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Τριµηνιαία περιοδική έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδος

Η αρχαιότερη σωζόµενη
Φθινόπωρο 2017 διαθήκη στα Χορτάτα και
συναφή µε αυτήν έγγραφα
Από το χορτιώτικο
ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙ∆Α

φθινόπωρο

Η ροδιά (τρελή, όπως όλες) στα σόερα
του Νίκου Βουκελάτου (Ζνάκου)

Απόσπασµα του χειρογράφου της διαθήκης

Στους αστερισµούς του Φθινοπώρου
(Από τον «Ρωµιό» του Γ. Σουρή)

Φθινόπωρον Σεπτέµβριος ξεραίνονται τα φύλλα
Και παύει πλέον έρωτας να ψάλλει η Φιλοµήλα
Μετοικεσίας δ’ άρχεται πολύµοχθος αγών
Κι ο ήλιος ευρίσκεται απάνω στον ζυγόν
Πλην των Ρωµιών ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει
Και άλλαις γειτονιαίς ζητούν και άλλα νέα µέρη.
Οκτώβριος ο ήλιος εις τον Σκορπιόν σιµώνει
και εις τας πέντε και µισή αρχίζει να νυχτώνει
Νοέµβριος ο ήλιος επάνω στον τοξότην
τοξεύει τας ακτίνας του εις κάθε πατριώτην.

Και επί γης ειρήνη

«In testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
(= Στις διαθήκες αναζητούµε προσεκτικά την αληθή βούληση του διαθέτη),
[Αρχή του Ρωµαϊκού ∆ικαίου].
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ | Σελ. 7-8

Το γράµµα
της Σύνταξης

ΣΕΛ. 2-3

Εθελοντισµός

Με αφορµή τη µεγάλη επιστροφή
των φίλων «Ελβετών»

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Παναγία Magniﬁcat. Σάντρο Μποτιτσέλι
(1483), Μουσείο Ουφίτσι Φλωρεντίας.
Ο τίτλος του πίνακα από τη βιβλική φράση
που γράφει η Παναγία «Magniﬁcat anima
mea» [= Μεγαλύνει η ψυχή µου τον Κύριον]. Το
εικονιζόµενο ρόδι που κρατά η Παναγία µε το
αριστερό θεωρείται καρπός του παραδείσου.
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Εθελοντισµός

Με αφορµή τη µεγάλη επιστροφή των φίλων «Ελβετών»

Το 2017 συµπληρώθηκαν 55 χρόνια από τότε που ήρθε η οµάδα
εθελοντών τ’ς ∆ιεθνούς Χριστιανικής Ειρηνευτικής Κίνησης
(Christlicher Friedensdienst) στη Λευκάδα, µε την υποστήριξη τ’ς
Ελβετικής Κυβέρνησης. Ήτανε τότενες που οι αεικίνητοι εθελοντές,
η Ασπασία, η Αλίκη, ο Γιάννης, ο Ρίκος, ο Πέτρος, η Χριστίνα, η
Θοδώρα, η Τερέζα, η Ελένη και οι υπόλοιποι καλοί Σαµαρείτες,
εδίνανε την ψ’χή τ’ς, για να στηρίξουνε τ’ς ταλαιπωρηµένους απ’ τη
φτώχεια και βασανισµένους από ένα σωρό σκοτούρες κι αγγούσες
ξωµάχους των χωριών τ’ς Νοτιοδυτικής Λευκάδας. Ούλοι οι
«Ελβετοί», όπως εσυνηθίσαµε να ντ’ς λέµε, κι ας είχαµε κι
Ολλανδούς και Γερµανίδα ανάµεσά τ’ς, εζήσανε κι εδουλέψανε µ’
ούλες τους τ’ς δυνάµεις στο νησί µας για νιαν ολόκληρη δεκαετία
και µάλιστα στην πλιο παραγωγική τ’ς ηλικία. Για όσα πολύτιµα µας
επροσφέρανε και για όσα µας εδιδάξανε, δείχνοντας µε τη δράση
τους τι πάει να πει ανθρωπιά και αλληλεγγύη, η Λευκάδα τ’ς
ευχαρίστησε και τ’ς έδειξε τ’ν ευγνωµοσύνη τ’ς, οργανώνοντας νια
σειρά από εκδηλώσεις τιµής και µνήµης. Με αυτήνη τ’ν αφορµή ο
µπάρµπα Τιπούκειτος, µε την αβάντα του φίλου του τού
Σοφολογιότατου, εµεράστηκε µε µας στο καφενείο του χωριού
κάποιες απ’ τ’ς εµπειρίες του και µας έδωκε τα φώτα του για το
φαινόµενο του εθελοντισµού.
Εξεκίνησε θεολογικά, λέοντας πως, επειδή τα προβλήµατα των
ανθρώπων είναι πολλά και διαχρονικά, ο παπα - Θωµάς δέεται
«υπέρ του διαφυλαχθήναι την νήσον ταύτην και πᾶσαν πόλιν καὶ
χώραν ἀπὸ λοιµοῦ, λιµοῦ, σεισµοῦ, καταποντισµοῦ, πυρός, µαχαίρας,
ἐπιδροµῆς ἀλλοφύλων, ἐµφυλίου πολέµου καὶ αἰφνιδίου θανάτου».
Έπειτα, αφού εκοντοστάθηκε κι εθύµ’σε τ’ν αρχαία ρήση «Συν
Αθηνά και χείρα κίνει», που’χε µάθει στο σχολαρχείο, εσχολίασε το
«καταποντισµού», µε αφορµή το πρόσφατο δράµα τ’ς Μάντρας,
θυµίζοντας πως πονόψυχοι άνθρωποι απ’ ούλη τ’ν Ελλάδα εκάµανε
ό,τι εµπόρειε ο καθένας για ν’ ανακουφίσουνε τ’ς πολύπαθους
συνανθρώπους τ’ς. Αλλά και ντόπιοι, αν κι επάθανε κι οι ίδιοι,
ετρέξανε να συµπαρασταθούνε σε όσους υποφέρανε περσσότερο.
Κι η ιστορία λέει πως δεν απολείπουνε ούλα εφτά που µνηµονεύει
ο παπα – Θωµάς απ’ το νησί µας, αλλά κι απ’ ούλονε τον κόσµο.
Επειδή όµως ο φίλος µου ο Σοφολογιότατος το'χει µελετήσει το
φαινόµενο του εθελοντισµού, καλό θα 'ναι ν' ακούσουµε τι έχει να
µας πει.
ΣΟΦ.:Όπως ξέρουµε, ο άνθρωπος στο κακό που τονε βρίσκει κάθε
τόσο έχει ανάγκη τη συµπαράσταση των συνανθρώπων του. Όµως
«άλλοι ξορκίζουν το δαιµονικό, άλλοι µπερδεύονται µες τ’ αγαθά
τους, άλλοι ρητορεύουν[1]», άλλοι σκέφτονται «Ξένη φωτιά µην την
ανακατεύεις[2]» ή «∆εν πα να κόψουνε το λαιµό τους» και δεν τ’ς
αγγίζει το ανθρώπινο δράµα. Καλύτερα όµως απ’ ούλους µας τα
λέει για το ζήτηµα ο Ρίτσος. Κι αµέσως σαν και να’χε το βιβλίο
µπροστά του απάγγειλε µερικούς στίχους:
Πιο πέρα είναι ένα σπίτι που καίγεται. Και ύστερα ένα άλλο.
Και ύστερα το δικό σου…
Τι περιµένεις;
Οι πυροσβέστες. Και οι αντλίες. Αν είσαι βέβαια αρκετά µακριά,
οι πίδακες απ’ τις αντλίες σα µεγάλες ανθοδέσµες από
τριανταφυλλιά αστερια, αν είσαι µακριά…
Κοντοζυγώνει στο σπίτι σου. ∆εν ξέρεις;
Κανένας σήµερα δεν είναι µακριά από την πυρκαϊά…[3]
Και αναρωτιέται: Aν δεν καώ εγώ αν δεν καείς εσύ αν δεν καούµε
εµείς πώς θα γενούνε τα σκοτάδια λάµψη;[4]
Όµως το να φτάσουµε σ’ εφτό το σηµείο, να βοηθήσουµε τον
συνάνθρωπο χωρίς να λογαριάζουµε το κόστος δεν είναι δα κι
εύκολο. Μας φαίνεται βουνό. Καταρχάς, το πρώτο σκαλί σ’ εφτόνε
«τον τραχύν, τον δύσκολον της Αρετής τον δρόµον[5]», στο δρόµο
δ’λαδή τ’ς µεγαλοψυχίας και τ’ς έµπρακτης στήριξης του
συνανθρώπου, είναι να µην αδικούµε. Όπως λέει ο Σωκράτης στον
Κρίτωνα, η αδικία γι᾽ εκειόνε που τηνε κάνει είναι πάντοτε και κακό
και άσκηµο πράµα. ∆εν πρέπει λοιπόν να αδικούµε ποτέ και µε
κανένανε τρόπο. Μάλιστα, ακόµα κι όταν αδικείται κάποιος, δεν
πρέπει να ντο κρατάει µανιάτικο, παίρνοντας εκδίκηση για τ’ν αδικία,
γιατί κι η εκδίκηση, το «οφθαλµόν αντί οφθαλµού» είναι νια µορφή
αδικίας[6]. Κι αν ιϊδούµε και τ’ν τεράστια διαφορά ανάµεσα σε όσα
κάνουµε ή δεν κάνουµε και σ’ εκειό που θεωρούµε σωστό,
καταλαβαίνουµε τη δυσκολία να κάνουµε ό,τι πρέπει και να
ντα’χουµε καλά και µε τ’ συνείδησή µας.
Μ. Τ: Πραγµατικά, ακόµα κι ο άνθρωπος που δεν έχει βερεσέδια µε
το διπλανό του δυσκολεύεται πολύ να βάλει πλάτη και να ντονε
στηρίξει στ’ν ανάγκη του. Κι απέ ο εθελοντής «πυροσβέστης»
κιντυνεύει να πάθει του λιναριού τα πάθη. Για εφτουνούς τ’ς
κινδύνους µας λέει πολλά ο µύθος που επλάσανε οι Αρχαίοι ηµών
πρόγονοι για τον τιτάνα Προµηθέα, που ήτανε πραγµατικά ο
µέγιστος φιλάνθρωπος εθελοντής, αφού έκλεψε τη φωτιά από τ’ς

