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συνέχεια στη σελ. 3

Η πίτα μας 
Στις 9 Φλεβάρη, οι Εγκλουβη-

σάνοι δώσαμε δυναμικό παρόν 
στην αίθουσα των Λευκαδίων, 
όπου έγινε η εκδήλωση της κο-
πής και αποδείξαμε πόσο πολύ 
αγαπάμε το χωριό μας και το 

Σύλλογό μας.
Οι δύσκολες οικονομικές συν-

θήκες δε μας εμπόδισαν να τι-
μήσουμε με την παρουσία μας 
την ετήσια αυτή εκδήλωση. Η 
αυτοπεποίθηση και η αγάπη για 
το χωριό μας δημιουργούν ένα 
δυναμικό, ικανό να αντιμετωπί-
σει κάθε δυσκολία.
Η εκδήλωση άρχισε με χαι-

ρετισμό και καλωσόρισμα εκ 
μέρους του Δ.Σ. από τον Πρό-
εδρο του Συλλόγου μας στους 
παρευρισκόμενους. Τους ευχα-
ρίστησε ιδιαίτερα γι’ αυτή τη 
δυναμική τους παρουσία και 

επεσήμανε. Παρά τα δύσκολα 
που περνάμε όλοι μας, αυτή 
σας η παρουσία μας γεμίζει με 
δύναμη αλλά και ευθύνη να συ-
νεχίσουμε παρά τις όποιες αντι-
ξοότητες.

Το φελί που έκοψε ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου μας το 
αφιέρωσε στους Απανταχού 
Εγκλουβησάνους τονίζοντας.
Παρά τις δυσοίωνες προβλέ-

ψεις που υπάρχουν σε όλους 
τους τομείς για τη χώρα μας 
ευχόμαστε η χρονιά να είναι δη-
μιουργική.
Τουλάχιστο, αν μη τι άλλο, να 

είναι ξεκίνημα αναστροφής του 
κακού κλίματος που επικρατεί 
γενικά στη χώρα μας. Όλοι γνω-
ρίζουμε ότι οι καιροί είναι δύ-
σκολοι. Σε τέτοιους δύσκολους 
καιρούς η αλληλεγγύη παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στην πορεία 
μιας κοινωνίας, ενός λαού, ενός 
Έθνους.
Με όπλο λοιπόν την αλληλεγ-

γύη μπορούμε να προστατεύ-
σουμε το υπόλοιπο της δικής 
μας ζωής αλλά και το μέλλον 
των παιδιών μας. 
Αυτό επιτάσσουν η συνείδησή 

μας, ο πολιτισμός μας και η αν-
θρωπιά μας. 
Βρέθηκαν κοντά μας και μας 

τίμησαν:
- Ο κ. Σπύρου Γεώργιος εκ μέ-

ρους του Βουλευτή Λευκάδας 
κ. Θ. Σολδάτου.

- Ο Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας των Απανταχού Λευκαδίτι-
κων Συλλόγων κ. Θεόφιλος Λο-
γοθέτης.

- Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 

των Λευκαδίων κ. Σωκράτης Κα-
κλαμάνης.

- Ο Καθηγητής Παν/μίου κ. 
Φαίδων Κακλαμάνης.

- Ο π. Πρόεδρος Λευκαδικών 
Μελετών κ. Άγγελος Κακλαμά-
νης.

- Ο π. Πρόεδρος του Συλλό-
γου μας κ. Γιάννης Λογοθέτης.

- Ο Πρόεδρος Αγίου Νικήτα κ. 
Σκιριάνης Δημήτριος.

- Η Πρόεδρος Μεγανησιωτών 
κα Γιούλη Κονιδάρη.

- Η π. Πρόεδρος του Συλλό-
γου Ηλιούπολης κα Σούλα Λά-
ζαρη.

- Ο κ. Δημήτριος Μανωλίτσης 
από το Σύλλογο των Αλεξαν-
δριτών.

- Ο Πρόεδρος των Αγιοπετρι-
τών κ. Απόστολος Αντύπας.

- Ο Έφορος δημοσίων σχέσε-
ων της Ομοσπονδίας των Απα-
νταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων 
κ. Λεωνίδας Κοντογεώργης.

- Το μέλος της Ομοσπονδίας 
των Απανταχού Λευκαδίτικων 
Συλλόγων κ. Κων/νος Κοντογε-
ώργης.

- Από τον κ. Απόστολο Κακλα-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των απανταχού 
Εγκλουβησάνων «Ο Προφήτης Ηλίας» Λευκάδος, καλεί τα μέλη 
του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα: Οικονομική 
ενίσχυση για αντικατάσταση οροφής της Εκκλησίας της Παναγίας 
του χωριού μας. 
Η Ε.Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου 2014 ημέρα 

Κυριακή και ώρα 10:30 στο γραφείο του Συνδέσμου μας, οδός 
Μενάνδρου 39. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την 
επόμενη Κυριακή 4 Μαΐου την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με το 
ίδιο θέμα όπως προβλέπει το Καταστατικό.

Από το Δ.Σ.

O Σύνδεσμός μας 
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εγκλουβής

Εύχονται
στους Απανταχού 
Εγκλουβησάνους

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
και

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Από το Δ.Σ.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
Για τις 11 του Μάη ημέρα Κυριακή, αποφάσισε το Δ.Σ. 

του Συλλόγου μας να πραγματοποιήσει εκδρομή με προο-
ρισμό τον Ορχομενό. 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσο οι καιροί δυσκολεύουν 

τόσο εμείς δε θα το βάλουμε κάτω.
Δεν θα μας στερήσουν την εκδρομή που μας δίνει την ευ-

καιρία να ξεσκάσουμε έστω μια μέρα.
Να βρεθούμε με ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί αλλά 

οι συνθήκες της ζωής και οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που 
δεν μας επιτρέπουν μεγάλα ανταμώματα.
Ευκαιρία λοιπόν είναι στις 11 του Μάη να ανταμώσουμε 

μια φορά ακόμα, με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγα-
πάνε στον Ορχομενό. 
Όσοι πιστοί προσέλθετε. Και ότι προκύψει.
Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής: 
Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από το γραφείο του Συλλόγου 

μας, Μενάνδρου 39 και Πειραιώς. 
Στάση για καφέ και συνεχίζουμε προς Ορχομενό. Εκεί 

όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό 
χώρο ή αλλιώς να χαρούν ένα μικρό ανοιξιάτικο περίπατο. 
Συνεχίζουμε προς Κρύα Λιβαδειάς για βόλτα, καφέ και 

επίσκεψη Νυμφαίου και Ασκληπιείου στο ποτάμι της περι-
οχής.
Μεσημεριανό στον Ορχομενό. Αφού φάμε και διασκε-

δάσουμε, κάνουμε επίσκεψη στις πηγές Χαρίτων που εκεί 
όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει ζωντανή πέστροφα. 
Ολοκληρώνουμε την εκδρομή μας με επιστροφή.
Η τιμή είναι 10 € για κάθε άτομο και οι δηλώσεις συμμετο-

χής αυστηρά μέχρι 4 ΜΑΪΟΥ.
Τηλέφωνα που μπορείτε να παίρνετε για να κλείσετε θέ-

σεις:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ 6973-084927
ΝΙΤΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥ 6983-725503
ΗΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣ 6972-944345
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 6977-296503
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΓΕΝΑ 6997-291999

Ένα μικρό, μα τόσο 
μεγάλο Παντοπωλείο

συνέχεια στη σελ. 5

Η δεύτερη αληθινή ιστοριού-
λα, εκεί στα μέσα της δεκαετί-
ας του ‘70.
Μεγάλο παιδί πια, στην 

πόλη της Λευκάδας. Πήγα να 
ψωνίσω στο παντοπωλείο του 
αείμνηστου Σπύρου Βλάχου, 
με το παρωνύμιο Λιάπης, από 
την Εξάνθεια αλλά γαμπρός 
στο χωριό μας. 
Πριν καλά μπω στο μαγα-

ζί να χαιρετήσω το μπάρμπα 
Σπύρο και τους θαμώνες φί-

λους του που του κρατούσαν 
συντροφιά εκεί στο μπακάλι-
κο, μπαίνει βιαστικά ένας κύρι-
ος και λέει: Γεια σας, ένα χαρτί 
υγείας διπλό. 
Αμέσως, λέει ο μπάρμπα 

Σπύρος και πηγαίνει στο ράφι 
με τα χαρτιά υγείας. Κατεβάζει 
ένα χαρτί το δίνει στον πελάτη 
και κείνος του λέει: Αυτό είναι 
μονό διπλό δεν έχει; Ο μπάρ-
μπα Σπύρος ανασηκώνοντας 
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Σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τα κοινωνικά. Επίσης για 
τις αλλαγές διευθύνσεων προς αποφυγή παρεξηγήσεων

Κοι νω νι κά 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΑΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
Συγχωριανοί μας επειδή είναι δύσκολο το να είμαστε πάντα ενήμεροι 
για τα κοινωνικά των συγχωριανών, θα θέλαμε με επιστολή σας ή FAX 

ή τηλέφωνο ή e-mail, στα γραφεία της εφημερίδας μας να μας ενημερώνετε. 

του Συνδέσμου 
των Απανταχού Εγκλουβησάνων

Διανέμεται δωρεάν Η «Εγκλουβή» συντάσσεται 
από το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Ιδιοκτήτης: Σύνδεσμος 
των Απανταχού 

Εγκλουβησάνων Λευκάδας
Μενάνδρου 39 και Πειραιώς

10437 - Αθήνα
Tηλ. - Fax: 210 5237281

Διευθυντής έκδοσης
ΧΑΡ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 30, 17341

Τηλ. 210 9311918

Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση
Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα 10552
Τηλ. - Fax: 210 5244309

Παρακαλούνται όλοι οι συγχωριανοί μας που δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά και θέλουν να προβληθούν από την εφημερίδα μας, 
να στείλουν αντίστοιχη καταχώρηση για δημοσίευση. 

