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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. 6

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία 

Μαύρα» που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 24/10/2021 συγκρο-
τήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση.

ΘΩΜΑΣ ΧΟΡΤΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ ΤΑΜΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΜΕΛΟΣ

Ο Σύλλογός μας, που το 2022 θα συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, 
θέλοντας να τιμήσει την ιστορία του, να συνεχίσει να εκπληρώνει 
τους σκοπούς του και να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στις προκλήσεις του μέλλοντος, ανανέωσε ριζικά την σύνθεση του 
Διοικητικού του Συμβουλίου, αφού πλέον στο νέο Δ.Σ του Ιστορικού 
Συλλόγου μας συμμετέχουν πέντε νέα μέλη. Πιστεύοντας βαθιά ότι 
μόνο μέσα από την συλλογική έκφραση και κοινή προσπάθεια μπορούν 
να κρατηθούν ζωντανά τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις της ιδιαίτε-
ρης πατρίδας μας, εκφράζουμε την σιγουριά ότι κάθε Λευκαδίτης και 
Λευκαδίτισσα της Αττικής, θα πλαισιώσει και θα στηρίξει το νέο Δ.Σ. 
και θα βάλει το «λιθαράκι» του ώστε, ο Σύλλογός μας, να γιορτάσει 
έναν ακόμα αιώνα παραγωγικής ζωής και πλούσιας δράσης.

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ», ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ 
ΣΤΗΝ 2η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ!

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 
2021, ο Σύλλογός Λευκαδίων 
Αττικής «Αγία Μαύρα», πραγμα-
τοποίησε στα γραφεία του, Γερα-
νίου 41 στην Αθήνα, την εκλογο-
απολογιστική Γενική Συνέλευση, 
απολογισμό πεπραγμένων και 
διεξαγωγή αρχαιρεσιών ανάδειξης 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

Τα 100 χρόνια από την ίδρυσή 
του γιορτάζει φέτος (1922 – 2022) 
ο Ιστορικός μας Σύλλογος Λευκα-
δίων Αττικής «Αγία Μαύρα». Σε 
μια κομβική χρονική συγκυρία, 
ο Σύλλογος προχωράει στην 
επόμενη εκατονταετία της ζωής 
του, ανανεωμένος και δυναμικός 
με το βλέμμα του στραμμένο στο 

μέλλον. 
Ένας αιώνας ιστορίας, παρα-

γωγικός και με πλούσια δράση. 
Ένας αιώνας με συμμετοχή και 
διεκδικήσεις. Σήμερα, ο ιστορι-
κός σύλλογος, καλείται εν μέσω 
μιας ζοφερής διεθνούς, αλλά και 
ελληνικής πραγματικότητας να 
προχωρήσει μπροστά. Με το 
όραμα μιας νέας δεκαετίας και με 
την ηλιαχτίδα μιας καινούργιας 
εκατονταετηρίδας, να ανοίγεται 
για το Σύλλογο. Ενωμένοι όλοι και 
με πολλή δουλειά, θα πετύχουμε!   

Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο 
Διοικητικός & Οικονομικός Απολο-
γισμός του απερχόμενου Διοικητι-
κού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα 

των αρχαιρεσιών και η σύνθεση 
του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση 
Την 24η Οκτωβρίου και ώρα 11 

π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Συλ-
λόγου Λευκαδίων  Αττικής «Η Αγία 
Μαύρα» στην επαναληπτική Τα-
κτική Γενική Συνέλευση, στα γρα-
φεία του Συλλόγου επί της οδού 
Γερανίου  41, Αθήνα , σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του καταστατικού. Η 
Γενική Συνέλευση της 17/10/2021 
δεν πραγματοποιήθηκε λόγο έλ-
λειψης απαρτίας.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει 
απαρτία άρχισε τις εργασίες της, 
με τα παρακάτω θέματα ημερήσι-
ας διάταξης.

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμ-
ματέα για την διεύθυνση των 
εργασιών και τήρηση πρακτικών.

2. Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ. 
από τον Πρόεδρό του.

3. Οικονομικός απολογισμός 
Δ.Σ. από τον Ταμία.

4. Ανάγνωση της Έκθεσης από 
την Ε.Ε.

5. Έναρξη συζήτησης επί των 
πεπραγμένων, τοποθετήσεις 
μελών, προτάσεις, δευτερολογία 
απερχομένου Προέδρου.

6. Εκλογή Προέδρου και μελών 
Εφορευτικής Επιτροπής για την 
διεξαγωγή εκλογής για την ανά-
δειξη των μελών του νέου Δ.Σ., 
της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων 
για την Ομοσπονδία.

Υποβάλλονται προτάσεις για 
την εκλογή Πρόεδρου και γραμμα-
τέα της συνέλευσης. Εκλέχθηκαν 
κατόπιν ψηφοφορίας , ως Πρόε-
δρος της Γενικής Συνέλευσης ο 
κ. Μανωλίτσης Ευγένιος και ως  
γραμματέας ο κ. Χόρτης Κωνστα-
ντίνος, οι οποίοι αναλαμβάνουν 
την διεύθυνση των εργασιών τη 
Γ.Σ και την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συ-
νέλευσης  αφού κάλεσε τα πα-
ρευρισκόμενα μελή να τηρούν 
το υγειονομικό  πρωτόκολλο  
λαμβάνοντας αφενός  υπόψη τα 
προβλεπόμενα από αυτό και αφε-
τέρου να υπάρξει  σύντμηση στις 
διαδικασίες, διάβασε επιστολή 
του  απερχόμενου Προέδρου του 
Συλλόγου κ. Σωκράτη Κακλαμάνη 
που για λόγους υγείας, δεν παρευ-
ρέθηκε. Κατόπιν έλαβε το λόγο 
ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Χόρτης Θωμάς και έκανε τον 
απολογισμό των πεπραγμένων 
του Διοικητικού Συμβουλίου για 
το διάστημα από 28/5/2017 έως 
14/10/2021 (ο απολογισμός κατα-

τέθηκε έντυπος και είχε αναρτηθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Συλλόγου).

Στην συνέχεια διαβάστηκε ο 
οικονομικός απολογισμός του Συλ-
λόγου από τον ταμία του Συλλόγου 
κ. Θωμά Λάζαρη (ο απολογισμός 
κατατέθηκε έντυπος και είχε αναρ-
τηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Συλλόγου). 

Ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος εκ 
μέρους της εξελεγκτικής επιτρο-
πής παρουσίασε την έκθεση της 
εξελεγκτικής επιτροπής, (η έκθεση 
κατατέθηκε έντυπη και είχε αναρ-
τηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Συλλόγου). 

Ακολούθησε διαλογική συζή-
τηση  επί των πεπραγμένων με 
τοποθετήσεις των μελών.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου κατόπιν και από  την δευτερο-
λογία του αντιπρόεδρου, ενέκρινε 
ομόφωνα τον απολογισμό του 
Δ.Σ., τον οικονομικό απολογι-
σμό του Συλλόγου καθώς και τις 
υποβληθείσες προτάσεις μεταξύ 
των οποίων και να ανακηρυχτούν 
ως επίτιμα μέλη του Συλλόγου 
ο κ. Σωκράτης Κακλαμάνης 
για την μακρόχρονη προσφορά 
του στο Σύλλογο καθώς και ο κ. 
Ιωάννης Ζώγκος επίσης για την 
προσφορά του στο Σύλλογο και 
κυρίως για την αγορά της στέγης 
του Συλλόγου

Ακολούθησε υποβολή προτά-
σεων και εκλογή της εφορευτικής 
επιτροπής για την διενέργεια της 
ψηφοφορίας. 

Απολογισμός Διοικητικού 
Συμβουλίου για το 

διάστημα 28/05/2017 – 
24/10/2021

Συμπατριώτες και συμπατριώ-
τισσες, φίλες και φίλοι. Σας καλω-

σορίζουμε στην γενική συνέλευση 
του συλλόγου μας. Μια συνέλευση 
που γίνεται με καθυστέρηση 17 
μηνών, λόγω της πανδημίας του 
Covid-19 και των ιδιαίτερων συν-
θηκών που αυτή δημιούργησε, 
έχοντας πάρει όλα τα απαραίτητα 
υγειονομικά μέτρα.

Οι περισσότερες δραστηριότη-
τες του Συλλόγου μας χρειάστη-
κε να σταματήσουν τον Μάρτιο 
του 2020, λόγω της ιδιαίτερης 
κατάστασης και των απανωτών 
«lockdown». Ωστόσο, συνεχίσαμε 
να εκδίδουμε την «Ηχώ της Λευκά-
δας» παρά τις όποιες δυσκολίες. 
Επίσης, διοργανώσαμε μαζί με 
την Ομοσπονδία των Απανταχού 
Λευκαδίτικων Συλλόγων δύο μου-
σικές συναντήσεις, στα γραφεία 
του Συλλόγου, με την ορχήστρα 
του συμπατριώτη μας Παναγιώτη 
Φίλιππα, τον οποίο και ευχαρι-
στούμε για την μακροχρόνια συ-
νεργασία μας. 

Το διάστημα που προηγήθηκε 
της πανδημίας οργανώσαμε τρεις 
συνεστιάσεις. Στις 11/02/2018 
στο κέντρο «Λαδάδικα» στην οδό 
Πειραιώς, στις 17/02/2019 στην 
αίθουσα «Ρουμελιωτών» στην οδό 
Μασσαλίας και στις 23/02/2020 
στο κέντρο «Πέραν» στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Και στις τρεις συνε-
στιάσεις η συμμετοχή ήταν πολύ 
μεγάλη. 

Μαζί με την Ομοσπονδία των 
Απανταχού Λευκαδίτικων Συλ-
λόγων διοργανώσαμε την κοπή 
της πίτας για το 2018, το 2019 και 
το 2020, με πλούσιο μπουφέ και 
μεγάλη συμμετοχή συμπατριωτών 
μας. Γιορτάζαμε κάθε χρόνο την 
εορτή της προστάτιδας του νησιού 
μας, της «κυρά Φανερωμένης» 

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 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

Δικαιούχος: Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής 
«Η Αγία Μαύρα»
Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Αριθμός Λογαριασμού: 139/296121-02
IBAN: GR5301101390000013929612102

Επιμέλεια-παρουσίαση Σωτήρη Κάτσενου



Σελίδα 2                                                                «Η ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

«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

XOΡΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
Συντακτική Επιτροπή
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΟΡΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

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

Λευκάς η νήσος των ποιητών  
Ένας μικρός τόπος

μια μεγάλη ψυχή
ένα  χειμωνιάτικο δάκρυ  στο μάγουλο 

αντίκρυ στ’αγιάζι του Ιονίου
κι ως πέρα στης Ηπείρου τη χάση, 

στέκει σαν Αγιοστέφανο το ουράνιο τόξο 
της  θύμησης

σαν υπερτάνισμα  μιας  ψυχής, που 
γονυπετής  την Κυρά Φανερωμένη μας 

προσκυνά
ως το ξημέρωμα.

Κώστας  Γ.  Σταματέλος
 
Όχι,δεν είναι καθόλου εύκολο, να 

διαλέξεις   και  να παρουσιάσεις Λευ-
καδίτικη ποίηση .Τόσοι ποιητές, που 
στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο, 
θα μπορούσαν  να ξαναστήσουν τα 
κυκλώπεια  τείχη στο Καλιγώνι. Ποιος 
ξέρει; είναι ο αέρας κι η αρμύρα που μας 
βρέχει, μην είν’ ο μαΐστρος πoυ δροσο-
λογά   στις καρδιές μας τ’απομεσήμερα;

Μπάς κι είναι η μυρωδιά απ’το περνά-
ρι και τη θρουμπορίγανη  στο διάβα για 
τα κρυφά  παιδιάστικά μας ακρογιάλια; 

Μπας και μας μοίραναν οι περαστικοί  
καραβοκύρηδες της ιστορίας; Ότι  κι αν 
είναι, το πιστεύω πραγματικά πως  η 
πετριά είναι γερή και πλέρια  προσδι-
οριστική.

Αβίαστα  και απ’το πουθενά, , αρχίζω 
αυτό το ταξίδι όπως και να’χει  με ψηλά 
το κεφάλι .

