
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα

Προστασία - ανάδειξη και ήπια αειφορική χρήση 
δάσους Σκάρων Λευκάδας

Τη μελέτη για σύνταξη - φάκελο/υποστήριξης

σχεδίου και διαδικασίας για την προστασία - ανάδειξη

και ήπια αειφορική χρήση δάσους Σκάρων Λευκάδας,

ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,

μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας,

Θοδωρή Βερύκιου. 

Ποια τα χαρακτηριστικά της περιοχής 
Το όρος των Σκάρων βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λευκάδας

με μέγιστο υψόμετρο 673μ. Στις παρυφές των ανατολικών πλευρών

του όρους βρίσκεται η μονή της Κόκκινης Εκκλησίας (χτίστηκε στα

τέλη του 15ου αιώνα, ένα από τα παλαιότερα θρησκευτικά μνημεία

του νησιού). Επίσης

στην περιοχή του δά-

σους των Σκάρων βρί-

σκεται και η μονή του

Αγ. Γεωργίου, η οποία

ιδρύθηκε το 1611. Επί

Τουρκοκρατίας επήλθε

στην ιδιοκτησία του Μο-

ναστηριού και το δάσος

των Σκάρων. Είναι ένα

από τα σημαντικότερα

ιστορικά μνημεία του

νησιού. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Γερανίου 41 Αθήνα

ΨΗΦΙΣΜΑ
Εμείς οι παρευρισκόμενοι σύνεδροι που συμμετέχουμε στο ΙΒ’ συνέδριο

της «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ» σήμερα
στις 27-11-2011

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ μετά (από εμπεριστατωμένη ενημέρωση για το απαράδεκτο
καθεστώς που επικρατεί στο δρυοδάσος των Σκάρων και την ευρύτερη
περιοχή) και πρόταση των συνέδρων - αντιπροσώπων της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ
ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ” τα παρακάτω: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
α) Να γίνει αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στο δάσος. 
β) Να διασφαλισθεί η δημοτική περιουσία με βάση το Κτηματολόγιο. 
γ) Ο Δήμος, η Δασική ή όποια άλλη αρμόδια υπηρεσία να εγκρίνει τις βο-

σκήσιμες εκτάσεις κάθε χρόνο. 
δ) Ο Δήμος, η Δασική ή όποια άλλη αρμόδια υπηρεσία να ελέγχει τη νομι-

μότητα των χώρων σταυλισμού και να εγκρίνει αναλόγως. 
ε) Να εφαρμοστεί αυστηρά ο νόμος που αφορά τη βόσκηση. 
στ) Να αποκατασταθεί η ελεύθερη πρόσβαση των περιπατητών στην

περιοχή. 
ζ) Να ανακηρυχθεί τουλάχιστον το κεντρικό τμήμα του Δρυοδάσους των

Σκάρων ως «ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ».
η) Να ανατεθεί άμεσα μελέτη προστασίας και αξιοποίησης της περιοχής

με την υποστήριξη δράσεων που θα προωθούν ΗΠΙΕΣ μορφές εναλλακτικού
τουρισμού. 

θ) Τέλος να ληφθεί κάθε άλλο μέτρο που αφορά στην προστασία του
δάσους. 

Το παρόν Ψήφισμα να αποσταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς. 
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Θεόφιλος Λογοθέτης Κων/νος Χόρτης

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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Ε Ι Ν Α Ι   Κ Α Ι Ρ Ο Σ . . .

Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους

ΙΛΙΟΥ

Συνέχεια στην 3η σελ.

Π
ράγματι, είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμ-

βαίνει εδώ και χρόνια. Μάλιστα θα λέγαμε

ότι παίζεται το θέατρο του παραλόγου,

σχετικά με το Δρυοδάσος των Σκάρων και την

προστασία του. 

Όλοι “ιδιώτες” ιστορικοί, επιστήμονες, ειδικοί,

σχολεία, ομάδες πρωτοβουλίας πολιτών, περιβαλ-

λοντικές οργανώσεις, sites, εφημερίδες, Σύλλογοι,

έχουν ευαισθητοποιηθεί και με κάθε πρόσφορο

τρόπο, με δενδροφυτεύσεις, διαμαρτυρίες, προ-

τάσεις, παραστάσεις, επισημάνσεις, παρεμβάσεις,

προσπαθούν για τη σωτηρία του. 

Αλλά και οι θεσμικοί φορείς και οι καθ’ ύλην

αρμόδιες υπηρεσίες όμως, Τοπικά Συμβούλια, Δή-

μος, Περιφέρεια, Δ/νση Δασών κ.λ.π. μη νομίσετε

ότι δεν έχουν εντοπίσει το πρόβλημα, δεν το

γνωρίζουν ή δεν έχουν πάρει αποφάσεις για την

επίλυσή του. Μόνο που στο δια ταύτα κάποιες

αόρατες και σκοτεινές δυνάμεις παρεμβαίνουν

και το πράγμα δεν προχωράει και εδώ λοιπόν

είναι ο παραλογισμός. 

Καιρός λοιπόν να πέσουν οι μάσκες. Τώρα

που πλησιάζουν και οι Απόκριες οι αρμόδιοι, ν’

αναλάβουν τις ευθύνες για τη σωτηρία του Δρυο-

δάσους των Σκάρων. Η ορθολογική διαχείριση με

εμπεριστατωμένη μελέτη πρέπει να γίνει άμεσα

έτσι ώστε η κτηνοτροφία να υπάρχει και το περι-

βάλλον να προστατεύεται. Η ιστορία των Σκάρων

δείχνει ότι άνθρωποι - ζώα - φύση μόνο αρμονικά

και εν ισορροπία μπορούν να συνυπάρξουν.

Ο Σύλλογός μας εύχεται σε όλους

τους Αλεξανδρίτες Καλή Χρονιά
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Σέρβος Χρήστος του Γιάννου ....70 ευρώ 
Δουβίτσα-Ψωμά Τασούλα ............70  -//-
Μανωλίτσης Γιώργος του Νικολάου
(Κασσάνδρης) ..............................50  -//-
Μανωλίτσης Γιάννης 
του Πραξιτέλη ..............................10  -//-
Μανωλίτσης Θανάσης του Ευαγγέλου 
(Λαμπόβας) ..................................20  -//-
Πισπιρίγκος Παναγιώτης ..............20 -//-
Κόκλα Αγάπη του Ευσταθίου ......20  -//-

Συνδρομές  για  το  Σύλλογο

Αντίλαλοι

απ’ τους Σκάρους
Ιδιοκτησία: Σύλλογος 

Αλεξανδριτών Λευκάδας

Διεύθυνση:
Γερανίου 41 Τ.Κ. 10431 Αθήνα

Εκδότης-Διευθυντής:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Ευγένιος Μανωλίτσης

τηλ.: 210-6420024

Επιμέλεια - διορθώσεις:
Σούνδιας Τιμόθεος

Μανωλίτσης Δημήτριος

Συνεργάτες:
Ζηνέλης Δημήτριος, Αγάπη Κόκλα

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 Ίλιον

Τηλ.-fax: 210-2619003

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν απαραίτητα

την άποψη του Συλλόγου μας.

Κοινωνικά

«Cavallo bianco»
Μια φράση που άκου-

γα μικρός από τη συγ-
χωρεμένη τη βαβά μου
(γιαγιά) τη Γιαννούλα
αλλά και μεγαλύτερος
αργότερα απ’ την Μάνα
μου που τότε δεν έδινα
ιδιαίτερη σημασία και
πέρναγε απαρατήρητη. 

Το μόνο που θυμάμαι
ότι την έλεγαν όταν
επρόκειτο να πάει κά-
ποιος στο δικαστήριο. 

― Α, αυτός είναι για το cavallo bianco.
― Ο χαϊδον(οι)κοκύρης αύριο είναι για το cavallo

bianco. 
Πολύ αργότερα διαβάζοντας την ιστορία της

Λευκάδας για το διάστημα της Ενετοκρατίας και το
πώς είχαν οργανώσει οι Ενετοί τη διοίκηση του νη-
σιού, ήρθε και έδεσε που λέμε η φράση με την απο-
νομή της δικαιοσύνης για τα χρόνια εκείνα. 

Οι Ενετοί λοιπόν για τη χώρα είχαν τακτικά δι-
καστήρια, ενώ για τα χωριά τις διαφορές που προ-
έκυπταν στις συναλλαγές των κατοίκων τις έλυνε
ο δικαστής που πήγαινε καβάλα σε άσπρο άλογο
για να ξεχωρίζει. 

Έτσι ταυτίστηκε η απονομή της δικαιοσύνης με
το “Cavallo bianco” και παρέμεινε η φράση αυτή
όπως και άλλες απ’ την εποχή εκείνη μέχρι τις
μέρες μας. 

