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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 Κυριακή
Ανοικτά

Σε περίπτωση ανάγκης 
τηλεφωνήστε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
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

Η Ένωση Αγιοπετριτών 

Αττικής και η εφημερίδα

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

σας Εύχονται

Καλό Καλοκαίρι

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

 My Leykada.gr

Πολιτιστικές εκδηλώσεις το 
καλοκαίρι στο χωριό (2015)
Σαράντα χρόνια Ένωσης Αγιοπετριτών & «Αγιοπετρίτικα»

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Ένωσης Αγιο-
πετριτών έχει ως εξής:
•	 Θέατρο	Σκιών	(Καραγκιόζης).	Παράσταση	για	τους	
μικρούς	μας	φίλους	στην	πλατεία	του	χωριού.	Είσοδος	
ελεύθερη.

•	 Έκθεση	στο	Πνευματικό	Κέντρο	του	χωριού	μας	με	
κεντήματα	και	υφαντά,	όπως	έγινε	πριν	40	χρόνια.

•	 Εγκαίνια	του	Μουσείου	Λαϊκής	Τέχνης.	Η	ημερομηνία	
θα	ανακοινωθεί	αργότερα.

ΜΕ	ΤΗΝ	ΕΝΩΣΗ	ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ	ΑΤΤΙΚΗΣ

Μια μέρα στην Ακρόπολη και τρισάγιο
στη μνήμη του Αποστόλη (Λάκη) Σιάντα

Τρισάγιο της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής δίπλα στον Άρειο Πάγο

ΑΜΕΡΙΚΗ
Ένας νέος λαμπρός επιστήμονας στο 
διάσημο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των 

Η.Π.Α. με ρίζα Αγιοπετρίτικη
Ο	Αντώνης	 Σίδερης	 είναι	 γιός	 των	 ορ-
θοδοντικών	Χρήστου	Σίδερη	και	Μαρίας	
Γρηγορίου.	 Γεννήθηκε	 στην	 Αθήνα	 το	
1984	και	φοίτησε	στο	Γυμνάσιο	και	Λύ-
κειο	του	Τοσιτσείου-	Αρσακείου	Εκάλης.	
Σε	όλες	τις	τάξεις,	ως	πρώτος	μαθητής,	
πήρε	έπαινο	και	αριστείο	και	στην	Τρί-
τη	Λυκείου	υπήρξε	ο	σημαιοφόρος	του	
Αρσακείου.	Παράλληλα	απέκτησε	τα	δι-
πλώματα	Γαλλικών,	Αγγλικών	και	Ισπα-
νικών.
Το	 2002,	 στις	 πανελλήνιες	 εξετάσεις,	

Συνέχεια	στη	σελ.	3

•	 Συναπάντημα	Αγιοπετριτών	από	όλο	τον	κόσμο.	Η	
Ένωσή	μας	θα	τους	προσφέρει	καφέ	στο	χωριό.

•	 Εκδήλωση	στην	πλατεία	του	χωριού	με	ζωντανή	Μου-
σική	για	τα	40	χρόνια	της	Ένωσης	Αγιοπετριτών	Αττι-
κής	και	της	εφημερίδας	«Αγιοπετρίτικα».

•	 Απονομή	ευσήμων	τιμής	στους	γηραιότερους	αγρότες	
και	αγρότισσες	που	είναι	εν	ζωή	για	την	προσφορά	
τους	στην	αγροτική	ζωή	του	τόπου	και	Ποιητικός	Δια-
γωνισμός.

•	 Χορευτικά	μπαλέτα	(Φολκλόρ)		από	το	Διεθνές	Φεστι-
βάλ	Λευκάδας	που	θα	πραγματοποιηθεί	από	τις	16-8-
2015	έως	23-8-2015	υπό	την	αιγίδα	του	Πνευματικού	
Κέντρου	Λευκάδας.

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

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

Συνέχεια	στη	σελ.	6-7

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



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 142 - 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
ΚΑΡΥΑ
Ο	Θεόφιλος	Σταύρακας	γιός	της	Γιαννούλας	Ζώγκου	
(Λιάμη)	 και	 η	 Χρυσούλα	 Βουκελάτου	 απέκτησαν	
αγόρι.	Να	τους	ζήσει	και	να	είναι	καλότυχο!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ΑΡΤΑ
Η	Αργυρώ	Αθανασίου	του	Τάσου	και	ο	Σαλαμούρας	
Κων/νος	βάφτισαν	το	αγοράκι	τους	και	το	ονόμασαν	
Δημήτρη.

ΑΓΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΣ
Το	 ζεύγος	 Βετούλας	Θεόδωρος	 και	 Ζωή	Πατρικίου	
(Γαλάνη)	βάφτισαν	το	κοριτσάκι	 τους	και	 το	ονόμα-
σαν	Ευαγγελία.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν και να 
χαίρονται το όνομά τους!

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο	Δημήτριος	Κοψιδάς	γιός	της	Βέτας	Ραυτοπούλου	
αρραβωνιάστηκε	με	την	Ματίνα	Παπαδοπούλου	από	
την	Λευκάδα.	
Η Ένωσή μας τους εύχεται καλά στέφανα!

ΓΑΜΟΙ 
ΛΕΥΚΑΔΑ
Η	Μαριάννα	Κοψιδά		και	ο	Θωμάς	Γρηγόρης,	τέλε-
σαν	τους	γάμους	τους	στην	Λευκάδα.

ΑΘΗΝΑ
Η	Λίνα,	κόρη	του	Παναγιώτη	Καραββία	(Καραούλη)	
και	 ο	 Αλέξανδρος	 Φρόντζος	 τέλεσαν	 τους	 γάμους	
τους	στην	Αθήνα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η	Στεφανία	Σολδάτου	κόρη	της	Ασπασίας	Σωκράτη	
Καραβία	 (Αγιοπετρίτισσα)	 και	 ο	 Θανάσης	 Πολίτης	
από	την	Κοντάραινα,	παντρεύτηκαν	στον	Άγιο	Ιωάν-
νη	το	Ροδάκη	στον	Βουρνικά.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΓΑΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Ο	γιός	της	Ευαγγελίας	Πανταζίδου	το	γένος	Χρυσι-
κού	(Κονσταντέλα)	Δημήτρης,	παντρεύτηκε	με	πολι-
τικό	Γάμο	Γαλλίδα	στην	Μελβούρνη	Αυστραλίας	και	
ήρθαν	στο	χωριό	για	τον	Θρησκευτικό.
Η Ένωσή μας εύχεται σε όλα τα ζευγάρια να ζήσουν 
και καλούς απογόνους!

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
•	 Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης Σπύ-

ρος Ρομποτής και η γυναίκα του Ελιζαμπέθ.
• Νίκη Πεζάρου Κατηφόρη (Καπόνη) στην Πόντη.
• Βούλα Λάζαρη Αρβανίτη στην Πόντη
• Μαργέλης Νίκος του Φίλιππα (Αντζούλη).
• Κατηφόρης Νίκος του Γεωργίου (Σάκος).
• Γιαννούλα Βασιλείου Καγκελάρη (Καραμέτσου).
• Μαρία Νικολάου Μαραγκού (Δετόρου) και Μαρία σύζυγος 

Παναγιώτη Μαραγκού καταγωγή από Σύβρο.
• Η κόρη του Στάθη Δενδρινού Ακριβή με τα παιδιά της Νίκο 

και Ελένη.
• Νίκος Μαργέλης του Γιάννη (Αποστολιάς) με τη γυναίκα 

του Ζωή.
• Η γιατρός Ουρανία Ραυτοπούλου και η ανηψιά της Σταυρού-

λα Αθανασίου- Ραυτοπούλου του Άγγελου επισκέφθηκαν 
την Μελβούρνη και επέστρεψαν.

• Ζώγκος Στέφανος του Ζαφείρη (Λιάμη).
• Κατηφόρης Γεώργιος (Σουσάνης) με τη γυναίκα του Γεωρ-

γία και την κόρη τους Δήμητρα με τον αρραβωνιαστικό της 
Δημήτρη.

• Μιχελή - Ραυτοπούλου Ζωή (Καλαμένιου) με τον άντρα της.
• Ευαγγελία Πανταζίδου το γένος Χυσικού (Κωνσταντέλα) με 

τα παιδιά της Γιάννη και Θωμά, την Γαλλίδα νύφη της Φλο-
ράν, τον γιό τους και τα πεθερικά τους.

• Σπύρος Πολίτης του Γεωργίου (Τυπογράφος).
• Μαρία Βαμβακινού σύζυγος Πάνου Βαμβακινού.
• Σουμίλας Πέτρος με την σύζυγό του Αντωνία
• Βαγγέλης Αχείμαστος με τη γυναίκα του Γεωργία.

ΚΥΠΡΟΣ
• Ευαγγελία Καραββία του Κώστα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• Νικόλαος Πολίτης του Απόστολου με τη γυναίκα του Αννού-

λα.
• Κοντοπύργιας Νίκος με τη γυναίκα του Αμαλία.
• Ευάγγελος Καραββίας με τη γυναίκα του Αθηνά.

ΣΟΥΗΔΙΑ
• Ρομποτής- Ζαχαράτος Σωκράτης.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Βασιλική Κατηφόρη (Μπαφέρου) με την οικογένειά της

ΑΜΕΡΙΚΗ
• Χρήστος Σίδερης του Θανάση.
Όσοι θα έρθουν μετά το κλείσιμο της εφημερίδας θα αναφερ-

θούν στο επόμενο φύλλο.
Η Ένωσή μας εύχεται σε όλους καλώς Ήρθατε στην πατρίδα 
και καλά να περάσετε.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Μαργέλης Άγγελος του Κωνσταντίνου (Αποστολιάς) ετών 80. 

Ετάφη στην Μελβούρνη
• Δήμητρα Ζώγκου του Γεωργίου (Κροκίδη). Απεβίωσε στα Μέ-

γαρα Αττικής όπου κατοικούσε και ετάφη στον Άγιο Πέτρο.
• Αναστάσιος Φραγκούλης της Ελευθερίας ετών 76. Ετάφη στον 

Άγιο Πέτρο.
• Κατσουροπούλου-Σκληρού Δώρα ετών 87. Ετάφη στην Αθήνα.
• Κερασούλα Ρομποτή ετών 84 σύζυγος Στάθη (Γούλα). Ετάφη 

στην Αθήνα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• Ζώγκος Φίλιππας της Σουζάνας (Μίγα) ετών 87 αδελφός του 

Θωμά Ζώγκου (Μίγα). Ετάφη στη Βασιλική.
• Αντώνιος Ζιώγκος του Σπύρου, Ετάφη στην Βασιλική, Ετών 84.
ΚΕΡΚΥΡΑ
• Χαράλαμπος Χρυσικός (πρώην Αστυνομικός) Ενωματάρχης 

αδελφός του Κώστα Χρυσικού (Κωνσταντέλλου). Ετάφη στην 
Κέρκυρα.

• Από παράλειψη δεν γράφτηκε στο προηγούμενο φύλλο ο θά-
νατος του Καγκελάρη Θεόδωρου (Λώλου) ετών 90 που ετάφη 
στην Αθήνα. Ο αείμνηστος ήταν αδελφός των εκλιπόντων Κώ-
στα και Θανάση Καγκελάρη (Καραμέτσου).

Η Ένωση εκφράζει στους οικείους τους τα θερμά της συλλυπη-
τήρια.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ

Ένας	 νέος	 άνθρωπος	
έχασε	τη	ζωή	του	βαδίζο-
ντας	στο	πεζοδρόμιο	στο	
Μοναστηράκι,	όταν	τραυ-
ματίστηκε	 θανάσιμα	 από	
ένα	 ΙΧ	 αυτοκίνητο.	 Πρό-
κειται	 για	 τον	 Νίκο	 Ρο-
μποτή	 ετών	 39,	 γιο	 των	
αείμνηστων	 Γεράσιμου		
Ρομποτή	 καταγωγή	 από	
το	Αθάνι	 και	 της	 Τούλας	
Κατηφόρη	(Αντωνάκη)	Αγιοπετρίτισσας.	
Ο	εκλιπών	ήταν	αρραβωνιασμένος	και	ετοιμαζόταν	να	πα-
ντρευτεί.	Δυστυχώς	όμως	η	μοίρα	του	δεν	τον	άφησε	να	
εκπληρώσει	τα	όνειρά	του.
Η	Ένωσή	μας	εκφράζει	τα	θερμά	της	συλλυπητήρια	στους	
συγγενείς	του.

Δέκα χρόνια απουσίας
																															(13η	Μαΐου	2005)

«Μέρα Μαγιού μου μίσεψες
μέρα Μαγιού σ’ έχασα…»
Δέκα	ολόκληρα	χρόνια	απου-
σίας	 σου	 από	 το	 σπίτι	 μας	
απ’την	 οικογένεια	 μας,	 απ’τη	
ζωή	μας.
Δέκα	χρόνια	σαν	να	ήταν	χθές.
Έφυγες	 ξαφνικά	 κι	 έφυγε	 η	
ζωή	 κάτω	 απ’τα	 πόδια	 μου.	
Ο	πόνος	μου	αβάσταχτος	και	
παρόλο	που	μου	άφησες	δυο	
παιδιά,	για	μένα	το	κενό	είναι	
μεγάλο.	Και	για	τα	παιδιά	μας	που	έχασαν	απρόσμενα	
τον	πατέρα	τους,	την	ώρα	που	άνοιγαν	τα	φτερά	τους	
προς	τη	ζωή.
Όμως	καλέ	μου	εσύ	δε	χάθηκες,	 ζεις	μες	στις	φλέβες	
μου,	μες	το	μυαλό	μου.
Πράγματα	έχω	να	σου	πω	ένα	σωρό.	Χαρές	που	παίρ-
νω	απ’τα	παιδιά	μας.	Παράπονα,	πόνο…
Πολλές	φορές	ξεφυλλίζω	τα	γραπτά	σου,	τις	φωτογρα-
φίες	σου	και	διαβάζω	τα	ανέκδοτα	ποιήματα	σου	ανα-
πολώντας	τα	όμορφα	χρόνια	που	ζήσαμε	μαζί.
Τα	προβλήματα	της	υγείας	σου	τα	αντιμετώπιζες	λεβέ-
ντικα,	ήρεμα,	γλυκά,	χωρίς	εξάρσεις	και	παράπονα.

   Μα κάπου έγραψες:

 «Η ανημπόρια και τα γεράματα
είναι απλά να τα ακούς ή να τα διαβάζεις

Να τα ζεις όμως, είναι μαρτύριο»
Καλέ	μου	εκεί	που	βρίσκεσαι	μη	νοιάζεσαι.	Εμείς	εδώ	
σφίγγουμε	τα	χείλη,	σε	βάλαμε	βαθειά	μέσα	στην	καρ-
διά	μας	και	προχωράμε	με	ψηλά	το	κεφάλι.
Εσύ	αναπαύσου	«εν	Ειρήνη»

Η	οικογενειά	σου

ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ

Φτωχότερη η Ελληνική Δημοτική Μουσική από σήμερα. Έφυγε 
από την ζωή χθες (Τρίτη 12 Μαΐου 2015) σε ηλικία 75 ετών, 
ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του δημοτικού κλα-
ρίνου ο Μεγάλος Μάκης Βασιλειάδης, χτυπημένος από την 
επάρατη νόσο.
Ο Μάκης Βασιλειάδης γεννήθηκε στην Αχαΐα και μεγάλωσε 
στην Πρέβεζα. Έπαιζε κλαρίνο επαγγελματικά από 14 ετών. 
Ήταν ένας από τους καλύτερους οργανοπαίχτες του είδους 
και ξεχώριζε για τον γλυκό ήχο του αλλά και το ατελείωτο ρε-
περτόριο που γνώριζε.  Είχε παίξει σε εκατοντάδες δίσκους 
και ζωντανές ηχογραφήσεις με όλους τους μεγάλους δημοτι-

 

κούς αλλά και λαϊκούς τραγου-
διστές.
Ο Μάκης Βασιλειάδης ήταν ιδι-
αίτερα αγαπητός στην Λευκάδα 
ενώ τελευταία φορά εμφανίστη-
κε το καλοκαίρι του 2014 μαζί 
με την συντοπίτισσα μας και 
σύζυγο του δημοτική τραγουδί-
στρια Γιώτα Χαλκιά.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μάκης Βασιλειάδης δεν θα πάψει 
ποτέ να αποτελεί έναν από τους δασκάλους του είδους, για 
τους νέους οργανοπαίχτες για τους οποίους κάθε κομμάτι 
που έχει ηχογραφήσει, αποτελεί και ένα ξεχωριστό σεμινά-
ριο. Ετάφη στα Άνω Λιόσια Αττικής
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους 
οικείους του.
Υ.Γ. Ο Βασιλειάδης ήταν πολλά χρόνια στην Αμερική.

