
Οι  Εκλογές  του  Συλλόγου  μας 
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου

2019 παράλληλα με την κοπή της
πίτας ο Σύλλογός μας πραγμα-
τοποίησε την Εκλογοαπολογιστι-
κή Συνέλευσή του για την ανά-
δειξη των νέων οργάνων του. 

Η συμμετοχή των μελών μας
ήταν ικανοποιητική (ψήφισαν 36
άτομα). 

Αφού διαπιστώθηκε η προ-
βλεπόμενη απαρτία απ’ το Κατα-
στατικό του Συλλόγου μας ξεκί-

νησαν με την εκλογή Προέδρου
οι εργασίες της Γεν. Συνέλευσης.
Αρχικά ο Πρόεδρος του απερχό-
μενου Δ.Σ. Χρήστος Κατσάρας
αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του
Δ.Σ. ενώ ο Ταμίας Παναγιώτης
Σέρβος παρουσίασε τον οικονο-
μικό απολογισμό. 

Μετά την ανάγνωση του οι-
κονομικού απολογισμού από την
Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επι-

Ε ν όψει των επερχόμενων εκλο-
γών του Μαΐου θα θέλαμε να
καταθέσουμε μερικές σκέψεις

μας σχετικά με τα μεγάλα θέματα-
προβλήματα που ταλανίζουν την Το-
πική Κοινότητα Αλεξάνδρου.  

Για τα θέματα καθημερινότητας
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντιμε-
τωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό χωρίς
να παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες
που δημιουργήθηκαν ακόμη κι από το
θεσμό του Καλλικράτη αλλά και την
γενικότερη κοινωνικοοικονομική κρίση
που περνάει η χώρα μας. Εξάλλου οι
κατοικούντες στην Κοινότητά μας ξέ-

ρουν καλύτερα απ’ όλους αν ανταπο-
κρίθηκε το απερχόμενο Τοπικό Συμ-
βούλιο. Για τα μεγάλα και μακροπρό-
θεσμα, δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης,
εφαρμογή σχεδίου αγροτικής οδο-
ποιΐας κ.λπ. παρά τις ενέργειες του
Τοπικού Συμβουλίου, λέγε «Νίκας»,
και με ευθύνη κυρίως του Δήμου και
της Περιφέρειας δεν προχώρησαν
στο βαθμό που θα μπορούσαν. 

Για δε την εκλογή των νέων αυ-
τοδιοικητικών οργάνων και κυρίως
στην Τοπική μας Κοινότητα νομίζουμε
ότι τα κριτήρια της ψήφου μας θα
πρέπει να είναι αυτά που γράψαμε

και στο φύλλο Νο 16 του 2014 για
προηγούμενες εκλογές. 

«...Αυτό που θα θέλαμε να τονί-
σουμε είναι λοιπόν ότι αυτοί που θα
εκτεθούν και θα ζητήσουν την ψήφο
μας θα πρέπει να έχουν το χρόνο, τη
δυνατότητα αλλά και την διάθεση να
παλέψουν και να συγκρουστούν για
την επίλυση των προβλημάτων του
χωριού μας, που δεν είναι και λίγα,
ανεξάρτητα αν θα ’ναι της συμπολί-
τευσης ή της αντιπολίτευσης στο
Δήμο και την Περιφέρεια. 

...Απ’ την άλλη, μοναδικό κριτήριο
των παρατάξεων για την επιλογή των
υποψηφίων τους θα πρέπει να είναι η
καταλληλότητά τους κι όχι πόσους
ψήφους θα κόψουν ή θα φέρουν, με-

τρώντας κουκιά. Τέλος δε και το κυ-
ριότερο σ’ εμάς επαφίεται να επιλέ-
ξουμε τους καλύτερους...». 

ΥΓ. 1. Νομίζουμε ότι ο εκλογικός
Νόμος που θα ισχύσει μας δίνει κα-
λύτερη επιλογή για εκλογή των κα-
ταλληλότερων. 

ΥΓ. 2. Το μόνο που έχουμε να συ-
στήσουμε είναι να ψηφιστούν απ’
τους Αλεξαντρίτες όλοι οι υποψήφιοι
Αλεξαντρίτες, στους συνδυασμούς
που ψηφίζουν. 

ΥΓ. 3. Επειδή δεν έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι συνδυασμοί και οι υποψη-
φιότητες, δεν αναφερόμαστε σε ονο-
ματολογίες. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους
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Συνέχεια στη σελ. 3

Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη
σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με
την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις το μέλλον των
παιδιών σου. 

Αβραάμ Λίνκολν (1809-1865) 
Αμερικανός Πρόεδρος 

Ο  Σύλλογός  μας  και  οι  “Αντίλαλοι” 
εύχονται  στους  όπου  γης  Αλεξαντρίτες 

Καλό  Πάσχα  και  Χρόνια  Πολλά 

Αυτοδιοικητικές  Εκλογές 

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ 
Την Κυριακή 4 Φλεβάρη ο Σύλλογός μας έκοψε την πίτα του για

το 2019. Στην αίθουσα του Συλλόγου Λευκαδίων συγκεντρωθήκαμε
γύρω στους 50 Αλεξαντρίτες και φίλοι κι αφού κόψαμε την πίτα αν-
ταλλάξαμε ευχές για το νέο έτος και τιμήσαμε δεόντως τα παραδο-
σιακά εδέσματα που ετοίμασαν και φέτος οι Αλεξαντρίτισσες τις
οποίες κι ευχαριστούμε. 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έφτιαξε και φέτος η Ντίνα σύζ.
Σπύρου Σούνδια του Ιωάννη (Μέτωρα), την οποία κι ευχαριστούμε
ενώ προσφέρθηκε και η παραδοσιακή Λευκαδίτικη πίτα. 

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων Θεόφιλος
Λογοθέτης, ο Πρόεδρος των Λευκαδίων Αττικής “Αγία Μαύρα”
Σωκράτης Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών
Απόστολος Αντύπας, ο Πρόεδρος των Απανταχού Εγκλουβησάνων
Χαράλαμπος Κοντογιώργης και ο Γ. Γραμματέας της Εταιρίας Λευ-
καδικών Μελετών Αντώνης Σολδάτος. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Κατσάρας κόβει την πίτα 
υπό το βλέμμα των νεαρών Δημοσθένη και... του παππού του... 

Η Γενική ΣυνέλευσηΗ Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου του Συλλόγου 
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Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους
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.

Συνέχεια του λεξικού του ιδιώματος της
λευκαδίτικης ντοπιολαλιάς, του θεατρικού έρ-
γου 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 επι-
κρατήσει να λέγεται της ελληνικής γλώσσας),
από την Ομηρική εποχή έως σήμερα. 

120. Μαντανίες, οι: είδος μάλλινων υφαν-
τών κλινοσκεπασμάτων ή αλλιώς χοντροσκού-
τια. Τα μάλλινα υφαντά χοντροσκούτια (βελέ-
τζες, μαντανίες, σαγιάσματα, τάπητες, φλο-
κάτες), τα τοποθετούσαν στο Μαντάνι ή στα
Μαντάνια (νεροτριβή κινούμενη με τεχνητό
καταρράκτη), προκειμένου να υποστούν επε-
ξεργασία, (αρχ. μαδάω-ώ = διαρρέω, διαβρώ-
νομαι από την υγρασία, χάνω τα μαλλιά μου,
ρίζα μάδ-, μάντ- και μαδός, ή, όν = ο μαδαρός,
λατ. madeo = είμαι υγρός, στάζω). 

121. Ματαφάς: (ματά, μετά, ξανά + φάγω).
Εδώ, να μην «φας» πάλι ξύλο, να μην σε ξα-
ναδείρουνε.

122. «Με έπιασε τ’ αμάξ(ι)»: (πιάνω, αρχ.
ρ. πιάζω, παράλλ. του πιέζω) = με ζάλισε, με
«ανακάτεψε», μου προξένησε τάση για εμετό,
ναυτία.

123. «Με το στανιό» = με το ζόρι, εκ του
ρ. στείνω αντί στένω (στενό) = στενεύω =
υποχρεώνω, εξαναγκάζω, εξ ου και στενωπός
(στενός+οπή) = στενόχωρος.

124. Μεσάλι, το: το επίσημο τραπεζομάν-
τηλο του φαγητού, (σάλα = φροντίς, λεξ. Lid-
dell-Scott). Το βυζαντινό μεσάλιον και το ιταλικό
mensa. Στην Λευκάδα συνήθης έκφραση είναι
και το Σαλίτζο (πρό σάλας), το σημερινό χωλ.
(Λεξ. Liddell-Scott κ΄ λεξ. Σούδα).

125. «Μια σταλιά» (στάλα): μια σταλαγμα-
τιά, μεταφορική έκφραση στον μικροκαμωμένον,
η, ο, όπως και τσότσος, η, ον = μικρούτσικος,
η, ον, (τόσος δα,-η-ο).

126. Μισακές, οι = μισές-μισές, μισοεται-
ρικές, εκ του ρήμ. Μεσάζω - μεσόω, (μέσος).

127. Μομέντο, το: (Ιτ. momento), στο δευ-
τερόλεπτο. Η έκφραση «σ’ ένα μομέντο θα
’μαι απίκο» = στη στιγμή επιστρέφω. 

