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 ΝΙΚΙΑΝΑ – Εκδηλώσεις «Μνήμης και Τιμής»

 
Ευχαριστώ πολύ για τη πρόσκληση.

Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ το πολιτιστικό σύλλογο Νικιάνας «Οι 
Σκάροι» που για ακόμα μια χρονιά διοργανώνουν με σεβασμό, 
εκδηλώσεις «Μνήμης και Τιμής» προς τιμήν της 1ης Συγκέντρωσης των 
Ελλήνων Οπλαρχηγών της Ελληνικής Επανάστασης τον Ιούλιο του 1807 
(στη θέση του «Μαγεμένου» στην Νικιάνα) υπό την οργάνωση και 
καθοδήγηση του Ιωάννη Καποδίστρια, και ορκίστηκαν για έναν ιερό 
σκοπό: Τη λευτεριά του Έθνους.

Η αλήθεια είναι ότι η ιστορική αυτή συνάντηση, και η σημασίας της στην 
εθνική παλιγγενεσία, είναι αδικαιολογήτως υποβαθμισμένη.

Και λέω αδικαιολογήτως γιατί η συνάντηση στη Νικιάνα δεν αποτελεί 
έναν εθνικό μύθο, αλλά ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός, 
καταγεγραμμένο και τεκμηριωμένο.

Είναι αλήθεια επίσης, ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται φιλότιμες 
προσπάθειες, για να πάρει τη θέση που της αξίζει στην ιστορία αυτή η 
σύναξη, και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τους απογόνους των 
πρωταγωνιστών της εποχής, του μεγάλου Ιωάννη Καποδίστρια, και του 
ήρωα της επανάσταση του Αντώνη Κατσαντώνη που τιμούν με τη 
παρουσία τους τη σημερινή εκδήλωση και αναγνωρίζουν την ιστορική 
βαρύτητα αυτής της συνάντησης.

Σιγά – σιγά η προσπάθεια αυτή ενισχύεται και το γεγονός διαδίδεται. Η 
επίσκεψη και κατάθεση στεφάνου στο Μαγεμένο του πρόεδρου της 
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, πέρυσι, είναι μια απόδειξη.
Και θέλω να πως εδώ ότι πριν την επίσημη επίσκεψη του προέδρου, για 
τον εορτασμό της Παναγιάς της Φανερωμένης, τον επισκέφθηκα και του 
πρότεινα να επισκεφθεί το Μαγεμένο, όπως επίσης του επεσήμανα και την
ανάγκη ανέγερσης μνημείου, σε αυτό τον ιστορικό χώρο.

Εκτιμώ ωστόσο ότι πρέπει με μεγαλύτερη ένταση, όλοι εμείς, να μην 
αφήσουμε να χαθεί στα ψιλά γράμματα της ιστορίας το ιστορικό αυτό 
γεγονός.



Είναι βαριά εθνική και ηθική υποχρέωσή μας να διατηρήσουμε την 
ιστορική μνήμη τη Λευκάδας και ολόκληρης της Ελλάδας, και θα πρέπει 
όλοι να καταβάλουμε συνεχή προσπάθεια όχι μόνο για να διαδοθεί, 
αλλά για να καταγραφεί, χωρίς καμία αμφισβήτηση, στην ιστορική
μνήμη και αναφορά του Έλληνα.

Είχα την τιμή και τη χαρά, ο σύλλογος των Σκάρων να υιοθετήσει 
πρόταση μου και πέρυσι, στις 26 Μαρτίου 2017, να φυτέψαμε μια 
καρυδιά, στη θέση της καρυδιάς που σύμφωνα με την παράδοση κάτω 
από τη σκιά της έγινε η συνάντηση.

Έχω ήδη εκφράσει στους προέδρους και του Συλλόγου και της Τοπικής 
Κοινότητας, την πεποίθηση ότι πρέπει στο σημείο αυτό, το Μεγεμένο, να 
γίνει ένα μνημείο πουθα αναδείξει την συνάντηση αυτή.

Μάλιστα για τη χρηματοδότησή του έχω καταθέσει αίτημα, στον Πρόεδρο 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, ο οποίος, 
πριν δυο ημέρες με ενημέρωσε ότι, το αίτημα θα κατατεθεί προς 
συζήτηση, τις επόμενες ημέρες στο Δ.Σ.

Εκτιμώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για να γίνουν γνωστά τα γεγονότα 
που έλαβαν χώρα στο Μαγεμένο και τα οποία δεν αφορούν μόνο τη 
Λευκάδα, αλλά και όλη τη νεότερη ιστορία της χώρας.

Θα ήθελα όμως να πω ότι, κι αν δεν προκύψει χρηματοδότηση από την 
ΕΝ.ΠΕ, το μνημείο πρέπει να γίνει και θα γίνει.

Και θα ήταν σημαντικό, αν όλα πάνε κατ΄ ευχήν, πέρα από το μνημείο 
στο Μεγεμένο, για να τιμήσουμε τον Ιωάννη Καποδίστρια που άφησε το 
αποτύπωμά του στη Λευκάδα αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνισμό, να 
σκεφτούμε να ανεγείρουμε την προτομή του, στο Μαγεμένο ή σε άλλο 
μέρος του νησιού, έτσι ώστε η Λευκάδα να βρει τη θέση της στο δίκτυο 
τω πόλεων του Καποδίστρια, όπως το Ναύπλιο, την Κέρκυρα, τη Γενεύη 
και τη Μόσχα.

Ο οποίος Ιωάννης Καποδίστριας, και θα ήθελα να το τονίσω αυτό,
-αν και διαδραμάτισε τον πλέον σημαντικό ρόλο στην συνάντηση αυτή και
-την πολιτική του καριέρα την ξεκίνησε στην πραγματικότητα σε πολύ 
νεαρή ηλικία από τη Λευκάδα,
δυστυχώς στο νησί μας δεν έχουμε ένα μνημείο που να τον τιμά.



Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης το καταθέτω ως πρόταση, ως 
το επόμενο βήμα της συλλογικής προσπάθειας που κάνουμε για να 
επικοινωνήσουμε τη συνάντηση των οπλαρχηγών υπό τον Ιωάννη 
Καποδίστρια στη Λευκάδα, όπου δόθηκε όρκος για ελευθερία με ενότητα 
και ομοψυχία.

Φίλες και φίλοι

Είναι υποχρέωσή μας να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη και να μην 
χαθεί. Το μήνυμα που χρειάζεται να περάσει στους νέους είναι να μην 
ξεχνάμε την ιστορία μας, ειδικά σήμερα που η πατρίδα μας περνά μια 
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, και η στάση των ηρώων αυτών πρέπει να 
αποτελεί παράδειγμα για όλους μας.

Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ορκίστηκαν ομοψυχία για την ελευθερία.

Στις δύσκολες λοιπόν μέρες που διανύουμε, είναι απαραίτητη περισσότερο
παρά ποτέ η εθνική ομοψυχία και η ενότητα, απέναντι στις μεγάλες 
εθνικές προκλήσεις, μακριά από διχαστικές γραμμές.

Αυτό είναι το δίδαγμα της ιστορικής εκείνης ημέρας στο 
Μαγεμένο. Αυτό πρέπει όλοι να θυμόμαστε σήμερα.

Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη 
Ελλάδα με εφόδια:
- την Ομοψυχία,
- την ωριμότητα,
- την ευθύνη,
- τη συλλογικότητα και
την ιστορική μνήμη. 

Σας ευχαριστώ


