
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

Ευτυχισμένο το νέο έτος

Ο καινούριος  χρόνος  να είναι  
δημιουργικός και  να δώσει  σε όλους 

αγάπη ,κατανόηση, και  πάνω  από όλα 
υγεία.

Καλα  Χριστούγεννα!

Το Δ.Σ.  του συλλόγου
σας  εύχεται

Χρόνια Πολλά! 

Σαράντα χρόνια της ένωσης και της εφημερίδας  μας. Σαράντα χρόνια  
“ΞΑΘΕΙΤΙΚΑ”.  Έγινε μια μικρή διακοπή και επιτέλους κυκλοφορεί ξανά.

...συνέχεια στη σελ. 4

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΞΑΝΘΕΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 
και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί

η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας 
στην αίθουσα του ξενοδοχείου ECONOMY

του Άρη Βλάχου στην οδό Κλεισθένους 5. 
Η παρουσία σας θα μας δώσει χαρά.

           
          το Δ.Σ

ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Στις 29 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε 
η Γ.Σ. του συλλόγου μας. Λόγω μη απαρτίας  
των μελών του συλλόγου μεταφέρθηκε  για 
τις 13/12/2015 και ώρα 17:00μ.μ.
    Πρόεδρος της Γενικής συνέλευσης  εκλέχτηκε 
η Αθανασία Βερυκίου. Μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής η Κιτσούλη Μαρία, η Γράψα 
Μιχαηλία και η Γράψα Σταμάτα. Εξελεγκτική 
επιτροπή η Καλαφάτη Σταυρούλα, ο Βλάχος 
Νικήτας και ο Καλαφάτης Γιώργος.
   Το απερχόμενο Δ.Σ. παρέδωσε οτι είχε 
από υλικό στο σύλλογο, έγινε οικονομικός 
απολογισμός και ακολούθησαν αρχαιρεσίες 
για την  εκλογή του νέου Δ.Σ. το οποίο 
απαρτίζεται από:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Βλάχος Καμαράδας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωτήρης Ράπτης Πίφαρος
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαρένια Βλάχου Μπελελέ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ελένη Βλάχου Μπελελέ
ΤΑΜΙΕΣ: Δέσποινα Γράψα Μερμερίσκου και 
Βάσια  Εκμεκτζόγλου Γιούτα
ΜΕΛΗ: Κατερίνα Βλάχου Μπελελέ, Γεράσιμος 
Γράψας Αμπάτης, Τριαντάφυλλος  Βλάχος 
Διαμάντης
    Η διαδικασία της ψηφοφορίας έγινε με  βάση 
τα άρθρα του καταστατικού και παρουσία  
δικηγόρου.
    Μετά την  εκδήλωση της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας η  Ζαχαρένια Βλάχου παραιτήθηκε 
εγγράφως και τη θέση της ανέλαβε η Βλάχου 
Ελένη .
  ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΕΚΛΟΓΕΣ  Δ.Σ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Στις 7/04/2014 πέθανε ο 
ΒλάχοςΔιονύσιος (Τσαρούχας)
ετών 66.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις 29/05/2014 πέθανε η  
Ράπτη  Ελένη (Σούρτζου)
ετών 92.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις16/10/2014 πέθανε ο  
Καλαφάτης Σπύρος
ετών 86.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις 10/11/2014 πέθανε η  
Δρακάτου Ακριβούλα
ετών  93.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις 5/12/2014 πέθανε  ο  
Δρακάτος Αχιλλέας 
ετών 94.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις  22/01/2015 πέθανε ο
Βλάχος Ιωάννης
(παπα Γιάννης)
ετών 79.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις  3/3/2015 πέθανε η  
Βερυκίου  Κασσσιανή (Μπαριάνη)
ετών 90.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις  11/3/2015 πέθανε η  
Γράψα Αγγέλω (Μερμερίσκου)
ετών 92.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις  11/4/2015  πέθανε ο
Γράψας Θεόφορος (Μανθιάτος)
ετών  82.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις  4/6/2015 πέθανε ο  
Ράπτης  Βασίλης (Πίφαρος) 
ετών  78.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις 11/7/2015 πέθανε η
Γράψα  Δέσπω (Μερμερίσκου)
ετών 97.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις  13/08/2015 πέθανε ο
Ράπτης  Επαμεινώνδας (Σούρτζος)
ετών 95.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις  7/11/2015  πέθανε η 
Κακλαμάνη Λάμπρω (Διαμάντη)
ετών  97.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις  18/12/2015  πέθανε  η  
Βλάχου Ζωή(Μπαρμπούτα) 
ετών  93.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις  16/01/2016  πέθανε  η 
Βλάχου Κονδύλω (Καλποφλίπου)
ετών  81.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις 15/02/2016 πέθανε ο 
Βλάχος Μάρκος (Μπελελές) 
ετών 83.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις  9/03/2016 πέθανε η
Βλάχου  Ευαγγελία (Τσαρούχα)
ετών 59.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις  28/03/2016 πέθανε ο
Γράψας Σπυρίδων(Μανθιάτος)
ετών 84.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις 3/5/2016  πέθανε ο 
Δρακάτος  Μηνάς
ετών 81.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις  17/5/2016 πέθανε η 
Ράπτη Παρασκευή (Πατσιούρα)
ετών 105.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις 5/7/2016 πέθανε  ο 
Βλάχος Νικόλαος (Πετρώνης)
ετών 91.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις  21/8/2016  πέθανε  η  
Βλάχου Αγγελική(Πατράλη) 
ετών 86.
Αιωνία της η μνήμη.