Ένα παραμύθι...
Με πολλά παραμύθια, ο θυμόσοφος λαός μας

προσπαθεί να ερμηνεύσει με απλοϊκό τρόπο φαινό-
μενα και καταστάσεις ή ν’ αναζητήσει το πώς και το
γιατί στο φυτικό και ζωικό του περίγυρο, κυρίως
όμως με τις διδαχές τους να ενσταλαχτούν αξίες
και ιδανικά στις παιδικές ψυχές που θα βοηθήσουν
στο υπόλοιπο της ζωής τους να διαμορφώσουν σω-
στούς χαρακτήρες και να γίνουν Άνθρωποι με Α κε-
φαλαίο. 

Σ’ αυτό το πνεύμα νομίζω είναι το σημερινό μας
παραμύθι όπως το άκουσα απ’ τη συγχωρεμένη τη
Μάνα μου που το διηγούνταν στην κόρη μου όταν
ήταν μικρή. 

― Μια φορά λοιπόν κι ένα καιρό ήταν μια μάνα

που είχε τρία παιδιά, το σκατζόχοιρο, τη χελώνα
και τη μέλισσα. 

Ήρθε ο καιρός που τα παιδιά μεγάλωσαν, παν-
τρεύτηκαν, έκαναν δικές τους οικογένειες σε δικά
τους σπίτια. 

Τα χρόνια περνούσαν και κάποτε η μάνα αρρώ-
στησε, έστειλε λοιπόν να φωνάξουν το πρώτο απ’
τα παιδιά της που έμενε πιο κοντά κι αυτός ήταν ο
σκατζόχοιρος. 

Ο σκατζόχοιρος όμως δεν ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμα της μάνας με τη δικαιολογία ότι δεν
αδειάζει γιατί έχει να φράξει το χωράφι του με αγ-
καθωτό σύρμα. 

Η μάνα τον καταράστηκε να γυρίσουνε τα σύρ-
ματα στην πλάτη του, η κατάρα έπιασε και γι’ αυτό
ο σκατζόχοιρος έχει αγκάθια στη ράχη του. 

Κάλεσε μετά τη χελώνα που ήταν πιο μακρυά
αλλά κι αυτή αρνήθηκε με τη δικαιολογία ότι έχει
αναπιάσει προζύμι να ζυμώσει ψωμί· η μάνα κατα-
ράστηκε και τη χελώνα να γυρίσει η σκάφη στην
πλάτη της και έτσι απέκτησε λοιπόν η χελώνα το
καβούκι της. 

Στην απελπισία της η μάνα κάλεσε και τη μέλισσα
που έμενε πολύ μακρυά χωρίς ελπίδα ότι θ’ αντα-
ποκριθεί, όμως η μέλισσα έφτασε αμέσως, περιποι-
ήθηκε τη μάνα της και έγινε καλά. 

Η μάνα της έδωσε την ευχή της: ότι πιάνει μέλι
να γίνεται και χωρίς αυτή να μην ανοίγει εκκλησιά.
Έτσι η ευλογημένη με την ευχή της μάνας μέλισσα
μας δίνει το πολύτιμο μέλι της και το απαραίτητο
για την εκκλησία κερί.

Και ζήσανε λοιπόν αυτοί καλά και ’μείς καλύτερα. 
Μα και το δεκάστιχο που ακολουθεί και το

λέγαμε παιδιά με έμφαση στους τρεις πρώτους
στίχους όταν θέλαμε να πειράξουμε κάποιον που
ήταν πολύ αδύνατος στο ίδιο πνεύμα κινείται της
λαϊκής μας παράδοσης. 

― Τσιτσιρί Καλογιαννά
τα ποδάρια σου λιανά
και η σφαή σου σα κλονά!!!
― Κίκλα-κίκλα βρωμερή
τι μ’ αναγελάς μωρή.
Το φτωχό το καλογιάννο
το μερί μου κάνει γάμο
κι η φτερούγα μου τραπέζι,
το χρυσό μου πετραχείλι
βασιλιά ξεπερετεύει. 

«Ο Αλεξαντρίτης»

Σ ΚΟ Ρ Π Ι Ε Σ   Μ Ν Η Μ Ε Σ

Πρόεδρος: Ευγένιος Μανωλίτσης

τηλ. 210-6420024 & 6977011305

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Σέρβος

τηλ. 6936002554

Γεν. Γραμματέας: Τιμόθεος Σούνδιας

τηλ. 210-6611978

Ταμίας: Δημήτριος Μανωλίτσης

6936791486

Ειδ. Γραμματέας: Παντελής Καπελέρης

210-6445967

Μέλος: Γιάννα Κόκλα 210-5562401

Μέλος: Γεώργιος Σούνδιας τηλ. 6937363369

Νέο  Δ.Σ.
στο  Σύλλογο

Καταθέτετε τη βοήθειά σας προς το Σύλλογο και την εφημερίδα στην ΑΤΕ ΒΑΝΚ 
Αριθ. Λογ/σμού 00701019180007 ΙΒΑΝ 9804320280000070101918007 Εξωτερικό

Παίρνετε τηλ. στο 210-6420024 για την έκδοση απόδειξης 

και δημοσίευση του ονόματός σας στην εφημερίδα.

Καταθέτετε την όποια προσφορά

σας για την αναστήλωση 

της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου

στους Σκάρους

στο Λογαριασμό 

της Ιεράς Μητροπόλεως 

στην Εθνική Τράπεζα 

Αρ. Λογαριασμού 399/296064-89
και επικοινωνείτε 

με την Ιερά Μητρόπολη 

(Λογιστήριο τηλ. 26450-22415

εσωτ. 4) για την αποστολή 

της σχετικής νόμιμης απόδειξης.

Επιτυχίες
Στους επιτυχόντες στα Ανώτερα και

Ανώτατα Ιδρύματα κατά τις πανελλήνιες

εισαγωγικές εξετάσεις ήταν και η Κατε-
ρίνα, κόρη του μέλους του Συλλόγου

μας Ανδρέα Μανωλίτση (Τζαβούλια) που

πέρασε στο ΤΕΙ Εφαρμογών Πληροφο-

ρικής Λευκάδας στο τμήμα Διοίκησης και

Οικονομίας. 

Συγχαρητήρια και καλή φοίτηση. 

Γάμοι
― Στην Αθήνα παντρεύτηκαν η Ηλιάνα

Φιλίππου Μανωλίτση (Βρακά) και ο Δη-
μήτρης Χρυσάγης. 

Τους ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς

απογόνους. 

Γεννήσεις
― Ο Φίλιππος Αναστασίου Σούνδιας (Μέτωρας) και

η σύζυγός του Ευφροσύνη απέκτησαν αγοράκι. 

Να τους ζήσει.

Θάνατοι
― Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στα Γλυκά

Νερά, η χωριανή μας Ασπασία Σωτηρίου Μανωλίτση-
Παναγιωτάκη.

Στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-

λυπητήρια.

Σημείωση:
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ κυρίως τους Αλεξανδρίτες της Ατ-

τικής αλλά και τους όπου γης, να μας ενημερώνουν τη-

λεφωνικά ή με αλληλογραφία για κάθε ευχάριστο ή δυ-

σάρεστο (την ενημέρωση απ’ τη Λευκάδα την έχουμε).
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Προστασία - ανάδειξη και ήπια αειφορική χρήση δάσους Σκάρων Λευκάδας

Τα υπολείμματα του δρυοδάσους βρίσκονται

στην κορυφή του όρους αποτελούμενα από Quer-

cus frainetto, Q. ilex, Qmacrolepis και Q pulesceus.

Στην περιοχή ίσχυε καθεστώς απαγόρευσης της

βόσκησης και της υλοτομίας στο δάσος δρυός

από το 1756 μέχρι την περίοδο της Αγγλοκρατίας

(1810-1864), κατά τη διάρκεια της οποίας το δρυο-

δάσος των Σκάρων υφίστατο δασοκομική εκμε-

τάλλευση και παρείχε σημαντικό ξυλαπόθεμα για

την κατασκευή πλοίων. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο

Πόλεμο (1940-1945) κάηκε μεγάλος αριθμός δέν-

δρων με αποτέλεσμα να απαντώνται λίγα άτομα

μεγάλης ηλικίας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες το εναπομείναν δάσος

δρυός βοσκείται εντατικά με αποτέλεσμα η βλά-

στηση και η φυσιογνωμία του να έχουν υποστεί

σημαντική υποβάθμιση. 

Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για την προ-
στασία της περιοχής

Για την προστασία του εναπομείναντος και

σπάνιου δάσους πρέπει να γίνουν οι παρακάτω

ενέργειες: 

1. Περιορισμός της βόσκησης για να ανανεώ-

νεται το δάσος. 

