
Μετά την ολοκλήρωση (εργασίες σε εξέλιξη)
αποκατάστασης του καθολικού της Ιεράς Μονής
του Αγίου Γεωργίου στους (Σ)κάρους οι λειτουργικοί
Ναοί της Περιφέρειας Αλεξάνδρου θα είναι: 
• Του Παντοκράτορα στη Σωτήρω Νικιάνας 
• Ο Ενοριακός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
στη Νικιάνα 

• Ο Άγιος Νικόλαος στο Κατετ(ι)κό 
• Η Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων 
• Ο Ενοριακός του Αγίου Νικολάου στα Κολυβάτα 
• Η Παναγία η Αλεξαντρίτισσα στον Αλέξανδρο 

Θα παραμένουν με σημαντικά προβλήματα για
αποκατάσταση, που αν δεν γίνουν κάποιες άμεσες
παρεμβάσεις σύντομα ίσως να καταστούν μη λει-
τουργικοί, οι ενοριακοί Ναοί στον Αλέξανδρο του
Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Σπυρίδωνα. 

Καλό είναι ν’ αναφερθούμε στα κυριότερα 
προβλήματα που άμεσα ή μεσοπρόθεσμα πρέπει 
ν’ αντιμετωπιστούν. 

Στον Άγιο Δημήτριο εκτός των προβλημάτων
που αναφέρει και ο Ζώης στην επιστολή του που
θα διαβάσετε παρακάτω, οι ρηγματώσεις της τοι-
χοποιίας χρήζουν αντιμετώπισης με τσιμεντοενέσεις,
ο αύλειος χώρος στο βόρειο μέρος χρήζει πλακό-
στρωσης, για την αποφυγή εισχώρησης όμβριων
υδάτων στα θεμέλια, στην τοιχοποιία και το δάπεδο
του Ναού, ενώ έτσι θα αναδειχθεί και η καλαισθησία
της πλευράς του που παλιά υπήρχε η κύρια είσοδος. 

Η στέγη σύντομα θα χρειαστεί ν’ αντικατασταθεί,
ενώ απαραίτητη κρίνεται η στερέωση του καμπα-
ναριού και του τοίχου με την πύλη που το ενώνει
με τον κυρίως Ναό. 

Στον Άγιο Σπυρίδωνα αν είχαν αποφευχθεί,
στην πρόσφατη σχετικά χοντρική αποκατάσταση,
κάποια λάθη, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα. 

Και εδώ οι ρηγματώσεις της τοιχοποιίας χρει-
άζονται τσιμεντοενέσεις, πρέπει να ολοκληρωθεί
η κατασκευή του δαπέδου. Η κατασκευή των 
στασιδίων είναι εκ των ουκ άνευ όπως βέβαια και
το μέγα πρόβλημα κατασκευής καμπαναριού. 

Όπως φαίνεται λοιπόν τα προβλήματα που χρή-

ζουν αντιμετώπισης και στα δύο μνημεία είναι πε-
ρίπου τα ίδια. Με αφορμή λοιπόν την επιστολή του
Ζώη, ο Σύλλογός μας και οι “Αντίλαλοι” αναλαμβά-
νουν την πρωτοβουλία και κάνουν έκκληση στους
όπου γης Αλεξαντρίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα
όταν τους ζητηθεί να προστρέξουν για την αποκα-
τάσταση των ιστορικών μνημείων μας με κάθε πρό-
σφορο τρόπο όπως χορηγίες, χρηματική βοήθεια
απ’ το περίσσευμα ή το υστέρημα του καθενός,
προσωπική εργασία από μαστόρους και τεχνίτες,
παραχώρηση εργαλείων και μηχανημάτων και πάσης
φύσεως δωρεές. 

Εξυπακούεται ότι θα προηγηθεί η κοστολόγηση
και ιεράρχηση των απαραίτητων εργασιών σε 
συνεννόηση με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και

με διαφανείς διαδικασίες. Τώρα που οι ορεινοί μας
οικισμοί έγιναν παραδοσιακοί ας συστρατευτούμε
όλοι για τη διάσωση όλων των ιστορικών μνημείων
του τόπου μας. Το χρωστάμε σ’ αυτούς που έφυγαν
και σ’ αυτούς που θα ’ρθούνε!!! 

ΥΓ. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί στο μέλλον. 
Ο γυναικωνίτης που αφαιρέθηκε από τον Αγ. Σπυ-
ρίδωνα ήταν μέρος του μνημείου. 

ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΩΤΗΡΙΑ  ΤΩΝ  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  
ΜΝΗΜΕΙΩΝ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  &  ΑΓΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

Α υτός είναι ο τίτλος τον οποίον έδωσε ο 
Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου “Φηγός” στην 

πρότασή του με την οποία ανταποκρίθηκε στην
πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού προς τους
πολιτιστικούς φορείς της χώρας να καταθέσουν
προτάσεις προς επιχορήγηση. Η πρόταση ήταν μία
από αυτές που εγκρίθηκαν, θεωρήθηκε μάλιστα
αρκετά σημαντική ώστε να τύχει και της αιγίδας

του Υπουργείου. 
Η πρόταση αυτή η οποία αφορά στη διενέργεια

ενός πανελλήνιου διαγωνισμού ιδεών σχεδιασμού
στοιχείων σήμανσης και αστικού εξοπλισμού των
υπαίθριων δημόσιων χώρων των οικισμών μας,
ήλθε ως συνέπεια της πρόσφατης κήρυξης των
δύο μεγαλύτερων οικισμών (Αλέξανδρος και Κο-
λυβάτα) ως παραδοσιακών (ΦΕΚ 611/Δ/28-09-2020),

γεγονός που υπαγορεύει και σηματοδοτεί πλέον
τις προσπάθειες και τη δραστηριότητα του Συλλό-
γου. 

Το σκεπτικό της πρότασης που κατατέθηκε
είναι, εν περιλήψει, το εξής: 

Κινούμαστε και επιχειρούμε μέσα στο πλαίσιο
δύο εξαιρετικού ενδιαφέροντος παραδοσιακών 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Ο  Αλέξανδρος  φορά  την  πανοπλία  του! 

Συνέχεια στη σελ. 4

«Ο καθένας αξίζει για όσο 

αξίζουν όσα υπερασπίζεται!!!»

Μάρκος Αυρήλιος 

Ρωμαίος αυτοκράτορας 

(121-180 μ.Χ.)

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
Η Αγαπημένη των Αλεξαντριτών και όχι μόνο

εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στον Αλέξανδρο
Λευκάδας χρειάζεται το ενδιαφέρον μας. 

Η φθορά του χρόνου σε συνδυασμό με τις
συνέπειες φυσικών φαινομένων (σεισμοί, καται-
γίδες κ.λπ.) έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα. Η
φέρουσα τοιχοποιία έχει αρκετές ρωγμές, η δε
υγρασία που εισχωρεί περιμετρικά του κτιρίου
έχει καταστρέψει σχεδόν ολοκληρωτικά την
κάτω σειρά των στασιδίων. 

Ο Άγιος Δημήτριος είναι οι παιδικές μας μνή-
μες, η παράδοση, ο πολιτισμός μας. Είναι οι
υπέροχα μυσταγωγικές κατ’ έτος Αναστάσιμες
ακολουθίες. Είναι ο αγαπημένος Ναός ντόπιων
και ξένων για την τέλεση μυστηρίων, γάμων, 
βαπτίσεων κ.λπ. 

Ας σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται κατά τον
ποιητή. Δεν θ’ αφήσουμε την εκκλησία στην 
εγκατάλειψη. Ο Άγιος Δημήτριος όχι πρέπει,
αλλά θα σωθεί με την βοήθεια όλων μας. 

Ζώης Μανωλίτσης, Αλέξανδρος Λευκάδας 
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Κοινωνικά 
Γεννήσεις 

― Η Αναστασία Κολυβά του Νίκου (Κάπα) και ο
σύζυγός της Κωνσταντίνος Καραμάνος απέκτησαν
κοριτσάκι. 

― Ο Γεώργιος Ζηνέλης του Δημητρίου και της
Αγάπης Κόκλα και η σύζυγός του Άννα Κούμπουλα
απέκτησαν κοριτσάκι. 

Να τους ζήσουν τα νεογέννητα. 

Βαπτίσεις 
― Η Δώρα Μανωλίτση του Ευγένιου και ο σύζυγός

της Γιώργος Καμινάρης βάπτισαν το κοριτσάκι τους
και το ονόμασαν Ευγενία-Σταμάτα. 

― Η Μαριάννα Κολυβά του Γιάννη (Τσιρογιάννη)
και ο σύζυγός της Γιώργος Αθανασιάδης βάπτισαν
το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Μελίνα-Βικτωρία. 

― Ο Δημήτρης Κολυβάς του Γιάννη (Τζάρα) και η
σύζυγός του Αναστασία βάπτισαν το κοριτσάκι τους
και το ονόμασαν Αριάδνη. 

― Ο Ζώης Βλάχος του Σοφοκλή (Μπραζανά) και
η σύζυγός του Άντζελα-Αθανασία Γαζή βάπτισαν το
αγοράκι τους και το ονόμασαν Άγγελο. 

― Ο Θεοδόσης Βρεττός του Νικολάου (Πλιάτσικα)
και η Γεωργία Παπαδοπούλου βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και το ονόμασαν Βαλέρια. 

― Ο Δημήτρης Κτενάς και η σύζυγός του Ιωάννα
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Μαρία. 

― Ο Γεώργιος Κτενάς του Θοδωρή (εγγονός της
Ανθούλας Μανωλίτση-Κουφού) και η Βικτωρία Σαρίδου
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Θεοδώρα. 

― Η Θεοδώρα Μανωλίτση του Νικηφόρου και ο
σύζυγός της Αθανάσιος Λυμπερόπουλος βάπτισαν
το αγοράκι τους και το ονόμασαν Νικηφόρο. 

Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα. 

Γάμοι 
― Ο Βελισσάρης Μανωλίτσης του Ζώη (Τζαβούλια)

και της Έφης και η Μαρία Παρούση τέλεσαν θρη-
σκευτικό γάμο. 

― Η Θεοδώρα (Λώρα) Μανωλίτση του Βασίλη
(Δία) και της Ευτυχίας και ο Κανδυλώρος Χάρης τέ-
λεσαν θρησκευτικό γάμο. 

― Ο Δημήτρης Σούνδιας του Πραξιτέλη και της
Ρούλας Μανωλίτση και η Σουζάνα Φίλιππα τέλεσαν
πολιτικό γάμο στη Λευκάδα. 

― Ο Ζώης Βλάχος του Σοφοκλή (Μπραζανά) και
η Άντζελα-Αθανασία Γαζή τέλεσαν θρησκευτικό γάμο. 

― Η Θεοδώρα Κατωπόδη του Νίκου (Τσούλου)
και ο Σπύρος Καταγής τέλεσαν θρησκευτικό γάμο
στη Νικιάνα. 

― Ο Νίκος Βρακατσέλης του Ευσταθίου και η
Λοτέμ Σαγιάγκ τέλεσαν πολιτικό γάμο στη Νικιάνα. 

