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Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους

Έ
γινε με μεγάλη επιτυχία το
τριήμερο προβληματισμού
και διαλόγου που οργάνω-

σε ο Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου
“Φηγός’’ γύρω από τα θέματα της
ανάπτυξης, του πολιτισμού και της
παράδοσης με γενικό τίτλο “Είδαν

τα μάτια μας γιορτές’’ στην πλατεία
του Αλέξανδρου.

Στο τριήμερο εκδηλώσεων με
τίτλο «Είδαν τα Μάτια μας Γιορτές»
που πραγματοποιήθηκε εδώ στον
Αλέξανδρο Λευκάδας στις 8,9 και
10 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού
από το Σύλλογό μας «Φηγός» με
την υποστήριξη του ΚΠΕ Σφακιωτών.
συγκεντρωθήκαμε μετά οπό μισό αι-
ώνα, Αλεξανδρίτες. Λευκαδίτες, συγ-
γενείς, φίλοι, παλαιοί και νέοι κά-
τοικοι, αρχές, πολίτες και οι προ-
σκεκλημένοι μας, επικοινωνήσαμε
και προβληματιστήκαμε για το παρόν
και το μέλλον του τόπου μας. Στη
διάρκειά του διερευνήθηκαν ζητή-
ματα βιώσιμης ανάπτυξης της Λευ-
κάδας, τέθηκαν ερωτήματα, έγιναν
ανησυχητικές διαπιστώσεις για την
κατάσταση του φυσικού, δομημένου
και κοινωνικού περιβάλλοντος του
νησιού, αλλά έγιναν και προτάσεις.

Κατά την πρώτη ημέρα παρου-
σιάστηκαν όψεις του επικρατούντος
αναπτυξιακού μοντέλου και εκτιμή-
σεις για τις συνέπειές του και διε-
ξήχθη γόνιμη συζήτηση στην οποία
συμμετείχαν τέσσερις δήμαρχοι του
νησιού, αντινομάρχης της Λευκάδας
και πολίτες.

Ο φιλόλογος και ερευνητής του
νησιού Σπύρος Σούνδιας με κείμενό
του μας εισήγαγε στην περιβαλλον-

τική ιστορία του τόπου, περιγρά-
φοντας το φυσικό τοπίο και τη ζωή
που ειχε αναπτυχθεί παλαιότερα
στην περιοχή των Σκάρων, όπως και
τη σοφή διαχείριση του βουνού από
τις παλαιότερες κοινωνίες.

Η καθηγήτρια του ΕΜΠ Μάρω

Φίλιππα-Αποστόλου μας ευαισθη-
τοποίησε για το πολύτιμο κτισμένο
περιβάλλον που οικοδόμησαν οι πα-
λαιότερες γενιές στους παραδοσια-

κούς οικισμούς του νησιού και τη
δυσμενή τύχη που του επιφύλαξε η
αδηφάγος ανάπτυξη της εποχής
μας.

Ο Λευκαδίτης αρχιτέκτονας- πε-
ριβαλλοντολόγος Κώστας Γράψας,

ανέδειξε την τραγικότητα των προ-
βλημάτων που προκαλεί τα τελευταία
χρόνια η αυθαιρεσία παρεμβάσεων
αλλοίωσης του φυσικού τοπίου και

Σ
τις 7 Νοέμβρη 2010 θα κλη-
θούμε να εκλέξουμε τους νέ-
ους Τοπικούς, Δημοτικούς και

Περιφερειακούς μας εκπροσώπους
για τα επόμενα 3,5 χρόνια.

Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή
διαφωνούμε με το νέο αυτοδιοικητικό
θεσμό (έχοντας και την πείρα του
Καποδίστρια) τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’’ θα
θέλαμε να καταθέσουμε κάποιες
σκέψεις, κυρίως όσο αφορά την
εκλογή του 3μελούς τοπικού Συμ-
βουλίου του Διαμερίσματός μας.

Πανθομολογούμενο είναι ότι

αυτές οι εκλογές είναι κυρίως πολι-
τικές άρα αντικειμενικά λοιπόν όλοι
και καλά κάνουμε έχουμε τις απόψεις
μας, τόσο για την γενικότερη κοι-
νωνικοπολιτική κατάσταση που βιώ-
νουμε, αλλά και για το νέο θεσμό,
αν θα λειτουργήσει προς θετική ή
αρνητική κατεύθυνση.

