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Στην Παναγία την Ελεούσα
Όταν, πολλές φορές, φέρνω στη µνήµη µου την τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής στην 
οποία είναι χτισµένο το χωριό µας, έντονα προβάλλουν στη µνήµη µου τα φτωχικά, 
γραφικά εκκλησάκια που σε κάθε κατεύθυνση συναντά κανείς, όταν κινείται προς τα 
γειτονικά χωριά … 

Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ | Σελ. 5

Ψαλµωδίες γλυκές µε τα πρώτα-πρώτα 
∆όξα Σοι [...] Εκεί δάφνες και βάγια θυµιατό 
και λιβάνισµα […] και Χριστός Ανέστη
(ΑΞΙΟΝ  ΕΣΤΙ, Οδυσσέας Ελύτης).

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙ∆Α

Άνοιξη 2013
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το φως, (…) το φυτό 
που κελάηδησε και βγήκε η µέρα 
(Οδ. Ελύτης, ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ).
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Μποκές από χορτιώτικα 
γλυκάσκαµνα
Γλυκάσκαµνα  αρυτίδιαστα
µε παχύ στρώµα πορφυρού
και  φόντο τους τη δέµπλα,
που ιµπρεσσιονιστικά η σκιά τους
φωτίζει ήλιους πλαστικούς
παίζοντας µε το φως
µες στη χορτιώτικη αυλή.
Σε βάζο τα ’βαλε κι ο Ρενουάρ,
για να µας γνέφουνε κρυφά,
έστω και ως µποκέδες
(Ε.Γ.Χόρτης).

Γλυκάσκαµνα (παιωνίες)
Πιερ Ρενουάρ, 1878

«Πάσχα Ιερόν»  το πάλαι ποτέ εν 
Χορτάτοις, Κοµηλιώ,  Μανάση, Νικολή, 
Αγίω Βασιλείω, του Παπαγιώργη 
ιερουργούντος

[Αριστερά Η Ανάσταση (∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου)]

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γεγονότα και σχόλια 
Σελ. 3 – 4

Ο λόγος στους 
ξενιτεµένους µας
Σελ. 4

Χορτιώτικη κουζίνα
Σελ. 7

Η σελίδα της 
Χορτιώτισσας  
Σελ. 7

Ποικίλα- Κοινωνικά
σελ. 8

tachortata.blogspot.gr

Το γράµµα 
της Σύνταξης
ΣΕΛ. 2

Κάτω απ’ τον
ίδιο ουρανό

Η σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου:
από το «εν Χορτάτοις» του τότε στην Ελλάδα του σήµερα

Του ΕΚΤΟΡΑ Γ. ΧΟΡΤΗ | Σελ. 6-7
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Κάτω απ’  τον ίδιο ουρανό 

ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΣ ξεχωριστός κι έχει τη δική του ταυτότητα, το δικό του 
αέρα, τη δική του ψυχή. Νια τέτοια ψυχογεωγραφία κουβαλάω κι 
εγώ µέσα µου, όπου κι αν βρεθώ. Κουβαλάω το σπίτι µου και το 
χωριό µου. Κουβαλάω όµως και την ανθρωπογεωγραφία της 
παλιάς κοινότητας  ∆ιαµπλιανιού (Χορτάτων, Αη Βασίλη, Μανάση, 
Νικολή) και της αδελφής κοινότητας του Κοµπλιού. Οι Κοµπλιώτες, 
οι Αηβασιλιώτες, οι Μανασώτες κι οι Νικολιώτες είναι από τσου 
δικούς µας – ουσιαστικά χωριανοί µας. Το αίσθηµα  της κοινότητας, 
που κοκιέρνει την καρδιά αυτηνής της σχέσης, έχω ιδέα πως είναι 
κάτι ανάλογο µε το δεσµό που συνδέει τα µέλη µιας οικογένειας.  
Φυσικά, εφτό το σπάνιο είδος  σχέσης το’χανε κι οι προηγούµενες 
γενιές, και µάλιστα µε το παραπάνου . Γι’ αυτό κι οι κουµπαριές, οι 
φιλίες, τα συµπεθεριάσµατα, τα αϊταρίσµατα και ούλα εκειά που 
δείχνουνε την ιδιαίτερη αυτήνη σχέση, σχέση που πα’ να γένει στις 
µέρες µας κοµµάτια απ’  τα  ντόρκα τσινιάρικα άλογα ενός δήθεν 
µοντερνισµού. Εκειό, λοιπόν, που µας µένει είναι να µαταβρούµε, 
όσο κι όπως βολεί,  την άκρη απ’ το γνέµα αφτηνής της  
επικοινωνίας και σχέσης, που όταν συναντάµε συντοπίτες µας  µάς 
κάνει να αισθανόµαστε σαν και να µαταβρίσκουµε αγαπηµένους 
µας συγγενήδες που ‘χαµε χρόνια να τζου ιϊδούµε. Κι έχω ιδέα πως 
στη Σαχάρα των πόλεων που ζούµε σήµερα δε µπορούµε να 

κρένουµε ούτε για συντροφικότητα, ούτε για πραγµατικό 
ενδιαφέρον ούτε για αµεσότητα στην επαφή µας µε τους άλλους. 
Αφτήνη τη βαθύτερη ουσία Κοµπλιού και ∆ιαµπλιανίων χάει τώρα 
να ντηνε χρωµατίσεις και να ντηνε  παραστήσεις µε λέξεις. ∆ε 
γένεται. Εκτός κι αν είσαι Βαλαωρίτης. Επειδή όµως  κανένας δεν 
πρέπει να φκιάνει λάκκους – τράφους ανάµεσα στην αφεντιά του 
και στο γενέθλιο τόπο του, αλλά κι επειδή είναι ζούρλια να ζέχνει  
η ψυχή µας από αλλότρια λύµατα, κι επειδή ακόµα δεν πρέπει να 
αφήνουµε απόξου τους ανθρώπους µας που το στήθος τους είναι 
γιοµάτο απ’ την ανάσα των Σταυρωτών, είπαµε να αφιερώνουµε σε 
κάθε τεύχος λίου χώρο για τα νέα απ’ τις παραπάνου αδελφές 
κοινότητες και να επιστρέφουµε σ’  εφτά τα χωριά µε όχηµα τη 
µνήµη, ακόµα και στον ορφανεµένο από κόσµο Αη Βασίλη. 
Χαιρετίζοντας, λοιπόν, το τεράστιο πρόσωπο του δικού µας 
δυσεύρετου παράδεισου ∆ιαµπλιανιού και Κοµπλιού, το πρόσωπο 
του δικού µας ουρανού και τση δικής µας γης, ας αφήκουµε την 
ψ’χή µας να µετεωριστεί σε µια ελεύθερη κατάσταση ανοιξιάτικης 
«πολιορκίας» - που µπορεί και να µας τσουγνίσει, βέβαια -, 
παραφράζοντας τον παγκόσµιου αναστήµατος πολυβραβευµένο 
λευκαδίτη ποιητή, κριτικό λογοτεχνίας και συγγραφέα Νάνο 
Βαλαωρίτη:

1 κοκιέρνω = σηµαδεύω εύστοχα, πετυχαίνω το στόχο
2 αϊτάρισµα = εθελούσια βοήθεια, επικουρία, συνδροµή
3 ντόρκος = ελεύθερος
4 τσινιάρικα άλογα = ατίθασα
5 κρένω = µιλάω
6 λάκκους –τράφους = βαθιά χαντάκια, ρήγµατα
7 ζέχνω = βρωµάω, «κατελώνω»
8 στριφογκώνοµαι = πιέζοµαι, ζορίζοµαι, δυσανασχετώ
9 φρούσαλη = είδος εδάφους, όπου κυριαρχεί ο πηλός
10 ξαχούρδες = απότοµες κατωφέρειες, ιδιαίτερες επικλινές έδαφος
11 βατσινιές = βάτοι
12 πατσόλες = αστεϊσµοί
13 ποδολόα = πανί κουλουριαστό τοποθετηµένο στο κεφάλι των 
γυναικών, όταν πρόκειται να σηκώσουν σηµαντικό βάρος
14 µαντήλι – κοκοτός = κεφαλοµάντηλο µε γυρισµένη την άκρη µε 

κοκέτικο τρόπο
15 µπωµέ = ο αλκοολικός βαθµός του µούστου (επηρεάζει την τιµή)
16 «πράµατα» = ζώα
17 κατσαβία = µεταφορά αντικειµένου µεγάλου βάρους από δύο ή και 
περισσότερα άτοµα
18 κυπριά = χάλκινα κουδούνια κρεµασµένα στο λαιµό των 
γιδοπροβάτων
19 καρµπούρο = κυλινδρικό χάλικινο δοχείο ενσωµατωµένο σε άλλο  - 
χρησιµοποιούνταν  στα καφενεία και τα πανηγύρια για φωτισµό µε 
βάση την ασετυλίνη και το νερό
20 καδ’νέλα = χοντρό ξύλο – αµπάρα της εξώπορτας
21 ποµπίλια = ο εξοπλισµός του νοικοκυριού (διάφορα έπιπλα και 
σκεύη, όπως γιαλικά κ.τ.τ.)
22 πάντα, (η) = κεντηµένο ύφασµα που τοποθετείται στον τοίχο.