128. Μοτίφια, τα: αρμονικά γεωμετρικά
σχέδια (σχήματα) λευκαδίτικου κεντήματος,
σύνθετη λέξη εκ του μοτός και της υφής,
όπου «μοτός, ο: λινούν ξαστόν προς θεραπείαν
τραυμάτων χρήσιμον, η γάζα» (λεξ. Liddell-
Scott). Για άλλη μια φορά θαυμάζουμε την με-
γαλοφυή σύλληψη της ντοπιολαλιάς, γιατί τα
αρμονικότατα μετρητά μοτίφια στα λευκαδίτικα
κεντήματα γίνονται σε λινό ύφασμα ή σε «ιτα-
μίν» = αραιοϋφασμένο ύφασμα τύπου γάζας.

129. Μπάλιος αντί Βάλιος, ο (εννοείται ίπ-
πος): «ο εκ του επιθ. βαλιός = ο έχων στίγματα

λευκά, ο επί του μετώπου λευκόν φέρων στίγ-
μα… όνομα ενός εκ των ίππων του Αχιλλέως
(ο Βάλιος), καθ’ ά και σήμερον ούτως κυριω-
νυμούνται πολλάκις οι ίπποι εν Ελλάδι», (Λεξ.
Ομηρικόν Πανταζίδη).

130. Μπαλούμπες, οι: μπάλες ζύμης μορ-
φοποιημένες σε Κόρες - Κούρους, για φίλεμα
των παιδιών κατά τις ημέρες του Δωδεκαημέ-
ρου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Επρόκειτο δηλ. για φαγώσιμα ζαχαρωμένα
ψωμάκια, με κολλημένα μέλη και στολισμένα
με σταφίδες ως μάτια και αμύγδαλα για στόμα. 

131. Μπ(ου)κούνια, τα: τα διασκορπισμένα
ανομοιόμορφα κομμάτια ψωμιού, εκ του βέκος
= άρτος (αρβαν. μπούκα, μπουκιές, αγγλ. bake)
και του ρ. κονίω-ίσω, το οποίο σημαίνει μεταξύ
άλλων και διασκορπίζω. (Λεξ. Αρχ. Ελλην. Ι.
Σταματάκου). Κατ’ επέκταση και τα διασκορ-
πισμένα κομμάτια από κάθε άλλο τεμαχισμένο
υλικό. 

132. Μπλάστης, ο = ο πλάστης παρασκευής
φύλλου για πίτες.

133. Μπλιονιαστήρια, τα, ή μπελονιαστήρια:
τα βελονιαστήρια = τα κορδόνια των παπου-
τσιών. Λόγω προφανώς της ιδιότητάς τους να
διαπερνώνται (βελονιάζονται - μπελονιάζονται)
ανάμεσα από τις τρύπες των δετών παπου-
τσιών. 

134. Μποδάτε ή αμποδάτε = εμποδίζετε
(εν + πεδάω), συγκοπτόμενο χάριν του μέτρου.
Εμποδίζω (αρχ. εμπόδιος), επίρρ. εμποδών.

135. Μπόισσα, η: το θηλυκό του μπόη (boy)
αγόρι, η αφύσικη γυναίκα άνευ ευαισθησίας.

136. Μπόκολες, οι, (θηλ.): τα μικρά σκου-
λαρίκια. Ονομάζονταν και βεργέτες, προφανώς
απ’ την ευλύγιστη λεπτή βέργα πολύτιμου
υλικού, από την οποία ήταν κατασκευασμένες.
(Ιταλ. bocca = στόμα, άνοιγμα, οπή). 

137. Μπόλια, η: η λευκή υφαντή πετσέτα
προσώπου ή και φαγητού. Εκ του «πολιός, ά,
όν είναι ο υπόλευκος, ο λευκάζων, λευκός».
(Λεξ. Αρχ. Ελλην. Ι. Σταματάκου).

138. Μπονώρα ή αμπονώρα: πριν από την
(κατάλληλη) ώρα (του ξημερώματος), πολύ
πρωί. Ιταλ. «(a) buon + ora)», (λατ. hora, η
ώρα δασυνόμενη).

139. Μποτσόνι, το: το μικρό γυάλινο μπου-
κάλι ή και το μπιμπερό. Μας παραπέμπει στην
ρίζα ΠΟ- του ρ. πίνω, εξ ου και ο πότης-ου,
θηλ. πότις –ιδος, το ποτήριον κ.λ.π., «πότης
λύχνος = ο λύχνος ο πίνων (καταναλίσκων)
πολύν έλαιον». (Λεξ. Αρχ. Ελλην. Ιων. Σταμα-
τάκου). Από την ίδια ρίζα (εν πότης - εμπότης),
ο μπότης (πήλινο δοχείο νερού) και η μποτίλια
(καράφα). 

Συνεχίζεται 
Ιωάννα Κόκλα

https://ioannakokla.wordpress.com
Νικιάνα Λευκάδος 

Λεξικόν  του  ιδιώματος  της  λευκαδίτικης  ντοπιολαλιάς 
της Ιωάννας Κόκλα

Πέθανε ο παπα-
Σπύρος Γεωργάκης
στους Καρυώτες όπου
και κηδεύτηκε. Με κα-
ταγωγή απ’ το Πινα-
κοχώρι, χειροτονήθη-
κε ιερέας στον Αλέ-
ξανδρο στις αρχές
της δεκαετίες του ’60
όπου και παρέμεινε

ως εφημέριος της περιοχής μας για αρκετά χρόνια. 
Διέμενε στο σπίτι του Τζίμη Μανωλίτση (Πα-

πάτσα). Είχε παντρευτεί την Πολυξένη Θεριανού
απ’ τους Καρυώτες. 

Στον Αλέξανδρο γεννήθηκαν και τα δύο παιδιά
τους, ο Γιάννης και ο Θωμάς. Ήταν αξιαγάπητος
στην περιοχή του Αλεξάνδρου και στα γύρω
χωριά και απεκόμιζε το σεβασμό τους. Για πολλά
χρόνια έμενε οικογενειακώς στους Καρυώτες. 

Στο 40ήμερο μνημόσυνό του έφυγε και η πρε-
σβυτέρα Πολυξένη. 

Στα παιδιά τους και τους δικούς τους ανθρώ-
πους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

παπα-Σπύρος  Γεωργάκης 

Κοινωνικά
Πήραν πτυχίο 
― Πήρε πτυχίο στα Ναυτιλιακά από το Πανε-

πιστήμιο Πειραιώς ο Κωστάγγελος Κολυβάς του
Γεωργίου (εγγονός του Κώστα Κολυβά του Αλέ-
κου-Τσιμένια). 

Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 

Γεννήσεις 
― Ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Βλάχος του Σπύ-

ρου (Γέροντα) και η σύζυγός του Αργυρώ Γεωρ-
γάκη απέκτησαν αγοράκι. 

― Ο Κωνσταντίνος Σερεμέτης του Νικολάου
και της Μαρίας Σέρβου του Κώτσου και η σύζυγός
του Άννα Βόλκοβα απέκτησαν αγοράκι. 

Να τους ζήσουν τα νεογέννητα. 

Θάνατοι 
― Πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα η Θηρε-

σία (Θερίσω) Βρεττού του Ευαγγέλου, το γένος
Θοδωρή Ρομποτή. 

― Πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα η Ελένη
Ασπρογέρακα, χήρα Σπύρου Κακλαμάνη του Νίκου
(Ρίπα). 

― Πέθανε στην Αττική και κηδεύτηκε στα
Γλυκά Νερά η Τασούλα Ψωμά, χήρα Διονύση
(Νιόνιου) Δουβίτσα του Λεωνίδα (Πριονά). 

― Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Πα-
λαιό Φάληρο ο Αθανάσιος Βέτσικας, σύζυγος
της Γεωργίας Γεωργάκη (κόρη της Σοφίας Σούν-
δια-Μέτωρα). 

― Πέθανε στη Γερμανία και κηδεύτηκε στη
Νικιάνα ο Βαΐτσης (Βάιος) Δοϊτσίδης, σύζυγος
της Ελευθερίας Δουβίτσα του Λεωνίδη (Πριονά). 

― Πέθανε και κηδεύτηκε στην Καλιφόρνια
(ΗΠΑ) ο Χριστόφορος Κολυβάς του Βασιλείου
(Τσιμένια) και της Μαρίας Κοντογιώργη του Χρι-
στόφορου απ’ την Εγκλουβή. 

― Πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα η Ζωή
Κατωπόδη, χήρα Διονυσίου (Νιόνιου) Τσούλου,
το γένος Νικολάου Κολυβά (Μαράγκου). 

― Πέθανε στη Λυγιά όπου και κηδεύτηκε ο
Ιάκωβος Φλώκος, σύζυγος της αείμνηστης Αγλαΐας
Κολυβά του Γεωργίου (Κάπα). 

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους
τους. 

Σημείωση Σύνταξης: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για τα
κοινωνικά και άλλα σχετικά του χωριού να επι-
κοινωνείτε με τον Φώντα Δουβίτσα στο τηλέφωνο
26450-71430 και κινητό 6976480145. 