Αυτό που θα θέλαμε να τονί-
σουμε είναι λοιπόν ότι αυτοί που θα
εκτεθούν και θα ζητήσουν την ψήφο
μας θα πρέπει να έχουν το χρόνο,
τη δυνατότητα αλλά και τη διάθεση
να παλέψουν και να συγκρουστούν

για την επίλυση των προβλημάτων
του χωριού μας, που δεν είναι και
λίγα, ανεξάρτητα αν θά ’ναι της συμ-
πολίτευσης ή της αντιπολίτευσης
στο Δήμο και την Περιφέρεια.

Και προς Θεού δε, γιατί είχαμε
και τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν,
να μην επιδιώξουν μέσω της θέσης
τους οι εκλεγέντες να επιλύσουν
ιδιοτελή προβλήματα.

Απ’ την άλλη μοναδικό κριτήριο
των παρατάξεων για την επιλογή
των υποψηφίων τους θα πρέπει να
είναι η καταλληλότητά τους και όχι

πόσους ψήφους θα κόψουν ή θα
φέρουν μετρώντας κουκιά. Τέλος
δε και το κυριότερο σ’ εμάς επαφίεται
να επιλέξουμε τους καλύτερους, για
να μη βρεθούμε, όπως πολλές φορές
στο παρελθόν, κοψοχέρηδες.

Το Δ.Σ.

Συνέχεια στην 3η σελ.

Τριήμερο γιορτής και προβληματισμού στον Αλέξανδρο Λευκάδας

«ΕΙΔΑΝ  ΤΑ  ΜΑΤΙΑ  ΜΑΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ»

Εν  όψει  εκλογών 
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Γάμοι
Παντρεύτηκαν:
― Ο Φίλιππος Αν. Σούνδιας (Μέτο-

ρας) την Ευφροσύνη Κονιδάρη.

― Ο Παναγιώτης Νικ. Σούνδιας

(Τζάρας) την Εύη Πεπελάση.
― Η Αργυρή Κων. Δαμιανή τον

Γιώργο Σκλαβενίτη.
― Η Σοφία Γκούμα (εγγονή του

Χρήστου Καραγιάννη) το Σπύρο

Ζαβιτσάνο.

Τους ευχόμαστε να ζήσουν και με
καλούς απογόνους.

Γεννήσεις
― Ο Γιώργος Κολυβάς (Κάππας) και

η σύζυγός του Βιβή απέκτησαν
κορίτσι.

― Η Ασπασία, κόρη του Πανταζή

Δουβίτσα απέκτησε κοριτσάκι.
― Η Βασιλική Νικ. Μανωλίτση (Μπέ-

ρε) απέκτησε αγοράκι.
Να τους ζήσουν.

Βαπτίσεις
― Η Κωνσταντίνα Επαμ. Σέρβου

βάπτισε τα δίδυμα και τα ονόματα
αυτών Ελευθέριος και Άγγελος.

Να τους ζήσουν.

Επιτυχίες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ
― Ο Πανταζής Παν. Σούνδιας πέ-

ρασε στο ΑΣ.ΠΕ.Τ.Ε. Αθηνών.
― Ο Νικόλαος Δημ. Δουβίτσας στο

ΤΕΙ Πληροφορικής Λευκάδας.
― Ο Μανώλης Θεολ. Δουβίτσας

στο Χαροκόπειο στο Τμήμα Πλη-
ροφορικής.

― Η Βαλεντίνα Νικ. Μανωλίτση.

― Ο Δημήτρης Αναστ. Στάμου και
της Γιάννας Κόκλα στο ΤΕΙ Λευ-
κάδας.

― Ο Γιώργος Θεοδοσίου Βρεττός

στο ΤΕΙ Λευκάδας.
Συγχαρητήρια.

Θάνατοι
Πέθαναν:
― Ο Σίμος Σούνδιας.
― Ο Σωκράτης Μανωλίτσης (Τζα-

βανέλης).
― Η Παναγιώτα Σωκρ. Μανωλίτση.

― Ο Σπύρος Ν. Κακλαμάνης

(Ρίπας).
― Ο Κων/νος Κακλαμάνης

(Ρίπας).
― Η Θεοδώρα Σπ. Δουβίτσα

(Τσιροπούλη).
― Ο Μιχάλης Σαντορινιός.
― Ο Ευάγγελος Μανωλίτσης

(Πίππας).
― Ο Δημήτρης Νικ. Μανωλίτσης 

(Μπέρες).
Στους οικείους των θανόντων εκ-

φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπη-
τήρια.