Αγαπητοί συγχωριανοί,

ΛΕΞΙΚΟ 
•

Κατάσταση πολιορκίας
Πολιορκούµαστε λοιπόν
Πολιορκούµαστε - και, κατά περίπτωση,  στριφογκωνόµαστε
- από ποιον;
Από µένα κι από σένα,
Απ’ το νερό και τον Πλάτανο τ’ Αϊ - Βασιλιού, τον Άγγελο τον 
Καψάλη και τη Σπυριδούλα, 
Απ’  τον Αϊ-  ∆ηµήτρη, το Μπακούκα, το Σκούπλα, τον Καταραχιά, 
τον Κροκίδη, τον Παπαδάτο, το Μανίκα κι ούλους τους 
Μανασώτες,
Απ’ το Σάιµαντη, τον Καλοµοίρη, κι ούλους τσου Νικολιώτες
Απ’ τους Σκορδοκόληδες, Παπαµηναίους, Πασκούρηδες,  Ντούλα, 
Βουκελαταίους, Κονιδάρηδες, Φρατζεσκαίους , Πάλµους, 
Σαββίνους κι ουλουνούς όσους σκεπάζει η Αϊ - Μαρίνα
Πολιορκούµαστε στενά
Απ’ τα Σταυρωτά, το Λαγκάδι τ’ Αη Βασιλιού, την Παναγία του  
Μαργώτη, τη Σέσουλα, τη λίµνη του Κοµπλιού, τη Νεραϊδόλυµπα,
Απ’ τη φρούσαλη, τ’ς  νεροσορµές, τους χαλιάδες, τ’ς  
ξαχούρδες,  τα λαγκάδια, τ’ς  γούρνες, τσι λιθιές, τους  άγριους κι 
απότοµους βράχους,  τ’ς  βατσνιές, τα σπάρτα, τα βάγια, τ’ς 
παπαρούνες, το χαµοµήλι και  την ασφάκα,
Απ’ τα αινούντα ετούτονε τον Κόσµο το Μικρό, το Μέγα «εν 
τυµπάνω και χορώ» συµφωνικά τιτιβίσµατα   χελιδονιών, 
γαρδελιών, αηδονιών,
Απ’  τον έλεγχο διαβατηρίων του «Τίνος είσαι, ψ’χή µ’;», το 
χωροφύλακα τ’ Αη Πέτρου και το δραγάτη,
Απ’ τις πατσόλες του καφενείου, την  πηγαία σάτιρα και την 
κοφτερή σκέψη του θυµόσοφου (κοντο)χωριανού,
Απ’ τα µπαλώµατα – παράσηµα στα σκουτιά,  την ποδολόα] και το 
επίσηµο µαντήλι - κοκοτό των γυναικών,
Απ’ την  αγωνία του αγρότη µε τ’ αργασµένο δέρµα  για το µπωµέ 
του σταφυλιού  και τη δήθεν αγανάκτηση των ιθυνόντων για την 
τιµή του (οχτώ δεκάρες το κιλό, ορέ παιδιά!), τα «δανεικά» στο 

τσαπί και τον ίδρωτα στο φτενό χώµα και την πέτρα, τα φυσερά, 
την έγνοια για τα «πράµατα», το βοτάνισµα  και το µόχθο της 
αγρότισσας, τις µεταφορές «κατσαβία»,
Απ’ το ανταλλακτικό εµπόριο, τους πραµατευτές, τ’ς καρφοβελόνες, 
το λόγο της τιµής, το βερεσέ, τ’ς ξεροσαρδέλες, τα σαπούνια µε 
ποτάσα, τ’ απορρυπαντικά «αλυσίβα», τα γραµµόφωνα, τα κυπριά 
των κοπαδιών, τα τραταρίσµατα, τα χούρχουρα για προσάναµµα, το 
λυχνάρι στο χέρι της  γερόντισσας,, τα καρµπούρα στα καφενεία,
Απ’ τ’ς εκκλησές µας, την καταρρήχωση των σπιτιών µας και τη 
σκληρή προσπάθεια για να γιατρέψουµε τις ουλές της,  τις 
ορθάνοιχτες πόρτες µε την καδ’νέλα παροπλισµένη, το ξύλινο 
παραθυρόφυλλο, την ποµπίλια], τ’ς πάντες,
Απ’ το σκληρό ήχο τ’ς καµπάνας για το σκολιό αλλά και τη 
νοσταλγία του «Από κρότων οργάνων βουίζει…» και του 
«Αστραπόγιαννου» των σχολικών γιορτών,
Απ’ το «Τερί και τήρα το και µέσα µην απλώνεις!» τ’ς Σαρακοστής, 
την κατάνυξη του «Σήµερον κρεµάται επί ξύλου» µε τη θεια Μαύρα 
να κλαίει στο στασίδι της,  τα βάγια, τ’ς ακολουθίες της Ανάστασης, 
του Παπαγιώργη ιερουργούντος, τις  αυτοσχέδιες τσακατρούκες, το 
σταυρό απ’ την κάπνα των κεριών στ’ ανώφλι,
Απ’ τα  πεισµωµένα σπίτια, γιατί τ’ απαρατήσαµε,
Πολιορκούµαστε από τ’ς µνήµες,
Απ’ τη γιοµάτη ήλιο Σταυρωτών  µεθυστική  κούπα της  Άνοιξης 
που καρτερεί κάθε φορά µε ιώβεια υποµονή τον αποσταµένο 
Οδυσσέα, για να ντονε στυλώσει,
Από τ’ς πύλες του παράδεισού µας για όσους εχάσαµε τα κλειδιά, 
Απ’ το κρυφτούλι – γου κι αγλοίµανό µας - µε τον εαυτό µας
Κι απ’ ό,τι άλλο βάλει ο νους σας
Πολιορκούµαστε στενά.

Για τη Σύνταξη Έκτορας  Γ. Χόρτης
 

Για τη Σύνταξη: Έκτορας Γ. Χόρτης
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Νικηφόρος ∆εδούσης: 
ο αξέχαστος ποιµενάρχης µας

Μια φορά κι έναν καιρό ένα εφτάχρονο παιδάκι απ’ τα 
Χορτάτα, γιος παπά, βρέθηκε στην εκκλησία της Παναγίας του 
Κοµπλιού µαζί µε τον πατέρα του και τον τότε ιεροκήρυκα 
Νικηφόρο ∆εδούση για τον Εσπερινό. Εκείνο το βράδυ, µετά από 
τον εσπερινό, ο µικρός έµαθε απ’  το στόµα του 
πανοσιολογιώτατου, κατά τη διαδροµή Κοµπλιό – Χορτάτα, 
πράµατα και θαύµατα και του φάνηκε πως ο συγκεκριµένος 
ιεροκήρυκας ήτανε κάτι το ξεχωριστό. Από τότε το παιδάκι αυτό 
συνάντησε τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα πάρα πολλές 
φορές, είτε στο πατρικό του στα Χορτάτα, είτε στη Φανερωµένη, 
είτε στη Μητρόπολη Λευκάδας - ο ιεροκήρυκας είχε εντωµεταξύ 
γίνει Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης - και όχι µόνο 
επιβεβαίωσε, αλλά και ενίσχυσε την αρχική του εκτίµηση για τη 
µοναδικότητα του Ιεράρχη, για τον οποίο «ουκ αν ο λόγος 
ισόρροπος των έργων φανείη». 
  Ο Ποιµενάρχης Νικηφόρος ∆εδούσης επιγραµµατικά: 
Ευσεβέστατος, Αγιότατος, Χαρισµατούχος, Ευαίσθητος, 
Ανθρωπιστής, Απλός, Αξιοπρεπής,  ∆άσκαλος όλων µας,  Λάτρης 
της Λευκάδας. Ο Σεπτός Ιεράρχης , που πάντοτε προσέφερε και 
τίποτε δεν πήρε, έζησε ακτήµων, ως µηδέν έχων και τα πάντα 
κατέχων, έδωκε στους φτωχούς, κήρυξε και σε εξωκκλήσια, 
ευλόγησε, υπήρξε «Ευωδία Χριστού», αγιάζοντας και 
οικοδοµώντας, πνευµατικώς και υλικώς, στην Ιερά Μητρόπολη 
Λευκάδος και Ιθάκης, και έχοντας κατά νου ότι «ουκ έχοµεν ώδε 
µένουσαν πόλιν, αλλά την µέλλουσαν επιζητούµεν» (Εβρ. ιγ’14). 
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκεπάζει.
 Για τον αοίδηµο αυτόν ιεράρχη πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη 
επιτυχία στην Αθήνα το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 η παρουσίαση 

