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Τα κάθε είδους έγγραφα από το παρελθόν µάς βοηθούν 
να αναπαραστήσουµε, ως ένα βαθµό, πλευρές της ζωής σε 
παλαιότερους χρόνους και είναι, από την άποψη αυτή, 
πολύτιµα εργαλεία για τους ερευνητές του...

Τα Χορτάτα 
προστατευόµενη περιοχή 
του δικτύου NATURA 2000

Τα λουλούδια τα οικόσιτα της νοσταλγίας
Οδ. Ελύτης, ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, Το ∆οξαστικόν

Μια παλιά 
ιστορία…

Είµαι τ’ Αργύρη το κοντρί, 
είµαι τ’  Αργύρη ο τάφος …,
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ  Σελ. 5
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Εαρινά 
ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ο «στραβολόισος» άξονας της γης την 
εύκρατη ζώνη των Χορτάτων, πα να πει τη ζώνη που 
δεν έχει ούτε θέρµη ούτε υποθερµία, τη στρίβει κατά 
τον ήλιο - όπως εξάλλου κι  ούλο το βόρειο ηµισφαίριο 
- και η πορεία του παϊτεριού του απ’ την ανατολή στα 
Σταυρωτά ως τη δύση στη θάλασσα πέρα απ’  το Μέγα 
Βουνό κρατάει απάνου από 12 ώρες. Γι’  αυτό, το τοπίο 
αρχίζει να ζεσταίνεται προοδευτικά, ευνοώντας την 
ανθοφορία ακόµα και στου βράχου τη σχισµάδα  και, 
γενικότερα, το χοροστασό του χορτιώτικου 
οικοσυστήµατος. Όπως ελέανε οι παλιοί, περίπου απ’ τ’  
Αη Σπυριδώνου– κι όχι Σπυρίδωνα που λένε οι 
γραµµατιζούµενοι- µε το παλιό η κάθε µέρα «παίρνει 
από ένα σπυρί» και 21 προς 22 του  Μάρτη γένεται 
«ίσα βάρκα ίσα νερά».  Απ’ την ηµεροµηνία αυτήνη 
απάν’  κάτου στα Χορτάτα αρχίζει το ανοιξιάτικο «Big 
Bang», κάτι σαν δηµιουργικός σεισµός, που καταλήγει 
σ’ ένα πανηγύρι, µε πανηγυρτζίδες τη χορτιώτικη 
χλωρίδα  και πανίδα (απ’ το γεροντολούλουδο, το 
σπάρτο και την κουτσουπιά ως τα χελιδόνια και τα 
βατράχια στο λόµπο τς Παναγιάς), ένα πανηγύρι των 
αισθήσεων. Όπως, βέβαια, καταλαβαίνετε, τα µέλη της 
ορχήστρας δεν έχουνε να κάµουνε µε τον  
Τσουρούφλη, το Βρυώνη, το Μάη – παρά το όνοµα-, 

τον Καµπίλαυκο, τον Κακαβούλη και τους συν αυτοίς.  
Πρόκειται για «ζυγιά» - συµφωνική ορχήστρα, που 
συνοδεύεται από πολυφωνική χορωδία χιλιάδων 
χορωδών, µπροστά στην οποία ωχριούν ακόµα κι ο 
Ορφέας κι η Νέα Χορωδία Λευκάδας. Για λόγους 
οικονοµίας χώρου θα αναφέρω ενδεικτικά µοναχά τα 
έγχορδα της ορχήστρας. Πρώτο βιολί (και εκτελέσεις 
solo): 16 αηδόνια απ’  τς Αη Πέντε, ∆εύτερο βιολί: 14 
γαρδέλια απ’ τον Αη Θόδωρο, Βιόλα: 12 γερακίνες απ’ 
τα Σταυρωτά, Τσέλλο: 10 προβατίνες (5 κάλεσες – η 
µία κούρτα- και 5 µούργες) απ’  τη θέση Αρχαίο Αλώνι, 
Κόντρα µπάσο: 8 γαϊδουρογάιδαροι απ’ τη 
γαϊδουροκυλίστρα της Κολώνης.  Οι περισσότεροι 
όµως από µας είµαστε αποκλεισµένοι απ’  αυτήνη τη 
θεσπέσια παράσταση, είµαστε «έξω του νυµφώνος», 
αφού αφήκαµε  κι έχτισαν τριγύρω µας  «µεγάλα και 
υψηλά τείχη κι ανεπαισθήτως µας έκλεισαν απ’ τα 
Χορτάτα έξω». Θα µου πείτε όµως τώρα τι γένεται. Με 
το συµπάθιο, δηλαδή, αλλά µου κάζει πως το µόνο 
όχηµα (καροτσίνι, αν προτιµάτε) που µας αποµένει, για 
να πάρουµε µια γεύση από φτο το πανηγύρι τς 
χορτιώτικης άνοιξης, είναι η µνήµη. Παρασωφέρηδες, 
λοιπόν, στα φτερά της,  θα µολύψουµε λίου απ’  τα  
σχετικά βιώµατα, βυζαντινώ τω τρόπω, λόγω Πάσχα.

Αγαπητοί συγχωριανοί,

∆ιατονικό γένος
Η Άνοιξη µες του µυαλού τα παλαιά τ΄ αυλάκια,
τότε που ούλα ανθίζανε  σαν ήµαστε παιδάκια,
ειρµούς µε πικραµύγδαλο, τζαµάρα, ζωντανά,
Φέρνει µπριάµι και φακές, µάραθο και πυτιά
 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής την όλη  δυσθυµία
Σπάγαµε, αν και φοβόµαστε πάντα την τιµωρία,
Ποδόσφαιρο µε τα πανιά, µε πλάκες και αστεία,
Επαίζαµε στο Χορτερό, την παιδική εστία
 
Και σάντε και τη µακριά γαϊδούρα και τσοµάδες,
Μας κόβανε όµως πάντοτε φωνές από µανάδες,
Που µας ταλαιπωρούσανε µε χούρχουρα και άλλα
Νερό να κουβαλήσουµε για την κυρά δασκάλα
 
Μεγαλοβδοµαδιάτικα που ’κλεινε το σχολείο
Τα ζωντανά εβγάζαµε και µε βροχή και κρύο,
Με τους παππούληδες µαζί που τα’χαν πάντα έννοια,
Τα’χαν σα νάτανε παιδιά, σα δεύτερη οικογένεια.
 
Εναρµόνιο γένος
Τυρί, τυρί 
λαµά σαβαχθανί!
Τουτέστιν Μαζλίκα., Μαζλίκα,
ίνα τι µε εγκατέλιπες;
 

Και άλλες µνήµες µαγικές, 
βάγια από κοπέλες
Και τσακατρούκες  ειδικές
µε µάουζερ κι ουρκέλλες
 
Η νεολαία πο’ψελνε
το Ω γλυκύ µου Έαρ
Και η βαβά που έπαιρνε
ύδωρ από το φρέαρ.
 
Χρωµατικό γένος
Ω, µαγεριό  παντοίον, στοµάχου δολερόν
κάλλιον σου να είχον  τον µέλανα ζωµόν.
Στο µαντεµένιο πιάτο για µας καραδοκείς
στο λάρυγγα να φτάσεις  να µας εκδικηθείς.
 
Το αντίδοτό µας ήτανε πατάκες τηγανιά
µα απ’ το τσιτσί, σαρακοστή, χάσαµε τη θωριά.
Πού είσαι , ω προβατίνα µου, στου Κάπελα τσιγκέλι,
Να σε γνωρίσω  θα’θελα και άλλο δε µε µέλει.
 