Έφυγε	από	την	ζωή	ο	μεγάλος	δεξιοτέχνης	του	κλαρίνου
Μάκης	Βασιλειάδης



Ένας νέος λαμπρός επιστήμονας στο διά-
σημο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των Η.Π.Α. 

με ρίζα Αγιοπετρίτικη

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικα 3

Αγιοπετρίτικο

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αθήνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στις	 26	Απριλίου	 2015	ημέρα	Κυριακή	μετά	 τη	Θεία	 λειτουργία	 η	Ένωση	 των	
Αγιοπετριτών	Λευκάδας	Ν.	Αττικής	τέλεσε	μνημόσυνο	υπέρ		αναπαύσεως	των	
ψυχών	των	μελών	της	που	έφυγαν	από	τη	ζωή	από	το	1976	έως	σήμερα.	Στον	
Ιερό	Ναό	του	Αγίου	Σώστη	Νέας	Σμύρνη	στη	λεωφόρο	Συγγρού.	Το	μνημόσυνο	
τέλεσε	ο	πατήρ	Γιάννης	Πατίτσας,	που	ιερουργεί	στον	εν	λόγω	Ναό.	Παραθέτου-
με	τα	ονόματα	των	προέδρων	της	Ένωσης	και	των	μελών	του	ΔΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1.	 Αργυρού	Δρακοντα-
ειδή	Φρόσω	1976-1980	
(πρώτη	Πρόεδρος)
2.	 Αργυρού	Δρακονταει-
δή	Φρόσω	(1982-1984).
3.	 Λουπέτης	Διονύσιος	
(1984-86)
4.	 Σίδερη	Διονυσία	
(1986-1988)
5.	 Μαργέλης	Στάθης	
(1988-1992)
6.	 Καγκελάρης	Μιλτιά-
δης	(1996-2000)
7.	 Κοντοπύργιας	Δημήτριος	(2000-2002)

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ
1.	 Αντύπας	 Σπύρος	 (Αντιπρόε-
δρος)
2.	 Βλασσόπουλος	 Αθανάσιος	
(Καραμέτσος),	μέλος	Δ.Σ.
3.	 Κατηφόρης	 Σπύρος	 του	 Σο-
φοκλή,	μέλος	Δ.Σ.
4.	 Λουπέτης	 Βαγγέλης,	 μέλος	
Δ.Σ.
5.	 Ρομποτής	 Κωσταρέλλος	 μέ-
λος,	Δ.Σ.
6.	 Ρομποτής	Νίκος	(Ζαχαράτος),	
Ταμίας
7.	 Ρομποτής	 θεόδωρος	 (Δρά-

κος),	μέλος	Δ.Σ.
8.	 Τζεφρώνης	 Γεράσι-
μος,	μέλος	Δ.Σ.
9.	 Τζεφρώνης	 Λεωνίδας,	
μέλος	Δ.Σ.
10.	 Χρυσικός	 Γεράσιμος,	
Αντιπρόεδρος
Το	μνημόσυνο	 έγινε	 για	

όλους	 τους	 Αγιοπετρίτες,	
Αγιοπετρίτισσες	 και	 γα-
μπρούς	 και	 νύφες	 που	
κατοικούσαν	 από	 το	 1976	

με	βαθμό	19,6,	εισήχθη	16ος	στην	
ιατρική	σχολή	Αθηνών.	Αποφοίτησε	
με	 γενικό	 βαθμό	 9,4	 /	 10	 (Άριστα)	
το	Ιούνιο	του	2008,	σε	έξι	ακριβώς	
χρόνια	 όσα	 και	 τα	 έτη	 σπουδών	
της	 Ιατρικής.	 Για	 τις	 επιδόσεις	 του	
απονέμεται	έπαινος	και	υποτροφία.	
Κατά	 την	 διάρκεια	 των	 σπουδών	
του,	υπήρξε	βοηθός	στην	ανατομία,	
θέση	εξαιρετικά	τιμητική	για	τους	δια-
κεκριμένους	φοιτητές.	Στη	συνέχεια,	
παρακολουθεί	μαθήματα	καρδιοχει-
ρουργικής,	χειρουργικής	τραύματος	
και	χειρουργικής	ογκολογίας	στα	νο-
σοκομεία	 Massachussets	 General	
Hospital	 (Harvard	 Medical	 School,	
Boston,	 Massachusetts)	 και	 New	
York	-	Presbyterian	Hospital	(Weill-
Cornell	Medical	 College,	 NY).	 Πα-
ράλληλα	αποκτά	την	αδεια	άσκησης	
της	 Ιατρικής	 στις	 ΗΠΑ,	 πρωτεύο-
ντας	σε	όλες	τις	σχετικές	εξετάσεις		
με	99,276	στα	100.

Από	 τον	 Ιανουάριο	 του	 2011	
έως	 τον	 Ιούνιο	 του	 2012	 διορίζε-
ται	 	 ερευνητής	 στο	Massachusetts	
General	 Hospital	 του	 Harvard	 και	
δουλεύει	 δίπλα	 στον	 διάσημο	 Έλ-
ληνα	 καθηγητή	 -	 χειρουργό	 τραύ-
ματος	κ.	Γεώργιο	Βέλμαχο.	Κατά	το	
διάστημα	 αυτό	 δημοσιεύει	 πολλές	
έρευνες	 σε	 εγκυρότατα	 περιοδικά	
και	 κεφάλαια	 σε	 συγγράμματα	 χει-
ρουργικής.	 Συγχρόνως	παίρνει	 και	
το	δίπλωμά	του	στην	εφαρμοσμένη	
Βιοστατιστική	 από	 το	 ίδιο	 πανεπι-
στήμιο.	Τον	Ιούνιο	του	2012	ξεκινά	
την	ειδικότητα	της	γενικής	χειρουρ-
γικής	 στο	 φημισμένο	 Νοσοκομείο	
του	 Cleveland	 (Cleveland	 Clinic),	

που	έχει	την	πλέον	διάσημη	καρδι-
οχειρουργική	 μονάδα	 στον	 κόσμο.	
Κατά	την	εκεί	φοίτησή	του,	αναδει-
κνύεται	πρώτος	ειδικευόμενος	στην	
τάξη	του	με	99%	στα	100.	Στα	πλαί-
σια	των	απαιτήσεων	της	ειδικότητάς	
του,	 οι	 ερευνητικές	 του	 ανησυχίες	
τον	οδηγούν	πίσω	στο	Harvard,	στο	
θωρακοχειρουργικό	 τμήμα	 του	 νο-
σοκομείου	 Brigham	 and	 Women’s	
Hospital	 (Harvard	 Medical	 School,	
Boston,	MA),	όπου	συνεργάζεται	με	
τον	διευθυντή	του	θωρακοχειρουρ-
γικού	τομέα,	Dr.	Raphael	Bueno.	

Τον	 Ιούνιο	 του	 2014	 ορίζεται	
ως	 κύριος	 ερευνητής	 σε	 μια	 μεγά-
λη	 έρευνα	 επί	 της	 παθογένεσης	
του	 μεσοθηλιώματος	 (επιθετικότα-
τη	 μορφή	 καρκίνου	 του	 θώρακος	
που	σχετίζεται	 με	 έκθεση	σε	 αμία-
ντο)	σε	γονιδιακό	επίπεδο	(Putative	
Driver	 Genes	 in	 Malignant	 Pleural	
Mesothelioma).	 Η	 έρευνα	 αυτή	 θα	
διαρκέσει	ως	 τον	 Ιούνιο	 του	 2016.	
Στόχος	της	είναι	να	αποκαλυφθούν	
νέες	παθογόνες	μεταλλάξεις	που	θα	
χρησιμεύουν	ως	θεραπευτικοί	στό-
χοι	στην	εφαρμογή	εξατομικευμένης	
θεραπείας	με	νέες	γενεές	χημειοθε-
ραπευτικών	φαρμάκων	για	τους	φο-
ρείς	των	συγκεκριμένων	μεταλλάξε-
ων,	αποφεύγοντας	παράλληλα	 την	
έκθεση	στις	βλαβερές	συνέπειες	της	
χημειοθεραπείας	των	ασθενών	που	
δε	φέρουν	αυτές	τις	μεταλλάξεις	και	
άρα	είναι	απίθανο	να	επωφεληθούν	
από	τα	συγκεκριμένα	φάρμακα.

Συνέχεια	από	την	1η	σελ.

Τακτική Αιμοδοσία
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και 
φέτος θα πραγματοποιηθεί τον 
Αύγουστο στο Αγροτικό 
Ιατρείο του Αγίου Πέτρου, 
αιμοληψία από κινητή μονάδα 
του Νοσοκομείου Λευκάδας. 
Κάνουμε έκκληση στους αιμοδό-
τες και φίλους μας και σε όσους 
μπορούν: ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ 
ΑΙΜΑ. Να ενισχύσουμε την Τρά-
πεζα Αίματος, ΔΙΝΕΙΣ ΑΙΜΑ, 
ΣΩΖΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ, ΜΠΟΡΕΙ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ!!!

Η αιμοδοσία θα γίνει το 

απόγευμα 13 Αυγούστου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Κατάθεση στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
• Γεώργιος Νικολάου  .....................................50
• Κατηφόρη Κασσιανή (Μοναχή)  ..................100
• Ελευθερία Μελά  .........................................50
• Σπύρος Φλώριος  .........................................20
• Ασπασία Χαντρινού  .....................................50
• Βασιλική-Λιάπη Ρομποτή  .............................20
• Δημήτριος Κατηφόρης του Νίκου  ................20
• Κατερίνα Μπαλτατζίδου (Φαρμακείο 
     του χωριού)  ................................................50
• Μαρία Κούρτη του Στάθη εις μνήμην της
    αδερφή της Ειρήνης Ιωάννου Φράνε από
    Αυστραλία ....................................................40
• Νικόλαος Κατηφόρης του Γεωργίου (Σάκος)
   από Αυστραλία.  ............................................50
• Άννα Βρυώνη πρόεδρος του Α.Ο. Αγίου
    Πέτρου Λευκάδας  ........................................20
• Μελάς Βασίλειος Ιδιοκτήτης ΚΤΕΟ για την 

     έκδοση της εφημερίδας Αγιοπετρίτικα .......500

στην	 Αττική,	 καθώς	 και	 για	 μέλη	 και	
φίλους	 της	 Ένωσης.	 Παρέστησαν	 ο	
Αντιπρόεδρος	 του	 Αρείου	 Πάγου	 κ.	
Χρυσικός	Γεώργιος	και	η	σύζυγος	του	
Αεροπαγίτης	κα	Υφαντή	Δήμητρα.
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ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΣ
ΓΑΜΟΣ 

Μεγάλα  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

Στις 30 Ιουνίου έγινε 
ο εορτασμός των πο-
λιούχων του χωριού 
μας Αγίων Αποστόλων 
στην ιστορική εκκλη-
σία που διαδέχτηκε την 
καθολική «Φραγκοκ-
κλησιά του 1330. Η εκ-
κλησία είναι στην πα-
λιά της μορφή, δεν έχει 
αλλάξει τίποτα. Πολ-
λοί πιστοί παρευρέθη-
καν στην αρτοκλασία 
που έγινε 29 του μηνός 
το βράδυ. Το ίδιο έγινε 
και την επόμενη ημέρα 
στη θεία λειτουργία.
Παρευρέθηκαν ο Δή-
μαρχος Λευκάδας κ. 
Δρακονταειδής με τους 
αντιδημάρχους Χρ. Κα-
τηφόρη και Σπ. Πολίτη.

Χρόνια Πολλά και 
του χρόνου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2015

Εορτή Αγίου Γεωργίου 
23 Μαΐου 2015

Τα	άλογα	πέρασαν	μέσα	από	την	εκκλησία	
ακολουθώντας	το	έθιμο	στην	εκκλησία	του	
Αγίου	Γεωργίου	στον	Άγιο	Πέτρο.

29	Ιουνίου	2015	εορτή	Πέτρου	-	Παύλου	
στον	Άγιο	Πέτρο.	Εόρτασε	το	εκκλησάκι	
Άγιος	Πέτρος	στο	χωριό	μας.

ΒΑΠΤΙΣΗ

ΑΡΤΑ
Η	Αργυρώ	Αθανασίου	 του	 Τάσου	 και	
ο	 Σαλαμούρας	 Κων/νος	 βάφτισαν	 το	
αγοράκι	 τους	 και	 το	 ονόμασαν	Δημή-
τρη.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζή-
σει και να χαίρεται το ονομά του.

Στην	Παναγία	Βλαχερνών	Λευκάδας	τέλε-
σαν	τον	γάμο	τους	ο	Γληγόρης	Θωμάς	και	
η	Μαριάννα	Κοψιδά	κόρη	της	Βέτας	Ραυ-
τοπούλου.
Η Ένωσή μας τους εύχεται βίο ανθόσπαρ-
το.

Ευχαριστούν	οι	κτήτωρες	όσους	βοή-
θησαν	σε	διάφορες	εργασίες	στην	εκ-
κλησία	των	Αγίων	Αποστόλων.
•	 Ανδρέα	Βενέτη	γαμπρό	του	Αποστό-
λη	Ζώγκου	(Λιάμη)	ο	οποίος	έφτιαξε	
τα	σκαλιά	και	διάφορα	μερεμέτια	και	
έκοψε	το	χορτάρι	δωρεάν.

•	 Γεράσιμο	 Καγκελάρη	 (Κορμόζο)	 ο	
οποίος	πρόσφερε	το	αμμοχάλικο.

•	 Μιχάλη	Βικέντιο	για	το	τσιμέντο	που	

Ένας εκ των αδελφών είναι Γαμπρός Αγιοπετρίτης
Νέα κατάστηματα Λ. Ειρήνης 10,  Ηλιούπολη

Τηλ. 210 9942686 Αθήνα
Πλάτωνος Γλυφάδα

Το	παιδιά	του	Νηπηαγωγείου	μας	με	την	
δασκαλά	τους,	σε	αποχαιρετηστήρια	εκδή-

λωση	το	2015

Η παιδική χαρά του χωριού.
Καιρός να ανακαινιστεί η να κλείσει.

Από τον εορτασμό της Φανερωμένης Λευκά-
δος προστάτιδας του νησιού μας
1 Ιουνίου 2015

Γιάννης Κατηφόρης του Πέτρου
Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.:26450 31446

ΠΟΝΤΗ

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ξενιτεμένοι	με	τους	πρώην	Δήμαρχο	κ.	Λογοθέτη	
και	αντιδήμαρχο	κ.	Βικέντιο	στις	29	το	απόγευμα

προσέφερε.
•	 Μάκη	 Καγκελάρη	 (Λάντος)	 για	 τα	
προστατευτικά	σίδερα.

•	 Βούλα	Κατηφόρη	 (Στέκα)	 που	 βοή-
θησε	στην	καθαριότητα	της	εκκλησί-
ας.

Η εκκλησία κατά τον εορτασμό 
εισέπραξε:
•	 401	ευρώ

•	 1	 τενεκέ	 λάδι	 το	 οποίο	 έστειλε	 στο	
Γηροκομείο	Λευκάδας.

•	 Τα	κεριά	εστάλησαν	στον	Άγιο	Αθα-
νάσιο

•	 Πληρώθηκαν	εργασίες	100	ευρω.
Τα	υπόλοιπα	θα	διατεθούν	για	την	συ-
ντήρηση	της	εκκλησίας	και	για	την	αλ-
λαγή	κεραμιδιών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ξενιτεμέ-
νοι	με	τον	
Δήμαρχο	κ.	
Δρακονταειδή	
και	τους	αντι-
δημάρχους	κ.	
Κατηφόρη	και	
Πολίτη	στις
30	το	πρωΐ
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΤΕΛΙΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΣΤΗΝ	
ΕΚΛΟΓΙΚΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΛΕΥΚΑΔΑΣ

0ΧΙ: 58,34%(ψήφισαν	7.950)
ΝΑΙ: 41,66%(ψήφισαν	5.677)
ΑΚΥΡΑ: 5,94%(ψήφισαν	872)
ΛΕΥΚΑ:	1,17%	(ψήφισαν	172)

ΚΙΝΑ:	
Υπογραφή	αδελφοποίησης	μεταξύ	των	
νήσων	Τζοουσάν	και	Λευκάδας

Στις	 14	 Ιουνίου	 ο	 δήμαρ-
χος	 του	 Τζοουσάν	 Τζόου	
Τζανγιόνγκ	και	ο	δήμαρχος	
Λευκάδας	 Κωνσταντίνος	
Δρακονταειδής	 υπέγραψαν	
την	 αδελφοποίηση	 μεταξύ	
του	συγκροτήματος	νησιών	
Τζοουσάν	 Κίνας	 και	 της	
Λευκάδας.
O	 δήμαρχος	 Λευκάδας	
Κωνσταντίνος	 Δρακοντα-
ειδής	 και	 ο	 δήμαρχος	 του	
Τζοουσάν	 Τζόου	 Τζαν-
γιόνγκ	αντάλλαξαν	δώρα.	Τ	
[Φωτογραφία:	Gu	Junyi]

Την	Πέμπτη	18	Ιουνίου	2015,	ολοκληρώθηκε	η	αποστολή	με	επικεφαλής	τον	Δή-
μαρχο	Λευκάδας,	Κ.	Δρακονταειδή,	στο	κινεζικό	σύμπλεγμα	νησιών,	Zhoushan.	
Στο	πλαίσιο	της	επίσκεψης	της	αντιπροσωπείας,	που	ανταπέδωσε	την	αποστολή	
από	τη	Zhoushan	τον	περασμένο	Δεκέμβριο,	ολοκληρώθηκε	η	διαδικασία	αδελ-
φοποίησης	των	δύο	Νήσων	και	τέθηκαν	οι	βάσεις	για	πολύπλευρη	συνεργασία	
σε	μια	σειρά	από	τομείς.

