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ΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ

“ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ”
Ή  πώς  αλλοιώνεται  η  φυσιογνωμία  ενός  θρησκευτικο-ιστορικού

Μνημείου  αιώνων

Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους

ΙΛΙΟΥ
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Έ
να από τα παλαιότερα μνημεία του τόπου
μας, κηρυγμένο με το ΦΕΚ 473/17 Δεκεμ.
1962 αρχαιολογικό “το Ασκητήριο των

Αγίων Πατέρων”, με παρεμβάσεις αυθαίρετες και
εργασίες χωρίς μελέτη, αφημένες στην πρωτο-
βουλία προσφερόντων τις οικοδομικές τους γνώ-
σεις και την προσωπική τους εργασία, χωρίς έστω
στοιχειώδη επίβλεψη (αφού δεν τηρήθηκαν τα
προβλεπόμενα νόμιμα, άδειες Ναοδομίας, Εφο-
ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Πολεοδομίας
κ.λπ.), άλλαξε εντελώς φυσιογνωμικά στο όνομα
ενός κακώς εννοούμενου καλλωπισμού και καλύ-
τερης λειτουργίας του περιβάλλοντος χώρου και
των υπαρχόντων κτισμάτων. 

Ενώ λοιπόν αρχικά ξεκίνησαν εργασίες για
την επισκευή και συντήρηση (μετά χρόνων εγκα-
τάλειψης) των υπαρχόντων κτισμάτων (ακούγεται
ότι θα εγκατασταθούν Μοναχές στο Ασκητήριο)
άρχισαν παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο
με την αφαίρεση των τάφων των Μοναχών που
διακόνισαν για αιώνες το Ασκητήριο και δημιουργία
οστεοφυλακίου, με κτίσματα και υλικά που δεν
προσιδιάζουν καθόλου προς το απέριττο και λιτό
του Μνημείου. 

Νομίζουμε ότι οι παρεμβάσεις σε Μνημεία
καλό είναι ν’ αφήνονται στους προβλεπόμενους
ειδικούς απ’ τους αρμόδιους φορείς. 

Κωδικός: 215988

Θέμα: Διακοπή εργασιών
Σχετ.: α. Το υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/22η ΕΒΑ/3277/24-10-13 έγγραφο 

της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σύμφωνα με το (α) σχετικό στο ασκητήριο των Πατέρων στη Λευκάδα διαπιστώθηκαν από την
αρμόδια Υπηρεσία Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αυθαίρετες παρεμβάσεις και κατασκευές
(ανακατασκευή στέγης, κτίριο από τσιμεντόλιθους, τσιμεντένιες σκάλες κ.ά.) χωρίς την έγκριση
αυτής. Κατά τις διατάξεις του ΦΕΚ 135/Α/10, όπως διευκρινίζεται και με την Εγκύκλιο 11/2010, η
Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών σε κτίσματα για τα οποία αρμοδιότητα
εκδόσεως αδειών (ανεγέρσεως, επισκευής κλπ.) έχει η Ναοδομία. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 3 του Γ.Ο.Κ./1985, αλλά και του Ν. 4030/11 και την
παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 4067/12, διακόψετε τις οικοδομικές εργασίες στο ασκητήριο. Συνέχιση
των εργασιών θα επιτραπεί μόνον μετά από την εντολή της Υπηρεσίας μας και της αποστολής της
εκθέσεως αυτοψίας. Παρακαλούμε όπως και σε ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου αρμοδιότητάς
μας, αποσταλεί στην Υπηρεσία φάκελος σχεδίων με την εγκεκριμένη μελέτη αποτύπωσης του
αναφερομένου μνημείου.»

“Μην αφεθείς να πείθεσαι, 
μάθε να βλέπεις συ ο ίδιος!

Ό,τι δεν ξέρεις ο ίδιος
καθόλου δεν το ξέρεις”

Εγκώμιο στη μάθηση
Μπέρτολτ Μπρεχτ

Συνέχεια στην 3η σελ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογός μας προσκαλεί τα μέλη

και τους φίλους του την Κυριακή 16 Φλε-
βάρη 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στην αί-
θουσα του Συλλόγου Λευκαδίων, Γερανίου
41, όπου αφού προηγηθεί η Γενική Συνέ-
λευση και η διενέργεια εκλογών για ανά-
δειξη νέων οργάνων θ’ ακολουθήσει η
κοπή της βασιλόπιτάς μας. 

Θα διατεθούν εδέσματα που θα φτιά-
ξουν, όπως ξέρουν οι Αλεξαντρίτισσες
και θ’ ακολουθήσει γλέντι και χορός.

Σας περιμένουμε όλους. 

ΕΥΧΕΣ
Ο Σύλλογός μας εύχεται στους όπου

γης Αλεξαντρίτες, υγεία, ειρήνη, οικογε-
νειακή ευτυχία, αγάπη και αλληλεγγύη
και να περάσουν τα δύσκολα το 2014. 

ΠΡΙΝ

ΤΟΥ  ΚΥΡ

ΜΕΤΑ
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Κολυβάς Βασίλειος του Αλέκου
(Τσμένιας) ......................................50€
Κατωχιανού Μαρία ........................10€

Προσφορές  &  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

Η Εταιρία Λευκαδικών Μελετών τιμώντας τη μνήμη των πρόσφατα χαθέντων Προέδρου της
Θωμά Κατωπόδη και Γεωργίου Πάνου Ροντογιάννη, Αντιπροέδρου της, πραγματοποίησε αφιέρωμα
στις 17-12-2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. 

Για την επιστημοσύνη τους, την προσφορά τους τόσο στην Εταιρία όσο και στη Λευκάδα και
για την διαδρομή τους μίλησαν για το Θωμά Π. Κατωπόδη Ναύαρχο (ε.α.), επίτιμο αρχηγό του
στόλου και το Γιώργο Π. Ροντογιάννη, ιατρό καρδιολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
οι Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, Φιλόλογος-Συγγραφέας, Σπύρος Κονιδάρης, Ναύαρχος, υπαρχηγός
Στόλου, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών Ε.Ι.Ε., Κωνσταντίνος
Παύλου, Δρ. Εργοφυσιολογίας και Βιοχημείας Διατροφής. 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Ε.Λ.Μ. Άγγελος Χόρτης, Δρ. Ιστορίας, ενώ πα-
ραβρέθηκαν πολλοί από τη Λευκαδίτικη παροικία.

Πνευματικό  Μνημόσυνο  για  δύο  εκλεκτά  τέκνα  της  Λευκάδας

Θάνατοι
― Πέθανε στη Λευκάδα και κηδεύτηκε στην Παναγία

στον Αλέξανδρο, που πολύ αγάπησε, η βοτανολόγος και
σύντροφος του Άρη του Κοκωτσή, Brigitte Roth.

― Πέθανε και κηδεύτηκε στη Λευκάδα η Ελένη
Βλάχου (Ταμπάραινα), σύζυγος του Χαράλαμπου (Μπάμπη)
Βλάχου, γιου της Γιάννας Κολυβά (Κατσαρού) από τα
Κολυβάτα. 

― Πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα ο Κωνσταντίνος
(Ντίνος) Δημ. Μανωλίτσης (Μποτσονιάς). 

― Πέθανε στο Νοσοκομείο και κηδεύτηκε στη Νικιάνα
ο Βελισσάρης Σπυρ. Μανωλίτσης (Τζαβούλιας). 

― Πέθανε στο Νοσοκομείο Λευκάδας ο Σπύρος Ευστ.
Μανωλίτσης (Δίας) και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

Στους οικείους τους εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια. 

Σημείωση:
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ κυρίως τους Αλεξανδρίτες της Αττικής

αλλά και τους όπου γης, να μας ενημερώνουν τηλεφωνικά
ή με αλληλογραφία για κάθε ευχάριστο ή δυσάρεστο γε-
γονός. (Την ενημέρωση απ’ τη Λευκάδα την έχουμε).

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

Η παράδοση συνεχίζεται...

1969 Πάσχα
Πολυξένη (Πόλη ) Ποσ. Σούνδια, Παναγιώτης και
Ζωή Ποσ. Σούνδια, Φίλιππος (Παναούτας) και η
σύζυγός του Μαρία Σούνδια.

