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Άνοιξη

Ίπποι πέτρινοι µε τη χαίτη ορθή, Οδυσσέα Ελύτη, ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

Ανθοστόλιστη κουτσουπιά απάνου
απ’ τον Αι – Ταξάρχη.

«Τα άνθη µιλούν», λέει ο ποιητής

« Έστησε ο έρωτας χορό µε τον
ξανθό Απρίλη …»

∆.Σολωµός, Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι

Η Αλληγορία της Άνοιξης (La Primavera, περ. 1482), Σάντρο Μποτιτσέλι.
Το κλίµα της σύνθεσης είναι λυρικό και
ποιητικό. Στο κέντρο δεσπόζει η µορφή
της Αφροδίτης, πλαισιωµένης από τις
τρεις Χάριτες, που το έχουν ρίξει στο
χορό, τον Ερµή, τη θεά των λουλουδιών
Φλώρα και τον Ζέφυρο, που κυνηγάει
µια νύµφη. Πάνω από το κεφάλι της
θεάς, ο Έρωτας ρίχνει τα βέλη του.

∆υναµική σύνθεση από τη ζωφόρο του Παρθενώνα (Ποµπή των Παναθηναίων). Ένας
ίππαρχος προσπαθεί να συγκρατήσει το ατίθασο άλογό του. Πολλοί µελετητές θεωρούν
ότι είναι έργο του Φειδία.

Μαθητής, θυµάµαι, στο ∆ηµοτικό σχολείο είχα διαβάσει σε ένα
παλιό βιβλίο, πιθανότατα αναγνωστικό του πατέρα µου, όταν
φοιτούσε στο Σχολαρχείο, τη θαυµαστή και παράξενη ιστορία
του Πήγασου, του φτερωτού αλόγου που είχε γεννηθεί από το
αίµα της γοργόνας Μέδουσας, όταν την είχε αποκεφαλίσει ο
Περσέας...
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Το γράµµα της Σύνταξης

Η Οδύσσεια της Οµηρικής … Ιθάκης

∆ιάλογος µε τον µπάρµπα Τιπούκειτο
«Περί Ονοµάτων Ορθότητος, Λογικός».

Αγαπητοί συγχωριανοι και φίλοι αναγνώστες,
Τ’ς προάλλες ήβρα τον µπάρµπα Τιπούκειτο στο καφενείο του
χωριού να έχει πέσει µε τα µούτρα στο διάβασµα τ’ς εφηµερίδας.
Αφού µε καλωσόρισε, µο’δειξε το άρθρο που διάβαζε µε τίτλο
«Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ανακάλυψαν το παλάτι του Οδυσσέα»
και µου’πε: Για ακουρµάσου, ορ’ανηψέ, γιατί δεν ξέρω αν πλααίνω1
ή αν ονειρεύοµαι. Και µε ύφος και επιτονισµούς που εθυµίζανε
καβαφική ειρωνεία αρχίνησε να διαβάζει : «Σύµφωνα µε τα έως
σήµερα στοιχεία, κινητά και ακίνητα, που είναι ιδιαίτερα σοβαρά, και
µε κάθε επιστηµονική επιφύλαξη, πιστεύουµε ότι βρισκόµαστε
µπροστά στο ανάκτορο του Οδυσσέα και της Πηνελόπης, το µόνο
από τα ανάκτορα των οµηρικών επών που δεν έχει ανακαλυφθεί» …
Και λίου παρακάτου: «Η επιστηµονική κοινότητα αρνείται να µιλήσει
και να σχολιάσει τα ευρήµατα στην Ιθάκη. Το ίδιο και το υπουργείο
Πολιτισµού». Σας µεταφέρω το σχετικό διάλογο:
Τ: Συµφωνείς, ορ’ ανηψέ, πως σε µια σύγχρονη και φωτισµένη
κοινωνία δεν έχουνε θέση εκειά τα παραµύθια που
πλαστογραφούνε την πραγµατικότητα – γου κι αγλοίµανό της για
πραγµατικότητα;
Ε: Γιατί το λες εφτό, µπάρµπα;
Τ: Το λέω, γιατί ακόµα και στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια - όποιος
δεν τα ‘χει διαβάσει δεν έχει διαβάσει τίποτα - µου κάζει2 πως ο
µυθικός κόσµος είναι χτισµένος απάνου στην καρίνα3 του χρόνου,
δηλαδή πως ο οµηρικός αφηγητής δεν είναι και τόσο τυφλός, αφού
αποφεύγει το φανταστικό και το παραµύθιασµα4, κι όχι µοναχά δεν
είναι εκειό που λέµε «αντίο φλαρέντσα»5, αλλά τα’χει τετρακόσα
και βάλε. Κι εσήµερα, σχεδόν 3.000 χρόνια µετά, λάζω6 πως
διαβάζουµε φλάδες και απόψεις, που µου φαίνονται παραµύθια
µαγερεµένα … επιστηµονικά.
Ε: Έτσι µου φαίνεται κι εµένανε, µπάρµπα.
Τ: ∆εν µπορώ όµως να καταλάβω, ορ’ ανηψέ, αυτήνη την επιµονή
ορισµένωνε να ψάχνουνε, ντε και καλά, την οµηρική Ιθάκη στο
Θιάκι, παρόλο που ένα σωρό ανασκαφές αλλά και ούλες οι
ενδείξεις, πέρα απ’ το όνοµα, λένε άλλα. Και σε ρωτάω εσένανε
πο’µαθες, φαντάζοµαι, και κάτι παραπάνου. Μπορεί να γράφουνε
πως η οµηρική Ιθάκη ήτανε το σηµερινό Θιάκι, αλλά η Οµηρική
γεωγραφία ήτανε λαθεµένη; Μο’ρχεται αφάνος7 και µοναχά που το
σκέφτοµαι, άµα διαβάζω πως η πρωτογενής πηγή είναι … λάθος (!).
Ακόµα κι’ ο Θέος να κατεβεί – που λέει ο λόγος - να µου το πεί, δε
θα ντο πιστέψω. Καλά τσου τα λέει ο οµηριστής Κώστας ∆ούκας.
Ε: Ποιανούς εννοείς;
Τ: Εννοώ ούλους όσοι, ενώ στηρίζονται στον Όµηρο, τον αγνοούνε
εκεί που δεν τους βγαίνει ή λένε εύκολα και µε σοφιστείες πως
έκαµε λάθος. Ακόµα και σήµερα υποστηρίζεται η κλασική εκδοχή
πως το σηµερινό Θιάκι είναι η οµηρική Ιθάκη. Και άµα κοντροστάρει
8 και κανένας εφτήνη τη θεωρία και πει «Νισάφι, ορέ παιδιά, πάτε
να βγάλτε απ’ τη µύγα ξύγκι, όπως εκάµανε τόσοι και τόσοι αλλοι
εδώ και κάποιους αιώνες ως τα τώρα», ριτσώνουνε9 και ίσως να
χαλέψουνε10 και τα ρέστα (σε κοντύλια, βέβαια). Κι ενώ πρέπει να
αποδείξουνε κάτι, πως δηλαδή το Θιάκι είναι η οµηρική Ιθάκη, αυτό
το παίρνουνε σα δεδοµένο. Τι λέτε, ορέ παιδιά; ∆εν είναι εφτό
«σόφισµα λήψεως του αιτουµένου», όπως µας ελέανε και στο
σχολαρχείο; Μωρέ, καλά τους τα ’πε και ο ∆αίρπφελντ. Αφού µε
τ΄ς ανασκαφές του στο νησί της Ιθάκης δεν ηύρε τίποτα που να
ντον έπειθε πως εφτό είναι το νησί που περιγράφει ο Όµηρος,
εστράφηκε - και µε το δίκιο του - στη Λευκάδα, που την εταύτισε µε
την οµηρική Ιθάκη, γιατί εταίριαζε πολύ περισσότερο από κάθε άλλο
νησί στις οµηρικές περιγραφές.
Ε: Για να κάµω όµως το δικηγόρο του διαόλου, δεν είναι δύσκολο ν’
αλλάξει ένα ολόκληρο νησί όνοµα;
Τ: Γι’ άκουεδώ. Την Πελοπόννησο την έλεε ο Όµηρος Πελοπόννησο;
Τ’ς Πελοποννήσιους τ’ς έλεε µε το σηµερινό τ’ς όνοµα ή τ’ς έλεε
Αργείους; Την Άρτα δεν την ελέανε στα πολύ παλιά τα χρόνια
Αµβρακία; Τα Κολοπατάτα δεν επήρανε τ’ν ονοµασία τ’ς απ’ το
παρατσούκλι Κολοπατής; Η ίδια η Λευκάδα δεν είχε χάσει τ’ όνοµά
της για 200 περίπου χρόνια και την ελέανε «Σάντα Μαύρα»; Εδώ
µοναχά από νια εκκλησά η αρχαία «Θήρα» εβαφτίστηκε
«Σαντορίνη» (Σάντα Ειρήνη). Θα µπορούσα να σου αναφέρω
χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις.
Β: Άρα πιστεύεις σε όσα λέει ο ∆αίρπφελδ.
Τ: Όχι σε ούλα. Η θεωρία του ∆αίρπφελδ για ταύτιση τ’ς οµηρικής

