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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ

Κ

αλοκαίρι, ξημερώνει 15 Αυγούστου. Το εξωκλήσι της Παναγίας στο παλιό χωριό ανοίγει
τις πύλες του. Ο παπάς ψέλνει.
Ο κόσμος ανεβαίνει να προσκυνήσει στη
χάρη Της.
Παλιότερα οι περισσότεροι ανέβαι-

ναν με τα ζώα τους. Ξεκίναγαν νωρίς
το πρωί, τα στόλιζαν με χρωματιστά σαμαροσκούτια και ανέβαιναν από τα κακοτράχαλα μονοπάτια. Τώρα πια ελάχιστοι ανεβαίνουν με τα πόδια. Όμως και
πάλι το προαύλιο της εκκλησίας γεμίζει
από κόσμο.

Οι παπάδες ψέλνουν, οι άρτοι διαβάζονται και μοιράζονται μέσα από τα κοφίνια.
Γέλια, χαρά, παιδιά τρέχουν, τα καλαμπούρια δίνουν και παίρνουν. Έτσι και
φέτος η ημέρα της Παναγίας γιορτάστηκε όπως κάθε χρόνο. Οι Ξαθείτες ανεβη-

ΑΝΤΊΟ ΔΆΣΚΑΛΈ ΜΑΣ
Η ΈΝΩΣΗ Εξανθειτών Λευκάδας
εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια
στην οικογένεια του αήμνειστου
Νίκου Θ. Βλάχου, ο οποίος διετέλεσε
Πρόεδρος επί σειρά ετών και άφησε
πίσω του ένα έργο αξιόλογο, όντας
ένας σπουδαίος άνθρωπος στον χώρο
των γραμμάτων.
"ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΑΣΚΑΛΕ ΜΑΣ!!"
(Η Ένωση Εξανθειτών προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ αντί στεφάνου
στο Χαμόγελο του Παιδιού.)
Συνέχεια στη σελ. 3.

ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΞΑΝΘΕΙΤΩΝ για συνέλευση των κατοίκων του χωριού για να τεθούν
θέματα που το αφορούν και να συζητήθουν ώστε να
βρεθούν λύσεις για το καλύτερο μέλλον του χωριού
μας. Οι αντιδράσεις "περίεργες". Τελικα άξιζε τον
κόπο ;;;; συνέχεια στη σελ 4.

καν να ανάψουν ένα κερί,να προσκυνήσουν, να δουν τους συγχωριανούς τους.
Άλλωστε τότε το χωριό μας έχει αρκετό κόσμο από την Αθήνα, από την Πάτρα
και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα.
Να μας έχει όλους καλά να ξαναβρεθούμε εκεί.

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Γίνετε χορηγοί
στην εφημερίδα μας.
Διαφημίστε την
επιχείρηση σας.
Tηλ. Eπικοινωνιας
Γιώργος - Ελένη
6977.44.05.35

Η ΕΝΩΣΗ ΕΞΑΝΘΕΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΛΑ
ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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● ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ:
ΈΝΩΣΗ ΕΞΑΝΘΕΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41
Τ.Κ.:10431
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΑΔΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Η ΥΛΗ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΓΡΑΨΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΚΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΑ

• ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
o Στις 24/09/2017 η Άννα Καλαφάτη
και ο Χριστόφορος Σακελαρίδης βάπτισαν το αγοράκι τους στην Αθήνα και του
έδωσαν το όνομα Ζώης. Να τους ζήσει.
• ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
o Στις 3/06/2017 η Κατερίνα Βλάχου
του Σπύρου Βλάχου(Μπελελέ) και της
Ασπασίας αρραβωνιάστηκε τον Νίκο
Τσώτσο στην Αθήνα. Καλά στέφανα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: CDI A.E.
ΚΟΥΡΤΊΔΟΥ 153, ΑΘΉΝΑ
ΤΗΛ. 210 2533252,
www.cdi.gr

• ΓΑΜΟΙ
o Στις 22/09/2017 ο Γιώργος Γράψας(Μερμερίσκος) παντρεύτηκε τη Ζέτα
Μπάρτζου στον Ιερό Ναό Γεννήσεως
του Χριστού στο κτήμα Μπραιμνιώτη
στο Κορωπί. Τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.
o Στις 7/10/2017 η Μαρία Ναστούλη
παντρεύτηκε τον Θοδωρή Θεράπο στον
Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στη
Λευκάδα. Τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.
o Στις 22/10/2017 ο Κώστας Διλμπεράκης παντρεύτηκε την Ερριέτα Περαντινού στην Αθήνα. Τους ευχόμαστε βίον
ανθόσπαρτον.
• ΘΑΝΑΤΟΙ
o Στις 15/06/2017 πέθανε ο Γράψας
Νίκος(Παπανικόλας) ετών 93. Αιωνία
του η μνήμη.
o Στις 23/06/2017 πέθανε ο Βλάχος Νίκος(Καμαράδας) ετών 83. Αιωνία του
η μνήμη.
o Στις 25/06/2017 πέθανε η Γράψα Αικατερίνη(Μερμερίσκου) ετών 86. Αιωνία
της η μνήμη
o Στις 26/06/2017 πέθανε η Γράψα Αγγελική(Βαγγέλα) ετών 93. Αιωνία της
η μνήμη.
o Στις 16/08/2017 πέθανε ο Γράψας
Λάμπρος(Σπρας) ετών87. Αιωνία του
η μνήμη
o Στις 12/09/2017 πέθανε η Αραβανή
Κωνσταντινα(Ντανια) ετών 89. Αιωνία
της η μνήμη.
o Στις 21/10/2017 πέθανε η Γράψα Βασιλική (Γαζή) ετών 90.
o Στις 22/10/2017 πέθανε ο Βλάχος Ιωάννης (Δημητράκης) ετών 83. Αιωνία
του η μνήμη.

ΕΛΆΧΙΣΤΟΣ ΦΌΡΟΣ
ΤΙΜΉΣ ΣΤΗ ΜΝΉΜΗ
ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ Θ. ΒΛΆΧΟΥ
ΘΕΏΡΗΣΑ αναγκαίο να κάνω ένα
μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του
δασκάλου μου Νίκου Θ. Βλάχου,
με αφορμή το μνημόσυνο που θα
πραγματοποιηθεί στην Εξάνθεια
Λευκάδας την Κυριακή 30-07-2017,
σαράντα μέρες μετά το θάνατό του.
Ο αείμνηστος Παιδαγωγός και Άνθρωπος Νίκος Θ. Βλάχος υπηρέτησε
και στο Δημοτικό σχολείο Ασπρογερακάτων απ'όπου αποφοίτησα και
δίδαξε στους μαθητές του τη γνώση
και την Ανθρωπιά. Προσπαθούσε να
πείσει τους αγρότες γονείς μας να
στέλνουν για σπουδές όχι μόνο τα
αγόρια, αλλά και τα κορίτσια. Ήταν
ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή μου,

