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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’ 

Φωτό: Στέφανος Βλάχος

ΒΙΒΕΤ. ΖΩΗ ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ-ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ

“Εις Μνημόσυνον αιώνιον 
έσται δίκαιος”

(Κοινωνικόν Θ. λειτουργίας εις θανόντα)

ΜΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ
ΠΑΝΤΟΤΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Συχνά στους επικηδείους λόγους 
λέγονται πολλά τα κατά συνθήκην 
ψεύδη. Δεν αρκεί, ότι το ψεύδος 
διαποτίζει την καθημερινότητα της 
ζωής μας· ψευδόμαστε και μπροστά 
στο θάνατο, που είναι κατ’ ακρίβεια 
αληθινός δάσκαλος στη ζωή.

Τέτοιος φόβος όμως δεν υπάρχει με 
την εκδημήσασα προς τον “ζωής και 
θανάτου κυριεύοντα” (Μακαρισμός 
Νεκρωσίμου ακολουθίας) “Αρχηγόν 
της πίστεως και Τελειωτήν Ιησούν” 
(Εβρ. 12,2), τον Κύριο και Θεό και 
Σωτήρα πάντων των ανθρώπων, “Χρι-
στόν τον Ζωοδότην”, αλησμόνητη, 
πολύκλαυστη και αξιόθεη αδελφή μας 
Βιβέτ (Ζωή) Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη, 
θυγατέρα του αειμνήστου Βουλευτή 
Λευκάδος Μάρκου Τσαρλαμπά, σύζυ-
γο δε του συμπολίτη μας Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού αξιότιμου κ. Σωκράτη 
Κακλαμάνη, Πρόεδρος του Συλλόγου 
των εν Αθήναις Λευκαδίων “Η Αγία 
Μαύρα”. Και τούτο διότι και πίστη 
ζωντανή είχε η μακαριστή αδελφή 
μας και οι αρετές και τα χαρίσματα ως 
ποικίλα πνευματικά διαμάντα στόλιζαν 
την προσωπικότητά της. 

Ανήκει στην κατηγορία των καθα-
ρών εκείνων ψυχών, που στέκονται 
πάντα μπροστά μας σαν ζωντανοί 
δείκτες πορείας. 

Ανήκει στους βαθειά καλλιεργη-
μένους, στους εναρέτους εκείνους 
ανθρώπους, που αναμετρήθηκαν 
στη ζωή τους με το σκοτάδι και το 
νίκησαν· με το φόβο και τον κατα-
τρόπωσαν· με τον θάνατο και τον 
ακύρωσαν.

Όσοι τη γνώρισαν βαθειά, την 
ένοιωσαν σαν πνευματική και κοι-
νωνική μονάδα ποιότητας. Ήταν 
μια δεξαμενή πνευματικής, ηθικής 
και πολιτιστικής δύναμης. Ήταν μια 
φωτιά αγάπης δυνατή· μιά λάμψη 
καλοσύνης θαυμαστή.

Άνθρωπος πνευματικός, με αμφι-
λαφή, με βαθειά πνευματική καλλι-
έργεια, με πλουσιοπάροχη πανεπι-
στημιακή παιδεία και μόρφωση ως 
χαρισματούχος φιλόλογος, διακρίθηκε 
κατ’ εξοχήν ως ειδικός μελετητής και 
συστηματικός ερευνητής του θαυμα-
στού και πελώριου ποιητικού έργου 
του Μεγάλου και Αθάνατου Λευκαδίτη 
Ποιητού Άγγελου Σικελιανού.

Στη ζωή της βιώνουμε έναν κόσμο 
όμοιο με όαση δροσερή, ολανθισμένη 

και καταπράσινη. Έκρυβε μέσα της 
αστείρευτη δημιουργική δύναμη. 
Ήταν μια τεράστια πνευματική κέ-
δρος, που στη σκιά της αναζήτησαν 
ξεκούραση και δροσιά τόσοι και τόσοι 
κουρασμένοι στρατοκόποι της ζωής 
δικοί της και ξένοι.

Βλαστός της λαμπρής οικογένειας 
Τσαρλαμπά· αναθρεμμένη με περισσή 
στοργή και μύριες ευχές κι ελπίδες, 
αξιώθηκε στα ώριμα χρόνια μαζί με 
τον άξιο και στοργικό σύζυγό της 
Σωκράτη Κακλαμάνη να δημιουργή-
σουν μέσα σε κλίμα αδιατάρακτης 
αρμονίας, αμοιβαίας αγάπης και ακέ-
νωτης στοργής τη δική τους θεσπέσια 
οικογένεια με βλαστους τα τρία ευλο-
γημένα τους παιδιά την Κατερίνα, το 
Γιάννη και τον Αλέξανδρο.

Ως σύζυγος έπειτα και μητέρα 
υπήρξε υποδειγματική. Στον χώρο 
ιδιαίτερα της οικογένειας ανάλωσε 
κατ’ εξοχήν τον εαυτόν της. Πίστευε 
βαθειά, πως ο Θεός την έταξε να 
παραμείνει ως το τέλος η λαμπάδα, 
που θα φώτιζε και θα ζέσταινε τον 
ευλογημένο οίκο της. Στον χώρο αυτό 
εκπλήρωσε με συνέπεια και πληρότη-
τα το ιερό της χρέος.

Μεταφυτεύθηκε η αλησμόνητη 
αδελφή μας, Βιβέτ, από τον παρόντα 
κόσμο στην αιώνια Βασιλεία του Θεού 
σε πλήρη ανάπτυξη της πνευματικής 
της δημιουργίας, που επέτρεπε πολ-
λές προσδοκίες για γόνιμη συνέχιση 
του έργου της.

Μακαριστή αδελφή μας Βιβέτ
Καθώς με συγκίνηση βαθειά, με 

ιερό δέος και απέραντη αγάπη σε 
κατευοδώνουμε την ιερή αυτή ώρα 
με τις ευχές της Αγίας μας Εκκλησίας 
στην Ουράνια του Θεού Βασιλεία, 
παρακαλούμε όλοι μας ανεξαίρετα 
με όλη τη δύναμη της ψυχής μας τον 
Κύριο της ζωής και του θανάτου, τον 
αληθινό Θεό και Σωτήρα όλων μας 
Κύριο Ιησού να σε αναπαύσει “εν 
χώρα ζώντων”, όπου επισκοπεί το 
φως του θείου Προσώπου Του, να 
παρηγορεί και να στηρίζει με τη θεία 
Χάρη Του τον αγαπημένο σου σύζυγο, 
τα ευλογημένα σου παιδιά και όλους 
τους δικούς σου και να ευδοκήσει, 
ώστε η μνήμη σου να είναι όντως 
μακάρια και αιωνία. Αμήν.

Πρωτοπρεσβύτερος
Δημοσθένης Ζ. Παπακωστόπουλος

Θεολόγος - Φιλόλογος

Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής 
«Η Αγία Μαύρα» και Ομοσπονδία 

Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων

Αποχαιρετιστήριο 
στη Βιβέτ 

Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη
Από τα ΔΣ του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής 

«Η Αγία Μαύρα» και της Ομοσπονδίας 
ων Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Λευκαδίων 
Αττικής «Η Αγία Μαύρα» & της Ομοσπονδίας των Απα-
νταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, παρέστησαν στην εξόδιο 
ακολουθία, της κας Βιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη, ενός 
σημαντικού ανθρώπου του Πολιτισμού και της Προσφοράς, 
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/07/2019 στο 1Ο 
Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας κατέ-
θεσαν στεφάνι στη μνήμη της, ενώ ως ένδειξη αναγνώρισης 
της πολυετούς και συνεχούς προσφοράς της εκλιπούσας 
στον πολιτισμό και την ιστορία του νησιού της Λευκάδας, 
την αποχαιρέτισαν με τα παρακάτω λόγια:

«Σήμερα αποχαιρετάμε την Βιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλα-
μάνη και μαζί μας την αποχαιρετά ολόκληρη η Λευκάδα. 
Μια γυναίκα που αγάπησε το νησί και τον πολιτισμό του 
όσο λίγοι, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να κάνει γνωστές 
τις κρυφές ομορφιές του. Βρέθηκε σταθερά στο πλευρό, 
τόσο του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα», 
όσο και της Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων 
Συλλόγων. Ο μοναδικός, σε βάθος, τρόπος, που γνώριζε 
το έργο του Άγγελου Σικελιανού, στάθηκε αφορμή ώστε, 
μέσα από τις αναρίθμητες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 
οποίες η ίδια συμμετείχε, να γνωρίσουμε κι εμείς καλύτερα 
το έργο του μεγάλου ποιητή, ενώ η στήλη της, «Πολιτιστικά 
ποικίλα», που φιλοξενούνταν συνεχώς για χρόνια στην 
εφημερίδα μας ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αποτύπωνε, με τον 
δικό της ιδιαίτερο τρόπο, κάθε εκδήλωση σχετική με το 
νησί της Λευκάδας.

Η κυρία Βιβέτ, η δική μας Βιβέτ, ήταν ένας άνθρωπος βα-
θιά καλλιεργημένος, που έδινε προτεραιότητα στο σύνολο, 
αφήνοντας πίσω τον εαυτό της. Χαρακτηριστική, άλλωστε, 
ήταν η χαρά με την οποία αποδεχόταν κάθε πρόσκληση 
των Λευκαδιτών, χωρίς να λογαριάζει χρόνο και κούραση. 
Καμία δυσκολία, κανένα πρόβλημα, δεν ήταν ικανά να 
την εμποδίσουν να βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους 
της Λευκάδας και να μιλήσει για το αγαπημένο της νησί.

Εκ μέρους των Λευκαδίων της Αττικής αλλά και ολόκλη-
ρης της Λευκάδας ευχόμαστε καλό ταξίδι στην αγαπημένη 
μας Βιβέτ, δύναμη και κουράγιο στον σύζυγό της και Πρό-
εδρο του Συλλόγου μας, Σωκράτη Κακλαμάνη, αλλά και 
στην Κατερίνα, το Γιάννη και τον Αλέξανδρο τα παιδιά της 
καθώς και στις αγαπημένες εγγονές της

Τελειώνοντας, ας μείνουν στο μυαλό μας τα λόγια του 
ποιητή, λόγια που αποτυπώνουν με ακρίβεια τα αισθήματα 
της Βιβέτ για το νησί της, το νησί μας:

Ω χώματα της γης μου!
Χώμα Λευκαδίτικο,
πρωτόχωμα
τιτάνια ζύμη του κορμιού μου
του ίδιου μου του ακοίμητου μυαλού!»
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Εκδίδεται με ευθύνη του Δ.Σ.
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Φωτοστοιχειοθεσία
Εκτύπωση:

I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Γερανίου 7, 1ος όροφος
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Συνδρομή ετήσια:
Εσωτερικού 10 €
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Αποστολή συνδρομών 
Δ/νση Συλλόγου

AΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗ ΒΙΒΕΤ ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ-ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ

Δεν θα μπορούσε παρά μονάχα στη δική της σελίδα-
στη σελίδα που περισσότερο διαβάσαμε και αγαπή-
σαμε, Τα Πολιτιστικά της Ποικίλα - να εναποθέσουμε, 
πρώτο δείγμα τιμής στη μνήμη της εξαίρετης και 
ακάματης φιλολόγου, συγγραφέως και ερευνήτριας 
της ζωής και του έργου του Άγγελου Σικελιανού, 
Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη. Η Ηχώ της Λευκάδας-
όπως ακριβώς δηλώνει και το καθιερωμένο πια στη 
συνείδησή μας όνομα της εφημερίδας,  σύνδεσε τη 
μικρή πατρίδα, τη Λευκάδα, με τον μακρόκοσμο των 
Λευκαδίων της Αθήνας και ευρύτερα, παρακολούθησε 
και αποτύπωσε την προκοπή και τη συνεισφορά τους 

στην επιστήμη, στην τέχνη, στον πολιτισμό και στον 
καθημερινό τους αγώνα, αλλά και στην αναδίφιση 
της κοντινής και μακρινότερης ιστορίας τους. Κι 
ακόμα  φιλοξένησε-και φιλοξενεί- τη σκέψη και τους 
προβληματισμούς τους, τις προτάσεις τους για τη 
βελτίωση της συλλογικής ζωής, για την ανάδειξη της 
σημασίας των μεγάλων και των ελασσόνων στιγμών 
της κοινής ζωής. 