Σημείωση:
Η στήλη των Κοινωνικών έχει

σίγουρα ελλείψεις ίσως και κάποια
λάθη. Ζητάμε συγγνώμη γι’ αυτή τη
φορά.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ δε τα μέλη του
Συλλόγου μας αλλά και όλους τους
όπου γης Αλεξανδρίτες να μας ενη-
μερώνουν, αν είναι δυνατόν, είτε με
αλληλογραφία είτε τηλεφωνικά για
κάθε ευχάριστο αλλά και δυσάρε-
στο.

Κοινωνικά

Μ
ε επιτυχία έλαβε χώρα το απόγευμα
της 8ης Αυγούστου 2010 και η δεύτερη
θρησκευτική τελετή που διοργάνωσε

η Ιερά Μητρόπολις Λευκάδος και Ιθάκης και οι
Ενορίες Αλεξάνδρου και Νικιάνας στην ιστορι-
κότερη Ιερά Μονή του τόπου μας, τον Άγιο Γε-
ώργιο Σκάρων.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.κ.
Θεόφιλος Α' έχει από την αρχή της ποιμαντορίας
του αγκαλιάσει τις από ετών προσπάθειες των
ενοριών Αλεξάνδρου και Νικιάνας για διατήρηση
του τόσο σημαντικού αυτού ιστορικού και θρη-
σκευτικού μνημείου της ορεινής Λευκάδας. Έτσι
δρομολόγησε από μηνών την εκπόνηση ειδικής
αρχιτεκτονικής μελέτης για την μελλοντική
αναστήλωση και αποκατάσταση του σπουδαίου
μνημείου. Μάλιστα καθώς ο ίδιος ανακοίνωσε
η μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί και κόστισε
πάνω από 19.000 ευρώ (δεν έχει υπολογιστεί ο
Φ.Π.Α.), τα οποία η Ιερά μας Μητρόπολις οφείλει
στους επιστήμονες.

Στο πλαίσιο μάλιστα της ευρύτερης προ-
σπάθειας του Σεβασμιότατου να ευαισθητοποι-
ηθεί η κοινή γνώμη για την σπουδαία υπόθεση
του Αγίου Γεωργίου, εντάχθηκαν και οι δύο ως
τώρα θρησκευτικές συνάξεις που έλαβαν χώρα
στην Ιερά Μονή. Η πρώτη, ο πανηγυρικός εσπε-
ρινός του Αγίου Γεωργίου στις 22 Απριλίου
2010, χοροστατούντος του ιδίου του Σεβασμιό-
τατου, όπου δεκάδες συμπατριωτών μας συ-
νέρρευσαν για να συνεορτάσουν τον Αη-Γιώργη
και από όπου συγκεντρώθηκε το ποσόν των
681,60 ευρώ.

Ακολούθησε το απόγευμα της 8ης Αυγού-
στου η τέλεση Ιεράς Παρακλήσεως στον περί-
βολο και πάλι της Ιεράς Μονής, όπου εν μέσω
δεκάδων προσκυνητών αναγνώστηκε η απόφαση
του εκκλησιαστικού συμβουλίου ενορίας Μετα-

μορφώσεως Σωτήρος Νικιάνας για την βράβευση
του χαλκέντερου ιστοριοδίφη και καθηγητού,
συμπατριώτη μας κυρίου Σπυρίδωνος Σούνδια,

ενώ ο ίδιος ο Σεβασμιότατος εγχείρισε στον τι-
μώμενο ειδική εγχάρακτη πλακέτα εις ανάμνησιν
του γεγονότος. Ο κύριος Σούνδιας είχε την ευ-
καιρία να απαντήσει στην ευγενή χειρονομία,
απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό, όπως και
μια αναφορά στην ιστορικότητα του μνημείου,
αλλά και υποσχόμενος να συνεχίσει να στηρίζει
με όλες του τις δυνάμεις τις προσπάθειες της
Ιεράς Μητροπόλεως για την αναστήλωση του
μνημείου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύν-
τομη ενημέρωση των πιστών από τον Σεβα-
σμιότατο για την πορεία των προσπαθειών της

Μητροπόλεως για την Ιερά Μονή, ενώ ακολού-
θως ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «οι Σκά-
ροι» προσέφερε γλυκίσματα και αναψυκτικά
στους προσκυνητές.

