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Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012, στα 
Γραφεία μας (Γερανίου 41, Αθήνα, 

5ος όροφος), πραγματοποιήθηκε η παρα-

δοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
(Λευκαδίτικης λαδόπιτας), για να θυμόμα-
στε τη γενέτειρά μας, καθώς και η βράβευ-
ση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, Α.Ε.Ι. (άτομα 3), Τ.Ε.Ι. (άτομo 
1), όσων απεφοίτησαν από τα Α.Ε.Ι. (άτο-
μα 10), Τ.Ε.Ι. (άτομα 4), όσων έλαβαν Με-
ταπτυχιακά (Masters) από Πανεπιστήμια 
της Ελλαδας και του Εξωτερικού (άτομα 
4), καθώς και 6 μαθητών και μαθητριών 
του Γυμνασίου-Λυκειακών Τάξεων Βασι-
λικής, εκ των οποίων δύο Αγιοπετριτόπου-
λα.
Τα βραβεία απενεμήθησαν στους βραβευ-
θέντες από τις κυρίες Ευαγγελία Ρέμπελου 
και Ηρώ Σίδερη-Αλεξανδράκη (Α΄ και Β΄ 
Γραμματείς της Ένωσής μας). 
Ο Πρόεδρός μας, κ. Απόστολος Αντύπας, 
καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμε-
νους συγχωριανούς και φίλους και ευχή-
θηκε καλή χρονιά, καλή πρόοδο στους 
εισαχθέντες και καλή σταδιοδρομία στους 
αποφοίτους των Ανωτέρων και Ανωτάτων 
Σχολών.
Επίσης, η καθηγήτρια-συγγραφέας Κα Αρ-
γυρώ Βερυκίου Μπαλτά απηύθυνε προς 
τους νέους μας ευχές για καλή πρόοδο στις 
σπουδές τους και καλή σταδιοδρομία στον 
επαγγελματικό στίβο στους αποφοιτήσα-
ντες.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
-Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, συγ-
χωριανός μας, κ. Γεώργιος Χρυσικός και 
ο αδελφός του τ. Πρόεδρος του Τζανείου 
Νοσοκομείου κ. Γρηγόριος Χρυσικός.
-Οι πρώην Πρόεδροι της Κοινότητας του 
χωριού μας κ.κ. Νικόλαος Λογοθέτης (έχει 
έρθει πρόσφατα από την Αυστραλία) και 
Αλέκος Πατρίκιος.
-Ο κ. Σωκράτης Κακλαμάνης Πρόεδρος 
του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής, η Σού-
λα Βαμβακούση - Λάζαρη Πρόεδρος του 
Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης, ο ταμί-
ας της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών κ. 
Θαν. Μελλάς και πλήθος κόσμου. 

Συνέχεια στην 6η σελ.

Επιτυχία σημείωσαν οι εκδηλώσεις της Ένωσής μας
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας και

Βράβευση των Φοιτητών και Μαθητών
ΝΕΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στις 22 Μαρτίου 2012 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Λευκάδας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, 6η ΥΠΕ (Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας) απενεμή-
θη στην Ένωσή μας Βραβείο Εθελοντικής Αιμοδοσίας και 
πλακέτα σε αναγνώριση της 20ετούς προσφοράς μας στην 
Τράπεζα Αίματος.

Συνέχεια στη 5η σελ.

ΠΥΡΗΝΕΛΟΥΡΓΕΙΟ

Συνεχίζεται ο αγώνας
Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 οι 

κάτοικοι εμπόδισαν τα φορτηγά να 
ξεφορτώσουν τον πυρήνα ελιάς!
Χθες το μεσημέρι βυθίστηκε εξαιτίας με-
τατόπισης φορτίου ένα φορτηγό πλοίο στο 
λιμάνι του Πλατυγιαλιού Αστακού το οποίο 
είχε προορισμό το πυρηνελαιουργείο στη 

Βασιλική. Το πλοίο είχε φορτώσει στις 26 
Φεβρουαρίου από τη Ζάκυνθο όμως δεν κα-
τάφερε να πιάσει λιμάνι στη Λευκάδα και 
έτσι αναγκάστηκε να συνεχίσει την πορεία 
του προς τον Αστακό. Πριν βυθιστεί το 
πλοίο είχαν προλάβει να φορτώσουν τρία 
φορτηγά πυρήνα ελιάς και έφτασαν χθες 
το βράδυ στη Βασιλική αλλά οι κάτοικοι 
τα εμπόδισαν να ξεφορτώσουν και αναγκά-
στηκαν να φύγουν! Το πλοίο που βυθίστηκε 
είχε φορτώσει 1500 τόνους ελαιοπυρήνα 
που προοριζόταν για επεξεργασία στο πυ-
ρηνελαιουργείο της Βασιλικής. Σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ το υλικό που μετέφερε το 
πλοίο ήταν τουλάχιστον πέντε ημερών, 
πράγμα που σημαίνει ότι δεν πληρούσε καν 
τους στοιχειώδεις περιβαλλοντικούς όρους. 
Όσον αφορά το πλοίο που βυθίστηκε για 
καλή τους τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες, 
κανείς όμως δεν μπορεί ακόμα να αποκλεί-
σει συνέπειες για το περιβάλλον.
Το εργοστάσιο υπολειτουργεί αυτή τη στιγ-
μή γιατί δεν έχει υλικό για να δουλέψει και 
οι πολίτες της Νότιας Λευκάδας συνεχίζουν 
ακούραστα να παλεύουν για το δίκιο τους. 
Από την άλλη βλέπουμε τώρα να μπαί-
νουν στο παιχνίδι και οι εργαζόμενοι της 
Grecolio οι οποίοι καταγγέλλουν δημόσια 
το δικαίωμα τους σε εργασία όπως οι ίδιοι 
περιγράφουν σε ανακοίνωση που έβγαλαν 
στην δημοσιότητα. Όπως όλα δείχνουν τα 
πράγματα ολοένα και χειροτερεύουν, προ-
φανώς δεν μπορεί να υπάρξει εποικοδομη-
τικός διάλογος πλέον μεταξύ των δυο πλευ-
ρών (όχι πως υπήρξε και ποτέ...), αντιθέτως 
βάζοντας τώρα και τους εργαζόμενους στο 
παιχνίδι τα πράγματα μάλλον θα οξυνθούν 
ακόμα περισσότερο! Οι Αρχές παρακο-
λουθούν «αμήχανα» χωρίς να γίνεται ου-
σιαστική παρέμβαση και κάτι μου λέει ότι 
προεκλογικά θα έχουμε εξελίξεις οι οποίες 
ενδεχομένως να φτάσουν τα πράγματα στα 
άκρα. Κάποιοι αγώνες τελικά φαίνεται ότι 
αξίζουν και να γίνονται και να συνεχίζονται. 
Από την άλλη πλευρά είναι εντυπωσιακή η 
επιμονή των ιδιοκτητών να λειτουργήσει το 
εργοστάσιο στη «μικρή» μας Λευκάδα λες 
και βγάζει χρυσό.... ή κάτι άλλο. Λες;;;

Κατερίνα Μεσσήνη
Συνεχίζεται σελ. 3

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Η Ένωσή μας συνεχίζει την συλλογή. Καλεί όλους τους χωριανούς να προσφέρουν παλαιά αντι-
κείμενα λαϊκής Τέχνης για την έκθεση εντός και εκτός του Μουσείου μας. Αναλυτικά θέλουμε να 
προσφέρετε: παλαιά κεντήματα, υφαντά, αργαλειούς, είδη οικιακής χρήσης, οικοτεχνίας, παλαιά 
γεωργικά εργαλεία, οινοποιείας, ελαιοτριβείων και νερόμυλων.
Όλα τα αντικείμενα θα παραλαμβάνονται με πρωτόκολλο, θα αριθμούνται και θα φέρουν το 
ονοματεπώνυμο σας επάνω τους.  
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ εκ των προτέρων!!!

Η Ένωση
Αγιοπετριτών
σας εύχεται

Καλή Ανάσταση 
και

Καλό Πάσχα

Κ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ 
ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Αριθμός τραπεζικών λογαρια-
σμών: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
PLUS 80331633/0, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ: 399/296150-43



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
• Το ζεύγος Μαραγκού (∆ετόρου) Νικόλαος του Γεωργίου και η 
Μαρία Κωνσταντίνα απέκτησαν αγοράκι στην Πάτρα.

• Το ζεύγος Ιωάννου Γεώργιος και Ιωάννα Ανδρώνη στη Μαγούλα 
Αττικής, εγγονή του Μίτση Τσιγκέλη (Καλαντζή) απέκτησαν δύο 
χαριτωμένα κοριτσάκια.

Να τους ζήσoυν!

ΓΑΜΟΙ:
• Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου ο ∆ημήτρης Χόρτης του Ιωάννου 

(Κολοπατής) ∆ιδάκτορας Πανεπιστημίου Πάτρας και η γιατρός Βα-
σιλοπούλου Ιωάννα. Ο γάμος (πολιτικός) ετελέσθη στην Πάτρα.

• Ο Πατίτσας Ιωάννης του ∆ιονυσίου (Ψίλης) και η Βασιλική Καλού-
μενου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στην Αθήνα.

• Ο Γεώργιος Σκληρός από το Μαραντοχώρι (αρτοποιός) και η Λίτσα 
Κατηφόρη του Πέτρου από την Πόντη παντρεύτηκαν στην Βασιλι-
κή.

• Ο Παναγιώτης Λαμπρόπουλος και η Μαριλένα Γιανακίτσα κόρη της 
Βαγγελίτσας Σουμίλα (Φαντολίνου) παντρεύτηκαν στην Αθήνα.

• Ο Βασίλειος Χαρίτος του Γιάννη και η Στέλλα Χρήστου παντρεύτη-
καν στο πρώην ∆ημαρχείο του ∆ήμου Απολλωνίων στη Βασιλική. 

Η Ένωσή μας τους εύχεται Βίον Ανθόσπαρτον και καλούς απογό-
νους.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Βούλα Χρήστου Κατηφόρη (Στέκα). 
Καλώς εκόπιασες.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Κατηφόρη ∆έσποινα του Γεράσιμου (Γύφτου-Θοδωρέλου). Ετών 

53. Ετάφη στην Αθήνα.
• Καραβία Ελένη του Νικολάου (Ταλανά). Ετών 97. Ετάφη στο χωριό.
• Πατίτσας Γεώργιος (Καρμανιόλης) ετών 85. Ετάφη στο χωριό.
• Τζόγια-Βαμβακινού του Χαράλαμπου. Ετών 87. Ετάφη στην Αθήνα.
• Χαρίτος  Γεώργιος του Νικολάου (Γιατράκος). Ετών 65. Ετάφη 
στην Αθήνα.

• ∆ουβίτσας Παναγιώτης του Κων/νου, παιδί του Σπυρογιάννη  Ρο-
μποτή (Βαμβακά). Ετών 72. Ετάφη στο χωριό.

• Η μάνα του Κώστα Πεντεσπίτη Αθηνά, ταχυδρόμου του χωριού 
μας. Ετών 96. Ετάφη στο Νικολή.

• Αντρέας Αντύπας. Ετών 88. Ετάφη στο Νικολή.
• Φανή ∆ιονυσίου Λουπέτη ετών 85. Ετάφη στην Αθήνα.
• Βαγγελία Νικολάου Σουμίλα του ∆ήμου ετών 87.Ετάφη στο χωριό.
• Η  Σύζυγος του Γεωργίου Πατίτσα του Φιλήμονα Κατερίνα. Ετάφη 
στην Αμερική

• Η κόρη του Σπύρου Κατηφόρη (Θοδωρέλου) Ελένη ετών 40. Ετάφη 
στην Μελβούρνη Αυστραλίας.

• Γεράσιμος Σαββίνος από τη Βασιλική, σύζυγος Παρασκευής Σου-
μίλα (Κράλη) ετάφη στην Μελβούρνη Αυστραλίας.

• Μήτσος Πολίτης (Μπρούφας) ετών 58. Ετάφη στην Κοντάραινα
Η Αθηνά Ρουπακιώτη ετών 71 σύζυγος του πρώην προέδρου του 
∆ικηγορικού συλλόγου Αθήνας Αντώνη Ρουπακιώτη από το Αθάνι. 
Ετάφη στην Αθήνα. 

Το ∆.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών εκφράζει στον Αντιπρόεδρο  της 
Ένωσης Γεράσιμο Λουπέτη τα θερμά του συλλυπητήρια για την 
απώλεια της μητέρας του Φανής, συζύγου του αείμνηστου πρώην 
Προέδρου της Ένωσης ∆ιονυσίου Λουπέτη. Το ίδιο ισχύει και για την 
Φρόσω Σουμίλα του Νικολάου, μέλος του ∆.Σ. της Ένωσής μας για 
την μητέρα της Ευαγγελία.

Η Ένωσή μας εκφράζει στους συγγενείς τους τα θερμά της συλλυ-
πητήρια!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αγιοπετρίτικα2

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Σύμφωνα με το νόμο
τηλ: 210 573 1030 - Αρ. Φύλλου 129 - 2012
Γραφεία: Γερανίου 41, 5ος όροφος, τηλ: 210 52.45.310
Εκδίδεται με ευθύνη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των Συντακτών τους.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. ∆ασκαλάκης
Συνδρομές αριθμ. λογαριασμού:
Εθνική Τράπεζα: 399/296-43

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Μ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
Μνημόσυνα - Στεφάνια - Στολισμοί
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

Μεταφορά και από το Εξωτερικό
Άγιος Πέτρος Λευκάδας
Τηλ.: 2645 0 33425 

Κιν.: 69823 40162 - 6948 590 539

Αγιοπετρίτικο

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ.:26430 81011, 6932-371707, FAX:26430 81236

Συνέχεια απ

Από το 1994

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα για τον αδι-
κοχαμένο ήρωα στην Αθήνα, τα αποκαλυπτήρια 
του ανδριάντα του μεγάλου αντιστασιακού ήρωα 
ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στην πλατεία παλαιών 
δικαστηρίων / Τρίτση (Πανεπιστημίου και Σαντα-
ρόζα), έναντι από το Ρεξ.
Επιτέλους η Πολιτεία μπόρεσε να τιμήσει τον Α. 
Παναγούλη, ο οποίος στα χρόνια της σκληρής δι-
κτατορίας αντιστάθηκε ηρωικά ενάντια στη χού-
ντα των συνταγματαρχών και έγραψε τη δική του 
προσωπική ιστορία, η οποία είναι ίδια με αυτή  
πολλών άλλων ηρώων περασμένων εποχών.
Ο Αλέκος στάθηκε όρθιος και αλύγιστος μπροστά 
στους στρατοδίκες και στην ιστορική, πλέον, απολογία του από κατηγορούμε-
νος μετατράπηκε σε κατήγορος και έγινε αυστηρός κριτής της τυραννίας όταν 
έλεγε πως: «ο τυραννοκτόνος δεν είναι φονιάς, είναι ευεργέτης του τόπου του 
και της δημοκρατίας».
Στην τελετή, η οποία ήταν απλή και απέριττη, ήταν παρόντες συναγωνιστές 
του Αλέκου στην αντιστασιακή οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της πε-
ριόδου 1967-1974, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας, ο Μανώλης Γλέζος, 
εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής και πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και πολλοί Λευκαδίτες. Ο ανδριάντας 
φιλοτεχνήθηκε με επιχορήγηση της Βουλής των Ελλήνων, του επιχειρηματία κ. Σπύρου Σουρτζή, τη συμβολή του 
Δήμου Αθηναίων, της ενώσεως π. Βουλευτών - Ευρωβουλευτών και της κίνησης πολιτών 21ος αιώνας- Πνύκα από το 
γλύπτη Αχιλλέα Βασιλείου . Υλικό κατασκευής: Μπρούντζος.

Απονομή Χρηματικού Βραβείου 
(Για τους μαθητές του Λυκείου Βασιλικής)

Πληροφορούμαστε ότι οι οικογένειες: Στάθη Παναγουλη και Τάκη Μελά αποφάσισαν να απονέμουν ετήσιο χρηματικό 
βραβείο χιλίων € (1000,00) τιμής και μνήμης για τον αδικοχαμένο ήρωα της αντίστασης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΝΑΓΟΥ-
ΛΗ, στο μαθητή ή μαθήτρια των Λυκειακών τάξεων του Λυκείου Βασιλικής που θα «βγάζει» την υψηλότερη βαθμο-
λογία στο τέλος κάθε σχολικού έτους, αρχής γενομένης από το τρέχον σχολικό έτος 2011-2012. Τους αθλοθέτες δεν 
ενδιαφέρει το φύλο ή η φυλή, η θρησκεία ή το χρώμα του πρώτου/ης μαθητή/ας αλλά η διατήρηση της μνήμης του 
ήρωα και η δημιουργία ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών του Σχολείου της Βασιλικής.
Την απονομή θα πραγματοποιεί η Εταιρεία Λευκαδικων Μελετών με την ευκαιρία του Συμποσίου που διοργανώνει 
κάθε καλοκαίρι στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας με την ευκαιρία των Γιορτών Λόγου και Τέχνης. Θεω-
ρούμε σημαντική την πρωτοβουλία των Οικογενειών Παναγούλη και Μελά διότι θα δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία 
να γνωρίσουν πολύ καλά τον Αλέξανδρο Παναγούλη που έκανε κι αυτός ότι ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτονας που 
«απέκτειναν» τον τύραννο Ίππαρχο .-

Θαν. Μελάς

Το ζεύγος Πατίτσα Ιωάννης του Διονυσίου και Βασιλική Κα-
λούμενου ενώθησαν με τα δεσμά του γάμου. Το μυστήριο έγινε 
στην Αθήνα.
Η Ένωσή μας τους εύχεται βίο Ανθόσπαρτο και καλούς απο-
γούνους.

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΣ



Αγιοπετρίτικα 3

Μεγάλα Ενδιαφέροντα
πό την 1η σελ.

