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ΠEPIOΔIKH ΠOΛITIΣTIKH  EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY «ΦΩTEINOΣ» IΣTOPIKHΣ EPEYNAΣ, ΣYΛΛOΓHΣ  ΛAOΓPAΦIKOY YΛIKOY & ΠPOBOΛHΣ TOΠ. ΘEMATΩN 

Ο πολιτιστικός σύλλογος 
Σφακιωτών  «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» 

ευχαριστεί θερμά τον 
συγχωριανό μας δικηγόρο 
Παναγιώτη  Γληγόρη  του  

Ξενοφώντα
 που χρηματοδοτεί 
την έκδοση του 3ου 

φύλλου της  εφημερίδας
 «ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ»

Δε χρειάστηκε να περάσουν περισσότεροι από δέκα 
μήνες για να συνειδητοποιήσουμε τι μας επιφυλάσσει το 
μέλλον σαν Σφακιώτες μέσα στα πλαίσια του νέου δήμου 
Λευκάδας. 

Από την πρώτη στιγμή φάνηκαν οι διαθέσεις τους. 
Απ’ την πρώτη στιγμή αποψίλωσαν το δήμο μας τόσο από 
υπαλλήλους (μόνο δύο έμειναν) όσο και από υλικοτεχνική 
υποδομή. Μεταφέρθηκαν στη Λευκάδα έπιπλα, υπολογιστές, 
φωτοτυπικά αλλά και μηχανήματα. 

Ορίστηκε αντιδήμαρχος, που όλο αυτό το διάστημα, δεν 

δείχνει να ενδιαφέρεται για τα σημαντικά ζητήματα της 
περιοχής μας και ελάχιστο χρόνο αφιερώνει σ’ αυτά.

Ψηφίστηκε προϋπολογισμός στον οποίο δεν προβλέπεται 
κανένα νέο έργο στους Σφακιώτες και τεχνικό πρόγραμμα 
στο οποίο μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό αντιστοιχεί στο 
μεγαλύτερο δήμο της ορεινής Λευκάδας.

Στα δημοτικά συμβούλια (δόξα το Θεό έγιναν πολλά), 
καμιά παρέμβαση, καμιά πρόταση για τους Σφακιώτες ούτε 
απ’ τον αντιδήμαρχο, ούτε από τον εκλεγμένο δημοτικό 
σύμβουλο της πλειοψηφίας, αλλά και από τους υπόλοιπους 
δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας. Ούτε καν στις 
εθνικές επετείους ή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν 
θεωρούν σκόπιμο να παρευρίσκονται πόσο μάλλον να μας 
ενημερώσουν για τα ζητήματα των χωριών μας.

Τα τριμελή τοπικά συμβούλια δεν λειτουργούν. Δεν 
εφαρμόζουν ούτε τον κανονισμό που το δημοτικό συμβούλιο 

ψήφισε. Δεν έχουν συνεδριάσει ακόμη, ή μάλλον συνεδρίασαν 
μία ή δύο φορές χωρίς πρόσκληση, χωρίς κανένας να το 
πάρει είδηση και το σημαντικότερο, χωρίς κανείς να μάθει 
τις αποφάσεις τους.

Εκατοντάδες σημαντικές αποφάσεις έχει πάρει το 
δημοτικό συμβούλιο. Τις μαθαίνουν μόνο όσοι έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χωριάτες, όχι όπως ξέρατε (γινόταν 
ανάρτηση στο δημαρχείο και στα κοινοτικά καταστήματα), 
όπως εμείς θα σας μάθουμε.

Έχουμε φτάσει στο σημείο να προσπαθούμε να 

προωθήσουμε τα προβλήματά μας απ’ το τηλέφωνο, «κατόπιν 
ενεργειών μου» που λέγαμε και όχι μέσα απ’ τα θεσμικά 
όργανα.

Το Κ.Π.Ε Σφακιωτών έκλεισε και εκτός από ένα κείμενο 
προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ τίποτε άλλο δεν έγινε., ενώ σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις (κλείσιμο σχολείων) είχαμε συσκέψεις επί 
συσκέψεων.

Το λαογραφικό μουσείο, στολίδι για τους Σφακιώτες 
και τη Λευκάδα, παρέμεινε κλειστό όλο το καλοκαίρι. Ούτε 
καν την πρόταση του συλλόγου μας δεν υιοθέτησαν, να 
λειτουργεί τρεις μέρες την εβδομάδα από την υπάλληλο της 
βιβλιοθήκης.

Να πούμε για το κτίριο του δημαρχείου; Κανένα ενδιαφέρον 
να αποπερατωθεί. Ούτε καν καθάρισαν τον εξωτερικό χώρο 
που τα βάτα κοντεύουν να φτάσουν στον πρώτο όροφο.

∆ΕΚΑ ΜΗΝΕΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ» ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
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KAΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«ΣΦAKIΩTEΣ»
Eφημερίδα  του  πολιτιστικού  συλλόγου  
Σφακιωτών Λευκάδας  «O  ΦΩTEINOΣ»

Δ/NΣH:   Σφακιώτες  Λευκάδας     
T.K.  31080    THΛ.:  2645061612       
 FAX:  2645061210

YΠEYΘYNOΣ  EKΔOΣHΣ: O πρόεδρος του  συλλόγου  Παπαδόπουλος Aνδρέας                                  
Eκδίδεται  με  ευθύνη  του Δ.Σ.
Tα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους.

MAKETEΣ - EKTYΠΩΣH:   TYPO  CENTER  l Γ. Bεργίνης  τηλ. 26450 23805  l  E-mail: typoce@otenet.gr
ΣYNΔPOMH  ETHΣIA:  Eσωτερικού:  15  ευρώ  l    Eξωτερικού:  25 ευρώ
AΠOΣTOΛH  ΣYNΔPOMΩN:  Διεύθυνση  συλλόγου

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σφακισάνοι γίνετε συνδρομητές της εφημερίδας. Ενισχύστε τις δραστηριότητες του συλλόγου. Η συνδρομή για την Ελλάδα είναι 15 € και για το 
εξωτερικό 25 € το χρόνο. Χρήματα μπορείτε να καταθέτετε στο λογαριασμό του σωματείου στην

 Εθνική Τράπεζα. ΑΡ.  ΛΟΓ. 399/ 290071 – 83.
Να στείλετε επίσης και το δελτίο απογραφής συνδρομητή συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας για να σας έρχεται στο σπίτι.  

Email του ςυλλόγου μασ: foteinos.sfakiotes@gmail.com 

Στείλτε μασ άρθρα ςασ, τισ απόψεισ ςασ, παρατηρήςεισ  

l  Γιορτές  κρασιού  στο  Φρυά  
(φωτο  1,2,3) 

l Γιορτή  Λαδόπιτας 
και εγκαίνια  έκθεσης 
παραδοσιακών ειδών στα 
Λαζαράτα  (φωτο 4, 5, 6).

l  Παρουσιάση του χορευτικού 
στα Λαζαράτα (φωτο 7, 8, 9).

l  Συναυλία με τον Τάκη 
Κωνσταντακόπουλο (φωτο 10) 
Παρουσιάση του χορευτικού 
στους Τσουκαλάδες (φωτο 11, 
12, 13, 14)

l Παρουσίαση του χορευτικού 
στο Φρυά (φώτο 15, 16, 17)
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Στείλτε  στο  σύλλογο  παλιές  
φωτογραφίες  για  να  δημοσιευθούν  

στην  εφημερίδα  μας.

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ 

Του Ξενοφώντα Κτενά – Υπεφθυνου χορευτικοφ τμήματος 

 Σο χορευτικό τμιμα του ςυλλόγου μασ, ςυνεχίηοντασ τθν ανοδικι 
του πορεία, κατάφερε να φζρει πολλά νζα άτομα κοντά ςτο ςφλλογο. Έτςι 
θ ζναρξθ του διεκνοφσ φεςτιβάλ Λευκάδασ μασ βρικε πανζτοιμουσ να 
ανταποκρικοφμε από κάκε άποψθ. 

 τθν εναρκτιρια παρζλαςθ ο ςφλλογόσ μασ κζρδιςε τισ εντυπϊςεισ 
κακϊσ ςυμμετείχε με πενιντα χορευτζσ και τριμελι ορχιςτρα, αρικμόσ 
ρεκόρ για τα χωριά μασ. τθ δε παράςταςθ τθσ πρϊτθσ βραδιάσ τα 
κορίτςια του ςυλλόγου, παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ που είχαν 
δθμιουργθκεί(όπωσ κα διαβάςετε ςε άλλο άρκρο τθσ εφθμερίδασ) 
απζςπαςαν το κακολικό χειροκρότθμα των κεατϊν χορεφοντασ το 
τραγοφδι του ΦΡΤΑ και ζχοντασ ςτο κεφάλι τισ βαρζλεσ.  

 Σθ βραδιά τθσ κφριασ εμφάνιςθσ το χορευτικό μασ παρουςιάηοντασ 
χοροφσ απ’ τθν Καππαδοκία, όχι μόνο εντυπωςίαςε αλλά απζςπαςε και τα 
εγκωμιαςτικά ςχόλια του Αλζξθ Κωςτάλα αναγκάηοντάσ τον να κάνει 
ειδικι μνεία. τθν τελετι λιξθσ το τμιμα παρουςίαςε χοροφσ απ’ τθν 
Κριτθ και ζκλειςε ζτςι όμορφα τθν παρουςία του ςτθν ιςτορικι αυτι 
διοργάνωςθ. 

 Χοροφσ τθσ Κριτθσ και τθσ Καππαδοκίασ παρουςίαςε και ςτουσ 
Σςουκαλάδεσ φςτερα από πρόςκλθςθ του τοπικοφ πολιτιςτικοφ ςυλλόγου. 
Πιρε επίςθσ μζροσ ςτισ γιορτζσ ροδιοφ ςτον Άγιο Νικόλαο Βόνιτςασ το 
πρϊτο δεκαιμερο του επτζμβρθ με χοροφσ απ’ τθ Μακεδονία. 
Εμφανίςεισ ζκανε και ςτα Λαηαράτα και Αςπρογερακάτα τον Αφγουςτο. 

 Σο μικρό τμιμα του χορευτικοφ μασ πιρε μζροσ ςτθν παρζλαςθ του 
φεςτιβάλ και παρουςίαςε χοροφσ απ’ τθ άμο και τον Έβρο ςτα Λαηαράτα, 
Αςπρογερακάτα και ςτουσ Σςουκαλάδεσ.  

Τα γραφεία του συλλόγου τη 10ετία του 80

Η πλατεία των Λαζαράτων το 1960

Ο δρόμος Λαζαράτα – Φρυάς τη 10ετία του 60

Ο δρόμος απ’ το Πινακοχώρι στα Λάζράτα τη 10ετία του 60
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Στην  τελετή  έναρξης  του  Διεθνούς  Φεστιβάλ  Φολκλορ  Λευκάδας  η  οργανωτική  επιτροπή  για  λόγους  που  μόνο  
αυτή  γνωρίζει,  θέλησε  να  μας  απαγορεύσει  να  χορέψουμε  το  τραγούδι  του  ΦΡΥΑ  (βαρέλες).  Μετά  την  καθολική  
αντίδραση  του  Δ.Σ.  και  όλων  των μελών  του  χορευτικού  τμήματος  αυτό  δεν  έγινε  ποτέ.
Παραθέτουμε  την  ανακοίνωση  του  Δ.Σ. με  τις  θέσεις  μας  καθώς  και  την  απάντηση  του  κο  Γαζή.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΛΤΙΒΑΛ ΦΟΛΚΛΟΡ ΛΕΥΚΑΔΑΣΔκείνοι που έφυγαν… 

● ΓΔΩΡΓΑΘΖ ΓΗΟΛΤΗΟ 

Έθπγε από θνληά καο ζηηο 2/7/2011 
λεόηαηνο, ν Γηνλύζηνο Γεωξγάθεο ηνπ 
Σπύξνπ (Παλάθηαο) πνπ γελλήζεθε ην 
1957 ζην Πηλαθνρώξη κεηά από ζύληνκε 
κάρε κε ηελ επάξαην. Τα ζεξκά καο 
ζπιιππεηήξηα ζηνπο δηθνύο ηνπ. 

