
Η Ένωσή μας βράβευσε τους μαθητές και φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ καθώς και όσους αποφοίτησαν από αυτά. Η εκδήλωση της βράβευσης 
έγινε στα πλαίσια της ετήσιας κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ξενοδο-
χείο (ΕCONOMY) στην Αθήνα, με την παρουσία πολλών Αγιοπετριτών και φί-
λων της Ένωσής μας. Με την ευλογία του Αγιοπετρίτη ιερέα παπαγιάννη Πα-
τίτσα ο οποίος ιερουργεί κάθε Κυριακή στον Άγιο Σώστη (Λ. Συγγρού Αθήνα). 

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

Βράβευση Μαθητών - Φοιτητών
και κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2015

Θέλεις τ’ Αγιοπετρίτικα;

ΕΝΙΣΧΥΣΕ
Οικονομικά  την Ένωση  και την 
εφημερίδα για να συνεχίσει να 

κυκλοφορεί 
Αριθμός τραπεζικών λογαριασμών: 
Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
POST BANK: 90087760-0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 399/296150-43

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Συνέχεια στην 6,& 7η σελ.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Η δεσποινίς Ειρήνη Χρυσικού, θυγατέρα του Γεωργίου Χρυσικού, Αντιπρο-

έδρου του Αρείου Πάγου και της Δήμητρας Υφαντή, Αρεοπαγίτη, εγγονή του 
Αγιοπετρίτη μακαρίτη Γερασίμου Χρυσικού, τέως Αντιπροέδρου της Ένωσης 
μας, μετά την επιτυχή αποφοίτηση της από την Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών, όπου επρώτευσε, τοποθετήθηκε ως Εισαγγελικός Πάρεδρος 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με απόφαση του Ανώτατου Δικαστι-
κού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.

Το Δ.Σ. της Ένωσης μας συγχαίρει εγκάρδια τους γονείς της και την ίδια, 
και της εύχεται ολόθερμα καλή σταδιοδρομία και να συνεχίσει με επιτυχία τη 
λαμπρή επαγγελματική πορεία των γονέων της.

Είναι έτοιμο και περιμένει τη δωρεά εκ-
θεμάτων, τα οποία θα φέρουν τα ονόματά 
σας, για να το εγκαινιάσουμε τον Αύγου-
στο του 2015.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττι-
κής.

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

του χωριού μας

Κάλεσμα για επίσκεψη 
στην Ακρόπολη

Την Κυριακή 10 Μάιου η 
Ένωσή μας προγραμματίζει επίσκεψη 
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στη 
Ρωμαϊκή Αγορά και στα υπόλοιπα αξι-
οθέατα της περιοχής μ’ ένα εισιτήριο. 
Θα υπάρχει ξεναγός. Η συνάντηση 
στον σταθμό Μετρό Ακρόπολη ώρα 3 
μ.μ.  Σας περιμένουμε!!

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ένωσή μας θα τιμήσει την μνήμη των κατά καιρούς Προέδρων και 
μελών του ΔΣ της Ένωσης μας καθώς και όλων των Αγιοπετριτών Αττι-
κής που υπήρξαν μέλη της Ένωσής μας από το 1976 έως σήμερα, στις 
26 Απριλίου 2015 ημέρα Κυριακή. Μετά τη θεία Λειτουργία (ώρα 10:00 
π.μ.) στον Ι. Ναό του Αγίου Σώστη Νέας Σμύρνης όπου θα ιερουργήσει 
ο Αγιοπετρίτης πατήρ Ιωάννης Πατίτσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω της οικονομικής κρίσης η Ένωσή μας βρίσκεται στην δυσάρε-

στη θέση να μειώσει τον αριθμό σελίδων της εφημερίδας. Επίσης με 
λύπη ανακοινώνει πως δεν θα στέλνει στο εξωτερικό την εφημερίδα, 
παρά μόνο στους συνδρομητές. Καλούνται τα μέλη της Ένωσης του Ν. 
Αττικής να τακτοποιήσουν τις ετήσιες συνδρομές τους

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΩΡΙΣ  ΓΙΑΤΡΟ  ΕΞΙ  ΧΩΡΙΑ  ΣΤΗ  ΝΟΤΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΑ;
(Άγιος Πέτρος, Αθάνι, Δράγανο, Κομηλιό, Χορτάτα, Μανάση-Νικολής)

Τέλος Μάρτη, επιδιώκοντας ιατρική ειδικότητα, υπέβαλε την παραίτησή της η 
Αγροτική ιατρός Κα Λώλη Γεωργία. 

Ως γνωστόν, από το καλοκαίρι του 2014 έως σήμερα, ελάχιστες φορές τον 
μήνα πήγαινε στην έδρα της, τον Άγιο Πέτρο και τα υπόλοιπα χωριά της Νότιας 
Λευκάδας, αφού την χρησιμοποιούσαν σχεδόν αποκλειστικά στο Κέντρο Υγεί-
ας Βασιλικής και σε άλλα Αγροτικά Ιατρεία.Στις 9 Μάρτη έγινε προκήρυξη από 
το Υπουργείο Υγείας για τοποθέτηση Αγροτικών γιατρών, της οποία η διορία 
έληξε στις 23 του ίδιου μήνα. Ο Άγιος Πέτρος, αν και έδρα Αγροτικού ιατρού, 
δεν συμπεριελήφθηκε σε ανάλογο διορισμό, διότι δεν είχε ακόμη υποβάλει την 
παραίτησή της η Κα Λώλη και η θέση θεωρήθηκε κλεισμένη.

Είμαστε, λοιπόν, αναγκασμένοι να αναμένουμε την νέα προκήρυξη, όποτε 
αυτή γίνει και αν, βέβαια, βρεθεί Αγροτικός γιατρός για την περιοχή μας.

Τις πληροφορίες μας έδωσε το Υπουργείο Υγείας κατόπιν παρέμβασης της 
Ένωσής μας.

Η Ένωση Αγιοπετριτών 

Αττικής και η εφημερίδα

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

σας Εύχονται

Καλή Ανάσταση

και Καλό Πάσχα



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 141 - 2015
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

Κρήτης 10 Κεντρική Πλατ. Πετρούπολης Α΄ορ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
ΑΘΗΝΑ
• Το ζεύγος Κυπραίου Κων/νος και Αμαλία Κατωπόδη 

κόρη της Χρυσούλας Πολίτη του Θανάση (δασκάλας) 
απέκτησαν αγοράκι.

• Το ζεύγος Χριστοφοράτου Μάκης και Αθηνά Δρακοντα-
ειδή κόρη της Ελευθερίας και του Βασίλη απέκτησαν κο-
ριτσάκι.

• Το ζεύγος Πατίτσα  του  Σπύρου (Εφοπλιστή), Λέων και 
Μαριέττα Χουρσαλά απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους 
που είναι αγοράκι.

ΚΥΠΡΟΣ
• Το ζεύγος Καραμούζη Ευάγγελος και Μαίρη απέκτησαν 

κοριτσάκι. Ο κύριος Καραμούζης έχει ρίζα αγιοπετρίτικη.
ΚΑΝΑΔΑΣ
• Η γνωστή τραγουδίστρια Μάρω Λύτρα κόρης της Σταμά-

τας Ζώγκου (Μίγα) Αγιοπετρίτισσα, απέκτησε ένα χαρι-
τωμένο κοριτσάκι.

Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσουν και να είναι καλότυχα!

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΚΑΝΑΔΑΣ:
• Καββαδίας Ιωάννης του Νικολάου(Ντάλας).
ΑΜΕΡΙΚΗ
• Ο γιός του Αριστείδη Σουμίλα Ζώης.
• Χρήστος Σίδερης του Θανάση.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Κούρτη Μαρία
• Κατηφόρης Γεώργιος
• Κατηφόρης Δημήτριος του Γιάννη
Καλώς εκοπιάσατε!!!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΜΕΡΙΚΗ
•   Χρήστος Σίδερης του Αντωνίου (Χατζάος) (Γιάτρος)

ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Χόρτης Περικλής ετών 85. Ετάφη στο χωριό.
• Μαραγκού Γεωργούλα - Γεωργία του (Ιωάννη (Σαμαρά) 

ετών 84. Ετάφη στο χωριό.
• Καγκελάρης Αθανάσιος (Καραμέτσος) ετών 93. Ετάφη 

στο χωριό.
• Φλώριου Ζωή του Γεωργίου (Νόβε). Ετών 84. Ετάφη 

στο χωριό.
• Αρματάς Γιάννης, πατέρας του Αλέκου Αρματά (ταξι-

τζής) και πεθερός του Σπύρου Μαργέλη (Κολογιώργη). 
Ετών 85. Ετάφη στο Φτερνό.

• Ο πατέρας της Αγγελικής Βαγενά, συζύγου Βασιλείου 
Μελά. Ετάφη στην Λευκάδα.

• Φραγκούλη Κυράνα αδελφή του Στράτου, ετών 95, ετά-
φη στο χωριό.

ΑΘΗΝΑ
• Ο γαμπρός της Χρυσούλας Μαρίνου Χρήστος ετών 60, 

σύζυγος της Ξένης Μαρίνου
• Βαμβακινού Μαυρέτα του Πάνου, ετών 47, ετάφη στην 

Αθήνα.
Η Ένωσή μας εκφράζει στους οικείους των τα θερμά της 
συλλυπητήρια!!!

ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Έφυγε πλήρης ημερών. Ταμίας για πολλά χρόνια και φωτορεπόρτερ του 
Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής Αγία Μαύρα και της Εταιρείας Λευκαδικών 
Μελετών. Με το φακό του άφησε παρακαταθήκη δύο φωτογραφικά λευ-
κώματα με φωτογραφίες από τις δραστηριότητες της Εταιρείας λευκαδί-
ων Μελετών και ένα φωτογραφικό Λεύκωμα του Συλλόγου Λευκαδίων 
1953-2002 με την ευγενική χορηγία της ΤΕΔΚ Ν.Λευκάδας. Ήταν φίλος 
της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής. Είχε συνεργασία από την ίδρυσή της 
με την πρώτη γυναίκα πρόεδρο την αείμνηστη Φρόσω Δρακονταειδή. Η 
απουσία του από τα κοινά δρώμενα αισθητή και αναντικατάστατη.
Η Ένωσή μας εκφράζει στους οικείους του τα θερμά συλλυπητήρια!!

Έφυγε ο μεγάλος ρεμπέτης  
Μπάμπης Γκολές

Έφυγε ένας μεγάλος 
ρεμπέτης. Ο Μπάμπης 
Γκολές ετών 64, από 
την επάρατη νόσο. 
Άφησε την τελευταία 
του πνοή σε νοσοκο-
μείο της Πάτρας. Είχε 
ρίζα από την Εύγηρο 
Λευκάδας. Τον απολαύ-
σαμε την Παρασκευή 
25 Φλεβάρη 2011 στο 
Αγιοπετρίτικο Κέντρο 
διασκέδασης (Τζιβαέρι) 
στον ετήσιο αποκριάτικο χορό μας. Ο θάνατός του ανα-
κοινώθηκε από τα ΜΜΕ. Η Ένωσή μας εκφράζει στους 
οικείους του τα θερμά της συλλυπητήρια!!!

