
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας σε συνεδρίασή του στις 29 Δεκεμβρίου 
2014 απεφάσισε κατά πλειοψηφία προερχόμενη από την παράταξη του 
Δήμαρχου κ. Δρακονταειδή, την διάνοιξη του δρόμου Πόντη-Νηρά. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Άγιος Πέτρος 
Λευκάδας

Τηλ. 26450 33651, 
Κιν.:6973367764

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα ως Παρα-
σκευή 
8:30 έως 14:00 & 
17:30 έως 21:00
Σάββατο:  
9:00 έως 13:00

Σε περίπτωση ανάγκης 
τηλεφωνήστε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών

Έρχονται οι ανεμογεννήτριες

Θέλεις τ’ Αγιοπετρίτικα;

ΕΝΙΣΧΥΣΕ
Οικονομικά  την Ένωση  και 
την εφημερίδα για να συνεχί-

σει να κυκλοφορεί 
Αριθμός τραπεζικών λογαρια-
σμών: Νέο Ταχυδρομικό Ταμι-
ευτήριο
POST BANK: 90087760-0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 399/296150-43

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Συνέχεια στην 3η σελ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 1η Μαρτίου και ώρα 2:00 μ.μ.
η Ένωσή μας θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο (πατησίων δίπλα από το Πολυτεχνείο) με ξεναγό. Κα-
λούνται τα μέλη της Ένωσης και οι φίλοι να συμμετάσχουν. Είσοδος  
ελεύθερη για όλους. 
Σημείο Συνάντησης στην είσοδο του Μουσείου.
Τηλέφωνα για συμμετοχή: 210 5731030, 6946336259.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Την Κυριακή 15 Φλεβάρη 2015 και ώρα 11:30 

π.μ. στο Λευκαδίτικο ξενοδοχείο 
«ECONOMY» στην οδό Κλεισθένους 
5 πίσω από το παλιό Δημαρχείο 
στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
(πρώην πλ. Κοτζιά), θα πραγματο-
ποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας και θα γίνει η βράβευση 

των μαθητών που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση ΑΕΙ-ΤΕΙ, καθώς επίσης και όσους αποφοίτησαν 
το 2014 και στους μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασί-
ου-Λυκειακές τάξεις Βασιλικής Λευκάδας.
Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν ρίζα Αγιοπετρίτικη 
καθώς και τα παιδιά εξωτερικού. Θα προσφερθούν κα-
φές και αναψυκτικά.
 ΥΓ: Περιμένουμε στα τηλ. 210-5731030 κιν:6946336259 
τα ονόματα για την βράβευση.

Επίσκεψη της Ένωσης στο Μουσείο 
Ακρόπολης, Αθήνας

Για πρώτη φορά η Ένωσή μας 
επισκέφθηκε την Κυριακή 23 Νο-

έμβρη 2014 το Μουσείο της Ακρό-
πολης. Ξεναγηθήκαμε στην ιστορία 
με ένα σύνολο πενήντα φίλων και 
χωριανών (φοιτητών, μαθητών κλπ) 
με ξεναγό.

Εκεί βρήκαμε τους κυρίους και μη 
εξαιρετέους Μοροζίνη γνωστό κατα-
κτητή της Λευκάδας και της Επτανή-
σου ο οποίος βομβάρδισε τον Παρ-

θενώνα και τον κατάστρεψε, καθώς και 
τον Άγγλο Έλγιν ο οποίος (επί τουρκο-
κρατίας) άρπαξε τα αγάλματα από τον 
Παρθενώνα, που εκτείθονται σήμερα 
στο Μουσείο του Λονδίνου, δίχως πο-
τέ να σκέπτονται να τα επιστρέψουν. 
Θαυμάσαμε τον Πολιτισμό των αρχαί-
ων προγόνων μας. 

Μαζί μας παρευρίσκετο ο 
συγχωριανός μας ιερέας Ιω-
άννης Πατίτσας με την πρε-
σβυτέρα του καθώς και η 
αδελφή του καθηγήτρια με 
το γιο της Ιάσονα.

Ήταν ένας ωραίος περί-
πατος στην Αρχαία Ιστορία 
μας.

Από την συμμετοχή στην επίσκεψη στο Μουσείο

Ο ξεναγός εξηγεί τα 
εκθέματα

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής Νομού
  Λευκάδας και η εφημερίδα 

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
σας Εύχονται

Χρόνια Πολλά & Ευτυχισμένος
ο Καινούργιος Χρόνος

2015
Εύχεται επίσης να υπάρχει

αλληλεγγύη στους πάσχοντες!!!

2002 - 2014
50 ΦΥΛΛΑ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

ΑΘΛΟΣ
Συνεχείς εκδόσεις

Θυμάται και γράφει ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετρτιών Λευκάδας νομού 
Αττικής κύριος Απόστολος Αντύπας.

Παραλάβαμε την Ένωση το 2002 με απειρία αλλά με θέληση και με αγάπη σε 
αυτό που κάνουμε. Συνεχίζουμε να εκδίδουμε την εφημερίδα μας από το 90ενενη-
κοστό φύλλο έως σήμερα το 140ο φύλλο. Τα περισσότερα φύλλα κυκλοφόρησαν 
έγχρωμα και σχεδόν δωδεκασέλιδα. Η εφημερίδα εκδίδεται σε 1.300 φύλλα. Κα-
λύπτει τα χωριά της Νότιας Λευκάδας και σε όποιο μέρος της Ελλάδας υπάρχουν 
Αγιοπετρίτες. Την διαβάζουν δε και πολλοί φίλοι Λευκαδίτες. Είναι ο πρεσβευτής 
της Λευκάδας στο εξωτερικό όπου υπάρχουν λευκαδίτικοι πολιτιστικοί σύλλογοι. 
Καναδάς, Αμερική και στη μεγάλη ομογένεια στην Αυστραλία. Στέλνονται στο 
εξωτερικό  διακόσια φύλλα(200).
Σήμερα οι καιροί είναι δύσκολοι. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας επηρέ-
ασε την Ένωσή μας και την εφημερίδα μας. Για αυτούς τους λόγους ζητάμε 
την οικονομική σας ενίσχυση και βοήθεια για την Ένωσή μας. Για να έχετε 
την εφημερίδα μας πάντα στο σπίτι σας.



Τμήμα γυμναστικής γυναικών 
λειτουργεί στο χωριό

Έχει ο καιρός γυρίσματα
     «Ούδέν κακόν άμιγές καλού»  έλεγαν οι παλαιοί μας  
πρόγονοι, που πάει να πει, πως ακόμα και οι πλέον αρνη-
τικές καταστάσεις έχουν τη θετική τους πλευρά. Αυτή ήταν 
η πρώτη σκέψη που αυθόρμητα έκανα στην απρόσμενα 

ευχάριστη είδηση, ότι στον Άγιο Πέτρο λειτουργεί τμήμα 
γυμναστικής γυναικών.  Να που σε πείσμα της εδραιωμέ-
νης από χρόνια άποψης, ότι το χωριό  ερημώνει, η ζωή 
στο τόπο μας έχει αρχίσει να επανέρχεται! 
     Πιθανότατα, τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας στις μεγά-
λες πόλεις, σε συνδυασμό με το υπέρογκο κόστος ζωής 
σε αυτές, δεν αφήνουν στην επιβίωση άλλα περιθώρια 
επιλογής πέρα από την μετανάστευση, εξωτερική και 
εσωτερική. Μόνο που αυτή τη φορά, η τελευταία είναι 
αντίρροπη της αστυφιλίας. Του είδους, δηλαδή, της εσω-
τερικής μετανάστευσης, που γνώρισε η χώρα μας κυρίως 
στις δεκαετίες του  πενήντα και του εξήντα.  Έχει ο καιρός 
γυρίσματα; Τα γεγονότα αυτό δείχνουν.
    Το τμήμα γυμναστικής γυναικών λειτουργεί δύο φο-
ρές την εβδομάδα σε αίθουσα του δημοτικού σχολείου. 
Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η καθηγήτρια φυσικής 
αγωγής κα Μαργαρίτα Πεντεσπίτη, ενώ οι συμμετέχουσες 
ξεπερνούν τις τριάντα.
    Προκειμένου η ζωή στο χωριό να γίνει, αν όχι ελκυστική, 
τουλάχιστον υποφερτή για τους μόνιμους κατοίκους του 
που, όπως  η δυναμική των πραγμάτων δείχνει, διαρκώς 
θα αυξάνονται, συλλογικές κινήσεις όπως η παραπάνω 
θα είναι καλό να επεκταθούν όχι μόνο στο  πολιτιστικό 
αλλά και στον επιχειρηματικό τομέα…            
                          Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου                      
                                   Μιχάλης Βικέντιος
                              

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αγιοπετρίτικα2

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 140 - 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.

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
    Τη συνεχή υποβάθμιση - συρρίκνωση του νοσο-
κομείου Λευκάδας καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργα-
ζομένων του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, μετά την 
υποβάθμιση - συρρίκνωση της παιδιατρικής, της 
καρδιολογικής και της ορθοπεδικής κλινικής του νο-
σοκομείου, και την οριακή λειτουργία της παθολογι-
κής,  ένα ακόμη τμήμα, αυτό της Αιμοδοσίας, συρ-
ρικνώνεται και οδηγείται μαθηματικά σε διάλυση, με 
τεράστιες συνέπειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
Υγείας…
    Η Ένωση Αγιοπετριτών  του νομού Αττικής, που 
εδώ και 22 χρόνια διατηρούμε  τράπεζα  αίματος, με 
σκοπό την κάλυψη των έκτακτων αναγκών υγείας 
των συγχωριανών μας, ανησυχούμε γι’ αυτήν την 
εξέλιξη και   ζητάμε από τους πολιτικούς φορείς του 
νησιού καθώς και από τη διοίκηση του νοσοκομεί-
ου, την άμεση επάνδρωση του τμήματος αιμοδοσίας  
με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και τον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του, ώστε να μπορεί να 
ανταποκρίνεται, χωρίς δυσκολία και χωρίς κίνδυνο 
για τη δημόσια υγεία, στις εθελοντικές αιμοληψίες 
των μελών μας,  είτε αυτές είναι συλλογικές - είτε 
ατομικές.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ:
Το ζεύγος Κατηφόρη του Ζώη, Νικόλαος και Αρβανί-
τη Όλγα απέκτησαν κοριτσάκι. 
Να τους ζήσει και να είναι καλότυχο!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
ΠΑΤΡΑ: 
Το ζεύγος Σταυράκη, Στυλιανός και Ανθούλα Ιωάννη 
Κοντοπύργια βάφτισαν το αγοράκι τους και του έδω-
σαν το όνομα Ιωάννης. 
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ:
ΑΘΗΝΑ: Η κόρη του Αντώνη Κοντοπύργια του Νικο-
λάου ταξίαρχου ε.α., Χρυσούλα με τον εκλεκτό της 
καρδιάς της Μπούτση Ιωάννη. Ο γάμος έγινε στην 
Αθήνα.
Η Ένωσή μας εύχεται βίον ανθόσπαρτον.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
Ο Νικόλαος Μαργέλης του Κων/νου (Αποστο-
λιάς) ετών 84. Ετάφη στην Μελβούρνη. Από τους 
πρώτους μετανάστες της Αυστραλίας. Υπήρξε όταν 
ήταν νέος στο χωριό ένας από τους καλύτερους κυ-
νηγούς, καθώς και εφευρέτης. Εφεύρε τρόπο να φυ-
τεύει την ντομάτα χωρίς να χρειάζεται να την ποτίσει 
και να είναι οικολογική.
Ειρήνη Φράνε του Ιωάννη κόρη του Στάθη Κούρτη 
ετών 70. Ετάφη στη Μελβούρνη.
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ: 
Ζώγκου Θεοδώρα του Γεράσιμου (Σκαλτσά) ετών 
64. Ετάφη στο χωριό.
Η Ένωσή μας εκφράζει στους οικείους τους τα θερμά 
της συλλυπητήρια

