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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

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής
Ν. Λευκάδας εύχεται σε όλους τους 

Αγιοπετρίτες, Αγιοπετρίτισσες
και φίλους

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Εύχεται επίσης να υπάρχει
αλληλεγγύη στους πάσχοντες!!!

Επιτυχία σημείωσαν οι εκδηλώσεις της 
«΄Ενωσης Αγιοπετριτών Αττικής»

Την Κυριακή, στις 7 Φλεβάρη  2016, στα γρα-
φεία του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής (Γερανίου 
41-Αθήνα), η Ένωσή μας  έκοψε την Λευκαδίτικη 
πίτα της, που φέραμε από τη Λευκάδα. Η γιορτή 
είχε μεγάλη προσέλευση. Παραβρέθηκαν Αγιοπε-
τρίτες και φίλοι. Στην  πλειονότητά τους ήταν νέος 
κόσμος.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
και βράβευση των εισαχθέντων 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και των αποφοι-
τήσαντων από αυτά το έτος 2015

Συνέχεια στην 6η σελ.

Μία ομάδα  μελών του Συλλόγου μας, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για 
μια περιήγηση στην καρδιά της Αθήνας με αφετηρία το Μοναστηράκι και 
προορισμό την Αρχαία Αγορά και ειδικότερα την Στοά του Αττάλου. Πρό-
κειται, για όσους βιαστικά περνούν από εκεί – και περνούν συχνά, δίχως 

Στη σκιά της Ακροπόλεως
μια περιήγηση στην Αρχαία Αγορά: 7/3/2016

ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΗ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ
αμφιβολία, ή κάθονται εκεί δίπλα και απολαμβάνουν ροφήματα και εδέ-
σματα αλλά όχι και το νόημά του για τον χώρο που σηματοδοτείται από 
τον ναό του Ηφαίστου και της Αθηνάς γνωστό ως «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» και 
«ΘΗΣΕΙΟ». Συνέχεια στην 3η σελ.

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

του χωριού μας

Θα γίνουν τα εγκαίνια το καλοκαίρι του 
2016. Ο Πρόεδρος της Ένωσης θα κατέβει 
στο χωριό τον Απρίλιο για να τοποθετήσει τα 
εκθέματα που έχουμε συλλέξει έως τώρα. 
Περιμένουμε και τα δικά σας (και τη βοήθειά 
σας) να το ετοιμάσουμε.

Την Ειρήνη Χρυσικού εγγονή του μακαρίτη χω-
ριανού μας και Αντιπροέδρου της Ένωσής μας 
Γεράσιμου Χρυσικού και θυγατέρα των ανώτατων 
Δικαστικών του Αρείου Πάγου Γεώργιου Χρυσικού 
και Δημητρούλας Υφαντή που μετά τη συμπλήρω-
ση του χρόνου δοκιμασίας της ως Εισαγγελικού 
Παρέδρου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, 
με απόφαση του ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου 
προήχθη στον βαθμό του Αντιεισαγγελέα Πρωτοδι-
κών και τοποθετήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Κορίνθου.

Ευχόμαστε  στην ίδια και τους γονείς της να συνε-
χίσει με επιτυχία την επάξια δραστηριότητά της.

Η Ένωση Αγιοπετριτών 
συγχαίρει

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες 

My Leykada.gr

Εκδόθηκε η απόφαση περί 
οριοθέτησης περιοχών και 

στεγαστικής συνδρομής από 
το σεισμό της 17ης Νοέμβρη

Η ΠΕ Λευκάδας γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η σχετική 
απόφαση των αρμοδίων υπουργών για τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παροχής στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών (ανακα-
τασκευή κτηρίων, επισκευές κτηρίων κ.ά.) που προ-
κλήθηκαν από το σεισμό της 17ης Νοέμβρη 2015. 

Όπως ενημερώθηκε η εφημερίδα μας από το ΤΑΣ 
Λευκάδας περιμένουν από το Υπουργείο την από-
φαση για τη διαδικασία Στεγαστικής συνδρομής. 
Δηλαδή για τα δικαιολογητικά, προθεσμίες κλπ. 
για να αρχίσουν να κατατίθενται οι αιτήσεις. Η 
απόφαση είναι στον Υπουργό για υπογραφή. Το 
ίδιο μας ενημέρωσε και το Υπουργείο.

