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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 
ολάκαιρη
στα στήθη μου 
χτυπάς»...

ΕΤΟΣ 37ο 
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ 

συνέχεια στη σελ. 2

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ»
Το αρχαιότερο Λευκαδίτικο Σωματείο της Αττικής, με 97 χρόνια γόνιμης 

και παραγωγικής ζωής, με πλούσια δραστηριότητα, προχωρά σε αρχαιρε-
σίες τον Μάιο του 2020. Με βάση το καταστατικό του Συλλόγου μας οι 
αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια. Έτσι φέτος το Μάιο λήγει η 
θητεία του σημερινού ΔΣ και διενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή 
του νέου ΔΣ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στην θητεία του νέου ΔΣ 
που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες , και συγκεκριμένα το έτος 2022 ο 
ιστορικός Σύλλογος μας θα συμπληρώσει εκατό (100) χρόνια ζωής.

Είναι τιμή λοιπόν για το νέο ΔΣ να γιορτάσει με τον τρόπο που αρμόζει 
το γεγονός αυτό. Στο διάστημα της θητείας του το απερχόμενο ΔΣ προ-
σπάθησε με τα λιγοστά μέσα που διέθετε να διοργανώσει εκδηλώσεις που 
διαδίδουν τον Επτανησιακό Πολιτισμό μας και να προβάλλει το νησί μας, 
στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αναλυτική αναφορά στις δραστηριότητες μας 
κατά τα τελευταία 3 χρόνια θα γίνει στην εκλοαπολογιστική συνέλευση. 
Καλούμε όλους τους συμπατριώτες/σες να συμμετέχουν στις διαδικασίες 
των Αρχαιρεσιών, δίνοντας δύναμη στο νέο ΔΣ για την συνέχιση της δράσης 
του ιστορικού μας Συλλόγου. Καλούμε επίσης και ιδιαίτερα τους νέους/ες 
Λευκαδίτες/σες της Αττικής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 
συμμετοχή τους στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και την εκλογή τους στο ΔΣ. Έχει 
μεγάλη σημασία για την συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιστορικού 
Συλλόγου μας, η συμμετοχή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο για 
την ανανέωση της σύνθεσης του, καθώς έτσι έρχεται φρέσκος αέρας, νέες 
ιδέες, νέα δύναμη για την συνέχιση της ιστορικής πορείας του Συλλόγου 
Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα».

Ακολουθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό μας για την 
διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ», 
καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του καταστατικού του, με τα ακόλουθα 
θέματα:

α. Λογοδοσία (απολογισμός δραστηριότητας και έργου) του απερχόμενου Δ.Σ.
β. Οικονομικός απολογισμός.
γ. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ. Εκλογή Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων 

Συλλόγων. 
Τόπος Γενικής Συνέλευσης: Η αίθουσα του Συλλόγου, Γερανίου 41 (1ος 

όροφος), Ομόνοια, Αθήνα. Τηλ. 6944-321022 - 6931-151051 - 6978-996897.
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης: Κυριακή 10 Μαΐου 2020.
Ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (όπως συνήθως συμβαίνει) η 

Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου 2020, την 
ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, όπως προβλέπεται από το 
Άρθρο 8 του Καταστατικού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που είναι ταμει-
ακώς τακτοποιημένα. Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνεται μέχρι και 
το πέρας της ψηφοφορίας. 

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρα-
κάτω πρόγραμμα:

11.00: Έναρξη Γενικής Συνέλευσης.
11.15: Εκλογή Προέδρου και Γραμματέων για την διεύθυνση των εργασιών 

και τήρηση πρακτικών.
11.30: Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ. από τον Πρόεδρό του.
11.55: Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. από τον Ταμία.
12.10: Ανάγνωση της Έκθεσης από την Ε.Ε.
12.15: Έναρξη συζήτησης επί των πεπραγμένων, τοποθετήσεις μελών, 

προτάσεις, δευτερολογία απερχομένου Προέδρου.
12.50: Εκλογή Προέδρου και μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την διε-

ξαγωγή εκλογής για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ., της Ε.Ε. και των 
αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.

13.00: Έναρξη ψηφοφορίας.
18.30: Πέρας ψηφοφορίας.
Υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, 

υποβάλλονται σύμφωνα με το Άρθρο 9 του καταστατικού, τρεις (3) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι, συνεπώς, για να είναι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. και την 
Ε.Ε., πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση μέχρι το πρωί ώρα 11.30 π.μ. 
της Πέμπτης 18 Μαΐου 2020 στα γραφεία του Συλλόγου. 

Υποψηφιότητα του ιδίου προσώπου για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. δεν επιτρέπεται.
Τα μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των 

μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε., μπορούν να βάζουν μέχρι και τρεις (3) σταυρούς 
για το Δ.Σ. και μόνο ένα (1) σταυρό για την Ε.Ε. Ψηφοδέλτια με παραπάνω 
σταυρούς είναι άκυρα. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Κακλαμάνης Σωκράτης 

Ο Γενικός Γραμματέας Χόρτης Κωνσταντίνος

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Γερανιού 41, Αθήνα ΤΚ 10431
τηλ/ fax: 2105242439 / 
κιν 6931-151051
email: olefkadion@gmail.com
url: www.oals.gr

Αθήνα, 27/2/2020
Προς τα μέλη της 

Ομοσπονδίας 
των Απανταχού 

Λευκαδίτικων Συλλόγων

Αγαπητά μέλη
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καλεί-

τους Προέδρους των Συλλόγων 
μελών σε σύσκεψη που θα γίνει 
στην έδρα της Ομοσπονδίας, 
Γερανιού 41, 1ος όροφος την 
18/03/2020 και ώρα 18.οο, με 
θέμα: «Τα προβλήματα των χω-
ριών του νησιού μας».

Παράκληση για την καλύτερη 
οργάνωση ο Πρόεδρος ή εκπρό-
σωπος του κάθε Συλλόγου να έχει 
καταγεγραμμένα τα αιτήματα για 
το χωριό του.

Στην σύσκεψη θα γίνει η συγκέ-
ντρωση όλων των αιτημάτων και 
θα αποφασισθεί η ημερομηνία και 
ο χώρος της ημερίδας στην Αθήνα 
στην οποία θα προσκληθούν όλοι 
οι αρμόδιοι φορείς του νησιού.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ»

Εφημερίδα «Ηχώ της Λευκάδας»
ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41 – 104 31 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210-5242439
email: s.lefkadion.ath@gmail.com
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

 ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Γερανίου 41, Αθήνα ΤΚ 10431

ΤΗΛ. 6944848008
email: olefkadion@gmail.com

url: www.oals.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ 
ΠΙΤΑΣ 2020

Την Κυριακή 02/02/2020 οι Λευκαδίτες της 
Αττικής έκοψαν την πίτα τους. Ανταποκρινόμενοι 
στο κάλεσμα των Διοικητικών Συμβουλίων της 
Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλ-
λόγων και του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η 
Αγία Μαύρα», γέμισαν τα γραφεία τους Γερανίου 
41, Αθήνα.