●ΓΔΩΡΓΑΘΖ ΤΠΑΠΑΛΣΖ 

Σε ειηθία 84 εηώλ, ζηηο 4/8/2011 πέζα-
λε ε ζπγρωξηαλή καο Γεωξγάθε Υπα-
παληή ηνπ Θενδώξνπ, ζπληαμηνύρνο ηνπ 
ΟΓΑ Από ηα Λαδαξάηα. Θεξκά ζπιιππε-
ηήξηα. 

●ΘΗΑΓΑΡΔΖ ΑΓΓΔΙΟ 

Ο θίινο θαη ζπκκαζεηήο ηωλ ρξόλωλ 
ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζην Πηλαθνρώξη 
Άγγεινο, καο άθεζε ζε ειηθία κόιηο 49 
εηώλ, ζηηο 7/8/2004. Αο είλαη ειαθξύ ην 
ρώκα πνπ ηνλ ζθεπάδεη. Σηε γπλαίθα 
ηνπ, ην παηδί ηνπ, ζηε κεηέξα ηνπ, θαη 
ζηηο αδειθέο ηνπ θαη ζε όινπο ηνπο δη-
θνύο ηνπ, ζπκπαξαζηεθόκαζηε ζηνλ 
πόλν ηνπο.  

● ΘΗΑΓΑΡΔΖ ΕΩΪΣΑ 

Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα 
ηεο Σθηαδαξέζε Εωϊηζαο ηνπ Βαζηιείνπ 
πνπ έθπγε από θνληά καο ζηηο 
19/8/2001. 

●  ΓΔΩΡΓΑΘΖ ΑΛΣΑΗΟ 

Σε ειηθία 59 ρξνλώλ, ζηηο 20/8/2011, 
πέζαλε ν ζπγρωξηαλόο καο, απ’ ηελ 
Πξεκεληηλνύ, Γεωξγάθεο Αλαζηάζηνο 
ηνπ Κωλζηαληίλνπ (Νηνύιαο). Καιό 
ηαμίδη θίιε Τάζν. Θα ζε ζπκόκαζηε. 

Δθθξάδνπκε ηα ζπιιππεηήξηά καο ζηνπο 
δηθνύο ηνπ. 

●ΙΗΒΗΣΑΛΟ ΠΤΡΗΓΩΛ 

Έθπγε απ’ ηε δωή ζηηο 30/8/2011 ν 
Ληβηηζάλνο Σπύξνο ηνπ Φαξάιακπνπ. 
Γελλήζεθε ην 1947 ζηνλ Κάβαιν. Τα 
ζπιιππεηήξηά καο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

● ΘΟΤΡΣΖ ΑΖΚΗΛΑ 

Πέζαλε ζηηο 5/9/2011 ε Κνύξηε Αζεκί-
λα ηνπ Θωκά από ηνλ Κάβαιν. Σπιιπ-
πεηήξηα ζηνπο δηθνύο ηεο. 

● ΓΔΩΡΓΑΘΖ ΓΖΚΟ 

Σηηο 18/9/2011 Απεβίωζε ν Γεωξγάθεο 
Γήκνο ηνπ Θενθάλε. Γελλήζεθε ζηα 
Λαδαξάηα ην 1935 θαη ήηαλ ζπληαμηνύ-
ρνο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. Τα ζπιιππεηήξηά καο 
ζηνπο δηθνύο ηνπ. 

● ΙΑΕΑΡΖ ΠΤΡΗΓΟΤΙΑ 

Πέζαλε ζε ειηθία 79 εηώλ, ζηηο 
21/9/2011 ε Λάδαξε Σππξηδνύια ηνπ 
Ιωάλλε από ηα Λαδαξάηα. Σηνπο δηθνύο 
ηεο εθθξάδνπκε ηα ζπιιππεηήξηά καο. 

● ΙΑΕΑΡΖ ΓΔΡΑΗΚΟ 

Γελλήζεθε ην 1922 ζηα Λαδαξάηα, ν 
κπαξκπα- Γεξάζηκνο(Μαηδαβίλεο) θαη 
πέζαλε ζηηο 11/10/2011. Τα ζπιιππε-
ηήξηά καο ζηνπο δηθνύο ηνπ. 

 

 

 

   

Θεωρούμε τιμή μας να συμμετέχουμε  στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκάδας. 
Ένα καταξιωμένο φεστιβάλ που το έκανε γνωστό το νησί μας στα πέρατα 
του κόσμου, ένα φεστιβάλ που το τίμησαν με την παρουσία τους σπουδαίες 
προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών πενήντα χρόνια τώρα.

Παρόλη την  οικονομική  αιμορραγία  που  σημαίνει  για  μας  η  συμμετοχή  
μας  σ’  αυτό  θα  είμαστε  πάντα  παρόντες  και  θα  αγωνιζόμαστε  για  την  
αναβάθμισή  του.  Απαιτούμε  όμως  αντίστοιχο  σεβασμό  στην  προσπάθεια  
που  καταβάλλουμε  τόσο  εμείς  σαν  Δ.Σ.  αλλά  πολύ  περισσότερο  τα  
παιδιά  του  συλλόγου  μας  που  όλη  τη  διάρκει  του  χρόνου  μοχθούν  για  
την  παρουσία  τους  σ’ αυτό.

Από  τις  αρχές  του  καλοκαιριού  δηλώσαμε  στην  οργανωτική  επιτροπή  
σε  σύσκεψη  που  έγινε παρουσία  του  εντεταλμένου  συμβούλου  του  
δήμου  κου  Γαζή,  τόσο  το  πρόγραμμα  της  πρώτης  βραδιάς  όσο  και  
το  πρόγραμμα  της  κύριας  εμφάνισης.  Σεβόμενοι  τον  προγραμματισμό  
της  οργανωτικής  επιτροπής,  να  παρουσιαστούν  δηλαδή  την  πρώτη  
βραδιά  τοπικοί  παραδοσιακοί  χοροί,  δηλώσαμε  ότι  θα  χορέψουμε  το  
τραγούδι  «Φρυάς  των  Σφακιωτών»  του  Δημήτρη  Σταμπόλγη  σε  μουσική  
Παναγιώτη  Ξ.  Φίλιππα,  τραγούδι  Γεωργίου  Καρανάσσου  και  παραγωγή  
του  Πολιτιστικού  Οργανισμού  Δήμου  Σφακιωτών  «Φωτεινός».  Ένα  
τραγούδι  που  εμείς  θεωρούμε  ύμνο  για  τα  χωριά  μας,  ένα  τραγούδι  
που  εκφράζει  τη  γνήσια  σφακισάνικη  παράδοση.

Ούτε  στιγμή  δεν  πέρασε  από  την  σκέψη  μας  να  απεμπολήσουμε  το  
δικαίωμά  μας  να  χορέψουμε  αυτό  το  τραγούδι  παρά  τις  προσπάθειες  
της  οργανωτικής  επιτροπής  που  μας  καλούσε  σε  σύσκεψη  για  να  τα  
βρούμε  με  τον  Απόλλωνα  Καρυάς  ο  οποίος  θα  παρουσίαζε  ένα  ανάλογο  
πρόγραμμ.  Για  να  βρούμε  κάτι  πρέπει  να  το  έχουμε  χάσει.  Και  για  μας  
είναι  σίγουρο  ότι  δεν  χάσαμε  και  ούτε  θα  χάσουμε  ποτέ  το  δικαίωμα  
της  ελεύθερης  έκφρασης  και  μέσα  από  το  χορό.

Και  φτάσαμε  στις  1�  Αυγούστου,  ημέρα  έναρξης  του  φεστιβάλ.  
Από  νωρίς το μεσημέρι άρχισαν τα τηλέφωνα (όχι στον πρόεδρο πάντως) 

να  μην  χορέψουμε το χορό αυτό με την  απειλή ότι αν επιμείνουμε  θα  
αποκλειστούμε  τόσο  εμείς  όσο  και η  Καρυά.  Σε  έκτακτο  Δ.Σ.  δυό  ώρες  
πριν  αρχίσει  η  παρέλαση,  παρουσία  όλου  του  χορευτικού  τμήματος  
αποφασίσαμε  να  κατέβουμ  και  να  διεκδικήσουμε  την  παρουσία  μας  με  
τον  χορό  που  εμείς  επιθυμούμε  γιατί  πιστεύουμε  ότι  αποκλειστικότητα  
στο  χορό  δεν  υπάρχει,  πόσο  μάλλοςν  όταν  αυτό  που  θα  χορεύαμε  
αντιπροσωπεύει  τα  χωριά  μας.  Το  βράδυ  της  παράστασης  η  ορχήστρα  
είχε  πάρει  εντολή  να  μην  παίξει  το  τραγούδι,,  στην  αναγγελία  
των  συγκροτημάτων  που  θα  λάβαιναν  μέρος  ο  σύλλογός  μας  δεν  
αναφέρθηκε,  και  ο  κύριος  Γαζής  μας  δήλωσε  ότι  μας  απαγορεύει  να  
χορέψουμε.  Όταν  είδε  ότι  εμείς επιμέναμε  και  ότι  θα  χορεύαμε  ακόμα  
και  τραγουδώντας  απείλησε  ότι  θα  φωνάξει  την  αστυνομία.  Ευτυχώς  
στο  τέλος  πρυτάνευσε  η  λογική  και τα  κορίτσια  του  συλλόγου  χόρεψαν  
παρά  την  ένταση,  τον  εκνευρισμό  και  την  κούραση  της  ημέρας.

Λευκαδίτες -ισσες,
Ένα  θέμα,  αυτό  της  ελεύθερης  έκφρασης  και  επιλογής  του  κάθε  

συλλόγου  του  χορού  που  επιθυμεί  να  παρουσιάσει,  ιδανικά  που  
το  φεστιβάλ  Λευκάδας  καλλιέργησε  στην  πενηντάχρονη  πορεία  
του,  η  οργανωτική  επιτροπή  το  έκανε  μείζον  ζήτημα  και  μπήκε  
στη  διαδικασία  συζήτησης  μεταξύ  των  συλλώγων.  Πιεζόμενη  άραγε  
από  ποιούς  Έπρεπε  από  την  αρχή  να  ξεκαθαρίσει  ότι  το  κάθε  
συγκρότημα  είναι  ελεύθερο  να  χορέψει  αυτό  που  επιθυμεί  αρκεί  να  
εκφράζει  την  λευκαδίτικη  παράδοση.  Το  τραγούδι  και  ο χορός  είναι 
κτήμα  όλων  μας  και  δεν  υπάρχουν  αποκλειστικότητες.

Ευχαριστούμε  τα  μέλη  του  χορευτικού  τμήματος  που  από  την  
πρώτη  στιγμή  που  τέθηκε  το  ζήτημα  στάθηκαν ενωμένοι  δίπλα  μας  και  
στήριξαν  την απόφασή  μας.    

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ  «ΦΩΤΕΙΝΟΣ»

Κύριε  Γαζή
Τις  απόψεις  σας  για  την  ελευθερη  έκφραση  γύρω  απ’ τους  χορούς  της  Λευκάδας  

είναι  γεγονός  ότι  πολλές  φορές  μας  τις  εκθέσατε.  Δεν  αρκεί  όμως  να έχετε  απόψεις  
αλλά  και  να  τις  εφαρμόζετε  στην πράξη  από  όποια  θέση  κι  αν  βρίσκεστε.

Όπως κι εσείς λέτε στην επιστολή σας από τις 16 Ιουνίου 2011 σας δηλώσαμε το χορό 
που θα παρουσιάσουμε  στο  φεστιβάλ  (βαρέλες).  Είμαστε  και  ο  μόνος  σύλλογος  που  
σας  ανακοίνωσε  και  το  πρόγραμμα  της  κύριας  εμφάνισης (Καππαδοκία)  αλλά  και  
της  τελετής  λήξης  (Κρήτη)  όταν  οι  υπόλοιποι  το  κρατούσαν  σαν  επτασφράγιστο  
μυστικό.  Θέμα  λοιπόν  ότι  δεν  δηλώσαμε  συμμετοχή  δεν  υπάρχει.  Το  μόνο  που  
εκκρεμούσε  ήταν η  διαμόρφωση  του  προγράμματος  της  πρώτης  βραδιάς.

ΕΡΩΤΗΜΑ  1ο  Ποιός  αντιδρούσε  στην παρουσίαση  του  συγκεκριμένου  χορού  
και  γιατί

Αναθέσατε  λέτε  και  δεν  το  αμφισβητούμε,  στον  κ.  Παπουτσόπουλο  να κάνει  τις  
σχετικές  επαφές.

