 μια προσπά-
θεια για την επανασύσταση του Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού Αλεξάνδρου. Είχε διοριστεί μάλιστα
τότε και προσωρινή διοίκηση. Είδαμε σήμερα τον
περιβάλλοντα χώρο του λιτρουβιού καθαρισμένο
από τα βάτα κλπ. και σκεφτήκαμε μήπως είχε
προχωρήσει η πρωτοβουλία. Δεν ήταν όμως αυτός
ο λόγος. 

Το τωρινό εγκαταλελειμμένο (και ρημαγμένο)
βιομηχανικό κτίριο του συνεταιρισμού συνολικής
επιφάνειας 200 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται
σε οικόπεδο 3.580 τ.μ.. Είχε αγοραστεί το 1985
από την ενορία του Αγίου Νικολάου Κολυβάτων
για την ανέγερση νέου λιτρουβιού λόγω μετεγ-
κατάστασης του παλιού που βρισκόταν πάνω στη
θάλασσα για περιβαλλοντικούς λόγους. 

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του ’50. Το 1952, σύμφωνα με μαρτυρίες
παλιών μετόχων. Στον κολοφώνα του λειτουρ-
γούσε δύο λιτρουβιά στη Νικιάνα που είχε νοικιάσει
από ιδιώτες (του Μελένιου και του Παπάτσα).
Αργότερα αγόρασε το παλιό λιτρουβιό επί της
επαρχιακής οδού Λευκάδας – Νυδριού, δίπλα
από το σημερινό κοινοτικό κατάστημα. Στη θέση
αυτή λειτούργησε μέχρι και το 1986 οπότε και
μετεγκαταστάθηκε στο νέο κτίριο. 

Το λιτρουβιό σταμάτησε να λειτουργεί προς
το τέλος της δεκαετίας του ’90. Ο συνεταιρισμός
έγινε έκτοτε ανενεργός. Ο μηχανολογικός εξο-
πλισμός του λιτρουβιού, που με βεβαιότητα θα
ήταν σήμερα απαρχαιωμένος, λεηλατήθηκε όλα

αυτά τα χρόνια από τον καθένα που χρειαζόταν
κάποιο ανταλλακτικό και έβρισκε την εύκολη
λύση. Τη χαριστική βολή θα πρέπει να την έδωσαν
τελευταία οι περιπλανώμενοι παλιατζήδες που
σήκωσαν ό,τι είχε απομείνει, αφού οι πόρτες
ήταν ανοιχτές. 

Σημειωτέον ότι η περιοχή του Αλεξάνδρου
ήταν παλιότερα μία από τις πιο ελαιοπαραγωγικές
περιοχές στο νησί της Λευκάδας. Τα λιοστάσια
που βρίσκονταν κυρίως στην περιοχή της Νικιάνας
ξεκινούσαν από τη θάλασσα και έφταναν μέχρι
τις υπώρειες του δάσους των Σκάρων, το Γαλάτι,
τη Μεσοράχη κλπ. 

Σύμφωνα με κάποια στοιχεία του ΤΑΟΛ 
Λευκάδας που είχαμε δημοσιεύσει παλιότερα
(παρεμπιπτόντως με χαρά μάθαμε πρόσφατα ότι
το αρχείο που σάπιζε στο παλιό ζυγιστήριο του
ΤΑΟΛ στο Κάστρο τελικά διασώθηκε), όπου 
καταγράφονται με το ονοματεπώνυμό τους όλοι

οι παραγωγοί του Συνεταιρισμού της Κοινότητας
Αλεξάνδρου, εξήντα ένα (61) Αλεξανδρίτες 
ελαιοπαραγωγοί είχαν παραδώσει μια χρονιά,
στις αρχές της δεκαετίας του ’80, 68.123 κιλά
λάδι στο ΤΑΟΛ. Η ποσότητα αυτή ήταν μια μόνο
παρτίδα της σοδειάς της χρονιάς εκείνης. 

Αυτοί που είχαν παραδώσει με την παρτίδα
αυτή τη μεγαλύτερη ποσότητα λαδιού ήταν οι:
Βασίλειος Γεωργ. Κολυβάς (3.434 κιλά), Κωστάγ-
γελος Θεοδ. Δουβίτσας (3.100 κιλά), Φίλιππος
Μανωλίτσης (2.981 κιλά), Στράτος Ξεν. Δαμιανής
(2.889 κιλά), Γεώργιος Σούνδιας (2.873 κιλά),
Δημήτριος Βλάχος (2.750 κιλά), Θεόδωρος 
Μανωλίτσης (2.187 κιλά), Νικόλαος Γερ. Βρεττός
(2.128 κιλά) κ.ά. 

Με λάδι -το «μέγιστον αγαθόν προς πάσαν
του βίου θεραπείαν…»- και κρασί έζησαν γενιές
ολόκληρες Αλεξανδριτών και γενικά Λευκαδιτών.
Με αυτά μεγάλωσαν και σπούδασαν παιδιά, 
πάντρεψαν κοπέλες, έχτισαν τα πρώτα σύγχρονα
σπίτια στην περιοχή της Νικιάνας όπου σιγά-σιγά
μετεγκαταστάθηκαν και μπόρεσαν να ανταπε-
ξέλθουν σε καιρούς πολύ δύσκολους, στον 
τελευταίο μεγάλο πόλεμο και την Κατοχή. 