Καταβασίες του τυριού εισπράτταµε απ’ τη σίτα
Σαν έκλεινε η σαρακοστή, µα και φελιά από πίτα.
Και του αρνιού  ο θάνατος για µας ήταν Ανάσταση
Τι πανηγύρι ήταν κι αυτό, µια θεϊκή κατάσταση…

Για τη Σύνταξη: Έκτορας Γ. Χόρτης 

ΛΕΞΙΚΟ 
•

Επί της βασιλείας του γεροντολούλουδου, 
του σπάρτου, του γαρδελιού, της γαϊδουροκυλίστρας
και λοιπών αξιωµατούχων 

 παϊτέρι: αµαξάκι, άρµα
 Πασίγνωστοι οργανοπαίχτες στις δεκαετίες ’50-’80.
 ζυγιά: ολιγοµελής λαϊκή ορχήστρα
 τζαµάρα: φλογέρα
 σάντες, µακριά γαϊδούρα, τσοµάδες: παιδικά παιχνίδια
 χούρχουρα: πρόχειρα προσανάµµατα
 µαζλίκα: το τυρί, µόλις βγει απ’ την τσαντήλα, δηλαδή το πανί µε 
το οποίο στράγγιζαν το πηγµένο γάλα.
 µάουζερ (κι ουρκέλλες): σφαίρες, που τις πρασάρµοζαν τα παιδιά 
στην    τρύπα ουρκέλλας (κουβαρίστρας), ακολούθως έκαναν ένα 

κοίλωµα στο µολύβι της σφαίρας µε µια πρόκα που το γέµιζαν µε 
το υλικό από το κεφάλι ενός σπίρτου (αντί για µπαρούτι) και 
εφάρµοζαν σ’  αυτό µια πεπλατυσµένη πρόκα και έτοιµη η 
τσακατρούκα. Η «εκπυρσοκρότηση» γινόταν µε αστραπιαία κίνηση 
αναποδογυρίσµατος του συστήµατοςκαι επαφή της πρόκας σε 
σκληρή επιφάνεια (σε πλακάκι, τσιµεντένια επιφάνεια κ.λπ.)
 Κάπελας: ο µπάρµπα Βαγγέλης, έµπορος κρεάτων
 σίτα: σκεύος της κουζίνας, όπου πιθώνανε τα φαγητά.
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Εκλογές...

Για εκλογές προσωπικά ποτέ δεν κάνω λόγον,
για ν’  αποφύγω, βέβαια, φανατικών τον ψόγον.
Θα προτιµήσω του Σουρή να δανειστώ τον στίχον, 
που είναι µάστορας σ’  αυτά και βγάζει άλλον ήχον.

«Τοῦ ∆ιογένη πιάσετε ἀµέσως τὸ φανάρι,
κι’ ἐλᾶτε νὰ γυρέψουµε κανέναν ἀρχηγό·
ἀλλὰ καθένας µας, θαρρῶ, εἶν’ ἄξιος νὰ πάρῃ
τὴν ἀρχηγίαν κόµµατος, ἀκόµη δὰ κι’ ἐγώ.
Γιὰ τὰ πρωτεῖα ξεψυχᾷ κάθε Ρῳµιὸς λεβέντης,
µόνον αὐτὸς πρωθυπουργός, µόνον αὐτὸς ἀφέντης» […].
Από το ποίηµα του Γεωργίου Σουρή «Αρχηγοί». 

Για µια ακόµη φορά ευχαριστούµε θερµά το συγχωριανό µας ακτινολόγο γιατρό 
Μιχάλη Γ. Χόρτη, στην ευγενική χορηγία του οποίου οφείλεται η εκτύπωση αυτού 
του τεύχους, όπως και των δύο προηγούµενων, από την επιχείρηση του φίλου του κ. 
Γιάννη Πρωτοπαπά, στον οποίο εκφράζουµε  επίσης τις θερµές µας ευχαριστίες, για 
όλα όσα κάνει, και µάλιστα µε εξαιρετική ευαισθησία, για «Τα Χορτάτα».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η χορτιώτισσα της παράδοσης είναι µια µορφή βασανισµένη 
και πονεµένη, που η φτώχεια την έκανε να ζει µε λίγα πράγµατα 
και δεν την άφηνε να ξεµακρύνει από τη φυσική ζωή. Όσο όµως 
κι αν τη δέρνανε οι άνεµοι, δε λύγιζε. Μαθηµένη να ζει σε ένα 
σκληρό τοπίο, πρώτη απ’ όλους αγωνιζόταν όχι µόνο µέσα αλλά 
κι έξω απ’ το σπίτι να θρέψει την οικογένειά της.   Ανάµεσα στις 
πολλές σκοτούρες και υποχρεώσεις της ήτανε το βοτάνισµα κατά 
την περίοδο της Άνοιξης, για να αφαιρεθούν τα βλαβερά φυτά 
από τις καλλιέργειες. Η διαδικασία του βοτανίσµατος ξεκινούσε 
τον Απρίλη στα χωράφια τα σπαρµένα µε στάρι (γαύρο ή 
ξυλόκαστρο) και ολοκληρωνόταν το Μάη µε το βοτάνισµα της 
φακής. Η χορτιώτισσα ξεκινούσε µπονόρα – µπονόρα για το 
χωράφι και χωρίς να χρονοτριβήσει καθόλου –εξάλλου σχεδόν 
ποτέ δεν «άδειαζε» - άρχιζε τον παιδεµό της µε τη µάνα γη, 
χωρίς ανάσα, ώσπου να µεσηµεριάσει. Τότε έκανε δεµάτια τα 
χορτάρια από αγριόβρωµο και άλλα φυτά που έπρεπε να 

αφαιρεθούν, για την ανάπτυξη των σπαρτών και της φακής. Κι 
αν το χωράφι είχε αγραπιδιά, καθόταν στον ίσκιο της, για να 
φάει το ταπεινό της γεύµα  και να «κρατηθεί», για να µπορεί να 
συνεχίσει ως το βράδυ. Θρεφόταν όµως πλουσιοπάροχα η ψυχή 
της, γιατί  την ώρα εκείνη της ανάπαυλας απολάµβανε ένα 
πλήθος αρώµατα απ’  τα χορτάρια.  Γιατί άλλο άρωµα έβγανε το 
κεροφύλλι, άλλο το σπαθούρι, άλλο το τριφύλλι, άλλο τα 
γαϊδουράγκαθα, άλλο οι παπαρούνες κι άλλο τα στριφτούλια. Με 
τα τελευταία, µάλιστα,  έφκιανε και υπέροχες λαχανόπιτες. 
Αληθινά και καθαρά πράµατα «τα έργα των χειρών της» σαν τον 
αέρα που φυσάει απ’ τα Σταυρωτά. Αληθινά και καθαρά 
πράµατα σαν το βράχο, το χώµα και τη βλάστηση της 
χορτιώτικης γης.  Αληθινά και καθαρά πράµατα σαν το 
χορτιώτικο ουρανό. Αληθινά και καθαρά πράµατα σαν την αγνή 
και ταπεινή ψυχή της χορτιώτισσας. 

Το  βοτάνισµα 

Επειδή οι προτάσεις της κ. Στεφανίας Μπασκάκη – Βουκελάτου 
για τα Χορτάτα σχολιάστηκαν πολύ θετικά από τους 
συγχωριανούς µας, τις επαναλαµβάνουµε επιγραµµατικά µε 
την ελπίδα ότι οι αρµόδιοι  και γενικότερα  όσοι µπορούν να 
βοηθήσουν θα τείνουν ευήκοον ους:
1) Να  δηµιουργηθεί ένας στοιχειώδης παιδότοπος  µε κούνιες, για να 
µπορούν να κάνουν διακοπές τα παιδιά και εγγόνια των συγχωριανών, 
γιατί η έλλειψη κάθε σχετικής υποδοµής αποτρέπει πολλούς γονείς µε 

µικρά παιδιά από το να  κάνουν διακοπές διαρκείας στο χωριό µας.   
2) Να ολοκληρωθεί η επισκευή του σχολείου και η διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου. 
3) Να βοηθήσουµε το Σύλλογο να προµηθευτεί βιντεοπροβολέα, για να 
διοργανώνει βραδιές µε ταινίες. 

Ε. Γ. ΧΟΡΤΗΣ 

Η επανάληψη µήτηρ πάσης µαθήσεως και όχι µόνο 

Του Έκτορα Γ. Χόρτη

Αποτελέσµατα εκλογών της 6ης Μαϊου 2012 
στα Χορτάτα (αριθµός ψήφων)  
Εγγεγραµµένοι: 259, Ψήφισαν: 101, Άκυρα: 4, Λευκά: 0

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23 ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ 4

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 19 ∆ΗΜ.ΑΡ. 3

ΠΑΣΟΚ 17 ∆ΗΜ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1

ΚΚΕ 14 Λ. Σ. -ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1

ΣΥΡΙΖΑ 11 ΛΟΙΠΟΙ 4

Αποτελέσµατα εκλογών της 6ης Μαϊου 2012 
στα Λευκάδα (ποσοστά επί τις %)  
Εγγεγραµένοι: 29897,  Εγκυρα: 16218, Ακυρα: 287, 
Λευκά: 126

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 25.24

ΣΥΡΙΖΑ 15.76

ΠΑΣΟΚ 13.80

ΚΚΕ 13.22

ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ 6.75

Λ. Σ. -ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5.56

∆ΗΜ.ΑΡ.  4.35

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 3.08

ΛΟΙΠΟΙ 12.24

Την έδρα κατέλαβε ο κ. Σολδάτος  Θεόδωρος (Ν∆)

