ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (19.12.2014)
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών στην αρχή του 2014 αποφάσισε να υποβάλει αίτηση βράβευσής της από την Ακαδημία Αθηνών. Τη συγκρότηση του φακέλου υποψηφιότητας για
το βραβείο ανέλαβε ο Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της
ΕΛΜ Αθανάσιο Δ. Μελά και τον πρώην Πρόεδρο Δημήτριο Χ. Σκλαβενίτη. Η όλη προσπάθεια στηρίχθηκε στη σειρά των τυπωμένων Χρονικών της ΕΛΜ για την περίοδο 1970-2011:
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Χρονικό 1970-2002, επιμέλεια Δημήτριος Χ.
Σκλαβενίτης, Αθήνα 2002, 120 σ.
Συμπληρώματα:
«Χρονικό της Εταιρείας 2002-2003», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών,
τ. Θ΄ (2003), Αθήνα 2004, σ. 325-331.
«Χρονικό της Εταιρείας 2004-2005», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών,
τ. Ι΄ (2004-2005), Αθήνα 2006, σ. 361-375.
«Χρονικό της Εταιρείας 2006-2008», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών,
τ. ΙΑ΄ (2006-2008), Αθήνα 2009, σ. 269-284.
«Χρονικό της Εταιρείας 2009-2011», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών,
τ. ΙΒ΄ (2009-2001), Αθήνα 2013, σ. 645-648.
«Χρονικό της Εταιρείας 2012-2014», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών,
τ. ΙΓ΄, προ-Ανάτυπο, 13 σ.
Όλα αυτά πέρασαν και σε ηλεκτρονική μορφή (το πρώτο δέχτηκε και διορθώσεις και
συμπληρώσεις) και από τον Αύγουστο του 2014 είναι διαθέσιμα και από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: lefkadika.gr. Τα παραπάνω Χρονικά συναποτέλεσαν το κατά τον
κανονισμό του βραβείου Λεπτομερές Υπόμνημα – Χρονικό (1970-2014) του έργου της
Εταιρείας, από το οποίο απέρρευσε και το Σύντομο Υπόμνημα για το έργο της (1970-2014).
Ύστερα από λεπτομερή αποδελτίωση του Χρονικού προέκυψαν τα σημαντικότερα κατορθωμένα της Εταιρείας σε κάθε έτος: συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, διαλέξεις, εκδόσεις,
με τα οποία συγκροτήθηκε το Χρονολόγιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 1970-2014
(26 σελίδες) και ο Κατάλογος των εκδόσεων της Εταιρείας (1971-2013) με 66 αναγραφές.
Τον φάκελο ολοκλήρωσαν οι προτάσεις – συστατικές επιστολές τεσσάρων Λευκαδίων προσωπικοτήτων:
1. Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας, τέως Νομάρχης Λευκάδας.
2. Πέτρος Ν. Αργύρης, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής
Φυσικής, Emeritus Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA.
3. Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Ιστορικός, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
4. Νάνος Βαλαωρίτης, Ποιητής.
Στη συνέχεια δημοσιεύονται η αίτηση της Εταιρείας, οι προτάσεις – συστατικές επιστολές και η απόφαση της Ακαδημίας Αθηνών.
ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΊΤΗΣ

12. Biblio-Draseis.indd 303

22/11/2017 1:07:27 μμ

304

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΜ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα

Αθήνα 14.4.2014

Προς την Ακαδημία Αθηνών
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών είναι το μόνο επιστημονικό σωματείο της Λευκάδας. Ιδρύθηκε το 1970 με πρωτοβουλία του Βασιλείου Φραγκούλη, καθηγητή της
Ναυπηγικής και Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και συνιδρυτές επίλεκτα μέλη της λευκαδίτικης κοινωνίας.
Σκοποί της Εταιρείας είναι: Η έρευνα και μελέτη κάθε στοιχείου που προάγει τον
πνευματικό και υλικό πολιτισμό του νησιού, η καλλιέργεια και προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών, καθώς και η περισυλλογή, διαφύλαξη και προβολή παντός ιστορικού, αρχαιολογικού, γλωσσολογικού, καλλιτεχνικού, λαογραφικού
κλπ. υλικού.
Από το έτος ίδρυσής της ώς σήμερα η Εταιρεία παρουσίασε έργο που θεωρήθηκε
σημαντικό, σχετικό με τη θεματική που είχε θέσει το Καταστατικό της. Πραγματοποίησε στη διάρκεια των 44 χρόνων δράσης της 23 συνέδρια και συμπόσια, μεταξύ των
οποίων και το Ζ΄ Πανιόνιο, με αναφορά στο ιστορικό γίγνεσθαι της Λευκάδας και των
Ιονίων Νήσων. Πολλά συμπόσια ασχολήθηκαν με διαπρεπείς προσωπικότητες τόσο
της Λευκάδας όσο και του ελληνισμού γενικότερα. Ακόμη, παρουσίασε με σύντομα
αφιερώματα λευκαδίτικα θέματα, φορείς και προσωπικότητες της Λευκάδας από πολλούς τομείς του επιστητού. Η Εταιρεία εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό Επετηρίς, Α΄
τόμος 1971 ‒ ΙΒ΄ τόμος 2013. Το έργο της Εταιρείας έχει εκδοθεί σε 66 τίτλους βιβλίων.
Σας υποβάλλουμε αίτηση υποψηφιότητας της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών
με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά με τον σκοπό να διευκολυνθείτε στο
σχηματισμό εικόνας του έργου της για την απονομή βραβείου της Ακαδημίας Αθηνών,
συνοδευόμενη από:
1. Σύντομο Υπόμνημα για το έργο της (1970-2014)
2. Προτάσεις – συστατικές επιστολές τεσσάρων Λευκαδίων προσωπικοτήτων
3. Λεπτομερές υπόμνημα – Χρονικό (1970 - 2014) του έργου της
4. Χρονολογική παρουσίαση του έργου της
5. Κατάλογο των εκδόσεών της
6. Έξι βιβλία ως δείγμα των εκδόσεών της.
Με εξαιρετική τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
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Η Γενική Γραμματέας
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Λευκάδα 31.03.2014

Προς την Ακαδημία Αθηνών
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνω την τιμή να σας καταθέσω την εμπειρία μου και τη γνώμη μου για την
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, ύστερα από πολύχρονη παρακολούθηση του έργου
της και συνεργασία μαζί της, στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως Νομάρχη Λευκάδας
(2007-2010) και Δημάρχου Λευκάδας και Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου (20112014) αλλά και Νομαρχιακού Συμβούλου και Αντινομάρχη παλαιότερα.
Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών με τη δράση της επί πολλές δεκαετίες και το
οργανωτικό και εκδοτικό έργο της, έχει καθιερωθεί στη λευκαδίτικη συνείδηση ως
αξιόπιστος επιστημονικός φορέας με προσφορά στη λευκαδίτικη αυτογνωσία και τον
πολιτισμό μας. Χωρίς παρεκκλίσεις από τους καταστατικούς σκοπούς της παρήγαγε
και διέδωσε το επιστημονικό της έργο ώστε να φθάσει στους κατοίκους της Λευκάδας
και στους Λευκαδίτες των μεγάλων ελληνικών αστικών κέντρων και της Διασποράς.
Συνεργάστηκε επίσης με τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου μας και έγινε σύμβουλος σε όσους την χρειάστηκαν. Οι φορείς της Νομαρχιακής και της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, στις δεκαετίες που έχω την τιμή να τους υπηρετώ, βρήκαν στην
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών τον πρόθυμο και ισότιμο συνεργάτη, προκειμένου να
πλαισιώσουν τα προγράμματα των εκδηλώσεων που διοργάνωναν. Η Εταιρεία έχει
αναλάβει επίσης από το 1996 και για 19 συνεχή χρόνια την οργάνωση των εκδηλώ
σεων Λόγου, τα γνωστά Συμπόσια, στο πλαίσιο του κορυφαίου θεσμού της Λευκάδας,
των Γιορτών Λόγου και Τέχνης (έτος ίδρυσης 1955).
Ας μου επιτραπεί επίσης να σημειώσω την ικανοποίηση που νιώσαμε οι Λευκαδίτες
για την επιτυχή οργάνωση από την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών του Ζ΄ Πανιονίου
Συνεδρίου στη Λευκάδα το 2002, με την ηθική και υλική συμπαράσταση της Νομαρχίας και του Δήμου Λευκάδας, που ήταν μια υποχρέωση της Λευκάδας απέναντι στην
επτανησιακή επιστημονική κοινότητα και το κοινό των Ιονίων.
Κύριε Πρόεδρε,
Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευχή η Ακαδημία Αθηνών να ανταμείψει την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών για το έργο της, όπως νομίζω ότι της αξίζει, επιβραβεύοντας τις εθελοντικές προσπάθειες των Συμβούλων και των Μελών της επί τόσες δεκαετίες και ενθαρρύνοντας τους νεότερους για τη συνέχιση του σημαντικού έργου της.
Με τιμή
Κωνσταντίνος Α. Αραβανής
Δήμαρχος Λευκάδας
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PETROS Ν. ARGYRES
39 MERIAM STREET
LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02420
781-538-5714
Αξιότιμοι συνάδελφοι της Ακαδημίας Αθηνών,

