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Τριµηνιαία περιοδική έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδος

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙ∆Α

Χειµώνας 2017-2018
Τέχνη και φύση
Από τον χορτιώτικο
χειµώνα

Μια µυγδαλιά και δίπλα της,
εσύ. Μα πότε ανθίσατε;
Στέκοµαι στο παράθυρο
και σας κοιτώ και κλαίω.
Τόση χαρά δεν την µπορούν
τα µάτια.
∆ός µου, Θεέ µου,
όλες τις στέρνες τ’ ουρανού
να τις γιοµίσω.

Ένας ευγενής στη
Λευκάδα των αρχών
του 18ου αιώνα

Προσµονή…
Αχ! Πότε νά ’λθ’ η άνοιξη,
να λιώσουνε τα χιόνια,
να πάψουν
τ’ αστραπόβροντα,
να ’λθουν τα χελιδόνια
Η ∆άφνη και το Αηδόνι
Αρ. Βαλαωρίτης

Νικηφόρος Βρεττάκος

Αποκριές και Φλεβάρης

Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ | Σελ. 7-9

Το γράµµα
της Σύνταξης

ΣΕΛ. 2-3

Βερεσέδια

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Γεγονότα και σχόλια Σελ. 4 - 6
Στον παλµό της χορτιώτικης γης:
Ε. Ένας ευφάνταστος καπετάνιος Σελ. 10
Μικρογραφία για τον Φλεβάρη σε βυζαντινό
χειρόγραφο του 12ου αιώνα. Ο προσωποποιηµενος µήνας απολαµβάνει τη φωτιά µε ένα καλό
γεύµα (γουρουνοκεφαλή, χορταρικά και κρασί).
Τον συνοδεύει η προτροπή «χόρταζε και πίνου…».

Ο Fritz Berger (Ρίκος) για τη συνάντηση
µνήµης Ελβετών και Λευκαδίων Σελ. 11
Κοινωνικά Σελ. 11
Ποικίλα Σελ. 12
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Βερεσέδια
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι αναγνώστες
Στο 18ο φύλλο τ’ς φ’λάδας µας (Φθινόπωρο 2015) εγράφαµε:
“Τον Ιούνιο του 2011 πήραµε απίδροµο[1] απ’ το “µεγάλο
χωριό”, για να βγάλουµε ετούτηνε τη φ’λάδα, µε σκοπό να µας
ταξιδέψει στη χορτιώτικη κουλτούρα και τρόπο ζωής και να µας
φτάσει απ’ τ’ς “αλογοµάντρες” στη σύγχρονη εποχή κι ακόµα να
φέρουµε κοντά, έστω και παδείροντας[2], όλους τους
απανταχού Χορτιώτες. Εσκεφτήκαµε πως ιδιαίτερα για τ’ς
Χορτιώτες της «εξορίας» (ούτε πενήντα άτοµα δεν µένουνε πια
στο χωριό) η φλάδα µας θα γένει το όχηµα του συγχωριανού,
για να (µατα)βρει τον εαυτό του, επειδή αισθάνεται σαν ψάρι
όξου απ’ το νερό, ξεκοµµένος απ’ τις ρίζες του, και γι’ αυτό έχει
τ’ αµέντι του[3] στο χωριό. Ματαθυµάται, µε τον τρόπο τ’ς
φλάδας µας, πράµατα βαθιά θαµένα µέσα του, ριζωµένα µέσα
στην ψυχή του, που τονε βοηθάνε να στέκεται ορτός[4] στα
ρίχτερ τ’ς ζωής […]. Κι εσήµερα είµαστε στη δύσκολη θέση να
αναγγείλουµε το τέλος εποχής για «Τα Χορτάτα» και να
γράψουµε το κύκνειο άσµα τους, γιατί δεν έρχονται πάντα τα
πράµατα όπως τα θέλουµε. Ήρτε η στιγµή να πούµε τα λιγοστά
µας λόγια, γιατί η ψυχή µας αύριο κάνει πανιά, που λέει κι ο
ποιητής, και ν’ αφήκουµε µες στ’ αδειανά µας σπίτια όσα µας
πονούνε, φέρνοντάς τα στη µνήµη µας: σε µια γωνιά πεταµένη
τη τζαµάρα[5] του παππούλη µας, παραπέρα γιοµάτο δυο
δάχτυλα σκόνη τον κουτσαργαλειό τ’ς βαβάς µας, στην κουζίνα
το στραπατσαρισµένο µπρακάτσι, στο αβέρτο[6] κιτρινισµένες
φωτογραφίες των προγόνων και, και, και … Είναι εφτά που µας
εκάµανε κι εβγάλαµε για φτήνη τη γωνίτσα της γης στην οποία
είδαµε το φως 18 φύλλα σε 152 σελίδες γιοµάτες Χορτάτα και
Λευκάδα”
Με το σηµερινό φύλλο όµως εφτάσαµε αισίως τα 27 φύλλα σε
208 σελίδες. Επειδή όµως «άλλαι µέν βουλαί ανθρώπων, άλλα
δε θεός κελεύει», πα να πει πως από τότενες µας καρτερεί
αναπιασµένο προζύµι[7], θα αναστείλουµε για κάποιο διάστηµα
τ’ν έκδοση τ΄ς φλάδας µας κι ελπίζουµε σύντοµα να ντα
ξαναπούµε.
Προς το παρόν, επειδή έχουµε πολλά στοιβαγµένα µέσα µας,
λέω να ξεφορτώσουµε όσα από δαύτα µπορούµε και ν’
αφήκουµε τα ρέστα για όποτα µας σερβίρει[8]. Και θα
ξεκινήσουµε κόντρα στο ρέµα, επαναστατικώ τω τρόπω, που
λέει κι ο Σοφολογιότατος, µε νια κυρία µε τόσο βάρβαρα
ένστικτα, που ούτε του Κανούτου τ’ άλογο[9] δεν είχε, την
«προγιαστή» κ. Εφορία.
Είναι γνωστό πως υπάρχουνε άνθρωποι που – άκουσον,
άκουσον – (εκ)πληρώνουνε ούλες τ’ς υποχρεώσεις τ’ς µε πρώτη
και καλύτερη την υποχρέωση στην παραπάνω κατ’ ευφηµισµόν
κυρία, κι ας βασανιζονται, όπως φαίνεται από το «αγωνιώδες»
λαϊκό ασµάτιο που τραγουδάνε:
Η καρδιά µου πληγωµένη
σαν πατάκα σαπισµένη
µυστικά µε αγκουσεύει µε µανία
ο έφορας πριν µε ξεσκίσει
προσπαθώ να βρω µια λύση
Εφορία, αφορία, δυσφορία, αγωνία.
Εφορία µε λαχτάρα να σε σκιάζοµαι,
Εφορία δυστυχώς να τα µοιράζουµε,
Εφορία, ωιµέ, που ξετινάζοµαι
και για φόρο στον αέρα αχ! σε σκιάζοµαι –
Με καρδιά χίλια κοµµάτια
γλέπω τα γκαβά σου µάτια
µε κιτάπια αν µε χτυπάς
και τα διαβάσω
µια φωτιά µε τριγυρίζει
η ζωή µου δεν αξίζει
τα µυαλά µου θα ντα χάσω,
Θα ντα χάσω, θα ντα χάσω.
Εφορία µέσα σε καζάνι βράζουµε,
Κι ούλοι σαν συνταξιούχοι κράζουµε,
Εφορία, ωιµέ, πανικοβάλλοµαι
Να µας πάρεις και τα σώβρακα σε σκιάζοµαι .
Για το θέµα ο ρεµπέτης τραγουδιστής που δεν έκοψε ή, τέλος
πάντων, “ξέχασε” να κόψει απόδειξη παροχής υπηρεσιών στον
γάµο του Καραγκιόζη, τραγουδάει τον πόνο του:

« Ποια κατάρα σ’ έχει στείλει µπρος στον δρόµο µου
Για να παίζεις µε τη λύπη και τον πόνο µου».
Και αλλάζοντας ρυθµό συνεχίζει:
«Χάθηκε το φιλότιµο και δεν υπάρχει µπέσα».
Η κυρία όµως δεν χαρίζεται ούτε στον … Σταύρακα[10]:
∆εν µ’ ενδιαφέρουν τα κολπάκια τoυ Σταυράκη
ούτε τα άλλα του τα κουτσαβακικά
που έµβληµά του έχει το κοµπολογάκι
µα και τα στήθια του ανοιχτά
∆εν µ’ ενδιαφέρει αν µε εµένα έχει γινάτι
ούτ’ αν αλήθεια δεν εχώνεψε ποτέ
δεν µ’ ενδιαφέρει αν το’χει ρίξει στο ραχάτι
Ή αν το παίζει ζεν - πρεµιέ
Άµα δεν έχει ,άµα δεν έχει
Αυτό το κάτι που θέλω
και που µε κάνει σαν τρελή κι είν’ το ρευστό
Εκεί παρεµβαίνει ο ελληναράς φοροαποφεύγων και
φοροδιαφεύγων και, µε το φυσιολογικό … θράσος και γενικά
µε το δικαίωµα στον … τσαµπουκά που τονε χαρακτηρίζει,
ρίχνει την απάντηση - κεραυνό:
Σ’ έχω γραµµένη στα κιτάπια του Σταυράκη
Πού … µηδεάρχης το’ χει βάλει να γενεί
Κι απ’ τον Βεργή τ’ς Αθήνας το καµάρι
Την προεδρία διεκδικεί.
Υπάρχει, βέβαια, και η κατηγορία του «λαµογιοκόλακα», που το
παίρνει αλλιώς:, προσπαθώντας να πείσει ότι επιδιώκει να
φτάσει στο ύψιστο της αρετής, και εµφανίζει την
αφεντοµουτσουνάρα του σαν τον Λαυρέντη του Αναγνωστάκη
που περνιέται σαν «ο λαµπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο
πατριώτης», λέγοντας:
“Εγώ, κυρίες και κύριοι, έχω σαν κανόνα στη ζωή µου να
διαβάζω τακτικά το ψαλτήρι και να αναπέµπω ευχές, καλύτερα
κι απ’ τους καλόγερους του Αγίου Όρους, όταν και όπου
πρέπει». Στον «Βεζύρη» ψέλνει το Πολυχρόνιο, στο κόµµα των
ποιητών απαγγέλλει και Ρίτσο και Σεφέρη και Αρχαία Τραγωδία,
στο κόµµα των πεζογράφων µιλάει για πλιο πεζά πράµατα, π.χ.
για τ’ς σελίδες έρωτος του Εµίλ Ζολά, κ.ο.κ. Μερικοί, βέβαια,
µπατίρηδες ή µη, τ’ς κράζουνε, όπως ο µπατίρης µεν,
φιλόσοφος δε ∆ιογένης ,που, όταν ερωτήθηκε ποιο απο τα
θερία δαγκάει πλιο άσκηµα,είπε: «Απ’ τα άγρια ο
συκοφάντης,κι'απ’ τα ήρεµα ο κόλακας». Ας πούµε για
παράδειγµα πως ο λεγάµενος βρίσκεται µπροστά στην Χ
εξουσία – π.χ. Εφορία . Θα πει απάνου – κάτου τα εξής:
“Εξοχοτάτη µου Κυρία, µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξῃς µε, µηδὲ τῇ
ὀργῇ σου παιδεύσῃς µε. ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως τέλους
… Ἡ καρδία µου ἐταράχθη … ∆ούλος σας µέν, άφραγκος δέ,
εορτάζω καθ’ εκάστην την εορτήν των Αγίων Αναργύρων,
βοήθειά µας». Κι όταν κιντυνεύει να ντονε πιάσουνε στα πράσσα,
θα κάνει τον αµερόληπτο[11] σουρίζοντας κλέφτικα ή θα κάνει
πως … προσεύχεται: «Αἱ ἀνοµίαι µου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν µου.
ἐβραγχίασα κράζων Κύριε των ∆υνάµεων (κεφαλαίο το ∆ου), ὠ
λιγώθην καὶ ἐσίγησα καὶ ἡ ἀλγηδών µου ἐνώπιόν µου ἐστι διὰ
παντός, καὶ οἱ φοβερισµοί σου ἐξετάραξάν µε. Ἐν ἐλαίῳ πίονι ἔ
χρισα καὶ ἐλίπανα τὴν κεφαλήν µου» και «εν εκκλησίαις
ευλογείτε τον Θεόν και τηρείτε το θέληµα Αυτού». Και όταν
γλέπει πως η εν λόγω «προγιαστή» δεν συγκινείται, κάνοντας
µια δραµατική αποστροφή, δηλώνει ταπεινά: «Ταῦτα ἐγώ,
σεβαστή µου και γλυκυτάτη κυρία , ἐφυλαξάµην ἐκ νεότητός µου
καὶ οὐκ ἔφαγον οὔτε µέλι, οὔτε γάλα, οὔτε βούτυρον, ἀλλὰ
µόνον τῶν τῆς θαλάττης ἁγνῶν βραχέως καθάπτοµαι, ἵνα
φθάσω τῶν ἀρετῶν τὸ ἀκρότατον». Ως µεσάζων όµως θα πει
άλλα: « «Έλαιον θέλω καὶ οὐ θυσίαν, βούτυρον βοῶν καὶ γάλα
προβάτων µετὰ στέατος (=πάχους) ἀρνῶν, άντε και κανένα
φακελάκι».[12]
Ο Μπαµπινιώτης όµως έχει αλλού τον νου του και τονε
βασανίζει αν η ζουράρειος γραφή είναι µεγαλογράµµατη,
µικρογράµµατη, καραµανλίδικη ή βουστροφηδόν. Και το πάντων
δεινότατον: επικράθηκε τόσο όσο κανένας Πικραµένος ως τα
τώρα, γλέποντας δύο βαρβαρισµούς σε συνέντευξη που
εδόθ’κε σε σταθµό της Νύµφης του Θερµαϊκού. Ο πρώτος
βαρβαρισµός αναφέρεται στην αντικατάσταση της λέξης
«µήδεα», που θα πει «λιόκια»[13], µε τη λέξη «µέζεα», που
αναφέρεται στα αντίστοιχα όργανα των ζώων. Ο δεύτερος
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βαρβαρισµός έχει να κάνει µε το ρήµα που χρησιµοποίησε ο
αρχαιολάτρης και αρχαιογνώστης «µηδεάρχης» και ουχί «µεζεάρχης»,
αφού το ρήµα (Μπιπ) που εχρησιµοποίησε για τον Άρη είναι σε –έω
και όχι σε –άω. Γι’ αυτό ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών
γλωσσολόγος σιγοµουρµουρίζει µελαγχολικά για τον επί της
παιδείας ή καλύτερα της παιδιάς συνάδελφό του:
∆εν πα να είσαι σαν τον µέγα Αρχιµήδη
∆εν πα να λένε πως σ’ αρέσει το ωραίο
∆εν µ’ ενδιαφέρει ούτε αν τρως µε τον Λ (;)αββίδη
του Οινοµάου η κόρη είναι σε – έω[14].[15]
∆εν πα να ‘σαι θαµώνας στα Λαδάδικα
∆εν πα’ να παραγγέλνεις αµελέτητα