Από το Δ.Σ.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ
Οι επιστολές και τα άρθρα που δημοσιεύονται στην εφημερίδα του Συνδέ-

σμου μας, φέρουν ακέραια την ευθύνη του υπογράφοντα. 
Από το Δ.Σ.

Επειδή μας κατάργησαν την ταχυδρομική ατέλεια, αναγκαστήκαμε να μειώσουμε 
την αποστολή της εφημερίδας σε διάφορους Συλλόγους -εκτός των τοπικών- 

σε διάφορες υπηρεσίες και σε συγχωριανούς 
που δεν έχουν παρουσία στον Σύλλογο ποτέ.

Οι κο νο μι κές ε νι σχύ σεις 

ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
εις μνήμη της κόρης της Ευσταθίας

15 €

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
εις μνήμη της Στρατούλας Καραμποΐκη

20 €

ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ
εις μνήμη των γονέων του και της αδερφής του Μαρίνας

30 €

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΡΙΖΟΥ 20 €

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΤΗ (ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗ)
εις μνήμη των γονέων της

20 €

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ
εις μνήμη του αδερφού του Νιόνιου

20 €

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ 20 €

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ (ΓΑΛΕΛΟΣ) 20 €

ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΨΑΣ 20 €

ΣΥΛΒΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ 20 €

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 10 €

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ 20 €

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ (ΝΙΚΟΛΙΟΣ) 20 €

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΥΛ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 20 €

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 20 €

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ (ΝΙΚΟΛΙΟΣ) 20 €

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-ΒΛΑΧΟΥ 20 €

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ (ΠΑΤΡΑΛΑΣ) 15 €

ΗΛΙΑΣ και ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
εις μνήμη της μητέρας τους

50 €

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ 20 €

ΑΣΠΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΥ εις μνήμη του πατέρα της Γεράσιμου Θερμού 50 €

ΓΙΑΝΝΗΣ και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ 20 €

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ 50 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΝΤΟΒΝΙΤΣΗ
εις μνήμη του Ηλία Σαντοβνίτση

50 €

ΛΟΥΛΑ ΣΤ. ΚΟΥΡΤΗ 25 €

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΡΤΗ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ 25 €

ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΥΡΖΗ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
εις μνήμη των γονέων της

10 €

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΡΖΗ-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
εις μνήμη των παππούδων Ασπασίας και Κων/νου Λογοθέτη

20 €

ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
εις μνήμη των γονέων του

80 €

ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ
εις μνήμη του ανεψιού μου Γιάννη Γκισάση

30 €

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 100 €

ΣΟΦΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-ΒΛΑΧΟΥ 
εις μνήμη Κων/νας Καρύδη και Γεωργία Φραγκούλη (Τσαϊλάκη)

50 €

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΣ 10 €

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ 50 €

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΥΡΤΗ 20 €

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
εις μνήμη των γονιών της Δήμου και Μαρσώς

40 €

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ 20 €

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΟΥΡΤΗ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ εις μνήμη Ασπασίας Κοντογεώργη και 
Τασούλας Κοντογεώργη (Σάββα) Βανδώρου

50 €

Σημ.: από κλείσιμο λογαριασμού παλιού βιβλιαρίου του Συλλόγου εισπράξαμε 97,37 €.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Άννα Λαζαρίδη το γένος Κούρτη και ο Κώστας Κωσταντάρας απέκτησαν 

αγοράκι.
Να τους ζήσει. 

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ
- Ο Παναγόπουλος Ιωάννης του Νικολάου και της Κασσιανής Κούρτη, παντρεύ-

τηκε με τη Μαρία Φ. Μαστροπαύλου. 
Να ζήσουν και καλούς απογόνους.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΟΝΗ) του Επαμεινώντα.
- ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΑΛΕΡΤΑΣ). Ήταν για πολλά χρόνια Αγρο-

φύλακας στο χωριό μας.
- Στη μακρινή Αυστραλία έφυγε από τη ζωή ο συγχωριανός μας Νιόνιος Στεριώ-

της (Μαλαγάνας).
Τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος! 
Ένας χρόνος χωρίς την παρουσία σου.

Ένας χρόνος πόνου και σκληρής απουσίας.
Για εμάς όμως είσαι πάντα εδώ.

Κτυπά η πόρτα και νομίζουμε ότι θα μπεις.
Θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά μας. 
Μας λείπεις πολύ, μας λείπεις αφόρητα.

Οικογένεια Ηλία Σαντοβνίτση

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λίτσα Δρόσου φίλη του Συλλόγου μας για 

την ευγενική της προσφορά.
Προσέφερε για το γραφείο του Συλλόγου μας μια ωραία φορητή κρεμά-
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Ακούς να λένε στο χωριό 

Ένα μικρό, μα τόσο μεγάλο Παντοπωλείο
συνέχεια από τη σελ. 1

- Συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην 
πρώην Αμερικάνικη Βάση λίγο πιο πάνω 
από το χωριό μας. Το Δελτίο Τύπου της 
Αστυνομίας αναφέρει: «Συνελήφθησαν το 
Σάββατο (11.01.2014) το μεσημέρι στην 
Καρυά Λευκάδας, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφαλείας Λευκάδας με 
τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ. της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευ-
κάδας, 30χρονος ημεδαπός και 32χρονος 
υπήκοος Αλβανίας για κλοπή μεταλλικών 
αντικειμένων. Αναζητούνται ακόμα τρεις 
συνεργοί τους (δύο αλλοδαποί και ένας 
ημεδαπός) καθώς και ένας ακόμη ημεδα-
πός για αποδοχή και διάθεση προϊόντων 
εγκλήματος. Κατασχέθηκαν δύο φορτηγά 
αυτοκίνητα, διάφορα μεταλλικά αντικεί-
μενα και εξοπλισμός (μπουκάλες οξυγό-
νου κ.λπ.).»

- Σε πρόσληψη εργατών προχώρησε ο 
Δήμος Λευκάδας με πεντάμηνες συμβά-
σεις σε μια προσπάθεια να αντιμετωπι-
στούν προβλήματα και ανάγκες της κα-
θημερινότητας. Μια φορά την εβδομάδα 
δύο εργάτες του Δήμου έρχονται στο χω-
ριό και επιφορτίζονται με διαφορετικές 
σχεδόν εργασίες, μεταξύ  των οποίων:

« Μικρής κλίμακας συντήρηση στο 
πρώην Δημοτικό Σχολείο του χωριού 
με μικρά μερεμέτια και άσπρισμά του, 
δίνοντας μια εικόνα φρεσκάδας και ανα-

νέωσης.
« Κλείσιμο λακκουβών σε διαφορετικά 

σημεία του χωριού που είχαν δημιουρ-
γηθεί, κυρίως, από βλάβες στο δίκτυο 
ύδρευσης.

- Επαρχιακές οδοί. Παρέμβαση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας στις 6 
Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποίησε η 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 
Εγκλουβής. Το θέμα που τέθηκε προς 
συζήτηση στα προ ημερησίας διατάξεως 
θέματα ήταν η συντήρηση του δρόμου 
στο τμήμα Εγκλουβής-Βαυκερής το οποίο 
δεν έχει συντηρηθεί όσον αφορά την 
κατάσταση του οδοστρώματος. Η απά-
ντηση σου Δημάρχου: «οι λακκούβες θα 
συνεχίσουν να μεγαλώνουν!»

- Ερώτηση που, επίσης, τέθηκε στην 
ίδια συνεδρίαση αφορά λιθιές που είτε 
έχουν πέσει, ήδη, στο εσωτερικό του χω-
ριού, είτε για λιθιές ή τμήματά τους που 
είναι επικίνδυνα προς κατάρρευση. Το 
ερώτημά μας αφορούσε τις ενέργειες τις 
οποίες προτίθεται ο δήμος και οι αρμό-
διες υπηρεσίες του να λάβουν. Το θέμα 
αυτό δεν έλαβε άλλη απάντηση πέραν 
του ότι καταγράφηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.

- Έργα και εργασίες που έχει υποσχεθεί 
και για τις οποίες έχει δεσμευτεί ο Δήμος 
Λευκάδας, δυστυχώς, αποτελούν τροχο-

πέδη όπως ο δρόμος στα «Κογκάτα» και 
η μερική διαμόρφωση του οικοπέδου στο 
Βαρκό. Μήπως τα λεφτά δεν υπάρχουν;

- Αγροτικός ιατρός. Ο νέος Διοικητής 
του Νοσοκομείου κ. Γρηγορόπουλος με 
τον οποίο υπήρξε τηλεφωνική επικοι-
νωνία, σε πνεύμα πλήρους συνεννόησης 
και συνεργασίας άκουσε τους προβλη-
ματισμούς και τις ανησυχίες που τέθη-
καν σχετικά με την απουσία αγροτικού 
γιατρού στο χωριό και ανταποκρίθηκε 
άμεσα στέλνοντας αγροτικό ιατρό για 
την κάλυψη των αναγκών κυρίως της 
συνταγογράφησης φαρμάκων.

- Με «άγριες» διαθέσεις έκανε την εμ-
φάνισή της η Άνοιξη, καθώς στο πρώτο 
δεκαήμερο του Μαρτίου σημειώθηκαν 
εντονότατες βροχοπτώσεις με πολύ με-
γάλη ποσότητα νερού και διάρκεια. Αλ-
λαγή του σκηνικού υπήρξε από τα μέσα 
και έπειτα με πλήρη ηλιοφάνεια και κα-
νονικές για την εποχή θερμοκρασίες.

