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τσουκαλαδιώτικα

ΣΟΒΑΡΕΣ  ΟΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΤΩΝ  ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
 ΤΟΠΙΚΩΝ  ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003 (ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ-ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΙ)10ΧΡΟΝΙΑ «ΟΜΗΡΙΑΣ» &   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  Α.Ε.»

Πέρασαν 10 χρόνια και 4 
μήνες από την μεταγραφή 
στο υποθηκοφυλάκειο  των 
καταστροφικών αποτελεσμάτων 
της «καταγραφής» από την 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»  των 4000 
περίπου ιδιοκτησιών του χωριού 
μας.  Οι χιλιάδες ενστάσεις που 
ακολούθησαν αντί να μειώσουν 
τα  λάθη τα αύξησαν, και αύξησαν 
επίσης και τις αποζημιώσεις των 
μελών των Επιτροπών. 
Η συνέχεια είναι λίγο πολύ 
γνωστή. Συλλαλητήρια, 
συζητήσεις στα Δημοτικά 
και Νομαρχιακά Συμβούλια, 
ερωτήσεις απανωτές στην Βουλή 
και απαντήσεις κοροϊδία από 
τον τότε Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ κο 
Σουφλιά που τυχαία τότε έκανε τις 
διακοπές του στο χωριό μας….
Επιτροπή αγώνα από τον 

Νομάρχη, από τους Δημάρχους 
Λευκάδας και Σφακιωτών 
και από την Επιτροπή του 
χωριού, μετέβη στην Αθήνα 
- έχοντας μαζί της πάνω από 
200 υπογραφές οικογενειών 
και συναντήθηκε με όλο το ΔΣ 
της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και  
απέσπασε  χρονοδιάγραμμα 
ενεργειών εντοπισμού των λαθών 
για να γίνει επανακαταμέτρηση. 
Δυστυχώς η διαδικασία αυτή με 
ευθύνη των Δημάρχων αλλά και 
του Βουλευτή τορπιλίστηκε χωρίς 
αποτέλεσμα. 
Στην συνέχεια στην  
προεκλογική περίοδο του 2010, 
ήρθε στο χωριό αντιπροσωπεία 
της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»  με 
επικεφαλής τον πρόεδρο της 
κο Αρβανίτη συνοδευόμενος 
από τον σημερινό Δήμαρχο 

κο Αραβανή. Ο κόσμος που 
παρίστατο, παρέβλεψε και δεν 
έχαψε το «τυχαίο» της  στιγμής 
της συνάντησης και απαίτησε 
διόρθωση όλων των λαθών 
και δικαίωμα  δικαιοπραξιών, 
με τοπογραφικό και υπεύθυνη 
δήλωση. Ο πρόεδρος δεσμεύτηκε 
στα παραπάνω και ότι αυτό θα 
γινόταν την άνοιξη του 2011 και 
σ’ αυτό θα βοηθούσε και ο Δήμος 
Λευκάδας.
Ακολούθησαν πιέσεις και 
παρεμβάσεις και επιτέλους το 
καλοκαίρι του 2012 έγινε από 
όσους δεν είχαν κάνει δηλώσεις  
λαθών, ώστε περιοχές,  που θα 
υπερβαίνουν το 30% σε λάθη 
να δημοπρατηθούν. Αυτό μας 
διαβεβαίωσαν ότι θα γινόταν 
μέχρι το τέλος του 2012, με την 
δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  του χω-
ριού μας μετά τις διάφορες  δράσεις 
και εκδηλώσεις που πραγματοποίησε 
με επιτυχία το καλοκαίρι, συνεχίζει την 
λειτουργία και  τις  δραστηριότητες του 
. Λειτουργεί λοιπόν  για την περίοδο 
2013-2014 τα παρακάτω τμήματα ως 
εξής :

1)Τμήματα εκμάθησης παραδοσι-
ακών χορών για παιδιά ,  εφήβους 
και για ενήλικες. 

Συγκεκριμένα έχουν δημιουργηθεί 
δύο παιδικά τμήματα, ένα εφηβικό και 
ένα τμήμα ενηλίκων. Υπεύθυνοι  διδα-
σκαλίας είναι : για τα παιδικά τμήματα 
η Γεωργία Επαμεινώνδα Ροντογιάννη 
για το εφηβικό τμήμα και το τμήμα 
ενηλίκων ο Νίκος Κωνσταντίνου Στα-
ματέλος.

2) Παιδικό θεατρικό. 
Λειτουργούν δύο τμήματα . Υπεύθυ-

νη διδασκαλίας η Λουκία Κατωπόδη.
3) Τμήμα ζωγραφικής και χειροτε-

χνίας. 
Υπεύθυνες διδασκαλίας είναι η Βού-

λα Ράπτη και η Κατερίνα Τσάκου.
Όλα τα τμήματα λειτουργούν με επι-

τυχία και η συμμετοχή των παιδιών εί-
ναι μεγάλη . Συνολικά παρακολουθούν 
σε όλα τα τμήματα 40 παιδιά . Περίπου 
άλλοι τόσοι χορευτές συμμετέχουν  
στο τμήμα των ενηλίκων . Η μεγάλη 
αυτή συμμετοχή είναι αποτέλεσμα της 
σοβαρής και υπεύθυνης  προσπάθειας 
του συλλόγου μας αλλά και του αξιόλο-
γου έργου που έχουν παρουσιάσει οι 
υπεύθυνοι των τμημάτων . Αντικατο-
πτρίζει την διάθεση για μάθηση , γνώ-
ση , συμμετοχή και δράση των παιδιών 
συγχρόνως όμως αναδεικνύει την ανά-
γκη ύπαρξης και λειτουργίας του συλ-
λόγου μας .

συν. από σελ.

συν. στη σελ.

συν. από σελ.

συν. στη σελ. 2

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ –ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ



[2]

τσουκαλαδιώτικα

τσουκαλαδιώτικα

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΩΝ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1 |  ΜΑΡΤΙΟΣ − ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

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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αθλητικά νέα

αθλητικά νέα

στον παλμό του χωριού

στον παλμό του χωριού

επικαιρότητα πολιτική

περί . . . τεχνα

δραστηριότητες

η άποψή μας

ένα πολιτικό κλάσμα

αυτοί που έφυγαν . . .

αλληλο γραφία

10 XΡΟΝΙΑ  «ΟΜΗΡΙΑΣ» & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ  
 Πέρασαν άλλοι πέντε μήνες χωρίς 
να γίνεται τίποτα και μετά από 
επιστολή, μας είπαν όπου ναναι θα 
γίνει…..
Πριν είκοσι μέρες ο συγχωριανός 
μας  δημοτικός σύμβουλος Κώστας 
Ροντογιάννης ρώτησε τον Δήμαρχο 
τι γίνεται με την υπόθεση του 
κτηματολογίου, θα προχωρήσει  η 
διαδικασία της επανακαταμέτρησης 
ή θα περιμένουμε την προσεχή 
προεκλογική περίοδο.
Ο Δήμαρχος στην απάντηση του 
είπε ότι ο κόσμος δεν πήγε να κάνει 
δηλώσεις λαθών με αποτέλεσμα  
πολλές περιοχές να μην έχουν 
τον απαραίτητο   αριθμό λαθών 
για να γίνει επανακαταμέτρηση.  
Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την 
πραγματικότητα αλλά ο Δήμαρχος 
που το πρόβλημα  το θυμάται όποτε 
έρχονται εκλογές  έπρεπε κάτι να 
πει για δικαιολογία.
 Ο Κώστας Ροντογιάννης ζήτησε 
να γίνει θέμα στο Συμβούλιο της 
Τετάρτης 11 του Δεκέμβρη το οποίο 
και θα εισηγούνταν. Του ζήτησαν 
τον τίτλο του θέματος και τους τον 
έδωσε. Σήμερα Παρασκευή 6-12-
2013 την ώρα που γράφονταν 
αυτό το κείμενο, ο Πρόεδρος του 

Δημ. Συμβούλιου του τηλεφώνησε 
και του είπε ότι στο θέμα του 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ο Δήμος δεν έχει 
να προσθέσει τίποτα και γι’ αυτούς 
( για το Δήμο) έχει ολοκληρωθεί η 
κουβέντα, γι’ αυτό και αρνείται να το 
βάλει θέμα!!!!!  
Επειδή από δω και πέρα δεν 
χωράνε άλλες υποσχέσεις και 
αναβολές, χρειάζεται αγώνας μέχρι 
την οριστική του λύση ΤΩΡΑ. Είναι 
ευθύνη όλων και όχι 2-3 ατόμων. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  
(Σύλλογος – Τοπικό 

Συμβούλιο και Δημοτικός 
Σύμβουλος – Επιτροπή 

Αγώνα) 

ΝΑ ΕΠΑΝΑΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ  
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  με  μορφές 

και μεθόδους που θα 
αποφασίσουμε.

* επί του πιεστηρίου
Μετά από παρέμβαση μας στο Δημ. 

Συμβούλιο την Τετάρτη 11-12-13 (κοινή 

παράμβαση της Τοπικής κοινότητας, 

του Συλλόγου, της Επιτροπής του 

χωριού για το Κτηματολόγιο και 

του Δημ. Συμβούλου, επικεφαλής 

της ΛΑΪΚΗΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Κώστα 

Ροντογιάννη) ο Δήμαρχος Λευκάδας 

κ. Αραβανής αποδεχόμενος το δίκιο 

μας, μας πρότεινε να περιμένουμε λίγες  

μέρες για να δωθεί απάντηση από την 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε..  Διαφορετικά 

συμφωνεί, όπως είπε, ότι πρέπει να 

αποφασιστεί η μορφή της πίεσης - των 

κινητοποιήσεν που πρέπει να γίνουν 

για να λυθεί το πρόβλημα. Ο Κώστας 

Ροντογιάννης κατέστησε σαφές ότι 

μοναδική αποδεκτή απάντηση από 

την  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  Α.Ε.  για  μας  

τους  Τσουκαλαδιώτες είναι η άμεση 

έκδοση ΦΕΚ ώστε να προχωρήσει η 

διαδικασία επανακαταμέτρησης και 

ταυτόχρονα με την έκδοση ΦΕΚ να 

μπορούν να γίνοντια δικαιοπραξίες με 

τοπογραφικό και υπεύθυνη δήλωση. 

Αυτό είχαν συμφωνήσει το 2010 οι 

Τσουκαλαδιώτες με τον Πρόεδρο την 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κι αυτό ζητάμε.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλάδων 

ευχαριστεί τους νέους συνδρομητές 

της εφημερίδας

Γκεσούλη Θανάση

Κανάκη Παντελή

Ροντογιάννη Πολύκαρπο

Σολδάτο Κώστα

Σταματέλο Διονύσιο

Σταματέλο Ηλία

Σταματέλο Πλάτωνα

Σταματέλο Τάσο

Σταματέλου Ευαγελία

Σταματέλου Θεοδώρα

Σταματέλου Παναγιώτα

Σταματέλο Γ.  Κώστα

Τυπάλδο Αναστάσιο

Η εφημερίδα Τσουκαλαδιώτικα 
για την έκδοσή της 
και τη διανομή της σε 
όλους όσους 
αγαπούν και πονάνε 
αυτό τον τόπο 
στηρίζετε αποκλειστικά
 στις συνδρομές 
και στις διαφημίσεις 
των επαγγελματιών 
που επέλεξαν να 
διαφημιστούν μέσα 
από τις σελίδες της. 

Γι΄αυτό παρακαλούμε  
για την εξόφληση
 των συνδρομών 
(15 ευρώ για Ελλάδα
 και 40 για εξωτερικό).
Από το επόμενο
φύλλο η εφημερίδα 
θα στέλνεται 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
σε συνδρομητές.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος 
μας θα εκδώσει ημερολόγιο . Φέτος με παλιές, 
ασπρόμαυρες σπάνιες φωτογραφίες, μας ξυ-
πνά αναμνήσεις του χτες  ,τότε που οι άνθρωποι 
απλοί , άνθρωποι του μόχθου και της βιοπάλης 
ζούσαν την κάθε στιγμή μοιράζονταν τις χαρές 
και τις λύπες της ζωής όλοι μαζί  .