Για τον κ. Γιώργο Φατούρο «Αντί στεφάνου..»
Της Μαρίας Ρούσου,

Προϊσταμένη της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης Λευκάδας

Ένας ευγενής, καλλιεργημένος, σημαντικός Άνθρω-
πος, Λευκαδίτης, έφυγε απ’ τη ζωή, πλήρης ημερών, 
την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, ο Γιώργος Φατούρος.
Γεννημένος το 1920 στη Βασιλική, ήταν γιος του Νι-
κολάου Φατούρου και της Αικατερίνης Κακαβούλη – 
Μπακόλα.
Απ’ τη Λευκάδα έφυγε νέος και έζησε όλη του τη ζωή 
στην Αθήνα, όπου συνέχεια «πάσχιζε για ό,τι λευκα-
δίτικο..» Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Σύλλογο 
Λευκαδίων Αττικής, όπου ήταν ταμίας από το 1952 
και στη συνέχεια και στην Εταιρεία Λευκαδικών Μελε-
τών. Δεξί χέρι του Αντώνη Τζεβελέκη, πήρε μέρος σε 
Συνέδρια, Συμπόσια, Αφιερώματα κλπ.
Σπουδαία φυσιογνωμία που φωτογράφιζε ασταμάτη-
τα.
Τη δεκαετία του ’30, με άλλους νέους στη Βασιλική, 
ίδρυσαν τον «Πολιτιστικό Όμιλο Βασιλικής» και δι-
οργάνωναν θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές κ.α..
Από τότε άρχισε να φωτογραφίζει αποθανατίζοντας 
διάφορες εκδηλώσεις.
«Η αγάπη του για τα βιβλία ξεκινά το 1930 όχι μόνο 
σαν βιβλιόφιλος, αλλά και φιλοαναγνώστης…», όπως 
αναφέρει ο ίδιος. Φιλότεχνος και φιλόμουσος, έμαθε 
μαντολίνο και ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με το θέατρο 
και τη Μουσική. Πήρε μέρος ενεργά στην Εθνική Αντί-
σταση. Το 2006 στο κηποθέατρο «Αγ. Σικελιανός» 
συνδιοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
«για το φωτογράφο Γιώργο Νικ. Φατούρο».
Ήταν παντρεμένος με την αγαπημένη του Κατερίνα 
Διαμαντίδου. Διαυγέστατος μέχρι τέλους, διατηρούσε 
«φρέσκια» τη σκέψη του και ανεπτυγμένη την αίσθη-
ση του χιούμορ.
Πρόσφατα πρόσφερε μεγάλο μέρος του φωτογραφι-

κού του αρχείου καθώς 
και σειρές περιοδικών 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Λευκάδας.
Μεγάλο μέρος (1.913 βι-
βλία της πλούσιας βιβλι-
οθήκης του) έχει δωρίσει 
στο Δήμο Λευκάδας, με 
σκοπό να δημιουργηθεί Βιβλιοθήκη στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του Βασιλική, διακαή πόθο που εξέφραζε 
με κάθε ευκαιρία, και δεσμευόμαστε να εκπληρώ-
σουμε προσθέτοντας και την δική μας βοήθεια και 
υποστήριξη.
Κι έτσι ο «καλός πατριώτης» κ. Γιώργος συνεχίζει να 
βοηθά με άλλον ένα τρόπο την πατρίδα, που πια τον 
σκεπάζει. (Στην ταφή, που έγινε στη Βασιλική, την 
Τετάρτη 11 Μαρτίου, παρευρέθησαν αγαπημένοι, 
συγγενείς κι επίσης ο αντιδήμαρχος κ. Χ. Κατηφόρης 
και απ’ τη Βιβλιοθήκη η Μ. Ρούσσου).
Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα!
 Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης Λευκάδας, σε έκτακτη συνεδρίασή του, την 
Τρίτη 10/3/15, με αφορμή το θάνατό του φίλου και 
δωρητή της Βιβλιοθήκης, Γιώργου Φατούρου, ομό-
φωνα αποφάσισε να παραστεί στην κηδεία, να εκ-
φρασθούν τα συλλυπητήρια στους οικείους και να 
δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο.

Για το Εφορευτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αν. Γαζής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
    Βραβείο Ακαδημίας  Αθηνών

Ψήφισμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών αμέσως όταν πληροφορήθηκε  το θάνατο 
του επίλεκτου Μέλους της Εταιρεία και Ταμία του Δ.Σ
Γεωργίου Φατούρου
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
1.- Το  Δ.Σ να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία.
2.- Να αποχαιρετήσει τον μεταστάντα ο Πρόεδρος του Δ.Σ
3.- Να προσφερθεί χρηματικό ποσό σε ευαγές Ίδρυμα.
4.- Να δημοσιευτεί το παρόν στον εβδομαδιαίο και ηλεκτρονικό τύπο του νησιού μας.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Λόγω πληθώρας ύλης συνεργασίες και επιστολές των Κούρτη Νώντα, Μαρα-
γκό Χαράλαμπο,Μελά Αθανάσιο και Σαβίνο Γιάννη από την Αυστραλία θα δη-
μοσιευτούν στο επόμενο φίλο.

ELISOS TRAVEL

ΚΙΝ: 6944474884



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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικα 3

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αγιοπετρίτικο

Η καθιερωμένη Ετήσια Εκδήλωση του 
Ιδρύματος Χ. Βαρβαρέσου, έγινε στο 
Δημοτικό Θέατρο Γλυφάδας “Μελίνα 

Μερκούρη” στις 23 Μαρτίου, παρουσία του 
Δημάρχου Γλυφάδας κ. Γ. Παπανικολάου, 
Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και 
πλήθος κόσμου. Στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας κ.κ. Παύ-
λος, στον οποίο επιφυλάχθηκε μια έκπλη-
ξη. Του προσφέρθηκε τιμητικά το πορτραίτο 
του, σε ζωγραφικό Πίνακα. Κατά τη διάρκεια 
του τρίωρου προγράμματος έγινε αφιέρωμα 
στον Ιερό Κλήρο της Πατρίδας μας , ως ελά-
χιστη τιμή και ευγνωμοσύνη για τους σκλη-
ρούς και μαρτυρικούς αγώνες του για την 
Ανεξαρτησία του Έθνους μας. Ο τίτλος ήταν 
“Ματωμένα Ράσα”. Έγινε αναφορά στους 
Σαμουήλ, Διάκο, Παπαφλέσσα, παρουσι-
άζοντας αποσπάσματα από 
έργα των Αριστοτέλη Βαλαω-
ρίτη, Σπύρου Μελά. Στην Ει-
σαγωγική του Ομιλία ο Στρα-
τηγός κ. Μαργέλης τόνισε  
“Επιλέξαμε να αναφερθούμε  
στους “ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΔΙ-
ΑΚΟ – ΣΑΜΟΥΗΛ, διότι ο 
μεν πρώτος, όπως γράφει 
και ο Ακαδημαϊκός ΣΠΥΡΟΣ 
ΜΕΛΑΣ στο βιβλίο του “ΜΑ-
ΤΩΜΕΝΑ ΡΑΣΑ” , σελ.11, εί-
ναι από τους πρώτους-πρώ-
τους, αν μη ο ΠΡΩΤΟΣ στη 
σειρά των ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΩΝ. Χωρίς αυτόν, είναι 
αδύνατο να φανταστούμε την 
Επανάσταση.
Ο δεύτερος ήταν ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ, 
ήταν ο πρώτος νεκρός ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ του ΕΘΝΟΥΣ και ήταν μό-

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

“ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΡΑΣΑ”
λις 33 ετών, όσο ο ΧΡΙΣΤΟΣ και ο ΜΕΓΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Ο ΔΙΑΚΟΣ μαρτύρησε 
ΜΕ ΑΝΑΣΚΟΛΟΠΙΣΜΟ (ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ), 
ένα μήνα περίπου από την ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. Ήταν 23η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΤΟΥ 1821.
Και ο τρίτος, ήταν εκείνος που ΕΤΙΝΑΞΕ 
ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ-
ΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ.
        Η όλη Οργάνωση, Επιμέλεια, Πα-
ρουσίαση και Σκηνοθεσία, έγινε από τον 
ακούραστο και δραστήριο Γενικό Γραμ-
ματέα του Ιδρύματος, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΛΗ 
και ερμήνευσαν οι πράγματι σπουδαίοι 
εραστές της Τέχνης: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΑΝΕΛ-
ΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΣ, ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  και στο ρόλο της “ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΑΣ”, η ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΦΑ. Βοηθός 
σκηνοθέτη και Διευθυντής Σκηνής, ο ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΙΔΑΚΗΣ. Η όλη Εκδήλω-

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

Ο Αγιοπετρίτης Γιάν. Μαργέλης 
Γραμματέας του Ιδρύματοςση ήταν πράγματι εκπληκτική, με έμπνευ-

ση, ιστορική ακρίβεια, σε σημείο που 
πραγματικά όχι μόνο ενθουσίασε, αλλά και 
καθήλωσε κυριολεκτικά τους παρευρισκό-
μενους. Είναι γεγονός, ότι εκδηλώσεις αυ-
τής της υψηλής ποιότητας και γεμάτες από 
τους Απελευθερωτικούς Αγώνες των προ-
γόνων μας, είναι χρήσιμες και αναγκαίες, 
τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε σήμερα.
Η όλη αυτή θαυμάσια εκδήλωση έκλεισε 

με την εκπληκτική Χορωδία του Δήμου 
Γλυφάδας, με Μαέστρο, Αρχιμουσικό, Συν-
θέτη, και Εκπληκτικό Δάσκαλο, τον Νίκο 
Καμπιώτη, στο πιάνο η Solist Κατερίνα 
Μεγάλου.
Παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Ένωσης 
κος Αντύπας και ο Ταμίας της Λευκαδικών 
Μελετών κ. Θωμάς Πατρίκιος

Την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015, στην 
Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, Γενναδί-
ου 8 και Ακαδημίας (τηλ.210.383.4559), 
πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα: 
«Γιάννης Σκαρίμπας, «ο απροσάρ-
μοστος πρωτοπόρος».
Ομιλήτρια η Αγιοπετρίτισσα λογοτέχνις 

Ηρώ-Χρυσάνθη Αλεξανδράκη, Γραμ-
ματέας της Επιτροπής Κρίσης Νέων 
Μελών της Ε.Ε.Λ. και συντονιστής ο 
Παύλος Ναθαναήλ, τέως Πρόεδρος της 
Ε.Ε.Λ.
Η ομιλία χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το 
πρώτο ήταν σχετικό με το βιογραφικό 

και ενδιαφέροντα περιστατικά από 
τη ζωή και τον «ιδιόρρυθμο» χαρα-
κτήρα του Γιάννη Σκαρίμπα, ενώ το 
δεύτερο ήταν ανάλυση του ποιητι-
κού του έργου, κυρίως σε ό,τι αφορά 
στην γυναίκα, αλλά και στον θάνατο 
και την φυγή, που αποτέλεσαν πηγή 
έμπνευσης για τον παρουσιαζόμενο 
λογοτέχνη. Ακούστηκαν ποιήματα και 
επιλογή από τμήματα ποιημάτων του, 
για να γίνει αντιληπτή η περίφημη 
«Γιαννοσκαρίμπικη» γλώσσα και τε-
χνοτροπία.
Η ομιλήτρια τόνισε ότι με την εργασία 
της αυτή ήθελε να δείξει πως «ο Γιάν-
νης Σκαρίμπας ούτε απροσάρμοστος, 
ούτε αδιάφορος, ούτε τρελός ήταν, 
αλλά ένας πολύ ευαίσθητος άνθρω-
πος με τις αμφιβολίες, τις υπαρξιακές 
αναζητήσεις και τους φόβους όλων 
των ανθρώπων, φόβους που ωραιο-
ποιεί μέσ’ απ’ τους στίχους του ή με-
ταμφιέζει σε φασουλήδες και παλιά-
τσους, εκμηδενίζοντας τη δύναμη και 
τη δαιμονική  επιρροή τους πάνω του. 
Ένας άνθρωπος σαν όλους μας, που 
θέλει να ξεφύγει απ’ τη σκληρή πραγ-
ματικότητα με το να ονειρεύεται έναν 
κόσμο ιδανικό, αγγελικά πλασμένο, 