να κάνεις τον Αριστοφάνη άδικα
να λες και αφουσκόλοα[16] αµέτρητα
Άµα δεν έχεις ,άµα δεν έχεις
Αυτό το κάτι που θέλω
που είναι το Λίντελ – Σκοτ το λεξικό …
Κι εκεί που τραγουδούσε τον πόνο του, το’ριξε λάδι στην πληγή το
κανάλι «Πατσάς νηκτώς» µε χορηγό τον Σύλλογο «Χαιρέτα µου τον
πλάτανο και Νικολό καρτέρει», -τουρκιστί αλλά µε ελληνικούς
υπότιτλους, παρακαλώ –που παρουσιάζει σε παγκόσµια πρώτη …
δευτεράντζα το έργο «Söz sözünü kaybetti ve zil yoktu» (=Χάθηκε το
φιλότιµο και δεν υπάρχει µπέσα), και αναψοκοκκινισµένος και
εξοργισµένος αλλάζει τα κανάλια και πέφτει απάνου στο κανάλι µε τον
γνωστό τίτλο – σύνθηµα «ΣΤΟ. ΛΑ.ΛΟ.» (Στο λαό λογαριασµό ή Στο λαό
τον λογαριασµό –δεν είµαι βέβαιος) κι ακούει τη Φούλη ∆ηµητρίου να
άδει ινδικώ τω τρόπω:
«Καρδιά µου καηµένη πώς βαστάς και δε ραγίζεις
Στον ψεύτη ντουνιά τόση µαϊµουδιά που αντικρύζεις».
Στο διπλανό διαµέρισµα ο γείτονας που χρωστάει κοινόχρηστα µηνών
ακούει µε τη φωνή του σερ Μπιθί το τραγούδι του Μπάµπη Μπακάλη
«Σαν κερδίσω το Προπό» µε τα απελπιστικά … αισιόδοξα µηνύµατα «Κι
αν η φτώχεια διαρκώς µας βασανίζει, είναι στρογγυλή η µπάλα και
γυρίζει … Ο κόσµος είναι γήπεδο και η ζωή είναι µπάλα» κ.τ.λ.
Εκεί, λοιπόν, που έχουνε φτάσει τα πράµατα, µοναχά ο γάιδαρος τ’ς θειά
«Μαύρας» είναι ακατάσχετος και αφορολόγητος (εκτός αν στάξει η ουρά
του, οπότε θα φορολογηθεί), η θειά «Μαύρα» όµως τραβολογιέται στα
φορολογικά δικαστήρια, για να εξηγήσει πόθεν έσχε το «Μαύρα». Γι’
αυτό προτείνουµε να συσταθεί άµεσα µια υπηρεσία πρόληψης και
καταστολής εγκλήµατος (ΠΡΟ.ΚΑ.), πριν φουντώσει το φαινόµενο της …
εκπλήρωσης των φορολογικών µας υποχρεώσεων και πριν
καταστρέψουµε τη γλώσσα των γηπέδων κι αρχινήσουµε να κλίνουµε τον
… Απόλλων και τον … επιρρεπής και τον «αναλογούντας φόρος» όπως
παλιά, πα να πει ως Απόλλωνα κ.λπ., πριν δηλαδή κατεδαφιστεί η
«επιρρεπές» (!) και «αιτοιµώρρρωπει» ταυτότητά µας.
Ένα άλλο θέµα, «ανορθογραφίας» κι εφτό, στο οποίο δεν δίνεται η
πρέπουσα σηµασία έχει να κάµει µ’ εκειό που αναφέρει ο Πλάτωνας
στον Κρατύλο «Περί ονοµάτων Ορθότητος». Φαίνεται να ντο’χουµε χούι
να µη λέµε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη ή και να διαγράφουµε µε
τον τρόπο µας κάποιους ανθρώπους πο’χουνε προσφέρει για το κοινό
καλό, που τα ονόµατά τ’ς δεν τα διαβάζουµε απ’ την ορτή και, στ’ν
καλύτερη περίπτωση, τα γράφουµε στα παλιά µας τα παπούτσα. Κι εφτό
από συστάσεως του Νεοελληνικού κράτους. Στη θεωρία, βέβαια, τιµάµε
τ’ς άξιους ανθρώπους, στην πράξη όµως φαίνεται πως, κάνοντας το
άσπρο µαύρο, εκτός από τα όσα χρήµατα φέρεται ότι χρωστάµε,
χρωστάµε και ηθικά. Θα µου πείτε γιατί το λέω εφτό. Ας µην πάµε στ’ς
µαύρες σελίδες τ’ς ιστορίας µας κι ας περιοριστούµε στο µαύρο του …
Μαυρογιαλούρου. Γιατί πολλοί υπόσχονται λαγούς µε πετραχήλια, ενώ

ΛΕΞΙΚΟ

•

[1] Απίδροµος = φόρα
[2] Παδείρω = καταπονούµαι, υποφέρω, ταλαιπωρούµαι
[3] Έχω τ’ αµέντι µου = έχω το µυαλό µου, το νου µου (σε
κάτι), µε απασχολεί κάτι
[4] Ορτός = όρθιος
[5] Τζαµάρα = φλογέρα
[6] Αβέρτο, το = το ελεύθερο – ανοιχτό µέρος του σπιτιού, σε
αντίθεση µε τα δωµάτια
[7] Με καρτερεί αναπιασµένο προζύµι = (µτφρ) µε καρτερεί
δουλειά που έχω αφήσει στη µέση
[8] Όποτα µας σερβίρει = όποτε µας βολεύει, όποτε µας
εξυπηρετεί
[9] Του Κανούτου τ’ άλογο: Ατίθασο άλογο – επιβήτορας,
γνωστό σε όλο το νησί, µε ιδιοκτήτη τον Κανούτο απ’ την
Καρυά.
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δεν ξέρω αν µπορούνε ή αν θέλουνε να κάµουνε κι όσα στοιχειώδη
έχουνε την υποχρέωση να κάµουνε. Είναι δηλαδή «πολλά υποσχόµενοι».
Θα ξεκινήσω ιστορικά. Ο πρωτος πρωθυπουργός στη συνταγµατική
ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, ο Ιωάννης Κωλέττης, ήτανε γνωστός για
«τα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα», για τ’ς απατηλές υποσχέσεις του.
Κάποια µέρα ο Θεόδωρος Γρίβας αποφάσισε να ντου τα ψάλει απ’ την
καλή, γιατί τον εξαπάτησε µε τ’ς υποσχέσεις του σε κάποια θέµατα. Στο
δρόµο συνάντησε τον φίλο του Νικόλαο ∆ραγούµη και του ‘πε: «Τώρα
θα ιδείς πώς θα τονε κάµω εφτόνε τον ψευταρά. Θα ντονε λούσω
πατόκορφα και θα ντου κόψω και την καληµέρα». Μπήκε, είδε τον
Κωλέττη και, βγαίνοντας, µατάπεσε απά’ στον ∆ραγούµη, που τον
ερώτησε: «Τι εγίνηκε; Τον έβρισες;;» Κι εκειός: « Με γέλασε πάλε. Μ’
έπιασε στα γλυκόλογα και στα κοπλιµέντα … Και το κακό είναι πως όσα
µου έταξε είναι ούλα ψέµµατα…». Και το ακόµα χερότερο είναι πως ως
τα σήµερα δεν έχουνε αλλάξει και πολλά πράµατα σ’ εφτό το ζήτ’µα. Τα
καµώµατα των πολιτικάντηδων θρέφουνε συνέχεια τ’ς επιθεωρήσεις και
τ’ς στιχουργούς, µερικοί απ’ τ’ς οποίους δίνουνε και συνταγές για τον
τρόπο µε τον οποίο θα µπόρειε ο κόσµος να αντιδράσει. Για παράδειγµα
ο Χαρ. Βασιλειάδης συµβουλεύει µε τη φωνή του Πρόδροµου Τσαουσάκη
να πνίξει ο πολίτης – θύµα την πίκρα του στο κρασί, στο «Φέρτε µια
κούπα µε κρασί»:
Βρε ζωή φαρµάκια στάζεις, σε βαρέθηκα.
Κι αν χρυσά παλάτια τάζεις, είναι ψεύτικα.
Κι όπως λέει ο φίλος του µπάρµπα Τιπούκειτου, ο Σοφολογιότατος,
στους Όρνιθες του Αριστοφάνη δυο φίλοι, πετώντας µέσα από το δάσος
καβάλα σε πουλιά, επήανε να βρούνε τον Τσαλαπετεινό, για να ντονε
ρωτήσουνε πού θα εµπόρειε κάποιος να ζήσει ήσυχα, άνετα και ειρηνικά.
Και σαν αποφασίσανε, µετά από πολλές περιπέτειες, να χτίσουνε την
κατοικια των πουλιών στα σύγνεφα, να’σου και παρουσιάζονται κάποια
προφαντικά (πα’να πει ανθρωπάρια), κλέφτες και λωποδύτες., για να
πουλήσουνε ο καθένας το παραµύθι του.
Πέρα όµως απ’ τα παραµύθια του κάθε Πινόκιο, υπάρχει και νια άλλη
όψη του «περί ονοµάτων ορθότητος» θέµατος. Στη φλάδα ετούτη εδώ
και κάποια χρόνια (απ’ το 2011) γράφουµε και µαταγράφουµε να τιµάµε
όσους, συµπατριώτες µας ή µη, µας έχουνε ευεργετήσει. Και δεν ξέρω
πόσο έχει ευεργέτησε ο Κέννεντυ τον κόσµο ή τη Λευκάδα (δεν εννοώ
τον Κέννεντυ τ’ς Λευκάδας[17]) για να µην πω για άλλους, ξέρει όµως
ούλη η Λευκάδα και ιδιαίτερα οι παλαιότεροι πόσο µας ευεργέτησε και
πόσο ετίµησε το νησί µας ένα τεράστιο µέγεθος επιστήµονα και
ανθρώπου, ο γιατρός Παναγιώτης Χόρτης. Στο 2ο φύλλο τση φ’λάδας
µας έγραφε στο κύριο άρθρο ο βασικός µας αρθρογράφος Άγγελος Γ.
Χόρτης σχετικά:
«Οι αρχαίοι πίστευαν ότι όσοι φεύγουν από κοντά µας «ζουν»
όσο η µνήµη τους διατηρείται ζωντανή. Η λέξη µνηµείο, εξάλλου,
σηµαίνει για τους εκλιπόντες αυτό που συντηρεί τη µνήµη
της ύπαρξής τους στους µεταγενέστερους. Περισσότερο όµως από τα
υλικά µνηµεία τη µνήµη κάποιου διαιωνίζουν τα έργα και
η ζωή του. Ο Γιατρός «ζει», γιατί µε την προσφορά του έχει κερδίσει τη
µνήµη που θα τον συνοδεύει πάντα, όσο οι άνθρωποι θα εκτιµούν
αρετές, όπως η δύναµη της θέλησης, ο τίµιος αγώνας, το «µέτρο» στην
αρχαιοελληνική του σηµασία, η αγάπη και η ανιδιοτελής προσφορά στο
συνάνθρωπο, η πνευµατική ρώµη και η ηθική ποιότητα, που εκείνος
προσωποποιούσε. Εξάλλου η εποχή µας έχει ανάγκη από τέτοια
πρότυπα». Και το άρθρο κατέληγε: «Έχω τη γνώµη ότι ο ∆ήµος της
Λευκάδας πρέπει να τιµήσει τον Γιατρό, δίνοντας σε ένα δρόµο το όνοµά
του. Πιστεύω, εξάλλου, ότι αυτό θα είναι µεγάλη τιµή για τον γενέθλιο
τόπο µας». Επανερχοµενοι στο ζητηµα θεωρούµε ότι η Λευκάδα εχει µια
ανεξόφλητη οφειλή στον γιατρό Παναγιώτη Χόρτη και ευελπιστούµε ότι
η δηµοτική αρχή θα ευαυσθητοποιηθεί και θα πράξει τα δέοντα.