2. Αισθητική αναβάθμιση της περιοχής που

είναι από τις ωραιότερες της Λευκάδας, λόγω

της απεριόριστης θέας στα νησιά και την Ακαρ-

νανία. 

3. Προστασία από πυρκαγιές. 

4. Ανάδειξη της ιστορικότητας του Δάσους.

Υπάρχουν αιωνόβια δένδρα, μοναδικά στον ελ-

ληνικό χώρο (5 είδη δρυός) που προστατεύονταν

από Ενετούς, Τούρκους, Εγγλέζους και δυστυχώς

δεν προστατεύονται από τους Νεοέλληνες. 

Τι πρότεινε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας
1. Το δάσος να τεθεί υπό την προστασία της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

2. Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες

με τους εμπλεκόμενους φορείς Δήμος - Δασική

Υπηρεσία - Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξα-

σφαλιστεί η προστασία του Δάσους και η ανάδειξή

του. 

3. Να γίνει συζήτηση με τους κτηνοτρόφους

και να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η συνεργασία

τους στην προστασία του Δάσους. 

4. Τέλος, να ανατεθεί από την Π.Ε. Λευκάδας

μελέτη για την αξιοποίηση του δάσους σαν σημείο

αναφοράς για τον εναλλακτικό τουρισμό στη Λευ-

κάδα (πεζοπορία - ποδηλασία - παρακολούθηση

τοπικής χλωρίδας και πανίδας), ώστε να εξασφα-

λίζονται στο μέλλον και οι πόροι που χρειάζονται

για την συντήρηση και την προστασία του. 

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Φωτογραφίες  του  χθες. . .
Του Δημήτρη Μανωλίτση (Κασσάνδρη)

Μέσ’ απ’ αυτή την στήλη της εφημερίδας θα προσπαθήσουμε να φέ-

ρουμε στη μνήμη μας εικόνες και γεγονότα περασμένων δεκαετιών

που έσωσαν και αποτύπωσαν σε ασπρόμαυρο φόντο παλιότεροι συγ-

χωριανοί 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.

1968 (περίπου) στη Νικιάνα μπροστά στο μαγαζί του Δημητρίου

Μανωλίτση (Παπάτσα).

(Από αριστερά προς τα δεξιά:)

Mανωλίτσης Επαμεινώνδας (Τζαβούλιας)

Δουβίτσας Κωστάγγελος

Δουβίτσας Θεμιστοκλής

Σούνδιας Πανταζής (Τζάρας)

Μανωλίτσης Νίκος (Νικολής)

Μανωλίτσης Σπύρος (Δίας)

1969
στον Αλέξανδρο μέσα στην εκκλησία 

του Αγ Δημητρίου.

(Από αριστερά προς τα δεξιά:)

Κολυβάς Νίκος (Μαράγκος ο μικρός αριστερά)

Θειακός Παναγιώτης

Θειακός Δημήτριος (Μπουκουράνης)

Μανωλίτσης Σπύρος (Καραπιπέρης)

Μανωλίτσης Γιώργος (Κοτοπούλης)

Μανωλίτσης Νίκος (Κασσάνδρης, διακρίνεται

λίγο δεξιά).

ΘΕΟΔΩΡΑ  ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ
Εργοστάσιο Πλεκτών 
Ανδρικά - Γυναικεία

Πλαταιών 54 - 12461 Χαϊδάρι

Τηλ. 210-5981667 - 210-5315238

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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Προς
Το Δήμο Λευκάδας
Γραφείο Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης

Θέμα: Στρατηγικός Σχεδιασμός 
2012-2014

Σας αποστέλλουμε τις απόψεις
μας συμμετέχοντας στη διαβούλευση
για το στρατηγικό σχεδιασμό με τις
εξής επισημάνσεις:

1) Ο σύλλογός μας δεν ενημε-
ρώθηκε από κανένα φορέα (Δήμο,
Τοπική Κοινότητα, Δημοτικό Συμβού-
λιο) σχετικά με την προκείμενη δια-
βούλευση, έλαβε δε γνώση του θέ-
ματος από τον ηλεκτρονικό τύπο μό-
λις στις 6 Νοεμβρίου γεγονός που
καθιστά αδύνατη μια εμπεριστατω-
μένη τοποθέτηση μέχρι την ημερο-
μηνία της 9ης Νοεμβρίου όπου λήγει
η διαβούλευση.

2) Ο σύλλογός μας θα τοποθετη-
θεί μέσω του Διοικητικού του Συμ-
βουλίου μόνον στα θέματα που προ-
βλέπεται από το καταστατικό του
δηλαδή του περιβάλλοντος και του
πολιτισμού.

3) Θα επιχειρήσουμε να τοποθε-
τηθούμε στο κείμενο και όχι στο
ερωτηματολόγιο διότι θεωρούμε πως
κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ν’ ανα-
πτυχθεί η σκέψη κατά καλύτερο και
πιο ελεύθερο τρόπο ώστε ν’ αποδί-
δεται καλύτερα το νόημα των από-
ψεών μας.

4) Ελπίζουμε στο μέλλον να μας
καλείτε επίσημα να εκφράζουμε τις
απόψεις μας σε παρόμοια θέματα
για τον πρόσθετο λόγο πως οι εκδη-
λώσεις του Ιουλίου που οργανώνουμε
στον Αλέξανδρο μαρτυρούν πως εί-
μαστε ένας από τους ελάχιστους
φορείς του νησιού που ασχολείται
και αναδεικνύει τα σοβαρά θέματα
που έχουν σχέση με την ανάπτυξη
της Λευκάδας. Παρά ταύτα στο κεί-
μενο δεν αναφέρεται ούτε καν η
ύπαρξή μας στο κεφάλαιο για την
τοπική κοινότητα Αλεξάνδρου – Νι-
κιάνας.

• Στο κεφάλαιο: Εξωτερικό περι-
βάλλον δραστηριοποίησης του Δήμου
Λευκάδας, παράγ. 1.2.1.2.2. (φυσικό
περιβάλλον) αναφέρεται για το Δά-
σος των Σκάρων «πως αποτελεί ένα
σημαντικό μνημείο της φύσης αφού

διαθέτει σπάνια χλωρίδα μ’ ένα δυ-
σεύρετο είδος δρυός». Επίσης στο
ίδιο κεφάλαιο, στην παράγ. 1.2.1.6.1.
(Δημοτική ενότητα Λευκάδας) στο
εδάφιο για την τοπική κοινότητα Αλε-
ξάνδρου – Νικιάνας αναφέρεται πως
«… στο όρος Σκάροι που φιλοξενεί
το μοναδικό στα Ιόνια Νησιά δάσος
από δρύες (βελανιδιές)». Από τη με-
λέτη δηλαδή αναγνωρίζεται η ιδιαι-
τερότητα και η σπουδαιότητα του
Δάσους των Σκάρων δεν υπάρχει
όμως πρόταση πουθενά για την προ-
στασία του και την ανάδειξή του. Η
δική μας πρόταση είναι το δάσος
των Σκάρων να χαρακτηρισθεί σαν
διατηρητέο «μνημείο της φύσης».

..............................................
Αδύνατα σημεία και απειλές.
Στασιμότητα ανάπτυξης του πρω-

τογενούς τομέα.
Το φαινόμενο του μαζικού τουρι-

σμού και οι πολιτικές εξυπηρέτησής
του όπως οι λεωφόροι εκτός κλίμακος
που έχουν διανοιχτεί στην πόλη, ο
εγκάρσιος άξονας που προτείνεται
να διανοιχτεί και γενικώς οι πολιτικές
που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση
του Ι.Χ. αυτοκινήτου και μάλιστα σε
βάρος του πεζού και του ποδηλάτη.

Η εγκατάλειψη των ορεινών πε-
ριοχών και των οικισμών τους που
είναι οι μόνοι πλέον που προδίδουν
την ιστορία και τον πολιτισμό του
τόπου με συνέπεια την ερήμωση και
το μαρασμό τους.

Η ολοένα και αυξανόμενη κατα-
στροφή του περιβάλλοντος φυσικού
και δομημένου ή αποτελεί συνέπεια
κυρίως του φαινομένου του μαζικού
τουρισμού.

Δυνατά σημεία και ευκαιρίες
Η πλούσια πολιτιστική κληρονο-

μιά, οι παραδόσεις του τόπου, το
υπέροχο φυσικό τοπίο, οι βιότοποι,
η ιστορία και η αρχιτεκτονική ιδιαι-
τερότητα.

