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Μ
ια σημαντική απόφαση, για
το χωριό μας, πάρθηκε την
Κυριακή 28 Δεκέμβρη 2014

από τη Γενική Συνέλευση των πα-
λαιών μετόχων του Συνεταιρισμού
και αφορούσε την επανασύστασή
του. 

Η σημαντικότητα της
απόφασης είναι διττή.
Πρώτον γιατί τα περι-
ουσιακά στοιχεία παρα-
μένουν στην ιδιοκτησία
του επανασυσταθέντος
Συνεταιρισμού (άλλως
θα περνούσαν στον όμο-
ρο Συνεταιρισμό Λευκάδας
“ΤΑΟΛ”). 

Δεύτερον και ουσιαστικότερο
η συνέχιση της λειτουργίας του θα
δώσει προοπτική ανάπτυξης του πρω-
τογενούς τομέα παραγωγής που τα
τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί. 

Εδώ είναι που αρχίζουν βέβαια
τα δύσκολα. Τα δύσκολα είναι ότι
πρέπει να είναι ενεργός γιατί αλλιώς,
σύμφωνα με το νέο Νόμο που διέπει

τους Συνεταιρισμούς, αν σε δύο (2)
συνεχόμενες αξιολογήσεις καταχω-
ρηθεί στο προβλεπόμενο Μητρώο
ως ανενεργός, τίθεται σε υποχρεω-
τική εκκαθάριση με αποτέλεσμα την

απώλεια των περιουσιακών του
στοιχείων. 

Για να παραμένει ενερ-
γός λοιπόν πρέπει, τα
μέλη του, πέραν των πα-
ραδοσιακών δραστηριο-
τήτων στην ελαιοκαλ-
λιέργεια και αμπελοκαλ-
λιέργεια να δραστηριο-

ποιηθούν σε νέες καλ-
λιέργειες με πνεύμα συλ-

λογικότητας, αλληλεγγύης,
μεταφοράς γνώσεων, ένταξής

τους σε προγράμματα κ.λπ. Κυρίως
όμως να ενθαρρυνθούν και βοηθη-
θούν νέοι του χωριού μας ν’ ασχο-
ληθούν με τον πρωτογενή τομέα και
μάλιστα σε πρωτοποριακές καλλιέρ-
γειες (ήδη έχει περιληφθεί στις δρα-
στηριότητές του η καλλιέργεια αρω-
ματικών φυτών) ή παραδοσιακές καλ-

λιέργειες που έχουν εγκαταλειφθεί
όπως π.χ. η καλλιέργεια λαθουριών
και ρεβυθιών στο Λιβάδι. 

Ελπίζουμε ότι ο Συνεταιρισμός
θα συνεχίσει να είναι ενεργός για
πολλά χρόνια για το καλό των Συνε-
ταίρων και του χωριού μας γενικότερα
κι αυτό θα ήταν ίσως και το καλύτερο
μνημόσυνο για τους πρωτοπόρους
Αλεξαντρίτες Συνεταιριστές που τον
πρωτοσύστησαν το 1952. 

ΥΓ. 1) Η βοήθεια της Ευγενίας Γ.
Κολυβά (Κολονέλου), της Ελένης Κ.
Κούρτη (με ρίζες Αλεξαντρίτικες, εγ-
γονή του Βαγγέλη Μανωλίτση - Κου-
φού) και της Δ/ντριας του “ΤΑΟΛ”
κας Ντίνας Καρύδη, ήταν σημαντική
για την επανασύσταση του Συνεται-
ρισμού. 

2) Η Προσωρινή Διοίκηση όπως
έχει οριστεί από το Πρωτοδικείο Λευ-
κάδας απαρτίζεται από τους: 
Κωνσταντίνο Κολυβά (Μπερδεμπέ)
Πρόεδρο
Χριστόδουλο Γ. Σούνδια Αντιπρόεδρο 

Γεώργιο Δ. Σούνδια (Μέτορα) Γραμ-
ματέα 
Πανταζή Εμ. Δουβίτσα Ταμία
Θανάση Ευαγγ. Μανωλίτση (Λαμπό-
βα) Μέλος

3) Με την εκλογή του το και-
νούργιο Δ.Σ. θάχει πολλή δουλειά.
Η βοήθεια από το Σύλλογό μας και
τους “Αντίλαλους” θεωρείται δεδο-
μένη, όπως δεδομένη θα είναι κι απ’
τους Τοπικούς Συλλόγους και την
Κοινότητα πιστεύουμε. 

Το Δ.Σ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού

Συμβουλίου  της Κοινότητας Αλεξάνδρου πήραν
την πρωτοβουλία να μπολιάσουν αγραπιδιές
που συναντώνται σε μη ιδιωτικές εκτάσεις.

Παρακαλούνται όποιοι μπορούν να βοηθή-
σουν, να επικοινωνήσουν, προκειμένου να κα-
θοριστούν οι λεπτομέρειες. 

Πληροφορίες:
ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ τηλ. 6974293559, 
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ τηλ. 6977450732

Για το Κοινοτικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού

Συμβουλίου της Κοινότητας Αλεξάνδρου ευχα-
ριστούν και συγχαίρουν τα Δ.Σ. και τα μέλη
των Συλλόγων «Σύλλογος Επαγγελματιών και
Προστασίας Περιβάλλοντος  Νικιάνας» και «Πο-
λιτιστικός Σύλλογος “οι ΣΚΑΡΟΙ”» για την συμ-
βολή τους στην δημιουργία εορταστικού περι-
βάλλοντος στην περιοχή μας.

Για το Κοινοτικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο Σύλλογός μας 

και οι “Αντίλαλοι” 

εύχονται στους όπου γης 

Αλεξαντρίτες 

υγεία, αγάπη, προκοπή 

και ειρηνικό το 2015

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ  &  ΕΚΛΟΓΕΣ
Πρόσκληση

Ο Σύλλογός μας προσκαλεί τους Αλεξαντρίτες και τους
φίλους τους στην κοπή της πίτας μας που θα γίνει στα Γραφεία
του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα» την 1 Μαρτίου
2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. στην οδό Γερανίου 41
στην Ομόνοια. 

Θα προσφερθούν καφές και εδέσματα που θα ετοιμάσουν
όπως κάθε χρόνο Αλεξαντρίτισσες. 

Παράλληλα με την κοπή της πίτας θα πραγματοποιηθεί και η
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για την ανάδειξη
των νέων οργάνων του. 
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Κοινωνικά
Πανταζής Εμμ. Δουβίτσας......................50€
Θανάσης Ευ. Μανωλίτσης (Λαμπόβας) ..20€
Βασίλης Σ. Μανωλίτσης 
στη μνήμη των γονιών του Σπύρου (Δία) 
και της Θεοδώρας ................................200€

Προσφορές  &  Συνδρομές  
για  το  Σύλλογο

Πρόεδρος: Ευγένιος Μανωλίτσης
τηλ. 210-6420024 & 6977011305
Αντιπρόεδρος: Ξενοφών Δαμιανής 
τηλ. 210-9960086 & 6936233257
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μανωλίτσης 
τηλ. 210-8025620 & 6936791486
Ταμίας: Τιμόθεος Σούνδιας
τηλ. 210-6611978 & 6947183626
Ειδ. Γραμματέας: Γιώργος Ζηνέλης 
τηλ.: 210-5019145 & 6939252577
Μέλος: Γιάννα Σέρβου
τηλ. 210-2523100 & 6937033665
Μέλος: Χρήστος Κατσάρας τηλ. 6942476736

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου

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.

