
ΑΠΟΡΙΑ  ΨΑΛΤΗ;  ΟΧΙ...  

Ανδρέας  Κτενάς:  «Αλλάζει  ριζικά  το  κυκλοφοριακό  περιβάλλον 
στη  Νικιάνα» - “Πράσινο  φως”  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο 

Μ ε αφορμή ένα πολύ σημαντικό έργο για
την Κοινότητά μας όπως είναι το κυκλο-
φοριακό στον επαρχιακό δρόμο (Λευκά-

δας-Βασιλικής) για ένα μέρος του τουλάχιστον
που διασχίζει τη Νικιάνα στο κεντρικό της σημείο
και για το οποίο απ’ ότι φαίνεται σύμφωνα με τα
λεγόμενα του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανδρέα Κτενά
μετά την «ωρίμανσή του» ανοίγει ο δρόμος της
Δημοπράτησής του και κατά συνέπεια κάποια
στιγμή της επίλυσής του θα θέλαμε να καταθέ-
σουμε κάποιες σκέψεις. 

Ασφαλώς δε θα κομίσουμε «Γλαύκας στην
Αθήνα» διαπιστώνοντας μία από τις πολλές πα-
θογένειες που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας

της διοίκησης. Και βέβαια αναφερόμαστε στο γε-
γονός ότι στο τέλος κάθε τετραετίας σε προ-
εκλογική περίοδο είναι που ωριμάζουν (ωρίμανση
η μαγική λέξη!) τα πλείστα των έργων για να ξε-
κινήσουν ή να ολοκληρωθούν ενώ οι μικροπαροχές
και υποσχέσεις προς το χειμαζόμενο λαό σκοπό
έχουν τον εντυπωσιασμό για την υφαρπαγή της
ψήφου του χωρίς να λύνουν κανένα απ’ τα πραγ-
ματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αυτά τα
προβλήματα είναι η φτώχεια, η ακρίβεια, οι συν-
τάξεις πείνας, οι χαμηλοί μισθοί, το σύστημα
υγείας, η παιδεία κ.λπ. όπως προκύπτουν από
έρευνες που διεξήγαγαν τα πανεπιστημιακά μας
ιδρύματα αλλά ακόμα και οι εταιρίες δημοσκοπή-

σεων άσχετα αν τα Μέσα Ενημέρωσης τονίζουν
και παρουσιάζουν περισσότερο την πρόθεση ψήφου. 

ΥΓ. 1: Όσο περνούν οι μέρες η πεπατημένη
ακολουθείται απαρέκκλιτα και όσο θα πλησιάζει
η ημερομηνία προκήρυξης τόσο των βουλευτικών
όσο και των αυτοδιοικητικών εκλογών, η παρο-
χολογία, οι υποσχέσεις και οι δρομολογήσεις,
δυνατές ή όχι, για λύσεις των χρόνιων προβλη-
μάτων θα εντείνονται. 

ΥΓ. 2: Η απορία μας δεν είναι γι’ αυτά που
γίνονται από τους εκάστοτε διοικούντες αλλά γι’
αυτά που πρέπει να κάνει ο λαός αντιδρώντας στην
καθιερωμένη προεκλογική υποκριτική λαίλαπα!!! 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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Στην έγκριση της μελέτης για νέες κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις στη Νικιάνα προχώρησε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά τη
συνεδρίασή του στις 10/12/2022, ανοίγοντας το
δρόμο για να προχωρήσει η δημοπράτηση του έρ-
γου, που περιλαμβάνει την κατασκευή κεντρικής
νησίδας, κόμβων, νέων πεζοδρομίων, διαβάσεων
πεζών & ΑμεΑ, και λοιπές παρεμβάσεις οδικής
ασφάλειας επί της Επαρχιακής Οδού Ο2 (Λευκάδα
– Βασιλική), στο τμήμα που διασχίζει τον οικισμό
της Νικιάνας. 

«Αλλάζει ριζικά το κυκλοφοριακό περιβάλλον
στη Νικιάνα το επόμενο διάστημα, με την κατασκευή
νέων κεντρικών νησίδων, κόμβων, πεζοδρομίων,
διαβάσεων πεζών & ΑμεΑ, κλπ., στον επαρχιακό
δρόμο εντός του οικισμού. 

Η σημερινή έγκριση της σχετικής μελέτης από
το Περιφερειακό Συμβούλιο, μας επιτρέπει να ξε-
κινήσουμε τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση
του έργου. Ενός έργου που θα δημιουργήσει συν-
θήκες ασφαλούς μετακίνησης, αλλά και θα αλλάξει
εντυπωσιακά την εικόνα της Νικιάνας, καθώς θα
συμβάλλει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλ-

λοντος και θα βελτιώσει την προσβασιμότητα
πεζών και ΑμεΑ. 

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί σε χρόνο
ρεκόρ, ολοκληρώνουμε μία ακόμα πράξη στην επί-
πονη πορεία της πλήρους ωρίμανσης του έργου,
που ξεκίνησε τον Απρίλιο με την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών -συγκοινωνιακών, τοπογρα-
φικών, υδραυλικών, κλπ.- και περιελάμβανε και τη
λήψη πολλών εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων από
μια σειρά Φορέων και Αρχών. 

Έργο με έργο κάνουμε πραγματικότητα το
όραμά μας για ένα πιο σύγχρονο και πιο ασφαλές
οδικό δίκτυο στη Λευκάδα, που βελτιώνει ουσιαστικά
την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής όλων
μας» αναφέρει σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Λευ-
κάδας, Ανδρέας Κτενάς. 

Η μελέτη «Τεχνική Βοήθεια για την σύνταξη
τευχών δημοπράτησης μελετών συντηρήσεων και
βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης της οδι-
κής ασφάλειας», προϋπολογισμού 37.000,00 ευρώ,
χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
μέσω της ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200001 και
εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
(ΔΤΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με
Ανάδοχο την «Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» (δ.τ. «Μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»). 

Σ.Σ.: Οι “Αντίλαλοι” περιοδικά πάνω από μια
δεκαετία ασχολούνται με το πρόβλημα για να
πάψει η Νικιάνα να πληρώνει βαρύ φόρο αίματος
στην άσφαλτο. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
καλεί τα μέλη και τους φί-
λους του να παραβρεθούν
στην κοπή της πίτας μας
που θα γίνει στις 12 Φλε-
βάρη 2023, ημέρα Κυριακή
και ώρα 10:30 π.μ. στα
γραφεία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής “Η
Αγία Μαύρα”, Γερανίου 41 και οι δικαιούχοι να
συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία για
την ανάδειξη νέων οργάνων του Συλλόγου μας.
Θα προσφερθούν όπως κάθε φορά εδέσματα
που θα φτιάξουν Αλεξαντρίτισσες. 

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ 

«Κλέφτες χωρίς μια πήχυ γη 
και κλέφτες με παλάτια, 
ο ένας κλέβει όρνιθες και σκά-
φες για ψωμί κι ο άλλος έθνος 
σύσσωμο για πλούτη και τιμή».  

Γεώργιος Σουρής 
Σατιρικός ποιητής (1853-1919)

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
και οι “Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους” 

εύχονται στους όπου γης Αλεξαντρίτες
υγεία κι ευτυχία στον καθένα 

ξεχωριστά και ειρηνικό το 2023 

Ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με την Ομο-
σπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων
και τον Σύλλογο Λευκαδίων Ηλιούπολης και
γύρω Δήμων “Η Φανερωμένη”, προγραμματίζει,
για τις 4 Μάρτη 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα
6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο “Μίκης Θεοδω-
ράκης” της Ηλιούπολης, παράσταση απ’ την 
Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Νικιάνας “Οι Σκάροι”, του έργου “Ενάτη εντολή”
του αείμνηστου χωριανού μας Διονύση Δουβίτσα
τιμώντας τον έτσι για τα πολλά που προσέφερε,
δραστηριοποιηθείς τόσο μέσα απ’ τον Σύλλογό
μας όσο και μέσα απ’ την Ομοσπονδία, για τον
πολιτισμό της Λευκάδας κ.λπ. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
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Κοινωνικά 
Γεννήσεις 

― Η Βαρβάρα Γκούμα του Κώστα και της Σοφίας
(εγγονή του Χρήστου Κατσαρού-Καραγιάννη) και 
ο σύζυγός της Ανδρέας Αρματάς απέκτησαν κοριτσάκι.  

Να τους ζήσει το νεογέννητο. 

Βαπτίσεις 
― Η Εύη Κολυβά του Ευλαμπίου (Μάμπη-Μήλιου)

και ο σύζυγός της Ίκαρος Ζακυνθινός βάπτισαν το αγο-
ράκι τους και το ονόμασαν Ίων. 

― Ο Αντώνης Γκαγκώσης του Παναγιώτη και της
Κατερίνας Δημοσθένη Κολυβά (Κολονέλου) και η σύζυγός
του Νικολέττα Πενταράκη βάπτισαν το κοριτσάκι τους
και το ονόμασαν Κατερίνα.  

Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα. 

Γάμοι 
― Η Σοφία Καλαματιανού (εγγονή του Γεράσιμου

και της Σοφίας Χαλκιά-Ναούμ) και ο Ιωάννης Μπήτας
τέλεσαν πολιτικό γάμο στη Λευκάδα.  

Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

Θάνατοι 
― Η Καλλιόπη (Καλή) Σούνδια, χήρα Κίμωνα, το

γένος Μανωλίτση-Τζαβανέλη, πλήρης ημερών (πέρασε
τα 100) πέθανε στη Νικιάνα και ενταφιάστηκε στην 
Παναγία στον Αλέξανδρο. 

― Ο Οδυσσέας Μανωλίτσης του Τζίμη (Παπάτσα)
απεβίωσε στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στη Νικιάνα. 

― Η Μαύρα, χήρα Ευσταθίου Κόκλα, το γένος
Φούρου πέθανε στην Αθήνα, η εξόδιος ακολουθία έγινε
στη Νικιάνα και ενταφιάστηκε στην Παναγία στον Αλέ-
ξανδρο.  

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

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

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.: 210-2619003 e-mail: karpouzi@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν 
απαραίτητα την άποψη του Συλλόγου μας.

Πήραν πτυχίο 
― Ο Ιάσων Σέρβος, γιος της Ελένης Σέρβου (Μπότσαρη)

και του Κωνσταντινίδη Κυριάκου, πήρε πτυχίο Bachelor
από το University of Arts (Honors) της Μεγάλης Βρετανίας
(Farnam) με θέμα: Animation. 

Συγχαρητήρια Ιάσονα και καλή σταδιοδρομία. 

Επανέκδοση  βιβλίου 
Ο Κωνσταντινίδης Κυριάκος, σύζυγος
της Ελένης Σέρβου (Μπότσαρη) προχώ-
ρησε σε δεύτερη έκδοση του βιβλίου του
“Ημερολόγια Οδοστρώματος” του 2020. 

