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Άγιος Πέτρος Λευκάδας
Τηλ. 26450 33651, Κιν.:6973367764

Ώρες λειτουρ-
γίας:
Δευτέρα ως Πα-
ρασκευή 
8:30 έως 14:00 & 
17:30 έως 21:00
Σάββατο:  
9:00 έως 13:00
Σε περίπτωση 
ανάγκης τηλεφω-
νήστε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας
& βράβευση Μαθητών - Φοιτητών
Η Ένωσή μας έκοψε στις 16/2/2014 την Πρωτοχρονιά-

τικη Λευκαδίτικη πίτα (την οποία έφερε από το νησί 
μας) στο Ξαθείτικο ξενοδοχείο (ECONOMY) στην Αθήνα 
με την παρουσία πολλών Αγιοπετριτών και φίλων μας με 
την ευλογία του Αγιοπετρίτη ιερέα παππά-Γιάννη Πατίτσα, 
ο οποίος ιερουργεί κάθε Κυριακή στον Άγιο Σώστη (Λ. Συγ-
γρού) Αθήνα. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της Ένω-
σης κ. Απόστολος Αντύπας ο οποίος και καλωσόρισε τους 
καλεσμένους και τους ευχήθηκε Καλή Χρονιά. 
Στη συνέχεια οι δύο γραμματείς της Ένωσης η κ. Ευαγγελία 
Ρέμπελου και η κ. Ηρώ Αλεξανδράκη-Σίδερη παρουσίασαν 
την εκδήλωση. 

Συνέχεια στην σελ. 6

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
το Πάσχα στο χωριό

Επειδή η Τράπεζα Αί-
ματος δεν έχει καθόλου 
αίμα, αποφασίσαμε σε 
συνεργασία με την Αι-
μοδοσία του Νοσοκο-
μείου Λευκάδας, να έρ-
θει Κινητή Μονάδα του 
Νοσοκομείου στο Αγρο-
τικό Ιατρείο του χωριού 
μας προκειμένου να γί-
νει η Αιμοληψία.
Κάνουμε ἐκκληση  στους 
αιμοδότες μας και στους 
νέους, νέες και σε όσους 
μπορούν να δώσουν αίμα (Ελάτε να δώσετε αίμα. Δίνεις αίμα σώ-
ζεις μια ζωή μπορεί και την δική σου)!!! Για να συνεχιστεί η λει-
τουργία της Τράπεζας Αίματος. Η ημερομηνία αιμοληψίας θα ανα-
κοινωθεί στο χωριό. Έκκληση

Συμπατριώτες Αγιοπετρίτες και φίλοι 
Λευκαδίτες

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ τα χωριά μας και το νησί 
που γεννηθήκαμε.

Βοηθήστε την Ένωση Αγιοπετριτών 
Αττικής Ν. Λευκάδας και την εφημερίδα 

«Αγιοπετρίτικα».
Είναι το μόνο Mέσο της διασποράς που 
μας φέρνει κοντά στο αγαπημένο μας 

χωριό και το νησί μας.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:
ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
POST BANK: 90087760-0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 399/296150-43

Είναι έτοιμο και περιμένει τη δωρεά 
εκθεμάτων, τα οποία θα φέρουν τα ονό-
ματά σας, για να το εγκαινιάσουμε το 
καλοκαίρι!
Το Πάσχα αρχίζουμε το μάζεμα.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών Ατ-
τικής.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
του χωριού μας

 Ανοιχτή επιστολή
Γιώργου Λογοθέτη πρ. δημάρχου ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ προς 

την κ. Σκιαδά  Αντιδήμαρχο Δήμου Λευκάδας

Θέμα: Αγωγή για αποζημίωση 100.000 ευρώ και ένα χρόνο προσω-
πική κράτηση του κ. Αντύπα, Προέδρου του Συλλόγου Αγιοπετρι-
τών Αττικής.
Αγαπητή κ. Σκιαδά.
 Θα ήθελα να ενημερώσω εσάς αλλά και 
το κοινό που θα διαβάσει τα παρακάτω  
για τα εξής :
   Κατ αρχάς να τονίσω ότι με τον κ. 
Αντύπα είχαμε και εξακολουθούμε να 
έχουμε διαφορετικές απόψεις σε διάφο-

ρα θέματα, όπως 
π.χ. με το θέμα του 
Αιολικού Πάρκου. 
Το αναφέρω για να 
μην υπάρξει η πα-
ραμικρή υποψία 
ότι η δική μου πα-
ρέμβαση έχει σχέ-
ση με την ιδιότητά 
μου ως συγχωρια-
νός του κ. Αντύπα. Όμως οι διαφορετικές 
απόψεις δεν με εμποδίζουν να καταθέσω 
την άποψή μου αλλά και συγκεκριμένα 
στοιχεία για το θέμα που αφορά την κα-
ταγγελία σας εναντίον του κ. Αντύπα.

Συνέχεια στην 3  σελ.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Σύμφωνα με το νόμο
τηλ: 210 573 1030 - Αρ. Φύλλου 137 - 2014
Γραφεία: Γερανίου 41, 5ος όροφος, τηλ: 210 52.45.310
Εκδίδεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των Συντακτών τους.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Δασκαλάκης
Συνδρομές αριθμ. λογαριασμού:
Εθνική Τράπεζα: 399/296150-43

Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: 90087760-0
Κείμενα και φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
• Το ζεύγος Ψωμά, Γρηγόρης και Όλγα, απέκτησαν αγό-

ρι στο χωριό.
• Το ζεύγος Μαντάνη Δημήτρης και Μαρία Πολίτη κόρη 

της Βάσως Βράϊλα απέκτησαν κορίτσι στην Λευκάδα.
• Το ζεύγος Γάσπαρη Αργύρης και Σοφία Λουπέτη του 

Μάκη Αντιπροέδρου της Ένωσής μας, απέκτησαν κο-
ρίτσι στην Αθήνα.

• Το ζεύγος Γαρουγλανίδη Αναστάσιος και Αναστασία 
Χαρίτου του Κώστα απέκτησαν κορίτσι στην Πτολε-
μαϊδα.

• Το ζεύγος Βαλασιάδη Κωνσταντίνος και Άννα κόρη 
της συνεργάτιδας της εφημερίδας μας ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤ-
ΚΑ κ. Αργυρώς Βερυκίου-Μπαλτά καθηγήτριας, απέ-
κτησαν αγοράκι.

• Το ζεύγος Χρυσικού του Σπύρου Διονύσιος και Βασι-
λική Μεταξά απέκτησαν κοριτσάκι στην Φιλανδία.

• Το ζεύγος Μαντούση Θεοχάρης και Μαρίνα κόρη του 
πρ. Δημάρχου Γεώργιου Λογοθέτη απέκτησαν  αγορά-
κι (Θεσ/κη)

• Το ζεύγος Αποστολοπούλου Αθανάσιος και Σοφία 
Σπυρογιάννη Μαργέλη(έφορας Λευκάδας) απέκτησαν 
κοριτσάκι.

• Το ζεύγος Βανδώρου Παναγιώτης και Ευσταθία Ανυ-
φαντή κόρη της Μαρίας Κατηφόρη Πλούτου, απέκτη-
σαν κοριτσάκι.

Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσουν και να είναι κα-
λότυχα!!!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
• Το ζεύγος Ζόγγου του Ιωάννη (Μίγα) Γεράσιμος και 

Θεανώ Δασκαλάκη κόρη της Σπυριδούλας Κατηφόρη 
(Νταγρέ) βάφτισαν τα δίδυμα αγοράκια τους και τους 
έδωσαν τα ονόματα  Γιάννης και Αναστάσιος.

Να τους ζήσουν και να χαίρονται τα ονόματά τους.

ΓΑΜΟΙ
• Ο Δημήτρης Χόρτης βραβευμένος Πανευρωπαϊκός 

Επιστήμονας Αιολικών Πάρκων του Γιάννη και της 
Σοφίας (το γένος Κολοπατή) και η Βασιλοπούλου Ιω-
άννα ιατρός παντρεύτηκαν στην Αθήνα με θρησκευτι-
κό γάμο.

Η Ένωσή μας τους εύχεται Βίον Ανθόσπαρτον!!!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
•  Γεωργία Κατηφόρη-Σκληρού του Γεωργίου (αστυνο-

μικός) με την κόρη της Δέσποινα και τον αδελφό της 
Δημοσθένη Σκληρό (Σύμβουλο Περιφεριακής Ενότη-
τας Λευκάδας) με την σύζυγό του Βάσω Σκλαβενίτη, 
για σύντομη επίσκεψη και επέστρεψαν.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ 
• Ζωϊτάς Θωμάς του Μιχάλη

ΑΠΟ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
• Αχείμαστος Θεόδωρος
Καλώς εκοπιάσατε και καλά να περάσετε.
ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Καραββία Νίκη του Χαράλαμπου (Αλή) ετών 73. Ετά-

φη στην Αθήνα.
• Χρυσικού Ακριβή του Διονυσίου (Τσαγκάρη) ετών 87 

ετἀφη στην Αθήνα.
• Κατηφόρη Σοφία του Μιχάλη (Σάκου) ετών 88 ετάφη 

στον Άγιο Πέτρο.
• Σαββίνου Βαρβάρα του Γεωργίου από Βασιλική μητέ-

ρα της Κατερίνας Θωμά-Καββαδία (Κάουρα) ετών 73. 
Ετάφη στην Βασιλική.

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια 
στους οικείους τους.

Μνήμη Θανάση Ραυτόπουλου
■ Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ

ΠΕΡΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ από ένας χρόνος από τότε που 
ο Θανάσης έφυγε πρόωρα για το Μεγάλο Ταξίδι και θε-
ωρώ χρέος μου να αφιερώσω τις λίγες αυτές γραμμές για 
να συντηρήσω τη μνήμη του. Όχι γιατί υπήρξε φίλος μου, 
αλλά γιατί ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, σπάνια 
στους καιρούς που ζούμε.
Ο Θανάσης ήταν, χωρίς υπερβολή, ο καλύτερος της γενιάς 
μας. Έλαμψε ως μαθητής στο τότε Γυμνάσιο Λευκάδος 
και φανέρωσε εμφατικά το αστραφτερό του πνεύμα στις 
εισαγωγικές εξετάσεις για τις Ανώτατες σχολές. Είχε δια-
γωνιστεί για την εισαγωγή του σε τρία Πανεπιστημιακά 
τμήματα: το Μαθηματικό, το Φυσικό και το Χημικό του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (τότε οι εξετάσεις διεξάγονταν 
από τις Σχολές, ξεχωριστά για κάθε τμήμα). Σε όλους αυ-
τούς τους διαγωνισμούς είχε καταλάβει την 1 η ή τη 2η 
θέση. Το γεγονός αυτό δεν ξέρω αν και πόσοι το γνωρί-
ζουν. Γιατί ο Θανάσης ήταν τόσο μετριόφρων και τόσο 
υψηλού ήθους άνθρωπος, ώστε ποτέ δεν έκανε λόγο για 
τον εαυτό του. Το εγώ, οι καυχησιολογίες και η υπεροψία, 
χαρακτηριστικό πολλών, συνήθως μέτριων ή ασήμαντων 
ανθρώπων, ήταν άγνωστα γι’ αυτόν. Και ενώ θα μπορού-
σε να κατακτήσει εύκολα τις κορυφές της επιστημονικής 
ιεραρχίας, στάθηκε μακριά από κάθε τέτοια επιδίωξη, 
επιλέγοντας να σταδιοδρομήσει ως καθηγητής Μέσης 
Εκπαίδευσης στη Λευκάδα, θέση αναντίστοιχη και πολύ 
κατώτερη από το τεράστιο επιστημονικό και πνευματικό 
του ανάστημα, την οποία όμως τίμησε όσο κανένας. Πόσο 
σπουδαίος ήταν στην επιστήμη την οποία θεράπευε μπο-
ρούν να το μαρτυρήσουν οι συνάδελφοι του, οι μαθητές 
του και η λευκαδίτικη κοινωνία. Εγώ θα αναφέρω ένα 
μόνο γεγονός. Όταν, πριν από πολλά χρόνια, είχα ρωτήσει 

έναν λαμπρό μαθητή του, διακεκριμένο καθηγητή Πανε-
πιστημίου σήμερα, για τις σπουδές του στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, μου είχε απαντήσει ότι το επίπεδο 
ήταν πολύ υψηλό, λόγω της υψηλής επιστημονικής στάθ-
μης των καθηγητών, αλλά είχε προσθέσει: «όμως στα 
Μαθηματικά καθηγητή σαν τον Ραυτόπουλο δεν έχουμε».
Αντίστοιχο με το ρωμαλέο του πνεύμα ήταν και το ηθικό 
του ανάστημα. Οι αρχές και οι αξίες τις οποίες με τη ζωή 
και τη δράση του υπηρέτησε και δεν παρέκκλινε από αυ-
τές, ούτε στο ελάχιστο, δεν είναι συνηθισμένες στην επο-
χή και την κοινωνία που ζούμε. Αυτάρκης εσωτερικά, με 
ευθύτητα, ειλικρίνεια, βαθύ αίσθημα του δικαίου, συνέ-
πεια λόγων και πράξεων, πνεύμα προσφοράς και άκρα ευ-
συνειδησία στην επιτέλεση του έργου του, ανήκε επίσης 
στη σπάνια κατηγορία των ανθρώπων που αδιαφορούν 
για την απόκτηση αξιωμάτων και δύναμης, ενώ καθόλου 
δεν τον άγγιζε η πλεονεξία και η επιδίωξη του πλούτου. 
Όλα αυτά τα θεωρούσε ματαιοδοξίες και το απέδειξε με 
τον τρόπο που έζησε. Θα έλεγε κανείς ότι ερχόταν από μια 
άλλη κοινωνία, ιδεατή, για να διδάξει με το παράδειγμά 
του αρετές και αξίες λησμονημένες από τους ανθρώπους 
στα δίσεκτα χρόνια που ζούμε. Γι’ αυτό και απολάμβανε 
το σεβασμό και την εκτίμηση όσων είχαν την τύχη να εί-
ναι μαθητές του, αλλά και του συνόλου της λευκαδίτικης 
κοινωνίας. Ο σεβασμός αυτός, γνήσιος και ανυπόκριτος, 
αφού δεν υπέκρυπτε καμιά ιδιοτέλεια, αποτυπώνεται 
στον συγκινητικό αποχαιρετισμό δυο μαθητών του που 
τον διάβασα σε λευκαδίτικη ηλεκτρονική εφημερίδα και 
είναι ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής για τον Δάσκαλο και τον 
Άνθρωπο Θανάση.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Χορτάτα» 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Φέτος συμπληρώνονται 8 χρόνια 

από τότε που έφυγες από κοντά μας
Τότε σε είχε πάρει το παράπονο, εξέφρασες την πικρία 
σου και έλεγες ότι ήταν άδικη η ζωή που έμπλεξε η οι-
κογένειά μας με τις αρρώστιες. Πολλοί είπαν πως έφυγες 
νωρίς. Πάντα νωρίς θα ήταν όποτε και να έφευγες, δεν 
θα προλάβαινες να γευθείς την ζωή όπως ήθελες. Η ζωή 
πάντως θέλει και τύχη. Τουλάχιστον συνάντησες τον άν-
θρωπό σου από μικρός, απέκτησες παιδιά και μοιράστη-
κες μαζί τους μια ζωή γεμάτη αγάπη και δώσιμο. Αλήθεια, 
πόσο σπάνιο είναι αυτό σήμερα!!! Το τέλος όμως που 
ήρθε μας «καίει» και το ξέρεις. Ξαφνικά αναγκαστήκαμε 
να αλλάξουμε τη ζωή μας και να συνεχίσουμε με έναν 
λιγότερο, χωρίς ο χρόνος να είναι σύμμαχος, όπως λένε 
δεν αμβλύνει τον πόνο και το κενό που αφήνει η απώλεια, 
απλά τα κάνει συνήθεια.
Η πικρία παραμένει γιατί έφυγες από κοντά μας άδικα και 
αναπόφευκτα. Τουλάχιστον έχουμε την αγάπη σου να μας 
πλημμυρίζει και να τη μοιραζόμαστε ως οικογένεια, κα-
θώς η ζωή προχωρά(και έτσι εξάλλου πρέπει) και διαγρά-
φει την αναπόδραστη πορεία της.