θεούς και τ’ν έδωκε στ’ς ανθρώπους µαζί και τη φλόγα τ’ς γνώσης
και τ’ς τέχνες, βοηθώντας τους έτσι να εκπολιτιστούνε. Για το
µεγάλο εφτό καλό, ετιµωρήθηκε απ’ τον τύραγνο και σαδιστή τον
∆ία - είχε τη δύναµη πο’ χει σήµερα ο Κιµ Γιογκ Ουν στ’ς υπηκόους
του -, που έστειλε τον Ήφαιστο να ντονε σταυρώσει στον Καύκασο,
κρατώντας τονε καρφωµένο σ’ ένανε βράχο. Θα ντον
απελευθερώσει µετά από πολλά – πολλά χρόνια, ένας άλλος
µεγάλος εθελοντής, ο Ηρακλής. Βέβαια, εφτήνη η συµπαράσταση
στον συνάνθρωπο δεν πρέπει να γένεται για λόγους επίδειξης ή
πολύ περισσότερο να είναι καµουφλάρισµα συµφερόντων. Γιατί
συµβαίνει να γένονται στο σκοτάδι πράµατα ανήκουστα από κάποια
«προσώπατα» ή «τυπικοάτυπους» θεσµούς που µε τον τρόπο τσου
κοκοτσελεύονται[7] πως είναι µπόνο φιλάνθρωποι, ενώ στ’ν
πραγµατικότητα είναι µέσα τσου «χαλκός ηχών και κύµβαλον
αλαλάζον». Και αλλουνούς, που έχουνε τη βολή τ’ς, δεν µπορεί
κανένας ούτε µε το γράβαλο[8] να ντ’ς πείσει να δώκουνε έστω και
νια δεκάρα για ν’ ανθίσει ένα χαµόγελο στο προσωπάκι τού όποιου
παιδιού δεν έχει στον ήλιο µοίρα (ναι, εκειό το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του
ΠΑΙ∆ΙΟΥ εννοώ). Υπάρχουνε όµως και οι ολοκληρωµένες
προσωπικότητες, άνθρωποι δηλαδή που µένουνε πιστοί και
σταθεροί στ’ς αρχές τ’ς και γένονται παραδείγµατα για τ’ς
αλλουνούς, θυσιάζοντας ακόµα και τ’ ζωή τ’ς, για να µην τις
προδώκουνε. Θέλει, λοιπόν, κότσια για να κοντραριστούµε µε τη
σ’µερινή πολύ σκληρή πραγµατικότητα και τ’ς µεγάλες προκλήσεις,
είτε µε την ταυτότητα του κατοίκου και δηµότη νιας περιοχής, όπως
π.χ. του Χορτιώτη – Λευκαδίτη, είτε ως έλληνες και ευρωπαίοι
πολίτες, είτε ως πολίτες του κόσµου, ως άνθρωποι. Για ποιόνε,
λοιπόν, λέτε να χτυπάει η καµπάνα; Πες τα Σοφολογιότατε µε τον
ξεχωριστό σου τρόπο, που µ’ αρέσει τόσο πολύ..
ΣΟΦ: Είναι φανερό, βέβαια, πως η καµπάνα χτυπαέι για ουλουνούς
τ’ς ανθρώπους, αλλά λίοι τ’ν ακούνε και σηκώνουνε τα µανίκια τ’ς ,
για να κάµουνε τον αγώνα τ’ς , ξεκινώντας απ’ τον εαυτό τους.
Γιατί ο καθένας µας κουβαλάει µέσα στην ψυχή του τ’ς
Λαιστρυγόνες και τ’ς Κύκλωπες και τον θυµωµένο Ποσειδώνα[9] και
πρέπει πρώτα-πρώτα να ντα βάλει µαζί τ’ς . Εκειό που προέχει είναι
να σκάψουµε βαθιά µέσα µας και να προσπαθήσουµε να
ξεχωρίσουµε την αίρα απ’ το στάρι, την ουσία απ’ τα µπούτζαρα[10]
Σχετικά µ’ εφτό, µας λέει ο µεγάλος Αλεξανδρινός ποιητής σ’ ένα
απ’ τα πλιο ενδιαφέροντα ποιήµατά του µε τίτλο «Απολλώνιος ο
Tυανεύς[11] εν Pόδω»:
Για την αρµόζουσα παίδευσι κι αγωγή
ο Aπολλώνιος οµιλούσε µ’ έναν
νέον που έκτιζε πολυτελή
οικίαν εν Pόδω. «Εγώ δε ες ιερόν»
είπεν ο Τυανεύς στο τέλος «παρελθών
πολλώ αν ήδιον εν αυτώ µικρώ
όντι άγαλµα ελέφαντός τε και χρυσού
ίδοιµι ή εν µεγάλω κεραµεούν τε και φαύλον.» —
Το «κεραµεούν» και «φαύλον»∙ το σιχαµερό:
που κιόλας µερικούς (χωρίς προπόνησι αρκετή)
αγυρτικώς εξαπατά. Το κεραµεούν και φαύλον.
Ο Απολλώνιος, µε αφορµή το πολυτελές σπίτι που χτίζει ο νεαρός
στη Ρόδο, συζητάει µαζί του και του λέει πως περνώντας από
κάποιονε ναό, µε πολύ µεγαλύτερη ευχαρίστηση θα να’βλεπε µέσα
του –και ας ήταν µικρός– ένα άγαλµα χρυσελεφάντινο, παρά σε
ένανε µεγάλο κι εντυπωσιακό ναό που να’χει µέσα του ένα πήλινο
άγαλµα, που η αξία του να’ναι ασήµαντη. Με αυτήνη την
παρατήρηση, θέλει να πείσει τον πλούσιο νεαρό πως οι άνθρωποι
έχουνε την τάση να εντυπωσιάζονται και να παρασύρονται από
εκειό που φαντάζει, απ’ το επιφανειακό, απ’ την εξωτερική όψη
των πραγµάτων, ακόµα κι αν εφτά δεν λένε τίποτα από
περιεχόµενο, αδιαφορώντας για ό,τι έχει ουσιαστική σηµασία κι
αξία. Έτσι δίνουνε µεγαλύτερη βαρύτ'τα στα υλικά αγαθά, παρά
στην παιδεία και τη συγκροτηµένη προσωπικότητα ενός ατόµου. ∆εν
τους περνάει απ’ το µυαλό πως ό,τι πραγµατικά αξίζει δεν βρίσκεται
στα πλούτη κάποιου, αλλά στ’ν εσωτερική του ποιότητα. Η
επιθυµία του νέου να ξοδέψει πολλά χρήµατα για να φκιάσει ένα
πολυτελές σπίτι, να κάµει τη φιγούρα του και να επιδειχθεί στον
κόσµο είναι για φτόνε το ζητούµενο, ενώ η ουσία βρίσκεται κάπου
αλλού Έτσι, είναι προτιµότερος ένας µικρός και όχι τόσο
εντυπωσιακός ναός, αν µέσα του κρύβει ένα πολύτιµο
χρυσελεφάντινο άγαλµα. Αντίθετα, το πήλινο άγαλµα ταυτίζεται µε
την κενότητα, µε την απουσία εκεινώνε των στοιχείων που κάνουνε
έναν άνθρωπο αξιόλογο, πο’χει ψυχική ευγένεια, ποιότητα και
ανθρωπιά, στοιχεία που τονε κάνουνε ολοκληρωµένη
προσωπικότητα. Και για τον Καβάφη, το «κεραµεούν» και «φαύλον»,
το σιχαµερό, και στην εποχή του και στην εποχή µας «µερικούς
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(χωρίς προπόνησι αρκετή) αγυρτικώς εξαπατά», αφού οι άνθρωποι
συνεχίζουνε να παρασύρονται µε την ίδια ευκολία από το ανούσιο, το
πήλινο, το φτηνό και τις λαθεµένες επιλογές εκεινώνε που καλύπτουνε
την κενότητά τ’ς πίσω από το χρήµα και την επίδειξη. Αλλά και στ’ν
ιστορία των πολιτικών ιδεών τονίζεται η µεγάλη αξία της ανθρωπιάς, της
«συµπάθειας» και της καλοσύνης[12] Και βέβαια, µοναχά αν είµαστε
σωστά εξοπλισµένοι θα µπορούµε να σταθούµε ορτοί απέναντι σε όσους
«φορούν το µελανό πουκάµισο
και άλλους που µιλούν τη γλώσσα των χοιρογρυλλίων
και είναι οι Ωµοφάγοι και οι Άξεστοι του Νερού
οι Σιτόφοβοι και οι Πελιδνοί και οι Νεοκόνδορες»[13].
Μοναχά µε τον παραπάνου εξοπλισµό θα µπορούµε να κάµουµε και κάτι
για τ’ν πείνα, τ’ς αρρώστιες, τον αράθυµο και δυνατό «Βορρά» που τον
«Νότο» παγώνει, το ισχυρό φύλο απέναντι στο ασθενές (γιατί σκέφτεστε
µοναχά τον παραγωγό του Χόλλυγουντ Χάρβεϋ Γουάινστάϊν;), τον
Σάπιενς – «σάπιον» και τ’ς Νεάντερνταλ, να υπερασπιστούµε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, τον πρόσφυγα σαν κατάντησε κι εφτός
πραµάτεια[14], τον άστεγο, τ’ν κάθε «σταχοµαζώχτρα και χαροκαµένη
πτωχή γραία[15]», τον µπάρµπα Μεµά πο’χασε τη γριά του και δεν ξέρει
από τι πέθανε κ.λπ. κ.λπ. Πυξίδα σε κάθε περίπτωση είναι η ανθρωπιά,
χωρίς την οποία δεν πάµε πουθενά. Και, βέβαια, προϋπόθεση για να
κάµουµε κάτι καρποφόρο είναι να καταλαβαίνουµε και να
συναισθανόµαστε τον κόσµο. Όπως λέει κι ο ποιητής, «αιέν η άκρα
συνείδηση».
Μ. Τ.: Όσο για ‘φτό, οι παλαιότεροι στα χωριά µας -και όχι µόνο- το
εξέρανε κι απ’ την καλή κι απ’ την ανάποδη και συνήθως εκάνανε ό,τι
εµπορούανε, για να βοηθήσουνε τον γείτονα, τον συγχωριανό, τον
κοντοχωριανό, τον συνάνθρωπο. Εθέλανε επισκευές οι εκκλησές;
Πρώτος ο Παπαγιώργης κι ακλουθάανε ο µπάρµπα Γεράσ’µος, ο
µπάρµπα Σπύρος κι άλλοι. Εγλέπανε η Αντρίνα κι η Μέλπω πως
επαδείρανε και δεν τα βγάνανε πέρα στο θέρο, στον τρύγο κ.λπ. κάποιοι
συγχωριανοί; Ετρέχανε ν’ αϊτάρουνε[16]. Έριχνε την ταράτσα για το
καινόργιο σπίτι ο συγχωριανός; Επαίρνανε φκιάρια, καριόλες, τσαπιά κι
ούλα τα χρειαζούµενα οι συγχωριανοί, για να ντονε βοηθήσουνε, µε
πρώτονε και καλύτερο τον αγαθό γίγαντα Σταύρο Βουκελάτο - Ζνάκο.
Στ’ν αρρώστια εβοήθαε όπως και όσο εµπόρειε ο καθένας: από ενέσεις
καµφοράς και κούπες[17] ως και … ξόρκια. Θ’µάµαι ακόµα µε συγκίνηση
τ’ς µάνας µου τα λόγια, όταν µε έστελνε µικρόνε για νια τέτοια
ακούρµαση[18]: «Χάει παιδί µου εφτό το καρβέλι στη θεια «Μαύρα», γιατί
δεν έχει η µαυροσκονταµένη. Άει καµάρ’ µου». Κι άµα εµείς τα παιδιά
επηγαίναµε για νιαν οποιαδήποτε άλλη ακούρµαση συγχωριανού,
εισπράτταµε τ’ν ευγνωµοσύνη του. Ο µπάρµπα Μπερεκλής µάς εκέραε
µπακούµι[19], η θεια Γκόλφω µας εκάλ’γε να πάµε να φάµε φτακοίλι απ’
το φραγκιάτο τ’ς, η θεια Καλοµοίρα να φάµε ξυνάσκαµνα κ.τ.λ. Εξέµενε
κάποιος ξένος στα Χορτάτα; Πάντα έβρισκε φιλοξενία. Ερχόντανε
διακονιάρ’σες στο χωριό, όπως και στα υπόλοιπα χωριά µας; Ακόµα κι
απ’ το πλιο φτωχικό νοικοκυριό τ’ς εδίνανε ό,τι εµπορούανε: δυο
πατάκες, λία αυγά, ένα καρβέλι ψωµί, ένα πιάτο φακή, ό,τι εβρισκόντανε.
Κι εµείς, τα παιδιά του χωριού, επαίρναµε µαθήµατα µ’ εφτό που
εβλέπαµε να γένεται κι εµεγαλώσαµε σαν αδέρφια. Το εξέρανε καλά οι
παλιότεροι το «όπως σπείρεις θα θερίσεις». Αλλά κι απ’ ούλη τη Λευκάδα
έχουµε παραδείγµατα εθελοντισµού. Τ’ς προάλλες εδιάβαζα πως ο
λευκαδίτης γιατρός Πέτρος Στεφανίτσης κατά την Επανάσταση του 1821
επρόσφερε τ’ς υπηρεσίες του στ’ς πολιορκούµενους Μεσολογγίτες κι
αφού εγίνηκε η έξοδος κι εγλύτωσε απ’ το λεπίδι του Τούρκου άφηκε
κληροδότηµα στη Ριζάρειο Σχολή κι εφοιτήσανε σ’ αυτήν πολλά
Λευκαδιτόπουλα – και απ’ το χωριό µας. Υπάρχει, βέβαια, και ο
εθελοντισµός των αφανών. Για παράδειγµα, ποιος ξέρει πως ο µπάρµπας
µου ο Αγγέλης επήηνε εθελοντής ανιχνευτής στο τάγµα του ήρωα των

ΛΕΞΙΚΟ

•

1] Γιώργος Σεφέρης, ποίηµα Τελευταίος Σταθµός
[2] Τάκης Σινόπουλος, Ο Καιόµενος
[3] Γιάννης Ρίτσος, ποιητική συλλογή «Αγρύπνια»
[4] Ναζίµ Χικµέτ, Όπως ο Κερέµ, Απόδοση Γιάννη Ρίτσου
[5] Ανδρέας Κάλβος, Εις ∆όξαν
[6] Πλάτωνος Κρίτων, 49c-d
[7] Κοκοτσελεύοµαι = υπερηφανεύοµαι,
[8] Γράβαλο = µακρύ κοντάρι µε σιδερένια απόληξη, για να
τρίβουνε τ’ς πλάκες του φούρνου και να βγάνουνε και το
ταψί, για να µην καούνε.
[9] Ιθάκη, Κ. Καβάφη
[10] Μπούτζαρο = ευτελές, τιποτένιο πράγµα, ασήµαντος,
ευτελής άνθρωπος [< ενετική διάλεκτος, buzαro =
µικροκαµωµένο παιδάκι, µικρόσωµος νεαρός]
[11] Ο Απολλώνιος ο Τυανεύς ήταν νεοπυθαγόρειος
φιλόσοφος και µάγος (1ος αι. µ. Χ.)
[12] Για παράδειγµα, Παναίτιος ο Ρόδιος, στωικός
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Βαλκανικών πολέµων ταγµατάρχη Βελισσαρίου; Ποιος ξέρει πως ο
αείµνηστος Βασίλης ο Αούτος υπήρξε ήρωας του Ελληνοαλβανικού
πολέµου, αφού εκράτησε µ’ ένα οπλοπολυβόλο ένανε ολόκληρο λόχο
Ιταλών, για να προκάµουνε να καλυφθούνε οι συµπολεµιστές του;
Σήµερα, βέβαια, υπάρχουνε κι ένα σωρό άλλες προκλήσεις. Για το νησί
µας έχουµε π.χ. την εθελοντική δράση για τη διατήρηση και τη διάδοση
του λευκαδίτικου ιδιώµατος στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, τ’ς
δράσεις για προστασία του περιβάλλοντος των νησιών τ’ς Λευκάδας
κ.λπ. Και, βέβαια, εφτό πρέπει να ντο πω: ∆εν επήαµε εµείς στ’ν Ελβετία,
για να βοηθήσουµε τ’ς Ελβετούς (εφτό το είχε κάµει ο Καποδίστριας),
αλλά οι «Ελβετοί» φίλοι ήρτανε στο νησί µας εθελοντές, αφήνοντας τη
βολή τους και, χωρίς να ξέρουνε τη γλώσσα και εντελώς ξένοι µε τη
νοοτροπία µας, µε τον αγώνα τους και τη συνεργασία µε τους ξωµάχους
µας, εκάµανε ν’ ανασάνουνε την δεκαετία του ’60 ούλα τα χωριά τ’ς
Νοτιοδυτικής Λευκάδας. Τι να πρωτοθυµηθώ! Εδώ µοναχά δυο
κουβέντες: Το καλοκαίρι του 1965 από το σταθµό πρώτων βοηθειών που
είχανε στήσει στα Χορτάτα οι Ελβετοί µας, κάθε µπονόρα[20] η Αλίκη
επήηνε κι έκανε ένεση στον αδερφό του Βίτου, τον Σπύρο. Τα κυπαρίσα
στο χτήµα του Παπαγιώργη στα Βήσσαλα τα εφύτεψε ο φίλος ο Πέτρος
(απ’ την Ολλανδία). Ο Γιάννης ο Χόφµαν εκουβάλαε απ’ το Κωµπλιό το
άλεσµα ανήµπορου χωρικού στο µύλο του µακαρίτη του µπάρµπα –
Φλίππου κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ., ων ουκ έστιν αριθµός, που λέει κι ο
Σοφολογιότατος. Με τη δράση τους επί 10 ολόκληρα χρόνια οι
«Ελβετοί» φίλοι µάς στέλνουνε και σήµερα ένα µήνυµα ανθρωπιάς,
κόντρα στον κανιβαλισµό του µπούλιγκ, κόντρα στη λογική που µας θέλει
να ανήκουµε εµείς στα υλικά µας αποκτήµατα κι όχι εφτά σε µας, κόντρα
στην κυριαρχία του έξυπνου κινητού, που όθε και να’ναι θα µας γνωρίζει
καλύτερα κι απ’ τ’ς µανάδες µας, κόντρα στο ταπεινό µας το σαρκίο. Οι
εθελοντές Ελβετοί µας στέλνουνε το µήνυµα πως είναι προτιµότερο να
κάνουµε κάτι περισσότερο απ’ το «πέρα βρέχει» µέσα σε νια κοινωνία,
όπου τα διεθνή εγκληµατικά δίκτυα γένονται ούλο και πλιο ασύδοτα.
Εφτό δεν πα’να πει πως προβλήµατα που εταιλαιπωρούανε τον κόσµο
και παλιότερα δεν εξακολουθούνε να ντονε ταλαιπωρούνε και σήµερα.
Μπορεί, για παράδειγµα, το 1644 να έπεσε στ’ Λευκάδα επιδηµία
πανούκλας, φοβερότερης κι από τ’ς σεισµούς και τ’ς πειρατές, που
κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια και έστειλε στον τάφο πάνω από 2.000
ανθρώπους[21], αλλά το πρόβληµα υπάρχει και σήµερα στην Αφρική,
µαζί µ’ ένα σωρό ακόµα προβλήµατα. Εφτήνη ακριβώς η πραγµατικότητα
οδηγεί, πέρα απ’ όσα είπαµε, στ’ν ανάγκη δηµιουργίας υπερεθνικών
θεσµών για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, θεσµών
όπως π.χ. η ∆ιεθνής Αµνηστία, που έχει αποκτήσει µε την πολυετή
δράση τ’ς παγκόσµιο κύρος και έχει εκατοµµύρια µέλη. Μάλιστα, ο νέος
διευθυντής της στ’ν Ελλάδα µε ευχαρίστηση ακούω από φίλο καθηγητή
του στ’ν Ευαγγελική πως είναι υψηλού ήθους προσωπικότητα.
Επειδή, λοιπόν, η ζωή του ανθρώπου είναι ρευστή και «δεν έχουνε
τελειωµό τα πάθια κι οι καηµοί του κόσµου», οφείλουµε ούλοι να
συµπαραστεκόµαστε και να δείχνουµε αλληλεγγύη στον πλησίον, η οποία
πρέπει να ‘ναι συνειδητή, να βγαίνει δηλαδή αυθόρµητα από εκειό που
λέγεται ηθική συνείδηση. Τι λες κι εσύ Σοφολογιότατε;
ΣΟΦ.: Μου κάζει, φίλε Τιπούκειτε, πως ξέρεις πολύ καλύτερα από
µένανε πως ο άνθρωπος πρέπει να’χει πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα
µάτια τ’ς ψυχής του και να’χει και στο νου του τον αγαπηµένο σου
κλασικό, τον µπάρµπα Θουκυδίδη, που λέει πως εφτό το «ΝΑΙ» στον
ηθικό νόµο για νια πραγµατικά ευνοµούµενη και δηµοκρατική πολιτεία
έχει να κάµει µε το σεβασµό στ’ς νόµους που ωφελούνε τ’ς
αδικούµενους και µε τ’ς άγραφους νόµους,[22] µ’ εκεινούς δηλαδή που,
παρόλο που’ναι άγραφοι, προκαλούνε αναµφισβήτητη ντροπή σ’ όσους
τους καταπατούνε.