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

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

Έφυγε για το στερνό ταξίδι του νοση-
λευόμενος όχι για πολύ σε νοσοκομείο των
Αθηνών. Άνθρωπος χαμηλών τόνων, γνώστης
του εκπαιδευτικού του αντικειμένου, ακριβο-
δίκαιος με τους μαθητές του. Θεολόγος με
βάθος, συνειδητός όχι όμως δογματικός, ανοι-
χτόμυαλος ενημερώνονταν διαρκώς όχι μόνο
στα θεολογικά αλλά και στα κοινωνικοπολιτικά
δρώμενα και προβληματίζονταν για τα συμ-
βαίνοντα. Ανταποκρινόμενος, χωρίς να το
διατυμπανίζει και να το κοινωνιολογεί, όπου
απαιτούνταν βοήθεια στον κοινωνικό του πε-
ρίγυρο κ.λπ. Με δωρεά τελευταία στο γενέθλιο
τόπο του αγροτεμαχίου 700 μ2 για την επέ-

κταση του νεκροταφείου Νικιάνας. 
Για το ποιόν του, τα καθ’ ομολογία της

Γιάννας Κόκλα όταν τον επισκέφθηκε στο
νοσοκομείο που νοσηλεύονταν και η μάνα
της, τελευταία λόγια του: 

― Τι κάνεις; 
― Τι να κάνω παιδί μου, προσεύχομαι για

όλο τον κόσμο και τελευταία για τον εαυτό
μου!!! 

Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην αξιο-
πρεπή οικογένειά του που έκανε και ελαφρύ
το χώμα της Αλεξαντρίτικης γης που τον
σκέπασε. 

Ε.Μ. 

Οδυσσέας  Μανωλίτσης 

Ζώης Βρεττός του Παναγιώτη .............. 550€ 
Ανδρονίκη (Νίκα) Κολυβά-Βερύκιου ........ 50€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
GR34 0171 0070 0060 0701 0191 803 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Προσφορές  &  Συνδρομές  
για  τον  Σύλλογο 

Γράμματα  που  λάβαμε  
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Α.Κ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 15 Παπάγος 5.12.2022 
15669 ΠΑΠΑΓΟΣ 
ΤΗΛ.: 210-6522465 

Αγαπητέ Ευγένιε 
και άγνωστοι φίλοι στη Νικιάνα 
Στον αριθμό φύλλου 50/2022 των “Αντίλαλων απ’

τους Σκάρους” και στο άρθρο της κυρίας Ανδρομάχης
Παπαζήση «Ο Αλέξανδρος φορά την πανοπλία του» 
αναφέρεται ότι θα υπάρξουν στοιχεία σήμανσης και 
στοιχεία αστικού εξοπλισμού (παγκάκια κ.λπ.). 

Θα ήθελα να επισημάνω και να παρακαλέσω όπως
στο πλαίσιο αυτό να τοποθετηθούν και παγκάκια στο
Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου στα Κολυβάτα. 

Όπως καταλαβαίνεις υπάρχει ανάγκη να μπορεί κανείς
να καθίσει αξιοπρεπώς όταν κουράζεται και όχι πάνω
στα μάρμαρα των τάφων. Δεν θα θεωρούσα περιττό να
υπάρχει και χημική τουαλέτα στον αυλόγυρο του Κοιμη-
τηρίου. 

Ευχόμενος εγώ και η γυναίκα μου Ιφιγένεια Βρεττού
καλές γιορτές και καλά χρόνια. 

Τάσος Δαμβέργης 

ΥΓ. Στο Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου υπάρχει οικογε-
νειακός τάφος Γεωργίου Σπ. Βρεττού και κατιόντων ο
οποίος βρίσκεται υπό την επίβλεψή μας. 

Σ.Σ. Αγαπητέ Τάσο, οι επισημάνσεις σου πάντα εύστοχες.
Το πρόβλημα είναι γενικό τόσο για όλα τα Κοιμητήρια
όσο και για τις εκκλησίες, σε έτος εκλογών είμαστε ας
το λάβουν υπόψιν οι υποψήφιοι για την τοπική αυτοδι-
οίκηση!!! 

Ξάδερφε μετά απ’ αυτό το φοβερό ντοκουμέντο με τα βαρέα και οικοδομικά
που προσμετρήθηκαν στη σύνταξή σου αληθινά νιώθω ενοχές που τόσα χρόνια πί-
στευα ένα boman (αντλιωρό) κι ένα χαρτογιακά ότι δεν ήσουν δουλευταράς!!!
Οφείλω να σου ζητήσω ταπεινά συγνώμη για λογαριασμό μου αλλά και για λογα-
ριασμό του ...ώντα και του ...ώντα και να ρωτήσω τι έχουν να πουν τώρα; 

Σ’ εσένα εύχομαι μακροημέρευση για να χαρείς για πολλά χρόνια τη σύνταξή
σου και την οικογένειά σου!!! Ευγένιος 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και οι “Αντί-
λαλοι” ευχαριστούν τον χωριανό μας
και εξαίρετο επιστήμονα - Γιατρό Ζώη
Βρεττό του Παναγιώτη (Τόλια), για
την πληρωμή της δαπάνης έκδοσης
του παρόντος φύλλου της εφημερίδας
στη μνήμη του αγαπημένου του πατέρα! 

Προσωπικά και εκ μέρους του Δ.Σ.
της Κοινότητάς μας αλλά διερμηνεύον-
τας και τα αισθήματα του συνόλου των
κατοίκων της Κοινότητάς μας θα ήθελα
να ευχαριστήσω την χωριανή μας Ασπα-
σία, χήρα του αείμνηστου Φώντα Σούν-
δια, πρώην Προέδρου, για την άψογη
συνεργασία μας και τον επαγγελματισμό
της τόσο στη θέση του ανταποκριτού
του ΟΓΑ όσο και ως Γραμματέα του
Κοινοτικού Συμβουλίου. Πάντα πρόθυμη
να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει αγόγ-
γυστα και τους συναλλασσόμενους ως
υπάλληλος του Δήμου. 

Να της ευχηθώ δε από καρδιάς
τώρα που βγήκε στη σύνταξη υγεία και
μακροημέρευση για να χαρεί την οικο-
γένειά της. 

Δημήτρης Βρεττός 
Πρόεδρος 

της Κοινότητας Αλεξάνδρου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
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Συνέχεια του λεξικού του ιδιώματος της λευ-
καδίτικης 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 προ-
σέγγιση, όπου στην πράξη αποδεικνύεται το ενιαίο,
συνεχές και αδιαίρετο του λόγου του ελληνικού,
(ή όπως έχει επικρατήσει να λέγεται της ελληνικής
γλώσσας), από την Ομηρική εποχή έως σήμερα. 

1. Ἄμπακος, ὁ: (τό ἀρχαῖον ἀβάκιον, τό):
«ἔφαγε τόν ἄμπακο»= ἔφαγε ὑπερβολικά, δηλ.
παράφαγε. Ἐτυμ.: ἄβαξ -κος, ὁ = ὁ πίναξ, ἡ τρά-
πεζα, ἡ σανίς σερβιρίσματος, ὁ δίσκος φαγητοῦ
(λατ. abacus). Ἀβάκιον (ὑποκοριστικό τοῦ ἄβακος)
ἤ ἀβακίσκος ἐλέγετο ὁ μικρός λίθος ἤ ψῆφος
τῶν ψηφιδωτῶν. 

2. Ἀντράλλα, ἡ: ἡ ζάλη ἤ ζαλούρα. Ἐτυμ.: (ἀ
+ τρέλλα) = ἡ μή καθαρότητα τῆς διαύγειας τοῦ
νοῦ, ἡ θολούρα καί κατ’ ἐπέκταση ὁ θολωμένος
νοῦς. «Μ’ ἔπιασε μιά ἀντράλλα, ἄλλο πρά(γ)μα,
δέν ἤξερα ποῦ πάταγα καί ποῦ βρισκόμ’να…» 

3. Ἀποδιαλεούρια, τά: (ἀπό + διαλέγω): τά
ἐναπομείναντα τῆς διαλογῆς, τά ἐλαφρῶς ἄχρη-
στα. «Ἄκου ‘κεῖ πράματα, μοῦ ‘φερε νά φορέσω
τά ἀποδιαλεούρια, ἄ μά τί μέ πέρασε γιά διακο-
νιάρη… Ἄ δέ ντρεπόντανε!» 

4. Δρασκελιά, ἡ, ἤ (χάριν ἐπιτάσεως) ἀδρα-
σκελιά, ἡ: τό ἄνοιγμα τῶν ποδιῶν κατά τόν βη-
ματισμό, στήν κυριολεξία ἡ ἀπόσταση ἡ ἰσοδυ-
ναμοῦσα μέ τό ἄνοιγμα τῶν ποδιῶν. Ἡ συνηθι-
σμένη φράση στό λευκαδίτικο ἰδίωμα εἶναι: «μιά
δρασκελιά τόπος εἶναι…», θέλοντας νά τονίσουν
τήν μικρή κοντινή ἀπόσταση. Ἐτυμ.: διά + σκέλος,
ῥ. διασκελίζω ἤ διασκελῶ, μέ τήν αὐτή ἔννοια
δέ καί δρασκελίζω ἤ δρασκελῶ. Ὑπῆρχε μάλιστα
ἡ πρόληψη ὅτι ἄν κάποιος κατά λάθος διασκέλιζε

ἤ δρασκέλιζε ἕνα παιδί, ἐκεῖνο θά ὑπολειπόταν
τῆς ἀναπτύξεώς του, δηλαδή θά παρέμενε κοντό
καί ἔπρεπε ἀπαραιτήτως νά ἐπαναληφθεῖ ὁ
δρασκελισμός, κατ’ ἀντίθετη ὅμως φορά... 

5. Καρσεντά: Καρσετά, Καρτερά, Κρατερά.
Ἐτυμ.: κάρτος -εως, τό = ἀντί τοῦ κράτος =
ρώμη, δύναμις, ἰσχύς, ῥ. καρτύνω ἀντί τοῦ κρα-
τύνω, ἐνισχύω («Ὁμηρ. Λεξικό», Ἰωάν. Πανταζίδη).
«Ἵπποι κάρτος ἄριστοι» (Ὀδ. γ 370), δηλ. οἱ πιό
δυνατοί ἵπποι. Στό λευκαδίτικο ἰδίωμα, «στό
σκάψιμο κράτα τόν ὀργό σ’ καρσεντά», δηλ. 
συνέχισε τήν σειρά στήν ἐργασία σου δυνατά,
σθεναρά. 