ΑΝΑΨΕ Η ΤΖΙΜΙΝΙΕΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ
 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός ή 
σχετικός για να καταλάβεις ότι εδώ 

κάποιο περίεργο παιχνίδι παίζεται... Οι 
θεωρίες συνωμοσίας έρχονται πάλι στο 
προσκήνιο. Εκεί που όλοι παρακολουθού-
με με μεγάλη αγωνία τις «διαβουλεύσεις» 
των πολιτικών αρχηγών με την κυβέρνηση, 
αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της 
κατάστασης για το μέλλον της ελληνικής 
οικονομίας, κάποιοι δυστυχώς εκμεταλλεύ-
ονται αυτό το κενό για να περάσουν τα δικά 
τους σχέδια που ίσως να είναι και παράνο-
μα. Μια ατελείωτη ταλαιπωρία αποτελεί το 
πυρηνελαιουργείο για τους κατοίκους της 
Νότιας Λευκάδας!
Το έγγραφο που δεν έπρεπε να είχε στα-
λεί ποτέ...
«Η επαναλειτουργία του πυρηνελαιουρ-
γείου στη Βασιλική φέρει την υπογραφή 
του Δημάρχου και ας μην φαίνεται...», 
αυτό δηλώνουν οι πολίτες της Νότιας 
Λευκάδας. Έξαλλοι είναι οι κάτοικοι στη 
Βασιλική μετά τα όσα συνέβησαν τις τε-
λευταίες εβδομάδες. Το πυρηνελαιουργείο 
πήρε άδεια λειτουργίας και αυτό γιατί το 
Συμβούλιο της Επικρατείας παρέτεινε την 
άδεια του συγκεκριμένου εργοστασίου βα-
σιζόμενο σε έγγραφη απάντηση που δόθη-
κε από τον Δήμο στους ιδιοκτήτες του πυ-
ρηνελαιουργείου. 
Ο Δήμος μέσω της τεχνικής του υπηρε-
σίας «άφησε ανοιχτό το παράθυρο» για 
να λειτουργήσει το εργοστάσιο, μέχρι να 
εξεταστεί το αίτημα των ιδιοκτητών προς 
το Δήμο να αναλάβει τη ρίψη των βιομη-
χανικών αποβλήτων του εργοστασίου στο 
βιολογικό αστικών αποβλήτων, κάτι το 
οποίο απαγορεύεται ρητά και για όσους 
έχουν αμφιβολίες υπάρχουν και οι σχετι-
κές υπουργικές αποφάσεις. Βέβαια στις 
μέρες μας δεν μετρά πλέον ο λόγος ενός 
πρωθυπουργού, θα μετρήσουν υπουργικές 
αποφάσεις τις οποίες μπορεί κάθε ισχυρός 
παράγοντας του τόπου να παρακάμψει...;;
Κάλιο αργά παρά ποτέ ήταν η απάντηση 
του Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος συναντήθηκε προ ημερών με 
τους κατοίκους της περιοχής για να συζη-
τήσει το σοβαρό αυτό θέμα και, αντιλαμ-
βανόμενος την οργή τους, έδωσε εντολή 
να σταλεί νέο έγγραφο από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου προς την εταιρεία 
Grecolio, σύμφωνα με το οποίο η Δημοτι-
κή Αρχή δεν μπορεί και δεν θα αποδεχτεί 
τα απόβλητα του πυρηνελαιουργείου. Το 
παράλογο του όλου θέματος είναι πως είτε 
έστειλε η Δημοτική Αρχή έγγραφο είτε όχι 
δεν μπορεί να επηρεάσει πλέον την απόφα-
ση για την επαναλειτουργία του εργοστασί-
ου, αφού χρειάζεται νέα απόφαση του ΣΤΕ 
και θα πρέπει να έχει προηγηθεί ακύρωση 
από την Περιφερειακή Ενότητα... θα πρέ-
πει να τα έχει βρει ο Παπαδήμος με την 
Merkel.
Ο Σαμαράς με τον Παπανδρέου και η 
Τρέμη να ψηφίσει Ν.Δ.. Τέλος μέχρι να 
ξανασυνεδριάσει το ΣΤΕ μάλλον θα ανα-
καλύψουμε και ότι υπάρχει ζωή στον Άρη, 
καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι μηχανισμοί 
λειτουργούν ρολόι, μιας και.... «μην ξεχνάς 
ότι μέσα στο παιχνίδι είναι και ο Βαρδινο-
γιάννης...». 
Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι για-
τί αφού «τα απόβλητα είναι καθαρότερα 
ακόμα και από αυτά των ξενοδοχειακών 

μονάδων» δεν έρχονται οι ιδιοκτήτες να 
στήσουν ακριβώς δίπλα το σπιτάκι τους, 
να μεγαλώσουν τα παιδάκια τους και τα 
σκυλάκια τους και να καλέσουν τους δι-
κούς τους να κάνουν διακοπές στην όμορ-
φη Λευκάδα; Σε λίγο θα μας πουν ότι με 
ένα ειδικό φίλτρο τα απόβλητα θα γίνουν 
και πόσιμο νερό...
Καλό θα είναι όσοι θέλουν να έχουν άπο-
ψη για το συγκεκριμένο θέμα να επισκε-
φθούν την περιοχή, και να δουν με τα ίδια 
τους τα μάτια τις «ειδικές εγκαταστά-
σεις» για την επεξεργασία των αποβλή-
των, γιατί εξ αποστάσεως όλα μοιάζουν 
και μυρίζουν εξαίσια.
Μήπως τρελαθήκαμε;
Γιατί ενώ όλοι έχουν τις καλύτερες προ-
θέσεις, θέλουν να βοηθήσουν στην ανά-
πτυξη του τόπου, να δώσουν θέσεις εργα-
σίας και να γίνουν οι ήρωες που θα μας 
σώσουν από την καταστροφή, η τοπική 
κοινωνία αντιδρά; 
Εφόσον όλα είναι τόσο καλά και νόμιμα 
γιατί αυτή η άρνηση να αποδεχτούμε 
το καλό που μας κάνουν; Μάλλον γιατί 
οι πολίτες της περιοχής είναι «αχάρι-
στοι», θέλουν να εξυπηρετήσουν δικά 
τους μεγάλα συμφέροντα και έχουν και 
ξενοδοχειακές μονάδες τις οποίες ενο-
χλεί ο καπνός που βγάζει το εργοστάσιο 
και δεν αναγνωρίζουν ποιο είναι το καλό 
τους. Αυτό μόνο «η καλή εταιρεία» και οι 
υποστηρικτές της, φανεροί και κρυφοί, το 
γνωρίζουν. Το γεγονός βέβαια ότι η Λευ-
κάδα και η Βασιλική είναι όντως τουρι-
στικός προορισμός και οι περισσότεροι 
κάτοικοι βιοπορίζονται μέσα από αυτό, 
μάλλον δεν μετρά σαν στοιχείο στα κέ-
ντρα αποφάσεων. 
Αντιθέτως χρησιμοποιείται εναντίον των 
κατοίκων τα γεγονός άτι. δεν θέλουν δί-
πλα από τα δωμάτια που νοικιάζουν ένα 
εργοστάσιο. Λογικό αφού οι ιδιοκτήτες 
και όλοι όσοι υπερασπίζονται αυτή την 
«πηγή εργασίας» δίπλα από εργοστάσια 
μένουν και κάνουν διακοπές. 
Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι εμείς που 
ζούμε μακριά από τα προβλήματα των 
άλλων να σεβαστούμε και τις δικές τους 
επιθυμίες. Μπορεί κάποιες φορές αυτές 
να μην ταιριάζουν με τα «αναπτυξιακά 
έργα» των καλοθελητών, αλλά αυτό νομί-
ζω κάποτε το αποκαλούσαν δημοκρατία. 
Καθημερινά μας εμπαίζει η πολιτική 
ηγεσία του τόπου, οι πολιτικοί άρχοντες 
έχουν μετατραπεί σε έρμαια των εξελί-
ξεων και μέσα σε αυτό το πολιτικό τοπίο 
κάποιοι νομίζουν ακόμα ότι μπορούν να 
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγα-
λοεπιχειρηματιών. Έτσι όπως εξελίσσο-
νται τα πράγματα εύχομαι να είναι από τα 
τελευταία συμφέροντα που θα ικανοποι-
ηθούν.
Κοινή λογική δεν είναι αυτή που εξυπη-
ρετεί τα δικά της και μόνο συμφέροντα 
και θυσιάζει την υγεία και τις επιθυμίες 
μια ολόκληρης κοινωνίας προκειμένου 
να εξυπηρετήσει τα σχέδια της, αυτή εί-
ναι η λογική της τρόικας! Βέβαια όπως 
μου είπε και ένας πολίτης ας μην ξεχνάμε 
ότι μέσα εκεί παίζει και ο Βαρδινογιάν-
νης.

Αναδημοσιεύση από την εφημερίδα 
«Η Λευκάδα Χαλαρά» Αρ. φύλλου 1020/1/3/2012

Κάλιο αργά παρά ποτέ...
Ο Δήμαρχος Λευκάδας ακυρώνει
έγγραφο προς την εταιρεία Grecolio

Της δημοσιογράφου Κατερίνας Μεσσήνη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
-Πράγματι το ρεπορτάζ μεταδόθηκε και επιβεβαιώθηκε η δημοσιογράφος σε αυτό που προανέφε-
ρε, ότι οι κύριοι άλλαξαν στάση και έκαναν τούμπες κωλοτούμπες.
Αναφέρουμε και την θέση των υπευθύνων του πυρηνελαιουργείου, όπως καταγράφτηκε στο ρε-
πορτάζ και είναι η εξής:
-Αφήστε μας να λειτουργήσουμε για να πάρουμε την επιδότηση της μετεγκατάστασης του Πυρη-
νελαιουργείου στον Αστακό, προκειμένου να κάνουμε εξαγωγές για να πάρουμε και δάνεια, από 
τις τράπεζες και μετά βλέπουμε…!

- Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδας για καθαρό περιβάλλον. 
- Όχι στην επαναλειτουργία του πυρηνελαιουργείου ανακοίνωνε, με την ίδρυσή της το 2007 που 
δημοσιεύτηκε στα Αγιοπετρίτικα αρ. φυλ. 112 το 2207.

- Σήμερα περιέργως άλλαξε στάση και δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την ανεξέλεγκτη λειτουργία του 
πυρηνελαινουργείου, με ανακοίνωσή της, για το θέμα αυτό του εργοστασίου στην Βασιλική, που 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τα «Καλά νέα της Λευκάδας» αρ. φύλ. 6 13/03/2012. Το ΤΑΟΛ, 
που ήταν ιδιοκτήτης του πυρηνελαιουργείου, εφάρμοσε τα μέτρα κατόπιν παρεμβάσεως, του 
τότε Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Κουλουμπή, μετά από επερώτηση στην Βουλή (17/02/1988), καί-
τοι το εργοστάσιο ήταν καινούργιο και με διπλά φίλτρα, παρ’ όλα ταύτα η κάπνα και η δυσοσμία, 
κάλυπτε όλη την Νότια Λευκάδα, όπως έγραφαν τα Αγιοπετρίτικα το 1991. Που διαμαρτύρονταν 
οι φορείς και ο κόσμος της Βασιλικής. Σε λίγο θα μας πείτε ότι και οι Ανεμογεννήτριες, μπορούν 
να μπουν στο Καλόν Όρος, γιατί θα φέρνουν δροσερό αεράκι στη Βασιλική…!! Έλεος!

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

800 εκατομ. Δρχ. στοίχισε το εργοστάσιο στο ΤΑΟΛ Λευκάδας το 1986. Που άρχισε να 
λειτουργεί Δάνειο της Εθνικής Τράπεζας, 284 εκατμ. Τα υπόλοιπα από τα ΜΟΠ της 

ΕΟΚ και τα φίλτρα χρεώθηκαν διπλά. Το ΤΑΟΛ έαν δεν είναι έτσι, μπορεί να μας πληροφορήσει 
πόσο στοίχισε ακριβώς; Επίσης  με επιστολή του στα «Αγιοπετρίτικα»το 1986 ανακοίνωνε ότι τα 
Πυρηνελαιουργείο θα λειτουργεί το χειμώνα μόνο 60-70 μέρες και δεν θα ρυπαίνει το περιβάλ-
λον. Έτσι εξαπάτησαν τον κόσμο εκτός τους Βασιλικιώτες που με τον σύλλογό τους ήταν εναντίον 
και δικαιώθηκαν.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Απεβίωσε ο εργάτης που είχε υποστεί σοβαρά 
εγκαύματα στο πυρηνελαιουργείο Βασιλικής

Την τελευταία του πνοή άφησε στις 6 Απρίλη στο Γ.Ν. 
Αττικής «ΚΑΤ» ο άτυχος συμπολίτης μας Δ.Π. που 
είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα, από σπάσιμο σωλήνα 
με καυτό νερό, στις 26 Μάρτη 2012 κατά τη διάρκεια 
των εργασιών του στο πυρηνελαιουργείο της Grecolio 
Ε.Π.Ε. στην Βασιλική Λευκάδας (είχαμε αναφερθεί 
εδώ). Ο άτυχος εργάτης είχε μεταφερθεί αρχικά, μετά την παροχή πρώτων βοηθειών στο Κ.Υ. 
Βασιλικής, βαριά τραυματισμένος στην Πάτρα και μετά στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων στο 
Θριάσιο Πεδίο (Ελευσίνα). Τελευταία νοσηλεύονταν στο Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ». 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του. 

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΥΓ: Της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ.
Ο εκλιπών είναι ο Μήτσος Πολίτης (Μπρούφας) από την Κοντάραινα του οποίου το παιδί έμεινε 
ανάπηρο από σοβαρό χτύπημα Άγγλου τουρίστα στη Βασιλική. Ζητούμε από τους αρμόδιους φο-
ρείς της Πολιτείας να ελέγξουν πώς έγινε το ατύχημα στο πυρηνελαιουργείο;
Υπάρχουν ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεως και πιστεύουμε πως η Διοικήτρια του Νοσοκο-
μείου Λευκάδας κα Μεσσήνη θα μας απαντήσει.
Α) Όταν μεταφέρθηκε ο τραυματίας στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής και κατόπιν στο Νοσοκομείο 
Λευκάδας γιατί δεν ζητήθηκε ελικόπτερο για την μεταφορά του στην Αθήνα σε ειδικό Νοσοκο-
μείο για τα εγκαύματα, παρά εστάλη με το ασθενοφόρο και χάθηκε πολύτιμος χρόνος;

Β) Δεν γνωρίζουμε τι βαρύτητα έδωσαν οι γιατροί αλλά το ατύχημα ήταν θανατηφόρο, είχε εγκαύ-
ματα στο στήθος και τα κάτω άκρα τρίτου βαθμού 65% σε όλο του το σώμα και κατέληξε.

Γ) Η Διοικήτρια απ’ ότι γνωρίζουμε δεν είχε ειδοποιηθεί σχετικά από το Κέντρο Υγείας, ούτε από 
το Νοσοκομείο, αλλά ούτε και το ΑΤ Βασιλικής ενημερώθηκε από το Κέντρο Υγείας, αλλά από 
το Πάρεδρο του χωριού μας και την οικογένεια του εκλιπόντος. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε 
απαντήσεις. Για το ατύχημα διαμαρτυρήθηκε το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας.

Η Ένωσή μας εκφράζει στην οικογένειά του τα θερμά της συλλυπητήρια.

Πυρηνελαιουργείο
Αυξημένο το ενδιαφέρον τελευταία για το θέμα του πυρηνελαιουργείου στην Βασιλική-Λευκάδας. 
Οι κάτοικοι συνεχίζουν τον αγώνα τους κατά της λειτουργίας, οι ιδιοκτήτες δεν βλέπουν άλλη λύση 
παρά να λειτουργήσει το εργοστάσιο προκειμένου να γίνει μετεγκατάσταση. Υπάρχουν σημαντικές 
εξελίξεις γύρω από το θέμα, το οποίο έχει πολλές πτυχές, πολλές εκδοχές.
Εμείς μιλήσαμε με την «άλλη πλευρά», τους ιδιοκτήτες του εργοστάσιου, ακούσαμε τα δικά τους 
επιχειρήματα και πως σκοπεύουν να προσεγγίσουν τους πολίτες της Βασιλικής προκειμένου να 
βρεθεί μια λύση για το καυτό ζήτημα. Υπήρξαν όμως και συναντήσεις και συζητήσεις γύρω από 
το θέμα και με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κο Σπύρου, όπως και με τον Δήμαρχο Λευκάδας 
κο Κώστα Αραβανή.
Αληθεύει ότι και ο Δήμαρχος Λευκάδας αλλά και ο Κώστας Δρακονταειδής, επικεφαλής της Δημο-
τικής Κίνησης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» έχουν αλλάξει στάση και «δεν έχουν πλέον πρόβλημα 
να λειτουργήσει το εργοστάσιο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις»;
Όλα αυτά θα απαντηθούν στο ρεπορτάζ του My Lefkada με την Κατερίνα Μεσσήνη την Δευτέρα 
19 Μαρτίου.

