
Σ
το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας
είχαμε αναφερθεί στην ανάγκη ανακαίνισης
του Αγίου Νικολάου στο Κατετκό. 

Δυστυχώς ο σεισμός της 17ης Νοέμβρη που
χτύπησε το νησί μας μπορεί να μην προξένησε
ζημιές στους ορεινούς οικισμούς μας Αλέξανδρο
- Κολυβάτα, σε σπίτια και υποδομές, όμως οι
ζημιές στις εκκλησίες είναι σημαντικές χωρίς να
ξεχνάμε την κατάσταση του Αγίου Γεωργίου. Φαί-
νεται πως τις σημαντικότερες ζημιές έχει υποστεί
ο Άγιος Δημήτριος και λιγότερες ο Άγιος Σπυρί-
δωνας, ενώ ο Άγιος Νικόλαος καίτοι πυρόπληκτος

στο παρελθόν, όπως και η Παναγία άντεξαν, μετά
την αποκατάσταση απ’ τις φθορές που υπέστησαν
στον προηγούμενο μεγάλο σεισμό. Οι Αγια-Πατέρες
επίσης δεν έχουν υποστεί καμία ζημιά. 

Κάνουμε έκκληση λοιπόν στους όπου γης Αλε-
ξαντρίτες με όποιο πρόσφορο τρόπο, είτε οικονο-
μικά όσοι μπορούν (γνωρίζουμε τις δυσκολίες για
τους εντός Ελλάδας), είτε με προσωπική εργασία,
να βοηθήσουν για την αποκατάσταση των μνημείων
ιστορίας και πολιτισμού του τόπου μας. 

Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους ξενιτεμένους
μας όπου φθάνει η εφημερίδα μας ή ενημερώνονται
μέσα απ’ τα sites των χωριανών μας MyLefkada
και Kolivasde όπως συνδράμουν (κοινωνιολογήσουν
το θέμα μέσω των επαφών τους με άλλους Αλε-
ξαντρίτες) σε συνεννόηση με το Σύλλογό μας και
το Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο που η αλήθεια
είναι ότι προσπαθεί και δραστηριοποιείται για την
υπόθεση αυτή όπως και η Ιερά Μητρόπολη. 

Το Δ.Σ. 

“Το προσόν ενός εί-
δους «Αριστεράς» εί-
ναι ότι πολύ συχνά
κάνει αυτό που δεν
είχε πετύχει πριν απ’
αυτήν η Δεξιά”. 

Anieli
Ιταλός 

μεγαλομεγιστάνας
23-7-1996

Στους όπου γης Αλεξαντρίτες 

ο Σύλλογός μας 

και οι “Αντίλαλοι” 

εύχονται υγεία, αγάπη, 

προκοπή και το 2016 

ειρηνικό και καλύτερο 

απ’ το 2015
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Ο Άγιος Δημήτριος

Ο Άγιος Σπυρίδωνας Ο Άγιος Γεώργιος

ΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ  &  ΕΚΛΟΓΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Σύλλογός μας προσκαλεί τους Αλεξαντρίτες και τους
φίλους τους στην κοπή της πίτας μας που θα γίνει στα
Γραφεία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα»
στις 21 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ.

στην οδό Γερανίου 41 στην Ομόνοια. Θα προσφερθούν καφές και εδέσματα που θα ετοιμάσουν
Αλεξαντρίτισσες. Παράλληλα με την κοπή της πίτας θα πραγματοποιηθεί και η ετήσια Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου μας για την ανάδειξη των νέων οργάνων του. Ας μη λείψει κανείς!!! 

― Αυτές τις μέρες με τους σεισμούς, γυρ-
νώντας στα στενά του Αλέξανδρου και εισπνέοντας
την αύρα αυτού του μαγευτικού οικισμού, αφημέ-
νου να αναπαύεται ήσυχα μέσα σε ένα βαθύ
πέπλο ηρεμίας και γαλήνης, μου ήρθαν για μία
ακόμα φορά στο νου οι στίχοι του Γιώργου Σεφέρη:
«όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει».

Δεν θέλω να «παραστήσω πάλι τον έξυπνο» κά-
νοντας διάφορες προτάσεις κ.λ.π., καθώς, μέχρι
σήμερα τουλάχιστον, λιγοστοί είναι αυτοί που
έτειναν ευήκοον ους… Θέλω όμως να πω πως
αυτός ο οικισμός είναι το διαμάντι της Λευκάδας,
ότι καλύτερο της έχει απομείνει απ’ αυτά που

ΑΚΡΑΙΟ  ΦΥΛΑΚΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Φύλακες γρηγορείτε, τα τύμπανα ακούγονται πολύ κοντά! 

Συνέχεια στην 6η σελ.
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Κοινωνικά

Ειρήνη Εμμανουήλ Δουβίτσα-Μαγγίνα 30€
Δημήτριος Ευσταθίου Μανωλίτσης 
(Καψάλης) ..............................................20€
Γεώργιος Λάμπρου Θερμός ..................50€
Κώστας Καραβίας (Καπετάνιος) ............20€

Προσφορές  &  Συνδρομές  
για  το  Σύλλογο

Αντίλαλοι απ’ τους Σκάρους
Ιδιοκτησία: Σύλλογος Αλεξανδριτών Λευκάδας

Διεύθυνση: Γερανίου 41 Τ.Κ. 10431 Αθήνα
Εκδότης-Διευθυντής:

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ευγένιος Μανωλίτσης  τηλ.: 210-6420024

Επιμέλεια - διορθώσεις:
Σούνδιας Τιμόθεος, Μανωλίτσης Δημήτριος

Συνεργάτες: Ζηνέλης Δημήτριος, Αγάπη Κόκλα
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες 
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003 e-mail: karpouzi@otenet.gr

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

Ιστορική  και  λαογραφική  προσέγγιση  
τοπωνυμίων  του  χωριού  μας

της Ιωάννας Κόκλα

Στα Κολυβάτα υπήρχαν παλαιότερα, η εκ-
κλησία των Ταξιαρχών πάνω από το χωριό
στην πλαγιά των Σκάρων, η οποία αποτελούσε
την ενορία των Κολυβάδων και η εκκλησία
του Αγίου Παντελεήμονα στην είσοδο του
χωριού, όπου διατηρούνταν και παλιό νεκρο-
ταφείο. Αργότερα οι οικογένειες των Βρετταίων
έκτισαν την υπάρχουσα εκκλησία του Αγίου
Νικολάου, στο πάνω μέρος του χωριού. Δυ-

στυχώς, στις αρχές της δεκαετίας του 1970,
πυρκαγιά κατέκαψε τον Ναό αφανίζοντας ένα
από τα πιο ομορφοσκαλισμένα τέμπλα. Ο
Ναός αποκαταστάθηκε και αποτελεί σήμερα
και την μοναδική εκκλησία στον οικισμό Κο-
λυβάτα. Ο οικισμός γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου,
στην μνήμη του Αγίου Νικολάου.