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια μετακινεί τον μόνι-
μο καρδιολόγο του νοσοκομείου Λευκάδας

Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λευκά-
δας.

Μπορεί τα νοσοκομεία να καταρρέουν  
από τη δραματική έλλειψη προσωπικού, 
μπορεί οι 4.500 προσλήψεις στην υγεία 
να παραπέμπονται στο αόριστο μέλλον, 
μπορεί το νοσοκομείο Λευκάδας να 
υποφέρει από γιατρούς όλων των ειδι-
κοτήτων/ Παρόλα αυτά με απόφαση της, 
και μάλιστα στα μουλωχτά, η 6η Υγειο-
νομική Περιφέρεια μετακινεί τον μόνιμο 
καρδιολόγο του νοσοκομείου Λευκάδας 
(όταν μάλιστα ο ίδιος έχει εκφράσει την 
αντίθεση του σ’ αυτή την απόφαση) στο 
νοσοκομείο Πρέβεζας, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την περαιτέρω διάλυση του νοσοκομείου 
μας.

Αφορμή αυτής της μετακίνησης  υπήρξε η προ ολίγων ημερών απόφαση της 6ης  Υ.ΠΕ για 
μετακίνηση καρδιολόγου από το νοσοκομείο Πρέβεζας στο νοσοκομείο μας  και οι αντιδράσεις 
που υπήρξαν από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Πρέβεζας αλλά και από υπηρεσιακούς 
και πολιτικούς παράγοντες της περιοχής.

Έχουμε ξαναπεί ότι η τακτική των «μπαλωμάτων» με μετακινήσεις γιατρών από  νοσοκομεία 
σε νοσοκομεία δεν λύνει τα προβλήματα, αντίθετα τα διαιωνίζει, απορρυθμίζει τις δομές και 
στρέφει τους εργαζόμενους και τους πολίτες της μιας υγειονομικής περιοχής απέναντι στους 
εργαζόμενους και  τους πολίτες της άλλης, αποκρύβοντας τους έτσι την πραγματική αιτία της 
έλλειψης του προσωπικού   που είναι  οι  αντιλαϊκές πολιτικές υπέρ των μεγαλοεπιχειρηματιών, 
της Ε.Ε. και των πολιτικών τους εκπροσώπων.

Καταγγέλλουμε την απόφαση της 6ης Υ.ΠΕ για τη μετακίνηση του μοναδικού μόνιμου καρδι-
ολόγου του νοσοκομείου μας και απαιτούμε τώρα την ακύρωση και των δύο αποφάσεων για τις 
μετακινήσεις και την επιστροφή στις θέσεις τους.

Καλούμε τους εργαζόμενους, τις Λευκαδίτισσες, τους Λευκαδίτες και τους φορείς που συ-
μπορευόμαστε όλο αυτό διάστημα στο κοινό αγώνα για την υπεράσπιση των δημόσιων δομών 
υγείας, να εκφράσουν την αντίθεση τους σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις,  διεκδικώντας τη 
στελέχωση του Νοσοκομείου  με μόνιμες θέσεις ιατρών και προσωπικού.

ΤΟ	Δ.Σ

•	 Το	φέρυ-μπόουτ	που	πραγματοποι-
εί	την	συγκοινωνία	Ιθάκη-	Κεφαλλο-
νιά,	μεταφέρθηκε	στην	νέα	προβλή-
τα	στο	Δημαρχείο,	βγαίνοντας		από	
την	αγορά	της	Βασιλικής.

•	 Συνεχίζεται	 η	 κατασκευή	 του	 πεζό-
δρομου	από	το	ποτάμι	έως	την	Πό-
ντη.

•	 Με	 εντατικούς	 ρυθμούς	 συνεχίζε-
ται	η	δημιουργία	του	αγκυροβολίου	
Βασιλικής	από	την	εταιρεία	ΑΚΤΩΡ	
Α.Ε..

«Τα όσπρια της 
Λευκάδας» 
το θέμα του 2ου Φεστιβάλ Λευκαδί-
τικης Γαστρονομίας  υπό την αιγίδα 
του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδος.
Αφιερωμένο	στη	Μνήμη	της	Λευκα-

δίτισσας	συγγραφέως	και	μαγείρισσας	
Εύης	 Βουτσινά	 ήταν	 το	 2ο	 Φεστιβάλ	
Λευκαδίτικης	 Γαστρονομίας	 που	 είχε	
ως	 θέμα	 «Τα	 όσπρια	 της	 Λευκάδας»	

που	διοργανώθηκε	το	ΣΑΒΒΑΤΟ	27	και	
την	ΚΥΡΙΑΚΗ	28	ΙΟΥΝΙΟΥ	2015	στην	
Πλατεία	Μαρκά.	
Στις	 εκδηλώσεις	 που	 πραγματο-

ποιήθηκαν	 στον	 κήπο	 της	 Δημόσιας	
βιβλιοθήκης	 απηύθυναν	 χαιρετισμούς	
ο	Δήμαρχος	κ.	Δρακονταειδής,	ο	αντι-
δήμαρχος	 κ.Περδικάρης	 και	 ο	 Σπύ-
ρος	Φρεμεντίτης	Πρόεδρος	 της	Equal	
Society.
Μίλησαν	επίσης	η	κ.	Ελένη	Ματαρά-

γκα	με	θέμα:	Αναμνήσεις	από	την	Ευ-
αγγελία	 –	Εύη	Βουτσινά,	 ο	Πρόεδρος	
του	 επιμελητηρίου	 κ.	 Σκιαδαρέσης:	
Ανάπτυξη	 τοπικής	 οικονομίας	 μέσω	
παραδοσιακών	 προϊόντων,	 ο	 Βησσα-
ρίων	Παρθένης:	Γαστρονομία	και	Του-
ρισμός	και	η	κ.	Υπαπαντή	Θερμού	με	
θέμα:	Φακές	Εγκλουβης.
Στο	χώρο	της	πλατείας	Μαρκά,	από	

νωρίς	 τοπικές	 επιχειρήσεις	 που	 συμ-
μετείχαν	στην	εκδήλωση,	προσέφεραν	
στους	 επισκέπτες	 παραδοσιακά	 προ-
ϊόντα	 της	 Λευκάδας	 τα	 οποία	 έγιναν	
ανάρπαστα.	 Κουλούρια,	 πίτες	 γλυκά,	
ποτά,	 σαλάμια,	 φακές,	 πολυσπόρια	
μαγειρεμένα	από	μαθητές	του	ΙΕΚ	Μα-
γειρικής	Βόνιτσας,	ριγανάδα,	ζυμαρικά,	
αγνά	 λαχανικά	 και	 ποτά,	 όμορφα	 πα-
ρουσιασμένα	 τιμήθηκαν	 δεόντως	 και	
άφησαν	τις	καλύτερες	εντυπώσεις.
Ο	σεφ	Βησσαρίων	Παρθένης	μαγείρε-
ψε	 επί	 τόπου	 κρέμα	 βελουτέ	 από	 λα-
θύρια.
Παρουσιάστηκε	 έκθεση	 Φωτογραφίας	
και	 τρέϊλερ	 από	 το	 Ντοκιμαντέρ	 «Το 
οροπέδιο της Εγκλουβής»	 της	Λευ-
καδίτισσας	φωτογράφου	 και	 σκηνοθέ-
τιδας	Ελεονώρας	Φιώρου	που	αφορά	
τη	φακή	της	Εγκλουβής

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
Όπως	πληροφορούμαστε	 ο	 νέος	 Βουλευτής	Λευκάδας	 Σταύρος	 Γρηγόρης,	

έκανε	αγωγή	στην	εφημερίδα	«Τα	Καλά	Νέα»	της	Λευκάδας	και	ζητά	300.000	
Ευρώ	για	δημοσίευμα	που	τον	έθιγε.
Κύριε Βουλευτά:
Οι		πολιτικοί	άνδρες	δεν	καταφεύγουν	στα	δικαστήρια,	διαψεύδουν	αυτά	που	

δημοσιεύτηκαν	και	αν	ο	εκδότης	δεν	δημοσιεύει	την	απάντησή	στην	ίδια	σελίδα,	
τότε	πηγαίνουν	στα	δικαστήρια.	Υποτίθεται	κ.	Βουλευτά	ότι	ανήκετε	στον	προο-
δευτικό	χώρο	της	Αριστεράς!

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Κατάλληλο το
Πόσιμο Νερό

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Του	 επιστημονικού	
εργαστηρίου	 Αθη-
νών	που	μας	έστειλε	
ο	 υπεύθυνος	 Αντι-
δήμαρχος	 Λευκάδας	
Κων/νος	 Σέρβος	 τον	
οποίο	 η	 Ένωσή	 μας	
ευχαριστεί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αρ.	Πιστοποιητικού	15-0692-006-
14201
Ημ.	Έκδοσης:	19/6/2015
ΧΩΡΙΑ-	 ΝΕΡΟ:	 Από	 Αγιο	 Δημήτριο-	
Άγιος	Πέτρος
Από	Λαγκάδι-	Άγιος	Πέτρος
Από	Πόντη-	Λεύκα
Από	Βρύση	Δημαρχείου-	Βασιλική
Από	 Οικία	 Σολδάτου	 Κων/νας-	 ΑΓ.	
ΗΛΙΑΣ
Από	Σύβρο-	Βρύση	Καφέ	«Βεράνη»
Από	 Οικία	 Χρυσοβιτσάνου	 Στάθη-	
Βουρνίκας
Από	Κορυφή-	Μαραντοχώρι
Από	εκκλησία	Αγ.	Βασιλείου	-	Εύγηρος
Από	Ταβέρνα	«Σέσουλα»-	Δράγανο
Από	Βρύση	κ.	Πλατείας-	Κομηλιό
ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥ-
ΜΕ ΈΧΟΥΝ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ.

Οι	πίτες	της	μαμάς



6 Αγιοπετρίτικα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δεν	 θυμάμαι	 πότε	 πρωτοσυνά-
ντησα	 τον	 Απόστολο Αντύπα. 

Σίγουρα	 έχουν	περάσει	 περισσότερα	
από	δεκαπέντε	χρόνια.
Ο	αεικίνητος	πρόεδρος	της	 	Ένωσης	
Αγιοπετριτών	Αττικής	είναι	«πανταχού	
παρών».	 Γνωρίζει	 τα	 των	Αγιοπετρι-
τών	(αλλά	και	των	άλλων	Λευκαδίων)	
εντός	και	εκτός	της	επικράτειας.	Γνω-
ρίζει	που	διαμένουν	ανά	τον	πλανήτη	
κάθε	Αγιοπετρίτισσα	και	κάθε	Αγιοπε-
τρίτης	τι	δουλειά	κάνουν,	την	πρόοδο	
και	 την	 επιτυχία	 τους	 και	 μέσα	 από	
τnv	μικρή	εφημερίδα	της	Ένωσης	που	
τυπώνεται	 ανά	 τρίμηνο,	 τα	 «Αγιοπε-
τρίτικα»,	 προβάλλει	 τα	 επιτεύγμα-
τα	 τους	 και	 προσπαθεί	 να	 κρατήσει	
τη	 σχέση	 αυτών	 των	 ανθρώπων	 με	
το	 χωριό	 τους	 τον	Άγιο	Πέτρο	 και	 τη	
Λευκάδα	 ζωντανή.	Γνωρίζατε ότι το 
χωριό αυτό του νησιού μας, ο Άγιος 
Πέτρος, έχει το μεγαλύτερο ποσο-
στό ξενιτεμένων ανάλογα	με	τον	
πληθυσμό	 του,	στην	Ελλάδα;	
Ότι	σήμερα	η	παροικία	των	
Αγιοπετριτών	 στην	 Αυ-
στραλία	αριθμεί	γύρω	στα	
800	μέλη;	Δεύτερη	μεγάλη	
παροικία	 του	 χωριού	 έχει	
αναπτυχθεί	στη	Νέα	Υόρκη	
και	μετά	στη	Γερμανία.
Κάθε	 χρόνο	 στην	 Κοπή	 της	
Πρωτοχρονιάτικης	 Πίτας	 όλες	 οι	
νέες	και	οι	νέοι	με	καταγωγή	από	τον	
Άγιο	Πέτρο	παίρνουν	έπαινο	από	την	
Ένωση	για	την	επιτυχή	εισαγωγή	τους	
στα	Ανώτερα	και	Ανώτατα	Εκπαιδευτι-
κά	Ιδρύματα	της	χώρας.	Επίσης	επαι-
νούνται	 και	 οι	 αποφοιτήσαντες.	 Εδώ	
δεν	 μετράει	 η	 καταγωγή	 μόνον	 από	
τη	μεριά	του	πατέρα	αλλά	και	από	της	
μητέρας.	0	Απόστολος	Αντύπας	είναι	
γνώστης	 	 του	 γενεαλογικού	 δέντρου	
κάθε	 οικογένειας	 του	 χωριού	 και	 θυ-
μάται	όλα	 τα	παρατσούκλια.	Συνταξι-
ούχος	πλέον,	 κάθε	πρωί	10	 έως	2	η	
ώρα	 πηγαίνει	 και	 ανοίγει	 το	 γραφείο	
της	 Ένωσης	 	 Αγιοπετριτών	 Αττικής	
στη	οδό	Γενναδίου	41,	στο	5ο	όροφο,	
στην	Ομόνοια.	Το	μικρό	γραφείο	των	
32	τ.μ.,	αγοράστηκε	από	προσφορές	
των	 μελών	 της	 Ένωσης	 πριν	 από	
χρόνια,	επί	προεδρίας	του	αείμνηστου	
δικηγόρου	 Μιλτιάδη	 Καγκελάρη.	 Ο	
χώρος	 είναι	 πεντακάθαρος	 και	 γύρω	
είναι	 τακτοποιημένος	 όλος	 ο	 Λευκα-
δίτικος	 Τύπος.	 Φωτογραφίες	 από	 τη	
ζωή	 στο	 χωριό	 και	 τους	 ανθρώπους	
του	είναι	στο	τοίχο.	Ανάμεσα	στις	φω-
τογραφίες	 ξεχωρίζει	η	 ευγενική	φυσι-
ογνωμία	 της	 αείμνηστης	 κα	Φρόσως	
Αργυρού	 Δρακονταειδή	 που	 μαζί	 με	
τον	 Παναγιώτη	 Καγκελάρη	 και	 τον	
πατέρα	 της	 Γεράσιμο	 Δρακονταειδή	
συνέβαλαν	ατή	δημιουργία	 της	Ένω-
σης	το	1976.	Η	 ίδια	διετέλεσε	πρώτη	
πρόεδρος	 της	 	 Ένωσης	 	 Αγιοπετρι-
τών	 επί	 6	 συναπτά	 έτη	 και	 εξέδωσε	
την	 εφημερίδα	 «Αγιοπετρίτικα»	 για	
πρώτη	φορά.	Με	την	ανάμειξη	της	στα	
πολιτιστικά	 δρώμενα,	 καθιέρωσε	 στο	
χωριό	 την	 ετήσια	 παρουσία	 των	 συ-
γκροτημάτων	φολκλόρ	που	 συμμετέ-

χουν	στο	Φεστιβάλ	της	Λευκάδας	και	
με	 άδεια	 του	 Πρωθυπουργού	 Ράλλη	
κατάφερε	 να	 επιτραπεί	 στην	 Ένωση	
να	διοργανώνει	εκδηλώσεις	στο	χώρο	
του	 σχολείου	 στο	 χωριό.	 Σε	 ανηρτη-
μένη	 ξύλινη	 πλακέτα	 στο	 τοίχο	 του	

γραφείου	 με	 χρυσά	 κεφαλαία	
γράμματα	είναι	γραμμένα	τα	
ονόματα	 των	 προέδρων	
της	 ‘Ενωσης:	 	 1.	 ΑΡΓΥ-
ΡΟΥ	 ΦΡΟΣΩ	 	 (1976-
1980),	 2.	 ΜΕΛΑΣ	 ΔΙΟ-
ΝΥΣΙΟΣ	 (1980-1982),	
3.	 ΑΡΓΥΡΟΥ	 ΦΡΟΣΩ	