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΜΕΡΙΚΗ:
Σουμίλας Σπύρος του Άγγελου (Φαντολίνος). Ήρθε 
για επίσκεψη και αναχώρησε.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
Για την Αυστραλία αναχώρησε ο γιός του Γιάννη Κα-
τηφόρη του Πέτρου από Πόντη, Δημήτρης που πάει 
για επίσκεψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα γραφεία της Ένωσης Αγιοπετρτιών Αττικής 
είναι ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής και 
ώρες:

10 π.μ. έως 14:00
  Σας περιμένουμε να διαβάσετε τις Λευκαδί-
τικες εφημερίδες και όποιο βιβλίο θέλετε λευ-
καδίτικο να το δανειστείτε από την βιβλιοθήκη 
μας και να το επιστρέψετε.

ΕΛΤΑ
Φεύγει το Ταχυδρομείο από το χωριό μας. Μετα-
φέρεται στο Αθάνι, με ανακοίνωση των ΕΛΤΑ. Ως 
λόγος προβάλλεται η παραίτηση του κ. Πεντεσπίτη 
που είχε το  πρακτορείο. Δεν βρέθηκε κανείς Αγιο-
πετρίτης να το αναλάβει ύστερα από την προκήρυ-
ξη που έκαναν τα ΕΛΤΑ.

ΜΙΚΡΑ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΤΟΥ 2014 ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
   Στο Δικαστήριο που έγινε εναντίον του Προέδρου 
της Ένωσής μας κυρίου Απόστολου Αντύπα, απορ-
ρίφθηκε η αγωγή της πρώην Αντιδημάρχου και Προ-
έδρου της Δεποκάλ Δημοτικής Επιχείρησης του Δή-
μου, που αφορούσε στην υπόθεση του Φαρμακείου 
του χωριού μας με το (Βοήθεια στο Σπίτι). 
Η Ένωσή μας προσέφυγε στο Εφετείο για να τελειώ-
σει αυτή η υπόθεση, μετά την Έφεση της αντιδίκου 
κας Αντιδημάρχου.

ΑΠΟΛΥΣΗ
   Απολύθηκε η Πρόεδρος του Σωματείου (Βοήθεια 
στο Σπίτι) κα Αρματά. Η απόλυσή της έγινε με πρω-
τοβουλία της πρώην προέδρου της Δεποκάλ. Δεν 
γνωρίζουμε έαν είχε την σύμφωνη γνώμη του ΔΣ. 
Καταγγελία έγινε από το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας.
   Το περίεργο είναι ότι η νέα Δημοτική Αρχή κατα-
στρατηγώντας τον Νόμο 1224 που προστατεύει τα 
μέλη του ΔΣ του Σωματείου, και με διάφορες προφά-
σεις δεν την επαναπροσέλαβε. Η υπόθεση βρίσκεται 
στο Δικαστήριο.

Περίεργα πράγματα
Αντί να συμπαρασταθούν οι υπάλληλοι του ΒΟΗ-
ΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, στην Πρόεδρό τους, ζήτησαν να δι-
αγραφούν από το Σωματείο. Θέλουν να είναι έρμαια 
του κάθε Δημάρχου;;;

Ρώσικη ναυτική εβδομάδα 
στα Επτάνησα

   Διεξήχθη Ρώσικη ναυτική εβδομάδα στα Επτάνη-
σα. Στα πλαίσια της,  συζητήθηκε από το ΔΣ του Δή-
μου Λευκάδας η αγιοποίηση του Ρώσου Ναυάρχου 
Θεόδωρου Ουσάκωφ με την προοπτική να στηθεί 
προτομή του, στην πόλη της Λευκάδας. Ο οποίος 
…..είχε συμπράξει με τον Τούρκο ομότιμό του το 
1799 και έδιωξαν τους Γάλλους Δημοκρατικούς που 
νέμονταν τότε τα Ιόνια νησιά. 
   Η Ρωσοοθωμανική συμμαχία απέδωσε την ομώνυ-
μη Αυτοκρατορία που διήρκεσε έως το 1809, οπότε 
ήλθαν οι Άγγλοι. Πάντως, προτομή και του Τούρκου 
ναυάρχου δεν προβλέπεται, κρίμα! 
   Τι κάνει ο τουρισμός για την διαφήμισή του και για 
την κονόμα! Στους κατακτητές στήνει προτομές.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Αγιοπετρίτης
Κρήτης 10 Κεντρική Πλατ. Πετρούπολης Α΄ορ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ:

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ στις βουλευτικές εκλογές 

25 Ιανουαρίου 2015
1. Βασίλης Μελάς Μηχανολόγος- Επιχειρηματίας. 

Πρώην Νομαρχιακός και Δημοτικός Σύμβουλος με 
την ΝΔ.

2. Ψωμά Αντιγόνη αγρότισσα Επιχειρηματίας πρώ-
ην Αντιδήμαρχος του τέως Δήμου Απολλωνίων με 
τους Ανεξάρτητους Έλληνες (ΑΝΕΛ)

Ο ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
Επίσκεψη πραγματοποίησε ο γνωστός γέρος με την 
υπόθεση Βατοπεδίου. Επισκέφτηκε την Φανερωμέ-
νη Λευκάδας και το μοναστήρι Αγίου Νικολάου Νη-
ράς και τις Τοπικές Αρχές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Πολίτης Κων/νος (Βασιλική) Ταμιευτήριο .......250 €
Πατίτσα Ευαγγελία ...........................................50 €
Βαμβακινού Ντίνα (Τράπεζα)...........................50 €
Αρβανίτη Λίτσα του Λάμπρου ..........................20 €