Η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στον
Αλέξανδρο, βρίσκεται στο κέντρο του χωριού
εφαπτομένη με την κεντρική πλατεία και εκο-
σμείτο μέχρι πρότινος με το ωραίο υψηλό
καμπαναριό της, που όμως χρειάζεται άμεση
επανακατασκευή... Ενορίτες είχε τους Σουν-
τιαίους, τους Γραψαίους, τους Δουβιτσαίους,
τους Φρεμεντίτες, τους Βλαχαίους, τους Σερ-
βαίους, τους Κολυβάδες. 

Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου κτίστηκε
στην ανατολική είσοδο του χωριού, από τις
οικογένειες των Μανωλιτσαίων. Ο αύλειος
χώρος και των δύο εκκλησιών του Αλεξάνδρου,
αποτελούσε το νεκροταφείο για τους αντί-
στοιχους ενορίτες. 

Στα Κοκλάτα, στην Κιάφα, βρίσκεται η εκ-
κλησία της Παναγίας, της κοινώς ονομαζομέ-
νης «Αλεξανδρίτισσας», στην οποία τιμάται η
Κοίμησις της Θεοτόκου και φαίνεται υπάρχουσα

πολύ πριν το 1713, όπως προκύπτει από συμ-
βόλαιο καταγεγραμμένο στη συγκεκριμένη
ημερομηνία, το οποίο αφορούσε κτήμα της.
Στο ανώφλι της δυτικής πόρτας της εκκλησίας
αναγράφεται η ημερομηνία της ανακαίνισής
της το 1798, από την σύζυγο του Άγγελου
Όριου, (Ενετού Διοικητή Λευκάδος και Ιθάκης),
την Αναστασία Ιωάννου Σέρβου. Μάλιστα η
αγιογράφηση του Ιερού Ναού ανατέθηκε στους
πλέον καταξιωμένους αγιογράφους της εποχής,
τον Σπύρο Βεντούρα, τον Ιωάννη Ρούσσο και
τον Σπύρο Καμπίσο-Μπέλλο. Αργότερα η αγιο-
γράφηση της οροφής πραγματοποιήθηκε από
τον Βασίλη Σίδερη, το 1895-96. Ενορίτες ήταν
οι Σερβαίοι, οι Κοκλαίοι, οι Φουραίοι, μερικές
οικογένειες Βλάχων και γενικά οι κάτοικοι
της Κιάφας. Η Παναγία διέθετε κι αυτή κοι-
μητήριο για τους ενορίτες της, αλλά επειδή
αργότερα προέκυψε ζήτημα υγιεινής για τα

υπάρχοντα κοιμητήρια στο κέντρο του Αλε-
ξάνδρου, με εντολή της Νομαρχίας και κοι-
νοτική απόφαση το 1953 καταργήθηκαν τα
νεκροταφεία του Αγίου Σπυρίδωνα και του
Αγίου Δημητρίου και παρέμεινε ως μοναδικό
το της Παναγίας της Αλεξανδρίτισσας. Ορί-
στηκε δε τότε και ο κοινός εορτασμός του
Αλεξάνδρου στις 15 Αυγούστου, παραμερί-
ζοντας τα ενοριακά. 

Το νεκροταφείο στην Νικιάνα έγινε μετά
το 1960, με την μετοίκηση των κατοίκων των
οικισμών του Αλεξάνδρου προς τις παράλιες
ακτές της Νικιάνας και η μοναδική Εκκλησία
της «Μεταμορφώσεως του Σωτήρος», κτίστηκε
στις αρχές της δεκαετίας του 1970. 

Γεννήσεις
― Ο Σπύρος Μανωλίτσης του Ευσταθίου

(Δία) και η Κατερίνα Καραγιάννη απέκτησαν
αγοράκι. 

― Ο Λάμπρος Σπύρου Μπίσαλας και η
Βασιλική Χατζηστάμου απέκτησαν κοριτσάκι. 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν. 

Βαπτίσεις
― Ο Θεοδόσης Γεωργίου Σούνδιας (Μα-

τσούκας) και η σύζυγός του Αγάπη βάπτισαν
το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα
Ειρήνη. 

Να τους ζήσει η νεοφώτιστη.

Θάνατοι
― Η Ζωή Σούνδια, χήρα Δημητρίου (Βα-

σίλα) πέθανε και κηδεύτηκε στη Νικιάνα. 
― Η Ελένη Θωμά Κακλαμάνη (Ρίπα), συζ.

Σπύρου Κολυβά (Μαράγκου) πέθανε στο Μαν-
χάιμ Γερμανίας όπου και ενταφιάστηκε. 

― Η Καλλιόπη Πέτρου Γράψα, χήρα Λαμ-
πράκη Σέρβου, πέθανε στη Νικιάνα και εντα-
φιάστηκε στην Παναγία στον Αλέξανδρο. 

― Ο Γιώργος Γουρζής, σύζυγος της Δή-
μητρας Μανωλίτση του Γιάννη (Άρμπα) πέθανε
και κηδεύτηκε στη Λυγιά. 

― Ο Σπύρος Λογοθέτης, συζ. Ασπασίας
Δουβίτσα (αδελφής του Κωστάγγελου) πέθανε
και κηδεύτηκε στη Λυγιά. 

Στους οικείους τους εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια. 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Διόρθωση
Στο προηγούμενο 22ο φύλλο των «Αντί-

λαλων απ’ τους Σκάρους» στους επιτυχόντες
σε ΑΕΙ-ΤΕΙ εκ παραδρομής δεν γράφτηκε το
όνομα της μητέρας της επιτυχούσας Βρεττού
Παρασκευής-Ζωής. 

Συμπληρώνουμε τώρα την επιτυχία της,
συγχαίρουμε αυτή και τους γονείς της και της
ευχόμαστε καλό πτυχίο! 

Η Βρεττού Παρασκευή-Ζωή του Δημητρίου
(Μαχαίρα) και της Μαρίνας Βασίλειου Γράψα
πέρασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης Παν/μίου Ιωαννίνων.  

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές.