― Η Θεοδώρα Μανωλίτση του Νικηφόρου (Πίπα)
και ο Αθανάσιος Λυμπερόπουλος τέλεσαν θρησκευτικό
γάμο στην Παναγία Βλαχερνών στη Λευκάδα. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

Θάνατοι 
― Η Κατερίνα Μανωλίτση, χήρα Βελισσάρη 

(Τζαβούλια) το γένος Σούνδια (Σταθιά), πέθανε και
κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Ο Βαγγέλης Μανωλίτσης του Ευσταθίου 
(Κουφού) πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Η Γεωργίτσα, χήρα Κων/νου Σέρβου (Κώτσου)
το γένος Σούνδια (Σταθιά), πέθανε στην Αθήνα και 
ενταφιάστηκε στην Παναγία στον Αλέξανδρο. 

― Ο Γεώργιος Μαγγίνας, σύζυγος της Ειρήνης
Δουβίτσα του Μανώλη, πέθανε και κηδεύτηκε στη 
Ροδόπολη (Μπάλα) Αττικής. 

― Η Γιαννούλα Βρεττού, χήρα του Χρήστου (Μπα-
ρούτα), πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Η Λάμπρω Παναγή Γράψα, το γένος Χρ. Μανω-
λίτση (Πατσούλια), πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Ο Θοδωρής Κολυβάς του Σπύρου (Κολονέλος)
πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Περιγιάλι. 

― Ο Κωνσταντίνος Δημητρίου Βλάχος (Λότσας -
Σία) πέθανε και κηδεύτηκε στην Αυστραλία. 

― Ο Θανάσης Σκόρδος, σύζυγος της Κυράννας
Δημ. Βλάχου (Σία), πέθανε και κηδεύτηκε στην Αυ-
στραλία. 

― Η Αντωνία Δουβίτσα του Σπύρου (Γραμματέα)
πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

― Ο Παναγιώτης Μανωλίτσης του Τάκη (Μούρτζος)
μετά από ταλαιπωρίες τα τελευταία χρόνια πέθανε
στο Νυδρί και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

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

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 επι-
κρατήσει να λέγεται της ελληνικής γλώσσας),
από την Ομηρική εποχή έως σήμερα. 

1. Κολοκαθιά, ἡ: (κόλον + κάθισμα) =
τό βαθύ κάθισμα τῶν χορευτῶν. Θεωρεῖται
ὡς ἐντυπωσιακή χορευτική φιγούρα κυρίως
στόν λεβέντικο χορό τοῦ τσάμικου. 

2. Κορδοφίτσα, ἡ: (κόρδαξ + ὄφις) = ἡ
κολοτούμπα. «Ἐκ τοῦ ῥ. κορδακίζω, μέλ. –
ίσω = χορεύω τόν κόρδακα, καί κόρδαξ, -
κος = ὁ ἄσεμνος χορός τῆς ἀρχαίας κωμω-
δίας (φαίνεται ὅτι ὠνομάσθη οὕτω ἀπό τάς
κατ’ αὐτόν τελουμένας κινήσεις, τάς ἀπρε-
πεῖς καί ἀσέμνους), παραπλήσιος χορός
μέ τό τσιφτετέλι. Ἐτυμ.: καθ’. Ἡσύχ. «κορ-
δύλη, κορύνη, ρόπαλον», «κράδη = κλῶνος
σειόμενος εἰς τό ἄκρον κλάδου», ῥ. «κρα-
δαίνω» (Ἰωάν. Σταματάκου «Λεξικόν τῆς
Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης»). Συμπερα-
σματικά λοιπόν ἡ πλέον «φιδόμορφη»,
«κορδακίζουσα» εὐλύγιστη κίνηση τῆς 
νεοελληνικῆς «κολοτούμπας» στό λευκα-
δίτικο ἰδίωμα τῆς ντοπιολαλιᾶς ὀνοματο-
θετήθηκε «κορδοφίτσα». 

3. Κορελού, ἡ, ἤ κουρελού = τό ὑφαντό
ἀπό κουρέλια (μικρά κομματάκια ὑφασμά-
των) ἤ ἀπό μικρά κομμάτια μάλλινου νή-
ματος (ἐρίου). Ἐτυμ. (κόλον + ἔριον): τό
ἔχων βραχύ ἔριον (κοντό μαλλί), ὅπου «κό-
λος, ον» = κολοβός, βραχύς, κοντός. «Κόλον
δόρυ» = δόρυ κολοβωθέν, λατ. curtus, ἐπί
βοῶν και ἄλλων ζώων ἐχόντων κοντά κέρα-
τα, ῥ κουτράω, κ.λ.π.

4. Σκλήθρα, ἡ: ἡ σκληρή ἀκίδα ξύλου,
αἰχμηρό θραύσμα ξύλου. «Σοῦ μπῆκε σκλή-
θρα στό χέρι; Ζεμάτ(ι)σε ’νε μέ καυτό λάδ’,
νά γιάν(ει)». Ἐτυμ.: (σκόλοψ + θραύω). Ὁ
σκόλοψ-οπος εἶναι ὁ πάσσαλος, τό παλούκι,
ἡ μικρή σχίζα καί γενικά «πᾶν τό ἀπολῆγον
εἰς ὀξύ», τό σουβλερόν. 

5. Μουρλός, ὁ: ὁ μουρουλός, ὁ μωρός, ὁ
τρελλός. Ἐτυμ.: ῥ. μωραίνω = εἶμαι μωρός,
ἀνόητος. Καί μωρός -ά -όν, ἀττ. μῶρος, μω-
ρία, ἰων. μωρίη, λατ. morus. «Ντίπ μουρλός,
θεόμουρλος ἐκατάντ(η)σε σ’ λέω!»

6. Ξενογωνιά, ἡ: (ξένη + γωνιά), ὅπου
«γωνιά» θεωροῦσαν τήν ἑστία, τό τζάκι καί
κατ’ ἐπέκταση τό νοικοκυριό. Ἡ συγκεκρι-
μένη λέξη-ἔννοια ἐλέγετο γιά τίς θυγατέρες
τῆς πατρικῆς οἰκογένειας, ἐννοώντας ὅτι
μέ τόν γάμο τους θά καταλήξουν σέ «ξένη
γωνιά», σέ ξένη ἑστία. Ἔλεγαν χαρακτηρι-
στικά: «τί τά θέλεις καί τά μολογᾶς, οἱ κο-
πέλες εἶναι ξενογωνιές…». Ἡ ῥήση βεβαίως
αὐτή συνάδει καί μέ τίς συνήθειες τοῦ
ἀρχαιοελληνικοῦ γάμου, ὅπου ἡ νύφη ἀκο-
λουθοῦσε τόν γαμβρό στήν δική του πατρική
ἑστία, εἰδάλλως σέ ἀντίθετη περίπτωση
ἐλέγετο σώγαμπρος (στό σόϊ γαμβρός). 

7. Ξεραθ(υ)μιά, ἡ: (ἐκ+ἀρά+θυμός): ἡ
ἀκαταμάχητη σφοδρή ἐπιθυμία, ὅπου ἡ
«ἀρά, ἰων. ἀρή» = ἡ εὐχή, ἡ προσευχή, ἡ
κατάρα καί ὁ θυμός. «Ἐπιθυμιῶν δέ ἔδρα
εἶναι ἡ καρδιά, ἡ θέλησις, ἡ ὄρεξις καί μά-
λιστα ἡ τοῦ φαγεῖν». Κυρίως λέγεται «ἡ ξε-
ραθ(υ)μιά τῆς ἀγκαστρωμένης…» ἤ «ἀρα-
θύμ(η)σα μέσ’ τ’ μαύρ’ τ’ νύχτα, νά φάω…».
Κατ’ ἐπέκταση ὡς «ξεραθ’μιά» χαρακτηρί-
ζεται καί ἡ σφοδρή ἐρωτική ἐπιθυμία, ὁ
πόθος τῶν ἀνδρῶν πρός τίς ὄμορφες γυ-
ναῖκες. Χαρακτηριστική μαρτυρία ἐπ’ αὐτοῦ
λέγεται, ὅτι σέ ἐρώτηση ἀνδρός «τί παιδί
γέννησε ἡ ἀδελφή του», ἀπάντησε «ξε-
ραθ’μιά τῶν παιδιῶνε (ἀγοριῶν)», ἐννοώντας
τήν γέννηση κοριτσιοῦ… 

8. Πατσ’δεμένη, ἡ, -ος, -ο = πατσ(ι)δευ-
μένη = «ἐν τοῖς πᾶσι πεπαιδευμένη», ἡ
ἔχουσα πολλές ἐμπειρίες καί ὡς ἐκ τούτου
ἐκείνη πού τά καταφέρνει σέ ὅλες τίς πε-
ριπτώσεις, ἡ ἱκανή καί πανάξια. Ἡ καλή
νύφη π.χ. ἔπρεπε νά εἶναι πεπαιδευμένη
(πατσ’δεμένη) στήν νοικοκυροσύνη της,
ἀπό τήν προκομμένη μητέρα της… 

9. Πυροστιά, ἡ: Ἐτυμ.: πῦρ + ἑστία, ἡ
πυροεστία = ὁ μεταλλικός τρίπους ὁ ὁποῖος
ἵστατο ὑπεράνω τοῦ πυρός τῆς ἑστίας (τῆς
φωτιᾶς). Καί Ἑστία, ἐκ. τοῦ ῥ. ἑστιάζω τό
κέντρον τῆς πυροεστίας, γιατί ἐκεῖ ἵστατο
τό ἄσβεστον πῦρ τῆς ἑστίας, Ἱστίης, θεᾶς
Ἑστίας (τῆς προστάτιδος τῆς οἰκίας), «Ἀφ’
Ἑστίας ἄρχεσθαι…» κ.λ.π. 

10. Σκαμνιά, ἡ: ἡ «συκάμινος», ἡ συκα-
μινιά, ἡ μουριά. Ἡ συκάμινος ἐλέγετο καί
«συκομορέα» καί ὁ καρπός αὐτῆς «συκά-
μινον, τό», ἤ «συκόμορον, τό», ὅπου «μόρον»
εἶναι τό κοινῶς λεγόμενον μοῦρον. Ἐτυμ.
ἐκ τοῦ ῥ. συκάζω, μέλλ. –σω (συκή+δρέπω)
= συλλέγω ὥριμα σῦκα. 

