
Κάλεσμα για επίσκεψη στη Βεργίνα
Tο Σαββατοκύριακο 5-6 Δεκεμβρίου 2015 
Η Ένωσή μας προγραμματίζει εκδρομή, επίσκεψη στο Ιστορι-
κό Μουσείο Βεργίνα στην Βέροια, στους 
καταρράκτες στην Νάουσα και στην 
Παναγία Σουμελά. Ξεκινάμε από πλατεία 
Κοτζιά στην Αθήνα στις 8.00 το πρωί.
Υπεύθυνος Εκδρομής για κρατήσεις θέ-
σεων ο Πρόεδρος τηλ.: 210-5731030, 
Κιν.: 6946336259. 
Τιμή 70 € το άτομο (Συμπεριλαμβάνει 
Πούλμαν, Ξενοδοχείο, Ξεναγό)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ 40ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 143 - Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος  2015 - Γραφ. Γερανίου 41 - 10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ.: 210 52.45.310

Άγιος Πέτρος 
Λευκάδας

Τηλ. 26450 33651, 
Κιν.:6973367764

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα ως Παρα-
σκευή 
9:00 έως 13:00 & 
17:00 έως 20:00
Σάββατο 9:00 - 13:00

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

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

 My Leykada.gr

Συνέχεια στις σελ. 8 & 12

Σαράντα χρόνια (40) της Ένωσης
Αγιοπετριτών και “Αγιοπετρίτικων”
Με μια μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία του χωριού μας, στις 17 Αυγούστου 2015 
και με την ενθουσιώδη συμμετοχή του κόσμου, έγινε ο εορτασμός της επετείου των 
40 χρόνων ζωής της Ένωσης των Αγιοπετριτών Αττικής και της εφημερίδας μας.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Παναγιώτης Καγκελάρης, δικηγόρος. Αναφέρθηκε στο ιστο-
ρικό της ίδρυσης της Ένωσης και της έκδοσης  της εφημερίδας μας το 1976.
Κατόπιν, απονεμήθηκαν εύσημα τιμής και αναγνώρισης στους γηραιότερους Αγιο-
πετρίτες αγρότες και αγρότισσες. Η απονομή έγινε από τον Πρόεδρο του Τοπικού 
Συμβουλίου. Τα εύσημα τιμής και αναγνώρισης σε όσους δούλεψαν τη γη και έφθα-
σαν σε βαθειά γεράματα κοσμημένοι με το άξιο τούτο έργο, μια εξαιρετικά ουσιαστι-
κή και αληθινή πράξη ευγνωμοσύνης προς όσους εργάστηκαν και εργάζονται στον 
πρωτογενή τομέα της οικονομίας και του πολιτισμού της χώρας μας, μικρός φόρος 
τιμής για την προσφορά τους σε όλους μας. Η όλη εκδήλωση συνεχίστηκε με ζω-
ντανή λαϊκή και δημοτική μουσική και γενικό ξεφάντωμα μέχρι τις πρώτες πρωϊνές 
ώρες.
Οι εκδήλώσεις συνεχίστηκαν με φολκλορικά μπαλέτα από το Διεθνές Φεστιβάλ Λευ-
κάδας, Έκθεση Παλαιών Υφαντών στο Πνευματικό Κέντρο. Όλες σημείωσαν μεγά-
λη επιτυχία, τις παρακολούθησε πολύς κόσμος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στις 22 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ.
στο Λευκαδίτικο ξενοδοχείο «Economy» στην οδό Κλεισθένους 
5, πίσω από το παλιό Δημαρχείο στην πλατεία Εθνικής Αντίστα-
σης (πρώην πλ. Κοτζιά), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τα 
Σαράντα χρόνια της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής και της εφη-
μερίδας μας.Θα γίνει επίσης βράβευση των καλλιτέρων ποιη-
μάτων του ποιητικού διαγωνισμού. Θα προσφερθούν καφές και 
αναψυκτικά. Σας περιμένουμε.

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής
Ν. Λευκάδας εύχεται σε όλους τους 
Αγιοπετρίτες, Αγιοπετρίτισσες και 

φίλους

Καλό Χειμώνα
Εύχεται επίσης να υπάρχει

αλληλεγγύη στους πάσχοντες!!!

Η πρώτη εκδήλωση στη πλατεία του χωριού μας έγινε για τους μικρούς μας 
φίλους στις 4 Αυγούστου 2015 όπως κάθε χρόνο. Την παρακολούθησαν όλα τα 
παιδάκια του χωριού και πολλοί μεγάλοι. 
Η εκδήλωση ήταν προσφορά της Ένωσής μας.

Παράσταση Καραγκιόζη στην πλ. του χωριού μας

Αγιοπετρίτες Καουμπόϊδες καλοσώρισαν 
τα Αμερικανάκια στο χωριό μας

Συνέχεια στην σελ. 12



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 143 - 2015
Γραφεία: Γερανίου 41, 5ος όροφος, τηλ: 2105245310-6946336259
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.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ
• Το ζεύγος Κατηφόρη (Κουτσοσπύρου) Χρίστος και Αθη-

νά Χαλκιά βάφτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν 
το όνομα Ελένη-Ευριδίκη.

ΜΥΚΟΝΟΣ
• Το ζεύγος του εφοπλιστή Πατίτσα, Λέων και Μαριέττα 

Χουρσαλά, βάφτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν 
το όνομα του παππού του Σπύρος.

Η Ένωσή μας εύχεται στα νεοφώτιστα να ζήσουν και να 
χαίρονται το όνομά τους.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΑΘΗΝΑ
• Αμοιβαία υπόσχεση γάμου έδωσαν ο Βαμβακινός Βασί-

λειος του Διονυσίου με την δίδα Ειρήνη Πεντεσπίτη του 
Κων/νου.

Η Ένωσή μας τους εύχεται Καλά Στέφανα!

ΓΑΜΟΙ
• Ο Κώστας Μαργέλης του Δημητρίου (Κουνέλος) από 

Πειραιά με την δασκάλα Χρυσούλα Δημητρίου Κατη-
φόρη (Μαυρογιώργου). Το μυστήριο τελέστηκε στην 
Αγία Ελεούσα στον Άγιο Πέτρο και το γλέντι έγινε στο 
Κέντρο (Μπατζανάκιας) με την παρουσία, τουλάχιστον, 
400 προσκεκλημένων.

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Ο Γεώργιος Μαργέλης του Σπύρου (Κολογιώργης) με 

την Βλάσση Αθηνά τέλεσαν τους γάμους τους στην Κα-
στοριά. Και οι δύο είναι καθηγητές στο Γυμνάσιο Λυκει-
ακές τάξεις Βασιλικής.

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
• Ο γιος του Βασίλη Δρακονταειδή και της Ελευθερίας, 

Αθανάσιος με την Δέσποινα Μουράτη. Το μυστήριο ετε-
λέσθη στην Αγία Κυριακή Νυδρίου Λευκάδας.

• H Ευφροσύνη Καγκελάρη του Νικολάου (Γιατρού) και 
της Αθηνάς, με τον Καργκιώτη Απόστολο από τον 
Βόλο. Η γαμήλιος τελετή έγινε στην Εξάνθεια Λευκά-
δας.

Η Ένωσή μας εύχεται σε όλα τα ζευγάρια να ζήσουν και 
καλούς απογόνους!!! ΘΑΝΑΤΟΙ

ΑΜΕΡΙΚΗ
• Ο γιος του αείμνηστου Σπύρου Σίδερη,  Χρήστος, ετών 

57. Ετάφη στην Νέα Υόρκη
ΑΘΗΝΑ
• Ο Κατηφόρης Σπύρος του Χαράλαμπους (Μπαφέρος), 

καπετάνιος στα καράβια ετών 58. Ετάφη στην Αθήνα.
• Η κόρη του Γεράσιμου Ρομποτή Μαρία Τσανάκη ετών 

64. Ετάφη στην Αθήνα.
• Χρυσούλα Ιωάννου Λουπέτη, ετών 73, ετάφη στην Αθή-

να
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Ελένη Στέφανου Μαραγκού ετών 83. Ετάφη στο χωριό.
• Η κόρη του Γιώργου Δρακονταειδή (Βελιγκέκα) Σταυ-

ρούλα από Αθήνα ετών 83. Ετάφη στο χωριό.
• Αναστασία Καββαδία (Κάουρα) ετών 76, από Αθήνα. 

Ετάφη στο χωριό.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Ο Γεράσιμος ή Μάκος του Μιχάλη Ρομποτή ετών 88. 

Ετάφη στην Μελβούρνη.
• Ο Χαράλαμπος Ρομποτής (Μπανόκας), πρώην Αγρο-

φύλακας ετών 84. Ετάφη στην Μελβούρνη.
• Βασιλική Αθανασίου Πολίτη ετών 66. Ετάφη στο Σίδνεϋ.
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια  στους 
οικείους τους.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Η  Βούλα Χορομίδου κόρη του Ηρακλή Λογοθέτη του 

Ανδρέα, με τον γιό της Αντώνη.
• Ο Νώντας Πεζάρος, σύζυγος Νίκης Κατηφόρη, Καπώνη 

στην Πόντη.
• Η Μαρία Σταμάτη Ρομποτή με τον άνδρα της Νίκο.
• Η Γεωργία Βιζοβίτου-Μπελερίνη με τον άνδρα της Χρή-

στο στην Πόντη.
• Η Ευθυμία Φάνη Πατρίκιου με τον άνδρα της στην Νικι-

άνα.
• Η κόρη του Νίκου Μαργέλη (Αντζούλη) Ακριβούλα με 

τον άντρα της και την κόρη της Στεφανία, φοιτήτρια Πα-
νεπιστημίου Μελβούρνης.

• Ο Φάνης Λάζαρης σύζυγος Βούλας Αρβανίτη, με την 
εγγονή του Νικολέττα Ντζάλλα φοίτητρια Ιατρικής Πανε-
πιστημίου Μελβούρνης και την κόρη του Ειρήνη με τον 
άνδρα της Αντώνη στην Πόντι.

• Η Ειρήνη Ανανιάδη- Ρομποτή (Σακίμη) με τον άνδρα της 
Λευτέρη.

• Η Ιουλία Μπαμπούκη-Κατηφόρη (Θοδωρέλου).
• Η Μίνα Κατηφόρη (Στέκα) με τον άνδρα της Ανάργυρο.
• Ο Κατηφόρης Νικόλαος του Ελευθερίου (Καπώνη) με 

την γυναίκα του Ελένη, την κόρη του Παναγιώτα, με τον 
άνδρα της Γιώργο και τις δυό κόρες του στην Πόντη.

• Ο Γεώργιος Πατρίκιος του Σπύρου (Κουτσοπάνος) με 
τη σύζυγό του Χριστίνα.

• Η Μαρία Βαμβακινού, βουλευτής της Ομοσπονδια-
κής Βουλής της Αυστραλίας, σε σύντομη επίσκεψη 
στην Αθήνα συμμετείχε σε Συνέδριο και ανεχώρησε 
αμέσως.

• Η κόρη του Άγγελου Πατρίκιου Μπελόνια, Γιαννούλα με 
τον άντρα της Ιταλό στην καταγωγή και την κόρη τους.

• Ο Σπύρος Κατηφόρης του Βασίλη (Πλούτου) με τη γυ-
ναίκα του Ακριβούλα Άγγελου Πατρίκιου Μπελόνια με το 
παιδί τους Γιάννη.

• Η Τέρψις Αργυρού Δρακονταειδή.
Καλώς εκοπιάσατε!
ΥΓ:  Μέχρι την έκδοση της εφημερίδας αναγράφονται όλα 

τα ονόματα όσων αναχώρησαν για τις δεύτερες πατρί-
δες τους όπου ζουν και εργάζονται.

Ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι σε όσους αναχώρησαν για την 
Αυστραλία και Καλό Χειμώνα για τους υπόλοιπους στην 
Ευρώπη και  την Αμερική.

Η Ένωσή μας και η εφημερίδα μας «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ», 
σας συγχαίρει που παρ’ ότι σας βομβάρδισαν με την 
οικονομική κρίση και τα δυσάρεστα γεγονότα είχατε το 
θάρρος να έλθετε στην πατρίδα.

Και περιμένουμε, από όσους μπορούν, στην βοήθειά 
τους για να κυκλοφορεί η εφημερίδα και να έρχεται 
στα σπίτια σας όπου κι αν βρίσκεστε.

•   Ο Γεώργιος Πολίτης του Κώστα, (οδοντίατρος), με την 
γυναίκα του Κούλα και τα παιδιά τους Ρεβέκα, Ναταλία 
και Τιμόθεο.

•  Η Βούλα κόρη του Γεράσιμου Ρομποτή του Μιχάλη

  ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
• Ο Γιάννης Ζωϊτάς (Βίλας) με την γυναίκα του Μαρία και 

τα αδέλφια του Θωμά, Κώστα, Αντώνη, Ανδρέα με τις 
οικογένειές τους.

• Η Λίτσα Φίλιππα–Σκαρή Σίδερη του Γιάννη με τον άν-
δρα της και τις κόρες τους Ελένη και Κατερίνα.

• Η κόρη του Χρήστου Σίδερη του Θανάση, η Δήμητρα με 
τα δύο παιδιά της.

• Ο Θανάσης Χρήστου Σίδερης με την γυναίκα του.
• Η Ελένη Δημακάκου-Σίδερη με τον γιο της Κυριάκο, την 

γυναίκα του Καρολίνα και την κόρη της Σταυρούλα.
• Ο Πατίτσας Γεώργιος του Φιλήμονα με τα δύο παιδιά 

του εκ των οποίων ο ένας είναι Καθηγητής και ο άλλος 
ο Παύλος ιερέας στην Νέα Ζηλανδία.

• Ο Ρομποτής Δημήτρης του Σπύρου με την οικογένειά 
του, δημοσιογράφος και εκδότης του περιοδικού ΝΕΟΝ 
που εκδίδεται στην Αμερική.

• Ο Πολίτης Γρηγόρης του Σπύρου.
• Η Μαριλένα Μελά του Βασιλείου, ερευνήτρια γενετικής, 

από το Λος Άντζελες στη Λευκάδα.
• Η κόρη του Δημήτρη Κατηφόρη Ελένη, Πανεπιστημια-

κός με τον σύζυγό της και το παιδί τους.
• Τα παιδιά του Αριστείδη Σουμίλα, Πόπη και Ζώης, με 

την γυναίκα του.
• Η κόρη της Ηρώς Αλεξανδράκη-Σίδερη, Κατερίνα.
ΚΑΝΑΔΑΣ
• Ο Κατηφόρης Θεόδωρος με την γυναίκα του Σοφία στην 

Πόντη.
• Η Κέλλυ Μαραγκού - Γατσινού με τον άνδρα της.
• Ο Ηλίας Κατηφόρης με την γυναίκα του Ευφροσύνη.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• Ο γιος του Νίκου Πολίτη, Κώστας με την κόρη του Άννα.
• Η δημοσιογράφος Αννέτα Πολίτη με τον άνδρα της γερ-

μανό και με πολλούς φίλους Γερμανούς.
• Ο Ελευθέριος Δρακονταειδής με την γυναίκα του.
• Ο Ευάγγελος Καραβίας του Νίκου με την γυναίκα του 

Αθηνά και τα παιδιά τους Νίκο, Αννέτα και η Ιουλία.
ΣΟΥΗΔΙΑ
• Ο Φραγκούλης Θεοφάνης του Αναστασίου.
ΓΑΛΛΙΑ- ΠΑΡΙΣΙ
• Ο Γιάννης Σίδερης του Σπύρου, με την γυναίκα του και 

το παιδί τους.
ΦΙΛΑΝΔΙΑ
• Ο Παναγιώτης Μπαλωμένος της Ντίνας Ρομποτή στην 

Αθήνα.
ΑΓΓΛΙΑ
• Ο γιος του Νίκου Λογοθέτη Ανδρέας με την γυναίκα του 

Κατερίνα, Πανεπιστημιακό και τα πέντε αγόρια τους.
• Ο Στέλιος Αλεξανδράκης γιος της Ηρώς Αλεξανδράκη - 

Σίδερη
ΕΛΒΕΤΙΑ
• Η κόρη του Ναπολέων Πατρικίου Κων/να με την οικογέ-

νειά της.