Μετά το πέρας της εκδηλώσεως ο Σεβα-
σμιώτατος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή
του για την επιτυχία της βραδιάς, ιδίως δε εφό-
σον συγκεντρώθηκε το ποσόν των 725 ευρώ,
χρήματα όλως απαραίτητα για την αποπληρωμή
της αρχιτεκτονικής μελέτης για τον Άγιο Γεώρ-
γιο.

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Εκ του Εκκλησιατικού Συμβουλίου 
Ενορίας Νικιάνας

Έκκληση  βοήθειας  για  την  αναστήλωση  της  παλαίφατης 

και  ιστορικής  Ιεράς  Μονής  Αγίου  Γεωργίου  στους  Σκάρους

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.
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της αισθητικής των οικισμών. Οι
επισημάνσεις του για την τουρι-
στική ανάπτυξη και τις συνέπειές
της στο χώρο, καθώς και οι προτά-
σεις του για την αναγκαιότητα σχε-
διασμού και διαχείρισής της προ-
κάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Λαμ-

πρόπουλος αναφέρθηκε στο πρό-
βλημα συγκρότησης προτάσεων
αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής
κατάρρευσης του τόπου, ιδιαίτερα
τώρα στα πλαίσια της παγκόσμιας
περιβαλλοντικής κρίσης και της επικείμενης
διοικητικής μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη».
Πρότεινε ένα σχήμα συνεργασίας διοίκησης,
«ειδικών» και πολιτών για την παραγωγή
πρωτότυπων ερευνών και τη διαμόρφωση
λειτουργικών σχεδίων που θα καθοδηγήσουν
την προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης του τό-
που.

Ο καθηγητής του ΕΜΠ, γλύπτης Θόδωρος

μίλησε με τίτλο «Τέχνη ως Καταλύτης για

Ποιότητα Ζωής», ανέδειξε τη δημιουργική
διάσταση των ανθρώπινων πρακτικών που
διαμορφώνουν το υλικό και κοινωνικό περι-
βάλλον και παράγουν Πολιτισμό ως συντε-
λεστή επιβίωσης-συμβίωσης-διαβίωσης.

Η δεύτερη μέρα αφιερώθηκε στη επαφή
με τη Φύση, και στην ανάδειξη των δώρων
της. Σε σύντομη περιήγηση στην περιοχή
του Αλέξανδρου και στη συνέχεια σε διάλεξη,
η Brigitte Roth έφερε σε επαφή Λευκαδίτες
και επισκέπτες με τα βότανα και τα αυτοφυή
θεραπευτικά φυτά του τόπου. Αναδείχτηκε
έτσι η κρίσιμη σχέση των ανθρώπων με τη
Φύση και ο ρόλος της στην οικονομία, στην
κοινωνική ζωή και στην υγεία των κοινοτήτων
του παρελθόντος που μπορούν να χαρακτη-
ριστούν βιώσιμες.

Η τρίτη ημέρα αφιερώθηκε στην οικοδό-
μηση του Πολιτισμού από την χρήση των
κρίσιμων «προϊόντων της επιβίωσης». Η προ-
βολή της ταινίας η οποία χάρισε τον τίτλο
της στις εκδηλώσεις, «Είδαν τα Μάτια μας
Γιορτές» και η παρουσίασή της από το σκη-

νοθέτη της Στέλιο Χαραλαμπόπουλο, μας
εισήγαγε με τον καλύτερο τρόπο στις δυνα-
τότητες αειφόρου ανάπτυξης του τόπου.
Αυτό ακριβώς έδειξε στη συνέχεια η συμμε-
τοχή οινοποιών της Λευκάδας στο διάλογο,
δίνοντας έτσι μια εναλλακτική προοπτική στα
ερωτήματα του τριημέρου.

Κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών
λειτουργούσε παράλληλα σε παλαιό καφενείο
στην πλατεία του χωριού, έκθεση ζωγραφικής
της Σοφίας Καλογεροπούλου και έκθεση πα-
λαιών φωτογραφιών του χωριού μας που
επιμελήθηκε η Αγάπη Ευσταθίου Κόκλα.