Ιθάκης µε τη Λευκάδα µού φαίνεται γενικά σωστή, αλλά κάπου κάτι
µε καρκώνει11 και δεν µπορώ να ντο καταπιώ, γιατί ο µεγάλος
εφτός αρχαιολόγος δεν εµπόρεσε να αποδείξει µε τρόπο που να µη
σηκώνει νερό τη θεωρία του κι έτσι η αρχαιολογική σκαπάνη
εξακολουθεί να δουλεύει, έχω ιδέα όµως σε λάθος χωράφια. Εδώ κι
απάνου από 100 χρόνια αρχαιολόγοι κι άλλοι ειδικοί απ’ ούλο τον
κόσµο προσπαθούνε να «ανασυνθέσουνε το παζλ», όπως λένε, και
να δώκουνε νια απάντηση τ’ς προκοπής στο ερώτηµα για την
ταυτότητα τ’ς οµηρικής Ιθάκης, αλλά «µποτίλιες»12. Στο τέλος
βγάνουνε σκαµπάβλι.13
Ε: Τότενες πώς γένεται η εξίσωση Οµηρική Ιθάκη = Λευκάδα;
Τ: Εδώ, για να πω ένα µοναχά, ούλοι όσοι δεν δέχονται την ταύτιση
τ’ς Λευκάδας µε τ’ν οµηρική Ιθάκη έχουνε κάµει γαργάρα την
αναφορά του Οµήρου στο ναό του Απόλλωνα14 που τα χνάρια του
βρίσκονται στον Κάβο τ’ς Νηράς15. Κάποιοι από δαύτους, µάλιστα,
εφανταστήκανε πως η Ιθάκη ήτανε στην Ερισσό (περιοχή
Φισκάρδου), που δεν είναι καν νησί κι άλλοι στην Παλική τ’ς
Κεφαλονιάς. Αφήνω απ’ όξου θέµατα, όπως την αναφορά τς
Οδύσσειας πως η Ιθάκη είναι «αµφίαλος», δηλαδή περικυκλωµένη
από θάλασσα (∆ε σου κάνει εντύπωση που κρένει ο Όµηρος µε
εφτόνε τον τρόπο για ένα νησί;), την αναφορά πως στη Λευκάδα
πάει κάποιος και µε καράβι από το πέλαο αλλά και ποδαράτος απ’
την απέναντι ακτή τ’ς Ακαρνανίας, τη θέση του νησιού «Αστερίς»
κ.λπ.
Ε: Για την αναφορά όµως στην Οδύσσεια ότι το Θιάκι χαµηλό,
τελευταίο απ’ ούλα στη θάλασσα, βρίσκεται προς τη ∆ύση κι εκείνα
τα άλλα νησιά µακριά προς την αυγή και τον ήλιο16, τι έχεις να
πεις, µπάρµπα;
Τ: Γι’ ακουρµάσου. Είναι ερµηνευτικό λάθος να κρίνουµε πολύ
παλιότερες εποχές µε σηµερινά κριτήρια. Στην αρχαιότητα για
ουλουνούς η Γή ήτανε το κέντρο του σύµπαντος κόσµου, και οι
αντιλήψεις για την Γεωγραφία ήτανε ανάλογες. Έτσι οι αρχαίοι
ταξιδεύοντας απ' τον Κορινθιακό κόλπο πρό το Ιόνιο είχανε την
εντύπωση - και σωστά - πως ταξιδεύουνε συνεχώς πρός τα δυτικά
και γι' αυτό είχανε την αίσθηση ότι η Λευκάδα ήτανε δυτικότερα
από τα άλλα νησιά (∆ουλίχιον - Κεφαλονιά, Σάµη - Ιθάκη και
Ζάκυνθο). Εξάλλου, είναι γνωστή η οµηρική περιγραφή πώς η Ιθάκη
(Λευκάδα) βρίσκεται κοντά στη στεριά. Σε κάθε περίπτωση, η
(δυτική) Λευκάδα βρίσκεται δυτικότερα της Ιθάκης. Επιπλέον, το ότι
η Λευκάδα θεωρούντανε δυτικωτάτη το δείχνει και το ω 11 - 14
της Οδύσσειας17. Γενικότερα, οι υποθέσεις που γένονται για την
ταυτότητα της οµηρικής Ιθάκης όλο και κάπου µπορεί να ντέζουνε
18.
Ε: Και πού φαντάζεσαι, µπάρµπα Τιπούκειτε, πως ήτανε το κονάκι
του Οδυσσέα; Στο Στενό, ανάµεσα στο Νυδρί και το Βλυχό, που
λέει ο ∆αίρπφελδ;
Τ: ∆εν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω πως ήτανε εκεί, όπως δεν πιστεύω
πως ήτανε στα Χορτάτα, παρόλο που ο ∆αίρπφελδ έκαµε και
κάποιες πρόχειρες αλλά πετυχηµένες ανασκαφές στο κτήµα του
παππούλη σου στην περιοχή «Λαγκάδες»19. Απ’ την άλλη όµως, λες
να θέλανε τότενες να βγάλουνε το λιθοπάτηµα οι Θιακοί του
Οδυσσέα, φκιάνοντας ναό του Απόλλωνα στον Κάβο τ‘ς Νηράς, που
απέχει παρασάγγες απ’ το Στενό; Κιαπέ δεν έπρεπε να’ ναι το
ανάκτορο σε πλαγιά; Ο ∆αίρπφελδ, βέβαια, είχε κάποιες ενδείξεις
γι’ αυτό που υποστήριξε, αλλά όχι κι αποδείξεις. Άδικα όµως
ψάχνεις. Θα χάσουµε το νούµερο τ‘ς δεκάρας, άµα βάλουµε στη
µέτρα και όρµους, βουνοκορφές, πηγές, λόφους και λοφίσκους, που
η Λευκάδα είναι γιοµάτη από δαύτους. Γενικότερα, όσοι σήµερα
λένε όσα λένε, ας µην κρατάνε κλεισµένα µυστικά και ντοκουµέντα.
Ιδού, πεδίον δόξης λαµπρόν! ∆είξτε φως, πο’λεε κι ο Αντώνης ο
Σκαλτσάς, ο Σουσλώφ τς πρέφας στο χωριό, προτρέποντας τσου
συµπαίχτες του να «αγοράσουνε», να δείξουνε δηλαδή τι φύλλο
έχουνε.
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ΛΕΞΙΚΟ

εβρέθηκε το παλάτι του Οδυσσέα. Είναι κακό στο Θιάκι να βρίσκεις
παλάτια, που λέει και το τραγούδι, γιατί έτσι πας ξυπόλυτος στ’
αγκάθια. Σκέψου µοναχά, ανηψέ, µε την εις άτοπον απαγωγή, που
µας ελέανε και στο σχολαρχείο. Εγινήκανε κάποιες υποθέσεις για
την οµηρική Ιθάκη και η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έβγαλε τόσο
σπουδαία πράµατα, µε πιο πειστική τη θεωρία του ∆αίρπφελδ. Τ’ς
υποθέσεις δεν τ’ς κάνουνε µέχρι να διαψευστούνε; Ας ψάξουνε,
λοιπόν, κι αλλού, όθε νοµίζουνε σκόπιµο, άµα δε θεωρούνε τ’ν
Επιστηµολογία και τον Κριτικό Ορθολογισµό κουβέντες του αέρα.
Β: Σ’ εφτό έχεις απόλυτο δίκιο.
Τ: Αφού έχω δίκιο, γράψτα στη χορτιώτικη φλάδα.
Β: Θα ντα γράψω, µπάρµπα Τιπούκειτε. Αλλά να ξέρεις πως ανοίεις
τον ασκό του Αιόλου, γιατί όσα µου’πες είναι εικονοκλαστικά και
δύσκολα θα αλλάξεις τα µυαλά των «εγκεκριµένων». Σκιάζοµαι,
µάλιστα, πως πολλοί από δαύτους θα µουλαρώσουνε22 και στην
καλύτερη περίπτωση θα εφαρµόσουνε το γνωστό «ου µε πείσεις
καν µε πείσεις». Εσύ, µπάρµπα Τιπούκειτε, είπες και ελάλησες και
αµαρτίαν ουκ έχεις. Όσο για τους αρµόδιους «Ο έχων ώτα ακούειν,
ακουέτω».
Τ: Το ξέρω, ορ’ ανηψέ. Βέβαια, υπάρχουνε κι εκείνοι που
ρεβαρδάρουνε23, είτε γιατί δεν έχουνε τα όβολα24 είτε γιατί
υπάρχει το ρίσκο να πέσουνε όξου, παρόλο που η τεχνολογία
σήµερα τσου βοηθάει25. Αλλά είναι καλύτερα να βγάνεις στο
χασαπά 26τις ιδέες σου. ∆εν είµαστε στην εποχή των παγετώνων.
Εξάλλου την όποια υπόθεση εργασίας καλείται η αρχαιολογική
σκαπάνη να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει. Ρώτα, λοιπόν:: «Πού στην
ευχή, ορέ παιδιά, είν’ η Ιθάκη;»
Β: Εντάξει, µε έπεισες µπάρµπα
(Λέτε να’χει κι εδώ δίκιο ο µπάρµπα Τιπούκειτος;).