του νέου βιβλίου του  Πρωτοπρεσβύτερου π. Γερασίµου Ζαµπέλη, 
µε τίτλο «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ: Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 
ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,. Το βιβλίο προλογίζει ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος 
και η έκδοσή του πραγµατοποιήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη. 
Οµιλητές ήταν ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. 
Χρυσόστοµος, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο κ. 
Αλέξανδρος Κακαβούλης, οµότιµος καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και ο κ. Νικόλαος Κατηφόρης, δικηγόρος 
παρ' Αρείω Πάγω. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σµύρνης κ. Συµεών, ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. ∆αµασκηνός, ο 
εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος Αρχιµανδρίτης π. Χρυσόστοµος Παπαθανασίου, ο 
Γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας 
Σµύρνης π. ∆ηµοσθένης Παπακωστόπουλος. ο Πρόεδρος του 
Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Γ. Κούρτης, ο Αντιπρόεδρος του 
Αρείου Πάγου κ. Γ. Χρυσικός, οι Πρόεδροι των Λευκαδίτικων 
Σωµατείων Αττικής, πολλοί ιερείς και πλήθος κόσµου, κυρίως 
Λευκαδίτες.  Μετά την παρουσίαση του βιβλίου, το χορευτικό της 
ενορίας Ευαγγελιστρίας Λευκάδος χόρεψε λευκαδίτικους 
χορούς. Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
µας κ. Θεόφιλος, που, αφού αναφέρθηκε µε λόγο µεστό και 
άµεσο στη γνωριµία και την επικοινωνία που είχε µε το 
µακαριστό Προκάτοχό του κυρό Νικηφόρο ως Λευκάδιος, 
ευχαρίστησε ολόθερµα όσους κοπίασαν για την εκδήλωση και 
ευχήθηκε σε όλους ο λόγος και η ζωή του αειµνήστου ιεράρχη να 
συνοδεύουν την πορεία τους.

Του Έκτορα Γ. Χόρτη

Ανανέωση της εντολής  στο  ∆.Σ. του Συλλόγου 
των απανταχού Χορτιωτών Λευκάδας
Στις 26/05/2013, ηµέρα Κυριακή και ώρα 13.00, στη συνέλευση των µελών του 
Συλλόγου των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδας, που πραγµατοποιήθηκε στο κέντρο 
«Χορτονοστιµιές» στην οδό Παπανικολή στη Λυκόβρυση, αποφασίστηκε µε τήρηση 
όλων των τυπικών διαδικασιών η ανανέωση της θητείας του ∆. Σ. για δύο ακόµη 
χρόνια. Υπενθυµίζουµε τη σύνθεση του ∆. Σ.: Πρόεδρος:  Χόρτης Θωµάς, 
Αντιπρόεδρος: Βουκελάτος Άγγελος, Γεν. Γραµµατέας: Βουκελάτου Γεωργία, Αν. Γεν. 
Γραµµατέας: Χόρτη Αγγελική, Ταµίας: Χόρτης Λάµπρος, Μέλη: Αχείµαστος Νίκος και 
Τζεφριός Ελευθέριος.  Εµείς να τους συγχαρούµε και να τους ευχηθούµε καλή 
δύναµη και καλή επιτυχία στο δύσκολο και επίπονο έργο τους.  

Κατασκευή αγκυροβολίου
τουριστικών σκαφών
στη Βασιλική
Στις 23 Μαϊου 2013 µπήκαν οι 
υπογραφές της εργολαβικής 
σύµβασης για κατασκευή του 
αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών 
στη Βασιλική από τους 
εκπροσώπους της κοινοπραξίας 
«ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. - ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ 
Α.Ε.», αναδόχου του έργου, και το 
δήµο Λευκάδας.

Sic transit gloria mundi!
Τη ∆ευτέρα, 26 Μαϊου, φτάσανε στο Σκορπιό για πρώτη φορά ο Ντµίτρι (καθ’ ηµάς Μήτσος) 
Ριµπολόβλεφ και η κόρη του Κατερίνα Ριµπολόβλεβα, νέα ιδιοκτήτρια του νησιού. Και οι δύο 
έµειναν µε τις καλύτερες εντυπώσεις από τη φυσική οµορφιά του. Όσο για την προϊστορία του 
νησιού και την εικόνα εγκατάλειψης που αντίκρισαν, την ουσία του πράγµατος αποτυπώνει το 
λατινικό ρητό «sic transit gloria mundi» [ = Έτσι παρέρχεται η δόξα του κόσµου], 
υπογραµµίζοντας το εφήµερο της ανθρώπινης δόξας

Αριστερά ο πρωτοπρεσβύτερος 
π. Γεράσιµος  Ζαµπέλης στο βήµα κατά 
την παρουσίαση του βιβλίου. 

∆εξιά ο µητροπολίτης Λευκάδος και 
Ιθάκης κ. Θεόφιλος και αριστερά του 
πρώτος  µετά το διάδροµο, µε τη λευκή 
γενειάδα, ο µητροπολίτης της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νέας Σµύρνης κ. 
Συµεών. Στη δεύτερη σειρά πίσω από 
τον Επίσκοπό µας διακρίνεται ο 
Γενικός αρχιερατικός επίτροπος της 
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σµύρνης π. 
∆ηµοσθένης Παπακωστόπουλος.

Στιγµιότυπο από τη συνάντηση: το τερπνόν µετά  
του ωφελίµου.

Ο Σκορπιός (ΦΩΤΟ: MyLefkada.gr)
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Του Έκτορα Γ. Χόρτη

Αξιολόγηση του CNN: Οι Εγκρεµνοί στις 100 καλύτερες παραλίες του κόσµου
Το CNN παρουσίασε τη λίστα µε τις, κατά την κρίση του, 100 
καλύτερες παραλίες του κόσµου, στην οποία έχουν συµπεριληφθεί 
τέσσερις ελληνικές παραλίες. Ψηλότερα από όλους τους 
«εκπροσώπους» της Ελλάδας στο διαγωνισµό, µε βάση µαρτυρίες, 
σχόλια και φωτογραφίες από το κοινό, κατέλαβαν οι Εγκρεµνοί στη 
Λευκάδα (24η θέση). Ακολουθούν το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο (32η 
θέση), ο Μπάλος στα Χανιά (35η θέση) και τα Φαλάσαρνα επίσης 
στα Χανιά (100η θέση). Για τους Εγκρεµνούς το δηµοσίευµα 
αναφέρει ότι οι επισκέπτες θα απολαύσουν εκπληκτικά 
ηλιοβασιλέµατα, απεριόριστο ελεύθερο χώρο και καταγάλανα νερά. 
Κάτι µας είπαν, τώρα! Ωστόσο, αντίστοιχη ποιοτική έρευνα (µίνι ή 
µάλλον … µπικίνι συνεντεύξεις) της εφηµερίδας «Τα Χορτάτα» µε 
τυχαίο δείγµα φίλων ανέδειξε τους Εγκρεµνούς στην πρώτη θέση 
της αντίστοιχης λίστας, ενώ παράλληλα  από τις υπόλοιπες 99 
καπάρωσαν 9 θέσεις άλλες παραλίες της Λευκάδας, που  δεν τις 
αποκαλύπτουµε για ευνόητους – για κάποιους ίσως και 
ακατανόητους - λόγους. Επισηµαίνουµε µόνο ότι οι περισσότερες 
από αυτές βρίσκονται στις δυτικές ακτές τ ου νησιού– συγγνώµη,  
συντοπίτες που βρίσκεστε ανατολικά της Εδέµ -, ενώ τις υπόλοιπες 
µοιράζονται η ανατολική ακτή, το Μεγανήσι και ο Κάλαµος.  

To the Island of Lefkas
Massive mountains rising high
from the ocean to the sky
special corner of this earth,
sacred island of my birth,
how I love you, longing I
yet to see you then to die
happy argonaut at sea,
or upon your highest peak,
buried so forever see you, 
and find the peace I seek!
Theofanis C. Hortis, Nov. 10, 2012, 
St. Cloud, MN, USA

Στο νησί της Λευκάδας
Τεράστια βουνά που ορθώνονται ψηλά,
απ’ τον ωκεανό ως τα ουράνια, 
θεσπέσια γωνιά της γης,
ιερό της γέννησής µου νησί,
πόσο σ ' αγαπώ, πόσο λαχταρώ
να σ’ αντικρίσω πάλι κι έπειτα ας πεθάνω
ευτυχής Αργοναύτης στη θάλασσα
ή στην ψηλότερη κορφή σου,
κι εκεί θαµµένος να σε θωρώ αιώνια,
ποθώντας τη γαλήνη να βρω!
Θεοφάνης  Κ.  Χόρτης, Μινεσσότα, ΗΠΑ, 
10-11-2012
 (Απόδοση στα Ελληνικά: Έκτορας Γ. Χόρτης) 

Θυµάµαι το χωριό µου
Μικρό χωριό που τότενες παιδάκι σε θυµάµαι,
γεµάτο σφρίγος και ζωή, µε κόσµο και κοπάδια,
τα ζώα ροβολίζοντας µπονόρα στη βοσκή,
µε τα κουδούνια σήµαντρα τον όρθρο να  χτυπάνε
και πάλαι σαν γυρίζοντας εσπερινό τα βράδυα,
στο σάλαγο σφυρίζοντας κοντά κι οι πιστικοί,
κι απέναντι απέραντο, µατόβαφτο στη δύση
το πέλαγος απλώνονταν, ενώ ψηλά τ’  αστέρια
δειλά, δειλά προβαίνανε ο ήλιος σαν να σβύσει.
Την νύχτα προλαβαίνοντας στα σπιτικά τι χέρια,
µε τι φροντίδα άναβαν  στον τοίχο το λυχνάρι,
που σκόρπιζε, λες παίζοντας, της νύχτας το σκοτάδι.
Κι ήτανε λες αµέτρητες πυγολαµπίδες γύρω 
τα σπίτια που τρεµόσβυναν σαν σπίθες στον αγέρα,
ως που να φάµε στη γωνιά λιτό φαϊ µε λάδι,
προτού να ξαποστάσουµε, ο ύπνος να µας πάρει, 
ξαπλώνοντας στο σάγιασµα, ώσπου να’ρθει η µέρα.
Σαν όνειρο µου φαίνονται στο πέρασµα του χρόνου, 
κι είναι βαθιά, αγιάτρευτο τέτοιο σαράκι πόνου! 