Ιστορική  και  λαογραφική  προσέγγιση  τοπωνυμίων  του  χωριού  μας
της Ιωάννας Κόκλα

Στη βορειανατολική πλευρά των Σκάρων,
πάνω από τον οικισμό της Νικιάνας και νοτίως
των Αγίων Πατέρων περί τα 300μ., υπάρχουν
διάσπαρτα ερείπια συνοδευόμενα όμως προσέτι
και με προφορικές μαρτυρίες των πιο ηλικιωμέ-
νων συγχωριανών μας, για την ύπαρξη του άλ-
λοτε οικισμού «Παληοκατούνι» ή «Παληοκα-
τούνα».

Ερειπωμένο οικισμό όμως με το όνομα «Κα-
τούνι» έχουμε και στις βορειοδυτικές παρυφές
των Σκάρων, ανάμεσα στους οικισμούς Κολυβάτα
και Αλέξανδρο, πάνω από το λιβάδι. Εικάζεται
δε, ότι τα πηγάδια «Φρυάς», (φρέαρ=πηγάδι)
και ο «Σταυρός» στο τρίστρατο στο Σχολείο
δημιουργήθηκαν από την εποχή της άνθησης
του οικισμού «Κατούνι», και τις ανάγκες των
τότε κατοίκων του εξυπηρετούσαν. Σώζονται
ερειπωμένα θεμέλια σπιτιών, με πρόθυρα και
διαχωριστικά δωματίων.

Μάλιστα για τον δεύτερο και νεώτερο του
πρώτου οικισμό «Κατούνι» (όπως και το όνομά
του δηλώνει), έχουμε και γραπτές αναφορές
για την οριστική εγκατάλειψή του  στον μεγάλο

ξεκληρισμό της επιδημίας της πανώλης, μάλλον
κατά το έτος 1644 ή εκατό χρόνους αργότερα,
γιατί δυστυχώς συνέβη διπλή συμφορά επιδη-
μίας.

Επιδημία στην οποία η νήσος Λευκάς πλή-
ρωσε με μεγάλο αριθμό θυμάτων, εν μέσω Τουρ-
κικής και εν συνεχεία Ενετικής κατοχής. Το
έτος 1644, τα θύματα έφθασαν σ’ ολόκληρο το
νησί περίπου 2.000 νεκρούς, σε σύνολο πληθυ-
σμού 12.000 ατόμων.

Στο «Εν Βενετία Ηπειρωτικόν Αρχείον», για
τον δεύτερο λοιμό καταγράφεται: «Οι πιο σο-
βαρές απώλειες ανιχνεύονται στη Λευκάδα,
όπου η πανώλη έφθειρε τον πληθυσμό από του
1743 έως τον Μάϊο του 1744. Τα θύματα έφθασαν
τα 1.800 …στους νεκρούς περιλαμβάνονταν και
οι νεκροθάπτες, αναγκάζοντας τις αρχές να
φέρουν άλλους από την Άρτα…».

Ως θλιβερός απόηχος φθάνει μέχρι των ημε-
ρών μας το δίστιχο: «Ελάλ’σε το κουκούδι και
ερήμωσε το Κατούνι…». 

Ιωάννα Κόκλα

Πήραν πτυχίο
― Η Ακριβή Τιμοθέου Σούνδια (Σταθιά)

πήρε το πτυχίο απ’ την Οδοντιατρική Σχολή
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

― Η Ασπασία Θεολόγου Δουβίτσα πήρε
το πτυχίο απ’ την Φαρμακευτική Σχολή του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Συγχαρητήρια και ευχόμαστε καλή στα-
διοδρομία. 

Επιτυχίες
― Ο Παναγιώτης Κων/νου Θειακός (εγγο-

νός του Παναγιώτη - Πονηρού) πέρασε στη
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Συγχαρητήρια και ευχόμαστε καλή φοίτηση. 

Γάμοι
― Η Χριστίνα Στεφ. Κηρομίτη (κόρη της

Βάσως του Τσιροπούλη) και ο Ευάγγελος Αρ-
ματάς παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στη
Λευκάδα. 

― Η Καλλιόπη Χαράλαμπου Κοντογιώργη
(εγγονή της Σοφίας Δουβίτσα - Κοκοσούλενας)
και ο Γιώργος Στρατής παντρεύτηκαν με πο-
λιτικό γάμο στα Τρίκαλα. 

― Η Ανδρομάχη Λάκη Μπένου (κόρη της
Τούλας του Ζώη Βλάχου - Μπροζανά) και ο
Σπύρος Ηλιού παντρεύτηκαν στη Λευκάδα. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς απο-
γόνους. 

Γεννήσεις
― Η Αναστασία Χριστόδουλου Σούνδια

και ο Χρήστος Κατσάρας μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας απέκτησαν κοριτσάκι. 

― Ο Άγγελος Παντελή Καπελέρης (γιος
της Ντίνας του Άγγελου - Κουφού) και η
Μάγδα Τσόγκα απέκτησαν αγοράκι. 

― Ο Γεράσιμος Κων/νου Κούρτης (γιος

της Γιάννας του Βαγγέλη - Κουφού) και η
Αγλαΐα Καρφάκη απέκτησαν αγοράκι. 

― Ο Θεοδόσης Γεωργίου Σούνδιας (Μα-
τσούκας) και η Αγάπη Τζαβαλά απέκτησαν
κοριτσάκι. 

― Ο Κίμωνας Δημητρ. Μανωλίτσης (Πα-
τσούλιας) και η Κων/να Βερυκίου απέκτησαν
κοριτσάκι. 

― Ο Φίλιππας Αναστ. Σούνδιας (Μέτορας)
και η Ευφροσύνη Κονιδάρη απέκτησαν αγοράκι. 

― Ο Ηλίας Αθανασίου Βέτσικας (γιος της
Γεωργίας της Σοφίας Σούνδια - Μέτορα) και η
Σοφία Τροβή απέκτησαν κοριτσάκι. 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

Θάνατοι
― Η Ελένη Μανωλίτση, σύζυγος Βαγγέλη

(Κουφού) το γένος Σέρβου πέθανε στη Νικιάνα
και ενταφιάστηκε στην Παναγία στον Αλέξαν-
δρο. 

― Η Παρασκευή (Τσιβούλα), χήρα Σπύρου
Δουβίτσα (πρώην Γραμματέα), το γένος Βρετ-
τού πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Η Δέσποινα Παναγ. Αργυρού (κόρη της
Δήμητρας του Σωτήρη Μανωλίτση - Κασσάνδρη)
πέθανε στη Λευκάδα και κηδεύτηκε στο Κά-
βαλο. 

― Ο Φίλιππας Αραβανής (μέλος του Συλ-
λόγου μας) συζ. της Σταμάτας Ρεκκακάβα (το
γένος Σοφίας Δουβίτσα - Κοκοσούλη) πέθανε
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Περιγιάλι. 

― Ο Φίλιππας Ιατρόπουλος, σύζυγος της
Αναστασίας Αποστ. Κολυβά (Μπερδεμπέ) πέ-
θανε στη Λευκάδα και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

Στους οικείους τους εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια. 

ΥΓ. Ζητάμε συγνώμη για τυχόν καθυστε-
ρήσεις στην αναφορά κάποιων κοινωνικών γε-
γονότων, αλλά δεν ενημερωνόμαστε έγκαιρα. 

