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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

  Αγαπητοί συγχωριανοί, 
 
  Παίρνoυµε απίδροµο1 απ’ το “µεγάλο χωριό”2, για να βγάλουµε ετούτηνε τη φλάδα, που θα να ’ναι, λάζω3, το 
µαγικό στρωσίδι, κάτι σαν αερόπλανο, για να µπαρκάρουµε σ’ αυτό απ’  όπου κι αν είµαστε, ακόµα κι απ’ την 
Αµερική και την Αυστράλια, και να προσγειωνόµαστε στο Πι και Φι στα Χορτάτα.  Έχουµε την απαντοχή κάθε φορά 
που θα κρατάµε στα χέρια µας και θα ξεφυλλίζουµε ετούτο το φύλλο πως θα φτάνουµε µε το νου µας απ’  το Κανάλι  
στον Αη Θόδωρο, κι απ’  το Σουλάκι στην Παναγιά και την Κολόνη και πως θα κάνουµε σουλάτσο όπου τραβάει η 
ψυχή µας. Εβάλαµε στο νου µας ένα τρελό όνειρο: να µην υπάρξει έστω και ένας Χορτιώτης, που θα  σκεφτεί πως 
δεν τονε λογαριάσαµε, πως δεν του κάµαµε χώρο στο στρωσίδι, να µην υπάρξει κανένας που να πει:“Για τρα δα 
κατιφρόνιο για µένανε!”. Όπως όµως ούλοι ξέρουµε, γι αυτό το “φανταστικό» ταξίδι,  πρέπει να φκιάσουµε το 
στρωσίδι µε τρόπο που να µην ξεφτίζει. Για να  γένει όµως  γερό κι όµορφο θέλει ούλοι ν’ αϊτάρουµε4 και να µη 
ρεβαρδάρουµε5, αφήνοντας δυο τρία άτοµα να στήσουνε έναν κουτσαργαλειό και να φκιάσουνε µια κουρελαρία στο 
χάλι της το µαύρο. Έτσι µετά χαράς θα δεχτούµε τη βοήθεια απ’  τον κάθε συγχωριανό, µ’  όποιον τρόπο θέλει και 
µπορεί, εφαρµόζοντας τη βασική εντολή των προγόνων µας “Θέλεις θέριζε και δένε, θέλεις δένε και κουβάλα”. Μια 
παλιά φωτογραφία, ένα προικοσύµφωνο, ένα σκίτσο, µια καλή ιδέα, ακόµα και µια πατσόλα6 χορτιώτικη είναι υλικό 
πολύτιµο, για να γένει το στρωσίδι πραγµατικά µαγικό. Χτυπάµε, λοιπόν, την καµπάνα τ’ς Αη Κατερίνης, που 
ακούγεται  στα πέρατα του κόσµου (αλλά µοναχά από Χορτιώτες), και διαλαλούµε:  
  «Ακούστε, ορέ, συγχωριανοί! Με εντολή των προγόνων να πέστε ούλοι µε τα µούτρα σαν τα λιγκόνια7, για να 
φκιάστε το µαγικό στρωσίδι – φλάδα που θα γράφει στη µόστρα “Τα Χορτάτα” και να µην αλλαξοµουσουδιάζετε 
ακούγοντας το ρήµα “αϊτέρνω” ούτε να καταδέχεστε να σας βγάνουνε µε το γράβαλο8 ό,τι έχετε να δώσετε.  Κι αν 
κάποιοι θέλετε µαύλισµα9 και παρακάλια, σκεφτείτε ότι δεν ταιριάζουνε ούτε αυτά ούτε και τα  “δεν αδειάζω”,  “δε 
µου κουτάει10” στη χορτιώτικη παράδοση και το χορτιώτικο ήθος. Το διασίδι θα κρατάει τρεις µήνες, δηλαδή κάθε 
τρεις µήνες θα φκιάνουµε κι από να τέτοιο στρωσίδι και θα το στέλνουµε στους ανά τον κόσµο συγχωριανούς. 
Χρειάζονται όµως και κάποιοι εθελοντές – ανταποκριτές, για να ξυπνάνε εκειούς που πλαένουνε ή όσους έχουνε 
αλλού το νου τους. Τα σηµεία διανοµής, όπου ζητείται επειγόντως εθελοντής  αντιπρόσωπος διαθέτων e-mail, µε 
βάση το σχέδιο µε κωδικό “Υπέρβαση Κοµµένης Στράτας”, για να κοκιάρουµε11 το στόχο µας, θα είναι: Πάτρα, 
Θεσσαλονίκη, Γερµανία, Νότιος Αµερική - Αργεντινή, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία. Ο κάθε συγχωριανός παρακαλείται 
να επαναλάβει το µήνυµα σε όσους χωριανούς είναι “βαρύκοοι” και έχει επαφή µαζί τους, χρησιµοποιώντας το 
γνωστό χωνί».  
  Ούλη, λοιπόν, αυτήνη η φασαρία και το λαχοµανητό  αξίζουνε τον κόπο, για να µας ταξιδέψουνε στο χτες, στη 
χορτιώτικη κουλτούρα και τρόπο ζωής και να µας φτάσουνε απ’ τις “αλογοµάντρες” στη σύγχρονη εποχή. Έχουµε 
ετούτο το χρέος, να φέρουµε κοντά, έστω και παδείροντας12, ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΡΤΙΩΤΕΣ.  
  Μ’ αυτό το πνεύµα, αγαπητέ συγχωριανέ, 
 
Μην ξεχαστείς και µη µεθάς µε νόθες απολαύσεις                     Τον ίδιο αγέρα ανάπνευσες, την ίδια γη πατούσες 
και τα Χορτάτα απαρνηθείς κι αλλότρια προτάξεις.                    το ίδιο κρέπ σχηµάτιζαν απκάτου οι πατούσες. 
 