Σ’αυτή την εφημερίδα, η Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμά-
νη πρόσφερε για δεκαετίες τα Πολιτιστικά της Ποικίλα, 
αυτό το περίεργο μωσαϊκό λακωνικής πληροφόρησης 
πάνω στην πολιτιστική κίνηση, την πνευματική και 

κοινωνική ζωή των Λευκαδίων, την ανήσυχη κινητικό-
τητά τους στο χώρο και στο χρόνο, έρευνα πραγματική 
σε μικροκλίμακα του πολιτισμικού μας γίγνεσθαι. 
Μας έλειψε στα τελευταία φύλλα της έκδοσης της 
εφημερίδας και κάτι σαν υποψία φόβου που τον απο-
μακρύναμε, μας συνεπήρε. Τώρα ολόκληρη η σελίδα, 
η δική της σελίδα, δικαιωματικά τής προσφέρεται για 
να στεγάσει το οφειλόμενο στην παρουσία και στο 
έργο της, πρώτο σεμνό αφιέρωμα. Τα πολιτιστικά 
ποικίλα γίνονται σήμερα μια μονοθεματική δική της 
πνευματική πατρίδα. Άξια πάντα μιας ανταποδοτικής 
δικής μας χειρονομίας!

Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη: 
Στον κύκλο πια του Ποιητή της…

Σε δημοσίευμά της στην εφη-
μερίδα Καθημερινή, στις 26 
Φλεβάρη 2002, η Βιβέτ Τσαρ-
λαμπά-Κακλαμάνη, αναφαίνει 
τις τελευταίες στιγμές του Ποι-
ητή Άγγελου Σικελιανού, στην 
κλινική Παμμακάριστος, οδός 
Ιακωβάτων, Πατήσια, θάλαμος 
Θ’, «Των Θλιβομένων η Χαρά». 
Τρίτη, 19 Ιουνίου 1951, ώρα 8. 
«Αγάπη μου, ένας Σικελιανός 
πεθαίνει…», τα τελευταία του 
λόγια στην Άννα. Κι εκείνη, 
όταν αλαλιασμένοι τη ρωτούν 
οι παριστάμενοι ποιον να ει-
δοποιήσουν: «Ειδοποιήστε τον 
Σολωμό, τον Παλαμά…» (Αφή-
γηση Ηλία Βενέζη, Νέα Εστία, 
1-7-1961).

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019, 
απρόσμενα, θα φύγει από τη 
ζωή η ακαταπόνητη φιλόλογος 
και συγγραφέας, η άοκνη με-

λετήτρια της σικελιάνειας ποί-
ησης, Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλα-
μάνη.  Και τώρα, αν θα ‘πρεπε 
κάποιος πρώτος να ειδοποιηθεί, 
αυτός δεν θα μπορούσε να είναι 
άλλος από τον Ποιητή της, τον 
Άγγελο Σικελιανό. Οι τελευταίες 
γραμμές, οι άσωστες γραμμές 
της γραφίδας της, αυτής που 
μένει πάντοτε  χρεώστης… 
ακούγονται πια σε επίσημους 
ανάπαιστους: «Ω ασφοδελώ-
να. ως ήρωα/ τη σάρκα μου 
επνευμάτωσες./ Μου έδωκες 
φως να ζήσω…» Έγραφε, μου 
εξομολογείται πάλι ο Σωκράτης, 
μια μελέτη πάνω στον Αλαφροΐ-
σκιωτο, που θα μετέβαλε, όπως 
εκείνη έλεγε, τα μέχρι τώρα 
δεδομένα για τον ποιητή…

Σχεδόν μονοθεματική η ερευ-
νητική και συγγραφική ενασχό-
ληση της έγκριτης φιλολόγου 
και μεταφράστριας και άξιας 
εργάτριας του πολιτισμού, Βιβέτ 
Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη, με την 
ουσία της ποίησης του Άγγελου 
Σικελιανού.  Αλλά και με την 
ανασκαφή και δημοσίευση ιδι-
αίτερων στιγμών της ζωής και 
της σκέψης του, που αποκα-
θιστούν τον διφυή χαρακτήρα 
της προσωπικότητάς του: την 
υπερβατική φύση του Ποιητή-
Προφήτη και την ταπεινοσύνη 
του απλού, γνήσιου ανθρώπου, 
που ξέρει να οικειοποιείται τον 
ανθρώπινο πόνο και να γίνεται 
ο ίδιος αυθεντικά ανθρώπινος. 
Έτσι μας κατέστησε οικείο το 
απροσπέλαστο, δυσθεώρητο 
πρόσωπό του η γραφή της 
Βιβέτ, και θα της χρωστάμε 
πάντα, το ότι ανέσυρε με φι-
λολογική μαστοριά αλλά και 
τον προσήκοντα σεβασμό το 
σκοτεινό παραπέτασμα, για να 
θεώμαστε διάφανο το μεγαλείο 
της αλαφροΐσκιωτης «αθωότη-
τας» του ποιητή. 

Η Βιβέτ μετέχει στην ιστορία 
πια: της τοπικής μας λογιοσύ-
νης αλλά και της ευρύτερης 
φιλολογικής παράδοσης. Οι 
οικογενειακές της ρίζες, βα-
θιά θεμελιωμένες στη νεότερη 

ιστορία του τόπου, και μάλιστα 
σε επώδυνους για τον τόπο 
αιώνες. Από τον 17ο μέχρι τον 
εικοστό αιώνα, συνδέονται με 
την οικονομική και πολιτική 
μικροϊστορία του τόπου. Ο 
πατέρας της, Μάρκος Τσαρλα-
μπάς (1894-1964), νομικός και 
πολιτευτής, γόνος οικογένειας 
οπλαρχηγών ηπειρώτικης κα-
ταγωγής, που έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στην Επανάσταση του 
1821. Ο ίδιος εκλέχτηκε κατ’ε-
πανάληψη βουλευτής Λευκάδας 
και Πρέβεζας, από το 1920 μέχρι 
το 1932, στενός συνεργάτης του 
Αλέξανδρου Παπαναστασίου και 
του Ελευθερίου Βενιζέλου, θα 
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στη διανομή καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων της Πούντας του 
Ακτίου σε ακτήμονες Λευκαδί-
τες αγρότες-συνειδητή πράξη 
πολιτικού ανθρωπισμού σε πε-
ριόδους ασύλληπτης πενίας για 
τους αγροτικούς πληθυσμούς 
της Λευκάδας. Φύσει δημοκρα-
τικός άνθρωπος θα καλλιεργή-
σει και μέσα στο οικογενειακό 
του περιβάλλον  την ανθρώπινη 
και ανθρωπιστική ευαισθησία, 
διαμορφώνοντας έτσι έναν κώ-
δικα δημοκρατικών και ηθικών 
αξιών, που θα εκφράζει και θα 
υλοποιεί σε όλη της τη ζωή η 
Βιβέτ, τόσο σε μικρές καθημε-
ρινές χειρονομίες όσο και στις 
ερευνητικές και φιλολογικές 
της επιλογές. 

Ο γάμος της Βιβέτ (1960) 
με τον άξιο και δυναμικό νέο 
αρχιτέκτονα από την Εγκλουβή 
Λευκάδας-την καρδιά της ορει-
νής ενδοχώρας του νησιού, με 
τη βαθιά προοδευτική πολιτική 
παράδοση,  μοιάζει να συμφι-
λιώνει συμβολικά τα αρχοντικά 
με τα λαϊκά-αγροτικά στρώμα-
τα σε μιαν αρμονική διαβίου 
συζυγία. «Έμαθα τόσα δίπλα 
της, η ζωή μαζί της είχε χαρά 
και μεγαλείο», εξομολογεί-
ται συντετριμμένος ο σύζυγός 
της, Σωκράτης Κακλαμάνης. 
Η Βιβέτ θα ανταποκριθεί με 
σεμνή απλότητα σε όλους τους 

ρόλους της, ενδοοικιακούς, 
επιστημονικούς-ερευνητικούς, 
πολιτισμικούς και ευρύτερα 
κοινωνικούς. Σ’αυτό το πεδίο, 
αναδεικνύεται η δυναμική της 
πολλαπλασιαζόμενης δύναμης 
της αρμονικής συζυγίας και η 
καταλυτική συνεκτικότητα της 
πνευματικής συνοδοιπορίας. 
Με τον Σωκράτη μαζί, σε μιαν 
αλληλοσυμπληρούμενη διαφο-
ρετικότητα, θα γίνουν σημα-
ντικοί συντελεστές της ισχυρής 
πνευματικής και πολιτισμικής 
παρουσίας των Λευκαδίων 
Αττικής, στον Σύλλογο Λευκα-
δίων Αττικής Η Αγία Μαύρα, 
όπου για δεκαετίες η Βιβέτ θα 
κρατά τη στήλη «Πολιτιστικά 
ποικίλα» στην εφημερίδα Ηχώ 
της Λευκάδας, θα συμπρά-
ξουν με άλλες λευκαδίτικες, 
επτανησιακές και ευρύτερες 
θεσμικές συσσωματώσεις, και 
κυρίως με την Εταιρεία Λευκα-
δικών Μελετών, διαμορφώνο-
ντας τόσο το καλό πρόσωπο 
της πνευματικής τοπικότητας 
όσο και την πληθωρικότητα 
της εξωστρεφούς κοινωνικό-
τητάς της. 

Η Βιβέτ, ολόψυχα δοσμένη 
στην οικογένεια, στα τρία 
εξαιρετικά τους παιδιά, την 
Κατερίνα, τον Γιάννη, τον Αλέ-
ξανδρο-Μάρκο (στη συνέχεια 
και στις εγγονές της) και το 
ίδιο ολόψυχα δοσμένη στην 
πραότητα της ερευνητικής της 
θητείας πάνω στον Ποιητή (της), 
τον Άγγελο Σικελιανό. Εικόνες 
της μυθιστορικής Αινειάδας 
ανακαλεί το περιστατικό που 
μου κατέθεσε ο Σωκράτης, μια 
συγκλονιστική μαρτυρία της 
σεπτότητας των πνευματικών 
κειμηλίων. Η Βιβέτ κατείχε την 
πρώτη χειρόγραφη γραφή του 
Αλαφροΐσκιωτου, εγχειρισμένη 
στην ίδια από τον ποιητή. Με 
τον πρώτο μεγάλο σεισμό της 
Αθήνας, κι ενώ η οικογένεια είχε 
καταφύγει στο υπόγειο για να 
προστατευτεί, η Βιβέτ επιμένει 
στον δονούμενο όροφο του 
σπιτιού να ψάχνει το ακριβό χει-

ρόγραφο για να το περισώσει… 
Με την έμφυτη ανησυχία του 

πνευματικού ανθρώπου-ήδη ο 
Πάνος Ροντογιάννης, ο ιστορι-
κός της Λευκάδας, υπογράμμιζε 
τη δύναμη και τη γνησιότητα 
της πνευματικής της φύσης-, με 
γνώση πολλών ξένων γλωσσών 
(γαλλικής, αγγλικής, ρωσι-
κής), θα δώσει το «κατορθω-
μένο σώμα» της δημιουργικής 
της συμβολής και σε αξιόλο-
γες μεταφραστικές επιλογές, 
όπως: «Τα Παραμύθια» και τον 
«Μπόρις Γκουντούνωφ» του 
Πούσκιν, και τα δύο σε έμμε-
τρη μετάφραση από το ρωσικό 
πρωτότυπο. 

Πολυταξιδεμένη, μαζί με τον 
σύζυγό της Σωκράτη, κατά το 
ηροδότειο, «θεωρίης ένεκεν» 
περισσότερο, και λιγότερο για 
λόγους αναψυχής, θα γράψει, 
μετά τον εξωτισμό του ταξιδιού 
τους στην Άπω Ανατολή, το 
«Ιαπωνία, ταξιδιωτικές εντυπώ-
σεις» (Αθήνα 1970).

Η Βιβέτ, ελεύθερη από κοινω-
νικές προκαταλήψεις, αληθινή 
αρχόντισσα, αν και η ίδια απο-
ποιούνταν τον χαρακτηρισμό, 
υπήρξε ωστόσο μια «αρχόντισσα 
του πνεύματος». Μια περιουσία 
μας καταλείπει τώρα, πολλών 
και ωραίων ανθρώπων και ιδε-
ών και σκέψεων, αυτή τη μαγιά 
για της ζωής τη συνέχεια, και 
για της δικής της ζωής τη συνέ-
χιση, καθώς η ίδια ανακάλυψε 
στα πρώιμα ανέκδοτα εφηβικά 
πεζοτράγουδα του Ποιητή της: 
Δορυφόρος του ηλίου τούτου 
είναι η ψυχή μου η αθάνατος!!! 
( Άγγελος Σικελιανός: Ένας και-
νοτόμα παραδοσιακός ποιητής, 
στο: Σταθμοί στην ιστορία της 
Λευκάδος, σ. 146).