ΠΡΩΙΜΟΙ  ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Δημιουργία επαγγελματικών 
στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων, 
eshop, blogspot, portfolio από 200€. 
Πληρ.: e-mail: netrebelos@gmail.com

τηλ.: 6932370990

Ζηνέλης Ορέστης
(γιος της συγχωριανής μας Αγάπης Κόκλα)
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Με αφορμή την ανάρτηση στα “Λευκαδίτικα
νέα” καταλόγου αρχαιοπρεπών ανδρικών ονομάτων
που επιμελήθηκε ο Ζώης Μανωλίτσης (Τζαβού-
λιας), θά ’θελα να προσθέσω, όπως αναφέρει κι ο
Φίλιππας, ενώ η περιοχή μας δεν φημιζόταν για
τη λογιοσύνη της, παρατηρείται μεγάλος αριθμός
αρχαιοπρεπών ονομάτων όχι μόνο ανδρικών αλλά
και γυναικείων και αφορά όχι μόνο τον μεγαλύτερο
οικισμό τον Αλέξανδρο αλλά και τους άλλους οι-
κισμούς της Κοινότητάς μας Κολυβάτα, Κιάφα
(Κοκλάτα), Νικιάνα. 

Η χρονική περίοδος που συντελείται το φαι-
νόμενο αρχίζει μετά την Ένωση της Επτανήσου
με την κυρίως Ελλάδα (ίσως έτσι κιόλας εξηγείται)
και φτάνει μέχρι και τα μισά περίπου του 20ού αι-
ώνα ενώ συνεχίζεται μέχρι σήμερα όχι όμως με
την ίδια ένταση. 

Αγησίλαος: Βασιλιάς και ναύαρχος της Σπάρτης
μεταξύ 446-361 π.Χ. 

Αλέξανδρος: Με το όνομα αυτό απαντώνται
πολλά πρόσωπα της αρχαιότητας: βασιλείς, φι-
λόσοφοι και συγγραφείς, προεξάρχοντος φυσικά
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Αλκιβιάδης: Αθηναίος πολιτικός, ρήτορας και
στρατηγός. 

Αντώνιος: Ρωμαίος πολιτικός και στρατιωτικός
(Μάρκος Αντώνιος), Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας και ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού.
Πέθανε το 356 μ.Χ. 

Αριστείδης: Αθηναίος στρατηγός και πολιτικός. 
Αριστοτέλης: Έλληνας φιλόσοφος και πολυε-

πιστήμονας. 
Αριστοφάνης: Αθηναίος σατιρικός ποιητής του

5ου αιώνα (περίπου 445-386 π.Χ.). 
Αχιλλέας: Ο κεντρικός ήρωας της Ιλιάδας του

Ομήρου. 
Επαμεινώνδας: Θηβαίος στρατηγός και πολι-

τικός του 4ου αιώνα π.Χ. 
Ηρακλής: Αρχαίος μυθικός ήρωας. 
Θεμιστοκλής: Αρχαίος Έλληνας πολιτικός και

στρατηγός. 
Θουκυδίδης: Αρχαίος Έλληνας ιστορικός, γνω-

στός για τη συγγραφή της Ιστορίας του Πελο-
ποννησιακού Πολέμου. 

Θρασύβουλος: Αθηναίος στρατηγός και ηγέτης
της δημοκρατικής παράταξης. 

Κίμωνας: Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός
του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ. 

Λεωνίδας: Βασιλιάς της Σπάρτης. 
Μιλτιάδης: Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός

που οδήγησε τους Αθηναίους στην μάχη του Μα-
ραθώνα. 

Νικηφόρος: Αυτοκράτορας της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. 

Ξενοφών: Αθηναίος ιστορικός συγγραφέας
και σωκρατικός φιλόσοφος. 

Οδυσσέας: Βασιλιάς της Ιθάκης. 
Πεισίστρατος: Τύραννος των Αθηνών, για συ-

νολικά περίπου 20 χρόνια, στην περίοδο 561 έως
527 π.Χ. 

Περικλής: Αρχαίος Έλληνας πολιτικός, ρήτορας
και στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ. 

Ποσειδώνας: Ο θεός της στεριάς και της θά-
λασσας. 

Πραξιτέλης: Ένας από τους μεγαλύτερους
γλύπτες της αρχαιότητας. 

Σωκράτης: Έλληνας Αθηναίος φιλόσοφος και
μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του
ελληνικού και παγκόσμιου πνεύματος και πολιτι-
σμού και ένας από τους ιδρυτές της Δυτικής φι-

λοσοφίας. 
Τιμόθεος: Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός.

Συνεργάτης και προσφιλής μαθητής του Αποστόλου
Παύλου. 

Φίλιππος: Βασιλιάς της Μακεδονίας. 
Θα συμπλήρωνα δε στον ανδρικό κατάλογο

τα ονόματα:
Άρης: Θεός του πολέμου. 
Βελισσάριος: Βυζαντινός Στρατηγός. 
Διονύσιος: Τύραννος των Συρρακουσών. 
Σοφοκλής: Τραγικός ποιητής. 
Χαρίλαος: Βασιλιάς στη Σπάρτη. 
Μπορούμε να περιλάβουμε  και το Δημήτριος,

αρχαιότατο αλλά απαντούμενο συνηθέστατα παν-
τού. 

Ενώ ο γυναικείος κατάλογος, απ’ όσο με βοη-
θάει η μνήμη μου μπορεί να περιλάβει τα ονόματα
χωριανών μας γυναικών. 

Αγλαΐα, Ανδρομάχη, Ανδρονίκη, Αντιγόνη,
Αρετή, Ασπασία, Αφροδίτη, Δήμητρα, Ειρήνη,
Ελπινίκη, Ερμιόνη, Ευδοξία, Ευπραξία, Ευρύκλεια,
Ευθαλία, Ευφροσύνη, Ηλέκτρα, Ηρώ, Ιφιγένεια,
Καλλιόπη, Καλλιρρόη, Κλειώ, Κλεονίκη, Λουκία,
Ναυσικά, Ολυμπιάδα, Ουρανία, Παρθενόπη, Περ-
σεφόνη, Πηνελόπη, Πολυξένη, Πραξιθέα, Χαρί-
κλεια, ενώ για το Ελένη και Μαρία ισχύει ότι και
στο ανδρικό Δημήτριος. 

ΥΓ. 1) Ενδεχόμενα να μας έχουν διαφύγει κι
άλλα ονόματα. 

2) Όποιοι έχουν μεράκι και διάθεση, ας το ψά-
ξουν περισσότερο, μήπως υπάρχει άλλη εξήγηση
πως προέκυψε το γεγονός. 

Μανωλίτσης Ευγένιος

Η  αρχαιοπρέπεια  των  ανδρικών  και  γυναικείων  ονομάτων
στην  περιοχή  του  Αλεξάνδρου

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

Από αριστερά: Φώντας Ε. Δουβίτσας, 
Νικόλαος Κ. Κολυβάς (Κάππας), 
(†) Φώντας Φιλ. Σούνδιας (Παναούτας) 

Από αριστερά: Σπύρος Μιχαήλ Σέρβος, 
Θεοδόσης Σπύρου Μανωλίτσης, 

Ευγένιος Αγγελ. Μανωλίτσης

Γυμνασιόπαιδα  του  1963-64
Οι επιμελείς ...και οι σκασιάρχες

για μπάνιο στην Αμμόγλωσσα

1960: Στο κέντρο ο δάσκαλος Βησσαρίων Πάλμος,
δεξιά του η Φρειδερίκη Χρ. Μπακογιώργου και αρι-
στερά του η (†) Ζωή Νικ. Σούνδια (Μέτορα). 