Για τον πατέρα μας Ευστάθιο Πολίτη
Μαρία-Σπύρος.

• Απεβίωσε ο πατέρας του Σεβασμιώτατου 
Μητροπολίτη Λευκάδας και Ιθάκης κ.κ. 
Θεόφιλου. Ετάφη στο Κάλαμο Λευκάδας.

• Πέθανε ο αδελφός του Μάκη Μελά πρώ-
ην Δημάρχου του Δήμου Απολλωνίων, 
Σπύρος Μελάς από το Δράγανο ετών 61. 
Ετάφη στον Ωροπό Αττική.

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλ-
λυπητήρια.

Αγιοπετρίτικο

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

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ



Ανοιχτή επιστολή
Γιώργου Λογοθέτη πρ. δημάρχου ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ προς 

την κ. Σκιαδά  Αντιδημάρχο Δήμου Λευκάδας

Αγιοπετρίτικα 3

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Συνέχεια από την 1η σελ.

Ήδη από το τέλος Ιουλίου  2013, ερ-
χόμενος από την Θεσσαλονίκη στην 

Λευκάδα, σας επισκέφτηκα στο γραφείο 
σας σε μια προσπάθεια να ενημερωθώ για 
το θέμα και να συμβάλω στην λύση του 
προβλήματος. Να τονίσω ότι το θέμα δεν 
είχε πάρει ακόμα  διαστάσεις με όλα τα 
δυσάρεστα αποτελέσματα για τους εμπλε-
κόμενους όπως για τους κατοίκους Αγίου 
Πέτρου και την αντιδημαρχία  που εσείς 
εκπροσωπείτε. Αφού μου εξηγήσατε τις 
απόψεις σας, συμφωνήσαμε να ερευνήσω 
ο ίδιος το θέμα  και να σας ενημερώσω 
σχετικά.
Αυτό που συνειδητοποίησα μετά από τις 
επαφές που είχα με τους κατοίκους ήταν 
ότι οι κάτοικοι ενώ χαιρέτισαν με μεγάλο 
ενθουσιασμό την δημιουργία  φαρμακείου 
στο χωριό τους που φθίνει συνεχώς, είδαν 
με απόγνωση τον κίνδυνο να κλείσει το 
φαρμακείο.
Τα παραπάνω σας κατέθεσα και γραπτώς 
στις 4.9.2013 μετά την συλλογή υπογρα-
φών των κατοίκων. Σας έγραφα επίσης τα 
εξής:
   «Θεωρώ πολύ σημαντική την προσφο-
ρά των εργαζομένων στην υπηρεσία ΒΟ-
ΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Άλλωστε ο ίδιος είχα 
πολύ θετικές εμπειρίες όσο ζούσε η μητέρα 
μου. Θεωρώ επίσης ότι το σημερινό πρό-
βλημα θα μπορούσε να είχε λυθεί με κα-
λοπροαίρετο διάλογο και με την βοήθεια 
των εκλεγμένων εκπροσώπων  της περιο-
χής….»
      Στην ίδια επιστολή σάς εξέφρασα τις 
αντιρρήσεις μου να χρησιμοποιείται χρό-
νος εργασίας από το προσωπικό για προ-
μήθεια φαρμάκων από φαρμακεία εκτός 
της περιοχής.
      Προς το τέλος Αυγούστου με επισκέ-
φτηκε η κ. Αικατερίνη Μαραγκού-Βρυ-
ώνη που είχε αναλάβει την πρωτοβουλία 
να συγκεντρώσει υπογραφές κατοίκων 
στην προσπάθειά τους να στηρίξουν την 
λειτουργία του Φαρμακείου. Η κ. Μαρα-
γκού με παρακάλεσε να σάς τηλεφωνήσω 
προσωπικά και να σας ενημερώσω για τις 
ενέργειες των κατοίκων.
    Πραγματικά σάς πήρα τηλέφωνο και για 
να μην υπάρξει αμφιβολία εκ μέρος της  κ. 
Μαραγκού-Βρυώνη, σάς είχα σε ανοιχτή 
ακρόαση. Στην συνομιλία που είχα μαζί 
σας, προς μεγάλη μου έκπληξη σας άκου-
σα να καταφέρεστε με πολύ αρνητικούς 
χαρακτηρισμούς εναντίον της ιδιοκτή-
τριας του Φαρμακείου και μάλιστα μου 
είπατε ότι εσείς προσωπικά έχετε δώ-
σει εντολή στις εργαζόμενες στην ΒΟ-
ΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ να μην πηγαίνουν  
στο Φαρμακείο του Αγίου Πέτρου. Ο λό-
γος ήταν ότι η ιδιοκτήτρια του Φαρμα-
κείου προέβη σε απρεπείς δηλώσεις για 
την υπηρεσία ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.    
     Επειδή το θέμα άρχισε να παίρνει δια-
στάσεις, πρότεινα να γίνει μία νέα συνάντη-
ση στο γραφείο σας. Έτσι την 30.8.2013 ο 
υπογράφων με τον ιατρό κ. Χρήστο Σίδερη 
και τον Βασίλειο Λογοθέτη σάς επισκεφτή-
καμε στο γραφείο σας για να συζητήσουμε 
το πρόβλημα και να βρούμε την λύση που 
θα έφερνε ηρεμία.
    Ο ιατρός κ. Σίδερης  προσπάθησε ανε-
πιτυχώς να σας ενημερώσει ότι  οι υπογρα-
φές των κατοίκων μοναδικό στόχο είχαν να 
βοηθήσουν ώστε το φαρμακείο να επιβιώ-
σει.  Προσπάθησε επίσης να σας διαβεβαι-
ώσει ότι ουδείς ζήτησε «κατευθυνόμενη 
εκτέλεση συνταγών» και ότι  σε περίπτω-
ση που κάποιος επιθυμεί άλλο φαρμακείο, 
να  προμηθεύεται ο ίδιος τα φάρμακα από 

άλλο φαρμακείο, και να μην επιβαρύνε-
ται ο Δήμος με έξοδα κίνησης με επί πλέ-
ον χιλιόμετρα και σπατάλη χρόνου.
    Δυστυχώς η συνάντηση μαζί σας δεν 
βοήθησε να βρεθεί μια λύση. Προφανώς 
είχατε πάρει τις αποφάσεις σας.  Έτσι το 
θέμα  πήρε δυσανάλογες για την σημασία 
του διαστάσεις.
     Ο ίδιος δεν μπόρεσα να παρευρεθώ 
στο δικαστήριο για να καταθέσω τις προ-
σωπικές μου εμπειρίες για το θέμα όπως 
π.χ. το γεγονός ότι εσείς με ενημερώσα-
τε για την εντολή σας στα μέλη της Δη-
μοτικής Επιχείρησης ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ να μην επισκέπτονται το Φαρ-
μακείο Αγίου Πέτρου.
      Θεωρώ όμως καθήκον μου, να το 
επισημάνω όπως να επισημάνω και την 
άρνηση εκ μέρους σας να υπάρξει ένας 
ουσιαστικός διάλογος μεταξύ της υπηρε-
σίας σας, εκπροσώπων του κατοίκων και 
βεβαίως των εκλεγμένων αντιπροσώπων 
όπως του αντιδημάρχου κ. Βικέντιου και 
του παρέδρου κ. Καγκελάρη. Ένας τέ-
τοιος διάλογος θα έδινε την δυνατότητα 
σε όλους να εκφράσουν την άποψή τους 
και να διαλύσει πιθανές υποψίες για διά-
φορες υποτιθέμενες μεθοδεύσεις.
     Με λίγα λόγια ο διάλογος θα εξυπηρε-
τούσε το Δημόσιο Συμφέρον, που σε προ-
έκταση σημαίνει ότι θα υπηρετούσε και 
το συμφέρον του Δήμου Λευκάδας. Αντί 
για τον διάλογο φτάσαμε στις καταγγε-
λίες και στο αίτημά σας για αποζημίωση 
100.000 ευρώ.
     Στην αγωγή σας που δημοσιεύτηκε στα 
ΜΜΕ αν κατάλαβα καλά, ο κύριος λόγος 
που ζητάτε την τιμωρία του κ. Αντύπα 
είναι ότι σας κατηγόρησε ότι εσείς προ-
βήκατε σε ενέργειες για «εμπάργκο» 
του Φαρμακείου. Προφανώς θα ξεχνάτε 
αυτά που μου ανακοινώσατε σε ανοιχτή 
όπως ανέφερα παραπάνω  ακρόαση, ότι 
δηλαδή εσείς δώσατε εντολή στα μέλη 
της Δημοτικής Επιχείρησης ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ να μην επισκέπτονται  το 
φαρμακείο.
    Τώρα αν αμφιβάλλετε για τα παρα-
πάνω και αν το δικαστήριο το θεωρήσει 
αναγκαίο, με την βοήθεια της τεχνολο-
γίας οι δικαστικές αρχές θα μπορούσαν  
να ανατρέξουν στην τηλεφωνική επαφή 
που είχαμε όταν για δικούς σας λόγους 
μου ανακοινώσατε την εντολή σας για το 
φαρμακείο.
   
  Γιώργος Λογοθέτης

Δελτίο Τύπου της Ένωσης
που δημοσιοποιήθηκε μαζί με την 
επιστολή στα ΜΜΕ της Λευκάδας

   Στην εφημερίδα μας ήρθε επιστολή του 
πρώην δημάρχου ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Γ. Λο-
γοθέτη σχετικά με το θέμα του Φαρμακεί-
ου του Αγίου Πέτρου και το αίτημα της κ. 
Σκιαδά για «αποζημίωση» 100.000 ευρώ.
Ο κ. Λογοθέτης που δεν μπόρεσε να έρθει 
στο δικαστήριο από την Θεσσαλονίκη, 
επιβεβαιώνει την μαρτυρία της κ. Αικα-
τερίνης Μαραγκού-Βρυώνη ότι δηλαδή η 
κ. Σκιαδά είχε δώσει εντολή στις υπαλ-
λήλους στην υπηρεσία ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ να μην επισκέπτονται το Φαρμα-
κείο του Αγίου Πέτρου.
Ο κ. Λογοθέτης μας ενημερώνει επίσης 
για τις προσπάθειες του ιατρού κ. Σίδερη 
να δοθεί λύση στο θέμα πριν ακόμα πά-
ρει διαστάσεις. Δυστυχώς όπως έχουμε 
πληροφορηθεί, ο κ. Σίδερης αναγκάστηκε 
να αποχωρήσει από το γραφείο της επει-
δή η κ. Σκιαδά δεν είχε καμία διάθεση να 
ακούσει τις απόψεις άλλων.

Χωρίς γιατρό έξι χωριά στην Νότια Λευκάδα!!!
Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι 6 χωριών στην  
Νότιο Λευκάδα οι οποίοι εν μια νυκτί «χά-
σανε» το γιατρό τους. Σύμφωνα με προ-
φορικές καταγγελίες που είχαμε από κα-
τοίκους και μάλιστα τρίτης ηλικίας  τους 
πήρανε τον γιατρό και τον στείλανε στο 
Κέντρο Υγείας Βασιλικής. Με τηλεφωνική 
εντολή του κου Χρήστου 
Αναγνωστόπουλου  ο οποίος εκτελεί χρέη 
Δ/ντη όταν  απουσιάζει η Δ/ντρια , ο για-
τρός πλέον θα είναι όλη την εβδομάδα στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής
Τα  χωριά που θα εγκαταλειφθούν από ιατρική περίθαλψη είναι τα εξής: 
Μανάση, Νικολή, Χορτάτα, Δράγανο, Άγιος Πέτρος, Αθάνι, Κομηλιό. Με μια 
γρήγορη ματιά καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για χωριά στα οποία κατοικούν 
κυρίως μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστια ανάγκη από γιατρό. Προ-
φανώς η απόφαση αυτή πάρθηκε ελαφρά  τη καρδία όσον αφορά τους ασθε-
νείς βέβαια  υπάρχει και η Βοήθεια στο Σπίτι αλλά δεν μπορεί να αντικαταστή-
σει τις υπηρεσίες ενός γιατρού.
Αν ο υπεύθυνος θεωρεί σωστό να υπάρχουν δυο γιατροί τον χειμώνα ο ένας 
γιατρός για τα περιστατικά   και ο άλλος  γιατρός για τις συνταγογραφήσεις 
στο κέντρο υγείας Βασιλικής ας το εξηγήσει στα ανήμπορα γεροντάκια τα 
οποία έχουν ξεσηκωθεί.
Οι κάτοικοι μας μετέφεραν επί λέξει ότι σήμερα το πρωί πήγανε στο ιατρείο 
και ο γιατρός έλειπε του τηλεφωνήσανε  και  τους ενημέρωσε ότι δεν θα είναι 
πλέον στο ιατρείο διότι την Κυριακή το βράδυ του τηλεφώνησε ο Χρήστος 
Αναγνωστόπουλος που εκτελεί χρέη Δ/ντη στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής και 
του έδωσε προφορική εντολή να μεταφερθεί στο Κ.Υ.Β

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αστραπιαία ήταν η αντίδραση του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου Λευ-
κάδας, Σωτήρη Σκιαδαρέση στον-
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκάδας, Ιωάννη Γρηγορόπουλο, 
στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε 

σχετικά με την απομάκρυνση του 
γιατρού από έξι χωριά της Νοτίου 
Λευκάδας. 
Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα δη-
μιουργήθηκε, όταν με εντολή του 
Χρήστου Αναγνωστόπουλου, ο οποί-
ος εκτελεί χρέη Διευθυντή στο Κ.Υ. 
Βασιλικής σε περίπτωση απουσίας 
της Διευθύντριας, ο γιατρός που 
επισκέπτονταν το Μανάση, το Κο-
μηλιό, το Αθάνι, τον Άγιο Πέτρο, το 
Δράγανο, τα Χορτάτα και το Νικολή, 
μετακινήθηκε στο Κέντρο Υγείας Βα-
σιλικής.
Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης 
θα ήταν να απομείνουν χωρίς ιατρι-
κή παρακολούθηση οι κάτοικοι των 
παραπάνω περιοχών, οι οποίοι στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι 
αρκετά ηλικιωμένοι και έχουν ανά-
γκη συνεχούς ιατρικής παρακολού-
θησης.
Πληροφορούμενος το γεγονός ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου από 
επαγγελματίες και προκειμένου να 
μη τεθεί σε ισχύ η παραπάνω απόφα-

ση, που θα στερούσε από τους ηλι-
κιωμένους κατοίκους των περιοχών 
αυτών πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες, 
επισκέφτηκε τον Διοικητή του Νοσο-
κομείου Λευκάδας και του εξέθεσε 
το πρόβλημα. Ο κ. Γρηγορόπουλος 

διαβεβαίωσε τον κ. Σκιαδαρέση ότι 
δεν γνώριζε το γεγονός και ενεργώ-
ντας άμεσα τηλεφώνησε στον γιατρό 
προκειμένου να ενημερωθεί από τον 
ίδιο για το τι είχε συμβεί. Κατόπιν 
αυτών ο Διοικητής του Νοσοκομεί-
ου διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου ότι η μετακίνηση του 
γιατρού στο Κέντρο Υγείας Βασιλι-
κής θα ανακληθεί και ο γιατρός θα 
εξακολουθεί να επισκέπτεται τον 
Άγιο Πέτρο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη,  
την Τρίτη όλα τα υπόλοιπα χωριά 
και την Πέμπτη και Παρασκευή το 
Κέντρο Υγείας της Βασιλικής.  
 Αξίζουν πραγματικά συγχαρητή-
ρια τόσο στον κ. Σκιαδαρέση όσο 
και στον κ. Γρηγορόπουλο για την 
ευαισθησία τους και τη ταχύτατη 
αντίδραση στο πρόβλημα που δημι-
ουργήθηκε. Εξάλλου, η τρίτη ηλικία 
αποτελεί μια ευαίσθητη κοινωνική 
ομάδα, που αξίζει το σεβασμό και 
την φροντίδα όλων μας…..  