που διέκρινε ικανότητα στο γραπτό μου λόγο και με παρακίνησε
να ασχοληθώ με τη Λογοτεχνία. Λογοτέχνης και ο ίδιος ενδιαφερόταν
για τον τόπο του, συμμετείχε στα
πολιτιστικά δρώμενα των Λευκαδίων και υπήρξε ενεργό μέλος πολλών
συλλόγων και σωματείων. Όλοι οι
μαθητές του θα τον θυμόμαστε για
πάντα , αιωνία του η μνήμη. Συλλυπητήρια θερμά στην αξιολάτρευτη
σύζυγό του κ. Αντιγόνη Βλάχου, στα
παιδιά, τα εγγόνια του και όλους
τους συγγενείς του.
Κατερίνα Λιβιτσάνου - Ντάνου
Γράφτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση των Νέων της Λευκάδος

ZEPHYROS LEFKADA
Εξάνθεια - Δρυμώνας Λευκάδα
Τηλ.: (+30) 2645.099.258, Κιν.: 697 591 3447
www.zephyros-drymonas.gr, email: zephyros1958@hotmail.gr
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ΝΙΚΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ
04/08/1933-23/06/2017

Ο

Ν. Βλάχος γεννήθηκε στην Εξάνθεια ,
χωριό της ορεινής Λευκάδας, στις 4 Αυγούστου 1933.Παιδί του ιερέα Θεοδοσίου
Βλάχου και της Παρασκευής Φέτση από
τον Άγιο Νικήτα. Το μόνο αγόρι ανάμεσα σε πέντε
αδερφές, τέσσερις μεγαλύτερες και μια μικρότερη.

που περιέχει αιχμηρότατους αντιδικτατορικούς στίχους (είχαν παραλειφθεί από την έκδοση του 1970)
παραθέτω ένα μικρό δείγμα:
02/02/1970
Έξω βρέχει.
Ο Παπαδόπυλος ουρλιάζει...
Εμείς κοιμόμαστε.
Το μέλλον επομένως πεθαίνει.

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο του χωριού , στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και την πρώτη τάξη του
γυμνασίου στο γυμνάσιο Λευκάδος. Συνέχισε στο
Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων, απ'όπου πήρε
πτυχίο δασκάλου το 1953. Για δύο χρόνια μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

04/02/1970
Μια ημέρα ήταν και σήμερα.
Μια ημέρα ήταν και χθες.
Σήμερα και χθες ίσον μηδέν.

Ως δάσκαλος υπηρέτησε στην Κέρκυρα , σε χωριά και την πόλη της Λευκάδας και σε σχολεία των
Αθηνών. Το 1984 έγινε σχολικός σύμβουλος και το
1992 πήρε σύνταξη.

10/02/1970
Λέγανε κάποτε πώς η αλήθεια είναι γυμνή.
Σ'αυτό το χειμώνα του εβδομήντα
η αλήθεια κουκουλώνεται
όσο μπορεί περισσότερο.

Άριστος μαθητής! Από μικρός ακολουθούσε τον
πατέρα του στις ιερές ακολουθίες και τα ξωκλήσια
και έμαθε καλά το τυπικό της Εκκλησίας. Τις γνώσεις
του συμπλήρωσε στο Ιεροδιδασκαλείο και έγινε καλός ψάλτης.Έψελνε όπου και αν βρισκόταν μέχρι τη
μέρα που αρρώστησε.
Άριστος δάσκαλος! Αγαπούσε τα παιδιά. Αγαπούσε τους μαθητές του. Παρακολουθούσε την πορεία
τους και χαιρόταν όταν προόδευαν στους διάφορους
τομείς της γνώσης και της επιστήμης. Μαθητές του
είναι διάσπαρτοι σ'όλη την Ελλάδα. Δάσκαλοι σ'όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης , από νηπιαγωγοί μέχρι
καθηγητές πανεπιστημίου. Γιατροί στα νοσοκομεία,
δικηγόροι στα δικαστήρια, μηχανικοί, πολιτικοί ιερωμένοι. Αγνός συνδικαλιστής αγωνίστηκε για τα
δίκαια αιτήματα των δασκάλων.
Ως Πρόεδρος του διδασκαλικού συλλόγου Λευκάδος εξέδιδε την εφημερίδα «Διδασκαλικός Κόσμος»
μέχρι το 1967 που τον σταμάτησε η χούντα. Ως αντιπρόσωπος διαφόρων συλλόγων στην Διδασκαλική
Ομοσπονδία με τις προτάσεις του συνέβαλε στη βελτίωση της θέσης των δασκάλων και της εκπαίδευσης
γενικότερα.
Πνεύμα ανήσυχο! Ασχολήθηκε με όλα τα θέματα
της εποχής του. Ο πόλεμος της Αλβανίας, η Κατοχή,
η αντίσταση, η μετανάστευση, η ερήμωση της υπαίθρου, η φιλία, ο έρωτας είναι μερικά από τα θέματα
που τον απασχόλησαν. Τις ιδέες του διατύπωσε στα
βιβλία του τα ποιητικά και τα πεζά καθώς και στα
πάμπολα άρθρα του σε εφημερίδες και περιοδικά.
Σε όλο το έργο του είναι διάχυτη η αγάπη του για τη
Λευκάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του την Εξάνθεια.
Σαν σε ταινία περνούν από τα μάτια του αναγνώστη
τα τοπία, οι άνθρωποι του μόχθου που ολημερίς με
την αξίνα τους μεταμόρφωναν τις πλαγιές των γυμνών βουνών σε ολοπράσινα αμπέλια. Τοπονύμια,
ονόματα χωριανών, ομορφιές της φύσης της «μικρής
φτωχής πατρίδας, της γεμάτης πέτρες, σπάρτα και
αγριάγκαθα, ασήμαντης στου χάρτη τα σημάδια που
όμως μαγνητίζει τις καρδιές μας» γράφει.
Η ποίηση του Νίκου Βλάχου είναι βιωματική , βαθιά λυρική, δωρική και συγχρόνως υπαρξιακή. Απλή
στη μορφή με χάρη, δροσιά και πλούσιο περιεχόμενο,πολλές φορές ποίηση αναμνήσεων που ενώνει το
χθες με το σήμερα και μας συγκινεί. Πέρα απ'αυτά
είναι ποίηση μηνυμάτων που πότε συγκαλυμμένα
και πότε καθαρά, πότε με καυστικό και αυστηρό ύφος
και κάποιες φορές με κριτική και σκωπτική διάθεση
μας τα παραθέτει.
Η γλώσσα του είναι η σύγχρονη δημοτική γλώσσα

