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Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ 
Δεν είναι διαβατάρικο πουλί, που για μια μέρα 
σχίζει τα νέφη και περνά γοργό σαν τον αγέρα, 
ούτε κισσός, π’ αναίσθητος την πέτρα περιπλέκει, 
ούτ’ αστραπή που σβήνεται χωρίς αστροπελέκι,
δεν είναι νεκροθάλασσα, βοή χωρίς σεισμό, 
νιώθω για σε, πατρίδα μου, στα σπλάχνα χαλασμό. 

       Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 

Κι είπες «Λευκάδα 
ολάκαιρη
στα στήθη μου 
χτυπάς»...

ΕΤΟΣ 37ο 
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’ 

συνέχεια στη σελ. 8συνέχεια στη σελ. 4

Ο Εορτασμός της Φανερωμένης
Τη Δευτέρα 17η Ιουνίου έγινε στο Χολαργό ο καθιερω-

μένος εορτασμός της Φανερωμένης που διοργάνωσε 
ο Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα» και η 
Ομοσπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων. 
Έγινε λειτουργία, αρτοκλασία, η περιφορά της Εικόνας 
της Χάρης της και η διανομή  Άρτου. Την εκδήλωση 
παρακολούθησαν πολλοί συμπατριώτες μας και μη.

Φωτό: Στέφανος Βλάχος

Φωτό: Στέφανος Βλάχος

Φωτό: Στέφανος Βλάχος

Εμφάνιση χορωδίας στο Μέγαρο Μουσικής
Εντυπωσιακή η εμφάνιση που πραγματοποίησε η 

Χορωδία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία 
Μαύρα», την Κυριακή 5/5/2019 στο Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών.
Η χορωδία μας συμμετείχε μαζί με άλλες 44 χορω-

δίες και φιλαρμονικές στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Φι-
λαρμονικών Χορωδιών και Ορχηστρών που διεξήχθη 
στις 3-5 Μαΐου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Το Φεστιβάλ τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.
Η χορωδία μας ερμήνευσε τα τραγούδια:
1. Νησί μου
(μουσική Διονύσης Γράψας-Ποίηση Βασίλης Σί-

δερης)
2. Έλα κι εσύ
(μουσική Διονύσης Γεωργάκης-Ποίηση Ηλίας 

Γεωργάκης)
3. Απόψε την κιθάρα μου
(Επτανησιακή Καντάδα)
Την ορχήστρα πλαισίωσαν οι μουσικοί:
-Καραμποϊκης Αλέξανδρος, Μαντολίνο
-Πίκουλα Μαρία, Βιολί
-Αγγελάτος Δημήτρης, Κιθάρα
Την χορωδία διηύθυνε η μαέστρος μας κα Θεοδώ-

ρα Μουρμούρη.
Η επιτυχημένη αυτή εμφάνιση της χορωδίας μας, 

αποτελεί ένα ακόμα σταθμό στο μουσικό της ταξίδι.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ 
ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ

ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
Συγκίνηση, νοσταλγία αλλά και θαυμασμός για τον κορυ-

φαίο Λευκαδίτη ηθοποιό, συνόδευσαν την εκδήλωση τιμής 
προς τον ΗΛΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ που οργάνωσε, χτες το βράδυ 

στην Αθήνα, με μεγάλη επιτυχία, ο Σύλλογος Λευκαδίων 
Αττικής «Η Αγία Μαύρα».

Mία μαγική, ζεστή, βραδυά που θα μείνει στις μνήμες 
όλων.
Η μεγάλη αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 

-στο κέντρο της Αθήνας- τελικά αποδείχθηκε μικρή για 
να χωρέσει τους εκατοντάδες Λευκαδίτες και φίλους του 
Ηλία Λογοθέτη.
Στην εκδήλωση μίλησαν οι: Αργυρώ Βερυκίου-Μπαλντά 

(φιλόλογος), Ηλίας Γεωργάκης (δημοσιογράφος-συγγρα-
φέας) και Γιάννης Φαλκώνης (σκηνοθέτης).
Χαιρετισμούς απήθυναν ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλή-

νων Λογοτεχνών Κωσταντίνος Καρούσος και ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής Σωκράτης Κακλαμάνης.
Δύο σονέτα του Σπύρου Φίλιππα - Πανάγου- με τα οποία 

ο Ηλίας Λογοθέτης- έδωσε εξετάσεις το 1964 στο θέατρο 
Κουν και πήρε υποτροφία-διάβασε ο παιδικός του φίλος 
Στέφανος Μεσσήνης(δημοσιογράφος-ποιητής).
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν διεξοδικά στην τεράστια προ-

σφορά του ηθοποιού στο θέατρο και στον κινηματογράφο, 
στην καλλιτεχνική του πορεία καθώς και στην μεγάλη αγάπη 
που τρέφει για τη Λευκάδα, το νησί όπου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε.

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αθήνα, 22/5/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ  155η ΕΠΕΤΕΙΟ 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΜε κάθε επισημότητα γιορτάσθηκε από την Επτανησια-

κή Συνομοσπονδία, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, η 155η 
Επέτειος της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. 

Το πρωί στις 11.30π.μ τελέσθηκε Δοξολογία στoν  Μη-τροπολιτικό Ναό Αθηνών παρουσία των  μελών του Δ.Σ της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας,  των Πρόεδρων και των Μελών των άλλων επτανησιακών σωματείων. Τον εορτασμό κόσμησαν με την παρουσία τους σημαιοφόροι και παραστά-τες, κρατώντας τις σημαίες των επτά νησιών και ντυμένοι με τις τοπικές ενδυμασίες.Στη συνέχεια σχηματίστηκε πομπή, με τις σημαίες των 

  Την  Δευτέρα  10 Ιουνίου 2019, 
στην αίθουσα της  Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών,  Γεωργίου Γενναδίου  8



Σελίδα 2                                                                «Η ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

«HXΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία:
Σύλλογος Λευκαδίων
Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ»
Γραφεία: Γερανίου 41

10431 Αθήνα
Τηλ. 210 52.42.439

Δ/ντής-Εκδότης
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Τσακάλωφ 38-40
Τ.Κ. 10673 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3617532

Εκδίδεται με ευθύνη του Δ.Σ.

Τα ενυπόγραφα κείμενα
εκφράζουν απόψεις
των συντακτών του

Φωτοστοιχειοθεσία
Εκτύπωση:

I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Γερανίου 7, 1ος όροφος

Αθήνα, 10552
Τηλ. 210 52.44.309

Συνδρομή ετήσια:
Εσωτερικού 10 €
Εξωτερικού $ 25

Αποστολή συνδρομών 
Δ/νση Συλλόγου

Αναδημοσίευση από ΤΑ ΝΕΑ Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

ΛΕΥΚΑΔΑ
Η προσιτή απόλαυση 

Ένας από τους δημοφιλέστερους 
τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας
               Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Νησί απέναντι από τις ακτές 
της Αιτωλοακαρνανίας, η Λευ-
κάδα αποτελεί έναν από τους 
δημοφιλέστερους τουριστικούς 
προορισμούς της χώρας μας, 
καθώς προσφέρει στους φίλους 
της ένα μοναδικό συνδυασμό 
εύκολης πρόσβασης (μια στε-
νή λωρίδα της και μια πλωτή 
γέφυρα ενώνουν την πόλη της 
Λευκάδας με την ηπειρωτική 
Ελλάδα)  και  απαράμιλλου 
φυσικού κάλλους.
Οι φιλόξενες ακρογιαλιές, 

οι  αμέτρητες  παραλίες ,  το 
όμορφο φυ σικό ανάγλυφο και 
οι κατάφυτες εκτά σεις εναρ-
μονίζονται σε ένα ταιριαστό 
σύνολο με τα ορεινά χωριά και 
τους πα ραλιακούς οικισμούς. 
Τους επισκέπτες του νησιού κα-
λωσορίζει η πρωτεύου σα, η πόλη 
της Λευκάδας, πνευματικό και 
πολιτιστικό κέντρο με μεσαιωνι-
κή προέλευση και ιδιότυπο αρχι-
τεκτονικό παρελθόν. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα παραδοσιακά 
σπίτια της πόλης, οι παλαιές 
εκκλησίες με τα περίτεχνα κα-
μπαναριά, αλλά και η σύγχρονη 
μαρίνα με εγκαταστάσεις υψηλών 
προδιαγρα φών. Κοντά στην πόλη 
βρίσκονται, με ταξύ άλλων, η βυ-
ζαντινή εκκλησία της Παναγίας 
της Οδηγήτριας, το φρούριο της 
Αγίας Μαύρας και το μοναστήρι 
της Παναγίας της Φανερωμένης.
Στη δυτική ακτογραμμή της 

Λευκά δας ξεχωρίζουν ο κοσμο-
πολίτικος Άγι ος Νικήτας, το ονο-

μαστό Κάθισμα, οι επιβλητικοί 
Εγκρεμνοί και το διάσημο Πόρτο 
Κατσίκι. Στις νότιες ακτές του 
νησιού, η Βασιλική, στον κόρφο 
ενός κλειστού όρμου, τα Σύβοτα, 

στο βάθος  ενός θαυμάσιου φυσι-
κού φιορδ, και ο Μικρός Γιαλός, 
στο μυχό ενός όρμου με κρυστάλ-
λινα νερά, είναι οι οικισμοί που 
συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη 
τουρι στική κίνηση.
Στην ανατολική ακτογραμμή 

απλώ νονται τα σημαντικότερα 
παραθεριστικά κέντρα της Λευ-
κάδας: οι Καριώτες, η Λυγιά, η 
Νικιάνα, το Περιγιάλι, το Νυ δρί, 
το Βλυχό και το Γένι. Την προσο-
χή των επισκεπτών τραβούν και 
οι ορεινοί οικισμοί της Λευκάδας, 
που διατηρούν σε μεγάλο βαθμό 
τον παραδοσιακό χα ρακτήρα 
τους.
Η ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ «ΤΡΙΛΟ-

ΓΙΑ». Τρεις εί ναι εκείνες οι 
λευκαδίτικες παραλίες που γο-
ητεύουν στον υπέρτατο βαθμό 
όσους και όσες έχουν την τύχη 
να τις επισκεφθούν: το Πόρ-
το Κατσίκι, το Κά θισμα και οι 
Εγκρεμνοί. Το Πόρτο Κατσίκι 
απλώνεται στο νοτιοδυτικό τμήμα 
του νησιού, σε μια περιοχή όπου 
κυρι αρχούν το ελληνικό φως, τα 
απόκρημνα βράχια, το γαλάζιο 
και το βαθύ μπλε της θάλασσας. 
Το Κάθισμα, στη δυτική ακτο-
γραμμή της Λευκάδας, οφείλει 
την ονο μασία του στο γεγονός 
ότι από εδώ μπο- ρεί κανείς να 
δει τον ήλιο με τα μαγευ τικά του 
χρώματα να δύει αργά και να 
«κάθεται» για λίγο πριν χαθεί στη 
γραμ μή του ορίζοντα, εκεί όπου 
η θάλασσα συναντά τον ουρανό. 
Οι Εγκρεμνοί, σε μια περιοχή 
με απότομες ορθοπλαγιές, στο 
νοτιοδυτικό τμήμα της Λευκάδας, 

είναι η καλύτερη επιλογή για τους 
πα ραθεριστές που αποζητούν ένα 
εξωτι κό περιβάλλον, ιδανικό για 
χαλάρωση.
ΤΟ ΝΥΔΡΙ. Πολυσύχναστο 