Πρόεδρος: Ευγένιος Μανωλίτσης
τηλ. 210-6420024 & 6977011305
Αντιπρόεδρος: Γιάννα Λαμπ. Σέρβου
τηλ. 210-2523100 & 6937033665
Γεν. Γραμματέας: 
Δημήτριος Νικ. Μανωλίτσης 
τηλ. 210-8025620 & 6936791486
Ταμίας: Παναγιώτης Κ. Σέρβος 
τηλ. 210-6199939 & 6936002554
Ειδ. Γραμματέας:
Τιμόθεος Ιωάν. Σούνδιας 
τηλ. 210-6611978 & 6947183626
Μέλος: Ξενοφών Ευστρ. Δαμιανής 
τηλ. 210-9960086 & 6936233257
Μέλος: Λάμπρος Ζαχ. Αμπουμόγλι
τηλ. 210-2523100 & 6937033666

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου

Ο Άγιος Νικόλαος

Η Κόκκινη Εκκλησιά οικοδομήθηκε για πρώτη φορά
από τους χωριανούς μας Σάββα Μανωλίτση και Χαρί-
τωνα Δαμιανή το 1478. Μικρός ναός από πέτρες και
κοκκινόπυλο (ίσως γι’ αυτό πήρε και το όνομα Κόκ-
κινη Εκκλησιά) και ήταν αφιερωμένος στο όνομα της
Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευαγγελίστριας. 

Παναγία η Αλεξαντρίτισσα
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Φωτογραφίες  του  χθες. . .
Του Δημήτρη Μανωλίτση (Κασσάνδρη)

1965
Τρεις γενιές Κολυβέων (Μαυρογιαννέων)!!!!!!! 

1961
Χρήστος Ανδ. Μανωλίτσης με την γυναίκα του Κονδύλω, τις κόρες
του Μαρία, Φωτεινή, Γιαννούλα και Ελένη.
Επίσης διακρίνονται ο Κώστας Βλάχος (Σίας) με το μικρό γιό του και
ο Τάκης Σέρβος. 

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. 

Σ
τη ρούγα της Κιάφας, την δεκαετία του
’50, στη μικρή αυτή γειτονιά που κάποτε
έσφυζε από ζωή και που σήμερα την κρατεί

ζωντανή το Νήιον, μαζεύονταν οι γυναίκες των
γύρω νοικοκυριών, όταν είχαν ελεύθερο χρόνο,
άλλη με τη ρόκα στο χέρι, άλλη με τις βελόνες
για πλέξιμο και άλλη με το βελονάκι για κέντημα,
να τα πουν λιγάκι. Σήμερα η ρούγα είναι χορτα-
ριασμένη και χωρικά περιορισμένη… Θα μου πείτε,
ας έρθει κόσμος στην Κιάφα και θα βρούμε τόπο
για ρούγα. … 

Λοιπόν που λέτε, ο μπαρμπα-Σπύρος ο Κλαψής
ή Τασώνης, γυρολόγος από τα χωριά των Λαζα-
ράτων, με το καλάθι στο χέρι γύριζε χωριό το
χωριό, για να πωλήσει την πραμάτειά του. Σε
κάθε γειτονιά που περνούσε γνώριζε τις ασχολίες
των κατοίκων της, τις οικονομικές δυνατότητες
κάθε νοικοκυράς, ήξερε ακόμη και τα… κοτόπουλά
της και τον κοκοτό της που καμαρωτός καμαρωτός
πάνω στο κοντρί χτυπώντας τις φτερούγες του
διαλαλούσε μέχρι και τη Βαυκερή ότι αυτός ήταν
ο αρχηγός στο χαρέμι του. Πού να ’ξερε ο καψερός
τι σκεφτόταν γι’ αυτόν ο μπαρμπα-Σπύρος. ..

Τις περισσότερες φορές, αφού δεν υπήρχαν
χρήματα, γινόταν ανταλλαγή προϊόντων. Δούναι
και λαβείν δηλαδή. Από τα Πλατύστομα λοιπόν,
από τον τότε μύλο του Κατωχιανού, ο μπαρμπα-
Σπύρος έπαιρνε το μονοπάτι που κάποτε το διά-
βαινε και μικρό τρακτέρ, κι έφθανε στην Κιάφα.
Γνώριζε από προηγούμενη φορά ότι η κυρά-Αν-
δρονίκη του Χ’στογιάννη (Χριστογιάννη Φούρο)
είχε τετράπαχα κοτοπουλάκια κι έναν κοκοτό,
μπουκιά και συχώριο... Μια μέρα της ζήτησε να
του τον πιάσει, αλλά η Ανδρονίκη είπε:

― Ά, πα,πα,πα! Δεν μπορώ μπαρμπα-Σπύρο,
δεν ξέρω τι θα πει τ’ λοτ’ (του λόγου του).

Στην επόμενη περατζάδα, μόλις αγνάντεψε
την κυρα-Ανδρονίκη, φώναξε:

― Ε Ανδρονίκη, ε Εγκλουβισιάνα, θα μου τον
πιάσεις σήμερα; 

― Ά, πα,πα,πα, μπαρμπα-Σπύρο, τ’ λοτ’ δεν
τον δίνει χαράμ… Ή θα μ’ βάλεις όσο μου’ πε
τ’λοτ’ ή θα πας στη δλειά  σ’.

― Πιάσ’ τον μ’ εσύ, να βάλω κι εγώ κάτ’ να

γίν’ και το χατίρ τ’ ανδρός. Κάτ’ θα πέσεις κι εσύ,
κάτ’ θα βάλω κι εγώ, να κάνουμε τη δ’λειά μας. 

― Άμα είναι έτσ’, μπαρμπα-Σπύρο, πάω να
στον πιάσω. 

• Αυτά είδε κι άκουσε ο μπαρμπα-Γιωργάκης ο
Κόκλας στη ρούγα της Κιάφας και κάθε φορά που
το διηγιόταν έσκαζαν στα γέλια αυτός και η παρέα
του. …-

Κιαφιώτισσα (Α.Ε.Κ.)

Από  όσα  συνέβαιναν
Παρόλες  της  ρούγας

Το σπίτι του Κόκλα (Προκοπέικο) στην Κιάφα
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Μεταφέρουμε απ’ το Lefkada news, με τα σχε-
τικά σχόλια, τι γράφει η εφημερίδα «Ανθρωπιστής»
της εποχής εκείνης για γεγονότα κι ανθρώπους
που αφορούν τον Αλέξανδρο για να θυμηθούν οι
παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι. 

Εν Αλεξάνδρω... 
αρχές της δεκαετίας του ’50
Ήταν κάπως παράξενο για την εποχή εκείνη,

αρχή της δεκαετίας του ’50, να γίνεται λόγος
στην κοινωνική στήλη τοπικών εφημερίδων για
γάμους που γινόταν στα χωριά της Λευκάδας.
Εξαιρουμένου βέβαια των περιπτώσεων κάποιος
από τους νεόνυμφους να ήρε την καταγωγή του
από «τζάκι». 

Ως εκ τούτου μας προξένησε αρχικά εντύπωση
η είδηση του παρακάτω γάμου που καταχωρήθηκε
στην τοπική εφημερίδα «Ανθρωπιστής» του Πάνου
Θ. Κουνιάκη στο φύλλο της 19ης Ιουνίου του
1951. Γρήγορα βέβαια συνειδητοποιήσαμε ότι ο
λόγος της δημοσίευσης δεν ήταν μάλλον τόσο οι
νεόνυμφοι όσο... ο κουμπάρος. 

