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Μ

ετά την κατάθεση,
εκ μέρους του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, πέρυσι, στεφάνου στη στήλη που είχε
τοποθετήσει ο Σύλλογος
των Λευκαδίων Αττικής “Η
Αγία Μαύρα” το 1971, σε
ανάμνηση της συγκέντρωσης των οπλαρχηγών, υπό
τον Ιωάννη Καποδίστρια
το 1807 στην περιοχή της
εκκλησίας του Παντοκράτορα κάτω από μια τεράστια καρυδιά, όπως αναφέρεται ιστορικά, για να οργανώσουν την Άμυνα
της Λευκάδας απέναντι στην επιδίωξη
του Αλή Πασά για την κατάληψή της,
υπάρχει μια κινητικότητα κι ενδιαφέρον από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας, του Δήμου και του Βουλευτή
Λευκάδας κ. Θαν. Καββαδά για την
κατασκευή μνημείου στο χώρο.

Αυτό είναι πολύ καλό
αν και διακρίνουμε ένα είδος διαγωνισμού, το ποιος
θα καρπωθεί το γεγονός
(μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουν και εκλογές). Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι
στη συγκέντρωση συζητήθηκε και προετοιμάστηκε
πιθανόν σύμφωνα με τα
όσα αναφέρει ο χωριανός
μας ιστορικός ερευνητής
Σπύρος Π. Σούνδιας και η
Επανάσταση του 1821.
Η κατασκευή του μνημείου θ’ αναδείξει περαιτέρω την ιστορικότητα της περιοχής αλλά θα είναι
και μια δικαίωση για την προσφορά
των Αλεξαντριτών όχι μόνο στο συγκεκριμένο γεγονός αλλά και σ’ όλες
τις εξεγέρσεις και τους αγώνες όπως
τεκμηριωμένα αναδείξαμε στην περσινή μας, εκδήλωση με θέμα: «Η συμμετοχή των Αλεξαντριτών στις εξε-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογός μας προσκαλεί όλους τους Αλεξαντρίτες και φίλους
τους στην εκδήλωση-αφιέρωμα για να τιμήσουμε στη γενέτειρά του τον
χωριανό μας ιστορικό-ερευνητή Σπύρο Πάνου Σούνδια (Τζάρα) που
μέσω του συγγραφικού του έργου με την έκδοση αρκετών βιβλίων
ανέδειξε την ιστορία της περιοχής του Αλεξάνδρου.
Ο χώρος της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την παραμονή της
Παναγίας στις 14-8-2018 θα είναι η πλατεία “Βουλευτή Πάνου Σπύρου
Μανωλίτση” στον Αλέξανδρο.
Θα προηγηθεί η απονομή των βραβείων “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ”
ενώ θ’ ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με τη ζυγιά “ΜΙΝΟΡΕ”.

ΠΡ Ο ΣΟΧ Η
Οι δικαιούχοι του βραβείου “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ” να καταθέσουν
τα δικαιολογητικά μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας:
1. Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον
να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού.
2. Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν
τοιούτον.
3. Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον
ούτε ζητούντας, αλλ’ επιφορισμένους να γεμίζωσι την χύτρα διά
του ιδρώτος των.
Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας

γέρσεις στη Λευκάδα», από την εξέγερση της Βουκέντρας μέχρι και τη
συμμετοχή τους στην Αντίσταση κατά
την Ιταλογερμανική κατοχή. Στην ανάδειξη του γεγονότος συνέβαλε αποφασιστικά η τοποθέτηση της στήλης
όπως προαναφέραμε από το Σύλλογο
Λευκαδίων στον συγκεκριμένο χώρο.
Αλλά και η καθιέρωση από το 2006
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας
των «Γιορτών Μνήμης και Τιμής» που
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ανελλιπώς με ομιλητές-ερευνητές του χρονικού της συγκέντρωσης τόσο από
χωριανούς μας το Σπύρο Π. Σούνδια,
τη Γιάννα την Κόκλα, τον Τάσο Στάμου
και τη Δέσποινα Καλέζου όσο κι άλλους αξιόλογους ιστορικούς.

ΥΓ. 1. Η πρόταση για την καθιέρωση
των γιορτών οφείλεται στον επί σειρά
ετών διατελέσαντα Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας και μέλος
των Δ.Σ. Κώστα Βερύκιο με αφορμή
την κατάθεση στεφάνου στη Στήλη
εκδρομέων Σαρακατσαναίων για τον
Κατσαντώνη και τη διορατικότητά του
ότι η ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος
θα ωφελήσει πολλαπλά τον Αλέξανδρο.
ΥΓ. 2. Επισημαίνουμε ότι ο Αλέξανδρος κι οι θεσμικοί φορείς που τον
εκπροσωπούν, Κοινότητα, Σύλλογοι
Πολιτιστικοί κ.λπ. πρέπει να συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
στην απαραίτητη Επιτροπή που θα
γίνει για τις διαδικασίες επιλογής του
Μνημείου.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας
και της τοποθεσίας «Μαγεμένου»
στη Νικιάνα Λευκάδας

Ο Δήμος Λευκάδας είναι αρωγός στην παραγωγή
τηλεοπτικής σειράς 6 ντοκιμαντέρ για τον Ιωάννη
Καποδίστρια, που θα πραγματοποιηθούν για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού COSMOTE HISTORY. Την υλοποίηση των ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει
η εταιρεία WCA PRODUCTIONS Α.Ε., που απευθύνθηκε στον Δήμο Λευκάδας ζητώντας την παροχή
βοήθειας, η οποία και θα δοθεί τόσο από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας, όσο και από Πολιτιστικούς Συλλόγους. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια
της παραγωγής του πρώτου επεισοδίου, θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα στη Λευκάδα στις 27
Ιουνίου 2018 στις Αλυκές, και μέσα στην πόλη της Λευκάδας.
Ο Δήμος Λευκάδας επιδιώκει εμπράκτως την ανάδειξη, προβολή και
καταξίωση σε πανελλαδικό επίπεδο της ιστορίας μας και στη συγκεκριμένη
περίπτωση και της περιοχής «Μαγεμένου» στη Νικιάνα Λευκάδας, ως
ιστορικής τοποθεσίας υψίστης εθνικής σημασίας, καθώς παρών στη συνάντηση των οπλαρχηγών στου Μαγεμένου ήταν και ο ίδιος ο Ιωάννης
Καποδίστριας. Ήδη, όπως είναι γνωστό, το θέμα ανέδειξε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, κατά την επίσημη
επίσκεψή του στη Λευκάδα, που πραγματοποίησε πέρυσι μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταθέτοντας στεφάνι στο Μνημείο
και συνηγορώντας στην περαιτέρω ανάδειξη του ιστορικού αυτού γεγονότος και στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Δήμαρχο Λευκάδας, κ. Κωνσταντίνο Δρακονταειδή, έγινε ο καλύτερος πρεσβευτής της ιδέας για
πανελλαδική καταξίωση του ιστορικού αυτού γεγονότος, που 14 χρόνια
πριν την 25 Μαρτίου του 1821, έθετε το πρόπλασμα της εξέγερσης.
Σχετικά με το αίτημα του Βουλευτή Λευκάδας, κ. Αθανασίου Καββαδά
στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας για τη χρηματοδότηση ανέγερσης
μνημείου στην περιοχή, ο Δήμος Λευκάδας ενημερώθηκε με επιστολή
του κ. Βουλευτή και με τη σειρά του τον ενημέρωσε με επιστολή.
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Κο ιν ων ικ ά