•

 Πλααίνω = κοιµάµαι
 Μου κάζει = µου φαίνεται
 Καρίνα = Μεγάλο και χοντρό µαδέρι που στηρίζειν το ξυλόδετο σπίτι
 Fritz Graf Εισαγωγή στη µελέτη της ελληνικής µυθολογίας µτφρ
Αγγελική Λέλλου σελ 
 Αντίο φλαρέντσα = εκτός τόπου και χρόνου
 Λάζω = νοµίζω
 Αφάνος = σκοτοδίνη
 Κοντροστάρω = αντιπαρατίθεµαι
 Ριτσώνω = χολώνοµαι “στριφογκώνοµαι”
 Χαλεύω = γυρεύω ζητώ ψάχνω
 Με καρκώνει = µου κάθεται στο λαιµό
 Μποτίλιες = τζίφος πλήρης αποτυχία
 Σκαµπάβλι = άχρηστο κρεµµύδι βγάνεις ή σκαµπάβλι;
 Οδύσσεια υ -  κήρυκες δ’ ἀνὰ ἄστυ θεῶν ἱερὴν ἑκατόµβην ἦγον:
τοὶ δ’ ἀγέροντο κάρη κοµόωντες Ἀχαιοὶ ἄλσος ὕπο σκιερὸν ἑκατηβόλου
Ἀπόλλωνος =Και απ την πόλη οι κήρυκες έφερναν πλήθος βόδια για τη
θυσία κι οι µακροµάλληδες µαζώνουνταν Αχαιοί στου µακροσαϊτάρη
Απόλλωνα το σκιερό το δάσος και χ  αἴ κε τύχωµι πόρῃ δέ µοι εὖχος Ἀ
πόλλων» = να ιδώ αν θα πετύχω κι αν ο Απόλλωνας θα µου δώσει αυτή
τη δόξα 
 « ού δή λέγεται πρώτη Σαπφώ τον υπέρκοµπον θηρώσα Φάων'
οίστρώντι πόθω ρίψαι πέτρας από τηλεφανούς Αλλά κατ' ευχήν οήν
δέσποτ' άναξ ευφηµείσθω τέµενος πέρι Λευκάδος ακτής» = όπου λέγεται
ότι πρώτη η Σαπφώ κυνηγώντας µε τον οίστρο του πόθου τον αλαζονικό

Φάωνα ρίχτηκε από έναν γκρεµό που φαίνεται από µακριά δηλ
πανύψηλο Αλλά µε τη δική σου ευχή αφέντη θεέ ενν Απόλλωνα ας
είναι δοξασµένο το ιερό σου  Από θεατρικό έργο του Μενάνδρου µε τίτλο
Αευκαδία Τη διάσωση των στίχων οφείλουµε στον Στράβωνα 
 Οδύσσεια ι - Αὐτή δηλαδή η Ιθάκη δὲ χθαµαλὴ πανυπερτάτη εἰν
ἁλὶ κεῖται πρὸς ζόφον αἱ δὲ τ’ ἂνευθε πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε =η Ιθάκη
χαµηλή στο πέλαγο βρίσκεται πολύ ψηλά προς τη δύση  µα τ’ άλλα
αλάργα προς την ανατολή και τον ήλιο 
 Ο Ερµής οδηγούσε τις ψυχές των µνηστήρων στον Άδη «πὰρ δ’ ἴσαν
Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην ἠδὲ παρ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆµον
ὀνείρων ἤισαν: αἶψα δ’ ἵκοντο κα τ’ ἀσφοδελὸν λειµῶνα ἔνθα τε ναίουσι
ψυχαί εἴδωλα καµόντων» = Μπροστά απ’ του Ωκεανού τα ρέµατα κι από
τον Άσπρο Βράχο της Λευκάδας κι απ’ τις πύλες του Ήλιου διαβήκανε κι
απ’ των ονείρων τη γη και στη στιγµή εφτάσανε στ’ ασφοδελό λιβάδι
εκεί πέρα που κατοικούνε οι ψυχές των πεθαµένων οι ίσκιοι Σηµείωση:
Κατά τη µυθολογία οι πεθαµένοι άνθρωποι κατοικούν στον «Ασφοδελό
Λειµώνα» λιβάδι µε ασφόδελους που βρίσκεται στον Άδη τον οποίο οι
αρχαίοι Έλληνες τοποθετούν κάτω από τη γη ή πέρα από τον Ωκεανό στη
χώρα των Κιµµερίων στη δυτική άκρη της Γης πρβλ και Οµήρου
Οδύσσεια λ -
 Ντέζω = σκοντάφτω επάνω σε εµπόδιο
 Christina Souyoudzoglou – Haywood The Ionian Islands in the Bronze
Age and early Iron Age  - BC Liverpool Uni Press  p 
 Robert Bittlestone Odysseus Unbound: The Search for Homer's
Ithaca Cambridge University Press  σελ  απόσπασµα πίνακα:

Οµηρικές τοποθεσίες
Αρχαία Ιθάκη (νησί)
Αρχαία Ιθάκη (πόλη)

Κλασική εκδοχή
Ιθάκη
Πιλικάτα (Σταυρός)

Dörpfeld
Λευκάδα
Περιοχή Νυδριού

Goekoop
Ερισσός
Φισκάρδο

Αρχαία Ιθάκη (λιµάνι)

Το λιµάνι της πόλης
Παρατηρήσεις

Το λιµάνι του Βλυχού

Φισκάρδο

Μπορεί ένα πλοίο να αποπλεύσει από το
λιµάνι της Ιθάκης παρασυρόµενο από ένα
πολύ δυνατό δυτικό άνεµο; [Can a ship
leave Ithaka harbour driven by a stiﬀ
following wind from the west?]

Όχι. Η έξοδος του
λιµανιού βλέπει
δυτικά.

Όχι. Η έξοδος του
λιµανιού βλέπει
βόρεια.

Όχι. Η έξοδος του
λιµανιού βλέπει
ανατολικά.

Ο συγγραφέας βέβαια υποστηρίζει ότι η οµηρική Ιθάκη ταυτίζεται µε την
Παλική αλλά για να φτάσει εκεί αποσιωπά ένα σωρό χωρία της
Οδύσσειας και φτάνει στο σηµείο να καταργεί εκτός απ’ το ιερό του
Απόλλωνα κλπ ακόµα και τους … συµπλεκτικούς συνδέσµους όπου δεν
του βγαίνει Οδ ι - «ναιετάω … ∆ουλίχιόν τε Σάµη τε και υλήεσσα
Ζάκυνθος» α  ∆ουλιχίῳ τε Σάµῃ τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθῳ … Άλλοι
όµως άλλα  Berktold Percy Ithaka und Homer: Adria antica 
Arethousa te Auflage Μünchen 
 Cees H Goekoop  Where on Earth is Ithaca?: A Quest for the
Homeland of Odysseus Eburon Academic Publishers 
 Μουλαρώνω = πεισµώνω

 Ρεβαρδάρω = διστάζω
 Όβολα = χρήµατα
 Η µαγνητική διασκόπηση για παράδειγµα επιτρέπει τη χαρτογράφηση
του υπεδάφους των αρχαιολογικών χώρων και την οριοθέτησή τους
Μπορούν έτσι να εντοπιστούν αρχαιολογικά µνηµεία και να
υποστηριχθούν αρχαιολογικές έρευνες Με την παραπάνω διασκόπηση οι
µαγνητικές ανωµαλίες του εδάφους µπορούν να βοηθήσουν τους
αρχαιολόγους να εντοπίσουν στο υπέδαφος κεραµεικά από πηλό
δρόµους τείχη θεµέλια κτηρίων κά
 Χασαπάς = η αγορά η δηµόσια σφαίρα

Το γράµµα της Σύνταξης

Ε: Kι ούτε που ξέρουµε δηλαδή ποια είναι η οµηρική Ιθάκη. Για να
µην πάµε σε µάγισσες, σε χαρτορρίχτρες, εσύ, αν σε ρωτάανε, που
θανα’λεες να σκυλάψουνε ή να ξεχωνιάσουνε;
Τ: Εφτό δεν το ξέρω, αλλά λέω να βλέπουµε τα πράµατα χωρίς
τυφλοπάνι. Πρωταρχικό στοιχείο της ανάπτυξης ενός οικισµού είναι
η θέση του και η τοποθεσία, λένε οι ειδικοί της επιστήµης της
Γεωγραφίας. Ως παράγοντες της θέσης θεωρούν την επάρκεια σε
νερό, την προστασία από πληµµύρες, την άµυνα (θέση φυσικά
οχυρή), τη διαθεσιµότητα υλικών κατασκευής, το κατάλληλο
έδαφος, την προστασία από ανέµους και κυρίως την προστασία από
το Βορά µε βουνά / λόφους, τα υλικά για θέρµανση (π.χ. ξύλο), τον
προσανατολισµό, το φυσικό λιµάνι.
Ε: Για τ’ άλλα δεν ξέρω, αλλά το λιµάνι του Βλυχού…
Τ: Κατάλαβα. Τελευταία εβήκε ένα ακόµα βιβλίο σχετικό µε το
ζήτηµα20. Ο συγγραφέας στο ερώτηµα, αν µπορεί ένα πλοίο να
αποπλεύσει από το λιµάνι της Ιθάκης παρασυρόµενο από ένα πολύ
δυνατό δυτικό άνεµο, σύµφωνα µε την οµηρική περιγραφή,
απαντάει ως εξής: Από το λιµάνι της πόλης της Ιθάκης (Πηλικάτα ή
Σταυρός) δεν µπορεί να αποπλεύσει, γιατί η έξοδος του λιµανιού
βλέπει δυτικά, ούτε από το λιµάνι του Φισκάρδου (θεωρία του
Goekoop21), γιατί η έξοδος του λιµανιού βλέπει ανατολικά, ούτε
όµως κι από το λιµάνι του Βλυχού, γιατί η έξοδος του λιµανιού
βλέπει βόρεια. Το λιµάνι όµως τ’ς Βασιλικής (Βασιλική τότε, βέβαια,
δεν υπήρχε κι η θάλασσα – φυσικά, και το λιµάνι - έφτανε
εσωτερικά στον κάµπο) δε βλέπει νότια; Και το Νικολή δεν είναι
κάτου απ’ τα Σταυρωτά και δε θα µπορούανε να πούνε οι
Νικολιώτες πως το χωριό τους είναι κάτου απ’ το όρος Νήιον; ∆εν
θα µπορούανε να πούνε πως µοναχά απ’ το λιµάνι τους εµπόργε
ένα καράβι να αποπλεύσει οδηγούµενο από ένα δυνατό δυτικό
άνεµο; Με εφτά τα αντιρρητικά δε θέλω να πω τίποτ’ άλλο, παρά
µοναχά πως το πρόβληµα εξακολουθεί να υπάρχει κι ας λένε πως
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Αποκατάσταση στο ορθό:

Στο προηγούµενο τεύχος και στη σελ. 3 «Ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού
Συµβουλίου Χορτάτων» παραλείφθηκε η δωρεά 60 € του Σπύρου Κ. Χόρτη,
ενώ η δωρεά του Σπύρου Ι. Χόρτη ήταν πεντακόσια ευρώ (500€) και όχι 50,
όπως εκ παραδροµής γράφτηκε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβή.