«Εις Αλέξανδρον υπό τας ευχάς γονέων, συγ-
γενών και φίλων ετελέσθησαν οι γάμοι του καλ-
λίστου νέου κ. Ζώη Π. Δουβίτσα μετά της σεμνής
οικοκυροπούλας Δ/δος Αγγελικής Δ. Μανωλίτση.
Τους στεφάνους αντήλλαξεν ο κ. Π. Καλκάνης.
Εις τους νεόνυμφους ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν,
και εις τον παράνυμφον να του ζήσουν». 

Τώρα διαβάσαμε ότι υπάρχουν αργυροί γάμοι
(επέτειος είκοσι πέντε χρόνων), χρυσοί γάμοι
(επέτειος πενήντα χρόνων) και αδαμάντινοι γάμοι
(επέτειος συνήθως εξήντα χρόνων γάμου). Μετά
δεν προβλέπεται κάτι άλλο. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο μπαρμπα-Ζώης
και η θεια-Αγγέλω έκλεισαν το καλοκαίρι που πέ-

ρασε 64 χρόνια έγγαμου βίου και τους ευχόμαστε
να είναι για πολλά χρόνια ακόμη μαζί. 

Την ίδια πάλι εποχή διαβάζουμε στην ίδια
εφημερίδα (Φύλλο της 19ης Απρίλη του 1951)
για ένα άλλο δυσάρεστο γεγονός με δυο άλλους
πάλι Αλεξαντρίτες. Γράφει η ανακοίνωση της Δι-
εύθυνσης Χωροφυλακής Λευκάδος με ημερομηνία
14.06.1951: 

«Ανακοινούται
ότι δια της υπ’ αριθ.
24 από 4-6-1951
αποφάσεως του
εκτάκτου Στρατοδι-
κείου Ιωαννίνων κα-
τεδικάσθησαν δια
κομμουνιστ ικήν
δράσιν των εν Νι-
κιάνα-Αλεξάνδρου
Λευκάδος οι κομ-
μουνισταί: 1) Μα-
νωλίτσης Κωνστ. ή
Κολοκύθας του Πά-
νου και της Αργυ-
ρώς, ετών 37, εις

ισόβια δεσμά, 2) Κονδυλάτος Ευστάθιος του Ιωάν-
νου και της Αγγελικής, ετών 65, εις φυλάκισιν
ενός έτους. 

Οι ανωτέρω είχον συλληφθή υπό της Χωρ/κής
κατά μήνα Μάρτιον 1951». 

Ποια ήταν τα εγκλήματά τους θα αναρωτηθεί
κανείς, ενάμισι περίπου χρόνο μετά τη λήξη του
εμφυλίου πολέμου. Διακινούσαν τη «Διακήρυξη
της Στοκχόλμης» κατά των πυρηνικών δοκιμών
συλλέγοντας υπογραφές για την παγκόσμια Επι-
τροπή Ειρήνης και την «Καμπάνια για τον πυρηνικό
αφοπλισμό», επικεφαλής της οποίας ήταν ο νομ-
πελίστας Βρετανός συγγραφέας Μπέρτραντ Ρά-
σελ. 

Ισόβια λοιπόν για τη συλλογή υπογραφών για
την Ειρήνη. Αυτό ήταν το έγκλημα, ενώ την ίδια
εποχή στη Θεσσαλονίκη (5 Μάρτη 1951) εκτελείται
για το ίδιο ακριβώς έγκλημα στις φυλακές του
Γεντί Κουλέ, μαζί με τέσσερις θανατοποινίτες πο-
λιτικούς κρατούμενους, ο ΕΠΟΝίτης Νίκος Νικη-
φορίδης. 

Διαβάζουμε επίσης, σε σχέση με τον Αλέξαν-
δρο, στην ίδια εφημερίδα και στο φύλλο της 5ης
Σεπτέμβρη 1950:

«Ο εν Αμερική διαβιών συμπολίτης Σπυρίδων
Μανωλίτσης και αφιχθείς προ διμήνου εις την
γενέτειράν του και μετ’ ου πολύ επιστρέφων εκεί,
εξ ιερού καθήκοντος ετέλεσεν εν Αλεξάνδρω
Λευκάδος επιβλητικόν μνημόσυνον εις τον Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου, μετά πολυτελούς δίσκου κολύ-
βων, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των προσφιλών
του γονέων, αναμιμνησκόμενος των ευχών του
ίνα σταδιοδρομήση επ’ αγαθώ της οικογενείας
του και των προσδοκιών του. 

Εις τον κ. Μανωλίτσην ευχόμεθα σταδιοδρο-
μίαν ανταξίαν των γαλουχησάντων και αναθρε-
ψάντων αυτόν γονέων του». 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΑΠ’  ΤΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ...

Απ’ τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 6
Δεκεμβρίου του 2015 για την ανάδειξη νέων οργάνων
της Ομοσπονδίας μας οι εκλεγέντες συγκρότησαν το
νέο Δ.Σ. που έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Λογοθέτης Θεοφύλακτος 
(απ’ το Σύλλογο Λευκαδίων) 
Α’ Αντιπρόεδρος: Σολδάτος Αντώνης 
(απ’ το Σύλλογο Λευκαδίων) 
Β’ Αντιπρόεδρος: Κοντογιώργης Χαράλαμπος 
(απ’ το Σύλλογο Εγκλουβισάνων) 
Γεν. Γραμματέας: Χόρτης Κων/νος 
(απ’ το Σύλλογο Λευκαδίων) 
Αναπλ. Γραμματέας: Κοντογιώργης Λεωνίδας 
(απ’ το Σύλλογο Εγκλουβισάνων) 
Ταμίας: Λάζαρης Θωμάς 
(απ’ το Σύλλογο Λευκαδίων) 
Αναπλ. Ταμίας: Μανωλίτσης Ευγένιος 
(απ’ το Σύλλογο Αλεξαντριτών) 
Έφορος Δημ. Σχέσεων: Μανωλίτσης Δημήτρης 
(απ’ το Σύλλογο Αλεξαντριτών) 
Μέλη: Κατωπόδης Γιάννης (απ’ το Σύλλογο Σαπφώ) 
Κακλαμάνης Σωκράτης (απ’ το Σύλλογο Λευκαδίων) 
Ραυτόπουλος Σωτήρης (απ’ το Σύλλογο Λευκαδίων) 
Χρυσικός Γρηγόρης (απ’ το Σύλλογο Λευκαδίων) 
Θερμός Γιώργος (απ’ το Σύλλογο Λευκαδίων) 
Χόρτης Θωμάς (απ’ το Σύλλογο Χορτιωτών) 
Πάλμος Παναγιώτης (απ’ το Σύλλογο Λευκαδίων) 

Σ.Σ. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο έργο σας. 