Για τη Σύνταξη: Έκτορας Γ. Χόρτης
φιλόσοφος, 2ος αι. π. Χ. – Τόµας Μουρ ( Άγγλος θρησκευτικός
και πολιτικός άνδρας, 16ος αι.,«Ουτοπία») κ.ά
[13] Οδυσσέας Ελύτης, Αξιον Εστί, Γένεσις
[14]Γ. Σεφέρης, Τελευταίος Σταθµός,
[15] Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, Το µοιρολόι της Φώκιας
[16] Αϊτέρνω = βοηθάω
[17] (ρίχνω) κούπες = βεντούζες
[18] Ακούρµαση = θέληµα, εξυπηρέτηση, εκδούλευση
[19] Μπακούµι = λουκούµι
[20] Μπονόρα = πρωί
[21] Σπυρίδων Βλαντής, Η Λευκάς υπό τους Φράγκους, τους
Τούρκους και τους Ενετούς (1204-1797), Ιστορικόν
δοκίµιον, Εν Λευκάδι 1902, σελ. 98-99.
[22] Θουκυδίδης, Περικλέους Επιτάφιος, Β’ , 37; «…«ὅσοι τε ἐ
π' ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουµένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες
αἰσχύνην ὁµολογουµένην φέρουσιν’.
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Του Έκτορα Γ. Χόρτη
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Ὠς χαρίεν ἔστʹ ἄνθρωπος, ἄν ἄνθρωπος ᾗ (= πόσο υπέροχο πλάσµα είναι ο
άνθρωπος, αν είναι αυθεντικός άνθρωπος)
Πνευµατικού Κέντρου κ. Σπύρο Αρβανίτη. Για το βιβλίο µίλησε και ο
Πενήντα πέντε χρόνια από την άφιξη των
δηµιουργός του κ. Fritz Berger, που πρότεινε τη διοργάνωση στην
«Ἑλβετών» στη Λευκάδα
Λευκάδα ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας. Το µέρος αυτό της
Το 2017 συµπληρώθηκαν 55 χρόνια από την άφιξη των εθελοντών
στη Λευκάδα, στο πλαίσιο του προγράµµατος βοήθειας του
παραρτήµατος Ελβετίας της ∆ιεθνούς Χριστιανικής Ειρηνευτκής
Κίνησης µε την επωνυµία Christlicher Friedensdienst, σε συνεργασία
µε την Ελβετική Κυβέρνηση. Το πρόγραµµα βοήθειας περιελάµβανε
κυρίως τις τότε κοινότητες Άγιο Πέτρο , Κοµηλιό , Χορτάτα και Νικολή
Μανάσι, Ρουπακιά Αι Βασίλη. Οι
φίλοι «Ελβετοί», όπως
συνηθίσαµε να τους λέµε, παρόλο
που στην οµάδα εθελοντών που
ήρθε στο νησί µας συµµετείχαν
και µέλη από την Ολλανδία και
την Γερµανία, έζησαν και
δούλεψαν στο νησί µας τη
δεκαετία 1962 - 1972. Για την
επέτειο αυτή οργανώθηκαν
εκδηλώσεις µε προεξάρχουσα τη
Εθελοντές παρακολουθουν την
διευθύντρια της ∆ηµόσιας
εκδήλωση (Φωτο ΜyLefkada)
Βιβλιοθήκης Λευκάδας κ. Μαρία
Ρούσσου, σε συνεργασία µε την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, το
Πνευµατικό Κέντρο του δήµου Λευκάδας, την Ιερά Μητρόπολη
Λευκάδος και Ιθάκης, την Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής, τον
Πολιτιστικό -Μορφωτικό – Αθλητικό Όµιλο Αγίου Πέτρου και τον
Σύλλογο των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδας. Από την πλευρά των
εθελοντών τις συνεννοήσεις µε την κ. Ρούσσου και τον συντονισµό
τους είχε αναλάβει ο κ. Fritz Berger (ο καθ’ ηµάς Ρίκος). Οι σχετικές
εκδηλώσεις, που έλαβαν χώρα στην πόλη και τον Άγιο Πέτρο, είχαν ως
θέµα τη ζωή των χωριών της Νοτιοδυτικής Λευκάδας στις δεκαετίες
του 1960 και 1970, καθώς και τη συµβολή του πολυσχιδούς έργου της
CFD στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και την
ανάπτυξη της περιοχής. Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν από τις 14
ως τις 17 Σεπτεµβρίου υπό την αιγίδα του δήµου της πόλης και της
Επαρχιακής ∆ιοίκησης της Λευκάδας.
Την Πέµπτη, 14 Σεπτεµβρίου 2017, στη Βασιλική έγινε η υποδοχή
των προσκεκληµένων µε επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη
Λευκάδας κ. Θ. Χαλικιά, στο ξενοδοχείο Πόρτο Φίκο. Από του
εθελοντές φίλους παρόντες ήταν οι παρακάτω: Alice Ochsner, Fritz
Berger, Annemarie Preiswerk, Dora Berger, Piet Boef – Bassiliki
Katifori, Maya Lischer, Ruedi - Martha Rogli, Christine Schwarz,
Edith και Hans Hofmann. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το
Σαββατοκύριακο 16 και 17 Σεπτεµβρίου στην πόλη της Λευκάδας και
τον Άγιο Πέτρο. Ειδικότερα, το Σάββατο πραγµατοποιήθηκε στον
χώρο της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας µια σειρά από
εκδηλώσεις, στο υπόγειο της οποίας η πεπειραµένη υφάντρα Μαρία
Βουκελάτου δίδαξε τα µυστικά του αργαλειού σε νέες υφάντρες.
Ακολούθησε εκδήλωση στον κήπο της βιβλιοθήκης µε θέµα «Μνήµες
Ελβετών & Λευκαδίων της περιόδου 1962 – 72 απ’ τη Νοτιοδυτική
Λευκάδα – Συµβολή στην πορεία ανάπτυξης». Την εκδήλωση άνοιξε
η διευθύντρια της ∆ηµόσιας βιβλιοθήκης Λευκάδας κ. Μαρία Ρούσσου,
η οποία σήκωσε στους ώµους της όλο το οργανωτικό βάρος των
εκδηλώσεων, που, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι συντέλεσαν στην
προετοιµασία και την οργάνωσή τους, αναφέρθηκε στη θεµατική και
τον σκοπό της συνάντησης. Ακολούθησαν χαιρετισµός του
πρωτοπρεσβύτερου π. Γεράσιµου Ζαµπέλη ως εκπροσώπου του
Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Λευκάδος & Ιθάκης κ. Θεοφίλου και του
∆ηµάρχου Λευκάδας κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή. Ακολούθως
αναγνώσθηκαν µηνύµατα της Ελβετικής Πρεσβείας, της CFD, του
Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κ. Θεόδωρου Χαλικιά και του Βουλευτή
Λευκάδας κ. Αθανάσιου Καββαδά. Ακολούθησαν οι εισηγήσεις 1) του
εκπροσώπου του Συλλόγου Χορτιωτών Λευκάδας και συντονιστή της
εκδήλωσης, που αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας Ελβετών
και Λευκαδίων και 2) του εκπαιδευτικού κ. Τάσου Βουκελάτου, που
ανέπτυξε µε τρόπο που µας συγκίνησε όλους, το θέµα «∆ιαµπλιάνι,
Ελβετοί, ανάσα ζωής», ενώ αναγνώσθηκε και η εξαιρετική εισήγηση
της κ. Λίντας Παπαγαλάνη, κοινωνικής ανθρωπολόγου, µε τίτλο
«Τόσο µακριά τόσο κοντά, µια ευτυχής συνάντηση». Ακολούθως σε
κλίµα συγκινησιακής φόρτισης κατέθεσαν τις µαρτυρίες τους για τη
συνεργασία φίλοι εθελοντές και κάτοικοι της Νοτιοδυτικής Λευκάδας.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε παρουσίαση του νέου βιβλίου του Fritz
Berger “Η µορφή των χρόνων, Λευκάδα 1962-2016”, έκδοση του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας, από τον Αντιπρόεδρο του

εκδήλωσης έκλεισε µε την προβολή των ντοκιµαντέρ “Aύριο” του Fritz
Berger και “Fritz Berger, ο φωτογράφος των αναµνήσεων” των Νίκου
Καββαδά & ∆ηµήτρη Ε. Σολδάτου (παραγωγής του My Lefkada).
Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης Θεόδωρος Στάµος τα
εγκαίνια της έκθεσης κειµηλίων του προγράµµατος ανάπτυξης της CFD
(1962 – 72) απ’ τη Νοτιοδυτική Λευκάδα, µε πλούσιο υλικό
(φωτογραφίες, ξυλόγλυπτα, υφαντά κ.ά.). που αισθητοποιεί το χρονικό
του προγράµµατος CFD στη Λευκάδα.
Την εποµένη, 17 Σεπτεµβρίου, οι εκδηλώσεις µεταφέρθηκαν στον
Άγιο Πέτρο και στα υπόλοιπα χωριά χωριά της Ν∆ Λευκάδας,. Το πρωί
έγινε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου, του Αγίου
Πέτρου, ιερουργούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος
& Ιθάκης κ. Θεοφίλου. Το απόγευµα οι Ελβετοί φίλοι, συνοδευόµενοι
από τη διευθύντρια της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης κ. Ρούσσου και τον
αντιπρόεδρο του Πνευµατικού Κέντρου κ. Αρβανίτη, επισκέφθηκαν τα
χωριά Κωµηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, Νικολή, όπου εκτυλίχτηκαν
συγκινητικές στιγµές και καταγράφηκαν µαρτυρίες και βιώµατα των
κατοίκων και των Ελβετών φίλων. Ακολούθως, η οµάδα έφτασε στον
Άγιο Πέτρο, στην κεντρική πλατεία του οποίου πραγµατοποιήθηκε
εκδήλωση, µε συντονιστή τον Πρόεδρο της ΕΛΜ κ. Θανάση Μελά.
Στην εκδήλωση καλωσόρισαν τους εθελοντές ο πρόεδρος της Ένωσης
Αγιοπετριτών Αττικής κ. Απόστολος Αντύπας και η γραµµατέας του
Πολιτιστικού – Μορφωτικού -Αθλητικού οµίλου Αγίου Πέτρου κ.
Χρύσα Κατηφόρη, ενώ
απηύθυναν χαιρετισµό ο
δήµαρχος κ. Κώστας
∆ρακονταειδής και ο
αντιδήµαρχος κ. Χρήστος
Κατηφόρης. Οµιλητές ήταν η κ.
Ρούσσου, ο εκπρόσωπος του
Συλλόγου Χορτιωτών Λευκάδας,
ο εκπαιδευτικός κ. Τάσος
Βουκελάτος και ο κ. Θανάσης
Μελάς, ο οποίος πραγµατοποίησε
την κεντρική εισήγηση µε θέµα
Ο δήµαρχος Λευκάδας και η
διευθύντρια της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης «Οι Ελβετοί στη Ν∆ Λευκάδα»,
απονέµουν τιµητική πλακέτα στην
αναδεικνύοντας εξαιρετικά
Αλίκη Όχσνερ. (Φωτο MyLefkada)
ενδιαφέρουσες και λίγο – πολύ
άγνωστες πτυχές της συµβολής των εθελοντών στην ανάπτυξη της
περιοχής. Ακολούθησαν η αφήγηση βιωµάτων και µαρτυριών Ελβετών
και Λευκαδίων, η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Fritz Berger (Ρίκου)
και η προβολή των ταινιών «Fritz Berger,ο φωτογράφος των
αναµνήσεων», των Νίκου Καββαδά & ∆ηµή τρη Ε. Σολδάτου, και
«Aύριο» του Fritz Berger. Τέλος, στην αίθουσα του πνευµατικού
κέντρου του Αγ. Πέτρου πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης
φωτογραφιών & κειµηλίων του προγράµµατος ανάπτυξης 1960 -70
στη Ν∆ Λευκάδα. Στον ίδιο χώρο η κ. Σπυριδούλα Χρυσικού
επιµελήθηκε τα της διδασκαλίας των µυστικών του αργαλειού.
Πανταχού παρούσα σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων ήταν η
εξαίρετη µεταφράστρια κ. Ανδριάνα Κ. Φωτεινού.
Σε αυτήν την ιδιαίτερη και πολύ σηµαντική για το νησί µας
συνάντηση είχα τη χαρά και την τιµή να υποδεχτώ εκ µέρους του
Συλλόγου των Απανταχού Χορτιωτών τους φίλους « Ελβετούς», για
την προσφορά των οποίων «ουκ αν ισόρροπος ο λόγος των έργων
φανείη». Την εποχή εκείνη στη Λευκάδα και ιδιαίτερα στο
νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού η καθηµερινότητα ήταν δύσκολη.
Υπήρχε µεγάλη φτώχεια και οι κάτοικοι, παρόλο που έκαναν τιτάνιο
αγώνα να τα βγάλουν πέρα, αξιοποιώντας στο έπακρο τους µικρούς
γεωργικούς τους κλήρους, δεν είχαν τα µέσα να καλύψουν ακόµη και
βασικές ανάγκες. Ξυπολυσιά, ανεπαρκής διατροφή και γενικά
καχεκτική οικονοµία. Υποδοµές δεν υπήρχαν, όπως αγροτικοί δρόµοι,
ηλεκτρικό, κ.λπ. Κι όταν υπάρχουν τόσο µεγάλες δυσκολίες και οι
πόροι δεν επαρκούν για να καλύψει ο πλήθυσµός τις βιοτικές του
ανάγκες,, οι άνθρωποι µεταναστεύουν. Έτσι ξεκίνησε ένα µεγάλο κύµα
µετανάστευσης σε Αµερική, Αυστραλία κ.λπ. και το νησί έχασε ένα
µεγάλο µέρος του πληθυσµού του. Βέβαια σήµερα µε την αλλαγή,
κατά το µάλλον και ήττον, των συνθηκών, η εποχή µοιάζει πολύ
µακρινή. Πολλοί δεν έχουν σχετικές εµπειρίες. ∆εν είδαν παππούδες
και γιαγιάδες να δαγκώνουν το στόµιο απ’ το ροϊ, για να µην γίνεται …
σπατάλη στο λάδι ούτε είδαν τους αγρότες να γίνονται αντικείµενο
εκµετάλλευσης, αναγκασµένοι να διαθέτουν την παραγωγή τους σε
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εξευτελιστικές τιµές. Πολύ σκληρά χρόνια. Σ’ αυτήν τη Λευκάδα
ήρθανε οι Ελβετοί και για την επίλυση αυτών των προβληµάτων
διαµορφώθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας τους µε τους ντόπιους.
Ο ρόλος της οµάδας δεν ήταν απλώς συµβουλευτικός. Οι εθελοντές
µοχθούσαν µαζί µε τους ξωµάχους από φυλακής πρωίας µέχρι νυκτός
µε επίπονη προσωπική εργασία, που πέρα από τον αλτρουϊσµό και
γενικά την ηθική της διάσταση, είχε και µια οιονεί γενναία και ηρωική
διάσταση, αφού αγωνίζονταν µαζί µε τους χωρικούς χωρίς ανάπαυλα,
ποτίζοντας κι αυτοί µε τον ιδρώτα τους τη λευκαδίτικη γη. Στο πλαίσιο
αυτής της συνεργασίας, µε πρωτοβουλία και οικονοµική – τεχνική
υποστήριξη της οµάδας άρχισε η κατασκευή αγροτικών δρόµων,
στάβλων και τουαλετών, ενισχύθηκε το ζωικό κεφάλαιο, οργανώθηκε η
αναπαραγωγή εµπορεύσιµων σπόρων, ξεκίνησαν δενδροφυτεύσεις,
δηµιουργήθηκαν σταθµοί πρώτων βοηθειών, ενώ παράλληλα δίνονταν
οδηγίες για τη συντήρηση των καρπών. Ακόµη ενθαρρύνθηκε η
ανάπτυξη της οικοτεχνίας, τα προϊόντα της οποίας πωλούνταν στην
Ελβετία και τη Γερµανία και προσπόριζαν εισόδηµα στους κατοίκους,
πολύ πιο ικανοποιητικό σε σχέση µε το ως τότε γλίσχρο εισόδηµά τους.
Γενικά, παρεχόταν κάθε είδους βοήθεια σε όποια οικογένεια είχε
ανάγκη, ενώ υπήρχε και εξατοµικευµένη βοήθεια. Έτσι, προϊόντος του
χρόνου, άρχισε η ανάπτυξη κι άλλαξαν τα δεδοµένα, αφού µπορούσαν

πλέον οι γονείς όχι µόνο να θρέψουν τις οικογένειές τους αλλά και να
σπουδάσουν τα παιδιά τους .
Οι Ελβετοί, λοιπόν, προσέφεραν υλική βοήθεια και στήριξη για την
ανάπτυξη των χωριών της Ν∆ Λευκάδας. Από την πλευρά τους οι
ντόπιοι προσέφεραν ως αντάλλαγµα στα µέλη της Οµάδας την
πατροπαράδοτη φιλοξενία και κυρίως ένα βραβείο άυλο, που έχει
πολύ µεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε υλική προσφορά: την
παντοτινή ευγνωµοσύνη τους που ζει στην ψυχή και στην καρδιά τους.
Έτσι, σφυρηλατήθηκαν ακατάλυτοι δεσµοί φιλίας που παραµένουν
στέρεοι µέχρι σήµερα. Απόδειξη αυτής της σχέσης αποτέλεσαν και οι
παραπάνω εκδηλώσεις και η αναγνώριση της προσφοράς τους και εκ
µέρους των επίσηµων φορέων Για όλα αυτά, τους αγαπητούς µας
φίλους «Ελβετούς», τους ανθρώπους που µας δίδαξαν πολλά µε την
προσφορά τους και ξεπέρασαν το κοινό ανθρώπινο µέτρο, τους
ανθρώπους που βάδισαν και βαδίζουν τον τραχύν, τον δύσκολον της
αρετής τον δρόµον και µας έδειξαν τι σηµαίνει ο Χριστιανισµός στην
πράξη, τους ευχαριστούµε από καρδιάς και τους ευγνωµονούµε. Και
µπορεί τα µέλη της Οµάδας των εθελοντών φίλων να έφυγαν το
1972, αλλά ήταν και είναι συνεχώς παρόντα στη συνείδησή µας, στη
συνείδηση όλων των Λευκαδίων.

Εκδήλωση τιµής για τον Βίλχελµ
Νταίρπφελντ. Η επαναφορά της θεωρίας

από την ιστορικό της Τέχνης κ. Έλενα Χαµαλίδη η γλυπτική σύνθεση:
«Βίλχελµ Νταίρπφελντ – Νόστος», του Ιταλού καλλιτέχνη και
αρχιτέκτονα Francesco Risolα. Την εκδήλωση έκλεισε η κ. Βερυκίου
υπογραµµίζοντας τον διακαή πόθο και τη βούληση του Συλλόγου
του Νυδριού για τον Πολιτισµό και το Περιβάλλον να δηµιουργήσει
τον Πολυχώρο “Wilhelm Dörpfeld”.
Από την πλευρά µας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε και να
συγχαρούµε θερµά όλους όσοι µόχθησαν για την πραγµατοποίηση
της σπουδαίας αυτής εκδήλωσης τιµής στον µεγάλο φίλο της
Ελλάδας και του νησιού µας, στο οποίο αναπαύεται, Βίλχελµ
Νταίρπφελντ και να υπογραµµίσουµε την ανάγκη για συστηµατικές
ανασκαφές στη Λευκάδα, µε τις οποίες θεωρούµε ότι θα
αποκαλυφθούν ανεκτίµητοι θησαυροί της.