Τι είναι το αρχαίο οικοδόμημα που βρέθηκε στο Αθά-
νι στον Άγιο Κήρυκο από την Αρχαιολογική υπηρεσία; 
Του Γιάννη Κατωπόδη, Προέδρου του Συλλόγου προστασίας περιβάλλο-
ντος και πολιτιστικής κληρονομιάς Νοτιοδυτικής Λευκάδας ΣΑΠΦΩ.
    Εδώ και μια δεκαετία περίπου κατά τη  προσπάθεια της σεβαστής  επιτροπής  να περι-
φράξει με περίβολο τον ιερό ναό του Αγίου Κήρυκου που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το 
Αθάνι, στο δρόμο για το γιαλό, η σκαπάνη σκόνταψε στο αρχαίο οικοδόμημα που έφερε 
στο φως με ανασκαφή, όχι εξ ολοκλήρου  ακόμη, η  αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία με 
έδρα το Μεσολόγγι.
Αναζητώντας τα ιστορικά στοιχεία της περιοχής μάθαμε ότι στο σημείο αυτό που τώρα 
υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Κηρύκου, ήταν χτισμένο μεγάλο μοναστήρι πιθανόν του 
Αγίου Φιλίππου, το οποίο και κατέρρευσε σε μεγάλο σεισμό που σημειώθηκε στη Λευκάδα 
ένα αιώνα πριν τις μέρες μας. Φαίνεται ότι το για  το μοναστήρι αυτό, είχαν  χρησιμοποι-
ηθεί σαν δομικά υλικά, πέτρες από προηγούμενα κτίσματα που υπήρχαν εκεί και έφερε 
στο φως η ανασκαφή.  Οι συνεχείς πόλεμοι, 
η φτώχια, η ασταθής πολιτική κατάσταση  και 
οι σεισμοί που παρατηρήθηκαν για τα εξήντα 
χρόνια μετά από αυτό το μεγάλο σεισμό (μέχρι 
και το 1974) δεν επέτρεψαν στους ευσεβείς κα-
τοίκους της περιοχής μας να αναστηλώσουν τα 
ερείπια αυτά. Στο σημείο αυτό όμως είχε μείνει 
όρθια η Αγία Τράπεζα του ναού η οποία στηρί-
ζονταν πάνω σε ένα αρχαίο κίονα και ήταν εκτε-
θειμένη ακόμα και στα περιττώματα των ζώων 
των βοσκών  του χωριού. Έτσι μια επιτροπή με 
εθελοντική κυρίως εργασία και φτωχή ενίσχυ-
ση, αποφασίστηκε να απομακρύνει τα ερείπια 
από την Αγία Τράπεζα  με σκοπό γύρω της να χτιστεί ένας μικρός ναός για την προστα-
σία της. Η προσπάθεια ήταν πολύ δύσκολη, όταν προσπάθησαν να απομακρύνουν τα 
τεράστια παραλληλόγραμμα πέτρινα ντουβάρια τα οποία ήταν αδύνατον να μετακινηθούν 
όσοι άνθρωποι και να προσπαθούσαν. Στην απομάκρυνση βοήθησε η τεχνολογία και με 
τη βοήθεια του μοναδικού τότε  τρακτέρ του χωριού  απομακρύνθηκαν οι βαριές πέτρες 
και έγινε δυνατή η εκσκαφή των θεμελίων για τη κατασκευή του μικρού ναού. Κατά την 
εκσκαφή των θεμελίων η παράδοση  λέει ότι βρέθηκαν και κόκαλα από μικρό παιδί και ο 
ναός ονομάστηκε Άγιος Κήρυκος. Ο Άγιος Κήρυκος έχει δύο ιδιαιτερότητες: Είναι ο μικρό-
τερος σε ηλικία Άγιος της Χριστιανοσύνης και εορτάζεται μαζί με τη μητέρα του Ιουλλίτη 
και από Καθολικούς και από Ορθόδοξους στις 15 Ιουλίου. Είναι δε γνωστή η ερμηνεία που 
δίνουν οι ίδιοι οι Αθανίτες για την ιταλική τους καταγωγή.(Βικιπίδεια - Αθάνι). Τα λείψανά 
του σώζονται  στο μοναστήρι «νέα μονή» της Χίου το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα 
του Βυζαντίου, παραγγελία του αυτοκράτορα Παλαιολόγου του 11ου αιώνα μ.χ προς τιμήν 
των τριών Αγίων Πατέρων.
Στη συνέχεια ανέλαβε η αρχαιολογική υπηρεσία και με την υποστήριξη του Παρέδρου του 
Αθανίου, ο οποίος διέθεσε και  τα φτωχά  μέσα που μπορούσε η κοινότητα, η σκαπάνη 
έφερε στο φως ένα απίστευτο σε μέγεθος και σημασία οικοδόμημα που όμοιό του δεν 
έχει βρεθεί μέχρι τώρα σε καμιά ανασκαφή στα Ιόνια νησιά, δηλ εκεί που περιέγραψε ο 
Όμηρος τον τόπο που έζησε ο Οδυσσέας και οι μνηστήρες της γυναίκας του Πηνελόπης. 
Το οικοδόμημα αυτό χρονολογείται σε διάφορες περιόδους και φαίνεται ότι χρησιμοποι-
ούνταν και επεκτείνονταν συνέχεια από το 2000 π.Χ και μετά μέχρι και τις μέρες μας. Τα 
χαρακτηριστικά του μοιάζουν με διοικητήριο και το εσωτερικό του προσομοιάζει με τις 
περιγραφές που έχουμε για τα μυκηναϊκά παλάτια από τον Όμηρο. Έχουν ανακαλυφθεί 
κίονες αλλά και δύο πέτρινοι θρόνοι, αλλά και άλλα πολύ σημαντικά ευρήματα τα οποία 
εξετάζονται σε βάθος από τους αρμόδιους επιστήμονες. 
Για μας που είμαστε από τη περιοχή μας προξενεί μεγάλη εντύπωση και μας δημιουργούν 
ερωτηματικά τα εξής:   Βλέποντας το μέγεθος του οικοδομήματος και γνωρίζοντας ότι δεν 
έχει αποκαλυφθεί ακόμη ολόκληρο, αναρωτιόμαστε πως σε αυτή τη σεισμική περιοχή 
αποτόλμησε ένας αρχιτέκτονας να κτίσει αυτό το παλάτι, που δεν τόλμησαν άλλοι αργό-
τερα ανά τους αιώνες. Πώς κατάφερε να μεταφέρει αυτές τις τεράστιες κατεργασμένες 
πέτρες σε αυτό το σημείο, να τις τετραγωνίσει και να τις τοποθετήσει με αυτό το θαυμαστό 
τρόπο που άντεξαν σε τόσους και τόσους μεγάλους σεισμούς; Ως γνωστό στη περιο-
χή οι μεγάλες πέτρες είναι σπανιότατο είδος, αφού επικρατούν παντού τα ασβεστολιθικά 
πετρώματα και η άμμος, αλλά ως γνωστό δρόμοι και μεταφορικά μέσα ανάλογα των ση-
μερινών  δεν υπήρχαν τότε. Η δαπάνη για ένα τέτοιο έργο ακόμη και σήμερα είναι πολύ 
μεγάλη και το οικοδόμημα αυτό μαρτυρά μεγάλο πλούτο και αίγλη που μόνο ένας μεγάλος 
προύχοντας της περιοχής θα μπορούσε να οικοδομήσει αλλά και να συντηρήσει.
Αν συνδυάσουμε όλα αυτά με όσα διάβασα στα Αγιοπετρίτικα (σε προηγούμενη έκδοση) 
για τα ευρήματα που υπάρχουν κάτω από τον Άγιο Πέτρο και στο κάμπο του, ασφαλώς 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αξίζει το κόπο να ψάξουμε ποιο οργανωμένα και να 
ενδιαφερθούμε όλοι οι τοπικοί φορείς και η πολιτεία να χρηματοδοτηθεί σοβαρά η αρχαι-
ολογική υπηρεσία να επε-
κτείνει το έργο της,  γατί οι 
ενδείξεις μας οδηγούν στο 
ότι  κάποιο σοβαρό μυστικό 
κρύβεται κάτω από τη γη 
της πανέμορφης γειτονιά 
της νοτιοδυτικής Λευκάδας, 
της τόσο ξακουστής ποια 
στο  κόσμο όλο, χάρη στις 
αμμώδεις παραλίες της 
αλλά και την τόσο εγκαταλε-
λειμμένη  από τις εκάστοτε 
εξουσίες.

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)
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Αγιοπετρίτικο

Ό, τι δεν κατάφεραν να κάνουν οι 
προηγούμενοι Δήμαρχοι λόγω των αντι-
δράσεων της κοινωνίας, πραγματοποι-
εί ο σημερινός Δήμαρχος και μάλιστα 
αυτό ήταν και το πρώτο μέλημά του, 
αυθαίρετα και παρασκηνιακά, δίχως να 
ενημερώσει τα Τοπικά Συμβούλια των 
χωριών που είναι άμεσα ενδιαφερόμε-
να, Αγίου Πέτρου, Κομηλιού, Δράγα-
νου, Αθανίου και αγνοώντας τους περι-
βαλλοντικούς Συλλόγους της περιοχής, 
καθώς και τις παλιότερες διαμαρτυρί-
ες των κατοίκων για την απειλούμενη 
απομόνωση των χωριών τους από τον 
Τουρισμό, άνοιξε αυτή την Κερκόπορτα 
για την επέλαση των ανεμογεννητριών 
στη χερσόνησο του Λευκάτα…

Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε το 2008 
αλλά δεν υλοποιήθηκε έως σήμερα 
χάρις τις αντιδράσεις των χωριών και 
όλων των τοπικών φορέων..

Οι Ανεμογεννήτριες όπως επανει-
λημμένως έχουμε γράψει δεν συνά-
δουν με την υγεία και την τουριστική 
ανάπτυξη της Λευκάδας και την κατα-
στροφή του περιβάλλοντος.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Ο δρόμος Πόντη-Νηρά ανοίχτηκε επί 

δημαρχίας Γεράσιμου Μελά ως δασικός 
για την πυρασφάλεια. Το 2002 εγκρίθη-
καν από το ΔΣ του Δήμου Απολλωνίων 
και δύο μικρά αιολικά πάρκα στο Καλό 
όρος (από Κομηλιό έως τη χερσόνησο 
του Λευκάτα). Το 2008 επί δημαρχίας 
Γ. Λογοθέτη ελήφθησαν δύο αποφά-
σεις του ΔΣ του Δήμου, σχετικές με το 
δρόμο. Αυτές οι αποφάσεις αφορού-
σαν στην πρόταση του τότε δημάρχου 
να χαρακτηριστεί ο δρόμος επαρχιακός 
αντί δασικός. Η πρώτη απόφαση στις 
25/6/2008 ήταν αρνητική. Η δεύτερη 
στις 14/10/2008 ήταν θετική με οριακή 

πλειοψηφία. Οι Αγιοπετρίτες τότε και 
αντιδήμαρχοι και σύμβουλοι Βικέντιος 
Νικόλαος και Αντιγόνη Ψωμά ψήφισαν 
(ΟΧΙ).

Αξιοσημείωτα είναι όσα είπε ο Πρό-
εδρος του Δ. διαμερίσματος Αγίου Πέ-
τρου Καγκελάρης Γεράσιμος:

(Άραγε τίνος συμφέροντα εξυπη-
ρετούμε;) και εξέφρασε τις αντιρρή-
σεις του για τον χαρακτηρισμό αυτού 
του δρόμου σε επαρχιακό, όπως και η 
αντιδήμαρχος Αντιγόνη Ψωμά. 

(Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο δρόμος 
δεν είναι άμεσης προτεραιότητας αυτή 
τη στιγμή, ενώ ο δρόμος προς Πόρτο 
Κατσίκη είναι άβατος, είναι ρεζίλεμα 
του Δήμου και του νησιού γενικότερα 
και χρειάζεται διάνοιξη και συντήρη-
ση). Οι δύο παραπάνω κατέβηκαν 
στις Δημοτικές εκλογές του 2014 με το 
ψηφοδέλτιο του κυρίου Δρακονταειδή. 
Αυτά δημοσίευσαν τα (ΑΓΙΟΠΕΤΡΤΙ-
ΤΙΚΑ) στο φύλλο 116 Οκτώβρης- Νο-
έμβρης-Δεκέμβρης 2008.
• Απαντώντας στον Δήμαρχο για 

όσα ελέχθησαν στο ΔΣ του Δήμου 
Λευκάδας.

Η Ένωσή μας έχει από το 2002 που 
ασχολείτε με αυτά τα θέματα.

Έρχονται οι ανεμογεννήτριες
Συνέχεια από την 1η σελ.

ΔΑΣΟΣ
Υπενθυμίζουμε σε όσους το ξέχασαν ότι με απόφαση του Δασάρχη Λευκά-
δας που εξέδωσε το 2005, χαρακτήρισε 9500 περίπου στρέμματα ιδιωτικά 
ως δήθεν δασικά για την εξυπηρέτηση των Εταιρειών ΔΕΗ και Ενεργειακή 
Μέγα Λάκκος ΑΕ δηλαδή από την κορυφογραμμή που θα μπουν οι κολόνες 
500 μέτρα δεξιά και πεντακόσια αριστερά απαγορεύεται να πλησιάσεις όχι να 
κτίσεις, είναι βιομηχανική ζώνη. Μη χαίρονται κάποιοι που ανοίγει ο δρόμος...

ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ
Υπάρχει κίνδυνος να αποκλεισθεί η πρόσβαση του κόσμου στο πανέμορ-
φο Πόρτο Κατσίκι. Δημοσιεύματα σε διάφορους ιστότοπους, προβάλλουν 
ιδιαίτερα έντονα τον ισχυρισμό ότι 
μετά από τον σεισμό του 2003! Ότι 
σημειώνονται πτώσεις και συνε-
πώς κινδυνεύουν οι λουόμενοι… 
Βέβαια, αν όντως υφίσταται αυτό, 
υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης 
αλλά όχι κλείσιμο της παραλίας.
Λευκαδίτες αγρυπνείτε! Είναι η αμ-
μουδιά που έκανε τη Λευκάδα πα-
σίγνωστη σε όλο τον κόσμο!!!

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άγιος Πέτρος
Τηλ.: 26450 33337
Κιν.:  69733 11328



Αγιοπετρίτικα4

ΜΕΓΑΛΑ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΣΓΑΜΟΙ 

Αθήνα

ΚΥΠΡΟΣ: Η κόρη του Αναστασίου 
Ζώγκου (Σκαλτσά) Άννα με τον Χρι-
στόφορο Παναγή. Ο γάμος έγινε στην 
Λευκωσία

ΑΘΗΝΑ: Το Σάββατο 26/07/2014, ενώ-
θηκαν με τα δεσμά του γάμου, ο ιατρός 
Χατζηλάου Γεώργιος με την εκλεκτή της 
καρδιάς του, Ψαρρά Καγκελάρη Ζωή 
Ακριβή, εγγονή του Νίκου Καγκελάρη 
ανάπηρου πολέμου και της Ακριβής Μαυ-
ρογιώργη. Το μυστήριο ετελέσθει στον 
Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη 
Μεταμόρφωση και η δεξίωση στο κτήμα 
Casarma στην Κηφισιά, η οποία άφησε 
άφωνους όλους τους καλεσμένους.

Η Μαρία Ρούσου κόρη της Κικής Κα-
βαδία (Πανούτσου) πατρεύτηκε τον 
εκλεκτό της καρδιάς της Βασίλη Βασι-
λείου.
Ζητάμε συγνώμη γιατί από παράλειψη 
δεν δημοσιεύτηκε η φωτογραφία σε 
προηγούμενο φύλλο.

ΑΘΗΝΑ: Η κόρη του Αντώνη Κοντο-
πύργια του Νικολάου ταξίαρχου ε.α., 
Χρυσούλα με τον εκλεκτό της καρδιάς 
της Μπούτση Ιωάννη.

Οι γάμοι αναφέρθηκαν στο προη-
γούμενο φύλλο.
Η Ένωσή μας εύχεται σε όλα τα 
ζευγάρια βίο ανθόσπαρτο

Η Σαμάνθα 
Καγκελάρη 
και ο Ευθύ-
μιος Μπα-
τσίλας με 
το θείο τους 
Παναγιώτη 
Καγκελάρη 
(Δικηγόρο)

Με τα Ελληνόπουλα της Διασποράς
Γεννήθηκαν στην Αυστραλία πατρεύτηκαν και έκαναν γαμήλιο ταξίδι 
στην πατρίδα και την Λευκάδα

ΔΥΟ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΟΠΟΥΛΑ ΣΤΟ ΧΑΡΒΑΝΤ ΤΩΝ ΗΠΑ
• Μετά τον Μακρυγιώργο η Ελένη Κατηφόρη του Δημητρίου 

(Αντωνάκη), εξελέγη κατόπιν εξετάσεων από το Χάρβαρντ 
της Βοστώνης ΗΠΑ και με πλήρη υποτροφία έκανε εκεί το 
διδακτορικό της, αφού προηγουμένως υπήρξε υπότροφος 
και στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όταν τε-
λείωσε το διδακτορικό της, δούλεψε στο Ερευνητικό Κέντρο 
Ροκφέλερ στην Νέα Υόρκη και ύστερα πήγε  στο Goetigen 
της Δυτ. Γερμανίας δ/ντρια σε Πανεπιστημίο. Στο Χάρβαρντ 
θα επιστρέψει αργότερα, ενώ θα πάει ως καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο της Φιλαδέλφειας στην Πενσυλβάνια.

• Η Ακριβή Κατηφόρη του Δημητρίου (Αντωνάκη) αδελφή της 
προηγούμενης, που πήρε υποτροφία και το masters της  
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι διδάκτορας πλέον της 
Πληροφορικής στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Προϊσταμένη σε ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθη-
νών που συνεργάζεται με Πανεπιστήμια της Ευρώπης-χρη-
ματοδοτείται από την ΕΟΚ.

Η Ένωσή μα συγχαίρει τις δύο διακεκριμένες χωριανές μας. Ακριβή Κατηφόρη

Ελένη Κατηφόρη

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΠΟΠΕΤΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
21ος ΑΙΩΝΑΣ 2014:

Η Μετανάστευση από την Ελλάδα συνεχίζεται. Όλο το καλύτερο επιστημονικό εργατικό της χώ-
ρας μεταναστεύει σε ξένες χώρες. Σήμερα δεν έχουμε όπως το 1800-1900 χειρονακτικούς ερ-
γάτες γής, αλλά επιστήμονες από ΑΕΙ και ΤΕΙ και ειδικευμένους εργάτες για όλες τις δουλειές.
Αναφέρουμε όσους γνωρίζουμε:
• Η κόρη του Βασίλη Μελά του Θωμά, Μαριλένα. Επιστήμονας στην Αμερική στο Λος Άντζελες.
• Τα δύο παιδιά του Γιάννη Πολίτη του Γεωργίου. Ένα στην Αμερική ο Σπύρος και ένα στην 

Αυστραλία ο Γιώργος.
• Ο γιός του Τάσου Φραγκούλη Φάνης στην Σουηδία.
• Χρυσικός Διονύσιος του Σπύρου(Αντωνέλλος) στην Φιλανδία.
• Το παιδί της Άρτεμις Αδάμ Κατηφόρη(Στέκα) Βαγγέλης με την γυναίκα του στην Αυστραλία. 

Γεννήθηκε εκεί και ξαναεπέστρεψε.
• Ο Κατηφόρης Θανάσης του Γεράσιμου (Κοτσέρης), Λογιστής στην Αυστραλία.
• Η κόρη της Σουκαρά Ακριβούλας Πατρικίου (Μπελόνια) στην Νορβηγία.
•   Εάν πληροφορηθούμε για άλλους νέους που ξενιτεύθηκαν θα επανέλθουμε.
•   Η κόρη της Ευαγγελίας Αντύπα-Ρέμπελου Παναγιώτα, εγγονή του δάσκαλου Σπύρου Αντύπα, 

σπούδασε Ιατρική με ειδικότητα στην Παθολογία στην Πάντοβα της Ιταλίας και παρέμεινε να 
εργαστεί εκεί.

•   Η Αικατερίνη Αλεξανδράκη εγγονή του Τάσου Σιδερή σπούδασε Οικονομολόγος στην Νέα 
Υόρκη και εργάζεται εκεί σε μεγάλη χρηματοοικονομική εταιρεία.

•   Ο Στέλιος Αλεξανδράκης εγγονός επίσης του Τάσου Σιδερή σπούδασε μαθηματικός στην 
Αθήνα με μεταπτυχιακό στην Πληροφορική στο Λονδίνο και εργάζεται εκεί ως αρχιτέκτων Ηλε-
τρονικών Προγραμμάτων.

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

Επειδή οι κοινωνίες των ανθρώπων διατηρήθηκαν στους αιώνες χάρις στις ηθικές 
αξίες, η Ένωσή μας κρίνει σκόπιμο να επισημάνει και να επαινέσει δημοσίως τα 
παιδιά που αν και γεννήθηκαν και ζούν σε ξένες χώρες μόλις οι γονείς τους αρρώ-
στησαν ή πέθαναν πήραν τα αεροπλάνα και ήρθαν στην πατρίδα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια ονόματα που γνωρίζουμε:
• Τα παιδιά και τα εγγόνια του Νίκου Μαργέλη (Αντζούλη) που ζουν στην Αυστρα-

λία.
• Από την Αμερική τα παιδιά του Αριστείδη Σουμίλα. Επίσης ο γιός του Σπύρου 

Πολίτη και τα παιδιά του Γιάννη Σίδερη.
• Από Καναδά η κόρη του Νίκου Ζώγκου (Μάη), ο γιός του Χρήστου Καββαδία 

(Ντάλα).
• Αξιέπαινα επίσης είναι τα παιδιά του Θανάση Δενδρινού κάτοικοι Αυστραλίας 

που φρόντισαν να μεταφερθεί ο πατέρας τους στο καλύτερο Νοσοκομείο της 
χώρας αψηφώντας το κόστος και στη συνέχεια τον μετέφεραν  στην Αυστραλία.

• Ασφαλώς υπάρχουν και άλλες ανάλογες υποδειγματικές περιπτώσεις τις οποίες 
δεν γνωρίζουμε. Με την ευκαιρία αυτού του σημειώματος η Ένωσή μας εύχεται 
στον καλό μας φίλο Θανάση Δενδρινό ταχεία ανάρρωση και του χρόνου το Καλο-
καίρι να ανταμώσουμε στο χωριό!

ΚΟΜΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΙΜΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ

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



ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

     Με την έναρξη του νέου έτους, και παρά 
τη συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας, που 
έχει σαν συνέπεια τη μείωση μισθών και 
ημερομισθίων, αύξηση φόρων και επιβο-
λή χαρατσιών, 
το Δημοτικό 
Συμβούλιο του 
Δήμου Λευκά-
δας αποφάσισε 
κατά πλειοψη-
φία  την πε-
ραιτέρω επι-
βάρυνση του 
προϋπολογι-
σμού των νοικο-
κυριών αυξάνο-
ντας τη τιμή του 
πόσιμου νερού. 

Απάντηση έδωσε στο Δήμαρχο ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του 
Δήμου Σπ. Μαργέλης. «Όταν γράφουν για 
σας είναι καλοί οι σύλλογοι, όταν κάνουν 
κριτική είναι κακοί...» και δεν τους ανα-

γνωρίζεται

Απάντηση του Δ.Σ. της 
Ένωσης Αγιοπετριτών

Απατώντας στην Δήμαρχο για όσα ελέγθη-
σαν στο Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας και την 
επιστροφή της επιστολής διαμαρτυρίας μας 
και του συλλόγου ΣΑΠΦΩ για την διάνοιξη 
του δρόμου Πόντη-Νηράς. Η Ένωσή μας 
και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τη βαθύτα-
τη λύπη τους για το ύφος και ήθος που μας 
προσάπτετε εμμέσως στο όλο κείμενο.
Οι παρατηρήσεις μας είναι πάντοτε καλο-
προαίρετες και σκοπό είχαν την υποβοή-
θηση των Δημοτικών Αρχόντων ώστε να 
παίρνουν τις δέουσες αποφάσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Η Απάντηση του Δημάρχου 
Η επιστολή επιστρέφεται ως απαρά-
δεκτη… 
Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος για επιστολή που 
διαβάστηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου στην χτεσινή 29/12 συνεδρίαση. 