Πρόεδρος: Χρήστος Κατσάρας 
τηλ. 6942476736 
Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Ζαχ. Αμπουμόγλι 
τηλ. 210-2523100 & 6938300089 
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Νικ. Μανωλίτσης 
τηλ. 210-8025620 & 6936791486
Ταμίας: Τιμόθεος Ιωάν. Σούνδιας 
τηλ. 210-6611978 & 6947183626 
Ειδ. Γραμματέας:
Ξενοφών Ευστρ. Δαμιανής 
τηλ. 210-9960086 & 6936233257 
Μέλος: Αγγελίνα Κ. Τζαναβάρη 
τηλ. 6984537356 
Μέλος: Ευγένιος Μανωλίτσης 
τηλ. 210-6420024 & 6977011305 

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου
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Καραβίας Κώστας (Καπετάνιος) ................20€ 
Σολδάτος Αντώνης .................................... 20€ 
Μανωλίτσης Νίκος Ευστ. (Καψάλης) ........ 20€
Θειακός Κώστας Παν. ................................ 10€
Κόκλα Αγάπη Ευστ. .................................. 10€
Ζηνέλης Δημ. ............................................ 10€
Θερμός Γιώργος Λάμπρου ........................ 50€
Δουβίτσα-Μουζάκη Ελισάβετ .................... 20€

Κολυβάς Νίκος Κων. (Κάπας) .................... 20€
Δουβίτσα-Βεληβασάκη Ευαγγελία ............ 20€
Μανωλίτσης Ευγένιος .............................. 30€
Σούνδιας Τιμόθεος Ιωάν. .......................... 30€
Σούνδιας Θουκυδίδης Ιωάν. ...................... 30€
Βονιτσάνου Χαρά ...................................... 10€
Δαμιανής Ξενοφών Ευστ. .......................... 20€
Καμινάρης Γιώργος .................................... 20€

Μανωλίτση-Καμινάρη Δώρα ...................... 20€
Σέρβος Παναγιώτης Κώτσου .................... 20€
Μανωλίτση-Καπελέρη Ντίνα .................... 20€
Μανωλίτσης Νίκος Γεωρ. (Κουβαλιάς) ...... 30€
Ρεκκακάβα Γιαννούλα Επαμ. .................... 30€
Δουβίτσα-Μανωλίτση Παναγιώτα 
του Αθαν. .................................................... 20€
Κόκλα Αγάπη Ευστ. (για την εφημερίδα) .. 20€

Προσφορές  &  Συνδρομές  για  τον  Σύλλογο

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

1960 
Νικόλαος Γεωργ.
Βρεττός (Μανίας), 

Ευγένιος Δημ. Βρεττός, 
Νικόλαος Γερασ. Βρεττός 

(Μπακατώρος), 
Αιμίλιος Χαρ. Κολυβάς 

Συνοδεία νύφης Μαύρας Φούρου στην εκκλησία του Αγίου
Σπυρίδωνα για την τέλεση του γάμου της με τον Ευστάθιο
Φιλ. Κόκλα τον Φεβρουάριο 1951 στον Αλέξανδρο Λευκάδος.
Τα πρόσωπα απ’ αριστερά προς τα δεξιά είναι: 
Ανδρέας Μανωλίτσης (Κασσάνδρης), Κονδύλω Μανωλίτση,
Αργύρω Σούνδια (η δασκάλα), Πανταζής Σούνδιας, Χρυσαυγή
Σούνδια, η νύφη Μαύρα Φούρου, Βασίλω Κόκλα, ; Νίκος Σούν-
διας (Τζάρας), Στάθης Φούρος, Γιώργος Φούρος, Τάκης Βαρ-
νάβας κρατώντας τα στέφανα, Ευρύκλεια Σούνδια, Σταμάτα
Δουβίτσα -Μανωλίτση, Θεοδώρα Μανωλίτση, παπα-Θοδωρής
(Θεοφύλακτος Φρεμεντίτης). 

Μέσα απ’ αυτή την στήλη της
εφημερίδας θα προσπαθήσουμε
να φέρουμε στη μνήμη μας ει-
κόνες και γεγονότα περασμένων
δεκαετιών που έσωσαν και απο-
τύπωσαν σε ασπρόμαυρο φόντο
παλιότεροι συγχωριανοί μας. Φω-
τογραφίες που αγγίζουν το χθες
του καθενός μας και μας φέρνουν
πίσω στα δύσκολα αλλά και
ωραία εκείνα χρόνια που όλοι
μας νοσταλγικά θυμόμαστε. Νο-
μίζω ότι κάθε τέτοια στιγμή ίσως
είναι κληρονομιά όλων και η δη-
μοσίευσή της αποτελεί υποχρέ-
ωση αλλά και δικαίωμά μας να
την μοιραζόμαστε. 

Οι  Εκλογές  του  Συλλόγου  μας 

τροπής Αγάπη Κόκλα, εγκρίθηκαν ομόφωνα ο
Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός απ’
τα μέλη της Γεν. Συνέλευσης. 

Πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος για
τα θέματα και τα προβλήματα του χωριού μας
ενώ αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση
άρθρων του Καταστατικού του Συλλόγου μας
που ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 21ου
αιώνα κι όχι το 1976. Ακολούθησε η ανάδειξη
Εφορευτικής Επιτροπής και η πραγματοποίηση
ψηφοφορίας για την ανάδειξη των νέων οργά-

νων του Συλλόγου μας. 
Εξελέγησαν για το Δ.Σ. τακτικά μέλη:
Μανωλίτσης Δημήτριος του Νικ., Τζαναβάρη

Αγγελίνα, Δαμιανής Ξενοφών του Ευστρ.,
Μανωλίτσης Ευγένιος του Αγγ., Κατσάρας
Χρήστος, Αμπουμόγλι Λάμπρος του Ζαχ., Σούν-
διας Τιμόθεος του Ιωάν.

Αναπληρωματικά μέλη: Θερμός Γιώργος
του Λαμ., Σέρβος Παναγιώτης του Κων. 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή τακτικά μέλη:
Κόκλα Αγάπη του Ευστ., Κολυβάς Νικόλαος
του Κων., Μανωλίτση-Καπελέρη Κωνσταντίνα

Αναπληρωματικό μέλος: Μανωλίτσης Νι-
κόλαος του Ευστ. 

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία: Μανωλί-
τσης Δημήτριος του Νικ., Μανωλίτσης Ευγένιος
του Αγγ., Σούνδιας Τιμόθεος του Ιωάν., Κα-
τσάρας Χρήστος, Σέρβος Παναγιώτης του Κων. 

Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. πραγματοποι-
ήθηκε μετά από πρόσκληση του πλειοψηφή-
σαντος Συμβούλου Μανωλίτση Δημητρίου του
Νικολάου και έχει όπως αναγράφεται στην 2η
σελίδα της εφημερίδας μας. 

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΒΡΑΒΕΙΟΥ  «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ»  2019-2020
Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της Επιτροπής

Προκήρυξης του βραβείου “Χριστόφορος Βρεττός”
επαναλαμβάνουμε την δημοσίευσή του προς
υπενθύμιση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας σε συ-
νεργασία με τον κ. Βρεττό Χριστόφορο προκη-
ρύσσει βραβείο για το έτος 2019 για τους πρω-
τεύσαντες στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα
ΑΕΙ-ΤΕΙ 2019-2020. 

Το ΒΡΑΒΕΙΟ «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ»
απονέμεται στους μαθητές ή στις μαθήτριες με
την υψηλότερη επίδοση για την εισαγωγή τους
σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το βραβείο
θα ισοκατανεμηθεί μεταξύ των ισοβαθμησάντων. 

ΠΟΣΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
Α’ βραβείο: 1.000€, Β’ βραβείο: 300€, 
Γ’ βραβείο: 200€ 
Σε όλους τους επιτυχόντες θα απονεμηθεί 
έπαινος. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
Οι υποψήφιοι να έχουν την ελληνική υπη-

κοότητα ή ιθαγένεια και ο ένας τουλάχιστον
από τους γονείς τους να έχει καταγωγή από την
Κοινότητα Αλεξάνδρου. 

Να είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά το έτος
απονομής. 

Να έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας στα εξεταζόμενα
μαθήματα για την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ τουλάχι-
στον 12.000 στην εικοσοβάθμια κλίμακα. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
• Βεβαίωση πρόσβασης που να αναφέρεται 

η συνολική βαθμολογία (μόρια). 
• Πιστοποιητικό καταγωγής γονέων. 
• Ότι ζητηθεί από την Επιτροπή. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 
Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης, 
Εφημερίδα Συλλόγου Αλεξανδριτών Αττικής, 
Ηλεκτρονικός τύπος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
• κ. Βρεττός Χριστόφορος 
• κ. Βρεττός Ευγένιος 
• Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Νικιάνας «Οι Σκάροι» 
• Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξάνδρου 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 
Είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση 
των αποτελεσμάτων. 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 
Γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας 
«Οι Σκάροι» 
ΤΡΟΠΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: 
Θα γίνει σε εκδήλωση που θα ανακοινωθεί 
εγκαίρως. 

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα τροποποίησης
όλων των όρων του βραβείου. 
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 

Παρθένιος Λογοθέτης (1704-1708)  
Είναι από τους ακόλουθους του Τυπάλδου.

