
 

 

 

 

 

ΕΛΛΝΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Λευκάδα, 27/10/2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Μια πληγή του πολιτισμού και της ιστορίας 

της Λευκάδας επουλώνεται». 

Την Κυριακή 24/10/2021 ο Δήμος Λευκάδας διοργάνωσε εκδήλωση μνήμης και 

τιμής για την Εξέγερσης των Χωρικών της Λευκάδας κατά των Άγγλων το 1819, με 

την αποκατάσταση του μνημείου στη θέση Μπόζα. 

Αρχικά το έργο αποκαλύφθηκε στις 20 Ιουλίου 2008, επί δημαρχίας κ. Γεώργιου 

Κούρτη, (πρώην Δήμου Σφακιωτών), και αποτέλεσε ένα από τα ελάχιστα μνημεία 

του επτανησιακού χώρου που σχετίζονται με γεγονότα της  τοπικής ιστορίας πριν 

από την Ένωση των Ιόνιων Νήσων με την Ελλάδα. Το 2011 οι τρεις μπρούτζινες 

ανάγλυφες πλάκες εκλάπησαν, κι έκτοτε παρέμεινε το μνημείο λεηλατημένο. 

Στις αρχές της θητείας του, το φθινόπωρο του 2019, ο Δήμαρχος Λευκάδας, κ. 

Χαράλαμπος Καλός, υποσχέθηκε την αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου, και 

την αντικατάσταση των μπρούτζινων πλακών με μαρμάρινες, προς αποφυγή άλλης 

κλοπής ή δολιοφθοράς.  

Η εκπόνηση της μελέτης έγινε το φθινόπωρο του 2020, από το Αυτοτελές Τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, και η δαπάνη ποσού 

11.160,00€ καλύφθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου μας. 

Οι ανάγλυφες παραστάσεις δείχνουν την εξέγερση των Λευκαδίων χωρικών κατά 

των Άγγλων τον Οκτώβριο του 1819, αλλά και τα βασανιστήρια που υπέστησαν. Το 

μάρμαρο Κοζάνης επιλέχτηκε ώστε να μην εμφανίζει έντονες διχρωμίες. 

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια 

από την Ελληνική Επανάσταση, με την συνδιοργάνωση του Δήμου Λευκάδας, του 

Πνευματικού Κέντρου Δ. Λευκάδας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σφακιωτών 

«Φωτεινός». 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης συμπεριλάμβανε:  



• επιμνημόσυνη δέηση στον Ι.Ν. Επισκοπής στο Σπανοχώρι 

• αποκαλυπτήρια των νέων μαρμάρινων πλακών και κατάθεση στεφάνων στο 

χώρο του μνημείου, καθώς και επετειακή ομιλία 

• θεατρική παράσταση «Ρέκβιεμ για τους Λευκαδίτες αγωνιστές» του Δ. 

Βερύκιου, βασισμένο στο βιβλίο του Θεόδωρου Γεωργάκη, «Το Ρεμπελιό 

των Χωρικών» 

Η δημοτική αρχή είναι πάντα αρωγός του πολιτισμού και θεματοφύλακας της 

παράδοσης, καθώς θεωρεί υποχρέωσή της την προάσπιση και την αποκατάσταση 

όχι μόνο των μνημείων, αλλά και στην συγκεκριμένη περίπτωση, της ιστορίας  της 

Λευκάδας και των Επτανήσων. 

        

      ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

 