Στις 17/9/2016 πέθανε ο 
Γράψας Ιωάννης (Καργάδος) 
ετών  66.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις 21/10/2016  πέθανε ο  
Γράψας Κων/νος(Σπρας)
ετών 87.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις 29/10/2016 πέθανε  ο
Βλάχος  Ιωάννης(Καλποφλίπος)
ετων  83.
Αιωνία του η μνήμη.

Στις 6/9/2014 ο Απόστολος 
Κοντογιώργης και η Πολυνίκη 
Γράψα(Αμπάτη) βάπτισαν το 
αγοράκι τους στη Λευκάδα 
και του έδωσαν το όνομα 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
Να τους ζήσει!

Στις 31/05/2015 ο Σπισιόπουλος 
Χρήστος και η Τσιμαράτου  
Διονυσία (Σούρτζου) βάπτισαν το 
αγοράκι τους στην Αθήνα και του 
έδωσαν το όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΝΔΡΕΑΣ.
Να τους ζήσει!

Στις 31/05/2015  ο Αυγερινός  
Απόστολος και η Μπαρτζάκη 
Αρτεμισία βάπτισαν το αγοράκι 
τους στο Μεσολόγγι και του 
έδωσαν το όνομα
ΒΑΣΙΛΗΣ.
Να τους ζήσει!

Στις 12/7/2015  ο Λάζαρης Νίκος 
και η Γράψα Δήμητρα βάπτισαν  
στην Εξάνθεια το αγοράκι 
τους και του έδωσαν το όνομα 
ΑΓΓΕΛΟΣ.
Να τους ζήσει!

Στις 10/10/2015  ο Χασιώτης  
Γιάννης και η Λευκή Βλάχου 
(Μπελελέ) βάπτισαν το αγοράκι 
τους στα Γρεβενά και του έδωσαν 
το όνομα 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
Να τους ζήσει!

σελ. 2

ΘΑΝΑΤΟΙ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

    Όλα  τα  κοινωνικά  θέματα  
που αναφέρονται στην εφημερίδα  
μας τα παραχώρησε ο παπα - 
Χρυσόστομος. Οι κηδείες  που 
γράφτηκαν είναι αυτές που 
έγιναν  στο χωριό. Δυστυχώς 
δεν υπάρχει ενημέρωση για τα 
κοινωνικά  θέματα εκτός της 
Εξάνθειας.
    Μπορείτε να μας στείλετε 
όποιο  κοινωνικό γεγονός θέλετε 
και εμείς θα το κοινοποιήσουμε.
 Η συντακτική ομάδα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    Παραμονές Πάσχα και έχοντας 
κάνει το τελευταίο συμβούλιο 
έχουμε αποφασίσει, αφού έχουμε 
συννενοηθεί με τους ανθρώπους της 
εκκλησίας, να διαθέσουμε χρήματα 
ώστε να φτιάξουμε το  καμπαναριό 
και το ρολόι του χωριού. Το  ρολόι, 
το οποίο άλλη ώρα χτυπούσε και 
άλλη ώρα έδειχνε.
    Με το καμπαναριό, η αλήθεια 
είναι οτι δεν καταφέραμε να βρούμε 
άκρη, γιατί μπλέκεται η αρχαιολογία, 
οπότε χρειαζόταν να ασχοληθούμε 
περισσότερο   και δεν είχαμε χρόνο. 
Έτσι το αφήσαμε  για αργότερα.
    Βρήκαμε όμως μάστορα να 
συγχρονίσουμε τους δείκτες με 
την  ώρα που σημαίνει η καμπάνα. 
Έτσι, λίγο  πριν το Πάσχα το ρολόι 
ήταν έτοιμο, και  πλέον, η καμπάνα 
χτυπάει την σωστή ώρα.

το  ΔΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

    Το Δ.Σ. της Ένωσης Εξανθειτών αποφάσισε να ιδρύσει τράπεζα αίματος 
στο γενικό νοσοκομείο Λευκάδος.
    Σκοπός της τράπεζας αίματος είναι η δημιουργία παρακαταθήκης αίματος 
για τις ανάγκες των κατοίκων της, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος 
αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στο κοινωνικό περιβάλλον των 
μελών της.
    Μέλη της τράπεζας αίματος είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της Εξάνθειας, αλλά 
και όλα τα μέλη της Ένωσης Εξανθειτών.
    Για πληροφορίες και λεπτομέρειες θα ενημερωθείτε απο το Δ.Σ. του 
συλλόγου.

               το Δ.Σ.          

ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Εφημερίδα της Ένωσης Εξανθειτών Λευκάδας

Ιδιοκτήτης: Ένωση Εξανθειτών Λευκάδας
Γραφεία: Γερανίου 41, τ.κ. 104 31, Αθήνα.
Τηλέφωνο: 697 44 17 176
Εκδότης: Βλάχος Γιώργος Καμαράδας, 
                  πρόεδρος του Δ.Σ.