Συνέχεια στη σελ. 4

Ο κ. Γρηγορόπουλος Ιωάννης Ο κ. Σκιαδαρέσης Σωτήρης
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ARCHITECTURE
ENGINEERING
CONSTRUCTION

ELISOS TRAVEL

ΚΙΝ: 6944474884

Ανακοίνωση του Νοσοκομείου σχετικά με μετακίνηση στο 
Κ. Υ. Βασιλικής του αγροτικού ιατρού Π.Ι. Αγίου Πέτρου
Αναφορικά με θέμα που δημιουργήθηκε και απασχόλησε τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, σχετικά με μετακίνηση στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής του αγροτικού ιατρού Π.Ι. 
Αγίου Πέτρου με περιοχή ευθύνης (Αθάνι – Δράγανο – Κομηλιό – Μανάση / Νικολή 
– Χορτάτα), προς αποφυγή διακίνησης ασαφειών και πληροφοριών που δεν τυγχάνουν 
αληθείας, επιθυμώ να πληροφορήσω την κοινή γνώμη ότι ο Αναπληρωτής Διευθύνων 
του Κ.Υ.Β., προφορικώς ενημέρωσε τον αγροτικό ιατρό, για μόνο την συγκεκριμένη 
εβδομάδα που διανύουμε και μόνο για τρείς (3) ημέρες, να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
στο Κ.Υ.Β., λόγω επιτακτικών αναγκών και εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του 
Κ.Υ.Β.
Επειδή άμεσα δημιουργήθηκε θέμα μεγάλο γι΄ αυτή την προφορική εντολή, για προσφο-
ρά εργασίας του ιατρού χρονικού διαστήματος τριών (3)ημερών, άμεσα πήρα μόνιμη 
Απόφαση που ρυθμίζει εύρυθμα για όλους το θέμα αυτό.
Ενημερωτικά να επισημάνω ότι δεν έγινε ανάκληση Απόφασης, διότι δεν υπήρξε Από-
φαση.
Εν τέλει, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο γραφείο μου, θεσμικοί παράγοντες και απλοί πο-
λίτες να καταθέσουν την άποψή τους, για θέματα που αφορούν το Νοσοκομείο και την 
περίθαλψη των πολιτών της Λευκάδας.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ
Η Ένωσή μας ευχαριστεί δημοσίως τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος 
κ. Ιωάννη Γρηγορόπουλο, ο οποίος κατανόησε το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε σχε-
τικά με την μετακίνηση του αγροτικού γιατρού από το χωριό μας (Άγιο Πέτρο) και τα 
υπόλοιπα χωριά της Νοτίου Λευκάδας (Αθάνι, Δράγανο, Κομηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, 
Νικολής) που επισκέπτεται και έδωσε τη σωστή λύση, δύο μέρες την εβδομάδα στο 
χωριό μας, μία στα υπόλοιπα χωριά και δύο μέρες στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής. 
Επίσης και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λευκάδος κ. Σωτήρη Σκιαδαρέση, για την 
παρέμβασή του στο  Διοικητή του Νοσοκομείου, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος 
και τη διαμαρτυρία των κατοίκων των εν λόγω χωριών. Για το ίδιο θέμα επισκέφτηκε τον 
Διοικητή και ο κ. Κώστας Δρακονταειδής, υποψήφιος δήμαρχος.

Για το Δ.Σ.
                                  Ο Πρόεδρος                            Η Γραμματέας
                  Απόστολος Αντύπας                     Ευαγγελία Ρέμπελου

Συνέχεια από την 3η σελ.
ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟ 6 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΣ
ΒΑΠΤΙΣΗ 

Το ζεύγος Ζόγγου του Ιω-
άννη (Μίγα) Γεράσιμος και 
Θεανώ Δασκαλάκη κόρη 
της Σπυριδούλας Κατηφόρη 
(Νταγρέ) βάφτισαν τα δίδυ-
μα αγοράκια τους στον ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαι-
ας Πειραιά και τους έδωσαν 
τα ονόματα  Γιάννης και 
Αναστάσιος.
Να τους ζήσουν και να χαί-
ρονται τα ονόματά τους.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Α΄& Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ: Παραμένει στην Β΄ κατηγορία

ΑΟ ΣΥΒΡΟΥ Ανέβηκε στην 
Α΄ κατηγορία

ΜΑνΤΑΤΟΧώΡΙ: Παραμένει στην Β΄ κατηγορία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Παραμένει στην Α΄κατηγορία ΕΠΣ Π-Λ

Εκλογές έγιναν
για το νέο ΔΣ του
Α.Ο ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ

Εκλέχτηκαν οι κάτωθι:

Χρυσικός Αθανάσιος του 
Νικολάου

Σκλαβενίτης Χαράλαμπος 
του Νικολάου

Φραγκούλης Σπύρος του 
Τάσου

Άννα Βρυώνη του Γεράσιμου

Καγκελάρης Κώστας του 
Ταξιάρχη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Κατηφόρης Αλέκος, 

Κατηφόρης Ζώης
Υ.Γ.: Μέχρι το κλείσιμο της εφημε-
ρίδας δεν είχε βγει προεδρείο.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΚΑΤ.
                                         ΒΑΘΜ.   ΓΚΟΛ
1. ΣΥΒΡΟΣ 48 59-13
2. ΚΑΡΥΑ 41 44-15
3. ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ 35 35-26
4. ΚΑΤΟΥΝΑ 31 35-24
5. ΙΩΝΕΣ 31 27-29
6. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ 21 23-29
7. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ 17 23-30
8. ΜΕΓΑΝΗΣΙ 15 26-30
9. ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ* 6 18-43
10. ΛΕΥΚΑΤΑΣ* -6 0-9

*Ο Λευκάτας παραιτήθηκε από το 
πρωτάθλημα
* Τσουκαλάδες (-5) & Παλιάμπελα 
(-2) από πέρυσι
Από τα νέα της Λευκάδας, Παρασκευή 
14 Μαρτίου 2014.
Ευχαριστούμε τον δημοσιογράφο 
Γιώργο Δευτεραίο από το Σύβρο για 
τις φωτογραφίες που μας έστειλε.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
To Επιμελητήριο για την ένταξη της Λευκάδας 
το 2015 στο πρόγραμμα της Seabourn Cruises

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H ένταξη της Λευκάδας στο πρόγραμμα της 
καλύτερης εταιρίας κρουαζιερόπλοιων 

στο κόσμο το 2015 θέτει νέες σημαντικές 
προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη του 
νησιού μας.
Το Επιμελητήριο Λευκάδας ανακοινώνει 
επίσημα την ένταξη της Λευκάδας στο πρό-
γραμμα του 2015 της καλύτερης εταιρίας 
κρουαζιερόπλοιων στο κόσμο, που για περί-

που πέντε συνεχή χρόνια βραβεύεται ως η 
καλύτερη εταιρεία στην κατηγορία World Best 
Small-Ship Cruise Line (από τα εγκυρότερα 
ταξιδιωτικά περιοδικά του κόσμου Conde Nast 
Traveller και Travel & Leisure).
Η Λευκάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα του 
κρουαζιερόπλοιου «Seabourn Odyssey», το 
οποίο θα κάνει την πρώτη του προσέγγιση 
στις 12 Μαΐου 2015 στο Νυδρί. Το πλοίο θα 
κάνει το δρομολόγιο Κωνσταντινούπολη – Πει-
ραιά – Βενετία και αντίστροφα. Τα πακέτα πε-
ριλαμβάνουν από 7ημερες έως και 21ήμερες 
επιλογές ανάλογα το λιμάνι επιβίβασης. Ενδι-
άμεσα έχει πολλούς σταθμούς και το Νυδρί 
είναι μεταξύ Κέρκυρας και Κατάκολου.
Oι προγραμματισμένες εννιά συνολικά προ-
σεγγίσεις (12 Μαΐου, 20 Μαΐου, 16 Ιουνίου, 24 
Ιουνίου, 21 Ιουλίου, 29 Ιουλίου, 25 Αυγούστου, 
2 Σεπτεμβρίου και 29 Σεπτεμβρίου) θα έχουν 
ώρα άφιξης 8.00 και αναχώρησης 17.00, ενώ 
εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι δεν 
υπάρχουν προσεγγίσεις στην πολύ υψηλή πε-
ρίοδο 1-20 Αυγούστου, όπου οι τουριστικές 
επιχειρήσεις δίνουν αγώνα να εξυπηρετήσουν 
τους επισκέπτες του νησιού μας.
Αξίζει να επισημάνουμε μερικά νούμερα, που 
όχι μόνο δείχνουν το μέγεθος της επιτυχίας, 
αλλά κυρίως τη σύγκριση με άλλα μεγαλύτε-
ρης χωρητικότητας κρουαζιερόπλοια που επι-
λέγονται από πελάτες χαμηλότερης ταξιδιωτι-
κής δαπάνης.
Το κρουαζιερόπλοιο έχει χωρητικότητα 450 
επιβάτες και 330 άτομα πλήρωμα. Το κόστος 
επιλογής της κρουαζιέρας ανέρχεται από πε-
ρίπου 5.000 έως και 12.000 € το άτομο ανά-
λογα με τη διάρκεια της κρουαζιέρας και το 
τύπο του δωματίου. Το κοινό της εταιρείας 
είναι κυρίως αμερικάνικης προέλευσης (αλλά 
και ευρωπαίοι) με την ακόλουθη εισοδηματική 
τάξη:

• 17% πάνω 500.000 $
• 26% 250-500.000 $
• 44% 100-250.000 $
• 13% κάτω από 100.000 $

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τους πλουσιότερους 
στο κόσμο επισκέπτες και περιλαμβάνουν συ-
νταξιούχους και επιτυχημένους επιχειρηματίες-
στελέχη με την υψηλότερη ταξιδιωτική δαπάνη 
στο κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες η δαπάνη 
σε κάθε λιμάνι επίσκεψης ανέρχεται περίπου 
από 600 έως 1000 ευρώ ανά άτομο, όταν ο 
μέσος όρος παγκοσμίως (όλες οι κρουαζιέ-

ρες) ανέρχεται σε περίπου 
65 ευρώ και ο μέσος όρος 
της ταξιδιωτικής δαπάνης 
συμβατικών αλλοδαπών 
επισκεπτών για την Ελλάδα 
κυμαίνεται ενδεικτικά στα 
600-700 ευρώ για μια 7ήμε-
ρη διαμονή.
Η συμβολή της επιτυχίας αυ-
τής είναι άκρως σημαντική 
για την τοπική οικονομία του 

νησιού μας και ιδιαίτερα για το εμπορικό κόσμο 
και τη μαζική εστίαση. Εκτιμάται με απλούς 
υπολογισμούς ότι τα προσδοκώμενα έσοδα στη 
τοπική οικονομία μπορούν να φτάσουν περίπου 
τα 2 εκ. ευρώ μόνο για το 2015.
Τα οφέλη όμως δεν περιορίζονται μόνο εδώ, 
διότι η ένταξη αυτή:
• βάζει τη Λευκάδα για πρώτη φορά στο παγκό-

σμιο ταξιδιωτικό χάρτη της κρουαζιέρας και 
συνεπώς θα αυξήσει σημαντικά την αναγνω-
ρισιμότητα του νησιού μας

• σύμφωνα με έρευνα, ένα σημαντικό ποσοστό 
των επιβατών δηλώνει ότι αξιολογεί τους 
προορισμούς – λιμάνια επίσκεψης για τη 
μελλοντική επιλογή συμβατικών διακοπών

• ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη της κρουαζιέρας που ήδη βρίσκεται σε 
φάση σχεδιασμού και άμεσης υλοποίησης 
από το Επιμελητήριο Λευκάδας

Να σημειωθεί ότι η προσπάθεια για την ανά-
πτυξη της κρουαζιέρας από το Επιμελητήριο 
Λευκάδας έχει ξεκινήσει μεθοδικά από τον 
Ιανουάριο του 2013 με πάρα πολλές δυσκολί-
ες, και επιβεβαιώνεται ότι η προσήλωση στους 
στόχους με υπομονή και επιμονή αποδίδει καρ-
πούς. Οι επαφές με την εταιρεία Seabourn ξεκι-
νήσανε το Μάιο του 2013, όταν σημαντικό στέ-
λεχος της εταιρείας επισκέφτηκε τη Λευκάδα 
μετά από πρόσκληση μας και συναντήθηκε με 
το Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Σκιαδαρέση. 
Εν συνεχεία, το Επιμελητήριο ανταποκρίθηκε 
σε μια σωρεία ενεργειών που διήρκησαν πολ-
λούς μήνες με απώτερο στόχο να ενταχθεί η 
Λευκάδα στο πρόγραμμα της εταιρείας.
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε, όπως άλ-
λωστε έχουμε αναφέρει επανειλημμένως, ότι 
η επιλογή της Λευκάδας για το 2015 αποτελεί 
μια δοκιμαστική προσέγγιση, στην οποία οφεί-
λουμε ΟΛΟΙ ως επιχειρηματίες, πολίτες και 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκρι-

θούμε προσφέροντας τα μέγιστα.
Η μόνιμη ένταξη της Λευκάδας στο 
πρόγραμμα αποτελεί αποκλειστικά 
δική μας ευθύνη με τεράστια οφέλη 
στην οικονομία του τόπου μας.
Για τη Διοικητική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Σκιαδαρέσης

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 18 Μαΐου 2014
Ανακοίνωσαν ότι θα κατέβουν υποψήφιοι Δήμαρχοι Λευκάδας

Δρακονταειδής Κων/νος
Υπάλληλος Υπ. Οικονομικών

Υποψ. Δήμαρχος

Σταματέλου Δήμητρα 
Γιατρός

Υποψ. Δήμαρχος

Νησιώτης Νικόλαος
Απόστρατος  Αξιομ. 
Πολεμικού Ναυτικού

Υποψ. Δήμαρχος
με τον Σύνδεσμο Εθνι-

κής Ενότητας

Στραγαλινός Βασίλειος
Αποστρ. Ταξίαρχος
Δημοτ. Σύμβουλος
Υποψ. Δήμαρχος

Μαργέλης Σπύρος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Αγιοπετρίτης πρ. βουλευτής
πρ. Δήμαρχος - Νομάρχης

Υποψ. Δήμαρχος

Αραβανής Βασίλης
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Υποψ. Δήμαρχος

Μαζί
για τη Λευκάδα μας

Τους υποψήφιους παρουσιάζουμε όπως ανα-
κοίνωσαν την καθοδό τους μέχρι 31 Μάρτη 
που έκλεισε η εφημερίδα.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΕΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Όπως ανακοίνωσαν
Ν. Δ. Σπύρος Σπύρου και Αντιπεριφεριάρχης Λευκάδας Θόδωρος Βερύκιος
ΚΚΕ  Θοδωρής Γουλής και αντιπεριφεριάρχης Λευκάδας Μάκης Βεροιώτης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ Θόδωρος Γαλιατσάτος
ΠΑΣΟΚ - ΕΛΙΑ  Άντζελα Γκερέκου πρ. υπουργός - νυν βουλευτής

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ την πλειοψηφία του ΔΣ 

της ΔΕΠΟΚΑΛ
Καταγγέλλει το Δήμο ότι οι Δημοτικές επιχειρή-
σεις αποτελούν όχημα κερδοσκοπίας σε βάρος των 
Δημοτών αλλά και Ομηρίας των εργαζομένων που 
δουλεύουν σε αυτές. Και φέρει ως παράδειγμα ερ-
γαζόμενη συνδικαλίστρια, πρόσφατα μητέρα, που 
τιμώρησαν με περικοπή μισθού 15 ημερών.