Το Δ.Σ του Συλλόγου μαζί με την ποδοσφαιρική 
ομάδα του χωριού μας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» θα πραγ-
ματοποιήσουν τον  ετήσιο χορό  τους το Σάββατο 
28 Δεκέμβρη στο κέντρο «ΧΑΡΑΜΑ». Σας καλού-
με να διασκεδάσουμε μαζί και να ξεχάσουμε για 
λίγο την σκληρή πραγματικότητα., ενισχύοντας  
όμως με την συμμετοχή σας οικονομικά τους δυο 
συλλόγους του χωριού μας .
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συνέχεια από το προηγ. φύλλο

Από τα μέσα της δεκαετίας του 
΄50 και μετά το σχολείο οργανώνε-
ται και λειτουργεί  με τον καλύτερο 
τρόπο από έναν ακό-
μα χωριανό μας δά-
σκαλο τον Αναστάσιο 
Τυπάλδο. Ο Τυπάλ-
δος παραλαμβάνει το 
σχολείο το 1955 από 
την δασκάλα Ευγενία 
Κονιδάρη και μέχρι 
το 1969 οπότε μετα-
τίθεται αφήνει ανε-
ξίτηλη τη σφραγίδα 
του σε κάθε έκφανση 
της σχολικής ζωής. 
Συνυπηρετώντας με 
άξιους και ικανούς 
συναδέλφους αναμορφώνει ριζικά 
το χώρο. Το 1958 προσθέτει δεύτε-
ρη αίθουσα  29τμ(πίσω) , αργότερα 
1963 τρίτη 53τμ (μπροστά δεξιά) 
και το 1965 τέταρτη 47τμ (την ΝΔ), 
μεγαλώνει το προαύλιο, κατασκευ-
άζει μάντρα, φυτεύει πεύκα, κατα-
σκευάζει δεξαμενή, λειτουργεί μα-
θητικά συσσίτια και σχολικό κήπο. 
Πολλές φορές έχει βοηθούς τους 
μικρούς μαθητές του, οι οποίοι αφο-
μοιώνουν το εργατικό πρότυπο του 
δασκάλου τους και μαζί με τα πρό-
τυπα του οικογενειακού τους περι-
βάλλοντος διακρίνονται αργότερα 
κι αυτοί για την εργατικότητά τους 
στους χώρους που δραστηριοποι-
ούνται. Η επιμονή του, η πειθαρχία , 
η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας 
και οι ουσιαστικές  του παρεμβά-
σεις στη διαδικασία της μάθησης 
θα έχουν ως αποτέλεσμα δεκάδες 
παιδιά να προχωρήσουν στο Γυμνά-
σιο και στο Λύκειο (το 1970 φοιτούν 
στα 2 Γυμνάσια της πόλης 58 αγόρια 
και κορίτσια) και πάρα πολλά απ΄ 
αυτά να σπουδάσουν σε πανεπιστη-
μιακές σχολές και να διαπρέψουν 

ως επιστήμονες. Προάγεται αρχικά 
σε 2/θ (1958) και σύντομα σε 3/θ 
(1964) με εμφανή τα οφέλη των μα-
θητών από τη διδασκαλία κατά τμή-
μα. Και υπό τη Δ/νση του Τυπάλδου 
αλλά και αργότερα εργάζονται στο 
σχολείο  δάσκαλοι και δασκάλες 
που αγαπούν τα παιδιά και δίνουν 
την ψυχή τους καθημερινά υπη-
ρετώντας  με τον καλύτερο τρόπο 
την εκπαίδευση. Η Ευαγγελία Ζου-
λίνου (Λιλίκα), η Σταμάτα Κούρτη, η 
Ελένη Λύτρα, η Δήμητρα Βαγενά, η 

Ευφροσύνη Βλάχου, ο Δη-
μήτρης Βάνας, η Αγγελική 
Γαντζία, ο Άγγελος Βερύκι-
ος, η Ανδρονίκη  Κολυβά, 
η Αγγελική Καράμπαλη, ο 
Πάνος Βουκελάτος, η Μα-
ρία Γαντζία, η Αγγελική Κα-
ρελή, η Ελένη Λάζαρη, η 
Λουκία Κάτσενου αλλά για 
λίγο και οι χωριανοί μας 
Λάμπρος Βρεττός, Γιώργος 
Ροντογιάννης, Νίκος Στα-
ματέλος και Παρασκευή 
Παπαδοπούλου. Δεν είναι 
όλοι και όλες  στη ζωή, σε-
βόμαστε τη μνήμη τους. 

Στο σχολείο από το 1945 και 
μετά οπότε το χωριό έχει κόσμο 
αλλά και γενικεύεται η φοίτηση των 
κοριτσιών γράφονται κάθε σχολική 
χρονιά κατά μέσον όρο 105 μαθη-
τές και μαθήτριες. Η πτωτική τάση 
όμως του αριθμού των παραγωγι-
κών ηλικιών του χωριού μας και η 
μείωση των γεννήσεων, γενικευμέ-
να δημογραφικά  χαρακτηριστικά 
της Ελλάδας από το 1980 και μετά, 
επηρεάζουν κάθε κοινωνική οργά-

νωση και μοιραία και το σχολείο. 
Το 1981 απογράφονται 500 κάτοι-
κοι  στο χωριό έναντι 749 το 1961, 
οι οποίοι θα γίνουν ακόμα πιο λίγοι 
454 το 1991. Αντίστοιχα στο σχο-
λείο έχουμε 107 μαθητές το 1961, 
το 1971 έχουμε 86, το 1981 έχουμε 
34 και το 1991 τελευταία χρονιά λει-
τουργίας του σχολείου 11 μαθητές. 
Αν συνυπολογίσει κανείς στα ποσο-
στά μειώσεων του πληθυσμού και 
τις μειώσεις των γεννήσεων ανά οι-
κογένεια εξηγεί την τάση του αριθ-

μού των μαθητών από δε-
καετία σε δεκαετία .Έτσι 
το σχολείο χάνει το 1977 
την γ΄ θέση δασκάλου και 
υποβιβάζεται σε 2/θ και 
το 1980 σε 1/θ.   

Το φθινόπωρο του 
1985 στο δρόμο προς το 
σχολείο ανοίχτηκε τά-
φρος για την τοποθέτηση 
του αγωγού ύδρευσης 
και η πρόσβαση με τις 
βροχές έγινε δύσκολη 
για τους πεζούς και αδύ-
νατη για τα αυτοκίνητα 

Έτσι κρίθηκε αναγκαία η προσωρι-
νή μεταστέγαση του σχολείου στο 
κοινοτικό κατάστημα. Η παραπέρα 
μείωση του αριθμού των μαθητών 
σε συνδυασμό με την πολιτική της 
δημιουργίας σχολικών κέντρων και 
την εφαρμογή νέων προγραμμάτων 
μεταφέρουν το σχολείο στην πόλη 
της Λευκάδας στο 4ο 12/θ Δημοτι-
κό Σχολείο. Είναι μια κατάσταση γε-
νικότερη καθώς από τα 41 σχολεία 
της εκπ/κής περιφέρειας της Λευκά-
δας έχουν μείνει να λειτουργούν το 

1992 μόνο 19 και σήμερα 11, από 
τα οποία τα 4 είναι στην πόλη της 
Λευκάδας, 5 στο υπόλοιπο νησί και 
2 στα μικρά νησιά της περιφέρειας 
(Κάλαμος , Μεγανήσι). Οι τελευταί-
οι δάσκαλοι-δασκάλες που υπηρέ-
τησαν στο σχολείο ήταν ο Βασίλης 
Γιαννάκης, ο Θοδωρής Ροντογιάν-
νης, ο Δημήτρης Βλάχος, ο Αντρέας 
Μήτσου, η Διονυσούλα Ζαμπέλη και 
η Χαρά Καρύδη.

Στα αξιομνημόνευτα του σχο-
λείου να αναφέρουμε ότι κατά το 
σχολ. έτος 1956-57 λειτούργησε βά-
σει του Ν 3094/1954 στα Καλυβάκια 
Νυχτερινό Σχολείο Αναλφαβήτων 
καθώς λόγω της κατοχής  και του 
εμφυλίου πολλά παιδιά διέκοψαν τη 
φοίτησή τους ή κάποια σχολεία δεν 
λειτούργησαν. Έτσι από το αρχείο 
του σχολείου σώζεται Γενικός Έλεγ-
χος και Μαθητολόγιο τριών σχολι-
κών ετών, του 1956-57  του οποί-
ου κάθε εξάμηνο λογαριάστηκε 
έτος-τάξη  και   φοίτησαν 15 μαθητές 
και μαθήτριες οι ηλικίες των οποίων 
ήταν από 13 ως και 20 ετών και του 
1959-60  που φοίτησαν 20 μαθητές 

και μαθήτριες.   
Το συγκρότημα 

των αιθουσών στα 
Καλυβάκια συμπλη-
ρώνει σχεδόν 30 
χρόνια χωρίς  τη βα-
σική του αποστολή, 
το βασικό του ρόλο. 
Όπως κι αν είναι 
δεν μπορεί παρά να 
συνεχίσει να έχει το 
χαρακτήρα για τον 
οποίο φτιάχτηκε και 
υπηρέτησε, αυτόν 
της μόρφωσης, της 

γνώσης και του πολι-
τισμού, μόνο αυτός του ταιριάζει και 
η πρόταση του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου για αξιοποίησή του σ΄αυτή 
την κατεύθυνση είναι μονόδρομος. 
Η πλαισίωση και η υποστήριξη των 
προσπαθειών του Συλλόγου στο 
θέμα αυτό είναι χρέος όλων όσοι 
στις αίθουσες αυτές είτε μαθητεύ-
σαμε είτε διδάξαμε. 

  
           

Ιστορικά  του  Δημοτικού Σχολείου Τσουκαλάδων

του  ΘΟΔΩΡΗ ΕΠ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
(συντ. Δάσκαλος - πρώην Σχ. Σύμβ. Α/θμιας Εκπ/σης)
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τσουκαλαδιώτικα

Πώς να σας το δώσω 
τώρα να το καταλάβετε; 
Εμένα, κύριοι, όταν πέ-
θανε ο πατέρας μου δε 

μου άφησε ούτε αγροτεμάχια, ούτε 
αγροτικό κλήρο. Χωράφια μου άφη-
σε. Που μάλιστα δεν τα “λεγε ούτε 
έτσι, εκτός αν ήταν ακαλλιέργητα. 
Τα ονομάτιζε με ακρίβεια, ελιές, 
αμπέλι, περιβόλι, ποτιστικό. Αντι-
λαμβάνεστε τη διαφορά;

Αγροτεμάχιο έχει ο κύριος μάνα-
τζερ, ο κύριος διαφημιστής, ο σε-
βαστός εισοδηματίας των Αθηνών, 
που έκαναν μια «έξυπνη» αγορά στις 
παρυφές του Παρνασσού, του Μαι-
νάλου ή των Τριών Πέντε Πηγαδιών. 
Αυτοί αγόρασαν ένα κτήμα, έτσι δεν 
το λένε; Άκου κτήμα, λες και είναι τί-
ποτα κεντροευρωπαίοι φεουδάρχες 
ή ελέω βασιλέως μαρκήσιοι.

Οικόπεδο έχει ο κύριος πρώην γε-
νικός διευθυντής της ΔΕΚΟ, ο κορ-
δωμένος νεόπλουτος, ο εφοπλιστής 
δεύτερης γενιάς, που έδωσαν χρή-
μα για μια «ευκαιρία» στις παραθα-
λάσσιες πλαγιές της Μυκόνου ή της 
Χαλκιδικής. Αυτοί το λένε οικόπεδο 
και ο κομπασμός περί του αποκτή-
ματός τους συνοδεύεται απαραιτή-
τως από τα προτερήματα και τους 
όρους αγοραπωλησίας του. Έχει 
«υπέροχη θέα», «δική του παραλία» 
και το πήραν «τσάμπα» ή «πανάκρι-
βα».

Εγώ δεν έχω ούτε κλήρο, ούτε 
κτήματα, ούτε αγροτεμάχια, ούτε 
οικόπεδα. Έχω χω-ρά-φια. Ορεινά, 
πεδινά, ποτιστικά, ξερικά, πετρώδη, 
αφράτα, καλλιεργητικά, βοσκοτοπι-

κά, ανεμοδαρμένα, προφυλαγμένα, 
κοντινά, μακρινά… πάντως χωρά-
φια.

Χωράφι είναι αυτό που παράγει ή 
περιμένει την ανθρώπινη εργασία 
για να παράξει. Αγροτεμάχιο είναι 
μέτρηση χρηματικής αξίας. Το χω-
ράφι έχει ελιές, συκιές, φασολιές, 
μπαμπάκια, καπνά, το αγροτεμάχιο 
έχει τετραγωνικά μέτρα με αντικει-

μενικές τιμές. Το χωράφι συνορεύει 
με τις πορτοκαλιές, τις χαρουπιές 
ή τα καλαμπόκια του γείτονα, το 
αγροτεμάχιο έχει «πρόσοψη» στην 
κεντρική οδό και «χιλιομετρική από-
σταση» από τον αιγιαλό. Το χωράφι 
έχει πηγάδι ή πεζούλες, το αγροτε-
μάχιο έχει υπεραξία μεταπώλησης.
Τα χωράφια έσωσαν πολλές φορές 
τη χώρα και τους ανθρώπους της. 
Τα αγροτεμάχια δε σώζουν, απλώς 
παραφουσκώνουν εγωισμούς και 
ιδιοκτησιακά σύνδρομα. Τα χωρά-
φια αυτά ήταν του παππού μου του 
Δημήτρη και του παππού μου του 
Ζαχάρη κι εκείνων ήταν των παπ-
πούδων τους και μου τ’ άφησαν με 

λόγο, δίχως χαρτιά και διαθήκες 
και τέτοια. Τα αγροτεμάχια και τα 
κτήματα και τα οικόπεδα δεν έχουν 
παππούδες, μόνο «νομίμους ιδιο-
κτήτες».