Ο Γεράσιμος Ρομποτής του Μιχάλη γεννήθηκε στον Άγιο 
Πέτρο το 1927. Ήταν τέσσερα αδέρφια.
Στα 14 χρόνια έμεινε ορφανός από πατέρα, με τρία αδέρ-
φια, με μάνα, γιαγιά και θεία ελεύθερη. Προσπάθησε να 
γίνει καλός προστάτης και τα κατάφερε, δούλευε στα χω-
ράφια και έγινε καλός γεωργός.
Το 1950 παντρεύτηκε την Μαρία Σίδερη, του Δημοσθένη 
και της Αρσενίας, με την οποία απόκτησε τρία παιδιά. Την 
Ευαγγελία, την Ακριβούλα και τον Μιχάλη. Η ζωή συνεχί-
στηκε στο χωριό.
Αργότερα ήρθε ο ξεσηκωμός για Αυστραλία. Ξενιτεύτηκε 
και ο Γεράσιμος για μια καλύτερη ζωή, αρχικά αφήνοντας 
πίσω την Μαρία με τα τρία τους παιδιά. Στην συνέχεια τον 
ακολούθησαν κι αυτοί.
Δούλεψε σκληρά, όπως όλος ο κόσμος. Η μοίρα του έδω-
σε ένα χτύπημα, τον άφησε παράλυτο, χωρίς να κινείται 
και να μπορεί να μιλήσει.
Έμεινε στο κρεβάτι του πόνου περίπου 3 χρόνια. Έφυγε 
από κοντά μας στις 3 Αυγούστου 2015.
«‘Έφυγες αδερφέ και ήμουν πολύ μακριά, και τώρα εδώ 
(στην χώρα) που γεννήθηκες, γράφω αυτά τα λίγα λόγια.
Τι να σου πω αδερφέ, να είναι ελαφρύ της ξενητιάς το 

χώμα, που σε σκέπασε. Θα σε θυμόμαστε όλοι ξαδέρφια, 
κουνιάδες, ανήψια, χωριανοί. Εύχομαι να συναντήσεις την 
Σωτηρούλα, τον Σπύρο, τον Βασίλη, τον Λευτέρη και τους 
γονείς μας. Αυτά τα λίγα λόγια, από την αδερφή σου, Στα-
θούλα. Αιωνία σου η μνήμη αδερφέ μου.»

«Καλό ταξίδι αδελφέ μου»

Κύριε Αντύπα σας στέλνω 50 δολ. Για την εφημερίδα 
που την περιμένουμε σαν ιερό από το αγαπημένο μας 
χωριό. Τα συγχαρητήριά μου για την θέληση που έχεις.

Ακριβή Χρυσικού Γιάννου (Πλούτου). 
Μελβούρνη 

Συγκινητικές επιστολές από δύο μετανά-
στες της Αυστραλίας

Τα «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» τα περιμένουμε να έρθουνε πως 
και πως για να μάθουμε νέα από τον τόπο μας. Μας 
φέρνουν κοντά στην πατρίδα. Γι’ αυτό καλώ τους συγ-
χωριανούς να υποστηρίζουν οικονομικά την εφημερίδα 
για να συνεχίσει να εκδίδεται και να έρχεται στα σπίτια 
μας.  Σας στέλνω 100 €   Νίκος Κατηφόρης (Σίδνεϊ)

Το ζεύγος Ρομποτή



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

Αγιοπετρίτικο

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ και άλλα

Αθήνα

Από το 1994

Τροχαία Ατυχήματα
Πολλά τροχαία ατυχήματα έγιναν δυστυχώς το 
περασμένο καλοκαίρι στο χωριό μας.
• Ο γιός του Μέρη Χαρίτου, Θωμάς, συγκρούστη-

κε με ΙΧ αυτοκίνητο. Ο ίδιος οδηγούσε το μηχα-
νάκι του. Συνέπεια της σύγκρουσης αυτής ήταν 
ο σοβαρός τραυματισμός του Θωμά. Το ατύχη-
μα συνέβη στα Χορτάτα.

• Ξένη τουρίστρια, οδηγώντας μηχανάκι, συγκρού-
στηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στ στροφή στα Μπουλάτα 
(Αγ. Πέτρου). Τραυματίστηκε σοβαρά.

Ένας περίεργος τραυματισμός
   Ο χωριανός μας Κατηφόρης Σπύρος γιός του 
Πάνου Κατηφόρη (Σουσάνη) που κατοικεί τελευ-
ταία στο χωριό, τραυματίστηκε βαρύτατα και με-
ταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άρτας, στην Εντατική 
μονάδα. Το δυστύχημα συνέβη ως εξής: μετά την 
πρώτη βροχή τον Σεπτέμβριο, κατέβαινε από το 
χωριό στη Βασιλική με το μοτοποδήλατό του. Στη 
θέση Κουτσουπιά τον βρήκαν τυχαία βαριά τραυ-
ματισμένο. Ειδοποίησαν το Κέντρο Υγείας και τον 
παρέλαβε ασθενοφόρο. 
Τι άραγε συνέβη; Φαίνεται απίθανο να χτύπησε 
από δική του αστοχία τόσο σοβαρά. Το πιθανό-
τερο είναι ότι κάποιος αυτοκινητιστής ευθύνεται 
για το τραγικό γεγονός, ο οποίος με εγκληματική 
ανευθυνότητα τον εγκατέλειψε. Εάν κάποιος είδε ή 
γνωρίζει κάτι για το ατύχημα, ας ειδοποιήσει την 
Αστυνομία Βασιλικής ή την Τροχαία Λευκάδας. Ας 
αναλογιστούμε ότι θα μπορούσε ο καθ’ ένας-και ο 
αυτουργός και πιθανοί μάρτυρες-να είναι στη θέση 
του τραυματία. Η Ένωσή μας και η εφημερίδα μας, 
εύχονται περαστικά σε όλους.

Προς την Τεχνική Υπηρεσία Περιφε-
ρειακής Ενότητας Λευκάδας.

Ένα σοβαρό θέμα
Ο δρόμος με πλήθος ξενοδοχεία και μαγαζιά, Πόντης-
Βασιλικής, αν και είναι πυκνοκατοικημένος και εξαιρε-
τικά πολυσύχναστος τα καλοκαίρια, δεν έχει σήματα 
της Τροχαίας. Βεβαίως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
αναφέρει 40 χιλ. όριο ταχύτητας. Ποιος όμως το εφαρ-
μόζει; Το καλοκαίρι, ειδικά στον συνοικισμό της Πόντης 
που υπάρχουν εστιατόρια και ξενοδοχεία, χρειάζεται 
απαραιτήτως σηματοδότηση, προειδοποιητικά φανά-
ρια και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Είναι στοι-
χειώδες και ζωτικής σημασίας, για να μην θρηνούμε 
θύματα εξ’ αιτίας της αμέλειας και της προχειρότητας. 
Από τον δρόμο αυτόν διέρχονται όλα τα αυτοκίνητα που 
πηγαίνουν στο Πόρτο Κατσίκι, στους Εγκρεμνούς, στο 
Γυαλό και στο Κάθισμα. Περιμένουμε την Περιφερεια-
κή Ενότητα Λευκάδας να πράξει το καθήκον της, Εφ’ 
όσον έχουν αφαιρεθεί τα σχετικά δικαιώματα από την 
Τροχαία, που είναι κατά φύσιν η αρμόδια υπηρεσία να 
προβαίνει σε παρόμοιες ενέργειες. Έστω. Ας ληφθεί 
υπ’ όψιν η ανθρώπινη ζωή. Αυτό αρκεί.

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
Ακόμα σέρνονται στα δικαστήρια! 

Αναφερόμαστε στην ιστορία του πυρηνελαι-
ουργείου στην Περιφέρεια του Αγίου Πέτρου στη 

θέση Βλαχογιώργαινα, ένα χιλ. από τη θάλασσα 
στην περιοχή Πόντη Βασιλική.

Τον Μάρτιο του 2011, αγανακτισμένοι οι κάτοικοι 
της Βασιλικής - Πόντης και των κοντινών χωριών, 
κατέβηκαν σε διαμαρτυρία  για να σταματήσει η 
λειτουργία  του πυρηνελαιουργείου που μόλυνε 
όλη την περιοχή, με πολύ καπνό και δυσοσμία 
από τον πυρήνα που έκαιγε.

Η γενική και έντονη διαμαρτυρία των κατοίκων 
ανάγκασε την τότε Δημοτική Αρχή να κλείσει την 
πόρτα του εργοστασίου με φορτηγό του Δήμου 
για να αποφευχθούν τα χειρότερα. 

Οι τότε Δήμαρχος κ. Γ. Λογοθέτης και αντιδή-
μαρχος κ. Γ. Ραυτόπουλος είναι σήμερα κατηγο-
ρούμενοι από τους ιδιοκτήτες γιατί προστάτεψαν 
με τον παραπάνω τρόπο το εργοστάσιο.

Η δίκη αναβλήθηκε.

Οι Αγροτικοί Γιατροί 
στη Νότια Λευκάδα

Η προκήρυξη για την πρόσληψη των αγροτικών γιατρών έλη-
ξε τον Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο υπογράφτηκαν οι προσλή-
ψεις τους από τον Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Για 
το Κέντρο Υγείας Βασιλικής έχουν προκηρυχθεί μιά θέση για 
ένα γιατρό και μία θέση για το Αγροτικό Ιατρείο του Αγίου 
Πέτρου. Αφού κάνουν ένα μήνα εκπαίδευση στο Νοσοκομείο 
Λευκάδας θα πάνε στη Νότια Λευκάδα για να παραλάβουν τις 
θέσεις τους. Ευελπιστούμε να μην παραμείνουν στο Νοσοκο-
μείο Λευκάδας. Το καλοκαίρι που πέρασε, στο Κέντρο Υγείας 
της Βασιλικής υπήρχαν μόνο δύο γιατροί,  γενικοί παθολόγοι 
για τους χιλιάδες ξένους παραθεριστές που κατέκλυσαν την 
περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Τους αγροτικούς γιατρούς 
τους πήρε το Νοσοκομείο Λευκάδας. Για μια εβδομάδα υπήρ-
χε μόνον ένας αγροτικός γιατρός και όπως πληροφορηθή-
καμε κάποια μέρα δεν υπήρχε στο Κέντρο Υγείας κανένας 
γιατρός. Ελπίζουμε όλα να λειτουργήσουν σωστά και να μην 
επαναληφθούν τα ανωτέρω και για αυτούς που έρχονται από 
όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για να παραθερίσουν στον 
τόπο μας και για τους ντόπιους.  Αναφέρουμε ότι ο πρώην 
Δήμος Απολλωνίων έχει 3000 μόνιμους κατοίκους.

Η κόρη του παππά 
Γεράσιμου Αρβα-
νίτη (Μπούλου) 
Μαρία Μαραγκού 
έκανε βιβλίο τα 
χειρόγραφα που 
τις άφησε ο πατέ-
ρας της και που 
αναφέρονταν στα 
ιστορικά γεγονότα 
και τα λαογραφικά 
του χωριού μας.
Βρίσκεται στην 
βιβλιοθήκη μας και 
στο επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας θα 
το παρουσιάσουμε.

Εκυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο 
για το χωριό μας

Νέες εκδόσεις
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
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ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΣΓΑΜΟΙ 
Μεγάλα  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

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

Τηλ. 210 9942686 Αθήνα
Γούναρη 227  Γλυφάδα, τηλ.: 210 9609 153

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Μάστρο Πέτρος
Άγιος Πέτρος

Τηλ.:  6945 643 430

Ο Γεώργιος Μαργέλης του 
Σπύρου, (Κολογιώργης), με την 
Βλάσση Αθηνά τέλεσαν τους 
γάμους τους στην Καστοριά.
Και οι δύο είναι καθηγητές στο 
Γυμνάσιο Λυκειακές τάξεις Βα-
σιλικής.

Τα νέα για την βάφτισή του γιου τους στο Νησί των Ανέμων, στη Μύκο-
νο, είχαν γίνει γνωστά εδώ και καιρό. Η σημαντική μέρα για τους δύο 
γονείς έφτασε το Σάββατο 11 Ιουνίου 2015, όταν και πραγματοποιήθη-
κε το μυστήριο. Συγκεκριμένα, ο μόλις 4 μηνών γιος τους, πήρε το όνο-
μα του παππού του Σπύρος. Η βάφτιση έγινε στην εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Santa Marina στον Ορνό, με 

νονούς την Μαρίλη Κανελλάκη και τον σύζυγό της.
Πηγή: www.peoplegreece.com

Μαριέττα Χρουσαλά-Λέων Πατίτσας, εφοπλιστής

Την Κυριακή 28 
Ιουνίου 2015 
στην Αθήνα, 
στον Ι.Ν Ζωο-
δόχου Πηγής, 
Άλσος Νέας  
Φιλαδελφείας 
βαπτίστηκε η 
Ελένη-Ευρυδίκη 
κόρη του Χρί-
στου Κατηφόρη 
του Σπυρίδω-
νος (Κουτσο-
σπύρου) και της 
Αθηνάς Χαλκιά.

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 στην 
Κρήτη (Ι.Μονή Φανερωμένης στον Αγ 
Νικόλαο Κρήτης) βαπτίστηκε ο Μανώ-
λης, γιός του Νίκου Θαλασσινού και της 
Μαριάννας Κατηφόρη του Σπυρίδωνος 
(Κουτσοσπύρου).

Ο Κώστας Μαργέλης του Δημητρίου (Κουνέλος) από Πειραιά με τη δα-
σκάλα Χρυσούλα Δημητρίου Κατηφόρη (Μαυρογιώργου). Το μυστήριο 
τελέστηκε στην Αγία Ελεούσα στον Άγιο Πέτρο και το γλέντι έγινε στο 
Κέντρο (Μπατζανάκιας) με την παρουσία τουλάχιστον 400 προσκεκλη-
μένων.

Ο γιός του Βασίλη Δρακονταειδή και της Ελευθερίας, 
Αθανάσιος με την Δέσποινα Μουράτη. Από την Αθήνα.
Το μυστήριο ετελέσθη στην Αγία Κυριακή Νυδρίου Λευ-
κάδας.

ΑΜΕΡΙΚΗ: Γάμος αλλά Ελληνικά

Το ζεύγος Δημακάκου, Κυριάκος γιος 
της Ελένης Αθανασίου Σίδερη και η 
Καρολίνα Μοσχοπούλου, γενήθηκαν 
στην Αμερική και παντρεύτηκαν  στην 
Νέα Υόρκη με ορθόδοξο θρησκευτικό 
γάμο.

Το ζευγάρι μετά τον ορθόδοξο γάμο τέ-
λεσε και Αρχαιοελληνικό γάμο. Την τε-
λετή οργάνωσε ο θείος του ζευγαριού 
Σπ. Σουμίλας κάτοικος Ν. Υόρκης, Αγιο-
πετρίτης. Στη φώτο ο Σπ. Σουμίλας κρα-
τάει ένα ψαλίδι για να κόψει ένα μικρό 
κομμάτι από τα μαλιά της νύφης. Αυτό 
συμβολίζει ότι δίνει ένα μικρό μέρος του 
εαυτού της στον άντρα που παντρεύε-
ται.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Η Ένωσή μας εύχεται σε όλα τα ζευγάρια να ζήσουν και καλούς απογόνους!!!

Η Ένωσή μας εύχεται στα νεοφώτιστα να ζήσουν και να 
χαίρονται το όνομά τους.