1967
Επαμεινώντας (Παμνωντάς) Δουβίτσας με τα παι-
διά του Ξενοφώντα και Κρυστάλλω Δουβίτσα,
τον γαμπρό του Φαίδωνα, Κωστάγγελος Θεοδ.
Δουβίτσας με την σύζυγό του Γκόλφω και την
κόρη του Τασούλα, Γκόλφω Μιχ. Σέρβου και ο μι-
κρός Δημήτριος Νικ. Δουβίτσας (Κοντσελής).

ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ

Εργοστάσιο Πλεκτών 
Ανδρικά - Γυναικεία

Πλαταιών 54 12461 Χαϊδάρι
Τηλ. 210-5981667 - 210-5315238

Δημιουργία επαγγελματικών 

στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων, 

eshop, blogspot, portfolio από 200€. 

Πληροφορίες: e-mail: netrebelos@gmail.com

τηλ.: 6932370990

Ζηνέλης Ορέστης
(γιος της συγχωριανής μας Αγάπης Κόκλα)

Πρόεδρος: Ευγένιος Μανωλίτσης
τηλ. 210-6420024 & 6977011305
Αντιπρόεδρος: Ξενοφών Δαμιανής
τηλ. 210-9960086 & 6936233257
Γεν. Γραμματέας: Τιμόθεος Σούνδιας
τηλ. 210-6611978 & 6947183626
Ταμίας: Δημήτριος Μανωλίτσης
τηλ. 210-8025620 & 6936791486
Ειδ. Γραμματέας: Γιώργος Ζηνέλης
τηλ.: 210-5019145 & 6939252577
Μέλος: Παναγιώτης Σέρβος
τηλ. 210-6199939 & 6936002554
Μέλος: Γιάννα Κόκλα 210-5562401

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου

Γάμοι
― Ο Θεοδόσης Γ. Σούνδιας (Μα-

τσούκας) και η Αγάπη Τζαβαλά παν-
τρεύτηκαν στη Βόνιτσα. 

Να ζήσουν και καλούς απογόνους.

Γεννήσεις
― Ο Σπύρος Ευσταθ. Μανωλίτσης

(εγγονός του Δία) και η Κατερίνα Κα-
ραγιάννη απέκτησαν κοριτσάκι. 

Να τους ζήσει.

Βαπτίσεις
― Ο Σπύρος Θεοδ. Μανωλίτσης

(Καραπιπέρη) και η Διονυσία Φερεντίνου
βάπτισαν το αγοράκι τους και του έδω-
σαν το όνομα Θεοδόσης. 

― Ο Κυριάκος Βερύκιος και η Ακρι-
βούλα Γεωργίου Σούνδια (Ματσούκα)
βάπτισαν το αγοράκι τους και του έδω-
σαν το όνομα Γεώργιος. 

Να τους ζήσουν. 

Η Πλαστομύτισσα 
Μαρία Κατωχιανού
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Αν αντιμετωπιζόταν η κατάσταση με περισσό-
τερη ευαισθησία και σύννομα τόσο από την Ιερά
Μητρόπολη, όσο και με εγρήγορση από μέρους
των αρμοδίων υπηρεσιών προστασίας του Μνη-
μείου, Πολεοδομία, Εφορεία Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων (αφού πριν ένα χρόνο περίπου υπήρξαν
αναφορές και ανησυχίες του τι συμβαίνει στους
Άγιους Πατέρες στο site Lefkada News), δεν θα

φθάναμε στη σημερινή τραγική κατάληξη. 
Δικαιολογημένες λοιπόν οι αντιδράσεις και η

αγανάκτηση των Αλεξαντριτών αλλά και της πλει-
ονότητας των πιστών. Το προλαμβάνειν καλύτερο
του καταστέλλειν. 

ΥΓ. 1) Με την απόφαση διακοπής και την μη
συνέχιση εργασιών στο Ασκητήριο από την Πο-
λεοδομία Λευκάδας (όπως αυτολεξεί παρατίθεται)
και μετά από καταγγελία και άσκηση ποινικής

δίωξης κατ’ αγνώστων περιμένουμε εξελίξεις. 
ΥΓ. 2) Πριν από χρόνια απ’ την οροφή (κοντρί)

της εκκλησίας είχαν πέσει απάσβεστα κι είχαν
αποκαλυφθεί κάποιες λέξεις (γραμμένες με κάρ-
βουνο;). Μια απ’ αυτές ευκρινώς ήταν η λέξη Αν-
δρούτσος. Ο τότε ιερέας, το μόνο που είχε κάνει
ήταν να δώσει οδηγίες ν’ ασβεστωθεί και πάλι το
μέρος. 

Το Δ.Σ.

Συνέχεια απ’ την 1η σελ. 

ΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ

“ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ”
Ή  πώς  αλλοιώνεται  η  φυσιογνωμία  ενός  θρησκευτικο-ιστορικού  Μνημείου  αιώνων

ΕΔΩ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Συνάδελφοι,
Κλείνουν σήμερα έν-

τεκα χρόνια από την
εξέγερση του Πολυτε-
χνείου 16 προς 17 Νο-
έμβρη 1973. Νύχτα της
Παρασκευής προς το
Σάββατο. Η Αθήνα κοι-
μάται. Για τον περισσό-
τερο κόσμο αυτή η νύ-
χτα δε διαφέρει από τις

άλλες. Είναι μια νύχτα που συνδέει δυο μέρες
μόχθου στην προσπάθεια τ’ ανθρώπου για την
επιβίωση. Όμως αυτή τη νύχτα, σε κάποιους
άλλους δε χώραγε ο ύπνος. Κάπου, σ’ ένα χώρο
στο κέντρο της Αθήνας, η ανησυχία ξεχείλισε και
βάλθηκε να ξυπνήσει την πόλη. Βάλθηκε να ξε-
σηκώσει τη χώρα και να ταράξει τον κόσμο. 

«Εδώ Πολυτεχνείο... εδώ Πολυτεχνείο...
σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των
ελεύθερων Ελλήνων», έφτανε η φωνή
μέσα απ’ τα ερτζιανά κύματα κι έμπαινε
στα σπίτια, όμοια φωτιά που πυρπολούσε
στο διάβα της τις καρδιές. 

Κι ήταν αυτή η φωνή παιδική, κι ήταν
αυτή η ανησυχία τα νιάτα της πατρίδας.

«Των Ελεύθερων Ελλήνων»! Κάπως
παράξενα αντηχούσε η φράση. 

― Και γιατί όχι; Είπαν κάποιοι, κι έτρε-
ξαν εκεί. 

Έτρεξαν εκεί! Εκεί όμως έτρεξαν και
κάποιοι άλλοι. Και δεν ήρθαν αυτοί πεζοί
όπως οι πρώτοι, δε κρατούσαν αυτοί ελληνικές
σημαίες όπως οι προηγούμενοι. Ήρθαν αυτοί μη-
χανοκίνητοι και κρατούσαν τουφέκια. 

«Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», ζητούσαν οι νέοι
από μέσα. Δακρυγόνα και σφαίρες έσπευσαν απ’
έξω και οι ερπύστριες των τανκς σταμάτησαν τις
φωνές. Τσακισμένα απ’ το σίδερο, τα κορμιά λυ-
γίσανε, τα γροθιασμένα χέρια χαμηλώσανε και οι
σημαίες στρωθήκανε στο χώμα και γίνανε σάβανα.
Τα παιδικά μάτια μείνανε ακίνητα, θεόρατα σα
φεγγάρια ολοστρόγγυλα, να κοιτάζουν τον ουρανό
μ’ απορία και παράπονο. Εκείνα τα χόρτα της
αυλής που ζητούσαν νερό, ένιωσαν στις ρίζες
τους αχνιστό το νεανικό αίμα. 

Η μάνα που άγρυπνη περίμενε ν’ ακούσει το
κλειδί της πόρτας και να δει το παιδί της να
’ρχεται στο σπίτι, άκουσ’ απ’ έξω κάποιες φωνές
τρομαγμένες: «Τα τανκς μπήκανε στο Πολυτεχνείο,
υπάρχουν νεκροί...»

Άθελα το βλέμμα της μάνας έπεσε σε κάποιο
συρτάρι που υπήρχε ξεχασμένο ένα μαύρο μαντήλι,
ενώ στην ψυχή της ξέσπασε άγρια η πάλη της ελ-
πίδας με την οδύνη. 