Και μη θαρρείτε πως όσοι έχουν 
χωράφια ξέρουν μόνο από σπορικά 
και κοπριές και ραδικοβλάσταρα, 
ενώ εκείνοι που έχουν αγροτεμάχια 
ξέρουν από spreads και concepts 

και projects. Μη θαρρείτε πως όσοι 
έχουν χωράφια με παππούδες είναι 
οικονομικά πρωτόγονοι, πολιτικά 
άσχετοι και ιστορικά έρμαια όπως 
κάποτε, ενώ οι κάτοχοι των μετα-
μοντέρνων αγροτεμαχίων είναι εκ 
Θεού προορισμένοι να ηγούνται, 
άρα και να πλουτίζουν. Λάθος. Όλοι, 
πια, ξέρουμε.

Γι΄ αυτό, μη θαρρείτε πως γρά-
φω όλα τούτα τα πανάρχαια περί 
χωραφιών για να τεκμηριώσω το 
αφορολόγητό τους. Όχι, ρε. Μην 
υποψιαστείτε εξυπνακίστικα ότι 
αυτό το βιωματικό κατεβατό για τον 
λυγμό ενός πληθυσμού που σβήνει 
ραγδαία σ’ όλες τις δυτικές κοινωνί-

ες, σερβίρεται για να επιχειρηματο-
λογήσω υπέρ της μη-συνεισφοράς 
των αγροτών στα βάρη που σηκώ-
νουν όλοι οι Έλληνες.

Ούτε για να θεμελιώσω με συ-
ναισθηματικό τρόπο κάποια δήθεν 
διαφορά του ανθρώπου της γης, 
έναντι του μικρού επιχειρηματία, 
του υπαλλήλου, του μαγαζάτορα, 
του εργάτη ή του ανέργου. Καμία δι-
αφορά, κύριοι, όλοι στο ίδιο καζάνι 
βράζουμε. Αλλά δεν έχουμε και την 
ίδια ιστορία, αυτό αναγνωρίστε το.

Να τα φορολογήσετε λοιπόν, 
όπως όλα τα άλλα. Αλλά να τα φο-
ρολογήσετε ως χω-ρά-φια, όχι ως 
αγροτεμάχια. Έτσι, για το γαμώτο, 
για το σέβας που τους πρέπει. Για 
να νιώσετε μια ανεπαίσθητη μυστή-
ρια ανατριχίλα στη σπονδυλική σας 
στήλη την ώρα που θα γράφετε τη 
λέξη «χωράφια» στον νόμο σας.

Δεν θα ξέρετε από πού προέρχε-
ται και τι είναι, όμως κάποιο προαι-
ώνιο κύτταρο βαθιά εντός σας, κάτι 
θα θυμηθεί από τσάπες και αυλάκια, 
από όργωμα και θερισμό, από απέ-
ραντα πράσινα λιβάδια και μικρά 
κηπάκια δίπλα σε πηγάδια. Κι ίσως 
σας έρθει απ’ το πουθενά, ένας αλ-
λόκοτος σκοπός που πριν τριακόσια 
χρόνια ακούστηκε δίπλα σ’ έναν 
βάτο και χαράχτηκε ανεξίτηλα στο 
ασυνείδητο του προ-προ-προ παπ-
πού σας, κωλοτεχνοκράτες.

 Πηγή:  Δ.Καμπουράκης από το  
site protagon 

Χωράφια τα λένε,ρε
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Η συγκυβέρνηση, σαν.  η οποία  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφει  και  σχολιάζει  

ο Πρόεδρος του  
Εργατικού Κέντρου  

Λευκάδας – Βόνιτσας 
Νίκος Σταματέλλος 

Να μη γίνει η Μεσόγειος θάλασσα νεκρών και προσφύγων 
 

Ξημερώματα της 15ης του Νοέμβρη, λίγο έξω από την Πάλαιρο (Ζαβέρδα),  27 
Σύριοι πρόσφυγες ξεκληρισμένοι, θύματα του πολέμου και της φτώχειας, βρέθηκαν 
σε πλαστικό σκάφος  που για άγνωστους λόγους ανετράπη.  Αποτέλεσμα οι 12 – 
ανάμεσα τους τα 4 παιδιά μιας οικογένειας– βρήκαν τραγικό θάνατο λόγω πνιγμού.  

Η τραγωδία όπως ήταν φυσικό συντάραξε την τοπική κοινωνία.  
Αντιπροσωπεία  του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ και του ΠΑΜΕ επισκέφθηκε  το 
Νοσοκομείο Λευκάδας  όπου είχαν μεταφερθεί  6 νεκροί  και  8  επιζώντες και 
ενημερώθηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους επιζώντες. 

Η νέα αυτή τραγωδία με μετανάστες,  διωγμένους  από τον τόπο τους που 
αναζητούν μια καλύτερη τύχη, έρχεται να καταδείξει ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι  
να δυναμώσουν τον αγώνα κατά της απάνθρωπης πολιτικής των κυβερνήσεων.  Της  
πολιτικής  που δεν νομιμοποιεί  την παραμονή  όλων όσων είναι χρόνια στον τόπο 
μας.  Από την άλλη  δεν δίνει χαρτιά λόγω «Δουβλίνο ΙΙ» και «Συνθήκης Σέγκεν»,  για 
την προώθηση τους σε άλλες  χώρες.  Αυτό  το  εκμεταλλεύονται  οι  δουλέμποροι 
που αφού πάρουν τα χρήματα των μεταναστών,  μετά   στην κυριολεξία  τους 
αδειάζουν όπου νάναι. 

Το τραγικό ναυάγιο επιβεβαιώνει ότι όσα μέτρα καταστολής και αν 
αποφασίσει και προωθήσει η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της, αυτά δεν αποτρέπουν τα 
μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα, θα αυξάνουν τους θανάτους των 
απελπισμένων και τις τιμές του δουλεμπορίου. 

Γράφει  και  σχολιάζει 
ο Πρόεδρος του 

Εργατικού Κέντρου 
Λευκάδας – Βόνιτσας 

Νίκος Σταματέλλος 

 Μελετάμε την πείρα της απεργίας 6 του Νοέμβρη, σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα 
 

 

”Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου” 1939 
 
Αυτοί που βρίσκονται ψηλά 
Θεωρούνε ταπεινό 
Να μιλάς για το φαΐ 
Ο λόγος; Έχουνε κι όλας φάει 
…………………………………… 
Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί 
Οι έμποροι φωνάζουν γι’ αγορές 
Οι άνεργοι πεινούσαν 
Τώρα πεινάνε κι όσοι εργάζονται 
…………………………………. 
Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ’ το τραπέζι 
Κηρύχνουν τη λιτότητα 
Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα 
Ζητάνε θυσίες 
Οι χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους 
Για τις μεγάλες εποχές που θα’ρθουν 
Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άβυσσο 
Λεν πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό 
Είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους 
του λαού….. 

Μπέρτολτ Μπρεχτ 

Η αντιλαϊκή πολιτική συνεχίζεται 
με όλο και με μεγαλύτερη αγριότητα. Η 
δυσαρέσκεια για όλα τα μέτρα που 
πάρθηκαν και τα άλλα που έρχονται 
είναι μεγάλη. Τη συζητάμε όλοι και 
παντού: Στη δουλειά, στην οικογένεια, 
με φίλους. Αρκεί όμως αυτό για να 
επηρεάσουμε τις εξελίξεις;  

Όσο η δυσαρέσκεια περιορίζεται 
στην καταγγελία, στο ανάθεμα, το 
σύστημα κοιμάται ήσυχο.  

Η εργοδοσία, τα κόμματα που 
νομοθετούν για λογαριασμό της, ξέρουν 
πώς να εμποδίζουν το λαό να δει τη 
δύναμή του, να τη χρησιμοποιήσει 

Με τον  φόβο, τις  αυταπάτες και 
με την καλλιέργεια της αντίληψης ότι με 
τους αγώνες δε γίνεται τίποτα, ότι ο 
καθένας δεν πρέπει να κοιτάει πέρα από 
τον εαυτό του, άντε και απ' την 
επιχείρηση που δουλεύει,  προσπαθούν, 
και σ’ ένα βαθμό το πετυχαίνουν, να 
αποσπούν την ανοχή από το λαό. 

Οι δυνάμεις του Εργατικού 
Κέντρου,  μαζί με όσους συμπορεύονται 
στην καθημερινή δράση και την αγωνία 
για την οργάνωση της πάλης, στις 6 
Νοέμβρη πάλεψαν για την επιτυχία της 
απεργίας.  

Στις  περιοδείες στους χώρους 
δουλειάς συναντήσαμε και την 
αγανάκτηση και τον φόβο, μαζί με την 
απογοήτευση. Εργαζόμενοι σε τράπεζες 
και πρώην ΔΕΚΟ μας είπαν ότι δεν 
έφτασε από ΓΣΕΕ και Ομοσπονδίες 
ούτε μία ανακοίνωση!! Άλλοι μας είπαν 
ότι οι 24ωρες ντουφεκιές  δεν φέρνουν 
αποτέλεσμα…. 
 

Από την απεργιακή συγκέντρωση στον Αη Μηνά. Στο βήμα ο Γραμ. του Εργ. Κέντρου Πέτρος Ζαβιτσάνος 

Όσοι δεν το προφασίζονταν για 
να μην απεργήσουν είχαν εν μέρει 
δίκιο. Οι δυνάμεις του κυβερνητικού 
και εργοδοτικού συνδικαλισμού, οι 
δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ αυτή 
την απεργία ξεπέρασαν και τον εαυτό 
τους. Όχι μόνο ντουφεκιά δεν έριξαν 
αλλά δεν σηκώθηκαν από την καρέκλα 
τους, δεν κούνησαν ούτε το μικρό τους 
δαχτυλάκι για την απεργία. 

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα 
να περιμένουν από τον κυβερνητικό 
και εργοδοτικό συνδικαλισμό, με τις 
όποιες αποχρώσεις του, τη ΓΣΕΕ 

Το Εργατικό Κέντρο καλεί τα 
συνδικάτα, να απευθυνθούν με 
εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους και 
να συζητήσουν μαζί της παντού, σε 
κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, 
τα συμπεράσματα από την οργάνωση 
της απεργίας, τι θα κάνουμε για τη 
συνέχεια, για τις ΣΣΕ. 

Όλοι εμείς οι άνθρωποι του 
μόχθου και της ελπίδας, έχουμε την  

 

δυνατότητα να κάνουμε  δική μας την 
«διαπραγμάτευση» και με την 
κυβέρνηση και με την τρόικα.  

Να δώσουμε αποστομωτικό 
μήνυμα σε εκείνους που πρακτορεύουν 
τη ζωή μας και προβοκάρουν το δίκιο 
μας. 

Να στείλουμε ένα μυριόστομο 
«Όχι» στις νέες μειώσεις μισθών που 
έρχονται να επιβληθούν πάνω στους 
ήδη αποδεκατισμένους μισθούς.   

Να απαιτήσουμε  την επαναφορά 
των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, 
να διατρανώσουμε την  απόρριψη του 
άθλιου καθεστώτος των ατομικών 
συμβάσεων που οδηγούν τον κάθε 
ξεμοναχιασμένο εργάτη στον 
Προκρούστη της εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας, να ακουστεί παντού ότι 
καμία διαπραγμάτευση δεν μπορεί να 
ξεκινάει κάτω από τα 751 ευρώ βασικό 
όπως ίσχυε πριν επέλθει η «σωτηρία» 
των 400 ευρώ βασικό! 
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τσουκαλαδιώτικα

Στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας 
είχαμε παρουσιάσει τη δράση 
του συνεταιρισμού Τσουκαλά-
δων από την ίδρυσή του μέχρι το 

1986.Τη χρονιά αυτή το ελαιουργείο εκ-
συγχρονίζεται με υπερσύγχρονα για την 
εποχή μηχανήματα ,με τα οποία λειτουρ-
γεί μέχρι σήμερα. Η μέση λειτουργία του 
είναι 70 μέρες η παραγωγή 140000 κιλά 
λάδι.

Η πορεία της τιμής του λαδιού από 
το1986 μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

Το 1989  το λάδι  πωλείται από το συ-
νεταιρισμό στις  403 δρχ και έχει μια 
συνεχή ανοδική πορεία μέχρι το 1997 
κατά 150-200 δρχ ανά έτος .Έτσι το 1997 
πλησιάζει τις 900 δρχ το κιλό. Από τότε 
ξεκινά μια καθοδική πορεία και το 2001 
πωλείται στις 543 δρχ. Στην εποχή του 
ευρώ ξεκινάει από στο 1,97 ευρώ και μέ-
χρι σήμερα κυμαίνεται από 1,5 με 2,10 το 
κιλό.Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί αι-
σθητά η παραγωγή ,  πάρα πολλές ελιές 
ακαλλιέργητες δεν αποδίδουν ή εχουν 
λογγώσει από την εγκατάλειψη αφού 
πολλοί ιδιοκτήτες δεν μένουν στο χωριό. 
Έτσι  η περσινή παραγωγή ήταν η παρα-
κάτω:

καρπός που συνθλίφτηκε             427867 κιλά 

λάδι που παρήχθηκε:                     86267 κιλά

ξάι :                                                      12867 κιλά

Σήμερα η εργατοώρα είναι στα 5 ευρώ 
και οι μέρες λειτουργίας κατά μέσο όρο 
είναι στις 35. 