Συνεχίζεται

Λεξικόν  του  ιδιώματος  της  λευκαδίτικης  ντοπιολαλιάς 
της Ιωάννας Κόκλα

Δρακάτος Πέτρος .................................... 20€
Κατωχιανού Μαρία .................................. 10€
Μανωλίτση Ελευθερία Αγγέλου .............. 20€
Κολυβάς Αλέκος Μαρίνου (Φαρμακείο) .. 50€
Βρεττός Ζώης Παναγιώτη (Τόλια) ........ 100€
Κολυβά Ευγενία Γεωργίου (Κολονέλου) .. 30€
Σούνδιας Παναγιώτης Ποσειδώνα 
(Παναούτα) .............................................. 50€
Κακλαμάνης Θωμάς Κων/νου (Ρίπα) ...... 30€
Μανωλίτσης Νίκος Ευσταθίου 
(Καψάλη) .................................................. 20€
Σέρβος Γεώργιος του Σπύρου (Ιατρός) .. 50€
Σολδάτου-Σέρβου Θεοδώρα 
(στη μνήμη της μητέρας της 
Τσάντας Κόκλα) ...................................... 50€
Πισπιρίγκος Παναγιώτης ........................ 20€
Μανωλίτσης Γεώργιος Νίκου 
(Κασσάνδρης) .......................................... 50€
Σούνδιας Αθανάσιος Πανταζή (Τζάρας) ....20€
Μιτζά, Φαρμακείο Νικιάνας .................... 30€
Μανωλίτσης Θεοδόσης Σπύρου 
(Καραπιπέρη) .......................................... 50€
Μανωλίτσης Νικηφόρος Σπύρου (Πίπα).... 50€
Μανωλίτσης Ευγένιος Άγγελου 
(στη μνήμη του μπάρμπα του Βαγγέλη) .. 25€
Μανωλίτσης Ευγένιος του Αγγέλου 
(στη μνήμη του εξαδέλφου του Γιώργου 
Μαγγίνα, συζύγου της Ειρήνης Δουβίτσα 
του Μανώλη) ............................................ 25€
Μανωλίτσης Ευγένιος του Αγγέλου 
(για τη βάπτιση της εγγονής του 
Ευγενίας-Σταμάτας) ................................ 50€
Δαμβέργης Τάσος και 
Ιφιγένεια Βρεττού-Δαμβέργη .................. 50€
Ευαγγελίδης Βαγγέλης .......................... 10€

Δουβίτσα-Μαγγίνα Ειρήνη 
(στη μνήμη του αγαπημένου της συζύγου 
Γιώργου) ................................................ 100€
Μαγγίνας Μανώλης του Γεωργίου 
(στη μνήμη του πατέρα του) .................... 40€
Μανωλίτση-Καπελέρη Ντίνα και Παντελής 
(στη μνήμη του εξαδέλφου τους 
Γιώργου Μαγγίνα) .................................... 25€
Μανωλίτση-Καπελέρη Ντίνα και Παντελής 
(στη μνήμη του μπάρμπα τους 
Βαγγέλη Μανωλίτση) .............................. 25€ 
Μανωλίτση Παναγιώτα (σύζυγος 
Θανάση Μανωλίτση-Λαμπόβα) ................ 30€ 
Κατωχιανού Μαρία .................................. 10€ 
Κολυβάς Βασίλης του Αλέκου (Τσιμένια) 
(στη μνήμη του αδικοχαμένου 
γιου του Χριστόφορου) .......................... 100€ 
Κατερίνα Δουβίτσα του Νικολάου .......... 50€ 
Γιάννης Σέρβος του Χρήστου (Γιάννου) ....50€ 
Σπύρος Ξεν. Κολυβάς ............................ 100€ 
Ζώης Μανωλίτσης (Τζαβούλιας) ............ 30€ 
Βλάχος Σπύρος (Βλαχάκιας) .................... 50$ 
Βλάχος Παναγιώτης (Βλαχάκιας) ............ 50$ 
Βλάχου Μαρία & Αλεξίου Χρήστος .......... 50$ 
Μανωλίτσης Νίκος (Τζαβούλιας) .......... 100$ 
Βλάχου Φωτεινή, 
χήρα Κώστα (Σία-Λότσα) ........................ 100$ 
Σούνδιας Ζώης (Μέτωρας) .................... 100$ 
Σούνδιας Νίκος (Κασταβήρας) .............. 200$ 
Μανωλίτσης Σπύρος (Τζαβούλιας) ........ 200$ 
Βρεττός Αγησίλαος & Δήμητρα ............ 100$ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
GR34 0171 0070 0060 0701 0191 803 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Προσφορές  &  Συνδρομές  για  τον  Σύλλογο 
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Η Επιτροπή «Βραβείων Ήθους και Αριστείας - Χριστόφορος Βρεττός»
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «οι Σκάροι», πραγματοποίησαν
τιμητική εκδήλωση απονομής Βραβείων στους πρωτεύσαντες υποψηφίους
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Τιμητικών Επαίνων στους αποφοιτή-
σαντες νέους επιστήμονες των ακαδημαϊκών ετών 2019-2020 και 2020-
2021, στον αύλειο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Νικιάνας, στις
23 Αυγούστου 2021. Την εκδήλωση παρουσίασε το μέλος της Επιτροπής
κ. Ιωάννα Κόκλα, και ο προσκεκλημένος ομιλητής κ. Γεράσιμος Αραβανής,
φιλόλογος-φροντιστής ανέπτυξε το θέμα: «Το ήθος και η Αριστεία». Στη
συνέχεια τιμήθηκαν: η δασκάλα της Νικιάνας κ. Χρυσούλα Μανωλίτση-

Κομηνού, ο παλαίμαχος δάσκαλος του Αλεξάνδρου κ. Ιωάννης Κατωπόδης,
καθώς και ο αθλοθέτης-δωρητής των Βραβείων κ. Χριστόφορος Βρεττός. 

Η καθ’ ομολογίαν των παρευρισκομένων επιτυχημένη εκδήλωση-
γιορτή της απονομής των Βραβείων έκλεισε με Συμπόσιο 
παραδοσιακών εδεσμάτων, προσφοράς του κ. Χριστοφόρου Βρεττού.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι αναγνώστες μας
και από τις παρακάτω ιστοσελίδες: https://www.youtube.com/watch?v=
M5BMK-eEdno (του κ. Θανάση Κατωπόδη), https://youtu.be/ATmlXRq7src
(του κ. Κώστα Πατρίκιου) και https://www.kolivas.de/archives/423524 (του
κ. Φίλιππου Κολυβά). 

Τιμητική  εκδήλωση  απονομής 
«ΒΡΑΒΕΙΩΝ  ΗΘΟΥΣ  και  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΟΣ» 

Α. «ΒΡΑΒΕΙΑ ΗΘΟΥΣ και ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ – 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ» υποψηφίων φοιτητών
σχολικού έτους 2020-2021

1ο Βραβείο: Γαζή Βα-
σιλική του Ευστρατίου και
της Μαρίνας. Σύνολο μο-
ρίων 17.738. Ανθρωπιστι-
κές, Νομικές και Κοινωνι-
κές Επιστήμες, Τμήμα Ψυ-
χολογίας, Πάντειο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. 

2ο Βραβείο: Βρεττός
Βασίλειος του Δημητρίου
και της Μαρίνας. Σύνολο
μορίων 15.960. Μουσικές
Σπουδές Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας, Θεσσαλονίκη. 

ΕΠΑΙΝΟΙ: 
1ος Μπάρκα Μιχαέλλα

του Γεωργίου και της Ανα-
στασίας. Οικονομικές Επι-
στήμες. 

2ος Σέρβου Άρτεμις-Ραφαέλλα του Κυριάκου
Κωνσταντινίδη και της Ελένης Σέρβου. Τμήμα
Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Β. «ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ» αποφοιτησάντων
νέων επιστημόνων 

1. Σέρβος Κωνσταντίνος του Χρήστου και
της Αναστασίας. Μεταπτυχιακό «Άσκηση και
αποκατάσταση σε χρόνιες παθήσεις και τραυ-
ματισμούς», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης. 

2. Χαλμούκος Θεμιστοκλής του Αναστασίου
και της Ελένης Δουβίτσα. Μεταπτυχιακό δίπλωμα
Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση Διοίκηση
Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.). 

3. Χόρτης Αλέξανδρος του Γεωργίου και
της Μαρίας Φούρου. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανι-
κού, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης. 

4. Δουβίτσα Θεοφανία του Περικλή. Πτυχίο
Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών. 

5. Σέρβος Ιάσονας-Αναστάσιος του Χρήστου
και της Αναστασίας. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
6. Νίκας Σπύρος του Λεωνίδα. Πτυχίο Ιστο-

ρίας Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Γ. ΕΠΑΙΝΟΙ ΤΙΜΗΣ 
1. Χρυσούλα Μανωλίτση-Κομηνού, σύζυγος

Οδυσσέα Μανωλίτση, Δασκάλα.
2. Ιωάννης Κατωπόδης, Δάσκαλος. 

Δ. ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΙΜΗΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1.Χριστόφορος Βρεττός του Ηλία, Πλοίαρχος

Ε. Ν., Αθλοθέτης Βραβείων – Δωρητής. 

Σημ. Σύνταξης: Στο τεύχος 44 των “Αντί-
λαλων” έχουν δημοσιευτεί τα ονόματα των 
δικαιούχων, «Βραβείων Ήθους και Αριστείας -
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ», υποψηφίων φοιτη-
τών σχολικού έτους 2019-2020. Συμμετείχαν
στην τωρινή εκδήλωση επειδή λόγω της 
πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
το 2020. Η ομιλία του κ. Γεράσιμου Αραβανή
στην εκδήλωση περί ήθους και αριστείας θα
δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο των “Αντίλα-
λων” λόγω γενικότερου ενδιαφέροντος. 

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.

Ο Φίλιππος Μανωλίτσης του Αθανασίου
(εγγονός του Φίλιππα – Βρακά) πέρασε στο
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα
της Νομικής Σχολής. 

Επιτυχόντες  σε  ΑΕΙ 

Πήραν  πτυχίο 
Η Ουρανία (Ράνια) Δουβίτσα του Δημητρίου

(Κοντσελή), πήρε πτυχίο με άριστα από το
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ως Τεχνολόγος-
Γεωπόνος. Επίσης πήρε πτυχίο με άριστα απ’
τη Σιβιτανίδειο Σχολή ως Τεχνικός Αισθητικής
Τέχνης και Μακιγιάζ. 

Συγχαρητήρια Ράνια και καλή σταδιοδρομία
σ’ όποια κατεύθυνση και ν’ ασχοληθείς. 

Όσοι απ’ τα μέλη ή τους φίλους του Συλλόγου
μας και των “Αντίλαλων” επιθυμούν να στέλνεται
η εφημερίδα μας στο e-mail τους να επικοινω-
νούν στο e-mail: dmanolitsis@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ  

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχα-
ριστήσω εκ βάθους καρδίας όλους όσους
με οποιονδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν
στην περιπέτεια και τελικά στον θάνατο
της αγαπημένης μου συζύγου Μαγδαλη-
νής. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω όλους
όσους έσπευσαν σε βοήθειά της κατά τη
στιγμή του ατυχήματος, όπως και στα
πληρώματα των δύο περιπολικών της
ΕΛ.ΑΣ. που έστω κι αν τυχαία βρέθηκαν
στο σημείο του τραυματισμού της, πρό-
σφεραν με εξαιρετικά δείγματα ανθρωπιάς
τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του
ασθενοφόρου. 

Με βαθιά εκτίμηση 
Αντώνης Μανωλίτσης 

Δύο αδέλ-
φια με καταγω-
γή απ’ την Λευ-
κάδα που ζουν
στο Χιούστον
των ΗΠΑ, μας
γέμισαν υπερη-
φάνεια και ιδι-
αίτερη χαρά για
τις επιτυχίες
τους στο χώρο
του Θεάματος. 

Πρόκειται
για τους Σωκράτη και Διαμαντή Ζαβιτσάνο με κα-
ταγωγή του παππού τους Σωκράτη από τον Πόρο
και της γιαγιάς τους Τασούλας (κόρης του Δημητρίου
Θειακού) απ’ τον Αλέξανδρο. 