Ευχάριστη νότα στην εκδήλωση έδωσε η χο-
ρωδία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής, υπό 
την διεύθυνση του μαέστρου κου Ιωάννη Σφυρή 
που μας ταξίδεψε με τις μελωδίες της. Η χορωδία 
παρουσίασε κάλαντα και τραγούδια Λευκαδιτών 
στιχουργών και συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη 
και του Μάνου Χατζηδάκι.

Ο συμπατριώτης μας πάτερ Ιωάννης Πατίτσας 
ευλόγησε την πίτα μας. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδιτών 
Συλλόγων κ. Θεοφύλακτος Λογοθέτης και ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία 
Μαύρα» κ. Σωκράτης Κακλαμάνης καλωσόρισαν 

Το  Δ.Σ.  
του Συλλόγου μας 

εύχεται 
στις Λευκαδίτισσες, 

τους Λευκαδίτες, 
τους φίλους 

του νησιού μας και 
σε όλον τον κόσμο 

ΚΑΛΟ 
ΠΑΣΧΑ!
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«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

συνέχεια aπό τη σελ.1

Περί δημοκρατίας -
Μια εκδήλωση με ενδιαφέρον

«Όσο η δημοκρατία και οι 
ανεπάρκειες της πρακτικής 
της εφαρμογής παραμένουν 
αντικείμενο συζήτησης…η Αθή-
να δεν θα εξαφανιστεί από τη 
σκέψη μας». Μ’αυτά τα λόγια ο 
Γερμανός ιστορικός Βίλφριντ 
Νίππελ, απαντά στο ερώτημα 
κατά πόσον μπορεί να μας απα-
σχολεί σήμερα και στο μέλλον 
το αθηναϊκό μοντέλο της δημο-
κρατίας. 

Αυτό ήταν και το συμπέρασμα 
της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας και 
δυναμικής-στους προβληματι-
σμούς που κατατέθηκαν- βρα-
διάς με ομιλητή τον Καθηγητή 
και Πρόεδρο του Τμήματος Ιστο-
ρίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 
κ. Αθανάσιο Ευσταθίου. Την 
εκδήλωση, που διοργανώθηκε 
από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων 
Λευκάδας σε συνεργασία με 
το Μουσικό Σχολείο Λευκάδας, 
και πραγματοποιήθηκε την Τρί-
τη, 25 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 
7.30 μ. μ. στο Αμφιθέατρο του 
Μουσικού Σχολείου, παρακο-
λούθησαν πολλοί εκπαιδευτικοί, 
εκπρόσωποι του ΤΕΙ Λευκάδας 
και φιλομαθείς συντοπίτες μας. 
Ανάμεσά τους, ο Ισπανός φοιτη-
τής Jaime Garcia Chaparro, που 
βρίσκεται στη Λευκάδα με το 
πρόγραμμα Erasmus και παρα-
κολουθεί για το τρέχον ακαδη-
μαϊκό εξάμηνο τα μαθήματα  στο 
Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης του ΤΕΙ Λευκάδας. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι ο Χάιμε, ικανός 
γνώστης της ελληνικής γλώσσας, 
παρακολούθησε με συγκινητικό 
ενδιαφέρον τόσο την κεντρική 
ομιλία όσο και τους προβλημα-
τισμούς των συμμετεχόντων στη 
συζήτηση. 

Το θέμα της εξαιρετικής ομι-
λίας του Καθηγητή Ευσταθίου 
ήταν: Η Αθηναϊκή δημοκρατία 
της κλασικής περιόδου. Προ-
βληματισμοί και προεκτάσεις 
στο παρόν.  Η παρουσίαση βα-

σίστηκε στο σημαντικό, για τις 
πληροφορίες που μας παρέχει, 
κείμενο της Αθηναίων Πολιτείας 
που αποδίδεται στον κύκλο του 
Αριστοτέλη ή στον ίδιο τον Μα-
κεδόνα φιλόσοφο. Σημειώνουμε 
ότι η ανεύρεση του παπύρου της 
Αθηναίων Πολιτείας το 1891 έγι-
νε δεκτή με ενθουσιασμό από τη 
διεθνή επιστημονική κοινότητα. 
Ο Πρώσος κλασικός φιλόλογος 
Ulrich Wilamowitz αναγνώρισε 
στο κείμενο της Αθηναίων Πο-
λιτείας το θεσμικό πλαίσιο των 
σύγχρονων δυτικών κρατών.   

Στην ομιλία αναδείχτηκε από 
τον ομιλητή, όλο το πλαίσιο 
θεσμικής στήριξης και λειτουρ-
γίας της αθηναϊκής δημοκρατίας 
κατά τους κλασικούς χρόνους, 
με έμφαση στη λειτουργία του 
νόμου, και εμφαντικά στο νομικό 
πλαίσιο της δοκιμασίας και της 
ευθύνης. Υπογραμμίστηκε η συν-
θετότητα και η κοινωνική «ανοι-
κτότητα» του πολιτεύματος, η 
θέσπιση ισχυρών μηχανισμών 
διαφύλαξης και αυτοπροστα-
σίας του, και η αυστηρότητα 
με την οποία λειτουργούν και 
επιβάλλονται τα θεσπισμένα. 
Ένα μάθημα και για τις κλυδω-
νιζόμενες δημοκρατίες σήμερα, 
καθώς φαίνεται ότι, παρά τη 
διαφορετικότητα των σύνθετων 
αντιπροσωπευτικών δημοκρατι-
ών, εντούτοις η εξέταση του αθη-
ναϊκού μοντέλου πάντοτε θα έχει 
να προσφέρει, αν όχι σε επίπεδο 
πολιτικής πρακτικής, οπωσδή-
ποτε σε επίπεδο θεωρητικής και 
διανοητικής εμβάθυνσης.

Η επιτυχία της εκδήλωσης 
έγκειται –εκτός από την κίνηση 
των ιδεών, σκέψεων και προβλη-
ματισμών που δημιούργησε-και 
στο ότι άνοιξε μεγάλα θέματα 
πολιτικής φιλοσοφίας σε σχέση 
με την αθηναϊκή δημοκρατία 
αλλά και πάνω σε ευαίσθητα 
πεδία των σύγχρονων δημοκρα-
τιών. Και όπως συμβαίνει στους 
πλατωνικούς διαλόγους, έμεινε 
μια πόρτα ανοιχτή για μελλοντι-
κές γόνιμες συνεργασίες…

Η Οργανωτική Επιτροπή ευ-
χαριστεί θερμά τον Καθηγητή 
Αθανάσιο Ευσταθίου για την 
ουσιαστική και ενδιαφέρουσα 
υποστήριξη του θέματος. Το 
Μουσικό Σχολείο-τον Διευθυ-
ντή κ. Νίκο Κονιδάρη και τον 
Σύλλογο Καθηγητών- για τη 
φιλόξενη στέγη που παρείχε. 
Τους εκπαιδευτικούς και τους 
συμπολίτες μας για τη δημιουρ-
γική συμμετοχή τους. Το ΤΕΙ 
Λευκάδας για τη στήριξη. Τον κ. 
Μανώλη Θερμό, Πρόεδρο της 
Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας, 
για την ευγενική χορηγία του 
πανέμορφου λευκαδίτικου 
ξενώνα Boschetto-δείγμα του 
τοπικού μας πολιτισμού και 
της παράδοσης φιλοξενίας του 
Λευκαδίτη.

