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Δ
ύο φωτογραφίες τραβηγμέ-
νες πριν τέσσερα χρόνια, που
δείχνουν την κάτω βρύση

στο Κανάλι και το Πλυσταριό σχεδόν
να έχουν εξαφανιστεί απ’ την καθί-
ζηση του εδάφους και τις μάζες (κυ-

ρίως βατσινιές), αλλά και η προσπά-
θεια που καταβάλλει ο Σύλλογος
Επαγγελματιών Νικιάνας με την ανα-
κατασκευή της βρύσης του Παύλου
και την ανάδειξη, καθαρισμό και συν-
τήρηση στο Φραξί και πρόσφατα στο
Κάλπενο, στάθηκε αφορμή να κατα-
θέσουμε κάποιες σκέψεις και προ-
βληματισμούς για τους υδάτινους
πόρους της Κοινότητάς μας. 

Με την υπαγωγή στο κεντρικό
σύστημα υδροδότησης των χωριών
μας άρχισε σιγά-σιγά η εγκατάλειψη
των παλιών πηγών ύδρευσης πηγάδια
- βρύσες - γεωτρήσεις, υδατοδεξα-
μενές, με αποτέλεσμα την μη λει-
τουργικότητά τους. Ο οικίσκος της
γεώτρησης στον Αλέξανδρο έχει κα-
ταστραφεί και σε λίγο και η ίδια η
γεώτρηση, ενώ τα πηγάδια και οι
υπόλοιπες βρύσες παρουσιάζουν την
εικόνα των φωτογραφιών. 

Καλό είναι λοιπόν η προσπάθεια
που ξεκίνησε απ’ το Σύλλογο Επαγ-

γελματιών να συνεχιστεί με κάθε
τρόπο και από την Κοινότητα με την
αποκατάσταση, τον καθαρισμό και
τη συντήρηση των πηγών ύδρευσης
ώστε να παραμείνουν λειτουργικές
σε περιπτώσεις ανάγκης (οι βλάβες
και οι διακοπές είναι συχνές το χει-
μώνα αλλά και τους καλοκαιρινούς
μήνες). 

Πέρα όμως από την πρακτική ανα-

γκαιότητα, τα πηγάδια κι οι βρύσες
του κάθε τόπου έχουν να κάνουν με
την ιστορία του και την παράδοσή
του. 

ΥΓ. Αλήθεια τα κοινοτικά πηγάδια
έχουν δηλωθεί όπως προβλέπονταν
από το Νόμο για τη διαχείριση των
υδάτινων πόρων; 

Το Δ.Σ. 

Ο Σύλλογος 
Αλεξανδριτών

Λευκάδας
εύχεται σε όλους

ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Την ημέρα της κοπής της πίτας
πραγματοποιήθηκε και η Γενική Συ-
νέλευση των μελών και διενεργή-
θηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή
των νέων οργάνων του Συλλόγου
μας. Η συμμετοχή των μελών ήταν
ικανοποιητική. 

Αφού έγινε εκλογή του Προ-
έδρου της Γ. Συνέλευσης, ο Πρό-
εδρος του απερχόμενου Δ.Σ. Ευγέ-
νιος Μανωλίτσης έκανε τον Διοικη-
τικό απολογισμό της θητείας του
Δ.Σ. και ο Ταμίας Τιμόθεος Σούνδιας
τον Οικονομικό. Έγινε γόνιμος διά-
λογος, κατατέθηκαν προτάσεις και
προβληματισμοί εκ μέρους των με-
λών της Γεν. Συνέλευσης, εγκρίθηκε
ομόφωνα ο Διοικητικός και Οικονο-
μικός απολογισμός του Δ.Σ., αφού
διαβάστηκε από την απερχόμενη
Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής Κόκλα Αγάπη έκθεση του οικο-
νομικού ελέγχου. Με την εκλογή
Εφορευτικής Επιτροπής προχωρή-
σαμε στη διενέργεια εκλογών για
την ανάδειξη των νέων οργάνων. 

Το αποτέλεσμα της καταμέτρη-
σης ανέδειξε κατά αριθμό ψήφων: 

Α) Για το Δ.Σ. 
1. Μανωλίτσης Ευγένιος Α. 
2. Σούνδιας Τιμόθεος Ι. 
3. Δαμιανής Ξενοφών Ε. 
4. Μανωλίτσης Δημήτριος Ν. 
5. Σέρβου Γιάννα Λ. 

6. Σέρβος Παναγιώτης Κ. 
7. Αμπουμόγλι Λάμπρος Ζ. 
8. Κατσάρας Χρήστος 

(αναπληρωματικός) 
Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
1. Κόκλα Αγάπη Ε. 
2. Δουβίτσα Τασούλα Κ. 
3. Μανωλίτσης Ανδρέας Β. 
4. Μανωλίτσης Νίκος Γ. 

(αναπληρωματικός) 

Γ. Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία 
1. Μανωλίτσης Ευγένιος 
2. Μανωλίτσης Δημήτριος 
3. Δαμιανής Ξενοφών 
4. Σούνδιας Τιμόθεος 
5. Σέρβος Παναγιώτης 

6. Κατσάρας Χρήστος 
(αναπληρωματικός) 
Στις 10-3-2015 όπως προβλέπεται

από το Καταστατικό συνεκλήθη από
τον πρώτο σε ψήφους Σύμβουλο,
Ευγένιο Μανωλίτση, το νέο Δ.Σ. και
συγκροτήθηκε σε σώμα όπως ανα-
φέρεται στη δεύτερη σελίδα της
εφημερίδας μας. 

Το Δ.Σ. 

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Με επιτυχία έγινε στην αί-

θουσα του Συλλόγου Λευκαδίων
Αττικής, Γερανίου 41, η φετινή
κοπή της πίτας του Συλλόγου
μας. 

ΚΟΠΗ  ΤΗΣ  ΠΙΤΑΣ

Καίτοι αγράμματος η γραία με
εδίδαξεν ότι εις την ελληνικήν
γλώσσαν άλλως ομιλούμεν, άλ-
λως γράφομεν και άλλως εννο-
ούμεν. 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

Συνέχεια στην 2η σελ.