Λέξιγκτον, 20.3.2014

Θέλω να φέρω στην προσοχή σας την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών (ΕΛΜ) για
τη σοβαρή συνδρομή της στην πνευματική ζωή όλου του Νησιού κατά τα τελευταία 44
χρόνια.
Όπως βλέπετε από τις λεπτομερείς εκθέσεις, το έργο της Εταιρείας είναι πολύπλευρο και εκτενές, και έχει ανεβάσει στον ορίζοντα την πολύμορφη πνευματική ζωή του
Νησιού. Έχει γίνει ένα λαμπρό φανάρι για την ανάταση όλων και προπαντός της Νέας
Γενιάς στο Νησί μας.
Για μένα που μένω στις ΗΠΑ για πολλά χρόνια, η ΕΛΜ έχει σταθεί ένας ακράδαντος σύνδεσμος με την εκπαιδευτική ζωή της Λευκάδας που έχει χαρίσει και ψυχολογική ανακούφιση και κάποια τοπική περηφάνια!
Ελπίζω να εκτιμήσετε ευνοϊκά αυτή την ευγενική προσπάθεια της ΕΛΜ που έχει
πλουτίσει την πνευματική, καλλιτεχνική, ιστορική, ποιητική, λογοτεχνική, επιστημονική και φιλοσοφική ζωή του Νησιού μας.
Με εκτίμηση
Πέτρος Αργύρης
Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1978),
Καθηγητής Φυσικής, Emeritus Northeastern University,
Boston, Massachussets.


Σπύρος I. Ασδραχάς
Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Σεβάστειας 14, 17122 Νέα Σμύρνη
Προς την Ακαδημία Αθηνών

Νέα Σμύρνη, 23 Μαρτίου 2014

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Με μεγάλη ευχαρίστηση σας καταθέτω τη μαρτυρία μου για το πολυσχιδές έργο
της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Δεν υπήρξα μέλος της αλλά συνεργάστηκα μαζί
της, ιδίως κατά τη γόνιμη και μακροχρόνια προεδρία (2000-2009) του κ. Δημητρίου
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Χ. Σκλαβενίτη. Εξυπακούεται ότι δεν πρόκειται να σας εκθέσω το ιστορικό αυτής της
Εταιρείας, θα επισημάνω μόνο τα ακόλουθα:
Μολονότι η σκοποθεσία της Εταιρείας από την ίδρυση της (1970) ήταν ευρύτατη,
ωστόσο επικεντρώθηκε στην ιστορία: η Λευκάδα και οι Λευκάδιοι. Τούτο επιτεύχθηκε
με ποικίλους τρόπους. Με την έκδοση μέσω της Επετηρίδας Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, αλλά και αυτοτελών εκδόσεων, του πολυθεματικού έργου του Πάνου Γ. Ροντογιάννη (δίτομη ιστορία της νήσου Λευκάδας, εκκλησιαστική τέχνη, πρωτεύουσες της
Λευκάδας, δημογραφικά, εκπαίδευση, σεισμολόγιο κ.λπ.). Θα πρέπει να μνημονεύσω
επίσης την έκδοση της μετάφρασης του έργου Alt Ithaka του W. Dörpfeld από τον Βασίλειο Ε. Φραγκούλη, συνοδευμένη με οξυδερκείς σημειώσεις.
Πέραν τούτων των συνολικών έργων, μια πλειάδα συλλογικών δημοσιευμάτων για
θέματα και πρόσωπα της Λευκάδας είναι εκδοτικά προϊόντα συνεδρίων, συμποσίων
και ημερίδων, που οργανώθηκαν στη Λευκάδα αλλά και στην Αθήνα: τέσσερα επτανησιακά συνέδρια, 18 συμπόσια και δεκάδες ημερίδες.
Η Εταιρεία ανέλαβε την οργάνωση του Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου το 2002 και εξέδω
σε τα δίτομα Πρακτικά του. Η θεματολογία του έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στα μάλλον πολυσυλλεκτικά Πανιόνια Συνέδρια και ίσως να υπέδειξε ένα διαφορετικό τρόπο
για την οργάνωσή τους.
Οι τιμώμενοι Λευκάδιοι έχουν πανεθνική εμβέλεια, είτε λογοτέχνες είναι, είτε ιστορικοί. Η Εταιρεία τους τίμησε μιλώντας γι’ αυτούς είτε εκδίδοντας εικονογραφημένες
εργοβιογραφίες και ανθολόγια των έργων τους (Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Άγγελος
Σικελιανός, Νάνος Βαλαωρίτης, Νίκος Γ. Σβορώνος κ.ά.). Θα ήταν παράλειψη να μη
σημειωθεί ότι τιμήθηκαν και άνθρωποι που δεν είχαν υπερτοπική εμβέλεια με εκπρεπές
παράδειγμα τον πολυτάλαντο Δήμο Μαλακάση, με τις ιδιότυπες συμβολές στην έρευνα
του αστικού τοπικού φολκλόρ αλλά και της οικονομικής και κοινωνικής διαστρωμάτωσης της πόλης της Λευκάδας τον 19ο αιώνα, βάσει των συμβολαιογραφικών πράξεων.
Σε κάποιες περιπτώσεις η Εταιρεία δε θέλησε να τιμήσει προσωπικότητες για τις
οποίες είχε γίνει ήδη πολύς λόγος από τους ειδικούς και υπήρχε ο κίνδυνος των επικαλύ
ψεων και των επαναλήψεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Νίκου Γ. Σβορώνου
τον οποίο τίμησε αναδημοσιεύοντας ό,τι είχε γράψει για τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες
και παρουσιάζοντας στον ίδιο τόμο την εργογραφία του και τη βιβλιογραφία γι’ αυτόν, προσφέροντας χρήσιμα εργαλεία για την πνευματική βιογραφία του Λευκάδιου Ιστορικού.
Τέλος, θα υπενθύμιζα ότι η Εταιρεία οργάνωσε εκδηλώσεις και τύπωσε τα κείμενα που εκφωνήθηκαν και για πνευματικές προσωπικότητες που δεν τις προσδιόριζε
η λευκαδικότητα, όπως ο Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελύτης, η Κική Δημουλά, ο
Θανάσης Βαλτινός κ.ά.
Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι η Εταιρεία παρουσίασε ένα έργο που ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της ιστορικής έρευνας, αλλά εκφέροντας ένα λόγο κατανοητό, που
δεν ενείχε τίποτα από ό,τι χαρακτηρίζει την εύκολη ρητορεία. Ένα λόγο που εύρισκε
ευήκοους αποδέκτες στους κατοίκους του νησιού αλλά και στους ξενιτεμένους του και
συνέτεινε με τον τρόπο αυτό σε μια γενικότερη πνευματική καλλιέργεια.