Εκ μέρους της 
Οργανωτικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Φιλολόγων

Δρ. Παρασκευή 
Κοψιδά Βρεττού

Το Ψηφιακό Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος 
lexikolefkadas.gr ως εκπαιδευτικό εργαλείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 2020

τους παρευρισκομένους ευχόμενοι Χρόνια 
Πολλά και Καλή Χρονιά και έκοψαν την πίτα. 

Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδή-
λωση μας: 

• Ο κος Απόστολος Κακλαμάνης, πρώην 
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

• Ο κος Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρ-
χος Λευκάδας, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο 

Λευκάδας
• Ο κος Ξενοφών Βεργίνης, πρώην Βουλευ-

τής & πρώην Διοικητής του ΟΓΑ
• Η κα Άννα Αλεξανδράτου, Εκπρόσωπος 

της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας 
• Ο κος Αντώνιος Σολδάτος, Γενικός Γραμ-

ματέας της Εταιρείας Λευκαδιτών Μελετών

• Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Λευκα-
δίτικων Συλλόγων της Αττικής Εγκλουβής, 
Χορτάτων, Καρυάς, Αγίου Πέτρου, Δραγάνου, 
Εξάνθειας & Δρυμώνα. 

Η παραδοσιακή λαδόπιτα (χουσμερή) που 
κόψαμε και προσφέρθηκε στους παρισταμέ-
νους ήταν ευγενική προσφορά του Φούρνου 
της κας Ανθούλας Καλού, Λυγιά Λευκάδος. 

Τους εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες.
Ακολούθησε μπουφές όπου οι συμπατριώτες 

μας της Αττικής είχαν την ευκαιρία να ανταλ-
λάξουν ευχές για το νέο έτος.

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση υπάρχει στο site 
της Ομοσπονδίας www.oals.gr στην ενότητα τα Νέα μας.

Τα Δ.Σ.

Το Ψηφιακό Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος, 
lexikolefkadas.gr, είναι ένα διαδικτυακό λεξικό που περιλαμβάνει όλα 
τα έντυπα λεξικά και γλωσσάρια που έχουν κυκλοφορήσει για το λευ-
καδίτικο ιδίωμα. Πρόκειται για μια μεγάλη εθελοντική προσπάθεια 
διάσωσης και διάδοσης του γλωσσικού θησαυρού του νησιού μας. 

Στηρίζεται στην ιδέα του κου 
Νίκου Καββαδά, που κατασκεύ-
ασε την πλατφόρμα και έχει τον 
τεχνικό της έλεγχο. Tην έρευνα 
του υλικού και την ψηφιοποίη-
ση των λημμάτων ανέλαβε η κα 
Χρυσούλα Σκλαβενίτη, εκπαιδευ-
τικός ΠΕ 60.

Είναι το μοναδικό στο είδος 
του ψηφιακό λεξικό στην Ελλάδα 
που αφορά στην ντοπιολαλιά 
συγκεκριμένης περιοχής. Στο δι-
αδίκτυο κυκλοφορούν σε άρθρα 
ή μικρές προσωπικές συλλογές 
πολλά μικρά γλωσσάρια τοπικών 
ιδιωματισμών, αλλά ουδεμία 
σχέση έχουν με το lexikolefka-
das.gr.

Στο λεξικό θα βρείτε, έως τώρα, 
περίπου 8800 λήμματα από 
7 έντυπα λεξικά και 10 βιβλία 
ιστορικού, λογοτεχνικού και λα-
ογραφικού περιεχομένου, ενώ η 
ύλη του ανανεώνεται διαρκώς με 
νέα λήμματα.

Το lexikolefkadas.gr παρέχει 
μια σειρά από διευκολύνσεις 
στον χρήστη του, σε σχέση με τα 
έντυπα λεξικά και γλωσσάρια:

1. Μπορεί με ένα μόνο κλικ να 
δει όλους τους ορισμούς και τις 
πληροφορίες που αφορούν σε 

ένα λήμμα συγκεντρωμένα σε 
ένα σημείο. Στην περίπτωση των 
εντύπων θα πρέπει  να τα έχει 
όλα στην κατοχή για να αναζητή-
σει τις ίδιες πληροφορίες.

2. Μπορεί με ευκολία να με-
ταβεί σε άλλα λήμματα που συ-
μπληρώνουν τον ορισμούς των 
λημμάτων που αναζητεί μέσω 
σχετικών link.

3. Μπορεί να αναζητήσει τα 
λήμματα που επιθυμεί με πολ-
λούς διαφορετικούς τρόπους: 

- αλφαβητικά, 
- με βάση το λεξικό ή το γλωσ-

σάρι στο οποίο ανήκει η λέξη που 
αναζητά, (υπάρχουν     τα σχετικά 
link, στην αρχική σελίδα κάτω 
από τον τίτλο ΛΕΞΙΚΑ) 

- γράφοντας τη λέξη που ανα-
ζητά στο πεδίο αναζήτησης.

4. Μπορεί να ακούσει κάποια 
από τα λήμματα που τον ενδια-
φέρουν μέσα σε διαλόγους και 
φράσεις στην αυθεντική μορφή 
τους, στο κομμάτι “Λήμματα με 
ηχητικό υλικό”. (Το συγκεκριμένο 
κομμάτι του λεξικού θα ανανε-
ωθεί σύντομα με περισσότερο 
ηχητικό υλικό)

5. Μπορεί να σχολιάσει, παρα-
θέτοντας πληροφορίες, δικά του 

ακούσματα, κ.α. ή να πει απλά τη 
γνώμη του για το λεξικό. Το ίδιο 
ακριβώς μπορεί να κάνει και στη 
σελίδα του lexikolefkadas.gr στο 
facebook.

6. Μπορεί να κοινοποιήσει στα 
social media τα λήμματα.

7. Τέλος χρήστες με προβλήμα-
τα όρασης έχουν τη δυνατότητα 
να χαρούν το υλικό του λεξικού, 
ακούγοντας τα λήμματα και τους 
ορισμούς τους και αλλάζοντας 
το φόντο και τη γραμματοσειρά 
τους.

Πρόκειται λοιπόν, για ένα 
ψηφιακό εργαλείο που μπορεί 
με ευκολία να φέρει σε επαφή 
με το γλωσσικό ιδίωμα νέους 
ανθρώπους, να κάνει τους με-
γαλύτερους να θυμηθούν νο-
σταλγικά αυτά που άκουγαν 
από τους γονείς τους, να δώσει 
πληροφορίες για τις επιρροές  
και τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες 
του λευκαδίτικου γλωσσικού 
ιδιώματος, να δώσει πληροφο-
ριακό υλικό σε όσους ενδιαφέ-
ρονται για τα τοπικά ιδιώματα, 
να αποτελέσει παράδειγμα για 
αντίστοιχες προσπάθειες.

