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τσουκαλαδιώτικα

 
 
Η εφημερίδα  «Τσουκαλαδιώτικα» 

ξεκίνησε να εκδίδεται το 1980 με πρω-
τοβουλία και ευθύνη των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
Τσουκαλαδιωτών Αττικής. Γρήγορα  έγινε  η 
εφημερίδα των απανταχού Τσουκαλαδιωτών, 
αυτών που ζούσαν στο χωριό, σε διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας και των μεταναστών μας 
στα πέρατα του κόσμου.  Ήταν η εφημερίδα 
μας  η δικιά μας εφημερίδα, που έγραφε για 
μας, το χωριό μας, τα  προβλήματά μας, τις 
χαρές και τις λύπες, τον μόχθο της καθημερι-
νότητας μας. Αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο, 
τον ομφάλιο λώρο των Τσουκαλαδιωτών που 
ζούσαν σε πόλεις της χώρας μας και σε πό-
λεις όλου  του κόσμου, με το χωριό μας, την 
ιδιαίτερη μας πατρίδα. Γεγονότα,ιστορίες, θύ-
μισες παλιές ξυπνούσαν μέσα από την εφη-
μερίδα. Τα ήθη και έθιμα μας, η ιστορία του 
χωριού και του τόπου μας, ζωντάνευαν στην 
μνήμη των παλιότερων και περνούσαν στις 
νεότερες γενιές. Αναδείκνυε τα προβλήματα 
και τις  ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας.
Έκανε γνωστά τα έργα τις δράσεις των τοπι-
κών φορέων και όχι μόνο. Ασκούσε κριτική 
σε πολιτικές πράξεις και  αποφάσεις. Αποτε-
λούσε βήμα διαλόγου και προβληματισμού σε 
επιστημονικά, πολιτικά, πολιτιστικά θέματα 
δίνοντας την δυνατότητα σε όποιον ήθελε να 
εκφέρει τις απόψεις και τις θέσεις του.

Με συλλογική προσπάθεια, πολύ κόπο 
και αγώνα τα μέλη του Συλλόγου Τσουκαλα-
διωτών  Αττικής  την διατήρησαν ζωντανή 
μέχρι το 2007*. Η εφημερίδα λοιπόν «Τσου-
καλαδιώτικα» ανοίγει τα φτερά της… ξανά 
και ξεκινάει μια καινούρια πορεία. Ένα ταξίδι 
δύσκολο σε μια δύσκολη  εποχή για τον τόπο 
και τον κόσμο γενικότερα .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολι-
τιστικού Συλλόγου του χωριού μας με σε-
βασμό και με αίσθημα ευθύνης  σ όλη  αυτή 
την προσπάθεια αποφάσισε να εκδώσει ξανά 
τηνεφημερίδα «Τσουκαλαδιώτικα» . Η έκδο-
ση της εφημερίδα μας είναι το επιστέγασμα 
της έντονης παρουσίας και δράσης του Συλ-
λόγου τα τελευταία χρόνια  στα πολιτιστικά 
και κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας. Μια 
νέα εφημερίδα, σε μια εποχή που τα πάντα 
έχουν αλλάξει, οι ανάγκες της κοινωνίας μας 
διαφορετικές  και  οι τρόποι επικοινωνίας 
έχουν εξελιχθεί. Η ενημέρωση γίνεται άμεσα 
γρήγορα, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας. 
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Η Λευκάδα ως τουριστικός προορισμός, το μόνο που έχει να προσφέρει είναι η πρασινογάλανη 
θάλασσα και οι αμμουδερές ακτές με το χαρακτηριστικό βοτσαλάκι. Παραλίες ατέλειωτες ή μικρές, 
κόλποι και γραφικοί ορμίσκοι, έκαναν τη Λευκάδα μοναδική.

Όλοι κοιτούν, παρατηρούν, στεναχωριούνται, ίσως όμως δεν  κατανοούν το μέγεθος του 
προβλήματος. Με τους θεσμικούς παράγοντες  να έχουν άλλες προτεραιότητες και έχοντας 
ξεχασμένες τις σχετικές μελέτες, η Λευκάδα μας κοντεύει να χάσει τις παραλίες της αν δεν 
δοθεί άμεσα μια λύση. Από τον Αι-Γιάννη μέχρι το Πόρτο Κατσίκι εκατομύρια κυβικά άμμου 
μεταναστεύουν , χάνονται και δεν αναπληρώνονται πλέον . 

 Εδώ και 
αρκετά 

χρόνια, οι 
παραλίες 

με γοργούς 
ρυθμούς 

χάνουν την 
αμμουδιά 

τους και στη 
θέση της  

ξεφυτρώνουν 
βράχια και 

πέτρες που 
τις κάνουν 

απρόσιτες και 
αφιλόξενες. 
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Παρ’ όλα αυτά η  ανάγκη του κόσμου για επικοινωνία  
έκφραση, πραγματική επαφή και  πολύπλευρη ενη-
μέρωση είναι μεγάλη. Στόχος  μας είναι η εφημερίδα 
μας να αποκαταστήσει το νήμα που κόπηκε το 2000, 
να αποτελέσει  το μέσο που θα φέρει πάλι κοντά τους 
ανθρώπους της τοπικής μας κοινωνίας , θα δυναμώ-
σει τον κοινωνικό ιστό,  θα συμβάλλει στην άνοδο και 
προαγωγή του πολιτιστικού μας επιπέδου, θα  προ-
βάλλει, θα  προτείνει και θα διεκδικήσει λύσεις στα 
προβλήματα της τοπικής μας κοινωνίας και όχι μόνο.

Φιλοδοξούμε η εφημερίδα μας να εκδίδεται 
ανά δίμηνο. Αυτό θα εξαρτηθεί τόσο από τις δικές μας 
μικρές δυνατότητες, όσο και από τη δική σας στήριξη.

Είναι αυτονόητο πως, η βασική θεματολογία της 
εφημερίδας θα στοχεύει στην ανάδειξη θεμάτων το-
πικού ενδιαφέροντος.

Το χωριό μας αποτελεί, μικρό πια, τμήμα  του 
Καλλικρατικού Δήμου της Λευκάδας. Η νομαρχία έχει 
αντικατασταθεί  από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
Έτσι, αναδεικνύοντας τα τοπικά θέματα, αναγκαστικά 
ασχολούμαστε με ευρύτερα θέματα, τόσο του Δήμου, 
όσο και της Περιφέρειας.  

Αυτονόητη επίσης και συνεχής θα είναι για μας 
η προσπάθεια για Συνεργασία με όλους τους συλλο-
γικούς φορείς του χωριού: τοπική κοινότητα- αθλη-
τικός σύλλογος-αγροτικός συνεταιρισμός-σύλλο-
γοι απανταχού Τσουκαλαδιωτών κλπ. Οι στήλες της 
εφημερίδας μας επιδιώκουμε να θεωρούνται χώρος 
ελεύθερης έκφρασης αλλά και κοινό κτήμα όλων των 
παραπάνω φορέων και όλων των Τσουκαλαδιώτων.

Ιδιαίτερα επιδιώκουμε να αρθρογραφούν Τσου-
καλαδιώτες της διασποράς. Από την εφημερίδα μας 
θα δημοσιεύονται οι απόψεις όλων των φορέων του 
νησιού αλλά και ευρύτερα που θα μας αποστέλλονται 
για δημοσίευση. Ακόμη η εφημερίδα μας αποτελεί 
χώρο ελεύθερης έκφρασης για κάθε πολίτη που επι-
θυμεί να αναδείξει την όποια θεματολογία, ιδιαίτερα 
πολίτες με θεσμικό ρόλο, πλειοψηφικό ή μειοψηφικό.

Επειδή ταυτόχρονα αποτελούμε μέλη της ευρύ-
τερης κοινωνίας, σε περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, 
μέρος της ύλης μας θα καλύπτεται από γενικότερα 
πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά κλπ  θέ-
ματα. Σας καλούμε να μας στέλνετε τέτοια θέματα για 
δημοσίευση. Ακόμη εμείς θα προσπαθούμε να αναδη-
μοσιεύουμε ενδιαφέροντα άρθρα τοποθετήσεις κλπ 
από το διαδίκτυο και τα μεγάλα ΜΜΕ.

Αυτονόητα δε θα δημοσιεύονται άρθρα με απρε-
πές ή υβριστικό ή υποτιμητικό σε προσωπικό επίπεδο 
περιεχόμενο.

Ευχόμαστε από καρδιάς να είναι καλοτάξιδη η 
εφημερίδα του Συλλόγου μας.

     
Από το Διοικητικό Συμβούλιο

1 Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος  του χωριού μας  έχει μια δια-
δρομή 37 χρόνων. Ιδρύθηκε το 1976. Ανέπτυξε μια   πορεία με δια-
κυμάνσεις  στην δράση του και στην  παρουσία του στα πολιτιστικά 
και κοινωνικά δρώμενα της τοπικής μας κοινωνίας. Όλα αυτά τα χρόνια 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνοδο και προαγωγή του πνευματικού, μορφωτικού 
και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του χωριού μας. Ανέπτυξε συλλογική δρά-
ση, συνέβαλε στη διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενίσχυσε 
τους κοινωνικούς δεσμούς . Ανέδειξε και  διεκδίκησε   λύσεις στα προβλήματα  και 
στις ανάγκες της καθημερινότητας των κατοίκων.

Μια νέα περίοδος έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για τον Σύλλογο, με έντονη 
δράση  και παρουσία. Οι τελευταίες  αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν  τον Γενάρη του  2013  και το νέο 
διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη :

Πρόεδρος : Βεργίνης Αθανάσιος του Σταύρου
Αντιπρόεδρος : Βεργίνης Γεράσιμος του Νικολάου
Γραμματέας : Σταύρου Παναγιώτα (σύζυγος  Νικολάου Μιχάλη Ροντογιάννη)
Ταμίας : Βεργίνη Ακριβούλα του Σπυρίδωνος
Αναπληρωτής Γραμματέας : Βεργίνης Κωνσταντίνος του Αποστόλου

Μέλη : Ροντογιάννης Ιωάννης του Ζώη,  Σταματέλος Γεώργιος του Νικολάου

 

Λειτουργούν  με μεγάλη επιτυχία  και συμμετοχή  τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών 
χορών.  Συγκεκριμένα  ένα τμήμα παιδικό, ένα τμήμα εφηβικό και ένα τμήμα ενηλίκων. Υπεύ-
θυνοι  διδασκαλίας   είναι:  για το τμήμα  ενηλίκων, ο Σταματέλος Νίκος  του  Κωνσταντίνου 
( Ζορμπάς ) και για τα άλλα δύο τμήματα η Ροντογιάννη Φρόσω του Γεωργίου. Η συμμετοχή 
στα τμήματα είναι μεγάλη , τόσο στα παιδικά ,όσο και στο τμήμα ενηλίκων, όχι μόνο από κα-
τοίκους του χωριού μας αλλά απ’ όλη την Λευκάδα. Έχουν δώσει αρκετές παραστάσεις τόσο 
στο χωριό και στη Λευκάδα όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Το τμήμα ενηλίκων έχει 
δώσει παραστάσεις  στην Θεσσαλονίκη  και  στην Σάμο. Πέρυσι συμμετείχε για πρώτη φορά 
με μια πολύ πετυχημένη εμφάνιση   και παρουσία στο Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ στην 
Λευκάδα, 50 χρόνια μετά  την έναρξη του θεσμού.

Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλάδων  
Δράσεις  και Λειτουργία.
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

Ε-mail: tsoukaladiotika@gmail.com

ΣYNTAKTIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Βεργίνης Αποστόλης
Ροντογιάννης  Κώστας
Σταύρου Παναγιώτα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΤYPO CENTER
Γεράσιμος Βεργίνης
τηλ. 2645023805
Ε- mail: typoce@otenet.gr

ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Βεργίνης Αθανάσιος, Σταματέλος Νίκος, Βεργίνη Βίκη

Σταματέλος Ηλίας, Βασιλείου Ηλίας, Σταματέλος Γιώργος

 Ροντογιάννης Γεώργιος, Ροντογιάννης Νίκος, 

Βεργίνης Κώστας , Βεργίνης Η. Μάκης, Βεργίνης Ν. Μάκης,

Σταματέλου Ρούλα,  Βρεττός Λάμπρος, Ροντογιάννης Σπ. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣ/ΚΟΥ 15 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞ/ΚΟΥ 40 ΕΥΡΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Δ.Σ.  Πολιτιστικού Συλλόγου Tα ενυπόγραφα κείμενα και οι 

επιστολές των αναγνωστών
δεν εκφράζουν απαραίτητα 

την άποψη του Συλλόγου μας. 
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Στόχος του Συλλόγου ήταν πάντα η 
συμμετοχή και δραστηριοποίηση  των 
μελών και των κατοίκων του χωριού για 
να μπορέσει να πετύχει  τους σκοπούς 
και να υλοποιήσει το έργο  του. 

αθλητικά νέα

στον παλμό του χωριού

επικαιρότητα πολιτική

περί . . . τεχνα

δραστηριότητες

η άποψή μας

ένα πολιτικό κλάσμα

αυτοί που έφυγαν . . .

αλληλο γραφία
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Τσουκαλάδες 22 Μαρτίου 2013                                  
                       Αρ. Πρωτ. 02                                                               

ΘΕΜΑ: “Λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τα φαινόμενα διάβρωσης 
στις βόρειες και δυτικές παραλίες της Λευκάδας.”