Ας είναι η μνήμη της, στη σκέ-
ψη, στα έργα μας,  παντοτινή!

Παρασκευή 
Κοψιδά-Βρεττού

Λευκάδα, 25-8-2019 
(40ήμερο μνημόσυνο στη 

Μητρόπολη Λευκάδας)
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Βιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη: Μια αρχόντισσα
Μια αρχόντισσα, μια ευγενής Κυρία, μια υπέ-

ροχη Σύζυγος, μια στοργική Μητέρα και Γιαγιά. 

Κόρη του μεγάλου πολιτικού, βουλευτή Μάρκου 

Τσαρλαμπά, του κόμματος των Φιλελευθέρων 

του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Μια διακεκριμένη επιστήμων, φιλόλογος, 

ερευνήτρια και μεταφράστρια του έργου του 

μεγάλου Εθνικού Ποιητή, του Ποιητή του νου 

και της καρδιάς μας, του δικού μας και δικού της 

ποιητή Λευκαδίτη, Άγγελου Σικελιανού!

Μια φίλη της καρδιά μου, έφυγε τόσο ξαφνι-

κά και αναπάντεχα από κοντά μας για το μεγάλο 

ταξίδι… Μας ξάφνιασε όλους … ποιος το περίμενε!

Ήταν μεσημέρι Σαββάτου 29 Ιουλίου, όταν χτύ-

πησε το τηλέφωνό μου και στην οθόνη της συσκευ-

ής αναρτήθηκε το όνομα Σωκράτης Κακλαμάνης, ο 

αγαπητός φίλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λευκα-

δίων Αττικής η «Αγία Μαύρα». Με χαρά απάντησα 

στο κάλεσμα του γιατί η αγάπη του, όπως και η 

αγάπη όλων των μελών της ευρύτερης οικογένειας 

του, είναι γνωστή και απλόχερη σε μένα. Όπως 

είμαι βέβαιος πως και εκείνοι αισθάνονται τη δική 

μου μες στην καρδιά τους!

Τη χαρά μου, δυστυχώς, διαδέχτηκε άμεσα η 

θλίψη, η βαθιά μου θλίψη, όταν άκουσα αδύ-

ναμη τη φωνή του Σωκράτη να μου ψιθυρίζει 

«χάσαμε τη Βιβέτ…»! Ακολούθησε σιωπή και 

μετά γοερό κλάμα. Η είδηση ήταν συνταρακτική 

γιατί προμήνυμα δεν υπήρχε… όπως σιωπηρά 

και ανενόχλητα ζούσε, έτσι αθόρυβα και με υπε-

ρηφάνεια έφυγε για το μεγάλο ταξίδι…η Βιβέτ.

Είμαι βέβαιος πως το ίδιο αισθάνθηκε, όπως 

και εγώ, το πλήθος των φίλων και συγγενών της! 

Γιατί η Βιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη, η δική 

μας Βιβέτ, ήταν βαθύτατα άνθρωπος λαμπρός 

και φίλη σπουδαία, επιστήμων ξεχωριστή, 

εμβριθής αναλύτρια και σπουδαία κριτικός 

με λεπτή απόχρωση ευγένειας και διακριτή 

συμπεριφορά. 

Η παρουσία της, διακριτική πάντα, γέμιζε το 

χώρο και ενέπνεε σεβασμό και εμπιστοσύνη. 

Ήταν βαθυστόχαστη στην σκέψη ευαίσθητη στην 

ψυχή και άψογη σε κοινωνική συμπεριφορά, με 

βαθιά επιστημονική γνώση και δίκαιη κρίση για 

όλους. Ζούσε συγκινησιακό το δικό της δρόμο 

σιωπηρά και απέριττα! Η Βιβέτ διακρινόταν για 

την βαθιά της παιδεία… πανανθρώπινη.

Στ’ αλήθεια, πόσο φτωχοί και τιποτένια φάντα-

ζαν κοντά της οι «καθώς πρέπει» μεγαλόσχημοι 

και των δύο φύλλων. Μελαγχολία και απογοή-

τευση αισθανόμουν όταν την σύγκρινα με τους 

αυτοχαρακτηριζόνενους «σπουδαίους»! Έχει 

γεμίσει ο τόπος με δαύτους!

Η Βιβέτ είχε ύψος και βάθος σε μυαλό και 

ψυχή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, την εκτίμηση και 

σεβασμό που της έδειχναν οι περισσότεροι 

συνάδελφοι του Συμποσίου που έγινε στους 

Δελφούς προς τιμήν του Άγγελου Σικελιανού, 

όπου παρουσιάσαμε μαζί ένα μέρος δουλειάς, 

ανέκδοτο, του Άγγελου Σικελιανού! Μια εργασία 

που είχαμε δουλέψει και σκοπεύαμε, με δική 

της πάντα εποπτεία, να δημοσιεύσουμε κάποια 

μέρα…

Αφορά, ανέκδοτα σικελιανικά χειρόγραφα με 

στίχους και αισθηματικές επιστολές στην ακρι-

βή του φίλη ΙΣΜΗΝΗ Δ-Κ, μέρος και ενίοτε κο-

ρυφαία του χορού των δελφικών παραστάσεων 

του 1927 και του 1930. Ένα μικρό αδημοσίευτο 

ανέκδοτο, δείγμα γραφής και με υπογραφή του 

ποιητή δημοσιεύτηκε σε άρθρο της ίδιας της 

Βιβέτ στην «Ηχώ της Λευκάδας», εφημερίδα 

του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής (αρ. φύλλου 

195, Ιούλιος-Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017). 

Τα ανέκδοτα αυτά κείμενα του Σικελιανού 

(τα αυθεντικά) είναι στα χέρα μου και ελπίζω 

κάποια μέρα να είμαι σε θέση να τα δημοσιο-

ποιήσω και επίσης να εκτεθούν στο Μουσείο 

Σικελιανού!

Η αγαπημένη μου φίλη Βιβέτ, η λατρευτή 

σύζυγος του φίλου μου Σωκράτη Κακλαμάνη, η 

αξιολάτρευτη Μητέρα της φίλης μου Κατερίνας 

και των αδελφιών της Γιάννη και Αλέξανδρου, 

ταξιδεύει με το «Αλαφροΐσκιωτο» του ποιητή 

προς την αιωνιότητα…

Με συγκίνησαν όσοι μίλησαν την ημέρα 

του αποχαιρετισμού της στο Α’ Νεκροταφείο 

Αθηνών! Πώς να μην συγκινηθείς με τα θερμά 

και πονεμένα λόγια της αδελφής της Ρένας. Ο 

Αλέξανδρος, γιός της και φίλος μου, με ταξί-

δεψε βαθιά στα σωθικά μου και ανέβηκα στα 

ουράνια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

καθήκοντος (υπαρξιακά) με τη ζεστή λαλιά και 

τις μεστές υπαρξιακές σκέψεις του.

Και στο τέλος αισθάνθηκα την ταπεινότητά 

μου να εξαϋλώνεται και να ταυτίζεται με τον 

σπαραγμό ψυχής και την ουράνια φωνή και τα 

καυτά δάκρυα της εγγονής της Βιβέτ, της αγα-

πημένης μου Αλεξίας. Δίπλα της παραστεκόταν 

η υπέροχη αδελφή της Βιβέτ βουρκωμένη και 

σιωπηλή!

Εκείνο το καυτό μεσημεριανό του Ιουλίου 

δεν  ξεχνιέται …

Δάκρυα, πόνο και θλίψη, αλλά και ανάταση 

ψυχής και υπερηφάνειας για το μεγαλείο του 

ανθρώπου που μας άφηνε…

Εκφράζω σε όλη την οικογένεια τα ειλικρινή 

μου συλλυπητήρια και είμαι βέβαιος ότι θα αι-

σθάνονται υπερήφανοι για την μεγάλη Βιβέτ. Και 

για σένα φίλε Σωκράτη θα καταχωρήσω, ως δικό 

σου αφιέρωμα προς την αγαπημένη σου Βίβετ, 

το ποίημα του μεγάλου Άγγελου Σικελιανού 

προς την Λατρευτή του Ισμήνη, που έγραψε 

στις 14 Μαΐου 1935 (το πρωτότυπο είναι στα 
χέρια μου).

Στον κύκνο μου!

Ω Ισμήνη, Κύκνε, που αρμενίζεις πλάι

Στην ζωή μου τώρα, αργά, σα στην γαλήνη

Μιας λίμνης που απ’ τα βάθη της γελάει,

Γιατ’ είνε ειρήνης δρόμος κι’ είνε κλίνη

Λατρείας πλατιά. Και αν κάποτε φυσήσει

Σφοδρός αγέρας και την άπλα εκείνη

Ταράξει από τα θέμελα, εμείς ίσοι

Και ακέραιοι, στην χαρά και στην οδύνη.

Κύκνε μου Ισμήνη, με φτερό ανοιγμένο

Πλατύ, θα το οργώσουμε τ’αγέρι

Του μόχτου, και θα γίνει ευλογημένο.

Και αδιάκοπα πετώντας, πάντα ταίρι,

Μες στα ουράνια βαθιά, στο μοιραμένο,

Στο δικό μας θα φτάσου αστέρι!

Άγγελος
14.5.1935
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Ομιλία 

Ρένας Καραμάνη, 
αδελφής της Βιβέτ - 

Επικήδειος

Θέλω να μιλήσω μέσα από 
την καρδιά για την αδερφή μου 
την Βιβέτ που την συνοδεύου-
με σήμερα στην τελευταία της 
κατοικία ο σύντροφος της ζωής 
της ο Σωκράτης, ο αδερφικός 
τους φίλος και γιατρός τους, ο 
Φαίδων Κακλαμάνης, τα πολυ-
αγαπημένα τους παιδιά με τους 
συντρόφους τους, τα αγόρια 
τους, Γιάννης και Αλέξανδρος 
και η κόρη τους η Κατερίνα που 
δεν λείπει στιγμή από κοντά 
τους, όπως και τα εγγόνια τους.

Τα παιδικά της χρόνια έκτος 
από σημαίνουσες προσωπικό-
τητες των συγγενών μας είχαν 
και δύσκολες οικογενειακές 
καταστάσεις που η αδερφή μου 
αντιμετώπιζε πάντα με υπομονή 
και μεγαλοψυχία. Τα γυμνασια-
κά μας χρόνια τα ζήσαμε εσωτε-
ρικές στην ελληνογαλλική σχολή 
Νάξου, όπου εκείνη στοργικά 
με κάλυπτε για τις αταξίες μου 
αναγνωρίζοντας παράλληλα 
όμως και τα δικαιώματά μου. 
Εκείνη, βέβαια, ήταν το πρότυπο 
σε ήθος και ευρυμάθεια. 

Ακολούθησαν οι ακαδημαϊ-
κές της σπουδές με βραβεύσεις 
και την ανάδυσή της σε υψηλό 
πνευματικό επίπεδο. Τότε ήταν 
που γνώρισε τον αγαπημένο της 
σύντροφο, τον Σωκράτη Κακλα-
μάνη,  που με την προσωπικότη-
τα και δημιουργικότητα και των 
δύο έφτιαξαν την οικογενειακή 
τους ζωή που την ώθησαν σε πε-
ραιτέρω φιλολογικά επιτεύγμα-
τα, όπως την απόκτηση πτυχίου 
φιλολογίας από το Ινστιτούτο 
Πούσκιν, του οποίου και μετέ-
φρασε στα ελληνικά τα όμορφα 
βιβλία του.

Ακολούθησε η βαθιά της μελέ-
τη και συγγραφή για τον σπου-
δαίο μας ποιητή, Άγγελο Σικε-
λιανό, συγγενή μας και συμπα-
ραστάτη μας από τα παιδικά μας 
χρόνια. Δεν ξεχνώ την εικόνα 
της σε Συνέδριο στο Λονδίνο με 
το γλυκό της λόγο να εισηγείται 
ότι πρέπει να γυρίσουν πίσω τα 
μάρμαρα του Παρθενώνα. Επί-
σης, δεν ξεχνώ ότι στον Ωρωπό 
που παραθερίζαμε ο επταετής 
γιός της Αλέξανδρος εξαφανιζό-
ταν πρωί-πρωί με το ποδήλατο 
και ακουγόταν γύρω μας η φωνή 
της: «Αλέξη, να γυρίσεις ε;». 