«Παιδί μου...», ψιθύρισε. Τίποτ’ άλλο. 
Δε γνωρίζουμε αν το παιδί της συγκεκριμένης

αυτής μάνας γύρισε στο σπίτι εκείνη τη νύχτα.
Αυτό που ξέρουμε είναι πως κάποια παιδιά δε γύ-
ρισαν ποτέ. 

Έντεκα χρόνια μετά. Εμείς βρισκόμαστε σ’
αυτό το χώρο σήμερα, δεν είμαστ’ εδώ για να
θρηνήσουμε αυτά τα παιδιά. Όχι πως δε πέθαναν,
μα γιατί με το θάνατό τους σήκωσαν την ευθύνη
ολόκληρης της ρωμιοσύνης στον αγώνα της για
λευτεριά. Και... «τη ρωμιοσύνη μη την κλαις»!

Η μνήμη μας στην επέτειο του Πολυτεχνείου
και η αναφορά μας σ’ αυτή, δεν έχει κανένα άλλο

περιεχόμενο, παρά να σταθούμε μπροστά σ’ αυτή
τη θυσία, «ενώπιος ενωπίω» με την ιστορία και
πέρα από κάθε κομματική τοποθέτηση, να της
δώσουμε το νόημα που της αρμόζει. 

Και είναι αυτό το νόημα η πάλη του ανθρώπου
για τη ζωή και τη λευτεριά, για την Ειρήνη και τη
Δημοκρατία. 

Η πάλη, γιατί τούτα τα ιδανικά δε χαρίζονται. 
Το ήξεραν αυτό οι νέοι του Πολυτεχνείου και

δε δίστασαν να πεθάνουν προκειμένου να τα κα-
τακτήσουν. 

Θα πείτε, πώς γίνεται να κατακτάς τη ζωή πε-
θαίνοντας! Όταν πεθάνεις στο Πολυτεχνείο, γί-
νεται...! 

Και να η ζωή που κερδίθηκε κι ήρθε η Δημο-
κρατία. Η λευτεριά ξεπρόβαλε «απ’ τα κόκαλα
βγαλμένη», και να ’τη, την έχουμε σήμερα εμείς
και τη χαιρόμαστε. 

Δε ζητάνε οι νεκροί του Πολυτεχνείου, όπως

δε ζητάνε πουθενά στον κόσμο όσοι θυσιάστηκαν
για τέτοια ιδανικά, να τους χρωστάμε αυτή τη θυ-
σία, ούτε αγάλματα να τους στήσουμε, ένα φύλλο
δάφνης, ένα γαρύφαλο φτάνει. 

Άλλο θέλουν εκείνοι. Να διαφυλάξουμε αυτά
τα ιδανικά και ν’ αγωνιστούμε να κατακτήσουμε
κι εμείς περισσότερα. 

Οι καιροί είναι δύσκολοι. Η Ειρήνη του κόσμου
κινδυνεύει, η λευτεριά λείπει από κάποιους λαούς
και για κάποιους άλλους απειλείται. Κάπου τα
παιδιά πεινάνε και το φως της μόρφωσης δε
φτάνει σ’ αυτά. 

Η χώρα μας αντιμετωπίζει και σήμερα προ-
κλήσεις από κάποιες συγκεκριμένες δυνάμεις,
που δεν είναι άλλες από εκείνες που τον Απρίλη
του 1967 κατέλυσαν τις πολιτικές ελευθερίες του
λαού μας. Τις ίδιες δυνάμεις που οδήγησαν τον

Αττίλα στην Κύπρο και που σήμερα επιχει-
ρούνε τη διχοτόμησή της. 

Χρέος δικό μας, σαν Έλληνες, σαν άν-
θρωποι και σαν εργαζόμενοι, είναι, να πα-
λέψουμε μέσ’ από κάθε διαδικασία να γί-
νουνε πραγματικότητα τα οράματα του κό-
σμου για την ειρήνη και τον αφοπλισμό,
για την αντιμετώπιση της απολυταρχίας,
της εκμετάλλευσης και της βίας απ’ όπου
κι αν προέρχονται αυτές. 

Μέλημά μας να συμβάλλουμε στην κα-
ταπολέμηση της πείνας και του αναλφαβη-
τισμού, του σκοταδισμού, της αδιαφορίας
και της αδράνειας. Ν’ αγωνιστούμε για την
προστασία της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας

και της Εθνικής ανεξαρτησίας στην πατρίδα μας.
Την προκοπή και ευημερία του Ελληνικού λαού,
την αποκατάσταση της αυτονομίας της Κύπρου. 

Δεν είναι άσχετη αυτή η πάλη κι αυτός ο αγώ-
νας με τη μνήμη και τα μηνύματα του Πολυτε-
χνείου. 

Μας το βεβαιώνουν οι νέοι εκείνου του ξεση-
κωμού με τρεις λέξεις γραμμένες με το αίμα τους
στις πλάκες της αυλής του Πολυτεχνείου. Γραμ-
μένες στην πόρτα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος,
στην πόρτα του σκολειού τους, δίδαγμα και προ-
τροπή για μας, δίδαγμα και προτροπή για τις
γενιές που θ’ ακολουθήσουν μετά από μας στον
τόπο μας μα και σ’ ολάκερη την ανθρωπότητα. 

Και είναι αυτές οι λέξεις: «Ψωμί - Παιδεία -
Ελευθερία». 

17-11-1984

Απ’ το βιβλίο «Αναζήτηση»

Πανηγυρικός  του  αείμνηστου  Διονυσίου  (Νιόνιου)  Δουβίτσα
σε  εκδήλωση  των  συναδέλφων  του  στον  Ο.Δ.Ε.Π.  για  την  11η  επέτειο  του  Πολυτεχνείου
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ΕΝ  ΟΨΕΙ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ
Να  συζητήσουμε  τα  μεγάλα  προβλήματα  της  Λευκάδας

Καθώς το 2014 είναι έτος δημοτικών εκλογών
οι οποίες μάλιστα είναι και πολύ κοντά, πιστεύω
πως δεν θα πρέπει να πάει χαμένη μια ακόμα
ευκαιρία προκειμένου ν’ αναδυθούν στην επι-
φάνεια και να συζητηθούν τα σοβαρά ζητήματα
που έχουν σχέση με τη Λευκάδα και τον τρόπο
ανάπτυξής της. 

Ο Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου «Φηγός»στις
γνωστές συναντήσεις του Ιουλίου στον Αλέ-
ξανδρο ασχολείται αποκλειστικά με τα ζητήματα
αυτά τα οποία αναδεικνύουν και συζητούν άν-
θρωποι των γραμμάτων και των τεχνών υψηλού
κύρους, τα οποία όμως δεν φαίνεται ν’απασχο-
λούν ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία και τους εκ-
προσώπους της, όλων των βαθμίδων και κατη-
γοριών, με συνέπεια τα ερωτήματα να παραμέ-
νουν εσαεί αναπάντητα.

Αξίζει νομίζω να παραθέσουμε τους χαιρε-
τισμούς δυο επιφανών Ελλήνων στην περσινή
Δ΄ συνάντηση του Ιουλίου στον Αλέξανδρο, οι
οποίοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, του γλύ-
πτη Θόδωρου και του Γιώργου Γραμματικάκη,
καθώς μέσα από τα κείμενά τους επιβεβαιώνεται
η κρισιμότητα των θεμάτων που συζητούνται
στον Αλέξανδρο αλλά και αναδύονται ελλειπτικά
μεν αλλά πολύ γλαφυρά κάποια απ’ αυτά όπως
π.χ. η προστασία του τοπίου, φυσικού και
αστικού, η ποιότητα του περιβάλλοντος, η ποι-
ότητα του πολιτισμού μας, η ποιότητα του του-
ρισμού μας, η ποιότητα της ζωής μας, η ποιότητα
των αναμεταξύ μας σχέσεων και πως όλ’ αυτά
διαπλέκονται μεταξύ τους.