6. Μπλάστρι, τό: τό ἔμπλαστρον, τό ἐπίθεμα
πρός ἴαση ἐπί τοῦ δέρματος, καί κατ’ ἐπέκταση
ὁτιδήποτε κολλῶδες ἐπίχρισμα. Μεταφορικά
τήν αὐτή φράση χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καί γιά
τήν παρασκευή τοῦ μή ἐπιτυχημένου φαγητοῦ.
«Ἄ μά πόσο ρύζ’(ι) ἔβαλες θυατέρα μ’, μπλάστρι
θά γένει ἡ σούπα σ’…». Ἐτυμ.: ἐμ -πλάσσω,
ἀττική σύνταξη -ττω, ἐν -πλάσσω, πλάττω ἐντός
τινός = ἀλείφω ἐπάνω εἰς τί, ἐπιχρίω τί μέ τί.
Στήν παραδοσιακή «λαϊκή» ἰατρική τό «μπλά-
στρι» μέ θεραπευτικά βότανα τῆς μάνας γῆς,
κρατοῦσε σημαντική καί πρωτεύουσα θέση…

7. Ὄργος, ὁ, ἤ ὀργός, ὁ: ἡ ἐργασία, ἡ σειρά
πορείας ἐργασίας, στήν κυριολεξία τό αὐλάκι
πορείας σκαψίματος τῶν σκαφτιάδων, «πιάσε
τόν ὄργο (ἤ ὄργό) σου καί σκάβε…». Ἐτυμ.: «ῥ.
ὀργάω-ὀργάζω, μέλ.-άσσω, ἀόρ. ὤργασα = κα-
θιστῶ τι μαλακόν, ἤπιον, μαλάσσω, πλάσσω.
Ἔργον, Fέργον, Fάργον, ἔοργα, γαFεργόρ (Ἠσύχ.)
= ὁ γεωργός, ἡ ἐργάνη = ἡ φιλόπονος, ἐργατική,
κ.λ.π. (Ἰωάν. Σταματάκου «Λεξικόν τῆς Ἀρχαίας
Ἑλληνικῆς Γλώσσης»). 

8. Ὀμπλό (τό πλέξιμο) ἤ ὀμπλά (πλέκεις):
Προσδιοριστικό εἶδος πλεξίματος, μέ πολύ 

χαλαρή - ἀραιή πλέξη. Ἐτυμ.: ῥ ὁμόω = ἑνώνω
(ὁμοῦ συνδέω) + πλέκω (πολύ ἁπαλά). Ἡ προ-
γιαστή πλέκτρια συνήθως ὁρμήνευε τήν ἐκπαι-
δευομένη νεώτερή της, λέγοντας: «Μέ τ’ ἀγκερίδ(ι)
ὀμπλά νά πλέκεις, γιά νά σ’ βγεῖ ὀμπλό τό ἐργό-
χειρό σου…» 

9. Π’τήδεια: ἐπιτήδεια = ἐπιδέξια, «ἡ ἐπι-
τήδευσις, -εως,= ἡ προσοχή εἰς ἐπιδίωξιν ἤ ἀσχο-
λίαν τινά, ἡ ἐξάσκησις ἤ ἡ σπουδή πράγματος
τινός. Ἐκ τοῦ ἐπι-τηδεύω, μέλ. -σω (ἐπιτηδές)»
(Ἰωάν. Σταματάκου «Λεξικόν τῆς Ἀρχαίας Ἑλλη-
νικῆς Γλώσσης»). Ἐτυμολογικά: ἐπι-τηδές, με-
ταγενέστερα ἐπί-τηδες, εἶναι ἐπίρρημα «ἐσχη-
ματισμένον ὡσεί ἐκ τῆς περιφράσεως ἐπί τάδε
= ἐπί ὡρισμένῳ σκοπῷ, ἐπί τούτῳ, ἐσκεμμένως».
Παράγωγες λέξεις: ἐπι-τήδειος, α, ον, ἰων. ἐπι-
τήδεος, η, ον (ἐπιτηδές) = ὁ πλέον κατάλληλος,
ὁ χρήσιμος, ὁ ἀναγκαῖος, τά ἐπιτήδεια = τά
ἀναγκαῖα, ἡ ἐπι-τηδειότης, -ητος = ἡ ἁρμοδιό-
της, τό ἐπι-τήδευμα, -ατος = τό ἐπάγγελμα,
κ.λ.π. Συνηθισμένη προτρεπτική φράση στό λευ-
καδίτικο ἰδίωμα εἶναι «π’τήδεια νά κάνεις τήν
δουλειά σου» ἤ «ἔλα προσεκτικά καί π’τήδεια –
π’τήδεια, μή πέσεις…» 

10. Φάτσα, ἡ = τό πρόσωπο, ἡ ὄψις. Ἐτυμ.:
ῥ. φαίνω, μέσ. φαίνομαι, ὁ ἀρχαιότατος τῦπος
τῆς ρίζας φαF-, ὅστις φαίνεται ἐν τῶ φάε (φάFε),
φάος = φῶς, φαεινός, τό φάσμα, ἡ φά-σις ἤ φά-
τις, ἡ φάσα = ἡ φάτσα= ἡ φαινομένη. (Ι. Σταμα-
τάκου «Λεξικόν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσ-
σης»). Ἐξ οὗ καί τό φατσιόλιον = τό φακιόλιον
= τό φακιόλι, «τό τῆς κεφαλῆς φόρεμα» (λεξικόν
Σούδα). Στό λευκαδίτικο ίδίωμα τῆς ντοπιολαλιᾶς
συνήθως λέγεται ὑποτιμητικά: «Γιά δές φάτσα
πού μ’ θέλει λοῦσα καί μεγαλεῖα ἤ πάρε μάτ’
καί κόψε φάτσα!» 

Συνεχίζεται

Λεξικόν  του  ιδιώματος  της  λευκαδίτικης  ντοπιολαλιάς 
της Ιωάννας Κόκλα

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

1967 Σταθαντώνης Δαμιανής (Πάγκαλος) 

Μέσα απ’ αυτή την στήλη της εφημερίδας θα προσπαθήσουμε να φέρουμε στη μνήμη μας εικόνες και γεγονότα περασμένων δεκαετιών που έσωσαν
και αποτύπωσαν σε ασπρόμαυρο φόντο παλιότεροι συγχωριανοί μας. Φωτογραφίες που αγγίζουν το χθες του καθενός μας και μας φέρνουν πίσω στα
δύσκολα αλλά και ωραία εκείνα χρόνια που όλοι μας νοσταλγικά θυμόμαστε. Νομίζω ότι κάθε τέτοια στιγμή ίσως είναι κληρονομιά όλων και η δημοσίευσή
της αποτελεί υποχρέωση αλλά και δικαίωμά μας να την μοιραζόμαστε. 

1968 Γιωργής, Γιωργίτσα, Νίκος και Αγγέλω Δουβίτσα 
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Δήμος  Λευκάδας:  Υπογράφτηκε  η  σύμβαση 
για  την  αποκατάσταση-επέκταση  του  Κοιμητηρίου  Νικιάνας 

Εισήγηση  της  Ελένης  Δουβίτσα,  Φιλολόγου  στην  απονομή  βραβείων 
«Ήθους  και  Αριστείας - Χριστόφορος  Βρεττός»:

«Αναδρομική  αναφορά  στην  ίδρυση  του  Κοιμητηρίου  Νικιάνας» 
Καλησπέρα σας. 
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την

αγαπητή κυρία Κόκλα Ιωάννα, η οποία αποτελεί
πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής μας για την 
ευκαιρία που μου έδωσε να ομιλήσω απόψε. Είμαι
πολύ συγκινημένη που ευρίσκομαι στον αύλειο
χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Νικιάνας, επα-
ναφέροντας στη μνήμη μου τα ωραία, αξέχαστα
μαθητικά μου χρόνια, τα γεμάτα αθωότητα, αγάπη,
ζεστασιά και αλληλεγγύη για να τιμήσουμε τους
νέους μας, τους άξιους χορηγούς και γενικότερα
τους ανθρώπους της προσφοράς. 

Συγχαίρω και επαινώ τον κύριο Χριστόφορο
Βρεττό, έναν ευαίσθητο ομογενή, ο οποίος έχει
κλεισμένη στην καρδιά του την Ελλάδα και την ιδι-
αίτερη πατρίδα του, τη Λευκάδα. Σαν άξιος χορηγός
της αρχαίας Αθήνας, με την απονομή αριστείων
και βραβείων, δίνει την ευκαιρία να συναντιόμαστε,
να ενθυμούμεθα και να αντιστεκόμαστε πολιτιστικά,
παλεύοντας με το θηρίο της παγκοσμιοποίησης,
της εθνικής και ηθικής μας αλλοτρίωσης.

Παράλληλα, τιμούμε απόψε τον εκλεκτό θεο-
λόγο κύριο Οδυσσέα Μανωλίτση για την παραχώ-
ρηση οικοπέδου του για την επέκταση του Κοιμη-
τηρίου της Νικιάνας, διαμηνύοντας σ’ όλους μας
τη θρησκευτική, ηθική και ψυχική διάσταση της 
ανθρώπινης φύσης. 

Στην συνέχεια, θ’ αναφερθώ στους νεκρούς
δωρητές και ανθρώπους της προσφοράς, στηριζό-
μενη σε πληροφορίες αντληθείσες από συγγενείς
των δωρητών, από το διατελέσαντα γραμματέα
της Κοινότητας Αλεξάνδρου κύριο Ξενοφώντα
Δουβίτσα, από προσωπικές μου μαρτυρίες και από
το αρχείο του λατρευτού μου πατέρα Θεμιστοκλή
Δουβίτσα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της κοι-
νότητας Αλεξάνδρου στα τέλη της δεκαετίας 1960-
1970 με αρχές της δεκαετίας 1970-1980. 

Ο αείμνηστος Βασίλης Σούνδιας στη μεταπο-

λεμική Ελλάδα του 1950, ήταν από τους πρώτους
δωρητές, παραχωρώντας την ανάλογη αγροτική
του ιδιοκτησία για την ανέγερση του Δημοτικού
Σχολείου της Νικιάνας, θέτοντας το θεμέλιο λίθο
του αγαθού της παιδείας των νέων. Στις αρχές της
δεκαετίας 1970-1980 συμπλήρωσε την προσφορά
του με δωρεά οικοπέδου για την ανέγερση της Εκ-
κλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, διευ-
κολύνοντας τους κατοίκους στην εκπλήρωση των
θρησκευτικών τους υποχρεώσεων. 

Θα μου επιτρέψετε, πριν μιλήσω για τη δημι-
ουργία του Νεκροταφείου της Νικιάνας, του οποίου
θεμελιωτής ήταν ο Θεμιστοκλής Δουβίτσας, να
κάνω ένα προσωπικό μνημόσυνο για την προσφορά
του στην Κοινότητα Αλεξάνδρου. Συνέβαλε στη
δημιουργία του λιμανιού της Νικιάνας, παραχω-
ρώντας ακόμη και οικογενειακή του γη για τη διά-
νοιξη και τσιμεντόστρωση του δρόμου προς αυτό,
συντελώντας στην τουριστική ανάπτυξη του κοι-
νοτικού διαμερίσματος, στην οικονομική αναβάθμιση
των κατοίκων, περιορίζοντας επιπρόσθετα την εσω-
τερική τους και εξωτερική μετανάστευση. Στην
εποχή του, έγινε η μεταφορά του κοινοτικού γρα-
φείου από Αλέξανδρο στη Νικιάνα, διευκολύνοντας
τους κατοίκους, καθώς οι περισσότεροι εξαιτίας
του ανερχόμενου τουριστικού ρεύματος είχαν 
εγκατασταθεί στην παραλιακή ζώνη. 