Η ηγουμενία του συμπίπτει με ένα σημαντικό
γεγονός για το μοναστήρι, με το φοβερό σεισμό
που συνέβη στις 11 Νοεμβρίου του 1704. Ο σει-
σμός αυτός που κατάστρεψε το νησί, έκαμε κα-
ταστροφές και στον Άη Γιώργη. Έριξε μεγάλο
μέρος της βόρειας μάνδρας, που ήταν προ-
σκολλημένα τα περισσότερα από τα 28 κελιά
του μοναστηριού και οι δύο ξενώνες που ήταν
άνωθεν των κελιών και υπερείχαν του τείχους.
Έριξε και μέρος της νότιας μάνδρας που ήταν
ψηλότερη των άλλων πλευρών καθώς στο σημείο
αυτό αρχίζει πιο κατωφερική διαδρομή του εδά-
φους απότομη, απέναντι του νότιου μέρους του
ναού. Η φροντίδα του ήταν να συγκεντρώσει
τα χρήματα που χρειάζονταν για τα υλικά και
τους τεχνίτες. 

Και ήταν ανάγκη χρόνου, γιατί και ο χειμώνας
πλησίαζε, φροντίδων, συντονισμού. Ασβεστο-
κάμινα υπήρχαν πολλά στην περιοχή, ιδιαίτερα
στα ανατολικά χαμηλά των Σκάρων, η εποχή
όμως ήταν ακατάλληλη, γιατί αυτά γίνονται ιδι-
αίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες για όλες των
τις φάσεις. Η ζημιά ήταν μεγάλη και δεν επαρ-
κούσε η φροντίδα των ενόντων, του προσωπικού
και των καλογήρων, που ήταν οι σκαπανείς για
τις ανάγκες του και διατηρούσαν τα σχετικά μι-
κροσυνεργεία. Χρειάστηκε μεγαλύτερη προ-
σπάθεια για να κλείσουν οι πληγές του σεισμού
από τα δύο παρακείμενα χωριά Κολυβάτα και
Αλέξανδρος, που πάντα μετά προθυμίας πρό-
στρεχαν στις δυσκολίες του. 

Παράλληλη είναι η προσπάθεια του ηγου-
μένου να περάσει τις θέσεις της διοίκησης για
τα νέα μέτρα. 

Θεοφάνης Κολυβάς (1709-1711)  
Στην προσπάθεια της επούλωσης των πληγών

του μοναστηριού από τον σεισμό συνέβαλαν
πάντες, μεταξύ αυτών και ο Θεοφάνης Κολυβάς.
Γεννήθηκε στα Κολυβάτα γύρω στα 1658. Υπάρ-
χει στο βιβλίο αφιερώσεων του Αγίου Γεωργίου
ειδικό λήμμα που αναφέρει: Κόπια 1689 εν μηνί
Απριλίω 23 (ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωρ-
γίου). Ομολογούμεν εμείς Γεώργιος και Πανα-
γιώτης το επίκλην Κολυβάδες, πως ο θείος μας
Αυγερινός άφησεν διαθήκην εις τον αποθαμόν
του και αφιέρωσεν τέσσαρες ρίζες ελιές όπου
είναι εις το χωρίον Αθάνι, η μία εις τις Αναδεν-
δράδες, η άλλη εις τις Σκάλες, η άλλη εις την
Σωτήρα και η άλλη εις τα Πηγάδια. Ετούτες τις
ελιές τις αφιέρωσεν εις τον Άγιον Γεώργιον
στους Σκάρους στο μοναστήρι διά την ψυχικήν
του σωτηρίαν να μνημονεύονται δε εις την πρό-
θεσιν ονόματα πέντε: Αυγερινός - Νικόλαος -
Κερασιά - Γιακουμής και Ζαφείρω. 

Χρονολογική τοποθέτηση: Ο Παναγιώτης
και ο Γεώργιος ζουν το 1689, έτσι λέει το
κείμενο και έχουν θείο τον Αυγερινό. Άρα πα-

τέρας τους είναι ο Νικόλαος ή ο Γιακουμής.
Έτσι χρονολογικά τοποθετούνται 1605-1610
Αυγερινός - Νικόλαος - Γιακουμής - 1630 Πα-
ναγιώτης και Γεώργιος. Για το Θεοφάνη γνωρί-
ζουμε ότι έζησε από το 1658-1728 και τον Για-
κουμή (εγγονό) 1660-1724 που ο Δαβίδ Θειακός,
ιερομόναχος του Αγίου Γεωργίου, του κάνει την
διαθήκη του και σ’ αυτήν αποκαλεί αδελφό του
το Θεοφάνη και του αναθέτει την φροντίδα της
οικογενείας του. 

Από νωρίς αφιερώθηκε στο μοναστήρι όπου
και έμαθε τα πρώτα γράμματα. Στην περίοδο
αυτή, όπως γράφεται, ήταν φημισμένο μοναστήρι
σαν σχολείο της περιοχής και πρόστρεχαν εκεί
κληρικοί και λόγιοι. 

Ήταν ενήμερος των προβλημάτων του μο-
ναστηριού και από νωρίς συσχετίστηκε με πα-
ράγοντες της διοίκησης, όπως τον Αλέξανδρο
Μπαρμπαρίγγο. Αυτός δεν φαίνεται να έλαβε
ενεργό μέρος στην εκστρατεία του Μοροζίνη,
για την κατάληψη του νησιού, είχε όμως συμ-
παραστάτη του τον συγγενή του Κωνσταντίνο
Μπαρμπαρίγγο. Αυτός ανήκε στο επιτελείο του
αρχιστρατήγου. Ο Αλέξανδρος ήλθε άβρεχος
με το πλοίο της γραμμής που εγκαινίασε η γα-
ληνοτάτη Δημοκρατία για τη νέα της κτήση και
βρήκε έτοιμο πιάτο. Μαζί του έφερε και το γιο
του Γιώργο, που ήταν σε μικρή ηλικία. Τα ελλη-
νικά λίγο-πολύ τα γνώριζαν, γιατί είχαν σχέση
με τις κτήσεις και την Ανατολή (Levante) που
συναντούσαν πάντα αυτό το μοτίβο και η Βενετία
ήταν το φροντιστήριο των ελληνικών γραμμάτων
για τη λοιπή Ιταλία. 

Από πολλά σημεία βλέπουμε τον Αλέξανδρο
να πρωτοστατεί στη διοίκηση, ιδιαίτερα σε
τομείς που είχαν το ζουμί, όπως τα μοναστήρια.
Η Κόκκινη Εκκλησιά και ο Άη Γιώργης ήταν τα
φέουδά του. Από κει ο Θεοφάνης είχε την ευ-
χέρεια να φέρνει τις εισηγήσεις του στη διοίκηση.
Εν τω μεταξύ ενηλικιώθηκε ο γιος του Αλεξάν-
δρου Γεώργιος, ο οποίος από το 1707 βαφτίστηκε
δημόσιος νοτάριος της Αμαξικής και γενικότερα
του νησιού. Με την συμπαράσταση του Κω-
σταντίνου και των λοιπών το δίδυμο Αλέξανδρος
και υιός οικειοποιήθηκαν πολλά από τα παρα-
γωγικά στοιχεία του νησιού. Ιδιαίτερη προτίμηση
έδειχναν στους νερόμυλους (Ακόνη-Κανάλι)
που η επίβλεψή τους κράτησε πολλά χρόνια.

Και σαν επίσημοι επόπτες των μοναστηρίων και
των Σκάρων με τα ζωντανά απόκτησαν σιγά-
σιγά την υψηλή ειδικότητα των συμβούλων, με
επίσημη Βενετική βούλα. 

Από τις πρώτες αξιόλογες πράξεις του νέου
ηγουμένου είναι εκείνη των πυρκαγιών του δά-
σους των Σκάρων. Το φαινόμενο ήταν συνηθέ-
στατο ως τα πρόσφατα χρόνια. Για πολλούς
λόγους έβαναν φωτιά που μαίνονταν επί ημέρας
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Ο
αέρας μονάχα την σαλαγούσε και την ποίμενε,
όσο να αλλάξει η ρότα του και να επιστρέψει
στα ίδια, εκεί που δεν υπήρχε τίποτα να κάψει
και τότε έσβηνε μόνη της ή και κάποια βροχή,
πράγμα απίθανο ή σπάνιο για τους καλοκαιρινούς
μήνες που γίνονταν οι πυρκαγιές. Τα γύρω
χωριά ακόμη ξυλεύονταν από τους Σκάρους
συστηματικά και από τον Αλέξανδρο περνούσαν
τα καραβάνια για την Καρυά, τα Πλατύστομα,
τις Σφακιώτες... Τότε άλλος τρόπος ζεστασιάς
δεν υπήρχε, παρά μόνο η φωτιά. Το πρόβλημα
έρχονταν από παλιότερους καιρούς και ο Θεο-
φάνης εδώ επανέρχεται στο ήδη υπάρχον θέμα.
Η εξαγγελία έχει έτσι: 

Αριθμός εγγράφου 456 Δέσμη διαφόρων
εγγράφων Τζώρτζη Τζερμπάνη (atta), Ιστορικόν
Αρχείο Λευκάδας. 