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012
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    ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣΗ σελίδα της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΜΕΛ-
ΒΟΥΡΝΗΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Από κοινωνικές εκδηλώσεις, η κοπή της Βασιλόπιτας των Αγιοπετριτών 
έγινε στις 22/1/12 με την παρουσία αρκετών χωριανών μας και πολλοί 
πάλι παρευρέθηκαν και στην ετήσια εκδρομή της Λευκαδιακής Αδελφό-
τητας στο υπέροχο νησί PhillipIsland που έγινε στις 29 του Γενάρη με 
μεγάλη επιτυχία και με την ακούραστη οργάνωση του ταξιδιού από την 
συμπατριώτισσα μας Ειρήνη Σολδάτου.
Δυστυχώς με το πέρασμα του χρόνου εμείς της πρώτης γενιάς, όλοι λίγο 
πολύ, από κάτι υποφέρουμε που μας δυσκολεύει στις κινήσεις μας, και 
το χειρότερο χάνουμε προσφιλή πρόσωπα συχνά. Σήμερα δυστυχώς πλη-
ροφορήθηκα τον αδόκητο θάνατο του Γεράσιμου Σαββίνου από την Βα-
σιλική, σύζυγο της χωριανής μας Παρασκευής Σουμίλα. Εκφράζουμε τα 
βαθιά συλλυπητήριά μας στην σύζυγο, παιδιά και εγγόνια και σε όλους 
τους συγγενείς.
Σε πιο ευχάριστα νέα, τα παιδιά μας πάνε καλά και τα εγγόνια μας μεγα-
λώνουν και προοδεύουν στα σχολεία τους.
Πληροφορήθηκα για την Ξαφίνα, εγγονή του Θανάση και Ξαφίνας Δεν-
δρινού, κόρη του γιου τους Σπύρου, η οποία για δεύτερη χρονιά διέπρεψε 
στο σχολείο της κερδίζοντας τον τίτλο της αρχηγού λαβαίνοντας μαζί και 
$1000, και αρίστεψε σε πέντε μαθήματα: τέσσερα μαθήματα γλωσσών, 
Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά και Γαλλικά καθώς και τα μαθηματικά.
Η Λευκαδιακή Αδελφότητα διέθεσε το Χωλ για εκδήλωση BBQ για την 
υποστήριξη της Εκκλησίας Άγιου Ιωάννου στο Carton όπου πάρα πολλοί 
Λευκαδίτες και Αγιοπετρίτες εκκλησιάζονται από παλιά. 
Σας στέλνω μερικές πληροφορίες γενικά από Ελληνικές παροικιακές εκ-
δηλώσεις εδώ στη Μελβούρνη.
Στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε το Ελληνικό Γλέ-
ντι στα πλαίσια του Ελληνικού Φεστιβάλ Αντίποδες, στο κέντρο της 
Μελβούρνης, με τη συρροή δεκάδων χιλιάδων κόσμου της πολυπολιτι-
σμικής πρωτεύουσας, και με την παρουσία του κλήρου και του πολιτικού 
κόσμου όπου η πρωθυπουργός της Αυστραλίας κα.JuliaGillard, μαζί με 
το χαιρετισμό της έδωσε και 2 εκατομμύρια δολάρια στην Ελληνική Κοι-
νότητα για την ανέγερση του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου. Πέρυσι 
ο πρωθυπουργός Βικτωρίας έδωσε άλλα 2 εκατομμύρια δολάρια για τον 
ίδιο σκοπό και ευελπιστούμε οι εργασίες να αρχίσουν μέσα στο 2012.
Στο φεστιβάλ παρευρέθηκαν για δεύτερη χρονιά, αντιπρόσωποι του σπορ 
κρίκετ από την Κέρκυρα όπου στο διαφημιστικό υλικό πρωτοστάτησε η 
Λευκάδα, και αντιπροσωπεία της περιφέρειας Ιονίων νήσων έλαβε μέ-
ρος στο φεστιβάλ φαγητών και κρασιών της Μελβούρνης, με προϊόντα 
από τα Επτάνησα και προέβαλαν τα νησιά μας με μεγάλη επιτυχία και 
αναγνώριση τόσο από εμπορικούς κύκλους όσο και από τις αρχές. Την 
επτανησιακή φιλοξενία έδωσαν στους επισκέπτες οι Κεφαλλονίτες που 
έχουν και την προεδρία της Επτανησιακής Ομοσπονδίας φέτος.
Η επέτειος της Εθνικής μας ανεξαρτησίας 25η Μαρτίου γιορτάστηκε και 
φέτος μεγαλοπρεπώς με χιλιάδες μαθητές και συλλόγους που παρέλασαν 
στο Ιερό μνημείο των πεσόντων, παρουσία του κλήρου και των πολιτει-
ακών Αρχών. Καταθέσεις στεφάνων έγιναν στον Αυστραλιανό βωμό και 
ακολούθησε κατάθεση στον Ελληνο-Αυστραλιανό βωμό που βρίσκεται 
στο ίδιο πάρκο. Εκεί είχα την τιμή να καταθέσω στεφάνι και εγώ εκ μέ-
ρους της Αχέπα Βικτωρίας.
Είναι άξιον λόγου να αναφερθεί ότι η Ελληνική μειονότητα είναι η μόνη 
που της παρέχεται άδεια για αυτή την παρέλαση από τις αυστηρές Αυ-
στραλιανές αρχές στον ιερό βωμό των πεσόντων και το χτίσιμο του Ελ-
ληνικού μνημείου στο δημόσιο πάρκο.
Μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ Αντίποδες έγινε και η παρουσίαση βι-
βλίου της καταξιωμένης Λευκαδίτισσας συμπατριώτισσάς μας, συγγρα-
φέας και δημοσιογράφου, Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη, που ζει στο 
Τορόντο του Καναδά. Το βιβλίο της με τίτλο «Έρωτας στην ομίχλη» 
παρουσίασε στις 4 Μαρτίου, η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Μελ-
βούρνη κα. Ελένη Λιανίδου, η οποία πριν έρθει στην Μελβούρνη υπηρέ-
τησε στον Καναδά όπου είχε συνάψει στενές φιλικές σχέσεις με την κα 
Φραγκούλη.
Επίσης στα πλαίσια του φεστιβάλ Αντίποδες έγινε την 1η Απριλίου, 
ομιλία από τον Αυστραλιανό πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής για την 
Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα κ. Μανώλη Κομηνό από το 
Σύδνεϋ. Την ομιλία οργάνωσε η Εκπαιδευτική & Πολιτιστική Επιτροπή 
της ΑΧΕΠΑ στην Πολιτεία της Βικτωρίας, την οποία έχω την τιμή να 
προεδρεύω και είχε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, υποστηρίζοντας 
την προσπάθειά μας να διατηρηθεί ζωντανή η φλόγα μέχρις ότου τα μάρ-
μαρα του Παρθενώνα επιστραφούν στην δικαιωματική τους θέση, και 
την προσπάθεια που γίνεται παγκοσμίως για να επιστραφούν τα γλυπτά 
του Παρθενώνα εκεί που ανήκουν αλλά και γενικότερα για τις Παροικι-
ακές δραστηριότητες που προβάλλουν επάξια το μεγαλείο του Ελληνι-
σμού εδώ και σε όλον τον κόσμο.
Εύχομαι υγεία και καλό Πάσχα που πλησιάζει σε όλους τους χωριανούς 
μας στην Ελλάδα, Αυστραλία και σε όλον τον κόσμο.
Επίσης όλοι εμείς οι Έλληνες της διασποράς, παρακολουθούμε τα γεγο-
νότα στην πατρίδα μας και τις δύσκολες μέρες που περνά ο Ελληνικός 
λαός και ευχόμαστε να ξεπεραστεί η κρίση και να βρει ο τόπος την ηρε-
μία που του αξίζει. Είμαστε σίγουροι ότι το Ελληνικό Έθνος θα ξεπερά-
σει και αυτή τη δοκιμασία στο σύντομο μέλλον και θα αναστηθεί από τα 
δεινά όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα αναστηθεί την άλλη 
εβδομάδα.
Καλή Ανάσταση,

Για το Δ. Συμβούλιο, Ένωσης Αγιοπετριτών Αυστραλίας
Σπύρος Γερ. Ρομποτής, Πρόεδρος

Κοπή της Βασιλόπιτας

Κοπή της Βασιλόπιτας

Αγιοπετρίτες και Αγιοπετρίτησες στην εκδρομή 
της Λευκαδιακής Αδελφότητας.

Αγιοπετρίτες και Λευκαδίτες στο BBQγια την υποστήριξη της Εκκλησίας Άγιου Ιωάννου στο Carton.

Φεστιβάλ Αντίποδες
Κατάθεση στεφάνου 25η Μαρτίου

Από την Παρουσίαση βιβλίου της Ιουστίνης Φραγκούλη-
Αργύρη

Από τη διάλεξη για τα μάρμαρα του Παρθενώνα
Μανώλης Κομηνός, ομιλητής, Σπύρος Ρομποτής τελετάρχης



ΕΛΛΑΔΑ
Ο νεκροθάφτης του Πολιτισμού
Ο υπουργός κος Γερουλάνος, η πρώτη του δουλειά ήταν να κόψει από 
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους μία μικρή ενίσχυση από τον ΟΠΑΠ, 
κατόπιν την ατέλεια από τα ΕΛΤΑ για τις εφημερίδες των συλλόγων, 
για να μην μπορούν να εκ-
δοθούν. Έβαλε τους οδη-
γούς του ΟΣΕ να φυλάνε τα 
Μουσεία, με αποτέλεσμα 
να λεηλατούνται οι θησαυ-
ροί από τους ληστές όπως 
έγινε στο μουσείο της Αρ-
χαίας Ολυμπίας.
Ας σημειωθεί ότι την τρο-
πολογία την ψήφισαν τα 
δύο μεγάλα κόμματα.

Αγιοπετρίτικα 5

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», «ΠΑΣΟΚ», «ΚΚΕ», «ΣΥΡΙΖΑ», «ΛΑΟΣ» 
«ΔΗΜΑΡ» «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ» κλπ. και ΤΟΥΣ ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2012
ΑΠΟ: 
Την «Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής Νομού Λευκάδας», Τηλ.: 6946336259, FAX: 210 8224779
τον  «Σύλλογο   Προστασίας  Περιβάλλοντος  και   Πολιτιστικής  Κληρονομιάς
Νοτιοδυτικής Λευκάδας, ΣΑΠΦΩ»,  τηλ. 6932-547620, Αθήνα, 30-3-2012
Κύριοι,
Ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, θα θέλαμε να τοποθετηθείτε επισήμως επί των 
εξής, πολύ σημαντικών, προβλημάτων, που απασχολούν τους κατοίκους του (τέως) Δήμου Απολ-
λώνιων και νυν Δήμου Λευκάδας:
1. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την προταθείσα βιομηχανική εγκατάσταση δύο αιολικών εργο-

στασίων παραγωγής ηλεκτρισμού σε όλη την Νοτιοδυτική χερσόνησο της Λευκάδας (από τις 
εταιρίες ΓΚΑΜΕΣΑ και ΔΕΗ), ακριβώς πάνω από τις παγκοσμίου φήμης παραλίες «ΠΟΡΤΟ-
ΚΑΤΣΙΚΙ» και «ΕΓΚΡΕΜΝΟΙ» και την τουριστική παραλία «ΠΟΝΤΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ».

2. Ποιες ενέργειες θα κάνετε για τον αποχαρακτηρισμό των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίσθηκαν 
το 2005, ως δασικά από τον Δασάρχη Λευκάδας, μετά από αίτημα των δύο παραπάνω εταιριών, 
ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ και ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ των ιδιοκτητών τους.

3. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την επαναλειτουργία του πυρηνελαιουργείου στην Βασιλική.
Περιμένουμε να μας αποστείλετε γραπτώς τις απόψεις σας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Οι πρώην Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Λογοθέτης Γεώργιος και Ραυτόπουλος Γεώργιος (Καπέλας) 
οδηγήθηκαν στο εδώλιο του κατηγορούμενου διότι παρεμπόδιζαν το εργοστάσιο να λειτουργήσει, 
με το αυτοκίνητο του Δήμου όταν δούλευε παράνομα μαζί με τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, 
δικάστηκε στις 15 Μαρτίου και αναβλήθηκε για τις 7 Σεπτεμβρίου. Επίσης το εργοστάσιο έχει 
καταθέσει πολλές αγωγές σε φορείς και κατοίκους καθώς και μηνύσεις.

Σάντας Παναγιώτης 50 ευρώ
Γιωργάκης Ευάγγελος 20
Χρυσικός Γεώργιος 50
Αρβανίτης Βασίλης 50
Ρέμπελου Ευαγγελία 20
ΣίδερηᾹλεξανδράκη Χρυσάνθη 20
Σιάννη Κατερίνα 10
Πατίτσας Διονύσης 20
Από τον χορό του συλλόγου μας 490
Χαραμόγλη Βασιλεία 10
Μελάς Αθανάσιος (Δάσκαλος) 20
Ρομποτής Νικόλαος (Μουζούλης) 30
Δήμος Σουμίλας 10
Νικόλαος Αρβανίτης του Δημήτρη 20
Αθανασίου Σπύρος του Γεωργίου 20
Ρομποτής Νικόλαος (Ζαχαράτος) 20
Βαμβακινός Διονύσιος 20
Πατρίκιος Θωμάς 20
Ντίνα-Μπαλωμένου Ρομποτή 50

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Τηλ.: Αθηνών 2105150108 -  Τηλ.: Λευκάδας 2645022364

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Το βραδινό δρομολόγιο των 19 και 30΄από την πόλη τώρα 
τερματίζει στο Βλυχό. Όπως μας ενημέρωσαν τον Μάη, αν 
έχει κόσμο, θα τερματίζει στην Βασιλική. Μέχρι που να αρ-
χίσουν τα καλοκαιρινά δρομολόγια, καλό θα είναι να τερματίζει μέχρι τον Άγιο Πέτρο, 
με επιστροφή στην πόλη όπως ήταν παλιά. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνεται όλο το 
καλοκαίρι, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τουριστών της Πόντης και των ενοι-
κιαζόμενων δωματίων, που υπάρχουν σε όλο το δρόμο, καθώς και των κατοίκων του 
χωριού μας που εργάζονται στη Βασιλική. Και το δρομολόγιο που καταργήθηκε το καλο-
καίρι των 11 π.μ. από την Πόλη περνώντας από Δρυμώνα, Εξάνθεια, Χορτάτα, Καμηλιό, 
Δράγανο, Αθάνι, Άγιο-Πέτρο και τερματίζοντας στην Βασιλική. Για να εξυπηρετείται 
ο κόσμος να πηγαίνει στην Βασιλική για το Κέντρο Υγείας, καθώς και για τα μπάνια 
του, διαφορετικά αυτός που δεν έχει αυτοκίνητο, γιατί να έρθει στη Λευκάδα; Το ΚΤΕΛ 
δηλώνει ότι, δεν έχουν τα δρομολόγια αυτά, τον απαιτούμενο κόσμο, για να τα εκτελεί. 
Τότε ας βοηθήσει ο Δήμος Λευκάδας που είναι υπερχρεωμένος να εξυπηρετεί τους κα-
τοίκους του Νησιού.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Εθελοντική αιμοδοσία
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Εθελοντική Αιμοδοσία: 
Γέφυρα Ζωής», που 
έλαβε χώρα στην 
αίθουσα εκδηλώσε-
ων του Πνευματικού 
Κέντρου του Δή-
μου, την Πέμπτη 22 
Μαρτίου. Η ημερίδα 
προδιοργάνωσε το 
Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκάδας έγινε υπό 
την αιγίδα της 6ης 
ΥΠΕ, ενώ χορηγός 
της εκδήλωσης ήταν 
η Ιερά Μητρόπολη 
Λευκάδος και Ιθά-
κης και στόχο είχε 
την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με την εθελοντική προσφορά αίματος.
Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρέτησαν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λευκάδος 
και Ιθάκης κ. Θεόφιλος, ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Γκούμας, η κ. Μαίρη Καββαδά εκ 
μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας και η διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. Μαριάν-
θη Μεσσήνη, όπου τόνισαν ότι η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι μόνο αναγκαία για τα 
Νοσοκομεία και τη σωστή λειτουργία τους αλλά και πράξη αλληλεγγύης ανθρωπιάς και 
προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
 
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Οι σύλλογοι στους οποίους απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες είναι: του Αγίου Πέτρου, 
του Καλαμιτσίου, της Καρυάς του Καλάμου, του Μύτικα Αιτ/νίας της Νικιάνας, του 
Νυδριού, ο Σύλλογος Φίλων Ιεράς Μονής Φανερωμένης, ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος» 
Φάρος; ο Σύλλογος Χαραδιάτικων Λευκάδας, η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδας - και Ιθά-
κης, ο Α.Σ. «ΝΙΚΗ» Λευκάδας, ο ΣΥΜΟΛ, η ΕΛΜΕ και το Δημοτικό Σχολείο Νυδριού.
Ειδική βράβευση έγινε σε ένα πρόσωπο που άφησε την σφραγίδα του στην αιμοδοσία 
και το Νοσοκομείο Λευκάδας, την πρώην διευθύντρια αιμοδοσίας κ. Βρεττού Αικατερί-
νη, η οποία επί 20 χρόνια, μέσα από πολλές δυσκολίες και προσωπική δουλειά, προσέφε-
ρε πολλά και συνέβαλλε ώστε το τμήμα της αιμοδοσίας να αναπτυχθεί και να λειτουργεί 
όσο το δυνατόν καλύτερα. Την πλακέτα της Ένωσης παρέλαβε ο ταμίας Γ. Χαρίτος

Αποφασίστηκε το νέο Αγκυροβόλιο τουριστικών 
σκαφών στη Βασιλική Λευκάδας

Προϋπολογισμός 16.440.000 € με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 
έργου 38 μήνες αναφέρει με Δελτίο Τύπου  στις 30/3/12
Το έργο «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας» εντάχθηκε στο Ε.Π. 
“Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιόνιων Νη-
σιών” με χθεσινή απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδωνα Σπύρου
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυ-
ξιακό έργο της Λευκάδας με συνολικό προϋπο-
λογισμό 16.440.000 Ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τουρι-
στικού αγκυροβολίου στον όρμο της Βασιλικής 
δυναμικότητας 100 θέσεων ελλιμενισμού. Εκτός 
από τα λιμενικά έργα, θα γίνουν εργασίες και στη χερσαία ζώνη επιφάνειας 9.465m2. 
με κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (καταστήματα, αναψυκτήριο, γραφεία, αποθή-
κες και χώρους υγιεινής), πεζόδρομους και χώρους αναψυχής, εσωτερικό οδικό δίκτυο 
κυκλοφορίας οχημάτων και χώρους στάθμευσης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων. Προβλέπονται 
επίσης, η σύνδεση με τη ΔΕΗ, η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και η προμήθεια και εγκα-
τάσταση φανών ναυσιπλοΐας (φάρων).
Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λευκάδας και χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης 
είναι 38 μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και το Ελ-
ληνικό Δημόσιο.

Χαρίτος Γεώργιος του Σπύρου 20
Λιάπη-Ρομποτή Βασιλική (Σακίμη) 50
Λιόλη Κατηφόρη Γεωργία 50
Αρβανίτης Ευάγγελος 20
Αρβανίτη Ευαγγελία 20
Κατηφόρη Άρτεμις (Στέκα) 40
Ζώγκος Αναστάσιος του Γερ. 20
Κατηφόρης Φίλιππος (Νταγρές) 20
Άγνωστος 20
Κατηφόρη Κονδύλω 10
Χρυσικός Γεράσιμος 20
Αθανασίου Τάσος 20
Ρομποτής Κώστας (Δρακάς) 20
Ρομποτή Καλλιόπη 20
Λογοθέτης Ανδρέας του Νικολάου 45
Πατρίκιος Αλέκος 10
Ιδρυμα Πολιτισμού Κοινωνικής Παρέμ-
βασης Χρυσούλα Βαρβαρέσου 2.000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ
Δύο εκατομμύρια δολλάρια δήλωσε ότι θα προσφέρει η Αυστραλιανή Πρωθυπουργός 
κα Τζούλια Γκρίλαρντ για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου του Ελληνισμού στη 
Μελβούρνη.

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Δημήτρης Χόρτης του Ιωάννη (Κολοπατής). Έλαβε το Διδακτορικό του με άριστα και 
έγινε Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πάτρας, Η Ένωσή μας του εύχεται σε ανώτερα!!!

Ο Γεώργιος Ρέμπελος γιός της Ευαγ-
γελίας Αντύπα, πλαστικός χειρουργός 
έλαβε την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση μετά 
από επιτυχείς εξετάσεις από την Ευρωπα-
ϊκή Εταιρεία «Πλαστικής και Επανορθω-
τικής Χειρουργικής έδρα τις Βρυξέλλες.

Η Ένωσής μας του εύχεται και σε ανώ-
τερα!

6 Αγιοπετρίτικα

ΠΑΙ∆ΕΙΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΙ
• Χρυσικού Ευαγγελία του Γεωργίου. Τμήμα 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

• Καγκελάρης Κων/νος του Άγγελου (Λάντος) 
Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

• Πολίτης Ανδρέας του Ιωάννου. Χρηματοοι-
κονομική και Τραπεζική Διοίκηση του Πανε-
πιστημίου Πειραιά.

• Βικέντιου Ειρήνη του Μιχαήλ. Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου 
Πειραιά.

• Ζὠγκου Άννα του Αναστασίου (Σκαλτσά). 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας. Τμήμα Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

• Πατρικίου Νίκη του Αλέκου (Κολομπίνη) Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογίας. Παν. 
Πειραιά.

• Πατρίκιος Γεώργιος του Γεράσιμου (Μπα-
λιάδας). Ανωτέρα Σχολή Αστυφυλάκων Ελ-
ληνικής Αστυνομίας Γρεβενών.

• Αρβανίτη Μαρία του Ευαγγέλου (Μπούλου). 
Φυσικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Ραφτοπούλου Αρσενία του Χαράλαμπου 
(Μπουσέτσου). Ελληνική Φιλολογία Πανεπ. 
Αθηνών.

• Χρυσικού Βασιλική του Αντωνίου (Αντωνέ-
λου). Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Δι-
οίκηση Πανεπιστημίου Πειραιά.
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙ

• Ζωϊτά Σύλβια του Ευάγγελου (Βίλα). Σχολή 
Λογιστικής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

• Ζωϊτά Διονυσία του Ευάγγελου (Βίλα). Σχο-
λή Λογιστικής ΤΕΙ Μακεδονίας.

• Βαμβακινός Βασίλης του Διονυσίου. Μηχα-
νική και Μηχανολογία ΤΕΙ Πάτρας.

• Ρομποτή Κατερίνα του Νικολάου (Ζαχαρά-
του). Λογιστική Σχολή ΤΕΙ Αθήνας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
• Ζώγκου Άννα του Αναστασίου. Πολιτική Επι-
κοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

• Βικέντιου Ειρήνη του Μιχαήλ. Πανεπ. Λον-
δίνου

• Μελά Μαριλένα του Βασιλείου έχει κάνει 
μεταπτυχιακές σπουδές MASTER στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο του 
U.C.L (university College of London).

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
• Παξινού Χριστίνα κόρη της Πόπης Ρομποτή 

(Δρακά). Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου 
Αθήνας.

