
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14
          ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
tachortata.blogspot.gr

Τριµηνιαία περιοδική έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδος

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

«Τάδε έφη 
Ζαρατούστρα»

Το γράµµα 
της Σύνταξης

Γεγονότα και σχόλια  Σελ. 4

Χορτιώτικη κουζίνα  Σελ. 7

Η σελίδα της χορτιώτισσας Σελ. 7

Ποικίλα  Σελ. 8 

Χειµώνας στα
Χορτάτα Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ

Κρατιούνται ακόµα  τα στοιχεία απάνου στα οποία πατάει το ισχνό σώµα 
του χωριού,  δεµένα µε µια αδιόρατη κύπερη σα χάντρες κοµπολογιού:  
η πλατεία µε τον πλάτανο, τα καφενεία του ∆ήµου και  της Λαµπρινής, 
η εκκλησά του Αϊ – Μ’να , το Ηρώο (µόλις διακρίνεται) και στο βάθος 
χιονισµένη η Ψηλή Ράχη των Σταυρωτών.

Ήταν, θυµάµαι, παραµονές της Αγίας Αικατερίνης, πολιούχου 
του χωριού µας, τη δεκαετία του 1950. Οι γλυκές φθινοπωρινές µέρες είχαν 
πια περάσει, ο καιρός είχε «βαρύνει» και ο βοριάς είχε αρχίσει να εγκαθιστά το 
«βασίλειό» του στις πλαγιές των Σταυρωτών…   Σελ. 5

«…Ένας ολόκληρος κόσµος ενταφιασµένος εγείρεται, σαν δεύτερη 
παρουσία, ριζωµένη σε µια ελληνική φύση που ανασαίνει µε όλη τη 
δρόσο της πρώτης µατιάς, ριζωµένη στις αισθήσεις του ανθρώπου»
Από σχόλιο του Γιώργου Σεφέρη σε αφιέρωµα στον Άγγελο Σικελιανό.

ΣΕΛ. 2 - 3

Φθινοπωρινό τοπίο, B. Bαν Γκογκ,  
1885. Rijksmuseum Kröller-Müller, 
Otterlo Ολλανδίας. 

Χορτάτα, 2014: Μεταστοιχείωση του 
κρασοβάρελου σε γλάστρα.

To ∆ηµοτικό Σχολείο 
Χορτάτων

Φθινόπωρο

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙ∆Α

«Των φύλλων πίπτ’ η ελαφρά 
βροχή. Ο στεναγµός του κόσµου 
του φθαρτού εν τη φθαρτή µου φύ-
σει αντηχεί ...Aναµνήσεων ευόσµων, 
αρρήτων µοι προσφέρεται πηγή» 
Ανδρ. Εµπειρίκος, Εποχές

Βήµα βαθύ του φθινοπώρου στα 
προαύλια των σχολείων πάνω 
στις χορταριασµένες πλάκες. 
Γιάννης Ρίτσος, «Η ραψωδία 
του γυµνού φωτός», VI.

Του ΣΠΥΡΟΥ Ν. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ

Σελ. 6 - 7
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«Τάδε έφη Ζαρατούστρα»  

Στη µέση του τρυγητή ελάβαµε απάντηση (!!!) από τους 
«Αρµόδιους» για τα ζητήµατα που τους εβάλαµε στο 
προηγούµενο φύλλο  τση φλάδας µας. Για να  καταλάβουµε 
ούλοι την απόκρισή που µας εδώκανε, εξηγούµε πως η 
υπηρεσιακή τσου  γλώσσα είναι ατόφια γλώσσα τ’ς ελληνικής 
πανίδας,  που και τι δεν έχει απ’ τα ζωντανά που γεννοβολάει 
αβέρτα η ελληνική γη: έντοµα, ζώα µικρά µετά µεγάλων κι ένα 
σωρό απολιθώµατά τους, καθώς  και … γραφειοκράτες. Τη 
γραφή εφτήνη τη λένε Γραµµική Γ΄, αφού είναι καταβολάδα τ΄ς 
Μινωικής Γραµµικής Α΄ και τ’ς Μυκηναϊκής Γραµµικής Β΄ µε  
γραµµατοσειρά «(∆ηµοσιο)Γραφική  ΚΑΣΤΑ» (τονίστε όπου 
πρέπει) µάντεων και εκπροσώπων  … τάφων (!!!). Αυτούσιο το 
κείµενο της απαντητικής επιστολής έχει ως εξής:
                                                                                                                                                                     
ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (EONIOS POLITIA)                                                                                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΩΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ                                                                                                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΠΕΛΑΓΟ∆ΡΟΜΟΥΝΤΩΝ                                                                                                
ΤΜΗΜΑ: (ΕΛΛΑ∆Ι)ΣΤΑΝΗ ΑΓΙΟΜΑΥΡΊΤΙΚΗ                                                                                                       
ΘΕΜΑ: «Οδικός χάρτης Χορτάτων κα συναφή θέµατα»                                                                                                                 
Σχετ.:  Άρθρο εντύπου «Τα Χορτάτα», φύλλο 13                                                                                                                       
Σχερία,  7η αρχοµένου Βοηδροµιώνος                                                                                                                                       
Αρ. Πρωτοκόλλου:  0+∞/ Χ.Α.Ο.Σ./1  Σεπτεµβρίου σωτηρίου 
έτους 5508  από κτίσεως κόσµου                                                                                  
Προς: Περιοδική έκδοση «Τα Χορτάτα».                                                
Αξιότιµοι κύριοι,                                                                                                                                                                   
Σας πληροφορούµε ότι, για την προτυποποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών των σχετικών µε την υλοποίηση των 
αποφάσεων της  υπηρεσίας µας, κρίνεται απαραίτητο να µας 
γνωστοποιήσετε τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγµένες της 
περιοχής σας (γεωγραφικό πλάτος και µήκος), δεδοµένου ότι η 
περιοχή που αναφέρετε αποτελεί για την υπηρεσία µας terra 
incognita, αφού δεν ανήκει στο αντιθετικό ζεύγος Βορρά – 
Νότου, µε τη γνωστή οξεία – ενίοτε και περισπωµένη - 
αντιπαράθεση. Από το κείµενό σας εικάζουµε ότι ανήκετε και 
δεν ανήκετε «εις την ∆ύσιν», ενώ αποκλείουµε και την Ανατολή, 
την οποία πασχίζει να ελέγξει η … ∆ύση(!). Παράλληλα, σας 
γνωρίζουµε ότι  το διοικητικό µας σύστηµα στηρίζεται σε ένα 
πλέγµα απαιτήσεων και κανόνων που µπορεί να φαντάζει 
υπερβολικά πολύπλοκο και αυστηρό, είναι όµως απολύτως 
επιβεβληµένο, λόγω της ανάγκης προστασίας του δηµοσίου 
συµφέροντος και πρόβλεψης κάθε πιθανότητας παρανοµίας. Η 
ως άνω αυστηροποίηση καθίσταται επιβεβληµένη για την 
αποτελεσµατικότητα της προληπτικής πολιτικής, κυρίως λόγω 
της απουσίας επαρκών ex ante (από δω) και  ex post - ΕΛΤΑ 
ελέγχων. Επιπλέον, έχει επισηµανθεί από διεθνείς 
οικονοµικούς οργανισµούς τύπου πυραµίδας (όχι του Χέοπος) 
ότι η πολιτική ονοµατοδοσίας οδών και κατασκευής πινακίδων, 
πολύ δε περισσότερο η κατασκευή οδών χωρίς αντισταθµιστικά 
οφέλη, µέρος των οποίων διατίθεται για «επενδύσεις» όνοµα 
και µη χωριό, οδηγεί σε σπατάλη πόρων της διοίκησης και 
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για το αντικείµενο του πόθου 
των λαϊκών στρωµάτων, τoν πολυπόθητoν «άρτον αυτών τον 
επιούσιον», κοινώς, carveli, χυδαϊστί «φρατζόλα».                         
Ως εκ τούτου, οδηγηθήκαµε στην ανάγκη σχεδιασµού του νέου 
µοντέλου προτυποποίησης, σε συνεργασία µε τους καθ’ ύλην 
αρµόδιους φορείς, και προχωρήσαµε σε µία ριζοσπαστική για 
τα διεθνή δεδοµένα αναθεώρηση του συστήµατος εκτέλεσης 
δηµοσίων έργων. Υψηλής επικινδυνότητας δραστηριότητες, 
όπως η αναφερόµενη «ξαχούρδα» προς την ονοµαζόµενη 
θάλασσα του Κοµηλιού , προς το παρόν αποκλείονται από το 
σύστηµα αδειοδοτήσεων έργων,  όχι µόνο λόγω αγνοίας των 
συντεταγµένων της, αλλά και δεδοµένου του κινδύνου 
παράπλευρων απωλειών, µε βάση την αρχή «Φέξε µου και 
γλίστρισα». Η ως άνω – κάτω απόφαση στηρίζεται στη µε 
αριθµ. Α.Χ./ΒΑΧ .ΤΡΩΕΙΚΑ/ΛΑ 1815 απόφαση Αγγλικής 
Αρµοστείας, σε συνάρτηση µε την απόφαση των αρµοδίων  3
ΤΣΙΟΥ/kathontai/30-2-2013, µε τις οποίες αναθεωρήθηκε το 
σύστηµα χορήγησης αδείας Κατηγορίας ΙΙ, που περιλαµβάνει 
τους αιγιαλούς και τις ξαχούρδες (πλην των πορτοπαραθύρων 
του γνωστού νόµου ΜΠΑΡΜΠΑ / ΚΟΡΩΝΗ /1821ante ). Το νέο 