(1982-1984),	 4.	 ΛΟΥΠΕ-
ΤΗΣ	 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	 (1984-

1986),	 5.	 ΣΙΔΕΡΗ	 ΔΙΟΝΥΣΙΑ	
(1986-1988),	 6.ΜΑΡΓΕΛΗΣ	ΣΤΑΘΗΣ	
(1988-1992),7	 ΜΕΛΑΣ	 ΘΑΝΑΣΗΣ*	
1992-1993),	 8.	ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ	ΑΛΕΚΟΣ	
(1993-1994),	 9.	 ΜΕΛΑΣ	 ΘΑΝΑΣΗΣ*	
1994-1995),	 10.	 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ	
ΘΑΝΟΣ	 (1995-1998),	 11.	 ΚΑΓΚΕ-
ΛΑΡΗΣ	 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	 (1996-2000),	
12.	 ΚΟΝΤΟΠΥΡΠΑΣ	 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
(2000-2001).	Από	 το	 2001	 διετέλεσε	
πρόεδρος	 για	 ένα	 χρόνο	 ο	 ΘΩΜΑΣ	
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ	και	από	το	
2002	 πρόεδρος	 της	
‘Ένωσης	 είναι	 ο	ακού-
ραστος	 Απόστολος	
Αντύπας.
Η	 εφημερίδα	 «Αγιοπε-
τρίτικα»	 συντάσσεται	
δημοκρατικά	 από	 τα	
εννέα	 μέλη	 του	 Διοι-
κητικού	 Συμβουλίου	
της	 Ένωσης	 τα	 οποία	
συγκεντρώνονται	 στα	
γραφεία	 της	 	 Γερανί-
ου,	 στην	 Ομόνοια.	 Το	
τυπογραφείο	 είναι	 ερ-
γασία	 του	 Αντύπα,	 οι	
διορθώσεις	της	εφημε-
ρίδας,	 η	 τελική	 μορφή	
της	 καθώς	 και	 το	 ταχυδρομείο	 είναι	
συλλογικά	 καθήκοντα.	 Σε	 χίλιες	 τρι-
ακόσιες	 (1300)	 εφημερίδες	 αναγρά-
φονται	 οι	 διευθύνσεις	 και	 το	 φύλλο	
διανέμεται	ταχυδρομικά	εντός	της	Ελ-
λάδας	αλλά	 και	 στο	 εξωτερικό,	 όπου	
υπάρχουν	Αγιοπετρίτες	αλλά	και	φίλοι	
της	Ένωσης.	Είναι	η	μόνη	εφημερίδα	
της	Λευκάδας	η	οποία	διανέμεται	 τα-
χυδρομικά	 ανά	 την	 υφήλιο.	 0	 Αντύ-
πας	 έχει	 μεγάλη	 ευαισθησία	 με	 τους	
Έλληνες	μετανάστες	αφού	και	ο	ίδιος	

στα	νιάτα	του	ξενιτεύτηκε	για	
τέσσερα	 χρόνια	 στη	 Γερμα-
νία.	 Δεν	 είναι	 τυχαίο	 ότι	 η	
γερμανόφωνη	 της	 Ελλάδας	
«Gtriechenland	 Zeitung»	
του	έκανε	το	Σεπτέμβριο	του	
2012	ολοσέλιδο	αφιέρωμα.
Η Ένωση έχει έντονη	 κοι-
νωνική	 δραστηριότητα.	 Εί-
ναι	 μέλος	 του	 Εθελοντών	
Αιμοδοτών	 Ελλάδας.	 Έχει	
δημιουργήσει	 από	 το	 1992	
Τράπεζα	 Αίματος	 για	 τους	
Αγιοπετρίτες,	 η	 οποία	μετα-
φέρει	 αίμα	 σε	 όλη	 την	 Ελ-
λάδα,	 όπου	 υπάρχει	 ανά-
γκη	 και	 σώζει	 ζωές.	 Τις	 5	

Δεκεμβρίου	του	2005,	την	Παγκόσμια	
Ημέρα	 Εθελοντισμού,	 στην	 Εθνική	
Λυρική	 Σκηνή,	 το	 Υπουργείο	 Υγείας	
και	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	θέλοντας	
να	ενισχύσει	την	προσπάθεια	του	εθε-
λοντισμού,	 βράβευσε	 τους	 εθελοντές	
αιμοδότες	 και	 τις	 εθελοντικές	 οργα-
νώσεις	 από	 όλη	 τη	 χώρα.	 Ανάμεσα	
στις	 Τράπεζες	Αίματος	 που	 βραβεύ-
τηκαν	ήταν	και	η	Ένωση	Αγιοπετριτών	
Αττικής.	 Μάλιστα	 το	 ίδιο	 βράδυ,	 στο	
Προεδρικό	Μέγαρο	 ο	 τότε	 Πρόεδρος	
της	Δημοκρατίας	κ	Παπούλιας	υποδέ-
χτηκε	τους	βραβευμένους	συλλόγους	
εθελοντών.
Τα τελευταία δύο χρόνια,	 με	 πρω-
τοβουλία	 του	 προέδρου,	 η	 Ένωση	
διοργανώνει	 κοινωνικές	 εκδηλώσεις	
επιμορφωτικού	 σκοπού	 και	 ψυχαγω-
γίας	με	συνοδεία	ξεναγού.	Η	ξενάγηση	
προσφέρεται	από	την	‘Ενωση.	Πέρυσι	
ξεναγήθηκαν	στο	Μουσείο	Ακρόπολης	
αρκετά	 άτομα.	 Τον	 περασμένο	 Φε-
βρουάριο	 έγινε	 ξενάγηση	στο	Εθνικό	
Αρχαιολογικό	Μουσείο	και	μόλις	πρό-
σφατα,	στις	10	Μαΐου,	διοργανώθηκε	
βόλτα	 και	 ξενάγηση	 στην	Ακρόπολη.	

Ήμουνα	παρούσα	και	στις	δύο	εκδη-
λώσεις.
Η 10η Μαΐου ήταν μια ηλιόλουστη 
Κυριακή. Σημείο εκκίνησης ήταν 
ο αταθμός στο μετρό της Ακροπό-
λεως. Είναι όμορφο να συναντάς 
παλιούς και αγαπημένους φίλους 
και να γνωρίζεις και καινούργιους 
ανθρώπους. Τριάντα	πέντε	περίπου	
άνθρωποι	 με	 καλή	 διάθεση	 περπα-
τήσαμε	 από	 τη	Διονυσίου	Αεροπαγί-
του	και	φτάσαμε	στους	πρόποδες	της	

Ακρόπολης.	Ανάμεσα	σε	αυτούς	που	
παρέστησαν	ήταν:	Από	την	Ομοσπον-
δία	 των	 Απανταχού	 Λευκαδίτικων	
Συλλόγων	 και	 των	 Λευκαδίων	 Αττι-
κής	 ο	Αντώνης Σολδάτος,	 από	 την	
Εταιρεία	Λευκαδικών	Μελετών	ο	πρό-
εδρος	Θανάσης Μελάς	 και	 ο	 ταμίας	
Θωράς Πατρίκιος,	 από	 το	 σύλλογο	
Λευκαδίων	Φοιτητών	η	πρώην	πρόε-
δρος	Ματίνα Πολίτη	και	από	το	Σύλ-
λογο	 Χορτάτων	 ο	Έκτορας Χόρτης.	
Παρέστη	 επίσης	 και	 η	 δικαστική	 λει-
τουργός	 Ειρηνοδίκης	 Μαρία Καγκε-
λάρη,	χήρα	του	αείμνηστου	Μιλτιάδη 
Καγκελάρη.
Όμως	αυτή	η	εκδήλωση	είχε	και	έναν	
άλλο	 σκοπό.	 Να	 γίνει	 τρισάγιο	 στη	
μνήμη	 του	 Λευκάδιου	 Απόστολου	
(Λάκη)	Σάντα,	(22	Φεβρουαρίου	1922		
30	Απριλίου	2011),	που	είχε	καταγωγή	
από	 το	 χωριό	 Πηγαδισάνοι	 της	Λευ-
κάδας.	 Είναι	 γνωστή	 η	 ιστορία	 του,	
που	έγινε	σύγχρονος	θρύλος.	Στις 30 
Μαΐου του 1941, δύο πρώην συμ-
μαθητές του 4ου Γυμνάσιου Αρρέ-
νων Αθηνών και τώρα φοιτητές του 
πρώτου έτους στο Πανεπιστήμιο, 
ο Μανώλης Γλέζος στην Ανωτάτη 
Εμπορική και ο Απόστολος (Λάκης) 
Σάντας στη Νομική Σχολή πηγαί-
νουν στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη 
και βρίσκουν και μελετούν όλα τα 
σχεδιαγράμματα της Ακρόπολης.	
Την	 ίδια	 νύχτα	 της	 30ής	 προς	 31η	
Μαΐου	1941	οι	δύο	φίλοι	θα	σκαρφα-
λώσουν	 κρυφά	 στον	 Ιερό	 Βράχο	 της	
Ακρόπολης	και	θα	κατεβάσουν	τη	χιτ-
λερική	 σημαία,	 θα	 την	 κρύψουν	 στο	
πηγάδι	όπου	οι	αρχαίοι	τάιζαν	τον	Ερι-
χθόνιο.	 Εκεί	 βρίσκεται	 θαμμένη	 έως	
σήμερα.	 Κατεβάζοντας	 τη	 γερμανική	
σβάστικα,	θα	αφήσουν	επίτηδες	επά-
νω	στον	ιστό	τα	δαχτυλικά	τους	απο-
τυπώματα	 για	 να	 μην	 κατηγορηθούν	
οι		Έλληνες	φύλακες.
Στους	πρόποδες,	ΒΔ	της	Ακρόπολης,	
μπροστά	από	 τα	λαξεμένα	σκαλοπά-
τια	που	ανεβάζουν	στο	χαμηλό	πετρώ-
δη	λόφο	των	Αθηνών,	τον	Άρειο	Πάγο,	
μαζευτήκαμε	οι	Λευκάδιοι	επισκέπτες	
της	 Ακρόπολης.	 Ολόγυρα	 από	 τον	
Παπαγιάννη,	 όπως	 αποκαλούν	 οι	
Αγιοπετρίτες	τον	συντοπίτη	τους	πρε-
σβύτερο	 Γιάννη	 Πατίτσα	 που	 άφησε	
το	 οδοντιατρείο	 του	 στην	 Αυστραλία	
και	ήρθε	στην	Ελλάδα	να	χειροτονηθεί	
και	να	υπηρετήσει	το	δρόμο	του	θεού.	
Κάτω	 από	 τη	 σκιά	 ενός	 πεύκου,	 με	
ευλάβεια	έγινε	το	τρισάγιο	στη	μνήμη	
του	Απόστολου	Σάντα.
Δίπλα στο σημείο τούτο του Αρεί-
ου Πάγου, που είναι συνυφασμένο 
με τις πανάρχαιες παραδόσεις της 
πόλεως των Αθηνών. Πάγος ση-
μαίνει πετρώδης βράχος το Άρειος 
κατά πολλές απόψεις συνδέεται με 
τον Άρη, τον θεό του Πολέμου. Η 
επικρατέστερη τον συνδέει με τις  
Αρές, δηλ. τις Ερινύες ή Ευμενίδες, 
τις φοβερές θεότητες που καταδί-
ωκαν τους φονιάδες. Το	 ιερό	 τους	
βρισκόταν	κάτω	από	αυτόν	τον	βράχο	
και	εδώ	κατέφευγαν	οι	φονιάδες	όταν	

Μια μέρα στην Ακρόπολη και τρισάγιο            στη μνήμη του Αποστόλη (Λάκη) Σιάντα

Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου

Μέλη της Ένωσης Αγιοπετριτών στην Ακρόπολη

Α
Μέρος

Λ.	Ριανκούρ	64,	16ος	ορ.	
Β3	Πύργος	Απόλλων	Αμπελόκηποι
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Αγιοπετρίτισσα

Μαρία Ρομποτή (Γούλα)

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

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

τους	καταδίωκε	η	οικογένεια	των	δολο-
φονημένων.	Αυτό	βέβαια	γινόταν	πριν	
οργανωθεί	 η	 πολιτεία	 και	 αποκτήσει	
νόμους.	 Κατά	 την	 μυθολογία	 στον	
Άρειο	 Πάγο	 συγκεντρώθηκαν	 οι	 θεοί	
για	να	δικάσουν	τον	Άρη	για	το	φόνο	
του	 Αλιρρόθιου.	 Κατά	 τον	 Αισχύλο,	
εδώ	 έγινε	 η	 μυθική	 δίκη	 του	Ορέστη	
για	τον	φόνο	της	μητέρας	του	Κλυται-

μνήστρας	 και	 του	Αίγισθου,	 κατά	 την	
οποία	 για	 πρώτη	 φορά	 η	 ισοψηφία	
κρίθηκε	 υπέρ	 του	 κατηγορουμένου	
μετά	την	επέμβαση	των	Θεών.
Μετά	 τη	 νομοθεσία	 του	 Σόλωνος	 η	
Βουλή	 του	 Αρείου	 Πάγου,	 σώμα	 με	
αριστοκρατική	προέλευση,	εκτός	από	
δικαστικά	καθήκοντα	είχε	αναλάβει	να	
εφορεύει	τις	αρχές	της	πόλεως,	να	πε-
ριφρουρεί	το	πολίτευμα	και	την	τήρηση	
των	νόμων,	να	επιβλέπει	 τα	δημόσια	
ήθη	 και	 την	 ανατροφή	 των	 παιδιών.	
Είχε	επίσης	το	δικαίωμα	να	επεμβαί-
νει	 αυτεπάγγελτα	 σε	 ορισμένες	 πε-
ριπτώσεις	 εγκλημάτων.	 Ως	 ποινικό	
δικαστήριο	 δίκαζε	 πε-
ριπτώσεις	εμπρησμού,	
φόνους	εκ	προμελέτης	
και	είχε	το	δικαίωμα	να	
επιβάλλει	 την	 ποινή	
του	 θανάτου,	 της	 εξο-
ρίας	και	 της	δήμευσης	
της	περιουσίας.	Ισόβια	
μέλη	του	Αρείου	πάγου	
ανακηρύσσονταν	 μό-
νον	εκείνοι	οι	ανώτατοι	
άρχοντες	 που	 μετά	 τη	
λήξη	 της	 θητείας	 τους	
είχαν	 αποδειχτεί	 άψο-
γοι	κατά	την	διαχείριση	
των	κοινών.
Ο λόφος του Αρείου 
Πάγου είναι συνδε-
δεμένος και με την διδασκαλία του 
χριστιανισμού: εδώ κήρυξε ο Από-
στολος Παύλος το 51 μ.Χ. Ο Διονύ-
σιος ο Αρεοπαγίτης ακούγοντας το 
κήρυγμα του, ήταν από τους πρώ-

τους που ασπάσθηκε τον χριστιανι-
σμό. Κάτω από το λόφο ιδρύθηκε η 
βασιλική με το όνομα του.
Μετά	 την	 τέλεση	 του	 τρισάγιου,	 συ-
γκινημένοι	και	σιωπηλοί	αρχίσαμε	να	
ανηφορίζουμε	 προς	 τον	 Ιερό	 Βρά-
χο.	 Πριν	 την	 τελική	 στροφή	 προς	 τα	
Προπύλαια	 από	 ένα	 μονοπάτι,	 οδη-
γηθήκαμε	από	την	ξεναγό	μας	πάνω	

από	 το	 Ηρώδειο	 που	
δεσπόζει	 στο	 δυτικό	
άκρο	της	Νότιας	Κλιτύ-
ος	της	Ακρόπολης.
Απέναντι	 μας,	 στο	
λόφο	του	Φιλοπάππου	
διακρίνεται	 το	 ομώ-
νυμο	 μνημείο.	 Λόφος	
των	 Μουσών	 ονομα-
ζόταν	 στην	 αρχαιότη-
τα	 και	 δίπλα	 ήταν	 ο	
Λόφος	 των	 Νυμφών.	
Αλήθεια	 ποιος	 ήταν	
ο	 Φιλόπαππος;	 Ήταν	
εγγονός	 του	 Αντίοχου	
Δ’	 του	Επιφανούς,	 τε-
λευταίου	Βασιλέως	της	

Κομμαγηνής	στη	Συρία	και	είχε	ανακη-
ρυχθεί	Ύπατος	 της	Αθήνας	 (90	 	 100	
μ.Χ.),	 καθώς	 επίσης	 και	 «Αθηναίος	
πολίτης».	Παραμένει	ακόμη	άγνωστο,	
πότε	 ο	 Φιλόπαππος	 εγκαταστάθηκε	
στην	 αρχαία	Αθήνα	 και	 πότε	 ανακη-
ρύχθηκε	 επίσημα	 δημότης	 Βήσης.	
Πάντως	προ	του	88	μ.Χ.	διετέλεσε	Άρ-
χων	της	Αθήνας	και	έγινε	αγωνοθέτης	
στα	Διονύσια.	 Η	 ανέγερση	 του	Μαυ-
σωλείου	 αυτού	 πραγματοποιήθηκε	
την	εποχή	που	η	Αθήνα	ήταν	Ρωμαι-
οκρατούμενη,	δηλαδή	μεταξύ	114	και	
116	μ.Χ.	Πιθανότατα,	κατασκευάστηκε	
κατά	 παράβαση	 των	 ιερών	 παραδό-