Σε πιο συγκεκριμένο πλαίσιο 
το lexikolefkadas.gr μπορεί να 
αποτελέσει και ένα πολύ χρή-
σιμο και εποικοδομητικό εκ-
παιδευτικό εργαλείο με πολλές 
εφαρμογές σε αρκετά θεματικά 
πεδία, όπως στη Γλώσσα, την 
Ιστορία, τα Αρχαία Ελληνικά, τη 

συνέχεια στη σελ. 6
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συνέχεια στη σελ. 8

συνέχεια στη σελ. 6

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ»
Εφημερίδα «Ηχώ της Λευκάδας»
ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41 – 104 31 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-5242439
email: s.lefkadion.ath@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Στην Μουσική Σκηνή «ΠΕΡΑΝ το καφέ αμάν της πόλης», 
το μεσημέρι της Κυριακής 23/2/2020 ο Σύλλογος Λευκαδίων 
Αττικής «Η Αγία Μαύρα», διοργάνωσε την ετήσια Αποκριάτικη 
Συνεστίαση του. Οι Λευκαδίτες της Αττικής γλέντησαν με χορό 
και τραγούδι με την ορχήστρα των καταξιωμένων καλλιτεχνών 

Γιώργου Κουτουλάκη, δεξιοτέχνη του μπουζουκιού και την 
σπουδαία τραγουδίστρια Θεοδοσία Στίγκα. Οι καλλιτέχνες μας 
μετέφεραν στην ατμόσφαιρα των καφέ αμάν με ρεμπέτικα 
τραγούδια, λαϊκά και παραδοσιακά, χασάπικα, απτάλικα κλπ.

Ήταν ένα αποκριάτικο μεσημεριάτικο γλέντι που άφησε 
ευχαριστημένους όλους τους συμπατριώτες / σες που αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου μας.

Για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία λαχειοφόρος αγορά με πλούσια 
δώρα. Οι χορηγοί των δώρων, τους οποίους ευχαριστούμε 
ολόθερμα για την υποστήριξη τους, ήταν:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. – 
Λάζαρης Θωμάς, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», 
NONTAS HOME – Διονυσία Καρύδη, Αντώνης Σολδάτος, 
EUROFOOD QUALITY SA – Ξενοφών Βεργίνης, Φούρνος Αρ-
χονταρίκι Λευκάδα - Στάθης Κατωπόδης, BAKERY «ΑΡΓΥΡΟΣ» 
– Λευκάδα, Μαντολάτα ΦΕΞΗΣ, Εμπόριο Ψυκτικών - Σπύρος 
Σολδάτος ΕΠΕ, Κατάστημα Εσωρούχων - u-wear - Ξενοφών 
Μάλφας, Φαρμακείο Αλεξάνδρα Αραβανή – Αθήνα, Εργαστήριο 
Παραδοσιακών Προϊόντων SANTA MAURA Γράψας Γεράσιμος 
– Λευκάδα, Εμπόριο μελιού Θεοχάρη Ακριβή – Λευκάδα & η 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών που παρεχώρησε σπουδαίες 
εκδόσεις της.

ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ!

Το Δ.Σ.

Πάσχα στη Λευκάδα
Της Ιουστίνης Φραγκούλη

 Αφιερωμένο  εξαιρετικά στην 
παιδική μου φίλη Νίνα Θερμού-
Κολάκη σε όλους τους συμμαθητές 
και συμμαθήτριές μου.

 
Παρόλο που ο ήλιος  έχει βγει 

ζεστός και λάμπει στους ουρανούς 
του Μόντρεαλ φέρνοντας μια ελ-
πίδα άνοιξης, τούτες τις μέρες τις 
Πασχαλινές ο  νους μου γυρνάει 
πίσω στη Λευκάδα  των λουλου-
διών και των αρωμάτων.

 
Θυμάμαι  εκείνα  τα  ανέμελα 

παιδικά χρόνια, όταν έκλειναν τα 
σχολεία παραμονές της Μεγάλης 
Εβδομάδας. Κι  ορμούσαμε  στο 
σοκάκι παίζοντας μέχρι  τελικής 
πτώσεως λες και δεν θα ερχόταν 
ποτέ η επόμενη μέρα για να ξανα-
παίξουμε. Μας φώναζε η μάννα 
μου  να  συμμαζευτούμε  για  να 
πάμε στις ακολουθίες της μεγάλης 
Εβδομάδας  κι  εμείς  παθαίναμε 
μελαγχολία  που  μας  έκοβε  στη 
μέση της ασυδοσίας.

 
Κι  όμως φορούσαμε  τις φου-

στίτσες  μας  ,  γυαλίζαμε  τα πα-
πουτσάκια μας και οδεύαμε στην 
εκκλησιά του πατέρα, θλιμμένες 
για  τη  διακοπή  του παιχνιδιού. 
Όταν φτάναμε στο ναό η διάθεσή 
μας άλλαζε μεμιάς. Είχαμε κιόλας 
λησμονήσει  τη  μικρή  δυστυχία 
μας.    Παίρναμε  στα  χέρια  το 
βιβλιαράκι  των ακολουθιών  της 
Μεγάλης Εβδομάδας και παρακο-
λουθούσαμε μέσα από τη λυρική 
υμνωδία το Θείο Πάθος.

 
Ο Νυμφίος, τα Ωσαννά, η προ-

δοσία  του  Ιούδα,  η  ανηφορική 

πορεία στο Γολγοθά, η Σταύρωση 
«Σήμερον κρεμάται  επί  ξύλου ο 
εν ύδασιν την γήν κρεμάσας...» , 
όλες οι σκηνές περνούσαν κινημα-
τογραφικά στις μικρές φαντασίες 
μας,  καθηλώνοντάς  μας  στους 
ανεπανάληπτους  ύμνους  τους 
τραγικού οδοιπορικού.

 
Κάθε που επιστρέφαμε τις νύ-

χτες αργά στο σπίτι κλαίγαμε με 
την Κωνσταντίνα για την αδικία 
που  είχε  συμβεί  στο  θεό  μας. 
Ζούσαμε εκείνες  τις στιγμές  λες 
κι ήταν προσωπική μας υπόθεση 
το Θείο Δράμα. Αναθυμάμαι  τα 
μαξιλαράκια μας υγρά από τα δά-
κρυα της πρώιμης συνείδησης πως 
η ζωή δεν θα μας χαριζόταν αφού 
δεν χαρίστηκε ούτε στο Χριστό!