γυάλινο κι ως εκ τούτου εύθραυστο, κι 
αυτόν τον κόσμο τον εξωτερικεύει και 
τον παρουσιάζει με γλώσσα απλή, χω-
ρίς εξάρσεις και ψιμύθια λυρικά, αλλά 
με πλήθος συμβολισμών, υπέροχων 
εικόνων και θαυμάσιων περιγραφών 
προσώπων και τραγικών συναισθημά-
των, μ’ έναν τρόπο ιδιαίτερο, μια μονα-
δική ζωγραφική ικανότητα». 
Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε από την 
ευγενική κι ολοπρόθυμη παρουσία 
του Προέδρου του Συλλόγου Χαλκί-
δας «Φίλοι του Γιάννη Σκαρίμπα», κ. 
Κώστα Μπαϊρακτάρη τίμησε τον δημι-
ουργό με χαιρετισμό, επίσης παρου-
σιάστηκαν μελλοποιημένα ποιήματα 
του παρουσιαζόμενου λογοτέχνη, σαν 
ωραίο μουσικό διάλειμμα 
ανάμεσα στα δύο μέρη 
της ομιλίας ήταν και η 
ταινία μικρού μήκους για 
τη ζωή του Σκαρίμπα, με 
την οποία έκλεισε η λογο-
τεχνική βραδιά, και πρό-
σθεσε ιδιαίτερο χρώμα 
και συγκίνηση στην εκ-
δήλωση, Τίμησαν επίσης 
με την παρουσία τους ο 
Πρόεδρος της Εταιρίας 

Εκδήλωση για τον Γιάννη Σκαρίμπα στην Αθήνα

Λευκαδικών Μελετών κ. Αθανάσιος 
Μελάς, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας 
κ. Απόστολος Αντύπας και η Γραμμα-
τέας κα Ευαγγελία Ρέμπελου.

4 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 6 AΠPIΛIOY 1997

AΦIEPΩMA

KYPIAKH 6 AΠPIΛIOY 1997

4-32 AΦIEPΩMA
� Γιάννης Σκαρίμπας: Π�ιη-
τής και πε��γρά��ς της Xαλ-
κίδας.
Tης Πέγκυς K�υνενάκη
� Xρ�ν�λ�γι� Γιάννη Σκαρί-
μπα. Eπιμέλεια–σύντα�η: Kα-
τερίνα Kωστί�υ
� O Σκαρίμπας της Xαλκί-
δας ή η Xαλκίδα τ�υ Σκαρί-
μπα; O συγγρα�έας αγάπησε
την π�λη τ�υ, την «τραγ�ύδη-
σε», την «ύμνησε», την «απα-
θανάτισε»...
Tης Kατερίνας Kωστί�υ
� O Mέγας Δ�υ� πάσης Xαλ-
κίδ�ς. O Σκαρίμπας επεδίωκε
να καθιερωθεί η π�λη τ�υ ως
λ�γ�τε�νικ� κέντρ�.
T�υ Λάμπρ�υ Bαρελά
� Tα πρ�σωπα και τα πρ�σω-
πεία. Oι απ�κλίν�ντες ήρωες
τ�υ Σκαρίμπα αναπ�δ�γυρί-
��υν την εικ�να τ�υ κ�σμ�υ
Tης Γεωργίας Λαδ�γιάννη
� Συγγρα�έας, κλ��υν και...
τραγωδ�ς ...και στα θεατρικά
έργα τ�υ Σκαρίμπα πρωταγω-
νιστεί η Xαλκίδα!
T�υ Γιώργ�υ Xατ�ηδάκη
� T� «αιώνι� παρ�ν» εν�ς
συγγρα�έα. «T� παραδ���-
λ�γείν είναι η μητέρα της σά-
τιρας...», επέμενε � Γιάννης
Σκαρίμπας.
Tης Kατερίνας Kωστί�υ
� Λιμενικ�ς ευδ�κιμ�ς. Παρ’
τ� κι εσύ απ��αση, θα γίνω
λιμενάρ�ης, αν �ρειαστεί θα
�άω και σίδερα...
T�υ N. Δ. Tριαντα�υλλ�π�υ-
λ�υ
� O Σκαρίμπας τ�υ μύθ�υ. O
συγγρα�έας μετατρέπεται σε
ήρωα στ�ν «Λιμενάρ�η τ�υ
Eυρίπ�υ» τ�υ N.Δ. Tριαντα-
�υλλ�π�υλ�υ.
T�υ Στέ�αν�υ Διαλησμά
� Σκαρίμπας και Πεντ�ίκης.
Yπήρ�αν και �ι δύ� ανατρ�-
πείς τ�υ κατεστημέν�υ λ�γ�υ
και της καθεστηκυίας περί
την πε��γρα�ίαν αντίληψης...
T�υ Hλία X. Παπαδημητρα-
κ�π�υλ�υ
� Eις ανάμνησιν... I�ύλι�ς
’75: Συνάντηση της Mελίνας
Mερκ�ύρη με τ�ν Γιάννη Σκα-
ρίμπα π�υ δεν πρ��λήθηκε
π�τέ!
Tης Φανής Πετραλιά
� O �εν�μερίτης της Xαλκί-
δας. Στιγμι�τυπα π�υ μαρτυ-
ρ�ύν τ� ανυπ�τακτ� πνεύμα
τ�υ Γιάννη Σκαρίμπα.
T�υ Δημήτρη Παπα�ρήστ�υ

E�ώ�υλλ�: Σύνθεση: O Γιάννης Σκαρίμπας
σε �ωτ�γρα�ία περίπ�υ τ� 1960 και � σιδη-
ρ�δρ�μικ�ς σταθμ�ς της Xαλκίδας (�ωτ.:
Δημ. Aντωνίτσης).

Γιάννης Σκαρίμπας: π�ιητής
και πε��γρά��ς της Xαλκίδας

�EXΩPIΣTH περίπτωση για την ελ-
ληνική λ�γ�τε�νία � Γιάννης Σκαρί-
μπας, ασ��λήθηκε με �λα σ�εδ�ν τα
είδη της, ως π�ιητής, πε��γρά��ς
και θεατρικ�ς συγγρα�έας. Yπήρ�ε
�ι�λι�κριτικ�ς και αι�νιδίασε ως �ρ-
γισμέν�ς αρθρ�γρά��ς ή επιστ�λ�-
γρά��ς. Δικ�μανής αλλά και μανιώ-
δης καραγκι���παί�της, (δημι�ύρ-
γησε �λες τις �ιγ�ύρες τ�υ θεά-
τρ�υ σκιών), � Σκαρίμπας ήταν μια
μ�ναδική, αυθεντική πρ�σωπικ�τη-

τα π�υ έ�ησε και δημι�ύργησε στη
Xαλκίδα, �ιλ�δ��ώντας μάλιστα να
την πρ�άγει σε κέντρ� της περι�ε-
ρειακής λ�γ�τε�νίας, γιατί πίστευε -
πιθαν�ν δεν εί�ε άδικ�- �τι �ι επαρ-
�ιώτες συγγρα�είς αγν��ύνται ή
παραγκωνί��νται απ� τ�υς Aθηναί-
�υς συναδέλ��υς τ�υς...

O Σκαρίμπας πρ�κάλεσε τ� ενδια-
�έρ�ν απ� την πρώτη στιγμή π�υ
εμ�ανίστηκε στα γράμματα, έστω κι
αν αμ�ισ�ητήθηκε απ� μέρ�ς της
κριτικής. Για αρκετ� καιρ� έπεσε
στην α�άνεια, για να επανέλθει δρι-
μύτερ�ς στ� πρ�σκήνι�, �π�υ έμει-
νε έως τ� τέλ�ς, α�ήν�ντάς μας κά-
π�ια έργα ε�αιρετικά και πρωτ�τυ-
πα, μνημεία μιας πρ�σωπικής τέ-
�νης και μυθ�λ�γίας.

Hταν � συγγρα�έας π�υ στηρί�τη-
κε απ�κλειστικά στις δικές τ�υ δυ-
νάμεις. Δεν υπήρ�ε ηθ�γρά��ς της
επ��ής τ�υ, αλλά παρα�ιά��ντας τη
σύντα�η και ανατρέπ�ντας τη λ�γι-
κή τά�η κατά�ερε να καταγράψει �-
σ� πι� αυθεντικά μπ�ρ�ύσε τη σύγ-
�ρ�νή τ�υ πραγματικ�τητα μεταγγί-
��ντας έτσι στ�ν αναγνώστη την αί-
σθηση των πραγμάτων �πως εκεί-
ν�ς την καταλά�αινε και την ενν�-
�ύσε.

Παρ�τι εί�ε π�λλά κ�ινά στ�ι�εία
με τ�υς υπερρεαλιστές δεν υπήρ�ε
π�τέ υπερρεαλιστής. Oμως, σε ανύ-
π�πτ� �ρ�ν� εισήγαγε στη γρα�ή
τ�υ τ� παράλ�γ� και τ� παράδ���,
δημι�υργώντας μια ηθελημένη ανα-
στάτωση στ�ν πε�� λ�γ�. O Σκαρί-
μπας δεν ακ�λ�ύθησε σ��λές και
ρεύματα. Yπήρ�ε πάντα ελεύθερ�ς
και αδέσμευτ�ς, μια ιδι�μ�ρ�η ιδι�-
συγκρασία με π�λλές λεκτικές και-
ν�τ�μίες, �ωρίς πρ�ηγ�ύμεν� και
συνέ�εια. Δεν ήταν άλλωστε τυ�αία
τα λ�για τ�υ κριτικ�ύ της «Kαθημε-
ρινής» N. Δ. Παππά (24.11.1935) π�υ
με την ευκαιρία της έκδ�σης τ�υ έρ-
γ�υ τ�υ «Mαριάμπας» γρά�ει:
«Oρμητικ�ς, τρελ�ς σαν τ�υς τύ-

π�υς τ�υ K�ντ�γλ�υ, αληθιν�ς σαν
την π�ίηση τ�υ Bενέ�η, ά�ι�ς συνά-
δερ��ς των τύπων των μεγάλων
συγγρα�έων, έρ�εται με �ώτα και
σίδερα και μας αν�ίγει μιαν ε�αίσια
πηγή!».

H σ�έση τ�υ αναγνωστικ�ύ κ�ιν�ύ
με τ�ν Σκαρίμπα υπήρ�ε πάντα ιδι�-
μ�ρ�η και πέρασε απ� π�λλά στά-
δια: Λατρεύτηκε την επ��ή της δι-
κτατ�ρίας, δια�άστηκε αρκετά αμέ-
σως μετά. Eπειτα άλλα�αν �ι επ�-
�ές· τα �ι�λία τ�υ δεν ήταν πάντα σε
πρώτη �ήτηση. Oμως, τ� �ι�ύμ�ρ και
η καυστική γλώσσα τ�υ δεν έπαυσαν
π�τέ να γ�ητεύ�υν και να συγκι-
ν�ύν. Γι’ αυτ� δεν είναι τυ�αία η ε-
πανέκδ�ση των λ�γ�τε�νικών «Aπά-
ντων» τ�υ (Eκδ�σεις Nε�έλη), ενώ η
μέ�ρι πέρυσι λανθάν�υσα θεατρ�-
π�ιημένη μ�ρ�ή τ�υ μυθιστ�ρήμα-
τ�ς τ�υ «T� �ατερλώ δύ� γελ�ίων»
(δράμα σε τρεις πρά�εις) θα εκδ�θεί
μέσα στη �ρ�νιά απ� τις εκδ�σεις
«Διαγώνι�ς» της Xαλκίδας.