σεων	 της	 αρχαίας	Αθήνας,	 διότι	 δεν	
επέτρεπαν	 να	 γίνονται	 ταφές	 εντός	
του	περιβόλου	των	τειχών	και	στα	ιερά	
υψώματα	 	 άλση	 όπως	 ήταν	 ο	 λόφος	
των	Μουσών	η	«Μουσείο».	Έφερε	τη	
δεύτερη	ονομασία	διότι	σε	αυτόν	το	
λόφο	ο	μυθικός	εποποιός	της	επο-
χής	του	Ορφέα,	ο	Μουσαίος,	έψαλ-
λε	τους	ύμνους	του	και	εδώ	ενταφι-
άστηκε.	Παρ’	όλα	αυτά	το	Μνημείο,	
ή	Μαυσωλείο	του	Φιλοπάππου	δεν	
θα	 πάψει	 αποτελεί	 δείγμα	 παρακ-
μάζουσας	 αρχαίας	 τέχνης,	 έναντι	
των	 αριστουργημάτων	 της	 Ακρό-

Μια μέρα στην Ακρόπολη και τρισάγιο            στη μνήμη του Αποστόλη (Λάκη) Σιάντα
πολης,	«αλλά και το αργό λυκαυγές 
του αρχιτεκτονικού μεσαιωνικού 
διακόσμου που ακολούθησε λίγους 
αιώνες μετά».
Με	φόντο	το	Ωδείο	του	Ηρώδη	του	Ατ-
τικού	νεαρά,	όμορφα	κορίτσια	από	την	
Κίνα	 με	 καλοκαιρινή	 ενδυμασία,	 φω-
τογραφίζονται	 και	 φωτογραφίζουν	 με	
τους	κομψευόμενους	συνοδούς	τους.	
Βρισκόμαστε	 ακριβώς	πάνω	στο	ση-
μείο	που	πολλές	φορές	το	καλοκαίρι,	
γεμίζει	με	θιασώτες	χωρίς	εισιτήριο,	ει-
δικά	τις	όμορφες	νύχτες	που	γίνονται	
μουσικές	συναυλίες	στο	χώρο.
Το	 περίφημο	 αυτό	 θέατρο	 κτίστηκε	
κατά	τον	2ο	αιώνα	μ.Χ	από	τον	Ηρώ-
δη	 τον	 Αττικό,	 Αθηναίο	 λόγιο,	 δεινό	
ρήτορα,	 και	 σοφιστή.	 (101-177μ.Χ).	
Διετέλεσε	δάσκαλος	πολλών	σημαντι-
κών	 σοφιστών	 τα	 χρόνια	 των	 Αντω-
νίνων	 και	 του	 ρωμαίου	 αυτοκράτορα	
Μάρκου	 Αυρηλίου.	 Γνωστός	 γόνος	
μεγάλης	 αθηναϊκής	 οικογένειας	 και	
ευεργέτης,	διέθεσε	μεγάλο	μέρος	της	
περιουσίας	 που	 κληρονόμησε	 από	
τον	 πατέρα	 του	 σε	 κοινωφελή	 έργα	
(Παναθηναϊκό	 Στάδιο	 στην	 Αθήνα,	
υδραγωγείο	 στην	 Ολυμπία,	 στους	
Δελφούς	κ.	ά.).	Το	Ωδείο	χτίστηκε	με	
δαπάνες	 του	 και	 ταχύτατο	 ρυθμό	 σε	
ανάμνηση	 της	όμορφης	συζύγου	 του	
Ρήγιλλας,	που	πέθανε	το	160	μ.Χ.	Δεν	
είναι	 γνωστή	 η	 ακριβής	 χρονολογία	
της	 κατασκευής	 του,	 αλλά	 είναι	 σί-
γουρο	ότι	αυτό	συνέβη	ανάμεσα	στην	
χρονολογία	του	θανάτου	της	Ρήγιλλας	
και	το	174	μ.Χ.,	όταν	επισκέφτηκε	την	
Αθήνα	 ο	 περιηγητής	 Παυσανίας,	 ο	
οποίος	αναφέρεται	στο	μνημείο	με	ιδι-
αίτερο	θαυμασμό.	Ο	προορισμός	του	
οικοδομήματος	ήταν,	κατά	κύριο	λόγο,	
οι	μουσικές	εκδηλώσεις.	Η	ανάγκη	της	
ανέγερσης	του	προέκυψε	μετά	την	κα-
τάρρευση	του	Ωδείου,	που	είχε	κτιστεί	
στο	 κέντρο	 της	 αρχαίας	 αγοράς	 της	
Αθήνας	από	τον	στρατηγό	του	Αυγού-
στου,	τον	Αγρίππα,	περί	το	15	π.Χ.	και	
εκείνο	 σε	 αντικατάσταση	 του	 ακόμα	
παλαιότερου	Ωδείου	του	Περικλή	που	
είχε	πυρπολήσει	ο	Σύλλας	το	85	π.Χ.
Το Ωδείο κτίστηκε όπως τα θέατρα 
της ρωμαϊκής εποχής. Το κοίλο 
ήταν ημικυκλικού σχήματος, με δι-
άμετρο 76 μ., και είχε λαξευτεί στο 
βράχο, ο χώρος που προοριζόταν 
για το κοινό είχε 32 σειρές από μαρ-
μάρινες κερκίδες και η χωρητικό-
τητα του ήταν της τάξης των 5.000 
περίπου θεατών. Η ορχήστρα είχε 
επίσης ημικυκλικό σχήμα και ήταν 
στρωμένη με πλάκες από μάρμα-
ρο. Η σκηνή ήταν υπερυψωμένη 
και ο τοίχος της, που σήμερα έχει 
σωθεί σε ύψος 28 μ., διαρθρωνόταν 
σε τρεις ορόφους.
Το	 Ωδείο	 ήταν	 στεγασμένο	 με	 ξύλι-
νη	οροφή	από	ξύλο	κέδρου,	η	οποία	
αργότερα	 κατέρρευσε.	 Λειτούργησε	
μέχρι	το	267	μ.Χ,	οπότε	καταστράφη-
κε	 από	 τους	 ‘Ερουλους	 επιδρομείς,	
όπως	 και	 πολλά	 οικοδομήματα	 της	
Αθήνας.	Το	θέατρο	δεν	έχει	 το	χαρα-
κτηριστικό	της	ακουστικής	των	αρχαί-

ων	ελληνικών	θεάτρων.
Ανεβαίνουμε	στη	δυτική	
πλευρά	 του	 Ιερού	Βρά-
χου.	 Η	 Ακρόπολη	 των	
Αθηνών	είναι	ένας	βρα-
χώδης	 λόφος	 ύψους	
156	 μ.	 από	 την	 επιφά-
νεια	 της	 θάλασσας	 και	
70	 μ.	 περίπου	 από	 το	
επίπεδο	 της	 πόλης	 της	
Αθήνας.	 Η	 κορυφή	 του	

Φατνώματα, μεγάλες καλυπτήριες πλάκες της οροφής του 
Παρθενώνα. Βρέθηκαν πεσμένες στο χώρο, κάτω από την 

Ακρόπολη

Σιδερόφρακτη, η δυτική πλευρά του Παρθενώνα.
Έχει κατεβεί ολόκληρο σύστημα από κίονες

Κείμενα	Φωτογραφίες:	ΕΛΕΟ-
ΝΩΡΑ	ΦΙΩΡΟΥ
Αναδημοσίευση	από	την	
εφημερίδα	«ΤΑ	ΝΕΑ	ΤΗΣ	
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

έχει	σχήμα	τραπεζοειδές	μήκους	300	
μ.	και	μέγιστου	πλάτους	150	μ.	Με	τον	
ιερό	 αυτό	 χώρο	 σχετίζονται	 οι	 σημα-
ντικότεροι	μύθοι	της	αρχαίας	Αθήνας,	
οι	μεγάλες	θρησκευτικές	εορτές,	οι	πα-
λαιότερες	λατρείες	της	πόλης	αλλά	και	
ορισμένα	 γεγονότα	 που	 καθορίζουν	
μέχρι	σήμερα	την	ιστορία	της	πόλης.

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Παράλληλες διαδρομές

Της αγιοπετρίτισσας Ουρανίας Ραυτοπουλου 
που πραγματοποιήθηκε από 3 έως 14 Ιου-
νίου από το Πνευματικό Κέντρο Λευκάδος  
στην αίθουσα Τέχνης «Θεόδωρος Στάμος»

Βιογραφικό
Συνταξιούχος του Δημοσίου από το τέλος του 
2010 είχα επιτέλους τον χρόνο να πειραματιστώ 
βασανίζοντας την τέχνη -αγάπη μου από καταβο-
λής του δικού μου κόσμου. 
Η ευτυχής συγκυρία της λει-
τουργίας στη Λευκάδα του 
Συλλόγου τον Φίλων Βυζαντι-
νής Αγιογραφίας και Ζωγρα-
φικής υπό την καθοδήγηση 
της εικαστικού και κριτικού 
τέχνης Χαράς Σαΐτη μου 
έδωσε την ευκαιρία να μαθητεύσει από τετραετίας 
και να ακροβατώ μεταξύ χρωμάτων και φόρμας κα-
ταθέτοντας στον καμβά τα ποιός και τα γιατί που 
με απασχολούν και με εκφράζουν.
Η λειτουργία από φέτος και τμήματος χαρακτικής 
μου άνοιξε νέους δρόμους δωρικής έκφρασης. 
Αυτές μου τις αναζητήσεις εκθέτω στην αίθουσα 
«Θεόδωρος Στάμος» στην πρώτη ατομική μου έκ-
θεση. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Με το Εικαστικό Εργαστήρι, όπως μετονομάστη-
κε το ενεργό τμήμα του ανωτέρω Συλλόγου, έχω 
εκθέσει από το 2012 στον ίδιο χώρο σε όλες τις 

ομαδικές ετήσιες εκθέσεις. 
Στην ομαδική έκθεση Street Art, 
2013 Στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Αγίου Πέτρου Λευκάδας συμμε-
τείχα το 2013 στην ομαδική έκ-
θεση «Αγιοπετρίτες εκθέτουν» 
Με το Εικαστικό Εργαστήρι στην 
Kupua, 2014 Στην 26η Πανεπτα-
νησιακή Έκθεση, 2015

Έργα μου έχω διαθέσει στα τρία παζάρια αγάπης 
του Συλλόγου Cheap Art το 2012, 2013 και 2014.
Έργο μου υπάρχει στο φυλλάδιο «Η Λευκάδα στη 
ζωγραφική» που εκδόθηκε για τη Street Art από το 
Εικαστικό Εργαστήρι το 2013. Επίσης έργο ομαδι-
κής εργασίας στο οποίο συμμετέχω εκτίθεται στο 
Δημαρχείο Λευκάδας, δωρεά του εργαστηρίου μας 
για τον εορτασμό των 150 χρόνων της Ένωσης της 
Επτανήσου με την Ελλάδα.



8 Αγιοπετρίτικα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Αθήνα
ΕΤΟΙΜΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ

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

ΚΟΜΩΣΕΙΣ

Αγιοπετρίτισσα

Με	λύπη	 και	πόνο	πολύ	 και	πολλή	 ντροπή	 εκφράζω	
αυτό	 που	 βλέπω	 και	 διαβάζω	 στα	 «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ	
ΝΕΑ»	που	 λαβαίνω	από	 την	πατρίδα	 μας,	 για	 τους	 ξε-
νιτεμένους	 Αγιοπετρίτες	 είναι	 μια	 μεγάλη	 παρηγοριά	 η	
εφημερίδα	 της	Ένωσης	Αγιοπετριτών	 (Φύλλο	 ΙΟΥΛΙΟΣ-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	2014.

Στην	 πρώτη	 σελίδα	 μια	 φωτογραφία	 ενός	 άνδρα	 ξα-
πλωμένου	στο	έδαφος	και	κορίτσια	γύρω	του	όρθια	ντυ-
μένα	με	ρωμαϊκά	και	νέα	παιδιά	να	τον	κοιτούν	και	στην	
κοιλιά	 του	 μαχαίρια,	 και	 όπως	 διάβασα	 από	 κάτω	 στη	
φωτογραφία,	είναι	ο	Απόστολος	Αντύπας	ο	πρόεδρος	της	
Ένωσης	Αγιοπετριτών	Αττικής.	Και	ως	άνθρωπος	κάνω	
σκέψεις	 και	 βασανίζω	 τον	 εαυτό	 μου	 για	 την	 ουσία	 και	
τον	σκοπό	αυτού	του	ξαπλώματος	στο	έδαφος.	Τι	πάει	να	
αναπαραστήσει	ο	κύριος	Πρόεδρος,	μήπως	την	400	χρό-
νων	 των	προγόνων	μας	σκλαβιά,	 μήπως	 είναι	 δυνατός	
και	βαστά	τα	μαχαίρια;	Εάν	όμως	είναι	η	πρώτη	περίπτω-
ση,	που	αυτή	θα	είναι	αλήθεια	λοιπόν	είναι	λύπη,	πόνος	
και	ντροπή	και	στο	σημείο	αυτό	μνημονεύουμε	την	παρα-
βολή	 του	Κυρίου,	που	στο	 τραπέζι	 του	 δείπνου	 κάλεσε	
ορισμένους	 για	 το	 δείπνο,	 αλλά	μπήκαν	στον	 νυμφώνα	
και	ακάλεστοι	και	όταν	μπήκε	μέσα	ο	αφέντης	είδε	πολ-
λούς	ακάλεστους,	που	δεν	είχαν	την	στολή	που	έπρεπε	
και	ήταν	ακάθαρτοι.

Και	τους	λέγει	πως	μπήκατε	μέσα	χωρίς	τη	στολή	και	
τους	πέταξε	έξω	και	στη	φυλακή	τους	έβαλε.	Έτσι	έπρε-
πε	 να	 κάνει	 ο	 κύριος	 αυτός.	Δεν	 πρέπει	 Τούρκους	 και	
Γερμανούς	να	τους	δέχεται	η	Ελλάδα.	Η	στολή	που	δεν	
υπάρχει	σε	αυτούς	τους	δύο	λαούς	είναι	η	Αγάπη.	Είναι	
η	καταστροφή	που	μας	κάνουν	ακόμη	και	τώρα	αυτοί	οι	
δύο	λαοί.

Έζησα	την	Γερμανική	Κατοχή.	Η	Καισαριανή	και	το	Χα-
ϊδάρι	ακόμα	βογκούν	και	θα	βογκούν	από	τις	αθλιότητες	
των	 Γερμανών.	Μόνο	 τα	 ελληνικά	 εδάφη	 να	σκεφτούμε	
που	 μας	 έχουν	 πάρει,	 πρέπει	 να	 μην	 τους	 δεχόμαστε	
εντός	της	Ορθόδοξης	Ελλάδας,	όχι	αυτό	το	απαίσιο	θέ-
αμα	που	 είδα	 ξαπλωμένο	στο	 έδαφος	 έναν	Έλληνα	και	
να	αναπαριστά	τον	ραγιά,	σε	ποιανούς,	στους	Τούρκους;	
Μα	είναι	αδιανόητο.	Το	1913,	όταν		τη	Θεσσαλονίκη	την	
είχαν	οι	Τούρκοι	και	ο	ελληνικός	στρατός	πολεμούσε	τους	
βάρβαρους	Τούρκους	ο	μεγαλομάρτυρας	Άγιος	Δημήτρι-

ος	τους	ξελακούσε	από	την	Πόλη,	όπως	το	μυρμήγκι	από	
την	κουφάλα	του	δέντρου	και	έτσι	ελευθερώθηκε	η	Πόλη.	
Τότε	τους	ξελακούσαμε	και	τώρα	τις	υπομένουμε;

Θα	δεχθώ	κάθε	απάντηση,	εάν	αυτά	που	σας	γράφω	
είναι	παράλογα.	Κοιτάχτε	την	Ελλάδα,	διότι	ό,τι		θα	συμβεί		
εσείς	θα	φέρνετε	την	βαριά	ευθύνη,	οι	νέοι	Έλληνες.