Τα εργατικά  μαζί με το φόρο που πλη-
ρώθηκαν ήταν 20000 ευρώ. Και αυτή εί-
ναι μια πολύ σημαντική παράμετρος της 
ύπαρξης του ελαιοτριβείου. Αρκετά ερ-
γατικά μεροκάματα από το ελαιουργείο 
συμπληρώνουν το εισόδημα των αγρο-
τών του χωριού.

Με τα στοιχεία που δημοσιεύσαμε στο 
προηγούμενο φύλλο φαίνεται ότι 1 κιλό 
λάδι έφτανε να πληρωθεί 1 εργατοώρα 
.Σήμερα απαιτούνται 2,5 κιλά λάδι για να 

πληρωθεί μια εργατοώρα. Έτσι  εκτός 
από τη μείωση της παραγωγής η μείω-
ση της τιμής του λαδιού αυξάνει πολύ τα 
έξοδα λειτουργίας.

Τα 27 αυτά τελευταία χρόνια δεν έγιναν 
σημαντικές παρεμβάσεις στις εγκατα-
στάσεις του εργοστασίου. 

Κλείνουν φέτος 55 χρόνια λειτουργί-
ας του  συνεταιριστικού ελαιουργείου 
Τσουκαλάδων. Ο Α.Ο.Ε.Π.Συνεταιρι-
σμός Τσουκαλάδων από την ίδρυσή του 
ήταν μέλος της Ένωσης γεωργικών συνε-
ταιρισμών της Λευκάδας ,του ΤΑΟΛ.  Από 
το 1915,  συντονιζε και  ενίσχυε το έργο 
των αγροτικών συνεταιρισμών μελών 
του και για πολλές δεκαετίες αποτελούσε 
το μοναδικό στήριγμα των αγροτών της 
Λευκάδας.

Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο του 
ΤΑΟΛ κ. Γερ. Λιβιτσάνο ο οποίος μας 
εξήγησε το νέο καθεστός για τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ο νόμος 
4015/2011 καταργεί όλους τους υπάρ-
χοντες συνεταιρισμούς και τις ενώσεις 
τους. Έτσι δεν υπάρχει πλέον   ΤΑΟΛ 
σαν Ένωση Αγροτικών  Συνεταιρισμών 
Λευκάδας. Κάθε ένα από τα 41 μέλη 
του(συνεταιρισμοί ) έπρεπε να αποφα-
σίσει μέσα από γενική συνέλευση των 
μελών του άν θα παρέμενε σαν αγροτι-
κός συνεταιρισμός ή θα διαλύονταν και 
τα μέλη του θα γίνονταν μέλη του ΤΑΟΛ 
σαν πρωτοβάθμιο σωματείο, αγροτικός 
συνεταιρισμός .

Ο συνεταιρισμός Τσουκαλάδων σε γε-
νική συνέλευση , με πολύ μεγάλη πλει-
οψηφία , αποφάσισε να παραμείνει 
αυτόνομος αγροτικός συνεταιρισμός. 
Ίδια απόφαση πήραν οι Α.Σ. Καλαμιτσί-
ου, Μαραντοχωρίου,Νυδριού και Μεγα-
νησίου. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 
κάθε συνεταιρισμού για να μπορεί να 
υπάρχει πρέπει να είναι 30000 ευρώ. 
Αυτό σημαίνει για τους 100 σημερινούς 
μετόχους του αγροτικού συνεταιρισμού 
Τσουκαλάδων μια αύξηση της ατομικής 
μερίδας κατά 150 ευρώ.

Νέα πραγματικότητα  δημιουργείται 

στον αγροτικό χώρο με το 
νόμο 4015/11  με τη διά-
λυση των 6500 γεωργικών 
συνεταιρισμών και των 
γεωργικών ενώσεων, την 
ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ και 
των επιχειρήσεων τύπου 
Δωδώνη, καταργείται κάθε 
υπόλειμμα αγροτικού κρά-
τους πρόνοιας .Επιβάλλεται 
άμμεσα και στον αγροτικό 
χώρο μνημόνιο διαρκείας. 
Με  την απαξοίωση της τι-
μής των αγροτικών προ-
ΐόντων ,την αύξηση του 
κόστους παραγωγής ,το 
διπλασιασμό των ασφαλί-
στρων στον ΟΓΑ( για μια 
πενιχρή σύνταξη), το χαρά-
τσι για τον αγροτικό κλήρο 
,αποθαρύνει τους κατοίκους των αγροτι-
κών περιοχών να ασχοληθούν έστω και 
σαν συμπληρωματικό εισόδημα με τη 
γεωργία. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
για τη περίοδο 2013-2020 κατά πληρο-
φορίες που διαρρέουν στον τύπο είναι 
σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση για το 
μικρομεσαίο αγρότη.

Μέσα σ’αυτό το γενικότερο πλαίσιο 
καλείται ο αγροτικός συνεταιρισμός 
Τσουκαλάδων να μπεί σε μια νέα επο-
χή. Όπως και σε προηγούμενο φύλλο 
έχουμε διαπιστώσει μέσα από τη μικρή 
έρευνα που κάναμε, ο συνεταιρισμός 
επιβίωσε γιατί οι άνθρωποι που τον δη-
μιούργησαν τον πόνεσαν πραγματικά. Η 
μεγάλη πλεοψηφία αυτών που τον δια-
χειρίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια  άσκησε 
πολύ χρηστή και νοικοκυρεμένη διοίκη-
ση. Ισως είναι πανελλαδικό το ρεκόρ που 
διαθέττει να είναι όλα αυτά τα χρόνια 
λειτουργικός και χωρίς χρέη.

Η νέα εποχή για να μπορέσει να συνε-
χίσει να είναι λειτουργικός και να επιβι-
ώσει στη νέα πραγματικότητα απαιτεί 
εκσυγχρονισμό, νέες εγκαταστάσεις 
σε άλλο σημείο, αύξηση αριθμών των 
μελών για να πετύχουμε αύξηση πα-
ραγωγής και εμπορευματοποίηση του 
λαδιού από το συνεταιρισμό. Αυτές 
είναι σε γενικές γραμμές οι προτάσεις, 
τις οποίες υιοθετούμε ,του Βαγγέλη Στα-
ματέλου ,ενός ανθρώπου που γνωρίζει 
όσοι πολύ λίγοι,τα του συνεταιρισμού 
αφού έχει διατελέσσει πολλά χρόνια μέ-
λος του Δ.Σ. ακόμη και από τη θέση του 

προέδρου. (Αναλυτικά οι προτάσεις του 
δημοσιεύτηκαν στο 1ο φύλλο της εφη-
μερίδας μας).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
αντλήσαμε ένα υπερσύγχρονο εργοστά-
σιο -τυποποιητήριο  σήμερα κοστίζει 
250-300000 ευρώ. Η επιδότηση είναι 
στο 50%. Σίγουρα μια μελέτη από ειδι-
κούς επιστήμονες θα μπορούσε να κάνει 
συγκεκριμένες προτάσεις και εκτιμήσεις 
για τη βιωσιμότητα μιας τέτοιας επένδυ-
σης.

Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι οι πα-
τεράδες μας με θυσίες σε εξ ίσου δύσκο-
λες εποχές πίστεψαν στο συνεταιριστικό 
κίνημα ,δημιούργησαν με πολλή αγάπη 
το ελαιουργείο το λειτούργησαν και 
κατά διαστήματα το εκσυγχρόνιζαν και 
μας το παραδίδουν λειτουργικό και κυ-
ρίως χωρίς χρέη .Θα ήταν τουλάχιστον 
ασέβεια στις προηγούμενες γενιές αν το 
λιτρουβιό σταματήσει να λειτουργεί και 
κλείσει .Σήμερα δεν φτάνει μόνο η αγά-
πη χρειάζεται και γνώσεις και αναλύσεις 
που μόνο ειδικοί επιστήμονες μπορεί να 
έχουν.

Με τη μικρή αυτή αναφορά στο συνεται-
ρισμό θέλαμε να αναδείξουμε το θέμα, 
να προβληματίσουμε και κυρίως να κα-
τατεθούν προτάσεις για εκσυγχρονισμό 
και παραπέρα αξιοποίηση.Και βέβαια  
θέλουμε να πιστεύουμε  ότι το θέμα δεν 
κλείνει εδώ. Σήμερα στη σελίδα της αλ-
ληλογραφίας δημοσιεύουμε τις σκέψεις 
του Σπύρου Σταματέλου του Ευαγγέλου 
που είναι γραμματέας του συνεταιρι-
σμού.

HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΛΑΖΑΡΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

Λευκάδα τηλ. 6972078436

συν. από το 1ο φύλλο

αθλητικά νέα

αθλητικά νέα

στον παλμό του χωριού

στον παλμό του χωριού

επικαιρότητα πολιτική

περί . . . τεχνα

δραστηριότητες

η άποψή μας

ένα πολιτικό κλάσμα

αυτοί που έφυγαν . . .

αλληλο γραφία

Ελαιοτριβείο
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Ε
υλογημένο δένδρο! Ευλογημένος 
καρπός!
Ελιά! ένα παραδοσιακό προϊόν της 
Ελληνικής γης! 

Φθινόπωρο! Είναι η εποχή του μαζώματος 
της ελιάς. Η συλλογή της ελιάς στην 
περιοχή μας γίνεται με τον παραδοσιακό 
τρόπο! Ραβδισμός (τίναγμα) και  οι 
ελιές πέφτουν στα δίχτυα ή πανιά που 
έχουμε στρώσει με προσοχή γύρω από το 
δένδρο. Μόλις τελειώσουμε με το δένδρο, 
καθαρίζουμε τα δίχτυα από το κλαδιά και 
ρίχνουμε τις ελιές στα τσουβάλια! 
Στη συνέχεια  οι ελιές οδηγούνται 
στο ελαιοτριβείο.Η διαδικασία στο 
ελαιοτριβείο, είναι από μόνη της 
μοναδική!Μεταφορά  στο «πλυντήριο 
και από εκεί στο «σπαστήρα»!Μετά 
το «σπαστήρα» ο χυλός μπαίνει στο 
«μαλακτήρα», όπου αλέθεται για 
αρκετή ώρα!Αν σταθείς πάνω από το 
«μαλακτήρα» την ώρα που αλέθει το 
χυλό της θρυμματισμένης ελιάς, έχεις στα 
ρουθούνια σου το άρωμα όλης της φύσης 
μαζί! Μαγεία! Αν, μάλιστα η ελιά είναι 
πράσινη, τότε απολαμβάνεις το άρωμα 
του αγουρέλαιου! Είναι και ο λόγος που το 
αγουρέλαιο είναι πιο ακριβό από το άλλο 
λάδι! Και μη σας ξεγελάνε οι πολυεθνικές 
με συσκευασίες «αγουρέλαιου»! Το 
αγουρέλαιο «ημερεύει» μετά από λίγες 
εβδομάδες! Δε μένει πάντα έτσι!Ωριμάζει 
μέσα στη λαδίκα και δεν το ξεχωρίζεις από 
το άλλο!

Στη συνέχεια ο χυλός, 
προωθείται στο 
«διαχωριστήρα» όπου με 
φυγοκέντριση γίνεται ο 
διαχωρισμός του λαδιού από 
ό,τι ξένο υπάρχει μέσα στην 
ελιά, ο πυρήνας, νερό και 
ό,τι άλλο έχει θρυμματιστεί 
μαζί με τον καρπό!
Το λαδάκι, καταπράσινο και 
λίγο θολό, το παραλαμβάνεις 
μέσα στα δοχεία που έχεις 
φέρει μαζί σου!
Στη ροή του λαδιού μέσα 
στα δοχεία, κορυφώνεται η 
«αγωνία» του παραγωγού 
σχετικά με την αναλογία - 
κιλά ελιάς προς κιλά λάδι! 
Αυτή η σχέση σε ανεβάζει ή 
σε πάει στον πάτο!
Η ελιά στην Ελλάδα
Η Ελλάδα κατέχει την 

Τρίτη θέση στην Παγκόσμια παραγωγή 
ελαιολάδου (μετά την Ισπανία και 
την Ιταλία), με περισσότερα από 140 
εκατομμύρια ελαιόδεντρα, τα οποία 
παράγουν περίπου 450.000 τόνους 
ελαιολάδου ετησίως, από τους οποίους 
το 75 - 85% είναι εξαιρετικό παρθένο. 
Αυτό το ποσοστό κάνει την Ελλάδα, την 
πρώτη χώρα στον κόσμο σε παραγωγή 
εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. 
Δεύτερη είναι η Ιταλία, με το 40 - 45% 
της ετήσιας παραγωγής της σε εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο και τρίτη η Ισπανία, με 
το 25 - 30%.
Οι ελιές καλλιεργούνται κυρίως στην 
ηπειρωτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο 
να έχει περίπου το 65% της ετήσιας 
παραγωγής, καθώς και στην Κρήτη, τα Ιόνια 
νησιά και τα νησιά του Αιγαίου.
  Η ελιά ή ελαιόδενδρο ή λιόδεντρο (επιστ. 
Ελαία, Olea) είναι γένος καρποφόρων 
δένδρων της οικογένειας των Ελαιοειδών 
(Oleaceae), το οποίο συναντάται πολύ συχνά 
και στην Ελλάδα. Ο καρπός του ονομάζεται 
επίσης ελιά και από αυτόν παράγεται το 
ελαιόλαδο. Η λέξη προέρχεται από το 
λατινικό «oliva», η οποία με τη σειρά 
του προέρχεται από την ελληνική ?λαία 
(Ελαία), τελικά από τα μυκηναϊκά ελληνικά 
e-ra-wa («elaiva»), που βεβαιώνεται με 
τη Γραμμική Β συλλαβική γραφή. Η λέξη 
ελιά στις διάφορες γλώσσες προκύπτει 
τελικά από το όνομα αυτού του δέντρου και 