Εμείς Θεόδωρος Τρεβιζάν, Προβλεπτής
Εστραορτινάριος μας αναφέρει φιλόφρονα ο
ευσεβέστατος Ιερομόναχος Θεοφάνης Κολυβάς,
ηγούμενος του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου
εις τους Κάρρους, ότι μερικοί κάτοικοι από τον
Αλέξανδρο έβαλαν αρχή και καίνε τους λόγγους
του άνωθεν μοναστηρίου διά να το ξελογγώσουν
και έπειτα να τα σπείρουν εις βλάψιμο του μο-
ναστηριού αυτού και προβάλλοντας σε αυτή
την περίπτωση εμπόδια στον ηγούμενο που εν-
διαφέρεται για το μοναστήρι και στους ιερομό-
ναχους και τους καλογήρους. Προστάζομεν
τους άνωθεν κατοίκους ως καθώς και περί τον
καθέκαστον άνθρωπον, μην ήθελε επιχειρήσει
εις το ερχόμενον να βάλουνε φωτιά εις τους
άνωθεν λόγγους και απαρθενεύουν (ζητούν να
οικειοποιηθούν) του αυτού μοναστηριού τον
κάθε τόπον, όπου ευρίσκεται, για να ξελογγώ-
σουν και να τον σπείρουν εις ποινήν την κάθε
φοράν και του καθενού δουκάτα δέκα καταγε-
γραμμένα στις αφεντικές φάμπρικες ετουτουνού
του Κάστρου. Θέλει είναι ενεργημένο το παρόν
(παρούσα διαταγή) και θέλει είναι κηρυγμένο
όθεν κάνει χρεία για συμμόρφωση του καθενός,
καθώς αν έχει κάποια δικαιώματα, ας εμφανιστεί
να διεκδικήσει αυτά νόμιμα. 

Αγία Μαύρα εις τας 22 Αυγούστου 1709 
εις το νέο. 

Θεόδωρος Τρεβιζάν
προβλεπτής εστραορντινάριος 

(Για την κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στον
Αλέξανδρο έχει αναφερθεί στο βιβλίο μου «Άν-
θρωποι και τόποι της πατρίδας μου» σελ. 49). 

Σούνδιας Σπυρίδων του Πάνου 
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Διακρίνονται 
κατά σειρά 

από αριστερά: 
Σπύρος Μιχ. 

Σέρβος 
(Ψηχαστήρας), 

(†) Χαρίλαος Παντ.
Μανωλίτσης, 

Επαμεινώνδας 
Μιχ. Σέρβος, 
Ζώης Βελ. 

Μανωλίτσης 
(Τζαβούλιας), 
Νίκος Επαμ.
Μανωλίτσης
(Αφούμας).

Από μικρός φαινόσουνα πολύ εργατικός, 
αφού στ’ αμπέλια έσκαβες χώνοντας συνεχώς!!! 

Στα ύστερά σου όμως ξάδερφε Θεοδόση 
έγινες περιζήτητος σαν τον καλό αγρότη!!! 

Ένας  υποδειγματικός  γεωργός  της  Νικιάνας 1969  στο  γλέντι  του  Ναούμη 
για  τη  Γιορτή  της  Μεταμόρφωσης  του  Σωτήρος 
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Την 21η Μαρτίου,
ημέρα Εαρινής Ιση-

μερίας, γιορτάζεται
όχι τυχαία και η
ημέρα της ποι-
ήσεως. Έαρ, ανοί-
γω, Άνοιξη και για
τους προπάτορές

μας ήταν η Πρω-
τοχρονιά τους.

Τόση μεγάλη σημασία
έδιναν στην χαρισματική

αυτή ημέρα της αυξητικής πορείας του φωτός,
που την τιμούσαν ανθοστεφανωμένοι με τα Χε-
λιδονίσματα και την Ειρεσιώνη.

Η Ειρεσιώνη ήταν κλαδί θάλλουσας ελιάς ή
δάφνης, στολισμένο με μαλλί προβάτων (έριον)
και παντοειδείς καρπούς της Μάνας γης (σύκα,
καρύδια, μήλα κ.λπ.), που το περιέφεραν αμφιθαλή
παιδιά τα οποία τραγουδούσαν: «Ειρεσιώνη σύκα
φέρει και πίονας άρτους και μέλι εν κοτύλη και
έλαιον αποψήσασθαι, και κύλικ’ εύζωρον, όπως
μεθύουσα καθεύδης». Μετά την εορτήν την «έξω
των αγρών» την τοποθετούσαν προ των θυρών
«κατά παλαιόν χρησμόν» και «κατ’ ἐτος αυτήν
ήλλαττον». Την ίδια συνήθεια της ειρεσιώνης
επιτελούμε και εμείς σήμερα ελαφρώς παραλ-
λαγμένης, με το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και
τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, όπως επίσης και
με το πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Μάλιστα δε το
πρωτομαγιάτικο στεφάνι μετά από ένα χρόνο
το καίμε «στ’ Άη Γιαννιού τα λάμπαρδα», καθ’
ομοιότυπον τρόπο με την ειρεσιώνη, για την
οποίαν συνηθιζόταν να λέγεται: «εάν γαρ αυτήν
είς μόνος σπινθήρ λάβη ώσπερ παλαιάν ειρε-
σιώνην, καύσεται». 

Έαρ, Άνοιξη και στην θάλλουσα καρδιά μας,
για να υποδεχτούμε το φως του αξεπέραστου
ελληνικού ποιητικού λόγου. 

Πήγασοι αστραπής 
Ντόρκα γυρνάνε τ’ άλογα
στα χέρσα τα χωράφια,
κοντράρουν με τον άνεμο
με διάπλατα ρουθούνια.

Σπάνε και λύνουν τα σχοινιά
υγρά τα μάτια αστράφτουν,
έχουν την όψη της φωτιάς
του κεραυνού την μπόρα.

Καβαλικεύουν την ορμή
δίνουν φτερά στα πόδια,
λευτερωμένα, ατίθασα
πανέμορφα, πανώρια.

Ολόρθες χαίτες, πύρινες, τραχιές
σβώλοι, κλαριά και χώματα
στ’ αέρα τις ορδές,
σαν τ’ άλογα φουρμάζουν.

Ασύνορες κι ελεύθερες ψυχές,
στης ιστορίας τις γραμμές
αποτυπώνεσθε
όπως τ’ αλόγου οι οπλές...

Άτια του νου μου φτερωτά
αιώνιοι Πήγασοι αστραπής,
ολογεμάτοι φως πνοής,
μεστής επίγειας ζωής.

Σημείωση: Ο φτερωτός Πήγασος είναι 
το έμβλημα της Λευκάδος. 

Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος έγινε η επί-
σημη πρεμιέρα του έργου του Στέλιου Χαρα-
λαμπόπουλου. Συνιστούμε σ’ όλους τους Αλε-
ξαντρίτες αλλά και γενικότερα στους Λευκα-
δίτες και σινεφίλ να δουν την ταινία όπου

προβληθεί, όχι γιατί πολλές σκηνές έχουν γυ-
ριστεί στη Λευκάδα, μάλιστα αρχίζει και τε-
λειώνει με πλάνα στην πλατεία του Αλεξάν-
δρου, αλλά γιατί έχει κάτι να πει. Η αλληγορία
και ο παραλληλισμός προς την θαλασσινή
Οδύσσεια δίνεται με εξαιρετική μαστοριά προ-
σεγγίζοντας στην ιστορία της φυλής μας για
50 χρόνια από το 1899-1949. 

Μια μεταφορά της Οδύσσειας στις αρχές
του προηγούμενου αιώνα. Ένα μπουλούκι μα-
στόρων πέτρας περιπλανιέται όπου υπάρχει
δουλειά χτίζοντας σπίτια, γεφύρια, σχολεία,
εκκλησίες. Υλικά τους οι πέτρες, τα δάκρυα
του βουνού. Και οι ίδιοι όμως ορεσίβιοι· ο
τόπος τους φτωχός, τους σπρώχνει σαν άλλα
δάκρυα του βουνού, να ξενιτευτούν για να
ζήσουν. Όχι πολύ μακριά τους μαίνεται ο πό-
λεμος. Εξαιτίας του είναι αποκομμένοι απ’ τα
χωριά τους σχεδόν δέκα χρόνια. Η προσπάθεια
του πρωτομάστορα Μάρκου και των μαστόρων
να επιστρέψουν σπίτι τους εξελίσσεται σε μια
σκληρή και εξοντωτική Οδύσσεια. 

Συγχαρητήρια Στέλιο και καλοτάξιδη. 