Η κάτω βρύση παλιά
κι ο Νίκος Σούνδιας (Κασταβίρας) Η κάτω βρύση σήμερα
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Κοινωνικά

Σούνδιας Γεώργιος Φιλιπ. (Γαδή) ..........20€
Δουβίτσα Τασούλα Κωστάγγελου ........50€
Σέρβου Ασπασία συζ. Χρήστου ............20€
Σέρβος Χρήστος Γιάννου ......................10€
Κολυβάς Μανώλης Δήμου (Κολονέλος) 20€
Μανωλίτσης Ευγένιος Αγγέλου ............20€
Μανωλίτση-Καπελέρη Ντίνα ................20€
Δαμιανής Φώντας Ευστρατίου ..............20€
Κολυβάς Γεώργιος Γεωργ. (Κάππας) ....50€
Κολυβάς Νικόλαος Κων. (Κάππας) ........50€
Σολδάτος Αντώνης ................................10€
Ζηνέλης Δημήτριος ................................20€
Ζηνέλης Γεώργιος Δημητρίου ..............20€
Κόκλα Αγάπη Ευσταθίου ........................20€
Ζηνέλης Ορέστης Δημητρίου ................20€
Δουβίτσα Αικατερίνη Νικολάου ............50€
Βρεττού Παναγιώτα Γεωργίου ..............10€
Μανωλίτσης Ανδρέας Βελισ. 
(Τζαβούλιας) ..........................................30€ 
Θειακός Κώστας Παναγ. (Πονηρού) ......20€
Σέρβου-Σολδάτου Θεοδώρα ..................50€
Σούνδιας Τιμόθεος Ιωάν. ........................30€
Σέρβου Γιάννα του Λάμπρου ................20€
Σέρβος Παναγιώτης του Κώτσου ..........20€
Μανωλίτσης Δημήτρης Νικ. 
(Κασσάνδρης) ........................................20€
Βονιτσάνου Χαρά ..................................20€
Μανωλίτση - Βλάχου Γεωργία 
(Πατσούλια) ............................................20€
Μανωλίτσης Νικόλαος Γεωργ. 
(Κουβαλιάς) ............................................20€
Δαμβέργης Τάσος & Ιφιγένεια 
(μέσω κατάθεσης) ..................................50€
Γεωργάκης Περικλής ............................50€

Προσφορές  &  Συνδρομές  
για  το  Σύλλογο

Πρόεδρος: Ευγένιος Μανωλίτσης
τηλ. 210-6420024 & 6977011305
Αντιπρόεδρος: Γιάννα Λαμπ. Σέρβου
τηλ. 210-2523100 & 6937033665
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Νικ. Μανωλίτσης 
τηλ. 210-8025620 & 6936791486
Ταμίας: Παναγιώτης Κ. Σέρβος 
τηλ. 210-6199939 & 6936002554
Ειδ. Γραμματέας: Τιμόθεος Ιωάν. Σούνδιας 
τηλ. 210-6611978 & 6947183626
Μέλος: Ξενοφών Ευστρ. Δαμιανής 
τηλ. 210-9960086 & 6936233257
Μέλος: Λάμπρος Ζαχ. Αμπουμόγλι
τηλ. 210-2523100 & 6937033666

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

Ο μικροοικισμός Κοκλάτα ή όπως μετονο-
μάστηκε στην συνέχεια Κιάφα, βρίσκεται κτι-
σμένος σε υψωματάκι νότια του Αλεξάνδρου,
με θέα προς τον όρμο του Βλυχού. Το όνομά
του το οφείλει στο επίθετο Κόκλας, επίθετο
της πλειοψηφίας των κατοίκων του, όπως βε-
βαίως και το μεταγενέστερο Κιάφα, λόγω της
γεωμορφολογίας της περιοχής που καταλαμ-
βάνει. Παλαιότατος οικισμός, καταγεγραμμένος
με μεγάλη κτηματική περιουσία κατά τον 15ο
αιώνα να συμπεριλαμβάνει τα όρια: «σε μια
πλευρά ρέμα, σε μια πλευρά θάλασσα, σε μια
πλευρά βουνό και σε μια πλευρά χωράφια
των Σίμου Μαράη και του καλογήρου της Κόκ-
κινης Εκκλησιάς, Ανθίμου, κατοίκων του χωριού
Κοκλάτα». 

Από την καταγεγραμμένη αυτή αγοραπω-
λησία του Ιωάννη Κόκλα σε «χοτζέτι» του
1508, διαπιστώνουμε ότι από το Λαγκάδι και
τους Σκάρους έως τη θάλασσα στο Βαρκό
(Νυδρί) και την Κόκκινη Εκκλησιά, εκτείνονταν
η γεωγραφική περιφέρεια του χωριού Κοκλάτα.

Αυτό βεβαίως προσιδιάζει στην εκδοχή ότι ο
οικισμός ανθούσε πολύ πριν την Τουρκοκρατία
και βρίσκονταν τοποθετημένος ανατολικότερα
προς την Βρύση στο «Κανάλι» και τους «Αγίους
Σαράντα», έχοντας μάλιστα (από έτερη κατα-
γραφή) στην περιφέρειά του και την εκκλησία
του Αγίου Ηλία (Άη Λιά στην Βρυσούλα των
Σκάρων), απέναντι από το Κανάλι. 

Στους Κιαφιώτες συναντώνται τα επίθετα
Κόκλας, Φούρος, Σέρβος, Καρύδης, Μάρας ή
Μαράης, Βλάχος, Καλύβας, κ.λ.π., κι όλοι
τους ήταν ενορίτες στην Παναγία την Αλε-
ξανδρίτισσα (Κοίμησις της Θεοτόκου).

Θάνατοι
― Η Θεοδώρα Μανωλίτση Δημητρίου (Μού-

σα - Κασσάνδρη) πέθανε στη Λευκάδα και κη-
δεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Η Ελένη Ξενοφώντα Δαμιανή πέθανε
στο Νοσοκομείο Άρτας και κηδεύτηκε στον
Άγιο Νικόλαο Κολυβάτων. 

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. 

ΚΟΚΛΑΤΑ  ή  ΚΙΑΦΑ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Δ.Σ. καλωσόρισαν τους χωρια-
νούς και φίλους μας και αντάλ-
λαξαν ευχές, ενώ την εκδήλωσή
μας τίμησαν με την παρουσία
τους και χαιρέτισαν ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας των Απαντα-
χού Λευκαδίτικων Συλλόγων κ.
Θεόφιλος Λογοθέτης και Σολ-
δάτος Αντώνης. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου αφιέρωσε το πρώτο φελί στους όπου γης Αλεξαντρίτες ενώ
κλήθηκαν κι έκοψαν από ένα φελί η μεγαλύτερη των παρευρισκομένων χωριανών μας, η
Ασπασία συζ. Χρήστου Σέρβου (του Γιάννου) και ο μικρότερος Λάμπρος Ζαχαρία Αμπουμόγλι,
γιος της Γιάννας Σέρβου του Λαμπράκη που εκλέχτηκε και στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 

Ευχαριστίες στις Αλεξαντρίτισσες που ετοίμασαν τα τραμαμέντα που προσφέρθηκαν στην
εκδήλωση. 