Ευκαιρία αποτελεί η προστασία
και η ανάδειξη όλων των παραπάνω
μέσω πολιτικών που θ’ αποσκοπούν:

Στην ανάδειξη της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς όχι με την έννοια
της τουριστικής τυποποίησης όπως
γίνεται σήμερα αλλά σαν αναπόσπα-
στο στοιχείο της ζωής μας, της φυ-
σιογνωμίας μας και της καταγωγής
μας, από την απλή λαϊκή τέχνη ως
τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά
μας.

Την προστασία και ανάδειξη των
μνημείων μας, αρχαιολογικών χώρων,
μοναστηριών, εκκλησιών και άλλων
σημείων αναφοράς.

Την προστασία και ανάδειξη των
παραδοσιακών μας οικισμών και εν
γένει της αρχιτεκτονικής μας κλη-
ρονομιάς.

Τη διάνοιξη και διαμόρφωση των
μονοπατιών που αποτέλεσαν κάποτε
διαδρομές ζωής και πολιτισμού των
προηγούμενων γενεών και μπορούν
σήμερα ν’ αποτελέσουν δρόμους εξε-
ρεύνησης και περιήγησης.

Την προστασία και ανάδειξη των
βιοτόπων και των φυσικών μνημείου. 

Προτεινόμενες μελέτες και προ-
γράμματα

Εκπόνηση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π./Γ.Π.Σ. με
στόχο τον προσδιορισμό της φέρου-
σας ικανότητας του νησιού για του-
ριστική, οικοδομική και αιολική εκ-
μετάλλευση.

Τη θέσπιση χρήσεων γης και όρων
και περιορισμών δομήσεως, ιδιαίτερα
στις εκτός σχεδίου περιοχές καθώς
και η αναθεώρηση των υφιστάμενων
όρων δομήσεως των οικισμών.

Ο καθορισμός του βασικού οδικού
δικτύου του νησιού με τρόπο που να
είναι φιλικό προς το περιβάλλον και
τον άνθρωπο.

Κυκλοφοριακή μελέτη για την αν-
τιμετώπιση των προβλημάτων της
κυκλοφορίας και της στάθμευσης δί-
νοντας σαφή προτεραιότητα στις
ανάγκες του πεζού και του ποδηλά-
του.

- Μελέτη και κατασκευή ενός ορ-
γανωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμου
στην πόλη.

- Μελέτη αναπλάσεων:
- Των υφιστάμενων δρόμων της

πόλης (λεωφόροι, πεζόδρομοι κλπ)
- των περιοχών ιδιαίτερου ενδια-

φέροντος
- των περιοχών φυσικού κάλλους
- των παραλιών
- των οικισμών και ιδιαίτερα των

παραδοσιακών.

Προγράμματα που θα καλύπτουν
όλους τους τομείς περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος: 

- Την επέκταση των οικισμών έτσι
ώστε να εντάσσονται αρμονικά στον
υπάρχοντα οικισμό και στο περιβάλ-
λον φυσικό τοπίο.

- Τα φυσικά τοπία, η διαχείριση
των οποίων πρέπει να γίνεται με
τρόπο που θα διατηρείται ο πλούτος
και η βιωσιμότητα του οικοσυστήμα-
τος π.χ. οι Σκάροι.

-Την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Στα κτισμένα περιβάλλοντα πρέπει
να διατηρούνται οι μορφολογικές και
λειτουργικές ποιότητες με κατάλληλο
σχεδιασμό και μέτρα προστασίας.

- Ιδιαίτερα σημασία πρέπει να δο-
θεί στην κατάρτιση προγραμμάτων
για την αναζωογόνηση παραδοσιακών
καλλιεργητικών πρακτικών και την
προστασία, ανάδειξη και τυποποίηση
των τοπικών προϊόντων.

Άλλες ευκαιρίες
Μακρόπνοο σχέδιο όπως ήδη έχει

περιγραφεί.
Η ίδρυση και λειτουργία ενός επι-

τελικού γραφείου στρατηγικού σχε-
διασμού στελεχωμένου από ειδικούς
επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων
(πολεοδόμος, συγκοινωνιολόγος, πε-
ριβαλλοντολόγος, οικονομολόγος,
νομικός, αρχιτέκτονας κ.α.) το οποίο
θα είναι επιφορτισμένο με το σχε-
διασμό, την παρακολούθηση και το
συντονισμό του σχεδίου.

Η θέσπιση ενός παρατηρητηρίου
αποτελούμενου από εκπροσώπους
της πολιτικής και της κοινωνικής
ζωής του τόπου το οποίο μέσω της
θέσπισης δεικτών θα παρακολουθεί
την πορεία και την εξέλιξη του σχε-
δίου.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
μιας μακρόπνοης επικοινωνιακής πο-
λιτικής με στόχο την αλλαγή συνει-
δήσεων και νοοτροπιών αφ’ ενός και
αφ’ ετέρου την εξασφάλιση της λαϊ-
κής συναίνεσης καθώς και την υπο-
κίνηση της συμμετοχής και της συ-
νεργασίας των πολιτών.

Οι κοινότητες που έχουν αντιλη-
φθεί τη σημασία του ελέγχου των
επικίνδυνων πρακτικών που τις απει-
λούν και έχουν λάβει μέτρα για την
περιβαλλοντική ποιότητα έχουν ήδη
αναδειχθεί σε αξίες, όπως για παρά-
δειγμα ιστορικές πόλεις της Ευρώπης,
προστατευόμενοι οικισμοί ή φυσικά
τοπία εξαιρετικού φυσικού κάλλους
σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι τόποι
προσελκύουν επισκέπτες λόγω της
περιβαλλοντικής τους ποιότητας και
επομένως εισόδημα. Τον ίδιο δρόμο
μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει
και η Λευκάδα καθώς διαθέτει τα
πλεονεκτήματα.

Τέλος προτείνουμε το όραμα του
Δήμου το οποίο περιγράφεται στην
παράγραφο 1.4.1 του κειμένου να
διατυπωθεί ως εξής:

«Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου
και λειτουργικού Δήμου που θ’ αντι-
μετωπίζει το σύνολο της περιοχής
με ενιαίο προγραμματισμό και ο οποί-
ος θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα του φυσικού περιβάλλον-
τος και του ιστορικού και πολιτιστικού
κεφαλαίου προς την κατεύθυνση της
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
μέσω μιας πορείας που σέβεται, προ-
στατεύει και αναδεικνύει τον πολιτι-
σμό, τις παραδόσεις, το περιβάλλον
και την ομορφιά του τόπου, υπερα-
σπίζεται και αναδεικνύει τη διαφο-
ρετικότητα και την ιδιαίτερη φυσιο-
γνωμία του και κυρίως σέβεται και
υπολογίζει τις επόμενες γενιές που
θα ζήσουν σ’ αυτόν».

Λευκάδα 8/11/011
Το Δ.Σ.

Η  σελίδα  των  τοπικών  Συλλόγων

Σύλλογος  Φίλων  Αλεξάνδρου  “Φηγός’’

Απόσπασμα από την παρέμβαση του Συλλόγου “Φηγός” 

στη Δημόσια διαβούλευση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Λευκάδας

της περιόδου 2012-2014



Το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και συγχωριανή μας Γιάννα
Κόκλα, ποιήτρια και συγγραφέας υπήρξε εμπνευστής και μέλος της Ορ-

γανωτικής Επιτροπής του 1ου Πανελλήνιου Πνευματικού Συμποσίου με

θέμα: «Η οικουμενικότητα του ελληνικού λόγου» που διοργάνωσε στις

10 και 11 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, της οποίας

είναι μέλος από το 1987.

Μεταξύ των 27 έγκριτων εισηγητών, όλων των ειδικοτήτων, η Γιάννα
Κόκλα έκανε εισήγηση με θέμα: «Η ετυμόθροος ελληνίδα φωνή, είναι
μνήμης τε και σοφίας φάρμακον», αλλά και δύο αξιόλογοι συντοπίτες

μας ο κ. Σ. Βρεττός, συγγραφέας Δρ. Φιλολογίας με θέμα: «Προς τις

πηγές της ποίησης, επώνυμη λαϊκή ποίηση - πέραν του τοπικού ή το αυ-

θεντικό της οικουμενικότητας» και η κα. Π. Κοψιδά-Βρεττού Δρ. Φιλολογίας,

σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων, με θέμα: «Jacqueline de Romilly - Θητεία

στην οικουμενικότητα του ελληνικού λόγου». 

Ειδικότερα οι Στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί για το 1ο Πανελλήνιο Πνευ-
ματικό Συμπόσιο «Η Οικουμενικότητα του ελληνικού λόγου» ήταν: 

1. Να αναδείξει, να διαφυλάξει και να προαγάγει τον ελληνικό

πολιτισμό, την ιστορία και την ελληνική γλώσσα. 