Ονοµατοδοσία οδού στη Λευκάδα: Επαναλαµβάνουµε την πρότασή µας να τιµήσει ο ∆ήµος της Λευκάδας  το γιατρό Παναγιώτη Χόρτη, δίνοντας σε 
ένα δρόµο το όνοµά του ως ελάχιστη προσφορά στο µέγεθός του, και θεωρούµε ότι αυτό θα είναι µεγάλη τιµή και για τη Λευκάδα.                                                                                                                                                                                         
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περιοχή του δικτύου NATURA 2000
Του ΕΚΤΟΡΑ Γ. ΧΟΡΤΗ

Α ΧΟΡΤΑΤΑ (υψόµετρο 625 µ., γεωγραφικό µήκος  
20o 36 και γεωγραφικό πλάτος 38o 43) είναι 
ηµιορεινό χωριό σε µια εξαιρετική τοποθεσία στη 
δυτική πλευρά της Λευκάδας, µε το στήθος του 

προσανατολισµένο προς το Νότο (προς τον κόλπο της 
Βασιλικής, το Θιάκι και την Κεφαλονιά) και τη ∆ύση (προς το 
ακρωτήρι του Λευκάτα, το Πόρτο Κατσίκι, τους Εγκρεµνούς, τη 
Σέσουλα και το Κάθισµα).  Από τα βορειοδυτικά δέχεται τις 
θωπείες του Μαϊστρου που έρχεται από τους Παξούς και την 
Κέρκυρα. 

 Στα Χορτάτα µπορεί να απολαύσει κανείς  µια τεράστια ποικιλία 
όµορφων τοπίων, πολύ πράσινο, την έξοχη θέα προς το Ιόνιο 
πέλαγος και ένα µοναδικό, υπέροχο ηλιοβασίλεµα. Αποτελούν 
οικισµό του τέως δήµου Απολλωνίων του νοµού Λευκάδας, που 
σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις έχει µια συνεχή ιστορική 
διαδροµή από τη νεολιθική εποχή ως τις µέρες µας. Έχουν 110 
κατοίκους (απογραφή του 2001), αλλά και πλούσιο πολιτιστικό 
απόθεµα. Ο δυτικός άξονας του χωριού ξεκινάει από χαµηλά 
(από του Αντζουλή την Ελιά και τα κάθετα βράχια που 
βρέχονται από τα «Καπνιστά νερά» και τη Νεραϊδόλυµπα στα 
όρια µε το Καλαµίτσι) και, ακολουθώντας τη µεγάλη ρεµατιά της 
νοτιοδυτικής Λευκάδας, φτάνει ως το εγκαταλελειµµένο χωριό 
Άγιος Βασίλειος. Περιλαµβάνει επίσης µεγάλο µέρος του 
κεντρικού ορεινού τµήµατος της Λευκάδας (έως 1.140 µ. 
υψόµετρο). 

 Η παρουσία ασβεστολιθικών πετρωµάτων στην ορεινή περιοχή 
πάνω από το χωριό συµβάλλει στην ύπαρξη ενδιαφέρουσας 
γεωµορφολογίας (ρεµατιές, βραχώδεις πλαγιές, οροπέδια 
διαφόρων µεγεθών κ.τ.τ.). Μέχρι πριν από λίγα χρόνια στις 
θέσεις αυτές η καλλιέργεια των αµπελιών που παρήγαν το 
κρασί Βαρτζαµί ήταν µια από τις κύριες αγροτικές 
δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής, η οποία σήµερα 
έχει συρρικνωθεί σε µεγάλο βαθµό.                                                                                                                             

 Η περιοχή Χορτάτων ανήκει στις προστατευόµενες περιοχές 
NATURA 2000. Το δίκτυο αυτό είναι ένας αριθµός βιοτόπων 
που προτάθηκαν από τα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως ζώνες ειδικής προστασίας, µε 
σκοπό να διατηρηθεί η ποικιλία των οικοσυστηµάτων, του 
τοπίου και των ειδών της πανίδας και χλωρίδας. Τα κράτη - 
µέλη υποχρεώνονται να διαχειριστούν τις περιοχές αυτές ή  και 
να λάβουν µέτρα για την αναβάθµιση τους.

 Η σπουδαιότητα του προστατευόµενου βιοτόπου Χορτάτων, 
σύµφωνα µε τη σχετική Οδηγία (92/43) του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Special Area of Conservation – SAC):  «Η 

αξιολόγηση της περιοχής βασίσθηκε στην παρουσία αξιόλογων, 
από χλωριδική και βιογεωγραφική άποψη, ειδών. Μεταξύ 
αυτών είναι µερικά είδη, ενδηµικά των Ιονίων νησιών ή του 
ευρύτερου ελληνικού χώρου και φυτά του γένους Paeonia που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον από βιογεωγραφική άποψη. Το 
φυτικό αυτό γένος,  που σπανίζει στον ελληνικό χώρο, 
αντιπροσωπεύεται στην περιοχή από τα P. mascula ssp. russi 
και P. peregrina. Πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί ότι η 
συγκεκριµένη περιοχή αποτελεί τον µοναδικό στην Ελλάδα 
χώρο συνύπαρξης των δύο παραπάνω taxa». Στο Βοτανολόγιο 
του Βοτανικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου της Ζυρίχης  (εκδ. 
1968) αναφέρεται ότι το φυτό αυτό ευδοκιµεί στο χωριό 
Χορτάτα (Paeonia corallina - paeonia officinalis). Το ίδιο φυτό 
αναφέρεται και από τον αρχαίο έλληνα βοτανολόγο 
∆ιοσκουρίδη (1ος αι. π. Χ.).

Στα οροπέδια της Εγκλουβής και των Χορτάτων, όπου 
καλλιεργείται η ξακουστή φακή, και στις τοποθεσίες 
Παλιοµάντρι, Βάτοι, Λυµποκέρβα κ.λπ. των Χορτάτων φυτρώνει 
η άγρια παιωνία.  Στο έδαφος µπορεί να εντοπίσει κανείς 
µικρούς άγριους πανσέδες και -νωρίς το καλοκαίρι- µπλέ 
λουλούδια στα εκεί χωράφια, είδος που έχει εξαφανισθεί στη Β. 
Ευρώπη. Μείζον ζήτηµα, εποµένως, είναι η προστασία του 
βιοτόπου και της αυτοφυούς χλωρίδας των Χορτάτων από την 
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και, γενικότερα, η αποτροπή του 
κινδύνου της  περιβαλλοντικής υποβάθµισης της περιοχής.
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ SCI SPA

GR2240002 ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑ∆Α) Χ Χ

Το έργο “οικοτόπων” ΦΥΣΗ 2000 στην Ελλάδα όσον αφορά τα Χορτάτα:

Παιωνία
Paeonia officinalis 
κοινώς: Κούκος, 
Σκαµνιά,
Γλυκάσκαµνα 

Παιωνία
Paeonia officinalis 
κοινώς: Κούκος, 
Σκαµνιά,
Γλυκάσκαµνα 

Στίπα
Stipa pennata
κοινώς: Βλασάνι 



5ΤΑ ΧΟΡΤΑΤΑ     Μάρτιος – Απρίλιος – Μάιος 2012     
Ά

ρθ
ρο

ΥΜΑΜΑΙ, µικρό παιδί ακόµα, τις κρύες χειµωνιάτικες 
νύχτες που καθισµένος στη «γωνιά» µέσα στη θαλπωρή 
που εξέπεµπαν τα κούτσουρα στη φωτιά άκουγα από 
τους παππούληδες και τις γιαγιάδες µου (βαβάδες τις 
λέγαµε εµείς) να µου διηγούνται παλιές ιστορίες. Σε 

πολλές από αυτές πραγµατικότητα και φαντασία συµπλέκονταν και 
δηµιουργούσαν ένα κόσµο θαυµαστό, που αποκαλυπτόταν µε όλη 
του τη γοητεία µπροστά στα έκθαµβα µάτια µου. Ήρωες, πειρατές, 
βασιλιάδες, νεράιδες, άγιοι, άνθρωποι της δράσης, της εγκαρτέρησης 
ή του ονείρου συνέθεταν ένα άλλο σύµπαν, έξω από τα συνηθισµένα 
µέτρα της ζωής και των ανθρώπων, όπως τους γνώριζα.
  