Σύµπνοια, αγάπη και στοργή,  αυτά τα όπλα µόνο                    Στην πέτρα ζυµωθήκαµε, µας λείπουνε οι κάµποι, 
νικούν τα µαύρα σύγνεφα, το άγχος και  τον πόνο.                  µα σαν τον ήλιο του χωριού ήλιος αλλού δεν λάµπει.  
 
Αν δεν αισθάνεσαι καλά, µίλα στο χωριανό σου,                                   Για τη Σύνταξη: Έκτορας Γ. Χόρτης 
αυτόν πάντα να θεωρείς σαν τον ψυχίατρό σου. 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Τα Χορτάτα                                                                                                                                                
Τριµηνιαία περιοδική έκδοση                                                              
Ιδιοκτήτης: Σύλλογος των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδας, τηλ. 6974415725, e-mail: arpiros@otenet.gr 
Υπεύθυνος έκδοσης - ύλης: Έκτορας Γ. Χόρτης  Επικοινωνία: τηλ. 210-9844200, 6944416206, e-mail: 
hecchortis@gmail.com 
Συντακτική Επιτροπή: Άγγελος Γ. Χόρτης, Θωµάς Ε. Χόρτης, Σταθούλα (Λούλα) Σακελλαρίου – Αυλωνίτη, Έκτορας 
Γ. Χόρτης. 
Για το περιεχόµενο των ενυπόγραφων κειµένων ευθύνονται οι συγγραφείς τους. 
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ                                                                                                                                 

                                            
1 απίδροµο = φόρα 
2 «µεγάλο χωριό» = η Αθήνα 
3 λάζω = νοµίζω 
4 αϊτέρνω = βοηθώ 
5 ρεβαρδάρω = διστάζω 
6 πατσόλα = καλαµπούρι, αστείο, ευφυολόγηµα 
7 λιγκόνια= µικρά κοκκινωπά µυρµήγκια που κινούνται σε σµήνη 
8 γράβαλο = σιδερένιο σύνεργο για να βγάζουν τις στάχτες και να καθαρίζουν τις (εσωτερικές) πλάκες του φούρνου. 
9 µαύλισµα = πρόσκληση (µε  τρόπο) 
10 δε µου κουτάει = δεν τολµώ 
11 κοκιέρνω = πετυχαίνω 
12 παδείρω= ταλαιπωρούµαι 
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                                                         ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
του Άγγελου Γ. Χόρτη 