Για τη Σύνταξη: Έκτορας Γ. Χόρτης

[10] Σταύρακας: ο µάγκας του Θεάτρου Σκιών (του
Καραγκιόζη)
[11] Κάνει τον αµερόληπτο = παριστάνει τον
ανυποψίαστο,κάποιον που δεν εµπλέκεται στο θέµα.
[12] Θεοδώρου Προδρόµου, Τὰ σχέδη τοῦ µυός
[13] Λιόκια= τα ανθρώπινα όργανα αναπαραγωγής, τα
«καµπανέλια»
[14] Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις: Πέλοψ ο Ταντάλειος
ες Πίσαν µολών κ.λπ.,κ.λπ.
[15] Αφ(ου)σκόλοα = βωµολοχίες, «γαλλικά»
[16] Κέννεντυ: Στον εκπαιδευτικό Κώστα Χόρτη εδώκανε
στο γυµνάσιο Λευκάδας το προσωνύµιο ‘Κέννεντυ’, γιατί
«έφερνε» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζων Κέννεντυ
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Του Έκτορα Γ. Χόρτη
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Η κοπή της βασιλόπιταςαπό τους
λευκαδίτικους συλλόγους
Η βασιλόπιτα είναι, ως γνωστόν, ένα πρωτοχρονιάτικο έθιµο, που έχει
πολύ βαθιές ρίζες στον χρόνο και τηρείται απαράβατα από τους
απανταχού Νεοέλληνες. Οι λαογράφοι αναζητούν τη ρίζα του στο
αρχαίο ελληνικό παρελθόν, αλλά και στο χριστιανικό Βυζάντιο. Η
βασιλόπιτα µε το κρυµµένο «φλουρί» της συµβολίζει την εύνοια της
τύχης, που θα επιλέξει τον τυχερό του χρόνου. Σε συνάρτηση µε αυτό
το έθιµο, ο κόσµος (συν)τηρεί ορισµένα ακόµη έθιµα, όπως είναι τα
κάλαντα, οι ευχές κ. λπ., που δοκιµάζουν ή επικαλούνται την καλή τύχη
γύρω από την Πρωτοχρονιά, προκειµένου να εξασφαλίσει ευτυχία
στον νέο χρόνο, Έτσι, ακολουθώντας το έθιµο οι διάφοροι σύλλογοι
των Λευκαδίων της Αθήνας έκοψαντην πίτα τους στο γνωστό τους
στέκι της οδού Γερανίου, στο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου
ξενοδοχείο Αχίλλειον του φιλόξενου λευκαδίτη Γιάννη Πολίτη και στο
επί της οδού Κλεισθένους ξενοδοχείο ECONOMY, και ο καθένας απ’
όσους βρέθηκαν εκεί επήρε το φελί του, ανταλλάσσοντας ευχές µε
τους συντοπίτες του.

Κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου των
Απανταχού Χορτιωτών
Στις εκδηλώσεις των
λευκαδίτικων
συλλόγων για την κοπή
της βασιλόπιτας την
αρχή έκαµε ο Σύλλογος
του χωριού µας. Στις
14 -1 -2018 2017
έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα
του στο επί της οδού
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Θωµάς Χόρτης
Γερανίου λευκαδίτικο
στο βήµα
στέκι . Την εκδήλωση
τίµησαν µε την
παρουσία τους οι πρόεδροι της Οµοσπονδίας των Απανταχού
Λευκαδίτικων Συλλόγων και του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής “Αγία
Μαύρα” κ.κ. Θ. Λογοθέτης και Σ. Κακλαµάνης, καθώς και ο πρόεδρος
του Συνδέσµου των Απανταχού Εγκλουβησάνων κ. Μπάµπης
Κοντογιώργης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου µας κ. Θωµάς Χόρτης αφού
καλωσόρισε τους συγχωριανούς και φίλους, τόνισε τη σηµασία της
εκδήλωσης, αναφέρθηκε στην έκδοση της εφηµερίδας µας και στα
θέµατα που απασχολούν τον Σύλλογο και, στη συνέχεια, έκοψε την
πίτα που είχε φέρει επί τούτου από το χωριό και ευχήθηκε για τη νέα
χρονιά. Ήταν µια όµορφη εκδήλωση, που τη χαρήκαµε όλοι οι
συγχωριανοί που δώσαµε το Παρών. Εθυµηθήκαµε τα παλιά, είπαµε
τα νέα µας και ανταλλάξαµε ευχές. Και του χρόνου µε υγεία.

Η κοπή της πίτας της ΕΛΜ
Στις 21/01/2018 η
Εταιρεία Λευκαδικών
Μελετών έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα
της στην Αθήνα,
παρουσία πλήθους
Λευκαδίων και πολλών
επισήµων. Η εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε σε
αίθουσα του
ξενοδοχείου Αχίλλειον,
Ο µητροπολίτης µας κ. Θεόφιλος ευλογεί την πίτα ιδιοκτησίας του
της ΕΛΜ. (Φωτο ΜyLefkada)
Λευκαδίτη Γιάννη
Πολίτη, που οργάνωσε
άψογα τα πάντα. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο
Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Λευκάδας και Ιθάκης κ.Θεόφιλος, ο
οποίος λίγο νωρίτερα είχε τελέσειαρχιερατική θεία λειτουργία για τους
εν Αττική Λευκαδίτες στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Οµόνοιας, ο
βουλευτής Λευκάδας κ. Θαν. Καββαδάς, ο δήµαρχος Λευκάδας κ. Κ.
∆ρακονταειδής, ο αντιπρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Λευκάδας κ. Σπ. Αρβανίτης, ο αντιδήµαρχος κ. Αθ. Περδικάρης, οι
πρόεδροι της Οµοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων
και του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής “Αγία Μαύρα” κ.κ. Θ. Λογοθέτης

Η νεοσύστατη χορωδία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα»
επί το έργον. (Φωτο ΜyLefkada)

και Σ. Κακλαµάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Απ. Κακλαµάνης,
ο πρώην βουλευτής κος. Ξ. Βεργίνης, ο πρόεδρος του Εµπορικού
Επιµελητηρίου Λευκάδας κος. Σωτ. Σκιαδαρέσης, καθώς επίσης και
πρόεδροι και µέλη Λευκαδίτικων σωµατείων Αττικής. Η εκδήλωση
ξεκίνησε µε την ευλογία του Μητροπολίτη Λευκάδας και Ιθάκης και
συνεχίστηκε µε τους χαιρετισµούς του προέδρου της ΕΛΜ, και των
επισήµων. Ακολούθως, τραγγούδησε πρωτοχρονιάτικα κάλαντα η
νεοσύστατη χορωδία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η ΑΓΙΑ
ΜΑΥΡΑ». Και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Εταιρείας κ. Αθ. Μελάς
δώρισε στους επισήµους και στον γιο και εγγονό του αείµνηστου
Πάνου Ροντογιάννη Σπύρο και Πάνο τον τόµο “Η Χριστιανική Τέχνη
στη Λευκάδα”.. Ανταποδίδοντας ο δήµαρχος κ. ∆ρακονταειδής,
προσέφερε ένα συµβολικό δώρο εκ µέρους του δήµου Λευκάδας στον
κ. Μελά. Παίρνοντας τον λόγο στη συνέχεια ο κ. Μελάς αναφέρθηκε
στο εκδοτικό έργο της ΕΛΜ και συγκεκριµένα στην επανέκδοση του
έργου “Η Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα” (χορηγία του κ. Ξ. Βεργίνη),
στην έκδοση των Πρακτικών του 21ου Συµποσίου της ΕΛΜ µε τίτλο “Η
Εκκλησία της Λευκάδας, η Κοινωνία και η Τέχνη” (χορηγία το
Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη και της ΙΜΛευκάδος και Ιθάκης)
και στην έκδοση του 12ου τόµου της Επετηρίδας της ΕΛΜ (χορηγία
του ιδρύµατος Φ. Κωστοπούλου). Επίσης έκανε αναφορά στην
προσπάθεια να βρεθούν οι πόροι για την ανατύπωση του βιβλίου του
λευκαδίτη γιατρού και αγωνιστή της Εθνεγερσίας Πέτρου Στεφανίτζη
µε τίτλο: “Απλή και µεµαρτυρηµένη έκθεσις των εν Ελλάδι πράξεων και
τυχών αυτού απ΄ αρχής του αγώνος της Επαναστάσεως µέχρι
σήµερον”, Αθήνα 1839. Η πρώτη χορηγία σ’ αυτή την προσπάθεια
έφτασε από τον οµογενή στην Αυστραλία κ. Σπύρο Πολίτη, ενώ και το
Πνευµατικό Κέντρο του δήµου Λευκάδας θα σταθεί αρωγός σ’ αυτήν
την προσπάθεια. Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΛΜ ευχαρίστησε τον κ.
Γιάννη Πολίτη για την παραχώρηση του χώρου και τα κεράσµατα της
εκδήλωσης, καθώς και τον επιστηµονικό συνεργάτη της ΕΛΜ κ.
Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη για την πολύτιµη συµβολή του στο έργο της
Εταιρείας.

Η κοπή της πίτας του Συλλόγου
Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα» και
της Οµοσπονδίας των Απανταχού
Λευκαδίτικων Συλλόγων
Την Κυριακή 28/1/2018 ο Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία
Μαύρα» και η Οµοσπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων,
έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στα γραφεία τους , Γερανίου
41, Αθήνα. Την εκδήλωση άνοιξε η νεοσύστατη χορωδία του
Συλλόγου, που µας ταξίδεψαν µε τις µελωδίες της (Κάλαντα
Πρωτοχρονιάς, Κεφαλλονίτικα κάλαντα, Το ∆άκρυ, σε στίχους
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και µουσική ∆ιονύση Γράψα, ∆ίστιχα, σε
στίχους Νίκου Βλάχου και µουσική επίσης ∆. Γράψα).υπό την
διεύθυνση της µαέστρου κ. ∆ώρας Μουµούρη και µε την υποστήριξη
του σπουδαίου καλλιτέχνη Παναγιώτη Φίλιππα µε το µουσικό του
σχήµα. Στη συνέχεια, ο αιδεσιµολογιότατος πατήρ ∆ηµοσθένης
Παπακωστόπουλος ευλόγησε την πίτα µας, όπως κάθε χρόνο, παρά τα
προβλήµατα υγείας που τον ταλαιπωρούν. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα» κ. Σωκράτης
Κακλαµάνης και ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας των Απανταχού
Λευκαδιτών Συλλόγων κ. Θεόφιλος Λογοθέτης έκοψαν την πίτα.
Ακολούθησε µπουφές και µουσική από το παραπάνω µουσικό σχήµα
του Παναγιώτη Φίλιππα. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους
ο ∆ήµαρχος Λευκάδας κ. Κώστας ∆ρακονταειδής, ,Ο πρέσβης της
Παλαιστίνης κ. Μαρουάν Τουµπάσι, , Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής
κ. Απόστολος Κακλαµάνης, , Ο πρώην Βουλευτής Λευκάδας κ.
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Ξενοφών Βεργίνης, ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Λευκάδας κ. Μαν.
Θερµός, Ο κος Γεώργιος Κούρτης, πρώην Πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, Ο κος Μανώλης Θερµός, Πρόεδρος Ξενοδόχων Λευκάδας,
Ο πρόεδρος της Επτανησιακής Συνοµοσπονδίας κ. Ι. Παργινός και η
Γενική Γραµµατέας της κ. Άννα Αλεξανδράτου - ∆ελλαπόρτα, καθώς
και Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Λευκαδίτικων Συλλόγων της
Αττικής Εγκλουβής, Χορτάτων, Εξάνθειας, Ευγήρου, ΛΑΟ.ΠΟΛΙ.Σ. &
Σαπφούς.

Η κοπή της πίτας της Ένωσης
Αγιοπετριτών Αττικής
Στις 3
Φεβρουαρίου/2018 ο
Σύλλογος των
Αγιοπετριτών Αττικής
έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα
της στο επί της οδού
Κλεισθένους φιλόξενο
ξενοδοχείο ECONOMY
της Αθήνας, ιδιοκτησίας του λευκαδίτη κ. Άρη Βλάχου. Τους
Αγιοπετρίτες που παραβρέθηκαν στην εκδόλωση καλωσόρισε ο
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Απόστολος Αντύπας, ο οποίος στη συνέχεια
αναφέρθηκε αναλυτικά στα ζητήµατα του Συλλόγου και ευχαρίστησε,
βράβευσε και συγχάρηκε τα Αγιοπετριτόπουλα που ξοδεύουν χρόνο
και δυνάµεις για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου. Η όµορφη
εκδήλωση έκλεισε µε την κοπή της πίτας, που την ευλόγησε ο
αιδεσιµολογιότατος π. Πατίτσας. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο
πρόεδρος της ΕΛΜ κ. Θανάσης Μελάς και εκπρόσωπος του Συλλόγου
των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδας. Και του χρόνου µε υγεία.