Γεννήσεις

― Ο Στέφανος Μανωλίτσης του Δημητρίου (Μπέρε) και η Αλεξάνδρα Καλού απέκτησαν κοριτσάκι.
― Η Άννα Βουτσαδάκη του Παύλου και
της Ρένας Ευσταθίου Κόκλα και ο Κώστας
Παυλιάς απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις

― Ο Διονύσης Λαμπρόπουλος του Νικολάου και της Μαρίνας Σέρβου (του Κώτσου)
και η σύζυγός του Φρατζέσκα βάπτισαν το
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα
Νικόλαος.
Να τους ζήσει ο νεοφώτιστος.

Γάμοι

― Η Άννα Βουτσαδάκη του Παύλου και
της Ρένας Ευσταθίου Κόκλα και ο Κώστας
Παυλιάς παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο
Δημαρχείο Περιστερίου.

Θάνατοι

― Ο Χρήστος Βρεττός του Γεωργίου
(Μπαρούτα) απεβίωσε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα.
― Η Θεοδώρα Βλάχου (Μπαρδάκα), χήρα
Νικολάου Βρεττού (Μανία), πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα.
Σημείωση Σύνταξης:
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για τα κοινωνικά και
άλλα σχετικά του χωριού να επικοινωνείτε
με τον Φώντα Δουβίτσα στο τηλέφωνο 2645071430 και κινητό 6976480145.

Προσφορές & Συνδρομές
για το Σύλλογο
Νικόλαος Σπύρου Σέρβος (Γίγαντας) ......100€

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Πρόεδρος: Χρήστος Κατσάρας τηλ. 6942476736
Αντιπρόεδρος: Αγγελίνα Κ. Τζαναβάρη
τηλ. 6984537356
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Νικ. Μανωλίτσης
τηλ. 210-8025620 & 6936791486
Ταμίας: Παναγιώτης Κ. Σέρβος
τηλ. 210-6199939 & 6936002554
Ειδ. Γραμματέας: Λάμπρος Ζαχ. Αμπουμόγλι
τηλ. 210-2523100 & 6938300089
Μέλος: Ευγένιος Μανωλίτσης
τηλ. 210-6420024 & 6977011305
Μέλος: Τιμόθεος Ιωάν. Σούνδιας
τηλ. 210-6611978 & 6947183626
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Λεξικόν του ιδιώματος
της λευκαδίτικης ντοπιολαλιάς
της Ιωάννας Κόκλα
Συνέχεια του λεξικού του ιδιώματος της
λευκαδίτικης ντοπιολαλιάς, του θεατρικού
έργου της Ιωάννας Κόκλα «Να τ’ κρίνω ή να
μην τ’ κρίνω;», εκδόσεως του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, με ετυμολογική
και ερμηνευτική προσέγγιση, όπου στην πράξη
αποδεικνύεται το ενιαίο, συνεχές και αδιαίρετο
του λόγου του ελληνικού, (ή όπως έχει επικρατήσει να λέγεται της ελληνικής γλώσσας),
από την Ομηρική εποχή έως σήμερα.
60. Διαλούπι, το: το πικρό φαγητό. Α) από
την πρόθ. δια + λέπι (αρχ. ρ. λέπω = ξεφλουδίζω). Λοπός ή λόπος = φλοιός (φλούδα), κέλυφος (τσόφλι). Β) μεταφορικώς από το ρ. διαλύπτω = προξενώ μεγάλη λύπη. Γ) από το
λούπινο που είναι ο καρπός της πικροκουκιάς,
(λατ. lupus = ο λύκος) και αρχικά ήταν τροφή
για λύκους + την προθ. «δια», δηλωτική της
έκτασης και της διάρκειας.
61. Διασίδι, το: η διασύνδεση των νημάτων
(τα στημόνια), για ύφανση στον αργαλειό. Εκ
του ρ. διάζομαι = τακτοποιώ τον στήμονα εις
τον ιστόν του αργαλειού. (Λεξ. Liddell-Scott).
62. Εδεκεί: για έμφαση στο εκεί, όπως και
εδεδώ, για έμφαση στο εδώ, (αρχ. ηδέ +...).
63. Εκοπιάσατε: Αόρ. του κοπιάζω (κόπος),
με την σημασία του «εκαταβάλατε κόπο να
έλθετε προς επίσκεψη», «καλώς εκοπιάσατε..».
64. Εξαχούρδισα, (εκ+χορδίζω): εκχορδίστηκα = βρέθηκα εκτός χορδής, σε μη τονική
μουσική συμφωνία, δηλ. παραφώνησα, και μεταφορικώς έπεσα ξαφνικά, κοινώς γλίστρησα,
(εκ + λιστρώ), λίστρον = γυαλιστήρι. Μία από
τις πλέον κοινότυπες λέξεις, εν χρήσει ακόμα
στην Λευκάδα, φέρουσα χιλιετιών ακούσματα
και βιώματα μουσικής παιδείας και πολιτισμού…
65. Εξεσκόλ(ι)σε: (έξω+σχολείο), αποπεράτωσε το σχολείο (εννοείται το Δημοτικό).
66. Εύκαιρος, η, ον: (εύ+καιρός), ρ. ευ-καιρέω-ήσω = έχω ευκαιρία, ανάπαυλα, έχω καιρό
και κατ’ επέκταση είμαι πρόσφορος να διαθέσω
τον καιρό μου.
67. Επολληώρα ή απολληώρα: (χρον. επίρ.)
= πριν από πολλή ώρα, «ου πολλήν ώραν»,
ενωρίτερα.
68. «Έχω ένα παιδί και μια κοπέλα»: Συνήθης δηλωτική έκφραση υπονοώντας το «παιδί» ως το αγόρι, (ο παις).
69. Ζάβγιες, οι: (ρ. ζεύγνυμι = ενώνω ή και
θηλυκώνω), οι ζευκτήρες (θηλυκό-αρσενικό)

