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Μετά την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει ο Σύλλογός μας πραγματοποιήθηκε στις 30-5-2011 με πρόσκληση του Τ.Σ. της Κοινότητας Αλεξάνδρου

η συνεύρεση (παρόντος και του MyLefkada) του Τ.Σ. και εκπροσώπων των τριών Συλλόγων του χωριού μας, όπου αποφασίστηκε η αποστολή του

παρακάτω υπομνήματος στον κ. Δήμαρχο.

Κύριε Δήμαρχε
Σε κοινή σύσκεψη που έγινε την

Δευτέρα 30-5-2011 και ώρα 7:00 μ.μ.
στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας
Αλεξάνδρου στη Νικιάνα με σκοπό
την ανάδειξη και επίλυση των σοβα-
ρών προβλημάτων που απασχολούν
τους οικισμούς μας (Αλέξανδρος -
Κολυβάτα - Νικιάνα) συμμετείχαν τα
μέλη της Τοπικής Κοινότητας Αλε-
ξάνδρου, η Ένωση των εν Αττική
Αλεξανδριτών Λευκάδας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ»
δια του Προέδρου της, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Νικιάνας «οι ΣΚΑΡΟΙ» δια
του προέδρου του και άλλων μελών
του Δ.Σ. και ο Σύλλογος Φίλων Αλε-
ξάνδρου «ΦΗΓΟΣ» και άλλων μελών
του Δ.Σ.

Μετά από γόνιμο διάλογο όπου
αναδείχθηκε η σοβαρότητα αλλά και
η στασιμότητα όλων σχεδόν των θε-
μάτων, επελέγησαν εν όψει της θε-
ρινής περιόδου τα πλέον επίκαιρα
και σοβαρά τα οποία επιζητούν άμεση
λύση.

Τα προβλήματα αυτά είναι:
Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1. ΝΕΡΟ
Ι. Καθαρισμός Δεξαμενής
ΙΙ. Ολοκλήρωση του έργου που

ξεκίνησε η προηγούμενη Δημοτική
Αρχή για την παροχή του νερού στον
Αλέξανδρο από τα Λαζαράτα. Σύν-
δεση δηλαδή του ήδη εγκατεστημέ-
νου αγωγού με τη δεξαμενή. 

ΙΙΙ. Απαγόρευση κάθε νέας σύν-
δεσης με το δίκτυο του Αλεξάνδρου
σε όσους ζητούν σύνδεση για κτήματα
ή νέες οικοδομές που βρίσκονται έξω
από τους τρεις οικισμούς (Αλέξανδρος
- Κολυβάτα - Κιάφα) λαμβάνοντας
υπόψη τις δυνατότητες της υδροδό-
τησης, της απόστασης από τον κεν-
τρικό αγωγό και της εδαφικής μορ-
φολογίας.

Για όσους ανεγείρουν νέες οικο-
δομές στην διαδρομή από Αλέξανδρο
προς Νικιάνα προτείνεται η λύση της

σύνδεσής τους από τη δεξαμενή της
Βίγλας εφ’ όσον τεχνικά είναι δυνατή.
Το Τοπικό Συμβούλιο προτείνει την
κατασκευή νέας δεξαμενής σε με-
γαλύτερο υψόμετρο, με την οποία
πρέπει σταδιακά να συνδεθούν και
οι ήδη συνδεθείσες οικοδομές, ώστε
να καταργηθούν οι αγωγοί που βρί-
σκονται καθ’ οδόν και οι οποίοι εκτός
των άλλων έχουν και συχνές διαρ-
ροές.

Σε κάθε περίπτωση ζητούμε για
κάθε νέα τέτοια σύνδεση αίτηση να
ζητείται πρώτα η γνώμη της Τοπικής
Κοινότητας.

2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ
Τα τελευταία πέντε χρόνια οι οι-

κισμοί μας κινδύνευσαν να καούν
τρεις φορές. Στην πυρκαγιά της Κιά-
φας το 2007 τα οχήματα της Πυρο-
σβεστικής αναζητούσαν εναγωνίως
πυροσβεστικούς κρουνούς. Φέτος οι
κίνδυνοι είναι αυξημένοι λόγω της
πυκνής βλάστησης και του μεγάλου
ύψους των χόρτων. 

3. Αποκατάσταση οδοστρωμάτων
από λακκούβες στους δρόμους Νι-
κιάνας Αλεξάνδρου και υποβολή για
την αντιμετώπιση του ιδίου προβλή-
ματος δρόμου Λαζαράτων - Αλέξαν-
δρου στην Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Λευκά-
δας λόγω αρμοδιότητας, ενόψει και
του τριημέρου του Ιουλίου στον Αλέ-
ξανδρο όπου αναμένεται πλήθος επι-
σκεπτών. 

Β. ΝΙΚΙΑΝΑ
1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Επείγει λόγω της τουριστικής πε-

ριόδου, η οποία ήδη άρχισε, το θέμα
της καθαριότητας. 

Ι. Κοπή χόρτων καθ’ όλο το μήκος
της επαρχιακής οδού που διασχίζει
την Νικιάνα αλλά και των δρόμων
στο εσωτερικό του οικισμού.

ΙΙ. Αποκομιδή των σκουπιδιών όχι

μόνο αυτών που βρίσκονται στους
κάδους της επαρχιακής οδού αλλά
και αυτών που βρίσκονται στους κά-
δους στο εσωτερικό των γειτονιών.

2. ΝΕΡΟ
Ι. Καθαρισμός των δεξαμενών.
ΙΙ. Εξασφάλιση της επάρκειας του

νερού. 
Αναμένουμε άμεσες λύσεις στα

επείγοντα αυτά ζητήματα και πλήρη
και άμεση ενημέρωση για το θέμα
του νερού από τα Λαζαράτα στον
Αλέξανδρο καθώς ακούγονται διά-
φορες φήμες. 

Θα επακολουθήσει εν ευθέτω χρό-
νο πλήρες υπόμνημα με όλα τα προ-
βλήματα που απασχολούν τους οικι-
σμούς μας.

Αντιλαμβανόμενοι τη δυσκολία
των καιρών και των καταστάσεων,

καθώς και το γεγονός ότι η αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων δεν είναι
μόνο υποχρέωση του Δημάρχου και
κάποιων μεμονωμένων αιρετών εί-
μαστε στη διάθεσή σας για συνεν-
νόηση και συνεργασία.

Ακολουθούν υπογραφές
Τ.Κ. και των Προέδρων
των Συλλόγων

Τώρα θα μας πείτε απ’ όλα αυτά
τι έγινε; Περιμένουμε, αφού σχεδόν
κανένα πρόβλημα δεν επιλύθηκε, ανη-
συχούντες μήπως συμβούν τα χει-
ρότερα π.χ. πυρκαϊά (ελλείψει πυρο-
σβεστικών κρουνών) ή ατύχημα στους
δρόμους.

ΤΟΤΕ ΟΜΩΣ Η ΕΥΘΥΝΗ
ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς τον κ. Δήμαρχο Κώστα Αραβανή

Τα προβλήματα του χωριού μας

Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους

Η γιορτή  των  Αγίων  Πατέρων
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι Αλεξαντρίτες βρεθήκαμε για

να γιορτάσουμε και ν’ ανταλλάξουμε ευχές την ημέρα της γιορτής των
Αγίων Πατέρων (στις 5 Ιούνη). Το πρωί αρκετοί, για πρώτη φορά, συγ-
χωριανοί, βρεθήκαμε στην εκκλησία των Αγίων Πατέρων στην Παιανία,
παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία και μετά την αρτοκλασία πήγαμε
για καφέ στην πλατεία του χωριού και καταλήξαμε για μεσημεριανό
στην ταβέρνα «Αφροδίτη». Άντε και του χρόνου.