Η χορωδία του Συλλόγου Λευκαδίων
Αττικής «Η Αγία Μαύρα» αβγαταίνει
Η νεοσύστατη χορωδία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία
Μαύρα» ξεκίνησε δειλά – δειλά τον περασµένο Νοέµβριο. Αποτελείται
από Λευκαδίτες και φίλους της Λευκάδας. Στο τέλος του Φλεβάρη έχει
ενισχυθεί σηµαντικά και στα µέλη της συγκαταλέγονται και µερικές
σπουδαίες φωνές. Ωες προς τη µουσική παιδεία, υπάρχουν και µέλη
µε µεγάλη µουσική καλλιέργεια. Εκτός από τη µαέστρο µε τις τεράστιες
µουσικές περγαµηνές, στα µέλη της χορωδίας συγκαταλέγονται ο
πρώην µαέστρος της µπάντας του Λιµενικού Σώµατος, απόστρατος
πλέον Αξιωµατικός του κ. Στέφανος Πάγκαλης, ο µουσικός της
φιλαρµονικής της Κέρκυρας « Ι. Καποδίστριας» κ. Σπύρος Μουµούρης
(πατέρας της µαέστρου), και ο µουσικός κ. Θανάσης Τσουκαλάς, .
Επιπλέον, η χορωδία έχει την τύχη να υποστηρίζεται µουσικά από τον
βιρτουόζο του βιολιού και σπουδαίο µουσικό συµπατριώτη µας κ.
Παναγιώτη Φίλιππα, που µαζί µε τους συνεργάτες του, µεταξύ των
οποίων και η κόρη του Μαυρέττα, στηρίζει τη χορωδία και, όποτε του
ζητηθεί, είναι κοντά της. Όλα αυτά δεν σηµαίνουν ότι έκλεισε η
χορωδία. Όπως δήλωσε η µαέστρος, δέχεται και νέα µέλη. Ο
ακαταπόνητος συντονιστής του εγχειρήµατος , το οποίο όπως φαίνεται
ευοδώνεται, κ. Θωµάς Λάζαρης αναµένει στο ακουστικό του τους
ενδιαφερόµενους στο τηλέφωνο 6978996897.

3. Ένα ακόµη απολαυστικό βιβλίο του
σπουδαίου µαθηµατικού και ∆ασκάλου
Πολυχρόνη Ν. Σίδερη
Ο πολύ αγαπητός σε όλη τη Λευκάδα µαθηµατικός και συγγραφέας
Πολυχρόνης Σίδερης λίγους µήνες µετά την έκδοση του πολύ
ενδιαφέροντος βιβλίου του µε τίτλο «Μαθηµατικά Στιγµιότυπα»
προχώρησε στην έκδοση ενός νέου βιβλίου µε τίτλο «Εξ Αθανίου»,
αφιερωµένο «στους απανταχού Αθανίτες,» το οποίο, µόλις το πήρα στα
χέρια µου, το διάβασα απνευστί. Σ’ αυτό ο συγγραφέας, µε την αγάπη
και τη νοσταλγία που τον διακατέχει για τον τόπο του και µε απλό,
άµεσο και βιωµατικό τρόπο, σε συνάρτηση µε την εξαιρετική χρήση της
ντοπιολαλιάς, πέτυχε να µας δώσει όψεις της ανθρωπογεωγραφίας
του χωριού του, αντλώντας από τα προσωπικά του βιώµατα και,
γενικότερα, από τη ζωή στο περιβάλλον του αγαπηµένου του
χωριού. Το βιβλίο περιλαµβάνει 12 µικρές ιστορίες, 8 ποιήµατα και µια
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θεµατική ενότητα για το Αθάνι και το ∆ράγανο, µε τίτλο «Τα
Αθανοδράγανα», που αποτελείται από ένα ενηµερωτικό πρόλογο και
σατιρικά ποιήµατα µε αφορµή την εκδήλωση «Γιορτή Μελιού στο
∆ράγανο». Ο συγγραφέας στα ιδιαίτερα κατατοπιστικά προλεγόµενα
του βιβλίου αναφέρει: «Το Αθάνι είναι ένα χωριό που βρίσκεται σε µια
καταπράσινη πλαγιά της νοτιοδυτικής Λευκάδας. Μπροστά του έχει το
απέραντο Ιόνιο που στο βάθος σµίγει µε τον ουρανό δεξιά γλείφει τις
ακτές της Ηπείρου και αριστερά της Κεφαλονιάς. Και καθώς είναι
ακουµπισµένο στη πλαγιά και
γύρω του δεν υπάρχει κανένα
φυσικό εµπόδιο ο ουρανός του
είναι απέραντος. Αλλά και η
έκταση γης που του ανήκει είναι
µεγάλη αφού προς τα νότια
εκτείνεται µέχρι το ακρωτήρι
του Λευκάτα που απέχει
περίπου 15 χιλιόµετρα από το
χωριό. Φανταστική είναι και η
προίκα που του χάρισε η φύση
αφού έχει τις δύο πανέµορφες
και παγκόσµια γνωστές
παραλίες. Το Πόρτο κατσίκι και
τους Εγκρεµούς . Και ακόµη το
Γιαλό µια παραλία µε 5
χιλιόµετρα αµµουδιά.
Το Αθάνι είναι το χωριό
που γεννήθηκα και έζησα τα
παιδικά µου χρόνια και µέρος
από τα εφηβικά. Εκείνη την
εποχή λόγω της φτώχειας και της
ανέχειας επειδή το έδαφος είναι άγονο και χωρίς καµία πηγή νερού η
ζωή των κατοίκων ήταν δύσκολη και στερηµένη. Τότε προς στο
τέλος του καλοκαιριού τα πηγάδια στέρευαν και µέχρι να έρθουν τα
πρωτοβρόχια οι κάτοικοι στραγγολογούσαν το µοναδικό πηγάδι
που κρατούσε ακόµη λίγο νερό. Το µόνο έσοδο που είχαν οι
κάτοικοι ήταν από το λάδι και αυτό κάθε δεύτερη χρονιά που είχε
σοδιά. Με αυτό το κάθε νοικοκυριό και µε τη σπορά, το κρασί, και τα
ζώα , έπρεπε να βγάλει τη χρονιά. Αλλιώς ο ξενιτεµός
κάποιου από την οικογένεια ήταν αναπόφευκτος.[…].
Όταν έγινα 18 χρονών έφυγα από το Αθάνι και από τότε οι
επισκέψεις µου στο χωριό ήταν ολιγοήµερες και µόνο τα
καλοκαίρια. Όµως αυτά τα λίγα χρόνια της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας, που έζησα στο χωριό ήταν αρκετά για να έχω ανεξίτηλες
και ευχάριστες µνήµες.
Λένε πως η ζωή είναι ένας κύκλος. Αν είναι έτσι, τώρα που
κοντεύω να κλείσω τον κύκλο µου είναι φυσικό να πλησιάζω στο
σηµείο που ξεκίνησα. Έτσι έχω απέναντι τα παιδικά µου χρόνια . Τα
βλέπω ξανά µε αποτέλεσµα οι εικόνες και οι µνήµες να γίνονται
πιο έντονες και ζωντανές. Συχνά στον ύπνο µου ονειρεύοµαι το
σπίτι που γεννήθηκα, τη αυλή και τους γύρω χώρους.
Αυτές οι έντονες αναµνήσεις ήταν για µένα ένας µεγάλος
πειρασµός που µε έκανε να τις εκφράσω µέσα από τα διηγήµατα
και αφηγήµατα που ακολουθούν. Επηρεασµένα από την τότε ζωή
πιστεύω δίνουν µια εικόνα έστω και αµυδρή εκείνης της εποχής.
Ελπίζω έτσι να µοιραστώ µε τους συνόσκαλους µου αναγνώστες
αλλά και νεώτερους κάποιες από τις αναµνήσεις των παιδικών µας
χρόνων. Ίσως και να νοσταλγήσουµε εκείνη την εποχή.
Υπάρχει όµως και ένας δεύτερος λόγος της καταγραφής αυτών των
αναµνήσεων . Η αναφορά σε εκείνη την εποχή γίνεται για να δείξει
και τις µεγάλες διαφορές που είχε από την σηµερινή..
Το 600 π.χ. , ο Ησίοδος στο έργο του έργα και ηµέραι , δίνοντας
συµβουλές για τις γεωργικές εργασίες, τονίζει ότι για το αλέτρι και
το τµήµα που σκάβει τη γη (το υνί) πρέπει να χρησιµοποιηθεί ξύλο
από πουρνάρι για να αντέχει. Από τότε µέχρι σήµερα , 2500 χρόνια
όλοι καταλάβαιναν και ακολουθούσαν την συµβουλή του.
Χρησιµοποιούσαν πουρνάρι ή σίδερο. Σε λίγα χρόνια -αν όχι και
σήµερα - αυτά θα είναι ακαταλαβίστικα γιατί οι άνθρωποι δεν θα
ξέρουν τι σηµαίνει αλέτρι, εκτός και το έχουν δει σε κάποιο µουσείο.
To αφήγηµα στις επόµενες σελίδες µε τον τίτλο τα συµπαθητικά
τετράποδα θα είναι και αυτό ακαταλαβίστικο για την επόµενη γενιά
γιατί θα είναι άγνωστα τα γαϊδούρια που πάνε να εκλείψουν.
Σήµερα το ψωµί είναι ένα αγαθό που το αγοράζουµε. Τότε για να το
έχουµε χρειάζονταν µια δύσκολη διαδικασία. Ξεκινούσε µε την
καλλιέργεια του σταριού , ακολουθούσε η συγκοµιδή του , το
άλεσµα στο µύλο για να γίνει αλεύρι και τέλος µε το αλεύρι να γίνει
το ψωµί που ψήνονταν στο φούρνο που είχε κάθε σπίτι. Πολλοί δεν
θα το πιστεύουν
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Ο κόσµος έχει αλλάξει όπως το πρόβλεψε ο στωικός και κυνικός
φιλόσοφος ∆ιογένης που έζησε γύρω στα 400 π.Χ . Ο ιδιόρρυθµος
∆ιογένης που για σπίτι είχε ένα πιθάρι και µε το φανάρι του έψαχνε
να βρει ανθρώπους είχε ζητήσει-σκωπτικά- να τον θάψουν
µπρούµυτα. Και εξήγησε το λόγο : « Kάποτε θα έρθουν τα πάνω κάτω
και όπως θα γυρίσω ανάποδα θέλω να βλέπω τι γίνεται στον κόσµο».
Όπως φαίνεται τα πάνω κάτω ήρθαν τα τελευταία 70 χρόνια. Έγιναν
τέτοιες ριζικές αλλαγές που είχαν σαν αποτέλεσµα κάποιοι από µας
να ζήσουµε δύο εντελώς διαφορετικές ζωές.
Πέρα από αυτά που αναφέρονται στις παιδικές µου αναµνήσεις στο
βιβλίο που κρατάτε περιέχονται και µερικά ποιήµατα. Εδώ
χρειάστηκε και κάποιο θράσος. Για αυτό το θράσος ζητώ
προκαταβολικά συγνώµη και την κατανόηση σας. Ποτέ δεν µου
πέρασε από το µυαλό µου ότι µπορώ να κάνω και τον ποιητή. Με
παρέσυρε όµως το γεγονός ότι ο καθένας κάποιες στιγµές
πιστεύει ότι είναι. Όταν ερωτεύεται, όταν ενθουσιάζεται από κάτι ,
όταν απογοητεύεται. Θυµάµαι από τα παιδικά µου χρόνια , όταν
κάποτε στο χωριό ήρθε ο ∆εσπότης ένας γέρος τον πλησίασε και
αφού του φίλησε το χέρι του είπε: Το θεό παρακαλούµε πατριάρχη
να σε δούµε. Με αυτά τα λόγια ο γέρος εκείνη την στιγµή ήταν για
µένα ποιητής και µε παρέσυρε να τον µιµηθώ.
Τέλος , για αυτό το αποτύπωµα µου, που κρατάτε στα χέρια σας,
ηθικός αυτουργός είναι η φιλόλογος Σταµάτα Νικολάου Ροµποτή Παπακωστόπουλου από το Αθάνι. Στην παρουσίαση του βιβλίου µου "
Μαθηµατικά στιγµιότυπα " που έγινε το καλοκαίρι του 2017 στη
Λευκάδα πλέκοντας µου το εγκώµιο ανέφερε ότι έχω γράψει κατά
καιρούς για τη ζωή και τις συνήθειες των ανθρώπων που ζουν στο
Αθάνι.
Αυτή η επισήµανση της ήταν η αιτία που αποφάσισα να επιλέξω
κάποια από αυτά τα κείµενα και ποιήµατα και αφού η Σταµάτα
έκανε τις διορθώσεις και υποδείξεις να τα θέσω, θέλοντας να
τιµήσω το χωριό µας , στη διάθεσή σας». Θερµά συγχαρητήρια στον
συγγραφέα και να είναι πάντα υγιής και δηµιουργικός.

εξαιρετικές τοιχογραφίες του 18ου αι. σε τρεις ζώνες: στην πρώτη
εικονίζονται ολόσωµοι Άγιοι, στη µεσαία στηθάρια Αγίων και στην
πάνω οι 24 οίκοι του Ακαθίστου Ύµνου. Ερειπωµένες σώζονται οι
πτέρυγες των κελλιών της Μονής, µάρτυρες της παλιάς της δόξας,
αλλά και το ερειπωµένο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Η µονή
διαλύθηκε το 1930 και η περιουσία της µοιράσθηκε σε «ακτήµονες».
Ακολούθησαν χρόνια παρακµής, φθοράς και ολοκληρωτικής
κατάρρευσης. Το 1996 ο ναός καθαρίστηκε και λειτούργησε ξανά.
Ακολούθησε η αναστήλωση του Καθολικού, µε ενέργειες του ∆ήµου
Καρυάς. Το 2010 εκπονήθηκε η µελέτη στερέωσης – αποκατάστασης
και των κελλιών της Ι. Μονής, µε δαπάνες της Ν.Α. Λευκάδας. Το
2011, η Ιερά Μονή ανασυστήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.∆.∆., µε
πρωτοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτου µας κ. Θεοφίλου. Πανηγυρίζει
στις 24 Ιουνίου, στο Γενέσιο του Προδρόµου».
Εµείς να σηµειώσουµε ότι η οικονοµική στήριξη του θεάρεστου
αυτού έργου από τους πιστούς σηµαίνει, πέρα από την
αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς της Ιεράς Μονής στη
Λευκάδα, και στήριξη της προσπάθειας για συνέχιση του
µεγάλου πνευµατικού της έργου.

Εγκύκλιος του µητροπολίτη µας για τα
έργα αναστήλωσης στο µοναστήρι του Αϊ
– Γιάννη στο Λιβάδι
Από τον µητροπολίτη µας κ. Θεόφιλο λάβαµε την παρακάτω εγκύκλιο
για τα έργα αναστήλωσης στο µοναστήρι του Αί- Γιάννη στο Λιβάδι
Καρυάς, προκειµένου να δηµοσιευθεί για ενηµέρωση των Λευκαδίων
και για οικονοµική στήριξη της προσπάθειας. Για τον ρόλο που
διαδραµάτισε η µονή επί αιώνες, η ΙΜΛΙ γράφει:
«Το µοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου, χτισµένο σε µια
ειδυλλιακή πλαγιά στην άκρη του οροπεδίου «Λιβάδι» της Καρυάς,
ιδρύθηκε κατά τους ιστορικούς το 1605 από τον ιεροµόναχο Ιερεµία
Αραβανή, όµως πρέπει να αναζητηθεί η αρχή του αρκετούς αιώνες πιο
πριν. Για αιώνες η Μονή έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην πνευµατική, την
κοινωνική και την οικονοµική ζωή του νησιού. Στις αρχές του 19ου αι.
ήταν το πλουσιότερο και πολυπληθέστερο µοναστήρι της Λευκάδας.
Ήδη από τον 18ο αιώνα η Μονή της Οδηγήτριας και πολλοί ναοί σε
όλο το νησί ήταν µετόχια του, ενώ τον 19ο αι. συντηρούσε Λύκειο
στην πόλη της Λευκάδας, µε διευθυντή τον ∆ιδάσκαλο του Γένους
Αθανάσιο Ψαλλίδα. Από την αδελφότητα της Ι. Μονής αναδείχθηκαν
σπουδαίες µορφές της τοπικής µας Εκκλησίας, όπως οι Μητροπολίτες
Άνθιµος και Ευγένιος Μαρίνος, Γρηγόριος Αραβανής κ.ά.
Στο κέντρο του καθολικού είναι θαµµένος ο Σίµος Μπούας ή Γρίβας
(+1622), πρώην ληστής, ανακαινιστής της Μονής. Ο σηµερινός ναός,
µονόχωρος, µε ξύλινη στέγη και γυναικωνίτη, κοσµείται από
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Ένας ευγενής στη Λευκάδα των αρχών του 18ου αιώνα
Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ
Μετά την κατάκτηση της Λευκάδας από τους Ενετούς (1684),
οι νέοι επικυρίαρχοι του νησιού παραχώρησαν τα ως τότε
τουρκικής ιδιοκτησίας κτήµατα τα οποία είχαν περιέλθει στην
κατοχή τους, µετά την αποχώρηση των ιδιοκτητών τους, σε
φυσικά πρόσωπα, κατοίκους του νησιού ή εποίκους, και ένα
πολύ µικρό µέρος σε ναούς ή µοναστήρια (1). Μία από τις
κατηγορίες των δωρεοδόχων αποτελούσαν άτοµα τα οποία
είχαν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία του
Αγίου Μάρκου και στους οποίους παραχωρήθηκε το
µεγαλύτερο µέρος των πρώην τουρκικών κτηµάτων.
Σε µερικούς µάλιστα είχαν, µαζί µε τα κτήµατα, αποδοθεί και
τίτλοι ευγενείας, καθώς, όπως φαίνεται, οι παραχωρήσεις
είχαν γίνει στα πλαίσια των φεουδαλικών θεσµίων. Τούτο
προκύπτει από το γεγονός ότι στις εκθέσεις των Προβλεπτών,
ανώτατων βενετών αξιωµατούχων που κυβερνούσαν τις
κτήσεις, ακόµα και η ελάχιστη παραχώρηση χαρακτηρίζεται
ως investitura (περιβολή), που είναι καθαρά τιµαριωτικός
όρος και υποδηλώνει το καθεστώς της ψιλής κυριότητας του
∆ηµοσίου στις παραχωρούµενες εκτάσεις (2). Ένας από
όσους είχαν λάβει τίτλους ευγενείας ήταν και ο κρητικός
Πέτρος Τζανκαρόλος (Pietro Zancarol), ο οποίος περιεβλήθη

Ζακυνθινός πίνακας του 18 ου αι., έργο του Γιαννάκη Κοραή, που παριστάνει
οµάδα ευγενών (Μουσείο Ζακύνθου).

µε τον τίτλο του κόµητος και ο οποίος θα µας απασχολήσει
στην παρούσα µελέτη. Στον Τζανκαρόλο, λοιπόν, η ενετική
κυβέρνηση είχε παραχωρήσει 141 ενετικά στρέµµατα
χωράφια, δηλαδή περίπου 270 στρέµµατα των 1000 τ.µ. (3),
περιουσία υπολογίσιµη για το νησί.
Όπως εύκολα µπορεί να συναγάγει κανείς, οι αγροτικού
τύπου δραστηριότητες πρέπει να εξασφάλιζαν στον
Τζανκαρόλο ένα επίπεδο διαβίωσης ανάλογο µε την
κοινωνική του θέση και τούτο επιβεβαιώνεται από σχετικά
τεκµήρια, τα οποία αντλούµε από τα αρχεία των νοταρίων της
εποχής. Το πρώτο από τα τεκµήρια αυτά είναι έγγραφο,
καταχωρισµένο στις πράξεις του νοταρίου της Αµαξικής
Γεωργίου Μπαρµπαρήγου (Zorzi Barbarigo), µε ηµεροµηνία
22 ∆εκεµβρίου 1707. Το έγγραφο αφορά σύµβαση µεταξύ του
Τζανκαρόλου και του αµπάτε (αββά, ηγουµένου) Ιζέπου
Θεοδωρή. Είναι χαρακτηριστικές και εξόχως αποκαλυπτικές
οι προσαγορεύσεις των δύο συµβαλλοµένων. Ο Τζανκαρόλος
προσαγορεύεται εκλαµπρότατος σιορ κόντε Πιέτρο
Τζανκαρόλος και, αντιστοίχως ο Ιζέπος εκλαµπρότατος σιορ
αµπάτε Ιζέπος Θεοδωρής. Και οι δύο, συνεπώς, ανήκουν στην
ανώτερη, κοινωνικά και οικονοµικά, τάξη του νησιού. Αλλά
ποιος ήταν ο αµπάτε; Είναι γνωστό ότι αµπάτε είναι τίτλος
εκκλησιαστικού
αξιωµατούχου
της
Ρωµαιοκαθολικής
Εκκλησίας που αντιστοιχεί µε τον τίτλο του ηγουµένου της
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την απάντηση στο ερώτηµα αντλούµε
από άλλο νοταριακό έγγραφο του Μπαρµπαρήγου, µε
χρονολογία 4 Ιουλίου του 1723, συµφωνα µε το οποίο το
Λατινικό µοναστήρι του Παντοκράτορα στο κάστρο είχε
µισθώσει 59 µεροδούλια αµπέλι, ιδιοκτησίας του, στην
Απόλπαινα σε κάποιους Παπανολόπουλο και ∆ασκαλόπουλο

και µάλιστα η µισθωτική σχέση µε αυτούς ανατρέχει στο 1708
(4). Ο αναφερόµενος, λοιπόν, αµπάτε ήταν, χωρίς αµφιβολία, ο
ηγούµενος του προαναφερθέντος Λατινικού µοναστηριού.
Επανερχόµαστε όµως στη σύµβαση. Σύµφωνα µε αυτήν, ο
αµπάτε δάνεισε στον Τζανκαρόλ 100 ριάλια, δηλαδή 1000
λίρες. Τα χρήµατα αυτά δόθηκαν σε χρυσά τζεκίνια, µε το κάθε
τζεκίνι υπολογισµένο σε 27 λίρες και 6 σολδία. Κατά συνέπεια,
το ποσόν που εισέπραξε ο Τζανκαρόλος ήταν 36 τζεκίνια, 17
λίρες και 4 σολδία. Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι, όπως
αναφέρεται στη νοταριακή πράξη, η προαναφερθείσα αξία
του τζεκινιού ήταν η αξία που είχε καθοριστεί µε απόφαση (
terminazione) του Γενικού Προβλεπτή Daniel Dolﬁn.
Επρόκειτο δηλαδή για τη λογιστική αξία (valuta regolata) του
νοµίσµατος, η οποία ήταν µικρότερη από την αγοραία αξία του
(valuta piazza). H διαφορά αυτή οφειλόταν σε φορολογικούς
λόγους. Συγκεκριµένα, οι ενοικιαστές της δεκάτης των
δηµητριακών, δηλαδή του σηµαντικότερου φορολογικού
αντικειµένου,, έπρεπε να καταβάλλουν στο ενετικό ∆ηµόσιο
τα 2/3 του φόρου σε χρυσά τζεκίνια (5). Συνεπώς, όσο
µικρότερη λογαριαζόταν η τιµή του τζεκινιού σε λίρες, τόσο
περισσότερα τζεκίνια έπρεπε να καταβάλλει ο εκάστοτε
εκµισθωτής του φόρου. Αυτό ήταν, βέβαια, ένας τρόπος
µεγιστοποίησης της φορολογικής απόδοσης και οικονοµικής
καταπίεσης των κατοίκων. Στην περίπτωσή µας, εκ πρώτης
όψεως, φαίνεται ότι η καταβολή του δανείου σε χρυσά
τζεκίνια ήταν ευνοική για τον δανειολήπτη. Αλλά το
ζήτηµα,που φαίνεται παράδοξο, δεν είναι τόσο απλό και θα
µας απασχολήσει στη συνέχεια.
‘Οπως φαίνεται από το µέρος της συµφωνίας που έχουµε
αναφέρει, ο αµπάτε είχε την αναγκαία ρευστότητα, ώστε να
παραχωρεί δάνεια, προσδοκώντας, όπως θα δούµε, σε
σηµαντικά µελλοντικά κέρδη. Η οικονοµική αυτή δυνατότητα
οφειλόταν ασφαλώς στην εκµετάλλευση της περιουσίας της
καθολικής µονής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η µονή είχε
βεβαιωµένα
στην
ιδιοκτησία
της
59
µεροδούλια αµπέλια στην
Απόλπαινα και πρέπει να
υποθέσουµε βάσιµα ότι τα
αµπέλια αυτά δεν ήταν τα
µοναδικά περιουσιακά της
στοιχεία. Το αντίθετο
συνέβαινε, καθώς ήταν
ιδρυµένη, προφανώς, στη
διάρκεια της Φραγκοκρατίας του νησιού και πρέπει
να εικάσουµε ότι είχε
Ο Λέων της Βενετίας στην Κέρκυρα, 1778
προικοδοτηθεί από τους
Φράγκους φεουδάρχες µε ικανοποιητική περιουσία, ώστε να
ανταγωνίζεται τις ορθόδοξες µονές. Τούτο επιβεβαιώνεται,
εµµέσως, από το γεγονός ότι, πέραν της περιουσίας που
διέθετε από την εποχή της Φραγκοκρατίας, οι Βενετοί
παραχώρησαν σ αυτήν, µετά την κατάκτηση του νησιού, 4
ενετικά στρέµµατα χωράφια, 182 µεροδούλια αµπέλια και 62
ρίζες ελιές (6). Όπως όµως φαίνεται, εκτός της ακίνητης
περιουσίας, ένα επιπρόσθετο έσοδο για το καθολικό αυτό
µοναστήρι ήταν διάφορα πρόστιµα τα οποία επιβάλλονταν για
ποικίλους λόγους και τα οποία οι υπόχρεοι έπρεπε να
καταβάλλουν σε αυτό. Σχετικό τεκµήριο αποτελεί νοταριακή
πράξη του νοταρίου παπά Γιάννη ∆εσαλέρµου της 9ης Μαίου
1728. Σ αυτήν καταγράφεται συµφωνία µεταξύ του Θεοτόκη
Βουκελάτου αφενός και του Παναγιώτη Χόρτη αφετέρου για
επίλυση διαφορών τους και ορίζεται ότι, αν κάποιος από τους
δύο δεν συµµορφωνόταν µε την απόφαση των κριτών, ήταν
υποχρεωµένος να πληρώσει κονδάνα (condannare) , δηλαδή
ποινή, πρόστιµο, 15 ασηµένια δουκάτα στη « Φραγκοκκλησιά
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του κάστρου».
Για να αποπληρώσει το χρέος του, ο Τζανκαρόλος συµφωνεί
να δώσει στον αµπάτε 50 µόδια σιτάρι λευκαδίτικο, κατά την
προσεχή σοδειά τού 1708, µετρηµένο µε το µόδι το
κερκυραικό (7). Η ποσότητα αυτή έπρεπε να παραδοθεί στον
Λατίνο ηγούµενο εντός του Αυγούστου του 1708. Για να
κατοχυρωθεί, ωστόσο, ο αµπάτε, ο οφειλέτης τού υποθηκεύει
ένα αµπέλι προικώο στον Βάρδα. Αν, λοιπόν, ο Τζανκαρόλος
δεν παρέδιδε το σιτάρι εντός της καθορισµένης προθεσµίας,,
ο πιστωτής θα είχε το αµπέλι στην κατοχή του και θα διέθετε
την παραγωγή στην αγορά, για όσο διάστηµα το χρέος θα
έµενε ανεξόφλητο. Το σύστηµα αυτό αναφέρεται στα
έγγραφα µε τη φράση «γοδί(ει)ς γοδο(ω)», που προέρχεται
από το ιταλικό ρήµα godere (γεύοµαι, καρπούµαι), το οποίο,
όπως βλέπουµε, εντάσσεται στο ελληνικό κλιτικό σύστηµα,
δηλαδή κλίνεται σαν ελληνικό ρήµα. Όµως η συµφωνία δεν
κλείνει στο σηµείο αυτό και, µε έναν άλλο όρο,
οι
εξασφαλίσεις του αµπάτε
γίνονται ισχυρότερες. Ο
τελευταίος αυτός όρος
είναι ο εξής: Αν ο
Τζανκαρόλος
δεν
παρέδιδε το σιτάρι εντός
του µηνός Αυγούστου του
1708, όφειλε να το
πληρώσει στις ανώτερες
τιµές που έτρεχαν στην
αγορά και, αν δεν
κατέβαλε
ούτε
τα
χρήµατα, το αµπέλι που
αναφέραµε
θα
ήταν
υποθηκευµένο όχι για τα
Αναµνηστικό µετάλλιο για την κατάκτηση
100 ριάλια του χρέους,
της Ελλάδας. Ο Θεός στεφανώνει το
αλλά για τη συνολική αξία
νικηφόρο λιοντάρι της Βενετίας, ενώ οι
Οθωµανοί διασκορπίζονταν (Ιστορικό
του σιταριού των 50
Μουσείο, Αθήνα).
µοδίων, υπολογισµένη µε
τις ανώτερες τιµές της
αγοράς που θα έτρεχαν το
1708. Εύκολα, συνεπώς, αντιλαµβάνεται κανείς ότι η αξία των
50 µοδίων ήταν µεγαλύτερη από 100 ριάλια. Αποµένει τώρα
να εξετασθεί ποια ήταν η αξία αυτή, ώστε να προσδιορισθεί το
κέρδος του αµπάτε, αλλά και το κέρδος του Τζανκαρόλου,
διότι ούτε ο αµπάτε θα δάνειζε, αλλά ούτε και ο Τζανκαρόλος
θα δανειζόταν, αν δεν προσδοκούσαν ότι η συµφωνία που
περιγράψαµε θα ήταν συµφέρουσα γι αυτούς. Για τις
εκτιµήσεις αυτές πρέπει να λαβουµε υπόψη µας τα υπάρχοντα
στοιχεία τόσο για το νόµισµα, δηλαδή για τις ισοτιµίες του
τζεκινιού, όσο και για
τις τιµές του σιταριού και να
καταλήξουµε σε συµπεράσµατα.
Έχουµε αναφέρει ότι ο Τζανκαρόλος είχε δανειστεί από τον
αµπάτε 100 ριάλια σε χρυσά τζεκίνια, µε το τζεκίνι
υπολογισµένο στη λογιστική και όχι στην αγοραία αξία του.
Τούτο εσήµαινε ότι ο δανειολήπτης είχε λάβει περισσότερα
τζεκίνια, σε ποσοστό τόσο όσο ήταν το ποσοστό της διαφοράς
µεταξύ λογιστικής και αγοραίας αξίας του νοµίσµατος,
δεδοµένου ότι η αγοραία αξία ήταν µεγαλύτερη από τη
λογιστική. Και ενώ θα νόµιζε κανείς ότι, παραδόξως, οι όροι
του δανεισµού ήταν εξαιρετικά ευνοικοί για τον Τζανκαρόλο,
το σκηνικό ανατρέπεται, αν µελετήσουµε την οικονοµική
πραγµατικότητα της εποχής που σχετίζεται µε τους όρους του
δανεισµού. Είναι γνωστό ότι η τιµή ενός κάδου λευκαδίτικου
σιταριού κυµαινόταν, στα 1733, µεταξύ 38 και 40 λιρών(8). Και
δεδοµένου ότι, όπως είδαµε, ο κάδος αντιστοιχεί στα 3/4 του
µοδίου, η τιµή του τελευταίου θα ήταν 38 ή 40Χ4/3, δηλαδή
θα ανερχόταν περίπου σε 51 έως 53 λίρες. Όπως όµως
βλέπουµε στους όρους του δανεισµού, τα 50 µόδια σιτάρι, που
ήταν υποχρεωµένος να δώσει ο δανειολήπτης στον αµπάτε
υπολογίστηκαν µε 20 λίρες το µόδιο (1000:50). Ποια όµως
ήταν η τιµή του σιταριού στην αγορά την εποχή εκείνη; Επειδή
δεν διαθέτουµε στοιχεία για την τιµή του σιταριού στα 1708,

θα προσπαθήσουµε να παρακολουθήσουµε τη διακύµανση
της τιµής του προιόντος στον µέσο χρόνο, µε βάση τα
διαθέσιµα στοιχεία. Έχουµε ήδη αναφέρει ποια ήταν η τιµή
του στα 1733. Εικοσιεφτά χρόνια αργότερα, δηλαδή στα 1760,
το λευκαδίτικο σιτάρι είχε τιµή 55 λίρες ανά κάδο (9) και τούτο
εσήµαινε ότι η τιµή του µοδίου θα ήταν περίπου 73 λίρες (55Χ
4/3). Κατά συνέπεια, όπως διαπιστώνουµε, µεταξύ 1733 και
1760 παρατηρούµε αύξησή της περίπου κατά 36%. Αν,
λοιπόν, υποθέσουµε ότι η διακύµανση της τιµής του προιόντος
στον µέσο χρόνο είχε κανονικότητα, καταλήγουµε στο
συµπέρασµα ότι στα 1708, 25 χρόνια πριν από το 1733, θα
ήταν περίπου 36% µικρότερη σε σχέση µε το έτος αυτό.
Εποµένως, στα 1708, η τιµή του µοδίου θα ήταν µικρότερη
κατά 36% από τις 53 λίρες, δηλαδή θα ανερχόταν περίπου σε
35 λίρες. Τούτο εσήµαινε ότι ο αµπάτε θα εισέπραττε από την
πώληση των 50 µοδίων του σιταριού 1750 λίρες και, εκ
πρώτης όψεως, φαίνεται ότι θα εκέρδιζε 750 λίρες, σε
διάστηµα περίπου 8 µηνών, ποσό πολύ µεγάλο σε σύγκριση µε
το κεφάλαιο που είχε διαθέσει. Ωστόσο, τα πράγµατα δεν ήταν
ακριβώς έτσι, επειδή στην πραγµατικότητα το ποσό που
αυτός είχε δανείσει στον Τζανκαρόλο ήταν µεγαλύτερο από
1000 λίρες. Αυτό οφειλόταν στο ότι είχε, όπως είδαµε,
καταβάλει το δάνειο σε χρυσά τζεκίνια, υπολογισµένα µε τη
λογιστική τους αξία. Όµως, η αγοραία αξία του τζεκινιού, όπως
έχουµε αναφέρει, ήταν µεγαλύτερη από τη λογιστική.
Σύµφωνα µε στοιχεία του 1760, το έτος αυτό η λογιστική αξία
του τζεκινιού ανερχόταν σε 36 λίρες, ενώ η αγοραία του σε 49,
ήταν δηλαδή ανώτερη περίπου 25% από τη λογιστική (10). Αν
η ποσοστιαία διαφορά µεταξύ λογιστικής και αγοραίας αξίας
ήταν η ίδια και το 1708, τότε τα χρυσά τζεκίνια που είχε λάβει
ο Τζανκαρόλος αντιστοιχούσαν σε 1250 λίρες. Αν η διαφορά
ήταν µικρότερη, πράγµα πιθανό, π.χ. 15 ή 10%, τότε τα
τζεκίνια του δανείου αντιστοιχούσαν σε 1150 ή 1100 λίρες. Σε
κάθε περίπτωση, το κέρδος του αµπάτε σε σύγκριση µε την
επένδυσή του ήταν τεράστιο, δηλαδή, στη χειρότερη εκδοχή,
500 λίρες, πράγµα που εσήµαινε ότι το κεφάλαιό του σε 8
µήνες είχε απόδοση 40% και συνεπώς το επιτόκιο, αναγόµενο
σε ετήσια βάση, ήταν 60%. Αν, βέβαια το καταβληθέν δάνειο
αντιστοιχούσε π.χ. σε 1150 λίρες, το κέρδος που θα απέφερε
θα ήταν 650 λίρες και το ετήσιο επιτόκιο περίπου 85%.
Ας εξετάσουµε τώρα και την πλευρά του δανειολήπτη. Όπως
έχουµε ήδη αναφέρει, αν η αγοραία αξία του τζεκινιού ήταν
25% ανώτερη από τη λογιστική, τότε οι 1000 λίρες που
αντιστοιχούσαν στη λογιστική αξία θα ήταν 1250, µε βάση την
αγοραία,
και αυτό ήταν το ποσόν που είχε λάβει ο
Τζανκαρόλος. Με λίγα λόγια, ο δανειολήπτης µπορούσε να
διαθέσει 1250 λίρες για οποιαδήποτε εµπορική πράξη θα
έκανε. Όµως η αξία των 50 µοδίων σιταριού θα ήταν
πιθανότατα, όπως έχουµε εκτιµήσει, 1750 λίρες. Ανακύπτει,
λοιπόν, το ερώτηµα ποια ήταν τα περιθώρια κέρδους γι αυτόν.
Είναι, ασφαλώς, προφανές ότι ο δανειολήπτης, όπως και ο
αµπάτε, είχε τη βεβαιότητα ότι η συµφωνία θα του απέδιδε
κέρδη και κάτι τέτοιο βέβαια θα συνέβη. Πού, όµως είχε
επενδύσει το δάνειο το οποίο είχε λάβει, ώστε να του
αποδώσει τα προσδοκώµενα κέρδη; Για να απαντήσουµε στο
ερώτηµα, πρέπει να σκεφθούµε για ποιο λόγο στη συµφωνία
προβλεπόταν ότι η εξόφληση του χρέους θα γινόταν σε σιτάρι.
Η απάντηση είναι ότι ο Τζανκαρόλος θα ασχολήθηκε,
προφανώς, µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες που
αφορούσαν το προιόν αυτό. Ας εξετάσουµε, εποµένως, τον
σχετικό µηχανισµό. Είναι γνωστό ότι το βασικό καταναλωτικό
αγαθό των ανθρώπων, και ιδίως των χωρικών την εποχή
αυτήν, ήταν τα σιτηρά. Γνωρίζουµε, ακόµα, ότι γύρω από τα
σιτηρά ασκούνταν κερδοσκοπική δραστηριότητα εις βάρος
των χωρικών-καλλιεργητών. Η πραγµατικότητα αυτή
αποτυπώνεται σε εκθέσεις βενετών Προβλεπτών, όπως η
έκθεση του Γενικού Προβλεπτή Marin Minio του 1760 (11).
Σύµφωνα µ αυτήν, οι χωρικοί, για να καλύψουν τις
επισιτιστικές τους ανάγκες, τους τελευταίους µήνες πριν από
την συγκοµιδή, οπότε τους είχε τελειώσει το σιτάρι,
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αναγκάζονταν να το προµηθεύονται από τους δεκατιστές ή
άλλους προµηθευτές, µε τον όρο να εξοφλήσουν την οφειλή
τους µε τιµές ανώτερες µέχρι και 50% από τις τρέχουσες κατά
την εποχή της προµήθειας. Τούτο εσήµαινε ότι θα διέθεταν
τουλάχιστον 50% περισσότερο σιτάρι της νέας εσοδείας, για
να καλύψουν την οφειλή τους, δεδοµένου ότι οι τιµές σε
περιόδους ελλείψεως του προιόντος ανέβαιναν. Κατά
συνέπεια, ο κερδοσκόπος- προµηθευτής των καλλιεργητών,
θα µπορούσε να αποκοµίσει από την δραστηριότητά του
αυτήν µεγάλα κέρδη. Έχουµε ήδη υπολογίσει, µε βάση την
πιθανή διακύµανση των τιµών του σιταριού στον µέσο χρόνο,
ότι στα 1708 η τιµή ενός κερκυραικού µοδίου ανερχόταν σε 34
λίρες. Τούτο εσήµαινε ότι ο κερδοσκόπος θα κέρδιζε από καθε
µόδιο 50%, δηλαδή 17 λίρες. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αν
ο Τζανκαρόλος είχε προµηθεύσει χωρικούς µε 50 µόδια
σιτάρι, αυτοί θα του παρέδιδαν για εξόφληση της οφειλής
τους 50% περισσότερο,
δηλαδή 75. Το κέρδος του,
εποµένως, θα ήταν 50%
µεγαλύτερο
από
το
επενδεδυµένο
κεφάλαιο.
Με λίγα λόγια, οι 1250 λίρες
θα του απέδιδαν κέρδος
Βενετική λίρα
625,
ποσόν
εξαιρετικά
µεγάλο.
Είναι,
βέβαια,
πιθανόν η απόδοση να ήταν µικρότερη, καθώς στην έκθεση
του βενετού αξιωµατούχου αναφέρεται ότι οι χωρικοί θα
έπρεπε να εξοφλούν την οφειλή τους για το σιτάρι που
έπαιρναν µε τιµές µέχρι και 50% ανώτερες από τις τρέχουσες,
πράγµα που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το 50% ήταν ακραία
περίπτωση. Ωστόσο, και 40 ή και 30% το κέρδος ήταν πολύ
µεγάλο. Ακόµα, είναι πιθανόν η αγοραία αξία του τζεκινιού να
ήταν λιγότερο από 25% ανώτερη από τη λογιστική, οπότε τα
χρήµατα του δανείου σε λίρες (νόµισµα των συναλλάγών) θα
ήταν λιγότερα.
Εκτός, όµως από τις δραστηριότητες µε τα σιτηρά, ο
Τζανκαρόλος ασχολούνταν και µε άλλου τύπου αγροτικές
δραστηριότητες. Από έγγραφο της 27ης Οκτωβρίου του 1714,
καταχωρισµένο στις πράξεις του νοταρίου παπά Γιάννη
∆εσαλέρµου, προκύπτει ότι είχε συνάψει συµφωνία µε
κάποιον Γιάννη Προκόπη από το χωριό Άλατρο, µε αντικείµενο
τη φύλαξη αιγοπροβάτων. Με βάση τη συµφωνία αυτήν, ο
Τζανκαρόλος είχε δώσει στον Προκόπη µε σεµπριά 31
προβατίνες και 53 γίδες, δηλαδή συνολικά 83 αιγοπρόβατα.
Στη σύµβαση προβλεπόταν ότι ο Προκόπης ήταν
υποχρεωµένος να δίνει, κάθε Μάιο, στον ιδιοκτήτη του
κοπαδιού 80 λίτρες µανούρι, 48 λίτρες πρέτζα (κρεµώδες τυρί,
αναφερόµενο αλλού ως τυρί ασκιού), 31 λίτρες µαλλί και 15
λίτρες βούτυρο. Ακόµα, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, έπρεπε
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να του δίνει ένα «προβυζαστάρι» (αρνί ή κατσίκι γάλακτος),
καθώς και 8% σφαχτά, προφανώς κάθε χρόνο. Μετά τη λήξη
της τριετίας και την ολοκλήρωση της συµφωνίας, στον
Τζανκαρόλο έπρεπε να επιστραφούν τα 84 αιγοπροβατα,
καθώς και 17 επιπλέον. Τέτοιας µορφής κτηνοτροφικές
επιχειρηµατικές δραστηριότητες ήταν φαινόµενο σύνηθες για
µέλη των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων στο νησί.
Αναφέρουµε τους εµποροκαπετάνιους Ρίζο και Ζάχο
Τσαρλαµπά, τον κάτοχο µεγάλης κτηµατικής περιουσίας,
ενοικιαστή φόρων κ.λπ. Ιωάννη Σµυρναίο, τον επίσης
κτηµατία, ενοικιαστή φόρων κ.λπ. Αποστόλη Ψωµά, τον
ασχολούµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες ευρείας
κλίµακος, ισχυρό οικονοµικό παράγοντα της εποχής, Ζήσιµο
Σκιαδαρέση κ.ά. (12). Για τα κέρδη που µπορούσαν να
αποφέρουν οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες έχουµε εικόνα
από σχετικό έγγραφο του νοταρίου Γεωργίου Μπαρµπαρήγου
(Zorzi Barbarigo) της 1ης Αυγούστου του 1731. Στο έγγραφο
γίνεται εκτίµηση και καταγραφή του «φρούτου», δηλαδή της
απόδοσης 60 γιδοπροβάτων
«της γέννας» από δύο
διαφορετικούς εκτιµητές. Με βάση τις δύο εκτιµήσεις, η αξία
κάθε αρνιού και κατσικιού ανερχόταν σε 4 λίρες, το τυρί
µανούρι από 5 - 6,5 γαζέτες (13) η λίτρα, η πρέτζα (τυρί
ασκιού) από 3 – 3,5 γαζέτες η λίτρα, το µαλλί προβάτων από 5
– 6 γαζέτες η λίτρα, το µαλλί των γιδιών από 5 -8 γαζέτες η
λίτρα, το βούτυρο 4 γαζέτες η λίτρα και τέλος, οι προβατίνες
και οι γίδες «της γέννας» 5 λίρες το κεφάλι. Τούτο σηµαίνει
ότι τα 84 γιδοπρόβατα απέδιδαν στον Τζανκαρόλο περίπου
240-276 λίρες ετησίως, δηλαδή κατά µέσο όρο περίπου 257
λίρες, αν οι τιµές των κτηνοτροφικών προιόντων ήταν το 1714
οι ίδιες που ήταν το 1731. Με δεδοµένο ότι η αξία του ζωικού
κεφαλαίου (αιγοπρόβατα) ανερχόταν σε 420 λίρες, η απόδοση
ήταν εξαιρετικά µεγάλη, αφού έφτανε περίπου στο 60%.
Μέσα από τα νοταριακά έγγραφα που έχουµε περιγράψει,
αναδύεται η εικόνα του λευκαδίτη ευγενούς της
Βενετοκρατίας, τυπικός εκπρόσωπος του οποίου ήταν ο
Τζανκαρόλος. Είτε γαιοκτήµονας είτε εφοπλιστής είτε
έµπορος, οι δραστηριότητές του επεκτείνονταν σε ένα
ευρύτατο φάσµα δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονταν µε
τον κύριο παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας του νησιού,
δηλαδή τον γεωργοκτηνοτροφικό. Οι δραστηριότητες αυτές
του απέφεραν, µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο που
περιγράψαµε, σηµαντικά κέρδη τα οποία συντηρούσαν το
οικονοµικό και κοινωνικό του status. H ξεχωριστή του θέση
αποτυπώνεται στις σχετικές προσαγορεύσεις (σιορ,
εκλαµπρότατος, ευγενής),
που πιστοποιούν µε τρόπο
εµφατικό την οµολογηµένη από όλους
κοινωνική του
υπεροχή.

•

1. Άγγελος Γ. Χόρτης, Συµβολή στην οικονοµική ιστορία της
Λευκάδας (1684-1774), σ.11-22
2. Άγγελος Γ. Χόρτης, σ.12
3. Π.Γ.Ροντογιάννης, Ιστορία της νήσου
Λευκάδος,Ε.Λ.Μ.Αθήνα 1980, σ. 647. Κάθε ενετικό
στρέµµα αντιστοιχούσε σε 1892,40 τ.µ.
4. Άγγελος Γ. Χόρτης, σ. 71
5. Άγγελος Γ. Χόρτης, σ. 99
6. Άγγελος Γ. Χόρτης σ.17
7. Τρία µόδια κερκυραικά ισοδυναµούσαν µε 4 κάδους της
Λευκάδας. Βλ. Κ. Μαχαιράς, η Λευκάς επί Ενετοκρατίας,
Αθήναι 1951 σ. 156. Επειδή κάθε κάδος ισοδυναµούσε µε
207 λίτρες σιταριού, κάθε µόδιο ισοδυναµούσε µε 276,
δηλαδή περίπου 125 κιλά.
8. Άγγελος Χόρτης, Συµβολή στην οικονοµική ιστορία της
Λευκάδας, σ.70

9. Άγγελος Χόρτης, σ. 75
10. Άγγελος Χόρτης, σ. 99
11. Άγγελος Χόρτης, σ.100
12. Άγγελος Χόρτης, σ. 80-81
13. Π.Γ.Ροντογιάννης, Ιστορία της νήσου Λευκάδος, σ. 643. 10
γαζέτες ήταν 1 λίρα.
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Στον παλµό της χορτιώτικης γης:
Ε. Ένας ευφάνταστος καπετάνιος
Του ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΧΟΡΤΗ
Ο καπετάν –Στάµος, ο τραχύς, θυµόσοφος, σµιχτοφρύδης,
πολυταξιδεµένος, µε τα εβδοµήντα και στην πλάτη και το σακάκι
αναριχτό, το µουστάκι γκρίζο, µακρύ, στριφτό,
α λα παλαιά, σοβαρός, συγυρισµένος, µπαρµπερισµένος, κατέβαινε
για το χωριό. Λέγανε πως ήξερε γιατρειές, να ξεµατιάζει µε ξόρκια
και µαγγανείες, που τα’µαθε στα ταξίδα από γιατρούς και κάποιο
µάγο θεραπευτή εκεί στη διακεκαυµένη ζώνη, µαθές. Ο ίδιος
ισχυριζόταν πως εκεί η θάλασσα βράζει και πως είδε πραγµατική
γοργόνα. Σίγουρα είδε φώκια.Μάλιστα ανακούφισε κάποτε έναν
Χιλιάνο και τον θεράπεψε, όταν του έδεσε τον αφαλό. Αυτός
ενθουσιάστηκε και τον είπε ντοτόρο. Από την αφήγηση της
ιστορίας του έµεινε το όνοµα. Πολλοί έφεραν τέτοιο όνοµα, όπως
ο δραγάτης απέναντι, για τον οποίο ο σκωπτικός µπάρµπα – Γιώτης
σκάρωσε τη ρίµα: Ο Παντελής ο ντοτόρος κατεβαίνει από το όρος.
Λόγω επαγγέλµατος! Ο ίδιος ποιητής, βλέποντας έναν ντόπιο
δικαστικό υπάλληλο µε τσάντα, ανέκραξε:
«Για φαντάσου πού θα φτάσει το κεφάλι του Καρντάση!
Εκείνος όµως ανταπέδωσε µε τον ψαλµό του ∆αβίδ:
Ζώα µικρά µετά µεγάλων ! (Εξοµοίωνε τον ποιητή!)

Ε; Τι να κάµω; Για ποιο λόγ; Ρώτησε απορηµένος ο νέος
Όπως σου λέω. Πέταξε το ξεφτίδι και πες «Απάνω σου να
στρέξει».
Τι να κάµει! ∆εν τα πίστευε αυτά, αλλά µηχανικά έκαµε την κίνηση…
Σίγουρα ο έµπειρος (;) καλωσυνάτος ηλικιωµένος πίστευε πως το
φίδι ήταν ο διάολος µέρα – µεσηµέρι και µπορούσε να µαζέψει κι
άλλους και να «σωτερέψει» (σακατέψει) το άλογο και το παιδί.
Ύστερα ο κυρ – Στάµος έκαµε τρεις σταυρούς και ψιθύρισε:
«Άνεµος το’φερε, άνεµος το πήρε».
Έσιαξε τη σκούφια του και ακτηφόρισε στο χωριό κατευθείαν στο
µαγαζί. Σκα΄λωσε σε µια καρέκλα, τύλιξε µεταξύ τους τα πόδια µε
έναν τρόπο που µόνο αυτός µπορούσε, χτύπησε τις παλάµες και
παράγγειλε έναν βαρύ γλυκό. Έβγαλε απ’ την εσωτερική τσέπη την
ταµπακέρα, γέµισε ένα τσιγάρο µε κοµµένο καπνό «φούντα», δώρο
του φίλου καλλιεργητή κυρ – Μάκη, το τύλιξε, το έστριψε µε
προσοχή, το σάλωσε να κολλήσει και δέχτηκε την προσφορά του
να του το ανάψει µε τον πριόβολο, το κορδωνάτο φυτίλι, σε
συνεργασία µε την ίσκα και το στουρνάρι, που όµως απέτυχε στις
τρεις προσπάθειες.

Ξαφνικά ο καπετάν – Στάµος βρέθηκε µπροστά στο νεκρό σερπετό,
στο παιδί (τον Ναννούσκο) και στο άλογο και, σµίγοντας τα
φρύδια, ρώτησε ψιθυριστά:
- Εσύ το σκότωσες;
- Ναι. Πέρασε µέσα απ’ τα ποδάρια του λεβέντη, απάντησε
ο νέος.
Τότε τον συµβούλεψε µε ύφος δασκάλου που ξέρει:
- Πάρε ένα ξεφτίδι απ’ τη φανέλα σου και πέταξέ το απάνω
του

Τσακ – πριτς, είπε χαµογελώντας ο καπετάνιος, και µε ελαφρό
χαµόγελο εγκαρτέρησης και συµπάθειας στον φίλο αλίευσε το δικό
του τσακµάκι, µε σπινθηριστή αυτόµατο, και στις δυο προσπάθειες
άναψε.Φύσηξε τον καπνό, παρέλαβε τον αρωµατικό καφέ
Βραζιλίας, ρούφηξε µε ήχο, ηδονικά, έπαιξε πέρα – δώθε τα
περδουκλωµένα πόδια του, απίθωσε το τσακµάκι και είπε
θυµόσοφα: «Πάει κι αυτό!

Κοινωνικά
Γεννήσεις – Βαπτίσεις: : Γάµοι:.- .
Θάνατοι: Όλο και φτωχαίνουν και
συρρικνώνονται τα Χορτάτα, µε την απώλεια
δύο ακόµη ξεχωριστών ανθρώπων.
Η πηγαία και γεµάτη ανθρωπιά Ελένη Μ.
Βουκελάτου, έφυγε από τη ζωή τον
περασµένο Γενάρη και αναπαύεται στο
κοιµητήριο των Χορτάτων.
Ο καλόκαρδος και αγαπητός σε όλους
Αντώνιος Βουκελάτος έφυγε από τη ζωή τον
περασµένο Φλεβάρη και αναπαύεται επίσης
στο κοιµητήριο των Χορτάτων,
Τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια στους

οικείους τους.

-
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Ο Fritz Berger (Ρίκος) για τη συνάντηση
µνήµης Ελβετών και Λευκαδίων
Ο Fritz Berger (Ρίκος) απηύθυνε από τη Στκχόλµη επιστολή σχόλιο για τον εορτασµό των 55 χρόνων από την άφιξη των
εθελοντών της CFD στο νησί µας, απευθυνόµενος σε όλη την
οµάδα των εθελοντών που δραστηριοποιήθηκαν τη δεκαετία 1962
-1972 στη Λευκάδα, στον Hans Mettler, στη Χριστιανική Υπηρεσία
Ειρήνης ( CFD) στη Βέρνη και σε φίλους στην Ελλάδα.
« Στοκχόλµη στα µέσα ∆εκεµβρίου 2017
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κάπως καθυστερηµένα, σας στέλνω ένα σχόλιο για τη
συνάντηση µνήµης που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο
Σεπτέµβριο στη Λευκάδα. Εάν ήσαστε εκεί, θα µπορούσατε να
ζήσετε τον µεγάλο ενθουσιασµό της επανασύνδεσης µετά από
τόσα χρόνια. Το γεγονός ότι έδωσαν το «παρών» δώδεκα από τα
πρώην µέλη της οµάδας, συµπεριλαµβανοµένων των Martha και
Ruedi Roggli, ήταν επίσης µεγάλη χαρά για µένα. Η Pim από την
Αυστραλία ζήτησε συγνώµη για την απουσία της. Εδώ ένα
απόσπασµα από την αλληλογραφία της: "Πολλές όµορφες
αναµνήσεις έρχονται στο µυαλό µου κάθε φορά για το υπέροχο
διάστηµα που πέρασα εκεί. Τη χρονιά που έζησα µαζί µε την
αγαπηµένη φίλη µου Erna Flückiger στο Κοµηλιό δεν θα την
ξεχάσω ποτέ ».
Για την εξαιρετική διοργάνωση της συνάντησης θα ήθελα να
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Μαρία Ρούσου, διευθύντρια της
∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης στην πόλη, αλλά και τον Αθανάσιο Μελά
και τον Έκτορα Χόρτη, καθώς και όλους τους άλλους που
βοήθησαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Η Μαρία σχεδιάζει µια
ολοκληρωµένη τεκµηρίωση των εορτασµών (µε οµιλίες κ.λπ.), οι
οποίες θα σας αποσταλούν µόλις µεταφραστούν στα γερµανικά.
Όλες οι γραπτές και προφορικές µεταφράσεις Γερµανικά /
Ελληνικά και αντίστροφα έχουν γίνει από την Ανδριανά
Φωτεινού, την οποία ευχαριστώ πολύ!».
Foto: Ο Ρίκος και ο Πέτρος κουβεντιάζουν µε τον Κώστα Χόρτη
στο περιθώριο της εκδήλωσης στη Λευκάδα προς τιµήν των
εθελοντών(Φωτο: MyLefkada0
Στη συνέχεια ο Ρίκος αναφέρεται στην έκθεση φωτογραφίας "Το
πρότζεκτ της Λευκάδας", που προβλήθηκε στην πόλη, όπως και

στον Άγιο Πέτρο. Υπογραµµίζει πως τις προς αξιοποίηση
φωτογραφίες είχε το καθήκον να τις σαρώσει, να κάνει µια
έκθεση από αυτές και να γράψει λεζάντες. Ενηµερώνει ακόµη
πως οι ασπρόµαυρες φωτογραφίες έγιναν από έναν τοπικό
φωτογράφο στη Θεσσαλονίκη σε πολύ καλή ποιότητα, γεγονός
που συνέβαλε σηµαντικά στην πολύ επιτυχηµένη έκθεση.
Ακολούθως κάνει µια αδροµερή ενηµέρωση για τα οικονοµικά,
αφού κάποιοι από τους αποδέκτες της επιστολής έχουν
συνεισφέρει οικονοµικά και έτσι καλύφθηκε το κόστος του
παραχθέντος υλικού. Υπήρξε ακόµη ένα πλεόνασµα 150 ευρώ, το
οποίο δόθηκε σε αναξιοπαθούσα λευκαδίτισσα απ’ το Κοµηλιό.
Και συνεχίζει: « Ένα σύνολο 50 φωτογραφιών φυλάσσεται τώρα
στη βιβλιοθήκη της πόλης και το άλλο στο Κέντρο Νεότητας στον
Άγιο Πέτρο. Ο Αθανάσιος Μελάς σχεδιάζει να παρουσιάσει την
έκθεση στην Αθήνα τη χρονιά που µας έρχεται. Τα πρωτότυπα θα
τα στείλω µαζί µε το σύνολο των ψηφιοποιηµένων φωτογραφιών
µου στη Μαρία, η οποία θα τα ενσωµατώσει στο αποθετήριο CFD
στη βιβλιοθήκη. Ενδιαφέρεται να συµπεριλάβει και άλλες
φωτογραφίες ή κείµενα στο Πρότζεκτ της Λευκάδας (σε
πρωτότυπα ή αντίγραφα) στο αρχείο. Ποιος ξέρει, ίσως αργότερα
θα υπάρχει ακόµη και µια αίθουσα εκθέσεων υλικού από την
περίοδο του πρότζεκτ».
Στη συνέχεια ο Ρίκος αναφέρεται στην παρουσίαση του βιβλίου
του στη Λευκάδα µε τίτλο Ἡ µορφή των χρόνων. Λευκάδα
1962-2016», στην εκτύπωση και την εκδοσή του που ανέλαβε το
Πνευµατικό Κέντρο του δήµου Λευκάδας, καθώς και στα
περιεχόµενά του µε άξονα τις ακραίες αλλαγές του νησιού τα
τελευταία 55 χρόνια. Κάνει επίσης αναφορά σε τεχνικά θέµατα,
όπως στον τρόπο προµήθειας του βιβλίου από Ελβετούς (Για τους
υπόλοιπους διατίθεται απ’το Πνευµατικό Κέντρο του δήµου
Λευκάδας). Τέλος ευχαριστεί από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν
µε οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία της συνάντησης στη
Λευκάδα.
Ευχαριστούµε κι εµείς από καρδιάς τον αγαπητό Ρίκο, αλλά και
όλα τα µέλη της οµάδας των εθελοντών και τους ευχόµαστε υγεία
και κάθε καλό.

Ο Ρίκος και ο Πέτρος κουβεντιάζουν µε τον Κώστα Χόρτη στο περιθώριο
της εκδήλωσης στη Λευκάδα προς τιµήν των εθελοντών(Φωτο: MyLefkada
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Ο αρχιµουσικός Κώστας Χόρτης
Ο Κώστας Χόρτης, που, όπως όλοι οι Χορταίοι, έλκει το γένος από τα Χορτάτα,
γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1908 . ∆εκαετής ων, άρχισε µαθήµατα µουσικής στη
Φιλαρµονική Λευκάδος και εξελίχθηκε σε επιδέξιο εκτελεστή τροµπονιού. Αφού
κατατάχθηκε στις Στρατιωτικές µουσικές, σπούδασε ανώτερα θεωρητικά της µουσικής
και αναδείχθηκε σε Αρχιµουσικό των Στρατιωτικών Μουσικών. Αποστρατέυθηκε µε
τον βαθµό του λοχαγού. Πέθανε στην Αθήνα το 1870. Η χήρα του Ελένη Χόρτη
κληροδότησε στη Φιλαρµονική το µουσικό του ρεπερτόριο, µε πάνω από 125 µουσικά
κοµµάτια.
Πηγή: Αντώνη Π. Φίλιππα, Φιλαρµονική Λευκάδος, τόµος Β΄, Εταιρεία Λευκαδικών
Μελετών, Αθήνα 1986,σ. 350-351

Τα γενεαλογικά του Άγγελου Σικελιανού
και η φιλόπατρις οικογένειά του
Όταν ο διευθυντής της
Εθνικής Βιβλιοθήκης ∆.
Καµπούρογλου θέλησε να
καταρτίσει µητρώο των
Αγωνιστών του 1821,
απευθύνθηκε και στον
Άγγελο Σικελιανό, ο οποίος
του απάντησε µε την
παρακάτω επιστολή:
Σεβαστέ µου κ.
Καµπούρογλου,
Σας στέλνω εδώ τα
σηµειώµατα που χθες
είχατε την ευγένειαν, η οποία εξααιρετικά µε συγκίνησε, να
µου ζητήσητε. Ακρίβεια χρονολογιών θα µου ήταν δύσκολο να
σας δώσω εδώ που είµαι. Οι πρώτοι βλαστοί της οικογενείας
µου ήρθαν προ πλέον των τριών αιώνων εις την Ελλάδα εκ
Σικελίας. ∆ύναµαι να βεβαιώσω εκ του γενεαλογικού µας
δένδρου ότι εις την οικογένειά µας υπάρχει καθαρά
κληρονοµικότης ελληνικού αίµατος. Οι άνδρες ενυµφεύθησαν
πάντοτε Ελληνίδες.΄Ηλθαν µε τίτλους ευγενείας από καιρού
αποκτηµένους εις την Σικελίαν. Όµοιον τίτλον έλαβαν και από
την Ενετικήν ∆ηµοκρατίαν, όταν αύτη κατείχε τα Ιόνια νησιά.
Με την έκρηξιν της Ελληνικής Επαναστάσεως, η οικογένειά
µου (τούτο δεν το θέλει η παράδοση µόνον, αλλά ακριβείς
πληροφορίαι) εθυσίασε περί τα 3 εκατοµµύρια. Ο Πέτρος
Σικελιανός, αδελφός του πάππου µου, έπεσε µαχόµενος εις
την έξοδον του Μεσολογγίου. Καθ’ όλο το διάστηµα του
Αγώνος, ο θείος µου προ πάντων Μιχαήλ Σικελιανός
ευρίσκετε εις διαρκή επικοινωνίαν µε ό,τι ισχυρόν και αγνόν
είχεν να επιδείξει η επανάστασις. Φίλος επιστήθιος του
Καραϊσκάκη, τον οποίον ελάτρευεν και τον οποίον, όταν

Τις ολόθερµες ευχές µας
στους απανταχού
συγχωριανούς για

έφθασεν εις βαθύ γήρας, ενόµιζεν ότι βλέπει, εφιλοξένησεν
επί καιρόν την ακταδιωκοµένην υπό του Αλήπασα
οικογένειαν του Κατσαντώνη, εστεφάνωσε τον Μπότσαρη,
ώπλισε σώµατα εις Μεσολόγγι, αγρύπνησε ψυχή τε και
σώµατι δια την έκβασιν του Αγώνος.
Αργότερα, µε την διοίκησιν του Καποδίστρια, υπεδείχθη
αµέσως, ως εκ των υπηρεσιών του και της µεγάλης του
νοµικής δεινότητος ως υπουργός της ∆ικαιοσύνης. Υπήρξεν,
όπως λέει ο ιστορικός Βαρθόλδης, το δεξί χέρι του
Καποδίστρια. Ίδρυσε διαφόρους εταιρείας προς
αποκατάστασιν της ανωµάλου τότε πολιτειακής ζωής και τη
εκκολαπτοµένης βιοµηχανίας του τόπου. Ως εξάγω εκ τινος
επιστολής του Ρώσση, ο Σολωµός του έστειλε τα πρώτα του
ποιητικά δοκίµια, δια να τα κρίνει. Ο αδελφός του Άγγελος,
τον οποίον ο Αλήπασας έβαλε να κλέψουν δια την
εξαιρετικήν του ωραιότητα, πράγµα που δεν κατώρθωσεν,
είναι εκείνος που ενεφύσισεν εις την Λευκάδα το πνεύµα της
γεωργίας και ειργάσθη παντί σθένει προς τούτο.
Εις γενικάς γραµµάς σας δίνω τα σηµειώµατα αυτά.Όταν
φύγω εις Λευκάδα, θα λογισθώ ευτυχής να µαζέψω τα
οικογενειακά µου έγγραφα, για να σχηµατίσωµε στην Εθνική
Βιβλιοθήκη το Αρχείο για το οποίο εµιλήσαµεν.∆εχθήτε την
έκφραση της τιµής και του σεβασµού µου.
Όλως ιδικός σας
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
ΥΓ: Για τους προγόνους του Σικελιανού υπάρχει και άρθρο του
Θεοδ. Ξύδη που δηµοσιεύθηκε στη ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ τα Χριστούγεννα
του 1952. Πηγή:Κ. Αθ. Παπαγεωργίου, Εύα Πάλµερ –Σικελιανού,
Ειδικό Αφιέρωµα της Επιθεωρήσεως ΗΩΣ, εκδ. Παπαδήµα,
Β΄έκδοση, Αθήνα 1998, σελ. 58-59. Βλ. σχετικά και στο αφιέρωµα
στον Σικελιανό της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών (κεφάλαιο: Ὁ
άνθρωπος Σικελιανός, όπου ο ποιητής αναφέρεται στο θέµα).

