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Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Δεν είναι διαβατάρικο πουλί, που για μια μέρα
σχίζει τα νέφη και περνά γοργό σαν τον αγέρα,
ούτε κισσός, π’ αναίσθητος την πέτρα περιπλέκει,
ούτ’ αστραπή που σβήνεται χωρίς αστροπελέκι,
δεν είναι νεκροθάλασσα, βοή χωρίς σεισμό,
νιώθω για σε, πατρίδα μου, στα σπλάχνα χαλασμό.
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Κι είπες «Λευκάδα

ΕΤΟΣ 37ο ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 200 ολάκαιρη
ΑΤΤΙΚΗΣ
«Η
ΑΓΙΑ
ΜΑΥΡΑ»
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’
OKΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 στα στήθη μου
Γραφεία: Γερανίου 41, 104 31 - ΑΘΗΝΑ, Τηλ.- FAX: 210 5242.439 s.lefkadion.ath@gmail.com

Μ

ε πολλές
εμφανίσεις της,
το Δεκέμβρη η ΧΟΡΩΔΙΑ του Συλλόγου
μας αποχαιρέτησε
το 2018. Ειδικότερα
στις 7/12 εμφανίστηκε στο αμφιθέατρο της ΑΣΠΑΙΤΕ
σ τα πλαίσια του
35 ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας
π ο υ δ ι ο ργ ά νω σ ε
η Ελληνική Μαθημ α τ ι κ ή Ε τα ι ρ ε ί α .
Την Παραμονή των Χριστουγέννων η Χορωδία του
Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής “Η Αγία Μαύρα” έψαλε τα
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στον Δήμαρχο Ελληνικού
- Αργυρούπολης κ. Γιάννη Κωνσταντάτο. Η συμπατριώτισσα μας Δανάη Δερμανοπούλου φόρεσε την παραδοσιακή νυφιάτικη λευκαδίτικη στολή προσφέροντας
χριστουγεννιάτικο καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα
της Λευκάδας. Ο κ. Δήμαρχος προσέφερε στον Σύλλογο
μας Λεύκωμα του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Η όμορφη αυτή πρωτοβουλία ανήκε στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Απανταχού Ευγηριωτών Λευκάδος “η ΑΡΕΤΟΥΣΑ”, όπως επίσης και το χριστουγεννιάτικο καλάθι.

χτυπάς»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής
“Η Αγία Μαύρα” και της Ομοσπονδίας των
Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, σας
καλούν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας,
στις 27 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή και
ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία μας, οδός Γερανίου 41 Αθήνα.
Θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές και η
παραδοσιακή μας Λευκαδίτικη βασιλόπιτα
(χουσμερή).
Η χορωδία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής
“Η Αγία Μαύρα” θα τραγουδήσει κάλαντα και
τραγούδια Λευκαδιτών ποιητών.
Τα Δ.Σ.
προσφέρθηκε ένα εορταστικό δώρο με παραδοσιακά προϊόντα της Λευκάδας, ευγενική χορηγία του
ζαχαροπλαστείου «Ανδρέας Σταύρακας Α.Ε.», ενώ ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία
Μαύρα» κ. Σωκράτης Κακλαμάνης και ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων
κ. Θεοφύλακτος Λογοθέτης του ευχήθηκαν «Χρόνια
Πολλά».

Την Κυριακή 17/2/2019 ο Σύλλογος Λευκαδίων
Αττικής «Η Αγία Μαύρα» διοργανώνει την ετήσια
αποκριάτικη συνεστίαση του. Η συνεστίαση θα
γίνει στον όμορφο χώρο του Cine Kerameikos επί
της οδού Κεραμεικού 58 & Μαραθώνος 13 στο
κέντρο της Αθήνας.
Ώρα προσέλευσης στις 13.30 το μεσημέρι. Για
κρατήσεις θέσεων και προσκλήσεων επικοινωνήστε με την κα Διονυσία Καρύδη, Έφορο Δημοσίων
Σχέσεων στο τηλ. 6942-473623 και τον κ. Θωμά
Λάζαρη, Ταμία στο τηλ.6978-996897.
Ζωντανή Ορχήστρα, φαγητό & ποτό. Η τιμή της
πρόσκλησης είναι 25,00 €.
Ελάτε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία,
ανοίγοντας το Τριώδιο με φαρομανητά, λευκαδίτικο
ξεφάντωμα και πολλά events.

Ο Σύλλογος Σας
Εύχεται
Καλή Χρονιά το 2019
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ιδιαίτερη ήταν η τιμή να ψάλει τα Πρωτοχρονιάτικα
κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η Χορωδία του
Συλλόγου είχε την τιμή να γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο,
στον οποίο και έψαλε με τη συνοδεία οργάνων τα
πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και τραγούδησε τη δημοφιλή επτανησιακή καντάδα «Απόψε την κιθάρα
μου». Τη Χορωδία πλαισίωσαν με την παραδοσιακή
λευκαδίτικη φορεσιά του γάμου, που με μεγάλη προθυμία παραχωρήθηκε από το Τμήμα Τουρισμού Π.Ε.
Λευκάδας, τα Λευκαδιτόπουλα Δανάη Δερμανοπούλου
και Επαμεινώνδας Κωστούλας.
Παράλληλα, στον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία
Μαύρα» ευχαριστεί θερμά το ζαχαροπλαστείο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.» για την ευγενή προσφορά
του εορταστικού δώρου, που η Χορωδία του Συλλόγου
προσέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο
Παυλόπουλο.

Η ΧΟΡΩΔΙΑ μας, παρά το σχετικά λίγο χρόνο ζωής
της έχει αναπτύξει πλούσια και έντονη δραστηριότητα
συνέχεια στη σελ. 5
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«Η ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

τις 22 Οκτωβρίου 1982 ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας
Ανδρέας Παπανδρέου απηύθυνε στη Νέα Υόρκη, στον παραλήπτη του αγγλικού κειμένου που ακολουθεί, την επιστολή
που έχει ως εξής στην ελληνική της μετάφραση:
Αγαπητέ κ. Boudin,
Ήταν πολύ αξιέπαινη η σκέψη σας να μου στείλετε την αγγλική
μετάφραση των ποιημάτων του Α. Σικελιανού.
Είναι πολύ σημαντικό τοότι το έργο ενός από τους μέγιστους
ποιητές μας γίνεται ευρέως γνωστό στο αγγλόφωνο κοινό.
Με την ευκαιρία, σας ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο του κ. Κλώντζα που σας έδωσε να μου φέρετε από την Κρήτη.
Με την εκτίμησή μου
Ανδρέας Παπανδρέου
Β.Τσ.Κ.
(Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Άγγελου Σικελιανού)

Το τραγούδι που ακολουθεί προέρχεται από το βιβλίο Ελληνικά Τραγούδια για παιδιά Προσχολικής ηλικίας της Δέσποινας Β. Μαζαράκη, εκδόσεις Φ. Νάκας.
(Αρχείο Β.Τσ.Κ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)
και τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
(ΑΣΚΙ), με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του 20ού
τεύχους της περιοδικής έκδοσης των ΑΣΚΙ

ΑΡΧΕΙΟΤΑΞΙΟ

αφιερωμένου στον Σπύρο I. Ασδραχά
και την ανάρτηση των σεμιναρίων του (ΕΙΕ, 19942007) στον ιστότοπο του ΕΙΕ,
σας καλούν σε εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον

ΣΠΥΡΟ I. ΑΣΔΡΑΧΑ

«HXΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία:
Σύλλογος Λευκαδίων
Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ»
Γραφεία: Γερανίου 41
10431 Αθήνα
Τηλ. 210 52.42.439

Δ/ντής-Εκδότης
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Τσακάλωφ 38-40
Τ.Κ. 10673 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3617532
Εκδίδεται με ευθύνη του Δ.Σ.
Τα ενυπόγραφα κείμενα
εκφράζουν απόψεις
των συντακτών του

Φωτοστοιχειοθεσία
Εκτύπωση:
I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Γερανίου 7, 1ος όροφος
Αθήνα, 10552
Τηλ. 210 52.44.309

Συνδρομή ετήσια:
Εσωτερικού 10 €
Εξωτερικού $ 25

Αποστολή συνδρομών
Δ/νση Συλλόγου

την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, ώρα 7.00,
στο αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48).
Θα χαιρετίσουν
η Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια ερευνών του ΙΙΕ/ΕΙΕ
εκ μέρους του ΙΙΕ/ΕΙΕ
και ο Ηλίας Νικολακόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. των ΑΣΚΙ.
Θα μιλήσουν
η Ευτυχία Λιάτα, ιστορικός, Διευθύντρια ερευνών του ΙΙΕ/ΕΙΕ
και η Άννα Ματθαίου, ιστορικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Θα συντονίσει η ιστορικός Πόπη Πολέμη.
Θα ακολουθήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ
Από το χώρο στις ανθρώπινες σχέσεις:
Τα Κερκυραϊκά φέουδα 15ος-18ος αι.
Ένα μάθημα του Σπύρου Ασδραχά
Σκηνοθεσία: Νίκος Γραμματικόπουλος (ΚΝΕ/ΕΙΕ 1996)

Το κείμενο που ακολουθεί είναι του μεγάλου μας ποιητή Άγγελου Σικελιανού και αποτελεί την πρώτη ελεύθερη ελληνική
φωνή που ακούστηκε από το ελεύθερο ραδιόφωνο μετά την
αναχώρηση των Ούνων από τη χώρα μας τον Οκτώβριο του
1944.
Β.Τσ.Κ.

