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Γίνεται μεγέθυνση
Ο 91χρονος σήμερα (2015) κ. Απόστολος Π. Λέκκας είναι μια ζωντανή ιστορία της περιοχής
Τροιζηνίας. Διετέλεσε Πρόεδρος κοινότητας Γαλατά για 16 χρόνια τις κρίσιμες περιόδους 1975-1990,
και έχει ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο. Μέρος του αρχείου αυτού εξασφάλισε η koutouzis.gr. Το
αρχείο
αυτό
αποτελείται από φωτογραφίες και ιδιόχειρες σημειώσεις, που αναμφισβήτητα
μαρτυρούν εκτός των άλλων και την προσφορά του στο Γαλατά που ελπίζουμε
να του
αναγνωρίζουν οι συντοπίτες του.
Ο Αποστόλης, έτσι τον έλεγα πάντα, αυτοκινητιστής το επάγγελμα εξελέγη με εκλογές για
πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1975 Το 1978, το 1982, το 1986 εξελέγησαν οι ίδιοι σε Πόρο –
Γαλατά. Στις 13-12-90 στο Γαλατά μετά τη 16ετή θητεία του Α.Π, εκλέχτηκε ο αείμνηστος
Δημήτριος Μάγειρας και στον Πόρο ο σημερινός ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
κ. Σπύρος Σπυρίδων.

Οι λαμπρές εκδηλώσεις «ανθεστήρια Τροιζηνίας»
Από τις εντονότερες μνήμες του οι εκδηλώσεις «Ανθεστήρια» που γίνονταν στο
Γαλατά, που άρχισαν το 1977 και σταμάτησαν το 1988 λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος των
παραγωγών, όπως αναφέρει απάντηση του υπουργού Γεωργίας κ. Σωτήρη Χατζηγάκη
(πρακτικά Βουλής 17 Ιουνίου 1992 που έχουμε στο αρχείο μας) σε επερώτηση των
βουλευτών Μ. Μπεντενιώτη, Χρ. Κοκκινοβασίλη και Λ. Αποστολίδη, αριθμός 7960/15-5-92
απάντηση με το υπ' αριθμ. 1999/8-6-92 έγγραφο:
"Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμ. 7960/15.5.92, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Μ.
Μπεντενιώτης, Χρ. Κοκκινοβασίλης και Λ. Αποστολίδης, αναφορικά με το πιό πάνω θέμα, στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1.- Τα τελευταία Ανθεστήρια έγιναν στον Γαλατά του Πόρου από 20-28 Ιουνίου 1987 υπό την αιγίδα του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τροιζηνίας, από τους ανθοπαραγωγούς της περιοχής και την οικονομική
ενίσχυση της Δ/νσης Γεωργίας Πειραιώς, του ΕΟΜΕΧ, της ΑΤΕ, άλλων Οργανισμών και Οργανώσεων
και των ανθοπαραγωγών.
Το έτος 1988 δεν εξεδηλώθη ενδιαφέρον ούτε από τους ανθοπαραγωγούς και τις οργανώσεις τους, ούτε
από τους τοπικούς φορείς, να αναλάβουν την οργάνωση της έκθεσης. Για τον λόγο αυτό και από τότε δεν
πραγματοποιήθηκαν τα Ανθεστήρια Τροιζηνίας.
Εάν στο μέλλον οι ανθοπαραγωγοί και οι οργανώσεις τους, σε συνεργασία με άλλους φορείς της
περιοχής, θελήσουν να επαναδραστηριοποιήσουν το θεσμό των ανθεστηρίων τους, το Υπουργείο Γεωργίας
με τις υπηρεσίες του θα στηρίξει οικονομικά και ηθικά την προσπάθεια που είναι αποκλειστικά δική τους
ευθύνη και δραστηριότητα.
Ο Υπουργός
ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ»

Σημείωση το 1988 που σταμάτησαν τα ανθεστήρια,
--- Ανακατασκευάστηκε η μεγάλη σκάλα στο Γαλατά.
--- Ολοκληρώθηκε το Κέντρο Υγείας Γαλατά.

« Λιθοβόλια» τα πρώτα «ανθεστήρια» της αρχαίας Τροιζήνας
Κατά την μακρινή αρχαιότητα «ανθεστήρια» γίνονταν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.
Στην Τροιζήνα, κάθε χρόνο, γινόταν εορτή προς τιμήν των γονιμικών θεοτήτων Δαμίας και
της αδελφής της ή κόρης της Αυξησώς, που ήταν πρόδρομες ή αντίστοιχες της Δήμητρας
και της κόρης της Περσεφόνης.
Η γιορτή ονομαζόταν «Λιθοβόλια» και γινόταν σε ανάμνηση της θανάτωσης δια
λιθοβολισμού των δύο θεοτήτων.