ΙΛΙΟΥ



Ευχαριστήριο

Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε την πίκρα

της ζωής. Όταν ο ήλιος δύσει και η νύχτα του θα-

νάτου ακολουθήσει μην τους κλαις, ο καημός όσος

και νάναι.

Τέτοιες ώρες οι ψυχές διψούν και πάνε να

πιούν το νερό της λησμονιάς, να ησυχάσουν από

τον κάματο της ζωής. Τα δάκρυα των απομεινάντων

ταράζουν τη μακάρια γαλήνη τους και ξαναζωντα-

νεύουν τις θλίψεις τους και τα βάσανά τους. Με

όλους και όλα πάλαιψες.

Σου έλαχε το πιο σκληρό μερίδιο της ζωής. Πό-

σους και ποιούς έθαψες χώρια από τα άλλα σκον-

τάματα. Όχι μόνο τον πατέρα σου που ήταν φυσικό,

μα τα αδέλφια σου, τον άνδρα σου σε νεαρή ηλικία,

το παιδί σου, τη νύφη σου, τον άνδρα της κόρης

σου... Όλα αυτά και τα τόσα άλλα σου ράγισαν την

καρδιά και σε έστειλαν στον Άδη. 

Σε συνοδεύει πάντα η συμπάθειά μας και η κα-

τανόηση όλων μας.

Αιωνία σου η μνήμη ηρωίδα Υπαπαντή.

Σπύρος Σούνδιας
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Αρραβώνες
― Ο Βαγγέλης Καραμποΐκης, του Ηλία και

της Ακριβούλας (Βούλας) Βαγγέλη Μανωλίτση

(Κουφού) και η Σοφία Νιτσάκη αρραβωνιάστηκαν. 

Τους ευχόμαστε η ώρα η καλή.

Γάμοι
― Ο Παναγιώτης Κων/νου Δαμιανής και η

Έλενα Ζαβερδινού παντρεύτηκαν.

Τους ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς απο-

γόνους. 

Γεννήσεις
― Η Ασπασία, κόρη του Σπύρου Ιωάν. Σούνδια

(Σταθιά) και ο Σταύρος Μαραγκός απέκτησαν

αγοράκι. 

Να τους ζήσει.

Βαπτίσεις
― Ο Μελάς Αναγνώστου και η Ασπασία Παν-

ταζή Δουβίτσα βάπτισαν το αγοράκι τους στον

Άγιο Δημήτριο στον Αλέξανδρο και του έδωσαν

το όνομα Δημήτρης.

― Ο Θοδωρής Ζαχορόγιαννης (γιός της Αν-

θούλας του Λάκια) και η σύζυγός του Δώρα βά-

πτισαν το κοριτσάκι τους στην Φανερωμένη και

του έδωσαν το όνομα Αγγελική - Ελισάβετ.

― Ο Γιώργος Κολυβάς (Κάππας) και η Ακρι-

βούλα (Βιβή) Βλάχου βάπτισαν το κοριτσάκι τους

στην Ελευσίνα και του έδωσαν το όνομα Πολυξένη. 

― Ο Γιάννης Ευσταθίου Σούνδιας (Σταθιάς)

και η σύζυγός του Λία, βάπτισαν το γιο τους και

του έδωσαν το όνομα Ευστάθιος.

Να τους ζήσουν.

Θάνατοι
Πέθαναν:

― Η Υπαπαντή Σπύρου (Σμπρόνια) Μανωλίτση

πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα.

― Η Ρόζα, σύζυγος Νικολάου Βρεττού (Ρήγ-

καν), πέθανε στη Νικιάνα και κηδεύτηκε στον

Άγιο Νικόλαο στα Κολυβάτα.

― Ο Σπύρος Φιλίππου Φούρος πέθανε και

κηδεύτηκε στην πόλη της Λευκάδας.

Στους οικείους των θανόντων εκφράζουμε τα

βαθιά μας συλλυπητήρια.

Σημείωση:
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ κυρίως τους Αλεξανδρίτες

της Αττικής αλλά και τους όπου γης, να μας ενη-

μερώνουν τηλεφωνικά ή με αλληλογραφία για

κάθε ευχάριστο ή δυσάρεστο (την ενημέρωση

απ’ τη Λευκάδα την έχουμε).

Δουβίτσας Πέτρος Ζώη ....................40€
Κτενάς Θεόδωρος Γεωργίου
(Kinissis) ............................................40€
Σούνδιας Γεράσιμος Κω/νου
(Παναούτας) ......................................20€
Σούνδιας Γεώργιος Δημ. (Μέτωρας) 20€
Θειακού Ευαγγελία Παν. 
(κόρη Καραπιπέρη)............................50€
Μανωλίτσης Κώστας Ευστ. 
(Καψάλης) ........................................50€
Κολυβάς Κώστας (Μπερδεμπές) ......50€
Βλάχος Σπύρος Κων. (Γέροντας)......50€
Βλάχος Σπυραντώνης (Σίας) ............20€
Μάρη-Μανωλίτση Βάσω
(σύζ. Νικ. Πατσούλια)........................30€
Κονδυλάτος Παναγιώτης Σπυρ.........10€
Σούνδιας Ποσειδώνας (Παναούτας) 10€
Μανωλίτση Ελευθερία Αγγέλου ......10€
Βρεττός Ευγένιος Δήμου..................20€
Σάντα Βιολέττα
(κόρη Ανέττας του Δασκαλάκια) ......20€
Αραβανή Βασιλική συζ. Γεωργίου
(Καρσάνα)..........................................20€
Κολυβά Ευγενία Γεωργ. 
(Κολονέλλου) ....................................20€
Καπελέρης Κώστας Παντελή............20€
Νίκας Σπύρος (γαμπρός Γ. Φούρου) 20€
Βρεττός Τιμόθεος Θεοδ. 
(Πλιάτσικας) ......................................20€
Σέρβος Γεώργιος του Σπύρου
και της Ντίνας ..................................20€
Κολυβάς Γιάννης (Κολονέλος) ........40€
Κολυβά Κατερίνα (Κολονέλου) ........50€
Κολυβάς Σπύρος (Βλάμης) ..............30€
Κολυβάς Μανώλης (Κολονέλος) ......35€
Σούνδιας Σπύρος (Τζάρας) ..............50€
Σολδάτου Θεοδώρα ..........................50€
Μανωλίτση Γεωργία (Πατσούλια) ....50€
Σούνδια Μαρία Σίμου ........................50€
Μανωλίτσης Ευγένιος Αγγέλου ......40€
Σέρβος Παναγιώτης (Κώτσου)..........20€
Κολυβάς Γεώργιος (Κάππας) ............30€
Δαμιανής Ξενοφώντας Στράτου ......20€
Δουβίτσα-Μαγγίνα Ειρήνη................20€
Μανωλίτση-Καπελέρη Ντίνα ............10€
Ρεκκακάβα Γιαννούλα ......................10€
Δουβίτσας Κώστας Σπυραντώνη ......15€
Σούνδιας Τιμόθεος (Σταθιάς) ............30€
Δουβίτσας Κώστας Γιωργή ..............50€
Σταμάτα Μιχαήλ Σέρβου ..................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

Υπαπαντή  Σπυρίδωνος  Μανωλίτση
(κόρη του Βασιλείου Σούνδια)

Η πονεμένη σου καρδιά έπαψε να χτυπά, αλήθεια

πόσο ν’ άντεχε, με τα τόσα που πέρασες. 