Μέσα 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. Φωτογραφίες που αγγίζουν το χθες του καθενός μας και μας φέρνουν πίσω στα
δύσκολα αλλά και ωραία εκείνα χρόνια που όλοι μας νοσταλγικά θυμόμαστε. 

Νομίζω ότι κάθε τέτοια στιγμή ίσως είναι κληρονομιά όλων και η δημοσίευσή της αποτελεί
υποχρέωση αλλά και δικαίωμά μας να την μοιραζόμαστε. 
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Στις 5 Δεκέμβρη του 2014 ολοκληρώθηκαν
οι εκδηλώσεις των Επτανησιακών Σωματείων
για τα 150 χρόνια της Ένωσης της Επτανή-
σου με την ΕΛΛΑΔΑ σε μια θαυμάσια λογο-
τεχνική βραδιά - «Επτανήσιοι Λογοτέχνες
19ου αι. ... με λογισμό και μ’ όνειρο...» 

Οι λογοτέχνες που παρουσιάστηκαν και
οι θεματικές τους: 

• Διονύσιος Σολωμός (Γυναικείες μορφές) 
• Κάλβος Ανδρέας (Πατρίδα - Ελευθερία) 
• Λασκαράτος Ανδρέας (Σαρκασμός) 
• Βαλαωρίτης Αριστοτέλης (Ήρωες) 
• Μαβίλης Λορέντζος
(Αθανασία - Θάνατος) 
• Williams H. William (Μινιατούρα Τόπου) 
• Θεοτόκης Κων/νος
(Το συμφέρον κι η αγάπη) 
• Ξενόπουλος Γρηγόριος 
(Η αυτονομία του ατόμου) 
• Σουρής Γεώργιος (Σάτιρα)
4 Απέδωσαν οι ηθοποιοί (κατά σειρά

ανάγνωσης) κ.κ.: Μαρκάτος Κυριάκος, Βού-
τος Γιώργος, Καποδίστριας Κώστας, Βαγ-
γελάτου Αλεξία, Σταύρακα Όλγα. 

4 Στο πιάνο ο κ. Μάρκος Παναγιώτης
και στο τραγούδι (κατά σειρά εμφάνισης) οι
κ.κ.: Νανά Περράκη και Βαγγελάτου Αλεξία. 

4 Την ταινία «Η τιμή της Αγάπης» επε-
ξεργάστηκε ο κ. Μπαλαγιάννης Χρήστος
μηχανικός ήχου. 

4 Εικαστικό υλικό διέθεσε ο κ. Σολδάτος
Αντώνης, συλλέκτης. 

4 Την τεχνική υποστήριξη επιμελήθηκε
ο κ. Στεφανίδης Μάκης πολιτ. μηχανικός. 

4 Την οργάνωση του οπτικού υλικού σε
power point και την προβολή του είχε η κ.
Πρωτόπαπα Ντόρα, φιλόλογος. 

4 Η φιλολογική - σκηνική επιμέλεια και
ο συντονισμός έγιναν από την κ. Μαρκάτη
Αγάθη, δρ. Φιλοσοφίας. 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΕΤΕΙΟ  ΤΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΤΣ  ΕΦΤΑΝΗΣΟΣ

Ένα ακόμη κείμενο, για τα 150 χρόνια απ’ την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, απ’ τη
συλλογή του Αντώνη Μ. Σολδάτου. Το κείμενο είναι απ’ το τεύχος του περιοδικού “Η ΔΙΑΟΛΑΠΟΘΗΚΗ”
με αριθμό 89 και ημερομηνία 9 Απριλίου 1864. Το κείμενο είναι σκωπτικό και αναφέρεται σ’ ένα διάλογο
μεταξύ 3 περιοδικών, σε γλώσσα της εποχής και πνεύμα... Επτανησιακό. 

Αντώνης Ν. Σολδάτος

Το  Ψήφισμα  της  ΙΓ’  Βουλής  
των  Ιονίων  νήσων  για  την  Ένωση  

με  την  Μητέρα  Εάδα
Η ΙΓ’ Βουλή των Ιονίων νήσων
Εκλεχθείσα και συνελθούσα, όπως αποφαν-

θεί περί της Εθνικής αποκαταστάσεως του Ιο-
νίου Λαού 

ΨΗΦΙΖΕΙ
Αι νήσοι Κέρκυρα, Κεφαηνία, Ζάκυνθος,

Λευκάδα, Ιθάκη, Κύθηρα, Παξοί και τα εξαρ-
τήματα αυτών ΕΝΟΥΝΤΑΙ μετά του Βασι-
λείου της Εάδος, όπως εσαεί αποτελούν
αναπόσπαστον αυτού μέρος εν μία και αδιαιρέτω
Πολιτεία...

Εν τω Βουλευτηρίω, Κέρκυρα, 
23 Σεπτεμβρίου 1863 

Σφραγίδα της Ιονίου Πολιτείας



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο αγώνας ορεινού τρεξίματος Νικιάνας
Μαγεύτηκαν από την ομορφιά του τοπίου οι 164 δρομείς!
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Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 2 Νοεμβρίου ο αγώνας ορεινού τρεξίματος
“1st Trail Running” που διοργάνωσε ο δραστήριος
Σύλλογος Επαγγελματιών και Προστασίας Περι-
βάλλοντος Νικιάνας σε συνεργασία με τον Αθλητικό
Σύλλογο Λευκάδας "Φίλανδρος". Ο αγώνας απο-
τελούνταν από δυο διαδρομές, αυτή των 22 χιλιο-
μέτρων και την διαδρομή των 5 χιλιομέτρων.

Ο αγώνας διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή
της Νικιάνας και ιδιαίτερα στο βουνό των Σκάρων,
όπου υπάρχει ένα από τα σπανιότερα δρυοδάση.
Σκοπός του αγώνα ήταν η ευρύτερη ανάδειξη του
σπάνιου αυτού δρυοδάσους και η προστασία του
από διάφορες παράνομες χρήσεις και παρεμβάσεις
καθώς και η αφύπνιση της πολιτείας για την προ-
στασία του.

Συνολικά και στις δύο διαδρομές έλαβαν μέρος

164 δρομείς εκ των οποίων οι 83 έτρεξαν την δια-
δρομή των 22 χλμ. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν
οι δρομείς, εντυπωσιάστηκαν από την ομορφιά
της περιοχής και απόλαυσαν τον αγώνα παρόλο
το αυξημένο επίπεδο δυσκολίας του. Ξεκινώντας
από το λιμάνι της Νικιάνας οι αθλητές ανέβηκαν
το παλιό μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του
βουνού των Σκάρων, που υπάρχει το ομώνυμο
δρυοδάσος ενώ κατά την διάρκεια της διαδρομής,
πέρασαν μέσα από παραδοσιακούς οικισμούς και
έξω από ιστορικά μοναστήρια όπως αυτό του
Άγιου Γεώργιου των Σκάρων και το μοναστήρι της
Κόκκινης Εκκλησιάς στην περιοχή των Πλατυστό-
μων. Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής οι δρο-
μείς είχαν την ευκαιρία να απολαμβάνουν την θέα
προς τα πριγκηπονήσια, Μεγανήσι, Σκορπιό, Μα-
δουρή, Χελώνη, Σπάρτη κλπ. και τον κόλπο του
Βλυχού, ενώ από άλλο σημείο μπορούσαν να δια-
κρίνουν τα χωριά της Νικιάνας, της Λυγιάς, την

πόλη της Λευκάδας, τα βουνά της Αιτ/νίας αλλά
ακόμα και την γειτονική Πρέβεζα!