Σύμφωνα με την παράδοση που διέσωσαν ο Ηρόδοτος (485 - 421/415 π.Χ) αλλά και ο
Παυσανίας (2ος αιών μ.Χ) και οι δύο θανατώθηκαν δια λιθοβολισμού από τους Τροιζήνιους
όταν μετοίκησαν από την πατρίδα τους την Κρήτη, που εξεγέρθηκαν εναντίον τους διότι
αναμίχθηκαν σε κάποια αναταραχή που είχε ξεσπάσει στην πόλη.
Κατά τη διάρκεια της γιορτής που ήταν γεωργικής υφής, γινόταν τελετουργικός
λιθοβολισμός της γης που αποσκοπούσε που αποσκοπούσε στη γονιμότητά της και στην
ευόδωση της βλάστησης, της ανθοφορίας και της συγκομιδής. Ηταν δηλαδή κάτι σαν το
όργωμα της γης.
Αργότερα στην Τροιζήνα όπου υπήρχε ναός της Θεσμοφόρου (νομοθέτου) Δήμητρας, γινόταν κάθε χρόνο
γιορτή, που ονομαζόταν «Θεσμοφόρεια». Η γιορτή αυτή διεξαγόταν υπό τύπον συμβολισμών και παρακλήσεων,
που σχετίζονταν με τη γονιμότητα της γης, αλλά και την ευγονία και πολυτεκνία των γυναικών.
1300 χρόνια π.Χ. η Τροιζηνία ονομαζόταν «Ανθεια» εξ αιτίας του ονόματος το βασιλιά της Ανθα,
Ηταν οι μακρινοί πρόδρομοι των Ανθεστηρίων των δεκαετιών 80-90 που πολλοί πρότειναν κατά καιρούς να
ξαναγίνουν, όπως το 2014 ο κ. Τάσος Τσούκας.
Οι πρώτες εκδηλώσεις Ανθεστηρίων έγιναν στο Γαλατά το 1977 όταν Νομάρχης Πειραιά ήταν ο Παύλος
Γερογιάννης. Ηταν μια ιδέα του ακούραστου προέδρου του Συλλόγου Αρχαιοφίλων Αιμίλιου Βαϊάννη που τόσα
πολλά του χρωστάει η Τροιζηνία και ο Πόρος.
Την ιδέα αυτή αγκάλιασε ο δημιουργικός Αποστόλης και την υλοποίησε με τη συμπαράσταση όλων και
ιδιαίτερα του Νομάρχη Πειραιά Παύλου Γερογιάννη. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Πανελλήνια το βλέμμα
όλων, ακόμη και πολλών από το εξωτερικό, στράφηκε στην Τροιζηνία, αφού η μεγάλη ανθοπαραγωγή της με
ταχύτατες εξαγωγές έφθανε στις αγορές του.
Από αυτές τις λαμπρές εκδηλώσεις είναι οι φωτογραφίες που μας παραχώρησε ο κ. Λέκκας. Μέσα σε αυτές
καθένας μπορεί να εντοπίσει καταστάσεις, πρόσωπα, συγγενικά του ή όχι

Ανθεστήρια 1977, απονομή επαίνου από τον Νομάρχη στον
ανθοπαραγωγό
Γεώργιο Μαρίνη. 1978, ο κ. Λέκκας ξεναγεί επισκέπτες στην έκθεση. 1979, ο
νομάρχης Παύλος Γερογιάννης κηρύσσει την έναρξη των εκδηλώσεων.

1980, ο κ. Λέκκας ομιλεί κατά τα εγκαίνια. Ο νομάρχης κ. Παύλος Γερογιάννης
κόβει την ταινία των εγκαινίων. Διακρίνονται οι αείμνηστοι Νίκος Μαρινάκης,
Στέλιος Σολωμονίδης καάλλοι. 1985, ο κ. Λέκκας με τον Νομάρχη κ. Ανδρέα
Φούρα, τον κ. Τάκη Κουλαρμάνη πρόεδρο της Ενωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών
Τροιζηνίας κ.α.

Από την τελετή των εγκαινίων του συντριβανιού. Tα εικονιζόμενα πρόσωπα: ο πρόεδρος
της κοινότητας Τακτικουπόλεως Σταύρος Μαφούτης, ο πρόεδρος της κοινότητας Γαλατά
Απόστολος Λέκκας, ο αντιπρόεδρος Γαλατά Θεόδωρος Φύτρας, και δημότες.

Στις 7- 4 - 1985 ο Νομάρχης Πειραιά Ανδρέας Φούρας θεμελίωσε το Κέντρο Υγείας Γαλατά παρουσία
πολλών επισήμων.

Ο υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Βουλευτής Α Πειραιά κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος κόβει την
κορδέλα των εγκαινίων της νέας προβλήτας.. Με την κατασκευή της τα πλοία ξεκινούσαν από τον
Πειραιά και εκτελούσαν το δρομολόγιο Αίγινα-Μέθανα-Πόρος-Γαλατάς. Αυτό εξυπηρετούσε τους επιβάτες,
που επιβιβάζονταν στον Πειραιά, και χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, έφταναν στο Γαλατά, αλλά και έδωσε
ώθηση στην οικονομία του τόπου.
ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ 12-6- 2015

