
. 

 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ» ΣΤΗ ΒΔ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ 

του Αντώνη Γ. Περδικάρη 

 

 

  

Εικόνα Νο1:  Άγιος Νικήτας 19051 
 

Εικόνα Νο2: Άγιος Νικήτας  περί το 19702  
 
 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ε παλαιότερο εργασία μας, αναφερθήκαμε στην ίδρυση του χωριού «Άγιος 

Νικήτας» και περιγράψαμε την διαδικασία δημιουργίας του, στο πρώτο μισό 

του 19ου αιώνα, υπό συνθήκες που ευνοούσαν την εγκατάσταση  πληθυσμού 

στη παραλιακή ζώνη και την επέκταση της αμπελοκαλλιέργειας σε νέα , παρθένα 

εδάφη. Μέχρι το τέλος του αιώνα αυτού, ο Άγιος Νικήτας είχε εξελιχθεί και είχε 

μετατραπεί, από «μαχαλάς» ψαράδων και γεωργών του Δήμου Εξανθείας  σε 

οικονομικό και εμπορικό κέντρο μέσω του οποίου διακινούνταν τα αγροτικά 

προϊόντα της περιοχής (κυρίως κρασί). 

Παρ’ όλο που η είσοδος του 20ου αιώνα γινόταν με άριστες προϋποθέσεις και 

προσδοκίες ανάπτυξης, ουσιαστικά οι πολιτικο-οικονομικές  συγκυρίες -ευρύτερα 

και στη περιοχή- δεν ευνόησαν  αυτές της προοπτικές. Το β΄ ήμισυ του αιώνα 
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αυτού, έμελλε να βρει το χωριό πάμπτωχο, ερημωμένο και απομονωμένο.  Κατά την 

διάρκεια του 20ου αιώνα, ενώ απέκτησε σχετικά νωρίς  διοικητική αυτονομία,  

καθώς αναβαθμίσθηκε σε κοινότητα με το ΦΕΚ 261/19123,  εισήλθε σταδιακά  σε 

πορεία φθοράς, η οποία το βύθισε οικονομικά και πληθυσμιακά. Στο άρθρο αυτό 

θα περιγράψουμε τους κυριότερους παράγοντες και γεγονότα που προσδιόρισαν 

αυτή την πορεία στη διάρκεια του εν λόγω αιώνα, αλλά και την αλλαγή των 

συνθηκών που εμφανίσθηκε προς το τέλος του, η  οποία  φαίνεται να ανατρέπει το 

σκηνικό. 

 

1. Η καταστροφή της αμπελουργίας. (Στροφή στο ελαιόλαδο) 

Μια απλή σύγκριση των εικόνων Νο1 και Νο2 αποδεικνύει ότι στα μέσα του 20ου 

αιώνα, ο Άγιος Νικήτας έπαψε να  σταδιακά να παράγει κρασί. Στη δεύτερη 

φωτογραφία οι «σκάλες με τ’ αμπέλια» που περιτριγύριζαν το χωριό έχουν χαθεί 

και οι περίτεχνες ξερολιθιές, έχουν εξαφανισθεί κάτω από τα φυλλώματα των 

τοπικών ποικιλιών τεράστιων ελαιοδέντρων που αντικατέστησαν τα αμπέλια. Η 

αλλαγή αυτή συντελέστηκε, καθώς η ζήτηση του προϊόντος, κυρίως στις Ευρωπαϊκές 

αγορές περιορίστηκε. Μέχρι και τα τέλη του 19ου  αιώνα,  η ζήτηση  Λευκαδίτικου 

κρασιού διατηρήθηκε υψηλή, καθώς το χρησιμοποιούσαν σε αναμείξεις με κρασιά 

άλλων περιοχών προς εκμετάλλευση της έντονης φυσικής χρώσης του. Η 

καταστροφή των Γαλλικών αμπελιών από φυλλοξήρα   η οποία άρχισε το 18694 

επηρέασε τόσο πολύ  την ζήτηση του τοπικού κρασιού, ώστε αναφέρεται ότι 

αγρότες εγκατέλειπαν άλλες παραδοσιακές και αναγκαίες για την τοπική κοινωνία 

καλλιέργειες, στρεφόμενοι στην  οικονομικά πιο αποδοτική καλλιέργεια του 

αμπελιού5. 
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Εικόνα Νο3: Ετικέτα Λευκαδίτικου κρασιού του 20ου αιώνα στη Γερμανία 

 

Τα πρώτα προβλήματα για τους παραγωγούς του κρασιού, άρχισαν με στην δύση 

του 19ου αιώνα, καθώς αναφέρεται ότι το 1897 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην 

περιοχή ο περονόσπορος6 και η σοδειά καταστράφηκε εντελώς. Με την είσοδο στον 

20ο αιώνα, συγκεκριμένα το 1905, όπως μας πληροφορεί ο Ελληνικός ημερήσιος 

τύπος , σημειώθηκε εξέγερση των οινοπαραγωγών στο νησί, εξαιτίας της «χαμηλής 

τιμής του γλεύκους». Οι εξεγερθέντες αγρότες συγκεντρώθηκαν στη πόλη της 

Λευκάδας και εξέδωσαν το παρακάτω ψήφισμα το οποίο παρατίθεται: 

«Ο αναξιοπαθών εργατικός και φιλόνομος λαός της Λευκάδας αυθόρμητος συνελθών εν 

πανδήμω συλλαλητηρίω σήμερον εν τη πόλει Λευκάδος και παρακολουθήσας μετά προσοχής 

την κατάλληλον και πατριωτικήν προσλαλιάν του αντιπροσώπου αυτού βουλευτού Πέτρου 

Φίλιππα, και πεποιθώς επί τη ειλικρινεί και πατριωτική διαβεβαιώσει του, ότι η Κυβέρνησης 

θέλει πάση δυνάμει μεριμνήση περί της βελτιώσεως της τύχης των οινοπαραγωγών, καθ’ όσον 

ρητώς υπεσχέθη εις τους ενδιαφερόμενους αντιπροσώπους των οινοφόρων επαρχιών, ότι 

σοβαρώς θέλει εργασθή προς επιτυχή συνομολόγησιν συμβάσεων μετά των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής και μετά της Ελβετίας, συγχρόνως δε ότι θα επιδιώξη την πιστήν 

εφαρμογήν της προσωρινής υφισταμένης μετά της Ιταλίας συμβάσεως, άλλως θέλει προβή εις 

την καταγγελίαν αυτής. Αποφασίζει δια βοής. Να παρακληθή η Κυβέρνησις, όπως εντόνως 

εργασθή περί της συνομολογήσεως επωφελών συμβάσεων μετά των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής, μετά της Ελβετίας και αλλαχού. Να μεριμνήση όσον τάχιον προς άρσιν παντός 

εμποδίου κατά την εφαρμογήν της υφισταμένης προσωρινής μετά της Ιταλίας συμβάσεως, 

όσον αφορά το εμπόριον των Ελληνικών οίνων, εν ανάγκη δε να καταγγείλη την σύμβασιν 

ταύτην. Να μεριμνήση επίσης η Κυβέρνησις, όπως καταστείλη τον της προπωλήσεως 

ολέθριον δια τους οινοπαραγωγούς τρόπον εμπορίου, εφ’ όσον ούτος καλύπτει αθέμιτον και 
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απηγορευμένην αισχροκέρδειαν, και προκαλέση την ψήφισιν ειδικού νόμου προς τούτο, 

ενισχύων δε πλησίον της Κυβερνήσεως τας ενεργείας και μερίμνας του βουλευτού κ. Πέτρου 

Φίλιππα, παρακαλεί την Κυβέρνησιν, όπως προστατεύση τον Λευκάδιον λαόν, τον ειρηνικόν 

και πεινώντα, προς πρόληψιν της απειλουμένης και όσον ούπω συμπληρουμένης εντελούς 

καταστροφής. Εκλέγει δια βοής επιτροπήν αποτελουμένην από τους κ. κ. Χρ. Αραβανήν, 

Πέτρον Τούμπαν, Σπ. Κακλαμάνην, Σπυραντώνιον Κατωπόδην, Ανδ. Μπάλτσαν, 

Σπυραντώνιον Φραγκούλην και Στεφ. Γεωργάκην όπως το παρόν ψήφισμα επιδώση προς τον 

κ. Νομάρχην Λευκάδος ίνα ούτος το διαβιβάση εις την Κυβέρνησιν, συναινεί δε να 

παρακολουθήση ο λαός μέχρι της Νομαρχίας την Επιτροπήν, προς παράδοσιν του 

ψηφίσματος.»7 

 

 
 

Εικόνα  Νο4, πρωτοσέλιδα εφημερίδων με την εξέγερση των αγροτών το 1905 
 
 

Παρά τις κινητοποιήσεις ωστόσο των αγροτών, η ζήτηση του κρασιού μειωνόταν 

δραστικά . Η Γαλλία, στις αρχές του αιώνα κατάφερε να ανανεώσει πλήρως τις 

καλλιέργειές της και  κάνοντας χρήση των εδαφών των αποικιών της στη Β. Αφρική, 

κάλυψε τις ανάγκες της σε Μεσογειακές ποικιλίες κρασιού. Παρήγαγε έτσι ποιοτικό 

προϊόν και σε τιμές ανταγωνιστικές, οι οποίες περιόρισαν ισχυρά την ζήτηση της 

ντόπιας παραγωγής. Ωστόσο το οριστικό χτύπημα της αμπελοκαλλιέργειας στο νησί, 

ήλθε αργότερα, το 1935 και σφραγίσθηκε με την νέα εξέγερση των Αγροτών στη 

Λευκάδα, η οποία κατεστάλη από το στρατό με το τραγικό αποτέλεσμα των 3 

νεκρών και  τον άγνωστο αριθμός τραυματιών. 