Παρευρέθηκαν ο βουλευτής Λευκάδας, ο
Νομάρχης Λευκάδας, Αντινομάρχες, Δήμαρ-
χοι, Δημοτικοί σύμβουλοι και ο Αντινομάρχης
Αιτ/νίας πολλοί εκ των οποίων συμμετείχαν
στο διάλογο.

Οι εμπειρίες διαλόγου του τριημέρου,
ανέδειξαν ζητήματα μεγάλης σπουδαιότητας
και οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είναι ανα-
γκαία η οργάνωση ενός συνεδρίου με αντί-
στοιχη θεματολογία, το οποίο θα οδηγήσει
σε αποφάσεις για το μέλλον του τόπου.
Αυτές θα αφορούν μελέτες, έρευνες, εργα-
σίες και συγκεκριμένες δράσεις, θεωρούμε
πως το συνέδριο αυτό θα συμβάλει σημαντικά
στη διοικητική αναδιοργάνωση που θα φέρει
ο «Καλλικράτης». Γι' αυτό η δεοντολογία
επιβάλλει να οργανωθεί από τις αρχές του
τόπου.

Ο Σύλλογός μας εννοείται πως είναι πρό-
θυμος να συνδράμει στην προετοιμασία του.

Η  σελίδα  των  τοπικών  Συλλόγων

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία
οι καθιερωμένες πλέον εκδηλώσεις «Μνήμης
και Τιμής» που διοργάνωσε ο πολιτιστικός
μας σύλλογος σε συνεργασία με την Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας στις 17
Ιουλίου 2010. Πλήθος κόσμου παρακολού-
θησε και φέτος τις εκδηλώσεις που είναι το
σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός στο χω-
ριό μας και ένα από τα σημαντικότερα στο
νησί της Λευκάδας. 

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησε ο κ. Βου-
λευτής, ο κ. Νομάρχης, ο κ. Αντιδήμαρχος
του Δήμου Λευκάδας καθώς και ο πρόεδρος

του Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Ο Σύλλογός μας προγραμμάτισε θεατρική

παράσταση στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής Εται-
ρίας Λευκάδας. Η παιδική θεατρική ομάδα
του συλλόγου μας θα παρουσιάσει το έργο
«Το αηδόνι του αυτοκράτορα». Ο Σύλλογός
μας διατηρεί και εμπλουτίζει την Τράπεζα
Αίματος που έχει δημιουργήσει.

Στις 3 Οκτωβρίου 2010 προγραμματίσθη-
καν η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου καθώς
και εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του
Συλλόγου μας.

Πολιτιστικός  Σύλλογος  Νικιάνας  «Οι Σκάροι»

Δραστηριότητες

Σύλλογος φίλων Αλεξάνδρου 
«ΦΗΓΟΣ»

Αλέξανδρος Λευκάδας
Τηλ. Επικοιν. 26450 41624 & 6972214208   

Προς: Τον Δήμο Λευκάδας

ΑΡ. ΠΡΩΤ.7 6978075365   
Αλέξανδρος 2/8/2010

Κύριε Δήμαρχε,
Σε συνέχεια της επιστολής με ημερομηνία 21/4/

2010 που σας επιδώσαμε προσωπικά με την οποία
σας κάναμε γνωστή την ίδρυση του συλλόγου μας
και σας κοινοποιούσαμε μερικά από τα θέματα που
μας απασχολούν ως σύλλογο, ερχόμαστε σήμερα
να σας ξαναρωτήσουμε τι σκοπεύετε να κάνετε για
τη λύση των πιο επειγόντων από αυτά και συγκε-
κριμένα:

1) Το έργο της σύνδεσης του δικτύου ύδρευσης
των οικισμών μας με το κεντρικό δίκτυο της Λευ-
κάδας μέσω των Λαζαράτων φαίνεται να έχει
σοβαρό κατασκευαστικό πρόβλημα για το οποίο θα
θέλαμε να πληροφορηθούμε. Πώς σκοπεύετε να
λύσετε το πρόβλημα και πότε θα ολοκληρωθεί το
έργο; Προς το παρόν στο δρόμο για την Νικιάνα και
σε μεγάλη απόσταση από τον Αλέξανδρο μια νέα
οικοδομή ανεγείρεται και ο ιδιοκτήτης της συνέδεσε
με επιφανειακό λάστιχο με άδεια του δήμου, όπως
ισχυρίζεται, παροχή νερού από την δεξαμενή του
Αλεξάνδρου. Θα θέλαμε τη θέση σας ως προς το
ζήτημα, αν πράγματι έχει άδεια, διότι όπως καλά
γνωρίζετε το νερό της γεώτρησής μας και η χωρη-
τικότητα της δεξαμενής δεν επαρκεί για να υδρο-
δοτήσει καλά - καλά τα χωριά μας. Πιστεύουμε ότι
τα νέα κτίσματα στον δρόμο Αλέξανδρος - Νικιάνα
πρέπει να υδροδοτούνται από την Νικιάνα με σωστές
συνδέσεις και όχι με πρόχειρες λύσεις με επιφανειακά
λάστιχα που συνεχώς τρυπούν και το πολύτιμο και
λιγοστό νερό χύνεται στα χωράφια.