• Μαργέλης Σπύρος του Φώτη (Τρίας) Πολι-
τικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης.

• Χριστόδωρος Πατίτσας (Ψίλης). Σχολή Ναυ-
τιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά.

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ
• Καγκελάρης Αλέξιος του Νικολάου (Καβέ-
της). Σχολή τεχνολογίας Περιβάλλοντος και 
Οικολογίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ζακύνθου.

ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ.

• Βασιλάτου Νικολέτα του Σταύρου από Κο-
ντάραινα. Εισαγωγή στη Σχολή Ιστορίας Πα-
νεπιστημίου Κέρκυρας.

• Βουκελάτου Γερασιμίνα του Γεωργίου από 
Νικολή. Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητι-
σμού ΤΕΙ Πελοποννήσου (Σπάρτη).

• Σκληρού Αντριάνα του Σπύρου από Μαρα-
ντοχώρι. Σχολή Ιστορίας και Εθνολογίας Πα-
νεπιστημίου Θράκης.

• Αργυρού Νίκη από  Άγιο Ηλία. ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων Αργοστόλι. Σχολή Δημοσίων Σχέσε-
ων και Επικοινωνίας.

• Τα δύο παιδιά: Μαργέλης Σπύρος και Καγκε-
λάρης Αλέξιος προέρχονται από τις Λυκεια-
κές τάξεις Βασιλικής. Είναι Αγιοπετριτόπου-
λα.

Υ.Γ.: Πιθανόν να είναι και άλλα παιδιά που δεν 
πληροφορηθήκαμε την επιτυχία τους, γι’ αυτό 
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο τηλέ-
φωνο 210 5731030 και κινητό: 6946336259 
για τυχόν παραλείψεις μας ώστε να βραβευ-
τούν.

Χαιρετισμός
της καθηγήτριας

κας Αργυρώς Βερυκίου - Μπαλτά
Αγαπητές φίλες και φίλοι.

Ήρθαμε όλοι σήμερα εδώ πιστοί στο 
κάλεσμα της Ένωσης Αγιοπετριτών 

να ευχηθούμε την καλή αρχή στην καινούρ-
για χρονιά 2012 και να γλυκάνουμε το έτος 
για το καλό, με τη δική μας πίτα τη λαδόπι-
τα, τη χουσμερή την φτιαγμένη με το λάδι, 
το αλεύρι και το πετιμέζι, όπως την έφτια-
χναν παλαιότερα οι Λευκαδίτισσες.
Τώρα όμως αντί για πετιμέζι βάζουμε ζά-
χαρη αυτή είναι μόνο η διαφορά, κατά τα 
άλλα η συνταγή παραμένει ακριβώς η ίδια. 
Μια καινούργια Χρονιά που τη βάζουμε 
μαζί με τα πολλά χρόνια που ευχόμαστε να 
ζήσουμε. Μια καινούργια χρονιά γεμάτη 
αβεβαιότητα και μελαγχολία, μια καινούρ-
για χρονιά που δεν μας δίνει και πολλές 
ελπίδες για καλύτερες μέρες. Γιατί η κρίση 
που περνά η πατρίδα μας, όπως μας έμαθαν 
να λέμε, απαιτεί θυσίες για να έρθουν οι κα-
λύτερες μέρες. 
Πόσες ακόμα θυσίες ζητούν από τον απλό 
κόσμο, τον εργάτη, τον υπάλληλο, τον επι-
στήμονα, τον καθένα από εμάς; 
Μα μήπως με θυσίες και δυσκολίες και 
φτώχεια δεν μεγαλώσαμε οι μεγαλύτεροι, 
όπως εμείς και αγωνιστήκαμε για τα παιδιά 
μας και τα εγγόνια μας να δουν κάτι καλύ-
τερο στην επερχόμενη ζωή τους; 
Και αντί αυτών που τόσο μοχθήσαμε, λένε 
στους νέους μας να στραγγαλίσουν τα όνει-
ρά τους, να γκρεμίσουν τις ελπίδες τους, να 
ζήσουν χωρίς τον ήλιο μοίρα, όπως σοφά 
λέει ο λαός μας.
Σήμερα εδώ μαζί με τις ευχές μας για την 
καινούργια χρονιά έχουμε να ευχηθούμε 
και στους νέους που είναι κοντά μας και μό-
λις αποφοίτησαν από ανώτερες και ανώτα-
τες Σχολές καθώε και σε όσους εισήχθησαν 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Είναι παιδιά αγόρια και κορίτσια που κα-
τάγονται από τον Άγιο Πέτρο είναι όμως 
όλα Λευκαδιτόπουλα. Είναι παιδιά που πί-
στεψαν στη μόρφωση, στην παιδεία και στο 
πολιτισμό, που να ήξεραν ότι το παιχνίδι 
χάθηκε στην οικονομία και στα Ομόλογα;  
Μπροστά τους έχουν την σκληρή πραγματι-
κότητα, που τους μιλά για κρίση και τα φέρ-
νει με τον ένα ή άλλο τρόπο αντιμέτωπα με 
τις συνέπειες ενός σάπιου Καπιταλισμού. 
Τί να πούμε στα παιδιά αυτά που μόλις 
τώρα ανοίγουν τα φτερά τους και δικαιολο-
γημένα διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν; 
Ότι δεν έχουν  μέλλον; 
Ότι η πατρίδα τους δεν έχει χώρο γι’ αυτούς  
γιατί έτσι αποφάσισαν οι αγορές; 
Οι αγορές, μ’ αυτές μας κάνουν πλύση 
εγκεφάλου πρωί-μεσημέρι-βράδυ. 
Εμείς όμως οι γονείς και οι δάσκαλοι δεν 
θα το βάλουμε κάτω. Μιλώντας στα παιδιά 
με όπλο την αλήθεια και την δύναμη του 
λαού, θα τα βοηθήσουμε να σταθούν όρθια 
και να συνεχίσουν να ονειρεύονται και σή-
μερα και αύριο. Ας τα κάνουμε συμμάχους 
στους αγώνες και να γίνουν οι πρωταγωνι-
στές τους. 
Γιατί αυτό που έχει περισσότερη αξία δεν 
είναι τα παραμύθια για ατομικές λύσεις, 
αλλά η πραγματική ελπίδα και αισιοδοξία 
που πηγάζει από τη μαχητική και ασυμβί-
βαστη στάση ζωής κι όπως λέει η κα Ιωάν-
να Κόκλα σε ένα ποίημά της «Λειτουργία 
Ειρήνης»:

Τύλιξα στην ανέμη της Ιστορίας
Το μίτο της Αριάδνης
Τη χρυσή κλωστή

Της αρχής του τέλους,
Κι ως νέα Πηνελόπη
Υφαίνω ρόδακες

Στάχυα και πτερωτούς θεούς.

Η κα Ιωάννα Κόκλα είναι Λευκαδίτισσα εκ-
παιδευτικός, ποιήτρια, συγγραφέας.
Καλή σταδιοδρομία λοιπόν  αγαπητά μου 
παιδιά. Ψηλά το κεφάλι κι εμπρός για τον 
καλό Αγώνα!!

Ο κ. Χρυσικός Γ. Ο κ. Σωκράτης Κακλαμάνης

Ο κ. Αλέκος Πατρίκιος Ο κ. Νικόλαος Λογοθέτης

Ο κα Σούλα Βαμβακούση Λάζαρη Ο κα Βαρβάρα Ζώγκου για τον Ανδρέα Πολίτη

Νίκη Πατρικίου Χριστόδωρος Πατίτσας

Κων/νος Καγκελάρης Ευαγγελία Χρυσικού

Χριστίνα Παξινού

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ!
Οι νέοι της Λευκάδας μας αξίζουν πολλά συγχαρητή-
ρια. Ένας από αυτούς εί-
ναι και ο Γιάννης Κακλα-
μάνης αφού με επιτυχία 
τελείωσε το Πανεπιστή-
μιο του Καρόλου στην 
Πράγα και είναι τώρα ο 
νεαρός οδοντίατρος πολύ 
καλός συνεργάτης του 
πατέρα του, Αγγέλου Κα-
κλαμάνη.
Η Ένωσή μας του εύχεται 
καλή σταδιοδρομία.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προϋγούμενο φύλλο τις εφημερίδος 
μας από λάθος γράφτηκε Σεπτέμβρης 
Οκτώβρης, Νοέμβρης. αντι Οκτώβρης 
Νοέμβρης Δεκέμβρης που είναι το σωστό.
Ζητάμε συγνώμη.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ  ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ
133 χρόνια από το θανατό του (1879 - 2012)

Την Δευτέρα το βράδυ, 2 Απριλίου 
2012 στο Δημοτικό Θέατρο ΜΕΛΙ-

ΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του Δήμου Γλυφάδας, 
το ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
Ν. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ πραγματοποίησε την 
από χρόνια καθιερωμένη Ετήσια Εκδή-
λωσή του.
Κατά την παραπάνω εκδήλωση το Ίδρυ-
μα εκπλήρωσε τους σκοπούς του, οι οποί-
οι είναι:
1. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗΣ
α) Επιδότηση των Κοινοτήτων Απεξάρ-
τησης των Νέων από τα Ναρκωτικά.

β) Ενίσχυση των Απόρων Πολύτεκνων 
και Υπερπολύτεκνων Οικογενειών, ως 
βεβαίως και την ενίσχυση των Αναξιο-
παθούντων συνανθρώπων μας.

2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
α) Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων και 
Επαίνων σε πρόσωπα και φορείς, που 
διακρίθηκαν ή διακρίνονται όλως ιδιαι-
τέρως, στις Επιστήμες, στα Γράμματα, 
στις Τέχνες και Γενικά στον Πολιτισμό.

β) Στην προκείμενη περίπτωση τιμήθη-
καν: Ο καταξιωμένος Δημοσιογρά-
φος κ. ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΪΛΣ, η επί χρόνια 
Πρόεδρος του Τομέα Πολιτισμού του 
Δήμου Γλυφάδας κα ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑ-
ΖΟΓΛΟΥ, η διαχρονική, εκπληκτική 
και πάντα επίκαιρη ΜΠΕΣΥ ΑΡΓΥΡΑ-
ΚΗ και από την Περιφέρεια (Βέροια), 
ο ποιητής και Λόγιος κ. ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΜΑΡΜΑΡΑΣ.

Η παραπάνω Εκδήλωση ήταν αφιερωμέ-
νη στον Εθνικό μας επικό ποιητή ΑΡΙΣ-
ΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ 133 χρόνια από 
τον θάνατο του.
Με την ευκαιρία αυτή το Ίδρυμα σε Σκη-
νοθεσία Θεατρική Διασκευή και Εκπλη-
κτική Ερμηνεία του Γραμματέα κ. ΓΙΑΝ-
ΝΗ ΜΑΡΓΕΛΗ, παρουσίασε το πρώτο 
μέρος (ΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ) από το τελευ-
ταίο Έργο του Ποιητή «ΦΩΤΕΙΝΟΣ Ο 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ». Το έργο αυτό είναι μια 
επική ΕΛΕΓΕΙΑ και Ιστορεί ένα πραγμα-
τικό επεισόδιο, που έγινε επί Φραγκοκρα-
τίας στη Λευκάδα το έτος 1357.
Στο Επικό θαυμάσιο αυτό Έργο συμμε-
τείχαν: Τμήμα της Μικτής Χορωδίας του 
Δήμου  Γλυφάδας,  υπό την εμπνευσμένη 
Διεύθυνση, Διδασκαλία και Σύνθεση Χο-
ρικών, του Σπουδαίου Μαέστρου ΝΙΚΟΥ 
ΚΑΜΠΙΩΤΗ.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το κοινό 
της Γλυφάδας όπως πάντα ανταποκρί-
θηκε στο κάλεσμα του Ιδρύματος και 
καταχειροκρότησε τόσο τον Πρόεδρο 
του Ιδρύματος κ. Γιάννη Θεοδωρόπουλο 
όσο και τον κ. Γιάννη Μαργέλη αλλά και 
όλους τους Συντελεστές αυτής της Εκ-
πληκτικής Εκδήλωσης.
Την παραπάνω Εκδήλωση παρακολούθη-
σαν με συγκίνηση και μεγάλο Ενδιαφέ-
ρον ο Εκδότης της Εταιρείας «ΚΑΚΤΟΣ» 
κ, Χατζόπουλος, ο κ. Γιάννης Δημαράς, 
ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Κώστας Κόκ-
κορης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι 
Πολιτιστικών Φορέων της Γλυφάδας ως 
και ο Πρόεδρος της «Ένωσης Αγιοπετρι-
τών Λευκάδας Ν. Αττικής» κ. Απόστολος 
Αντύπας με τη γραμματέα Ευαγελία Ρέ-
μπελου
Αξίζουν πράγματι πολλά και θερμά συγ-
χαρητήρια τόσο στον Πρόεδρο όσο και 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος, όχι μόνο για την προσπά-
θεια αυτή αλλά συνολικά για όλη την επί 
13 χρόνια προσφορά του Ιδρύματος.
Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια:
- Στον Πρόεδρο κ. Γιάννη Θεοδωρόπουλο
- Στον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Αγγελόπου-
λο
- Στον Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Μαρ-
γέλη ως και στα μέλη Αδάμ Μαγριπλή και 
Φοίφα Παναγιώτη.

«.... παρ’ ένα σβώλο Μήτρο και διώξε εκείνα τα σκυλιά, 
που μου χαλάν το φύτρο! ...»

«.... δεν νοιώθεις πως τους σχαίνομαι! Όλη αυτήν την 
ψώρα, οπώρχεται κάθε φορά και μας δαγκάει τη χώρα ...»

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

E Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Η  ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ευχαριστεί το Δ.Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ν. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ»

για την οικονομική ενίσχυση ποσού Ευρώ  δύο χιλιάδων (2.000,00)
υπέρ των σκοπών της Ένωσής μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζομε στον Γραμματέα του άνω Ιδρύματος,
συγχωριανό μας, Υποστράτηγο ε.α., Γιάννη Μαργέλη (Κουνέλο).

Η κα Χρ. Βαρβαρέσου 

Ο κ. Αντύπας παραλαμβάνη την επιταγή από τον Πρόεδρο 

Ο Αγιοπετρίτης κ. Γιάννης Μαργέλης

Μπέτυ Αργυράκη, Γιάννης Θεοδωρόπουλος & Γιάννης 
Μαργέλης



8 Αγιοπετρίτικα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
1. ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
-Λυκόφως (Ποίηση), τεμ. 1. έκδ. Κατηφόρης Δημήτρης (Αντωνάκης)
2.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-ΣΙΔΕΡΗ  ΗΡΩ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ
-ΟΛΥΜΠΙΑ 388 π.Χ. (ιστορικό μυθιστόρημα), εκδ. Νομαρχία  
Πειραιά, 2002, τεμ.1.
-Επί Πτερύγων Ανέμων (Ποίηση), εκδ. Μαυρίδης 2004, τεμ.3.
-Πορείες και Σταθμοί  (Ποίηση),  εκδ. Μαυρίδης, 2007, τεμ. 3.
-Αναζητώντας (θρησκευτική ποίηση), Ποντοπόρεια Εκδοτική  
  2008,  τεμ.2.
-Παράθυρο για όνειρα (Ποίηση για παιδιά), εκδ. Βεργίνα 2010, 
τεμ. 1.
-Πινελιές φωτοσκίασης (Ποίηση Χάι-Κου), εκδ. Βεργίνα 2010, 
τεμ.1.
-Άφωνες κραυγές  (Ποίηση Χάι-Κου), εκδ. Βεργίνα 2011, τεμ. 1.                  
3.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ  (εγγονή του Τάσου Α. Σίδερη)
-Έμμετρο Καλαντάρι (ποίηση), εκδ. Ι.Σιδέρης 2009, τεμ. 1.
4.  ΑΥΔΗ-ΚΑΛΚΑΝΗ  ΙΡΙΣ
-«Η Ντόρα Ντ’ Ίστρια και η Ελλάδα (1828-1888), τεμ. 1. 
5.  BERGER  FRITZ  (Eλβετός)
-Λευκάδα, ένα ταξίδι στο χρόνο (μελέτη της Λευκαδίτικης ζωής) 
εκδ.Fagotto Books 1999, τεμ. 1.                             
6.  ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Πανεπιστημιακός  (γεννή-
θηκε στον Άγιο Πέτρο)
-Το ανάκτορο του Οδυσσέα (Αθήνα 2009), τεμ. 1.
7.  ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
-Ενθυμήματα της Ιστορίας και της ζωής (έκδοση Δήμου Απολλωνί-
ων Λευκάδος – Πάτρα 2005), τεμ. 1.
 -Σύντομη ιστορία Λευκάδος και Λαογραφικά Αγίου Πέτρου, 1970, 
τεμ.1.
8.  ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – Τοπικό Συμβούλιο 
Αγίου Πέτρου
-Νίκος Κατηφόρης, ο Αγιοπετρίτης εκλεκτός των γραμμάτων μας     
(2003), τεμ 3.        
-Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών – Νίκος Κατηφόρης 1903-1967, 
τιμητική εκδήλωση 8.3.2002, (Αθήνα 2003), τεμ. 1. 
9.  ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ του Γ. 
-Ειρήνη και άλλα διηγήματα (Έκδοση Συλλόγου Λευκαδίων Πά-
τρας «Η Φανερωμένη» - 2004), τεμ.4. 
-Η πιάτσα, τεμ.1.    (Φωτοτυπία από τη συλλογή Τριαντ. Σκλαβε-
νίτη)
-Ο άρχοντας, τεμ. 1.           «          «    «         «           «               «       
 -Ο Φωτεινός, τεμ. 1.          «          «    «         «           «               «  
-Όσο κρατάει το σκοτάδι, τεμ. 1.            Ως άνω.
-Όταν εσκάβαμε τον ουρανό, τεμ. 1.       «     «
-Ο καρχαρίας, τεμ. 1.                               «     «
-Δ. Βικέλα, Λουκής Λάρας (μετάφραση Ν. Κατηφόρη), τεμ. 1. Ως 
άνω.   
10. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ  του Κ.
-Η Λευκάδα στην Εθνική Αντίσταση (1941-1944) (Έκδοση Εταιρί-
ας Λευκαδικών Μελετών), τεμ. 1.         
-Εταιρία Λευκαδικών Μελετών και κάτι ακόμη...., (φυλλάδιο 12 
σελίδων), τεμ. 1. 
11. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ  (ΜΠΑΦΕΡΟΣ)  
-Επετηρίς τόμος Ζ΄ 1988 (Εταιρ. Λευκαδικών Μελετών), τεμ. 1.
12. ΚΑΤΗΦΟΡΗ-ΘΕΜΕΛΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Πανεπιστημιακός  
-Βιογραφία-Εργογραφία 1931-1998 (Αθήνα 2003), τεμ. 3.        
-Δέσποινα Θέμελη-Κατηφόρη 1931-1998, (Αθήνα 2004, Λευκάδα 
25.6.2005), τεμ.2. (Έκδόσεις Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών – τι-
μητική εκδήλωση).
13. ΚΟΥΡΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεράσιμου
-Σχέσεις Πνεύματος και Ύλης, τεμ. 1.
14.  ΚΤΕΝΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
-Το Σύμβολο της Πίστεως (Ερμηνευτική προσέγγιση – Αθήνα 
2010),    
εκδ. Επτάλοφος ΑΒΕΕ., τεμ.1.
15.  ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (δημοσιογράφος, πρώην Δή-
μαρχος  Δήμου Απολλωνίων, καθηγητής δημοσιογραφίας)
-Θρησκεία μου είναι η Ελλάδα  -  Μίκης Θεοδωράκης, τεμ.1.
16. ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΧΑΡΗΣ
-Το χαμένο τμήμα (Ιχνηλάτηση Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας 
1972- 1990), εκδ. Δωδώνη – Αθήνα 2005, τεμ. 1.
17. ΜΑΡΑΓΚΟΥ  ΙΣΜΗΝΗ
-Η Λευκάδα στη δίνη της Κατοιχής και του Εμφυλίου, 
Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1989, τεμ. 1.
18.  ΜΑΡΓΕΛΗ  ΔΩΡΑ του Πέτρου  και Ευάγγελος Κατσανε-
βάκης
-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Β΄ Γυμνασίου, εκδ. Ξιφαράς,  
Αθήνα 2007, τεμ..         
19.  ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
-Οι χωριανοί (Πάτρα 1993), τεμ. 9, αυτοέκδοση.
-Ηχογονία (Ποίηση) – Πάτρα 1995, τεμ.1.
-Στην Ήπειρο (Αχαϊκές Εκδόσεις - Πάτρα 1998), τεμ. 1.
-Φωνές Ανέμων  (Διηγήματα), Αχαϊκές Εκδόσεις 2000, τεμ.1.
-Εις την Πόλιν ( εκδ. Περί τεχνών, Πάτρα 2002), τεμ.2.
-Νόστιμοι Δρόμοι (Πάτρα 2004), τεμ.1.
-Λευκάδα (διαδρομές στην Ελλάδα, διαδρομές που πονάνε), τεμ.2.
20.  ΜΑΡΓΕΛΗΣ  ΣΤΑΘΗΣ του Γ.
-Άνθια Αγιοπετρίτικα (Λαογραφία-Παραδόσεις-Αθήνα 2009), 
τεμ.8.
21.  ΜΕΛΑ-ΠΟΛΙΤΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Διονυσίου
-Κοντάραινα Λευκάδας άλλοτε και τώρα (έκδ. Δήμου Απολλωνίων
Λευκάδας – Αθήνα 2000), τεμ. 1.
-Στην Αθήνα του Αλκιβιάδη ( Μυθιστόρημα) 
 εκδ. Σύγχρονη εποχή - Αθήνα 2003, τεμ.1.
-Δημοσθένης ο μεγάλος ρήτορας και πολιτικός, εκδ. Άγκυρα, τεμ. 
1.
22.  ΣΙΔΕΡΗ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ
-Η Λευκάδα ως Ομηρική Ιθάκη, εκδ. Κώστας Λοβέρδος, Αθήνα 