Σ’ αυτή του την προσπάθεια την 12-09-1973
απέστειλε επιστολή στον Αριστοτέλη Ωνάση, προ-
τείνοντάς του να γίνει αρωγός για την ανέγερση
του κοινοτικού καταστήματος, με το επιχείρημα το
οποίο συγκίνησε τον Έλληνα Κροίσο να ονομασθεί
«Αλεξάνδρειον» από το όνομα της Κοινότητας
Αλεξάνδρου, προς τιμήν του αδικοχαμένου γιού
του Αλεξάνδρου, ο οποίος ως γνωστόν υπήρξε
θύμα αεροπορικού ατυχήματος. Ο Ωνάσης αντα-
ποκριθείς στην πρόταση, κάλεσε τον πατέρα μου
στο Σκορπιό, συγκεκριμένα στη θαλαμηγό του

«Χριστίνα», τον άκουσε, επικρότησε την πρότασή
του και ζήτησε να κατατεθεί αρχιτεκτονική μελέτη
από δημόσιο φορέα.

Ο τότε Νομάρχης Λευκάδος ενοχληθείς από
την παράτολμη και πρωτόγνωρη πρωτοβουλία του
Θεμιστοκλή Δουβίτσα, καθυστέρησε τη διαδικασία,
παρόλο που η ενέργειά του επαινέθηκε από τον
τότε Προϊστάμενο της Νομαρχιακής Διοίκησης, ο
οποίος χαρακτηριστικά είχε πει: «Μακάρι όλοι οι
Κοινοτάρχες να έπαιρναν τέτοιες πρωτοβουλίες
σαν το Θεμιστοκλή Δουβίτσα». Η προσπάθεια δεν
υλοποιήθηκε, εξαιτίας του θηρίου της γραφειοκρα-
τίας παράλληλα με την ηθελημένη κωλυσιεργία
και τον αιφνίδιο θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση.

Σύμφωνα με μαρτυρία του φαρμακοποιού 
Αναστασίου Δαμβέργη, ο Θεμιστοκλής Δουβίτσας
σχεδίαζε και τη δημιουργία τελεφερίκ για την ανά-
δειξη του δρυοδάσους των Σκάρων. Στην εποχή
του πραγματοποιήθηκε επίσης η δημιουργία του
υδραγωγείου στον Επίσκοπο Νικιάνας, με την πρό-
θυμη παραχώρηση αγροτεμαχίου από τον αείμνηστο
Θεόδωρο Θεράπο. 

Στην προσπάθειά του για την δημιουργία του
Κοιμητηρίου, συνάντησε την αείμνηστη Θεοδώρα
Κόκλα, κάτοικο Βαυκερής, άτεκνη, καταγόμενη
από την Κιάφα της Κοινότητας Αλεξάνδρου και
παρά τους ενδοιασμούς της, με μεγάλη επιμονή,
κατόρθωσε και την έπεισε να παραχωρήσει το
χώρο για τη δημιουργία του Νεκροταφείου της 
Νικιάνας. Κλείνοντας την ιστορική μου αναφορά
για τη δημιουργία του Κοιμητηρίου και με τη
δωρεά του κυρίου Οδυσσέα Μανωλίτση για την
επέκτασή του, καταδεικνύεται η ματαιότητα των
υλικών αγαθών, το χρέος προς τους προγόνους
μας και η προσπάθεια να κερδίσουμε την ψυχή
μας, φεύγοντας απ’ αυτόν τον επίγειο κόσμο. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός
υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τoν κ. Ηλία
Περδικάρη, ανάδοχο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», με προϋπολογισμό
43.505,90€, και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ. 

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου Νικιάνας Δήμου Λευκάδας: 

– κατασκευή περιμετρικά του Κοιμητηρίου αρ-
γολιθοδομής συνολικού μήκους 103 μέτρων και
διαμόρφωση της όψης της 

– διαμόρφωση τριών επιπέδων όπου θα στη-

ριχθούν από αργολιθοδομές
– κατασκευή σκαλοπατιών μεταξύ των επιπέδων

για την διευκόλυνση της πρόσβασης
– προμήθεια και διάστρωση κατάλληλου χώματος 
Πέραν της δημιουργίας νέων ταφικών θέσεων,

που θα εξυπηρετήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες
της Τοπικής Κοινότητας, θα βελτιωθεί και αισθητικά
η εικόνα του Κοιμητηρίου. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Σ.Σ. Χρειάστηκε να περάσει χρονική διάρκεια
περίπου 4 χρόνων, απ’ όταν έγιναν οι πρώτες

επαφές απ’ τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας
Αλεξάνδρου Χρήστο Μπακογιώργο με τον αεί-
μνηστο Οδυσσέα Μανωλίτση για να πραγματο-
ποιηθεί η εκπεφρασμένη επιθυμία του να δωρίσει
έκταση 700 τ.μ. για την επέκταση του Κοιμητηρίου
Νικιάνας και το έργο δυστυχώς δεν το είδε πραγ-
ματοποιημένο αφού εν τω μεταξύ άφησε αυτόν
τον μάταιο κόσμο. 

Καλό θα ήταν ο Δήμος ή η Κοινότητα να τοπο-
θετήσει αναθηματική στήλη για να τιμήσει τον
εκλιπόντα όπως και τους άλλους δωρητές γης
για το Κοιμητήριο!!! 

Τα παιδάκια και οι δασκάλες του Νηπιαγωγείου Νικιάνας θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας: 

1) Τον αξιότιμο βουλευτή Λευκάδος κ. Καββαδά Αθανάσιο για την 
ευγενική προσφορά του στο Νηπιαγωγείο μας με αναμνηστικά δωράκια
για τους μικρούς μας μαθητές, 

2) τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «Οι Σκάροι», για τα παραμύθια-
δωράκια στα παιδιά, 

3) τον μοναδικό μας «Άγιο Βασίλη», κ. Φώντα Δουβίτσα που ανταπο-
κρίθηκε στο κάλεσμά μας να δώσει χαρά σε μικρούς και μεγάλους μοιρά-
ζοντας το δωράκι του, 

4) όλους όσους προσέφεραν ότι μπορούσαν (χρήματα και γλυκίσματα
για τα παιδάκια), για το Νηπιαγωγείο μας, 

5) τους γονείς και κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών για τον
πλούσιο μπουφέ με διάφορα εδέσματα – κεράσματα 

και φυσικά τους πρωταγωνιστές μας… ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΝΙΚΙΑΝΑΣ! για την μοναδικά υπέροχη παράστασή τους! 

Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές
στη ζωή όλων μας! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Σ.Σ. Μπράβο στα παιδάκια και στις δασκάλες τους για τη δουλειά
που κάνουν και ευχόμαστε για όλους υγεία και τύχη!!! 

Ευχαριστήριο  του  Νηπιαγωγείου  Νικιάνας 



Παρουσία πολλών Λευκαδιτών
και προσκεκλημένων και σε κλίμα
χαράς και συγκίνησης πραγματο-
ποιήθηκε από τον Σύλλογο Λευ-
καδίων Αττικής “Η Αγία Μαύρα”
την Κυριακή 11 Δεκέμβρη 2022
στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου «Αντώνης Τρίτσης» του
Δήμου Αθηναίων η επετειακή εκ-
δήλωση για τα 100 χρόνια ζωής,
δράσης και προσφοράς του Συλλόγου. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προσφώ-
νηση των προσκεκλημένων απ’ τον Αντι-
πρόεδρο του Συλλόγου Αντώνη Σολδάτο
που είχε και την ευθύνη παρουσίασης του
προγράμματος. 

Ακολούθησε απαγγελία ποιήματος του
εξαίρετου μουσικού συμπατριώτη μας 
Παναγιώτη Φίλιππα αφιερωμένου στην
100ετία του Συλλόγου. 

Η Χορωδία του Συλλόγου υπό την διεύ-
θυνση του κ. Σφυρή ερμήνευσε 5 τραγούδια
και ακούσματα απ’ την Λευκάδα ενώ ο 
Αντώνης Σολδάτος απήγγειλε απόσπασμα
απ’ τον “Φωτεινό” του Βαλαωρίτη. 

Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο
Πρόεδρος εκ μέρους του Δ.Σ. Θωμάς Χόρτης
παρουσιάζοντας συνοπτικά τόσο τα πεπραγ-
μένα όσο και τις σκέψεις του Δ.Σ. για πρω-

τοβουλίες που θα καθορίσουν το
μέλλον του Συλλόγου. 

Ο κύριος Θανάσης Καλαφά-
της, διακεκριμένος Καθηγητής
εξεφώνησε τον πανηγυρικό της
ημέρας αναφερόμενος στην
«Ιστορική διαδρομή του Συλλόγου
από το 1922 έως και σήμερα». 

Εν τω μεταξύ είχε προηγηθεί
από τον έτερο Αντιπρόεδρο Νίκο

Σταματέλο απαγγελία ανέκδοτων ποιημάτων
του Άγγελου Σικελιανού και έγινε απονομή
τιμητικών πλακετών, στους επίτιμους Προ-
έδρους του Συλλόγου Ιωάννη Ζώγκο και
τον εκλιπόντα Σωκράτη Κακλαμάνη. Για την
συνεισφορά τους στον Σύλλογο αναφέρθηκε
ο Γ. Γραμματέας του Συλλόγου Θωμάς 
Λάζαρης. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την προβολή
ενός εξαιρετικού ντοκιμαντέρ, του συμπα-
τριώτη μας ποιητή και σκηνοθέτη Γιάννη
Φαλκώνη, με κινηματογραφικό και φωτο-
γραφικό υλικό απ’ την 100χρονη ιστορία του
Συλλόγου. 

Τέλος η όμορφη όσο και η συγκινησιακή
επετειακή εκδήλωση του ιστορικού Συλλόγου
έκλεισε με την κοπή της τούρτας και την
παράθεση μπουφέ με πλούσια εδέσματα. 