Σας παρουσιάζω από  τούτο το με-
τερίζι, ένα σμάρι Λευκαδίτικες εικόνες, 
με την ποιητική θωριά  του κ. Λεόντιου 
Κατσιγιάννη. 

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ
 
 
Άξιον εστί, το σιωπηλό χωριό
του βράχου με τη θυμαρίσια σάρκα,
απόμερο, να στοιβάζει τις μέρες
του σε μια χρυσοπόρφυρη μνήμη
 
η κούραση του αγρότη, ακάθιστη,
αλύγιστη και πανώρια, όπως
ξεφυτρώνει παράτολμη απ’ τη ρίζα
της  πέτρας ως την κορφή της ελιάς
 
η άφθαρτη μοναξιά του τσοπάνη,
που την δέρνει ο αέρας κι η βροχή,
καθώς λαμποκοπάει στον χειμωνιάτικο ήλιο,
ευλογημένη μες στη βρεγμένη ομορφιά της

 
η άγια μητέρα του ανθρώπου,
σκουρόχρωμη φιγούρα μες  στη σιωπή της·
βρυσομάνα μιας αστείρευτης υπομονής,
τυλιγμένης  σ’ ασημένιο πουκάμισο.
 
Άξιον εστί, το ξυπόλητο παιδί,
με τα ματωμένα του γόνατα
που ξεκινάει για το μάθημα στο κρυφό
σκολειό της λευκαδίτικης φύσης
 
η απλότητα της λυγερόκορμης κόρης,
που περήφανη αποπνέει ένα πόθο
από ροδαλές ανταύγειες, στεφανωμένη
με νερό που ξεχειλίζει η πίκρα του
 
ο απόηχος της γεύσης των λέξεων·
απομεινάρια μιας ολόχαρης γλώσσας,
παρηγορήτρες μιας αρχαίας μνήμης·
ψιχάλες καθαρές της καρδιάς μας
 
η θάλασσα όπως ξεδιπλώνεται
στον βυθό των ματιών μας από ψηλά,
σπαρμένη με γέλιο και άνεμο·
σανίδα σωτηρίας της φαντασίας μας.
 
Άξιον εστί, το άγιο προζύμι,
μαγιά στο ψωμί της ζωής·
αντίδωρο στη βροχή, τον αέρα
και τον ήλιο του κόπου μας
 
το ευλογημένο λάδι της ελιάς,
αποκούμπι της δύναμής μας,
π’ αναμμένο κρατάει το καντήλι
της άφθαρτης ελπίδας
 
τ’ ατίθασο κρασί του κεροπάτι,
ελιξίριο ζωής, που σε ξομολογεί,
σε παίρνει απ’ το χέρι
και σε πάει στον Παράδεισο
 
το παστρικό τραπεζομάντηλο που
ακουμπάει τη ζέστα του το ψωμί,
κι ο πλούτος της φτώχειας
περήφανος λάμπει στο τραπέζι.
 
Άξιον εστί, το πρώτο χελιδόνι της άνοιξης,
ερωτικό θυμίαμα του θρήνου μας·
καλό κατευόδιο του Φθινόπωρου
στον κατακλυσμό της ξηρασίας μας
 
ο δρόμος της αργόσυρτης επιστροφής
απ’ την καταχνιά των ελαιώνων,
στο λιόγερμα μιας κουρασμένης μέρας,
φορτωμένης με την ευτυχία του μόχθου
 
τα μυριστικά της αυλής που γελάνε,
στο ανθηρό περιβόλι του κόσμου μας·
βασιλικός, μοσκαρδίνι, γαρύφαλλα,
αναπνοή της ζωής ανοιξιάτικη
 
το πικρό τραγούδι της ξενιτιάς,
βουβό μοιρολόι, αστείρευτο·
βάλσαμο  μιας  απέραντης προσμονής,
που σαράντα φορές τραγουδάει ο άνεμος.
 
Άξιον εστί, το μονοπάτι, δίπλα από
τα σπάρτα και λουλούδια του βράχου,
όπως κατεβαίνει χαρούμενο στο γιαλό
με συντροφιά την μυστική μοναξιά του
 
ο αχνόδροσος λόγος του κότσυφα
με το πρωινό του κελάιδισμα·
εμβόλιμη  μαρτυρία, που μελοποιεί
την επανάσταση μιας νέας ζωής
 
το μικρό καράβι που ταξιδεύει
ανάμεσα στα νησιά του Ομήρου,
με τη θάλασσα απάνεμο λιμάνι
να καμαρώνει το μοναχοπαίδι της
 
το μερμήγκι, εν διαρκή εγρηγόρσει
στον οργασμό του θερισμού,
να στοιβάζει στην τρύπα του ασίγαστα
το μελαψό κεχριμπάρι του κόπου μας.

 
Άξιον εστί, το τσάμικο, στη μνήμη
της Αγίας Παρασκευής, κάτω από
το πράσινο βλέμμα του κυπαρισσιού,
με τα βήματά του να μην ακουμπάνε στη γη
 
το στημόνι και το υφάδι της μάνας μας,
ανυφάντρας μιας χειροποίητης ομορφιάς,
που δροσίζει τα γυμνά μας σκοτάδια 
και ζεσταίνει τον ύπνο του χειμώνα μας
 
το τυφλό τζιτζίκι, που τραγουδά
με ανώφελη συμμετρία,
μετακομίζοντας το μονότονο πόνο
του, από δένδρο σε δένδρο
 
της μέλισσας η ανθηρή εκστρατεία
στο μελίθυμο περιβόλι του τόπου μας·
χρυσή ανταύγεια ο κόπος της,
βάλσαμο στην ουλή της ευτυχίας μας.
 
Άξιον εστί, τα εόρτια της Κοιμήσεως της 
Παναγίας,
Άγγελοι και πουλιά να τραγουδάνε το Χαίρε:
 
Χαίρε η της Παρθένου λαμπρότατη μετά-
σταση
Χαίρε η των Αποστόλων ενθαύματη παρά-
σταση
 
Χαίρε Νικόλαε, της ορθοδοξίας επάξιος 
ναυτίλος
Χαίρε Κυρήκο, της ευσεβείας επιστήθιος 
φίλος
 
Χαίρε βράχε δυσθεώρητε, φλογισμένης 
αντηλιάς
Χαίρε μέλι το γλυκύτερο, θυμαρίσιας αγκαλιάς
 
Άξιον εστί, ο ήχος της καμπάνας,
σεμνός, ικετευτικός και ανεπιτήδευτος
μες στ’ ασημένιο του μεγαλείο, την εβδόμη
ώρα του εσπερινού του Σαββάτου
 
το πρόσφορο της ψυχής μας,
διπλωμένο στη λευκή μπόλια,
που το βλογάει και το μοιράζει ισότιμα
ο λυπημένος Χριστός της Κυριακής
 
τα εννιάμερα της Παναγιάς της Ραχιώτισσας,
με την πίστη μας να ξεχύνεται κατάραχα,
τη σεπτή παρουσία της μικρής εκκλησιάς
να συναντήσει, στη δόξα της μοναξιάς της
 
ο πετρόβραχος με τα θαλασσοπούλια,
που ταξιδεύει ακίνητος στο πέλαγος·
ράχη μεγάλης φάλαινας,
στους αιώνες των αιώνων την τρικυμία.
 
 Άξιον εστί, το κύμα που αφρίζει
ακατάπαυστα στο χειμωνιάτικο γιαλό·
πένθιμο εμβατήριο της περασμένης
καλοκαιρινής ευτυχίας του
 
το θλιμμένο χαμόγελο του ήλιου
στην άκρα κορύφωση της μέρας,
ξεδιπλωμένο νωχελικά πάνω
στο μεσάλι της θάλασσας
 
ο πανσέληνος πόνος που κατακλύζει
τα αδιάβατα βράδια μας,
πασπαλισμένος αδιόρατα
με των ονείρων μας την αστρόσκονη
 
η μνήμη των πεθαμένων μας,
που τρέφεται με σπερνά και λιβάνι
και ποτίζεται με νερό
απ’ τ’ αυλάκι του χρόνου.
 
Άξιον εστί, ο έρωτας φλεβοτόμος,
ούριος άνεμος στα βράχια του Λευκάτα,
με τον θάνατο καταχθόνιο,
να παραμονεύει από κάτω, ασυγχώρητο

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Θεέ  μου, βρέξε δύναμη.
αργά να περπατήσω

 και με αγάπη στην καρδιά
μεσ’ τη ζωή να ζήσω.

Σε  θάλασσες κι ωκεανούς
θέλω να ταξιδέψω,

τα θυμωμένα κύματα,
με νότες  θα φιλέψω.

Έχω υφάνει τα πανιά,
με νήματα γνεμένα

πάντα με φεγγαρόφωτο
και δάκρυ ποτισμένα.

Θάχω μαζί μου φυλαχτό,
ένα κομμάτι ξύλο 

απ’ τ’ Οδυσσέα τη φυτιά,
για να γυρίσω πίσω.

Θα διαλαλήσω δυνατά,
τον τόπο που γεννήθηκε
Αρχαίο Πνεύμα Αθάνατο,

που άντεξε και κρατήθηκε.

Θα  πω, ότι τα σύνορα 
δεν σμίγουνε το κόσμο,

σπόρο του μίσους ρίχνουνε
και σπέρνουνε τον τρόμο!

Η ανθρωπιά κι η μουσική
ανοίγουνε τους δρόμους,

για να χτιστούν πολιτισμοί,
χωρίς τους στρατό,  νόμους. 

                   Απολινέρης

ΠΑΙΔΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

Μούπαν, ο δρόμος της ζωής
έχει ομορφιά και χάρι,
μα εγώ ακόμα τη ζητώ
στης ζήσης το παζάρι.

Μούπαν σαν ήμουνα μικρός,
πως όταν μεγαλώσω,

του κόσμου όλα τα καλά
μεσ’  τη ψυχή θα νοιώσω.

Μα τώρα που μεγάλωσα,
ψάχνω με αγωνία,

πούναι κρυμμένα όλ αυτά 
μέσα στη κοινωνία.

Δεν ημπορεί, δεν γίνεται
όλα να ήταν ψέμα

και σε βαρκούλα χάρτινη
να χάθηκαν στο ρέμα!!

  
                          Απολινέρης

και λυτρωτικό, να τραγουδήσει το Χαίρε:
 
Χαίρε πικραμύγδαλο στου ουρανού το στόμα
Χαίρε αποσπερίτη μου στης νυχτιάς το σώμα
 
Χαίρε αγριολούλουδο στου γκρεμού την 
άκρη
Χαίρε μνήμη των νεκρών, πονεμένο δάκρυ
 
Χαίρε ποίηση νεφελόπορη, του έρωτα 
θυατέρα
Χαίρε θάλασσα χαλκόχρωμη, του θάνατου 
μητέρα.
 
Άξιον εστί, ο περήφανος κόσμος
της χαμένης μας ευτυχίας,
στεφανωμένος με τ’ αγκάθινο στεφάνι του·
βουνίσιος, θαλασσομέτωπος, μελαχρινός,
«αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας».
 
Ελαφρύ το χώμα της αθανασίας του.
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Χριστουγεννιάτικο Γράμμα από τα Ξένα!
Της Ιουστίνης Φραγκούλη
  

Μαννούλα σου γράφω από τα 
ξένα , 

Ξέρω πως δε μπορείς να δια-
βάσεις το γράμμα , αλλά θα πάς 
στο δάσκαλο να στο διαβάσει με 
εκείνη την καθαρή φωνή του. Έτσι 
θα μάθεις τα δικά μου τα νέα εδώ 
που έφτασα στον Καναδά. Είναι Δε-
κέμβρης, Χριστούγεννα πλησιάζουν 
και κάνει κρύο τσουχτερό.