Πρόκειται για την επιστολή που στάλθηκε από 
τους συλλόγους: «Σαπφώ» και «Ένωση Αγιοπε-
τριτών Αττικής», με την οποία εναντιώνονται στη 
διάνοιξη του δρόμου Πόντη – Νηρά.
«Αν ήταν μάγκες και καουμπόηδες να βρίσκο-
νταν εδώ να τα πούμε πρόσωπο με πρόσωπο» 
τόνισε ο Δήμαρχος. «Μας κατηγορούν ότι 
εγκαταλείψαμε έργα ζωτικής σημασίας για την 
περιοχή. Ποιο έργο εγκαταλείψαμε; Πόσο καιρό 
είμαστε στην εξουσία; 
»Για ποια αλλότρια συμφέροντα μιλάνε; Τι θέ-
λουν να μας πουν; Εμάς κατηγορούν ότι παί-
ζουμε με τα συμφέροντα των εταιριών ΔΕΗ και 
GAMESA; Σε ποιον τα λένε αυτά. Προϋπόθεση 
για να τα λένε τέτοια πράγματα είναι να φοράνε 
παντελόνια, πολιτικά παντελόνια. Τι θέλει μας 
πει ο κ. Αντύπας και η παρέα του; Πήραν την 
κομματική τους ταυτότητα και την έβαλαν στο 
χαρτί; Ποιοι συγχρωτίζονται με τα συμφέροντα 
διαφόρων καταπατητών στην περιοχή; Επί της 
δικής μας δημοτικής αρχής τέθηκε για πρώτη 
φορά το θέμα των καταπατήσεων των εκατο-
ντάδων στρεμμάτων στο Αθάνι.
»Αυτοί οι κύριοι πριν γράψουν αυτό το αίσχος 
έπρεπε να κοιταχτούν στον καθρέφτη και οι 
δυο, και τα διοικητικά τους συμβούλια, αν είναι 
σε γνώση τους. Τους προκαλώ…αν έχουν τα 
πολιτικά κότσια να έρθουν εδώ να αντιπαρατε-
θούν. Εκεί ήταν όταν παλεύαμε να μην έρθει 
η GAMESA.

Το κείμενο πήραμε από την ιστοσελίδα ΆΡΩΜΑ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αγιοπετρίτικα 5

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Σε σχέση με τη συζήτηση του θέματος της 
διαπλάτυνσης του δασικού δρόμου Πόντη - 

Νηρά διαμαρτυρόμαστε έντονα για τους παρα-
κάτω λόγους:
1. Δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα για την επι-
τάχυνση του έργου αυτού και μας εκπλήσσει 
το γεγονός ότι  η νέα δημοτική αρχή το προ-
τάσσει, στον προϋπολογισμό της, όταν 
έχει εγκαταλείψει άλλα έργα ζωτικής 
σημασίας για την περιοχή μας (διάνοιξη 
και διαπλάτυνση δρόμου Κομηλιό - Αθά-
νι, παράκαμψη των οικισμών Αθανίου,  
Δραγάνου, βελτίωση των δρόμων προς 
Πόρτο κατσίκι και Εγκρεμνούς κλ.π)
2. Χρησιμοποιήθηκαν από τη Δημοτική 
αρχή προσχηματικοί λόγοι για την ανα-
γκαιότητα του έργου προκειμένου να 
ικανοποιηθούν αλλότρια συμφέροντα τα οποία 
εντείνουν τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες  με-
ταξύ ορεινών και παραθαλάσσιων χωριών του 
νησιού μας (Π.χ. Βασιλική - Ορεινά χωριά). Κάτι 
τέτοιο  θα οδηγήσει  στον αφανισμό των πλη-
θυσμών των ορεινών χωριών που ζουν από τον 
τουρισμό που οδεύει από εκεί  για τις διάσημες 
παραλίες μας.
3. Παίζουν μαζί με τα συμφέροντα των εταιριών 
ΔΕΗ και GAMESA  που έχουν βάλει στο μάτι 
εδώ και μια δεκαπενταετία τη χερσόνησο του 
Λευκάτα για να εγκαταστήσουν τέρατα ανεμο-
γεννήτριες ύψους 120 μέτρων. Οι GAMESA και 
η ΔΕΗ   αναμένουν αυτό το δρόμο με αδημονία 
εδώ και χρόνια και ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΝ γιατί θα απο-
τελέσει τη μοναδική δίοδο για να μπορέσουν 
οι νταλίκες τους να μεταφέρουν τα τεράστια 
σώματα των ανεμογεννητριών τους και έτσι 
θα ακυρωθεί ο αγώνας των κατοίκων  εναντίον 
τους που μέχρι τώρα ήταν νικηφόρος.
 4. Συγχρωτίζονται με τα συμφέροντα διαφόρων 
καταπατητών που έχουν βρει ευκαιρία τα τε-
λευταία χρόνια να επωφεληθούν από την εγκα-
τάλειψη περιουσιών στην ευρύτερη περιοχή και 
αναμένουν και αυτοί να «δικαιωθούν» οι κόποι 
τους.
5. Τέλος αναμέναμε από το Δήμο να μας ενη-
μερώσει για τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου που προτείνει ως όφειλε, αλλά καμιά 
ειδοποίηση δεν λάβαμε ούτε εμείς ούτε τα 
τοπικά συμβούλια, παρότι η ΣΑΠΦΩ είναι από 
τους μοναδικούς ενεργούς περιβαλλοντικούς 
συλλόγους στη Νοτιοδυτική Λευκάδα και ο Σύλ-
λογος Αγιοπετριτών έχει γίνει πασίγνωστος για 
την ευαισθησία του στα περιβαλλοντικά θέμα-
τα.
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ 
το σχεδιασμό του για το δρόμο Πόντη - Νηρά, 
τουλάχιστον μέχρι: α) Να εκλείψει οριστικά ο 
κίνδυνος εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη 
χερσόνησο του Λευκάτα και β) να διανοιχτεί 
ο ζωτικής σημασίας δρόμος Κομηλιό - Αθά-
νι - Πόρτο Κατσίκι καθώς  και η παράκαμψη 
των οικισμών και γ) να δικαιώσει των πολυετή 
αγώνα των κατοίκων της περιοχής στον οποίο 
θυμίζουμε ότι πολλά μέλη του τωρινού δημο-
τικού συμβουλίου είχαν συνταχθεί ενεργοί και 
αλληλέγγυοι. 
Επιφυλλασόμεθα δε για τις νόμιμες ενέργειές 
μας.
Παρακαλούμε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ανα-
γνωσθεί το παρόν στο σεβαστό δημοτικό συμ-
βούλιο.

Παρέμβαση του Συλλόγου «ΣΑΠΦΩ» και της Ένω-
σης «Αγιοπετριτών» στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευ-

κάδας στις 29/12/2014

«Στο εδώλιο για τις κινητοποιήσεις ενάντια 
στη λειτουργία του πυρηνελαιουργείου

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
Α) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΙ
Β) ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΟ “ΣΚΑ-
ΜΝΙ”
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα 
‘καθίσει’ η GRECOLIO τα εκατο-
ντάδες μέλη της Πρωτοβουλίας μας, 
και άλλους 19 διαμαρτυρόμενους 
πολίτες (στην ρυπογόνο λειτουργία 

της βιομηχανικής μονάδας), την Παρα-
σκευή 8 Μαρτίου 2013, στις 9 π.μ..
Ζητά η GRECOLIO ως αποζημίωση:
α) 248.434,58€ «από τον καθένα εις ολό-
κληρον», γιατί δήθεν παρεμποδίσαμε την 
λειτουργία της από την 1η ως και την 23η 
Μαρτίου 2011. Ξέχασε φυσικά ότι οι 2 Δια-
χειριστές και εκπρόσωποι της GRECOLIO 
δήλωσαν επίσημα σε Μέσα Ενημέρωσης: 
«Η εταιρεία ενημερώνει ότι ……έχει στα-

ματήσει να λειτουργεί από την 1η Μαρτίου 2011»!!! και»
Μεταξύ αυτών οι κ. Δρακονταιδής σημερινός Δήμαρχος και Μπρανζουκάκης Δημοτικοί 
Σύμβουλοι τότε τους έκανε αγωγές οι Grecolio για συνδηοργανωτές στη μεγάλη διαμαρ-
τυρία των κατοίκων ενάντια στη λειτουργία του Πυρηνελουργείου. Δεν παρέστη βέβαια 
και έτσι η αγωγή πήγε στο αρχείο. Για τους υπολοίπους έχει το δικαίωμα να την επανα-
φέρει έως και 20 χρόνια. Η Ένωσή μας αμέσως έτρεξε σε συμπαράσταση σας. Ίσως ο 
φόρτος εργασίας σαν νέος Δήμαρχος να μην το θυμόσαστε.
Σας συστήνουμε να διαβάζεται πάντα τα Αγιοπετρίτικα και ιδιαίτερα τα τελευταία φύλ-
λα. Αν τα είχατε διαβάσει δεν θα λέγατε αυτά που είπατε...