πλαίσιο στηρίζεται σε ένα αµφιµονοσήµαντο σύστηµα 
γνωστοποίησης του αιτούντος στις αρµόδιες αρχές περί 
συµµόρφωσής του µε τις οικείες διατάξεις και περί τήρησης του 
συνόλου των προϋποθέσεων του Νόµου από τους αιτούντες, οι 
οποίοι κατά παράδοση κρίνονται ύποπτοι υποκλοπής των 
εθιµικώ δικαίω δικαιωµάτων των «αρµοδίων», καθώς και 
πλαστογράφησης ΑΦΜ.  Σηµειωτέον ότι η διαδικασία αίτησης 
επαναλαµβάνεται σε περίπτωση αποχώρησης ή αντικατάστασης 
του νοµίµου εκπροσώπου της κοινότητας, αλλαγής της 
διεύθυνσης του αιτούντος, έστω κι αν ο Α.Φ.Μ. παραµένει ο 
ίδιος, σύµφωνα µε το άρθρο – αστράγαλο 2, παρ. 2, εδάφιο 
Αχίλλειος πτέρνα, TOY Ν. 4.000 έτους µηδέν ΜΜΕ (= Μετά την 
Μεγάλη Έκρηξη). Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι η αριθµ. 
2+/PARTA/OLA  Απόφαση,  που ελήφθη στο εξασκηµένο σ’ 
αυτά γόνατο των (προ)ηγουµένων εκείνων που έπονται, αφορά 
την ίδρυση και λειτουργία Σχολών Προώθησης Αιτηµάτων 
(ΣΠΑ). Οι παραπάνω «εκρηκτικές» αποφάσεις αποτελούν 
αναγκαίο συµπλήρωµα των βασικών αποφάσεων  
προτυποποίησης διαδικασιών (νόµος του Τζάουλ σε cal-ous/t) 
για κάθε είδους δηµόσια έργα, όπως αναφέρεται στο έντυπο 
της γνωστοποίησης µε τρόπο απλό- ενίοτε και διπλό ή τρίδιπλο 
και, κατά περίπτωση, πολλαπλό  και οργανωµένο µε δοµή DNA 
- έτσι ώστε ο ενδιαφερόµενος να είναι σε θέση να κατανοήσει 
όλα τα βήµατα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί και, 
παράλληλα, οι ελεγκτικοί µηχανισµοί να διευκολύνονται κατά τη 
διενέργεια των σχετικών ελέγχων ISO. Ως εκ περισσού και για 
διευκόλυνσή σας, σας στέλνουµε οδηγίες για τη σωστή 
συµπλήρωση των σχετικών µε τα αιτήµατά σας εγγράφων, µε 
τις εξής επισηµάνσεις:                                                                                                                                   
α) Όσοι έχουν συµπληρώσει το 6ο (έκτο) έτος της ηλικίας τους, 
θα συµπληρώσουν ιδιοχείρως τα έντυπα Β1 και Γ1. β) Όσοι 
πρόσφατα έχουν χάσει το έτερόν τους ½  τα έντυπα Α1 και ∆2. 
γ) Η οργάνωση του κειµένου πρέπει να ακολουθεί  το 
συνηµµένο υπόδειγµα  αρίθµησης ενοτήτων. δ) Πρέπει να 
προσκοµισθεί  εξοφλητική απόδειξη από τράπεζα για καταβολή 
τέλους αδράνειας, λόγω  καθυστερηµένης προβολής αιτηµάτων 
και κωλυσιεργίας των αιτούντων. Για όλα τα υπόλοιπα και 
ιδιαίτερα για  τις ασυµβίβαστες αντιθέσεις του ανθρώπινου 
βίου, σύµφωνα µε όσα έχει  διερευνήσει ο παγκόσµιου κύρους 
δηµοσιογραφικός οργανισµός «ici Valkania», ας 
συνειδητοποιήσουν οι  αιθεροβάµονες στιχοπλόκοι και  ποιητές  
ότι τη µεγαλύτερη αντίθεση, µε βάση τη διαλεκτική του 
Kierkegaard, συνιστά η χαώδης απόσταση µεταξύ ονείρου και 
πραγµατικότητας, αφού άλλα ποθεί η ψυχή τους, γι’ άλλα 
κλαίει, όµως η πραγµατικότητα τους τα αρνείται πεισµατικά σαν 
το µουλάρι που παίρνει άλλη στράτα.  Είµαστε υποχρεωµένοι, 
ωστόσο, να επισηµάνουµε ότι επιφυλασσόµαστε για κάθε 
νόµιµο δικαίωµά µας, εφόσον η πρόσληψη του δηµόσιου βίου 
από κάποιους κακόπιστους ως σκηνοθετηµένης παράστασης και 
των «Αρµοδίων» ως «αναρµοδίων» , για να µην πω κάτι 
χειρότερο, αποτελεί ανεπίτρεπτη προσπάθεια διόρθωσης  της 
πραγµατικότητας προς την οποία αντιβαίνει αυτή η προσέγγιση.

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι  De minimis non curat praetor [=ο 
πραίτωρ δεν ασχολείται µε τα ασήµαντα].                                                                                                  
Ο επί των «Τύπων» άτυπος εκπρόσωπος                                               
Αργύριος Κανάγιας                                                                          

Η παραπάνω απάντηση των «αρµοδίων» προκάλεσε 
τηλεδιάσκεψη των απανταχού Χορτιωτών επί του πρακτέου, µε 
συντονιστή τον µπάρµπα Τιπούκειτο και µε τη συµµετοχή του 
ανύπαρκτου κόµµατος των ποιητών, που δεν χορηγεί κανενός 
είδους ταυτότητες, κοµµατικές ή άλλες, σύµφωνα µε τη γνωστή 
δήλωση του ωσεί ζώντος οµοτέχνου τους Άρη Αλεξάνδρου. 
Το κόµµα των ποιητών εισηγήθηκε να υιοθετήσει η  
συνδιάσκεψη το ποίηµα του γνωστού (;) νοµπελίστα ποιητή Τ. Σ.  
Έλιοτ «∆υσκολίες πολιτευοµένου», µε την αναγκαία 
προσαρµογή στο ζήτηµα, το οποίο και εγκρίθηκε οµόφωνα από 
τη Συνδιάσκεψη:

Αγαπητοί συγχωριανοι και φίλοι αναγνώστες,

(Το «Τάδε έφη Ζαρατούστρα» (Also sprach Zarathustra) είναι 
το σηµαντικότερο έργο του Γερµανού φιλόσοφου Νίτσε.)



Στη µέση του τρυγητή ελάβαµε απάντηση (!!!) από τους 
«Αρµόδιους» για τα ζητήµατα που τους εβάλαµε στο 
προηγούµενο φύλλο  τση φλάδας µας. Για να  καταλάβουµε 
ούλοι την απόκρισή που µας εδώκανε, εξηγούµε πως η 
υπηρεσιακή τσου  γλώσσα είναι ατόφια γλώσσα τ’ς ελληνικής 
πανίδας,  που και τι δεν έχει απ’ τα ζωντανά που γεννοβολάει 
αβέρτα η ελληνική γη: έντοµα, ζώα µικρά µετά µεγάλων κι ένα 
σωρό απολιθώµατά τους, καθώς  και … γραφειοκράτες. Τη 
γραφή εφτήνη τη λένε Γραµµική Γ΄, αφού είναι καταβολάδα τ΄ς 
Μινωικής Γραµµικής Α΄ και τ’ς Μυκηναϊκής Γραµµικής Β΄ µε  
γραµµατοσειρά «(∆ηµοσιο)Γραφική  ΚΑΣΤΑ» (τονίστε όπου 
πρέπει) µάντεων και εκπροσώπων  … τάφων (!!!). Αυτούσιο το 
κείµενο της απαντητικής επιστολής έχει ως εξής:
                                                                                                                                                                     
ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (EONIOS POLITIA)                                                                                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΩΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ                                                                                                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΠΕΛΑΓΟ∆ΡΟΜΟΥΝΤΩΝ                                                                                                
ΤΜΗΜΑ: (ΕΛΛΑ∆Ι)ΣΤΑΝΗ ΑΓΙΟΜΑΥΡΊΤΙΚΗ                                                                                                       
ΘΕΜΑ: «Οδικός χάρτης Χορτάτων κα συναφή θέµατα»                                                                                                                 
Σχετ.:  Άρθρο εντύπου «Τα Χορτάτα», φύλλο 13                                                                                                                       
Σχερία,  7η αρχοµένου Βοηδροµιώνος                                                                                                                                       
Αρ. Πρωτοκόλλου:  0+∞/ Χ.Α.Ο.Σ./1  Σεπτεµβρίου σωτηρίου 
έτους 5508  από κτίσεως κόσµου                                                                                  
Προς: Περιοδική έκδοση «Τα Χορτάτα».                                                
Αξιότιµοι κύριοι,                                                                                                                                                                   
Σας πληροφορούµε ότι, για την προτυποποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών των σχετικών µε την υλοποίηση των 
αποφάσεων της  υπηρεσίας µας, κρίνεται απαραίτητο να µας 
γνωστοποιήσετε τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγµένες της 
περιοχής σας (γεωγραφικό πλάτος και µήκος), δεδοµένου ότι η 
περιοχή που αναφέρετε αποτελεί για την υπηρεσία µας terra 
incognita, αφού δεν ανήκει στο αντιθετικό ζεύγος Βορρά – 
Νότου, µε τη γνωστή οξεία – ενίοτε και περισπωµένη - 
αντιπαράθεση. Από το κείµενό σας εικάζουµε ότι ανήκετε και 
δεν ανήκετε «εις την ∆ύσιν», ενώ αποκλείουµε και την Ανατολή, 
την οποία πασχίζει να ελέγξει η … ∆ύση(!). Παράλληλα, σας 
γνωρίζουµε ότι  το διοικητικό µας σύστηµα στηρίζεται σε ένα 
πλέγµα απαιτήσεων και κανόνων που µπορεί να φαντάζει 
υπερβολικά πολύπλοκο και αυστηρό, είναι όµως απολύτως 
επιβεβληµένο, λόγω της ανάγκης προστασίας του δηµοσίου 
συµφέροντος και πρόβλεψης κάθε πιθανότητας παρανοµίας. Η 
ως άνω αυστηροποίηση καθίσταται επιβεβληµένη για την 
αποτελεσµατικότητα της προληπτικής πολιτικής, κυρίως λόγω 
της απουσίας επαρκών ex ante (από δω) και  ex post - ΕΛΤΑ 
ελέγχων. Επιπλέον, έχει επισηµανθεί από διεθνείς 
οικονοµικούς οργανισµούς τύπου πυραµίδας (όχι του Χέοπος) 
ότι η πολιτική ονοµατοδοσίας οδών και κατασκευής πινακίδων, 
πολύ δε περισσότερο η κατασκευή οδών χωρίς αντισταθµιστικά 
οφέλη, µέρος των οποίων διατίθεται για «επενδύσεις» όνοµα 
και µη χωριό, οδηγεί σε σπατάλη πόρων της διοίκησης και 
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για το αντικείµενο του πόθου 
των λαϊκών στρωµάτων, τoν πολυπόθητoν «άρτον αυτών τον 
επιούσιον», κοινώς, carveli, χυδαϊστί «φρατζόλα».                         
Ως εκ τούτου, οδηγηθήκαµε στην ανάγκη σχεδιασµού του νέου 
µοντέλου προτυποποίησης, σε συνεργασία µε τους καθ’ ύλην 
αρµόδιους φορείς, και προχωρήσαµε σε µία ριζοσπαστική για 
τα διεθνή δεδοµένα αναθεώρηση του συστήµατος εκτέλεσης 
δηµοσίων έργων. Υψηλής επικινδυνότητας δραστηριότητες, 
όπως η αναφερόµενη «ξαχούρδα» προς την ονοµαζόµενη 
θάλασσα του Κοµηλιού , προς το παρόν αποκλείονται από το 
σύστηµα αδειοδοτήσεων έργων,  όχι µόνο λόγω αγνοίας των 
συντεταγµένων της, αλλά και δεδοµένου του κινδύνου 
παράπλευρων απωλειών, µε βάση την αρχή «Φέξε µου και 
γλίστρισα». Η ως άνω – κάτω απόφαση στηρίζεται στη µε 
αριθµ. Α.Χ./ΒΑΧ .ΤΡΩΕΙΚΑ/ΛΑ 1815 απόφαση Αγγλικής 
Αρµοστείας, σε συνάρτηση µε την απόφαση των αρµοδίων  3
ΤΣΙΟΥ/kathontai/30-2-2013, µε τις οποίες αναθεωρήθηκε το 
σύστηµα χορήγησης αδείας Κατηγορίας ΙΙ, που περιλαµβάνει 
τους αιγιαλούς και τις ξαχούρδες (πλην των πορτοπαραθύρων 
του γνωστού νόµου ΜΠΑΡΜΠΑ / ΚΟΡΩΝΗ /1821ante ). Το νέο 