Επιμέλεια: Ευγένιος Μανωλίτσης 

Για  την  ημέρα  της  εαρινής  Ισημερίας, 
ή  την  ημέρα  της  ποιήσεως 

της Ιωάννας Κόκλα

ΤΑ  ΔΑΚΡΥΑ  
ΤΟΥ  ΒΟΥΝΟΥ 

«Καλή μου, όταν λαμπάδιασε τ’ ωραίο 
κορμί σου ως τ’ άστρα, δε βρέθη Θεός, 
να σου σταθεί μητ’ άνθρωπος εσένα, 
μον’ κοίταζ’ η μέρα βουβή κι η νύχτα 
αναγελάστρα γιατί οι ανθρώπ’ ήταν θεριά 
κι έλειπε ο Θεός στα ξένα»... 
Άγγελος Σημηριώτης (1873-1944), «Σμύρνη» 

Επιμέλεια: Ευγένιος Μανωλίτσης 

Αφιέρωμα  στην  Ημέρα  της  Γυναίκας 
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Η Επτανησιακή
Συνομοσπονδία διορ-

γάνωσε στις 16 Μαρτίου 2019, ημέ-
ρα Σάββατο, στον ιστορικό χώρο
των συνεδριάσεων της Παλαιάς
Βουλής, εκδήλωση με θέμα: «Το
Ριζοσπαστικό Kίνημα στα Επτάνη-
σα». Την εκδήλωση πλαισίωσαν
συγκινητικά οι φωνές από τρεις χο-
ρωδίες. Η Αγία Μαύρα των Λευκα-
δίων, Η Εύγερος των Κεφαλλονιτών
και η Φαιάκων Ωδή των Κερκυραίων,
που τραγούδησαν αντίστοιχα τα:
Κάτω στον Αϊ-Γιώργη, Σ’ ένα παπόρο
μέσα και τα Φυλακίσια δίστιχα (τρα-
γούδια της φυλακής). Ανατριχιαστική
ήταν η ερμηνεία οκτώ Φαιάκων αν-
δρών στα «Φυλακίσια δίστιχα». Και
οι τρεις χορωδίες μαζί τραγούδησαν
τον Ύμνο των Ριζοσπαστών. Διηύ-
θυναν χαρισματικά οι: Θεοδώρα
Μουρμούρη, Χριστίνα Ρόκκου, Γιάν-
νης Θεοδωρόπουλος.  

«ΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
της πρώτης ελευθέρας, της

Ενάτης Βουλής των Ιονίων, διακη-
ρύττουν: 

Επειδή η ανεξαρτησία, η κυριαρ-
χία και η εθνικότης εκάστου λαού
είναι δικαιώματα φυσικά και απα-
ράγραπτα.

Επειδή ο Λαός της Επτανήσου,
απαρτίζων μέρος της Ελληνικής Φυ-
λής, στερείται σήμερον αυτά τα δι-
καιώματα.

Επειδή εξέλειπον πλέον αι αφορ-
μαί ένεκα των οποίων ετέθη υπό
την Αγγλικήν Προστασίαν. 

Επειδή, τέλος, η απελευθερω-
μένη Ελλάς απέκτησε τα κυριαρχικά
και εθνικά της δικαιώματα. 

Δι’ όλα αυτά η πρώτη ελευθέρα
Βουλή των αντιπροσώπων της Επτα-
νήσου διακηρύττει: 

Ότι η ομόθυμος σταθερά και
αμετάτρεπτος θέλησις του επτα-
νησιακού λαού είναι η ανάκτησις
της ανεξαρτησίας του και η Ένωσις
αυτού με το λοιπόν έθνος του, την
απελευθερωμένην Ελλάδα. 

Η διακήρυξις θα διαβιβασθεί στην
Προστάτιδα Δύναμιν και τας λοιπάς
της Ευρώπης δυνάμεις, δια να ενερ-
γήσωσιν προς ταχείαν αυτής πραγ-
ματοποίησιν.

Εν τη Βουλή των αντιπροσώπων,
Κέρκυρα, τη 26η Νοεμβρίου, 1850»
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ΤΟ  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ  ΚΙΝΗΜΑ  ΣΤΑ  ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ  ΔΗΜΗΤΡΗ 

Μιας και η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρί-
ζεται από έντονη κινητικότητα όσον αφορά το Κτη-
ματολόγιο για τον Νομό της Λευκάδας, ας δούμε
μερικές ερωταπαντήσεις ώστε να ενημερωθεί κα-
ταλλήλως ο κόσμος. 

Α) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: To Κτηματο-
λόγιο λοιπόν είναι μία καταγραφή όλων των ακινήτων
και όλων των εγγραπτέων δικαιωμάτων που τα συ-
νοδεύουν, σε όλη τη χώρα.

Β) ΣΕ ΤΙ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ: Στην προστασία και στην
κατοχύρωση του κάθε ακινήτου.

Γ) ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗ-
ΛΩΣΕΩΝ: Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους
είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο
εγγραπτέο δικαίωμα στις υπό κτηματογράφηση πε-
ριοχές. Με τον όρο δικαίωμα εννοείται η πλήρης ή
ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, η επικαρπία ή οποιαδή-
ποτε άλλη δουλεία. Επίσης, να τονιστεί ότι η δήλωση
αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι
αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα
άτομα πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό να
το δηλώσουν (π.χ. αγροτεμάχιο που ανήκει σε δύο
συζύγους από 50%, δηλώνεται ξεχωριστά από τον
καθέναν για το 50% που του ανήκει). 

Δ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΕΚ: Ο Κωδικός Αριθμός Εθνι-
κού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) είναι ο μοναδικός για
κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθμός, με τον οποίο

γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση
δεδομένων του Κτηματολογίου.

Ε) ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟ-
ΝΟΜΙΑ: Κάθε κληρονόμος δηλώνει το μερίδιό του
(ποσοστό δικαιώματος επί τοις εκατό ή σε κλάσμα)
στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει ακόμα και αν
δεν έχει γίνει αποδοχή.

Ζ) ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: To Κτη-
ματολογικό γραφείο έχει σαν βάση το γεωτεμάχιο
ενώ το Υποθηκοφυλακείο το πρόσωπο.

Η) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗ-
ΛΩΣΕΩΝ: Οι δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται
μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την έναρξη της
κτηματογράφησης. Η αντίστοιχη προθεσμία για
τους κατοίκους του εξωτερικού είναι 6 μήνες. Οι
προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται μετά από σχε-
τική απόφαση. 

Θ) ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το να εντοπίσει κανείς το ακίνητό
του πάνω σε ένα χάρτη είναι εύκολη διαδικασία
όταν πρόκειται για περιοχή εντός πόλης. Στις
ορεινές αγροτικές περιοχές και στα χωριά όμως τα
πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Η σύνταξη
του τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες
ΕΓΣΑ 87 είναι το καλύτερο μέσο για να υποδείξει
κάποιος την ιδιοκτησία του και να προστατευθεί
από κάθε αμφισβήτηση. Κάποιοι ανέξοδοι τρόποι

για να εντοπίσει κάποιος το ακίνητό του (κατά προ-
σέγγιση) είναι είτε μέσω ορθοφωτογραφίας είτε
να δώσει τις συντεταγμένες που μέτρησε ο ίδιος
μέσω ενός GPS χειρός. Σε καμιά περίπτωση όμως
οι παραπάνω δύο τρόποι δεν μπορούν να υποκατα-
στήσουν ένα τοπογραφικό διάγραμμα. 

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 

Σ.Σ.: Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Βουλευτή κ.
Καββαδά γίνονται προσπάθειες μετά και τις έντονες
αντιδράσεις των Τσουκαλαδιωτών, για επανακτη-
ματογράφηση ή παράταση πριν την οριστικοποίηση
για διορθώσεις και στην περιοχή του Αλεξάνδρου. 

Ίδωμεν!!! 

«...ΝΑΙ, … είμεθα ριζοσπάστες κι
ευχόμεθα την αναμόρφωσιν του
κόσμου επί τα κρείττω. Ναι! Θέ-
λωμεν να γίνομεν κι  όχι απλώς
να λεγόμεθα Έλληνες. Θέλομεν
να ενωθώμεν εις εν έθνος, αλη-
θώς ελεύθερον και ανεξάρτητον,
μεθ’ όλης της ελληνικής φυλής...
Και θέλομεν μέσω του Έλληνος
να το επιτύχωμεν και όχι μέσω
του Άγγλου, του Ρώσου και του
Γάλλου…»  

Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ 
Την Κυριακή 27/1/2019 ο Σύλλογος Λευ-

καδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα» και η Ομο-
σπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλ-
λόγων, έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα,
στα γραφεία τους Γερανίου 41, Αθήνα. Οι Λευ-
καδίτες της Αττικής ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα των Συλλόγων τους και γέμισαν την αί-
θουσα. Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσε
η χορωδία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής.
Οι χορωδοί της μας ταξίδεψαν με τις μελωδίες
τους. Η χορωδία του Συλλόγου Λευκαδίων
Αττικής που αποτελείται από Λευκαδίτες και
φίλους της Λευκάδας παρουσίασε κάλαντα

και μελοποιημένα ποιήματα Λευκαδιτών ποι-
ητών. Ειδικότερα το πρόγραμμά της περιελάμ-
βανε: 
1. Πάει ο παλιός ο χρόνος
2. Αθηναϊκά κάλαντα πρωτοχρονιάς
3. Κάλαντα πρωτοχρονιάς Κεφαλλονιάς 
4. Λεμονιά (παραδοσιακό)
5. Αγιομαυρίτισσα (Μουσική Δ. Γράψας-ποίηση

Σπ. Γράψας)
6. Δίστιχα (Μουσική Δ. Γράψας-ποίηση Νίκος

Βλάχος)
7. Μαριγώ (Μουσική Δ. Γράψας-ποίηση Ηλ.