«Η ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Ιστορική-αρχαιολογική επισκόπηση
της Λευκάδας από τους προϊστορικούς
έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους.
Η προγραμματισμένη για τις 10 Δεκεμβρίου τ.έ διάλεξη της Δρ.
Ολυμπίας Βικάτου, Διευθύντριας Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας, με θέμα:
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ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΟΥ

του Ηλία Γεωργάκη (Δημοσιογράφος στα ‘ΝΕΑ’)
Eλάτε να σας δείξω το νησάκι μου
στα κύμματα λουσμένο και στους μύθους,
με σύννεφα θα στείλω την αγάπη μου
ακούγοντας της θάλασσας τους ήχους.

Γιούλια, ροδοπέταλα , ζουμπόύλια
μαγιάπριλο θα στείλω στην Νηρά
χαράματα χορεύω με την Πούλια
στης Γύρας τα φιλόξενα νερά.

Φεγγάρια μισοπέλαγα σπαρμένα
ξωκκλήσια που μιλάνε στο Θεό
κοχύλια στο λαιμό της κρεμασμένα
στίχοι που φωνάζουν σ΄αγαπώ.

Χαλί θα στρώσω δενδρολίβανα
τις μνήμες ερωμένες στο κορμί μου
κι αν έφυγα για πάντα σε περίμενα
σκυλί που αλυχτά η θύμηση μου.

Ελάτε να σας δείξω το νησάκι μου
μια χάντρα θαλασσιά η ομορφιά του
τάμα στην Κυρά μένει το δάκρυ μου,
παθιάζω σας τρελός στο άκουσμά του.
------------Λαμπιόνια τα αστέρια στα καντούνια της
προσκύνημα τα πεύκα στο βυθό της,
στους Μύλους θα αλέσουμε τις δύσες μας
ωδή στον περιζήτητο Θεό της.

Λευκάδα του μυαλού μου
Και της σκέψης μου,
νησί από το είναι μου βγαλμένο
αιώνια θα μείνω στην αγκάλη σου,
παιδί που το θεώρησαν χαμένο.
Κι αν κάποτε τα χρόνια με προδώσουνε
εγω πάντα θα μείνω στη στοργή σου
αιώνες το κορμί μου θα αλώσουνε
στο χώμα σου θα μείνω θύμησή σου.

Μαρία Πολυδούρη σε α ικό έργο α

δρα Βιβή Κοψιδά-Βρε ύ
Της Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη

Ιστορική-αρχαιολογική επισκόπηση της Λευκάδας από τους
προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων με εντυπωσιακή συμμετοχή Λευκαδίων, μελών και φίλων της Εταιρείας, αλλά
και Αρχαιολόγων Επιστημόνων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί, με την
ευγενή φροντίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλόγου
αρχαιολόγων.
Η κ. Βικάτου με μεγάλη άνεση, γλαφυρότητα και επιστημονική
τεκμηρίωση παρουσίασε αρχαιολογικούς τόπους προϊστορικών,
ιστορικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Το οικιστικό
πλέγμα της αρχαίας Λευκάδας, δημόσια στοά και συγκρότημα οικιών,
ναούς, τάφους, οχυρωματικά έργα, το κάστρο και αναφέρθηκε στο
αρχαίο θέατρο, που βρίσκονται στα χώματα του νησιού μας και σε
πλείστα όσα αρχαιολογικά ευρήματα, αργυρά νομίσματα, όστρακο
αμφορέα με επιγραφή κλπ έχει φέρει στην επιφάνεια η αρχαιολογική σκαπάνη και βρίσκονται στο μικρό αλλά άρτια οργανωμένο
αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας.
Σημαντικός και αδιάψευστος βοηθός της ομιλήτριας οι πολλές
διαφάνειες που προβλήθηκαν και κατέδειξαν τη σημαντική ιστορία
του τόπου μας.
Στην εκδήλωση τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη εκπροσώπησε
ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Ιωαννίκιος. Χαιρετισμούς
έστειλαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Χαλικιάς και ο Δήμαρχος
κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής.Θ. Μελάς

Ένα ποίημα του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΔΟΥΒΙΤΣΑ (1942-2008),
για τον ΑΛΕΚΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

Πά ε οχ ς αν μωσαν
μαρμαρένια αλώνια
και
ε ν σα γίγαν ς ο Διγενής κι ο χάρος.
-Πώς αν
κεις Διγενή; - Τι ς αν ιωμένε;
Τάχα και δε σε νίκησα σες φορές ν
η;
-Πο σου δε με νίκησες, χάρε μην καυχιέσαι
μες υς αιώνες ν
μαζί σου
λεύω
θ’ α άζω μόνο μορφή, μα ν ο ίδιος μαι.
Ήμουν Ακρί κά
, ά ο Λεωνίδ
Παλαιολόγος μια φορά, Ρήγ Φεραίος ά η,
υ Διάκου ρα μορφή, υ Μ τσαρη ν όψη
και νάμαι
ι μερα, Αλέκος Παναγού ης.
Άδικα χάρε ο
ίς μόνος
ν Άδη.
Εγώ μείνω ‘δω
κι έχω
ά να κάμω.
Να διώξω κειό
ννεφο υ έ σε ν ή ιο
και να
δεν ί, ς λευ ρι
φύ ο.
Για έτ
όρα και ριεμένο ύναι,
για να αφεί δεν υ αρκεί μόνο νερό και χώμα
ηρώων ει αίμα , κορμιά αν ειωμένων.

Η δρ. Βιβή Κοψιδά-Βρεττού
είναι μια πολυγραφότατη και
ιδιοφυής λογοτέχνις που μπορεί να αλλάζει στυλ περνώντας
με άνεση από την έρευνα, στο
πεζογράφημα, στην ποίηση. Η
πρόσφατη λογοτεχνική φόρμα
στην οποία δοκιμάζει το ταλέντο
της είναι το θέατρο.
Η δρ. Βιβή Κοψιδά-Βρεττού
επέλεξε να κάνει θεατρικό έργο
τη Μαρία Πολυδούρη, ένα γυναικείο πρόσωπο, μυθικό στο λογοτεχνικό κόσμο για το σπασμένο
έρωτα με τον Κώστα Καρυωτάκη, για την εύθραυστη υγεία , για
τους πόνους που έγιναν ποίηση.
Το έργο της ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ έκανε
πρεμιέρα στη Λευκάδα στις 7 Δεκεμβρίου με
πρωταγωνιστές τους Φωτεινή Φιλοσόφου (Μαρία Πολυδούρη) και Νίκος Γιάννακας (Κώστας
Καρυωτάκης), ενώ οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στην Αθήνα στο θέατρο Αλκμήνη απο τις
23 Ιανουαρίου.