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων στην συνεδρίαση 
του στις 10/03/2013 συζήτησε το θέμα σχετικά με την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που προκαλούνται από τα φαινόμενα διάβρωσης 
των βόρειων και δυτικών παραλιών της Λευκάδας και την λήψη 
άμεσων μέτρων. Οι Βόρειες και Δυτικές ακτές του νησιού μας και 
συγκεκριμένα από την παραλία του «Αι Γιάννη» μέχρι το «Κάθισμα» 
έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια διάβρωση και καταστροφές 
σε μεγάλο βαθμό. Τα αίτια των φαινομένων διάβρωσης αλλά 
και τρόποι για την αντιμετώπιση τους έχουν αναφερθεί σε 
διάφορες επιστημονικές μελέτες. Η σημερινή κατάσταση τους 
είναι πραγματικά απογοητευτική. Οι παραλίες του χωριού μας 
και συγκεκριμένα τα «Καμίνια» , η «Γιαλού Σκάλα» αλλά και τα 
«Πευκούλια» έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές με αποτέλεσμα 
μεγάλο μέρος τους να έχει εξαφανιστεί, η άμμος να έχει χαθεί και την 
θέση της να την έχουν πάρει βράχια και πέτρες. Επίσης στην παραλία 
«Καμίνια» φέτος έχει καταστραφεί και ο τοίχος που συγκρατεί τον 
δρόμο και το πάρκινγκ.
Η περιοχή αυτή της Λευκάδας έχει χαρακτηριστεί περιοχή 
«ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και οι παραλίες της είναι αυτές που 
δέχονται το μεγαλύτερο αριθμό τουριστών κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο. Πρέπει λοιπόν παρά την δύσκολη οικονομική περίοδο 
που διανύουμε να παρθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση 
τους, για να συνεχίσουν να αποτελούν πόλο έλξης και να μη υποστεί 
μεγαλύτερο πλήγμα ο τουρισμός μας. Άμεσα λοιπόν μπορεί να 
γίνει μεταφορά της άμμου από την εκβάθυνση του διαύλου στην 
Αμμόγλωσσα στις παραλίες αυτές, καθώς και το αδρανές υλικό 
πού συλλέγεται πίσω από τα προστατευτικά τοιχία του δρόμου στα 
Πευκούλια να χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της παράκτιας 
ζώνης. Επίσης να επισκευασθούν τα τμήματα των δρόμων και τα 
τοιχία που έχουν υποστεί ζημιές. Πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί 
η υπάρχουσα μελέτη και να βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης 
της για την υλοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης των αιτιών 
που προκαλούν τα φαινόμενα διάβρωσης στις παραλίες αυτές. 
Περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες . 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                            ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Με την παρακάτω επιστολή του, ο Δήμαρχος 
απάντησε στο υπ’ αριθ. 02/22-03-2013 έγγραφο 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων με 
θέμα “Λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τα 
φαινόμενα διάβρωσης στις βόρειες και δυτικές 
παραλίες της Λευκάδας.” και ενημέρωσε για τις 
ενέργειες της Δημοτικής Αρχής:

Οι εκπρόσωποι του Πολ. Συλλόγου, σε συνάντηση 
που είχαν με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρ-
χη, δεν πήραν σαφείς απαντήσεις για το ποιός είναι 
πραγματικά ο αρμόδιος για την επίλυση του σχετι-
κού προβλήματος. Για τον λόγο αυτό ανέτρεξαν στην 
σχετική νομοθεσία, απόσπασμα της οποίας παραθέ-
τουμε παρακάτω:

1. Αν η Επιτροπή του άρθρου 31 διαπιστώσει ότι η 
ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επιτρέπεται η 
κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, 
των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την 
παραλία ή στη θάλασσα για την αποτροπή της διά-
βρωσης. 

2. Αν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό κτήμα, 
μπορεί να επιτραπεί στον κύριό του να κατασκευάσει 
με δαπάνη του προ της ιδιοκτησίας του, και με την 
επίβλεψη μηχανικού, που έχει από το νόμο σχετικό 
δικαίωμα, τα ανωτέρω προστατευτικά έργα βάσει 
μελέτης που έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα 
έχει και τον έλεγχο του έργου. 

Περιμένουμε μέσα από την εφημερίδα μας 
δημόσιο διάλογο με φορείς ή φυσικά πρόσωπα 
που  θέλουν να συστρατευθούν μαζί μας σ’ αυτή 
την προσπάθεια. Ίσως μια ημερίδα στην οποία 
επιστημονικοί φορείς θά ‘χουν να προτείνουν 
λύσεις πρέπει άμεσα να διοργανωθεί από το 
Δήμο,  την περιφέρεια ή σε συνεργασία όλων. 
Η οικονομία του νησιού μας στηρίζεται σχεδόν 
αποκλειστκά στον τουρισμό.Και δεν υπάρχει 
επισκέπτης της Λευκάδας που να μην επισκεφτεί 
τις παραπάνω παραλίες που δυστυχώς αν δεν 
κινητοποιηθούμε σε λίγο θα τις βλέπουμε μόνο 
σε καρτ-ποσταλ.

 Συντακτική επιτροπή

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλάδων ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, με 
σκοπό την ανάδειξη του προβλήματος και κινητοποίησης όλων των φορέων του νησιού μας για την 
αντιμετώπισή του και για να περισώσουμε ότι ακόμη γίνεται. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που στο  πρώτο 
φύλλο της εφημερίδας μας αυτό επιλέξαμε σαν πρώτο και κορυφαίο θέμα. 

Σαν πρώτο βήμα ο Σύλλογος μας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρυνίου προέβει σε 
ενέργειες, αποστέλλοντας  σε σχετικούς φορείς, το παρακάτω έγγραφο, καλώντας τους να απαντήσουν 
και με την δέουσα συνεργασία να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα.
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[4] τσουκαλαδιώτικα

τσουκαλαδιώτικα

αθλητικά νέα

στον παλμό του χωριού

επικαιρότητα πολιτική

περί . . . τεχνα

δραστηριότητες

η άποψή μας

ένα πολιτικό κλάσμα

αυτοί που έφυγαν . . .

αλληλο γραφία

Με αφορμή την επανέκδοση της εφημερίδας  
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΩΤΙΚΑ με ευθύνη του πολιτιστικού 
συλλόγου του χωριού μας θα ασχολούμαστε από 
αυτή τη σελίδα με θέματα, φορείς και πρόσωπα 

του χωριού μας με στόχο να αναδείξουμε κάποια απ’ αυτά. Να 
θυμηθούμε και να μάθουμε, να γίνει διάλογος, να ακουστούν 
σκέψεις, να γίνουν προτάσεις με απώτερο σκοπό την πρόοδο 
και την ανάπτυξη του χωριού μας.

   Πρώτο θέμα (και καθόλου τυχαία η επιλογή) ο συνε-
ταιρισμός και το ελαιουργείο που λειτουργεί εδώ και αρκε-
τά χρόνια στο χωριό.

  Ο Χρίστος Ροντογιάννης γράφει στο βιβλίο του “Λαογρα-
φικά στοιχεία των Τσουκαλάδων”

...σ’ ένα όμορφο οροπέδιο, κατάφυτο από αιωνόβιες 
ελιές, έναν εξώστη του νησιού προς τη θάλασσα βρίσκεται 
το χωριό Τσουκαλάδες....Λούζεται και δροσολογιέται από 
τον Μαίστρο του καλοκαιριού, αλλά και χτυπιέται από την 
Τραμουντάνα του χειμώνα και την Όστρια του Μάη.

....καλλιεργούν τα κτήματα που είχαν πριν κατέβουν 
από τους Σφακιώτες. Ξεχερσώνουν και φυτεύουν αμπέ-
λια, μπολιάζουν αγριλίδες. Σε ένα ενετικό κατάστιχο έτους 
1726 “επτά οικογένειες Ροντογιάννη και τέσσερις Σταμα-
τέλου έχουν συνολικά 387 στρέμματα καλλιεργημένα 
χωράφια. Έχουν 97 παλιές ελιές και125 νέες ,επίσης 201 
μεροδούλια αμπέλια” (Π.Ρ).

....δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό στην περιοχή γι΄αυτό 
οι άνθρωποι θα ασχοληθούν με την ελιά και το αμπέλι, που 
αρκούνται με το νερό της βροχής.  Ξελογγιάζουν, ξεχερ-
σώνουν και φυτεύουν αμπέλια και μπολιάζουν τις αυτοφυ-
είς αγριλίδες που βρίσκουν μέσα στους λόγγους. 

...από γενιά σε γενιά όλη η περιοχή σχεδόν του χω-
ριού από τα Καμίνια ως τον Αι-Γιώργη και τον Κόντρο, από 
το Αντάνι ως τον Καλαβρό και τους Βατιάδες ο περισσότε-
ρος τόπος καλλιεργήθηκε. Από τον Οκτώβρη με τις βροχές 
και τον άνεμο πέφτει ο πρώτος ελαιόκαρπος και αρχίζει το 
μάζεμα ...γεμίζουν τα ποδοσάκκουλα, τα αδειάζουν στα 
σακιά...τιναχτάδες είναι οι ίδιοι...

ξεκινούν τα λιτροβειά.....
και υπήρχαν τότε έξι λιτρουβιά στο χωριό και άλλα 

τρία τσουκαλαδιωτών στην πόλη, χρειάζονταν το λιγό-
τερο τέσσερις άνδρες με τα άλογά τους το κάθε λιτρου-
βειό....τα λιτρουβειά ανήκαν στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι 
επέλεγαν τους λιτρουβειάρηδες.Προτιμούσαν όσους εί-
χαν πολύ καρπό και συγγενείς. Κι ήταν το κέρδος το ξάι, το 
δέκατο που έπαιρναν από την ποσότητα του λαδιού που 
παρήγαγαν.

  Ο Π. Γ. Ροντογιάννης στο βιβλίο του “ Τα ιστορικά των 
Τσουκαλάδων” αναφέρει ότι το πρώτο λιτρουβειό που έγινε 
στους Τσουκαλάδες πιθανώς ήταν του δασκάλου Μηνά Ρο-
ντογιάννη κατά το1896-97.  Ακολούθησε του Σημέτα στα Στα-
ματελάτα, του καπεταν-Χρίστου που κατά το 1920 περνά στο 
Σπύρο Ροντογιάννη (Σερεπίσιο), η “μηχανή του Χτενά” που το 
1915 περνά στον Πανταζή και Αντρέα Σταματέλου του Ανα-
στάση.Το 1932 δούλεψε συνεταιρικά στου Αΐλάτου λιτροβειό 
Χαραμόγλη-Μιχάλη Ροντογιάννη της Αργύραινας, Γιώργη Στα-
ματέλου – Πανολιά που κατόπιν από το 1950-1959 το δούλεψαν 
οι Ποδαραίοι. Το 1937 ο Αντώνης Σταματέλος του Παύλου “της 
Κομπλιώτισσας” μετέφερε το λιτροβειό που είχε στην πόλη στο 
χωριό. Το 1954 πέρασε στο Νίκο Σταματέλο- Ζορμπά.

  Όλα μαζί τα παλιά λιτρουβειά εκθλίβανε μέχρι το 1920 στη 
χρονιά της σοδειάς – κάθε δεύτερη χρονιά δηλαδή-με χοντρικό 
λογαριασμό 140-150 χιλιάδες κιλά λάδι.(Π.Γ)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
   Όλα αυτά που γράφονται παρακάτω τα αντλήσαμε από 

έρευνα που κάναμε στα αρχεία του συνεταιρισμού , βιβλία 

πρακτικών γενικών συνελεύσεων ,πρακτικά Δ.Σ. Και Εποπτικού 
Συμβουλίου. 

   Η συνεταιριστική ιδέα εμφανίσηκε στο χωριό μας από 
παλιά. Εκπρόσωπος του χωριού μας ήταν στο πρώτο διοικητικό 
συμβούλιο του Ταμείου Αμύνης Οινοπαραγωγών Λευκάδας και 
αντιπρόσωπος σ’αυτό πάντοτε.

Μέχρι το 1952 λειτουργούσε ο Αναγκαστικός Οινοποιητι-
κός Συνεταιρισμός Λευκάδας στο χωριό ,ο οποίος με το με αριθ-
μό 13 ( που φανερώνει ότι λειτουργούσε για πολλά χρόνια)πρα-
κτικό γενικης συνέλευσης στις 13 Ιουλίου του 1952 στην οποία 
παρευρίσκονται 133 από τα 184 εγγεγραμμένα μέλη ,ομόφωνα 
να αποφασίζει την κατάργηση του ΑΟΣ και την ίδρυση Οινοποι-
ητικού Ελαιουργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Τσουκαλάδων.

Στο καταστατικό μεταξύ των σκοπών διακρίνουμε:
•προστασία ελαιοπαραγωγής.
•Συγκέντρωση, προστασία, αποθήκευση γεωργικών και 
  λοιπών προΐόντων.
•Εμφιάλωση οίνου.
•οινοπνευματοποίησης υπολειμμάτων οίνου.

Οι πρώτες εκλογές έγιναν την Κυριακή 12 Απριλίου 1953 
και το πρώτο 5μελές Δ.Σ. αποτελούνταν από τους :

 
             1.Βρεττό Απόστολο του Γεωργίου
 2. Βεργίνη Νικόλαο του Γερασίμου
 3.Σταματέλλο Κων/νο του Σπύρου
 4.Σταματέλλος Γεράσιμος του Αθανασίου
 5.Βεργίνης Δημήτριος του Νικολάου

EΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
Την Κυριακή 1 Μαρτίου του 1959 σε γενική συνέλευση 

αποφασίζεται η αγορά οικοπέδου, η σύναψη δανείου 800.000 
δραχμών για την κατασκευή ελαιουργείου  “με σύγχρονα ελαι-
ουργικά μηχανήματα ήτοι ελαιομύλου, δυο υπερπιεστηρίων 14 
ιντσών υδραυλικής αντλίας, ελαιοδραχωριστήρος, πετρελαιο-
μηχανής και λοιπών αναγκαιούντων εξαρτημάτων”. Παμψηφεί 
αποφασίστηκε το κτίριο να κτιστεί με προσωπική εργασία των 
συνεταίρων. 

Το Νοέμβρη του 1959 το ελαιουργείο φαίνεται ότι είναι 
έτοιμο να δουλέψει και αποφασίζονται οι τρόποι λειτουργίας 
του .Μεταξύ των άλλων διακρίνουμε:

• τη μεταφορά του ελαιοκάρπου από τους ίδιους τους 
συνεταίρους.
• Κλήρωση μεταξύ των συνεταίρων για ορισμό εργατών 
που θα αλλάζουν κάθε επτά ημέρες.
• Για εργασία 14 ωρών η αμοιβή για κάθε εργαζόμενο θα 
είναι 40 δρχ.(Το λάδι από το  ξάι πουλήθηκε σε δημοπρα-
σία 20 δρχ. το κιλό).
• Άλογα των συνεταίρων εκ περιτροπής μεταφέρουν τις 
ελιές από μη συνεταίρους καθώς και των “ αδυνάτων συ-
νεταίρων”.
• Το Δ.Σ. μπορεί να στραφεί δικαστικώς εναντίον συνεταί-
ρου που “εκθλίβει τον ελαιόκαρπο εις άλλο ελαιουργείο” 
και τον διαγράφει από συνεταίρο.

Παραπάνω φαίνονται και τα ιδιωτικά που λειτουργούσαν 
ταυτόχρονα στο χωριό.

Τα μέλη του δε είναι 133. Το 1961 αποφασίζεται να εμπλου-
τιστεί με ένα ακόμη πιεστήριο  και  διαχωριστήρα .Γίνεται ανα-
σύσταση μελών με τη διαγραφή 48 που για διάφορους λόγους 
δεν ανταποκρίνονταν στα καθήκοντα του συνεταίρου και παρα-
μένουν 85 ενεργά μέλη. 

    Η τιμή του λαδιού είναι 17,30 δρχ το κιλό και πουλιούνται 
5500 κιλά για την πληρωμή των υποχρεώσεων του ελαιοτριβε.
ίου..

Το 1966 γίνεται η μετατροπή από την πετρελαιοκίνηση 
σε ηλεκτροκίνηση και προσλαμβάνεται ηλεκτρολόγος μηχανι-
κός.Η μεταφορά του ελαιοκάρπου γίνεται με αυτοκίνητο που 
προσλαμβάνει μετά από δημοπρασία ο συνεταιρισμός.