Σημαντικ� στ�ι�εί� για τ�ν Σκαρί-
μπα ήταν η αγάπη τ�υ για την π�λη
π�υ ��ύσε, τη Xαλκίδα, η �π�ία, �-
μως, δεν ήταν � γενέθλι�ς τ�π�ς
τ�υ. Eγκαταστάθηκε εκεί με τ� γάμ�
τ�υ κι άν�ι�ε εκτελωνιστικ� γρα-
�εί�. H π�λη απ�τελεί σημεί� ανα-

��ράς στα κείμενά τ�υ. Mιλάει γι’
αυτήν με έναν �αθύτατ� ερωτισμ�
σαν να απευθύνεται σε αγαπημένη
γυναίκα. Eτσι, τ� �ν�μά τ�υ συνδέ-
θηκε άρρηκτα μα�ί της, και � δεσμ�ς
τ�υς παραπέμπει σε δύ� άλλες περι-
πτώσεις συγγρα�έων: στ�ν Kαριω-
τάκη με την Πρέ�ε�α και τ�ν Kα�ά-
�η με την Aλε�άνδρεια...

Δεν είναι άλλωστε τυ�αί� �τι συ-
ντ�πίτες τ�υ, π�υ τ�ν γνώρισαν και
τ�ν αγάπησαν, δύ� μήνες μετά τ�
θάνατ� τ�υ (1984) ίδρυσαν τ�ν Π�λι-
τιστικ� Σύλλ�γ� «Φίλ�ι τ�υ Σκαρί-
μπα» τιμώντας μέ�ρι σήμερα τη μνή-
μη τ�υ. Δημι�ύργησαν, ακ�μη, με τη
��ήθεια τ�υ δήμ�υ «M�υσεί� Σκαρί-
μπα» (Kακαρά 3, Xαλκίδα), �π�υ στε-
γά��νται τα περισσ�τερα αντικείμε-
να της πρ�σωπικής τ�υ �ωής, �ι εκ-
δ�σεις �λων των �ι�λίων τ�υ, �,τι
γρά�τηκε γι’ αυτ�ν απ� πνευματι-
κ�ύς ανθρώπ�υς, �ι �ιγ�ύρες τ�υ
Kαραγκι��η π�υ έ�τια�νε και γενικά
�,τι έ�ει σ�έση με τ�ν ίδι� και τ� έρ-
γ� τ�υ.

Γύρω απ� τη σ�έση της π�λης με
τ�ν συγγρα�έα περιστρά�ηκε και
τ� α�ιέρωμα των «Eπτά Hμερών»,
�πως αυτή με τα �ρ�νια διαμ�ρ�ώ-
θηκε: H Xαλκίδα τ�υ Σκαρίμπα ή �
Σκαρίμπας της Xαλκίδας...

Eπιμέλεια  α�ιερώματ�ς:
ΠEΓKY KOYNENAKH

Για τ�ν Γιάννη Σκαρίμπα, γρά�ει τ� 1935 � Aνδρέας Kαραντώνης: «Kαταπά-
τησε τη λ�γική της πραγματικ�τητας, ανακάτεψε τα σ�ήματα και τα �ρώμα-
τα, μετατ�πισε τα �άρη και τ�υς �γκ�υς τ�υ �υσικ�ύ κ�σμ�υ, ε�άρθρωσε
τ�υς ή��υς και πρ�σπάθησε να �αναπλάσει μέσα απ� τ� �ά�ς την καιν�ύργια
πε��γρα�ική γλώσσα: την ιδι�ρρυθμη, την παρδαλή, την κωμική μα και τη συ-
�νά υπ��λητική γλώσσα π�υ μας μιλά για την ιστ�ρία ή καλύτερα για τ�ν ε-
σωτερικ� μύθ�...».

Γιάννης Σκαρίμπας

Αθήνα
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Μεγάλα  ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝΤΑ

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩ-
ΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2015

• Ρομποτής Νικόλαος (Μουζούλης) 30
• Μπογιόρδος Σπύρος Αθάνι  20
• Ρέμπελου Ευαγγελία  20
• Κοντοπύργια Ειρήνη του Δημητρίου  50
• Μαργέλης Πέτρος του Γεωργίου  25
• Αρβανίτης Ευάγγελος του Γιάννη 50
• Αρβανίτης Νικόλαος του Δημητρίου  20
• Πάτίτσα Κυριακή του Διονυσίου  50
• Πατίτσας Διονύσιος  50
• Ανώνυμος φίλος  30
• Αλεξανδράκη Χρυσάνθη  20
• Σαββίνου Ευγενία  40
• Πολίτου Ματίνα Μεγανήσι  10
• Ψαρά-Καγκελάρη Κατίνα  20
• Βαμβακινού Όλγα  20
• Λιάπη-Ρομποτή Βασιλική εις μνήμη του 
 συζύγου της  50
• Πεντεσπίτη Ειρήνη του Κων/νου  20
• Πατίτσας Παπαγιάννης του Διονυσίου  100
• Λογοθέτης Ηρακλής του Ανδρέα  20
• Λογοθέτης Ηρακλής του Βενιζέλου  20
• Ρομποτής Νικόλαος Ζαχαράτος  30
• Βλάχος Άρης (Ξενοδόχος) 50
• Χαρίτος Γεώργιος του Σπυρίδωνος  20
• Μελάς Βασίλειος Λευκάδα  50
• Κασσιανή Κατηφόρη ιατρός  100
• Δήμος Σουμίλας του Νικολάου  30
• Χρυσικός Γεώργιος του Γεράσιμου αντιπρόεδρος 
Αρείου Πάγου  100
• Καραβίας Γεώργιος του Δημητρίου  20
• Καββαδίας Γιάννης (ΝΤΑΛΑΣ) Καναδάς  50
• Κατηφόρη-Τζεφέρη Γιαννούλα εις μνήμη του συζύ-
γου της Ευάγγελου Τζεφέρη  50
• Βαμβακινού Ντίνα του Παναγιώτη εις μνήμη 
 Ευάγγελου Τζεφερνή 50
• Χρυσούλα Πολίτη του Θανάση  50
• Σαββίνος Γιάννης  Αυστραλία   50
• Λογοθέτης Ηρακλής του Βενιζέλου  20
• Χαρίτος Γεώργιος του Σπύρου  20
• Ρομποτής Νικόλαος Ζαχαράτος  30
• Βλάχος Άρης (ξενοδόχος)  50
• Μιλτιάδης Σίδερης 10

 
Κατερίνα Αλεξανδράκη, οικονο-
μολόγος με ρίζα Αγιοπετρίτικη
Η Κατερίνα Αλεξανδράκη, κόρη του Στέφανου και 
της Ηρώς- Χρυσάνθης Αλεξανδράκη, είναι εγγονή 
του Αγιοπετρίτη Τάσου Σίδερη.                  
Έχοντας τελειώσει 
το Κολλέγιο Αθηνών, 
φοίτησε στη Σχολή 
Φυσικής και Φιλο-
σοφίας του Balliol 
College στο Πανεπι-
στήμιο της Οξφόρ-
δης και απεφοίτησε 
αριστούχος. Σπού-
δασε Οικονομικά στο 
London School of 
Economics του Λον-
δίνου, όπου και πάλι 
αρίστευσε και πήρε 
Master’ s Οικονομικών σπουδών από το Πανεπι-
στήμιο George Wahsington της Νέας Υόρκης.
Εργάσθηκε για μια πενταετία σε υπεύθυνη θέση 
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (I.M.F.) και τώρα 
κατέχει τον τίτλο της vice-president τμήματος χρη-
ματοοικονομικού της Εταιρίας Lazard στην Νέα 
Υόρκη.
Εχει δώσει επανειλημμένα συνεντεύξεις επί οικονο-
μικών θεμάτων στις εφημερίδες «Ελευθεροτυπία» 
και «Καθημερινή» (τελευταία στις 15.2.2015 στον 
Αθανάσιο Έλλις της «Καθημερινής» με τίτλο 
«Πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% σημαινει κούρε-
μα»).

Δυο λαμπροί Λευκαδίτες επι-
στήμονες στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο)

Του Ηλία Π. Γεωργάκη (elgeorgakis.blogspot.gr)
Δυο λαμπροί Λευκαδίτες επιστήμονες, καθηγητές ιατρι-
κής, δίνουν καθημερινό αγώνα για τους συνανθρώπους 
μας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).
Πρόκειται για το Διονύση Καραβία και τον Φίλιππο Γουρ-
ζή. Ερχονται να προστεθούν στο μακρύ κατάλογο των 
επιστημόνων που έχει αναδείξει η μικρή Λευκάδα (ο μι-
κρότερος νομός της χώρας) σε όλους τους τομείς. Αρκεί 
να αναφερθεί ότι σε όλο τον κόσμο έχουμε 110 Λευκαδίτες 
καθηγητές πανεπιστημίων!
Και σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε:
• Τους 57, εν ενεργεία, επαγγελματίες, Λευκαδίτες δημο-

σιογράφους.
• Τους 65 εν ζωή (επαγγελματίες και ερασιτέχνες) Λευκα-

δίτες ζωγράφους.
• Τους 80 επαγγελματίες μουσικούς.
• Τους δεκάδες καλλιτέχνες, ερευνητές και λογοτέχνες.
Φυσικά υπάρχουν και άλλοι Λευκαδίτες καθηγητές ιατρι-
κής τους οποίους θα παρουσιάσω συνολικά σε άλλο ρε-
πορτάζ.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
 Ο Διονύσης Καραβίας είναι καθηγητής Γενικής Χειρουρ-
γικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το 2003. Γεννήθηκε 
στις 8 Νοεμβρίου του 1948 στον Άγιο Πέτρο Λευκάδος. 
Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο Γυμνάσιο Λευ-
κάδος το 1966. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών τον Ιούλιο του 1972, με βαθμό 
Λίαν Καλώς. Ειδικεύθηκε στη Γενική Χειρουργική στο Αρε-
ταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, υπό τον αείμνηστο καθηγητή 
Κ. Τούντα και έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας του Γενικού 
Χειρουργού το 1980.
Το 1981 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό Άριστα. Από το 1981 
υπηρετεί αδιαλείπτως στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.
Μετεκπαιδεύτηκε:
 1985-1986: Στην χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου 
της Uppsala, Σουηδία (Prof. Lars Thoren)
 1992-1993: Στο Ινστιτούτο Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών 
Οργάνων και Χειρουργικής Ήπατος, Χοληφόρων και Πα-
γκρέατος του Πανεπιστημίου Pittsburgh, ΗΠΑ (Prof. T.E. 
Starzl)
 1994: Στο τμήμα μεταμοσχεύσεων Ήπατος και Γαστρε-
ντερικού του Πανεπιστημίου του Ανόβερο, Γερμανία (Prof. 
R. Pichlmayer)
 1994: Στο τμήμα Μεταμοσχεύσεων Ήπατος και Γαστρε-
ντερικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Miami, 
ΗΠΑ (Prof. A.G. Tzakis)
Είναι καθηγητής Γενικής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών από το 2003.
Στο κλινικό του έργο ασχολείται με την Χειρουργική Ογκο-
λογία του Γαστρεντερικού Συστήματος (ήπαρ, χοληφόρα, 
πάγκρεας, στομάχι, παχύ έντερο), τη Χειρουργική των 
Ενδοκρινών Αδένων και τις Μεταμοσχεύσεις Νεφρού. Η 
Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά 
από μακρόχρονες και συντονισμένες προσπάθειες, απο-
τελεί κέντρο αναφοράς της Νοτιοδυτικής Ελλάδας για τη 
χειρουργική αντιμετώπιση των καλοήθων και κακοήθων 
παθήσεων ήπατος – χοληφόρων – παγκρέατος. Είναι 
διευθυντής χειρουργός του προγράμματος Μεταμοσχεύ-
σεων Νεφρού στο ΠΓΝΠ. Αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος του 
συγκεκριμένου μεταμοσχευτικού προγράμματος, το οποίο 
από της ιδρύσεως του έχει τελέσει περίπου 250 μεταμο-
σχεύσεις νεφρού. Είναι ο υπεύθυνος του προπτυχιακού 
επιλεγόμενου μαθήματος «Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών 
Οργάνων».
Ερευνητικό έργο: Πειραματική μελέτη της αναγέννησης 
του ήπατος σε ποντίκια.