  Το χωριό στη µνήµη µου, όπως και στη µνήµη των περισσότερων, είναι συνδεδεµένο µε το καλοκαίρι,  
τόσο µάλιστα που όπου κι αν βρίσκοµαι την εποχή αυτή “νιώθω” έντονη τη µυρωδιά του θερισµένου 
σιταριού, “βλέπω” τις θηµωνιές στ’  αλώνια, “ανεβαίνω” κάτω από τον καυτό ήλιο στη σβάρνα και οδηγώ 
τα ιδρωµένα από το λιοπύρι και τον κάµατο άλογα στο αλώνισµα.                                                 
  Όπως και οι άλλοι συνοµήλικοί µου, βοηθούσαµε, ο καθένας µε τον τρόπο του, στις διάφορες εργασίες 
της εποχής.  Η συµµετοχή µας αυτή µας οδηγούσε στη γνωριµία του χώρου και στη βαθύτερη επαφή µας 
µε το τοπίο. Από τα χωράφια και τα αµπέλια των µικρών οροπεδίων που διαµορφώνονταν ανάµεσα στους 
ορεινούς όγκους (Φτελιά, Μακρύκαµπος, Τραχωλαρές, Βάτοι, Γούρνες κ.ά.) κατεβαίναµε στα κτήµατα 
που ήταν σκαρφαλωµένα, “κρεµασµένα” θα έλεγε κανείς, στις πλαγιές των βουνών. Επρόκειτο για µικρές 
επίπεδες επιφάνειες, αµφιθεατρικές, τα “σκαλιά”, που χωρίζονταν µεταξύ τους µε ξερολιθιές και 
µαρτυρούσαν τον τεράστιο µόχθο των ανθρώπων που τα είχαν δηµιουργήσει, χωρίς τα τεχνολογικά µέσα 
της εποχής µας, παρά µόνο µε τα ροζιασµένα χέρια και τον ιδρώτα τους. Αυτό που σήµερα µας φαίνεται 
γραφικό κρύβει πίσω του την ψυχή και τον αγώνα των ανθρώπων που ήθελαν να δηµιουργήσουν και να 
προκόψουν στη φτωχή και πετρώδη γη που γεννήθηκαν. Όλοι αυτοί ήταν οι γονείς µας και οι παππούδες 
µας, οι δικοί µας άνθρωποι, που πάλευαν µε σύντροφο τη φτώχεια αλλά και την ελπίδα για µια καλύτερη 
ζωή, όχι τόσο για τους ίδιους  αλλά για τα παιδιά τους. Ήταν οι γενιές της ανιδιοτελούς προσφοράς. Ας 
είναι οι γραµµές αυτές ένα προσκλητήριο µνήµης για όλους … Ύστερα ήταν τα κτήµατα κάτω απ’ το 
χωριό, που κι αυτά αποτελούνταν από σκαλιά, µα µε περισσότερο χώµα. Τα κτήµατα αυτά  “ροβολούσαν” 
µέχρι το φαράγγι της Κολόνης, που έδινε την αίσθηση ότι κάποιος µυθικός γίγαντας µε ένα τροµακτικό 
χτύπηµα το δηµιούργησε, για να τα χωρίσει  απ’ το απέναντι βουνό του Κωµηλιού, το οποίο υψώνεται  
κάθετο πάνω από τη θάλασσα του Ιονίου. Στην περιοχή κάτω απ’ το χωριό βρισκόταν και η πηγή της 
Παναγιάς, από την οποία, εκτός των άλλων, αρδεύονταν οι λαχανόκηποι, που κάλυπταν µε την εποχιακή 
τους παραγωγή µεγάλο µέρος των διατροφικών αναγκών του χωριού, ώστε αυτό να θεωρείται 
προνοµιούχο σε σύγκριση µε άλλα χωριά που δεν διέθεταν σε αφθονία το πολύτιµο αγαθό του νερού.    
  Όλους αυτούς τους τόπους που ήταν ζυµωµένοι µε τον ιδρώτα των παλαιότερων εµείς τα παιδιά τούς 
περπατούσαµε το καλοκαίρι και γινόµαστε ένα µαζί τους, ιδιαίτερα εκεί που είχαµε κτήµατα. Τους 
θεωρούσαµε τόσο οικείους, κάτι σαν προέκταση του σπιτιού µας, τόσο αγαπηµένους, σαν να ήταν όντα 
έµψυχα. Το “Πάµε στη Ράχη ή στις Απιδιές” ήταν σαν να λέγαµε “Πάµε στο σπίτι µας”.  Οι τόποι του 
χωριού µας είναι ο ίδιος µας ο εαυτός, γιατί είναι οι µνήµες µας, γιατί µας συνδέουν µε τα αγαπηµένα µας 
πρόσωπα που χάθηκαν για πάντα απ’  τη ζωή µας και µας τα θυµίζουν κάθε στιγµή που βρισκόµαστε εκεί.  
  Όµως τα µέρη των παιδικών και εφηβικών µας χρόνων  έχουν σήµερα αλλάξει. Το όλο τοπίο που 
έσφυζε από ζωή φαίνεται έρηµο. Τα χωράφια µένουν ακαλλιέργητα και έχουν σε µεγάλο βαθµό 
εγκαταλειφθεί. Τα αµπέλια, που έδιναν ένα ιδιαίτερο χρώµα στο τοπίο, έχουν ξαµπελωθεί. Πολλοί 
αγροτικοί δρόµοι είναι πλέον κλεισµένοι από τους θάµνους και τα βάτα. Οι φωνές των παιδιών και των 
ανθρώπων που επέστρεφαν µε τη δύση του ήλιου από τον κάµατο της µέρας βουβάθηκαν. Λίγοι πια 
έχουν αποµείνει που ζουν στο χωριό. Οι περισσότεροι που το επισκεπτόµαστε το καλοκαίρι έχουµε 
υιοθετήσει το καταναλωτικό µοντέλο ζωής. Το αυτοκίνητο, η καλοπέραση, η άνεση είναι οι 
προτεραιότητές µας. Ωστόσο, στα πιο µυστικά βάθη της ψυχής µας παραµένουν οι µνήµες από το 
παρελθόν, οι βασανισµένες από το µόχθο µορφές των γονιών και των παππούδων µας, οι ήχοι και τα 
χρώµατα µιας άλλης εποχής. Αυτή πιστεύω είναι η αληθινή µας ζωή, που δεν µπορεί να σβηστεί όσος 
χρόνος κι αν περάσει, όσες αλλαγές κι αν γίνουν. Σ’ αυτήν θα γυρνάµε τις στιγµές που µένουµε µόνοι µε 
τον εαυτό µας, όπως  ο οδοιπόρος στην πηγή, όπως ο ξενιτεµένος στο χώµα που τον γέννησε…