- Θετικό το κλίμα και για τους το-
πικούς παραγωγούς φακής που παρά 
τις προσωρινές τους ανησυχίες ολοκλη-
ρώνουν τη διαδικασία της σποράς των 
όψιμων χωραφιών και ετοιμάζονται να 
επιδοθούν στο βοτάνισμα των πρώιμων. 
Παράλληλα, πραγματοποιείται το κλάδε-
μα των αμπελιών σε μικρότερη κλίμακα 
καθώς κυριαρχούν οι αροτραίες καλλι-

έργειες.
- Ο ΕΛΓΑ έκρινε πλέον τους δικαιού-

χους του προγράμματος «Πυρκαγιές 
2010» σχετικά με την ανασύσταση των 
ζημιών που είχαν προκληθεί στα ελαιό-
δεντρα και αριθμούν τους οκτώ, οι οποί-
οι αν επιθυμούν να λάβουν την οικονομι-
κή ενίσχυση που τους καταλογίσθηκε θα 
πρέπει να προβούν σε ανασύσταση του 
ζημιωθέντος φυτικού κεφαλαίου. Ακο-
λούθως, θα διενεργηθεί ο απαραίτητος 
επιτόπιος έλεγχος ως βασική προϋπόθε-
ση για την καταβολή της σχετικής οικο-
νομικής ενίσχυσης.

- Νέα κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής 
βοοειδών ξεκίνησε πλέον στο χωριό μας 
από τον Χαράλαμπο Κούρτη συμβάλλο-
ντας στην ευρύτερη ανάπτυξη του χω-
ριού. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο 
του εγχείρημα.

- Εθελοντισμός. Σε πνεύμα ανιδιοτε-
λούς προσφοράς και εθελοντισμού πραγ-
ματοποιούνται μικρές εργασίες για να 
καλυφθούν κενά που η πολιτεία αδυ-
νατεί, δυστυχώς, να καλύψει. Εργασίες 
που έχουν, ήδη, δρομολογηθεί αφορούν 
μειονεκτήματα του δικτύου ύδρευσης και 
εργασίες στον χώρο που θα φιλοξενήσει 
μελλοντικά το αγροτικό ιατρείο.

Θερμού Υπαπαντή

Σε καρτερώ
Σε καρτερώ σε τούτο δω το μονοπάτι της δικής 

μου σκέψης.
Ξέρω ότι δεν θ’ αργήσεις να συμφωνήσεις μαζί 

μου και θα ‘ρθεις να με βρεις.
Τα λόγια που σου είχα πει, τα φυλάω νωπά, χα-

ραγμένα στην καρδιά μου.
Δεν έχουν αλλοιωθεί καθόλου.
Νοιώθω, ότι θα έρθεις και δεν θα ήθελα να σε 

απογοητεύσω.
Ξέρω ότι θα μου ζητήσει να σου δείξω εκείνο το 

όμορφο δενδράκι που σου είπα ότι έχω φυτέψει.
Χαίρομαι που θα το δεις μεγαλωμένο με πυκνό 

φύλλωμα και υγιείς καρπούς. 
Ίσως, μου ζητήσεις να δεις το σημάδι που σου εκ-

μυστηρεύτηκα ότι έχω στο στήθος. 
Εγώ, δίχως να ντραπώ, θα στο δείξω με χαμόγελο.
Μόνο σε παρακαλώ μην έχεις τύψεις γιατί δεν με 

πίστεψες όταν σου πρωτομίλησα. 
Τώρα θα είναι πιο όμορφα που ήρθαν έτσι τα 

πράγματα.
Νίτσα Γ. Αργυρού

Νύχτα γεμάτη θαύματα - νύχτα 
σπαρμένη μάγια

Για τα 150 χρόνια της Ένωσης των Επτανήσων με 
την Ελλάδα (στις 21 Μαΐου 1864), τα Επτανησιακά Πο-
λιτιστικά Σωματεία συνδιοργανώνουν με το Φεστιβάλ 
Αθηνών μεγάλη εορταστική συναυλία, αφιερωμένη στο 
έργο τεσσάρων από τους δημοφιλέστερους εκπροσώ-
πους της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής, δηλαδή του 
ιδρυτή της, και συνθέτη του ελληνικού Εθνικού Ύμνου, 
Νικόλαου Χ. Μάντζαρου, καθώς και των Παύλου Καρ-
ρέρ, Διονύσιου Λαυράγκα και Σπυρίδωνα Σαμάρα. 
Πολυπληθής και, κατά κύριο λόγο, επτανησιακής κατα-
γωγής είναι και η καλλιτεχνική ομάδα που θα «συστρα-
τευθεί» στη σκηνή του Ηρωδείου. Αποτελείται από έξι 
προβεβλημένους λυρικούς τραγουδιστές, τους οποίους 
πλαισιώνουν δώδεκα από τις αντιπροσωπευτικότερες 
χορωδίες των Επτανήσων, καθώς και η συμφωνική ορ-
χήστρα, υπό τον Ιάκωβο Κονιτόπουλο. Η σκηνοθετική 
επιμέλεια είναι του Τώνη Λυκουρέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ 
ΟΒΕΛΙΑ

ΑΡΝΙ - ΚΑΤΣΙΚΙ
Ναι, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του τραπε-

ζιού. (Προσωπικά τα κοκορέτσια, αλλά πάμε πάντα 
σύμφωνα με την πλειοψηφία). Προσπαθήστε να μην 
κάνετε βουτιά στο ψητό, αλλά να διαλέξετε κομμάτια 
τα οποία είναι τα λιγότερα λιπαρά, καθαρό κρέας 
δηλαδή, και κυρίως, να αποφύγετε τις πέτσες. Όσο 
ξεροψημένες και λαχταριστές κι αν είναι, είναι ότι χει-
ρότερο μπορείτε να φορτώσετε στον οργανισμό σας. 
Επιπλέον, μια πιρουνιά πέτσας, ισοδυναμεί με μια 
μερίδα κρέατος. Και δεν νομίζω να φάει κανείς μόνο 
πέτσα. Τα λιπαρά του κρέατος, είναι τα πιο δύσκολα 
να καούν και αποθηκεύονται στο σώμα. Ειδικότερα τα 
άτομα που πάσχουν από χοληστερίνη, είναι μέγιστο 
λάθος να την καταναλώνουν.

ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ
Και φρυγαδέλι και σπληνάντερο. Βάλτε ένα περι-

ορισμό στον εαυτό σας, να φάτε μόνο δύο, το πολύ 
τρία κομμάτια από αυτά. Εντάξει, είναι δύσκολο, γι’ 
αυτό και δεν το αποκλείουμε τελείως! Αλλά οι νόστιμοι 
αυτοί μεζέδες είναι γεμάτοι λιπαρά και χοληστερίνη. 
Επιλέξτε να φάτε μια μερίδα από το κρέας, και τα δύο 
αυτά κομμάτια. Είναι πολύ καλά για πρώτη μέρα.

τους ώμους και φουσκώνοντας τα μάγουλά του 
απορημένος του λέει: Α! μάλλον τελείωσε, αλλά το 
ίδιο είναι. Ίσα, ίσα είναι και φθηνότερο.
Α μπα όχι, ευχαριστώ ήθελα διπλό, λέει ο κύριος 

και φεύγει χωρίς να ψωνίσει. Ο μπάρμπα Σπύρος 
ξανά απορημένος λέει: Καλά, μπορείτε να μου πείτε 
γιατί ήθελε διπλό όχι μονό; ίδια δουλειά δε κάνει; 
Ένας μπουρανέλος από τους παρευρισκόμενους 

στο μπακάλικο απαντά: Ωχ μωρ’ Σπύρο του λόγου 
σου θα κάνεις κουμάντο στο πισινό τ’ αλλουνού 
αφού θέλει διπλό; 
Ορ’ καλά, νταξ αλλά γιατί ήθελε σώνει και καλά 

διπλό.
Ξέρω ‘γω μωρέ Σπύρο, ο άνθρωπος μπορεί να θέ-

λει να κρατάει αντίγραφο εσένανε τι σε νοιάζει; 
Ωω! Φανερωμένη μου τι είναι τούτα π’ ακούω σή-

μερα. 
Το γέλιο που ακολούθησε δε λέγεται.
Αλήθεια με τον ερχομό τέτοιων προϊόντων, σα το 

χαρτί υγείας, τι άλλαξε στη ζωή του χωριού;
Στην ουσία τίποτα γιατί όπως σου είπα ο κόσμος 

ούτε ήξερε, ούτε ζητούσε πλην εξαιρέσεων. Ο κό-
σμος τότε έπαιρνε τα απαραίτητα, το χαρτί υγείας, 
ας πούμε, μάλλον εκείνη την εποχή δεν τον ενδιέφε-
ρε.
Οι νέοι τότε τι ψώνιζαν από το παντοπωλείο; 
Οι νέοι ψώνιζαν καραμέλες χύμα που είχαμε σε με-

γάλο γυάλινο βάζο, μπισκότα Παπαδοπούλου χύμα 
στο μεγάλο τετράγωνο κουτί που ήταν πολύ ωραία 
και τα τότε ψιλικά για παιδιά τσίχλες, αγλειφούτζες 
(γλειφιτζούρια), σποράκια (πασατέμπο) και άλλα 
μικροπράγματα. Δεν υπήρχε όπως σήμερα μεγάλη 
ποικιλία. 