2) Ο δρόμος που ξεκινά από το παλαιό Δημοτικό
σχολείο, ανεβαίνει προς την δεξαμενή του νερού
και καταλήγει στο σπίτι των συγχωριανών μας
Brigitte Roth και Αριστείδη Κοκοτσή, μέλους του
Δ.Σ. του συλλόγου μας και μόνιμων κατοίκων του
Αλεξάνδρου εδώ και 7 χρόνια, είναι επιεικώς αδιά-
βατος. Η κ. Roth και ο κ. Κοκοτσής στο χώρο του
σπιτιού τους διατηρούν επιχείρηση τουριστικού εν-
διαφέροντος και πολλοί επισκέπτες καθημερινά
αναγκάζονται να ταλαιπωρηθούν για να φτάσουν
στο εργαστήριο τους. Έχουν υποβάλει πολλές φορές
αιτήματα στο Δήμο και στον πάρεδρο και δεν έχει
γίνει τίποτα. Πιστεύουμε ότι είναι απαράδεκτο την
ώρα που ασφαλτοστρώνονται αγροτικοί δρόμοι να
δυσκολεύονται οι άνθρωποι να πάνε στο σπίτι τους.

3) Πριν από τουλάχιστον ένα χρόνο το Δημοτικο
συμβούλιο του Δήμου αποφάσισε τη μελέτη για την
ορθολογική διαχείριση των Σκάρων και από τότε τί-
ποτε δεν έπεσε στην αντίληψή μας. Σε ποια φάση
βρίσκεται το θέμα; Από τη μεριά μας σκοπεύουμε
να το επαναφέρουμε σε προτεραιότητα, γιατί η κα-
τάσταση καθημερινά επιδεινώνεται.

4) Πολλά μέλη του συλλόγου μας ζήτησαν από
τις υπηρεσίες του Δήμου να αντικαταστήσουν τις
καμένες λάμπες ηλεκτροφωτισμού των χωριών,
αλλά μέχρι τώρα είμαστε στα σκοτάδια.

5) Με την ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης
είναι απαραίτητη η τοποθέτηση πυροσβεστικών
κρουνών στους τρεις οικισμούς (Αλέξανδρο, Κολυ-
βάτα, Κιάφα) διότι πολλές φορές στο παρελθόν αν-
τιμετωπίσαμε πυρκαγιές κυριολεκτικά με τα χέρια
μας.

Περιμένουμε την απάντησή σας και σας βεβαι-
ώνουμε ότι θα δουλέψουμε μαζί σας για την λύση
των προβλημάτων.

Το Δ.Σ.

Τριήμερο γιορτής και προβληματισμού στον Αλέξανδρο Λευκάδας

«ΕΙΔΑΝ  ΤΑ  ΜΑΤΙΑ  ΜΑΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ»

ANTILALOI AP' TOYS SKAROYS 1-2_Layout 1  22/04/2011  8:10 ΠΜ  Page 7



4 ΣΕΛΙΔΑ Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

Η τηλεόραση δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελ-
λάδα, όμως έχουμε περάσει απ’ την εποχή του
φωνογράφου στην εποχή του ηλεκτροφώνου
σαν μέσο διασκέδασης, στην ελληνική επαρχία,
αλλά και στο χωριό μας.

Αυτό όμως που πάντα συγκινεί τους Αλε-
ξαντρίτες είναι η κομπανία, τα βιολιά, η ζυγιά,
τα όργανα όπως και να λέγεται η ζωντανή
μουσική (μη ξεχνάμε τι λέει και το Λευκαδίτικο
δημοτικό μας τραγούδι Αλέξανδρος, Πλατύστομα
είναι χορευταράδες...) για τις γιορτές Χριστού-
γεννα, Απόκριες, Πάσχα στα πανηγύρια τ’ Αη-
Γιωργιού, Αγίων Πατέρων, Σωτήρος Παναγίας
και Αγίου Νικολάου.