 
ΘΥΜΑΜΑΙ …                                                                                                                               

της Λούλας Σακελλαρίου - Αυλωνίτη 
  Έρχονται στιγµές που η σκέψη µου, διαγράφοντας µε το δικό της µολύβι όλη την υπόλοιπη ζωή µου, 
επιµένει και µένει σε µια χρονική περίοδο - πάει πολύς καιρός από τότε -  κάπου στη δεκαετία του  ’50. 
Τότε που παιδί ζούσα στο όµορφο (µε τα συν και τα πλην) χωριουδάκι µας. Τότε που το χωριό ήταν 
γεµάτο από κόσµο, που οι εκκλησίες µας ήταν κατάµεστες από χωριανούς, που στο σχολείο η αίθουσα 
είχε 50-55 παιδιά, που τα σπίτια τα φώτιζαν λυχναράκια και λάµπες πετρελαίου. Τότε που πολλοί νέοι και 
νέες στόλιζαν µε το πέρασµά τους το χωριό και τα πολλά πανηγύρια που γίνονταν, ώσπου ήρθε η σκληρή 
µετανάστευση. Το χωριό άδειασε από νέους. Οι άνθρωποι, λιγοστοί πια, περίµεναν τον ταχυδρόµο µε 
ανυποµονησία. Τι πίκρα!... 
  Φέρνω στο νου µου πρόσωπα και πράγµατα, όλα µε πολλή νοσταλγία και συγκίνηση. Θυµάµαι 
ανθρώπους αγαπηµένους που έφυγαν, το υψηλό τους ήθος και το απέραντο και θαυµάσιο πνεύµα 
φιλοξενίας που τους διέκρινε! ∆εν ξεχνώ και τις ιστορίες που µας έλεγαν από τα χωριά τους οι γυρολόγοι 
και οι καραγκούνες, όταν τους φιλοξενούσαµε κάποια βράδια στο σπίτι. Μαζευόµαστε γύρω απ’  το τζάκι 
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(τη “γωνιά”) µε το φως της λάµπας ή έστω του λυχναριού και περιµέναµε ν’ αρχίσουν. Εµείς τα παιδιά 
ακούγαµε µε ανοιχτό το στόµα και παρακαλούσαµε να ξανάρθουν. Θυµάµαι πως οι γονείς µου µε 
έστελναν µε µια κανάτα κρασί, για να φιλέψω τους ξένους περαστικούς που σταµατούσαν να 
δροσιστούν, να ξαποστάσουν και να κολατσίσουν στα πλατάνια της Κρούσταλης και να ρωτήσω αν  
χρειαζόταν κάτι άλλο. Τέτοιοι ήταν όλοι οι άνθρωποι του χωριού µας τότε … 
  Στ’  αυτιά µου αντηχεί ακόµα ο υπέροχος και δυνατός ήχος της καµπάνας του Αη Γιάννη, που ο 
αγέρωχος παπα Γιώργης χτυπούσε µε τόση δεξιοτεχνία και ’µεις σαν µελισσούλες τρέχαµε  και γεµίζαµε 
την εκκλησιά. Οι όµορφες στιγµές του κατηχητικού πόσο δεν µας ωφέλησαν, πόσα χρήσιµα πράγµατα 
και πόσες συµβουλές δεν ακούγαµε από τα χείλη του παπά µας, συµβουλές που ακόµα µας συνοδεύουν. 
Και ‘µεις µε τη σειρά µας έπρεπε να του αναφέρουµε τις «καλές πράξεις» που κάναµε στη διάρκεια της 
εβδοµάδας.  
  Πώς να ξεχάσω και το ολοκαίνουργιο τότε σχολείο µας, που είχαµε την τύχη πρώτοι εµείς, τα παιδιά της 
ηλικίας µου, να διδαχθούµε απ’  τους καλούς µας δασκάλους, τον κ. Κουντουρά και τον κ. Χαλικιά, τους 
οποίους πάντα θυµάµαι µε σεβασµό και ευγνωµοσύνη.  Θυµάµαι, φυσικά, και όλα τα παιδιά του σχολείου 
µας, µε τα οποία σφυρηλατήθηκαν ακατάλυτοι δεσµοί φιλίας µέσα σ’  αυτό, καθώς και τα υπέροχα σκετς 
που παίζαµε στις εθνικές γιορτές. 
  Βέβαια, η ζωή ήταν πολύ δυσκολότερη απ’ ό,τι σήµερα, αλλά στα χείλη όλων των ανθρώπων του 
χωριού µας µπορούσαµε εµείς σαν παιδιά να δούµε, εκτός από τον αγώνα τους για την καθηµερινότητα 
και πολύ γέλιο, κέφι, τραγούδι και καλοσύνη. Ωστόσο, η εξέλιξη της ζωής και οι ανέσεις, που µε τόση 
αφθονία µάς κατακλύζουν στις µέρες µας, δεν γεµίζουν όµορφα την ψυχή µας, κυρίως των νέων, όπως 
σ’ εµάς τότε.  Φαίνεται πως κάτι δυνατό και πολύ ουσιώδες αποτελεί είδος “εν ανεπαρκεία”  στην εποχή 
µας. ∆ΥΣΤΥΧΩΣ… 

                                                      ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ  
• Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν 

                                                  

  Ο ναός του Αγίου Μηνά, στη θέση παλαιότερου ναού, χτίστηκε το 2002, µε τη συµβολή των συγχωριανών, µετά 
από πρωτοβουλία της Μαρίας Χόρτη, το γένος Παναγιώτη Μεσσήνη. Τώρα το "υπέρ ευφορίας των καρπών της γης 
και καιρών ειρηνικών" συνήθως δεν ακούεται στον Αη Γιάννη αλλά στον Αη Μνα. Ένα µεγάλο «µπράβο» στη Μαρία 
και σε όλους τους χωριανούς. Απέναντι απ’ το ναό το  ‘κόνισµα του ‘Αη Μνα’.

       

  Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων και του Αγίου Παντελεήµονος, παρεκκλήσιο στη συνοικία «Άγιοι Θεόδωροι», στη 
θέση παλαιότερου ιερού ναού στη µνήµη Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος [Ο Άγιος Θεόδωρος γιορτάζει το 
Σάββατο, Α΄ εβδοµάδα των Νηστειών –ο  Αγ. Παντελεήµων στις 27 Ιουλίου]. Χτίστηκε µε έξοδα του Άγγελου Θ. 
Βουκελάτου, τον οποίο και συγχαίρουµε θερµά. 
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΑΤΩΝ: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1760- 1836                           
του Άγγελου Γ. Χόρτη

  Σηµαντικές δηµογραφικές πληροφορίες για το νησί και, κατά συνέπεια, και για τον οικισµό των 
Χορτάτων, που εντάσσεται στην ευρύτερη οικιστική µονάδα του ∆ιαµιλιανίου*, αντλούµε από δύο 
βενετικές απογραφές του 1760 η πρώτη και του 1788 η δεύτερη, καθώς και από µια τρίτη απογραφή του 
1824 (επί Αγγλοκρατίας). Από τις απογραφές αυτές και από στοιχεία του 1836  µπορεί να συναχθούν 
ενδιαφέροντα στοιχεία για την κίνηση του πληθυσµού σε ορίζοντα 76 ετών και να γίνουν συγκρίσεις µε 
µεταγενέστερα δηµογραφικά στοιχεία.
    Σύµφωνα µε την απογραφή του 1760, που διενήργησε ο βενετός Γενικός Προβλεπτής θαλάσσης 
Franzesco Grimani, το σύνολο των οικισµών του ∆ιαµιλιανίου ανερχόταν σε 506 κατοίκους συνολικά. Η 
κατανοµή του πληθυσµού αυτού κατά φύλο και ηλικία παρουσιάζει την εξής εικόνα: 

 
Άνδρες  Γυναίκες  Παρατηρήσεις 
Μέχρι 16 ετών 108 Κορίτσια 102 Οι γυναίκες δεν διαχωρίζονται ηλικιακά 
Μέχρι 60 ετών 101 Γυναίκες 115 
Άνω των 60  21   
Σύνολο 
ανδρών 