τουριστικό θέρετρο, το μεγαλύτε-
ρο της Λευκάδας, το Νυδρί απλώ-
νεται κατά μήκος της παραλιακής 
ζώνης, στο μέσον περίπου των 
ανατολικών ακτών του νησιού. 
Πίσω από το Νυδρί απλώνεται 
καταπράσινη πεδινή έκταση, 
ενώ απέναντί του βρίσκονται τα 
ξακουστά Πριγκιποννήσια και η 
είσοδος του όρμου του Βλυχού με 
το ακρωτήρι της Αγίας Κυριακής.
Το Νυδρί αποτελεί ιδανικό 

ορμητή ριο για επισκέψεις στο 
εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής 
(στο ομώνυμο ακρωτή ρι) και στο 
γειτονικό σπήλαιο των Νυμ φών, 
στον τάφο του Γουλιέλμου Ντέρ-
πφελντ (γερμανού αρχιτέκτονα 
και αρχαιολόγου, που ταύτισε τη 
Λευκάδα με την ομηρική Ιθάκη) 
και στο φαράγγι Δη- μοσάρι 
(τοποθεσία με πλατάνια, τρεχού-
μενα νερά και λιμνούλες ανάμε-
σα στους βράχους). Ξεχωριστή 
εμπειρία αποτελεί η περιήγηση 
στον ορεινό όγκο του Σκά ρου 
(των Σκάρων) με τα υπεραιωνό-
βια δέντρα, βόρεια από το Νυδρί.
Η ΟΡΕΙΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ. Τα 

γραφικά ορεινά χωριά συγκρο-
τούν ένα άγνω στο στους πολ-
λούς, αλλά επίσης γοη τευτικό 
πρόσωπο της Λευκάδας. Στην 
Κάρυά, κεφαλοχώρι με παράδοση 
στην υφαντική και την κεντητική 
(φημισμέ να είναι τα «καρσάνι-
κα» κεντήματα), η πλατεία με τα 
πλατάνια και τα κα φέ - εστιατόρια 
συγκεντρώνει τη μεγα λύτερη 
κίνηση.
Ο Δρυμώνας και η Εξάνθεια, 

χωριά χτισμένα αμφιθεατρικά, 

προσφέρουν συναρπαστική θέα 
στο πέλαγος. Στην περιοχή της 
Εγκλουβής, ενός από τα ωραιό-
τερα χωριά της λευκαδίτικης εν-
δοχώρας, βρίσκεται το οροπέδιο 

του Αγίου Δονάτου (“Βουνί”), 
όπου σώζονται παλαιά πηγάδια, 
ερειπωμένοι ανεμόμυλοι και οι 
“βόλτοι”, περίτεχνα ξερολιθικά 
κτίσματα θολωτής μορφής (ανά-
γονται τουλάχιστον στην περίοδο 
της Ενετοκρατίας).
Αρκετά αποκατεστημένα πε-

τρόχτιστα 
σ π ί τ ι α 
στολίζουν 
τη Βαυκε-
ρή, στην 
ευρύτερη 
π ερ ι ο χή 
της οποίας βρίσκονται δύο αξιο-
πρόσεκτα θρησκευτικά μνημεία, 
η μονή Ασωμάτων και η μονή 
Ευαγγελιστρίας (Κόκκινη Εκ-
κλησία).
Εξάλλου, τα Λαζαράτα και οι 

γειτονι κοί οικισμοί (Σπανοχώρι, 
Πινακοχώρι, Κάβαλλος, Ασπρο-
γερακάτα) συναποτελούν ένα οι-
κιστικό σύνολο με ενδιαφέροντα 
αρχιτεκτονικά δείγματα, σε μια 
περιοχή με πλούσια βλάστηση.
ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΠ-

ΦΟΥΣ. Στο νότιο άκρο του 
νησιού, σε μια περιοχή άγρι ας 
φυσικής ομορφιάς, ορθώνεται 
ο φά ρος Δουκάτο, στην κορυφή 
ενός από κρημνου βράχου του 
ομώνυμου ακρω τηρίου, που 
είναι επίσης ευρέως γνω στό 
ωςΑευκάτας, Κάβος Κυράς ή 
Νηράς.

Στη θέση όπου είναι χτισμένος 
ο φάρος βρισκόταν το ιερό του 
Λευκάτα Απόλλωνα, το σημα-
ντικότερο της Λευ κάδας. Σύμ-
φωνα με αρχαίους συγγραφείς, 
προς τιμήν του θεού τελούνταν 
καθαρτήριες τελετές και εξι-
λαστήριες θυσίες, καθώς και 
εορτές με αγώνες. Σε παλαιούς 
χάρτες η ίδια θέση σημει ώνεται 
ως «Πήδημα της Σαπφούς», κα-
θώς, σύμφωνα με τη μυθολογική 
παρά δοση, εδώ αυτοκτόνησε η 
Σαπφώ. Η με γάλη λυρική ποιή-
τρια από τη Λέσβο, η «δεκάτη 
Μούσα» των αρχαίων, πήδηξε 
από τα λευκά βράχια στη Λευ-
κάτα (σύμφωνα με μια εκδοχή, 
η “Λευκάς Πέτρα” του Ομήρου), 
όταν ο ωραιότατος νέος Φάων, 
ακόλουθος της Αφροδίτης, απο-
ποιήθηκε τον έρωτά της.

Εγκρεμνοί, το απαράμιλλο 
φυσικό κάλλος της Λευκάδας

Η Μαδουρή, απέναντι από το Νυδρί

Η Καρυά, ορεινό κεφαλοχώρι 
της Λευκάδας
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Αγαπητοί συμπατριώτες
Το email του Συλλόγου μας είναι: s.lefkadion.

ath@gmail.com
Σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να 
μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, κείμενα για 
δημοσίευση στην εφημερίδα μας «ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥ-
ΚΑΔΑΣ», επίσης παρακαλούμε να μας στείλετε και 
την δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου 
να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας για την ενημέ-
ρωση σας σχετικά με τα νέα και τις εκδηλώσεις 
του Συλλόγου μας.

 Η Κοντυλένια του Νησιού. Το Νέο Λογοτέχνημα της Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη 

Η ΚΟΝΤΥΛΕΝΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Κυκλοφόρησε πρόσφατα 

απο τις εκδόσεις ΩΚΕΑΝΟΣ 
το  νέο  μυθιστόρημα  της 
πολυγραφότατης Λευκαδί-
τισσας συγγραφέως Ιουστί-
νης Φραγκούλη-Αργύρη με 
τίτλο ‘Η ΚΟΝΤΥΛΕΝΙΑ ΤΟΥ 
ΝΗΣΙΟΥ. Πρόκειται για μια 
αληθινή ιστορία που διαδρα-
ματίζεται στο Μεγανήσι της 
Λευκάδας.«Η Κοντυλένια είναι όπως την περιγράφει το όνομά της, μια πεντάμορφη ηρωίδα του Μεσοπολέμου που έζησε στο Μεγανήσι, το καταπράσινο νησί απέναντι από τη Λευκάδα.Η ομορφιά της έγινε ξακου-στή, τη ζωγραφίζανε οι μάστορες στα ταβάνια όταν χρωμάτιζαν τα σπίτια, την κεντούσανε κομπλέν στις «πάντες» οι ανύπαντρες κοπέλες, την υφαίνανε στα διακοσμητικά του τοίχου οι μανάδες, την τραγουδούσανε οι λυράρηδες στα πανηγύρια...Το πρόσωπό της ήταν καμωμένο με το κοντύλι, όλα τα χαρακτη-ριστικά της ζυγιασμένα και καλοβαλμένα πάνω στην κατάλευκη επιδερμίδα που ήταν αψεγάδιαστη λες κι ο Θεός πήρε ένα κοντύλι  και τη ζωγράφισε...”Το σώμα της ψηλό και στητό, το στήθος της ομορφοφτιαγμένο, ο λαιμός της σαν του κύκνου... Το παρουσιαστικό της επιβεβαίωνε το όνομα που της έδωσε ένα ολάκερο χωριό. Κοντυλένια…Λένε πως από την τόση ομορφιά ό,τι άγγιζε καιγόταν, τα φυτά μα-ραίνονταν, οι βρύσες στέρευαν, η θάλασσα φουρτούνιαζε. Διηγούνται πως ήταν τόσο εκθαμβωτική η όψη της που όταν την αντίκρυζαν τα ζώα μπερδεύανε τα πόδια τους και γλιστρούσαν στον γκρεμό…Αυτή, λοιπόν, η Κοντυλένια που όλοι την ερωτεύθηκαν, παντρεμένοι κι ανύπαντροι, νέοι και γέροι, αυτή η μοναδικής ομορφιάς γυναίκα 

έμελλε νά ’χει τύχη δεμένη με μια προαιώνια κατάρα... αυτήν 
της εύθραυστης τελειότητας!

Βασισμένο σε πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα που δια-
δραματίσθηκαν στο Μεγανήσι και τη Λευκάδα το μεσοπόλεμο!

Βιογραφικό Ιουστίνης Φραγκούλη-ΑργύρηΗ Ιουστίνη Φραγκούλη-Αρ-γύρη γεννήθηκε στη Λευκάδα, όπου τελείωσε τη δημοτική και μέση εκπαίδευση. Απόφοιτος του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Αθηνών, δημοσιογραφεί από το 1983 σε ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικά της Ελλάδας.Είναι μέλος τπης ΕΣΗΕΑ και έχει εργαστεί κατά διαστήματα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και στην Ελληνική Τη-λεόραση (ΕΤ).Από το 1989 ζει και εργάζεται στο Μόντρεαλ του Καναδά ως ανταποκρίτρια του Αθηναϊκού 
Πρακτορείου Ειδήσεων (μέ-χρι Μάιο 2015) και διαφόρων εντύπων. Απασχολείται ταυτόχρονα στα διάφορα ομογενειακά μέσα του Καναδά και της Αμερικής, ενώ συνεργάζεται με την εφημερίδα The Huffington Post.Η Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη είναι μέλος της Εταιρείας Γαλλόφω-νων Συγγραφέων του Κεμπέκ (UNEQ), καθώς και της Ομοσπονδίας Αγγλόφωνων Συγγραφέων του Κεμπέκ (QWF).

Συγγραφικό έργο:
Η μοναξιά ενός ασυμβίβαστου (Εκδόσεις Εξάντας, 2000), (The 

Lonely Path of Ιntegrity, Exandas Publishers, 2002). Πετάει, πετάει 
το σύννεφο (μυθιστόρημα, Eκδόσεις Ψυχογιός, 2003), Στις Αγο-
ρές του Κόσμου, Επώνυμες Ευκαιρίες και Μικρές Αναλώσιμες 
Ιστορίες (Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα», 2004), Η Παρακατα-
θήκη - The Legacy (Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα»,2005),  Ψηλά 
Τακούνια Για Πάντα (μυθιστόρημα ,Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2006). Ημερολόγιο Αβάνας- Η Κούβα στο Λύκόφως του Κάστρο( 
Εκδόσεις Ηλέκτρα 2008), Γιά την Αγάπη των Αλλων (μυθιστόρημα, εκδόσεις Ψυχογιός 2009),Ο Πόλ και η Λάρα ταξιδεύουν (παιδικό βιβλίο με μουσικό cd, εκδόσεις Ψυχογιός 2011), Ερωτας στην  Ομί-
χλη(μυθιστόρημα, εκδόσεις Ψυχογιός 2011), επανέκδοση Ψηλά Τα-
κούνια Για Πάντα (Εκδόσεις Αρμός, Δεκέμβριος 2013), «Ξυπόλυτες 
στην Αμμο» (εκδόσεις Αρμός 2014).      Από τις εκδόσεις Ωκεανός κυκλοφορεί το βιβλίο της με τίτλο Η Τρικυμία.  

ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη: Η Κοντυλένια του Νησιού

Της δρος Βιβής Κοψιδά-Βρεττού

Η «Κοντυλένια του Νησιού» 
έρχεται να προστεθεί στα 
προηγούμενα μυθιστορήμα-
τα της  Ιουστίνης Φραγκού-
λη-Αργύρη, ως μια συνέχεια 
προσέγγισης, κατανόησης και 
ενσυναισθητικής ακρόασης της 
ανθρώπινης τραγωδίας, που εκ-
προσωπούν οι ηρωίδες κυρίως 
των έργων της: μια ανασκαφή 
της γυναικείας ψυχής καθώς 
συναπαντιέται με τη γυναικεία 
επίσης εικονοποιΐα της άτε-
γκτης ανθρώπινης μοίρας. Η 
«Κοντυλένια» ενσαρκώνει το 
αρχέτυπο της γυναικείας ομορ-
φιάς, όπως τη σμιλεύει η λαϊκή 
φιλοσοφία και το δημοτικό 
τραγούδι: η εξωτερική ομορφιά 
και λάμψη, που κατοπτρίζει και 
την ηθική ομορφιά και κείνη 
της ψυχής. 

«Με ρώτησε ψιθυριστά «Τι 
έφταιξε»; Η ομορφιά, του απά-
ντησα». Με τους στίχους της 
Έμιλυ Ντίκινσον η συγγραφέας 
μας προϊδεάζει για την πορεία 
της ηρωΐδας της και την ενοχική 
της ταυτότητα, που θα λειτουρ-
γήσει ακούσια, γέννημα προνο-
μιακής φυσικής χειρονομίας, ως 
η ύβρις της αρχαίας τραγωδίας. 
Και θα την συντρίψει τελικά 
με τους αλλεπάλληλους, στα-
διακούς αναβαθμούς της μέσα 
στη χοάνη μιας απροσμέτρητα 
σκοτεινής Νέμεσης.
Τι εκπροσωπεί το νέο πολυ-

σέλιδο μυθιστόρημα της προι-
κισμένης με το χάρισμα της 
αφήγησης, Ελληνοκαναδής -και 
Λευκαδίτισσας- συγγραφέως 
Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη;  
Θα μπορούσε να μιλήσουμε για 
σεβαστική προσευχή της μνή-

μης για πρόσωπα που γεννήθη-
καν και έζησαν τον καθορισμό 
της μοίρας τους, πόνεσαν από 
τη γέννησή τους, πάλεψαν, ονει-
ρεύτηκαν, εξορίστηκαν βίαια 
από τα όνειρά τους και χάθηκαν 
στη διαταραχή της αβυσσαλέας 
πίκρας τους κατακερματισμένα 
και αδικαίωτα.
Η Ιουστίνη μας αιφνιδιάζει 

κάθε φορά με τις αιμάσσουσες 
περιπλοκές της μυθοπλασί-
ας της. Τόσο επώδυνες όσο 
μονάχα η πραγματική ζωή 
μπορεί να μας αφηγηθεί. Έτσι, 
η συγγραφέας μυημένη από 
ιδιοσυγκρασία στην ενσυναι-
σθητική ακρόαση, αναδημι-
ουργεί λογοτεχνικά βιωμένες 
ανθρώπινες ιστορίες, που της 
αφηγούνται «θειάδες» κυρίως 
των χωριών. και η ίδια αξιοποι-
ώντας τις γραμμικές τεχνικές 
του γνήσιου αφηγητή, όπως 
τον γνώρισαν οι αιώνες της 
προφορικής παράδοσης των 
λαών, τις μετακινεί σ’ένα νέο 
παρόν οικειώνοντάς μας με τις 
ρίζες: της ζωής μας, της ψυχής 
μας προπάντων. 

Ο Ηippolyte Taine υποστήριζε 
ότι ένα λογοτεχνικό κείμενο 
πρέπει να θεωρείται έκφραση 
της ψυχολογίας του ατόμου, 
συνυφασμένης με τον τόπο και 
τους χρόνους του, με το γένος 
στο οποίο ανήκει. Η λογοτεχνική 
πατρίδα της κεντρικής ηρωίδας, 
της Κοντυλένιας, και των άλλων 
ηρώων που γύρω της στροβιλί-
ζονται σε επώδυνες διαπλοκές 
με τη δική της μοίρα, μετακι-
νείται από τον μικρό, καχεκτι-
κό τόπο στο πολυπολιτισμικό 
πανόραμα της προσδοκίας 
της, στον ανεκπλήρωτο εντέλει 
παράδεισο της εκτροπής των 
φαντασιακών της ψευδαισθή-
σεων. Μήπως αυτή η παλίνδρομη 
δημογραφία πάνω στην οποία 
υφαίνεται η συγκλονιστική 
μυθιστορηματική σύνθεση της 
εύκαρπης συγγραφέως, εκτός 
από τη λογοτεχνική της eυτα-
ξία, ανοίγει και τη συνομιλία 
του παγκόσμιου με το τοπικό, 
μέσ’από τους χιλιοπάτητους 
δρόμους της ελληνικής εμπει-
ρίας της ξενιτιάς;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΛΩΝ

Π α ρ α -
καλούμε 
τα  μέλη 
μας  που 
δεν έχουν 
εκπληρώ-

σει ακόμη την οικονομική 
τους υποχρέωση καταβολής 
των συνδρομών τους για τον 
Σύλλογο και για την ΗΧΩ, 
να το πράξουν άμεσα. Οι 
συνδρομές αυτές είναι το 
μοναδικό έσοδο του Συλλό-
γου μας.
Ποσό συνδρομής για τον 

Σύλλογο: 10 € κατ’ έτος
Ποσό συνδρομής για την 

ΗΧΩ: 10 € κατ’ έτος

Αριθμός λογαριασμού 
ΕΤΕ: 139/948222-97

IBAN: GR15 0110 1390 
0000 1399 4822 297

(Κακλαμάνης Σωκράτης, 
Λάζαρης Θωμάς)

Συμπατριώτες είναι κρί-
σιμο να πληρώσετε την 
ετήσια συνδρομή σας 
γιατί πλέον βρισκόμαστε 
σε  αδυναμία να εκδίδουμε 
την ιστορική μας εφημε-
ρίδα

ό



Σελίδα 4                                                                «Η ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

συνέχεια aπό τη σελ.1

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι
Σας καλωσορίζω και Σας ευχαριστώ από καρδιάς εκ μέρους του Δ.Σ. 

του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής “Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ”, που ανταποκριθή-
κατε στο κάλεσμά μας για την αποψινή εκδήλωση.
Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να τιμήσουμε τον εκλεκτό Συμπατριώτη 

μας, Ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη.
Για όσους δεν έτυχε να το γνωρίζουν ο αγαπημένος μας Ηλίας έλκει 

την καταγωγή από την Εγκλουβή Λευκάδας.
Η καλλιτεχνική διαδρομή του υπήρξε μεγάλη και αξιοθαύμαστη.
Ο Ηλίας με το μεγάλο του έργο και το εξαιρετικό ταλέντο αποτελεί 

ιδιαίτερη και ξεχωριστή τιμή για τη Λευκάδα μας. 
Οι ομιλητές μας θα εκθέσουν και θα περιγράψουν τη μεγάλη σταδι-

οδρομία του με κάθε λεπτομέρεια.
Ευχαριστώ

Σωκράτης Κακλαμάνης

          ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ  ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ  

ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ

Τραγούδια για τη Λευκάδα τραγούδησε η χορωδία του Συλλόγου 
Λευκαδίων Αττικής υπό την διεύθυνση της μαέστρου Δώρας Μουρμού-
ρη. Στο μαντολίνο ήταν ο Αλέξανδρος Καραμποίκης και στην κιθάρα 

ο μικρός Δημήτρης Αγγελάτος.
Στο τέλος της εκδήλωσης 

τραγούδησε ο Ηλίας Λογοθέτης 
ο οποίος αφηγήθηκε παλιές φάρ-
σες μπρανέλων, σκορπώντας 
γέλιο και χαρά που τόσο έχουμε 
ανάγκη στην εποχή μας.
Μηνύματα για την εκδήλωση 

και τον τιμώμενο έστειλαν ο 
βουλευτής Λευκάδας Θανάσης 
Καββαδάς ,ο νέος δήμαρχος 
Λευκάδας Μπάμπης Καλός και ο 
απερχόμενος δήμαρχος Κ. Δρα-
κονταειδής, ενώ παρευρέθηκαν 
ο πρώην Υπουργός κ. Γ. Κου-
τρουμάνης, ο πρώην Βουλευτής 
Λευκάδας και Περιφερειάρχης κ. 
Π. Καββαδάς, ο επίτιμος Πρόε-
δρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
κ. Γ. Κούρτης, ο πρώην Δήμαρ-

χος Ηλιούπολης κ. Θ. Γεωργάκης, οι καθηγητές πανεπιστημίου κ. Φ. 
Κακλαμάνης, κα Γ. Σιούτη, κα Α. Γεωργάκη κλ.

Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκε η παραδοσιακή λαδόπιτα, 
προσφορά της Ολγας Μανωλίτση και της Σοφίας Αναγνωστοπούλου-
Γεωργάκη

ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΣ ΒΕΡΥΚΙΟΥ 
– ΜΠΑΛΝΤΑ Φιλόλογος
ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Ένας σπουδαίος καλλιτέ-
χνης τιμάται σήμερα από τους 
συμπατριώτες του, που τους 
κάνει υπερήφανους και τους 
εξυψώνει. 
Κύριε Λογοθέτη, φίλε Ηλία, 

σε ευχαριστούμε γι αυτό που 
είσαι , γι αυτό που έκανες 
τόσα χρόνια και για όλα αυτά 
που ακόμα έχεις να δώσεις.
Είμαι ευτυχής που σε γνώ-

ρισα και δυστυχής που οι 
υποχρεώσεις μου δεν μου 
επιτρέπουν να είμαι παρόν.
Να είσαι καλά Ηλία Λογο-

θέτη! 
Ο Δήμαρχος Λευκάδας 

Κωνσταντίνος 
Δρακονταειδής

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε
    Δυστυχώς, λόγω βουλευτικών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσω 

να παρευρεθώ στην ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγματοποιείτε 
σήμερα προς τιμήν του λαμπρού Λευκαδίτη καλλιτέχνη Ηλία 
Λογοθέτη. 
Με τον Ηλία Λογοθέτη μας χωρίζουν ιδεολογικές διαφορές, 

που ποτέ δεν μπήκαν ανάμεσά μας, γιατί μας ενώνει δυνατά μια 
μεγάλη αγάπη. Το νησί μας. Η Λευκάδα. 
Την οποία Λευκάδα αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα ο Ηλίας 

Λογοθέτης έχει κάνει υπερήφανη και έχει τιμήσει, όσο λίγοι Έλ-
ληνες καλλιτέχνες με την πορεία του στην υποκριτική, τη μουσική 
και τη λογοτεχνία. 
Άνθρωποι όπως ο Ηλίας Λογοθέτης  αποτελούν  ένα ξεχωριστό,  

πρωτοποριακό και διαχρονικό εθνικό κεφάλαιο. 
Του εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσει να είναι το ίδιο δημι-

ουργικός, ξεχωριστός και να κάνει τη Λευκάδα  και όλους εμάς 
υπερήφανους.
Συγχαρητήρια στον Σύλλογο της Αγίας Μαύρας για τη σημερινή 

εκδήλωση τιμής για έναν άνθρωπο που έχει τιμήσει όσο κανένας 
άλλος τον τόπο μας.