Ο αδερφός μου με συνόδεψε 
στο υπερωκεάνειο «Βασίλισσα 
Φρειδερίκη» στον Περαία. Να δείς 
μαννούλα ένα καράβι σαν πολιτεία 
ήτανε , είχε καμπίνες (κοιμήθηκα με 
τέσσερις άλλες κοπελιές σε κουκέτες 
πάνω-κάτω), σάλες για φαγητό, 
άλλες σάλες για χορό. Έμεινα θα-
μπωμένη από το πλούτος και την 
πολυτέλεια. Και τα γκαρσόνια ντυ-
μένα στα ασπρόμαυρα κουστούμια, 
με πετσέτες να κρέμονται από τα 
χέρια τους μην τύχει και λερώσει 
τίποτε και δεν το προλάβουν.

Το ταξίδι πέρασε ευχάριστα, γνω-
ρίστηκα με τις άλλες κοπελιές αυτές 
τις έξι μέρες. Άλλες ήρθαν στον 
Καναδά να σμίξουνε με τ΄αδέρφια 
τους, άλλες ήρθαν να παντρευτούν 
καλά παιδιά από τον τόπο τους κι 
άλλες , σαν εμένα, να πάνε υπηρέ-
τριες σε διάφορα σπιτικά πλούσιων.

Εκεί που κάναμε το σταυρό μας 
πως η θάλασσα ήταν γαλήνια-«Δόξα 

τω Θεώ» λέγαμε οι καημένες- 
έπιασε ένας τρομερός σίφουνας, 
τα κύματα ανεβαίνανε βουνά, το 
υπερωκειάνιο έτρεμε σαν καρυδό-
τσουφλο. Ο καπετάνιος είπε από το 
μεγάφωνο να μη φοβόμαστε , δεν 
ήταν τίποτε , είχαμε φτάσει λέει 
στι Νιουφ... πώς τόπε, δεν κατά-
λαβα. Σαν όταν φτάναμε στο Κάβο 
Ντόρο, τέτοια λύσσα την έπιασε τη 
θάλασσα και μεγαλύτερη. Εβγαλα 
τα σωθικά μου, έλεγα πως θα πε-
θάνω εκειδαπέρα. Τί άγριος καιρός 
μαννούλα, σαν που τον βλέπεις 
σ΄εφιάλτες.

Την άλλη μέρα ξαφνικά γαλήνεψε 
ο ωκεανός  και το καράβι μπήκε 
στο λιμάνι. Στο λιμάνι του Χάλιφαξ, 
έτσι το λένε, αυτό το κατάλαβα 
καλά. Γιατί όπου μας έβαλε να 
υπογράψουμε ο διερμηνέας, ήταν 
γραμμένο  και χιλιογραμμένο  Χάλι-
φαξ. Μου κάνανε εξετάσεις, δηλαδή 
μου βγάλανε το κομπινεζόν και το 
σουτιέν (ντράπηκα αλλά τί να κάνω 
η κακομοίρα), μου πήρανε φωτο-
γραφίες απ΄τα πνευμόνια μην τύχει 
κι είμαι φθισική. Εδώ στον Καναδά 
μόνο γερούς εργάτες θέλουνε, τους 
φθισικούς τους στέλνουνε πίσω.

Μας βάλανε στο τραίνο όλες μαζί 
εμάς που προοριζόμασταν για υπη-
ρέτριες , στα βαγόνια  καθόμασταν 
δυό-δυό σε ξύλινα καθίσματα. Να 

δείς μαννούλα το τραίνο να κυλάει 
κι εγώ να χάνομαι μέσα στους απέ-
ραντους σιτοβολώνες του Καναδά. 
Ναι, απέραντες πεδιάδες, τότε συλ-
λογίστηκα κι εγώ «γι αυτό τη λένε γή 
της επαγγελίας», εμάς το νησί μας 
όλο βράχια και κατσίκια, μάννα. Τα 
μάτια μου δε χόρταιναν να βλέπουν 
τη φύση, πράσινα έλατα και μετά 
χωράφια απλωμένα σε χιλιάδες 
στρέμματα και κάτι τεράστιες αλωνι-
στικές μηχανές. Τί να σού πώ, έτριβα 
τα μάτια μου απ΄το θαυμασμό.

Μια ολάκερη μέρα  ταρακου-
νηθήκαμε στο τρένο και κατά  το  
βραδάκι φτάσαμε στο Μόντρεαλ. 
Θαμπώθηκα απ΄τα φώτα μάννα, 
ούτε η Αθήνα δεν είχε τόσα φώτα. 
Γυναίκες όμορφες στους τοίχους να 
διαφημίζουνε τα αγαθά, κι εγώ να 
λέω μέσα μου «τί τυχερή που έφτα-
σα σε τούτο τον τόπο του Θεού!». 
Έκανα και ξανάκανα το σταυρό μου 
απο τη χαρά μου. Ευτυχώς που η 
θειά Βούλα το καλοκαίρι σούπε το 
μυστικό πως ζητάνε δούλες  στον 
Καναδά κι ο αδερφός μου φρόντι-
σε να φτιάξει τα χαρτιά μου να με 
στείλει εδώ, να δείτε κι εσείς κι εγώ 
καλύτερες μέρες.

Μας βάλανε να κοιμηθούμε σε 
ένα σπίτι, 8 κοπέλες σ΄ένα δωμάτιο. 
Ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο   , να 
δείς κάτι σκάλες, έτρεμε η ψυχούλα 
μου, γυριστές και στενές. Αλλά , εγώ 
δεν έβγαζα μιλιά , έκανα μούγκα 
όπως με είχες συμβουλέψει. Να 
φαίνομαι σεμνή, να με πάρουνε 
για υπηρέτρια αμέσως, να μαζέψω 
λεφτά γιά την προίκα μου.Να στείλω 
και σε σάς μαννούλα μου, να φτιάξ-
τε εκείνη τη στέγη που έπεσε μέσα 
απ΄το σεισμό.

Την άλλη μέρα η διερμηνέας και 
συνοδός μας πήγε στην Ελληνική 
εκκλησιά. Στην Αγιά Τριάδα . Εκεί 
ο παπάς μας καλοδέχτηκε. Μας κέ-
ρασε καφέ με ένα ψωμάκι ολόγλυκο 
και χορταστικό. Καλοσυνάτος μου 
φάνηκε. Μας είπε πως ο Καναδάς 
είναι μια πολύ κρύα χώρα, πως σε 
λίγο θα πέσουν τα χιόνια και θα ξα-
ναλιώσουνε καλό Απρίλη. Τα αυτιά 
μου άκουγαν καινούρια πράγματα, 
ήθελα να δώ αυτό που λένε χιόνι κι 
εγώ η κακομοίρα, που τόσα χρόνια 
στο νησί το είχα ακούσει,  μα δεν 
τόχα απολάψει.

Το απόγευμα στην εκκλησιά ήρ-
θανε οι κυρίες να διαλέξουν ποιές 
από μας θα πάρουνε για υπηρεσία 
στα σπιτικά τους. Να δείς μαννούλα 
πόσο όμορφες ήταν με καπελίνα, 
γάντια και ταγιέρ. Εβραίες, Αγγλίδες 
και Γαλλίδες. Μιλούσανε ξένα, δεν 
καταλάβαινα τίποτε. Στεναχωρήθη-
κα που δεν μίλαγα αγγλικά, έβαλα 

μέσα μου πείσμα να μάθω με 
την πρώτη ευκαιρία.

Εμένα με διάλεξε μια κυρία 
Εβραία, γύρω στα 40, καλο-
ντυμένη , όμορφη, λεπτή με 
τρόπους. Κοίταξε προσεκτικά 
τα χαρτιά μου, είδε πως ήμου-
να γερή (ούτε πνευμονίες, 
ούτε αναιμίες, ούτε τίποτα) 
και κάτι είπε στη διερμηνέα 
που δεν κατάλαβα. Την άλλη 
μέρα πέρασε  από το σπίτι 
και με πήρε μια λιμουζίνα με 
τα μπογαλάκια μου. Ημουνα 
επιτέλους επίσημα υπηρέτρια στης 
μαντάμ Ραχήλ.

Θαμπώθηκα από το μεγαλείο 
του σπιτιού. Να δείς μάννα ένα 
αρχοντικό με εννιά δωμάτια και 
πέντε μπάνια. Έμεινα με το στόμα 
ανοιχτό, σα να βρισκόμουνα σε 
παραμύθι. Πολυέλαιοι, κηροπήγια, 
εβένινα έπιπλα, χρωματιστά χαλιά. 
Και τρία μικρά παιδιά, που ανεβο-
κατέβαιναν τις σκάλες σαν τρελλά. 
Η μαντάμ Ραχήλ δεν τους έλεγε 
τίποτε , μόνο έκλεινε τ΄αυτιά της.

Η αρχυπηρέτρια, μια χοντρή 
Βουλγάρα, με πήρε κάτω στο υπό-
γειο και μούδειξε με νοήματα το 
δωμάτιό μου. Να δείς τί όμορφο 
δωμάτιο, με πλουμιστές κουρτίνες 
και χαλί. Κι απέξω ακριβώς είναι 
το μπάνιο που το μοιραζόμαστε 
με τη Ράγια, έτσι τη λένε τη Βουλ-
γάρα. Αυτή είναι το αφεντικό 
μου, η μαντάμ Ραχήλ δε νιάζεται 
για το σπίτι, τάχει όλα αναθέσει 
στη Ράγια.

Επιασα δουλειά αμέσως, πλύ-
σιμο (σε πλυντήριο , να δείς ένα 
θαυμαστό μηχάνημα) , σιδέρωμα 
σε επίσημη σιδερώστρα, γιάλισμα 
πολυελαίων, γιάλισμα ασημικών., 
ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγ-
γάρισμα κι όλο πάλι απ΄την αρχή. 
Ούτε τη γλώσσα δε χρειάζεται να 
μάθω, τα πήρα με τη μία απ΄τη 
Ράγια και ξέρω τη δουλειά μου 
απ΄τα χαράματα όταν ξυπνάω μέχρι 
αργά τη νύχτα που πέφτω κουρα-
σμένη στο πουπουλένιο κρεβάτι στο 
δωμάτιο υπηρεσίας.

Μια μέρα ξαφνικά ήρθε το χιόνι, 
αυτό που περίμενα απ τον Οκτώ-
βρη όταν έφτασα στο Μόντρεαλ. 
Ω! Μαννούλα τί όμορφο που είναι, 
έπεφτε σαν μπαμπάκι και στρώθηκε 
στη γή, λες κι ήταν μαγικό πάπλωμα. 
Εχωσα το πρόσωπό μου στο τζάμι 
να το παρατηρώ, δε χόρταινα να το 
βλέπω. Ξαφνικά ήρθε  η Ράγια σα 
μπογιας και με πήρε απ΄τα μούτρα 
να γυρίσω στο ξεσκόνισμα. Τώρα για 
να ξεφεύγω μές στην ομορφιά του, 
στηνω τη σιδερώστρα στο υπόγειο 
και σιδερώνω χαζεύοντας έξω. Κάνω 

όνειρα πως μια μέρα θα φτιάξω το 
δικό μου σπιτικό με κάποιο παλλικά-
ρι απ΄την Ελλάδα.

Α! Μην ξεχάσω να σου πώ ότι κάθε 
δεύτερη Κυριακή έχω ρεπό και πάω 
στην Αγία Τριάδα να λειτουργηθώ. 
Συναντιέμαι με  συμπατριώτισσες 
μετά τη λειτουργία,  μας κερνάνε 
καφέ στο υπόγειο οι Φιλόπτωχες 
κυρίες και μας μαθαίνουν αγγλικά. 
Ζώ  για να βγαίνω κάθε δεύτερη 
Κυριακή, να σμίγω με τους πα-
τριώτες μου.Η πιό μεγάλη μου 
στιγμή!