Ίσως όμως το πλέον σημαντικό θέμα που
πρέπει να μας απασχολεί είναι η αλλαγή της
νοοτροπίας μας. Καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση
αποτελεί το κοντινότερο στον πολίτη κύτταρο
δημοκρατίας είναι η πλέον αρμόδια ν’ ασχοληθεί
σοβαρά με το θέμα αυτό καταστρώνοντας ένα
σχέδιο που θα απλώνεται σε ολόκληρη την
τοπική κοινωνία, σχολεία, συλλόγους, τόπους

εργασίας, κ.λ.π. το οποίο θα περνά μέσα από
την εκπαίδευση, τις αξίες, τις ιδέες, τον πολιτι-
σμό. Πρόκειται φυσικά για μια επίπονη και
μακράς διάρκειας συλλογική διαδικασία η οποία
όμως πρέπει να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα
εάν πραγματικά επιθυμούμε ν’ αλλάξει κάποτε
αυτός ο τόπος και να μη βρίσκεται διαρκώς σε
κρίση. Το θέμα αυτό αφορά φυσικά και τη Λευ-
κάδα άλλωστε η νοοτροπία που κυριαρχεί είναι
αυτή που δεν επιτρέπει στην τοπική κοινωνία ν’
ασχοληθεί με τα ζητήματα που αναφέραμε  πα-

ραπάνω, παρ’ ότι από τον χειρισμό των θεμάτων
αυτών κρίνεται το μέλλον του τόπου και των
επόμενων γενεών.

Υπάρχει μια απλή, πολύ απλή αλήθεια, ολο-
φάνερη και αυτονόητη, την οποία όμως η νε-
οελληνική νοοτροπία δεν μας αφήνει να την
αντιληφθούμε. Η Ελλάδα αυτό που έχει για να
επιδείξει και μάλιστα με υπερηφάνεια, είναι ο
πολιτισμός της και η παιδεία της, το μέτρο και
η ομορφιά της. Αντί αυτά να προσπαθούμε να
καλλιεργήσουμε, ν’ αναδείξουμε και ν’ αξιοποι-
ήσουμε για δική μας ποιότητα ζωής αλλά και
των επισκεπτών-τουριστών μας, κυρίως όμως
για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του τόπου
μας για τις επόμενες γενιές, ρέπουμε και βυθι-
ζόμαστε διαρκώς στα αντίθετα: στην υποκουλ-
τούρα και το λαϊκισμό, στην α-παιδεία, στην
υπερβολή και την κακοποίηση του τοπίου, φυ-
σικού και κτισμένου. 

Κλείνοντας θα ήθελα να προτείνω σε όσους
τοπικούς συλλόγους, συλλογικούς φορείς, μέσα
μαζικής επικοινωνίας ή μεμονωμένους πολίτες
έχουν παρόμοιες ή ανάλογες ανησυχίες για τα
θέματα αυτά, ας προσπαθήσουν να συνεννοη-
θούν και να συνεργασθούν, ώστε να οργανωθεί
ένας κύκλος συζητήσεων με τους υποψηφίους
Δημάρχους οι οποίοι θα κληθούν σε οργανωμέ-
νες συναντήσεις όπου θα παρευρίσκονται όλοι
μαζί, ν’ απαντήσουν πάνω σε συγκεκριμένα
ερωτήματα επεξεργασμένα από τα πριν, σχετικά
με τα υπόψιν ζητήματα.

Νικόλαος Σπ. Κονδυλάτος

Αγαπητο ί
φίλοι 

Είμαι νοερά
μαζί σας. 

Για τη συ-
νέχεια της ζων-
τανής μας επι-
κοινωνίας στον
κοινό τόπο και

τον κοινό χρόνο της συνάντησης
στον Αλέξανδρο, στην κοινή ανα-
ζήτηση του μέτρου, του ρυθμού για
ποιότητα ζωής, προσωπικής - κοι-
νωνικής. Αν συμβαίνει τούτη τη
στιγμή τα λόγια μου αυτά να συνο-
δεύονται από το χαρακτηριστικό κε-
λάηδισμα του γκιώνη, που κάπου
εκεί κοντά ισοκρατεί, όπως κάθε
χρονιά τις εκδηλώσεις στον Αλέ-
ξανδρο, ας είναι σημάδι για να νοι-
ώσουμε, το μέτρο, το ρυθμό της
ζωής.

Θόδωρος, γλύπτης

Χαιρετισμός  
Θόδωρου Αγαπητοί φίλοι,

Θα προτιμούσα, αντί να στέλνω,  όπως οι πολιτικοί,
ευχές για την ευόδωση ενός σπουδαίου τριημέρου
στον «Αλέξανδρο», να είμαι κι εγώ εκεί απόψε, να
ανταλλάξω μαζί σας σκέψεις και προβληματισμούς,
να χαρώ το τοπίο και την παρέα σας.  Σήμερα όμως,
12 Ιουλίου, αρχίζει ένα μεγάλο συνέδριο Ερασιτε-
χνικής Αστρονομίας στην Σητεία της Κρήτης, όπου
είχα προ πολλού δεσμευθεί να είμαι ομιλητής. Έτσι,
ενώ εγώ θα μιλώ για τα άστρα και την μοίρα τους,
εσείς, πιό τυχεροί από εμένα, θα περιβάλλεσθε
απλώς από τα άστρα, και η σκέψη σας θα εστιάζει
στην πορεία της πατρίδας και του Έλληνα. 

Έχω, αγαπητοί φίλοι,  πολλές φορές διατυπώσει
την άποψη ότι η Ελλάδα δεν κινείται τόσο από τους
επίσημους θεσμούς, τα πολιτικά κόμματα ή τις βα-
ρύγδουπες οργανώσεις της. Κινείται με αιχμές,
αιχμές ανθρώπων που πράττουν το ορθό και το δύ-
σκολο. Aποτελούν μια άλλη Ελλάδα, την παράλληλη
Ελλάδα. Μια τέτοια «αιχμή» ανθρώπων, είναι νομίζω
και η παρέα του «Αλέξανδρου». Έτσι προσπαθεί,
ανασκάπτοντας το παρελθόν, να ανιχνεύσει ένα
διαφορετικό μέλλον, από αυτό που τα λογής λογής
σκοτάδια μας έχουν ετοιμάσει. Υποθέτω ότι η περυ-
σινή, αλλά και η  φετινή θεματολογία των εκδηλώ-

σεων, δεν υπαγορεύεται έτσι
από ένα ευγενή, και πάντως αξιο-
θαύμαστο ρομαντισμό. Είναι πε-
ρισσότερο η άρνηση της Ελλη-
νικής «πραγματικότητας», που
χρόνια τώρα ισοπεδώνει τα τοπία
και τις ψυχές των ανθρώπων. 

Απετέλεσε βέβαια χαρά για
μένα, αλλά και σημάδι κοινών
αντιλήψεων, το ότι για την φετινή
εκδήλωση επιλέχθηκε προς σχολιασμό, ανάμεσα
σε  κείμενα πολύ αξιότερων διανοητών, και ένα δικό
μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Η λύπη για την απουσία
μου γίνεται έτσι διπλή, και απαλύνεται  μόνον από
το υψηλό επίπεδο των εισηγητών, που είμαι βέβαιος
ότι θα φωτίσουν τα θέματα που θίγονται περιεκτικά
και στο κείμενό μου με ευρύτητα και γνώση. 

Από την Κρήτη, λοιπόν, που υποφέρει από ένα
επιδερμικό τουρισμό και αξίες πλαστικές, διατηρεί
ωστόσο, όπως και η Λευκάδα, σπουδαίες εστίες πο-
λιτισμού, σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Θα
είναι σαν να ακούω από μακριά τις συζητήσεις και
τις ωραίες μουσικές του τριημέρου, τον κυματισμό
της ποίησης και τους ήχους της παραδόσεως. 

Να ‘στε όλοι καλά.