 Ο ταγµατάρχης Βελισσαρίου, που αγωνιζόµενος στην πρώτη γραµµή 
στη µάχη της Τζουµαγιάς κατά το Β΄ Βαλκανικό πόλεµο και 
τραυµατισµένος θανάσιµα καλούσε τα «παιδιά» του, τους στρατιώτες, 
να µη δειλιάσουν, αλλά να τον περιµένουν, για να συνεχίσουν τον 
αγώνα, έπαιρνε στα µάτια µου τη µορφή ενός µυθικού ήρωα. Αλλά 
και ο ανώνυµος άνδρας της λαϊκής παράδοσης, που περίµενε στη 
βρύση να αρπάξει το µαντήλι της νεράιδας, για να την αναγκάσει να 
τον παντρευτεί, καθόλου δεν έµοιαζε µε τους ανθρώπους του 
καθηµερινού µόχθου που γνώριζα. Το ίδιο και ο κουρσάρος της Τζιας, 
λαϊκός µυθιστορηµατικός ήρωας, που πολεµούσε για την πατρίδα, 
καθώς και ο ονοµαστός κλέφτης Κατσαντώνης, αλλά και πρόσωπα 
του Βυζαντίου ανάµεσα στο µύθο και την ιστορία, όπως ο ∆ιγενής, ή 
της Αρχαιότητας, όπως οι οµηρικοί ήρωες, ανήκαν στον ίδιο κόσµο, 
έναν κόσµο πάνω από τα ανθρώπινα µέτρα, που έµοιαζε 
εκθαµβωτικός. Ακόµα και κάποιοι ληστές περασµένων εποχών στη 
συνείδηση του λαού στον ίδιο κόσµο ανήκαν. Γιατί η ροµαντική 
πλευρά της δράσης και της προσωπικότητάς τους, δηλαδή η δίψα για 
περιπέτεια, η παράλογη και άµετρη τόλµη, η περιφρόνηση του 
θανάτου, το πάθος µέχρι τα ακρότατα όριά του, η συνέπεια σε έναν 
ιδιότυπο κώδικα αξιών που οι ίδιοι καθόριζαν, τους καθιστούσε 
αντικείµενο θαυµασµού και έσβηνε τα κακουργήµατα που διέπρατταν 
ή τα έθετε σε δεύτερη µοίρα. Μέτοχο, λοιπόν, σε αυτόν τον κόσµο µε 
έκαναν οι αφηγήσεις των παππούληδων και των γιαγιάδων µου. 
  
 Μία από τις ιστορίες που έχει µείνει βαθιά χαραγµένη στη µνήµηµου 
είναι η ιστορία του εκτός νόµου Αργύρη, όπως µου την είχε αφηγηθεί 
η γιαγιά µου η Παρασκευή, που καταγόταν από το χωριό Καλαµίτσι, 
και όπως τη διάβασα αργότερα καταγραµµένη από τον µεγάλο 
συντοπίτη µας ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στα προλεγόµενα του 
ποιήµατός του «Το ξεριζωµένο δέντρο». Ο Αργύρης έζησε στις αρχές 
του 19ου αιώνα και ήταν τέκνο και δηµιούργηµα  µιας σκληρής και 
µαζί ηρωικής εποχής, στην οποία η τόλµη και η παλικαριά, το 
αγωνιστικό και ασυµβίβαστο πνεύµα, η αντίσταση στον ξένο δυνάστη 
(βρισκόµαστε στην εποχή της Αγγλοκρατίας στα Επτάνησα) και η 
περιφρόνηση του κινδύνου και του θανάτου αποτελούσαν υπέρτατες 
αξίες. Με τέτοιον, λοιπόν, χαρακτήρα και ήθος, ο Αργύρης από τη 
νεανική του ήδη ηλικία, βρέθηκε απέναντι στους νόµους της αγγλικής 
διοίκησης και ζούσε, ουσιαστικά, στο περιθώριό της, κάνοντας νόµο 
τη θέλησή του και επιβάλλοντας τις επιθυµίες του.  Μοιραίος για τον 
Αργύρη στάθηκε ο σφοδρός του έρωτας για την Ελένη, µια 
ωραιότατη νέα από το Καλαµίτσι, την οποία και ζήτησε σε γάµο. Οι 
προτάσεις του όµως απορρίφθηκαν από τους γονείς της, που 
τρόµαζαν για το βίαιο του χαρακτήρα του. Την άρνηση αυτή ο 
Αργύρης, σύµφωνα µε τον προσωπικό του κώδικα τιµής, θεώρησε 
βαρύτατη προσβολή. ∆έσµιος των σφοδρότατων παθών του, 
αντέδρασε εκδικούµενος µε πράξεις σκληρές µέχρι ωµότητας. Αφού 
τραυµάτισε σοβαρά  τον πατέρα της αγαπηµένης του, χτυπώντας τον 
µε το γιαταγάνι του (η γιαγιά µου µού ανέφερε το απίθανο ότι ο 
Αργύρης του έκοψε το πάνω µέρος του κρανίου και ότι το αποκοπέν 
αντικαταστάθηκε µε ένα κοµµάτι από κολοκύθα!), απήγαγε την Ελένη, 
την κακοποίησε και της έκοψε τις παρειές, για να είναι βέβαιος ότι  
κανείς πλέον δεν θα ήθελε να την παντρευτεί. Τα γεγονότα αυτά 
οδήγησαν στην απηνή καταδίωξη του Αργύρη από τα όργανα της 
αγγλικής διοίκησης, χωρίς όµως η καταδίωξη αυτή να έχει 

αποτέλεσµα, καθώς οι κάτοικοι του νησιού απόµίσος στους Άγγλους 
είδαν στον Αργύρη την ενσάρκωση του πνεύµατος αντίστασης. 
Ωστόσο, το τέλος του ανυπότακτου άνδρα ήρθε µε τρόπο απρόσµενο. 
∆υο φίλοι και κουµπάροι του, αφού έφαγαν µαζί του, τον σκότωσαν 
ανυποψίαστο µε δολιότητα.
  
 Ο θάνατος του Αργύρη τον ανύψωσε στη συνείδηση του λαού σε 
ηρωική µορφή άξια θαυµασµού, καθώς για το λαό εξέφραζε τα 
ιδεώδη και τις αξίες της εποχής. Και όσο µεγάλος ήταν ο θαυµασµός 
για τον ήρωα, τόση ήταν και η απέχθεια για την προδοσία και τους 
προδότες, που ενσάρκωναν οι δολοφόνοι του. Με µότο, λοιπόν, το 
αρχέτυπο δίπολο παλικαριά – προδοσία, η λαϊκή µούσα θρήνησε το 
θάνατό του. Το ίδιο και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, κατεξοχήν 
υµνητής του κλεφταρµατολισµού, της παλικαριάς και της αντίστασης 
στον κατακτητή, µε το ποίηµα «Το ξεριζωµένο δέντρο». Σ’  αυτό ο 
φουσκωµένο χείµαρρος ∆ηµοσάρι, που παρασύρει τα πάντα στην 
ορµή του, βρίσκει µπροστά του το κοντρί, όπου, σύµφωνα µε την 
παράδοση, έπεσε χτυπηµένος δολοφονικά ο Αργύρης. Το κοντρί αυτό 
έχει µέσα του την ψυχή του ήρωα, του ατρόµητου και αντρειωµένου 
που αντιστέκεται, όταν οι άλλοι λυγίζουν. Έχει ακόµα µέσα του την 
ψυχή του λαού, που αναθεµατίζει τους προδότες. Μεταφέρω τους 
στίχους:

 «Πέρνα ποτάµι, µέριασε, σύρε να σκιάζεις άλλους• 
εµέ µ’ επάτησε βαρύ ποδάρι αντρειωµένου,
µ’ εστοίχειωσε το αίµα του κι είµαι θεµελιωµένο
για να φωνάξω ανάθεµα σ’ εκείνους που προδίνουν.
Είµαι τ’ Αργύρη το κοντρί, είµαι τα’  Αργύρη ο τάφος.