πλαίσιο στηρίζεται σε ένα αµφιµονοσήµαντο σύστηµα 
γνωστοποίησης του αιτούντος στις αρµόδιες αρχές περί 
συµµόρφωσής του µε τις οικείες διατάξεις και περί τήρησης του 
συνόλου των προϋποθέσεων του Νόµου από τους αιτούντες, οι 
οποίοι κατά παράδοση κρίνονται ύποπτοι υποκλοπής των 
εθιµικώ δικαίω δικαιωµάτων των «αρµοδίων», καθώς και 
πλαστογράφησης ΑΦΜ.  Σηµειωτέον ότι η διαδικασία αίτησης 
επαναλαµβάνεται σε περίπτωση αποχώρησης ή αντικατάστασης 
του νοµίµου εκπροσώπου της κοινότητας, αλλαγής της 
διεύθυνσης του αιτούντος, έστω κι αν ο Α.Φ.Μ. παραµένει ο 
ίδιος, σύµφωνα µε το άρθρο – αστράγαλο 2, παρ. 2, εδάφιο 
Αχίλλειος πτέρνα, TOY Ν. 4.000 έτους µηδέν ΜΜΕ (= Μετά την 
Μεγάλη Έκρηξη). Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι η αριθµ. 
2+/PARTA/OLA  Απόφαση,  που ελήφθη στο εξασκηµένο σ’ 
αυτά γόνατο των (προ)ηγουµένων εκείνων που έπονται, αφορά 
την ίδρυση και λειτουργία Σχολών Προώθησης Αιτηµάτων 
(ΣΠΑ). Οι παραπάνω «εκρηκτικές» αποφάσεις αποτελούν 
αναγκαίο συµπλήρωµα των βασικών αποφάσεων  
προτυποποίησης διαδικασιών (νόµος του Τζάουλ σε cal-ous/t) 
για κάθε είδους δηµόσια έργα, όπως αναφέρεται στο έντυπο 
της γνωστοποίησης µε τρόπο απλό- ενίοτε και διπλό ή τρίδιπλο 
και, κατά περίπτωση, πολλαπλό  και οργανωµένο µε δοµή DNA 
- έτσι ώστε ο ενδιαφερόµενος να είναι σε θέση να κατανοήσει 
όλα τα βήµατα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί και, 
παράλληλα, οι ελεγκτικοί µηχανισµοί να διευκολύνονται κατά τη 
διενέργεια των σχετικών ελέγχων ISO. Ως εκ περισσού και για 
διευκόλυνσή σας, σας στέλνουµε οδηγίες για τη σωστή 
συµπλήρωση των σχετικών µε τα αιτήµατά σας εγγράφων, µε 
τις εξής επισηµάνσεις:                                                                                                                                   
α) Όσοι έχουν συµπληρώσει το 6ο (έκτο) έτος της ηλικίας τους, 
θα συµπληρώσουν ιδιοχείρως τα έντυπα Β1 και Γ1. β) Όσοι 
πρόσφατα έχουν χάσει το έτερόν τους ½  τα έντυπα Α1 και ∆2. 
γ) Η οργάνωση του κειµένου πρέπει να ακολουθεί  το 
συνηµµένο υπόδειγµα  αρίθµησης ενοτήτων. δ) Πρέπει να 
προσκοµισθεί  εξοφλητική απόδειξη από τράπεζα για καταβολή 
τέλους αδράνειας, λόγω  καθυστερηµένης προβολής αιτηµάτων 
και κωλυσιεργίας των αιτούντων. Για όλα τα υπόλοιπα και 
ιδιαίτερα για  τις ασυµβίβαστες αντιθέσεις του ανθρώπινου 
βίου, σύµφωνα µε όσα έχει  διερευνήσει ο παγκόσµιου κύρους 
δηµοσιογραφικός οργανισµός «ici Valkania», ας 
συνειδητοποιήσουν οι  αιθεροβάµονες στιχοπλόκοι και  ποιητές  
ότι τη µεγαλύτερη αντίθεση, µε βάση τη διαλεκτική του 
Kierkegaard, συνιστά η χαώδης απόσταση µεταξύ ονείρου και 
πραγµατικότητας, αφού άλλα ποθεί η ψυχή τους, γι’ άλλα 
κλαίει, όµως η πραγµατικότητα τους τα αρνείται πεισµατικά σαν 
το µουλάρι που παίρνει άλλη στράτα.  Είµαστε υποχρεωµένοι, 
ωστόσο, να επισηµάνουµε ότι επιφυλασσόµαστε για κάθε 
νόµιµο δικαίωµά µας, εφόσον η πρόσληψη του δηµόσιου βίου 
από κάποιους κακόπιστους ως σκηνοθετηµένης παράστασης και 
των «Αρµοδίων» ως «αναρµοδίων» , για να µην πω κάτι 
χειρότερο, αποτελεί ανεπίτρεπτη προσπάθεια διόρθωσης  της 
πραγµατικότητας προς την οποία αντιβαίνει αυτή η προσέγγιση.

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι  De minimis non curat praetor [=ο 
πραίτωρ δεν ασχολείται µε τα ασήµαντα].                                                                                                  
Ο επί των «Τύπων» άτυπος εκπρόσωπος                                               
Αργύριος Κανάγιας                                                                          

Η παραπάνω απάντηση των «αρµοδίων» προκάλεσε 
τηλεδιάσκεψη των απανταχού Χορτιωτών επί του πρακτέου, µε 
συντονιστή τον µπάρµπα Τιπούκειτο και µε τη συµµετοχή του 
ανύπαρκτου κόµµατος των ποιητών, που δεν χορηγεί κανενός 
είδους ταυτότητες, κοµµατικές ή άλλες, σύµφωνα µε τη γνωστή 
δήλωση του ωσεί ζώντος οµοτέχνου τους Άρη Αλεξάνδρου. 
Το κόµµα των ποιητών εισηγήθηκε να υιοθετήσει η  
συνδιάσκεψη το ποίηµα του γνωστού (;) νοµπελίστα ποιητή Τ. Σ.  
Έλιοτ «∆υσκολίες πολιτευοµένου», µε την αναγκαία 
προσαρµογή στο ζήτηµα, το οποίο και εγκρίθηκε οµόφωνα από 
τη Συνδιάσκεψη:

ΛΕΞΙΚΟ 
•

Το γράµµα τη
ς Σύνταξη

ς

«ΦΩΝΑΞΕ τι να φωνάξω;                                                                
Χορτάρι η κάθε σάρκα, συµπεριλαµβανοµένων                                    
Των Εταίρων του Βορρά – Τευτόνων και λοιπών, των Ιπποτών 
της  Αυτοκρατορίας των Αισθήσεων, των Αρµοδίων, Ω Αρµόδιοι! 
της Λεγεώνος της (αλµυρής) «Τιµής», Του Τάγµατος του Κόµη 
∆ράκουλα (α΄ και β΄ τάξεως)  και του Τάγµατος της  … 
(3 Μπιπ ) «Τραπέζης». 
Φώναξε φώναξε  τι να φωνάξω; 
Εκείνο που πρέπει να γίνει πρώτα είναι να σχηµατιστούν οι 
επιτροπές:Τα γνωµοδοτικά συµβούλια, διαρκείς επιτροπές, 
ειδικὲς επιτροπὲς και υποεπιτροπές. Ένας γραµµατέας φτάνει 
για πολλὲς επιτροπές. 
Τι να φωνάξω; 
Μία επιτροπή ανέλαβε τους διορισµούς οδοκαθαριστών και 
εδιόρισε πιθανότατα και Χορτιώτες, µεγαθύµως µη ελέγξασα 
ούτε καν τα τυπικά προσόντα. Τους  έδωκε µάλιστα µισθὸ 
117,99 ευρωπουλάκια την  εβδοµάδα, που µε πέντε λεπτά 
ετήσια αύξηση γίνεται 118, 04  την εβδοµάδα και µε 
πληρωµένα τα δεδουλευµένα της άδειας του καλοκαιριού µε 
φτερό γαλοπούλας  για τα Χριστούγεννα.  
Μια επιτροπή έχει διοριστεί για να υποδείξει ένα συµβούλιο 
µηχανικών να εξετάσει την Ύδρευση, 
Μια επιτροπή  έχει διοριστεί για τα ∆ηµόσια Έργα, πρωτίστως 
για την υπέρ της µονάδας της αεροπορίας δεξαµενή νερού των 
διψασµένων και κατ’ ευφηµισµόν Χορτάτων.                              
Μια επιτροπή έχει διοριστεί να διαπραγµατευθεί µε µια άλλη 
επιτροπή  το ακανθώδες  ζήτηµα της ολοκλήρωσης του δρόµου 
για τη θάλασσα του Κοµηλιού και, εναλλακτικά, της εκπόνησης 
µελέτης για πρόσβαση µε πριάρια απ’ το Μερτάρη Καλαµιτσίου 
και µε Wind Serfing από την Πόντη  Βασιλικής.                                                                                                   
Οι Αρµόδιοι όρισαν µια µικτή επιτροπή αποτελούµενη από 
εκπροσώπους όλων των «κοµµάτων», συνεπικουρούµενων από 
όλα τα υπόλοιπα σηµεία στίξης, να διαµαρτυρηθεί στα …µέλη 
της ενώπιον γανωµένου καθρέφτη για το αίτηµα της 
ονοµατοδοσίας που υπέβαλαν οι ολιγάριθµοι Χορτιώτες. 

Αλλ’, ω  αγνώµονες Χορτιώτες, η ικανοποίηση του ως άνω 
αιτήµατος  αντίκειται στην παράδοση.  Σας διαφεύγει, ω 
ανιστόρητοι,  ότι ο Σωκράτης ήπιε το κώνειο και ότι ο νικητής 
του Μαραθώνα  πέθανε στη φυλακή, ενώ εµείς, αχάριστοι, 
επιτρέψαµε να αναπαύεται ο Γιατρός στην πατρώα γη;  Έπειτα  
ξεχάσατε, ω αµνήµονες, ότι πληρώνονται απ’ το δηµόσιο 
κορβανά  χιλιάδες συνταξιούχοι, Λευκαδίτες και µη, επειδή ο 
Γιατρός σας είχε την ανευθυνότητα όχι µόνο να τους θεραπεύει, 
αλλά και ως πανεπιστηµιακός δάσκαλος να µυεί και τους 
φοιτητές του στην τέχνη του Ασκληπιού; Μη ζητείτε, λοιπόν, ω 
φαταούλες, πράγµατα αδύνατα.                                                                          
Φώναξε. Τι να φωνάξω;                                                                            
Κάθε µέλος των επιτροπών ως ολοκληρωµένη προσωπικότητα  
είναι περήφανο, δεν εξαγοράζεται και δεν ψηφοθηρεί.                                                                         
Κάθε µέλος κοσµεί την πολιτική και τη διοίκηση πολλαπλώς: 
είναι γνωστό στους αυλικούς, έχει υψηλό αξίωµα κι ευγενικούς 
τρόπους,  είναι, γενικά, ένας τέλειος άνθρωπος που συνδυάζει 
σύνεση, ήθος και µόρφωση. ∆εν ενεργεί ποτέ των ποτών, όπως 
κάποτε η αλεπού, που ξεγέλασε το κοράκι και του πήρε το τυρί.  
Ουδέποτε µέλος της σκαρφίστηκε κάτι ανάλογο.                                  

Ωστόσο οι Αρµόδιοι στα γραφεία τους παίζουνε ζάρια, 
συµπληρώνουνε λόττο και τρώνε µαντολάτα, σαλάµια και 
βιοµηχανοποιηµένες τυρόπιτες. Και στο λόµπο τ’ς  Παναγιάς 
(ω, της θρασύτητος!) κοάζουν τα βατράχια, βλέποντας τους 
ελέφαντες να πλησιάζουν.                  