Συγκροτήθηκε  σε  σώμα  το  νέο  Δ.Σ. 
της  Επτανησιακής  Συνομοσπονδίας 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
“Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 
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Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία που ως τριτοβάθμιος φορέας πολιτισμού εκπρο-
σωπεί Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Συνδέσμους, Συλλόγους και πολιτιστικούς φορείς
των νησιών μας, πραγματοποίησε στις 18 Δεκεμβρίου 2022 την ΣΤ΄ Τακτική Εκλογο-
απολογιστική Γενική Συνέλευση. Από τα αποτελέσματα των εκλογών προκύπτει η
σύνθεση του νέου 15/μελούς Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώμα
στις 3 Ιανουαρίου 2023 ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ-ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΝΝΑ (Κεφαλλονιά)
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Κεφαλλονιά)
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Ζάκυνθος)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΑΚΙΝΗ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (Ζάκυνθος)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Κύθηρα)
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Λευκάδα)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΣΑΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Κύθηρα)
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Κέρκυρα)
ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: ΒΕΛΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ (Παξοί)
ΜΕΛΗ: ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Κεφαλλονιά), ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Παξοί), 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ιθάκη), ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ιθάκη), 
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ (Λευκάδα), ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Κέρκυρα)

Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία συνεχίζει το εθελοντικό, σημαντικό και πρωτο-
ποριακό έργο της μέσα από συλλογική, ειλικρινή και ισότιμη συνεργασία των μελών
της, για την προαγωγή και ανάδειξη του Επτανησιακού Πολιτισμού, παράλληλα με
την προσφορά της στην κοινωνία και τις Επιστήμες. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ-ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ        ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΙΝΗ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΝΩΣΗ  ΤΩΝ  ΕΝ  ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

“ΟΙ  ΣΚΑΡΟΙ” 
Χαιρετισμός  του  Συλλόγου  μας 
για  τη  συμπλήρωση  ενός  αιώνα 

παρουσίας  και  δράσης  του  Συλλόγου 
Λευκαδίων  Αττικής  “Η  Αγία  Μαύρα” 

Με τη συμπλήρωση 100 χρόνων παρουσίας και δράσης
του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής “Η Αγία Μαύρα” αξίζουν
συγχαρητήρια σ’ όλες τις διοικήσεις από ιδρύσεως του
Συλλόγου για ότι προσέφεραν, στο πολιτιστικό, πολιτικό
και κοινωνικό επίπεδο, με το έργο τους, στους Λευκαδίτες
της διασποράς και τη Λευκάδα μας. 

Η Ένωσή μας εύχεται και πιστεύει ότι το νεοεκλεγέν
και ανανεωμένο Δ.Σ. υπό την προεδρία του Θωμά Χόρτη
με το έργο του θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις ώστε να μπουν οι βάσεις για την παρουσία και
δράση του ιστορικού Συλλόγου και για την επόμενη εκα-
τονταετία που αρχίζει το 2023. 

Όπως οι περισσότεροι Σύλλογοι των χωριών που
ιδρύθηκαν στην Αθήνα χρωστάνε πολλά, για τη βοήθεια
που τους προσέφερε και τους προσφέρει, όλα τα χρόνια
παρουσίας τους, ο Σύλλογος Λευκαδίων, έτσι και ο δικός
μας. 

Εμείς οι Αλεξαντρίτες έχουμε ένα πρόσθετο λόγο να
του χρωστάμε γιατί με την τοποθέτηση της αναθηματικής
στήλης στου Μαγεμένου στη Νικιάνα το 1971 εν μέσω
χούντας και με τον όποιο συμβολισμό, για τα 150 χρόνια
της Επανάστασης του 1821 και σε ανάμνηση της συγκέν-
τρωσης των 400 και πλέον οπλαρχηγών το 1807 υπό τον
Ιωάννη Καποδίστρια και τον Άρτας Ιγνάτιο για την άμυνα
της Λευκάδας έναντι της επιβολής του Αλή Πασά, στάθηκε
αφορμή να αναδειχτεί η τεράστια σημασία του γεγονότος
της συγκέντρωσης στου “Μαγεμένου” ενώ με τη βοήθεια
νεότερων και την εκτίμηση παλαιότερων στοιχείων πολλοί
ιστορικοί να ισχυρίζονται ότι: Απ’ του Μαγεμένου με τον
όρκο των οπλαρχηγών ξεκίνησε και προετοιμάστηκε η
κατοπινή εξέγερση του 1821 του υπόδουλου γένους των
Ελλήνων. 

Έτσι φθάσαμε στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:
«Εδώ απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. Μαγεμένος 1807» που
διοργανώθηκε με αφορμή τον εορτασμό για τα 200 χρόνια
απ’ την Επανάσταση του 1821, ενώ δικαιώθηκε και 
ο Αλεξαντρίτης ερευνητής και ιστορικός Σπύρος Σούνδιας
όταν γράφει και ισχυρίζεται ότι: “Στους Σκάρους και 
τα μοναστήρια του τα επόμενα μετά το 1807 χρόνια 
προετοιμάστηκε η Επανάσταση του 1821”. 

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας 

Το  νέο  Δ.Σ. 
του  Συλλόγου  Επαγγελματιών  και 

Προστασίας  Περιβάλλοντος  Νικιάνας 
Διεξήχθησαν την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 οι

εκλογές στον Σύλλογο Επαγγελματιών και Προστασίας
Περιβάλλοντος Νικιάνας. 

Μετά την εκλογοαπολογιστική συνέλευση τα εκλεγ-
μένα μέλη του Δ.Σ. συγκροτήθηκαν σε σώμα με την εξής
σύνθεση: 
Πρόεδρος: Μανωλίτσης Στέφανος
Γενικός Γραμματέας: Σάντας Χαρίλαος
Ταμίας: Κολυβάς Ευλάμπιος
Υπεύθυνη Εκδηλώσεων: Μανωλίτση Θεοδώρα
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Σούνδια Νικολέττα
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Θεμάτων: Τσαρλή Ειρήνη
Υπεύθυνος Προβολής Δραστηριοτήτων: Σούνδιας Δημήτριος

Σ.Σ.: Συγχαρητήρια στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου και
ευχόμαστε τόσο η Ένωσή μας όσο και οι “Αντίλαλοι”
κάθε επιτυχία στα επαγγελματικά των μελών του 
Συλλόγου σας αλλά και διαρκή επαγρύπνηση για την
προστασία του περιβάλλοντος όπως και να συνεχίζετε
να προσφέρετε στην τοπική κοινωνία. 
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Καλησπέρα σας 
Καλώς ήρθατε στον Αλέξανδρο

στον ένα απ’ τους δύο οικισμούς που
χαρακτηρίστηκαν παραδοσιακοί, ο
άλλος είναι τα Κολυβάτα απέναντι. 

Ήταν 24 Μάη του 2001 όταν ομό-
φωνα το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο
με Πρόεδρο τον Σπύρο Βλάχο και
τις υπογραφές 44 φυσικών προσώ-
πων ξεκίνησε η προσπάθεια έτσι
ώστε οι οικισμοί να χαρακτηριστούν
παραδοσιακοί. 

Ιδιαίτερη αναφορά σ’ αυτούς, που
επέλεξαν να γίνουν όχι τυχαία Αλε-
ξαντρίτες τους αξιόλογους με περ-
γαμηνές και διακρίσεις στην τέχνη,
τον πολιτισμό, τις επιστήμες που
αγάπησαν και ενσωματώθηκαν στην
τοπική κοινωνία συμπορεύτηκαν μαζί
μας και βοήθησαν σ’ αυτή την προ-
σπάθεια. 

Συγγραφείς, ποιητές, σκηνοθέτες,
ζωγράφοι όχι λίγοι, συνθέτες και
μουσουργοί, φυσιοδίφες, βοτανολό-
γοι, καθηγητές Πανεπιστημίου κ.ά.
έγιναν μέλη του τοπικού Συλλόγου
Φίλων του Αλεξάνδρου “ΦΗΓΟΣ” συμ-
μετέχοντας ενεργά στην πληθώρα
των σημαντικών και πρωτοποριακών
εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται
όλα αυτά τα χρόνια. 

Δυστυχώς κάποιοι δεν πρόφθα-
σαν να δουν να πραγματοποιείται
ότι είχαν οραματιστεί γιατί κάποιοι
άλλοι με προσκώματα και αντιρρήσεις
έκαναν 20 χρόνια να χαρακτηρίσουν
τους οικισμούς παραδοσιακούς. 

Ο Γιάννης Αθηνιώτης γράφει στο
οδοιπορικό του για τους οικισμούς
του Αλέξανδρου. 

«Εδώ η παράδοση δεν κονταρο-
χτυπιέται με το νιόχτιστο, είναι βα-
σίλισσα απ’ άκρη σ’ άκρη μόνο ο
χρόνος την τρομάζει. Η ξαφνική ομα-
δική εγκατάλειψη την άφησε μ’ όλα
της τα στοιχεία». 

Στοιχεία που από το 1983 που
εγκαταλείφθηκαν σχεδόν οι οικισμοί,
υπήρξε πρόνοια από όλους μας, οι
όποιες παρεμβάσεις οικιστικές να
μην διαταράξουν σημαντικά ότι η πα-
ράδοση είχε διαμορφώσει. Όσο το
δυνατόν συντομότερα θ’ αναφερθού-
με στον τόπο και τους ανθρώπους
του στη διαδρομή της ιστορίας. 

Για την ονομασία της περιοχής
παραμένουμε στη θεολογική άποψη
ότι το όνομά της προέκυψε απ’ τον
Αλέξανδρο ένα εκ των τριών πατέρων
που άθλησαν στην περιοχή και αγω-
νίστηκαν για την εμπέδωση του Χρι-
στιανισμού μετά την Α’ Οικουμενική
Σύνοδο το 325 μ.Χ. στη Νίκαια. 

Απ’ τον Παύλο πήρε το όνομα η
πηγή που υπάρχει νοτιότερα της Μο-
νής στο δρόμο προς τη Νικιάνα που
πήρε το όνομά της απ’ τη Νίκαια. 

Οι δύο και με τον Στέφανο μόνα-
σαν στην κρύπτη του λόφου που
φέρνει το όνομα των πατέρων. Ενώ
ο Στέφανος συνέχισε μετά από κά-
ποιο διάστημα στον απέναντι λόφο
στο Σφακισάνικο. Οι Άγιοι Πατέρες
είναι το αρχαιότερο Χριστιανικό Μνη-
μείο του νησιού και από τα παλαι-
ότερα του Χριστιανισμού σ’ Ανατολή
και Δύση. 

Το ότι προϋπήρχε ζωή στην πε-
ριοχή και μάλιστα οργανωμένη το
μαρτυρεί η ιστορία με πολλά δεδο-
μένα όπως γράφει ο χωριανός μας
Σπύρος Σούνδιας, ερευνητής στο βι-
βλίο του «Άνθρωποι και τόποι της
πατρίδος μου». 

Το ανάγλυφο της περιοχής, κυ-
ρίως όμως το δρυοδάσος των (Σ)κά-
ρων παρείχε εγγύηση για τη ζωή. Η
κτηνοτροφία απ’ τις πρώτες μορφές
οικονομικής ανάπτυξης εξελίχθηκε
εδώ πολύ πρώιμα όπως και η γεωργία
στο οροπέδιο δυτικά των (Σ)κάρων. 