Συμπαράσταση σε δικαζόμενους κατοίκους 
της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων για το 

πυρηνελαιουργείο
Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Νοτιοδυτικής 
Λευκάδας «ΣΑΠΦΩ» και η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδας Νομού Αττικής, συμπαρα-
στέκονται στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων, που δικάζονται μετά 
από έγκληση της εταιρείας GRECOLIO, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, επειδή ζητούν την παύση λειτουργίας του πυρη-
νελουργείου και τη μετεγκατάστασή του από τον κάμπο Αγίου Πέτρου Βασιλικής σε 
κάποια βιομηχανική ζώνη, λόγω του ότι είναι ρυπογόνο για το περιβάλλον, βλαπτικό για 
την υγεία των κατοίκων και τον τουρισμό του νησιού.
 Για τη ΣΑΠΦΩ   Για την Ένωση Αγιοπετριτών
 Ο Πρόεδρος  Γιάννης Κατωπόδης Ο Πρόεδρος Απόστολος Αντύπας
  

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΑΙΝΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Συγκέντρωση διοργάνωσε ο Αντιδή-
μαρχος Απολλωνίων Λευκάδας στο 
πρώην Δημαρχείο Βασιλικής στις 
11/12/14 Πέμπτη βράδυ με θέμα τη 
λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο 
εξασφάλισε περιβαλλοντική άδεια από 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Πά-
τρα). Ο κ. Δήμαρχος δεν ξέρουμε τι 
απάντησε, εάν απάντησε, στην περι-
βαλλοντική μελέτη που του έστειλε  ο 
περιφερειάρχης να εκφράση τις από-
ψεις του.
Υ.Γ.: Εκεί ανακοίνωσε και τον παραλια-
κό δρόμο Πόντης Βασιλικής. Όχι όμως 
το δρόμο της Νηράς.

Τα παραπάνω κείμενα δημοσιεύθησαν στα Αγιοπετρίτικα αρ. Φύλου 133 το 
Γενάρη Μάρτη 2013
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ΙΑΤΡΙΚΑ

Θα σας έχει τύχει να βλέπετε το 
παιδί σας να παίζει, να είναι γε-

μάτο κέφι και σιγά σιγά να αλλάζει 
διάθεση, να παραπονιέται ότι πονάει 
η κοιλιά του και ενίοτε να «κάνει δέ-
κατα», δηλαδή να ανεβάζει λίγο πυρε-
τό. Τις περισσότερες φορές πρόκειται 
για μια μικρή αδιαθεσία. Ανησυχείτε, 
όμως, όταν ο πόνος στην κοιλιά επι-
μένει και αναρωτιέστε αν π.χ. είναι σύ-
μπτωμα της δυσκοιλιότητας που ξέρε-
τε ότι όντως αντιμετωπίζει ή πρόκειται 
για σκωληκοειδίτιδα. Πώς θα ξέρετε 
ότι πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως 
στο γιατρό;

Τα ανησυχητικά συμπτώματα
Πόνος στην κοιλιά, αρχικά διάχυτος 

γύρω από τον αφαλό. Σταδιακά εντο-
πίζεται στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς, 
για αρκετές ώρες, χωρίς υποχρεωτικά 
να είναι έντονος, αλλά συνεχόμενος.

Η πιθανή δυσκολία στον ύπνο και 
έλλειψη ενδιαφέροντος για παιχνίδι, ή 
εμετός ή τάση για εμετό. Το 90% των 
παιδιών με σκωληκοειδίτιδα κάνουν 
12 εμετούς.

Πιθανότητα ανορεξίας (σύμπτωμα 
στο 60% των περιπτώσεων, που μπο-
ρεί να συνοδεύεται και από ναυτία).

Πιθανός χαμηλός πυρετός (γύρω 
στους 37.50C).

Η Επιδείνωση του πόνου με τις κι-
νήσεις ή το βήχα. Ο πόνος μπορεί 
να αντανακλάται στη μέση. Επίσης, 
μπορεί να συνυπάρχει πόνος κατά 
την ούρηση ή αιματουρία. ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Τα συμπτώματα της σκωληκοειδίτιδας 
εκδηλώνονται μέσα σε 12 εικοσιτετρά-

ωρα το πολύ. Ο πόνος δεν σταματά 
και επανέρχεται, αλλά είναι σταθερός, 
ενώ προοδευτικά το παιδί νιώθει όλο 
και πιο καταβεβλημένο. Εάν τα συ-
μπτώματα υποχωρήσουν, μάλλον δεν 
πρόκειται για σκωληκοειδίτιδα.

Τι άλλο μπορεί να είναι;
Ψυχογενή αίτια. Μπορεί το παιδί 

να κάνει τα γνωστά «καμώματα», λέ-
γοντας ψέματα ότι πονάει η κοιλιά του, 
για να μην πάει σχολείο ή για να ασχο-
ληθούν οι γονείς περισσότερο μαζί 
του, επειδή ζηλεύει π.χ. τη νεογέννητη 
αδερφή του. Όταν ικανοποιηθεί το «αί-
τημα» του, το παιδί ξεχνάει ότι πονού-
σε στην κοιλιά. Αν ο πόνος επιμένει, 
ίσως πρόκειται για:

Δυσκοιλιότητα και γαστρεντερί-
τιδα. Ο πιο συχνός κοιλιακός πόνος 
στην παιδική ηλικία. Οφείλεται στη δυ-
σκοιλιότητα, που αντιμετωπίζεται με 
ρύθμιση της διατροφής του παιδιού. 
Η γαστρεντερίτιδα είναι επίσης πολύ 
συχνή, αλλά αντιμετωπίζεται εύκολα.

 Ουρολοίμωξη. Συνοδεύεται κυρί-
ως από συμπτώματα όπως συχνου-
ρία, πόνος κατά την ούρηση, αιματου-
ρία, πυρετός.

 Μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα. Ακού-
γεται σοβαρή πάθηση, αλλά δεν είναι. 
Πρόκειται για σύμπτωμα συνήθως 
μιας ίωσης. Πονάει ο λαιμός το παι-
διού και είναι κόκκινος, έχει πυρετό, 
ενώ παράλληλα πονάει η κοιλιά του, 
γιατί πρήζονται οι λεμφαδένες στην 
περιοχή αυτή. Ορισμένες μορφές 
πνευμονίας. Το πρώτο σύμπτωμα 
που δίνουν ορισμένες φορές, αντί για 
βήχα, ακροαστικά κλπ., είναι αντανα-
κλαστικός πόνος στην κοιλιά.

Τι πρέπει να κάνετε;
Όταν διαπιστωθεί κάποιο ή όλα τα 

συμπτώματα της οξείας σκωληκοειδί-
τιδας, πρέπει οι γονείς να επικοινωνή-
σουν αμέσως με τον παιδίατρο. Μέχρι 
να γίνει η εξέταση του παιδιού από 
ειδικό γιατρό, δεν πρέπει να του χο-
ρηγηθεί κανενός είδους φάρμακο, και 
ειδικά παυσίπονα, και να αποφευχθεί 
οπωσδήποτε η τοποθέτηση ζεστής 
κομπρέσας στην κοιλιά, πρακτική που 
εφαρμοζόταν κατά κόρον στο παρελ-

θόν και μπορεί να επιδεινώσει την 
κατάσταση. Η διάγνωση της πάθησης 
γίνεται από τον ειδικό γιατρό που έχει 
εξετάσει το παιδί και έχει πραγματο-
ποιήσει ενδεχομένως εργαστηριακές 
εξετάσεις, όπως γενική εξέταση αίμα-
τος, γενική εξέταση ούρων, απλή ακτι-
νογραφία ή υπερηχογράφημα κοιλίας.

Κλασικό χειρουργείο ή λαπαρο-
σκόπηση;

Η θεραπεία της σκωληκοειδίτιδας 
είναι αποκλειστικά χειρουργική. Η 
απόφυση που φλεγμαίνει αφαιρείται. 
Η επέμβαση μπορεί να γίνει με την 
κλασική «ανοιχτή» μέθοδο ή λαπα-
ροσκοπικά. Η λαπαροσκόπηση γίνε-
ται μέσα από τρεις οπές μισού εκα-
τοστού. Παράλληλα με την αφαίρεση 
της σκωληκοειδούς απόφυσης, ελέγ-
χεται η κοιλιά για την παρουσία τυχόν 
άλλου προβλήματος, το οποίο αντιμε-
τωπίζεται ανάλογα. Γενική αναισθησία 
απαιτείται πάντα, ενώ η διάρκεια της 
επέμβασης ποικίλλει ανάλογα με τα 
ευρήματα και τις δυσκολίες που αυτή 
παρουσιάζει. Η επιτυχία της εγχείρη-
σης, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που 
εφαρμόζεται, εξαρτάται από την πείρα 
του χειρουργού και τη σοβαρότητα της 
κατάστασης.

Πονάει το παιδί μετά την επέμβα-
ση;

Η μετεγχειρητική πορεία και η διάρ-
κεια νοσηλείας του παιδιού εξαρτάται 
από τη βαρύτητα της πάθησης και της 
χειρουργικής επέμβασης. Τα παιδιά 
αναρρώνουν πολύ γρηγορότερα από 
τους ενηλίκους, ενώ παυσίπονα παίρ-
νουν τις πρώτες ημέρες για την αντιμε-
τώπιση του πόνου. Υγρή τροφή μπο-
ρεί να τους χορηγηθεί ακόμη και την 
ίδια ημέρα ή το πολύ την επομένη του 
χειρουργείου. Στερεά τροφή (ειδικό δι-
αιτολόγιο) χορηγείται από την πρώτη 
ή τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα. 
Στις απλές περιπτώσεις, το παιδί μπο-
ρεί να βγει από το νοσοκομείο μετά 
την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα, ενώ 
σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί 
να χρειαστεί νοσηλεία 57 ημερών.

Χορήγηση αντιβίωσης μπορεί να 
απαιτηθεί τόσο στο νοσοκομείο, αλλά 
και μετά, στο σπίτι. Ο πόvoς ύστερα 

Του Αθανάσιου Μ. Καραγιάννη
Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκάδας
McS χειρουργική λαπαροσκοπική Πανεπι-
στημίο Τορίνου.

από λαπαροσκοπική αφαίρεση της 
σκωληκοειδούς απόφυσης είναι μι-
κρότερος και μοιάζει με κράμπα ή πιά-
σιμο ύστερα από γυμναστική. Μικρό-
τερος είναι ο χρόνος νοσηλείας έπειτα 
από λαπαροσκόπηση, λόγω του ότι 
δεν γίνεται τομή.

Τι γίνεται όταν το παιδί γυρίσει στο 
σπίτι;

Μετά την έξοδο του παιδιού από το 
νοσοκομείο, οι γονείς του θα πρέπει, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, 
να φροντίσουν για:

Το διαιτολόγιο του επί 1 εβδομάδα 
περίπου.

Τη χορήγηση αντιβίωσης από το 
στόμα.

Την απουσία του για 1 εβδομάδα 
από το σχολείο.

Την αποχή του από αθλητικές δρα-
στηριότητες για 1 μήνα περίπου.