του για την οµηρική Ιθάκη - Λευκάδα και
το αίτηµα για ανασκαφές
Στις 26 Νοεµβρίου 2017 η Λευκάδα τίµησε τον µεγάλο γερµανό
φιλέλληνα και σπουδαίο αρχιτέκτονα και εν τη πράξει αρχαιολόγο
Βίλχελµ Νταίρπφέλντ στο αµφιθέατρο του µουσείου της Ακρόπολης.
Την εκδήλωση οργάνωσαν το Επιµελητήριο Λευκάδας και ο
Σύλλογος για τον Πολιτισµό και το Περιβάλλον «Βίλχελµ
Νταίρπφελντ» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, του
Υπουργείου Τουρισµού και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
Ελλάδος. Στην εκδήλωση, την οποία διηύθυνε µε υποδειγµατικό
τρόπο η πρόεδρος του
συλλόγου «Βίλχελµ
Νταίρπφελντ» κ. Ελένη
Βερυκίου, απηύθυναν
χαιρετισµούς οι
εκπρόσωποι των
διοργανωτών κ Σωτήρης
Σκιαδαρέσης, Πρόεδρος
του Επιµελητηρίου
Λευκάδας, και η κ. Ελένη
Βερυκίου,, ο δήµαρχος Λευκάδας και Πρόεδρος του Πνευµατικού της
Κέντρου κ. Κώστας ∆ρακονταειδής, ο Πρόεδρος της Εταιρείας
Λευκαδικών Μελετών κ. Αθανάσιος Μελάς, ο οµηριστής
συγγραφέας – δηµοσιογράφος κ. Κωνσταντίνος ∆ούκας, το
Ελληνικό Σχολείο του Wuppertal, το γυµνάσιο W. Dörpfeld του
Wuppertal, ο PD Dr Reinhard Senﬀ, επιστηµονικός διευθυντής του
Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών και διευθυντής της
Ανασκαφής του Ινστιτούτου στην Ολυµπία, ο Dr Thomas Greve,
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της DSA-Γερµανικής Σχολής Αθηνών –
DÖRPFELD GYMNASIUM και ο Κωνσταντίνος Γαλάνης, Πρόεδρος
του Συλλόγου αποφοίτων της Γερµανικής Σχολής Αθηνών.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των: 1) Νώντα Γαζή, Ερευνητή, µε θέµ α
«Η Λευκάδα, Οµηρική Ιθάκη: H θεωρία του Βίλχελµ Νταίρπφελντ -o
µηρική γεωγραφία και ένα επιτακτικό αίτηµα ανασκαφής», 2)
Θεόδωρου Γιαννόπουλου, ∆ρος Προϊστορικής Αρχαιολογίας του
Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης, (Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Κύπρου),
µε θέµα "W. Dörpfeld: Λευκάδα-oµηρική Ιθάκη: επιστηµονικά και
πολιτισµικά διδάγµατα", και 3) ∆ρος Εµµανουήλ Κορρέ,
Αρχιτέκτονα-Μηχανικού του ΕΜΠ, Dr. Ph. h.c. FU Berlin, Οµότιµου
καθηγητή ΕΜΠ, τακτικού µέλους της Ακαδηµίας Αθηνών και µέλους
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, µε θέµα:" Ο W. Dörpfeld
και η aθηναϊκή ιστορική τοπογραφία". Ακολούθησε το δεύτερο µέρος
της εκδήλωσης, στο οποίο παρουσιάστηκαν: 1) η ζωή του
Νταίρπφελντ στη Λευκάδα και η σχέση του µε την οικογένεια
Στεριώτη (Τον αείµνηστο φιλόλογο Τηλέµαχο Στεριώτη είχε βαφτίσει
ο Νταίρπφελντ), µε ανάγνωση κειµένων από τους ηθοποιοί κ.
∆ηµήτρη Βερύκιο και κ. Βάνα Πεφάνη (Κείµενα – επιµέλεια Ελένη
Βερυκίου) και προβολή φωτογραφικού υλικού από το αρχείο του
Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, 2) ένα έργο της ζωγράφου κ.
∆ήµητρας Καββαδά εµπνευσµένο από ένα ταφικό εύρηµα µε τη
σκαπάνη του Νταίρπφελντ, και 3) παρουσιάστηκε και σχολιάστηκε

Πολιτισµός; Μουσείο Άγγελου
Σικελιανού
Στις 6 Οκτωβρίου 2017 εγκαινιάστηκε στην πόλή της Λευκάδας το
διεθνών προδιαγραφών Μουσείο Άγγελου Σικελιανού.. Το Μουσείο
αποτελεί δωρεά της Εθνικής Τράπεζας, η οποία αγόρασε και
διαµόρφωσε το ακίνητο – πατρική εστία του ποιητή, στον δήµο
Λευκάδας. Σ’ αυτό παρουσιάζεται µε µοναδικό τρόπο και πλήθος
τεκµηρίων η ζωή και το έργο του Σικελιανού, του οποίου η ποιητική
φωνή και το πνευµατικό του ανάστηµα έχουν παγκόσµια απήχηση.
Οικοδεσπότες ήταν η Εθνική Τράπεζα και ο δήµος Λευκάδας . Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Αρχές του νησιού, ο υπουργός
∆ικαιοσύνης κ. ∆. Κοντονής και η δισέγγονη του ποιητή κ. Ελένη
Σικελιανού (Heleni Sikelianos), η οποία εντυπωσίασε µε την οµιλία
της. ∆ίπλα στο Μουσείο αναµορφώθηκε από την Εθνική Τράπεζα
και ι το κηποθέατρο «Άγγελος Σικελιανός». Για το νέο και ξεχωριστό
αυτό µουσείο, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Λεωνίδας
Φραγκιαδάκης τόνισε χαρακτηριστικά: «Ευελπιστούµε πως µε την
παράδοση του έργου στον δήµο Λευκάδας συµβάλλουµε στην
επιπλέον ανάδειξη της Λευκάδας στους Έλληνες και ξένους
επισκέπτες. Το γεγονός ότι το Μουσείο σχεδιάστηκε και
ολοκληρώθηκε µε τις ποιοτικότερες προδιαγραφές τόσο όσον
αφορά το κτίριο όσο και επιστηµονικά, αντικατοπτρίζει και τη
γενικότερη αντίληψή µας για την ανάγκη αναβάθµισης των
τουριστικών υπηρεσιών της χώρας και τις επενδύσεις σε ποιοτικά
έργα ανάδειξης των εθνικών µας πόρων». Να χειροκροτήσουµε το
γεγονός και να προσθέσουµε ότι, κατά τη γνώµη µας, το Μουσείο
Άγγελου Σικελιανού αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός και όχι
µόνο για τη Λευκάδα.

6

Του Έκτορα Γ. Χόρτη

Σεπτέµβριος – Οκτώβριος – Νοέµβριος 2017 ● ΤΑ ΧΟΡΤΑΤΑ

Ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Ο νέος πρόεδρος Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας, γιος του
αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Γεωργίου Πέππα , έχει µια
ιδιαίτερη σχέση µε τη Λευκάδα και τα Χορτάτα. Είναι κουνιάδος του
συγχωριανού και φίλου αρχιτέκτονα Νίκου Κ. Μεσσήνη (Μενούση).
Πρόκειται για µια εξαιρετική προσωπικότητα υψηλού ήθους.
Θεωρείται έµπειρος, νηφάλιος και άψογος στην άσκηση των
καθηκόντων του δικαστικός, που έχει πολύ καλές σχέσεις µε τους
συναδέλφους του. Οι εκτιµήσεις στο ανώτατο δικαστήριο,
συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του
θα επικρατήσει κλίµα ηρεµίας στο χώρο της δικαιοσύνης και ο νέος
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα επικεντρωθεί στην επίλυση
προβληµάτων και δυσχερειών που ταλανίζουν τη δικαιοσύνη, σε µια
συγκυρία εξαιρετικά κρίσιµη για την επιτάχυνση στην απονοµή της. Ο
κ. Βασίλειος Πέππας, µετά τη επιλογή του ως νέος Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου µε δήλωσή του τόνισε: «∆ιαχρονικό, επιτακτικό αίτηµα
των συµπολιτών µας και της
Πολιτείας είναι η αποτελεσµατική
λειτουργία της δικαιοσύνης µε
όσα πολλά µπορούν να εννοηθούν
µε τις λίγες αυτές λέξεις. Θα
καταβάλουµε κάθε προσπάθεια,
για να ανταποκριθούµε στο αίτηµα
αυτό. Οι δικαστικοί λειτουργοί
όλων των βαθµίδων επιτελούν το
καθήκον τους µε αίσθηµα
ευθύνης. Θα τους
συµπαρασταθούµε και θα ενισχύσουµε κάθε προσπάθειά τους,
προκειµένου να ανταποκριθούν στην προσδοκία για αποτελεσµατική
δικαιοσύνη». Από την πλευρά µας θα θέλαµε να εκφράσουµε τα
συγχαρητήριά µας και τις θερµότερες ευχές µας για καλή επιτυχία
στο υψηλό του λειτούργηµα.

Βιβλίο για τον Αλέξανδρο Παναγούλη:
Κάλλιο αργά παρά ποτέ
Στις 6 Οκτωβρίου 2017 εγκαινιάστηκε στην πόλή της Λευκάδας το
δΤην Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017 στην αίθουσα του φιλολογικού
Συλλόγου «Παρνασσός» πραγµατοποιήθηκε από τις Εκδόσεις
Παπαζήση η παρουσίαση του βιβλίου του
Denis Langlois «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
Tο Aίµα της Ελλάδας», σε µετάφραση της
Νεκταρίας Θωµαδάκη και της Στέλλας
Χαριτοπούλου. Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη
φορά στη Γαλλία το 1969 και, όπως σηµειώνει
ο Στάθης Παναγούλης στον πρόλογο, αποτελεί
µοναδικό ντοκουµέντο για τη δίκη της
οργάνωσης «Ελληνική Αντίσταση».
Συντονιστής της παρουσίασης και οµιλητής
ήταν ο δηµοσιογράφος Βασίλης Καββαθάς,
που αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του
Αλέξανδρου Παναγούλη και εστίασε στην
πίστη του ήρωα σε ιδανικά και στον
ροµαντισµό του .Για το βιβλίο µίλησαν και ο συγγραφέας Βασίλης
Βασιλικός, καθώς και ο δηµοσιογράφος Κώστας Μαρδάς,. Ο πρώτος
αποκάλυψε ότι ο αείµνηστος Παναγούλης θα γινόταν ταινία, όπως
το «Ζ», µε πρωταγωνιστή τον Ρόµπερτ Ρέντφορντ, αλλά η Οριάνα
Φαλάτσι χάλασε τη συµφωνία για µια µόνο φράση που ήθελαν οι
παράγοντες της παραγωγής να εξοβελισθεί. Έκανε και µια πολύ
πικρή παρατήρηση, ότι τον µεγαλύτερο ήρωα της σύγχρονης
Ελλάδας δεν τον ανέδειξαν βουλευτή οι Έλληνες στις πρώτες

εκλογές του 1974. Αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του µε τον
Παναγούλη στη Ρώµη και στην ενθουσιώδη κριτική που επιφύλαξε
στον αγωνιστή ο Πιερ Πάολο Παζολίνι για τα ποιήµατά του. Ο
Κώστας Μαρδάς, που ήταν ο µόνος Έλληνας που έγραψε βιβλίο για
τον Παναγούλη µε τίτλο «Αλέξανδρος Παναγούλης, Πρόβες
θανάτου», αναφέρθηκε αδροµερώς στην οικογένεια Παναγούλη, στα
βασανιστήρια που υπέστη ο ήρωας, στην ηθική του ποιότητα και στη
µεγαλοψυχία του, µε το όχι στη θανατική ποινή. Το βιβλίο αποτελεί
ένα µάθηµα πολιτικού ήθους µε φορέα τον Αλέξανδρο Παναγούλη.

Με τη µατιά του Φωτοκύτταρου
Οι φωτογραφικές οµάδες «ΦΩΤΟ.κύταρο της Λευκάδας και
ΦΥ..Γ..Ε.Σ., µε έδρα την Αθήνα, πραγµατοποίησαν έκθεση στο
Πολιτιστικό Κέντρο του δήµου Αθηναίων «Μελίνα» (κοντά στο Γκάζι)
µε θέµα «Καστοριά –Αρχοντιά». Πρόκειται για συµπληρωµατική
έκθεση προηγηθείσης που είχε τίτλο «Καστοριανά Ραγκουτσάρια»..
Τα εγκαίνια έγιναν το Σάββατο 4 Νοεµβρίου (κράτησε µέχρι τις 12
Νοεµβρίου) και έλαβαν µέρος σ’ αυτήν 15 µέλη των δύο
φωτογραφικών οµάδων, που αποτύπωσαν µε µοναδικό τρόπο τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Καστοριανού καρναβαλιού στις
διάφορες εκφάνσεις του και την αρχοντική παράδοση της πόλης της
Καστοριάς µε το
τεράστιας ιστορικής και
καλλιτεχνικής αξίας
πολιτιστικό της απόθεµα..
Εκθέτες ήταν οι εξής:
Αντώνης Αθανασόπουλος,
Βασιλική Αγγελακo
πούλου, Κωνσταντίνος
Βεργίνης, ∆ιονυσία
Βλάχου, Νίκος
Βλαχόπουλος, Γιάννης
Ζαφειρόπουλος, Αγάπη
Κακλαµάνη, Αποστόλης
Μαραγκός, Γιώργος Μπάξας, Αναστασία Μπόϊκου, Τατιάνα Σαΐνη,
Ελένη Σαραντοπούλου, Κωνσταντίνος Σοφιανός, Βούλα Χόρτη και
Ελένη Χόρτη. Την ευθύνη και την καλλιτεχνική επιµέλεια της
διοργάνωσης είχε η κ. Αναστασία Μπόικου.