Είναι κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες ταινιών
μικρού μήκους, video και ντοκιμαντέρ. Ασχολούνται
από μαθητές Λυκείου, όταν απέσπασαν την 1η
θέση ως νικητές Ντοκιμαντέρ σε διαγωνισμό με
την ταινία τους “Two of five millions” και καταξιώθηκαν
στο χώρο τους, με διάφορες συμμετοχές, επιτυχίες
και διακρίσεις. Χαρακτηριστική επιτυχία τους είναι
η ταινία μικρού μήκους “SKAROS” που γυρίστηκε
στη Λευκάδα πριν 2 χρόνια και απέσπασε 3 βραβεία
σε ανάλογο διαγωνισμό (μπορείτε να την δείτε
στο σύνδεσμο: vimeo.com/356523828). 

Εμείς σαν συγχωριανοί τους ευχόμαστε πάντα
επιτυχίες και κάθε διάκριση. 

Σ.Σ. Παρακαλούμε τους όπου γης ομογενείς
μας, όποιας γενιάς με καταγωγή απ’ την περιοχή
Αλεξάνδρου, να μας αποστέλλουν πληροφορίες
σχετικά με διακρίσεις τους στην Τέχνη – Πολιτισμό
– Επιστήμες κλπ. και σχετικές φωτογραφίες τους
στο e-mail που αναγράφεται στους “Αντίλαλους”. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  ΟΜΟΓΕΝΩΝ  ΜΑΣ 
ΑΝΑ  ΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ 
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οικισμών -ημιερειπωμένων- (Αλέξανδρος και 
Κολυβάτα) και ενός τρίτου μικρότερου (Κιάφα) που
έχει λίγα σπίτια, διαθέτει όμως έναν παραδοσιακό
ξενώνα. 

Οι τρεις οικισμοί μαζί με το περιβάλλον τοπίο,
το βουνό των Σκάρων-το ομηρικό Νήιον, σύμφωνα
με τη θεωρία του Δαίρπφελντ- τα κοντινά ερειπω-
μένα μοναστήρια- Αγ. Γεώργιος των Σκάρων, Κόκκινη
Εκκλησιά, Άη Γιάννης στο Λιβάδι-το μικρό οροπέδιο
που τους ενώνει -τον χειμώνα γίνεται λίμνη- οι
παλιοί μύλοι, τα αμπέλια, τα διάσπαρτα σε ολόκληρη
την περιοχή αλώνια και πηγάδια, τα λιοχώραφα,
συνιστούν ένα μοναδικό οικοσύστημα το οποίο
έχει διασωθεί από τη διείσδυση του μαζικού τουρι-
σμού που έχει κατισχύσει στο νησί. 

Η σκέψη μας και η προσπάθειά μας τώρα περι-
στρέφονται στην αναζήτηση των τρόπων ώστε
αυτός ο τόπος να αναγεννηθεί και να αναβιώσουν
οι προηγούμενες δραστηριότητές του, σε συνδυα-
σμό και με νέες, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται
η βιωσιμότητά του, χωρίς να αλλοιωθεί και να
χάσει τον σημερινό του χαρακτήρα. 

Υπάρχει μία δέσμη προτάσεων οι οποίες φρο-
νούμε πως πρέπει να διερευνηθούν και να μελετη-
θούν περισσότερο, ώστε να αποτελέσουν τη βάση
ενός προγράμματος για τα επόμενα χρόνια. 

Σαν άμεση προτεραιότητα, όμως, βλέπουμε τη
βελτίωση της εικόνας των υποβαθμισμένων οικισμών
του Αλέξανδρου και την αναβάθμιση του δημόσιου
χώρου των, γεγονός που θεωρούμε πως θα συντε-
λέσει στη μεγέθυνση της ελκτικότητάς τους και τη
δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την υπο-
κίνηση του γενικότερου ενδιαφέροντος (κάτοικοι,
ιδιοκτήτες, νέοι κάτοικοι, επισκέπτες). Ο στόχος
αυτός εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο, που είναι
η Προστασία, η Αναβίωση και η Βιωσιμότητα των
οικισμών μας καθώς και η αναζωογόνηση του διαρ-
ραγέντος, λόγω της εγκατάλειψης, οικοσυστήματος. 

Σε αυτήν ακριβώς τη δράση επικεντρώνεται η
πρότασή μας για την οποία ζητούμε επιχορήγηση
από το ΥΠΠΟΑ. 

Στο πλαίσιο λοιπόν, της Ζ’ Συνάντησης του Ιου-
λίου στον Αλέξανδρο, ενός θεσμού με συζητήσεις
και προβληματισμούς υψηλού επιπέδου που γίνεται
τα καλοκαίρια στον Αλέξανδρο, θα οργανωθεί εφέ-
τος πανελλήνιος αρχιτεκτονικός-εικαστικός δια-
γωνισμός με θέμα τον σχεδιασμό στοιχείων σή-
μανσης και αστικού εξοπλισμού που θα ενταχθούν
στους δημόσιους, υπαίθριους χώρους των οικισμών
και θα εκφράζουν το πνεύμα της προστασίας
τους. 

Η Συνάντηση θα έχει τον τίτλο: Ο Αλέξανδρος
φορά την πανοπλία του! 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με τη συνεργασία της
μη κερδοσκοπικής εταιρείας Cities in Balance γνω-
στής από το σημαντικό -πανελλήνιας εμβέλειας-
τριήμερο που διοργάνωσε στον Αλέξανδρο τον
Αύγουστο του 2019 για τον δημόσιο χώρο. 

Ποια είναι όμως η πανοπλία του Αλέξανδρου;
Ο Αλέξανδρος και τα Κολυβάτα κηρύχθηκαν

ως παραδοσιακοί οικισμοί, μετά από πολυετείς,
επίμονες και επίπονες προσπάθειες της τοπικής
κοινωνίας. 

Η σημερινή θεσμική θωράκιση των περιβαλ-
λοντικών ποιοτήτων του έχει ρίζες σε μια διάθεση
προάσπισης αρετών των εγκαταλελειμμένων οικι-
σμών, η οποία καλλιεργήθηκε μαζί με την διστακτική
επανακατοίκησή του κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Σήμερα η επιθυμία διατήρησης της κλίμακας,
των υλικών και του παραδοσιακού αρχιτεκτονικού
ύφους γίνεται φανερή στην προσεκτική αποκατά-
σταση ορισμένων παλιών σπιτιών, που πλέον μαζί
με τα ερείπια και την πλούσια χλωρίδα δημιουργούν
ένα γοητευτικό τοπίο. Έτσι μια συμπεριφορά σε-
βασμού προς το ιστορικό, κτισμένο περιβάλλον
σημαίνεται μέσω των νεότερων αρχιτεκτονικών
παρεμβάσεων. Ωστόσο αποτελεί ερώτημα αν αυτή
η σηματοδότηση λειτουργεί παραδειγματικά και
αν συμβάλει σε ένα ήθος προστασίας των περι-
βαλλοντικών αρετών του τόπου δημιουργώντας
μια ευρύτερη κουλτούρα σεβασμού. Άραγε τα δείγ-
ματα αποκατάστασης των παλιών οικιών συνιστούν
κάποιου είδους κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους
ιδιοκτήτες ή και προς νέους υποψήφιους ιδιοκτήτες
για μια συμπεριφορά προσαρμοσμένη στους ήπιους
και βιώσιμους περιβαλλοντικούς ρυθμούς του τόπου;  

Η αμφιβολία στην απάντηση του ερωτήματος
αφήνει ένα κενό, το οποίο η θεσμική θωράκιση δεν
καλύπτει από μόνη της. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα
παίξει το ρόλο του, όμως για τη σήμανση των
αξιών του τόπου και της προστασίας τους μπορούν
να γίνουν περισσότερα από την διακριτική παρουσία
της αρχιτεκτονικής των αποκατεστημένων με ευαι-
σθησία σπιτιών.  

Αυτή είναι η αποστολή του σχεδιασμού για τον
οποίο καλεί ο διαγωνισμός. 

Από τα ζητούμενα στοιχεία σήμανσης και εξο-
πλισμού, αναμένεται η συμπλήρωση της «πανο-
πλίας» του Αλέξανδρου. Από τα σήματα, σύμβολα
και χρηστικά αντικείμενα που θα προταθούν, προσ-
δοκάται ο σχηματισμός των μηνυμάτων προς ιδιο-
κτήτες, κατοίκους, φιλοξενούμενους και περαστι-
κούς επισκέπτες για τις περιβαλλοντικές αξίες του
τόπου και για τους κανόνες που ισχύουν, για τα
πλεονεκτήματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής,
για την βιώσιμη σχέση με το φυσικό περιβάλλον,
αλλά και για τους νέους όρους δόμησης. 

Τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού είναι αντικεί-
μενα κοινόχρηστα, που βελτιώνουν τη λειτουργία
των δημόσιων χώρων, διευκολύνουν τη βιώσιμη
χρήση τους, τους καθιστούν φιλικότερους και
γενικά βοηθούν την εξοικείωση των ανθρώπων με
το κτιστό κοινόχρηστο περιβάλλον τους.  

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα στη
χρήση και ανθεκτικά. Θα εντάσσονται αισθητικά
στο αρχιτεκτονικό και φυσικό περιβάλλον και ταυ-
τόχρονα θα διευκολύνουν την κατανόησή του από
τους χρήστες-επισκέπτες και κατοίκους. 

Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός σε αρχιτέκτο-
νες, επαγγελματίες του σχεδιασμού αντικειμένων
και εικαστικούς καλλιτέχνες καθώς πρόθεσή του
είναι η ανακίνηση της δημιουργικής σκέψης, της
εφευρετικότητας και του στοχασμού για τις πα-
ρεμβάσεις σε τοπία ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών και
περιβαλλοντικών ποιοτήτων. Το θέμα πρωτότυπο,
άκρως ενδιαφέρον και δημιουργικό, θα μπορούσε
ν' αποτελέσει πιλότο και για τους άλλους παραδο-
σιακούς οικισμούς της χώρας μας. 

Ποια σήμανση ζητείται και ποιος εξοπλισμός;
Από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ζη-

τείται ο σχεδιασμός σημάτων και στοιχείων αστικού
εξοπλισμού με δημιουργικό πνεύμα και σε συνέπεια
με τις αρχές που τέθηκαν προηγουμένως. Οι δια-
γωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν τις δικές τους,
πρωτότυπες λύσεις στους προβληματισμούς που
τέθηκαν παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη τις ανη-
συχίες και τις απαιτήσεις που διατυπώνονται. 

Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι η απάντηση στο
ερώτημα: Τι Σημαίνει Παραδοσιακός Οικισμός; 

Τα τυπικά ζητούμενα αντικείμενα, εν συντομία,
είναι: 

Α. Στοιχεία σήμανσης που θα εγκατασταθούν
στους δημόσιους χώρους των οικισμών Αλέξανδρου
και Κολυβάτων σε δύο μεγέθη: Μεγάλα στοιχεία
στις πλατείες τα οποία θα ενημερώνουν για την
ιστορία και το παρόν των οικισμών, για τη σημασία
τους ως αρχιτεκτονικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο
του νησιού καθώς και για τους κανόνες συμπερι-
φοράς σε αυτούς, τους όρους δομήσεως κ.λ.π. 