Τότε η Κοινωνία των  Εθνών (ΚτΕ) επέβαλε εμπάργκο στην Ιταλία- τον κυριότερο 

αποδέκτη, ίσως, του Λευκαδίτικου κρασιού-  εξαιτίας της εισβολής  της στην 

Αιθιοπία. Παρ’ όλο που ορισμένοι συνδέουν αυτά τα δύο γεγονότα, με σχέση αιτίου 

- αποτελέσματος, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτός ο συσχετισμός, καθώς η επιβολή 

του εμπάργκο έγινε τον Νοέμβριο του 1935 και  διατηρήθηκαν αυτές οι οικονομικές 

κυρώσεις μέχρι τον Ιούλιο του 1936, ενώ η εξέγερση των αγροτών της Λευκάδας 

έγινε στο τέλος του Σεπτέμβρη του 1935 και το αιματηρό επεισόδιο στις 2/10/1935. 

Η κυριότερη αιτία προφανώς ήταν το γεγονός ότι αν και τέλος της εποχής του 
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τρύγου, τα αμπέλια παρέμεναν  φορτωμένα, καθόσον η προσφορά των εμπόρων 

δεν κάλυπτε ούτε το 50% του κόστους καλλιέργειας τους. Για τα ακριβή γεγονότα 

της εποχής αυτής μπορεί κανείς να ανατρέξει στον ημερήσιο τύπο 8 

Σύμφωνα με τις απογραφές στο Νησί, οι αμπελώνες από 35890 στρεμ. που ήταν 

κατά την δεύτερη 10ετια του 20ου αιώνα (1913), έγιναν 19000 στρεμ. το 1975 

(μείωση 47 %) τη στιγμή που τα ελαιόδεντρα αυξήθηκαν  το ίδιο διάστημα κατά  

ποσοστό περίπου 78%, καλύπτοντας μια έκταση μεγαλύτερη των 60000 στρεμ. και 

καθιστώντας το ελαιόλαδο κυριότερο προϊόν  της αγροτικής παραγωγής. Προφανώς 

όμως, εξέχοντα ρόλο στο θέμα αυτό, είχαν και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα που 

μεσολάβησαν  τη περίοδο αυτή, όπως οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. 

Στο Χωριό η πορεία παραγωγής του κρασιού, ακολούθησε μια πορεία ανάλογη. Ενώ 

στην ανατολή του 20ου αιώνα, η  ετήσια παραγωγή του υπολογιζόταν μεγαλύτερη  

από 500 τόνους κρασιού, αυτή μηδενίζεται  την δεκαετία του’ 60. Οι αγρότες 

στρέφονται σταδιακά προς την ελαιοκαλλιέργεια, ενώ προφανώς η αλιεία διατηρεί 

τη θέση της σαν δευτερεύουσα παραγωγική διαδικασία. Δημιουργούνται 

ελαιοτριβεία στο χωριό, τα «βαπόρια» σταματούν  τα δρομολόγια, οι αγρότες των 

γύρω οικισμών μεταφέρουν τα προϊόντα τους απ’ ευθείας στη πρωτεύουσα του 

νησιού, τα «μαγαζιά» κλείνουν, οι εμπορικοί αντιπρόσωποι και μεσίτες αποχωρούν. 

Μπορεί η θέση του τελωνοφύλακα να καταργήθηκε  οριστικά μετά το β΄ παγκόσμιο 

πόλεμο, όμως από τα τέλη της δεκαετίας του ’20, είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται 

στη περιοχή οι οδικές μεταφορές με χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων9 ώσπου 

σταδιακά υποκατέστησαν τις θαλάσσιες.  
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Εικόνα No5: «Ληξιαρχική πράξις αποβιώσεως»10 της κοινότητας Αγίου Νικήτα (αρ.5/1923).  
Οι δημόσιοι λειτουργοί -ως π.χ. ο  «τελωνοσταθμάρχης» της περιοχής- λόγω ανυπαρξίας 

συγκοινωνιών, ήταν συχνά υποχρεωμένοι να εγκατασταθούν στο Χωριό  μαζί με την 
οικογένειά τους , όπου δυστυχώς οι συνθήκες διαμονής δεν ήταν κατάλληλες. 

 

2. Ανάπτυξη μηχανοκίνητων οδικών μεταφορών. 

(Το Χωριό απομονώνεται) 

Σταδιακά οι θαλάσσιες μεταφορές των ανθρώπων και των γεωργικών 

προϊόντων, έδωσαν τη θέση τους  στις χερσαίες μεταφορές.  Στη Λευκάδα 

κατασκευάσθηκαν αρχικά δύο οδικοί άξονες εκ των οποίων ο ένας 

εξυπηρετούσε τα χωριά της ανατολικής πλευράς και ο άλλος τα χωριά του 

κεντρικού τμήματος του νησιού, συνδέοντάς τα πλέον απ’ ευθείας με την 

Πρωτεύουσα. Τα χωριά του δυτικού τμήματος (συμπεριλαμβανομένου και 

του Αγίου Νικήτα) έμειναν έξω από τον σχεδιασμό αυτόν.  Η αγροτική 

παραγωγή και το προσωπικό από τα χωριά αυτά, μεταφερόταν στη Πόλη,  

είτε μέσω θαλάσσης είτε μέσω του κεντρικού οδικού άξονα, αφού 

προηγουμένως, όμως, είχαν διανύσει μια μακρά διαδρομή, όπου μοναδικό 
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 Το κείμενο της πράξης: «Σήμερον πέμπτην του μηνός Ιουνίου του έτους χιλιοστού ενεακοσιοστού 
εικοστού τρίτου, ημέραν της εβδομάδος Τρίτην και ώραν 11

ην
 π.μ., ενεφανίσθη ενώπιον εμού του 

Νικήτα Φέτση, Ληξιάρχου της κοιν. Αγίου Νικήτα της Επαρχίας Λευκάδος, ο Γεώργ. Τσουρδίνης ετών 
45, επαγγέλματος τελωνοσταθμάρχης και εδήλωσεν ότι την τετάρτην τρέχοντος και ώραν 8

ην
 μ.μ. εις 

Άγ. Νικήτα, απεβίωσεν ο υιός του Γεράσιμος, ετών δύο, ένεκεν Φυματιώδους Μηνιγγίτιδος και αφού 
εβεβαιώθημεν περί της  αποβιώσεώς του συνετάξαμε την παρουσα πράξιν εν τω Ληξιαρχικώ 
καταστήματι επί παρουσία  των μαρτύρων Δημ. Φέτση και Ι. Φέτση, ήτις αναγνωσθείσα εις τον 
δηλώσαντα και τους μάρτυρας υπεγράφη παρά πάντων και εμού.» 
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μεταφορικό μέσον ήταν τα γαϊδούρια και τα μουλάρια. Ο Άγιος Νικήτας 

έπαψε να είναι χώρος συγκέντρωσης και αποθήκευσης των αγροτικών 

προϊόντων της περιοχής, αντίθετα προέκυψε ανάγκη μεταφοράς της τοπικής 

παραγωγής στη πόλη της Λευκάδας. Η μεταφορά γινόταν πλέον είτε με τις 

βάρκες, είτε με τα ζώα, μέσω Τσουκαλάδων (13 km).  Αργότερα 

χρησιμοποιήθηκαν και μηχανοκίνητα μέσα,  καθώς την δεκαετία του ’50 

κατασκευάστηκε χωματόδρομος που οδηγούσε στο γειτονικό Δρυμώνα και 

απ’ εκεί μέσω του κεντρικού οδικού άξονα στη πόλη της Λευκάδας 

(συνολικά, 23 km).  