Ίδρυση χορωδίας Λευκαδίων στην
Αθήνα
Το ∆. Σ. του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα»
αποδέχθηκε πρόταση του Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου
«ΛΑΟ.ΠΟ.ΛΙΣ»για την ίδρυση τµήµατος Χορωδίας Λευκαδίων της
Αττικής. Ήδη άρχισαν οι συναντήσεις στα γραφεία του συλλόγου
ΛΑΟΠΟΛΙΣ υπό την επίβλεψη της µαέστρου κ. Θεοδώρας
Μουρµούρη. Για την επιτυχία του φιλόδοξου αυτού εγχειρήµατος
απαιτείται να ανταποκριθούµε στην πρόσκληση, για να µην είµαστε
«παραφωνία» στα Επτάνησα.
Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να
έχουµε γνώσεις µουσικής, για να
πλαισιώσουµε τη χορωδία. Για να µη
«φαλτσάρουµε» λοιπόν, τα τηλέφωνο
επικοινωνίας για δηλώσεις
συµµετοχής είναι: 6978996897 κ.
Θωµάς Λάζαρης και 6976143062 κ.
Αντώνης Σολδάτος.
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Η αρχαιότερη σωζόµενη διαθήκη στα Χορτάτα
και συναφή µε αυτήν έγγραφα
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ
Στις 10
Νοεµβρίου του 1688, ο ιερεύς Θεόδωρος Μαστρόκαλος βρέθηκε στον
οικισµό Χορτάτα του χωριού ∆ιαµιλιάνι. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του, ο Στάµος
Μεσσήνης του ποτέ ∆ήµου, κάτοικος του οικισµού, έστειλε κάποιον και τον προσκάλεσε
στο σπίτι του. Όπως φαίνεται, ο παπα - Θόδωρος εθεωρείτο εγγράµµατος και συνεπώς
κατάλληλος να συντάσσει έγγραφα και για τον λόγο αυτόν ο Στάµος, που ήταν
άρρωστος στο κρεβάτι, τον παρακάλεσε να του γράψει τη διαθήκη του. Ο
Μαστρόκαλος ανταποκρίθηκε και, ακολουθώντας σε γενικές γραµµές το τυπικό της
σύνταξης των διαθηκών, κατέγραψε τη βούληση του εντολοδόχου του που αφορά
αφενός τα σχετικά µε τη διάθεση της περιουσίας του και αφετέρου όσα σχετίζονται µε
τον θάνατο, την ταφή του και τις µεταθανάτιες εκδηλώσεις για τη σωτηρία της ψυχής
του. Σε ό,τι αφορά την προετοιµασία του για τη µεταθανάτια ζωή και τη σωτηρία της
ψυχής του, ο Μεσσήνης, σύµφωνα µε τα στερεότυπα και τις νοοτροπίες της εποχής,
που αποτυπώνονται σε σταθερές και πάγιες συµπεριφορές, αφήνει συγχώρηση σε
όλους ανεξαιρέτως τους ορθόδοξους χριστιανούς, κάνοντας πράξη «τιν εν χριστο τελία
αγάπι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο, του οποίου διατηρώ την
ορθογραφία. Για τον ίδιο λόγο αφήνει στον ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου,
όπου πρόκειται να τον θάψουν, µία ελιά στην τοποθεσία Ξαµπέλι. Τέλος ορίζει ότι από
τα 20 «λιανά» ζώα (αιγοπρόβατα) που διέθετε τα πέντε που χαρακτηρίζει δικά του,
καθώς δεν περιλαµβάνονται στην υπό διανοµή περιουσία του, θα διατεθούν για τα
µνηµόσυνα που θα του κάµουν, προφανώς σε εκκλησίες και ιερείς. Από όλα όσα έχουµε
αναφέρει, προκύπτει ότι η µέριµνα για την ψυχή και τη µεταθανάτια ζωή και ο φόβος
για τη θεία τιµωρία απασχολούσαν τόσο τους ανθρώπους της εποχής, ώστε, για να
επιτύχουν τη θεία συγκατάβαση και να απαλλαγούν από τον ρύπο της αµαρτίας,
θεωρούσαν ότι έπρεπε να διαθέσουν και διέθεταν σηµαντικά περιουσιακά τους στοιχεία
για την κηδεία, τα µνηµόσυνα και τις λοιπές µεταθανάτιες θρησκευτικές τελετουργίες.
Στη συγκεκριµένη διαθήκη που µας απασχολεί, ο Στάµος Μεσσήνης κληροδοτεί, όπως
είδαµε µια ελιά στον ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου. Η αφιέρωση αυτή, που
σήµερα δεν φαίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, ήταν ωστόσο σηµαντικότατη, κρινόµενη κάτω
από το φως των συνθηκών της εποχής. Πράγµατι, κατά την εποχή σύνταξης της
διαθήκης, η ελαιοκαλλιέργεια, σχεδόν ανύπαρκτη στα Χορτάτα, ήταν εξαιρετικά
περιορισµένη και στα χωριά µε χαµηλότερο υψόµετρο, αλλά και σε ολόκληρο το νησί,
αν λάβουµε υπόψη µας τη βαθµιαία επέκτασή της στις επόµενες δεκαετίες. Κατά
συνέπεια το λάδι ήταν την εποχή αυτήν προϊόν πολύτιµο µεν, εν ανεπαρκεία δε, και η
αφιέρωση της ελιάς πρέπει να εκτιµηθεί κάτω από το φως αυτών των δεδοµένων.
Σηµειώνω ότι σε συµβολαιογραφικά έγγραφα µε τα οποία κάποιοι παραχωρούν την
περιουσία τους, µε αντάλλαγµα την εξασφάλιση της «ζωοθροφίας» τους, δηλαδή της
παραχώρησης των αναγκαίων για τη συντήρησή τους, στα ορεινά χωριά και όχι µόνον
δεν περιλαµβάνεται λάδι. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε, αν εκτιµήσουµε και τη
διάθεση σοβαρού µέρους του ζωικού κεφαλαίου του διαθέτη για τον ίδιο σκοπό, αφού
από τα 20 αιγοπρόβατά του τα 5 θα
διατεθούν για τα µνηµόσυνά του
κ.λπ.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την
ιστορία του χωριού µας είναι η
πληροφορία για τον ιερό ναό του
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου.
Όπως φαίνεται, η εκκλησία υπάρχει
ήδη στα 1688 και συνεπώς το έτος
αυτό είναι χρονολογικό όριο πριν
από το οποίο ( terminus ante quem)
o ναός έχει ανεγερθεί. Tούτο
σηµαίνει ότι η ανέγερσή του
ανατρέχει σε προγενέστερη εποχή,
δεν
γνωρίζουµε
ποια,
αλλά
πιθανότατα αρκετά παλαιότερη.
Προσωπικά υποθέτω ότι η ιστορία
του ναού συµβαδίζει µε την ιστορία
του χωριού. Τούτο όµως µένει να
αποδειχθεί. Το τοπωνύµιο Ξαµπέλι
που έχει αναφερθεί διατηρείται
µέχρι σήµερα ως Ξαµπελώµατα και
βρίσκεται δυτικά από τον οικισµένο
χώρο, σε χαµηλότερο υψόµετρο,
όπου µπορούσε να ευδοκιµήσει το
αµπέλι.
Σε ό,τι αφορά τη διάθεση της
υπόλοιπης περιουσίας του διαθέτη,
ένα µέρος, ρητά κατονοµαζόµενο, το αφήνει στον γιο του τον Στάθη «δια καλι
γεροκοµισι που µου εκαµε κε οπου θελι µου καµι όστε να πεθανο» (διατηρώ την
ορθογραφία του εγγράφου). Από την αναφορά αυτήν προκύπτει ένας άλλος φόβος και
µια άλλη µέριµνα των ηλικιωµένων ανθρώπων. Πρόκειται για τον φόβο να µην µείνουν
µόνοι και αβοήθητοι στην ηλικία που οι φυσικές τους δυνάµεις θα τους έχουν
εγκαταλείψει και την αγωνιώδη µέριµνα να αντιµετωπίσουν την κατάσταση αυτήν,
ελλείψει µάλιστα οποιουδήποτε δικτύου κοινωνικής πρόνοιας. Στον Στάθη, λοιπόν,
αφήνει χωράφια στα Σπιλιάφια, στο Ρουπάκι,, στις Παλιοφυτειές στα Καλονάτα, αµπέλι
και φυτειά στα Μαλακασάτα, µια δαµάλα, µια πουλάρα και µισή ελιά. Ακόµα του αφήνει
15 «πράµατα λιανά» (αιγοπρόβατα) να τα µοιράσει µε «τορφανό», χωρίς όµως να
διευκρινίζεται ποιο ήταν το ορφανό. Όπως φαίνεται από τη σχετική αναφορά στη
διαθήκη, στην οποία γίνεται λόγος για το «αποκιθε» σπίτι ( η ορθογραφία είναι του
εγγράφου), ο Στάµος είχε δύο σπίτια. Το ένα, το «αποκίθε», δηλαδή όχι εκείνο που
κατοικούσε ο ίδιος, όπως εικάζω, ορίζει να το µοιράσουν τα δύο παιδιά του µε το
ορφανό. Επειδή όµως ο διαθέτης είχε τρία αρσενικά παιδιά, προφανώς στα δύο δεν
συµπεριλαµβάνεται ο Στάθης, αφού αυτός κατονοµάζεται ρητά σε κάθε περιουσιακό
στοιχείο που του κληροδοτεί ο πατέρας του Πρόκειται συνεπώς για τα άλλα δύο του

παιδιά και θεωρώ ότι στον Στάθη είχε µείνει το σπίτι στο οποίο ο Στάµος κατοικούσε.
Κάποιο ή κάποια περιουσιακά του στοιχεία είχε κληροδοτήσει σε µία από τις νύφες του
και ορίζει να µην τα διεκδικήσει κανένα από τα παιδιά του, µε την απειλή της κατάρας
του, η οποία στη συνείδηση των ανθρώπων της εποχής είχε ιδιαίτερο βάρος και ήταν
εγγύηση για τον σεβασµό στη βούληση του διαθέτη. Μια περίεργη αναφορά σχετίζεται
µε ένα βόδι το οποίο είχε πουλήσει στον συµπέθερό του και εκείνος το είχε δώσει ως
προίκα στη «θιατέρα του» (ορθογραφία του εγγράφου). ∆εν υπάρχει περαιτέρω
διευκρίνιση για την παράδοξη αυτήν αναφορά. Αντίθετα, ξεκάθαρη είναι η αναφορά ότι
το χωράφι που είχε αγοράσει ο πατέρας του ορφανού στην τοποθεσία Αυλές, ένα
κοµµάτι από τον Αθανάση Χόρτη και το υπόλοιπο από τον Πολυχρόνη Μεσσήνη, ανήκει
σε αυτό. Ορίζει ακόµα ο Στάµος κάθε του νύφη να έχει στην εξουσία της ό,τι της είχε
χαρίσει, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τί. Είναι γνωστό, βέβαια ότι οι γυναίκες της εποχής
µπορούσαν να κάνουν δικαιοπραξίες µε αντικείµενο τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Αναφέρει ακόµα ότι, επειδή χρωστούσε στη θυγατέρα του ένα µέρος από το προικιό
της, της έδωσε ένα χωράφι στο Χαλικερό και όποιο από τα παιδιά του πλήρωνε το
«λειψοπροίκι» θα µπορούσε να επανακτήσει το κτήµα. Τέλος, αφού δηλώνει ότι δεν
χρωστά σε κανέναν, δινει εντολή να µοιράσουν όλη την υπόλοιπη κινητή και ακίνητη
περιουσία του τα τρία του παιδιά. Τη διαθήκη υπογράφουν ο ∆ηµήτρης Χόρτης, ο
Νικολός Βαγενάς και ο συντάκτης, ιερεύς Θεόδωρος Μαστρόκαλος.
Σε ό,τι αφορά τα τοπωνύµια τα οποία αναφέρονται στο έγγραφο, σώζονται µέχρι
σήµερα τα Σπιλιάφια, που βρίσκονται στις υπώρειες των Σταυρωτών, ανατολικά από το
χωριό, οι Αυλές βορείως του οικισµένου χώρου, σε µικρή απόσταση από αυτόν, το
Χαλικερό ως Χαλιάδες ανατολικά από τον οικισµό του Αγίου Θεοδώρου και, αν δεν
κάνω λάθος, το Ρουπάκι ή Ρουπάκια, όχι ευρέως γνωστό, δυτικά από το χωριό. Οι
παλιοφυτειές στα Καλονάτα πρέπει να βρίσκονταν εκτός των ορίων του οικισµού,
πιθανώς σε άλλον οικισµό του ∆ιαµιλιανίου, όπως και τα Μαλακασάτα. Το τοπωνύµιο
αυτό, προερχόµενο από το επώνυµο Μαλακάσης, βρισκόταν οπωσδήποτε κοντά στον
τόπο όπου κατοικούσε η οικογένεια αυτή. Τούτο τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι στα
Οθωµανικά αρχεία που αφορούν τη νεότερη ιστορία της Λευκάδας, µεταξύ των
οικογενειών του ∆ιαµιλιανίου στα 1641-42 καταγράφονται και οι οικογένειες του
Γιώργου, του Θόδωρα και του ∆ήµου Μαλακάσηδων, που, όπως φαίνεται, δεν
κατοικούσαν στον οικισµό των Χορτάτων, αφού το σχετικό τοπωνύµιο δεν διασώζεται
στην περιοχή του οικισµού αυτού. Κάτι ανάλογο ισχύει και για το τοπωνύµιο Καλονάτα,
χωρίς όµως να µπορούµε να το συνδέσουµε µε συγκεκριµένο όνοµα ( Καλός; Καλονάς;).
Η εξήγηση είναι ότι µπορεί να υπήρχε τέτοια οικογένεια, καθώς ήταν συνηθισµένο στα
οθωµανικά κατάστιχα να καταγράφονται άτοµα µόνο µε το βαφτιστικό τους όνοµα και
το πατρώνυµο, χωρίς δηλαδή επώνυµο, όπως συµβαίνει π.χ. στο Κωµηλιό, όπου
επώνυµα που συναντάµε συχνά στα νοταριακά έγγραφα λίγες δεκαετίες αργότερα,
όπως Μαραγκός, Βερύκιος, δεν αναφέρονται. Μπορεί όµως η οικογένεια που είχε
δώσει το όνοµά της στην προαναφερθείασα τοποθεσία να είχε ήδη εκλείψει.
Ο Στάµος πέθανε, όπως φαίνεται, στα τέλη του Φεβρουαρίου του 1698, 10 χρόνια
µετά τη σύνταξη της διαθήκης του, η οποία δηµοσιοποιήθηκε («επουµπλικαρίστη» κατά
τη σχετική έκφραση του εγγράφου) στο 9ήµερο µνηµόσυνό του στις 3 Μαρτίου του
1698 από τον παπά Ιωάννη Μαραγκό. Ωστόσο, η διαθήκη που έχουµε περιγράψει δεν
ήταν το µοναδικό έγγραφο που αφορούσε τη διάθεση της περιουσίας του Στάµου. Στο
αρχείο του νοταρίου Ιωάννου Γαβαλά διασώζονται δύο ακόµα έγγραφα, το πρώτο της
23ης Ιανουαρίου του 1693 και το δεύτερο της 9ης Οκτωβρίου του 1696 και τα δύο
συνταγµένα από τον νοτάριο Τζώρτζη Τζαρπάνη. Με το πρώτο, ο εντολέας (Στάµος)
κάνει δωρεά στον γιο του Στάθη, ο οποίος έχει χειροτονηθεί ήδη ιερεύς, διάφορα
κτήµατά του και επιφυλάσσεται να κληροδοτήσει σε κάθε παιδί του ό,τι θεωρήσει
σωστό στο µέλλον, ενώ στη δεύτερη αναφέρει ότι έχει ήδη χωρίσει την περιουσία του
σε τέσσερα µερίδια, ένα για κάθε του παιδί και ένα που θα κρατούσε ο ίδιος για να
γεροκοµηθεί. ∆ίνει ακόµα εντολή να µην διεκδικήσει κανείς αµπέλια, χωράφια και ένα
µύλο που είχε αγοράσει ο παπά Στάθης, επειδή τα είχε αγοράσει «από εδικά του», όπως
λέει. Ωστόσο, η διαθήκη που ίσχυσε ήταν, όπως φαίνεται, η πρώτη (1688), αφού αυτή
διαβάστηκε ενώπιον του εκκλησιάσµατος στο µνηµόσυνο του Στάµου. Τέλος, ένα άλλο
έγγραφο της 12ης ∆εκεµβρίου του 1709, συνταγµένο από τον Τζώρτζη Μοντεσάντο,
αναφέρεται σε διένεξη του παπα-Στάθη µε έναν ανεψιό του, τον Παναγιώτη Μεσσήνη,
για ένα χωράφι στη Χεραπιδιά (το τοπωνύµιο διασώζεται µέχρι σήµερα δυτικά από το
χωριό) και στη συναινετική επίλυση της διαφοράς.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των εγγράφων που έχουν αναφερθεί σε
ό,τι αφορά τη γλωσσική πραγµατικότητα της εποχής, αλλά και το µορφωτικό επίπεδο
των ανθρώπων, που σχετίζεται, βέβαια, µε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα του καιρού
εκείνου. Στο έγγραφο του 1688, ο συντάκτης ιερέας Μαστρόκαλος προσπαθεί να
αναπαραγάγει, κατά κάποιον τρόπο, την επαγγελµατική γλώσσα των νοταρίων,
χρησιµοποιώντας τυπικές εκφράσεις που εχρησιµοποιούντο για τη σύνταξη των
διαθηκών, αρκετές από αυτές σε λόγια γλώσσα όπως, ευρισκόµενος εις το χωρίον..., την
εν Χριστώ τελείαν αγάπην..., τοις ευσεβέσι και ορθοδόξοις χριστιανοίς..., τα παντοία του
αγαθά..., εις τον αιώνα τον άπαντα, εν πρώτοις, µη αναγκαζόµενος κ.λπ. Ωστόσο, η µη
επαρκής γνώση της γλώσσας, δηλαδή των γραµµατικών και των συντακτικών της
κανόνων και της ορθογραφίας, έχει ως αποτέλεσµα την πρασπάθεια µηχανιστικής
αναπαραγωγής φράσεων µε κραυγαλέα γραµµατικά και συντακτικά λάθη, χωρίς να
υπολογίσουµε την ορθογραφία, όπως «τον βρίκα ης τιν κλινι του κιταµενος», αντί
κείµενον. Στη φράση, εκτός από την κραυγαλέα ασυµφωνία των πτώσεων,
παρατηρούµε ότι η λαϊκή φράση τον βρήκα έχει λόγια (µετοχική) σύνταξη, δηλαδή αντί
τον βρήκα να... τον βρήκα κείµενον, όπου αντί κείµενον χρησιµοποιείται η λαϊκότροπη
µετοχή κιτάµενος(;) Η φράση εις πάντα ευσεβή και ορθόδοξον χριστιανόν γίνεται από
τον Μαστρόκαλο σε πάσα ευσεβο(!!!) κε ορθοδοξο χριστιανο όπου αντί του αρσενικού
γένους της αντωνυµίας πας χρησιµοποιείται το θηλυκό, το επίθετο ευσεβής γίνεται
ευσεβός κ.λπ. Η φράση η παρούσα διαθήκη γίνεται ι παρο(ν) διαθήκη, όπου το ουδέτερο
γένος της µετοχής (παρον) προσδιορίζει το θηλυκό ουσιαστικό. Η αντωνυµία έτερο
γίνεται ιτερο. Η φράση εν πρώτοις γίνεται µία λεξη (ενπροτις) κ.ά Όταν όµως ο
συντάκτης χρησιµοποιεί τη λαϊκή γλώσσα, τα εκφραστικά του λάθη σχεδόν
µηδενίζονται. Το κείµενο τότε δεν είναι παρά ο προφορικός λόγος, η καθοµιλουµένη της