Εικόνες που μας κάνουν 
περήφανους

Είδα τη φωτογραφία πρωί 
-πρωί στο facebook. Ένα 
«ιερό τέρας» της ιατρι-
κής ο Dr James Watson, 
Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 
για την ανακάλυψη της 
δομής του DNA, 1962 
και η δική μας Μαριλένα 
Μελά. Μια Λευκαδίτισσα 
κόρη του Βασίλη Μελά 
και της Αγγελικής Βαγενά.
Η Μαριλένα σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων. Έκανε μάστερ στη Μοριακή Βιολογία στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηρά-
κλειο και μετά πήγε στο Λονδίνο και εξειδικεύτηκε στη 
Γενετική των Ανθρώπινων Νοσημάτων όπου πήρε ένα 
δεύτερο μεταπτυχιακό από το πανεπιστήμιο University 
College London. Για ένα χρόνο περίπου δούλεψε στο 
Μαιευτήριο Μητέρα στην Αθήνα στον τομέα της προ-
γεννητικής διάγνωσης. Τα τελευταία δύο χρόνια βρί-
σκεται στο Los Angeles, και εργάζεται ως ερευνήτρια 
στο USC Norris Cancer Center (Νοσοκομείο Έρευ-
νας για τον Καρκίνο) κάνοντας γονιδιακό έλεγχο σε 
διάφορους τύπους καρκίνου σε ασθενείς του κέντρου 
και μελετάει τη γενετική προδιάθεση υγιών ατόμων με 
οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παρέχοντας τρόπους 
έγκαιρης διάγνωσης και ενδεχόμενης θεραπείας.

Το κείμενο πήραμε από την ιστοσελίδα «ΑΡΩΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Νέοι επιστήμονες διεθνούς φήμης      Αγιοπετρίτισσα Μαριλένα Μελά

ΑΜΕΡΙΚΗ:

Κατηφόρης 
Γεώργιος του 

Πέτρου
Πόντι

Βασιλικής
Τηλ.:

26450 31878
&

6978 153 915

ROMANTZA
Γκαρσονιέρες - Studios

Δίπλα στο κύμα

Αγιοπετρίτικο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής προ-
κηρύσσει Ποιητικό Διαγωνισμό! 
    Το Θέμα του διαγωνισμού , αν και γενικό, δεν  
είναι τελείως ελεύθερο. Οι ποιητικές συνθέσεις θα 
πρέπει να εμπνέονται  από οτιδήποτε σχετικό με τη  
μυθολογία, την ιστορία, το περιβάλλον ή τη κοινω-
νία των Επτανήσων και της   θάλασσας του Ιονίου. 
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαι-
ρία 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 ενεργά στις πολιτιστικές 
μας προσπάθειες, ενεργοποιώντας τις δημιουργικές 
τους ικανότητες  σε αυτό το  είδος της λογοτεχνίας.  
•   Οι συνθέσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι το τέλος 
Ιουνίου 2015. 
•  Να αποστέλλονται επώνυμα (όχι με ψευδώνυμο), 
είτε στα γραφεία της Ένωσης Αγιοπετριτών Αθήνας: 
οδός Γερανίου 41, Αθήνα, ΤΚ 104 31, σε τρία αντί-
γραφα και με την ένδειξη  στο φάκελο «για τον ποι-
ητικό διαγωνισμό», επίσης μπορούν να σταλουν και 
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-Αλεξαν-
δράκη στο τηλέφωνο 210 8047614, ή με τον κ. Μι-
χάλη Βικέντιο στο τηλέφωνο 6972281565.
   Η βράβευση των καλύτερων ποιημάτων θα γίνει 
το ερχόμενο καλοκαίρι, στη πλατεία του Αγ. Πέτρου.
Βάλτε τα δυνατά σας και καλή επιτυχία!
Εκ μέρους του Δ.Σ.,  ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Βικέ-
ντιος



Αγιοπετρίτικα 5

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

Βουλευτής Λευκάδας ο Σταύρος Γληγόρης
που εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ στις Εθνικές Εκλογές τις 20/1/2015

Βιογραφικό του Σταύρου Γρηγόρη
Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1954. Φοίτησε στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Μετά την αποφοίτηση του υπηρέτησε τη στρατι-
ωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία και 
στη συνέχεια ως Αγροτικός Ιατρός. Ειδικεύτηκε 
στην Παθολογία στην Πανεπιστημιακή Κλινική 
της Παθολογικής Φυσιολογίας στην Αθήνα και 
το 1990 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από 
την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Έχει λάβει μέρος σε 
πολλά Συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Το 2006 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Λευκάδας. Επί 12 
χρόνια μετέχει στο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, τα δε 3 τελευταία ως 
Πρόεδρος. Το 2014 εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων στην οποία είναι και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
Είναι παντρεμένος με τη Φαρμακοποιό Βασιλική Προκοπή και έχουν ένα γιό, το 
Γιώργο, Μηχανολόγο-Αεροναυπηγό Μηχανικό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΧΡΗΣΤΟ
Όπως και στα προηγούμενα φύλλα κάναμε προτάσεις έτσι και τώρα καταθέτουμε 
πρόταση ώστε να μπορέσετε και εσείς να ιεραρχήσετε τα προβλήματα που απα-
σχολούν τον τόπο μας.
1) Το Καλοκαίρι έφτασε. Οι δρόμοι που είναι άβατοι για την Πυροσβεστική Υπηρε-

σία πρέπει να καθαριστούν το συντομότερο για να μπορούν να διέρχονται σε 
περίπτωση ανάγκης τα οχήματα.

2) Υπάρχει δρόμος αγροτικός από την Κοντάραινα που διασχίζει τον Άγιο Νικόλαο 
πάνω από τη Βασιλική και βρίσκεται σε αδιέξοδο πάνω από τα Κολυβάτα.

3) Ο παραλιακός δρόμος πρέπει να ανοίξει από τον Άγιο Γεράσιμο έως την Αμμού-
σω Μαραντοχωρίου. Λόγοι τουρισμού το επιβάλλουν. Είναι σχεδιασμένος και 
προγραμματισμένος από το 2000 επί Νομάρχη Σπύρου Μαργέλη.

4) Ο δρόμος από το Γεφύρι που περνάει το εργοστάσιο έως την στροφή της Νί-
καιας πρέπει να ασφαλτοστρωθεί και να μπούν γραμμές του ποδηλατόδρομου 
που έχουν πληρωθεί από τη Ευρωπαϊκή Ένωση . Εάν δεν γίνει κινδυνεύουν οι 
ποδηλάτες που έρχονται από την Ευρώπη και θα πάμε σε πρόστιμα σε περί-
πτωση ατυχημάτων.

5) Μια πινακίδα χρειάζεται να τοποθετηθεί στην διασταύρωση Νικολή-Ρουπακιά 
στα παλιοχώραφα που να υποδεικνύει το χωριό Ρουπακιά ως τουριστικό αξιο-
θέατο.

6) Περιοχή Κουτσουπιά. Ο δρόμος από το Βαρδουλάκη που ξεκινάει από τον 
επαρχιακό και βγαίνει στη Δεξαμενή πρέπει να γίνει άσφαλτος γιατί υπάρχουν 
πολλά τουριστικά καταλύματα καθώς και ο δρόμος από τον Άγιο Φραγκίσκο που 
διασχίζει την άκρη του δάσους και φθάνει στις δεξαμενές του νερού καθώς και 
ο δρόμος από τα περιβόλια. Οι περισσότεροι αγροτικοί δρόμοι πρέπει να στρω-
θούν με την τσάπα. 

7) Καλό θα είναι τα τοπικά συμβούλια των χωριών της Δημοτικής Ενότητας Απολ-
λωνίων να ασχοληθούν με προτάσεις για τα προβλήματα που απασχολούν τα 
χωριά τους. Τα πρώτα πρόβληματα είναι το Περιβάλλον και η Υγεία, διότι στα 
χωριά δεν υπάρχουν Αγροτικοί Γιατροί και το Κέντρο Υγείας της Βασιλικής υπο-
λειτουργεί, αφορά όλους και εμάς και τους ξένους που έρχονται για τουρισμό!

Συγκέντρωση στη Βασιλική για το επαπει-
λούμενο κλείσιμο του Κέντρου Υγείας
Το Σάββατο 14 Μάρτη, στο Εργατικό Κέντρο έγινε 
ανοιχτή πλατιά σύσκεψη για την Υγεία

Πραγματοποιήθηκε  
με πρωτοβουλία 

του συλλόγου εργαζο-
μένων του Νοσοκομεί-
ου Λευκάδας συγκέ-
ντρωση στη Βασιλική 
με αφορμή το επαπει-
λούμενο κλείσιμο αυτής 
της Μονάδας Υγείας 
στην εσχατιά του νη-
σιού μας, μετά τις τε-
λευταίες εξελίξεις στο 
νοσοκομείο Λευκάδας. 
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν κάτοι-
κοι της ευρύτερης περιοχής της Νότιας 
Λευκάδας καθώς και εργαζομένοι στο 
Κέντρο Υγείας. Οι περιοδείες για την 
ενημέρωση των κατοίκων των χωριών 
της Νότιας Λευκάδας θα συνεχιστούν 
και το επόμενο διάστημα.
Μετά τα όσα άλλα έχουν προηγηθεί 
όλο το προηγούμενο διάστημα, το 
τελευταία «μπάλωμα» που έχει απο-
μείνει για τη διάσωση του Νοσοκο-
μείου Λευκάδας φαίνεται να είναι η 
αποδυνάμωση και εν τέλει το κλείσιμο 
του Κέντρου Υγείας Βασιλικής. Η με-
θόδευση βρίσκεται σε εξέλιξη, με ότι 
αυτό συνεπάγεται για την υγεία των 
κατοίκων της Νότιας Λευκάδας. Με ότι 
αυτό συνεπάγεται για την τουριστική 
κατ΄ επέκταση υποβάθμιση της όμορ-
φης αυτής γωνιάς του νησιού μας. Σε 
πρώτη φάση μετακινούνται τέσσερις 
(4) αγροτικοί ιατροί και ένας (1) ειδι-
κευμένος ιατρός Γενικής Ιατρικής από 
Αγροτικά Ιατρεία στην Παθολογική 
Κλινική του Νοσοκομείου.
Παρεμπιπτόντως να αναφέρω το εξής 