  

Εικόνα Νο6: Χάρτης της Β Λευκάδας του 1949. Ο Άγιος Νικήτας εκτός οδικού δικτύου 

Τα πρώτα φορτηγά αυτοκίνητα στο νησί εμφανίσθηκαν τα έτη 1927-192811. 

Τα φορτηγά αυτά, μετέφεραν αρχικά και ανθρώπους και εμπορεύματα. 

Αργότερα κυκλοφόρησαν και τα λεωφορεία. Το ΚΤΕΛ Λευκάδας  είναι 

δημιούργημα του β μισού του αιώνα. 

Στη περιοχή του Χωριού, τα πρώτα χρόνια της καθιέρωσης των χερσαίων 

συγκοινωνιών,  δραστηριοποιήθηκε ο Διονύσιος  Ευσταθ. Φίλιππας  (1901-

1991) 12 με το φορτηγό του  που ονομαζόταν «Ξενύχτης» και έδρα τον 

Δρυμώνα εξυπηρετούσε τους κατοίκους της περιοχής. Η ονομασία 

«Ξενύχτης» δεν ήταν τυχαία, καθώς  λόγω των τεχνικών προβλημάτων του 
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 Βλ. Βρετός Σ. (1990): σελ. 32 .   
12 . Ο πατέρας του ιδιοκτήτη Ευστάθιος Φίλιππας του Μηνά -«Βαραββάς»- (1854-1933) γεννήθηκε 

στον Άγιο Νικήτα, αλλά μετακόμισε -αρχές του 20
ου

 αιώνα- στο Δρυμώνα, ακολουθώντας  

αντίστροφα την πορεία των προγόνων του. 
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οχήματος και της κακής κατάστασης των δρόμων, πάντοτε έφτανε πολύ 

αργά στον προορισμό του13. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον Διονύσιο Κοντογιώργη14  για το 

Δρυμώνα: 

«Το πρωί όλο το χωριό στο πόδι να σπρώχνει το Ξενύχτη να πάρει 

μπροστά, κι όταν ξεκινούσε, στη κατηφόρα για την πόλη, δεν τον έπιανες. 

Στην επιστροφή όμως, το βράδυ στην ανηφόρα τα πράγματα ήταν δύσκολα: 

Ο Ξενύχτης δεν τα κατάφερνε πάντα. Ο Κωσταντής 15ακολουθούσε από πίσω 

με τα πόδια, με μια πέτρα στα χέρια για να «στηρίξει» τις πίσω ρόδες, όταν 

το σαραβαλάκι «κουράζονταν» και σταματούσε (στις ανηφόρες).Με το 

Ξενύχτη πήγαιναν τα παιδιά του χωριού στο Γυμνάσιο στη χώρα για να 

μάθουν γράμματα. Με το Ξενύχτη έστελναν οι γονείς τα σακούλια, 

κρεμασμένα στην καρότσα, για να ’χουν τα παιδιά τους να φάνε. Με τον 

Ξενύχτη πηγαινοέρχονταν οι κάτοικοι του χωριού στη Πόλη για τις δουλειές 

τους ». 

 

 

Εικόνα Νο 7: Αναχώρηση λεωφορείου (Χορτάτα Λευκάδας, 1966) 
16

 

Η παραπάνω καταγραφή  που προέρχεται από κάτοικο του Δρυμώνα δεν 

ισχύει απόλυτα για τον Άγιο Νικήτα, καθώς υπήρχαν μεγάλα διαστήματα 

που η πρόσβαση στο Χωριό ήταν αδύνατη ακόμα και για αυτοκίνητα σαν τον 

«Ξενύχτη». Τότε η λύση ήταν η (συχνά) αγριεμένη θάλασσα και το 

μεταφορικό μέσον οι χαρακτηριστικές βάρκες της περιοχής, «τα πριάρια», 

                                                           
13

) Φίλιππας Α.Μ.(1995): «Η Γενεαλογία των Αϊγκιωτών» σελ. 21 (Αθήνα) Υπάρχει στο 
https://issuu.com/aperdikar/docs/ (προσπελάσθηκε στις 23/2/2016) 
14

 Βλ. Κοντογιώργης Δ.Δ. (2013): σελ.61 
15

 Εκτός από τον Διονύσιο Φίλιππα, αρχικά υπήρχε και δεύτερος «μέτοχος» στο «Ξενύχτη». Ο 
Κωνσταντίνος Φίλιππας, επίσης κάτοικος Δρυμώνα 
16

 Φωτογραφία  Fritz Berger 

https://issuu.com/aperdikar/docs/
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που έκαναν την διαδρομή προς την πρωτεύουσα ή τις κοντινές Ηπειρωτικές 

και Ακαρνανικές ακτές , κάτω από απίστευτες συνθήκες: 

«…Θυμάμαι στην Κατοχή, που ταξιδεύαμε με κάτι βάρκες της κακής ώρας, 

για τον επιούσιο. Πηγαίναμε στις απέναντι ηπειρωτικές ακτές το λάδι, το 

κρασί το τσίπουρο, τα σταφύλια και φέρναμε σιτάρι, καλαμπόκι, ρύζι και 

γλυτώσαμε τη πείνα. Τα πλεούμενα σκυλοπνίχτες. Όταν δεν είχε ευνοϊκό 

άνεμο, κωπηλατούσαμε 12 ώρες συνέχεια. Πολλές φορές κιντυνέψαμε από 

ξαφνικές φουρτούνες, πιο πολύ όταν φτάναμε νύχτα. Στον πηγαιμό βλέπαμε 

τον καιρό και φυλαγόμαστε, μα στο γυρισμό, πώς να φυλαχτείς; Φορτωμένοι 

με το πολύτιμο φορτίο έπρεπε να γυρίσουμε. Τα άδεια στομάχια δεν 

μπορούσαν να περιμένουν. Έτσι πολλές φορές, βάρκες που έφταναν νύχτα 

έβρισκαν ξαφνική φουρτούνα. Πώς ν’ αράξουν και να ξεφορτώσουν το 

πολύτιμο φορτίο; Είναι ένας όρμος χωρίς λιμάνι, που βλέπει στο Βοριά. Μ’ 

όλους τους βόρειους ανέμους, βουνά τα κύματα…»17 

Κάτω από τις συνθήκες αυτές, όποιος ζούσε  στο Χωριό, ήταν σαν να 

κατοικεί στην άκρη του κόσμου. Καμία σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο, οι 

μόνοι κρατικοί υπάλληλοι ήταν ο κοινοτάρχης με τον γραμματέα -που 

ασχολούνταν συγχρόνως κι αυτοί με αγροτικές εργασίες- ο δάσκαλος, ο 

αγροφύλακας και ο παππάς –ο τελευταίος μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις  

μοίραζε τον χρόνο του  εξυπηρετώντας  παράλληλα και  άλλη ενορία, 

γειτονικού χωριού. Οι λοιπές υπηρεσίες (αστυνομία, δικαστήρια, 

ταχυδρομεία, σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ιατρεία, νοσοκομείο) είχαν έδρα 

σε γειτονικά χωριά ή/ και στην Πόλη και η πρόσβαση ήταν προβληματική.  Η 

κατάσταση αυτή οριστικοποιείται στο τέλος της δεκαετίας του ’60, όταν 

έκλεισε δια παντός και το Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Οι μαθητές του 

Δημοτικού μεταφέρονταν πλέον οδικά στον γειτονικό Δρυμώνα, ενώ 

παράλληλα του Γυμνασίου-όπως παλαιότερα-αναγκαστικά, διέμεναν μόνιμα 

στη πρωτεύουσα του νησιού. 

Η  απευθείας  οδική σύνδεση του Χωριού με την πρωτεύουσα του νησιού, 

ουσιαστικά αποκαταστάθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’70, οπότε ο 

Ελληνικός Στρατός, διάνοιξε  την οδική αρτηρία, μήκους περίπου 6 km η 

οποία συνέδεσε το Άγιο Νικήτα με το γειτονικό χωριό Τσουκαλάδες.  Η οδική 

αυτή αρτηρία, αναβάθμισε οριστικά την περιοχή και προσέφερε πνοή 

ανάπτυξης στο Χωριό. 
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 Φίλιππας Α.Μ. (1999): «Άγιος Νικήτας…» σελ.78, (Επταλοφος Α.Β.Ε.Ε.) Αθήνα 
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Εικόνα Νο8: Το γεφύρι της «Λαγκάδας»18 και ο κόλπος του Αγ. Νικήτα το 1965 19 

3. Η μετανάστευση. (Το Χωριό ερημώνει) 

Στις αρχές του αιώνα, όταν άρχιζαν τα προβλήματα για τους καλλιεργητές των 

αμπελιών του χωριού, άνοιγε παράλληλα και ο δρόμος για την μετανάστευση 

στην Αμερική. Δεν θα ήταν, δυστυχώς, η μοναδική περίοδος του αιώνα αυτού 

που ο κόσμος έψαξε απελπισμένος διεξόδους επιβίωσης. Αργότερα, τις 10ετίες 

του ’50 και του ’60, μετά την κατοχή και τον εμφύλιο, ένα δεύτερο μαζικό κύμα 

μετανάστευσης οδήγησε πολλούς κατοίκους του χωριού, ως μετανάστες, σε 

χώρες της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ωκεανίας20. Παράλληλα (αλλά και σ’ 

όλο το μεσοδιάστημα) η εσωτερική μετανάστευση μείωνε σταθερά το 

ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. 
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 Το γεφύρι της «Λαγκάδας» είναι μια γέφυρα που κατασκευάσθηκε την περίοδο της ακμής του 
Χωριού, τον 19

ο
 αιώνα και χρησίμευε στη σύνδεση του Χωριού με την Πρωτεύουσα, για να 

διευκολύνει την διάβαση πεζών, υποζυγίων και αμαξών από το χείμαρρο «Λαγκάδα» που σε 
παλαιούς χάρτες αναφέρεται και σαν «Κακό Λαγκάδι». Ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε από τα σύγχρονα 
μέσα μεταφοράς του 20

ου
 αιώνα, καθώς μέχρι την δεκαετία του ’80 η συγκοινωνία διεξαγόταν μέσω 

Δρυμώνα, ενώ στα τέλη του αιώνα, ο δρόμος που διήλθε από την περιοχή, πέρασε από άλλο σημείο, 
περίπου 50 μέτρα ανατολικότερα. 
19

 Φωτογραφία  Fritz Berger 
20

 Ενδεικτική βιβλιογραφία για το θέμα της μετανάστευσης των Ελλήνων στο εξωτερικό: 
   Γεωργογιάννης Π., Βασιλοπούλου Π. (1996): «Μεταναστευτικά κινήματα από την Ελλάδα στο 
εξωτερικό, αίτια και εξέλιξή τους» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Επιστημονική Επετηρίδα του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε., τ. Νο9, σελ. 15 (Ιωάννινα) 
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Εικόνα Νο9: Η εξέλιξη του πληθυσμού του Αγίου Νικήτα, σύμφωνα με τις επίσημες 
απογραφές 

Ο μύθος της Αμερικανικής "Γης της επαγγελίας", του καταφύγιου των αποδήμων 

όλου του κόσμου επηρέασε και το χωριό όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα από τις 

αρχές του 1900.  Υπήρξαν κάτοικοι του Χωριού που μετανάστευσαν  στην 

Αμερική από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, παρ’ όλο που ο μεγαλύτερος 

αριθμός αυτών καταγράφεται στις αρχές  της β΄ δεκαετίας.  Χαρακτηριστικό 

είναι ότι μέχρι το 1907 το ελληνικό μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική το 

διακινούσαν μόνο ξένες ατμοπλοϊκές εταιρίες, όμως στη συνέχεια, λόγω της 

αυξημένης ζήτησης, άρχισαν δρομολόγια και Ελληνικές εταιρίες. Οι 

μετακινούμενοι- υπό άθλιες ομολογουμένως συνθήκες- διέθεταν ως μοναδικό 

τους  συνήθως προσόν την σωματική ικανότητα. Πολλοί έφταναν στον Πειραιά, 

ή στη Πάτρα  καθώς και στα άλλα σημεία επιβίβασης  κατ ευθείαν από την 

ύπαιθρο, ενώ μεταξύ τους υπήρξαν και κάτοικοι ορεινών περιοχών που 

αντίκριζαν για πρώτη φορά θάλασσα και βαπόρια. Οι μετανάστες ήταν οι 

περισσότεροι αγράμματοι, λίγοι είχαν τελειώσει το Δημοτικό και ταξίδευαν 

στοχεύοντας μια καλύτερη ζωή για τους ίδιους και για να εξασφαλίσουν το 

μέλλον της οικογένειάς τους. Ο προγραμματισμός τους ήταν για μια ολιγόχρονη 

εργασία στην Αμερική και επιστροφή στα πατρώα εδάφη με τα συγκεντρωθέντα 

χρήματα. Γι αυτό παρατηρούμε ότι από την Ελλάδα  κατά κανόνα, έφευγαν μόνο 

άντρες, σε αντίθεση με ότι γινόταν με τους μετανάστες άλλων χωρών. 

Από το Χωριό έφυγαν κυρίως νέοι άνθρωποι, ανύπαντροι οι περισσότεροι -αλλά 

όχι όλοι. Η λογική της προσωρινής διαμονής στις ΗΠΑ, πολλές φορές τους 

απέτρεπε από την προσπάθεια εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, με 

αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται ως ανειδίκευτοι, κυρίως στην επέκταση του 

σιδηροδρομικού  δικτύου στην ενδοχώρα των ΗΠΑ-μια εργασία που 
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ολοκληρώθηκε το 191621- ή σε άλλες βαριές εργασίες, όπως τα ανθρακωρυχεία.  

Υπήρξαν ωστόσο, αρκετοί εξ αυτών, οι οποίοι παρέμειναν για πάντα στη 

καινούρια πατρίδα τους, ενώ ήταν και ορισμένοι που γύρισαν μεν προσωρινά, 

αλλά γρήγορα επανήλθαν, απογοητευμένοι από τις συνθήκες ζωής στο Χωριό. Ο 

μεγαλύτερος πάντως αριθμός μεταναστών  από τον Άγιο Νικήτα, της περιόδου 

αυτής, επέστρεψε οριστικά, επένδυσε τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει σε 

αγροτικές καλλιέργειες (κυρίως ελαιόδεντρα) και  απασχολήθηκε μέχρι το τέλος 

της ζωής του στο τομέα αυτό. Προηγούταν–συνήθως- κάποιος γάμος με μια 

γυναίκα από την περιοχή και η δημιουργία  της οικογένειας.  

  
Εικόνα Νο10: Δείγματα αποδεικτικών μετανάστευσης στις ΗΠΑ,  κατά το έτος 1907 των 
Χρήστου Φέτση22 και Μιχαήλ Περδικάρη23  από την  ιστοσελίδα του ιδρύματος «The Statue 
of Liberty-Ellis Island Foundation (SOLEIF)» των ΗΠΑ 

Παρ’ όλο που η γενιά αυτή δεν στερήθηκε τόσα, όσα η προηγούμενη, οι σκληρές 

συνθήκες στην ξενιτιά και στο χωράφι δεν τους άφηναν να παίρνουν ανάσα. 

Έβλεπαν ότι η εργασία αυτή ούτε ιδανική ούτε αποδοτική ήταν.   Γι’ αυτό και τα 

παιδιά τους (που γεννήθηκαν την β΄ και γ΄ δεκαετία του αιώνα) φορείς όντες 

των εμπειριών των γονέων τους, επεδείκνυαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σπουδές 

και μόρφωση αλλά και γενικότερα στην εξασφάλιση προϋποθέσεων για 

πνευματική εργασία. Η έφεσή τους αυτή, έφερε γρήγορα τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Με αφετηρία κυρίως την δεκαετία του ’30, μεγάλος αριθμός των 

νέων του χωριού στρεφόταν προς τα γράμματα. Δεν αρκούταν στην φοίτηση στο 

τοπικό δημοτικό σχολείο, αλλά συνέχιζαν στο Γυμνάσιο της πρωτεύουσας24 και 

αργότερα, ακόμα πιο μακριά σε σχολές, ακαδημίες και πανεπιστήμια, εκτός 

                                                           

21
 Kutler S. I. (2003): βλ. λ. «Railroads»                                                                 

22
 Ο Χρήστος Φέτσης του Χαράλαμπου, που γεννήθηκε το 1895 στον Άγιο Νικήτα, μετανάστευσε σε 

ηλικία 12 ετών στις ΗΠΑ. Δεν επέστρεψε ποτέ στην πατρίδα του και η τύχη του δεν είναι γνωστή. 
23

 Ο Μιχαήλ Περδικάρης του Κων/νου, γεννηθείς το 1888 στο Αγ. Νικήτα, μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1907, αλλά 
επέστρεψε σύντομα στο χωριό, παντρεύτηκε τη γειτόνισσα του Αμαλία Περδικάρη του Χρήστου (1885-1971)  
αποκτώντας 2 παιδιά (Αντρέα & Άννα). Για το υπόλοιπο της ζωής του εργάσθηκε ως αγρότης στο Χωριό. Πέθανε 
σε ηλικία 30 ετών, το 1918 στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ υπηρετούσε στον Ελλην. Στρατό. 

24
 Βλ. Τσερές Δ.Σ. (2006) 
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νησιού. Η πρόοδός τους, συνήθως, ήταν δεδομένη, γιατί ήταν –κι αυτοί και οι 

οικογένειές τους- αποφασισμένοι να θυσιάσουν τα πάντα γι αυτό το σκοπό. Γι’ 

αυτό και οι λίγες περιπτώσεις αποτυχίας, συνοδεύονταν συχνά από ψυχολογική 

κατάρρευση των εμπλεκομένων -αναφέρεται εξ άλλου και περίπτωση 

αυτοκτονίας για τέτοιους λόγους, στο Χωριό τη δεκαετία του ‘3025. 

Η  στροφή προς τα γράμματα, έφερε όμως παράλληλα και την εσωτερική 

μετανάστευση. Οι νέοι σπουδαστές και επιστήμονες, άνοιγαν τα φτερά τους για τα 

μεγάλα αστικά κέντρα όπου μπορούσαν  να σπουδάσουν και να εργασθούν.  

Κάποιοι επέλεξαν κοντινούς προορισμούς (Λευκάδα, Κέρκυρα) και κάποιοι πιο 

μακρινούς, κυρίως Αθήνα. Όλες  όμως οι μεγάλες Ελληνικές πόλεις πήραν μερίδιο 

από την φυγή αυτή. Στο Χωριό, παρέμενε- εκτός από  τους γονείς, ένας γιός –

συνήθως ο πρωτότοκος- ως υπεύθυνος της περιουσίας. 

Η ερήμωση του Χωριού ολοκληρώθηκε με το δεύτερο μεγάλο ρεύμα 

μετανάστευσης που έπληξε την πατρίδα μας τις δεκαετίες του ’50, του ’60 και μέχρι 

τα μέσα του ’70. Αυτή την φορά την τιμητική τους είχαν η Αργεντινή, ο Καναδάς, η 

Αυστραλία και στο τέλος η Δυτ. Γερμανία. Πάλι κι εδώ το κίνητρο ήταν, όπως και 

στις αρχές του αιώνα, οι ανάγκες βιοπορισμού των ανθρώπων, καθώς η 

μεταπολεμική Ελλάδα μαστιζόταν από την φτώχια και την ανεργία. Ωστόσο 

προστίθενται τώρα και πολιτικοί λόγοι, καθώς πολίτες με συγκεκριμένες πολιτικές 

απόψεις, σίγουρα δεν αισθάνονταν ιδιαίτερα ασφαλείς την περίοδο αυτή. Αυτή την 

φορά  όμως η μετανάστευση δεν λογίζεται σαν κάτι το προσωρινό, αλλά έχει ένα 

μόνιμο χαρακτήρα. Τον μετανάστη τον αποχαιρετάει όλο το χωριό και οι δικοί του 

τον κλαίνε, σαν να έχει ήδη συμβεί το μοιραίο! Εξ άλλου αυτή τη φορά συχνά δεν 

φεύγουν μόνο οι άντρες, αλλά πολλές φορές και ολόκληρες οικογένειες. Και αυτοί 

οι μοναχικοί άντρες οι οποίοι μετανάστευσαν αρχικά, δεν επέστρεψαν  αυτή τη 

φορά στην πατρίδα, αλλά ακολουθήθηκαν από πλοία φορτωμένα με «νύφες», 

δηλαδή Ελληνίδες που μετακινήθηκαν στις χώρες υποδοχής με σκοπό να 

συναντήσουν τον μελλοντικό σύζυγο τους, από τον οποίο είχαν συνήθως απλά μία 

φωτογραφία του. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση το πλοίο «Begona» που στις 

21/5/1957 αναχώρησε από τον Πειραιά για την Μελβούρνη μεταφέροντας 900 

τέτοιες γυναίκες στην τοπική Ελληνική Κοινότητα, που αριθμούσε τότε 4000 μέλη26 

Για την πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών, η φυγή αυτή την φορά ήταν - πράγματι -

οριστική. Οι ίδιοι οι μετανάστες αυτοί –οι μετανάστες α΄ γενιάς- καθώς και οι 

απόγονοί τους, στελεχώνουν σήμερα τις ακμάζουσες Ελληνικές παροικίες στις  

χώρες που αναφέραμε. Παράλληλα όμως διατηρούν τις επαφές και τις σχέσεις τους 
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 O Απόστολος Φίλιππας του Πανταζή, που γεννήθηκε το 1919 στον Αγ. Νικήτα, αυτοκτόνησε με το 
κυνηγετικό όπλο του πατέρα του,  περί το 1934, γιατί απέτυχε στις εξετάσεις για το Διδασκαλείο. 
Λέγεται ότι λίγες μέρες αργότερα, εκλήθη να φοιτήσει, ως επιλαχών, αλλά ήταν πλέον αργά. 
26

 Βλ. Αλεφάντης Χ. (2017) 
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με την πατρίδα, επικοινωνώντας ή/και ταξιδεύοντας συχνά προς αυτήν, καθώς είναι 

πλέον εύκολο με την πρόοδο της τεχνολογίας. 

 

Εικόνα Νο11: Έλληνες μετανάστες αναχωρούν για Αυστραλία (δεκαετία του ’50) 

 

 

4. Άλλοι  σημαντικοί παράγοντες και γεγονότα που επηρέασαν τη 

ζωή στο Χωριό  

    α. Η φυματίωση:  Η έξαρση της φυματίωσης στη Χώρα μας, η οποία 

παρατηρήθηκε στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα27 επηρέασε και το Χωριό.  

Οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής και ειδικότερα η αυξημένη υγρασία 

που οφείλεται στη θέση του Χωριού (μηδενικό υψόμετρο, δίπλα στη 

θάλασσα, μέσα σε κοίτη χειμάρρου)28 είναι γνωστό ότι ευνοούν την 

επιβίωση των παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν τη νόσο αυτή29.  

Από το αρχειακό υλικό της κοινότητας Αγίου Νικήτα, επιβεβαιώνεται 

άλλωστε, ότι οι θάνατοι που καταγράφονταν στο Χωριό την δεκαετία του 
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 Φαίνεται ότι το Χωριό, αρχικά, εξ αιτίας της θέσης του, θεωρούταν από τους ντόπιους –όχι τελείως 
εσφαλμένα- ανθυγιεινή περιοχή. Οι κάτοικοί του, σε μεγάλο ποσοστό νεαρά άρρενα άτομα που 
μετοίκησαν εκεί αναζητώντας καλύτερη τύχη, αναγκαστικά ‘έψαχναν σύζυγο στα διπλανά χωριά, 
όπου όμως οι γονείς δεν έδιναν εύκολα την κόρη τους σε κατοίκους του Αγίου Νικήτα. Μια ματιά 
στα αρχεία της κοινότητας (βλ. κατωτέρω) εύκολα αποδεικνύει ότι πολλοί κάτοικοι του Χωριού  
τελικά είτε παντρεύονταν σε  μεγάλη ηλικία είτε δεν παντρεύονταν καθόλου. Επίσης ένα σημαντικό 
μέρος των αντρών που είχαν παντρευτεί, χήρεψε  όντως νωρίς εξ αιτίας της φυματίωσης και των 
λοιπών ασθενειών. Εάν στη συνέχεια η ηλικία και η οικονομική κατάσταση του  χήρου το επέτρεπε, 
ακολουθούσε και δεύτερος γάμος προκειμένου να εξασφαλίσει αυτός, φροντίδα για τα παιδιά του 
και την απρόσκοπτη απασχόλησή του στις γεωργικές εργασίες. 
29

Βλ.  Φιλιούσης Γ. (2016) 
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‘20, οφείλονταν κυρίως στην φυματίωση30 . Είναι γνωστό ότι οργανωμένη 

περίθαλψη στο τομέα αυτό στην Ελλάδα, έχουμε  κυρίως μετά την δεκαετία 

του ’30, ενώ τα αντιβιοτικά  που καταπολέμησαν το παθογόνο παράγοντα -

το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης31- κυκλοφόρησαν στη Χώρα μας την 

δεκαετία του ’40. Μέχρι τότε, η αρρώστια και στη περιοχή  έμοιαζε ανίκητη. 