στη Μαρία αυτή τη φορά. Και τον
άξιζε, τον δικαιούνταν η απίστευτη δύναμή της να ενθουσιάζεται
και να υποφέρει. Ν’αγαπά και
να απορρίπτει. Να ψηλώνει την
αλήθεια της μέχρι ν’ακουστεί.
Και να ταπεινώνει το ψέμα μέχρι
να το αφανίσει. Να είναι ώριμη
μέσα στη μοναδική παιδικότητά
της. Να είναι επαναστατημένη κι
αγωνιστική και μέσα στην επίθεση της αρρώστιας της. Να είναι
παράφορα δοτική και παράφορα
συγκρατημένη. Να πορεύεται
τολμηρά προς τη ζωή και να
κυριεύεται άθελά της απ’το θάνατο-θύμα πικρών καταστάσεων
και αντίξοων διαπλοκών τους.
Αυτούς τους εσωτερικούς κραδασμούς της σκέψης και της ψυχής της, τις ψυχικές και συναισθηματικές της μεταπτώσεις ήθελα προπάντων να χαρτογραφήσω, στα σημεία που τέμνονται με πρόσωπα
και καταστάσεις της ζωής της, της μοίρας της. Έτσι,
μια σπαρακτική γεωγραφία ψυχικών «γεγονότων»,
που συναντώνται με γεγονότα-σταθμούς της ζωής
της (κι αυτά με γεγονότα της ιστορίας)-αυτό είναι
τελικά το έργο «ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ».
Ένα πυκνό ελεγείο, γραμμένο με την αυθεντική
φωνή της ηρωίδας, με θραύσματα από δικά της
κείμενα και αισθαντικές εξομολογήσεις σ’επιστολές και στα ημερολόγιά της, καθώς η ίδια ήξερε να
πράττει την ομορφιά, να μεταμορφώνει την ποίηση
σε ηθική, υπερβαίνοντας με τόλμη ό,τι η εποχή της
ήταν ανάπηρη να δεχτεί και να κατανοήσει. Γι’αυτό
η Μαρία Πολυδούρη έμεινε ακίνητη μέσα στο κάδρο της αδούλωτης εφηβείας της. Κι ήταν αυτό το
διαρκέστερο και γνησιότερο ποίημά της.
Πιστεύω πως το έργο αυτό -με την εμπνευσμένη κι
έντιμη σκηνοθετική δουλειά του Γιάννη Νικολαΐδη,
τη μοναδική ερμηνεία της Φωτεινής Φιλοσόφου και
την αυστηρή, δωρική ερμηνεία του Νίκου Γιάννακα,
καθώς και με τη συμβολή των άλλων σημαντικών
συντελεστών της παράστασης -, θα δώσει το ήθος
και την ουσία της υπέρτατης τιμιότητας που εκπροσωπούν οι πρωταγωνιστές του.

Βιβής Κοψιδά-Βρεττού,
«ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ»
Δεν πρόκειται απλώς για μια θεατρική μετάπλαση
της ζωής και της εποχής της Μαρίας Πολυδούρη,
για την τραγική περιπέτεια του ανολοκλήρωτου
έρωτα δύο μεγάλων ποιητών του μεσοπολέμου, της
Μαρίας Πολυδούρη (1902-1930) και του Κώστα Καρυωτάκη (1896-1928). Δεν πρόκειται επίσης για μια
μεταποιημένη, ελεύθερη σύλληψη, που προσφέρει
το υλικό της ολιγόχρονης συνοδοιπορίας τους στη
ζωή και στην ποίηση.
Ανήκουν και οι δύο στην ιστορία, μετέχουν και
μορφοποιούν την ιστορία, και πλήττονται απ’αυτήν.
Ζουν την εποχή τους και κρίνουν αμείλικτα την
κοινωνία τους, εκτοξεύουν τη σκέψη τους στην
αναπηρία και την ανεπάρκεια αυτής της κοινωνίας
να συνομιλήσει με το ποιητικό τους όραμα για τον
κόσμο. Σπαράγματα του λόγου τους-ποιητικού και
εξομολογητικού- και της πράξης τους, μελαγχολικά αγωνιστικής και απελπισμένα ηρωικής, μέσα
στην παρακμιακή ατμόσφαιρα των
decadents, αναφαίνουν την αξιοπρέΑγαπητοί συμπατριώτες
πεια και την τιμιότητα του αγωνιστή
Το email του Συλλόγου μας είναι: s.lefkadion.
ποιητή, που επωμίζεται για λογαριαath@gmail.com
σμό όλων το βάρος της ιστορίας.
Γιατί η ποίηση είναι ο άνθρωπος
Σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να
στρατευμένος στην αλήθεια.
μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, κείμενα για
Στο έργο «ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥ- δημοσίευση στην εφημερίδα μας «ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΡΗ» ακριβώς την ουσία και το περιΚΑΔΑΣ», επίσης παρακαλούμε να μας στείλετε και
εχόμενο αυτής της αλήθειας θέλησα
να διασώσω. Δεν ήταν μέσα στις την δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου
προθέσεις μου να δημιουργήσω μιαν να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας για την ενημέάλλη, ευρηματική ίσως, πλασματική ρωση σας σχετικά με τα νέα και τις εκδηλώσεις
«ιστορία» με αφορμή μόνο τη δική του Συλλόγου μας.
τους. Έδωσα ρόλο πρωταγωνιστή
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ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ ΄40

Του Γεωργίου Ε. Αραβανή, Καθηγητή Πανεπιστημίου

Μ

νήμες άσβηστες
ιστορικών οριακών
στιγμών που ταλαιπώρησαν, αλλά και δόξασαν την
πατρίδα τέτοιες ημέρες, έρχονται
πάντα στη σκέψη κάθε ελεύθερα
σκεπτόμενου Έλληνα που σέβεται
την ιστορία του, όπως ακριβώς με
αίμα έχει γραφεί και όχι όπως για
ιδιοτελείς σκοπιμότητες επιχειρείται να διαστρεβλωθεί. Στη ζωή
ενός έθνους η ανάμνηση των ιστορικών γεγονότων είναι ό,τι είναι
στη ζωή του ατόμου οι βιολογικές
του καταβολές και η προσωπική
πείρα. Το έθνος που παραγνωρίζει ή παραποιεί τα ιστορικά
γεγονότα, πάσχει από ιστορική
αμνησία, ενώ η εθνική πείρα ανοίγει τους ορίζοντες και δημιουργεί
ευρύτερες δυνατότητες. Ο Ελληνισμός τις ημέρες αυτές τιμά με
ευγνωμοσύνη τους αγωνιστές του
΄40, οι οποίοι έδωσαν τον εαυτό
τους ολοκαύτωμα στο βωμό της
πατρίδας. Εντελώς περιληπτικά,
σχεδόν επιγραμματικά, αναφερόμαστε στα γεγονότα των ζοφερών
εκείνων ημερών που διαδραματίστηκαν μέσα στη λαίλαπα του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ενός
δολοφονικού πολέμου με αμέτρητες ανθρώπινες ζωές στη διάρκεια
του οποίου συγκρούστηκαν δυο
ιδεολογίες του ολοκληρωτισμού
και της δημοκρατίας.
Το έπος του ΄40 μνημονεύει την
άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές
αξιώσεις να περάσει ελεύθερα ο
ιταλικός στρατός από την ελληνοαλβανική μεθόριο, όπως περιείχε
το τελεσίγραφο που επιδόθηκε
στον τότε πρωθυπουργό Ιωάννη
Μεταξά τα ξημερώματα της 28ης
Οκτωβρίου από τον Ιταλό πρέσβη
στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι.
Μετά την ανάγνωση του κειμένου
ο Μεταξάς απάντησε στα γαλλικά,
που ήταν η επίσημη διπλωματική
γλώσσα, την ιστορική αρνητική
φράση: «Alors, c’est la guerre!»,
που αποδίδεται στην ελληνική
γλώσσα ως «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμος!». Αυτήν την άρνηση
της υποταγής έχει εκφράσει το
ελληνικό λαϊκό συναίσθημα με τη
λέξη «ΟΧΙ». Ένας λαός ενωμένος
σαν μια σφιχτή γροθιά θα βγάλει
μέσα από τα βάθη της ψυχής του
μια βροντερή οργισμένη φωνή,
ένα πελώριο, μοναδικό και αποφασιστικό «ΌΧΙ», ενάντια στην
πρόκληση, την περιφρόνηση και
την ταπείνωση της υποταγής στο
φασισμό του Ντούτσε και του
Χίτλερ. Το ξύπνημα της ελληνικής
ορμής, το ξεπέταγμα του ενστίκτου της ελευθερίας που μέσα σ΄
αυτή βρίσκεται συσσωρευμένη η
πείρα του λαού μας, ο χαρακτήρας του Έλληνα που τον κάνει να
κινείται και να ενεργεί πάντοτε
με την αναλλοίωτη προσταγή της
ενιαίας ελληνικής ψυχής, οδηγούν
την Ελλάδα στον άνισο εκείνο
αγώνα.
Μετά την απάντηση του «ΟΧΙ»,
οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις
άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα. Ο
ελληνικός στρατός συγκριτικά
μικρός και πενιχρά οπλισμένος,
θα βαδίσει εναντίον των μεγαθηρίων της τότε εποχής. Με το
χαμόγελο στα χείλη, με τραγούδι
και ενθουσιασμό αντεπιτέθηκε
και ανάγκασε τον ιταλικό στρατό
να υποχωρήσει. Μέχρι τα μέσα
Δεκεμβρίου οι ελληνικές δυνάμεις
είχαν προωθηθεί στο αλβανικό
έδαφος καταλαμβάνοντας κατά
σειρά τις πόλεις Κορυτσά, Πο-