  Συλλογίζοµαι τώρα ότι είναι ο Αργύρης και οι όµοιοί του που 
τροφοδοτούν την ποίηση, που δίνουν την επική πνοή, τον ηρωικό 
τόνο και την ελεγειακή φωνή σ’  αυτήν. Με την ποίηση αυτή έζησε ο 
Ελληνισµός, από την αυγή ήδη της ιστορίας του. Συλλογίζοµαι ακόµη 
ότι οι εποχές διαµορφώνουν, σε µεγάλο βαθµό, τις ξεχωριστές 
µορφές. Ο Αργύρης έδρασε και «κρίθηκε», µε βάση  το πνεύµα και τις 
αξίες της εποχής του.  Κανείς δεν µπορεί, δηλαδή, να κριθεί εκ των 
υστέρων, έξω από τα συµφραζόµενα της εποχής στην οποία έζησε. 
Συλλογίζοµαι, ακόµα, την Ελένη, το αθώο θύµα, που βρέθηκε στο 
δίνη της ιστορίας αυτής. Στην εποχή µας η δικαίωσή της θα ήταν 
πανηγυρική, αλλά η εποχή µας δεν µπορεί να «γεννήσει» 
προσωπικότητες σαν τον Αργύρη, αντιφατικές µεν, αλλά φορείς του 
ηρωικού πνεύµατος ενός λαού που να επικαλύπτει πάθη, ακόµα και 
ωµότητες. Αν σήµερα ζούσε ο Αργύρης, θα ήταν ένας συνηθισµένος 
καθηµερινός άνθρωπος. Όµως η ποίηση θα ήταν φτωχότερη … 

      

Μια παλιά ιστορία…
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ

Είµαι τ’ Αργύρη το κοντρί, είµαι τ’  Αργύρη ο τάφος …, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

«∆έντρο, πῶς κοίτεσαι νεκρὸ στὸν ἄµµο τοῦ γιαλοῦ µου;
Ποιὸ χέρι σὲ ξερρίζωσε, ποιὰ δύναµη σ’ ἐπῆρε
ἀπὸ τὴ ράχη τοῦ βουνοῦ καὶ σ’ ἔρριξε στὸ κῦµα;...
Ἐσένα τὰ γεράµατα δὲ σ’ εἶχαν σαρακώσει
στὰ ἀτάραγα κλωνάρια σου ἑκατοστάδες χρόνοι
χωρὶς νὰ τὰ λυγίσουνε, ἐστέκαν σωριασµένοι,
στὴ σιδερένια φλούδα σου, χωρὶς νὰ τήνε γδάρῃ,
τοῦ λόγγου τ’ ἀγριοδάµαλο τὰ κέρατα ἐτροχοῦσε.
Πές µου, πῶς κοίτεσαι νεκρό, ρουπάκι, στὸ γιαλό µου;»
(Αρ. Βαλαωρίτη «Το ξεριζωµένο δέντρο»)
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Α ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ έγγραφα από το παρελθόν µάς βοηθούν 
να αναπαραστήσουµε, ως ένα βαθµό, πλευρές της ζωής σε 
παλαιότερους χρόνους και είναι, από την άποψη αυτή, 
πολύτιµα εργαλεία για τους ερευνητές του. Ανάµεσα σ’  
αυτά πολύ σηµαντική θέση κατέχουν τα νοταριακά 

(συµβολαιογραφικά) έγγραφα, καθώς εικονογραφούν, µε τρόπο 
αυθεντικό, όψεις της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της εποχής 
κατά την οποία συντάχθηκαν. Οι διαθήκες, που αποτελούν µια 
κατηγορία νοταριακών εγγράφων, είναι κυριολεκτικά καθρέφτης 
πλευρών της ζωής και της κοινωνίας, αφού συντάχθηκαν χωρίς καµιά 
σκοπιµότητα και διάθεση απόκρυψης ή ωραιοποίησης καταστάσεων.
  
 ∆ύο τέτοιες διαθήκες της εποχής της Βενετοκρατίας, η µία της 3ης 
Απριλίου και η άλλη της 18ης Ιουνίου του έτους 1749, που 
βρίσκονται στα αρχεία του νοτάριου παπα – Γιάννη ∆εσαλέρµου, µας 
βοηθούν να µελετήσουµε οικονοµικές και κοινωνικές 
πραγµατικότητες, καθώς και νοοτροπίες που επικρατούσαν στον 
οικισµό των Χορτάτων, αλλά και κατ’ επέκταση σε όλη την ύπαιθρο 
του νησιού µας.  Στην πρώτη διαθέτης είναι ο Αναστάσης Μεσσήνης 
και στη δεύτερη ο Αναστάσης Χόρτης του ποτέ Αθανάση. Και οι δύο 
διαθήκες αποτελούνται, από άποψη δοµής, από δύο µέρη. Το πρώτο, 
τυπικό και επαναλαµβανόµενο, αφορά τη στάση των διαθετών 
µπροστά στο θάνατο και τη ρύθµιση σχετικών πρακτικών ζητηµάτων 
και αποκαλύπτει την πραγµατικότητα  της εποχής. Το δεύτερο αφορά 
τη διάθεση των περιουσιακών τους στοιχείων και τη ρύθµιση των 
οικονοµικών τους εκκρεµοτήτων, που πρέπει να διευθετήσουν οι 
κληρονόµοι τους, δηλαδή τα παιδιά τους.
  
 Όπως φαίνεται στην αρχή των διαθηκών, η βασική αντίληψη ότι ο 
χριστιανός πρέπει να είναι έτοιµος  κάθε στιγµή για τη µετάβαση στην 
άλλη ζωή αποτυπώνεται µε την παροχή συγγνώµης σε όλους τους 
χριστιανούς και µε το αίτηµα να τύχουν της µακροθυµίας των άλλων. 
Ο φόβος για τη θεία τιµωρία, µετά το θάνατο, οδηγεί στη 
διαµόρφωση και την κυριαρχία της σχετικής νοοτροπίας: για να σωθεί 
η ψυχή, επιβάλλεται η µεσιτεία και οι παρακλήσεις των ιερέων 
(σαββατιάτικα και σαραντάρια στα έγγραφα). Οι διαθέτες, για να 
εξασφαλίσουν όλα αυτά, παραχωρούν στους ιερείς όχι 
ευκαταφρόνητα οικονοµικά ανταλλάγµατα. Ο µεν Αναστάσης 
Μεσσήνης τούς παρέχει ένα χωράφι που έχει (αγορασµένο) από τον 
Φίλιππο Χόρτη, του οποίου η αξία ανέρχεται σε 5½ ριάλια , καθώς 
επίσης και τρεις γίδες, ενώ ο Αναστάσης Χόρτης αφήνει εντολή στα 
παιδιά του να πληρώσουν αναλογικά τους ιερείς του οικισµού, µε την 
απειλή της αποκλήρωσης για όποιο από αυτά δεν την εκτελούσε. 
Ενδιαφέρουσα είναι η εντολή του Μεσσήνη στη γυναίκα του να τον 
κηδέψει µε έξι ιερείς. Όλα αυτά φανερώνουν ότι στη συνείδηση των 
ανθρώπων  της εποχής η βασιλεία των Ουρανών δεν κατακτάται µε 
τις αγαθοεργίες και την έµπρακτη αγάπη προς τον πλησίον, που 
αποτελούν τον πυρήνα της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλά  µε την 
τήρηση ενός τυπικού που προβλέπει τελετές και δεήσεις. Τούτο 
τεκµηριώνεται και από το γεγονός ότι στην ερώτηση του νοτάριου 
προς τους διαθέτες αν κληροδοτούν κάτι για νοσοκοµεία, 
φυλακισµένους ή σκλάβους απαντούν αρνητικά. Πέραν τούτων, η 
αναφορά σε σκλάβους παραπέµπει προφανώς σε πειρατεία και 
αιχµαλωσία ανθρώπων, η εξαγορά της ελευθερίας των οποίων 
απαιτούσε χρήµατα. Εποµένως, η σχετική ερώτηση στο νοταριακό 
έγγραφο αποτελεί απόηχο αυτής της σκληρής πραγµατικότητας, που 
ήταν ασφαλώς πιο συχνή κατά τους προηγούµενους αιώνες. Για να 
ολοκληρωθεί το ζήτηµα της νοοτροπίας των ανθρώπων που 
απορρέει από τη σχέση µε το Θείο, πρέπει να αναφερθεί και η ακραία 
περίπτωση του αφορισµού, που φαίνεται ότι ήταν αποτελεσµατική ως 
έσχατο µέσο επίλυσης διαφορών. Στη διαθήκη, λοιπόν, του Αναστάση 
Μεσσήνη ο διαθέτης, που υποψιάζεται ότι η µητέρα της πεθαµένης 
συζύγου ενός από τους γιους του τού είχε κλέψει δύο αποδείξεις 
είσπραξης χρηµάτων, αφήνει παραγγελία σ’ αυτούς να την 
εξαναγκάσουν («στενέψουν» στο έγγραφο), µε αρχιερατικό µάλιστα 
αφορισµό, να τις επιστρέψει. 
  
 Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ζητήµατα της ταφής, τόσο ο Χόρτης όσο 
και ο Μεσσήνης εκδηλώνουν την επιθυµία τους να ταφούν στην 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου των Χορτάτων. Ο 

Αναστάσης Χόρτης µάλιστα ορίζει ότι θέλει να ταφεί  στο µνήµα του 
πατέρα του. Οι αναφορές αυτές αποδεικνύουν ότι ο ναός ήταν 
χτισµένος και λειτουργούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 18ου 
αιώνα, πιθανότατα και σε απώτερες εποχές. Σηµειωτέον ότι το 
σηµερινό οικοδόµηµα ανεγέρθηκε το 1878, όπως φαίνεται στο 
ανώθυρο της εισόδου, προφανώς µετά από κατάρρευση του 
παλαιότερου, από τους αδελφούς µαστρο-Νικολή και µαστρο-Γιάννη 
Αυλωνίτηδες, όπως µου έχουν αναφέρει οι παππούληδές µου. 
  
 Το δεύτερο µέρος των δύο διαθηκών αφορά, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, την κληροδότηση της περιουσίας των δύο διαθετών και 
τη ρύθµιση των οικονοµικών τους εκκρεµοτήτων. Από όσα 
αναφέρονται µπορούµε να συναγάγουµε ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα για την οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα της 
εποχής. 
  
 Ο Αναστάσης Χόρτης είχε εφτά παιδιά, τον Ανδριά (Ανδρέα), τον 
Γιωργουλά (Γιώργο), τον Αποστόλη, την Καλόγρια, τη Σταµούλα, την 
Κατέρω (Κατερίνα) και την Ακριβή. Όπως φαίνεται, οι κόρες του ήταν 
παντρεµένες και, επειδή προφανώς είχαν προικοδοτηθεί, η περιουσία 
που είχε αποµείνει στον διαθέτη οριζόταν να µοιραστεί στα τρία 
αρσενικά του παιδιά , τα οποία υποχρεώνονταν επιπλέον να 
αναλάβουν την εξόφληση των χρεών του πατέρα τους.  Αν κάποιος 
δεν πλήρωνε το µερίδιό του, θα έπαιρνε από την πατρική περιουσία 
«πράµα» αξίας µόνο πέντε ριαλιών. Ποιο ήταν το σύνολο της 
περιουσίας του Αναστάση δεν αναφέρεται. Ωστόσο, όπως φαίνεται, 
διέθετε κτήµατα, ορισµένα από τα οποία κατονοµάζονται, καθώς και 
ζώα, ενώ η δυσκολία του, όπως και των περισσότερων αγροτών της 
εποχής, ήταν η δυσκολία πρόσβασης σε ρευστό. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι όχι µόνο στις δύο αναφερόµενες, αλλά σε όλες τις διαθήκες 
αγροτών που γνωρίζω δεν αναφέρεται ότι οι διαθέτες έχουν 
χρήµατα. Αντίθετα, σχεδόν όλοι έχουν χρέη.  Παρόλο, βέβαια, που  η 
αγροτική οικονοµία της εποχής ήταν µια οικονοµία αυτοκατανάλωσης 
και επιδίωξης της αυτάρκειας, υπήρχε ανάγκη και κάποιας 
ρευστότητας, καθώς ορισµένοι φόροι (όπως π.χ. της δεκάτης του 
κρασιού, του χορταριάτικου, δηλ. του φόρου στα ζώα κ.λπ.) έπρεπε να 
καταβάλλονται σε χρήµα.  Αν τα περισσεύµατα από την κατανάλωση 
όµως δεν ήταν αρκετά, ώστε να διοχετευθούν στην αγορά και να 
γίνουν χρήµα, υπήρχε πρόβληµα. Όπως φαίνεται στη διαθήκη του, ο 
Αναστάσης Χόρτης ξόδεψε 22½ λίρες , που έδωσε στο σύζυγο της 
κόρης του Σταµούλας για λειψοπροίκια και 2 τζεκίνια  που έδωσε, 
για να αγοράσει δαχτυλίδι στη σύζυγο του γιου του τού Αποστόλη. Η 
λύση του προβλήµατος ήταν ο δανεισµός, ο οποίος γινόταν µε 
«σηµάδι», δηλαδή µε ενέχυρο. Τόσο ο Αναστάσης Χόρτης όσο και ο 
Αναστάσης Μεσσήνης είχαν δανειστεί µε τον τρόπο αυτόν. Ο πρώτος, 
όπως λεει, 2½ ή 3 ριάλια από τον Θοδωρή Γάλλο, µε «σηµάδι» δύο 
ταψιά, καθώς και 2 ριάλια από τον Λάζαρη, µε «σηµάδι» ένα χωράφι.  
Οι δανειζόµενοι έπαιρναν στην κατοχή τους τα «σηµάδια», όταν 
επέστρεφαν τα χρήµατα στους δανειστές. Η µέθοδος αυτή συνέβαλλε 
ασφαλώς στη διατήρηση της κοινωνικοοικονοµικής ισορροπίας στις 
αγροτικές κοινότητες του νησιού, αφού στη δυσκολία τους οι αγρότες 
είχαν πρόσβαση σε δανεισµό, χωρίς όµως να αποξενώνονται οριστικά 
από περιουσιακά τους στοιχεία.
  
 Μια άλλη πραγµατικότητα της εποχής προκύπτει επίσης από τη 
διαθήκη του Αναστάση Χόρτη, που αφορά την περίθαλψη των 
ηλικιωµένων. Αυτή, για όσους είχαν παιδιά, παρεχόταν στο πλαίσιο 
της οικογένειας και προϋπέθετε ή συνδεόταν εθιµικά µε κάποια 
µορφή ανταποδοτικότητας. Στην περίπτωσή µας ο Αναστάσης αφήνει 
στη νύφη του Κυριάκω ένα χωράφι στις Γούρνες «για την καλή 
γεροκόµηση» που του παρείχε. Ας σηµειωθεί εδώ ότι όσοι δεν είχαν 
παιδιά έδιναν σε πολλές περιπτώσεις τα κτήµατά τους σε µοναστήρια, 
µε αντάλλαγµα τη «ζωοθροφία» τους, δηλαδή την παροχή ετησίως 
µιας ορισµένης ποσότητας των βασικών ειδών διατροφής και 
ενδύσεως. 
  Ο Αναστάσης Μεσσήνης είχε εν ζωή τη σύζυγό του και δύο παιδιά, 
την Ακριβή και τον Θοδωρή. Η διαφορά µε τον Αναστάση Χόρτη είναι 
ότι τα δύο παιδιά του Μεσσήνη δεν είναι παντρεµένα, και αυτό 
αποκαλύπτει µια συγκεκριµένη αντίληψη και νοοτροπία των 
ανθρώπων της εποχής. 

Στα 1749…
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ
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Στα 1749…
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Ο διαθέτης ρητά αναθέτει στο γιο και τη γυναίκα του να παντρέψουν 
την  κόρη του µε το ήµισυ περίπου της περιουσίας του. Ένα άλλο 
ζήτηµα που ρυθµίζει ο Μεσσήνης είναι η εξασφάλιση της γυναίκας 
του Τριανταφύλλως, στην οποία αφήνει το σπίτι τους, όσα ζώα 
«χοντρά» και «λιανά» έχει, καθώς και τρία χωράφια για όσο αυτή ζει. 
Όλα αυτά µετά το θάνατό της θα µένουν εξ ηµισείας στα παιδιά του.  
Μια διακριτική µεταχείριση του Θοδωρή, στον οποίο αφήνει, εκτός 
από την περιουσία που θα µοιράσει µε την αδερφή του, ένα χωράφι 
και δύο γίδες µε τα κατσίκια τους, οφείλεται, ίσως, στις αυξηµένες 
ευθύνες που του αναθέτει. Από τη διαθήκη προκύπτει ακόµα και 
αµπελοκαλλιέργεια στο χωριό, καθώς, όπως αναφέρεται, τα δυο 
παιδιά του Μεσσήνη θα µοιράσουν αµπέλια και χωράφια, χωρίς όµως 
να καθορίζεται πόσα είναι τα αµπέλια. 
Προφανώς δεν ήταν πολλά, καθώς η αµπελοκαλλιέργεια δεν ήταν 
ακόµα στην πρώιµη αυτή εποχή ιδιαίτερα εκτεταµένη. Είναι 
χαρακτηριστικό και εύγλωττο ότι όσα κτήµατα αναφέρονται 
ονοµαστικά, σε συγκεκριµένες τοποθεσίες, είναι όλα χωράφια.
  Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από τις δύο διαθήκες είναι τα 

τοπωνύµια, τα οποία, σχεδόν στο σύνολό τους, ταυτίζονται µε τα 
σηµερινά: Αλογοµάντρες, Μακρυχώρια, Σφακίδια, Μελιός, Απιδιές, 
Καρυές, Κοινά, Πολεµικό, Καµίνι, Παλιόρογγα. ∆εν ταυτίζονται οι 
τοποθεσίες Λαρισάτα και Λαγκαδιά του Βλαντή.
  