8

Άρθρα

Σεπτέµβριος – Οκτώβριος – Νοέµβριος 2017 ● ΤΑ ΧΟΡΤΑΤΑ

εποχής, όπως π.χ. στις φράσεις των οποίων την ορθογραφία του εγγράφου διατηρώ.
Αφίνο του ιου (µου) του σταθι το χοραφι...κε το αµπελι...κε φιτια ή ετουτα τα αφινο του
σταθι δια καλι γεροκοµισι που µου εκαµε κε οπου θελι µου καµι οστε να πεθανο ή να
µου πλερωσι ο σταθις να µου καµουν σαρανταρια τρια ή αφινο το αποκιθε σπιτι να το
µεραζουνε ή τοδοκε πρικιο ή καµιανού ανθρώπου κ.ά. Από το κείµενο απουσιάζουν
παντελώς τα σηµεία στίξης και, σε πολλές περιπτώσεις, οι τόνοι, ενώ αλλού οι λέξεις
είναι παρατονισµένες. Πολλές φορές η ορθογραφία είναι φωνητική, δηλαδή η λέξη
γράφεται όπως ακούγεται π.χ από τον µπολιχρόνι (Πολυχρόνη) την γκατάρα (κατάρα),
στιγκατζελαρια (στην καγκελαρία) µαβροµάτα, αβλές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δύο
λέξεις γίνονται µία, όπως θεοςχορέστονε(!) στισαβλές (στις Αυλές) κ.λπ. Σε κάποιες
περιπτώσεις χρησιµοποιούνται λέξεις και φράσεις ιδιωµατικές π.χ. όστε (ώσπου ) να
πεθανο, κοµός(!), δηλαδή κόψιµο, ακύρωση, βουδι (βόδι), θιατέρα (θυγατέρα), της
θιατερός ,κατ αναλογίαν µε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά κ.λπ. Σε ό,τι αφορά την
ορθογραφία, για τον φθόγγο «ι» χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά το γράµµα ι, σε
σπανιότατες περιπτώσεις το «η», όπως στην πρόθεση εις π.χ ης το σπιτι, ενώ βρίσκουµε
και µια φορά το «υ» (υς µαρτιριας!!!) και µία φορά το «οι» στην υπογραφή του µάρτυρα
Νικολάου Βαγενά (νοικολαος(!) Βαγενας). Για τον φθόγγο «ο» χρησιµοποιείται το
γράµµα ο, ενώ συναντάµε και µια φορά το ω στην υπογραφή του Μαστρόκαλου
(θεωδορος ιερες(!)µαστρόκαλος). Για τον φθόγγο «ε» χρησιµοποιείται πάντοτε το
γράµµα ε. Σε ό,τι αφορά ξένες λέξεις, δεν συναντάµε παρά τη λέξη κατζελαρία (είναι
η γραµµατεία του προβλεπτή) και τη λέξη µπάτζο, που από τα συµφραζόµενα προκύπτει
ότι σηµαίνει εµπόδιο, της οποίας όµως την προέλευση εγώ τουλάχιστον δεν µπόρεσα
να ανιχνεύσω. Πρέπει, βέβαια, να σηµειώσουµε ότι κατά τον χρόνο σύνταξης της
διαθήκης η βενετική κατάκτηση του νησιού είναι πρόσφατη, αφού συντελέστηκε στα
1684, οπότε είναι φυσικό να µην έχει ενσωµατωθεί στο λεξιλόγιο των κατοίκων του
νησιού η πληθώρα των ιταλικών λέξεων που συναντάµε λίγες δεκαετίες αργότερα. Στο
έγγραφο, ωστόσο, του 1693, συναντάµε τη βενετσιάνικη λέξη δονατζιόν αντί της
ελληνικής δωρεά και σε εκείνο του 1696 την επίσης βενετική λέξη πρετεντέρει, που
εισάγεται στο ελληνικό κλιτικό σύστηµα, αντί της ελληνικής απαιτεί, αξιώνει, ενώ στη
σηµείωση που υπάρχει στο περιθώριο της διαθήκης µε χρονολογία το 1698 συναντάµε
τη λέξη επουµπλικαρίστη, που κλίνεται επίσης ως ελληνικό ρήµα, αντί δηµοσιοποιήθηκε
ή διαβάστηκε στο εκκλησίασµα. Τούτο αποδεικνύει ότι βαθµηδόν βενετικές λέξεις
αρχίζουν να εισάγονται στο ελληνικό λεξιλόγιο, αντικαθιστώντας αντίστοιχες ελληνικές.
∆ιότι, αν η λέξη κατζελαρία αντικαθιστά την µάλλον άγνωστη στη λαική γλώσσα λέξη
γραµµατεία, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τις άλλες λέξεις που αναφέρθηκαν.
Σε ό,τι αφορά τη γνώση της γλώσσας, η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι πολύ
καλύτερη, αν εξετάσουµε έγγραφα συνταγµένα από νοτάριους. Συγκεκριµένα, στα δύο
έγγραφα του Τζαρπάνη που έχουν αναφερθεί παρατηρούµε σωρεία εκφραστικών και
ορθογραφικών λαθών. Ενδεικτικά αναφέρω: «ενεφανιστη παρόν εµου νοταρίου και
τονγγάτοθεν», «ις τους εονας», «ις τονγγερον», «ο κάθε ις», «ζοντας του και

αποθανοντας του» κ.λπ. Σε χειρότερη διαπίστωση θα καταλήξουµε αν εξετάσουµε
υπογραφές των κατά τεκµήριο εγγράµµατων ανθρώπων της εποχής που υπογράφουν
ως µάρτυρες τα διάφορα έγγραφα, όπως π.χ. εγο διµιτρις χορτις µαρτιρο τα ανοθε,
νοικόλαος βαγενάς µαρτιρο τα ανοθε, θεωδορος ιερες µαστρόκαλος µαρτιρό τα ανοθε,
τζορτζι µοντεσάντοσ παρακαλεστικοσ από τα µερι εκαµα το παρο, ζαφιρι λογοθετις
γηπογραφο δηα ονοµα πνιτι (Παναγιώτη) µισινι µινι ξεροτι να γραφι, παπα ηοανι
µαραγγος, γαλιατζος γηερες... Εξυπακούεται ότι η µεγάλη πλειονότητα των κατοίκων
είναι εντελώς αγράµµατοι και, πολλές φορές, υπογράφουν άλλοι για λογαριασµό τους.
Όλα αυτά εικονογραφούν την εκπαιδευτική πραγµατικότητα της εποχής, η οποία είναι
ζοφερή, καθώς σχολεία δεν υπάρχουν και εποµένως απουσιάζει η συστηµατική
διδασκαλία. Οι ιερείς, λόγω της ιδιότητάς τους, εγνώριζαν στοιχειωδώς να γράφουν,
αλλά,΄όπως βλέπουµε, µε µεγάλη δυσκολία, και φαίνεται ότι ήταν οι φορείς της
παιδείας και αναπαρήγαν αυτή την υποτυπώδη γνώση που είχαν και οι ίδιοι. Θα
περάσει περίπου ένας αιώνας για να ιδρυθεί οργανωµένο σχολείο στο νησί.

Χάρτης της Λευκάδας και των ακτών της Ακαρνανίας,
Vincenzo Coronelli, 1687

Στον παλµό της χορτιώτικης γης: ∆’. Σαφάρι

Του ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΧΟΡΤΗ

Στους σπλόνους και στα γαϊδουράγκαθα, τουίτερ της φύσης, σµήνη από
γαρδέλια µάλωναν και κορτάριζαν σε µουσικούς τόνους. ∆υο σαλαµίδια, σε
γκρίζο χρώµα, άφησαν τη νωχέλεια στον ήλιο και κρύφτηκαν σαν αστραπή. Το
άλογο κατέβαινε κατάφορτο και ο οδηγός του το πιλοτάριζε µε την ουρά, όπως
ο πιλότος το rudder, το κατακόρυφο πηδάλιο στο φτερό της ουράς του
αεροπλάνου ή το τιµόνι στην πρύµνη πλοίου, για να το ισορροπεί, να το
συγκρατεί και να το οδηγεί στην πορεία, στα κακοτράχαλα περάσµατα και στην
κατηφόρα. Καθώς κατέβαινε στο απότοµο µονοπάτι, στο τσιγκρί, λικνιζόταν και
φαινόταν από απόσταση, ανάµεσα στα υψώµατα, και το ίσωµα, σαν µαούνα στα
κύµατα. Αρµένιζε και το µονοπάτι ήταν η ρότα. Ο νεαρός οδηγός, καπετάνιος,
τιµονιέρης έβγαζε το ψωµί του. Μα ξαφνικά, µόλις τα δύο σαλαµίδια
–γουστέρες, τσαπερδόνες –κρύφτηκαν, το έξυπνο ζώο ταράχτηκε και τινάχτηκε
να σηκωθεί στα πισινά, µα το φορτίο τον εµπόδισε. Σταµάτησε και χτύπησε
ανήσυχο τα µπροστινά του πόδια, το ένα µετά το άλλο, και τσούλωσε τ’ αυτιά
του. Χαµήλωσε τα καπούλια πισωπατώντας και συσπειρώθηκε, λυγίζοντας το
µπροστινό πόδι, και προβάλλοντας το πέταλο σε θέση άµυνας. Πάει να πει
κίνδυνος. Εκεί κώλωσε ανήσυχο!
Ο Ναννούσκος, από τη ρέµβη, τα οράµατα και τα πέριξ, συγκεντρώθηκε στο
απρόοπτο. Η φαντασία προσγειώθηκε στη συνείδηση της πραγµατικότητας και
αµέσως, παίζοντας µε παλλόµενα χείλη και γλώσσα ένα παρατεταµένο Ο, ωχ,
ψου, πρρρ …, Να πάρει η οργή, ήσυχα αγόρι µου, σύνθηµα -στοπ, ανίχνευσε το
έδαφος. Ένα σερπετό σέρνονταν µε βία. Είχε φολίδες σκούρες και κυµατιστές
γραµµώσεις σε ανοιχτό γκρίζο φόντο, στο σώµα, ενώ το ροµβικό µεγάλο κεφάλι
σηκωµένο, κινούµενο σαν περισκόπιο υποβρυχίου, άπλωνε και µάζευε τον
ανιχνευτή – γλώσσα, προβάλλοντας τον οσκρό (φαρµακερό δόντι). Από µικρός
γνώριζε πως το φίδι είναι εχθρός αθόρυβος, ύπουλος, επικίνδυνος. Αυτό εδώ
ήταν ένας αστρίτης, γεµάτος φονικό δηλητήριο, ένας εχθρός!
Χωρίς να χάσει χρόνο, φορτώθηκε τρία µεγάλα σόµπολα (κροκάλες) για όπλα
και το κυνήγησε, ρίχνοντας τις πέτρες και στοχεύοντάς το για να το τραυµατίσει
κι ύστερα, ανακόπτοντας την πορεία του, να το µακελέψει. Η πρώτη αστόχησε.

Η δεύτερη το πήρε ξώφαλτσα στο σώµα. Τότε λοξοδρόµησε µε ελιγµούς. Το
ακολούθησε και η τρίτη βολή το βρήκε στη ράχη και το τραυµάτισε σοβαρά
στους σπόνδυλους. Τώρα κινούνταν δύσκολα και προσπαθούσε να κρυφτεί,
όµως το πέτρινο έδαφος µε τα λίγα γρυπαράκια, τη θρούµπα ή την ασφάκα δεν
προσφερόταν για απόκρυψη. Έτσι ο αψύς νέος σηµάδεψε µε άλλη πετριά το
κεφάλι. Ήξερε πως µόνο συντρίβοντας το κεφάλι θα το τελείωνε, αλλιώς και το
µισό µπορούσε να ζήσει. Όταν δεν έχει τροφή τρώει την ουρά του. Φίδι κολοβό,
ο ίδιος ο διάβολος, όπως έλεγε ο παππούς και, γελώντας, συµπλήρωνε για τον
µήνα Φλεβάρη: «Αν τις φλέβες του
ανοίξει φίδια κολοβά θα ρίξει».
Έτσι το παραµόνεψε και, όταν το
κεφάλι του σύρθηκε πάνω σε µια
βραχώδη κόντρα, έσκυψε κρατώντας
σταθερά γερό µόχαλο (µεγάλη πέτρα),
όσο µεγάλο είναι ένα υποµόχλιο για
ανασήκωµα,
και
του
κατάφερε
αστραπιαία και µε δύναµη το χτύπηµα
και ξανά και ξανά, πέτρα στην πέτρα,
στη µέση στο κεφάλι, ασθµαίνοντας µε
αγανάκτηση: «Θα µου σακατέψεις το άτι
µου, το δουλευτή µου, το παλικάρι,
διάολε, µέρα µεσηµέρι! Αυτό έβγαλε
πόλεµο! Αλβανία!».
Το θηρίο, ο δράκος πέθανε! Ο
Ναννούσκος ένιωθε Αϊ – Γιώργης Το
άπλωσε πάνω σε µια λιθιά. Τρόπαιο!
Κρίµα που δεν ζει ο Σιµωνίδης ο Κείος
για το επίγραµµα, αυτοσαρκάστηκε. The
Η θεά των όφεων
die is cast, ο κύβος ερρίφθη!

Ένα δοκίµιο της κ. Βιβής Κοψιδά- Βρεττού | του Άγγελου Γ. Χόρτη
Στις 14 του περασµένου Σεπτεµβρίου, στο αίθριο του Ζαππείου, έγινε η
παρουσίαση του δοκιµίου της κ. Βιβής Κοψιδά- Βρεττού, µε τίτλο «Λευκάδιος
Χερν και Πιερ Λοτί. Συνάντηση στη µαγική µελαγχολία της απόδρασης», µε
οµιλητές τον κ. Ν. Πετρόχειλο, οµότιµο καθηγητή του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και τον κ. Ν. Σιδέρη, ψυχίατρο, ενώπιον εκλεκτού ακροατηρίου.
Στο δοκίµιό της η κ. Κοψιδά παρουσιάζει µε υποδειγµατικό δοκιµιακό λόγο τις