12. Biblio-Draseis.indd 307

22/11/2017 1:07:27 μμ

308

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΜ

Ύστερα από όλα αυτά επιτρέψτε μου να πω ότι θα ήταν ελάχιστη ανταμοιβή για
την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και τα αφοσιωμένα μέλη της η αναγνώριση από το
ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας μας, την Ακαδημία Αθηνών, με την τόσο ισχυρή εκπροσώπηση στους κόλπους της των εργατών της ιστορικής επιστήμης.
Με τιμή
Σπύρος I. Ασδραχάς


Νάνος Βαλαωρίτης
Πατριάρχου Ιωακείμ 21
106 75 Αθήνα

Αθήνα 1 Απριλίου 2014

Προς την Ακαδημία Αθηνών

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Με ευχαρίστηση σας γράφω τη γνώμη μου για το επιστημονικό σωματείο Εταιρεία
Λευκαδικών Μελετών, που γνωρίζω τους ανθρώπους της και το έργο της και συνεργάζομαι πολλές δεκαετίες μαζί της.
Δεν πρόκειται να αναφερθώ στις επιτυχημένες, κατά τη γνώμη μου, προσπάθειές
της για την κινητοποίηση επιστημονικών δυνάμεων και για τον συντονισμό τους, ώστε
να θεμελιώσουν κάποτε ή να εκσυγχρονίσουν άλλοτε την τοπική λευκαδίτικη ιστορία,
σε σχέση με την επτανησιακή και με την ελληνική γενικότερα.
Όλα αυτά στα αυτοβιογραφικά απολογιστικά κείμενα της Εταιρείας. Σκέπτομαι
μόνο σε ποιο σημείο και επίπεδο θα βρίσκονταν οι λευκαδίτικες σπουδές χωρίς την
παρουσία και το δικό της έργο.
Ευκολότερο ίσως είναι για μένα να μιλήσω για την προσπάθεια της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών να μελετήσει και να αναδείξει το έργο των Λευκαδίων λογοτεχνών −που
κάποτε αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της λευκαδίτικης ιδεολογίας: Ανθολογία του έργου τους, λευκώματα, βιογραφίες, εργογραφίες βιβλιογραφίες, μελέτες και αφιερωματικά
συμπόσια και ημερίδες, όλα σε καλαίσθητες εκδόσεις, δημιούργησαν προϋποθέσεις επικοινωνίας του λευκαδίτικου και του ελληνικού κοινού με τους Λευκαδίτες ποιητές και πεζογράφους, από τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και τον Άγγελο Σικελιανό ώς τους σύγχρονους.
Η εγκάρδια σχέση μου με τους ανθρώπους της Εταιρείας και η γνώση και η εκτίμηση του έργου της μου επέτρεψαν να γράψω αυτά τα θερμά και συστατικά λόγια. Η
Ακαδημία Αθηνών ως ανώτατος πνευματικός θεσμός του τόπου θα αποφασίσει για την
επιβράβευση των λευκαδίτικων προσπαθειών για την τοπική αυτογνωσία και την κατανόηση της πνευματικής παραγωγής των Λευκαδίων στον τόπο τους και στην χωρίς
όρια διασπορά τους.
Με τιμή
Νάνος Βαλαωρίτης
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Απόσπασμα
της εκθέσεως του Γενικού Γραμματέως
της Ακαδημίας Αθηνών κ. Βασιλείου Χ. Πετράκου
που αναγνώσθηκε κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2014
ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17. Απονέμεται βραβείο της Ακαδημίας στην Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών (1970)
για τη σημαντική επιστημονική και εκδοτική της δραστηριότητα και την προσφορά
της στην καλλιέργεια και ανάδειξη του πολιτισμού της Λευκάδας. Με το έργο της η
Εταιρεία στερεώνει στη Λευκάδα πνευματική και ιστορική παράδοση η οποία θα αποδίδει μονίμως ωφέλιμους καρπούς.
Ακριβές Απόσπασμα
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματεύς
Βασίλειος Χ. Πετράκος

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος παραδίδει
το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών
Αθανάσιο Δ. Μελά κατά την πανηγυρική συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2014.
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