«Απαιτούµεν µίαν επιτροπήν, µίαν αντιπροσωπευτικήν 
επιτροπήν, µίαν επιτροπήν ελέγχου».
Και µου λένε οι χωριανοί: Φώναξε και µαταφώναξε! Τι να 
φωνάξω;  Βρεκεκέξ, κουάξ, κουάξ; Το µόνο που µο’ρχεται στο 
νου είναι το Μαρκοπούλειο άσµα «Ζαβαρακατρανέµια, 
αλληλούια, ίλεως ίλεως, λάµα λάµα, νάµα νάµα νέµια».              
                             
Για τη Σύνταξη: Έκτορας Γ. Χόρτης
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 Σχερία: η οµηρική Σχερία σύµφωνα µε αρκετούς µελετητές 
ταυτίζεται µε το νησί των Φαιάκων την Κέρκυρα Οµήρου Οδύσσεια 
ζ -
 Βοηδροµιών: αρχαιοελληνικός σεληνιακός µήνας περίπου µέσα 
Σεπτεµβρίου ως µέσα Οκτωβρίου
 ≈∞ = Tο µηδέν  και το άπειρο
 Άγνωστο µέρος
 ex ante και  ex post ελέγχων: προγενέστερων και µεταγενέστερων 
ελέγχων
 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ                                                                                                                                                             
A Προώθηση αιτηµάτων  Προϋποθέσεις: α Ηλικία Ζώδιο 
Ωροσκόπος β Επάγγελµα Υπηρεσιακή κατάσταση Πρακτικό 
ορκωµοσίας δεόντως επικυρωµένο  ∆ικαιολογητικά: α 
Φωτογραφίες β Αξιόπιστοι µάρτυρες χωρίς ποινικό µητρώο γ 

Ελεύθερες απασχολήσεις  Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών ζώων 
κοκ
 S Kierkegaard: ο πρώτος υπαρξιστής φιλόσοφος ος αιώνας 
επισηµαίνει την απόλυτη διάσταση µεταξύ ουσιωδών αναγκών του 
ανθρώπου και κοινωνικής πραγµατικότητας Θέλω να εργαστώ και 
δε βρίσκω δουλειά έχω ραντεβού µε την κοπέλα µου κι εκείνη 
βγαίνει µε τον καλύτερό µου φίλο 
 περιοδικό Ηριδανός Αύγουστος – Σεπτέµβριος 
 Τ Σ Έλιοτ: θεωρείται ένας από τους µεγαλύτερους ποιητές του ου 
αιώνα
 γανωµένος = µουτζουρωµένος γεµάτος καπνιά
 Λόµπος τ’ς Παναγιάς: δεξαµενή στην περιοχή «Παναγιά» για 
πότισµα των κήπων ξενιστί µποστανιών µε τροβαδούρους τα 
βατράχια 

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδας. Tηλ. 6974415725, 
e-mail: arpiros@otenet.gr
Υπεύθυνος έκδοσης - ύλης: Έκτορας Γ. Χόρτης  
Επικοινωνία: τηλ. 210-9844200, 6944416206, e-mail: hecchortis@gmail.com
Συντακτική Επιτροπή: Άγγελος Γ. Χόρτης, Θωµάς Ε. Χόρτης, Σταθούλα 

(Λούλα) Σακελλαρίου – Αυλωνίτη, Νίκος ∆. Χόρτης, Έκτορας Γ. Χόρτης.
Σελιδοποίηση: Νίκος ∆. Χόρτης
Παραγωγή εντύπου: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Α. Ε., Γραφικές Τέχνες –Τυπογραφείο, Υπάτης 45, 
Περιστέρι,12133, τηλ. 2105743450
Για το περιεχόµενο των ενυπόγραφων κειµένων ευθύνονται οι συγγραφείς τους 
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Σύνδεσµος Φιλολόγων Λευκάδας: 
Η καλή η µέρα φαίνεται απ’ το πρωί                                                              
Η επίσηµη έναρξη της δράσης του νεοσύστατου Συνδέσµου 
Φιλολόγων Λευκάδας πραγµατοποιήθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο 
του δήµου Λευκάδας  την Παρασκευή 31-10-2014 µε µια πολύ 
ενδιαφέρουσα εκδήλωσή του, σε συνεργασία µε το Πνευµατικό 
Κέντρο του ∆ήµου Λευκάδας και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων-Τµήµα 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Λευκάδας.  Στην εκδήλωση κεντρικό 
πρόσωπο ήταν ο διεθνούς κύρους Ισπανός ελληνιστής, συγγραφέας 
και «Πρεσβευτής του Ελληνισµού» Pedro Olalla (Πέδρο Ολάγια), που 
µίλησε µε θέµα: «Η ισχύς του ελληνικού στοιχείου στη διαµόρφωση 
του παγκόσµιου πολιτισµού», ενώ προβλήθηκε και ντοκιµαντέρ του 
ίδιου, µε τίτλο «Γιατί η Ελλάδα». Εκ µέρους του Συνδέσµου 
Φιλολόγων Λευκάδας καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον οµιλητή η 
πρόεδρος κ. Βιβή Κοψιδά, που σήκωσε το µεγαλύτερο βάρος της 
οργάνωσης, συνεπικουρούµενη από την κ. Άννα Κοψιδά. Από την 
πλευρά µας συγχαίρουµε  όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης 
και ευχόµαστε από καρδιάς καλό δρόµο στο νεοσύστατο Σύλλογο.           

Ω Αρετή! Πολύτιµος θεά …                                                                                                                                                                                
Αυτό αναφωνεί ο Ανδρέας Κάλβος στην ωδή «εις Ελευθερίαν». Και 
σε µια άλλη ωδή του («Εις δόξαν») επισηµαίνει: «∆ίδει αυτή (η δόξα) 
τα πτερά και εις τον τραχύν, τον δύσκολον της αρετής τον δρόµον  
του ανθρώπου τα γόνατα ιδού πετάουν». Προσωποποίηση αυτής της 
αρετής αποτελεί ένα άγνωστος στους πολλούς ήρωας που έλκει την 
καταγωγή του από τα Χορτάτα. Πρόκειται για τον λοχαγό Χόρτη 
Επαµεινώνδα, ήρωα του έπους 1940-41. Το ερέθισµα για την 
προσωπικότητά του και τη δράση του µου δόθηκε, καθώς µελετούσα 
το βιβλίο του φίλου µου του Τάκη του Τσερέ για τη Μέση 
Εκπαίδευση στη Λευκάδα 1829 – 1929 , Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2006,  και η 
µατιά µου έπεσε στην παρακάτω πληροφορία: 
Χόρτης Επαµεινώνδας, Α.                                                                                                                                

Σας µεταφέρω τα αποτελέσµατα της µικρής έρευνας για τη συµβολή 
του στο έπος 1940-41 και τον ηρωικό  του θάνατο. Σύµφωνα µε την 
έκθεση γεγονότων του ταγµατάρχη Βαζαίου Εµµανουήλ, ο λοχαγός 
Χόρτης Επαµεινώνδας, ∆ιοικητής του 7ου Λόχου του ΙΙ/24 
Τάγµατος, αποφάσισε να ανακαταλάβει το ύψωµα της Μπολένας µε 
αιφνιδιαστική επίθεση και χωρίς προπαρασκευή  Πυροβολικού.  
Πράγµατι, στις 2 το πρωί ο ήρωας Λοχαγός (σσ: χαρακτηρισµός από 
τον ταγµατάρχη Βαζαίο) συγκέντρωσε το λόχο του, τον εµψύχωσε 
και τον οδήγησε ως επικεφαλής στη βάση εξορµήσεως, χωρίς να 
γίνει αντιληπτός από τον εχθρό. Στις 6.50 ώρα  ο Λόχος εξόρµησε µε 
το γνωστό «αέρα» και κατέλαβε το ύψωµα, µε δύο ελαφρά 
τραυµατίες: τον ίδιο και έναν στρατιώτη. Στη συνέχεια ο λοχαγός, αν 
και τραυµατίας, προχώρησε ακάλυπτος µπροστά από όλους µέχρι 
την άκρη του υψώµατος, όπου δέχτηκε ριπές πολυβόλου και άφησε 
την τελευταία του πνοή. Ακολούθησε η ταφή του µε τις 
προσήκουσες τιµές στο εκεί πρόχειρο νεκροταφείο. Βέβαια, «ανδρών 
επιφανών πάσα γη τάφος και ου στηλών µόνον εν τη οικεία σηµαίνει 
επιγραφή».  Ωστόσο,  δίκαιο και πρέπον είναι , σύµφωνα  µε τον 
µπάρµπα Θουκυδίδη,  να υπάρχει η σχετική επιγραφή στη στήλη του 
κάθε τόπου µε τα ονόµατα  των ηρώων του που έδωσαν το αίµα 
τους για την ελευθερία της πατρίδας.  Στο Ηρώο όµως του χωριού 
µας δεν έχουµε καταγράψει και τιµήσει δεόντως όλους τους ήρωές 
µας, µεταξύ των οποίων και τον καταγόµενο από τα Χορτάτα 
επιφανή λοχαγό. Για τον ήρωα αυτόν και το «Τάγµα Εκλεκτών 
Ηρώων», σύµφωνα µε τη ρήση του ποιητή, περιορίζοµαι να 
δανειστώ τις δύο πρώτες στροφές της ωδής του Κάλβου «Εις τον 
Ιερόν Λόχον»:
  

Κι αν κανείς συγχωριανός µας θελήσει να αισθανθεί την ατµόσφαιρα 
της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου, πρέπει να  (ξανα)βρεθεί 
στο Ηρώο του χωριού µας στον Αϊ- Μηνά και να παρακολουθήσει τη 
σεµνή, λιτή και αµόλυντη από οποιοδήποτε περισπασµό τελετή 
κατάθεσης στεφάνου από «θείαν δάφνην»  και «πένθιµον 
κυπάρισσον», όπου «φέγγει επ’ ολίγα τ’ άστρον το της αθανασίας».

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου 
στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας
Στις 20 Σεπτεµβρίου 2014 έγιναν τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού του 
Αγίου Πέτρου στο οµώνυµο χωριό της Λευκάδας, χοροστατούντος 
του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Λευκάδας και Ιθάκης κ. Θεοφίλου. 
Τα χρήµατα που συγκεντρώθηκαν από το πλήθος των πιστών που 
συνέρρευσαν στον ναό 
προσφέρθηκαν στην Ιερά 
Μητρόπολη Λευκάδας για 
τις ανάγκες του 
Γηροκοµείου Λευκάδας. Τα 
συγχαρητήριά µας στους 
φίλους Αϊπετρίτες και 
ιδιαιτέρως στον κτήτορα 
του ναού κ. Ηρακλή 
Λογοθέτη του Αντρέα. 
Πηγή: Κώστας Πατρίκιος.

Ας µη βρέξει ποτέ 
το σύννεφον, και ο άνεµος 
σκληρός ας µη σκορπίση 
το χώµα το µακάριον 
που σας σκεπάζει. 

Ας το δροσίζη πάντοτε 
µε τ' αργυρά της δάκρυα 
η ροδόπεπλος κόρη 
και αυτού ας ξεφυτρώνουν 
αιώνια τ' άνθη. 

Η κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του χωριού από τον πάρεδρο της 
Κοινότητας κ. Θωµά ∆. Χόρτη στη φετινή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 

Τόπος 
Καταγωγής

Επάγγελµα 
Πατρός

Σχολικό Έτος Ηλικία Τάξη ∆ιαγωγή Αποτέλεσµα

 Λευκάδα αξιωµατικός 1903-04 12 Α καλλίστη απεφοίτησε 

Του 
Έκτορα Γ. Χόρτη
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Η καλή η µέρα φαίνεται απ’ το πρωί                                                              
Η επίσηµη έναρξη της δράσης του νεοσύστατου Συνδέσµου 
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το γνωστό «αέρα» και κατέλαβε το ύψωµα, µε δύο ελαφρά 
τραυµατίες: τον ίδιο και έναν στρατιώτη. Στη συνέχεια ο λοχαγός, αν 
και τραυµατίας, προχώρησε ακάλυπτος µπροστά από όλους µέχρι 
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Πηγή: Κώστας Πατρίκιος.
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Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ

Χειµώνας στα Χορτάτα

Ηταν, θυµάµαι, παραµονές της Αγίας Αικατερίνης, πολιούχου του χωριού 
µας, τη δεκαετία του 1950. Οι γλυκές φθινοπωρινές µέρες είχαν πια περάσει, ο 
καιρός είχε «βαρύνει» και ο βοριάς είχε αρχίσει να εγκαθιστά το «βασίλειό» του 
στις πλαγιές των Σταυρωτών, όπου βρίσκεται σκαρφαλωµένο το µικρό µας 
χωριό. Οι ψυχρές του πνοές που έδερναν τα πρόσωπά µας, τα φύλλα των 
δέντρων που στροβιλίζονταν και παρασύρονταν από τον άνεµο, άλλα 
χρυσοκίτρινα και άλλα σε ένα µοναδικό ανοιχτό κόκκινο χρώµα, µας έφερναν το 
µήνυµα πως ο χειµώνας πλησίαζε. Εκείνο, λοιπόν, το βράδυ στη διάφανη απ’ τον 
παγωµένο αέρα ατµόσφαιρα µπορούσε να δει κανείς το ψυχρό φως του 
φεγγαριού ανάµεσα από τα σύννεφα να πέφτει και να σκορπά το ασήµι του στις 
πέτρες και το σκληρό χώµα, το σχεδόν πετρωµένο από το ψύχος. Όσοι 
βρίσκονταν στο ύπαιθρο έτρεχαν να βρουν θαλπωρή στα µικρά καφενεδάκια ή 
στα σπίτια τους. Χιονιάς, έλεγαν όσοι έκαναν εκτιµήσεις για τον καιρό, και 
µάλιστα πρώιµος. Και δεν είχαν άδικο. 