Στο 1969, διάρκεια δικτατορίας, ο πρόεδρος διορίζεται από 
τη   “σεβαστή κυβέρνηση”και το 1970  επιβάλλεται  έκτακτη ει-
σφορά 10  δρχ.  σε  κάθε  μέλος  με  απόφαση  της  ΠΕΑΣΕΓΕΣ 
‘‘δι΄ής απεφασίσθη η διαφώτιση της κοινής γνώμης των χωρών 
της Δυτικής Ευρώπης δια της αποστολής μηνυμάτων υπό μορ-
φήν πολυτελών καρτών εις επιλέκτους οικογενείας ευρωπαίων 
αγροτών , επιστημόνων, βιομηχάνων και λοιπών διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων”.

   Ας δούμε τώρα την πορεία της τιμής του λαδιού καθώς και 
άλλα σημαντικά στοιχεία μέχρι το 1986 όπως προκύπτουν από 
τα πρακτικά του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

• 1974. Σύναψη δανείου 1.400.000 δρχ για εκσυχρονισμό 
των μηχανημάτων (“τριβείον εκ γρανίτου των Άλπεων, 
σπαστήρα μετά κυλίνδρου, μαλακτήρος , ασανσέρ, θερ-
μαντικόν και πυρηνοκαυστήρ, αναβατώριο, σιλό “).
• Μέχρι το 1976 που έγινε  εκσυχρονισμός των μηχανημά-
των η ετήσια παραγωγή ήταν από 500- 600 000 κιλά ελαιο-
κάρπου και η παραγωγή λαδιού 120-140 000 κιλά.
Για την ιστορία όπως φαίνεται από πρακτικό Ιουνίου του 
1975 που γίνεται απολογισμός της χρονιάς που πέρασε 
αναφέρεται: “ Το ελαιουργείο ηργάσθη από 4-11-1974 και 
τελείωσε 22-4-75. Εν όλω 72 ημέρες και 6 διανυκτερεύσεις 
δηλ 1116 ώρες με διαφόρους διακοπάς. Προσεκομίσθη 
ελαιόκαρπος 441715 κιλ. συνεταίρων και 95095 μη συνε-
ταίρων  και παρήχθη 119503 κιλά ελαίου.”
Την επόμενη χρονιά οι ημέρες εργασίας είναι 89 (1298 
ώρες) και η παραγωγή λαδιού 152.513 κιλά από 761311 
κιλά καρπού. Τα δε εργατικά ήταν 320.000 δρχ.Ωριαία 
αποζημίωση 40 δρχ.
•1980. Η τιμή του λαδιού είναι 87 δρχ. το κιλό και η εργα-
τώρα 50δρχ.
•1982 Η τιμή του λαδιού είναι 95 δρχ. το κιλό και η εργατώ-
ρα  100 δρχ.τα εργατικά συνολικά 729805 δρχ.
•Γίνεται αλλαγή του καταστατικού ,αυτού που ισχύει μέχρι 
σήμερα.
•1983. Το λάδι έχει 162 δρχ το κιλό και η εργατοώρα 115 
δρχ.  Συνάπτεται δάνειο 14.000.000 δρχ για πλήρη αντικα-
τάσταση του ελαιουργείου. Τα ίδια μηχανήματα λειτουρ-
γούν και σήμερα. 
•1985 Η τιμή του λαδιού είναι 250 δρχ. Από τους απολογι-
σμούς φαίνεται ότι πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο στους 
ισολογισμούς.Τη χρονιά δε 1985-86 υπάρχει κέρδος 
2.409.000 δρχ ενώ έχουν πληρωθεί και 5.000.000 δρχ σε 
εργατικά.

Μέχρι το 1986 τα μέλη ήταν 125.  Σύμφωνα με στοιχεία της 
Γεωργικής Υπηρεσίας της Λευκάδας η γεωργοκτηνοτροφική κα-
τασταση  έχει ως εξής:

Καλλιεργήσιμη γη 5000 στρέμματα ελαιόδενδρα 34000
Παραγωγή καρπού σοδειά-ανέσοδη 1.675.000 κιλά
Αμπέλια 400 στρ.
Παραγωγή ετήσια σταφυλιών 50000 κιλά
πρόβατα 200, γίδες 200, κόττες 1240, άλογα 80 ,γαΐδούρια 

50.(στοιχεία από τον Παν. Ροντογιάννη.)
  Στο επόμενο φύλλο θα συνεχίσουμε την αναφορά μας 

στο συνεταιρισμό.
  Παρακαλούμε να στείλετε για δημοσίευση οτιδήποτε 

έχετε σχετικό με το θέμα και κυρίως προτάσεις για τη διατή-
ρηση της ύπαρξής του, που μπαίνει ίσως και σαν χρέος μας 
,αλλά και βελτίωσης και εκσυχρονισμού.

  Αυτό που εντυπωσιάζει από τη μέχρι τώρα έρευνα (θα 
αναφερθούμε σχετικά στο τέλος με συμπεράσματα) είναι ο δη-
μοκρατικός τρόπος λειτουργίας ,  ο πλούτος ιδεών και διάθεσης 
για κοινή προσπάθεια που ξεχειλίζει από τις γενικές συνελεύσεις 
,το νοικοκύρεμα  στα οικονομικά και κυρίως που ποτέ δεν ήταν 
ελλειματικός  και πάντα αποπλήρωνε τα δάνεια που εισέπρατε.  

του ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΒΕΡΓΙΝΗ
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HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΛΑΖΑΡΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

Λευκάδα τηλ. 6972078436

Κατά  την  σύ-
γκληση  της  Γενικής  
Συνέλευσης  του  Α.Σ.  
Τσουκαλάδων,  προ-
κειμένου  να  παρθεί  
απόφαση  ενεξαρτη-
τοποίησης  ή  συγ-
χώνευσης  του  Α.Σ.  
σύμφωνα  με  το  νέο  
Νόμο  (που  σκοπό  
έχει  τη  διάλυση  τους  
και  την  κατάργηση  των  Ενώσεων  
γενικότερα – διάλυση  του  Συνεται-
ριστικού  Κινήματος)  ο  Α.  Σ.  Του  
χωριού  μας  αποφάσισε  με  απόλυτη  
πλειοψηφία  να  παραμείνει  αυτόνο-
μος  Α.Σ.  Τσουκαλάδων.

Για  να  ανατρέψουμε  τα  σχέδια  
τους  -  να  μην  μας  διαλύσουν -  
χρειάζεται  αντίσταση.  Πρέπει  να  
αντισταθούμε  όλοι  μαζί  ενωμένοι  
ενάντια  στα  ξένα  και  ντόπια  μο-
νοπωλιακά  συμφέροντα  που  σκο-
πό  έχουν  να  διαλύσουν  τους  Α.Σ.  
και  να  καρπώνονται  τον  μόχθο  
και  τον  ιδρώτα  των  παραγωγών.

Να  κάνουν  αυτοί  την  επεξεργα-
σία  και  εμπορία,  ακόμη  και  η  γή  να  
περάσει  στα   χέρια  τους  με  αποτέ-
λεσμα  εμείς  να  μην  έχουμε  τίποτα.

Στους  αγρότες  θα  βάλουν  φό-
ρους  στα  χωράφια  τους.  Αυτοί  που  
έχουν  πολλά  στρέμματα  ίσως  αντέ-
ξουν,  οι  μικροί  ιδιοκτήτες  θα  ανα-
γκαστούν  να  τα  πουλήσουν  όσο 
- όσο.  Με  αυτό  τον  τρόπο  θα  περά-
σουν  όλα  σε  εταιρείες  και  εμείς  θα  
γίνουμε  δούλοι  σε  αυτούς.  Αν  τους  
κάνουμε  και  μας  γουστάρουνε  θα  
δουλεύουμε  για  ένα  κομμάτι  ψωμί  
όπως  παλιά.

Κατά  την  γνώμη  μου  ΠΡΕΠΕΙ  να  
αντισταθούμε  όλοι  μαζί  ενωμένοι,  
όπως  έκαναν  οι  πρόγονοί  μας,  που  
παρόλο  τις  τότε  δύσκολες  συνθήκες  
που  υπήρχαν  οικονομικά,  πολιτικά  
και  εκβιαστικά  (από  όσα  ακούμε  
από  τους  μεγαλύτερους  μας  που  τα  
έζησαν)  κατόρθωσαν  τότε  να  κατα-
σκευάσουν  το  σημερινό  ελαιουρ-
γείο,  μεγάλο  επίτευγμα  για  εκείνη  
την  εποχή.

Το  ίδιο  ακριβώς  χρειάζεται  να  
κάνουμε  και  σήμερα  με  εθελοντική  
εργασία,  χρήματα,  καινούριο  αίμα,  
νέες  ιδέες  να  εκμεταλλευτούμε  τα  
νέα  επιδοτούμενα  προγράμματα  και  

να  προχωρήσουμε.
Επίσης  εμείς  οι  συνεταίροι  να  αγαπή-

σουμε  και  να  έχουμε  εμπιστοσύνη  στον  Συ-
νεταιρισμό,  γιατί  είναι  η  μόνη  μας  ελπίδα  
για  ένα  καλύτερο  αύριο.

Για να  γίνει  Βιώσιμος  ο  Συνεταιρισμός  
χρειάζεται:

1)  Μετεγκατάσταση  του  εργοστασίου  
σε  άλλο  σημείο,  έξω  από  τον  οικισμό  και  
πιο  κοντά  στον  ελαιώνα  της  Λευκάδας.

2)  Να  αυξήσουμε  τον  αριθμό  των  συ-
νεταίρων  από  τα  γειτονικά  χωριά  και  την  
πόλη  της  Λευκάδας.

3)  Να  γίνει χωρίς  καθυστέρηση  εκσυγ-
χρονισμός  του  εργοστασίου  με  καινούρια  
μηχανήματα  με  Διφασικό  Ντεκάρτερ  από-
δοσης  έως  3.000  κιλά  την  ώρα.  Λέγοντας  
δύο  φάσεων  εννοούμε  ότι  δεν  χρειάζεται  
προσθήκη  νερού  και  βγάζει  μόνο  πυρήνα  
και  λάδι.  Τα  ζουμιά  της  ελιάς  πάνε  στον  
πυρήνα  και  αυξάνει  η  υγρασία  του.  Έτσι  
κερδίζουμε  τα  έξοδα  που  δαπανούμε  για  
την  απομάκρυνση  του  διόσμου,  περίπου  
αντιστοιχεί  100  ευρώ  ανά  15m3  διόσμου.

Το  νέο  αυτό  μηχάνημα  θα  λειτουργεί  
μόνο με  2  εργάτες  μέσα  και  φυσικά  με  λίγη  
βοήθεια  των  ελαιοπαραγωγών  - άδειασμα  
των  τσουβαλιών.

Επειδή  εμείς  οι  Λευκαδίτες  έχουμε  επι-
λέξει  να  στρώνουμε  τις  ελιές  με  δίχτυα - και  
σωστά  κάνουμε - κατά  τη  γνώμη  μου  πρέ-
πει  ο  Συνεταιρισμός  να  έχει  αν  μπορεί  δύο  
γραμμές  επεξεργασίας.  Μία  για  ελιές  φρέ-
σκιες  της  ημέρας  και  με  κοινή  άλεση  και μία  
δεύτερη  με  τα   παλιά  μηχανήματα  με  μια  
μικρή   επισκευή  ειδικά  στο  Ντεκάρτερ  -   το  
υπάρχον  να  γίνει  δύο  φάσεων.

Είναι  πολύ  καλό  μηχάνημα  και  έχει  τις  
προδιαγραφές  για  διφασικό.  (το  ξέρω  πολύ  
καλά  γιατί  το  1987  που  έγινε  ο  εκσυχρο-
νισμός  ήταν  το  πρώτο  ελαιοτριβείο  της  
PIERALISI  που  ήρθε  στην  Λευκάδα  και  ήθε-
λε  να  έχει  καλές  εντυπώσεις.

Η  δεύτερη  γραμμή  θα  δουλεύει  με  ελιές  

δεύτερης  ποιότητας  
από  τα  δίχτυα.  Επίσης  
η   γνώμη  μου  είναι  
και  εδώ  κοινή   άλεση,  
χωρίς  να  αποκλείουμε  
όποιος  θέλει  να  τις  
κάνει  χωριστά.

Εδώ  χρειάζεται  μια  
ειδική  σκέψη,  έρευνα,  
μεταχείριση  και  από-
φαση  ύλοποίησης  
όλων  των  επιθυμιών  
των  ελαιοπαραγωγών.

Πιστεύω  ότι  με  το  
χρόνο  θα  καταλάβου-
με  όλοι  πιο  είναι  το  
συμφέρον  του  καθε-
νός  μας  και  του  Συνε-

ταιρισμού  γενικότερα.

4)  Αύξηση  παραγωγής.
Παλιά  το  χωριό  μας  είχε  παραγωγή  γύρω  

στους  220  τόνους  λάδι  το  χρόνο  σε  σοδειά  και  
140  τόνους  στην  ανέσοδη.  Τώρα  είναι  γύρω  
στους  80 - 100  τόνους  το  χρόνο.  Αν  συνεχιστεί  
αυτή  η  κατάσταση  θα  είναι  ασύμφορη  μια  
τέτοια  επένδυση   εργοστασίου.

Για  να  πετύχουμε  αύξηση  της  παραγωγής   
χρειάζεται  το  εργοστάσιο  να  είναι  ανοιχτό  σε  
καθημερινή  βάση,  από  10  Νοεμβρίου  έως  20  
Ιανουαρίου,  ώστε  να  ξέρει  ο  παραγωγός  ότι  
θα  βρεί  το  εργοστάσιο  ανοιχτό  για  να  εξυπη-
ρετηθεί.

Επίσης  αν  είναι  δυνατόν  με  χαμηλότερο  
κόστος  επεξεργασίας,  έτσι  θα  κερδίσουμε  και  
πελάτες  και  την εμπιστοσύνη  των  πελατών,  
κάτι  που  συμφέρει  το  συνεταιρισμό,  αφού  αυ-
ξάνονται   τα  κέρδη  του.

5)  Εκτός  από  την  αύξηση  της  παραγω-
γής  που   πρέπει να  πετύχουμε  για  την  επιβίω-
ση  του  εργοστασίου,  Χρειάζεται  και  μια  γεν-
ναία  απόφαση.  Να  εμπορευτούμε  το  λάδι  του  
συνεταιρισμού  και  των  ελαιοπαραγωγών ,  εδώ  
χρειάζεται  το  καινούριο   αίμα  που   ανέφερα  
παραπάνω.

6)  Για  να  γίνει  το  παραπάνω  πρέπει  να  
καλωπίσουμε   το  υπάρχον  κτίριο  του  συνεται-
ρισμού.  Να  γίνει  ένας  σχεδιασμός  από  ειδικό   
και  να  μπούν  σύγχρονες  δεξαμενές  λαδιού,  
ένα  εμφιαλωτήριο,  χώρος  έκθεσης  του  προϊό-
ντος  και  πρατήριο.  Εάν  περισσεύει  χώρος  από  
το  κτίριο  καλά  θα  είναι  να  το  νοικιάσουμε  σε  
ιδιώτη  για  να  έχει  ο  συνεταιρισμός  ένα  μικρό  
έσοδο.

