
[1]AYΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ  2013

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ   ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3 |  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ − ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013

τσουκαλαδιώτικα

Από το πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας προσπα-
θήσαμε να αναδείξουμε ένα από τα πιο μεγάλα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας . Τη δάβρωση των 
ακτών  στη δυτική πλευρά του νησιού, που έχει σαν απο-
τέλεσμα να ερημώνονται οι παραλίες του. Με φωτογρα-
φίες από τον Αι΄-Γιάννη ως το Κάθισμα προβάλλαμε τη 
σημερινή εικόνα των ακτών. Ζητήσαμε την τοποθέτηση 
και πρόταση τοπικών φορέων και δημοτικών παρατάξε-
ων και προτείναμε τη διοργάνωση ημερίδας, με πρωτο-
βουλία του δήμου Λευκάδας ,για διεξαγωγή επιστημονι-
κών συμπερασμάτων και προτάσεων με σκοπό τη λήψη 
αποφάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Όλες οι δημοτικές παρατάξεις τοποθετήθηκαν και έκα-
ναν τις προτάσεις που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο 
φύλλο. Παράλληλα ο δήμος ύστερα από πρόσκληση του 
Δημάρχου με επιτόπια παρουσία του καθηγητή κ. Mου-
τζούρη, πρώην πρύτανη του Ε.Μ.Π. εμμεσα έδωσε τη 
δική του εκδοχή.

Το καλοκαίρι με τη νηνεμία, τις γαλήνιες θάλασσες, 
τις γεμάτες παραλίες που όλα τα κάνει να φαίνονται 
όμορφα και ειδυλιακά καλύπτει προσωρινά και μας κά-
νει να μη “βλέπουμε” το πρόβλημα. Σε λίγο που θα αγρι-
έψουν οι θάλασσες, θα ‘΄ξεμακιγιαριστούν΄’ οι παραλίες 
και τα αγριεμένα κύματα πάλι θα ρουφούν παραλίες και 
ακτές.

‘Ο πολιτιστικός σύλλογος Τσουκαλάδων ξανα-
βάζει το θέμα και ζητά ,άμεσα τη διοργάνωση 
επιστημονικής ημερίδας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα του πολιτιστικού και αθλητικού κέντρου Τσουκαλάδων, όπως 
προτάθηκε στη σχετική εκδήλωση που έγινε στο χώρο του παλιού σχολείου. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την υλοποίηση του έργου και γι΄αυτό 
το λόγο απευθύνεται κατ΄αρχάς σε όλους όσοι αγαπούν αυτό τον τόπο, θέλουν την πρόοδο και 
την ανάπτυξή του και τους ζητά να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, π.χ. προτείνοντας  κάτι 
διαφορετικό, αναλαμβάνοντας οικονομικά ένα τμήμα του έργου ,με το τεχνικό τους μεροκάματο 
κ.λ.π. Παράλληλα  ζητά από την πολιτεία την ένταξη σε πρόγραμμα και χρηματοδότηση του 
έργου. Ενόψει δε  και των δημοτικών εκλογών απευθύνεται σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις 
ώστε να μελετήσουν την πρότασή μας και να την εντάξουν στα προγράμμα τά τους.

Η πρότασή μας, ολοκληρωμένη και με οικονομοτεχνική μελέτη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
μας αρχής γινομένης από το παρόν φύλλο.
 

Διάβρωση  ακτών Μπορεί  το 
       όνειρο να γίνει
             πραγματικότητα
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Δ.Σ.  Πολιτιστικού Συλλόγου Tα ενυπόγραφα κείμενα και οι 

επιστολές των αναγνωστών
δεν εκφράζουν απαραίτητα 

την άποψη του Συλλόγου μας. 
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αλληλο γραφία

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΩΤΙΚΑ 2013»

Ολοκληρώθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία 
όπως σχεδόν είχαν 
προγραμματισ τεί 
οι εκδηλώσεις του 

καλοκαιριού από τον πολιτιστικό 
σύλλογο του χωριού μας. Οι φετινές 
εκδηλώσεις ήταν πολύ καλά προ-
γραμματισμένες ,είχαν ποιότητα και 
για πρώτη φορά έγιναν στο χώρο 
του παλιού σχολείου. Ένας χώρος 
μαγευτικός, ιδανικός. Όλο το Δ.Σ. 
και πολλοί άλλοι βοήθησαν να βγεί 
ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.  Παρά 
την απόσταση από το χωριό η αυλή 
του σχολείου ήταν σε κάθε εκδήλω-
ση γεμάτη. Γεγονός που μάλλον κα-
θιερώνει το χώρο ως τον πιο κατάλ-
ληλο για πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι 
ο προγραμματισμός και ο χώρος 
των εκδηλώσεων είναι μέλημα και 
ευθύνη του πολιτιστικού συλλόγου, 
όπως αυτό εκφράζεται από το Δ.Σ. 
και τη Γενική Συνέλευση των μελών 
του. Μέτρα πρστασίας των εκδη-

λώσεων και του 
χωριού είναι σε θέση να πάρουν 
με απόλυτη ευθύνη και  συνέπεια. 
Μόνο οι οι ίδιοι οι κάτοικοί του μπο-
ρούν να εγγυηθούν την ασφάλειά 
του χωριού και την πυροπροστασία 
του. Δεν είναι τυχαίο ότι η μοναδική 
φορά που απειλήθηκε με φωτιά το 

χωριό ήταν στη περίοδο 
της κατοχής από τους 
ταγματασφαλίτες που 
κυνηγούσαν τον Γιαν-
νούλη να τον κάψουν 
και έκαψαν το δάσος στα 
Πευκούλια.

 Το σημερινό φύλλο 
είναι αφιερωμένο σε 
αυτές τις εκδηλώσεις με 
πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό.

Ορφέας και 
Ευρυδίκη

Φέτος το χορευτικό 
τμήμα του συλλόγου 
απέδωσε με  μεγάλη 

επιτυχία το γνωστό μύθο με κί-
νηση,τραγούδι, απαγγελία. Η 
συνεργασία με τη σχολή χορού της 
Ευριδίκης Μεσσήνη ήταν εξαιρετι-
κή και το αποτέλεσμα πάρα πολύ 
καλό. Τόσο η παράσταση στο κατά-
μεστο 

Η εφημερίδα Τσουκαλαδιώτικα για την έκδοσή της 
και τη διανομή της σε όλους όσους αγαπούν και πονάνε 
αυτό τον τόπο στηρίζετε αποκλειστικά στις συνδρομές 
 και στις διαφημίσεις των επαγγελματιών που επέλεξαν να 
διαφημιστούν μέσα από τις σελίδες της. 
Γι΄αυτό παρακαλούμε  για την εξόφληση των συνδρομών 
(15 ευρώ για Ελλάδα και 40 για εξωτερικό).Από το επόμενο
 φύλλο η εφημερίδα θα στέλνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
σε συνδρομητές.

συν. από σελ.

συν. στη σελ.

συν. από σελ.
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Προκειμένου να προσ-
διορίσει κανείς στον 
σχετικό χρόνο το νω-
ρίς ή το αργά της ίδρυ-

σης και λειτουργίας του σχολείου 
στοιχειώδους εκπαίδευσης στο 
χωριό μας, είναι χρήσιμο να το 
συνεξετάσει ως γεγονός με την 
συγκρότηση και λειτουργία του 
οικισμού. Έτσι λοιπόν ως προς τον 
οικισμό Τσουκαλάδων μαθαίνουμε 
από τον αείμνηστο ιστορικό Πάνο 
Ροντογιάννη ότι αυτό συντελείται  
περί τα τέλη του πρώτου τέταρτου 
του 18ου αιώνα (1725), όταν εγκα-
θίστανται στο νησί οι Ενετοί και 
φαίνεται να  εκλείπει οριστικά ο φό-
βος του πειρατή και του Τούρκου. 
Η Λευκάδα αντίθετα από τα άλλα 
νησιά του Ιονίου κατακτήθηκε και 
ήταν Τουρκοκρατούμενη για δύο 
αιώνες (1479-1684). Στο μεταξύ θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη και το 
γεγονός ότι οι πρώτοι κάτοικοι του 
χωριού μας, Ροντογιανναίοι και Στα-
ματελαίοι,  προέρχονται από ένα 
χώρο (Σφακιώτες – Κάβαλος) από 
τον οποίο δεν έχουν  γνώση και 
εμπειρία του σχολείου, δεν ξέρουν 
τι σημαίνει σχολείο, καθώς και εκεί 
μαθαίνουμε ότι σχολείο λειτούργη-
σε γύρω στο 1830. Έτσι από όταν 
φτιάχτηκε ο οικισμός θα χρειαστεί 
να περάσουν περίπου 100 χρόνια 
για να λειτουργήσει σχολείο στις 
Τσουκαλάδες.

Γύρω στο 1820 ιδρύεται στην 
πόλη της Λευκάδας το πρώτο 
αλληλοδιδακτικό σχολείο και  τα 
επόμενα 4-5 χρόνια διαδίδονται 
και στην ύπαιθρο. Σε μια απο-
γραφή του 1824, εκατό χρόνια από 
την συγκρότηση του οικισμού των 
Τσουκαλάδων, έχουμε στη Λευκάδα 
17 σχολεία ανάμεσα στα οποία και 
το σχολείο των Τσουκαλάδων με 5 
μαθητές. Αναφέρεται ως σχολείο 
Τσουκαλάδων που θα πει ότι λει-

τουργούσε στις Τσουκαλάδες, ενώ 
αργότερα το 1835 αναφέρεται ως 
Τσουκαλάδων – Φρυνίου που λει-
τουργεί στο μοναστήρι της Φανε-
ρωμένης και προφανώς είναι κοινό 
των δύο χωριών.