Συνέχεια στην σελ. 5

Ο παππά-Γιάννης με τις βραβευθέντες φοιτήτρι-
ες στο Προεδρείο Τιμής Ένεκεν



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 145 - 2016
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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
• Το ζεύγος Κατηφόρη (Κοτσέρη) Στέφανος του Σπύ-

ρου και Ορσαλία Πολίτη του Νίκου (του Τιμόθεου) 
από τη Βασιλική, απέκτησαν κοριτσάκι.

ΠΑΤΡΑ
• Το ζεύγος Μαραγκού του Γεωργίου (Δετόρου) Νί-

κος και Μαρία-Κωνσταντίνα Μαλάϊ, απέκτησαν κο-
ριτσάκι.

ΚΥΠΡΟΣ:
• Το ζεύγος Παναγή Χριστόφορος και Άννα Ζόγγου 

κόρη του Τάσου (Σκαλτσά) απέκτησαν κοριτσάκι. 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
• Η δημοσιογράφος Αννέτα Πολίτη παντρεμένη με 

Γερμανό, απέκτησαν αγοράκι.
Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσουν και να είναι κα-

λότυχα.

 ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
•ΑΘΗΝΑ:
• Το ζεύγος Φώσκολου Παναγιώτης και Δέσποινα 

Καραβία του Σπύρου (Ταλανά) βάφτισαν το αγορά-
κι τους και του έδωσαν το όνομα Σπύρος.

• Το ζεύγος Θωμόπουλου Άγγελος και Νέλλη Καρα-
βία του Σπύρου (Ταλανά) βάφτισαν το κοριτσάκι 
τους στο Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στην 
Πρέβεζα και του έδωσαν το όνομα Δήμητρα-Μα-
ρία. Νονοί είναι η Μαρία Σκλαβάκη και Παναγιώτης 
Μιχούσης.

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

ΘΑΝΑΤΟΙ:
ΑΘΗΝΑ:
• Από παράλειψη δεν γράφτηκαν δύο θάνατοι αν και 

παραβρεθήκαμε στην κηδεία τους. Ζητάμε συγ-
γνώμη και τους αναγγέλλουμε πρώτους.

• Ελένη Πατρικίου του Μουστακλή (Μπαρώνη), ετών 
90. Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στα Μέγαρα Ατ-
τικής όπου ήταν παντρεμένη.

•  Κατηφόρης Σπύρος του Πάνου (Σουσάνης) ετών 
65. Τραυματίσθηκε θανάσιμα με το μοτοποδήλατό 
του στην περιοχή Κουτσουπιά Αγίου Πέτρου, μετα-
φέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Άρτας όπου 
και απεβίωσε. Ετάφη στην Αθήνα.

• Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του παππα-Κώστα 
Βουκελατου από το Κομηλιό Γεωργία ετών 87. Ο 
παπα-Κώστας ιερουργεί στο χωριό μας.

•  Ζόγγου Ελευθερία του Πάνου (Λιάμη), ετών 93. 
Ετάφη στην Αθήνα.

• Ραφτόπουλος Γεώργιος του Άγγελου (Καναλής) 
ετών 70. Ετάφη στο χωριό μας.

• Γιάννης Μαυραγάνης. Γιός της Χαρούλας Χαρίτου 
(Κουτσούμπα). Ετών 45. Πέθανε στην Αθήνα ετά-
φη στη γενέτειρά του, τα Τρίκαλα Κορινθίας.

• Σταμάτα σύζυγος Χαράλαμπου Κατηφόρη (Μπα-
φέρου), Βασιλικιώτισσα. Κόρη του Σπύρου Ζόγ-
γου, ετών 82. Ετάφη στον Άγιο Πέτρο.

•   Μαρία Βράϊλα του Χαραλάμπους, ετάφη στο χωριό. 
Ετών 86.