2. Να τονίσει και να προωθήσει το ενιαίον του ελληνικού λόγου, από

την αρχαιοελληνική έως την νεοελληνική διάλεκτο. 

3. Να ενισχύσει τη σωστή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην

εκπαίδευση, με κύριο προσανατολισμό την ελληνική παιδεία. 

4. Να αποθαρρύνει την οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση αλλοίωσης

της γραπτής ελληνικής γλώσσας. 

Είναι μικρή μα θαυμαστή
η νήσος η Λευκάδα
ένα στολίδι απ’ τα πολλά
που έχει η Ελλάδα. 

Έχει γερή συμμετοχή
μέσα στην ιστορία
πολλά παιδιά της πέσανε
για την Ελευθερία. 

Έχει προσφέρει η νήσος μας
και σε αγώνες άλλους
με ποιητές και συγγραφείς
κι αγωνιστές μεγάλους. 

Κι αν έχει τόσο ξεχαστεί 
απ’ τη Μαμά Ελλάδα
οι ξένοι που τη βλέπουνε
της δίνουνε ελπίδα. 

Κι απ’ την ελπίδα της αυτή
παίρνουν και τα χωριά της
που αριθμούν σαράντα δυό
αστέρια στην καρδιά της. 

Και τ’ όνομά της το Λευκό
όποιος της τόχει δώσει
είναι ειρήνης σύμβολο
πολιτισμός και γνώση. 

Κι αυτή η λιμνοθάλασσα
και του Βλυχού η θέα
μας λέει πως είναι η πατρίς
εδώ του Οδυσσέα...

Νησιά Χελώνι, Μαδουρή
Σπάρτη και Μεγανήσι,
με το Σκορπίδι και Σκορπιό
φτιάχνουν ωραία φύση. 

Δεν έγραψε ποτέ κανείς
μήτε δυό λέξεις ίσως
για τις μυριάδες αρετές
της μαγεμένης Νήσος. 

Τους Λευκαδίτες πανταχού
όπου τους συναντήσεις
καρδιά, ψυχή, φιλότιμο
σ’ όλους θ’ αντικρύσεις. 

Αγάπη δίνουνε παντού 
σε όλους τους ανθρώπους
και το ψωμί τους βγάζουνε
με βάσανα και κόπους. 

Δεν θα τη βρείτε πουθενά
τέτοια φιλοξενία
μακάρι να γυρίσετε
όλη την κοινωνία. 

Του Λευκαδίτη η ψυχή
λευκή σαν περιστέρι,
μα δε σηκώνει προσβολή,
εκεί τραβάει μαχαίρι. 

Ποτέ μην του προσβάλετε
δύσκολα συγχωρνάει
φερθείτε του ανθρωπινά
για να σας αγαπάει. 

Λευκάδιε όπου βρεθείς
όσο ψηλά κι αν φτάσεις,
τον τόπο που γεννήθηκες
ποτέ σου μη ξεχάσεις. 

Αυτός ο τόπος σούδωσε
ζωή και νοημοσύνη
κι είσαι μεγαλόψυχος
με τόση καλοσύνη. 

Και την εικόνα σου αυτή
ποτέ μην τη χαλάσεις
τα ήθη και τα έθιμα
του τόπου μην ξεχάσεις. 

Αυτά τα λίγα τάγραψα
Λευκάδιε για σένα
ή βρίσκεσαι στον τόπο σου
είτε κι αν ζεις στα ξένα. 

Τα χρόνια που έζησα κι εγώ
έξω απ’ την Ελλάδα,
οι αναμνήσεις μ’ έφεραν
πίσω και στη Λευκάδα. 

Τέλος θα δώσω μια εφκή
στους Λευκαδίτες φίλους,
νάρθουν να φκιάξουνε ξανά
τ’ αλώνια και τους μύλους.

Τιμόθεος Βρεττός
(Πλιάτσικας) 1966

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011 Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους ΣΕΛΙΔΑ 5

Η  σελίδα  των  τοπικών  Συλλόγων

Πολιτιστικός  Σύλλογος  Νικιάνας  «Οι  Σκάροι»

Περί  τέχνης...

― Στις 27 Νοεμβρίου 2011 ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε στο Αγροτικό Ιατρείο στη Νικιάνα εθελοντική αιμοδοσία. 

― Ο Σύλλογός μας τοποθέτησε καλαίσθητη χριστουγεννιάτικη φάτνη στο πεζοδρόμιο δίπλα στο Super Market της

Βάσως. 

― Κυκλοφόρησε το ημερολόγιό μας για το 2012 με θέμα “το πέρασμα του χρόνου” με παλιές φωτογραφίες.

― Στις 29-12-2011 ο Σύλλογός μας διοργάνωσε παιδικό χορό στην καφετέρια «Λιτροβιό» με μεγάλη επιτυχία. 

― Στις 3 Γενάρη το θεατρικό τμήμα του Συλλόγου μας θα δώσει παράσταση στην αίθουσα της Φιλαρμονικής στη

Λευκάδα με το έργο του Δημήτρη Ψαθά «Ο αχόρταγος». 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
σας καλεί στην Λογοτεχνική εκδήλωση, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

2012 και ώρα 7.00΄ μ.μ., στην αίθουσα "Μιχαήλας Αβέρωφ"  Γενναδίου 8

και Ακαδημίας (7ος όροφος) στην Αθήνα, στην παρουσίαση του νεοεκ-

δοθέντος βιβλίου “Ο μύθος, λόγος της αυγής” (Ιστορική μελέτη-έρευνα),

της ποιήτριας-συγγραφέως Ιωάννας Κόκλα.
Την παρουσίαση του βιβλίου έχουν αναλάβει οι λογοτέχνες-συγγραφείς,

Απόστολος Γονιδέλης και Γιώργος Λεκάκης. 

Προλογίζει ο πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων λογοτεχνών Παύλος
Ναθαναήλ, στην μουσική επένδυση ο μουσικός Χρήστος Πανόπουλος
(Πανδίων) και τον όλο συντονισμό της εκδήλωσης έχει ο έφορος Κώστας
Καρούσος.

ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΕΣ

Δέκα λέξεις για τη γενέτειρά μου
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Ο
Στάθης Κατσαρός είναι ένας ήρωας της
Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Εί-
ναι Λευκαδίτης και τούτο βεβαιώνεται

από πολλές πλευρές. Ο Ζαμπέλιος δεν τον ανα-
φέρει σαν αρχηγό από την πόλη της Λευκάδας.
Ο Μαχαιράς κάνει μια μικρή αναφορά στο βιβλίο
του γι’ αυτόν, ότι επιχείρησε να μπει στην Ακρό-
πολη των Αθηνών, τους πρώτους μήνες του
1827, ενώ πολιορκούνταν από τον Κιουταχή,
σαν αρχηγός του Επτανησιακού τμήματος προς
ενίσχυση της φρουράς. Ο Ροντογιάννης τον
ονοματίζει Στάθη Κοντυλάτο ή Κατσαρό και τον
φέρνει πιο κοντά στον Αλέξανδρο. Οι οικογένειες
αυτές, Κοντυλάτος, Βλάχος, Βρεττός, Κολυβάς,
έζησαν από πολλούς αιώνες πριν στα Κολυβάτα.

Η Νικιάνα καίτοι κατοικήθηκε ομαδικά μετά
το 1960, όμως δεν ήταν ποτέ έρημη. Υπήρχαν
περιουσίες, καλλιέργειες, ελιές, στάνες και η
θάλασσα με τις “τέχνες” της και για τούτο σπίτια
εγκατεσπαρμένα για μόνιμη ή ημιμόνιμη παρα-
μονή. Περί την καλούμενη “Ενετική Στράτα”,
που οδηγούσε από του Μαγγανά στη Βίγλα και
από τη Βίγλα στο Κάλπαινο και δια των Καλογε-
ροκάμπων στο Σμουλάκι, υπήρχαν λιτροβιά και
σπίτια. Ο δρόμος αυτός ήταν η κύρια αρτηρία,
που ένωνε τη νότια Λευκάδα με την πόλη. Ο
παραλιακός δρόμος χαράχτηκε στις αρχές του
αιώνα μας. 

Οι Κοντυλάτοι είναι από τις παλαιότερες οι-
κογένειες που κατοίκησαν μόνιμα τη Νικιάνα
και οι πρώτοι - απ’ ό,τι μπορώ να γνωρίζω - που
ασχολήθηκαν με τη θάλασσα. Τα σπίτια τους
ήταν στο λόφο του Γαζάτου ως το Φραξί. Οι
Βλάχοι πιο ύστερα κοντά στο μοναστήρι του
Παντοκράτορα (Σωτήρω) και οι Κολυβαίοι πιο
πέρα στην περικαλλή τοποθεσία του Πασά.