ΕΡΩΤΗΜΑ  2ο  Σε  δυό  συναντήσεις,  στη  μία  πήρε  ο  δάσκαλος  του  χορευτικού  
και  στην άλλη  δύο  μέλη  του  Δ.Σ.  του  συλλόγου,  αλλάξαμε  απόφαση  για  το  χορό

Σε  καμιά  περίπτωση  δεν  συνέβη  κάτι  τέτοιο.  Μόνο  ένας  απ’  τους  
παρευρισκόμενους  είχε  αντίρρηση.

ΕΡΩΤΗΜΑ  3ο   Πόσες  φορές  επικοινώνησε  ο  κύριος  Παπουτσόπουλος  με  τον  
πρόεδρο  του  συλλόγου

Καμιά  όλο  το  καλοκαίρι  και  αν  μπορεί  ας  μας  διαψεύσει.  Μόνο  μετά  τη  λήψη  
του  φεστιβάλ  πήρε  αρκετές  φορές  τηλέφωνο,  έστειλε  και  μήνυμα  απαξιωτικό  στο  
δάσκαλο  του  χορευτικού  (στη  διάθεσή  σας  είναι)  ζητώντας  μας  170  ευρώ  για  την  
ορχήστρα  της  τελευταίας  βραδιάς  την  οποία  δεν  ζητήσαμε  αλλά  μας  προσφέρθηκε  
τα  οποία  φυσικά  και  πληρώσαμε.\

Είναι  αλήθεια  ότι  ο  πρόεδρος  επικοινώνησε  αρκετές  φορές  μαζί  σας  και  δεν  
τηρούσε  καμιά  περίεργη  σιωπή

όπως  λέτε.  Τη  θέση  μας  την  εκφράσαμε  στις  συσκέψεις  και  θα  ήταν  αδιανόητο  
σε  μας  να  έμπαινε  σε  διαπραγμάτευση  μαζί  σας  ή  με  οποιονδήποτε  άλλον.   

ΕΡΩΤΗΜΑ  4ο  Ποιόν  ειδοποίησε  ο  κύριος  Παπουτσόπουλος  για  την  τελική  
πρόβα  των  χορευτικών  στις  13  Αυγούστου;

Κανέναν  απολύτως.  Το  μάθαμε  απ’  τη  δασκάλα  χορού  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  

Νυδριού  κα  Τσερέ  όταν  εμείς  είχαμε  προγραμματίσει  για  εκείνη  τη  μέρα  τις  γιορτές  
κρασιού  σε  συνδιοργάνωση  με  το  Δήμο  Λευκάδας.  Βέβαια  ίσως  θα μπορούσαμε  κι  
εμείς  να  κάνουμε  πρόβα  κατ’  οίκον.

Ας  δεχτούμε  όμως  ότι  αυτά  που  λέτε ότι δεν  συμμετείχαμε  πουθενά,  ότι  
τηρούσαμε  περίεργη  σιωπή,  κ.τ.λ.  είναι  έτσι.

ΕΡΩΤΗΜΑ  5ο  Τότε  γιατί  μας  εντάξατε  στο  πρόγραμμα  του  φεστιβάλ  και  βάλατε  
να κάνουμε  κοινή  χορευτική  εμφάνιση  με  τον  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  Νυδριού

ΕΡΩΤΗΜΑ  6ο  Ποιός  αποφασισε  να  χορέψουμε  Λευκαδίτικο  Μπάλο  ενώ  είχαμε  
δηλώσει  άλλο  χορό

ΕΡΩΤΗΜΑ  7ο  Πως  λοιπόν  λέτε  ότι  είμαστε  εκτός  προγράμματος  και  εκτός  
διαδικασίας  όταν  η  χορευτική  ομάδα  εμφανίστηκε  στην  τελετή  έναρξης  αφού  εσείς  
οι  ίδιοι  μας  είχατε  και  στο  πρόγραμμα  και  στη  διαδικασία

Εκτός  προγράμματος  θέλατε  να μας  θέσετε  αν  χορεύαμε  το  χορό  που  
επιθυμούσαμε,  θα  είμαστε   όμως  εντός  και   ούτε  γάτα  ούτε  ζημιά  αν  χορεύαμε  
αυτό  που  κάποιοι  άλλοι  ήθελαν.

Και  επανερχόμαστε  λοιπόν  στο  πρώτο  ερώτημα.  « Ποιός  αντιδρούσε  στην  
παρουσίαση  του  συγκεκριμένου  χορού  και  γιατί»

Την  απάντηση  που  όλοι  γνωρίζαμε  και  όλοι  γνωρίζαμε  μας  τη  δίνετε  επίσημα  
με  την  επιστολή  σας  και  σας  ευχαριστούμε  γι’  αυτό.

Λέτε  λοιπόν  στην  απάντησή  σας  « Ευτυχώς  την  τελευταία  στιγμή  επικράτησαν  
οι  ψυχραιμότεροι  απ’ το  σύλλογο  Σφακιωτών  και  τον  ΑΠΟΛΛΩΝΑ  Καρυάς  και  
συμφωνήσαμε  όλοι  στην  εμφάνιση  που  τελικά  έγινε.»

Σε  όλη  αυτή  τη  διαδικασία  ο  ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ  Καρυάς  τι  ρόλο  παίζει  και  έπρεπε  να  
συμφωνήσει  στο  τι  θα  χορέψουμε  Εδώ  λοιπόν  βρίσκεται  η  όλη  ιστορία.  Ο  μόνος  
σύλλογος  που  αντιδρούσε  στο  χορό  που  θα  παρουσιάζαμε  βρήκε  όπως  φαίνεται 
και  υποστηρικτές  και  προσπάθησε  να  μας  αποτρέψει.  Λες  και  έχει  τα  αποκλειστικά  
δικαιώματα  του  χορού.  Μάλιστα  μας  «επέτρεπε»  να  τον  χορέψουμε  μόνο  στην  
κύρια  εμφάνιση  και  όχι  στην  τελετή  έναρξης.    

Κύριε  Γαζή  θα  περιμέναμε  από  σας  να  κάνετε  πράξεις  τις  απόψεις  σας  και  να  
ξεκαθαρίζατε  σε  όλους  το  αυτονόητο  απ’ την  πρώτη  στιγμή  και  να  μην  φτάναμε  
σε   αυτό  το  σημείο.  Ότι  η  επιλογή  χορού  είναι  αποκλειστικό  δικαιώμα  του  κάθε  
συλλόγου.

Το  Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  «ΖΗΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»

AΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟΝ  κ.  ΓΑΖΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δκείνοι που έφυγαν… 

● ΓΔΩΡΓΑΘΖ ΓΗΟΛΤΗΟ 

Έθπγε από θνληά καο ζηηο 2/7/2011 
λεόηαηνο, ν Γηνλύζηνο Γεωξγάθεο ηνπ 
Σπύξνπ (Παλάθηαο) πνπ γελλήζεθε ην 
1957 ζην Πηλαθνρώξη κεηά από ζύληνκε 
κάρε κε ηελ επάξαην. Τα ζεξκά καο 
ζπιιππεηήξηα ζηνπο δηθνύο ηνπ. 

●ΓΔΩΡΓΑΘΖ ΤΠΑΠΑΛΣΖ 

Σε ειηθία 84 εηώλ, ζηηο 4/8/2011 πέζα-
λε ε ζπγρωξηαλή καο Γεωξγάθε Υπα-
παληή ηνπ Θενδώξνπ, ζπληαμηνύρνο ηνπ 
ΟΓΑ Από ηα Λαδαξάηα. Θεξκά ζπιιππε-
ηήξηα. 

●ΘΗΑΓΑΡΔΖ ΑΓΓΔΙΟ 

Ο θίινο θαη ζπκκαζεηήο ηωλ ρξόλωλ 
ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζην Πηλαθνρώξη 
Άγγεινο, καο άθεζε ζε ειηθία κόιηο 49 
εηώλ, ζηηο 7/8/2004. Αο είλαη ειαθξύ ην 
ρώκα πνπ ηνλ ζθεπάδεη. Σηε γπλαίθα 
ηνπ, ην παηδί ηνπ, ζηε κεηέξα ηνπ, θαη 
ζηηο αδειθέο ηνπ θαη ζε όινπο ηνπο δη-
θνύο ηνπ, ζπκπαξαζηεθόκαζηε ζηνλ 
πόλν ηνπο.  

● ΘΗΑΓΑΡΔΖ ΕΩΪΣΑ 

Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα 
ηεο Σθηαδαξέζε Εωϊηζαο ηνπ Βαζηιείνπ 
πνπ έθπγε από θνληά καο ζηηο 
19/8/2001. 

●  ΓΔΩΡΓΑΘΖ ΑΛΣΑΗΟ 

Σε ειηθία 59 ρξνλώλ, ζηηο 20/8/2011, 
πέζαλε ν ζπγρωξηαλόο καο, απ’ ηελ 
Πξεκεληηλνύ, Γεωξγάθεο Αλαζηάζηνο 
ηνπ Κωλζηαληίλνπ (Νηνύιαο). Καιό 
ηαμίδη θίιε Τάζν. Θα ζε ζπκόκαζηε. 

Δθθξάδνπκε ηα ζπιιππεηήξηά καο ζηνπο 
δηθνύο ηνπ. 

●ΙΗΒΗΣΑΛΟ ΠΤΡΗΓΩΛ 

Έθπγε απ’ ηε δωή ζηηο 30/8/2011 ν 
Ληβηηζάλνο Σπύξνο ηνπ Φαξάιακπνπ. 
Γελλήζεθε ην 1947 ζηνλ Κάβαιν. Τα 
ζπιιππεηήξηά καο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

● ΘΟΤΡΣΖ ΑΖΚΗΛΑ 

Πέζαλε ζηηο 5/9/2011 ε Κνύξηε Αζεκί-
λα ηνπ Θωκά από ηνλ Κάβαιν. Σπιιπ-
πεηήξηα ζηνπο δηθνύο ηεο. 

● ΓΔΩΡΓΑΘΖ ΓΖΚΟ 

Σηηο 18/9/2011 Απεβίωζε ν Γεωξγάθεο 
Γήκνο ηνπ Θενθάλε. Γελλήζεθε ζηα 
Λαδαξάηα ην 1935 θαη ήηαλ ζπληαμηνύ-
ρνο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. Τα ζπιιππεηήξηά καο 
ζηνπο δηθνύο ηνπ. 

● ΙΑΕΑΡΖ ΠΤΡΗΓΟΤΙΑ 

Πέζαλε ζε ειηθία 79 εηώλ, ζηηο 
21/9/2011 ε Λάδαξε Σππξηδνύια ηνπ 
Ιωάλλε από ηα Λαδαξάηα. Σηνπο δηθνύο 
ηεο εθθξάδνπκε ηα ζπιιππεηήξηά καο. 

● ΙΑΕΑΡΖ ΓΔΡΑΗΚΟ 

Γελλήζεθε ην 1922 ζηα Λαδαξάηα, ν 
κπαξκπα- Γεξάζηκνο(Μαηδαβίλεο) θαη 
πέζαλε ζηηο 11/10/2011. Τα ζπιιππε-
ηήξηά καο ζηνπο δηθνύο ηνπ. 
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τις φιλολογικές του ανησυχίες και τις κοινωνικές του 
δραστηριότητες.