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

www.angela.gr

ÍõöéêÜ - ÂáðôéóôéêÜ
ÅÐÉÔÑÏÐÁÊÇÓ
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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

 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

 
Γραμμένοι: 462 – Ψήφισαν: 155 – Έγκυρα: 149 – Άκυρα/Λευκά: 6 – Αποχή: 

66,45% 

ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ ΚΚΕ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 

38 48 7 15 27 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙ ΑΝΕΛ ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

2 0 4 6 1 

ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1 

 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

 
Γραμμένοι: 523 – Ψήφισαν: 195 – Έγκυρα: 189 – Άκυρα/Λευκά: 6 – Αποχή: 

62,72% 

ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ ΚΚΕ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 

29 89 11 15 22 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙ ΑΝΕΛ ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

4 3 5 5 3 

ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3 

 

Τελικά αποτελέσματα εθνικών εκλογών 20 Σεπτεμβρίου 2015 

Εκλογικά τμήματα Αγίου Πέτρου 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τα δύο 
Εκλογικά Τμήματα του χωριού μας Συγκεντρωτικά αποτελέ-

σματα Εθνικών εκλογών 
τις 20 Σεπτεμβρίου 2015

στη Λευκάδα

Νέος βουλευτής Λευκάδας 
εξελέγη ο Θαν. Καββαδάς

Ο κ. Καββαδάς έλαβε 
32% με το ψηφοδέλτιο 
της Ν.Δ. και 4.401 ψή-
φους έναντι 30,68% και 
4.219 ψήφους που έλα-
βε το ψηφοδέλτιο του 
ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής 
τον πρώην βουλευτή κ. 
Σταύρο Γρηγόρη. Υπεν-
θυμίζουμε ότι οι εκλογές 
έγιναν με λίστα χωρίς σταυρούς προτίμησης, στους 
υποψήφιους βουλευτές.

 Το βιογραφικό του
Ο Θανάσης Καββαδάς γεννήθηκε το 1962 στο Κα-

τωχώρι Λευκάδας. Τελειώνοντας το Lύκειο ακολού-
θησε σπουδές στη στρατιωτική κατεύθυνση (Σ.Τ.Υ.Α) 
από το 1981 έως το 1983 και κατόπιν υπηρέτησε σε 
θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία έως το 
2007 οπότε και αποστρατεύτηκε.

Το 1987 δημιούργησε την επιχείρηση «ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΠΟΤΩΝ ΚΑΒΒΑΔΑΣ» που δραστηριοποιείται στο 
νομό Λευκάδας και στην ευρύτερη περιοχή. Από το 
2007 έως το 2011 ήταν πρόεδρος της Ομάδας Μπά-
σκετ του νησιού «ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ». Στο διάστημα 
αυτό πέτυχε μαζί με τους συνεργάτες του η ομάδα 
να αναρριχηθεί στην Α2 Εθνική κατηγορία Kαλαθο-
σφαίρισης.

Τον Ιούλιο του 2013 στις εκλογές ΕΠΣ ΠΡΕΒΕ-
ΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ αναδείχθηκε και στους δύο νομούς 
(Πρεβέζης και Λευκάδας) και στο Δήμου Ακτίου-Βό-
νιτσας πρώτος σε ψήφους και κατέχει τη θέση του 
Αντιπροέδρου της Ένωσης.

Στις Δημοτικές εκλογές του 2010 έθεσε για πρώτη 
φορά υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος για το 
Δήμο της Λευκάδας και εξελέγη πρώτος σύμβουλος 
του ψηφοδελτίου που συμμετείχε.

Την περίοδο 2010-2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου της Λευκάδας. Στις δημο-
τικές εκλογές του 2014 ανεδείχθη πρώτος σε ψήφους 
δημοτικός σύμβουλος απ΄ όλους τους συνδυασμούς. 
Είναι πατέρας δύο παιδιών του Γιάννη 27 ετών και 
της Εμμελείας 21 ετών.

Συγχαρητήριο μήνυμα του Δημάρχου Λευ-
κάδας, Κων/νου Δρακονταειδή, στους επι-
τυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων
«Με την ανακοίνωση των βάσεων ολοκληρώνεται η φε-
τινή δοκιμασία για τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Θέλω να δώσω τα πιο θερμά μου συγχαρη-
τήρια σε όλους τους επιτυχόντες για την εισαγωγή τους 
στα τριτοβάθμια ιδρύματα και να τους ευχηθώ καλή τύχη 
και καλή σταδιοδρομία. Συγχαρητήρια βεβαίως αξίζουν 
στο σύνολο των παιδιών για την προσπάθεια που κατέ-
βαλαν σε μια τόσο πιεστική διαδικασία. Γιατί όλα τα παι-
διά, οι νέες και οι νέοι είναι το μέλλον αυτού του τόπου και 
η πραγματική ελπίδα για καλύτερες μέρες.
Σε όλες και όλους εσάς εύχομαι από καρδιάς το ταξίδι της 
ζωής σας που ξεκινά από σήμερα να είναι καλότυχο και 
περιπετειώδες.»

Την αγωγή κατέθεσε η κόρη του Νικολάου Κα-
τηφόρη  του Γερασίμου (Σάκου), Αγιοπετρίτισ-
σα, με την κατηγορία ότι ο Δήμος Απολλωνίων 
άνοιξε δρόμο στο κτήμα της, στη θέση Κανάλι, 
στον Πόντζο, δίπλα στο πευκοδάσος του χω-
ριού μας.
  Το 1996, ο κοινοτάρχης Νίκος Βικέντιος, ήλθε 
σε επαφή με τους αυτοκινητιστές Μιχάλη και 
Νίκο Κατηφόρη πατέρας της ενάγουσας. Επί-
σης συνεννοήθηκε και με τα ξαδέλφια τους 
Κατηφόρηδες που βρισκόνταν τότε, όπως και 
τώρα, στην Αμερική  και οι οποίοι είχαν γειτονι-
κό κτήμα. Τους δεύτερους εκπροσώπησε ο τότε 
αγροφύλακας Σωτήρης Σουμίλας, κουνιάδος 
του ενός. Μετά από συμφωνία με όλους τους 
ανωτέρω ξεκίνησε η διαπλάτυνση του δρόμου 
και με την άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπηρε-
σίας. 
Στην άκρη του εν λόγω κτήματος, υπήρχε μο-
νοπάτι από όπου περνούσαν οι γυναίκες με τα 
γαϊδούρια  φορτωμένα λινάρι τη 10ετία 50-60. 
Πήγαιναν στο λαγκάδι του Πόντζου όπου έβρι-
σκαν νερό μέσα σε βάραγγες (μικρές φυσικές 
γούρνες όπου μαζευόταν  νερό από τα ρυάκια). 
Εκεί μέσα τοποθετούσαν το λινάρι για να μου-
σκέψει. Αυτά τα θυμούνται όλοι οι παλιοί χω-
ριανοί.  Η διαπλάτυνση του δρόμου στο κτήμα 
Κατηφόρη, που ξεκίνησε το 1996  για πυρα-
σφάλεια, ολοκληρώθηκε  με την ενοποίηση 

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ:

Επικίνδυνος δρόμος 
όταν βρέχει 
Με την πρώτη βροχή τα όμβρια ύδατα 
φέρνουν στην περιφερειακή οδό Αγίου Πέ-
τρου-Πόντης και ιδίως στην περιοχή Κου-
τσουπιάς, χαλίκια, επικίνδυνα για τα αυτο-
κίνητα και προπάντων για τα μηχανάκια. 
Χρειάζεται αυλάκι στην άκρη του δρόμου 
και λούκια. Επίσης χρειάζονται λούκια στη 
στροφή της Πόντης που να παροχετεύουν 
το νερό στη θάλασσα και όχι στον δρόμο, 
στα σπίτια και τα καταστήματα.

του εν λόγω δρόμου  με τον κοινοτικό δρόμο  
στα Μανελάτα του χωριού, επί Δημαρχίας Γε-
ώργιου Λογοθέτη, εις γνώση του πατέρα της 
ενάγουσας. Με την διάνοιξη του δρόμου όλα 
τα κτήματα πήραν αξία διότι από χωράφια με-
τατράπηκαν σε οικόπεδα όπου μπορούν να 
οικοδομήσουν. 
 Αυτά μας δήλωσαν ο γηραιός Νώντας Κούρ-
της, τότε δημοτικός σύμβουλος και ο τότε κοι-
νοτάρχης Νίκος Βικέντιος καθώς και ο πρώην 
Δήμαρχος Γιώργος Λογοθέτης.
  Μάρτυρες υπέρ του Δήμου κατέθεσαν: Ο Νί-
κος Βικέντιος, ο σημερινός τοπικός σύμβου-
λος-τότε πάρεδρος-Γεράσιμος Καγκελάρης 
επί δημαρχίας Λογοθέτη και ο ταμίας της Ένω-
σης Αγιοπετριτών Γεώργιος Χαρίτος, του οποί-
ου το κτήμα γειτονεύει με το κτήμα Κατηφόρη. 
Ο Γιώργος Χαρίτος  έχει  παραχωρήσει και ο 
ίδιος τόπο από το κτήμα του, υπέρ του Δήμου, 
για την διαπλάτυνση του δρόμου.
Ο κ. Κούρτης και ο κ. Λογοθέτης διαμένουν 
εκτός Λευκάδος και δεν μπόρεσαν να παρα-
στούν στο δικαστήριο. Ψήφισμα έβγαλε το 
Τοπικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για το 
χωριό και μάζεψε και υπογραφές από τους κα-
τοίκους. Υπάρχει η απόφαση του τότε Δημοτι-
κού Συμβουλίου του χωριού, που πληρώθηκε 
και ο εργολάβος του έργου.
Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. 

Αγωγή κατά του Δήμου Λευκάδας

Προς Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων: 
Πεζόδρομος Βασιλικής - Πόντης

Η πεζοδρόμηση της απόστασης Βασιλική-Πόντη πρέπει να 
ολοκληρωθεί στο διάστημα από τώρα και πριν το ερχόμενο κα-
λοκαίρι. Το να μένει ημιτελές αυτό το έργο, προκαλεί προβλή-
ματα στα ξενοδοχεία και τα καταστήματα.

ΤΑ ΦΕΡΥ ΜΠΟΟΥΤ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Τα φέρυ μπόουτ της Βασιλικής έφυγαν από τον Άγιο Γεράσιμο 
και ήρθαν στη νέα προβλήτα δίπλα στο Γυμνάσιο. Έτσι, τα αυ-
τοκίνητα δεν περνούν μέσα από την αγορά της Βασιλικής. Αλλά 
και εκεί που είναι τώρα δημιουργούν προβλήματα. Κατέστρε-
ψαν την παραλία της Παναγιάς και προκαλείται μεγάλη αυτοκι-
νητιστική συμφόρεση, δίχως οι Βασιλικιώτες να κερδίζουν τίπο-
τε. Η άποψή 
μας είναι να 
γίνει μία νέα 
προβλήτα, 
μετά τον Βιο-
λογικό προς 
την Νηρά και 
να μπεί στο 
ΕΣΠΑ για τη 
σχετική χρη-
ματοδότηση.
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Τα μνημεία της Ακρόπολης είναι 
αρμονικά συνδυασμένα με το 
φυσικό περιβάλλον και απο-

τελούν μοναδικά αριστουργήματα 
της αρχαίας αρχιτεκτονικής και της 
κλασικής τέχνης που καθόρισαν την  
καλλιτεχνική δημιουργία για πολ-
λούς αιώνες αργότερα.
   Η Ακρόπολη του 5ου αι. π.Χ. απο-
δίδει το μεγαλείο, τη δύναμη και τον 
πλούτο της Αθήνας στην εποχή της 
μεγαλύτερης ακμής της, το ‘’χρυσό 
αιώνα’’ του Περικλή. Με πρωτοβουλία 
του Περικλή, τέθηκε σε εφαρμογή  ένα 
μεγαλεπήβολο οικοδομικό πρόγραμμα 
που διήρκεσε όλο το β΄ μισό του 5ου αι. 
π.Χ..   Η ανοικοδόμηση των τειχών και 
των ιερών άρχισε αμέσως μετά την ήττα 
των Περσών το 465 π.Χ. Κάτω από την 
επίβλεψη του Φειδία και των αρχιτεκτό-
νων Μνησικλή, Καλλικράτη και Καλλί-
μαχου χτίστηκαν και διακοσμήθηκαν ο 
Παρθενώνας το Ερέχθειο, τα Προπύ-
λαια και ο ναός της Αθηνάς ή Απτέρου 
Νίκης. Για την εκτέλεσή του εργάσθηκαν 
πολλοί άνθρωποι, Αθηναίοι και ξένοι, 
ελεύθεροι και δούλοι, με ημερομίσθιο 
μία δραχμή. 

Ο βράχος  είναι απρόσιτος 
απ’ όλες τις πλευρές εκτός 
της δυτικής, όπου και βρί-
σκεται η οχυρή είσοδος, 
η διακοσμημένη με τα λα-
μπρά Προπύλαια. Τα Προ-
πύλαια των κλασικών χρόνων 
που  αντικρίζουμε,  η   μνημει-
ώδης αυτή είσοδος της Ακρόπολης 
άρχισε να χτίζεται το 436  π.Χ. μετά την 
ολοκλήρωση του Παρθενώνα, με σχέδια 
του αρχιτέκτονα Μνησικλή.  Χάνεται ο 
επισκέπτης όταν σηκώνει τα μάτια του 
και αντικρίζει στην ανηφοριά τους κατά-
λευκους κίονες.  Η θέα είναι μοναδική, 
στο βάθος αντανακλάει ο Σαρωνικός.  
Μέλη της  παρέα μας δεν ακούν πλέ-
ον τη  ξεναγό και διασκορπίζονται  στα 
πλατιά μαρμάρινα σκαλοπάτια του μνη-
μείου,  μηδαμινά σημεία μέσα στον όγκο 
των Προπυλαίων. Το κεντρικό οικοδό-
μημα  του μνημείου είναι κάτι το μοναδι-
κό στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. 
Έξι κίονες δωρικού ρυθμού κοσμούν 
την πρόσοψη. Οι κίονες λεπταίνουν όσο 
προχωρούν από τη βάση προς την κο-
ρυφή.  Το οικοδόμημα έχει κατασκευα-
σθεί κυρίως από πεντελικό μάρμαρο και 
χωρίζεται σε τρία τμήματα.  Στο κέντρο 
βρίσκεται ένα ναόσχημο μακρύ κτίσμα 
με ψηλό αέτωμα και όψη δωρικού ναού. 
Δεξιά και αριστερά από αυτό είναι χτι-
σμένες από μία πτέρυγα που μοιάζουν 
με δωρικούς ναούς. Η βόρεια πτέρυγα 
των Προπυλαίων αποτελείται από ένα 
δωμάτιο, γνωστό από την περιγραφή 
του περιηγητή Παυσανία ως Πινακοθή-
κη,  επειδή η αίθουσα ήταν κοσμημέ-
νη με ζωγραφικούς πίνακες, ανάμεσα 
στους οποίους και έργα των ζωγράφων 
Πολυγνώτου και Αγλαοφώντος. H αίθου-
σα αυτή ήταν χώρος ανάπαυσης ή εστι-
άσεως των επισκεπτών της Ακρόπολης 
και στο εσωτερικό της πιθανολογείται ότι 
υπήρχαν κλίνες.
    Τα Προπύλαια δεν ολοκληρώθηκαν 
ποτέ. Το 431 π.Χ. άρχισε ο Πελοπον-

νησιακός πόλεμος και οι εργασίες 
σταμάτησαν. Το 429 π.Χ. πέθανε ο  
Περικλής και οι διάδοχοί του δεν έδει-
ξαν ενδιαφέρον για τη συνέχιση του 
έργου. 

 Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ
Περνάμε από τη κεντρική 

πύλη  των Προπύλαιων.  
Εμπρός και δεξιά μας 
αντικρίζουμε  ολόκληρο 
τον Παρθενώνα. Από 
αιώνες οι Έλληνες αρχι-

τέκτονες ποτέ δε σταμά-
τησαν να δουλεύουν για 

να ανυψωθεί ένας ναός, από 
απλό λειτουργικό οικοδόμημα σε 

αισθητικό δημιούργημα. Από το σημείο 
που βρισκόμαστε ο επισκέπτης  χαί-
ρεται  την «ευμετρίαν» του, δηλαδή το 
ισοδύναμο ζύγισμα του πλάτους προς 
το μήκος και το ύψος του. Σήμερα  θαυ-
μάζουμε  το μαρμάρινο Παρθενώνα 
των χρόνων του Περικλή, σχεδια-
σμένο από τον Ικτίνο με συνεργάτη 
τον Καλλικράτη.  Ο σημερινός ναός 
διαδέχθηκε  τον μαρμάρινο Προπαρ-
θενώνα  που άρχισε να κτίζεται μετά 
τη νίκη στο Μαραθώνα, περίπου το 
490 π.Χ., αλλά δεν ολοκληρώθηκε 
ποτέ γιατί καταστράφηκε το 480 π.Χ. 
από τους Πέρσες. Αυτός με τη σειρά 
του είχε οικοδομηθεί στη θέση παλαιοτέ-
ρου ναού, του πρωταρχικού Παρθενώ-
να που κτίσθηκε γύρω στο 570 π.Χ   
    Ο Παρθενώνας είναι το λαμπρό-
τερο δημιούργημα της αθηναϊκής 
δημοκρατίας. Ο ναός που οι Αθηναί-
οι αφιέρωσαν στην προστάτιδα της 
πόλης τους, Αθηνά Παρθένο. Με όλες 
τις ιδιότητές της: ως Πολιάς, προ-
στάτιδα της πόλης, ως Παλλάς, Πρό-
μαχος- θεά του πολέμου ως Εργάνη 
-θεά της χειρωνακτικής εργασίας, και 
ως Νίκη. Οι εργασίες για την ανέγερση 
του ολομάρμαρου αυτού ναού της Αθη-
νάς άρχισαν το 447 π.Χ. και ολοκληρώ-
θηκε το 438 π.Χ. Κατά τα Παναθήναια 
του επόμενου χρόνου αφιερώθηκε στην 
πολιούχο θεά. Παρόλα αυτά οι εργασίες 
συνεχίστηκαν μέχρι το 432 π.Χ. 
   Ο Παρθενώνας είναι ναός δωρικού 
ρυθμού περίπτερος με 8 κίονες στις 
στενές και 17 στις μακριές πλευρές. Οι 

κίονες έχουν ύψος 10,5 μ. και πάνω 
τους στηρίζεται ο θριγκός (επιστύλια), 
οι μετόπες, τα τρίγλυφα, τα γείσα και 
τα αετώματα. Ο σηκός ήταν χτισμένος 
ολόκληρος με μαρμάρινες πέτρες σε 
οριζόντιες σειρές και σε καθεμία στενή 
πλευρά είχε από έξι δωρικούς κίονες, οι 
οποίοι τον χώριζαν σε δύο μέρη: τον κυ-
ρίως ναό και τον οπισθόδομο. Η ζωφό-
ρος στους τοίχους του σηκού είχε παρα-
στάσεις της πομπής των Παναθηναίων.
   Ο κυρίως ναός στο εσωτερικό του χω-
ριζόταν σε τρία μέρη· αυτό γινόταν με 
δύο κάθετες δωρικές κιονοστοιχίες. Το 
μεσαίο από τα τρία μέρη ήταν το πλα-
τύτερο και σ’ αυτό ήταν στημένο πάνω 
σε βάθρο το περίφημο χρυσελεφάντινο 
άγαλμα της Παρθένου Αθηνάς, το οποίο 
ο Φειδίας είχε ολοκληρώσει και τοποθε-
τήσει το 438 π.Χ. Η Θεά παριστανόταν 
πάνοπλη και έφερε με το δεξί της χέρι 
τη Νίκη στους Αθηναίους. Οι 92 μετόπες 
εσωτερικά ήταν ανάγλυφες και παρίστα-
ναν διάφορα μυθολογικά θέματα: Γιγα-
ντομαχίες, Αμαζονομαχίες, Κενταυρομα-
χίες και επεισόδια από την άλωση της 
Τροίας.
   Οι τρεις κατά μήκος διαιρέσεις ενός 
ναού   (το κρηπίδωμα- η βάση, η κιο-
νοστοιχία και ο θριγκός-η στέψη του) 
έχουν την αρμονικότερη σχέση την 
οποία γνώρισε ποτέ η ελληνική τέχνη. Οι 
βαθμίδες, τα σκαλοπάτια, ολόγυρα από 
το ναό φουσκώνουν προς το κέντρο και 
είναι καμπυλωτά. Αντίθετα, οι τοίχοι και 
η κιονοστοιχία, κλίνουν προς τα μέσα 
με τρόπο, ώστε το κτήριο σχηματίζει 
τη βάση μιας μεγάλης πυραμίδας.   Το  
πάχος των κιόνων προς τα πάνω ακο-
λουθεί  μείωση που δεν είναι ενιαία.  
Καμία απόσταση μεταξύ των κιόνων 
δεν είναι ακριβώς η ίδια και επί πλέον 
οι αποστάσεις των γωνιαίων κιόνων με 
τους διπλανούς τους είναι μεγαλύτερες 
απ’ ότι μεταξύ των ενδιάμεσων κιόνων. 
Όλες αυτές οι λεπτότητες, οι οποίες δεν 
είναι αμέσως φανερές στο μάτι, επεδίω-
καν να εξασφαλίσουν για το κτήριο μία 
δική του ζωή αλλά και μία κρυφή αρμο-
νία. Έτσι ο Παρθενώνας συνιστά ένα 
έργο πολύπλοκων υπολογισμών, 
που αποδεικνύει πόσο προηγμένη 
ήταν η μαθηματική επιστήμη, αλλά 
και πόσο υψηλές ήταν οι απαιτήσεις 
του κοινού της εποχής εκείνης.     

   Στη νοτιοδυτική πλευρά του Ιερού 
Βράχου, στην άκρη του τείχους, βρί-
σκεται ο κομψός ναός ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
Η ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ. Είναι μικρός  και 
ολομάρμαρος και χτίστηκε μεταξύ 427 
και 424 π.Χ. με αρχιτέκτονα τον Καλλι-
κράτη. Είναι ιωνικού ρυθμού χτισμένος 
πάνω σε μία κρηπίδα με τέσσερις βαθ-
μίδες. Δεν έχει πρόναο. Μέσα στον σηκό 
του υπήρχε άγαλμα της Αθηνάς Νίκης, 
που κρατούσε στο αριστερό χέρι περικε-
φαλαία και στο δεξί ρόδι, που είναι σύμ-
βολο των θεών του κάτω κόσμου. Η ζω-
οφόρος και τα αετώματα του ναού είχαν 
γλυπτές παραστάσεις. Γύρω στο 421 
- 415π.Χ. στην  εξωτερική του όψη 
δημιουργήθηκαν ανάγλυφες Πτερω-
τές Νίκες την ώρα που προετοιμά-
ζουν θυσία για την Αθηνά. Το 1687 οι 
Τούρκοι διέλυσαν τον ναό και με τα 
αρχιτεκτονικά του μέλη ενίσχυσαν τις 
οχυρώσεις τους. 
    Το ΕΡΕΧΘΕΙΟ  με τις όμορφες Κόρες 
του, τις  περίφημες  Καρυάτιδες,  βρί-
σκεται στη βόρεια πλευρά του βράχου 
της Ακρόπολης και είναι ένα από τα 
αριστουργήματα του ιωνικού ρυθμού. 
Καθώς το φως του ηλίου γίνεται πλάγιο, 
με τις σκιές που δημιουργούνται, οι κορ-
μοστασιές των κοριτσιών από τις Καρυ-
ές της Λακωνίας, που χόρευαν το χορό 
προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδος, μοιά-
ζουν να αποκτούν οντότητα. Κρατούν 
αιώνες τώρα με δύναμη το σκεπαστό 
μπαλκόνι του Ερεχθείου, αντί κιόνων. 
Κόρες και όχι Άτλαντες. Έξι αγάλματα 
Κορών εξαιρετικής τέχνης. «Πρόστα-

σις των Κορών».  Τα αγάλματα που 
βλέπουμε σήμερα είναι αντίγραφα 
από  χυτό υλικό. Τα πέντε πρωτότυ-
πα αγάλματα των Καρυάτιδων βρί-
σκονται σήμερα προστατευμένα στο 
Μουσείο  της Ακροπόλης και το έκτο 
που βίαια αποσπάστηκε και εκλάπη 
από τον Έλγιν είναι στο Βρετανικό 
Μουσείο. 
    Κατά τη μυθολογία, στο σημείο αυτό 
έγινε η φιλονικία της Αθηνάς και του Πο-
σειδώνα για την κυριαρχία της πόλης. Ο 
θεός της θάλασσας Ποσειδώνας χτύπη-
σε το βράχο με την τρίαινα και ξεπήδη-
σε θαλασσινό νερό. Με τη σειρά της η 
Αθηνά χτύπησε με το δόρυ της το βράχο 
και φύτρωσε η ελιά. Οι θεοί που ήταν  οι 
κριτές, έδωσαν τη νίκη στην Αθηνά. Οι 
Αθηναίοι όμως θέλοντας να συμβιβά-
σουν τους δύο αντίπαλους θεούς τούς 
αφιέρωσαν από ένα ιερό κάτω από την 
ίδια στέγη. Έτσι χτίστηκε το  Ερέχθειο, 

Μια μέρα στην Ακρόπολη και τρισάγιο στη μνήμη του Αποστόλη (Λάκη) Σάντα
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

 Στα Προπύλαια

Έργα στα Προπύλαια
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

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

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

το πιο ιδιόμορφο από τα οικοδομήματα 
της Ακρόπολης. Στο σημείο αυτό κατά τη 
μυθολογία είχε την κατοικία του ο βασι-
λιάς Ερεχθέας που αργότερα ταυτίστηκε 
με τον Ποσειδώνα. Γι’ αυτό και ο ναός 
πήρε το όνομά του από το μυθολογικό 
αυτό βασιλιά της Αθήνας. Ο ναός χτί-
στηκε μεταξύ 425 και 406 π. Χ.
    Εσωτερικά ο ναός ήταν χωρισμέ-
νος σε δύο μέρη. Το ανατολικό μέρος 
προς την πρόσοψη ήταν της Αθηνάς, 
το άλλο του Ποσειδώνα. Σε ένα από 
τα εσωτερικά δωμάτια φυλασσόταν 
το πανάρχαιο (ακόμα και για τότε) 
ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς (ξόανο) 
για το οποίο λεγόταν ότι είχε πέσει 
στη γη (ως ένδειξη της παλαιότητάς 
του). Μπροστά του έκαιγε η περίφη-
μη «άσβεστος λυχνία».
    Στο ιερό του Ποσειδώνα, όπου κα-
τεβαίνει κανείς με δώδεκα σκαλοπάτια, 
η ξηλωμένη σ’ ένα σημείο στέγη και οι 
τρεις τρύπες στο βράχο του δαπέδου, 
προκλήθηκαν από το χτύπημα της τρί-
αινας του θεού, όπως πίστευαν οι αρχαί-
οι. Όλο το οικοδόμημα διακοσμούσε μία 
ζωφόρος, όπου πιθανόν απεικονίζονταν 
σκηνές σχετικές με τους μυθικούς βασι-
λείς της Αθήνας. 
   Πάνω στην Ακρόπολη υπήρχαν και 
διάφορα άλλα βοηθητικά κτήρια, ιερά 
και βωμοί.  Σήμερα υπάρχουν μόνον 
ελάχιστα ίχνη τους που δηλώνουν 
την  αλλοτινή τους ύπαρξη.  Τα βασι-
κότερα αυτών είναι: 
   Η στοά της Βραυρωνίας Αρτέμιδος,  
ιερό αφιερωμένο στην θεά προστάτιδα 
των επιτόκων και των λεχώνων, νότια 
των Προπυλαίων. Κτίστηκε τον 6ο π.Χ 
αιώνα   και θεωρείται ότι λειτουργούσε 
ως παράρτημα του μεγάλου ιερού της 
θεάς που βρίσκεται στη Βραυρώνα της 
Αττικής. Σήμερα από το μνημείο διακρί-
νονται μόνο μερικά λαξεύματα στο βρά-
χο, και ανήκουν κυρίως σε υποδοχές και 
θεμελιώσεις τοίχων. 

   Η Χαλκοθήκη, αποτελούσε χώρο 
φύλαξης των πολυάριθμων χάλκι-
νων αναθημάτων (αγάλματα, όπλα, 
σκεύη) που προσέφεραν οι πιστοί 
στην Αθηνά. Επιγραφή που βρέ-
θηκε εκεί αναφέρει ότι όλα αυτά τα 
αντικείμενα ανήκουν στη θεά. 
   Το Αρρηφόρειο ήταν ένα τετρά-
γωνο κτίσμα στο βορειοδυτικό μέ-
ρος της Ακρόπολης. Ήταν ο τόπος 
κατοικίας των δύο Αρρηφόρων, 
δύο κοριτσιών ηλικίας 7-11 ετών, 
που επιλέγονταν κάθε χρόνο για 
να υφάνουν τον Πέπλο της Αθηνάς 
με τον οποίον κάλυπταν το ξόανο 
της θεάς κατά τη γιορτή των Πανα-
θηναίων. Επίσης κατά τη διάρκεια 
των Αρρηφορίων κουβαλούσαν τα 
Ιερά Σκεύη (τα άρρητα φέρειν). Στα 
δυτικά, υπήρχε μία  περιτειχισμένη  
αυλή όπου οι Αρρηφόρες έπαιζαν 
και ονομαζόταν Σφαιρίστρα των 

Αρρηφόρων. Πολύ σημαντικό ρόλο για 
το κτήριο  είχε κλίμακα σκαλισμένη την 
βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης η οποία 
συνέδεε το Αρρηφόριο με την πόλη. Από 
αυτήν την κλίμακα γινόταν η «Κάθοδος 
των Αρρηφόρων» κατά τα Αρρηφόρια.
   Το Ιερό του Πολιέου Διός. Σε αυτό 
κατά τους αρχαϊκούς χρόνους πραγμα-
τοποιούνταν θυσίες βοδιών κατά τους 
εορτασμούς των Διιπολίων.
    Το Ιερό του Πανδίονος. Αφιερωμένο 
στον μυθικό ήρωα και βασιλιά Πανδίο-
να, γιο του Εριχθόνιου ή του Κέκροπα. 
Σε αυτό πραγματοποιούσε τις διάφορες 
τελετές της η Πανδιονίδα φυλή, μία από 
τις 10 φυλές των Αθηνών. Στη θέση του 
βρίσκεται σήμερα το παλιό μουσείο της 
Ακρόπολης. 
    Ο παλαιότερος ναός της Ακρόπολης, 
που ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά Πο-
λιάδα, προστάτιδα της πόλης βρίσκεται 
στα νότια του Ερεχθείου και βόρεια του 
Παρθενώνα. Στις αρχαίες πηγές ανα-
φέρεται ως ‘’αρχαίος νεώς’’. Οικοδομή-
θηκε, σύμφωνα με την επικρατέστερη 
θεωρία, στα μέσα του 6ου αι. π.Χ., στη 
θέση πρωιμότερου ναού των γεωμετρι-
κών χρόνων.  Το 480 π.Χ. πυρπολήθη-
κε κατά τη διάρκεια της επιδρομής των 
Περσών, αλλά επισκευάσθηκε πολύ σύ-
ντομα.  Σήμερα  σπασμένα  κιονόκρανα, 
απομεινάρια του ναού,  είναι πεσμένα 
στο έδαφος. Στο βάθος   διακρίνεται ο 
Λυκαβηττός.  
    Δεξιότερα  κυματίζει η Ελληνική 
μας Σημαία.  Από εδώ ο Μανώλης 
Γλέζος  και ο Απόστολος  Σάντας  τη  
νύχτα της 30ής προς 31η Μαΐου 1941  
κατέβασαν  τη χιτλερική σημαία. Η 
χάλκινη αναμνηστική πλάκα μάς 
υπενθυμίζει αυτήν  την ηρωική τους 
πράξη,  την πράξη αντίστασης.
     Παίρνουμε το δρόμο του γυρισμού. 
Περνάμε μπροστά από το παλιό μου-
σείο της Ακρόπολης, τον άλλοτε αρχαϊκό 
τόπο του ιερού του Πανδίονος, προς τη 