Ο τόπος ήταν “ζωντανός” μα πιο ζωντανό
τον έκανε η επικοινωνία με το Ξηρόμερο και
πόση στρατηγική αξία έχει, οι “χαλεποί καιροί”
το δείχνουν. Ας θυμηθούμε το “Μαγεμένο” του
1806-1807 ένεκα του οποίου στήθηκε και η
Στήλη, όταν ο Αλή Πασάς πολιορκούσε από
παντού τη Λευκάδα και για το οποίο έχουν
γραφεί πολλά. 

Στην κατοχή με τη Finanza και το Bodera(*),
όταν το Κάστρο και ο Παλιοχαλιός ήταν κλει-
σμένα και ο μόνος και πιο σημαντικός δρόμος
επικοινωνίας με το Ξηρόμερο είχε μείνει η Νι-
κιάνα. Στις απαίσιες εκείνες νύχτες του 1941-
1943 με το Contrabando, που σώθηκαν από την
πείνα και το θάνατο χιλιάδες άτομα. Μα και ο
εμφύλιος πόλεμος με τις γνωστές και άγνωστες
ακόμα πτυχές του, από κεί υπηρετήθηκε το πλεί-
στον. 

Στην περίπτωση της Ελληνικής Επαναστά-
σεως του 1821 είχε πρωτεύουσα σημασία. Το
Κάστρο ήταν φρουραρχείο και στρατόπεδο και
ελέγχονταν το πέρασμα. Πολύ δε περισσότερο
όταν η Επανάσταση εκδηλώθηκε και τα μέτρα
από τους Άγγλους έγιναν αυστηρότερα. Ότι η
Νικιάνα ήταν το πέρασμα προς την Ακαρνανία
και αντίστροφα (αυτοί που θαλασσοδέρνονταν
να δουν τις οικογένειές τους) το μαρτυρεί ο
Ζαμπέλιος, που σημειώνει στο “Σημειωματάριο
ενός Φιλικού”:

“Και πόσων αι γυναίκες με το βρέφος εις
την δεξιάν και τον Σταυρόν εις την άλλην προ-
έπεμπον τους πολεμιστάς άνδρας των έως του
Μαγεμένου, που φιλούμενοι αμοιβαίως: “Πηγαίνω
για την Πατρίδα αγαπητή. Πηγαίνω και σε αφήνω
πιστή μου. Εις τον λαιμόν σου κρεμώ τα παιδιά
μας, έως ότου επιστρέψω ή εάν όχι, σμίγομεν

πλέον επάνω”, έλεγον και απεχωρίζοντο δα-
κρυσμένοι... Έφευγεν η όμορφή του οπίσω, έπι-
πτεν εις την θάλασσα εκείνος και φέρων τα εν-
δύματά του εις τους ώμους και το πυροβόλον
οδηγόν εις τα κύματα της θαλάσσης, έφθανεν
εις την αντιπέραν της Λευκάδος ακτήν, ως να
εβαπτίζετο τρόπον τινά εις την μεγάλην του
Θεού κολυμβήθραν, πριν βαπτισθεί εις των τυ-
ράννων το αίμα!”

Η έκφραση αυτή όσο ποιητική και αν είναι,
δεν στερείται της ιστορικής αξίας. Η Νικιάνα
ήταν σημαντικό κέντρο του “πηγαινοέλα” της
Επανάστασης με το Ξηρόμερο. Τις μεταφορές
αυτές, παρά τα δρακόντεια μέτρα που είχε επι-
βάλλει ο Μαίτλαντ, έκαμνε ο Γεώργιος Κοντυ-
λάτος, ο και χιλίαρχος ύστερα στον Αγώνα ονο-
μασθείς και ο Στάθης Βλάχος ή Κατσαρός. 

Οι Άγγλοι και οι συνεργάτες τους αγρυπνού-
σαν. Ο Ζαμπέλιος αναφερόμενος στο επεισόδιο
του “Παρασκευά” λέγει ότι οι χωροφύλακες ήρ-
χοντο από του Πασά τη Βρύση. Μετά τα γεγονότα
του Σεπτεμβρίου του 1819, που ο Αλέξανδρος
πρωτοστάτησε στα διαδραματισθέντα στις Σφα-
κιώτες και την Πόλη και που οι ιστορικοί μας
ελάχιστα αναφέρουν και πολύ τον αδικούν, οι
Άγγλοι πέρασαν στην αντεπίθεση με τις ενισχύ-
σεις που έφεραν από τη Μάλτα και έλεγχαν την
κατάσταση. Και όταν τα μέτρα εντάθηκαν και
κηρύχτηκε ο στρατιωτικός νόμος στην Επτάνησο
(κατά Μαχαιρά την 27 Οκτωβρίου 1821) και τα
πλοιάρια επιταγμένα ξημεροβραδιάζονταν δεμένα
στο λιμεναρχείο της πόλης, κατά διαταγή του
Άγγλου διοικητή του νησιού Οκταβίου Τεμπλ,
κατέφυγαν στο Ξηρόμερο για να συνεχίσουν το
έργο, που προ πολλού είχαν αρχίσει. 

Ο ένας ο αποφασιστικός και επιβλητικός
έγινε αρχηγός και ο άλλος ο Γεώργιος Κοντυ-
λάτος υπηρέτησε στην ομάδα του, όπως δείχνουν
οι ιστορικές αναφορές. Ο Στάθης είχε άλλα
τρία αδέλφια. Το Γιάννη, το Γιώργο και τον Κω-
σταντή και ήταν γιοι του Ζαχαράκη Βλάχου
(1751-1823) που και ο ίδιος είχε λάβει μέρος
στα Ορλωφικά ακολουθώντας τους Γριβαίους
Χρήστο και ύστερα Δράκο, ο οποίος είχε κατα-
φύγει και στη Λευκάδα, για να προφυλαχτεί
από τους εχθρούς του, που διεκδικούσαν το αρ-
ματολίκι του Ξηρομέρου. Τα αδέλφια αυτά μαζί
με άλλους Αλεξανδρίτες έλαβαν μέρος στην
άμυνα της Λευκάδας την άνοιξη του 1807, όπως
αναφέρει ο Μαχαιράς, εναντίον του Αλή Πασά. 

Πέρασε λοιπόν στην Ακαρνανία και ενώθηκε
με τους Γριβαίους, που κατοικούσαν στην Πε-
ρατειά. Ακολούθησε αυτούς στο Κάρλελι και
μετά την εκπόρθηση του Βραχωρίου ήλθε στο
Μεσολόγγι, όπου είχε δημιουργηθεί η διοίκηση

της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος υπό την πολιτική
ηγεσία του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Ήταν
γενναίος και αποφασιστικός πολεμιστής με ηγε-
τικά προσόντα, γι’ αυτό και ήταν ομαδάρχης.
Ακολούθησε ύστερα την εκστρατεία στο Πέτα
και διακρίθηκε για τον ηρωισμό του. Στη συνέχεια
μετά το Πέτα επανήλθε στο Ξηρόμερο με το
Θεόδωρο Γρίβα και διακρίθηκε στη μάχη του
Αετού (10 Αυγούστου 1822). 

Ο Μαυροκορδάτος μετά την ήττα στο Πέτα
(4 Ιουλίου 1822) έφερε τα υπολείμματα της εκ-
στρατείας αυτής στο Ξηρόμερο και προσπάθησε
να ενεργοποιήσει το στρατόπεδο του Λιγοβιτσίου.
Είναι μια φυσικά οχυρή τοποθεσία κοντά στο
Μαχαλά (Φυτείες) και πάνω από τη λίμνη Οζερό.
Την τοποθεσία αυτή είχαν οχυρώσει από παλιά
οι Βυζαντινοί με κάστρο, που υπάρχει μέχρι σή-
μερα. Είναι πάνω από το δρόμο που ενώνει τον
Καραβοσαρά με το Αγρίνιο. Και αυτό το σκοπό
είχε: να σταματήσει την προέλαση των Τούρκων
προς το Μεσολόγγι. 