289 (µεταξύ αυτών 
9 κληρικοί και 
µοναχοί) 

Σύνολο 
γυναικών 

217 

Γενικό σύνολο 506 
 
  Στην απογραφή περιλαµβάνονται και κατηγορίες ατόµων µε ειδικά καθήκοντα, προφανώς εξαρτώµενες 
απ’  τη βενετική διοίκηση. Έτσι, καταγράφονται 24 άτοµα µε καθήκοντα φρουρών της υπαίθρου 
(cenide), 25 µε καθήκοντα φύλαξης των δασών και φυτειών (Custodi di bosco)  και ακόµα 57 που 
χαρακτηρίζονται angarici, δηλαδή άτοµα για εκτέλεση αγγαρειών της διοίκησης, χωρίς όµως οι αγγαρείες 
αυτές να καταγράφονται. Πιθανόν επρόκειτο για υλοτοµία, δηλαδή για κοπή ξύλων που θα χρησίµευαν 
για ναυπήγηση πλοίων και για τη µεταφορά τους. Σηµαντικό στοιχείο της απογραφής είναι η καταγραφή 
18 οικογενειών οι οποίες ανήκαν στην cittadinanza, δηλ. στην εύπορη τάξη, τα µέλη της οποίας 
µπορούσαν να συµµετέχουν σε αντιπροσωπευτικά σώµατα του νησιού για αντιµετώπιση τοπικών 
ζητηµάτων. Για να ενταχθεί κανείς στην cittadinanza έπρεπε να καταβάλει ένα ποσό στο δηµόσιο ταµείο. 
Οι cittadini ήταν, λοιπόν, εύποροι κάτοικοι του οικισµού. Καταγράφονται ακόµα και 12 οικογένειες 
ξένων, απόδειξη της κινητικότητας του πληθυσµού αλλά και της «χωρητικότητας», δηλαδή της 
δυνατότητας να εντάξει  η οικιστική µονάδα του ∆ιαµιλιανίου στις οικονοµικές δραστηριότητες και µη 
γηγενείς. Ωστόσο στην απογραφή δεν κατανέµεται ο πληθυσµός στους επιµέρους οικισµούς και συνεπώς 
δεν γνωρίζουµε τον πληθυσµό των Χορτάτων. 

Παρά το γεγονός αυτό όµως µπορούµε  έµµεσα να καλύψουµε το κενό και να καταλήξουµε σε 
αξιόπιστα συµπεράσµατα, χρησιµοποιώντας την απογραφή του 1824, στην οποία ο  πληθυσµός του 
∆ιαµιλιανίου κατανέµεται στους επιµέρους οικισµούς. Έτσι σε σύνολο πληθυσµού 575 ατόµων τα 164 
από αυτά, δηλαδή ποσοστό 31% κατοικούν στον οικισµό Χορτάτων (µη συµπεριλαµβανοµένων των 
Αγίων Θεοδώρων). Υποθέτοντας, όπως είναι εύλογο, ότι κάτι ανάλογο θα συνέβαινε και το 1760, 
δεδοµένου ότι δεν µαρτυρούνται σηµαντικές ανατροπές, και κάνοντας τη σχετική αναγωγή, καταλήγουµε 
στο συµπέρασµα ότι ο πληθυσµός των Χορτάτων το 1760 ήταν περίπου 159 άτοµα που κατοικούσαν σε 
38 σπίτια. Συνεπώς το µέσο µέγεθος κάθε νοικοκυριού ήταν περίπου 4,4 άτοµα. Η κατανοµή κατά φύλο 
και ηλικία του πληθυσµού αυτού ήταν η ακόλουθη: 
  
Άνδρες  Γυναίκες  Παρατηρήσεις 
Μέχρι 16 ετών 31 Μέχρι 16 

ετών 
27  

Μέχρι 60 ετών 39 Μέχρι 60 
ετών 

39 

Άνω των 60 15 Άνω των 60 15 
Σύνολο 
ανδρών 

98 Σύνολο 
γυναικών 

81 

Γενικό σύνολο 159 

 
Επανερχόµενοι στην απογραφή του 1788 διαπιστώνουµε ότι ο πληθυσµός  του ∆ιαµιλιανίου ήταν 476 

άτοµα, είχε δηλαδή σηµειώσει κάµψη σε σύγκριση µε το 1760. Κάνοντας και στην περίπτωση αυτή τη 
αναγωγή µε βάση τα στοιχεία του 1824 συµπεραίνουµε ότι στα Χορτάτα το 1788 πρέπει να κατοικούσαν 
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περίπου 148 άτοµα. Αν σε αυτά συµπεριλάβουµε και τον (συν)οικισµό των Αγίων Θεοδώρων, 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι κάτοικοι ήταν µερικές δεκάδες περισσότεροι. 

Τέλος, στα 1836 ο συνολικός πληθυσµός του ∆ιαµιλιανίου ανερχόταν σε 655 άτοµα και αναλογικά ο 
πληθυσµός των Χορτάτων περίπου σε 203 άτοµα. Στο διάστηµα, λοιπόν, από το 1760 ως το 1836, 
δηλαδή µέσα σε 76 χρόνια, ο πληθυσµός σηµείωσε αύξηση κατά 27%, δείγµα της προοδευτικής 
ανάπτυξης του οικισµού. 

∆ηµογραφικά στοιχεία στο διάστηµα 1824-1835, σύµφωνα µε το βιβλίο βαπτίσεων, γάµων και 
θανάτων του ιερού ναού Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου Χορτάτων (περιλαµβάνει και το συνοικισµό 
Αγίων Θεοδώρων): 

Βαπτίσεις : 56 
Γάµοι: 13 
Θάνατοι: 35. 