Ο υπάρχων οικισμός κοντά στη
Μονή έγινε χριστιανικό κοινόβιο ενώ
παρέμεινε μεταβατικός σταθμός απ’
την Νικιάνα προς τα ενδότερα όταν
τα παράλια δέχονταν τις πειρατικές
επιδρομές τις μαρτυρημένες ιστορικά. 

Ο οικισμός με τη διαδρομή του
χρόνου έγινε Παλιοκατούνα και με
την εγκατάλειψή του οι κάτοικοί του
σίγουρα μετοίκησαν προς τα ενδό-
τερα. Πάντα όμως η αναφορά τους
ήταν οι (Σ)κάροι όπου σαν πλούσιος
λειμώνας τους συγκρατούσε και τους
ζούσε. Να τονίσουμε ότι οι (Σ)κάροι
υπήρξαν περίοδοι που κρατούσαν 8-
10 χιλιάδες γιδοπρόβατα, παράλληλα
τα γερά ξύλα των δρυών ήταν περι-
ζήτητα και τροφοδοτούσαν τα καρ-
νάγια για την κατασκευή και επισκευή
πλοίων που ποτέ δεν σταμάτησαν
να προσεγγίζουν τα λιμάνια της πε-
ριοχής μεταφέροντας πλούτο και ιδέ-
ες. Αυτό μας το λέει ο Όμηρος, οι
Κορίνθιοι που κατέλαβαν την Λευκάδα
τον 7ο αιώνα π.Χ., οι Αθηναίοι, οι
Ρωμαίοι, οι Ενετοί, οι Άγγλοι και 
πληθώρα άλλων ναυτικών λαών και
τυχοδιωκτών που πέρασαν σαν 
κατακτητές και άρπαγες απ’ αυτόν
τον τόπο όμως πάντα προστάτευαν
το δρυοδάσος. 

Επί τη ευκαιρία σήμερα ούτε ο
δρόμος Λαγκάδι δεν γίνεται για την
αντιπυρική προστασία του. 

Το πλήθος των ευρημάτων σ’ όλη
την περιοχή του Αλεξάνδρου και
στην ευρύτερη περιοχή των Σκάρων
από τετραγωνισμένους ογκόλιθους
σε χωράφι στη θέση “Σκυλογρούσπα”
άλλους επεξεργασμένους δίπλα στο
ναΐσκο του Αγίου Νικολάου στο 
Κατετκώ που πιστεύεται ότι υπήρχε
αρχαίος ναός, στο δρόμο Νικιάνας-
Αλεξάνδρου στη θέση Κρουψά σε
πρανές με νότιο προσανατολισμό
πολυγωνικό τείχος πιθανότατα προ-
ερχόμενο από πύργο. Τα ερείπια της
Παλιοκατούνας, τα ερείπια στο Κα-
τούνι στον ομώνυμο λόφο μεταξύ
Κολυβάτων και Αλεξάνδρου με δια-
κριτά τα θεμέλια με πρόθυρα και δια-
χωριστικά δωματίων και ογκόλιθους
μη πλήρως διαμορφωμένους σαν πα-
ρατηρητήριο (βίγλα) με θέα προς τον
Αμβρακικό αλλά και προς τη θάλασσα
του Νυδρίου και τον όρμο του Βλυ-
χού, με παλαιό νεκροταφείο σε κον-
τινή απόσταση στην είσοδο των Κο-
λυβάτων όπου τα σημερινά αλώνια
με το Φρυά (αρχαίο Φρέαρ) στο δρόμο
Αλεξάνδρου-Κολυβάτων, (Η αγαπητή
Μάρω Φίλιππα έχει ιδία γνώση για
τα τελευταία ευρήματα όπως και κά-
ποια ευρήματα στους (Σ)κάρους) με
το πλήθος των Μοναστηριών και προ-
σκυνημάτων στον Άθω της Λευκάδας
τους (Σ)κάρους, αλλά και με τα το-
πωνύμια της περιοχής που διατη-
ρούνται ανά τους αιώνες όπως ο
Φάος (Φως), αρχαίο πηγάδι, βίγλα
Παλιοκατούνα, Κατούνι, Γουλάς, Νε-
ράιδα, Κεχρινές, Δάφνη, Βράβαρη,
Παλιοβοροί, Κελάκια, Μουσταφά,
Τουρκόλομπα, Πασσά, Κεραμιδάκι
κ.ά. γιατί και η ονοματοθεσία ενός
τόπου έχει να κάνει κυρίως με τη
γεωμορφολογία και την ιστορική του

διαδρομή. Όλα τα παραπάνω πιστο-
ποιούν ότι η περιοχή κατοικούνταν
σχεδόν αδιαλείπτως απ’ την αρχαι-
ότητα και τα βυζαντινά χρόνια. 

Το Κατούνι εγκαταλείφθηκε ορι-
στικά σύμφωνα με γραπτές αναφορές
στο μεγάλο ξεκλείρισμα της πρώτης
πανώλης στη Λευκάδα που ως θλι-
βερός απόηχος έμεινε μέχρι τις μέρες
μας το δίστιχο «ελάλησε το Κουκούδι
και χάθηκε το Κατούνι». 

Με την ειρηνική εισβολή στη Λευ-
κάδα σαν ποιμένες κατά τον 13ο και
14ο αιώνα των Βλάχων από τα χει-
μαδιά του Αμβρακικού, της Πούντας
και του Ξηρομέρου που κατέβαζαν
τα πρόβατά τους, εγκαθίστανται σε
πολλά μέρη του νησιού και στον Αλέ-
ξανδρο που τους ήταν πρόσφορος ο
τόπος. 

Στη συνέχεια με τα νέα μετανα-
στευτικά ρεύματα και την φράγκικη
κατοχή που είχαμε και την εξέγερση
του 1357 γνωστή και ως εξέγερση
της Βουκέντρας τόσο ο Βαλαωρίτης,
γράφοντας το Φωτεινό, που δεν ήταν
μόνο ποιητής αλλά και ιστοριοδίφης
με τα τοπωνύμια που αναφέρει, Κε-
ραμιδάκι, Κεχρινές, Δάφνη, Νεράιδα,
Δημοσάρη κ.ά. αφήνει να εννοηθεί
ότι η περιοχή Αλεξάνδρου (Σ)κάρων
κατοικούνταν όπως το ίδιο αφήνει
να εννοηθεί και ο Πάνος Ροντογιάν-
νης όταν γράφει ότι οι ένοπλοι που
συγκεντρώθηκαν σε μία τοποθεσία
των Σφακιωτών ήταν απ’ όλη την πε-
ριοχή του οροπεδίου Σφακιωτών-Κα-
ρυάς-Αλεξάνδρου, το γεγονός δε ότι
η οικοδόμηση του αρχικού Ναού της
Κόκκινης Εκκλησιάς, από τους Αλε-
ξαντρίτες Σάββα Μανωλίτση και Χα-
ρίτωνα Δαμιανή, κατά τον Μαχαιρά
το 1479 και σαν συνέχεια της παλαι-
ότερης Μονής της Αγίας Θέκλης που
υπήρχε απ’ τα βυζαντινά χρόνια στην
περιοχή του Πασά. Όπως και οικο-
δόμηση του Αγίου Γεωργίου, το πλή-
θος των γραπτών μαρτυριών (Χοτζέ-
τια Συμβόλαια κ.λπ.) σε συνδυασμό
με αυτά που γράφουν ο Βαλαωρίτης
και ο Πάνος Ροντογιάννης οι οικισμοί
κατοικούνταν πριν και από τον 14ο
αιώνα. 

Στον ρωσοτουρκικό πόλεμο τα
λεγόμενα Ορλωφικά 1769-1770, όπως
γράφει ο Σπύρος Σούνδιας μετείχε
ομάδα Αλεξαντριτών, με επικεφαλής
τον Ζαχαράκη Βλάχο, ακολουθώντας
τους Γριβαίους, Χρήστο και Δράκο,
όπως και ο Γιάννης Βλάχος. 

Περνώντας στην Άμυνα της Λευ-
κάδας το 1806-7 όταν ο Αλή Πασάς
πολιορκούσε το νησί και στη συγ-
κέντρωση του Μαγεμένου υπό τον
Άρτης Ιγνάτιο και τον Καποδίστρια
και τους 400 οπλαρχηγούς. Για μεν
την Άμυνα όπως αναφέρει ο Μαχαι-
ράς μετείχαν Αλεξαντρίτες με επι-
κεφαλής τ’ αδέλφια Στάθη, Γιώργο
και Κωνσταντή Βλάχο και διατέθηκε
άφθονη ξυλεία για την περίσταση.
Για τη συγκέντρωση δε στου Μαγε-
μένου και μόνο η επιλογή της θέσης
καταδεικνύει ότι η συμμετοχή των
ντόπιων ήταν απολύτως αναγκαία
ακόμη και από πλευράς σιτηρεσίου
στους Σκάρους συντηρούνταν μεγάλη
κτηνοτροφία. Η μεταφορά πλείστων
οπλαρχηγών γίνονταν από τις απέ-
ναντι Ακαρνανικές ακτές με το άναμ-
μα φωτιάς σαν σινιάλο από Αλεξαν-
τρίτες βαρκάρηδες. Μάλιστα ο Δη-
μήτρης Φωτιάδης στη βιογραφία του
Καραϊσκάκη αναφέρει ότι με τον

τρόπο αυτό έφτασε ο Κατσαντώνης
στη Λευκάδα. Ο Μαχαιράς αξιολογεί
το γεγονός της συγκέντρωσης σαν
έναρξη της Επανάστασης τότε με
την παρόρμηση του Καποδίστρια και
τον όρκο των οπλαρχηγών. 

Από τα μοναστήρια των Σκάρων
ξεκίνησε το κίνημα εναντίον των 
Άγγλων το 1819 όπου κρεμάστηκε ο
Αλεξαντρίτης παπα-Φίλιππος Κολυ-
βάς. Στα χρόνια απ’ το 1806 μέχρι
και την έναρξη της Επανάστασης ο
Αλέξανδρος και τα Μοναστήρια του
Άη Γιώργη και Άγιοι Πατέρες ήταν
κέντρα διεργασιών για την προετοι-
μασία του ξεσηκωμού στην Δυτική
Χέρσο Ελλάδα απ’ τους ντόπιους
παπα-Γιάννη Σούνδια, Στάθη Κατσα-
ρό και τον Γεώργιο Κονδυλάτο τον
επονομαζόμενο και χιλίαρχο και 
άλλους Λευκαδίτες και τους φίλους
τους οπλαρχηγούς που φιλοξενούν-
ταν στον Αλέξανδρο. Γριβαίους, 
Παλιογιανναίους, Αντρούτσο κ.ά.
διωκόμενους απ’ τον Αλή πασά. 