νότια κλιτύ του Παρθενώνα.  Ψηλά,  
πάνω από τον Ακρόπολη και τα τείχη 
της,  βλέπουμε σε κάτοψη το αρχαι-
ότερο ίσως θέατρο στον κόσμο, το 
περίφημο αρχαίο θέατρο του Διο-
νύσου. Ο χώρος όπου κατασκευά-
στηκε ήταν το ιερό του  Ελευθερέως 
Διονύσου, με τον οποίο σχετιζόταν 
άμεσα το αρχαίο δράμα.  Στα πρώτα 

ίχνη της κατασκευής του θεάτρου δίδα-
ξε ο Αισχύλος, πριν από το 500π.Χ. 
     Το Διονυσιακό Θέατρο των Αθη-
νών υπήρξε  ένα από τα σημαντικότερα 
θέατρα της αρχαιότητας. Ο υπαίθριος 
χώρος του ήταν ο βασικός τόπος πα-
ράστασης του αττικού δράματος, αφού 
φιλοξενούσε τα Μεγάλα Διονύσια, τη 
μεγαλύτερη θεατρική γιορτή της πόλης 
των Αθηνών που γιορτάζονταν τα τέλη 
Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Τότε όλοι 
οι Αθηναίοι πολίτες παρακολουθούσαν 
τους θεατρικούς αγώνες, τους οποίους 
χρηματοδοτούσαν εύποροι πολίτες, οι 
χορηγοί. Οι σωζόμενες τραγωδίες και 
κωμωδίες του 5ου και του 4ου π.Χ. αι. 
γράφτηκαν -τουλάχιστον οι περισσό-
τερες- για να παιχτούν σε αυτόν τον 
χώρο.  
    Τη γιγαντιαία έκταση με την ολό-
λιθη κατασκευή του το θέατρο την 
απόκτησε μετά τα μέσα του 4ου αι-
ώνα π. Χ. από τον άρχοντα της Αθή-
νας, ρήτορα και πολιτικό Λυκούργο. 
Ο Λυκούργος  επέκτεινε  το θέατρο  
μέχρι τη ρίζα του Ιερού Βράχου, εν-
σωματώνοντας  πάνω από το αρ-
χικό κοίλο, τον περιμετρικό δρόμο 
της Ακρόπολης, το τμήμα του Περι-
πάτου, το οποίο μετατράπηκε   σε 
διάζωμα,   το λεγόμενο Επιθέατρο. 
Υπολογίζεται ότι σε αυτή την περί-
οδο το θέατρο χωρούσε περίπου 
15000-16000 θεατές. Στην πρώτη 
σειρά καθισμάτων, τη λεγόμενη 
προεδρία, υπήρχαν 67 μαρμάρινοι 
θρόνοι, ο καθένας από τους οποί-
ους έφερε χαραγμένο το όνομα του 
επίσημου προσώπου για το οποίο 
προοριζόταν. Ο θρόνος του ιερέα 
του Διονύσου Ελευθερέως βρισκό-
ταν στο μέσον της σειράς. 
   Έκτοτε το αρχαίο θέατρο του Διονύ-
σου ανοικοδομήθηκε  πολλές φορές 
και έτσι είναι δύσκολο να καθορισθεί 
ποια ήταν η αρχική του μορφή.  Με το 
χρόνο αδρανοποιήθηκε η χρήση του 
και υπέστη πολλές καταστροφές. Τα 
κατάλοιπά του καλύφθηκαν κάτω από 
επιχώσεις και τον 18ο αιώνα αγνο-
ούσαν τη ύπαρξή του. Εντοπίστηκε η 
θέση του  μόλις το 1841 και άρχισαν 
οι ανασκαφές από Έλληνες και Γερμα-
νούς αρχαιολόγους.  
   Στις μέρες μας,   στον ίδιο χώρο, βρί-
σκονται και τα ερείπια ενός ρωμαϊκού 
θεάτρου.   Από την κεντρική κερκίδα 
του  σώζονται  μόνο 13 σειρές. Στο 
μνημείο γίνονται εργασίες αποκατά-
στασης.
   Οι σημερινοί  περιπατητές της πε-
ριοχής αγαπούν να αφήνουν  πίσω 
τη Διονυσίου Αεροπαγίτου και να 
περιδιαβαίνουν τους χωμάτινους 
δρόμους ολόγυρα από το θέατρο,  
κάτι που αγαπά και η υπογράφου-
σα. 
   Αφήσαμε πίσω τον Παρθενώνα. Κα-
τεβαίνοντας  από τα Προπύλαια έπρε-
πε να γυρίσουμε στο σήμερα.   Η μέρα 
είχε αρχίσει να πέφτει. Περάσαμε τέσ-
σερεις ώρες όλοι μαζί. Καθώς κατέβαι-
νε ο ήλιος νιώθαμε μία περίεργη κού-
ραση αλλά ταυτόχρονα η ενέργεια που 
πήραμε από το χώρο δεν μας άφηνε 
να καταπονηθούμε. Ενέργεια και πε-
ρηφάνια για την κληρονομιά μας 

στην οποία πρέπει να 
φερθούμε αντάξια. Δύ-
σκολος δρόμος γιατί 
είναι συνάμα και ατο-
μικός και συλλογικός. 
    Αποχαιρετηθήκαμε. Ο 
πρόεδρος μας υποσχέ-
θηκε, μετά το καλοκαί-
ρι άλλη μία ξενάγηση. 
Αυτή τη φορά θα είναι 
στην Αρχαία Αγορά, 
στη Ρωμαϊκή  Αγορά 
καθώς και τον Κεραμι-
κό.  Το Νοέμβριο σχε-

διάζεται  διήμερη εκδρομή  για επίσκε-
ψη  στη Βεργίνα και την Αμφίπολη. 
     Η Ένωση  και ο Απόστολος Αντύ-
πας έχουν να κάνουν φέτος στο χω-
ριό  τους, στη Λευκάδα, ένα σημαντικό 
έργο. Να ολοκληρώσουν και να θέ-
σουν σε λειτουργία το Βλασσοπού-
λειο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που θα 
δημιουργηθεί από τα αντικείμενα που 
θα προσφέρουν οι Αγιοπετρίτες.
Τα εγκαίνια θα τελέσει η Ομοσπονδιακή 
Βουλευτής Αυστραλίας, η Αγιοπετρίτισσα 
Μαρία Βαμβακηνού, που θα έρθει στον 
Άγιο Πέτρο ειδικά  για αυτόν το σκοπό.  
Ευχόμαστε ολόψυχα να ξεπεραστούν οι 
οικονομικές δυσκολίες και  να παραβρε-
θούμε, σύντομα το καλοκαίρι,  στα εγκαί-
νια. 
    Σημειώνουμε ότι το 9μελές Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Ένωσης Αγιοπετρι-
τών Αττικής που εργάζεται ακούραστα 
για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές 
οι δραστηριότητες απαρτίζεται από 
τους: Απόστολο Αντύπα πρόεδρο, 
Γρηγόρη Χρυσικό πρώτο αντιπρόε-
δρο, Βικέντιο Μιχάλη δεύτερο αντι-
πρόεδρο, Ρέμπελου Ευαγγελία  πρώ-
τη γραμματέα, Αλεξαντράκη - Σίδερη 
Ηρώ δεύτερη γραμματέα, Σταμάτα 
Καγκελάρη τρίτη γραμματέα, Χαρίτο 
Γεώργιο ταμία, Πέτρο Λουπέτη βοηθό 
ταμία, την Ευαγγελία Αρβανίτη, τη Μαρία 
Σίδερη και τη Φρόσω Σουμίλα.
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Τα ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

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

Η Ελληνική Σημαία πάνω στον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης.

Η αναμνηστική πλάκα της ηρωικής πράξης 
του Αποστόλη Σάντα και του Μανώλη Γλέζου

Αντύπας και Μαρία Σίδερη

Αγιοπετρίτισσα

Μαρία Ρομποτή (Γούλα)
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Μικρά και Μεγάλα Ενδιαφέροντα

Αθήνα
ΕΤΟΙΜΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ

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

ΚΟΜΩΣΕΙΣ

Αγιοπετρίτισσα

Εύσημα τιμής και αναγνώρισης στους γηραιότερους Αγιο-
πετρίτες αγρότες και αγρότισσες ξωμάχους.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το περασμένο καλοκαίρι, οι γηραιότεροι παλαίμαχοι 
αγρότες και αγρότισσες του χωριού μας για το 2015 δέχτηκαν από την Ένωσή 
μας εύσημα τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά τους στην αγροτική ζωή 
του τόπου. Ο γηραιότερος αγρότης μας που παρέλαβε την ένδειξη σεβασμού από 
τον πρόεδρο του Τ.Σ. Γεράσιμο Πατρίκιο είναι ο Νικόλαος Καββαδίας του Ιωάννη 
ετών 92 και η γηραιότερη τιμηθείσα αγρότισσα είναι η Ανθίτσα Πατρικίου ετών 97.

Σαράντα χρόνια (40) της Ένωσης Αγιοπετριτών και “Αγιοπετρίτικων”

Έκθεση Υφαντών και Κεντημάτων 
από 15 έως 25 Αυγούστου

Όπως έγινε πριν 40 χρόνια, έτσι και τον πε-
ρασμένο Αύγουστο, πραγματοποιήθηκε από 
την Ένωσή μας στο Πνευματικό Κέντρο του 
χωριού μας, Έκθεση με παλαιά υφαντά και 
ρούχα, έργα τέχνης του αργαλειού, δημιουρ-
γήματα μιας άλλης εποχής. 
Πολλά χρονολογούνται από το 1800 με αρχές 
του 1900 και είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
εκθέσουμε αρκετά τέτοια αριστουργήματα στο 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης του χωριού μας.

Συνέχεια από την 1η σελ.

Το Γενάρη του 1967 στο νεοσύστατο Δικηγορικό Γρα-
φείο του συγχωριανού μας Παναγιώτη Καγκελάρη έπε-
σε η ιδέα για την ίδρυση του Συλλόγου Αγιοπετρτιών 
Αττικής. Ο Βενιζέλος Λογοθέτης και ο Νίκος Δενδρινός 
είχαν επισκεφθεί το γραφείο του Π. Καγκελάρη για υπό-
θεσή τους. Είχαν ακούσει για την ίδρυση κάποιου άλλου 
Σωματείου. Διατυπώθηκε λοιπόν η άποψη γιατί να μην 
κάνουν και οι Αγιοπετρίτες Αττικής Σύλλογο. Έτσι ο Πα-
ναγιώτης Καγκελάρης άρχισε τις σχετικές επαφές. Επι-
σκέφθηκε πρώτα στο ΙΝΤΕΑΛ τον Γιώργο Βλασσόπου-
λο. Αυτός όμως φορτωμένος με κάποιες πικρίες, παλιές, 
από την συμπεριφορά κάποιων συγχωριανών για την 
κοινωνική του δράση στο χωριό, όχι μόνο δεν ενθου-
σιάστηκε, αλλά συνέστησε στον Π. Καγκελάρη να μην 
ασχοληθεί γιατί θα το μετανοιώσει. Μπροστά όμως στην επιμονή του πρώτου κάλεσε 
τον ανεψιό του Θάνο Βλασσόπουλο (σημερινό μέλος της Διοίκησης του Συλλόγου) και 
του είπε εάν θέλει να ασχοληθεί. Πράγματι ο Θάνος Βλασσόπουλος έδειξε προθυμία 
και με τον αδελφό του Σπύρο βοήθησαν για την ιδέα.
Επισκέφτηκε τον Κώστα Σταμούλη στο κατάστημα του στην οδό Σίνα. Ο δραστήριος 
μπαρμπά - Κώστας ενθουσιάστηκε από την ιδέα. Τρίτη επαφή είχε με τον προσφι-
λή αποδημήσαντα Νίκο Ρομποτή (Ζαχαράτο) στο κατάστημά του στην οδό Αθηνάς 
16. Ακολούθησαν και άλλες προσωπικές επαφές και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Το 
ενδιαφέρον για την ίδρυση του συλλόγου ήταν συγκινητικό. Το πληροφορήθηκε και 
μπάρμπα Γεράσιμος Δρακονταειδής από τον Γεώργιο Βλασσόπουλο.  Ήλθε σε επαφή 
με τον Παναγιώτη Καγκελάρη και με πολύ μεράκι κινητοποίησε πολλούς χωριανούς. 
Στις 12 Φλεβάρη του 1967 έγινε η πρώτη συνάντηση στο γραφείο του Π. Καγκελάρη 
και προσέτρεξαν: ο Βενιζέλος, ο Χατζούρας, οι αδελφές Ελένη, Άρτεμη και Ευφροσύνη 
Δρακονταειδή, ο Μιλτιάδης και Σπύρος Καγκελάρης, οι αδελφοί Θάνος και Σπύρος 
Βλασσόπουλος, ο Κώστας Σταμούλης, ο Νίκος Ρομποτής (Ζαχαράτος), ο Νίκος Κα-
γκελάρης (Tρυπόπος), ο Γεώργιος Φλώριος, Κώστας Βλασσόπουλος κ.α.
Αποφασίστηκε η ίδρυση του Συλλόγου και ο Παν. Καγκελάρης ανέλαβε να συντάξει το 
Καταστατικό και να κάνει τις δικαστικές ενέργειες για αναγνώρισή του. Στις 10/4/1967 
έγινε το Δικαστήριο. Ενέσκηψε όμως η Απριλιανή λαίλαπα και απόφαση δεν εκδόθηκε. 
Η Χούντα απαιτούσε για την αναγνώριση σωματείου την προσκόμιση  παραστατικού 
Κοινωνικών φρονημάτων. Διάθεση να υποστεί κανείς μια τέτοια δοκιμασία δεν υπήρχε 
και έτσι ματαιώθηκε η πρώτη προσπάθεια.
Μετά την πτώση της Χούντας τα ίδια πρόσωπα πλαισιούμενα και με νέα, συνέχισαν 
την παλαιά προσπάθεια. Κατά την διάρκεια του 1975 έγιναν οι απαραίτητες ενέργει-
ες. Στις 16/12/1875 έγινε το Δικαστήριο. Στις 8/1/1996 εκδόθηκε η με αριθμ. 24/1976 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η «ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΓΙΟΠΕΤΡΤΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» ήταν πραγματικότητα. Στις 11-4-1976 έγιναν οι πρώτες 
αρχαιρεσίες και εκλέχτηκε η πρώτη διοίκηση αποτελούμενη από τους: Φρόσω Αρ-
γυρού-Πρόεδρο, Βενιζέλο Λογοθέτη - αντιπρόεδρο, Ζώη Μαργέλη - Γεν. Γραμματέα, 
Γεράσιμο Τζεφρώνη - Ειδικό Γραμματέα, Νίκο Ρομποτή του Σωκράτη-Ταμία, Μέλη 
Νίκος Καγκελάρης του Βασιλείου, Επαμεινώνδας Κούρτης, Θάνος Βλασσόπουλος, 
Ευαγγελία Πατίτσα. Αναπληρωματικοί: Διον. Λουπέτης, Γεωρ. Κατηφόρης, Ευαγγελία 
Ιατρίδου - Δρακονταειδή, Κώστας Βλασσόπουλος, Γερ. Χρυσικός. Εξελεκτική Επιτρο-
πή: Σπύρος Απ. Αντύπας, Κων/νος Γερ. Κατηφόρης (Σουσάνη) και Γεώργιος Ν. Φλώ-
ριος. Πέρασαν ήδη 4 δεκαετίες. Πολλοί που συνέβαλαν στην ίδρυση και λειτουργία του 
Συλλόγου είναι μακαρίτες. Η πλούσια δράση του Συλλόγου έχει δικαιώσει τους ιδρυτές 
του. Χρέος των επιζώντων και των νεωτέρων να βοηθήσουν να συνεχίσει ο Σύλλογος 
τη δράση του.