Εκλογές: ἔδοξε τῇ βουλή καί τῷ δήµω
Με πανταχού παρούσα την αρχαία ελληνική µυθολογία
πραγµατοποιήθηκε ο προεκλογικός αγώνας. Στα Μου Μου Ε (;)
κάθε τρεις και λίγο εµφανίζονταν γίγαντες (όχι τα γνωστά
φασούλια) της πολιτικής και τιτάνες, ενώ παράλληλα
εξορύσσονταν απ’ το λατοµείο της ελληνικής µυθολογίας
φράσεις για χαρακτηρισµό αντιπάλων, όπως «Αιδώς, Αργείοι»,
«∆ούρειος Ίππος» (κάποιος πολιτικός είχε µετατρέψει τον όρο σε
«δούρειος … γάιδαρος»). Και, βέβαια, ακούσαµε και για τη Σκύλα
και τη Χάρυβδη, για Κασσάνδρες, Ιφιγένειες, Τυφώνες και
Κένταυρους κ.τ.τ. Μπορεί όµως να κινδυνεύαµε να
παρασυρθούµε κι από Σειρήνες, που παγιδεύουν γοητεύοντας, να
δεχόµαστε και απειλές από τη «δαµόκλειο σπάθη» ή να
καρτερούσαµε να καθαρίσει κάποιος – συνήθως ένας πολιτικός

που όλα τα σφάζει , όλα τα µαχαιρώνει- την «κόπρο του
Αυγείου», παρόλο που εµείς δεν καθαρίζουµε το χοντρό του
σκύλου µας που αποπατεί στου γείτονα την πόρτα. Βέβαια, το
λανθάνον σύνθηµα των εκλογών ήτανε: «Ισχύς µου η αγάπη του
φακού».
Για τις αλληγορικές ερµηνείες και την ψυχανάλυση της µαγικής
ψυχοτροπίας υπό την οποία γίνεται σήµερα η πρόσληψη των
παραπάνω µύθων, ο µπάρµπα Τιπούκειτος έχει την άποψη ότι
εγκυρο βοήθηµα αποτελεί το παρακάτω στιχούργηµα του Μποστ,
ιδιαίτερα για το δεύτερο γύρο (όχι σουβλακίου απ’ όλα, αγαπητοί
µου, µεσούντος του φεστιβάλ ελαφρού… φαγητού, αλλά των
εκλογών):

Έχω µια κούρσα γιότα χη µε ανοικτών χρωµάτων
έλα να πάµε εξοχή στων συγκενών κοµάτων
Εκεί που ψάλουν τα πτηνά κε άνθη εβοδιάζουν
δεν είµαι από τους σοφέρ τας κορασίς που βιάζουν…

Και ένα ακόµη (µε αλλαγή … νοµίσµατος κ.τ.τ.):
Πάρε το δύσκο τούτονε που γράφη τ’ όνοµά µου
κε πέστους να σου δόσουναι να φάναι τα πεδγιά µου
Κε παρακάλα Άντζελα µε δάκρηα στα µάτια
κτηπόν αράδα µέγαρα κε µπένον εις παλάτια
Πήτε µπίτε, µπήτε βγήτε κι εν ανάγκη κσαναµπήτε
Κι αν δεν λάβετε ευρώ αποκεί µην ξεκολείτε.

Αποτελέσµατα εκλογών:
Αποτελέσµατα ∆ηµοτικών εκλογών στο δήµο Λευκάδας:

Α΄γύρος: Γραµµένοι: 27.486 – Ψήφισαν: 14.990 – Έγκυρα: 14.497 Άκυρα / Λευκά: 493 – Αποχή: 45.46%
Εκλογικό τµήµα Χορτάτων: Γραµµένοι: 263 – Ψήφισαν: 101 – Έγκυρα: 91 – Άκυρα / Λευκά: 10
«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ»
(ΜΑΡΓΕΛΗΣ)

«ΟΛΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α»
(∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ)

«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΥΚΑ∆Α ΜΑΣ»
(ΑΡΑΒΑΝΗΣ)

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ)

«∆ΙΑΥΛΟΣ»
(ΓΛΗΓΟΡΗΣ)

5.005
(34,52%)
(Χορτάτα 26)

3.792
(26,16%)
(Χορτάτα 26)

3.251
(22,43%)
(Χορτάτα 21)

1.338
(9,23%)
(Χορτάτα 18)

1.111
(7,77%)
(Χορτάτα 0)

Β΄γύρος (25 Μαϊου, απ’ όλα): Γραµµένοι: 27.478 – Ψήφισαν: 13.797 – Αποχή: 49,79%
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ
Έγκυρα: 12.360 (89,58%)
Άκυρα / Λευκά: 1.437 (10,42%)

«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ»
(ΜΑΡΓΕΛΗΣ)

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α»
(∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ)

5.679 (45,95%)
(Χορτάτα 32)

6.681 (54,05%)
(Χορτάτα 45)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (1ος γύρος)
«ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ
«ΜΕΓΑΛΟ ΙΟΝΙΟ»
ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
(ΓΚΕΡΕΚΟΥ – ΡΑΠΤΗΣ)
(ΣΠΥΡΟΥ – ΒΕΡΥΚΙΟΣ)

«ΑΝΑΣΑ»
(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ–
ΧΑΛΙΚΙΑΣ)

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΓΟΥΛΗΣ – ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ)

ΕΠΤΑΝ. ΑΝΑΓ.
(ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ–
ΣΟΥΝ∆ΙΑΣ)

4.037
(26,69%)
(Χορτάτα 14)

2.713
(17,94%)
(Χορτάτα 25)

2.534
(16,75%)
(Χορτάτα 19)

1.549
(10,24%)
(Χορτάτα 6)

1.505
(9,95%)
(Χορτάτα 10)

«Κ.Ε.Π.»
(∆ΕΣΥΛΛΑΣ–ΠΕΤΡΟΠ.)

«ΕΠΤΑΝ. ΘΕΛ.»
(ΑΝΘΗΣ–
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ)

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ»
ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ–
ΚΟΛΟΓΓΙΟΣ)

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ»
(ΣΑΛΒΑΝΟΣ–
ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ)

«ΑΝΤΙΚΑΠ. ΑΡΙΣΤ.»
(ΓΑΪΤΑΝΙ∆ΟΥ–
ΧΟΡΤΗΣ)

922
(6,10%)
(Χορτάτα 4)

446
(2,95%)
(Χορτάτα 0)

712
(4,71%)
(Χορτάτα 1)

206
(1,36%)
(Χορτάτα 0)

501
(Χορτάτα 13)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (2ος γύρος)
«ΑΝΑΣΑ»(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ – ΧΑΛΙΚΙΑΣ): Σε όλη την περιφέρεια: 63.506 (59,93%) (Χορτάτα 41)
«ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΣΠΥΡΟΥ – ΒΕΡΥΚΙΟΣ) 42.469 (40,07%) (Χορτάτα 27)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ

Ν∆

ΕΛΙΑ

ΚΚΕ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

3.859
(27,82%)

2.871
(20,70%)

1.401
(10,10%)

1.355
(9,77%)

1.108
(7,99%)

ΠΟΤΑΜΙ

ΑΝΕΛ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡ. ΠΟΛ.

ΠΑΝΑΘΗΝ. ΚΙΝ.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

722
(5,20%)

332
(2,39%)

271
(1,95%)

242
(1,74%)

Εκλ. Τµήµα Χορτάτων: Γραµµένοι: 263 – Ψήφισαν: 86 – Έγκυρα: 78 – Άκυρα / Λευκά: 8 – Αποχή: 67,30%
ΣΥΡΙΖΑ

Ν∆

ΕΛΙΑ

ΚΚΕ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

24

12

11

10

2

ΠΟΤΑΜΙ

ΑΝΕΛ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡ. ΠΟΛ.