τον καρπό του. Η ελιά υπήρξε το σύμβολο 
της θεάς Αθηνάς.
Ο καρπός της ελιάς είναι πολύ βασικός 
για την Μεσογειακή διατροφή, τόσο ως 
εδώδιμος όσο και επειδή από αυτόν 
παράγεται το ελαιόλαδο.
Είναι γνωστή από την αρχαιότητα. 
Καλλιεργούνταν στην Αρχαία Ελλάδα και 
οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούσαν 
σημαντικά εμπορικά προϊόντα.
... “Η ευρεία καλλιέργεια της ελιάς 
αναπτύχθηκε στο χωριό μας μετά το 
1900 όταν απογοήτευε η καλλιέργεια της 
αμπέλου λόγω της πολύ χαμηλής τιμής 
του κρασιού ειδικά μετά το 1915. Η ευρεία 
καλλιέργεια της ελιάς δε σφράγισε μόνο το 
χαρακτήρα των κατοίκων αλλά προσδιώρισε 
και τη γενικότερη κοινωνική τους  
απασχόληση και έδωσε νέα φυσιογνωμία 
στο χώρο.Η πράξη ως τόσο έδειξε ότι το 
έδαφος της περιοχής Τσουκαλάδων ευνοεί 
ιδιαίτερα την καλλιέργεια της ελιάς ,ενώ 
το λάδι συμπλήρωσε τη βασική τροφή του 
λιτού διαιτολόγιου των κατοίκων- “ψωμί 
και λάδι” ακουόταν- και αποτέλεσε και 
άρτυμα υγιεινό και θρεπτικό κάθε άλλου 
είδους τροφής των γεωργών κατοίκων, 
που έτσι η ζωή τους δέθηκε και με το 
λάδι. Γι΄αυτό ακόμα και πριν από το 1900 
,όπου φυτευόταν αμπέλι φυτευόταν και 
αγριλίδα ,όπου δεν υπήρχε, που σε λίγα 
χρόνια μπολιαζόταν , για να “φάη”  η ελιά 
πια ,μετά από 5-10 χρόνια το κλήμα.”(Π.Γ. 
Ροντογιάννης)
 Η οξύτητα 
Η οξύτητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό που 
κατηγοριοποιεί το ελαιόλαδο. Υπάρχουν 
όμως και άλλα χαρακτηριστικά όπως η 
γεύση, το χρώμα και η οσμή που παίζουν 
επίσης σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν την 
ποιότητα ενός ελαιολάδου.
Η χώρα μας, χάρη στο κατάλληλο κλίμα 
και έδαφος, την μεγάλη ηλιοφάνεια 
αλλά και τον θαλασσινό αέρα προσφέρει 
ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια 
του ελαιοδέντρου και μας δίνει καρπό 
εξαιρετικής γεύσης.
Ο βαθμός οξύτητας του ελαιολάδου 
υποδηλώνει την περιεκτικότητα του 
προϊόντος σε ελαϊκό οξύ.
Βρώσιμο ελαιόλαδο θεωρείται, με βάση 
τις οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου, εκείνο που η οξύτητά του δεν 
ξεπερνά τους 3,3 βαθμούς (3,3%).
Στις ελληνικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές 
καλό ελαιόλαδο θεωρείται εκείνο που η 
οξύτητά του δεν ξεπερνά τους 0,5 βαθμούς 
(0,5%), ενώ άριστο εκείνο που η οξύτητά 
του δεν ξεπερνά τους 0,3 βαθμούς (0,3%).

Το ραφιναρισμένο προϊόν προέρχεται 
από ελαιόλαδα, τα οποία για κάποιο λόγο 
έγιναν ακατάλληλα για κατανάλωση 
Είναι χαμηλής οξύτητας προϊόν, αλλά χωρίς 
γεύση, άρωμα, χρώμα και φυσικά χωρίς 
καμία διατροφική αξία. Τα ραφιναρισμένα 
ελαιόλαδα αποτελούν πάνω από το 50% 
της κατανάλωσης στην αγορά!
Επικρατεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι 
το ραφιναρισμένο είναι ανώτερο από το 
παρθένο ελαιόλαδο.
Για την ακρίβεια το ραφιναρισμένο 
είναι πολύ πιο χαμηλής ποιότητας και 
διατροφικής αξίας. Πόσο μάλλον από το 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Για την ελιά υπάρχει πληθος μύθων, θρύλων 
,λαΐκών παραδόσεων και παροιμιών.
Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες παροιμίες 
σχετικά με την ελιά.

 

Λιομάζεμα

•Βάψε ελιά για τη ζωή σου και συκιά για 
το παιδί σου”

•“Από το θέρο ως τις ελιές δεν 
απολείπουν οι δουλειές”

•Αν δε σφίξεις την ελιά, δε βγάζει λάδι.

•’Όποιος έχει σιτάρι, κρασί και λάδι στο 
πιθάρι έχει του κόσμου τα καλά και του 
θεού τη χάρη. 

(Όποιος έχει αυτά τα τρία προϊόντα στο 
σπίτι του, είναι σαν να έχει απ’ όλα, είναι 
πλούσιος).

•Δεν τρώγεται ούτε με το λάδι ούτε με 
το ξύδι. 

(Είναι τόσο άσχημος χαρακτήρας που 
ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να τον 
συμπαθήσεις).

•Δίχως λάδι, δίχως ξύδι πώς θα κάνουμε 
ταξίδι.

(Δεν μπορεί να γίνει δουλειά αν δεν 
έχεις τα απαραίτητα εφόδια).

•Κολοκύθια με το λάδι, κολοτούμπες το 
βράδυ.

(Τα κολοκύθια δεν χορταίνουν).

•Μου ‘βγαλε το λάδι.

(Με ξεθέωσε στη δουλειά).

•Ξεφόρτωσέ τη την ελιά, να σε φορτώσει 
λάδι.

(Αν κλαδέψεις την ελιά ,θα βγάλει πολύ 
λάδι).

•Αυτός είναι σαν το νερό στο λάδι.

(Είναι καθαρός, αθώος).

•Ρίχνει λάδι στη φωτιά.

(Με τα λόγια και τη στάση του, βοηθά να 
ανάψει ο καυγάς).

•Όπως θα γεμίσει του Χριστού το 
τραπέζι, έτσι να γεμίσουν και τα δέντρα 
μας ελιές.

(Χριστουγεννιάτικη ευχή).
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αλληλο γραφία

	 Διάλογος	πολιτών.

Πολίτης	Α.:Κάθε	παιδί	που	γράμματα	δεν	έπαιρνε	χαμπάρι
μες	στο	σχολειό	ο	δάσκαλος	το	φώναζε	...στουρνάρι.
Κύριε	Στουρνάρα	υπουργέ	στην	ελληνίδα	τσέπη,
εάν	χαμπάρι	έπαιρνες,	καθένας	πως	σε	βλέπει,
μια	γκλίτσα	στριφοκέρατη	μαζί	με	μια	φλογέρα
θα	έπαιρνες	και	θά	΄φευγες	εκει	στα	πλάγια	πέρα.
Πολίτης	Β.:Αν	δύο	στουρναρόπετρες	χτυπά	η	μια	την	άλλη
πετάνε	σπίθες	και	φωτιά	ανάβουνε	μεγάλη.
Αν	τσ΄έχεις	λέω	,στα	χέρια	σου	και	όχι	στο	κεφάλι.
Πολίτης	Α.:	Ε,	τότε	κλάψε	μάνα	μου	με	ήλιο	με	φεγγάρι
που	στη	βουλή	όπου	κι	αν	πας	σκοντάφτεις	σε	στουρνάρι.
                                               
	 	 	 Π.Α.	Ροντογιάννης

	 Ο	γκιώνης	και	ο	μπούφος.

Γιώργο,Γιώργο	τα	΄βρες	τ΄άλογα;	Το	λέει	ένας	μύθος.
Γιώργο,Γιώργο	τά	΄βρες	τα	λεφτά;	Το	λέω	εγώ	συνήθως.

Δε	βρήκε	ο	πρώτος	τ΄άλογα	κι	έγινε	πουλί,
που	έρχεται	την	άνοιξη	και	νυχτοκελαηδεί.
Μα	ο	άλλος	τά	΄βρε	τα	λεφτά,τα	δίνει	στη	βουλή
κι	έγινε	ταξιδιάρικο	και	φλύαρο	πουλί.
Το	τι	λαλεί	δε	λέγεται,τι	λέει	δεν	το	λέω,
γελάει	που	με	κορόιδεψε	κι	εγώ	για	τούτο	κλαίω.
Του	έδωσα	κυβέρνηση	,αντί	μεγάλη	γκλίτσα,
μπέρδευε	τη	Γουμένισσα	με	την	Ηγουμενίτσα,
δεν	ήξερε	που	βρίσκονται	περίπου	πόλεις	δέκα,
την	Κατερίνη	νόμιζε	πως	ήτανε	γυναίκα.
Μετρούσε	ως	το	τεσααρα	και	εννούσε	τρία,
και	νόμιζε	η	Τρόικα	πως	βγαίνει	από	την	Τροία.
Παλιός	ο	λόγος	και	γνωστός	σ΄’ολη	την	οικουμένη:
Τρεις	Λουδοβίκοι	στη	σειρά,	λειψός	ο	τρίτος	βγαίνει.

	 	 	 										Π.Α.	Ροντογιάννης

ΣΤΗ	ΛΙΜΝΗ	ΜΕ	ΤΑ	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

Δίχως	άνεμο,	πάνω	στην	καλοστρωμένη	λίμνη,
χύθηκε	γυάλινο	επίστρωμα	καλοκαιρινού	ουρανού.
Μικρό	καραβάκι	γνώρισε	το	γνωστό	άγνωστο
του	ξαφνικού	και	τόσο	αναπάντεχου	χωρισμού
απ’	το	λιμάνι	της	ζεστής	πραγματικότητας.
Γύρω	τα	περιστέρια	έφερναν	το	μήνυμα
με	γαλάζια	γράμματα,	σαν	να	‘λεγαν	για	την
πικραμένη	Ιθάκη	που	περίμενε	δακρυσμένη
κάπου	μακριά	η	καλή	του	περιμένει,
κρατημένη	στο	χείλος	του	ονείρου.
Τίναξε	τα	ψίχουλα	στο	χώμα,	πήρε	να	της	γράψει.
Τα	λιμάνια	κλείσαν	βρώμικα	νερά	βιομηχανίας
και	ο	αέρας	μυρίζει	πίσσα.
Τώρα,	Οδυσσέα,	είναι	χαμένος	ο	δρόμος.
Στο	παλαμάρι	της	βάρκας	ζάρωσε	το	μικρό	όνειρο
και	το	βήμα	βάρυνε	απ’	τη	μοναξιά	και	τα	χρόνια.
Δεν	είναι	δικός	σου	ο	δρόμος,	κατάλαβε	το.
Τα	βούρλα	σκάλωσαν	στο	ξύλο	και	το	αστέρι
ίσα-	ίσα	χώρεσε	στη	θέση	το	ονείρου.
Τα	χρώματα	αλλάξαν	με	το	χρόνο,	ξεχνιούνται,
υπάρχει	όμως	πάντα	σημείο	αναγνώρισης.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΤΥΠΑΛΔΟΥ-	ΤΣΑΚΑΛΗ	

κ
ο
ιν
ω
ν
ικ
ά γεννήσεις

  Ο Γιάννης Ροντογιάννης και η Ελευθερία 
Κατωπόδη απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, ένα 
πανέμορφο κοριτσάκι.

 Ο σύλλογος τους εύχεται να τους 
ζήσει και να είναι καλότυχο.

βαπτίσεις
Η οικογένεια Γκιζέλη Αλέξανδρου βάπτισε το 

αγοράκι της και το ονόμασαν Ιωάννη
Η οικογένεια Αρκουμάνη Σπύρου βάπτισε το 

κοριτσάκι  της και το ονόμασαν Χρυσούλα
Η οικογένεια Παύλου Πέτρου βάπτισε το 

κοριτσάκι της και το ονόμασαν Ελευθερία.
Ο σύλλογος τους εύχεται να τους ζήσουν και 

να χαίρονται τα ονόματά τους.
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AΞΙΟΝ  ΕΣΤΙ - ΤΑ ΠΑΘΗ
Αντί για σχόλια, ας δώσουμε το λόγο στον ΠΟΙΗΤΗ όπως 
αρμόζει:

 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΚΤΟ
ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ

ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ μετά την Αμαρτία που την είπανε Αρετή 
μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν.
Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες τ’ ουρανού 
σαρώνοντας  η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου.
Και των αρχαίων Κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας η Χτίσις, θα 
φρίξει.
Ταραχή θα πέσει στον Άδη, και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από 
την πίεση τη μεγάλη του ήλιου.
Που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του, σημάδι ότι καιρός να 
λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση.
Και μετά θα μιλήσει, να πει: εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου, 
λέγε, τι βλέπεις;

- Βλέπω τα έθνη, άλλοτες αλαζονικά, παραδομένα στη σφήκα και 
στο ξινόχορτο.

- Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας προτομές Αυτοκρατόρων 
και Στρατηγών.

- Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος 
των δικών τους πτωμάτων.

- Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.

Χρόνους πολλούς μετά την Αμαρτία που την είπανε Αρετή μέσα 
στις εκκλησίες και την ευλόγησαν.
Αλλά πριν, ιδού θα γίνουν οι ωραίοι που ναρκισσεύτηκαν στις 
τριόδους Φίλιπποι και Ροβέρτοι.
Θα φορέσουν ανάποδα το δαχτυλίδι τους, και με καρφί θα 
χτενίσουνε  το μαλλί τους, και με νεκροκεφαλές θα στολίσουνε το 
στήθος τους, για να δελεάσουν τα γύναια.
Και τα γύναια θα καταπλαγούν και θα στέρξουν.
Για να έβγει αληθινός ο λόγος, ότι σιμά η μέρα  όπου το κάλλος θα 
παραδοθεί στις μύγες της Αγοράς.
Και θα αγαναχτήσει το κορμί της πόρνης μην έχοντας άλλο τι να 
ζηλέψει.
Και θα γίνει κατήγορος η πόρνη σοφών και μεγιστάνων, το 
σπέρμα  που υπηρέτησε πιστά, σε μαρτυρία φέρνοντας.
Και θα τινάξει πάνουθέ της την κατάρα, κατά την Ανατολή το χέρι 
τεντώνοντας και φωνάζοντας:
εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου, λέγε, τι βλέπεις;

- Βλέπω τα χρώματα του Υμηττού στη βάση την ιερή του Νέου 
Αστικού μας Κώδικα.

- Βλέπω τη μικρή Μυρτώ, την πόρνη από τη Σίκινο, στημένη 
πέτρινο άγαλμα στην πλατεία της Αγοράς
με τις Κρήνες και τα ορθά Λεοντάρια.

- Βλέπω τους έφηβους και βλέπω τα κορίτσια στην ετήσια 
Κλήρωση των Ζευγαριών.

- Βλέπω ψηλά, μες στους αιθέρες, το Ερέχθειο των Πουλιών.

Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες τ’ ουρανού 
σαρώνοντας η καταιγίδα
που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου.
Αλλά πριν, ιδού θα περάσουν γενεές το αλέτρι τους πάνω στη 
στέρφα γης.
Και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτεια
τους οι Κυβερνήτες, κηρύσσοντας πολέμους.
Όπου θα χορτασθούνε ο Χωροφύλακας και ο Στρατοδίκης.
Αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς, να εισπράξουν αυτοί τον 
μιστό της ύβρης και του μαρτυρίου.

Και μεγάλα 
πλοία θ’ 
ανεβάσουν 
σημαίες, 
εμβατήρια θα 
πάρουν τους 
δρόμους,
οι εξώστες 
να ράνουν 
με άνθη το 
Νικητή. Που θα 
ζει στην οσμή 
των πτωμάτων.
Και του λάκκου 
σιμά του το 
στόμα, το 
σκοτάδι θ’ 
ανοίγει στα 
μέτρα του,  
κράζοντας: 
εξόριστε 
Ποιητή, στον 

αιώνα σου, λέγε, τι βλέπεις;

- Βλέπω τους Στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά, στο μεγάλο τραπέζι 
της Αναστάσεως.

- Βλέπω τους Χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους, θυσία 
στην καθαρότητα των ουρανών.

- Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών.

- Βλέπω τις κανονιοφόρους του Έρωτα.
Και των αρχαίων Κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας η Χτίσις, θα 
φρίξει.
Ταραχή θα πέσει στον Άδη, και το σανίδωμα θα υποχωρήσει
από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν, ιδού θα στενάξουν 
οι νέοι  και το αίμα τους αναίτια θα γεράσει.
Κουρεμένοι κατάδικοι θα χτυπήσουν την καραβάνα τους πάνω 

στα κάγκελα.
Kαι θα αδειάσουν όλα τα εργοστάσια, και μετά πάλι με την 
επίταξη θα γεμίσουν,  για να βγάλουνε όνειρα συντηρημένα σε 
κουτιά μυριάδες, και χιλιάδων λογιών εμφιαλωμένη φύση.
Και θα ‘ρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη γάζα.
Και θα ‘χει καθένας τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας.
Και θα ‘ναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερείπια.
Τότε, μην έχοντας άλλη εξορία, που να θρηνήσει ο Ποιητής, την 
υγεία της καταιγίδας  από τ’ ανοιχτά στήθη του αδειάζοντας, θα 
γυρίσει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερείπια.
Και τον πρώτο λόγο του ο στερνός των ανθρώπων θα πει, ν’ 
αψηλώσουν τα χόρτα,
η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει.
Και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνου στα 
χόρτα καθώς που ετάχθη.
Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και θα σπείρουνε γενεές 
στους αιώνες των αιώνων!

ιβ΄

ΑΝΟΙΓΩ το στόμα μου  κι αναγαλλιάζει το πέλαγος
Και παίρνει τα λόγια μου  στις σκοτεινές του σπηλιές
Και στις φώκιες τις μικρές  τα ψιθυρίζει
Τις νύχτες που κλαίν  των ανθρώπων τα βάσανα.

Χαράζω τις φλέβες μου  και κοκκινίζουν τα όνειρα
Και τσέρκουλα γίνονται  στις γειτονιές των παιδιών
Και σεντόνια στις κοπέλες που αγρυπνούνε
Κρυφά για ν’ ακούν  των ερώτων τα θαύματα.

Ζαλίζει τ’ αγιόκλημα  και κατεβαίνω στον κήπο μου
Και θάβω τα πτώματα  των μυστικών μου νεκρών
Και το λώρο το χρυσό  των προδομένων
Αστέρων τους κόβω να πέσουν στην άβυσσο.

Σκουριάζουν τα σίδερα  και τιμωρώ τον αιώνα τους
Εγώ που δοκίμασα  τις μυριάδες αιχμές
Κι από γιούλια και ναρκίσσους το καινούριο
Μαχαίρι ετοιμάζω που αρμόζει στους Ήρωες.

Γυμνώνω τα στήθη μου και ξαπολυούνται οι ανεμοι
Κι ερείπια σαρώνουνε και χαλασμέvες ψυχές
Κι απ’ τα νέφη τα πυκνά της καθαρίζουν
Τη γη, να φανούν  τα Λιβάδια τα Πάvτερπνα!   ...

 ΥΓ.

Εμείς να σας ευχηθούμε ολόψυχα χαρούμενες γιορτές.

Κρατώντας, με τη δική μας συμμετοχή, ζωντανή την ελπίδα!

Για την αντιγραφή, Κ.Ρ.
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Η Αναγέννηση Τσουκαλάδων δείχνει 2 πρόσωπα φέτος. Το καλό στο κύπελλο, που κάνει την μια νίκη μετά την άλλη και μάλιστα με ανατροπή. Τελευταίο «θύμα» ήταν ο ΠΕΑΣ Κατούνας 
που τον κέρδισε εκτός έδρας με 2-3.  
Άσχημο ξεκίνημα έχει κάνει η ομάδα μας στο πρωτάθλημα. Μετά από 7 αγώνες, μετράει μόνο 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες .
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ομάδας μας: 

 

 

του HΛΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ανδρέας Μπεκρής
Δημήτρης Πανταζής
Σαδήκ Χατζημεμέτογλου
Λεωνίδας Διαμαντίδης
Γιώργος Σκεμπής
Γιώργος Μακρής
Κώστας Ντίνας

Δημήτρης Μήτσου
Γιώργος Πάτκας
Θόδωρος Σταμπουλής
Χασάν Βελή
Απόστολος Σακάρης
Καδήρ Χαλήλ
Χρήστος Σιμάκης

Βασίλης Στασινόπουλος
Μιχάλης Σταματέλος 
Στέφανος Ουζουνίδης
Iσίδωρος Λεμονίδης
Τηλέμαχος Σάρρος
Χαγκόπ Μπαλταγιάν
Μουχάμεντ Κιρ Αχμέτ

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜ/ΧΕΣ    ΠΟΝΤΟΙ   ΤΡΙΠΟΝΤΑ ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜ/ΧΕΣ    ΠΟΝΤΟΙ   ΤΡΙΠΟΝΤΑ ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜ/ΧΕΣ    ΠΟΝΤΟΙ   ΤΡΙΠΟΝΤΑ
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            1            6            0
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Καδήρ Χαλήλ
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ΟΔΥΣΣΕΑ		ΕΛΥΤΗ
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τσουκαλαδιώτικαΟικονομική κρίση: 
Ευκαιρία για 
ανάπτυξη

     
   Αναμφίβολα, τα όσα διαδραματίζονται 
στη χώρα μας εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης είναι πρωτόγνωρα. Πλέον, βασικά 
χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας 
είναι η «έκρηξη» της ανεργίας και η 
μείωση της αγοραστικής δύναμης των 
καταναλωτών, η οποία προήλθε από τις 
περικοπές των εισοδημάτων. Αρκετοί, 
αντί να βρουν τρόπους για να ξεφύγουμε 
από αυτό το οικονομικό αδιέξοδο, 
αναζητούν εξωγενείς αποδιοπομπαίους 
τράγους. Σαφώς, το να επιρρίπτουμε τις 
ευθύνες για την σημερινή κατάσταση 
στις οικονομικά ισχυρές χώρες, όπως 
τη Γερμανία, αποτελεί την εύκολη 
λύση. Σε αυτή την περίπτωση όμως, 
παραμένοντας δηλαδή σε μία επιφανειακή 
προσέγγιση της οικονομικής κρίσης, δεν 
θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα 
πραγματικά προβλήματα, με αποτέλεσμα 
να εγκλωβιστούμε στον φαύλο κύκλο της 
ύφεσης.

Εύλογα, λοιπόν, προκύπτει το εξής 
ερώτημα: Με ποιον τρόπο θα ανακάμψει η 
ελληνική οικονομία; Η απάντηση σε αυτό 
το ερώτημα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε 
προφανής.

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ως χώρα 
διαθέτουμε αναξιοποίητα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα σε πολλούς τομείς, μεταξύ 
των οποίων ο τουρισμός και η γεωργία. 
Έτσι, η οικονομική κρίση μπορεί να 
αποτελέσει το έναυσμα για την δημιουργία 
νέων πεδίων επιχειρηματικότητας. 
Η επιχειρηματικότητα δύναται να 
λειτουργήσει καταλυτικά στην ανάσχεση 
της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, 
διότι συμβάλλει στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας καθώς και στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να αναπτυχθεί η 
λεγόμενη ‘επιχειρηματικότητα ανάγκης’. 
Με τον όρο επιχειρηματικότητα ανάγκης 

αναφερόμαστε στα άτομα που στράφηκαν 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα 
λόγω έλλειψης άλλης απασχόλησης, 
προκειμένου δηλαδή κάποιος να μείνει 
άνεργος προτίμησε να ανοίξει την δική του 
επιχείρηση. 

Το ζητούμενο είναι να αναπτυχθεί 
η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Πιο 
συγκεκριμένα, πρέπει να ασκήσουμε 
επιχειρηματική δραστηριότητα με 
δημιουργικότητα και καινοτομία. Οι 
επιχειρήσεις πρέπει να αφουγκράζονται 
τις εξελίξεις και να προσαρμόζονται στις 
νέες απαιτήσεις, ικανοποιώντας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των 
καταναλωτών. Το κλειδί για την βιωσιμότητά 
τους στην σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά 
είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας τους καθώς και η καλή σχέση 
ποιότητας και τιμής.

Παρόλο αυτά, η απόφαση για την 
ίδρυση μίας νέας επιχείρησης και 
γενικότερα οι επενδύσεις σε αυτή 
την δύσκολη συγκυρία εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από το κράτος. Ειδικότερα, 
οι επενδυτές επιζητούν ένα σταθερό 
επιχειρηματικό περιβάλλον, που μόνο το 
κράτος με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
μπορεί να εξασφαλίσει. Επιτακτική ανάγκη 
,λοιπόν, αποτελεί η συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων και κράτους.

Συμπερασματικά, η οικονομική 
κρίση που βιώνουμε είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για να 
επέλθει η ‘πολυπόθητη’ ανάπτυξη. Η 
συσπείρωση όλων των δυνάμεων της 
ελληνικής κοινωνίας είναι απαραίτητη 
προκειμένου να αντιστρέψουμε το εις 
βάρος μας κλίμα, αντιμετωπίζοντας την 
κρίση ως ευκαιρία για να εισέλθουμε και 
πάλι σε αναπτυξιακή τροχιά.   

               
Μαρία Ν. Βεργίνη, 

φοιτήτρια του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε)

Μιά Άσχετη (σχετική)  
παρέμβαση στην 
εφημερίδα μας.