με στέρεη άρθρωση που ρέει χωρίς περιττά στολίδια
και πλεονασμούς. Με βαθιά ριζωμένες τις ιδέες της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης
δεν μπορούσε να μην συγκινηθεί από τα κατορθώματα και τους ήρωες του Αλβανικού έπους (αν και
μικρό παιδί) από την επταετία της χούντας και το
Πολυτεχνείο.
Ετών επτά
Ήμουν εκεί - σας ορκίζομαι ήμουν εκεί
όταν χτύπησαν οι καμπάνες
πόλεμος... πόλεμος...
Αλβανία... μέτωπο... στρατιώτες
Οι νέοι έφευγαν
οι μητέρες χαιρετούσαν και κλαίγανε.
Οι γέροι λέγανε στο καλό... με τη νίκη...
Πόλεμος,
η πατρίδα, το μέτωπο,
Ελευθερία...
πόλεμος, πόλεμος,
τραγούδια, ο πόλεμος,
Ήρθε ο πόλεμος.
Ήμουν εκεί -σας ορκίζομαι ετών επτά.
Κι έπειτα πάλι οι καμπάνες
νίκη, πόλεμος, Καλαμάς,
Δαβάκης, πόλεμος,
Κορυτσά, νίκη,
νίκη, Αργυρόκαστρο,
Ιταλοί, νίκη, πόλεμος,
αιχμάλωτοι, νίκη,
πόλεμος, ήρωες,
πατρίδα, πόλεμος,
νίκη, καμπάνες
ήμαστε εκεί και φωνάζαμε:
- Ζήτω οι ήρωες.
Από τη συλλογή «Κοχύλια και βότσαλα»
Αθήνα 1985
Το «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» το οποίο γράφτηκε από 18
Γενάρη ως 13 Φλεβάρη 1970, πρωτοδημοσιεύτηκε
το 1970 στο περιοδικό «Το Σχολείο και το Σπίτι»
και μεταφρασμένο επίσης το Δεκέμβρη του 1970 στο
περιοδικό POET της παγκόσμιας οργάνωσης ποιητών μαζί με ποιήματα ποιητών απ'όλο τον κόσμο.
Το 1972 δημοσιεύτηκε στην ετήσια καλλιτεχνική
έκδοση «UNICORN JOURNAL» με τίτλο GREEK
DIARY (ελληνικό ημερολόγιο). Από το ημερολόγιο

13/02/1970
Στην Ελλάδα
εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια
γεννήθηκε το πνεύμα.
Φυσικό λοιπόν τώρα
να'χει πεθάνει.
---Εδώ είναι το νεκροταφείο.
Εδώ είναι ο θάνατος
Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
Ο Νίκος Βλάχος εξέδωσε εννιά ποιητικές συλλογές,
δύο βιβλία με κριτικές μελέτες και ένα λαογραφικό
βιβλίο για το χωριό μας με άριστες κριτικές από όλο
τον πνευματικό κόσμο της χώρας. Έγραψε πολλά λήματα στις εγκυκλοπαίδειες Κόσμος, Χάρη Πάτση και
Λογοτεχνική Εγκυκλοπαίδεια.
Στη Λευκάδα εξέδιδε την εφημερίδα "Διδασκαλικός Κόσμος" και για πολλά χρόνια την εφημερίδα
της Ένωσης Εξανθειτών Λευκάδας "Τα Ξαθείτικα".
Ποιήματά του , σε παραδοσιακό ή ελεύθερο στίχο έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά και Ολλανδικά. Πολλά έχουν συμπεριληφθεί σε ποιητικές
ανθολογίες.
Κάποια έχουν μελοποιηθεί και τραγουδιούνται από
χορωδίες της Λευκάδος. Έλαβε μέρος σε Πανελλήνιους ποιητικούς διαγωνισμούς και πήρε βραβείο για
τα ποιήματα:
1) Παναγιά στο Παλιό Χωριό (Βραβείο Κηφισίων
1972)
2) Ο Αγωνιστής (Βραβείο πρώτων πανελλήνιων αντιδικτατορικών ποιητικών αγώνων 24/11/1975 )
3) Ταξίδι στην Κέρκυρα (Α' Βραβείο του Πανελλήνιου
λογοτεχνικού διαγωνισμού της Πανελλήνιας Ένωσης
Λογοτεχνών -Π.Ε.Λ - 1993).
Ο Νίκος Βλάχος ήταν τακτικό μέλος της Εταιρίας
Ελλήνων Λογοτεχνών, της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών και της Εταιρίας Ιστορικών Συγγραφέων.
Των δύο πρώτων διετέλεσε και γραμματέας.
Διετέλεσε Πρόεδρος του συλλόγου δασκάλων Λευκάδος, της Ένωσης Εξανθειτών, της Ομοσπονδίας
Λευκαδίτικων συλλόγων, την οποία και ίδρυσε, καθώς
και γραμματέας του Συλλόγου Λευκαδίων.
Εξάνθεια, 4 Σεπτεμβρίου 2017
Αντιγόνη Βλάχου
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ

«Σ

ας περιμένουμε αύριο στις
20:30 στο " σπίτι του χωριού" για μια φιλική κουβέντα. Η παρουσία όλων είναι
απαραίτητη. Στηρίξτε την πρωτοβουλία
της Ένωσης Εξανθειτών Λευκάδας και
δώστε το παρόν συμμετέχοντας με την
δική σας γνώμη για θέματα που αφορούν
όλους τους Ξαθείτες».
Το κάλεσμα έγινε και την Κυριακή 2
Ιουλίου 2017 το σπίτι του χωριού γέμισε
από την παρουσία όλων των συγχωριανών μας. Αυτό και μόνο για εμάς ήταν
η μεγαλύτερή μας επιτυχία γιατί είναι
πολύ ελπιδοφόρο να βλέπεις πώς όλοι
ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου
τους... γιατί η αλήθεια είναι πώς το αποτέλεσμα βγαίνει καλύτερο όταν κάτι γίνεται σε ομαδικό επίπεδο. Γιατί και εμείς
σας έχουμε ανάγκη και χρειαζόμαστε
την συνεργασία όλων για να μπορούμε
να έχουμε όρεξη, μεράκι και διάθεση για
να γίνει το χωριό μας ομορφότερο και
καθαρότερο! Δυστυχώς για ακόμα μια
φορά ο ξύπνιος Ξαθείτης δεν θα μπορούσε να λείπει... και έκανε την εμφάνισή του... όπου βέβαια με το που άρχισε
η συνέλευση σηκώθηκε επιδεικτικά και
έφυγε.... κανένα πρόβλημα για εμάς!!!!!!
Ας είναι καλά... αν μη τι άλλο δεν μπορούμε εμείς να μάθουμε στον εκάστοτε
τρόπους καλής συμπεριφοράς! Είναι σαν
να προσπαθείς να μάθεις γράμματα σε
γέρικο μουλάρι που λέγαν και οι παππούδες μας, και είχαν απόλυτο δίκιο!
άνθρωπος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι... νόμος της φύσης!
Πρώτο σημείο αναφοράς στην κουβέντα μας ήταν πώς από τον περασμένο
Μάρτιο λειτουργεί τράπεζα αίματος με
το όνομα του Συλλόγου μας. Γιατί άνθρωποι είμαστε και εύχομαι ποτέ να μην μας
τύχει κάτι αλλά σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης να ξέρετε πώς ο Σύλλογος μπορεί να βοηθήσει, όπως και έγινε με συγχωριανό μας όταν μας ζητήθηκε. Γι'αυτό
τον λόγο πραγματοποιήθηκε και αιμοδοσία στις 18 Αυγούστου... γιατί είναι
κρίμα... όταν μιλάμε για μια υπόθεση 10
λεπτών να μην δίνεις το παρόν! Πραγματικά όποιος μπορεί ας τρέξει στο πλησιέστερο νοσοκομείο της περιοχής του

να δώσει αίμα!Ίσως να είναι ο διπλανός
μας αυτός που μπορεί να χρειαστεί την
βοήθειά μας μελλοντικά...