Θα  πρότεινα  επίσης  να  διαθέσουμε  ένα  
χώρο  από  το  οικόπεδο  σε  όσους  συνεταίρους  
θέλουν  να  πωλούν  τα  προϊόντα  τους,  σαν  λα-
ϊκή  αγορά.

Έχουμε  δύο  κτίρια  που  είναι  πολύ  κατάλ-
ληλα  για  εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών.  Έτσι  
θα  μπορούμε  από  εκεί  να  εξοικονομούμε  το  
ρεύμα  της  χρονιάς  μας.

σκέψεις - διαπιστώσεις - προτάσεις

Στους  αγρότες  
θα  βάλουν  
φόρους  στα  
χωράφια  τους.  
Αυτοί  που  
έχουν  πολλά  
στρέμματα  
ίσως  αντέξουν,  
οι  μικροί  
ιδιοκτήτες  θα  
αναγκαστούν  
να  τα  
πουλήσουν  
όσο - όσο.  
Με  αυτό  τον  
τρόπο  θα  
περάσουν  όλα  
σε  εταιρείες  
και  εμείς  
θα  γίνουμε  
δούλοι  σε  
αυτούς.  Αν  
τους  κάνουμε  
και  μας  
γουστάρουνε  
θα  
δουλεύουμε 
για  ένα  
κομμάτι  ψωμί  
όπως  παλιά.

του ΒΑΓΓΕΛΗ Σ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ



[6] τσουκαλαδιώτικα

τσουκαλαδιώτικα

Εάν αποσυνθέσεις την 
Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να 
σου απομένουν μια ελιά, ένα 
αμπέλι κι ένα καράβι.
Που σημαίνει: με άλλα τόσα 
την Ξαναφτιάχνεις.»

Οδυσσέας Ελύτης ( 1911-1996 , Ποιητής, Νόμπελ 1979)

Ήμουν έντεκα χρονών όταν πρωτοδιάβαζα στο μαγαζί του 
μπάρμπα Θοδωρή και του μπάρμπα Λευτέρη την εφημερίδα  
``Τσουκαλαδιώτικα``. Τώρα μετά το πέρας κάποιων δεκα-
ετιών η επανέκδοση και η κυκλοφορία της εφημερίδας του 
Συλλόγου μας, αν μη τι άλλο αποτελεί ένα χαρμόσυνο γε-
γονός που οφείλεται στις αξιέπαινες προσπάθειες όχι μόνο 
των μελών του Συλλόγου, αλλά και όλων εκείνων των ατό-
μων (συγχωριανών μας και μη), που είχαν την καλοσύνη και 
την ευγενή θέληση ν’ αναλάβουν  την συνέχιση της κυκλο-
φορίας της. H επανέκδοση της εφημερίδας αποτελεί επίσης 
ένα χαρμόσυνο γεγονός το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά 
στην ευημερία του χωριού μας , προβάλλοντας απόψεις και 
στάσεις, αλλά και καταγράφοντας κίνητρα, ώστε το χωριό 
μας να παραμένει πάντοτε άγρυπνο στα δρώμενα και στις 
εξελίξεις που καθημερινά  σημειώνονται στην ζωή μας. Από 
την άλλη το γεγονός αυτό αναδεικνύει  περίτρανα την σπου-
δαιότητα που έχει για  τον Σύλλογο μας η υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων του, όταν αυτή πραγματοποιείται από όλα 
τα μέλη του με πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας. 

Ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση αποτελεί για μένα η ευκαι-
ρία που μου δίνεται όχι μόνο για να έρθω πιο κοντά με τους 
συγχωριανούς μου σεβόμενος καταρχήν την ιστορία που ο 
καθένας τους κουβαλάει, αλλά και για να μοιραστώ μαζί 
τους γνώσεις και εμπειρίες που άπτονται της αγροτικής πα-
ραγωγής, της οικολογίας, του περιβάλλοντος και της αρχι-
τεκτονικής τοπίου . Στη φιλοξενία που μου παρέχει το παρόν 
φύλλο της εφημερίδας, στα γραφόμενά μου όταν καθημερινά 
βομβαρδιζόμαστε από αμέτρητα μηνύματα που μιλούν για 
φτώχεια, χρεοκοπία και αδιέξοδα , απόλυτα ειλικρινά δεν θα 
μπορούσα να ασχοληθώ με τίποτα άλλο παρά μόνο με την 
καταγραφή κάποιων δεδομένων που πιθανόν να μπορούν 
να αποτελέσουν κίνητρα για αλλαγή και δημιουργικότητα 
στην αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων των καλλι-
εργειών της ευρύτερης περιοχής του χωριού μας. 

Είναι γεγονός ότι τη σήμερον όπου η οικονομική κρίση 
έχει κορυφωθεί όταν καθημερινά μειώνονται εισοδήματα, 
άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους και η ανεργία συνεχώς 
αυξάνεται, το μυαλό μας χάνει την ισορροπία του από τα 
αλλεπάλληλα φοροεισπρακτικά μέτρα που κάποιοι  αποφα-
σίζουν για εμάς, χωρίς εμάς,  βιάζοντας τις ψυχές μας, αλλά 
και τον τρόπο ζωής μας. Τα τελευταία χρόνια πριν η χώρα 
μας εισέλθει στην κρίση και σταματήσει το μεγάλο πάρτι, 
η γεωργία ήταν ένα επάγγελμα, που κανείς νέος, ή σχεδόν 
κανείς, δεν ήθελε να ακολουθήσει. Ίσως επειδή είχαμε εν-
θουσιαστεί από την ψεύτικη εικόνα της ευμάρειας και της 
πολυτελούς διαβίωσης φαίνεται ότι λησμονήσαμε τη γη μας, 
με αποτέλεσμα να ασφυκτιούμε για λίγη ανόθευτη τροφή 
και να τρεφόμαστε με είδη εισαγόμενα, πολλές φορές κα-
κής ποιότητος. Όταν οι ειδικοί σήμερα επισημαίνουν, ότι η 
παραγωγή των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα χρόνο 
με το χρόνο μειώνεται και ο βαθμός εξαρτήσεως της χώρας 
μας από εισαγωγές αγροτικών προϊόντων διαρκώς αυξάνει, 
τότε ένα τεράστιο γιατί με προβληματίζει. Πιθανόν όλα 
αυτά να είναι απόρροια του γεγονότος ότι οι περισσότεροι 
από μας, μην έχοντας εκτιμήσει την ευλογημένη Μάνα Γη 
έχουμε εγκαταλείψει τα χωράφια μας. 

Ανατρέχοντας στο παρελθόν όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει στα «Ιστορικά του χωριού Τσουκαλάδες»  ο Πάνος Γ. 
Ροντογιάννης η  σχέση του χωριού των Τσουκαλάδων με τον 
πρωτογενή τομέα, δηλαδή την φυτική και τη ζωική παρα-
γωγή, είχε διαμορφώσει μια βαθειά και ιστορική παράδοση 
. Λες και η ιστορία επαναλαμβάνεται αφού η ιστορία του 
οικονομικού κραχ του 1929 φέρεται να έχει αρκετές ομοι-
ότητες με την  τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση τις συ-
νέπειες της οποίας όλοι μας τα τελευταία χρόνια βιώνουμε 
με τον χειρότερο τρόπο . Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο 

εκείνη αρκετοί συγχωριανοί μας κατόρθωσαν να ημερέψουν 
με τα λοστάρια, τον κασμά και το κλαδευτήρι πετρώδεις και 
άνυδρες περιοχές του χωριού σε αμπελώνες και λιοστάσια, 
να τα καλλιεργούν με το αλέτρι και το τσαπί και να παρά-
γουν καρπούς με τους οποίους ικανοποιούσαν τουλάχιστον 
τις ανάγκες των οικογενειών τους .  Η ιστορία αποδεικνύ-
ει ότι η τοπική οικονομία των Τσουκαλάδων είχε αντέξει 
και επιβιώσει σε δύσκολους καιρούς χάρη στην στενή σχέ-
ση της με την αγροτική παραγωγή.  Αυτή βοήθησε και την 
Τσουκαλαδιώτικη κοινωνία να κρατήσει το κεφάλι της ψηλά 
σε δύσκολα χρόνια.

Σήμερα ο καθένας μας δίνει τη δική του μάχη για τα προς 
το ζην. Οι καιροί έγιναν πιο δύσκολοι αφού καθημερινά 
ακούμε διαρκώς ειδήσεις αρνητικές και όλοι μας βιώνουμε 
την κρίση με τον χειρότερο τρόπο. Πράγματι οι καιροί που 
ζούμε είναι δύσκολοι, ίσως όμως να είναι και καιροί ιδανικοί 
για σκέψη, προβληματισμό και έξυπνες αποφάσεις. Αρκεί ο 
καθένας μας να καταλάβει ποιον δρόμο συμφέρει ν’ ακολου-
θήσει για να το πετύχει. Προφανώς, ένας απ’ αυτούς είναι ο 
δρόμος που (επαν)οδηγεί στην καλλιέργεια της γης.  

Έναν τέτοιο τρόπο προάγει η Βιολογική Γεωργία η οποία 
αποτελεί το ολοκληρωμένο εκείνο σύστημα παραγωγής και 
διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, που προστατεύει το περι-

βάλλον σε όλα τα στάδια διαχείρι-
σης του οικοσυστήματος, προασπί-
ζοντας ταυτόχρονα την υγεία των 
καταναλωτών.

Κύριο χαρακτηριστικό της βιο-
λογικής καλλιέργειας είναι η απου-
σία χημικών λιπασμάτων, ζιζανιο-
κτόνων, φυτοφαρμάκων, ορμονών 
και άλλων εξίσου επικίνδυνων χη-
μικών ουσιών σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει δημιουργη-
θεί μια μαζική στροφή των ελλήνων 
αγροτών στη βιολογική γεωργία με 
κίνητρο τις υψηλότερες τιμές και 
τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Το εν-
διαφέρον για τη βιολογική γεωργία 
δεν είναι τυχαίο αφού οι βιολο-
γικές καλλιέργειες προσφέρουν 
προϊόντα υψηλής διατροφικής 
αξίας, χωρίς υπολείμματα , ενώ 
και η διάθεσή τους γίνεται σε τι-
μές 20%-30% υψηλότερες από τα 
αντίστοιχα συμβατικά. 

Ως εκ τούτου η αναφορά σ` έναν 
τρόπο παραγωγής προϊόντων των 
κύριων καλλιεργειών της Τσουκα-
λαδιώτικης γης, της ελιάς και του 
αμπελιού με σεβασμό στον άνθρω-
πο και το περιβάλλον αλλά και 
με εφαρμογή αυστηρών κριτήρι-
ων για την παραγωγή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας είναι δυνατόν 
να προσδώσει οικονομική άνθηση 
και να δώσει σε μας τους νέους 
προοπτικές ζωής με παραγωγή 
προϊόντων απαλλαγμένα από χη-
μικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα 
και περιορίζοντας τις παλιαρρώ-
στιες που τόσο κακό μας έχουν 
κάνει. 

Η εκμετάλλευση από την άλλη 
των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των της Τσουκαλαδιώτικης γης 
(αγροτική παράδοση, πλούσια 

εδάφη, μεσογειακό κλίμα, αυξημένη ηλιοφάνεια κτλ.) για 
την παραγωγή προϊόντων που θεωρούνται καινοτόμα και 
παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στις αγορές του 
εξωτερικού μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον καλή διέξοδο 
από την κρίση, αφού αυτές οι καλλιέργειες ευδοκιμούν στην 
πλειονότητα των γεωργικών εδαφών, απαιτούν λιγότερες 
καλλιεργητικές φροντίδες και το σημαντικότερο, υπόσχο-
νται μεγαλύτερες οικονομικές αποδοχές. Πιο συγκεκριμένα 
αναφέρομαι στις λεγόμενες εναλλακτικές καλλιέργειες οι 
οποίες ονομάζονται έτσι ακριβώς επειδή αποτελούν ιδανική 
λύση για την αξιοποίηση μειονεκτικών, ορεινών ή ημιορεινών 
εκτάσεων, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση των καλλι-
εργειών και οπωσδήποτε στην αύξηση του εισοδήματος 
των παραγωγών. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο γεωργικός τοµέας στη χώρα  µας,  
τα  τελευταία  χρόνια,  απεγνωσμένα  αναζητεί την ανάπτυ-
ξη εναλλακτικών καλλιεργειών και την εύρεση «νέων ειδών» 
που να έχουν μεγάλες προοπτικές εκμετάλλευσης. Τα τελευ-
ταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τις καλλιέργειες αυτές έχει 
αναζωπυρωθεί, πράγμα θετικό αφού αποτελούν ένα πεδίο 
δράσης με πολλές προοπτικές. Κι αυτό γιατί τα εν λόγω φυτά 
δεν χρησιμοποιούνται μόνο στη βιομηχανία τροφίμων, αλλά 
και στην παραγωγή φαρμάκων, αρωμάτων, αιθέριων ελαίων 

και καλλυντικών, ενώ επιδοτούνται γενναιόδωρα και από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εναλλακτι-
κές καλλιέργειες που έχουν υιοθετηθεί από πολλούς παρα-
γωγούς είναι οι λεγόμενες δυναμικές καλλιέργειες όπως 
χαρακτηριστικά είναι η τρούφα, η στέβια, το ρόδι, το βιο-
μηχανικό τριαντάφυλλο, τα αρωματικά και φαρμακευτικά 
φυτά (ιπποφαές , κράνια, μύρτιλος), τα εναλλακτικά καύ-
σιμα (βιοκαύσιμα-αγκινάρα), οι μικροκαλλιέργειες μανιτα-
ριών και σαλιγκαριών , τα παραγόμενα προϊόντα των οποί-
ων είναι δυνατόν να διασφαλίσουν το μέλλον του αγρότη και 
να του προσφέρουν διέξοδο στο αδιέξοδο που βρίσκεται. 

Στα επόμενα φύλλα της εφημερίδας θα έχουμε την ευκαι-
ρία να αναφερθούμε ειδικότερα στις συγκεκριμένες καλλι-
έργειες για δεδομένα που αφορούν κόστος εγκατάστασης 
, στρεμματικές αποδόσεις ενώ παράλληλα θα γίνει και μια 
προσπάθεια αναφοράς στον ευαίσθητο τομέα των αγροτικών 
προϊόντων, που δεν είναι άλλος από την εύρεση αγορών για 
την διάθεση τους. 

Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες απευθύνονται τόσο σε 
επαγγελματίες γεωργούς όσο και σε ανθρώπους χωρίς προ-
ηγούμενη εμπειρία στη γεωργία, που επιθυμούν να επενδύ-
σουν στον πρωτογενή τομέα και να εκμεταλλευτούν τις ευ-
καιρίες που παρουσιάζονται. 