Λοιπόν φίλοι μου συγχωριανοί και 
μη ,είναι μια βροχερή μέρα του Νοέμβρη  
,ρίχνει ΤΑ νερά του, η τηλεόραση 
ασχολείται με τα ίδια: πλεόνασμα, 
ύφεση,πλειστηριασμοί, τρόικα, δντ,κ.τ.λ.π.

Μαγείρεψα σήμερα μια φασολάδα με 
μπόλικο πιπέρι και σερδέλες ξερές. Όπως 
προείπα το νερό πέφτει με το τσουβάλι( 
τώρα τι παροιμία είναι κι αυτή ,το νερό να 
πέφτει με το τσουβάλι , είναι αλλουνού 
παπά ευαγγέλιο). Μέσω των καιρικών 
φαινομένων το μυαλό μου(δεν το ελέγχω 
πλέον) με ταξιδεύει πολλά χρόνια πίσω 
, τότε που δεν υπήρχαν Στουρνάρηδες 
-Γεννηματάδες -Τομσεν-ΔΝΤ -ΕΚΤ-Τρόικα-
USW.

Έβρεχε πάντα θυμάμαι το Νοέμβρη 
και το Δεκέμβρη στο χωριό.Το κάθε μπχαρί 
κάπνιζε από τις αρχές του φθινοπώρου, 
μιας και ήταν ο μοναδικός τρόπος 
θέρμανσης.Στριμωγμένοι όλοι μας ,εννιά 
νοματέοι, γύρω-γύρω από τη γωνιά σε έξι 
τετραγωνικά κουζινούλα νοιώθαμε την 
ερωτική ,μπορώ να πω,έλξη της πύρινης 
ζεστασιάς ενώ το πίσω μέρος του κορμιού 
μας ήταν πιο κρύο και από τη ...Βόρεια 
θάλασσα.Βέβαια εγώ, ο πιο αγαπητός 
στην οικογένεια ,ζεσταινόμουν πάντα 
στην αγκαλιά της μάνας μου μέχρι που με 
κουβαλούσε κάθε βράδυ μισοκοιμισμένο 
και πολύ ζεστό στο πάνω μέρος του σπιτιού 
που ήταν οι κάμαρες. Αλλά το πρωί ,ΤΟ ΠΡΩΙ 
!τουρτουρίζοντας κάτω από σαγιάσματα 
και κουρελούδες  ξυπνάγαμε.Εδώ άρχιζε 
ο μαραθώνιος.Ο Βοριάς τρύπαγε κάθε 
σχισμή ή άνοιγμα που έβρισκε στο δρόμο 
του.Τα παράθυρά μας ,όπως σχεδόν 
όλων,  αδιαπέραστο ατσάλι !της τάξης 
των σαπισμένων κουφωμάτων και των 
ραγισμένων αν όχι σπασμένων τζαμιών.

Το πρώτο πράγμα που έψαχνα μετά το 
τσάι ήταν το κατσούλι για το δρόμο προς τα 
Καλυβάκια.                                                                          

 Ο δεύτερος εαυτός μου!
Το δέρμα μου!
Οι μυρωδιές μας!

Το λάτρεψα. Μέσα του  ήταν κλεισμένες 
όλες οι μυρωδιές στην πάμφτωχη ζωή που 
περνούσαμε στη δεκαετία του 70. Ψάχνω 
σήμερα να βρω τη μυρωδιά του.Τη μυρωδιά 
του μόχθου του κασμά,των λουριών,των 
πανιών για τις ελιές ,τον ιδρώτα του 
άγχους ,τον ιδρώτα της επιβίωσης.

Ίσως άδικα.
Ξεχνάμε!
Μυρωδιές και αρώματα συνοδεύουν 

πάντα κάθε άνθρωπο στο ξεκίνημα της 
ζωής του.Γι αυτό μένουν ανεξίτηλα στο 
βάθος του χρόνου.

Το κατσούλι μου το αντιλαμβάνομαι 
σήμερα σαν το τραγούδι του Δάντη που 
μιλάει για το παλιό του παλτό. Μόνο που 
εγώ δεν το αφιερώνω σε κάποιον ή κάποια. 
Είναι για μας.

Για το Σωκράτη! Τη Λέτα! Τη Φωφώ! 
Το Σπύρο! Το Λάμπρο! Το Γιάννη! Και για 
όλα τα παιδιά κι αν ξέχασα κανένα του 
ζητάω συγχνώμη και θα τους θυμηθώ στη 
διάρκεια του χρόνου.Γιατί δεν ήμουν μόνο 
εγώ !Ημασταν όλοι! Δεν ήταν το κατσούλι 
μου,ήταν το Κατσούλι μας! Αισθανόμαστε 
ασφάλεια μέσα σ΄αυτό.

Κι ας έβρεχε! Κι ας χιόνιζε.

                                             Μποζικ.

αθλητικά νέα

αθλητικά νέα

στον παλμό του χωριού

στον παλμό του χωριού

επικαιρότητα πολιτική

περί . . . τεχνα

δραστηριότητες

η άποψή μας

ένα πολιτικό κλάσμα

αυτοί που έφυγαν . . .

αλληλο γραφία

Ο	μικρός	Μπόζικ	με	το	κατσούλι	του
	στο	δρόμο	για	τα	Καλυβάκια.
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Πολιτιστικό Κέντρο 
Τσουκαλάδων
(Το όνειρο μπορεί και πρέπει 
να γίνει πραγματικότητα)

Αξιόλογο το έργο όλων των Διοικη-
τικών Συμβουλίων του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου του χωριού μας, από την ίδρυσή 
του (1976).

Αυτού του έργου άξιοι συνεχιστές 
τα πρόσωπα του σημερινού Διοικητικού 
Συμβουλίου, τα οποία, αξιοποιώντας όσα 
παρέλαβαν, συνεχίζουν δυναμικά με 
σκοπό τη στερέωση και την ανύψωση της 
πολιτιστικής πυραμίδας του χωριού μας. 
Με σεβασμό προς το παλαιό που σημαίνει 
σεβασμός προς το μέλλον.

Ξεκίνησαν με στόχους υψηλούς, 
αποφασισμένοι για δράση χωρίς δε-
σμεύσεις. Πρόσωπα ακάματα με ιδέες και 
πνεύμα. Πρόσωπα επίμονα, επίπονα, συ-
νετά και υπεύθυνα. Πρόσωπα που έχουν 
τάξει τους εαυτούς τους στην κοινωνική 
και πνευματική άνοδο των συγχωριανών 
τους. Τα μέχρι τώρα έργα τους, στο δε-
κάμηνο χρονικό διάστημα που διοικούν 
το Σύλλογο, όπως: οι θαυμάσιες εκδη-
λώσεις του περασμένου καλοκαιριού, 
και όχι μόνο, το ενδιαφέρον τους για την 
αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών, 
η σκέψη – ιδέα τους για δημιουργία Πο-
λιτιστικού Κέντρου στο Σχολείο, το βε-
βαιώνουν. Δεν υπερβάλλω! Τέτοια είναι 
τα πρόσωπα του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 
Μερακλωμένα όλα, ένα προς ένα, για το 
καλό του χωριού μας…

Αυτά τα πρόσωπα, αυτοί οι αξιό-
λογοι άνθρωποι (και οι μαζί μ’ αυτούς 
εργαζόμενοι) θέλουν στήριξη, θέλουν 
βοήθεια.

Τη βοήθεια όλων των συγχωριανών 
τους, όλων των μελών του Συλλόγου. Τη 
βοήθεια του Δήμου. Ασφαλώς και τη βοή-
θεια του Δήμου, ο οποίος – είμαι βέβαιος 
– θα φανεί μεγάλος αρωγός… Βοήθεια 
ηθική, οικονομική και πνευματική. Βο-
ήθεια απ’ το υστέρημά μας, βοήθεια απ’ 
της ψυχής μας το περίσσευμα. Και έχου-
με τέτοιο περίσσευμα!

Οι σκοποί του Συλλόγου μας πρέ-
πει να πετύχουν, για να ανεβεί περισσό-
τερο το πολιτιστικό επίπεδο του χωριού 
μας. 

Η σκέψη – ιδέα του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας, που έγινε και σκέψη – ιδέα 
του συγχωριανού μας μηχανικού Ιωάννη 
Μ. Ροντογιάννη, για ζωή στο Σχολείο με 
την δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, 
μαζί και η μελέτη του Ι.Μ.Ρ. για πρόσβαση 
των επισκεπτών στο χώρο του Σχολείου, 
για αξιοποίηση των κτιρίων του, και για 
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου 
(σελ. 6 του φύλλου 3 των Τσουκαλαδιώ-
τικων), ας μας συγκινήσουν. Πρέπει να 
μας συγκινήσουν όλους! Πιστεύω, δεν 
υπάρχει κανείς που να μην συγκινήθηκε, 
να μην αισθάνθηκε θαυμασμό όταν είδε 
την πρωτοσέλιδη εικόνα του σχεδιαγράμ-
ματος του Πολιτιστικού Κέντρου, στην 
πρώτη σελίδα των Τσουκαλαδιώτικων 
και εκείνες της σελίδας 7. Και κυρίως 
όταν διάβασε τη σελίδα 6. Και πιστεύω 
πως κανείς δεν θα μείνει αμέτοχος δεν 
θα μείνει έξω απ’ την προσπάθεια δημι-
ουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου. Μόνο 
έτσι θα σταματήσει η εγκατάλειψη αυ-
τού του πνευματικού μας χώρου. Μόνο 

έτσι θα πάρει ζωή το Σχολείο μας και θα 
συνεχίσει την πνευματική – πολιτιστι-
κή προσφορά του, που τη σταμάτησε το 
κλείσιμό του το 1985. Εκείνο το ζωντάνε-
μά του, με τις εκδηλώσεις του Συλλόγου 
στο χώρο του το περασμένο καλοκαίρι, 
ας γίνει ανάστασή του με τη δημιουργία 
του Πολιτιστικού Κέντρου. Πρέπει να το 
πιστέψουμε όλοι και να πούμε: ΝΑΙ! Το 
όνειρο πρέπει να γίνει πραγματικότητα! 
Μπορεί να γίνει πραγματικότητα! Και θα 
γίνει γιατί έχουμε δύναμη ψυχής, γιατί 
το θέλουμε! Γιατί είμαστε Τσουκαλαδιώ-
τες με υψηλή πνευματική και πολιτιστική 
παράδοση!
  

 Λάμπρος Σ. Βρεττός

Αγαπητοί φίλοι και 
χωριανοί,

Αξίζουν ειλικρινά θερμά συγχαρη-
τήρια σε όλους Σας για την πρωτοβουλία 
(και τόλμη ) σας να εκδόσετε (σε τέτοιους 
καιρούς) την εφημερίδα ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΩΤΙ-
ΚΑ. Με την ενέργειά σας αυτή δείξατε 
ότι αισθάνεστε την ευθύνη και έχετε το 
ενδιαφέρον και την ευαισθησία για τα 
προβλήματα (των ανθρώπων) και της μι-
κρής κοινωνίας του χωριού μας. Βέβαια 
τα προβλήματα του χωριού μας δεν είναι 
ανεξάρτητα από τη γενικά άθλια κατά-
σταση των εργαζομένων ανθρώπων της 
χώρας, των συνταξιούχων, των ανέργων 
,των νέων κ.τ.λ.

Όμως και μόνο η ενέργειά σας αυτή 
δείχνει ότο αντί να παραδοθούμε αμαχη-
τί στην αθλιότητα, την απελπισία και την 
αδράνεια μπορούμε να αντιδράσουμε με 
θετικό τρόπο και βέβαια ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ , κα-
νένας μόνος του. 

Επιτρέψτε μου , αγαπητοί φίλοι, να 
βλέπω την έκδοση σαν μια τέτοια πρώτη 
και σημαντική αντίδραση που πιστεύω αν 
στηριχθεί και βοηθηθεί όπως της αξίζει 
και από ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ χωρίς εξαίρεση μπο-
ρεί να προσφέρει ΠΟΛΛΑ  και στους χω-
ριανούς και στο χωριό και γενικότερα σε 
κάθε άνθρωπο υπεύθυνο και σκεπτόμενο 
που θα γίνει αναγνώστης της.

Πιστεύοντας ότι η εφημερίδα μπορεί 
να έχει εξαιρετικό μέλλον και προσφο-
ρό σε ΟΛΟΥΣ  και θερωρώντας ότι ο κα-
θένας μας έχει χρέος απέναντι στον εαυ-
τό του ,την κοινότητα και την παράδοσή 
μας να συμβάλει με όποιον τρόπο μπορεί 
στην έκδοση της.

Εύχομαι ολόψυχα αντοχή, επιμονή 
,δύναμη,και καθαρή σκέψη σε ΟΛΟΥΣ 
ΜΑΣ.

  
  Με εξαιρετική τιμή

 Σταματέλος Ελευθέριος (Αντρέας ) 
του Γερασίμου και της Αργύρως.

   Συνταξιούχος καθ. Μαθηματικών

Λίγα λόγια για τους
Συνεταιρισμούς

Ένα  αιώνα μετά την ίδρυση του 
Ταμείου Αμύνης Οινοπαραγωγών Λευ-
κάδας «ΤΑΟΛ» οι αγρότες της Λευκάδας 
όπως και όλης της Ελλάδας γενικότερα, 
υποχρεώθηκαν από το νόμο 4015/2011 
να προχωρήσουν στη δημιουργία νέων 
αγροτικών συν/σμών.

Οπωσδήποτε ο ανωτέρω νόμος δεν 
έγινε για να υπηρετήσει το συνεταιριστι-
κό κίνημα ούτε να στηρίξει τον αγροτικό 
κόσμο της χώρας μας. Εκμεταλλεύεται 
το κατακερματισμένο συνεταιριστικό 
κίνημα, επιφέροντας  ένα ακόμη καίριο 
πλήγμα στην συν/κή ιδέα. Επέτρεψε να 
δημιουργηθούν Αγροτικές Εταιρικές Συ-
μπράξεις και περιουσίες συν/σμών να 
περάσουν στα χέρια καιροσκόπων.

Ο Αγροτικός Συν/σμός συγκροτεί-
ται εθελοντικά από φυσικά πρόσωπα 
που ασχολούνται σε οιονδήποτε κλάδο ή 
δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας 
και εξυπηρετούνται από τις δραστηριότη-
τες αυτού. Ο συν/σμός επιδιώκει , με την 
αμοιβαία βοήθεια των μελών του, την  οι-
κονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανά-
πτυξη των μελών του σε ισότιμη βάση.  Ο 
Συν/σμός  ανήκει στα μέλη του και  ελέγ-
χεται από αυτά. 

Ο θεσμός του συνεταιρισμού σή-
μερα, όπως και πριν εκατό χρόνια, μας 
πείθει ότι πρέπει  να επαναδραστηριο-
ποιηθεί , για λόγους οικονομικής εξισορ-
ρόπησης οχυρώνοντας  έτσι το αγροτικό 
εισόδημα στους δύσκολους καιρούς που 
διανύομε.

Η άσχημη εικόνα των συνεταιριστι-
κών οργανώσεων δεν σημαίνει ότι απέ-
τυχε ο συνεταιριστικός θεσμός και δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές 
απαιτήσεις. Απλά σημαίνει ότι η χρήση 
του συνεταιριστικού θεσμού υπήρξε λαν-
θασμένη με τη συνέργεια εξωτερικών και 
εσωτερικών παραγόντων. Ειδικά  οι εκά-
στοτε κυβερνώντες έκαναν παρεμβάσεις 
στους συνεταιρισμούς, κάθε φορά που 
ήθελαν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς 
της αντιαγροτικής πολιτικής που υπηρε-
τούσαν. Οι δε διοικήσεις των συν/σμών 
ελάχιστα λειτούργησαν προς την κατεύ-
θυνση  υπεράσπισης  των συμφερόντων 
των αγροτών- μελών που εκπροσωπού-
σαν. 

Είναι καιρός σ’ αυτό το άσχημο από 
κάθε άποψη περιβάλλον  , οι συνεταιρι-
σμοί να επανατοποθετηθούν   στη σωστή 
βάση και να αξιοποιήσουν τη συλλογική 
δράση των παραγωγών που αυτή τη στιγ-
μή είναι περισσότερο αναγκαία. Ιδιαί-
τερα στη περιοχή μας που οι αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις έχουν μικρό μέγεθος και 
οι παραγωγοί κατά κύριο λόγο οι ελαιο-
παραγωγοί και σταφυλοπαραγωγοί είναι 
έρμαια των εμπόρων , αφού μικρή συμ-
βολή είχε και έχει ο Συν/σμός μόνο στο 
σταφύλι.

Στη Λευκάδα  22 συνεταιρισμοί 
αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα νέο 
αγροτικό συνεταιρισμό με 1694 μέλη  . 
Ίσως είναι ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός 
της χώρας  από πλευράς αριθμού μελών. 
Δεν συγχωνεύτηκαν οι συν/σμοί Μεγανη-
σίου , Εγκλημενού-Τσουκαλάδων Καλα-
μιτσίου, Μαραντοχωρίου, Πλατυστόμων, 
Κομηλιού, Βαυκερής και Πλαγιάς,  σύμ-
φωνα με αποφάσεις των γενικών τους 
συνελεύσεων.

Πιστεύομε ότι κανένας τύπος ορ-
γάνωσης δεν σημαίνει από τη φύση της 
«καλή ή κακή». Οι άνθρωποι που συμ-
μετέχουν σ’ αυτόν , αποφασίζουν για τη 
συμβολή στη ζωή όλων όσοι συναλλάσ-
σονται με αυτόν. Οι Συν/σμοί μπορούν να 
προσφέρουν οφέλη σε όσους συμμετέ-
χουν και επηρεάζονται από τις εργασίες 
των, πράγμα όμως που εξαρτάται από την 
ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων 
και κινήτρων των συμπλεκόμενων στο 

συν/σμό. Οι συνεταιρισμοί που σχεδιά-
ζονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
των μελών τους, μεγαλώνουν και μαζικο-
ποιούνται . Όσοι δεν το κάνουν παρακ-
μάζουν και αλώνονται από ομάδες που 
εκμεταλλεύονται τον ιδρώτα και τον κόπο 
των αγροτών. Οι συνεταιρισμοί βοηθούν 
και απαλλάσσουν τους  ανθρώπους από   
περιττή ταλαιπωρία στην προσωπική και 
επαγγελματική τους ζωή. 

 Το μέλλον των συν/σμών είναι στα  
χέρια των τωρινών και μελλοντικών 
γενεών. Ειδικά οι νεότερες γενιές που 
βλέπουν τα λάθη των παρελθόντων και 
έχουν δικές τους αξίες μπορούν να κα-
θορίσουν το μέλλον των συνεταιρισμών. 

Είναι στα χέρια όσων θέλουμε να 
έχουμε πραγματική συμμετοχή στον συ-
νεταιρισμό, να επαναδραστηριοποιήσομε  
το   Συν/μό και να οικοδομήσουμε ένα κα-
λύτερο μέλλον για τα μέλη μας.

                  
 Λιβιτσάνος  Γεράσιμος

                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Α.Σ   ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»

Συνεταιριστικές 
σκέψεις

Το 2011 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
ψήφισε το νόμο 4015/2011 “περί συ-
νεταιρισμών”  και επιχειρεί η σημερινή 
κυβέρνηση να κάνει πράξη. Ο παραπάνω 
νόμος είναι σε βάρος των συμφερόντων 
της μικρομεσαίας και μικρής αγροτιάς και 
για όσους εργάζονται σ΄αυτά.

Οι ΄’’νέοι συνεταιρισμοί” θα μετα-
βληθούν σε φέουδα των μεγαλοαγροτών. 
Τα συμφέροντα των μικρών αγροτών θα 
έρχονται σε αντίθεση με αυτά των μεγα-
λοαγροτών. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτι-
κή  μετά το 2013 θα είναι σε πιο αρνητική 
κατεύθυνση.

Από τους 6500 συνεταιρισμούς θα 
μείνουν 300. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Ε.Ε. Το αγροτικό εισόδημα ,καθώς και το 
ποσοστό των ασχολούμενων, με τη γεωρ-
γία μειώνεται κάθα χρόνο. Οι κυβερνώ-
ντες για να δικαιολογήσουν την πολιτική 
τους τα ρίχνουν στους χρεωκοπημένους 
συνεταιρισμούς και δε λένε ότι φταίει η 
δική τους εναλλάξ πολιτική. Ίδια ευθύ-
νη φέρουν και οι αγροσυνδικαλιστές της 
ΠΑΣΕΓΕΣ.

Για το συνεταιρισμό του χωριού μας 
τα πράγματα δεν είναι καλύτερα.Τα μέλη 
του συνεταιρισμού πρέπει να πληρώσουν  
άλλη μια μερίδα για να έχει ο συνεται-
ρισμός το απαιτούμενο κεφάλαιο των 
30000 ευρώ.Τις περισσότερες χρονιές τα 
έξοδα λειτουργίας είναι πιο πολλά από 
τα έσοδα.Υπάρχει και ο ανταγωνισμός 
αφού έχουν ανοίξει περισσότερα ιδιωτι-
κά ελαιοτριβεία.

Το μόνο που απομένει είναι να γίνει 
προσπάθεια να δουλεύει το λιτρουβιό για 
να μη πέσουν οι γεωργοί του χωριού στα 
χέρια των αγροτών. Η εισφορά στον ΟΓΑ 
για την ασφάλεια των αγροτών μέσα σε 
ένα χρόνο διπλασιάστηκε.

Πρέπει οι αγρότες του χωριού να 
γυρίσουν την πλάτη στην πολιτική αυτή 
που τους ξεκληρίζει.
     
 Σπύρος Ευαγγέλου Σταματέλος
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τσουκαλαδιώτικα

τσουκαλαδιώτικα

  ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ....ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα ήθη και τα έθιμα που αναφέ-
ρονται παλιά στις χρονιάρες ημέρες, 
παραμένουν από γενιά σε γενιά ως νο-
σταλγικά παιδικά βιώματα. Και η παιδική 
ηλικία, ως ηλικία της αθωότητας τα φα-
ντασιώνει με ομορφιά και καλοσύνη.

Την παραμονή των Χριστουγέν-
νων μια λαχταριστη ευωδιά σκορπού-
σαν οι φούρνοι, που έψηναν τις βλάχες 
και τα χριστόψωμα. Τα παιδιά περίμεναν 
να βγει η ζεστή βλάχα (είδος ψωμιού) να 
κόψουν ενα αγκαθό, να κάνουν σ’ αυτόν 
λόμπα, να τον γεμίσουν με λάδι και το 
έτρωγαν με όρεξη. Το βράδυ της παρα-
μονής το χριστόψωμο χαρασσόταν σε 
σχήμα σταυρού. Τοποθετούνταν επάνω 
σε μπουκάλι με κρασί και όλη η οικογέ-
νεια έπιανε το χριστόψωμο να κοπεί σε 
τμήματα κι έπαιρνε καθένας το κομμά-
τι του, αναφωνώντας όλοι τους “χρόνια 
πολλά”. Ανήμερα πολύ πρωί στην εκ-
κλησία κόσμος πολύς, γιορταστικά ντυ-
μένος, σεμνός κι ειρηνικός κόσμος, που 
τον γοήτευε η καμπάνα, η φωτοχυσία κι 
η ψαλμωδία.

Αυτή την ημέρα την περίμενε κι ο 
παπάς του χωριού, πιο πολύ απ’ όλους. 
Δεν είχε μισθό τότε ο παπάς και περίμε-
νε την “προαίρεση”. Έτσι έλεγαν την προ-
αιρετική εισφορά των ενοριτών στον ιε-
ρέα τους.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
οι φούρνοι – κι ήσαν πολλοί τότε- ξανά 
στις δόξες τους. Η χτυπητή μυρουδιά 
της βασιλόπιτας απλωνόταν παντού.

Ανήμερα και μέχρι το μεσημέρι 
τα παιδιά στο σπιτι. Περίμεναν το νου-
νό τους, τους θείους, τον παππού, που 
το είχαν συνήθεια την ημέρα αυτή να 
επισκέπτονται τα συγγενικά σπίτια, να 
εύχονται “καλή χρονιά” και να κάνουν 
στρούνες στα παιδιά. Μάζευαν τα παιδιά 
δραχμές, δίφραγκα και καμιά φορά τά-
λιρα και το απόγευμα, αν το επέτρεπε ο 
καιρός, μαζεύονταν σε αλάνες και έπαι-
ζαν τ’ αψήλου. Το έθιμο αυτό το είχαν και 
οι μεγάλοι.

Την ημέρα των Φώτων, μετά τον 
αγιασμό: “-Πήγαινε, παιδί μου, ν’ αγιά-
σεις τα σπαρτά”.

Και τα παιδιά έτρεχαν με χαρά και 
λέγοντας το απολυτίκιο “Εν Ιορδάνη...”, 
ράντιζαν τα σπαρτά, τις ελιές, τους κή-
πους.

Τα κοκόρια κι οι κότες, τις ημέρες 
αυτές λιγόστευαν. Ήταν το μόνο κρέας 
που μπορούσαν να έχουν οι περισσότε-
ρες οικογένειες.

Τη νύχτα τ’ Άι-Γιαννιού τα παιδιά 
την ήθελαν αξημέρωτη. Θα πήγαιναν 
σχολείο, εκεί που τότε έπεφτε ξύλο. Η 
επόμενη ημέρα όμως ξημέρωνε, καθώς 
και οι επόμενες και περίμεναν το Πάσχα 
να ξανάχουν διακοπές και να χαρούν.

[απόσπασμα από τα 

Λαογραφικά Στοιχεία των Τσουκαλάδων

 του Χρίστου Γ. Ροντογιάννη]

Της Άρτας το γεφύρι θεμελιώθηκε με τη θυσία της γυναίκας του Πρωτομάστορα. Για 
να κλείσει η λακούβα στη είσοδο του χωριού τι θυσίες άραγε χρειάζονται?

Φαίνεται πως κι ο “θέος” είναι τροΐκανός.
Δεν εξηγείται διαφορετικά η φετεινή ανέσοδη χρονιά. Αρκετοί δε μάζεψαν λάδι ούτε 
για το... λυχνάρι, που κι αυτό έχει βγει για οικιακή χρήση πλεον  και οχι για τα λαο-
γραφικά μουσεία!
 