χαρακτηριστικό: Πάνε χρόνια τώρα, με-
τανάστης όντας την εποχή εκείνη ακόμη 
στη Γερμανία, που ξεφυλλίζοντας κάνα 
δυο φυλλάδια μεγάλων γερμανικών 
ταξιδιωτικών γραφείων (μόνο ο Άγιος 
Νικήτας και η Βασιλική συμπεριλαμβά-
νονταν τότε στους προορισμούς για τη 
Λευκάδα) είδα να γίνεται αναφορά στο 
Krankenhaus (= Νοσοκομείο) της Βα-
σιλικής. Οι λόγοι νομίζω προφανείς…
Η τραγική κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει το Νοσοκομείο Λευκάδας και 
κατ΄ επέκταση το Κέντρο Υγείας Βασι-
λικής και τα Περιφερειακά Ιατρεία του 
νομού μας δεν ήρθε ως κεραυνός εν 
αιθρία. Είναι αποτέλεσμα μιας σταδι-
ακής απαξίωσης και συνειδητής υπο-
βάθμισης όλων των Μονάδων Υγείας 
του νησιού μας όλα τα προηγούμενα 
χρόνια. Η συνεχής υποχρηματοδότηση 
και υποστελέχωση στοχεύει στο κλεί-
σιμο μονάδων, τμημάτων και κλινικών 
και την παράδοσή τους στη συνέχεια 
σε επιχειρηματίες που θα κληθούν ως 
σωτήρες να λύσουν τα προβλήματα 
της Υγείας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

     Εισήγηση από κοινού έκαναν οι πολιτικές αρχές του νομού Λευκάδας   (Βου-
λευτής, Δήμαρχος και Αντιπεριφερειάρχης),  στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
κο Ξανθό, τον οποίο συνάντησαν στα Ιωάννινα, για την κάλυψη των κενών θέσε-
ων ιατρών του Νοσοκομείου Λευκάδας, του Ιατρικού Κέντρου Βασιλικής και των 
Αγροτικών Ιατρείων.  
     Στο νησί μας το πρόβλημα έλλειψης νοσοκομειακών ιατρών είναι οξύτατο και 
τη τουριστική περίοδο, που πλησιάζει, θα γίνει ακόμα εντονότερο. Ενδεικτικά να 
αναφέρουμε ότι, ο Αγ. Πέτρος και τα γύρω χωριά έχουν μείνει χωρίς αγροτικό 
ιατρό από τον περασμένο Μάρτη.
 

ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

     Την Τρίτη 24 Μαρτίου μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων συναντή-
θηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με το Υπουργό Υγείας κ. Π. 
Κουρουμπλή παρουσία και άλλων συλλόγων νοσοκομείων της Ηπείρου. Κατά 
τη συνάντηση  ο  Υπουργός ενημερώθηκε για  τη διάλυση των Δημόσιων δομών 
υγείας του νομού Λευκάδας  (ΠΕΔΥ, Περιφερειακά ιατρεία, Κ.Υ. Βασιλικής και 
Νοσοκομείο).  Έγινε ιδιαίτερη αναφορά  στην αναστολή λειτουργίας της παθο-
λογικής κλινικής, στη μετακίνηση γιατρών από το Κέντρο Υγείας Βασιλικής για 
να καλυφθούν οι ανάγκες  του νοσοκομείου με μπαλώματα. Τέθηκε η αναγκαιό-
τητα για άμεσες μαζικές προσλήψεις προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότη-
σης του Νοσοκομείου που οικονομικά έχει καταρρεύσει. Από τη μεριά του ο κος  
Υπουργός υποσχέθηκε ότι δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο ή κέντρο υγείας και 
επίσης ότι μελλοντικά θα γίνουν προσλήψεις…

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Προκειμένου να αποφευχθούν οι καταπατήσεις γαιών εις βάρος του Δημοσίου, 
στο εξής η σύνταξη ιδιωτικών τοπογραφικών σχεδίων  στη περιοχή του χωριού 
Αθάνι  θα γίνονται παρουσία μηχανικού του Δήμου Λευκάδας.

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
      Απέχει μακράν από το να χαρακτηριστεί απλώς ως απαράδεκτη, η κατά-
σταση του δημόσιου δρόμου που οδηγεί από την παραλία Πόντης – Βασιλικής 
προς το κάμπο και προς το εργοστάσιο πυρηνελαίου. Τα προηγούμενα δύο 
χρόνια ο δρόμος είχε γεμίσει λακκούβες, που με τις ραγδαίες βροχές και πλημ-
μύρες του περασμένου χειμώνα έχουν μετατραπεί σε πραγματικούς κρατήρες. 
Δεδομένου ότι ο δρόμος είναι και ποδηλατόδρομος, είναι στενός και  εκατέρω-
θεν υπάρχουν ανοιχτά και βαθιά χαντάκια νερού, η διέλευσή του έχει καταστεί 
πραγματική περιπέτεια. Ιδιαίτερα κατά τη τουριστική περίοδο, εκτός από τις εκα-
τοντάδες των ποδηλατών, το δρόμο αυτό χρησιμοποιεί για περίπατο και πλή-
θος τουριστών. Αν σε αυτούς προστεθούν τα αγροτικά μηχανήματα, τα λοιπά 
αγροτικά οχήματα, τα Ι.Χ. και οι νταλίκες του εργοστασίου,  ο κίνδυνος ατυχη-
μάτων είναι πολύ μεγάλος. Καλούμε τους φορείς που είναι αρμόδιοι  για την 
οδοποιία του νησιού, να μεριμνήσουν το ταχύτερο δυνατό για την επισκευή του, 
διαφορετικά θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα όποια ατυχήματα  συμβούν.                                                                                                                        
Μ. Β.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος 
της Ένωσης κ. Απόστολος Αντύ-

πας ο οποίος καλωσόρισε τους κα-
λεσμένου και τους ευχήθηκε Καλή 
Χρονιά. Στη συνέχεια την εκδήλωση 
παρουσίασαν η συγγραφέας κυρία 

Μαρία Σίδερη μέλος του ΔΣ και ο 
αντιπρόεδρος Βικέντιος Μιχαήλ. Η κα 
Μαρία Σίδερη ευχήθηκε καλή μάθηση 
στους εισαχθέντες φοιτητές και φοιτή-
τριες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. 

Ο κος Βικέντιος απηύθυνε χαιρετισμό 
στους φοιτητές-τριες που έλαβαν τα 
πτυχία τους από τα ΑΕΙ- ΤΕΙ της χώ-
ρας κατά την απονομή των ετήσιων 
βραβεύσεων. 

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΙ-
ΕΡΩΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕ-
ΩΝ                                                           
     Σήμερα, (15-2-2015), η Ένωσή μας 
έχει τη τιμή και τη χαρά να βραβεύει 
τους νέους και τις νέες μας που ολο-
κλήρωσαν πρόσφατα τις ανώτερες, 
τις ανώτατες και τις μεταπτυχιακές 
τους σπουδές. Συγχαίρουμε εγκάρ-
δια τόσο τους νέους μας επιστήμονες, 
όσο και τις οικογένειές τους.
   Σε ανάλογες  περιπτώσεις βραβεύ-
σεων συνηθίζεται εκτός από τα συγχα-
ρητήρια να εκφωνούνται και κάποιες 
μικρές ομιλίες, κυρίως παραινετι-
κού  και συμβουλευτικού χαρακτήρα.  
Όμως συναισθανόμενος τις δυσκολό-
τατες κοινωνικές συνθήκες μέσα στις 
οποίες καλείστε, εσείς οι νέοι επιστή-
μονες, να ξεκινήσετε την επαγγελμα-
τική σας  ζωή, ώστε να εφαρμόσετε 
την επιστήμη σας, να ξεδιπλώσετε τα 
χαρίσματά σας και να πραγματώσετε 
τα όνειρά σας,   αναρωτιέμαι:  «η γενιά  
η δική μου, η γενιά των γονιών σας,  
έχουμε το δικαίωμα να σας απευθύ-
νουμε παραινέσεις και συμβουλές»;  
Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το 
τεράστιο βάρος που η οικογένεια του 
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κάθε ενός και της κάθε μιας  από εσάς  
επωμίστηκε προκειμένου να φτάσετε 
στη τωρινή σας επιτυχία, με θλίψη δι-
απιστώνω πως η συλλογική μας οικο-
γένεια, η Ελληνική μας κοινωνία, δεν 
έχει να σας προσφέρει πολλά. Αντί 
για ανοικτές και φωτεινές λεωφόρους, 
σας προσφέρει γενικευμένη παρακμή, 
ηθική και πνευματική. Σας κληροδοτεί 
μια κρίση όπου οι αστρονομικοί δεί-
κτες της ανεργίας, το πελώριο οικο-
νομικό χρέος και η εκχώρηση μέρους 
της Εθνικής μας κυριαρχίας, κάθε 
άλλο παρά περιγράφουν το κατάλλη-
λο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλεί-
στε να σταδιοδρομήσετε.  Αντί λοιπόν 
για της συμβουλές και τις παραινέσεις 
μας, δεχτείτε την αυτοκριτική μας.
     Η δική μου γενιά, η γενιά των γο-
νιών σας, αγνόησε την ουσία από το 
πλούτο της σοφίας των  προγόνων 
μας, των σοφών της αρχαιότητας, των 
Βυζαντινών πατέρων της εκκλησίας, 
των ηρώων της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Κρατήσαμε μόνο την εθιμοτυπία 
και την επιφάνεια, και αντί να ενσωμα-
τώσουμε στη καθημερινότητά μας τα 
δοκιμασμένα αποστάγματα μεστωμέ-
νης ζωής, τους κλείσαμε όλους αυτούς 
τους επιφανείς σε μεγαλόπρεπα μου-
σεία και αρκεστήκαμε σε επετείους 
μνήμης και σε πομπώδεις ρητορείες. 
Χάριν ενός κακώς εννοούμενου εκ-
συγχρονισμού και μιας κάκιστα εννο-
ούμενης προόδου, υποθηκεύσαμε το 
μέλλον σας. Υιοθετήσαμε ξεπεσμένα 
πρότυπα ζωής και πορευτήκαμε μέσα 
στην ομίχλη και την ασάφεια της πο-
λυσυζητημένης Νέας Εποχής, χωρίς 
αρχές και δίχως μπούσουλα. Αλλοτρι-
ωθήκαμε.  Μήπως τελικά δικαιώσαμε 
το Φώτη Κόντογλου , ο οποίος  είχε 
πει ότι «ανταλλάξαμε το χρυσό που 
μας πρόσφερε ο πατροπαράδοτος 
πολιτισμός μας  με κοπριές χοίρων»;   
Μάταια ψάχνω να βρω κάποιο άλλο 
ηπιότερο τρόπο που θα μπορούσα 
να περιγράψω τις αβλεψίες  μας. Διότι 
εμείς οι εγγράμματοι, οι μορφωμένοι, 
η ελπίδα της μεταπολεμικής Ελλάδας, 
περιφρονήσαμε τις παρακαταθήκες 
που μας άφησε, για παράδειγμα, ο 
αγράμματος  Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης πριν από δύο περίπου αιώνες. Με 
τη γενικευμένη κοινωνική μας στάση 
κάναμε την ατομική μας προκοπή και 
τη μάθησή μας εργαλείο μόνο για τον 
εαυτό μας. Αδιαφορήσαμε για το κοι-
νωνικό καλό και ούτε που σκεφτήκαμε  
ότι μέσα σε αυτό το καλό, το κοινω-
νικό καλό, βρίσκεται και το δικό μας, 