Η αδερφή μου η Ζωή - Βιβέτ 
χάρισε ζωή γύρω της με το σπιν-
θηροβόλο πνεύμα της, την αν-
θρωπιά της, την δοτικότητά της, 
την ευαισθησία της, την ψυχική 
της δύναμη και την αστείρευτη 
μνήμη της ·ας την κρατήσουμε 
και εμείς μέσα στην μνήμη μας.

Κοιμήσου όμορφη, γελαστή, 
ανθρώπινη, απλή αδερφούλα 
μου.

Η αδερφή σου, 
Ρένα

 Ομιλία 

Αλεξίας Παπαρσένου, 
εγγονή της Βιβέτ - 

Επικήδειος

Σύζυγος, Μητέρα, Κόρη, Αδερφή, 
Φιλόλογος, Συγγραφέας, Ερευνήτρια 
του έργου του μεγάλου Άγγελου Σικε-
λιανού. Πάνω απ’ όλα, όμως, για εμάς, 
την αδερφή μου Βιβέτ και εμένα, η 
πολυαγαπημένη μας γιαγιά, η γιαγιά 
της καρδιάς μας.

Ο άνθρωπος που με δίδαξε πάντα να 
αποδίδω το καλό σε όλους, καθώς ποτέ 
σου δεν μπόρεσες παρά να συμπερι-
φέρεσαι με τρόπο αγαθό προς όλους.

Εσύ που καθημερινά μου μεταδίδεις 
με τον πιο γλυκό και τρυφερό τρόπο 
την αγάπη και την φροντίδα σου.

Γλυκιά μας γιαγιά, εσύ ήσουν δίπλα 
μου σε κάθε δυσκολία, έτοιμη να προ-
σφέρεις μια αγκαλιά και να μου δώσεις 
δύναμη μέσα από τις συμβουλές συ.

Η σπουδαιότερη δασκάλα μου στο 
μεγάλο ταξίδι της γνώσης, πάντοτε 
δίπλα μου να εμπλουτίζεις με τον δικό 
σου ιδιαίτερο και χαρισματικό τρόπο 
κάθε βήμα και σκαλοπάτι των μαθη-
τικών και φοιτητικών μου χρόνων, 
σφραγίζοντας τον παιδικό και εφηβικό 
μου κόσμο με το πνεύμα σου και τον 
ψυχικό σου πλούτο.

Η καλύτερη σύμμαχος σε κάθε ιδέα 
μου.

Γιαγιάκα μου, εσύ χάραξες την παι-
δική μου ηλικία με τα παραμύθια και 
τις ιστορίες που μου διηγούσουν.

Σε σένα λοιπόν, γιαγιά αξίζει ένα 
μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της 
καρδιάς μου.

Ευχαριστώ για όλες τις αξέχαστες 
στιγμές που μας χάρισες. Για το ήθος 
που μου μετέδωσες. Ευχαριστώ για τις 
αξίες που μας δίδαξες. Για τις στιγμές 
που στάθηκες δίπλα μου βράχος. Ευ-
χαριστώ που μου έμαθες τι σημαίνει 
ανιδιοτελής αγάπη. Ευχαριστώ για 
ότι έκανες για εμένα, που ξενυχτούσες 
όταν γεννήθηκα, που με διάβαζες όταν 
μεγάλωνα, που γέμισες τις διακοπές 
μας στην αγαπημένη σου Λευκάδα με 
αξέχαστες εμπειρίες που θα θυμάμαι 
για πάντα.

Σ’ ευχαριστώ που μας δίδαξες το 
μεγαλείο της ανθρωπιάς σου και την 
αρχοντιά της μοναδικής πνευματικής 
σου ακτινοβολίας.

Γιαγιά μου, σ’ ευχαριστώ. Για εμένα 
θα είσαι πάντα η δεύτερη μανούλα 
μου.

Δεν έφυγες ποτέ. Θα είσαι πάντα 
εδώ, θα ζεις στα βάθη της καρδιάς μας 
και του νου μας. Θα είσαι περήφανη 
και θα χαίρεσαι για εμάς.

Μοναδική συνοδοιπόρος στο ταξίδι 
της ζωής μου.

Σ’ αγαπώ. Θέλω να ξέρεις πως αν 
και δεν μπορώ να συμφιλιωθώ με την 
απουσία σου, για εμένα δεν έφυγες 
ποτέ. 

Αλεξία και Βιβέτ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
«Η Ζωή της Χαράς και η Χαρά της Ζωής»

Κανένα παιδί δεν είναι προετοιμασμένο να αποχαιρετίσει τον γονιό 
του, όμως είναι μέρος της ζωής. Και σαν παιδί είναι λογικό να μιλήσει, 
ίσως λίγο υποκειμενικά.

Όμως, όποιος και να γνώρισε αυτό το πλάσμα, τα ίδια θα πει, γιατί 
απλά τα ίδια βίωσε. Ήταν τόσο απλά και αληθινά τα σήματα που εξέπε-
μπε στο πέρασμα της, μα συνάμα και τόσο έντονα. Ήταν το άρωμα που 
και λίγο να μυρίσεις, δε ξεχνάς ποτέ.

Αναλλοίωτες οι αρχές της στην αδηφάγα φθορά του χρόνου, της καθη-
μερινότητας και των ανθρωπίνων σχεσεων. Ήταν τοσο πλούσια από 
και συνάμα τοσο απλή.

Φιλανθρωπία. Καλοσύνη. Αξιοπρέπεια.
Ανιδιοτέλεια. Αλληλεγγύη.
Απλότητα. Ηρεμία.
Πολιτισμός. χαμόγελο & φιλοξενία.
Η λίστα είναι ατελείωτη.
Πάνω από όλα, ΠΑΙΔΕΙΑ.
Αγαπούσε οτιδήποτε είχε ζωή και το προστάτευε μανιωδώς. Δεν ήξερε 

τι σημαίνει διάκριση, φυσικά χαρακτηριστικά, χρώματα, καταβολές. 
Και είχε από όλα αυτά μερικά από τα καλύτερα. Κάλλη, οικογένεια 
με τίτλους και ριζες αιώνων στην Ελληνική Ιστορία, εξαιρετικη μορφωση 
και ευφυΐα, συγγενείς μεγάλους ποιητές & λόγιους, πρόξενους, μέχρι και 
ήρωες επαναστάτες.

Όμως όλα αυτά τα θεωρούσε μικρά για να μας διακρίνουν & χωρίζουν. 
Τα απέβαλλε από μικρή και για αυτό «άγγιζε» υπεράνω συνόρων στο 
πέρασμα της.

ΔΕΝ «ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ» ΠΟΤE κανέναν.
ΟΜΩΣ «ΑΓΓΙΞΕ» ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ.
----
Η μητέρα μας χωρίς να κάνει τίποτα, με το να είναι απλά και μονο ο 

εαυτός της, σε εκανε να θέλεις να γίνεις καλύτερος.
Μα πώς κάποιος που δεν φωνάζει ποτέ, να ακούγεται τόσο πολύ?
Δε σε έκανε ΠΟΤΕ να αισθανθείς μειονεκτικά. Φάρος φωτεινός, 

αξιοπρέπειας και καλοσύνης. Το φως αυτού δε θα σβήσει όμως.
Η μητέρα συμβόλιζε το καλύτερο αύριο σου.
Ήξερε πάντα ότι δεν είναι μονή της, απορροφούσε ενέργεια & 

αστείρευτη στήριξη από το οικογενειακο της περιβάλλον της.
Εμφυτη κλίση της στα γράμματα από τα παιδικά της χρόνια, αστείρευ-

τη ενασχόληση της με τα πνευματικά, η ενσάρκωση του Σωκράτη.
«Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα». Ενώ «έβλεπε» πιο πολύ από όλους μας 

μαζί.
Μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που τα ονόματα, Σικελιανός, Βαλαωρίτης, 

Παλαμάς, Ρίτσος, ηταν καθημερινα. Φοιτητές & ερευνητές κάθε ηλικίας να 
έρχονται και φεύγουν, να τους πει & να της πουν. Ιδιαίτερα μαθήματα σε 
τόσες γλώσσες σε εμάς και συμμαθητες μας, ποτέ μα ποτέ για ανταμοιβή, 
πάρα μονο για την πρόοδο μας.

Μερικές φορές δεν την έβλεπες στο γραφείο της από τα βιβλία και συγ-
γράμματα! Όχι από τον όγκο τους τόσο μονο. Αλλά από τη λάμψη της 
όταν την περιεβαλλαν αυτά, σε τύφλωνε πραγματικά!

Δε μπορούσε βλεπετε αυτός ο άνθρωπος να σταματησει να μαθαίνει. 
Ήταν ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ αλλά συνάμα και ο πιο ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. Δάσκαλος και μαθητής μέσα στον ίδιο άνθρωπο! 
Απίστευτο, αλλά αυτή ήταν.

----
Το κενό είναι απέραντο. Όμως, θα κερδίσει η Ζωή. Μητέρα, δεν έχεις 

να ανησυχείς, η παρακαταθήκη σου θα συνεχίσει, έχουμε ορκιστεί σε αυτό. 
Το ήξερες αφού μας προγραμμάτιζες μυστικά μια ολόκληρη ζωή για 
αυτή τη στιγμή, με όσα ιερά μας έλεγες από μικρά -και που ποτέ δε θα 
θυμόμασταν, αλλά τωρα είναι όλα τόσο μα τόσο ξεκάθαρα τώρα.

Το έργο σου θα συνεχίσει, τα δάκρυα θα στεγνώσουν και η χαρά θα 
επιστρέψει. Βλέπεις, η ζωή σου ήταν ΓΙΟΡΤΗ και ΓΙΟΡΤΗ θα συνεχίσει 
να είναι, δεν υπήρχε χώρος σε εσένα για στεναχώρια ΟΥΤΕ και για θλίψη.

----
Μάνα, ήρθε η ώρα.
Το ξέρω ότι είσαι με το λατρευτό σου θείο, τον Άγγελο Σικελιανό που 

τόσο βαθιά χάραξε τη ζωή σου, στη Λευκάδα μας. Μαζί με τόσους άλλους 
της κοπής σας, αγναντεύετε τα βουνά και τις θάλασσες μας και αγκαλια-
ζετε επιτέλους τον Αλαφροΐσκιωτο σας! Ήξερε βλέπεις ο Αγγελος σου από 
τότε που ήσουν μικρη, τι μέλλεις να γίνεις για την ανθρωπότητα και έτσι 
σε «βάπτισε» με το ποίημα του αυτο για πάντα: «Η Ζωή της Χαράς και 
η Χαρά της Ζωής»

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ άτυχοι που δε σε έχουμε άλλο μαζί μας. ΑΝΤΙ-
ΘΕΤΩΣ!

Είμαστε ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ προικισμένοι, που είμασταν ΕΜΕΙΣ που 
σε είχαμε, ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΛΑΣΜΑ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ. στη ζωή μας 
για τόσα πολλά όμορφα χρόνια.

Σε ευχαριστώ για όλα
Ο υιός Αλέξανδρος
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Πολιτιστικός Σύλλογος 
Εγκλουβής

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΒΙΒΕΤ...

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Εγκλουβής εκ-
φράζουν την βαθιά λύπη τους για τον θάνατο 
της Βιβέτ Τσαρλαμπά Κακλαμάνη.

Η Βιβέτ άνθρωπος των γραμμάτων και 
πιο πολύ δικός μας άνθρωπος, αφήνει με 
την “φυγή” της κενό δυσαναπλήρωτο, αλλά 
έργο και προσφορά απαράμιλλο, που την 
καθιστούν μόνιμο κάτοικο στις καρδιές μας.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
και την αμέριστη συμπάθεια μας στην οικο-
γένεια της Βιβέτ, καλό ταξίδι στη γειτονιά 
των Αγγέλων.