Τις γιορτινές μέρες ψώνιζαν κάτι διαφορετικό; 
Να σου πω, κάθε γιορτή είχε τα δικά της. Ας πούμε 

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά εκτός από διάφορα 
παιχνιδάκια, κυρίως πλαστικούς κουμπαράδες, μπα-
λόνια κ.λπ. αγόραζαν και αρκετές «τύχες». Οι τύχες 
ήταν μικρά καρτελάκια. Πάνω σε κάθε καρτελάκι 
ήταν γραμμένο ένα δώρο. Τα καρτελάκια ήταν τυλιγ-
μένα με μπλε συνήθως χαρτί και όλα μαζί σε μια σα-
κούλα μεγάλη νάϋλον διαφανή. Έβαζες το χέρι σου 

στη σακούλα, έπαιρνες ένα καρτελάκι, το άνοιγες και 
ότι τύχαινες (κέρδιζες). 
Τι κέρδισαν συνήθως;
Ε, τώρα τι να κερδίσεις με ένα πενηνταράκι. Συνή-

θως τα δώρα ήταν τσιμπιδάκια, βόλοι (μικρά μπα-
λάκια από πηλό), πλαστικά ρολογάκια, καραμέλες, 

κουμπαράδες πλαστικοί κ.λπ. Μέσα όμως στα δώρα 
υπήρχε και μια μπάλα πλαστική. Μεγάλο δώρο για 
την εποχή η μπάλα, έστω και πλαστική.
Όπως καταλαβαίνεις, το κυνήγι της μπάλας ήταν 

το κίνητρο για να πουληθούν οι «τύχες».
Είχαμε βλέπεις και μεις το δικό μας ΛΟΤΤΟ.
Ωραία, αλλά αν κάποιο παιδάκι κέρδιζε τη μπάλα 

με την πρώτη «τύχη» της σακούλας με τις «τύχες» τι 
κίνητρο είχαν μετά να ξαναπάρουν και τι να κερδί-
σουν; 
Καλά, υπήρχαν και μερικά άλλα δωράκια που 

προκαλούσαν ενδιαφέρον, όπως αυτοκινητάκια ας 
πούμε, αλλά η μπάλα ήταν πάντοτε στη πάντα (στην 
άκρη). 
Δηλαδή; 
Το χαρτάκι με τη μπάλα το βάζαμε στη σακούλα 

με τα υπόλοιπα χαρτάκια, όταν είχαν πουληθεί τα 
περισσότερα απ’ αυτά, αλλιώς οι «τύχες» θα έμεναν 
απούλητες αφού δεν θα υπήρχε το κίνητρο της μπά-
λας, έστω και πλαστικής.

Συνεχίζεται
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ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ψυχολόγος (MSc) - Ψυχοθεραπεύτρια

• Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική θεραπεία ενηλί-
κων, εφήβων & παιδιών

•  Μαθησιακές δυσκολίες, συμβουλευτική γονέων

Δορυλαίου 36, Αθήνα (πλησίον πλατείας Μαβίλη)
τηλ.: 6942-701557

e-mail: gkaklam@gmail.com

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

Λ. Πεντέλης & Οδυσσέως 4 Βριλήσσια 15235
Τηλ. Κέντρο: 210 6131311 - 321 - 171 Fax: 210 6131171

Dr Ιωάννης Θ. Σούκας 
Dr Γεώργιος Θ. Σούκας

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00-21.00

Σάββατο 08.00-13.00

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΙΝΑΚΗ ΣΑΡΡΗ 
Συντηρήτρια Έργων Ζωγραφικής

Πριν και Μετά την συντήρηση  με χημικό και
μηχανικό καθαρισμό.

 Κίν. 6948593596, 210-4955373

Αφοι Φραγκούλη
Φραγκούλης Κωνσταντίνος

Ασφάλειες, Στεγαστικά και 
Επαγγελματικά Δάνεια

Π.Π. Γερμανού 5, 122 41 Αιγάλεω - Αθήνα
Τηλ.: 210 531 55 66 • Φαξ: 210 531 55 01

Κιν.: 6932 238 366 e-mail: konstanf@otenet. gr

Ο ξεσηκωμός των αμπελουργών της Λευκάδας το 1935
Συνέχεια από το προηγούμενο
Όλοι οι γεωργοί ήταν παρόντες και ο παπά – Στάθης 

μπροστά με το μαύρο λάβαρο του.  Δεν ξέρω ποιος είπε να 
χτυπούν οι καμπάνες και σε τι ήχο, πάντως αυτός ήταν και ο 
«ραδιοφωνικός» του σταθμός, η διαφορά είναι πως τρέχεις στις 
ρούγες του χωριού και εκεί μαθαίνεις όλα τα νέα και συμμετέ-
χεις με τη δικιά σου γνώμη. Έτσι κι αυτή τη νύχτα οι καμπάνες 
έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Στην Εγκλουβή ο Αστυνόμος 
του τμήματος Νικολούζος φώναξε: «διαλυθείτε, θα σας πάω 
κρατητήριο». Ένας εγκλουβισάνος, ο Γιωργαλής, τον έπιασε 
από το γιακά, «έλα πάμε» του είπε. Ήταν τόσος ο κόσμος και 
όλοι φουρτουνιασμένοι και έτοιμοι για  όλα. Έτσι ο νωματάρχης 
έφυγε μονός για τον Σταθμό.  Τα χαράματα ξεκίνησαν για την 
Καρυά. Εκεί έμειναν έως ότου ξημερώσει καλά στην πλατεία και 
στο καφενείο του Γάρη, που το άνοιξε για την περίσταση. Από 
εκεί ξεκίνησαν για τις Μπαράκες, ενώ οι καμπάνες χτυπούσαν 
συνέχεια, με μπροστάρη τον παπά – Στάθη και λάβαρο τη μαύ-
ρη σημαία.  Εκεί στο ίδιο καφενείο του Καλαλίτσου, στο πέτρινο 
τραπέζι που υπήρχε για πολλά χρόνια, ανέβηκε ο Θεόδωρος 
Πετούσης (Ράκιας) και έβγαλε τέτοιο φλογερό λόγο (ακόμα 
θυμούνται πολλές από τις λέξεις-φράσεις που είχε πει) που κα-
τάφερε να ξεσηκώσει ακόμα και τους ανήμπορους γέρους για 
να ακολουθήσουν. Έτσι άρχιζε να ξεκινά η πορεία για τον τελικό 
σκοπό, την πόλη.  Κοντά στο σπίτι της κυρά Φρόσως της Γιωρ-
γάκαινας έφτασε ο διοικητής Χωροφυλακής Λευκάδος με σκο-
πό να τους συναντήσει και να τους πείσει να διαλυθούν. Δεν τα 
κατάφερε βέβαια, αλλά και δεν το άφησε να φύγει ο Θεοδόσης 
Λιβιτσάνος (Παπαγιάννης), που ανέλαβε από μόνος του για 
την πορεία, αφού όλα έγιναν σε μία νύχτα, και βέβαια δεν πρό-
καναν να οργανωθούν. Έτσι τον έβαλε να ακολουθεί πίσω από 

τους μπροστάρηδες και πρωτοπόρους, με τα μαύρα λάβαρα 
τους, φοβούμενος μήπως πηγαίνοντας γρήγορα, έφερε δύνα-
μη και τους κλείσει το δρόμο. Στο κάμπο έμεινε τελευταίος, και 
έτσι κατάφερε να κόψει προς την Απόλπαινα και να φτάσει στη 
Χώρα πρώτος.
Οι Σπανοχωρίτες είχαν στήσει μπλόκο στο Σταυρό (στο Κόνι-

σμα) και δεν άφηναν κανένα να περάσει με σταφύλια προς τη 
Χώρα. Σε συμπλοκή που έγινε με τους αστυνομικούς των Σφα-
κιωτών, οι αστυνομικοί έφυγαν ντροπιασμένοι, αφού πρώτα 
έχασαν τις επωμίδες τους και τα καπέλα τους. Οι Αλεξανδρίτες 
είδαν ένα χωριανό τους να είναι ανεβασμένος στην πατήρα να 
πατά τα σταφύλια του και τη γκρέμισαν, και αυτός ακολούθησε 
μαζί τους.  Ο κόσμος ήταν τόσο πολύς που οι πρώτοι ήταν 
στον Αϊ Μηνά και οι τελευταίοι στη διασταύρωση.  Όλος αυτός 
ο ξεσηκωμός έγινε σε λίγες ώρες. Το έμαθαν από στόμα σε 
στόμα. Τι ώρα να ξεκίνησαν από τα πίσω χωριά,  από τη στιγμή 
που το έμαθαν αφού γίνονταν χαλασμός από τις καμπάνες 
του κάθε χωριού.  Οι Μπρανέλοι, σε συμπαράσταση έκλεισαν 
τα μαγαζιά τους. Δυστυχώς σε μια μικρή πόλη χωρίς υποδομή 
να δεχτεί τόσο ξεσηκωμένο πληθυσμό που αγωνιούσε νηστι-
κός, άυπνος, και με κάθε είδους σωματικές ανάγκες, όλα μπο-
ρούσαν να συμβούν όπως κι έγιναν, με αντίπαλο ένα οργανω-
μένο κράτος. Το τι συνέβηκε αναφέρεται και στα πρακτικά του Ε’ 
συμποσίου της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών με την μαρτυρία 
του Π.Γ. Ροντογιάννη .
Ο παπα – Στάθης συλλογισμένος για το αίμα που χύθηκε 

χωρίς να είναι στις προθέσεις τους και τι θα μπορούσαν να 
κάνουν που δεν έκαναν εκείνοι την τελευταία νύχτα του Σεπτέμ-
βρη και την πρώτη του Οκτώβρη, δεν πρόβλεψαν πως την άλλη 
μέρα θα κατακλυστεί από αγανακτισμένους γεωργούς τόσες 

χιλιάδες κόσμος άγνωστος μεταξύ τους από όλα τα χωριά, 
σταμάτησε τα απομνημονεύματά του ένα βήμα πίσω για να 
μπορέσουν κάποτε αυτοί που ξέρουν και πρέπει να βρουν την 
αλήθεια. Ο Αστυνόμος από εκείνη τη θέση που τον έβαλε ο 
Θεοδόσης Λιβιτσάνος να ακολουθεί την πορεία κατάγραψε και 
φωτογράφησε τους μπροστάρηδες και έτσι εύκολα κλείστηκαν  
φυλακή.
Υ.Γ. 1. Τα σταφύλια τότε συγκέντρωνε και αγόραζε η εταιρεία 

ΒΟΤΡΥΣ που είχε τις εγκαταστάσεις και τις αγόρασε το ΤΑΟΛ 
μετέπειτα.