Η ύλη εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συνδρομές - Εμβάσματα:  Γράψα Δέσποινα,   
               Εκμεκτζόγλου Βάσια

η εκτύπωση 
της εφημερίδας έγινε:

BANY GABRIELA MARIA
  ΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΕΣ

  
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  76,  

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ 10442
  

ΤΗΛ. 210 5151233



σελ. 3

    

Πανηγυρικό ήταν το κλίμα την Κυριακή 7 
Φεβρουαρίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ξενοδοχείου Εconomy hotel, στην οποία ο 
Σύλλογος Εξανθειτών Αθήνας έκοψε την πίτα 
του. 
    Ο πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Βλάχος, 
πλαισιωμένος από το Δ.Σ., στο χαιρετισμό του 
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους καθώς και 
τους χορηγούς, και ευχήθηκε καλή χρονιά γεμάτη 
σύμπνοια, αγάπη και κατανόηση. Στη συνέχεια 
διαβάστηκε επιστολή με τις ευχές του βουλευτή μας 

Αθανάσιου Καββαδά μιας και δεν ήταν δυνατόν 
να παρευρεθεί μαζί μας λόγω υποχρεώσεών 
του στη Λευκάδα. Ο πρόεδρος κάλεσε τους 
επίσημους καλεσμένους μας να κόψουν την πίτα 
και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στην 

εκδήλωσή μας.
    Παρόντες ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Λευκαδίων Αττικής κος Σωκράτης Κακλαμάνης, 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κος Θεοφύλακτος 
Λογοθέτης, ο πρώην δήμαρχος Πετρούπολης 
κος Στέφανος - Γαβριήλ Βλάχος, ο  πρόεδρος  του  

Συλλόγου  της Εγκλουβής κος Χαράλαμπος 
Κοντογιώργης, η γενική γραμματέας του 
Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης κα Βικτωρία 
Γράψα Τούσση και ο Λευτέρης Γεωργάκης μέλος 
του Συλλόγου Ηλιούπολης. Όλοι έδωσαν τις 
ευχές τους για την νέα χρονιά αλλά και για το νέο 
συμβούλιο και δήλωσαν την στήριξή τους. 
     Το φλουρί της πίτας, στο οποίο αντιστοιχούσε μια 
δωροεπιταγή 50 ευρώ από πολυκατάστημα και ενα 
ταψί λαδόπιτα απο τις “Πίτες της μαμάς”, έπεσε στην 
κα Κατίνα Βλάχου (Σειμενή) η οποία το δώρισε στον 
σύλλογό μας. Ακολούθησε λαχειοφόρος η οποία είχε 
τα εξής δώρα: 
-   Ένα tablet (προσφορά του συλλόγου),  
- Ένα χειροποίητο κομπολόι (προσφορά του Σωτήρη 
Ράπτη (Πίφαρου) στη μνήμη του πατέρα του,

- Δέκα προσκλήσεις για μια συναυλία της Μαρίνας 
Διαμάντη (προσφορά του Δήμου Διαμάντη). 
    Οι τυχεροί των λαχνών ηταν:
- Καλαφάτης Γιώργος-ταblet
-  Βλάχου Ακριβούλα (Κουρατζάνη)- κομπολόι
- Δρακάτου Ευδοκία, Βλάχου Σπυριδούλα 
(Κουρατζάνη), Ράπτη Αλεξία (Πίφαρου), Καλαφάτη 
Φωτεινή, Καλαφάτης Χρήστος, Βλάχου Ασπασία 
(Μπελελέ), Καπνισάκης Γιάννης, Ράπτη Μαρία 
(Σούρτζου), Βλάχου Ευσταθία (Κουρατζάνη) - 
προσκλήσεις.
    Προσφέρθηκαν σε όλους φελιά της παραδοσιακής 
λαδόπιτας και γι’ αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε 
την Κατερίνα Καλαφάτη και τη Μαριώ Ράπτη για 
την προσφορά της πίτας τους στο σύλλογο. Φυσικά 
δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τον Άρη Βλάχο 
(Σεϊμένη) ο οποίος μας φιλοξενεί πάντα με χαρά στην 
αίθουσα του ξενοδοχείου του. 
    Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από τα 
βάθη της καρδιάς μας όλους όσους κατάφεραν 
να είναι κοντά μας. Δεν περιμέναμε όλη αυτή την 
προσέλευση έχoντας στο μυαλό μας τον αριθμό 
ατόμων που είχαν έρθει στη γενική συνέλευση 
το Δεκέμβρη. Πραγματικά ήταν ένα πολύ θετικό 
μήνυμα για μας.

   

 Ελπίζουμε να σας έχουμε συνέχεια δίπλα μας και 
να καταφέρουμε να προσελκύσουμε και άλλους 
συγχωριανούς μας. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός 
του συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε!

     το Δ.Σ.

οι λαχνοί της λαχειοφόρου...
ποιοί θα είναι οι τυχεροί;

όσοι... πιστοί προσήλθανε!

λαχνοί και τάμπλετ στο χέρι 
...και φύγαμε!

ο κος Βλάχος Στέφανος ο κος Λογοθέτης Θεοφύλακτος

η παραδοσιακή λευκαδίτικη λαδόπιτα

Η βασιλόπιτα της εκδήλωσης

Ο Σύλλογος Εξανθειτών Αθήνας έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του.



σελ. 4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Παρέλαση 25ης Μαρτίου.

Τα μέλη του συλλόγου μας Βάσια 
Εκμεκτζόγλου και Σωτήρης Ράπτης  
έδωσαν το παρόν και πήραν μέρος  
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 
τιμώντας την Ελλάδα μας αλλά  και 
το νησί μας, φορώντας φυσικά τις 
παραδοσιακές στολές του νησιού 
μας.

28η Οκτωβρίου - επέτειος του “οχι”.