Το κείμενο δημοσιεύεται με την 
έγκριση του γιατρού από το ΛΕΥΚΑ-
ΔΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ

Ο γιατρός κάθε βδομάδα δημοσιεύει 
ιατρικά άρθρα στο Λευκαδίτικο Λόγο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙ-

ΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ευχαριστούμε το Ιατρικό και Νοση-
λευτικό προσωπικό και ειδικά τον 
χειρούργο κύριο Καραγιάννη, της 
χειρουργικής κλινικής και το Ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό της Πα-
θολογικής Κλινικής του Νοσοκομεί-
ου Λευκάδας, για την εξαιρετική εκ 
μέρους τους αντιμετώπιση και περί-
θαλψη μιας Αγιοπετρίτισσας άπορης 
η οποία δυστυχώς υπέκυψε από την 
επάρατη νόσο.
Επίσης ευχαριστούμε την Κοινωνική 
Πρόνοια Λευκάδας για τις φροντίδες 
που προσέφεραν στην πάσχουσα 
συγχωριανή μας καθώς και το φαρ-
μακείο του χωριού μας για τη βοή-
θειά του.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγιοπετρίτισσα

Μαρία Ρομποτή (Γούλα)

Τραπεζικός Λογαριασμός Δήμου Λευ-
κάδας Εθνική Τράπεζα (399/54512487) 

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

     Στην αίθουσα τελετών της Ακαδη-
μίας Αθηνών έγινε σήμερα, 19 Δεκεμ-
βρίου 2014,  Πανηγυρική Συνεδρία  
στην οποία μίλησε,  όπως συνηθίζε-
ται, ο Πρόεδρός της  και στη συνέχεια  
απενεμήθησαν τιμητικές διακρίσεις σε 
Επιστήμονες, Φορείς, Οργανώσεις 
και  Εταιρείες.
     Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών 
έλαβε Βραβείο της «τάξης των Γραμ-
μάτων  και των Καλών Τεχνών» με την 
παρακάτω αιτιολόγηση, όπως ακού-
στηκε στην εισηγητική έκθεση του Γε-
νικού Γραμματέα της Ακαδημίας, που 
διαβάστηκε στην κατάμεστης αίθουσα  
και αντίγραφό του μας δόθηκε.
    «Απονέμεται βραβείο  της Ακαδημί-
ας στην Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών 

(1970) για τη σημαντική επιστημονική 
και εκδοτική της δραστηριότητα και 
την προσφορά της στην καλλιέργεια 
και ανάδειξη του πολιτισμού της  Λευ-
κάδας. Με το  έργο της η Εταιρεία στε-
ρεώνει στη Λευκάδα πνευματική και 
ιστορική παράδοση η οποία θα απο-
δίδει μονίμως ωφελίμους καρπούς.»
   Το  βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος κ. 
Αθανάσιος Μελάς.
    Εκτός του Προέδρου παρευρεθήκαν 
ο Αντιπρόεδρος κ. Άγγελος Χόρτης και 

Τιμητικό Βραβείο στην Εταιρεία 
Λευκαδικών Μελετών

η Γενική Γραμματέας κ. Μιράντα Κου-
νιάκη- Κορδελλίδη με το σύζυγό της .
   Το Δ.Σ και τα Μέλη της Ε.Λ.Μ  αι-
σθάνονται ιδιαίτερη χαρά και ικανο-
ποίηση για την τιμητική αυτή διάκριση, 
η οποία υπαγορεύει περισσότερες 
ευθύνες σε όλους μας και μεγαλύτερη 
προσπάθεια, πάντα με τη συμβολή 
νέων Λευκαδίων, για την πορεία της 
στο ταξίδι του χρόνου.

Θαν. Μελάς

Ο «ΣΟΥΗΔΟΣ» ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Την  Κυριακή 16 Νοεμβρί-
ου 2014 στο Αμφιθέατρο 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
ΟΠΑΝΔΑ, (Οργανισμός 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Δήμου Αθηναίων)   Ακαδη-
μίας 50  πραγματοποιήθηκε 
η παρουσίαση του βιβλίου 
του  Γιώργου Λογοθέτη για 
την  Τοπική Αυτοδιοίκηση 
σε Ελλάδα και Σουηδία με 
τίτλο:    Ο  «ΣΟΥΗΔΟΣ ΔΗ-
ΜΑΡΧΟΣ».
Μετά την βιογραφία του 
Μίκη Θεοδωράκη και του 
Σουηδού πρωθυπουργού 
ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ, στο νέο του βιβλίο ο Γιώργος 
Λογοθέτης  καταγράφει τον τρόπο λειτουργίας 
της Σουηδικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  τις 
εμπειρίες του δήμαρχος ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Λευκά-
δας 2007-2011. 
  Την ίδια μέρα, ο Γιώργος Λογοθέτης ήταν κα-
λεσμένος πρωινή εκπομπή του ΜΕΓΑ  με τον 
Νίκο Χασαπόπουλο και Μανώλη Αναγνωστάκη, 
και μίλησε για την εκδήλωση,  και τον Μίκη Θεο-
δωράκη. Στην εκδήλωση προβλήθηκε  βίντεο για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Σουηδία, και ένα 
βίντεο-ντοκουμέντο για το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. 
 
   Για το βιβλίο και τον Γιώργο Λογοθέτη μίλη-
σαν η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου κ. Μαρία Αν-
δρούτσου, η Νίτσα Βλασσοπούλου π. Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, 
ο  Γιάννης Χατζηθεοδοσίου Πρόεδρος του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ο Χριστό-
φορος Σαρδελής π. καθηγητής οικονομίας στο 

πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Συντονιστής ήταν 
ο δημοσιογράφος και εκδότης Ευάγγελος Σπύ-
ρου. www.nextdeal.gr
Κείμενα από το βιβλίο παρουσίασε ο ηθοποιός 
Ηλίας Λογοθέτης και η Φωτεινή Χαραλαμπίδου.Ο 
π. υπουργός  Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης 
που λόγω ασθένειας δεν παραβρέθηκε έστειλε 
την παρακάτω επιστολή στον Γιώργο Λογοθέτη :
 
Φίλε Δήμαρχε,
    Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λυπάμαι που 
δεν μπόρεσα να βρίσκομαι μαζί σας. Χάρηκα την 
έντιμη γραφή σου. Συμμερίστηκα τις απορίες και 
την οργή σου. Θυμήθηκα περιστατικά που μου 
διηγήθηκες στο Αθάνι και τώρα καταγράφεις 
στο βιβλίο σου. 
   Παραμένεις και στη γραφή σου Σουηδός. Ως 

προέκταση του έργου σου. Η ίσως σωτήρια δια-
φυγή από τα δικά μας. Δήμαρχος που πικράθηκες 
αλλά και χάρηκες. Χαρήκαμε και εμείς οι συνδη-
μότες σου.
     Σήμερα, πέρα από την καταγραφή δυσκολιών 
που συνάντησες και τις ευχαριστίες μας για το 
έργο σου, εκτιμώ ως αναγκαίο να συμφωνήσω 
μαζί σου σε μία μείζονος θεσμικής και κοινωνικής 
σημασίας επισήμανσή σου :
      Οι  δήμοι πρέπει επιτέλους να οργανωθούν 
και να λειτουργούν με όρους νομιμότητας βέβαια, 
όχι ως ιμάντες διαβίβασης κομματικών ή μικροπο-
λιτικών επιλογών ή εξυπηρέτησης συμφερόντων, 
αλλά απαλλαγμένοι από εξαρτήσεις να συνενώ-
νουν τους πολίτες όλων των πολιτικών κατά το 
Σύνταγμα επιλογών και με όρους αυτοδιοικητι-
κούς να δρουν για το σήμερα και να προγραμμα-
τίζουν για το αύριο.
    Στο πλαίσιο αυτό καταγράφεται και η δική σου 
συνεισφορά ως δήμαρχος του πρώην Δήμου 
Απολλωνίων Λευκάδας. Σε ευχαριστώ και σου 

εύχομαι Καλή Επιτυχία
     Αντώνης Ρουπακιώτης

  Νοέμβριος 2014
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με 
την στήριξη του Οργανισμού Πολιτι-
στικής Ανάπτυξης Δήμου Αθηναίων. 
Ο δήμαρχος Γιώργος Καμίνης που 
όπως και ο Γιάννης Μπουτάρης 
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για συ-
νεργασία του Γιώργου Λογοθέτη, 
στο μήνυμά του τόνισε  την σημασία 
του βιβλίου και της προσπάθειας 
του Γιώργου Λογοθέτη. Συγκεκρι-
μένα ο δήμαρχος Αθήνας σε γραπτό 
μήνυμα ανέφερε τα εξής:

   
    Ο Δήμος Αθηναίων και ο ΟΠΑΝΔΑ, σας καλω-
σορίζουν στην σημερινή εκδήλωση για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.
    Οι καιροί απαιτούν η πολιτική στάση όλων μας 
να είναι ανάλογη με την κρισιμότητα της κατάστα-
σης. 
Τα προβλήματα είναι σύνθετα και πολλά, και για 
την αντιμετώπισή τους απαιτούνται ευρείες πολι-
τικές και κοινωνικές συναινέσεις και συγκλίσεις. 

Ο Γιώργος Λογοθέτης στο MEGA

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Ο Σύλλογος Λευκαδίων Αγιοπετριτών Αθήνας προκηρύσσει Ποι-
ητικό Διαγωνισμό! 
    Το Θέμα του διαγωνισμού , αν και γενικό, δεν  είναι τελείως ελεύθερο. Οι ποιη-
τικές συνθέσεις θα πρέπει να εμπνέονται  από οτιδήποτε σχετικό με τη  μυθολο-
γία, την ιστορία, το περιβάλλον ή τη κοινωνία των Επτανήσων και της   θάλασσας 
του Ιονίου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη και στους 
φίλους του συλλόγου μας, στους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας, καθώς και 
στους αναγνώστες της εφημερίδας μας ανά την υφήλιο, να συμμετάσχουν ενερ-
γά στις πολιτιστικές μας προσπάθειες, ενεργοποιώντας τις δημιουργικές τους 
ικανότητες  σε αυτό το  είδος της λογοτεχνίας.  
•   Οι συνθέσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Απριλίου 2015. 
•  Να αποστέλλονται επώνυμα (όχι με ψευδώνυμο) , είτε στο γραφείο του συλ-
λόγου Αγιοπετριτών Αθήνας: οδός Γερανίου 41, Αθήνα, ΤΚ 104 31, σε τρία 
αντίγραφα και με την ένδειξη  στο φάκελο «για τον ποιητικό διαγωνισμό»,
είτε ηλεκτρονικά, σε ένα από τα ακόλουθα e-mails: 
hsidal@ yahoo.gr  ή στο mihalisvikentios@yahoo.gr
•  Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν  ή με την 
κα Ηρώ Σίδερη-Αλεξανδράκη στο τηλέφωνο 210 8047614, ή με τον κ. Μιχάλη 
Βικέντιο στο τηλέφωνο 6972281565.
   Η βράβευση των καλύ-
τερων ποιημάτων θα γί-
νει το ερχόμενο καλοκαί-
ρι, πρώτα ο Θεός, στη 
πλατεία του Αγ. Πέτρου.
Βάλτε τα δυνατά σας και 
καλή επιτυχία !