Δώσε αίμα,σώσε μια ζωή!
Δεύτερο θέμα συζήτησης το ΝΕΡΟ! Το
νερό θεωρείται το πλέον σημαντικό και
αναντικατάστατο θρεπτικό συστατικό για
τον άνθρωπο και είναι ανεπίτρεπτο κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες που το χωριό είναι γεμάτο και όλα τα νοικοκυριά
το χρησιμοποιούν αυτό να μην υπάρχει γιατί απλά η κεντρική δεξαμενή δεν
μπορεί να τροφοδοτεί για αρκετή ώρα
το χωριό. Δεν θα μπώ στον κόπο τώρα
να αναφέρω τι προβλήματα σε επίπεδο υγιεινής μπορεί να προκαλέσει αυτό
αλλά μένω στο οτι οι λύσεις είναι δύο:
Ή απλά περιμένεις πότε και αν θα αποκατασταθεί το πρόβλημα υδροδότησης
ή απλά εξοπλίζεσαι με μια δεξαμενή και
κάνεις την δουλειά σου χωρίς να έχεις
κανέναν ανάγκη.
Κίνηση-μποτιλιάρισμα-κυκλοφοριακό
κομφούζιο επικρατεί τους καλοκαιρινούς
μήνες στο χωριό μας από την μεγάλη
κυκλοφορία των οχημάτων.... Η αλήθεια
είναι πώς το χωριό μας είναι πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών
που έρχονται και φεύγουν έχοντας για
πάντα χαραγμένο στην μνήμη τους ένα
από τα ομορφότερα-για μενα ΤΟ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ-ηλιοβασιλέματα της Ελλάδας!
Δυστυχώς μην σ'αξιώσει ο Θεός να συναντηθείς με άλλο αμάξι μέσα στην αγορά... τέτοιο μποτιλιάρισμα ούτε στο κέντρο της Αθήνας.
Όπως πολύ σωστά έχει αρχίσει να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια η απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων μέσα στο
χωριό κυρίως τους μήνες αιχμής, εμείς
με την σειρά μας είχαμε μια άλλη ιδέα,
την οποία και έχουν εφαρμόσει πολλά
χωριά της Λευκάδας. Να τοποθετηθούν
δύο ηλιακά φανάρια, ένα στην είσοδο
του χωριού μας και ένα στην έξοδο, τα
οποία και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.
Φυσικά και η ιδέα μας απορρίφθηκε γιατί απλά δεν γίνεται,ήταν η απάντηση του
Προέδρου. Συνεχίζοντας την κουβέντα
μας αναφερθήκαμε στην καθαριότητα
του χωριού μας.Είνα πραγματικά λυπη-

ΑΕΡΙΚΟ CAFE
ΣΑΜΟΥΗΛ & ΘΗΡΑΣ 47 ΊΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΉΣ
TΗΛ.: 210 26 29 670
www.facebook.com/aerikocafe.ilion

ρό να κατελώνει ο τόπος σε ένα χωριό
που έχει τόσους επισκέπτεςαπό όλο τον
κόσμο και κανένας να μην ενδιαφέρεται.
Προτείναμε και πραγματικά είχαμε όλη
την καλή διάθεση να βγούμε όλοι στους
δρόμους και να κάνουμε το χωριό κουκούλι στα πλαίσια του εθελοντισμού! Δυστυχώς για ακόμα μια φορά ο Πρόεδρος
του χωριού δεν μας το επέτρεψε γιατί
είναι κατά του εθελοντισμού!
Επιτέλους στις 5/08/2017 μπήκαν οι
ταμπέλες στο χωριό μας οι οποίες ναι
μεν υπήρχαν αλλά μάλλον ήταν τρομερά δύσκολη η τοποθέτησή τους! Ύστερα
από μεγάλη πίεση και τρέξιμο του Συλλόγου προς τον Δήμο καταφέραμε να
τις έχουμε στα χέρια μας από τον περασμένο Αύγουστο αλλά δεν βαριέσαι...
κάλλιο αργά,παρά ποτέ! Να τονιστεί εδώ
πώς κατ'αρχάς υπάρχει ένα είδος απαξίωσης, τύπου "δεν βαριέσαι τώρα; μ'αυτά θα ασχολούμαστε;" από τον Επίσημο
άρχοντα του χωριού και θέτω το εξής
ερώτημα: Ποιά η διαφορά μεταξύ του
Ξαθείτη που σηκώθηκε και έφυγε, με αυτόν που μένει και αντί να δώσει λύσεις
και απαντήσεις κάθεται με σταυρωμένα
χέρια; Η απάντηση δική σας!!!!! Το μόνο
που αξίζει να μάθετε και αυτά είναι λόγια ανθρώπων από τον Δήμο είναι πώς
η Εξάνθεια είναι το μόνο χωριό που δεν
έχει ζητήσει ποτέ τίποτα...ένα χωριό στο
έλεος του πουθενά.
Συνοψίζοντας θα ήθελα να πώ εκ μέρους όλου του Συλλόγου ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στο Επιμελητήριο, το οποίο μας
βοήθησε να αλλάξουμε τους κάδους στο
χωριό οι οποίοι ήταν τρύπιοι και σάπιοι
και αντί να ρίχνεις τα σκουπίδια και να
μένουν μέσα στον κάδο αυτά έπεφταν
στον δρόμο! Αυτό προφανώς ενοχλούσε
μάλλον μόνο εμάς που ερχόμαστε σαν
επισκέπτες στο χωριό και δεν μένουμε
εκεί 12 μήνες τον χρόνο... πάλι καλά τουλάχιστον δεν ακούσαμε τίποτα για την
συγκεκριμένη κίνησή μας! Λυπάμαι που
δεν μπορώ να πλέξω το εγκώμιο για την
Κεφαλή του Χωριού μας αλλά ο καθένας
πρέπει να είναι υπεύθυνος των πράξεων του. Ελπίζω στην μελλοντική ολοκληρωτική αναδόμηση και αλλαγή του
χωριού μας...

ΕΠΙΠΛΟΥΠΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 26, ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΉΣ
TΗΛ.: 210 26 32 153 www.triantafyllouepiplo.gr
email: georget@triantafyllouepiplo.gr

ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ φύλλο της εφημερίδας μας σας
είχαμε ενημερώσει για την κίνηση που κάναμε σαν
σύλλογος να ανοίξουμε τράπεζα αίματος για το χωριό
μας.Θεωρούμε ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε κάνει, αν όχι το σημαντικότερο.Είναι
μια κίνηση που μπορεί να βοηθήσει τον οποιοδήποτε
σε μια στιγμή ανάγκης. Έτσι λοιπον στις 18 Αυγούστου
κανονίσαμε να έρθει κινητή μονάδα από το νοσοκομείο
της Λευκάδας και να γίνει αιμοδοσία .Ευχαριστούμε
πολύ όσους συμμετείχαν.Αυτή η κίνηση όμως δεν πρέπει να σταματήσει εδώ.Η τράπεζα πρέπει να ενισχύεται
τακτικά και αυτό γιατί αν δίνει μόνο αίμα στο τέλος θα
κλείσει.Δώστε δέκα λεπτά από το χρόνο σας. Η διαδικασία είναι απλή ,πηγαίνετε σε οποιοδήποτε νοσοσκομείο
δηλώστε ότι θέλετε να δώσετε για την τράπεζα αίματος
με το όνομα ΕΝΩΣΗ ΕΞΑΝΘΕΙΤΩΝ.Λίγα λεπτά απο
τον χρόνο σας μπορούν να σώσουν μια ζωή.
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Π

έρασαν ήδη 2 χρόνια (23/01/
2015) από την κοίμηση του
Παπά Γιάννη του ιερέα του
χωριού μας που για πολλά χρόνια υπηρέτησε, τον Αγιο Στέφανο τον
προστάτη και πολιούχο της Εξάνθειας
και μαζί και τους κατοίκους της. Ο παπά
Γιάννης γεννήθηκε το 1935 στην Εξάνθεια της Λευκάδας και η απόφαση του
να χειροτονηθεί ιερέας σε μια εποχή δύσκολη για την ιεροσύνη λόγω των υλιστικών θεωριών που επικρατούσαν την
εποχή εκείνη, αποτέλεσε μια ευλογία για
το χωριό μας.

ΑΦΙΈΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ ΓΙΆΝΝΗ

Νυμφεύθηκε την επίσης Ξαθείτικης
καταγωγής Αγαθή, η οποία αποδέχθηκε με σεβασμό και αξιότητα το ρόλο της
πρεσβυτέρας και μαζί της απέκτησε 4
παιδιά το Διονύσιο, το Κωσταντίνο, το
Θεόδωρο και τη Μαρία, τα οποία και
περισσότερο ο Διονύσιος, τον βοηθούσαν για πολλά χρόνια στα ιερατικά του
καθήκοντα και στο ψαλτήρι. Τέλειωσε
την ανωτέρα ιερατική σχολή Πατρών
το 1965 και χειροτονήθηκε διάκος και
στη συνέχεια ιερέας από τον μακαριστό
Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κυρό
Δωρόθεο. Το 1969, 4 χρόνια μετά την
χειροτονία του και αφού είχε υπηρετήσει
στον ιερό ναό Εισοδίων Θεοτόκου στο
Νεοχώριον Λευκάδος, ανέλαβε τα καθήκοντα του σαν ιερέας στον Αγιο Στέφανο
μετά από απόφαση της Μητροπόλεως,
λόγω κενώσεως της θέσεως ιερέως στην
Εξάνθεια.
Από τότε, καθ’ όλη τη περίοδο της
ενεργού υπηρεσίας του, αλλά και μετά
τη συνταξιοδότηση του όσο το επέτρεψε η εύθραυστη κατάσταση της υγείας
του, ο Παπά Γιάννης ήταν πάντα παρόν σε κάθε γεγονός του χωριού μας. Η
κρυστάλλινη φωνή του έδινε ιδιαίτερο
χρώμα στη κάθε ακολουθία της εκκλησίας μας και ήταν πράγματι ιδιαίτερη
ευχαρίστηση η παρακολούθηση της θείας Λειτουργίας της Κυριακής στον Αγιο
Στέφανο.
Το 1979 ο Μητροπολίτης Λευκάδος
κυρός Νικηφόρος του απένειμε το οφίκιο του Σακελλαρίου και το 2009 απονεμήθηκε το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου από το νυν Μητροπολίτη Λευκάδος
και Ιθάκης κ. Θεόφιλο. Πολλές φορές
εμείς οι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε
την αξία πολλών καταστάσεων όταν τις
χάσουμε. Έτσι έγινε και με το παπά Γιάννη. Θεωρούσαμε φυσικό το να χτυπάει
η καμπάνα κάθε εσπερινό και τις Κυριακές να λειτουργείται ο Αγιος Στέφανος.
Τώρα που η πραγματικότητα αυτή δεν
υπάρχει και ο ιερέας μοιράζεται σε περισσότερες ενορίες η καμπάνα του εσπερινού σίγησε και ο Αγιος Στέφανος μένει
σκοτεινός τις μισές Κυριακές του μήνα.
Αναπολούμε με νοσταλγία την εποχή
που η παρουσία του παπά Γιάννη ήταν
συνεχής και παρά το ασθενικό της υγείας του ήταν πάντα παρόν σε κάθε ανάγκη . Θυμάμαι τα καλοκαίρια τον παπά
Γιάννη, που μαζί με τους δύο φίλους
του τον Νίκο το Βλάχο το Δάσκαλο και
τον Σπύρο το Τσαρούχα να διασχίζουν
το χωριό ή να κάθονται στο μαρκά συζητώντας διάφορα θέματα. Θυμάμαι τις
συναντήσεις μας όταν γύριζα από την
Ιταλία που σπούδαζα και το ενδιαφέρον
του για πνευματικά βιβλία που συνέβαινε να κυκλοφορήσουν την εποχή εκείνη.
Ο Παπά Γιάννης παρουσίασε προβλήματα υγείας από την νεαρή του ηλικία
και για τον λόγο αυτό ευρίσκετο σε θεραπευτική αγωγή την οποία ήθελε πάντα
να συζητάμε μαζί από την εποχή ακόμη