Το 1835 ο Γεώργιος Αναγνώ-
στης Ροντογιάννης, άγνωστο το 
σόϊ καταγωγής του, από τις Τσου-
καλάδες   ενδιαφέρεται να ανοίξει 
το σχολείο Tσουκαλάδων – Φρυνί-
ου και γι αυτό σπουδάζει Αλληλο-

διδακτική στο Κεντρικό Σχολείο 
( Publiko).  Τόσο ο Ροντογιάννης 
όσο και  ο Σπυρίδων Βερροιώτης 
από το Φρύνι. δεν τα καταφέρνουν 
στο Κεντρικό Σχολείο κι έτσι το κοι-
νό σχολείο Τσουκαλάδων – Φρυνί-
ου που συστήθηκε το 1836 άνοιξε 
και λειτούργησε το 1837 ο ιερέας 
Θωμάς Βλασσόπουλος. Το σχολείο 
το 1837 είχε μόνο 7 μαθητές και το 
1838 είχε 11, αριθμός μικρός επειδή 
οι κάτοικοι των Τσουκαλάδων  είναι 
δυσαρεστημένοι με τη λειτουργία 
του σχολείου μακριά από το χωριό 
και δεν στέλνουν τα παιδιά τους. Το 
γεγονός εκμεταλλεύτηκε ένας Κε-
φαλλονίτης ο Ανδρέας Γαλάτης και 
άνοιξε παράνομο ιδιωτικό σχολείο 
στο χωριό που λειτούργησε από το 
1837 ως το 1838. Πού λειτούργησε 
δεν ξέρουμε. Ούτε και με πόσα παι-
διά  Το σχολείο έκλεισε ύστερα από 
διαμαρτυρίες του Βλασσόπουλου. 
Η επιμονή των Τσουκαλαδιωτών 
να μη στέλνουν τα παιδιά τους στο 
σχολείο της Φανερωμένης και η έγ-
γραφη αναφορά τους το 1842 στον 
Έπαρχο Λευκάδας μαζί με τη σύμ-

φωνη γνώμη του Βλασσόπουλου 
είχαν σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά 
του σχολείου στο χωριό των Τσου-
καλάδων. Πότε ακριβώς έγινε η με-
ταφορά δεν γνωρίζουμε ωστόσο 
από στοιχεία απογραφής   του 1847 
ονομάζεται πια Σχολείο Τσουκαλά-
δων, εξακολουθεί να έχει δάσκαλο 
τον Βλασσόπουλο και μικρό αριθμό 
μαθητών (9).

Ο Βλασσόπουλος θα μετατεθεί 
στην Εξάνθεια το 1849, αφού τη 

διετία 1847-
49 ταλαιπω-
ρήθηκε από 
αρρώστια και 
ελάχιστα λει-
τούργησε το 
σχολείο. Έτσι 
καινούργιος δά-
σκαλος τώρα έρ-
χεται στο χωριό 
ο Βασίλης Αυγε-
ρινός, ο οποίος 
λειτουργεί το 
σχολείο μέχρι το 
1854.

Το 1856 τοποθετείται δάσκαλος 
στο σχολείο του χωριού ο Μηνάς 
Ανδρέα Ροντογιάννης (Ματαφί-
ας)  (1835-1905), ο οποίος μένει 
στο σχολείο συνεχώς μέχρι την 
Ένωση (1864) αλλά και αργότερα 
κατά διαστήματα μέχρι το 1890 
περίπου. Από τον Πάνο Ροντογιάν-

νη πάντα, μαθαίνουμε ότι ο Μηνάς 
τη χρονιά 1852-53 στην ηλικία των 
17 χρόνων ήταν μαθητής του «Δευ-
τερεύοντος Σχολείου» της πόλης 
της Λευκάδος και ήταν πιθανόν το 
μείζον που θα μπορούσε να έχει ως 

γραμματικές γνώσεις τότε ένας δά-
σκαλος του χωριού. Στην καλύτερη 
περίπτωση μπορούσε να έχει φοιτή-
σει στο Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό 
Σχολείο (Pubbliko). Ο Μηνάς Ροντο-
γιάννης είναι ο πρόδρομος των δε-
κάδων  Τσουκαλαδιωτών δασκάλων 
που ακολούθησαν στα κατοπινά 
χρόνια και μέχρι τις μέρες μας.

Όπως και αλλού λόγω μη  ύπαρ-
ξης μόνιμης στέγης αλλά και λόγω 
της σύνδεσής του με την ψαλτική 
και την μόνιμη ιδιότητα του δα-
σκάλου (σχεδόν πάντα ιερέας) 
το σχολείο και στις Τσουκαλάδες 
στεγάστηκε με νοίκι από την αρχή 
στην εκκλησία της Παναγίας. 
Όσοι δεν είχαν παιδιά στο σχολείο, 
και κυρίως δεν το έβλεπαν με καλό 
μάτι  γενικότερα,  άρχισαν να δημι-
ουργούν ζήτημα για τη στέγασή του 
και ήθελαν να φύγει από την εκκλη-
σία. Το πρόβλημα της στέγης του 
σχολείου ήταν ανυπέρβλητο σε μια 
εποχή που οι συνθήκες στέγασης 
των οικογενειών ήταν υποτυπώδεις 
και σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε 
ακόμη και συστέγαση ανθρώπων 
και ζώων. Φαίνεται ότι βρέθηκε ένα 
σπίτι το οποίο χρειαζόταν όμως 
πολλές επισκευές και μέχρι αυτές να 
γίνουν αναγκάστηκε ο δάσκαλος να 
το μεταφέρει στο σπίτι του έχοντας 
μάλιστα τότε (1863) γραμμένους 33 
μαθητές.

Στο αμέσως 
επόμενο διά-
στημα μετά την 
Ένωση οπότε 
και τα Επτάνη-
σα αποτελούν 
μέρος του ελεύ-
θερου ελληνι-
κού κράτους 
περνούν από 
το σχολείο των 
Τσουκαλάδων 
δάσκαλοι ο Ιω-
άννης Σούνδι-

ας ή Γιαννάκης Παπαστάθης και 
κατόπιν ο Ευστάθιος Σέρβος κι οι 
δύο Αλεξανδρίτες. Αργότερα ο Ιω-
άννης Κατηφόρης από τον Άγιο Πέ-
τρο και στα μεσοδιαστήματα πότε ο 
Μηνάς Ροντογιάννης και πότε ο Χρί-

Ιστορικά  του  Δημοτικού Σχολείου Τσουκαλάδων

του  ΘΟΔΩΡΗ ΕΠ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
(συντ. Δάσκαλος - πρώην Σχ. Σύμβ. Α/θμιας Εκπ/σης)
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στος Γκιόκας Τσουκαλαδιώτης κι αυ-
τός της μοναδικής οικογένειας των 
Γκιοκαίων που σήμερα δεν υπάρχει 
στο χωριό. Μάλιστα σε σχόλιό του ο 
Π. Ροντογιάννης αναφέρει ότι ο Μη-
νάς ήταν με το κόμμα του Τσαρλα-
μπά ενώ ο Γκιόκας με του Βαλαωρί-
τη με αποτέλεσμα να τοποθετείται 
κάθε φορά που άλλαζε η κατάστα-
ση ο φίλα προσκείμενος στο κόμμα 
που επικρατούσε. Ανάλογη εικόνα 
έχουμε κι αργότερα όταν εναλλάσ-
σονται ο Ευστάθιος Κων/νου Στα-
ματέλος (Σγαντζούδης), αδερφός 
του πατέρα του Νίκου Σταματέλου 
και ο Κωνσταντίνος Επαμεινώνδα 
Σταματέλος (Ντόβας) καθώς ο μεν 
Ευστάθιος ήταν προστατευόμενος 
των «βασιλικών» ο δε Ντόβας των 
«βενιζελικών». Για λίγο χρονικό δι-
άστημα διορίστηκε στο σχολείο 
Τσουκαλάδων το 1932 ο Δημήτριος 
Μαλακάσης νέος δάσκαλος από την 
πόλη. Ο Μαλακάσης είναι ο πρώτος 
δάσκαλος που λειτουργεί το σχο-
λείο στα Καλυβάκια.  Τη θέση πήρε 
προσωρινά στην αρχή και μόνιμα 
στη συνέχεια, 1932-1938, ο Γεώργι-

ος Ροντογιάννης 
(Νικολάρας) πα-
τέρας του Πάνου 
Ρ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η . 
Ο Γεώργιος με-
τατίθεται στην 
Απόλπαινα αμοι-
βαία με τον Νίκο 
Σταματέλο του 
Μηνά ο οποίος 
παίρνει τη θέση 
των Τσουκαλά-
δων. Στην Κατο-

χή  ο Νίκος Σταματέλος απολύεται 
από τον Ιταλό Επιθεωρητή σχολεί-
ων και λίγο αργότερα δεν αποδέχε-
ται την επαναπρόσληψή του οπότε 
διδάσκουν για λίγο ο Θεοφύλακτος 
Σταματέλος (Διαμαντούλης) και ο 
Γεράσιμος Σταματέλος (Αργανιάς) 
ενώ ακολουθεί η Ζωή Ευαγγέλου 
Σταματέλου (Νησιώτισσα) η οποία 
υπηρετεί μέχρι το 1955.