 

Εικόνα No12: Ληξιαρχική πράξη θανάτου της Σαπφώς Βερυκίου32 από φυματίωση (1928) 

 β. Οι πολεμικές συγκρούσεις:     Ασφαλώς ο 20ος αιώνας  υπήρξε αιώνας των 

τεχνολογικών εξελίξεων, της μεγάλης κοινωνικής προόδου  και των επαναστάσεων 

που άλλαξαν τον κόσμο.  Συγχρόνως όμως υπήρξε και αιώνας των ατελείωτων 

πολέμων33. Για τη Χώρα μας  ήταν μια περίοδος σφοδρών κοινωνικών και πολιτικών 

αντιθέσεων:  Η αυγή του αιώνα  την βρήκε ηττημένη κατά τον ελληνοτουρκικό 

πόλεμο του 1897 και μετά από μικρή περίοδο ειρήνης, ήρθαν οι Βαλκανικοί 

Πόλεμοι (1912-13), η Μικρασιατική καταστροφή, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, μια 

σκληρή δικτατορία, ο Εμφύλιος και η Χούντα.  

Ο Άγιος Νικήτας  με τους κατοίκους του, συμμετείχε σε όλα αυτά τα γεγονότα και, 

ενδεχομένως, το καταβληθέν τίμημα σε έμψυχο και άψυχο  υλικό  να ήταν 

δυσανάλογο με ό,τι  αντιστοιχούσε σε ένα μικρό απομονωμένο χωριό στα όρια της 

επικράτειας. Το μνημείο των πεσόντων στο Χωριό μπορεί να είναι σήμερα κενό, 

όμως υπάρχουν αρκετά ονόματα κατοίκων του  που θα μπορούσαν επάξια να 

χαραχθούν στη μαρμάρινη επιφάνειά του. Έστω και έτσι όμως σήμερα, αντιστοιχεί 
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 Βλ http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/index.html?cid=260034 (προσπελάσθηκε 9/2/2017) 
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 Μycobacterium tuberculosis 
32

 Η Σαπφώ Βερυκίου του Ευσταθίου (1906-1928) ήταν μέλος εξαμελούς οικογένειας (αποτελούμενη 
από τον πατέρα της -Ευστάθιο Βερύκιο του Χρήστου- την μητέρα της -Δήμητρα Φίλιππα του 
Αθανασίου- και τα 4 τέκνα τους -Γεώργιο, Όλγα, Αικατερίνη & Σαπφώ) η οποία κυριολεκτικά 
ξεκληρίστηκε από την φυματίωση, καθώς πέθαναν όλοι τους απ’ την αρρώστια αυτή. Δυστυχώς 
αποδεικνύεται ότι οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων ήταν τότε εξαιρετικά ανθυγιεινές και τα 
μέτρα προφύλαξης ανύπαρκτα. Η αρρώστια εύκολα μεταδιδόταν από το ένα μέλος της οικογένειας 
στο άλλο με- αναπόφευκτα- μοιραία αποτελέσματα. 
33

 Βλ. Garibaldi L. (2007) 

http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/index.html?cid=260034
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με ένα μνημείο αφιερωμένο σε ένα ολόκληρο χωριό,  σε όλους αυτούς που έζησαν 

αυτά τα δύσκολα χρόνια στη περιοχή και πάλευαν για την επιβίωσή τους, 

αγωνιζόμενοι συγχρόνως με τους  λοιπούς συμπατριώτες τους για την ευημερία του 

τόπου34.  Ενδεικτικά -και μόνο- αναφέρω κάποια περιστατικά από τις πολεμικές 

συγκρούσεις του 20ου αιώνα τα οποία σχετίζονται με τη θέση του Χωριού ή τους 

κατοίκους του: 

Μια  περίπτωση διάκρισης  στα πεδία των μαχών που έδωσε ο Ελληνικός Στρατός,  

στη β΄ δεκαετία του 20ου αιώνα, είναι η περίπτωση του κατοίκου του Χωριού Φέτση 

Άγγελου του Ιωάννη (1877-1968), καθηγητή Γυμναστικής, ο οποίος διακρίθηκε ως 

έφεδρος ανθυπολοχαγός,  στους Βαλκανικούς Πολέμους, στο μέτωπο της Ηπείρου, 

όπου επέδειξε διοικητικές και στρατιωτικές αρετές. Ο Φέτσης ως επικεφαλής του 

λόχου του, είναι ο πρώτος έλληνας στρατιώτης που εισήλθε στην 

Τουρκοκρατούμενη πόλη της Πάργας την 24/2/1913, ημερομηνία απελευθέρωσής 

της35.  Μάλιστα έγινε γνωστό ότι ο Έλληνας προύχοντας της πόλης  Σπυρίδων 

Βερβιτσιώτης , σε ανταμοιβή  του ανδραγαθήματός του αυτού, του προσέφερε ως 

σύζυγο την κόρη του Αγλαΐα36!  

Αξιοσημείωτη  επίσης, υπήρξε η δράση του Ελληνικού υποβρυχίου «Παπανικολής», 

κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου 

Νικήτα. Χρησιμοποιώντας –σύμφωνα  με προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων- ως 

ορμητήριο την βραχονησίδα «Σέσουλα», κατόρθωσε να βυθίσει στην περιοχή, τρία 

Ιταλικά πλοία, σε απόσταση 7-11 μιλίων από τη στεριά37. 

Κατά  την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, αξιοσημείωτο γεγονός συνδεόμενο με το 

Χωριό υπήρξε ο θάνατος του Λευκαδίτη καπετάνιου του ΕΛΑΣ, Πάνου Γιαννούλη 

(1911-1947), ο οποίος χτυπήθηκε από σφαίρα  και χάθηκε στη θάλασσα,  όταν 

συνελήφθη σε μια προσπάθεια διαφυγής του από τις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις 

και ενώ επιχειρούσε να βρει καταφύγιο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικήτα, 

την 19/06/1947. Το πτώμα του βρέθηκε 5-6  μέρες αργότερα, στη περιοχή του 

Κάστρου της «Αγίας Μαύρας». Υπεύθυνος για την  παράδοσή  του αντάρτη στους 

διώκτες του, θεωρήθηκε ο  ιδιοκτήτης ενός ψαροκάικου, Γεώργιος Ρεμπούσκος38, ο 

οποίος αρχικά περισυνέλλεξε τον Γιαννούλη από την θάλασσα και ανέλαβε να τον 
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 Χαρακτηριστική περίπτωση κατοίκων του Χωριού που έπεσαν σε πολεμικές συγκρούσεις, 
υπηρετώντας τον Ελληνικό Στρατό, είναι οι αδελφοί Αθανάσιος & Ευάγγελος Χόρτης, υιοί του 
Σπυρίδωνα Χόρτη & της Ελένης Βερυκίου, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους σε πολεμικές συγκρούσεις 
της β΄ δεκαετίας του 20ου αιώνα. 
35

 Βλ. Ενισλείδης Χ.Μ.(1977), σελ.37  
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 Λέγεται ότι η προσφορά αυτή έγινε στο επίσημο τιμητικό γεύμα που ακολούθησε την 
απελευθέρωση της πόλης, ενώπιον  όλων των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. Ο Α. Φέτσης, 
απεδέχθη τη προσφορά και ο γάμος έγινε τον Απρίλιο του 1914, μετά την αποστρατεία του από τον 
Ε.Σ. Δυστυχώς, η σχέση αυτή δεν είχε τύχη, καθώς η Αγλαΐα, τον Ιανουάριο του 1915, υπέκυψε κατά 
την διάρκεια προώρου τοκετού, μαζί με το άρρεν τέκνο της.  
37

 Βλ. Γαρύφαλλος Β. (2004), σελ. 30 
38

 Σύζυγος της Περδικάρη Όλγας του Γεωργίου η οποία γεννήθηκε το 1919, στον Άγιο Νικήτα. 
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μεταφέρει στο Χωριό. Θεωρείται- από τους συντρόφους του αγωνιστή -ότι ο ίδιος ο 

πλοιοκτήτης τον κατέδωσε στη συνέχεια στις αρχές39, αλλά οι οικείοι του 

Ρεμπούσκου ισχυρίζονται ότι το ψαροκάικο εντοπίστηκε και έπεσε στα χέρια των 

αρχών, μετά από τυχαία περιπολία40. 