2. Ο παπα – Στάθης, αν και πρωτοπόρος, ίσως να γύρισε το 
βράδυ στα χωριά για βοήθεια και για να ξεσηκώσει τους πρού-
χοντες, κομματαρχέους και παπάδες των χωριών και πήγε ξανά 
μαζί τους στη Χώρα την άλλη μέρα. Δυστυχώς όμως φτάσανε 
μετά τα αιματηρά γεγονότα. Οι αφηγητές δεν είχαν την ίδια γνώ-
μη αν ήταν ο παπα – Στάθης μπροστάρης την πρώτη μέρα ή 
τη δεύτερη. Έτσι ή αλλιώς όλοι τον έλεγαν μπροστάρη, ίσως να 
ήταν και την πρώτη και τη δεύτερη μέρα μπροστάρης.

3. Τις πρωινές ώρες που είχαν μαζευτεί όλοι οι αμπελουργοί 
με μαύρες σημαίες και έτοιμοι για τον μεγάλο ξεσηκωμό έβγα-
λαν λόγους.  Αυτά γίνονταν μέσα σε πανζουρλισμό από 
φωνές του αγανακτισμένου κόσμου που είχε ξεσηκωθεί σε 
μια νύχτα.  Ο παπα – Στάθης είναι ένας από τους τρεις – 
τέσσερις που εκείνο το πρωινό έβγαλαν λόγο. Μίλησε στο 
χωριό του την Καρυά και στη Χώρα.  Ο Θεόδωρος Πετούσης 
μίλησε σίγουρα στην Παράγκα στο καφενείο του Δημήτρη 
Χαλκιά, και μάλλον και στο Φρυά στο ίδιο καφενείο που πρω-
τοξεκίνησαν την κουβέντα από βραδύς οι τρεις φίλοι.  Ένας 
Λιβιτσάνος (Παπαγιάννης) μίλησε μάλλον στο Φρυά και στη 
Χώρα…»  Συνεχίζεται

Ανάσταση Ζωής
Του Πρ/τερου Γεράσιμου Ζαμπέλη
«Ρημάζεται ο θάνατος 
απ’ την άνοιξη του Θεού 
ανθοβολεί στα ποτάμια του κόσμου ελευθερία.
Άκου το σπαρακτικό βοητό του Άδη
νιάτα αιώνια δροσίζει ο ουρανός» 

(Κ. Τσιρόπουλος)
Κοσμοσωτήριο γεγονός η Ανάσταση του Χριστού. Σημαντικό 

και σημαδιακό για την παγκόσμια ιστορία. Άνοιξαν οι βρύσες του 
Ουρανού κι απλώθηκε στην έντρομη Οικουμένη το φως της Αγά-
πης και η ζωηφόρος δύναμη της ελευθερίας. Πέρασε το κατώφλι 
του κόσμου ο Θεάνθρωπος κι έσπειρε μέσα στην δημιουργία 
την δύναμη και την δυνατότητα της σωτηρίας. Έσπασαν οι 
«πλάκες» της πολύμορφης αστοχίας, οι οποίες συνέθλιβαν, «ρή-
μαζαν» κάτω από το εξουθενωτικό τους βάρος τις ανθρώπινες 
ψυχές και ράγιζαν επικίνδυνα τις καρδιές. Μεταξύ γης και ουρα-
νού, ανθρώπων και Θεού, δημιουργίας και Δημιουργού στήθηκε 
γέφυρα ζωής. «Υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Η 
ζωή είναι πλέον αλήθεια για τον άνθρωπο που έχει την διάθεση 
και την ανάλογη αγωνιστική ποιότητα.
Η Ανάσταση δεν είναι ένας μετεωρίτης, που χάνεται στην 

άβυσσο του σύμπαντος. Ούτε «όνειρο θερινής νυκτός». Είναι 
πραγματικότητα ελπίδας για τις ψυχές, που όρθιες αγωνίζονται 
στην «Υψηλή Πύλη» της αγωνίας για την ηθική και πνευματική 
τους ελευθερία. Για να μπορούν με βεβαιότητα να υποστηρίζουν 
αντάμα με τον στοχαστή: «Συ έχεις τον θρόνο Σου εις τα άγια 
των αγίων της καρδιάς μου» (Ρ. Ταγκόρ).
Στην δύσκολη εποχή μας με την εξαγρίωση και τον παραλο-

γισμό, τις κρίσεις και τις παράλογες διολισθήσεις, την αδιαφο-
ρία για τον Θεό και τον καθημερινό θάνατο του ανθρώπου, η 
Ανάσταση αποτελεί το κέντρο της Ζωής του κόσμου. Μέσα από 
τα σπλάχνα του τάφου ξεπήδησε ο Ζωηφόρος και εμπλουτίζει 
αδιάκοπα τον αδύναμο άνθρωπο με την Αγία Ζωή Του. Έτσι 
εξαγιάζεται. Γίνεται «Χριστόφορος» και «Θεοφόρος». Αισθάνε-

ται την σωστική ανάσα του Θεού να αρδρεύει την ψυχή του, να 
φωτίζει την ανίσχυρη και τόσο σκοτισμένη λογική του, να οπλίζει 
την καρδιά του, να εξημερώνει τις ατίθασες και προκλητικές εν-
στικτώδεις κινήσεις του, να ηρεμεί και να αναπαύει ολόκληρη την 
ύπαρξή του. Μπορεί - τότε - ειλικρινά να ομολογεί με τον ποιητή:

«Μπορώ να Σε βλέπω κι αν μου σβύσης τα μάτια.
Αν μου κλείσης τ’ αυτιά, μπορώ να Σ’ ακούω.
Και μπορώ χωρίς πόδια να έρχομαι κοντά Σου.
Κι’ ακόμα χωρίς στόμα μπορώ να Σ’ εξοστομίζω»

(Ρίλκε)
Όταν όμως παραμένουμε ψυχροί θεατές και αδιάφοροι παρα-

τηρητές του μεγάλου αυτού θαύματος, το οποίο συγκλονίζει κα-
θημερινά τον κόσμο, την ιστορία και τον άνθρωπο, τότε η Χάρη 
και η ευλογία του Αναστημένου Θεανθρώπου βρίσκουν κλειστές 
«τις πόρτες των ψυχών» και συνεχίζουν το = ταξίδι της αναζήτη-
σης. Σ’ αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος δεν «γνωρίζει», ούτε 
«γεύεται» πια τους μυστικούς καρπούς της Ανάστασης. Χάνει 
σταθερά και σταδιακά την ζωτικότητά του, ενώ ταυτόχρονα η 
καρδιά του συνθλίβεται από το επίμονο ροκάνισμα των παθών 
και της φθοράς. Η λογική... παραλογίζεται. Η ψυχή ...αγριεύει. 
Το ένστικτο, ατίθασο και προκλητικό, παίρνει τη μορφή καυτερού 
ατμού και κατακαίει την ηθική και την σωφροσύνη. Ολόκληρος 
ο άνθρωπος - σώμα και ψυχή - τυλίγεται στις αδηφάγες φλόγες 
της ερείπωσης. Τότε καταντά «ένα γελοίο κλάσμα της κοινωνίας 
και του σύμπαντος. Τότε η δίψα του για ελευθερία είναι ένα πά-
θος χωρίς αντικείμενο, που συντρίβεται στο τείχος του θανάτου» 
(Ol. Clement). Κι ύστερα; Δεν υπάρχει... ύστερα.
Πρέπει -είναι ανάγκη- να πιστέψουμε, πως η Ανάσταση, σαν 

υπερούσιο άνθισμα ζωής, περιλούζει σωτήρια ολόκληρο τον 
άνθρωπο και τον διασώζει από τον κίνδυνο της αστοχίας (αμαρ-
τίας), που τόσο περίεργα και προκλητικά ελλοχεύει στον καθημε-
ρινό του βηματισμό.
Βέβαια, όσο και αν ποθούμε ή νοσταλγούμε τη σωτηρία, 

δίχως αληθινό και ουσιαστικό βηματισμό -προσωπική κίνηση 
ζωής- προς τον Αναστάντα, θα παραμένουμε ανικανοποίητοι 
νοσταλγοί του Ουρανού και φτηνοί οραματιστές της σωτηρίας. 
Το εσωτερικό μας σκοτάδι θα μας ενοχλεί, η αμαρτία επικίνδυνα 
θα μας επηρεάζει, ο παραλογισμός θα μας διχάζει, ο άστατος αι-
σθησιασμός θα μας ταλαιπωρεί, η εξαγρίωση θα μας βασανίζει, 
η αγωνία θα μας συνθλίβει.
Η μοναδική διέξοδος -διέξοδος ελευθερίας- είναι η ευσυνείδη-

τη συμμετοχή μας στο μυστικό Τραπέζι της Ελπίδας του αναστη-
μένου Θεού μας. Μέσα στην Εκκλησία γευόμαστε την μεγάλη 
αλήθεια, ότι «ο Θεός εργάζεται και ο άνθρωπος ιδρώνει» (Π. Ευ-
δοκίμος). Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μέσα από την Ανάσταση του 
Χριστού κυοφορείται η προσωπική μας Ανάσταση. Γι’ αυτό τον 
λόγο η Εκκλησία μας δίνει «τη μεγαλύτερη έμφαση στον ηρωικό 
αγώνα του Χριστού, που κατέβηκε θεληματικά στο θάνατο για 
να νικήσει το θάνατο και του οποίου ο πόνος δεν είναι παρά η 
έκφραση της νίκης « (Β. Λόφσυ).
Θα μπορέσουμε να ζήσουμε αυτή την ευλογημένη χαραυγή 

της προσωπικής μας Ανάστασης, όταν με ταπείνωση, μετάνοια 

και απλότητα προσεγγίσουμε την άφθαρτη και ζωοποιό Χάρη 
των αγίων μυστηρίων. Εξάλλου «μέσα στα μυστήρια φανερώ-
νεται ο Χριστός». Και μεταμορφώνει ολόκληρο τον άνθρωπο. 
Σε δύναμη αγάπης, ελπίδας και ελευθερίας. Σε πραγματικότητα 
αμόλυτης ζωής.
Τότε, μπορούμε να τραγουδήσουμε με τον ποιητή Παπατσώ-

νη, αφήνοντας τον εσωτερικό μας κόσμο να εκφραστεί:
«Ακούω την κόρη, πρώτη, ν’ ανακράζει
σαν το πουλί, δίχως συγκρατημό
«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω...»
Κι οι τρεις μαζί με μια φωνή ενωμένη
«Ζωήν χαρισάμενος», προσφέρομε, ενώ τα ποτήρια 
γεμίζω με κόκκινο κρασί προς όλους».