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α
Κατά το ΙΣΤ’ Συνέδριο της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της,

σήμερα 6 Δεκεμβρίου 2015, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους συνέδρους, το παρακάτω
κείμενο: 

Οι πρόσφατοι σεισμοί στο νησί μας, άφησαν πίσω τους, τεράστιες ζημιές, σε
Δημόσια & ιδιωτικά κτίσματα, σε έργα υποδομής (οδοποιία, αντιστηρίξεις, λιμάνια,
δίκτυα ύδρευσης κ.λ.π. έργα) και εγκαταστάσεις, που η αποκατάστασή τους, απαιτεί τη
στήριξη της πολιτείας, με όσα μέσα διαθέτει, για να επανέλθει η ομαλή λειτουργία τόσο
στην καθημερινότητα των κατοίκων, όσο και στον τουρισμό. Οι καταστροφές στις
οικοσκευές των νοικοκυριών είναι σχεδόν ολικές. Αφορούν τόσο το νησί της Λευκάδας,
όσο και το Μεγανήσι με τα γύρω μικρότερα νησιά. 

ΖΗΤΑΜΕ,
Να κηρυχθεί ο Νομός Λευκάδος «ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΣ», σύμφωνα με το Νόμο και τις

κείμενες διατάξεις, από την Πολιτεία. 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων

Συλλόγων, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια, στις οικογένειες αυτών που
έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα και συμπάσχουν με όλο το Λευκαδίτικο λαό, για τις
καταστροφές που άφησε και αφήνει καθημερινά, η φοβερή μανία του εγκέλαδου, στο
όμορφο και ταλαιπωρημένο από τους σεισμούς, νησί μας. 

Κάνουμε έκκληση, σε όλες τις αρχές του νησιού, να καταβάλουν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια και με κάθε μέσον να αποκατασταθούν οι ζημιές το γρηγορότερο, ώστε να επα-
νέλθει στην μικρή μας Πατρίδα το χαμόγελο στα χείλη όλων των συμπατριωτών μας,
γιατί η όποια μικρή καθυστέρηση θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην οικονομική
ζωή των κατοίκων του, αν συνυπολογίσουμε τα τραύματα και το χάος που αφήνει καθη-
μερινά η οικονομική κρίση της Χώρας.

Ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι Αρχές της Χώρας, σε συνεργασία με
τις τοπικές Αρχές, δεν θα αρνηθούν να επαναφέρουν το ρυθμό της ζωής, στους ταλαι-
πωρημένους κατοίκους της Λευκάδας το γρηγορότερο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                            Ο  Γραμματέας

Θεοφύλακτος  Λογοθέτης                                          Κωνσταντίνος Χόρτης 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας των

Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ  ΚΩΔΙΚΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Παρακάτω παρουσιάζονται τα υπόλοιπα από τα 53 μηνύματα πρόληψης (τα προηγούμενα είχαν δημοσιευθεί στο φύλλο 21 των “Αντίλαλων”) που

απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, χωρισμένα σε δέκα κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο του ατυχήματος στο οποίο στοχεύουν. 
Επιμέλεια: Ευγένιος Μανωλίτσης

ΤΙΜΗΤΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  για  τον  ΓΙΑΝΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΓΟΥΡΖΗ
Αναπληρωτή  Καθηγητή,  προϊστάμενο  του  Α΄  Εργαστηρίου 

του  Τομέα  Χαρακτικής  της  «ΑΝΩΤΑΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΚΑΛΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ» 
από  την  «ΕΤΑΙΡΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ» 

Του  Αντώνη Ν. Σολδάτου (Γεν. Γραμματέα «Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών»)

Η εκδήλωση, προτάθηκε και διοργανώθηκε
απ’ την «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»,
την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015, στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, μετά από απόφαση
του Διοικητικού της Συμβουλίου, στα πλαίσια
ανάδειξης και τιμής προσωπικοτήτων, που με
το έργο τους και το ήθος τους ξεχωρίζουν και
τιμούν την πατρίδα και την γενέτειρά τους,
που είναι το νησί της Λευκάδας. 

Στην εκδήλωση πήραν το λόγο και μίλησαν: 
1. Ο Πρόεδρος της Εταιρίας κ. Αθανάσιος

Μελάς, ο οποίος παρουσίασε την εκδήλωση.  
2. Η κ. Ειρήνη Οράτη, Ιστορικός Τέχνης,

Επιμελήτρια έργων τέχνης στην ALPHA BANK,
με θέμα: Ο χαράκτης Γιάννης Γουρζής.

3. Ο κ. Δημήτριος Παυλόπουλος, ιστορικός
τέχνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, με θέμα: Γιάννης Γουρζής, ένας μά-
στορας της εφαρμοσμένης χαρακτικής στην
Ελλάδα. 

4. Ο Γιάννης Γουρζής, με θέμα: Αναφορά
στην Πατρίδα.

Συντονιστής της εκδήλωσης: O Γενικός
Γραμματέας της «Εταιρείας Λευκαδικών Με-
λετών», Αντώνης Ν. Σολδάτος.

Λίγα λόγια για τον Γιάννη Γουρζή 
Ο Γιάννης Παναγιώτη Γουρζής γεννήθηκε

στην Αθήνα το 1953, από πατέρα Λευκαδίτη
και Μυτιληνιά μητέρα. Τέλειωσε το ΙΗ Γυμνάσιο
Αθηνών το 1971.

ΣΠΟΥΔΕΣ
1965-1971 Γαλλική γλώσσα στο Γαλλικό Ινστι-

τούτο.
1971-1973 Θεωρία της Μουσικής στο Ελληνικό

Ωδείο.
1973-1974 Γραφικές Τέχνες στο Κέντρο Τε-

χνολογικών Εφαρμογών. 
1973-1975 Γραφικές Τέχνες στα Τ.Ε.Ι

(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) (με υποτροφία).
1968-1972 Σχέδιο με τον ζωγράφο Κ. Ηλιάδη. 
1973-1974 Σχέδιο με τον ζωγράφο Β. Βλαχό-

πουλο.
1974-1979 Α.Σ.Κ.Τ. (Προκαταρκτικό, Χαρακτική,

Νωπογραφία, Θεωρητικά, με τους Λ. Κανα-
κάκη, Κ. Γραμματόπουλο, Κ. Ξυνόπουλο, Μ.
Λαμπράκη, Π. Μυλωνά, κ.τ.λ.)

1979 Έπαινος Α/Μ Χαλκογραφία και Φορητές
εικόνες (υποτροφίες 1978-1979)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1979-1985 Συμμετοχή σε 40 ομαδικές εκθέσεις,

ζωγραφική εικόνων και ναών. 
1984 Μετά από διαγωνισμό αποκτά θέση χα-

ράκτη στο Νομισματοκοπείο. Παραιτείται το
1992. 