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

ΑΦΙΞΕΙΣ:
ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ:
• Η κόρη της Ηρώς Αλεξανδράκη, Σίδερη Κατερίνα, 
Οικονομολόγος, για επαγγελματική επίσκεψη και 
αναχώρησε.
• Νικόλαος Σουμίλας του Ιωάννου, Ζώης Σουμίλας του 
Αριστείδη. Για επίσκεψη και αναχώρησαν.
ΑΠΟ  ΙΤΑΛΙΑ
• Η κόρη της Ευαγγελίας Ρέμπελου-Αντύπα Πένυ για-
τρός για επίσκεψη και αναχώρησε.
ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

Γιώργος Πουλιανός
Ιατρός

Στις 8 Μαρτίου 2016 πέθανε στην Αθήνα ο Πουλια-
νός Γεώργιος, γιατρός, ετών 92. Υπήρξε γιατρός την 
δεκαετία του 1970 στο χωριό μας και στο ΙΚΑ Λευκά-
δας. Αγαπητός στους χωριανούς που τον προσφω-
νούσαν με το παρατσούκλι «Καμπάνας». Πήγαινε με 
το λεωφορείο τις ηλικιωμένες γυναίκες στη θάλασσα, 
στην Πόντη για μπάνιο. Όσες είχαν πρόβλημα υγείας 
με τη συμβουλή του έκαναν αμόλουτρα. Στην κηδεία 
του παρευρέθηκαν οι πρόεδροι: α) Της εταιρείας Λευ-
καδικών Μελετών Αθ. Μελάς και 
β) Της Ένωσης Αγιοπετριτών 
Αττικής Απόστολος Αντύπας και 
άλλοι Αγιοπετρίτες. Η Ένωσή 
μας εκφράζει τα θερμά της συλ-
ληπητήρια στους οικείους του.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
    Στις 20 Μαρτίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σώστη Νέας Σμύρνης τελέ-
σθηκε 40θήμερο μνημόσυνο από 
τον πατέρα Ιωάννη Πατίτσα υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του Ιωάννη 
Μαυραγάνη, υιού της Χαράς Χαρί-
του (Κουτσούμπα). Παρευρέθηκαν 
πολλοί συγχωριανοί, πολύς κόσμος 
και οι Πρόεδροι Μελάς Αθανάσιος 
και Αντύπας Απόστολος.

• Καραβίας Ευάγγελος του Νικολάου με τη σύζυγό 
του Αθηνά.

Νεκρολογία
Σήμερα ο Άγιος Πέτρος,τα δι-
πλανά χωριά αλλά και όλο το 
νησί μας έχασε ένα πολύ καλό 
του φίλο.
Πρόκειται για το γιατρό Γιώργο  
Πουλιανό που πολλά χρόνια 
έζησε  κοντά  μας, γιάτρεψε 
αρρώστους, βοήθησε φτωχούς, 
έκανε πολλούς φίλους και αγα-
πήθηκε απ’ όλους μας. Ήταν 
1966 όταν εγκαταστάθηκε στον Άγιο Πέτρο με την 
οικογένειά του. Στο χωριό όλοι τον αγαπήσαμε, γιατί 
ήταν απλός, καταδεχτικός συντροφικός, ομιλητικός, 
πρόθυμος για κάθε εξυπηρέτηση, κοντολογίς ήταν 
καλός φίλος σ’ όλους.
Στις ιδέες του προοδευτικός, χωρίς ποτέ να κάνει 
προπαγάνδα, στις σκέψεις του σωστός  και στις απο-
φάσεις του δίκαιος.
Μετά από χρόνια παραμονής στον Άγιο Πέτρο εγκα-

ταστάθηκε οικογενειακώς 
στην πόλη, όπου έμεινε 
αρκετά χρόνια ασκώντας  
επιτυχώς το ιατρικό του  
επάγγελμα.
Τα τελευταία χρόνια  τα πέ-
ρασε στην Καλλιθέα με την 
αγαπημένη του σύντροφο 
κ. Ριρή και με τις δυο του 
κόρες.
Δεν έπαψε ποτέ να αγαπά 
τη Λευκάδα και   τους Λευ-
καδίτες. Είχε επαφές με 
πολλούς και πάντα ενδια-

φερόταν για ό,τι καλό γινό-
ταν στο νησί μας.
Αγαπητέ μας  γιατρέ: Γιώρ-

γο Πουλιανέ,  καλό σου ταξίδι  «στον άλλο κόσμο 
που θα πας» και να είσαι βέβαιος ότι η μνήμη σου θα 
είναι παντοτινή στους ανθρώπους  του χωριού μας.