Χρειάζεται όμως προσοχή καθότι όσοι ασχοληθούν θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι ποτέ, αλλά ούτε αυτή την στιγμή, 
δεν υπήρχε κάποια καλλιέργεια η οποία να είναι χρυσάφι 
όπως επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες 
καλλιέργειες μόνο εύκολες δεν είναι, αφού απαιτούν όπως 
και όλες οι άλλες παραγωγές, κόπο, χρόνο, υπομονή και επι-
μονή για να δώσουν ένα εισόδημα ικανό να αποζημιώσει αυ-
τούς  που θα επιχειρήσουν στους παραπάνω τομείς. 

Πολλές από τις νέες καλλιέργειες που προτείνονται απαι-
τούν ένα χρονικό διάστημα από το στάδιο της φύτευσης μέ-
χρι τις πρώτες παραγωγές,  διάστημα στο οποίο θα πρέπει να 
έχει προβλεφθεί το είδος των εισοδημάτων που θα έχουν για 
να καλυφθούν οι  καλλιεργητικές δαπάνες .  Αν αυτά τα δύο 
δεν έχουν εξασφαλιστεί είναι προφανές ότι το όλο εγχείρημα 
δεν είναι βιώσιμο και θα δημιουργήσει άμεση απογοήτευση 
και οικονομικές ζημιές στους νέους αγρότες. Ακόμη όμως και 
αν αυτό σχεδιαστεί σωστά και μπορούν οι νέοι αγρότες να 
αντεπεξέλθουν στα οικονομικά της πρώτης περιόδου, είναι 
πολύ σημαντικό να εξετάσουν πρώτα και πάνω από όλα που 
θα απορροφηθούν  οι νέες τους παραγωγές .

 Λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η οργάνωση με-
γάλων ομάδων ομοειδών παραγωγών που παράλληλα με 
την καλλιέργεια της αγροτικής παραγωγής θα φροντίσουν 
να επενδύσουν και στη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας 
των πρώτων υλών έχοντας  από την αρχή εξασφαλισμένη 
τη διάθεση της παραγωγής τους αλλά και η μονάδα θα έχει 
συμβολαιοποιημένη την πρώτη της ύλη από την πρώτη μέρα 
λειτουργίας της. 

Η συμβολή της Πολιτείας από την άλλη μέσω της τοπικής 
Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι κοντά 
στους νέους παραγωγούς που τώρα αποφασίζουν να ασχο-
ληθούν με τη γη για να δημιουργήσουν νέες, σύγχρονες και 
δυναμικές μονάδες στον πρωτογενή αλλά και δευτερογενή 
τομέα.

Ο νέος παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει ότι το επάγγελ-
μα του γεωργού δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Θέλει 
αρκετή σκέψη και καλές συμβουλές από ειδικούς, ιδιαίτερα 
στο ξεκίνημά του.  Ο νέος γεωργός θα πρέπει να αλλάξει τρό-
πο ζωής, μια και οι καλλιέργειές του θα απαιτούν τη συχνή 
παρουσία του στο χωράφι. Θα πρέπει επίσης να έχει πλήρη 
εικόνα των δεδομένων της αγοράς ως προς την προσφορά 
- ζήτηση των προϊόντων που θα καλλιεργήσει και θα εμπο-
ρευτεί, προκειμένου να μην κάνει άστοχες επιλογές που θα 
τον ζημιώσουν μετά από τα ποσά που επένδυσε. Ταυτόχρονα, 
θα πρέπει διαρκώς τα προϊόντα που παράγει να είναι αντα-
γωνιστικά και να ακολουθεί, ή ακόμα και να ανακαλύπτει, 
τρόπους που θα καθιστούν το προϊόν του μοναδικό ανάμεσα 
σε άλλα προϊόντα της αγοράς. 

Συμπερασματικά η αξιοποίηση της Γης , των ελαιώνων και 
των αμπελώνων που έχουμε κληρονομήσει από τους προγό-
νους μας, κοινώς η επιστροφή στη γεωργία, ενδεχομένως 
να αποτελέσει για αρκετούς από εμάς ένα πιθανό σενάριο 
διεξόδου από την οικονομική κρίση. Και όπως οι προσπά-
θειες των προγόνων μας που με την απαράμιλλη εργατικότη-
τά τους και την στενή τους σχέση με την αγροτική παραγωγή 
κατάφεραν να αντέξουν και να επιβιώσουν σε δύσκολους 
καιρούς καλλιεργώντας τις λιγοστές σκόρπιες δώθε-κείθε 
παμπάλαιες ελιές , έτσι και μεις οι νεότεροι πρέπει να κά-
νουμε τη γεωργία τρόπο ζωής, το χωριό, την κοινότητα και 
το Σύλλογό μας χώρο βελτίωσης ανθρωπίνων σχέσεων και 
όλοι μαζί να προτάξουμε ελπίδα, δράση και γενικότερα  ένα 
άλλο πρότυπο ζωής , ώστε  η ζωή στο χωριό να αποκτήσει 
νόημα δίνοντας ελπίδα στα όνειρά μας .

Ας κρατήσουμε και τούτο………..όσοι αποφασίσουν να 
ξεκινήσουν μια νέα καριέρα στο γεωργικό τομέα θα πρέπει 
να γνωρίζουν πως δύσκολα κάποιος γίνεται πλούσιος από 
το γεωργικό επάγγελμα, αλλά……. και δύσκολα «πεινάει» 
……...…

του NIKOΛΑΟΥ Μ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Σουραβλιά)

Η εκμετάλλευση 
από την άλλη 
των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων 
της 
Τσουκαλαδιώτικης 
γης (αγροτική 
παράδοση, 
πλούσια εδάφη, 
μεσογειακό 
κλίμα, αυξημένη 
ηλιοφάνεια κτλ.) 
για την παραγωγή 
προϊόντων που 
θεωρούνται 
καινοτόμα και 
παρουσιάζουν 
συνεχώς 
αυξανόμενη 
ζήτηση στις αγορές 
του εξωτερικού 
μπορεί να 
αποτελέσει μια 
επιπλέον καλή 
διέξοδο από την 
κρίση, αφού αυτές 
οι καλλιέργειες 
ευδοκιμούν στην 
πλειονότητα 
των γεωργικών 
εδαφών, απαιτούν 
λιγότερες 
καλλιεργητικές 
φροντίδες και το 
σημαντικότερο, 
υπόσχονται 
μεγαλύτερες 
οικονομικές 
αποδοχές. 
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αθλητικά νέα

στον παλμό του χωριού

επικαιρότητα πολιτική

περί . . . τεχνα

δραστηριότητες

η άποψή μας

ένα πολιτικό κλάσμα

αυτοί που έφυγαν . . .

αλληλο γραφία

Επενδύσεις γίνονται επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Χρυσές
επενδύσεις.
Στις Σκουριές της Χαλκιδικής. Θα φάει ψωμί ο κοσμάκης.
Περίπου τρεις χιλιάδες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε με
υπερηφάνεια ότι θα δημιουργηθούν ο Δήμαρχος της περιοχής  

κ. Πάχτας.
* * * *

Κι έχει το θράσος το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, μετά
από έρευνα τεσσάρων - πέντε καθηγητάδων, να μας λέει
πως λόγω της επένδυσης θα έχουμε τεράστια οικολογική
καταστροφή. Σε ξηρά και θάλασσα. Με θανατηφόρους
κινδύνους για τα έμβια όντα της περιοχής, των ανθρώπων
συμπεριλαμβανομένων (καρκίνοι κλπ). Εγώ πάντως βλέπω 

ήδη χίλιους πεντακόσιους ανθρώπους να δουλεύουν εκεί, και 
χαίρομαι.  Δεν έχει πεθάνει κανείς. Ακόμη!

* * * *
Αυτό που με προβληματίζει (λίγο) κ. Πάχτα μου, πέρα απ’ τις
θανατηφόρες προβλέψεις (εγώ δεν φοβάμαι το θάνατο, θέλω
ανάπτυξη), είναι που τέτοιες μελέτες αναφέρουν πως.... «λόγω
της οικολογικής καταστροφής θα χαθούν μακροπρόθεσμα
τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας» Ισχύει;
.    .     .     .     .     .    .

Βομβιστική επίθεση έγινε στο μαραθώνιο της Βοστόνης, στις
ΗΠΑ.
Χαμένες ζωές, άνθρωποι που χαροπαλεύουν. Φρίκη, Φόβος.
Αυτό είναι το πρώτο - βέβαιο αποτέλεσμα της τρομοκρατικής
δράσης. Δράση που απερίφραστα καταδικάζουμε.

* * * *
Ποιός ευθύνεται για τέτοιες ενέργειες; Ποιά είναι τα κίνητρα;
Δύσκολο να δει κανείς κάτω από τις κουκούλες. Αν και
κάποιες φορές που πέφτουν οι κουκούλες, (λόγω τεχνικών
προβλημάτων) μας περιμένουν μεγάλες «εκπλήξεις».
Κάθε φορά που μαθαίνω για τέτοιες ενέργειες, αφού ηρεμήσω

απ’ την οργή που με πιάνει σκέφτομαι: Ποιός ωφελείται;
* * * *

Τότε αρχίζω να νιώθω μια ανασφάλεια. Θυμάμαι για
παράδειγμα το μακελειό με τους δίδυμους Πύργους στη Νέα
Υόρκη. Ακολούθησαν πόλεμοι κατά της τρομοκρατίας στο
Αφγανιστάν, το Ιράκ, κλπ.
Η τρομοκρατία βέβαια, εξακολουθεί να ευδοκιμεί στα
συγκεκριμένα κράτη, όπως και πριν, χρόνια μετά τον πόλεμο.
Έχουμε όμως έλεγχο τόσο του πετρελαίου, όσο και των
δρόμων μεταφοράς του.
Ακόμη, στα υψίπεδα του Αφγανιστάν ανθεί, όχι …φαιδρά 

πορτοκαλέα αλλά… η παπαρούνα. Η παπαρούνα, που αποτελεί 
βάση για την παραγωγή ναρκωτικών.

Τα τελευταία χρόνια, μετά τον πόλεμο, η παραγωγή της 
ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Καλές σοδειές δηλαδή.
Σκέφτομαι ξανά: ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ;
.    .   .     .    .    .

Ανοίγει ο φάκελος των πολεμικών αποζημιώσεων απ’ τη
Γερμανία; Έτσι ακούω στα ΜΜΕ. Επιτέλους λέω. Ο κ. Σόιμπλε
δήλωσε «... οι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν πρέπει να 

οδηγούνται
σε εσφαλμένη κατεύθυνση με όχημα δήθεν νόμιμες αξιώσεις
για καταβολή αποζημιώσεων από τη Γερμανία. Θεωρώ ότι
τέτοιες δηλώσεις είναι ανεύθυνες.»

Η θέση στη συνέχεια του κ. Αβραμόπουλου ήταν «... Η χώρα 
είναι αποφασισμένη να ασκήσει τα δικαιώματά της

και να εγείρει θέμα αξιώσεων για το κατοχικό δάνειο και τις
γερμανικές αποζημιώσεις, εφόσον υπάρχει νομική βάση». 

Αυτό το εφόσον μου τα χαλάει λίγο για το αν υπάρχει ή όχι τέτοια
απόφαση.

* * * *
Εικονική πραγματικότητα πάλι η διάθεση για δράση: Μερικά
εύλογα ερωτήματα:
- Έχουν  όλοι αυτοί που μας έφεραν εδώ «τα νεφρά» να φέρουν 

την υπόθεση σε πέρας:
- Δεν είναι οι ίδιοι που κυβερνούν δεκαετίες τώρα: Γιατί 

άφησαν το πρόβλημα για τώρα;
_ Τώρα έχει η Ελλάδα μεγαλύτερη ισχύ διεθνώς από
παλιότερα; Εγκυρότατοι διεθνείς αναλυτές μιλάνε ήδη για 

οικονομικό προτεκτοράτο. Άλλοι βέβαια (τοπικοί) εσχάτως 
εντρυφούν στην έννοια της  αλληλεξάρτησης.

Τρίτοι δε (επίσης τοπικοί και αεράτοι) δηλώνουν: εντός-εκτός 
και οπωσδήποτε επί τα αυτά.

* * * *
 Μήπως  θα έχουμε τακτοποίηση μιας ακόμα γερμανικής
<<εκκρεμότητας>>;  Ή  αναγγελία από τα ΜΜΕ του γνωστού:
«εβγήκαν όλοι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι»;
Αποπροσανατολισμός δηλαδή και ρύθμιση εκκρεμοτήτων.

* * * *
Στο τέλος βέβαια το παιδί (ο λαός)βγαίνει πνιγμένο. Ακολουθεί 

πατριωτικό Εμβατήριο <…στο ύψος των περιστάσεων, στου 
έθνους τον παλμό…> κατά Μπρεχτ.

.    .    .    .      .

<<…Θου, κύριε, φηλακήν τω στόματι μου και θύραν περιοχής 
περί τα χείλη μου...>>

…μέρες που έρχονται.

παραπολιτικά
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τσουκαλαδιώτικα

Α΄ Βιογραφικά της Κασιανής
Η Κασιανή, η οποία αναφέρετε και με τα ονόματα 

Κασ(σ)ία, Εικασία, Ικασία και Ταϊσία, έζησε κατά τον 9ο 
μ.Χ. αιώνα, στα χρόνια  των αυτοκρατόρων Θεόφιλου 
(829 – 842), Μιχαήλ (842-867) και Λέοντα Σοφού (886-
912). Δεν είναι εξακριβωμένο πού και πότε γεννήθηκε 
ούτε και πότε πέθανε (δεν υπάρχει αυθεντική ιστορική 
πηγή του βίου της). Κάποιοι θέλουν ως τόπο γέννησής 
της την Κωνταντινούπολη, ενώ οι Κάσσιοι, ορμώμενοι 
απ’ το όνομά της, Κασσία, υποστηρίζουν ότι καταγόταν 
απ’ το νησί τους. Ως πιθανότερος χρόνος γέννησής της 
αναφέρεται το 810 ή και η περίοδος μεταξύ των ετών 
800 – 805. Τοποθετούν δε οι μελετητές τη γέννησή 
της στα χρόνια αυτά, επειδή το γεγονός της εκλογής 
συζύγου απ’ το Θεόφιλο (στην εκλογή ήταν υποψήφια 
και η Κασιανή – βλ. πιο κάτω) έγινε το 830 ή λίγο μετά 
το 823, χρονολογία που η Κασιανή ήταν 20σάχρονη 
περίπου. Αναφέρεται πως οι γονείς της είχαν αρχοντικό 
και αριστοκρατικό όνομα, τα δε σωζόμενα έργα της 
(εκκλησιαστικοί ύμνοι, κανόνες, γνωμικά, επιγράμματα), 
επιτρέπουν να πούμε πως κατά τη νεότητά της έλαβε μια 
πλατιά και βαθιά παιδεία.