Εκ μέρους του Δ.Σ., 
ο αντιπρόεδρος

Μιχάλης Βικέντιος
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

ELISOS TRAVEL

ΚΙΝ: 6944474884

Η σελίδα της Ένωσης Αγιοπετριτών
Μελβούρνης Αυστραλίας

ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟ-
ΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΝΗΡΑΣ
Το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014, στο Λευκαδίτικο Σπί-

τι, έγινε με μεγάλη επιτυχία ο χορός με το σκοπό, εκτός 
της διασκέδασης, να συγκεντρωθούν αρκετά χρήματα να 
αναλάβουμε την χρηματοδότηση κατασκευής ή αποπερά-
τωσης κάποιων έργων άμεσης ανάγκης στο Μοναστήρι 
του Αγίου Νικολάου στην Ιρά (Νηρά), Αθανίου, Λευκάδας.

Για το σκοπό αυτό ορίστηκε προσωρινή Επιτροπή Συ-
νεργασίας της Λευκαδιακής Αδελφότητας, της Ένωσης 

Αγιοπετριτών και ατόμων καταγόμενων από το Αθάνι και 
απαρτίζεται από τον πρόεδρο Σπύρο Ρομποτή, Βασίλη 
Μιχελή, Όλγα Πατρικίου, Νίκο Μαργέλη, Ανδρέα Ρομπο-
τή, Γιάννη Κατσαντώνη και Άγγελο Βικέντιο η οποία ορ-
γάνωσε το χορό με όλες τις εργασίες δωρεάν και με τις 
ευγενικές χρηματικές ή προσφορές σε είδος δωρεές των 
συμπατριωτών μας και φίλων, συγκεντρώθηκε το ποσό 
των $10,000 έναντι των $12,000 που στοχεύαμε.

Το Μοναστήρι αυτό έχει μακρά ιστορία και χτίστηκε τον 
17ο περίπου αιώνα από τις οικογένειες των χωριών Αθα-
νίου και Αγίου Πέτρου Νότιας Λευκάδας, Ρομποτή, Κατσι-
γιάννη, Χρίτη, Κουτσαντώνη, Μπογόρδου, Ζαχαράτου και 
Καμίδαυλη και είναι κοντά στο Νοτιότερο Ακρωτήρι του 
Νησιού «Λευκάτας» και στην ξακουστή καλύτερη παραλία 
της Λευκάδας το «Πόρτο Κατσίκι».

Στο Ακρωτήρι «Λευκάτας» υπήρχε στην αρχαιότητα 
ναός του θεού Απόλλωνα και ένας θρύλος λέει ότι η Σαπ-
φώ, Ελληνίδα λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο, λόγω του 
ανεκπλήρωτου έρωτά της για τον όμορφο νέο Φάωνα, 
που την απέρριψε και την εγκατέλειψε, έπεσε στη θάλασ-
σα από τα βράχια του Ακρωτηρίου αυτού της Λευκάδας.

Σπύρος Ρομποτής,
Πρόεδρος

Παιδική Εκδήλωση 
Την Κυριακή 14/12/14 η Νεολαία της Λευκαδιακής 
Αδελφότητας οργάνωσε την καθιερωμένη ετήσια παι-
δική χαρά και μοίρασαν τα Χριστουγεννιάτικα δώρα 
των παιδιών. Για χρόνια τώρα την ίδια εποχή γίνεται 
αυτή η παιδική εκδήλωση, εντελώς δωρεάν, και συμ-
μετέχουν παιδιά από νεογέννητα μέχρι 12 χρονών και 
πλημυρίζει το Λευκαδίτικο σπίτι από χαρά.
Μικροί και μεγάλοι ένοιωσαν τη χαρά των εορτών με 
παιδικά τραγούδια και βέβαια με τα εδέσματα που ετοί-
μασε το Συμβούλιο. Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη και σε 
όλον τον κόσμο υγεία, χαρούμενα Χριστούγεννα, ευτυ-
χισμένο το νέο έτος. Επίσης σας περιμένουμε και στο 
πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν της Αδελφότητας.

Κοπή της Βασιλόπιτας 2015
Έγινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των με-
λών και μετά την Γενική Συνέλευση ακολού-
θησε τo απογευματινό φαγητό που οργανώ-
νουμε κάθε αρχή του χρόνου, να κόψουμε 
την βασιλόπιτα για τα χρόνια πολλά.
Όσοι παρευρέθηκαν πέρασαν ένα υπέροχο 
Απογευματινό κόψαμε την Βασιλόπιτα και 
ανταλλάξαμε ευχές για τον καινούριο χρόνο 
και Χρόνια Πολλά.
Για το Δ. Συμβούλιο,
Από αριστερά: Θηρεσία Κροκίδη, Γεωργία 
Ρομποτή, Αντιγόνη Ρομποτή, Όλγα Πατρι-
κίου, Σπύρος Ρομποτής, Νίκος Μαργέλης, 
Ανθούλα Παρασκευά.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΡΟΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Αγαπητοί μας συγχωριανοί,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγιοπετριτών Αυ-
στραλίας σας εύχεται χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο 
έτος 2015 με υγεία και ότι άλλο ποθείτε.
Σας καλούμε, αν έχετε την καλοσύνη, αν μπορείτε και 
επιθυμείτε να δείτε συγχωριανούς, να παρευρεθείτε στο 
Λευκαδίτικο Σπίτι, 124 Bell St Coburg.για τις ακόλουθες 
εκδηλώσεις:
1. Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015, ώρα 2.00μμ
Κοπή της Βασιλόπιτας 2015,
Καλούνται όλα τα μέλη να παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενι-
κή Συνέλευση των μελών και μετά την Γενική Συνέλευση 
θα ακολουθήσει τo απογευματινό φαγητό που οργανώ-
νουμε κάθε αρχή του χρόνου, να κόψουμε την βασιλόπιτα 
για τα χρόνια πολλά. Εισιτήριο $25.
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να 
έρθουν νωρίτερα (ώρα 11.00πμ) για την προετοιμασία.
Πέρασαν 5 χρόνια από το τελευταίο μνημόσυνο που κά-
ναμε για τη μνήμη και ανάπαυση των ψυχών των συγχω-
ριανών μας που αποδήμησαν εις Κύριον και ελπίζουμε 
να τιμήσετε την μνήμην τους με την παρουσία σας όλοι 
οι συγχωριανοί αλλά ιδιαίτερα όσοι χάσαμε δικούς μας.
2. Μνημόσυνο για τους αποδημήσαντες χωριανούς 
μας Αγιοπετρίτες/σες
την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015, μία εβδομάδα μετά το 
πρώτο ψυχοσάββατο, στον ιερό ναό Υπαπαντή του Κυρί-
ου, 23 Victoria St, Coburg.
Θα ακολουθήσει καφές στο Λευκαδίτικο σπίτι και θα πα-
ρουσιάσουμε σε μικρό βιβλίο όλους τους εκλιπόντες που 
είναι και μεγάλη επιθυμία το επίτιμου προέδρου κ. Μιλτι-
άδη Μεσσήνη.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η ετήσια Εκδρομή της Λευ-
καδιακής Αδελφότητας, στην οποία λαβαίνουμε μέρος 
κάθε χρόνο, θα γίνει την Κυριακή 25/1/2015 στην γνωστή 
τοποθεσία Παναγία Καμαριανή, RED HILL.

Χρόνια Πολλά,
Για το Δ. Συμβούλιο,

Σπύρος Γερ. Ρομποτής, Πρόεδρος 
Γεώργιος Θ. Κροκίδης

Γραμματέας

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
«Ο Νίκος και Σοφία Αχείμαστου αρραβώνιασαν τον γιο 
τους Παναγιώτη με τη Βάγια με ρίζες από τη γιαγιά της 
αρραβωνιαστικιάς από το Φτερνό και σόι Αρματά.
Η ώρα η καλή παιδιά και καλά στέφανα.

Μέλη της Επιτροπής

Ευχές για το 2015
Η Λευκαδιακή Αδελφότητα εύχεται στην ομογένεια 
στα μέλη και συμπατριώτες Λευκαδίτες και σε όλον 
τον κόσμο, ειρήνη, υγεία χαρούμενο, ευτυχισμένο 
και προοδευτικό το νέο έτος 2015.
Η Αδελφότητα γιόρτασε την αποκοπή και υποδέχτη-
κε το 2015 στο Λευκαδίτικο σπίτι που έγινε με με-
γάλη επιτυχία και όσοι παρευρέθηκαν διασκέδασαν 
και υποδέχτηκαν τον καινούριο χρόνο με την κοπή 
της βασιλόπιτας και μεγάλη χαρά και πολύ διασκέ-
δαση.
Το ρεβεγιόν πλούτισαν και μερικά νέα παιδιά που 
δεν σταμάτησαν να χορεύουν και να παροτρύνουν 
και τους μεγαλύτερους στο χορό όλο το βράδυ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί ιδιαίτερα όλες 
τις κυρίες και όλους όσοι βοήθησαν στην κουζίνα 
και στην εξυπηρέτηση των παρευρισκομένων και 
βέβαια όλους όσοι τίμησαν την εκδήλωση με την 
παρουσία τους που ήταν μία από τις καλύτερες.
Σας καλούμε στην
Ετήσια Εκδρομή την Κυριακή, 25/1/2015, στην γνω-
στή τοποθεσία
Παναγία Καμαριανή, RED HILL..

To Λεωφορείο θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί, από 
την Λευκαδιακή Αδελφότητα και θα επιστρέψει γύρο 
στις 6.30μμ. Όλοι ευπρόσδεκτοι όσο υπάρχουν θέ-
σεις στο λεωφορείο ή με τα ιδιωτικά σας αυτοκίνητα.
Για θέσεις στο λεωφορείο τηλεφωνείστε 9438 6420 
ή 0432 766409.