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας
Έφυγε η Βιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη

Έφυγε από τη ζωή η επι-
φανής Λευκαδίτισσα Βιβέτ 
Τσαρλαμπά – Κακλαμάνη. 
Το Πνευματικό Κέντρο του 
δήμου Λευκάδας εξέδωσε 
την παρακάτω ανακοίνωση:

Το Δ.Σ του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Λευκά-
δας, μετά τη θλιβερή είδη-
ση του θανάτου της Βιβέτ 

Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη, φιλολόγου, συγγραφέα, μεταφράστριας, σημαίνοντος 
ανθρώπου του πολιτισμού, επί σειράν πολλών ετών επιμελήτριας της στήλης των 
πολιτιστικών δρώμενων της ιδιαιτέρας της πατρίδας της Λευκάδας στην εφημε-
ρίδα ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και δωρήτριας κειμηλίων στο Μουσείο Άγγελος 
Σικελιανός, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της εκλιπούσης.

Λευκάδα 21 Ιουλίου 2019 
Ο Αντιπρόεδρος 

ΣΠΥΡΟΣ Β. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Η Χαρά Παπαδάτου για την απώλεια 
της Βιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη

Βιβέτ Τσαρλαμπᾶ – Κακλαμάνη
Μέ ἰδιαίτερη ὁδύνη πληροφορήθηκα τήν ἀπώλεια τῆς Βιβέτ, ἀπό τόν συντε-

τριμμένο συζυγό της. Ἄλλη μιά ἀπώλεια πού σηματοδοτεῖ τήν δύση τῆς μετα-
πολεμικῆς γενιᾶς τῆς Λευκάδας.

Ἡ Βιβέτ ἦταν μιά πραγματική κυρία. Φιλόλογος, καλλιεργημένη, μορφωμένη, 
μέ πληθώρα μελετῶν καί μεταφράσεων καί μέ μιά ἰδιαίτερη ἀγάπη πρός τόν 
Ἄγγελο Σικελιανό.

Μιά σημαντική προσφορά στήν Λευκάδα ἦταν ἡ στήλη πού κρατοῦσε με 
μεγάλη ἐπιμέλεια στήν ἐφημερίδα ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ὅπου παρουσίαζε 
ὅλες τίς πνευματικές καί καλλιτεχνικές δραστηριότητες τῶν Λευκαδίων. Ἡ σειρά 
αὐτή τῶν ἄρθρων της εἶναι μιά σημαντική ἱστορική καταγραφή γιά τήν παρουσία 
τῆς Λευκάδας στούς πνευματικούς αὐτούς τομεῖς.

Προσωπικά θά θυμᾶμαι πάντα τήν ἐξαιρετική της εὐγένεια καί τήν φιλόφρονα 
διάθεσή της.

Ἄς εἶναι ἐλαφρό τό χῶμα τῆς Ἀττικῆς γῆς πού θά τήν δεχθεῖ.
Χαρά Παπαδάτου – Γιαννοπούλου

Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας

Για την απώλεια της αγαπητής & επιφανούς Λευκαδίας κ. Βιβέτ 
Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη εκφράζουμε τα θερμότερα συλλυπητή-
ριά μας στο σύζυγο & την οικογένειά τους.

Για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Η Προϊσταμένη
Μαρία Ρούσσου

Κώστας Σταματέλος

Η απρόσμενη πρόσφατη «φυγή», της σημαντικής Λευκαδίτισσας φιλολόγου 
Βιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη, γέμισε όλους όσους τη γνωρίσανε με περίσσια 
θλίψη.

Τέτοιες ώρες ο λόγος απαιτεί και προτάσσει ξεχωριστό μέτρο έκφρασης.
Αρχόντισσα στην συμπεριφορά, πληθωρική στην προσφορά και στην όπου 

ανάγκη αρωγή. Καλή μητέρα. Πάντα ζωντανή, «ετοιμοπόλεμη» μα καθ’ όλα 
μετρημένη, σκαλίζουσα με περίσσια μαεστρία και γνώση κάθε τι γύρω από την 
ιδιαίτερη πατρίδα της τη Λευκάδα και ειδικότερα εδώ και καμπόσες δεκαετίες 
οτιδήποτε μιλούσε για τον ξεχωριστό Παγκόσμιο - Λευκαδίτη ποιητή Άγγελο 
Σικελιανό, τον οποίο είχε παντοτινή σκέπη της. 

Η ακριβοδίκαιη ιστορική πένα, εκτιμώ πως δικαίως θα κατατάξει την σημαντική 
αυτή εκλιπούσα Πνευματική προσωπικότητα, μεταξύ των Επιφανών Λευκαδίων 
του Πνεύματος.

Θα μας λείψει.
Κώστας Γ. Σταματέλος

Ψήφισμα Εταιρείας Λευκαδικών Μελέτων

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2019

Ψήφισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, ευ-
θύς ως πληροφορήθηκε τον συμβάντα θάνατο της Βιβέτ Τσαρλαμπά 
- Κακλαμάνη, φιλολόγου, επίλεκτου μέλους της, δημοσιογράφου, 
μελετήτριας της ζωής και αναλύτριας του έργου του Άγγελου Σικελια-
νού, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα, 20 Ιουλίου, ημέρα της 
εβδομάδας Σάββατο και ώρα 13:00, στο γραφείο της Εταιρείας, οδός 
Σταδίου 48, στην Αθήνα και

ομόφωνα αποφασίζει

1. Να εκφράσει τη λύπη των μελών της για το θλιβερό συμβάν στην 
οικογένεια της μεταστάσης

2. Να παρευρεθεί στη νεκρώσιμη τελετή, η οποία θα τελεσθεί στο 
πρώτο νεκροταφείο Αθηνών

3. Να καταθέσει στεφάνι στη σορό της εκλιπούσης και
4. Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στο λευκαδίτικο έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Το καλοκαίρι της Λευκάδας 
και του Πολιτισμού της
Της Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη

Η Λευκάδα επιδεικνύει τον υπέροχο πολιτισμό της κάθε καλοκαίρι 
μέσα από τις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, όπου υποδέχεται ντόπιες 
και ξένες παραγωγές κορυφώνοντας τον Αύγουστο με το Φεστιβάλ 
Φολκλορικών Χορών.

Θεωρώ ότι είναι τυχερή η πόλη που διαθέτει δύο εξαιρετικούς 
χώρους προβολής των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, το Ανοιχτό Θέ-
ατρο και το Κηποθέατρο ‘Αγγελου Σικελιανού. Τόσο η σκηνή πλάι στη 
λιμνοθάλασσα με τον ήλιο να δύει πίσω της όσο και το κηποθέατρο 
στην καρδιά της πόλης με τον Σικελιανό να δεσπόζει στον τοίχο του 
ομώνυμου μουσείου, αποτελούν θησαυρούς που αγκαλιάζουν τον 
πολιτισμό κάνοντάς τον μέρος μιας αβίαστης κουλτούρας.

Φέτος είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την παράσταση της 
Μαρίας Πολυδούρη στο Κηποθέατρο. Ένα έργο γραμμένο από τη 
δρα Βιβή Κοψιδά-Βρεττού που παίχθηκε σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικο-
λαϊδη με τους Φωτεινή Φιλοσόφου και Νίκο Γιαννακά όλο το χειμώνα 
στην Αθήνα ήρθε στην καλοκαιρινή Λευκάδα να ολοκληρώσει τον 
κύκλο των παραστάσεων.

Κι ενώ θα πίστευε κανείς πως η δραματική ιστορία των δύο ποι-
ητών, το αδιέξοδο της σχέσης τους, η κραυγή του θανάτου δεν θα 
ταίριαζε στη ζωηρότητα του καλοκαιριού, θα πρέπει να ομολογήσω 
πως ο μονόλογος της Μαρίας Πολυδούρη με τις εμφανίσεις του 
Κώστα Καρυωτάκη εδώ κι εκεί ήταν δοσμένος με τέτοια ευαισθησία 
από τη συγγραφέα και ερμηνευμένος μαγικά από τη Φωτεινή Φι-
λοσόφου που ακύρωνε τους πόνους των πρωταγωνιστών της μοι-
ραίας ερωτικής ιστορίας. Ήταν μια παράσταση με βάρος και βαθειά 
ενσυναίσθηση που αναδείκνυε τον ψυχικό πλούτο, τις ανσφάλειες, 
το ταλέντο των δύο ποιητών που κατέληξαν να έχουν τραγικό τέλος.

Η Φιλαρμονική άνοιξε τις Γιορτές Λόγου και Τέχνης με τη μεγάλη 
συναυλία  βασισμένη στα έργα του Θάνου Μικρούτσικου  «Ο Σταυρός 
του Νότου» και «Γραμμές των Οριζόντων», τα οποία έχουν μελοποι-
ηθεί πάνω στη ναυτική ποίηση του Νίκου Καββαδία. Ο μαέστρος Κώ-
στας Μεσσήνης που ενορχήστρωσε τα κομμάτια για τη Φιλαρμονική 
Λευκάδας έδωσε ένα άρτιο αποτέλεσμα συνδυάζοντας την μουσική, 
την ποίηση και τον ανοιχτό ορίζοντα του περιβάλλοντος χώρου. Η 
Φιλαρμονική Λευκάδας ξεπέρασε τον εαυτό της ενσωματώνοντας 
στα πνευστά της ένα έργο καμωμένο για έγχορδα. Ήταν μια μουσική 
νίκη του Κώστα Μεσσήνη και της Φιλαρμονικής Λευκάδας.Ήταν μια 
σύμπνοια ποίησης, μουσικής, αισθαντικής ερμηνείας και πελαγίσιου 
αέρα, που ικανοποίησε όλες τις αισθήσεις των θεατών.

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφερε στην ερμηνεία την αύρα του 
Θάνου Μικρούτσικου, ενώ ο βαρύτονος Βαλεντίνος Σταματέλος 
έδωσε με τη φωνή του το ειδικό βάρος στα τραγούδια που διέθεταν 
τους στίχους και την επική μουσική.

Αίσθηση προκάλεσε η συναυλία της Μαντολινάτας του Ορφέα 
υπό τη διεύθυνση του Κωσνταντίνου Τσίντζα με τη συμμετοχή του 
τραγουδοποιού Ορφέα Περίδη. Η Μαντολινάτα σε ένα καταπληκτικό 
συντονισμό, όπου δεν ξέφευγε μια νότα, απέδωσε αυτούσιο το έργο 
του Ορφέα Περίδη επηρεασμένου εν πολλοίς από τα ακούσματα της 
ανατολής στο δεύτερο μέρος.

Πάντως, το αποτέλεσμα, παρότι τα μαντολίνα υπηρέτησαν την 
ανατολίτικη μουσική, ήταν μουσικά άρτιο και είναι σπουδαίο για την 
Μαντολινάτα να πειραματίζεται με διάφορους ήχους και μουσικά 
είδη, αρκεί να διατηρεί την ταυτότητά της μέσα στους διάφορους 
μουσικούς χώρους. Θα πρέπει να πω ότι ο μαέστρος Τσίντζας 
έχει μεταμορφώσει τη μαντολινάτα σε ορχήστρα κι αυτό είναι έργο 
εξέλιξης της μουσικής σκηνής της Λευκάδας. Η βράβευση της δι-
ευθύντριας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας Μαρίας Ρούσσου 
ήταν το επιστέγαμσα της βραδιάς.

Στο Κηποθέατρο του Σικελιανού εξάλλου Ο Σπύρος Γλένης 
παρουσίασε μια μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο 
«Μποεμπράλε». “Boembrale” που σκηνοθέτησε ο ίδιος. Στην 
παράσταση που δόθηκε δωρεάν προς τιμήν των Λευκαδιτών 
πρωταγωνίστησαν οι ηθοποιοί Ηλίας Λογοθέτης, Δημήτρης 
Ζακυνθινός, Μαρία Ζαχαρή, Ευθύμης Ζησάκης και η Λευκα-
δίτισσα Λουκία Κατωπόδη. Την παράσταση εμπλούτισαν οι 
τραγουδιστές Μπάμπης Βελισάριος (τενόρος), Άννα Μελίτη, 
την Άννα Μορφίδα (σοπράνο) και ο Ανδρέας Χαζάπης (τενό-
ρος). Ανάμεσα σε κείμενα γραμμένα από Λευκαδίτες συγγραφείς και 
ποιητές ή γραμμένα για τη Λευκάδα  τα οποία ερμηνεύτηκαν από  
δυνατούς ηθοποιούς ακούστηκαν12 κλασσικόμορφα κομμάτια με τη 
συμμετοχή 20 μουσικών και τραγουδιστών.