 Συνοψίζοντας, η κοινωνία των Χορτάτων του 1749 ήταν µια 
κοινωνία αγροτική, µε καλλιέργεια χωραφιών και λίγων αµπελιών, 
καθώς  και εκτροφή ζώων, µε χρηµατική στενότητα και  συντηρητική 
νοοτροπία και αντιλήψεις.
  
 Τη διαθήκη του Αναστάση Χόρτη υπογράφουν ως µάρτυρες ο παπα 
- Αντώνης Χόρτης και ο Γιακουµής Χόρτης, ενώ του Αναστάση 
Μεσσήνη ο παπα - Αναστάσιος Χόρτης και ο παπα - Αντώνιος  
Χόρτης. Οι υπογράφοντες µε δυσκολία γράφουν το όνοµά τους. 
Ιδιαίτερα ο παπά Αντώνης Χόρτης φαίνεται ότι είναι σχεδόν 
αναλφάβητος. Τούτο αποτελεί µια σοβαρή ένδειξη για την πνευµατική 
κατάσταση των κατοίκων, για τους οποίους προείχε ο αγώνας της 
επιβίωσης.                                                                                                                                                                      

ΛΕΞΙΚΟ 
•

Ριάλι: ισπανικό ασηµένιο νόµισµα, αξίας 10 λιρών. 
Η λίρα ήταν ασηµένιο νόµισµα των καθηµερινών συναλλαγών
Τζεκίνι: χρυσό βενετικό νόµισµα (φλουρί),µε κυµαινόµενη ισοτιµία. Περί τα µέσα του 18ου αιώνα αντιστοιχούσε σε 48 λίρες, 
ενώ στις αρχές του σε 32-33. Για µια εκτίµηση, στα µέσα του αιώνα το ηµεροµίσθιο λογαριαζόταν για 2 λίρες.

Τριµηνιαία περιοδική έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδος

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος των Απανταχού Χορτιωτών 
Λευκάδας. Tηλ. 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, Νίκος ∆. Χόρτης, Έκτορας Γ. Χόρτης.

Σελιδοποίηση: Νίκος ∆. Χόρτης
Παραγωγή εντύπου: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Α. Ε., Γραφικές 
Τέχνες –Τυπογραφείο, Υπάτης 45, Περιστέρι,12133, 
τηλ. 2105743450

Για το περιεχόµενο των ενυπόγραφων κειµένων 
ευθύνονται οι συγγραφείς τους 

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΊΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2012
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
tachortata.blogspot.gr
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Η προσευχή του ξενιτεµένου
Ελέησόν µε, Κύριε
Ελέησόν µε, Κύριε, αµαρτωλός µε πίκρα
γονυπετής προσεύχοµαι µε µόνη µου ελπίδα 
την πατρική σου τη στοργή, µετάνοιας µου για λύτρα
προσφέρω δάκρυ και καρδιά και τάφο στην πατρίδα
στερνή µου προσευχή, καντήλι και κεράκι
φέρνω πια τώρα απ’  τη ζωή το στεναγµό, τον πόνο
απόκληρος να νοσταλγώ τα χρόνια που παιδάκι
πήρα το δρόµο του χαµού, µ’  εσένα τώρα µόνο
παρηγοριά, ελέησον, Πατέρα, ευσπλαχνίσου
και σώσε το απολωλός, το γιο σου στη Σκηνή Σου.

Θεοφάνης Κ. Χόρτης, ΗΠΑ, ∆εκέµβρης 2011.

Η  δροσιά  γεννιέται µες στα  φύλλα 
Όπως  µες στον απέραντο ουρανό 
Το ξάστερο συναίσθηµα. 
(Οδ. Ελύτης, Επτά  νυχτερινά  επτάστιχα) 

Χορτάτα:  Ο Αη Γιάννης  και η Κρούσταλλη



Ο διαθέτης ρητά αναθέτει στο γιο και τη γυναίκα του να παντρέψουν 
την  κόρη του µε το ήµισυ περίπου της περιουσίας του. Ένα άλλο 
ζήτηµα που ρυθµίζει ο Μεσσήνης είναι η εξασφάλιση της γυναίκας 
του Τριανταφύλλως, στην οποία αφήνει το σπίτι τους, όσα ζώα 
«χοντρά» και «λιανά» έχει, καθώς και τρία χωράφια για όσο αυτή ζει. 
Όλα αυτά µετά το θάνατό της θα µένουν εξ ηµισείας στα παιδιά του.  
Μια διακριτική µεταχείριση του Θοδωρή, στον οποίο αφήνει, εκτός 
από την περιουσία που θα µοιράσει µε την αδερφή του, ένα χωράφι 
και δύο γίδες µε τα κατσίκια τους, οφείλεται, ίσως, στις αυξηµένες 
ευθύνες που του αναθέτει. Από τη διαθήκη προκύπτει ακόµα και 
αµπελοκαλλιέργεια στο χωριό, καθώς, όπως αναφέρεται, τα δυο 
παιδιά του Μεσσήνη θα µοιράσουν αµπέλια και χωράφια, χωρίς όµως 
να καθορίζεται πόσα είναι τα αµπέλια. 
Προφανώς δεν ήταν πολλά, καθώς η αµπελοκαλλιέργεια δεν ήταν 
ακόµα στην πρώιµη αυτή εποχή ιδιαίτερα εκτεταµένη. Είναι 
χαρακτηριστικό και εύγλωττο ότι όσα κτήµατα αναφέρονται 
ονοµαστικά, σε συγκεκριµένες τοποθεσίες, είναι όλα χωράφια.
  Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από τις δύο διαθήκες είναι τα 

τοπωνύµια, τα οποία, σχεδόν στο σύνολό τους, ταυτίζονται µε τα 
σηµερινά: Αλογοµάντρες, Μακρυχώρια, Σφακίδια, Μελιός, Απιδιές, 
Καρυές, Κοινά, Πολεµικό, Καµίνι, Παλιόρογγα. ∆εν ταυτίζονται οι 
τοποθεσίες Λαρισάτα και Λαγκαδιά του Βλαντή.
  
 Συνοψίζοντας, η κοινωνία των Χορτάτων του 1749 ήταν µια 
κοινωνία αγροτική, µε καλλιέργεια χωραφιών και λίγων αµπελιών, 
καθώς  και εκτροφή ζώων, µε χρηµατική στενότητα και  συντηρητική 
νοοτροπία και αντιλήψεις.
  
 Τη διαθήκη του Αναστάση Χόρτη υπογράφουν ως µάρτυρες ο παπα 
- Αντώνης Χόρτης και ο Γιακουµής Χόρτης, ενώ του Αναστάση 
Μεσσήνη ο παπα - Αναστάσιος Χόρτης και ο παπα - Αντώνιος  
Χόρτης. Οι υπογράφοντες µε δυσκολία γράφουν το όνοµά τους. 
Ιδιαίτερα ο παπά Αντώνης Χόρτης φαίνεται ότι είναι σχεδόν 
αναλφάβητος. Τούτο αποτελεί µια σοβαρή ένδειξη για την πνευµατική 
κατάσταση των κατοίκων, για τους οποίους προείχε ο αγώνας της 
επιβίωσης.                                                                                                                                                                      