που ήμουν αγροτική γιατρός κάθε φορά
που επισκεπτόμουν το χωριό μας. Ένα
επεισόδιο που δηλώνει την ευθραυστότητα της υγείας του υπήρξε και το γεγονός που συνέβηκε ένα Δεκαπενταύγουστο στη γιορτή
της Παναγίας στο παλιό χωριό που παρά
την υπεράνθρωπη
προσπάθεια του
δεν μπόρεσε να
κοινωνήσει όλο
το εκκλησίασμα
και μόλις πρόφτασε να αποθέσει το Αγιο Δισκοπότηρο στην
Αγία Τράπεζα και
να αποφευχθεί έτσι
ένα σοβαρό ατύχημα
με τα Τίμια Δώρα. ’Έφυγα
μαζί του για να του προσφέρω τις πρώτες βοήθειες και ευτυχώς ο
Παπά Γιάννης μας, συνήλθε γρήγορα.
Στη συνέχεια ανέθεσε σε μένα και
την πρεσβυτέρα να επιστρέψουμε στη
Παναγία για να κάνουμε κατάλυση και
να ταχτοποιήσουμε τα ιερά σκεύη. Εγώ
παρά τις αντιρρήσεις μου και τους φόβους μου, έκανα υπακοή γιατί μου είπε
ότι έτσι προβλέπεται από τους κανόνες
και έτσι επιστρέψαμε στη Παναγία και
ακολουθώντας τις οδηγίες του, τακτοποιήσαμε τα της εκκλησίας.
Στη μνήμη μου έρχονται επίσης τα
λόγια του σε κάποιο εσπερινό για το ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής όταν άρχιζε
να διαβάζει ονόματα των συγχωριανών
μας. Στο τέλος του εσπερινού μου είπε,
«κάθε χρόνο αυτή τη μέρα μνημονεύω
όλα τα ονόματα των συγχωριανών μας
που έφυγαν από τη ζωή όσο εγώ υπηρετώ στο χωριό. Τα έχω γραμμένα σε
αυτό το τετράδιο και έτσι δεν τα ξεχνώ».
Ο Παπά Γιάννης φρόντισε να συντηρη-

θούν κατά το δυνατόν καλύτερα τόσο
ο Αγιος Στέφανος όσο και τα ξωκλήσια που οι πρόγονοι μας φρόντισαν να
στολίσουν τις διάφορες εξοχές του χωριού μας. Αγαπούσε τον Αγιο
Στέφανο και φαίνεται ότι
και ο Άγιος τον προστάτευε αν κρίνουμε από
το γεγονός ότι παρά
τα προβλήματα
υγείας του κατάφερε να λειτουργεί την εκκλησία
του πολλά χρόνια. Αλλά και ένα
άλλο γεγονός που
ίσως λίγοι γνωρίζουν και που φανερώνει την έννοια του
για τον Αγιο Στέφανο
είναι το γεγονός που μου
το είχε διηγηθεί η πρεσβυτέρα. Ένα βράδυ μεσάνυχτα η πρεσβυτέρα
βλέπει το Παπά Γιάννη να σηκώνεται
βιαστικά να ντύνεται και στην ερώτηση της που θα πάει της απαντάει: «Στον
Αγιο Στέφανο γιατί άφησα το κερί στην
Αγία Τράπεζα αναμμένο». Σηκώθηκε και
εκείνη και πήγαν μαζί στην εκκλησία
για να τα βρουν όλα σε τάξη. Όμως δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έλλειψαν και
οι πίκρες που οι χωριανοί μας του προκάλεσαν με τα διάφορα προβλήματα που
κατά καιρούς εμφανίζονται στις τοπικές
κοινωνίες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
την Ευαγγελική ρήση «Ουδείς προφήτης
εν τη πατρίδι αυτού».
Τελειώνοντας το σύντομο αφιέρωμα
μου στον Παπά Γιάννη θα παραθέσω
ένα σύντομο χαριτωμένο περιστατικό
από τη ζωή του που μου έστειλε ο αδελφικός φίλος και σημαντικός συγχωριανός μας, ο Δήμος ο Διαμάντης , όταν
ακόμα νεαρός ιερέας είχε αναλάβει τα
ιερατικά του καθήκοντα στο χωρίο. Αναφέρει λοιπόν ο Δήμος. «Τα παιδιά του

Χωριού μας παίζαμε μπάλα στον λεγόμενο σχολικό κήπο ένα απόγευμα καλοκαιριού. Ο Παπά Γιάννης ήτανε τότε
πρόσφατα χειροτονημένος ιερέας, και
μας είδε από το δημόσιο δρόμο. Ήταν
ως γνωστόν πολύ ποδοσφαιρόφιλος-και
«Παναθηναικακιας». Αφού μας κοίταζε
για κάμποση ωρα αποφάσισε και κατέβηκε ως το σχολικό κήπο απογοητευμένος που δεν πετυχαίναμε γκολ κι άρχισε
να μας ενθαρρύνει και να δίνει οδηγίες
και στις δυο ομάδες!
Αφού είδε κι αποείδε ότι γκολ δεν
έμπαινε- σήκωσε τα ράσα του ως τη
μέση και μπήκε ορμητικά στον αγώνα
αν κι ακάλεστος, και λέγοντας-» τώρα θα
σας δείξω αδέξιοι πως σκοράρουνε» σε
λίγα λεπτά έβαλε από ένα γκολ σε κάθε
ομάδα. Κι αποχώρησε πανευτυχής. Είχαμε σκάσει ολοι στα γέλια κι ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε τον αγώνα που έτσι
έληξε ισόπαλος 1-1...! Έγινε τότε δημοφιλέστατος σε όλα τα παιδιά και συζητούσαμε το συμβάν για μέρες πολλές-με
άπειρα καλαμπούρια. Ήταν πραγματικά
υπέροχος και τόσο αυθεντικός-πως να
λησμονηθεί ενας τέτοιος ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Νομίζω ότι με αυτή την όμορφη σημαντική διήγηση, μπορώ να κλείσω το σύντομο αφιέρωμα μου.
Ο Παπά Γιάννης αναπαύεται τώρα
στο κοιμητήριο της Εξάνθειας που επί
πολλά χρόνια ευλογούσε και συνόδευε
τους χωριανούς μας στην τελευταία κατοικία, περιμένοντας μαζί τους την «κοινήν Ανάσταση».
Εύχομαι ο Κύριος να έχει
την ψυχή του εν χώρα ζώντων.
Ειρήνη Ιωάννου Γράψα

Αν. Καθηγήτρια Νεφρολογίας
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα Μάϊος 2017

6

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΥ
ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ
ΤΟ ΣΆΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ διεξήχθει ποδοσφαιρικός αγώνας στο γήπεδο του χωριού μας. Περίπου
είκοσι παιδιά μαζεύτηκαν, τα μοιράσαμε σε δυο ομάδες
και η μια ομάδα για να ξεχωριζούν φόρεσε τις μπλούζες
του Τυληκράτη που μας τις είχε δωρίσει ο Τριαντάφυλλος Βλάχος. Το ματς ξεκίνησε και η διασκέδαση
της εξέδρας επίσης. Διαιτητής του αγώνα ο δικός μας
Σωτήρης Ράπτης και τα παιδιά βοήθησε στο τέρμα ο
Θανάσης Βλάχος. Ηταν ένας αγώνας γεμάτος ανατροπές. Το σκορ 5-3 μα αυτό δεν είχε σημασία. Σημασία
είχε ότι τα παιδιά έπαιξαν και το ευχαριστήθηκαν. Αμέσως μετα τα παιδιά ανέβηκαν στο σπίτι του χωριού
και έφαγαν τα σουβλάκια που τους ειχαμε ψήσει. Και
μετά τους αφήσαμε να κάνουν το δικό τους πάρτυ με
μουσική που είχαν επιλέξει μόνοι τους.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»