Γιωργάκης)
8. Απόψε την κιθάρα μου (επτανησιακή καντάδα) 
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Η  σελίδα  των  Τοπικών  Συλλόγων

― Την πρωτοχρονιάτικη πίτα
του έκοψε το απόγευμα της
Κυριακής 27 Ιανουαρίου 2019,
στο ξενοδοχείο Ionian Blue, ο
Σύλλογος Επαγγελματιών και
Προστασίας Περιβάλλοντος

Νικιάνας.
Την πίτα ευλόγησε ο Μητρο-

πολίτης Λευκάδας κ. Θεόφιλος συνεπικουρούμενος
από τον εφημέριο της Νικιάνας π. Σωτήρη Τσάρκο
και άλλους κληρικούς της τοπικής εκκλησίας, ενώ

τους καλεσμένους καλωσόρισε ο πρόεδρος του
Συλλόγου Στέφανος Μανωλίτσης, κάνοντας μία
αναδρομή στις δραστηριότητες και διοργανώσεις
του Συλλόγου την χρονιά που μας πέρασε, με
αποκορύφωμα τον αγώνα ορεινού τρεξίματος
«Lefkas Trail Run», και ευχόμενος περισσότερη
συμπαράσταση από τη μεριά των θεσμικών φορέων
στο έργο του Συλλόγου. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τι-
μητικά διπλώματα και πλακέτες στους χορηγούς
του Συλλόγου. 

Σύλλογος  Επαγγελματιών  &  Προστασίας  Περιβάλλοντος  Νικιάνας

3 Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου με την υπ’
αριθ. 237/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου αποφάσισε την μετονομασία της οδού Παρ-
νασσού σε οδό «Λάκη Σάντα» κατόπιν της θετικής
ομόφωνης γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρ-
θρου 8 του Ν. 3463/2006. Ο Λάκης Σάντας (1922-
2014) τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν
κάτοικος της οδού Παρνασσού. Υπήρξε εμβλη-
ματική μορφή της Εθνικής Αντίστασης, ο οποίος
μαζί με τον φίλο του Μανώλη Γλέζο - φοιτητές
και οι δύο, ο Σάντας στη Νομική Σχολή της

Αθήνας και ο Γλέζος στην Ανωτάτη Εμπορική Αθήνας - κατέβασαν τη χιτλερική
σημαία από το βράχο της Ακρόπολης τη νύχτα της 30ής Μαΐου 1941. Η πράξη
αυτή ήταν η πρώτη πράξη αντίστασης, μια από τις πιο συμβολικές του αγώνα
του ’40 κατά των ναζιστών. Ήταν μια πράξη που ανέβασε στα ύψη το ηθικό των
Ελλήνων, για τον ένοπλο αγώνα που ακολούθησε κατά των Γερμανών κατακτητών. 

3 Έχει υποχρέωση ο Δήμος στις ανακοινώσεις, δελτία τύπου που εκδίδει στις
τοποθετήσεις του ν’ αναφέρεται στην Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου κι όχι
στην Κοινότητα Νικιάνας!!! Δεν μπορούμε ν’ απεμπολήσουμε και την ιστορία
του τόπου μας επειδή κάποιοι πιθανόν να μην ξέρουν πέραν της παραλιακής πε-
ριοχής του Αλεξάνδρου και τους ορεινούς οικισμούς του που απ’ ότι φαίνεται
δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ και ούτε γνωρίζουν την ιστορία τους!!! 

-Ε ι δ ή σ ε ι ς  -  Π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ο ί  -  Σ χ ό λ ι α
3 Έγινε αντικα-

τάσταση του κεντρι-
κού αγωγού ύδρευ-
σης των Κολυβάτων
απ’ την Δεξαμενή
της Ράχης μέχρι το
χωριό ακολουθών-
τας το δρόμο Ράχη
- Σχολείο - Κολυβά-
τα. Καλό είναι να γί-
νει κι η αποκατάστα-

ση του οδοστρώματος, ας ελπίσουμε μέχρι αυτές τις
εκλογές και να μην περιμένουμε τις επόμενες!!! 

3 Επανερχόμαστε ότι πρέπει να γίνει κατασκευή νέου
γεφυριού στη μπασά των Κολυβάτων στο λαγκάδι του
«Σκατλιάρη» γιατί τα σίδερα και το τσιμέντο έχουν
διαβρωθεί από το χρόνο επικίνδυνα και υπάρχει φόβος κα-
τάρρευσής του με απρόβλεπτες συνέπειες. 

3 Ασυνείδητοι κατέστρεψαν τους πυργίσκους (πίλαρ)
παροχής ρεύματος και νερού στο λιμάνι της Νικιάνας. Τι
να πει κανείς; Μακάρι να μην είναι ντόπιοι. 

― Ο Σύλλογος ανέστειλε κάποιες από τις Απο-
κριάτικες εκδηλώσεις του που ήταν προγραμματι-
σμένες στη Νικιάνα, λόγω των όχι και λίγων
θανάτων που έπληξαν το φετινό χειμώνα το χωριό
μας, σεβόμενος το πένθος των πληγέντων. 

― Συνεχίστηκε και φέτος με χορούς και απο-
κριάτικα δρώμενα η παράδοση της Τσικνοπέμπτης
στην Καρυά. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε για
μια ακόμη χρονιά ο Σύλλογός μας τα μέλη του

οποίου ήταν ντυμένα με παραδοσιακές στολές της
Δεσφίνας (άλλα κορίτσια με Λευκαδίτικες κοπελί-
στικες φορεσιές) παρουσιάζοντας αποκριάτικα δρώ-
μενα και χορούς απ’ την περιοχή του Μωριά.

― Δυνατό το χειροκρότημα στην πρεμιέρα «Οι
Ηλίθιοι» 

Το βράδυ της Πέμπτης 21 Μάρτη 2019 έκανε
πρεμιέρα στο φουαγιέ του Ανοιχτού Θεάτρου Λευ-
κάδας το θεατρικό έργο «Οι Ηλίθιοι» του Νιλ
Σάιμον, σε μετάφραση Ερρίκου Μπελιέ και σκηνο-

θεσία Νίκου Σφαιρόπουλου, που ανέβασε με επι-
τυχία η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Νικιάνας «οι Σκάροι». 

Πρόκειται για μια ανάλαφρη ρομαντική κωμωδία
που διαδραματίζεται σε ένα μικρό χωριό της Ου-
κρανίας, το Κουλιέντσικοφ, στα τέλη του 1800. Ο
δάσκαλος Λέων Τολτσίνσκυ καταφθάνει στο χωριό
και μετά από μερικές επεισοδιακές συναντήσεις
με τους όχι και τόσο ευφυείς κατοίκους του χωριού
θα βρει το σπίτι του νέου του εργοδότη, Ζουμπρί-
τσκυ. Εκεί θα γνωρίσει τη σύζυγό του Λένυα και
την κόρη τους Σοφία την οποία και θα ερωτευθεί
παράφορα.

Θα παρατηρήσει όμως πάλι ότι και αυτή είναι το
ίδιο αν όχι περισσότερο αδαής όσο και οι υπόλοιποι. 

Σύντομα θα ανακαλύψει ότι η ηλιθιότητα των
κατοίκων δεν είναι συμπτωματική αλλά το αποτέ-
λεσμα μιας κατάρας που βασανίζει την περιοχή
για 200 χρόνια, και πως θα πέσει και ο ίδιος θύμα
της αν δεν καταφέρει σε 24 ώρες να εκπαιδεύσει
τη Σοφία ή να παντρευτεί μια απόγονο της οικογέ-
νειας του ανθρώπου που έριξε την ΚΑΤΑΡΑ…

Συντελεστές παράστασης:
Σκηνοθεσία: Νίκος ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μανώλης ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ
Μουσική Επιμέλεια-Μουσική: Μαρία ΝΑΣΤΟΥΛΗ
Ενδυματολόγος: Ειρήνη ΤΣΑΡΛΗ
Τεχνικός Ροής-Ήχος-Φώτα: Παναγιώτης ΚΟΨΙΔΑΣ
Σκηνογραφία: Μανώλης ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ 
Σκηνικά: Ανδρέας ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 
Make up – Κομμώσεις: Γιώτα ΓΕΩΡΓΑΚΗ 
Παίζουν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί: 
Λέων Τολτσίνσκυ – νεαρός δάσκαλος: 
Μανώλης ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ 
Σοφία Ζουμπρίτσκυ: Νίκη ΧΟΡΤΗ 

Δρ. Ζουμπρίτσκυ – γιατρός: Φώντας ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ
Λένυα Ζουμπρίτσκυ: Ειρήνη ΤΣΑΡΛΗ 
Κόμης Γκρέγκορ Γιουσέκεβιτς: 
Στέφανος ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 
Σνέτσκυ – βοσκός: Αχιλλέας ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ 
Γιέντσνα – πωλήτρια ψαριών και λουλουδιών:
Θεοδώρα ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ 
Σλόβιτς – χασάπης: Θεόδωρος ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ 
Μίσκιν – ταχυδρόμος: Μαρία ΝΑΣΤΟΥΛΗ 
Δικαστής: Κατερίνα ΚΟΛΥΒΑ 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «Οι Σκάροι»

ευχαριστεί όλους όσοι βοήθησαν για την πραγμα-
τοποίηση της παράστασης και ιδιαίτερα: 

• την Μιχαέλα Μπάρκα για την προλόγηση
• την Ιωάννα Καββαδά για την βοήθειά της στα

παρασκήνια 
• το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας

για την παραχώρηση της αίθουσας 
• τον ραδιοφωνικό σταθμό Prisma 91.6 για την

χορηγία επικοινωνίας. 