Ο παπα-Γιάννης, ο Κατσαρός
όπως και ο Κονδυλάτος, έλαβαν μέ-
ρος σε πολλές μάχες εναντίον των
Τούρκων με ομάδες Αλεξαντριτών
και ο μεν παπα-Γιάννης πέθανε πάμ-
φτωχος και είναι θαμμένος στον Άγιο
Σπυρίδωνα στον Πειραιά, ο δε Κα-
τσαρός που έφθασε μέχρι το βαθμό
του Στρατηγού χάθηκε στη Σφακτηρία
πολεμώντας σαν σωματοφύλακας
του Μαυροκορδάτου, τον Ιμπραήμ,
ενώ ο Γεώργιος Κονδυλάτος κατέ-
ληξε στη Νάξο. 

Η πλατεία που βρισκόμαστε ονο-
μάστηκε σε Πάνου Μανωλίτση ενός
πραγματικού Στρατιώτη που έλαβε
μέρος σ’ όλους τους πολέμους απ’
αυτόν του 1897 μέχρι το τέλος του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και απο-
στρατεύτηκε με το βαθμό του Συν-
ταγματάρχη, ενώ παράλληλα εκλέ-
χτηκε και Βουλευτής Λευκάδας στις
εκλογές του 1911 της διπλής ανα-
θεωρητικής Βουλής με το κόμμα των
Φιλελευθέρων, στην Περιφέρεια Κέρ-
κυρας όπου επί 19 εκλεγέντων εξε-
λέγη 4ος δείχνοντας ότι έχαιρε ευ-
ρύτερης εκτίμησης. Στο διάστημα δε
της ολιγόμηνης βουλευτικής θητείας
του με τις παρεμβάσεις του κατάφερε
να προωθήσει το θέμα της δημιουρ-
γίας του ΤΑΟΛ, να υπαχθούν σε χρη-
ματοδότηση απ’ το Ίδρυμα Συγγρού
τα Σχολεία Αλεξάνδρου, Εγκλουβής,
Κατωχωρίου και Σύβρου, ο δρόμος
Λαζαράτων-Αλεξάνδρου και να ψη-
φισθεί Νόμος για το γλίτωμα των
περιουσιών απ’ τους τοκογλύφους
το λεγόμενο «Τονάρ-Κομάνο». 

Ο Αλέξανδρος είχε και εθελοντές
Μακεδονομάχους, μάλιστα ο Νικό-
λαος Μανωλίτσης (Πρικολιός) τραυ-
ματίστηκε σοβαρά, ενώ δεν έλειψε
Αλεξαντρίτης από κανένα προσκλη-
τήριο του Γένους μέχρι και την 
εποποιΐα της Εθνικής Αντίστασης. Ο
Τάσος Μανωλίτσης (καπεταν-Χάρος)
μεγαλούργησε δίπλα στον Πάνο Γιαν-
νούλη στη Μάχη της Αμφιλοχίας.
Ενώ ο Γιώργος Κατσαρός ήταν ένας
απ’ τους 117 που εκτελέστηκαν τη
Μ. Παρασκευή του 1944 στο Αγρίνιο
απ’ τους Ναζί κατακτητές. Εν κατα-
κλείδι θα λέγαμε ότι οι Αλεξαντρίτες
ήταν παρόντες πάντοτε στο οικονο-
μικοκοινωνικό και πολιτικοδημοκρα-
τικό γίγνεσθαι της Λευκάδας δια-
χρονικά. 

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο 

«Οι  οικισμοί  του  Αλέξανδρου  στο  πέρασμα  του  χρόνου, 
ιστορικές,  κοινωνικές  και  πολιτισμικές  αναφορές» 
στην 7η Συνάντηση Φίλων Αλεξάνδρου «Φηγός» 1-2-3 Ιουλίου 2022 

Εισήγηση: Από τον Ευγένιο Μανωλίτση 
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Η  Οργανωτική  Επιτροπή  για  τον  αγώνα  ορεινού  τρεξίματος  Lefkas Trail Run 2022 
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Οκτωβρίου

2022 για 7η χρονιά με απόλυτη επιτυχία, ο αγώνας
Ορεινού Τρεξίματος “Lefkas Trail Run”, με διαδρομές
23 χλμ., 13 χλμ., 5 χλμ., καθώς και αγώνα για παιδιά
600 μέτρων. 

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από τον Σύλλογο Επαγ-
γελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας
με συνδιοργανωτές τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας
"ΦΙΛΑΝΔΡΟ" και τον Δήμο Λευκάδας, και τέθηκαν
υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. 

Σε μία σχεδόν καλοκαιρινή μέρα παραπάνω από
450 δρομείς πήραν εκκίνηση στις 4 διαδρομές του
αγώνα, μένοντας με τις καλύτερες των εντυπώσεων. 

Στην αναβαθμισμένη διαδρομή των 23 χιλιομέτρων,
πρώτος τερμάτισε ο Χαράλαμπος Καλαμπούκας της
Love Mountains με χρόνο 1:58:50 ενώ πρώτη γυναίκα
τερμάτισε η Δήμητρα Τσαλοκώστα από την Άρτα με
επίδοση 2:38:47. 

Στη διαδρομή των 13 χιλιομέτρων πρώτος τερμά-
τισε ο Ιωάννης Ιωάννου του Α.Ο. Πεστάνης, με χρόνο
1:18:29 ενώ πρώτη γυναίκα τερμάτισε η Κατερίνα

Βονιτσάνου του ΑΣΛ Φίλανδρος με επίδοση 1:52:09. 
Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, πρώτος τερμάτισε

ο Διονύσιος Αργυρός από την Λευκάδα με χρόνο
0:20:27, ενώ πρώτη γυναίκα ήταν η Χριστίνα Μαρα-
γιάννη της PRT με χρόνο 0:25:04. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αθλητές και
τους εθελοντές που μας τίμησαν την παρουσία τους,
τους χορηγούς και τους υποστηρικτές για την πολύτιμη
υλική και χρηματική υποστήριξή τους και τέλος τους
χορηγούς επικοινωνίας για την προώθηση του αγώνα
μας. Τέλος θα θέλαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού
μας για το φθινόπωρο του 2023, σε ημερομηνία που
θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σημ. σύνταξης: Η φετινή διαδρομή των 23 χλμ.
πέρασε και από τη Σπηλιά της Νεράιδας, που καθα-
ρίστηκε με πρωτοβουλία των διοργανωτών, ενώ η
«ανακάλυψη» του μονοπατιού που περνάει πρώτα
από την Κουμπότρυπα και τη Λαγκαδιά του Μάνα
Ψωμί, έγινε από τον χωριανό μας Χάρη Σάντα. 

3 Καλό θα ήταν ο Δήμος Λευκάδας να φροντίσει ώστε να
επανατοποθετηθούν τα πλευρικά φράγματα για τον άνεμο και
την βροχή στις δυο στάσεις του ΚΤΕΛ στο κέντρο της Νικιάνας,
που είχαν υποστεί ζημιές από βανδαλισμούς και τη φθορά του
χρόνου και είχαν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Οι βροχές ξεκίνησαν και από το ανεμόβροχο δεν μπορεί να
σταθεί άνθρωπος. 

Επίσης, ας φροντίσει όποιος είναι αρμόδιος, μάλλον η Περιφέρεια,
για την απορροή των όμβριων υδάτων μπροστά από την στάση
του ΚΤΕΛ στον παλιό συνεταιρισμό (το πρόβλημα είναι παλιό
και γνωστό), γιατί όποιος στέκεται στην στάση κολυμπά κυριο-
λεκτικά στα νερά που πετούν τα διερχόμενα αυτοκίνητα. 

3 Απομακρύνθηκαν απ’ το λιμάνι της Νικιάνας οι δύο πλωτές
εξέδρες με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος που είχαν τοποθετηθεί
την καλοκαιρινή σεζόν για την πρόσδεση σκαφών αναψυχής. Οι πλωτές
προβλήτες τοποθετήθηκαν στον παρακείμενο χώρο που λειτουργεί ως 
δημοτικό πάρκινγκ τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Σ.Σ. Άραγε δεν ήταν εφικτό με την ευκαιρία ν’ απομακρυνθεί και το
ναυάγιο απ’ το λιμάνι που χρονίζει; Κύριε Δήμαρχε θα βγάλει ρίζες!!!
Τώρα που είστε και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου να ελπίζουμε στην

απομάκρυνσή του; 

-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

Σ’ έναν από τους πολλούς άξιους
νεο-Αλεξαντρίτες τον Χρήστο Πήττα
ήταν αφιερωμένη, για δύο συνεχείς
Κυριακές στις 13/11 και 20/11/2022,
η εκπομπή της κυρίας Μαρίας Αγγε-
λίδου «Προσωπογραφίες» στο ΡΙΚ
(Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου) όπου
παρουσιάστηκε και μίλησε για το ση-
μαντικό του έργο. Να σημειώσουμε
ότι ο Χρήστος είναι ένας σπουδαίος

και διεθνώς αναγνωρισμένος συνθέτης όχι μόνο σοβαρής
μουσικής αλλά και λαϊκής καταξιωμένος στους συναδέλφους
του ενώ έχει συνεργαστεί ακόμα και με τον Μίκη Θεοδωράκη
και με τραγουδιστές όπως τον Γρηγόρη Μπιθικώτση κ.ά. Το
έργο του έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία όχι μόνο
στην πατρίδα του Κύπρο και την Ελλάδα αλλά και σε μεγα-
λουπόλεις πολλών άλλων χωρών όπως Λονδίνο κ.λπ. 

Να τονίσουμε μάλιστα ότι δεν παρέλειψε να μιλήσει με
θέρμη και για τον Αλέξανδρο τη δεύτερη πατρίδα του! 

Ευγένιος Μανωλίτσης 

Χρήστος  Πήττας 
1. Στην κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, στην καρδιά

της Αθήνας (Σύνταγμα) έγινε την Παρασκευή 16/12/2022
το βράδυ η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου “Η
ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ” (εκδόσεις fagottobooks), του
δημοσιογράφου-συγγραφέα Ηλία Γεωργάκη. 

Λευκαδίτες και φίλοι της Λευκάδας απόλαυσαν μια
όμορφη εκδήλωση με στίχους, ήχους, βίντεο και φω-
τογραφίες της Λευκάδας. 

Στην εκδήλωση μίλησαν οι: 
-Συλβάνα Ράπτη, δημοσιογράφος, πρ. Ευρωβου-

λευτής, Ελισάβετ Γράψα, διδάκτωρ Ιστορίας, πρόεδρος
του Κέντρου Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού
«ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ», Κώστας Βλάχος, σκιτσογράφος, Μίμης
Κούρτης, ποιητής. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Λευκαδίτης δημοσιο-
γράφος Σπύρος Φρεμεντίτης. Τραγούδια για τη Λευκάδα
τραγούδησαν η Πάττυ Καλού συνοδευόμενη από τον
Λευκαδίτη μουσικό Πέτρο Μήτσου. Χαιρετισμό απηύθυνε
η Νίκη Αραμπατζή (Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.). 

Κείμενα του βιβλίου διάβασε ο Ηλίας Λογοθέτης. 