Παρότι τα κείμενα δεν έδεναν με τα τραγούδιά ήταν μια ενδιαφέ-
ρουσα παράσταση σύμφωνα με το σκεφτικό του δημιουργού της 
Σπύρου Γλένη: «Η παράσταση Μποεμπράλε που σημαίνει Μποεμ 
Μπρανέλι. Από αυτούς τους ανθρώπους έχω εμπνευστεί, πρόλαβα 
κάποιους από αυτούς που αναφέρω μέσα στην παράσταση. Από 
πέρσι μέχρι φέτος έχω διαβάσει πάρα πολύ για να βγάλω αποσπά-
σματα που ακούσαμε εδώ. Αναφερόμαστε σε Βαλαωρίτη, Σικελιανό, 
Γολέμη και στον γιατρό Γρηγόρη. Τα κείμενα αυτά μπλέκονται και με 
μουσική που έχω γράψει με στιχουργό τον Παντελή Θαλασσινό.Ο 
Γιάννης Πάριος επίσης με τίμησε πολύ γράφοντας ένα τραγούδι . 
Αυτή η παράσταση γίνεται για τους Λευκαδίτες προσφορά τόσο στους  
παλιούς όσο και στους νέους που τους ενδιαφέρει να μάθουν, τι είναι 
αυτός ο τόπος που είμαστε και ζούμε. Το μήνυμα της παράστασης 
είναι να καταλάβουν τα νέα παιδιά πιο πολύ γιατί στεναχωριόμαστε 
στην σημερινή κοινωνία με πολλά.»

ΔΥΟ ΠΕΖΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Η παράκαμψη των χωριών του Δυτικού οδικού άξονα

Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ
Είναι κατεργάρης αυτός ο μαίστρος.

Τρυπώνει παντού.Ψέλνει στα ξανθά μαλ-
λιά της Μαρίας.Και ξεσηκώνει τα φύκια.
Πετάει καπέλα και ομπρέλες.Και λαχα-
νιάζει στο θρόισμα τα γέρικα πλατάνια.
Στρίβει ασθμαίνοντας στα καντούνια.
Παρασύροντας χαρτιά και αποτσίγαρα.
Κι έρχεται φουριόζος να δονήσει τα 
κυκλάμινα στα μπαλκόνια.Ενοχλώντας 
ακόμη και τις καλαμιές που υποκλίνο-
νται ευλαβικά στο πέρασμά του.Αλλα 
και τα κατάρτια.Σαν σβούρα τραντάζει 
τα σχοινιά σε ένα αργόσυρτο βουητό 
μιάς αλλόκοτης μουσικής.Μαλώνει με 
τα κύματα που διαμαρτύρονται με κυ-
ματισμούς.Και αναγκάζει τους γλάρους 
να αλλάξουν τις περιπολίες τους.

Είναι κατεργάρης ο μαϊστρος.Σβύνει 
τα σπίρτα για το τσιγάρο.Και τραντάζει 
τα πανιά στις βάρκες προσφέροντας τη 
στύση του.Λαμπάζει τα παραθυρόφυλ-
λα.Σαν εισβολέας λικνίζει τις σημαιες.
Χαιδευοντας τα πρόσωπα μας στη βρα-
δινή βόλτα στην παραλία.Μεταφέροντας 
υπομονετικά ήχους και κουβέντες.Και 
σαν αλήτης τραγουδάει στις στέγες των 
σπιτιών.Εξαντλωντας τις φλόγες των 
κεριών.

Είναι κατεργάρης ο μαϊστρος.Είναι.

ΠΡΕΠΕΙ
Πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά τους ανθρώπους 

.Να σκάψουμε τη ψυχή τους .Να μιλήσουμε ανοιχτά.
Χωρίς προσχήματα και υποκρισίες.Να ανταμώσουμε 
τη μοναξιά τους. Φωλιάζοντας στα φυλλοκάρδια 
τους.Να τους δώσουμε αγάπη.Να σκύψουμε στα 
όνειρα που έχασαν .Και να τους παρηγορήσουμε 
για τους ανθρώπους που τους πλήγωσαν.Να ενδο-
σκοπήσουμε τις επιθυμίες τους.Και να σηκώσουμε 
τα σκυμμένα κεφάλια τους.

Πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά τους ανθρώπους. 
Να τους δώσουμε τις χαρές που δεν εζησαν. Να 
τους αφήσουμε δώρα έξω από τις πόρτες τους.Χω-
ρίς να μάθουν ποιος τα έστειλε.Να τους κλείσουμε 
τις τηλεοράσεις, τα κινητά και τα κομπιούτερ για 
να μιλήσουμε.Να ενώσουμε τις ευτυχισμένες μας 
στιγμές.Και να απολαύσουμε ηλιοβασιλέματα που 
δεν εδυσαν.Πρέπει να εισβάλουμε στα θέλω τους.
Αφαιρώντας τις άσχημες σκέψεις τους.Να τους ξα-
ναδώσουμε τη χαμένη τους αξιοπρέπεια.

Πρέπει΄να ανακαλύψουμε ξανά τους ανθρώπους. 
Να βάλουμε τα όμορφα παιδικά τους χρόνια σε ομη-
ρεία.Και να κλείσουμε τις αγκαλιές που δεν ανοιξαν. 
Με τις καληνύχτες που δεν είπαμε ακόμη.Θύματα 
των ανεκπλήρωτων οργασμών.Με τις καρδιές φω-
τεινές, όπως οι πυγολαμπίδες την Πρωτομαγιά.Να 
στείλουμε χάρτινους αετούς τα φωτεινά μας χαμό-
γελα.Για να ζηλέψουν τα σύννεφα.

Πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά τους ανθρώπους.
Πρέπει.

Του Γιάννη Κατωπόδη
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων

Ας υποθέσουμε ότι ξεκινήσαμε να έρ-
θουμε με λεωφορείο ή το ΙΧ μας από τη 
Λευκάδα με προορισμό μας το Αθάνι ή και 
το Πόρτο Κατσίκι. Θα μου πείτε βέβαια ότι 
δεν πάει λεωφορείο στο Πόρτο Κατσίκι 
μα αυτό είναι και  το μεγάλο πρόβλημα. 
Χιλιάδες καθημερινοί επισκέπτες που θα 
μπορούσαν μαζικά να μεταφερθούν εκεί 
ταλαιπωρούνται και τιμωρούνται για να 
βρουν μια θέση πάρκινγκ.

Αν ξεκινήσουμε με λεωφορείο θα είμα-
στε τυχεροί αν διαβούμε χωρίς εμπόδια 
από το χωριό Εξάνθεια την καλοκαιρινή 
περίοδο. Στο χωριό λειτουργεί τους καλο-
καιρινούς μήνες ένα υποτυπώδες φανάρι 
στην είσοδο και έξοδο του χωριού, για να 
αποφεύγετε το μποτιλιάρισμα. Έξυπνη 
ιδέα που δεν κοστίζει και πολύ θα μου 
πείτε. Στα Χορτάτα, Κομηλιό και Δράγανο 
περνάτε μέσα από τα χωριά χωρίς κάποιο 
ιδιαίτερο πρόβλημα, μα όταν φτάσετε στο 
Αθάνι θα κατεβείτε πριν το χωριό γιατί 
το λεωφορείο δεν μπορεί να γυρίσει αν 
εισέλθει στο χωριό. 

Μα τωρινά είναι αυτά; Πάντα έτσι ήταν 
θα μου πείτε. Μόνο που τώρα για το Πόρ-
το Κατσίκι, το γιαλό και τους εγκρεμνούς 
δεν περνάνε μόνο οι χωριάτες όπως πα-
λαιά αλλά όλος ο κόσμος και ντουνιάς που 
μαζεύεται κάθε καλοκαίρι στη Λευκάδα.

Ας πάμε τώρα από το Καλαμίτσι με το 
ΙΧ μας. Περνώντας από τον Άγιο Νικήτα 
φανταστείτε  ο δρόμος να πέρναγε μέσα 
από το χωριό ή να μην είχε φτιαχθεί η 
τελευταία δια πλάτυνση του δρόμου, τι 
θα γίνονταν. Στο Καλαμίτσι υπάρχει το 
ίδιο σύστημα φαναριών με την Εξάνθεια 
και πρέπει να κάνετε το σταυρό σας για 
να μην μπλέξετε με τροχόσπιτα που πη-
γαινοέρχονται. Στο Δράγανο θα βρείτε τη 
διασταύρωση με τον δρόμο για τον Άγιο 
Πέτρο και αν αναπτύξετε λίγο ταχύτητα 
θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για 

να μην χτυπήσετε κάποιον, αφού δεξιά 
και αριστερά του δρόμου κυκλοφορούν 
πεζοί λόγω των μελισοπαραγωγών που 
πουλούν υπαίθρια το μέλι τους. Για το 
Αθάνι δεν το συζητάμε, δεν έχει φανάρια 
αλλά έχει συχνά μποτιλιαρίσματα και δεν 
έχει και παρκινγκ να σταθείς κάπου μέσα 
στο χωριό. Αυτός λοιπόν ο οδικός άξονας 
δημιουργήθηκε για άλλες εποχές και άλ-
λες ανάγκες, όταν το πόρτο κατσίκι, τους 
εγκρεμνούς και το γιαλό τα ήξεραν μόνο οι 
βοσκοί της περιοχής και οι μεγαλοκοτερά-
δες που είχαν πρόσβαση από τη θάλασσα.

 Μα ποια είναι η λύση: Φυσικά η λύση 
είναι ένας νέος σύγχρονος οδικός δυτικός 
άξονας που θα συνδέει όλες τις περίφημες 
παραλίες μας και τα χωριά μας από τον 
Άγιο Νικήτα μέχρι το Αθάνι και το Πόρτο 
Κατσίκι ώστε να εξυπηρετεί τις σύγχρονες 
ανάγκες μετακίνησης και παρκαρίσμα-
τος τόσο μεγάλου αριθμού επισκεπτών. 
Και μέχρι να γίνει αυτό; Αν γίνει ποτέ 
για να μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για 
τουριστική ανάπτυξη υπάρχει η λύση 
της παράκαμψης των χωριών. Χρόνια 
περιμένουμε την παράκαμψη του Καλα-
μιτσιού για την οποία έχουν βρεθεί και 
τα χρήματα. Που είναι η παράκαμψη της 
Εξάνθειας; Γιατί εγκαταλείφθηκε το σχέ-
διο της πρώην Νομαρχίας Λευκάδας (Επί 
Νομάρχη Αραβανή) για παράκαμψη του 
Κομηλιού, Δραγάνου και Αθανίου; Γιατί 
σε όλα τα άλλα νησιά όσοι δρόμοι φτιά-
χνονται δημιουργούνται με παρακάμψεις 
των χωριών; Γιατί αντί να φτιαχθεί άλλη 
χάραξη με παράκαμψη των οικισμών Κο-
μηλιού, Δραγάνου, Αθανίου προτιμήθηκε 
να διαπλατηνθεί η υπάρχουσα (κατά μισό 
μέτρο) και τόσα εκατομμύρια ευρώ που 
είχαν βγει λόγω του σεισμού πήγαν χα-
μένα; Απαντήσεις δεν περιμένω βέβαια. 
Λίγος όμως προβληματισμός χρειάζεται 
αν θέλουμε ανάπτυξη και τουρισμό.
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Οι συνέχειες από τα κείμενα «ΤΟ ΨΕΜΜΑ» και «Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων» επιμέλειας Αντωνίου Σολδάτου στο επόμενο φύλλο

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων 
Λευκάδας για τον θάνατο 
του Λευκαδίτη Φιλολόγου 

και συγγραφέα 
Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη

Με ανείπωτη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο 
του άξιου φιλολόγου και πνευματικού ανθρώπου Δημητρίου Χ. Σκλαβε-
νίτη,  που τίμησε την εκπαίδευση, τους θεσμούς της και τη φιλολογική 
επιστήμη τόσο με τη διδασκαλία όσο και με το έργο του και την εν 
γένει κοινωνική του προσφορά. Δραστήριος, ακάματος, προσηνής, με 
τον αέρα της επτανησιακής ευγένειας, του σπινθηροβόλου πνεύματος 
που ισότιμα μετείχε στο σοβαρό και το ανάλαφρο, στο λόγιο και στο 
λαϊκό-πάντα όμως ανώτερης ποιότητας ήθος. 