(«Νείκος του άδου»)
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Η πίτα μας Δημοτικές και 
Περιφερειακές εκλογές 

18 Μαΐου 2014 
Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους θα κα-

τέβουν υποψήφιοι Δήμαρχοι Λευκάδας
Δρακονταειδής Κων/νος
Υπάλληλος Υπ. Οικονομικών 
Υποψ. Δήμαρχος 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Όλοι για τη 

ΛΕΥΚΑΔΑ
Σταματέλου Δήμητρα
Γιατρός
Υποψ. Δήμαρχος 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Νησιώτης Νικόλαος
Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικού 

Ναυτικού 
Υποψ. Δήμαρχος με τον Σύνδεσμο 

Εθνικής Ενότητας
Στραγαλινός Βασίλειος
Απόστρατος Ταξίαρχος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
Υποψ. Δήμαρχος 
Μαργέλης Σπύρος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Αγιοπετρίτης πρ. βουλευτής 
πρ. Δήμαρχος - Νομάρχης 
Υποψ. Δήμαρχος
Αραβανής Βασίλης
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Υποψ. Δήμαρχος
Μαζί για τη Λευκάδα μας
Νιόνιος Κούρτης
Φωτορεπόρτερ
Υποψ. Δήμαρχος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους:
Ν.Δ. Σπύρος Σπύρου και Αντιπεριφε-

ρειάρχης Λευκάδας Θόδωρος Βερύκιος
ΚΚΕ Θοδωρής Γουλής και Αντιπερι-

φερειάρχης Λευκάδας Μάκης Βεροιώ-
της
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ Θόδωρος Γαλιατσά-

τος
ΠΑΣΟΚ - ΕΛΙΑ Άντζελα Γκερέκου πρ. 

υπουργός - νυν βουλευτής

Σε βατήρα εκκίνησης ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας
Της Υπαπαντής Θερμού

Το “ΤΑΟΛ” (Ταμείο Αμύνης Οινοπαραγωγών Λευκάδας), 
αναμφισβήτητα αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες μοναδικό 
σημείο οικονομικής στήριξης των αγροτών της περιοχής 
και ταυτόχρονα σημείο αναφοράς για όλο το νησί. Σήμε-
ρα, έναν αιώνα σχεδόν μετά την ίδρυσή του, γνωρίζει την 
απόλυτη παρακμή και απαξίωση. Ποιες ήταν, όμως, οι 
αιτίες που οδήγησαν την Ε.Α.Σ. Λευκάδας (όπως συνήθως 
λέγεται), στη σημερινή κατάσταση πλήρους δυσπιστίας και 
απομάκρυνσης από του ίδιους τους αγρότες; Αιτίες που 
κατά κοινή ομολογία οδήγησαν στην ίδια κατάσταση και 
πολλούς συνεταιρισμούς ανά την Ελλάδα. Κομματισμός, 
κακοδιαχείριση, πελατειακές σχέσεις, προσωπικά συμφέ-
ροντα στροφή στο φθηνό εισαγόμενο προϊόν, ίσως είναι 
μερικές που θα μπορούσαν να αναφερθούν. Ο αγροτικός 
κόσμος είναι εκείνος που επιβαρύνεται με τις συνέπειες αυ-
τών και, δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις αυτός που έχει 
τον τελευταίο λόγο αντί του πρώτου.
Ένας νέος νόμος έρχεται στο προσκήνιο (Ν. 4015/2011) 

και η Ε.Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ” μετατρέπεται σε Αγροτικό Συ-
νεταιρισμό με συγχώνευση των μελών αυτής. Με αφορμή, 
λοιπόν, τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν παρουσιάζεται 
ένα σημαντικό θέμα για τους τοπικούς παραγωγούς και όχι 
μόνο. Θα μπορέσει το νέο Δ.Σ. να αντιστρέψει το αρνητικό 
κλίμα, την έντονη δυσπιστία και να αντικρούσει τα επιχειρή-
ματα εναντίον της νέα μορφής Αγροτικού Συνεταιρισμού;
Ο νεοσύστατος, λοιπόν, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑ-

ΔΑΣ «ΤΑΟΛ» διεξήγαγε εκλογές για την ανάδειξη της νέας 
Διοίκησής του στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Λευκάδας στις 31/1/2014. Από τους εξήντα οκτώ 
(68) αντιπροσώπους που είχαν εκλεγεί από τους είκοσι δύο 
(22) συνεταιρισμούς που συγχωνεύτηκαν και εκπροσω-
πούν 1.694 μέλη, ψήφισαν οι εξήντα έξι (66) και ανέδειξαν 
πρόεδρο τον κ. Λιβιτσάνο Γεράσιμο [1]. «Την πλειοψηφία 
των ψήφων (39) συγκέντρωσε ο Γεράσιμος Λιβιτσάνος, 
ακολουθεί ο Αλέξανδρος Σολδάτος με 30 ψήφους. Στο 
Εποπτικό Συμβούλιο σημειώθηκε ισοψηφία μεταξύ των κ.κ. 
Ηλία Βλάχο και Θοδωρή Κατωπόδη που συγκέντρωσαν 32 
ψήφους έκαστος», με ποσοστό προσέλευσης στις εκλογές 
98% [2].
Πρίν φτάσουμε στις εκλογές της 31ης Ιανουαρίου 2014 

είχαν προηγηθεί πλήθος διεργασιών σε τοπική κλίμακα σχετι-
κά με την στάση που θα κρατήσουν οι τοπικοί συνεταιρισμοί. 
Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν θέματα όπως τι ορίζει 
ο νέος νόμος, ποιες θα είναι οι αλλαγές στην αγροτική ζωή 
ή αν θα υπάρξουν αλλαγές, τι θα συμβεί με τα περιουσιακά 
στοιχεία των συνεταιρισμών (συμπεριλαμβανομένου και 
του Συνεταιρισμού της Εγκλουβής) και, γενικότερα, τι είδους 
αλλαγές θα επιφέρει η μετατροπή σε Αγροτικό Συν/σμό και η 
συγχώνευση των τοπικών (πρωτοβάθμιων) συνεταιρισμών 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4015/2011. Στο Δελτίο 
Τύπου που ανακοίνωσε η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώ-
πων (17-3-2012) τόνισε πως αποφασίζει κατά πλειοψηφία και 
επιφύλαξη την παραπάνω μετατροπή και εξέδωσε ψήφισμα 
που ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής.

Εμείς οι αγρότες μέλη της ΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΤΑΟΛ) που 
συγκεντρωθήκαμε σήμερα Σάββατο 17 Μάρτη 2012: Κατα-
δικάζουμε, καταγγέλλουμε και διεκδικούμε την απόσυρση 
του νόμου-καρμανιόλα, για τη μικρομεσαία αγροτιά. Γιατί 
αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο για πιο γρήγορο ξεκλήρισμά 
της. Θα συρρικνώσει τους σημερινούς εκφυλισμένους και 
χρεοκοπημένους συνεταιρισμούς, μετατρέποντας όσους 
απομείνουν σε επιχειρήσεις-εταιρείες, όπου θα συμμετέχουν 
ως κεφαλαιούχοι μεγαλοαγρότες και αγροτοεπιχειρηματί-
ες. Γιατί αποκλείει την πλειοψηφία των φτωχών αγροτών, 
να συμπεριληφθεί στο Μητρώο Αγροτών, αλλά και χι-
λιάδες άλλοι που τυπικά θα μπορούσαν να γίνουν μέλη, 
ουσιαστικά αποκλείονται από τις νέες οργανώσεις, δεν θα 
μπορούν να καταβάλουν το αντίτιμο της “μετοχής” και του 
“μεριδίου”. Έτσι οι νέοι “συνεταιρισμοί” θα μεταβληθούν με 
μεγαλύτερη ταχύτητα, σε αποκλειστικό φέουδο των μεγαλο-
αγροτών - επιχειρηματιών, των οποίων τα συμφέροντα θα 
ικανοποιούν. Με την διαδικασία διάλυσης των υπαρχόντων 
συνεταιρισμών και ενώσεων θα εκποιηθούν τα περιουσιακά 
στοιχεία, αφού τίθενται σε καθεστώς αναγκαστικής εκκα-
θάρισης και θα γίνουν μαζικές απολύσεις συνεταιριστικών 
υπαλλήλων. (.....) Προωθεί σύσταση εταιρειών στις Περιφέ-
ρειες με την συμμετοχή εμπόρων, μεταποιητών, επιχειρήσεις 
τουρισμού που θα αξιοποιήσουν τα καλάθια προϊόντων, 
δηλ. ενισχύσεις μόνο στους μεγαλοκεφαλαιούχους και 
κανένα όφελος δεν θα έχουν αγροτιά και καταναλωτές. 
Επιβάλλει τα συμβόλαια για μελλοντική πώληση των αγρο-
τικών προϊόντων των μελών τους, που δεν μπορεί να είναι 
λιγότερης διάρκειας από έτος, δεσμεύοντας την παραγωγή 
που θα συμφωνηθεί και την τιμή, εξασφαλίζοντας μ’ αυτό 
τον τρόπο τον έμπορο (τη φύλαξη για τον όγκο της παρα-
γωγής, την ποιότητα και την τιμή των προϊόντων). Θεσμο-
θετεί τα Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων ως Ανώνυμες 
Εταιρίες στα οποία οι Συνεταιρισμοί συμμετέχουν στο μετοχι-
κό κεφάλαιο μαζί με τους εμπόρους και επενδυτές, δηλαδή 
συνδιαχειρίζονται τη κλοπή του αγροτικού εισοδήματος, 
υποχρεώνοντας τους Συνεταιρισμούς που είναι μέτοχοι να 
διαθέτουν την παραγωγή τους μέσα από το Δημοπρατή-
ριο. Δικαίωμα πρόσβασης στα δημοπρατήρια έχουν μόνο 
οι έμποροι που είναι γραμμένοι στο μητρώο εμπόρων, όχι 
οι συνεταιρισμοί. Διατηρεί το άδικο πλειοψηφικό εκλογικό 
σύστημα, αλλά και την αυξημένη χρηματοδότηση για την 
ΠΑΣΕΓΕΣ που φτάνει στο 2% από τις εισφορές των αγροτών 
στον ΕΛΓΑ (.....) [3].
Στο παραπάνω ψήφισμα αναφέρεται η θεσμοθέτηση 