Η μορφή σου ηρωίδα αρχαίων τραγωδιών: 

Ανδρομάχη: χάνοντας το σύντροφό σου πριν

καλά τον γνωρίσεις, αφήνοντάς σου τον Δημητράκη

και την Ασπασία, που τα μεγάλωσες και τα προ-

στάτεψες. 

Εκάβη: χάνοντας τα παιδιά σου Φώντα (άντρα

της Ασπασίας), το μονάκριβό σου γιο Δημητράκη

και τη νύφη σου Αμαλία. 

Αντιγόνη: θάβοντας τ’ αδέλφια σου. 

Χώρια τους γονείς σου που αυτό βέβαια ήταν

φυσιολογικό.

Στο πρόσωπό σου αποτυπωμένη και στις ελάχι-

στες χαρούμενες στιγμές η χαρμολύπη.

Δοτική, πρόθυμη να προσφέρεις στον πάσχοντα,

τον πονεμένο (εσύ κι αν ήξερες από πόνο), στο

χωριανό, σε όλους.

Καλή γειτόνισα, εγώ είχα την τύχη δύο φορές

να γειτονέψουμε, μία τα πρώτα χρόνια στον Αλέ-

ξανδρο, αλλά και για ένα διάστημα αργότερα στον

Επίσκοπο κι έχω να θυμάμαι τα καλύτερα, όπως κι

απ’ τις δύο άλλες θειάδες, τη Γιαννούλα και τη

Λευτερία. 

Η ζωή δεν σου χαρίστηκε σε τίποτα. Στάθηκες

όμως όρθια μέχρι και τα τελευταία σου προστα-

τεύοντας και τα εγγόνια σου.

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΘΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΗ.

Ευγένιος Μανωλίτσης

Θειά  Παπαντή

Ο Παναγιώτης Γκακώσης και η Κατερίνα Δήμου Κολυβά (Κολονέλου) νιώθουν την ανάγκη να

ευχαριστήσουν το Σύλλογο Αλεξανδριτών και τους Αλεξανδρίτες για το ενδιαφέρον που επέδειξαν

για τη δοκιμασία που πέρασε η οικογένειά τους από το τροχαίο ατύχημα που είχε ο γιος τους Δη-

μήτρης. 

Ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά. 
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Αποστόλης  (Λάκης)  Σάντας
Στις 30 Απρίλη 2011 σταμά-

τησε να χτυπά η καρδιά του σε-

μνού αγωνιστή και ήρωα της Εθνι-

κής Αντίστασης, του συντοπίτη

μας Αποστόλη (Λάκη) Σάντα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

αποφάσισε να παραστεί (όπως κι

έγινε) ο Πρόεδρος Ευγένιος Μα-

νωλίτσης, στη νεκρώσιμη ακο-

λουθία και στην κατάθεση στε-

φάνου, εκφράζοντας τα συλλυ-

πητήρια του Συλλόγου μας στην

οικογένειά του.

ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ: ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Στον ΓΛΕΖΟ και στον ΣΑΝΤΑ

Κάποτε οι πράξεις των ανθρώπων, έργα τέχνης είναι:

Δυο παλικάρια διέσχισαν μια νύχτα όλο το θάνατο

έριξαν τον αγκυλωτό σταυρό απ’ τους ώμους των αιώνων,

κι έστησαν δυο καινούργιους κίονες στο ναό της Παλλάδος. 

Μέσ’ απ’ αυτούς τους κίονες, η Ελλάδα πέρασε

προς τη νέα ιστορία της. Και τότε, οι ζώντες,

μαζί κι οι νεκροί και οι ελιές και τα έλατα, ανηφόρισαν

τα κράκουρα της λευτεριάς, κουβαλώντας στη ράχη τους

την τιμή της πατρίδας, το μικρό καπνοδόχο του σπιτιού τους, 

τη στάμνα, το δρεπάνι, το άροτρο και τον καπνό της Ιθάκης. 

Αθήνα 30-5-64

Τολμάτε και ρωτάτε: «Πώς εμπήκες;»

Εμένα; που ξεκίνησα απ’ τ’ αρχαία

ερείπια του ναού μου για την ωραία

αυτή στιγμή, να δώ πως δυό αντρίκιες

ψυχές ηρώων, κύριοι στρατοδίκες,

κουρέλιασαν μπροστά μου θαρραλέα

μιαν άτιμη μια βάρβαρη σημαία;

Τώρα σκληρές ζητάτε καταδίκες

για τους ηρωισμούς αυτούς;

Φρίκην όμοια

ποτές η θύμησή μου δεν τη βάζει.

Στην εποχή μου μοναχά προνόμια.

και δόξα δίναμε, όπως ταιριάζει,

γραφτά πα’ σε κατεβατό μαρμάρου

μην ξεχαστούν στο πέρασμα του Χάρου! 

Δώρα Μοάτσου-Βάρναλη

Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ

Το είχα διαβάσει πριν αρκετό καιρό σε κά-

ποια εφημερίδα. Το είδα στην τηλεόραση στην

εκπομπή του Κώστα Βαξεβάνη, «Το κουτί της

Πανδώρας» και το θυμήθηκα. Έψαξα λοιπόν

στο διαδίκτυο, το βρήκα και σας το παραθέτω

περιληπτικά, προσθέτοντας το δικό μου σχό-

λιο.

Σε ένα μεγαλοχώρι της Ισπανίας, στη Μα-

ριναλέντα της Ανδαλουσίας, το 1979 εξελέγη

δήμαρχος ο Χουάν Μάνουελ Σάντσες Γκορτίγιο.

Ο Δήμαρχος μαζί με τους κατοίκους του χωριού

αγωνίζονταν χρόνια για να πάρουν τη γη που

καλλιεργούσαν, από κάποιο γαιοκτήμονα της

περιοχής. Το 1986 ύστερα από δώδεκα χρόνια

αγώνων και καταλήψεων, κυρίως από τις γυ-

ναίκες του χωριού, οι κάτοικοι της Μαριναλέντα

κατάφεραν επιτέλους να πάρουν από το με-

γαλογαιοκτήμονα 12.000 στρέμματα γης.

Αφού πήραν τη γη, αποφάσισαν μαζί με το

Δήμαρχό τους, να τη μοιράσουν μεταξύ τους,

αλλά να την αφήσουν ως κοινή ιδιοκτησία στο

Δήμο. Μαζί με τη γη έκαναν κοινή ιδιοκτησία

τα σπίτια τους και ότι άλλο είχαν. Δημιούργησαν

δε ένα αγροτικό συνεταιρισμό από τον οποίο

ζει σήμερα όλο το χωριό. «Η γη δεν ανήκει σε

κανέναν, η γη δεν αγοράζεται, η γη ανήκει σε

όλους», λέει ο Δήμαρχος.

Στο συνεταιρισμό, οι συνεταίροι πλέον, ερ-

γάζονται 6,5 ώρες την ημέρα και έχουν όλοι

το ίδιο μεροκάματο, 47 ευρώ, ανεξάρτητα από

τη δουλειά που κάνουν. Έτσι ο απλός εργάτης,

ο υπεύθυνος προϊστάμενος, ο δάσκαλος, ο

Δήμαρχος, όλοι παίρνουν 47 ευρώ την ημέρα.

Οι πιο πολλοί εργάζονται στα χωράφια. Οι

συγκομιδές (λάδι, αγκινάρες, πιπεριές κ.λ.π.)