Φέτος όμως φαίνεται πως δεν θα παίξουν
στην πλατεία ο Καρανάσος, ο Βερεστώντας, ο
Βρυονέλος, ο Ρίπας και ο Τσιροπούλης, για να
ξεχάσουν τα προβλήματα και να διασκεδάσουν
τη μίζερη και φτωχική τους ζωή οι συγχωριανοί
μας. Μπροστά σ’ αυτό το ενδεχόμενο όμως οι

νέοι (τότε) του χωριού μας θα βρουν λύση για
διέξοδο από την καθημερινότητα.

Υπάρχει ο άτυπος καλλιτεχνικός όμιλος,
όπως ονοματίστηκε τότε, “ΕΡΜΗΣ’’ και προετοι-
μάζει για τ’ απόγιομα του Πάσχα ν’ ανεβάσει τη
θεατρική παράσταση με το έργο “ΣΑΜΟΥΗΛ’’.

Με όποια πρόσφορα και πενιχρά μέσα υπήρ-
χαν, θυμάμαι, φτιάξαμε τα σκηνικά μέσα στο κα-
φενείο του Παμνωντά κι αφού έγινε η διανομή
των ρόλων, με δύο τρείς πρόβες στο μεγαλο-
βδόμαδο τελικά παίχτηκε το έργο με μεγάλη
επιτυχία, την Κυριακή του Πάσχα.

Την παράσταση στη γεμάτη πλατεία παρα-
κολούθησαν όλοι οι συγχωριανοί μας από Αλέ-
ξανδρο, Κολυβάτα και Κιάφα αλλά και πολλοί
Πλαστομίτες και Σφαξάνοι. Χαρακτηριστικό της
εντύπωσης που προκάλεσε εκείνη η παράσταση
είναι ότι μετά από σαράντα τόσα χρόνια σε μια
κουβέντα, όπως μου μετέφερε ο Ζώης ο Τζα-
βούλιας, που είχε με το μπάρμπα-Τέλη το Γκο-

μελέτσο, τού ’λεγε για το γεγονός.
Ο Αλεξαντρίτης

ΥΓ. Ο “ΕΡΜΗΣ’’ την περίοδο εκείνη είχε ανε-
βάσει ακόμη έργα του Σαίξπηρ και του Δ. Ψαθά.
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3
Ο δρόμος Νικιάνας-Αλέξανδρου στις
περισσότερες στροφές αλλά και σ’ άλλα

μέρη έχει νεροφαγώματα και λακκούβες, λόγω δε
της στενότητάς του και της μη ύπαρξης ορατότητας
έχει καταστεί επικίνδυνος για την πρόκληση ατυ-
χημάτων. Σε δύο μάλιστα μέρη πάνω απ’ του Παύλου
η σούδα και το οδόστρωμα έχουν καταληφθεί από
μπάζα από κάποιον που έκανε δρόμο για πρόσβαση
στο οικόπεδό του.

Η πρόσβαση στην ιδιοκτησία του είναι δικαίωμά
του, αλλά δεν μπορεί να παρανομεί σε βάρος ενός
χωριού και με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Το θέμα το συζητήσαμε και με τον πάρεδρο
επανειλημμένα, για να πάρουμε την αφοπλιστική
απάντηση ότι του υποσχέθηκε (είναι και γιατρός;)
ότι μόλις κτίσει το σπίτι του, θα αποκαταστήσει
την παρανομία. Ο Πάρεδρος θά ’πρεπε ν’ αποκατα-
στήσει την παρανομία, στέλνοντας το λογαριασμό
στο Δημόσιο Ταμείο σε βάρος του. Γιατί σε ενδε-
χόμενο ατύχημα τι θα λέμε;

3
Πριν το περνάρι (είδος δρυός)
στην Παναγία ξεραθεί καλό θα

ήταν το νέο Τ.Σ. ν’ ασχοληθεί με το κλά-
δεμά του (όπως και με τ’ άλλα δέντρα
στους κοινόχρηστους χώρους) μήπως και
σωθεί. Παναγία και περνάρι είναι αλλη-
λένδετα.