Ως τη Ένωση στο σχολείο των 
Τσουκαλάδων δάσκαλος ήταν ο 
Μηνάς Ροντογιάννης ο οποίος θέ-
λοντας να δώσει προσωρινή λύση 
στο στεγαστικό είχε μεταφέρει 
το σχολείο στο σπίτι του. Όταν 
αργότερα έχασε τη θέση  το σχο-
λείο ξαναστεγάστηκε στην εκκλη-
σία άλλά κατά καιρούς και σ΄άλλα 
ιδιωτικά σπίτια μεταξύ των οποίων 
στου Κων/νου Ροντογιάννη-(Τσα-
κανίκα) 1878-79, σήμερα κληρονό-
μων Γεράσιμου Παπαδόπουλου και 
το 1880-88 στου μεγάλο σπίτι του 
Σπυραντώνη Ροντογιάννη. Το 1888 
οικοδομήθηκε στο προαύλιο της 
εκκλησίας της Παναγίας, στο χώρο 
που είναι σήμερα το Ηρώον μικρό 

σχετικά οίκημα στο οποίο συστε-
γάστηκαν μέχρι το 1932 το σχολείο 
και το Κοινοτικό γραφείο. Το 1931 
ο αείμνηστος Σύμβουλος Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης Βασίλειος Ιωάννη 
Σταματέλος εξασφαλίζει κρατικό 
κονδύλιο με το οποίο χρηματοδο-
τείται η Κοινότητα για την αγορά οι-
κοπέδου και κατασκευή σχολείου. Ο 
δάσκαλος Β. Ι. Σταματέλος, ο οποίος 
σπούδασε και φιλολογία στη συνέ-
χεια,   ανήκε στους νεωτερικούς της 
εποχής του ταγμένος στους δημοτι-
κιστές και με πλούσιο συγγραφικό 
έργο είναι ο πρώτος που έγραψε 
ανάλυση του Εθνικού μας Ύμνου 
του Δ. Σολωμού. Επηρεασμένος από 
τις σύγχρονες τότε παιδαγωγικές 
ιδέες του Ρουσσώ και του Πεστα-
λότσι ότι η φύση είναι σχολείο και η 
εποπτεία, η αυτενέργεια, η εργασία 
είναι οι καλύτερες αρχές διδασκα-
λίας εφόσον εφαρμόζονται σε αυ-
θεντικές καταστάσεις κι αυτές είναι 
ανεξάντλητες στη φύση, υπέδειξε 
τη συγκεκριμένη θέση στα Καλυβά-
κια, για τα οποία κάλλιστα  ταιριάζει 
ο στίχος του Σολωμού «μάγεμα η 
φύση κι όνειρο στην ομορφιά και 
χάρη». Πράγματι είναι η καλύτερη 
περιοχή της περιφέρειας του χω-
ριού μας. Ωστόσο η θέση λόγω της 
απόστασης από το χωριό δεν είχε 
πάντα μόνο υποστηρικτές.

Αγόρασε η κοινότητα έκταση 
αγριονομής 2424 τ.μ. και με ηπει-
ρώτες τεχνίτες οικοδόμησε το 
δημόσιο διδακτήριο του σχολεί-
ου εμβαδού 50 τ.μ. Στο έργο συμ-
μετείχαν και οι κάτοικοι του χωριού 
άλλοι με προσφορά προσωπικής 
εργασίας και άλλοι με χρηματικό 
ποσόν. Από την 150χρονη περίπου 
ιστορία του σχολείου τα 60 χρόνια 

ανήκουν στο διδακτήριο στα Καλυ-
βάκια. Αν θεωρήσουμε ότι  πρωτο-
γράφονταν στην Α΄τάξη κατά ΜΟ 15 
μαθητές, στα 42 χρόνια λειτουργίας 
του πέρασαν από εδώ 600-620 παι-
διά και δίδαξαν στις αίθουσές του 
30 περίπου εκπαιδευτικοί.   Ο πρώ-
τος δάσκαλος που το λειτούργησε 
στην ουσία ήταν ο Γεώργιος Ροντο-
γιάννης (Νικολάρας), γιατί ο Μαλα-
κάσης πολύ λίγο υπηρέτησε,  και η 
πρώτη Α΄τάξη που γράφτηκε σ΄αυ-
τό ήταν τα παιδιά που γεννήθηκαν 
το 1927 μεταξύ των οποίων και ο 
πατέρας μου. Για όλους σχεδόν τους 
σημερινούς Τσουκαλαδιώτες εν ζωή 
είναι σημείο αναφοράς της σχολικής 
τους ηλικίας.

Κατά την Ιταλική Κατοχή το 
σχολείο έκλεισε για μερικούς μή-
νες και δεν γίνονταν καθόλου μα-
θήματα όμως στα μέσα του 1941 
το σχολείο ξαναλειτούργησε στα 
Καλυβάκια με δάσκαλο τον Νίκο 
Σταματέλο. Με την κατάρρευση 
των Ιταλών και η Λευκάδα πέρα-
σε στην Γερμανική ζώνη κατοχής 
(Σεπτέβρης του 1943) και το διδα-
κτήριο χρησιμοποιήθηκε από τους 
νέους κατακτητές ως έδρα του 
ασυρμάτου τους και φυλάκιο  μέχρι 
την απελευθέρωση. Τα μαθήματα 
τώρα γίνονταν όπως παλιότερα στο 
μικρό οίκημα της εκκλησίας μέχρι 
τον σεισμό του 1948 που αυτό κα-
ταστράφηκε. Λειτούργησε για λίγο 
στο καφάσι της εκκλησίας της Πα-
ναγίας και σε  δύο παραπήγματα 
τοποθετημένα στο χωράφι του Γιάν-
νη Σταματέλου (Πλατέα) κάτω από 
τον δρόμο στο ύψος της εκκλησίας 
και το 1954  ξαναμεταφέρθηκε στο 
επισκευασμένο διδακτήριο στα Κα-
λυβάκια.      (συνέχεια στο επόμενο φύλλο)
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γεννήσεις
Ο Νίκος Ροντογιάννης του Μιχάλη  (Σουραβλιάς)  και η 
Παναγιώτα Σταύρου απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους,
ένα πανέμορφο κοριτσάκι.

Ο Σπύρος Ροντογιάννης του Ηλία (Σουραβλιάς) και η 
Eυγενία απέκτησαν δίδυμα. 
Ο Σύλλογος τους εύχεται να τους ζήσουν και να είναι 
καλότυχα.

βαπτίσεις
Ο Σπύρος Ροντογιάννης και η γυναίκα του Βίκυ βάπτισαν 
τη κόρη τους στο χωριό και της έδωσαν το όνομα Αθηνά.
Να τους ζήσει και να χαίρεται το όνομά της.

γάμοι
Ο Αδαμάντιος- Σπύρος Εργάτης και η Ειρήνη 
Σταματέλου (η πρόεδρος του τοπικού συμμβουλίου ) 
τέλεσαν το γάμο τους στις 15 Σεπτέμβρη στο Δημαρχείο 
Λευκάδας.
Να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένοι.

 

κηδείες
Στις 6/9/2013 , στην εκκλησία της Παναγίας στο χωριό 

μας αποχαιρετήσαμε την Χρυσούλα Βεργίνη , κόρη του 
Σπύρου Σταματέλου (Φαρμακάκη) και γυναίκα του Φίλιππου 
Ν. Βεργίνη .

Υπήρξε μια απλή , έξυπνη και σε όλη τη διαδρομή της 
ταπεινή γυναίκα του χωριού .

Το κατώφλι της ήταν διαχρονικά απλόχερα ανοιχτό 
σε κάθε συγγενή ,φίλο και περαστικό. Πάντα καλοσυνάτη 
και χαμογελαστή . Έκανε φαμέλια ,η οποία υπήρξε ίσαμε τα 
στερνά της , η μοναδική της έγνοια .

Πέρασε στην  “αντίπερα όχθη” και στην αιωνιότητα 
ύστερα από μια επίπονη και άχαρη μάχη με τον θάνατο , 
κατατρεγμένη από αρρώστιες και βάσανα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκέπασε .
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Από τον κ. Ανδρέα Παπα-
δόπουλο, εκπαιδευτικό και πρό-
εδρο στον πολλιτιστικό σύλλογο 
Σφακιωτών πήραμε την παρα-
κάτω επιστολή.

Τις τελευταίες εβδομάδες 
μεγάλη Κυριακάτικη εφημερί-
δα προσφέρει στους αναγνώ-
στες της παλιά αναγνωστικά 
βιβλία του δημοτικού σχολείου, 
τα οποία γίνονται ανάρπαστα. 
Οι θύμισες και η νοσταλγία των

παιδικών μας χρόνων είναι ακό-
μη ζωντανές. 

Σήμερα δυστυχώς σχολεία 
κλείνουν σ’ όλη την Ελλάδα. 
Πολύτιμες μνήμες και υλικά 
χάνονται. Πιστεύω ότι ήρθε η 
ώρα για ένα μουσείο της εκ-
παίδευσης στον τόπο μας. Ένα 
μουσείο που θα στεγάσει τα 
παιδικά μας όνειρα. Ιδανικός 
χώρος κατά τη γνώμη μου είναι 
το δημοτικό σχολείο Τσουκαλά-

δων για πολλούς λόγους: Είναι 
το σχολείο που διατηρεί ακόμη 
το παλιό παραδοσιακό χρώμα 
των σχολείων μιας άλλης επο-
χής, είναι πολύ κοντά στην πόλη 
και εύκολα προσβάσιμο και οι 
Τσουκαλάδες έχουν σημαντική 
παράδοση στα γράμματα. Δε-
κάδες εκπαιδευτικοί, όπως τεκ-
μηριωμένα αναφέρθηκε σε σχε-
τική εκδήλωση του πολιτιστικού 
συλλόγου, δίδαξαν στα σχολεία 
του νησιού μας εδώ και εκατό 
και πλέον χρόνια. 

l Ευχαριστούμε την κ.Κτενά 
Γκόλφω Παρασκευή για το άρθρο που 
μας έστειλε. θα  δημοσιευτεί στο επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας.

l Στο επόμενο φύλλο θα 
δημοσιευθεί το κείμενο της κ. Π. 
Παπαδοπούλου που διάβασε στην 
εκδήλωση για το Δημοτικό Σχολείο όπως 
και το κείμενο της κ. Νόνης Σταματέλου.

l Λάβαμε το ποίημα της κ. Κικής 
Τυπάλδου το οποίο θα δημοσιευθεί στο 
προσεχές φύλλο.

Ζητάμε την κατανόησή σας για 
τη μη δημοσίευση αλλά λόγω των 
εκδηλώσεων του καλοκαιριού έπρεπε 
κάποια θέματα να προβληθούν άμεσα.

αθλητικά νέα

αθλητικά νέα

στον παλμό του χωριού

στον παλμό του χωριού

επικαιρότητα πολιτική

περί . . . τεχνα

δραστηριότητες

η άποψή μας

ένα πολιτικό κλάσμα

αυτοί που έφυγαν . . .

αλληλο γραφία

Ο φασισμός δεν έρχεται απ’ το μέλλον
Καινούργιο τάχα κάτι να μας φέρει
Τι κρύβει μεσ’ τα δόντια του το ξέρω
Καθώς μου δίνει γελαστός το χέρι.

Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν
Και χάνονται βαθιά στα περασμένα
Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν
Μα όχι και το μίσος του για μένα.

Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον
Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!

Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος
Που λούζεται στον ήλιο και στ’ αγέρι!
Το κουρασμένο βήμα του το ξέρω
Και την περίσσεια νιότη μας την ξέρει.

Μα πάλι θε ν’ απλώσει σαν χολέρα
Πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου
και δίπλα σου φτάσει κάποια μέρα
αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου.
                                        Mπέρτολτ Μπρέχτ
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τσουκαλαδιώτικα

1985 τελευταία χρονιά στο σχολειό στα καλυβάκια 
Έτος όπου ο δάσκαλός μας Θοδωρής Ροντογιάννης και 
οι συμμαθητές Μάριος-Χρήστος Ρούλα-Ρούλα Τασία 
Περικλής και εγώ αποχαιρετήσαμε το αγαπημένο μας 
σχολείο Ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από τόσα χρόνια 
θα ήμουν ένας από αυτούς που θα έδινε λύσεις έτσι 

ώστε να δώσουμε ζωή στο 
σχολείο… Τίποτα δεν 
είναι τυχαίο...Από εκείνη 
την χρονιά και για πολλά 
χρόνια εκείνο που άκουγα 
συνεχώς είναι πώς θα 
φτιάξουμε το σχολείο. 
Όμως με μεγάλη μου 
λύπη εκείνο το οποίο 
αντίκριζα ήταν μια εικόνα 
εγκατάλειψης με τζάμια 
σπασμένα Graffiti στους 
τοίχους εικόνες που 
έφερναν θλίψη όχι μόνο 
σε εμένα αλλά και σε 
όλους τους συγχωριανούς 
μου. Το σχολειό είναι ένα 
σημείο αναφοράς για την 
ιστορία του χωριού μας. 
Όλοι οι συγχωριανοί μας 
άφησαν το σημάδι τους και 
όπως και να το κάνουμε 
αποτελεί κομμάτι του 
εαυτού μας και αποτελεί 
μια καλή κληρονομιά 
για όλους μας.Όλα όσα 

ανέφερα παραπάνω είναι μια εισαγωγή και καλά είναι 
να κάνουμε μια αρχή προκειμένου να διατηρήσουμε αυτό 
το πολιτιστικό στολίδι του χωρίου μας ώστε αργότερα τα 
παιδιά μας να γνωρίσουν και να μάθουν την ιστορία του 
σχολείου μας να διατηρηθεί με το πέρασμα του χρόνου 
γιατί κακά τα ψέματα από το σχολείο πέρασαν σπουδαίες 
προσωπικότητες του χωρίου μας.Μέσα στο καλοκαίρι 
σαν μέλος του χορευτικού συγκροτήματος δώσαμε 
παραστάσεις σε διάφορα μέρη όχι μόνο στην Λευκάδα 
αλλά και σε περιοχές εκτός Λευκάδας. Πιστέψτε με ότι 
ο χώρος στο σχολείο δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από 
αυτούς τους χώρους.Τα ¨Καλυβάκια¨ είναι σε μια περιοχή 
για αυτούς που δεν το ξέρουν η οποία βρίσκεται στο ΒΔ 
μέρος του χωριού μας σε μια περιοχή που μαγεύει τον 
επισκέπτη με την πρώτη ματιά. Το σχολείο βρίσκεται σε 
οικόπεδο εμβ 2,5 στρ και εκείνο το οποίο το χαρακτηρίζει 
είναι η απίστευτη θέα και η πυκνή βλάστηση γύρω του.
Όταν μου ανατέθηκε η μελέτη έπρεπε να βρω τρόπους και 
λύσεις προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες 
αίθουσες και να εναρμονίσουμε τον περιβάλλοντα χώρο 
με τα υπάρχοντα κτίρια έτσι ώστε να δημιουργήσουμε 

ένα Πολιτιστικό κέντρο αντάξιο της Ιστορίας του 
σχολείουΧώρισα την μελέτη σε τρια κεφάλαια
1ο Κεφάλαιο που αφορά την Πρόσβαση του Επισκέπτη 
στην περιοχή που βρισκεται το σχολειο
2ο Κεφάλαιο που αφορά την αξιοποίηση των κτιρίων
3ο Κεφάλαιο Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1.Προσβαση στην περιοχή
Για όσους δεν ξέρουν την περιοχή πρέπει κατά κάποιο 
τρόπο να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στον χώρο 
του σχολείου. Θεώρησα σαν σημείο αναφοράς την 
εκκλησία του χωρίου μας την Παναγία και από εκεί με 
πινακίδες θα οδηγούμε τους επισκέπτες αρχικά προς 
το γήπεδο. Το γήπεδο μόνο για τις εκδηλώσεις θα 
είναι ένας μεγάλος χώρος parking οπού στην συνέχεια 
με ένα ήδη διαμορφωμένο δρόμο που υπάρχει και ο 
οποίος θα πλακοστρωθεί και το πλακόστρωτο θα είναι 
εναρμονισμένο με το περιβάλλον θα οδηγούμε τους 
επισκέπτες στον χώρο του σχολείου. Πιθανή έξοδος 
από τον χώρο του Parking είναι η μωβ γραμμή από 
την περιοχή ¨Παλιορογγα¨ και οδηγεί στον επαρχιακό 
Λευκάδα-Αγ. Νικήτα. Αφού εξασφαλίσουμε το θέμα της 
προσβασιμότητας στο χώρο του σχολείου περνάμε στο 
δεύτερο μέρος που αφορά την αξιοποίηση των κτιρίων. Το 
σχολείο ιδρύθηκε το 1931 και αποτελείται από το κτίριο 
Α που βρίσκεται στην Δυτική πλευρά το  κτίριο Β-Γ και το 
κτίριο Δ το οποίο βρίσκεται στην Βόρεια πλευρά.
Κτίριο Α Πρόκειται για μια αίθουσα που αποτελείται 
από 3 χώρους. Η πρόταση για αυτή την αίθουσα είναι 
να γίνει ένας ενιαίος χώρος στον οποίο θα γίνεται 
εκμάθηση παραδοσιακών χωρών. Ακόμα σε αυτή την 
αίθουσα μπορεί να γίνει χώρος προβολής ταινιών 
και διαφόρων εκδηλώσεων το χειμώνα. Εσωτερικά οι 
τοίχοι θα διακοσμηθούν με φωτογραφικό υλικό από 
διάφορες παραστάσεις του χορευτικού και από διάφορες 
εκδηλώσεις του συλλόγου μας. 
Κτίριο Β-Γ  Θεωρώ ότι το χωριό μας έχει κάποια ιστορία 
Θα μπορούσε η αίθουσα Β να είναι μια αίθουσα με την 
τοπική ιστορία του χωριού μας η οποία να είναι μουσείο 
και μέσα να περιλαμβάνει φωτογραφικό και όχι μόνο 
υλικό Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς θα μπορεί κάτι να 
προσφέρει προκειμένου να εμπλουτίσουμε την αίθουσα 
με όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στο μέσο των δυο 
αιθουσών υπάρχει μια μικρή αίθουσα η οποία θα είναι 
αποκλειστικά για τον υπεύθυνο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν στο χωριό 
μας αρκετά νέα και μικρά παιδιά και θεωρώ εύλογο να 
τους δώσουμε τα σωστά και κατάλληλα ερεθίσματα ώστε 
να τα ωθήσουμε στο διάβασμα και στην τεχνολογία. Με 
βάση αυτό το σκεπτικό οδηγήθηκα στο να αξιοποιήσουμε 
την αίθουσα Γ τοποθετώντας βιβλιοθήκη ώστε να είναι 
αναγνωστήριο και εγκαθιστώντας Η.Υ.    
Κτίριο Δ Από ένα τέτοιο χώρο δεν θα μπορούσε να λείψει 
και ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσε να καθίσει 
κάποιος και να απολαύσει την βόλτα του ηρεμώντας και 
ατενίζοντας το ηλιοβασίλεμα. Έτσι η αίθουσα Δ να γίνει 
αναψυκτήριο το οποίο σε συνδυασμό με την παιδική χαρά 
όσο και με το όλο περιβάλλον κάποιος να απολαύσει την 
βόλτα του. 
Κλείνοντας τα κτιριακά στο πίσω μέρος των κτιρίων Β-Γ 
υπάρχουν τα w.c.  ανδρών και γυναικών καθώς επίσης 
και των ΑΜΕΑ Μπροστά από τα w.c.  θα κατασκευαστεί 
τοίχος έτσι ώστε να απομονωθεί ο χώρος των w.c. με τον 
υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο, η πρόσβαση σε αυτά θα 
γίνεται δεξιά και αριστερά όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα. Σε όλο το κτίριο υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες 
ράμπες για τα ΑΜΕΑ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κατά την είσοδο στο χώρο του σχολείου εκείνο το οποίο 
εκτιμώ ότι πρέπει να βλέπει ο επισκέπτης είναι μια 
εικόνα όσο το δυνατό φιλική προς το περιβάλλον χωρίς  
μεγάλους όγκους. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με 
ένα καλό συνδυασμό πλακόστρωτου με τις επιφάνειες 
πρασίνου. Στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν παγκάκια και 
χώροι στάθμευσης ποδηλάτων. Πρέπει να τονίσουμε ότι σε 
όλο τον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει επαρκής φωτισμός. 
Δυτικά του περιβάλλοντα χώρου θα κατασκευαστεί για 
τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις πατάρι. Θα πρόκειται για 
μόνιμη κατασκευή από μπετό διαστάσεων 7χ14 και σε 
ύψος 1.00μ περίπου από το διαμορφωμένο έδαφος. Όσο 
αφορά την εξυπηρέτηση των θεατών θα κατασκευαστούν 
εξέδρες και αυτές από μπετό. 
Ο χώρος έξω από τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου 
υπάρχει έντονη βλάστηση και για προστασία από πιθανές 
φωτιές θα εγκατασταθούν πυροσβεστικές φωλιές. 