Χαιρετισμός  Γιώργου  Γραμματικάκη

ΑΦΟΙ Γκαγκώση (γιοι Κατερίνας Κολυβά (Κολονέλου))
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Ιστορική  και  Λαογραφική  προσέγγιση  του  τοπωνυμίου  της  Νικιάνας
της Ιωάννας Κόκλα

…Αξεχώριστα όταν μιλάμε για το χωριό μας,
εννοούμε συγχρόνως την Νικιάνα, τον Αλέξανδρο
(ή Μαυρογιαννάτα), τα Κολυβάτα και την Κιάφα (ή
Κοκλάτα). Και ας ξεκινήσουμε με την ονοματοθεσία
της Νικιάνας, που δεν σας κρύβω με παίδευσε, με
«ταλάνισε» πολύ για να την προσεγγίσω, γιατί οι
έως τώρα αναφορές των καθ’ όλα πανάξιων ερευ-
νητών-ιστορικών, δεν παρείχαν τις επαρκείς απο-
δείξεις. Έτσι η πλέον διαδεδομένη τοποθέτηση
περί ονοματοθεσίας της Νικιάνας από τους πάν-
σεπτους Αγίους Πατέρες της Νίκαιας, κατ’ άλλους
της Α΄ οικουμενικής συνόδου και κατ’ άλλους της
Ζ΄, άφηναν ένα δυσανεξήγητο κενό. Γιατί σε όλες
τις επίσημες καταγραφές, τις ιστορικές, τους χάρ-
τες, τις γραπτές καταχωρήσεις στο Αρχειοφυλακείο
Λευκάδος, στις συμβολαιογραφικές πράξεις, στα
προικοσύμφωνα, στα χοντζέτια και σε όλες εν
γένει τις γραπτές αποδείξεις, δεν υπήρχε πουθενά
καταγεγραμμένο το όνομα Νικιάνα, παρά μόνο
στα πολύ νεώτερα χρόνια.

Αντιθέτως, όπως και εσείς έτσι και εγώ που
είχα την τύχη να μεγαλώσω εδώ, γιατί απ’ την
Λευκάδα έφυγα 15 ετών, άκουγα συνεχώς την έκ-
φραση «Κατ’ετκό» αντί για Νικιάνα. «Πήγες στο
Κατετκό, θα πας στο Κατετκό», κ.λ.π. και το αξιο-
σημείωτο είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη ορολογία
υπάρχει διάσπαρτα καταγεγραμμένη σε πλείστες
όσες αναφορές ιστορικής, θρησκευτικής και κοι-
νωνικής συναλλαγής και προσδιορισμού. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι Κατετκό (Κατωτικό),
προσδιορίζεται η περιοχή από το Ζ’μλάκι έως του
Πασά, όχι όμως τόσο από την εξωτερική πλευρά
της θάλασσας, όσο από την «μέσα μεριά» του
Επισκόπου-Καλογεροκάμπου. Ειδικότερα προσ-
διορίζονται οι άλλοτε διάσπαρτα κατοικημένες πε-
ριοχές του εσωτερικού χώρου της Νικιάνας, με
τις αγροικίες, τα ξεμώνια και τα αχούρια-καλύβια,
στην Λεκατσά, στην Μουρταζά, στο Ρέμα, στη
Ράχη Στέργιενας, στου Γαλανού, στο Σταυροπήκι,
στον Καλογερόκαμπο, στο Παλιούρι, στην Σκυ-
λογρούσπα, στην Γερακοφωλιά, στην Πλάκα, στου
Παύλου, στο Γλά. Αντιθέτως, στην ανατολική πλευ-
ρά της Νικιάνας, στην Λίμνη Επισκόπου, στο Λιμνί
και στο κεντρικότερό της σημείο την Κρουψά ή
Ναουζά, δεν υπήρχε κατοίκηση γιατί υπήρχαν
λίμνες και έλη με λιμνάζοντα νερά χειμώνα-καλο-
καίρι, καθιστώντας το κλίμα της περιοχής ανθυγιεινό
με τον φόβο της ελονοσίας, αρρώστια μη ιάσιμη
για τα δεδομένα της τότε εποχής. Μα και ο φόβος
των πειρατικών επιδρομών δεν υπήρξε λιγότερο
τρομακτικός, με αποτέλεσμα οι πρόγονοί μας να
οδηγούνται προς κατοίκηση και ασφάλεια στα εν-
δότερα των παραθαλάσσιων ακτών.

Το ποτάμι της Ακόνης-Επισκόπου, άλλοτε του
«Χατζήρη», προσδιόριζε και τα ανατολικά σύνορα
του Αλεξάνδρου με το «Κατ’νιώτικο», την Κατούνα
δηλαδή, ενώ τα νότια σύνορα με τα κτήματα τα
Κοκλέϊκα (άλλοτε υπήρχε χωριό καταγεγραμμένο
στους μεσαιωνικούς χάρτες ως Κοκλάτα), επε-
κτείνονταν έως το «Βαρκό» το σημερινό Νυδρί,
που όπως δηλώνει ο τότε συγκεκριμένος χαρα-
κτηρισμός του, συμπεραίνεται ότι ήταν βούρκος
και μη κατοικήσιμη περιοχή. Ο Όρμος του Βλυχού,
ο έχων καλό λιμένα, ο «Εγκλιμενός», προσδιόριζε
την γύρωθεν περιοχή και κατά πολύ αργότερα
χρονικά με την αποστράγγιση των υδάτων και την
καλλιέργεια του κάμπου, δημιουργήθηκε το παρα-
θαλάσσιο Νυδρί και τα «Καλύβια τα Πλατ’στομύτι-
κα», το σημερινό Περιγιάλι. 

Μέσα από την περιοχή του «Κατωτικού» διερ-
χόταν και η άλλοτε «Ενετική στράτα», ο μοναδικός
δρόμος που συνέδεε την χώρα με τα χωριά της
ανατολικής και νότιας Λευκάδος. Περιοχή κατάφυτη
κυρίως με ελιές και με μποστάνια-κηπευτικά, στα

ποτιστικά βεβαίως χωράφια τα κοντινότερα προς
τις πηγές και τα «ρέματα», τα οποία ρέματα
υπήρξαν αρκετά (ο Χαλιάς, το Ρέμα απ’ το Σταυ-
ροπήκι, ο Γκλιμάτης, κι άλλες μικρότερες αναβρυ-
σάδες) και τα οποία κατέληγαν όλα μαζί στο προ-
αναφερόμενο ποτάμι, σχηματίζοντας το πανέμορφο
σημερινό δέλτα του Επισκόπου.

Στον κατάντικρυ και υψηλότερο λόφο του «Κα-
τετκού», υπήρχε φωλιασμένη η γειτονεύουσα πα-
λαιοτάτη κοιτίδα κατοίκησης, η Κατούνα, κατά
πως δείχνει και ο μεσαιωνικός χάρτης της Λευκά-
δος. Αρχαιοτάτη όμως κατοίκηση έχουμε και στην
περιοχή πάνω από το Κατωτικό, στην νοτιοανατο-
λική πλευρά της περιοχής του λόφου των «Αγίων
Πατέρων» και στις βόρειες υπώρειες των Σκάρων,
που ακόμη σώζεται στις μνήμες των ηλικιωμένων
με το σημαίνον όνομα «Παλιοκατούνα» ή «Παλιο-
κατούνι». Ο μπάρμπα Γιάννης Μανωλίτσης, άλλοτε
και κοινοτάρχης Αλεξάνδρου, μας αναφέρει την
Παλιοκατούνα ως τον πλέον προγενέστερο οικισμό
της περιοχής Αλεξάνδρου ακόμη και από το «Κα-
τούνι», τον εμφανώς ερειπωμένο οικισμό από τον
λοιμό της πανώλης του έτους 1644, και ο οποίος
ευρίσκετο ανάμεσα από τα Κολυβάτα και τα Μαυ-
ρογιαννάτα κοντά στο Σταυρό, πάνω απ’ το Λιβάδι. 

Έτσι εμφανώς συμπεραίνεται ότι το κάτω μέρος
κατοίκησης της Παλιοκατούνας, είναι το «Κατωτικό»
ή «Κατετκό», όπως μας αποκαλύπτει και η ετυμο-
λογία του, και δεν είναι τυχαίο ότι μ’ αυτό το συγ-
κεκριμένο όνομα βρίσκεται καταγεγραμμένη η πε-
ριοχή στις αντίστοιχες Μεσαιωνικές καταγραφές.
Κι αυτές οι καταγραφές δεν αφορούν μόνο περι-
ουσιακές συναλλαγές στο Κατωτικό, αλλά ανα-
φέρονται και στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικο-
λάου, ή όπως χαρακτηριστικότερα ακόμη λέγεται
του «Άη Νικόλα στο Κατετκό», μετόχι της άλλοτε
ευημερούσας Μονής του Αγίου Γεωργίου στους
Σκάρους, και το οποίο είναι παλαιότατο κτίσμα οι-
κοδομημένο πάνω σε θεμέλια προχριστιανικού
δώματος, με κατεύθυνση ανατολή-δύση. 