συσκευάζονται στο μικρό εργοστάσιο που βρί-

σκεται στο κέντρο του χωριού και στο οποίο

εργάζονται σε πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα πε-

ρίπου 70 άτομα. Τα προϊόντα συνήθως πω-

λούνται στην Ισπανία, τα έσοδα δε του συνε-

ταιρισμού δεν μοιράζονται, αλλά επενδύονται

και πάλι για να δημιουργηθούν δουλειές. Έτσι

δεν υπάρχει κανείς άνεργος στο χωριό. 

Στη Μαριναλέντα η στέγαση, η εργασία, ο

πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία θεωρούνται

δικαίωμα. Όλοι πληρώνουν για νοίκι το συμ-

βολικό ποσό των 15 ευρώ, μια θέση δε στον

παιδικό σταθμό με όλα τα γεύματα κοστίζει 12

ευρώ τον μήνα, το κόστος για μπάνιο στην πι-

σίνα του χωριού είναι 3 ευρώ ετησίως. Σχολεία,

γήπεδα, ιατρεία είναι του Δήμου. Δεν υπάρχει

αστυνομία, δικαστήρια και κρατητήρια γιατί η

εγκληματικότητα είναι μηδενική. «Θα ήταν μια

άχρηστη σπατάλη», λένε οι κάτοικοι. Μοναδικό

κέντρο αποφάσεων για όλα, από φόρους ως

τις δημόσιες δαπάνες, αλλά και για κάθε πρό-

βλημα που απασχολεί τους κατοίκους είναι οι

γενικές τους συνελεύσεις. 

«Πολλά κεφάλια, πολλές ιδέες» και «μάθαμε

ότι μπορούμε να δουλεύουμε και για άλλες

αξίες, όχι μόνο για το χρήμα» λέει ο Δήμαρχος. 

Επιπλέον δεν υπάρχει παπάς. Εδώ και

πολλά χρόνια τη βδομάδα που οι άλλες πόλεις

γιορτάζουν το Πάσχα, στη Μαριναλέντα γιορ-

τάζουν την ειρήνη. «Είναι τρελός ο Δήμαρχός

τους» λένε στο γειτονικό χωριό. «Ενώ εμείς

οι άλλοι Ισπανοί κάνουμε θρησκευτικές λιτα-

νείες, εκείνοι κάνουν πάρτυ επί πέντε μέρες».

Πολλοί νέοι από τη Σεβίλη, τη Γρανάδα, τη

Μαδρίτη πηγαίνουν να γιορτάσουν με τους

χωρικούς στη Μαριναλέντα.

Μοιάζει σαν παραμύθι, αλλά δεν είναι. Είναι

αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Μαριναλέντα

της Ανδαλουσίας. Είναι αυτό που ακριβώς δε

μπορεί να συμβεί εδώ. Ωστόσο μπορεί να εμ-

πνεύσει για νέες κοινοτικές δράσεις. Για επι-

χειρηματικές συλλογικές προσπάθειες που

μπορούν να αναπτυχθούν στα όρια ενός Δήμου

και να είναι κοινοτική ιδιοκτησία. Για τη δημι-

ουργία θεσμών άμεσης δημοκρατίας ως φυ-

σιολογικό επακόλουθο της συλλογικής δια-

χείρισης των νέων κοινοτικών επιχειρηματικών

μονάδων. Για διασύνδεση αυτών των μονάδων

με τους πρωτογενείς τομείς παραγωγής, χωρίς

μεσάζοντες και διαμεσολαβητές, με τη δημι-

ουργία θέσεων εργασίας, τη στήριξη των κα-

ταναλωτών και των παραγωγών.

Πολλά μπορούν να γίνουν αν θέλουμε, με

βάση το παράδειγμα της Μαριναλέντα στην

Ανδαλουσία. 

Τιμόθεος Σούνδιας

Σαν  παραμύθι
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Σας καλούμε να παρευρεθείτε και να συμμε-
τάσχετε στις εκδηλώσεις που οργανώνουμε στις
15, 16 και 17 Ιουλίου στην πλατεία Αλεξάνδρου,
για να γνωρίσουμε καλύτερα τους δρόμους που
μας ενώνουν, και ίσως για να ξεκινήσουμε την
προσπάθεια ανάκτησης και εξανθρωπισμού των
δημόσιων δικτύων μετακινήσεων στη Λευκάδα.

Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου «Φηγός»

Παρασκευή 15 Ιουλίου, 20.00
Από τη Λευκάδα έως τους Σκάρους.
Σκέψεις και Συμπεράσματα 
από Μια Διαδρομή.

Δήμητρα Κεφαλά,
Εκπαιδευτικός Αναπληρώτρια, Υπεύθυνη Κέν-

τρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών
«Αλλάζω εγώ, αλλάζεις εσύ, 
αλλάζει ο κόσμος μας»

Μανώλης Κορρές,
Καθηγητής ΕΜΠ
«Οι δρόμοι πριν το αυτοκίνητο»

Μαργαρίτα Καραβασίλη,
Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Ειδική Γραμματέας

Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΥΠΕΚΑ
«Από τη Λευκάδα έως τον Αλέξανδρο»

Νατάσσα Γαζή,
Δασοπόνος
«Από τον Αλέξανδρο έως τους Σκάρους»

Το διάλογο θα συντονίζει ο γλύπτης Θόδωρος, 
ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ

Η βραδιά θα κλείσει με συναυλία που θα μας
ταξιδέψει στους μουσικούς δρόμους της ανατο-
λικής Μεσογείου.

Θα παίξει το τρίο:
Σύλβια Κουτρούλη (νέϊ),

Αλέξανδρος Καψοκαβάδης
(πολίτικο λαούτο/ έγχορδα),
Έφη Ζαϊτίδου (κανονάκι).

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα λει-
τουργεί έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Βαλαμόντε,
με έργα από ιδιωτικές συλλογές.

Σάββατο 16 Ιουλίου, 20.00
Οι Δρόμοι Αλλιώς.
Εναλλακτικές Προσεγγίσεις του Οδικού Δικτύου

στη Λευκάδα.

Νίκος Κονδυλάτος,
Πολεοδόμος
«Συνάδει η εικόνα των δρόμων της Λευκάδας

με την κλίμακα του τοπίου και τον πολιτισμό της;»

Θάνος Βλαστός,
Καθηγητής ΕΜΠ
«Δίκτυο ποδηλατοδρόμων στη Λευκάδα. 
Γιατί και πώς;»

Σάκης Ψυχογιός,
Πολεοδόμος, Διευθυντής Εταιρίας Ενοποίησης

Αρχαιολογικών Χώρων Αθηνών
«Η σημασία της ενοποίησης των χώρων εν-

διαφέροντος της πόλης - πεζόδρομοι».

Ευγενία Φλογαΐτη,
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
«Για ένα πρόγραμμα Local Agenda 21 
στη Λευκάδα»

Το διάλογο θα συντονίζει ο αρχιτέκτονας
Ανδρέας Λαμπρόπουλος

Μετά τη λήξη της συζήτησης θα συνεχιστεί
το μουσικό ταξίδι στους μουσικούς δρόμους της
ανατολικής Μεσογείου, με τους Σύλβια Κουτρούλη,
Αλέξανδρο Καψοκαβάδη, Έφη Ζαϊτίδου.

Κυριακή 17 Ιουλίου, 20.30
Θα προβληθεί η ταινία «Οι Δρόμοι της Λευκάδας

Αλλιώς», παραγωγή του Συλλόγου Φίλων Αλε-
ξάνδρου “Φηγός’’, που κινηματογραφήθηκε ειδικά
για το φετινό τριήμερο.