το ατομικό καλό. Αφήσαμε στα αζήτη-
τα  την οικονομική θεωρία των Τριών 
Ιεραρχών, όπου προέβαλαν τα πλεο-
νεκτήματα του λιτού βίου. Περί λιτού 
βίου ακόμα και ο λογοτέχνης Νίκος 
Καζαντζάκης είχε γράψει σε κάποιο 
του βιβλίο: «ο σωστός άνθρωπος έχει 
ανάγκη από πολύ λίγα πράγματα». 
  Και δεν ήταν μόνο αυτοί. Υπήρξαν 
στρατιές ολόκληρες παππούδων μας 
με σώφρονα νου και γνώση. Ένας 
από τους πολλούς, ο Πλούταρχος,  
μάταια  μας φώναζε με όλη του τη δύ-
ναμη από τα βάθη των αιώνων, ότι «ο 
δανεισμός είναι η έσχατη αφροσύνη 
και μαλθακότητα, και ότι είναι ντροπή 
και ανελευθερία να δανειζόμαστε με 
ευκολία». Όμως οι σειρήνες της ευ-
μάρειας και της στρεβλής ανάπτυξης 
κάλυπταν τη φωνή του. Παρεμπιπτό-
ντως, μας είχε πει και άλλα πολύ χρή-
σιμα και επίκαιρα πράγματα ο Πλού-
ταρχος, όπως για παράδειγμα: «Έχεις 
χρήματα; Μην δανείζεσαι, αφού δεν τα 
έχεις ανάγκη. Δεν έχεις χρήματα; Μη 
δανείζεσαι, γιατί δεν θα μπορέσεις να 
τα ξεπληρώσεις».
      Απτόητοι συνεχίζαμε για δεκαε-
τίες το κατήφορο του εύκολου δανει-
σμού. Τρέχαμε να συναντήσουμε τις 
προκλήσεις του μέλλοντος ξεκομμένοι 
από τις πνευματικές μας ρίζες και έτσι 
χτίζαμε χωρίς να βάζουμε θεμέλια. 
Τυφλωμένοι από τα ανύπαρκτα κα-
τορθώματά μας, είχαμε την έπαρση 
και το θράσος, μπροστά στα «ιδεώ-
δη» του πολλά υποσχόμενου άκρατου 
καταναλωτισμού, του ατομικισμού και 
του οικονομοκεντρισμού,  να αλλοιώ-
σουμε το φιλοσοφικό περιεχόμενο της 
Εθνικής μας Παιδείας και να το κατα-
στήσουμε Πραγματιστικό. Που πάει 
να πεί, να την υπεραπλουστεύσου-
με (με οτιδήποτε αυτό σημαίνει), να 
αλλοιώσουμε τη γλώσσα μας και να 
σας διδάσκουμε, εσφαλμένα βέβαια, 
ότι οι πάντες και  τα πάντα έχουν μία 
τιμή, ότι όλοι και όλα αγοράζονται , ότι 
η υπέρτατη αξία είναι η ικανοποίηση 
των υλικών σας αναγκών. 
     Συγχωρέστε μας λοιπόν  που τώρα, 
την στιγμή της αποφοίτησής  σας, σας  
φέρνουμε μπροστά σε αδιέξοδα  κα-
θώς για τις περιορισμένες δυνατότη-
τες επιβίωσης που σας παραδίδουμε. 
Σήμερα η εθιμοτυπική υπόσχεσή σας, 
να γίνετε καλύτεροι και καλύτερες από 
μας, δεν είναι ένα σχήμα λόγου ούτε 
η έκφραση απλής φιλοδοξίας. Είναι η 
μόνη σας επιλογή. 
     Η ευχή μας για σας είναι να έχετε 
πάντα την έμπνευση, τη δύναμη, την 

΄Συνέχεια από την 1η σελ.

Ο κ. Χρυσικός Γεώργιος κόβει την πίτα Το προεδρείο της Ένωσης

Τούντα Φωτεινή

Ειρήνη Πατρικίου

Ρούσου Μαρία

Σουμίλα Ευαγγελία

Η Σταματίνα Καγκελάρη



ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ.

ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΗ ΤΕΙ
• Μαργέλη Αργυρώ του Νικολάου. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΓΡΕ-
ΒΕΝΑ (Κατευθύνσεις: 1) Διοίκηση 
Πληροφορικών Συστημάτων, 2) Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτ. Μα-
κεδονίας.

ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• Μπρατζουκάκης Αλέξανδρος του 

Νικολάου. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΚΟΖΑΝΗ

• ΑΠΟ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
Όλα τα ανωτέρω ονόματα είναι όσα 
μας έχουν γνωρίσει. Εάν υπάρχουν 
και άλλα παρακαλούμε να μας τα γνω-
ρίσετε για να δημοσιοποιηθούν στο 
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας 
και να λάβουν τους επαίνους τους. 
Τους ευχόμαστε Καλή Μάθηση και 
Καλή Σταδιοδρομία.
Η Ένωσή μας εύχεται στους Απαντα-
χού Αγιοπετρίτες και φίλους τους Καλή 
Χρονιά και Ευτυχισμένος ο Καινούρ-
γιος Χρόνος 2015.
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Βράβευση Μαθητών - Φοιτητών και            κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2015
τόλμη, την αποφασιστικότητα και την 
αντοχή να ανοίγετε νέους ορίζοντες  
και να αγωνίζεστε  για όσα η καθαρή 
συνείδησή σας σας υπαγορεύει. Πι-
στοί στις παραδόσεις του γένους μας, 
να έχετε τη σύνεση να διακρίνετε και 
να παραμερίζετε κάθε τι το διεφθαρ-
μένο και εγωκεντρικό. Ο πλούτος του 
λαϊκού μας πολιτισμού, η μεταξύ σας 
αλληλοϋποστήριξη και το πνεύμα του 
συνεταιρίζεσθαι να είστε βέβαιοι ότι θα 
σας δυναμώνουν και θα σας βοηθούν 
αφάνταστα σε όλες σας τις προσπά-
θειες.
Και πάλι τα συγχαρητήριά μας.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους οι: 
Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. 
Χρυσικός Γεώργιος μετά της συζύγου 
του Αρεοπαγίτου κας Υφαντή Δήμη-
τρας, ο κ. Μαργέλης Ιωάννης (Κου-
νέλος) υποστράτηγος ε.α., γραμ. του 
Ιδρύματος Χρυσούλα Βαρβαρέσου, 
ο κ. Θωμάς Χόρτης από τον σύλλογο 
(ΧΟΡΤΑΤΑ), η κα Πολίτη Ματίνα πρώ-
ην πρόεδρος του Συλλόγου Λευκαδί-
ων φοιτητών Αθήνας, ο κ. Κατωπόδης 
Ιωάννης πρόεδρος του περιβαλλοντι-
κού συλλόγου Δράγανου (ΣΑΠΦΩ), ο 
κ. Πάτίτσας Δημήτριος ζωγράφος, ο 
κ. Σουμίλας Χριστόφορος πρόεδρος 
του συλλόγου διδασκόντων Ισπανι-
κής γλώσσας, ο κ. Βλάχος Γιάννης 
(Κωσταράς) πρόεδρος του Συλλόγου 
Εξανθειτών, ο κ. Μελάς Αθανάσιος 
δάσκαλος πρόεδρος της Εταιρείας 
Λευκαδικών Μελετών, ο κος Λάζαρης 
Θωμάς από τον σύλλογο Λευκαδίων 
Αττικής και την Ομοσπονδία των Απα-
νταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, από 
τον σύλλογο Λευκαδίων Ηλιούπολης 
Αττικής ο πρόεδρος κ. Γεωργάκης 
Ευάγγελος και η γραμματέας κα Βαμ-
βακούση-Λάζαρη Σούλα, ο δικηγόρος 
κ. Ρομποτής Διονύσιος, η πταισματο-
δίκης κα Μαρία Μιλτ. Καγκελάρη. Στη 
συνέχεια της εκδήλωσης η κυρία Σίδε-
ρη απένειμε τους επαίνους. Παραθέ-
τουμε τα ονόματα των νέων φοιτητών 
και των αποφοίτων τους έτους 2014-
2015.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ
• Ρούσου Μαρία του Βασίλη και της 

Αμαλίας το γένος Κατηφόρη Φίλιπ-
πα του Ιωάννου (Νταγρέ). ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ

• Καββαδίας Παναγιώτης του Χα-
ράλαμπου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ.

• Σουμίλα Ευαγγελία του Δήμου. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ. 
ΑΘΗΝΑΣ

• Πατρικίου Ειρήνη του Αλέκου (Τε-
πάνου). ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝ. 
ΑΘΗΝΑΣ. Είναι η τρίτη κόρη της 
οικογενείας που σπουδάζει στο Πα-
νεπιστήμιο.

• Μελάς Αλέξανδος του Λάμπρου 
(Βαρόλη). ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΙΟΥ.

• Σκουτέλα Βασιλική της Ιωάννας εγ-
γονή του Παναγιώτη Χόρτη και της 
Βασιλικής Δρακονταειδή (Πολίδε-
ρου). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΣΟΕ 
ΑΘΗΝΑ.

• Δικαιάκος Εμμανουήλ του Χαρίλα-
ου και της Κασσιανής Κατηφόρη 
(ιατρού). ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

• Κοντοπύργιας Νικόλαος του Ηλία. 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΑΓΓΛΙΑ
• Σπύρος Αθανασίου Κατηφόρης 

(Κοτσέρης) εγγονός του Γεράσιμου 

Κατηφόρη. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ 
ΑΘΗΝΑ
• Μασάς Δημήτρης της Μαρίας Νικο-

λάου Κοντοπύργια. ΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ.

• Τούντα Φωτεινή του Ιωάννη εγγο-
νή Σπύρου και Ευγενίας Σαββίνου 
(Στανού). ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

• Καββαδίας Παναγιώτης του Ορέ-
στη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

• Ραπτόπουλος Στάθης του Ζώη. 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙ-
ΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΙ
• Γεράσιμος Μαργέλης του Φώτη 

(Τριάς) από το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ.

• Πατρίκιος Γεράσιμος του Σπύρου 
(Κολομπίνης). ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟ-
ΛΗ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ.

• Μαργέλη Μαρκέλα του Γιάννη (Κού-
νελου). ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥ-
ΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ. Είναι το δεύτερο πτυχίο που 
λαμβάνει. Είναι 55 ετών έγγαμος με 
παιδιά,

• Βρυώνη Νίκη του Γεράσιμου. ΘΕΟ-
ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ.

• Σταματίνα Καγκελάρη του Μιλτιάδη 
ΝΟΜΙΚΗ Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών.

ΑΠΟΦΟΙΣΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΜΕΡΙΚΗ
• Σουμίλα Δάφνη του Συρίδωνα (Φα-

ντολίνου).  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟ-
ΛΗΣ ΠΑΝ. Ν. ΥΟΡΚΗΣ

ΔΑΝΙΑ Μεταπτυχιακό 
• Αρβανίτη Μαρία του Ευαγγέλου. 

ΜΕΤΑΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ
ΤΑ ΤΕΙ

ΑΘΗΝΑ
• Κοντογιώργου Δήμητρα του Αθα-

νασίου το γένος Λουπέτη. ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΑΝΤΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΒΑ-
ΛΑ.

ΙΤΑΛΙΑ
• Καββαδία Μαρίνα του Ορέστη. 

Έλαβε το πτυχίο της από τη διάση-
μη σχολη Σχεδιαστών ΜΑΡΚΟΝΙ 
(ΜΙΛΑΝΟ) στυλίτρια Σχεδιάστρια.

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΛΕΚΑΔΑΣ

Αγιοπετριτόπουλα 2: ΑΕΙ
• Δρακονταειδής Άγγελος του Δημη-

τρίου (Πολύδωρος). ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ). ΠΑΝ. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

• Ρομποτής Κων/νος του Ιωάννη 
(Καρακαντάνης). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑ (ΑΘΗΝΑ).