Νιόνιος Κούρτης
Φωτορεπόρτερ

Υποψ. Δήμαρχος

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Είναι ο εκλεγμένος άρχοντας του κάθε 
χωριού για να προβάλλει τα προβλήμα-
τα που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Λευκάδας. Είναι τα βοη-
θητικά εργαλεία του Δήμου.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Τρία σοβαρά προβλήματα που αφορούν 
το χωριό μας, το Τοπικό Συμβούλιο είναι 
απών. Όπως τις περιπτώσεις του πυρη-
νελαιουργείου, του φαρμακείου και του 
Αγροτικού γιατρού που θα πήγαινε στο 
Κέντρο Υγείας. 
Άλλοι έκαναν παρέμβαση. Δεν μιλάμε 
για τα άλλα προβλήματα του χωριού, που 
δεν μπόρεσε να κλείσει ούτε μία λακκού-
βα, αλλά ούτε και για το πόσιμο νερό να 
πάρει από το Δήμο τα δείγματα και να τα 
ανακοινώσει για να ξέρουν οι κάτοικοι τι 
νερό πίνουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ποιεί την νήσσαν και δεν έχει μέχρι 
σήμερα ούτε καν ασχοληθεί με το θέμα 
του φαρμακείου του χωριού μας. Ο 
Δήμος χρηματοδοτεί την ΔΕΠΟΚΑΛ 
(Δημοτική Επιχείρηση) που διοικείται 
από τρεις Αντιδημάρχους, μεταξύ αυ-
τών και την κα Αντιδήμαρχο που έκανε 
προσωπική αγωγή κατά του προέδρου 
της Ένωσής μας. Στις 26/2/2014 έγινε 
Δημοτικό Συμβούλιο και σε ερώτηση 
του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλειου 
Στραγαλινού γι’ αυτό το θέμα ο κ. Δή-
μαρχος του απάντησε να πας να κάνεις 
την ερώτησή σου στην ΔΕΠΟΚΑΛ. 
Έλεος κ. Δήμαρχε, λες και  η ΔΕΠΟ-
ΚΑΛ δεν είναι επιχείρηση του Δήμου.



ΟΝΟΜΑΤΑ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
• Βαρελά Παρασκευή το γένος Κατη-

φόρη εισήχθη στην Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κομοτηνής με άριστα 
(κάτοικος αρχαίας Ολυμπίας).

• Κατηφόρη Χριστίνα εισήχθη στο Παι-
δαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Πατρών (από Πάτρα).

 

• Ειρήνη Παπακωνσταντίνου το γένος 
Αγγέλας Βλασσοπούλου εισήχθη στη 
Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ 
Αθηνών (από Λευκάδα).

• Λευτέρης Κατηφόρης του Παναγιώτη 
εισήχθη στο τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνίας του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από 
Λευκάδα).

• Ζώης Κατηφόρης του Παναγιώτη εισή-
χθη στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανι-
κών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου Αθηνών (από Λευκάδα).

• Νίκη Αργυρού-Καββαδία του Ιωάννη 
από Σύβρο, εισήχθη στο Ιστορικό Τμή-
μα του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυ-
ρας, το γένος Ευαγγελίας Ζώγγου από 
Λυκειακές Τάξεις Βασιλικής.

• Δήμητρα  Ρομποτή του Διονυσίου από 
Αθάνι εισήχθη στη Νομική Σχολή του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (από Αθήνα) με άριστα.

ΤΕΙ
• Γεωργία Δάγγα του Αθανασίου εισήχθη 

στο τμήμα νοσηλευτικής Αθήνας, το γέ-
νος Κατερίνας Αντύπα (από Αθήνα).

• Μαρία Γεωργαλά του Στέφανου, εισή-
χθη στο Τμήμα Νοσηλευτικής Αθήνας 
το γένος Κωνσταντούλας Κατηφόρη 
Βαμβακινού  (από Αθήνα).

• Ελένη Πλή εισήχθη στο τμήμα Μαιευ-
τικής Αθήνας, το γένος Αρετής Κοντο-
πύργια (από Αθήνα).

• Παναγιώτης Δουκάκης του Μανώλη, 
εισήχθη στη Σχολή Διοίκησης Τουρι-
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας & βράβευση Μαθητών - Φοιτητών 2014

Βραβευθήκαν όσοι μαθητές εισήχθη-
σαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και όσοι φοι-

τητές απεφοίτησαν από αυτά και όσοι 
έλαβαν μεταπτυχιακά (MASTERS) κα-
θώς και τέσσερα Αγιοπετριτόπουλα που 
εισήχθησαν στα πανεπιστήμια της Αυ-
στραλίας. Όλοι οι ανωτέρω φοιτητές και 
μαθητές έχουν ρίζα Αγιοπετρίτικη. Επί-
σης βραβεύθηκαν και τρεις μαθητές από 
το Γυμνάσιο-Λυκειακές τάξεις Βασιλικής 
που εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο και 
στα ΤΕΙ.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
• Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κύ-

ριος Γεώργιος Χρυσικός και ο αδελφός 
του Γρηγόρης τέως Διοικητής του Νο-
σοκομείου Τζάνειου Πειραιώς.

• Ο Πρόεδρος της Εταιρείας των Λευκα-
δικών Μελετών Αγιοπετρίτης κύριος 
Αθανάσιος Μελάς.

• Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των 
Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων 
και Πρόεδρος του Συλλόγου Εγκλου-
βισάνων Αθήνας κύριος Χαράλαμπος 
Κοντογιώργης.

• Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λευκαδίων 
Αττικής (Η Αγία Μαύρα) κύριος Σω-
κράτης Κακλαμάνης.

• Ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του 
Συλλόγου Λευκαδίων  Ηλιούπολης (Η 
Φανερωμένη) κύριος Ευάγγελος Γεωρ-
γάκης και η κυρία Σούλα Λάζαρη.

• Ο πρώην Γραμματέας της Περιβαλλο-
ντικής Οργάνωσης (Σαπφώ Δραγάνου) 
κ. Διονύσιος Ρομποτής (Δικηγόρος).

• Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εξανθειτών 
Αθήνας κύριος  Γιάννης Βλάχος.

• Ο πρώην Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. 
Θωμάς Πατρίκιος.

• Ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αγίου Πέτρου Λευκάδας και πρώην 
Πρόεδρος της Ένωσής μας κύριος Αλέ-
κος Πατρίκιος.

Ο βραβευμένος επιστήμονας Αιολικών 
Πάρκων κ. Δημήτριος Χόρτης με τη 
σύζυγό του Ιωάννα (γιατρός)

• Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλό-
γου Καθηγητών Ισπανικής γλώσσας κ. 
Χριστόφορος Σουμίλας.

• Επίσης παρευρέθηκαν δύο από τα γη-
ραιότερα μέλη της Ένωσής μας ο κ. 
Απόστολος Μαραγκός ετών 85 και η κα 
Τασούλα Διονυσίου Δουβίτσα το γένος 
Ψωμά, ετών 83 που ήρθε με το μπα-
στούνι της  από το Γηροκομείο ειδικά 
για να παρευρεθεί  στην κοπή της πίτας 
μας.

στικών Επιχειρήσεων Λευκάδας (από 
Αθήνα), το γένος Σταμάτας Καγκελάρη 
(Λάντου).

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΙ
• Αμαλία Φλώριου-Σέρβου του Ιωάννη 

αποφοίτησε από τη Σχολή Βιολογί-
ας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(από Λευκάδα).

• Έλλη Καρατζά του Στυλιανού απεφοί-
τησε από την Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Πάτρας, το γένος Μαρίας 
Αργυρού-Δρακονταειδή (από Αθήνα).

ΕΛΑΒΑΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

• Ειρήνη Γεωργίου Χρυσικού, έλαβε Δι-
δακτορικό σπουδών της από την Νομι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και πέτυχε πρώτη με εξετάσεις στο Δι-
καστικό Σώμα Τμήμα Εισαγγελίας (από 
Αθήνα).

• Χριστίνα Μανωλίτση του Δημητρίου 
έλαβε το Διδακτορικό Σπουδών της από 
τη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημί-
ου Αγγλίας, το γένος Ραυτοπούλου Μα-
ρίας (Καναλή) (από Νυδρί Λευκάδας).

• Αλέξανδρος Μανωλίτσης του Δημη-
τρίου έλαβε το Διδακτορικό του από 
τη Σχολή Διοίκησης ξενοδοχειακού 
Προορισμού Πανεπιστημίου Δανίας, το 
γένος Μαρίας Ραυτοπούλου (Καναλή) 
(από Νυδρί  Λευκάδας).

 • Παναγιώτα Ρέμπελου του Κωνσταντί-
νου το γένος Ευαγγελίας Αντύπα (από 
Αθήνα) πήρε ειδικότητα στην Παθολο-
γία (medicina Interna) από την Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάδοβα 
Ιταλίας.

Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου 
κόβει την πίτα

Ο κ. Θωμάς Πατρίκιος παρέλαβε τον έπαινο της 
ανιψιάς του Ειρήνης Παπακωνσταντίνου

Ο κύριος Ρομποτής Διονύσιος (δεξιά) παρα-
λαμβάνει από τον κ. Αντιπρόεδρο του Αρείου 
Πάγου τον έπαινο της κόρης του

Η μαθήτρια Γεωργία Δάγγα παραλαμβάνει τον 
έπαινό της

Η κ. Σάντυ Αργυρού παραλαμβάνει τον έπαινο της 
ανιψιάς της Έλλης Καρατζά

Η γραμματέας της Ένωσης κ. Ρέμπελου-Αντύπα, πα-
ραλαμβάνει τον έπαινο της κόρης της.

Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Χρυσικός Γε-
ώργιος (από δεξιά μας) παραλαμβάνει τον έπαινο της 
κόρης του

• Τέσσερα Ελληνοαυστραλόπουλα που 
εισήχθησαν  σε Πανεπιστήμια της Αυ-
στραλίας.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ-
ΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
• Δευτεραίου Κυριακή του Σταύρου από 

Σύβρο στο Τμήμα Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής (Πρέβεζας) ΤΕΙ Ηπεί-
ρου.

• Φατούρου Αντιγόνη του Ιωάννη από 
Εύγηρο στο Τμήμα Γραφιστικής ΤΕΙ 
Αθήνας.

Όλα τα ανωτέρω ονόματα είναι όσα μας 
έχουν γνωρίσει.
Τους ευχόμαστε  Καλή μάθηση και Καλή 
σταδιοδρομία.
Η Ένωσή μας εύχεται στους Απανταχού 
Αγιοπετρίτες και φίλους της Καλή Χρο-
νιά και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρό-
νος 2014.

Το προεδρείο της Ένωσης

Ο παπα-γιάννης Πατίσας κόβει την πίτα

Ο κ. Αθανάσιος Μελάς απευθύνει χαι-
ρετισμό

Συνέχεια από την 1η σελ.



TO ΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΑΠΦΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ «ΣΑΛΤΟ» ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΡΑΧΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

«Ω!!! ΦΑΩΝ ΧΑΙΡΕ!!!
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ,

ΜΟΝΟ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙ!!!
ΔΕΝ ΖΕΙ ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΑΝΕΥ ΑΕΡΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΕΡΩΤΑ Η ΓΥΝΗ!!!
ΘΑ ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΙΣ!!! ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΣΤΙΓΜΑΣ,

ΤΗΝ ΤΟΣΗ ΜΟΥ ΤΗ ΣΥΜΦΟΡΑ!!!
ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΘΑ ΣΚΙΖΕΙ ΤΟ ΚΥΜΑ

ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΥΤΕΣ ΘΑ ΨΑΛΛΟΥΝ ΑΣΜΑ ΓΛΥΚΥ,
ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΙΣ!!! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΑ

ΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥ Ο ΤΑΦΟΣ ΕΚΕΙ!!!
ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΑΓΡΙΟΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΠΑΛΗΣ,
ΠΟΝΤΟΣ ΒΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΡΑΧΗ!!!

ΑΞΙΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΑ ΠΕΡΙΒΑΛΕΙ
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗ!!!»

Αύγουστος 2009
[Λαϊκό άσμα, από αιώνων διαδι-
δόμενο «από στόμα σε στόμα» σε 
όλους τους Αθανίτες- βοσκούς της 
περιοχής του Λευκάτα και της Νη-
ράς και σε όλους τους ναυτικούς 
τους διαπλέοντες το ακρωτήρι του 
Λευκάτα]. 
Αφηγητής: Ο 88χρονος, βοσκός της 
περιοχής του Λευκάτα, Αθανίτης, 
Γεώργιος Ρομποτής του Νικολάου 
(Ματσούκης ή «Κουφογιώργος»).
Για την καταγραφή: Διονύσης Ρο-
μποτής του Γερασίμου, Αθανίτης, 
δικηγόρος Αθηνών

7Αγιοπετρίτικα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγιοπετρίτισσα

Μαρία Ρομποτή (Γούλα)

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας & βράβευση Μαθητών - Φοιτητών 2014

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής 
Ν. Λευκάδας, κάνει έκκληση 
στους απανταχού Λευκαδίτες της 
ξενιτιάς και στους Λευκαδίτες 
της υπόλοιπης χώρας, να βοηθή-
σουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Λευκάδος. 
Η δυστυχία και η φτώχεια έφθα-
σε και στα χωριά μας.

Τραπεζικός Λογα-
ριασμός Δήμου Λευ-
κάδας Εθνική Τρά-

πεζα (399/54512487) 
για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο

Ο κ. Χρυσικός Γρηγόρης κόβει την 
πίτα

Ο κ. Σωκράτης Κακλαμάνης κόβει την 
πίτα

Ο κ. Ρομποτής κόβει την πίτα

Ο κ. Γιωργάκης κόβει την πίτα

Η κ. Αλεξανδράκη-Σίδερη απονέμει 
τους επαίνους

Άποψη από την εκδήλωση

Άποψη από την εκδήλωση

Άποψη από την εκδήλωση

Άποψη από την εκδήλωση

Άποψη από την εκδήλωση

Άποψη από την εκδήλωση

Τ’ Αθάνι
(*) ‘Στο ποίημα κρατήσαμε την ορθογραφία του πρωτοτύπου)

Όταν σ’ αντίκρυσα από μακρυά, του Ιόνιου θάλασσα γαλάζια, 
Σε παρομοίασα με κοπελιά, γλυκιά, γεμάτη θυμούς και νάζια.
Με τ’ ασπρογάλανα κύματα σου, αγάλια αγκάλιαζες κάθε λιμάνι
Και μόνο έσπρωχνες από κοντά σου, σεμνό και ομορφο χωριό τ’ Αθάνι.
Σ’ έβλεπα κάτω από ‘να βουνάκι και σε κυνήγησα για να σε φτάσω 
Λιγάκι έλειψε... μα θα γινόμουν χίλια συντρίμμια για να σε πιάσω.
Ώρα σε κύτταζα... Τι να την κάνη, κακούργα κι άπονη την ομορφιά σου 
Αφού είσαι άσπλαχνη κι όλο γκρεμίζεις το χωριουδάκι που  ‘ναι   κοντά σου;
Το ξέρεις τάχα πως από πάνω από τα θεώρατα τα γκρεμνά σου
Χωριό πανώμορφο και πικραμένο λυώνει κυττάζοντας την ωμορφιά σου;
Αγέρι άφθονο και μυρωμένο με μια σου ανάσα σκορπάς τριγύρω 
Αλλά στην τόση την αρχοντιά σου ελεημοσύνη μικρή  ειν’ το μύρο.
Μόνο τ’ αγέρι;  τι να το κάμη; ζωή να δώση; όχι δε φθάνει.
Με τι παράπονο μέρα και νύχτα, κυττάς τη θάλασσα καιμένο Αθάνι! 
Κι αυτή αγέρωχη και ζαφειρένια πρωί και βράδυ νάζια σου κάνει.
Όμως φυλάξου, μη σε μαγέψη με καμμιάς δόσης γλυκό τραγούδι
Και σε τραβήξει στην αγκαλιά της μ’ όλες τις χάρες σου φτωχό λουλούδι.
Denis
Αύγουστος 1930 (Διονύσιος Μελάς)
Ξεφυλλίζοντας κιτρινισμένα φύλλα και τετράδια, από την πολυκαιρία, του δα-
σκάλου πατέρα μου, βρήκα το ποίημα «Αθάνι», γραμμένο τον Αύγουστο του 
1930.
Επειδή κατά την κρίση λογίων συμπολιτών μας και τη δική μου ταπεινή άποψη 
αποτελεί ύμνο για το χωριό που τον γέννησε και πολύ αγάπησε, σας το στέλνω, 
σε φωτοτυπία, για δημοσίευση εβδομήντα δύο χρόνια μετά το θάνατο του. 