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΤΙΡΙΟ Α ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΛΑΖΑΡΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

Λευκάδα τηλ. 6972078436

Δημοτικό Σχολείο Τσουκαλάδων 
Κέντρο  Πολιτισμού

του ΙΩΑΝΝΗ  Μ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Σουραβλιά)
Πολιτικού Μηχανικού

Nα δημιου-
ργήσου-
με ένα 
πολιτι-
στικό 
κέντρο
το οποίο
να είναι 
κληρονομιά
για τα παιδιά 
μας
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ΚΤΙΡΙΟ Β-Γ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

ΚΤΙΡΙΟ Δ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

   

                                                                    

Οι παρακάτω μαθητές, παιδιά Τσουκαλαδιωτών, 
πέτυχαν στις αντίστοιχες σχολές στις εισαγωγικές 
εξετάσεις για ΑΕΙ και ΤΕΙ .

1.   Ροντογιάννης Απόστολος-Μάριος του Σπύρου 
     ΤΕΦΑΑ Αθήνας.

2.  Ροντογιάννη Κυριακή του Κων/νου 
    Νομική Κομοτινής.

3.  Παπαδοπούλου Μιράντα του Επαμεινώνδα 
    Βιολογία Πάτρας.

4.  Ροντογιάννη Ερωφίλη του Θεοδώρου 
    Δασοπονία Θεσ/κης.

5.  Ροντογιάννης Σπυρίδων του Αριστείδη 
     Γεωλογία Πάτρας

6. Βεργίνη Ανθή του Γερασίμου, 
    Γραφιστική Αθήνας

7. Μπενέκας Ορέστης του Βασιλείου (και της 
    Παναγιώτας Βεργίνη),    Βιολογία Πάτρας

8. Ροντογιάννης Σταύρος του Γεωργίου
   Μηχανικών Παραγωγής Χανιά Κρήτης.

9. Λιόλιος Ελευθέριος του Θωμά (και της Ευαγγελίας 
Βρεττού),  ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.

10. Θερμός Παναγιώτης του Νικολάου (και της Ροντογιάννη 
Ελένης),    ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

11. Φίλιππας Σπυρίδων του Δημητρίου 
      Στατιστικής καιΑσφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά

12. Βέκιου Κωνσταντίνα του Δημητρίου(και της 
Ροντογιάννη Τζένης)     
      Χρηματοοικονομική Πειραιά

13 Φαββατάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου(και 
της Άννας Βεργίνη)    Οικονομικό Πειραιά.

14. Ροντογιάννη Πηνελόπη του Ηλία,
      Χημικών Μηχανικών Πάτρας

15. Κοψιδάς Αντώνιος του Γεωργίου(και της Όλγας 
Τυπάλδου),
  Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κοζάνης.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΤΕΙ & ΑΕΙ

       Κάνοντας και διαμορφώνοντας ένα τέτοιο κέντρο πολιτισμού για το χωριό μας μόνο οφέλη μπορούμε να έχουμε

• Προβολή του χωριού μας & εκτός των συνόρων  της Λευκάδας
• Τουριστική Ανάπτυξη
• Εκδηλώσεις όχι μόνο από τον σύλλογό μας αλλά και από άλλους συλλόγους
• Οικονομική Εκμετάλλευση
• Διατήρηση της Πολιτιστικής  μας κληρονομιάς 

        Κλείνοντας το άρθρο που αφορά το σχολείο του χωριού μας θα ήθελα να αναφερθώ στα εξής: 

	Το σχολείο είναι σημείο αναφοράς για την ιστορία του χωρίου μας
	Να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό κέντρο, το οποίο να είναι κληρονομιά 

για τα παιδία μας
	Εθελοντισμός….  Ξέρω ότι οι άνθρωποι του χωριού μας έχουν μάθει να 

βοηθάνε ο ένας τον άλλο και πιστεύω ότι υπάρχουν τα κατάλληλα εργατικά 
δυναμικά για να βοηθήσουν ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί μια τέτοια ιδέα 
και μια τέτοια φιλότιμη προσπάθεια…..
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τσουκαλαδιώτικα

αθλητικά νέα

αθλητικά νέα

στον παλμό του χωριού

στον παλμό του χωριού

επικαιρότητα πολιτική

περί . . . τεχνα

δραστηριότητες

η άποψή μας

ένα πολιτικό κλάσμα

αυτοί που έφυγαν . . .

αλληλο γραφία

Λεβέντες, νιοί και κοπελιές, και σείς μικρά παιδάκια
που ξαναζωντανέψατε τα έρμα Καλυβάκια,
χαρά μας ήταν το υψηλό εκεί ανέβασμά σας,
που κάθε ήχος, κίνηση, ρυθμός και διάνεμά σας
νόημα είχαν κι αίσθημα. Ο αγώνας είναι νίκη
έστω κι αν δεν ξαναγυρνά στον κόσμο η Ευρυδίκη.

Στα Καλυβάκια πάλι φως
απ’ τα παιδιά που έχουν φως.

Δεν είν’ οι μνήμες του σκολειού που την καρδιά έχουν δέσει
στο μονοπάτι το στενό, στα μυτερά χαλίκια,
στων δάσκαλών μας τη φωνή – που σπάνια μας αρέσει -
στου γραίγου το ξεπάγιασμα και στ’ ανθισμένα ρείκια.

Όχι δεν θέλω θύμησες που την καρδιά σκλαβώνουν.
Θέλω, που σήμερα παιδιά, τα έργα σας φτερώνουν
όποια καρδιά ‘χει διάθεση να ζει κι αυτή μαζί σας,
να παίρνει από το όραμα, να παίρνει απ’ την ψυχή σας.

Γεια σας παιδιά, γεια σας πουλιά που έτσι ψηλά πετάτε
κι όσους δεν έχουνε φτερά κι αυτούς ψηλά τραβάτε.

Γράφτηκε από τον Πάνο Ανδρέα Ροντογιάννη για την παράσταση 
“Ορφέας και Ευρυδίκη” που παρουσιάστηκε στο παλιό σχολείο 
στα Καλυβάκια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τσουκαλάδων στις 
17/7/2013.

Το παλιό μας σχολειό
Τα πεύκα σκύβουν τα μεσάνυχτα στο μαξιλάρι μου
Κι΄ο ύπνος μου συνεχίζεται στο πέλαγος.

Με το σώμα ελαφρύ
πάνω απ΄τους λόγγους.
Με τα χελιδόνια να σπαθίζουν στο μαΐστρο.
Κι οι φωνές των παιδιών
να ματώνουν τις μνήμες,
αντηχώντας θλιβερά
απ΄τα σπασμένα τζάμια
του παλιού σχολειού.

Βιβλία φθαρμένα,θρανία βουβά,
σκελετοί που διαβαίνουν αμίλητοι,
νεράιδες που χορεύουνε καταμεσήμερο
στης κουκουβάγιας το κοντρί...

Κι΄ένα ηλιοβασίλεμα πορτοκαλί
να στρώνει μελαγχολικό χαλί
στο τέλος της νιότης....
       
                                                     Nόνη Σταματέλου

Το παρακάτω ποίημα έγραψε η Τούλα Σταματέλου όταν 
είχε μεταφερθεί το σχολείο από τα Καλυβάκια σε κτίριο 
του γραφείου της κοινότητας στην πλατεία της Παναγίας.
Απαγγέλθηκε από την ίδια στην εκδήλωση του 
καλοκαιριού. 

Τα Καλυβάκια
Τα Καλυβάκια τα όμορφα, τα χιλιοξακουσμένα
τώρα μένουν μοναχά και παραπονεμένα

Βουβά,παραπονούμενα μείναν τα Καλυβάκια
γιατί μ’ απαρνηθήκανε εφέτος τα παιδάκια

Συμβούλιο εκάνανε κάτω στο Σχολείο
να μεταφέρουν τα παιδιά επάνω στο Γραφείο.

Δε μας λες κυρ-Σύμβουλε τι σουφταιξε το σχολείο
και πήγες και το μετέφερες επάνω στο Γραφείο;

Παρέα νάχει τους νεκρούς για σύντροφο τν εκκλησία
και το σκολειό μας το καλό να μένει στην απελπισία.

Εις την αυλή του ακούγονταν φωνές απ΄τα παιδάκια
τώρα ρμάξανε, πάνε τα Καλυβάκια.