γράδες, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο, Κλεισούρα και Χειμάρα.
Οι πολεμιστές του ΄40 με τις δυο
μεγαλόστομες ιαχές «ΟΧΙ» και
«ΑΕΡΑ» πάνω στης Πίνδου τις
κακοτράχαλες και χιονισμένες
κορυφές με πίστη στον Θεό και
τον εαυτό τους, με όραμα το σεπτό
πρόσωπο της Παναγίας μας που
σαν οπτασία έβλεπαν οι φαντάροι
μας την Υπερμάχω Στρατηγώ να
τους ενισχύει στον άνισο αγώνα
τους με αποτέλεσμα να κατορθώσουν τα ακατόρθωτα. Με αυτή
την θεϊκή βοήθεια συνέχισαν
ακατάβλητα και αποφασιστικά
τα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδας να δίνουν τη μάχη για την
κατοχύρωση των αναφαίρετων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της
ελευθερίας και της αξιοπρέπειας.
Η ηρωική δράση των μαχητών
του ΄40 δεν είναι ένα οποιοδήποτε
ιστορικό γεγονός με περιορισμένη
ιστορική σημασία. Είναι ο αγώνας
εκείνος που σφυρηλάτησε τον
ηρωισμό όχι μόνο για την Ελλάδα,
αλλά για την Ευρώπη ολόκληρη.
Η απομάκρυνση της ιταλικής
εισβολής αποτέλεσε την πρώτη
νίκη των συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα στη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και
ανύψωσε το ηθικό των λαών της
σκλαβωμένης Ευρώπης. Πολλοί
ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η νίκη
των Ελλήνων επηρέασε την έκβαση ολόκληρου του πολέμου και
ήταν η μοναδική από ψυχολογική
και στρατηγική άποψη νίκη των
φιλελευθέρων λαών της Ευρώπης.
Έτσι μένει ανεξίτηλη στην Ιστορία
η άποψη του Τσώρτσιλ ότι «Οι
Έλληνες δεν πολεμούν σαν ήρωες,
αλλά οι ήρωες σαν Έλληνες». Και
ένα πλήθος άλλων εγκωμίων και
εκφράσεων από όλους που χάριν
συντομίας παραλείπω.
Και το ερώτημα παραμένει.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Όποιος μελετήσει το έπος του ’40 θα πεισθεί
ότι μέσα του υπάρχει ολόκληρη η

ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού
με τα χαρακτηριστικά του Έλληνα. Το πάθος το ασίγαστο για την
ελευθερία, το αίσθημα της τιμής
και της εμμονής στο χρέος και η
συνείδηση της συνέχειας του πανάρχαιου προγονικού πολιτισμού
που ξενικά από την εποχή του Μ.
Αλεξάνδρου και του Αισχύλου και
συνεχίζεται με ένα ξεχωριστό νόημα για το μέλλον του ανθρώπου
γενικά και της ζωής. Οι μαχητές
του ’40 ήταν οι ίδιοι οι Έλληνες

Ατόφιος, ακέραιος χωρίς καμία
παραποίηση. Ο Έλληνας με τον
ηφαιστειώδη ενθουσιασμό του,
τις ψυχολογικές του διακυμάνσεις. τον ανυπότακτο χαρακτήρα
του, τα πάθη και τα μίση του, τον
έρωτα της θυσίας για τα ιδανικά
και τον πηγαίο αυθορμητισμό του.
Αυτός είναι ο Έλληνας για τον
οποίο η ελευθερία δεν είναι μόνο
μια μορφή εθνικής και κοινωνικής
ζωής, αυτού ή εκείνου του λαού,
είναι προπαντός μια γενική και

που «προμαχούντες Αθηναίοι
Μαραθώνι, χρυσοφόρων Μήδων
εστόρεσαν δύναμιν». Οι ίδιοι
οι Έλληνες που έπεσαν «τοις
εκείνων ρήμασι πειθόμενοι». Οι
ίδιοι Έλληνες του Λεωνίδα στις
Θερμοπύλες με το «Μολών Λαβέ».
Οι ίδιοι Έλληνες του Βυζαντίου
με την ηρωική απάντηση του Κ.
Παλαιολόγου στον Μωάμες Β΄:
«Την δε πόλιν ου σοι δίδομεν,
κοινή γαρ γνώμη πάντες, αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν, και ού
φεισόμεθα της ζωής ημών». Οι
ίδιοι Έλληνες του ΄21 που με το
σάλπισμα του Ρήγα, τη γενναιότητα του Κολοκοτρώνη και των
άλλων, ελευθέρωσαν την Ελλάδα
από τον Οθωμανικό ζυγό. Τέλος
οι ίδιοι Έλληνες που αργότερα
δημιούργησαν τους νικηφόρους
αγώνες του ΄12- ΄13.
Αυτός είναι ο Έλληνας του ’40.

ανθρώπινη στάση μπροστά στη
ζωή και τη μοίρα. Αυτό είναι το
βαθύτερο φιλοσοφικό της νόημα.
Με τη στάση αυτή ο ελεύθερος
άνθρωπος έχοντας το πνεύμα, τη
ψυχή και τη βούληση αντιστέκεται
σε κάθε εξωτερική βία, σε κάθε
τυφλή εναντίωση που υα απέβλεπε στην εθνική του εκμηδένιση
και αυτή η αλύγιστη θέληση, το
ιδανικό της να παραμείνει ελεύθερος τον φέρνει στην απόφαση
να θυσιάσει τη φθαρτή του ουσία
και τότε η ζωή γίνεται θυμίαμα
θυσίας ο δε θάνατος αναδεικνύεται υπηρέτης της ελευθερίας και
της εθνικής τελείωσης. Αυτό είναι
το υπέροχο νόημα του έπους του
΄40 και το αποτέλεσμα των αγωνιστών είναι μια πράξη αυτής της
μορφής. Είναι η κατάφαση της
φράσης «Ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πᾶσα
γῆ τάφος» και της άποψης ότι η
το «ό εύδαιμον τό ελεύθερον το δέ
ελεύθερον το εύψυχον κρίναντες,
μή περιοράσθε τους πολεμικούς
κινδύνους» όπως το είπε ο Θουκυδίδης στον «Επιτάφιο» του
Περικλέους.
Θα με δίκαζε η ιστορική δικαιοσύνη και η προσωπική μου
συνείδηση αν παρέλειπα να σημειώσω ότι στον αγώνα του ‘ 40
μεγάλη υπήρξε και η συμβολή των
ελληνίδων γυναικών που μαζί με
τους άνδρες μαχητές αποτέλεσαν
τους στυλοβάτες του αγώνα στα
μετόπισθεν. Γιατί μπόλιασαν με
σθένος και αποφασιστικότητα
τις ψυχές των πολεμιστών, μετέφεραν στους ώμους στις κορυφές
των βουνών τα πυρομαχικά στρατευμένες όπου το χρέος ορίζει
στις επάλξεις των νοσοκομείων,
στις Πρώτες Βοήθειες, στα συσσίτια, στο πλέξιμο των μάλλινων
ρούχων για τους μαχητές χωρίς
να χαθεί ούτε μια στιγμή από τη
σκέψη τους ότι είναι κληρονόμοι
ιερών παραδόσεων και φωτεινών
παραδειγμάτων από τις Ελληνίδες
της Σπάρτης, των Συρακουσών,
τις Σουλιώτισσες. Οι σύγχρονες
Ελληνίδες γυναίκες και σύζυγοι,
μητέρες, υπάλληλοι, επιστήμονες
εξετέλεσαν στο ακέραιο την λεπτή
τους αποστολή, τους αξίζει κάθε
έπαινος και ένα μεγάλο «εύγε».
Ο εορτασμός των θρησκευτικών
εορτών, των εθνικών επετείων και
των παρελάσεων έχει πολλαπλή
έννοια και σημασία. Παιδαγωγική, ψυχολογική, κοινωνιολογική,

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΧΩΜΕΝΙΔΗ

Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ
Μυθιστόρημα
Μεγάλη επιτυχία γνωρίζει
το νέο βιβλίο του Χρ. Χωμενίδη “Ο Φοίνικας”, εκδ. Πατάκη, 2018, που επί μήνες
είναι στη λίστα των ευπώλητων στα βιβλιοπωλεία και
έχει κάνει επανειλημμένες
εκδόσεις. Ο τόμος παρουσιάστηκε στις 23 Μαΐου στο
Public Café Συντάγματος,
με μεγάλη συρροή κοινού
και ανάγνωση αποσπασμάτων. Είναι εμπνευσμένος
από τον έρωτα του Άγγελου
και της Εύας Σικελιανού,
αλλά κινείται σε ευρύτερα
πεδία καλύπτοντας σχεδόν 70 χρόνια, 1860-1927,
από την Πάρνηθα στη Νέα
Υόρκη, στους Βαλκανικούς
Πολέμους, τη Μικρασιατική
εκστρατεία, την Οδύσσεια των μεταναστών, τη μεσοπολεμική
Αθήνα, το Πήλιο και τους Δελφούς, θίγοντας τα μεγάλα διαχρονικά
ζητήματα. Ο Φοίνικας, το εμβληματικό πουλί που καίγεται από τη
φωτιά του αιώνα και αιώνια ξαναγεννιέται από τις στάχτες του,
κυριαρχεί υπαινεκτικά στο βιβλίο και αποθεώνεται στο τέλος του.
Προσωπικότες όπως ο Βενιζέλος, ο Παλαμάς, ο Καρυωτάκης, ο
Θεόφιλος, ο Βαμβακάρης και ο Χρηστομάνος συναντιούνται· στον
εμβληματικό αυτό τόμο, που έχει στο εξώφυλλό του μια υπαινικτική απεικόνιση του Άγγελου Σικελιανού. Ένα έξοχο βιβλίο, μια
συναρπαστική τοιχογραφία ξεχωριστών ανθρώπων και τόπων.
Β.Τσ.Κ.