Μικρά στοιχεία για τη σήμανση κτιρίων και μνη-
μείων, οδοδείκτες σε σημεία του επαρχιακού δικτύου
και των πεζοπορικών διαδρομών καθώς και σε μο-
νοπάτια που αναβιώνουν στο νησί ως φυσιολατρικές
και πολιτιστικές διαδρομές. 

Β. Στοιχεία αστικού εξοπλισμού: Φωτιστικό,
Κρήνη, Καθιστικό, Εμπόδιο Στάθμευσης. 

Ο διαγωνισμός, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων και του Δήμου Λευκάδας, έχει ήδη ξεκινήσει
από τις 30 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου.
Στις 28 Δεκεμβρίου θα γίνει η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων και η καταβολή των χρημάτων
στους βραβευμένους. Η εκδήλωση για την επίσημη
απονομή των βραβείων και την παρουσίαση των
βραβευθέντων στοιχείων θα γίνει τον προσεχή
Ιούλιο στον Αλέξανδρο στο πλαίσιο της Ζ' Συνάν-
τησης Αλεξάνδρου, σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων, όπου θα γίνουν και κάποιες κα-
τασκευές με τη συνδρομή του Δήμου Λευκάδας. 

Μετά από πρόταση του Συλλόγου Αλεξαντριτών
Αττικής τον Αύγουστο που μας πέρασε, έγινε συ-
νάντηση εκπροσώπων όλων των συλλόγων του
Αλέξανδρου και της Νικιάνας στον Αλέξανδρο,
παρουσία και του προέδρου της τοπικής κοινότητας,
όπου όλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για
τις εξελίξεις και δήλωσαν τη συμπαράστασή τους
για την αρτιότερη διεξαγωγή του όλου εγχειρήμα-
τος. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε η ανάγκη της οικονο-
μικής ενίσχυσης του συνολικού προγράμματος,
μέσω εξεύρεσης χορηγών, καθώς η επιχορήγηση
του ΥΠΠΟΑ καλύπτει μόνον ένα μέρος της συνο-
λικής δαπάνης. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι αναρτημένη
στις διευθύνσεις του “Φηγός” και της Cities in Bal-
ance: www.fhgos.com και www.facebook.com/citiesin-
balance/ όπου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να
πάρει περισσότερες πληροφορίες. 

ΥΓ. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν από τα πα-
ραπάνω είναι απαραίτητες κάποιες δαπάνες σ’
αυτή τη φάση μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο
στάδιο που θα χρηματοδοτούνται τα αναγκαία
έργα υποδομών κ.λπ. από θεσμικούς φορείς (Δήμο,
Περιφέρεια κ.ά.), και βρισκόμαστε στην αναζήτηση
χορηγιών για την κάλυψη του υπολειπόμενου
ποσού που χρειάζεται. Όσοι πιστοί λοιπόν προ-
σέλθετε σε συνεννόηση με τον ΦΗΓΟΣ που έχει
αναλάβει να τρέξει την υπόθεση. 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

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

Για επικοινωνία των μελών με τον Σύλλογο 

e-mail: dmanolitsis@yahoo.gr

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Ο  Αλέξανδρος  φορά  την  πανοπλία  του! 

Στον αύλειο χώρο του Βυζαντινού και Χρι-
στιανικού Μουσείου στην Αθήνα την Πέμπτη 9
Σεπτέμβρη 2021, έλαβε χώρα τιμητική εκδήλωση
μνήμης αφιερωμένη στο έργο και την προσφορά
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, του εθνικού
μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΠΟΥ  ΛΑΒΑΜΕ
Λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού είχαμε καιρό να επισκεφθούμε τα

Γραφεία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα», στα οποία φι-
λοξενείται και ο δικός μας Σύλλογος. Γι’ αυτό και η καθυστέρηση που
λάβαμε κάποια γράμματα από χωριανούς μας και φίλους των “Αντίλαλων”. 

― Ο κύριος Ε. Ευαγγελίδης, διπλοχωρίτης Κονιτσιώτης αλλά και Νικια-
νιώτης, με το γράμμα του θέλει δημόσια να εκφράσει τις ευχαριστίες του και
τα συγχαρητήριά του προς τον χωριανό μας νέο επιστήμονα Πολιτικό
Μηχανικό Δημήτρη (Τζίμη) Μανωλίτση του Ζώη (Τζαβούλια) για την βέλτιστη
λύση που του έδωσε στην ανακατασκευή του σπιτιού του στη Νικιάνα. 

― Ο Φώντας, συνεργάτης στην εφημερίδα μας, μέσω της οποίας γνω-
στοποιεί ότι: 

«Από 50 και πλέον χρόνια προσφέρω τις ψαλτικές μου υπηρεσίες, στις
εκκλησίες της Κοινότητας Αλεξάνδρου, αφιλοκερδώς στην τέλεση των 
θρησκευτικών μυστηρίων, κηδειών και μνημοσύνων για χωριανούς και όχι
μόνο, ενώ θα συνεχίσω να το κάνω όσο μπορώ». 

― Το εκλεκτό μέλος του Συλλόγου μας Τάσος Δαμβέργης με το γράμμα
του μας πληροφορεί για δημοσίευση της έγκριτης εβδομαδιαίας Γερμανικής
εφημερίδας “Die Zeit”, στις 17-6-21 όπου γίνεται απ’ τη δημοσιογράφο
ιδιαίτερη αναφορά για τα Κολυβάτα και την καταπληκτική ταβέρνα της
Μαρίας, με τους ωραίους μεζέδες και το σαγανάκι!!! 

Μάλιστα μας απέστειλε και το σχετικό απόσπασμα απ’ την εφημερίδα. 
Greek Muddi 
In Maria’s Tavern in Kolyvata blickt man zwar nicht aufs Meer, aber an den

Tischen auf ihrer Terrasse, beladen mit Mezedes, fühlt man sich wie zu Besuch
bei Verwandten. Probieren Sie den Saganaki! Am besten vorher kurz anrufen
(Maria spricht Englisch) +30-2645/041228 

Τάσο σ’ ευχαριστούμε και είμαστε πάντα στη διάθεσή σου για έγκυρο 
ρεπορτάζ. 

Σ.Σ.: Φαίνεται ότι η ταβέρνα της Μαρίας είναι πασίγνωστη διεθνώς
αφού, σύμφωνα με πληροφορίες μας, το καλοκαίρι την επισκέφθηκε,
μάλιστα και τρεις φορές, η Κάθριν Μίντλετον Δούκισσα του Κέιμπριτζ,
σύζυγος του Πρίγκιπα της Βρετανίας Ουίλιαμ. 

― Από τον Πρόεδρο Πρωτοπρεσβύτερο Γεράσιμο Ζαμπέλη που υπογράφει
για λογαριασμό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου πήραμε την από 16/10/2020
επιστολή του με την οποία μας μεταφέρει την αγωνία του για την αποκατάσταση
του ιστορικού Ναού των Εισοδίων, που βρίσκεται στην κεντρική αγορά της
Χώρας, των ζημιών που προξένησε ο σεισμός της 14ης Αυγούστου 2003
παρά το ότι όπως τονίζει το έργο έχει προχωρήσει αρκετά, για την πλήρη
αποκατάσταση προβλέπεται μια σημαντική κοστολογημένη δαπάνη γι’ αυτό
και κάνει έκκληση στους όπου γης Λευκαδίους καταλήγοντας στην επιστολή
του: 

Πρόκειται για μεγάλη δαπάνη, που προγραμματίζεται όμως και θα
υλοποιηθεί με εξαιρετική φειδώ και σεβασμό της θυσιαστικής προσφοράς
των αδελφών μας, όπως πάντοτε.

Προσβλέποντας στην επιτάχυνση της αποκατάστασης του σπουδαίου
αυτού εκκλησιαστικού μνημείου της Ενορίας και του τόπου μας, προσπαθήσαμε
να σκεφτούμε αδελφούς, στη συμπαράσταση των οποίων μπορούμε να ελπί-
ζουμε. 

Αν έχετε τη διάθεση και τη δυνατότητα, μπορείτε να καταθέτετε την
προσφορά Σας στον τραπεζικό λογαριασμό του Ι. Ναού Ευαγγελιστρίας
στην EUROBANK με αριθμό: 0026.0380.61.0100130318 (IBAN: GR
8002603800000610100130318) και στη συνέχεια να επικοινωνείτε μαζί μας
για την έκδοση της νόμιμης απόδειξης (τηλ. 6974795265). 

Και για την παραμικρή συνεισφορά σας, η ευγνωμοσύνη μας είναι δεδο-
μένη. 

Αισθανόμενοι βαθιά την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων
για την όποια προσφορά σας, ολοκαρδίως σας ευχόμαστε πλούσια την Χάρη
του Θεού και την ευλογία της Παναγίας Μητέρας Του σ’ εσάς, στην οικογένειά
σας και τα έργα σας. 

Με ευχές εν Κυρίω 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Ζαμπέλης 

Σ.Σ.: Καλούμε λοιπόν τους αναγνώστες των “Αντίλαλων” αλλά και τα
μέλη της Ένωσής μας να συνδράμουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους
για την αποκατάσταση του ιστορικού μνημείου. 

Παράλληλα δε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρωτοπρεσβύτερο για
το βιβλίο του που μας απέστειλε: «Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
– ΤΕΧΝΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ομολογουμένως μια καλαίσθητη έκδοση και εμπεριστατωμένη για την
ιστορία του Ιερού Ναού αλλά και πλήθος στοιχείων για την πόλη, τις λοιπές
εκκλησίες της, τους Λευκαδίτες Αγιογράφους και το έργο τους και με ένα
φωτογραφικό πανόραμα εξωτερικά και εσωτερικά του Ιερού Ναού! 

― Από τον Σπύρο Ευσταθίου Βλάχο (Βλαχάκια) λάβαμε το παρακάτω
σημείωμα: 

«Είμαι ο Σπύρος Βλάχος (Βλαχάκιας) από τον Αλέξανδρο, ζω στην 
Αυστραλία για 66 χρόνια. Θα σας παρακαλέσω εάν γίνεται να βάλετε στην
εφημερίδα “Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους” αυτή την φωτογραφία, είναι ο
πατέρας μου και η μάνα μου, ήρθαν στην Αυστραλία στις 11-12-1972. Έχουν
πεθάνει και οι δύο προ 25 χρόνια περίπου, το όνομά τους όμως μένει», όπως
και ένα απόκομμα από ομογενειακό Λευκαδίτικο 3μηνιαίο έντυπο στο οποίο
έχει δώσει συνέντευξη ο πατέρας του Στάθης. Απ’ το απόκομμα του εντύπου
δεν φαίνεται ο χρόνος που πάρθηκε η συνέντευξη αλλά πρέπει να είναι
γύρω στα μέσα του 1990. 