Μετά την απονομή των μεταλλίων στους νικητές
κάθε κατηγορίας, ακολούθησε μπουφές με τοπικά
εδέσματα που είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες του
χωριού.

Οι νικητές ανά κατηγορία αναδείχθηκαν οι:
Γενική Κατάταξη Ανδρών
Θανάσης Κουρής (2:09:46)
Πέτρος Τυρολόγος (2:09:47)
Δημήτρης Ελευθερίου (2:16:40)
Γενική Κατάταξη Γυναικών
Νικολέτα Γιατράκου (3:02:46)
Σοφία Καλογήρου (3:03:09)
Μαρία Μπουσγούνη (3:59:42)
Κατηγορία 18-44 
Ηρακλής Μωϋσίδης (2:18:08)
Alexandar Domazetovic (2:19:21)
Adam Leszko (2:22:44)
Κατηγορία >45
Χρόνης Δρούγιας (2:36:17)
Sylvain Gobec (2:39:41)
Συμεών Ματσούλης (2:44:29)
Κατηγορία Ανδρών - Διαδρομή 5 χλμ. 
Ορφέας Λεοντίδης (19:39)
Νίκος Φράγκος (20:06)
Αλέξανδρος Δημάκος
Κατηγορία Γυναικών - Διαδρομή 5 χλμ.
Ιουλία Ελένη Παναγιωτοπούλου
Αδαμαντία Παπανικολοπούλου
Δανάη Σκεύη 

― Το Δελτίο της 7-11-2014 που εξέδωσε ο
Σύλλογος Επαγγελματιών και Προστασίας Περι-
βάλλοντος Νικιάνας, μετά την διεξαγωγή των
αγώνων Ανώμαλου δρόμου 22 χλμ. και Ημιανώ-
μαλου 5 χλμ. ευχαρίστησε όσους πρόσφεραν τη
βοήθεια και τη συνδρομή τους και συνέβαλαν στην
επιτυχή τους έκβαση. 

― Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στις 6 & 7 Δεκέμβρη 2014 από μέλη και φίλους
του Συλλόγου εκδρομή σε Νυμφαίο και Καστοριά,
με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της μη κυβερνη-
τικής, μη κερδοσκοπικής περιβαλλοντικής οργά-
νωσης “Αρκτούρος”. 

Σύλλογος  Επαγγελματιών  &  Προστασίας  Περιβάλλοντος  Νικιάνας

Η  σελίδα  των  Τοπικών  Συλλόγων

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύλλογος φίλων Αλεξάνδρου
«Φηγός» αποφάσισε να ιδρύσει βιβλιοθήκη η οποία θα πε-
ριλαμβάνει όλα τα βιβλία, εργασίες και συγγράμματα που

έχουν σχέση με τους οικισμούς μας Αλέξανδρο, Κολυβάτα, Κιάφα και την
ευρύτερη περιοχή τους αυτήν που περιλαμβάνεται στο πρώην κοινοτικό διαμέρισμα
Αλεξάνδρου. Επίσης η βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε πόνημα έχει
συγγραφεί από άτομα που έχουν καταγωγή από τον Αλέξανδρο ή διαμένουν στην
περιοχή του ή διατηρούν «ιδιαίτερες σχέσεις φιλίας και εκτίμησης» προς αυτήν.

Καλούμε λοιπόν οποιονδήποτε διαθέτει σχετική ύλη, η οποία πληροί τις
παραπάνω προϋποθέσεις, να έλθει σε επικοινωνία με το Σύλλογό μας σε ένα από
τα τηλέφωνα: 6976928476, 6941411327, 6944355826, 6944844601.

Το Δ.Σ.

Σύλλογος  Φίλων  Αλεξάνδρου  “Φηγός’’
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΙΚΗ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Cafe “Φηγός”

Λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2014 το cafe “Φηγός", ένα
ανοιχτό φόρουμ αναψυχής, προβληματισμού και διαλόγου όπου με
χαλαρή διάθεση και με αφορμή την ανάγνωση κάποιου κειμένου,
λογοτεχνικού ή άλλου ή την προβολή μιας ταινίας ή ενός ντοκιμαντέρ
ή με οποιαδήποτε άλλη αφορμή, ασήμαντη ή σημαντική, συζητάμε
για θέματα που μας αφορούν. Η προσμονή για συνεύρεση και συ-
ναναστροφή, η ευκαιρία για έκφραση και ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών, η όμορφη και πολιτισμένη ατμόσφαιρα, η καλή καρδιά και η
συμμετοχικότητα (στις δουλειές, τα καλούδια και τα φιλέματα)
προεξοφλούν ζεστές και όμορφες βραδιές. Το cafe "Φηγός" στεγά-
ζεται στο ανακαινισμένο σχολείο του Αλέξανδρου χωρίς να απο-
κλείονται και οι συναντήσεις… εκτός έδρας, σε ένα cafe της
Λευκάδας π.χ. ή σε κάποιον άλλο φιλόξενο χώρο.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.fhgos.com/news/cafe-φηγός*1/
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Τελευταίες ειδήσεις
4 Τελικά φαίνεται πως η μόνη δύναμη που

μπορεί να εκπορθήσει το ακραίο φυλάκιο του Αλέ-
ξανδρου είναι οι… αγελάδες! Οι αγελάδες λοιπόν
οι οποίες εξακολουθούν να… βόσκουν κάτω στη
λιακάδα, όχι μόνον μικρά χόρτα και μεγάλα αλλά
και όσα αμπέλια έχουν απομείνει καθώς και άλλα
ζαρζαβατικά και λουλούδια από τους κήπους και
τις αυλές των σπιτιών. Έχω παρατηρήσει πως
όταν μία συγκεκριμένη αγελάδα βάλει στο μάτι
ένα λουλούδι, τότε οι επισκέψεις της είναι επανα-
λαμβανόμενες, με μοναδικό σκοπό την απόλαυση
αυτού του συγκεκριμένου μεζέ! Αν μάλιστα της
βάλεις εμπόδια και δεν μπορεί να πλησιάσει το
στόχο, τότε αρχίζει τα μουγκανητά… (μ’ αγώνες
κατακτάμε τα δικαιώματά μας...) 

4 Στον Αλέξανδρο λοιπόν το κλίμα είναι προ-
εκλογικό! Οι ομιλίες των υποψηφίων δίνουν και
παίρνουν και προκαλούν ζυμώσεις και διαλόγους
μεταξύ των κατοίκων οι οποίοι δείχνουν πολύ

προβληματισμένοι χωρίς όμως ευτυχώς να τσα-
κώνονται μεταξύ τους. Είναι όμως και τυχεροί
γιατί αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε ο Β’ τόμος
της σειράς «ΚΟΥΤΑΜΑΡΕΣ (και μία εξυπνάδα)»
του φίλου μας του Μάριου, η ανάγνωση του οποίου
τους ξεκουράζει από τις προεκλογικές έννοιες
και προ πάντων τους δείχνει πως υπάρχουν και
άλλες κουταμάρες σ’ αυτή τη ζωή εκτός από τις…
προεκλογικές. Όλοι δε ομολογούν πως το δεύτερο
βιβλίο του Ποντίκα είναι καλύτερο από το πρώτο.
Άραγε αυτό να οφείλεται στις πιο έξυπνες κουτα-
μάρες ή μήπως στην πιο κουτή εξυπνάδα;
Με την ευκαιρία να πούμε πως το βιβλίο παρου-
σιάζεται στις 19 Ιανουαρίου 2015, ώρα 20.00, στο
χώρο των εκδόσεων Γαβριηλίδη (Αγ. Ειρήνης 17,
Μοναστηράκι). 