3
Μήπως πρέπει να ξαναειδωθεί το
θέμα του περιφερειακού δρόμου στην

Νικιάνα ή η λύση τύπου Καρυωτών - Λυ-
γιάς, γιατί αρκετά θύματα έχουμε θρηνήσει
από τροχαία. 

Αλλά και για παρακαμπτήριο στον
Αλέξανδρο με ταυτόχρονη πρόσβαση από
το κάτω μέρος στα Κολυβάτα με την δια-
πλάτυνση του παλιού μονοπατιού από το
λιβάδι, πρέπει να ενδιαφερθούμε.

3
Το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης
του νερού σ’ όλους τους οικισμούς

πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί άμεσα με πάταξη
παράνομων συνδέσεων, αυθαίρετης οι-
κειοποίησης πηγών κ.λ.π. Στο ζωτικό αυτό
θέμα θα επανέλθουμε αναλυτικά.

3
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Μόνο η λέξη ντροπή
μπορεί ν’ αποτυπώσει την κατάσταση

που επικρατεί στο Νεκροταφείο Νικιάνας.
Χωρίς σχεδιασμό, χωρίς δυνατότητα προ-
σπέλασης, ακόμη και με λάθος προσανα-
τολισμό των τάφων. Ελπίζουμε ότι στην
επέκτασή του (που προγραμματίζεται) θα
μπεί σχεδιασμός και τάξη και περισσότε-
ρος σεβασμός στους νεκρούς μας.

3
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ. Σ’ όλους τους
οικισμούς του Αλέξανδρου υπάρχει

πρόβλημα (επί μακρόν μη αντικατάσταση
σπασμένων λαμπτήρων κ.λ.π.) αλλά και
στο κεντρικό δρόμο της Νικιάνας αποτέ-
λεσμα των κακοτεχνιών του έργου. Κάτι
πρέπει να γίνει.

3
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-
ΤΑ. Πρέπει άμεσα να προχωρήσει

το έργο της αποχέτευσης, σε λίγο η θά-
λασσά μας θα γίνει βοθρολίμνη.

Απαράδεκτη η εικόνα στις παραλίες
μας χωρίς ένα κάδο σκουπιδιών μάλιστα
μέσα στην τουριστική περίοδο.

Η καθαριότητα όχι μόνο του σπιτιού
μας αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο
μας είναι προσωπική υπόθεση αλλά η δια-
τήρησή της στους κοινόχρηστους και δη-
μόσιους χώρους είναι υποχρέωση όλων
μας ως δείγμα πολιτισμού.

3
Ποιός γνωρίζει άραγε τι γίνεται με
τις πρώην Κοινοτικές και νυν Δημό-

σιες εκτάσεις και κοινόχρηστους χώρους;
Είναι αποτυπωμένες στο Κτηματολόγιο;
Έχουν καταπατηθεί; Πότε αλήθεια θα εν-
διαφερθούμε και θα τους αξιοποιήσουμε
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών;

3
Ο Σύλλογος “ΦΗΓΟΣ’’ είχε τοποθε-
τήσει καλαίσθητες πινακίδες για διά-

φορα θέματα σε πολλά μέρη στον Αλέ-
ξανδρο - Κολυβάτα και Κιάφα, αλλά σε
κάποιους δεν άρεσαν και τις κατέστρεψαν.
Ντροπή τους!!!

3
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Η ερήμωση, η εγκα-
τάλειψη του σχολείου χρονίζει δε-

καετίες. Τώρα γίνονται κάποιες εργασίες
αποκατάστασης. Παίζουν με την νοημο-
σύνη μας και κάθε φορά παραμονές εκλο-
γών κάνουν άρπα-κόλα κάποια έργα, ρί-
χνοντας στάχτη στα μάτια μας.

Παράκληση. Κοινοποιήστε μας τηλεφω-
νικά ή γραπτά το πρόβλημα που αντιμετω-
πίζει η γειτονιά, η περιοχή ή γενικότερα ο
χώρος που ζείτε. 

Θα το προβάλουμε, θα το αναδείξουμε
απ’ τις στήλες της εφημερίδας μας και θα
προσπαθήσουμε σε συνεργασία και με τους
τοπικούς φορείς για την επίλυσή του.

-

Σκόρπιες  μνήμεςΣκόρπιες  μνήμες

Πάσχα  1965

ANTILALOI AP' TOYS SKAROYS 1-2_Layout 1  22/04/2011  8:10 ΠΜ  Page 8