Μια παράσταση για τους
ξαθείτες με τους ξαθείτες

Ο

σύλλογος διοργάνωσε θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστές Ξαθειτόπουλα.
Μια ιδέα έπεσε τέλος Ιουλίου και χωρίς δεύτερη σκέψη τη βάλαμε μπρος.
Τέλος Ιουλίου η ιδέα,14 Αυγούστου
η ημερομηνία παράστασης. Πολύ τρέξιμο, πολύ άγχος. Κάτι που δεν το είχαμε ξανακάνει και δεν ξέραμε αν θα
τα καταφέρναμε. Δεν το βάλαμε όμως
κάτω. Μαζέψαμε τα παιδιά στο σπίτι
του χωριού και τους ανακοινώσαμε τι
είχαμε σκεφτεί. Δεν το πιστεύαμε ότι
σχεδόν όλα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και ήθελαν να πάρουν μέρος στη
παράσταση. Σχηματίστηκε αμέσως ο
θίασος και τα παιδιά είχαν στα χέρια
τους τους ρόλους τους. Το έργο μικρό,
μιας και ήταν η πρώτη φορά για όλους
μας. Οι πρόβες καθημερινές, μεχρι τα
παιδιά να καταφέρουν να παίζουν σωστά. Και ενώ πιστεύαμε ότι το είχανε
πάρει στη πλάκα, έρχεται το βράδυ της
παράστασης.
Έρχονται όλα στην ώρα τους, ντυμένα όπως τους είχαμε πει και μιλάμε για
τις τελευταίες λεπτομέρειες. Και τότε
συνειδητοποιούμε ότι έχουμε άλλα παδιά σε σχεση με τις προηγούμενες μέρες. Έτοιμα, σοβαρά, δίνοντας προσοχή
σε κάθε λέξη μας. Δεν το πιστεύαμε, τα
τελευταία λεπτά πριν αρχίσει η παράσταση η αγωνία τους είχε φτάσει στα
ύψη. ΉΤΑΝ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ!!! Η προ-

Τ΄ΑΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΤΑ ΛΑΜΠΑΡΔΑ
ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΉ που τα τελευταία χρόνια γίνεται συνέχεια στην Εξάνθεια.Στον πλάτανο ανάβουν φωτιές και ο κόσμος βγαίνει από τα σπίτια του για να
περάσει ένα αλλιώτικο βράδυ.Τα πιτσιρίκια μαζεύονται και βάζουν στοιχήματα για το ποιό από όλα
θα καταφέρει να πηδήξει πιο ψηλά.Οι γυναίκες
του χωριού στήνουν τραπέζια και κερνάνε τους
χωριανούς με ριγανάδα,σαρδέλες και ελιές.

σπάθεια μας είχε αποτέλεσμα.
Η αίθουσα γέμισε και το θεατρικό
μας ξεκίνησε.Τα καμάρια μας ήταν
εκπληκτικά. Έπαιξαν όπως έπρεπε!!
Πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια!!! Μετά το τέλος της παράστασης ο
θίασος βρέθηκε στην «ΑΓΟΡΑ» στο καφενείο του Θανάση για το τραπέζι που
τους είχαμε ετοιμάσει. Και φυσικά το
θέμα συζήτησης ήταν πόσο ωραία πέρασαν ,πόσο πολύ κόσμο είχε και πότε
θα παίξουν το επόμενο εργο. Μπράβο
σε όλα τα παιδια!!!
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ΕΞΆΝΘΕΙΑ
ΑΜΠΕΛΌΜΑΝΑ
Τσαρλαμπάς Σπασμένο πηγάδι Μηλιά - Φλαρέτο

Μ

ια έκφραση που ξεσήκωνε τους κατοίκους και
όχι άδικα. Την εποχή
του τρύγου όλο το χωριό
ήταν στο πόδι. Τέλος Σεπτέμβρη αρχές
Οκτώβρη ξεκινούσε ο τρύγος. Κάποτε όλες οι πλαγιές ήταν φυτεμένες με
αμπέλια,τώρα πια είναι ακαλλιέργητες
ή ξεκολωμένες. Το εργοστάσιο οινοποιίας κάποτε έσφυζε από ζωή, τώρα
εδώ και αρκετά χρόνια είναι κλειστό.
Οι γεωργοί, οι λίγοι που υπάρχουν
πια, μαζεύουν τα σταφύλια τους και
τα μεταφέρουν με το αυτοκίνητο. Την
εποχή του τρύγου παλιότερα γινόταν
σωστός ξεσηκωμός.

Πριν αρχίσει έπρεπε να ετοιμάσουν
τα εργαλεία τους. Τα βαένια ήθελαν
πλύσιμο και ξύσιμο. Τα βαένια ήταν
φτιαγμένα από ξύλο και χωράγανε περίπου 20-25 βαρέλες. Επίσης έπρεπε
να ετοιμαστούν τα σακιά, τα καλάθια,
τα κοφίνια, η κάδη, η πατήρα, η μαστέλα, τα βαρέλια, το τρόκολο. Έπρεπε όλα να είναι έτοιμα για τον τρύγο.
Τα εδάφη του χωριού μας είναι
πετρώδη και πλαγερά,έτσι χρησιμοποιούσαν εργαλεία όπως το κασμά,το
μυτοτσάπι, τη βαριά. Με αυτά έσκαβαν, ξερίζωναν θάμνους, ξεχώνιαζαν.
Έφτιαχναν ξερολιθιές και τα σόμπολα
τα έβαζαν ανάμεσα στις λιθιές. Φύτευ-

ΘΕΡΟΣ-ΤΡΥΓΟΣ-ΠΟΛΕΜΟΣ

αν τις βέργες από το κλήμα και όταν
αυτό ήταν έτοιμο έκοβαν με την ψαλίδα τις βέργες αφήνοντας δυο μάτια
(κόμπους) για να πετάξουν. Από τον
κάθε κόμπο, έβγαιναν βλαστάρια ο
πεζός και ο καβαλάρης. Τον επόμενο
χρόνο έμενε ο ένας για να είναι δυνατό το κλήμα.
Όταν το φυτό έβγαζε βλαστάρια άρχιζε να ραντίζεται και να θειαφίζεται
μέχρι να δέσουν οι καρποί και να μην
το πειράξουν οι ασθένειες. Το ράντισμα γινόταν με τη ψεκαστήρα (χαλκός με νερό και ασβέστη). Το θειάφισμα γινόταν με το φυσερό. Έπρεπε να
μην φυσάει για να μείνει η σκόνη στο
φυτό. Μετά γινόταν το δέσιμο και ο
καρπός σιγά σιγά ωρίμαζε.
Όταν ξεκινούσε ο τρύγος άλλοι τρυγούσαν, άλλοι κουβαλούσαν με τα ζώα
τα σταφύλια, στο εργοστάσιο. Οι στρατιές δεν σταματούσαν στα δύσβατα
μονοπάτια. Και ο καιρός δεν ήταν πάντα καλός.
Οταν έπιανε βροχή συνέχιζαν γιατι
αν άφηναν τα σακιά να μουσκέψουν
τα σταφύλια θα χαλούσαν.
Οταν πήγαιναν τα σταφύλια στο
σπίτι τα πάταγαν με τα πόδια σε πατήρα πάνω σε κάδη στην οποία έπεφτε ο μούστος. Οι γυναίκες έπαιρναν
τον μούστο τον έβραζαν και έφτιαχναν
μουσταλευριά, εφτιαχναν τα τζούκια
και τα τρώγανε τον χειμώνα. Οι άνδρες έβαζαν τον μούστο σε ξύλινα βαρέλια να βράσει και να γίνει κρασί. Το
κρασί το έπιναν, οχι μόνο σε γιορτές
αλλά συνόδευε καθημερινά απαραιτήτως το γεύμα τους αφού το θεωρούσαν φάρμακο.
Τέλος Οκτώβρη το αμπέλι είχε τελειώσει και ξεκινούσαν οι εργασίες
για μια άλλη καλλιέργεια,το μάζεμα
της ελιάς.