Ιδιαίτερα δε στην Γεωργία Μανωλίτση - Βλάχου (κόρη του Τάκη Πατσούλια) που έφτιαξε τη
φετινή Λαδόπιτα. 

ΚΟΠΗ  ΤΗΣ  ΠΙΤΑΣ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
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Φωτογραφίες  του  χθες. . .
Του Δημήτρη Μανωλίτση (Κασσάνδρη)

1967 
Πλατεία Αλεξάνδρου
και το ηλεκτρόφωνο

του Δία:
(†) Παναγιώτα συζ. Γεωργίου 

Μανωλίτση (Κοτοπούλη) 
με την μικρή ανιψιά της 

Αναστασία κόρη 
του Παναή Γράψα, 

Τασούλα συζ. Κων/νου 
Σέρβου (Νταντή) 

με το μικρό γιο της 
Παναγιώτη, 

Ζώης Βελ. Μανωλίτσης 
(Τζαβούλιας) και 

Δημήτριος Νικ. Μανωλίτσης
(Κασσάνδρης).

1953 Γιορτή Αγ. Νικολάου (Κολυβάτα):
(†) Αιμίλιος Κολυβάς, (†) Στράτος Δαμιανής, Νίκος Βρεττός (Μπα-
κατώρος), (†) Φώτης Κατσαρός και Τιμόθεος Βρεττός (Πλιάτσικας).

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. 

Ξαφνιαστήκαμε ευχάριστα όσοι βρεθήκαμε
στην παρουσίαση του τόμου του βιβλίου ΚΟΥ-
ΤΑΜΑΡΕΣ (ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΑΔΑ) του Μάριου
Ποντίκα στην φιλόξενη αίθουσα των εκδόσεων
Γαβριηλίδη στις 19 του Γενάρη. 

Με επίκεντρο κυρίως απλές καθημερινές
εκδράσεις, την ευρηματικότητα και τον ιδιαίτερο
τρόπο γραφής του, σαρκάζει και αυτοσαρκά-
ζεται. Διαβάζοντας το βιβλίο αναρωτήθηκα
μήπως η μόνη κουταμάρα... είναι ο τίτλος του
γιατί το περιεχόμενο των επιμέρους κειμένων
είναι πολλές εξυπνάδες!!! 

Όσο κι αν ο ίδιος γράφει ότι κανένα μήνυμα
δεν αναδεικνύεται μέσα από τα τόσα κείμενα,
όχι μόνο αναδεικνύεται αλλά κι επειδή θέλω
να τον κάνω πολύ δυστυχή, χωρίς να είμαι
ψυχαναλυτής, διαπίστωσα ότι υπάρχουν κρυμ-
μένα νοήματα, αποκαλύψεις, εξηγήσεις, ανα-
λύσεις και καταγγελίες!... 

Μπορεί ο Χαρίλαος Ερασμονίδης που ανα-
φέρεται στο πρόθεμα του Αρχίλοχου που είναι
στο εξώφυλλο του βιβλίου, να γέλαγε ή να μη
γέλαγε με τις κουταμάρες που του έλεγε ο
Αρχίλοχος εγώ όμως και γέλασα και προβλη-
ματίστηκα. Αν και κάνοντας του κεφαλιού μου,
να μη διαβάσω τα κείμενα με τη σειρά αλλά
πηγαίνοντας εδώ κι εκεί, ξεφύλλισα τις ΚΟΥ-
ΤΑΜΑΡΕΣ (ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΑΔΑ). 

Όσοι λοιπόν θέλετε να πάθετε τα ίδια με
μένα σπεύσατε ν’ αγοράσετε όχι μόνο το δεύ-
τερο τόμο αλλά και τον πρώτο και όσους άλ-
λους βγουν!... 

ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟ το βιβλίο σου, φίλε Μάριε. 

Ευγένιος 

ΥΓ. Επειδή σ’ αγαπάμε, δε σου βάλαμε και
φωτογραφία... απ’ τα μικράτα σου! 

Επ’ ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας για την ποίηση και θέ-
λοντας ν’ αποδώσουμε την οφειλόμενη τιμή στον αείμνηστο
μπάρμπα Αλέκο, έναν Άνθρωπο με Α κεφαλαίο παραθέτουμε
ένα δικό του ποίημα. 

Ο Χωριάτης
Χαρισμένο στους χωριάτες όλου του κόσμου 

Εγώ ’μαι ο γιος της μάνας Γης ο βαριοποσταμένος 
που με ιδρό και κάματο τις μέρες μου διαβαίνω 
και δε χορταίνω το ψωμί μάηδε τον έρμο ύπνο. 
Κατ’ απ’ τον ήλιο τον καφτό που πιάνει η ανάσα 
και λέου σ’ απόσκιο να ήμουνα κοντά σε κρύα βρύση 
να δρόσιζα τα χείλη μου που τ’ άφριξεν η δίψα 
να ξάπλωνα και το κορμί που τρέμ’ από το μόχτο. 
Κι άλλοτε μες στη χειμωνιά, στη μπόρα, στο χαλάζι, 
μέσα στο ανεμόβροχο, στην παγωνιά, στο χιόνι, 
γυρίζω για το σπίτι μου από τα λασποδρόμια. 
Στην πόρτα στέκει γνοιστικιά η άξια μου γυναίκα 
οργώνοντας με τη ματιά τη μουσκεμένη στράτα, 
κι όταν θα φτάσω στην αυλή τρέχει και ξεφορτώνει 
το ζωντανό και στο παχνί το σέρνει και το δένει, 
κι έπειτα τ’ αλλαξίμια μου τα φρεσκομπαλωμένα 
μου φέρνει και το σάγιασμα διπλό τριπλό το ρίχνει 
να κάτσω δίπλα στη φωτιά π’ αναροφάει τα ξύλα 
καμίν’ ασίγαστο π’ ορμάει ψηλά στα κεραμίδια 
να κάψει έγνοιες και καημούς της κουρσεμένης ζήσης. 
Κοντά μου στέκουν τα παιδιά γλυκοχαμογελώντας 
και τα γερόντια της φωτιάς τη χόβολη ξεθάλουν. 
Και τώρα που τα χρόνια μου βαραίνουν το κορμί μου 
όπως το στάχυ τ’ ώριμο την καλαμιά βαραίνει 
βαθιά μ’ ένα παράπονο το λογισμό θολώνει 
εγώ που μέλι κουβαλώ στου κόσμου την κυψέλη 
γιατί την καταφρόνηση να ’χω για πλερωμή μου. 
Αυτό, για πέστε μου θεοί γιατί ξεθεμελιώνω 
τους θρόνους σας όσο ψηλά στον Όλυμπο κι αν στέκουν. 
Έχω το νεύρο σίδερο και την ψυχή μ’ ατσάλι. 