1977, τεμ. 1.
23.  Δρ ΣΙΔΕΡΗ-ΤΟΜΑΡΑ  ΜΑΤΟΥΛΑ - Πανεπιστημιακός
-Οι Έλληνες του Καΐρου, 2η έκδοση, εκδ. Κέρκυρα 2011, τεμ. 1.
-Ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός στους δρόμους του βαμβακιού (εκδ. 
Κέρκυρα   2011), τεμ. 1.
-Νίκος Σίδερης. Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα 
του 19ου αιώνα.  Η δημογραφική τύχη της νεότητας.
24.  ΣΙΔΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ
-Δεν παίζεις μόνο εσύ, υπάρχουν κι άλλοι (Ήθος και τέχνη της  αν-
θρώπινης σχέσης), εκδ. Μεταίχμιο 2010, τεμ.1.
 -Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν,  εκδ. Μεταίχμιο 
2009, τεμ. 1.                  
-Και όμως μιλάνε (έφηβος λόγος), 2η έκδοση, Καστανιώτης 1999, 
τεμ. 1.
  -Η τέχνη του κόκκου (Ποίηση), εκδ. Μεταίχμιο 2011, τεμ. 1.
 
25.  ΣΙΔΕΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ του Χρίστου
Μνήμες και δάφνες (ποιήματα), εκδ. Δ. Γκαντήραγα-Αθήνα 1987,
τεμ 2.
26.  ΣΙΔΕΡΗΣ  ΤΑΣΟΣ του Α.
-Λευκαδίτικες ντοπιολαλιές (Διηγήματα - Πειραιάς 1987), τεμ.1.
-Ποίηση Β΄ πέντε Ενότητες (Ποίηση – Πειραιάς 1987), τεμ.2.
-Από το ντο μέχρι το σι ( Ποίηση – 1993), τεμ. 1.
-Να γίνει γιορτή το ταξίδι σου (Ποίηση – Πειραιάς 1996), τεμ.1.
-Απολογισμός (Ποίηση – 2000), τεμ. 3.
-Σκόρπιες σελίδες ζωής (Μυθιστορηματική βιογραφία – 2000),  
τεμ. 1.
27.  ΣΟΥΜΙΛΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 -Το ιστορικό της ζωής μου (Αυτοβιογραφία), Λευκάδα 2010, εκτύ-
πωση-σελιδοποίηση Αφεντουλίδης-Ρόκος ΟΕ. Πρέβεζα, τεμ. 1.
28.  ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
-Α. Τζαμτζής, τα Ελληνικά Υερωκεάνεια 1907-1977, εκδ. Μίλη-
τος, τεμ. 1.
 
Όλα αυτά τα βιβλία υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη της Ένωσής μας.

ΛΕΥΚΑΔΙΟΙ  ΠΟΙΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

1.   ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΚΑΤΩΠΟΔΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
-Ο μοιραίος δρόμος (Μυθιστόρημα – Αθήνα 2002), τεμ.1.
2.  ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΑΚΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), συντ/χος δάσκαλος
-Ανθολογία ποιημάτων μαθητών Δημ. Σχολείου Σπαρτοχωρίου Μεγα-
νησίου,Λευκάδα 2007.
3.   ΒΕΡΥΚΙΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ
-Μνήμες (Διηγήματα) Graphopress ΕΠΕ– Καλλιθέα 1989, τεμ. 3.
4.   ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ του Θ.
-Το χωριό μας Εξάνθεια Λευκάδας (Ιστορία και Θρύλοι – Αθήνα 1997),  
έκδ. Ένωσης Εξανθειωτών Λευκάδας, τεμ. 1.
-Το χωριό μας Εξάνθεια Λευκάδας (Ιστορία και Θρύλοι), Β΄ Έκδοση,
 έκδ. Δήμου Σφακιωτών Λευκάδας, Αθήνα 2009, τεμ. 2.
-Καπνός αποθρώσκων (Ποίηση), εκδ. Κονιδάρη, Αθήνα 2002, τεμ. 1.
5.   ΒΛΑΧΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ
-Λευκάδα Πρόσωπα και παραδόσεις (εκδ. Focus on health EΠE., Αθή-
να 2009, τεμ.2.
6.   ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
-Σημειώσεις Κριτικής (1990),  
φωτοσυνθετική μονάδα  «Εκκλησιαστικής Αλήθειας», τεμ. 1.
 
7.  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ του Π.
Χορεύουν τα κόκκινα (εκδ. Άγκυρα 2006), τεμ. 1.
8.   ΕΤΑΙΡΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ
-Αγροτικές εξεγέρσεις στη Λευκάδα, Χριστόφορος Μηλιώνης-Μάρκος
  Δραγούμης (2004), τεμ. 2.
-Αραβανής Χρηστός– τιμητική εκδήλωση (2002), τεμ.3.
-Αφιέρωμα στο Γυμνάσιο Λευκάδας (2002), τεμ. 1.
-Βαλαωρίτης Νάνος (αφιέρωμα), 2009, τεμ.1.
-Βιβλιοπαρουσιάσεις-Βιβλιοκρισίες (2006), τεμ.2.
-Γρηγόρης Γεράσιμος 1907-1985 (2003), τεμ. 3.
-Γιαννακοπούλου Ελένη: «Οι Γάλλοι Αυτοκρατορικοί στη Λευκάδα» - 
Τα στοιχεία δύο γαλλικών υπομνημάτων-1808, (1996), τεμ. 1.
-Εθνικός ύμνος και ο Σολωμός (2007), τεμ. 2.
-Ελύτης Οδυσσέας, Βιολογία και Βιοηθική, Ιωάννης και Σπυρίδων     
  Ζαμπέλιοι (2005), τεμ. 1.
-Επετηρίς τόμοι Β΄-1972 (1973), Δ΄- (1977), ΣΤ΄- (1984), Ζ΄- 1988 
(1988), Η΄- (1995), Θ΄- 2003 (2004), Ι΄- 2004-2005 (2006), ΙΑ΄- 2006-
2008   
  (2009).
-Genç Mehmet, «Η Λευκάδα στις αρχές του ΙΗ΄ αιώνα (1996), τεμ.3.
-Κατηφόρης Νίκος 1903-1967 (2003), τεμ. 1.
-Κουνιάκης Α. Δημοσθένης 1890-1976 (2006), τεμ. 2.
-Μαλακάσης Δήμος 1923-1997 (2006), τεμ. 1.
-Μουστοξίδης Θεοδόσιος (1983-1971) – Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου
-Μαχαιράς Κωνσταντίνος 1882-1967, (2005), τιμητική εκδήλωση. 
-Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο (2004): 
  α) Χαραμόγλειος Βιβλιοθήκη (Λευκάδα 2004), τεμ. 1.
  β) Ο Σωκράτης και η φιλοσοφία του (Αθήνα 2001), τεμ.1.
  γ) Χρονικό1970-2002 (Αθήνα 2002), τεμ. 1.
-Πρακτικά Α΄ Συμποσίου «Τοπική παράδοση και Πολιτισμικός  
  Τουρισμός», (1997), τεμ. 2.
-Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου «Η Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα, 15ος – 
19ος –  αιώνας, (Αθήνα 2000), τεμ. 1.
-Πρακτικά Συνεδρίου «Η Λευκάδα και οι Ιστορικοί της 19ος – 21ος 
αιώνας» 
-Πρακτικά «Ζητήματα Πολιτισμικής Ιστορίας», τεμ. 1 και 
«Χώρος και δημογραφικά μορφώματα οι κύριοι συντελεστές της  οικο-
νομίας», (2004),  τεμ. 1.
-Πρακτικά Θ΄ Συμποσίου «Ποίηση Οδυσσέας Ελύτης» (2005), τεμ. 1.
-Πρακτικά Α΄ Συμποσίου «Πενήντα χρόνια των γιορτών Λόγου και   
  Τέχνης» (2006), τεμ. 1.
-Πρακτικά ΙΕ΄ Συμποσίου «Δρόμοι και Παράδρομοι της τοπικής Ιστο-
ρίας – (2011), τεμ. 1.
-Πρακτικά Συμποσίου «Ο Λαϊκός Πολιτισμός της Λευκάδας και ο 
  Πανταζής Κοντομίχης», (2009), τεμ. 1.

-Ροντογιάννης Πάνος τιμητικές αναφορές (1996), τεμ. 1. 
 -Σαββίδης Γ. του Π. «Δώδεκα ανέκδοτοι στίχοι από το «Μήτηρ Θεού» 
του  Άγγελου Σικελιανού, (Αθήνα 1984), τεμ.2.
-Σβορώνος Νίκος (1911-1989):
 α) «Προτάσεις για τη μελέτη της ιδεολογίας του Άγγελου Σικελιανού», 
(1984), τεμ. 1  και
 β)  Μελετήματα για τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες (2011), τεμ. 1. 
-Σκλαβενίτης Δημήτρης 
 «Νάνος Βαλαωρίτης- Χρονολόγιο-Βιβλιογραφία-Ανθολόγιο» (2000), 
   τεμ. 1.
 -Σολδάτος Χρίστος 
«Το Ιεροδιδασκαλείο της Αποκαλύψεως στην Πάτμο» (1995), τεμ. 2.
-Δρ Σταματέλος Βασίλειος του Ιω.:
 Αλφαβητάριον «Η ζωή μας», (2009), τεμ. 3.
-Σύλλογος Λευκαδίων Φοιτητών και Σπουδαστών Αττικής:
 «Γνωριμία με τη Λευκάδα» / Έκθεση Λευκαδίτικου βιβλίου/ (2006), 
τεμ. 12.
-Σύλλογος Λευκαδίων Φοιτητών και Σπουδαστών Αττικής –   
Διεπιστημονική ημερίδα-Γνωριμία με τη Λευκάδα/Έκθεση Λευκαδίτι-
κου βιβλίου, τεμ. 2.
-Φραγκούλης Βασίλειος του Ε. 1904-1974, τιμητική εκδήλωση 
20.11.2000,  (Αθήνα 2001), τεμ.1.
-Φιλαρμονική Λευκάδος (Ιστορική πορεία 135 χρόνων), Αθήνα 1985,  
τεμ.   2.
-Φωτογραφικό Λεύκωμα 1971-2008 με το φακό του Γιώργου Φατού-
ρου, (Αθήνα 2009), τεμ. 3.        
-Χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα – 15ος – 19ος αιώνας (Πνευμα-
τικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας/Γιορτές Λόγου και Τέχνης-Λευκάδα 
8-9/8/98,  (Αθήνα 2000), τεμ. 1.
-Χριστιανική Ζωγραφική. Μεταβυζαντινή και Επτανησιακή τέχνη στις 
Εκκλησίες και τα Μοναστήρια της Λευκάδας 15ος-20ός αι. (Αθήνα 
1999), τεμ. 2.
 -Χρονικό 1970-2002 (2002), επιμέλεια Δημήτρη Σκλαβενίτη.
9. ΕΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
-Φωτογραφικό Λεύκωμα Συλλόγου Λκευκαδίων 1953-2002. τεμ.6.
10. ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-Τα Επτάνησα κάτω απ’ την ξενική κατοχή (1185-1864) και οι δυνάμεις 
σωτηρίας τους (Αθήνα 2004), τεμ.1.
11.  ΚΑΤΣΙΜΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ
 -Διαφυγή (Ποίηση), εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2011, τεμ. 1.
 12.  ΚΟΚΛΑ  ΙΩΑΝΝΑ
-Το εν Ελευσίνι φως (Ποίηση), εκδ. Littera, Eλευσίνα 2009, τεμ. 1.
-Η κοινωνός ουσία του χρόνου (Ποίηση), εκδ. Littera, Ελευσίνα 2009, 
τεμ. 1.
13. Δρ ΚΟΨΙΔΑ-ΒΡΕΤΤΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
-Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα (εκδ. Γερ. Βεργίνης, Λευκάδα 2003), 
τεμ. 1. 
-Λευκάδιος Χερν, η λαογραφία της στοργής. Σμιλεύοντας το αρχέτυ-
πο της μάνας (εκδ. Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας, Λευκάδα 
2004), τεμ. 1.
14. ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ  ΖΩΗΣ
-Η Εθνική Αντίσταση στη Λευκάδα (εκδ. Π.Ε.Α.Ε.Α. Λευκάδας 1991), 
τεμ. 1.
-Υπατία, το τραγικό θύμα φανατισμού (εκδ. Λύσεις, Αθήνα 1997), τεμ. 
1.
-Παύλος ο Ηθικός, Αθήνα 1998, τεμ. 1.
-Απρόσμενη αποκάλυψη (εκδ. Λύσεις, Αθήνα 1997), τεμ. 1.
-Ο Γυρολόγος (Αθήνα 1995), τεμ. 1.
 -Από τη Γη στο άστρο Ωμέγα, (Αθήνα 1998), τεμ. 1. 
15. ΛΑΖΑΡΗΣ-ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
-Δεν σας ξεχάσαμε ποτέ (Ποίηση), Αθήνα 2004, τεμ. 1.
-Μνήμες και όνειρα (Ποίηση), Αθήνα 2004, τεμ. 1.
-Ο ξεσηκωμός των αμπελουργών Λευκάδας 1935 (εκδ. Δήμου Σφακιω-
τών,  Λευκάδα 2010)
16. ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ  ΛΑΚΗΣ
-Χρονογραφώντας τη ζωή μας (εκδ. Εφημερίδος «ΛΕΥΚΑΣ», Λευκά-
δα 2000), τεμ. 1.
 -Ο έρως της αμαρτίας (μυθιστόρημα), εκδ. «Άγκυρα», τεμ. 1.
17. ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΑΧΑΙΡΑΣ
-Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας 1684-1797, επιμέλεια Τριαντάφυλλου 
Σκλαβενίτη, εκδ. «ΠΟΡΕΙΑ» 2008, τεμ. 1. 
18. Δρ  ΜΕΣΣΗΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 -Εμείς τη λέμε τη ζωή  (Εργασία για άτομα με ειδικές ανάγκες), Αθήνα 
2009, εκδ. «Αρμός», τεμ. 1.
19. ΜΕΣΣΗΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
-Ίνα ως... (Ποίηση), εκδ. «Λάλον Ύδωρ» 2006, τεμ. 1.
20. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ
-Δηλώτατον Δώρον (εκδ. ΕΟΧ – 2003), τεμ. 1.
21. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Πανεπιστή-
μιο Λευκάδας
-Η ανάπτυξη της ορεινής Λευκάδας/Ημερίδα 29.6.2003 (Αθήνα 2003), 
τεμ. 4.
-Ανάπλαση και αξιοποίηση των ανενεργών αλυκών Επτανήσου (Κερ-
κύρας, Λευκάδας και Ζακύνθου), Αθήνα 2003, τεμ. 3.
-Δεύτερο Πανελλαδικό Συνέδριο-Αύγουστος 2005 - Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη και προστασία περιβάλλοντος – Πρακτικά (Λευκάδα 2009), τεμ. 1.

ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Στην έκθεση βιβλίου της Ένωσης μας που έγινε από 3 έως 13 Δεκεμβρίου 2011 παρουσιάστικαν 
και κόσμησαν την έκθεση τα παρακάτω βιβλία και περιοδικά
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 -Δεύτερο Παλλευκαδιακό Διεθνές Συνέδριο – Τεύχος περιλήψεως 
2009, τεμ. 1.
-Επαγγέλματα και ασχολίες του τόπου μας που χάνονται (2003), τεμ. 2.
-Εξερευνώντας τη Λευκάδα (Μνημεία, πολιτισμός, φύση), τεμ. 1.
22.  ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΛΙΑ 
-Το εφηβικό πρότυπο και η Δελφική προσπάθεια του Άγγελου Σικελια-
νού (εκδ. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε, Αθήνα 1995), τεμ. 1.
-Τραγούδια και χοροί της Λευκάδας (εκδ. Νομαρχιακής Διοίκησης 
Λευκάδας), τεμ. 1.     
23.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 -Πρακτικά Συνεδρίου «Η Λευκάδα και οι ιστορικοί της 19ος – 20ός 
αι., (Αθήνα 2009), τεμ.1.
-Περιοδικό «Προκυμαία», τεύχη: 3 του 2008, 3 του 2009 και 1 του 
2010.
24. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΟΣ
 -Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του 
Μουσείου Αντικειμένων Μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης Λευ-
κάδος,  (1995), τεμ. 2.
 -Η εκπαίδευση στη Λευκάδα 1613-1950 (1994), τεμ. 1.
25. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
-Με τη Λόπη (Μυθιστόρημα), 2005. τεμ.1.
-Σε καιρούς δύσκολους  (Μυθιστρόρημα). Τεμ. 1, 2006.            
26.  ΣΙΔΕΡΗΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
-Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου, Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
27.  ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
-Τα Χρυσάνθεμα του Έρωτα (Ποίηση), εκδ. Βεργίνα, Αθήνα 2011, τεμ. 
1.
28. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-Φιλολογικά και Λευκαδίτικα διδάγματα-πρόσωπα, φιλολογικά και λο-
γοτεχνικά βιβλία (εκδ. ΠΟΡΕΙΑ - Αθήνα 2010), τεμ. 1.
29. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
-Ιωάννης Ν. Σταματέλος 1822-1891, (Αθήνα 2007), τεμ. 1.
-Η Λευκάς υπό τους Φράγκους, Τούρκους και Ενετούς 1204-1297, εκδ. 
«ΠΟΡΕΙΑ» 2008, τεμ. 1. 
30. ΣΚΛΗΡΟΥ  ΤΟΥΛΑ
-Λευκαδίτικη κουζίνα – Τα ξόρεξα της νονάς, τα μαγεριά της βαβάς
Β΄ έκδοση, (εκδ. Primarogli, Λευκάδα 2004), τεμ. 1. 
-Μαρμελάδες για φίλεμα (εκδ. Primarigli, Λευκάδα 2011), τεμ.1.
31. ΣΟΛΔΑΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
-Καφέ ρετρό (Ποίηση), εκδ. Ηλία Κοντογεώργη, Λευκάδα 2004, τεμ. 1.
-Nobel λόγω ατεχνίας (Ποίηση), εκδ. Κονιδάρη 2008, τεμ. 1.
-Σαν-τα Μαύρα (Ποίηση), εκδ. Γερ. Βεργίνης-Levelart, Λευκάδα 2010, 
τεμ. 1.
 