Εκλογή συζύγου απ’ το Θεόφιλο
Όταν ο Θεόφιλος ήρθε σε ώρα γάμου, η μητέρα του 

Ευφροσύνη (αναφέρεται ότι η Ευφροσύνη ήταν μητρυιά 
του) μάζεψε στα ανάκτορα της Κων/λης τα ωραιότερα 
κορίτσια των αρχοντικών οικογενειών, μεταξύ των 
οποίων υπήρχε και «Εικασία τις κόρη ωραιοτάτη, και 
ετέρα Θεοδώρα ονομαζομένη», για να διαλέξει ο γιος της 
ποια θα πάρει γυναίκα του και βασίλισσα. Στο κορίτσι 
της επιλογής του θα πρόσφερε ο Θεόφιλος ένα μήλο, 
που του είχε δώσει γι’ αυτό το σκοπό η μητέρα του (ή 
η μητρυιά του)*. Περνώντας μπροστά απ’ τις υποψήφιες 
νύφες θαμπώθηκε απ’ την απερίγραπτη ομορφιά της 
Κασιανής (Εικασίας) και για να διαπιστώσει αν και το 
πνεύμα της ήταν όμοιο με την εξωτερική ομορφιά της 
τη ρώτησε: «Ως άρα δια γυναικός ερρύη τα φαύλα;», 
εννοώντας πως όλα τα κακά που βρήκαν τον άνθρωπο 
πηγάζουν απ’ τη γυναίκα, δηλαδή την Εύα. Η Κασιανή 
κοκκίνισε, χωρίς όμως να χάσει την ετοιμότητά της, 
απάντησε με σεμνότητα και θάρρος στο Θεόφιλο: «Αλλά 
και δια γυναικός πηγάζει τα κρείττονα», εννοώντας την 
Παναγία που με τη γέννηση του Χριστού έγινε πηγή απ’ 
την οποία πηγάζουν όλα τα αγαθά.

Ο Θεόφιλος δυσαρεστήθηκε απ’ την εξυπνότατη 
και θαρραλέα απάντηση της Κασιανής (δεν ήθελε τη 
γυναίκα του τόσο πολύ έξυπνη) και έδωσε το μήλο 
στη Θεοδώρα, από την Πελαγονία της Μικρασίας, η 

οποία και έγινε αυτοκράτειρα. Η Κασιανή, χάνοντας 
το θρόνο, αποφάσισε να μονάσει, πραγματοποιώντας 
παλιά παιδική της επιθυμία. Έκτισε μοναστήρι στο 
οποίο έδωσε το όνομά της («Ικάσιον» ή μοναστήρι της 
«Εικασίας») και αφιέρωσε όλη την υπόλοιπη ζωή της στο 
Θεό. Ως μοναχή και ως αληθινή βυζαντινή λογία, έγραψε 
αξιόλογα συγγράμματα, ύμνους και εκκλησιαστικά 
ποιήματα, ανάμεσα στα οποία και το περίφημο «Κύριε, 
η εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα γυνή…», γνωστό ως 
«τροπάριο της Κασιανής».

Β΄ Το τροπάριο της Κασιανής
Ψάλλεται τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ (Όρθρος Μεγ. 

Τετάρτης). Στο ποίημα αυτό η Κασιανή, αρχίζοντας με 
μια υποβλητική κλητική προς τον Κύριο, αναφέρεται 
στην αμαρτωλή γυναίκα (τη Μαγδαληνή), που πριν 
τη σταυρική θυσία αλείφει με μύρο τα πόδια του 
Χριστού, γεμάτη συντριβή για την αμαρτία της, που την 
παρομοιάζει με «νύχτα ασέληνη».

«Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή,
την σην αισθομένη Θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα 

τάξιν,
οδυρόμενη, μύρα σοι προ του ενταφιασμού κομίζει.
Οίμοι, λέγουσα, ότι νυξ μοι υπάρχει, οίστρος 

ακολασίας,
ζοφώδης τε και ασέληνος, έρως της αμαρτίας.
Δέξαι μου τας πηγάς των δακρύων,
ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ.
Κάμφθητί μοι προς τους στεναγμούς της καρδίας,
ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτω σου κενώσει.
Καταφιλήσω τους αχράντους σου πόδας,
αποσμήξω τούτους δε πάλιν,
τοις της κεφαλής μου βοστρύχοις
ων εν τω Παραδείσω Εύα, το δειλινόν,
κρότον τοις ωσίν ηχηθείσα, τω φόβω εκρύβη.
Αμαρτιών μου τα πλήθη, και κριμάτων σου αβύσσους,
τις εξιχνιάσει, ψυχοσώστα Σωτήρ μου;
Μη με την σην δούλην παρίδης, ο αμέτρητον έχων το 

έλεος».

Ελεύθερη απόδοση του τροπαρίου.
Κύριε, η γυναίκα που έφυγε απ’ το δρόμο σου και 

βούλιαξε ως το λαιμό στις αμαρτίες, μόλις κατάλαβε 
τη θεϊκή Σου καταγωγή κλαίοντας πικρά πούλησε ό,τι 
είχε και αγόρασε μύρα πανάκριβα και σου τα φέρνει με 
αγάπη, λίγο πριν απ’ τον ενταφιασμό Σου, λέγοντας: 
Αλίμονο και τρισαλίμονό μου, που ζω μέσα στο φριχτό 
σκοτάδι και με δαγκώνουν τα φαρμακερά φίδια της 
ακολασίας. Να είναι για μένα ντροπή μεγάλη ο έρωτας 
της αμαρτίας, που έκανε τη ζωή μου δυσκολοδιάβατη, 
σαν κατασκότεινη νύχτα. Αλλά, εσύ, Κύριέ μου, πάρε 
στη χούφτα σου τα δάκρυά μου που αναβλύζουν σαν 
τρεχούμενο νερό απ’ τα μάτια μου. Εσύ, που απ’ τον ατμό 
της θάλασσας φτιάχνεις σύννεφα και ρίχνεις τη βροχή, 
άφησε την καρδιά σου να με σπλαχνιστεί. Εσύ, που έκανες 
τον Ουρανό να σκύψει πάνω Σου, με την ανέκφραστη 
ενανθρώπισή Σου. Άφησέ με να χιλιοφιλίσω τα θεϊκά 

Σου πόδια, να τα λούσω με τα δάκρυά μου κι ύστερα 
να τα σκουπίσω με τα μαλλιά μου. Αυτά τα πόδια, που 
σαν  τ’ άκουσε η Εύα εκείνο το δειλινό της Παρακοής 
κρύφτηκε απ’ τον τρόμο της. Είναι βουνά οι αμαρτίες μου 
και δεν μετριώνται, όπως δεν μετριώνται και οι άβυσσοι 
της δικαιοκρισίας Σου και της αγάπης Σου, με τις οποίες 
σώζεις τις ψυχές μας. Ποιος μπορεί να βρει άκρη; Πώς να 
βρω άκρη και εγώ η δύσμοιρη; Μη με παραβλέψεις και μη 
με περιφρονήσεις, Θεέ μου, σαν ξεχωρίσεις αυτούς που 
αξίζουνε για να σωθούνε, Εσύ, που η συμπόνοια Σου για 
τους ανθρώπους είναι απέραντη.

Μια παράδοση
Σύμφωνα με παράδοση, όταν η Κασιανή έγραφε το 

παραπάνω ποίημα (τροπάριο), δέχτηκε την επίσκεψη του 
Θεόφιλου και επειδή δεν ήθελε να την ιδεί, κρύφτηκε, 
αφήνοντας το ποίημα στη φράση: «Ων εν τω Παραδείσω 
Εύα, το δειλινόν, κρότον τοις ωσίν ηχηθείσα». Ο 
Θεόφιλος διάβασε το ποίημα, που βρήκε στο γραφείο 
του κελιού της, και πρόσθεσε τις τρεις λέξεις: «τω φόβω 
εκρύβη», εννοώντας το κρύψιμο της Κασιανής κατά την 
επίσκεψή του. Γυρνώντας η Κασιανή στο κελί της, μετά 
τη φυγή του Θεόφιλου, συνέχισε το ποίημα ως το τέλος, 
αφήνοντας την προσθήκη του Θεόφιλου.

Πιστεύεται, και αυτό είναι το σωστό, πως ο Θεόφιλος 
δεν έκαμε καμιά προσθήκη στο ποίημα και οι λέξεις 
«τω φόβω εκρύβη» είναι της Κασιανής και αναφέρονται 
στο κρύψιμο της Εύας από το φόβο του Θεού για 
το αμάρτημα της ανυπακοής της. Είναι αλήθεια πως 
ο Θεόφιλος ουδέποτε αισθάνθηκε έρωτα προς την 
Κασιανή, ουδέποτε την επισκέφτηκε και συνεπώς δεν  
έκαμε και την προσθήκη στο ποίημά της.

Σημειώσεις:
* Η συνήθεια εκδήλωσης συμπάθειας και προτίμησης 

με το μήλο υπήρχε σε πολλούς αρχαιότερους και 
νεότερους λαούς. Και πριν απ’ την εκλογή συζύγου 
απ’ το Θεόφιλο, η βασίλισσα Ειρήνη η μεγάλη (γιαγιά 
της Ευφροσύνης), θέλοντας να παντρέψει το γιο της 
Κωνσταντίνο, εκάλεσε στο παλάτι τις ωραιότερες δέκα 
παρθένες της αυτοκρατορίας. Στους Βυζαντινούς, η 
συνήθεια αυτή είχε την καταγωγή της στην Παλιά 
Διαθήκη, όπου με τον ίδιο περίπου τρόπο εκλέχτηκε 
γυναίκα του βασιλιά της Περσίας Αχασβερού (δηλ. του 
Ξέρξη Α΄, 485 – 465 π.Χ.), η Ιουδαία Εσθήρ.

Η συνήθεια αυτή, ως προερχόμενη από τη γειτονική 
Ανατολή, έπαψε να υπάρχει στο Βυζάντιο όταν 
αναπτύχθηκε σ’ αυτό ο πολιτισμός, ο οποός δεν 
συμβιβαζόταν με τις δεσποτικές αυτές συνήθειες της 
Ανατολής. Διατηρήθηκε, όμως, ως το 17ο αιώνα στην 
τσαρική αυλή, όπου διαδόθηκε η βυζαντινή παράδοση.

** Από μερικούς η ποιήτρια Κασιανή ταυτίζεται με 
την πόρνη της Μεγάλης Τρίτης (Μαγδαληνή), από το 
γεγονός ότι η Κασιανή βάζει στο ποίημά της να μιλάει 
η αμαρτωλή Μαγδαληνή ή από το ότι υποδύεται το 
ρόλο της. Η πόρνη της Μεγάλης Τρίτης είναι η Μαρία 
Μαγδαληνή.

του ΛΑΜΠΡΟΥ Σ. ΒΡΕΤΤΟΥ

Το τροπάριο της Κασιανής
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ΚΑΗΜΟΣ
Καημός 1

Θα πάρω δίπλα τα βουνά
Κι όλα τα μονοπάτια
Για να σε βρω αγάπη μου
Να δω τα δυο σου μάτια

Τάζω κερί στον Αï Λια
Και στην Φανερωμένη
Εμείς οι δυο να σμίξουμε 
Αγάπη μου γραμμένη 

Φωλιά να χτίσουμε μαζί
Σ’ ένα κλαράκι φτέρη
Να μας ζηλεύουν τα πουλιά
Και του βουνού τ’ αγέρι 

Καημός 2

Να ‘μουν  δεντρί τετράψηλο
Ψηλά στον Αï Δονάτο 
Και συ βρυσούλα αστείρευτη 
Στη ρίζα μ’ αποκάτω 

Να ξεδιψώ το λιόγερμα 
Ρουφώντας τη δροσιά σου 
Και τα πυκνά μου τα κλαδιά
Να ισκιώνουν τη θωριά σου

Να ’μουν βασιλομέλισσα
Μες τα δικά σου κλώνια
Να φύγει ο καημός απ’την 
καρδιά 
Κι απ’ τα μαλλιά τα χιόνια 

Καημός 3

Να ’μουν δεντρί στον κήπο 
σου
Και γλάστρα στην αυλή σου,
Για να σου κάνω συντροφιά
Σαν μένεις μοναχή σου

Να παίρνεις απ’ το δεντρί 
δροσιά
Κι από τη γλάστρα δυόσμο,
Να μην φοβάσαι αγάπη μου
Ετούτο ’δω τον κόσμο

Περικοκλάδα θα γίνω
Στον τοίχο του σπιτιού σου,
Για να σου κλέψω μια βραδιά
Την όψη του κορμιού σου.

Καημός 4

Αγέρι να γινόμουνα
Της άνοιξης τα κάλη
Να σου τα φέρω μιαν αυγή
Δίπλα στο προσκεφάλι.

Τα λουλούδια να ’ναι 
αγκαλιές,
Το άρωμα περίσσιο,
Το δάκρυ μ’ κλωστή να 
γίνεται,
Σε χρώμα πελαγίσιο

Να γίνει υφάδι η κλωστή
Τριγύρω στο κορμί σου,
Το λουλάκι το χρώμα της
Να γιάνει την πληγή σου.

Καημός 5

Βαρέθηκα να περπατώ
Σ’ όλα τα μονοπάτια,
Αναζητώντας μυστικά 
Τα δυο γλυκά σου μάτια
Θα πάρω το στρατί-στρατί
Μια νύχτα μαγεμένη,
Στην αγκαλιά σου να ριχτώ 
Αγάπη μου γραμμένη

Να λιώσουν πόθοι και καημοί 
Σ’ ένα καυτό καμίνι,
Και στο σκοτάδι δίπλα μας
Φύλακας ας μας γίνει

Καημός 6

Στα βάθη της Ανατολής,
Πέρα απ’ την Τεχεράνη 
Εκεί φυτρώνει το δεντρί
Τα’ αθάνατο βοτάνι

Εκεί θα τρέξω αγάπη μου,
Στου σύννεφου τη ράχη,
Για να το βράσεις και να πιεις 
Κακό να μη σου λάχει.

Μεθαύριο στην εκκλησιά
Κερί θα πάω ν’ ανάψω,
Να σε φυλάει η Παναγιά
Χρυσό-κρυφό μου άστρο.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ

 

Αναμνήσεις που ξαναζωντανεύουν

Μου φαινόταν, πράγματι, αδύνατο ότι  κάποτε θα ξαναγύριζα για να 
παραμείνω μόνιμα όμως, στον όμορφο τούτο τόπο που γεννήθηκα και με-
γάλωσα. Οι συγκυρίες ήταν τέτοιες που με ανάγκασαν, όπως και πολλούς 
συμπατριώτες μου, να αφήσω το « κλεινόν άστυ» και να προτιμήσω την 
εσωτερική μετανάστευση με σκοπό ένα καλύτερο μέλλον.