ΑΠΟ ΣΥΒΡΟ
• Αρβανίτη Νεφέλη του Ιωάννη. 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΠΑΝ. ΙΩ-
ΑΝΝΙΝΩΝ.

• Καββαδία Αμαλία του Ιωάννη. ΛΟ-
ΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕ-
ΣΟΛΟΓΓΙ).

• Σκληρού Μαρία Ελένη του Φίλιππα. 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

Η γιατρός κα Κασιανή Κατηφόρη για το γιό της

Γιάννης Δρακονταειδής του Έκτορα

Ειρήνη Κοντοπύργια για τον ανηψιό της

Παναγιώτης Χόρτης για την εγγονή του

Ο στρατηγός Γιάννης Μαργέλης για την 
κόρη του
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Αθήνα
ΕΤΟΙΜΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ

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

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών
Από την  Ηρώ-Χρυσάνθη Σίδερη-Αλεξανδράκη.

νόμορφων κι ερυθρόμορφων αγγείων 
καθημερινής χρήσης, των πτυχωμέ-
νων ιματίων και των κινούμενων σω-
μάτων, αυτή η απαράμιλλη ελληνική 
καλλιτεχνία, που δημιούργησε ναούς 
και ιερά μοναδικής αρχιτεκτονικής, 
αγάλματα θεών και αθλητών με υπέ-
ροχα κορμιά, θεαινών και γυναικών με 
θελκτικά σώματα και πανέμορφα βο-
στρυχωτά μαλλιά, πολεμιστών για τη 
δικαιοσύνη και την ηθική. 
 Σταθήκαμε με λύπη μπροστά στο 
πλήθος από επιτύμβιες μαρμάρινες 
πλάκες της εποχής του λοιμού, που 
αποδεκάτισε τους Αθηναίους την επο-
χή του Περικλή, ενώ αντικρύσαμε με 
θαυμασμό τα υπέροχα Μυκηναϊκής 
περιόδου χρυσά κοσμήματα και τις 
νεκρικές προσωπίδες –τι έγιναν στ’ 
αλήθεια τα κοιτάσματα αυτού του χρυ-
σού, στέρεψαν;- καθώς και το χρυσό 
δαχτυλίδι του Θησέα, που βρέθηκε 
τυχαία στα μπάζα (!) ενός γειτονικού 
στον αρχαιολογικό χώρο ακινήτου και 

αρχικά χαρίσθηκε σαν 
δαχτυλίδι αρραβώνων 
από τον ευρέτη στη 
νύφη του, η οποία μετά 
τον θάνατο του πεθερού 
της το παρέδωσε στο 
Μουσείο. 
 Διακρίναμε παντού 
μια διαρκή δραστηριό-
τητα και κινητικότητα, 
πουθενά χαλάρωση. 
Παντού η ένταση της 
προσπάθειας, της εξέ-
λιξης, του αγώνα για το 
τέλειο. Μήπως αυτό είναι 
το μήνυμα αυτών των 
εκθεμάτων; Το μήνυμα 

αυτών των καλλιτεχνών σε όλους εμάς 
που η ψεύτικη ευμάρεια των τελευταί-
ων χρόνων δημιούργησε την αίσθηση 
ότι η ζωή είναι μόνο καλοπέραση και 
απολαύσεις υλικές σε όλους όσους πε-
ριφρόνησαν τις πνευματικές αξίες, ρί-
χνοντάς τες στο καλάθι των αχρήστων;
 Νομίζω ότι όλοι 
όσοι ακούσαμε 
τη φωνή αυτών 
των νομιζόμενων 
απ’ τους πολ-
λούς «άψυχων» 
αγαλμάτων, 
προβληματιστή-
καμε κι ελεγχθή-
καμε για πράξεις 
και παραλείψεις 
μας.
 Προσωπικά 
ευχαριστώ θερμά 
τον Πρόεδρο κ. 
Απόστολο Αντύ-

πα, που πραγματοποίησε αυτή την 
τόσο όμορφη διαδρομή στην αρχαιό-
τητα μέσ’ απ’ τα εκθέματα του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου, καθώς και την κα 
Σταματία Καγκελάρη, μέλος του Δ.Σ. 
της Ένωσής μας, που πρότεινε αυτή 
την επίσκεψη και εύχομαι να βρεθούμε 
σύντομα και σε άλλες παρόμοιες εκδη-
λώσεις.

Tην Κυριακή, 1η Μάρτη 2015, η 
Ένωσή μας πραγματοποίησε επί-

σκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθή-
νας.
Η 35μελής ομάδα μας, αποτελούμε-
νη από άτομα κάθε ηλικίας (μαθητές, 
φοιτητές, εργαζόμενους και συνταξιού-
χους), απόλαυσε έναν δίωρο πανέμορ-
φο περίπατο στα μονοπάτια της Ιστο-
ρίας περνώντας από την προϊστορική 
αρχαιότητα στην κλασική εποχή.
Ακολουθήσαμε με συγκίνηση τ’ αχνά-
ρια των υπέροχων γλυπτών κάθε περι-
όδου, ζήσαμε την καθημερινότητα των 
προγόνων μας, λίγο-πολύ όμοια με 
τη δική μας, μα και τις φωτεινές ανα-
λαμπές της έμπνευσης των αρχαίων 
καλλιτεχνών, που δημιούργησαν αρι-
στουργήματα, των οποίων τη λάμψη 
ούτε ο πανδαμάτορας χρόνος, ούτε και 
οι κατά καιρούς βάναυσοι και ληστρικοί 
κατακτητές μπόρεσαν να σβήσουν.
 Το καράβι της φαντασίας μας, χω-
ρίς κουπιά και άρμενα, αλλά με έμπει-
ρη καπετάνισσα, τη ξεναγό μας, πότε 
με ούριο και πότε με αντίθετο άνεμο, 
ταξίδεψε ολοταχώς προς τα πίσω, σε 
εποχές ειρήνης, που δημιούργησαν 
θαύματα τέχνης και σε μαύρες εποχές 
πολέμων, που κατέστρεψαν ζηλότυπα, 
μερικά ή ολοκληρωτικά, αυτά τα θαύ-
ματα.
 Μέρα τη μέρα, χρόνο τον χρόνο, πέ-
τρα την πέτρα, μαζέψαμε πληροφορί-
ες παλιών καιρών, άγνωστων σ’ εμάς 
κι αβίωτων, αλλά ολοζώντανων που 
ξέρουν να μιλούν στις καρδιές όσων 
μπορούν ν’ ακούσουν και ν’ αντιλη-
φθούν τη φωνή και τα μηνύματά τους.
 Μας εξέπληξε η άφθαστη, λεπτεπί-
λεπτη τέχνη των αξιοθαύμαστων μελα-

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Τόπος καταγωγής Άγιος Πέτρος, τόπος 
γέννησης ΑΘΗΝΑ.
Εγκύκλιες σπουδές: Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών(1982-86).
Άλλες σπουδές: Ζωγραφική με διδασκά-
λους τους: Γ. Κουτλίδη, Θ. Καρφάκη, Θ. 
Πάντο (1986-90).
Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά.
Ιδιαίτερες Γνώσεις: Άριστη γνώση και χειρι-
σμός της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 
Γραμματείας, χάρις στην εξ απαλών ονύ-
χων διδασκαλία της μητέρας της φιλολόγου 
Διονυσίας Σίδερη.
Δραστηριότητες συναφείς προς τα ανωτέ-
ρω:
• Μέλος του καλλιτεχνικού Συλλόγου(ΣΥΝ)

(1989-91). Συμμετείχε σε πολλές εκθέ-
σεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

• Από το 1991 αφοσιώθηκε στη μελέτη 
των Ελληνικών Γραμμάτων και απέδωσε 
δημοσίως πλουσιότατο αντίστοιχο έργο 
με τη μορφή δοκιμίων,άρθρων, όπως 
και πρωτοτύπων κειμένων συντεταγμέ-
νων στην Αρχαία (και Αρχαϊκή) Ελληνική 
Γλώσσα.

• Μετέφρασε από τα Αρχαία Ελληνικά και 
σχολίασε μέρος της Συλλογής OTTO 
KERN Orphicorum Fragmenta (2 τόμοι). 
Το έργο, σχολιασμένο εκτενώς, είναι η 
πρώτη διεθνώς απόδοση σε σύγχρονη 

γλώσσα (Νέα Ελληνική) των Ορφικών 
Κειμένων που συγκέντρωσε ο ελληνι-
στής Otto Kern. Οι ξένες εκδόσεις της 
Συλλογής αυτής(Βερολίνου 1922, Βερο-
λίνου-Ζυρίχης, Βιέννης 1962 και 1972) 
περιέχουν μόνο το αρχαίο κείμενο αμε-
τάφραστο και ασχολίαστο.

• Συνέγραψε την πραγματεία ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ.

• Μετέφρασε από την Αρχαία Ελληνική το 
(ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΗΣ ΕΜΨΥΧΩΝ) του Πορ-
φυρίου του εκ Τύρου.

Τα 4 αυτά έργα έχουν εκδοθεί από τις εκ-
δόσεις Πύρινος Κόσμος. Πολλά φιλοσοφι-
κά της δοκίμια έχουν αναρτηθεί στον ιστό-
τοπο (ΠΥΛΗ ΙΑΣΩΝΟΣ) (Ενότητα: Ελλάς/
Ελληνική Σκέψη) και στο Blog της 
Filosofikimeleti blogspot.com όπου 
παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αναγνω-
σιμότητα. Άλλα έργα της είναι: ΔΩ-
ΔΩΝΗ-ΣΟΥΛΙ-ΑΧΕΡΩΝΤΑΣ και ΜΗ-
ΛΟΣ- ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ 
(Έκδοση Εταιρείας Αργυρομεταλλεύμα-
τος και Βαρυτίνης Μήλος). Έργα της υπό 
έκδοση: «Δοκίμια και Ανάλεκτα Κείμενα», 
«Οι Διαδρομές του Φόβου», «Προϊστορία 
και Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής ιατρι-
κής» κ.α.
Συμμετέχει επί 3 συνεχή έτη ως εισηγήτρια 
στα Συνέδρια της Ελληνικής Ψυχιατρικής 

Εταιρείας και παραδίδει μαθήματα φιλοσο-
φίας σε επίλεκτους κύκλους. Έχει αναρτή-
σει σειρά άρθρων κοινωνικού περιεχομέ-
νου στην ιστοσελίδα toportal.gr
Έχει συνεργαστεί με το Πνευματικό Πολι-
τιστικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων, λαμβά-
νοντας μέρος σε εκδηλώσεις αφιερωμένες 
στον Ασκληπιό, στο αρχαίο Ασκληπιείο της 
Αρχαίας Κορίνθου το καλοκαίρι του 2013.
ΥΓ: Η Μαρία είναι κόρη της αείμνηστης 
Αγιοπετρίτισσας Φιλολόγου-συγγραφέως 
και Λυκειάρχου Διονυσίας Σίδερη και πρώ-
ην Προέδρου της Ένωσής μας και του Γιάν-
νη Σίδερη. Είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης 
Αγιοπετριτών Λευκάδος Ν. Αττικής.

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ΣΙΔΕΡΗ Μια Αγιοπετρίτισσα συγγραφέας

ΚΟΜΩΣΕΙΣ

Αγιοπετρίτισσα

Η συγγραφέας

Στην αίθουσα των Κούρων

Άγαλμα αλόγου και Ιππέα  γνωστό ως ο 
τζόκεϋ του Αρτεμισίου