Ερημιά και εγκατάλειψη σήμερα, που η τιμή
του λαδιού έχει εξισωθεί προς τα κάτω και 
προσεγγίζει αυτή του νερού… Ελάχιστοι είναι
πλέον οι Αλεξανδρίτες που ασχολούνται με την
ελαιοπαραγωγή κι όσο φεύγουν με τον καιρό οι
παλιότεροι όλο και λιγότεροι γίνονται. 

Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα… 

Καθαρίστηκε  ο  περιβάλλων  χώρος  του  παλιού  λιτρουβιού  της  Νικιάνας 

3 Εσπερινός του
Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου τελέστηκε το από-
γευμα της Τετάρτης 24
Μαρτίου 2021 στο ανα-
καινισμένο καθολικό της
Μονής της Κόκκινης 
Εκκλησιάς. Στον εσπε-
ρινό συμμετείχαν μεταξύ
άλλων μοναχοί της Μο-
νής Φανερωμένης ενώ
απουσίαζε ο Ηγούμενος
της Μονής Φανερωμένης
Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος ο οποίος αναρρώνει από ένα ατύχημα. 

3 Ολοκληρώθηκε η 
αντικατάσταση τμήματος
του εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης στη Νικιάνα
Λευκάδας, καθώς το
εξουσιοδοτημένο για τις
εργασίες συνεργείο έφτα-
σε στη διασταύρωση με
τον επαρχιακό δρόμο
Λευκάδας. Η αντικατά-
σταση του παλαιού δι-
κτύου ύδρευσης έγινε με
σωλήνες πολυαιθυλενίου

Φ125 και αφορά στο τμήμα από το υδραγωγείο στην περιοχή Παλιόρογκα
μέχρι την συμβολή του δημοτικού δρόμου με την επαρχιακή οδό Λευκά-
δας-Νυδριού, συνολικού μήκους 1.600 περίπου μέτρων. 

3 Τα προβλήματα με την υδροδότηση κυρίως στους ορεινούς οικισμούς
της Κοινότητάς μας φαίνεται ότι θα επιδεινωθούν αφού οι διακοπές του
νερού συνεχίζονται και δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης νερού στη
δεξαμενή στη Ράχη όσο το δίκτυο στα Κολυβάτα και στον Αλέξανδρο
τροφοδοτείται κατευθείαν με το λάστιχο που έρχεται από τους Σφακιώτες.
Το πρόβλημα ίσως μετριαστεί αν γίνει παροχέτευση μέσω της δεξαμενής,
ενώ παράλληλα καλό θα ήταν να επανενεργοποιηθεί η γεώτρηση στη
Βρυσούλα που απ’ ότι φαίνεται είναι σε καλή κατάσταση και μέσω του
αντλιοστασίου να τροφοδοτείται η δεξαμενή. 

Τηλεφωνικά ο Πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι άμεσα θα λυθεί το θέμα.  

3 Μεταφέρθηκαν οι κάδοι απορριμμάτων από το λιμάνι στην αρχή της
στροφής του δρόμου που οδηγεί προς το λιμάνι ενώ θα σκεπασθούν για
λόγους αισθητικής μέχρι την υπογειοποίησή τους. 

3 Για την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης
και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ-
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ», προϋπολογισμού 51.600,00€ (με ΦΠΑ 24%), με
εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, θα κληθεί να
αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας που θα
συνεδριάσει την Παρασκευή 12 Μάρτη. 

Το κομμάτι του δρόμου που προτείνεται να διανοιχτεί βρίσκεται
στην περιοχή Σωτήρω της Νικιάνας και αποτελεί τμήμα του υπ’
αριθμ. 111 δρόμου του σχεδίου μήκους 50,50 μ., ώστε να γίνει η
σύνδεση των δρόμων 117 και 118. 

3 Από το Δήμο
στρώθηκε με μπά-
ζωμα ο δρόμος
προς τον Άη Γιώρ-
γη ενόψει των ερ-
γασιών αναστήλω-
σης και αποκατά-
στασης του καθο-
λικού του ναού,
ενώ μετά την ολο-
κλήρωση του έρ-
γου προβλέπεται η
ασφαλτόστρωσή
του. 

3 Σε εξέλιξη βρίσκονται ερ-
γασίες διάνοιξης δύο δρόμων
βάσει του πολεοδομικού σχε-
διασμού στη Νικιάνα. Ένας
απέναντι από το κτίριο του πα-
λιού Συνεταιρισμού και παράλ-
ληλου του δρόμου που οδηγεί
στην ενοριακή εκκλησία της
Νικιάνας (Σωτήρω) μήκους 50
μ. που θα ενωθεί με τον δρόμο
που οδηγεί στο Νεκροταφείο,
ενώ άλλος διανοίγεται από τον
δρόμο που οδηγεί στο Νεκρο-
ταφείο (δίπλα στην ιδιοκτησία
Νεκτάριου Κολυβά του Γρηγό-
ρη) για να ενωθεί με τον δρόμο
που βγαίνει πίσω από τον
φούρνο της Νικιάνας πριν τη
στροφή του Μαυρογιάννη. 

-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