Τώρα έρχονται Χριστούγεννα, 
όλα τα σπίτια έχουν στολιστεί στη 
γειτονιά εκτός απ΄το δικό μας, για-
τί τα Χριτούγεννα δεν είναι εβραϊ-
κή γιορτή. Η κυρία Ραχήλ είπε πως 
θα μας δώσει άδεια σε μένα και 
τη Ράγια για μια εβδομάδα. Αυτή, 
ο κύριος  Τζακόμπ και τα παιδιά 
τους θα πάνε –λέει- στη Νίκαια 
της Γαλλίας. Εκεί ταξιδεύουν κάθε 
χρόνο για να παίξουν στο καζίνο.
Δεν αντέχουνε να βρίσκονται μέσα 
στα στολισμένα δέντρα και τις 
γιορτές των Χριστουγέννων. Τη 
λυπάμαι την καημέρνη την κυρία, 
γιατί όλο λυπημένη φαίνεται κι 
αμίλητη είναι. Μήπως επειδή δε 
γιορτάζει Χριστούγεννα;

Θα ράψω ένα φουστανάκι μάν-
να για τα Χριστούγεννα , η Ράγια 
θα μου το ράψει γιατί ήτανε μοδί-
στρα στα μέρη της. Θα μου κοστί-
σει μόνο το ύφασμα, 50 σέντσια. 
Θα κρατήσω πέντε δολάρια όλα 
κιόλα από τους μισθούς μου για 
την προικα μου. Τά υπόλοιπα σου 
τα βάνω στο φάκελο για να φτάξτε 
τη στέγη.

Μαννούλα, εδώ σε αποχαιρε-
τάω. Καλά Χριστούγεννα, να μου 
φιλήσεις τη θειά Διαμάντω, να ρί-
ξεις κι ένα μπουκέτο βασιλικό στη 
θάλασσα ανήμερα  των Φώτων. Να 
πιάσεις θάλασσα και να μυρίσεις 
αρμύρα του νησιού για μένα.

Ευχαριστώ και το δάσκαλο που 
σου διαβάζει τα γράμματα, νάναι 
καλά ο άνθρωπος.

Η ξενητεμένη κόρη σου
Ιουλία Χατζηκυριάκου 

ΟΛΗ Η ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
‘Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ’ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Το νέο βιβλίο του Ηλία Γεωργάκη (280 σελίδες), 
περιλαμβάνει:

  -Ένα μεγάλο οδοιπορικό στη Λευκάδα με ιστορικές, 
τουριστικές και λαογραφικές αναφορές σε κάθε ένα 
χωριό και στην πόλη.

-Εκατοντάδες παρατσούκλια (παρωνύμια) κατοίκων 
της πόλης.

---Ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία.
---Ήθη, έθιμα και παραδόσεις.
---Σπάνιες λέξεις και εκφράσεις από το λευκαδίτικο 

γλωσσικό ιδίωμα.
---Τριάντα φάρσες και χιουμοριστικές ιστορίες των 

παλιών κατοίκων της πόλης (των επονομαζόμενων 
μπουρανέλων).

---Ειδικά αφιερώματα στον Λευκάδιο Χέρν, στο καρ-
σάνικο κέντημα, στα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού, 

στην τοπική κουζίνα και 
στο λευκαδίτικο κρασί.

---Σπάνιες παλιές φω-
τογραφίες.

---Ποιήματα του συγ-
γραφέα για τη Λευκάδα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:

-ΛΕΥΚΑΔΑ: ΖΑΚΥΝ-
ΘΟΥ 7 βιβλιοπωλείο 
fagottobooks (στο στενό που είναι το Taste & Coffee-
απέναντι από τη μαρίνα πόλης) τηλ. 2645021095

-ΑΘΗΝΑ: κεντρικό βιβλιοπωλείο fagottobooks ΒΑΛ-
ΤΕΤΣΙΟΥ 15 τηλ. 2103645147 (www.fagottobooks.gr)

-ΕΠΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ 9 
ONLINE ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ (www.skroutz.gr) .

Η ΗΔΟΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
του ΗΛΙΑ  ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Βουτιές στα μουράγια του Κάστρου. Μπάλα στην άμμο. Μπάνιο 
στην αμμόγλωσσα και στο φαναράκι. Μια εποχή, μια ανάμνηση. Μια 
Λευκάδα. Και θυμόμαστε, γυρίζουμε πίσω στο χρόνο για να περάσουμε 
νοερώς όμορφα, να απολαύσουμε την ηδονή της ανάμνησης αφού η 
ζωή μας σήμερα έγινε αφόρητη, μοναχική, πληκτική, σημαδεμένη από 
την πρωτοφανή οικονομική κρίση, την κατάθλιψη, την ανασφάλεια, το 
φθόνο και την υποκρισία.

Θυμάμαι πηγαίναμε στο Κάστρο με τον Μαγγελάνο, τη βάρκα του 
Αργύρη και του Ντίνου του Μπαμπάρου. Με το μαϊστράλι να χαϊδεύει 
τα πρόσωπα μας, να πετάει τα καπέλα.

Με τις φθηνές σαγιονάρες( ή συνήθως ξυπόλυτοι )και το μισοτρύπιο 
μαγιό. Με την αλμύρα να ξεραίνεται στο δέρμα. Και να σου φόρα για 
το μακροβούτι, για το ποιος θα κερδίσει. Και να τα καλαμπούρια και τα 
πειράγματα. Και τα απόβραδα με τις πυγολαμπίδες στην Κουζούντελη, 
στα καφενεία με τη σουμάδα και τα παξιμάδια. Βόλτα στο παζάρι και 
στο μώλο.

Αχ αυτά τα παιδικά μας χρόνια. Τα παιδικά χρόνια που μας σημαδεύ-
ουν. Όλους. Και θα μας σημαδεύουν για όλη μας τη ζωή. Γιατί είναι τα 
καλύτερα. Τα ομορφότερα. Τα αγαπημένα.

Και δεν είναι μόνο οι μνήμες, οι όμορφες στιγμές, οι πρώτοι έρωτες, 
τα άγουρα όνειρα, τα φαρομανητά. Είναι οι αναμνήσεις από τις αξέχα-
στες μυρωδιές αλλά και από τους ήχους. Oι μυρωδιές και οι ήχοι από 
τη Λευκάδα. Αξέχαστες. Μοναδικές. Ανεπανάληπτες.

Οι μυρωδιές από το βρεγμένο χώμα στα Βαρδάνια. Και από τους 
γέρικους ευκαλύπτους. Από τη μουτελη στο μόλο και τα ‘ληγμένα» 
φύκια στο Ιβάρι. Οι διαφορετικές μυρωδιές. Οι αγαπημένες. Του μάρα-
θου στο Κάστρο. Της ασετιλίνης στο πυροφάνι. Των μαντολάτων και 
της σουμάδας. Του χαλασμένου ξύλου στου ‘Πάπιου’. Της ξεραμένης 
αλμύρας στο δέρμα ένα Αυγουστιάτικο απομεσήμερο. Των λασπωμένων 
αυλακιών στου Πουλιού. Η μυρωδιά από το καμένο κερί στον επιτάφιο, 
στον Αη Νικόλα. Από το Κυριακάτικο, μεσημεριανό. τραπέζι, (με την 
κατσαρόλα να ‘χοροπηδάει’ από ευχαρίστηση που ολοκλήρωσε το έργο 
της). Η μυρωδιά των περιβολιών την Πρωτομαγιά. Και του ξεροψημένου 
ψωμιού από το φούρνο της Λιόνταινας και του Δειβέκη. Του πρώτου 
τετραδίου. Και της φθηνής κολόνιας μετά το εφηβικό ξύρισμα. Της 
βρασμένης κουκούτσας και του φρέσκου ψαριού. Οι μυρωδιές που 
έρχονται και σήμερα και με συντροφεύουν.

Αλλά είναι και αυτοί οι ήχοι, τα ακούσματα. Που με κυνηγάνε. Με 
χαϊδεύουν ακόμη στα αυτιά μου. Οι ήχοι της τρελαμένης καρδιάς στο 
πρώτο ραντεβού. Ο ήχος τις βροχής πάνω στο τσίγκο. Της σάμπας και 
της μαζούρκας στο ‘Πάνθεον’. Της φιλαρμονικής και της μεταμεσονύχτιας 
καντάδας. Της κορνέτας του Καμινάρη. Και της Διάνας την Πρωτοχρονιά. 
Το χαχανητό του Κοκοκιώρου. Οι φωνές των φολκλορικών συγκροτημά-
των στο φεστιβάλ. Οι μπαλιές από το ποδόσφαιρο των φυλακισμένων 
μέσα στις φυλακές. Ο ήχος από τις σιδερένιες ρόδες από το κάρο του 
παππού μου, του Νιόνιου. Και από τη καμπάνα της Παναγίας των Ξένων.

Οι ήχοι των γλάρων στη λιμνοθάλασσα. Και των αδέσποτων σκυλιών 
στην Αγία Κάρα. Μυρωδιές και ήχοι. Ήχοι και μυρωδιές.

Που μαζί με τις εικόνες, με τις μνήμες θα με κυνηγούν, θα με μαγεύ-
ουν, θα με σημαδεύουν για πάντα.



Σελίδα 4                                                                «Η ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου μας στην τελευταία του συνε-
δρίαση αποφάσισε να παρουσιάζει 
για όλο το έτος 2022, που ο Σύλλογος 
γιορτάζει την πρώτη εκατονταετία 

της ζωής του, στην εφημερίδα μας «ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» την ιστορία 
του από την ίδρυση του το έτος 1922 μέχρι και σήμερα.

Έτσι στο παρόν φύλλο αναδημοσιεύουμε από φυλλάδιο που το 
τότε Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον Νοέμβριο του 1992 για να 
τιμήσει τα 70 χρόνια ζωής του Συλλόγου. Δημοσιεύουμε επίσης το 
πρώτο φύλλο του μηνιαίου Δελτίου των Λευκαδίων που εξέδιδε ο 
Σύλλογος με ημερομηνία 01/06/1953.

Είναι χρέος μας να θυμηθούμε τους ιδρυτές του και να τιμήσουμε 
τους συμπατριώτες μας που όλο αυτόν τον αιώνα σε δύσκολες και 
αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, για την συνεχή παρουσία και λει-
τουργία του και επίτευξη των σκοπών του.

Η σημερινή δημοσίευση και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν 
αποτελούν καταγραφή μνήμης για τους νεότερους / ες Λευκαδίτες 
και Λευκαδίτισσες και πιστεύουμε ότι θα διατηρήσουν τον Σύλλογο 
για άλλα 100 χρόνια.

Συνοπτική Αναδρομή στην Ιστορία του Συλλόγου μας

Στις 12/12/1921 υπογράφεται το ιδρυτικό καταστατικό από 44 
μέλη. Με την υπ’ αριθμ. 1286/1922 Εγκριτική Απόφαση του Πρω-
τοδικείου Αθηνών ιδρύθηκε ο Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία 
Μαύρα».

100 Χρόνια Παρουσίας        & Δράσης 1922 – 2022

Τα ιδρυτικά μέλη ήταν:
1. Βαλαμόντες Νικήτας
2. Γλένης Σπυρίδων
3. Δελέζας Χρήστος
4. Δελλαπόρτας Αναστ.
5. Δελλαπόρτας Πάνος
6. Ζερβόπουλος Σπύρος
7. Θεοχάρης Βασίλειος
8. Θεοχάρης Ευάγγελος
9. Θεοχάρης Ιωάννης
10. Θεοχάρης Σπύρος
11. Θηβαίος Χ.
12. Καλκάνης Κων/νος
13. Κακιούσης Σωτήριος
14. Καραβίας Σπυρ.
15. Καραμποϊκης Διον.
16. Καρύδης Α.
17. Καρύδης Παναγ.
18. Κατωπόδης Κων/νος
19. Κατωπόδης Κων/νος
20. Κατωπόδης Σπυρ.
21. Κατωπόδης Γιώργος
22. Κατωπόδης Δημ.
23. Κατωπόδης Αντ.
24. Κορώνης Γ.
25. Κουνιάκης Πάνος
26. Ντεϊβέκης Ιωάννης
27. Περδικάρης Α.
28. Πολίτης Γ.
29. Πολίτης Ευστ.
30. Ρομποτής Νικ.
31. Σκιαδάς Κ.
32. Σταματέλος Δ.
33. Σταμπόλης Αρτ.
34. Σταμπόγλης Διον.
35. Σταμπόγλης Ιωανν.

36. Σολδάτος Γεώργιος
37. Σολδάτος Παναγ.
38. Σολδάτος Σπυρ.
39. Σταύρακας Αρ.
40. Σταύρακας Δ.
41. Σταύρακας Σ.
42. Φέτσης Ν.
43. Φραγκούλης Μ.