32.  ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΧΡHΣΤΟΣ
-Το Ιεροδιδασκαλείο της Αποκαλύψεως στην Πάτμο, Αθήνα 1995.
-Σπυρίδων Ιω. Ζαμπέλιος (1815-1881) ο ιστορικός του Βυζαντινού Ελ-
ληνισμού, ο θεμελιωτής της Νεοελληνικής Ιστορ/φίας, ο αρχιτέκτονας 
της διαχρονικής ενότητας της Ελληνικής Ιστορίας, Α’ τόμος, εκδ. ΠΟ-
ΡΕΙΑ, Αθήνα 2003.
-Σπυρίδων Ιω. Ζαμπέλιος, Β΄ τόμος, η ιστορική και φιλοσοφική σκέψη 
του Ζαμπέλιου, εκδ. Σταμούλη Α.Ε.
33. Δρ  ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
-Αλφαβητάριον «Η ζωή μας» (αλφαβητάριο), έκδοση Εταιρίας Λευκα-
δικών Μελετών, Αθήνα 2009, τεμ. 3.
34. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ
-Μικρά απογεύματα της βροχής... και του έρωτα (Ποίηση), εκδ. «ΙΔ-
ΜΩΝ»  2007, τεμ. 1.
35.  ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΝΟΝΗ
-Παιχνίδι αιχμηρό  (Ποίηση), εκδ. Gutemberg, 2008, τεμ. 1.
36. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ  ΑΝΤΡΕΑΣ
 -Ξεκίνα (Ποίηση), εκδ. «Ερωδιός», Αθήνα 1992, τεμ. 1.
37. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιω. (Κοκόρος)
 -Τα περασμένα και τα τωρινά (Ποίηση), Λευκάδα 2010, τεμ. 1.
38. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»
-Πρακτικά 1ου Παλλευκαδιακού Συνεδρίου (1999 Πάτρα)
-Βαγγέλης Βλασσόπουλος, (Πάτρα 2003)
-Βούλης Βρεττός (Πάτρα 2003)
-Η Λευκαδιακή Κοινότητα Πάτρας (Πάτρα 2004), τεμ. 3.
-Πανταζής Κοντομίχης, ο εκπαιδευτικός, λόγιος, λαογράφος (1924-
2005), Πάτρα 2005. 
39.  ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
-Κοπιάστε όπως μας ηύρατε (φωτογραφική αφήγηση), τεμάχια: 1 με  
εξώφυλλο ενισχυμένο και 1 απλό, εκδ. Λαογραφικού Μουσείου.
-Τιμητική εκδήλωση για τον Πανταζή Κοντομίχη (Λευκάδα 2007), τεμ. 
1.  
40.  ΤΣΕΡΕΣ  ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-Η Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα 1829-1929, εκδ. Ινστιτούτο Νεοελ-
ληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2006, τεμ. 1.
41. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-Ιόνιο (Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξοί) – Διαδρομές (2007).
42. ΦΙΛΙΠΠΑ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
-Ηθογραφίες Λευκαδίτικες (έκδ. Ετ. Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 
2010),  τεμ.1.
43. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
-Λαογραφικά (έκδ. Δήμου Απολλωνίων – Λευκάδα 2004), τεμ. 1 (χωρίς 
εξώφυλλο).
44. Η  ΛΕΥΚΑΔΑ  ΧΑΛΑΡΑ
Print Shop – Θ. Κρητικός, (Λευκάδα 2011).
 
Π ε ρ ι ο δ ι κ ά:
-Ίαμβος, Περιοδικό Λόγου και Τέχνης 
Μεγάλο αφιέρωμα στο Νίκο Καζαντζάκη, τεμ. 2.
-Γιορτές Λόγου και Τέχνης 3 - 10 Αυγούστου 2008 (έκδοση Πνευματι-
κού Κέντρου Δήμου Λευκαδίων.
-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010 ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΜΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ.
-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΔΗΓΟΣ  ΙΟΝΙΟΥ 
 (Κέρκυρα-Λευκάδα-Παξοί), τεμ 1.
 
Α υ σ τ ρ α λ ί α ς:
-National Geographic, Σίδνεϋ Ολυμπιακή πόλη, τόμ5, Νο.2, Αύγου-
στος 2000, τεμ.1
-Melbourne in spring (ενημερωτικό για την πόλη της Μελβούρνης).
-ΚΛΑΙΡΗ Ν. ΓΑΖΗ
-Στην Κασταλία πηγή, παιδικό θέατρικό έργο, 1 βιβλίο και μία φωτο-
τυπία βιβλίου.
-Οι γαλαζόπετρες του Ιονίου, παιδικό θεατρικό έργο, τεμ. 2 σε φωτο-
τυπία.

Όλα αυτά τα βιβλία υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη μας. Όποιος επιθυ-
μεί, μπορεί να έλθει και να δανειστεί οποιοδήποτε από αυτά, να το 
διαβάσει και να το επιστρέψει.
   Η Ένωσή μας είναι ανοιχτή καθημερινώς. Τηλ. 210.524.5310.
 
Βιβλία από τη Βιβλιοθήκη του κ. Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη:
 
1.      ΝΙΚΟΥ Γ. ΚΑΤΗΦΟΡΗ:
-Η πιάτσα
-Ο άρχοντας
-Ο Φωτεινός
-Όσο κρατάει το σκοτάδι
-Όταν εσκάβαμε τον ουρανό
-Ο καρχαρίας
-Δ. Βικέλα, Λουκής Λάρας (μετάφραση Ν. Κατηφόρη)
 
2.    ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ:  
-Η πολιτεία ξέσκεπη
-Πορεία μέσα στη νύχτα
-Σοφοκλέους Τραχίνιαι (μετάφραση Γερ. Γρηγόρη)
-Εστία αντιστάσεως
-Καινούργια άρβυλα
-Πέρα από την όχθη
-Επιστροφή στην ποίηση
-Φύλλα δάφνης
 
3.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ:
-Ευρετήριο Δημοτικού Αρχείου Ναυπλίου
-Τα εμπορικά εγχειρίδια
-Η Σχολική Βιβλιοθήκη
-Τα ιδρυτικά κείμενα Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
-Αναγραφή δημοσιευμάτων Π.Γ. Ροντογιάννη
-Λευκαδίτικη Πολιτισμική Ιστορία
-Επτανησιακή Ιστοριογραφία
-Η άνοδος των αστών στη Λευκάδα
-Επισκόπηση των Λευκαδικών Μελετών
-Οι Λευκαδίτες Ιστορικοί των αφανών
 
4.  Δ ι ά φ ο ρ α:
-Σπ. Α. Βλαντή: «Η Λευκάς»
-Φίλιππου Π. Λάζαρη: «Μια φορά κι έναν καιρό»
-Ανδρέα Λάζαρη-Καρούσου: «Ο ξεσηκωμός»
-Τα Μοναστήρια της Λευκάδας

Βιβλία από τη Βιβλιοθήκη της Κας Αργυρώς Βερυκίου-Μπαλτά:
-Άγγελος Σικελιανός (έκδ. Δήμου Λευκάδας 2001)
-Τ. Καρούσος 90 χρόνια (1904-1994),  (Λευκάδιος)
-Όταν υπήρχε το χαμόγελο (έκδ. Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοιονο-
τήτων Ν. Λευκάδος).
 
Βιβλία από το Βιβλιοπωλείο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»:
Των κάτωθι Αγιοπετριτών και Λευκαδίων συγγραφέων και ποιητών:
-Λάκη Μαμαλούκα (3 τεμ.)
-Τάσου Α. Σίδερη (1 τεμ.)
-Σταύρακα (5 τεμ.)
- Γιάννη Αθηνιώτη (4 τεμ.)
-Λάζαρη (1 τεμ)
- Ζώη Κουτσαύτη (8 τεμ.)
-Αμαλίας Τρύφωνα-Ράπτη (8 τεμ.)
-Γερ. Σολδάτου (1 τεμ.)
-Λογοθέτη (1 τεμ.)
-Ηλία Γαζή (2 τεμ.)
-Σπύρου Βρεττού (1 τεμ.)
-Ροντογιάννη Παύλου (2 τεμ.)
-Δέσπως Καρούσου (4 τεμ.)
-Φίλιππου Πανάγου (1 τεμ.)
-Κλεαρέτης Δίπλα-Μαλάμου (1 τεμ.)
-Σιδερή (1 τεμ.)
-Σκιαδά (1 τεμ.)
-Παναγιώτη Κατωπόδη (1 τεμ.)
-Κατωπόδη-Αρβανίτη (1 τεμ.)
-Γ. Φερεντίνου (3 τεμ.)
-Ηλία Γεωργάκη (1 τεμ.)
-Κώστα Σταματέλου (1 τεμ.)
-Ίαμβος. Αφιέρωμα στη Λευκάδα.
-W. Dőrpfeld: «Σταθμοί της ζωής μου»
-Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Λευκάδα και οι ιστορικοί της».
-Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκαδίων, Πινακοθήκη.
-Δήμος Λευκάδας, Πνευματικό Κέντρο, 40 χρόνια Φολκλόρ.
-Διονυσίας Αντ. Σίδερη: «Η Λευκάδα ως Ομηρική Ιθάκη».
Τα βιβλία απ’ τη βιβλιοθήκη του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη και 
του Βιβλιοπωλείου «Ορίζοντες», τα οποία εκόσμησαν την Έκθεση 
Βιβλίου της Ένωσής μας, επεστράφησαν στους κατόχους τους.
Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους στην έκθεση.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κυκλοφόρησε το 
βιβλίο της συγγρα-
φέως Ιρις ΑΥΔΗ - 
ΚΑΛΚΑΝΗ  από 
τις εκδόσεις ΓΚΟ-
ΒΟΣΤΗ με τίτλο: 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΚΑΛΚΑ-
ΝΗΣ 1885-1961. 
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΕΣ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΝΩΣΗ μας ανακοινώνει ότι το 
καλοκαίρι στο χωριό, θα κάνει εκ-
δήλωση για τα 35 χρόνια από την 
ίδρυσής της.

Αυτά είπε ο Καποδίστριας
«Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών 
συμμετάσχουν εις την Κυ-
βέρνησιν θέλουν γνωρίσει 
μετ’ εμού ότι εις τας παρού-
σας περιπτώσεις, όσοι ευρί-
σκονται εις δημόσια υπουρ-
γήματα δεν είναι δυνατόν να 
λαμβάνουν μισθούς αναλό-
γως με τον βαθμό του υψη-
λού υπουργήματός των και 
με τας εκδουλεύσεις των, 
αλλ’ ότι οι μισθοί αυτοί πρέ-
πει να αναλογούν ακριβώς 
με τα χρηματικά μέσα, τα 
οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαντης»...
«Εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματα μου αρκούν δια να 
ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημό-
σια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και 
ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Ιωάννης Καποδίστριας πρώτος Κυβερνήτης της Ελλά-
δας, προς την Δ’ Εθνοσυνέλευση

ΣΥΓΧΑΡΗΤΙΡΙΑ
Η Ένωση Αγιοπετριτών συγχαίρει τη Β’ Γραμματέα 
μας κα Ηρώ-Χρυσάνθη Σίδερη-Αλεξανδράκη, λογο-
τέχνιδα, κόρη του αείμνηστου Αγιοπετρίτη ποιητή και 
συγγραφέα Τάσου Α. Σίδερη, για την πρόσφατη έγκρι-
ση της ως μέλους της Εταρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
και της εύχεται πάντα πλούσια κι ακάματη προσφορά 
στο χώρο της τέχνης του λόγου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΦΛΟΙΣΒΟΣ»
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ζωγράφος Δημήτρης Πατίτσας, 
σας προσκαλεί να τιμήσετε με την 
παρουσία σας την έκθεση ζωγραφι-
κής του την Τετάρτη 4 έως Κυριακή 

8 Απριλίου 2012.
Στο επόμενο φύλλο θα έχουμε 

ρεπορτάζ για την έκθεση

Κρήτης 10 Κεντρική Πλατ. Πετρούπολης Α΄ορ.
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΓΙΟ 

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 1954 έως το 1977

1.   Αρβανίτη Μαρία και Νίκος του ∆ημητρίου (Μπούλος)
2.   Αρβανίτης Σπύρος με τη γυναίκα του Αγγελική και το παιδί τους Γιώργο.
3.   Αρβανίτη Βούλα του Παπαγεράσιμου (Μπούλου) και η αδερφή της Γιαν-

νούλα.
4.  Τα αδέλφια Αχείμαστου Ευθύμιος, Χρήστος, Σπυριδούλα και Μαύρα, του 

Θεοδώρου 
5.  Αχείμαστου Ζωή του Χαραλάμπους 
6.  Αχείμαστος ∆ιονύσιος του Χαραλάμπους
7.   Αχείμαστος Ευάγγελος του ∆ιονυσίου
8.   Αχείμαστος Χαράλαμπος του ∆ιονυσίου
9.    Αχείμαστος Νικόλαος του ∆ιονυσίου
10.  Αχείμαστου Αγλαΐα σύζυγος ∆ιονυσίου 
11.  Αχείμαστου Ανθούλα κόρη του ∆ιονυσίου
12.  Αχείμαστοι Αντώνιος και Ελευθέριος του Χαραλάμπους και Αχείμαστου 

Αλεξάνδρα του Ελευθερίου 
13.  Αχείμαστου Σοφία του Ελευθερίου
14.  Αχείμαστου ∆ήμητρα του Ελευθερίου.
15.  Αχείμαστος Γεράσιμος του Χαραλάμπους.
16.  Βαμβακινός Παναγιώτης με τη σύζυγο του Στέλλα και τις κόρες τους 

Μαρία και Ελένη
17.  Βαμβακινός Αθανάσιος του Χαραλάμπους
18.  Βαμβακινού Ελένη του Χαραλάμπους
19.  Βλασσόπουλος Νικόλαος του Αριστομένη (Τσέλιος)
20.  Βλασσοπούλου Ελένη, (Κούρου) σύζυγος Νικολάου 
21.  Βλασσόπουλος Γεράσιμος του Νικολάου (γιός του)
22.  ∆ενδρινός Αθανάσιος του ∆ημητρίου (Γούναρης)
23.  ∆ενδρινός Ευστάθιος του ∆ημητρίου
24.  ∆ρακονταειδή Ρούλα, σύζυγος Αποστόλου Βλασσοπούλου
25.  ∆ουβίτσα Ουρανία του Παύλου
26.  Ζώγκος Φώτης του Ζαφείρη (Λιάμης)
27.  Ζώγκος Στέφανος του Ζαφείρη
28.  Ζώγκου Βασιλική του Ζαφείρη
29.  Ζώγκου Ευαγγελία (Λιάμη)
30.  Ζώγκου Κατερίνα (Μάη)
31.  Ζωϊτάς Βαγγέλης του Μιχάλη (Βίλας)
32.  Ζωϊτάς ∆ημήτρης (Κασούτας) από Ρουπακιά
33.  Ζωϊτά Λυγερή και Μαύρα
34.  Καββαδίας Φίλιππος του Χαράλαμπους (Βελές) και
35.  Καββαδίας Γεώργιος (Βελές)
36.  Καββαδίας Μιχάλης του Νικολάου (Ντάλας)
37.  Καγκελάρης Βασίλης του Κώστα (Καραμέτσος)
38.  Καγκελάρης Γεώργιος του Κώστα (Καραμέτσος) (Κρόκος)
39.  Καγκελάρη Μαρία του Κώστα (Καραμέτσου) 
40.  Καγκελάρης Σπύρος του Κώστα (Καραμέτσος) (Πίκολης)
41.  Καγκελάρη Ευγενία του Κώστα (Καραμέτσου)
42.  Καγκελάρης Νίκος του Φίλιππα (Λάντος) Καβέτης
43.  Καγκελάρης Ιωάννης του Κώστα (Λάντος)
44.  Καγκελάρης Σπύρος και Άγγελος του Κώστα (Λάντος)
45.  Καγκελάρης Νικηφόρος του Κώστα (Λάντος)
46.  Καγκελάρη Μαρία του Κώστα (Λάντου)
47.  Καγκελάρης Χρήστος του Γεράσιμου (Κορμόζος)
48.  Καγκελάρης Χρήστος (Καβέτης) από Ρουπακιά
49.  Καγκελάρη Αμαλία του Βασίλη (Τριπόπου)
50.  Κατηφόρης Γεράσιμος του Γεωργίου (Σάκος)
51.  Κατηφόρης Κώστας του Γεωργίου (Σάκος)
52.  Κατηφόρης Θανάσης του Γεωργίου (Σάκος)

53.  Κατηφόρης Άγγελος του Γεωργίου (Σάκος)
54.  Κατηφόρη Αγγέλω του Γεωργίου (Σάκου)
55.  Κατηφόρη Ευγενία (Σάκου) με τον σύζυγό της Σπύρο Σαββίνο
56.  Κατηφόρης Νίκος του Γεωργίου (Σάκος)
57.  Κατηφόρης Νίκος του Ιωάννου (Νταγρές)
58.  Κατηφόρης Αντώνης του Ιωάννου (Νταγρές)
59.  Κατηφόρη Ελένη του Ιωάννου (Νταγρέ)
60.  Κατηφόρη Χρυσούλα του Ιωάννου (Νταγρέ)
61.  Κατηφόρη Αγγέλω του Ιωάννου (Νταγρέ)
62.  Κατηφόρης Σπύρος του Βαγγέλη και Σπυριδούλα (Νταγρέ)
63.  Κατηφόρης Σπυρογιάννης του Θοδωρή (Θοδωρέλος)
64.  Κατηφόρη Σοφία του Θοδωρή
65.  Κατηφόρη Χρυσούλα του Θοδωρή
66.  Κατηφόρη Ιουλία του Θοδωρή
67.  Κατηφόρη Ασπασία του Θοδωρή
68.  Κατηφόρης Ευάγγελος του Θοδωρή 
69.  Κατηφόρης Νικόλαος του Θοδωρή  (Κόλιας)
70.  Κατηφόρης Ιωάννης του ∆ιονυσίου (Θοδωρέλος)
71.  Κατηφόρη Νίκη του ∆ιονυσίου  
72.  Κατηφόρης Γεράσιμος του Νικολάου (Λινάρδος)
73.  Κατηφόρης Ματθαίος του Φίλιππα (Μανέλος)
74.  Κατηφόρη Ευτυχία, σύζυγος Ματθαίου 
75.  Κατηφόρη Ειρήνη του Ματθαίου (κόρη)
76.  Κατηφόρης Φίλιππας του Ματθαίου (γιός)
77.  Κατηφόρης Νικόλαος του Ματθαίου (γιός)
78.  Κατηφόρης Βασίλης (Κατσοβασίλης) του Σπύρου (Πλούτου)
79.  Κατηφόρη Σταθούλα Ρομποτή σύζυγος του Βασίλη 
80.  Κατηφόρη Ελένη του Βασίλη
81.  Κατηφόρη Φρόσω του Βασίλη
82.  Κατηφόρης Σπύρος του Βασίλη (γιός)
83.  Κατηφόρη Φώτω του Σπύρου (Πλούτου) με τον σύζυγό της Θανάση Κα-