 
Σάββατο του Λαζάρου πάντοτε 

πηγαίναμε με τον πατέρα μας στο 
φιγουράτο υποδηματοπωλείο της 
πόλης να ψωνίσουμε τα καινούρια 
παπούτσια της Πασχαλιάς. Η Κων-
σταντίνα διάλεγε τα πιο περίεργα 
που υπήρχαν. Εγώ πιο  κλασική 
περιοριζόμουν σε άσπρα με φιο-
γκάκι για να  ταιριάζουν με όλα. 
Το επόμενο  ζευγάρι παπουτσιών 
θα ήταν τα καλοκαιρινά πέδιλα και 
δεν είχα την πολυτέλεια να μπερ-
δευτώ με σχέδια και χρώματα που 
δεν ήξερα με τι φοριούνται.

 Εκείνη με κορόιδευε χα!χα!χα! 
που  δεν  είχα φαντασία. Κι  εγώ 
που δεν θα μπορούσε να φορέσει 
τα  τρίχρωμα παπούτσια  της  με 
όλα  τα φουστάνια. Αλήθεια,  το 
Πάσχα δεν ραβόμασταν στην αγα-
πημένη μας μοδίστρα. Αγοράζαμε 

από τους Νεωτερισμούς φουστό-
μπλουζες  με  ελαφρά  ζακετάκια 
σε απαλά ανοιξιάτικα χρώματα. 
Ήταν σαν ένας ενδιάμεσος σταθ-
μός  πριν  από  την  καλοκαιρινή 
κολεξιόν,  που  είχε  πάντα φου-
στανάκια πρόχειρα  κι  επίσημα, 
ραμμένα από μοδίστρες.

 
Η Μεγάλη Παρασκευή ήταν η 

πιό γεμάτη μας μέρα. Απ΄το πρωί 
στην Αποκαθήλωση μέναμε με τις 
κυρίες  της Εκκλησίας και στολί-
ζαμε τον Επιτάφιο με λουλούδια 
από τους κήπους  των γυναικών. 
Με τα μικρά μας χεράκια αποτε-
λούσαμε  ένα  διαμεσολαβούντα 
κρίκο μιας αλυσίδας ανάμεσα στα 
μπουκέτα των λουλουδιών και τα 
έμπειρα δάκτυλα των κυριών που 
διακοσμούσαν τον Επιτάφιό μας. 
Είχαμε αγωνία να γίνει ο καλύτε-
ρος, να τον θαυμάσουν όλοι στην 
περιφορά της Αγοράς.

 
Τα εγκώμια μας έκαναν να κλαί-

με για το θρήνο της Παναγιάς. Ω 
γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου 
Τέκνο πού έδυ σου το Κάλλος; 
Πού να ξέραμε πως ήταν πρόβα 
ενός προσωπικού θρήνου που θα 
άρχιζε με την φυγή της Κωνστα-
ντίνας και θα  ίσχυε κάθε στιγμή 
κατόπιν;
 Τη Μεγάλη Πέμπτη η μάννα 

μας έβαφε τα αυγά και τα στόλιζε 
στις μεγάλες πιατέλες με περη-
φάνεια που είχαν βγεί κατακόκ-
κινα χωρίς σημάδια. Το Μεγάλο 
Σάββατο  εκείνη  ξυπνούσε  από 
νωρίς  κι  έσπαζε  το  κομμάτι. 
Μπάμ!  ακουγόταν  ταυτόχρονα 
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Απόκριες 1904 στη Λευκάδα και η εφημερίδα «Σάτυρος»
Του Θοδωρή Γεωργάκη

Ο φίλτατος Θωμάς Χόρτης απ’ τα Χορτάτα, άνθρωπος με προσφορά και δράση 
στα κοινά, αφού επί χρόνια υπηρετεί στο ΔΣ τον Σύλλογο των Λευκαδίων Αττικής, 
αλλά και ανήσυχος Λευκαδίτης, μας παρέδωσε τα παρόντα φύλλα απ’ την σατυρική 
εφημερίδα «ΣΑΤΥΡΟΣ», της οποίας αρκετά φύλλα τηρεί σε δερματόδετο τόμο, που 
εκδίδονταν το 1904 στη Λευκάδα απ’ τον Αδάμ!

Τα παρόντα φύλλα σατυρίζουν το Λευκαδίτικο καρναβάλι της εποχής με τρόπο 
καταπληκτικό, ώστε στις μέρες μας, να είναι πέρα από λαογραφία και ιστορία συγ-
χρόνως για τους Λευκαδίτες. Ένα μικρό δείγμα…

«…. Εμπρός λοιπόν μετά χαράς
κάθε Λευκάδος μασκαράς
το μούτρο τ’ ας γανώση,
τον κύριον Καρνάβαλον να πάη ν’ αναταμώση…»

Το πρώτο στοιχείο της εποχής είναι αυτό που ζήσαμε στα χωριά μας την δεκαετία 
του 1960… Αντί μάσκες το «Γάνωμα»… Πιάναμε απ’ το τηγάνι που τηγάνιζε μέσα 
τις μαρίδες η μάνα μας και «βάφαμε» το πρόσωπό μας…

Κάτω απ’ τον τίτλο έχει την ταυτότητα της εφημερίδας…
«Το μέρος που εκδίδεται το φύλλο του «Σατύρου»
είν’ η Λευκάς, Γερμανικά: Ιθάκη του Ομήρου…»
Και δίπλα σ’ αυτό το δίστιχο το σύνθημα της εφημερίδας…
«Δύο κ΄ είκοσι αριθμούμε
και πολλά πληροφορούμαι…»

Εδώ είναι χαρακτηριστική η επικρατούσα αυτή την εποχή άποψη στη Λευκάδα, 
πως είναι η Ομηρική Ιθάκη, αφού ο Γερμανός αρχαιολόγος Δαίρπφελδ κάνει τις 
ανασκαφές στον κάμπο του Ελλομένου και τα πολλά ευρήματα τάφων στηρίζουν 
την άποψη του Γερμανού, πως Ομηρική Ιθάκη είναι η Λευκάδα!

Επίσης στο δεύτερο δίστιχο μας πληροφορεί τον αριθμό του φύλλου της σατυ-
ρικής εφημερίδας, είναι το 22ο, άρα, αφού είναι μηνιαία, εκδίδονταν περίπου δύο 
χρόνια συνεχώς!