στο μπούστο του φουστανιού, της παραδοσιακής φορεσιάς.
70. Ζόρκα, η: η μη φέρουσα επαρκή ενδυμασία, η γυμνή. Θεόζορκη = η ολόγυμνη και
ζορκαμπέλι = το μικρό γυμνό παιδί. Η ζόρξ,
της ζορκός (η δορκάς) είναι η έλαφος, το ζαρκάδι.
71. Ζούδιο, το: (ζώδιον) = ζώον, ανόητον.
72. Ζούπα, η: (ρ. ζουπάω-ώ = αποχυμώνω,
δια + οπίζω, οπός = χυμός) = Ψωμί βουτηγμένο
σε ζεσταμένο κρασί, το κατ’ εξοχήν πρωινό
των χωρικών της Λευκάδος. Κατ’ άλλη εκδοχή
εκ του ρ. ζέω (ζέννυμι), ζέσμα, ζέμα, ζουμί,
(Ομηρικόν λεξικό, Ι. Πανταζίδη).
73. «Θα τ(η)νε φορτωθεί»: (φορτώνω, φόρτος, φέρω). Μεταφορικά φορτικά θα την πιέσει,
κυρίως επί ερωτικών ζητημάτων.
74. Θειαμαίνομαι: (θείον+μαίνομαι): εκστασιάζομαι, έχω περιέλθει εις μανίαν τη ενεργεία
θεού τινος («μαινόμενος Διόνυσος»), οχλαγωγώ, οργιάζω, θορυβώ, «χαλώ τον κόσμο»,
είμαι έξω φρενών. «Μαιμόωσα και μαιμώσα» =
ενθουσιώσα και οξέως ορμώσα, εξ ου και οι
μαινάδες και ο Μαιμακτηριών μήνας (ο Ιανουάριος - από Διός Μαιμάκτου», κ.λ.π.), (Λεξ. Liddell-Scott και λεξ. Σούδα).
75. Θράκια, τα, ή θράκα, η, αθράκα, η: η
ανθρακιά, τα αναμμένα κάρβουνα. Η αθράκα
και το αθράκι = υποκορ. του «άνθραξ-κος».
76. Κάζει ή ορθότερα (ει)κάζει: (ρ. εικάζω)
= μου φαίνεται, νομίζω. Συνήθως συναντάται
συνδυασμένη με την καταπληκτική λέξη διάνεμα
(δια+νεύμα), «μ’κάστ(η)κε πως εδιάβ(η)κε σαν
διάνεμα…».
77. Κάκοψα, τα: (επί οσπρίων): τα δυσκολόβραστα και δυσκολοχώνευτα. Ετυμ. κακός
+ έψω ή εψέω-εψήσω-ήψησα = βράζω, ψήνω,
εξ ού και εψανός ή εφθός είναι ο «κάλοψος»
σπόρος, ο εύκολος προς έψησιν. (Λεξ. Αρχ.
Ελλην. Ιωαν. Σταματάκου).
78. «Κακού μ’ θέλει»: είμαι σε κακή κατάσταση, σε αντίθεση με την έκφραση «καλού μ’
θέλει».
79. Καλατζής, ο: (ρ. καλαγλίζω), ο επαγγελματίας ο οποίος καλαγλίζει με καλλάϊ (κασσίτερο) τα χάλκινα σκεύη. Λέγεται και γανωτής
ή γανωματής.
Συνεχίζεται
Ιωάννα Κόκλα
https://ioannakokla.wordpress.com
Νικιάνα Λευκάδος
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Ιδιοκτησία: Σύλλογος Αλεξανδριτών Λευκάδας
Διεύθυνση: Γερανίου 41 Τ.Κ. 10431 Αθήνα
Εκδότης-Διευθυντής:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Χρήστος Κατσάρας τηλ.: 6942476736
Η εφημερίδα συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή
Επιμέλεια - διορθώσεις:
Μανωλίτσης Ευγένιος, 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.

.....

Επιμέλεια: Δημήτρη Ν. Μανωλίτση (Κασσάνδρη)
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ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Μ

ια ιδιαίτερη συγγραφική προσφορά προς το ευρύ κοινό από το
Επαγγελματικό Λύκειο Λευκάδας είχαμε την φετινή σχολική
χρονιά. Πρόκειται για έκδοση ενός βιβλίου 80 σελίδων με άγνωστα
στοιχεία που αποδεικνύουν την ελληνικότητα του Αλφαβήτου μας (όχι την
σημιτικότητα που διδάσκεται). Η πρωτότυπη αυτή εργασία παρουσιάστηκε
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας στις 9 Μαΐου από τους δύο
συγγραφείς του βιβλίου, τον κ. Αναστάσιο Στάμου (διευθυντή του ΕΠΑΛ)
και τον κ. Γεράσιμο Αραβανή (Φιλόλογο), με την ευκαιρία του πρώτου εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από τα σχολεία της
χώρας.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης για πρώτη φορά ονόματα
αρχαίων Λευκαδίων από μαθητές του ΕΠΑΛ. Δόθηκε μάλιστα η σχετική

Με
το μικρόφωνο
ο Τάσος Στάμου

ετυμολογία των δεκαέξι ονομάτων που βρέθηκαν σε επιτύμβιες στήλες των
νεκροταφείων της αρχαίας Νηρίκου (6ος έως 3ος αι. π.Χ.) και βρίσκονται
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας.
Το βιβλίο με τίτλο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ»
και υπότιτλο «Περί της προελεύσεως των γραμμάτων του Αλφαβήτου από
την πανάρχαια μήτρα των ελληνικών συλλαβικών γραφών» διατίθεται
δωρεάν από το Σχολείο για κάθε ενδιαφερόμενο.
Θερμά συγχαρητήρια και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πνευματικό
έργο του ΕΠΑΛ, που μεριμνά για τη μόρφωση των μαθητών του πέραν από
τις χρήσιμες δεξιότητες που προσφέρει στους υποψήφιους επαγγελματίες.

Φ ωτογρα φίες το υ χθες...
Του Δημήτρη Μανωλίτση (Κασσάνδρη)
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.

1965

1968

Νίκος Σπ. Σέρβος (Γίγαντας), Νικόλαος Μανωλίτσης (Νικολέτος-Καρές)
με τη γυναίκα του Λέλα και Αριστοτέλης Μανωλίτσης (Καρές-Τσετσελάσκας).

Θεόδωρος Ρομποτής, από τις χαρακτηριστικές
μορφές του Αλεξάνδρου
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ΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΣΚΑΡΟΥΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ε