Ο Κιουταχής έχοντας τις πληροφορίες αυτές,
πέρασε με τον Ισμαήλ Πλιάσα τον Αμβρακικό
με τρεις χιλιάδες Τουρκαλβανούς και έχοντας
σαν ορμητήριο το Λουτράκι του Ξηρομέρου και
την περιοχή του Σπάρτου, για να εφοδιάζεται
με πλοία από την Άρτα, προσπαθούσε να διαλύσει
το στρατόπεδο του Ξηρομέρου και να υποτάξει
την Ακαρνανία. Ξεκινώντας από το Λουτράκι
είχε φτάσει στην Κατούνα την οποία επυρπόλησε
(8 Αυγούστου 1822). Ενώ οι Τούρκοι προχω-
ρούσαν προς το Μαχαλά (αρχαία Φυτεία) εγ-
κλώβισαν ένα μικρό απόσπασμα από 60 περίπου
Έλληνες στον Αετό. Αποτελούνταν από τμήματα
του Θεόδωρου Γρίβα, του Στάθη Κατσαρού, του
Δημήτρη Παλιογιάννη και του Γιάννη Τσαούση.
Και μη μπορώντας να κάμουν αλλιώς, γιατί θα
αιχμαλωτίζονταν, έπιασαν μια οχυρή τοποθεσία
και αντιστάθηκαν γενναία. Ήταν δε τόσο η μάχη
πεισματική, που οι Τούρκοι υποχώρησαν. Σώθηκε
έτσι προσωρινά το Ξηρόμερο. 

Εδώ επαινείται ο Στάθης Κατσαρός για τη
γενναιότητά του και ο Σπυρίδων Τρικούπης στο
Β’ τόμο της ιστορίας του, σελ. 242, τον χαρα-
κτηρίζει Ακαρνάνα. Όμως στο Μητρώο των Αγω-
νιστών δεν περισώνεται κανένας Ακαρνάνας
στο όνομα αυτό. Υπάρχουν με το επίθετο αυτό
Κατσαρός (Κώστας, Γιάννης, Χρήστος) από τη
Σίβιστα (Ελληνικό) της Μακρυνείας, υπηρέτησαν
όμως στο Ζυγό κάτω από τις διαταγές του Δη-
μητρίου Μακρή. 

Ο Δημήτρης Παλιογιάννης ανήκει σε μια
μεγάλη οικογένεια αγωνιστών από το Βάτο της
Ακαρνανίας. Αυτός και τα δυο του αδέλφια,
Χρήστος και Νικόλαος, έλαβαν μέρος στον Αγώ-
να και έφτασαν ως το βαθμό του χιλιάρχου.
Πριν από την Επανάσταση όμως είχαν κατα-
διωχθεί από τον Αλή Πασά και είχαν καταφύγει
στον Κάλαμο, την Ιθάκη και τη Λευκάδα καθώς
οι Γριβαίοι, Λεπενιώτης (εγγονός του παλιού
ήρωα) και πολλοί άλλοι οπλαρχηγοί. Αυτός ο
Παλιογιάννης ήταν φίλος από πριν με το Στάθη
Κατσαρό, γιατί είχε φιλοξενηθεί στον Αλέξανδρο
και στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Η παρά-
δοση του Παλιογιάννη στον Αλέξανδρο ήταν
ζωντανή στους γεροντότερους για τη σωματική
του δύναμη και τις επιδόσεις του. 

(*) Bodera: διοικητής, Finanza στη Λυγιά.
Σούνδιας Σπύρος

Ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας,
φιλόλογος

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Στάθης  Βλάχος  ή  Κατσαρός
Ο  Λευκαδίτης  ήρωας  της  Παλιγγενεσίας



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011 Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους ΣΕΛΙΔΑ 7

Αντώνιος Μανωλίτσης
Σύμβουλος Τ.Σ. 
Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου 
Νικιάνα 10 Οκτωβρίου 2011

Προς τον Πρόεδρο του Τ.Σ. της Τοπικής Κοι-

νότητας Αλεξάνδρου

Κε Πρόεδρε.

Όπως ήδη ανακοίνωσα στο προηγούμενο

συμβούλιο που καταχωρήθηκε και στα πρακτικά

αρνούμαι στο μέλλον να προσέρχομαι στα συμ-

βούλια καθ’ όσον οι αποφάσεις που λαμβάνονται

επί των προβλημάτων της περιοχής δεν υλοποι-

ούνται. 

Επιθυμία μου ήταν η παρουσία μου στα εκά-

στοτε συμβούλια να έχει ουσιαστικό και όχι

τυπικό χαρακτήρα. 

Δυστυχώς από τον Ιαν. 2011 μέχρι και σήμερα

οι συγκλίσεις του τοπικού συμβουλίου είχαν τυ-

πικό και μόνο χαρακτήρα. Προσερχόμενος στα

συμβούλια εισηγούμουν θέματα και προβλήματα

της περιοχής μας για αντιμετώπιση και επίλυσή

τους. Ενέκρινα με την ψήφο μου και ουδέποτε

καταψήφισα θέματα προτεινόμενα από άλλα

μέλη του συμβουλίου αλλά δυστυχώς κανένα

εξ’ αυτών δεν επιλύθηκε. Η ενημέρωσή μας επί

της πορείας ενός εκάστου θέματος υπήρξε ανύ-

παρκτη. 

Κατόπιν αυτού και προς άρσιν αυτής μου

της απόφασης σας παρακαλώ να συγκαλέσετε

συμβούλιο με ένα και μοναδικό θέμα: «Ενημέ-

ρωση των μελών του τοπικού συμβουλίου επί

της πορείας των κυριοτέρων ψηφισθέντων και

εγκριθέντων θεμάτων όπως παρακάτω»:

1) Αποκατάσταση φθαρμένων στύλων και

λαμπτήρων επί του επαρχιακού δρόμου και του

λιμένος. ΠΡΑΚΤ. 1-11/1/2011

2) Διευθέτηση υπάρχουσας ακαταστασίας

επί του λιμένος και υποχρεώσεις αυτών που ελ-

λιμενίζουν σκάφη. ΠΡΑΚΤ. 1-11/1/2011

3) Ενέργειες που έγιναν για την προσέλευση

και εγκατάσταση κλιμακίου του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

για την άρση και διόρθωση αδικιών σε ιδιοκτήτες.

ΠΡΑΚΤ. 1-11/1/2011.

4) Επισκευή και αποκατάσταση λιμενοβρα-

χίονα στη θέση ΛΙΜΝΙ. ΠΡΑΚΤ 2-28/1/2011

5) Επισκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν του

επαρχιακού. ΠΡΑΚΤ. 2-28/1/2011

6) Καθαρισμός τάφρων - χειμάρρων και γε-

φυριών για την ελεύθερη ροή των όμβριων υδά-

των. ΠΡΑΚΤ. 2-28/1/2011

7) Αποστολή συνεργείου για την κοπή δέν-

δρων επί του επαρχιακού και των παρόδων.

ΠΡΑΚΤ. 4-3/3/2011

8) Διάνοιξη των μέχρι τώρα προταθέντων

δρόμων Σχεδίου. ΠΡΑΚΤ. 4-3/3/2011

9) Εξεύρεση χώρου για τη δημιουργία Αθλ.

Εγκαταστάσεων. ΠΡΑΚΤ. 4-3/3/2011

10) Εξεύρεση χώρου για την επέκταση του

κορεσθέντος ήδη Νεκροταφείου Νικιάνας ΠΡΑΚΤ.

4-3/3/2011

11) Μέτρα προστασίας και αξιοποίησης του

δάσους των Σκάρων ΠΡΑΚΤ. 4-3/3/2011

12) Μελέτη και διάνοιξη παραλιακού πεζό-

δρομου ΠΡΑΚΤ. 5-15/4/2011

13) Τοποθέτηση τουαλετών και ντους στις

πλαζ της Νικιάνας ΠΡΑΚΤ. 5-15/4/2011

14) Διάνοιξη, επίστρωση δρόμου από το σχο-

λείο Αλεξάνδρου προς τη δεξαμενή ράχης

ΠΡΑΚΤ. 5-15/4/2011

15) Σήμανση με πινακίδες για κυκλοφορία

οχημάτων και πεζών και καθαριότητα κοινοχρή-

στων χώρων ΠΡΑΚΤ. 6-11/5/2011

16) Κατασκευή τεχνικών έργων στη θέση

Μιτσιβάλι-Βολέματα ΠΡΑΚΤ. 6-11/5/2011

17) Κατασκευή οικίσκου και συντήρηση δρό-

μου στη γεώτρηση Βρυσούλα ΠΡΑΚΤ. 6-11/5/2011

18) Ηλεκτροφωτισμός δρόμου από το Δημ.

Σχολείο προς Νεκροταφείο. 

19) Κατασκευή πέτρινων κλιμάκων πρόσβασης

προς τη θάλασσα. 

20) Μελέτη ανάπλασης λιμένος Νικιάνας. 

21) Καθαρισμός δεξαμενών και υδραγωγείων

Νικιάνας, Αλεξάνδρου, Κολυβάτων. 

22) Ανάδειξη και επισκευή Ιστορικών πηγών

της περιοχής μας (Κανάλι, Παύλου, Κάλπενος,

Κολυβιάτικη κ.λ.π.).