ΠΑΝΑΘΗΝ. ΚΙΝ.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

1

2

0

2
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Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα.
Εκλέχτηκαν: 1) Στο δήµο Λευκάδας εκλέχτηκε δήµαρχος ο κ. Κώστας ∆ρακονταειδής. Περιφερειάρχης εκλέχτηκε ο κ. Θεόδωρος
Γαλιατσάτος µε αντιπεριφερειάρχη τον κ. Θεόδωρο Χαλικιά. Τα συγχαρητήριά µας και καλή δύναµη στο έργο τους. Και επειδή «Αρχή
άνδρα δείκνυσι», θα τους απονείµουµε τα εύσηµα, αν ανταποκριθούν στο φλέγον ζήτηµα της ενίσχυσης του φωτισµού στον
επαρχιακό δρόµο που περνάει µέσα από το χωριό µας, όπου τα διερχόµενα κατά χιλιάδες τους καλοκαιρινούς µήνες τροχοφόρα
τρέχουν µε υψηλές ταχύτητες. Σε κάποια άλλα χωριά δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουν πολύ στενούς και οφιοειδείς δρόµους. Μέχρι
τώρα η φωνή µας ήταν «Φωνή βοώντος εν τη ερήµω», ελπίζουµε όµως σε ένα πρώτο θετικό δείγµα γραφής, έχοντας κατά νου ότι
«Η καλή µέρα φαίνεται απ’ το πρωί».

Εκδηλώσεις για την 150η επέτειο της Ενώσεως της Επτανήσου µε τη µητέρα Ελλάδα
Την Κυριακή 11η Μαΐου 2014 τα Επτανησιακά πολιτιστικά
σωµατεία Αττικής, µεταξύ των οποίων και η Οµοσπονδία
Λευκαδίτικων Συλλόγων, τέλεσαν δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου
Γεωργίου Καρύτση, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων
για την 150η επέτειο της Ενώσεως της Επτανήσου µε την µητέρα
Ελλάδα. Μετά τη δοξολογία κατέθεσαν στεφάνι στο µνηµείο του
Αγνώστου Στρατιώτου. Η εκδήλωση αυτή ήταν η πρώτη µιας

σειράς εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο ,των οποίων
κορύφωση θα είναι η διοργάνωση, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Αθηνών την 4η Ιουλίου 2014, µιας «νύχτας γιοµάτης θαύµατα,
νύχτας σπαρµένης µάγια», όπου µε την συµβολή περίπου 400
χορωδών και µονωδών από τα Επτάνησα θα παρουσιαστεί το
µεγαλείο της Επτανησιακής µουσικής σχολής. Όσοι πιστοί…

Αυτός ο κόσµος ο µικρός ο µέγας: το Μανάσι του άλλοτε και του τώρα
Ο πρωτος µεταπολεµικός µετανάστης του χωριού Μανάσι ήταν ο
διακεκριµένος λευκαδίτης Νίκος Βουκελάτος, χαρτογράφος και
εκδότης ταξιδιωτικών οδηγών, που συνεργάστηκε µε ιερά τέρατα
της δηµοσιογραφίας, όπως ο Λέων Καραπαναγιώτης κ.ά. Ο κ.
Βουκελάτος πήρε το δρόµο της ξενιτιάς στα δεκαέξι του µόλις
χρόνια, αφήνοντας πίσω του εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
ζωής. Όπως περιγράφει ο ίδιος σε φύλλο της Λευκαδίτικης
Πνοής που έτυχε να πέσει στα χέρια µου, για να κατεβεί ένας
Μανασώτης στη Χώρα, έπρεπε να πάει µε τα πόδια (35
χιλιόµετρα τότε) ή να πάει στον Αϊ - Πέτρο ή στα Χορτάτα για να
βρει συγκοινωνία. Το Μανάσι τού σήµερα, βέβαια, δεν θυµίζει σε
τίποτε το αποµονωµένο χωριουδάκι του τότε. Ο κατσικόδροµος
έχει γίνει σήµερα ένας ασφαλτοστρωµένος δρόµος από Χορτάτα
– Μανάσι – Νικολή – Αγιο Πέτρο – Βασιλική. Το σηµαντικότερο
όµως είναι ότι το Μανάσι έχει να αναδείξει ένα µεγάλο αριθµό
επιστηµόνων, σύµφωνα µε έρευνα του κ. Νίκου Βουκελάτου
(αρκετές δεκάδες – γιατροί, εκπαιδευτικοί, µηχανικοί, γεωπόνοι,
οικονοµολόγοι κ.λπ.), παιδιά και εγγόνια όσων ξενιτεύτηκαν αλλά
και όσων παρέµειναν στο χωριό. Από την πλευρά µας θα θέλαµε
να συγχαρούµε τον ακαταπόνητο συντοπίτη µας και να

καλέσουµε τους Μανασώτες να µας στείλουν διευθύνσεις,
τηλέφωνα και µέιλ, για να επικοινωνούµε µαζί τους µέσω της
εφηµερίδας µας και να φιλοξενούµε απόψεις τους και νέα από το
χωριό τους.

Παράρτηµα της δηµοτικής βιβλιοθήκης Λευκάδος στο Καλαµίτσι: Όσοι πιστοί …
Την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 έγινε η παρουσίαση παραρτήµατος της Βιβλιοθήκης Λευκάδας, που ιδρύεται σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νερόµυλος» στο
π. ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµιτσίου. Συγχαρητήρια τόσο στην υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης κ. Μαρία Ρούσου όσο και στον Πολιτιστικό Σύλλογο, γιατί δίνουν τη
δυνατότητα στου Καλαµ’τσώτες αλλά και στους Χορτιώτες και, γενικά, τις όµορες κοινότητες –και όχι µόνο - να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται.

Άρθρο
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Άλογα του µύθου και της ψυχής µας
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ένα λίθινο άλογο που ιππεύει ο πόντος (Οδυσσέας Ελύτης)
ΑΘΗΤΗΣ, ΘΥΜΑΜΑΙ, στο ∆ηµοτικό σχολείο είχα διαβάσει σε
ένα παλιό βιβλίο, πιθανότατα αναγνωστικό του πατέρα µου,
όταν φοιτούσε στο Σχολαρχείο, τη θαυµαστή και παράξενη
ιστορία του Πήγασου, του φτερωτού αλόγου που είχε γεννηθεί
από το αίµα της γοργόνας Μέδουσας, όταν την είχε
αποκεφαλίσει ο Περσέας. Το θεϊκό άλογο είχε ιππεύσει ο µυθικός ήρωας
Βελερεφόντης και από τον ουρανό όπου τον είχε ανεβάσει χτύπησε µε το
τόξο του και σκότωσε τη Χίµαιρα, το φοβερό και αποτρόπαιο τέρας που είχε
σώµα κατσίκας, κεφάλι λιονταριού και ουρά φιδιού.
Λίγο καιρό αργότερα, κάποια άλλα άλογα που από το ιστορικό τους πλαίσιο
πέρασαν στη σφαίρα του θρύλου, µαζί µε τους κυρίους τους, πυροδότησαν
τη φαντασία µου και µε µετέφεραν στο χώρο του θαυµαστού και του
υπερφυσικού. Ήταν τα άλογα των Ακριτών που φύλαγαν τα σύνορα του
Βυζαντίου, οι Μαύροι, όπως τα ονοµάζουν τα ακριτικά τραγούδια, που η
ορµή και η δύναµή τους ήταν τέτοια που
«του Κώστα τρώει σίδερα, τ’ Αλέξη τα λιθάρια
και του µικρού Βλαχόπουλου τα δέντρα ξεριζώνει».
Και το αποκορύφωµα της εξύµνησης: όταν το µικρό βλαχόπουλο βλέπει να
πρασινίζουν οι κάµποι και να κοκκινίζουν τα βουνά από Σαρακηνούς και
Τούρκους και «να πάει πίσω ντρέπεται, να πάει εµπρός φοβάται», ο Μαύρος
του τον ενθαρρύνει και έτσι ο Ακρίτης καβάλα σ’ αυτόν
«Στο έµπα µπήκε σαν αϊτός, στο έβγα σαν πετρίτης,
στο έµπα χίλιους έκοψε, στο έβγα δυο χιλιάδες
και στο καλό το γύρισµα κανέναν δεν αφήνει».
Ένας κόσµος ηρωικός, ένας κόσµος του µύθου, στον οποίο απαράµιλλοι σε
σθένος, ορµή, αντοχή και πολεµική αρετή άνθρωπος και άλογο συµµετέχουν
σχεδόν ισότιµα σο έπος.
Ένα άλλο άλογο, στις φυσικές του πια διαστάσεις, αν παραλείψουµε το
θρυλικό Βουκεφάλα, που έφερε τον Μ. Αλέξανδρο τροπαιούχο µέχρι την
Ινδία, ήταν το άλογο του αυθέντη της Κορίνθου και του Ναυπλίου Λέοντα
Σγουρού. Όταν ο βυζαντινός άρχοντας, εκπρόσωπος της στρατιωτικής
αριστοκρατίας, νικήθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα από τους Φράγκους,
ανέβηκε στον Ακροκόρινθο και έπεσε έφιππος στον γκρεµό. Ήταν τέτοιος ο
δεσµός του αλόγου µε τον αφέντη του, ώστε το ένστικτο της
αυτοσυντήρησης, κυριαρχικό τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα,
υποχώρησε µπροστά στην αφοσίωση του περήφανου ζώου στον κύριό του.
Τα άλογα που ανέφερα, ακόµα και αυτά που δεν ανήκουν στη σφαίρα του
µύθου, εγώ τουλάχιστον τα φαντάζοµαι να κινούνται ανάµεσα στην
πραγµατικότητα και στο θρύλο, να µας οδηγούν σε ένα κόσµο πέρα από τα
ανθρώπινα, να µας γεµίζουν την ψυχή µε αισθήµατα θαυµασµού και, για
κάποιες στιγµές, να µας κάνουν να βγαίνουµε από την καθηµερινότητα που
ζούµε. Ωστόσο, αισθήµατα αγάπης, συγκίνησης, συντροφικότητας δεν µας
εµπνέουν. Για να νιώσει κανείς τέτοια συναισθήµατα, προϋπόθεση είναι να
γνωρίζει το άλλο ον, να έχει αισθανθεί την αφοσίωσή του και να έχει
αφιερώσει τις φροντίδες του σ’ αυτό. Συµβαίνει δηλαδή αυτό που µε τόση
ευαισθησία και τρυφερότητα µας περιγράφει ο συγγραφέας Σαιντ Εξυπερύ
στο «Μικρό Πρίγκιπα». Ο ήρωας του βιβλίου, ο Μικρός Πρίγκιπας, που έχει
φύγει από τον πλανήτη του, έχει αφήσει σ’ αυτόν ένα τριαντάφυλλο, στο
οποίο αφιέρωνε όλες τις τρυφερές φροντίδες του και αγωνιούσε για τους
κινδύνους που το απειλούσαν, τόσο µικρό και εύθραυστο που ήταν. Και ενώ
στη γη συνάντησε χιλιάδες όµοια λουλούδια, το δικό του τριαντάφυλλο
στον µακρινό του πλανήτη παρέµεινε στην καρδιά του ένα και µοναδικό.
Γιατί αγαπάµε αυτό που γνωρίζουµε, αυτό που η φροντίδα µας µάς έχει
δέσει µαζί του.
Θα σας µιλήσω, λοιπόν, τώρα κι εγώ για το δικό µου άλογο. Μικρός, στις
πρώτες τάξεις του Γυµνασίου, είχα καβαλικέψει, θυµάµαι, το δικό µας άλογο,
τον Ψαρή, χωρίς σαµάρι, για να το οδηγήσω σε κάποιο χωράφι µας. Ο
δρόµος που ακολούθησα ήταν ένας στενός αγροτικός δρόµος µε πολλές
πέτρες. Ήταν οι πρώτες ώρες του αποµεσήµερου µιας καλοκαιρινής µέρας,
µε τον εκτυφλωτικό ήλιο να φωτίζει τη φύση µε εκείνο το αστραφτερό
ελληνικό φως που κάνει τα πράγµατα µοναδικά, λες και κολυµπούν µέσα σ’
αυτό, και που δεν µπορεί να το περιγράψει, αλλά µόνο να το απολαύσει
κανείς µε τις αισθήσεις του. Στην απόλυτη σιωπή και γαλήνη του
αποµεσήµερου, έβλεπα το φως του ήλιου να τρέµει στον αιθέρα, να πυρώνει
τους θάµνους, τα λιγοστά δέντρα, τις πέτρες, τα θερισµένα χωράφια, στο
βάθος το λόφο της Κολώνης και την ακύµαντη θάλασσα. Παρασυρµένος
από το τοπίο, δεν κατάλαβα πώς, εντελώς ξαφνικά, γλίστρησα απ’ τη ράχη
του αλόγου και βρέθηκα ξαπλωµένος στις πέτρες του δρόµου. Και τότε
δοκίµασα µια απίστευτη έκπληξη: το άλογο δεν συνέχισε, όπως περίµενα και
όπως θα φανταζόταν κανείς, το δρόµο του, χωρίς το βάρος του αναβάτη
του. Στάθηκε ακίνητο δίπλα µου, φύλακάς µου, προσωποποίηση της