"Οι αράχνες, σαλαµίδια, ποντίκια και λοιπά είδη 
του ζωικού βασιλείου, που κατοικοεδρεύουν εν 
οικήµασι των Χορτάτων θεωρούν ότι η 
συστηµατική προσπάθεια εξόντωσης των 
πληθυσµών τους κάθε καλοκαίρι από τους 
Χορτιώτες τους επανακάµπτοντες  το καλοκαίρι 
στα πάτρια εδάφη, πληθυσµών που ανέρχονται σε 
εκατοµµύρια, έναντι τριακοσίων ως έγγιστα 
Χορτιωτών, όπως θα ’λεγε κι ο µακαρίτης ο 
µπάρµπα Κώστας ο Μανταγιάννης, και µάλιστα µε 
χρήση πυρηνικών όπλων, όπως ποντικοφάρµακου, 
φλιτ, αεροζόλ κ.λπ., πλήττει καίρια την παγκόσµια 
οικολογική συνείδηση, το παγκόσµιο κίνηµα του 
ζωικού βασιλείου, καθώς και τους 
απαρασάλευτους νόµους της φύσης και, 
γενικότερα, την παγκόσµια τάξη, δεδοµένης της 
αλληλεξάρτησης των όντων στη φύση,  και είναι 
αντίθετη προς τα ιερότερα δικαιώµατα της 
πανίδας, µε το πρόσχηµα  του Χορτιώτη και του 
κάθε Χορτιώτη της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας. 
Ισχυρίζονται, βέβαια, οι Χορτιώτες ότι η ελευθερία 
του ενός τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία 
του άλλου, αλλά αυτό γίνεται ετεροβαρώς, µε τη 
λογική του Καραγκιόζη. Θεωρούν επίσης οι 
καταγγέλλοντες ότι  και η χρήση συµβατικών 
όπλων, όπως µακρυκόνταρου σκουπόξυλου µε 
απόληξη πάνας, ασβέστη κ.λπ., αποτελεί νέα και 
κεκαλυµµένη µορφή αναγκαστικού εκπατρισµού 
και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από την κοιτίδα 
τους που κανένας δεν έχει το δικαίωµα να θέσει 
σε εφαρµογή παρά τη θέληση των ως άνω 
πληθυσµών οικισµού Χορτάτων, γιατί διαφορετικά 
παραβιάζεται το δικαίωµα της χρησικτησίας. Ότι οι 
παραπάνω πληθυσµοί, αυτόχθονες στη γη που 
κατοικούν και πάνω στην οποία τα δικαιώµατά 
τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν 
µεταναστεύουν µε τη θέλησή τους, αλλά 
εκδιώκονται από τις εστίες τους αντιµετωπίζοντας 
το φάσµα της εξόντωσης ... Οι αλύτρωτοι 
πληθυσµοί συναγµένοι σε µυστική συνεδρίαση σε 
χαλέπεδο του παλαιού οικισµού αποφασίζουν και 
ψηφίζουν οµόφωνα να αξιώσουν 1) να 
σταµατήσει η συστηµατική εξόντωσή τους, µε 
βάση το ψήφισµα    του ΟΗΕ και το αντίστοιχο 
του ΟΗΖ και 2) να έχουν τη δυνατότητα να 
παλιννοστήσουν στα οικήµατά  τους κάτω από 
ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης (λίγο λάδι για 

τους ποντικούς κ.τ.τ.), που θα καταστήσουν αυτή 
την παλιννόστηση πραγµατοποιήσιµη. Σε αντίθετη 
περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που τους 
γίνεται σαν µία προσβολή δίχως προηγούµενο 
κατά της φύσης και του πολιτισµού."
  Για το ως άνω µείζον ζήτηµα εκδόθηκε Ψήφισµα 
συµπαράστασης των αλωπέκων, λαγωών, 
φορδακλάδων  και λοιπών ειδών του ζωικού 
βασιλείου, οικούντων εν τοις όρεσι, ταις νάπαις,  
ταις πηγαίς και γενικώς εν τη ενδόξω και 
πολυθρυλείτω υπαίθρω χώρα των Χορτάτων του 
διαµερίσµατος Απολλωνίων του δήµου Λευκάδος. 
Στο ως άνω ψήφισµα, µεταξύ άλλων, 
αναφέρονται και τα εξής δηκτικά:    
«[…] Κι  αφήστε αυτά τα ρατσιστικά πως τάχα τη 
χορτιώτικη γη δεν την κληρονοµήσατε από τους 
προγόνους σας και τη δανειστήκατε από τα παιδιά 
σας! Όταν έγινε η «Μεγάλη Έκρηξη», δεν υπήρχε 
ούτε σκαρπόδαυλο  πουθενά! Κι αν θέλετε να 
µάθετε, στα πρώτα κλάσµατα του δευτερολέπτου 
µετά τη Μεγάλη Έκρηξη τότε γεννήθηκαν η 
ενέργεια, όλα τα σωµατίδια της ύλης, τα  
Σταυρωτά, τα Καπνιστά Νερά  και, γενικότερα, 
όλες οι δυνάµεις που ξέρουµε σήµερα.  Τα 
φωτόνια, τα ηλεκτρόνια, τα ποζιτρόνια και τα 
νετρόνια εγιοµίσανε το χώρο (που, σηµειωτέον, 
τον έχουµε ανταµικό)  προ Χορτιωτών, ενώ το 
ποντικοφάρµακο και τα λοιπά πυρηνικά είναι  το 
αποκλειστικά δικό σας  εγκληµατικό δηµιούργηµα. 
Το πολύ πολύ πριν απ’ τη Μεγάλη έκρηξη να 
υπήρχαν σε ένα χρόνο άχρονο η Λευκάδα και τα 
Χορτάτα στη σκέψη του ∆ηµιουργού. Εποµένως 
αυτά τα δικολαβίστικα, εξηγούνται µόνο µε βάση 
την υπεροψία της δύναµης. Όταν όµως βρεθείτε 
στη θέση των αδελφών µας ή και τη δική µας,  πα 
να πει, όταν δηλαδή σας στριµώχνουν τίποτε ΗΠΑ, 
ξείπα και λοιπές «δηµοκρατικές» δυνάµεις, 
σκούζετε, ας µην πω σαν τι […]». Και το ψήφισµα 
συµπαράστασης καταλήγει: «Η αυθάδης και 
αλαζονική αυτή συµπεριφορά  συνιστά παραβίαση 
της ηθικής και απόπειρα ανατροπής της κοσµικής 
τάξης, αποτελεί δηλαδή ύβριν,  που  προκαλεί το 
θόλωµα του νου, την άτη, κι αυτή µε τη σειρά της 
τη νέµεση και τελικά την «τίσιν», δηλαδή την 
τιµωρία και καταστροφή των υβριστών». 
Για τα εκτός χωροταξικού σχεδίου Χορτάτων είδη 
του ζωικού βασιλείου
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Γεννήσεις:
 
Το ζεύγος Παναγιώτη και 
Ειρήνης Χατζηχριστοφή, το 
γένος της µητέρας Μπουσίου- 
Βερυκίου, απέκτησε  αγοράκι 
στις 31-1-2011. Το ίδιο και το 
ζεύγος Κωνσταντίνου 
Γρηγοριάδη και Συµέλας 
Σακελλαρίου, το γένος της 
µητέρας Αυλωνίτη,  στις 
11 -4- 2012 . Το ζεύγος 
Θανάση και   Μαρίας 
Σακελλαρίου,  το γένος της 
µητέρας Αυλωνίτη,  απέκτησε 
κοριτσάκι στις 15-5-2012. 

Στους ευτυχείς γονείς και τους 
οικείους τους ευχόµαστε να 
τους ζήσουν.
 
Θάνατοι:
  
Ὄργωνε ὁ Χάρος, ὄργωνε 
τὴ γῆ ποὺ τόνε τρέµει.
Τ’ αὐλάκια του εἶναι µνήµατα, 
ὁ σπόρος του φαρµάκι...
Ὄργωνε ὁ Χάρος, ὄργωνε! 
Τὰ µαῦρα του τὰ βόδια
φυσοµανοῦν στὸ κέντηµα τῆς 
ἄσπλαγχνης βουκέντρας.

Ὅθε περάσει τὸ γενί, 
ξαναγυρίζει δέντρα,
ξεθεµελιώνει ριζιµιὰ 
καὶ συνεπαίρνει κόσµους.
K’ ἐσύ, βλαστάρι τρυφερό, 
στὸ δρόµο του τί θέλεις;
[...] 
[…] Στὸ µακρινὸ ταξίδι
µὲ τὸ στερνό σας τὸ φιλί, µὲ τὸ 
πικρό σας δάκρυ
θὰ ν’ ἀρµενίσει σὰν πουλί... 
 
Μνηµόσυνον, Αρ. Βαλαωρίτης

Τρίτωσε το κακό. Μετά τον 
πρόωρο χαµό των αξέχαστων 
συγχωριανών και φίλων  
Πανταζή Χόρτη και  Άγγελου  
Αχείµαστου, µε βαθιά θλίψη 
πληροφορηθήκαµε και για τον 
πρόωρο χαµό της  Αλεξάνδρας 
Χρ. Χόρτη. Ας είναι ελαφρό το 
χώµα που τη σκεπάζει.  Χάνεται 
όµως και η πολυβασανισµένη 
παλιότερη γενιά. Λίγο πριν 
στείλουµε το φύλλο της 
εφηµερίδας στο τυπογραφείο, 
µάθαµε ότι έφυγε από κοντά 
µας και η θεια Ουρανία 
Τριαντάφυλλου Χόρτη. 

Τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια 
στους οικείους της.