Ακόμη πάντα σαν ταυτότητα της εφημερίδας αναφέρει τα χαρακτηριστικά της, 
τον ιδιοκτήτη, αλλά και την τιμή της…

«Ο καθένας ας το ξέρη
π’ ό,τι γράφεται στο φύλλο
θε να γράφεται με χέρι
που δεν ξέρει εχθρό και φίλο»
Και δίπλα ακριβώς…
«Και προσέτι ας μη ξεχάση
ο Αδάμ πως το συντάσσει.
Συνδρομή δέκα δραχμές
και στους έξω είναι χρυσές»
Το σατυρικό ποίημα για τις τότε Λευκαδίτικες Απόκριες είναι ένας «παράδεισος», 

με επίκεντρο τον υποψήφιο (;) βουλευτή Σκληρό, ο οποίος έφερε απ’ το Λονδίνο 
τους χορούς και τις παράτες του Καρναβαλιού…

Όμως, επίσης, με γλώσσα καυστική και δηκτική σατυρίζει τους … λεφτάδες, την 
«άρχουσα τάξη» του νησιού, που κατείχε τα λεφτά και τα χρησιμοποιούσε για τοκο-
γλυφία σε βάρος των χωριατών με τόκο 100%!!! Eίναι το λεγόμενο «Προστύχι» που 
ξεκινά μέσα στην Αγγλοκρατία στο νησί, (1810-1864) και περνά και στις επόμενες 
δεκαετίες, μέχρι σχεδόν το 1960 στο νησί της Λευκάδος…

Ιδού το εδάφιο…
«…Κι όποιος δήποτε δω τύχει
νάχη δυο ψωροδεκάρες αρχινάει το προστύχι
και του βγάνει τον Χριστό
του χωριάτη με τον τόκον εκατό τοις εκατό…»

Υ.Γ. Αυτή η μιαρή τοκογλυφία και η εξαθλίωση των χωριατών είναι που τους όπλι-
σαν το χέρι το 1819 εναντίον των Άγγλων κατακτητών και των προυχόντων της 
Χώρας… Αλλά γι αυτό το κεφαλαιώδους σημασίας θέμα, την επαίσχυντη τοκογλυφία 
σε βάρος των χωριατών του νησιού, περισσότερα στο βιβλίο μου με τίτλο: «TO ΡΕ-
ΜΠΕΛΙΟ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΣΤΑ 1819», που σύντομα θα κυκλοφορήσει…

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΣΑΤΥΡΑ ΤΟΥ … «ΣΑΤΥΡΟΥ»…
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Απόκριες 1904 στη Λευκάδα και η εφημερίδα «Σάτυρος»
Του Θοδωρή Γεωργάκη

Αγαπητοί συμπατριώτες
Το email του Συλλόγου μας είναι: s.lefkadion.

ath@gmail.com
Σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να 

μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, κείμενα για 
δημοσίευση στην εφημερίδα μας «ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥ-
ΚΑΔΑΣ», επίσης παρακαλούμε να μας στείλετε και 
την δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου 
να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας για την ενημέ-
ρωση σας σχετικά με τα νέα και τις εκδηλώσεις 
του Συλλόγου μας.

Αγαπητοί συμπατριώτες/σες
Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook 
«Συλ. Λευκαδίων Αττικής»
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Θεατρική αγωγή, την Καλλιτε-
χνική παιδεία κ.α, αλλά και να 
αποτελέσει την αφετηρία για 
την ενασχόληση των μαθητών 
με την τοπική κουλτούρα, πα-
ράδοση και καθημερινότητα. 

Μέσα στο διαδικτυακό μας 
λεξικό, εκπαιδευτικοί και μαθη-
τές μπορούν να αντλήσουν ένα 
μεγάλο όγκο πληροφοριών για 
μικρά θεματικά project και με 
αφορμή αυτές να εκφραστούν 
δημιουργικά μέσω της έρευ-
νας, του γραπτού λόγου, της 
θεατρικής πράξης, της φωτο-
γραφίας, της καλλιτεχνικής δη-
μιουργίας, και άλλων τρόπων.

Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε 
μερικές μόνο ιδέες που μπο-
ρούν να γίνουν πράξη χρησιμο-
ποιώντας το lexikolefkadas.gr

1. Καταγραφή αφηγήσεων 
παλιών ιστοριών από ηλικιω-
μένους με αφορμή λήμματα 
από το λεξικό 

> Έρευνα
2. Γραφή μικρών κειμένων ή 

ιστοριών σε ντοπιολαλιά από 
τους μαθητές 

> Δημιουργική Γραφή
3. Επιρροές που δέχτηκε το 

λευκαδίτικο ιδίωμα ανά τους 
αιώνες, από τους κατακτητές 
που πέρασαν από το νησί.  

> Ιστορία
4. Δημιουργία μικρότερων 

γλωσσάριων ανάλογα με τα 
επιμέρους θέματα που έχουν 
αναλάβει οι μαθητές: γεωργι-
κά εργαλεία, βότανα, ψαρική 
τέχνη, ηχομιμητικές λέξεις κλπ

5. Εντοπισμός λευκαδίτικων 
λέξεων που προέρχονται από 
τα αρχαία ελληνικά 

> Αρχαία
6. Εντοπισμός διαφορών στις 

φράσεις, στις λέξεις, στην προ-
φορά ανάμεσα στα χωριά και 
την πόλη της Λευκάδας

7. Δημιουργία θεατρικού κει-
μένου στην ντοπιολαλιά 

>  παράσ ταση,  θεατρική 
αγωγή

8. Ευχές και κατάρες  στην 
ντοπιολαλιά

9. “Εικονογραφώ” το λεξικό, 
είτε φωτογραφίζοντας αντικεί-
μενα, είτε ζωγραφίζοντας τα 

> Εικαστικές τέχνες
10. Διαγωνισμός φωτογρα-

φίας: φωτογράφισε αυτό που 
λέει το λήμμα

> Φωτογραφία
11. Δημιουργία μικρών χιου-

μοριστικών σκετς με θέμα:  Ένα 

ξένος ρωτά μια γιαγιά κάτι και 
εκείνη του απαντά στα λευκα-
δίτικα...

12. Εντοπισμός ομοιοτήτων 
και διαφορών με τη ντοπιο-
λαλιά των υπολοίπων νησιών 
του Ιονίου, της Ηπείρου, του 
Ξηρόμερου 

> Δημιουργία παράλληλων 
μικρών γλωσσάριων

13. Δημιουργία κόμικς στα 
λευκαδίτικα

> χρήση σχετικών ψηφιακών 
εφαρμογών

14. Εμπλουτισμός της σχολι-
κής βιβλιοθήκης με τα βιβλία 
που αποτελούν τις πηγές του 
lexikolefkadas.gr

15. Έρευνα και αναζήτηση 
νέων λημμάτων που δεν υπάρ-
χουν στο λεξικό 

> Έρευνα
16. Δημιουργία σχολικής 

εφημερίδας με θέματα που 
αφορούν τη ντοπιολαλιά (μι-
κρά κείμενα γραμμένα στο ιδί-
ωμα, σταυρόλεξα, μελέτες και 
άρθρα για το γλωσσικό τοπικό 
ιδίωμα, γελοιογραφίες κ.λπ)

17. Υιοθέτηση μιας φράσης 

ή μιας λέξης από κάθε μαθητή 
- Σώσε τη λέξη, κάνε την τρα-
γούδι, ποίημα, έργο τέχνης ....

18. Εντοπισμός και δημι-
ουργία συλλογών γλωσσικού 
υλικού, όπως παροιμίες, αι-
νίγματα, παραδόσεις, κλπ. που 
σχετίζονται με τη Λευκάδα

19. Ηχογραφήσεις μικρών 
διαλόγων ή φράσεων στα πρό-
τυπα των ηχογραφήσεων που 
περιέχονται στη σελίδα

20. Δημιουργία διαφήμισης 
με κείμενο στη ντοπιολαλιά

Θα χαρούμε να δούμε πολύ 
περισσότερες ιδέες εμπνευ-
σμένες από τους μαθητές της 
Λευκάδας και να τις φιλοξενή-
σουμε στη σελίδα μας. 