Και τι δε βγάλανε αυτά τα Καλυβάκια
καθηγητάδες και γιατρούς, δικηγόρους και δασκάλες
και τώρα τον καλό καιρό να μέν΄με τς κουκουβάγιες.

                                                               Τούλα Σταματέλου
 

[ [
Νέος δημοτικός 

σύμβουλος της 

παράταξης “ Λαΐκή 

Συσπείρωση”,  

ύστερα από την 

παραίτηση του 

Γεράσιμου Αραβανή, 

είναι ο συγχωριανός 

μας Κώστας 

Ροντογιάννης του 

Πάνου. 
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ΒΕΡΓΙΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ του Σπύρου
(4Ο χρόνια απ’ το θάνατό του)

Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων απ’ το θάνατο του αξέχαστου 
πρωταθλητή, επιστήμονα και κυρίως Ανθρώπου, του 
συγχωριανού μας ΗΛΙΑ ΒΕΡΓΙΝΗ (πέθανε στις 17 Ιουλίου 
1973, σε ηλικία 65 ετών), τα «Τσουκαλαδιώτικα» τιμούν 

τη μνήμη του, με το παρακάτω μικρό αφιέρωμα, για να θυμίσουν 
στους Τσουκαλαδιώτες – και όχι μόνο – στιγμές της αθλητικής του 
δραστηριότητας και κάποιες μεταθανάτιες μνήμες τιμής.

•Γεννήθηκε στους Τσουκαλάδες, το 1908.

•Πρωταθλητής λιθαρτζής στο Γυμνάσιο Λευκάδας.

•Εικοσαετής, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 (σπούδαζε Φυσικά), ως αθλητής του 
Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, πρωτόριξε 
σφαίρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο (1928) 
με επίδοση 11,86 μ.

•Στους αγώνες ατομικών του επιδόσεων πέτυχε
 πανελλήνιες νίκες.

•Στους προκριματικούς Βαλκανικούς Αγώνες, 
που έγιναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο το Σεπτέμβρη
 του 1929, πήρε την πρώτη θέση (Βαλκανιονίκης)
 με επίδοση 13,56 μ.

•Στους Α΄ Βαλκανικούς Αγώνες (Παναθηναϊκό Στάδιο),
 πήρε και πάλι την πρώτη νίκη με επίδοση 14,34 μ.

Την επόμενη του θριάμβου του Ηλία Βεργίνη, ο Σπύρος 
Μελάς με το ψευδώνυμο «Φορτούνιο» έγραψε στην εφημερίδα 
«Ελεύθερο Βήμα» ένα ενθουσιώδες χρονογράφημα με τίτλο 
«Νειάτα». Στο χρονογράφημα αυτό ο «Φορτούνιο» έγραφε, ανάμεσα 
στ’ άλλα:

«.. Ο ελληνικός αθλητισμός νίκησε πάλι χθες με τα τρυφερά του 
νειάτα, με πρωταθλητές σχεδόν άγνωστους, που τώρα βγαίνουν 
στην τρυφερίτσα… Στην πινακοθήκη των νικητών προστέθηκαν 
χθες δύο καινούργιες μορφές. Ο Βεργίνης και ο Πετρίδης. Τι 
αγάλματα εφήβων! Τι λιτή και αυστηρή χάρις!... Ο Βεργίνης, ο 
χθεσινός νικητής στη σφαιροβολία, είναι τύπος κλασσικού αθλητού. 
Έχει κάτι το πρωϊνό η εμφάνισίς του. είναι σαν χαραυγή… Οι μυς 
του Βεργίνη – και αυτό του δίνει την ωραία εμφάνισιν αθλητού 
των κλασικών χρόνων – δεν παραμορφώνουν ούτε στην τρίχα, τις 
φυσικές αρμονικές γραμμές του κορμιού. Γλιστρούν αφανείς υπό 
το δέρμα. Γι’ αυτό έχει στην κίνησή του τη βελουδένια απαλότητα, 
την ελαφράδα και τη χάρι του πάνθηρος… Ο Βεργίνης υπόσχεται 
μεγάλα πράγματα…»

Την ίδια χρονιά ο Ηλίας, ήρθε πρώτος και στη λιθοβολία, σε 
αγώνες μεταξύ ελλήνων, με επίδοση 19,88 μ.

Για το σφαιροβόλο μας, πρωταθλητή Ελλάδας – Βαλκανιονίκη, 
να τι έγραφε η λευκαδίτικη εφημερίδα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» (Νο 11/21-9-
1930):

ΜΙΑ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Ο ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ

«Όπως ανηγγείλαμεν δια παραρτήματός μας, την 
παρελθούσαν Κυριακήν εις το Παναθηναϊκόν Στάδιον ένθα 
ετελούντο οι καθιερωθέντες από πέρυσιν ετήσιοι αθλητικοί 
αγώνες των Βαλκανικών Κρατών, ενίκησεν εις την σφαιροβολίαν 
πρώτος ο εκ Τσουκαλάδων συμπολίτης μας φοιτητής κ. Ηλίας 
Βεργίνης.

Ο συμπαθής μας πρωταθλητής έρριψε τη σφαίραν εις 
απόστασιν 14 μ. και 0.34 υπερβάς τον δεύτερον κατά 0.22 και 
εχάρισε εις την Ελλάδα μία ακόμη πρώτην νίκην και εις τη νήσον 
μας μίαν ακόμη υπερηφάνειαν δια το ένδοξον τέκνον της. 

Το περίεργον είνε ότι δεν συνηγωνίσθη μόνον τον θαυμάσιον 
Σέρβον αθλητήν δόκτορα Νάραντσιτς τον οποίον πάντες 
προ των αγώνων ενόμιζον ότι θα ήτο ο επικινδυνοδέστερο.  
Ανταγωνιστής του Βεργίνη, αλλά αντιμετώπισεν επιτυχώς νέον 
κολοσσόν, τον Ρουμάνον σφαιροβόλον Φριτς όστις ανεδείχθη 
ανώτερος του Νάραντσιτς.

Πολλοί από τους αθλητικούς παράγοντας εξεδήλωσαν 
φόβους δια την έκβασιν του αγώνος, αλλ’ όσοι εγνώριζαν 
καλά την υπερήφανη ψυχή του Βεργίνη μας και τη λευκαδίτικη 
φιλοτιμία του επίστευαν πάντοτε σ’ τη νίκη»…

 
Όσες φορές έπαιρνε μέρος στους Βαλκανικούς αγώνες πάντα 

πρώτος. Πρώτος αναδείχθηκε και στους Ελληνοαιγυπτιακούς, παρά 
το άχρηστο τότε δεξί του πόδι από «θλάση ινών». Στα «Εκατόμβαια», 
χωρίς να έχει γιατρευτεί το πόδι του, πήρε τη δεύτερη νίκη. 
δεύτερος και στα «Διεθνή Παναθήναια» του 1930, με πρώτο τον 
ολυμπιονίκη Γερμανό Χίρσφελντ (15,48 μ.). Το 1931 ήρθε πρώτος 
στους Ελληνοελβετικούς αγώνες στην Αθήνα με 14,61 μ.

Τελευταία συμμετοχή του Ηλία Βεργίνη σε αθλητικές 
διοργανώσεις ήταν οι Ελληνοελβετικοί αγώνες του 1931, που έγιναν 
σε διάφορες πόλεις της Ελβετίας. 

Πρέπει να τονιστεί πως ο Ηλίας Βεργίνης ήταν πολυσύνθετος 
αθλητής. Εκτός από λιθάρι, σφαίρα, δίσκο και ακόντιο, πηδούσε με 
αξιώσεις πρώτων νικών, έτρεχε στα 100, 400, 400 με εμπόδια και 800 
μέτρα και είχε βλέψεις και στην πυγμαχία.

Στα λίγα χρόνια (1928-1932) που κράτησε η σταδιοδρομία 
του στο στίβο (σταμάτησε λόγω φυματίωσης), ο Ηλίας κατέρριψε 
έξι φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στη σφαιροβολία, αναδείχθηκε 
βαλκανιονίκης συναγωνιζόμενος ολυμπιονίκες και πέτυχε άλλες 
πρώτες νίκες.

Αν δεν αρρώσταινε, θα αναδεικνυόταν σίγουρα ολυμπιονίκης 
στη σφαιροβολία στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1936, αφού η 
επίδοσή του, παρά την αρρώστια του, ήταν τότε 15,60 μ., ενώ ο 
καλύτερος του κόσμου έριχνε τη σφαίρα στα 16 μ.

Ο Ηλίας Βεργίνης, ο δικός μας Ηλίας, ο Πρωταθλητής μας, 
ο Βαλκανιονίκης, πέθανε στις 17 Ιουλίου 1973. Το θάνατό του 
γνωστοποίησε ο τύπος και κύρια ο αθλητικός. Για παράδειγμα η 
εφημερίδα «ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ», την επόμενη του θανάτου του, 
έγραφε:

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΪ 
Ο ΒΑΛΚΑΝΙΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Απεβίωσε χθες και κηδεύεται σήμερα 10 π.μ. εκ του 
Νεκροταφείου Ζωγράφου ο παλαιός Βαλκανιονίκης και 
ρέκορντμαν τη σφαιροβολίας Ηλίας Βεργίνης, του Πανελληνίου 
Γ. Σ. σε ηλικία 65 ετών.

Ο Βεργίνης ασχολήθηκε μόλις δυο χρόνια με τον αθλητισμό 
και στο διάστημα αυτό κατέρριψε έξι φορές το Πανελλήνιο 
ρεκόρ της σφαιροβολίας, μία της δισκοβολίας και ανεδείχθη δύο 
φορές Βαλκανιονίκης…

Στην εποχή του εθεωρείτο σπουδαίο ταλέντο αφού σε 
προπόνηση έρριψε 16,25 μ., ενώ τότε το παγκόσμιο ρεκόρ του 
Γερμανού Χίρσφελντ ήταν 16,04.