Θεοφάνης Κ. Χόρτης, ΗΠΑ, 2-10-2011

Τα παρακάτω ποιήµατα  του διακεκριµένου συγχωριανού µας Φάνη Κωστάγγελου Χόρτη  είναι αποκαλυπτικά της λατρείας του για 
τη Λευκάδα και το χωριό, αλλά και της ποιητικής πνοής, της ευαισθησίας και του λυρισµού που τα χαρακτηρίζουν. Το πρώτο από 
αυτά, γραµµένο αγγλιστί, απευθύνεται στους συγχωριανούς που ζουν σε αγγλόφωνες χώρες.

Οι Εγκρεµνοί (φωτο: Ε. Γ. Χόρτης)

Ο λόγος στους ξενιτεµένους µας
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ΤΑΝ, ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, φέρνω στη µνήµη µου την 
τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής στην οποία είναι χτισµένο 
το χωριό µας, έντονα προβάλλουν στη µνήµη µου τα φτωχικά, 
γραφικά εκκλησάκια που σε κάθε κατεύθυνση συναντά κανείς, 
όταν κινείται προς τα γειτονικά χωριά ή σε µακρινά κτήµατα, να 

ξεπροβάλλουν σε πλαγιές, σε ισιώµατα, σε κορφές λοφίσκων, ανάµεσα σε 
σκιερά δέντρα, στο γυµνό ή θαµνώδες έδαφος, καταφυγή για τους 
χειµαζόµενους και κλυδωνιζόµενους από τις ατυχίες του βίου, ερέθισµα 
για πνευµατική ανάταση σε κάθε περαστικό. Ένα τέτοιο εξωκλήσι είναι και 
το εξωκλήσι της Παναγίας της Ελεούσας ή της Αϊ - Λεούσας, σύµφωνα µε 
την ντοπιολαλιά, σε απόσταση 5 περίπου χιλιοµέτρων από το χωριό µας 
προς την κατεύθυνση του Αγίου Πέτρου. Είναι χτισµένο  στο µικρό 
πλάτωµα µιας απότοµης, σχεδόν κάθετης και γυµνής βουνοπλαγιάς, η 
οποία καταλήγει στο χείµαρρο του Ρουπακιά, αθέατο από τα πυκνόφυλλα 
δέντρα που το περιβάλλουν και που, καθώς τα κλαριά τους µπλέκονται, 
σχηµατίζουν µια κατά κάποιο τρόπο στοά, ένα παραδεισένιο τοπίο, 
αδιαπέραστο από τις ακτίνες του καυτού καλοκαιρινού ήλιου.

  Στο εκκλησάκι αυτό, έφηβος, µια µέρα του καλοκαιριού πριν από αρκετές 
δεκαετίες είχα συνοδεύσει τον πατέρα µου που θα το λειτουργούσε και θα 
τον βοηθούσα ως ψάλτης. Ξυπνήσαµε λοιπόν πολύ νωρίς, όπως συνέβαινε 
όταν επρόκειτο για κάποιον σχετικά µακρινό προορισµό, γιατί θα έπρεπε 
να περπατήσουµε για περίπου µια ώρα, ώσπου να φτάσουµε. Ήταν ακόµα 
σκοτάδι, αλλά ο καθαρός ουρανός προοιωνιζόταν µια από τις λαµπρές, 
γαλήνιες καλοκαιρινές µέρες, τις ηλιόλουστες και διάφανες, που το φως 
άστραφτε στα δέντρα, στις πέτρες και στο χώµα και έµπαινε, θαρρείς, στην 
ψυχή µας και την έκανε ολοφώτεινη κι αυτήν. Ξεκινήσαµε τυλιγµένοι στο 
σκοτάδι και τη σιωπή, που την έσπαγαν το λάληµα των πετεινών και τα 
γαυγίσµατα των σκυλιών. Φτάνοντας στο δηµόσιο δρόµο, στ’  αυτιά µας 
έφτασε ο ήχος από το κελάρυσµα των νερών της πηγής της Κρούσταλλης 
(σήµερα, δυστυχώς, δεν υπάρχει), συνοδευόµενο από τον ανασασµό των 
φύλλων των πανύψηλων πλατανιών και των άλλων δέντρων που 
ριγούσαν στο δροσερό πρωινό αεράκι. Κοιτάζοντας προς την Ανατολή, 
διέκρινα τους σκοτεινούς όγκους της οροσειράς των Σταυρωτών, που οι 
κορυφές τους φάνταζαν σαν φυσικό σύνορο ανάµεσα στη γη και τα 
φωτισµένα από το φως των αστεριών ουράνια χάη. Έβλεπα αστέρια και 
αστερισµούς γνωστούς, την Μεγάλη Άρκτο, την Πούλια, τον Αυγερινό και 
για µια στιγµή µε πήρε και µε µεταρσίωσε η ποίηση του λαού µας, γεµάτη 
συναίσθηµα και φως που συνδέεται µ’ αυτά … «Στα σκοτεινά την έλουζε, 
στ’  άφεγγα τη χτενίζει, στ’ άστρι και στον Αυγερινό έπλεκε τα µαλλιά της» 
η µάνα της Αρετής µε τους εννιά γιους και τη µονάκριβη κόρη στο 
«Τραγούδι του νεκρού αδερφού». Και πάλι ο Αυγερινός ως επόπτης των 
ανθρώπινων από ψηλά φέρνει το πικρό µήνυµα της σύλληψης του 
Κατσαντώνη και συµπάσχει µε τους Έλληνες: «Βγήκε ο ήλιος κόκκινος και 
το φεγγάρι µαύρο κι ο λαµπερός Αυγερινός πάει να βασιλέψει. – Πες µας 
καηµένε Αυγερινέ κάνα καλό χαµπέρι – Τον Κατσαντώνη πιάσανε …». 
Μνήµες και συναισθήµατα …
  
 Πήραµε ύστερα το µονοπατάκι του Αϊ – Γιαννιού και προχωρούσαµε 
ανάµεσα σε κυπαρίσσια, θάµνους αµπέλια και ελιές που τα σχήµατα και οι 
όγκοι τους διαγράφονταν από τη µια και την άλλη άκρη του µονοπατιού 
και βρήκαµε πάλι µπροστά µας τον δηµόσιο δρόµο, µια άσπρη ελικοειδή 
γραµµή που έπρεπε να διασχίσουµε µέχρι τον προορισµό µας. Αφού 
αφήσαµε δεξιά µας το Κωµηλιό, φτάσαµε στην εκκλησία της Αγίας 
Μαρίνας, πολιούχου και προστάτιδας του χωριού αυτού, την οποία ο 
πατέρας µου αργότερα, ως εφηµέριος, µε την αµέριστη βοήθεια και 
συµπαράσταση των ενοριτών και των  εκτός Κωµηλιού Κωµηλιωτών, 
ανακαίνισε, αποκαθιστώντας τις σοβαρές ζηµιές της από το χρόνο και τους 
σεισµούς, και σήµερα είναι ένα γραφικό, κάτασπρο εκκλησάκι, ανάµεσα 
στα πεύκα που το περιβάλλουν, χαρά των µατιών και της ψυχής. Ύστερα 
από λίγο φτάσαµε στον προορισµό µας.

Κατεβήκαµε ένα µικρό µονοπατάκι και βρεθήκαµε µπροστά στο εκκλησάκι 
της Παναγίας. Η µέρα είχε αρχίσει πια να αχνοφέγγει. Μπήκαµε και 
ανάψαµε τα καντήλια και κεριά για να βλέπουµε. Με την είσοδό µας 
εικόνες, σκέψεις και συναισθήµατα που κυριαρχούσαν ως εκείνη τη στιγµή 
στη συνείδησή µου σβήστηκαν µεµιάς. Μια βαθιά κατάνυξη, µια απέραντη 
γαλήνη, ένα αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας πληµµύρισε το είναι µου. 