Το Ψηφιακό Λεξικό του Λευ-
καδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος 
μπορείτε να βρείτε εδώ: https://
lexikolefkadas.gr/

και στη σελίδα του στο face-
book: 

https://www.facebook.com/
lexikolefkadas.gr/

Χρυσούλα Σκλαβενίτη - 
εκπαιδευτικός ΠΕ 60 - υπεύ-

θυνη ύλης του lexikolefkadas.gr

Το Ψηφιακό Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος 
lexikolefkadas.gr ως εκπαιδευτικό εργαλείο

συνέχεια aπό τη σελ.2

Δελτίο Τύπου
Το lexikolefkadas.gr στο διεπιστημονικό σεμινάριο γνωριμίας 

με τον τόπο μας “Διαδρομές Ιστορίας και Τέχνης στη Λευκάδα”
Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμμετοχή του κου Πα-

ναγιώτη Κριμπά, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, συνεργάτη του lexikolefkadas.gr και του κου Νίκου 
Καββαδά, εμπνευστή και δημιουργού του, στο διεπιστημονικό 
σεμινάριο γνωριμίας με τον τόπο μας “Διαδρομές Ιστορίας και 
Τέχνης” που διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 
Κέντρο Νεότητας της Ι.Μ Λευκάδος και Ιθάκης.

Ο κος Κριμπάς θα παρουσιάσει τη μελέτη του πάνω στο Λευ-
καδίτικο Γλωσσικό Ιδίωμα: “Ο επτανησιακός χαρακτήρας της 
λευκαδίτικης γεωγραφικής γλωσσικής ποικιλίας”, που δημοσιεύ-
τηκε στο συλλογικό τόμο ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από την ΚΑΠΑ Εκδοτική (Αθήνα 2019). 

Με την παρούσα μελέτη ο κος Παναγιώτης Κριμπάς υποστη-
ρίζει ότι ο ημιβόρειος φωνηεντισμός της Λευκαδίτικης, δεν 
επαρκεί για να την εξαιρέσει από τα επτανησιακά ιδιώματα, 
με τα οποία η Λευκαδίτικη μοιράζεται άφθονα χαρακτηρι-
στικά, 

Ο κ. Καββαδάς θα παρουσιάσει το ιστορικό και την ανα-
γκαιότητα της δημιουργίας της πλατφόρμας, τη λειτουργία, τα 
χαρακτηριστικά και τις πηγές της.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 4 Φεβρου-
αρίου 2020 και ώρα 6μμ  στην «Καταφυγή» (οδ. Μεγανησίου 5, 
Λευκάδα – έναντι Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου).

Για τη συμμετοχή σας, το πρόγραμμα και περισσότερες πλη-
ροφορίες για το σεμινάριο, επικοινωνήστε με το «Κέντρο Νεό-
τητας» της Ι. Μητροπόλεώς μας (τηλ.: 2645022415, εσ.: 23) και 
το Διευθυντή αυτού, π. Ιωαννίκιο Ζαμπέλη (τηλ.: 6974795265). 
(Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 25 άτομα)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Παρακαλούμε τα μέλη μας που δεν έχουν εκπληρώσει ακόμη την οικονομική τους υποχρέωση 
καταβολής των συνδρομών τους για τον Σύλλογο και για την ΗΧΩ, να το πράξουν άμεσα. Οι συν-
δρομές 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)

από όλα τα σπίτια στη γειτονιά ενώ η Φιλαρμονική μας ξύπναγε με 
το πένθιμο εμβατήριό της.

 
Το μεσημέρι  κατηφορίζαμε  με  τον  πατέρα  στην Αγορά  για  να 

αγοράσουμε  λαμπάδες  και  σοκολατένια  ζωάκια.  Ο  Αποστόλης 
διάλεγε ένα απλό γαλάζιο κερί, ενώ εμείς οι δυό παίρναμε τις πιο 
περίτεχνες και στολισμένες με φιογκάκια και λουλούδια. Ο αδελ-
φός μας αγόραζε το πιό στρουμπουλό αυγό, ενώ εμείς οι δυό κάτι 
ψιλοδίνικα λαγουδάκια.

 
Η Ανάσταση μας τρόμαζε με τα μπουρλότα και τις φωτοβολίδες. 

Τρέχαμε να κρυφτούμε κάτω από το φουστάνι της μάννας μας. Και 
οι Κυριακές του Πάσχα ήταν αφιερωμένες στο σπίτι του θείου-Πα-
πανίκου, επειδή εκείνοι έψηναν το αρνί στη σούβλα και του έβαζαν 
το κόκκινο αυγό στο στόμα.

 
Πόσο θάθελα να ξαναζήσω αυτές τις μαγικές στιγμές που ασκούν 

στην ύπαρξή μου μια καταλυτική ηρεμία. Στριφογυρνάνε στη μνήμη 
μου διαλύοντας τις κατοπινές σκιές της!

Πάσχα 
στη Λευκάδα
Της Ιουστίνης Φραγκούλη

συνέχεια aπό τη σελ.3

ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΟΥ
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.
Φεγγάρια μισοπέλαγα σπαρμένα
ξωκκλήσια που μιλάνε στο Θεό
κοχύλια στο λαιμό της κρεμασμένα
στίχοι που φωνάζουν σ΄αγαπώ.
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.
Γιούλια, ροδοπέταλα , ζουμπόύλια
μαγιάπριλο θα στείλω στην Νηρά
χαράματα χορεύω με την Πούλια
στης Γύρας τα φιλόξενα νερά.
Χαλί θα στρώσω δενδρολίβανα
τις μνήμες ερωμένες στο κορμί μου
κι αν έφυγα για πάντα σε περίμενα
σκυλί που αλυχτά η θύμηση μου.
----------------
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
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Συνεχίζεται

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Η  ΜΕΓΑΛΗ  ΠΡΟΙΚΑ  ΤΗΣ  ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

του  Αντωνίου  Ν. Σολδάτου

Το συγκεκριμένο άρθρο, ξαναδημοσιεύεται  για να είναι περισσότερο ευκρινή  τα  
γράμματα
Η  ιστορία τον Επτανήσων πάνω από χίλια χρόνια είχε μια διαφορετική πορεία σε σχέση 

με την υπόλοιπη  ιστορία της Ελλάδος. Η τουρκοκρατία στα περισσότερα νησιά του Ιονίου 
είχε μόνο διάρκεια μερικών δεκαετιών και μερικά απ’ αυτά δεν κατακτήθηκαν ποτέ από 
τους Τούρκους. Υπό την διαχείριση της Ενετικής Δημοκρατίας τα νησιά ανάπτυξαν ένα 
πλούσιο πολιτιστικό στοιχείο, που περιγράφεται με την ορολογία  Επτανησιακή σχολή.
Από το τεύχος αυτό και σε συνέχειες, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μερικά από 

τα στοιχεία του Επτανησιακού πολιτισμού, που αφορούν την περίοδο πριν την ένωση 
με την Ελλάδα  στις 21 Μαΐου 1864. Θα ξεκινήσουμε με αναδημοσίευση ενός άρθρου, 
το οποίο είχε δημοσιευθεί στην «Νέα Εστία», στο τεύχος των Χριστουγέννων 1964, από 
την συλλογή μου, με θέμα :

ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
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Εκδήλωση για την Πρωτοχρονιά

Η ΛΕΥΚΑΔΑ στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
( Παρουσίαση ενός σπάνιου σπουδαίου βιβλίου)

Πρώτη Φεβρουαρίου 
2020!