Αρρώστησε όμως και απεσύρθη της ενεργού δράσεως 
σε ηλικία μόλις 23 ετών. Ο Βεργίνης γεννήθηκε το 1908 στη 
Λευκάδα».

Ο Ηλίας Βεργίνης δεν ξεχνιέται. Ζει στη μνήμη των δικών του, στη 
μνήμη του αθλητικού κόσμου, στη μνήμη των συγχωριανών του, 
στη μνήμη των Ελλήνων. Απ’ τις τιμές μνήμης στον αθάνατο ΗΛΙΑ, 
αναφέρω:

1.Η οικογένειά του και οι φίλοι του (είχε πάρα πολλούς), τρία 
χρόνια μετά το θάνατό του, τίμησαν τη μνήμη του (την τιμούν 
πάντα) και δημοσίευσαν τα ακόλουθα:

«ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ»
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Τρία χρόνια πέρασαν από τότε που έφυγες από κοντά μας 
αξέχαστε Ηλία. Τρία χρόνια που δεν μπόρεσαν να σε διώξουν 
από το νου και την καρδιά μας.

Η γεμάτη αγώνες και θυσίες ζωή σου για την πατρίδα, την 
οικογένεια, για το σφυρηλάτημα τη ψυχής χιλιάδων παιδιών, 
θα στέκεται για μας πάντα το φωτεινό παράδειγμα που όλο και 
νέους δρόμους θα μας ανοίγει.

Θα μείνεις για πάντα στη σκέψη μας το φωτεινό αθλητικό 
φαινόμενο που με τα σπάνια σωματικά προσόντα αλλά και 
την ακατάβλητη ψυχική δύναμη, άνοιξε στον αθλητισμό της 
Πατρίδας μας νέους δρόμους.

Θα μείνεις για πάντα στη σκέψη μας ο σεμνός αγωνιστής που 
πιστός στις ιδέες 
του, παλεύει γι’ 
αυτές, ο αγνός 
ι δ ε ο λ ό γ ο ς 
αγωνιστής.

Θα μείνεις 
για πάντα στη 
σκέψη μας 
ο μεγάλος 
Π α ι δ α γ ω γ ό ς 
που ήξερε 
να πλάθει 
την παιδική 
ψυχή, να την 
ε μ ψ υ χ ώ ν ε ι 
και να την 
σφυρηλατεί με 
ό,τι αγνότερο 
και καλύτερο 
μπορεί να έχει ο 
άνθρωπος.

Θα μείνεις 
για πάντα στη 
σκέψη μας, 
α λ η σ μ ό ν η τ ε 
ΗΛΙΑ ΒΕΡΓΙΝΗ, γιατί όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα μείνει 
άσβεστο το φως από το πέρασμά σου και θα εμπνέει και θα 
φωτίζει όλους μας αλλά κει τις επόμενες γενιές.

Να γιατί, Ηλία, ποτέ δε θα σε ξεχάσουμε.
Η οικογένειά σου,  οι φίλοι σου.

2. Ο αθλητικός κόσμος του Περιστερίου (Αθήνα), έξι χρόνια 
μετά το θάνατο του Ηλία (1979), ίδρυσε αθλητικό Σύλλογο με την 
επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ». Η οικογένεια του Ηλία εκτιμώντας 
την πράξη αυτή έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου.

3.Το 19…. οι συγγενείς του Ηλία μετέφεραν τα οστά του στο 
κοιμητήριο της γενέτειράς του.

4. Στις 20 Ιουλίου 1996, 23 χρόνια μετά το θάνατό του, ο γιος του 
Σπύρος, καθηγητής Πανεπιστημίου Βιέννης, τιμώντας τη μνήμη 
του πατέρα του, έστησε σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, στη 
γενέτειρά του, τους Τσουκαλάδες, την προτομή του. Την πολύωρη 
και επιτυχημένη τελετή, τίμησαν με την παρουσία τους οι συγγενείς, 
άνθρωποι του αθλητισμού, αρχές της Λευκάδας, καθηγητές 
Πανεπιστημίων και σύσσωμο το χωριό.

5. Το περιοδικό «ΝΗΡΙΚΟΣ» του συλλόγου Λευκαδίων Πάτρας 
(τεύχος 27, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996) με την ευκαιρία των 
αποκαλυπτηρίων της προτομής του Βαλκανιονίκη Πρωταθλητή 
Ελλάδας στη γενέτειρά του δημοσίευσε αφιέρωμα 32 σελίδων 
(επιμέλεια αφιερώματος: Λάμπρος Σ. Βρεττός).

Σήμερα, Ιούλιος 2013, σαράντα ακριβώς χρόνια απ’ το θάνατό 
του (17 Ιουλίου 1973) όλοι εμείς οι συγχωριανοί του τιμάμε τη 
μνήμη του, με τούτο το μικρό αφιέρωμα, και του λέμε: 

ΗΛΙΑ θα είσαι πάντα στην καρδιά μας ! Στην καρδιά μας θα είναι 
και ο αείμνηστος γιος σας Σπύρος !

Λ.Σ.Β. 
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και 
η Αθλητική Ένωση «ΑΝΑΓΕΝΝΗ-
ΣΗ» Τσουκαλάδων διοργάνωσαν 
τους αθλητικούς αγώνες στίβου 
‘ΒΕΡΓΙΝΕΙΑ 2013’. Οι αγώνες γίνο-
νται σε συνεργασία με το Δήμο 
Λευκάδας, τον Αθλητικό Όμιλο 
Λευκάδας «ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ» και το 
Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας.

Οι αγώνες πραγματοποιήθη-
καν στα πλαίσια των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων «ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΩΤΙ-
ΚΑ 2013» προς τιμήν του Βαλκα-
νιονίκη και πρωταθλητή Ελλάδας 
σφαιροβόλου Ηλία Βεργίνη και 
φέτος ήταν αφιερωμένοι στη 
μνήμη του αθλητίατρου και  κα-
θηγητή Γιώργου Ροντογιάννη.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, 
και όλοι όσοι παρακολούθησαν 
τους αγώνες εξέφρασαν την επι-
θυμία να συνεχίσουν κάθε χρόνο 
οι αγώνες.

ΟΙ  ΝΙΚΗΤΕΣ

•  Μπαλάκι
 (Δ’,Ε’,ΣΤ’ Δημοτικού)

Κορίτσια
1η Ζακυνθινού Ηρώ (26,60μ)
2η Σταματέλου Χαρά (16,00,)
3η Τρανού Ηρώ (15,50μ)

Αγόρια
1ος Ροντογιάννης Βελισάριος (33,30μ)
2ος Κουβάτσης Νικόλαος (30μ)
3ος Παυλίδης Δημήτριος (25,20μ)

• Σφαιροβολία (Α’,Β’,Γ’ Γυμνασίου)

Κορίτσια
Ζακυνθινού Θάλεια (8,74μ)
Μπάλτσα Θεοδώρα (7,59μ)
Φίλιππα Νεφέλη-Ευθαλία (6,77μ)
Αγόρια
Ροντογιάννης Θεόφιλος (9,687μ)
Μεσσήνης Αλέξανδρος (7,31μ)
Ροντογιάννης Αλέξανδρος (6,94μ)

•  Σφαιροβολία 
Γυναίκες
Λουκά Έλενα (8,11μ)
Παπαγιάννη Σπυριδούλα (5,78μ)
Άνδρες
Καρύδης Άγγελος (12,27μ)
Σταματέλος Μάριος (11,55μ)
Μακρόπουλος Φώτης (11,31μ)

•  Δισκοβολία
Γυναίκες
Λουκά Έλενα (19,40μ)
Άνδρες
Σταματέλος Αναστάσιος (26,75μ)
Μακρόπουλος Φώτης (21,45μ)

•  Λιθάρι 
Σταματέλος Μάριος
Μακρόπουλος Φώτης
Σταματέλος Μιχάλης

•  Δρόμος 1.000μ (Α’,Β’,Γ’ Γυμνασίου)
Κορίτσια
Ζακυνθινού Θάλεια
Φίλιππα Νεφέλη-Ευθαλία
Ζακυνθινού Ζωή
Αγόρια
Κροκίδης Ιωάννης
Κεντράι Άλεξ
Αθανίτης Ξενοφών

•  Δρόμος 60μ (Α’,Β’,Γ’ Γυμνασίου)
Κορίτσια
Ζακυνθινού Θάλεια
Παπαγιάννη Παναγιώτα
Φίλιππα Νεφέλη - Ευθαλία
Αγόρια
Μεσσήνης Αλέξανδρος
Αθανίτης Ξενοφών
Σταματέλος Σπυρίδων

•  Δρόμος 60μ (Δ’,Ε’,ΣΤ’ Δημοτικού)
Κορίτσια
Ζακυνθινού Ζωή
Τρανού Ηρώ
Ροντογιάννη Βασιλική
Αγόρια
Κουβάτσης Νικόλαος
Αθανίτης Απόστολος - Κροκίδης
 Ιωάννης
Δευτεραίος Κωνσταντίνος

•  Δρόμος 60μ (Α’,Β’,Γ’ Δημοτικού)
Κορίτσια
Λιβιτσάνου Λυδία
Μεσσήνη Δανάη
Ροντογιάννη Μελίνα
Αγόρια
(2005)
Σταματέλος Θεοδόσιος
(2006)
Βεργίνης Ξενοφών
Τσαμπασίδης Αλέξανδρος
Βεργίνης Κυριάκος
(2007)
Μπουρσινός Ευάγγελος
Λιβιτσάνος Ιάσονας
(Μίνι)
Σταματέλος Φίλιππος
Μεσσήνης Μάριος

•  Λαϊκός Δρόμος 3.000μ
Γυναίκες
Παύλοκα Ανέτε
Παπαγιάννη Σπυριδούλα-Μαρία
Γεωργάρα-Κίτσου Λίνα
Άνδρες
Βαγενάς Στάθης
Τυρολόγος Πέτρος
Κεντράι Άγγελος

Η Αναγέννηση Τσουκαλάδων ,η 
ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού,απέκτησε 
νέο Δ.Σ από τους:

Σταματέλος Παναγιώτης, πρόεδρος
Ροντογιάννης Γιάννης του Βασίλη 
(Σουραβλιάς) αντιπρόεδρος
Γρηγόρης Γεράσιμος, γραμματέας
Τζέμος Τάκης, ταμίας
Σταματέλος Διονύσιος του Μιχάλη 
(Αργανιάς) γεν. Αρχηγός
Μιχάλης Ροντογιάννης του Νικολάου 
(Σουραβλιάς), μέλος

Αναστάσιος Σταματέλος του Θεοδόση 
μέλος

Νέος προπονητής ο παλιός ποδοσφαιριστής 
της ομάδας Σταύρος Αντωνίου.
 