ρχόμενοι οι Ενετοί στη Λευκάδα και γενόμενοι κύριοι στο νησί (6 Αυγούστου
1684) προβήκαν σε μεγάλες μεταβολές
σχετικά με τη διοίκηση. Οι υπάρχουσες συνθήκες και οι συσχετισμοί ήταν πολύ διαφορετικοί
από την πολιτική τους. Φυσικά η εκκλησία και
τα μοναστήρια, σαν σημαντικά ερείσματα της
κοινωνίας και οικονομίας, έπρεπε να πάρουν
την ρότα της αλλαγής. Πολλοί ήταν αυτοί που
αγωνίστηκαν από τους εντοπίους να απαλλαγεί
το νησί από την Τουρκοκρατία και στους οποίους
βασίστηκε η νέα τάξη των πραγμάτων. Όμως
και μέγα στίφος που ακολούθησε το Μοροζίνη
με την έφοδο και ύστερα, μεταξύ των οποίων
και Κεφαλλονίτες επικαλούμενοι τη ρεβάνς.
Εγκατασταθέντες στη Λευκάδα οι Κεφαλλονίτες
ερμήνευαν σαν ανταπόδοση την διαρπαγή που
έκαναν με εκείνη των άτακτων Τουρκαλβανών
που εγκαταστημένοι στο Κάστρο της Λευκάδας
και το «Borgo» δίπλα, εξορμούσαν και διάρπαζαν
τους τόπους περίγυρα και την Κεφαλλονιά. Και
τώρα βρήκαν το πρόσχημα της ανταπόδοσης.
Για να πάρει δε χαρακτήρα σταυροφορίας ο
Μοροζίνης υποχρέωσε τον αρχιερέα της Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου Τιμόθεο Τυπάλδο να
συνεκστρατεύσει μαζί του, μαζί με τους διοικητές
του νησιού της Κεφαλλονιάς, που κατείχαν και
ο δεσπότης με τους παπάδες που επιθυμούσαν
μαζί με πολλούς τυχοδιώκτες ακολούθησαν το
Μοροζίνη.
Από τότε πολλές Κεφαλλονίτικες οικογένειες εγκαταστάθηκαν στη Λευκάδα. Ο πόλεμος
σέρνει πάντα μαζί του πολύ τυχοδιωκτισμό.
Και ως πρώτη σημαντική πράξη στα εκκλησιαστικά είναι η αντικατάσταση του πρωθιερέα
του νησιού Παρθενίου με τον Άνθιμο Μαρίνο
(1686), ηγουμένου τότε του μοναστηριού του
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Λιβάδι της
Καρυάς.
Ο Παρθένιος ήταν δεσπότης από το 1674.
Η οικογένεια αυτή των Μαρίνων, παλιά ιταλική
φάρα, είχε εγκατασταθεί στη Λευκάδα πριν το
1400 και ποτέ δεν συμβιβάστηκαν με την ερχόμενη Τουρκοκρατία.
Ας θυμηθούμε το Στάθη Μαρίνο, που, αφού
κατέφυγε στην Ιταλία δεν έπαψε να διακονεύει
στις αυλές των δυνατών της Δύσης την εκδίωξη
των Τούρκων και την απελευθέρωση της Ελλάδας αλλά και ειδικά της Λευκάδας (1623 Διάταγμα του Νέβερ κ.ά.). Έτσι με τη σειρά τους
οι Ενετοί τον δικαίωσαν, γιατί τους ενέπνεε
εμπιστοσύνη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο έλαβε
τέλος και η έριδα μεταξύ Παρθενίου-Ανθίμου.
Άλλη πράξη των Βενετών ήταν ο διορισμός
επιτρόπων στα διάφορα κέντρα, διοικητικά και
οικονομικά. Τα μοναστήρια τότε ήταν δυνατοί
κοινωνικοί και οικονομικοί οργανισμοί. Η τα-

κτοποίηση των τυχοδιωκτών αυτών είχε διπλό
χαρακτήρα, πρώτα γιατί τακτοποιούνταν οι δικοί
τους άνθρωποι, που γαύγιζαν ασίγαστα να καταφάνε ότι σε ακμή ευρίσκονταν και γιατί οι
άνθρωποί τους ήταν το αυτί και το μάτι στα τεκταινόμενα. Ο Αλέξανδρος Μπαρμπαρίγος τακτοποιήθηκε ως επόπτης κατ’ αρχήν στην Κόκκινη Εκκλησιά (Μοναστήρι) και αργότερα και
στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στους Σκάρους και ως συμβολαιογράφος του δημοσίου.
Ως ηγούμενος δε μετά το 1688 ο Ιερομόναχος
Ιωνάς Βανδώρος, γόνος παλιάς ιταλικής οικογένειας εγκατεστημένης στην Κεφαλλονιά,
όπως γράφει ο Τσιτσέλης στα Κεφαλληνικά
του Σύμμεικτα, ακολούθησε και αυτός το Μοροζίνη και εγκαταστάθηκε στην Εγκλουβή σε

κτήματα των Τούρκων που εγκατέλειψαν φεύγοντας για την Άρτα. Κατά τον Ηλία Τσιτσέλη,
Κεφαλληνιακά Σύμμεικτα τόμος Β’ σελ. 483,
στο Κτηματολόγιο της μεσαιωνικής Κεφαλλονιάς
του 1212 αναφέρονται τα επίθετα Βανδώρος
(Βανδόρος), Βεντούρας, Βαφέας, Δευτεραίος,
Μαχαιράς, Καμπάς κ.ά., επίθετα που βρίσκονται
ύστερα και στη Λευκάδα.
Την μαρτυρία έχουμε και από τις συμβολαιογραφικές πράξεις του Τζώρτζη Τζερμπάνη
νοταρίου τότε 1680-1696 που αναφέρει: 1695
Νοεμβρίου 27. Την σήμερον ενεφανίσθησαν
παρόν εμού του νοταρίου ο ευλαβέστατος κυρ
Θεοφάνης (Γαβριήλ) Δανιάς και ο ευλαβέστατος
παπάς κυρ Ιωαννίκιος Σούντιας, οι οποίοι μου
είπανε να γράψω το πως εις δύναμιν του μαντάτου του αφεντός πρεβεδούρου δίνουν και τη
συνεργεία του ευλαβεστάτου παπά κυρ Ιωάννου
Βαντώρου, ηγουμένου του Αγίου Γεωργίου
στους Κάρους και της Κυράτζας Αναστασίας
Μολφέταινας το κλεδί της Κασέλας, όπου το
είχε στα χέρια του ο αυτός παπάς κυρ Θεοφάνης
Δανιάς...
Εδώ πρόκειται για μια κασέλα όπου ο αποθανών στον Άη Γιώργη που κατέφυγε ιερομόναχος, Μεθόδιος Μολφέτας είχε μέσα σ’ αυτή
τα ιερά του και ό,τι πολύτιμο έφερε μαζί του
από την πόλη (Λευκάδα). Μετά το θάνατό του