Στην ασφυκτικά γεμάτη 
από φιλίστορες και μη Με-
σολογγίτες αίθουσα του ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΛΟΓΟΥ και ΤΕΧΝΗΣ 
«ΔΙΕΞΟΔΟΣ», Κοινωφελής 
Ιδιωτικός Πολιτιστικός Ορ-
γανισμός, της Ιερής πόλης 
του Μεσολογγίου, κατόπιν 
προσκλήσεως του ρέκτη 
Προέδρου και Ιδρυτή του   
παραπάνω αναφερομένου  
Κέντρου  Δικηγόρου κ. Νί-
κου Κορδόση, ο επιστημονι-
κός Σύμβουλος της Εταιρεί-
ας Λευκαδικών Μελετών, κ. 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης  
ιστορικός, Ομότιμος Διευθυ-
ντής Ερευνών του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών και 
επιμελητής της έκδοσης 
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ του 
Λευκάδιου ιατρού Πέτρου 
Δ. Στεφανίτση ( 1791-1863) 
παρουσίασε με τη γλαφυ-

ρότητα, που πάντα  έχει ο 
λόγος του, όσα στα απομνη-
μονεύματά του ο συγγραφέας 

αναφέρει.
Την εκδήλωση προλόγισε η 

Διευθύντρια των Γενικών Αρ-

χείων του κράτους  του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας κ. Μαρία 
Μπακαδήμα  και ο πρόεδρος 

της Εταιρείας Λευκαδικών 
Μελετών  παρουσίασε το  
έργο  της Εταιρείας και τις 
προσπάθειες που  επί τέσ-
σερα χρόνια  έγιναν  για 
την έκδοση του σημαντικού 
αυτού βιβλίου, το οποίο  για  
εκατόν ογδόντα χρόνια οι 
ιστορικοί αναζητούσαν και 
αποτελεί, πλέον, προπομπό 
στο μεγάλο εορτασμό, που 
οφείλουμε στους ήρωες του  
1821.  

Εντυπωσιακό ήταν το εν-
διαφέρον  των ανθρώπων- 
ανάμεσά τους ήταν και λίγοι 
Λευκαδίτες που ζουν στο 
Μεσολόγγι ή τις γύρω περι-
οχές- που παρακολούθησαν 
την παρουσίαση του θαυ-
μάσιου αυτού βιβλίου  για 
όσα  σ’ αυτό λεπτομερειακά 
καταχωρούνται,  καθώς και 
η αγορά του βιβλίου η οποία 
υπερέβη κάθε  πρόβλεψη και 
προσδοκία.

Θ. Μελάς

Τη ν  Κυ ρ ι α κ ή   2 6 
του Γενάρη, μετά 
τη θεία λειτουρ-

γία,  που τέλεσε στον Ιερό 
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου 
Ομονοίας, ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης  Λευ-
κάδος και Ιθάκης κ. 
Θεόκλητος,  η Εται-
ρεία Λευκαδικ ών 
Μελετών  έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη 
πίτας της  σε αίθου-
σα του Ξενοδοχείου 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ,  ιδιο-
κτησίας του ευγε-
νούς συμπολίτη μας 
κ . Γιάννη Πολίτη, 
ο οποίος εντελής 
αφιλοκερδώς  μας 
τ η ν  δ ι α θ έ τ ε ι ,  τ α 
τελευταία χρόνια,  
και  στον οποίο η 
Εταιρεία εκφράζει 
πολλές ευχαριστίες.

Ικαν οποιητικ ός 
αριθμός μελών και 
φί λων  της Εται-
ρείας  μας τίμησαν με την 
παρουσία τους  στην πρώτη  
εκδήλωσή  μας το έτος που 
διανύουμε.

Αξίζει να αναφέρουμε  τον 
πρώην Πρόεδρο της Βουλής  
των Ελλήνων κ . Απόστολο 
Κακ λαμάνη, το Βουλευτή 
Λευκάδας κ. Αθανάσιος Καβ-
βαδά, τον πρώην Βουλευτή   
κ .  Ξενοφώντα Βεργίνη, ο  

οποίος είχε την ημέρα αυτή 
τα ονομαστήριά του και στον 
οποίο δώσαμε πολλές ειλι-
κρινείς ευχές για υγεία και  
δημιουργία,  το Δήμαρχο Λευ-
κάδας κ. Χαράλαμπο Καλό, ο 

οποίος επίσημα πρώτη φορά, 
μετά την εκλογή του,  μας  
τιμά με την παρουσία του, 
τον  Πρόεδρο του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου του νησιού 
μας Σωτήρη Σκιαδαρέση  και 
τον πρώην Δήμαρχο Ηλιού-
πολης  κ. Θεόδωρο Γεωργάκη.  
Ακόμα παρευρέθηκαν οι: 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Λευκαδίτικων Συλλόγων κ . 

Θεόφιλος Λογοθέτης  και οι 
Πρόεδροι των  τοπικών Συλ-
λόγων,  Λευκάδος κ. Σωκρά-
της Κακλαμάνης, Ηλιούπολης 
και γύρω Δήμων κ. Θεόδωρος 
Γεωργάκης, Αγίου Πέτρου, κ. 

Απόστολος Αντύ-
πας και Ευγήρου 
κ. Τρύφων Ζαχαρό-
πουλος.

Α ξ ι ο π ρ ό σ ε κ τ η 
ήταν η παρουσία 
της κ . Νίκης Αρα-
μπατζή, συμπολί-
τισσας εκ μητρός,  
Δ η μ ο τ ι κ ή ς  Σ υ μ -
βούλου στο Δήμο 
Αθηναίων, Προέ-
δρου του Διοικη-
τικού Συμβουλίου  
του Ραδιοφωνικού 
Σταθμού  98,4 ως 
εκπρόσωπος του 
Δημάρχου Αθηναί-
ων, κ. Μπακογιάν-
νη και της χορωδί-
ας του  Συλλόγου 
Λευκαδίων Αττικής 

«Η Αγία Μαύρα», η οποία 
τραγούδησε  κατάλληλα για 
την ημέρα και τη Λευκάδα 
τραγούδια και ενθουσίασε 
τους προσκεκλημένους μας.

Ευχαριστούμε πολύ την 
κ . Ανθούλα Καλού για την 
ευγενική χειρονομία της με 
την προσφορά της, γι ατην 
πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Θ.Μελάς
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