Θ. Μελάς

Λαϊκό άσμα
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Μικρά και Μεγάλα ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΤΟΙΜΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ

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

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

www.angela.gr

ÍõöéêÜ - ÂáðôéóôéêÜ
ÅÐÉÔÑÏÐÁÊÇÓ

ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εμείς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Ομοσπονδίες, Ενώσεις 
και Σύνδεσμοι των Επτανησίων, σας γνωρίζουμε ότι η 
Ένωση Επτανησίων Ελλάδας, αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία, ουδόλως εκπροσωπεί τα σωματεία μας και δεν 
διατηρούμε καμία καταστατική ή άλλη λειτουργική σχέ-
ση και συνάφεια με την εταιρεία αυτή.
Ως εκ τούτου έχουμε ήδη ζητήσει από την Πρόεδρο της 
ως άνω εταιρείας Κα Ελένη Κονοφάου όπως του λοιπού 
παύσει να συμπεριλαμβάνει στην προβολή της εταιρείας 
της τα υφ’ ημών επτανησιακά σωματεία τα οποία και εκ-
προσωπούν το σύνολο των Επτανησίων.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Κυθηράϊκός Σύνδεσμος Αθηνών Ένωση Ζακυνθίων «Ο 
Άγιος Διονύσιος» Ομοσπονδία Κεφαλονίτικων & Ιθακη-
σιακών Σωματείων
Ενωση των Απανταχού Ιθακήσιων Ομοσπονδία Απαντα-
χού Λευκαδίτικων Συλλόγων Ένωση Απανταχού Παξίων 
«Ο Άγιος Χαράλαμπος»
Ομοσπονδία Κερκυραϊκών Συλλόγων .

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013 έγινε το Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων.
Αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος μια καλόπιστη κρι-
τική.
Ο απερχόμενος Πρόεδρος κατά τον απολογισμό των 
δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας ανέλυσε το έργο της 
Ομοσπονδίας τη διετία 2011-2013.
Ενημέρωσε τους αντιπροσώπους του Συνεδρίου και τους 
παρευρισκόμενους Προέδρους των Συλλόγων μελών για 
τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το 2014 μαζί με τα άλλα 
αδελφά σωματεία των Επτανησίων στην Αθήνα για τα 
150 χρόνια από την ένωση της Επτανήσου με την Ελ-
λάδα.
Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στο τέλος του Συνεδρίου 
εκλέχθηκαν οι παρακάτω σύμβουλοι οι οποίοι συνήλθαν 
σε σώμα και εξέλεξαν το νέο Δ.Σ. για το διάστημα 2013-
2015.
Το νέο Δ.Σ. είναι:
Λογοθέτης Θεοφύλακτος Δ.
Πρόεδρος
Κοντογεώργης Χαράλαμπος Δ.
Α’ Αντιπρόεδρος
Σολδάτος Αντώνιος Ν.
Β’ Αντιπρόεδρος
Χόρτης Κων/νος Γ. Γ. Γραμματέας
Χόρτης Θωμάς Ε.
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας
Λάζαρης Θωμάς Χ. Ταμίας
Μανωλίτσης Ευγένιος Α.
Αναπληρωτής Ταμίας Κοντογεώργης Λεωνίδας Χ. Έφο-
ρος Δημοσίων Σχέσεων Βανδώρος Δημήτριος Χ. Μέλος 

Κακλαμάνης Σωκράτης I. Μέλος Κατωττόδης Ιωάννης 
Κ. Μέλος Κοντογεώργης Κων/νος Γ. Μέλος Πάλμος 
Παναγιώτης Β. Μέλος Ραυτόπουλος Σωτήρης Χ. Μέλος 
Περδικάρη Ελένη I. Μέλος Αναπληρωματικά μέλη Μα-
ραγκός Νικόλαος Γ. Βρετός Γεώργιος Α. Κάντα-Κατω-
πόδη Ατζουλέτα Α.
Εξελεγκτική επιτροπή
1. Ροντογιάνη Μαρία Σ.
2. Φέτση-Σκυργιάννη Αγγελική Ε.
3. Γράψα Ουρανία I.
4. Χόρτης Ευάγγελος Θ.
5. Κόκλα Ιωάννα Ε. 
Αναπληρωματικά μέλη 
Σούνδιας Τιμόθεος I., Χόρτη Ζωή Ε.
     Ο Πρόεδρος                         Ο Γ. Γραμματέας
   Θεοφύλακτος Λογοθέτης         Κων/νος Χόρτης 

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδί-
τικων Σωματείων, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
την 1/12/2013, αποφάσισε:
1) Να καταδικάσει τα μέτρα που προωθεί η ελληνική 

κυβέρνηση, μέτρα που είναι μέρος της γενικότερης 
πολιτικής που επιβάλλει η Τρόικα και το διεθνές κε-
φάλαιο, και οδηγούν στην εξαφάνιση κάθε είδους 
κοινωνικής παροχής, και ανάμεσά τους της παροχής 
υγειονομικών υπηρεσιών στον λαό.

2) Καταδικάζει την συστηματικά επιχειρούμενη εδώ και 
καιρό, απαξίωση μέχρι και την τελική κατάργηση, του 
ΕΟΠΥΥ, και την επιβαλλόμενη από την Ε.Ε. και τις 
μεγάλες επιχειρήσεις υγείας, διάλυση της Δημόσιου 
τομέα Υγείας

3) Απαιτεί την διατήρηση και την αναβάθμιση του ΕΟ-
ΠΥΥ ως αποκλειστικά πάροχου δωρεάν, πλήρους, 
έγκαιρης και επαρκούς υγειονομικής φροντίδας για 
όλο τον Ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους στην 
χώρα μας.

4) Ζητά την διατήρηση όλων των υπαρχουσών μονάδων 
του ΕΟΠΥΥ, με την διατήρηση στη θέση του, όλου 
του ιατρικού-υγειονομικού-διοικητικού κλπ. προσω-
πικού, και την αναβάθμιση των εργαστηριακών εγκα-
ταστάσεων και δομών του.

5) Ζητά να μην κλείσει καμιά νοσηλευτική μονάδα και 
καμιά κλινική στην δευτεροβάθμια Υγεία, και να κα-
ταργηθούν όλα τα χαράτσια που εμποδίζουν την πρό-
σβαση των ασθενών στην λήψη υπηρεσιών Υγείας.

Για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Απανταχού Λευκαδί-
τικων Σωματείων 
  Ο Πρόεδρος Γ.Σ.      Ο Γραμματέας Γ.Σ. 
  Σπύρος Ζ. Φίλιππας        Κώστας Χόρτης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Μετά από απόφαση του Συνεδρίου της 1ης Δεκεμβρίου 2013 της Ομοσπονδίας, που εξουσιοδότησε 
το Δ.Σ. να εξετάσει και να εκδώσει ψήφισμα για το θέμα που προέκυψε σχετικά με το φαρμακείο 
του Αγίου Πέτρου μεταξύ της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., έχουμε να 
καταθέσουμε τα εξής:
Τα εκάστοτε Δ.Σ. της ομοσπονδίας μας είναι αρωγοί στις προσπάθειες και τις δράσεις των μελών 
μας- Συλλόγων, που απαρτίζουν την Ομοσπονδία. Δραστήριος σύλλογος στην Ομοσπονδία μας 
είναι και η Ένωση Αγιοπετριτών. Διαχρονικά λειτουργεί με γνώμονα την ανάδειξη του χωριού και 
παρεμβαίνει προς επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Οι δράσεις, όπως η τράπεζα αίματος, οι βρα-
βεύσεις μαθητών, οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις και η στήριξη Αγιοπετριτών του συλλόγου οφείλο-
νται στο Δ.Σ. και στον επί σειρά ετών Πρόεδρό της, κ. Απόστολο Αντύπα.
Στα παραπάνω πλαίσια εκτιμούμε ότι η Ένωση Αγιοπετριτών κινήθηκε για τη στήριξη του φαρμα-
κείου του χωριού της.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μένει στην πρωτοβουλία αυτή και στηρίζει την Ένωση Αγιοπετριτών για 
την μεγάλη της προσφορά για να βοηθήσει τους απανταχού Αγιοπετρίτες.

Έκοψαν την πρωτοχρονιάτική πίτα 
τους οι Λευκαδότικοι Πολιτιστικοί 

Σύλλογοι Αθήνας
26/1/2014 Ο Σύλλογος 

Λευκαδίων Αττικής η 
(ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ) μαζί 
με την Ομοσπονδία 
τον απανταχού  Λευ-
καδίτικων Σύλλογων 
στην αίθουσα Γερα-
νίου 41 Αθήνα. Η εκ-
δήλωση στέφθηκε με 
επιτυχία.

9/2/2014 Ο Σύλλογος Εγκλουβισιανών Αθήνας στην αίθουσα 
του συλλόγου Λευκαδίων Αττικής με πολύ κόσμο και επι-
τυχία.

26/1/2014 Ο Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης και γύρω Δή-
μων (Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ) (www.faneromeni.wordpress.
com) στην αίθουσα 
τους και παρουσία του 
Σεβασμιώτατου Μη-
τροπολίτου Λευκάδος 
και Ιθάκης κ.κ. Θεό-
φιλου, του Δημάρχου 
Ηλιούπολης πολλών 
δημοτικών συμβούλων 
και εκπροσώπων των 
Λευκαδίτικων εκπολι-
τιστικών συλλόγων και 
πλήθος κόσμου.

16/2/2014 ο Σύλλογος 
Αλεξανδριτών Λευκά-
δος  έκοψε την πίτα του 
και πραγματοποίησε 
και τις εκλογές του για 
νέο ΔΣ στην αίθουσα 
του Συλλόγου Λευκα-
δίων Αττικής.

Η Εταιρεία Λευκαδικών 
Μελετών Αθήνας έκα-
νε την απολογιστική 
της Συνέλευση στην 
αίθουσα του Συλλόγου 
Λευκαδίων Αθήνας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Αγιοπετριτών Αττικής Ν. Λευκάδας
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπρόσωποι για την Ομοσπον-
δία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων που προέκυψαν από τις εκλογές που 
έγιναν στις 30 Μαρτίου 2014.

Πρόεδρος Αντύπας Απόστολος του Διονυσίου 
 (Συνταξιούχος του ΤΣΑ)
Α΄ Αντιπρόεδρος Χρυσικός Γρηγόρης του Γερασίμου 
 (Συνταξιούχος Οικονομολόγος)
Β΄ Αντιπρόεδρος  Βικέντιος Μιχαήλ (Συντ. Εκπαιδευτικός)
Γεν. Γραμματέας Ρέμπελου-Αντύπα Ευαγγελία του Κων/νου 
 (Συντ. Δημοσίου – Οικονομολόγος)
Β΄ Γραμματέας Αλεξανδράκη-Σίδερη Ηρώ (Συνταξιούχος 
 Τραπεζικός – Ποιήτρια)
Γ΄ Γραμματέας  Καγκελάρη Σταμάτα του Μιλτιάδη (Δικηγόρος)
Ταμίας Χαρίτος Γεώργιος του Σπύρου (Συντ. Δημοσ.)
Β΄ Ταμίας Πέτρος Λουπέτης του Ιωάννη (Λογιστής)
Υπεύθυνοι για τις εκδηλώσεις: 
Αρβανίτη Ευαγγελία του Ιωάννη (Βοτανολόγος)
Βικέντιος Μιχαήλ (Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σίδερη Μαρία της Διονυσίας (Συγγραφέας)
Σουμίλα Φρόσω του Νικολάου (Νοσηλεύτρια)

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καγκελάρης Παναγιώτης του Κώστα (Δικηγόρος)                      
Λουπέτης Γεράσιμος του Διονυσίου  (Δημόσιος Υπάληλος)
Πατρίκιος Θωμάς του Ανδρέα  (Συνταξιούχος)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Αντύπας Απόστολος του Διονυσίου
Βικέντιος Μιχαήλ
Ρέμπελου – Αντύπα Ευαγγελία του Κωνσταντίνου
Σουμίλα Φρόσω του Νικολάου
Σταμούλης Γεράσιμος του Πέτρου (Μουσικός)
Χρυσικός Γρηγόρης του Γερασίμου

Λόγω πληθώρας ύλης οι επιστολές  θα 
δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
IH’ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Παναγιώτης Χάρτης: Ένα τεράστιο μέγεθος επιστήμονα και ανθρώπου
Του ΕΚΤΟΡΑ Γ. ΧΟΡΤΗΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του Δήμου Λευκάδας 