ανιδιοτελούς και άδολης αφοσίωσης. Σηκώθηκα από το έδαφος µε ένα
κύµα συγκίνησης να µε έχει κατακλύσει. Από τότε έγινε ο φίλος που ήξερα
ότι δεν θα µε προδώσει ποτέ. Το ένιωθα σαν µέλος της οικογένειάς µας και
µήπως στην πραγµατικότητα δεν ήταν; Σε όλες τις επίπονες αγροτικές
εργασίες ήταν αυτό που πιο σκληρά από όλους εργαζόταν. Στη σπορά µε
ήλιο ή µε βροχή έσερνε το αλέτρι σε χωράφια πολλές φορές βαλτωµένα,
που απαιτούσαν τεράστια προσπάθεια για να οργωθούν. Στον θερισµό και
στον τρύγο κουβαλούσε τα γεννήµατα και τα σταφύλια, πολλές φορές σε
κακοτράχαλα στενά ορεινά µονοπάτια, απρόσφορα και επικίνδυνα για το
λεπτεπίλεπτο και ευγενικό ζώο. Στο αλώνισµα έσερνε τη σβάρνα µε
οδηγούς εµένα και τ’ αδέρφια µου, που η χαρά µας, όπως και όλων των
παιδιών, δεν µπορεί να περιγραφεί. Η εργασία αυτή ήταν η µόνη, πιστεύω,
που ανταποκρινόταν στην αληθινή φύση του αλόγου µας και κάθε αλόγου.
Με το κεφάλι ψηλά, το τρίχωµά του να αστράφτει στον ήλιο, το βλέµµα του
ζωηρό, τη χαίτη του να ανεµίζει, τα πέταλά του να βγάζουν φωτιά και τα
ρουθούνια του να αχνίζουν, κάλπαζε πάνω στους λοφίσκους µε τα στάχια,
περήφανο και επιβλητικό. Κρατώντας τα γκέµια του, αισθανόµουν σαν τους
αρχαίους αρµατηλάτες που οδηγούσαν το άρµα τους στο όνειρο και τη νίκη.
Εκείνες τις στιγµές το άλογό µας µεταµορφωνόταν στη φαντασία µου και
ταυτιζόταν µε τα θαυµαστά άλογα που η σµίλη του Φειδία λάξευσε στη
ζωφόρο του Παρθενώνα, άλογα ιδανικά, που διασώθηκαν στην αιωνιότητα
µε την τέχνη του µεγάλου γλύπτη. Κάτι ανάλογο συνέβαινε όταν το
καβαλικεύαµε εγώ και τα αδέρφια µου. Τις στιγµές εκείνες - ποιος ξέρει;ίσως βίωνε την αποδέσµευσή του από τους καταναγκασµούς της σκληρής
καθηµερινής δουλειάς και κάλπαζε ελεύθερο στη φύση, κυνηγώντας και
αυτό, όπως κι εµείς, τη χίµαιρα και την ευτυχία, γιατί νιώθαµε αληθινά
ευτυχισµένοι και για λίγες στιγµές ελεύθεροι από τα «πρέπει» και τα «µη»
που οριοθετούσαν και καθόριζαν τη ζωή µας, σε εποχές δύσκολες αλλά και
τόσο όµορφες!
Τα χρόνια όµως πέρασαν. Το άλογό µας, που άλλοτε έσφυζε από ζωή και
δύναµη, άρχισε να υποκύπτει στον αναπότρεπτο νόµο της φθοράς που
καταβάλλει όλους τους βιολογικούς οργανισµούς. Οι φυσικές του δυνάµεις
άρχισαν να το εγκαταλείπουν. Τώρα πια δεν µπορούσε να καλπάσει,
υψώνοντας περήφανα το κεφάλι του και καταπίνοντας τις αποστάσεις. Το
βλέµµα του έγινε θολό, το βάδισµά του αργό. Αυτό που κάποτε ήταν η
ζωντανή έκφραση της υγείας, του σφρίγους και της δύναµης, τώρα πια
ακολουθούσε το νόµο της φθοράς χωρίς επιστροφή. Όταν πέθανε (δεν
µπορώ να χρησιµοποιήσω άλλη έκφραση), ένιωσα πως είχε περάσει πια η
εποχή της ξενοιασιάς και της αθωότητας. Ήταν η πρώτη µου επαφή µε το
θάνατο και αυτή η επαφή, που αφήνει ανεξίτηλα ίχνη στην ψυχή µας, τα
οποία ο χρόνος δεν µπορεί να εξαλείψει, όσο κι αν πιστεύουµε ότι η λήθη τα
σκεπάζει, είναι η συνειδητοποίηση ότι ωριµάζουµε και γνωρίζουµε µε αυτό
τον τρόπο και την άλλη όψη της ζωής, τη σκοτεινή, µε τον πόνο και τα
βάσανά της, και ότι στην επίγεια διαδροµή µας σκοτάδι και φως, χαρά και
λύπη είναι αξεδιάλυτα δεµένα µεταξύ τους. Χρόνια µετά, όταν γυρίζω στο
παρελθόν, δεν µπορώ να µην θυµηθώ και το άλογό µας, καθηµερινό
ακούραστο συµπαραστάτη και βοηθό του πατέρα και της µάνας µου σε κάθε
εργασία τους, στο χωράφι, στο αµπέλι, στο αλώνι, στον κήπο. Και το
φαντάζοµαι να καλπάζει ελεύθερο στα χλοερά λιβάδια του ονείρου σαν
αντίδωρο στην ανιδιοτελή αφοσίωσή του σε όλους µας κατά την επίγεια
διαδροµή του.
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Ο λόγος στους ξενιτεµένους µας
Με το γνωστό γνήσιο λυρισµό του ο Φάνης Κ. Χόρτης στο πρώτο
ποίηµα χαιρετίζει την ανατολή του ήλιου στα Σταυρωτά, ενώ στο
δεύτερο προσπαθεί να πνίξει το άλγος του ανεκπλήρωτου έρωτα
καταφεύγοντας στον ∆ιόνυσο.
Αυγή στα Σταυρωτά
Εγλυκοχάραξ’ η αυγή
κι ο ήλιος καβαλάρης
στα Σταυρωτά µοχτάει να βγει,
κι εκείθε ροβολάρης
να φέρει µέρα και το φως
σε λαγκαδιά και ρέµα,
ζωή που δίνεις µοναχός
σε κάθε χέρσο στρέµµα,
ώσπου να φθάσει στην κορφή
κι εκείθε να γλιστρήσει
σιγά – σιγά προς την ακτή
στη θάλασσα να σβήσει,
πορφυρογένης ∆ιγενής
ως τη στερνή του αχτίδα
παλεύοντας στης σκοτεινής
πια νύχτας την κρηπίδα,
γι’ αλώνι του το κύµα
του σκοταδιού το θύµα!
Θεοφάνης Κ. Χόρτης,
11 /10/12 St. Cloud, Mn, USA,.