Το Ξεκίνημα

Άποψη από το λαϊκό γλέντι
Η Ένωσή μας ευχαριστεί τους καλλιτέχνες που μας χάρισαν μια όμορφη βραδιά.

Παναγιώτης Καγκελάρης

Ο  γερόλυκος Νίκος Ζώγκος (Μαής) τρα-
γουδάει, ετών 87



του 1907, σε ηλικία περίπου 98 ετών. Η τελευταία της οι-
κία στο προάστιο Darlinghurst στο ανατολικό ΣίδνεΪ δεν 
υπάρχει πια, αφού κατεδαφίσθηκε τη δεκαετία του 1970 
για την διαπλάτυνση λεωφόρου. 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ της ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Το 1880 υπήρχαν στην Αυστραλία περίπου 150 Έλληνες. 
Στην πρώτη επίσημη απογραφή του 1891, βρέθηκε ότι 
ζούσαν εκεί 482. 
Αυτοί οι μετανάστες κατάγονταν κυρίως από τα Κύθηρα, 
την Ιθάκη, το Καστελλόριζο και τη Μακεδονία. Είκοσι χρό-
νια μετά, το 1911, ο αριθμός τους ξεπερνάει τους 2.500 
και μετά τη μικρασιατική καταστροφή καταφθάνουν ορδές 
μεταναστών στην Αυστραλία. Το μεγαλύτερο μεταναστευ-
τικό κύμα σημειώθηκε την δεκαετία του ΄50. Η ελληνική 
κοινότητα Μελβούρνης που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 
1897, είναι γηραιότερη και από την Αυστραλιανή Συνομο-
σπονδία. Σήμερα, ο ελληνισμός της Αυστραλίας υπολογί-
ζεται γύρω στο μισό εκατομμύριο άτομα.

Η ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Η Μελβούρνη είναι πόλη της Αυστραλίας και πρωτεύου-
σα της Πολιτείας της Βικτώριας. Είναι η δεύτερη σε μέγε-
θος πόλη της Αυστραλίας μετά το Σίδνεϊ αν και σύντομα 
λέγεται ότι θα γίνει πάλι πρώτη. Αποτελεί το μεγαλύτερο 
οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας.
Ο πληθυσμός της Μελβούρνης εκτιμάται ότι είναι γύρω 
στα 4, 5 εκατομμύρια. Σχεδόν το 1/4 του πληθυσμού της 
περιοχής προέρχεται από το εξωτερικό.
Με βάση την απογραφή του 2011, τo 66,3% αυτών μιλού-
σε στα σπίτια του μόνο την Αγγλική γλώσσα, 2,8% στα 
Ελληνικά (113.407 κάτοικοι), 2,8% στα Ιταλικά (112.686 
κάτοικοι) και 2,2 Μανδαρίνικα (κινέζικα) (100.598 κάτοι-
κοι). Η πρώτη περίοδος της μετανάστευσης προς την 
πόλη ξεκίνησε τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν στην περιο-
χή ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα χρυσού. Μετά τον Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μελβούρνη εγκαταστάθηκαν 
πολλοί μετανάστες από τις Μεσογειακές χώρες.
Η Μελβούρνη παρουσιάζει ένα πλούσιο αρχιτεκτονικό 
σύνολο οικοδομημάτων από Βικτωριανό ρυθμό μέχρι 
σύγχρονους ουρανοξύστες και γέφυρες, ενώ ένα μεγάλο 
και ιστορικό δίκτυο τραμ διασχίζει την πόλη.
Η Μελβούρνη ιδρύθηκε το 1835 από τον Ιωάννη Μπά-
τμαν και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν από τους ση-
μαντικότερους λιμένες του νοτίου ημισφαιρίου.
Από το 1901 μέχρι τον καθορισμό της Καμπέρας ως πρω-
τεύουσας και έδρας της κυβέρνησης, η Μελβούρνη ήταν 
η πρωτεύουσα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας. Ειδικά 
μετά την ανακάλυψη χρυσού στο Μπάλαρατ το 1851, ο 
πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε εκπληκτικά.
Σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή της Μελβούρνης κατοι-
κούν μετανάστες από περισσότερες από 140 χώρες. Ο 
σταδιακός αποικισμός της πόλης έγινε με τέσσερα κύρια 
μεταναστευτικά κύματα. Το πρώτο κύμα τοποθετείται την 
δεκαετία του 1830 και περιελάμβανε, κατά κύριο λόγο, 
Ευρωπαίους μετανάστες Άγγλο-Κελτικής καταγωγής. Το 
δεύτερο κύμα προήρθε μετά την ανακάλυψη κοιτασμάτων 
χρυσού το 1850. 
Οι μετανάστες αυτού του κύματος προέρχονταν από όλο 
τον κόσμο, ενώ σημαντική ανάμεσά τους ήταν η παρου-
σία μεταναστών από την Κίνα. Μετά το τέλος του Δευτέ-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα νέο πλήθος μεταναστών, 
κυρίως από χώρες της Ευρώπης, αύξησε εκ νέου τον 
αριθμό τους στην πόλη. 
Το τελευταίο κύριο μεταναστευτικό κύμα έκανε την εμ-
φάνισή του τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Την περίοδο 
αυτή στην περιοχή εγκαταστάθηκαν κυρίως μετανάστες 
από το Βιετνάμ και την Καμπότζη. 
Στην απογραφή του 2011, ο πληθυσμός των Αβοριγίνων 
της Μελβούρνης έφθανε τους 18.024 κατοίκους, με μέσο 
όρο ηλικίας τα 23 χρόνια. [4] Οι τρεις κύριες μη αγγλόφω-
νες εθνοτικές ομάδες της πόλης, οι Έλληνες, οι Ιταλοί και 
οι Κινέζοι συγκεντρώνουν την επιχειρηματική παρουσία 
τους σε τρία ξεχωριστά κέντρα στην περιοχή της Μελ-
βούρνης. 
Ο Δήμος της Μελβούρνης αναγνωρίζει τις τρεις αυτές πε-
ριοχές με τον όρο «Πολιτιστικά Σταυροδρόμια της Μελ-
βούρνης» (Cultural precincts), αναγνωρίζοντας την πολι-
τιστική τους παρουσία στην πόλη.
Το παραδοσιακό κέντρο των Ελληνικών επιχειρήσεων 
στην Μελβούρνη, το «Ελληνικό Σταυροδρόμι» (Greek 
precinct), τοποθετείται γύρω από την οδό Λόνσντεϊλ 
(Lonsdale Street) της πόλης και περιλαμβάνει μαγαζιά 
που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τον τομέα της εστί-
ασης. Η οδός Lonsdale αποτελεί τόπο διεξαγωγής μέρος 
των εορταστικών εκδηλώσεων των Ελλήνων της Μελ-
βούρνης, όπως το Φεστιβάλ Αντίποδες της Μελβούρνης.
Η Μελβούρνη, σύμφωνα με την εφημερίδα «Herald Sun», 
είναι η τέταρτη πιο εξαπλωμένη πόλη της Γης. 
Ο ανταγωνισμός μεταξύ Μελβούρνης και Σίδνεϊ αποτελεί 
ένα συνεχές θέμα αντιπαράθεσης ευθυμογραφημάτων, 
περίπου αντίστοιχα με τα ελληνικά περί Ποντίων, Χιωτών, 
Πατρινών κ.ά.

Αγιοπετρίτικα 9

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Το κείμενο πήραμε από την ιστοσελίδα
της εφημερίδας ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Αύγουστος 2015

Τα γενέθλια του Ελληνισμού της Αυστραλίας
Πριν από 126 χρόνια έφθασαν οι πρώτοι Έλληνες στην Αυστραλία, ενώ η Μελβούρνη έγινε χθες 180 ετών!

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που η ελληνική ομογέ-
νεια της Αυστραλίας έχει τα γενέθλιά της, αφού 
αυτό το μήνα (αποδεδειγμένα) πάτησαν το πόδι 

τους για πρώτη φορά οι Έλληνες της Αυστραλίας και τον 
ίδιο μήνα αποφασίστηκε η ίδρυση της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας.
Συγκεκριμένα, η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης ιδρύ-
θηκε το 1897, είναι γηραιότερη από την Αυστραλιανή 
Συνομοσπονδία. H ιδρυτική συνέλευση της Κοινότητας 
αποφασίστηκε στις 22 Αυγούστου του 1897.
Εκτός, όμως, από τους Έλληνες της Αυστραλίας που 
έχουν την επέτειο της άφιξής τους στην χώρα αυτή, χθες 
είχε γενέθλια και η Μελβούρνη που έγινε 180 ετών.
Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά:
Όπως είναι γνωστό, οι πρώτοι Έλληνες που πατούν το 
πόδι τους στην Αυστραλία είναι επτά ναυτικοί, που έχουν 
καταδικασθεί για πειρατεία από τους Άγγλους. 
Η ιστορία των επτά Ελλήνων ναυτικών που γλύτωσαν στο 
πάρα πέντε από τη θανατική καταδίκη και οδηγήθηκαν 
στην Αυστραλία. 
Ήταν το πλήρωμα της σκούνας «Ηρακλής», με πλοίαρχο 
τον Αθηναίο, Αντώνη Μανώλη, και έξι νεαρούς ναυτικούς 
από την Ύδρα: τους Δαμιανό Νίνη, Γκίκα Βούλγαρη, Γε-
ώργιο Βασιλάκη, Κωνσταντίνο Στρόμπολη, Γεώργιο Λα-
ρίτσο και Νικόλαο Παπανδρέα. Είχαν κουρσέψει το βρε-
τανικό εμπορικό μπρίκι «Άλκηστη» , χωρίς να πειράξουν 
τους Βρετανούς ναυτικούς, στις 29 Ιουλίου του 1827 έξω 
από τη Μάλτα. 
Η λεία τους δεν ήταν πολύτιμη, επρόκειτο για είδη πρώ-
της ανάγκης, θειάφι, σκοινιά, σκεύη και πιπέρι. Δύο μέρες 
αργότερα, τους έπιασε το βρετανικό πλοίο «Gannet» που 
εκτελούσε περιπολίες στα νότια της Κρήτης, οδηγώντας 
τους στη Μάλτα για να δικαστούν. 
Στα αρχεία του αυστραλιανού κράτους, φιγουράρουν τα 
ονόματα των επτά Ελλήνων ναυτικών που κατέφθασαν 
στις 27 Αυγούστου του 1829 στις ακτές της Αυστραλίας 
ως βαρυποινίτες, που εξορίστηκαν μόνιμα από τις βρε-
τανικές αρχές, γλιτώνοντας έτσι τα χειρότερα, δηλαδή την 
εκτέλεση. 
Ο Δαμιανός Γκίκας, ήταν Υδραίος καπετάνιος και συνελή-
φθη άδικα για πειρατεία από ένα αγγλικό πολεμικό πλοίο 
και καταδικάστηκε σε εξορία στο Σίδνεϊ. Δεν γνωρίζουμε 
περισσότερα στοιχεία για την τύχη του, καθώς δεν είναι 
καταγεγραμμένα τα στοιχεία του στα αρχεία της Αυστρα-
λίας ή της Ελλάδας. 
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του Γιώργου Παππά, 
που βρέθηκε σε αυστραλιανό έδαφος το 1814, ως μέλος 
βρετανικού πληρώματος εποικισμού. Παντρεύτηκε μια 
ιθαγενή (Αβορίγινα), εγκατέλειψε το πλοίο του και εγκατα-
στάθηκε μόνιμα στο Σίδνεϊ. Παλιές αυστραλιανές εφημερί-
δες του 1900, αναφέρουν ότι υπήρχαν και άλλοι Έλληνες 
που φέρεται ότι έφτασαν στην 5η ήπειρο μεταξύ του 1803 
και του 1820. 

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΚΟΝΔΡΙΓΚΤΟΝ 
Τραγική ειρωνεία είναι ότι του δικαστηρίου προήδρευε ο 
αντιναύαρχος Έντουαρντ Κόνδριγκτον, γνωστός από τη 
ναυμαχία του Ναυαρίνου.
Αν και τέσσερις μήνες νωρίτερα είχε σώσει την ελληνική 
επανάσταση, δεν έκανε το ίδιο και για τους ναυτικούς. Ο 
Κόνδριγκτον, δεν συμπαθούσε τους πειρατές. Είχε στείλει 
πέντε φορές έγγραφες διαμαρτυρίες προς την ελληνική 
επαναστατική ηγεσία ζητώντας την περιστολή της πειρα-
τείας, απειλώντας να πάρει μέτρα. Έτσι τους καταδίκασε 
σε θάνατο.
Όμως, γλύτωσαν στο παρά πέντε την εκτέλεση, καθώς 
το Λονδίνο αποφάσισε ότι θα ήταν πιο χρήσιμοι στο βρε-
τανικό κράτος αν εξορίζονταν μόνιμα στην Αυστραλία για 
καταναγκαστικά έργα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 
Όταν έφτασαν στο Σίδνευ, τέθηκαν στις υπηρεσίες των 
αποικιακών αρχών και από ότι φαίνεται γρήγορα αξιοποι-
ήθηκαν οι ιδιαίτερες γνώσεις τους στην οινοποιία. Μετά 
την κήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας, το 1834, κινητο-
ποιήθηκε η ελληνική διπλωματία για τον επαναπατρισμό 

τους μετά και από παρότρυνση των συγγενών τους. 
Την υπόθεση ανέλαβε προσωπικά ο Σπυρίδων Τρικού-
πης και τελικά οι Βρετανοί συμφώνησαν να απαλλαγούν 
πλήρως και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η Ελλά-
δα υποχρεώθηκε μόνο να καταβάλει τα έξοδα της μεταφο-
ράς τους, 4.921 δραχμές, που ήταν αρκετά για την εποχή. 
Από τους επτά οι πέντε επέλεξαν να επιστρέψουν. 
Ο πρώην πλοίαρχος του πληρώματος, Αντώνης Μανώ-
λης αποφάσισε να μείνει μόνιμα στο Σίδνεϊ και σε ηλικία 
50 ετών (το 1854), έγινε ο πρώτος Αυστραλός υπήκοος, 
ελληνικής καταγωγής. Εργάστηκε εκεί ως κηπουρός και 
πέθανε σε ηλικία 76 ετών, στις 22 Σεπτεμβρίου του 1880, 
στο Πίκτον (γεννήθηκε στην Αθήνα το 1804). Την επιλογή 
του Αντώνη Μανώλη ακολούθησε και ο Γκίκας Βούλγα-
ρης, μόνο που είχε καλύτερη τύχη. 
Απέκτησε περιουσία, έγινε Αυστραλός υπήκοοος το 1861 
και άλλαξε το όνομα του σε Τζίγκερ. Παντρεύτηκε μια νε-
αρή Ιρλανδή και απέκτησε 10 παιδιά και 52 εγγόνια. Οι 
απόγονοι του φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, έχουν όμως 
πλέον ενταχθεί στην ιρλανδική και την καθολική κοινότη-
τα. Την πρώτη αυτή ομάδα των Ελλήνων μεταναστών (κα-
ταδίκων), ακολούθησαν σκασιάρχες ναυτικοί που εγκατέ-
λειψαν τα πλοία τους για να βρουν καλύτερη τύχη στην 
αχανή ήπειρο των 8.000.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΣ ΠΡΩ-
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΠΛΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Γεννήθηκε στο χωριό Πλεσιβίτσα (σημερινό Πλαίσιο) της 
Θεσπρωτίας το 1809 ή το 1810. Ο πατέρας της Γιώργος, 

που ήταν έμπορος από τις Σέρρες, ταξίδευε συχνά και 
έτσι η δεκατετράχρονη μητέρα της η Βασιλική, μεγάλω-
νε μόνη τα δύο νήπια παιδιά της, την Αικατερίνη και τον 
Κωστούλα. Η Βασιλική ήταν πανέμορφη και την πολιορ-
κούσαν πολλοί άνδρες. Την είδε ο γιος του Αλή Πασά, 
Μουχτάρ, την ερωτεύτηκε και την πήρε στο χαρέμι του. 
Απείλησε, μάλιστα, τον σύζυγό της να μην την ξαναπλη-
σιάσει γιατί θα τον σκότωνε.
Η Αικατερίνη όσο μεγάλωνε γινόταν όλο και πιο όμορφη. 
Ο γιος του Αλή Πασά άρχισε να γλυκοκοιτάζει και αυτή 
με αποτέλεσμα η μάνα της να αρραβωνιάσει εσπευσμένα 
την δωδεκάχρονη κόρη της με τον γιατρό του Αλή Πασά 
που δεν ήταν άλλος από τον Ιωάννη Κωλέττη, μετέπειτα 
πρωθυπουργό της Ελλάδας. Ο αρραβώνας διαλύθηκε 
όταν πέθανε ο Αλή Πασάς και ο γιος του και η Αικατε-
ρίνη βρέθηκαν στο Μεσολόγγι. Εκεί γνώρισε τον λόρδο 
Βύρωνα και έκαναν στενή παρέα, μάλιστα, ήταν από τους 
τελευταίους ανθρώπους που τον είδαν εν ζωή. Μετά την 
έξοδο του Μεσολογγίου, η νεαρή κοπέλα περιπλανήθηκε 
αρκετά και βρέθηκε στο νησάκι του Κάλαμου, κοντά στις 
ακτές της Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί, γνώρισε και παντρεύ-
τηκε το 1827, τον διοικητή της βρετανικής φρουράς του 
νησιού και βετεράνο της μάχης του Βατερλό, Τζέημς Χέν-
ρυ Κράμερ.

Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΕΣΣΑ 
ΣΤΟ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 
Το ζευγάρι ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές λόγω του 
επαγγέλματος του Βρετανού αξιωματικού, ώσπου η χώρα 
του τον έστειλε να υπηρετήσει στην Αυστραλία. Στις 28 
Σεπτεμβρίου 1835, η Αικατερίνη Πλέσσα, φθάνει στο Σίδ-
νεϊ με ένα πλοίο που μεταφέρει 300 κατάδικους και γίνεται 
η πρώτη Ελληνίδα έποικος στο Νιουκάστλ. 
Στην Αυστραλία θα γεννηθεί το έκτο παιδί τους. Απέκτη-
σαν συνολικά έντεκα παιδιά, εκ των οποίων έζησαν πέρα 
από τα παιδικά τους χρόνια, μόνο τα έξι. Από αυτούς 
μόνο ο γιος της Ρόμπερτ απέκτησε απόγονους και έτσι 
συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, η οικογένεια των Κράμερ-
Πλέσσα. Η Αικατερίνη Πλέσσα έζησε ήρεμα αλλά σχετικά 
φτωχικά στην Αυστραλία, αφού στην κατοχή της η οικογέ-
νεια είχε μόνο ένα μικρό αγρόκτημα και τον στρατιωτικό 
μισθό του συζύγου. Μετά τον θάνατό του, το 1864, η Αικα-
τερίνη μετακόμισε στο Σίδνεϊ όπου ήδη είχε εγκατασταθεί 
ο γιος της Χένρυ. 
Μαζί έμειναν μέχρι τον θάνατό της, στις 8 Αυγούστου 

Αικατερίνη Πλέσσα, η πρώτη Ελληνίδα της Αυστραλίας



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου για το Κύπελλο 
ΕΠΣ Πρέβεζας - Λευκάδας έγινε στις 12 Σεπτεμβρί-

ου στο Γήπεδο Αγίου Πέτρου. Αντίπαλες ήσαν οι 
ομάδες Α.Ο. Άγιου Πέτρου και Κατούνα Λευκάδας. 
Νίκησε η ομάδα του χωριού μας με σκορ 1-0.
ΥΓ: Συνέβη και αυτό: Ο  Α.Ο. Αγ. Πέτρου διαθέτει 
ειδικούς εμψυχωτές-κλακαδόρους με τσαμπούνες 
και τύμπανα! Μπράβο παιδιά!!
Άλλος αγώνας ποδοσφαίρου ΕΠΣ Π-Λ για το κύ-
πελλο έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 στο γήπεδο 
Αγίου Πέτρου μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Ν. 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 3-1.
Και ο ΑΟ Αγίου Πέτρου και ο Απόλλωνας Ν. Λευκά-
δας πέρασαν στον δεύτερο γύρο.

2015 Ποδόσφαιρο
Άρχισε το πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας ΕΠΣ Πρέβε-
ζας Λευκάδας
Αποτελέσματα 4 Οκτωβρίου 2015
1ης Αγωνιστικής περιόδου
Αυγερινός Μαραντεχωρίου
Α.Ο. Αγ. Πέτρου 3-2, στο επόμενο φύλλο τα νεώ-
τερα.

Αγιοπετρίτικα10

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αποτελέσματα Πανελληνίων 

Εξετάσεων 2015-2016
Αγιοπετριτόπουλα

που πέτυχαν στα ΑΕΙ & ΤΕΙ
(και όσοι έχουν ρίζα Αγιοπετρίτικη)

Από την ΑΘΗΝΑ πέτυχαν  ΑΕΙ
• Μαρία Καββαδία του Χαραλάμπου Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ).
• Ιωάννα Λουπέτη του Σπύρου (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕ-

ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ).
• Ο παπά-Γιάννης Πατίτσας πέρασε στην Θεολο-

γική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ
• Δημήτριος Κατηφόρης του Νικολάου εγγονός του 

Μήτσου (Γιωργαλή). ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

• Ευαγγελία Παναγιώτη Κύρκου και τις αγιοπετρίτισ-
σας Κικής Δρακονταειδή Πολύδερου,  εισήχθη στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά (Από Βόνιτσα)

ΤΕΙ 
• Ελπίδα Γιαννιά, εγγονή της Ελπίδας Κάπου- Κα-

τηφόρη (Στέκα) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ  (Από Αθήνα)

•  Ιωάννα Λουπέτη του Σπύρου. ΛΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΘΗΝΩΝ  ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ.

• Από τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων του Α΄ 
Λυκείου Λευκάδας πέτυχαν στα ΑΕΙ & ΤΕΙ οι 
εξής:

• ΑΠΟ ΜΑΝΑΣΗ: Βουκελάτος Κυριάκος του Νικολά-
ου και της Βασιλικής ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ.

• ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ: Κατηφόρη Ειρήνη του Πανα-
γιώτη και της Ελένης  ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 
Έχει αλλά δύο αδέλφια στο Πανεπιστήμιο.

• ΑΠΟ ΜΑΝΑΣΗ: Νατσαρίδης Δημήτρης του Νικολά-
ου και της Χρυσούλας ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.

ΑΠΟ ΤΟ Β΄ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ 
ΕΞΗΣ:

• ΑΠΟ ΑΘΑΝΙ: Ρομποτή Ελευθερία του Άγγελου και 
της Kων/νας ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

• ΑΠΟ ΧΟΡΤΑΤΑ: Χόρτη Βασιλική του Αλέξανδρου 
και της Φρειδερίκης ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗ-
ΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

• ΑΠΟ ΜΑΝΑΣΗ: Βουκελάτος Αναστάσιος του 
Παναγιώτη και της Ειρήνης. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
• Αντύπα Μυρτώ του Νικολάου, Επικοινωνίας, 

Μέσων και Πολιτισμού Πάντειο Πανεπιστήμιο (Από 
Νικολή)

• Αργυρού Παναγιώτα του Δημητρίου, Ιταλική Γλώσ-
σα και Φιλολογία, ΕΚΠΑ  Αθήνα (Από Κοντάραινα)

• Καραβία Μαριάνα του Ιωάννη, Μεσογειακών 
Σπουδών Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Ρόδος, (Άγιος 
Πέτρος)

• Παπαδοπούλου Καλιόπη του Κωνσταντίνου, Ιατρι-
κή Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο (Από 
Βασιλική). 

• Προκόπης Αναστάσιος του Παναγιώτη, Τεχνολογί-
ας Τροφίμων ΤΕΙ Αργοστολίου (Σύβρος)

• Σκληρού Σπυριδούλα του Φιλίππου, Μηχανικός 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Θεσ/κής (Μαρα-
ντωχώρι)

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Περιμένουμε να μάθουμε και για τα δικά σας παιδιά που 
πέρασαν ή τελείωσαν στα ΑΕΙ - ΤΕΙ. Να μας ενημερώσετε 
στα τηλ: 210 5731030 ή 6946336259 για να τα βραβεύ-
σουμε τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ  2016 στην ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ.
Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά του εξωτερικού.

Σχολικές Μνήμες
ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

   Πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου 
Πέτρου από 9 έως 15 Αυγούστου 2015με δραστη-
ριότητες των Παιδικού Σταθμού - Νηπιαγωγείου και 
Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πέτρου των ετών 1966 
- 1976
   Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Εταιρείας 
Λευκαδικών Μελετών σε συνεργασία με τους Τοπι-
κούς Φορείς. 
Σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Νηπιαγωγείο Αγ. Πέτρου

Από τον αγιασμό του Νηπιαγωγείου για την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς 2015-16

Παραδοσιακές εκδηλώ-
σεις και Πανηγύρια στην 

Νότια Λευκάδα
• ΔΡΑΓΑΝΟ: Στις 8 Αυγούστου γιορτή μελιού και 

Λαικοδημοτική βραδιά. Διοργανωτής ο νεοσύ-
στατος Σύλλογος «Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» 
Απανταχού ΔΡΑΓΩΝΙΤΩΝ.

• ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ: 7 Αυγούστου Την εκδήλωση 
διοργάνωσε στο Δημ. Σχολείο του χωριού με Λα-
ϊκοδημοτική μουσική βραδιά με τον Κοπανέλο η 
ομάδα του χωριού ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

• ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ: 12 Αυγούστου Λαϊκοδημοτική 
βραδιά με τον μεγάλο τραγουδιστή Μπέκιο. Διορ-
γανωτής ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Μαραντοχω-
ρίου.

• ΕΥΓΗΡΟΣ: 15 Αυγούστου διοργανώθηκε δημοτι-
κό πανηγύρι από καταστηματάρχη.

• ΣΥΒΡΟΣ: 23 Αυγούστου Λαϊκή μουσική βραδιά. 
Διοργανωτής η ποδοσφαιρική ομάδα του Σύβρου.

• ΣΥΒΡΟΣ: 8 Σεπτεμβρίου Δημοτικό πανηγύρι με 
δύο συγκροτήματα. Διοργανώθηκε από τους κα-
ταστηματάρχες Σύβρου.

• ΑΜΜΟΥΣΩ: 23 Αυγούστου η γιορτή του τράγου. 
Διοργανωτής ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραντο-
χωρίου.

Όλες οι εκδηλώσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία!!

Επιστολή του συνεργάτη μας Νώντα Κούρτη

Ιστορίες για αγρίους
Ρώτησα τον Χουντικό Νομάρχη Τσαντιώτη, το καλοκαί-

ρι του ’67 που είχε έρθει στο χωριό για να πείσει κάποιον 
να αφήσει να γίνει η διαπλάτυνση του δρόμου: «Πότε αυ-
τοί οι γέροι που είναι γύρω μας θα δούνε δρόμο της προ-
κοπής να πάνε σπίτι τους;» Μου είπε: «Όταν θα μορφω-
θούμε και άρχισε να μας λέει τα σχέδια για την μόρφωση 
μας που είχε η Εθνοσωτηρία».

Φαίνεται ότι ακόμα ο χωριανός μας ο Πελοπίδας δεν 
μορφώθηκε και δεν είναι ο μόνος, αφού ξανάκανε το δρό-
μο στο «Σαρακινάρι» μουλαρόδρομο, όπως ήταν το ’80. 
Παρ’ όλο που έχει δύο αυτοκίνητα και τρακτέρ και θέλει 
άνεση και πλατωσιές.

Όταν με τον Αχιλλέα τον γείτονά μας του είπαμε ότι και 
μείς θα του κλείσουμε το δρόμο- το σπίτι  του ανάμεσα 
στο δικό μας - έβαλε τις φωνές, ότι δεν μπορούμε γιατί 
είναι δρόμος μέσα στο χωριό και όχι στα χωράφια. Τι του 
λές τώρα!

Ένα μόνο να επισημάνω. Ούτε η Χούντα, ούτε η Δη-
μοκρατία μπόρεσαν να μας μορφώσουν όλους για να 
μην έχουμε ιδέες σαν τον Πελοπίδα, το 2015 να κλείνου-
με δρόμους, αλλά να μην μας τους κλείνουν, δηλαδή θα  
(μορφωθούμε) καμιά φορά;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
   Κάθε ομοιότητα με αγωγή κατά του Δήμου Λευκάδος για 
δρόμο στο Δάσος του Πόντζου θα έτυχε να είναι τελείως 
συμπτωματική.

27/9/015
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Υ.Γ.: Λόγω έλλειψης χώρου δεν δημοσιεύτηκε η δεύτερη 
επιστολή σου

Βασιλική Λευκάδας

Κιν.: 6973302356
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φυτώριο

Άνθη
Δέντρα

Αγιοπετρίτισσα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Χανδρινού Ασπασία  Αθήνα 50
Λιάπη Ρομποτή Βασιλική, Αθήνα  20
Κατηφόρης Δημήτρης του Νίκου, Αθήνα  20
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚ. Αγ. Πέτρος  50
Μαρία Στάθη Κούρτη Πόντη  40
Εις μνήμη της αδερφής της Ειρήνης Ιωάννου Φράνε.
Κατηφόρης Νίκος του Γεωργίου, Αυστραλία  50
Βρυώνη Άννα, Βασιλική  20
Χρήστος Σίδερης του Αντώνη, Αθήνα  50
εις μνήμη του εξαδέλφου του Χρήστου Σίδερη του Σπύρου.
Κατηφόρης Γεώργιος (Σουσάνης), Αυστραλία  20
Κατηφόρης Φίλιππας, Πάτρα  5
Μαραγκού Σούλα, Αυστραλία  5
Σίδερη Σκαρή Λίτσα, Αμερική  50
Ευάγγελος Καραβίας, Γερμανία  50
Κατηφόρης Νίκος (Σάκος), Αυστραλία  50
Βλασσόπουλος Σπύρος του Θάνου, Αθήνα  20
Κοντοπύργιας Νίκος, Γερμανία  25
Μαραγκός Απόστολος του Γιάννη, Λευκάδα  10
Ραυτόπουλος Βασίλης (Καναλής), Αθήνα  20
Πατίτσας Δημήτρης του Κώστα, Λαμία  20
Χαρίτος Δημήτρης του Μπάμπη, Αθήνα  20
Αθανασίου Τάσος, Αθήνα  20
Αρετή Σίδερη, Αγ. Πέτρος  10
Βλασσοπούλου Ευαγγελία , Αθήνα  30
Σουμίλας Δημήτρης του Γεράσιμου, Αθήνα  100
εις μνήμη του πατέρα του Γεράσιμου, Σουμίλα.
Μπάκας Νικόλαος Εργολάβος, Αγ. Πέτρος  20
Μαργέλης Νίκος του Φίλιππα, Αυστραλία  20
Μαργέλης Σπύρος του Φίλιππα, Αυστραλία 20
Τσιγκέλης Δημήτρης, Γιάννενα  20
Αφοι Δρακονταειδή (Πολύδερου), Πόντη   20
Αδελφές Βικέντιου Νίκη και Φωτεινή, Άγ. Πέτρος  150
Σταθούλα Κατηφόρη (Πλούτου), Αγ. Πέτρος  20
Σπύρος Καγκελάρης (Παπούλιος),  Αγ. Πέτρος  10
Κατηφόρη Πεζάρου Νίκη, Αυστραλία  $ 100
Γιάννης Μαργέλης (Μποτσορής), Αγ. Πέτρος  20
Ραυτόπουλος Γεώργιος (Καπέλας), Αγ. Πέτρος  50
Μαραγκού Γεωργία του Γιάννη, Αγ. Πέτρος  20
Μαργέλης Νίκος του Γεράσιμου Νικολή  5
Μαργέλης Γεώργιος του Ιωάννη (Μούρτζας) Αυστραλία)  50
Καγκελάρης Νίκος του Αντώνη, Αθήνα  30
Κούρτης Χάρης του Νώντα, Αγ. Πέτρος  20
Κατηφόρη - Παμπούκη Ιουλία, Αυστραλία  20
Κοντοπύργιας Θωμάς ιερέας, Αγ. Πέτρος  20
Σπύρος και Ευγενία Σαββίνου, Αθήνα  30
Μελισινάκη Σαββίνου Μαρία, Αθήνα  30
Κατηφόρης Ηλίας του Γιάννη, Καναδάς  50
Μαρία Μαργέλη Πολίτη, Λευκάδα  50
Αφοι Κύρκου Κρεοπωλείο Λευκάδα  50
Σπυριδούλα Κατηφορη- Δασκαλάκη Αθήνα  10
Σούλα Μαραγκού του Πάνου, Αυστραλία  10
Πατρίκιος Νοπολέων, Αγ. Πέτρος  20
Κατίνα Καγκελάρη Γουρζή, Νικιάνα  20
Γιάννης Παπαδάτος, Λευκάδα  10
Σταθούλα Κατηφόρη του Βασίλη, Αγ. Πέτρος  20
Αρβανίτη Μαρία του Λάμπρου, Αγ. Πέτρος  10
Ραυτόπουλος (Μπάμπης) Ψησταριά, Αγ. Πέτρος  50
Ανώνυμος, Λευκάδα  10
Δευτεραίος Γεώργιος, Σύβρος  10
Βούλα Λάζαρη Αρβανίτη, Αυστραλία  100
εις μνήμη των γονέων της Γεράσιμου και Ευφροσύνης
Σουμίλας Πέτρος, Αυστραλία  $100
Σουμίλας Πέτρος, Αγ. Πέτρος  50
Πεντεσπίτης Παντοπωλείο, Αγ. Πέτρος  20
Κοντοπύργιας Χαράλαμπος Κρεοπωλείο, Αγ. Πέτρος  50
Βουκελάτος Στάθης, Βασιλική  50
Μπρατζουκάκης Νίκος, Λογιστικό γραφείο, Βασιλική  50
Πολίτης Φίλιππας του Δημητρίου, Βασιλική  20
Σούπερ Μάρκετ Νίκος Πολίτης, Βασιλική  100
Μπελεγρίνος Παναγιώτης, Πόντη  50
ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρέστωραν, Αθάνι  50
Ρομποτής Φίλιππας, Αθάνι  20
Ρομποτής Κώστας, Αθάνι  10
Ανώνυμος, Αθάνι  10
Κορφιάτης Παναγιώτης, Αθάνι  50
Ρέστωραν Πόρτο, Αθάνι 20