Η συγκίνηση ήταν μεγάλη καθώς είδα μέσα από τα μάτια των παιδιών 
μου, να  ξαναζωντανεύουν γλυκές αναμνήσεις του παρελθόντος. Εξε-
ρεύνησα πάλι, τα στενά και ανήλιαγα σοκάκια του χωριού μου. Έπαιξα 
κρυφτό και κυνηγητό στη γειτονιά με τους φίλους μου, κάνοντας την να 
γεμίσει για μια ακόμη φορά με φωνές και γέλια. Πήγα στο «παλιό σχο-
λειό» κι άκουσα μέσα από το θρόισμα των πεύκων ψίθυρους γνώριμους, 
αξέχαστους. Χόρεψα και πάλι καμαρωτά, ντυμένη νύφη Λευκαδίτισσα στο 
πατάρι του χωριού μου κι άκουσα τους χωριανούς μου να με χειροκροτούν. 
Είδα το ξανθό χρώμα του λαδιού  να βγαίνει αχνιστό μέσα από τις βαριές 
πέτρες και το γεύτηκα ζεστό, όπως  ήταν, πάνω σε μια φέτα ψωμί. Περπά-
τησα στους διαδρόμους του σχολείου όπου έμαθα γράμματα και είδα τους 
τοίχους εκείνους που και εγώ είχα κολλήσει την δική μου ζωγραφιά . Άνα-
ψα κερί και προσευχήθηκα στη γλυκιά μορφή της Παναγιάς και στόλισα 
και πάλι με άνθη ανοιξιάτικα τον επιτάφιο τον τιμημένο, τον ευλογημένο. 
Γεύτηκα το γλυκό αεράκι του Αϊ-Γιάννη, την μυρουδιά της αλμυρής θα-
λάσσης και ατένισα απ’ τα Καμίνια την απεραντοσύνη της. Είδα τον ξεχω-
ριστό γαλάζιο ουρανό και τις ακτίνες τους λαμπερού Ήλιου να διαπερνούν 
τα σύννεφα και να αγγίζουν το μοναδικό αυτό τόπο.

 Αναρωτιέμαι…. Δεν είναι ευτυχία, δεν είναι μαγεία….. Ας αφήσου-
με όσοι μπορούμε «….την γυμνή Πολιτεία, το πρωινό με τις άδεις καρέ-
κλες….. δεν είναι δω τόπος να μείνουμε, εδώ δεν έχει δρόμους δεν έχει 
μάτια……» όπως λέει ο ποιητής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
                                                                                           

      ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

“Λόγος και χρώμα σε φως θαλασσινό”.

Κατάμεστος ο εκθεσιακός χώρος του Λαογραφικού μουσείου Ιωαννίνων 
στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της Σοφίας Βλάχου,με εικόνες απ’ 

τα ποιήματα της Νόνης Σταματέλου,τη Δευτέρα στις 8 Απριλίου.Εξαιρετικό το 
αποτέλεσμα της” συνάντησης”,όπως φάνηκε απ’ τη συγκίνηση όσων παρευρέθηκαν.

Αυτό που ίσως κάνει τη διαφορά σ’ αυτή την έκθεση είναι το ότι δεν έχει εμπορικό 
χαρακτήρα,δεν διατίθενται προς πώληση τα εκθέματα,γιατί όπως μας είπαν οι δύο 
καλλιτέχνιδες,για τις ίδιες είναι κάτι πιο πάνω από μια καλλιτεχνική εκδήλωση ,είναι 
μια συνάντηση ζωής.Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Απριλίου.”Ζούμε σε δύσκολους 
καιρούς-λέει η Νόνη Σταματέλου.Κι’ η δυσκολία ίσως είναι η ευκαιρία να κοιτάξουμε 
πιο ουσιαστικά γύρω μας και κυρίως μέσα μας,να επαναπροσδιοριστούμε.Και,ένας 
ασφαλής οδηγός γι’ αυτή τη στροφή μέσα μας είναι η Τέχνη”.

αθλητικά νέα

στον παλμό του χωριού

επικαιρότητα πολιτική

περί . . . τεχνα

δραστηριότητες

η άποψή μας

ένα πολιτικό κλάσμα

αυτοί που έφυγαν . . .

αλληλο γραφία
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τσουκαλαδιώτικα
Τσουκαλαδιώτικου δέντρου και έχουν, συνεπώς, 
τις ίδιες ρίζες με τους γονείς τους. Έχουν την 
ίδια πατρίδα. Την καλύτερη πατρίδα, τους 
Τσουκαλάδες, με το άριστο πνεύμα, με την 
άριστη θέα προς το ανοιχτό Ιόνιο, την Ήπειρο, 
τους Παξούς και την Κέρκυρα, με το θαυμάσιο 
ηλιοβασίλεμα και τη συνεχή, από ανατολή μέχρι 
δύση, ηλιοφάνεια. Του χωριού που, όπως έχει 
γράψει ο αείμνηστος Χρίστος Ροντογιάννης: 
«λούζεται και δροσολογιέται απ’ το μαΐστρο του 
καλοκαιριού…»

Λάμπρος Σ. Βρεττός

Nηπιαγωγείο στους 
Τσουκαλάδες, γιατί όχι;;

Στη Βασιλική, ναι. Στον Άγιο Πέτρο, ναι. Στο Βλυχό, 
ναι. Στο Μαραντοχώρι, ναι. Στο Σύβρο, ναι. 
Στους Σφακιώτες, ναι. Στους Τσουκαλάδες, 
γιατί όχι;;

Σ΄ έναν τόπο με ιστορία και πολιτισμό, ευνοημέ-
νο από τη γεωγραφική του θέση (δίπλα στη 
Λευκάδα) και με τον πληθυσμό του συνεχώς 
να αυξάνεται οι δράσεις και οι πράξεις όλων 
μας θα πρέπει να τον ευνοούν και όχι να τον 
υποβαθμίζουν. 

Το νηπιαγωγείο των Τσουκαλάδων από τις 11 Οκτω-
βρίου του 2012 είναι πλέον σε αναστολή λει-
τουργίας. 

Γιατί;
Μετά τις εκατοντάδες συγχωνεύσεις και καταργή-

σεις σχολείων και την «ανατίναξη» της Παι-
δείας και των δομών της, εμείς οφείλουμε να 
κάνουμε κάτι για τον τόπο μας.

Να τον υποστηρίξουμε.
Η κοινότητα, ενώ παραμένει «άστεγη», καθώς η αί-

θουσα έχει παραχωρηθεί για να στεγάσει το 
νηπιαγωγείο, δεν διεκδικεί τίποτα παρά ζητά-
ει την υποστήριξη των Τσουκαλαδιωτών.

Γιατί ένα παιδί στη ευαίσθητη αυτή ηλικία και εκπαι-
δευτική βαθμίδα, να φοιτά στριμωγμένο μαζί 
με 25 ακόμη παιδιά σε κάποιο νηπιαγωγείο 
της πόλης;  

Το νηπιαγωγείο των Τσουκαλάδων είναι εκεί και πε-
ριμένει στη 1 Σεπτέμβρη να ανοίξει και πάλι. 
Τα παιδιά να παίζουν στην αυλή και στην πλα-
τεία, να δημιουργούν, να μαθαίνουν τον κό-
σμο και να βάζουν ένα λιθαράκι στον πολιτι-
σμό του τόπου μας. Με την παρουσία τους, τις 
εορταστικές τους εκδηλώσεις και τις δράσεις 
τους μέσα κι έξω από την τάξη.

Το νηπιαγωγείο των Τσουκαλάδων είναι εκεί για να 
κάνει ένα νέο άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, 
να μάθει την ιστορία του τόπου αυτού και να 
ενισχύσει την ταυτότητά του χωριού.

Το νηπιαγωγείο είναι εκεί και περιμένει…
Στο ραντεβού αυτό οφείλουμε να είμαστε όλοι συ-

νεπείς.  
Το χρωστάμε στον τόπο μας, στην παιδεία και στα 

παιδιά μας τα ίδια.
Άλλωστε σε όποιον τόπο υπάρχουν παιδιά είναι ευ-

λογημένος. Γιατί όχι μόνο έχει παρόν αλλά και 
βέβαιο μέλλον.

 Η Πρόεδρος Τσουκαλάδων

 Ειρήνη Σταματέλου

Mια  θαυμάσια  απόφαση
Χαιρετίζω την απόφαση του Δ.Σ. του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων, που 
αναλαμβάνει την ευθύνη επανέκδοσης 
των «Τσουκαλαδιώτικων». Χαιρετίζω 
επίσης και τους: Αποστόλη Βεργίνη, Κώστα 
Ροντογιάννη και Παναγιώτα Σταύρου, που 
προθυμοποιήθηκαν να αναλάβουν την 
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ευθύνη της συντακτικής επιτροπής της 
εφημερίδας μας, που επί τόσα χρόνια 
μας συντρόφευε και μας ενημέρωνε με 
την πλούσια ύλη της. Τα θέματά της – 
κοινωνικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, 
γεωργικά, αθλητικά, περιβαλλοντολογικά 
κ.ά. – έφερναν κοντά τους απανταχού 
συγχωριανούς μας και συχνά μιλούσαμε 
νοερά μεταξύ μας, μοιράζοντας χαρές και 
λύπες μας.

Κάμετε τη  θαυμάσια απόφασή σας πράξη, 
αγαπητοί φίλοι, και προχωρήστε με κέφι. 
Ατσαλώστε τη θέλησή σας, τη δύναμή σας, 
για προσφορά. Η ιστορία του χωριού μας, 
η προσφορά των παππούδων μας, των 
πατεράδων μας, των αδελφιών μας και η 
μέχρι τώρα δική μας προσφορά, μας το 
επιβάλλουν. Μας το επιβάλλει η αξιόλογη 
παράδοσή μας.

Η πορεία της μικρής κοινωνίας του χωριού μας, 
αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, θέλει 
συνέχιση. Η ευθύνη όλων μας, για τη 
συνέχιση αυτής της πορείας είναι βαριά. 
Εσείς – Σύλλογος και ομάδα σύνταξης 
των Τσουκαλκαδιώτικων – κι εμείς, οι 
απανταχού Τσουκαλαδιώτες, έχουμε 
υποχρέωση να οπλίσουμε την κοινωνία 
μας με οργάνωση και μέθοδο, με στέρεη 
βάση, με νόημα, με σκοπό. Να την κάνουμε 
περισσότερο ευτυχισμένη. Κάνοντας 
ευτυχέστερη την κοινωνία μας ευτυχούμε 
κι εμείς. Σε αντίθετη περίπτωση η ευτυχία 
παραμένει μακριά μας.

Πρέπει και έχουμε υποχρέωση, όπου κι αν 
βρισκόμαστε, να διατηρήσουμε την τόσο 
αξιόλογη παράδοσή μας. Να μυήσουμε τα 
παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας 
στα πατροπαράδοτα. Γιατί, αν υπάρχει η 
αίσθηση ότι συνεχίζεις το έργο που σου 
παράδωσαν οι πατέρες, όταν αισθάνεσαι 
δεμένος μ’ αυτό και έρχεσαι με τη σειρά σου 
να το ζήσεις κι εσύ, να το συζητήσεις και 
να το δουλέψεις με τις δικές σου δυνάμεις, 
μόνο τότε μπορείς να καυχιέσαι ότι 
συνεχίζεις την παράδοση του τόπου σου.

Για να πάει κανείς πιο πέρα, πιο μπροστά, πρέπει 
να γνωρίζει τι έχει γίνει, κι όσο καλύτερα 
και βαθύτερα το γνωρίζει, τόσο καλύτερα 
προχωρεί με ασφάλεια, με γνώση, με βάθος. 
Αυτό, πιστεύω, είναι το βαθύτερο χρέος των 
ανθρώπων κάθε γενιάς, να αποκαλύπτουν 
με τον καλύτερο τρόπο τους πνευματικούς 
θησαυρούς των πατέρων τους, να βοηθούν 
τη συγκρότηση  ζωντανής παράδοσης 
και παράλληλα να φροντίζουν για την 
ανανέωσή της.

Για να γνωρίζουμε, όμως, τι έχει γίνει ή και τι 
γίνεται στην κοινωνία του χωριού μας 
πρέπει όλοι μας και περισσότερο εμείς οι, 
μακριά απ’ το χωριό, Τσουκαλαδιώτες, να 
ενδιαφερόμαστε και να βρισκόμαστε σε 
επαφή με τους φορείς του χωριού μας. Γιατί 
η τυχόν αδιαφορία μας μάς απομακρύνει 
και σιγά σιγά μας αποξενώνει. Όσοι ζούμε 
μακριά απ’ το χωριό να μην ξεχνάμε πως 
είμαστε κλαδιά του ίδιου δέντρου, που 
έχει τις ρίζες του στους Τσουκαλάδες 
και σ’ αυτές τις ρίζες χρωστάμε την 
ύπαρξή μας, τη σταδιοδρομία μας. Το 
ίδιο πρέπει να νιώθουν και τα παιδιά των 
Τσουκαλαδιωτών που γεννήθηκαν σε 
άλλα μέρη. Γιατί είναι παρακλάδια του 

Αγαπητοί φίλοι

Με ιδιαίτερη χαρά έμαθα από τον Θανάση Βεργίνη ότι 

θα επανεκδώσετε τα «Τσουκαλαδιώτικα».

Τα «Τσουκαλαδιώτικα» υπήρξαν επί χρόνια ένα βήμα 

επικοινωνίας  και προβολής του χωριού μας.

Πιστεύω  ότι η νέα έκδοση, από τους ορεξάτους αν-

θρώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου, θα εμπε-

ριέχει τη θέρμη των προηγουμένων και τον δυ-

ναμισμό των καινούργιων.

Στην προσπάθειά σας αυτή θα μας βρείτε αρωγούς και 

συμπαραστάτες.

Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία

Αλίκη Χ. Ροντογιάννη

  Έφυγε από κοντά μας ο Σπύρος Παπαδόπουλος 
(Σίμος) σε ηλικία 92 ετών, εργάτης και αγρότης,  
σύζυγος της Τασίας Παπαδοπούλου. Είχαν 5 
παιδιά τον Ζώη ,το Βαγγέλη, τη Ζωή, τη Θεώνη 
και τη μακαριστή Καλλιρόη που έφυγε πριν 19 
χρόνια.
         
 Έφυγε από κοντά μας ο Σπύρος Ροντογιάννης 
(Μπρίνας)  σε ηλικία 86 ετών, ξυλουργός , 
σύζυγος της Ευαγγελίας Ροντογιάννη. Είχαν 2 
παιδιά τον Πάνο και την μακαριστή Βούλα που 
έφυγε πριν 5 χρόνια.
       
   Έφυγε από κοντά μας η  Μέλπω Ροντογιάννη  σε 
ηλικία 90 ετών, σύζυγος του Κώστα Ροντογιάννη 
(Ζέπου),γυμναστή και γυμνασιάρχη .Είχαν 3 
παιδιά τον Τζίμη, την Σοφία και τη Βούλα.
         
 Έφυγε από κοντά μας η Μαρία Βεργίνη, σύζυγος 
του Ιωάννη Βεργίνη (Νάνου) σε ηλικία 86 
χρόνων. Είχαν 4 παιδιά, την Ελένη, την Λούλα, 
την Καλομοίρα και τον Σπύρο, που έφυγε πριν 
18 χρόνια.

Έφυγε από κοντά μας ο Αντώνιος Καφούσης του 
Μιχάλη Καφούση και της Μαρίνας Ροντογιάννη, 
φοιτητής  Ε.Μ.Π. σε ηλικία 22 ετών.