Στις 16 Αυγούστου 1967, μαζί με δύο συμπατριώτες του 
και συνοδευόμενος από τον πατέρα του και την αδελφή 
του Κατερίνα, φεύγει για τη Γένοβα της Ιταλίας όπου θα 
σπούδαζε στο πανεπιστήμιο στη σχολή μηχανικών.
Στην Ιταλία όπου φτάνει ο Κώστας Γεωργάκης, οι 
δημοκράτες φοιτητές ζουν με το φόβο και την απειλή 
των πληροφοριοδοτών του ελληνικού προξενείου, 
που έχουν οργανωθεί με την επωνυμία «Λέγκα», ενώ οι 
αντιστασιακές οργανώσεις συσπειρώνονται.
Στα φοιτητικά του χρόνια δείχνει το ενδιαφέρον του για 
την πολιτική, καυτηριάζοντας τους πάντες και τα πάντα 
και δεν διστάζει να συγκρουστεί με όποιον συμπλέει με 
το δικτατορικό καθεστώς ή απλώς αδιαφορεί για την 
κατάσταση.
Αυτό το δηλώνει με ενεργητικότητα, μέσα από μια 
γνήσια αντιστασιακή διάθεση και όχι ως επαγγελματίας 
πολιτικός. Έτσι, δίνει συνεντεύξεις και γράφει άρθρα 
συμμετέχοντας ενεργά στην Αντίσταση, με αποτέλεσμα 
να γίνει στόχος των πληροφοριοδοτών και των 
πρακτόρων της χούντας, ενώ απειλείται ο ίδιος στη 
Γένοβα και η οικογένειά του στην Κέρκυρα.
Στις 19 Σεπτεμβρίου 1970, στα 22 του χρόνια, προσφέρει 
την ίδια του τη ζωή στον αντιδικτατορικό αγώνα, 
αυτοπυρπολούμενος στην πλατεία Ματεότι της Γένοβας 
και κραυγάζοντας «ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ», 
«ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ». Πεθαίνει, έπειτα 
από εννέα ώρες πόνου και αγωνίας στο νοσοκομείο Σαν 
Μαρτίνο της Γένοβας.
Η σωρός του Κώστα Γεωργάκη μεταφέρθηκε από τους 
φίλους του και τους συμφοιτητές του στο νεκροταφείο 
Σταλιένο της Γένοβας όπου έμεινε άταφη για τέσσερις 
ολόκληρους μήνες σε μια παράγκα, μέχρι που 
μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα με το πλοίο  «Αστυπάλαια» 
στις 18 Ιανουαρίου 1971, κρυφά. Ο Κώστας Γεωργάκης 
είναι θαμμένος στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο της 
Κέρκυρας.
Η θυσία του είχε παγκόσμια απήχηση.
Η Γένοβα και ο λαός της τον τίμησαν σαν δικό τους 
αγωνιστή. Το όνομα του Κώστα Γεωργάκη χαράχτηκε 
στο «Πάνθεον όλων των αήττητων  εξορίστων 
της ανθρωπότητας», στο νεκροταφείο Σταλένο της 
Γένοβας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

13/5/1980  Απευθύνεται στον τότε γραμματέα της 
κοινότητας Λαζαράτων Φίλιππο Λάζαρη.
 “... Ασφαλώς ήταν στην ψυχή Λευκαδίτης όταν 
κάθε χρόνο γιόρταζε κι αυτός όπως  κι εμείς που ακόμα 
συνεχίζουμε της Φανερωμένης με το σύλλογο των εν 
Κερκύρα Λευκαδίων που ιδρύθηκε και που συνεχίζουμε 
να τον κρατάμε με τα δόντια οι λίγοι που μείναμε. “
Απ’ την ίδια επιστολή διαβάζουμε: 
«…Γι’ αυτό οι Ιταλοί έφτιαξαν μνημείο και τον έγραψαν 
με χρυσά γράμματα στο Πάνθεο των Ηρώων. Πρώτος 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 - 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
41 χρόνια μετά ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ - ένας ξεχασμένος ήρωας

H  KATAΓΩΓΗ  ΤΟΥ

Αναγνώστης  (Αριστοτέλης) Γεωργάκης  παππούς  
του  Κώστα.  Γεννημένος  το  1886,  μεγαλωμένος  και  
παντρεμένος  (με  την  αδελφή  του  Ευγένιου  Φρεμεντίτη)  
στο  Πινακοχώρι,  έμεινε  και  πέθανε  ένας  λεβέντης  
χωριάτης,  Λευκάδιτης,  Σφακισάνος,  Πινακοχωρίτης.

Ωστόσο  δεν έζησε  πάντα στο  Πινακοχώρι  ο 
Αναγνώστης.  Μεγαλέμπορος  στη  Λευκάδα  όπου  
γεννήθηκαν  και  τα  παιδιά  του.  Τη  δεκαετία  του  
30  έφυγε  για  την  Κέρκυρα  όπου  διατηρούσε  το  
ξενοδοχείο  «Μέγας  Αλέξανδρος»  και  εκεί  πέθανε  σε  
μεγάλης  ηλικία  το  1976.  Έμεινε  ως  το  τέλος  του  
Λευκαδίτης.  Η  ψυχή  του  έμεινε  στο  Πινακοχώρι  όπως  
δείχνει  και  η  προσφορά  της  καμπάνας  το  1965  στην  
εκκλησία  του  Αγίου  Γεωργίου.

Συντροφιά  στο  ξενοδοχείο  είχε  το  εγγόνι  του.  
Τον  Κώστα.  Παιδί  του  γιού  του  Σπύρου  και  της  
Λευκαδίτισσας  Ελευθερίας το  γένος  Κατωπόδη,  που  
έδειχνε  γι’ αυτόν  μια  πραγματική  αφοσίωση  κι  ένα  
θαυμασμό  για  το  λεβέντη  παπού  του.  Ο  Κώστας  
έζησε  και  ανατράφηκε  σαν  παιδί  του  Πινακοχωρίου.  
Μεγαλωμένο  με  τις  ιστορίες  και  τη  ζωή  του  παππού  
του.  Κι  όλα  αυτά  μέσα  στη  δυνατή  φαντασία  του  και  
στο  καυτό Λευκαδίτικο  αίμα  του  διαμορφώσανε  ένα  
δυνατό  και ανώτερο  πνευματικό  χαρακτήρα.

Εμείς  που  δεν  ζήσαμε  ή  είμαστε  πολύ  μικροί  τότε,  
τη  δικτατορία  και  τον  αντιδικτατορικό  αγώνα,  εμείς  
που  ζούμε  ελεύθεροι  στην  πατρίδα,  δεν  μπορούμε  
να  λησμονήσουμε  τη  θυσία  αυτού  του  Έλληνα  που  
το  όνομά  του  είναι  γραμμένο  στο  Πάνθεο  όλων  
των  αήττητων  εξορίστων  της  ανθρωπότητας  στο  
νεκροταφείο  Σταλένο  της  Γένοβας.  Κι  όμως  έπρεπε  
να  περάσουν  27  ολόκληρα  χρόνια  για  να  γίνει  το 
αυτονόητο.  Να  γίνουν  γνωστές  όλες  οι  πτυχές  της  
υπόθεσης  Γεωργάκη  και  να  γραφτεί  έστω  κι  ένα  βιβλίο  
γι’  αυτόν.  Ένας  άλλος  νέος  Κερκυραίος  κι  αυτός,  μικρό  
παιδί  στην  εφτάχρονη  δικτατορία,  ο  αρχιτέκτονας  
Κωνσταντίνος  Παπούτσης,  αφιέρωσε  τρία  χρόνια  
στην  έρευνα  και  συγγραφή  του  βιβλίου  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ  
ΝΑΙ  Υπόθεση  Κώστα  Γεωργάκη.  Η  ευαισθησία  του,  
το  ενδιαφέρον  του  για  τα  κοινά  και  τον  άνθρωπο  τον  
οδήγησαν  στους  δρόμους  του  Γεωργάκη  σε  Ιταλία  
και  Ελλάδα.  Με  πείσμα  και  με  θέληση  εκπλήρωσε  
το  καθήκον  που  είχε  τάξει  ο  ίδιος  στον  ευατό  του.  
Να  βγάλει  από  τη  λήθη  και  να  γνωρίσει  σ’  όλους  
τον  ήρωα  Κώστα  Γεωργάκη  το  γενναίο,  τον έντιμο,  
το  σεμνό. 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 23 Αυγούστου 19�8. Ήταν 
παιδί του Σπύρου(ράφτη στο επάγγελμα) που γεννήθηκε 
στη Λευκάδα και της Ελευθερίας Γεωργάκη το γένος 
Κατωπόδη και εγγονός του Αναγνώστη(Αριστοτέλη) 
Γεωργάκη που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Πινακοχώρι 
το 1886.

Τα γυμνασιακά του χρόνια χαρακτηρίζονται από 

του  Παπαδόπουλου  Ανδρέα
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αρµόνιο και ακορντεόν 

ο Αισχύλος και στο τέλος ο Κώστας Γεωργάκης.»

19/7/1988 Απευθύνεται στον Τέλη Χαραμόγλη
« Σας στέλνω αυτά που μου ζητήσατε. Βέβαια δεν 
μπορούσα να σας τα στείλω όλα διότι είναι πολλά 
κιλά πάντως σας έστειλα τα σπουδαιότερα και 
γραπτώς σας παρακαλώ κι εσάς να μην επιτρέψετε 
σε κανένα κόμμα να τα εκμεταλλευτεί. Πάντως 
έχω στείλει και άλλα που μου ζήτησε ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ 
στους Σφακιώτες. Δεν μου απάντησαν αν τα 
έλαβαν.»…
 Απ’ την ίδια επιστολή:
« Ο Κώστας είχε μεγάλη επαφή με τους συγγενείς μας 
στο χωριό. Δύο φορές είχαμε έρθει οικογενειακώς 
και άλλες μόνος του. Μάλιστα φιλοξενήθηκε στην 
Καρυά σε φίλους του και ήρθε με τα πόδια στο 
Πινακοχώρι για την κηδεία ενός μακρινού θείου του 
Καλέ και του εκφώνησε επικήδειο.» 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ

29 Ιουνίου 1970  Ανώνυμη συνέντευξη του Κώστα 
Γεωργάκη στο περιοδικό Sigla a για τη δράση των 
φασιστών στην Ιταλία. Αυτή φτάνει, άγνωστο πως, 
στο Ελληνικό προξενείο όπου αναγνωρίζεται η 
Κερκυραϊκή του προφορά και εντοπίζεται.
14 Σεπτεμβρίου 1970  Με ιδιόχειρη επιστολή του 
στο περιοδικό Grecia, επίσημο όργανο των Ελλήνων 
κεντρώων αντιστασιακών της Ιταλίας, καταγγέλλει 
επίθεση εναντίον του από την οποία γλίτωσε χάρη 
στην επέμβαση ενός φίλου του.
16 Σεπτεμβρίου 1970 Επίσκεψη στο περιοδικό Sigla 
a για να πληροφορηθεί πως διέρρευσε η συνέντευξη. 
Η απομαγνητοφωνημένη συζήτηση στα γραφεία 
του περιοδικού την Τετάρτη 16/9/1970 τελειώνει με 
μια φράση ακραία, τραγική αλλά καθαρή.
Κώστας: Τώρα πια, μπορείτε να δημοσιεύσετε τη 
συνέντευξη με όνομα και επώνυμο. Δεν έχει πια 
σημασία. Ξέρω τι πρέπει να κάνω.  
18 Σεπτεμβρίου 1970 
19.30 μ.μ Συνοδεύει την κοπέλα του Ροζάνα με το 
αυτοκίνητό του στο σπίτι της όπου και δείπνησαν.
21.00 μ.μ Πηγαίνουν στη φοιτητική εστία για 
να πάρουν δύο φίλους του και να πάνε στα 
γραφεία του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. 
Το αυτοκίνητο έμεινε από καύσιμα και πήγαν με 
τα πόδια, έτσι γύρισαν και στο σπίτι του Κώστα. 
Διαβάζει το γράμμα του πατέρα του που ήρθε το 
πρωί και γράφει την απάντησή του.(Δημοσιεύεται 
σε άλλο σημείο).Το γράμμα το άφησε στο σπίτι για 
να παραδοθεί στο φίλο του Γρηγόρη Μίχα.
23.00 μ.μ Επιστρέφουν στο αυτοκίνητο, το 
σπρώχνουν μέχρι το βενζινάδικο. Έβαλε 1000 
λιρέτες βενζίνη στο ντεπόζιτο και άλλες 500 σε ένα 
μπιτόνι.
19 Σεπτεμβρίου 1970
01.00 π.μ Επιστρέφει στο σπίτι και κλείνεται στο 
δωμάτιό του.
03.00 π.μ Πλατεία Ματεότι, πίσω απ’ την πλαϊνή 
κολόνα, δίπλα στα σκαλιά της εισόδου του Παλάτσο 
Ντουκάλε, περιλούζει τον εαυτό του βενζίνη και 
βάζει φωτιά. Περιτυλιγμένος αμέσως απ’ τις φλόγες, 

έτρεξε πρώτα προς το κέντρο της πλατείας και 
μετά προς την είσοδο του Παλάτσο Ντουκάλε, 
εξυμνώντας την ελευθερία και την ανεξαρτησία της 
Ελλάδας. Τέσσερις οδοκαθαριστές που βρισκόταν 
στην πλατεία κατορθώνουν να σβήσουν τη φωτιά.
Μεταφέρεται στο νοσοκομείο με εγκαύματα 1ου , 
2ου , και 3ου βαθμού σ’ όλο του το σώμα.
12.00  19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 Μετά από εννέα 
ώρες η καρδιά του Κώστα Γεωργάκη έπαψε να 
χτυπά. Προτού ξεψυχήσει το παλικάρι μπόρεσε να 
ψιθυρίσει: «Σώστε την Πατρίδα μου»
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 1970. Παρά τις 
προσπάθειες του Ελληνικού προξενείου, η κηδεία 
του Γεωργάκη είναι ένα πολιτικό γεγονός με τη 
συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αντιφασιστών. Η 
σορός του Κώστα παραμένει άταφη περιμένοντας 
την άδεια του προξενείου για τη μεταφορά και την 
ταφή της στην Κέρκυρα.   

ΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΜΑΝΤΟ ΜΠΕΡΤΕΛΙ
Οδοκαθαριστή του δήμου Γένοβας – αυτόπτη μάρτυρα

Ήταν τρεις παρά δέκα το πρωί και μαζί με άλλους 
τρεις συναδέλφους κάναμε την υπηρεσία μας 
στην πλατεία Ματεότι. Η συνηθισμένη ρουτίνα της 
δουλείας μας. Η πλατεία ήταν έρημη, εγώ πήγαινα 
προς τη σκάλα του Παλάτσο Ντουκάλε, όταν είδα 
μια λάμψη πίσω μου. Ανησυχήσαμε μήπως ξέσπασε 
καμιά πυρκαγιά. Φυσικά δεν φανταζόμασταν 
ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που καιγόταν. 
Πήγαμε να δούμε τι συμβαίνει και αντικρίσαμε τη 
φιγούρα ενός ανθρώπου τυλιγμένου στις φλόγες 
που τρέχοντας φώναζε «ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΕΛΛΑΔΑ», «ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ». 
Τρέξαμε προς το μέρος του με τα σακάκια μας και 
άλλα ρούχα προσπαθώντας να σβήσουμε τη φωτιά. 
Η ανθρώπινη δάδα μας ξέφυγε αποφασισμένη να 
καεί μέχρι τέλους. Μετά σβήσαμε τη φωτιά…
Το θέαμα ήταν ανατριχιαστικό και φοβερό, τρομερή 
η μυρωδιά που προερχόταν από τις καμένες σάρκες. 
Το σοκ απερίγραπτο. Δεν μπορώ ακόμη και τώρα 
να συνέλθω και δεν ξέρω αν ποτέ τα καταφέρω 
να το ξεπεράσω. Δεν είμαι σε θέση να περιγράψω 
οτιδήποτε άλλο. Μου είναι αδύνατο να συνεχίσω 
να μιλώ. Άτομα σαν κι αυτόν υπάρχουν ένα στο 
εκατομμύριο.
      

Γένοβα, Οκτώβριος 1970 

19  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  1970  - 19  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2011
41  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ  ΚΩΣΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΕΝΑΣ  ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ  ΗΡΩΑΣ

Στις  19  Σεπτεμβρίου  1970  ο  22χρονος  φοιτητής  
Κώστας  Γεωργάκης  διαμαρτυρήθηκε  με  την 
αυτοπυρπόλησή  του,  στη  Γένοβα  της  Ιταλίας,  για  
τη  δικτατορία  στην  Ελλάδα.
Με  το  θάνατό  του  Κώστα  Γεωργάκη  έγινε  

φανερό  σε  όλους  πως  το  φασιστικό  εγκληματικό  
χέρι  δουλεύει  ασταμάτητα,  χρησιμοποιώντας  όλα  
τα μέσα,  φανερά  και  κρυφά,  για να διαλυθεί  το 
αντιφασιστικό  κίνημα  στην  Ιταλία.

Με  το  θάνατο  του  Κώστα  Γεωργάκη  μπόρεσαν  
να  βγουν  στο  φως  ορισμένες  μόνο  από  τις  
πτυχές  του  εγκληματικού  φασιστικού  οργίου  
και  κύρια  τις  δυνατότητες  που  διαθέτουν  οι  
φασιστικές  υπηρεσίες  για  το  χαφιεδσμό  και  την  
παρακολούθηση  των  Ελλήνων  αντιφασιστών,  
καθώς  και  τα  μέσα  που  διαθέτει  και τους  

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΤΗΣ  ΘΥΣΙΑΣ

Ο Αλέκος Παναγούλης και οι γονείς του σε εκδήλωση για τον Κώστα Γεωργάκη.
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τρόπους  που  χρησιμοποιεί  για  τον  εκβιασμό  και  
την  απελπιστική  τρομοκράτησή  τους.

Την  ημέρα  της  κηδείας  η  χούντα  της  Αθήνας  
εξαπόλυσε  τους  χαφιέδες  και  οι  προξενικές  
αρχές  είχαν  επιφορτιστεί  με σημαντικό  έργο.  Οι  
Έλληνες  αντιφασίστες  έπρεπε  κι  εκείνες  τις  ώρες,  
τις  ώρες  που  ακόμη  και  στους  αρχαίους  χρόνους  
οι  εχθροί  τις  σέβονται  και  τις  τιμούν,  να  δώσουν  
ακόμη  μια    μάχη.  Ενώ  οδηγούσαν  στην  αιώνια  
ανάπαυση  το   συνάδελφό  τους  το  σύντροφο  τους,  
αναγκάζοντας  να  απωθούν και  να  δίνουν  μάχη  
σώμα  με σώμα  με τους  χαφιέδες  της  χούντας  που  
«μεταμφιεσμένοι»  σε  δήθεν  δημοσιογράφους  
φωτογράφιζαν  όσους  συμμετείχαν  στην  κηδεία.

Ο  θάνατος  του  Κώστα  θύμισε  σε  όλον  τον  
κόσμο  ότι  στην  Ελλάδα  υπήρχε  μια στρατιωτική  
φασιστική  δικτατορία. 

Πως  στη  χώρα  που  γέννησε  τον  πολιτισμό,   
οι  αρχές  της  πολιτισμένης  ζωής  δεν  υπάρχουν.  
Η  ανθρώπινη  αξιοπρέπεια  και  η  δημοκρατία  
καταπατήθηκαν  από  μια  χούφτα  επίορκων  
αξιωματικών,  πρακτόρων  της  C.I.A.

O  Kώστας  Γεωργάκης  ταυτίστηκε  με  τον  
ευγενικό  αγώνα  εκείνης  της  γενιάς  για  ΛΕΥΤΕΡΙΑ  
και  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Οι  φλόγες  που  ξεπήδησαν  από  το  κορμί  του  
ενέπνευσαν  και  έγιναν  σύμβολο  αγώνα  και  
πάλης.

Στη  μαρμάρινη  πλάκα  της  Γένοβας  γράφονται  
τα  εξής:

«Στο  νεαρό  Έλληνα  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΓΕΩΡΓΑΚΗ,  
που  θυσιάσε  τα  22  του  χρόνια  για  τη  Λευτεριά  και  
τη  Δημοκρατία  στη  χώρα  του.  Όλοι  οι  ελεύθεροι  
άνθρωποι  τιμούν  την  ηρωική  του  πράξη.  Η  
ελεύθερη  Ελλάδα  θα  τον  τιμά  πάντα.  

19  Σεπτέμβρη  1970»

ΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

Αγαπημένε μου πατέρα.
Συγχώρησέ μου αυτή την πράξη, χωρίς να 

κλάψεις. Ο γυιος σου δεν είναι ένας ήρωας. Είναι 
ένας άνθρωπος, όπως οι άλλοι, ίσως με λίγο φόβο 
παραπάνω. Φίλησε τη γη μας για μένα. Μετά από 
τρία χρόνια βίας δεν αντέχω άλλο. Δε θέλω εσείς 
να διατρέξετε κανέναν κίνδυνο, εξαιτίας των 
δικών μου πράξεων. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω 
διαφορετικά παρά να σκέφτομαι και να ενεργώ 
σαν ελεύθερο άτομο. Σου γράφω στα ιταλικά για 
να προκαλέσω αμέσως το ενδιαφέρον όλων στο 
πρόβλημά μας.
Ζήτω η Δημοκρατία.
Κάτω οι τύραννοι.
Η γη μας που γέννησε την ελευθερία θα 
εκμηδενίσει την τυραννία!
Εάν μπορείτε συγχωρέστε με.
      
 Ο Κώστας σου

Αυτό το γράμμα άφησε ο Κώστας Γεωργάκης 
για τον  πατέρα του. Το έγραψε το βράδυ της 
Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 1970 (μια μέρα πριν 
τη θυσία του) παρουσία της κοπέλας του Ροζάνα 
Μπρούνια και του συγκατοίκου του Νικόλα Δεσύπρη, 
στην οδό Φρατέλι Κανάλε της Γένοβας όπυ διέμενε, 
αφού διάβασε μια επιστολή του πατέρα του που 
είχε φτάσει την ίδια μέρα.Η επιστολή του πατέρα 
του δεν βρέθηκε ποτέ. Μια εκδοχή είναι ότι κάηκε 
μαζί του στην πλατεία Ματεότι.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟ 
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Η επιστολή που ακολουθεί γράφτηκε τις 
τελευταίες στιγμές της ζωής του και βρέθηκε μέσα 
στο αυτοκίνητό του, στην πλατεία Ματεότι, από την 
αστυνομία.

Αγαπημένε μου φίλε Μιχάλη.
Δεν ξέρω πώς να σου αρχίσω τούτο το γράμμα. 

Άρχισα να σου γράφω ακόμη δύο μα τα ‘σκισα. 
Χαίρομαι την πίστη σου στον αγώνα μας και θα 
‘θελα να πιστεύω τόσο ζωντανά, τόσο θερμά 
σαν και σένα. Αυτές τις μέρες αρχίσαμε κάπως να 
δουλεύουμε, αρχίσαμε να οργανώνουμε την τοπική 
μας επιτροπή καλλίτερα και για μια στιγμή πίστεψα 
κι εγώ.

Σήμερα το βράδυ έλαβα ένα γράμμα από το 
σπίτι μου. Η αστυνομία έκανε την επίσκεψή της 
στον πατέρα μου. Ήταν όπως τα ‘λεγα εγώ. Δεν έχει 
δικαίωμα σήμερα να σκέφτεται ο άνθρωπος. Πρέπει 
να μπαίνει στη γραμμή. Θυμάμαι μια φορά, εδώ 
και τρία χρόνια, προτού φύγω απ’ την Κέρκυρα με 
φώναξε ο τότε διοικητής να μου κάνει συστάσεις… 
Προσποιήθηκα ότι υπάκουσα κι ήταν η πρώτη φορά 
που ένιωσα αηδία για τον εαυτό μου.

Σήμερα βρίσκομαι στη θέση να πω το μεγάλο 
ναι ή το μεγάλο όχι, όπως έλεγε ο Καβάφης. Αυτή 
τη φορά δεν θα το βάλω στα πόδια. Αυτή η πράξη 
μου δεν θέλω να θεωρηθή… ηρωική. Επειδή κιόλας 
δεν είναι τίποτε άλλο από μια κατάσταση man-
canza di scelta(χωρίς εναλλακτική λύση). Ξέρω ότι 
αυτή η πράξη στην Ελλάδα θα θεωρηθή σαν μια 
« ανθέλληνος ανθελληνική πράξις». Ίσως πάλι να 
ξυπνήση μερικούς και να τους δείξη σε τι χρόνια 
ζούμε. Σε τι χώρα ζούμε, κάτω από ποιους ζούμε. 
Δεν θέλω να γράφω πομπώδεις φράσεις, η δική μας 
causa(υπόθεση) δεν τις έχει ανάγκη.

Συγχώρεσέ με αν μπορείς.
      

  Κώστας

ΥΓ. Είμαι βέβαιος ότι αργά ή γρήγορα, οι Ευρωπαϊκοί 
λαοί θα καταλάβουν πως ένα φασιστικό καθεστώς, 
όπως αυτό της Ελλάδος, στηριγμένο στα τανκς, δεν 
αποτελεί μόνο ντροπή για την αξιοπρέπειά τους, ως 
ελεύθερων ανθρώπων, αλλά επίσης και μια συνεχή 
απειλή για την ίδια την Ευρώπη. 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ  
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ  ΑΠ’  ΤΗ  ΘYΣΙΑ  ΤΟΥ

ΚΩΣΤΑ  ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Η  Θέα  του  κόσμου

Αυτοπυρπόληση

Ντύθηκεσ  γαμπρός

φωταγωγήθηκες  σαν  έθνος.

Έγινες  ένα  θέαμα  ψυχής 

ξεδιπλωμένης  στον  ορίζοντα.