Σημ. Σύνταξης: Σπύρο δεν θα βάλουμε μόνο τη φωτογραφία στους 
“Αντίλαλους” αλλά θα αναδημοσιεύσουμε και την τύπου συνέντευξη του
πατέρα σου προς τον δημοσιογράφο Κ.Γ. του ομογενειακού εντύπου, γιατί
στη θέση του πατέρα σου θα μπορούσε να είναι ο κάθε ξενιτεμένος 
Αλεξαντρίτης που τα ίδια θα έλεγε περίπου με αγάπη και νοσταλγία για την
περιοχή του Αλέξανδρου. 

…Αγκαλιάστε την Αδελφότητα και δεθείτε μαζί της δημιουργικά 
Αυτά μας είπε μεταξύ άλλων ο συμ-

πατριώτης μας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
από το χωριό Αλέξανδρος που ήλθε στην
Αυστραλία στις 11 Δεκεμβρίου 1972. 

Ο κ. Βλάχος γεννήθηκε το 1906. 
Θυμάται με νοσταλγία το χωριό του, που
όπως λέει παλαιότερα είχε 800 κατοίκους
και πανηγύριζε 3 φορές το χρόνο. Της
Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο, του 
Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Σπυρίδωνα
και συγκέντρωνε προσκυνητές από τα
γύρω χωριά. Μιλά με παραστατικότητα
για τη γραφική βρύση που βρισκόταν έξω
από το χωριό «το Κανάλι» όπου μαζεύον-
ταν οι γυναίκες με τις βαρέλες και τα
ρομπόλια για να πάρουν νερό και να τα…
πούνε. 

«Ο Αλέξανδρος» συνεχίζει «είναι εύ-
φορο μέρος. Είναι σε ύψωμα αλλά κάτω
απλώνεται στα πόδια του μια απέραντη
πεδιάδα που παλαιότερα καλλιεργούνταν σιτάρια, αμπέλια και όσπρια. Είχε
και ανεμόμυλους που άλεθαν το σιτάρι. Δυστυχώς τώρα είναι έρημο. Οι
κάτοικοι κατέβηκαν στην Νικιάνα που είναι παραθαλάσσια με πεντακάθαρες
ακρογιαλιές και ασχολούνται με τον τουρισμό». 

Ο κ. Βλάχος είναι υπερήφανος για το χωριό του και για το νησί του γενι-
κότερα. Χαρακτηριστικά μου λέει: 

«Είμαι από το χωριό Αλέξανδρος από το νησί Λευκάδα που είναι ξακουστό
σε όλη την Ελλάδα. Απ’ τον ποιητή Βαλαωρίτη και τον Σικελιανό, τον
Οδυσσέα, την Πηνελόπη με το χρυσό αργαλειό, τον αρχαιολόγο Ντέρφαιν
και του Ωνάση τον Σκορπιό». 

Ο κ. Βλάχος είναι παντρεμένος με την κα. Ανδρομάχη που είναι 88 ετών
και κατάγεται από το ίδιο χωριό.

Έχουν 5 παιδιά την Γκόλφω που είναι παντρεμένη με τον Κώστα Δουβίτσα
και ζουν στη Νικιάνα και στην Αυστραλία, τον Σπύρο (που είναι ένας από τα
πιο δραστήρια μέλη του Δ.Σ.) και παντρεμένος με την Ελένη από τον Άγιο
Πέτρο, τον Παναγιώτη παντρεμένο με τη Θεοδώρα από τον Αλέξανδρο, 
τη Μαρία παντρεμένη με τον Χρήστο Αλεξίου από τη Σάμο και τον Γιώργο
παντρεμένο με την Αθηνά από το Αθάνι.

Έχουν 10 εγγόνια και 5 δισέγγονα. 
Ο μπάρμπα Στάθης έχει γερό μνημονικό, είναι ομιλητικότατος και φαίνεται

να γνωρίζει καλά πρόσωπα και καταστάσεις, εδώ και στο νησί. 
Μιλά με τα καλύτερα λόγια για τη χώρα που τα παιδιά του διάλεξαν για

δεύτερη πατρίδα.
Είναι θερμός υποστηρικτής της Αδελφότητας και έχει πρώτη θέση στις

ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις. 
Με τη «γκλίτσα» στο χέρι συμβουλεύει για ομόνοια και αγάπη. 
Γράψε μου λέει: «Ενωμένα τα κλαδιά δεν τα λύγισε κανένας, χωρισμένα

τα κλαδιά κάθε χέρι τά ’σπαγε». 
Τελειώνοντας στέλνει τις ευχές του σ’ όλους τους συμπατριώτες μας και

μας καλεί μέσω της εφημερίδας μας «Να αγαπήσουμε και ν’ αγκαλιάσουμε
την Αδελφότητα και να δεθούμε μαζί της δημιουργικά». 

Κ.Γ.
Σημ. σύνταξης: Με τα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει όσον αφορά σε

κάποια από τα συγγενικά πρόσωπα του Στάθη Βλάχου (Βλαχάκια). 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
GR34 0171 0070 0060 0701 0191 803 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκα-
δίτικων Συλλόγων εκπροσωπώντας τους Λευκαδίους
της Διασποράς δηλώνουμε την έντονη αντίρρησή
μας στην επιχειρούμενη παρέμβαση μέσω μακρο-
χρόνιας μίσθωσης/ιδιωτικοποίησης για Ξενοδοχειακή
– Τουριστική επένδυση στην ευρύτερη περιοχή του
Κάστρου της Αγίας Μαύρας τόσο στον χώρο του
τουριστικού περιπτέρου όσο και στο γήπεδο του 
οινοποιείου του ΤΑΟΛ. 

Όπως τονίζεται και στο πρακτικό του Αρχιτεκτο-
νικού Συμβουλίου που εξέτασε την μελέτη που συ-
νοδεύει την παραχώρηση, από το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο, του γηπέδου του τουριστικού περιπτέρου σε
Τουριστική / Ξενοδοχειακή εταιρεία, η όποια τέτοιου
είδους επέμβαση θα αλλοιώσει ανεπίστρεπτα την
φυσιογνωμία της περιοχής, δεδομένου ότι η περιοχή
έχει συνδεθεί ΙΣΤΟΡΙΚΑ αλλά και ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ
με την καθημερινή ζωή της κοινωνίας της πόλης και
των επισκεπτών της. 

Κανείς, είτε λέγεται Διοίκηση του Λιμενικού τα-
μείου, είτε Δημοτική αρχή, δεν έχει δικαίωμα να αλ-
λοιώσει αυτό το εμβληματικό τοπόσημο του νησιού
όπως καταγράφεται στη συλλογική μνήμη αλλά και
στην καθημερινότητά μας. Η κλίμακα της επιχειρού-
μενης επέμβασης εάν πραγματοποιηθεί θα συντελέσει
περαιτέρω στην αποξένωση της κοινωνίας της 
Λευκάδας από κάθε οικείο στοιχείο του τοπίου, δεν
ανταποκρίνεται στις επίκαιρες πραγματικές ανάγκες
του δημόσιου χώρου και ανοίγει τον ασκό του Αιόλου
για ολικό αποκλεισμό της πόλης από το βόρειο 
παράκτιο μέτωπο. 

Απαιτούμε από κάθε αρμόδια διοικητική και δικα-
στική αρχή να βάλει φρένο στην επιχειρούμενη 
καταστροφή της τελευταίας περιοχής που έχει 
παραμείνει ελεύθερη, εφαρμόζοντας χωρίς παρεκ-
κλίσεις τόσο τον αρχαιολογικό νόμο δηλ. τους 
περιορισμούς της Ζώνης Α απόλυτης προστασίας
που εντάσσεται η περιοχή, όσο και τους περιορισμούς
της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου στην οποία εντάσσεται
το ευρύτερο βόρειο μέτωπο της πόλης.

Τέλος καλούμε κάθε κάτοικο και επισκέπτη του
Νησιού να υπερασπίσει το δικαίωμά του για απρό-
σκοπτη και δωρεάν χρήση των κοινόχρηστων χώρων,
και έμπρακτα να καταστήσει σαφές στους εκάστοτε
διαχειριστές αυτών των χώρων, ότι οι κοινόχρηστοι
χώροι δεν είναι περιουσία που κληρονόμησαν από
τους παππούδες τους για να την διαχειρίζονται κατά
το δοκούν, αλλά αναπαλλοτρίωτα κοινά αγαθά που
τα δανειστήκαμε από τις αυριανές γενιές, τα παιδιά
μας και τα εγγόνια μας και πρέπει να τα παραδώσουμε
σ’ αυτά χωρίς δεσμεύσεις και βάρη σε κάθε είδους
αξιοποιητές/επενδυτές. 

Ο ρόλος REAL ESTATE δεν αρμόζει στη Δημοτική
Αρχή κι αν θέλει να παίξει αυτό το ρόλο ας το κάνει
για την ιδιωτική του κάθε ενός περιουσία και όχι για
τα κοινόχρηστα αγαθά. 

Ευτυχώς δεν λείπουν τα καλά παραδείγματα
επανάχρησης για κοινόχρηστες λειτουργίες χώρων,
οι οποίοι επί μακρόν είχαν εγκαταλειφθεί στην τύχη
τους όπως εν προκειμένω το τουριστικό περίπτερο
και το οινοποιείο του ΤΑΟΛ. 

Με αξιοποίηση πόρων από το Πράσινο Ταμείο
πρέπει και μπορεί ο Δήμος να μιμηθεί τα παραδείγ-
ματα του Δήμου Πάτρας στο παραλιακό μέτωπο ή
και του Δήμου Κερατσινίου στο χώρο του Εργοστα-
σίου Λιπασμάτων. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

Λογοθέτης Θεοφύλακτος        Χόρτης Κωνσταντίνος 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Με πρωτοβουλία του Εφημέριου της 
Νικιάνας π. Σωτηρίου Τσάρκου έγινε μια 
καλαίσθητη και αξιόλογη έκδοση, για «Το
ιστορικό εκκλησάκι του Παντοκράτορα στη
Σωτήρω Νικιάνας», που όπως και ο ίδιος
γράφει προλογίζοντας το σχετικό ιστορικό
πόνημα, με αφορμή τους εορτασμούς για τα
200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης (1821-2021). 

Η φιλόλογος και ιστορικός κ. Χαρά 
Τυπάλδου-Αντωνίου τεκμηριώνει με στοιχεία
τη σημασία και το ρόλο που έπαιξε η συγ-
κέντρωση στου Μαγεμένου, υπό τον Ιωάννη
Καποδίστρια και τον Άρτας Ιγνάτιο, των
οπλαρχηγών απ’ όλη την Τουρκοκρατούμενη
τότε Ελλάδα αλλά και τα Επτάνησα, όχι
μόνο για τη συγκρότηση της άμυνας της
Λευκάδας προς αποτροπή της κατάληψής
της απ’ τον Αλή Πασά, αλλά ουσιαστικά και
για την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα εναντίον των Τούρκων. 

Γράφει επί λέξει στο κλείσιμο της εισα-
γωγής της στο ιστορικό πόνημα: 

«Κατά τα τελευταία χρόνια όμως με τη
βοήθεια νεότερων στοιχείων και την επανε-
κτίμηση παλαιότερων, μάλλον αρχίζει να
αποκαθίσταται η τεράστια σημασία του γε-
γονότος. Και ακούγονται σύγχρονοι ιστορικοί
οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Ελληνική Επα-
νάσταση δεν άρχισε τον Μάρτιο του 1821
από την Πελοπόννησο, ούτε τον Φεβρουάριο
του ιδίου χρόνου από τις Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες αλλά τον Μάιο του 1807 από την
Λευκάδα». 