Όταν ξυπνήσαµε το πρωί βρεθήκαµε µπροστά στην άσπιλη λευκότητα του 
χιονιού. Ένα κάτασπρο πέπλο είχε σκεπάσει τους δρόµους, τις αυλές, τις στέγες 
των σπιτιών, τα γυµνά κλαδιά και τα φύλλα των δέντρων, τα ισιώµατα και τα 
βουνά µέχρι εκεί που έφτανε το µάτι µας. Ήταν ένα πέπλο απαλό, ατσαλάκωτο, 
στιλπνό, εκτυφλωτικό, που θάµπωνε τα µάτια µας. Από τα δέντρα και τις στέγες 
σταλαγµίτες έλαµπαν στο αβέβαιο φως του πρωινού, ενώ στις άκρες των 
δρόµων και στις λακκούβες το νερό είχε σχηµατίσει µια παγωµένη κρούστα που 
εµείς τα παιδιά παίζοντας τη θρυµµατίζαµε και βλέπαµε τον πάγο να σπάει 
ακτινωτά µε κέντρο το σηµείο όπου τον χτυπούσαµε, σαν ένα τζάµι παραθυριού. 
∆εν ήταν, βέβαια, η πρώτη φορά που το χιόνι έµπαινε στην καθηµερινότητά µας, 
αλλά όσες φορές και αν το αντικρίζαµε ήταν πάντα για µας µια αποκάλυψη, σαν 
να το βλέπαµε για πρώτη φορά, καθώς ένας καινούργιος κόσµος, φρέσκος, 
απαλλαγµένος από κάθε ασχήµια, απλωνόταν µπροστά στα µάτια µας και έδινε 
την αίσθηση ότι η λευκότητά του εισχωρούσε και στις ψυχές των ανθρώπων, για 
να τις αποκαθάρει και αυτές από κάθε ταπεινό και χαµερπές σαν µια νέα 
κολυµβήθρα του Σιλωάµ. Στο µεταξύ οι χωριανοί είχαν ξεκινήσει το έργο του 
εκχιονισµού. Με τσαπιά, αξίνες, φτυάρια, άνοιγαν µονοπάτια από τις εισόδους 
των σπιτιών µέχρι το στενό κοινοτικό δρόµο αλλά και µέχρι τους στάβλους, όπου 
τα ζώα είχαν και αυτά εγκλωβιστεί και έπρεπε να ταϊστούν και να ποτιστούν µε 
σανούς, καρπό ή φρεσκοκοµµένα κλαδιά δέντρων που πολλοί προνοητικοί 
χωριανοί είχαν αποθηκεύσει. Εµείς τα παιδιά παρακολουθούσαµε την εργασία 
αυτή, παρατηρώντας ταυτόχρονα ριπές χιονιού να αιωρούνται και να πέφτουν 
στο έδαφος, µε το ελαφρό φύσηµα του αέρα. Βασίλισσα της µέρας ήταν η 
παγωνιά. Περπατώντας στο χιόνι είχαµε την αίσθηση ότι «κρεµόταν» ανάερα 
στον αιθέρα και µας «χτυπούσε» σε κάθε µας βήµα ή και όταν στεκόµαστε 
ακίνητοι. Όπου και αν στρέφαµε το βλέµµα µας, βλέπαµε καπνό να βγαίνει από 
τις καπνοδόχους των σπιτιών, καθώς τα τζάκια ήταν αναµµένα και όσοι 
βρίσκονταν στα σπίτια τους τα τροφοδοτούσαν συνέχεια µε ξύλα. Οι νοικοκυρές 
ετοίµαζαν το φαγητό που στις µέρες του χιονιού ήταν συνήθως τηγανίτες ή 
τηγανόψωµα, που φρεσκοτηγανισµένα ζεστά και πασπαλισµένα µε τυρί ήταν ένα 
υπέροχο έδεσµα. Άλλο φαγητό, συνηθισµένο επίσης τις µέρες αυτές και όχι 
µόνο, ήταν τα χειροποίητα µακαρόνια που έφτιαχναν οι µανάδες µας, το 
«φύλλο», όπως λεγόταν, δηλαδή χυλοπίτες, µόνο όµως µε αλεύρι και νερό, 
χωρίς αυγά. Ήταν ένα φαγητό που µπορούσε να παρασκευαστεί εύκολα και, 
πολλές φορές, ως λύση ανάγκης, έδινε απάντηση στο ερώτηµα και στην έγνοια 
των µανάδων µας για το «τι θα φάµε σήµερα». Το φαγητό όµως για το οποίο 
κυριολεκτικά τρελαινόµαστε εµείς τα παιδιά, αλλά σπάνια το γευόµαστε, ήταν οι 
δίπλες. Ήταν χειροποίητο φύλλο διπλωµένο, που ήταν γεµισµένο ανάµεσα στις 
δίπλες του µε αυγά, τυρί και γάλα. Η νοστιµιά του ήταν µοναδική και ανάλογα 
ήταν και τα πανηγύρια µας, όταν το έφτιαχνε η µάνα µας. Γιατί ήταν η εποχή που 
µπορούσε κανείς να εκτιµήσει το ξεχωριστό αλλά και όλα τα αγαθά του Θεού 
που σήµερα τα θεωρούµε δεδοµένα, µέσα στην πλήρη ισοπέδωση των πάντων. 
Στα µικρά καφενεδάκια οι ξυλόσοµπες έκαιγαν και ο συνωστισµός γύρω από 
αυτές ήταν µεγάλος. Στα µικρά τραπεζάκια τους άλλοι χαρτόπαιζαν και άλλοι 
συζητούσαν πίνοντας αργά και τελετουργικά, θα έλεγα, το ούζο ή το κονιάκ τους 
και σχολιάζοντας τον καιρό ή την πολιτική κατάσταση, και οι συζητήσεις, τα 
σχόλια, τα επιφωνήµατα, δηµιουργούσαν ένα βουητό, ανάµεσα στο οποίο 
ξεχώριζαν οι φωνές των χαρτοπαικτών «πάσο», «εφτά καρά» κ.λπ., οι 
παραγγελίες που δίνονταν στον καταστηµατάρχη και η υποδοχή των νέων 
θαµώνων που µε χιονισµένα παπούτσια και µε βαρύ ντύσιµο έµπαιναν στο 
κατάστηµα. 

Με τα ζώα στους στάβλους, τις αγροτικές εργασίες σε αναστολή και τον 
παγωµένο αέρα να έχει στήσει τον δικό του χορό, οι δρόµοι του χωριού είχαν 
ερηµώσει. Πού και πού όσοι για κάποιο λόγο βρίσκονταν για λίγο έξω, έτρεχαν 
να προφυλαχθούν στα σπίτια ή στα καφενεία. Μια λευκή σιωπή σκέπαζε το 
χωριό µέχρι το σούρουπο, που σιγά - σιγά οι θαµώνες των καφενείων, µε τους 
γιακάδες από τα σακάκια σηκωµένους, τις τραγιάσκες κατεβασµένες και το βήµα 
γρήγορο προχωρούσαν για τα σπίτια τους, όπου τα κούτσουρα τριζοβολούσαν 

στη φωτιά και το φαγητό ήταν έτοιµο. Γύρω από το τζάκι συγκεντρωνόταν τότε 
όλη η οικογένεια, από τους παππούδες µέχρι τα παιδιά, και στη διάρκεια του 
φαγητού αλλά και ύστερα από αυτό ξεκινούσαν οι συζητήσεις και τα σχέδια για 
το αύριο και τις δουλειές της εποχής ή για το µακρινότερο µέλλον που, παρά τις 
δυσκολίες, προσπαθούσαν να το δουν µε αισιοδοξία. Άλλες πάλι φορές το 
παρόν και οι δυσκολίες του έµπαιναν κατά µέρος, καθώς, µέσα από τις 
αφηγήσεις των γονέων, των παππούληδων και των βαβάδων µας, γυρίζαµε στο 
παρελθόν, µε γοητευτικές και συναρπαστικές ιστορίες για πρόσωπα ιστορικά ή 
µυθικά, για πράξεις ξεχωριστές, για κατορθώµατα που πολλές φορές, 
βρίσκονταν στις παρυφές της ιστορικής πραγµατικότητας και στα όρια του 
µύθου, ή καλύτερα, που µύθος και πραγµατικότητα συµφύρονταν, έτσι ώστε τα 
ιστορικά πρόσωπα να παίρνουν κάτι από τη λάµψη του µύθου, για θρύλους και 
για παραδόσεις πανάρχαιες. Εµείς τα παιδιά συνεπαρµένοι παρακολουθούσαµε, 
ρωτούσαµε, θαυµάζαµε, απορούσαµε και ταξιδεύαµε µε τη φαντασία µας σε 
κόσµους άγνωστους, όπου το ηρωικό, το παράδοξο, το ονειρικό απόδιωχνε τις 
σκέψεις µας από το πεζό σήµερα που ζούσαµε. Αλλά και όταν επιστρέφαµε στο 
παρόν µε όλες τις δυσκολίες και τις στερήσεις,στις περιπτώσεις που η οικογένεια 
ήταν συγκεντρωµένη, όπως τα χειµωνιάτικα βράδια, εισπράτταµε την αύρα της 
αγάπης που απλόχερα εκπεµπόταν από τους γονείς, τους παππούληδες και τις 
βαβάδες µας, νιώθαµε ότι ήµαστε ασφαλείς κάτω από την προστασία τους, 
αισθανόµαστε τη θαλπωρή αυτής της αγάπης να εισχωρεί στην ψυχή µας και να 
µας χαρίζει τη γαλήνη και την ευτυχία. Γιατί ο χειµώνας ήταν και είναι, πιστεύω, 
ακόµα η εποχή της συλλογικότητας, όπως εκφραζόταν από την οικογένεια 
συγκεντρωµένη γύρω από τη φωτιά, που η ατοµικότητά µας συγχωνευόταν στο 
σύνολο και η επιτυχία και η χαρά του ενός ήταν επιτυχία και χαρά όλων µας. Και 
διαισθανόµαστε ότι αυτή η συλλογικότητα και η ενότητα αποτελούσε το µέσον 
για την υπέρβαση κάθε προβλήµατος και δυσκολίας. Οι µέρες του χιονιού ήταν 
αρκετές στη διάρκεια του χειµώνα, αλλά περισσότερες ήταν οι βροχερές. Η 
βροχή, άλλοτε µε ένταση και άλλοτε σιγανή, µπορούσε να διαρκέσει µέρες 
ολόκληρες και να δηµιουργήσει άλλη  εικόνα στο περιβάλλον. Οι χωµατόδροµοι 
τότε µετατρέπονταν σε λασπωµένες ,γλιστερές επιφάνειες, τόσο που σε µερικά 
σηµεία τα παπούτσια βυθίζονταν στη λάσπη ή στα χωράφια τα ζώα µε δυσκολία 
τραβούσαν το αλέτρι για το όργωµα. Μερικές φορές πάλι το χωριό σκεπαζόταν 
από οµίχλη τόσο πυκνή που δύσκολα µπορούσε κανείς να δει σε απόσταση 
λίγων µέτρων και που, σαν αόρατη βροχή,  πότιζε µε υγρασία το χώµα, τις 
πέτρες, τα δέντρα και εισχωρούσε στα πνευµόνια και την ψυχή µας αποπνέοντας 
µια αίσθηση µούχλας. Όµως τις µέρες της βροχής και της οµίχλης οι εργασίες 
συνεχίζονταν κανονικά και µπορούσε να δει κανείς βοσκούς να οδηγούν τα 
κοπάδια τους, καλυµµένοι µε χοντρά ρούχα στο κεφάλι και το σώµα τους, 
ζευγολάτες να οργώνουν και να ξεζεύουν βιαστικά τα ζευγάρια τους, όταν 
ξεκινούσε να βρέχει δυνατά, αναζητώντας καταφύγιο κάτω από δέντρα ή 
βράχους. Γιατί µπορούσε να ξεκινήσει κανείς το πρωί µε στέγνια και ξαφνικά να 
ξεσπάσει η βροχή. Άλλωστε, η σπορά δεν είχε τελειώσει και θα συνεχιζόταν 
µέχρι και τον Φλεβάρη και κάποιες φορές µέχρι τις αρχές του Μάρτη, καθώς από 
το τέλος του Γενάρη οι γεωργοί έσπερναν τις «οψιµιές», δηλαδή φακές, ρεβίθια, 
µπιζέλια και ένα είδος σιταριού µε κοντό µέγεθος, τον µαρτιάκο, αφού είχαν 
τελειώσει τη σπορά του σιταριού, της βρώµης κ.λπ. Μια άλλη εργασία, σκληρή 
και επίπονη, ήταν το µάζεµα της ελιάς, που γινόταν ακόµα πιο κουραστική, 
επειδή οι ελαιοπαραγωγοί κάτοικοι του χωριού µας είχαν τα λιοστάσια τους σε 
άλλα χωριά µε χαµηλό υψόµετρο (∆ράγανο, Αθάνι, Άγιο Πέτρο), τα οποία 
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Του ΣΠΥΡΟΥ Ν. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ

Το ∆ηµοτικό Σχολείο Χορτάτων

Το ∆ηµοτικό Σχολείο Χορτάτων, που σήµερα βρίσκεται ερµητικά κλειστό 
και αραχνιασµένο από το 1988, λόγω έλλειψης µαθητών, έχει τη δική του 
ιστορία. Απ’ τα θρανία του πέρασαν γενιές και γενιές Χορτιωτών. Άλλοι, λόγω 
φτώχειας, το παράτησαν στη µέση, άλλοι το τελείωσαν χωρίς να προχωρήσουν 
στο Γυµνάσιο και ορισµένοι, οι πιο τυχεροί, συνέχισαν τις σπουδές τους στο 
Γυµνάσιο και το Πανεπιστήµιο και έγιναν σπουδαίοι επιστήµονες, που τίµησαν το 
χωριό µας, µε κορυφαίο τον Παναγιώτη Χόρτη (Μανταγιάννη), πανεπιστηµιακό 
γιατρό. Οι γραµµές που ακολουθούν, φιλοδοξούν να αναδείξουν ένα µικρό 
µέρος αυτής της ιστορίας. Να δώσουν την ευκαιρία στους µεγαλύτερους να 
θυµηθούν και στους νέους να µάθουν. Οι µεγαλύτεροι να γυρίσουν πίσω στο 
χρόνο, να ζωντανέψουν τις παιδικές τους αναµνήσεις, να γίνουν για λίγο παιδιά, 
να θυµηθούν το σχολείο τους, τους δασκάλους τους, τους συµµαθητές τους, τις 
ζαβολιές τους, τα ξεφωνητά και τα παιχνίδια στο προαύλιο, τις χαρές και τις 
πίκρες γενικά της σχολικής τους ζωής. Οι νέοι να µάθουν πόσο διαφορετικό ήταν 
το παλιό σχολείο από το σηµερινό. Πόσο δύσκολα µάθαιναν τα παιδιά γράµµατα, 
σε αντίθεση µε τις ανέσεις που υπάρχουν σήµερα. Αυτά που θα διαβάσουν 
παρακάτω θα τους φανούν παραµύθι. ∆εν µπορούν να φανταστούν πως πολλά 
παιδιά πήγαιναν σχολείο νηστικά και ξυπόλητα, χωρίς βιβλία. Το χειµώνα, 
µάλιστα, τουρτούριζαν απ’ το κρύο, αφού θέρµανση δεν υπήρχε. Γράφανε στην 
πλάκα µε το κοντύλι και στα τετράδια µε την πένα, που τη βουτούσαν στο 
µελανοδοχείο. Στην έδρα του δασκάλου η βέργα χτυπούσε αλύπητα τα παιδιά 
στα χέρια και τα πόδια. Τα αφτιά µάτωναν απ’ το τράβηγµα. 
Το κείµενο αυτό είναι προϊόν συλλογής πληροφοριών από ηλικιωµένους 
χωριανούς µας, έρευνας στο αρχείο του σχολείου µας, που φυλάσσεται στο 
∆ηµοτικό Σχολείο Βασιλικής και προσωπικής µου εµπειρίας. ∆υστυχώς στο 
αρχείο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πριν από το 1937. Το παλιότερο βιβλίο που 
βρέθηκε είναι ένα παλιό φθαρµένο µαθητολόγιο του 1937. Προφανώς την 
ανώµαλη περίοδο της κατοχής και του εµφυλίου πολέµου, που το σχολείο ήταν 
ξέφραγο αµπέλι, το παλιό αρχείο καταστράφηκε. Συνεπώς τα στοιχεία που 
άντλησα και παρουσιάζω παρακάτω αναφέρονται στη χρονική περίοδο από το 
1937 και µετά. Τέλος, οφείλω να σηµειώσω ότι στη συλλογή πληροφοριών και 
στην έρευνα του σχολικού αρχείου, βοήθησε µε µεγάλη προθυµία ο Γιάννης 
Χόρτης του Βαγγέλη Κολοπατή, ο λεγόµενος και πρόεδρος.

Η στέγαση του ∆ηµοτικού Σχολείου Χορτάτων 
Το ∆ηµοτικό Σχολείο Χορτάτων, πριν κτιστεί το πανέµορφο πέτρινο διδακτήριο 
που καµαρώνουµε σήµερα στο χωριό, δεν είχε µόνιµη στέγη. Στεγαζόταν 
περιστασιακά σε διάφορα σπίτια. Λεπτοµέρειες, πριν από τη δεκαετία του 1930, 
δεν γνωρίζουµε, γιατί το παλιό αρχείο του σχολείου έχει καταστραφεί. Αυτό που 
είναι βέβαιο, σύµφωνα µε διασταυρωµένες πληροφορίες ηλικιωµένων 
συγχωριανών µας, είναι ότι τη δεκαετία του 1930 στεγαζόταν στα Kολοπατάτα, 
στο σπίτι του Γιώργου Μ. Χόρτη (Μίκιου). Εκεί δίδαξε πρώτα η δασκάλα Ιουλία 
Λάζαρη από την Κέρκυρα και µετά, µέχρι το σχολικό έτος 1936-1937, η 
δασκάλα Μαρία ∆ελαπόρτα από την Εύγηρο. Στο τέλος της δεκαετίας του ΄30 
µεταφέρθηκε στο σπίτι της Αλέξως (ανακαινισµένο σήµερα), εκεί που αργότερα 
έµεναν οι οικογένειες του Θοδωρή και του Σταύρου Βουκελάτου. ∆υστυχώς σ’ 
αυτό το σχολείο διαδραµατίστηκαν σκηνές φρίκης. Κατά την ανώµαλη περίοδο 
της κατοχής και του εµφυλίου πολέµου, που τα κοµµατικά πάθη κυριαρχούσαν, 
ο χώρος αυτός µάθησης και διδασκαλίας µετατράπηκε σε κολαστήριο και χώρο 
βασανιστηρίων. Όταν αιφνιδιαστικά, έµπαιναν στο χωριό ένοπλες οµάδες, 
συλλαµβάνανε τους αντιφρονούντες και δεµένους τους οδηγούσαν στο σχολείο. 
Εκεί άρχιζε η δοκιµασία της ανάκρισης και ο ανηλεής ξυλοδαρµός. Μετά τον 
καταστρεπτικό σεισµό του 1948 το σχολείο κρίθηκε ακατάλληλο, όπως και τα 
περισσότερα σπίτια του χωριού. Γι’ αυτό δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος για 
στέγαση. Ως αναγκαστική λύση προκρίθηκε η εκκλησία του Αϊ-Γιάννη. Εκεί 

µεταφέρθηκαν τα θρανία, ο µαυροπίνακας, οι χάρτες και τα βιβλία του σχολείου. 
Η λειτουργία - θύµιζε κρυφό σχολειό - ήταν προβληµατική. Κρύο, υγρασία και 
ανεπαρκής φωτισµός. Ηλεκτρικό φως δεν υπήρχε. Κι όταν ο καιρός ήταν 
συννεφιασµένος, έπεφτε σκοτάδι, οπότε η ανάγνωση και η γραφή σταµατούσαν. 
Τραγικές συνθήκες. Το σχολικό έτος 1952-1953, λόγω του νέου µεγάλου 
σεισµού η εκκλησία έπαθε ζηµιές και τα παιδιά µεταφέρθηκαν, για ασφάλεια, στα 
Κολοπατάτα, στο σπίτι ενός άλλου Γιώργου Χόρτη, του λεγόµενου Πατσούρα. 
Εκεί έµειναν για ένα χρόνο. Μια κρυφή ελπίδα όµως υπήρχε στο χωριό ότι οι 
περιπέτειες των παιδιών θα τελείωναν σύντοµα, γιατί µετά το σεισµό του 1948 
βγήκε απόφαση για ανέγερση καινούριου σχολείου. Επιτέλους, τα παιδιά θα 
στεγάζονταν σε µια µόνιµη και όµορφη αίθουσα διδασκαλίας. Απαραίτητη όµως 
προϋπόθεση για να αρχίσουν οι εργασίες ήταν η Κοινότητα να διαθέσει οικόπεδο 
και προσωπική εργασία. Τα προβλήµατα αυτά αντιµετωπίστηκαν αµέσως. Το 
οικόπεδο το παραχώρησε δωρεάν ο Γεράσιµος Αυλωνίτης (Καραµάνης), ένας 
άνθρωπος µειλίχιος, πράος, καλοκάγαθος, που απολάµβανε την εκτίµηση και την 
αγάπη όλου του χωριού. Πάντα πρόθυµα προσέφερε τις υπηρεσίες του στο 
σχολείο και στην εκκλησία ως εκκλησιαστικός επίτροπος επί σειρά ετών. Οι 
συγχωριανοί µας, από την πλευρά τους, έτρεξαν να βοηθήσουν µε την 
προσωπική τους εργασία να φτιαχτεί το καινούριο σχολείο, το δικό τους σχολείο, 
το σχολείο των παιδιών τους, το δεύτερο σπίτι τους, όπως έλεγαν. Αµέσως µε 
όρεξη ρίχτηκαν στη δουλειά. Άνοιξαν τα θέµελα, έβγαλαν και κουβάλησαν την 
καλύτερη πέτρα από τα νταµάρια του χωριού, συγκέντρωσαν άµµο και ασβέστη, 
κουβάλησαν νερό για τη λάντζα, στέκονταν πάντα δίπλα στους µαστόρους και 
βοηθούσαν σε ό,τι χρειαζόταν. Το κτίσιµο το ανέλαβαν εξ ολοκλήρου ντόπιοι, 
από τον Άϊ-Θόδωρο, άριστοι τεχνίτες, εξειδικευµένοι στο να πελεκάνε την πέτρα 
µε το σφυρί: Επαµεινώνδας Χόρτης (Λιάπης), Αλεξανδρής Χόρτης (Λιάπης), 
Πάνος Αχείµαστος, Σπύρος Μεσσήνης και Γιώργος Μεσσήνης. Την τέχνη την 
έµαθαν από τους πατεράδες τους µαστρο-Σπύρο, µαστρο-Γιώργο και µαστρ’ 
Αναστάση. Το καινούριο σχολείο τελείωσε το 1954, όπως µαρτυρεί και η 
εντοιχισµένη στην είσοδό του µαρµάρινη πλάκα. Μαζί τελείωσαν και τα βάσανα 
των παιδιών, που πήγαιναν πέρα δώθε. Ένα όνειρο γίνεται πραγµατικότητα. Ένα 
πανέµορφο διδακτήριο, καµάρι του χωριού, είναι έτοιµο να λειτουργήσει. Η 
αίθουσα διδασκαλίας σύγχρονη, ευρύχωρη και ηλιόλουστη ανοίγει την 
«αγκαλιά» της και υποδέχεται 63 παιδιά. Το γραφείο του δασκάλου άνετο και 
λειτουργικό. Στο ευρύχωρο και κατάλληλα διαµορφωµένο προαύλιο τα παιδιά 