Πολιτιστικός  Σύλλογος  Νικιάνας  “ΟΙ  ΣΚΑΡΟΙ” 
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3 Αφιέρωμα του περιοδικού
«iRun ...and i am free!» στον αγώ-
να ορεινού τρεξίματος «Lefkas
Trail Run». 

Με ένα αφιέρωμα στον αγώνα
ορεινού τρεξίματος 23 χλμ.
«Lefkas Trail Run», που ένα με-
γάλος μέρος της διαδρομής του
διέρχεται από το πανέμορφο δρυο-
δάσος των Σκάρων και διοργανώ-
νουν τα τελευταία χρόνια ο Σύλ-
λογος Επαγγελματιών και Προ-
στασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας
και ο Αθλητικός Σύλλογος Λευκάδας “Φίλανδρος”, κυκλοφόρησε
το τελευταίο τεύχος (Αριθμός 16, Δεκέμβριος 2018) του μηνιαίου
free press περιοδικού «iRun …and i am free!» για το τρέξιμο. 

Γράφει για την εμπειρία του ο Τάσος Αβραμίδης: «Δηλώνω πο-
δηλάτης αλλά… οφείλω να αναγνωρίσω ότι με το ορεινό τρέξιμο
γνωρίζω την Ελλάδα αλλιώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το
«Lefkas Trail Run». Μέχρι την πρώτη μου συμμετοχή είχα δει
μόνο την τουριστική πλευρά της Λευκάδας. Ο αγώνας ξεκινά
από το γραφικό λιμανάκι της Νικιάνας και συνεχίζει με ανάβαση
στο βουνό των Σκάρων με τα θολωτά πράσινα μονοπάτια και θέα
τη Μαδουρή, το Σκορπιό, το Μεγανήσι… σαν αεροφωτογραφία.
Η θέα πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από εξωτικούς
προορισμούς. Πολλοί αθλητές μπαίνουν στον πειρασμό να κάνουν
μια στάση και να την απολαύσουν. Κάπως έτσι έπεισα τον φίλο
μου Κοσμά Πλακετά να πάρει μέρος στον φετινό αγώνα.

Η οργάνωση άψογη με τους εθελοντές να καλύπτουν επαρκώς
όλα τα πόστα ενώ η φιλοξενία ολοκληρώθηκε με τα τοπικά εδέ-
σματα να προσφέρουν υπέροχες γευστικές εμπειρίες.

Πάντα πίσω από τέτοιες διοργανώσεις κρύβεται το μεράκι μιας
μικρής ομάδας ανθρώπων… Παιδιά σας ευχαριστούμε. Ραντεβού
του χρόνου.» 
3 Η παρουσίαση από τον Σύλλογο Αλεξανδριτών και την Ομο-

σπονδία Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων του θεατρικού
έργου “Ενάτη εντολή” του αείμνηστου Διονύση (Νιόνιου)
Δουβίτσα (Πριονά) στην Αθήνα από το θεατρικό τμήμα του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας, αναβλήθηκε και ελπίζουμε μετά
το καλοκαίρι να πραγματοποιηθεί. 
3 Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή δύο δρόμων

σχεδίου πόλης στο κέντρο της Νικιάνας. Οι δρόμοι ξεκινούν
από το λιμάνι του χωριού και διατρέχουν, σχεδόν, παράλληλα
τον επαρχιακό δρόμο Λευκάδας-Νυδρίου. Το έργο χρηματοδοτείται
από εισφορές εφαρμογής του Ρυμοτομικού σχεδίου. Το ερώτημα
παραμένει αν το φάρδος του δρόμου διασφαλίζεται σ’ όλο το
μήκος των δρόμων ενώ απ’ ότι μάθαμε, θα γίνει και η εφαρμογή
του σχεδίου στην στροφή του πρώτου δρόμου αριστερά που συ-
ναντάμε φεύγοντας απ’ τη Νικιάνα προς Αλέξανδρο. 

Ευχής έργο να τελειώσουν οι εργασίες πριν την έναρξη της
τουριστικής περιόδου. 
3 Τελικά η αποπεράτωση των

τουαλετών στο πρώην Δημοτικό
Σχολείο στη Νικιάνα θα κατα-
γραφεί στα παγκόσμια χρονικά
ως το έργο που ολοκληρώθηκε
πριν ξεκινήσει, σύμφωνα με τον
Δήμο, αλλά δεν μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί γιατί ακόμη δεν έχει
αποπερατωθεί εδώ και δύο χρόνια

περίπου. Έλεος!!!  

3 Στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 25ης
Φεβρουαρίου 2019
αποφασίστηκε η επέ-
κταση δικτύου, ΦΟΠ
(φωτισμός οδών πλα-
τειών), μεταξύ άλλων
περιοχών και προς την
Ιερά Μονή Αγίων Πα-
τέρων για να μπορέ-
σει να γίνει η ηλε-
κτροδότησή της. 

3 “Κι αν εξεράθει
το κλαρί, πάντα χλω-
ρή είν’ η ρίζα” - Τα
σύμβολα στο χρόνο. 

Ο τίτλος που δόθηκε
στην εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα της Μο-
νής Φανερωμένης στα
πλαίσια του εορτα-
σμού της 25ης Μαρτί-
ου και της δράσης για
την αναστήλωση του
Μοναστηριού της
Κόκκινης Εκκλησιάς. 

Θα θέλαμε χωρίς κανένα ίχνος
σωβινισμού, να γνωρίσουμε στους
διοργανωτές και στο σεβαστό Ηγου-
μενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής
Φανερωμένης ότι οι Αλεξαντρίτες
και θέση και φύση δικαιούταν να
παρευρίσκονται στην εκδήλωση κα-
τόπιν πρόσκλησης βέβαια. Ιστορικά
γιατί οι Αλεξαντρίτες Σάββας Μα-
νωλίτσης και Χαρίτωνας Δαμιανής
το 1478 μ.Χ. οικοδομήσανε την Κόκ-
κινη Εκκλησιά. Εκκλησιαστικά δε
στο τέλος κάθε ακολουθίας ή τε-

λέσεως μυστηρίου γίνεται δέηση υπέρ των ιδρυτών, κτητόρων και ανα-
καινιστών του Ιερού Ναού ...... 

Στην εκδήλωση μίλησε η Μάρω Φίλιππα-Αποστόλου με θέμα: «Κόκκινη
Εκκλησιά: Επικίνδυνες διαδρομές στο χρόνο και δράσεις για την
προστασία της!». 
3 Κατά τις ετήσιες κρίσεις των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ο

χωριανός Γιάννης Κολυβάς του Ευσταθίου (Κολονέλος) προήχθη στο
βαθμό του Υποστρατήγου. 

Άντε Γιάννη κι Αρχηγός! 
3 Επιστρέφοντας με το καΐκι τους από το ψάρεμα ο Νίκος με τον Χρυ-

σόστομο στο λιμάνι της Νικιάνας, λόγω της άπνοιας που επικρατούσε και
της καθαρότητας των νερών είδαν βυθισμένο αυτοκίνητο. Αμέσως
Λιμενικές και Αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν. Ο δύτης που κλήθηκε
εντόπισε τη σορό ενός άνδρα μέσα στο αυτοκίνητο και σύμφωνα με μαρ-
τυρίες πρόκειται για τον 63χρονο Λάμπρο Νταλαπέρα που αγνοούνταν
από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Γενάρη 2019 και για τον οποίο είχε εκ-
δοθεί Silver Alert. Το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο βρισκόταν στο βυθό
της θάλασσας, σε απόσταση 15 περίπου μέτρων από το ακρότατο άκρο
της προβλήτας και σε βάθος 5 περίπου μέτρων. Εν τω μεταξύ ανελκύστηκε
το αυτοκίνητο με τη βοήθεια γερανού που το έσυρε μέχρι την προβλήτα
στην παραλία «Λιμνί». 

-Ε ι δ ή σ ε ι ς  -  Π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ο ί  -  Σ χ ό λ ι α

Οι εκδηλώσεις για την 155η
επέτειο της Ένωσης της
Επτανήσου με την Ελλάδα
θα πραγματοποιηθούν στις
19 Μαΐου 2019 με δοξολο-
γία στη Μητρόπολη των
Αθηνών στις 11:30. 
Το απόγευμα στις 19:30 θα
ακολουθήσει εκδήλωση στο
Θέατρο “ΠΕΡΟΚΕ” των
Επτανησιακών Σωματείων. ΔολώνονταςΔολώνοντας τοτο παραγάδιπαραγάδι..

Γιάννη θα φάμε κανένα ψάρι;... Γιάννη θα φάμε κανένα ψάρι;... 

Χιονισμένοι Σκάροι Χιονισμένοι Σκάροι 
«Μουσταφάς» «Μουσταφάς» 