(Σημ. Το ονοματεπώνυμο του 
τεσσαρακοστού ιδρυτικού μέ-
λους δεν είναι καταγραμμένο. 
– Βλ. «ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», 
φύλλο 25, Ιανουάριος 1923. 
– Δυστυχώς, στο Αρχείο του 
Συλλόγου δεν διασώζονται τα 
σχετικά στοιχεία.)

Στο ξεκίνημα του ο Σύλλογος 
αριθμούσε 114 μέλη (30.3.1922) 
και μέχρι το τέλος του 1922 162 
(βλ. Μητρώο Μελών 1922).

Η ίδρυση του Συλλόγου συ-
μπίπτει χρονικά με την αρχή 
μιας δεκαετίας (1920-1930), 
που σημαδεύτηκε από βαθιές 
εθνικές, πολιτικές και κοινωνι-
κές αναταράξεις: Μικρασιατική 
καταστροφή, προσφυγιά, πολι-
τειακές μεταβολές, έντονες πολι-
τικές συγκρούσεις, στρατιωτικά 
κινήματα, νέα ιδεολογικά και 
πολιτικά ρεύματα με συγκροτη-
μένη πια έκφραση…

Η πρωτεύουσα με την εγκα-
τάσταση χιλιάδων προσφύγων, 

αρχίζει να παίρνει την μορφή 
μεγαλούπολης. Η κοινωνική της 
σύνθεση αλλάζει. Η επικοινωνία 
γίνεται δύσκολη. Μέσα σ’ αυτές 
τις νέες συνθήκες και τις συντε-
λούμενες κοινωνικές διεργασίες, 
οι ιδιαιτερότητες της καταγωγής 
των πληθυσμιακών ομάδων, οι 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα 
και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά τους 
γνωρίσματα μπαίνουν σε κοινό 
χωνευτήρι και απειλούνται με 
αφομοίωση και ισοπέδωση.

Η απάντηση στην απειλή αυτή 
είναι η συλλογική έκφραση και η 
κοινή προσπάθεια.

Είναι τιμή για τους Λευκαδίτες 
το ότι ο Σύλλογος μας είναι από 
τα παλαιότερα Σωματεία της 
Πρωτεύουσας με αυτά τα χαρα-
κτηριστικά. Η τιμή αυτή ανήκει 
πρώτα στους ιδρυτές του, αλλά 
και σε όλους του συμπατριώτες 
που δούλεψαν, ο καθένας με τον 
τρόπο του, για την διατήρηση 
και την ανάπτυξη του Συλλόγου 
μέχρι σήμερα.

Στα 100 χρόνια της ζωής του, 
ο Σύλλογος έχει να επιδείξει 
πλούσιο έργο. Έχει περιόδους 
έντονης δραστηριότητας, αλλά 
και περιόδους τυπικής και μόνο 
παρουσίας.

Η δραστηριότητα του συνδέ-
εται τόσο με τα πρόσωπα που 
είχαν κάθε φορά την ευθύνη της 
διοίκησης και της λειτουργίας 
όσο και με τις γενικότερες συν-
θήκες που επικρατούσαν στην 
χώρα μας.

Συνοπτικά η δραστηριότητα 
του μπορεί να χωριστεί στις 
παρακάτω περιόδους:

• 1922-1935: Έντονη δραστη-
ριότητα. Συσπείρωση του λευκα-
δίτικου στοιχείου της Πρωτεύου-
σας και Πειραιά. Πολιτιστικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις. Ανάπτυ-
ξη κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο 
προς τα μέλη όσο και προς τους 
συμπατριώτες που ταξίδευαν 
στην Αθήνα και είχαν ανάγκη από 
βοήθεια. Όπως προκύπτει από τα 

αρχεία του Συλλόγου, δεκάδες 
συμπατριώτες ενισχύθηκαν οικο-
νομικά, κυρίως για νοσοκομειακή 
περίθαλψη, αλλά και για ανάγκες 
επιβίωσης (ανεργία, στέγη κλπ).

• 1935-1943: Μετά το 1935 
η δραστηριότητα του Συλλόγου 
είναι υποτονική. Από το 1937 μέ-
χρι την κήρυξη του πολέμου (28 
Οκτωβρίου 1940) έχει μόνο τυπι-
κή παρουσία. Κατά την διάρκεια 
του πολέμου και της κατοχής, 
μέχρι το 1943, πέφτει σε πλήρη 
αδράνεια. Στο διάστημα 1937-
1943 δεν υπάρχει σύγκληση 
Γενικής Συνέλευσης και φυσικά 
ούτε ανανέωση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Ο εκλεγμένος στην 
Γενική Συνέλευση του 1937 Γενι-
κός Γραμματέας Θωμάς Γουρζής, 
δικηγόρος, σκοτώθηκε πολεμώ-
ντας στο αλβανικό μέτωπο ως 
έφεδρος αξιωματικός.

•  1943: Η πείνα και οι κακουχί-
ες της φασιστικής και ναζιστικής 
σκλαβιάς έχουν οδηγήσει τις 
μεγάλες μάζες του πληθυσμού 
της Πρωτεύουσας και Πειραιά 
πέρα από τα όρια της αντοχής 
τους. Η επιβίωση είναι αδύνατη 
για χιλιάδες κατοίκους της. Ανά-
μεσα σε αυτούς δυστυχούν και 
δεκάδες οικογένειες Λευκαδιτών. 
Μπροστά σε αυτήν την τραγική 
κατάσταση ο Σύλλογος βγαίνει 
από την αδράνεια του. Συσπει-
ρώνει νέα μέλη και εκλέγει νέα 
διοίκηση, με ένα και μοναδικό 
σκοπό: να βοηθήσει τις οικο-
γένειες αυτές να επιβιώσουν. 
Διοργανώνει αμέσως έρανο για 
την εξοικονόμηση οικονομικών 
πόρων. Στην προσπάθεια συμμε-
τέχουν πολλοί από τους ευκατά-
στατους Λευκαδίτες της Πρωτεύ-
ουσας. Η προσπάθεια απέδωσε. 
Πολλές λευκαδίτικες οικογένειες 
ενισχύθηκαν οικονομικά.

• 1945-1952: Η εμφυλιοπολε-
μική κατάσταση οδηγεί το Σύλ-
λογο σε σχεδόν πλήρη αδράνεια.

• 1952-1967: Αρχίζει η επανα-
δραστηριοποίηση του Συλλόγου. 

Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Οι 
αλλαγές αυτές επηρεάζουν και 
τους προσανατολισμούς του 
Συλλόγου. Η εποχή αυτή μπορεί 
να ονομαστεί «εποχή Αντώνη 
Τζεβελέκη» και είναι η εποχή 
που, με πρωτοβουλία του Α. Τζε-
βελέκη, ο Σύλλογος πρωτοστατεί 
στην διοργάνωση των Εορτών 
Λόγου και Τέχνης, και αργότερα 
του Φεστιβάλ της Λευκάδας. (Δεν 
μπορεί σε αυτόν το περιορισμένο 
χώρο να κριθεί και αξιολογηθεί 
συνολικά αυτό το έργο).

• 1967-1992: Η λευκαδίτικη 
παροικία στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής απαριθμεί πια πολλές 
χιλιάδες μέλη. Είναι φανερό 
πως ο Σύλλογος με την παλιά 
του μορφή δεν μπορεί πια να 
συσπειρώσει και να εκφρά-
σει όλες αυτές τις χιλιάδες των 
Λευκαδιτών. Έτσι μετά το 1974, 
έχουμε την ίδρυση πολλών Συλ-
λόγων των χωριών της Λευκάδας, 
όπως και το Σύλλογο Λευκαδιτών 
Ηλιούπολης. Η δημιουργία των 
Συλλόγων αυτών δίνει ζωντάνια 
στο λευκαδίτικο στοιχείο. Σιγά – 
σιγά όμως, οι περισσότεροι από 
αυτούς πέφτουν σε αδράνεια. 
Σήμερα μόνο ορισμένοι έχουν 
ουσιαστική λειτουργία, με συνε-
χή και πλούσια δραστηριότητα.

• Το 1971 εκδίδεται η εφημε-
ρίδα «ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Η 
συμβολή της, τόσο σε επίπεδο 
συσπείρωσης, έκφρασης και 
επικοινωνίας των Λευκαδιτών 
όσο και σε επίπεδο προβολής των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
η Λευκάδα και παρέμβασης για 
την αντιμετώπιση τους, είναι 
σημαντική. Συμπληρώνοντας, 
τα 50 χρόνια συνεχούς έκδοσης 
της έχει γίνει ουσιαστικό στοιχείο 
του Συλλόγου μας. Αξίζει τιμή σε 
όλους εκείνους που είχαν την 
πρωτοβουλία και μόχθησαν για 
την έκδοση της.

Η συνέχεια στο επόμενο 
φύλλο.

Αντώνιος  Ε.  Τζεβελέκης

Λευκαδίτης, γεννηθείς   το 1914 στην πόλη της 
Λευκάδας από αστική οικογένεια .

΄Ενας διαχρονικά  ανήσυχος  άνθρωπος, 
που σημάδεψε  την  γενέτειρά του,  κυρί-
ως από το  «γινάτι» του,  να διαφεντέψει  
με  έναν διαφορετικό  τρόπο που αυτός πί-
στευε  καλύτερο , τον τόπο που τον μεγάλωσε.  

Υπήρξε, ο οραματιστής   του  Διεθνούς  Φε-
στιβάλ Φολκλόρ της Λευκάδας(1955 έλαβε 
χώρα η έναρξή του), γεγονός, που  στάθη-
κε καθοριστικής σημασίας για το νησί και 
την  περαιτέρω  κοινωνική  και πολιτιστική 
του ανάπτυξη. 

Το 1952, θα εκλεγεί  πρόεδρος του ιστορι-
κού Συλλόγου των Λευκαδίων Αττικής «Η 
Αγία Μαύρα». Θέση, που παράλληλα με την 
αρωγή  της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, 
τοπικών προσωπικοτήτων  της Λευκάδας και 

του Μουσικοφιλολογικού Ομίλου Ορφέα , θα 
τον βοηθήσει να  υλοποιήσει  το όνειρό του 
και συγκεκριμένα , να γίνει η μικρή  και φτωχή 
Λευκάδα,  σημαίνων Κέντρο  Λόγου Τέχνης  και 
Πολιτισμού στην Ελληνική πραγματικότητα ,σε 
μια άστατη  από κοινωνικοπολιτικής άποψης  
ιστορική καμπή της πατρίδας μας.  

Αεικίνητος, επίμονος, χιουμορίστας,  ανα-
γνωρισμένος φιλόμουσος και φιλότεχνος, 
πολυταξιδεμένος .

Τιμημένος(*)  από το Γαλλικό κράτος με τη 
διάκριση Γραμμάτων και Τεχνών μεσαίας και 
ανώτατης κλάσης.

* (Αργυρώ Βερυκίου Μπαλτά)
Στα εκατόχρονα του Συλλόγου μας, η μορ-

φή   και το διάβα του Αντώνη Τζεβελέκη,πρέ-
πει να πάρει τη δική του περίοπτη θέση.

Κ.Γ.ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
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στο Χολαργό, με αρτοκλασία και 
λιτάνευση της εικόνας, ακόμα και 
την περίοδο της πανδημίας. 

Οργανώσαμε, μαζί με την Ομο-
σπονδία, εκδήλωση τιμής για το 
συμπατριώτη μας ηθοποιό Ηλία 
Λογοθέτη, στην αίθουσα της Εται-
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, στις 
10/06/2019. Μια πρωτοβουλία που 
είχε ιδιαίτερη απήχηση και αγκαλιά-
στηκε από τους συμπατριώτες μας. 

Μέλη του ΔΣ συμμετείχαν σε 
εκδηλώσεις για τις οποίες ο Σύλ-
λογός μας έλαβε πρόσκληση. 
Αντιπροσωπεία του ΔΣ συμμετείχε 
στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στη 
Λευκάδα και στη γιορτή της φακής 
στην Εγκλουβή. Σε όλες αυτές 
τις εκδηλώσεις ο απερχόμενος 
πρόεδρος του Συλλόγου μας ήταν 
πάντα παρών.