Ο Δημήτριος Σκλαβενίτης, καταγόμενος από το Βλυχό Λευκάδας, 
θα σπουδάσει φιλολογία και ιστορία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και θα υπηρετήσει ευδόκιμα στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση εξαντλώντας όλη την εκπαιδευτική ιεραρχία: φιλόλογος 
καθηγητής, γυμνασιάρχης, λυκειάρχης, σχολικός σύμβουλος. Πα-
ράλληλα, ενεργός και πολύπλευρη υπήρξε η δραστηριοποίησή του σε 
ανώτερους επιστημονικούς θεσμούς (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών- υπήρξε γραμματέας, αντιπρόεδρος και 
πρόεδρός της), τους οποίους υπηρέτησε ως άξιο μέλος των διοικητικών 
τους συμβουλίων, με οργανωτικές πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση 
ποικίλων λογοτεχνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, αλλά και με 
αξιόλογη συγγραφική και φιλολογική παρουσία σε περιοδικά, επετη-
ρίδες και πρακτικά συνεδρίων. 

Υπήρξε μέλος της επιστημονικής ομάδας σχεδιασμού και εφαρμογής 
του πειραματικού προγράμματος που κατάρτισε το Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο με θέμα “Διακλαδική, διεπιστημονική προσέγγιση του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου και πολιτισμού”. Ως γραμματέας της Πανελλήνιας 
‘Ενωσης Φιλολόγων, για πολλά χρόνια είχε την επιμέλεια  έκδοσης 
των περιοδικών “Φιλολογική” και “Σεμινάριο”. Ως συντονιστής της 
ομάδας εργασίας της Πανελλήνιας ‘Ενωσης Φιλολόγων για θέματα 
νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας, συμμετείχε στην πανελλήνια 
έρευνα που διεξήγαγε η ομάδα αυτή για τη διδασκαλία των κειμένων 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Υπήρξε μέλος της επιτροπής κρίσης 
για τα βιβλία “Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας” για το Γυμνάσιο 
και το Λύκειο.

Το πρώτο ωστόσο συνθετικό και επίπονο συγγραφικό του έργο, είναι 
η φιλολογική του εργασία με τίτλο: Νάνος Βαλαωρίτης-Χρονολόγιο-
Βιβλιογραφία-Ανθολόγιο, συνέκδοση της Εταιρείας Λευκαδικών Μελε-
τών και των εκδόσεων Νεφέλη (Αθήνα 2000), επίτομος εγκιβωτισμός 
της πολυδιάστατης ζωής, του έργου-ποιητικού, κριτικού, θεωρητικού, 
δοκιμιακού- του Νάνου Βαλαωρίτη, που το προσφέρει ο Δημήτρης 
Σκλαβενίτης ως χρέος της φιλολογικής εντοπιότητας προς τον μεγάλο 
κοσμοπολίτη, αλλά γνήσια Λευκάδιο και προπάντων Έλληνα ποιητή 
και διανοούμενο. Η φιλολογική του εντρύφηση στο συνολικό έργο του 
ποιητή, η λεπτομερής ιχνηλάτηση της ζωής και της πνευματικής του 
πορείας  μέσα στο χρόνο, η ιστορική-χρονολόγηση και περιοδολόγηση 
της συγγραφικής του δραστηριότητας, η επιστημονική βιβλιογράφηση 
του έργου του από το 1933 μέχρι το 1999, η εύστοχη, στην επιλογή των 
κριτηρίων της, ανθολόγηση του έργου του ποιητή, τεκμηριώνουν τόσο 
την επίπονη και μακρά φιλολογική και κριτική αφοσίωση όσο και την 
τεχνική αρτιότητα της εργασίας του Δημήτρη Σκλαβενίτη. Και ποια 
τύχη! «Έφυγε» μαζί του σχεδόν, με λίγες μέρες καθυστέρηση, αιώνιος 
συνομιλητής και συνοδοιπόρος πια, σε μιαν αγαστή φίλια κοινωνία της 
ποίησης με τη φιλολογία.  

Με την πλούσια εμπειρία αυτής της πρώτης του εργασίας θα ακο-
λουθήσει μια αντίστοιχη για το έργο του Ηπειρώτη συναδέλφου του 
εκπαιδευτικού και λογοτέχνη Χριστόφορου Μηλιώνη (Χριστόφορος 
Μηλιώνης- Χρονολόγιο-Βιβλιογραφία-Ανθολόγιο, από το 1954-2002, 
εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 2003), με τον οποίο είχε μια παράλληλη δημογρα-
φική, εκπαιδευτική και  δημόσια παρουσία και δράση. 

Ο Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης δεν καταλείπει μόνο το έργο του, αλλά 
και ένα πρότυπο δασκάλου, με το οποίο επικοινωνούν, σε μνήμες ιδα-
νικευμένες παιδικών και εφηβικών χρόνων, οι μαθητές του, οι οποίοι 
με ιδιαίτερη αφοσίωση και συγκίνηση αναφέρονται σε νατουραλισμούς 
περασμένων επώδυνων δεκαετιών, όπου ο φιλόλογός τους με τη μει-
λιχιότητα και τη φώτισή του άνοιγε δρόμους για μιαν άλλη εξελικτική 
πορεία της ζωής τους. 

Η υπέροχη οικογένειά του, η άξια φιλόλογος σύζυγός του Αριστέα και 
τα τρία του παιδιά, Χριστίνα, Καλλιόπη και Χαράλαμπος, αρωγοί πάντα 
δίπλα του και συν-αγωνιστές του καλού, είναι μέρος μιας ζωντανής 
κληρονομιάς πνευματικών και ηθικών αρετών. Τους συλλυπούμαστε 
θερμά τούτες τις πικρές ώρες και, ως Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας, 
τους υποσχόμαστε ότι θα τιμήσουμε τον άνθρωπό τους και άνθρωπο της 
φιλολογίας με το λόγο και τις πρωτοβουλίες μας στην τοπική μας κοι-
νωνία και ευρύτερα. Γιατί ο Δημήτρης Σκλαβενίτης  ζούσε τη φιλολογία 
πάντα σε σχέση και με την ευρύτερη απήχησή της στην κοινωνία. Άξιος! 

                                                Εκ μέρους του Δ. Σ. του Συνδέσμου
                                                                    Η Πρόεδρος 
                                                   Δρ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού

Στο «Γραμματοκιβώτιον ανεπίδοτων επιστολών» 
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας 

για τον θάνατο του ποιητή Νάνου Βαλαωρίτη

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41 – ΑΘΗΝΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας των 
Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, εκφράζει τα 
θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
αποθανόντος συμπατριώτη μας, Νάνου Βαλαω-
ρίτη. Η προσφορά του σαν ποιητής, πεζογράφος, 
δοκιμιογράφος και θεωρητικός της λογοτεχνίας, 
μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη προσφορά του 
προπάππου του, εθνικού μας ποιητή, Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη. Η αξία του επιβραβεύτηκε από τον  
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, που τού 
απένειμε τιμητικά το 2006 τον Χρυσό Σταυρό του 
Τάγματος της Τιμής. 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά από συνεδρίασή 
του αποφάσισε να παραβρεθεί στην εξόδιο ακο-
λουθία του αείμνηστου συμπατριώτη μας, Νάνου 
Βαλαωρίτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
            Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

                                       
  Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 20179

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

Λευκαδικών Μελετών όταν πληροφορήθηκε  το 
θάνατο του Δημήτρη Χ. Σκλαβενίτη   Επίτιμου 
Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Ελλάδας, 
πολυγραφότατου συγγραφέα και επί πολλά έτη 
Προέδρου της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών

Ομόφωνα αποφάσισε
1.- Να εκφράσει ειλικρινή συλλυπητήρια στην 

οικογένεια του μεταστάντος
2.-Να παρευρεθεί στην εξόδιο ακολουθία
3.- Να καταθέσει  χρηματικό ποσό στο 

Γηροκομείο Λευκάδας  στη μνήμη του.
4.-Να αποχαιρετήσει το μεταστάντα μέλος 

του Δ.Σ
5.- Να ετοιμάσει για την προσεχή Άνοιξη 

τιμητική εκδήλωση στην Αθήνα, απόδοση  στον 
μεταστάντα οφειλομένων τιμών, για όσα έπραξε  
στην εννεαετή  θητεία του ως Πρόεδρος της.

                                      Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
        Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 

            Αθήνα, 13.09.2019

ΨΗΦΙΣΜΑ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λευκα-
δικών  Μελετών, όταν έλαβε γνώση για το θάνατο 
του Νάνου Βαλαωρίτη, μέλους της Εταιρείας, 
ευπατρίδη Λευκάδιου, μοντέρνου ποιητή, δοκιμι-
ογράφου και πεζογράφου, με πλούσια  αξιολογό-
τατη προσφορά στην Ποίηση και τη Λογοτεχνία, 
συνήλθε   σε έκτακτη συνεδρίαση, στο Γραφείο 
της Εταιρείας, σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου 2019 και

ομόφωνα αποφάσισε:
1.- Να εκφράσει ειλικρινή συλλυπητήρια στην 

οικογένεια του μεταστάντα
2.-  Το Διοικητικό Συμβούλιο να παρακολουθή-

σει την εξόδιο ακολουθία
3. Να προσφέρει, από τις εκδόσεις  της Εται-

ρείας, ένα αντίτυπο του  βιβλίου   του Δημήτρη 
Σκλαβενίτη:

ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
Χρονολόγιο- βιβλιογραφία-Ανθολόγιο

 ( από το 1933 ως το 1999)
στα Λύκεια και τις Λυκειακές τάξεις των Σχολεί-

ων του νησιού μας, καθώς και στις βιβλιοθήκες, 
Δημόσια, Χαραμόγλεια,  Σφακιωτών  και  Αγίου 
Πέτρου.

4.-  Να δημοσιεύσει το παρόν στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο του τόπου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Όταν πεθαίνει ένας ποιητής 
ο κόσμος μένει άχαρος να με-
τρά την ασχήμια του. να μετρά 
και να αναμετράται με τους 
«λογαριασμούς» της κάθε ασή-

μαντης μέρας του-προσδοκώντας πάντα τον επόμενο 
αναστάσιμο της ψυχής του στίχο… 

Έτσι πενθούμε τον μεγάλο μας ποιητή, Νάνο Βα-
λαωρίτη, από δυνατή φύτρα βγαλμένο. Η Ελλάδα κι 
ο κόσμος πενθούν, καθώς τεράστιο ήταν το ποιητικό 
και διανοητικό άπλωμα του ποιητή σε όλα τα μεγάλα 
καταθετήρια ιδεών του κόσμου. και πιότερο ίσως η 
Λευκάδα, το μικρό νησί του Ιονίου, που εγκιβωτίζει 
μέσα στους αιώνες την πνευματική κληρονομιά, την 
ηχηρή ποιητική φωνή της οικογένειας Βαλαωρίτη. 

Ο Νάνος Βαλαωρίτης (1921-2019), ο κοσμοπολίτης 
αλλά βαθύτατα Έλληνας ποιητής, δημογραφική και 
δημιουργική μετεξέλιξη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 
(1824-1879), θα στεγάσει την ανήσυχη πνευματική 
του φύση στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης 
και της Αμερικής, συνομιλητής των μεγάλων δημι-
ουργών των ποιητικών μανιφέστων του εικοστού 
αιώνα.  Ως δυναμικός εκπρόσωπος του υπερρεαλι-
στικού κινήματος, θα συνδυάζει την ηφαιστειακή 
ποιητική δημιουργικότητα με τον στοχασμό πάνω 
σ’αυτήν. Η ισχυρή διανοητικότητά του συναιρεί 
κινήματα, πρωτοπορίες, εκκεντρικότητες με νόημα, 
ιδέες ανατρεπτικές που συνεκφέρουν την ποίηση 
με την κοινωνική αναμόρφωση, σχηματοποιώντας 
ένα ηθικό μοντέλο «ενόρασης» της πολιτικής και 
κοινωνικής αναγέννησης και της «εννόησης» του 
ανθρώπου μέσω της ποίησης. Αυτό προσπάθησε 
να υλοποιήσει και μέσα στη διευρυνόμενη ολοένα 
«αποικία» των νεότερων ομοτέχνων, που έγινε ένα 
είδος πατρίδας για όσους διακονούν την «οχληρή» 
αποστολή της ποίησης.  