Wine
Give me wine to drink for joy,
if not, to numb the pain,
then drunk, such merriment deploy
around that levity might reign,
for in this life
of toil and strife,
'tis best, by far, that you and I
still have some fun than suﬀer ... dry!
7-3-2013, St. Cloud, Mn, USA,.
∆ος µου να πιω κρασί για να ξεδώσω,
ή έστω να ξαλαφρώσω απ’ τον πόνο,
κι έπειτα µεθυσµένος καθώς θα΄µαι,
όπως φουντώνει η ευθυµία γύρω
απ’ αυτήν τη (διονυσιακή) ελαφρότητα,
µπορεί να βασιλέψει στην παρούσα
ζωή του µόχθου και της σύγκρουσης,
αυτό το ασυγκρίτως καλύτερο, πως
δηλαδή εσύ κι εγώ εξακολουθούµε
να νιώθουµε µια κάποια ευθυµία
απ’ το να υποφέρουµε ... στεγνοί!

Κοινωνικά
Γεννήσεις
Αβραάµ εγέννησε τον Ισαάκ, αλλά για Χορτιώτες δεν
ακούστηκε τίποτα.
Βαπτίσεις
∆εν εµεραστήκανε φωτίκια.
Αρραβώνες - Γάµοι
∆εν επροκάµαµε το γάµο, αλλά στέλνουµε τις
ολόθερµες ευχές µας για «βίον ανθόσπαρτον» στον
Αναστάσιο Βουκελάτο, γιο του παπα – Χρυσόστοµου,
και τη Θεοδώρα Λάµπρου Χόρτη (Κοκολίνου). Το
µυστήριο του γάµου ευλόγησε στην Αγία Μαρίνα
Κοµηλιού ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος
και Ιθάκης κ. Θεόφιλος.
Συγχαρητήρια
H Ελένη Ι. Μεσσήνη αναγορεύτηκε διδάκτωρ
ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε άριστα
(τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας). Θέµα της διατριβής: «Γονιδιακή
ανάλυση του HLA B5 (51) σε Έλληνες ασθενείς µε τη
νόσο Αδαµαντιάδη-Βehçet- Συσχέτιση µε διάφορες
κλινικές παραµέτρους».
Θάνατοι
Η Αθανασία ∆. Χόρτη (Μίσουλα) έφυγε απ’ τη ζωή
τον Απρίλιο του 2014 σε ηλικία 91 ετών. Τα ειλικρινή
µας συλλυπητήρια στους οικείους της.

Το δηµοτικό µας τραγούδι µε την καθάρια φωνή της Χορτιώτισσας
∆ια στόµατος Άννας Ευ. Αυλωνίτη
Στην ελληνική παραδοσιακή κοινωνία τα κορίτσια ζούσαν κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες. Κατά κανόνα, επιφορτίζονταν µε
αντρικές υποχρεώσεις και γίνονταν στην πράξη άντρας και γυναίκα µαζί. Στο ζήτηµα του γάµου καθοριστικός ήταν ο ρόλος
των γονιών και, σε συνάρτηση µε αυτόν, και το ζήτηµα της προίκας. Σ’ αυτά τα θέµατα αναφέρεται το παρακάτω ποίηµα, µέσα
από το διάλογο µάνας και κόρης.

Ούλες οι νιες παντρεύονται
«Ούλες οι νιες παντρεύονται κι ούλες τα νιάτα χαίρονται,
κι εγώ, µανούλα µου, η φτωχιά δεν έχω γη µάιδε προικιά.
Βαρέθηκα, ορή µάνα, να κάνω τρεις δουλειές
να σκάβω, να κλαδεύω και να µαζώνω ελειές.

Βαρέθηκα, ορή µάνα, µαντήλια να κεντώ,
θε’ να ντα παρατήσω να πάω να παντρευτώ.
- Κάντα,κοπέλα µου, κάντα και τούτη τη χρονιά
να πάψουν οι πολέµοι, να ρθούνε τα παιδιά,
κι εγώ θα σε παντρέψω κοντά στη γειτονιά

Κολοκυθοκορφάδες
Υλικά: κορφές από κολοκυθιές και κολοκυθολούλουδα, σκόρδο
(µπόλικο), αλάτι, πιπέρι, λάδι (χωρίς να «δαγκάτε» το ροϊ),
ντοµάτα φρέσκια λιωµένη.
Παρασκευή: Καθαρίζουµε, πλένουµε και στραγγίζουµε καλά – καλά τις

κορφάδες (να µη µείνει ούτε σταγόνα νερό – έχουνε οι κορφάδες).
Βάνουµε στην κατσαρόλα το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι, το λάδι και τη
ντοµάτα, τα αφήνουµε να βράσουνε 4-5 λεπτά σε σιγανή φωτιά και, στη
συνέχεια, βάνουµε τις κορφάδες και τις αφήνουµε να τσιγαριστούνε µε το
λάδι. Αν µείνουνε ζουµιά, καλύτερα να µην κενώσουµε ολότελα
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Για το νέο αγροτικό συνεταιριστικό κίνηµα
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΗ
Στο πλαίσιο της ισοσκέλισης της κοινής αγροτικής παραγωγής στην
Ε.Ε., ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα συρρικνώθηκε, ενώ η διεθνής
τάση επιβάλλει σύγχρονες παραγωγικές µεθόδους µε ορθολογική
αξιοποίηση όλων των υφιστάµενων δυνατοτήτων. Ωστόσο, στον
αγροτικό τοµέα το µεγαλύτερο µέρος του ανθρώπινου δυναµικού της
χώρας µας είναι γερασµένο και αδυνατεί να προσαρµοστεί στις νέες
εξελίξεις. Το γεγονός αυτό επιτάσσει µεγαλύτερη προσπάθεια στα ∆.Σ.
των συνεταιρισµών για την ανανέωση του δυναµικού και προσαρµογή
στις εξελίξεις. Πρόσφατα, βέβαια, µε δεδοµένη την πολύ αρνητική
οικονοµική συγκυρία της Ελλάδας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι
επιχειρούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται ξανά µε την αγροτική
παραγωγή για βιοποριστικούς λόγους, γεγονός που προοιωνίζεται
θετικές εξελίξεις. Όµως θα είχαν ουσιαστικό ρόλο για την πορεία της
αγροτικής οικονοµίας τόσο η ενσωµάτωση στο αγροτικό
συνεταιριστικό κίνηµα ακόµα και εγκαταλελειµµένων αγροτεµαχίων,
που ο αγροτικός συνεταιρισµός θα εκµεταλλευτεί µέσα από µίσθωση
και θα διανείµει στους παραγωγούς για την αγροτική εκµετάλλευσή
τους, όσο και ο προσανατολισµός του κινήµατος σε πρακτικές
βιώσιµης - αειφόρου ανάπτυξης.
Το ποιοτικό προϊόν µε προστιθέµενη αξία επιτάσσει πρότυπα
πιστοποίησης που φέρουν το αναγνωρισµένο λογότυπο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, τα οποία
διασφαλίζουν ότι τα χαρακτηριζόµενα ως βιολογικά προϊόντα
παραµένουν φυσικά και υγιεινά, ακόµη κι αν έχουν υποστεί κάποια –
απαραίτητη - επεξεργασία, για να είναι έτοιµα για κατανάλωση. Ποτέ
όµως η ποσότητα και η τιµή διάθεσης δεν θα γίνει προσιτή στον
καταναλωτή, αν όλοι στον αγροτικό τοµέα δεν περάσουν από τη
συµβατική παραγωγική διαδικασία σε φιλικότερες περιβαλλοντικές
µεθόδους, σε συνάρτηση µε την κάλυψη των προϋποθέσεων
πιστοποίησης σε πρωτογενή παραγωγή και µεταποίηση.