Το Νοέμβριο του 2017 ιδρύσα-
με την χορωδία του Συλλόγου η 
οποία, σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα, ήταν έτοιμη να λάβει μέρος σε 
εκδηλώσεις. 

Συμμετείχαν περίπου 30 χορω-
δοί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση 
της μαέστρου κας Δώρας Μουρ-
μούρη αρχικά και του μαέστρου 

Σφυρή Ιωάννη μετέπειτα.
Στο σύντομο χρονικό διάστημα 

από την ίδρυση της και μέχρι 
σήμερα, έχει πραγματοποιήσει 
αρκετές εμφανίσεις, οι κυριότερες 
των οποίων είναι:

• στην Επτανησιακή βραδιά 
Τέχνης & Πολιτισμού 13/5/2018 
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Νίκος 
Θεοδωράκης» Δημαρχείου Αργυ-
ρούπολης

• στον Εορτασμό της 154ης Επε-
τείου για την Ένωση της Επτανή-
σου με την Ελλάδα, στις 20/5/2018, 
Πολεμικό Μουσείο, διοργάνωση 
Επτανησιακή Συνομοσπονδία

• στο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Μαθηματικής Παιδείας 7/12/2018 
στο αμφιθέατρο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

• την 31/12/2018 παραμονή 
πρωτοχρονιάς έψαλε τα κάλαντα 
και καντάδες στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας

• Στις εκδηλώσεις της Περιφέρει-
ας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως, 
εκπροσωπώντας την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων

• Στο 11ο Φεστιβάλ Φιλαρμονι-
κών – Χορωδιών – Ορχηστρών στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3-5 

Μαΐου 2019
Το ρεπερτόριο της ήταν κυρί-

ως επτανησιακές καντάδες και 
ποιήματα Λευκαδίων και άλλων 
Επτανησίων ποιητών. Δυστυχώς, 
η επιδημία COVID-19, σταμάτησε 
βίαια την λειτουργία της.

Η σημερινή μας συνέλευση 
πραγματοποιείται με μια σοβαρή 
απουσία. Ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου μας, που ποτέ δεν έλειψε από 
καμία δραστηριότητά μας, λείπει 
από κοντά μας. Λόγοι υγείας δεν 
του επέτρεψαν να βρίσκεται σή-
μερα μαζί μας και να κάνει ο ίδιος 
τον διοικητικό απολογισμό. Του 
ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση. 

Το ΔΣ του Συλλόγου στην τελευ-
ταία συνεδρίαση του, αποφάσισε 
ομόφωνα να προτείνει στην Γενική 
Συνέλευση οι πρόεδροι, κ. Σωκρά-
της Κακλαμάνης και κ. Ιωάννης 
Ζώγκος, να ανακηρυχθούν επίτι-
μοι Πρόεδροι, για διαφορετικούς 
λόγους ο καθένας.

Ο κ. Κακλαμάνης για την πο-
λυετή παρουσία του στο Δ/Σ το 
Συλλόγου μας, τόσο ως μέλος, 
όσο και ως Πρόεδρός του. Μια 
παρουσία που συνοδεύτηκε από 

ένα πλούσιο έργο, το οποίο ήταν 
αποτέλεσμα της μόνιμης έγνοιας 
του για την προώθηση της Λευκά-
δας, μέσω των παραδόσεων, των 
ηθών κι εθίμων της, της ιστορίας 
και του πολιτισμού της.

Ο κ. Ζώγκος, για την ιδιαίτερα 
γόνιμη παρουσία του ως Πρόε-
δρος του Συλλόγου, στη διάρκεια 
της οποίας κατάφερε να υλο-
ποιήσει την απόφαση του ΔΣ κι 
επιθυμία των συμπατριωτών μας, 
για την αγορά των γραφείων μας.

Συμπατριώτες και Συμπατριώ-
τισσες, Φίλες και φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστή-
σουμε ιδιαίτερα για την σημερινή 
σας παρουσία στην εκλογοαπο-
λογιστική Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου μας. Θα παρατηρήσετε 
ότι στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν νέα 
πρόσωπα, ενώ απουσιάζουν πολ-
λά από τα μέλη του απερχόμενου 
και προηγούμενων Δ.Σ. Σκοπός 
αυτής μας της απόφασης ήταν η 
γενναία ανανέωση του Δ.Σ με νέ-
ους Λευκαδίτες και Λευκαδίτισσες, 
που επιθυμούν να συνεχίσουν στα 
χνάρια των προκατόχων τους, 
φέρνοντας, ταυτόχρονα, νέα πνοή, 

στον ιστορικό μας Σύλλογο.
Στα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ 

εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες 
μας για την πολύχρονη παρουσία 
και προσφορά τους.

Έκθεση Εξελεγκτικής 
Επιτροπής

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, 
που αποτελούμε την εξελεγκτική 
επιτροπή του Συλλόγου Λευκα-
δίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα», 
ελέγξαμε την οικονομική διαχείρι-
ση του Συλλόγου στις 14/10/2021. 
Ο έλεγχος αφορούσε το χρονι-
κό διάστημα από 8/5/2017 έως 
14/10/2021. Σύμφωνα με το άρ-
θρο 16 του καταστατικού ελέγξαμε 
τα παραστατικά των διαφόρων 
οικονομικών  πράξεων (τόσο για 
τα έσοδα όσο και για τα έξοδα), 
την νομιμότητα αυτών καθώς και 
την κανονική τήρηση του βιβλίου 
εσόδων – εξόδων.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε 
ότι οι εγγραφές στο Βιβλίο Εσόδων 
– Εξόδων έγιναν βάσει των νόμι-
μων παραστατικών, το δε αποτέ-
λεσμα της ελεχθείσας περιόδου 
αναλυτικά ανά έτος έχει ως εξής:

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  «Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ», 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 

ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 2η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ!

Α. ΕΣΟΔΑ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8/5 – 31/12/2017 1/1 – 31/12/2018 1/1 – 31/12/2019 1/1 – 31/12/2020 1/1 – 14/10/2021 ΣΥΝΟΛΑ

1 ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2.530,00 1.755,00 1.400,00 790,00 1.826,00 8.301,00
2 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ 950,00 1.803,00 3.201,00 1.117,00 4.560,00 11.631,00
3 ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 250,00 1.310,00 687,00 242,00 160,00 2.649,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.730,00 4.868,00 5.288,00 2.149,00 6.546,00 22.581,00

4 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ 182,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22.763,28
Β. ΕΞΟΔΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8/5 – 31/12/2017 1/1 – 31/12/2018 1/1 – 31/12/2019 1/1 – 31/12/2020 1/1 – 14/10/2021 ΣΥΝΟΛΑ
1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.815,98 3.215,13 3.083,90 2.041,93 1.034,40 11.191,34

2 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.974,00 1.785,30 2.962,00 2155,00 2.195,30 11.071,60

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.789,98 5.000,43 6.045,90 4.196,93 3.229,70 22.262,94

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 14/10/2021 (22.763,28-22.262,94) 500,34

Στα βιβλιάρια καταθέσεων της Ε.Τ.Ε. και στους κάτωθι λογαριασμούς υπήρχαν στις 
14/10/2021, τα παρακάτω ποσά:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
1 ΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 139/948222-97 138,18
2 ΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 139/296121-02 52,16
3 ΜΕΤΡΗΤΑ εις χείρας ταμία 310,00

ΣΥΝΟΛΟ 500,34

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗ ΑΚΡΙΒΗ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Χαιρετιστήρια Επιστολή απερχόμενου Προέδρου 
κου Σωκράτη Κακλαμάνη

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, παίρνοντας 

μέρος στην εκλογοαπολογιστική μας συνέλευση και τη διαδικασία των αρχαιρεσιών. 
Η σκέψη μου, ωστόσο, είναι μαζί σας και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

Ο ιστορικός μας σύλλογος, που συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, απέδειξε, το δύ-
σκολο διάστημα που προηγήθηκε, τη διαχρονικότητά του καθώς και την στράτευση 
των μελών του Διοικητικού του Συμβούλιου, στην εκπλήρωση του σκοπού του για 
την προώθηση των παραδόσεων, ηθών κι εθίμων, της ιστορίας και του πολιτισμού 
της Λευκάδας.

Το ίδιο ΔΣ που αποφάσισε τη γενναία ανανέωση του δυναμικού του, ώστε νέοι 
Λευκαδίτες και Λευκαδίτισσες, δίνοντας νέα πνοή, νέες ιδέες και νέα δύναμη, να 
συνεχίσουν την ιστορική πορεία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα».

Για όσο χρονικό διάστημα μου το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας μου, θα σταθώ 
στο πλευρό του νέου οργάνου, βοηθώντας με όποιον τρόπο μπορώ, σε ό,τι και αν 
μου ζητηθεί.

Με θερμούς χαιρετισμούς,
Κακλαμάνης Σωκράτης

Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου
Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα»

Χρονογράφημα  Κορωνοιού
Του Γιάννη Κατωπόδη,  Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας 

Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων
Νοέμβριος 2021

Θα ήθελα να σημειώσω κάτι που παρατήρησα  το  καλοκαίρι και μου  
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, σε σχέση με τα παιδιά και το Κορωνοιό.  
Όπως συνήθως κάθε μέρα στην άδειά μου  απολαμβάνω το καθημερι-

νό μου μπάνιο στην όμορφη παραλία του γιαλού, όπου βρίσκεις να παρκάρεις 
πάντα αλλά και να εξυπηρετηθείς ανθρώπινα  όσο κόσμο και αν έχει. Η παραλία 
εκτός από τους επισκέπτες είναι καθημερινά γεμάτη από οικογένειες που πα-
ραθερίζουν στα γύρω χωριά.  Στη παραλία βρίσκω την ευκαιρία να συναντήσω 
αρκετούς φίλους, εσωτερικούς μετανάστες που μένουν το χειμώνα σε μεγάλες 
πόλεις και το καλοκαίρι  έρχονται για τις διακοπές τους, με τις οικογένειές 
τους και τους φίλους τους στη Λευκαδα. Ανάμεσα σε αυτούς συνάντησα και 
το γιό ενός νεώτερου συγχωριανού μου που μένουν στην Αθήνα. Ο «Αλέκος» 
λοιπόν συνήθιζε να έρχεται κάθε μέρα με τα δυό του παιδιά στη παραλία. Το 
ένα από τα δύο παιδιά περίπου δύο ετών δεν άφηνε το μπαμπά από το χέρι 
του ποτέ. Είτε στη παραλία, είτε στη κοντινή καντίνα που πίναμε το καφέ μας 
το παιδάκι ακολουθούσε από το χέρι πιασμένο τον Μπαμπά του. Δίπλα του 
πολλά παιδάκια κολυμπούσαν, έπαιζαν  και χαίρονταν την ωραία θάλασσα και 
την υπέροχη αμμουδιά. Το  ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνονταν κάθε ημέρα με 
την ίδια ένταση. Τη τελευταία ημέρα πριν φύγουν πήρα το θάρρος να ρωτή-
σω το πατέρα του γιατί ο γιός του δεν πάει να παίξει με τα άλλα παιδάκια και 
τον κρατάει συνέχεια απο το χέρι. Η απάντηση που πήρα: Γιάννη το παιδάκι  
πρώτη φορά (λόγω lockdown ) εδώ και  δυο χρόνια που γεννήθηκε βγαίνει σε 
κόσμο και φοβάται για αυτό με κρατάει από το χέρι μόνιμα. Έτσι θα ήθελα να 
υπενθυμίσω ότι δεν χάνουμε μόνο παππούδες και γιαγιάδες από  το κορωνοιό 
αλλά ίσως χάνουμε το πολυτιμότερο στη ζωή: Το δικαίωμα και την ανάγκη 
των νέων παιδιών να αναπτυχθούν και να κοινωνικοποιηθούν όπως πρέπει. 
Ας ελπίσουμε σε καλύτερες μέρες για τη νέα γενιά.
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Δελτίο τύπου

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προς:
κ. Αθανάσιο Δ. Μελά
Πρόεδρο Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Αγαπητέ κ. Μελά
Με ιδιαίτερη χαρά έλαβα τους δέκα τόμους, του δεύτερου βιβλίου, 

με τίτλο «Οι Λευκαδικές Σπουδές 1970-2020 και τα 50 χρόνια της 
Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών», όπου εμπεριέχονται τα Πρακτικά 
του ΚΕ’ Συμποσίου της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, που έλαβε 
χώρα στο Κηποθέατρο «Άγγελος Σικελιανός».