με τις ενέργειες της αδελφής του Αναστασίας
στο Βενετσάνο προβλεπτή δίνεται η άδεια να
ανοιχτεί η κασέλα, όπως και έγινε ενώπιόν της
και να παραδοθούν τα υπάρχοντα σ’ αυτήν που
ήταν και η κληρονόμος.
Ο Βανδώρος έμεινε στον Άη Γιώργη ως
ηγούμενος δέκα χρόνια 1688-1698. Στην περίοδο
αυτή τίποτα το εξαίρετον δεν έχομε να αναφέρομε παρά μόνον την αναστάτωση που προκλήθηκε από το νέο κανονισμό για το λειτουργικό μέρος και την συμπεριφορά του κλήρου.
Αυτός ο κανονισμός είναι φορτωμένος από
υποδείξεις και εντολές με τα λαμβάνοντα χώρα
στην Κεφαλλονιά, που είναι επηρεασμένη από
τον καθολικισμό. Η Ορθοδοξία είχε και έχει μια
μακρά φωτισμένη παράδοση από μεγάλα πνεύματα. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο Άνθιμος Μαρίνος στο μοναστήρι του Άη Γιάννη
του Προδρόμου στο λιβάδι της Καρυάς, που
έζησε και σαν καλόγηρος και ως ηγούμενος
δεν γνώριζε αυτή την παράδοση. Εκλέγεται
όμως με την προϋπόθεση να οδηγήσει τα εκκλησιαστικά πράγματα του νησιού στα μέτρα
των κατακτητών. Κάθε του πρωτοβουλία και κίνηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται αφού περάσει
από την λατινική πρέσσα. Αυτό δεν μπορούν
να το χωνέψουν εύκολα οι πεισματάρηδες καλόγηροι των μοναστηριών του νησιού.
Η αμφισβήτηση αυτή διαίρεσε τους καλογήρους σε δυό ομάδες, τους διαλλακτικούς
και τους αδιάλλακτους και στη διάσταση αυτή
θα προκύψουν και άλλα υπάρχοντα προβλήματα,
όπως π.χ. η εκλογή του αρχιεπισκόπου του
τόπου και θα τους οδηγήσει σε επίμαχες θέσεις
και έριδες ως την ελληνική Επανάσταση του
1821 που εκεί λόγω του μεγάλου προβλήματος
θα τους αναγκάσει να παραμερίσουν τις διαφορές τους και θα ενωθούν για το φλέγον ζήτημα. Το ζήτημα της αλλαγής κατά το Καταστατικό του Ανθίμου Μαρίνου σε ορισμένες ιερατικές πράξεις και εθιμοτυπίες έλαβαν χώρα
μετά το 1700 και κατ’ αρχήν εφαρμόστηκαν
στις εκκλησίες της πόλης όπου η επήρεια της
διοίκησης ήταν αμεσότερη. Για διοικητικά θέματα
όμως, όπως την εκλογή του ηγουμένου και ο
έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων κάθε μοναστηριού, παρά την επίμονη προσπάθεια της
διοίκησης των Ιταλών, ποτέ δεν θα μπορέσει
να βρει τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας,
εν προκειμένω του μοναστηριού που ήταν και
η βασική τους επιδίωξη και τα λοιπά μέτρα που
εισηγούνταν το νέο Καταστατικό δεν θα εφαρμοστεί κατά την εισήγησή του, αλλά ανάλογα
με τη διάθεση και τα συμφέροντα των εκκλησιαστικών συμβουλίων των μοναστηριών.
Σούνδιας Σπυρίδων του Πάνου
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Πρόγραμμα καλοκαιρινών ακολουθιών στη Μονή Αγίων Πατέρων
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
19.00-20.30 Εσπερινός–Ιερά Παράκληση
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
19.00-20.00 Εσπερινός
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
07.30-10.00 Θεία Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
19.00-20.30 Εσπερινός–Ιερά Παράκληση
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
07.30-09.30 Θεία Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
19.30-20.30 Ιερά Παράκληση
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
07.30-09.30 Θεία Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
19.30-20.30 Ιερά Παράκληση
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
19.30-20.30 Ιερά Παράκληση

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΠΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
20.30-12.15 Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία
της εορτής του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, ιερά εικόνα του οποίου
φυλάσσεται στη Μονή.
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Μονής ανακοινώνει παράλληλα ότι την όποια προσφορά
σας για την ηλεκτροδότηση καθώς και τα
έργα αποκατάστασης της Μονής μπορείτε να
την καταθέσετε στον τραπεζικό λογαριασμό:
Alpha Bank
(IBAN: GR 5301406840684002101008000)
και, στη συνέχεια, να επικοινωνήσετε με
τους υπεύθυνους της Μονής για την αποστολή της νόμιμης απόδειξης στα τηλέφωνα:
π. Παναγιώτης Λάζαρης
26450 61478 και 6988501227
π. Σπυρίδων Μπούρης 6984764754
κα. Κωνσταντίνα Σέρβου 6972230740
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Νίκος Κονδυλάτος:
Χρέος τιμής στον γλύπτη Θόδωρο,
έναν μεγάλο οραματιστή και φίλο της Λευκάδας

Έ

φυγε από τη ζωή, γενναίος και σοφός
μέχρι το τέλος, ο γλύπτης Θόδωρος, αγαπημένος φίλος και φίλος της Λευκάδας
και ιδιαίτερα του Αλέξανδρου με ό,τι ο τόπος
αυτός σηματοδοτεί.
Ένας σπουδαίος δημιουργός, ένας μεγάλος
στοχαστής, αιρετικός και πρωτοπόρος, ένας ανεξάντλητος ερευνητής στο πεδίο των αναζητήσεων
για την Τέχνη, την Παιδεία, τον Πολιτισμό αλλά
και τον δημόσιο χώρο, το περιβάλλον, το τοπίο
και την ποιότητα της ζωής, τα οποία άλλωστε, γι’
αυτόν, είναι τελικά όλα, ζητήματα Πολιτισμού και
ουσιαστικής Παιδείας.
Όπως αναφέρει ο κοινός φίλος και συνεργάτης
Ανδρέας Λαμπρόπουλος ως επιμελητής της έκδοσης που του αφιέρωσε το Ε.Μ.Π. «ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», διατηρώντας
πάντα τη θέση του σκεπτόμενου χειρώνακτα που
«τελεί» την Τέχνη ως επικοινωνία, ο Θόδωρος
παράλληλα μας προσφέρει -με τα γραπτά και τις
δράσεις του- μια θέα των πεπρωμένων της γλυπτικής στην Κοινωνία του Θεάματος, και υποδεικνύει
μια προοπτική διεξόδου για τη Σύγχρονη Τέχνη:
αυτή του «καταλύτη» για ποιότητα ζωής στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες της περιβαλλοντικής
και οικονομικής κρίσης.
Και ο ίδιος ο Θόδωρος συμπληρώνει κάπου
στο τέλος της ίδιας έκδοσης: «Νομίζω» πως ο
μόνος τρόπος που αποκτά νόημα η «ελευθερία»
είναι δια μέσου της ουσιαστικής Παιδείας, η οποία
θα στηρίζεται και θα στοχεύει, από τη μια, στην
ποιοτική προστασία του περιβάλλοντος με σεβασμό

Ο γλύπτης Θόδωρος (δεξιά)
με τον Νίκο Κονδυλάτο στις εκδηλώσεις
του Συλλόγου «Φηγός» στον Αλέξανδρο
στους ρυθμούς της φύσης, και από την άλλη, στην
ποιότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος σε ρυθμούς
ζωής με την καλλιέργεια (culture) της ποιότητας
του ανθρώπου, ως πολίτη μιας τοπικής κοινωνίας
και μαζί πολίτη του «παγκόσμιου χωριού». Από
αυτή την αφετηρία μπορούμε να αναζητήσουμε
και το νόημα της Τέχνης ως καταλύτη Παιδείας
που θα καθορίζει την εξέλιξη των κοινωνιών μέσα
στα νέα παγκόσμια δεδομένα.
Η απώλεια του Θόδωρου μας φέρνει στο νου
τη ρήση του Roland Barthes για τον Gaetan Picon,
θέτοντας τους νεότερους προ των ευθυνών τους:

«Κάθε φορά που χάνεται ένας πνευματικός άνθρωπος, κάτι σβήνει για πάντα. Ο θησαυρός που
είχε συσσωρεύσει στη μνήμη του θα πρέπει να
δημιουργηθεί εκ νέου. Η γνώση που απορρέει
από την εσωτερική καλλιέργεια, δεν μεταδίδεται».
Κλείνοντας το μικρό αυτό σημείωμα παραθέτω,
εν είδει μνημοσύνου, τον χαιρετισμό που έστειλε
για την Δ’ Συνάντηση του Ιουλίου στον Αλέξανδρο:
Αγαπητοί φίλοι
Είμαι νοερά μαζί σας
Για τη συνέχεια της ζωντανής μας επικοινωνίας
στον κοινό τόπο και τον κοινό χρόνο της Συνάντησης στον Αλέξανδρο, στην κοινή αναζήτηση
του μέτρου, του ρυθμού για ποιότητα ζωής, προσωπικής-κοινωνικής.
Αν συμβαίνει τούτη τη στιγμή τα λόγια μου
αυτά να συνοδεύονται από το χαρακτηριστικό κελάηδισμα του γκιώνη, που κάπου εκεί κοντά ισοκρατεί, όπως κάθε χρονιά τις εκδηλώσεις στον
Αλέξανδρο, ας είναι σημάδι για να νοιώσουμε, το
μέτρο, το ρυθμό της ζωής.
Θόδωρος, γλύπτης
Ακριβέ και αγαπημένε Φίλε, Δάσκαλε, Συνεργάτη, είμαι σίγουρος πως όποιοι σε γνώρισαν και
αισθάνθηκαν το απόσταγμα της σοφίας σου, δεν
πρόκειται να σε ξεχάσουν ποτέ! Και να θέλαμε
δεν μας αφήνει ο γκιώνης που προχθές άρχισε το
μελαγχολικό του τραγούδι στην πλατεία του Αλέξανδρου, πριν ακόμα δύσει ο ήλιος…
Αλέξανδρος 9 Ιουνίου 2018
Νίκος Σπ. Κονδυλάτος

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ
21/05/2018
Η Ομοσπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων παρακολουθεί με
οδύνη τα θλιβερά γεγονότα στην Ιερουσαλήμ, που αποτελούν συνέπεια της συνεχιζόμενης πολιτικής σε βάρος του πολύπαθου Παλαιστινιακού λαού.
Καταδικάζουμε την επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας,
που έχει προκαλέσει λουτρό αίματος, δολοφονώντας εν ψυχρώ άοπλους διαδηλωτές, άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Η προκλητική απόφαση της κυβέρνησης
Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ
ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και να μεταφέρει εκεί την πρεσβεία των ΗΠΑ, παρά
κι ενάντια στη γενική κατακραυγή διεθνώς,
αποχαλίνωσε την επιθετικότητα του Ισραήλ, που συνεχίζει να κατέχει παράνομα
τα εδάφη της Παλαιστίνης και να σφαγιάζει
το λαό της.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την
στήριξή μας στον Παλαιστινιακό λαό και
στον δίκαιο αγώνα του για το δικό του
ανεξάρτητο και κυρίαρχο Παλαιστινιακό
κράτος, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ζητάμε να σταματήσει άμεσα η δολοφονική
επέμβαση του ισραηλινού στρατού στα
Παλαιστινιακά εδάφη και καταδικάζουμε
τη χρήση βίας, από όπου κι αν προέρχεται.
Ο Πρόεδρος
Θεοφύλακτος Λογοθέτης
Ο Γ. Γραμματέας
Κων/νος Χόρτης

Αθήνα 25/6/2018
Προς:
1. Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων
2. Επτανησιακή Συνομοσπονδία
3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Η Ομοσπονδία Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων χαιρετίζει την εισαγωγή για ψήφιση στη
Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στη συγχώνευση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Iόνιο Πανεπιστήμιο και την ταυτόχρονη μεταξύ άλλων,
δημιουργία του τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα.
Η Ομοσπονδία Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων σαν μέλος της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας εργάστηκε με ζήλο και σε συνεννόηση
με τις τοπικές αρχές του Δήμου μας, ώστε να
υιοθετηθεί από τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, η πρόταση του συμπολίτη μας καθηγητή κ.
Θανάση Καλαφάτη για τη δημιουργία του τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης στο νησί μας. Μια
δίκαιη κατανομή στα νησιά της Επτανήσου των
τμημάτων του Πανεπιστημίου, που αρχικά είχε
παραληφθεί στην επίσημη πρόταση του Ιονίου
Πανεπιστημίου και αποτέλεσε για όλους μας την
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αιτία να δοθεί και να κερδηθεί αυτός ο αγώνας,
για την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στον
τόπο μας. Τονίζουμε δε ότι η ύπαρξη του τμήματος
Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα θα ενδυναμώσει και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και θα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη όλης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Για αυτούς τους λόγους θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στην Επτανησιακή Συνομοσπονδία αλλά και στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων η οποία συμπαραστάθηκε στον
αγώνα μας με σκοπό να μην υπάρχουν διακρίσεις
ανάμεσα στα Νησιά μας και αυτό αποτελεί μια
ακόμη νίκη για όλα τα Επτάνησα.
Επίσης θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την
ανάγκη να υλοποιηθεί για τη Λευκάδα, το προτεινόμενο από τον καθηγητή κ. Θανάση Καλαφάτη
και υιοθετημένο από την Διοικούσα Επιτροπή
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, «Ινστιτούτο Οικονομικής
και Κοινωνικής Ιστορίας», το οποίο θα μπορούσε
να εποπτευθεί από το νέο τμήμα Περιφερειακής
Ανάπτυξης στη Λευκάδα και για το οποίο διατίθεται
στέγη στο κτίριο του παλιού Γυμνασίου της πόλης
της Λευκάδας.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Θεοφύλακτος Λογοθέτης
Κων/νος Χόρτης

Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Τηλυκράτη Λευκάδας
Η Ομοσπονδία Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, συγχαίρει την ομάδα του Τηλυκράτη για την
προσπάθειά της για άνοδο στη Β’ Εθνική κατηγορία στο χώρο του Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη
φορά που ομάδα από το νησί μας έφτασε τόσο κοντά στο όνειρο των φιλάθλων του νησιού μας, για
εκπροσώπηση του αθλητισμού του νησιού μας σε τόσο υψηλό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι αν η
προσπάθεια συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο, αυτό σύντομα θα γίνει εφικτό και θα φέρει χαρά στους φιλάθλους Λευκαδίτες και τιμή στον ιστορικό σύλλογο του Τηλυκράτη.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Θεοφύλακτος Λογοθέτης
Κων/νος Χόρτης
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ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Η 154η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ γιόρτασε με λαμπρότητα την
154η Επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα στο ολοήμερο
εκδηλώσεών της την Κυριακή 20 Μαΐου 2018. Το πρωί στις 11.30 π.μ.
τελέσθηκε Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Μητρόπολης Αθηνών.
Στη συνέχεια σχηματίστηκε πομπή που συνοδεύτηκε από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και από σημαιοφόρους και παραστάτες
με παραδοσιακές στολές από τα Επτά Νησιά μας εκπροσωπώντας όλα
τα Νησιά του Ιονίου Πελάγους με κατεύθυνση στο Σύνταγμα για να
γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη. Την
πομπή ακολούθησε πλήθος κόσμου από τα Νησιά μας, την Αττική και
άλλες περιοχές της πατρίδας μας.
Στεφάνι κατέθεσαν:
Α) Εκ μέρους της Προεδρίας της Δημοκρατίας ο Αντιπλοίαρχος κ.
Νικόλαος Πατσάκης-Υπασπιστής Α΄ του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