Το συγκεκριμένο ξωκλήσι δεσπόζει του γήλοφου
του Επισκόπου, και κατά καιρούς καταγράφεται
άλλοτε μισοερειπωμένο και άλλοτε ανακαινισμένο.
Όμως ευρήματα διάσπαρτα μεγαλιθικών δομών
κατοίκησης θα συναντήσουμε και στα παρακείμενα
λιοστάσια του Καλογερόκαμπου, του Γλά και της
Ακόνης. Μάλιστα μαρτυρίες αναφέρουν ότι στο
κάτω μέρος της «Κρουψάς» ή «Ναουζάς» ή «Οζάς»,
όπου σημειωτέον και οι τρείς αυτές ονομασίες
χαρακτηρίζουν την ύπαρξη νερού στην περιοχή

εκπέμποντος δυσοσμία έλους, (νάω=ρέω, εκ της
αυτής ρίζας ναύς, νάμα και Ναουζά = νερό+όζω,
όπου όζω=αναδίδω οσμή), και ειδικότερα κατά
μήκος του διανοιχθέντος δρόμου Νικιάνας-Αλε-
ξάνδρου, υπήρχε από το πάνω μέρος μεγαλιθικό
κτίσμα σε μεγάλη έκταση, το οποίο ίσως και να
προσομοίαζε με προστατευτικό λιμενοβραχίονα. 

Όταν δε αναφερόμαστε στην Κρουψά ή Ναουζά,
εννοούμε κυρίως το κεντρικότερο σημείο κατοί-
κησης της περιοχής της Νικιάνας, μια που η Νικιάνα
είναι οικισμός εκτεταμένος επί της ακτογραμμής
σε μήκος περίπου 8 χιλιομέτρων, από τον Επίσκοπο
έως του Πασά. Η Νικιάνα είναι προϊόν οικοδόμησης
των τελευταίων μόλις δεκαετιών, ένεκα αφ’ ενός
μεν της σταδιακής προγενέστερης αποξήρανσης
των ελών και των λιμνών της, και αφ’ ετέρου της
μετέπειτα πρόσφατης ραγδαίας τουριστικής ανά-
πτυξης της Λευκάδος. 

Όλοι μας θυμόμαστε το Λιμνί έως την δεκαετία
του 1970-1980, να είναι γεμάτο με υφάλμυρο
νερό και να πηγαίνουμε εκδρομές με το σχολείο
για να δούμε τους γυρίνους, όπως και την πλημ-
μυρισμένη Λίμνη του Μεσιανού, στον Επίσκοπο.

Το καταπληκτικότερο όμως όλων είναι η κατα-
γραφή της περιοχής της Νικιάνας, με το χαρακτη-
ριστικό όνομα La chiana στον Ενετικό χάρτη του
Coronelli του 1699, ο οποίος βρίσκεται στην «Χα-
ραμόγλειο Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη». Εκεί
ακριβώς εντοπίζεται και η αναμφισβήτητη απόδειξη
της ονοματοθεσίας της, καταγεγραμμένη προ τεσ-
σάρων σχεδόν αιώνων, αναδεικνύοντας την ιδιαι-
τερότητα της γεωμορφολογίας της.

La chiana είναι η ονοματοθεσία της περιοχής
(Νικιάνας) επί ενετικής κατοχής, ως η χαρακτηρι-
στική περιοχή με τα λιμνάζοντα ελώδη εδάφη. La
Chiana, φέρουσα ενσωματωμένη την ιδιαίτερη
σφραγίδα της γεωμορφολογίας του τόπου, δη-
λώνουσα την διαχρονική αιτία της σημερινής της
ονοματοθεσίας. Διότι «Chiana», στα αντίστοιχα
λεξικά της λατινογενούς Ιταλικής γλώσσας, ση-
μαίνει τον λιμνάζοντα τόπο με τα υφάλμυρα νερά
και τα έλη.

«La chiana: ουσ. θηλ. πεδινή περιοχή όπου λι-
μνάζουν νερά, το έλος», είναι η ακριβής καταγραφή
στο «Τέλειο Ιταλοελληνικό λεξικό» του Arhold
Mandeson, εκδόσεις «Διαγόρας».

Η Λίμνη Επισκόπου, το Λιμνί και η Ναουζά, ή
Οζά, ή Κρουψά, ονοματοθέτησαν την Νικιάνα,
την άλλοτε ακτογραμμή της πρώϊμης κατοίκησης
των προγόνων μας, του Κατωτικού ή Κατετκού.

Για την ισχυροποίηση της μετονομασίας της
«Κιάνας» στο πλήρως εξελληνισμένο όνομα της
Νικιάνας, σίγουρα θα συνέβαλε τα μέγιστα και η
εν συνεχεία απορρέουσα ανάγκη έκφρασης της
Νίκης του σκλαβωμένου γένους μας, μετά την με-
γαλοφυή σύλληψη και υλοποίηση της πρώτης επί-
σημης σημαδιακής επαναστατικής σύναξης από
τον Μεγάλο Έλληνα Ιωάννη Καποδίστρια και τους
400 Αγωνιστές της Άμυνας της Λευκάδος απέναντι
στις δυνάμεις των Τουρκαλβανών του Αλή Πασά,
στη θέση «Μαγεμένου» στην Σωτήρω, το έτος
1807. 

Εξ όλων λοιπόν αυτών συμπερασματικά κατα-
λήγουμε ότι η γεωμορφολογία της περιοχής και ο
«σημαίνων» διακαής πόθος της Νίκης, ισχυροποί-
ησαν την μετονομασία της περιοχής σε Νικιάνα.
Έκτοτε εδώ και δυο αιώνες, μ’ αυτό το όνομα πο-
ρεύεται και θα πορεύεται και στο μέλλον. 

(Η ανωτέρω αναφορά αποτελεί απόσπασμα
από την πραγματοποιηθείσα ομιλία στην εκδήλωση
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας, «οι Σκάροι»,
στις 20-7-2013 για την εορτή Μνήμης και Τιμής,
στου Μαγεμένου το 1807).
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΤΑ  ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα 20/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εμείς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Ομοσπον-

δίες, Ενώσεις και Σύνδεσμοι των Επτανησίων,
σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Επτανησίων Ελ-
λάδας, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ου-
δόλως εκπροσωπεί τα σωματεία μας και δεν
διατηρούμε καμία καταστατική ή άλλη λειτουρ-
γική σχέση και συνάφεια με την εταιρεία αυτή.

Ως εκ τούτου έχουμε ήδη ζητήσει από την
Πρόεδρο της ως άνω εταιρείας Κα Ελένη Κο-
νοφάου όπως του λοιπού παύσει να συμπερι-

λαμβάνει στην προβολή της εταιρείας της τα
υφ’ ημών επτανησιακά σωματεία τα οποία και
εκπροσωπούν το σύνολο των επτανησίων.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Κυθηραïκός Σύνδεσμος Αθηνών
Ένωση Ζακυνθίων «Ο Άγιος Διονύσιος»
Ομοσπονδία Κεφαλονίτικων & Ιθακησιακών Σω-
ματείων
Ένωση των Απανταχού Ιθακησίων
Ομοσπονδία Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων 
Ένωση Απανταχού Παξίων «Ο Άγιος Χαράλαμ-
πος» 
Ομοσπονδία Κερκυραïκών Συλλόγων

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013 έγι-

νε το Συνέδριο της Ομοσπονδίας των
Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων.

Αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος
μια καλόπιστη κριτική.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος κατά τον
απολογισμό των δραστηριοτήτων της
Ομοσπονδίας ανέλυσε το έργο της Ομο-
σπονδίας τη διετία 2011-2013.

Ενημέρωσε τους αντιπροσώπους
του Συνεδρίου και τους παρευρισκόμε-
νους Προέδρους των Συλλόγων μελών
για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το
2014 μαζί με τα άλλα αδελφά σωματεία
των Επτανησίων στην Αθήνα για τα 150
χρόνια από την ένωση της Επτανήσου
με την Ελλάδα.

Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στο
τέλος του Συνεδρίου εκλέχθηκαν οι πα-
ρακάτω σύμβουλοι οι οποίοι συνήλθαν
σε σώμα και εξέλεξαν το νέο Δ.Σ. για
το διάστημα 2013-2015.

Το νέο Δ.Σ. είναι:
Λογοθέτης Θεοφύλακτος Δ. 
Πρόεδρος
Κοντογεώργης Χαράλαμπος Δ. 
Α’ Αντιπρόεδρος
Σολδάτος Αντώνιος Ν.
Β’ Αντιπρόεδρος
Χόρτης Κων/νος Γ. Γ. Γραμματέας
Χόρτης Θωμάς Ε. 
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας 
Λάζαρης Θωμάς Χ. Ταμίας

Μανωλίτσης Ευγένιος Α.
Αναπληρωτής Ταμίας 
Κοντογεώργης Λεωνίδας Χ.
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Βανδώρος Δημήτριος Χ. Μέλος
Κακλαμάνης Σωκράτης Ι. Μέλος
Κατωπόδης Ιωάννης Κ. Μέλος
Κοντογεώργης Κων/νος Γ. Μέλος
Πάλμος Παναγιώτης Β. Μέλος
Ραυτόπουλος Σωτήρης Χ. Μέλος
Περδικάρη Ελένη Ι. Μέλος
Αναπληρωματικά μέλη
Μαραγκός Νικόλαος Γ.
Βρεττός Γεώργιος Α.
Κάντα-Κατωπόδη Ατζουλέτα Α.

Εξελεγκτική επιτροπή
1. Ροντογιάνη Μαρία Σ.
2. Φέτση-Σκυργιάννη Αγγελική Ε.
3. Γράψα Ουρανία Ι.
4. Χόρτης Ευάγγελος Θ.
5. Κόκλα Ιωάννα Ε.
Αναπληρωματικά μέλη
Σούνδιας Τιμόθεος Ι.
Χόρτη Ζωή Ε.

Αθήνα 16-12-2013

Ο Πρόεδρος
Θεοφύλακτος Λογοθέτης

Ο Γ. Γραμματέας
Κων/νος Χόρτης

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδί-

τικων Σωματείων, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  την
1/12/2013, αποφάσισε:  

1) Να καταδικάσει τα μέτρα που προωθεί η ελληνική κυ-
βέρνηση, μέτρα που είναι μέρος της γενικότερης πολιτικής
που επιβάλλει η Τρόικα και το διεθνές κεφάλαιο, και οδηγούν
στην εξαφάνιση κάθε είδους κοινωνικής παροχής, και
ανάμεσά τους της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών στον
λαό. 

2) Καταδικάζει την συστηματικά επιχειρούμενη εδώ και
καιρό, απαξίωση μέχρι και την τελική κατάργηση, του
ΕΟΠΥΥ, και την επιβαλλόμενη από την Ε.Ε. και τις μεγάλες
επιχειρήσεις υγείας, διάλυση της Δημόσιου τομέα Υγείας 

3) Απαιτεί την διατήρηση και την αναβάθμιση του ΕΟΠΥΥ
ως αποκλειστικά πάροχου δωρεάν, πλήρους, έγκαιρης και
επαρκούς υγειονομικής φροντίδας για όλο τον Ελληνικό
λαό και τους εργαζόμενους στην χώρα μας.

4) Ζητά την διατήρηση όλων των υπαρχουσών μονάδων
του ΕΟΠΥΥ, με την διατήρηση στη θέση του, όλου του ια-
τρικού-υγειονομικού-διοικητικού κλπ. προσωπικού, και την
αναβάθμιση των εργαστηριακών εγκαταστάσεων και δομών
του. 

5) Ζητά να μην κλείσει καμιά νοσηλευτική μονάδα και
καμιά κλινική στην δευτεροβάθμια Υγεία, και να καταργηθούν
όλα τα χαράτσια που εμποδίζουν την πρόσβαση των ασθενών
στην λήψη υπηρεσιών Υγείας.  

Αθήνα 1.12.2013

Για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας 
Απανταχού Λευκαδίτικων Σωματείων

Ο Πρόεδρος Γ.Σ.  Ο Γραμματέας Γ.Σ.     
Σπύρος Ζ. Φίλιππας Κώστας Χόρτης

3 Καταρράκτες στα Φρυνιά μετά τη βροχή 3 Σκάροι: Εδώ τα δέντρα δεν πέθαναν όρθια



― Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Παι-
δικό Θέατρο του Συλλόγου η θεατρική παράσταση
“Παραμυθορουφήχτρα”. 

― Γιορτή πραγματοποίησε το Νηπιαγωγείο Νι-
κιάνας. 

― Οι Σύλλογοι Νικιάνας, των Επαγγελματιών
και ο Πολιτιστικός πραγματοποίησαν από κοινού

το Σαββατοκύριακο 9-10 Νοέμβρη 2013, εκδρομή
στη Λακωνία (Σπάρτη, Μονεμβασιά, Μάνη, Σπήλαιο
Διρού, Γύθειο) με μεγάλη επιτυχία, αποκομίζοντας
οι συμμετέχοντες τις καλύτερες εντυπώσεις. 

― Στα εορταστικά ντύθηκε και φέτος η Νικιάνα
με την καθιερωμένη τοποθέτηση της χριστουγεν-
νιάτικης φάτνης και τον στολισμό του κεντρικού
δρόμου όπως και κάποιων καταστημάτων. 

― Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στις 24/12/13
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
με μεγάλη επιτυχία. 

― Οι εντατικές πρόβες του θεατρικού τμήματος
του Συλλόγου συνεχίζονται για την παράσταση
“Γκόλφω for ever”.

Λεπτομέρειες στο επόμενο φύλλο. 
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Σύλλογος  Επαγγελματιών  Νικιάνας  και  προστασίας  του  περιβάλλοντος

Πολιτιστικός  Σύλλογος  Νικιάνας  “ΟΙ  ΣΚΑΡΟΙ”

― Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση - αναπα-
λαίωση της βρύσης του Παύλου από το Σύλλογο
Επαγγελματιών Νικιάνας. 

Σ.Σ. Τι καλά θα ήταν να μην είχαν κλέψει
κάποιοι ασυνείδητοι και την πετροπελεκημένη
λίμπα; 

― Αντιπροσωπεία του Συλλόγου (αποτελούμενη
από τον Πρόεδρο Αντώνη Μανωλίτση και το Νίκο
Σπ. Γράψα (Αρίδια)), έδωσε το παρόν σε εκδήλωση
που έγινε στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνοκι-
νεζικής φιλίας με τη συμμετοχή tour operators για
την προώθηση του τουρισμού. 

Στα έντυπα που διατίθεντο στην εκδήλωση
ήταν κι ο τουριστικός χάρτης των επαγγελματιών
της Νικιάνας που έχει εκδώσει ο Σύλλογος. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο χωριανός μας
Αντιδήμαρχος Πραξιτέλης Σούνδιας εκ μέρους
του Δήμου. 

― Ο Σύλλογος θα κόψει τη βασιλόπιτά του
στις 19-1-2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 6 μ.μ. στο
Ξενοδοχείο ΙΟΝΙΑΝ BLUE στη Νικιάνα. 

Η  σελίδα  των  Τοπικών  Συλλόγων

Ε ι δ ή σ ε ι ς  -  Π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ο ί  -  Σ χ ό λ ι α
3 Προς αποκατάσταση της αλήθειας στο προηγούμενο φύλλο

είχαμε γράψει ότι ο καθαρισμός του δρόμου προς τα Κολυβάτα (από
κακή πληροφόρηση) έγινε από το Τοπικό Συμβούλιο ενώ η αλήθεια
είναι ότι έγινε με πρωτοβουλία της Μαρίας και ιδίοις δαπάναις των κα-
τοίκων. Εμμένουμε όμως στο να εγκαλούμε την Τοπική Κοινότητα για
τον καθαρισμό του χώρου στ’ Αλώνια τα Κολυβέικα, αλλά και σ’ όλους
τους κοινόχρηστους χώρους. 

3 Την ανάγκη καθαρισμού των χειμάρρων (για αποφυγή πλημμυρών)
και τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων είχαμε επισημάνει στο προ-
ηγούμενο φύλλο των «Αντίλαλων». Όπως φαίνεται όμως στο χείμαρρο
της Νικιάνας δεν έγινε καθαρισμός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψει
καμία πλημμύρα από τίποτε ακραία καιρικά φαινόμενα. 