θρησκευτική. Γιατί μέσω αυτών
τιμώνται και γεραίνονται οι
αγωνιστές του έθνους και της πατρίδας. Ενισχύεται η εθνική συνείδηση, τονώνεται το θρησκευτικό
συναίσθημα, διδάσκονται στη
νεότητα η φιλοπατρία, η πίστη
στο θεό και στα ιδανικά της ζωής,
διατηρείται η μνήμη ιστορικών
γεγονότων γιατί χωρίς αυτή δεν
μπορούμε να έχουμε εθνικό βίο,
επιβίωση και ύπαρξη, αντλούνται
πολύτιμα διδάγματα. Για αυτό
καλούμαστε σήμερα ακόμα μια
φορά να τιμήσουμε την Επέτειο
του ’40 και με αυτή την αφορμή
να αναλογιστούμε ότι κάθε χρόνο
το μήνυμα της επετείου γίνεται
πιο επίκαιρο, πιο αφυπνιστικό.
Γιγαντώνει τη δύναμη της φωνής
και τη σύγχρονη μυριόστομη ιαχή
του «ΌΧΙ» στη δουλικότητα,
στην εξάρτηση, στο συμβιβασμό,
στη ψυχοκτόνο αλλοτρίωση της
προσωπικότητας. Ένα έθνος για
να βαδίσει και να πραγματώσει
τα πεπραγμένα του πρέπει να
προετοιμάσει, εκτός των άλλων,
συνειδητά και τη νέα γενιά του.
Πολιτεία, οικογένεια, σχολείο, εκκλησία πρέπει να προετοιμάσουν
τους νέους με φωτεινό νου, θαρραλέες ψυχές, υψηλό φρόνημα.
Νέους με συνείδηση ευθύνης, με
τόλμη και αρετή που θα εργάζονται με πάθος για το αγαθό, με
πίστη στην Ορθοδοξία τους με
αγάπη για την πατρίδα τους.
Οι Έλληνες του ‘40 «μέσ’ στα
σκοτεινά δείχνουν τον δρόμο»
όπως τονίζει ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης στο ανεπανάληπτο «Άσμα ηρωικό και
πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» . Αυτόν
τον δρόμο πρέπει να δείξουμε στα
παιδιά μας να ακολουθήσουν, τον
ελληνικό δρόμο της θυσίας και του
χρέους. Να λένε «ΟΧΙ» σε κάθε
μορφή δουλείας που σήμερα έχει
άλλη μορφή όπως την αλλοτρίωση, την ισοπέδωση των πάντων,
την παραχάραξη της ιστορίας.
Να λένε «ΌΧΙ» στην ιστορική
αμνημοσύνη, στην ηττοπάθεια,
στη διαφορά, στον αμοραλισμό,
στον αποπροσανατολισμό.
Αυτό θα το πετύχουμε, αν τα
παιδιά μας, μαθητές και νέοι,
φοιτητές και φοιτήτριες θωρακισθούν από την οικογένεια, το
σχολείο και την κοινωνία με τις
διαχρονικές ελληνικές αξίες, με τη
σωστή ελληνική παιδεία και γλώσσα, με τη βαθειά θρησκευτικότητα
και πίστη ώστε να συναισθανθούν
το χρέος ως Έλληνες με αυτογνωσία και ιστορική συνείδηση.
Χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή υψηλά
οράματα, στόχους εθνικούς, για
να συνειδητοποιήσουμε τη μοίρα
μας και να βρούμε τον εαυτό μας.
Η νέα γενιά ας φρονηματισθεί
από το παράδειγμα της γενιάς του
΄40 που θαυματούργησε κι ας διδαχθεί ότι η δύναμη δεν βρίσκεται
στον αριθμό, αλλά στην ποιότητα,
δεν βρίσκεται στην ύλη, αλλά στο
πνεύμα και ας το κρατήσει αυτό
ως ιερή παρακαταθήκη.
Εμείς τιμώντας την 28η Οκτωβρίου 1940 τρέφουμε τη βεβαιότητα ότι αν έτσι ενεργήσουμε,
θα καταστήσουμε τους νέους
μοναδική και αληθινή ελπίδα,
τον μοναδικό αγγελιαφόρο της
ανθρωπιάς και το μοναδικό και
ανυψωτικό κίνητρο μέσα στην
πεζότητα και την υλιστικότητα της
εποχής που ζούμε.
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ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Δεληγιώργη 24 Αθήνα τ.κ. 10437
Τηλ. 210 5234950 / 6974745927
Εmail: eptasyn@gmail.com / www.eptanisiakisynomospondia.com/
Αθήνα 17/12/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ΄ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Στις 15 Δεκεμβρίου2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00΄π.μ.
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «
Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ», οδός Γερανίου
41, Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η
Γ΄ Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της
Επτανησιακής Συνομοσπονδίας

και συμμετείχαν το 100% των
μελών της.
Μετά την Εκλογή Προεδρείου
Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησε ο Απολογισμός πεπραγμένων
του Δ. Σ. από τον Πρόεδρο του
απερχόμενου Δ.Σ. κ. Ιωάννη
Παργινό, ο οικονομικός απολογισμός από τον ταμία κ. Μπάμπη
Κοντογεώργη, η έκθεση της
Εξελεκτικής Επιτροπής από τον
κ. Παναγή Λυκούδη και στη συνέχεια ομιλίες αντιπροσώπων και
προτάσεις για τον προγραμματισμό του έτους 2019. Στη συνέχεια
ψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα
πεπραγμένα, ο οικονομικός
απολογισμός του 2018, οι προτάσεις και ο Προγραμματισμός
του νέου Δ.Σ. για το 2019.’Επειτα ακολούθησαν η δευτερολογία
του Προέδρου, το κλείσιμο της
Γενικής Συνέλευσης, η εκλογή
Εφορευτικής Επιτροπής και οι
εκλογές για την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ. για το 2019.
Την Προεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
Επτανησιακής Συνομοσπονδίας
αναλαμβάνει το νησί των Κυθή-

ρων, βάσει του καταστατικού
που κάθε νησί με κυλιόμενη
σειρά αναλαμβάνει κάθε χρόνο
την Προεδρία, με θητεία ενός
ημερολογιακού έτους. Το 2016
που ιδρύθηκε η Επτανησιακή
Συνομοσπονδία (λειτουργούσε
αρκετά χρόνια πριν την ίδρυσή
της με Διοικούσα Επιτροπή μέχρι

να ολοκληρωθεί η ίδρυσή της)
Πρόεδρος ήταν ο κ. Διονύσης
Κονιτόπουλος (Ζάκυνθος), το
2017 Πρόεδρος ο κ. Θεοφύλακτος Λογοθέτης (Λευκάδα),
το 2018 Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης
Παργινός (Κέρκυρα).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
των εκλογών εκλέγονται κατά
αλφαβητική σειρά των νησιών
(και αλφαβητική σειρά όσων
ισοψήφησαν) για το Διοικητικό Συμβούλιο δύο Μέλη του
νέου Δ.Σ. από κάθε νησί και
τρία Μέλη από τα Κύθηρα που
Προεδρεύουν ως εξής:
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος
ΣΑΡΑΚΙΝΗ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Αναστασίου
ΙΘΑΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του Ευθυμίου
ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ του
Ιωάννη
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Σπυρίδωνος

ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 στα γραφεία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα», Γερανίου
41, Αθήνα, το Ετήσιο Απολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας
των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα εκλέχθηκε το Προεδρείου του
Συνεδρίου και εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Θεοφύλακτος Λογοθέτης παρουσίασε τα πεπραγμένα του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για το προηγούμενο έτος.
Ο ταμίας κ. Λάζαρης Θωμάς παρουσίασε τον οικονομικό
απολογισμό και διαβάσθηκε η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση από τους παριστάμενους
συνέδρους – εκπροσώπους των Συλλόγων που μετέχουν στην
Ομοσπονδία, διατυπώθηκαν δε προτάσεις και προβληματισμοί.
Το συνέδριο έκλεισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνοψίζοντας
τα συμπεράσματα του Συνεδρίου.