Εξαιρετική είναι η συγκίνηση που  
αισθάνονται όλοι οι Έλληνες όταν  
καλούν  στη  μνήμη τους  αναμνήσεις  
από τα ένδοξα γεγονοτα του 1940. 
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας τίμησε τη 
μνήμη των πεσόντων  του χωριού μας 
καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο 
τους. Ο σύλλογος εκπροσωπήθηκε  
από το Σωτήρη Ράπτη και τον 

Γεράσιμο Γράψα. Στέφανα επίσης κατέθεσαν  ο πρόεδρος 
του χωριού Γιάννης Γράψας, και ο Σπύρος Βλάχος 
Καμαράδας.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

Σαράντα χρόνια της Ένωσης Εξανθειτών και της 
εφημερίδας  μας. Σαραντα χρονια “Ξαθείτικα”. Έγινε μια 

μικρή διακοπή και επιτέλους κυκλοφορεί ξανά!

Πρωτοχρονιάτικες πίτες Ηλιούπολης και 
Εγκλουβής.

 Το παρόν έδωσαν τα μέλη του Δ.Σ. 
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του συλλόγου Λευκαδίων 
Ηλιούπολης. 
    Στην  κοπή της  πρωτοχρονιάτικης  
πίτας της Εγκλουβής  βρέθηκε 
και ο δικός μας πρόεδρος Γιώργος 
Βλάχος  Καμαράδας όπου έκοψε 
ένα φελί λαδόπιτα και έδωσε τις 
δικές του ευχές για το νέο χρόνο.

Λευκαδίτικα  Φαρομανητά

Τα μέλη του συλλόγου Λευκαδίων 
Ηλιούπολης και των γύρω δήμων 
“η Φανερωμένη”, διοργάνωσαν στις 
6 Μαρτίου 2016 τον ετήσιο χορό 
τους και το Δ.Σ. του συλλόγου 
μας έδωσε το παρών. Γλεντήσαμε, 
ήπιαμε, χορέψαμε. Περάσαμε 
υπέροχα. Και του  χρόνου!

    Η εφημερίδα ενώνει τους απανταχού Ξαθείτες. Αναμνήσεις, εκδηλώσεις, ποιήματα, έθιμα, 
προβληματισμοί, προβολή του χωριού και των κατοίκων του.
  Η έκδοσή της είναι πραγματικά ένα σπουδαίο έργο. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται δίνουν την 
ευκαιρία να συναντιόμαστε, να καλαμπουρίζουμε, να φέρνουμε μνήμες από το παρελθόν, άλλοτε να 
γελάμε, άλλοτε να μας πλημμυρίζει μια διάχυτη συγκίνηση και ταυτόχρονα μια νοσταλγία για τα 
περασμένα.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ!

       Βοηθήστε  οικονομικά το σύλλογο και την εφημερίδα. Στείλτε μας υλικό να το δημοσιεύσουμε.
    Το χωριό μας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Λευκάδας. Ας  μην το αφήσουμε να χαθεί. Ο 
σύλλογος  θα συνεχίσει να υπάρχει, να δουλεύει. Να δέχεται κριτικές, παρεμβάσεις, ιδέες, αρκεί να 
είστε όλοι συμμέτοχοι και όχι παρατηρητές.

                                το Δ.Σ



σελ. 5

3 Aπριλίου 2016!
    Δώδεκα και είκοσι είμαστε έξω 
από το κέντρο που διοργανώσαμε 
τον χορό μας και ήδη έχει μαζευτεί 
αρκετός κόσμος. Οργανωνόμαστε 
γρήγορα - γρήγορα. Ο καθένας 
μας αναλαμβάνει το πόστο του και 
αμέσως αρχίζουμε να εξυπηρετούμε 
τους καλεσμένους μας. Κύριο 
μέλημά μας να ευχαριστήσουμε 
όλους όσους παρευρίσκονται.
    Το μαγαζί γέμισε, η μουσική άρχισε 
δειλά - δειλά να παίζει, το φαγητό 
σερβίρεται, το κρασί ρέει άφθονο. 
Οι παρέες γίνονται ένα. Χαμόγελα 
παντού, γνωστοί που είχαν να 
βρεθούν καιρό, συναντιούνται. Τα 
καλαμπούρια δίνουν και παίρνουν!
    Το αντάμωμα έχει ανταπόκριση! 
Επιτέλους ... μετά από πολύ καιρό 
οι Ξαθείτες όλοι μαζί! Η πίστα δεν 
άδειασε ούτε λεπτό όλοι χορέψαμε. 
Όλοι διασκεδάσαμε.
    Μαζί μας ήταν και ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Λευκαδίων κος 
Θεοφύλακτος Λογοθέτης όπως 

και ο σύλλογος Ηλιούπολης “η 
Φανερωμένη”. Επίσης και ο πρέσβης 
της διπλωματικής αντιπροσωπείας 
της Παλαιστίνης Μαρουάν Τουβάσι. 
Η παρουσία τους μας τιμά και τους 
ευχαριστούμε!
    Φυσικά δεν θα παραλείψουμε να 
ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους που 
πρόσφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο 
κλήρωση.
    Το ξαθείτικο γλέντι συνεχίστηκε 
μέχρι αργά.Πραγματικά ευχαριστούμε 
όλους εσάς που βρεθήκατε εκεί. Εσείς 
μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε να 
προσπαθούμε. Σας θέλουμε δίπλα μας. 
Όσοι δεν ηρθατε; ρωτήστε αυτούς που 
ήταν εκεί και είμαστε σίγουροι οτι θα 
ζηλέψετε! Το γλέντι μπορεί να τελείωσε 
όμως εμείς έχουμε πολλή όρεξη και 
απλά αυτό ήταν ένα ζέσταμα!        
    Στόχος του συλλόγου μας είναι να 
έχουμε επαφή, να μην χανόμαστε, και 
εσείς είστε αυτοί που θα βοηθήσετε να 
το πετύχουμε.

                Σας ευχαριστουμε!