Β) Ο Πρόεδρος της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας κ. Ιωάννης
Παργινός εκ μέρους του Δ. Σ. και των Πολιτιστικών Σωματείων όλων
των Νησιών μας.
Γ) Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής η κ. Αγγελική Λεβέντη, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7.00 μ.μ. στο Πολεμικό Μουσείο
της Αθήνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η μεγάλη Εκδήλωση για
την 154η Επέτειο της Ένωσης Επτανήσου με την Ελλάδα.
Μετά το καλωσόρισμα των προσκεκλημένων και το Χαιρετισμό
από τον Πρόεδρο της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας κ. Ιωάννη
Παργινό ακολούθησε ο Πανηγυρικός της Ημέρας με θέμα: «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» από τον Καθηγητή
Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Φιλοσοφικής κ. Γεράσιμο Ζώρα.
Τα Καλλιτεχνικά Συγκροτήματα που συμμετείχαν και πλαισίωναν
το Πρόγραμμα ήταν Επτά στο σύνολό τους (όσα και τα Επτάνησα) και
το καθένα εκπροσωπούσε κάθε Νησί ως εξής:
1) ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Η Μικτή Χορωδία και Μαντολινάτα του Συλλόγου
Φαρακλάδων «ΕΥΓΕΡΟΣ» Κεφαλονιάς με Μαέστρο τη Χριστίνα Ρόκκου.
2) ΛΕΥΚΑΔΑ: Χορωδία από την Ομοσπονδία Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ».

Η χορωδία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ»
ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Στην εκδήλωση παρουσίασε ποιήματα
Λευκαδιτών ποιητών (Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Βασίλη Σίδερη, Νίκου
Βλάχου) σε Μουσική Διονύση Γράψα και το «ΛΕΥΚΑΔΑ ΟΝΕΙΡΟ» σε
στίχους και Μουσική Παναγιώτη Φίλιππα, με Μαέστρο τη Δώρα Μουρμούρη. Η χορωδία πλαισιώθηκε με την ορχήστρα του Παναγιώτη
Φίλιππα που ο ίδιος ήταν στο Μαντολίνο, στην Κιθάρα/Φυσαρμόνικα ο
Χατζηδάκης Κων/νος, στο Ακορντεόν ο Αλιφραγκής Γιώργος, στο
Κοντραμπάσο ο Δρίβας Γιώργος και Τσέλο η Μαυρέτα Φίλιππα και ο
Ορέστης Ζαφειρόπουλος.
3) ΙΘΑΚΗ: Χορευτικό Συγκρότημα από την Ένωση Απανταχού Ιθακησίων σε συνεργασία με το Χορευτικό Τμήμα της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά που ιδρύθηκε το 1973 από μια ομάδα
νέων από τα Καμιναράτα.
4) ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Το Χορευτικό Συγκρότημα της Ένωσης Ζακυνθίων
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» χόρεψε παραδοσιακούς Ζακυνθινούς χορούς
κλείνοντας με το «Λεβαντίνικο» χορό της ορεινής Ζακύνθου.
5) ΚΥΘΗΡΑ: Το Χορευτικό Συγκρότημα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου
Αθηνών παρουσίασε χορούς των Κυθήρων με τη συνοδεία Λαϊκών Παραδοσιακών οργάνων με Δασκάλα χορού την Βασιλική Πετράκη.
6) ΠΑΞΟΙ: Το Χορευτικό Συγκρότημα του Λαογραφικού Πολιτιστικού
Συλλόγου «ΛΑΟΠΟΛΙΣ» παρουσίασε ένα σημαντικό μέρος της Μουσικοχορευτικής παράδοσης των Παξών με Δάσκαλο χορού τον Ιωάννη
Γαντζία.
7) ΚΕΡΚΥΡΑ: Η Χορωδία «ΦΑΙΑΚΩΝ ΩΔΗ» της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» με μαέστρο
τον Ιωάννη Θεοδωρόπουλο παρουσίασε τραγούδια Παραδοσιακά της
Κέρκυρας και του Διονύση Λαυράγκα.
Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία είναι υπερήφανη που όλα τα Νησιά
μας από κοινού γιόρτασαν και τίμησαν την 154η Επέτειο της Ένωσης
της Επτανήσου με την Ελλάδα και για άλλη μια φορά απέδειξαν ότι
κρατούν ζωντανή την Παράδοσή μας και την Ιστορία μας!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΓΙΝΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ...

3 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του
Δήμου Περιστερίου βράβευσε τους συγχωριανους μας, παλαίμαχους ποδοσφαιριστές
Φίλιππα Μανωλίτση (Βρακά) και Τιμόθεο Σούνδια (Σταθιά), για την εικοσαετή και πλέον
συμμετοχή τους στο ποδοσφαιρικό τουρνουά
που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου
Περιστερίου από το 1982 και μέχρι σήμερα,
με την ποδοσφαιρική ομάδα Ένωση Αλεξανδριτών Αθήνας-Άγιος Αντώνιος πρώην Κεραυνός Σκάρων, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2018, με σκοπό
να τιμήσει πρώην προέδρους, προπονητές και
ποδοσφαιριστές για την πολυετή συμμετοχή
τους στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Ένωσης.

3 Μάθαμε ότι ο
Νώντας είναι στους
προς επιλογήν για
την ομάδα των μαχητών του SURVIVOR. Εδώ με τον
Νίκο Θωμά, έναν απ’
τους μαχητές, σε κινηματογραφικά γυρίσματα στην περιοχή του Επισκόπου.
Σ.Σ.: Κασούνη
και Φίλιππα (ει)δέστε τα που το παίζετε Τζόβενα!!!

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ-ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018
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Ειδήσεις - Προβληματισμοί - Σχόλια

3 Με ενέργειες του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Σπύρου
Νίκα και με προσωπική εργασία πραγματοποιήθηκε αποψίλωση χόρτων
στον κεντρικό δρόμο της Νικιάνας και κόψιμο κλαδιών δέντρων που εμπόδιζαν την ελεύθερη διέλευση στα πεζοδρόμια. Καλό ήταν να υπήρχε
μεγαλύτερη εθελοντική συμμετοχή κι απ’ τους κατοίκους αλλά και τα
μέλη των τοπικών Συλλόγων.
3 Με παρέμβαση του Προέδρου του Τ.Σ. έγινε η αποκατάσταση του
οδοστρώματος με ασφαλτόστρωση στις λακκούβες στον κεντρικό δρόμο
της Νικιάνας όπως και στο δρόμο απ’ του Τζίμη μέχρι το (Ει)Κόνισμα.