Είναι πραγµατικά θαυµαστό, πώς όλα  όσα η λαµπρή εκκλησιαστική µας 
υµνογραφία περιγράφει αναφερόµενη στον Χριστό, την Θεοτόκο, αλλά και 
όλους τους  Αγίους της πίστεώς µας, γίνονται, όταν βρεθεί κανείς κυρίως 
στα ταπεινά ερηµοκλήσια ανάµεσα στην ελληνική φύση, ενώπιος ενωπίω 
µε τον εαυτό του και τον Θεό, βίωµα τόσο έντονο, ώστε να µας 
αποκαθαίρει από κάθε χαµερπές και γήινο και να µας γεµίζει µε 
ταπεινότητα, γαλήνη και ηρεµία, αλλά και µε την αίσθηση ότι µπορούµε να  
αντιµετωπίσουµε κάθε δυσκολία και αντιξοότητα στη ζωή µας. Όλα αυτά 
ενισχύονταν, καθώς έβλεπα την ιλαρότητα στις µορφές της 
εικονογράφησης και διάβαζα ή έψελνα  τα κείµενα της ιερής ακολουθίας, 
αλλά και καθώς παρατηρούσα  την επιβλητική και ασκητική, θα έλεγα, 
µορφή του πατέρα µου να ιερουργεί µε άκρα ευλάβεια και υποβλητικότητα 
στον ιερό χώρο. Αισθανόµουν ότι συµµετείχα σε µια άφατη µυσταγωγία, 
που µου άνοιγε το δρόµο για επικοινωνία µε τον Θεό. ∆εν θυµάµαι σήµερα 
ποιου Αγίου τη µνήµη γιορτάζαµε, αλλά όταν φτάσαµε στους Αίνους 
θυµάµαι, αν δεν µε απατά η µνήµη µου, ότι τα τροπάρια ψάλλονταν κατά 
το µέλος τού «Ως γενναίον εν µάρτυσι …» τροπαρίου που αναφέρεται στον 
αθλοφόρο µεγαλοµάρτυρα Άγιο Γεώργιο. Και τότε αλλά και κάθε φορά 
που ψέλνω τροπάριο µε αυτό το µέλος στο νου µου έρχεται ο Άγιος 
έφιππος, λαµπροφορεµένος µε την αστραφτερή πανοπλία του, να 
σκοτώνει τον δράκοντα µε το κοντάρι του.
 
  Όταν βγήκα να σηµάνω  την καµπάνα για τη δοξολογία, οι πρώτες ακτίνες 
του ήλιου φώτιζαν ήδη τα βουνά, τα δέντρα, τα σπίτια, τη θάλασσα. Ήταν 
µια θαυµάσια καλοκαιρινή µέρα. Μπήκα, για να αρχίσει, µετά τη δοξολογία, 
η Θεία Λειτουργία, η οποία αποκορυφώθηκε µε το µυστήριο της Θείας 
Ευχαριστίας. Μέσα στο µικρό εκκλησάκι υµνήσαµε και ευχαριστήσαµε τον 
Θεό για όσα γενναιόδωρα και µε πατρική αγάπη µας προσφέρει και 
ταυτόχρονα δεηθήκαµε  για όσους ζουν αλλά και για όσους µετέστησαν 
στην άλλη, την αιώνια ζωή, και η απώλειά τους δεν τους έχει σβήσει από 
τη µνήµη µας. Γιατί ακριβώς η Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
η έκφραση των δεήσεων, των ύµνων και των ευχαριστιών προς τον 
∆ηµιουργό και αυτή που, µέσω της Θείας Ευχαριστίας, µας ενώνει µαζί 
του. Όλα αυτά πρέπει να τα εµπνέει στο πλήρωµα της Εκκλησίας, δηλαδή 
στους πιστούς,  κάθε φορά  ο εκάστοτε ιερουργών.

  Όταν τελείωσε η λειτουργία, ο ήλιος είχε πια  ανέβει αρκετά. Βγήκαµε 
από την Εκκλησία, σταθήκαµε και απλώσαµε  το βλέµµα µας γύρω, 
ρουφώντας κυριολεκτικά ήλιο και αέρα και θαυµάζοντας µια φύση – 
ζωγραφιά, µικρογραφία της εξαίσιας ποικιλίας του ελληνικού τοπίου. Στο 
βάθος, νότια, η θάλασσα ακύµαντη, µε τα νησιά, τον Κυθρό, την Ιθάκη, την 
Κεφαλλονιά, σα να αναδύονται από αυτήν. Μπροστά µας ο κάµπος της 
Βασιλικής,  καταπράσινος, µε τριγύρω µαλακούς, κατάφυτους λόφους, τη 
Βασιλική στα πόδια της θάλασσας και απέναντι χωριουδάκια, από την 
άκρη του κάµπου µέχρι τις πλαγιές του βουνού. Και πάνω από αυτά , 
θεόρατο, ρωµαλέο, αρσενικό, το βουνό, τα Σταυρωτά, γυµνό από ένα 
σηµείο και πάνω, να εποπτεύει, θαρρείς, το τοπίο και τους ανθρώπους. 
Ψηλά ο απέραντος γαλάζιος ουρανός να επιστέφει το θαυµαστό έργο της 
∆ηµιουργίας.
  «Ως εµεγαλύνθη τα έργα σο, Κύριε»!!
 
                                                                        

Στην Παναγία την Ελεούσα
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ

1. Η Παναγία η Ελεούσα (πηγή: 
http://clubs.pathfinder.gr/an-
driellos/357628)
2. Η Αη Μαρίνα (στο βάθος τα 
Χορτάτα)                                                                           
(φωτο: Θωµάς Ευ. Χόρτης)                                                 
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ΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ περισσότερα από πενήντα χρόνια από τότε 
που στο δηµοτικό σχολείο του χωριού  η εθνική γιορτή της «25
ης Μαρτίου 1821» αποτελούσε ένα γεγονός µε ιδιαίτερη 
σηµασία και σπουδαιότητα για τη µικρή µας κοινότητα. Οι 
γιορτές τού τότε ήταν βιωµατικές και είχαν ένα κοινό 

γνώρισµα: την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στη διοργάνωση και 
προετοιµασία τους. Όλοι και όλες, συµµετείχαν µε διάφορους τρόπους 
και κανένας δεν περίσσευε. Οι µαθητές έπρεπε, χωρίς να διακοπεί η 
κανονική ροή του σχολικού προγράµµατος, µε εξαίρεση ίσως την 
παραµονή της γιορτής, να µάθουµε «απόξου κι ανακατωτά» τα ποιήµατα 
(ολόκληρα κατεβατά, παρακαλώ!) και τα σκετς (συνήθως το βράδυ µε το 
λυχνάρι ή την πιο ‘αριστοκρατική’ λάµπα) αλλά και να οργανώσουµε την 
όλη εκδήλωση. Αυτή η ενεργός συµµετοχή των παιδιών αποτελούσε - 
και αποτελεί για τέτοιου τύπου εκδηλώσεις - από µόνη της ένα ισχυρό 
βίωµα, που προκαλούσε έντονα συναισθήµατα χαράς και συγκίνησης 
τόσο στα ίδια όσο και στο ακροατήριο της εθνικής σχολικής γιορτής, το 
οποίο αποτελούνταν από όλους σχεδόν τους χωριανούς.  Γενικά οι 
εθνικές   σχολικές   γιορτές τότε δεν είχαν τυπικό χαρακτήρα, όπως κατά 
κανόνα συµβαίνει σήµερα, αν κρίνουµε από το κατά πόσο εντυπώνονταν 
και εντυπώνονται αυτές στη µνήµη των παιδιών. Οι γιορτές του “δυο - 
τρια ποιηµατάκια, κάνα - δυο κειµενάκια και κάνα - δυο τραγουδάκια”, 
µε τη διάρκειά τους να κυµαίνεται από 30 έως 45 το πολύ λεπτά, 
ανήκουν στην κατηγορία του «Άντε να ξεµπερδεύουµε», του σχολικού 
δηλαδή … φαστφουντάδικου  που χαρακτηρίζει σηµαντικό µέρος των 
πρακτικών και δραστηριοτήτων, σχολικών και µη, της εποχής µας. 
Εξετάζοντας, έστω και αδροµερώς, την περιρρέουσα ατµόσφαιρα, 
καθώς και το περιεχόµενο και τη µορφή των  εν Χορτάτοις  του άλλοτε 
εορτών της «25ης Μαρτίου», αντιλαµβανόµαστε ότι πόρρω απέχουν 
από τις αντίστοιχες των ηµερών µας.