πραγματοποιήθηκε το διήμερο ΙΗ’ Συμπόσιο της Εται-
ρείας Λευκαδικών Μελετών (10 και Π Αυγούστου). Την 
έναρξη των εργασιών του Συμποσίου κήρυξε ο Πρόεδρος 
της Εταιρείας κ. Θωμάς Κατωπόδης, ενώ χαιρετισμούς 
απηύθυναν ο Μητροπολίτης Λευκάδας κ. Θεόφιλος και 
ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Κώστας Αραβανής.
Την πρώτη μέρα, που ήταν αφιερωμένη στην Επιστήμη, 
τιμώμενα πρόσωπα ήταν δύο επιφανείς Λευκάδιοι επι-
στήμονες, ο Πέτρος Ν. Αργύρης, που διέπρεψε στο Εξω-
τερικό στο πεδίο της φυσικής επιστήμης (ήταν παρών 
στην εκδήλωση), και ο αείμνηστος γιατρός Παναγιώτης 
Ι. Χόρτης από τα Χορτάτα (1908 - 1976), ένα τεράστιο 
μέγεθος επιστήμονα και ανθρώπου. Για τον πρώτο μί-
λησαν ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΜΠ κ. Κων/νος 
Παρασκευάίδης, μαθητής στην Αμερική του τιμώμενου, 
και ο φίλος και συμμαθητής του στο Γυμνάσιο Λευκάδας 
δικηγόρος κ. Νίκος Κατηφόρης. Μετά τους εισηγητές, 
πήρε το λόγο ο κ. Αργύρης και μίλησε συγκινημένος για 
το ρόλο που διαδραμάτισαν η οικογένεια του και το Γυ-
μνάσιο Λευκάδας στις επιλογές του για την πορεία της 
ζωής του. Τέλος, η κ. Μαρία Ρούσσου, διευθύντρια της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης, τον ευχαρίστησε για τη βοήθεια 
και την στήριξη του προς την Βιβλιοθήκη.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με το έτερο τιμώμενο πρόσω-
πο, τον γιατρό φυματιολόγο - πνευμονολόγο Παναγιώ-
τη Ι. Χόρτη, για τον οποίο μίλησε ο διδάκτωρ ιστορίας 
κ. Άγγελος Χόρτης και ο ομότεχνος του τιμώμενου για-
τρός - φυματιολόγος Θεοδόσης Παναγιωτακόπουλος. Ο 
κ. Άγγελος Χόρτης ξεκίνησε τη σκιαγράφηση του πορ-
τρέτου του γιατρού με την κρητική μαντινάδα «Σαν εί-
ναι ο τράγος δυνατός δεν τον χωράει η μάντρα Ο άντρας 
κάνει τη γενιά κι όχι η γενιά τον άντρα», και συνέχισε 
την παρουσίαση για την προσωπικότητα του τιμώμενου, 
μέσα από προσωπικά βιώματα αλλά και πλήθος τεκμηρί-
ων και μαρτυριών. Για την προσωπικότητα του Γιατρού 
παραθέτουμε εδώ μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα 
από την εισήγηση: «Η πορεία του γιατρού ήταν η τυ-
πική πορεία του αυτοδημιούργητου ανθρώπου, που, με 
μόνα εφόδια τις ικανότητες, την ισχυρή του θέληση, το 
αγωνιστικό του πνεύμα και την προσήλωση στο σκοπό 
του, κατόρθωσε να ανέλθει στην κορυφή της επιστήμης 
του και να γίνει όχι μόνο αναγνωρίσιμο αλλά και δια-
κεκριμένο μέλος της κοινωνικής ζωής της χώρας. Κανέ-
νας δεν του κληροδότησε ούτε του χάρισε τίποτε. ‘Ολα 
τα κέρδισε με την προσωπική του αξία και τον πνευμα-
τικό του μόχθο. Ολόκληρη η ζωή του ήταν μια φωτεινή 
πορεία προς τις κορυφές της επιστήμης και της ανθρω-
πιάς. Ένας θρίαμβος της θέλησης και του τίμιου αγώνα 
[...] Με δυσθεώρητο εύρος σπουδών ο Γιατρός, παρότι 
νεότατος, είναι ήδη ολοκληρωμένος επιστήμονας με τε-
ράστιο φάσμα γνώσεων, που καλύπτουν πολλές ιατρικές 
ειδικότητες, μεγάλη κλινική εμπειρία και βαθύ ερευνητι-
κό πνεύμα [...]. Η επίσημη αναγνώριση του έργου και της 
προσφοράς του, μετά το θάνατο του, πανηγυρική, ήρθε 
από το φορέα στον οποίο είχε αφιερώσει μεγάλο κομμάτι 
της ζωής του και είχε συμβάλει στην ανύψωση της στάθ-
μης των ιατρικών υπηρεσιών που προσέφερε, καθώς και 
στην εκπαίδευση νέων γιατρών που θα έπαιρναν τη σκυ-
τάλη από τους παλαιότερους. Το νοσοκομείο «Σωτηρία», 
σε επίσημη τελετή, έδωσε το όνομα του σε αμφιθέατρο, 
στο οποίο είχε λάμψει ως φωτισμένος  πανεπιστημιακός 
δάσκαλος. Ξεχωριστή τιμή,  δείγμα της εκτίμησης στο 
πρόσωπο του, είναι επίσης η ονομασία μιας οδού στη 
Σαρωνίδα, όπου βρισκόταν η εξοχική του κατοικία, με το 
όνομα του, μπροστά από την εκκλησία της Παναγίας, η 
οποία υπήρξε δικό του έργο. Εκείνο όμως το οποίο, κατά 
την άποψη μου, έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η αναγνώ-
ριση του από τους ανώνυμους καθημερινούς ανθρώπους 
[...]. Στην κορυφή της ελληνικής κοινωνίας αλλά και κα-
ταξιωμένος στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ο 
Γιατρός, δεν οδηγήθηκε, ωστόσο, από τη μέθη της επιτυ-
χίας, στην υπεροψία και την «ύβρη» με την αρχαία σημα-

σία του όρου. 
Παρέμεινε ως 
βαθύτατα καλ-
λιεργημένος 
και φιλοσοφη-
μένος άνθρω-
πος απλός και 
μετριόφρων, 
έτοιμος πάντο-
τε να βοηθή-
σει και να συ-
μπαρασταθεί 
στον πάσχο-
ντα συνάνθρω-
πο, με ιδιαίτε-
ρη ευαισθησία 
απέναντι στους 
φτωχούς και 
κατατρεγμέ-
νους της ζωής 
...».
Ο δεύτερος ομιλητής κ. Θεοδόσης Παναγιωτακόπουλος 
αναφέρθηκε στο επιστημονικό έργο του γιατρού. Δεν τον 
γνώρισε προσωπικά, αλλά τέσσερα χρόνια μετά τον θά-
νατο του, όντας ο ίδιος γιατρός στο Νοσοκομείο «Σωτη-
ρία», στο οποίο είχε υπηρετήσει επί 31 συναπτά έτη ο 
τιμώμενος, είδε έναν θάλαμο να φέρει το όνομα Πανα-
γιώτης Ι. Χόρτης και, ρωτώντας γι’ αυτόν, άντλησε πλη-
ροφορίες για το πλούσιο επιστημονικό του έργο. Αναφέρ-
θηκε στην τεράστια επιστημονική συγκρότηση του Παν. 
Χόρτη και στις πρωτοποριακές και καινοτόμες δράσεις 
του στο πεδίο της φυματιολογίας, συγκαταλέγοντας τον 
μαζί με τους Ρόμπερτ Κοχ και Κόνραντ Ρέντγκεν στους 
τρεις κορυφαίους επιστήμονες σε παγκόσμια κλίμακα 
στον αγώνα εναντίον της φυματίωσης. Ήταν ο πρώτος, 
όπως είπε, που εισήγαγε στην Ελλάδα, μετά την επιστρο-
φή του από την Ιταλία και τη θητεία του στο Ινστιτούτο 
Carlo Floranini, καινοτόμες τεχνικές ίασης της φυματίω-
σης, όπως αυτή του τεχνητού πνευμοθώρακα, δίνοντας 
ελπίδα και σώζοντας πολλούς φυματικούς ασθενείς, σε 
μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμη φαρμακευτική αντιμε-
τώπιση της αρρώστιας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν 
γύρισε το 1939 από την Ιταλία στην Ελλάδα διορίστη-
κε σε ηλικία μόλις 34 χρονών Διευθυντής Κλινικής στο 
Νοσοκομείο «Σωτηρία». Ακολούθως, ο γιατρός Θωμάς 
Μεσσήνης, που εκτελούσε χρέη συντονιστή της συζήτη-
σης, κατέθεσε τις δικές του μαρτυρίες από όσα είχε δια-
πιστώσει αργότερα από συνομιλίες, λέγοντας ότι ο Πα-
ναγιώτης Χόρτης ασκούσε και χειρουργικές πράξεις και 
ότι έκανε θωρακοσκόπηση, παρά τα πενιχρότατα τότε 
μέσα, από τη δεκαετία του ‘50 ακόμη. Τέλος, ο εκπαι-
δευτικός Θανάσης Μελάς έδωσε στον γιο του τιμώμενου 
ένα απόκομμα εφημερίδας του Μάη του 1937 με ρεπορ-
τάζ από τη Ρώμη για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου 
του γιατρού, που περιείχε διθυραμβικά σχόλια των Ιτα-
λών για τον ίδιο και την Ελλάδα, την οποία είχε τιμήσει 
με τις επιστημονικές του επιδόσεις.
Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα βραβεία 1) 
Πέτρου και Νίτας Αργύρη (θεσμοθετήθηκε για πρώτη 
φορά το 1998) στην Ειρήνη Παπακωνσταντίνου ως πρώ-
τη αποφοιτήσασα μαθήτρια των Λυκείων της πόλης της 
Λευκάδας για το σχολικό έτος 2012-2013, δια χειρός της 
Νίτας Αργύρη, συζύγου του τιμώμενου, και 2) Αλέξαν-
δρου Παναγούλη (έχει θεσμοθετηθεί από τις οικογένειες 
Μελά - Παναγούλη και απονεμήθηκε για 2 η φορά φέ-
τος) στη μαθήτρια Κυριακή Δευτεραίου από το Σύβρο 
ως πρώτη αποφοιτήσασα μαθήτρια των Λυκειακών Τά-
ξεων Λυκείου Βασιλικής για το σχολικό έτος 2012-2013, 
δια χειρός του βουλευτή Στάθη Παναγούλη, αδελφού 
του Αλέκου Παναγούλη.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΧΟΡΤΑΤΑ»

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΥΓΕΙΑ ΚAΙ ΛΑΜΨΗ
Το συστατικό που δίνει φτε-

ρά στα πόδια
Το Κολλαγόνο, είναι ο ινώδης συνδετικός ιστός που κρατάει 
ενωμένο το σώμα μας. Δίνει δύναμη, και ελαστικότητα, στα 
διάφορα όργανα και στους ιστούς του σώματος. Τα τρία τέ-
ταρτα περίπου του βάρους του σώματος, αποτελείτε από κολ-
λαγόνο που υποστηρίζει και κρατάει σε καλή κατάσταση τους 
χόνδρους - τένοντες - μυς - οστά - Δόντια ούλα - αρθρώσεις.
Αυξάνει τα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης, στον οργανισμό 
και προσφέρει καλύτερο ύπνο.
Το κολλαγόνο είναι το συστατικό, που δίνει ελαστικότητα στο 
δέρμα λάμψη στο πρόσωπο και στα μαλλιά
Η ονομασία του κολλαγόνου ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ από την ελληνική 
λέξη κόλλα.
Για ΠΟΛΟΥΣ αιώνες η κόλλα παρασκευαζόταν από το δέρμα 
των ζώων
Με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η ποσότητα του κολλα-
γόνου. Η ισορροπία χάνετε, και πολλές ασθένειες εμφανίζο-
νται, όπως οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, πόνος στις αρθρώ-
σεις πόνος στα γόνατα, δυσκολία στο βάδισμα Και πόνος στην 
πλάτη, εμφανίζονται και ρυτίδες στο πρόσωπο στα χέρια στο 
σώμα.
Το κολλαγόνο και η ελλαστίνη που είναι η άλλη βασική δομική 
πρωτεΐνης του δέρματος υποστηρίζονται από τη βιταμίνη  Η βι-
ταμίνη C είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του κολλαγόνου 
και της - ελλαστίνης
ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C ΕΙΝΑΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ -ΝΕΡΟΚΑΡΔΑΜΟ - ΛΑ-
ΧΑΝΟ - ΜΠΡΟΚΟΛΟ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΚΤΙ-
ΝΙΔΙΟ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ - ΛΑΧΑΝΑ ΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ και 
άλλες τροφές όπως ποδιά από πουλερικά πόδια από αγελάδες 
(Πετάμε όταν βράσουν όλα τους τα λίπη) ΤΡΩΜΕ μια η δυο 
φορές την εβδομάδα όταν γίνετε ΤΡΙΜΗΝΗ θεραπεία, και 4, η 
5,φορες το χρόνο για πρόληψη ΤΡΩΜΕ Φρούτα και τα λαχανι-
κά ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

Πόνος γένους θηλυκού

Τα ενοχλητικά συμπτώματα 
της περιόδου

Οι κράμπες της πε-
ριόδου- κράμπες δυ-
σμηνόρροιας όπως 
είναι η ιατρική ονο-
μασία- είναι συνηθι-
σμένο φαινόμενο.

Συγκεκριμένα, πε-
ρισσότερες από 1 
στις 2 γυναίκες υπο-
φέρουν από αυτές 
κάθε μήνα και σχε-
δόν 1 στις 4 επηρεά-
ζεται σε τέτοιο βαθμό, που πρέπει να πάρει άδεια από τη 
δουλειά ή το σχολείο.

Τι προκαλεί τις κράμπες;
Κάθε μήνα, το τοίχωμα της μήτρας (το ενδομήτριο) προ-

ετοιμάζεται για πιθανή εγκυμοσύνη. Εάν πραγματοποιηθεί 
εγκυμοσύνη, το γονιμοποιημένο ωάριο προσκολλάται στο 
τοίχωμα, ώστε να μπορέσει να τραφεί κατά την ανάπτυξή 
του σε βρέφος.

Εάν το ωάριο δε γονιμοποιηθεί, το τοίχωμα δε χρειάζεται, 
οπότε διασπάται και απελευθερώνονται ορισμένες ουσίες 
που αποκαλούνται προσταγλανδίνες. Αυτές προκαλούν 
σύσπαση των μυών της μήτρας και αποβολή του τοιχώ-
ματος. Οι μύες είναι οι ίδιοι που σπρώχνουν το μωρό προς 
τα έξω κατά τη διάρκεια της γέννας, και επομένως είναι 
ιδιαίτερα δυνατοί.

Ορισμένες γυναίκες μπορεί να έχουν υψηλότερα επίπεδα 
προσταγλανδινών, κάτι που θεωρείται ότι αποτελεί την 
αιτία των επίπονων μυϊκών σπασμών που ονομάζουμε 
κράμπες.

Τι είδους πόνος είναι;
Συνήθως, ο πόνος εμφανίζεται με τη μορφή σπασμών 

όπως οι κράμπες. Μπορεί να εμφανιστεί αρχικά στην 
κάτω κοιλιακή χώρα και να εξαπλωθεί στη σπονδυλική 
στήλη και στα πόδια ή στο κέντρο της μέσης. 

Εάν αισθάνεστε αυτόν τον πόνο, μπορεί να αισθάνεστε 
και ζάλη ή ναυτία και να εμφανίζετε διάρροια ή εμετό. Εάν 
συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό 
σας.

Οι περισσότερες γυναίκες διαπιστώνουν ότι ο πόνος 
εμφανίζεται συνήθως μερικές ώρες προτού ξεκινήσει η 
περίοδός τους και αρχίζει να φθίνει μόλις ξεκινήσει η ροή. 
Όμως, σε ορισμένες γυναίκες ο πόνος συνεχίζει κατά τη 
δεύτερη ή ακόμη και την τρίτη ημέρα της περιόδου τους.

Τι μπορείτε να κάνετε, για να καταπραΰνετε τον πόνο;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταπραΰνετε τις εμμη-

νορροϊκές κράμπες. 
Υπάρχουν επίσης στην αγορά αρκετά αναλγητικά φάρ-

μακα που δεν απαιτούν συνταγογράφηση και μπορεί να 
σας βοηθήσουν. 

Σε κάθε περίπτωση μην αυτοσχεδιάζεται, αλλά ζητήστε 
τη γνώμη και τη συμβουλή του γυναικολόγου σας..