    γ. Οι σεισμοί: Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, σημαντικοί σεισμοί έπληξαν την 

περιοχή, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές στην κινητή και ακίνητη περιουσία 

των κατοίκων, ξεσπιτώνοντας τους, ταλαιπωρώντας τους  και οδηγώντας τους 

πολλές φορές σε απόγνωση. Οι σημαντικότεροι σεισμοί σημειώθηκαν  την 

27/11/1914, την 22/4/1948 και την 30/6/1948 οι οποίοι είχαν ισχύ 6,6R/ 6,5R /6,4R 

αντίστοιχα. 

Ο σεισμός της 27/11/1914, επηρέασε  κυρίως την Δυτική πλευρά του νησιού της 

Λευκάδας προκαλώντας προβλήματα στη σύνδεση του Χωριού με την πρωτεύουσα, 

καθώς προκλήθηκαν κατολισθήσεις και μεγάλα ρήγματα  (μήκους έως 3km) στον 

οδικό αυτό άξονα. Εμφανίσθηκε κύμα βαρύτητας41, ύψους 2-3m και οι νεκροί στη 

περιοχή ανήλθαν στους δεκαέξι.42   

 

Εικόνα Νο13: Απόσπασμα από την εφημερίδα «Εμπρός» της 29/11/1914, όπου αναφέρεται 
ότι ο τελωνοφύλακας του Χωριού, αγνοείται μετά τον ισχυρό σεισμό  της 27/11/191443 
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 Βλ. Γαρύφαλλος Β. (2004), σελ. 26 
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 Προφορική μαρτυρία στον συγγραφέα. 
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 Τα κύματα βαρύτητας αναφέρονται ως «tsunami» στη σύγχρονη βιβλιογραφία. 
42

 Τα  στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Π., βλ. http://www.oasp.gr/node/492 
(προσπελάστηκε την 12/2/2017) 
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 Το 1914 η νήσος Λευκάς, υπαγόταν στη Νομαρχία Κέρκυρας. 

http://www.oasp.gr/node/492
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   Από τους δύο σεισμούς του 1948, το Χωριό επηρέασε κυρίως ο δεύτερος, του 

οποίου τα θύματα στο Νησί ανήλθαν σε επτά άτομα, ενώ  υπήρξαν και 100 

τραυματίες. Μεγάλες κατολισθήσεις  παρατηρήθηκαν τότε, στη περιοχή 

«Πευκούλια», περίπου 3km Β του Χωριού44. Να σημειωθεί ότι η ένταση του 

σεισμικού φαινομένου ήταν τέτοια που -όπως αναφέρθηκε- το ατμόπλοιο 

«Λουσίντα»45 που παρέπλεε στις βόρειες  ακτές του  Νησιού, σε σήμα του προς τις 

αρχές που εστάλη με τον ασύρματο, ανέφερε ότι η Λευκάδα καταποντίστηκε! 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι ισχυρός σεισμός (5,9R), έγινε στην περιοχή και 

τον Οκτώβριο του 1973, χωρίς όμως να προκαλέσει ανθρώπινα θύματα και 

τραυματίες. 

 

Εικόνα Νο14: Λευκάδα 1948. Μετά το σεισμό 

5. Η στροφή προς το τουρισμό. (Η αναζωογόνηση του Χωριού) 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, υπήρξε μια σταδιακή μεταβολή στο 

είδος της απασχόλησης των κατοίκων του Χωριού. Οι παραδοσιακές εργασίες 

(ελαιοκαλλιέργεια και αλιεία) ασκούταν ουσιαστικά από μικρό αριθμό και κυρίως  

μεγαλύτερης ηλικίας κατοίκους του Χωριού, ενώ οι νεώτερες γενιές, ακολουθώντας 

μια τάση που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στην περιοχή και  ευρύτερα στη Χώρα 

μας46 και εκμεταλλευόμενοι το φυσικό κάλλος της περιοχής, στράφηκαν προς τον 

τουρισμό. Παράλληλα νέα πρόσωπα εισήλθαν στον οικισμό –αν και διαμένοντας 
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 βλ. εφημερίδα «Ημερησία»: 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113849741 (προσπελάστηκε 
10/02/2017) 
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 Το επιβατηγό ατμόπλοιο Λουσίντα («Lucinda»), ιδιοκτησίας τότε Μ. Φιλίνη, είχε τότε 
δρομολογηθεί στη γραμμή Πειραιάς-Ιόνιο. 
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 Βλ. Βαρώτσου Ε. (2013) 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113849741
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συχνά μόνο προσωρινά σ’ αυτόν-  προκειμένου να απασχοληθούν στον τομέα του 

τουρισμού. Τέλος,  ένας σημαντικός αριθμός ατόμων από άλλες περιοχές, σε 

ορισμένες περιπτώσεις και εκτός Χώρας, κατασκεύασαν και λειτούργησαν 

παραθεριστικές κατοικίες στη περιοχή. 

Παρ’ όλο που υπήρξαν κάποια πρόωρα βήματα στον τομέα αυτόν47, η αλλαγή στην 

απασχόληση των κατοίκων, κατέστη εφικτή, αμέσως μετά την πτώση από την 

εξουσία της δικτατορίας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα (1974) και την 

κατασκευή της οδικής αρτηρίας που συνέδεσε το Χωριό με την Λευκάδα -μέσω 

Τσουκαλάδων- από τις «Μικτές Ομάδες  Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης» (ΜΟΜΑ) 

του Ελληνικού Στρατού48,   ένα έργο που διευκόλυνε την πρόσβαση των επισκεπτών 

στο Χωριό και στις  δημοφιλείς αμμώδεις παραλίες,  στα ΒΔ του νησιού. Σημαντικός 

παράγων  για την εξέλιξη αυτή ασφαλώς υπήρξε και το γεγονός ότι κατά την ίδια 

περίοδο (1976) συνδέθηκε οδικά το Χωριό, με τα ορεινά χωριά της κεντρικής 

Λευκάδας (Σφακιώτες, Καρυά κ.λ.π.). Τέλος καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή αυτή, 

διαδραμάτισε και η ανακήρυξη του Χωριού ως παραδοσιακού οικισμού, το 1978.49  

 

Εικόνα Νο15: Η εξέλιξη του πληθυσμού του –μη τουριστικού- χωριού «Δρυμώνας», 
σύμφωνα με τις επίσημες απογραφές 

Στην παραπάνω εικόνα, φαίνεται η εξέλιξη του πληθυσμού του γειτονικού χωριού 

«Δρυμώνας». O Δρυμώνας, επιλέχθηκε από τα γειτονικά χωριά καθώς είναι ένα 

ορεινό και συνεπώς μη τουριστικό χωριό. Στο διάγραμμα παρατηρούμε μια συνεχή 

μείωση του πληθυσμού μέχρι το τέλος του αιώνα. Συγκρίνοντάς το με το αντίστοιχο 

διάγραμμα για τον Άγιο Νικήτα (εικόνα Νο 9),  εύκολα συμπεραίνουμε ότι η άνοδος 
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 Τέτοια μπορούν να θεωρηθούν η ηλεκτροδότηση του Χωριού που έγινε το 1968 (μέσω Δρυμώνα) 
και η  πρώτη υποτυπώδης λειτουργία ενός ιδιωτικού καταστήματος εστίασης στην παραλία του 
Χωριού, για εξυπηρέτηση τουριστών, αρχές της δεκαετίας του ’70. 
48

 Καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη αυτού του έργου από τον Ελληνικό Στρατό, έπαιξε ο τότε 
υπηρετών ως αρχηγός της ΚΥΠ, καταγόμενος από το Χωριό, αντιστράτηγος Κων/νος Φέτσης (γεν. 
12/4/1914 στον Αγ. Νικήτα) ο οποίος ως «νομιμόφρων» αξιωματικός, απολάμβανε υψηλού κύρους  
στη στρατιωτική ηγεσία, μετά την μεταπολίτευση. Προς τιμή του, έχει ονομαστεί ένας από τους 
κεντρικούς δρόμους του Χωριού. 
49

 Βλ. ΦΕΚ Δ-594 α/ 13.11.1978 Υ.ΠΕ.ΧΩ. 
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του πληθυσμού η οποία εμφανίζεται στον Άγιο Νικήτα προς το τέλος του αιώνα, 

συμπίπτει με την στροφή προς τον τουρισμό και ασφαλώς οφείλεται σ’ αυτήν. 