Είσαι  η  φωτεινή

περίληψη  του  δράματός μας,

τα  χέρια  μας  προς  την  Ανατολή

και  τα  χέρια  μας  προς  τη  δύση.

Είσαι  στην  ίδια  λαμπάδα τη  μία

τ’  αναστάσιμο  φως

κι  ο  επιτάφιος  θρήνος  μας.

Νικηφόρος  Βρεττάκος

Επιτύμβιο

Το  παλικάρι  πούπεσε  μ’  ορθή  την  κεφαλή  του
Δεν  το  σκεπάζει  η  γης  ογρή,  σκουλήκι  δεν  τ’  
αγγίζει
Φτερό  στη  ράχη  του  ο  σταυρός  κι  όλο  χυμάει  
ταψήλου
Και  σμίγει  τους  τρανούς  αετούς  και  τους  χρυσούς  
αγγέλους

Γιάννης  Ρίτσος

Κώστας  Γεωργάκης

Κώστας  Γεωργάκης - Έλληνας  φοιτητής
Εύψυχος
εγκάρδιος
εαρινός
ονειροπαρμένος.
Αγαπούσε  τη  ζωή
πίστευε  στα  δίκαια  του  ανθρώπου
πίστευε  στον  άνθρωπο.
Τώρα  
μάτια  ορθάνοιχτα
δύσπιστα
περίλυπα
χέρια  τεντωμένα
ζωντανός  σταυρός  φλεγόμενος
και  κραυγή  urbi  et  ubri
υπερκόσμια
- Λευτεριά  στην  Ελλάδα.
Κώστας  Γεωργάκης - αυτοπυρπολούμενος  
στην πλατεία  της  Τζένοβα.

Γιάννης  Κουτσουχέρας
 

ΚΩΣΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  19  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  1970 - 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2011

Εικόνες απ’ την παρουσίαση του βιβλίου «ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ» 
του Κωνσταντίνου Παπούτση στους Σφακιώτες το 1997.

* Στοιχεία του αφιερώματος αντλήθηκαν απ’ το βιβλίο του Κώστα Παπούτση «ΤΟ 
ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ – Υπόθεση Κώστα Γεωργάκη» , από επιστολές του πατέρα του και 
από δημοσιεύματα του Φίλιππου Λάζαρη στο «Μια φορά κι έναν καιρό»  
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του  Πρωτ/ρου  Γεράσιμου Zαμπέλη

Σε ένα από τα βιβλία μας, που τιτλοφορείται 
«Λευκάδα, το δάκρυ της Φανερωμένης 
μας» παραφράζοντας ελάχιστα το γνωστό 
Παλαμικό στίχο για την Αθήνα επιμένουμε 
πως η Λευκάδα είναι «η διαμαντόπετρα της 
Ελλάδας το πανώριο δαχτυλίδι» . Και σίγουρα! 
Δεν είναι μόνο οι δαντελωτές ασημοθώρητες 
ακτές με τα σαγηνευτικά αμμώδη τόξα, που 

επιβάλλονται στην αχόρταγη και εκστατική 
ματιά σου και υπαρξιακά σου δημιουργούν 
απίθανες καλαισθητικές συγκινήσεις. Ούτε το 
ολοπράσινο κορμί της γης, που αισθάνεσαι 
αυτό το αχειροποίητο πράσινο να γλείφει 
το αφροστεφανωμένο κύμα. Ούτε πάλι η 
αγριότητα των απίθανων και ελκυστικών 
βράχων της δυτικής ακτής, που συνθέτουν την 
άλλη, επιβλητικά μεγαλοπρεπή εικόνα. Είναι 
και οι λαγκαδιές ή τα ομορφοκτισμένα χωριά, 
τα επιβλητικά υψίπεδα του ορεινού όγκου με τα 
παραδοσιακά γεφύρια και τις ανακαινισμένες 
εκκλησίες, τα παλαιά ιστορικά μοναστήρια 
και τα εγκαταλειμμένα σήμερα ελαοκτήματα, 
αμπελοκτήματα και τις άλλοτε εκπληκτικές 
βραγιές, σήμερα εν πολλοίς ανύπαρκτες, των 
πολύμορφων ζαρζαβατικών, που και αυτά 
επεσήμαναν τη ζωή και τόνιζαν το ενδιαφέρον 
των αγροτών.

Υπάρχουν μικρά ή μεγάλα φαράγγια 
με πολυσήμαντη ιστορική μαρτυρία και 
αξιοσέβαστη συνέχεια της παράδοσης του 
λαού και του τόπου. Στοκείμενο αυτί θα 
επιχειρήσουμε τον ιστορικό βηματισμό σε ένα 
γνωστό φαράγγι, που σήμερα δίδει ακόμη τον 
τόνο της ιστορίας, μαρτυράει την παράδοση και 
σιωπηλά διαμαρτύρεται για την εγκατάλειψη, 

την ερήμωση και τη λεηλασία του. Είναι το 
γνωστό Φαράγγι της Μέλισσας.

Η περιοχή της Μέλισσας, του ιστορικού 
φαραγγιού, όπου για αιώνες λειτούργησε 
σαν ισχυρός τροφοδότης άξονας ζωής των 
κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή, αρχικά 
των γύρω οικισμών και στη συνέχεια των 
μαχαλάδων – χωριών των Σφακιωτών, 
βρίσκεται πέντε χιλιόμετρα βορειοδυτικά του 
Καβάλου, πεντακόσια μέτρα βορειοδυτικά 

της «Παλαιάς Επισκοπής», εκεί που ο 
λόφος ξέπνοα βυθίζεται και δημιουργεί 
τη μία πλευρά του φαραγγιού, διακόσια 
μέτρα βόρεια της Σπηλιάς, της οποίας 
το ολόδροσο θεραπευτικό νερό τρέχει 
ολοχρονίς και κάτω από το βουνό της 
«Κάτω Κοπάνας» στα ριζά όλων των εκεί 
ορεινών όγκων.

Πιο πάνω από το φαράγγι   της Μέλισ- 
σας και στο σημείο όπου αναπτύσσεται 
και υπάρχει η βρυσομάνα πηγή, εκεί 
όπου υπάρχει ο γενέθλιος χώρος του 
χειμάρρου, ο οποίος σταθερά ποτίζει και 
προχωρώντας κυριαρχικά δημιουργεί 
το μικρό ποτάμι, το οποίο αγκαλιάζεται 
προστατευτικά από τις άκρες του 

φαραγγιού και απελευθερωμένο ποτίζει 
τον ελαιώνα της Λευκάδας πριν 
φτάσει στη θάλασσα, βρίσκεται η 
Απεταστή.  Μύλοι, καλλιεργημένοι 
παλαιότερα κήποι, αχλαδιές, 
κυδωνιές και μηλιές «στόλιζαν» 
την περιοχή. Προσέδιδαν τον τόνο 
της γονιμότητας και την εικόνα της 
αξιοσύνης, της εργατικότητας, της 
έμπονης βιοπάλης εκείνων των 
ανθρώπων, ιδιοκτητών της γης, που 
σμίλευαν την πέτρα και τη ζύμωναν 
με το χώμα χρησιμοποιώντας 
σαν πρώτη ύλη και βασική, εκτός 
απ’ το νερό που αφθονούσε στην 
περιοχή, τον τίμιο ιδρώτα του ιερού 
τους προσώπου. Σήμερα, βέβαια, 
όλα τα σφραγίζει επιδεικτικά 
η εγκατάλειψη. Η ερήμωση, η 
ερείπωση και η έντονα συνεχιζόμενη φθορά.

Η Μέλισσα «αναπαύεται»  στον ιστορικό 
ίσκιο της Παλαιάς Επισκοπής (Παλιά ‘Πσκοπή). 
Εκεί βρισκόταν ριζωμένοι η έδρα του 
Επισκόπου Λευκάδας. Σ’ αυτή θα αναφέρεται ο 
Επίσκοπος Κρεμώνης Λιουτπράνδος, που στα 
968 μ.Χ. πέρασε απ’ τη Λευκάδα ερχόμενος 
απ’ την Κωνσταντινούπολη. Εδώ επισκέφθηκε 

και συνάντησε τον τότε Επίσκοπο Λευκάδας 
Εύνικο.

Κάτω λοιπόν από τη συγκεκριμένη περιοχή 
της Παλαιάς Επισκοπής και σε σημαντική 
έκταση απλώνονται εγκατεσπαρμένα 
κεραμικά. Δείγμα καθαρό και στοιχείο 
αποδεικτικό οικισμού στην περιοχή πολύ πριν 
τη δημιουργία του οικιστικού πυρήνα των 
Σφακιωτών. Έτσι επιβεβαιώνεται η προφορική 
μαρτυρία, που δυναμικά «τρέχει» μέχρι των 
ημερών μας , αλλά και η αντίστοιχη γραπτή 
μαρτυρία, πως ο ευρύτερος εκείνος χώρος, 
που απλώνεται μέχρι τη βρύση της Σπηλιάς, 
διασώζει βαρύτιμη ιστορία παρουσίας 
σημαντικού οικισμού.

Ερευνώντας όμως το χώρο του ποταμού 
(χείμαρρος) και προσπαθώντας να φτάσουμε 
μέχρι το αρχικό ξεκίνημά του διαρκώς θα 
εντυπωσιαζόμαστε από τα ίχνη ύπαρξης 
αγροικιών που αποκαλύπτουν με τη σιωπηλή 
τους παρουσία την ύπαρξη οικισμού με 
σημαντική και πολύπλευρη δράση. Είναι 
εξάλλου γνωστός ο οικισμός που βρισκόταν 
στη θέση Τούβλο μέσα στο λαγκάδι της 
Μέλισσας και κοντά στους νερόμυλους.(Π. 
Ροντογιάννη, ιστορία της νήσου Λευκάδος, τ. 
Α, ανατύπωση, Αθήνα 2006, σελ. 362).

Σε άλλη εργασία μας αδημοσίευτη (Κάβαλος, 
το χωριό μας) υποστηρίζουμε πως σε μεγάλη 
ακτίνα από το χωριό Κάβαλος- και όχι μόνο- σε 
απόσταση μέχρι και έξι χιλιόμετρα υπήρχαν 
οικιστικοί πυρήνες, πρωτοκύτταρα του 
αργότερα διαμορφωθέντος δήμου Σφακιωτών. 
Λ.Χ. ένα χιλιόμετρο βορειοανατολικά των 
Σφακιωτών, εκατό μέτρα δυτικά της ιστορικής 

TO  ΦΑΡΑΓΓΙ   ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ
το  ακροσύνορο  της  ιστορίας  και  της  παράδοσης



ΟΚ ΤΩΒΡΗΣ   2011 9
Μπόζας, υπήρχε ο οικισμός Κάτω Χωριό. Ενώ 
στη θέση του σημερινού Σπανοχωρίου υπήρχε 
το Πάνω Χωριό (εις το Πάνω Χωριό)

Οικισμός υπήρχε απέναντι και αριστερά 
της Μέλισσας στη θέση Οξ Χωράφι. Είναι 
στην περιοχή της Καλαβρούς και υπάρχουν 
υπολείμματα αρχαίου οικισμού(Π.Γ. 
Ροντογιάννη, ιστορία Α΄, σελ. 360). Το ίδιο στην 
πλησιοχωρή περιοχή Πετεινοχώρι. Λέγεται πως 
υπήρχε παλαιότερο χωριό. Σίγουρα υπάρχουν 
υπολείμματα κεραμιδιών (Π.Γ. Ροντογιάννη, 
ιστορία Α΄, σελ. 361). Και στην περιοχή του 
Παντοκράτορα προς το Αρκουδάκι, ελάχιστα 
μακριά από τη Μέλισσα υπήρχε οικισμός.

Σε μια απλοϊκή σχηματογράφιση των 
οικισμών της ευρύτερης περιοχής των 
Σφακιωτών θα δούμε οικιστικούς πυρήνες στην 
Αχείραινα, δίπλα από ναό του Αγίου Θωμά στην 
Αγία Κυριακή Κοντράτων, στο μεγάλο κτήμα 
του τσιφλικά Προυμεντινού κοντά στον Άγιο 
Μάρκο Πρεμεντινού, στο κτήμα του Τούρκου 
τσιφλικά Τεριά, λίγο πιο έξω από το ναό της 
Πεντηκοστής στον Κάβαλο. Γνωστός είναι 
ακόμη ο αργότερα διαμορφωθείς οικισμός 
των Τσουκαλάδων, τον οποίο ξεκίνησε η 
οικογένεια Ροντογιάννη, όταν έφυγε από 
τον Κάβαλο και εγκαταστάθηκε στο μεγάλο 
κτήμα της στην περιοχή της τότε ανθούσης 
μονής της Αγίας Αναστασίας. Οι οικισμοί αυτοί 
ήταν πλινθόχτιστοι ή λασπόχτιστοι. Όταν οι 
επιδρομές των ληστών εντάθηκαν οι άνθρωποι 
τρόμαξαν και προσπάθησαννα διασωθούν. 