Αναδημοσίευση από την περιστεριώτικη εφημερίδα «ΒΟΥΚΕΝΤΡΑ»

ΥΓΕΙΑ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φυτά εσωτερικού & εξωτερικού χώρου
Διαμόρφωση & Συντήρηση Κήπων
Είδη Κήπου - Διακοσμητικά Υλικά
Αυτόματο Πότισμα - Ανθοστολισμοί

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

e-mail: aretikavvadia@yahoo.gr

ΑΡΕΤΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ
Αγιοπετρίτισσα

Πολίτης Αθανάσιος - Τηλ.: 26450 31100
Κοντάραινα -Λευκάδα

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ  - ΓΛΑΣΤΡΕΣ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ
SUPER MARKET

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

Αξίζουν συγχαρητή-
ρια στις προσπάθειες 

και όλων των ενεργειών 
του Γιάννη Μαργέλη στην 
τόσο επίκαιρη και θαυμά-
σια Εκδήλωση του ΙΔΡΥ-
ΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Χ. Ν. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ την 
10η -3 -2014 στη Γλυφά-
δα. 
Λόγια του ΣΟΥΡΗ επίκαι-
ρα, έδειξαν το ‘τότε στο 
ΣΗΜΕΡΑ’. Μια σκηνο-
θεσία τόσο θεαματική και 
παραστατική. Ο θαυμασμός κράτησε τη σιωπή των 400 
και πλέον παρευρισκόμενων που  είχαν γεμίσει ασφυκτι-
κά την αίθουσα στο ‘ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ’ (Δημοτικό 
θέατρο της Γλυφάδας). Χειροκροτήματα και επευφημί-
ες διέκοπταν την παράσταση των συμμετεχόντων. Μια 
προσφορά κόπων και ενεργειών που θα μείνει αξέχαστη!
Το Ίδρυμα τίμησε φορείς και πρόσωπα του πολιτισμού 
που επι καθημερινής βάσεως δίνουν ότι καλύτερο μπο-
ρούν για την πρόοδο και ανάπτυξη του Πολιτισμού 
της χώρας μας. Τους Τιμητικούς Επαίνους απένειμε ο 
Υπουργός Πολιτισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος και 
ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτης. 
Ακόμα, το Ίδρυμα εκπληρώνοντας τους σκοπούς του 
επιχορήγησε Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς φορείς ως 

και αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Τις επιχορη-
γήσεις επέδωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γλυφά-
δας-Βούλας-Βάρης κ.κ. ΠΑΥΛΟΣ.
Τιμητικό Έπαινο για την συνολική του προσφορά στο 
Ελληνικό Θέατρο και Ελληνικό Κινηματογράφο εδώθει 
στον καταξιωμένο Ηθοποιό κ. Γιάννη Βογιατζή και εδώ 
ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Π. Παναγιωτόπουλος Απένει-
με τον Τιμητικό Έπαινο. 
Όπως είπαμε το Ίδρυμα τίμησε με ειδικό Αφιέρωμα όλως 
ιδιαιτέρως τον ΓΙΩΡΓΟ ΣΟΥΡΗ, τον Σύγχρονο Αριστο-
φάνη που σατίρισε τον Έλληνα όσο κανένας άλλος, 161 
χρόνια από την Γέννησή του. Τα ποιήματα του Σουρή 

ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΧΡ. Ν. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩ-
ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ερμήνευσαν με ξεχωριστή επιτυχία: Ο Γιάννης Μανιάς, 
η Πολυτίμη Κανέλλου, και ο Παναγιώτης Γαλιδάκης. 
Τέλος, όλως ιδιαιτέρως τιμήθηκε η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 
ΤΟΥ Δήμου Γλυφάδας με Μαέστρο τον Νίκο Καμπιώτη, 
για τα 14 χρόνια συνεργασίας με το Ίδρυμα.
Πραγματικά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν μια Με-
γαλειώδης Εκδήλωση, πρωτοφανή για τα χρονικά της 
Γλυφάδας. 
Την Εκδήλωση τίμησαν ιδιαιτέρως με την παρουσία 
τους: Οι Υπουργοί:  Πολιτισμού κ. Πάνος Παναγιωτό-
πουλος και Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτης. 
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ.κ. Παύλος 
ο οποίος προλόγισε την Εκδήλωση, ο Δήμαρχος Γλυφά-
δας κ. Κ. Κόκκορης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβου-
λοι, Αρχηγοί Δημοτικών παρατάξεων, η Αθηνά Λιγνού, 
Γ. Παπανικολάου και πλήθος κόσμου.
Την όλη Οργάνωση Παρουσίαση και Σκηνοθεσία είχε 
ο Πάντα Δημιουργικός  και Αεικίνητος Γραμματέας του 
Ιδρύματος ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ και τον οποίο Συγ-
χαίρουμε Ιδιαιτέρως.  

Αγγελική Στάμου
Υ.Γ. της εφημερίδας μας
Ο Υποστράτηγος εν αποστρατεία γραμματέας του Ιδρύ-
ματος κ. Ιωάννης Μαργέλης είναι Αγιοπετρίτης. Επειδή 
γνωρίζει τη δραστηριότητα της Ένωσής μας, μας επιχο-
ρήγησε το Δ.Σ. του Ιδρύματος με 1000 ευρώ. Η Ένω-
σή Αγιοπετριτών ευχαριστεί το Δ.Σ. του Ιδρύματος και 
υπόσχεται το καλοκαίρι στην πλατεία του χωριού μας να 
προβάλλει το υλικό της εκδήλωσης μέσα από το dvd που 
μας παραχωρήθηκε.

O κ. Βαρβιτσιώτης

O κ. Παναγιωτόπουλος (δεξιά)

Γεώργιος Σουρής

Δίπλα παρουσιάζουμε 
μικρό φωτογραφικό 
απόσπασμα της αυτοβι-
ογραφίας του Γ. Σουρή

Γιάννης Μαργέλης

Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Αντύπας μαζί με τη Γραμμα-
τέα κ. Ρέμπελου παίρνουν την επιταγή
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Γαμπρός Αγιοπετρίτης

Νέο κατάστημα Λ. Ειρήνης 10 Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9942686

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος
Εκτελούνται παραγγελίες κατ’οίκον και Αθήνα

Εκ παραδρομής δεν γράφτηκαν τα ονόματα στο προηγούμενο 
φύλλο των κάτωθι: Κοντοπύργιας Χαράλαμπος του Γεωργίου 
Κρεοπωλείο στον Άγιο Πέτρο 50 € και Νώντας Κούρτης 40 € 
εις μνήμη Διονυσίας Θερμού, Βαγγέλη Ζωϊτά του Μιχάλη και 
Θοδωρή Βουκελάτου.
• Τσιγγέλης Δημήτρης Ιωάννινα  20€
• Μαραγκός Θανάσης του Αποστόλη Γερμανία  50
• Κοντοπύργιας παπά Θωμάς Άγιος Πέτρος  20
• Κατηφόρη Μαρία Μήτσου Γιοργαλή Άγ.Πέτρος 10
• Κατηφόρη Γεωργία του Χρήστου Λιώλη  50
• Κατηφόρης Βασίλης του Χρήστου 
 (Κουτσοσπύρου) Αθήνα  50
• Σουμίλα Αγνή του Σωτήρη Σύβρος  5
• Ζώγκος Αντώνης, Βασιλική  15
• Κατηφόρη Σταθούλα του Βασιλείου (Πλούτου)
 Κοντάραινα εις μνήμη του ανηψιού της Σπύρου
 Κατηφόρη (Μαντέλου) 20 
• Αντύπας Απόστολος για την Ομοσπονδία
 των Απανταχού Λευκαδίων Συλλόγων  15
• Ρέμπελου Ευαγγελία Αθήνα  20
• Αλεξανδράκη Σίδερη Ηρώ Χρυσάνθη Αθήνα  10
• Σάντας Παναγιώτης Αθήνα  20
• Μαργέλης Γεώργιος του Ζώη Αθήνα  50
• Μοναχή Κασσιαννή Ι. Μονή Αγ. Γερασίμου 
 Κεφαλλονιά  100
• Χαρίτος Σωκράτης του Πάνου Άγιος Πέτρος  10
• Κατηφόρη Άρτεμις του Χρήστου Αθήνα  30
• Γιωργἀκης Ευάγγελος Αθήνα  10
• Σύλλογος Εξάνθειας Λευκάδος Αθήνα  15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Μια δωρεά στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων το έτος  1702
(Λίγα στοιχεία από την ιστορία του χωριού μας)

Ψάχνοντας παλιά χειρόγραφα, κατάστιχα βρήκα 
και διάβασα στον Κώδικα των Αγίων Αποστό-
λων αποφάσεις  Αγιοπετριτών προγόνων μας, 

που κινούνται σε μια σφαίρα εντελώς διαφορετική από 
αυτή που βιώνουμε εμείς σήμερα.
Οι παλιοί πρόγονοί μας διακρίνονταν για την αγάπη προς 
τους συγγενείς τους, τους χωριανούς τους και όλο τον 
κόσμο. Διακρίνονταν επίσης για την ευσέβεια προς το 
θεό και ιδιαίτερα τους Αγίους,  που τιμούσαν  στο χωριό: 
(Aγία- Παρασκευή, Αη- Θανάση και Αγίους Αποστό-
λους).
Πίστευαν στη μεταθανάτια ζωή, ζούσαν  με  φόβο   Θεού  
και ήθελαν να πορεύονται κατά το θέλημά Του .
Ήθελαν  πάντα  να κάνουν θεάρεστες  πράξεις για την 
ψυχή τους  και  για  να μνημονεύεται το όνομά  τους στην 
ιερή πρόθεση, όταν λειτουργεί  ο ιερέας.
Έτσι συναντάμε  πολλά ονόματα Αγιοπετριτών σε πα-
λιά καταχωνιασμένα χαρτιά, που  μολονότι ήταν φτωχοί  
ξωμάχοι, και  ζούσαν λιτή ζωή, χωρίς άσκοπες δαπάνες, 
αρκούμενοι, αυστηρά, στα απολύτως αναγκαία και πολ-
λές φορές  ούτε στα απαραίτητα για τη διαβίωσή  τους 
,και το χειρότερο ήταν αγράμματοι,  να φροντίζουν για 
τη συντήρηση και την ευπρεπή εμφάνιση των ενοριακών 
τους ναών, εσωτερικά και εξωτερικά, βοηθώντας με τον 
τρόπο τους  τις εκκλησίες της ενορίας τους, τους λει-
τουργούς των και τους  εκκλησιαζομένους.
Στις φωτοτυπίες του χειρογράφου, που κρατώ στα χέρια 
μου με τον τίτλο: Kώντικας τις Εκλισίας των Αγίων Απο-
στόλων: εματασικόθι 1802: 8κτωμβ(ρίου) πρότι(1)

Και  περιέχει τέτοιες πράξεις αντιγραμμένες   το 1802 από 
παλιότερο κώδικα και χρονολογούνται από τις αρχές του 
1702 μέχρι τις 17 Μαρτίου του 1802 βρίσκουμε πολλές  
καταχωρημένες δωρεές   αγροτοτεμαχίων,  ελαιοδέτρων 
και αμπελώνων στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.
Ας διαβάσουμε μια, έτσι όπως γράφτηκε τότε:

Επειδή, ίσως, κουράστηκες να διαβάσεις αυτή την κα-
ταχώρηση, διάβασέ την τώρα, έτσι όπως θα γραφόταν 
σήμερα. (Κράτησα  το λεκτικό και προσάρμοσα την ορ-
θογραφία στη σημερινή).

1702 Οκτωβρίου 12.
Την σήμερον ο κυρ Χρίστος Βλασσόπουλος θέλει με 
ίδιο  του θέλημα και καθολική του γνώμη και αφιερώνει 
εις τον ναόν των Αγίων Αποστόλων ένα (κο)μμάτι χω-
ράφι εις τόπον λεγόμενον Πλατύ(2) τεταρτίον  ενού και 
μισού  μιλίου(3) πλέον λιγότερον και το χωράφι στη Δρα-
γάτα(4)  όσον και οίον εστίν ως και φαίνεται εις τα δεκρά-
τα του ήγουν τεταρτίων δύο. Το άνω χωράφι συμπλιάζει 
περ  τραμουντάνα(5) με αμπέλια δικά τους, περί όστρια(6) 
αμπέλι του αγίου Ιωάννου.
Τα άνω τα  αφιερώνει δια μνημόσυνόν του και των γο-
νέων  του και από την σήμερον να αγρικιούνται(7) εις τον 
αυτόν ναόν εις τον αιώνα τον άπαντα.
Από μαρτυρίες των κάτωθεν:
Γεώργιος ιερεύς  Κατηφόρης  μαρτυρώ τα άνωθεν.
Νικολός Σίδερης μαρτυρώ τα άνωθεν.
Δανιήλ ιερομόναχος Αμάραντος  παρακαλεστός έγραψα 
το μπαρόν.
 Στη δωρεά  αυτή  που γράφτηκε τα χρόνια εκείνα  δια-
βάζουμε τις απαιτήσεις του δωρητή: τα χτήματα αυτά 
πρέπει να αγρικιούνται στο ναό, 
-  να γραφεί το όνομα  του δωρητή στο κατάστιχο που 

υπάρχει στην πρόθεση  και
-  να μνημονεύεται το όνομά  του  από τον ιερέα που 

λειτουργεί στο ναό στον αιώνα τον άπαντα.
Μαθαίνουμε ακόμα:
- Το δωρητή (Χρίστος Βλασσόπουλος)
- Το μάρτυρα (Νικολός Σίδερης)
- Το όνομα του ιερέα της εκκλησίας  (Γεώργιος Κατη-

φόρης ) και 
- Το όνομα του γραμματικού   (Δανιήλ ιερομόναχος  

Αμάραντος)
Θ.Μελάς

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Το φυλλάδιο «Κώντικας της Εκλισίας των Αγίων Αποστό-
λων…..» μου το έδωσε ο κ. Χαράλαμπος  Γεωρ. Καραβίας. 
Αποτελείται από έντεκα  (11) φωτοτυπημένες σελίδες
συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου, στο οποίο  ανα-
γράφεται και ο τίτλος. Το πρωτότυπο δεν μπορώ να ξέρω που 
βρίσκεται.
(2)  είναι το ¼ του ενετικού στρέμματος που έχει 1892,40 τ.μ. 

• Βλάχος Άρης Ξαθείτης Αθήνα  20
• Λογοθέτης Ηρακλής του Ανδρέα  20
• Δουβίτσα Τασούλα εις μνήμη του άνδρα της  50
• Χρυσικός Διονύσης  50
• Ρέμπελου Ευαγγελία  20
• Πατίτσας Ιωάννης (Παπάς)  100
• Πατίτσας Διονύσης  50
• Μαρέλης Βασίλης (Τσιρώνης)  50
• Πατίτσα Κυριακή του Διονυσίου  50
• Λιάππη-Ρομποτή Βασιλική εις μνήμη του 
 άνδρα της και των γονέων της  50
• Μαργέλης Πέτρος του Σπύρου  20
• Κατηφόρη Κονδύλω του Αντωνίου  15
• Σπύρος Μπογόρδος (Αθάνι)  20
• Δάγλα Γεωργία  10
• Αλεξανδράη-Σίδερη Χρυσάνθη  30
• Βλασσόπουλος Απόστολος  20
• Αθανάσιος Ρομποτής - Ζαχαράτος (Μοντέλι) 50
• Μαργέλης Πέτρος του Γεωργίου  30
• Πούπου Σιάντη  20
• Στην Εθνική Τράπεζα κατέθεσαν:
• Κατηφόρης    50
• Καββαδίας Δημήτρης γιατρός στη Λαμία  150 
 εις μνήμη των γονέων του Σπύρου και Κατίνας 
 Καββαδία (ΝΤΑΛΛΑ).
• Κατηφόρη Μαρία (Γεωργαλή) (στην Τράπεζα) 25
• Κατηφόρης Φίλιππας του Γιάννη (Νταγρές) 30
• Καγκελάρης Νίκος του Θανάση (Λάντος) 50

Το  ¼ λοιπόν  είναι 473 τμ χωράφι και πιο απλά 3 μεροκάματα 
εργασία. (Ιστορία Νήσου Λευκάδος. Πάνου  Γ. Ροντογιάννη,   
τ. Α΄ Αθήνα 1980, σελ. 647) .
(3) Πλατύ. Αγροτική τοποθεσία στον Άγιο Πέτρο.
(4) Τραμουντάνα. Βόρειος άνεμος. Εδώ δηλώνει σημείο του 
ορίζοντα (Β).
(5) Όστρια. Νότιος άνεμος. Δηλώνει σημείο του ορίζοντα (Ν).
(6) Δραγάτα. Αγροτική τοποθεσία στον Άγιο Πέτρο.
(7) ακούονται.