Να βγάλουμε την είδηση πως τις προσεχείς
ημέρες εκδίδεται και νέο βιβλίο του Μάριου, ιδιαί-
τερα σημαντικό (όχι κουταμάρες), του οποίου η
παρουσίαση θα κάνει αίσθηση, για το οποίο όμως
θα μιλήσουμε στο επόμενο φύλλο.

4 Ο Σύλλογος φίλων Αλεξάνδρου «Φηγός»
φρόντισε να αποκαταστήσει την τιμή και την αξιο-
πρέπεια τόσο του Αλέξανδρου όσο και της Λευ-

κάδας γενικότερα, καθώς αυτές οι εκλογές θα γί-
νουν σε ένα πολιτισμένο χώρο (το εκλογικό τμήμα
του Αλέξανδρου) του οποίου η κατάντια, κατά τις

ΑΚΡΑΙΟ  ΦΥΛΑΚΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Η  σελίδα  των  Τοπικών  Συλλόγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά το πέρας των εκλογών την Κυριακή

19/10/2014, το νεοεκλεγμένο επταμελές Συμβούλιο
προχώρησε την Τετάρτη 22/10/2014, στα γραφεία
του Συλλόγου, στη διαδικασία ανάδειξης του νέου
προεδρείου. Κατόπιν ψηφοφορίας, τα αποτελέ-
σματα είναι τα εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΟΥΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΙΩΤΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ: ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ, 
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκ του Δ.Σ.

Σ.Σ.: Συγχαρητήρια και συνεχίστε στον ίδιο
δρόμο. 

Ευχαριστήριο Πολιτιστικού 
Συλλόγου Νικιάνας «οι Σκάροι»     
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας

«Οι Σκάροι» θα ήθελε να εκφράσει τις δημόσιες
ευχαριστίες του στον κ. Αναστάσιο Στάμο για την
εξαιρετικά χρήσιμη και ουσιώδη ομιλία του την
Κυριακή 30/11 στο χώρο του πρώην δημοτικού
σχολείου της Νικιάνας με θέμα «Το Αθλητικό Ιδε-
ώδες». Σε μια εποχή ιδιαιτέρως δύσκολη άνθρωποι
με τις γνώσεις του κ. Στάμου θα πρέπει να ακού-
γονται πιο συχνά. Ο Σύλλογός μας δεσμεύεται
για παρόμοιες ομιλίες στο άμεσο μέλλον.

Στην συνέχεια, στον ίδιο χώρο, τελέστηκε με
μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή πολλών συγ-
χωριανών μας σεμινάριο αυτοάμυνας και Taekwondo
από τον δάσκαλο κ. Καββαδία Ευστάθιο και τους
μαθητές του Α.Σ. ΕΥΚΛΕΑ Λευκάδας. 

Τους ευχαριστούμε θερμά όλους για το χρόνο
που μας αφιέρωσαν για μια πρώτη εξοικείωση με
την τέχνη αυτή και θα χαρούμε ειλικρινά να ανα-
νεώσουμε το ραντεβού μας για παρόμοιες επιδεί-
ξεις. Ο σεβασμός προς το «ευ αγωνίζεσθαι» και
το ήθος των διδασκόντων αποτέλεσαν παράδειγμα
για όλους μας. 

Προγραμματισμένες
δράσεις - εκδηλώσεις για το 2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015:
04/01: Γιορτή για τους μικρούς μας φίλους με

δώρα από τον Αϊ Βασίλη. Ετήσιος χορός.
Προγραμματισμένη αιμοδοσία. 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015:
05/02: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Δήμου για

την Τσικνοπέμπτη. 
15/02: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Δήμου για

τα «Φαρομανητά 2015». 
23/02: Κούλουμα Κ. Δευτέρα στο βουνό των Σκά-

ρων. 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015:
Εκδρομή του Συλλόγου
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015:
Παρουσίαση δύο (2) θεατρικών έργων.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2015:
Προγραμματισμένη αιμοδοσία
ΙΟΥΛΙΟΣ 2015:
04-05/7 Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΜΝΗ-

ΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ» στο λιμάνι της Νικιάνας.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015:
Συμμετοχή στο διεθνές φεστιβάλ Φολκλόρ του

Δήμου Λευκάδας.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
Κατασκευή πολιτιστικού «σπιτιού».
Κατασκευή χώρου υγιεινής στο κτίριο δραστηριο-

τήτων.
Εκμάθηση και τουρνουά σκάκι.
Δημιουργία ομάδας εκμάθησης Taekwondo και αυ-

τοάμυνας.
Δημιουργία βεστιαρίου παραδοσιακών φορεσιών.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η διή-
μερη εκδρομή του χορευτικού τμήματος ενηλίκων
του Συλλόγου μας στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένοι
στο μεγάλο γλέντι του Χορευτικού Ομίλου Θεσ-
σαλονίκης (Χ.Ο.Θ.). Γλεντήσαμε, γνωρίσαμε άτομα
με ποιότητα και μουσική παιδεία, ανταλλάξαμε
απόψεις για την κοινή μας αγάπη το χορό, αλλά
κυρίως παραδειγματιστήκαμε από τον τρόπο λει-
τουργίας, την οργάνωση και την πειθαρχία ενός

τεράστιου Συλλόγου όπως ο Χ.Ο.Θ.
Σαν Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας

«Οι Σκάροι» θέλουμε να ευχαριστήσουμε από τα
βάθη της καρδιάς μας τους υπεύθυνους του Χ.Ο.Θ.
(και κυρίως το δάσκαλο κ. Παληογιάννη Σάκη)
που μας υποδέχτηκαν τόσο ζεστά και ανθρώπινα
και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να μας
ευχαριστήσουν. 

Ακόμα ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συμ-
μετέχοντες για τη διάθεση και το κέφι που «κου-
βάλησαν» μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της εκ-
δρομής καθώς και τις θερμές μας ευχαριστίες
στον χοροδιδάσκαλό μας κ. Ευθύμιο Σταύρακα
που είχε την όλη ευθύνη και την οργάνωση της
αποστολής εκεί. 

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες
δράσεις του χορευτικού τμήματος και συνεχίζουμε
δυνατά κι... εξίσου χορευτικά!

Εκ του Δ.Σ.

― Την παραμονή των Χριστουγέννων ο Σύλ-
λογος έκανε ρεβεγιόν όπου δεκάδες μέλη και
φίλοι παραβρέθηκαν, αντάλλαξαν ευχές, γεύτηκαν

σπιτικό φαγητό και γλέντησαν με μουσική και
χορό. 

― Από το παιδικό θεατρικό τμήμα παρουσιά-
στηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το έργο “Χριστουγεν-
νιάτικες ιστορίες: Το πνεύμα των Χριστουγέννων”
το Σάββατο 20/12/14 στο Ξενοδοχείο Ionian blue
σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Κωστόπουλου. 

Πολιτιστικός  Σύλλογος  Νικιάνας  “ΟΙ  ΣΚΑΡΟΙ”

Συνέχεια στην 7η σελ.



προηγούμενες εκλογές, προξενούσε ντροπή και
απογοήτευση, ως φαίνεται όμως μόνον σε όσους,
ως εφορευτική επιτροπή, ήταν υποχρεωμένοι να
βρίσκονται εκεί μαζί με τους δικαστικούς αντιπρο-
σώπους (μη Λευκαδίτες). Περί του θέματος τούτου
(και το είδος του Πολιτισμού που αντιπροσωπεύει)
δεν ακούστηκε άχνα, ούτε πριν ούτε μετά, από
κανένα στόμα επίσημο ή μη. Σα να μην υπήρξε
ποτέ κάτι το στραβό!!! Σημεία των καιρών… 

4 Εκλογές λοιπόν, παρωδία, με ένα εκλογικό
νόμο σκέτη απάτη (50 έδρες) ο οποίος, εκτός των
άλλων, δίνει τη δυνατότητα σε μία μειοψηφία του
35% (με την αποχή γίνεται 25%) να κυβερνά αυ-
τοδύναμη, εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία κυ-
βερνήσεων συνεργασίας, ευρείας πλειοψηφίας,
που αποτελούν τη μοναδική λύση στο πρόβλημα
της Ελλάδας καθώς μόνον έτσι μπορούν να γίνουν
οι αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις που θα
την μετατρέψουν σε μία κανονική ευρωπαϊκή
χώρα. Να γιατί χωρίς ενεργούς πολίτες δεν υπάρχει
Δημοκρατία. Ας ψηφίσουμε τουλάχιστον, ο καθένας
από το κόμμα της επιλογής του, αυτούς που κρίνει
ότι μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της Βουλής
καθώς οι προηγούμενοι (όχι όλοι) το κατέβασαν
όσο χαμηλότερα μπορούσαν. 

4 Η καλή εφημεριδούλα που κρατάτε στα
χέρια σας είχε στο προηγούμενο φύλλο της, στην
πρώτη σελίδα, μέσα σε πλαίσιο, για να φαίνεται
καλά, ένα κάλεσμα προς τους απανταχού Αλε-
ξανδρίτες για την ενίσχυση του Σχολείου του
Αλέξανδρου. Κάτω ακριβώς από το κάλεσμα, δεν
ξέρω αν ήταν τυχαίο, είχε τη ρήση του Νερούντα
«Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν
μπορείς να εμποδίσεις την Άνοιξη να έρθει.»

Σε συνέχεια των παραπάνω ο Σύλλογος φίλων
Αλεξάνδρου «Φηγός» απευθύνει σήμερα νέο κά-
λεσμα, θα το διαβάσετε αλλού, για τη δημιουργία
Αλεξανδρίτικης Βιβλιοθήκης….

4 Καθώς οι απόψεις και οι πρωτοβουλίες του
«Φηγός» έχουν γίνει γνωστές και έξω από τα

όρια της Λευκάδας, έγινε αποδεκτό το αίτημα του
Συλλόγου και έγινε  Συνεργαζόμενο Σωματείο της
Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
(ΕΛΛΕΤ). Σύντομα μάλιστα πρόκειται να γίνει Συ-
νεργαζόμενο Σωματείο και με το Πανεπιστήμιο
των Ορέων της Κρήτης (απομένουν τα τυπικά).
Για όλα αυτά καθώς και για τις απόψεις, τις πρω-
τοβουλίες και τις παρεμβάσεις του «Φηγός» στον
κοινωνικό διάλογο, θα μπορεί κανείς να ενημερώ-
νεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου
η οποία, οσονούπω, βγαίνει στον αέρα. Στο επόμενο
φύλλο της εφημερίδας θα ανακοινωθεί η σχετική
διεύθυνση.

4 Την Κυριακή 19 Οκτω-
βρίου 2014 υποδεχθήκαμε
στον Αλέξανδρο το σπου-
δαίο Συγγραφέα Γιάννη
Ατζακά με τη σύζυγό του
Γιώτα Ασημακοπούλου-
Ατζακά, ομότιμη καθηγήτρια
του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου-Αρχαιολόγο, ειδι-
κευμένη στα θέματα των ψη-

φιδωτών, της οποίας μάλιστα το ΒΗΜΑ εκείνης
της Κυριακής φιλοξενούσε σχετικό άρθρο για το
ψηφιδωτό της Αμφίπολης. Για τους τυχερούς που
παραβρέθηκαν εκείνη τη μέρα στο Σχολείο του
Αλέξανδρου η εμπειρία ήταν απ’ αυτές που μένουν
χαραγμένες βαθειά στη μνήμη, την καρδιά και την
ψυχή. Ο Γιάννης Ατζακάς δήλωσε πως σύντομα
θα ξανάλθει!! 

4 Το πένθος για την απώλεια του “Σκάρου”
του αγαπημένου σκύλου του Αλέξανδρου ο οποίος
βρέθηκε σκοτωμένος κάτω από αδιευκρίνιστες
συνθήκες, υπήρξε πάνδημο στην περιοχή καθώς
ήταν ιδιαίτερα χαριτωμένος, κοινωνικός, φιλικός
και αγαπητός. Θα μας λείψει. Θα τον θυμόμαστε
γλυκά, συντροφικά, αληθινά.

4 Ιδρύθηκε και λειτουργεί το cafe «Φηγός»
ένα ανοιχτό φόρουμ προβληματισμού και διαλόγου
όπου με αφορμή την ανάγνωση κάποιου λογοτε-

χνικού κειμένου ή την προβολή κάποιας ταινίας ή
με κάποια άλλη σημαντική ή ασήμαντη αφορμή,
συζητάμε για τα προβλήματα που μας αφορούν.
Έγιναν ήδη δύο συναντήσεις στο Σχολείο, μέσα
σε ζεστή, συντροφική ατμόσφαιρα, η μία με συν-
τροφιά το Φώτη Κόντογλου και η άλλη, χριστου-
γεννιάτικη, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη οι οποίοι
παραμένουν πάντα επίκαιροι και διδακτικοί. Όμορ-
φες εμπειρίες που τις ομορφαίνουν ακόμα περισ-
σότερο η απλοχεριά υλική (με καλούδια, μουσικές
και κεράσματα), ψυχική και πνευματική όσων συμ-
μετέχουν!

4 Ο Σύλλογος φίλων Αλεξάνδρου «Φηγός»
κατέθεσε τις απόψεις του σχετικά με τη λειτουργία
του Πνευματικού Κέντρου και τα θέματα του Πο-
λιτισμού γενικότερα. Κατέθεσε επίσης την άποψή
του στη διαβούλευση του Δήμου για τους κοινό-
χρηστους χώρους. Οι θέσεις αυτές θα είναι σύντομα
γνωστές και διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο
καθώς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου.  

4 Τέλος να μην παραλείψουμε να αναφερθούμε
στο σημαντικό γεγονός του Νοεμβρίου που ήταν
ο αγώνας στα μονοπάτια των Σκάρων. Ένα γεγονός
που εκτός της συμμετοχής αυτής καθεαυτής  αθλη-
τών και εθελοντών έχει και πολλές προεκτάσεις
και μηνύματα, φυσιολατρικά, περιβαλλοντικά, οι-
κολογικά, κοινωνικά (εθελοντισμός)  τα οποία συμ-
βάλουν στη διαμόρφωση ενός διαφορετικού τρόπου
αντίληψης για την ποιότητα της ζωής. 

Θα μας επιτραπεί μόνον μία παρατήρηση, εν-
τελώς καλόπιστα, πως θα ταίριαζε καλύτερα στη
θαυμάσια αυτή  πρωτοβουλία, η τελετή της απο-
νομής να ήταν περισσότερο ταπεινή και λιγότερο
θορυβώδης. Θα ήταν έτσι περισσότερο συμβατή
στο αθλητικό ιδεώδες και στα εξ αυτού αγνά και
λιτά αισθήματα. Επίσης θα ήταν περισσότερο συμ-
βατή στην άποψη που επιχειρεί να διαμορφώσει
για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής με διαφορετικά
πολιτισμικά πρότυπα από τα επικρατούντα και κα-
θιερωμένα. 

Νίκος Σπ. Κονδυλάτος 
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Συνέχεια απ’ την 6η σελ.

3 Επιτέλους μετά από χρόνια κλαδεύτηκαν τα δέντρα
της πλατείας στον Αλέξανδρο. Απ’ τους συνήθεις υπόπτους
Παναγιώτη Ε. Μανωλίτση (Τζαβούλια), Χριστόδουλο Γ. Σούνδια
και Γεώργιο Δ. Σούνδια (Μέτορα) με τη συμβολή και του Προ-
έδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Σπύρου Νίκα!!!

3 Κάποιοι ασυνείδητοι,
ρίχνουν συστηματικά φόλες στην
περιοχή μας ή σκοτώνουν ζώα.
Έτσι προ καιρού βρήκε φρικτό
θάνατο η μία απ’ τις μασκότ του
Αλέξανδρου “Ο ΣΚΑΡΟΣ” (η
άλλη είναι “η χιονόμπαλα”) ενώ
πρόσφατα το ίδιο συνέβη και στο
“Λιμνί” στη Νικιάνα με άλλα 5
σκυλάκια που θανατώθηκαν με
φόλες. Στο παρελθόν είχαμε το
ίδιο φαινόμενο με θύματα δεκάδες γάτες. 

3 Όπως κάθε χρόνο έτσι και τα φετινά Χριστούγεννα ο Τοπικός Σύλ-
λογος Νικιάνας τοποθέτησε τη φάτνη αλλά σε διαφορετικό σημείο απ’
άλλες χρονιές, στη στροφή του Κολοκύθα και πριν την ευθεία του επαρ-
χιακού δρόμου. Ενώ ο Σύλλογος Επαγγελματιών φρόντισε για την τοπο-
θέτηση φωτοσωλήνων στις κολώνες του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
στα πεζοδρόμια κι απ’ τις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου δίνοντας
έτσι στον οικισμό μια γιορτινή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. 

3 Έγινε ο ευπρεπισμός και το βάψιμο του Ναού της Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος στη Νικιάνα. Συνέχεια στη σελ. 8
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3 Στις 5 Οκτωβρί-
ου 2014 πραγματοποιήθη-
κε στο Δημοτικό Σχολείο
Αλεξάνδρου με την υπο-
στήριξη του “Φηγός” ανοι-
χτό σεμινάριο για την βο-
τανοθεραπεία και τους
ρυθμούς του κύκλου της
ζωής με εισηγητή τον κ.
Άρη Κοκοτσή στη μνήμη
της συντρόφου του βο-
τανοθεραπεύτριας Μπριγκίτε Ροθ (Brigitte Roth) που έφυγε πριν ένα
χρόνο απ’ τη ζωή κι ήταν ενεργό μέλος του “Φηγός”. 

3 Πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ιεράς
Μονής και με τη συνεργασία των μελών του Τοπικού Κοινοτικού Συμ-
βουλίου, έρανος για την αποπεράτωση των εργασιών αναστήλωσης
- αποκατάστασης του Ασκητηρίου των Αγίων Πατέρων.

3 Πριν πούμε “Δόξα σοι ο Θεός” πήγαμε στο “βοήθα Παναγιά”!!! 
Εκεί λοιπόν που η δόκιμη μοναχή Μαγδαληνή σχεδόν εγκαταστάθηκε

στο Ασκητήριο των Αγίων Πατέρων δεν πέρασαν παρά λίγες μέρες
που εγκατέλειψε ή υποχρεώθηκε κατ’ άλλους να το εγκαταλείψει (σε
τέτοιες περιπτώσεις πολλά λέγονται). 

Σε κάθε περίπτωση όμως καθαρισμός, με εθελοντική εργασία
ντόπιων, του περιβάλλοντος της Μονής χώρου έγινε ενώ συνεχίζονται

κι οι εργασίες λειτουργικότητας των κτιρίων κι αποκατάστασης του
ησυχαστηρίου. 

Ελπίζουμε δε κι ευχόμαστε σύντομα να βρεθούν μοναχές που θα
ήθελαν να αφιερωθούν στο ιερό προσκύνημα. 

3 Για να βλογήσουμε και τα μούσια
μας που λένε, μετά από επανειλημμέ-
νες αναφορές μας 3 χρόνια τώρα
στους “Αντίλαλους” για την επικιν-
δυνότητα του καμπαναριού του Αγίου
Σπυρίδωνα, εξεδόθη από την Πολεο-
δομία Πρωτόκολλο κατεδάφισής του. 

Το νέο που θ’ αναγερθεί θα πρέπει
να προσομοιάζει με το παλιό και να
δένει με τον περιβάλλοντα χώρο. 

3 Χειμωνιάτικες εικόνες απ’ τη Νικιάνα
Ο Κώστας με τη βάρκα του κι ο Μπερδεμπές με το καλάμι του

Συνέχεια απ’ τη σελ. 7
3 Με πρωτοβουλία και ίδια έξοδα του Προέδρου του Κ.Σ. Σπύρου

Νίκα και τη συνδρομή του Σπυραντώνη Γ. Φούρου έγιναν παρεμβάσεις
αντιπλημμυρικές στην περιοχή “Φραξί”.

3 Κυκλοφόρησε ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας υπογραμμένη
από τον Αντιδήμαρχο κ. Μάρκο Νικητάκη για τα ανεπιτήρητα παρα-
γωγικά ζώα και αναφέρει περιληπτικά ότι η Δημοτική αρχή είναι δια-
τεθειμένη να εφαρμόσει όλες τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.
4056/12 και τις διατάξεις του κανονισμού βοσκοτόπων του Δήμου
απόφαση Δ.Σ. 375/12 (έχουν περάσει ήδη περίπου 3 μήνες). Οψόμεθα!!!
και θα επανέλθουμε. 

3 Η νέα γενιά των Αλεξαντριτόπουλων προσέρχεται στη δοξο-
λογία της επετείου για την 28η Οκτωβρίου του 1940. 

3 Δυο θεατρικές ομάδες του Συλλόγου Νικιάνας είναι σε
εντατικές πρόβες για τις θεατρικές παραστάσεις που σύντομα θα
παρουσιάσουν με τα έργα: 

α) “Να τ(ου) κρίνω ή να μη τ(ου) κρίνω”
της χωριανής μας ποιήτριας και συγγραφέως Ιωάννας Κόκλα
β) “Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου” του Μανώλη Κορρέ. 
Σε σκηνοθεσία του Θόδωρου Κωστόπουλου. 
3 Επανερχόμαστε για τον καθαρισμό των χειμάρρων, ο χειμώνας

είναι μπροστά μας ακόμη. Ελπίζουμε να μας προλάβει ο Νίκας όπως
με τους καβαλαραίους στο Κοινοτικό Γραφείο!!! 

3 Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 με πρωτοβουλία του νεοε-
κλεγέντος Τοπικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 85 του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης) Γενική Συνέλευση των κα-
τοίκων της Κοινότητας στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου
Νικιάνας. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ικανοποιητική ενώ συζη-
τήθηκαν τα προβλήματα και προτάθηκαν δράσεις για την επίλυσή
τους. 
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