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΞΑΝΘΕΙΤΩΝ

Από αυτό το ποίημα ξεκίνησε η ιδέα για τον ετήσιο χορό του συλλόγου.
ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ  Η  ΙΔΕΑ  ΕΓΙΝΕ  ΞΑΘΕΙΤΙΚΟ  ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ!



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΑΣ ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΩΡΑ ΝΑ ΤΟ 
ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ!
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Λίγες μέρες πριν το Πάσχα 
στείλαμε άνθρωπο στο χωριό 
να επισκευάσει το ρολόι της 
εκκλησίας μας...και αυτό ήταν η 
αρχή!

Στα εννιάμερα της Παναγίας στην Χοντριάδα...
λίγος κόσμος... Εμείς παρόντες και ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν για μια 
ακόμη φορά για την στήριξη του συλλόγου μας!

Στις 18/8/2016 οι σύλλογοι 
Αθηνών και Εξάνθειας 
οργάνωσαν  μια επιτυχημένη  
εκδήλωση  με καλεσμένο τον 
μάγο Luigelo και την ομάδα 
του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στο σπίτι του χωριού. Ο αριθμός 
προσέλευσης του  
κόσμου ήταν πολύ μεγαλύτερος 
από οτι υπολογίζαμε.
Το πρόγραμμα ήταν ευχάριστο 
και για τους μικρούς φίλους 
μας αλλά και για μας τους 
μεγαλύτερους. Τα παιδιά πήραν 
μέρος στο πρόγραμμα του μάγου  
άλλοτε ως βοηθοί και άλλοτε 
ως “θύματά του”. Το  ευχάριστο 
είναι οτι όλα τα παιδιά έφυγαν  
στο τέλος χαρούμενα γιατί 
πραγματικά είχαν διασκεδάσει.

Επόμενη παρέμβαση του συλλόγου μας, αφού είχαμε συννενοηθεί με τον 
πρόεδρο του χωριού μας, ήταν η ανακαίνιση της πλατείας με τα παγκάκια.

    Παραγγείλαμε τα ξύλα, πήραμε τα χρώματα και πρέπει να ευχαριστήσουμε 
τον Νίκο Κοντογιώργη που μας έκανε καλύτερη τιμή λόγω του χωριού μας.
    Κλειστήκαμε στο εργαστήρι του Σωτήρη και άρχισε το τρίψιμο και μετά το 
βερνίκωμα της ξυλείας. Το επόμενο πρωί ξεκινήσαμε με όρεξη το ξήλωμα των 
σάπιων πια καθισμάτων, σηκώσαμε τα μανίκια και ξεκινήσαμε το βάψιμο. Την 
τρίτη μέρα έγινε η τοποθέτηση των ξύλων. Ευχαριστούμε όσους προσπάθησαν 
να μας βοηθήσουν δίνοντάς μας συμβουλές, για να βγεί το αποτέλεσμα όσο 
καλύτερο γινόταν.
    Θέλουμε και ελπίζουμε στην βοήθεια όλων σας!
    Έχουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα για το χωριό μας. Αυτό που 
πραγματικά χρειαζόμαστε είναι χέρια! Ο εθελοντισμός πρέπει να ξεκινήσει 
και στην Εξανθεια! Αν βοηθήσουμε όλοι θα μπορέσουμε να ομορφύνουμε το 
χωριό μας και αυτό μας αξίζει.

Δεκαπενταύγουστος στο χωριό.
    Όπως καθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάσαμε την κοίμηση της Θεοτόκου. 
Το εκκλησάκι της Παναγίας άνοιξε τις πόρτες του να υποδεχθεί όλους τους 
πιστούς που ήθελαν να τιμήσουν τη Χάρη της.
    Μικροί και μεγάλοι, άλλοι με τα πόδια άλλοι με τα αυτοκίνητα, μαζεύτηκαν 
μετά τις οχτώ το πρωί να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. Οι άρτοι κόπηκαν, 
διαβάστηκαν και μοιράστηκαν στον κόσμο.
    Εκεί ήταν και κάποια μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας που τρατάρανε τον 
κόσμο λουκούμια και δροσερό νερό.
    Ευχαριστούμε όσους θέλησαν να ενισχύσουν οικονομικά το σύλλογο.
    Και του χρόνου να καταφέρουμε να βρεθούμε πάλι εκεί.
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ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΜΕ ΛΑΔΙ

ΛΑΔΟΠΙΤΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤEΦΑΝΟΣ

    Ο θρύλος λέει οτι ένας τσοπάνης έχανε 
τον τράγο του συνέχεια και τον έβρισκε σε 
μια πηγή να πίνει νερό. Εκεί βρέθηκε και 
η εικόνα του Αγίου Στέφανου, όπου και 
χτίστηκε η εκκλησία του χωριού μας.
    Το παραδοσιακό πέτρινο καμπαναριό 
χτίστηκε το 1859 και το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο κατασκευάστηκε το  1897.
    Το 1938 έπιασε φωτιά η εκκλησία και 
κάηκε η εικόνα του Αγίου. Ο Θανάσης 
Βερύκιος έβαλε τα χρήματα και έγινε 

η εικόνα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η 
εκκλησία μας τόσα χρόνια συντηρείται από 

τους Ξαθείτες και μόνο.
    Στο χωριό μας παλιότερα γινόταν 
μεγάλο πανηγύρι. Όργανα, κόσμος, 
γλέντι, πραματευτάδες. Τώρα πια... 
τίποτα δεν γίνεται, μόνο η λειτουργία 
στην εκκλησία για να τιμήσουμε έτσι 
απλά τον πολιούχο μας.
    Ας ευχόμαστε στον Άγιο μας, να μας 
προστατεύει.