συνέχεια aπό τη σελ.1

ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του
Γεωργίου
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ – ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΝΝΑ του Φιλίππου
ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του
Νικολάου
ΚΥΘΗΡΑ
ΣΑΜΙΟΥ – ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου
ΓΛΥΝΟΥ – ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Σπυρίδωνος
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ του Δημητρίου
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου
ΠΑΞΟΙ
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Διονυσίου
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Παναγιώτη
Εκλέγονται για την ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου
ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του
Χριστοφόρου
ΔΑΦΝΗ ΕΛΕΝΗ του Χριστοδούλου
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΓΙΝΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΛΩΝ
Παρακαλούμε
τα μέλη
μας που
δεν έχουν
εκπληρώσει ακόμη
ό
την οικονομική
τους υποχρέωση καταβολής
των συνδρομών τους για τον
Σύλλογο και για την ΗΧΩ,
να το πράξουν άμεσα. Οι
συνδρομές αυτές είναι το
μοναδικό έσοδο του Συλλόγου μας.
Ποσό συνδρομής για τον
Σύλλογο: 10 € κατ’ έτος
Ποσό συνδρομής για την
ΗΧΩ: 10 € κατ’ έτος
Αριθμός λογαριασμού
ΕΤΕ: 139/948222-97
IBAN: GR15 0110 1390
0000 1399 4822 297
(Κακλαμάνης Σωκράτης,
Λάζαρης Θωμάς)
Συμπατριώτες είναι κρίσιμο να πληρώσετε την
ετήσια συνδρομή σας
γιατί πλέον βρισκόμαστε
σε αδυναμία να εκδίδουμε
την ιστορική μας εφημερίδα

και αυτό αντανακλάται στην αποδοχή της στο λευκαδίτικο στοιχείο της
Αττικής. Ήδη έχει
κληθεί από πολλούς λευκαδίτικους
συλλόγους στις εκδηλώσεις τους που
γίνονται με αφορμή
την κοπή της πίτας
τους. Στις 27/1/2019
θα παραβρεθεί
στην κοπή της πίτας του Συλλόγου
μας ψάλ λοντας
τα κάλαντα αλλά
και τραγουδώντας
ποιήματα ΛευκαOι φωτογραφίες είναι από την επίσκεδ ι τώ ν π ο ι η τώ ν .
ψη της χορωδίας μας στον Πρόεδρο της
Καλούμε όσους ΛευΔημοκρατίας
καδίτες και Λευκαδίτισσες επιθυμούν
να συμμετέχουν στην χορωδία μας, να επικοινωνήσουν μαζί μας.
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«Λευκαδιτών φιλομάθεια»

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
του Χειρούργου Ορθοπαιδικού Δημήτριου Ν. Κακλαμάνη

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Με τον απολύτως αυστηρό επιστημονικό ορισμό της, οστεοπόρωση ορίζεται η σκελετική διαταραχή
που χαρακτηρίζεται από μειωμένη
οστική αντοχή που προδιαθέτει ένα
άτομο σε κατάγματα. Αποτελεί την
φυσική κατάληξη μιας διαδικασίας
αποδόμησης της οστικής δομής και
μείωσης της οστικής πυκνότητας του
σκελετού που ξεκινάει μετά το 30ο
έτος της ηλικίας μας.

προδιαθέτει σε οστεοπόρωση. Αυτό
πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι
οι καπνίστριες είναι μικρότερου σωματικού βάρους, έχουν ενωρίτερα
εμμηνόπαυση, καταβολίζουν γρηγορότερα τα εξωγενώς χορηγούμενα
οιστρογόνα.
5) Η κατάχρηση καφέ και τσαγιού
προκαλεί μεγάλη απώλεια ασβεστίου
με τα ούρα. Η αυξημένη πρόσληψη

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι
παράγοντες κινδύνου για την
εμφάνιση οστεοπόρωσης;
1) Κληρονομική προδιάθεση. To
80% της επιτυγχανόμενης μέγιστης
οστικής πυκνότητας εξαρτάται από
γονιδιακά αίτια. Είναι γνωστό ότι
υπάρχουν οικογένειες οστεοπορωτικών ασθενών, στις οποιες έχει
διαπιστωθεί η ύπαρξη οστεοπόρωσης μεταξύ αδελφών, ιδιαίτερα σε
μονοζυγωτικές δίδυμες.
2) Πρόωρη εμμηνόπαυση. Μετά
την εμμηνόπαυση πολλές γυναίκες
εμφανίζουν αυξημένους ρυθμούς
οστικής απώλειας Επομένως οι
γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση
(προ του 40 έτους) έχουν αυξημένο
κίνδυνο οστεοπόρωσης
3) Διατροφή πτωχή σε ασβέστιο. . Επειδή μόνο το 20-40%
του λαμβανόμενου από το στόμα
ασβεστίου μπορεί να απορροφηθεί
από το έντερο, οι ημερήσιες ανάγκες
του ενήλικα είναι περίπου 1000 mg
στοιχειακού ασβεστίου. Μετά την
εμμηνόπαυση μειώνεται η δυνατότητα εντερικής απορρόφησης ασβε-

οινοπνευματωδών ποτών προκαλεί
επίσης οστεοπόρωση, επιδρώντας
στο μεταβολισμό της βιταμίνης D
και δρώντας τοξικά στους κύτταρα
που παράγουν οστική θεμέλια ουσία.
6) Η λήψη κορτιζόνης σε δόσεις
μεγαλύτερες των 7.5 mg πρεδνιζολόνης καθημερινά και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3
μηνών προκαλεί συνήθως βαριά

στίου με αποτέλεσμα το ισοζύγιο να
επιτυγχάνεται μετά πρόσληψη 1500
mg ασβεστίου καθημερινά.
Οι διαιτητικές ανάγκες σε βιταμίνη D εξατομικεύονται ανάλογα με
την ικανότητα απορρόφησης της
βιταμίνης D από τις τροφές, την
ηλιακή ακτινοβολία, τη γεωγραφική
περιοχή και την περιεκτικότητα της
μελανίνης στο δέρμα. Δυστυχώς
καινούργιες έρευνες έδειξαν ότι
παρά την μεγάλη ηλιοφάνεια στην
χώρα μας, ένα μεγάλο ποσοστό
του πληθυσμού των παρουσιάζει
ανεπάρκεια της βιταμίνης D
4) Το κάπνισμα και μάλιστα η
κατάχρηση του καπνίσματος (περισσότερα από 20 τσιγάρα καθημερινά)

οστεοπόρωση. Άλλα φάρμακα που
σχετίζονται με οστική απώλεια είναι
η ηπαρίνη, τα αντιεπιληπτικά και η
υπερδοσολογία θυρεοειδικών σκευασμάτων.
7) Πολλές παθήσεις όπως ο υπερθυρεοειδισμός, παθήσεις των παραθυρεοειδών αδένων, ρευματολογικές
νόσοι, παθήσεις του γαστρεντερικού
συστήματος, των νεφρών, του αίματος προκαλούν χαμηλή οστική μάζα.
Επίσης ο ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης (τύπου Ι) είναι γνωστή αιτία
πρόκλησης οστεοπόρωσης.
8) Ο σωματικός τύπος και το
βάρος του σώματος έχει δειχθεί
ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στο

ρυθμό της οστικής απώλειας. Οι
παχύσαρκες γυναίκες προστατεύονται από ταχεία οστική απώλεια,
σε σχέση με τις αδύνατες, μετά
την εμμηνόπαυση, ενώ αντίθετα το
χαμηλό σωματικό βάρος είναι από
τους σημαντικότερους παράγοντες
οστεοπόρωσης
9) Η επίδραση της σωματικής
αδράνειας στην οστική απώλεια που

Άρθρο του Γιάννη Κατωπόδη,
Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Απανταχού
Λευκαδίτικων Συλλόγων, Διευθυντή Ηλεκτρονικών και
Δικτυακών Συστημάτων Υπουργείου Παιδείας.
Είναι σε όλους μας γνωστό ότι τα
τελευταία χρόνια λόγω της υπερβολικής τουριστικής ανάπτυξης
που έχει τη δυνατότητα να αποφέρει άμεσα εισοδήματα αλλά και
ρευστότητα στους οικογενειακούς
προϋπολογισμούς, πολλοί νέες και
νέοι προτιμούν να απασχοληθούν
έστω και εποχιακά στο τουρισμό
και να βάλουν σε δεύτερη μοίρα τις

αποδοτικό. Αντίθετα η επένδυση
στο τουρισμό σήμερα, δίνει άμεσα
ανταποδοτικά κέρδη και απασχόληση, αλλά μειώνει το μορφωτικό
επίπεδο του τοπικού πληθυσμού.
Είναι αυτό το ευκταίο; Είναι αυτό
που θέλουμε για τα παιδιά μας και
τα εγγόνια μας; Οι Λευκαδίτισσες
και οι Λευκαδίτες τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν μια εξαιρετική

Λευκαδίτισσα Αγρότισσα

παρατηρείται μετεμμηνοπαυσιακά
έχει δειχθεί κυρίως σε άτομα που
έχουν ακινητοποιηθεί ή ζουν καθιστική ζωή. Αντίθετα, η συστηματική
άσκηση βοηθά στην αναστολή της
οστικής απώλειας. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η δράση αυτή
είναι μεγαλύτερη όταν συνοδεύεται
από ορμονική υποκατάσταση και
επαρκή πρόσληψη ασβεστίου.
Η διάγνωση της νόσου γίνεται με
την μέθοδο της διπλής απορρόφησης ακτίνων Χ με την οποία μετριέται
η οστική πυκνότητα. Η έγκαιρη
διάγνωση της νόσου παραμένει το
σημείο κλειδί για την αποτελεσματικότερη θεραπεία της.