1. Η περιρρέουσα ατµόσφαιρα: Καταρχάς, το δικό µας µοντέλο 
οργάνωσης της γιορτής δεν έχει να κάνει µε τους δείκτες των  ρολογιών 
και τον αυστηρά µηχανιστικό – ορθολογικό (;) προγραµµατισµό των 
σχετικών δράσεων του σήµερα. Στην εποχή µας η καµπάνα του Αη 
Γιάννη καθόριζε την έναρξη και τη διάρκεια των όποιων 
δραστηριοτήτων, σχολικών και µη. Το ρολόι ήταν «αυστηρώς 
ακατάλληλο» για µικρούς και µεγάλους και η χρήση του ήταν κάτι 
αδιανόητο. Εξαίρεση αποτελούσαν 2-3 χωριανοί εικονοκλάστες, που 
διέθεταν βέβαια ρολόι, σπάνια όµως το χρησιµοποιούσαν. Εφάρµοζαν κι 
αυτοί εµπειρικές µεθόδους οργάνωσης στον άξονα του χρόνου, µε 
κριτήρια την εποχή, τα λιοκάµατα κ.λπ. Παράλληλα, υπήρχαν και κάποιες 
σταθερές, ηθικές και κοινωνικές, που σήµερα τείνουν να εκλείψουν. Για 
παράδειγµα, κανένας στο χωριό δεν αµφισβητούσε και δεν λοιδωρούσε 
τα δρώµενα της γιορτής. Πού και πού µόνο κανένα τσιτάτο, στο σωστό 
χρόνο, ήταν το αλατοπίπερο  κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Αντίθετα, 
η κατάθεση στεφάνου και τα συναφή πραγµατοποιούνταν µε µεγάλο 
σεβασµό και κατάνυξη. ∆εν χρειάζονταν τα ρουά και «ΜΑΤ» των 
παρελάσεων του σήµερα.

2. Το περιεχόµενο: Τότε το πρόγραµµα στηριζόταν σε δύο άξονες: 
απαγγελίες, κυρίως ποιηµάτων, και θεατρικά. Συµπληρωµατικά 
λειτουργούσαν τραγούδια και χοροί. Θεωρούνταν αδιανόητο για τη 
µικρή µας κοινότητα να µην ακουστούν µερικά ποιήµατα του Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη (σηµειωτέον ότι πολλά από αυτά – και όχι µόνο - οι 

περισσότεροι χωριανοί τα ήξεραν απέξω) και να µην παιχτούν και µερικά 
θεατρικά – όχι µόνο σκετς. Το πρόγραµµα είχε πάνω – κάτω την εξής 
µορφή: Αφετηρία ήταν ο «Ύµνος εις την Σηµαίαν» (Αυτό είναι το ιερό 
πανί το γαλανό και τ’  άσπρο …), κι ακολουθούσαν το «Φεγγαράκι µου 
λαµπρό» από κάποιο παιδί της πρώτης τάξης, «Το κρυφό σχολειό» του 
Ιωάννη Πολέµη (Απ' έξω µαυροφόρ' απελπισιά …) και στη συνέχεια 
έπεφταν τα πιο «βαριά» ποιήµατα: το «Ευαγγελισµός – Ελληνισµός» του 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη (Με µιας ανοίγει ο ουρανός, τα σύγνεφα 
µεριάζουν …), Ο Θούριος του Ρήγα (Ως πότε, παλικάρια, θα ζούµε στα 
στενά), τα δηµώδη Ο Όλυµπος κι ο Κίσαβος, της ∆έσπως, του ∆ράµαλη, 
µερικά  ακόµη ποιήµατα του Αρ. Βαλαωρίτη,  που πάντοτε ξεσήκωναν 
τους χωριανούς [Εις τον Ανδριάντα Γρηγορίου του Ε' (Πώς µας θωρείς 
ακίνητος;...), Ο ∆ήµος και το καριοφύλι του (Εγέρασα, µωρέ παιδιά…), Ο 
βράχος και το κύµα ("Μέριασε, βράχε να διαβώ! …), Η Φυγή («Τ’ άλογο! 
τ’ άλογο! Οµέρ Βρυώνη …), Ο Σαµουήλ (-Καλόγερε, τι καρτερείς 
κλεισµένος µες στο Κούγκι;…) κ.ά.], το Άλωση της Τριπολιτσάς του 
∆ιονύσιου Σολωµού (Ακούω κούφια τα ντουφέκια …), το Χάνι της 
Γραβιάς του Γ. Ζαλοκώστα (Από κρότον οργάνων βοϊζει της Γραβιάς το 
βουνό αντικρύ …) και εµβόλιµα ακουγόταν και κανένα πεζό, όπως π.χ. Η 
Σουλιωτοπούλα του Γιάννη Βλαχογιάννη (Στης µάχης τον καπνό …).
 
3. Η µορφή [Τεχνολογία - Σκηνικά – κοστούµια κ.τ.τ.]:  Το σχολείο τότε 
σηµαιοστολιζόταν µε τα πενιχρά µέσα που υπήρχαν. Μικρές χάρτινες 
ελληνικές σηµαίες, µακρόστενες αφισούλες µε τίτλους όπως «Ζήτω η 
25η Μαρτίου 1821» και «Ζήτω το Έθνος», κολληµένες στους τοίχους 
και τα τζάµια των παραθύρων και µε χάρτινες επίσης αφίσες του 
Κολοκοτρώνη, του Παπαφλέσσα, του Καραϊσκάκη, του Μπότσαρη, της 
Μπουµπουλίνας, του Κανάρη και άλλων αγωνιστών, να κοσµούν την 
µοναδική αίθουσα του σχολείου των έξι τάξεων! Η σκηνή ήταν µια 
χαµηλή πλατφόρµα, κατασκευασµένη µε εθελοντική εργασία χωριανών 
και βοηθούς µαθητές (οι γυναίκες την κάλυπταν µε στρωσίδια), που 
αποτελούσε και το µοναδικό σκηνικό της παράστασης, όπου έπαιζαν οι 
µαθητές – ηθοποιοί, προσπαθώντας να ζωντανέψουν µε τα πενιχρά 
µέσα που διέθεταν τις µορφές των ηρώων του ’21. ∆εν µπορεί να γίνει 
λόγος, βέβαια, για σκηνικά αντικείµενα, κοστούµια, αξεσουάρ ή τεχνικά 
εφέ. Βασικό πρόβληµα ήταν η εξεύρεση των απαραίτητων µέσων για 
µια αξιοπρεπή σκηνική παρουσία. Η σχετική υποχρέωση ανήκε στο παιδί 
που αναλάµβανε κάποιο ρόλο. Με υποτυπώδη µέσα οι µαθητές ήταν 
υποχρεωµένοι να δηµιουργήσουν  το σκηνικό και αισθητικό περιβάλλον 
κάθε δρώµενου. Συχνά επιστρατεύαµε την επινοητικότητα και τη 
φαντασία µας, για να ξεπεράσουµε τις σχετικές δυσκολίες.
  
 Ως προς την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης,  µε το άνοιγµα της 
αυλαίας τα φώτα δεν χαµήλωναν κατά την έναρξη της γιορτής, γιατί 
απλούστατα δεν υπήρχαν. Οι µαθητές, άλλοι µε θάρρος και καλλιτεχνικό 
ταµπεραµέντο κι άλλοι τρέµοντας απ’  το φόβο τους σαν να  βρίσκονταν 
µπροστά στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης, παρουσίαζαν τα 
ποιήµατα και τα πατριωτικά θεατρικά δρώµενα, ενώπιον ενός κοινού 
που παρακολουθούσε µε αγωνία και έκδηλο ενδιαφέρον την εξέλιξη επί 
σκηνής. Μεταξύ των πράξεων του θεατρικού παρεµβάλλονταν µικρές 
σκηνές – Ιντερµέδια, κάτι σαν όπερα a capella, µε το λιµπρέτο, δηλαδή 
το κείµενό της, να δίνεται  σηµειολογικά µε κυρίαρχο στοιχείο τη 
συναισθηµατική συµµετοχή, που εκφραζόταν  µε αχ! και βαχ!, καθώς και 
ευχές για τους ήρωες και κατάρες για τον κάθε «Αλή πασά και Οµέρ 

Η σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου: 
από το «εν  Χορτάτοις» του τότε στην Ελλάδα του σήµερα

Ά
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ρο

Του ΕΚΤΟΡΑ Γ. ΧΟΡΤΗ
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ευχές για τους ήρωες και κατάρες για τον κάθε «Αλή πασά και Οµέρ 
Βρυώνη» από τις µανάδες και τις ηλικιωµένες γυναίκες που βρίσκονταν 
στην πλατεία. Στο τέλος τα «ζήτωωω» και τα παρατεταµένα ενθουσιώδη 
χειροκροτήµατα των χωριανών, αποζηµίωναν µε το παραπάνω τον κόπο 
και την προσπάθεια µαθητών και δασκάλου. Οι γονείς τραβούσαν νοερά 
φωτογραφίες και βίντεο µε  νανοτεχνολογία τύπου DΝΑ. Η γιορτή έκλεινε 
µε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Τα παιδιά τραγουδούσαν µ’ ένα 
στόµα (α καπέλα κι εδώ),  ενώ το ακροατήριο σιγοντάριζε ψυθυριστά και 
κυριολεκτικά «ήτανε στ’  αστάχυ» για χορό («Όλη δόξα, όλη χάρη», «Έχε 
γεια καηµένε κόσµε», «Κάτω στου Βάλτου τα χωριά» κ.λπ.). Αυτοί δηλαδή 
οι χοροί και τα τραγούδια αποτελούσαν µια ύλη που άγγιζε τη συλλογική 
ψυχή, το πνεύµα της κοινότητας. Στο τέλος ακουγόταν µέσα σε 
ατµόσφαιρα κατάνυξης ο Εθνικός Ύµνος. 
  