τηφόρη και το γιο τους Σπύρο
84.  Κατηφόρης Ιωάννης του Σπύρου (Πλούτος)
85.  Κατηφόρη Ακριβή με τον σύζυγό της Ιωάννη και την κόρη τους Χρυσούλα 
86.  Κατηφόρη Νίκη (Πλούτου) του Σπύρου
87.  Κατηφόρης Ηλίας (Γαβριόλος)
88.  Κατηφόρη Κυριακούλα και Έλλη (Γαβριόλου)
89.  Κατηφόρη Γεωργία (Μαυρογιώργου)
90.  Κατηφόρη Κούλα του Αθανασίου (Λιά)
91.  Κατηφόρης Παναγιώτης του Ιωάννη (Λιάς) 
92.  Κατηφόρης Γιώργος του Γεράσιμου (Σουσάνης) 
93.  Κατηφόρης Άγγελοςτου Γεράσιμου (Σουσάνης)
94.  Καραβίας Σπύρος του Γεωργίου (Καραβιάς)
95.  Καραβίας Γεράσιμος του Γεωργίου (Καραβιάς)
96.  Καραβίας Νικόλαος (Κοκιάρης) με τη γυναίκα του Ερκέτη
97.  Καραβίας Γεώργιος του Νικολάου (Κοκιάρης)
98.  Καραβίας Λευτέρης του Νικολάου (Κοκιάρης)
99.  Καραβίας Θωμάς του Νικολάου (Κοκιάρης)
100.  Καραβία Ελένη, Αργυρώ, Βαγγελιώ του Νικολάου (Κοκιάρη)
101.  Καραβία Ουρανία του Νικολάου (Καραούλη)
102.  Καραβία Σταμάτα του Πάνου (Χαλένη) (Καραβιά)
103.  Κατηφόρης Αθανάσιος (Μπουρνάκας)
104.  Κατηφόρη Κων/να του Χαραλάμπους (Γιωργαλή)
105.  Κατηφόρη Άρτεμις και Μίνα του Χρήστου (Στέκα)
106.  Κατηφόρη Αμαλία του Πάνου (Πλούτου)
107.  Κατηφόρη Μαυρέττα του Νίκου
108.  Κατηφόρης Γεράσιμος (Λινάρδος)
109.  Κατηφόρης Θωμάς του Αθανασίου (Κοτσέρης)
110.  Κούρτη Φωτεινή, Λάμπρος και Κωνσταντίνος του Χαράλαμπους
111.  Κούρτη Ειρήνη του Στάθη  (Καράχο)
112.  Κροκίδης Θοδωρής, Γιάννης, Γιώργος (από το Ρουπακιά) 
  Οικογένειες Καπονέων Κατηφορέων από Πόντη:
113. Κατηφόρης Γεώργιος (Καπόνης) με τη γυναίκα του Σοφία και τα  παιδιά 

τους Νίκη και Γεράσιμο. 
114. Κατηφόρης Λευτέρης με την γυναίκα του Σωτηρούλα και τα παιδιά τους 

Νίκο, Άννα και Βασιλική.
115. Κατηφόρης Φίλιππος με γυναίκα του Άννα και τα παιδιά τους Ελευθε-

ρία, Νίκο, Γεώργιο και Μαρία.
116. Μπελερίνη Σταθούλα του Στάθη με τα παιδιά τους Γρηγόρη, Γεράσιμο,  

Γεωργία, Στάθη και Μαρία.
117. Λογοθέτης Ηρακλής του Αντρέα (Καζάκας)
118.  Λογοθέτης Νίκος του Αντρέα 
119.  Λογοθέτη Μαρία του Αντρέα
120.  Λογοθέτης Ηρακλής του Αριστομένη
121.  Λογοθέτη Θεοδώρα του Αριστομένη (οικογένεια)
122. Λογοθέτη Γιαννούλα του Αριστομένη
123. Λουπέτης Βαγγέλης του Θωμά με τη γυναίκα του Ελένη Μαργέλη (Μα-

ντζάνα)
124. Λουπέτης Νίκος του Θωμά
125. Λουπέτη Σοφία του Θωμά
126. Λουπέτης Αθανάσιος του Αποστόλη με τις αδελφές του Γιαννούλα, 

Γεωργία και Έφη.
127. Λουπέτη Στέλα του Θωμά, σύζυγος Παναγιώτη Βαμβακινού, μητέρα της 

(Βουλευτίνας Μαρίας Βαμβακινού.
128. Μελάς Χρήστος του Φίλιππα με τη σύζυγό του Αγγέλω Ρομποτή (Μπα-

νόκα)
129. Μαραγκός Παναγιώτης του Νικολάου (∆ετόρος)
130. Μαραγκού Μαρία
131, Μαργέλης Νίκος του Φίλιππα (Αντζούλης)
132. Μαργέλης Σπύρος του Φίλιππα
133. Μαργέλη Πηνελόπη του Φίλιππα
132. Μαργέλη Μαρία του Νικολάου
133. Μαργέλης Νίκος του Γιάννη (Πατσουρίνης, Αποστολιάς)
134.  Μαργέλη Μαυρέτα του Γιάννη Αποστολιά)
135.  Μαργέλης Νικόλαος του Κώστα (Αποστολιάς) οικογένεια
136.  Μαργέλης Λευτέρης του Κώστα
137.  Μαργέλης Άγγελος του Κώστα
138.  Μαργέλη Ανθούλα του Κώστα 
139.  Μαργέλης Γιώργος του Γιάννη (Τρίας) από Ρουπακιά
140.  Μαργέλης ∆ιονύσης του Βαγγέλη (Κοτσίδας) από Ρουπακιά
140.   Μαργέλη Ευαγγελία του Ζώη (Καλογιώργη) από Ρουπακιά
141.   Μαργέλη Ελένη του Σπύρου (Μαντζάνα), σύζυγος Βαγγέλη Λουπέτη
142.   Μαργέλης ∆ημήτρης του Σπύρου (Μαντζάνας)
143.   Μαργέλη Μαρία του Σπύρου (Μαντζάνα)
144.   Μεσσήνης Μιλτιάδης του Θοδωρή (Παρασκευά), πρώτος Πρόεδρος 

της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης.
145.   Μεσσήνη Ελένη σύζυγος Μιλτιάδη, κόρη του Στεφανή Κατηφόρη (Τσο-

μανή)
146.   Μεσσήνης Χρήστος του Μιλτιάδη
147.   Μεσσήνης Σωτήρης του Θοδωρή 
148.   Πατίτσας ∆ιονύσιος του Νικολάου (Ψίλης)
149.   Πατίτσας Σωτήρης του Γεράσιμου
150.   Πατίτσα Κατίνα του Σωτήρη
151.   Πατίτσας Γερασιμος του Σωτήρη
152.   Πατίτσας ∆ημήτριος του Σπύρου
153.   Πατρίκιος Γιάννης του Πάνου (Μπελόνιας) 
154.   Πατρικίου Ελένη, του Πάνου (Μπελόνια)
155.   Πατρίκιος Άγγελος του Πάνου και η σύζυγός του Μαρία Πατίτσα
156.   Πατρικίου Ακριβούλα του Άγγελου (κόρη)
157.   Πατρίκιος ∆ημήτρης του Σπύρου (Μουρούκης) οικογένεια
158.   Πατρίκιος Γεράσιμος του Σπύρου
159.   Πατρικίου Βασιλική του Σπύρου
160.   Πατρικίου Τασούλα του Σπύρου
161.   Πατρικίου Κατερίνα του Σπύρου
162.   Πατρικίου Γιαννούλα του Σπύρου (Ψάθα)
163.   Πατρικίου Μαρία του Σπύρου (Ψάθα)
164.   Πατρίκιος Παράσχος του Αναστασίου (Κομπίτσης)
165.   Πατρικίου Αννέτα του Θωμά (Κομπίτση)
166.   Πατρίκιος Σπύρος και Αποστόλης του Ιωάννη (Κουτσοπάνος)
167.   Πατρίκιος Θεοφάνης πατέρας του (Ψίνα)
168.   Πατρικίου Κυριακούλα του Θεοφάνη 
169.   Πατρικίου Φουμία, Αμαλία και Γιάννης του Θεοφάνη
170.   Πολίτης Σπύρος του Γεωργίου (οικογένεια)
171.   Πολίτης Κώστας του Γεωργίου
172.   Πολίτη Κατερίνα του Γεωργίου
173.   Πολίτη Μαρία του Σπύρου
174.   Πολίτη Βασιλική του Αθανασίου
175.   Πολίτη Κατερίνα του Αθανασίου
176.   Ραυτόπουλος Αθανάσιος του Αντωνίου (Κανάλης)
177.   Ραυτόπουλος Αθανάσιος του Άγγελου (Κανάλης)
178.   Ραυτοπούλου Κατερίνα του Άγγελου (Κανάλης)
179.   Ραυτοπούλου Ζωή και Ασπασία του Γεράσιμου (Καλαμένιου)
180.  Ρομποτής Νικόλαος του Σπύρου (Μπρούσκος) με τη γυναίκα του Φώτω 

και τα παιδιά τους Σπύρο και Χαράλαμπο.
181. Ρομποτής Γεράσιμος του (Μιχάλη) με τη γυναίκα του Μαρία και τα παι-

διά τους Μιχάλη, Ευαγγελία, Ακριβούλα.
182.  Ρομποτής Σπύρος του Γεράσιμου (Μπρούσκος)
183.  Ρομποτή Αθηνά του Γεράσιμου
184.  Ρομποτή Λάμπρω  του Γεράσιμου
185.  Ρομποτή Όλγα του Χρήστου
186.  Ρομποτή Ειρήνη του Χρήστου (Σακίμη)
187.  Ρομποτής Αθανάσιος (Φώκιας) και οικογένεια του
188.  Ρομποτή Φανή του Αθανασίου 
189.  Ρομποτής Χαράλαμπος του Αθανασίου
190.  Ρομποτής Νίκος του Αθανασίου
191.  Ρομποτή Γεωργία του Αθανασίου

ΤΟΣΚΑΝΑ

1959 Μελβούρνη
Διονύσης Πατίτσας, Φώτης Ζώγκος (Λιάμης)

24/12/54 Πειραιάς
Διονύσης Πατίτσας (Ψίλης), Φίλιππος Καββαδίας (Βελές)

ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΑΝΟΙΞΕ ΜΕ ΤΗ ∆ΕΜΕ ΤΟ 1954 

Το Καράβι «Τοσκάνα» (ιταλικό) έφυγε 24 ∆εκεμβρίου 1954. 
42 μέρες ταξίδι!!!

Αχείμαστος Θύμιος του Θοδωρή (από το Ρουπακιά)
Ζώγκος Φώτης του Ζαφείρη (Λιάμης)
Καββαδίας Φίλιππος (Βελές)
Καγκελάρης Βασίλης (Καραμέτσος)
Καγκελάρης Γιάννης του Κώστα (Λάντος)
Καγκελάρης Νίκος του Φίλιππα (Καβέτης)
Καγκελάρης Χρήστος του Γερασίμου (Κορμόζος)
Κατηφόρης Αθανάσιος του Γεωργίου (Σάκος) 
Κατηφόρης Γρηγόρης (Μπελερίνης), από Πόντη
Κατηφόρης Παναγιώτης (Λιάς)
Μαργέλης Νίκος (Αντζούλης)
Μεσσήνης Σωτήρης του Θοδωρή (Πιστρούδης)
Πατίτσας ∆ιονύσιος (Ψίλης)
Πατρίκιος ∆ημήτρης του Σπύρου (Μουρούκης)
Σαββίνος Γιάννης του Σπύρου
Σουμίλας Άγγελος του Σπύρου (Κράλης), ταχυδρόμος
Σουμίλας Γεώργιος (Κράλης), ταχυδρόμος
Σουμίλας Γιώργος του Γιάννη (Καπής)
Φραγκούλης Πάνος του Θεοφάνη (από Ρουπακιά)
Χρυσικός Γεώργιος του Αντώνη (Αντωνέλος)

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΕΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
(Για πρώτη φορά δημοσιεύονται τα ονόματά όλων)

20ος αιώνας (1904-1954)
Αντύπας Σπύρος  (1912) 
Αντύπας ∆ημήτρης (1922)
Βικέντιος Ευστάθιος του Παναγή (έτος γέννησης 1898) (1922)
Βλασσόπουλος Αθανάσιος του Αριστοτέλη (το 1948)
Βλασσόπουλος Απόστολος του Ευαγγέλου (Τσέλιος) (1912)
Βλασσόπουλος Νίκος (Χαντζούρας) αδελφός του Θανάση (1912)
Βλασσόπουλος Νίκος του Χρήστου
Βλασσόπουλος Σπυρογιάννης του Ευαγγέλου (1912)
Βρυώνης Λεωνίδας (1912)
Κατηφόρης Σπύρος του Θοδωρή (το 1952)
Ρομποτής Νίκος του Σπύρου (Μπρούσκος) (1954)
Σουμίλας Αριστείδης του ∆ήμου (1948)
Σουμίλας Γεράσιμος του Κώστα (1948)
Σουμίλας Γεώργιοςτου Γερασίμου (έμπορος από τη Βασιλική)
Σπίγγος Αβραάμ του ∆ημητρίου (Αηπετρίτης, έτος γέννησης 1883) (1912)
Χαρίτος Αθανάσιος αδερφός του Γιατράκου (1912)
Χαρίτος ∆ημήτρης (Κουτσούμπας) (1912)
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192.  Ρομποτής Χρήστος του Αθανασίου
193.  Ρομποτής Ιωάννης του Σπύρου (Μπρούσκος)
194.  Ρομποτή Γαρουφαλιά, μητέρα του Γιάννη
195.  Ρομποτή Αθανασία, σύζυγος του Γιάννη
196.  Ρομποτή Μαρία, κόρη του Γιάννη
197.  Ρομποτή Γαρουφαλιά, κόρη Γιάννη
198.  Ρομποτής Σπύρος, γιός του Γιάννη
199.  Ρομποτή Λίτσα του Κώστα (Μανέστρα)
200.  Ρομποτής Χαράλαμπος (Μπανόκας) και τα παιδιά του Στάθης και Βού-

λα.
201.  Ρομποτής Σπύρος (Μανέστρας) 
202.  Ρομποτής Νικόλαος του Σπυρογιάννη (Βαμβακάς)
203.  Ρομποτή Κων/να του Χαράλαμπου (Μπανόκα)
204.  Σαββίνος Γιάννης του Σπύρου (οικογένεια)
205.  Σαββίνου Μαρία του Γιάννη 
206.  Σαββίνος Χρήστος του Γιάννη
207.  Σαββίνου Ακριβούλα του Γιάννη
208.  Σαββίνος Θεόφιλος του Γιάννη
209.  Σαββίνος Άγγελος του Βασιλείου
210.  Σαββίνου Νίκη του Βασιλείου
211.  Σουμίλας Γεώργιος του Σπύρου (οικογένεια ταχυδρόμου Κράλη)
212.  Σουμίλας Άγγελος του Σπύρου
213.  Σουμίλα Παρασκευή του Σπύρου
214.  Σουμίλας Αριστείδης του ∆ημοσθένη
215.  Σουμίλα Ιουλία του ∆ημοσθένη
216.  Σουμίλας Γεώργιος του Γεράσιμου
217.  Σουμίλας Γεράσιμος του Κων/νου (Μπακιρόκολος)
218.  Σουμίλας Πέτρος του Κων/νου
219.  Σουμίλα Γεωργία του Κων/νου
220.  Σουμίλας Γεώργιος του Ιωάννη (Καπής)
221.  Σουμίλα Πηνελόπη του Ιωάννη
222.  Φράνες Σπύρος του Αλέξη και οικογένεια
223.  Φράνε Καλομοίρα του Αλέξη
224.  Φράνες Νίκος του Αλέξη
225.  Φράνες Θεόδωρος του Αλέξη
226.  Φράνες Βασίλης του Αλέξη
227.  Φράνες Ιωάννης του Αλέξη
228.  Χρυσικός ∆ιονύσης του Αγαμέμνωνα
229.  Χρυσικού Ελένη του Κώστα (Κωνσταντέλα)
230.  Χρυσικού Ευαγγελία του Κώστα
231.  Χρυσικός Γεώργιος του Αντώνη (Αντωνέλος) 
232.  Χρυσικού Ελένη σύζυγος Γεωργίου 
233.  Χρυσικού Μαρία του Αντωνίου
234.  Χρυσικός ∆ιονύσης του Αντωνίου 
235.  Χόρτη Ευαγγελία του ∆ημητρίου (Κολοπατή)
236.  Χόρτη Γιαννούλα του ∆ημητρίου (Κολοπατή)
        Αυτός είναι ο νέος Άγιος Πέτρος της Αυστραλίας

ΟΙ 98 ΠΡΩΤΟΙ Ι∆ΡΥΤΕΣ ΤΟ 1978 ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΤΙΚΑ

Λάμπρος Κούρτης, Σπύρος Αρβανί-
της, Εύστ.  Ρομποτής, Νικ.  Ρομποτής, 
Παναγ. Μαραγκός,  Άθαν.  Ραυτόπου-
λος,  Χρήστος  Σαββίνος, Γερ. Σουμί-
λας,  Κωνστ. Κούρτης, Βούλα Λάζα-
ρη  -  Αρβανίτη, Ευαγγελία  Πανταζή 
- Χρυσικού, Βασ. Κατηφόρης,  Ίωάν. 
Κατηφόρης, Χαρ.  Ρομποτής,  Σπ. 
Ρομποτής, Γερ.  Κατηφόρης, Νίκη Πέ-
ζαρος - Κατηφόρη, Γεωργ. Σουμίλας, 
Νικ. Ε. Κατηφόρης, Νίκη Σόμπόλα - 
Κατηφόρη, Γεώργιος Κατηφόρης, Γερ.  
Ρομποτης,  Άγγ. Πατρίκιος, Αντώνης 
Κατηφόρης, Θεοδ. Κροκίδης, Ιωάν. 
Κροκίδης, Σπύρος Πατρίκιος, Ειρ. 
Ανανιάδη-Ρομποτή, Χρήστος Καγκε-
λάρης, Γεώργ. Ε. Κατηφόρης, Νικόλ. 
Ι. Κατηφόρης, Νικόλ. Μαργέλης, Νικ. 
Καραβιάς, Ελευθ Καραβιάς,  Ηλίας Κατηφόρης Σπ. Καραβιάς, Νικ. Σ. Ρο-