Το σύνολο του ποιητικού του έργου, ο δοκιμιακός 
του λόγος, οι μεταφραστικές του επιλογές, η φωνή 
των συνεντεύξεών του διαχρονικά, η ίδια η παρου-
σία του (γενναία και σφριγηλή όπως του δημοτικού 
τραγουδιού και του ρωμαλέου στίχου τού επικού 
προγόνου του, ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη) 
διαπνέονται από την υπερηφάνεια του αδούλωτου 
ανθρώπου, αρχέτυπο του οποίου είναι, στην κάθε 
εποχή, ο Ποιητής. Του χρωστάμε, όχι μόνο την αστεί-
ρευτη ροή των πολύσημων, σιβυλλικών στίχων του, 
που όλοι θα πρέπει ν’αρχίσουμε να ψελλίζουμε μέσα 
στο ευφάνταστο σύμπαν στο οποίο μας ταξιδεύουν, 
αλλά κάτι ανώτερο ακόμα ή μάλλον σύστοιχο με την 
ποιότητα της αυθεντικής ποιητικής του ανδρείας: την 
αξιοπρέπεια και την περηφάνια μας στα χρόνια της 
επώδυνης τελευταίας κατάκτησης της χώρας μας-
που την ονομάσαμε απλώς κρίση, για να αμβλύνουμε 
ίσως την κατάντια της υπόταξής μας. 

Γιατί ο Νάνος Βαλαωρίτης, με την αγέρωχη, 
αιχμηρή οξύτητα του λόγου του, την τόλμη και την 
παρρησία του ελεύθερου στοχαστή, με τις ευρη-
ματικές τεχνικές του υπονομευτικού σαρκασμού 

του, του χιούμορ και της ανελέητης ειρωνείας του, 
υφασμένης μαστορικά μέσα στους στίχους του, μας 
πρόσφερε βιωμένο ένα κάτοπτρο αυτοαναγνώρισης, 
και ταυτόχρονα  ένα φρόνημα αντίστασης και μια 
διαυγή συνείδηση για τα τεκταινόμενα στη διεθνή, 
ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική σκηνή.

Ο ποιητής σίγησε. Αλλά δεν έφυγε. Οι ποιητές έρ-
χονται για να μείνουν. Το ποιητικό, το δοκιμιακό, το 
κριτικό και μεταφραστικό του έργο –περιουσία κα-
τατεθειμένη με ιδιόχειρη «διαθήκη»-όπως όλων των 
δημιουργών-, ως ακριβοδίκαιη, κοινή κληρονομιά 
των πάντων, θα προσφέρει στο εξής «μέρισμα» τόσο 
σε ευαίσθητους αναγνώστες όσο και στη φιλολογική 
κοινότητα, που έχει ήδη οικειοποιηθεί μιαν ατέρμονη 
σπουδή πάνω στο πολυσχιδές και πρωτεϊκό έργο του.

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας αφιερώνει 
αυτό τον πρώτο γενικόλογο υπομνηματισμό στον 
ποιητή, λόγο οφειλόμενο και παραμυθητικό, όπως 
συμβαίνει σε κάθε μεγάλη απώλεια. Και θα εγρη-
γορεί για μια τιμημένη και άξια της ποιητικής και 
ανθρώπινης διαδρομής του μνήμη, μέσα και έξω 
από τα σχολεία.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος

Δρ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού
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συνέχεια aπό τη σελ.4

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.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΛΩΝ

Π α ρ α -
καλούμε 
τα  μ έ λ η 
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

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Του Σπύρου Κερατόκωλου [Κοψιδά] και της θεια-Μαύρας κόρη.

Δε σπούδασα  την ποίηση, ούτε φιλοσοφία,
Μαιευτική εσπούδασα και στ’ όνομα Σοφία.

Αν ξέρατε, πώς ζούσαμε κάποτε στη Λευκάδα,
Σ’ ένα νησί ξεχωριστό γεμάτο ομορφάδα!
Τα βράδια γέμιζαν  γλυκά τραγούδια και κιθάρες,
Όπου ξυπνούσαν στις καρδιές τους πόθους, τις λαχτάρες.

Αχ και να γύριζαν  ξανά τα  χρόνια  εκείνα πίσω
Και δυο φορές εγώ παιδί τέτοια ζωή να ζήσω
Να πάω σχολείο στο Μαρκά με μπλε ποδιά και σάκα,
Να δω τους φίλους τους παλιούς, να σπάσουμε και πλάκα.
Και όταν βγούμε διάλειμμα, πω πω τι μπερεκέτια,
Ο Χρήστος  έφτασε, παιδιά, με τα ζεστά τζαλέτια.
Και τρέχαμε στα κάγκελα όλοι, ποιος να προκάμει,
Τζαλέτια για να πάρουμε με ζάχαρ’ ή σουσάμι.

Τα βράδια πια δεν έπρεπε να ‘στε αργά στο δρόμο.
Για να μη συναντήστε, ποιόν; Παιδιά, τον παιδονόμο!

Της άνοιξης τ’ απόγιομα, χωρίς καμιά βιασύνη,
Περνούσε απ’ την αγορά, κάποιος μ’ ένα κοφίνι.
Ρηχό κοφίνι, στρογγυλό, μ’ αλυγαριά πλεγμένο,
Και με μαντήλι κάτασπρο ήτανε σκεπασμένο.
Βραστά παγούρια πούλαγε, μέσ’ από το ιβάρι.
Τα τρώγαμε ζεστά-ζεστά σα να ‘ταν πασατέμπο
Κι ήταν για όλα τα παιδιά σπουδαίο τραταμέντο.

Ήτανε όλα μαγικά, σα να ‘ταν παραμύθι.
Αλήθεια, σεις εφάγατε φρέσκο γουλό ρεβίθι;
Κουκούτσες φάγατε ποτέ, πήγατε στα Βαρδάνια;
Για το νησί σας νοιώσατε ποτέ σας περηφάνια;
Πήγατε στην Κουζούντελη, να πιάσετε το Μάη;
Πηδήσατε τα λάμπαρδα το βράδυ τ’ Αϊ-Γιάννη;
Βουτήξατε στη θάλασσα τα Φώτα πορτοκάλια;
Χαίρεστε την Πεντηκοστή τα όμορφ’ ακρογιάλια;

Θυμάστε την υποδοχή του χρόνου στη Λευκάδα;
Η Μουσική στην αγορά παιάνιζε τη Διάνα
Και στα στενά γινότανε τρελό το πανηγύρι.
Κονσόλοι ξεφαντώνανε με γέλια και αστεία,
Δεν ήτανε βραδιά αυτή, ήταν σωστή μαγεία.

Σας πήραν τα παιχνίδια σας απ’ τον Κορομηλέο;
Το μαγαζί του ήτανε στον Αϊ-Μηνά, σας λέω.

Μεγάλη Πέμπτη κρέμασαν το φάντε στο καφενείο,
Μεγάλη Παρασκευή επήγατε όλοι εις το  νεκροταφείο;
Αγόρασε ο πατέρας σας στον Αϊ-Μηνά κατσίκι,
Να μείνει εκείνο μια βραδιά εις το δικό σας σπίτι;
Μεγάλο Σάββατο πρωί η μπάντα παιανίζει.
Αυτό την πρώτη Ανάσταση σε όλους μας θυμίζει.
Και τότε οι μάνες όλων μας το πήλινο κανάτι
Έξω απ’ το σπίτι το πετούν, να ρίξουν το κομμάτι.
Δεν ήταν φόλκ, ούτε εφέ, μα ήταν μόνο πίστη.
Ετούτο μας εθύμιζε τον Τάφο, που εσείσθη.
Σταυρούς εβάψατε ποτέ στην πόρτα με βαμβάκι
Από το αίμα του αρνιού, που έσφαξ’ ο χασάπης;

Είναι πολλές οι θύμισες, ήταν πολλά τα ωραία.
Τα πιο πολλά ξεχάστηκαν, εβγήκανε μοντέρνα.
Όσοι θα το διαβάσετε, κάτι αν θυμηθείτε,
Κρατήστε το μες την καρδιά και μην το λησμονείτε.

Σοφία Κοψιδά-Γαληνού

Γλωσσάρι
Τζαλέτι: είδος κουλουριού
Παγούρια: καβούρια
Ιβάρι (διβάρι): ιχθυοτροφείο
Τραταμέντο: κέρασμα
Γουλό ρεβίθι: άγουρο ρεβίθι, που τρώγεται ωμό
Κουκούτσες: μικρές άγριες αγκινάρες
Λάμπαρδα: οι φωτιές του Αϊ-Γιάννη
Βούτηγμα πορτοκαλιών στη θάλασσα: έθιμο κατά το οποίο τα Φώτα, την 

ώρα του Αγιασμού των Υδάτων, βουτούσαν στη θάλασσα πορτοκάλια, τα 
οποία στη συνέχεια φυλούσαν για ένα ολόκληρο χρόνο στο εικονοστάσι του 
σπιτιού και τα οποία δεν σάπιζαν.

Κονσόλοι: ζωηροί νεαροί που κάνουν αταξίες και πειράγματα
Κρέμασμα του φάντε: έθιμο κατά το οποίο τη Μεγάλη Πέμπτη κρεμούσαν 

στα καφενεία το τραπουλόχαρτο βαλέ μπαστούνι και δεν ξανάπαιζαν χαρτιά 
μέχρι την Ανάσταση

Αγαπητοί συμπατριώτες/σες καλησπέρα
Σας πληροφορούμε ότι θα ξεκινήσουν οι πρόβες 

της χορωδίας μας για την νέα χρονιά. Η χορωδία 
μας συμπλήρωσε ήδη δυο χρόνια λειτουργίας. Στο 
σύντομο αυτό διάστημα είχε πλούσια δραστηριό-
τητα. Σπουδαιότερες εμφανίσεις της ήταν:

- Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ένωσης 
των Επτανήσων που διοργανώνει κάθε χρόνο η 
Επτανησιακή Συνομοσπονδία. 

- Τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
- Στο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής 

Παιδείας
- Στο Μέγαρο Μουσικής στα πλαίσια του Φε-

στιβάλ του Συνδέσμου Φιλαρμονικών / Χορω-
διών Ελλάδος και σε πολλές άλλες συντοπίτικες 
εκδηλώσεις.

Οι πρόβες θα γίνονται στα γραφεία του Συλ-
λόγου μας, Γερανίου 41, Ομόνοια 1ος όροφος.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε παρακαλούμε 
όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας είτε στο e-
mail του συλλόγου: s.lefkation.ath@gmail.com είτε 
στα τηλέφωνα  6978-996897 κ. Λάζαρης Θωμάς 

& 6976-143062 κ. Σολδάτος Αντώνιος
Καλούμε επίσης όσους ασχολούνται με την μουσική και παίζουν 

κιθάρα, μαντολίνο, ακορντεόν και άλλα όργανα να επικοινωνήσουν 
μαζί μας, έτσι ώστε να πλαισιώσουν μουσικά την χορωδία μας.

Το Δ.Σ.

ΠΕΤΡΟΣ Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ
(1791-1863)

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ   (1821-1839)
 Ο εντοπισμός του μοναδικού γνωστού αντιτύ-

που των Απομνημονευμάτων του Π. Δ. Στεφανί-
τση (ΠΔΣ), η βιβλιογράφηση, το ανέβασμά του 
στο διαδίκτυο και η υπομνηματισμένη  φωτοα-
νατύπωσή του είναι οι αναβαθμοί  που οδήγησαν 
στη χαρμόσυνη είδηση  ότι ένα νέο βιβλίο χαμένο 
για 180 χρόνια γίνεται προσιτό στους φιλίστορες,  
στους ερευνητές της ιστορίας της Επαναστάσεως 
του 1821 και των Αγωνιστών της, στους βιογρά-
φους του Στεφανίτση, στους μελετητές της ιστο-
ρίας  της ιατρικής και της ιστορίας της Λευκάδας.

Η ανάγκη αναγνωρισιμότητας του βιβλίου  και 
η διευκόλυνση αναφοράς σε αυτό με οδήγησαν 
στην επιλογή του τίτλου Απομνημονεύματα 
(1821-1839), τον οποίο ακολουθεί μερική ανα-
παραγωγή του τίτλου του πρωτοτύπου από το 
εξώφυλλο.

( Τριαντάφυλλος Δ. Σκλαβενίτης, Σημείωμα  του 
επιμελητή  για τους αναγνώστες, σ.161)

Αγαπητοί συμπατριώτες/σες
Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook 
«Συλ. Λευκαδίων Αττικής»
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