σπουδές τους, που έτσι και αλλιώς
αποτελούν μακροπρόθεσμη αλλά
και αμφισβητούμενη αποτελεσματική επένδυση πλέον. Στη θεαματική
αυτή στροφή έχουν και την υποστήριξη των οικογενειών τους με ρίζες
αγροτικές και μικροαστικές, που
έχουν κυριολεκτικά τρομάξει με τα
ποσοστά ανεργίας των νέων από
τότε που μπήκαμε στα μνημόνια και
συνεχίζονται και σήμερα. Παλιότερα
ήταν σύνηθες στις Λευκαδίτικες
οικογένειες άπειρες θυσίες για να
«σπουδάσει το παιδί», κάτι που
τώρα πλέον δεν φαίνεται ιδιαίτερα

Το Δ.Σ. της Εταιρείας
Λευκαδικών Μελετών
σας εύχεται

Ιστορικά ντοκουμέντα του νησιού μας

Συμφωνητικό του 1932 του επιχειρηματία Αλέξανδρου Σ.
Σολδάτου (Τσάντου) σχετικά με τη φόρτωση λευκαδίτικου
οίνου.

έφεση στα γράμματα και τις τέχνες,
πανελληνίως, αλλά και παγκοσμίως
αποδεκτή, με αποτέλεσμα σήμερα
να διαθέτουν από τα υψηλότερα
εκπαιδευτικά επίπεδα αλλά και να
διακρίνονται διεθνώς ακόμη και ως
καθηγητές υψηλού επιπέδου, στα
μεγαλύτερα και καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
Για να είμαστε περισσότερο σαφείς σε αυτά που λέμε χρειάζεται
μια συγκριτική αξιολόγηση στις
επιτυχίες που είχαν τη τελευταία δεκαετία οι υποψήφιοι από τα Λύκεια
της Λευκάδας για ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε
σύγκριση με τους Πανελλαδικούς
μέσους όρους και συγκεκριμένα
με το επίπεδο του 75% που είναι
ένα ποσοστό που πανελλαδικά
αποτελεί ένα όριο. Έτσι με βάση
τα επίσημα στοιχεία μπορούμε να
χωρίσουμε τη τελευταία δεκαετία
σε τέσσερις περιόδους:
Η μια εξαιρετική περίοδος είναι το
έτος 2016 όπου λόγω του σεισμού
του 2015 το 99% των αποφοίτων
των Γενικών Λυκείων εισήλθαν
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της επιλογής τους.
Ασφαλώς αυτή η χρονιά δεν είναι
συγκρίσιμη λόγω της νομοθετικής
κάλυψης που πρόσφερε η πολιτεία
στους σεισμοπαθείς μαθητές του
νησιού μας.
Σε όλες τις άλλες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας όμως το ποσοστό επιτυχίας ξεκινάει από το 52%
τη χειρότερη χρονιά (το 2008) και
φτάνει μέχρι και 73% την καλύτερη
χρονιά (το 2011).
Στο διάστημα 60% ως 64% βρίσκονται τα έτη 2009, 2010, 2012
και 2017. Στο διάστημα 71% ως
73% βρίσκονται τα έτη 2011, 2014
και 2015.
Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε ότι η Λευκάδα βρίσκεται σταθερά
κάτω από το 75% που αποτελεί
το γενικό μέσο όρο Πανελλαδικά,
και εντοπίζουμε μια φθίνουσα πορεία, ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε τα
ποσοστά της δεκαετίας του 80 και
του 90, όταν το τουριστικό ρεύμα
στο νησί μας βρισκόταν ακόμη σε
πρώιμη μορφή και οι επιτυχίες των
μαθητών της Λευκάδας έφταναν
σε δυσθεώρητα και Πανελλαδικά
επίπεδα που ακουμπούσαν το 90%
των υποψηφίων.
Το άρθρο αυτό γράφηκε για να
προβληματίσει τους αναγνώστες
για τις βασικές επιλογές των νέων
της Λευκάδας στην εποχή της κοινωνίας της Γνώσης.

«Η ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Σελίδα 7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Από της εφαρμογής του Νόμου ΔΝΖ’ του έτους 1912 και μετά
Σας γνωρίζουμε απογραφικά στοιχεία του Νομού Λευκάδας, τα οποία
επιμελήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσίευσε σε έκδοσή του,
το έτος 1961.
Η συγκεκριμένη έκδοση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινο-

Συνεχίζεται

τήτων της Ελλάδος, που αφορά τον
Νομό Λευκάδας, ανήκει στη συλλογή
του Αντώνη Ν. Σολδάτου, η οποία θα
δημοσιευθεί σε συνέχειες.
Ελπίζουμε να φανεί χρήσιμη στους
αναγνώστες μας.
Αντώνης Σολδάτος

Η 5η συνέχεια στο επόμενο φύλλο.
Σημ.: Η συνέχεια των ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ «ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ»
σε επόμενα φύλλα

Σελίδα 8

«Η ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Δεληγιώργη 24 Αθήνα τ.κ. 10437 Τηλ. 210 5234950 / 6974745927 Εmail: eptasyn@gmail.com / www.eptanisiakisynomospondia.com/
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12/12/2018

ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΗ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΤHΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΟ 35o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ συμμετείχε
ενεργά στο 35ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας που διεξήχθη στην Αθήνα
7 έως 9 Δεκεμβρίου 2018 και
διοργανώθηκε από την Ελληνική
Μαθηματική Εταιρεία με θέμα:
«Μαθηματικά: έρευνα και εκ-

μονικών Ενώσεων και άλλων φορέων. Την έναρξη του Συνεδρίου
κήρυξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας κ. Ανάργυρος Φελλούρης. Την Επτανησιακή Συνομοσπονδία εκπροσώπησαν
στο Συνέδριο η Αντιπρόεδρος κ.
Βάσω Σαμίου, ο πρώην Πρόεδρος
και Μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόφιλος

παίδευση τον 21ο αιώνα», γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την
ίδρυσή της.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε
στην Ανωτάτη Σχολή Παιδα-

Λογοθέτης, η Γενική Γραμματέας
κ. Άννα Αλεξανδράτου, ο κ. Διονύσης Κονιτόπουλος Έφορος
Δημοσίων Σχέσεων, o κ. Γιάννης
Σάμιος Μέλος, Πρόεδροι και Μέλη

της στην Επιστήμη, την Εκπαίδευση, τη Μαθηματική Παιδεία,
την Κοινωνία και τον Πολιτισμό,
την Παγκόσμια Μαθηματική
και Επιστημονική Κοινότητα,
πλαισίωσε με λαμπρότητα το
Συνέδριο με Καλλιτεχνικά συγκροτήματα, τα οποία μάγεψαν
τους παρευρισκομένους και
καταχειροκροτήθηκαν! Την
παρουσίαση και την ιστορική
αναδρομή των χορωδιακών και
χορευτικών συγκροτημάτων επιμελήθηκε η κ. Άννα Αλεξανδράτου ως Γενική Γραμματέας της
Επτανησιακής Συνομοσπονδίας
και ως Μέλος της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου (Εκπαιδευτικός-Μαθηματικός –Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών).
Την Παρασκευή 7/12/2018 στην
τελετή έναρξης του Συνεδρίου
συμμετείχαν τα Χορωδιακά Συγκροτήματα:
1) Χορωδία “ΦΑΙΑΚΩΝ ΩΔΗ”
της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Κερκυραίων Αττικής “ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (Μαέστρος και
Πιάνο: Γιάννης Θεοδωρόπουλος)