μποτής, ∆ίον. Μαργέλης, Ματθαίος Κατηφόρης, Γεώργ. Ν. Καραβιάς, ∆ημ. 
Ζωϊτάς, Γεώργ. Μαργέλης,  Νικόλ. Α. Ρομποτης, Γεώργ. Σουμίλας, Ιωάν. 
Πατρίκιος, Άθαν. Λουπέτης,  Άν. Κατσαντώνη  - Λουπέτη, Σπ. Φ. Μαργέλης,  
∆ημ. Πατρίκιος, ‘Αθαν. Βλασσόπουλος,  Βασίλ. Καγκελάρης,  Φωτεινή   Κα-
τηφόρη,   Αγγελος  Κατηφόρης  Έλ. Μαργέλης, Νικ. Φ.  Κατηφόρης, Άριστ.  
Σουμίλας,   Παναγ.  Κατηφόρης,   Βασ.   Φράνες, Θεόδ. Φράνες, Νικ. Φρά-
νες, ∆ημήτρ Φράνες, Ιωάν. Θ. Πατρίκιος Νικόλ.  Βλασσόπουλος,  Γερ. Ν. 
Κατηφόρης, Ήρακλ. Λογοθέτης Χρήστος Μελάς, Άθαν. ∆ενδρινός,  Άθαν. 
Ε. Ρομποτής, Πάνος Βαμβακινός, Χρήστος Α. Ρομποτής, Χαρ. Α. Ρομποτής, 
Νικόλαος   Άνδρ.  Λογοθέτης, Γεώργ. Καγκελάρης, Παράσχος  Πατρίκιος,  
Έλευθ.  Κατηφόρης, Σωτ. Μεσσήνης, Σπύρος Φράνες, Ιωάν. Φράνες,  Νίκος 
Μαργέλης, Σπύρος Ρομποτής, Νικ.  Αρβανίτης, Άγγ. Σουμίλας, Νικ. Κ. Μαρ-
γέλης, Κων Πολίτης, Μιλτ. Μεσσήνης, Γεώργιος Κατηφόρης, Σπ. Πολίτης, 
Άγγ.  Μαργέλης, Άγγ. Σουμίλας,  Εύστ.  ∆ενδρινός,  Ιωάν.   Καγκελάρης, Χρ. 
Σαββίνος,  Νίκος  Καγκελάρης, Χαρ. Ρομποτής, Γερ. Σουμίλας, Θωμ.  Κατη-
φόρης, Ευγενία Φατούρου  -  Καγκελάρη,   Μαρία Ζαβερδινού - Καγκελάρη.
 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 18ος αιώνας 
Σε προηγούμενο φύλλο 
μας είχαμε ασχοληθεί με 
τη μετανάστευση των Αγιο-
πετριτών στην Αμερική (Ν. 
Κόσμο). Παραλείψαμε ν’ 
αναφέρουμε κάποια ονόμα-
τα τα οποία δεν γνωρίζαμε. 
Από τους πρώτους μετανά-
στες ήταν το 1.768 Έλλη-
νες, οι οποίοι ίδρυσαν στην 
Φλώριδα της Αμερικής την 
Ελληνική Κοινότητα και την 
ονόμασαν Ν. Σμύρνη. 
Η Φλώριδα ήταν Αγγλική 
αποικία και τους Έλληνες 
τους μετέφεραν από την 
τότε τουρκοκρατούμενη 
Ελλάδα για να καλλιεργή-
σουν την γη, επειδή, αφ’ε-
νός μεν ήταν καλοί γεωργοί 
και καλοί εργάτες και αφ’ε-
τέρου είχε περίπου το ίδιο 
κλίμα με την Ελλάδα.

Αγιοπετρίτες που πή-
γαν στην Αμερική από το 1904 και μετά:
συνέχεια από προϋγούμενα φύλλα.
Βλασσόπουλος ∆ημήτριος  του Νικολάου
Βρυώνης Βασίλης
Βρυώνης Γεώργιος
Βρυώνης Κώστας του Π. (Κούνελος), το 1912
Ζωϊτάς Αντρέας από Ρουπακιά και Ζωϊτά Αρμενία
Καγκελάρης Πάνος, το 1908
Κατηφόρης Σπύρος του Νικολάου το 1908
Πατίτσας Γιώργος του Σπύρου, το 1908 
Πατίτσας Γεράσιμος του ∆ημητρίου, το 1912
Πατρίκιος Αντώνης του Θωμά
Σίδερη Γεωργία του Γιάννη με το γιο της Χρήστο
Σκουφάς Αντώνης, 1908
Σουμίλας Αριστείδης του Ιωάννου με τη γυναίκα του Ελένη και τα παιδιά τους 
Ζώη, Γιάννη και Βαγγελία.
Πατίτσας Σπύρος του Φιλήμονα
Εκατόν είκοσι επτά νέοι Αγιοπετρίτες ήταν στην επαρχία του Σικάγου Τσέρι 
Ινδιάνας. Ήταν από τους πρώτους που μετανάστευσαν στις αρχές του 19ου 
αιώνα. Μεταξύ αυτών και ο Απόστολος Μελανούρης με την οικογένειά του, 
με τα παιδιά του, τέσσερα κορίτσια και ένα γιό, καθώς και ο Θεοφάνης Βλασ-
σόπουλος (Πεταλάς), που πέθανε εκεί. 

(Από τα Αγιοπετρίτικα αριθμ. Φύλλου 14-1977).

19ος Αιώνας ο πρώτος μετανάστης
Ο πρώτος μετανάστης από τον Άγιο Πέτρο ήταν ο Μικές Μεταξάς, εγγονός 
του Α. Μεταξά. Μετανάστευσε στην Μολδοβλαχία και αγωνίστηκε κατά την 
επανάσταση του 1821. (Από το βιβλίο του Γεράσιμου ∆ρακονταειδή).
 

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α μετά το 1950
Αρβανίτης Φίλιππας (Μπούλος) με τη γυναίκα του Βασιλεία, κόρη του Κώστα 
(Ζώγκου (Μίγα)
Αχείμαστος Θεόδωρος (Κολλητήρης)
Βλασσόπουλος Νικόλαος, Γιάννης και Ηλίας του Χριστόφορου
Ζώγκος Γιώργος του Θοδωρή (Σκαλτσάς) και η γυναίκα του.
Ζώγκου Ζωή του Γεράσιμου (Μίγα) με τα παιδιά τους Παναγιώτη, Θοδωρή 
και Σοφία.
Ζώγκου Σταμάτα του Γεράσιμου (Μίγα).
Ζώγκου Ελευθερία - Κοτσαρίδα του Νικολάου (Μάη)
Καββαδίας Γιάννης του Χρήστου (Ντάλας) με τη γυναίκα του Μαρία Αρβανίτη 
(Μπούλου).
Κατηφόρης Θεόδωρος του Σοφοκλή με τη γυναίκα του Σοφία και τα παιδιά 
(τους Χρήστο και Μαρία.
Κατηφόρης Ιωάννης (Σάκος) με τη γυναίκα του Μαγδαληνή και τα παιδιά 

τους Ηλία, Απόστολο, Μαρία και Γεωργία.
Μαραγκός ∆ιονύσιος του Νικολάου (∆ετόρος) με την γυναίκα του Λάμπρω
Μαραγκού Κέλλυ του ∆ιουνυσίου (σήμερα είναι Πανεπιστημιακός)
Μαραγκός Ιωσήφ του Νικολάου με την γυναίκα του Ασημίνα
Πατίτσας Αθανάσιος (Καρμανιόλης), σήμερα συνταξιούχος καθηγητής Πα-
νεπιστημίου
Πολίτης Κώστας του Αθανασίου
Χρυσικός Αθανάσιος του ∆ιονυσίου (Αντωνέλος)

ΥΓ: Έχουν αποβιώσει: 
∆ιονύσης, Ιωσήφ, Ασημίνα και Λάμπρω Μαραγκού του Νικολάου (∆ετόρος)
Ο σύζυγος της Σταμάτας Ζώγκου Λύτρας, πατέρας της Μάρως
Ζώγκος Γεώργιος (Σκαλτσάς) και τα παιδιά του Θεόδωρος και Παναγιώτης, 
η γυναίκα του καθώς και ένα (εγγονάκι του και Κατηφόρης Ιωάννης (Σάκος)
Πολίτης Κώστας του Αθανασίου

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ

Το παιδί της Ντίνας Μπαλωμένου-Ρομποτή (Μουζούλη) Παναγιώτης
                                                                                            

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Καραβίας Θεόδωρος του Χαράλαμπου (Αλής).

MΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΤΗΝ  ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (19ος αιώνας)
Ο πατέρας του Καραβία Εδουάρδου
Κατηφόρης Κων/νος του Χρήστου
Λογοθέτης ∆ρόσος του Ηρακλή
Χρυσικός Ευάγγελος του Νικολάου

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΤΗ  ΡΟΥΜΑΝΙΑ (19ος αιώνας)
  Χαρίτος Ιωσήφ, θείος Σταθούλας Μαραγκού (∆ετόρου)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΤΗΝ  ΕΛΒΕΤΙΑ
Τέρψις-Αργυρού ∆ρακονταειδή
Φλώριος Ιωάννης του Νίκου (Τριβόλης)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΤΗ  ΓΑΛΛΙΑ
Βαμβακινός ∆ιονύσιος του Νικολάου
Σίδερης Γιάννης του Σπύρου (Γατζάος)

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΤΗ  ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Τα παιδιά του ∆ήμαρχου Γιώργου Λογοθέτη. Εξ’ άλλου μετανάστης υπήρξε 
και (ο ίδιος.
Ρομποτής Σωκράτης του Σπύρου (Ζαχαράτος)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΤΗΝ  ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Κατηφόρη Βασιλική του Χαραλάμπους (Μπαφέρου)

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ
Καρπούζη Σταθούλα, κόρη της Γιάννας Μελισσόβα (Τσιπίρη)
Οι κόρες του Κώστα Καραβία του Σωκράτη Μαρία, Ευαγγελία και Στεφανία.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  ΣΤΗ  ΓΕΡΜΑΝΙΑ  (Συνέχεια από προϋγούμενα φύλλα)

Ζωϊτάς Γιάννης (Βίλλας)
Κατηφόρη Χρυσούλα (Νταγρέ)
Κροκίδης Ιωάννης (Μάρης)
Μαργέλης Στάθης και Χριστογιάννης του Γεράσιμου (Τρίας) με τη σύζυγό 
του (Μαρία Πολίτη του Σπύρου.
Μαργέλης Γεώργιος του Γιάννης (Τρίας)
Μαργέλης ∆ιονύσιος (Κοτσίδας)
Μαργέλης ∆ημήτριος του Φίλιππου
Πατρίκιος Ελευθέριος (Μπαλιάδας)
Ραυτόπουλος Στάθης του Ζώη (Μπουσέτσος)
Φραγκούλη Κυράνα-Ακριβή, αδελφή του (Στράτου)
Μαργέλης Νίκος (Νένες) πατέρας του βουλευτή

Ντάργουιν Αυστραλίας Νέοι μετανάστες 2011
1.000 Καλύμνιοι Έλληνες μετανάστευσαν σε αυτή τη πόλη για να δου-
λέψουν στις οικοδομές. Η μετανάστευση συνεχίζεται μέχρι σήμερα στην 
Αυστραλία. Μάλιστα ζήτησαν να πάρουν 1.000 οδηγούς ταξί για την Μελ-
βούρνη. Να προτιμηθούν όσοι ξέρουν καλά τη δουλειά από τα αεροδρόμια, 
τα λιμάνια και τους υπεραστικούς σταθμούς των λεωφορείων.
Προσοχή λοιπόν. Όχι στον ρατσισμό. Έχουμε μετανάστες σε όλο τον κόσμο.
    

Ρεκόρ αιτήσεων μετανάστευσης...
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Europass
(αποτελεί διαδικτυακό τόπο για την κατάθεση βιογραφικών σημειωμάτων 
για την αναζήτηση εργασίας μέσα στην ΕΕ) μόνο το μήνα Σεπτέμβρη του 
201 Ι από την Ελλάδα κατατέθηκαν πάνω από 11500 βιογραφικά σημειώμα-
τα ανθρώπων κατά βάση νέων - που έχουν αποφασίσει να μεταναστεύσουν 
και αναζητούν εργασία στο εξωτερικό:
Πέρσι, για ολόκληρο το έτος του 2010, είχαν κατατεθεί συνολικά 46399 
βιογραφικά σημειώματα και ο αριθμός αυτός αποτελούσε ρεκόρ όλων των 
εποχών.
Φέτος το ρεκόρ εκείνο έχει ήδη συντριβεί, αφού μόνο στο 9μηνο του 2011 
οι συνολικές αιτήσεις ξεπερνούν τις 67500...
Το 2011 για την Αυστραλία έχουν κατατεθεί 12.000 αιτήσεις και 4.600 Έλ-
ληνες μετανάστευσαν στην Γερμανία.
Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη για τυχόν λάθη και παραλείψεις μας, 
καθώς και για τα παρατσούκλια. Θα επανέλθουμε στο επόμενο φύλλο.
Το ρεπορτάζ έκανε ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Απόστολος Αντύπας.
Η Ένωσή μας θα εκδώσει βιβλίο με όλα τα ονόματα των Αγιοπετριτών με-
ταναστών όπου γης, και όσων έχουν επιστρέψει, καθώς και όσων έχουν 
φύγει απ’ το χωριό και κατοικούν εντός της Ελλάδος, γι’ αυτό χρειαζόμα-
στε τη βοήθειά σας για σχετικές πληροφορίες.
Ευχαριστούμε τον ∆ιονύσιο Πατίτσα για τις φωτογραφίες που μας προσέ-
φερε.

ΥΠΕΡΩΚΕΙΑΝΕΙΟ «ΠΑΤΡΙΣ» Σεπτέμβριος 1962
Ο κυβερνήτης, οι αξιωματικοί και η ομάδα επιμόρφωσης της αγγλικής γλώσσας. 

(Δεύτερος από τους όρθιους , από δεξιά: Διονύσης Πατίτσας)

1957 Μελβούρνη
Από αριστερά: Νικ. Καγκελάρης (Καβέτης) , Ευστ. Δενδρινός (Γούναρης), Ιωάν. 
Καγκελάρης (Τριβιζώνης), Διον. Πατίτσας (Ψίλης), Νικ. Μαργέλης (Αντζούλης)

οι τρεις πρώτοι έχουν φύγει από τη ζωή.

1958 Μελβούρνη
Από αριστερά: Άγγελος Σαββίνος (Κολιός), Γιάν. Πατρίκιος (Μπελόνιας), Διον. 
Πατίτσας (Ψίλης) και δυό φίλοι τους. Ο Πατρίκιος έχει φύγει από τη ζωή.

Συστατική Επιστολή 
από το «ΠΑΤΡΙΣ» 
στο Δ. Πατίτσα για τη 
διδασκαλία Αγγλικών σε 
μετανάστες στο ταξίδι.

Μιλτιάδης Μεσσίνης Ο πρώτος 
πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών 

Βικτώριας Αυστραλίας.

Αριστερά ο Δημήτρης Πατίτσας του Σπυρίδω-
νος μετανάστευσε το 1912 και δεξιά ο Γιώργος 
το 1908. Στο μέσον η κόρη του Γιώργου Μαρία 

που γεννήθηκε στην Αμερική.
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Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012, 
πραγματοποιήθηκε, παρά τις αντί-

ξοες συνθήκες, ο ετήσιος αποκριάτικος 
χορός μας στο Κέντρο «ΧΑΡΑΜΑ» Και-
σαριανής. 
Οι Αγιοπετρίτες και οι φίλοι μας το ρίξα-
με έξω!!! Μας διασκέδασε η ορχήστρα 
του Κέντρου και ο συγχωριανός μας Μά-
κης Σταμούλης με το μπουζούκι και τα 
ωραία τραγούδια του!
Παρευρέθηκαν και γλέντησαν μαζί μας:
-Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. 
Γεώργιος Χρυσικός με τη σύζυγό του κα   
  Δήμητρα Χρυσικού, Αρεοπαγίτη.
-Ο Αρεοπαγίτης κ. Κώστας Φράγκος (γα-
μπρός Λευκαδίτης) με τη σύζυγό του κα 
Καραμποΐκη.   
-Ο τ. Πρόεδρος του Τζανείου Νοσοκο-
μείου Πειραιά κ. Γρηγόριος Χρυσικός.
-Ο Πρόεδερος της Ποδοσφαιρικής Ομά-
δας του χωριού μας «Α.Ο. ΑΓΙΟΥ   ΠΕ-
ΤΡΟΥ» κ. Χαράλαμπος Σκλαβενίτης.
Ευχόμαστε Καλή Σαρακοστή και του 
χρόνου!! 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΔΩΡΩΝ & ΔΩΡΟΘΕΤΩΝ
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΟΥ 80,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100 €

POSITIVO FASHION,
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 32 Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
6 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΠΑΟΥΖΑΚΙΑ

ΠΟΤΟΠOIΪA  DRAKATOS
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14, ΑΙΓΑΛΕΩ
6 ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΒΙΒΑΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΗΜ. ΝΙΑΦΑΣ

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 58 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο αποκριάτικος χορός μας στο ΧΑΡΑΜΑ Καισαριανής

ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
Ν. ΡΟΜΠΟΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ
2 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ - 2 ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

ΒΙΒΛΙΟΧΑΜΟΣ
ΧΑΡΙΣΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(ΡΟΜΠΟΤΗΣ)
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑ
6  ΒΙΒΛΙΑ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ
4 ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
4 ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΧΑΡΤΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΙΤΣΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΑΝΔΡΙΚΑ- ΕΝΔΥΜΑΤΑ
MODELLI

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14 - ΑΘΗΝΑ
4 ΠΟΥΛΟΒΕΡ & 2 ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ -GRILL HOUSE

Πόντι
Βασιλικής

Φυτά εσωτερικού & εξωτερικού χώρου
∆ιαμόρφωση & Συντήρηση Κήπων
Είδη Κήπου - ∆ιακοσμητικά Υλικά
Αυτόματο Πότισμα - Ανθοστολισμοί

Πελασγίας 14Β & Θηβών, Περιστέρι, Αθήνα
Τ&Φ.: 210 5772 806

e-mail: aretikavvadia@yahoo.gr

ΑΡΕΤΗ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ
Αγιοπετρίτισσα

ÊÁËÁÌÉÙÔÏÕ 9 - ÁÈÇÍÁ
ÔÇË.: 210 32.38.448 - 210 32.38.880

www.angela.gr

ÍõöéêÜ - ÂáðôéóôéêÜ
ÅÐÉÔÑÏÐÁÊÇÓ

ΕΤΟΙΜΑ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 21, Γ΄ ορ. Αθήνα
ΤΗΛ: 210 33.12.646 & 210 32.12.906

POSITIVO
ΟΡΕΣΤΗΣ  
ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 32 ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 2586106, fAX: 210 2588574
WWW.POSITIVO.GR 
E-MAIL:POSITIVO@HOL.GR

Αθήνα

ΤΑΒΕΡΝΑ  ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ

Ελληνική Παραδοσιακή κουζίνα με ντόπια 
κρέατα και λαχανικά από τον κήπο μας

Λειτουργεί και το Χειμώνα

Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606

ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
στην ΠΟΝΤΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Τηλ: 26450 31874 - 6937 356 435

Η αίθουσα
500 ατόμων διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

κάτι ψήνεται

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