3 Έγινε η αποκατάσταση και συντήρηση (βαφή) των παραθυρο-
φύλλων στο Κοινοτικό Γραφείο Νικιάνας. 

3 Από το «Δόξα τω Θεώ...» στο «Βοήθα Παναγιά». Αναφερόμαστε
βέβαια στα τέλη καθαριότητας των ορεινών οικισμών Κολυβάτων -
Κιάφας - Αλεξάνδρου, που ενώ έχει παρθεί απόφαση του Δ. Συμβουλίου
για να διορθωθεί η κατάφορη αδικία, δεν έχει γίνει τίποτε ακόμη για
την διόρθωση. Αλήθεια πού οφείλεται η κωλυσιεργία; Τι έχει να πει και
αν το παρακολουθεί το θέμα το Τοπικό Συμβούλιο; 

3 Μετά από εισήγηση του χωριανού μας και Αντιδημάρχου
Πραξιτέλη Σούνδια με την υπ’ αρ. 376 απόφασή του το Δημοτικό Συμ-
βούλιο ενέκρινε ομόφωνα στην 28/13 συνεδρίασή του στις 18 του Νο-
έμβρη του 2013 τη διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση των δρόμων:
στον Επίσκοπο παράλληλα με το χείμαρρο και στην περιοχή Σωτήρος
στου «Ναούμη» ώστε να μην αναγκάζονται οι οδηγοί που εισέρχονται
στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυ-
κλοφορίας. 

Σ.Σ. Καλό θα ήταν η διαπλάτυνση να γίνει σ’ όλο το μήκος στο
δρόμο του Επισκόπου μέχρι το εικόνισμα του Αγίου Χαραλάμπους κι
όχι μέχρι το τέλος του Σχεδίου Πόλης. 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι πρέπει να παραχωρήσουν μέρος οι
ιδιοκτήτες των παρακείμενων κτημάτων για την καλύτερη και ασφαλέ-
στερη βατότητα του συγκεκριμένου δρόμου. Ας είμαστε όλοι πιο ανοι-
χτόμυαλοι όταν πρόκειται ν’ ανοιχτούν κάποιοι δρόμοι ή να διαπλατυν-
θούν!!! 

3 Γιόρτασε και φέτος στη μνήμη του Αγίου Νικολάου το ομώνυμο
παρεκκλήσι στα Κολυβάτα με την παρουσία αρκετών Αλεξαντριτών
και με παραδοσιακά σπερνά. 

Συνέχεια στη σελ. 8

-
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ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα 26 Νοεμβρίου 2013 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Α.Π.: 33838
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: «Συγκρότηση Συνεργείου Περισυλλογής Ανεπιτήρητων Παρα-
γωγικών Ζώων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για

την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη Συγκρότηση

Συνεργείου για την
περισυλλογή των
ανεπιτήρητων παρα-
γωγικών ζώων της
Δημοτικής Ενότη-
τας Ελλομένου του
Δήμου Λευκάδας,
από άτομα κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένα
και έμπειρα όπως
παρακάτω: 

1. κ. Κονδυλά-
τος Θωμάς του Γε-
ρασίμου, Πρόεδρος Τ.Κ. Αλεξάνδρου

2. κ. Θειακός Σπύρος του Βασιλείου
3. κ. Σκλαβενίτης Γεώργιος του Αριστείδη
4. κ. Μητσάκης Οδυσσέας του Θωμά
Ως υπεύθυνο για την κάθε φορά συγκρότηση του Συνεργείου Περισυλ-

λογής ορίζουμε τον κ. Κονδυλάτο Θωμά.
Ο Δήμαρχος

Κώστας Α. Αραβανής

Σ.Σ. Γιατί μόνο για τη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου του Δήμου; 
Τα σχόλια δικά σας!!!

3 Στο ήδη υπάρχον χρόνιο πρόβλημα με τ’ ανεπιτήρητα ζώα στην πε-
ριοχή μας ήρθε να προστεθεί και η παρουσία κοπαδιών με πρόβατα (επιτη-
ρούμενα ή μη) από ξένες περιφέρειες ενώ τα τσοπανόσκυλα έχουν γίνει ο
φόβος κι ο τρόμος των λιγοστών κατοίκων και διαβατών των ορεινών μας
οικισμών. Νόμιμα βρίσκονται τα κοπάδια στην περιφέρειά μας; Κι αν όχι
δεν ιδρώνει κανενός τ’ αυτί απ’ τους αρμόδιους φορείς και το Τοπικό Συμ-
βούλιο; Ενώ διατυπώνονται παράπονα και διαμαρτυρίες των λίγων κατοίκων
και ιδιοκτητών των περιουσιών που υφίστανται ζημιές για τον Πρόεδρο του
Τοπικού Συμβουλίου ότι έχει να κάνει εμφάνιση στους ορεινούς οικισμούς
από ετών και δεν ασχολείται με τα προβλήματα που ταλανίζουν την
περιοχή. 

3 Απόσπασμα της χωρια-
νής μας από μάνα (κόρη της
Αννέτας του Δασκαλάκια) Βιο-
λέττας Σάντα, συνεργάτιδας
του Lefkada News πως βλέπει
τη σχέση της με τους αναγνώ-
στες της στη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα. 

“Υπάρχει όμως κάτι που δεν
αμφιταλαντεύεται ποτέ και κα-

θόλου. Αυτό είναι η ειλικρίνεια και η κατάθεση ψυχής από μεριάς μου. Η
δουλειά μου σ’ αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι τίποτε άλλο από μεράκι.
Είναι ακόμη η έντονη επιθυμία μου, να μοιράζομαι ότι με ενθουσιάζει, με
λυπεί, με προβληματίζει.” 

3 Γενικώς κανένα σοβαρό έργο στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Αλέξανδρου
απ’ το Δήμο στα χρόνια που πέρασαν. Οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση
πλησιάζουν. Ας μη ξεγελαστούμε με προεκλογικά έργα που θα έπρεπε νά-

χουν γίνει ή εξαγγελίες και θα... θα...

Συνέχεια απ’ τη σελ. 7
3 Κάθε φορά μας ξαφνιάζει ευχάριστα με τις πρωτο-

βουλίες του ο εκλεκτός χωριανός μας Χριστόφορος Ηλ.
Βρεττός. Αυτή τη φορά με τις δικές του ενέργειες στάλθηκαν

στη Λευκάδα τριάντα κιβώτια με παιδικά παπούτσια για
παιδάκια του νησιού μας και διατέθηκαν μέσω της Ιεράς Μη-
τρόπολης Λευκάδας και Ιθάκης στους έχοντες ανάγκη. Στους
δύσκολους καιρούς που περνάει ο λαός μας, μη εξαιρουμένου
και του Λευκαδίτικου, τέτοιες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
είναι αξιέπαινες!!! 

3 Πρέπει για τ’ αυτονόητα, όπως η επαναφορά της γερ-
μένης κολώνας στο λιμάνι (για την αποφυγή ατυχήματος) να
επισημαίνονται από το Lefkada News ή το Mylefkada; Το
Τοπικό Συμβούλιο με τι ασχολείται; 

3 Ολοκλη-
ρώθηκαν τα έργα
αποκατάστασης
του πρώην Κοι-
νοτικού Γραφείου
από τον “Φηγός”
και θα λειτουργή-
σει σαν γραφείο
του Συλλόγου
ενώ θ’ αρχίσουν
προσπάθειες διά-

σωσης του εναπομείναντος αρχειακού υλικού της πρώην
Κοινότητας Αλέξανδρου. 

3 Ο αειθαλής
Απόστολος (Λάκης)
Κολυβάς (Μπερδεμ-
πές) παρά τα 90 και
πλέον χρόνια του
δημιουργεί πελεκών-
τας και σκαλίζοντας
το ξύλο. Κατασκεύα-
σε το παραδοσιακό
αλέτρι της φωτογρα-
φίας. 

3 Με δαπάνη του χωριανού μας Ζώη Π. Βρεττού έγινε
καθαρισμός μονοπατιού στα Κολυβάτα. Μια αξιέπαινη προ-
σπάθεια που ευχόμαστε να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. 

-