Ο Σύλλογος και τα Τσουκαλαδιώτικα εύχονται 
στις οικογένειες των εκλιπόντων συλλυπητήρια.  

κοινωνικά
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Τελειώνει μια δύσκολη για την Λευκάδα η αθλητική 
Χρονιά και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν 
απολογισμό των μέχρι τώρα πεπραγμένων.

Μπάσκετ
Νίκη Λευκάδας

Η Γυναικεία Ομάδα η Νίκη πραγματοποίησε μια πολύ 
καλή πορεία στον βόρειο όμιλο της Α2 εθνικής που 
μετακόμισε εφέτος.
Τερμάτισε δεύτερη στον 1ο υποόμιλο και συνεχίζει 
στα μπαράζ ανόδου για άνοδο στην Α1 Εθνική με λίγες 
πιθανότητες.

Δόξα Λευκάδας

 Η Ανδρική Ομάδα της Δόξας Λευκάδας με κακές 
επιλογές το καλοκαίρι, με ελλιπείς κινήσεις τον 
Ιανουάριο και με τρίτο προπονητή για εφέτος στον 
πάγκο της ομάδας βρίσκεται στην τελευταία Θέση της 
βαθμολογίας της Α2 εθνικής και οδεύει στην Β΄εθνική.

Ποδόσφαιρο
Τηλυκράτης Λευκάδας

 Ο Τηλυκράτης Λευκάδας διανύει εφέτος μια πορεία 
αντίστροφη με την περσινή.
Στην αρχή του πρωταθλήματος της Γ΄εθνικής υπήρχε 
μεγάλος ενθουσιασμός ότι η ομάδα θα κάνει 
πρωταθλητισμό και τον Δεκέμβριο φτάσαμε στην 
διάλυση. Τελικά τουλάχιστον συνεχίζει η ομάδα με τον 
πέμπτο κατά σειρά προπονητή για φέτος στον πάγκο της 
και με πολλές αλλαγές παικτών.
Φέτος ήταν μεγάλη ευκαιρία να ανέβη στην Β΄εθνική.
Ελπίζουμε του χρόνου στην νέα κατηγορία που 
δημιουργείτε να έχει καλύτερη πορεία.

Οδυσσέας Νυδρίου

Ο Οδυσσέας Νυδρίου αν και κατάφερε με μεγάλη 
προσπάθεια αρκετών ανθρώπων της περιοχής να κατέβει 
στο πρωτάθλημα και στον πρώτο γύρο να βρίσκεται 
μέσα στους στόχους του η αργοπορία για διορθωτικές 
κινήσεις την περίοδο του Ιανουαρίου του στοίχησαν τον 
υποβιβασμό του στο τοπικό πρωτάθλημα.

Α΄ ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας
Α.Ο. Καλαμιτσίου

 Στην Α΄ ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας ο Α.Ο. Καλαμιτσίου 
κάνει πορεία πρωταθλητισμού είναι αήττητος στο 
πρωτάθλημα και στην δεύτερη Θέση πίσω από τον ΠΑΣ 
Πρέβεζα.

ΠΑΣ Σφακιωτών

 Ο ΠΑΣ Σφακιωτών Πραγματοποιεί Καλή Πορεία και 
Βρίσκεται στις Πρώτες Θέσεις της Βαθμολογίας στην 5η 
θέση της Βαθμολογίας.

Δόξα Βασιλικής

 Η Δόξα Βασιλικής Νεοφώτιστη στην κατηγορία δεν 
ξεκίνησε καλά αλλά στον δεύτερο γύρο πραγματοποιεί 
καλή πορεία και βρίσκεται κοντά στην επίτευξη του 
στόχου της που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην 
Κατηγορία.
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Β΄ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας

Ελπίδες Νυδριού

Στην Β΄ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας η ομάδα των Ελπίδες 
Νυδριού με γηγενείς ποδοσφαιριστές τερμάτισε δεύτερη 
και παίζει μπαράζ για την επάνοδό της στην Α κατηγορία 
με την ομάδα του Α.Ο. Φιλιππιάδας ,το οποίο ευχόμαστε 
να πραγματοποιηθεί.
Ο Α.Ο. Καρυάς έκανε ανανέωση το καλοκαίρι και 
πραγματοποίησε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα.
Επίσης καλή πορεία η ομάδα του ΠΕΑΣ Κατούνας με 
παλιούς και νέους ποδοσφαιριστές 
Ανάλογη και η πορεία της ομάδας του Α.Ο. Αγίου Πέτρου 
που πρέπει να εκμεταλλευτεί το πολύ καλό γήπεδο που 
διαθέτει για να προσελκύσει νέα παιδιά στο γήπεδο.
Ο Αυγερινός Μαραντοχωρίου με μια φιλότιμη βάση των 
δυνατοτήτων εμφάνιση στο πρωτάθλημα, χρειάζεται 
περισσότεροι προσπάθεια του χρόνου.
Η Νεοφώτιστη Ομάδα ΠΑΣ Μεγανησίου πραγματοποίησε 
τηρουμένων των αναλογιών μια καλή εμφάνιση στην 
παρθενική της παρουσία στα ποδοσφαιρικά δρώμενα.
Η ομάδα του Λευκάτας με νεαρούς κυρίως 
ποδοσφαιριστές σε πολλές περιπτώσεις δεν πείρε τα 
αποτελέσματα αλλά κέρδισε την απόκτηση εμπειριών 
των νεαρών ποδοσφαιριστών της.

Η Αναγέννηση Τσουκαλαδών πείρε το καλοκαίρι 
έμπειρους ποδοσφαιριστές και με την προσθήκη 
αρκετών νέων δημιούργησε μια καλή ομάδα που δεν 
της βγήκαν ορισμένα αποτελέσματα παρά την πολύ 
καλή καθοδήγηση από τον πάγκο του έμπειρου Χρήστου 
Κοντογιώργη - Ζάβια .
Ο Α.Ο Σύβρου πραγματοποίησε μια κακή πορεία 
φέτος βάση της πορείας του τα προηγούμενα χρόνια. 
Ενθαρρυντικό ήταν η προώθηση στην πρώτη ομάδα 
ορισμένων νεαρών ποδοσφαιριστών.

Βόλεϊ
Εφέτος για πρώτη φορά η Λευκάδα μετείχε στο 
πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΔΕ με την ομάδα των Ελπίδων στο 
Βόλεϊ ανδρών και γυναικών που στην παρθενική τους 
εμφάνιση στο χώρο του Βόλεϊ πραγματοποίησαν καλές 
εμφανίσεις και κατέκτησαν από μία νίκη και η ανδρική 
και η γυναικεία ομάδα.
Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες το καλύτερο δυνατό και 
υγεία στους αθλητές τους.

Νεα ομαδων της Λευκαδας και όχι μονο      του  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Η. ΚΟΥΡΓΗ
             ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Μανάρας)
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τσουκαλαδιώτικα

τσουκαλαδιώτικα

 Ιδιαίτερη ευχάριστη αίσθηση και έκπληξη 
για τα πολιτιστικά  δεδομένα   της Λευκάδας 
υπήρξε  η εμφάνιση του χορευτικού μας στο 
κηποθέατρο «Άγγελος  Σικελιανός» με το χορό-
δραμα «Ο συναισθηματικός κύκλος της ζωής».

Παιδικό θεατρικό .   Λειτουργούν δύο τμήμα-
τα με υπεύθυνη διδασκαλίας την κυρία Λουκία 
Κατωπόδη.  Έχουν  ανεβεί   με μεγάλη επιτυχία 
αρκετά θεατρικά  έργα στο  χωριό αλλά και στη 
Λευκάδα, από το  2009 μέχρι σήμερα. Έχουν 
ανεβεί τα παρακάτω έργα :

1 «Το χρυσολούλουδο», της Ζωής 
    Βαλάση.
2 «Χριστούγεννα στο δάσος» της 
    Σγουρή Β. Γεωργιάδου  σε σκηνο-
    θεσία Λουκίας Κατωπόδη .
3 «Το μυστικό της θαλασσοχώρας» , 
    και  το
4 «Ως την άκρη του ονείρου» της 
   Κέλλυ Σταμουλάκη, σε σκηνοθεσία 
   Ρούλας Γιαννουλάτου.

Πέρυσι  τα παιδιά χωρίς την καθοδήγηση 
κανενός ανέβασαν  με επιτυχία  το έργο « Γά-
μος στο νησί». Επίσης φέτος λειτουργεί τμήμα 
εικαστικών με τις Βούλα Β. Ροντογιάννη στη 
ζωγραφική και Κατερίνα Τσάβου  στην χειροτε-
χνία και τις κατασκευές.

Ο Σύλλογος πραγματοποιεί κάθε καλοκαί-
ρι τα «ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΩΤΙΚΑ» που έχουν γίνει πια 
θεσμός και περιλαμβάνουν πλήθος εκδηλώσε-
ων . Θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις , ομι-
λίες ,εκδηλώσεις για τα παιδιά , λαϊκό γλέντι κλπ. 
Τα δύο τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται 
προς τιμή του βαλκανιονίκη στη σφαιροβολία  
Ηλία Βεργίνη οι αθλητικοί αγώνες στίβου «Βερ-
γίνεια». Η δράση του Συλλόγου δεν επικεντρώ-
νεται  μόνο στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. 
Κατά την διάρκεια της χρονιάς γίνονται διάφο-
ρες άλλες εκδηλώσεις :  Αφηγήσεις παραμυθιών 

στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσε-
ων, έκδοση  ημερολογίου κλπ. Επίσης τα  παιδιά 
ανήμερα  την Πρωτοχρονιά ψέλνουν τα κάλαντα 
σ όλο το χωριό με τον   Αι Βασίλη πάνω στο γαϊ-
δουράκι του να μοιράζει  δώρα στα παιδιά .

Πραγματοποιείται ο ετήσιος χορός του 
Συλλόγου με μεγάλη  ανταπόκριση του κόσμου. 
Τις Απόκριες τα παιδιά χαίρονται και διασκεδά-
ζουν με τα αποκριάτικα πάρτι  που διοργανώνο-
νται.   

Συμμετέχουμε στις αποκριάτικες εκδη-
λώσεις  « ΦΑΡΟΜΑΝΗΤΑ» που διοργανώνει το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου  Λευκάδας  . Φέ-
τος συμμετείχαμε με άρμα που το πλαισίωναν 80 
περίπου καρναβαλιστές μικροί και μεγάλοι . Το  
θέμα μας ήταν «Λεφτά να φαν κι οι κότες» όπου 
διακριθήκαμε με το τρίτο βραβείο στην κατηγο-
ρία των αρμάτων.

Πραγματοποιούνται εκδρομές σε διάφο-
ρα μέρη της Ελλάδας δίνοντας την δυνατότητα 
στους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους του χω-
ριού μας αλλά και σε νέους  να επισκεφτούν και 
να γνωρίσουν  μέρη που από μόνοι τους δεν θα 
μπορούσαν .

Για μας είναι πολύ σημαντικό η ευαισθη-
τοποίηση των παιδιών και των μεγάλων σε 
ζητήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, 

την καθαριότητα, τον εθελοντισμό. Συμβάλ-
λαμε στον  καθαρισμό των παραλιών του χω-
ριού μας όπως επίσης στον  καθαρισμό του 
κεντρικού δρόμου  και στο  άσπρισμα των 
τοίχων. Αξιοποιήσαμε το παλιό σχολείο στα 
Καλυβάκια. Χρησιμοποιούνται οι δύο αίθουσες 
του για να γίνονται οι πρόβες του χορευτικού. 
Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί εκει διάφορες 
εκδηλώσεις. Με πρωτοβουλία και ευθύνη του 
Συλλόγου έγιναν κάποιες μικρές επιδιορθώσεις, 
επισκευή παραθύρων, τοποθέτηση τζαμιών , κα-
θαρισμός και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου . 
Μετά από παρέμβαση μας, η Δημοτική αρχή και 

το Τοπικό Συμβούλιο  του χωριού μας επισκεύ-
ασαν την στέγη. Το σχολείο  για μας αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι της τοπικής μας ιστορί-
ας. Είναι κομμάτι της ίδιας μας της ζωής. Η 
εγκατάλειψη και η καταστροφή του  μας πλη-
γώνει. Θα αναφερθούμε όμως εκτενέστερα σε 
άλλο άρθρο. Είναι σημαντικό για μας να ανοίξει 
ένα παράθυρο διαλόγου με προτάσεις, απόψεις, 
και θέσεις για το Σχολείο μέσα από την εφημε-
ρίδα.

‘Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν και πραγμα-
τοποιούνται με την βοήθεια και την στήριξη του 
κόσμου με διάφορους τρόπους,  είτε οικονομι-
κά είτε με προσωπική δουλειά, είτε με την συμ-
μετοχή του στις διάφορες δράσεις. Ακόμη  και 
η παρουσία του στις  εκδηλώσεις είναι για μας 
ηθική ικανοποίηση, αναγνώριση του έργου μας 

. Αντίθετα η στήριξη , η βοήθεια του κράτους 
και της πολιτείας ήταν και είναι ελάχιστη , οι  
δε επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα  
μηδαμινές . 

Σκοπός  μας είναι  να δυναμώσει  ο Σύλλο-
γος μας, κι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε 
μόνο με την συμμετοχή του κόσμου. Πρέπει να 
καταλάβουμε όλοι  μας  ότι μόνο με την συλλο-
γική δράση μπορεί μια κοινωνία, ο τόπος μας 
να προχωρήσει να πάει ένα βήμα μπροστά .Οι 
εκδηλώσεις  δεν   είναι για μας αυτοσκοπός . Εί-
ναι μέρος της δράσης μας. Στόχος μας να είναι 
να συμβάλλουμε  στη βελτίωση της καθημερι-
νότητας των ανθρώπων, στη ευαισθητοποίηση  

τους σε θέματα δημιουργικής συνεισφοράς για 
κοινωνική πρόοδο  και στη προώθηση των αν-
θρωπιστικών αξιών. Το πρώτο βήμα έχει γί-
νει, το επόμενο .....μπορούμε να το κανουμε 
μαζί .

Η προηγούμενη δημοτική αρχή προς το τέλος της θητείας της “ φύτεψε” αρκετά 
μέτρα σωλήνες  για την αποχέτευση του χωριού και άνοιξη έρχεται (αν έρθει κι 
αυτή) και όλοι περιμένουμε να φυτρώσουν.

Αργούν και οι εκλογές, δημοτικές ή βουλευτικές για νάρθει ξανά ο βουλευτής στο 
χωριό να κάνει βόλτες από κει κι από δω και να υποσχεθεί λύση στο πρόβλημα 
του κτηματολογίου.

Ευρώπη θάμπωσες στο φως της δάδας, τι λιγουρεύτηκες της Μανωλάδας, τον 
άξιο δουλευτάρη . . .

  ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ....ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
The persistence of memory  S. DALI

               
 

Υπάρχουν  απαντήσεις  στα ερωτήματα ή 
είναι απλές  σουρεαλιστικές αναζητήσεις . . . 
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