 Σήµερα, τα πράγµατα έχουν αλλάξει πολύ, επί τα βελτίω ως προς την 
εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά επί τα χείρω ως προς τη συλλογική 
συνείδηση. Ειδικότερα, µε την τεχνολογική πρόοδο οι εθνικές σχολικές 
γιορτές εµπεριέχουν ένα νέο στοιχείο, την εικόνα σε συνεχή ροή. Το 
στοιχείο αυτό οφείλεται στη χρήση σύγχρονων µέσων, όπως 
βιντεοπροβολέα, PowerPoint (αµ τι, κάνε!) κ.τ.τ. Η εικόνα κάνει την 
παρουσίαση των γιορτών πιο εντυπωσιακή και σ’  αυτήν αποδίδουν ένα 
µεγάλο µέρος της όποιας προσοχής µε την οποία παρακολουθούν τη 
γιορτή οι µαθητές του ακροατηρίου και οι γονείς. Συχνά προβάλλονται και 

αποσπάσµατα από ντοκιµαντέρ σχετικά µε τα ιστορικά γεγονότα. Επίσης, 
πολλές φορές η απαγγελία των ποιηµάτων και η ανάγνωση των κειµένων 
του προγράµµατος των γιορτών υποστηρίζεται οπτικά µε εικόνες σχετικές 
µε το περιεχόµενό τους που προβάλλονται σε οθόνη. ∆εν είναι σπάνιο 
όµως να συνδυάζεται η απαγγελία ποιήµατoς µε εικόνα για να … ηρεµούν 
οι µαθητές. ∆εν ξενίζει επίσης και το φαινόµενο να διασπούν την όποια 
προσοχή του ακροατηρίου οι φωνές των εκπαιδευτικών, για να ησυχάσουν 
τα παιδιά. Όσο για τους γονείς, µερικοί απ’ αυτούς θεωρούν ότι δεν 
χρειάζεται να παρακολουθήσουν τη γιορτή, αλλά να την καταγράψουν στο 
βίντεο - συχνά µόνο το τµήµα εκείνο που σχετίζεται µε τα παιδιά τους και 
τον κύκλο τους -  και τη βλέπουν µε την ησυχία τους στο σπίτι, αν βέβαια 
έχουν χρόνο.  Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι η χρήση σύγχρονων µέσων 
τεχνολογίας δεν κάνει οπωσδήποτε και  ωραία τη γιορτή. Αυτό που 
φαίνεται να λείπει στις µέρες µας είναι η τήρηση κάποιων στοιχειωδών 
κανόνων χρηστής συµπεριφοράς, ενώ εκείνο που κυριαρχεί είναι ο κακώς 
εννοούµενος ατοµισµός και η αδιαφορία για τα κοινά., που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση είναι ενδεχόµενο να εκφραστεί και ως 
απροθυµία ακόµη και για παρακολούθηση της σχολικής γιορτής.  
Υπάρχουν, βέβαια, και οι άνθρωποι της προσφοράς. Φοβάµαι όµως πως 
αυτοί αποτελούν εξαίρεση, οπότε µάλλον στραβά αρµενίζουµε. Ίσως, 
βέβαια,  και  τα παιδικά µου βιώµατα να άφησαν ανεξίτηλα ίχνη στο θυµικό 
µου  και να οδήγησαν σε µυθοπλασίες. Λέτε να πρόκειται πράγµατι για 
ερµηνευτικό λάθος;

Τα µοιρολόγια αποτελούν είδος δηµοτικού τραγουδιού και 
είναι κοµµάτι της λαϊκής ποίησης των νεότερων Ελλήνων. Το 
κύριο χαρακτηριστικό του είναι η έξαρση της φαντασίας και οι 
αµέτρητες προσωποποιήσεις του θανάτου. Η σύνθεση του 
µοιρολογιού είναι αυτοσχέδια, δηλαδή είναι αποτέλεσµα µιας 
στιγµιαίας έµπνευσης, και προσαρµόζεται σύµφωνα µε το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται ο λαϊκός δηµιουργός. Το 
µοιρολόι είναι, δηλαδή, ένας νεκρώσιµος ποιητικός 
αυτοσχεδιασµός εµπνευσµένος από τον πόνο. Σύµφωνα µε τον 
Ν. Πολίτη, το χαρακτηρίζει ανώτερος λυρισµός και  γνήσιο  
πάθος.  Στα µοιρολόγια, όπως το παρακάτω, ο ερχοµός της 
άνοιξης, όταν κάποιος πεθαίνει, δείχνει την αντίθεση θανάτου  
και ζωής. 

Το δηµοτικό µας τραγούδι µε την καθάρια φωνή της Χορτιώτισσας
∆ια στόµατος Ουρανίας Τρ. Χόρτη
Τα µοιρολόγια των γυναικών µας, θαυµαστά ελεγειογραφίας αριστουργήµατα, αυτόφυτα της ελληνικής ευαισθησίας προϊόντα, 
κινούσι τον θαυµασµόν των ποιητών και εφελκύουσι των γραµµατολόγων την προσοχήν όσον ουδέν άλλο, έστω και το 
εντεχνότερον, των λοιπών έξηυγενισµένων και τετορνευµένων ηµών στιχουργηµάτων». 
(Σπ. Ζαµπέλιος,  λευκαδίτης , διακεκριµένος ιστορικός και λογοτέχνης του 19ου αιώνα).

Με ξεγελάσαν τα πουλιά, της Άνοιξης τ’  αηδόνια,
µε ξεγελάσαν µου’πανε πως χάρος δε µε παίρνει.
Πιάνω φκιάνω το σπίτι µου ψηλότερ’ από τα’ άλλα 
µ’ εξήντα δυο πατώµατα, µ’ εξήντα παραθύρια. 

Στον πότζο εβγήκα κι έκατσα τον κάµπο ν’ αγναντεύω.
Βλέπω το Χάρο πο’ρχεται καβάλα στ’ άλογό του.
Παίρνει τους νιους απ’  τα µαλλιά, τους γέρους απ’  τα γένια,
παίρνει και τα µικρά παιδιά στη σέλλα κρεµασµένα.

Τον είδα κι εζαλίστηκα, εζύγωσε κι επέθανα.
Για την καταγραφή: Έκτορας Γ. Χόρτης 

Πρόχειρο φαγητό (ενδεχοµένως και κυρίως πιάτο): Ρηγανάδα και 
«ξερό ψωµί». Άντε, και ξεροσαρδέλες και σαλαµούρα

Υλικά: µερικά µπ’κούνια (= κοµµάτια) ξερό ψωµί, αλάτι, λάδι, 
ρίγανη, ξύδι κατά βούλησιν.

Παρασκευή: Μουσκεύουµε – δε βρέχουµε - τα ξεροκόµµατα (κατά 

προτίµηση χωριάτικου – χωριάτικου ψωµιού), βάνουµε λάδι µε το ροϊ 
και τα πασπαλίζουµε µε ρίγανη κι αλάτι. Αν, βέβαια, υπάρχουν και 
ξεροσαρδέλες, ακόµα καλύτερα. Κι αν έχουµε και σαλαµούρα (όχι βέβαια 
άρµη), τότε … ο Λούκουλλος τρώει στου Λούκουλλου. 

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 
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Ηµερίδα για την  
προσφορά του γιατρού 
Παναγιώτη Χόρτη
Στο πλαίσιο του ιδιαίτερης 
πολιτιστικής σηµασίας θεσµού του 
Πνευµατικού Κέντρου δήµου 
Λευκάδας «Γιορτές Λόγου και 
Τέχνης»,  η Εταιρεία Λευκαδικών 
Μελετών θα πραγµατοποιήσει στις 
11 Αυγούστου 2013, ηµέρα Κυριακή, 
ηµερίδα µε θέµα την κοινωνική και 
επιστηµονική προσφορά  του 
γιατρού Παναγιώτη Χόρτη µε 
οµιλητές τον Άγγελο Γ. Χόρτη, 
διδάκτορα ιστορίας, και τον 
Θεοδόσιο Παναγιωτακόπουλο, 
διευθυντή Α΄ πνευµονολογικής 
κλινικής του Ειδικού Νοσοκοµείου 
Νοσηµάτων Θώρακος Πατρών. 

Γεννήσεις: 
Το ζεύγος Παναγιώτη και Ειρήνης 
Χατζηχριστοφή, το γένος της 
µητέρας Μπουσίου – Βερυκίου, 
απέκτησε αγοράκι στις 19 -12 – 
2012. Στους ευτυχείς γονείς και τους 
οικείους τους ευχόµαστε να τους 
ζήσει.