εκλεκτικές συγγένειες των δύο προσωπικοτήτων: το ροµαντικό υπόβαθρο στη
ζωή και το έργο τους, την απόδραση από το πολιτιστικό τους περιβάλλον, την
πνευµατική τους και όχι µόνον περιπέτεια και αναζήτηση, τη ροπή και την αγάπη
τους στο άγνωστο και το εξωτικό, που όλα µαζί σφραγίζουν τη λογοτεχνική τους
παραγωγή και τους δίνουν µια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του. Στη Βιβή, που
κάθε φορά µας κάνει πλουσιότερους πνευµατικά µε τις θαυµάσιες εργασίες που
παρουσιάζει, εύχοµαι αίσιο και δηµιουργικό το 2018.
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Ο ποιητής Κ.Θ.Φωτεινός: Σύντοµο σηµείωµα
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ
Ο ποιητής και πεζογράφος Κώστας
Φωτεινός, διακεκριµένος φιλόλογος,
συγκαταλέγεται, κατά την άποψή µου,
ανάµεσα στους σηµαντικούς έλληνες
ποιητές της εποχής µας και είναι άξιος
συνεχιστής της ποιητικής παράδοσης
του νησιού µας. Η έµπνευσή του
ακουµπά στα βιώµατα και τη στέρεη
φιλολογική του κατάρτιση, δηλαδή στη
βαθιά
γνώση
της
ελληνικής
γραµµατείας και γενικότερα του
πολιτιστικού µας παρελθόντος, απ’
όπου αντλώντας δηµιουργεί το
ποιητικό του σύµπαν.
Στην ποιητική συλλογή του µε τίτλο
«Της µικρής µας πόλης», οι περασµένοι
καιροί αναδύονται µέσα από τη µνήµη
του ποιητή, φιλτραρισµένοι από τη
νοσταλγία, µε στίχους γνήσιου
λυρισµού. Και η Λευκάδα, η γενέθλια
πόλη, γίνεται µια πόλη που µετεωρίζεται ανάµεσα στην πραγµατικότητα
και το όνειρο, καθώς η ποίηση τη
µεταστοιχειώνει από φτωχή και λασπωµένη πολιτεία σε πόλη µαγική που «ταξιδεύει
ανάµεσα στα τενάγη και τον ουρανό». Όµως η πόλη που, δρασκελώντας τους αιώνες,
«σέρνει το χορό πάνω από το χρόνο», που «ανέσπερη άπλωνε σε µυστικά πελάγη τη
γλύκα του ψωµιού και τον ιδρώτα της την άξια αντρειοσύνη» έχει γίνει σήµερα µια
πόλη που «οι νέοι βάρβαροι πούλησαν τη σάρκα της σε µια τιµή ευκαιρίας». Είναι
εύγλωττος, φαντάζοµαι, εδώ ο ποιητικός υπαινιγµός για την εµπορευµατοποίηση και
τον ευτελισµό της σύγχρονης ζωής, ένα θέµα που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο
επανέρχεται στην ποίηση του Φωτεινού, άλλοτε ρητά και άλλοτε υπαινικτικά. Ύστερα
έρχονται τα πρόσωπα ή µάλλον τα κορίτσια, κυρίως, «της µικρής µας πόλης»,
εξιδανικευµένα, οπτασίες ονείρου, όπως η Αντιγόνη που «γλυκοχάραµα το βλέµµα
της», η Αγγελική που «χαϊδεύει την κοτσίδα της Άνοιξης», η Λόλα που «τα µάτια της
πάντα Οχτώβρης της βροχής». Επιλογικά για τη συλλογή, η νοσταλγία µεταµορφώνει
την πόλη «των πικρών χρόνων» του ποιητή σε «ωραία του τενάγους», κάνει τα σπίτια
της «άρµενα σε κρυφά πελάγη» και τα κορίτσια της «κοπέλες µε τα στόµατα
µοσχοβοληµένα από φρεσκοκοµµένο βασιλικό». Ο Φωτεινός ανασυνθέτει µαγικά µε
την ποίησή του την εποχή του ονείρου και της αθωότητας.
Στην ποιητική σύνθεση «Οι δρόµοι της Αριάδνης», η µυθική Αριάδνη αποτελεί την
ποιητική αφορµή, για να καταγραφεί η πορεία του σύγχρονου οδοιπόρου, του
σύγχρονου ανθρώπου που «χάθηκε µέσα σε νέες θάλασσες ανήµπορος κωπηλάτης»,
η περιπλάνησή του στο κυνήγι του ονείρου, οι περιπέτειες, οι µαταιώσεις, τα βάσανα
και τα αδιέξοδά του. Αφοµοιώνοντας δηλαδή δηµιουργικά τον µύθο του Θησέα και
της Αριάδνης, ο ποιητής ανασύρει από τους µακρινούς αιώνες την θυγατέρα του
Μίνωα, για να την καταστήσει οδηγό του σύγχρονου ανθρώπου, ώστε να βγει από
τον λαβύρινθο της εποχής. Όµως εκείνος πρέπει να αποκρυπτογραφήσει την πορεία,
µπαίνοντας στο µυαλό και την ψυχή της. «Πώς να φτάσω στ’ άδυτα της ψυχής σου
ανεπρόκοφτος οδοιπόρος που µε πήρε µιαν άνοιξη άλλη χωρίς τ’ ανθισµένα
βουνά...τα στέκια σε διάφανους ίσκιους» Έτσι, ο άνθρωπος- οδοιπόρος «Σ’ άλλους
δρόµους τριγυρνώντας τους πικρούς καηµούς θ’ απλώνει σε τρίστρατα σε ήλιους
καλοκαιρινούς». Ωστόσο, η Αριάδνη θα αποκαλύπτει την πορεία «Μα εσύ, Αριάδνη,
νέες πατρίδες κεντώντας σε πανί που το λεύκαναν σε ωραίες πηγές γυναίκες που
πήδησαν απ’ τ’ αλώνια του ζεστού Αλωνάρη θ’ ανιστοράς τους παράξενους
αστερισµούς...µε το βελόνι και τη χρυσή κλωστή...». Θέλω εδώ να σηµειώσω,
παραλείποντας τις λόγιες επιδράσεις που είναι ευδιάκριτες, αλλά οργανικά
αφοµοιωµένες στην ποίηση του Φωτεινού, τις επιδράσεις από τη λαϊκή παράδοση και
τον λαϊκό πολιτισµό, εδώ αλλά και σε άλλα σηµεία της συλλογής, όπως π.χ. «Μια
λυγερή µε το ασηµένιο χτένι υφαίνει τον ουρανό µε τ’ άστρα...». Σε όλη την ανθρώπινη

περιπέτεια η προσδοκία για καλύτερους καιρούς ζωγραφίζεται µε σειρά λαµπρών
µεταφορών και εικόνων. «Όταν µερέψουν οι άνεµοι εσύ αλαφροπάτητη θ’ απιθώνεις
τον ίσκιο σου στις χρυσές ανατολές του Ιονίου...» και «Τα βότσαλα θα γίνουν χρυσοί
αστερισµοί που θα µετρούνε το βάθος της θάλασσας... οι µεγάλες κοχύλες θα χτυπάνε
τις ώρες του ύπνου... και οι άπτεροι άνεµοι θα κάθονται σταυροπόδι στη νωθρή
τιµονιέρα». Και προς το τέλος του ποιήµατος η επίκληση στην Αριάδνη κινείται στο ίδιο
κλίµα «Ξύπνα µε απ’ το βαθύ µου λήθαργο Αριάδνη... και φέρε πίσω τις γλαυκές
στιγµές µου τ’ αλαργινά ταξίδια µου µες την αχλή και τα’ όνειρο να ταξιδεύω στα
ψηλά βουνά να λέω η γη µου να δρασκελώ τα κύµατα να λέω η θάλασσά µου να
χαιρετώ τους γείτονες να λέω οι άνθρωποί µου». Οι συνδηλώσεις είναι ευδιάκριτες.
Στο πρώτο ποίηµα της συλλογής «Ανεµοδείκτες στη νηνεµία» η αρχαία πολιτιστική
µας κληρονοµιά συνδέεται µε το σήµερα. Ωστόσο, στη σύνδεση αυτή υπόκειται µια
φανερή αντίθεση: στη λαµπρότητα του αρχαίου πολιτισµού αντιπαραβάλλονται τα
σύγχρονα πάθη του Ελληνισµού. «Αρχαίοι ναοί που στοίχειωσαν µες την παλάµη µου
µε τα κιονόκρανα να γλείφουν τις γαλάζιες άκρες τ’ ουρανού... και να σε ταξιδεύουν
ανελέητα στα βάθη των καιρών κρινοφόρα και αετοφόρα» και «Τα χλωρά κηπάκια, τις
στεγνές αυλές, το τρεµάµενο καντήλι της βρεφοκρατούσας που κλαίει στους πικρούς
καιρούς στα µονοπάτια των βουβών λυγµών». Στα θριαµβικά, λοιπόν, αετοφόρα και
κρινοφόρα κιονόκρανα αντιπαραβάλλονται οι πικροί καιροί ή µάλλον η Θεοτόκος που
κλαίει στους πικρούς καιρούς. Και στη µνήµη µου έρχονται οι στίχοι του Σεφέρη για τα
αρχαία µνηµεία και τη σύγχρονη θλίψη.
Το ποίηµα της ίδιας συλλογής «Ο άλλος Οδυσσέας» αποτελεί µια σαφή καταγγελία
του πολέµου, που εύκολα µπορεί κανείς να διαπιστώσει. Ο ποιητής, αφοµοιώνοντας
δηµιουργικά την επίδραση από την τραγωδία του Ευριπίδη «Ελένη», δηµιουργεί έναν
Οδυσσέα εντελώς διαφορετικό από τον οµηρικό. Και όπως στον Ευριπίδη, η Ελένη
της Τροίας, δεν ήταν παρά πλάσµα της φαντασίας, έτσι και στον «Άλλο Οδυσσέα» ο
ήρωας δεν είναι παρά δηµιούργηµα της φαντασίας των ανθρώπων και των αοιδών. Ο
Οδυσσέας του Φωτεινού είναι ο άνθρωπος του καθηµερινού µόχθου και των
ειρηνικών έργων που έχει ριζώσει και ζει κοντά στον Σκάµανδρο ποταµό, στη
µικρασιατική Τρωάδα. Και ο ποταµός, σκέφτοµαι συνειρµικά, που, στην Ιλιάδα,
κατέβαζε στο ρέµα του τους νεκρούς του ανελέητου δεκάχρονου πολέµου, γίνεται
τώρα το ποτάµι που αρδεύει τα χωράφια µε το πλούσιο χώµα, τα σκεπασµένα κάποτε
µε νεκρούς, τη γη στην οποία έχει ριζώσει ο ήρωας. Οι περιπλανήσεις, λοιπόν, και τα
κατορθώµατα του Οδυσσέα δεν βρίσκονται παρά στη φαντασία των ανθρώπων. Ας
δούµε κάποιους στίχους από το ποίηµα: «Κι η Ιθάκη µέσα στη φαντασία τους ήταν
µακρινή, να ταξιδεύει στο Ιόνιο µε το Νήιο το εινοσίφυλλο ν’ αγγίζει τις άκρες τ’
ουρανού...», «Ξεπέζεψε απ’ το σκοτεινό του όνειρο, φονιάς αυτός τάχα µε το ξύλινο
άλογο στις φαντασίες των ανθρώπων του Αγαµέµνονα του επηρµένου παραγιός
κρυφός καηµός για την Ελένη...», «Κι αυτός σιχάθηκε τα αίµατα, την κούφια έπαρση,
τα λόγια τα παχιά, τα φονικά στους χέρσους κάµπους...», «Πέρα ο Σκάµανδρος βογκάει
και σέρνεται µες τις κροκάλες του. Η κορυφή της Ίδης απροσπέλαστη, στον µακρινό
ορίζοντα αστράφτει, λες, απ’ τη µατιά του ∆ία...». Κοντά στον Οδυσσέα και η
Πηνελόπη, κυνηγός µια ουτοπίας ήταν, µνήµη ξεθωριασµένη για τον ίδιο. «Κι η
Πηνελόπη άυπνη στη µάταιη προσµονή της που καταχώνιασε βαθιά µες την ψυχή της
κρύφιους καηµούς κι αλλόκοτα φαντάσµατα κι έµεινε ανέραστη, ρικνή και δούλα ενός
ονείρου. Μια µακρινή γυναίκα στην άκρη του µυαλού του, θολή σαν ίσκιος ξωτικού...».
Ας δούµε τώρα τους αριστουργηµατικούς στίχους µε τους οποίους κλείνει το ποίηµα:
«Εδώ ορµάει µε δύναµη να πιάσει ένα αστέρι να το κρατάει ανέσπερο στη ροζιασµένη
χούφτα να το πετάει στα τρίστρατα να φέγγει στους διαβάτες, στους αλγεινούς
καιρούς να φέγγει αποσπερίτης ή λαµπερός αυγερινός να κρούει τη νέα µέρα». Οι
σηµάνσεις των λέξεων και των εικόνων παραπέµπουν σε µια γεµάτη φως, γαλήνη,
ευδαιµονία, ειρηνική ζωή και αυτής της βιοθεωρίας, αν επιτρέπεται η φράση, φορέας
είναι ο Οδυσσέας του ποιήµατος.
Επιλογικά, η ποιότητα και η τόλµη του λυρικού λόγου του Κώστα Φωτεινού είναι
ευδιάκριτη στις λαµπρές εικόνες και µεταφορές που καταγράψαµε στο σύντοµο αυτό
σηµείωµα. Αυτή η ποιότητα σηµαδεύει το σύνολο του ποιητικού του έργου, στο οποίο
ακροθιγώς αναφερθήκαµε. Του ευχόµαστε να είναι πάντα υγιής και δηµιουργικός και
το νέο έτος που θα ανατείλει να του χαρίσει ό,τι επιθυµεί.

Λαογραφικά Λευκάδας

Αποδελτίωση των αναφορών στη Λευκάδα από το έργο του Φαίδωνος Κουκουλέ «Βυζαντινών Βίος και Πολιτισµός»
Προβολαί: Υπάρχει η γνώµη ότι κατά τους Βυζαντινούς χρόνους τα
εργαστήρια λέγονταν και προβολαί, γιατί προβάλλονταν τα είδη που
ήταν για πούληµα, σε αντιδιαστολή µε τα καταστήµατα στα οποία
κατασκευάζονταν ή παρασκευάζονταν αυτά. Με τη λέξη προβολή οι
Βυζαντινοί εννοούσαν την εκτός των καταστηµάτων έκθεση των
προϊόντων, καθώς και τα τραπέζια (ή τις σανίδες) επάνω στα οποία
τοποθετούνταν. Αυτό δείχνει και η λευκαδίτικη λέξη προβολή, που
δηλώνει τον λεγόµενο σε άλλα µέρη σήµερα πάγκο. Φαίδων
Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος και πολιτισµός, τ. Β΄-Ι, Εκδ. Παπαζήση,
Αθήνα 1952, σελ. 220. Παραποµπή: Α. Καππότου, έρευνα
γλωσσηµατική, 28
Απότριβο (στα Επτάνησα) = το υφαντό στο οποίο από το πολύ τρίψιµο
φθειρόταν το νήµα και αποκαλυπτόταν το στηµόνι, ό.π., τ. Β΄-ΙΙ, Εκδ.
Παπαζήση, Αθήνα 1952, σελ. 29, σηµ. 8