1991-1992 Διδάσκει Χαρακτική στη Σχολή Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών του Δ. Βόλου. 

1992 Διδάσκει ξυλογραφία σε σεμινάριο της
Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών. 

1997 Διδάσκει Χαρακτική σε σεμινάριο στο
Παιδαγωγικό του Α.Π.Θ. 

1992 έως σήμερα διδάσκει Χαρακτική στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. 

Δύο εικόνες από τα έργα του
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δεν εντάσσονται στο γνωστό νεοελληνικό πρότυπο
«ήλιος-θάλασσα, φραπές-ξαπλώστρα, γκαζόν-πι-
σίνα». Θέλω ακόμα να πω πως αυτός ο οικισμός
πρέπει οπωσδήποτε να διασωθεί, να μείνουν στέ-
ρεα και ζωντανά τα σπίτια, τα στενά, οι εκκλησιές
του! Όλα, μηδενός εξαιρουμένου! Αυτό πρέπει
να είναι το στοίχημα όλων αυτών, κινήσεων, φο-
ρέων, μέσων επικοινωνίας, πολιτών που έχουν
δείξει με τη στάση τους, μέχρι σήμερα, πως έχουν
μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Τα
σπίτια, ακόμα και τα ερείπια, λίγο πολύ άντεξαν
και σ’ αυτόν το σεισμό. Ας προλάβουμε λοιπόν
τον επόμενο. Απ’ ότι φαίνεται η συνδρομή του
κράτους στην αποκατάσταση των ζημιών, αυτή
τη φορά θα είναι μεγαλύτερη και οι προϋποθέσεις
που δημιουργούνται φαίνονται περισσότερο ευ-
νοϊκές. Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει
χαμένη…

― Γράφει ο Ελύτης στην «αυτοπροσωπογραφία
σε λόγο προφορικό» όταν ανακάλυψε τις Κυκλά-
δες: Εδώ δεν είχα να κάνω μόνον με τα φυσικά
στοιχεία, ήτανε και τα κτίσματα που είχανε τα
νησιά και οι κληρονομιές τους που σήκωναν, αρ-
χαίες, βυζαντινές, νεοελληνικές. Μια κολόνα αρ-
χαίου ναού, αλλού ένα μοναστήρι, ένα ξωκκλήσι,
αλλού ένας περιστεριώνας. Άρχιζα να διακρίνω
τη βαθύτερη συνέπεια και συνέχεια που αντιπρο-
σωπεύανε όλα αυτά μέσα στην ελληνική διάρκεια,
όπως την είπαμε αργότερα, όσο διαφορετικά κι
αν έμοιαζαν μεταξύ τους. Θυμάμαι ότι τα χρόνια
εκείνα, αν δεν κάνω λάθος το 1933, είχε έρθει
στην Αθήνα ο Le Corbusier. Εγώ τότε είχα μία
μανία με την αρχιτεκτονική και τον Le Corbusier
τον θαύμαζα, γιατί πραγματικά ήταν ο πατέρας
της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Όταν τον άκουσα
λοιπόν να μιλά για τους λαϊκούς τεχνίτες, τους
μαστόρους που κάνανε τα σπίτια στις Κυκλάδες,

όταν τον άκουσα να μιλάει και να εξηγεί με ποιόν
τρόπο είχανε βρεί λύσεις που ήταν και εξυπηρε-
τικές για τον άνθρωπο και αισθητικά ωραίες, μου
έκανε μεγάλη εντύπωση, αλλά και με ικανοποίησε,
γιατί μου έλυσε μιαν αντίφαση μέσα μου: ότι
μπορώ να θαυμάζω και της παράδοσης τα στοιχεία
και τα μοντέρνα εξίσου.  

Τα παραπάνω τα παραθέτω χωρίς σχόλια, ως
συνέχεια όμως των προηγουμένων που αφορούν
τον Αλέξανδρο με την πρόσθετη παρατήρηση
πως ο οικισμός του Αλέξανδρου αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα (διασωζόμενα) δείγματα
ανθρώπινης επέμβασης στο νησί (μη φυσικό στοι-
χείο) και ως εκ τούτου ανεξίτηλο διατηρητέο μνη-
μείο του Πολιτισμού της. Άλλωστε δεν έχουν
απομείνει και πολλά…

― Δεν θα ήθελα να μιλήσω εδώ σχετικά με
την μεταχείριση που θα είχε αυτός ο οικισμός αν
ανήκε σε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα ούτε,

κατ’ επέκτασιν, σχετικά με τη διαχείρισή του ώστε
όχι μόνο να μπορεί να επιβιώνει αλλά να εξασφα-
λίζει και οφέλη. Θέλω όμως να πω πως οι τοπικές
αρχές θα μπορούσαν κάνοντας το ελάχιστο, από
σεβασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό του
τόπου, να αναλάβουν κάποιες στοιχειώδεις πρω-
τοβουλίες οι οποίες θα συνέτειναν στην ανάδειξη
του ζητήματος και συνακόλουθα στην ανακίνηση

του ενδιαφέροντος και την ευαισθητοποίηση εν
πρώτοις των κατόχων των σπιτιών αλλά και ευ-
ρύτερων ομάδων στήριξης της προσπάθειας. Τέ-
τοιες πρωτοβουλίες είναι: ο καθαρισμός του
χωριού από τα βάτα που το έχουν πνίξει καθώς
και από ξύλα, σκουπίδια, μπάζα κ.λ.π. έτσι ώστε
να μπορέσει να ανασάνει και να αναδειχθεί πε-
ρισσότερο η ομορφιά του. Έτσι θα φανεί πιο
καθαρά και η ανάγκη αναστύλωσης των ερειπω-
μένων κτισμάτων. Έπειτα ένας στοιχειώδης εξω-
ραϊσμός της πλατείας και η τοποθέτηση ενός κα-
λαίσθητου σταντ με ιστορικά και άλλα ενδιαφέ-

ροντα στοιχεία της περιοχής (μοναστήρια, εκ-
κλησιές, μονοπάτια κ.α.). Η πρόταση του «Φηγός»
για την αξιοβίωτη ανάπτυξη της ορεινής Λευκάδας
(όπως και το πνεύμα που τη διαπερνά) θα μπορούσε
να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Τέλος πρέπει να αν-
τιμετωπισθεί το θέμα των αδέσποτων βοοειδών
τα οποία εκτός από τ’ αμπέλια, τα δένδρα και τα
μποστάνια, καταστρέφουν και τις ξερολιθιές, συ-
στατικό στοιχείο του πολιτισμού των οικισμών
και της ευρύτερης περιοχής τους. Η πλήρης ασυ-
δοσία που κυριαρχεί στη Λευκάδα στους τομείς
της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της μετα-
χείρισης του δημόσιου χώρου γενικά, εκφράζεται
στον Αλέξανδρο μέσω της συμπαθούς συνομο-
ταξίας των βοοειδών.