Αλέκος Φίλιππος
Πλατύστομα 

ΨΗΓΜΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.. .
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Δύο επώνυμες ιστοριούλες από την πρώτη Βασιλεία μετά την Επανάσταση
του ’21, οι οποίες καταγράφηκαν απ’ τον Τάκη Λάππα με τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ” 1750-1862. Το βιβλίο ανήκει στη συλλογή μου και
αναδημοσίευση των δύο κειμένων γίνεται με το σκεπτικό ότι περιέχει
επίκαιρα στοιχεία και ελπίζω να τις βρείτε ενδιαφέρουσες. 

Αντώνης Ν. Σολδάτος 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΕΣ  ΜΕ  ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ  ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ
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Νικιάνα 10 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 2/15

Προς: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
του Δήμου Λευκάδας 

Κύριε Δήμαρχε, 
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που

απασχολούν την περιοχή της Νικιάνας και τους
κατοίκους της είναι αυτό της αποχέτευσης των
λυμάτων. 

Σας είναι ήδη γνωστό αφού τέθηκε υπ’ όψιν
σας τόσο κατά την προεκλογική σας περιοδεία
όσο και μετά την εκλογή σας στο αξίωμα του Δη-
μάρχου κατά την επίσκεψή σας στη Νικιάνα για
την συζήτηση των προβλημάτων της περιοχής. 

Το ίδιο είχαμε πράξει και στους προκατόχους
σας όπου παρά τις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις
τους το πρόβλημα παρέμεινε ανεπίλυτο. 

Κύριε Δήμαρχε,
Η κατάσταση που σήμερα επικρατεί στον τομέα

αποχέτευσης είναι απαράδεκτη. 
Βόθροι απορροφητικοί που μόνο στα σχεδια-

γράμματα εμφανίζονται στεγανοί, βόθροι που ποτέ
ή σπάνια εκκενώνονται, βόθροι που υπερχειλίζουν
και ρέουν στα φρεάτια και στους αγωγούς των
ομβρίων υδάτων, με τα λύματά τους να αναδίδουν
δυσοσμία και με τελική κατάληξη στη θάλασσα. Η
δυσοσμία που διαχέεται στην ατμόσφαιρα από τις
ελάχιστες εκκενώσεις προκαλεί επίσης δυσφορία. 

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ιδιαίτερα
κατά την θερινή περίοδο λόγω της αύξησης του
πληθυσμού, αλλά και της λειτουργίας των διαφόρων
επιχειρήσεων (ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων

δωματίων - διαμερισμάτων). 
Η δυσφορία των τουριστών είναι χαρακτηριστική

αλλά και οι επιπτώσεις από την μόλυνση του θα-
λάσσιου ορίζοντα τραγικές. 

Κύριε Δήμαρχε, 
Ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται

την περιοχή μας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί
σημαντικά, οι δε παρεχόμενες υπηρεσίες από τους
επιχειρηματίες πράγματι έχουν βελτιωθεί, όμως
αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται η άμεση αντι-
μετώπιση του προβλήματος της αποχέτευσης για
τη λύση του οποίου έχετε αποκλειστικά την ευθύνη. 

Η μέχρι τώρα διαπίστωση είναι ότι παρά τις
κατά καιρούς παρεμβάσεις μας το πρόβλημα πα-
ραμένει άλυτο, προκαλώντας έτσι την οργή και
την αγανάκτηση των κατοίκων, των οποίων τις
μορφές αντίδρασης στο μέλλον μας είναι αδύνατο
να εκτιμήσουμε. 

Κύριε Δήμαρχε, 
Ο Σύλλογός μας εκπροσωπώντας το σύνολο

των επιχειρηματιών της περιοχής: 
α. Εκφράζει την αγανάκτηση και την διαμαρτυρία

του για τη διαιώνιση του απαράδεκτου αυτού φαι-
νομένου εν έτει 2015. 

β. Ερωτάσθε τι φρονείτε να πράξετε για την
αντιμετώπιση και την επίλυση του προβλήματος
της αποχέτευσης της Νικιάνας; 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λευκάδας προς τον οποίο απευθύνεται η
παρούσα ερώτηση παρακαλείται να εισάγει άμεσα
στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα προς συζήτηση
στην οποία και δηλώνουμε ότι θα παρευρεθούμε. 

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος 

Θεοδώρα Μανωλίτση Αντώνης Μανωλίτσης 

Κοινοποίηση: 
- Επιμελητήριο Λευκάδας 
- Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, 

Γρ. κ. Αντιπ/ρχη 
- Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρου, 

υπ’ όψιν κ. Προέδρου 

Σ.Σ.: Σχετικά με το παραπάνω θέμα κατά πλη-
ροφορίες μας μετά την χρηματοδότηση του προ-
γράμματος “ΘΗΣΕΑΣ” θα συνεχιστεί το έργο για
το υπόλοιπο της πίστωσης των 300.000€ με μόνη
διαφορά ότι δεν θα συνεχιστεί ο κεντρικός αγωγός
μέχρι εκεί που προβλέπονταν αλλά θα γίνει εσω-
τερικό δίκτυο εντός του οικισμού μήκους 720 μ.
Βέβαια απέχουμε πολύ από το πότε θα λειτουργήσει
η αποχέτευση, αν δεν υπάρξει νέα γενναία χρη-
ματοδότηση, αφού χρειάζεται να ολοκληρωθεί
όλο το τμήμα του κεντρικού αγωγού μέχρι τη
Λυγιά μαζί με αντλιοστάσια και παρελκόμενα έργα. 

Δικαίως λοιπόν διαμαρτύρεται ο Σύλλογος των
Επαγγελματιών. 

___________________________

4 Ο Σύλλογός μας συνεχίζοντας την προσπά-
θειά του για την ανάδειξη και συντήρηση των
ιστορικών μνημείων της περιοχής προέβη στην
καθαριότητα, ανάδειξη και συντήρηση της παλιάς
βρύσης Καλπένου. 

Σύλλογος  Επαγγελματιών  &  Προστασίας  Περιβάλλοντος  Νικιάνας

Η  σελίδα  των  Τοπικών  Συλλόγων

Με μεγάλη επιτυχία και ικανοποιητική συμμε-
τοχή ολοκληρώθηκε το εορταστικό δεκαήμερο
του Συλλόγου μας που ξεκίνησε την Τσικνοπέμπτη
και έφτασε μέχρι την Καθαρά Δευτέρα. Αν και ο
καιρός δεν ήταν σύμμαχός μας σε καμία από τις
εκδηλώσεις, δεν έλειψε το κέφι και η χαρούμενη
διάθεση από όλους τους συμμετέχοντες. 

Ξεκινώντας από την Τσικνοπέμπτη 15 Φε-
βρουαρίου, το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλ-
λόγου μας βρέθηκε στην Καρυά όπου στην κεντρική
πλατεία παρουσίασε το «Έθιμο του Γέροντα» από
την περιοχή της Ρούμελης και συμμετείχε στις
εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας που διοργάνωσε
με επιτυχία ο Απόλλων Καρυάς. 

Στη συνέχεια, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο
Σύλλογός μας παραβρέθηκε με 6μελή εθελοντική
ομάδα στο παιδικό Καρναβάλι του Δήμου Λευκάδας
όπου και βοήθησε στην άρτια διεξαγωγή της πα-
ρέλασης. 

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε
στο ξενοδοχείο Tesoro στη Νικιάνα παιδικό πάρτυ
μασκέ και στη συνέχεια ο καθιερωμένος αποκριά-
τικος χορός των ενηλίκων. Μασκαράδες, απο-
κριάτικες στολές και ο γιορτινός διάκοσμος έδωσαν
μια χαρούμενη νότα στην εκδήλωση κάνοντας, ει-
δικά τα μικρά παιδάκια, να αισθανθούν το Καρνα-
βάλι! 

Την επομένη, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και
κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες η καρναβαλική
ομάδα του Συλλόγου συμμετείχε στα “Φαρομανητά
2015” με πεζό άρμα που κέρδισε τις εντυπώσεις
προερχόμενο... “από τα βάθη της Ανατολής”!

Μπορεί η καρναβαλική επιτροπή να μην μας τί-
μησε με την προτίμησή της αλλά οι χειροποίητες
στολές και το άρμα με τη θεά Κάλι έφεραν την
Ινδία στην κεντρική αγορά του νησιού μας! 

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με τα παραδοσιακά
ετήσια Κούλουμα την Καθαρή Δευτέρα 23 Φε-
βρουαρίου. Ο άστατος καιρός δεν μας επέτρεψε
να πετάξουμε τον αετό μας στο δάσος των Σκάρων
όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, αλλά αυτό
δεν πτόησε καθόλου αρκετούς Νικιανιώτες και
μη, να μαζευτούν σε στεγασμένο χώρο στο λιμάνι
του χωριού μας (Ταβέρνα Πανταζής), να απολαύ-
σουν νηστίσιμα εδέσματα, να χορέψουν. Ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Νικιάνας «οι Σκάροι» θέλει να
εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες για την πο-
λύτιμη βοήθειά τους: 

• Στους χορευτές για τη διάθεση και το κέφι
που έφεραν μαζί τους καθώς και στον χοροδιδά-
σκαλο κ. Ευθύμιο Σταύρακα. Επίσης στον σκηνο-
θέτη κ. Θεόδωρο Κωστόπουλο. 

• Στην τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Πρόεδρο
του χωριού μας κ. Νίκα Σπύρο. 

• Στον Απόλλωνα Καρυάς. 
• Στην κυρία Μόνικα Βερυκίου. Επίσης στις

κυρίες Δουβίτσα Αναστασία, Παρούση Μαρία και
Μπάρκα Μιχαέλα. 

• Στο ξενοδοχείο Tesoro και τον διευθυντή
του κ. Βλάχο Γεώργιο. 

• Στις γυναίκες του χωριού. Ιδιαίτερα στην
κυρία Δουβίτσα Γιαννούλα και Δαμιανή Μαριάννα.
Το ζαχαροπλαστείο «Tulip» για την προσφορά
των γλυκών. 

• Στον κ. Δουβίτσα Πανταζή και την «Ταβέρνα
Πανταζής». 

• Στον κ. Μαυραγάνη Κώστα και το Lan Shop. 
• Στον κ. Φίλιππο Κολυβά και το www.kolivas.de. 
Και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη

της καρδιάς μας σε όλα τα μέλη του Συλλόγου
που αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και
πολλές φορές και τα χρήματά τους στηρίζοντας
και ομορφαίνοντας τις εκδηλώσεις μας. 

Εις το επανιδείν! 

ΥΓ.: Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τα ΜΜΕ του νησιού
που στηρίζουν και προβάλλουν κάθε προσπάθειά
μας κάνοντας γνωστό το έργο μας. Η βοήθειά
σας είναι ανεκτίμητη. 

Πολιτιστικός  Σύλλογος  Νικιάνας  “ΟΙ  ΣΚΑΡΟΙ”

Συνέχεια στην 6η σελ.

Αποτίμηση  των  Αποκριάτικων  εκδηλώσεων 
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Η  σελίδα  των  Τοπικών  Συλλόγων

1ο Σεμινάριο παραδοσιακών χορών 
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μάρτη, στη

Νικιάνα, με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, το
1ο Σεμινάριο παραδοσιακών χορών στο φιλόξενο
χώρο του Ionian Blue. 

Η εισήγηση - διδασκαλία των παραδοσιακών
καραγκούνικων χορών και τραγουδιών έγινε από
την κα. Χρύσα Θεολόγη, δασκάλα του Λαογραφικού
Ομίλου Καρδίτσας «Η Καραγκούνα», που ιδρύθηκε
το 1960 και μέλη του οποίου παρουσίασαν επίσης
τους χορούς. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εν λόγω

Σύλλογος είχε συμμετάσχει το 1964 στο Φεστιβάλ
Λευκάδας που ήταν τότε διαγωνιστικό χορού και
ενδυμασίας, όπου και είχε βραβευτεί. 