Και	σας	γράφω	ότι	η	δικιά	μου	η	προφητεία	μου	λέγει	
ότι	ο	καιρός	έφτασε,	δεν	πάει	άλλο.	Το	2015	είναι	ο	καιρός	
που	θα	πραγματοποιηθούν	αυτά	που	ακούμε	από	μικρά	
παιδιά	που	ήμασταν.	Πάλι	με	χρόνια	με	καιρούς	πάλι	δικά	
μας	θα	είναι.	Σας	στέλνω	50	δολλάρια	για	την	εφημερίδα	
μας.	Θα	πάρω	απάντηση	σε	όσα	γράφω	και	μάλλον	από	
τον	Απόστολο	 τον	 ίδιο,	 για	όσα	ανέφερα	για	 την	πράξη	
αυτή.	Δίπλα	στο	προαύλιο	του	Αγ.	Αθανασίου	υπάρχει	το	
ιερό	Ηρώον	των	πεσόντων	του	1912.	Αυτό	μόνο	να	σκε-
φτούμε	και	να	κρατάμε	καθαρή	στάση	ενάντι	στους	ανεπι-
θύμητους	επισκέπτες	που	μας	παρουσιάστηκαν	και	που	
μοιάζουν	με	ύαινες	και	λύκους.

Με	βαθύτατη	τιμή	και	Αγάπη
ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΑΒΒΙΝΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Αγαπητέ	μας	ξενιτεμένε	συμπατριώτη.	
Η	Ένωσή	μας	κάθε	Καλοκαίρι	στο	χωριό	μας	κάνει	

πολιτιστικές	εκδηλώσεις	και	φέρνει	από	διάφορες	χώρες	
φολκλορικά	μπαλέτα	που	συμμετέχουν	στο	Διεθνές	Φε-
στιβάλ	Φολκλόρ		Λευκάδας.

Το	Τούρκικο	χορευτικό	συμμετείχε	στο	Διεθνές	Φεστι-
βάλ	Λευκάδας.	Ήρθε	και	χόρεψε	στο	χωριό	μας,	τραγού-
δησε	ελληνικά	τραγούδια	και	έκανε	και	ένα	μικρό	σώου	με	
τα	μαχαίρια	που	κατενθουσίασε	όλους	τους	θεατές,	που	
είχαν	 γεμίσει	 την	πλατεία.	Ήταν	 δε	 κατά	 ομολογίες	 των	
χωριανών	μας	ένα	από	τα	καλύτερα	χορευτικά	σχήματα	
που	έρχονται	εδώ	και	σαράντα	χρόνια	στο	χωριό	μας	και	
χορεύουν.	Που	το	μεμπτόν;	

Οι	Τούρκοι	 είναι	ούτως	η	άλλως,	σύμμαχοί	μας	στο	
ΝΑΤΟ.	Με	τον	τούρκικο	και	γερμανικό	λαό	δεν	έχουμε	τί-
ποτε	να	χωρίσουμε.	Διατηρούμε	φιλικές	και	πολιτιστικές	
σχέσεις.	Στην	Τουρκία	έχουμε	την	Κωνσταντινούπολη	και	
το	Πατριαρχείο	μας!!

Και	γενικότερα,	ο	πολιτισμός	ενώνει	και	δεν	χω-
ρίζει	τους	ανθρώπους.

Προς	 τον	 Πρόεδρο	 Αγιοπετριτών	 Λευκάδας	 Νο-
μού	Αττικής,	κ.	Απόστολο	Αντύπα	&	την	εφημερίδα	
«Αγιοπετρίτικα»

Αγαπητέ	Πρόεδρε	και	αγαπητά	«Αγιοπετρίτικα»,
Παρ’	ότι	δεύτερης	γενιάς	Αη-Πετρίτης,	που	ούτε	

γεννήθηκα,	ούτε	πήγα	σχολείο	στο	χωριό	«μας»	και	
έτσι	δεν	είχα	την	ευκαιρία	να	γνωριστώ	με	συγχω-
ριανούς	τόσο,	όσο	θα	το	ήθελα,	πιστεύω	πως	μου	
είναι	επιτρεπτό	να	θεωρώ	τον	Άγιο	Πέτρο	και	δικό	
μου	 χωριό	 και	 όλους	 τους	Αη-Πετρίτες	 και	 δικούς	
μου	συγχωριανούς.

Σου	απευθύνω	αυτή	την	επιστολή	από	ιστορικό	
ενδιαφέρον	και	αγάπη	για	το	χωριό	και	το	νησί	της	
Λευκάδας.	Το	θέμα	της	αφορά	την	αρχική	κατοίκηση	
του	Αγίου	Πέτρου	και	είναι	γνωστό	από	όσα	γραπτά	
μάς	άφησε	ο	ξεχωριστός	παλιός	συγχωριανός	μας	
«μπαρμπα-	Γεράσιμος»	Δρακονταειδής,	που	περι-
λαμβάνονται,	όμως	και	στο	εξαίρετο		έργο	του	αεί-
μνηστου	Π.Γ.	Ροντογιάννη,	 τη	«Δίτομη	 Ιστορία	 της	
Νήσου	Λευκάδος».

Σύμφωνα	με	τις	πηγές	αυτές,	που	συνάδουν	με	
την	διάχυτη	προφορική	παράδοση,	ο	Άγιος	Πέτρος	
σαν	οικισμός	χρονολογείται	από	το	1350-1400	μ.Χ.,	
όταν	μιά	ομάδα	αποίκων	από	την	Καλαβρία	(Ιταλία)	
εγκαταστάθηκαν	 στο	 χωριό	 και	 αποτέλεσαν	 τους	
πρώτους	 κατοίκους	 του.	 Δεν	 υπάρχει,	 ή	 τουλάχι-
στον	δεν	γνωρίζω	εγώ	να	υπάρχει,	κάποια	ιστορική	
καταγραφή	που	να	μαρτυρεί	αυτή	την	ομαδική	μετα-
κίνηση,	όπως	και	τα	αίτιά	της,	ούτε	το	συγκεκριμένο	
σημείο	προέλευσής	τους	στην	Καλαβρία.

Το	 έτος	 2000	 βρέθηκα	 στην	 Κάτω	 Ιταλία,	 στο	
πλαίσιο	 μιάς	 σύντομης	 αλλά	πολύ	 ενδιαφέρουσας	
περιήγησης,	 που	 περιελάμβανε	 και	 Ελληνόφωνα	
χωριά	της	Καλαβρίας,	χωρίς	όμως	να	έχω	την	άνε-
ση	 χρόνου	 να	 κάνω	 έστω	 και	 επιφανειακή	 «έρευ-
να»	για	το	θέμα.	Αργότερα,	μέσα	από	το	διαδίκτυο	
(internet),	εντόπισα	έναν	ιστότοπο	(site),	το		«circolo	
calabrese»,	με	έδρα	την	Αυστραλία,	που	μεταξύ	των	
άλλων	είχε	σαν	αντικείμενο	και	ιστορικά	θέματα	για	
την	 Καλαβρία.	Έγινα	 συνδρομητής	 σε	 εκείνον	 τον	
ιστότοπο	που	αποτελεί	ταυτόχρονα	και	Οργάνωση,	
με	σκοπό	μήπως	βρω	κάποιο	στοιχείο	που	να	ρίχνει	
λίγο	φως	στην	μετακίνηση	των	προγόνων	μας	πριν	
από	650	χρόνια	περίπου.

Θυμάμαι	από	την	δεκαετία	του	1950	που	υπήρ-
χαν	 ακόμη	 υπολείμματα,	 χαλάσματα,	 του	 «καθολι-
κού»	δίπλα	στην	εκκλησία	 των	Αγίων	Αποστόλων,	
που	και	εσύ,	Πρόεδρε,	σαν	παλιός	Αη-Πετρίτης	και	
μέλος	της	οικογενείας	των	κτητόρων	του	ναού	των	
Αγίων	 Αποστόλων,	 έχεις	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 και	
ευαισθησία	 για	 την	 ανεύρεση	 ο,τιδήποτε	στοιχείου	
σχετικού	με	τους	πρώτους	οικιστές	του	χωριού.

Ο	σκοπός	αυτής	της	επιστολής	είναι	να	κινήσει	
το	 ενδιαφέρον	 σε	 κάποιον	 ή	 κάποια	 να	 ασχολη-
θεί	με	 την	 ιστορική	έρευνα	γύρω	από	την	ομαδική	
εκείνη	μετακίνηση	των	πρώτων	κατοίκων	του	Αγίου	
Πέτρου	από	την	Καλαβρία	στην	Λευκάδα.	Για	φοι-
τητές	Ιστορίας	ή	παρεμφερείς	κλάδους	και	ιδιαίτερα	
μεταπτυχιακούς,	αποτελεί	ένα	ενδιαφέρον	και	προ-
κλητικό	 θέμα	 ιστορικής	 έρευνας.	 Κάποιος	 Λευκα-
δίτης	 ή	Λευκαδίτισσα,	στην	Ελλάδα,	 ή	 μεταξύ	 των	
αποδήμων	μας	στην	Αυστραλία	(αυτός	είναι	ο	λόγος	
που	αναφέρω	πιό	πάνω	το	«circolo	calabrese»	που	
δραστηριοποιείται	 ιδιαίτερα	 στην	Αυστραλία)	 ίσως	
παρακινηθεί	να	αναλάβει	το	τόλμημα	αυτό.	

Ευχαριστώ	 για	 τη	 δημοσίευση	 της	 επιστολής	
αυτής	στις	φιλόξενες	στήλες	των	«Αγιοπετρίτικων»	
και	εύχομαι	υγεία	και	κουράγιο	για	τη	συνέχιση	του	
έργου	σας.

Χαράλαμπος	Κ.	Μαραγκός	(Βέρος)
Αθήνα	

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΑΠΟ	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διάβασα	στο	φύλλο	140	τα	σχετικά	με	την	επιστολή	του	
Συλλόγου	ΣΑΠΦΩ	στο	Δήμο	και	 την	απάντηση	 του	Δή-
μου,.	Δεν	θα	σχολιάσω	το	ύφος	και	 το	περιεχόμενό	 της	
σχετικά	με	το	δρόμο	Πόντη-	Φανάρι.	(Συμφωνώ	ότι	προ-
έχει	το	τμήμα	Κομηλιό-	Αθάνι).	Όσο	για	την	διαπλάτυνση	
του	και	τα	Καμιόνια	μου	θυμίζουν	τα	Κολωνάκια	από	τον	
Ψωμά,	λες	και	δεν	περνά	όλο	το	χωριό	από	κει.
Επειδή	 λοιπόν	ΔΗΜΟΣ,	 ΣΑΠΦΩ,	 ΕΝΩΣΗ,	 κόπτονται	

για	το	περιβάλλον,	τους	πληροφορώ	ότι	δεν	ΚΙΝΔΥΝΕΥ-
ΕΙ	μόνο	το	ΜΕΓΑ	ΒΟΥΝΟ	από	την	ΚΑΜΕΣΣΑ	και	τη	ΔΕΗ,	
αλλά	ΜΕΣΑ	και	επικίνδυνα		ο	μισός	Άγιος	Πέτρος	και	το	
πευκοδάσος	ΠΟΝΤΖΟΥ	από	πυρκαγιά.
Και	εξηγούμαι:	Στο	χωριό	μας	(Αη-Πέτρος)	και	στη	γει-

τονιά	Κατηφοράτα	ή	Σουσανάτα	υπάρχουν	6-7	σπίτια	με	
τις	αυλές	τους,	κήπους	και	τους	δρόμους	τους	εγκαταλε-
λειμμένα,	γεμάτα	μπάζα	και	παντός	είδους	εύφλεκτα	υλικά	
που	το	Καλοκαίρι	με	ένα	γυαλί	μπορεί	να	γίνει	μπαρου-
τοδαποθήκη	για	την	γειτονιά,	γιατί	η	πρόσβαση	εκεί	είναι	
αν	όχι	αδύνατη	τουλάχιστον	δύσκολη.	Ποιός	ο	κίνδυνος	
του	δάσους;	Η	μικρή	απόσταση	των	200-300	μέτρων	από	
τα	 σπίτια	 γεμάτη	 ξερόχορτα	 που	 αν	 πιάσουν	 φωτιά	 τα	
Σουσανάτα	σε	ένα	δεκάλεπτο	θα	αρχίσει	να	καίγεται	και	
το	πευκοδάσος	που	εκτός	από	την	ομορφιά	του	συγκρα-
τεί	 επικίνδυνες	κατολισθήσεις	 τις	συνέπειες	 των	οποίων	
εμείς	οι	μεγάλοι	ζήσαμε	βλέποντας	τον	Κάμπο	να	κατα-
στρέφεται	πριν	από	καμιά	50αριά	χρόνια.	Οι	απαντήσεις	
στις	αναφορές	και	επισημάνσεις	του	προβλήματος	στην	
προηγούμενη	Δημοτική	και	Νομαρχιακή	αρχή	ήταν	ασα-
φείς	και	της	Π.Υ.	αναρμοδιότητα.
Στην	προ	διμήνου	περίπου	γνωστοποίηση	του	θέματος	

στην	παρούσα	Δημοτική	αρχή,	δεν	καταδέχτηκε	ούτε	μια	
στοιχειώδη	 απάντηση	 να	 μου	 στείλει,	 γι’	 αυτό	 τώρα	 θα	
κάνω	αναφορά	και	στον	Εισαγγελέα.	Μια	 λοιπόν	 κύριοι	
της	ΕΝΩΣΗΣ	ΑΓΙΟΠΕΤΡΤΙΤΩΝ	και	 του	Συλλόγου	ΣΑΠ-
ΦΩ	 γνωρίζετε	πλέον	 το	πρόβλημα,	 να	 το	 εντάξετε	 στις	
περιβαλλοντικές	προτεραιότητες	των	ενεργειών	σας,	μή-
πως	και	βρεθεί	κανένας	αρμόδιος	Χριστιανός	για	να	προ-

ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΤΟΥ	ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ	ΚΟΥΡΤΗ	(συνεργάτη	της	εφημερίδας	μας)
λάβουμε		μια	καταστροφή	με	τεράστιες	συνέπειες,	πρώτα	
για	τα	σπίτια	που	κινδυνεύουν	και	για	το	δάσος.	Γιατί	άλλο	
ενόχληση	 κι	 άλλο	 καμένο	 σπίτι.	 Πιστέψτε	 κάποιον	 που	
κάτι	ξέρει	από	πυρκαγιά.	Και	πιστεύω	τα	ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ	
να	διαθέσουν	μισή	σελίδα	για	ένα	καυτό	πρόβλημα	που	
δεν	αφορά	τα	βουνά,	αλλά	σπίτια	που	κατοικούνται	και	η	
παρούσα	επιστολή	μου	να	μην	έχει	την	τύχη	των	συνερ-
γασιών	που	έχω	στείλει	και	έφαγε	το	σκοτάδι.
ΥΓ:	Άφησα	τελευταίο	το	σχετικό	σχόλιο	για	τις	ταυτότη-

τες	που	αναφέρει	η	απάντηση	του	ΔΗΜΟΥ.	ΔΥΣΤΥΧΩΣ	
η	Κομματική	σκοπιμότητα	μετακόμισε	και	στα	δύο	μέρη.
4/2/15	Επαμεινώνδας	Κούρτης		Άγιος	Πέτρος.

Απάντηση στην επιστολή που λάβαμε 
  Αγαπητέ	μας	φίλε	Νώντα,	 τα	Αγιοπετρίτικα	πλειστάκις	
έχουν	ασχοληθεί	με	το	δάσος	του	Πόντζου	και	στο	φύλ-
λο	139	στις	προτάσεις	που	κάναμε	στον	νέο	Αντιδήμαρχο	
της	Δημοτικής	Ενότητας	Απολλωνίων	αναφέραμε	 και	 το	
θέμα	του	Πόντζου,	ως	άμεση	προτεραιότητα.	Γι’	αυτό	πι-
στεύουμε	ότι	τώρα	πριν	το	καλοκαίρι	ο	κος	Αντιδήμαρχος	
τις	προτάσεις	σας	θα	τις	λάβει	υπ’	όψιν	του.	Η	εφημερίδα		
«ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ»	έχει	μειώσει	τις	σελίδες	της	από	δώ-
δεκα	σε	οχτώ	και	εκδίδεται	με	πολλές	δυσκολίες	λόγω	της	
οικονομικής	κρίσης.	

Όλες	 σου	 οι	 συνεργασίες	 έχουν	 δημοσιευθεί	 εκτός	
μία	που	αναφέρεται	στους	νεργιάρηδες	λόγω	ελλείψεως	
χώρου	και	επειδή	είναι	διαχρονική	μπορεί	να	μπεί	όποτε	
υπάρξει	χώρος.	Η	εφημερίδα	μας	λαμβάνει	πάρα	πολλή	
ύλη,	που	είναι	επίκαιρη	και	είναι	προτιμητέα.	Σου	έχουμε	
ξανά	απαντήσει	για	 το	θέμα	που	αναφέρεις	για	 τις	κομ-
ματικές	ταυτότητες.	Σου	απαντούμε.	Στα	Αγιοπετριτικα	η	
ύλη	εγκρίνεται	πάντα	από	το	Δ.Σ.	κατά	πλειοψηφία	όπως	
σου	είναι	γνωστό,	αφού	ήσουν	κάποτε	στην	επιτροπή	έκ-
δοσής	της.