απείχαν µέχρι και 10 χιλιόµετρα. Ξεκινούσαν, λοιπόν, χαράµατα µε τα ζώα, τους 
σάκους όπου θα έβαζαν τον καρπό και τους «λούρους», µακριά και σχετικώς 
λεπτά ξύλα ελιάς, µε τα οποία θα «τίναζαν» (ράβδιζαν) τα δέντρα και 
επέστρεφαν νύχτα, καραβάνια κατάκοπων ανθρώπων, µε αβέβαιο βήµα µέσα 
στο κρύο, τον αέρα ή καµιά φορά και τη βροχή, µε τα ζώα φορτωµένα, και µε την 
κούραση να καθρεφτίζεται στο πρόσωπο και τις κινήσεις τους. Υπήρχαν όµως και 
χειµωνιάτικες µέρες ηλιόλουστες, χαρά Θεού, µε τον αιθέρα  τόσο διάφανο, 
ώστε µπορούσε να δει κανείς µακριά στο βάθος του γλαυκού ορίζοντα τα νησιά 
των Παξών και της Κέρκυρας όπως και τα πιο κοντινά, την Ιθάκη και την 
Κεφαλονιά, να κολυµπούν στα νερά του γαλάζιου Ιονίου αστραφτερά και 
φρέσκα, όπως την πρώτη ηµέρα της δηµιουργίας. Τις µέρες αυτές βλέπαµε στο 
προφυλαγµένο από τον βοριά απάνεµο του Χορτερού τούς τακτικούς του 
θαµώνες, τον µπάρµπα Νικόλα, τον µπάρµπα Μίκιο, τον µπάρµπα Στάθη, να 
απολαµβάνουν τη γλυκιά θαλπωρή του ήλιου και να συζητούν τα παλιά. Το 
µεσηµέρι ή το απόγευµα βλέπαµε, ακόµα, να γυρίζουν όσοι εργάζονταν στα 
χωράφια, καθώς και οι βοσκοί µε τα ζώα τους, αργά και νωχελικά 

απολαµβάνοντας τη γαλήνη και τη ζεστασιά µέσα στο καταχείµωνο. Ορόσηµο 
στην οµοιόµορφη διαδοχή των χειµωνιάτικων ηµερών αποτελούσαν οι µεγάλες 
γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που σηµαδεύονταν από την 
αλλαγή στη διάθεση των ανθρώπων, σα να καταλάβαιναν οι απλοϊκοί 
συγχωριανοί ότι η Γέννηση του Σωτήρος έφερνε την «καινή κτίση», δηλαδή τον 
καινούριο κόσµο, τον κόσµο της ειρήνης και της αγάπης. 

Οι αναµνήσεις µου  από τους περασµένους χειµώνες στο χωριό µας δεν θα 
µπορούσε να µην έχουν στο κέντρο τους τον πατέρα µου, τον Παπαγιώργη, και 
τη µάνα µου. Θυµάµαι τον πατέρα µου, νέο, ακµαίο,  να χοροστατεί µε άκρα 
ευλάβεια στις λειτουργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και τη 
µάνα µου, ακούραστη, να προλαβαίνει τα πάντα στο σπίτι, πρότυπο αγάπης, 
αφοσίωσης και θυσίας για την οικογένειά της, όπως και όλες οι µανάδες των 
παιδιών της εποχής µου, τα οποία, πιστεύω, έχουν τις ίδιες ιερές αναµνήσεις για 
τους γονείς τους. Το να διατηρούµε τη µνήµη τους µε σεβασµό και αγάπη για 
όσα µε θυσίες µάς πρόσφεραν αποτελεί την µεγαλύτερη δικαίωσή τους.
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Συνέχεια στη Σελ.7



∆ια στόµατος Βασιλικής  Θ.  Βουκελάτου
Το δηµοτικό µας τραγούδι µε την καθάρια φωνή της Χορτιώτισσας

χαρούµενα απολαµβάνουν τα παιχνίδια τους. Τα δέντρα φυτεύτηκαν από τα ίδια 
τα παιδιά, µε την επίβλεψη του δασκάλου, το 1962. Τα προσέφερε δωρεάν το 
κλιµάκιο των Ελβετών (ο γνωστός σε όλους µας Ρίκος, η Ασπασία, η Αλίκη, ο 
Πέτρος και άλλοι), που έκαναν δεντροφύτευση στην περιοχή. Το σχολείο, 
δυστυχώς, θα λειτουργήσει µόνο για 34 χρόνια. Μέχρι το 1960 ήταν πληθωρικό. 
Είχε πολλά παιδιά, περισσότερα από 50. Το 1958 π.χ. είχε 58. Από το 1960 και 
µετά ο αριθµός πέφτει κάτω από 50. Χρόνο µε το χρόνο τα παιδιά όλο και 
λιγοστεύουν. Το 1972 είναι 23 και το 1977 13. Η ραγδαία όµως µείωση 
συνεχίζεται, ώσπου το 1988 – ποιος θα το πίστευε; – λειτουργεί µόνο µε δύο (2) 
παιδιά και δασκάλα την Αναστασία Χόρτη του Χρήστου Σκαλτσά. Έτσι επέρχεται 
το µοιραίο. Υπογράφεται η ληξιαρχική πράξη «θανάτου» και το σχολείο κλείνει 
οριστικά. Έκτοτε παραµένει κλειστό, βουβό και αραχνιασµένο µέχρι σήµερα, 
Σεπτέµβριο του 2014, που γράφονται αυτές οι γραµµές. Τα λίγα παιδιά του 
χωριού κατά τα σχολικά έτη 1988-1989 και 1989-1990 µεταφέρονται, µε 
φροντίδα του ∆ήµου, στο ∆ηµοτικό Σχολείο Νικολή. Το 1990 κλείνει και το 
σχολείο στο Νικολή και το επόµενο σχολικό έτος 1990-1991 τα παιδιά που 
έχουν αποµείνει στα χωριά Χορτάτα, Κοµηλιό, ∆ράγανο, Αθάνι, Μανάσι και 
Νικολή µεταφέρονται στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Αγίου Πέτρου. Το σχολείο αυτό 
θα λειτουργήσει για είκοσι περίπου χρόνια και µετά θα ακολουθήσει την τύχη 
των άλλων σχολείων. Θα κλείσει και αυτό το σχολικό έτος 2010-2011, λόγω 
έλλειψης µαθητών. Το επόµενο σχολικό έτος 2011-2012 όλα τα παιδιά που 
έχουν αποµείνει στα χωριά : Χορτάτα, Κωµηλιό, ∆ράγανο, Αθάνι, Μανάσι, 
Νικολή και Άγιο Πέτρο µεταφέρονται στο ∆ηµοτικό Σχολείο Βασιλικής. 
Περιπετειώδης λοιπόν η στέγαση του ∆ηµοτικού µας Σχολείου. Από τα 
Κολοπατάτα ξεκινά τη δεκαετία του 1930 και στη Βασιλική καταλήγει το 2012. 
Στη Βασιλική µεταφέρεται σήµερα ο ένας και µοναδικός µαθητής που υπάρχει 
στο χωριό. Από τα 50 και 60 παιδιά που είχε το σχολείο µας παλαιότερα 
φθάσαµε στο ένα. Τι να πει κανείς…. Το χωριό ερηµώνει. Κρίµα!

Η φοίτηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο Χορτάτων 
Πριν από τη δεκαετία του ’40, κυρίως όµως όσο πιο πίσω πάµε στο χρόνο, η 
φοίτηση στο σχολείο ήταν προβληµατική και άτακτη. Πολλά παιδιά, συνήθως τα 
κορίτσια, όταν συµπλήρωναν τον κατάλληλο χρόνο, δεν πήγαιναν καθόλου στο 
σχολείο. Έτσι έµεναν αναλφάβητα. ∆εν γνώριζαν ανάγνωση και γραφή. ∆εν 
ήξεραν ούτε την υπογραφή τους να βάλουν, όπως έλεγαν τότε. Οι γονείς 
προτιµούσαν να τα κρατούν στο σπίτι, για να προσέχουν τα µικρότερα αδέρφια, 
να φροντίζουν τα ζώα και να βοηθούν στα χωράφια. Όµως και αυτά που 
πήγαιναν στο σχολείο δεν τέλειωναν όλα. Τα περισσότερα, κυρίως τα κορίτσια, 
το άφηναν στη µέση. Όσα είχαν την τύχη να το τελειώσουν ήταν σχεδόν 
αδύνατον να προχωρήσουν στο Γυµνάσιο. Η φτώχεια δεν το επέτρεπε. Το 
Γυµνάσιο είχε έξοδα : ενοίκιο – τα παιδιά τότε έµεναν στη Χώρα – φαγητό, 

βιβλία, ακόµη και εγγραφές πλήρωναν οι µαθητές. ∆εν υπήρχε τότε η δωρεάν 
Παιδεία. Ίσως να µην έδιναν και οι γονείς ιδιαίτερη σηµασία στη µόρφωση των 
παιδιών τους. Οι πιο ευκατάστατοι οικονοµικά και οι πιο «προοδευτικοί» 
έπαιρναν τη µεγάλη απόφαση και έστελναν τα παιδιά τους στο Γυµνάσιο. Και 
αυτοί, όµως, ήταν ελάχιστοι. Τα παιδιά που πήγαν στο Γυµνάσιο πριν απ’τον 
πόλεµο µετριούνται στα δάχτυλα. Συγκεκριµένα ήταν : Απ’τους παλαιότερους, οι 
αξιωµατικοί του ελληνικού στρατού Ιωάννης Κ. Χόρτης και Ευάγγελος ∆. 
Τζεφριός, ο δάσκαλος απ΄τον Αϊ-Θόδωρο Νικόλαος Αχείµαστος, ο καθηγητής 
Βασίλης Χόρτης, τα αδέρφια Σπύρος και ∆ηµήτριος (Μήτσος) Χόρτης 
αξιωµατικοί της Χωροφυλακής, ο Κωνσταντίνος (Κωστάκης) Αυλωνίτης 
υπάλληλος Νοµαρχίας Πρέβεζας και ο Παναγιώτης Χόρτης (Μανταγιάννης) 
Πανεπιστηµιακός γιατρός, εξέχουσα προσωπικότητα, διακεκριµένος 
επιστήµονας και, προπάντων, υπέροχος άνθρωπος, που πάντα µε το χαµόγελο 
στα χείλη πρόθυµα εξυπηρετούσε όχι µόνο τους Χορτιώτες, αλλά όλους τους 
Λευκαδίτες, που η ανάγκη τούς έφερνε να χτυπήσουν την πόρτα του ιατρείου 
του ή να επισκεφτούν το «Νοσοκοµείο Σωτηρία» όπου εργαζόταν. Λίγο πριν απ’ 
τον πόλεµο ακολουθούν τα δύο παιδιά του δασκάλου Νικολάου Αχείµαστου – ο 
γιατρός Γεράσιµος Αχείµαστος και ο συµβολαιογράφος Γιώργος Αχείµαστος. 
Μετά µεσολαβεί ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα που κανένα παιδί δεν πηγαίνει 
στο Γυµνάσιο. Ήταν και ο πόλεµος και η Κατοχή στη µέση. Πείνα και δυστυχία. 