 * Σηµείωση: Οι οικισµοί που συνιστούσαν το ∆ιαµιλιάνι περιελάµβαναν, εκτός των Χορτάτων, τους οικισµούς Αγίων 
Θεοδώρων, Αγίου Βασιλείου, Μανασίου, Νικολή και Ρουπακιά. 
Πηγές: 1) Άγγελος Χόρτης, Συµβολή στην οικονοµική ιστορία της Λευκάδας (1684- 1774), διδακτορική διατριβή, 
ανέκδοτη. 
2)  Σεβαστή Λάζαρη, ∆ηµογραφικές πληροφορίες για τη Λευκάδα, στο Πρακτικά ∆΄ συνεδρίου Επτανησιακού 
πολιτισµού (Λευκάδα 8-12 Σεπτεµβρίου 1993), Αθήνα 1996, σσ. 212 -255. 
3) Γενικά Αρχεία του  Κράτους. 

 

Έγγραφο της 23ης ∆εκεµβρίου 1822, µε θέµα την παράδοση βιβλίου και σφραγίδας της διοίκησης στον ιερέα του 
Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου Νικηφόρο Χόρτη,  µε οδηγίες για την καταγραφή των βαπτίσεων, των 
γάµων και των θανάτων, συµπεριλαµβανοµένου του µαχαλά Αγίων Θεοδώρων, από 1 Ιανουαρίου 1823. 
Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους 
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Η ΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΧΟΡΤΙΩΤΙΣΣΑΣ 
                       Η  Χορτιώτισσα: Ένας ήλιος σκεπασµένος µε κεφαλοµάντηλο                                                                      
                                                       του Έκτορα Γ. Χόρτη  
  Έπρεπε, λέει, να σηκωθεί µε το λάληµα του κοκοτού, πριν καλά – καλά ξηµερώσει, να κουβαλήσει νερό 
στο κεφάλι, να ζυµώσει, να ταϊσει τις κότες, να κάψει το φούρνο, να φροντίσει τα ζωντανά, να φκιάσει 
το σακούλι µε το φαϊ για το χωράφι ή το αµπέλι (κι αν τύχαινε και κάποιος µουσαφίρης και δεν περίσσευε 
το µαγειρευτό φαϊ, η Χορτιώτισσα µε διάφορες προφάσεις έτρωγε ξεροφάι –συνήθως ξεροσαρδέλες) και 
να τακτοποιήσει και τ’  άλλα τα συγύρια (λαιµαργιές κ.λπ.), να αϊτάρει τους άντρες στο σκάλισµα, να 
µαζώξει τις ελιές, να δέσει το αµπέλι, να βοτανίσει, να θερίσει, να βοηθήσει στο αλώνισµα, να 
κουβαλήσει τ’  άχερο, να ποτίσει, να τρυγήσει, να βάλει σκάφη, να παστρέψει το σπίτι, να φκιάσει τα 
ρούχα των παιδιών, να περιθάλψει τα γερόντια, να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να φκιάσει τα προικιά στα 
κορίτσια της:  σεντόνια, πάντες, βελέτζες, σαγιάσµατα, κοντέσια, µεσάλια, καρπετοµαντανίες, πετσέτες, 
ως  και στρωσίδια και καβαλοσκούτια. 
  Μια πολύ µικρή όψη αυτής της τόσο πολύτιµης µα και τόσο υποτιµηµένης προσφοράς  έχει επίκεντρο 
την  “ποδολόα”. Η Χορτιώτισσα όταν έπρεπε να κουβαλήσει κάτι βαρύ (νερό για το σπίτι, ξύλα για τη 
φωτιά, φρύγανα για το φούρνο, άχερο κ.λπ.), αφού ξέζωνε την ποδιά, την έκανε “ποδολόα”, την έστριβε 
δηλαδή και την έβαζε κουλουριαστή  στο κεφάλι της, και κουβαλούσε τη βαρέλα ή την τσέτζερη µε το 
νερό  ή ένα θεόρατο δεµάτι ξύλα, που συνήθως το ’φερνε από πολύ  µεγάλη απόσταση. Της 
Χορτιώτισσας, λοιπόν, της “κοβόντανε τα ήπατα” από τις τόσες και τόσο σκληρές δραστηριότητες. Ποτέ 
της όµως δεν εγόγγυζε. Αντίθετα, πολύ συχνά γινόντανε ο κυµατοθραύστης στις δύσκολες καταστάσεις 
της οικογένειας και το απάνεµο λιµάνι για τα αδύναµα µέλη της. Ήταν, στ’  αλήθεια, µια παρουσία που 
θέρµαινε τα παιδιά κι ας µην υπήρχε χρόνος για χάδια, κι ας µην υπήρχε χρόνος να τα πάρει στα γόνατά 
της και να τα νανουρίσει. Ένα κλεφτό γαλούρισµα µόνο, αλλά τι γαλούρισµα !… Ήταν, στ’  αλήθεια, ένας 
ήλιος σκεπασµένος µε κεφαλοµάντηλo.
 
 
 

 
Στην Παναγιά η Χορτιώτισσα έπλενε  χοντροσκούτια, 
µπουγάδες,  σπάργανα  παιδιών, καθώς και παλιορούτια. 
Μα κι οι νυφάδες στην πηγή  πλένανε τα προικιά τους 
Και ζαχαράτα µοίραζαν σ’ όλους για τη χαρά τους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Σε πηγές δαφνοσκέπαστες 
ήπια εγώ, και στη στέρνα                                                         
Άγγελος Σικελιανός,, Αλαφροϊσκιωτος, Ο Βαθύς Λόγος

------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Για την επικοινωνία µε τους ξενιτεµένους µας της αλλοδαπής 