Υ.Γ:	Ο	κ.	Αντιδήμαρχος	έχει	 ενημερωθεί	και	όταν	θα	
προσλάβουν	 εργάτες	 θα	 είναι	 πρώτη	 προτεραιότητα	 ο	
καθαρισμός
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Από	μεθαύριο	μιλάμε	Ελληνικά	στην	Αυστραλία!
Χρέος	όλων	μας	να	πετύχει	η	πρωτοβουλία

Ξεκινάει και επίσημα την Κυριακή στην Αυστραλία η εκστρατεία 
«Μιλάμε Ελληνικά τον Μάρτιο».

Φυσικά,πρόκειται για μια «συμβολική εκστρατεία» για να ευαι-
σθητοποιήσει για το θέμα της ελληνικής γλώσσας που χάνει έδα-
φος στην Αυστραλία.

Ο στόχος δεν είναι να μιλάμε Ελληνικά το Μάρτιο, αλλά... πάντα!
Πρέπει, όμως, να γίνει κάποια αρχή… Και η αρχή θα γίνει αυτήν 

την Κυριακή 1η Μαρτίου. Και καλούνται όλοι να λάβουν μέρος στην 
εκστρατεία που στόχο έχει να ενθαρρύνει και να δώσει ευκαιρίες 
στις ελληνικής καταγωγής οικογένειες, ώστε να αρχίσουν να χρη-
σιμοποιούν την ελληνική γλώσσα, όσο το δυνατόν περισσότερο, σε 
περιστάσεις της καθημερινής ζωής, στο σπίτι, στο σχολείο , στην 
αγορά, στις κοινωνικές συναθροίσεις κ.λ.π.

Ο «Νέος Κόσμος» με χαρά θα δημοσιεύσει προτάσεις των ανα-
γνωστών του για το πώς μπορεί να πετύχει η εκστρατεία αυτή.

Παράλληλα, επίσης με χαρά, θα δημοσιεύσουμε πρωτοβουλίες 
ατόμων, οικογενειών, επιχειρήσεων, οργανώσεων και σχολείων για 
την επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Για τον ίδιο λόγο, παραθέτουμε ενδεικτικά μερικές ιδέες και 
τρόπους αξιοποίησης των Ελληνικών από τους εμπνευστές της 
πρωτοβουλίας.
Από την Κυριακή 1η του Μάρτη λοιπόν:
• Χαιρετιόμαστε στα Ελληνικά, π.χ. καλημέρα, καλησπέρα κλπ..
• Ακούμε και τραγουδάμε ελληνικά τραγούδια.
• Παίρνουμε τηλέφωνο τον παππού και τη γιαγιά και μιλάμε Ελ-

ληνικά.
• Βάζουμε καθημερινή υπενθύμιση «Μιλάμε Ελληνικά σήμερα» 

στα κινητά μας τηλέφωνα.
• Διαβάζουμε παραμύθια ή παιδικά βιβλία στα Ελληνικά.
• Βλέπουμε ελληνικές ταινίες.
• Τα Σαββατοκύριακα στο σπίτι μιλάμε μόνο Ελληνικά.
• Μιλάμε στο τηλέφωνο ή στο skype με συγγενείς στην Ελλάδα.
• Παίζουμε ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια π.χ. μήλα.
• Ψωνίζουμε ελληνικά προϊόντα και σε καταστήματα που μιλούν 

ελληνικά.

• Μαγειρεύουμε παρέα ελληνικά φαγητά και συζητάμε τα συστα-
τικά τους.

• Πηγαίνουμε σε ελληνικό εστιατόριο και παραγγέλνουμε στα ελ-
ληνικά.

• Μαθαίνουμε σε μη Έλληνες φίλους μας ελληνικές λέξεις.
•  Επικοινωνούμε στα Ελληνικά με άλλα παιδιά ελληνικής καταγω-

γής ανά τον κόσμο μέσω skype.
Και φυσικά διαβάζουμε «Νέο Κόσμο»!
Βέβαια, η φαντασία και η έμπνευσή σας μπορούν να επινοήσουν 
πολλούς ακόμα τρόπους να χρησιμοποιήσετε τα Ελληνικά με τα παι-
διά σας μέσα κι έξω από το σπίτι δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέ-
σεις χρήσης των Ελληνικών σε αληθινές περιστάσεις επικοινωνίας.

Comments
Ένας πολύ καλός τρόπος εξοικείωσης των παιδιών με τη γλώσσα 
είναι να αγοράσουμε ή να κατεβάσουμε από το διαδίκτυο μεταγλωτ-
τισμένα στα ελληνικά, Παιδικά Προγράμματα, π.χ. κινούμενα σχέδια 
ή γνωστές παιδικές σειρές. Αυτό έκανα εγώ με το γιο μου (2-8 
ετών) όταν ήμασταν στην Αυστραλία. Δοκιμάστε το, αποδίδει... Καλή 
επιτυχία σε όλους... Ομιλείτε Ελληνικά... πάντα. Η γλώσσα μας είναι 
ανεκτίμητος θησαυρός για πολλούς λόγους. Με αγάπη και πάντα 
στραμμένο το βλέμμα της ψυχής μου σε εσάς... χαιρετώ τις εκδη-
λώσεις και τους οργανωτές της. 

Αμαλία Τραβασάρου 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Έρευνα για τους νεοαφιχθέ-

ντες Έλληνες μετανάστες 
στην Αυστραλία

Νέα πνοή στην ομογένεια της Αυστραλίας δίνει η πρόσφατη άφιξη 
αρκετών χιλιάδων ανθρώπων από την Ελλάδα μετά το ξέσπασμα 
της μεγάλης κρίσης το 2010. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι 
και πτυχιούχοι, όπως προκύπτει από την παρουσίαση μελέτης που 
έκανε η Αυστραλο-Ελληνική Πρόνοια της Μελβούρνης (AGWS).
Τη μελέτη, που τιτλοφορείται «Το Ταξίδι των Νέων Ελλήνων Μετα-
ναστών στην Αυστραλία: Ευκαιρίες και Προκλήσεις» και την οποία 
ετοίμασε ο Δρ. Κωνσταντίνος Τσίγκας, παρουσίασε στο Μετανα-
στευτικό Μουσείο της Μελβούρνης ο Ομοσπονδιακός υπουργός 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κέβιν Αντριους, ο οποίος αναφέρθηκε με-
ταξύ άλλων και στην ιστορία της μετανάστευσης Ελλήνων στην Αυ-
στραλία, που ξεκίνησε, όπως είπε, πριν 160 χρόνια και συνεχίζεται 
έως τις μέρες μας.
Σύμφωνα με την έρευνα της Αυστραλιανής-Ελληνικής Πρόνοιας, πε-
ρίπου 6.000 Έλληνες έχουν φτάσει μόνο στην πολιτεία της Βικτώ-
ριας από το 2010, έως το τέλος του οικονομικού έτους 2012-2013 
αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Εκτιμάται ότι έκτοτε έφθασαν 
άλλες δυο χιλιάδες. Συνολικά, δηλαδή, μόνο στην Βικτώρια εγκατα-
στάθηκαν οκτώ χιλιάδες Έλληνες τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως 
είπε ο Δρ. Τσίγκας.
Το 60% αυτών, είναι Ελληνοαυστραλοί που είχαν επιστρέψει στην 
Ελλάδα με τις οικογένειες τους, αλλά η οικονομική κρίση τους 
ανάγκασε να φτιάξουν εκ νέου τις βαλίτσες τους και να γυρίσουν 
στην Αυστραλία. Σε αντίθεση με την προηγούμενη «φουρνιά» με-
ταναστών, οι άνθρωποι που φτάνουν στην Αυστραλία τα τελευταία 
χρόνια μορφωμένοι και έχουν οικογένειες με μικρά παιδιά.
Στην εκδήλωση, δύο νεοαφιχθέντες αναφέρθηκαν στην προσωπι-
κή τους μεταναστευτική «Οδύσσεια», παρουσία και του Αυστραλού 
υπουργού. Η Αλκμήνη Μπαλντά και ο Οδυσσέας Τζιμπράκος, που 
συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους εξιστορώντας τις εμπειρίες 
τους.

Τα	κείμενα	πήραμε	από	την	ιστοσελίδα	ΝΕΟΣ	
ΚΟΣΜΟΣ	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Τη δεκαετία του ‘90 το πιο σύντομο ανέκδοτο ήταν «Αλβανός 
τουρίστας». Την εποχή της βαθιάς κρίσης, όμως, η πιο σύντομη 
φράση, όχι όμως ως ανέκδοτο, είναι «Έλληνας μετανάστης στην 
Αλβανία». Και αυτό γιατί εκτός από τους εργαζόμενους αλβανικής 
καταγωγής, που ζούσαν για χρόνια στην Ελλάδα και υποχρεώθηκαν 
σε επιστροφή στην πατρίδα τους λόγω ανεργίας, αρχίζουν «σιγά 
σιγά» να πηγαίνουν στη γειτονική χώρα για εργασία και Έλληνες.

«Περνάω αρκετά συχνά στην Αλβανία και αναλαμβάνω μικρές 
εργολαβίες σε οικοδομές. 

Συναντάω όλο και περισσότερους συμπατριώτες μας, από διά-
φορα μέρη της Ελλάδας, όχι μόνο από την Ήπειρο, αλλά και από 
την Πάτρα, τη Θεσσαλία και αλλού, οι οποίοι δουλεύουν πια στην 
Αλβανία», λέει ο Σ.Κ., τεχνίτης από τη Θεσπρωτία.

Οι περισσότεροι από τους Έλληνες πήραν τον δρόμο για την 
Αλβανία έχοντας κάποιον γνωστό εκεί, δηλαδή κάποιον Αλβανό με-
τανάστη στην Ελλάδα ο οποίος επέστρεψε και ήξερε τα κατατόπια. 
«Τα μεροκάματα στην Αλβανία βέβαια είναι πολύ μικρά. 0 εργάτης 
στην οικοδομή παίρνει 7-10 ευρώ την ημέρα, ενώ ο τεχνίτης 15 
ευρώ. Δύσκολα θα φθάσει στα 20 ευρώ. 

Ωστόσο και η ζωή στη γειτονική χώρα είναι πολύ πιο φτηνή από 
την Ελλάδα. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί που πηγαίνουν για δουλειά 

νες περιπτώσεις, κυμαίνονταν από 30-40 ευρώ.
Η παρουσία Ελλήνων για δουλειά στην Αλβανία έχει ακόμα απο-

σπασματικό χαρακτήρα ή τη λογική της ανάληψης εργολαβίας από 
τεχνίτες. Πάντως και σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος μετα-
νάστευσης του υπουργείου Εργασίας της Αλβανίας, καταγράφεται 
ήδη μια αυξημένη ροή μεταναστών. Το υπουργείο εντός του 2013 
μιλούσε για «αυξανόμενο αριθμό αλλοδαπών που αναζητούν δου-
λειά στην Αλβανία». Οι περισσότεροι προέρχονται από την Τουρκία, 
την Ελλάδα, την ΠΓΔΜ αλλά και την Ιταλία, τον Καναδά, την Κίνα.

Έλληνες μετανάστες στην Αλβανία. Πάνε στη γειτονική χώρα για να βρουν... δουλειά
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

στην Αλβανία είναι πολύ απελπισμένοι», συμπληρώνει ο ίδιος.
«Είναι διαφορετικό εάν πάρεις κάποια μικρή εργολαβία, εκεί 

μπορεί να έχεις σημαντικό όφελος, ειδικά όταν στην από δω πλευ-
ρά των συνόρων δεν κουνιέται φύλλο. Τις προάλλες είχαμε περάσει 
στην Αλβανία και φτιάξαμε τα μπάνια, βάλαμε πλακάκια κ.λπ. σε μια 
οικοδομή. Αλλος συνάδελφος ανέλαβε τις γυψοσανίδες. Δεν ήταν 
πολλά τα λεφτά, αλλά από ολότελα...» καταλήγει ο Σ.Κ.

«Ορισμένες ελληνικές εταιρείες ή και αλβανικές ζητούν εξειδι-
κευμένους Έλληνες εργαζόμενους, όπως μηχανοτεχνίτες, για δου-
λειά στην Αλβανία. Πρόκειται για εντατική εργασία, με μικρή αμοιβή 
για την ειδικότητα και την απασχόληση. Μιλάμε για 10 ώρες εργασία 
την ημέρα, με τέσσερα ρεπό τον μήνα, δηλαδή δύο Σαββατοκύριακα. 
Αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα ο εργαζόμενος έρχεται στην Ελλάδα, 
βλέπει την οικογένεια του και επιστρέφει πάλι πίσω. Δεν είναι καλά, 
αλλά είναι κάτι, όταν εδώ δεν βρίσκεις τίποτα», λέει ο Κ.Π. από τα 
Ιωάννινα, ο οποίος έχει εργαστεί αρκετές φορές πέραν των συνό-
ρων.

Πιο διευρυμένο ήταν το φαινόμενο το καλοκαίρι, σε τουριστικές 
επιχειρήσεις, κυρίως στον νότο της Αλβανίας, όπου τα μεροκάματα 
ήταν μεγαλύτερα. Μάλιστα για εξειδικευμένη εργασία, σε ορισμέ-

Αγιοπετρίτης μετανάστης το 1912 στην Αμερική

ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δραγανίτης

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΑΚΗΣ	ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ	(ΚΟΡΜΟΖΟΣ)

ΑΓΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ.:	6972	834	840	-		6977	675	817

 Αρματάς Αλέξης
Άγιο Πέτρο & Νυδρί

Κιν: 6977693646 

Χαρίτος Γεράσιμος
Άγιος Πέτρος &  Βασιλική

Κιν:6976086515

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ ΤΑΞΙ

ΛΕΥΚΑΔΑ

Αγιοπετρίτης

«Η Υπαπαντή του Κυρίου»
Νεοσύστατος Σύλλογος
Απανταχού Δραγανιτών

Το	Σάββατο	2	Μαϊου	2015	έγινε	στο	Δράγανο	η	Γενι-
κή	Συνέλευση	του	νεοσύστατου	Συλλόγου	Απαντα-
χού	Δραγανιτών	«Η	Υπαπαντή	 του	Κυρίου»,	 κατά	
την	 οποία	 πραγματοποιήθηκαν	 και	 οι	 αρχαιρεσίες	
για	την	ανάδειξη	των	μελών	του	πρώτου	Διοικητικού	
Συμβουλίου	και	της	Εξελεγκτικής	Επιτροπής.
Το	νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο	συγκροτείται	από	τους	
Γεώργιο	Δ.	Κατωπόδη		–	Πρόεδρο,	ιερέα	Κων/νο	Σ.	
Κατωπόδη	–	Αντιπρόεδρο,	Γεράσιμο	Π.	Κατωπόδη	
–	 Γεν.	 Γραμματέα,	Νικόλαο	Σ.	 Κατωπόδη	 –	Ταμία	
και	 τα	Μέλη	 Γεράσιμο	Σ.	Κατωπόδη,	Αθανάσιο	Σ.	
Κατωπόδη	και	Ευάγγελο	Γ.	Κατωπόδη.
Ο	Σύλλογος	Απανταχού	Δραγανιτών	«Η	Υπαπαντή	
του	 Κυρίου»	 δημιουργήθηκε	 με	 κύριο	 σκοπό	 την	
ανάδειξη	και	διατήρηση	των	πολιτιστικών	χαρακτη-
ριστικών	της	περιοχής,	την	προστασία	του	φυσικού	
περιβάλλοντος	και	την	ανάδειξη	των	στοιχείων	φυ-
σικής	 ομορφιάς	 της	 περιοχής	 και	 παράλληλα	 την	
προώθηση	της	ανάπτυξής	της,	πολιτιστικής	και	οι-
κονομικής.
Εκ	του	Διοικητικού	Συμβουλίου

Κοινή Εκδήλωση της Εταιρείας Λευκα-
δικών Μελετών και του Συλλόγου Λευκα-
διών Ηλιούπολης και Γύρω Δήμων » Η 
Φανερωμένη».
Μια	 όμορφη	 μουσική	 εκδήλωση	 πραγ-

ματοποιήθηκε	 την	 Τρίτη	 (12/5/2015),	 στην	
αίθουσα	 «Μιχαήλ	 Αβέρωφ»	 της	 Εταιρείας	
Ελλήνων	Λογοτεχνών.
Ο	Λευκαδίτης	μουσικοσυνθέτης	και	βιολι-

στής	κ.	Παναγιώτης	Φίλιππας	μαζί	με	 τους	
συνεργάτες	του	ταξίδεψαν	τους	παρευρισκο-
μένους	σε	νοσταλγικά	μουσικά	μονοπάτια	με	
αγαπημένες	μελωδίες	και	τραγούδια	ελληνι-
κού	και	ξένου	ρεπερτορίου.
Την	εκδήλωση	άνοιξαν	με	χαιρετισμό	τους	