Μετά τον πόλεµο και συγκεκριµένα το 1946 το πρώτο και µοναδικό παιδί που 
ακολουθεί το δρόµο για το Γυµνάσιο είναι ο τελωνιακός Στάθης (Τάκης) Χόρτης. 
Με την πάροδο του χρόνου και το τέλος της Κατοχής και του εµφυλίου πολέµου 
τα πράγµατα αλλάζουν. Οι οικονοµικές συνθήκες βελτιώνονται. Χρόνο µε το 
χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά πάνε στο Γυµνάσιο. Από τη δεκαετία δε του 
’60 και µετά, σχεδόν όλοι οι γονες θεωρούν υποχρέωσή τους να σπουδάσουν τα 
παιδιά τους. Παρά τις οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, δουλεύουν 
σκληρά και, µε στερήσεις πολλές φορές, αγωνίζονται να πραγµατοποιήσουν το 
µεγάλο τους όνειρο. Να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους µια καλύτερη ζωή απ’ τη 
δική τους. Και τα παιδιά τούς ανταµείβουν πλουσιοπάροχα. Συνεχίζουν µε ζήλο 
τις σπουδές τους, τελειώνουν το Γυµνάσιο και πολλά ακολουθούν ανώτερες 
σπουδές στο Πανεπιστήµιο και γίνονται σπαυδαίοι επιστήµονες που τους 
καµαρώνουν οι γονείς τους και όλο το χωριό. Η έρευνα στο αρχείο του σχολείου 
µάς επιτρέπει να ισχυριστούµε ότι το χωριό πρέπει να είναι υπερήφανο για το 
επιστηµονικό προσωπικό που έχει αναδείξει. Απ’ το σχολείο µας έχουν 
αποφοιτήσει παιδιά που συνέχισαν τις σπουδές τους και διακρίθηκαν για το 
επιστηµονικό τους έργο και την κοινωνική τους προσφορά, όπως, εκπαιδευτικοί, 
γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, αξιωµατικοί κ.α.

(Συνέχεια στο επόµενο φύλλο)
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“αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν µῦθον ἔειπες. ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωµένον αἴσ
ῃ ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι; …”, Οµήρου Ιλιάδα, Π, 440-442 [= Ποιο λόγο 
τώρα επρόφερες, ω φοβερέ Κρονίδη! Άνδρα θνητό που απ’ αρχής τον έχει δεσ’ η µοίρα απ’ τα 
δεσµά του άχαρου θανάτου θ’ απολύσεις; …» . Με αυτά το λόγια η Ήρα θυµίζει στον ∆ία ότι ο 
Σαρπηδόνας, που είναι γιος του και, εποµένως, πολύ κοντά στη θεϊκή υπόσταση, πρέπει να 
αποδεχθεί τη µοίρα του, όπως όλοι οι θνητοί. Και βέβαια το δέχτηκε ο πατέρας των ανθρώπων και 
των θεών και θα πάει κι ο γιος του στον τάφο. Ύψιστη τιµή που αποδίδει ο ∆ίας στον Σαρπηδόνα, 
αφού δεν κατάφερε να αποµακρύνει απ’ αυτόν το θάνατο, είναι να ρίξει προκαταβολικά µατωµένες 
ψιχάλες από τον ουρανό για να τον τιµήσει : «οὐδ᾽ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε· αἱ
µατοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραζε παῖδα φίλον τιµῶν …», Οµήρου Ιλιάδα, Π, 459-460[=
Κι έστερξε ό,τι είπε, των θεών και ανθρώπων ο πατέρας κι αιµατωµένες έβρεξε ρανίδες απ’τον 
ουρανό, τιµώντας τον γλυκό του γιο …]. 
Ο θάνατος , λοιπόν, είναι για τον άνθρωπο µια απόλυτη και οδυνηρή βεβαιότητα και δεν µπορεί 
κανείς να αρνηθεί ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούµε την απώλεια αγαπηµένων µας 
ανθρώπων. Γι’ αυτό υπάρχει µια σηµαντική κατηγορία δηµοτικών τραγουδιών στα οποία 
δραµατοποιείται και εκφράζεται ο θρήνος για την απώλεια προσφιλών προσώπων, τα µοιρολόγια. 
Το µοιρολόι λέγεται κατά το ξενύχτισµα και την κηδεία του νεκρού και αποτελεί θρήνο για τη 
µοίρα του. Πρόκειται για ένα νεκρώσιµο ποιητικό αυτοσχεδιασµό, που τον χαρακτηρίζει η έξαρση 
της φαντασίας, ο υψηλός λυρισµός και το γνήσιο πάθος. Από την Βασιλική Θ. Βουκελάτου, την 
αξέχαστη θεια Βασίλω, καταγράψαµε την παρακάτω παραλλαγή, η οποία απορροφά δηµιουργικά 
και αφοµοιώνει µοτίβα που απαντούν και σε κλέφτικα δηµοτικά τραγούδια και στην οποία 
εξωτερικεύονται τα ζοφερά συναισθήµατα των ζωντανών σε συνάρτηση µε τη στυγερή µοίρα των 
νεκρών: 

∆εν πρέπει εγώ να χαίροµαι
∆εν πρέπει εγώ να χαίροµαι, δεν πρέπει να καµαρώνω,
πρέπει να είµαι σε βουνό, σ’ ένα βαθύ λαγκάδι,
να κλαίω το βράδυ αγαλιανά και το πρωί µεγάλα,
το λέν’ τ’ αλάφια στη βοσκή κι οι πέρδικες στα πλάγια

να ξαναβγούν τα δάκρυα ν’ ακούσουµε χαµπέρι,
να πάν’ κάτου στη µαύρη γη, κάτου στο µαύρο χώµα,
για να νιφτούν οι άνιφτοι, να πιουν οι διψασµένοι

Η αειθαλής θεια Ουρανία 
Κ. Χόρτη (Μανταγιάννη) 
προτείνει: ∆ίπλες χορτιώτικες 
για νοστιµιά και χόρταση

Υλικά: φύλλο, αυγά, τυρί, γάλα. 

Εκτέλεση: Ανοίγουµε φύλλο και φτιάχνουµε 
τη γέµιση ως εξής: χτυπάµε τα αυγά και 
ρίχνουµε µέσα κοµµάτια τυρί και λίγο γάλα. 
Στη συνέχεια, απλώνουµε το φύλλο σε 
κατάλληλη επιφάνεια, βάζουµε στο κέντρο του 
τη γέµιση και την καλύπτουµε διπλώνοντας το 
φύλλο. Ακολουθεί το τηγάνισµα και από τις 
δύο πλευρές (κατά προτίµηση µε λάδι από 
µαυρολιές ή «πρεβεζάνες») και καλή όρεξη. 
Σε όσους ξέρουνε τι εστί «δίπλες», ακόµα και 
«φτωχές», δηλαδή µε λίγα υλικά, «θα τους 
τρέχουνε τα σάλια».

Για την αντιγραφή: Έκτορας Γ. Χόρτης
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Γάµοι - Γεννήσεις: Μηδέν εις το πηλίκον

Βαπτίσεις: Στις 21 
Σεπτεµβρίου ο συνεργάτης της 
εφηµερίδας µας Νίκος ∆. Χόρτης 
και η σύζυγός του Χρυσοβαλά-
ντω Καραµπέτση βάφτισαν την 
κορούλα τους στον ιερό ναό των 
Αγίων Πάντων Καλλιθέας και της 
έδωσαν το όνοµα Αγγελική – 
Ασπασία. Τους ευχόµαστε 
ολόψυχα καλοφώτιστη. Φυσικά, 
ήταν εκεί και ο φακός της 
εφηµερίδας και απαθανάτισε τo 
γεγονός.

Ωσεί όναρ
Του Σπύρου Κ. Χόρτη (Μανταγιάννη)

Ουρανέ, γιατί σωπαίνεις;
Αστέρια, γιατί δεν µιλάτε;
Είµαι ερωτευµένος µε τ’ όνειρο
Μα ο δρόµος είναι άσωστος
Μόνος εγώ κι η σιγαλιά
Ακολουθώ της νυχτιάς τα ίχνη
Τ’ αγέρα τ’ αγκοµαχητό.
Ξένη ήσουν
Για µια στιγµή πίστεψα δική µου
Ξένη έµεινες
Τα χέρια σου αδειανά
∆εν κρατούσες ηλιαχτίδες
Αλλά αστραπές και κεραυνούς
∆εν θα γευτούµε φέτος 
εξωτικούς καρπούς.

Μάνα γη
του Φάνη Κ. Χόρτη

Αλάργ’ από τη µάνα γη
που µ’ έκαµε γυρίζω,
όταν τον ήλιο την αυγή 
πρωτόβγαλτ’ αντικρύζω
κι αν κάποτε η συννεφιά
το φως του µου στερήσει,
τη θύµησή του συντροφιά
πάντα κρατώ στη ζήση
ώσπου να’ρθει καλοκαιριά
και του πελάου µαϊστρος
και να µε πα΄ρει µακριά
του γυρισµού ο οίστρος
‘κει που τον ήλιο γνώρισα
τα µάτια µου να κλείσω!
St. Cloud, Mn, USA, 29-11-2012

Όνειρο είναι, µη µε ξυπνάτε!
                                                                                                                                                                                         
Σε µερικά σπίτια τις δυο πρώτες µεταπολεµικές 
δεκαετίες, όταν τη νύχτα «έριχνε καλαπόδια», 
άνοιγαν δηλαδή οι καταρράχτες του ουρανού,  
το νερό έπεφτε µέσα στο σπίτι - σουρωτήρι και, 
ενδεχοµένως, και στα κρεβάτια. Τότε σήµαινε 
αναγκαστικό εγερτήριο για όλους και 
επιστρατεύονταν γαδίνες, σκάφες, τεψά και 
άλλα συναφή, για να µαζώνουνε το Η2Ο. Όσο 
για τα κρεβάτια ή τα µετακινούσαν ή 
κρατούσαν – σκαριάζανε … οµπρέλα (!) ή και τα 
δύο. Και η βρόχα, λοιπόν, έπεφτε στο σπίτι, όχι 
στο στρέιτ, πό’λεε ο µακαρίτης ο Ζαµπέτας.

Ανακοίνωση
                                                                                                                                                                                         
Από το επόµενο τεύχος η εφηµερίδα θα διανέµεται 
ηλεκτρονικά. Γι’ αυτό παρακαλούµε τους φίλους 
αναγνώστες να µας αποστείλουν τις ηλεκτρονικές 
τους διευθύνσεις στο hecchortis@gmail.com. Με 
την ευκαιρία, θα θέλαµε να εκφράσουµε τις θερµές 
µας ευχαριστίες στον τυπογράφο κ. Γιάννη 
Πρωτοπαπά, φίλο του συγχωριανού µας γιατρού 
Μιχάλη Γ. Χόρτη, αλλά και ειλικρινή φίλο της 
εφηµερίδας µας για την ανιδιοτελή και πολύτιµη 
βοήθειά του στην έκδοσἠ της. 

Στους όπου γης 
συγχωριανούς
ευχόµαστε 
ολόψυχα

Στους όπου γης 
συγχωριανούς
ευχόµαστε 
ολόψυχα

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

- Μαρία, έλα µέσα, γιατί βρέχει.
- Γιατί; Έξω τι κάνει;

- Τα µάτια µου κάτι έχουν, βλέπω κουκίδες.
- Γιατρό είδες;
- Όχι, µόνο κουκίδες!

Σπύρος Χόρτης (Μανταγιάννης)