Στο σεμινάριο που ήταν ελεύθερο συμμετείχαν
χορευτές και δάσκαλοι από τους εξής Πολιτιστικούς
Συλλόγους του νησιού μας: Τσουκαλάδες, Ορφέας,
Απόλλωνας Καρυάς, Πήγασος και Αλέξανδρος
Νυδριού. 

Το σεμινάριο παρακολούθησε επίσης η κα.
Μαίρη Θεολόγη, ερευνήτρια και συλλέκτρια της
παράδοσης των χορών της περιοχής Καρδίτσας
και της καραγκούνικης φορεσιάς και ιδρύτρια του
Λαογραφικού Ομίλου «Καραγκούνα». 

Απόλυτα επιτυχημένος ο ετήσιος
χορός του Συλλόγου μας
Είχε αναγγελθεί ως το μεγαλύτερο μουσικο-

χορευτικό γεγονός του φετινού χειμώνα. Ίσως
και να ήταν! Σε κάθε περίπτωση πάντως μεγάλη
επιτυχία σημείωσε ο ετήσιος παραδοσιακός χορός
του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 7 Φλεβάρη 2015 στο ξενοδοχείο Ionian Blue
στην Νικιάνα. Η εξαιρετική Θεσσαλονικιώτικη ορ-

χήστρα με τους: Δανίτσας Γιάννης (κλαρίνο),
Τουρνάς Παναγιώτης (τραγούδι), Τράκας Αστέριος
(βιολί), Κόκορης Αργύρης (λαούτο), Νταβλιάκος
Γιώργος (γκάιντα) και Τζιάτζιος Σπύρος (κρουστά),
όλοι τους νέα παιδιά, φρόντισαν να κρατήσουν με
τα διαχρονικής αξίας γνήσια παραδοσιακά τους
τραγούδια από κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αμεί-
ωτο το κέφι μέχρι πρωίας και να ικανοποιήσουν
και τις πιο απαιτητικές χορευτικές ορέξεις των
προσκεκλημένων. Πολλοί ήταν οι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι του τόπου μας που συμμετείχαν με αντι-
προσωπείες στην εκδήλωση, ενώ το παρών έδωσαν
επίσης, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος κ. Δρακοντα-
ειδής, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Νικητάκης και Φίλιππας
καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέν-
τρου του Δήμου Λευκάδας κ. Αρβανίτης. 

Πολιτιστικός  Σύλλογος  Νικιάνας  “ΟΙ  ΣΚΑΡΟΙ”
Συνέχεια απ’ την 5η σελ.

37. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Γραμμένοι: 450         Ψήφισαν: 220
Έγκυρα: 213             Άκυρα / Λευκά: 7
Αποχή: 51,11%

ΣΥΡΙΖΑ ..................................................77
ΝΔ ..........................................................56
ΚΚΕ ........................................................31
ΠΟΤΑΜΙ ..................................................11
ΠΑΣΟΚ....................................................11
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ............................................6
ΚΙΔΗΣΟ ....................................................4
ΑΝΕΛ........................................................3
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ..............................................2
ΔΗΜΑΡ ....................................................0
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ....................................5

38. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Γραμμένοι: 354         Ψήφισαν: 220
Έγκυρα: 219             Άκυρα / Λευκά: 1 
Αποχή: 37,85%

ΣΥΡΙΖΑ ..................................................72
ΝΔ ..........................................................71
ΚΚΕ ........................................................22
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ..........................................11
ΠΟΤΑΜΙ ....................................................9
ΚΙΔΗΣΟ ....................................................9
ΠΑΣΟΚ......................................................7
ΑΝΕΛ........................................................4
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ..............................................4
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ....................................5

39. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Γραμμένοι: 25             Ψήφισαν: 13
Έγκυρα: 13                 Άκυρα / Λευκά: 0
Αποχή: 48,00%

ΣΥΡΙΖΑ ....................................................4
ΠΟΤΑΜΙ ....................................................4
ΚΚΕ ..........................................................3
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Σημειώνουμε ότι το 39 εκλογικό τμήμα στο
παλιό Κοινοτικό Κατάστημα στον Αλέξανδρο
είναι το δεύτερο μικρότερο εκλογικό τμήμα στην
Ελλάδα. 

ΤΑ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΤΩΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ  2015  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ

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)

ΘΕΟΔΩΡΑ  ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ
Εργοστάσιο Πλεκτών 
Ανδρικά - Γυναικεία

Πλαταιών 54 12461 Χαϊδάρι

Τηλ. 210-5981667 & 210-5315238



Τελευταίες ειδήσεις
― Οι άσχημες καιρικές συνθήκες, δυστυχώς,

μας τα χάλασαν για μια ακόμα φορά. Έτσι ενώ,
την 25η Μαρτίου, η δυναμική κοινότητα του Αλέ-
ξανδρου είχε ετοιμαστεί για μεγάλη παρέλαση,
και μάλιστα με τοπικές ενδυμασίες, για τις οποίες
είχε γίνει ειδική παραγγελία καθώς θα ακολου-
θούσαν και οι δημοτικοί χοροί στην πλατεία, όλα
ματαιώθηκαν λόγω της καταρρακτώδους βροχής.
Το μόνο που παρέμεινε στη θέση του, πιστό στο
καθήκον, ήταν το μόνιμο κοινό, τα συμπαθητικά
τετράποδα τα οποία είχαν αφήσει προς στιγμήν
για την περίσταση τα «μικρά χόρτα και μεγάλα»,
δυστυχώς όμως περίμεναν επί ματαίω.

― Οι βροχές όμως, για να σοβαρευτούμε,
έχουν δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Οι δρόμοι που οδηγούν προς τα χωριά μας Κολυ-
βάτα, Αλέξανδρο, Πλατύστομα, τόσο από τα Λα-
ζαράτα όσο και από τη Νικιάνα, από τα νεροφα-
γώματα στα πλαϊνά τους, έχουν υποστεί μεγάλη
μείωση του πλάτους τους και επίσης έχουν πολλές
λακκούβες -επικίνδυνες- οι οποίες έγιναν περισ-
σότερες, μετά τον καθαρισμό των δρόμων από τα
χιόνια. Νομίζουμε πως οι Αρχές του τόπου, Περι-
φέρεια και Δήμος, πρέπει να αντιμετωπίζουν τη
συντήρηση των δρόμων αυτών με το ίδιο και πε-
ρισσότερο ενδιαφέρον με αυτό που δείχνουν για
τις λεωφόρους, πρώτον ως ένδειξη αναγνώρισης
στους ανθρώπους που κατοικούν εκεί και κρατούν
ζωντανούς αυτούς τους οικισμούς και δεύτερον
και πιο σημαντικό, ως ένδειξη σεβασμού στους
ίδιους τους οικισμούς καθώς αποτελούν μερικά
από τα τελευταία δείγματα του Πολιτισμού της
Λευκάδας. Άλλωστε μην ξεχνάμε πως η διαδικασία
χαρακτηρισμού των οικισμών μας ως διατηρητέων
βρίσκεται πλέον στο τελευταίο στάδιο.

― Εάν κατορθώσουμε να φθάσουμε στο σημείο
ώστε να βλέπουμε αυτούς τους οικισμούς με το
σεβασμό που τους πρέπει τότε καλό είναι, εκτός
από τους δρόμους που οδηγούν σε αυτούς, να

αρχίσουμε σιγά-σιγά να βλέπουμε και άλλα πράγ-
ματα όπως π.χ. εργασίες εξωραϊσμού τους με
πρώτο τον καθαρισμό τους από τα βάτα που τους
έχουν πνίξει και δεν τους επιτρέπουν να ανασάνουν
έτσι ώστε να βγάλουν προς τα έξω την ομορφιά
και τη δροσιά τους και να τη χαρίσουν απλόχερα
σε όσους τυχερούς τους επισκέπτονται. Σε αυτό
φυσικά πρέπει να βοηθήσουν τις Αρχές και οι ιδιο-
κτήτες των σπιτιών είτε συμμετέχοντας στον κα-
θαρισμό είτε δίνοντας στοιχεία για την επιβολή
του προβλεπόμενου από το Νόμο τέλους.
Καλό θα ήταν βέβαια να μιμηθούμε κάποτε τους
κατοίκους της «Εθιάς» του χωριού της Κρήτης για
το οποίο είχε προβληθεί η σχετική ταινία στην Δ’
Συνάντηση του Ιουλίου με τον τίτλο: «Ζει ο Αλέ-
ξανδρος;». Εσείς τι λέτε;

― Να πούμε και λίγα λόγια για τη δραστηριό-
τητα του «Φηγός» η οποία, αν σκεφτεί κανείς τις
ισχνές από όλες τις απόψεις, δυνάμεις που τον
συγκροτούν και τον στηρίζουν, αποτελεί πραγματικά
ένα θαύμα για τα ελληνικά δεδομένα. Κατά την
προσωπική μου γνώμη το μυστικό του είναι ότι
έχει κατορθώσει να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, με
την αυθεντικότητα, την αλήθεια και την ανυστε-
ροβουλία που χαρακτηρίζουν την κάθε πρωτοβουλία
του. Ο «Φηγός» λειτουργεί χωρίς σκοπιμότητες,
κομματικές, παραταξιακές, παραγοντικές ή άλλες,
έχοντας ως αρχή το πρόταγμα της αυτονομίας
και ως μέσα τις δικές του φαντασιακές κοινωνικές
σημασίες. Να μου συγχωρεθεί εδώ η περιαυτολογία
(κατά κάποιο τρόπο) καθώς τυγχάνει να είμαι και
εγώ μέλος του «Φηγός», όμως οι αλήθειες  πρέπει
να λέγονται και όχι να αποσιωπούνται.

― Έγινε λοιπόν στο Σχολείο η εσπερίδα με
θέμα τον αργαλειό και πως θα κατορθώσουμε να
τον σώσουμε από τον αφανισμό στον οποίο τον
τον έχει καταδικάσει ο πολιτισμός της κατανά-
λωσης, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της Ε’
Συνάντησης του Ιουλίου. Εγώ δεν θα ασχοληθώ
να περιγράψω την εκδήλωση, αν είχε επιτυχία ή

όχι και τα γνωστά, καθώς έχουν ήδη ασχοληθεί
άλλοι και μάλιστα με πολύ άξιο και ωραίο τρόπο.
Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι η αξία
της επιμονής και της θέλησης του «Φηγός» να
μην αφήσει το θέμα στην τύχη του αλλά απεναντίας
να προσπαθήσει να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν
περισσότερες δυνάμεις για την επίτευξη του στό-
χου. Έτσι θεωρώ σημαντικό ότι ήταν εκεί και μάλι-
στα δήλωσε την υποστήριξή του στο θέμα ο Αντι-
πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Σπύρος Αρ-
βανίτης ο οποίος μετέφερε και τον χαιρετισμό

του Δημάρχου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Γιώργος Γεωργάκης, ο Αντιδήμαρχος, φί-
λος του Αλέξανδρου αλλά και φίλος και κάτοχος
της τέχνης του αργαλειού, Γιώργος Φίλιππας από
τον οποίο περιμένουμε ιδιαίτερη στήριξη και στο
μέλλον, και τέλος ένας φέρελπις νεαρός, ο επικε-
φαλής της Δημοτικής κίνησης «Δίαυλος» Κώστας
Γληγόρης, ένας από τους παλιούς και πιστούς φί-
λους του «Φηγός» και τέλος ο καλός μας φίλος
και «προστάτης» Σπύρος Νίκας, Πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου. Από όλους αυτούς περιμέ-
νουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό την
κινητοποίηση και άλλων δυνάμεων (σχολείων, συλ-
λόγων κ.λ.π.) με τελικό στόχο την αναβίωση της
τέχνης του αργαλειού και στη Λευκάδα. 

Νίκος Σπ. Κονδυλάτος 
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3 Χρόνια γράφαμε για την επικινδυ-
νότητα του καμπαναριού του Αγίου Σπυρίδωνα.
Εδέησε και βγήκε πρωτόκολλο κατεδάφισης
απ’ την Πολεοδομία. Ας μην χρειαστεί να πε-
ράσουν άλλα τόσα χρόνια για την κατεδάφισή
του. Ας συνεννοηθούν ο Δήμος κι η Εκκλησία
γιατί αν ο μη γένοιτο συμβεί κάτι τραγικό θα
ξέρουμε ποιοι θα ’ναι οι υπεύθυνοι αλλά η κα-
τάσταση δεν θα ’ναι αναστρέψιμη. 

3 Πληροφορηθήκαμε
ότι υπάρχει πρόβλημα με
την υδροδότηση κάποιων
σπιτιών στα Κολυβάτα και
μάλιστα ανθρώπων με ση-
μαντικά προβλήματα υγείας.
Πρέπει να βρεθεί, αν δεν
βρέθηκε, επειγόντως λύση. 