Ο Άγιος Στέφανος είναι ο πολιούχος του χωριού μας και 
γιορτάζει στις 27 Δεκεμβρίου.

Το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο

του ναού

    Κάποτε που υπήρχε κόσμος στο χωριό μας 
πραγματικά καταλάβαινες οτι αρχές του Δεκέμβρη 
κάτι άλλαζε.
Οι γυναίκες έκαναν την πάστρα του σπιτιού, 
φρόντιζαν να είναι καθαρό και μέσα και έξω.
    Καθάρισμα, ζύμωμα ήταν τα καθήκοντα της 
μάνας και παράλληλα φρόντιζε τα παιδιά που 
συνήθως ήταν 4 - 5 σε κάθε σπίτι.
    Ετοίμαζαν τα χριστόψωμα και τις λαδόπιτες.
    Το πώς θα μοιραζόταν το χριστόψωμο στο 
τραπέζι ήταν σαν ένα είδος ιεροτελεστίας. Όλη 
η οικογένεια μαζεμένη γύρω από το γιορτινό 
τραπέζι, κρασί, λάδι στο κέντρο του και ο κύρης 
του σπιτιού θα έκανε την αρχή για να μοιράσει 
το χριστόψωμο στην υπόλοιπη οικογένεια. 
Άλλο χριστόψωμο την παραμονή άλλο την 
Πρωτοχρονιά. Έφτιαχναν επίσης και τον σταυρό.
    Τα παιδιά έλεγαν τα κάλαντα και ο κόσμος τα 
καλοδεχόταν γιατί έτσι πίστευε οτι ξόρκιζε το 
κακό και το έδιωχνε μακριά από το σπίτι του και 
την  οικογένειά του. Τα φίλευαν με εδέσματα των 
ημερών, κουλούρια, αυγά, καρύδια, γλυκά και 
σπάνια δηλαδή κάποιος να έδινε χρήματα.   
    Όλοι πήγαιναν νωρίς στην εκκλησία για την 
χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Η ατμόσφαιρα 
ήταν ιδιαίτερα κατανυκτική και άξιζε η 
παρακολούθηση της πρωινής χριστουγεννιάτικης 
λειτουργίας. Μετά τη λειτουργία οι γυναίκες 
επέστρεφαν στο σπίτι και ετοίμαζαν το φαγητό 
για το μεσημέρι, την  παραδοσιακή  κρεατόσουπα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ:
- 2 φλ. λάδι
- 4 κουτ. σούπας άχνη
- 1 κουτ. γλυκού σόδα
- χυμό από 1/2 λεμόνι
- 1 κιλό αλεύρι
- 1/2 κιλό άχνη για πασπάλισμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ανακατεύουμε το λάδι με τη ζάχαρη. Έχουμε λιώσει τη σόδα στο λεμόνι και την προσθέτουμε 
στο μίγμα. Προσθέτουμε το αλεύρι μέχρι να γίνει μια εύπλαστη  ζύμη.
Πλάθουμε τους κουραμπιέδες και τους ψήνουμε για 20 - 30 λεπτά ανάλογα το φούρνο 
στους 180 βαθμούς μέχρι να πάρουν ένα ελαφρύ χρώμα. Τους βγάζουμε, τους βάζουμε σε 
ένα ταψί με άχνη και τους πασπαλίζουμε με την  υπόλοιπη.

ΥΛΙΚΑ:
- Ταψί Νο 32
- 3 ποτήρια λάδι
- 3 ποτήρια νερό
- 2 ποτήρια ζάχαρη
- 1 κιλό περίπου αλεύρι
- 1 χούφτα σιμιγδάλι
- σουσάμι, κανέλλα,
   αμύγδαλα ασπρισμένα ολόκληρα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη για 10 λεπτά και το φυλάμε να είναι ζεστό.
Βάζουμε το λάδι (αφού κρατήσουμε δύο δάκτυλα από το τρίτο ποτήρι) σε ρηχή κατσαρόλα 
στη φωτιά να κάψει.
Κατόπιν ρίχνουμε σιγά-σιγά το αλεύρι και το σιμιγδάλι, τόσο ώστε να γίνει ένας πολύ 
πυκνός χυλός και ανακατεύουμε διαρκώς με ξύλινη κουτάλα ή σπάτουλα πάντα πάνω σε 
μέτρια φωτιά μέχρι να πάρει καστανό σκούρο χρώμα.
Προσθέτουμε τότε σιγά-σιγά το ζεστό σιρόπι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να 
απορροφηθούν τα υγρά. Γίνεται ένας ελαφρύς χαλβάς.
Τον στρώνουμε στο ταψί αφού το πασπαλίσουμε με σουσάμι και τον πατάμε για να ισιώσει 
η επιφάνειά του. Πασπαλίζουμε με σουσάμι, χαράζουμε την πίτα σε ρόμβους και βάζουμε 
από ένα αμύγδαλο στο κάθε ρόμβο.
Ψήνουμε στους 200 βαθμούς (σε προθερμασμένο φούρνο) για 15 λεπτά και μετά στους 
180 βαθμούς για 40-45’ περίπου. Δοκιμάζουμε με ένα μαχαίρι αν ξεκολλάει η ζύμη από τα 
τοιχώματα του ταψιού. Τότε η πίτα είναι έτοιμη.Πασπαλίζουμε με κανέλλα και λίγη ζάχαρη. 
Την κόβουμε όταν κρυώσει.

Οι συνταγές είναι της Δήμητρας Γράψα(Μερμερίσκου) και της Ασπασίας Βλάχου(Μπελελέ).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!