Θα ακολουθήσει συζήτηση για την κατάσταση
των δημόσιων δικτύων κυκλοφορίας/μεταφορών
στη Λευκάδα, και για την ποιότητα του δημοσίου
χώρου στους οικισμούς του νησιού.

Η βραδιά θα κλείσει εορταστικά, με μουσική,
χορό και παραδοσιακά εδέσματα.

ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΙ ΖΩΗΣ 

Οι πρωτοβουλίες

του Συλλόγου Φίλων

Αλεξάνδρου “Φηγός’’

με εκδηλώσεις, που

αναδεικνύουν τον γνή-

σιο προβληματισμό,

όπως  το Τριήμερο Γνώ-

σης και Διαλόγου για

το Δημόσιο χώρο στη

Λευκάδα, αποτελούν

«οάσεις» σε ένα πολι-

τισμικό τοπίο που έχει ερημοποιηθεί από την

ανισόρροπη και βάρβαρη εκμετάλλευση των

παραγωγικών πηγών, καθώς οι πολιτικοοικο-

νομικές δομές της χώρας έχουν αποξεράνει

τις δημιουργικές δυνάμεις. 

Αν αναζητήσουμε το νόημα του δρόμου

στην εξέλιξη των κοινωνιών, από καταβολής

ανθρωπότητας, θα διαπιστώσουμε πρώτα πως

οι «δρόμοι» υπάρχουν ή διαμορφώνονται για

να καλύπτουν ανάγκες μετακίνησης/μεταφο-

ράς, στο χώρο και στο χρόνο, ανθρώπων, αν-

τικειμένων, πληροφοριών. Αν συγκρίνουμε την

έννοια «δρόμος», ξεκινώντας από το μονοπάτι

του πρωτόγονου ανθρώπου συλλέκτη/κυνηγού,

περνώντας μετά από τους δρόμους του αγρό-

τη/καλλιεργητή, που οργάνωσε τους πρώτους

οικισμούς, οι οποίοι μετεξελίχτηκαν σε

πόλεις/κράτη, φτάνοντας μέχρι τη βιομηχανική

επανάσταση, βλέπουμε πως οι ρυθμοί ζωής

της κοινότητας/κοινωνίας εξελίσσονται ομαλά. 

Από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά

αλλάζει ραγδαία το νόημα του δρόμου, αλλάζει

και η ποιοτική διαφορά στους ρυθμούς της

ζωής. 

Σήμερα, μέσα στη συνεχώς αυξανόμενη

επιτάχυνση των μέσων συγκοινωνίας/επικοι-

νωνίας, που άλλαξαν όλες τις αντιληπτικές

δομές του χώρου/χρόνου σε ό τι αφορά στη

μετακίνηση/μεταφορά ανθρώπων, αντικειμένων,

πληροφοριών, οι «άυλοι δρόμοι» και τα δίκτυα

διατρέχουν τον πλανήτη, καθορίζοντας το

νόημα και τους ρυθμούς της τρέχουσας ζωής…

αλλάζοντας ριζικά τη σχέση μας με το φυσικό

και τοπικό περιβάλλον. Ένας τέτοιος προβλη-

ματισμός για να μην είναι εκτός τόπου και

χρόνου, σε κάποιο ρομαντικό σύννεφο μιας

θερινής συζήτησης, θα πρέπει να συνυπολο-

γίσει και τους ρυθμούς ζωής που κυκλοφορούν

στους διάφορους «δρόμους», υλικούς ή άυλους

…  αναζητώντας τη νέα αρμονική σχέση Αν-

θρώπου και Φυσικού περιβάλλοντος.

Ιούνιος 2011

Η  σελίδα  των  τοπικών  Συλλόγων

Σύλλογος  “Φηγός’’

ΟΙ  ΔΡΟΜΟΙ  ΑΛΛΙΩΣ
Τριήμερο  προβληματισμού  και  διαλόγου  για  τον  δημόσιο  χώρο  στη  Λευκάδα
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3 Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας “Οι Σκάροι’’ πραγματο-

ποίησε εθελοντική αιμοδοσία.

3 Την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011 και ώρα 09:00 π.μ. ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας “Οι Σκάροι’’ πραγματο-

ποίησε εθελοντικό καθαρισμό στο λιμάνι της Νικιάνας.

3 Το “Αηδόνι του Αυτοκράτορα” 

κελάηδησε στο Μεγανήσι

Με μεγάλη επιτυχία οι μικροί πρωταγωνιστές του θε-

ατρικού τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας

«Οι Σκάροι» παρουσίασαν την παράσταση «το Αηδόνι

του Αυτοκράτορα» (φωτό). Ένα δύσκολο έργο με μεγάλες

απαιτήσεις στις οποίες οι μικροί ηθοποιοί ανταπεξήλθαν

με το καλύτερο αποτέλεσμα.

3 Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 θα πραγματοποιήσει

εκδήλωση για την επέτειο της σύναξης των οπλαρχηγών

του 1807 στου Μαγεμένου, με κατάθεση στεφάνων και

ομιλία για το ιστορικό γεγονός.

Η  σελίδα  των  τοπικών  Συλλόγων

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

Μέσ’ απ’ αυτή την στήλη της εφημερίδας θα προσπαθήσουμε να φέρουμε

στη μνήμη μας εικόνες και γεγονότα περασμένων δεκαετιών που έσωσαν

και αποτύπωσαν σε ασπρόμαυρο φόντο παλιότεροι συγχωριανοί μας. Φωτο-

γραφίες 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.

Στα Κολυβάτα κάποτε...

Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά: 

Όρθιοι: Γεώργιος Χρ. Κατσαρός (Καραγιάννης), 

Διονύσιος Απ. Κολυβάς (†) (Μπερδεμπές), 

Ερωτόκριτος Σπ. Δουβίτσας 

Καθιστοί: Πανταζής Γεωργ. Κολυβάς (Τσιρογιάννης),

Ιωάννης Γεωργ. Κολυβάς (Τσιρογιάννης), 

Σπύρος Κωνστ. Βλάχος (Μπαρδάκας), 

Θωμάς Κωνστ. Κακλαμάνης (Ρίπας) 

1968
Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στον Άγιο Δημήτριο στον

Αλέξανδρο και είναι η βάφτιση του Αριστείδη Μανωλίτση, γιού

του Αντώνη Μανωλίτση (Κασσάνδρη).

Διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά: Θωμάς Κακλαμάνης

(Ρίπας) του Κων/νου, Σταμάτα Κακλαμάνη του Κων/νου, Μα-

γδαληνή Μανωλίτση και ο μικρός Άρης στην αγκαλιά της, Αν-

τώνης Μανωλίτσης, μπροστά του η μικρή τότε Κατερίνα Μα-

νωλίτση του Σωτηρίου, Χρυσούλα Μανωλίτση σύζυγος Αριστείδη,

πίσω η Ασπασία Μανωλίτση του Σωτηρίου, ο παπά-Σπύρος Γε-

ωργάκης, η Βλάχου Κούλα (†), Ανδρέας Μανωλίτσης του Χρή-

στου, Ντίνα Μανωλίτση του Άγγελου, Φίλιππος Κόκλας, Κώστας

Δουβίτσας του Σπυραντώνη και δεξιά του ο μικρός τότε

Θεολόγος Δουβίτσας του Μανώλη.

Στο πίσω - πίσω πλάνο διακρίνονται ο Κολυβάς Αλέκος

(Τσμένιας), ο Πάνος Μανωλίτσης του Σωτηρίου και άλλοι.

Εκδηλώσεις  - Δραστηριότητες 

του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Νικιάνας  “Οι  Σκάροι’’
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Γεννήθηκε στον Αλέξανδρο το

1848. Τα πρώτα του γράμματα έμαθε

στο Σχολείο του χωριού του με δά-

σκαλο τον Αντώνιο Κατωπόδη από

την Καρυά, ο οποίος διορίστηκε το

1852 και παρέμεινε ως το 1864. Ο

Γεράσιμος ήταν επιμελής μαθητής

και μάλιστα, όταν ο δάσκαλος έλει-

ψε από το Σχολείο το 1861 για ένα

διάστημα λόγω ασθενείας, άφησε

για αντικαταστάτη του τον μαθητή

αυτόν, που ήταν πρωτόσκολος της

τελευταίας τάξης, ίσχυε τότε το

αλληλοδιδακτικό σύστημα ως το

1880. 

Και μόνο αυτό δείχνει την προ-

σωπικότητα του Γεράσιμου. Δεν

ήταν μόνο επιμελής, αλλά και επι-

βάλλονταν, γιατί και αυτό είναι

ανάγκη στο Σχολείο. 

Τελείωσε το Δημοτικό και ήθελε

να προχωρήσει, οι γονείς του όμως

δεν ήταν αρκετά εύποροι και αναγ-

κάστηκαν να τον “ρογιάσουν’’ κατά

την έκφραση της εποχής. 

Τον έστειλαν σε ένα γνωστό

τους καταστηματάρχη της πόλης

(χώρας) με τη συμφωνία να εργά-

ζεται και να παρακολουθεί μαθή-

ματα, κατ’ αρχήν στα φροντιστήρια

των αδελφών Σέρβων και κατόπιν

στο δευτερεύον Σχολείο της πόλης,

το οποίο τελείωσε το 1868. 

Με τα τυπικά αυτά προσόντα

τον Οκτώβρη του 1873 διορίζεται

γραμματοδιδάσκαλος στο Δημοτικό

Σχολείο Αλεξάνδρου με την υπο-

στήριξη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη,

του οποίου ήταν πολιτικός ακόλου-

θος και αργότερα του γιού του Γιάν-

νη Βαλαωρίτη.

Στο Διδασκαλείο φοίτησε αρ-

γότερα το 1894 (Υποδιδασκαλείο

Λευκάδας) και συνεπλήρωσε την

κατάρτισή του ως προς τον τρόπο

διδασκαλίας (διδακτική). Για το γνω-

στικό μέρος ήταν φιλομαθής. 

Στον Αλέξανδρο ένα χρόνο

πριν (1872) είχε διοριστεί και ο Θε-

οφύλαχτος Σέρβος, οι διαβολές

όμως των συγχωριανών του και ο

επαναστατικός χαρακτήρας του,

έκαναν ώστε να μετατεθεί στην πε-

ριοχή του Αγρινίου. 

Ο Γεράσιμος ήταν πιο συνεπής

και διαλλακτικός με τους εντοπίους.

Αργότερα θα μετατεθεί και αυτός

και θα περιέλθει πολλά χωριά του

Ξηρομέρου - Μύτικα - Ζάβιτσα -

Αστακό κ.ά. 

Γύρω στα 1882 θα επανέλθει

στον Αλέξανδρο, που θα νυμφευθεί,

και μαζί με το γείτονά του παπά-

Αναστάση Μανωλίτση θα οργανώ-

σουν το Σχολείο. 

Όπως ξέρουμε το Δημοτικό Σχο-

λείο Αλεξάνδρου - Πλατυστόμου

(γιατί τα Πλατύστομα είχαν κοινό

Σχολείο με τον Αλέξανδρο ως το

1920) δεν στεγάζονταν σε δημόσιο

κτήριο, από το 1832 που συστάθηκε

ως το 1915 και περιφέρονταν από

τα Κολυβάτα ως τα Πλατύστομα

κατά περιόδους και από εκκλησία

σε εκκλησία καθώς και σε ακατάλ-

ληλα σπίτια, όπως επιβεβαιώνουν

οι εκάστοτε επιθεωρητές στις ανα-

φορές τους. 

Ο χώρος αυτός, το σπίτι του

παπά Αναστάση ήταν σε κατάλληλο

μέρος και διαμορφώθηκε με περί-

βολο η μεγάλη του αυλή. Οι αίθου-

σες (δωμάτια) ακόμη ήταν ευρύχω-

ρες και προσβατές στην αυλή και

ηλιόλουστες. Από τότε (1882) ωσό-

του γίνει το δημόσιο κτήριο (1913-

1915) στη θέση Σταυρός με χρημα-

τική βοήθεια του Ιδρύματος Συγ-

γρού, το σπίτι αυτό αποτέλεσε το

μόνιμο σχεδόν χώρο του Δημοτικού

Σχολείου Αλεξάνδρου, εκτός ολίγων

χρονικών εξαιρέσεων. Ήταν ακριβώς

δίπλα από το σπίτι του δάσκαλου

Μανωλίτση, που το επόπτευε και

το φρόντιζε εφόσον ήταν στο χωριό

δάσκαλος, γιατί είχε μετατεθεί αρ-

κετές φορές στη Βαυκερή, Εγκλου-

βή, Καλαμίτσι.

Για το λίθινο, περιβάλων της αυ-

λής (μάνδρα) και το στρώσιμό της

διέθεσε ο ίδιος ο δάσκαλος (Μαρ-

γετίνης) αρκετά χρήματα. Για τούτο

έλαβε την ευαρέσκεια του τότε

υπουργού Παιδείας.

Έφτιαξε ακόμα παντοπωλείο

στην αυλή του σπιτιού του, που το

διαχειρίζονταν η σύζυγός του. Στο

μαγαζί αυτό εκτός των άλλων ψώ-

νιζε και το μοναστήρι του Αγίου Γε-

ωργίου. Και επειδή τότε δεν είχε

αρκετούς πόρους και τα έξοδα των

καλογήρων έτρεχαν, αναγκάζονταν

για την πληρωμή να δίνουν κτήματα

μοναστηριακά. Στο διάστημα των

σαράντα χρόνων (1885-1925) που

διατηρούνταν το παντοπωλείο με-

ρικά κτήματα μικρά-μεγάλα πέρασαν

στα χέρια του δασκάλου. Γι’ αυτό

εξυφάνθηκε ένας μύθος παντελώς

άδικος γύρω από το σπίτι του και

τον ίδιο, ιδιαίτερα όταν πέθανε σε

νεαρή ηλικία (26 ετών) ο δεύτερος

γιός του Ευλάμπιος (21 Ιανουαρίου

1921). Γι’ αυτό το παιδί ο ηρωικός

πατέρας προσέφερε και υπόφερε

πολλά. Εκτός των άλλων έχτισε

δύο υπαίθρια εικονίσματα, ένα στο

Κατωτικό (Σταυροπίκι) στον Άγιο

Χαράλαμπο και το άλλο στον Αλέ-

ξανδρο (θέση Σταυρό) στον Άγιο

Γεράσιμο. Ήταν δεήσεις για την σω-

τηρία του γιού του και την δική του

εξιλέωση όπως ένιωθε σαν χριστια-

νός. 

Φρόντισε ακόμα και την εκκλησία

του Αγίου Δημητρίου (ενορία Μα-

νωλιτσαίων) σαν επίτροπος έκανε

για πολλά χρόνια μετά το 1915 που

πέρασε στη σύνταξη. Εξωράισε την

εκκλησία και ιδιαίτερα το τέμπλο

της. Φρόντισε για την κατασκευή

ψηλότερου καμπαναριού και την

αγορά καινούργιας καμπάνας που

πλημμύριζε περίγυρα το χώρο του

χωριού και των άλλων μαχαλάδων.