3 Λόγω των πολλών βροχών τα χορτάρια
φέτος είναι πολλά, το φούντωμα των θάμνων
μεγάλο. Καλό είναι λοιπόν να κοπούν εγκαίρως
στους δρόμους μέσα στους οικισμούς και στο
δρόμο Νικιάνας - Αλέξανδρου - Κολυβάτων
ενώ οι ιδιοκτήτες των κήπων και οικοπέδων ν’
αναλάβουν οι ίδιοι την υποχρέωση καθαρισμού

τους και κόψιμου των χόρτων. 

3 Μετά απα-
γόρευση 5 χρόνων,
έστω και δοκιμαστι-
κά, έκαναν την εμ-
φάνισή τους οι βιν-
τζότρατες στις θά-
λασσές μας. Έτσι
λοιπόν ήρθε η τράτα
στο λιμάνι της Νι-
κιάνας και μάλιστα
η τράτα του χωρια-
νού μας Μηνά Βε-
ρύκιου του Ναούμ
η «Παναγιά», ένα
παλιό ξύλινο σκαρί
μήκους 6,8 μ. φτιαγ-
μένη το 1970. 

3 Τι καλά που θα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος για την ανακατασκευή του στέγαστρου
στο παρατηρητήριο των (Σ)κάρων μετά τον καθαρισμό και σηματοδότηση του πρώτου
μονοπατιού που οδηγεί από την Νικιάνα στο Δρυοδάσος. 

3 Έγινε καθαρισμός του Νεκροταφείου στη Νικιάνα και του περιβάλλοντος χώρου
με προσπάθειες του Τοπικού Συμβουλίου (Νίκα μας προλαβαίνεις!!! Μπράβο!). 

Συνέχεια στη σελ. 8
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3 Από τον
Πρόεδρο του Τοπι-
κού Συμβουλίου Σπ.
Νίκα έχει αποσταλεί
έγγραφο προς Π.Ε.
Λευκάδας με το
οποίο ζητείται η πα-
ρέμβαση της καθ’
ύλην αρμόδιας υπη-
ρεσίας για την επί-
λυση του προβλήμα-
τος που υπάρχει στο
κομμάτι του επαρχια-
κού οδικού δικτύου
από “Σωτήρω” μέχρι
και τα “Ματέρια”. Το πρόβλημα προκύπτει τόσο από το ανάγλυφο του
δρόμου σ’ αυτή την περιοχή αλλά και από τα νερά όμβρια και αναβλύ-
ζοντα που καθιστούν το οδόστρωμα επικίνδυνα γλιστερό και ενώ το
κονδύλι υπάρχει όσον αφορά τη συντήρηση εν γένει του επαρχιακού
δικτύου και η εργολαβία ήταν να υπογραφεί ή υπογράφηκε, ακόμη
δεν έχουν αναληφθεί οι εργασίες για την επίλυση του προβλήματος. 

Μακάρι να επιλυθεί γρήγορα το πρόβλημα, πριν θρηνήσουμε αν-
θρώπινα θύματα από κάποιο ατύχημα. 

3 Στην έκθεση HORECA την παρουσίαση του Λευκαδίτικου
πρωινού έκανε η χωριανή μας Όλγα Μανωλίτση Φιλίππου (Τζαβούλια).
Στη φωτογραφία μαζί με ομάδα χορευτών από τους Λευκαδίτες Ηλι-
ούπολης. 

3 Γλυκές γεύσεις: Απ’ τα εγκαίνια του Ζαχαροπλαστείου των
αδελφών Παπαδοπούλου, Γιάννη & Ματίνας στη Λευκάδα με ρίζες
Αλεξαντρίτικες κι απ’ τους δύο γονείς τους, η μάνα τους Δήμητρα Κ.
Κακλαμάνη (Ρίπα) κι ο πατέρας Ντίνος με μάνα Δουβίτσενα. 

Συνέχεια απ’ τη σελ. 7
3 Άντε και καλούς καρπούς: Με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμ-

βουλίου πραγματοποιήθηκε κέντρωμα αγραπιδιών κατά μήκος του
δρόμου που οδηγεί στους Σκάρους και μάλιστα στις περιοχές:

Ξήλωμα Μέγας Κόντρος (στο ίσωμα αριστερά του δρόμου όπως
ανεβαίνουμε), Κουκίστρες (στα δεξιά του δρόμου) και Μουσταφά.
Χρησιμοποιήθηκαν κεντριά από ντόπιες ποικιλίες που αντέχουν και
ευδοκιμούν στο κλίμα και το έδαφος της περιοχής, ονάδων, λευκαδικών,
κοντούλων, χειμωνάπιδων, κολοκυθάπιδων κ.λπ. 

Κεντρωτές ο Τιμόθεος Βρεττός (Πλιάτσικας), ο Αργύρης Καββαδάς,
ο Τσουκαλαδιώτης Γιάννης Ροντογιάννης και ο νεότερος απ’ τους
Αλεξαντρίτες Ντίνος Βλάχος του Σπύρου (Γέροντα). 

Το θέμα είναι πώς θα προστατευτούν τα κεντρώματα, άμα βλα-
στήσουν; Ελπίζουμε τα ζώα να φανούν έξυπνα!!! Παλιότερα τα κεν-
τρώματα γίνονταν απ’ τους αγροφύλακες ή τους τσοπαναραίους
ενώ τις απιδιές που είναι στο (ει)κόνισμα του Αγίου Γερασίμου και
δίπλα απ’ το παλιό Κοινοτικό Γραφείο στον Αλέξανδρο τις κέντρωσε
ο Πάνος Σωτηρίου Μανωλίτσης (Κασσάνδρης). 

3 Επανερχόμαστε σε μια πρότασή μας που είχαμε κάνει
παλιότερα δηλαδή στην τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία της πε-
ριοχής μας προθηκών με αεροφωτογραφία όλης της πρώην Κοινό-
τητας στην οποία να σηματοδοτούνται τα ιστορικά και πολιτιστικά
μνημεία του Αλεξάνδρου και τα μονοπάτια και δρόμοι που ακολου-
θώντας τα θα μπορούσαν να τα επισκεφθούν οι επισκέπτες και πα-
ραθεριστές της περιοχής. Μια πρόκληση για την Κοινότητα και τους
Τοπικούς Συλλόγους, ιδίως των επαγγελματιών, που μπορεί ίσως να
καλύψει την οικονομική δαπάνη. 
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Οι κεντρωτές Αργύρης και Τιμόθεος επί τω έργω

Το αποτέλεσμα του έργου