ο	πρόεδρος	της	ΕΛΜ	Αθανάσιος	Μελάς	και	
ο	 πρόεδρος	 τους	 Συλλόγου	 Ηλιούπολης	
Ευάγγελος	Γεωργάκης,	οι	οποίοι	ενημέρωσαν	
και	 για	 τις	 προσεχείς	 εκδηλώσεις	 των	 δυο	
σωματείων.
Στη	 συνέχεια	 ο	 καθηγητής	 	 Θεολογίας	

και	 ιεροψάλτης	 	Δημήτρης	Βερύκιος	 έψαλε	
το	 Απολυτίκιον	 της	 Πεφανερωμένης,	 μετα-
φέροντας	νοητά	 το	νησί	μας	στο	χώρο	 της	
εκδήλωσης.
Στη	 συνέχεια	 ακολούθησε	 το	 χορευτικό	

πρόγραμμα	με	λευκαδίτικους	και	άλλους	χο-
ρούς	των	Επτανήσων	από	το	χορευτικό	τμή-
μα	του	Συλλόγου	Λευκαδίων	Ηλιούπολης.
Την	 εκδήλωση	 παρακολούθησαν	 πολλοί	

Λευκαδίτες	της	Αττικής	και	μέλη	συλλόγων.
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	οι	μουσικοί	συνερ-

γάτες	του	κ.	Φίλιππα	πήραν	μέρος	στην	εκ-
δήλωση	αφιλοκερδώς.
(Μπάμπης	 Αθανασόπουλος	 –	 κιθάρα/τρα-
γούδι
Αιμίλιος	Μπαλντάς	–	πιάνο
Κων/νος	Χατζηδάκης	–	φυσαρμόνικα/κιθάρα
Γιώργος	Αλιφραγκής	–	ακορντεόν
Δήμητρα	Μπουλούζου	–	βιολί/τραγούδι
Διονύσης	Γεωργούλας	–	μπουζούκι/κιθάρα
Τάσος	Κουνέλης	–	τραγούδι/κιθάρα
Παναγιώτης	Φίλιππας	–	βιολί/μαντολίνο
Το	 20ο	 Συμπόσιο	 της	 ΕΛΜ	 θα	 πραγματοποιηθεί	

Καλλιτεχνική μουσική εκδήλωση της ΕΛΜ & του Συλλό-
γου Λευκαδίων Ηλιούπολης

στις	31	Ιουλίου	–	1	Αυγούστου	2015	στο	Πνευματικό	
Κέντρο	της	Λευκάδας.	Η	αναβίωση	του	παραδοσια-
κού	λευκαδίτικου	παιχνιδιού	Αμπαλί	θα	γίνει	στις	17	
Μαΐου	2015	στο	χώρο	του	συλλόγου	στην	Ηλιούπο-
λη	και	το	πανηγύρι	της	Φανερωμένης	στις	31	Μαΐου	
2015	στον	ίδιο	χώρο.

Χρυσούλα	Σκλαβενίτη

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μετά	τις	αρχαιρεσίες		της	15ης	Μαρτίου	ε.έ,	το	Διοι-
κητικό	Συμβούλιο		και	η	Εξελεγκτική	Επιτροπή	της	
Εταιρείας	Λευκαδικών	Μελετών	συγκροτήθηκαν	σε	
σώμα		ως	ακολούθως:
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος:																			Αθανάσιος	Μελάς
Αντιπρόεδρος:													Άγγελος	Χόρτης
Γενικός	Γραμματέας:			Αντώνης	Σολδάτος
Ταμίας:																								Θωμάς	Πατρίκιος
Έφορος:																						Σωκράτης	Κακλαμάνης
Ειδικός	Γραμματέας:				Δημήτριος	Ροζάκης
Αναπληρωτής	Ταμίας:	Πάνος	Ροντογιάννης
Μέλος:																									Κων/νος	Κατηφόρης
Μέλος:																									Μιράντα	Κουνιάκη-	Κορδελλίδη
Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος:		Μαρία	Μελά-	Δάλλα
Μέλος:								Διονύσιος	Μελάς
Μέλος	:							Θεοδώρα	Αρέθα

Φωτογραφίες Αντύπας
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Παραδοσιακή 
Ταβέρνα

Τηλ.: 26450 33173 - 6932 653 026

ΛΙΘΑΡΙΑ

ΑΘΑΝΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ρίζα Αγιοπετρίτικη

Τηλ.: 26450 33667, κιν: 6970376529

Restaurant Cafe
Porto

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τηλ. 26450 33245

Αθάνι

Η πρώτη γυναίκα  
πρόεδρος 
στον 
Α.Ο. Αγίου
Πέτρου
η κα Άννα
Βρυώνη
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ-

ΡΙΟ
Αγαπητοί	Αγιοπετρίτες	
θέλω	 να	 σας	 ευχαρι-
στήσω	 για	 τη	 βοήθεια	
που	 έδωσε	ο	 καθένας	
από	εσάς	στην	ομάδα	
μας	 την	 ποδοσφαιρι-
κή	 σεζόν	 2014-2015,	
όπως	επίσης	και	όλους	
τους	αγιοπετρίτες	που	
μένουν	 εκτός	 Αγίου	
Πέτρου	 και	 βοηθούν	
το	καλοκαίρι	που	έρχο-
νται	αλλά	και	όταν	τους	
το	ζητάμε.	
Να	 ευχαριστήσω	 ακό-
μη	 όλους	 τους	 πο-
δοσφαιριστές	 μας	 που	 έπαιξαν	 φέτος	 με	
ψυχή	και	κατάφεραν	να	πάρουν	την	δεύτε-
ρη	θέση	στο	πρωτάθλημα.	
Ως	νέα	Πρόεδρος	του	συλλόγου	μας	θέλω	
να	καταφέρουμε	όλοι	μαζί	να	κρατήσουμε	
την	ομάδα	μας	εκεί	που	αξίζει.
Υ.Γ.:	 Στο	 επόμενο	 φύλλο	 το	 βιογραφικό	
της.

ΜΠΑΡΑΖ ΑΓΩΝΑ
Α.Ο.ΠΕΤΡΟΥ - ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Για την Α΄ κατηγορία
Με	τον	προβιβασμό	του	Α.Ο.	Παλαίρου	ολοκλη-
ρώθηκε	 η	 διαδικασία	 των	 μπαράζ	 ανόδου	 από	
την	Β’	στην	Α’	Κατηγορία	της	ΕΠΣ	Π-Λ.	
Στο	ματς	που	έγινε	το	απόγευμα	της	Κυριακής	

στο	γήπεδο	Αγ.	Πέτρου,	η	γηπεδούχος	ομάδα	και	
η	Πάλαιρος	έμειναν	στο	2-2,	που	σε	συνδυασμό	
με	το	5-1	της	πρώτης	αναμέτρησης	οδήγησε	το	
νεανικό	συγκρότημα	του	Μίμη	Κολοβού	στην	με-
γάλη	κατηγορία	της	ΕΠΣ	Π-Λ.	Το	1-0	για	τον	Αγ.	
Πέτρο	σημειώθηκε	με	τον	Γερ.	Κατηφόρη	(6′),	η	

Πάλαιρος	 απάντησε	 με	 τον	 Παπαζώη	 (1-1	 στο	
22′),	ενώ	με	απευθείας	φάουλ	του	Ζώγκου	έγινε	
το	2-1	στο	26′.	
Οι	γηπεδούχοι	έχασαν	πέναλτι	για	να	φτάσουν	

στο	3-1,	ενώ	στο	67′	ο	Ματσίνγκο	ισοφάρισε	στο	
τελικό	 2-2.	 Στην	 κερκίδα	 του	 γήπεδου	 επικρα-
τούσε	 το	 αδιαχώρητο,	 καθώς	 οι	 φιλοξενούμενοι	
είχαν	 την	υποστήριξη	δεκάδων	φίλων	 τους	που	
ταξίδεψαν	στον	Αγ.	Πέτρο	με	λεωφορεία	και	Ι.Χ.	
Κατά	την	επιστροφή	της	ομάδας	στην	Πάλαιρο,	η	
νύχτα	έγινε…	μέρα	από	τα	βεγγαλικά	και	καπνο-
γόνα	που	συνόδεψαν	την	άφιξη	των	παικτών.
Στα	μπαράζ	για	την	άνοδο	συμμετείχαν	οι	ομά-

δες	 που	 κατέλαβαν	 την	 δεύτερη	 και	 τρίτη	 θέση	
στους	δύο	ομίλους	της	κατηγορίας,	δηλαδή	ο	Αγ.	
Πέτρος,	η	Πάλαιρος,	η	Αχερουσία	και	η	Σαμψού-
ντα.	Έτσι,	ο	Α.Ο.	Παλαίρου	έγινε	η	 τρίτη	ομάδα	
που	προβιβάστηκε	στην	Α’	Κατηγορία,	μετά	 τον	

ΠΕΑΣ	 Κατούνα	 και	 την	 ΑΕΚ	
Αρχαγγέλου.	Με	την	άνοδό	της,	
η	 Πάλαιρος	 έγινε	 η	 τρίτη	 ομά-
δα	 της	 Αιτ/νίας	 που	 θα	 λάβει	
μέρος	 στο	 πρωτάθλημα	 της	Α’	
Κατηγορίας	της	σεζόν	2015-16,	
αφού	 θα	 προστεθεί	 δίπλα	 σε	
αυτές	του	Αμβρακικού	Βόνιτσας	
και	του	Α.Ο.	Πλαγιάς.

Γιώργος	Δευτεραίος

Αθλητικός	Σύλλογος	Λευκά-
δας	«ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ»

Λευκάδα: Με	μεγάλη	επιτυχία	διοργανώθη-
κε	για	5ο	συνεχόμενο	έτος	ο	Πράσινος	Λευκά-
διος	Ημιμαραθώνιος	Δρόμος	καθώς	και	οι	πα-
ράλληλοι	αγώνες	 των	10χλμ	και	 των	5χλμ	με	
συμμετοχή	πλήθους	δρομέων	από	την	Λευκά-
δα	και	όλη	την	Ελλάδα!
Πρόκειται	 για	 το	 σημαντικότερο	 αθλητικό	

γεγονός	στα	 Ιόνια	Νησιά	σε	επίπεδο	αγώνων	
δρόμου,	 με	 μεγάλη	 απήχηση	 σε	 Ελλάδα	 και	
Εξωτερικό.	Η	συνεχής	ανοδική	πορεία	του	αριθ-
μού	των	συμμετεχόντων	επιβεβαιώνει	τόσο	την	
φήμη	που	αποκτά	συν	τω	χρόνω	αλλά	και	την	
άρτια	 διοργάνωση	 του.	 Την	 διοργάνωση	 του	
Αγώνα	 έχει	 ο	 Αθλητικός	 Σύλλογος	 Λευκάδας	
“Φίλανδρος”	σε	συνεργασία	με	τον	ΣΕΓΑΣ	Δυτ.	
Στερεάς,	 τον	Δήμο	Λευκάδας	 και	 την	 Περιφέ-
ρεια	Ιονίων.	Αξίζει	να	υπογραμμίσουμε	ότι	ση-
μαντική	συμβολή	στην	άρτια	διοργάνωση	είχε	
η	συγχωριανή	μας	Μαριάννα	Κοψιδά	του	Σπυ-
ρίδωνος	και	της	Βέττας	Ραυτοπούλου	(Μπου-
σέτσου)	που	με	το	σύζυγο	της	Θωμά	Γληγόρη	
είχαν	και	το	συντονισμό	των	εθελοντών.
Από	 τον	 Αη	 Πέτρο	 στα	 τρία	 αγωνίσματα	

έτρεξαν:	
Στον	αγώνα	 των	10.000μ	 έτρεξαν	οι:	 Γερά-

σιμος	–Τζέρυ	Λογοθέτης	του	Ηρακλή	ο	οποίος	
μάλιστα	τερμάτισε	6ος	στη	συνολική	κατάταξη	
στα	10.000μ	με	τον	εξαιρετικό	χρόνο	39’31	και	
ο	Νίκος	Μαργέλης	(λιμενικός)	με	χρόνο	46’01’’.
Στον	Αγώνα	 των	 5	 χλμ	 έτρεξαν	 οι:	 Μένιος	

Λογοθέτης	του	Λευτέρη	με	χρόνο	24’34’’,	ο	Ευ-
άγγελος	Λουπέτης	 του	Θωμά	με	χρόνο	33’43	
και	 η	 Κοψιδά	 Βέτα	 του	 Στάθη	 Ραυτόπουλου	
(Μπουσέτσου)	με	χρόνο	42’54’’.
Τέλος	στον	Ημιμαραθώνιο	των	21,1	χιλιομέ-

τρων	έτρεξε	ο	Χρίστος	Κατηφόρης	του	Σπυρί-
δωνος	(Κουτσοσπύρος)	με	χρόνο	
1:53’28’’
Συγχαρητήρια	σε	όλους	και	του	

χρόνου	 ευχόμαστε	 ακόμη	 περισ-
σότερες	συμμετοχές	από	το	χωριό	
μας

Φυτώριο

Άνθη
Δέντρα

Αγιοπετρίτισσα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αγιοπετρίτες
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ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ

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

Λειτουργεί και το Χειμώνα

Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606

ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
στην ΠΟΝΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τηλ: 26450 31873 - 6937 356 435

Η αίθουσα
500 ατόμων διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ένα καταπράσινο χωριό κοντά στην θάλασσα

Ένα χωριό που συνδυάζει θαυμάσια το βουνό με την 
θάλασσα και είναι ιδανικός τόπος για τις διακοπές σας. 
Υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και καλές ψησταριές.

Κατηφόρης 
Γεώργιος του 

Πέτρου
Πόντη

Βασιλικής
Τηλ.:

26450 31878
&

6978 153 915

ROMANTZA
Γκαρσονιέρες - Studios

Δίπλα στο κύμα

Ευγένιος & Χρήστος Δρακονταειδής
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και 
Γκαρσονιέρες

Πόντη Βασιλικής

Από τη Βασιλική φεύγει καθημερινώς για Ιθάκη και Κεφαλ-
λονιά Φέρυ Μπωτ με επιστροφή.
Τηλ.: (26450) 31520, Πληροφορίες: Λιμεναρχείο Λευκάδος. 
Τηλ.: 26450 22322 
Α πό Βα σι λι κή μπορείτε να πάτε με του ρι στι κά σκά φη, για Ι θά-
κη-Κε φα λλο νιά-Σπη λιά Πα πα νι κο λή-Σκορ πιό - Μαδουρή. 
Για μπά νια σε Α γιο φύλλι-Πόρ το Κα τσί κι - Εγκρεμνούς.  Ε πί σης 
τα νη σιά του Ιο νί ου ε πι κοι νω νούν με τα ξύ τους μέ σω Α κτί ου 
α ε ρο πο ρι κώς. Ακόμη θα βρείτε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και 
μηχανάκια για τις περιηγήσεις σας. 
ΥΓ.:Στο Αγιοφύλλι θα βρείτε δύο ωραία μπαράκια και 
ξαπλώστρες για να απολαύσετε ένα υπέροχο μπάνιο

Σεργιανίζοντας στην Λευκάδα, ένα σμαράγδι στην θάλασσα
Εγκρεμνοί: Είναι μέσα στις 10 
καλύτερες αμουδιές στον κόσμο.
Παραδεισένια ομορφιά

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΤΑΣ

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Άγιος Πέτρος

Τηλ.: 26450 33289  - 6986 260 734
ΑΘΑΝΙ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΓΙΟΦΥΛΛΙ

Μαντάτο
Κάθε	Πέμπτη	ώρα	εννιά
Ελληνική	Λαϊκή	βραδιά

με	Μπουζούκια
ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΙΑΣ

Το «ΛΕΥΚΑΤΑΣ»
άλλαξε χέρια και όνομα

Άλλαξε	χέρια	το	ξενοδοχείο	«ΛΕΥΚΑΤΑΣ»	από	τους	
αδελφούς	Ζωϊτά	που	βρίσκονται	στην	Αμερική.
Πέρασε	σε	νέους	αγοραστές	που	έχουν	και	το	GRAND	
ΝΕΦΕΛΗ	στην	Πόντη.
Έγινε	ριζική	ανακαίνηση	και	λειτουργεί	με	το	νέο	όνομα	
«GRAND	ΘΕΩΝΗ»	στην	Βασιλική

Τηλ.:	26450	32070

Grand Theoni

Από	Βασιλική	καθημερινά	για	Αγιοφύλλι	

Θαλάσσια	σπορ	στην	Πόντη	Βασιλικής

Παραλία Πόντη Βασιλικής
Έκτη	παραλία	στον	κόσμο	για	winbsurfing	
και	καλά	εστιατόρια

Παραλία Αγιοφύλλι