Βιβλιοπαρουσιάσεις 
2. Σε μία λαμπρή εκδήλωση

που έλαβε χώρα στο Πνευματικό
Κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας,
την Δευτέρα 31/10/2022 παρου-
σιάστηκε από τη Λέσχη Ιστορίας
και Πολιτισμού της ΑΕΚ, το βιβλίο
του Θεόδωρου Γεωργάκη «Είναι
διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ». 
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με τον Δήμο 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και
τις εκδόσεις «ΟΣΤΡΙΑ». 

Για δυο ώρες επεκράτησε μια
σχεδόν κατανυκτική ατμόσφαιρα
με τους ομιλητές να ταξιδεύουν
με λόγους εμπνευσμένους το
ακροατήριο στο μεγαλείο της
ιστορικής διαδρομής της ΑΕΚ,
απ’ το 1877 στην Πόλη μέχρι
στις μέρες μας! 
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3 «Φραξί» Νικιάνας: Ένα από τα επικίνδυνα σημεία 
του επαρχιακού οδικού δικτύου 
Ένα, ακόμη, επικίνδυνο σημείο του επαρχιακού οδικού δικτύου στον

οικισμό της Νικιάνας Λευκάδας είναι η στροφή του δρόμου στην περιοχή
«Φραξί», κοντά στο ξενοδοχείο «Αλέξανδρος», όπου έχει συμβεί πολλές
φορές στο παρελθόν να «φεύγουν» από το οδόστρωμα αυτοκίνητα που
κινούνται και στις δύο κατευθύνσεις. 

Έτσι, πρόσφατα, αυτοκίνητο ερχόμενο από το Νυδρί με κατεύθυνση
την Λευκάδα «έφυγε» από το δρόμο και αφού τα πήρε όλα σβάρνα
«προσγειώθηκε» στο μπαλκόνι παρακείμενου σπιτιού. Ας το δει η αρμόδια
υπηρεσία της ΠΕ Λευκάδας μήπως στην αυξανόμενη συχνότητα των
τροχαίων ατυχημάτων, εκτός των άλλων παραγόντων, συμβάλλει, ενδε-
χόμενα, λάθος κλίση του οδοστρώµατος. 

Σ.Σ. Για να μη θρηνήσουμε κι άλλα ανθρώπινα θύματα ας αποκατα-
σταθεί λοιπόν η κλίση του οδοστρώματος!!! 

3 Τύλιγμα του διασιδιού στο αντί του αργαλειού στον Αλέξανδρο 
Λευκάδας 

Το τύλιγμα του
διασιδιού στο αντί του
αργαλειού, για τις
ανάγκες της ομάδας
των υφαντριών της
ΚοινΣΕπ «Αϊτάρω»,
έγινε στο παλιό Δη-
μοτικό Σχολείο Αλε-
ξάνδρου. Η όλη δια-
δικασία εκτυλίχτηκε
υπό την καθοδήγηση
της 85χρονης θειάς
Πάτρας Ροντογιάννη
από τις Τσουκαλάδες,
που έκανε και παλιό-
τερα, το 2014, τότε
μαζί με την θειά Πα-
νάγω, ολόκληρο το
συγύρισμα του διασι-
διού στην πλατεία των Τσουκαλάδων. 

Δεμάτια, πόρτες, μάτια, πήχες, δόντια, ακαμάτης, καντερέλια, βέργια,
κ(ου)τάβια (πόσες φορές δεν αναζητήσαμε τις πέτρες εκείνες που είχαν
από φυσικού τους μια διαμπερή τρύπα και χρησίμευαν στο διασίδι για να
κρατάνε τεντωμένα τα καντερέλια), γκάρδης, τυλίχτρα, ξεμπόχιασμα,
κοντοπάλουκο, σταύρωση, σκαμνί, διάστρα, μιτάρια, χτένι, σκούλινο,
στημόνι, βροχίδες, μπελόνιασμα…, λέξεις – διαμάντια της ντοπιολαλιάς
μας, σμιλεμένες από γενιές ολόκληρες, αποτελούν την ορολογία του
λευκαδίτικου διασιδιού. Κι όπως λέει η κυρά Πανάγω: «Ο αργαλειός έχει
42 και της κότας το φτερό»… 

Τα ανύπαντρα κορίτσια έπαιρναν, λέει, τον γκάρδη (είναι το ξύλο που
τοποθετείται στο αυλάκι που έχει το αντί) από το διασίδι και τον άφηναν
κρυφά σε ένα τρίστρατο. Αυτόν που θα έβλεπαν ή όποιου το όνομα
άκουγαν, αυτόν θα παντρεύονταν κιόλας. Σε μία άλλη εκδοχή το ίδιο
έκαναν και οι γκαστρωμένες γυναίκες, αν περνούσε άντρας θα έκαναν
αγόρι ή αν τύχαινε να περάσει πρώτα γυναίκα κορίτσι. 

3 Νέα πίλαρ παροχής ρεύματος-νερού στο λιμάνι της Νικιάνας 
Τον Μάιο του 2020 είχαν

τοποθετηθεί από το Δημο-
τικό Λιμενικό Ταμείο Λευ-
κάδας κατά μήκος της προ-
βλήτας του λιμανιού της Νι-
κιάνας έξι (6) σύγχρονοι
πυργίσκοι (πίλαρ) παροχής
ρεύματος – νερού για την
εξυπηρέτηση των σκαφών. 

Εξ αυτών έχουν απο-
μείνει δυόμιση χρόνια μετά
μόνο τέσσερις (4) πυργίσκοι
εκ των οποίων ο ένας έχει
μπατάρει και χρήζει επισκευής ενώ δύο πυργίσκοι φαίνεται να έχουν 
καταστραφεί ολοσχερώς και έχουν πλέον απομακρυνθεί. 

Πρόσφατα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας
δαπάνη 24.921,57€ για την εγκατάσταση πίλαρ σκαφών στο λιμάνι της
Νικιάνας, έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου ενώ έχει ορισθεί από τη
Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και ο επιβλέπων
του έργου με τον βοηθό του για την έγκαιρη και καλή εκτέλεση του
έργου. 

3 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας μας πληροφορεί: 
― Για την ολοκλήρωση του νέου μνημείου στου Μαγεμένου απο-
μακρύνθηκε η Στάση του ΚΤΕΛ απ’ τον Πρόεδρο και τώρα απομένει
μόνο το κλείσιμο, με αποκατάσταση της μάνδρας και τοποθέτηση
χαμηλού κιγκλιδώματος προς τη μεριά του επαρχιακού δρόμου 
Νικιάνας-Βασιλικής για να είναι και ορατό απ’ τον δρόμο. 
― Στο δρόμο που περνά πίσω απ’ τον Αϊ-Δημήτρη θα επιχωματωθεί
το δίκτυο ύδρευσης για να γίνει ο παλιός δρόμος που οδηγούσε
μέσα στον Αλέξανδρο όπως θ’ αποκατασταθεί και η βατότητα του
δρόμου προς τη δεξαμενή της ράχης και στα υπάρχοντα σπίτια. 
― Ότι μπαλώματα έγιναν, στην επούλωση λακκουβών εντός της
Νικιάνας στους δρόμους, έγιναν απ’ τον Πρόεδρο και με αγγαρείες

ενώ 2 φορτηγάκια άσφαλτο δόθηκαν απ’ το Λατομείο Σολδάτου.
Καμία βοήθεια απ’ τον Δήμο παρά τις οχλήσεις και παρά την άθλια
κατάσταση των δρόμων. 
― Εντός των ημερών μπαίνει ο εργολάβος για τη διαμόρφωση του
χώρου στο Κοιμητήριο Νικιάνας. 
― Σιωπητήριο για την εξαγγελία όπως είχε πει ότι θα έκανε ο κ.
Δήμαρχος για την μεταφορά του απαγωγού του βιολογικού στην
Γυράπετρα σύμφωνα με το Νόμο και τα προβλεπόμενα στη μελέτη. 
Σ.Σ. Τα πράγματα δυσκολεύουν οι εκλογές κοντά!!! 
― Εργασίες στα αντλιοστάσια Επισκόπου και Μαγκαφά και στην
περιοχή Ναούμ για αντιμετώπιση προβλημάτων υδροδότησης. 

3 Πολύ νερό χύνεται από το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης
στον Αλέξανδρο και ειδικότερα στο κομμάτι που αφορά
τον οικισμό Κολυβάτα Αλεξάνδρου 

Απορίας άξιο βέβαια, αφού η βλάβη υπάρχει στο προ 50κοντα-
ετίας και βάλε δίκτυο ύδρευσης του οικισμού, στην περιοχή «Αρ-
κουδιάς» και κάτω ακριβώς από τα Κολυβιάτικα Αλώνια, το οποίο
δεν θα έπρεπε πλέον λόγω των πολλών και συχνών σπασιμάτων
να τροφοδοτείται με νερό μέσω της δεξαμενής που βρίσκεται στη
«Ράχη», καθώς ο οικισμός υδροδοτείται τα τελευταία χρόνια από
το επιφανειακό λάστιχο ύδρευσης που έρχεται από τους Σφακιώτες. 

Αλήθεια τόσο δύσκολο είναι να ταπωθεί το παλιό δίκτυο
ύδρευσης που περνάει από το Αλεξανδρίτικο Λιβάδι, ώστε να απο-
φεύγονται οι απώλειες νερού; Και επίσης τόσο δύσκολο είναι να
γίνεται η τροφοδοσία του οικισμού με νερό ξανά μέσω της
δεξαμενής, αφού πρώτα γίνει η σύνδεσή της με το νέο δίκτυο,
ώστε να μην παρατηρούνται οι συχνές διακοπές υδροδότησης, 
ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού, καθώς άμα αδειάσει το 
επιφανειακό λάστιχο γιοκ και το νερό; 

3 Ορίστηκε από τον
Δήμο Λευκάδας με τον
αναπληρωτή του για το
έργο του ΤΑΣ (Τομέας
Αποκατάστασης Σεισμο-
πλήκτων) Ν. Λευκάδας
για την επισκευή του
σεισμόπληκτου κτιρίου
«Δημοτικό Σχολείο Αλε-
ξάνδρου», με εισηγητή
τον Αντιδήμαρχο κ. Σπ.
Λύγδα, ήταν μεταξύ των προς συζήτηση θεμάτων στη συνεδρίαση
της 24ης Νοεμβρίου 2022 του δημοτικού συμβουλίου Λευκάδας. 

Όπως είπε ο εισηγητής του θέματος, το θέμα είναι διαδικαστικό,
γίνεται προσπάθεια σε συνεννόηση με το ΤΑΣ ώστε κάποια χρήματα
από τους δύο προηγούμενους σεισμούς «να δουν πως μπορούν να
τα εκμεταλλευτούν για συγκεκριμένα πράγματα και γι’ αυτά που
είχαν οριστεί». 

Ως τακτικό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου αυτοπροτάθηκε ο
κ. Λύγδας με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Νίκο Βικέντιο. 
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