Πέθανε το 1928 σε ηλικία 80

χρόνων. Ήταν μελετημένος άνθρω-

πος και συνετός. Τούτο συνάγεται

από τις συζητήσεις που γίνονταν

γύρω από το πρόσωπό του από

τους μαθητές του και τους ανθρώ-

πους, που τον συναναστρέφονταν,

ιδιαίτερα από αυτούς που είχαν την

δυνατότητα να τον κρίνουν σωστά. 

Να τι γράφει ο Πάνος Ροντο-

γιάννης γι’ αυτόν στο βιβλίο του “Η

εκπαίδευση στη Λευκάδα’’: “Φιλο-

μαθής, πολιτισμένος με την άσπρη

γενειάδα του ήταν ο Μανωλίτσης

στα τελευταία του χρόνια μια φυ-

σιογνωμία επιβλητική’’. Όπως ξέ-

ρουμε ο Γεώργιος Ροντογιάννης, ο

πατέρας του Πάνου έκανε το δά-

σκαλο σε δύο περιόδους στον Αλέ-

ξανδρο. Πρώτη φορά 1902-1905 και

δεύτερη 1916-1919. 

Μερικοί στο χωριό υποστηρίζουν

ότι ο Πάνος (1911-1916) τις πρώτες

τάξεις του Δημοτικού τις πέρασε

στο Σχολείο Αλεξάνδρου, όπου ήταν

ο πατέρας του δάσκαλος. Τον ισχυ-

ρισμό αυτό τον διατύπωνε και ο Γε-

ώργιος Φρεμεντίτης (Μελιτζούρας),

που ήταν πολύ φίλος με τον Πάνο,

γιατί ο δάσκαλος κάθονταν εκεί

κάτω στο σπίτι του γιατρού Φρε-

μεντίτη. 

Όταν ο Πάνος μιλάει για τα τε-

λευταία του χρόνια (του Μαργετίνη),

σ’ αυτή την περίοδο αναφέρεται

(1916-1919) που τον γνώρισε εκ

του σύνεγγυς και αν όχι σαν μαθητή

του Δημοτικού Σχολείου Αλέξαν-

δρου, σαν επισκέπτη στον πατέρα

του. 

Γνωρίζω καλά ότι ο Γεράσιμος

ήταν μελετηρός άνθρωπος και φι-

λέρευνος. Στις δύο βιβλιοθήκες του

υπήρχαν βιβλία αξιόλογα. 

Σούνδιας Σπυρίδων

Ερευνητής

Γεράσιμος  Μανωλίτσης  του  Ευσταθίου  (Μαργετίνης) 

1848-1928

ΘΕΟΔΩΡΑ  ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ
Εργοστάσιο Πλεκτών 

Ανδρικά - Γυναικεία

Πλαταιών 54 - 12461 Χαϊδάρι

Τηλ. 210-5981667 - 210-5315238

Πρόσκληση  για  τους  Σκάρους

από  το  1ο  Γυμνάσιο
Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων που ανα-

πτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα για ευαι-
σθητοποίηση σχετικά με τη διάσωση του βελα-
νιδοδάσους των Σκάρων και της προσπάθειας
αναδάσωσής του, το 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας
καλεί οποιονδήποτε φορέα ή πολίτη επιθυμεί
να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να ορ-
γανώσουμε και να συντονίσουμε τη συνέχεια
της προσπάθειας αυτής, με προγραμματισμό
επισκέψεων στην περιοχή των Σκάρων κατά
την καλοκαιρινή περίοδο για πότισμα των δεν-
δρυλλίων. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
26450-26208 εργάσιμες μέρες και ώρες
e-mail: mail@1gym-lefkad.lef.sh.gr
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Προς τον κ. Δήμαρχο

Κώστα Αραβανή

Κύριε Δήμαρχε

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Αλεξάνδρου από της επομένης της αναλήψεως

των καθηκόντων του κατέβαλε σημαντικές προ-

σπάθειες για την επίλυση του όγκου των προβλη-

μάτων της περιοχής μας. 

Έτσι με συχνές συνεδριάσεις του και αφού

εντόπισε τα μεγάλα προβλήματα έλαβε σειρά

αποφάσεων και εισηγήθηκε την επίλυσή τους από

το Δήμο Λευκάδας. 

Καίτοι όμως προήλθε τετράμηνο και πλέον

και παρά το ότι υποβλήθηκαν θέματα και προβλή-

ματα με πέντε (5) πρακτικά συνεδριάσεων ουδένα

επελύθει. 

Η Νικιάνα είναι ως γνωστόν τουριστικό θέρετρο

που δέχεται κατ’ έτος χιλιάδες παραθεριστές. 

Η εικόνα όμως που παρουσίαζε η περιοχή μας

είναι γνωστή και καθόλου κολακευτική. Φωτισμός

ελλειπής, φθαρμένοι στύλοι, καμένοι λαμπτήρες

και γλόμποι, εκτεθειμένα επίγεια και εναέρια

γυμνά καλώδια. Χόρτα εκατέρωθεν του επαρχιακού

αλλά και των παρόδων, κλαδιά, σκουπίδια, φερτά

υλικά. Δένδρα επί των δρόμων εμποδίζοντας την

ασφαλή κυκλοφορία τόσο των πεζών όσο και των

οχημάτων. Φρεάτια ανοιχτά χωρίς σχάρες ή σημεία

που απαιτείται η τοποθέτηση σχαρών. Κάδοι κα-

τεστραμμένοι, εγκατελειμμένοι, ανεπαρκείς σε

πολλά σημεία για να καλύψουν τις ανάγκες ιδίως

κατά τους θερινούς μήνες, τόσο στους δρόμους

της περιοχής όσο και στις παραλίες μας. Σωλήνες

εναπομείναντες από την κατασκευή του κεντρικού

αγωγού αποχέτευσης που καταλαμβάνουν αφ’

ενός μεν σημαντικό μέρος του δρόμου αλλά και

παρουσιάζουν άσχημη εικόνα, πλέον αυτού στε-

ρούν σημαντικό τμήμα από τον απαραίτητο χώρο

παρκαρίσματος οχημάτων. 

Λιμάνι εγκαταλελειμμένο χωρίς υποδομή πα-

ροχής ύδατος και ρεύματος στα ελλειμενιζόμενα

σκάφη. Δρόμοι και χώροι των υδραγωγείων μας

σε πλήρη εγκατάλειψη.

Κύριε Δήμαρχε

Αυτά είναι ένα μέρος των προβλημάτων τα

οποία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση μια και η

τουριστική περίοδος έχει ΗΔΗ ΑΡΧΙΣΕΙ. Στην επί-

λυσή τους μέχρι σήμερα καίτοι εζητήθη η αντιμε-

τώπιση μέσω των υποβληθέντων πρακτικών δυ-

στυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση. Αγνοήθηκαν τα

υποβληθέντα πρακτικά. Αλλά και οι προσωπικές

παρεμβάσεις στα διάφορα όργανα του Δήμου

τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τα Μέλη του

Συμβουλίου, οι οποίοι εκλιπαρούν ενίοτε την αν-

τιμετώπισή του, αγνοήθηκαν και πάντα αρκέσθηκαν

σε αόριστες υποσχέσεις, μεταθέτοντας την επίλυσή

τους στο μέλλον. 