Έτσι έφυγαν από κείνες τις δυσπρόσιτες 
περιοχές, συνενώθηκαν για ασφάλεια γύρω 
από το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου 
Ιωάννου στο λιβάδι, δημιούργησαν ισχυρούς 
οικιστικούς πυρήνες με κέντρο δράσης την 
Ασφακιά κι έφτιαξαν τους Σφακιώτες με τους 
επτά μαχαλάδες. 

Η Μέλισσα παρέμεινε ο ζωηφόρος άξονας 
στη συνεχή λειτουργική αντοχή του οποίου 

ακουμπούσε εύστοχα και υποδειγματικά ο 
δήμος Σφακιωτών. Ιδιαίτερη, βέβαια, σχέση 
είχαν οι Καβαλισάνοι, αφού στην περιοχή του 
δικού τους μαχαλά και πολύ κοντά σε δικούς 
τους οικισμούς βρίσκεται η Μέλισσα. Εδώ 
διαχρονικά υπάρχουν περιουσίες πολλών 
Καβαλισάνων. Ολοχρονίς πλήθος ανθρώπων 
θα κινείται εργαζόμενο 
σκληρά για την επιβίωση. 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
τεχνίτες, συντηρητές των 
μύλων, μυλωνάδες κ.λ.π. 
Γυναίκες και άνδρες ενώ 
δίπλα τους ένα τσούρμο 
παιδιών- τα δικά τους 
παιδιά- μεγάλωναν κάτω απ’ 
τον ίσκιο της εργασιακής 
αγωνίας των γονιών με 
την ανάσα της επίβλεψης 
των παππούδων- ιερών 
«μαστόρων» μιας 
παιδευτικής αγωγής, που τη 
διέκρινε το «άγιο, το αληθινό 
και το ωραίο», με την 
καθαρότητα, την ευπρέπεια 
και την ειλικρίνεια των 
διαπροσωπικών σχέσεων, 
με το διδακτικό παιχνίδι, 
αφού αυτό παιδεύει και 
δεν εκπαιδεύει, δημιουργεί 
προσωπικότητες και όχι 
άψυχα- άκαρδα ρομπότ.

Η Μέλισσα με την καταπληκτική και 
αφτιασίδωτη κοινωνία της διαμόρφωσε 
συνειδήσεις, αναστήλωσε καρδιές, έχτιζε το 
μέλλον πάνω σε ισχυρά θεμέλια αμόλευτων 
αξιών. Υπήρξε ένα άτυπο και καθαρόαιμο 
παιδευτήριο, μέσα στη σκληρότητα, τη 
δοκιμασία και την πολύμορφη στέρηση του 
οποίου γαλβανίστηκαν φιλάνθρωπα και 
ετοιμάστηκαν φιλόθεα οι υπάρξεις και έτσι 
γνώρισαν τη φιλία και την αδελφοσύνη με 
κάθε ένταση. Εδώ ζυμώθηκε το ιερό προζύμι 
μιας έντιμης συνέχειας στηριγμένη στο ήθος 
και το ύφος της παράδοσης.

Κάθε περιήγηση, μικρή ή μεγάλη, στο χώρο 
του φαραγγιού της Μέλισσας και κατά μήκος 
του ποταμού, συγκινεί, εκπλήσσει, δημιουργεί 
θαυμασμό και εμπνέει κάθε καλοπροαίρετη 
ύπαρξη. Εκτός του ότι πραγματοποιείται 
μια τέλεια συνάντηση με την εκφραστική 
παράδοση και τη ζωηφόρα ιστορία, ταυτόχρονα 
αισθάνεσαι να πληρώνει την ύπαρξή σου ο 
θαυμασμός και η μαγεία από την αχειροποίητη 
ομορφιά του τόπου.

Το πράσινο, ταπεινό χαλί της πονεμένης 
από τα συνεχή ποδοβολητά εκείνης της γης, τα 
πολύμορφα φυτά, που αχόρταγα ρουφούν το 
κελαριστό νερό του ποταμού και αναπτύσσονται 
γρήγορα, τα δέντρα βαθύσκιωτα και 
ερευνητικά του ορίζοντα που πνίγεται από 
των λόφων το υψιπετές ανάστημα, η ασίγαστη 

κίνηση των ερπετών και των αγρίων ζώων, τα 
ποδοβολητά των κατσικιών και των προβάτων, 
το ευχάριστο τιτίβισμα των πουλιών, που με 
διάρκεια χτυπούν τις ουρανόχτιστες χορδές 
και στέλνουν στην πνικτική σκοτοδίνη του 
κόσμου το φως της ένθεης μελωδικής ελπίδας, 
το «άνοιγμα» του φαραγγιού που βιαστικά 

προχωράει πέρα 
από το λαγκάδι 
που τρομάζει, 
το εύστοχα 
λεγόμενο «Κακό 
Λαγκάδι», κι 
έρχεται  να αγγί-
ξει την πράσινη 
θάλασσα του 
ελαιώνα, το 
ίδιο το φαράγγι 
π ρ ο σ ε γ μ έ ν ο 
και καθαρό, 
τυλιγμένο με 
το χνούδι των 
μύθων και για 
επένδυση την 
ω ρ α ι ό π λ ε χ τ η 
χλαμύδα της 
α τ ά ρ α χ η ς 
και ΄τσο 
μυστηριώδους 
γαλήνης του 
χώρου. Οι 

ν ε ρ ό μ υ λ ο ι - 
αλευρόμυλοι αντάμα με το μοναδικό 
θειφόμυλο, σε προσεγγίζουν θεωρητικά και σε 
εισάγουν στην κίνηση και τη δραστηριότητα 
περασμένων στιγμών.

Σήμερα η Μέλισσα μιλάει. Επίμονα. 
Διδακτικά. Εκκωφαντικά. Μιλάει με τη σιωπή 
της και καταθέτει στις πληκτικά άγονες και 
πνυκτικά έντρομες υπάρξεις των ανθρώπων 
επίμονα το δίδαγμα μιας δυνατά δημιουργικής 
και δημιουργικά φωτεινής παρουσίας. Που 
όμοια της σήμερα δεν έχει. Γιατί όλα τα 
αλλοτρίωσε το θορυβώδες αγκομαχητό 
της επιβολής της μηχανής. Τα ισοπέδωσε ο 
ευτελισμός του ανθρώπου. Τα αποδυνάμωσε 
η παγερή αίσθηση μιας ψευδεπίγραφης 
παντοδυναμίας. Τα ακρωτηρίασε η αδιαφορία. 
Τα μάρανε η εγκατάλειψη και ο σαρκασμός.

συνεχίζεται        
        

ANΔPEAΣ  
AΣΠPOΓEPAKAΣ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΡΣΑΝΙΚΗΣ  
ΒΕΛΟΝΙΑΣ

Από το Σάββατο 8/10/2011 άρχισαν μαθήματα 
εκμάθησης καρσάνικης βελονιάς  στα γραφεία 

του συλλόγου στα Λαζαράτα (αίθουσα 5Χ5). 
Τα μαθήματα παραδίδονται δωρεάν από 
την κ. Καραμποϊκη Ανθή κάθε Σάββατο 
9 – 12 π.μ. Καλούμε τις γυναίκες και τα 

κορίτσια τις περιοχής μας και όχι μόνο,  να τα 
παρακολουθήσουν.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 
Καραμποϊκη Ανθή:  26�5062362

      Παπαδόπουλος Ανδρέας:  69733023�1

ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗ ΑΝΘΗ
Γεννήθηκα στην Καρυά το 1966. Από τα πρώτα 

μου βήματα άρχισα να διδάσκομαι από τη μητέρα 
μου και από τις γυναίκες της γειτονιάς την καρσάνικη 
βελονιά. Σε ηλικία 10 ετών έφτιαξα το πρώτο δικό 
μου κέντημα και εξακολουθώ να ασχολούμαι μέχρι 
σήμερα.

Κέντησα για την τότε βασιλική πρόνοια. Το 1990  
- 1991 δίδαξα την καρσάνικη βελονιά σε σεμινάρια 
της ΝΕΛΕ. Ασχολήθηκα επαγγελματικά από το 1978 
– 2003 που άρχισε να εκλείπει σαν επάγγελμα.

Αγάπησα πολύ αυτή την τέχνη και δεν θέλω 
με τίποτε να χαθεί γι’ αυτό σε συνεργασία με τον 
πολιτιστικό σύλλογο Σφακιωτών «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» 
δημιουργήσαμε τμήμα εκμάθησης καρσάνικης 
βελονιάς.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς,
κοντεύει πια να φέξει
κι ο μπαρμπα- Στάθης1  ξεκινά
να πάει να βρει να παίξει

Κουμπώνει τη μαντύα του
τη σκούφια κατεβάζει,
να μην παγώσει ο δύστυχος
να μην τον φάει τ’ αγιάζι.

Δραχμή δεν έχει τσακιστή
μα προκαλεί την τύχη
περνάει από το μαγαζί 
του Πανταζή του Λήτη.

Κατέβα κάτω Πανταζή
λεφτά να με δανείσεις
έχω ανάγκη σοβαρή
να μ’ εξυπηρετήσεις.

Άσεμε Στάθη να χαρείς
παιδιά έχω και σπουδάζω
που να τα βρω τα δανεικά
στον κόσμο να μοιράζω;

Δεν είναι κρίμα Πανταζή
δεν είναι αμαρτία
οι άσχετοι να παίζουνε
κι ο Στάθης σ’ ανεργία; 

Παίρνει το χιλιάρικο
ανάβει και το λμίνι 2
και προχωράει ολοταχώς 
στου τζόγου το καμίνι

Στο Πνακοχώρι θαν’ πολλοί
για κει και θα βαδίσω
με λίγη τύχη σκέφτομαι
όλους να τους μαδήσω.

Απ’ το Καρτέρι πέρασε
ακόμη λίγος δρόμος.
έλα Χριστέ και Παναγιά
μπροστά του ο αστυνόμος

Για πού πηγαίνεις γέροντα;
εκείνος τον ρωτάει.
Πάω να φέρω τη μαμή
η νύφη μου γεννάει.

Μα η μαμή είναι στην Καρυά
και ο γιατρός επίσης.
Έχασα το δρόμο μου 
και να με συγχωρήσεις.

Απ’ τα χωράφια έκοψε
στα καφενεία φτάνει,
στου Γιώργου Τράμπα χώνετε
και μια γωνία πιάνει.

Ήταν εκεί πολλά παιδιά
ο Τόγιας ο Κωστάκης
ο μπαρμπα Τάσος ο Καλές
κι ο Στάθης ο Γιωργάκης.
Καλώστονε το γέροντα
φωνάζουν μ’ ένα στόμα
κάθισε στο τραπέζι μας
να βάλουμ’ ένα πιώμα.

Ήπιανε, ξαναήπιανε
στρωθήκανε στο τζόγο
μα ο μπαρμπα Στάθης έχανε
χωρίς κανένα λόγο.

Πόνταρε, ξαναπόνταρε
μα έμπαιν’ όλο μέσα
ήταν ο Στάθης άτυχος
κι η τράπουλα μπαμπέσα.

Μπροστά σε τέτοιο κίνδυνο
να χάσει τα λεφτά του
έκανε πως λιποθυμά 
πως τον πονά η καρδιά του.

Του δώσανε όσα έχανε 
και κάτι παραπάνω
και σηκωτό τον φέρανε 
στον Κάβαλο επάνω.
Να ‘στε καλά μωρές παιδιά
καλά να τα περνάτε

πηγαίνετε να παίξετε
να μη χασομεράτε.

Κι εγώ κοτζάμ καθηγητής
κοίταξε ειρωνεία
που δίδαξα για μια ζωή
σ’ όλα τα καφενεία.

Που έμαθα της τράπουλας
τα κόλπα ένα – ένα
το τζογολί, τον μπακαρά
και το τριάντα ένα.

Που είδα δόξες και τιμές
που ‘γραψα ιστορία
από τα μαθητούδια μου
να χάνω σολαρία.