Στο τέλος του 20ου  αιώνα, το χωριό του Αγίου Νικήτα και οι γειτονικές παραλίες της 

Δυτικής Λευκάδας, είχαν εξελιχθεί σε σημεία επίσκεψης και αναψυχής χιλιάδων 

τουριστών, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των 

επιχειρήσεων διαμονής και εστίασης στη περιοχή, οι οποίες  έχουν μεγάλη 

συνεισφορά στο τουριστικό προϊόν του Νησιού.50  Το γεγονός αυτό  καθώς και η 

προαναφερθείσα ανάπτυξη του οδικού δικτύου προς την πρωτεύουσα και τα χωριά 

της κεντρικής  Λευκάδας, τερμάτισε οριστικά την περίοδο της απομόνωσης του 

Χωριού και το κατέστησε ξανά επίκεντρο των δραστηριοτήτων της περιοχής, 

τουλάχιστο κατά τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους αποτελεί κοσμοπολίτικο 

στέκι, με απήχηση όχι μόνο  στη περιοχή, αλλά και  σε ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα. 

 

Εικόνα No16: Οι τουριστικοί οδηγοί  που εκδίδονται μετά το 1990, συμπεριλαμβάνουν 
συνήθως και το Χωριό, καθώς θεωρείται, από τους σημαντικότερους τουριστικούς 

προορισμούς της περιοχής   

 

Επίλογος 

Είναι οπωσδήποτε μικρή η χρονική απόσταση από την Δύση του 20ου αιώνα, ώστε 

να μπορούν να σταθμισθούν αντικειμενικά, όλα τα διεθνή και τοπικά δεδομένα που 

επηρέασαν τις ζωές και τις τύχες των κατοίκων του μικρού αυτού χωριού της 
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 Βλ. Ναστούλη Μ. (2013) 
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Λευκάδας την περίοδο αυτή. Ωστόσο, μέσα απ’ αυτή την πρώτη προσέγγιση, 

θεωρούμε ότι αναδείχθηκαν οι κυριότεροι, κατά την άποψή μας, παράγοντες,  οι 

οποίοι  διαμόρφωσαν την πορεία της μικρής αυτής κοινωνίας, σε όλη την 

εκατοντάχρονη πορεία της. 

Σ’ αυτή την γωνιά της «πατρώας γης», ο χρόνος μοιάζει να κάνει κύκλους. Ο Άγιος 

Νικήτας, το σημαντικότερο εμπορικό κέντρο της Δυτ. Ακτής της Λευκάδας στα 1900, 

έγινε ένα ασήμαντο απομονωμένο χωριό, χωρίς  οδική σύνδεση στη δεκαετία του 

1960 για να αναδειχθεί πάλι σε  κοσμοπολίτικο κέντρο της περιοχής την δεκαετία 

του 1990. Μοιάζει να ακολουθεί μια πορεία, όμοια με την πορεία των μεγάλων 

κυμάτων, που σαρώνουν αδιάκοπα τα αμμουδερά ακρογιάλια του και χτυπούν 

βίαια τους αιώνιους βράχους των ακτών του: 

ΠΑΤΡΩΑ ΓΗ51 

(απόσπασμα) 

«Απάτητοι βράχοι, σπηλιές πελαγίσιες 

Λευκά περιστέρια και γλάροι 

Και φλοίσβοι απαλοί σ΄αμμουδιές παραδείσιες 

Και νύχτες γεμάτες σιωπή και φεγγάρι. 

Το Ιόνιο γαλάζια λεωφόρος του ονείρου 

Μεγαλόπρεπο θάμπος κι αγέραστα νιάτα 

Ανάερες πέρα οι κορφές κολυμπούν της Ηπείρου 

Κι ασπρίζουνε πίσω οι βράχοι του γέρο – Λευκάτα.» 

 

Εικόνα Νο17: Αγρότες μετακινούν  τα προϊόντα τους  στη διαδρομή Άγιος Νικήτας- 
Λευκάδα, το  έτος 196552 

                                                           
51

 Ποίημα του ποιητή Γεωργίου Φίλιππα του Μιχαήλ (γεωπόνου) που γεννήθηκε στον Άγ. Νικήτα το 
1912. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Προκειμένου να υπάρξει μια πληρέστερη απεικόνιση της ζωής στο Χωριό κατά τον 20ο 

αιώνα και για να είναι δυνατή η σύγκριση και με νεότερες αλλά κυρίως με παλαιότερες 

περιόδους, κατά τις οποίες υπήρξε- όπως αναφέρθηκε- πληθυσμιακή και παραγωγική 

ανάπτυξη, αφού μετακινούταν προς την περιοχή, νέοι άνθρωποι οι οποίοι εγκαθίσταντο και 

ασχολούταν με την γεωργία, παρατίθεται εδώ ο κατάλογος των γεννηθέντων αρρένων 

τέκνων στο Χωριό την 30ετία 1900-193053, όπου εμφαίνεται επίσης η καταγωγή τους 

(«σόι»54) και  η επιλογή  της εργασίας τους, δηλαδή είτε στο Χωριό (ως αγρότες),  είτε σε 

άλλα μέρη της Ελληνικής Επικράτειας ( ως εσωτερικοί μετανάστες) είτε στο Εξωτερικό 

(κυρίως λόγω του δευτέρου κύματος μετανάστευσης, αφού το πρώτο κύμα αφορούσε στην 

αμέσως προηγούμενη γενιά): 
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 Φωτογραφία  Fritz Berger 
53

 Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τα αρχεία του Δήμου Λευκάδας και από την ιστοσελίδα των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ): http://arxeiomnimon.gak.gr/index.html 
54

 Συμβολισμός για τα σόια: 
Β01 Καλαμάκης 
Β02 Ηρώδης 
Β03 Μούτος 
Π01 Τσάπαλης 
Π02 Περδικαρης  που δεν ανήκει στα 3 σημερινά σόγια. 
Π12 Μπομπότας 
Π22 Μπαρλάς 
Φ01 Μπλέτσος 
Φ02 Μουτσουμπάλας 
Φ03 Ζάχος 
Φ04 Κοντογιάννης 
Φ05 Ατζουλάκης 
Φ06 Κολιάς 
Φ07 Φίλιππας  που δεν ανήκει στα 3 σημερινά σόγια 
Φ08 Φέτσης που δεν ανήκει στα 5 σημερινά σόγια 
Φ17 Φίλιππας της πάνω γειτονιάς (Κόνας, Μελεούνης, Κάπελας κ.λ.π.) 
Φ27 Φίλιππας της κάτω γειτονιάς (Τράμπας, Τριπίλιας, Μπόλας κ.λ.π.) 
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Εικόνα No 18:  Η σφραγίδα της κοινότητας Αγίου Νικήτα, στα μέσα της β΄ δεκαετίας του 
20ου αιώνα με την υπογραφή του τότε προέδρου Θεοφάνη Α. Φίλιππα (1878-1951) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το χωριό «Άγιος Νικήτας» στη ΒΔ Λευκάδα, μετά την ίδρυσή του από φτωχούς 

αγρότες τον 19ο αιώνα, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την πάταξη  της πειρατείας από 

τον Αγγλικό στόλο και την μεγάλη ζήτηση κρασιού από τις Ευρωπαϊκές χώρες, 

εισέρχεται στον 20ο αιώνα, ως ένα σημαντικό  παραγωγικό, εμπορικό και εξαγωγικό 

κέντρο της περιοχής.  Σταδιακά, από την β΄ δεκαετία του αιώνα αυτού, κάτω από 

την επίδραση σειράς παραγόντων που αναλύονται στην μελέτη αυτή, το Χωριό 

υποβαθμίζεται, απομονώνεται και οι κάτοικοί του βυθίζονται στην ανέχεια, 

οδηγούμενοι στην εξωτερική και εσωτερική μετανάστευση. Τις δύο τελευταίες 

δεκαετίας του αιώνα αυτού, εξελίσσεται  βαθμιαία σε τουριστικό θέρετρο, με τις 

ανάλογες συνέπειες στη ζωή και την απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.  

SUMMARY 

The village of “Aghios Nikitas” in NW Lefkada, during 20th century 

The village of "Aghios Nikitas" in NW Lefkada, after its foundation by poor farmers in 

the 19th century, who took the advantage of the elimination of piracy by the English 

fleet and the great demand of wine by the European countries, entered in the 20th 

century as an important, production, trade and export center of the region. 

Gradually, after the first decade of the century, under the influence of certain factors 

analyzed in this study, the village was degraded and isolated. That’s why its 

inhabitants fell in poverty and were driven to external and internal migration. During 

the two last decades of the century, the village, gradually, evolved into a tourist 

resort, with many consequences on the life and employment of local residents. 