23) Καθαρισμός Δρόμων Περιπάτου περιοχής

Αλεξάνδρου. 

Με εκτίμηση

Αντώνης Μανωλίτσης

Κοινοποιείται:

Τοπ. Σύμβ.: κ. Μπάρκα Γεώργιο

Κατοίκους Νικιάνας

κ. Δήμαρχο Λευκάδας

κ. Αρχηγούς Παρατάξεων

Αντιπολίτευσης

Σημ. Σύνταξης: Αναρωτιόμαστε και εμείς
στην Αθήνα άραγε πόσα απ’ τα παραπάνω προ-
βλήματα έχουν τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
και ποια επιλύθηκαν γιατί παρακολουθώντας
μέσω των διαφόρων sites τα περισσότερα Δη-
μοτικά Συμβούλια σπάνια βλέπουμε να έχουν
μπεί θέματα που αφορούν την Κοινότητά μας. 

Ο  επίκαιρος  ΤΣΕ

«Ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει με το μέτωπο προς τον ήλιο. Για να μπορεί αυτός, καίγοντάς το να το

σημαδεύει με αξιοπρέπεια. Αν ο άνθρωπος σκύβει το κεφάλι, χάνει την αξιοπρέπειά του». Ερνέστο, Τσε, Γκεβάρα. 

Τις μέρες που ζούμε οι ξένοι και ντόπιοι εξουσιαστές κατεδαφίζουν με γοργούς ρυθμούς τα δικαιώματά μας στη

δουλειά, την παιδεία, την υγεία, την περίθαλψη και τελικά την ίδια τη ζωή.  Ας μην τους επιτρέψουμε τουλάχιστον

να μας πάρουν και την αξιοπρέπειά μας, γιατί όπως έλεγε και κάποιος αν θέλεις να καθυποτάξεις ένα λαό «πάρε

του την αξιοπρέπεια» κι αυτοί είναι αδίστακτοι. Ας αντισταθούμε με κάθε τρόπο. 

Ελπίζοντας η Δημοκρατία για άλλη μια φορά να αποδείξει ότι δεν έχει αδιέξοδα. 

Ευγένιος Μανωλίτσης

Πρόσκληση
Προς: Τα μέλη του Συλλόγου μας.

Θέμα: Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σας καλεί (όπως ορίζεται απ’

το καταστατικό) στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 11 Μαρτίου και ώρα 10:30 με 11:00 π.μ. στην αίθουσα του

Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής, Γερανίου 41, Αθήνα. 

Ευχή και παράκληση του Δ.Σ. είναι αν είναι δυνατόν να παραβρεθούν

όλοι οι Αλεξανδρίτες της Αττικής. 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Μανωλίτσης Δ. Ευγένιος Σούνδιας Ι. Τιμόθεος

Κοπή  πίτας
Ο Σύλλογός μας καλεί όλους τους Αλεξανδρίτες στην

κοπή της πίτας μας που θα γίνει στις 22 Γενάρη 2012 και

ώρα 10:30 με 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου Λευκαδίων

Αττικής, Γερανίου 41, από κοινού με την Ομοσπονδία των

Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, το Σύλλογο Χορτιωτών

και το Σύλλογο Αιγκιωτών. Θα προσφερθούν μικροεδέσματα

και θ’ ακολουθήσει γλέντι. 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Μανωλίτσης Δ. Ευγένιος Σούνδιας Ι. Τιμόθεος

Απόψεις  και  ενέργειες  Τοπικών  Συμβούλων
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3 Επιτέλους έγινε το βούλωμα των λακκουβών στο δρόμο Νι-
κιάνας - Αλέξανδρου. Για το Νίκα δεν είχαμε αμφιβολίες ότι θα τηρούσε

την υπόσχεσή του αλλά και η παρέμβαση του συγχωριανού μας Αντιδη-

μάρχου Πραξιτέλη Σούνδια ήταν καθοριστική για την αποκατάσταση.

Ελπίζουμε ότι και στο μέλλον θ’ ακολουθήσουν κι άλλες παρεμβάσεις

του για την επίλυση των τόσων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η

περιοχή μας. Εξ’ άλλου οι παραμονές των εκλογών όπως φαίνεται είναι

πολύ κοντά!!!

3 Η υδροδότηση στα Κολυβάτα και Αλέξανδρο γίνεται από το νερό
του Λούρου. Περιμένουμε και την υλοποίηση της υπόσχεσης του

Πραξιτέλη για την αποκατάσταση της γεώτρησης έτσι που να υπάρχει

επάρκεια νερού στους οικισμούς. 

3 Η Εταιρία Λευκαδικών Μελετών και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Ερευνών (ΕΙΕ) πραγματοποίησαν στις 18 Νοεμβρίου 2011 στο Εθνικό

Ίδρυμα Ερευνών επιστημονική συνάντηση για τα 100 χρόνια από τη

γέννηση των Λευκαδίων ιστορικών Νίκου Γ. Σβορώνου (1911-1989) και

Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911-1996). 

3 Έγινε προσβάσιμος ο δρόμος προς τη Ράχη ενώ έγινε η συντήρηση

του δρόμου προς τη γεώτρηση στη Βρυσούλα από ενέργειες του Τοπικού

Συμβουλίου. 

3 Μετά τον καθαρισμό εντός και εκτός στον περιβάλλοντα χώρο
του Μοναστηρίου του Αγίου Γεωργίου από την Ι. Μητρόπολη (;) Λευκάδας

αναδείχθηκε η Μονή έστω και με τα γκρεμισμένα κτίσματα. 

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ν’ αρχίσουν γρήγορα και οι εργασίες απο-

κατάστασης του όλου εκκλησιαστικού μνημείου με τις άοκνες προσπάθειες

της Ι. Μητρόπολης Λευκάδας και τη βοήθεια όλων μας. 

3 Στην απονομή των βραβείων για
το 2011 που έγινε σε πανηγυρική συνεδρίαση

της Ακαδημίας Αθηνών, μεταξύ των τιμηθέν-

των στην τάξη των θετικών επιστημών με

έπαινο, ήταν ο συντοπίτης μας και φίλος Αν-

τιναύαρχος του Π.Ν. ε.α. Θωμάς Κατωπόδης
μαζί με τον επίσης Αντιναύαρχο Π.Ν. ε.α. Τι-
μόθεο Μασσούρα για το ιστορικό δίτομο, δί-

γλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) έργο τους: «ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ - HELLENIC SUBMARINES, ΝΑΥΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», Πειραιάς 2010.

Ο Θωμάς Κατωπόδης είναι Πρόεδρος

της Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών και μέλος

του Δ.Σ. του Συλλόγου Λευκαδίων «Η Αγία

Μαύρα». 

Με βραβείο ποίησης «Ίδρυμα Πέτρου

Χάρη» και χρηματικό έπαθλο τιμήθηκε στην

ίδια εκδήλωση και ο φίλος του Αλεξάνδρου,

ποιητής Μιχάλης Γκανάς για το σύνολο του

έργου του. 

3 Κυκλοφόρησε το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας των
Φίλων Χορτιωτών με επιμέλεια του παλιού συμμαθητή και φίλου

Έκτορα Χόρτη. Στις δύσκολες μέρες που περνάνε οι Σύλλογοι

είναι άθλος. Μπράβο παιδιά, προσπαθήστε όπως προσπαθούμε κι

εμείς. 

3 Σωστά νομίζουμε ότι κατεδαφίστηκε το καμπαναριό της
εκκλησίας του Σωτήρος στη Νικιάνα γιατί πέραν της κακογουστιάς

και της ασυμμετρίας στο χώρο υπήρχε και σοβαρός κίνδυνος σε

περίπτωση σεισμού για τραγικές συνέπειες. 

Πάει λοιπόν κι ο «Μπούμστος» και όχι το «Μπούμστρο», όπως

αναφέρεται στο Kolivas.de 

Οι παλιότεροι θα θυμούνται την φράση που λέγαμε στο χωριό

όταν κάποιος στεκότανε μπροστά μας και δεν είχαμε ορατότητα.

«Τι κάθεσαι μπροστά μου σα το Μπούμστο;» Ο Μπούμστος δε

είναι το Ακαρνανικό βουνό που βρίσκεται το Μοναστ(η)ράκι. Ελπί-

ζουμε ότι το νέο καμπαναριό θάναι απλό και θα δένει με το χώρο. 

Με την αναφορά μας στο καμπαναριό της Νικιάνας επανερ-
χόμαστε και για το καμπαναριό του Άη Σπυρίδωνα στον Αλέξανδρο.

Επιμένουμε ότι είναι επικίνδυνο. Κάτι πρέπει να γίνει. 

-