Με εκτίμηση 
Θανάσης Καββαδάς 

 Βουλευτής Λευκάδας 

Αξιότιμοι κύριοι,
Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που 

πήρατε, να πραγματοποιήσετε αυτήν την εκδήλωση, τιμώντας 
εν ζωή τον μεγάλο Λευκαδίτη ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη.
Ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να παραβρεθώ 

στην σημερινή σας εκδήλωση και να ανταποκριθώ στην τιμή που 
μου κάνατε να με καλέσετε.
Μεταφέρετε σας παρακαλώ στον κ. Λογοθέτη, την πληροφο-

ρία ότι πράγματι είμαι ο υιός του συμμαθητή του Τάκη Καλού, 
ο όποιος ερωτώμενος τι θυμάται από το σχολείο, μου είπε ότι 
όντας μοναχοπαίδι ο Ηλίας, κάθε μέρα του έφερναν ένα αυγό 
και του το έδιναν έξω από τα σιδερένια κάγκελα του σχολείου.
Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην εκδήλωση σας.

Μετά τιμής,
Χαράλαμπος Καλός 

Νεοεκλεγείς δήμαρχος Λευκάδας 

Κυρίες και Κύριοι
Κ. Ηλία Λογοθέτη, ή αγαπητέ 

Ηλία. Ας μου επιτραπεί ο ενικός, 
διότι πορευόμαστε σχεδόν μαζί 
στις ράγες του χρόνου.
Όταν ο πρόεδρος του Συλλόγου 

Λευκαδίων Αττικής, «Η Αγία Μαύ-
ρα», μου πρότεινε να μιλήσω για 
σένα, στην εκδήλωση τιμής που 
οργάνωσε στην αίθουσα Ελλήνων 
Λογοτεχνών, σκέφτηκα προς 
στιγμήν ν’ αρνηθώ. Ποιος είναι δυ-
νατόν μέσα σε χρονικό  διάστημα 
20΄ (λεπτών) ν’ αναφερθεί κανείς 
με πληρότητα για μία πολυσχιδή 
προσωπικότητα όπως την δική 
σου: τον ηθοποιό, καριέρας ( 
αν και ξέρω ότι δεν θέλεις και 
ν’ ακούς την λέξη καριέρα), με 
σπουδαίους ρόλους που έγιναν 
γνωστοί εντός και εκτός Ελλάδος, 
Βραβευμένος με το Β΄ βραβείο 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
στην ταινία «Βαβυλωνία». Ποιος 
μπορεί να ξεχάσει την περίφημη 
ατάκα με την γνήσια επτανησιακή 
ντοπιολαλιά:  «Κάζο πενσάτο», ή 
«Κάζο ατσιτέντε»,  Τον ποιητή , 
τον μελετητή και δάσκαλο, που 
δίδαξε την γλώσσα του Βιζυηνού, 
την γνήσια ελληνική γλώσσα από 
το πρωτότυπο μέσα από τους 
ρόλους,  στο «Αμάρτημα της 
μητρός μου», μαζί με την επίσης 
σπουδαία ηθοποιό και σύντροφό 
του κ. Μαρία Ζαχαρή, και το 
«μόνο της ζωής του ταξίδιον», 
κινηματογραφική ταινία.
Πιστεύω πως και συ ακόμα 

ο ίδιος δεν έχεις προσμετρήσει 
τη σπουδαία εκπαιδευτική σου 
προσφορά,  σε αμέτρητα σχο-
λεία, που παρακολούθησαν τις 
παραστάσεις αυτές. Εγώ όμως 
ως εκπαιδευτικός,  μπορώ να σε 
βεβαιώσω γι’ αυτό.

Τον λάτρη της Όπερας, ποιος 
δεν έχει ακούσει τον Ηλία Λογοθέ-
τη να τραγουδάει και ο ίδιος άριες 

ή με συνοδεία την κιθάρα του 
Επτανησιακές καντάδες,  ακόμα 

και τραγούδια της Αντίστασης 
σε μικρές μπουάτ της Πλάκας και 
αλλού;
Τον Άνθρωπο, Ποιητή και Φιλό-

σοφο Ηλία Λογοθέτη, τον αθερά-
πευτα ρομαντικό Λευκαδίτη, που 
δεν παραλείπει ποτέ να αναφερθεί 
στη γενέτειρά του τη Λευκάδα, 
με αγάπη και νοσταλγία πάντοτε.
Καθώς σκεπτόμουν όλα όσα 

παραπάνω ανέφερα, οι ατέρμονες 
καταδύσεις της μνήμης, αποστα-
σιοποιούν τον τόπο, την Λευκάδα 

και τον χρόνο:  με θραύσματα 
της ζωής.

‘Ετσι σ’ αυτόν τον τόπο και τον 
χρόνο της ζωής του θα σταθώ εγώ 
σήμερα. 
Η Λευκάδα, το νησί αγκαλια-

σμένο από τα γαλαζοπράσινα νερά 
του Ιονίου  είναι η γενέτειρά του. 
Γεννήθηκε μια ανοιξιάτικη μέρα του 
Απρίλη  στα τέλη της δικτατορίας 
του Μεταξά και πριν την έναρξη 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι 
από μία οικογένεια βιοπαλαιστών, 
μοναχογιός και μοναχοπαίδι, παιδί 

του έρωτα. Έχει μεγάλη αδυναμία 
στη μητέρα και απέραντη αγάπη, 
λατρεύει τη φωνή της, φωνή σο-
πράνο, όπως συχνά αναφέρει ο ίδιος. 
Ήταν υψηλού επιπέδου στο μυαλό. 
Αδικημένη όμως με τον τρόπο, που 
επέλεξε να ζήσει. Είναι γυναίκα σύμ-
βολο στη Λευκάδα, δεν έκανε όμως 
την επανάστασή της.
Δημοτικό και Γυμνάσιο, τελείωσε 

λίγο μετά το τέλος του Εμφυλίου Πο-
λέμου, που άφησε πίσω μία Λευκάδα 
ρημαγμένη και καταρρακωμένη, από 
την πείνα και την απώλεια πολλών 
ανθρώπων, από τους δύο πολέμους, 
τον Κατοχικό και τον Εμφύλιο. Παρ’ 
όλα αυτά όμως το νησί προσπαθεί 
να ορθοποδήσει ξανά και πολιτιστι-
κά σωματεία στη Λευκάδα, όπως 
«ο Ορφέας» και η «Φιλαρμονική» 
δίνουν ξανά στους έφηβους της 
εποχής τη δύναμη να σταθούν ξανά 
στα πόδια τους, να κάνουν όνειρα και 
να ερωτεύονται. Ο Ηλίας από νωρίς 
διακρίθηκε για την ωραία του φωνή,  
μαθήτευσε στον «Ορφέα»  αρχίζο-

ντας με την κιθάρα, έλαβε μέρος σε 
πολλές εκδηλώσεις, που οργάνωναν 
τα πολιτιστικά σωματεία, όπως 
θεατρικές παραστάσεις, μουσικές 
εμφανίσεις χορωδίας, μαντολινάτας 
και χοροεσπερίδες τις Απόκριες, που 
άφησαν εποχή, με ορχήστρες από 
ντόπιους μουσικούς.  Οι πόλκες, οι  
λανσιέδες, οι καντρίλιες ήταν η ατρα-
ξιόν αυτών των χοροεσπερίδων. Ο 
Κώστας Καμινάρης έδινε ρέστα με 
την τρομπέτα του. Ο Ηλίας Λογοθέ-
της έπαιρνε πάντα μέρος σε αυτές 
με το ωραίο του παρουσιαστικό και 

τη φωνή του. 
Ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια, 

όμως οι Λευκαδίτες της εποχής εκεί-
νης, άνθρωποι των γραμμάτων και 
των τεχνών, ποιητές,  και ζωγράφοι 
έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους να 
προσφέρουν στην φτώχεια πολι-
τιστική και πνευματική ανάσα: Να 
θυμηθούμε τον αείμνηστο Γιάννη 
Αθηνιώτη, τον Βασίλη τον Σίδερη, 
την οικογένεια Μαχαιρά, τον Σπύρο- 
Φίλιππα Πανάγο,  ποιητή, δημοσιο-
γράφο και θυμόσοφο. Ο κ. Σπύρος  
έτσι έμεινε να τον αποκαλούμε από 
τότε, είχε την δική του ομάδα, από 
νέους και έφηβους. Το στέκι τους 
ήταν στο καφενείο του Ανδρέα Μου-
τρούκαλη στην Ανατολική πλευρά 
της παραλίας της Λευκάδας. Εκεί 
πήγαιναν κάθε βράδυ να φάνε πρώ-
τα το περίφημο γαλακτομπούρεκο, 
να παίξουν μπιλιάρδο και μετά μέχρι 
το πρωϊ μιλούσαν για ποίηση, ο κα-
θένας κατέθετε τις απόψεις του για 
το παρόν και το μέλλον. Έβρισκαν 
αφορμές να πειράξουν τον κ. Σπύρο, 
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την ώρα που με ύφος και φορώντας 
πάντα το καπέλο του, τους διάβαζε 
το τελευταίο του ποίημα.
Για αυτή την ομάδα, που πλαισί-

ωνε τον Σπύρο Πανάγο, μου μίλησε 
ο ανηψιός μου Στέφανος Μεσσή-
νης, δημοσιογράφος και ποιητής. 
Ο Στέφανος ήταν ο εκ δεξιών του, 
φυσικά στην ομάδα ήταν και ο Ηλίας 
Λογοθέτης, ο Αντώνης Κατωπόδης 
(Τσορονκέας), ο Αριστείδης Κατω-
πόδης, ο Τζίμης Κατωπόδης, ο Νίκος 
Βανδώρος, ενίοτε  περαστικός ήταν 
και ο Σπύρος ο Θάνος. Δεν είναι 
τυχαίο που όλοι στην μετέπειτα ζωή 
τους έγιναν σημαντικοί άνθρωποι, 
επιστήμονες οι περισσότεροι, μα 
όλοι είχαν έκδηλη την αγάπη τους 
για τις Τέχνες, που καλλιεργούν 
τον άνθρωπο ψυχικά, του δίνουν 

αξίες και τον κάνουν καλύτερο. Ο 
Ηλίας ελκόμενος  περισσότερο από 
την Όπερα, δεν είχε σκοπό, δεν 
σκεπτόταν να ακολουθήσει την 
υποκριτική. Όμως ήλθαν έτσι τα 
πράγματα, θέλεις από παρακινήσεις 
των φίλων του, θέλεις από το ίδιο 
του το ένστικτο, πήρε μία μέρα την 
απόφαση και με ελάχιστα χρήματα 
στην τσέπη του, ήλθε στην Αθήνα 
και έδωσε εξετάσεις υποκριτικής 
στη Σχολή του Καρόλου Κουν, με 
ποίημα  βέβαια, του Σπύρου- Φίλιππα 
Πανάγου.

«Βαρύ να ξέρεις  μόνος σου  πως 
ζεις
το βάρος μιας ζωής, πως φέρνεις 

μόνος…..»
Έτσι από δω και πέρα αρχίζει ο 

Ηλίας Λογοθέτης να ξετυλίγει το 
ταλέντο του, ένα ταλέντο που πάντα 
υπήρχε, που και ο ίδιος καλά- καλά 
δεν το είχε καταλάβει. Από τη Σχολή 
υπότροφος, αποφοίτησε το 1967 
και το 1970 ήλθε το πρώτο βραβείο 
στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στη 
Θεσσαλονίκη, με τη «Βαβυλωνία». 
Ακολούθησαν άπειροι ρόλοι, στον 
κινηματογράφο, την τηλεόραση 
και κυρίως στο θέατρο. Πάντα στο 
θέατρο, ακουμπούσε τη μεγαλύτερη 
αγάπη του. Ακόμα και ο Χάρολντ 
Πίντερ, σχολίασε θετικά την ερμη-
νεία του στο θεατρικό έργο «Νεκρή 
Ζώνη».
Ο Ηλίας προχωρούσε επιδιώκο-

ντας πάντα και την ευρύτερη μόρ-
φωση. Διάβασε φιλοσοφία, αρχαίους 
τραγικούς, υποδύθηκε αντίστοιχους 
ρόλους, καθώς έπαιξε και σε πολλά 
έργα του Αριστοφάνη, σπουδάζο-
ντας συγχρόνως πολιτικές επιστήμες 
στην Πάντειο. 
Η Λευκάδα, το νησί των ποιητών 

και των θρύλων είναι πάντα στην 
καρδιά του. Στις άπειρες συνεντεύ-
ξεις του και παρουσιάσεις σε τηλεο-
πτικές  εκπομπές, λέει πάντα για τα 
πρώτα  παιδικά και εφηβικά του χρό-
νια, για τη φύση της Λευκάδας, με 
τους απέραντους κάμπους, γεμάτους 
μαργαρίτες και ανεμώνες την Άνοιξη 
και την αγράμπελη να απλώνει τα 
άσπρα πέπλα της παντού, ακόμα 
και στα πιο ταπεινά δρομάκια. Τα 
μαγιάτικα βράδυα στο δρόμο της 

Κουζούντελης, να αστράφτουν 
μέσα στο σκοτάδι πυγολαμπίδες. 
Τις δαντελένιες ακρογιαλιές της, τις 
σπαρμένες με τα λευκά κρινάκια, που 
κάθε Αύγουστο πλημμυρίζουν τον 
αέρα με το μεθυστικό τους άρωμα. 
Τα ηλιοβασιλέματα στη Γύρα.
Όταν έγινε πατέρας μεγάλωσε 

το γιό του Αλέξανδρο, με τις 
ηθικές αρχές και αξίες που και ο 
ίδιος έχει μεγαλώσει. Του έδωσε 
απόλυτη ελευθερία να επιλέξει το 
επάγγελμα που θα ακολουθούσε 
στον ενεργό του βίο. Ο ίδιος λέει, 
ότι δεν ήθελε ο Αλέξανδρος να 
ακολουθήσει την υποκριτική, δεν 
τον βοήθησε στο ξεκίνημά του, 
δεν του έδωσε καμία συμβουλή, 
τον άφησε να κάνει τις επιλογές 
του. Ο Αλέξανδρος θέλησε να γίνει 

ηθοποιός. Έγινε υπότροφος του 
Εθνικού Θεάτρου, όταν τελείωσε 
θέλησαν να τον κρατήσουν εκεί, 
αλλά ο Αλέξανδρος συνέχιζε τις 
σπουδές του στο Λονδίνο και 
ακολουθεί τον δρόμο του.
Ας μου επιτραπεί εδώ να σχολι-

άσω: ότι η χροιά της φωνής του 
Αλέξανδρου, μοιάζει τόσο με του 
πατέρα του, που αν μόνο ακούς, 
δεν ξέρεις ποιος είναι από τους 
δύο. Είναι εξαιρετικός ηθοποιός, η 
γυναίκα του είναι και εκείνη ηθο-
ποιός. Ο Ηλίας είναι και παππούς, 
αφού ο Αλέξανδρος απέκτησε 
ένα γιο που είναι μεγάλος πια και 
ασχολείται με την έρευνα.
Τελευταία άφησα να αναφερθώ 

στην επί πολλά χρόνια σύντροφο 
της ζωής του, κ. Μαρία Ζαχαρή. 
Ηλίας Λογοθέτης- Μαρία Ζαχαρή, 
ένα υπέροχο ζευγάρι στη ζωή και 
στο θέατρο, η εκλεκτή της καρδιάς 
του, που μοιράζεται μαζί της την 
ζωή και την Τέχνη. Είναι απόφοιτος 
της Σχολής Καλών Τεχνών (ζωγρά-
φος). είναι καταξιωμένη ηθοποιός, 
έχει συνεργασθεί με το Εθνικό, 
το Θέατρο της Καισαριανής, στην 
τηλεόραση με σκηνοθέτες όπως ο 
Κουτσομύτης,  Τάσος Ψαράς,  Γιάν-
νης Διαμαντόπουλος. Αγαπάει την 
ζωγραφική όσο και το θέατρο. Το 
έργο του Βιυζηνού, «το αμάρτημα 
της μητρός μου», που παίχτηκε 
συνεχόμενα επί 13 χρόνια, ήταν 
δική της ιδέα και προσωπική δου-
λειά (παραγωγή- σκηνογραφία). 
Στο έργο υποδύεται την τραγική 
μητέρα που σκοτώνει κατά λάθος 
το παιδί της. Παρακολούθησα την 
παράσταση, ήταν και οι δυο τους 
συγκλονιστικοί. Η κραυγή όμως 
της μάνας,  με τον θάνατο της 
κόρης είναι το τέλος και η αρχή. 
Και κλείνει ο Ηλίας με το:

«μετεβλήθη εντός μου και ο 
ρυθμός του κόσμου».
Μη θέλοντας να κουράσω πε-

ρισσότερο το ακροατήριό σας, θα 
έλεγα κλείνοντας αναφερόμενη 
σε ερώτηση δημοσιογράφου στον 
Ηλία. Τι σημαίνουν για σας, Μάνα, 
Λευκάδα, Όπερα;  Και ο Ηλίας 
απάντησε: Τρία εγκαύματα που 
δεν λένε  να γιάνουν.

ΧΩΡΙΣ ΑΥΛΑΙΑ
(ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ  ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ  ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΕ 
ΣΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ).

Aπ’ την αλμύρα, γόνος του Πουλιού
με την καντάδα τμήμα του μυαλού,
τα δύσκολα τα χρόνια στην Ελλάδα
ανοίγει τα φτερά του απ΄τη Λευκάδα.
Φρούφαλος, Ελένης ον ο γιός
φωνή ταμπεραμέντο, όλο χάρη
στο ‘Πανθεον΄ θαμώνας τακτικός
με την κιθάρα στα καντούνια σιγοντάρει.
Γαλάζια των ματιών του η θωριά
Λευκάδας να θυμίζει ακρογιάλι,
μεγάλη η ζεστή του η καρδιά
ποθεί του Αη Γιαννιού το μαϊστράλι.
Φιλί που δεν ακούμπησε ποτέ
τα χείλη τα γλυκά που λαχταρούσε
τα κόκκινα χορεύουν στη ζωή
σκεφτόταν συνεχώς, για κείνη ζούσε.
Ο Φίλιππος -Πανάγος αρχηγός
στο πνεύμα και στη σκέψη ήταν πρώτος,
αστεία, συζητήσεις, τσακωμοί
ξενύχταγε μαζί τους κι΄ο Κορώτος.
Κουζουντελη ο δρόμος φωτεινός
απλώνονται παντού πυγολαμπίδες
οι μνήμες μας κρατάνε στη ζωή
όρθιες να στέκουν οι ελπίδες.
Ταλέντο που ζητούσε αφορμή
η φτώχεια ήταν δύσκολη κι΄η πείνα,
μα ξάφνου μια μέρα βροχερή
ξεκίνησε να πάει στην Αθήνα
Οι φίλοι τον παρότρυναν θερμά
φαινόταν στην αρχή σαν ένα αστείο,
φτωχός αλλά με πίστη στη καρδιά
τον έβαλαν στο πρώτο λεωφορείο.
Του πλήρωσαν τα ναύλα ομαδικώς
ανοίγει τα φτερά του προς το φώς
και νατος οντισιόν μπροστά στον Κουν
διαμάντι η φωνή του που ακούν,
Σε στίχους του Πανάγου οι εξετάσεις
πέρασε ευθύς χωρίς συστάσεις
είχε το ταλέντο και τη τύχη
κι΄ας σήκωσε ψηλά ξανά τον πήχυ.
Μεγάλος θεατρίνος θα γεννεί
ψυχή του στο σανίδι εναποθέτει,
στον άνθρωπο που γνώρισες 
μην πεις:
αυλαία στον Ηλία Λογοθέτη.

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΛΚΩΝΗ - Σκηνοθέτης
Ηλίας Λογοθέτης

1939.Στον πρώτο ανοιξιάτικο 
βραδινό περίπατο στον απέρα-
ντο κάμπο της Λευκάδας με τα 
υπέροχα χαλιά από λουλούδια, 
βυθισμένος στην αγκαλιά  της 
μητέρας του, που ήταν ασύγκρι-
τη υψίφωνος, ακούει το πρώτο 
τραγούδι. Νιώθει την αρμονία 
της ανάσας της και ταυτίζεται 
με το ρυθμό της καρδιάς της, 
αφήνοντας ασυναίσθητα την 
πρώτη νότα να βγει από το 
στόμα του, καθώς το φως των 
ματιών  της  αντανακλά  στα 
ολάνοιχτα παιδικά του μάτια, 
που φωτιζόταν από πολλές 
μικρές λάμψεις αγάπης, από το 
φως των  πυγολαμπίδων που 
πετούσαν τριγύρω τους, στον 
απέραντο κάμπο της Λευκάδας 
ανάμεσα στα λουλούδια, με την 
μελωδική συνοδεία του χορού 
των τζιτζικιών και το τραγούδι 
ενός Καλογιάννου που πετούσε 
από ελιά σε ελιά. Ήταν το πρώτο 
ντουέτο μαζί της. Το πρώτος λό-
γος της ζωής του.
Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λό-

γος ην προς τον Θεόν, και Θεός 
ην ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχή 
προς τον Θεόν.
Πάντα δι’ αυτού εγένετο, και 

χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό 
γέγονεν.

 Ηλίας: σημαίνει: “Είναι ο Θεός 
μου”.
Λογοθέτης σημαίνει: «αυτός 

που θέτει τον λόγο».
Και αυτό κάνει μια ζωή με μα-

θηματική και ταυτοχρόνως ποι-
ητική ακρίβεια ο Ηλίας Λογοθέ-
της. Αφουγκράζεται, αισθάνεται, 
αναπλάθει, κατανοεί βαθιά τις 
λέξεις που συνθέτουν τα αθάνατα 
κείμενα της ανθρωπότητας, από 
την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.
Ενσαρκώνει και διαδίδει ακα-

τάπαυστα τον διαχρονικό Λόγο. 
Από την από την Οδύσσεια, με 
τον δημιουργικό του Νου, περνά 
στην αρχαία ελληνική τραγωδία 
και κωμωδία, στον Ερωτόκριτο, 
στην Βαβυλωνία, στον Σέξπιρ και 
τον λόγο του Βιζυηνού και φτάνει 
έως τα πρωτοποριακά θεατρικά 
έργα του Μπέκετ και του Πίντερ, 
των δυο βραβευμένων με Νόμπελ 
λογοτεχνίας συγγραφέων.

 Γεφυρώνει πέρα από τον χρό-
νο την άρρηκτη συνέχεια του 
Ελληνικού και του παγκόσμιου 
πολιτισμού ξαναζωντανεύοντας 
τον Λόγο, αναδημιουργώντας 
κάθε φορά με νέα πνοή τα αιώνια 
κείμενα, που περιμένουν σιωπηρά 
τον άξιο άνθρωπο που θα τους 
ξαναδώσει πνοή ζωτική ανάσα 
και μουσικότητα, για να ακου-
στούν στον κόσμο και να επικοι-
νωνήσουν με τους ανθρώπους 
σε όλη τη Γή, Παγκόσμια.
Αφηγείται ο Ηλίας Λογοθέτης:
Ότι είμαστε το οφείλουμε στους 

δασκάλους μας. Ο Κάρολος 
Κουν δεν με διόρθωσε ούτε μια 
στιγμή.
Η μεγάλη στιγμή για μένα είναι 

ο Χρήστου. Μυθικό πρόσωπο. 
Όταν τον πρωτοείδα στο υπόγειο 
του Θεάτρου Τέχνης ένιωσα σαν 
να δέχθηκα στο μέτωπο ένα τερά-
στιο φορτίο κεραυνού.
Το ‘68 το Τέχνης υποτάσσεται 

πλήρως στον Χρήστου. Ο δάσκα-
λός μας – ο Κουν – με το ένστικτό 
του κατάλαβε με τι είχε να κάνει και 
δόθηκε απόλυτα. Συμμετείχα στο 
χορό και ήμουν υπεύθυνος για τις 
μελωδίες των «Περσών». 
Εμπειρία ζωής, θεϊκή μουσική, 

σαν να έδειξε τον δρόμο που 
πρέπει να παίζονται οι «Πέρσες». 
Σαν να γράφτηκε για αυτό το έργο 

και μόνον. Τα αριστουργήματα 
βάζουν κάποια όρια. Ο Σολωμός 
είναι ένα όριο. 
Οι «Πέρσες» είναι παγκόσμιο 

όριο. Ένα άλλο, είναι η χορο-
γραφία  των  «Ορνίθων» του 
Κουν, ενέπνευσε την παγκόσμια 
χορογραφία. Ήμουν και στους 
«Ορνιθες» από το ‘60 και μετά. 
Δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο 

έπειτα από αυτές τις παραστά-
σεις

«ΟΡΝΙΘΕΣ»
Αριστοφάνη

1962 καλοκαίρι
Μετάφραση : Ρώτας Βασίλης
Σκηνοθεσία : Κουν Κάρολος
Σκηνικά : Τσαρούχης Γιάννης

Κοστούμια : Τσαρούχης Γιάν-
νης
Μουσική : Χατζιδάκις Μάνος
Χορογραφία : Νικολούδη Ζου-

ζού 
Πρώτη παράσταση : Βραβείο 

στο Φεστιβάλ Εθνών Παρίσι. 
Παγκόσμια περιοδεία για μια 
δεκαετία.

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο
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συνέχεια στη σελ. 8

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Προχθές στην τηλεόραση γέμισα νοσταλγία.
Τα μάτια μου δακρύσανε, όταν εις την ΕΤ3
Είδα εικόνες όμορφες ,παλιές και ξεχασμένες.
Στενά σοκάκια σκοτεινά ή μισοφωτισμένα,
Μα με καντάδες όμορφες ήταν χρωματισμένα.
Σε μισοσκότεινο στενό είδα, λοιπόν, τον Φώντα
Με άντρες καμιά δεκαριά, με πρίμα και σεκόντα, 
Να περπατούν καντάροντας τραγούδια ξεχασμένα.

Τα βράδια είναι ορφανά χωρίς τον Καμινάρη.
Με την κορνέτα του έβγαινε τα βράδια να σολάρει.
Οι κανταδόροι βγαίνανε τα βράδια με κιθάρες, 
Να τραγουδούν, όπου αγαπούν, τους πόθους, τις λαχτάρες.
Και σπάζοντας τραγουδιστά της νύχτας τη σιωπή,
Λιμπρέτα τα παράθυρα, ο έρωτας να μπει.

Σοφία Κοψιδά-Γαληνού
Γλωσσάρι
Καντάρω: τραγουδώ καντάδα
Σολάρω: παίζω μουσικό όργανο ή τραγουδώ μόνος (σόλο)
Λιμπρέτο: χαλαρό, μισάνοιχτο

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Γεωργίου Ε. Αραβανή, Καθηγητή Πανεπιστημίου- Παιδοψυχολόγου

 Ο ρόλος του πατέρα στην αγωγή 
του παιδιού μέσα στην οικογένεια 
είναι ενεργητικός, αλλά και αισθη-
τά διαφορετικός από το ρόλο της 
μητέρας. Η παραδοσιακή άποψη 
ότι ο πατέρας εμπλέκεται λιγότερο 
από τη μητέρα στην ανατροφή του 
παιδιού μπορεί να αμφισβητηθεί. 
Η σύγχρονη άποψη υποστηρίζει 
ότι οι ιστορικές, κοινωνικές και οι-
κονομικές συνθήκες δεν σημαίνουν 
αναγκαστικά ότι ο πατέρας είναι 
ανίκανος να αναλάβει σημαντικό 
ρόλο στην αγωγή του παιδιού. Οι 
αλλαγές στην τεχνολογική και 
οικονομική σφαίρα φέρνουν τη 
δυνατότητα της αλλαγής των ρόλων 
και του άνδρα και της γυναίκας.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 

αυτές τις μεταβολές στην ευρύτερη 
κοινωνική και οικονομική δομή, 
οι οποίες τείνουν να αλλάξουν τον 

καθορισμό και την ανάθεση ρόλων 
στα δύο φύλα. Γιατί, σε αντίθεση 
με τον πλούτο των ερευνών για τη 
μητρότητα, υπάρχει σοβαρή έλλει-
ψη ερευνών πάνω στην πατρότητα 
και στην απομόνωση και μελέτη 
εκείνων των παραγόντων και μετα-
βολών συμπεριφοράς που κάνουν 
τον πατρικό ρόλο να αποκτά τη 
σπουδαιότητά του. 

   Ωστόσο, σύμφωνα με τις σύγ-
χρονες έρευνες των Forest Pearce 
και Jackson, ο πατέρας επηρεάζει 
την κοινωνική, συναισθηματική και 
γνωστική ανάπτυξη των παιδιών 
τοποθετώντας μέσα σε έναν κόσμο 
πέρα από τη στενή σχέση που έχουν 
με τη μητέρα τους. Ο πατέρας 
γίνεται το κεντρικό πρόσωπο που 
αντιπροσωπεύει τον εξωτερικό 
κόσμο. Ερεθίζει το ενδιαφέρον του 
παιδιού για τον κόσμο και προάγει 

την έρευνα της πραγματικότητας 
από το παιδί. 

    Η κοσμοθεωρία του πατέρα 
επηρεάζει το πώς αντιλαμβάνεται 
ο ίδιος τον ρόλο το στη σχέση του 
με το παιδί. Η εικόνα που έχει μέσα 
του για την πατρότητα έχει δημι-
ουργηθεί βασικά από τον τρόπο με 
τον οποίο είχε ανατραφεί ο ίδιος 
και αυτή την εικόνα θα περάσει στο 
παιδί. Τα αισθήματα που θα νιώσει 
για το ότι έγινε πατέρας, θα έχουν 
επίδραση στον συναισθηματικό 
τόνο της αλληλεπίδρασής του με το 
παιδί και στην ψυχική ατμόσφαιρα 
που θα δημιουργήσει μέσα στον 
οικογενειακό πλαίσιο. Με αυτήν 
την έννοια διακρίνουμε πατρικούς 
ρόλους με διαφορετική επίδραση 
στην αγωγή του παιδιού:

1. Ο αυταρχικός ρόλος: Ο αυταρ-
χικός πατέρας πιστεύει ότι η αυταρ-

χικότητα αποτελεί μια «εξωτερική 
δύναμη» που προστατεύει το παιδί 
από «εσωτερικές παρορμήσεις» και 
ταυτόχρονα ενάντια στις αυταρχι-
κές και άτακτες πρωτοβουλίες του 
σον εξωτερικό κόσμο. Η εξουσία 
του πατέρα μπορεί να προχωρήσει 
στο στάδιο του καταναγκασμού. Η 
εξουσία αυτή φτάνει στα όρια της 
σκληρότητας, της καταπίεσης και 
της συναισθηματικής αστάθειας 
να του γίνεται επικίνδυνη, στη συ-
γκεκριμένη έκφραση σε σωματικές 
ή λεκτικές ποινές. «Ο αυταρχικός 
πατρικός τύπος γεννά τυράννους 
ή σκλάβους, αφού και εις τους δύο 
απουσιάζει ο σεβασμός της ατο-
μικής αξιοπρέπειας. Από τοιούτον 
πατέρα εγεννήθη ο Ντοστογιέφσκι, 
ο οποίος εξομολογείται: «ευχήθηκα 
τον θάνατο του πατέρα μου» (Κο-
σμόπουλος, Α.: 43-45, 1972). 

2. Ο επιεικής ρόλος: Διαφορετική 
εικόνα παρουσιάζει ο ρόλος του 
επιεική πατέρα. Η συγκατάβαση 
και η ανοχή έχουν παιδαγωγικό 
χαρακτήρα. Αποφεύγει την τιμωρία. 
Είναι ήρεμος και υποχωρητικός, 
περιβάλλει με αγάπη το παιδί. Είναι 
ανεκτικός, ήπιος, αγαπητός και 
φιλόστεργος πατέρας. Η παρουσία 
του στην οικογένεια σημαίνει κατα-
νόηση και βοήθεια για το παιδί. Ο 
Erich Fromm παρατηρεί ότι ο πα-
τέρας πρέπει να είναι υπομονετικός 
και επιεικής παρά απειλητικός και 
αυταρχικός.

3. Ο «αδύνατος» ρόλος: Ο «αδύ-
νατος» πατέρας δεν έχει καμία 
δυνατότητα τοποθέτησης απέ-
ναντι στο παιδί, δηλαδή, δεν έχει 
αυτό που λέμε πλαίσιο αντίδρασης 
στις παιδικές τοποθετήσεις. Αυτό 
στην ακραία περίπτωση μπορεί να 
οδηγήσει το παιδί στην ασυδοσία 
και στην αμετροέπεια, να το κάνει, 
δηλαδή, ηθικοκοινωνικά ανερμά-
τιστο και ανίκανο να συνυπάρξει 
στο περιβάλλον του. Ο ρόλος του 
πατέρα δεν πρέπει να είναι απλά 
διακοσμητικός, αλλά να πει και ένα 
αποφασιστικό «όχι» στο παιδί, όταν 
οι εσωτερικές του παρορμήσεις το 
οδηγούν σε μια τυραννική και βα-
σανιστική συμπεριφορά απέναντι 
στους άλλους. Ο A. S. Neill, ειση-
γητής της αντιαυταρχικής αγωγής 
θα πει ξεκάθαρα ότι «ένα παιδί δεν 
μπορεί με το πρόσχημα τού ότι είναι 
παιδί να βασανίζει τους άλλους».

4. Ο συναισθηματικός ρόλος: Ο 
συναισθηματικός πατέρας έχει ως 
κυρίαρχο στοιχείο την τρυφερότητα 
που πολλές φορές δημιουργεί μια 
σύγχυση μεταξύ του πατρικού και 

του μητρικού ρόλου. Ο ρόλος του 
συναισθηματικού πατέρα ελέγχεται 
για έλλειψη κυριαρχίας στην ευαι-
σθησία και τα αισθήματά του.
Εκτός από τους τέσσερις αυτούς 

ρόλους, άλλοι συγγραφείς οριοθε-
τούν το ρόλο του πατέρα ως εξής:

1. Ο ρόλος του «φίλου» πατέρα. 
Ο φίλος είναι επικίνδυνος γιατί το 
παιδί τη φιλία τη βρίσκει στην ομά-
δα που θα ενταχθεί. Η φιλία ανα-
φέρεται στους συνομηλίκους του. 

2. Ο ρόλος του «δρυοκολάπτη» 
πατέρα. Είναι ο τύπος του πατέρα 
που «χώνει τη μύτη του παντού».

3.  Ο ρόλος του απόντα πατέρα. 
Ο απών πατέρας δεν έχει κατανο-
ήσει την πατρική του αποστολή. 
Η απουσία του πατέρα μπορεί να 
δημιουργήσει παιδιά με αυξημένη 
δυσκολία στην προσπέλαση των 
δυσκολιών στις σπουδές και την 
επαγγελματική τους αποκατάστα-
ση. Επίσης, έρευνες των Brerton, 
Whiting και Anthony έδειξαν ότι 
τα παιδιά που δεν έζησαν με πατέρα, 
αντιμετώπισαν αργότερα δυσκολίες 
στην ταυτότητα του ανδρικού ρό-
λου. Τέλος, παλαιότερες απόψεις, 
που έχουν ήδη αναθεωρηθεί, θε-
ωρούσαν την απουσία του πατέρα 
αιτία εκτροπής των παιδιών προς 
την εγκληματικότητα.

    Από την ανάλυση που επιχει-
ρήθηκε για τον ρόλο του πατέρα 
διαπιστώνουμε μια κρίσης της 
πατρότητας που είναι τόσο οι εν-
δοοικογενειακές σχέσεις όσο και η 
πολλαπλότητα των ρόλων του. Το 
πρόβλημα της αγωγής του παιδιού 
είναι η συνειδητοποίηση του πατρι-
κού ρόλου ώστε η εξουσία- αυθεντία 
του να λειτουργήσει περισσότερο 
προληπτικά και θεραπευτικά και 
όχι καταπιεστικά και κατασταλτικά 
και πάντα σε πνεύμα αμοιβαιότητας 
μεταξύ πατέρα και παιδιού. 
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ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ  ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Λευκαδίτες στην Υπηρεσία της 

Βουλής είναι ο τίτλος του νέου 
βιβλίου της  ΕΛΜ, που κυκλοφό-
ρησε πρόσφατα. Για την έκδοση  
συνεργάστηκαν στενά, η Εται-
ρεία  Λευκαδικών Μελετών και η  
Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης της 
Βουλής, με σκοπό την ανάδειξη  
εκείνων  των  Λευκαδίων,  οι 

οποίοι κατείχαν  πολιτικά  αξιώ-
ματα  και υπεύθυνες διοικητικές 
θέσεις  στον αντιπροσωπευτικό 
θεσμό του δημοκρατικού μας 
πολιτεύματος.
Το βιβλίο, έχει  218 σελίδες, η 

ποιότητα του χαρτιού εκτύπωσης 
είναι άριστη, το εξώφυλλο και οι 
φωτογραφίες, που σ’ αυτό υπάρ-
χουν,  είναι έγχρωμες,  το περι-
εχόμενό  δια-
βάζεται πολύ 
ευχάριστα,  και  
κατανέμετα ι 
σε δύο μεγάλες 
ενότητες.
Α.- Τους χαι-

ρετισμούς  που 
α π ε ύ θ υ ν α ν 
στην  έναρξη 
της εκδήλωσης  
- Δευτέρα ,  8 
Μαΐου 2017  οι:

-  Γεώργ ι -
ος  Πάντζας , 
Πρόεδρος της 
Επιτροπής  Βι-
βλιοθήκης της 
Βουλής ,  εκ-
πρόσωπος του 
Προέδρου της,
Απόστολος Κακλαμάνης, π. 

Πρόεδρος της Βουλής
Αθανάσιος Καββαδάς, Βουλευ-

τής Λευκάδας
Θεόδωρος Χαλικιάς, Αντιπερι-

φερειάρχης Λευκάδας
Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, 

Δήμαρχος Λευκάδας 
 και τις προσφωνήσεις των:
Αθανασίου Μελά, Προέδρου 

της Εταιρείας Λευκαδικών Με-
λετών
Έλλης Δρούλια, Προϊσταμένης  

της  Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης 
της Βουλής.
Β.- Στο δεύτερο μέρος περιλαμ-

βάνονται  οι εισηγήσεις των:
α)   Ευσταθίας  Πολίτη για 

τη ζωή,  το έργο και τη δρά-
ση του Σπυρίδωνα Βαλαωρίτη 
(1819-1887), ο οποίος τριάντα 
έξι χρόνια  από θέσεις ευθύνης, 
υπηρέτησε  με αδέκαστο τρόπο 
το δημοκρατικό πολίτευμα, φτά-
νοντας το 1882   στο ύψιστο αξί-
ωμα του Προέδρου της Βουλής. 
Θαυμαστή  και επωφελής ήταν  
επίσης η προσπάθειά του για την 
επανοικοδόμηση  του Γυμνασίου, 
του  Πρωτοδικείου  και του Νε-
κροταφείου της πόλης μετά τον 
καταστρεπτικό σεισμό του   1869. 
β) του Γεράσιμου (Μάκη) 

Μελά, ο οποίος λεπτομερειακά 

παρουσίασε το  γενεαλογικό  δέν-
δρο, τις σπουδές  τη ζωή   και το 
έργο του Ευάγγελου Τσαρλαμπά 
(1819-1913), ο οποίος σε  πέντε 
(5)  βουλευτικές περιόδους  χρη-
μάτισε αναπληρωτής Πρόεδρος 
του Σώματος.
γ) της Παρασκευής Κοψι-

δά-Βρεττού, η οποία μίλησε  
για το έργο του Κώστα Γράψα 

(1880-1948), 
α νω τ έ ρ ο υ 
υπαλ λήλου 
της Βουλής , 
Γενικού Διευ-
θυντή  των 
Νομοθετικών 
εργασιών της  
και του Δημη-
τρίου Γολέμη 
(1874-1941), 
ιατρού, νομι-
κού και λόγι-
ου, τους οποί-
ους συνέδεε η 
εντοπιότητα, 
ο χώρος ερ-
γασίας και  τα 
λογοτεχνικά 
ενδιαφέρο-

ντα.
δ) της Ιουλιανής Θεοδόση. 

Η κ. Θεοδόση παρουσίασε  την 
προσπάθεια και το αποτέλεσμα 
της  εργασίας του Γεράσιμου Σολ-
δάτου (1883-1950), ο οποίος επί 
πολλά χρόνια  ήταν υπάλληλος 
αντιγραφέας και στενογράφος  
στη  Βουλή των  Ελλήνων. Ας 
σημειωθεί ότι ο αναφερόμενος 
με τις στενογραφικές του γνώ-
σεις  δημιούργησε  υπηρεσία 
στενογραφίας για τη γρήγορη  
εξυπηρέτηση του σώματος, μαζί 
με τον Σπυριδωνα Κατωπόδη.  
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
τονιστεί ότι ο Γεράσιμος Σολδά-
τος για μικρό χρονικό διάστημα 
υπήρξε    στενός  συνεργάτης του 
Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Κρή-
τη, δίδαξε   στην πρώην ΑΣΟΕ και 
έγραψε βιβλίο για την ελληνική 
στενογραφία. Τα δεύτερο πρόσω-
πο που παρουσίασε η κ. Θεοδόση   
ήταν    ο  Σπυρίδων  Κατωπόδης 
(1903-1942),υπάλληλος στη Βου-
λή, νομικός,  δραστήριος Λευ-
καδίτης, ο οποίος  συνέδεσε το 
όνομα του  με αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις  σε τομείς ανάπτυ-
ξης   του νησιού μας, όπως  για  το  
Λιμενικό Ταμείο, την   οδοποιία, 
τη  γεωργική παραγωγή κλπ.
Το βιβλίο κλείνει με δύο σημα-

Ο Σπυρίδων Βαλαωρίτης (1819-1887)
Ελαιογραφία του Σπ. Προσαλέντη

Πανδέκτης, Νεοελληνική Εικονιστική 
Προσωπογραφία

Ο Ευάγγελος Θ. Τζαρλαμπάς (1818-1913) σε νεαρή ηλικία
Φωτογραφία από το αρχείο του Σπύρου Μ. Τσαρλαμπά

Γ.Σ. Σολδάτος στο φυλλάδιο
της Πολιτικής Λογοδοσίας του, 1926

Συλλογή Τ.Ε. Σκλαβενίτη
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Συνεχίζεται Σημ.: Η συνέχεια των ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ «ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ» 
σε επόμενα φύλλα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Από της εφαρμογής του Νόμου ΔΝΖ’ του έτους 1912 και μετά

Σας γνωρίζουμε απογραφικά στοι-
χεία του Νομού Λευκάδας, τα οποία 
επιμελήθηκε το Υπουργείο Εσωτερι-
κών και δημοσίευσε σε έκδοσή του, 
το έτος 1961.
Η συγκεκριμένη έκδοση της Κε-

ντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινο-

τήτων της Ελλάδος, που αφορά τον 
Νομό Λευκάδας, ανήκει στη συλλογή 
του Αντώνη Ν. Σολδάτου, η οποία θα 
δημοσιευθεί σε συνέχειες. 
Ελπίζουμε να φανεί χρήσιμη στους 

αναγνώστες μας.
Αντώνης Σολδάτος

Η  6η συνέχεια  στο επόμενο φύλλο.
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συνέχεια aπό τη σελ.6

συνέχεια aπό τη σελ.1

ΟΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  155η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ντικά κεφάλαια.
Τον επίλογο  από τη Δρ. Μαρία Βλασσοπούλου- Καπετάνιου, 

Προϊσταμένη του Τμήματος  Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών 
Πολιτικών Προσωπικοτήτων της Βουλής, στον οποίο μεταξύ όλων 
των άλλων η ιστορικός γράφει: Τα παραδείγματα που παρουσιάστη-
καν  αποτελούν  μερικές μόνον ψηφίδες του μεγάλου ψηφιδωτού 
της τοπικής ιστορίας και της διασταύρωσης της  με την εθνική, που 
αντιπροσωπεύει  στην περίπτωσή μας  το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε 
αυτό το σημείο  τομής έγκειται  η σημασία της προσωπογραφίας. Κι 
επειδή  κάθε ουσιαστική συνάντηση με την Ιστορία ανοίγει δρόμους 
στη  σκέψη, την έρευνα  και τη σχέση μας με το παρελθόν, η εκδήλωση 
που συνδιοργάνωσε  η Βιβλιοθήκη της Βουλής με την Εταιρεία Λευκα-
δικών Μελετών, μπορεί να γίνει η  αφετηρία για μια τέτοια διαδρομή…
Με  φωτογραφικό Λεύκωμα, τριάντα δύο σελίδων, με φωτογραφίες  

των αναφερομένων προσωπικοτήτων, φωτοτυπίες εγγράφων και 
σελίδες εξωφύλλων βιβλίων τους.

Θανάσης Μελάς

ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ  ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

νησιών μπροστά, με κατεύθυνση το Σύνταγμα για κατάθεση στεφά-νων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με τη συνοδεία της Φι-λαρμονικής του Δήμου Αθηναίων. Την πομπή ακολούθησε πλήθος 

κόσμου. Στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη  εκφωνήθηκε χαιρετι-σμός από την Πρόεδρο της Επτα-νησιακής Συνομοσπονδίας και ακολούθως  κατέθεσαν στεφάνια :1. Η Πρόεδρος της  Επτανη-
σιακής   Συνομοσπονδίας, κ. 
Βασιλική Σαμίου Φλωροπούλου,  εκ μέρους του Δ.Σ της Συνομοσπον-δίας και των άλλων  πολιτιστικών σωματείων όλων  των νησιών.2. Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νή-
σων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.3. Η Βουλευτής Β΄ Αθήνας κ. 
Αννέτα Καββαδία, εκ μέρους της  Βουλής των Ελλήνων  και του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση .4. Η κ. Αγγελική Λεβέντη, εντε-
ταλμένη Περιφερειακή Σύμβου-
λος, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής.  5. Ο Εφορος Δημοσίων Σχέσε-
ων κ. Γιαννουλάκης Αντώνιος, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομο-σπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων . 6. Ο Ταξίαρχος κ. Γεώργιος 
Κυριάκου – Διοικητής ΣΜΥΑ, εκ μέρους του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.Οι επετειακές εκδηλώσεις κο-ρυφώθηκαν με την καλλιτεχνική εκδήλωση, το απόγευμα της ίδιας μέρας, στο Θέατρο «ΠΕΡΟΚΕ». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο τ. Υπουργός  κ. Παναγιώτης Κουρουπλής, η  Βου-λευτής  κ. Αννέτα  Καββαδία, η κ. Αγγελική Λεβέντη εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, ο  κ. Τού-μπουρος Χρήστος από το Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας,  καθώς και άλλοι εκπρόσωποι από πολιτικούς φορείς, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από επτανησια-κούς πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.  Χαιρετισμό απέστειλε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Την εκδήλωση άνοιξε με χαι-ρετισμό η Πρόεδρος της Επτα-
νησιακής Συνομοσπονδίας, κ. 
Βασιλική Σαμίου- Φλωροπού-

λου. Ακολούθησε η εκφώνηση 
του πανηγυρικού λόγου από τον Κυθήριο Συγγραφέα και Δημοσιο-γράφο κ. Εμμανουήλ Καλλίγερο με θέμα:  «Τα ιστορικά γεγονότα στα Επτάνησα και οι γεωπολιτικές 

ανακατατάξεις από την Ενετική κατάρρευση μέχρι την Ένωση» . Στη συνέχεια  το πρόγραμμα πλαισιώθηκε με καλλιτεχνικά συ-γκροτήματα από όλα τα Επτάνησα. Την παρουσίαση του προγράμμα-τος επιμελήθηκε η κ. Αλεξάνδρα Λουράντου,  η οποία έκανε και μια μικρή ιστορική αναδρομή για τα σωματεία που εκπροσώπησαν τα νησιά. Τα καλλιτεχνικά συγκροτήματα που εμφανίστηκαν είναι τα εξής:
1) ΖΑΚΥΝΘΟΣ:  Το Χορευτικό 

Συγκρότημα  της Ένωσης Ζακυν-
θίων Αθήνας  «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥ-
ΣΙΟΣ». Χοροδιδάσκαλος ο Γιάννης Ρουσιάνος.

2) ΚΕΡΚΥΡΑ: Η Χορωδία «ΦΑΙ-
ΑΚΩΝ ΩΔΗ» της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». Μα-
έστρος  και Κιθάρα ο Ιωάννης Θεοδωρόπουλος.

3) ΛΕΥΚΑΔΑ: Εκ μέρους της 
Ομοσπονδίας Απανταχού  Λευκα-
δίτικων Συλλόγων, η Χορωδία του 
Συλλόγου Λευκαδίων  Αττικής η 
«ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ».  Μαέστρος η  Δώρα 

Μουρμούρη στο  πιάνο η Ρουμπίνη Σολδάτου και στην κιθάρα ο Δημή-τρης Αγγελάτος.
4) ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Η Μικτή Χορω-

δία και Μαντολινάτα  του Συλλό-
γου των Απανταχού Φαρακλά-

δων «Η ΕΥΓΕΡΟΣ» Κεφαλονιάς. 
Μαέστρος η Χριστίνα Ρόκκου,  στο 
πιάνο η Σταματία Σκαλενάκη, στα 
Μαντολίνα ο Νίκος Αρμενιάκος, η Ντίνα Αρμενιάκου, η Φράσω Γκο-γκόση, ο Κώστας Πανταζάτος και στην κιθάρα ο Γεράσιμος Πολλάτος.

5) ΙΘΑΚΗ: Εκ μέρους της Ένω-
σης Απανταχού Ιθακησίων, η 
Μικτή Χορωδία και Μαντολινάτα 
του Συλλόγου των Απανταχού 
Φαρακλάδων «Η ΕΥΓΕΡΟΣ»  Κε-
φαλονιάς.  Μαέστρος η Χριστίνα Ρόκκου,  στο πιάνο η Σταματία Σκαλενάκη, στα Μαντολίνα ο Νίκος Αρμενιάκος, η Ντίνα Αρμενιάκου, η Φράσω Γκογκόση, ο Κώστας Παντα-ζάτος και στην κιθάρα ο Γεράσιμος Πολλάτος.

6) ΠΑΞΟΙ: Εκ μέρους της Ένω-
σης Παξινών «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ»,  το Χορευτικό Συγκρότη-
μα του Λαογραφικού Πολιτιστι-
κού Συλλόγου  «ΛΑΟΠΟΛΙΣ». Χο-ροδιδάσκαλος ο  Ιωάννης Γαντζίας.     

7) ΚΥΘΗΡΑ: Το Χορευτικό Συ-
γκρότημα του Κυθηραϊκού Συν-
δέσμου Αθηνών. Χοροδιδάσκαλος η Δέσποινα Θωμαϊδου.
Το Δ.Σ της Επτανησιακής Συ-

νομοσπονδίας συγχαίρει και 
ευχαριστεί θερμά όλους όσους 
συνέβαλαν στην επιτυχία της 
βραδιάς και όλους όσους αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα της. 
Η Επτανησιακή Συνομοσπον-

δία θα συνεχίσει να στηρίζει 
ενέργειες που προβάλλουν τα 
Επτάνησα και τον Επτανησιακό 
Πολιτισμό.

Η Πρόεδρος 
Βασιλική Σαμίου-Φλωροπούλου

Η Γενική Γραμματέας     
Άννα 

Αλεξανδράτου- Δελλαπόρτα               

Φωτό: Στέφανος Βλάχος

Φωτό: Στέφανος Βλάχος

Φωτό: Στέφανος Βλάχος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1η   ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΙΗΣΗΣ  ΜΕ ΘΕΜΑ  «ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ 
ΣΧΟΛΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η Ημερίδα Ποίησης  με θέμα 

«ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ» που συνδιοργάνωσαν η Επτανησιακή Συνομο-
σπονδία και η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, με τη συμμετοχή και του 
συλλόγου  «Φαιάκων Ένωση – Ιόνιος Πολιτισμός, Γράμματα και Τέχνες», 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας στις 14 Απριλίου 2019.  
Μια εκδήλωση αφιερωμένη στο μεγάλο λογοτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε 

στα Επτάνησα, από τα μέσα του 18ου αιώνα έως το τέλος του 19ου αιώνα και 
ανέδειξε τους μεγάλους Επτανήσιους ποιητές, οι οποίοι εμπνεόμενοι από τις 
ιδέες του Γαλλικής Επανάστασης, αργότερα του Ρομαντισμού και τέλος από 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και το Ριζοσπαστικό Επτανησιακό Κίνημα, 
δημιούργησαν επιφανή λογοτεχνική Σχολή και αξιοποίησαν τα ιδανικά της Πατρί-
δας και της Ελευθερίας , πλουτίζοντας τα με τη μαγεία της δημοτικής γλώσσας, 
όπως μνημονεύει ο Διονύσιος Σολωμός: «Μήγαρις έχω  άλλο στο νου μου 
πάρεξ Ελευθερία και γλώσσα;» 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: εκπρόσωποι από τον χώρο  

των Γραμμάτων και των Τεχνών, Πολιτικοί, Λογοτέχνες, Πολιτιστικοί Φορείς, 
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ένα πολυάριθμο ακροατήριο.
Την εκδήλωση άνοιξαν: εκ μέρους της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, ο Πρό-

εδρος Κώστας Καρούσος και ο Αντιπρόεδρος Παύλος Ναθαναήλ, εκ μέρους 

της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας η Πρόεδρος  Βασιλική Σαμίου – Φλωρο-
πούλου και εκ μέρους της «Φαιάκων ‘Ένωση» η Πρόεδρος Έφη Μαχιμάρη . 
Ακολούθησαν οι ομιλίες:
«Ιστορική και Κοινωνική βάση της Επτανησιακής Σχολής»  από τον  Νίκια 

Λούντζη,  Νομικό και Συγγραφέα.
«Επτανήσιοι Ιστορικοί Λογοτέχνες:Ανδρέας Μουστοξίδης--Σπύρος 

Ζαμπέλιος--Αριστοτέλης Βαλαωρίτης- Παύλος Καλλιγάς» από την Καίτη 
Αρώνη-Τσίχλη,  Ομ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου.

«Ιταλόγλωσσα ποιήματα της Επτανησιακής Σχολής» από τον Γεράσιμο 
Ζώρα, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Οι τρεις Μεγάλοι της Επτανησιακής Σχολής: Διονύσιος Σολωμός-
Ανδρέας Κάλβος-Άγγελος Σικελιανός»  από τον Αναστάσιο Ντάνο, 
Πανεπιστημιακό και μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.

«Μικρό οδοιπορικό στο ποιητικό έργο του Ανδρέα Λασκαράτου, Γερά-
σιμου Μαρκορά & Λορέντζου Μαβίλη» από τον Σωκράτη Μελισσαράτο 
,Συγγραφέα, Ποιητή και μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Αποσπάσματα από τα ποιητικά έργα των: Διονυσίου Σολωμού, Ανδρέα 

Κάλβου, Ιούλιου Τυπάλδου, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Άγγελου Σικελιανού, 
Λορέντζου Μαβίλη, Γεωργίου Τερτσέτη, Ιάκωβου Πολυλά, Αντωνίου Μάτεσις, 
Σπυρίδωνα Μελισσινού, Ανδρέα Μαρτζώκη, Γεράσιμου Μαρκορά, Ανδρέα 
Λασκαράτου απήγγειλαν οι  Κώστας Καρούσος, Πρόεδρος της Εταιρίας 
Ελλήνων Λογοτεχνών και οι Κατερίνα Ντούγκα –Κοτοπούλου και Σπύρος 
Αυλωνίτης, μέλη της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία ευχαριστεί την Εταιρία Ελλήνων Λο-

γοτεχνών για την πρόταση συνδιοργάνωσης της, τόσο σημαντικής για τα 
Επτάνησα, εκδήλωσης, και για τη φιλοξενία της στον ιστορικό, αυτό, χώρο, 
τον οποίο έχουν τιμήσει σημαντικοί εκπρόσωποι της Επτανησιακής Σχολής.
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