Είμαι βέβαιος πως το βιβλίο αυτό θα κρατήσει παιδευτική συ-
ντροφιά στο αναγνωστικό κοινό και η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών  
θα συνεχίσει με την ίδια ζέση, τόσο την εκπόνηση μελετών και την 
έκδοση συγγραμμάτων, όσο και την διοργάνωση των σπουδαίων 
εκδηλώσεών της. Σας εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την αποστολή 
των τόμων της νέας έκδοσης και εύχομαι επιτυχία στους αξιέπαινους 
στόχους σας. 

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Το Σάββατο 20/11/2021 πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση για το στεγαστικό ζήτημα της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Λευκάδας.

Είχαν προσκληθεί και παρευρέθησαν οι εξής:
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λευκάδας & Ιθάκης 

κ. Θεόφιλος
Βουλευτής Λευκάδας κ. Αθανάσιος Καββαδάς
Δήμαρχος Λευκάδας κ. Χαράλαμπος Καλός
Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς
Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκά-

δας κ. Μαίρη Τζωρτζοπούλου.
Από τη Βιβλιοθήκη η Πρόεδρος του Εφ. Συμβου-

λίου κ. Ιωάννα Κόκλα, τα μέλη 
π. Ευάγγελος Αρώνης, κ. Λουκία Κατωπόδη και η  

Προϊσταμένη κ. Μαρία Ρούσσου.
Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια  αντίστοιχης  που 

είχε πραγματοποιηθεί  στις  5/5/2018. 
Αρχικά τεκμηριώθηκε με στοιχεία  από την Προϊ-

σταμένη η ανάγκη άμεσης ανέγερσης νέου χώρου, 
εφόσον το ιστορικό κτήριο δεν επαρκεί, με συνέπεια 
την αδυναμία πρόσκτησης νέων τεκμηρίων και  εύ-
ρυθμης λειτουργίας. 

Παρουσιάσθηκε η σχετική αλληλογραφία και οι 
ενέργειες από το 2000 για το μείζον ζήτημα, καθώς 
επίσης και οι λύσεις που κατά καιρούς έχουν προ-
ταθεί, χωρίς όμως ακόμα αίσιο  αποτέλεσμα.

Συζητήθηκαν  διεξοδικά  οι δυσκολίες και οι προ-
τάσεις  όλων των παρευρισκομένων, με συμφωνία 
ότι  το πολύτιμο υλικό της Βιβλιοθήκης, επτά  αιώ-

νων,  επιβάλλει σοβαρή στήριξη από όλους τους 
φορείς της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
της Εκκλησίας και  των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

Ο πολιτισμός αποτελεί τη σταθερότερη ποιοτική 
επένδυση για την πρόοδο και την ανάπτυξη κάθε 
τόπου που σέβεται την ιστορία του, με ευθύνη 
έναντι των πολιτών και των επερχόμενων γενεών. 
Αυτό άλλωστε προβάλλεται όλο και περισσότερο 
διεθνώς.

Ο τόπος μας αξίζει ένα επαρκές κτήριο βιβλιο-
θήκης, που θα στεγάσει παλιές και νέες εκδόσεις, 
κειμηλιακές συλλογές και  αρχεία, αντάξιο της 
μακρόχρονης ιστορίας του, προσαρμοσμένο στις 
σύγχρονες απαιτήσεις,  κόσμημα για τη Λευκάδα  
και πόλο  έλξης για τους επισκέπτες της. 

Οι εκπρόσωποι των φορέων συμφώνησαν για 
επόμενη συνάντηση σύντομα, δεσμευόμενοι  για 
πιο άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, που θα ξεπερ-
νούν διοικητικές δυσκολίες, ώστε να επισπευσθεί  
η ανέγερση του κτηρίου.

Ευχαριστώντας για την ανταπόκριση όλων, ευελ-
πιστούμε σε αποτελεσματική  έκβαση. 

Στοιχεία που επιβάλλουν τις συντονισμένες ενέρ-
γειες για τον αναφερόμενο σκοπό παραμένουν στη 
διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Η Προϊσταμένη 
Μαρία Ρούσσου   

Δ.Β.Λ. Λοχ. Ροντογιάννη 11,   τηλ. 2645022502, 
email: vivllefk@sch.gr, www: lefkaslibrary.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Το Παραδοσιακό Κόσμημα στη Λευκάδα»
Τζένη Φραγκούλη 

Εκδόσεις Υδροπλάνο

Το λεύκωμα για « Το Παραδοσιακό 
Κόσμημα στην Λευκάδα» της Τζένης 
Φραγκούλη, μέσα από τις εντυπωσι-

ακές φωτογραφίες 
που έγιναν από την 
ίδια, αναδεικνύονται 
τα πολύτιμα και πε-
ρίτεχνα Λευκαδίτικα 
κοσμήματα, οικογε-
νειακά κειμήλια στην 
πλειονότητα τους,  τα 
οποία ξεχωρίζουν, 
εντυπωσιάζουν και 
συναρπάζουν για 
τους συμβολισμούς 
και την κομψότητά 
τους, τη λιτή μεγα-
λοπρέπεια που τα 
διακρίνει, ενώ συγ-
χρόνως αποτελούν 
σημαντικό πνευμα-
τικό και πολιτιστικό 
κεφάλαιο, μεταφέροντας καταγραφές της ιστο-
ρίας του νησιού της Λευκάδος, των Ιονίων νήσων 
και κυρίως του ελληνικού κοσμήματος με την 
ξεχωριστή θέση που αυτό κατέχει στην παγκόσμια 
αργυροχρυσοχοΐα.

Τα Παραδοσιακά Κοσμήματα της Λευκάδας, 
αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της Λευκα-
δίτικης φορεσιάς, της καθημερινής, της γιορτινής 
αλλά κυρίως της νυφιάτικης και ήταν κατασκευα-
σμένα στην πλειονότητά τους από Έλληνες Χρυ-
σικούς ή από Βενετσιάνους χρυσοχόοους.

Το βιβλίο ασχολείται κυρίως με την περίοδο 
από την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα το 
1864, έως τις αρχές του 20ου αιώνα, xωρίς να πα-
ραλείπονται κοσμήματα προγενέστερης εποχής. 

Το πλούσιο, σημαντικό και σπάνιο  φωτογρα-
φικό μέρος του Λευκώματος, συνοδεύεται από 
εκτενές κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι 
ιστορικές συνθήκες την περίοδο που εξετάζεται, 

η κοινωνική διαστρωμάτωση που συμπαρασύρει 
πάντα την καλλιτεχνική δημιουργία, καθώς και 
αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του Λευκαδίτικου 

κοσμήματος ανα κα-
τηγορία, τεχνική και 
υλικά κατασκευής.

Οι ονομασίες των 
λευκαδίτικων κοσμη-
μάτων παραπέμπουν 
στην Ενετοκρατία, 
καθώς οι ιταλικές 
ονομασίες εκλαϊκεύ-
ονται με δεδομένο 
ότι η γνώση της ιτα-
λικής ως δεύτερης 
μητρικής γλώσας και 
της ιταλικής παιδείας 
επιβιώνουν και μετά 
την ένωση με την 
υπόλοιπη Ελλάδα. Οι 
μπόκολες, τα ποντά-
λια, οι βεργέτες και 

οι σπίλες είναι ονομασίες που χρησιμοποιούνται 
μέχρι και σήμερα στο νησί.

H Tζένη Φραγκούλη, με καταγωγή από τη 
Λευκάδα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. 
Σπούδασε Σχέδιο και Ιστορία Τέχνης στη σχολή 
Vakalo Art & Design, Print Media και Ψυχολογία 
στη Στοκχόλμη. Διδάχτηκε το εικαστικό κόσμημα, 
τεχνικές και επεξεργασίες μετάλλων από τον ει-
καστικό Δημήτρη Νικολαϊδη και τη Βάσω Φλόκα, 
καθηγήτρια Αργυροχρυσοχοΐας, καθώς επίσης και 
σε workshops με επιφανείς δημιουργούς, όπως ο 
Peter Bauhuis (Meisterschϋler). Η παρούσα έκ-
δοση αποτελεί δημιουργία με αναφορά στις τρεις 
μεγάλες αγάπες της, τη Λευκάδα, τις Εκδόσεις 
και το Κόσμημα.

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. Ηλεκτρονικές 
παραγγελίες στο https://ydroplanobooks.gr/

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,
Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστορικού Συλλόγου 

μας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 24/10/2021 μαζί με τις 
θερμότερες ευχές του για Καλές Γιορτές και ένα Υγιές, Ειρηνικό, 
Χαρούμενο και Εποικοδομητικό 2022, θέλει να επικοινωνήσει μαζί 
σας τις πρώτες ομόφωνες αποφάσεις του. 

Έχοντας πλήρη συνείδηση του ιστορικού καθήκοντος να εκπρο-
σωπεί τον Σύλλογό μας, με την συμπλήρωση ενός αιώνα από την 
ίδρυσή του και πιστεύοντας βαθιά ότι, μόνο μέσα από την συλλο-
γική έκφραση και κοινή προσπάθεια μπορούν να κρατηθούν ζω-
ντανά τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις της ιδιαίτερης πατρίδας 
μας, καλεί κάθε Λευκαδίτη και Λευκαδίτισσα να πλαισιώσουν και 
να στηρίξουν το νέο Δ.Σ. και να βάλουν το «λιθαράκι» τους ώστε 
ο Σύλλογός μας, να γιορτάσει έναν ακόμα αιώνα παραγωγικής 
ζωής και πλούσιας δράσης. 

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 
12/12/2021 και που για να υλοποιηθούν χρειάζεται τόσο την 
οικονομική συμβολή όσο και την προσωπική συστράτευση του 
κάθε συμπατριώτη και συμπατριώτισσας, ανάλογα πάντα με τις 
δυνατότητες του καθενός μας, είναι:

1. Η ανακαίνιση των γραφείων μας, τα οποία από την αγορά 
τους δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ. Με την ανακαίνιση τους θέλουμε 
να δημιουργήσουμε μια πολιτιστική όαση, ένα χώρο συνάντησης 
και πραγματοποίησης κάθε μορφής εκδηλώσεων των Λευκαδίων 
της Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας. Οι απαραίτητες εργασίες για 
το σκοπό αυτό, περιλαμβάνουν επισκευή των παραθύρων, ελαιο-
χρωματισμό των χώρων, αλλαγή κλιματιστικών και μικροφωνικής 
εγκατάστασης κλπ. Πιστεύουμε στην ανταπόκριση σας είτε με 
την εθελοντική προσφορά σας, σε εργασία είτε με την χορήγηση 
κατάλληλου εξοπλισμού ,είτε με την οικονομική σας ενίσχυση.

2. Την ενεργοποίηση της χορωδίας μας, η οποία λόγω της παν-
δημίας σταμάτησε την λειτουργία της τον Μάρτιο του 2020, όταν 
οι συνθήκες μας το επιτρέψουν. Επίσης την δημιουργία θεατρικού 
τμήματος. Όσοι και όσες ενδιαφέρεστε να πλαισιώσετε τα τμήματα 
αυτά μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου 
μας κ. Αντώνη Σολδάτο στο τηλ. 6976143062.

3. Τον εορτασμό των 100 χρόνων λειτουργίας του Συλλόγου μας, 
κατά τη διάρκεια του έτους 2022 με την διενέργεια εκδηλώσεων 
τόσο στην Αθήνα ,όσο και στην Λευκάδα στο πλαίσιο των φετινών 
Εορτών Λόγου και Τέχνης και με την ανάδειξη του καθοριστικού 
ρόλου του πρώην Προέδρου του Συλλόγου μας αείμνηστου Αντώνη 
Τζεβελέκη. Παράλληλα θα συλλεχθεί υλικό για την προετοιμασία 
έκδοσης ιστορικού λευκώματος για την πρώτη εκατονταετία δράσης 
και ζωής του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα».