Ο Φούρνος του χωριού  Κ.Ρ, Αγ. Πέτρος  50
Μίγκου Πολίτη Άννα, Βασιλική  50
Πλυντήρια Ραυτόπουλος Θανάσης, Άγ. Πέτρος  50
Ευγένιος και Χρήστος Δρακονταειδής, Άγ. Πέτρος  50
Κρεοπωλείο Αφοι Πατρίκιου, Βασιλική  50
Μαργέλης Φώτης, Πόντη  50
Μαρία Πάνου Βαμβακινού Μαργέλη, Αυστραλία  20
ΡΟΜΑΝΖΑ Δέσποινα Κατηφόρη Ενοικ. δωμάτια 50
Ευρω Μάρκετ Πολίτης, Βασιλική  50
Αργυρός Φίλιππας, Βασιλική  20
Δρακάτος Σπύρος, Βασιλική  20
Κατηφόρης Ζώης (Μπατζανάκιας), Πόντη  100
εις μνήμη του Χαράλαμπου Ρομποτή (Μπανόκα) που 
πέθανε στην Μελβούρνη Αυστραλίας.
Εστιατόριο ΔΕΛΦΙΝΙ, Καψάλης, Βασιλική  20
Γιάννης Κατηφόρης, Βασιλική  20
Σαββίνος Σπύρος, Αγ. Πέτρος  10
Παναγιώτης Ραυτόπουλος, Πόντη  20
Νίκος Πολίτης του Τιμόθεου, Βασιλική  20
Νίκος Μωραϊτης,Βασιλική  20
Παστέλης Βασίλης, Βασιλική  10
Δευτεραίος Γιώργος, Βασιλική 10
Πολίτης Νίκος (Κάπρος) μηχανάκια, Βασιλική  20
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΔΟΥ ΟΛΓΑ, Αγ, Πέτρος  20
Αχείμαστος Ευάγγελος, Αυστραλία  100 
Εις μνήμη των γονέων του Διονυσίου και Σταυρούλας.
Κατηφόρη Ιουλία μηχανάκια, Βασιλική  20
εις μνήμη του παιδιού της Θανάση.
Γιάννης Πολίτης ταχυδρόμος, Βασιλική  20
Αφοι Αντύπα ΟΕ Ρέστωραν, Πόντι  30 
εις μνήμη του πατέρα μας Νίκου Αντύπα
Κατηφόρης Μάκης (Κοτσέρης) Καφέ Μπαρ, Αγ. Πέτρος  50
Κατηφόρης Μήτσος (Γιοργαλής), Αγ. Πέτρος  20
Μέλας Ηλίας ξενοδοχείο, Βασιλική  25
Δρακονταειδής Σπύρος, Αγ. Πέτρος  20
Δουβίτσα Ιωάννα του Πάνου, Αγ. Πέτρος  50
Μπαλκονάκι,  Αντιγόνη Ψωμά, Αγ. Πέτρος  20
Ελένη Δημακάκου Σίδερη, Αμερική  $100
Αντώνης Σίδερης του Νίκου, Βασιλική  20
Ανυφαντής Στέλιος, Πόντη  20
Πολίτης Νίκος, Γερμανία  50
Μαρία Σίδερη του Κώστα, Βασιλική  20
Αντιδήμαρχος Χρήστος Κατηφόρης, Βασιλική  10
Σκλαβενίτης Χαράλαμπος, Αθήνα  50
Στέφανος Ζώγκος, Αυστραλία  50
Καγκελάρης Γεράσιμος, Αγ. Πέτρος  5
Πατίτσας Γεώργιος του Φιλίμωνα, Αμερική  50
Ραυτόπουλος Λεωνίδας (Καναλής), Αθήνα  20
Κατηφόρης Δημήτρης (Αντωνάκης), Αθήνα  50
Κατηφόρης Νικόλαος του Λευτέρη, Αυστραλία  50
Κατηφόρης Νικόλαος του Λευτέρη (Καπόνης) 50 
εις μνήμη του θείου του Γεράσιμου Μιχάλη Ρομποτή.
Αρκριβή Χρυσικού του Γιάννου Κατηφόρη (Πλούτου)  $50
Κατηφόρης Πέτρος του Σοφοκλή, Πόντη  20
Σαριβουδάκη Μαρία Μαραγκού Αυστραλία 20
Μελάς Λάμπρος (Καπετάνιος), Αθήνα 20
Φλώριος Σπύρος (Δάσκαλος), Λευκάδα 20
Δρακονταειδής Νίκος και Μαρία κατέθεσαν στο 
Ταμιευτήριο, Αθήνα 100
Βλάχος Άγγελος, Αθήνα 30
Αντύπας Απόστολος, Αθήνα 30
Ανώνυμος εις ΜΝΗΜΗ Γιάννη Ζώγκου (Μίγα)  50
Πατρίκιος Θωμάς, Αθήνα 20
Χορομίδου Βούλα, Αυστραλία 20
Από λαχειοφόρο χορού στον Άγιο Πέτρο 975
Έξοδα εκδηλώσεων 850
Εισπράχθηκαν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
Υ.Γ.: Στο προηγούμενο φύλλο από λάθος δεν δημοσιεύτηκε 
το επίθετο του Γ. Φλώριου. Το σωστό είναι Φλώριος Γεώργι-
ος του Νικολάου και όχι Γεώργιος Νικολάου όπως κατέθεσε 
στην Τράπεζα (50 €)

Προς ενημέρωσή σας. Η Ένωσή μας χρειάζεται το 
χρόνο για έξοδα 7500 € τα οποία προκύπτουν από την έκδοση 
της εφημερίδας «Αγιοπετρίτικα» που εκδίδεται 4 φορές το χρό-
νο, την 6μηνιαία δόση του δανείου 450 € για το Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης, κοινόχρηστα & έξοδα γραφείου 1200 € το χρόνο

Οικονομική Ενίσχυση 2015
για την Ένωση και την εφημερίδα μας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟ-
ΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΠΕΤΡΟ
ΣΤΙΣ 17/8/15

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
1. 100 ευρω βενζίνη 
Ι.& Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ Κηφισού 80 Περιστέρι-Αθήνα
2. Δωροεπιταγη 100 €
ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Ν. ΡΟΜΠΟΤΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε
Πολυκλείτου 21, ΑΘΗΝΑ
3. & 4. Μπλουζάκι Ανδρικό
5. Μπλουζάκι και ένα ζευγάρι κάλτσες
ΒΙΒΛΙΟΧΑΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΟ
..........., ΑΘΗΝΑ
6. & 7. Βιβλία 
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΗ ΓΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΗΜ. 
ΡΟΜΠΟΤΗΣ, 80 χλμ. Ε.Ο. ΝΥΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
8. έωςς 13 ΚΡΑΣΙΑ
«ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΙΑΣ» ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΠΟΝΤΗ
14. Γεύμα για 2 άτομα
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ«ΔΕΛΦΙΝΙ»Α. ΚΑΨΑΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15. Γεύμα για 2 άτομα
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
16.Δωροεπιταγή 100 €
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,ΠΟΛΙΤΗ 
ΓΙΑΝΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΩΡΩΝ.
17. Κορνίζα για φωτογραφία και μια Ατζέντα τηλεφώνου
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΡΟ ΜΑΡΚΕΤ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
18. & 19. από 50 €, Δωροεπιταγή.
ΜΑΡΚΕΤ ΑΡΓΥΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
20 . Μάσκα Θαλάσσης για μπάνιο
ΜΙΚΥ ΠΑΙΔΙΚΑ ΛΕΥΚΑΔΑ
21. Παιδικό γυναικείο κουστουμάκι
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ 
8ης Μεραρχίας Λευκάδας
22. 1 κιλό Λαδόπιτα
Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ, 
ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ, ΑΓ ΠΕΤΡΟΣ 
23. Μια Λαδόπιτα
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
Βασιλική Λευκάδας
24. 3 κιλά κρέας Μοσχάρι
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
Αγ. Πέτρος
25. 2 κιλά κρέας
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
26. Μια τούρτα
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΝΤΕΣΠΙΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ
27. 1 Ηλεκτρικό ατμοσίδερο
ΝΤΕΛΙΜΑΡΗΣ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ
28. έως 30. Σαλάμια αέρος
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Ο ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ  ΑΦΟΙ ΚΥΡΚΟΥ
Λευκάδα, Βόνιτσα, Αθηνά
31 και 32. Κρέας αξίας 30 ευρώ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΣΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
Αγ. Πέτρος Λευκάδα
33. Αντηλιακό, κρέμα χεριών
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΧΟΡΤΗ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ
34. Σερβίτσιο Ουίσκι
ΑΘΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
35 και 36. Βιβλία
ΜΟΝΤΕΛΛΙ ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
Πατησίων 14 Αθήνα
37 έως 38 Βερμούδες
39 έως 43 Πουκάμισα
ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ»
Αγ. Πέτρος Λευκάδας 
44. Γεύμα για 2 άτομα
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΑΝΝΑ 
Βασιλική Λευκάδας
45. Μιά Αλλαγή λαδιών
ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
Πόντι Βασιλικής 
46. Γεύμα 2 ατόμων
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΑΡΣΕΝΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ 
Βασιλική Λευκάδας 
47. Μια Ζαμια (λουλούδι) εσωτερικού χώρου.

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ -ΚΡΕΟΠΩ-
ΛΕΙΟ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΙΔΗ ΝΤΕΛΙΚΑΤΕ-
ΣΕΝ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
48. Δωροεπιταγή 50 ευρώ
ΨΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΚΟΠΗ ΦΡΕΣΚΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
49.έως 51. Από 1 τσουβάλι πατάτες 
(ακαθάριστες)
ΚΟΤΣΩΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΑΦΟΙ ΚΑΤΟΠΩΔΗ
52. 1 ανταυγαστήρα αυγών
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΔ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΡΟΥΧΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Μία Μπούζα

Ευχαριστούμε όλους τους δωρητές για 
την προσφορά τους 

ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ

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

Λειτουργεί και το Χειμώνα

Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606



Αγιοπετρίτικα12

Καλοκαίρι 2015 - Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό μας
Δύο μαγευτικές και ανεπανάληπτες βραδιές στον Άγ. Πέτρο από την Ένωση Αγιοπετριτών

Πελασγίας 14β΄ & Θηβών, Περιστέρι, Αθήνα
Τ&Φ.: 210 5772 806 - e-mail: aretikavvadia@yahoo.gr

ΑΡΕΤΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ
Αγιοπετρίτισσα

20 Αυγούστου 2015: Αμερικάνικο φολκλορικό Μπαλέτο Cloggers του Πανεπιστημίου Mars Hill Βορείου Καρολίνας. Ήρθε για πρώτη φορά στο Διε-
θνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας και πρώτη φορά στο χωριό μας. Έφαγαν,και χόρεψαν λαϊκά στα μπουζούκια στο Κέντρο «Μπατζανάκιας». 

18 Αυγούστου 2015: Βουλγάρικο χορευτικό Φολκλόρ στην πλατεία του χωριού. 

Όπως κάθε Αύγουστο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13/08 το απόγευμα στο αγροτικό ιατρείου του Αγίου Πέτρου αιμοληψία από κινητή μονάδα του Νοσοκο-
μείου Λευκάδας. Η προσφορά των εθελοντών ήταν ικανοποιητική και η προσέλευση ήταν μεγάλη. Λόγω όμως του μπάνιου που είχαν κάνει και είχαν γευματίσει, δεν μπορούσαν να 
δώσουν αίμα. Ας σημειωθεί ότι το αίμα, η Ένωσή μας το μεταφέρει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, και όπου υπάρχουν Αγιοπετρίτες και το χρειάζονται. 
Για μια ακόμη φορά η Ένωσή μας ευχαριστεί τους αιμοδότες που δίνοντας το αίμα τους  σώζουν ζωές.
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ: Ρομποτής Κων/νος του Χρυσοστόμου, Πατρίκιος Ελευθέριος του Βασιλείου, Φλώριος Αθανάσιος του Γεωργίου, Βενέτης Ανδρέας του Σπύρου, Κοντοπύργιας Χα-
ράλαμπος του Ιωάννη, Ραυτόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Ερμίδης Αριστείδης του Νικολάου, Πολίτης Δημήτριος του Ιωάννη, Αθανασίου Σπύρος του Γεωργίου, Κονταρίτης 
Κων/νος του Ιωάννη, SHENGLLIA ELENE του LIONEI, Δημακάκος Κυριάκος του Βασιλείου, Μελά Αδαμαντία του Λάμπρου, Πατρικίου Ειρήνη του Αλέξανδρου, Πατρίκιος 
Ιωάννης του Σπύρου.
Υπεύθυνος ο Πρόεδρος της Ένωσης τηλ. 6946 336259

Τακτική αιμοδοσία - 23 Χρόνια Τράπεζα αίματος - Σώζει ζωές

Από τη λήξη του 53ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας 2015
Από 16 έως 23 Αυγούστου συμμετείχαν 9 ξένα και 9 ελληνικά μπαλέτα

Χωριάτικος γάμος Καρυάς 2015

Από το 1954, το 1964, και από το 1978 έως σήμερα 
37 συνεχή χρόνια γάμοι, παντρειές. Ευτυχείτε παιδιά!