Γι’ αυτό το αποφάσισα
κι όρκο βαρύ θα κάνω
αν ξαναπιάσω τράπουλα
να πέσω να πεθάνω.
Κι όταν ακούστε μιαν αυγή
η καμπάνα να χτυπάει
φωνάξετε όλοι μαζί
ο γερο - Στάθης πέθανε
ο γερο - Στάθης πάει…
Λαμπάδες μην ανάψετε
δάκρυα ας μη χύστε
μονάχα τραπουλόχαρτα
στο μνήμα μου σκορπίστε.

Να ‘χω στερνή μου συντροφιά
τον άσσο και τη ντάμα
που μια ζωή ολάκερη
περάσαμε αντάμα

Π.Ε. ΚΟΥΡΤΗΣ

 

Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ
Το ποίημα αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα τη 10ετία του 60

1 Eίναι ο μπάρμπα  - Στάθης ο 
   Κούρτης Ντενέρης

2 Φωτιστικό σώμα που έκαιγε 
   πετρέλαιο

ΕΚΘΕΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Με ιδιαίτερθ επιτυχία οργανώκθκε για πρώτθ φορά από το ςφλλογό 
μασ τον Αφγουςτο ζκκεςθ τοπικών παραδοςιακών προϊόντων. Πολλοί 
Σφακιςάνοι πιραν μζροσ εκκζτοντασ προϊόντα και πλικοσ κόςμου τθν 
επιςκζφκθκε. Ελπίηουμε του χρόνου να λειτουργιςει ολόκλθρο το 
καλοκαίρι και να πάρουν μζροσ περιςςότεροι.  

Πριν από τα εγκαίνια που τζλεςε ο πρεςβφτεροσ Παναγιώτθσ 
Λάηαρθσ ζγινε θ γιορτι τθσ παραδοςιακισ λαδόπιτασ. Γυναίκεσ των 
χωριών μασ ζφτιαξαν τθν παραδοςιακι πίτα και πρόςφεραν ςτον κόςμο 
που παρακολοφκθςε τθν εκδιλωςθ 

EKΘΕΣΗ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το  κτίριο για  την  έκθεση  παραχώρησε  δωρεάν  ο  Θεόδωρος Λάζαρης του  Ηλία  και  τον  ευχαριστούμε.
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όλες οι ομάδες έχουν ίσα δικαιώματα στο 
γήπεδο Σφακιωτών, έδωσε την άδεια να το 
χρησιμοποιούν εκτός από εμάς και 6 ακόμη 
ομάδες !!!

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι με το 
πρόγραμμα που καταρτίσθηκε η ομάδα των 
Σφακιωτών δικαιούται δύο προπονήσεις κα-
νονικές και μία κουτσουρεμένη(1,5 ώρα) ,και 
αναγκαζόμαστε να ζητάμε το μισό γήπεδο από 
άλλες ομάδες για να γίνονται 4 προπονήσεις 
όπως ζήτησε ο προπονητής μας.

Επίσης να αναφέρουμε ότι άρχισε και η 
προσπάθεια ανασύστασης της παιδικής μας 
ομάδας με δικά μας έξοδα και με πρωτεργάτη 
τον προπονητή μας Άλεξ Γκεοργκίεφ.

Η φετινή σαιζόν για την ομάδα μας ξε-
κίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις κα-
θώς διοικητικά ενισχύθηκε με τις προσθήκες 
των Κούρτη Πανταζή (ομόφωνα εκλέχθηκε 
Πρόεδρος), Βαγενά Γεώργιου, Αναγνώστου 
Αλέξη, Γεωργάκη Θεόδωρου και Λάζαρη Νι-
κόλαου  και οι οποίοι με το ενδιαφέρον που 
επιδεικνύουν από την αρχή , εγγυώνται την 
βιωσιμότητα και την περαιτέρω πρόοδο του 
σωματείου.

Στην συνέχεια ήρθε και η μεταγραφική 
ενίσχυση με την προσθήκη παικτών πρώτης 
γραμμής (Θεράπος Σπύρος, Καλογερής Τί-
μος, Γουριώτης Θεοδόσης, Πολυδωρόπουλος 
Πάνος, Πιπέρης Λάμπρος, Τζελάι Θωμάς ). 
Επίσης αποκτήθηκαν οι νεαροί Δρακάτος 
Στράτος, Βεργίνης Μάριος, Κάτσενος Χρή-
στος και ο παλαίμαχος τερματοφύλακας  Πα-
ναγιωτόπουλος Ασημάκης. Τέλος παρέμεινε 
στην ομάδα ο Πετρόπουλος (από Τηλυκράτη) 
και επανήλθε ο Γεωργάκης Γεράσιμος (απο-
λύθηκε από τον στρατό).

Με δεδομένο ότι δεν αποχώρησε κανένας 
ποδοσφαιριστής δημιουργείται πλέον ένα 
αξιόλογο σύνολο που υπόσχεται μία από τις 
καλύτερες ποδοσφαιρικές σαιζόν.

Το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει είναι 
το γηπεδικό καθώς ο Αθλητικός Οργανισμός 
του Δήμου Λευκάδας, θεωρώντας ότι πλέον 

Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι με δεδομένη 
την οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι 
μας, χρειάζεται πλέον η συμπαράσταση όλων 
των Σφακισάνων για να επιβιώσουν οι δύο 
σύλλογοι που εκπροσωπούν τον τόπο μας και 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητι-
σμού (ΠΑΣ  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ) και τον τομέα του 
πολιτισμού (ΦΩΤΕΙΝΟΣ).

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ : To 2009 ο πρώην Δήμος 
Σφακιωτών κατασκεύασε ένα γήπεδο στολίδι 
για την ευρύτερη περιοχή Πρέβεζας-Λευκάδας 
σε αντίθεση με άλλους Δήμους του νησιού μας 
που άφησαν την ευκαιρία του ΘΗΣΕΑ να πάει 
χαμένη. 

Οι αποφάσεις των υπευθύνων του Αθλη-
τικού Οργανισμού του νέου Δήμου Λευκάδας 
για υπερβολικά πολλαπλή χρήση του γηπέδου, 
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κατα-
στροφή του στα επόμενα 2 χρόνια. 

Ας ελπίσουμε όσο είναι καιρός, οι εμπλε-
κόμενοι φορείς να καταλάβουν τον προβλημα-
τισμό μας και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να 
υπάρξει μια  ήπια χρήση του γηπέδου για να 
το χαιρόμαστε όλοι για όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερο διάστημα.

                                     ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Χειρόγραφη αθλητική εφημερίδα των Σφακιωτών τη 10ετία του 80 που 
κυκλοφορούσε ο Νικόλαος Γληγόρης(Κατσαρέλης)
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Mε  πρωτοβουλία  γυναικών  απ’  το  Σπανοχώρι  
αλλά  και  τα  Λαζαράτα  διοργανώνεται  τα  
τελευταία  χρόνια  με  πολύ  μεγάλη  επιτυχία  
ο  εορτασμός  τ’  Αι-Λιά.  Πλήθος  κόσμου  
παρακολούθησε  τον  εσπερινό  την  παραμονή  
της  γιορτής  στον οποίο  παραβρέθηκε  και  ο  
Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης  Λευκάδας  και  
Ιθάκης  Θεόφιλος.  Οι  γυναίκες  είχαν  ετοιμάσει  
την  παραδοσιακή  κουρκούτι  και  φίλεψαν  
τους  εκατοντάδες  προσκυνητές.  Αξίζουν  
πολλά  συγχαρητήρια  σ’  όλους  και  όλες  που  
βοήθησαν,  αλλά  και  γιατί  μας  έδειξαν  ότι  με  
τη  συνεργασία  και  την  προσφορά  του  καθενός  
από  μας  μπορούν  στον  τόπο  μας  να  γίνουν  
πολλά  πράγματα.

συνέχεια απ’ τη σελ. 1

Το νερό μας, που απ’ τη δεκαετία του 
60 παλεύαμε να φέρουμε στα χωριά μας, 
μέσα από το σύνδεσμο ύδρευσης που εμείς 
δημιουργήσαμε, πρώτα απ’ τη Σπηλιά και μετά 
με γεωτρήσεις το χαρίζουν στην ΕΥΔΑΠ.

Τα δυο σχολικά λεωφορεία ακινητοποιημένα 
και οι γονείς πληρώνουν να μεταφέρουν τα 
παιδιά τους στον παιδικό σταθμό στην Καρυά. 
Η μεταφορά των παιδιών του δημοτικού δόθηκε 
σε ιδιώτες. Οδηγό βρίσκουν να μεταφέρουν 
κόσμο σε εκκλησίες και μοναστήρια, καλά 
κάνουν φυσικά, γιατί γι΄ αυτό υπάρχουν τα 
λεωφορεία να εξυπηρετούν τους κατοίκους. 
Θα μπορούσαν όμως να βρουν και για τη 
μεταφορά των μαθητών.

Πεύκα κόβονται και κανένας δεν 
επεμβαίνει. Τα ανάγλυφα κλάπηκαν στο 
μνημείο της εξέγερσης του 1819 και ακόμη 
δεν αντικαταστάθηκαν, έστω και μαρμάρινα.

Να πούμε για την αγροτική οδοποιία; Άστο 
καλύτερα. Έρχεται και χειμώνας.

Για το γήπεδο; Που δόθηκε και μεις δεν 
ξέρουμε σε πόσες ομάδες; Και τα παιδιά των 
χωριών μας που δεν είναι σε ομάδα πως θα 
μπορέσουν να αθληθούν;

Σφακισάνοι και Σφακισάνες πολλά 
θα μπορούσαμε ακόμη να αναφέρουμε. 
Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ενότητα, 
αγώνας, συσπείρωση για την επίλυση των 
προβλημάτων μας. Κανένας δεν είναι 
διατεθειμένος να τα προωθήσει  παρά 
μόνο εμείς ενωμένοι και αποφασισμένοι. 

KI  ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ  ΤΕΙ

ΓΙΟΡΤΗ  ΣΤΟ  ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ  Τ’  ΑΙ-ΛΙΑ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού συλλόγου 
Σφακιωτών «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» εκφράζει 
τα θερμά του συγχαρητήρια στους 
μαθητές και τις μαθήτριες της περιοχής 
μας που με τις επιδόσεις τους πέτυχαν 
στα Πανεπιστήμια της χώρας. Σας 
ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή 
σταδιοδρομία. 

1. Γεωργάκη Παρασκευή του Γεωργίου 
και της Λαμπρινής,Πινακοχώρι – 
Νομική Αθήνας

2. Ζαφειριάδη Αναστασία του 
Διαμαντή και της Αικατερίνης, 
Ασπρογερακάτα  – Πολιτικών 
μηχανικών Θες/νίκης

3. Ρούσσου Αγγελική του Νικολάου και 
της Θεοδώρας, Πινακοχώρι – Επιστ. 
Της Προσχ. Αγωγής & Εκπ/κου 
Σχεδιασμού Αιγαίου

4. Λάζαρη Ασπασία – Μαρίνα 
του Ιωσήφ και της Διονυσούλας, 
Πινακοχώρι – Ποιμαντικής & 
κοινωνικής Θεολογίας Θες/νίκης

5. Λάζαρης Κων/νος του Διονυσίου και 
της Γεωργίας, Πινακοχώρι – Θεατρικών 
Σπουδών Πάτρας

6. Λιβιτσάνου Ευγενία του Γεράσιμου 
και της Αγγελικούλας, Κάβαλος – 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2011

ΕΝΑ  ΤΑΜΠΛΟ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ

Δεν  αντέχει  άλλο ο  έρμος  ο  πλάτανος!

H  KATAΡΑ  ΤΩΝ  ΠΕΥΚΩΝ

Mετά  τα  πεύκα  στο  γήπεδο  και  
στο  νεκροταφείο  ήρθε  η  ώρα  του  
πεύκου  στη  δεξαμενή  των  Λαζαράτων.  
Ο  πάρεδρος  χωρίς  κανένα  λόγο  και  
χωρίς  καμιά  απόφαση  το  έκοψε  και  
κανένας  δεν  επεμβαίνει.  Φυτεύτηκε  πριν  
είκοσι  χρόνια  και  οι  γείτονες,  ιδιαίτερα  
ο  Δημοσθένης,  το  φρόντιζαν  με  πολύ  
αγάπη.  Ελπίζουμε  να  μην  έχει  σειρά  το  
δάσος  με  τα  πεύκα  στο  Ροϊμάτο.

«Ιπτάμενος»  καβαλάρης