Την ίδια μέρα μετά το πέρας των
κεντρικών ομιλιών και εισηγήσεων
ακολούθησε συναυλία με τον κ.
Θάνο Μικρούτσικο, στην οποία
μεταξύ άλλων τραγούδησε και
ο ίδιος ποιήματα του Επτανήσιου
(από την Κεφαλλονιά) ποιητή Νίκου Καββαδία.
Το Σάββατο 8/12/2018 μετά το
πέρας των εισηγήσεων παρατέθηκε
δεξίωση στο κτήμα «ΝΗΣΙΣ» στην
Κηφισιά και συμμετείχαν τα Χορευτικά Συγκροτήματα:
1) Χορευτικό Συγκρότημα
του Κυθηραϊκού Συνδέσμου
Αθηνών (Χοροδιδασκάλισσα: Δέσποινα Θωμαΐδου )
2) Χορευτικό Συγκρότημα
της Ένωσης Ζακυνθίων Αθήνας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ” (Χοροδιδάσκαλος: Γιάννης Ρουσιάνος)
3) Χορευτικό Συγκρότημα
του Πολιτιστικού Συλλόγου
¨ΛΑΟΠΟΛΙΣ” (Χοροδιδάσκαλος:
Γιάννης Γαντζίας)
Τα χορευτικά μας συγκροτήματα
χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς
των νησιών μας, τοπικούς και

ευρύτερα διαδεδομένους, Ευρωπαϊκούς, αλλά και χορούς που σήμερα
χορεύονται σπάνια -συμβάλλοντας
σημαντικά στη συνέχεια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία θα είναι πάντα αρωγός της
Επιστήμης, της Παιδείας και
του Πολιτισμού, θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις
στην προώθησή τους και την
ανάπτυξή τους και συγχαίρει
τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Ε. κ. Α.
Φελλούρη, το Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας,
τα Μέλη της Επιστημονικής και
της Οργανωτικής Επιτροπής και
όλους τους συντελεστές για
την άψογη διοργάνωση του
Συνεδρίου και για τη συμβολή
τους στην Μαθηματική Παιδεία,
την Επιστήμη, την Κοινωνία και
τον Πολιτισμό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΓΙΝΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ

Σύλλογος Απανταχού Κομηλιωτών και Φίλων «Η Παναγιά»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

γωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), με
επίσημη έναρξη την Παρασκευή
7/12/2018 και χαιρετισμούς θα
απεύθυναν ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.
Κ. Γαβρόγλου, ο Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδας κ. Ιερώνυμος, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων,
αρχηγοί κομμάτων, Κοσμήτορες
Πανεπιστημίων της χώρας μας, ο
Πρόεδρος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κ. Ι.
Σαριδάκης, εκπρόσωποι Επιστη-

των Δ.Σ. Πολιτιστικών Σωματείων
και Ομοσπονδιών των νησιών μας,
ο κ. Παναγής Λυκούδης, ο κ.
Γιώργος Κοσκινάς,ο κ. Σωκράτης Κακλαμάνης η κ. Ανθούλα
Καλογηροπούλου-Αλεξανδράτου, ο κ. Θωμάς Λάζαρης, ο κ.
Ιωάννης Αργυροκαστρίτης, η
κ. Δαφνή Ελένη.
Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία συμμετέχοντας στο
Συνέδριο και τιμώντας την
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
για τα 100 χρόνια προσφοράς

2) Χορωδία του Συλλόγου
Λευκαδίων Αττικής “Η ΑΓΙΑ
ΜΑΥΡΑ” (Μαέστρος και Πιάνο :
Δώρα Μουρμούρη, Μπάσο: Στέφανος Πάγκαλης)
3) Χορωδία του Συλλόγου
των Απανταχού Φαρακλάδων
“Η ΕΥΓΕΡΟΣ” Κεφαλλονιάς
(Μαέστρος και Σόλο: Χριστίνα
Ρόκκου, Πιάνο: Ματίνα Σκαλενάκη,
Σόλο:Τάσος ΚαλογερόπουλοςΜαθηματικός και Μέλος Δ.Σ. του
Συλλόγου)
Οι χορωδίες μας στο ρεπερτόριό
τους παρουσίασαν παραδοσιακά
τραγούδια και καντάδες των νησιών
μας, ποιήματα Επτανήσιων ποιητών
(π.χ. Α. Βαλαωρίτη, Δ. Λαυράγκα),
αλλά και Μίκη Θεοδωράκη.

Αθήνα 20.12.2018

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,
Σας ενημερώνουμε ότι την 25.03.2018 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Απανταχού
Κομηλιωτών και Φίλων «Η Παναγιά». Μέλη του Συλλόγου είναι οι κάτοικοι,
όσοι έχουν καταγωγή και οι φίλοι του Κομηλιού, χωριού της Λευκάδας. Σκοποί
του Συλλόγου είναι η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων μεταξύ των μελών
του, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ηθών και των εθίμων, η
αλληλοβοήθεια, η έρευνα, μελέτη και συμβολή στην αντιμετώπιση και επίλυση
τοπικών προβλημάτων του Κομηλιού, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του χωριού και γενικότερα
η συμβολή στην ανάπτυξη της Κομηλιού.
Οι σκοποί του Συλλόγου μας όμως δεν σταματούν στα στενά όρια του χωριού
μας, αντιθέτως ο Σύλλογος επιθυμεί την εξωστρέφεια τόσο προς το νησί μας,
τη Λευκάδα, όσο και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Μοιραζόμαστε
κοινή ιστορία, πολιτισμό, ήθη, έθιμα και παραδόσεις, και όλοι προσπαθούμε
μέσα από τη συλλογικότητα μας με κίνητρο την αγάπη για τον τόπο μας. Γι’
αυτό το λόγο ο Σύλλογος μας είναι ανοιχτός στο διάλογο, τη συνεργασία και την
αλληλοβοήθεια μεταξύ των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων της
Λευκάδας και των Επτανήσων.
Παρακαλούμε να εντάξετε στα αρχεία σας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας
του Συλλόγου μας και να μας γνωστοποιήσετε τα δικά σας για την διευκόλυνση
της συνεργασίας μας.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γερανίου 41, 104 31 Αθήνα (με την ένδειξη για το
Σύλλογο Απανταχού Κομηλιωτών και Φίλων «Η Παναγιά»
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 698 3014402
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
komiliotes@gmail.com
Ιστοσελίδα:
www.komiliotes.org
ΥΓ: Για την επιστολή αυτή, αναζητήσαμε και βρήκαμε στοιχεία επικοινωνίας
των περισσότερων σωματείων της Λευκάδας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο και των Επτανήσων σε τριτοβάθμιο. Η παρούσα ανοικτή επιστολή
απευθύνεται σε όλα τα σωματεία της Λευκάδας και των Επτανήσων και θα
παρακαλούσαμε να την προωθήσετε σε αυτά που ίσως έχουμε παραλείψει.
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΗΣ ΤΖΕΦΡΩΝΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ»
Παρά τις αντίξοες καιρικές
συνθήκες, πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία και στην Αθήνα η
παρουσίαση του βιβλίου
της Κατερίνας Λιβιτσάνου
– Ντάνου με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ».
Η εκδήλωση έγινε στις 30
Νοέμβρη του 2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 8 το
βράδυ, στο POEMS and
CRIMES των εκδόσεων ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ, Αγίας Ειρήνης
17 Μοναστηράκι. Σε μια
αίθουσα γεμάτη, με ζεστή
ατμόσφαιρα, οι φίλοι του
βιβλίου απόλαυσαν την
ποιητική συλλογή, την
οποία παρουσίασαν ο καθένας
με το δικό του ξεχωριστό τρόπο
οι ομιλητές : Αργυρώ Βερυκίου –
Μπαλντά εκπαιδευτικός- συγγραφέας και Παναγιώτης Δεμέστιχας

φιλόλογος MSc. To συντονισμό
είχε ο δημοσιογράφος και ποιητής

Στέφανος Μεσσήνης, που μίλησε
και για την ποίηση γενικά. Η Κατερίνα Λιβιτσάνου διάβασε χαιρετισμό
της προέδρου των εν Αθήναις
Αγρινιωτών Μόλλης Βότση –

Αναστασοπούλου και έκλεισε τη
βραδιά. Ποιήματα διαβάστηκαν
από τους ομιλητές,
μια και ο ηθοποιός
Δημήτρης Ζακυνθινός απουσίαζε για
προσωπικούς λόγους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους : ο πρόεδρος
της ΑΙ.ΠΟ.Ε. καθηγητής Παναγιώτης
Κοντός, ο ποιητής
Σπύρος Κατσίμης,
η οικονομολόγος
Αργυρή Κατωπόδη,
η συγγραφέας Ευδοκία Φελώνη, ο καθηγητής και
συγγραφέας Σπύρος Βρεττός ,
ο συγγραφέας Θοδωρής Γεωργάκης και πολλοί φίλοι της ποιήτριας και του βιβλίου γενικότερα.