Παράλληλα αναδεικνύεται μέσα απ’ το
ιστορικό αυτό πόνημα ο ουσιαστικός ρόλος
που έπαιξαν ο τόπος και το εκκλησάκι αλλά
και οι Αλεξαντρίτες κατά τα γεγονότα του
1807 και όχι μόνο τότε αλλά όπως γράφει
και ο χωριανός μας ιστορικός Σπύρος Σούν-
διας στο βιβλίο του «Άνθρωποι και Τόποι
της Πατρίδος μου» μετά τη συγκέντρωση
στου Μαγεμένου τα επόμενα χρόνια μέχρι
το 1821 στους Σκάρους και τα Μοναστήρια
του, προετοιμάστηκε πεισματικά και ανδρώ-
θηκε η επανάσταση στη Δ. Ελλάδα από τον
κλήρο, τους ασυμβίβαστους ντόπιους και
τους καταδιωκόμενους οπλαρχηγούς της
Χέρσου Ελλάδος που έβρισκαν καταφύγιο
στον Αλέξανδρο. 

Η χορηγία της έκδοσης έγινε από τον
Στάθη Μανωλίτση του Σπύρου (Δία) που

αφιερώνει την προ-
σφορά του αυτή
στη μνήμη του
παππού του Νικο-
λάου Μανωλίτση
(Πρικολιού) ο οποί-
ος έλαβε μέρος ως
εθελοντής στον
Μακεδονικό αγώνα
και τραυματίστηκε
μάλιστα σοβαρά
κατά τον Ελληνο-
βουλγαρικό πόλε-
μο στις 26-4-1913. 

Το βιβλίο στο οποίο αναφέρεται η δράση
του ως Μακεδονομάχος είναι το: “ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΕΣ, Βαθιά και ρηχά ιστορικά και λαογραφικά
παράρριζα”, της Φωτεινής Μπεϊκάκη. 

ΥΓ. Η χορηγία ήταν η αιτία να αποκαλυφθεί ο
Αλεξαντρίτης Μακεδονομάχος και πιθανόν να
υπήρξαν κι άλλοι που παραμένουν άγνωστοι. 

ΒΙΒΛΙΟΪΣΤΟΡΙΕΣ 

Στις 4 Αυγούστου 2021
στην Πλατεία των Λαζαρά-
των μπροστά στο Παλαιό
Δημαρχείο έγιναν τα απο-
καλυπτήρια αγάλματος,
προς τιμή της Λευκαδίτισ-
σας αγρότισσας, από τον
Δήμαρχο κ. Χαράλαμπο
Καλό, και τον πρόεδρο του
Τοπικού Κοινοτικού Συμβου-
λίου κ. Νίκο Λάζαρη. 

Στη βάση της πρόσοψης
του βάθρου γράφει: 
«Μάνα γυναίκα 
Παναγιά και νεροβρύτρα 
χαράς τον που δίπλα σου
σταθεί 
Πλάτανος στοιχειό 
Του Μάη τα ρόδα 
Να σου περάσει αρραβώνα» 

Σ.Σ. Γεγονός είναι ότι
όπως όλες οι Λευκαδίτισσες
έτσι και οι Λαζαριάτισσες
είναι καλλονές!!! Αλλά όταν
μιλάμε για τιμή στην Λευ-
καδίτισσα αγρότισσα τι έγινε; Στέρεψαν οι
ιδέες, από τόσους αξιόλογους Σφακισά-
νους, για μια σύνθεση με αγροτική ασχολία; 

Ας έδιναν στον γλύπτη το ποίημα του

αείμνηστου Διονύση (Νιό-
νιου) Δουβίτσα που περιέχει
τουλάχιστον 15 ιδέες που
είχε απαγγείλει, στην όντως
θαυμάσια και πετυχημένη
εκδήλωση του 2004 στα Λα-
ζαράτα με συνδιοργανωτές
την Ομοσπονδία των Απαν-
ταχού Λευκαδίτικων Συλλό-
γων, με πρόεδρο τον Φώντα
Χαλικιά και τον τότε Δήμο
Σφακιωτών με Δήμαρχο τον
Γιώργο Κούρτη και τιμήθηκε
η Λευκαδίτισσα Αγρότισσα.
Το ποίημα τελειώνει έτσι: 
«Γυναίκα Λευκαδίτισσα 
Αγρότισσα σου πρέπει
ευγνωμοσύνη και τιμή 
και προτομή και δόξα!!!» 

Βέβαια μόνο 17 χρόνια
χρειάστηκαν για να γίνουν
τα αποκαλυπτήρια έστω και
αυτού του αγάλματος προς
τιμήν της Λευκαδίτισσας
Αγρότισσας!!! 

ΥΓ. Παρακαταθήκη Πολιτισμού σε ιδέες
είναι και οι αείμνηστοι Γεράσιμος Γρηγόρης
και Πανταζής Κοντομίχης, Σφακισάνοι. 

ΤΙΜΗ  ΣΤΗ  ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΣΣΑ  ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ 
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Τοποθέτηση της Περι-
φερειακής Συμβούλου της
«Λαϊκής Συσπείρωσης»
Ευγενίας Κολυβά, για την
αναμόρφωση του προϋπο-
λογισμού και την προσθή-
κη χρηματοδότησης μελέ-
της για το «κτήμα Πασά». 

Με τη σημερινή έγκριση
χρηματοδότησης για μελέ-
τη για το κτήμα Πασά μπο-
ρεί να ανοίξει ένας δρόμος,
αν το θελήσει η Περιφε-
ρειακή αρχή, ώστε να γίνει η περιοχή
ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρη
τη Λευκάδα, όπως ήταν εδώ και 
δεκαετίες. 

Μπορεί να ανοίξει ο δρόμος έτσι
ώστε να αναβιώσει στην περιοχή το
οικιστικό συγκρότημα κατασκηνώσεων
για τη νεολαία ολόκληρου του νησιού
και όχι μόνο. 

Πρέπει να γίνει πράξη η απαίτηση
πολλών κατοίκων της περιοχής αλλά
και όλου του νησιού να ξαναποκτήσει
η περιοχή, που τόσα χρόνια ρημάζει
και είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
τον παλιότερο χαρακτήρα της και να
παραμείνει προς όφελος του λαού και
της τοπικής κοινωνίας. 

Εκφράζουμε από τώρα τη θέση
μας, έτσι ώστε αυτή η μελέτη να είναι
το πρώτο βήμα για την δημιουργία
ξανά στην περιοχή ενός πολυχώρου
που θα περιλαμβάνει κατασκηνώσεις,
δηλαδή δυνατότητα διαμονής παιδιών

των λαϊκών οικογενειών τους θερινούς
μήνες, αλλά και να αποτελεί πόλο
αθλητισμού και πολιτισμού, με τη δη-
μιουργία αθλητικών και πολιτιστικών
εγκαταστάσεων που τόσο έχει ανάγκη
το νησί μας, σεβόμενοι το περιβάλλον
της περιοχής. Ο συγκεκριμένος χώρος
να έχει δημόσιο χαρακτήρα και να μην
εμπλακεί κανένας ιδιώτης στη διαχεί-
ριση και στη λειτουργία του διασφαλί-
ζοντας έτσι τον κοινωφελή και όχι τον
κερδοσκοπικό του χαρακτήρα. 

Είναι στο χέρι της περιφερειακής
αρχής να δώσει στο λαό της περιοχής
ένα έργο που θα ικανοποιεί τις ανάγκες
των λαϊκών οικογενειών για ψυχαγω-
γία, άθληση και πολιτισμό. 

Σ.Σ.: Οι “Αντίλαλοι” έχουν ασχο-
ληθεί επανειλημμένα με το θέμα. 
Ελπίζουμε να ληφθούν υπόψιν οι προ-
τάσεις σου Ευγενία αν και έχουμε 
σοβαρές επιφυλάξεις, θα έλεγα μάλι-
στα βεβαιότητα!!! 

Τοποθέτηση  της  Ευγενίας  Κολυβά 
στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο 

για  το  «κτήμα  Πασά» 
Η «Αϊτάρω» Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνική

Συνεταιριστική Επιχείρηση) είναι ένας
νέος τοπικός συνεταιρισμός που δρα-
στηριοποιείται στην κατασκευή υφαντών
ρούχων και αξεσουάρ καθώς και χρη-
στικών ειδών για το σπίτι. 

Με οδηγό τις παραδοσιακές τεχνι-
κές, δημιουργούμε σύγχρονα είδη, αντ-
λώντας έμπνευση κυρίως από παραδοσιακά λευκαδίτικα μοτίβα.
Δουλεύουμε σε παραδοσιακούς ξύλινους αργαλειούς, χρησιμοποι-
ούμε οικολογικές πρώτες ύλες και διεξάγουμε εκπαιδευτικά
σεμινάρια για την εκμάθηση των παραδοσιακών τεχνών του υφά-
σματος (αργαλειός, κέντημα, φυτικές βαφές, ραπτική, πλέξιμο
κ.ά.). Ως παράλληλη δράση, δεχόμαστε δωρεές και συγκεντρώνουμε
υφάσματα και ρούχα για σκοπούς κοινωνικής αλληλεγγύης και κυ-
κλικής διαχείρισης (επαναπροώθηση σε χρήση, αξιοποίησή τους
ως πρώτη ύλη για παραγωγή/μεταποίηση ή την ανακύκλωσή τους,
επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του όγκου
απορριμμάτων).  

Σύντομη ιστορία 
Μερικά από τα μέλη του συνεταιρισμού ξεκινήσαμε την ενα-

σχόλησή μας με την υφαντική τέχνη πριν από 8 χρόνια δημιουργώντας
την Ομάδα Υφαντικής του Συλλόγου “Φηγός”. Πριν από ένα χρόνο,
με αφορμή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CraftLab, προχωρήσαμε στην
ίδρυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Αϊτάρω» την
οποία αποτελούν γυναίκες, με διαφορετικές καλλιτεχνικές και
άλλες δεξιότητες. Αποχωρήσαμε από το πρόγραμμα εφόσον η επι-
χείρηση δεν έλαβε την απαραίτητη στήριξη και βασιζόμενες στις
δικές μας δυνάμεις προχωράμε! Τα προϊόντα μας φιλοξενούνται
στα καταστήματα «Aphrodite Boutique» και «Elixriso» στην πόλη
της Λευκάδας. Το εργαστήριό μας στον Αλέξανδρο είναι επισκέψιμο
κατόπιν συνεννόησης, ενώ μπορείτε να δείτε τις δημιουργίες μας
και να μάθετε περισσότερα για εμάς στην ιστοσελίδα μας. 

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους έχουν βοηθήσει και στηρίζουν
έμπρακτα την προσπάθειά μας. 

Website: aitarocollective.gr          FB/IG: @aitarocollective 
Email: hello@aitarocollective.gr     

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

1966 Αγγέλω, 
(το γένος Μανωλίτση, αδερφή του Λώλου), 

σύζ. Βαγγέλη Μανωλίτση (Τσανάτσου) 

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. Φωτογρα-
φίες 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. 