Δημοπρατηρίων και Ανώνυμων Εταιριών τα οποία σύμ-
φωνα με το νόμο ορίζονται ως εξής: ε) Αγροτικές Εταιρικές 
Συμπράξεις (ΑΕΣ) είναι οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), οι οποίες 
συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από ΑΣ και έχουν διατο-
μεακό και διακλαδικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου: 
αα) αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή, τυ-
ποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία πρώτου 
και δεύτερου βαθμού και εμπορία αγροτικών προϊόντων, 

ββ) αναλαμβάνουν την παραγωγή και προμήθεια εισροών 
και εφοδίων και γγ) συνάπτουν για τους ανωτέρω σκοπούς 
διεθνικές συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς παρόμοιου 
σκοπού, στ) Δημοπρατήριο είναι μια συμβατικά ή ψηφιακά 
οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της 
οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε εν-
διαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες 
τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής 
τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές 
λαμβάνουν χώρα εντός και διά του Δημοπρατηρίου. (Άρθρο 
11, παράγραφος 1) Τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων 
οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες, στο 
μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι Συλλογικές 
Αγροτικές Οργανώσεις, οι κατά τόπον αρμόδιες Περιφερεια-
κές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α., ιδιώτες, καθώς και το Δημόσιο, 
εκπροσωπούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Στις ανώνυμες εταιρείες δημοπρατηρίων μετέ-
χουν επίσης επιμελητήρια και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες. Οι φο-
ρείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι ΣΑΟ 
πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 51% του μετοχικού τους 
κεφαλαίου. Οι ιδιώτες παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί μπο-
ρεί να διαθέτουν τα προϊόντα τους δια των δημοπρατηρίων. 
Οι διαθέτες μπορεί να υπογράφουν πολυετή συμβόλαια δι-
άθεσης της παραγωγής τους με το δημοπρατήριο με όρους 
και εγγυήσεις που συμφωνούνται ή το τελευταίο έχει ορίσει 
από πριν. Τα δημοπρατήρια διαθέτουν τα αγροτικά προϊόντα 
που διακινούνται μέσω αυτών, εφόσον έχει προηγηθεί διαλο-
γή και τυποποίηση των προϊόντων αυτών. [4]
Παρά τις όποιες διαφωνίες, ενστάσεις και εντάσεις ο 

Αγροτικός Συνεταιρισμός είναι πλέον γεγονός και καλείται 
να σταθεί στο πλευρό των αγροτών. Ο νέος πρόεδρος του 
ΑΣ κ. Γεράσιμος Λιβιτσάνος μετά τις εκλογές δήλωσε στον 
ραδιοφωνικό σταθμό Prisma 951 «Πιστεύουμε σε μια διαφο-
ρετική εκκίνηση του πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού που θα 
μπορέσει να προασπίσει και να υπερασπίσει τα συμφέρο-
ντα των αγροτών, τις ανάγκες, αλλά και τις αγωνίες και τα 
όνειρά τους»(....) «Και πιστεύω πως μπορούμε πραγματικά 
από καλύτερες θέσεις με μαζικότητα, με αγάπη, με εκτίμηση 
να φτιάξουμε έναν συνεταιρισμό που θα αγαπηθεί από 
αυτούς που είναι μέλη του και από αυτούς που συναλλάσ-
σονται μαζί του.»
Ας ελπίσουμε, λοιπόν, πως ο νέος ΑΣ θα μπορέσει παρά 

τις αντικειμενικές δυσκολίες να καλύψει το χαμένο έδαφος 
και να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του αγρο-
τικού αλλά και καταναλωτικού κόσμου της Λευκάδας και να 
μην αποδειχθεί κίβδηλος στις προσδοκίες που δημιουργεί 
και στις υποσχέσεις που δίνει.

ΠΗΓΕΣ:
[1]. http://www.kolivas.de/archives/175591
[2]. http://www.mylefkada.gr/eidhseis epikairothta/livitsanos-taol-16162.

html
[3]. http://www.mylefkada.gr/eidhseis epikairothta/metatroph-taol-se-

agrotiko-syneterismo.html
[4]. http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n4015_2011.htm

μάνη Βουλευτή, πρώην Πρόε-
δρο της Βουλής πήραμε την 
παρακάτω επιστολή:

«Αγαπητοί συμπατριώτες και 
φίλοι
Ευχαριστώ πολύ για την 

πρόσκλησή μου στην πρωτο-
χρονιάτικη πίτα του Συλλόγου 
σας. 
Λυπάμαι, γιατί θα στερηθώ 

τη χαρά της εκλεκτής συντρο-
φιάς φίλων και συμπατριωτών 
μου γιατί λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων δεν θα μπορέσω 
να είμαι μαζί σας. 
Για την καινούργια χρονιά 

εύχομαι τα καλύτερα σε όλες 
και όλους σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΧΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ»
Στο τέλος της εκδήλωσης 

μοιράστηκε η λαδόπιτά μας. Η 
τυχερή που πέτυχε το φλουρί 
ήταν η Σοφία Φραγκούλη-Βλά-
χου (ΤΣΑΪΛΑΚΗ).
Στο φλουρί αντιστοιχούσε 

μια εικόνα προσφορά του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΒΑ συζύγου 
της Παρασκευής Κοντογεώργη 
(της Μαρσώς).
Φέτος ο μπουφές μας εκτός 

των άλλων ήταν και γλυκός. 
Τον γλύκανε η Έφορος του 
Συλλόγου μας κα ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΒΑΓΕΝΑ με το ωραίο παραδο-
σιακό Λευκαδίτικο παντεσπάνι 
και το γλυκό με σταφίδες και 
ελαιόλαδο.
Ευχόμαστε και του χρόνου 

με υγεία. 
Το Δ.Σ.

συνέχεια από τη σελ. 1
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Όσοι συγχωριανοί επαγγελματίες 
επιθυμούν να διαφημιστούν 

στην εφημερίδα μας «ΕΓΚΛΟΥΒΗ» 
ας μας στείλουνε σχετική Αγγελία. 

Ελαστικά - Ζάντες
Ηλεκτρονική Ζυγοστάθμιση 

PIRELLI - GOODYEAR - MICHELIN - 
UNIROAL

KΩΝ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
Πρωτοπαππαδάκη 51 • Γαλάτσι 

Τηλ. 210 2135954

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 100 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 153 44
ΤΗΛ.: 210 6617405-8 ΦΑΞ: 210 6617409

e-mail: info@eurofood
www.eurofoodquality.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ 
Εργοστάσιο Πλεκτών 
Ανδρικά - Γυναικεία 

Πλαταιών 54 12461 Χαϊδάρι 
Τηλ. 210 5981667 - 210 5315238

Ελληνικές οικιακές συσκευές αρίστης 
ποιότητας και οικονομίας

Από το 1952 ψήνετε τον καφέ 
και το φαγητό σας στις συσκευές αυτές και 
ζεσταίνετε το σπίτι σας άμεσα υγιεινά

 και οικονομικά

Υπεύθυνος επικοινωνίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΚΟΥΡΤΗΣ

6944865595

ΕΛΕΝΗ Ν. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Συμβολαιογράφος 

Σόλωνος 47 - Τ.Κ. 106 72 Αθήνα - 
Τηλ.: 210 36 41 236 - Fax: 210 36 41 238 - 

Κιν.: 6973 21 58 35 
E-mail: elepanagopoulou@gmail.com

KΟΣΜΗΜΑΤΑ

Νικηφορίδη 10 Ν. Παγκράτι
Τηλ. 210 7667139

KANEËËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ

Βιβλιοπωλείο 
Χαρτικά - Εξοπλισμός 

Γραφείων 
ΧΡ. Β. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 

Αγίας Ζώνης 36
και Φωκίωνος Νέγρη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
(γαμπρός Γ. Φραγκουλη-Κόγκα)

Δικηγόρος

Βασ. Παύλου 82 Βούλα Τηλ. 210 8958089 
και 6944-525868

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΓΩΓΩ ΣΑΡΡΗ

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Τηλ. 2103631333,
Fax: 2103627704
KlV.: 6934786707

Email:
sarrigogo@yahoo.gr
Ακαδημίας 43, Αθήνα

Τ.Κ. 10672,
1ος όροφος

ΑΘΗΝΑ 20/12/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εμείς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Ομοσπονδίες, Ενώ-
σεις και Σύνδεσμοι των Επτανησίων, σας γνωρίζουμε 
ότι η Ένωση Επτανησίων Ελλάδας, αστική μη κερδο-
σκοπική εταιρεία, ουδόλως εκπροσωπεί τα σωματεία 
μας και δεν διατηρούμε καμία καταστατική ή άλλη λει-
τουργική σχέση και συνάφεια με την εταιρεία αυτή.
Ως εκ τούτου έχουμε ήδη ζητήσει από την Πρόεδρο 