 Η Σύνταξη της εφηµερίδας παρακαλεί τους συγχωριανούς που έχουν συγγενείς στο Εξωτερικό να τους στείλουν το 
πρώτο της φύλλο και να τους πληροφορήσουν ότι στο εξής θα µπορούν να παίρνουν την εφηµερίδα, καθώς και να 
γράφουν και να στέλνουν οποιοδήποτε υλικό (φωτογραφίες, εκδηλώσεις, επιτυχίες τους κ.λπ.) µε e-mail ή µε 
αντιπρόσωπο στο e-mail της εφηµερίδας. Όσοι κωλύονται παρακαλούνται να στείλουν στη διεύθυνση έκδοσης της 
εφηµερίδας ή στο e-mail της τις διευθύνσεις και, ενδεχοµένως, τα e-mail των συγγενών τους. Η προσπάθειά µας 
είναι να φέρουµε κοντά όλους τους απανταχού Χορτιώτες, δηµιουργώντας για το σκοπό αυτό ένα µητρώο 
Χορτιωτών και φωτογραφικό αρχείο προσβάσιµο από όλους, που µπορεί να εµπλουτίσει και τη βιβλιοθήκη του 
χωριού. Ευελπιστούµε ότι σε προσεχή τεύχη θα αφιερώσουµε πολλές σελίδες για τους Χορτιώτες της Αλλοδαπής, 
προσβλέποντας στη συνεργασία όλων. 

• Κοινωνικά 
Γεννήσεις: Το ζεύγος Γιάννη Αυλωνίτη του Ζώη απέκτησε  αγοράκι το Φεβρουάριο του 2011.   Το ίδιο και το ζεύγος Γεωργίου 
Χόρτη του Κωνσταντίνου στις 17 -6- 2011. Στους ευτυχείς γονείς και τους οικείους τους ευχόµαστε να τους ζήσουν. 
Γάµοι: Ο Γεώργιος Χόρτης του Κωνσταντίνου  νυµφεύθηκε στις 12 -3- 2011. Η κόρη της Γεωργίας Ξενικάκη, εγγονή  του µακαρίτη 
του µπάρµπα Σπύρου του Χόρτη (Τσακαλή), παντρεύτηκε στις 12 -6-2011  στην Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου. Στα νιόφωτα 
ευχόµαστε να ζήσουν ευτυχισµένα. 
Συγχαρητήρια: Ο Παναγιώτης Χόρτης του Κωνσταντίνου πήρε µε άριστα το πτυχίο της Ιατρικής. Τα θερµά  µας συγχαρητήρια και  
καλή σταδιοδροµία. 
Θάνατοι:  Ο Γιάννης  Βράϊλας, µετά από πολύµηνο αγώνα, άφησε την τελευταία του πνοή στο κρεβάτι του πόνου στις 31-3-2011. 
Ο Πανταζής Χόρτης, γιος του µακαρίτη µπάρµπα Σπύρου του Τσακαλή, έχασε τη µάχη µε το θάνατο στις 17 Μαΐου, µετά από 
πολύχρονη ασθένεια.  Η  Λούλα Χόρτη, σύζυγος του µακαρίτη του µπάρµπα ∆ήµου του Χόρτη,  έχασε επίσης τη µάχη µε το θάνατο 
στις 6 Ιουλίου.  Τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια στους οικείους τους.       
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                                                           ΠΟΙΚΙΛΑ
• Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Χορτιωτών Λευκάδος  σε σώµα 

  Στις 17/01/2010, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Συλλόγου µετά την 
εκλογή του το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο κα, µετά από µυστική ψηφοφορία, συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 

1. Χόρτης Θωµάς                             Για το αξίωµα  του                                        Προέδρου                                                                                
2. Βουκελάτος Άγγελος                                   »                                                  Αντιπροέδρου 
3. Βουκελάτου Γεωργία                                   »                                                  Γεν. Γραµµατέα                                                            
4. Χόρτη Αγγελική                                          »                                                  Αν. Γεν. Γραµµατέα  
5. Χόρτης Λάµπρος                                        »                                                  Ταµία                                                                     
6. Τζεφριός Ελευθέριος                                   »                                                   Μέλους                                                                   
7. Αχείµαστος Νικόλαος                                  »                                                   Μέλους 
  Εµείς να τους συγχαρούµε, που ‘βάνουνε πλάτη’ σε βάρος  άλλων υποχρεώσεών τους και να τους 
ευχηθούµε καλή επιτυχία στο δύσκολο και επίπονο έργο τους. 
   

• Τα νέα της Οµοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων 
  Θα ήταν µεγάλη παράλειψη  αν στην επανέκδοσή µας αυτή δεν γινόταν αναφορά  και στην Οµοσπονδία 
µας [«ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ»], της οποίας ο Σύλλογός µας όχι 
µόνο είναι δραστήριο µέλος της, αλλά και  πρωτοστάτησε στην ίδρυσή της και µάλιστα ως ένα από τα 
τρία ιδρυτικά µέλη της. Η οµοσπονδία εκδίδει ανελλιπώς για πέµπτη χρονιά σε τριµηνιαία έκδοση, το 
περιοδικό ‘ΛΕΥΚΑ∆ΟΤΡΟΠΙΟ’, του οποίου τον Αύγουστο κυκλοφορεί το 25Ο  τεύχος.                             
  Μέχρι σήµερα µέλη της οµοσπονδίας είναι οι παρακάτω Σύλλογοι:    Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής  «Η Αγία Μαύρα»,  
Σύλλογος Λευκαδίων Πάτρας  «Η Φανερωµένη»,  Σύλλογος Λευκαδίων Βόρειας Ελλάδας  «Η Αγία Μαύρα»,  Σύλλογος Λευκαδίων  
Ηλιούπολης, Σύλλογος ∆ρυµωνιωτών Αθήνας,   Σύλλογος Εγκλουβισάνων «Ο Προφήτης Ηλίας», Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής, 
Σύλλογος Εξανθειτών Αθήνας,  Σύλλογος Αλεξανδριτών Λευκάδας, Σύλλογος Καρσάνων, Σύλλογος Χορτιωτών, Σύλλογος 
Αϊγκιωτών, Σύλλογος Λευκαδίων φοιτητών, Σύλλογος Λευκαδίων Κέρκυρας, Σύλλογος ‘Σαπφώ’.                                              
  Το ∆. Σ. της Οµοσπονδίας: Πρόεδρος: Θεοφύλακτος Ν. Λογοθέτης, Α΄Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Χ. Κοντογιώργης, 
Β΄ Αντιπρόεδρος:  Ιωάννης Ν. Κατωπόδης, Γεν.Γραµµατέας: Θωµάς Ε. Χόρτης, Αν. Γραµµατέας: Γεώργιος Α. 
Βρεττός, Ταµίας: Θωµάς Χ.Λάζαρης, Αν Ταµίας: Ανδρέας ∆. Βλάχος, Έφορος ∆ηµ. Σχέσεων: Ιωάννης Σ. Βλάχος, 
Μέλη:Σωκράτης Ι.Κακλαµάνης, Κων/νος Γ. Κοντογιώργης, Ευγένιος Α. Μανωλίτσης, Νικόλαος Α. Μαραγκός, 
Παναγιώτης Β. Πάλµος, Σωτήριος Χ. Ραυτόπουλος. 
 