1960 Μαρία Κόκλα σύζ. Γεωργίου Σέρβου (Μπότσαρη), Ευστάθιος Κόκλας, 
Γεώργιος Σέρβος (Μπότσαρης), Μιλτιάδης Σούνδιας (Ματσούκας) με τη γυναίκα του Καλή Σέρβου, 

Γκόλφω σύζ. Μιχάλη Σέρβου, Μαρία Σούνδια του Μιλτιάδη, Θεοδώρα Σέρβου του Σπύρου 
(Κογιοβίνου) και της Αλεξάνδρας (Τσάντας) Κόκλα και η μικρή Σταμάτα Μιχ. Σέρβου. 
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3 Υπογράφηκε από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα –
Τσαγκαροπούλου η σύμβαση του έργου «Μελέτη στερέωσης Ιεράς Μονής
Κόκκινης Εκκλησιάς Πλατυστόμων Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού
57.663,60 ευρώ. Η μελέτη αυτή αφορά την αποκατάσταση των υπολοίπων
κτισμάτων του Μνημείου αφού το καθολικό του Ναού έχει αποκατασταθεί. 

3 Ο βουλευτής μας κ. Αθανάσιος Καββαδάς πληροφορεί ότι μέσω του προ-
γράμματος “Αντώνης Τρίτσης” υπεγράφη απόφαση ένταξης από τον Αν.
Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα 14 χωριών του Δήμου Λευκάδας και
με ποσό 3.404.524 ευρώ για τη βελτίωση αγροτικής οδοποιίας. Σημειώνουμε
ότι όπως ο ίδιος λέει ο Δήμος είναι που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του
Υπουργείου για την ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα. Αναρωτιόμαστε
άραγε γιατί είναι η δεύτερη φορά που ο Αλέξανδρος λάμπει δια της απουσίας
του από το συγκεκριμένο πρόγραμμα; Ο Δήμος μπορεί να μας δώσει απάντηση
γιατί ο δρόμος των Σκάρων είναι σε κακό χάλι, απροσπέραστος, αλλά και
όλοι οι αγροτικοί δρόμοι της Κοινότητάς μας; Σε τηλεφωνική επικοινωνία με
τον Πρόεδρο της Κοινότητας μάς είπε ότι έχουμε μπει σε πρόγραμμα και ότι
σύντομα θα αρχίσουν εργασίες με μηχανήματα του Δήμου. Νομίζουμε όμως
ότι με γκρέιντερ και επιστρώσεις με χαλίκι δεν γίνεται δουλειά. Χρειάζονται
σοβαρές παρεμβάσεις για τις οποίες οψόμεθα! 

3 Για καυτό νερό στις βρύσες τους διαμαρτύρονταν οι κάτοικοι των ορεινών
οικισμών Αλεξάνδρου-Κολυβάτων-Κιάφας το καλοκαίρι. Το μαρτύριό τους
θα συνεχίζεται όσο η μεταφορά του νερού, από τα Λαζαράτα, θα γίνεται 
με λάστιχο επιφανειακά και με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 400C τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

3 Μελετάται για την ευθεία, του επαρχιακού δρόμου, στο κέντρο της
Νικιάνας από στροφή Κολοκύθα μέχρι στροφή Μαυρογιάννη, η τοποθέτηση
μικρονησίδος σε πρώτη φάση πιλοτικά. 
Σ.Σ.: Καιρός ήταν ν’ ασχοληθούν οι αρμόδιοι και ν’ ακούσουν τις φωνές των
νεκρών του συγκεκριμένου δρόμου!!! 

3 Προγραμματίζεται η δημιουργία Παιδικών Χαρών, μία στον Επίσκοπο και
μία στη Νικιάνα. 

3 Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 25.000€ για την τοποθέτηση υποδομών
πίλαρ στο λιμάνι Νικιάνας από τον κ. Θ. Καββαδία, όπως μας πληροφορεί ο
Πρόεδρος της Κοινότητας. 
Σ.Σ.: Με την ευκαιρία η Κοινότητά μας είναι μεταξύ των πρώτων που 
προσπορίζει έσοδα στον Δήμο αλλά ποια η ανταποδοτικότητα του Δήμου
πέραν της συμμετοχής του σε φιέστες και υποσχέσεις; 

3 Επί του πιεστηρίου: Επαναλειτουργεί το Αγροτικό Ιατρείο Νικιάνας σε
πρώτη φάση κάθε Δευτέρα πρωί, με προοπτική και για μία άλλη μέρα την
εβδομάδα. 

3 Ο καταστροφέας του Δήμου πέρασε τους δρόμους απ’ την Νικιάνα προς
τους ορεινούς οικισμούς Αλέξανδρο, Κολυβάτα. 

3 Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των “Αντίλαλων” αναμένονται
καλές ειδήσεις για τα κτήματα με την ένδειξη ΑΔ στους Δασικούς Χάρτες. 

3 Ο Άη Γιώργης ο Αντίληκος βρίσκεται στο ύψωμα της Παλιοκατούνας των
Σκάρων. Παλιό μετόχι της Μονής της Κόκκινης Εκκλησιάς. 

Αντίληκος σημαίνει αντίκρυ στον ήλιο και δόθηκε το
προσωνύμιο αυτό από τους Αλεξαντρίτες για να μην
συγχέεται με το μεγάλο μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου των
Σκάρων. Αναφέρεται στο αβαντάριο της Μονής το 1805
μαζί με άλλα πέντε μετόχια τα οποία είναι ο ναός του Αγ.
Δημητρίου που βρίσκεται στη Χώρα, τα υπόλοιπα ήταν
στην ευρύτερη περιοχή των Σκάρων, ο Αϊ-Γιάννης στην
Ασφακιά, ναΐσκος μονόχωρος σε ύψωμα κοντά στα Πλα-
τύστομα, οι Άγιοι Πάντες, ναΐσκος σε κοντινή απόσταση
απ’ την Μονή που ήταν το Κοιμητήριο του μοναστηριού, η Παναγία στη
Μαρίτσα, ναΐσκος μονόχωρος και ο Αγ. Νικόλαος στη Βρύση του Πασά που
κατεδαφίστηκε στα μέσα του περασμένου αιώνα. Μια ακόμη επιβεβαίωση
για το ότι ο χωριανός μας ιστορικός Σπύρος Σούνδιας σωστά ονόμασε τους
Σκάρους Άθωνα της Λευκάδας για το πλήθος των μοναστηριών και των 
λατρευτικών χώρων που υπήρχαν στην περιοχή. 

Σημ. σύνταξης: Ευτυχώς που υπάρχει και ο Γιώργος Σούνδιας (Μέτωρας)
που ξέρει και του Τσιγιού την τρύπα στους Σκάρους. 

3 Επαναπατρίστηκε από την Αττική ο Σπύρος, 
ο σκύλος-μασκότ του Αλέξανδρου Λευκάδας

Σε γνώριμα μέρη βρίσκεται
πλέον από το απόγευμα της Τρί-
της 31 Αυγούστου 2021 ο Σπύ-
ρος, ο συμπαθητικός σκύλος που
είχε χαθεί από τον Αλέξανδρο
Λευκάδας, μετά τον επαναπα-
τρισμό του από την Αττική με
πρωτοβουλία κατοίκου του 
χωριού. 

Να θυμίσουμε ότι ο σκύλος-
μασκότ του Αλέξανδρου, όπως έχει χαρακτηριστεί, εθεάθη
μετά την εξαφάνισή του να περιπλανάται για κάποιο χρονικό
διάστημα στα χωριά Εξάνθεια και Δρυμώνας (μυστήριο πα-
ραμένει ακόμα πως βρέθηκε σε αυτά τα μέρη), όπου οι προ-
σπάθειες για την αναζήτησή του είχαν αποβεί άκαρπες, για
να υιοθετηθεί στη συνέχεια από νεαρό ζευγάρι που έκανε τις
διακοπές του στο νησί μας και να βρεθεί στην Αθήνα, απ’
όπου δρομολογήθηκε σε συμφωνία με τους τελευταίους ιδιο-
κτήτες του ο επαναπατρισμός του στον Αλέξανδρο Λευκάδας. 

Εν τω μεταξύ έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια
σε ιδιώτη κτηνίατρο, ενώ τσιπαρίστηκε με τα στοιχεία του
κατόχου του, κάτι που είχαν θέσει ως προϋπόθεση οι πρό-
σκαιροι ιδιοκτήτες του στην Αθήνα για να του επιτραπεί η
αναχώρησή του για τη Λευκάδα. 

Επίσης, στην Αθήνα που μεταφέρθηκε δεν έμενε σε
κάποιο σπίτι αλλά στη Ριτσώνα, στον προαύλιο χώρο κάποιου
εργοστασίου, χωρίς αυτό πάλι να σημαίνει ότι δεν είχε την
φροντίδα των υιοθετών του ή ακόμη και του επιστάτη του 
εργοστασίου. 

Άποψή μας είναι πως καλώς ο σκύλος επέστρεψε στη
Λευκάδα, όπου παρά τα όσα θέλουν κάποιοι να ισχυρίζονται
θα συνεχίσει να απολαμβάνει περαιτέρω τη φροντίδα και την
αγάπη των κατοίκων του χωριού… 

3 Συγχαίρουν τον Μιχάλη Μακρόπουλο 
για τη βράβευσή του 

με το κρατικό βραβείο διηγήματος-νουβέλας 
Η ομάδα δημι-

ουργικής γραφής
που συστάθηκε με
πρωτοβουλία του
Συλλόγου Φίλων
Αλεξάνδρου “Φη-
γός” και της Δη-
μόσιας Βιβλιοθή-
κης Λευκάδας
(2017-2018), εκ-
φράζει τη χαρά και τον ενθουσιασμό της για τη βράβευση
του “δασκάλου” της, γνωστού συγγραφέα Μιχάλη Μακρό-
πουλου, με το εφετινό κρατικό βραβείο διηγήματος-νουβέλας
για το έξοχο βιβλίο του “ΜΑΥΡΟ ΝΕΡΟ”. 

Η παρουσίαση του βιβλίου στη Λευκάδα είχε γίνει από
τον Μιχάλη Μακρόπουλο, που ζει με την οικογένειά του στη
Λευκάδα, τον Σεπτέμβριο του 2019, στην αγροικία “Νικομάχεια”
πρώην “Νήιον”, στον Αλέξανδρο. 

Η ομάδα, μαζί με τα θερμά της συγχαρητήρια, εύχεται
στον Μιχάλη Μακρόπουλο να έχει πάντα ούριο άνεμο στο
δημιουργικό λογοτεχνικό του ταξίδι! 

3 Ευχαριστίες προς τον βουλευτή Λευκάδας 
από τον Σύλλογο Νικιάνας «Οι Σκάροι» 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «Οι Σκάροι» εκφράζει
για μια ακόμη φορά τις θερμές του ευχαριστίες προς τον
βουλευτή Λευκάδας κ. Αθανάσιο Καββαδά για την άμεση 
ανταπόκριση στο αίτημά μας για τον εκσυγχρονισμό του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συλλόγου μας, μέσω δωρεάς
ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός εκτυπωτή από τη
Βουλή των Ελλήνων. Το Δ.Σ. 
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