της ως άνω εταιρείας Κα Ελένη Κονοφάου όπως του 
λοιπού παύσει να συμπεριλαμβάνει στην προβολή της 
εταιρείας της τα υφ ημών επτανησιακά σωματεία τα 
οποία και εκπροσωπούν το σύνολο των επτανησίων.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Κυθηραïκός Σύνδεσμος Αθηνών

Ένωση Ζακυνθίων <<Ο Άγιος Διονύσιος>>
Ομοσπονδία Κεφαλονίτικων 
& Ιθακησιακών Σωματείων

Ένωση των Απανταχού Ιθακησίων 
Ομοσπονδία Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων

Ένωση Απανταχού Παξίων <<Ο Άγιος Χαράλαμπος>>
Ομοσπονδία Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής 

<< Ιωάννης Καποδίστριας>>

ΓΚΛΟΥΒΣΑΝΕΣ ΚΒΕΝΤΙΑΖΝΕ
Μαρή, ε μαρή, για πρόβαλε, που χαϊπόθκες και σε μ’ 

ακρομένεσαι; Σ’ ακρομάστκα μαρή τ’ ορείς; Σήθελα χστιανήμ 
να μ’ δώκς εδεκεί στο διασίδι εν’ αΐτο πόχω ένα σωρό δλειές 
η σκρούμπα.
Θέλω ν’ αναμερίσω όλο το βλαέτ, να βγάλω τα παερίτσα 

να τ’ αναφουφλιάσω, να τ’ ακμπίσω στ’ δέμπλα για να μη 
μ’ πέσνε κατ’ στο σαλίτζο, πώχ ένα ματ ήλιο. Είπα αυτνού 
τ’ κλέρ(ου) να μ’ δώκει καμνιά απαντοχή, μ’ δε μ’ έβαλ από 
κβέντα μπιτ τ’ ασίφταο. Εγώ φταίω η μπόϊσα π’ τ’ κάνω όλα 
τα ρεγάλια. 
Τσώπα μαρή και μ’ αποστόμωσες! Θα σαϊταρω, πέρα το 

γιόμα. Έχω κ’ εγώ η μαγκούφα βλέπς τσι δκές μ τσι δλειές.
Να βάλω στ’ πνιάτα τσότσα πλικούκια να τα ξενοτίσω π’ 

τάχω μες τ’ μπαδέλα. Είμαι βλέπς κομμάτ αλικοτσμένη και μ’ 
καζ σα νάχω θερμ, σε ξέρω αν θα μπει μπκια μέσαμ.
Γονιέμ απ’ το χαλίπωμα με τόνα τ’ άλλο. Αναμεράω ένα 

σωρό ρεκού μπερα πτάχω ξεματοχνά για καμνιά δλειά, να 
μη τα χαλεύω η μτα μαγαρίσ’ ο νκοκύρς.
Ε μαρές, τι τσαμπνολογάτε, εγώ η ασύφταη αγωνιόμνα να 

κάμω αλσίβα, εγίνκα πέλαγος και τσ πούμνα έβαλα τ’ μποδο-
λόγα και κβάλησα όλα τα κουτσμπέλια και κόπκ η σφαήμ, σα 
το θερστή με τα κτούρια.
Φεύγω φούργια-φούργια να βάλω στο μπχαρί δυο μπκού-

νια προμάδες να ρίξω το μεσάλι μην έρτ ο κακοθάνατος και 
ποιος γιαντάει τ’ γρίνα.
Καλά μαρή σύρε στο καλό κ’ αύριο μπονώρα θα σ’ δώκμε 

ένα καλό σκαρίκι.
Τήραξε μοναχά να μας πεις δελέγκου, τι θα μας τρατάρς.

ΠΟΙΗΣΗ 
Μίμης Κούρτης

ΜΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΕΙ Η ΜΕΡΑ...
ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΟΥ...

Νησί λουσμένο με θείο φως, λάμψη ιερή από θυρανοίξια
Ποιος λιθοξόος έπλεξε δαντέλα τ’ ακρογιάλια σου;
Σαν ποιος ζωγράφος άπλωσε καμβά ολόγυρά σου,
χρώματα μύρια ρουμπίνια, κι όλα τα μπλε του κόσμου;
Ακτές κοράλια απανωτά, σκαλίσματα του χρόνου,
που σαν τα κρούει ο παφλασμός ακούς ηχώ μιας λύρας
Μορφές αιθέριες λούζονται στους μυρωμένους καταρράχτες 
σου
ψηλά κλαριά που απλώνουν τα μαλλιά τους να στεγνώσουν
Νησάκια κεντητά, μπόκολες και βεργέτες στ’ αυτιά σου κρε-
μασμένα
Αχ! ποιος τεχνίτης σμίλεψε κορφές, πλαγιές και κάμπους
Βράχοι που στέκονται παντού και ποιήματα απαγγέλουν
Βουνά ολοπράσινα φαντάροι και προστάτες σου.
Μύλοι που αλέθουν ιστορίες μυστικές,
που βγάζουν σπίθες μαγικές, όταν φιλιούνται οι πέτρες
Κι από ψηλά Η ΚΥΡΑ, σκεπή και στέγη ευλογημένη,
ΛΕΥΚΑΔΑ μου, υγρή κι απέραντη ερωμένη.

(Το έγραψα πέρσι το φθινόπωρο 
για το αγαπημένο νησί μου)

ΕΓΚΛΟΥΒΗ, Σεπτέμβρης 2013

ΚΟΝΔΥΛΙΑ Βασ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
• Εσώρουχα ποιότητος
• Νυχτικά - Πυτζάμες 

Πελασγίας 119 - Ν. Ζωή Περιστέρι
Τηλ. 210 5770.798

Η συγκινητική αλληλεγγύη
 που εκφράστηκε από την Λευκάδα 
στους σεισμοπαθείς Κεφαλονίτες

Της Ειρήνης Βονιτσάνου

Κι εκεί που όλα κυλάνε στους ήθεις ρυθμούς της ρου-
τίνας και της καθημερινότητας και εκεί που οι τρέχουσες 
οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες απορ-
ροφούν όλη μας την ενέργεια... ξαφνικά η γη αρχίζει να 
τρέμει, να τρέμει και να μην σταματά, κατακλύζοντάς 
μας από τρόμο για το επόμενο δευτερόλεπτο. Κι όταν 
ο σεισμός είναι πολύ δυνατός, για τα δικά μας τουλάχι-
στον δεδομένα, ο τρόμος και οι κακές σκέψεις πολλα-
πλασιάζονται.
Ρωγμές διαρρηγνύουν τους κόπους μιας ζωής, κατα-

στρέφοντας το καταφύγιό μας. Οι δρόμοι σχίζονται σε 
επιμέρους κομμάτια σαν φλοίδες. Δημόσια κτίρια και εκ-
κλησίες έχουν παρόμοια τύχη με το σπίτι μας. Τα δημι-
ουργήματα του ανθρώπου καταστρέφονται και καταρ-
ρέουν σε μερικά δευτερόλεπτα. Και κάπως έτσι η φύση 
μας υπενθυμίζει ότι εκείνη έχει τον πρώτο λόγο και μας 
επαναφέρει σε όσα έπρεπε κάθε μέρα να σκεφτόμαστε... 
πως τίποτε δεν είναι σίγουρο κι όλα από λεπτό σε λε-
πτό μπορούν να αλλάξουν. Και με τους μετασεισμούς 
δεν μπορούμε παρά να το συνειδητοποιήσουμε. Και τι 
ειρωνεία... ότι μας απέμεινε το εγκαταλείπουμε άτακτα, 
βρίσκοντας αυτή τη φορά καταφύγιο στην ίδια τη φύση 
για να προστατευτούμε ουσιαστικά από τα δημιουργή-
ματά μας...
Όσα είχαμε χάθηκαν ή δεν αποπνέουν πια την ασφά-

λεια που τους υποσχεθήκαμε και μας υποσχέθηκαν. Όσα 
χτίσαμε πρέπει να τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή κι 
όταν οι πόροι δεν υπάρχουν νιώθεις ανήμπορος. Τότε 
έρχονται κάποιοι άλλοι να μας ενδυναμώσουν και να 
μας στηρίξουν.
Στην πρόσφατη περίπτωση της Κεφαλονιάς οι κά-

τοικοι υπήρξαν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, καθώς 
πολλοί ήταν εκείνοι που προσέφεραν βοήθεια και στή-
ριξη στις δύσκολες στιγμές. Μετά το δεύτερο μεγάλο 
σεισμό ένα κύμα αλληλεγγύης εκδηλώθηκε στη Λευκά-
δα, που μέχρι και τώρα που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές, συνεχίζεται αδιάκοπα. Κάθε μέρα και μια νέα ανα-
κοίνωση καλεί τους Λευκαδίτες να προσφέρουν τη βο-
ήθειά τους συγκεντρώνοντας τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης. Ο Δήμος Λευκάδας, σύσσωμη η εκπαιδευτική 
κοινότητα της Λευκάδας, ο Φίλανδρος, ο Κυνηγετικός 
Σύλλογος, ο Σύλλογος Επαγγελματιών και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Νικιάνας, οι πολιτιστικοί σύλλογοι Καρυ-
άς, Σφακιωτών, Τσουκαλάδων, επαγγελματίες και πολλοί 
άλλοι έδωσαν το δικό τους αγώνα για μια δυναμική και 
ουσιαστική βοήθεια. Η Λευκάδα, που πριν μια δεκαετία 
περίπου δέχτηκε ένα ισχυρό χτύπημα από τον εγκέλα-
δο, έστειλε το δικό της μήνυμα αλληλεγγύης. Κι αυτή η 
κινητοποίηση και η προσφορά είναι το δεύτερο μεγάλο 
μήνυμα που πρέπει να διαφυλάξουμε μετά την υπέρτατη 
δύναμη της φύσης μπροστά στον αδύναμο άνθρωπο.
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