Θάνατοι:  
Ο φίλος Χρήστος Φρίγκας, µετά από 
πολύµηνη ασθένεια,  έχασε τη µάχη 
µε το θάνατο στις 25 – 4-2013 και 
αναπαύεται στο κοιµητήριο των 
αγαπηµένων του  Χορτάτων. Λίγες 
µέρες πριν, έφυγε από τη ζωή ο 
Μιλτιάδης Καγκελάρης, γιος της 
µακαρίτισσας της συγχωριανής µας 
Σταµάτας Χόρτη, και αναπαύεται στο 
Νεκροταφείο Ζωγράφου. Τα 
ειλικρινή µας συλλυπητήρια στους 
οικείους τους.

Ποικίλα

Για τον Χρήστο Φρίγκα που πρόσφατα 
έφυγε από κοντά µας 

Επήραµε το γράµµα σας

Από τον Σπύρο Κ. Χόρτη
Χρήστος Φρίγκας! Ένας σπουδαίος 
άνθρωπος έφυγε από κοντά µας, ένας 
άνθρωπος σεµνός, πράος κι ευγενέστατος, 
ένας εξαίρετος επιστήµονας, ένας εξαίρετος 
σύζυγος και πατέρας, ένας εξαίρετος 
συγγενής και φίλος, ένας άνθρωπος µε 
υψηλό ήθος και σπάνια ευαισθησία.  Για τον 
Χρήστο το χωριό µας ήταν η δεύτερη  
πατρίδα του. Αγάπησε και αγκάλιασε τη µικρή 
µας κοινότητα µε όλη του την  καρδιά και 
τώρα αναπαύεται στην αγκαλιά της, αφού τα 
άγια χώµατα της γενέτειράς του τελούν υπό 
τουρκική κατοχή. Και µολονότι  πήρε απ’  τη 
ζωή  λιγότερα απ’ όσα του ανήκαν, έδωσε το 
στίγµα της ποιότητας και του ήθους του και 
κέρδισε την εκτίµηση και την αγάπη όλων 
αυτών που είχαν τη χαρά να συνεργαστούν 
µαζί του, να τον γνωρίσουν,  να εισπράξουν 
την καλοσύνη  του, να γευτούν το αστείρευτο 
χιούµορ του,  να φωτιστούν από την 
παρουσία και την ύπαρξή του. Υπήρξε 
ανεκτίµητος σύζυγος για τη Λαµπρινή, µε την 
οποία θεωρώ ότι  ήταν το ταιριαστό ζευγάρι 
που πορεύτηκε αρµονικότατα στη ζωή και 
µεγάλωσε ένα εξαίρετο  παιδί, τον Στεφανή, 
για τον οποίο ο αγαπηµένος µας Χρήστος 
καµάρωνε και καµαρώνουµε όλοι. Ο πόνος  
της συντρόφου του και του γιου του αλλά κι 
ο δικός µας πόνος είναι πολύ µεγάλος, γιατί 
ο Χρήστος έφυγε τώρα που θα χαλάρωνε  
και θα απολάµβανε τους καρπούς του 
µόχθου του. Υπάρχει όµως για όλους µας µια 
παρηγοριά, ότι γνωρίσαµε έναν σπουδαίο 
άνθρωπο. Προσωπικά χάνω έναν πολύτιµο 
συγγενή και φίλο.
 Αγαπηµένε µας Χρήστο, 
Όλοι  µας, η οικογένειά σου, οι συγγενείς, οι 

φίλοι, σύσσωµο το χωριό µας που τόσο 
αγάπησες, όπως και οι συνάδελφοί σου 
θρηνούµε για την απώλειά σου. Το κενό που 
αφήνεις είναι πολύ µεγάλο. Ας είναι ελαφρύ 
το χώµα που σε σκεπάζει.

∆υο λόγια κι απ’ τη Σύνταξη της 
εφηµερίδας
Ακόµα ένας φίλος και  συγχωριανός, κι ας 
µην είχε γεννηθεί στα Χορτάτα, ο Χρήστος, 
ένας σπάνιος άνθρωπος, έφυγε από κοντά 
µας και αναπαύεται στο κοιµητήριο του 
χωριού µας, µαζί µε το µπάρµπα Κώστα, 
αλλά  και τους υπόλοιπους αγαπηµένους του 
συγχωριανούς που την απώλειά τους είχε 
θρηνήσει ο ίδιος.  Φίλε Χρήστο, αφήνεις 
πίσω σου την ανάµνηση ενός ανθρώπου που 
ήταν υπόδειγµα για όλους. Καλό σου ταξίδι, 
φίλε Χρήστο!
 

Και άλλα µνησιπήµονα 
του Έκτορα Γ. Χόρτη

Συνειρµικά µε το χαµό του ιδιαίτερα αγαπητού σε όλους τους 
συγχωριανούς Χρήστου µάς έρχεται στο νου πως, τα δύο τελευταία 
χρόνια που (ξανα)κυκλοφορεί η εφηµερίδα, στο χωριό µας έχουν 
καταγραφεί µεγάλες απώλειες. Φτώχυνε κι ακρωτηριάστηκε  η 
κοινότητά µας µ’ αυτές. Και το πιο βαρύ είναι ότι ανάµεσα σε όσους 
έφυγαν για το µεγάλο ταξίδι συγκαταλέγονται κάποιοι που έφυγαν 
πρόωρα από κοντά µας. Χρωστάµε και σ’  αυτούς ένα µνηµόσυνο.

Στην Αλεξάνδρα, τον Πανταζή, τον Άγγελο και σε όσους 
έφυγαν πρόωρα από κοντά µας
Τα  Χορτάτα  πληµµυρισµένα  απ’ το  κλάµα. 
Σκούζει ο  άνεµος, φορτωµένος νεκρή φύση,
φτερουγίζοντας. προς τη σκληρή αιώνια νύχτα.
∆υστυχώς, ο πιο προσφιλής µας τόπος φαίνεται
πως είναι ο Αη Γιάννης.
Γι’  αυτό δεν ξέρω για  ποιους να  πενθήσουµε περισσότερο 
ούτε ποιοι είναι λιγότερο δυστυχισµένοι,  
µιας κι έχουµε υποστεί την οδύνη της απώλειας 
σε αλλεπάλληλα  πρωθύστερα σχήµατα.
Τρέµει συνέχεια  η καµπάνα  τ’ Αη Γιαννιού 
κι εγιόµισε ρωγµές ο περιβάλλων χώρος, 
για να  κοιµηθούνε  φίλοι –  χλωρές ακόµα  παρουσίες.

Ορφανοί πατούµε την Κοµµένη Στράτα κρατώντας στου 
µυαλού τ’  αυλάκια  τον κόσµο των κλειστών βλεφάρων
Ζεστό αίµα  τρέχει απ’ τα  µάτια  των µανάδων,  
σκαµµένα τα  µάτια συγγενών και  φίλων.
Κι ο Γιάννης  να  φκιαρίζει  σωρούς από  ρίγος, 
σκοτάδι και µαύρα φεγγάρια 
Χώρος γιοµάτος ψυχές  στο σύνορο µε την άλλη πλευρά του 
Στερεώµατος! 
Άκρα του τάφου σιωπή!  
∆υο κόσµοι τόσο ασύµβατοι µα και τόσο συνυφασµένοι 
µεταξύ τους!
Για να καλύψω το κενό, περιφέρω τη µατιά µου στ’  αγριολούλουδα ,
σκύβω επάνω στους φρέσκους τάφους των φίλων που έφυγαν νέοι, 
στης Αλεξάνδρας, του Πανταζή, του Άγγελου, 
κι ο συνειρµός,  µαχαίρι κοφτερό, ζωγράφος προσωπογραφιών σε 
µαύρο φόντο, της Βούλας, του Λεωνίδα, του Αριστείδη, του 
Τριαντάφυλλου, του Γιώργου …, αποκαλύπτει την οντότητα  του 
ερέβους.
Με την κραυγή απ’ το πικραµένο στόµα  της καµπάνας τ’ Αη Γιαννιού, 
παρασυρµένος απ’ τους λυγµούς της, βυθίζοµαι σε µια  υγρή οδύνη.
Μπαίνω µέσα στην Εκκλησία  µε θολά ακόµα  τα  µάτια 
και τη ώρα που το κερί γέρνει δακρύζοντας στο µανουάλι
σαν απ’  τον ουρανό του ναού ν’ ακούστηκε ο ψαλµός
µε το αγαπηµένο ηχόχρωµα της φωνής του πατρός Παπαγιώργη:
-΄Ανθρωπος, ωσεί χόρτος αι ηµέραι αυτού …».

Θα κρατήσουµε ποτέ άσπρα µαντήλια;

Κοινωνικά

Αριθµός τραπεζικού λογαριασµού του Συλλόγου για όσους επιθυµούν να ενισχύσουν το έργο του: 00088856992 - 1 Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου. Για το ∆. Σ. Ο πρόεδρος Θωµάς Ευ. Χόρτης