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΙΔΙ
Αυτή η ονομασία πηγαίνει στο άρθρο του κυρίου Αποστόλη 
Αντύπα που έχει γράψει στην εφημερίδα Αγιοπετρίτικα Οκτώ-
βριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012 και στο φύλλο 132 για κά-
ποιο φίδι της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων που είχε εμφα-
νισθεί. Χρονολογία όμως δεν γράφει και τα ντοκουμέντα σε 
αφήνουν σε αμφιβολία. Ήμουν αρκετά ώριμος ως προς την ηλι-
κία γι’ αυτό που συνέβη τότε, πλην όμως δεν θυμάμαι την χρο-
νολογία για να την γράψω. Πάντως αυτό είναι όντως αλήθεια. 
Ακούστηκε αυτό στο χωριό ότι στο ναό των Αγίων Αποστόλων 
έγινε αυτό που ακούσαμε. Γυρνούσε κάποιο φίδι σε μεγάλη δι-
άσταση. Τώρα ο Απόστολος γράφει πως ήταν 5-6 μέτρα και 
συγκεκριμένα γράφει πως είχε γένια και κέρατα στο κεφάλι. 
Δηλαδή άνθρωπος και φίδι; Σε αυτά συμφωνώ αγαπητέ συγ-
χωριανέ Απόστολε. Δεν συμφωνώ όμως που διαστρεβλώνεις 
την αλήθεια και δεν την γράφεις όπως ταιριάζει στα πράγματα. 
Πρώτα-πρώτα σου κάνω την ερώτηση: Σε ποιά εκκλησία ανή-
κει το φίδι; Στην φραγκοκλησιά ή στην Ορθόδοξη εκκλησία; 
Διότι σε αυτόν τον χώρο των Αντυπαίων  υπάρχει η φραγκο-
κλησιά από τον καιρό των Ενετών και στα ερείπια αυτής της 
φραγκοκλησιάς κτίσανε τους Αγίους Αποστόλους. Στα ερείπια 
αυτής της φραγκοκλησιάς οι γείτονες και οι ενορίτες άκουγαν 
φωνές και κλάματα όταν πέθανε ο Λατίνος ιερέας τον οποίο 
θάψανε στο κυπαρίσσι που είναι η καμπάνα επάνω και λεγόταν 
Αυγουστίνος. Πιστεύω γι’ αυτό το λόγο το φίδι πήγε στο κυπα-
ρίσσι και ξάπλωσε στο κλωνάρι και δεν πήγε σε καμιά τρύπα ή 
λιθιά ή άλλη κρυψώνα. Εάν λοιπόν αγαπητέ Απόστολε νομίζεις 
πως το φίδι αυτό ήταν της εκκλησιάς ο Θεός δεν είναι φίδι αλλά 
ο Θεός των Αντυπαίων και δημιουργός πάσης κτήσεως, δεν κά-
νει παρέα με τον Σατανά και γι’ αυτό είναι μεγάλη βλασφημία 
κατά του Αγίου Πνεύματος. Δεν πρέπει λοιπόν από άνθρωπο 
Ορθόδοξο να λέγονται τέτοια λόγια. Έχω έρθει στο όμορφο 
νησί μας την Λευκάδα πολλές φορές και σε έχω ανταμώσει στο 
πανέμορφο χωριό μας τον Άγιο Πέτρο που σε αυτόν τον τόπο 
γεννηθήκαμε και γίναμε Ορθόδοξοι και κατάλαβα ότι είσαι ει-
λικρινής χαρακτήρας. Και γενικώς η συμπεριφορά σου άψογη 
και ανθρώπινη και απόγονος των Αντυπαίων με καλό όνομα και 
θα έχεις υπόψη σου ότι για τον Ναό των Αγίων Αποστόλων οι 
Άγιοι μας προστατεύουν και μας φυλάνε από τον Σατανά. ΟΧΙ 
Απόστολε, πάρε τον λόγο σου πίσω, δεν σου πρέπει αυτό και 
διορθώσε τα λεγόμενά σου.

Με αγάπη ο Αγιοπετρίτης ξενιτεμένος Ιωάννης Σαββίνος,
Μελβούρνη Αυστραλία

Απάντηση στον ξενιτεμένο Αγιοπετρτίτη
Η εφημερίδα μας στο φύλλο 132/2012 ανέφερε το περιστατικό 
με το φίδι της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων όπως του το 
ανέφεραν οι συγχωριανοί και όπως συνέβη και τίποτε περισσό-
τερο. Ότι δηλαδή το φίδι ερπετό ζούσε μέσα στο Νεκροταφείο 
της εκκλησίας 20 χρόνια. Εμείς δεν παρομοιάσαμε το φίδι με 
άνθρωπο. Εμείς για άλλο λόγο το γράψαμε τον οποίο και δεν 
κατάλαβες. Ξαναδιάβασε το κείμενο λοιπόν.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ



Ο συννεφιασμένος ουρανός και 
η ψιλή βροχούλα δεν εμπόδισαν 
τον Ελληνισμό της Μελβούρνης 
να γιορτάσει μαζικά, με υπερηφά-
νεια και λαμπρότητα, την Εθνική 
Επέτειο της 25ης Μαρτίου με την 
καθιερωμένη παρέλαση στο με-
γαλοπρεπές Μνημείο Πεσόντων.
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η παρου-
σία μαθητών και μαθητριών ελλη-
νικών σχολείων, στην πλειοψηφία 
τους, πλέον, τρίτης γενιάς Ελλη-
νόπουλων, που πρόσδωσαν ξέχωρο χρώμα, προκάλεσαν θύελλα ενθουσιασμού 
και χειροκροτήθηκαν από 15.000 και πλέον ομογενείς που παρακολούθησαν την 
παρέλαση. Στην παρέλαση έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι ομογενειακών σωμα-
τείων. Μετά την παρέλαση έγινε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων, 
ενώ είχε προηγηθεί δοξολογία στον καθεδρικό ναό Αγίου Ευσταθίου. Η εθνική 
επέτειος τιμήθηκε με μεγάλη παρέλαση και στο κέντρο του Σίδνεϊ, την Αδελαΐδα 
αλλά και τις άλλες μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας.

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα  «neoskosmos.com»  

Αγιοπετρίτικα12

ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
στην ΠΟΝΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τηλ: 26450 31874 - 6937 356 435

Η αίθουσα
500 ατόμων διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ

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

Λειτουργεί και το Χειμώνα

Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606

Τετραήμερη εκδρομή διοργάνωσε η 
Λευκαδιακή Αδελφότητα Μελβούρνης

Στις αρχές Μαρτίου η Λευκαδιακή Αδελφότητα διοργάνωσε τετραήμε-
ρη εκδρομή στην Μιλτζούρα όπου τα μέλη και φίλοι επισκέφτηκαν τρεις 
πολιτείες, τη Νέα Νότια Ουαλία με τους κόκκινους λόφους και το με-
γαλύτερο ποτάμι Ντάρλιν στο οποίο έκαναν κρουαζιέρα και δείπνησαν 
σε ποταμόπλοιο, την Νότια Αυστραλία στο Μπέρι με τις φρουτόφαρμες 
όπου επισκέφτηκαν και τους Λευκαδίτες φαρμαδόρους από την Βαυκερή 
και αγόρασαν φρέσκα φρούτα και φυσικά την Βικτώρια με τις απέραντες 

εκτάσεις αμπελώνων 
και εσπεριδοειδών 
και φόρτωσαν τα λε-
ωφορεία με φρέσκα 
σταφύλια.
Η εκδρομή ήταν πολύ 
ευχάριστη και όλοι 
πέρασαν θαυμάσια.

Σπύρος Ρομποτής
Πρόεδρος

Την Κυριακή απόγευμα 16 Μαρτίου 
2014 η Εκπαιδευτική και πολιτιστική 
Επιτροπή της ΑΧΕΠΑ διοργάνωσε εκδή-
λωση για την απονομή των βραβείων σε 
μαθητές που τελείωσαν το Γυμνάσιο το 
2013 και εισήχθησαν σε ανώτερες Πανε-
πιστημιακές σχολές.
Τα βραβεία της ΑΧΕΠΑ συμπεριλαμ-
βάνουν χρηματικά ποσά, πιστοποιητικά 
και βιβλία και είναι προσφορά μελών και 
των τμημάτων της ΑΧΕΠΑ. Το πρώτο 
βραβείο είναι $1000, ευγενική προσφορά 
του κ. Πώλ Θεοδώρου και το παρέλαβε η 
Άνθια Τσαούση, το δεύτερο $500 ευγενι-
κή προσφορά της κας. Ελισάβετ Ρομπο-
τή και το παρέλαβε ο Γιάννης Παπαεμ-
μανουήλ και όλα τα υπόλοιπα είναι από 
$200 στους μαθητές και μαθήτριες Νικο-
λεττα Κατσαμπανη, Δήμητρα Κυπραίου, 
Ρεβέκκα Πολίτη, Ζαχαρία Παύλου, Ματ-
θαίο Πετρέντση και Ζωή Στάθη.
Ο εντιμότατος δικαστής Αιμίλιος Κύρου 
τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία 
του, έδωσε τα βραβεία στα νέα παιδιά 
και η ενθαρρυντική ομιλία του συγκίνησε 
τους νέους και εντυπωσίασε το κοινό που 
κατέκλεισε την αίθουσα της ΑΧΕΠΑ.
Ο Αιμίλιος Κύρου είναι δικαστής στο 
ανώτατο δικαστήριο της Βικτώριας, και 
είναι ο δεύτερος Έλληνας δικηγόρος που 
διορίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της 
Βικτώριας και ο μόνος δικαστής που γεν-
νήθηκε στην Ελλάδα και διορίστηκε σε 
αυτό το δικαστήριο. Το Νοέμβριο του 
2012 κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά 
του, Call Me Emilios, που αφηγείται την 
πορεία του ως ένας μετανάστης, αλλά και 
το συναισθηματικό ταξίδι για το πώς αυ-
τός ξεπέρασε το ρατσισμό και αποκατά-
στησε την ταυτότητά του. Αυτό το βιβλίο 
δόθηκε φέτος στους φοιτητές.
Ο Γιάννης Τσαούσης, ιδρυτής και πρόε-
δρος του τμήματος νεολαίας της ΑΧΕΠΑ 
ήταν ο τελετάρχης και διεξήγαγε την δια-

δικασία θαυμάσια.
Ο Σπύρος Ρομποτής, πρόεδρος της ΑΧΕ-
ΠΑ Βικτωρίας και της εκπαιδευτικής και 
πολιτιστικής επιτροπής, ιδρυτής αυτής 
της εκδήλωσης πριν τρία χρόνια, εξέφρα-
σε την ικανοποίησή του και ευχαρίστησε 
τον δικαστή Κύρου που δέχτηκε την πρό-
σκλησή του να παρευρεθεί και να δώσει 
τα βραβεία και δήλωσε μεταξύ άλλων:
Ο Οργανισμός ΑΧΕΠΑ, μεταξύ των άλ-
λων δραστηριοτήτων όπως πολιτιστικές, 
φιλανθρωπικές και ψυχαγωγικές εκδη-
λώσεις, αφιερώνει σημαντικό χρόνο και 
οικονομικούς πόρους για την εκπαίδευση
 Έχουμε το απογευματινό Ελληνικό 
σχολείο με 120 μαθητές που κάθε χρόνο 
προοδεύει
 Παρέχουμε υποστήριξη στα Ελληνικά 
προγράμματα σε διάφορα Πανεπιστήμια
 Παρέχουμε χορηγία στο μαθητικό δια-
γωνισμό που οργανώνει το Αυστραλιανό 
Ελληνικό Μνημείο
 Προσβλέπουμε να αρχίσουμε τάξη 
νεοελληνικών για ηλικιωμένους και ιδι-
αίτερα για ζευγάρια μεικτών γάμων και 
Φιλελλήνων.
 Ετοιμάζουμε να επεκτείνουμε τα βρα-
βεία σε υποτροφίες στα διάφορα πανεπι-
στήμια να περιλαμβάνουν σπουδαστές 
της ευρύτερης κοινότητας, και επιδιώ-

κουμε να τα καταστήσουμε σε μόνιμη 
Παν αυστραλιανή βάση ως πρόγραμμα 
υποτροφιών ΑΧΕΠΑ σε εθνικό επίπεδο, 
και ελπίζουμε επίσης να πετύχουμε την 
έγκριση έκπτωσης του φόρου για τους 
χορηγούς
 Και γενικά προωθούμε την εκπαίδευση 
και την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσ-
σας και τον Ελληνικό πολιτισμό και πα-
ραδόσεις.
Στην φιλανθρωπία η ΑΧΕΠΑ Αυστρα-
λασίας πέρυσι διέθεσε ποσό άνω των 
$450.000 σε διάφορες φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, μερικά από τα χρήματα 
αυτά εστάλησαν στην Ελλάδα να βοη-
θήσουμε φτωχά και ορφανά παιδιά, υπό 
την φροντίδα του ιδρύματος Κιβωτός του 
Κόσμου.
Τέλος ευχαρίστησε όλα τα μέλη της Αχέ-
πα και ιδιαίτερα τα μέλη της εκπαιδευτι-
κής επιτροπής και τα μέλη της Επιτροπής 
Κοινωνικών Εκδηλώσεων, για την ακού-
ραστη προσφορά τους, τους χορηγούς 
Πώλ Θεοδώρου και Ελισάβετ Ρομποτή, 
τον κ. Νίκο Ανδριανάκο τον εντιμότατο 
δικαστή Εμίλιο Κύρου και την σύζυγο 
καθώς και τον Γιάννη Τσαούση για την 
άψογη προσφορά του ως παρουσιαστή, 
αλλά και όλους τους παρευρισκομένους 
και τα νέα παιδιά που βραβεύτηκαν και 
τους ευχήθηκε υγεία και προκοπή στις 

Ο Δικαστής Κύρου έδωσε τα Βραβεία της ΑΧΕΠΑ

Οι νέοι και νέες που βραβεύτηκαν με τον δι-
καστή Αιμίλιο Κύρου και τον πρόεδρο Σπύρο 
Ρομποτή.

Η Άνθια Τσαούση παρέλαβε το πρώτο βραβείο 
από τον χορηγό κ. Πώλ Θεοδώρου

Οι Πρόεδροι της Αχέπα Σπύρος Ρομποτής και 
Όλγα Μπλακ απένειμαν τιμητική πλακέτα στον 
Δικαστή Κύρου και την σύζυγό του Περιστέρα

ανώτερες σπουδές τους.
Εκ μέρους των μελών της ΑΧΕΠΑ Βι-
κτωρίας και της εκπαιδευτικής και πολι-
τιστικής επιτροπής Σπύρος Ρομποτής
Πολιτειακός πρόεδρος ΑΧΕΠΑ Βικτω-
ρίας

Γιάννης Τσαούσης, Τελετάρχης

Ο Γιάννης Παπαεμμανουήλ παρέλαβε το δεύ-
τερο βραβείο από την χορηγό κα. Ελισάβετ 
Ρομποτή

Ενθουσίασαν τα νιάτα μας
Μεγαλειώδης εορτασμός για την 25η Μαρτίου στη Μελβούρνη

Στιγμιότυπο από την παρέλαση. Φώτο: Κώστας ντεβές

    ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣΗ Σελίδα της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης