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή αρχή και πολλές 
επιτυχίες. Ο σύλλογος και η εφημερίδα 
θα είναι πάντα δίπλα στην ομάδα θα τη 
στηρίζει και θα την προβάλλει.

του HΛΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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κηποθέατρο “Αγγελος Σικελιανός” στην πόλη της 
Λευκάδας όσο και στο χωριό απέσπασε κυριολε-
κτικά διθυράμβους. Στις 7 Σεπτέμβρη παίχτηκε 
και στον ναό του Απόλλωνα ,στον αρχαιολογικό 
χώρο στη Μητρόπολη Καρδίτσας. Είναι προ-
γραμματισμένο να παιχτεί και στην Πρέβεζα. 
(Φωτ. 1-4).

Για    την παράσταση που δόθηκε στο χωριό ο 
Πάνος Ανδρέα Ροντογιάννη αφιέρωσε το  ποίη-
μα που δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα.

Δημοτικό Σχολείο Τσουκαλάδων
 
Η κύρια εκδήλωση είχε σαν θέμα το Δημο-

τικό σχολείο Τσουκαλάδων. Η παρουσίαση 
της ιστορικής διαδρομής από το Θοδωρή Ρο-
ντογιάννη του Επαμεινώνδα ήταν πληρέστατη 
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και συγκίνησε 
ιδιαίτερα φέρνοντας στο νου μνήμες και παρα-
στάσεις.. Στη συνέχεια ο Γιάννης Ροντογιάννης 

του Μιχάλη (Σουραβλιάς) έδωσε τη δική του 
πρόταση για αξιοποίηση και διαμόρφωση 
εσωτερικού και αύλειου χώρου σε πολιτιστι-
κό κέντρο. Περίληψη και των δύο εισηγήσεων 
δημοσιεύονται από το παρόν φύλλο ,ενώ πρό-
θεσή μας είναι να εκδοθεί σε λεύκωμα με πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό. Γι΄αυτό παρακαλούμε 
όποιον έχει φωτογραφίες σχετικές με το σχολείο 
ή σχολικές εκδηλώσεις να μας τις στείλει για να 
τις αξιοποιήσουμε στην παραπάνω έκδοση.

Ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση έδωσαν η 
Νόνη Σταματέλου, η Βούλα Παπαδοπούλου 
και η Τούλα Σταματέλου που απήγγειλαν σχε-
τικά ποιήματα ή διάβασαν κείμενα για τις  σχολι-
κές τους αναμνήσεις. Και αυτά θα δημοσιευθούν 
στην εφημερίδα. (φωτ. 5-6)

Αφιέρωμα σε Μίκη Θεοδωράκη 

Την επόμενη μέρα στον ίδιο χώρο, στο χώρο 
του σχολείου στα Καλυβάκια , είχαμε τη χαρά να 
απολαύσουμε τρεις υπέροχες , δικές μας, φωνές. 

Ήταν ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκη και 
στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγούδησαν ο Βαλε-
ντίνος Σταματέλος του Νικολάου (εγγόνι του 
Πάνου του Γεωπόνου), η Φρόσω Ροντογιάννη 
του Γεωργίου (εγγονή του Ζώη του Αμώνα) και η 
Αναστασία Φουρλάνου. Πιάνο έπαιξε και τρα-
γούδησε η Μαρία Φατούρου. Εξαιρετικό ήταν  
το αφιέρωμα και η παρουσίαση από την Ακρι-
βή-Αγάπη Τσαμπούλα.  (φωτ. 7-9) 

Παρουσίαση χορευτικών τμημάτων

Γέμισε το πατάρι από παιδιά και νέους στη 
βραδιά που ήταν αφιερωμένη στην εμφάνιση 
των χορευτικών τμημάτων του συλλόγου. Πε-
ρισσότεροι από 80 νέοι και νέες κάθε ηλικίας 
χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από τη Λευκά-
δα, τα Κύθηρα,το Αιγαίο ,τη Μικρά Ασία κ.α.

Πολλά συγχαρητήρια στους δασκάλους των 
τμημάτων Νίκο Κ. Σταματέλο και Φρόσω Γ. Ρο-
ντογιάννη για τη δουλειά που κάνουν και το 
έργο που προσφέρουν.

(φωτ. 10-18)

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

συν. από σελ.

συν. στη σελ.

συν. από σελ.

συν. στη σελ. 12
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Λαΐκό γλέντι

Στις 10 Αυγούστου διοργανώθηκε και το κα-
θιερωμένο παραδοσιακό γλέντι με λευκαδίτικη 
ορχήστρα. Σκοπός του εκτός από το να δώσει 
την ευκαιρία να ξεχαστούν για λίγο τα τόσα 
προβλήματα, ήταν να ανασάνει οικονομικά ο 
σύλλογος και να μπορεί να χρηματοδοτεί τις εκ-
δηλώσεις του.

Θέατρο

Η θεατρική παράσταση από το θεατρικό ερ-
γαστήρι Πρέβεζας με το έργο “Το τίμημα” σε 
διασκευή και σκηνοθεσία του Κ. Καζούκα ήταν 
εξαιρετική.

Θεατρική παράσταση με το έργο της Ζωής 
Βαλάση “Ο κλέφτης των αστεριών” σε σκηνοθε-
σία της Λουκίας Κατωπόδη παρουσιάστηκε στις 
28 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού από το παι-
δικό θεατρικό τμήμα του συλλόγου μας.

Αθλητικοί αγώνες ¨ΒΕΡΓΙΝΕΙΑ”

Στις 11 Αυγούστου στο γήπεδο Τσουκαλάδων 
έγιναν οι αθλητικοί αγώνες “Βεργίνεια” που φέ-
τος ήταν αφιερωμένες στον πρόσφατα θανόντα 
συγχωριανό μας Γ.Π. Ροντογιάννη. Αναλυτικό 
ρεπορτάζ και φωτογραφίες στη σελίδα με τα 
αθλητικά.

Για περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε το ιστολόγιο του Συλλόγου:

 www.tsoukalades.blogspot.gr

Τα τελευταία χρόνια 
πολλοί ξένοι και περισσό-
τεροι Έλληνες επέλεξαν για 
τόπο μόνιμης ή θερινής δι-
αμονής το χωριό μας. Πολ-
λά σπίτια που συνθέτουν 
ολόκληρους οικισμούς 
έγιναν στα Γύφτικα ,στον 
Αι-Γιώργη ,στα Καλυβάκια 
,στις Σκάλες, στις Πεζούλες, 
στα Ρόγκια ,στη Λεβαντί-
νου, στις Σπαθαριές ,στου 
Καλαβρού κ.λ.π. κ.λ.π. 

Πολλοί από αυτούς συμ-
μετέχουν στην κοινωνική 
ζωή του χωριού,παρακο-

λουθούν τις εκδηλώσºεις του Πολι-
τιστικού Συλλόγου, οι ίδιοι ή τα παι-
διά τους είναι μέλη των τμημάτων 
του,  στηρίζουν τους επαγγελματίες 
του χωριού και θέλουν την πρόοδο 
και ανάπτυξη του τόπου . Ο Σύλλο-
γος μέσα από την εφημερίδα απευ-
θύνεται ανοικτά σε όλους τους νέ-
ους κατοίκους του χωριού ,θεωρεί 
δεδομένη τη διάθεσή τους για συμ-
μετοχή στα δρώμενα του χωριού 

,και τους καλεί να γίνουν μέλη του 
συλλόγου, να καταθέσουν τις ιδέες 
και προτάσεις τους που σίγουρα 
χρειαζόμαστε.  Αυτό μπορεί να γί-
νει  μέσα από την εφημερίδα ή από 
όποιον άλλο τρόπο επικοινωνίας 
επιλέξουν. Ο σύλλογος είναι και δι-
κός τους τρόπος έκφρασης.

 

19. 20. 21.

22. 23. 24

Χαράτσι και κτηματολόγιο. 
Πώς θα πληρώνουμε χαράτσι 
σε χωράφια και οικόπεδα που 
δε μας ανήκουν;

Αλλά εκλογές έρχονται πάλι 
θ’ ανοίξει κάνα “γραφείο για κα-
ταγραφή λαθών”.

 

Κουιζ για δυνατούς λύ-
τες(τουρίστες κατά προτίμηση): 
Ποιο χωριό της Λευκάδας δεν  
πρόκειται να συναντήσετε ή δεν 
αξίζει να επισκεφθείτε κατά την 
παραμονή σας στη Λευκάδα?

 (Αν κουραστήκατε να ψά-
χνετε, ξεφυλίστε το παρακάτω 
έντυπο του Δήμου Λευκάδας 
όπου κι αν το βρείτε. (διανέμε-
ται δωρεάν).