• Χορτιώτικες αισθήσεις (του Έκτορα Γ. Χόρτη) 
Γιοµάτη λέξη τα Χορτάτα,       
αισθήσεις σ’  επιφυλακή,                                
δάφνη και θρούµπα µυρωδάτα,   
γεύση από µούστο βαρτζαµί.     
 
Προβάτων βέλασµα και ίσκιοι,                                   
τοπία χάρµα οφθαλµών,                                 
νερά τρεχούµενα και µίσχοι                             
βασιλικών µυρωδικών. 
 
Όµορφος τόπος τα Χορτάτα,                            
µε τη δική τους µουσική,                                     
απόηχος απ’  τα Βλαντάτα                                  
στον Αη Θόδωρο αντηχεί.                                                         
 
 
 

Και πέρα στα Κολοπατάτα         
µανάδες κράζουν τα παιδιά,  
στο καφενείο λεν τσιτάτα, 
στην Κρούσταλη πλένουν σκουτιά.      
          
Στους Αη Πέντε τρέχει η βρύση, 
ροµπόλια έρχονται και πάνε 
και στον Αη Θόδωρο µεθύσι, 
γαρδέλια είν’  που κελαηδάνε. 
 
Στο Χορτερό είναι µαζωµένοι 
κάµποσοι γέροι του χωριού,  
απ’ τη ζωή λένε τι µένει,              
κουβέντες του παλιού καιρού. 
 
 
 

Πιο πέρα παίζουνε κονσόλοι 
τριώδα και πεντόβολα, 
«Πρώτος κογκώ», φωνάζουν όλοι, 
µαζώνουνε τα σόµπολα. 
 
Και οι κοπέλες µακριά τους             
παίζουν κρυφτό µε συστολή 
επιτηρούνται απ’ τη βαβά τους, 
που παραστέκει βλοσυρή. 
 
Αλλού ακούγεται «Σου, ξένη!» 
και τιτιβίσµατα πουλιών 
και «πίλο –πίλο» αέρας φέρνει 
µα και γαυγίσµατα σκυλιών. 
 
Ούλα αυτά κι άλλα καλούδια 
έχει η χορτιώτικη ψυχή

                                                                                                                                        κι από πολύ γλυκά τραγούδια 
                                                                                                                                    η Νεραϊδόλυµπα αντηχεί. 

  •  Αίνιγµα: Από ώριον αµπελάκι βγάνω δυο λογιών κρασάκι.                                                                                                                      
  •  Γλωσσοδέτης: Ανέβηκα στη τζιτζιριά, τη µιτζιριά, τη τζιτζιµιτζιχοτζιριά και έκοψα τα τζίτζιρα, τα µίτζιρα, τα 
τζιτζιµιτζιχότζιρα 

• Το πρώτο αυτοκίνητο των Χορτάτων και το πρώτο  «ράλλυ»  
  Όπως προκύπτει από το αρχείο της Κοινότητας Χορτάτων  (Πρακτικά 
Κοινότητας Χορτάτων, πρ. 27 του 1927), το πρώτο αυτοκίνητο που 
κυκλοφόρησε στο χωριό µας ανήκε από κοινού στον µπάρµπα Μπερεκλή το 
Χόρτη (Κολοπατή) και στον µπάρµπα Γιώργη το Χόρτη (Κολαρδή). Η 
σχετική καταγραφή έχει ως εξής:  
Νοµός Πρεβέζης, Επαρχία Λευκάδας, Κοινότης Χορτάτων - Μητρώο 
αυτοκινήτων. Ιδιοκτήτες: Περικλής Χόρτης του Κων-νου και Γεώργιος 
Χόρτης του Νικολάου. Αυτοκίνητο: Ελαφρό φορτηγό Ιντερνάσιοναλ.      
  Βέβαια, οι δρόµοι τότε δεν ήταν απόλυτα βατοί για αυτοκίνητα αλλά 
υπήρχαν και τα … ισιώµατα των χωραφιών. Φηµολογείται µάλιστα ότι ο 
µακαρίτης µπάρµπα Μπερεκλής - ο Σουµάχερ της εποχής -, 
συναγωνιζόµενος το µακαρίτη τον µπάρµπα Θοδωρή το Μαραγκό (Μήτση) 

απ’  το Κοµπλιό, που διέθετε 
επίσης ανάλογο όχηµα, σε αγώνα 
ταχύτητας έκοψε δρόµο µέσα 
από τα χωράφια για να 
αναδειχθεί νικητής.                                                                                                                             

Ε. Γ. Χόρτης 