Παράλληλα, το αγροτικό κίνηµα, πέρα από την οργάνωση της
παραγωγής και τη µεταποίηση, πρέπει να εξασφαλίσει και την διάθεση
των προϊόντων. Στο πλαίσιο του µαζικού τουρισµού δεν εννοείται ένα
τοπικό προϊόν (π.χ. κρασί) να µην προωθείται µέσα από όλα τα τοπικά
καταστήµατα που έχουν σχέση µε την διαµονή, διατροφή, νυκτερινή
διασκέδαση, και µάλιστα ως προεπιλεγµένη πρόταση των παραπάνω
καταστηµάτων. Επίσης, δεδοµένου ότι ο αγροτουρισµός είναι µια
ουσιαστική βελτίωση στο εισόδηµα του αγρότη, η έµµεση και άµεση
διαφήµιση /πώληση ενός συνεταιριστικού προϊόντος µπορεί να
αποτελέσει µια ιδιαίτερα σηµαντική πηγή εσόδων. Τέλος, στη
µεγιστοποίηση και την ανάδειξη του συνεταιριστικού προϊόντος
καθοριστικό ρόλο µπορεί να παίξει η αξιοποίηση από την αγορά
εργασίας του νέου πλεονασµατικού δυναµικού που έχει ειδικευτεί
στους τοµείς διαχείρισης και προώθησης πωλήσεων, εφόσον του
δοθεί η δυνατότητα να καλύψει τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας
και του εκχωρηθούν και ανάλογες αρµοδιότητες.
Από την πλευρά µας, θα θεωρούσαµε ευχής έργο να
διαβουλευόµαστε µε την τοπική κοινωνία - µέσω της εφηµερίδας µας
και όχι µόνο -, τους παραγωγικούς φορείς και το συνεταιριστικό
κίνηµα για µια άλλη, διαφορετική οργάνωση της οικονοµικής
ανάπτυξης στον τόπο µας. Ο στόχος, φυσικά, είναι το αγροτικό
συνεταιριστικό κίνηµα να αντιµετωπίζει επιτυχώς τις στρεβλώσεις και
τα προβλήµατα, µε κριτήριο τη σύµφωνη µε τα ανθρώπινα µέτρα
ανάπτυξη, τη βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς και να αναδεικνύει, να
ενθαρρύνει και να υιοθετεί, στη βάση των δυνατοτήτων και των
προοπτικών που υπάρχουν, τις σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές
αυτής της ανάπτυξης.
Επιµέλεια κειµένου: Ε. Γ. Χόρτης

Εκδηλώσεις στο νησί µας για τον Λευκάδιο Χερν
Από το Πνευµατικό Κέντρο του δήµου Λευκάδας, το δήµο Λευκάδας
και την πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα διοργανώνονται
εκδηλώσεις µε αφορµή τα 110 χρόνια από το θάνατο του Λευκάδιου
Χερν µε επίκεντρο διεθνές συνέδριο µε θέµα «Το ανοιχτό πνεύµα του
Λευκάδιου Χερν: Από τη ∆ύση προς την Ανατολή», που θα
πραγµατοποιηθεί στη Λευκάδα από τις 4 ως τις 6 Ιουλίου 2014.

ΦΩΤΟ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ

Ο Λευκάδιος Χερν (Γιακούµο Κοϊζούµι, 1850-1904), εθνικός ποιητής
της Ιαπωνίας, γεννήθηκε το 1850 στη Λευκάδα από τον ιρλανδό
Τσαρλς Χερν και την ελληνίδα Ρόζα Κασιµάτη. Αποχωρίστηκε τη
µητέρα του στην ηλικία των 4 ετών και έκτοτε δεν την ξαναείδε.
Μεγάλωσε στην Ιρλανδία, πήγε ως µετανάστης στην Αµερική, και
τελικά εγκαταστάθηκε και έζησε µια ήρεµη ζωή στην Ιαπωνία.
∆ιατήρησε όµως τον οµφάλιο λώρο που τον συνέδεε µε τη Λευκάδα
και, συνακόλουθα, την ταυτότητα του ως Έλληνα, στη βάση ενός
ισχυρού συναισθήµατος αγάπης και νοσταλγίας για τη µητέρα του.
Ιδιαίτερα, η πολιτιστική φυσιογνωµία της αρχαίας Ελλάδας, που
παρουσιάζει οµοιότητες µε την πολιτιστική παράδοση της Ιαπωνίας,
βοήθησε τον Λευκάδιο Χερν στην κατανόηση του Ιαπωνικού
πολιτισµού. Στο έργο του αποτύπωσε την Ελλάδα και την Ιαπωνία (τη
∆ύση και την Ανατολή) ως ουτοπίες µε κοινά χαρακτηριστικά.
Στο συνέδριο συµµετέχουν επιστήµονες από την Ιαπωνία, την
Ελλάδα, την Ιρλανδία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Το πρόγραµµα έχει ως
εξής:
• Παρασκευή 4 Ιουλίου, ώρα 19.30΄, Πνευµατικό Κέντρο του δήµου
Λευκάδας, Τελετή εγκαινίων ιστορικού κέντρου Λευκάδιος Χερν , που
είναι το πρώτο µουσείο στον ευρωπαϊκό χώρο για τον εθνικό ποιητή
της Ιαπωνίας.
• Σάββατο 5 Ιουλίου, ώρα 10.00 -13.30΄, Ionian Blue Hotel, «Το
ανοιχτό πνεύµα του Λευκάδιου Χερν: Από τη ∆ύση προς την Ανατολή»
, Ενότητα 1η: «Οι εκ νέου ανακαλύψεις ενός ανοιχτού πνεύµατος» µε
εισηγητές τους Μαρί Κριστίν, Τζων Μοράν, Σωτήρη Χαλικιά,
Μασαπούκι Ικέντα

• Σάββατο 5 Ιουλίου, ώρα 21.30΄, Ανοιχτό Θέατρο, Πνευµατικό
Κέντρο του δήµου Λευκάδας: «Νοσταλγία: Η αιώνια κατοικία του
πνεύµατος», Απαγγελίες από τους Ιάπωνες καλλιτέχνες Σίρο Σάνο και
Κιότζι Γιαµαµότο
• Κυριακή 6 Ιουλίου, ώρα 10.00 -13.30΄, Ionian Blue Hotel, «Το
ανοιχτό πνεύµα του Λευκάδιου Χερν: Από τη ∆ύση προς την Ανατολή»
, Ενότητα 2η: «Η ανάπτυξη του ανοιχτού πνεύµατος» µε εισηγητές
τους Χαρίκλεια Ζέγκου, ∆ηµήτριο Βασιλειάδη, λουίς σόλο Μαρτινέλ,
Σίνγκο Ναγκαόκα και Πωλ Μάρρεϋ
• Κυριακή 6 Ιουλίου, ώρα 21.30΄, Ανοιχτό Θέατρο, Πνευµατικό
Κέντρο του δήµου Λευκάδας: παράσταση Σεϊούα Ουνράκου «Γιούκι
Όννα» (παραδοσιακό Ιαπωνικό Κουκλοθέατρο).
Σηµειωτέον ότι για τη δηµιουργία του Ιστορικού Κέντρου Λευκάδιου
Χέρν το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Λευκάδας συνεργάζεται µε
τους ∆ήµους Kumamoto, Matsue, Shinjuku, Yaizu, το Πανεπιστήµιο
Toyama, την οικογένεια Koizumi και τους Genki Miyagi, Τάκη
Ευσταθίου, Μαρία Γενιτσαρίου, Masaaki Noda, Τέτη Σώλου και
Fumiko Yoneda.

Έκθεση φωτογραφίας του «Ρίκου» (Fritz
Berger) στη Λευκάδα
Στην ARTηρία, που στεγάζεται στη Μαρίνα Λευκάδας θα
πραγµατοποιηθεί αναδροµική έκθεση φωτογραφίας (21-30 Ιουνίου,
ώρες 20.00-22.00) του αγαπητού σε όλους µας Ρίκου (Fritz Berger),
που έζησε στα χωριά µας για µια ολόκληρη δεκαετία (1962-1972). Ο
Ρίκος , εραστής της Λευκάδας, την επισκέπτεται τακτικά και
αποτυπώνει µε το φακό του τις αλλαγές στο νησί στη διαδροµή το
χρόνου. Στη συγκεκριµένη έκθεση αποτυπώνει την πορεία και τις
αλλαγές της Λευκάδας από το 1962 ως το 2003. Στη διάρκεια της
έκθεσης θα προβληθεί για πρώτη φορά ένα φιλµ - ντοκουµέντο του
Ρίκου µε θέµα τη Λευκάδα της δεκαετίας του '60.

Καλοκαιρινά ξυπνήµατα
Του Σπύρου Κ. Χόρτη

Χωµένοι σε κάθε λογής πράσινο
οι πετεινοί µε ξυπνούν,
πουλιά και τζιτζίκια µε καληµερίζουν,
χίλιες τραγουδιών φωνές µε συντροφεύουν,
πολύχρωµες πεταλούδες µου κλέβουν
τους ατέλειωτους ορίζοντες
που απλώνονται πάνω απ’ το πέλαγος,
ο αγέρας που τον βλέπεις κι ακούς
να περπατά ανάλαφρα
κορφή – κορφή στις φυλλωσιές

µου κλέβει την ανάσα.
Το βλέµµα σηκώνω πέρα απ’ τα βουνά
πάνω απ’ την πράσινη πεδιάδα
που ευγενικά έστρωσε των
δέντρων η φροντίδα
χωρίς φωνές, χωρίς βουή
µακριά απ’ την πόλη
κοντά στο Θεό και τον άνθρωπο
µέσα σ’ ελπίδας χρώµατα
κι έναν ατέλειωτο γαλάζιο ουρανό

να ευλογεί τη φύση
κάτω απ’ του φεγγαριού αχτίδες
Γίνοµαι ένα µε τον εαυτό µου,
γιατί αυτό είναι το χωριό.
προσµένοντας το δείλι.
Νυχτοπούλια και τριζόνια θα µε καληνυχτίσουν,
γαυγίσµατα σκύλων θα διώξουν τα φαντάσµατα,
χορό στο πανηγύρι θα στήσουν οι πυγολαµπίδες