― Kλείνουν φέτος 15 χρόνια από τότε που
κάποιοι μεμονωμένοι πολίτες ενδιαφέρθηκαν για
την κήρυξη των τριών οικισμών του Αλέξανδρου
(Αλέξανδρος-Κολυβάτα-Κιάφα) ως  παραδοσιακών.

Από τότε (2001) βρίσκεται ο φάκελος στο Υπουρ-
γείο Χωροταξίας. Έχουν αλλάξει δεκάδες κυβερ-
νήσεις, υπουργοί, υπάλληλοι και πέντε δημοτικές
αρχές και η υπόθεση δεν έχει ακόμα τελειώσει.
Ενδιαφέρον, βέβαια, για την εξέλιξη της υπόθεσης
έχουν δείξει μόνον οι μεμονωμένοι πολίτες και ο
Σύλλογος «Φηγός» οι οποίοι έχουν καλύψει και
τις σχετικές δαπάνες για σχέδια που χρειάστηκαν

κ.λ.π. Το ενδιαφέρον των αρχών του τόπου, δια-
χρονικά, εξαντλείται στα προεκλογικά προγράμ-
ματα και τις διακηρύξεις. Εξαιρούνται οι αποφάσεις
των Δημοτικών Συμβουλίων, και αυτές μετά από
πρωτοβουλία των πολιτών, καθώς είναι υποχρεω-
τικές προκειμένου να προχωρήσει το θέμα. Σήμερα
ο φάκελος, αν δεν προκύψει κάτι καινούργιο, βρί-
σκεται στο τελικό στάδιο για τον χαρακτηρισμό
των δύο οικισμών (Αλέξανδρος, Κολυβάτα) καθώς
η Κιάφα έχει εξαιρεθεί επειδή δεν είναι επίσημα
καταγεγραμμένος οικισμός. 

― Αναφέρθηκα παραπάνω στην πρόταση του
«Φηγός» για την αξιοβίωτη ανάπτυξη της ορεινής
Λευκάδας. Στην πρόταση αυτή (www.fhgos.com)
μπορεί να δει κανείς μια διαφορετική αντίληψη
για την ανάπτυξη και τη Λευκάδα σε αντιδιαστολή
με την κρατούσα. Μία πρόταση η οποία εδραζόμενη
σε μία πολιτισμική θεώρηση των πραγμάτων, προ-
κρίνει την ποιότητα έναντι της ποσότητας, προ-
βάλλει τον τουρισμό με πολιτισμική και περιβαλ-
λοντική ταυτότητα και έχει σαν αναφορά την βιω-
σιμότητα του τόπου έναντι της προοδευτικής αλ-
λοτρίωσης και της φθοράς. Σε αυτή την πρόταση
εντάσσεται αρμονικά και το θέμα του Αλέξανδρου
αλλά και των άλλων ορεινών οικισμών μας.

― Κλείνοντας, με την ευκαιρία των γιορτών
που είναι μπροστά μας, οι δικές μου ευχές είναι: 

Στους συνανθρώπους, υγεία, δύναμη, αγάπη
και αλληλεγγύη. 

Στους συνέλληνες, μεγαλύτερη προσπάθεια
για, περισσότερη υπευθυνότητα και προσήλωση
στο καθήκον, περισσότερη αυτογνωσία και λιγότερη
εθνική αυταρέσκεια και προγονοπληξία, περισσό-
τερη αυτοσυνειδησία και λιγότερο ωχαδερφισμό
και τέλος περισσότερη συμφιλίωση με την κοινή
λογική έναντι της ανεξέλεγκτης χρήσης του συ-
ναισθήματος και της υπερβολής. 

Στην Ελλάδα, λιγότερη κομματοκρατία και πε-
ρισσότερη αξιοκρατία, λιγότερη συνωμοσιολογία
και περισσότερη αλήθεια, λιγότερο διχασμό και
περισσότερη συνεννόηση, «λιγότερα συνθήματα
και πιο πολλή δουλειά».

Λευκάδα 20 Δεκεμβρίου 2015
Νίκος Σπ. Κονδυλάτος

Σ.Σ.: Ο Νίκος με το “Ακραίο Φυλάκιο Αλεξάν-
δρου” σε πείσμα των καιρών και όχι μόνο, όπως
πάντα, ουσιαστικός, με θέσεις, προτάσεις και
λύσεις για τα προβλήματα και θέματα του χωριού
μας αλλά και γενικότερα της Λευκάδας. Τις πε-
ρισσότερες όμως φορές απευθύνεται σε ώτα μη
ακουόντων. 

ΑΚΡΑΙΟ  ΦΥΛΑΚΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Τα Κολυβάτα από ψηλά. Διακρίνονται το Αετοβίγλι, η Μεγάλη Ράχη, 
ο Σταυρός και το Τσοκάνι και η Μανα-Θυγατέρα (Μονοθυατέρα)

Ο Αλέξανδρος
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Η  σελίδα  των  Τοπικών  Συλλόγων
Πολιτιστικός  Σύλλογος

Νικιάνας  “ΟΙ  ΣΚΑΡΟΙ”

Σας γνωρίζουμε ότι
μετά τις αρχαιρεσίες της
15ης Νοεμβρίου 2015 και
σύμφωνα με το Καταστα-

τικό του Συλλόγου, οι δύο
πρωτεύσαντες σε ψήφους συγ-

κάλεσαν Συμβούλιο στις 18 Νοεμβρίου 2015,
στο οποίο παρέστησαν όλα τα εκλεγμένα
μέλη, και από το οποίο αναδείχτηκε νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου
έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Αντώνης Μανωλίτσης 
Γεν. Γραμματέας: Δημήτρης Τόσκας 
Ταμίας: Μπάμπης Κολυβάς 
Υπεύθ. Εκδηλώσεων: 
Σπύρος Κυρομίτης 
Υπεύθ. Δημοσίων Σχέσεων: 
Νίκος Καββαδάς 
Υπεύθ. Περιβαλλοντικών Θεμάτων: 
Στέφανος Μανωλίτσης 
Υπεύθ. Προβολής Δραστηριοτήτων: 
Θεοδώρα Μανωλίτση 

Νικιάνα 23-12-2015

ΘΕΜΑ: Παραίτηση Προέδρου και Εκλογή
νέου Προέδρου Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγ-
γελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος
Νικιάνας 

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν παραιτήσεως
του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Μανωλίτση,
μέσω γραπτής επιστολής, η οποία και ανα-
γνώστηκε στη συνεδρίαση του Συλλόγου,
τα μέλη του Συλλόγου κατόπιν ψηφοφορίας
έκαναν δεκτή κατά πλειοψηφία την παραί-
τησή του και εξέλεξαν ομοφώνως νέο Πρό-
εδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών και Προ-
στασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας τον κ. Στέ-
φανο Μανωλίτση. 