ΜΟΥΣΤΑΛΕΥΡΙΑ
ΥΛΙΚΑ:
5 Κούπες μούστο
1 κούπα αλεύρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ζεσταίνουμε τον μούστο. Μόλις γίνει χλιαρός βγάζουμε μια
κούπα και λιώνουμε μέσα όλο το αλεύρι. Αφού γίνει χυλός
το περνάμε από μια σίτα και το ρίχνουμε στη κατσαρόλα.
Το ανακατεύουμε να πάρει βράση και μόλις χυλώσει είναι
έτοιμο. Το σερβίρουμε με κανέλα. Αν θέλουμε προσθέτουμε
τριμμένο καρύδι.

ΕΛΕΝΗΣ 8 & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ, ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΉΣ
TΗΛ.: 210 26 35 034, ΚΙΝ.: 6936 87 78 42
FB: ΤΟ ΚΑΛΙΟΠΑΚΙ ΜΕΖΕΔΟΚΑΦΕΝΕΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΙΚΥ
ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ 20
ΛΕΥΚΆΔΑ
Εναντι Νοσοκομείου
TΗΛ.: 26450 22069
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
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● ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
o ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΚΟΥΡΑΤΖΑΝΗΣ) 20 €
o ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΓΓΕΛΩ (ΚΟΥΡΑΤΖΑΝΗ) 20 €
o ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
(ΚΟΥΡΑΤΖΑΝΗΣ) 20 €
o ΓΡΑΨΑ ΛΙΑ (ΣΠΡΑ) 5 €
o ΓΡΑΨΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΣΠΡΑΣ) 10 €
o ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 10 €
o ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20 €
o ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΠΟΡΝΟΥ) 15 €
o ΜΑΝΘΙΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΜΑΝΗΣ) 5 €
o ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΖΩΗΣ 5 €

o ΒΛΑΧΟΣ ΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) 50 €
o ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΟΣ 20 €
o ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΜΠΕΛΕΛΕΣ) 20 €
o ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 €
o ΓΡΑΨΑΣ ΤΑΣΟΣ 20 €
o ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 50 €
o ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 10 €
o ΓΡΑΨΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 10 €
o ΡΑΠΤΗ - ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
(ΠΙΦΑΡΟΥ) 100 €
o ΓΡΑΨΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΜΠΑΤΗΣ) 20 €
o ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΙΦΑΡΟΥ) 35 €
εις μνήμη Στέφανου-Σταυρούλας Ράπτη
και Πανογιώργου Ράπτη

o ΓΙΩΡΓΟΣ 10 €
o ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40 €
o ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 20 €
o ΓΡΑΨΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ (ΣΠΡΑ) 5 €
o ΣΑΝΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 20 €
o ΔΡΑΚΑΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 10 €
o ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΑΡΙΣΤΗ) 5 €
o ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΡΙΣΤΗ) 10 €
o ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΓΙΟΥΤΑΣ) 10 €
o ΒΛΑΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΑΡΙΣΤΗ) 10 €
o ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΘΙΑΤΟΥ) 10 €
o ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΑΛΠΟΦΛΙΠΠΟΣ) 50 €
o ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
(ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) 20 €

o ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 200 €
εις μνήμη Νικολάου Βλάχου
o ΓΡΑΨΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΑΝΘΙΑΤΟΣ)
(ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) 40 €
o ΓΡΑΨΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΑΜΑΗ
(ΑΠΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ) 50 €
εις μνήμη του αδερφού της Πανογιάννη
o ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΙΦΑΡΟΣ) 50 €
εις μνήμη Βασίλειου Ράπτη Πίφαρου
o ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
(ΣΠΡΑΣ) 20 €
o ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 50 €
εις μνήμην Πανογιάννη

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΘΕΛΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ παρατηρήσαμε ότι η σκεπή από το «σπίτι του χωριού»έχει αρχίσει να καταστρέφεται. Τα πουλιά κάνουν
φωλιές στη σκεπή και το χειμώνα όλη η
βροχή μπαίνει μέσα. Αυτό σημαίνει ότι
αν δεν επισκευαστεί τότε πολύ σύντομα θα υπάρχει μεγάλη καταστροφή. Έτσι
πήραμε πρωτοβουλία να κάνουμε μια αίτηση στο δήμο σαν σύλλογος μήπως και
καταφέρουμε κάτι.
Αυτό το κτίριο φτιάχτηκε με πρωτοβουλία
της Ένωσης Εξανθειτών και με τη συμμετοχή όλων των Ξαθειτών. Είναι κρίμα να
το αφήσουμε να καταστραφεί. Ας ελπίσουμε ότι ο δήμος θα κάνει κάτι και φυσικά και εμείς θα το πιέσουμε όσο μπορούμε. Η αίτηση ήταν μόνο η αρχή.
ΤΟ Δ.Σ.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ 26 Νοεμβρίου έγινε η γενική συνέλευση
του συλλόγου μας και ακολούθησαν οι εκλογές για το νέο Δ.Σ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΑΠΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΦΑΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΕΛΕ
ΤΑΜΙΕΣ: ΓΡΑΨΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΡΜΕΡΙΣΚΟΥ,ΕΚΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΑ ΓΙΟΥΤΑ
ΜΕΛΗ: ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΛΕΛΕ,ΓΡΑΨΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΜΠΑΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΩΣΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ:
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΑΠΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ.
ΓΡΑΨΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, EΚΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΑ

Το Δ.Σ. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη σας
και τη στήριξη σας. Η συμμετοχή σας μας δείχνει
ότι κάτι έχουμε καταφέρει και έτσι θα συνεχίσουμε
για ακόμη καλύτερα πράγματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας: email: exanthia1976@gmail.com

www.facebook.com/Ένωση-Εξανθειτών-Λευκάδας
Γίνετε ΧΟΡΗΓΟΊ στην εφημερίδα μας. Διαφημίστε την επιχείρηση σας.
Tηλ. επικοινωνιας Γιώργος & Ελένη: 6974.41.71.76 - 6977.44.05.35