Στεφανοσκέπασµα = Το ύφασµα µε το οποίο τυλίγονταν τα στέφανα
µετά τη λήξη του µυστηρίου του γάµου, τα οποία φυλάσσονταν µέσα
σε στεφανοθήκη, Βυζαντινών Βίος και πολιτισµός, τ. ∆΄, εκδ.
Παπαζήση, Αθήνα 1952, σελ. 108.
Η αναγγελία της παρθενιάς της νύφης: Στη Λευκάδα ο γαµπρός,
βρίσκοντας παρθένα τη νύφη,
ανήγγελλε το γεγονός µε
πυροβολισµούς, ό.π., σελ. 118, σηµ. 1.
Νυφοστόλοι = οι γυναίκες που βοηθούσαν τη νύφη να ράψει τα
νυφικά της φορέµατα, ό.π., σελ. 118
Η πρόθεση του νεκρού: Στη Λευκάδα, τοποθετούσαν στο δεξί χέρι του
νεκρού πατρός κοµµάτι άρτου («προς αποτροπήν των δαιµόνων και
ίνα δι’ αυτού εφοδιάζηται προς ουρανόν …» - 83ος κανόνας της εν
Τρούλλω ΣΤ΄ Οικουµενικής Συνόδου), ό.π., σ. 157.
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Μνήµες του µπάρµπα Κωστάγγελου Χόρτη (Μέρος 2ο)
Τα Χορτάτα έχουν δώσει και στους εθνικούς αγώνες πολλές θυσίες εις θύµατα και
υλικές προσφορές, ανάλογα µε τη δύναµή του εις διάφορες επιστρατεύσεις από 20
Σεπτεµβρίου 1912 που άρχισε ο πόλεµος µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έως το τέλος
Αυγούστου 1922.
Τα Χορτάτα δώσανε εις τους εθνικούς πολέµους από 20 Σεπτεµβρίου 1912 έως
τέλη Νοεµβρίου 1922:Ολόκληροι (κληρωτοί) 10 στρατεύσιµοι και εν όλω 112
Χορτιώτες. Έλαβαν µέρος σε διάφορες µάχες:Μπιζάνι, Απελευθέρωση Ιωαννίνων -21
Φλεβάρη 1913, Πρέβεζα, 20 Οκτώβρη 1910, Μακεδονία, Κοζάνη, Καστοριά, Βέροια,
Θεσσαλονίκη, 26 Οκτώβρη 1912, . Μετά άρχισε ο Βουλγαρικός πόλεµος στις 18
Ιουνίου 1913. Έλαβαν µέρος εις µάχες Κιλκίς Λαχανά, ∆οϊράνη, ∆εµίρ Ισάρ,
∆οβρουτσά, Άνω Τζουµαγιά. Εις Θράκη: Ανδριανούπολη, Σαράντα Εκκλησιές, Βίζα.
Στη Μικρά Ασία:Σµύρνη, Μαγνησία, Φιλαδέλφεια, Ουσάκ, Κιουτάχεια, Εσκί Σεχίρ,
Μπαλικεσέρ, Κρεµαστή, Πάνορµος, Προύσα, Αφιόν Καραχισάρ και Σαγγάριος. Εις όλα
αυτά τα µέρη ήτανε στρατιώτες από τα Χορτάτα.
Τα Χορτάτα τα πρώτα χρόνια δεν είχαµε δρόµο. ∆ρόµο είχε από Λευκάδα έως
Εξάνθεια και από Βασιλική έως Κωµηλιό. Το 1928 έγινε ο δρόµος και ένωσε Κωµηλιό
– Χορτάτα- Εξάνθεια και έχει τώρα καλή συγκοινωνία. Από γράµµατα τότες, το
1918,ήµουν στρατιώτης εδώ εις το Κάστρο της Λευκάδος και στο Γυµνάσιο της
Λευκάδος ήτανε ένας µαθητής από Χορτάτα ονόµατι Νίκος Γ. Αχείµαστος, ουδείς
άλλος. Και έως τότε είχαν πάει στο Γυµνάσιο ο Βαγγέλης του παπα - ∆ηµήτρη
Τζεφριός, αλλά δεν το τελείωσε. Είχε γίνει αξιωµατικός και σκοτώθηκε στη µάχη του
Σκρά. Ο δεύτερος ο Γιάνννης Κων/νου Χόρτης ετελείωσε το Γηµνάσιο, έγινε
αξιωµατικός και σκοτώθηκε στην οπισθοχώρηση της Μικράς Ασίας (Σηµ. 2). Από τότε
και µέχρι τον ∆εύτερο πόλεµο ελάχιστοι πήγανε εις το ηµιγυµνάσιο Βασιλικής. Από το
1906 έως το 1910 ελέχιστοι έβγαλαν την Τετάρτη ∆ηµοτικού εις αφτά τα χρόνια. 16
πεδιά δεν επάτησαν καθόλου ούτε µέσα, άλλα 20 ίσα και έµαθαν την Πρώτη, λίγα τη
∆ευτέρα και 5-6 την Τρίτη. Ο γράφων δεν εβγήκα από τη ∆ευτέρα και 3-4 άλλοι. Η
αµάθεια ήτανε µεγάλη. Πολλοί εντελώς αναλφάβητοι είχαµε και κάποιο δίκιο. 2
χρόνια δεν είχαµε δάσκαλο, 1905 και 1907. Το 1908 µας ενώσανε µε το Κωµηλιό,
χειµώνα Κωµπλιό και καλοκαίρι Χορτάτα. Είχε ένας δάσκαλος 80 (ΣΣ: εννοεί
µαθητές). Λεγόταν Χαράλαµπος Μελάς από το ∆ράγανο. Τα Χορτάτα έχουν απάνου
από 50 επιστήµονες τελειόφοιτους Πανεπιστηµίου και άλλες επιστήµες, καθηγητές,
γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, εµποροπλοίαρχοι, δάσκαλοι και ένας ιπτάµενος
αεροπορίας. Είναι και άλλοι πολλοί γραµµατιζούµενοι, ένας από µικρότερες σχολές,
αλλά έχει φύγει πολύς κόσµος στο Εξωτερικό και εντός Ελλάδος. Εξωτερικό:
Αργεντίνα - Μπουένος Άϋρες, Αυστραλία, Καναδά, Ενωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Στην Ελλάδα είναι Χορτιώτεςς στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στον Περαία, στην Ιτέα,
στο Αίγιο, στην Πάτρα, Βραχνέϊκα, Αλισός, Λάπα Αµαλιάδα, Γιάννενα, χωριό Σταυράκι,
Φιλιππιάδα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Παλιάµπελα, Παλίµπεη, Ζαβέρδα, Α ϊ- Νικόλας. Μέσα
στη Λευκάδα µένουν στην πόλη της Λευκάδας, στο Φρύνι, στον Άγιο Νικήτα, στο
∆ρυµώνα, στον Άγιο Ηλία, στο Σύβρο, στην Κοντάραινα, στον Αη Βασίλη, στο Νικολή,
στον Αϊ - Πέτρο. Τώρα έχουν χαθεί πολλοί από αυτούς. Εδώ λέω ένας Χορτιώτης από
τη γειτονιά Βλαντάτα ονόµατι Απόστολος Μεσσήνης επήγε εις ένα χωριό
Παλιάµπελα Βονίτσης. Από πολλά χρόνια έκαµε οικογένεια και µεγάλη περιουσία. Είχε
τρία παιδιά (σσ. εννοεί αγόρια) και 2 κοπέλες. ∆εν ξέρω αν είχε το Νίκο πρώτο,
δεύτερο το Θανάση και τρίτο το Γιάννη. Ο Νίκος είχε ένα παιδί φοιτητή που επήγε να
κυνηγήσει σε µια λίµνη, σκότωσε ένα παπί , επήγε να το πιάσει και επνίγηκε. Έµειναν
δύο κοπέλες. Ο Γιάννης δεν είχε παιδιά. Ο Αθανάσης είχε παιδιά. Είχε µαγαζί µεγάλο
και το πρώτο παιδί σκοτώθηκε στον πόλεµο στην Αλβανία όπου κάναµε Ελλάς –
Ιταλία. Το άλλο παιδί του Θανάση ήτανε κουφάλα (σσ: δεν µπορούσε να
τεκνοποιήσει). Έτσι ρήµωσε η οικογένεια Μεσσήνη και άλλες πολλές.

Εφονεύθησαν οι:
Γεράσιµος Π. Βλαντής εις Αετοράχη Ιωαννίνων
Γεώργιος Ν. Χόρτης εις Κιλκίς Μακεδονίας
Σπύρος Α. Χόρτης Ύψώµατα Άγγιρος Μακεδονίας
Βασίλειος Κ. Χόρτης εις οπισθοχώρηση Μικράς Ασίας
Ευάγγελος ιερέως Τζεφριός, λοχαγός εις σκρά Μακεδονίας
Ιωάννης Κ. Χόρτης, υπολοχαγός, εις Ουσάκ Μικράς Ασίας

Πέθαναν από κακουχίες οι:
Χρήστος Ν. Μεσσήνης
Χρήστος Σ. Χόρτης
Κωνσταντίνος Β. Χόρτης
Άγγελος ∆. Χόρτης
Ιωάννης Π. Χόρτης
Παναγιώτης Γ. Χόρτης

Ευστάθιος Ε. Χόρτης
Σπύρος Θ. Βουκελάτος
Ευθύµιος Ν. Βουκελάτος
Νικόλαος Π. Βλαντής
Σπύρος Ι. Τζεφριός
Αναστάσιος Α. Χόρτης
(άγνωστο πού χάθηκε)

Τραυµατίες:
∆ηµήτριος Γερ. Χόρτης, τραυµατίστηκε στο Μπιζάνι Ιωαννίνων
Ανδρέας Γ. Χόρτης, τραυµατίστηκε εις Άνω Τζουµαγιά Μακεδονίας
Απόστολος ∆. Χόρτης, τραυµατίσθηκε εις Λαχανά Μακεδονίας
Βασίλης Ν. Χόρτης, τραυµατίστηκε εις Κάλε Γκρότο της Μικράς Ασίας.

Τα Χορτάτα έχουν εκκλησίες ανάλογα µε τους κατοίκους.
Οι Χορταίοι τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστοµο και την Αγία Αικατερίνη
Οι Μεσσηναίοι τον Άγιο Μηνά
Οι Αυλωνιταίοι την Κοίµηση της Θεοτόκου
Οι Βλανταίοι και Τζεφραίοι τον Άγιο Ταξιάρχη
Οι Αχειµασταίοι και Βουκελαταίοι τον Άγιο Θεόδωρο.

Είναι και κάτι γκρεµισµένες εκκλησίες που λιγάκι χωρίζουν
(= διακρίνονται τα χαλάσµατά τους ):
Αϊ – Γιώργης, Άϊ- Θανάσης, Άγιοι Πέντε, Άϊ – Νικόλας
Ο Άγιος Ηλίας, που είναι εις το όρος Σταυρωτά.
Τα Χορτάτα συνορεύουν µε τα κάτωθι χωριά:
Μανάσι, Κωµηλιό, Καλαµίτσι, Εξάνθεια, Εγκλουβή, Άγιος Ηλίας.

Σηµειώσεις:
1: Για διευκόλυνση των αναγνωστών δεν τηρήθηκε η ορθογραφία του εγγράφου. Τον τρόπο γραφής µπορεί ο αναγνώστης να διακρίνει από το
χειρόγραφο που παρατίθεται.
2. Πριν από τον Μεγάλο Πόλεµο, στη Λευκάδα φοίτησαν οι Αθανάσιος Μ. Χόρτης (1899-1900), διαµένων στη Λευκάδα, και Ιωάννης Κ. Χόρτης,
(1908-1912), διαµένων στα Χορτάτα (Πρόκειται για τον µακαριστό παπά – Γιάννη, πατέρα του αείµνηστου γιατρού Παναγιώτη Χόρτη).
Για την αντιγραφή: Έκτορας Γ. Χόρτης

Λαογραφικά Λευκάδας

Αποδελτίωση των αναφορών στη Λευκάδα από το έργο του Φαίδωνος Κουκουλέ «Βυζαντινών Βίος και Πολιτισµός»
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 10
Κηδεία: Στη Λευκάδα η ασαράντιγη νύφη δεν κάνει να δει κηδεία, γιατί και
αυτή θα πεθάνει, ό.π., σελ. 178, σηµ. 9.
Η εκδήλωση του πένθους: Όταν πεθαίνει κάποιος στη Λευκάδα βάφουνε
µαύρα τα παραθύρια και τις πόρτες, ό.π., σελ. 221
Το φρεά: Το πηγάδι (φρέαρ) στη Λευκάδα το λένε φρεά, ό.π., σελ. 315, σηµ.
1. [Πρβλ. το πηγάδι του Φρυά στο χωριό Σφακιώτες)
Κεφαλοδέτι: Το µαντήλι ή το ύφασµα µε το οποίο έδεναν τα µαλλιά τους
κυκλικά οι γυναίκες στη Λευκάδα, ό.π., σελ. 370.
Καθάρειο: ψωµί χωρίς πίτουρα, Βυζαντινών Βίος και πολιτισµός, τ. Ε΄, Εκδ.
Παπαζήση, Αθήνα 1952, σελ. 13
Καρβέλι(ο)ν: Άρτος (ψωµί) που προερχόταν από ανακάτεµα σιταρένιου και
κριθαρένιου αλευριού, όπως σήµερα (σσ: α΄ήµισυ του
20ου αιώνα), ό.π., σελ. 14.

Μπότης: πήλινο αγγειό για νερό (<εν +πίνειν), ό.π., σ. 163.
Αλεύς: ο ψαράς, ο αλιεύς, ό. π., σελ. 339.
Κρικέλλα: κρίκος, ό.π., τ. ΣΤ΄, σελ. 459.
Χ’σονύχης: ο αδέξιος, σε αντίθεση προς το «χρυσοχέρης (= επιτήδειος), ό. π.,
σελ. 476.
Περί «συνευρέσεως»: Στη Λευκάδα, όταν κάποιος συνευρίσκεται µε γυναίκα,
χρησιµοποιεί την έκφραση «κοιµάµαι την τάδε», ό.π. σελ. 534.
Παροιµίες (στα Επτάνησα): 1) κι αν κελαηδάει η οχιά, δε γίνεται γαρδέλι,
(λέγεται για τον σκληρό και απάνθρωπο, που δεν αποβάλλει τα κακούργα
ένστικτά του),
2) άλλος ο κυρ Λόγος κι άλλος είν’ ο Έργος (προκειµένου να δηλωθεί η
µεγάλη διαφορά µεταξύ λόγων και έργων), ό.π., σελ. 393 και 411..
Ε. Γ. Χόρτης
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Κοινωνικά
Γεννήσεις

Ούτε αυξανόµεθα ούτε πληθυνόµεθα.

Βαπτίσεις:

Ο Λάµπρος Χόρτης (εγγονός του αείµνηστου Παπαγιώργη)
και η σύζυγός του Ελένη Λιάκου στις 23 Σεπτεµβρίου
2017 βάφτισαν τον γιο τους στα Τρίκαλα και του έδωσαν
το όνοµα Γιάννης (του παππού του). Νονός ήταν ο
Χαράλαµπος Ρουµπέας. Τους ευχόµαστε ολόψυχα «να
τους ζήσει».

Γάµοι

Η ονοµατοδοσία του Γιάννη του νεότερου

Ο Παναγιώτης Χόρτης του Θεοφάνη και της Αγγελικής, (κι
ο Πάνος εγγονός του Παπαγιώργη) και η Ευαγγελία
Βασιλειάδου του Χρήστου και της Βασιλικής ετέλεσαν τους
γάµους τους την Τετάρτη, 15 Νοεµβρίου 2017, στο
∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης. Στο νιόφωτο ευχόµαστε
ολόθερµα να ζήσουν σαν τα ψηλά βουνά. Τον
θρησκευτικό γάµο έχουν προγραµµατίσει για το καλοκαίρι.
Και µια διόρθωση: Στο προηγούµενος τεύχος στη
φωτογραφία απ’ τον γάµο του Μιχάλη Θ. Χόρτη γράψαµε «Ο
Μιχάλης και η Αργυρώ» αντί του ορθού «Ο Μιχάλης και η
∆ανάη» (Η Αργυρώ είναι η µητέρα του γαµπρού).

Θάνατοι:

Η Ρουµπίνη Χόρτη, σύζυγος του αείµνηστου αξιωµατικού
∆ηµητρίου Ν. Χόρτη, προσωποποίηση της ευαισθησίας και
της ανθρωπιάς, έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεµβρίου
2017 και αναπαύεται στο κοιµητήριο του Βύρωνα.
Η καλόκαρδη και γνωστή σε όλους για το υψηλό της ήθος
Ευστρατία (Στράτω) Γεωργάκη, κόρη του αείµνηστου
συγχωριανού µας Θοδωρή Βουκελάτου και µητέρα του
διακεκριµένου δηµοσιογράφου Ηλία Γεωργάκη, έφυγε
από τη ζωή στις 19 - 9- 2017. Η κηδεία της έγινε την
εποµένη στην πόλη της Λευκάδας. Την απώλεια της
µητέρας του ο Ηλίας µάς γνωστοποίησε µε το παρακάτω
συγκλονιστικό κείµενο:

ΑΧ!ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ

Ο Πάνος και η Ευαγγελία
Η πάντα προσηνής και ευγενής Ευτυχία Χόρτη,
σύζυγος του αείµνηστου κορυφαίου επιστήµονα,
γιατρού Παναγιώτη Χόρτη, έφυγε από τη ζωή στις
16-10-2017 και αναπαύεται στο κοιµητήριο του
Βύρωνα.
Ο αγαπητός σε όλους και ξεχωριστός για την ευθύτητα
και το χιούµορ του Κωνσταντίνος Π. Χόρτης
(Κολοπατής), έφυγε από τη ζωή στις 22 Νοεµβρίου
2017 και αναπαύεται στο κοιµητήριο των Χορτάτων
Τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Αχ ! µανούλα µου. Ετσι θα σε θυµάµαι.Με τη µοναδική καλοσύνη σου. Και τη στοργική σου ψυχή. Με την χορτασµένη µε
αγάπη καρδιά σου. Αγέρωχη να τρυγίζεις στον Αϊ- Θόδωρο. ∆υναµική. Με την πίκρα χορηγό. Aεικίνητη στη φτώχεια και
στις κακουχίες. Καρτερική, φιλόξενη, εγκάρδια, υποµονετική.
Έτσι θα σε θυµάµαι. Γεννηµένη να νικάς στη ζωή. Μάνα ηρωίδα.
Όµως, εγώ θα σε ξαναβρώ στις βάρκες του Αϊ - Γιάννη µε το µενεξεδένιο ηλιοβασίλεµα. Και στα κλάµατα πάνω από τα
µνήµατα των αδελφών σου. Εκεί στο µονόξυλο του πατέρα µου, στον Αϊ- Λια, κάτω από τις αστροφεγγιές της Γύρας.
Στις αξηµέρωτες νύχτες στο ΄Πάνθεον’. Και στις κατανυκτικές ολονυκτίες στην κυρά-Φανερωµένη.
Ήσουν µια ανεµοδαρµένη ιτιά στα Χορτάτα. Κι έτσι θα σε θυµάµαι για πάντα. Περήφανη.
Τεράστιο θα είναι το κενό της απουσίας σου.Θα το ΄σηκώσω’’οµως µε την γλυκιά σου θύµηση.Με το καλωσυνάτο
χαµόγελό σου.
Και θα σ΄αποχαιρετήσω µε ένα φιλί του Αυγουστιάτικου µαϊστρου στην αµµόγλωσα. Να σου παίρνει το µαντήλι και να
γελάς.
Οπως θα γελάς για πάντα στην καρδιά µου.
Αχ !µανούλα µου….
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ (∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ)

Ποικίλα
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Το δάκρυ

Του Σπύρου Κ. Χόρτη (Μανταγιάννη)
Ένα βράδυ πήρα
Σβάρνα τη ζωή µου ...
Στολίδια ψυχής
Το για κάθε εποχή δάκρυ...
Μα αυτό που για σένα
Πότιζε τις στιγµές....
Είχε πικρά και αλµύρα...
∆αναών δώρα από τη µοίρα.

Ανακοίνωση
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΡΤΙΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41 – 10 431 – ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας µαζί µε τις θερµότερες ευχές του για ένα ειρηνικό,
δηµιουργικό και γεµάτο υγεία και ευτυχία 2018, σας καλεί να συµµετέχετε στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Παραδοσιακής Λαδόπιτας και στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
µας, η οποία θα γίνει ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/01/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00π.µ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41 – ΑΘΗΝΑ
Για το ∆.Σ.

ΦΩΤΟ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ

Ο Πρόεδρος
Χόρτης Θωµάς

Ο Γεν. Γραµµατέας
Χόρτης Χαρίλαος

Στους όπου γης
συγχωριανούς
ευχόµαστε
ολόψυχα
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