Καλαφάτη Σταυρούλα     5.00€
Γράψα Νίκη (Γαζή)     5.00€
Ράπτης Σωτήρης (Πίφαρος)    5.00€
Γράψα Χρυσή (Ξάρχη)   10.00€
Γράψα Ακριβούλα (Ξάρχη)  10.00€
Γράψα Τασούλα (Μερμερίσκου) 10.00€
Καλαφάτης Γιώργος   10.00€
Καλαφάτη Μαρία (Κιτσούλη)  10.00€
Γράψα Μιχαηλία - Γράψα Ουρανία 10.00€
Βλάχος Χρήστος (Σεϊμένης)  10.00€ 
Βλάχος Τριαντάφυλλος (Διαμάντης) 20.00€ 
Βλάχος Άρης (Σεϊμένης)  20.00€ 
Γράψα Σταμάτα      5.00€
Βλάχος Νικήτας - Αλκιβιάδης  10.00€
Βλάχου Κωνσταντίνα (Μπελελέ)   5.00€
Βλάχου Ζαχαρένια - Τσέλιος Δημήτρης 10.00€ 
Σταύρακα Όλγα (Διαμάντη)    5.00€ 
Γράψας Σπύρος (Μερμερίσκος) 10.00€ 
Γράψα Δέσποινα (Μερμερίσκου) 10.00€
Ράπτη Ανδρομάχη (Γιούτα)    5.00€ 
Εκμεκτζόγλου Βασιλική (Γιούτα)   5.00€ 
Βικτωρία (Παπαναστάση) Τούσση   5.00€
Ψαρρός Νίκος      5.00€
Βλάχος Γεράσιμος   50.00€
Βλάχου Ασπασία (Μπελελέ)    5.00€
Βλάχου Ελένη (Μπελελέ)    5.00€
Βλάχου Κατερίνα (Μπελελέ)    5.00€
Βερυκίου Αθανασία     5.00€
Βλάχος Άρης - Βλάχου Κατίνα (Σεϊμένης) 20.00€

Γράψα Τζαφέρη Χρυσή (Ξάρχη) 10.00€
Γράψα Ακριβούλα Μπίστικα (Ξάρχη)   5.00€
Γράψας Στέφανος (Ξάρχης)    5.00€
Γράψας Σπύρος (Ξάρχης)    5.00€
Τριανταφύλλου - Βλάχου Βαγγέλω 10.00€
Βλάχος Στέφανος (Καμαράδας) 10.00€
Βλάχος Σωτήρης (Καλποφλίπος)   5.00€
Γράψα Τασούλα (Μερμερίσκου)   5.00€
Βλάχος Αντρέας (Σεϊμένης)    5.00€
Γράψα Ελευθερία (Παπαναστάση)   5.00€
Ράπτης Σωτήρης (Πίφαρος)  15.00€
Ράπτη Ανδρομάχη (Γιούτα)  20.00€
Ράπτης Γεράσιμος (Γιούτας)    5.00€
Ράπτης Γεράσιμος (Γιούτας)  50.00€
Καλαφάτης Στέφανος   20.00€
Δρακάτου Ευδοκία    10.00€
Βλάχος Αλκιβιάδης   20.00€
Καλαφάτης Χρήστος   50.00€
Δρακάτου Αγαθή   20.00€
Βλάχος Γιάννης (Κωσταράς)    5.00€
Βλάχος Γαβριήλ (Τσαρούχας)  50.00€
(εις μνήνην Αθανάσιου Βλάχου)   
Βλάχος Γαβριήλ (Τσαρούχας)  10.00€
Ράπτης Χρήστος (Πίφαρος)  60.00USD
(εις μνήνην Βασίλη Ράπτη)   
Ράπτη Αλεξάνδρα (Πίφαρου)  20.00€
(εις μνήνην Βασίλη Ράπτη)   
Βλάχος Σωτήρης    50.00€
Βλάχος Στέφανος   50.00€
Διαμάντης Θεόδωρος     5.00€
Βλάχου Γεωργία (Κουρατζάνη) 20.00€
Μητροπούλου Γιώτα     5.00€
Εκμεκτζόγλου Βασιλική    5.00€
Βλάχος Μιχάλης     5.00€
Βλάχος Νικήτας     5.00€
Διαμάντης Θεόδωρος   50.00€

Βλάχος Νικήτας   10.00€
Καλαφάτης Γεώργιος   25.00€
Αραβανή Αναστασία     5.00€
Δημητρίου Ουρανία   10.00€
Γράψα Ειρήνη      5.00€
Γράψας Σπύρος (Μερμερίσκος) 50.00€
Βλάχος Μιχάλης (Καμαράδας) 10.00€
Βλάχος Ντίνος (Τζεφέρης)    5.00€
Βλάχος Άρης      5.00€
Βλάχου Νίκη (Τσαρούχα)  50.00€
(εις μνήνην Αθανάσιου Βλάχου)

Γράψα Ρούλα (Μερμερίσκου)    5.00€
Βλάχος Άγγελος (Διαμάντης)  20.00€
Γράψας Μιχάλης (Μερμερίσκος) 10.00€
Βλάχος Κώστας (Καλποφλίπος) 50.00€
Βλάχου Αρετή (Τσαρούχα)    5.00€
Βλάχος Μιχάλης (Κουρατζάνης) 50.00€
(εις μνήνην γονιών και αδερφών)

Λάζαρης Δημήτριος   20.00€

Βλάχου Μάρθα   50.00€
Βλάχος Γεώργιος (Λουκάς)  30.00€
Γράψα Νίκη    20.00€
(εις μνήνην Σπύρου Γράψα Γαζή)