3 Στους Σκάρους έγινε περίφραξη σε πρώτη φάση μεμονωμένων δρυοδέντρων με το πρόγραμμα NATURA ενώ επιδιώκεται
η περίφραξη συστάδων δέντρων ή και ολόκληρων περιοχών σε
δεύτερη φάση σύμφωνα με πληροφορίες απ’ τον Πρόεδρο του
Κοινοτικού Συμβουλίου.
3 Στις 22-12-2018 έληξε η προθεσμία επαναχωροθέτησης των ήδη
κτηματογραφημένων ακινήτων στον
Αλέξανδρο. Δόθηκε λοιπόν εξάμηνη
παράταση για τυχόν διορθώσεις μέσω
των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών ενώ για τις 5 ενότητες όπου τα σφάλματα στις αρχικές
εγγραφές υπερβαίνουν το 30% οι διορθώσεις θα γίνουν μέσω
του Κτηματολογίου. Σύμφωνα δε με την ενημέρωση που έκανε ο
Βουλευτής κ. Καββαδάς στους κατοίκους της Νικιάνας επιδιώκεται
να δοθεί νέα παράταση για την τακτοποίηση των σφαλμάτων
τριών χρόνων.
3 Στην περιοχή Σωτήρω άνοιξε καφέ από τα αδέλφια Γκακώση,
παλιά μέλη του Συλλόγου μας, παιδιά της Κατερίνας Κολυβά
του Δήμου (Κολονέλου).
Ευχόμαστε καλές δουλειές.

3 Και το πράγμα καλά κρατεί, όπως φαίνεται όποια δέντρα εμποδίζουν
τη θέα κάποιων κόβονται νομότυπα όπως συνέβη στο μέρος του δρόμου
προς Λευκάδα στην περιοχή Λίμνης χωρίς να μαζεύονται μάλιστα τα
κλαδιά και τα ξύλα. ΕΛΛΑΣ το μεγαλείο σου!!!

3 Αυτό το θέαμα παρουσιάζει το γηπεδάκι του μπάσκετ στην
περιοχή του Πασά και κανένας αρμόδιος δεν συγκινείται;

3 Στο προηγούμενο φύλλο είχαμε γράψει από λάθος πληροφόρηση ότι
δεν είχε φυτευθεί σε αντικατάσταση της κομμένης λεύκας στην πλαζ
στο Λιμνί άλλο δέντρο. Ζητάμε συγγνώμη από το Νίκα γιατί όχι μόνο είχε
φυτευθεί νέο δέντρο όπως και δύο άλλα κοντά στην προβλήτα αλλά είχε
περιφραχθεί και ο κοπείς κορμός που είχε πετάξει βλαστάρια.
Όμως η ιστορία συνεχίζεται. Κάποιος, ο ίδιος; που είχε κόψει τη λεύκα
ξεσκάλισε τα βλαστάρια, αδιανόητο κι αίσχος!!!

3 Με ίδιες δαπάνες του λεγόμενου κινέζικου χωριού στην περιοχή Κάλπενου έγινε η ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί
απ’ τον κεντρικό δρόμο της Νικιάνας, από το πρώην πρατήριο
άρτου του Μπάρκα-Νίκου Σούνδια που τώρα έγινε φούρνος,
μέχρι τις εγκαταστάσεις της τουριστικής μονάδας.

7

8

Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους

-

Ειδήσεις - Προβληματισμοί - Σχόλια

3 Σε αγώνες
στα Τζουμέρκα και
στην Πάντοβα της
Ιταλίας πήραν μέρος αθλητές του
Φίλανδρου. Πρώτη
θέση στη γενική
κατηγορία γυναικών η Υπαπαντή
Σούνδια, κόρη του
αείμνηστου Φώντα,
στον αγώνα βουνού “‘Αθλος Τζουμέρκων”.
3 Έγινε η έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου-Νικιάνας», προϋπολογισμού 150.200€. Σε πρώτη φάση τρεις δρόμοι
εντάσσονται στο πρόγραμμα: α) δρόμος που έχει ανοιχθεί από τον κάθετο
του σούπερ μάρκετ της Βάσως μέχρι το λιμάνι, β) ο δρόμος που υπάρχει
από το κάθετο των Τζαραίων μέχρι το λιμάνι και γ) ο δρόμος από τη
γωνία του σπιτιού του Ζώη Π. Βρεττού και είναι παράλληλος στον
επαρχιακό δρόμο Νικιάνας. Προβλέπεται διάνοιξη, ηλεκτροφωτισμός και
ασφαλτόστρωση.
3 Δυναμικό το παρών της Νικιάνας στους αγώνες του 8ου Πράσινου
Ημιμαραθώνιου Λευκάδας.

3 Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ιωσήφ τελέστηκε
πανηγυρικός εσπερινός στον Άη Γιώργη Σκάρων.

3 Τοποθετήθηκαν με παρέμβαση του Προέδρου Σπύρου
Νίκα ντουζιέρες
στις πλαζ Λιμνί
και Αμαριανού.
Νίκα περιμένουμε του χρόνου
μπλε σημαίες σ’
όλες τις πλαζ
της Νικιάνας!!!
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3 Συνάντηση αντιπροσωπίας με τον Αναπλ. Υπ. κ. Γιάννη
Τσιρώνη για τα βοοειδή.
Υπήρξε δέσμευση για την
καλύτερη υλοποίηση των
νομοθετικών αλλαγών. Πήραν μέρος: ο Δήμαρχος
Λευκάδας κ. Δρακονταειδής, ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Χαλκιάς Θεόδωρος, ο
Βουλευτής Λευκάδας κ.
Καββαδάς Αθανάσιος, ο Αντιδήμαρχος κ. Νικητάκης Μάρκος, ο
εντεταλμένος σύμβουλος κ. Βλάχος Ευστάθιος και από το
Σύλλογο Καρσάνων Αθήνας η κα. Όλγα Σταύρακα του Μιχαήλ
(Μπακάλου) και ο Ταμίας κ. Ευστάθιος Κατωπόδης.
Σ.Σ. Και μέχρι να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο τι γίνεται;
Απλώς μάλλον θα γίνονται από τον Δήμο άκαρπες προκηρύξεις
για ενδιαφερόμενους για την περισυλλογή και σταυλισμό ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
3 Αναβίωση πανηγυριού την παραμονή των Αγίων Πατέρων
στο καφενείο του Μάκη Βρεττού. Πού είναι όμως οι ντόπιοι οργανοπαίκτες;

3 Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σπύρος
Νίκας εντός των ημερών, αν δεν έχει ήδη γίνει, αποκαθίσταται η
δυνατότητα πρόσβασης προς την θάλασσα από το δρομίσκο
μεταξύ Βασίλα και Μήλιου Κολυβά αφού θα γίνει λόγω του ανισόπεδου του εδάφους προς το γιαλό σκάλα ή ράμπα.

3 Μετά την παραχώρηση του Αγίου Νικολάου στο Κατετκό
από τα παιδιά Σωκράτη και Νώντα του Αλκιβιάδη Μανωλίτση
(Αγκιστρά) στη Μητρόπολη γίνονται έργα ανακαίνισης στο εκκλησάκι από την Ιερά Μητρόπολη. Σε πρώτο στάδιο γίνεται
αλλαγή της στέγης. Καλό είναι όποιος μπορεί να βοηθήσει σε
συνεννόηση με την επιτροπή που έχει οριστεί γι’ αυτό το σκοπό.