Το Τοπικό Συμβούλιο ελπίζει ότι σ’ αυτή του

την επιστολή θα επιδείξετε κατανόηση και θα έρ-

θετε αρωγοί στην προσπάθειά μας ΑΜΕΣΑ. Σε

αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να

ενημερώσουμε τους κατοίκους της περιοχής σε

λαϊκή συγκέντρωση, συνεπείς προς την εντολή

που μας ανάθεσαν, προτείνοντάς τους δυναμικό-

τερες κινητοποιήσεις. 

Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφα των

πρακτικών των μέχρι τώρα συνεδριάσεων στα

οποία φαίνονται τα θέματα που προτείναμε για

την αντιμετώπισή τους.

Με εκτίμηση

Το Τοπικό Συμβούλιο

της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου

Στη Νικιάνα και στα γραφεία της Τοπικής Κοι-

νότητας Αλεξάνδρου, σήμερα την 15η του μήνα

Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και

ώρα 19:00, ήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο

της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου, μετά την

αριθμ. 8265/08-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του

προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από

τους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 88, 89,

90 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία

δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ευρέ-

θηκαν παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κονδυλάτος Θωμάς

2. Μανωλίτσης Αντώνης

3. Μπάρκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ασπασία

Σούνδια, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση

των πρακτικών. 

Ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Μανωλίτσης,

εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διά-

ταξης είπε: Υφίσταται σοβαρό πρόβλημα και υπάρ-

χει αδιαφορία ικανοποίησης από το Δήμο Λευκάδας

τόσο στα θέματα καθαριότητας (καθαριότητα, φω-

τισμός, ύδρευση) όσο και στα θέματα ανάπτυξης

της περιοχής. Παρά τις αποφάσεις και τις προτάσεις

από το Τοπικό Συμβούλιο ΠΡΟΤΕΙΝΩ την σύνταξη

επιστολής διαμαρτυρίας προς το Δήμο Λευκάδας

με κοινοποίηση σε όλες τις παρατάξεις του Δη-

μοτικού Συμβουλίου. 

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τ.Σ. κ.

Αντώνη Μανωλίτση, αποφασίζει

ομόφωνα

Συμφωνεί για την σύνταξη επιστολής διαμαρ-

τυρίας προς το Δήμο Λευκάδας με κοινοποίηση

σε όλες τις Παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου

και θεωρεί ότι κανένα αίτημα δεν έχει προχωρήσει

μέχρι σήμερα.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 25/2011

Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.: 5/2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου 

της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας
Θέμα 2ο: «Σύνταξη Επιστολής Διαμαρτυρίας»

Αριθμ. Απόφασης: 25/2011

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

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.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Η τραγική κατάσταση του δρόμου

Νικιάνας - Αλεξάνδρου
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3 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» είχε προ-

γραμματίσει καθαρισμό στη Νικιάνα (των παραλιών κ.λ.π.), δυστυχώς

όμως η συμμετοχή ήταν ελάχιστη, ενώ είναι ΛΥΠΗΡΟ που οι επαγγελματίες

της περιοχής δεν συμμετέχουν σε δράσεις και ενέργειες (είτε αυτενερ-

γώντας, είτε βοηθώντας οικονομικά) για τον ευπρεπισμό και καλωπισμό

της Νικιάνας, αφού έτσι θα προσελκύσουν και επισκέπτες και παραθεριστές

που τόσο έχει ανάγκη η τοπική οικονομία αλλά και οι ίδιοι που δραστη-

ριοποιούνται γύρω απ’ τον τουρισμό.

3 Καλό θα είναι όταν οι τοπικοί Σύλλογοι “Φηγός’’ Αλεξάνδρου και

“Σκάροι’’ Νικιάνας, προγραμματίζουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις

να μη συμπίπτουν. 

Όπως συνέβη με τον ορισμό της ίδιας μέρας για καθαριότητα τόσο

στην Νικιάνα όσο και στον Αλέξανδρο - Κολυβάτα.

Αλλά κυρίως όπως συμβαίνει με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του

Ιούλη που συμπίπτουν, ας το θεωρήσουμε το γεγονός εντελώς τυχαίο κι

ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρχει αλληλοενημέρωση για ν’ αποφεύ-

γονται τέτοιες καταστάσεις. 

3 Επανερχόμαστε για τις λακκούβες στους δρόμους από Φραξί και

Νικιάνα προς Αλέξανδρο αλλά και την μη ορατότητα από τους θάμνους

κυρίως στη στροφή στου Αντρειωμένου το Πάτημα πριν συμβούν τα χει-

ρότερα (περιμένουμε το Νίκα να το ταχτοποιήσει!!!).

3 Ο Σύλλογος Φίλων Αλέξανδρου “Φηγός’’ με αυτενέργεια φίλων

και μελών του Συλλόγου έκοψε τα χόρτα στους δρόμους και πέριξ των

πλατειών στον Αλέξανδρο και Κολυβάτα, ενώ προγραμματίζει και καθα-

ρισμό του περιβάλλοντος χώρου του Σχολείου.

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογός μας προγραμματίζει για το 15Αύγουστο εκδήλωση για

να τιμήσουμε τους παλιούς οργανοπαίχτες και τραγουδιστές του Αλέ-

ξανδρου και καλούμε όλους τους χωριανούς μας να συμμετάσχουν. Θα

ακολουθήσει και γλέντι με αυστηρά παραδοσιακά τραγούδια.

Λεπτομέρειες για την ακριβή ημέρα (παραμονή ή ανήμερα) θα γνω-

στοποιηθούν με το πρόγραμμα και αφίσα που θα κυκλοφορήσουν για

την εκδήλωση. 

3 Απ’ την τιμητική εκδήλωση που έκανε η Νομαρχιακή

Επιτροπή Λευκάδας - Πρέβεζας και Άρτας του Κ.Κ.Ε. για τον

(πάνω από εβδομήντα χρόνια ενεργό μέλος του) χωριανό μας

Κων/νο Κολυβά (Μπερδεμπέ).

Στη φωτογραφία ο τιμώμενος ανάμεσα σε πολλούς χωριανούς

μας (όχι απαραίτητα όλων Κουκουέδων) που παραβρέθηκαν στην

εκδήλωση. 

3 Mακάρι να βρεί μιμητές η πρωτοβουλία που ανέλαβαν, η

Θοδώρα και η Ντίνα Νικηφόρου Μανωλίτση, η Ευγενία Νίκου

Γράψα (Αρίδια), ο Σπύρος Δημ. Μανωλίτσης (Μούσας) και ο

μικρός Δημήτριος Νικ. Μανωλίτσης (Πατσούλιας) και καθάρισαν

τον περιβάλλοντα χώρο στη βρύση του Παύλου.

Μπράβο παιδιά συνεχίστε.

3 Το Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο ας ασχοληθεί με το θέμα

της βρύσης στο Κεραμιδάκι, που αιώνες ξεδίψαγε θαλασσινούς

και στεριανούς με ελεύθερη πρόσβαση τόσο από θάλασσα όσο και

από στεριά.

Στη φωτογραφία φαίνεται η επιγραφή για το έτος κατασκευής

της από τον Ι. Μπουμπούλη και της ανακαίνισής της το 1925 από

τη Ζωή Ιωαν. Βαλαωρίτη και συντηρούνταν από την πάλαι ποτέ

Κοινότητα Αλεξάνδρου. 

Δεν είναι κι ούτε πρέπει να ιδωθεί ως αντιδικία μεταξύ ιδιωτών.

Είναι παραδοσιακό μνημείο κι η ιστορία του Αλεξάνδρου. 

-

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.

Ο Σύλλογός μας

εύχεται 

σε όλους

Καλό 

Καλοκαίρι