Ως νέο μέλος του Συλλόγου προσετέθη
το πρώτο αναπληρωματικό μέλος των εκλο-
γών της 15ης Νοεμβρίου 2015, η κυρία Νι-
κολέτα Σούνδια, η οποία και αναλαμβάνει
τον τομέα Περιβαλλοντικών Θεμάτων. 

Τα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν δια
του παρόντος να ευχαριστήσουν τον κ. Αν-
τώνη Μανωλίτση για την ευδόκιμη θητεία
του και για την πολύτιμη προσφορά του
στις δράσεις του Συλλόγου. 

3 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «Οι Σκάροι» διορ-
γάνωσε την 1η Νοεμβρίου 2015 Εθελοντική Αιμοδοσία με
το σύνθημα «Η Αιμοδοσία σώζει ζωές». Αξιέπαινη πρωτο-
βουλία. 

3 Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό ημερολόγιο 2016
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας «οι Σκάροι» που είναι
αφιερωμένο στη «μυρουδιά και νοστιμιά των Παραδοσιακών
Φαγητών» της περιοχής του Αλεξάνδρου και όχι μόνο.

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990 - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015: 
25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1925 - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015: 
90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Σύλλογος  Επαγγελματιών  &  Προστασίας  
Περιβάλλοντος  Νικιάνας

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

3 Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε ιδανικές συνθήκες, ο Δεύτερος Αγώνας
Ορεινού Τρεξίματος στους Σκάρους που διοργάνωσε ο Σύλλογος Επαγγελματιών με τον
Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας «ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ» στις 25 Οκτώβρη του 2015. 
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3 Βραβεύτηκε στο 9ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Χαλκίδας
το «Fritz Berger: ο φωτογράφος των Αναμνήσεων» του Νίκου
Καββαδά (χωριανού μας) και Ε. Σολδάτου. Στη φωτογραφία του
Berger ο χωριανός μας Κωνσταντίνος Κολυβάς του Αλέκου (Τσμένιας). 

3 Με φροντίδα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας αποκατα-
στάθηκαν, με τοποθέτηση πλακών, οι ζημιές που προκλήθηκαν από το
σεισμό στα πεζοδρόμια στη Νικιάνα. 

3 Με αφορμή τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν την προ-
ηγούμενη περίοδο στην υδροδότηση εν όψει και της τουριστικής πε-
ριόδου καλό είναι να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται
για να μην έχουμε τα ίδια. Μπαίνει δε επιτακτικό καθήκον, όπως
χρόνια τώρα γράφουμε, να συντηρηθούν και να παραμείνουν ενεργές
οι παλιές πηγές υδροδότησης, υδρομαστεύσεις, γεωτρήσεις, δεξαμενές
κ.λπ. 

3 Στις 25 Οκτώβρη, μέρα διεξαγωγής του δεύτερου αγώνα ορεινού
τρεξίματος στους Σκάρους η Ιερά Μητρόπολη τέλεσε Θεία Λειτουργία

στο ερειπωμένο ξωκλήσι της Παναγίας από τον παπά Ιωαννίκιο Ζαμ-
πέλη. Μετά από δεκαετίες η περιοχή μύρισε θυμίαμα και πλημμύρισε

ψαλμωδίες. 

3 Στις προτεινόμενες χωρικές ενότητες ανάπτυξης παρα-
θαλάσσιου μαζικού τουρισμού σας αναφέρουμε ότι: 

Στην περιοχή Βλυχό - Νυδρί - Νικιάνα - Λυγιά / Καριώτες εκτός
της ανάπτυξης μαζικού τουρισμού προτείνεται να χωροθετηθούν και
οι ακόλουθες επιπλέον ζώνες: α) στην εκτός σχεδίου περιοχή μεταξύ
των οικισμών Λυγιάς - Νικιάνας (Επίσκοπος) να επιτρέπονται χρήσεις
ήπιων και ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού, β) στην εκτός
σχεδίου περιοχή μεταξύ των ορίων οικισμού Νικιάνας (Σωτήρω) και
Περιγιαλίου να επιτρέπονται χρήσεις μαζικού τουρισμού με υψηλής
ποιότητας καταλύματα τεσσάρων και πέντε αστέρων. 

3 Ομόφωνα με είκοσι δύο (22)
ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της
ψήφου του Προέδρου της Τ.Κ. Αλέ-
ξανδρου, κ. Νίκα Σπυρίδωνος, απο-
φάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο την
ονομασία της πλατείας του οικισμού
Αλεξάνδρου, σε πλατεία «Βουλευτή
και Συνταγματάρχη Πάνου Σπ. Μα-
νωλίτση». Η απόφαση αυτή πήρε αρ.
249/2015. 

3 Στη Νικιάνα στο Ξενοδοχείο «Ionian blue» πραγματοποιήθηκε
η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.) παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κου-
ρουμπλή. Τα θέματα που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση ήταν:

«Οικονομικά των Περιφερειών και Ανάπτυξη» (Εισηγητής: κ. Απόστολος
Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, μέλος Δ.Σ. της
ΕΝ.Π.Ε.), «Θεσμικά και αρμοδιότητες των Περιφερειών» (Εισηγήτρια:
κα Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής, μέλος Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.),
«Ο κοινωνικός ρόλος των Περιφερειών στην αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης» (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Χαλκιδικής, Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.), «Μεταναστευτικό
- προσφυγικό ζήτημα» (Εισηγήτρια: κ. Χριστιάνα Καλογήρου, Περι-
φερειάρχης Β. Αιγαίου, Ταμίας της ΕΝ.Π.Ε.) και «Χωροταξικός σχε-
διασμός στο νησιωτικό χώρο» (Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος,
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, μέλος Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.). 

3 Με εντατικούς ρυθμούς ετοιμάζεται από το Θεατρικό Τμήμα
του Συλλόγου Νικιάνας, το ανέβασμα του «Αρχοντοχωριάτη» του
Μολλιέρου. 

3 Η συντήρηση και προσπελασιμότητα των αγροτικών δρόμων
(π.χ. δρόμος προς Κανάλι - γεώτρηση - βρυσούλα, αδιάβατος)
πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, γιατί όπως φαίνεται πίσω είναι ο χει-
μώνας. 

-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

ΘΕΟΔΩΡΑ  ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ
Εργοστάσιο Πλεκτών 

Ανδρικά - Γυναικεία

Πλαταιών 54 Τ.Κ. 12461 Χαϊδάρι

Τηλ. 210-5981667 & 210-5315238