Για όλα αυτά θέλουμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα της αντα-
πόκρισης σας καθώς οι μοναδικοί πόροι του Συλλόγου μας είναι οι 
ετήσιες συνδρομές σας και οι έκτακτες ενισχύσεις σας δεδομένου 
ότι έσοδα από άλλες εκδηλώσεις δεν υπάρχουν, όπως χορός κλπ, 
καθώς έχουν δύο χρόνια να πραγματοποιηθούν, λόγω της πανδημίας.

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού Συλλόγου
Δικαιούχος: Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα»
Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Αριθμός Λογαριασμού: 139/296121-02
IBAN: GR5301101390000013929612102
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συνέχεια aπό τη σελ.4

Αγαπητοί συμπατριώτες/σες
Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook 
«Συλ. Λευκαδίων Αττικής»

Αγαπητοί συμπατριώτες
Το emai l  του Συλλόγου μας ε ίναι: 

s.lefkadion.ath@gmail.com
Σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση μπο-

ρείτε να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, 
κείμενα για δημοσίευση στην εφημερίδα μας 
«ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», επίσης παρακαλούμε 
να μας στείλετε και την δική σας ηλεκτρονική 
διεύθυνση προκειμένου να επικοινωνούμε 
άμεσα μαζί σας για την ενημέρωση σας σχετι-
κά με τα νέα και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου 
μας.

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ: «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ» ποίηση και «ΔΡΑΠΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ» 

διηγήματα,  της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΝΤΑΝΟΥ

Τον Οκτώβρη του 2021 κυκλοφόρησαν από 
τις εκδόσεις «βακχικόν» δύο ακόμη βιβλία της 
φιλολόγου Κατερίνας Λιβιτσάνου – Ντάνου: 1) 

έργο ποιητικό με τίτλο «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΜΙ-
ΛΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ», αφιερωμένο «σε όσους 
πορεύονται, κοιτάζοντας τον ήλιο κατάματα», 
με στόχο να προβληματίσει το σύγχρονο άν-
θρωπο και να τον θέσει προ των ευθυνών του.  
2) διηγήματα με τίτλο «ΔΡΑΠΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ», αφιερωμένο «σε όσους αγω-

νίζονται ενάντια στη βία και την εκμετάλλευση 
και συγχρόνως προσπαθούν να δραπετεύσουν 
από την καθημερινότητα», που σκοπό έχουν να  

τονίσουν την αναγκαιότητα του αναγνώστη να 
δραπετεύει από τη σκληρή πραγματικότητα, που 
καθημερινά αντιμετωπίζει.

Τα βιβλία μπορεί κάποιος να τα αγοράσει δι-
αδικτυακά από τις εκδόσεις «βακχικόν» ή από 
βιβλιοπωλείο προτίμησής του, στηρίζοντας το 
σημαντικό έργο των βιβλιοπωλείων.

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ:

Πρωτοπρεσβυτέρου Γερασίμου Ζαμπέλη

«ΚΑΒΑΛΟΣ – Το χωριό μας»

Γίνεται γνωστό ότι τυπώθηκε 
και κυκλοφορεί ήδη το νέο πόνη-
μα του π. Γερασίμου Ζαμπέλη, το 
οποίο πραγματεύεται την 
ιστορική διαδρομή της 
ιδιαίτερης πατρίδας του 
και επιγράφεται: «ΚΑΒΑ-
ΛΟΣ – Το χωριό μας».

Αξιοποιώντας πληθώ-
ρα αρχειακών πηγών, 
στατιστικές, προφορικές 
μαρτυρίες και άλλα τεκ-
μήρια, καθώς και πλου-
σιότατο φωτογραφικό 
υλικό σύγχρονο ή από 
οικογενειακά αρχεία συγ-
χωριανών, ο συγγραφέας 
συνθέτει τη διαχρονι-
κή πορεία του Καβάλου 
-ενός από τα χωριά του 
οικιστικού συμπλέγμα-
τος των Σφακιωτών, που 
βρίσκεται στην καρδιά 
της Λευκάδας- και ακο-
λουθεί κατά πόδας τη γε-
νική ιστορία του νησιού, 
αλλά και τη συνολική 
περιπέτεια του νεότερου 
Ελληνισμού. 

Εστιάζοντας σε αυτόν τον ολι-
γάνθρωπο σήμερα οικισμό, που 
ζωντανεύει ωστόσο τους θερινούς 
μήνες και οπωσδήποτε ζει στις 
καρδιές των αποδήμων, επιμένει 
στα στοιχεία συνοχής και ενότη-

τας των όπου γης Καβαλισάνων. 
Ανατρέχει στις απαρχές του χω-
ριού, την κοινωνική του σύνθεση, 

τη δημιουργία και τον διάκοσμο 
των εκκλησιών του, τη σχολική 
ζωή και άλλες φιλοπρόοδες πρω-
τοβουλίες της μικρής κοινότητας. 

Ανακαλεί στη μνήμη των με-
γαλύτερων όμορφες στιγμές 
δημιουργίας και αλληλεγγύης 

και δίνει στους νεότερους χρή-
σιμες πληροφορίες για τον τόπο 
όπου μεγάλωσαν οι γονείς και 

οι παππούδες τους, για 
τους συγγενικούς τους 
δεσμούς, για όσα τους 
κάνουν περήφανους για 
την καταγωγή τους.

Το βιβλίο διατίθεται 
στην τιμή των δεκαπέντε 
(15,00) ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από 
τη διάθεσή του θα αξιο-
ποιηθούν, όπως πάντο-
τε, για τη συνέχιση των 
νεανικών δράσεων του 
Ενοριακού Πνευματικού 
του Ι. Ναού Ευαγγελι-
στρίας Λευκάδος και την 
αποπεράτωση των έργων 
αποκατάστασης του Ι. 
Ναού Εισοδίων Θεοτό-
κου Λευκάδος, όπου ο 
συγγραφέας εφημερεύει.

Το βιβλίο διατίθεται: 
- στους Ιερούς Ναούς 

Ευαγγελιστρίας (Μητρο-
πόλεως) και Εισοδίων Θεοτόκου 
Λευκάδος 

- στο καφενείο του Ευσταθίου 
Λιβιτσάνου στον Κάβαλο

- κατόπιν επικοινωνίας στα 
τηλέφωνα: 2645023876 και 
6974795265 (π. Ιωαννίκιος).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην ἐποχή μας, ἐποχή ἱστορικῆς ἄγνοιας καί ἀδιαφορίας, ἕνας 
ἱστορικός «βηματισμός» μπορεῖ ν’ἀνοίξει δρόμους διδαχῆς και 
ἐλπίδος, μέσα ἀπό τούς ὁποίους ὁ ἄνθρωπος τῶν καιρῶν μας θα 
γνωρίσει τό χτές καί θά ζυμωθεῖ μέ τήν ἀμάραντη ἱστορική του 
μαρτυρία.

Σ’ αὐτή τήν ἐλπίδα ἀποβλέπει καί τούτη ἡ ἐργασία. Στά κείμενα 
πού θά ἀκολουθήσουν ἐπιχειροῦμε μία πρώτη, ἀπ’ ὅσο γνωρίζω, 
προσέγγιση στήν ἱστορία καί τή διαχρονική παρουσία τοῦ Καβάλου 
καί τῶν κατοίκων του.

Δέν θεωροῦμε πώς προσφέρουμε μία ὁλοκληρωμένη μελέτη, 
ἀφοῦ τά ἀρχεῖα, τά ὁποῖα μποροῦν νά φωτίσουν τόν ἱστορικό 
βηματισμό τοῦ χωριοῦ, γιά πολλά σιωποῦν. Οἱ ὅποιες καταγραφές 
δέν διαθέτουν την δυνατότητα νά προβάλλουν ὁλοκληρωμένα αὐτή 
τήν ἱστορία καί ἡ παράδοση, ὅπως ἀγκομαχώντας τρέχει ἀπό τό 
χθές στό σήμερα, ἔρχεται τρεκλίζοντας καί μέ ἀρκετά κενά.

Πιστεύουμε ὅμως ὅτι ἡ σύνθεση τῆς ἱστορίας, πού, μέ ἰδιαίτε-
ρη χαρά καί καύχηση ἐν Χριστῷ, προβάλλουμε δέν εἶναι τεχνητά 
δημιουργημένη. Ἀποτελεῖ τό ἀπόσταγμα ἐπίμονης, ἐπίπονης καί 
πολύχρονης ἔρευνας. Πρόκειται, δηλαδή, γιά τό τέλος μιᾶς ἀνα-
ζήτησης φορτισμένης με στοιχεῖα καί γνώσεις σημαντικές, πού 
γεμίζουν τόν καμβᾶ τοῦ ἐργοχείρου πού ὀνομάζεται «ἱστορία τοῦ 
Καβάλου Λευκάδος».

Θεωροῦμε ἀκόμη ὅτι ἡ παρουσίαση αὐτῆς τῆς ἐργασίας βοη-
θάει πολύπλευρα τόν ὅποιο ἐρευνητή· τόν ἀνήσυχο ἀναγνώστη 
τῆς ἱστορίας· τόν εἰλικρινῆ φίλο τοῦ Καβάλου καί τῆς εὐρύτερης 
περιοχῆς τῶν Σφακιωτῶν.

Παρακαλοῦμε τούς ἀναγνῶστες, πού διαθέτουν κάποιες ἐπι-
πλέον πληροφορίες γιά τό χωριό καί τούς κατοίκους του, νά μᾶς 
ἐνημερώσουν σχετικά. Γιά ὁποιαδήποτε παρέμβαση θά εἴμαστε 
εὐγνώμονες καί θα ἀναφερθοῦμε ὀνομαστικά στόν πρόλογο τῆς 
δεύτερης ἔκδοσης.

Ἀπό τό ξεκίνημα τῆς συγγραφῆς τούτης τῆς ἐργασίας ὁ ὀγκόλι-
θος τῆς ἔλλειψης ἱστορικῶν στοιχείων λειτουργοῦσε σάν ἰσχυρή 
τροχοπέδη.

Φρέναρε τήν πορεία μας· δυσκόλευε τό περπάτημα στό θαυ-
μαστό περιβόλι τοῦ χρόνου· ταλαιπωροῦσε τήν διάθεσή μας γιά 
τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου· δημιουργοῦσε ποικίλες εὐκαιρίες 
ἀναστολῶν καί ἀναθεώρησης τῆς βαθυκάρδιας ἀπόφασής μας γιά 
τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐργασίας.

Παραμέναμε ὅμως ἀνυποχώρητα σταθεροί στήν ἀπόφασή μας 
αὐτή, γιατί τήν ἔτρεφε καί τήν δυνάμωνε ἡ αἴσθηση τοῦ χρέους 
στόν τόπο πού γεννηθήκαμε· ἡ πίστη στήν ἀλήθεια καί τήν ἀγάπη, 
μέ τήν δυναμική τῶν ὁποίων εἶναι ἐξοπλισμένες οἱ καρδιές ὅλων 
τῶν συγχωριανῶν·ἡ βεβαιότητα γιά τό πολύτιμο καί ἀμάραντο τῆς 
ἱστορίας τοῦ χωριοῦ.

Βαθύς τῆς ψυχῆς μας ὁ πόθος, νά ἀφήσουμε κάτι ἀπό τό παρελ-
θόν στο ἔντρομα ἀγωνιῶδες καί ἐν πολλοῖς ἄγονο σήμερα.

Ἡ ἐργασία αὐτή, πού ἀποτελεῖ πολύτιμη κατάθεση ψυχῆς καί 
ἱερό αἱμάτωμα καρδιᾶς, ἀφιερώνεται, μέ ἰδιαίτερο σεβασμό καί 
εἰλικρινή ἀγάπη, στούς συγχωριανούς μου. Ὅπου κι ἄν βρίσκονται.

Κάβαλος, 29 Αὐγούστου 2018

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεράσιμος Ζαμπέλης