Γράψα Ματίνα      5.00€
Γράψα Νίκη (Γαζή)     5.00€
Λαμπρογιώτας Κων/νος    5.00€

Γράψα Ειρήνη (Σκλαβενίτη)            100.00AUD
Καλαφάτης Γεράσιμος   10.00€
Βλάχος Θανάσης      2.00€
Γράψας Αθανάσιος (Μερμερίσκος) 50.00€
Γιακουμάτος Γεώργιος     5.00€
Γράψα Ρούλα    10.00€
Βλάχος Σπύρος (Τσαρούχας)  50.00€
Βλάχου Ιωάννα   20.00€
Καλαφάτης Γεώργιος   20.00€
Καλαφάτη Σταυρούλα   20.00€
Γράψας Γεράσιμος   20.00€
Μούγιου Χρυσούλα   20.00€
Καλαφάτης Χρήστος   50.00€
Βλάχος Παναγιώτης   50.00€
Βλάχος Μιχάλης (Κουρατζάνης Σταθαντώνης) 50.00€
Γράψα Ειρήνη    20.00€
Βλάχος Γεράσιμος   50.00€
Βλάχος Σπύρος (Καμαράδας)  10.00€
Καλαφάτη Κατερίνα   10.00€
Βλάχου Κωνσταντίνα   20.00€
Βλάχος Νικόλαος (Καμαράδας)   5.00€
Βλάχος Κώστας (Μερμερίσκος) 10.00€
Διαμάντης Θεόδωρος   30.00€
Γράψα Τασούλα     7.50€
Βλάχος Χρυσόστομος   10.00€
Βλάχου Κατερίνα (Καμαράδα)   5.00€
Βλάχου Σταυρούλα-Κεφαλίδης Γιώργος 20.00€
Ευθυμία Σάντα   20.00€
Ράπτης Νίκος (Θεόδοτος)  30.00€

Τριανταφύλλου Ευαγγελία            100.00€
Βλάχος Ευγένιος (Μηλιώνης)  60.00€
Βλάχος Αντώνης (Τζεφέρης)  20.00€
Καλαφάτης Χρήστος   50.00€
Γράψας Γιώργος (Μερμερίσκος) 50.00€
Γαζής Διονύσιος   50.00€

σελ. 8

Οικονομικές Ενισχύσεις

Χορηγίες

           “Εξάνθεια”
Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί
έγιναν και καντάδα,
Μα τα ξεχνάς όλα μεμιάς
σαν μπείς μες στη Λευκάδα.
Κι ας πιάσουμε τα ορεινά,
θέα, αντάρα, κρύο,
χωριά γεμάτα ζεστασιά
και έθιμα όλο μπρίο.
Δρόμος με μπόλικες στροφές
άγριο το τοπίο,
κι εκεί στο βάθος το χωριό
δεσπόζει σαν θηρίο!
Κόνισμα, Ράχη και Μαρκάς
Πλατεία του Πλατάνου,
κι ένα ρολόι που βαρά
κι είναι τ’ Αη Στεφάνου!
Πολλά χωριά σε ζήλεψαν
και κάμανε προσπάθεια,
κανένα όμως δεν πέτυχε
να μοιάσει στην Εξάνθεια!
   12 Δεκεμβρίου 2016,
                                  Δέσποινα Γράψα (Μερμερίσκου)

Ο Σύλλογός μας στο διαδίκτυο!
Γίνετετε φίλοι μας στο Facebook. Σε λίγες ημέρες θα 
ανεβάσουμε και την ιστοσελίδα μας οπου θα μπορείτε να 
κατεβάσετε την εφημερίδα μας σε ψηφιακή μορφή! Μάθετε 
περισσότερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαιρετισμός Θανάση Καββαδά
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συλλόγου Εξανθειτών Αθήνας
Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2016

Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική 
πρόσκληση.
Αυτό το σαββατοκύριακο βρίσκομαι στο 
νησί μας τη Λευκάδα και δυστυχώς δεν 
μπορώ να παρευρεθώ στην εκδήλωσή σας.
Θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι κοντά 
σας και για έναν επιπλέον λόγο.
Αισθάνομαι του Ξαθείτες πολύ κοντά μου 
γιατί έχω πολλούς γνωστούς και καρδιακούς 
φίλους και κυρίως γιατί η κόρη μου και ο 
γιός μου έχουν και Ξαθείτικη ρίζα.
Για τους λόγους αυτούς είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενος για την ενεργοποίηση του 
Συλλόγου Εξανθειτών Αθήνας, που δίνει την 
ευκαιρία να ανταμώνουμε και να κρατάμε 
ψηλά τις παραδόσεις και τις αξίες του Τόπου 
μας.
Σας συγχαίρω όλους για την προσπάθεια 
που κάνετε, με στόχο να κρατάτε ενωμένους 
τους Λευκαδίτες.
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το 2016 
να είναι ένα έτος προκοπής και δημιουργίας.
Καλή χρονιά, σε όλους με υγεία και 
αισιοδοξία.
      Θανάσης Καββαδάς
  Βουλευτής Ν. Λευκάδας

Στείλτε μας κείμενα, άρθρα, 
ο,τι σας προβληματίζει, ο,τι 
σας ενοχλεί, ο,τι  παρατηρείτε 
και εμείς θα  το δημοσιεύσουμε 

στα  “ξαθείτικα”!

Πολιτιστικός Σύλλογος 
Εξανθειτών Αθήνας

Από την κοπή της πίτας

Από τον χορό

Ενισχύσεις Αυγούστου