Θ.Μ

Ο γιατρός Γ.  Πουλιανός με τις κόρες του Δέσποινα 
και Πόπη στην αυλή του σχολείου του Αγίου Πέτρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
• Καραβίας Γεώργιος του Δημ.  20
• Καραβία Ξανθοπούλου Μαρία  20
• Πατρίκιος Θωμάς του Ανδρέα  20
• Αρβανίτης Νικόλαος του Δημητρίου  20
• Πατίτσας Διονύσιος  50
• Πατίτσα Κυριακή του Διονυσίου  50
• Αντύπα Κατερίνα-Σιάννη  10
• Κατηφόρη Κάππου Ελπίδα  20
• Κατηφόρη Κονδύλω του Αντώνη  15
• Μελάς Αθανάσιος δάσκαλος  20
• Θάνος Λειβαδιώτης-Χαρίτου Ντίνα  20
• Αθανασίου Τάσος Δικηγόρος  20
• Χόρτης Παναγιώτης  20
• Χρυσικός Γιώργος Συνταξιούχος
     πρώην Αντιπρόεδρος  Αρείου Πάγου                   50
• Μπαλωμένου-Ρομποτή Ντίνα  30
• Δρακονταειδή-Κύρκου Κική  20
• Λογοθέτης Ηρακλής του Ανδρέα  20
• Ρομποτής Νίκος (Μουζούλης)  20
• Αθανασίου Σπύρος (Κουνέλος)  20
• Μαργέλης Πέτρος (Κουνέλος)  25
• Καραβίας Σπύρος (Ταλανάς)  30
• Βλασσόπουλος Αποστόλης  20
• Ρομποτής Κώστας του Αναστάση  15
• Μπογόρδος Σπύρος Αθάνι  20
• Κατωπόδης Ιωάννης (Δράγανο) 20
• Κατηφόρης Δημήτρης του Νικολάου 20
• Αθανασιάδη Αργυρώ  50
• Ψαρά- Καγκελάρη Κατίνα  20
• Πατίτσας Ιερέας  100
•   Μαραγκού Μαρία του Χρήστου 100
• Κακλαμάνης Απόστολος (πρώην Υπουργός) 10
• Κατωπόδης Κων/νος  20
• Βαμβακινός Διονύσιος  10
• Χαρίτος Γεώργιος  20
• Καραβίας Παναγιώτης του Νικολάου 20
• Σάντας Παναγιώτης  20
• Βούλα, Ευαγγελία, Σταμάτα Πατίτσα (Καρμανιόλη)
 του Γεωργίου  70 
εις μνήμη της θείας τους Ελευθερίας Πάνου Ζώγκου (Λιάμη)
• Από Σέρρες, Καββαδίας Δημήτρης του Σπύρου
 (Ντάλας), γιατρός, επιταγή μέσω ΕΛΤΑ  50
• Από Αθήνα Ξενοφών Βεργίνης πρώην Βουλευτής  20
• Από Αθήνα Απόστολος Μαραγκός του Νικολάου  20
• Αντύπας Απόστολος του Διονυσίου 30
• Από Πάτρα Κατηφόρης Δημήτρης  και Μαρία (Γιωργα-
λή)  στην τράπεζα  20

ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ

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

Λειτουργεί και το Χειμώνα

Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606

Σικάγο…
η  Λευκάδα!!!

Όπως βλέπαμε τον παλιό καιρό στις Αμερικά-
νικες ταινίες γουέστερν! Έτσι συνέβη στον Άγιο 
Πέτρο. Για τα μάτια μιας κοπέλας. Ξεκίνησαν 
από την πόλη της Λευκάδας μία ομάδα ανήλι-
κων μεταξύ τους και δυο παπαδοπαίδια. Το ένα 
φοιτά σε ιερατική σχολή για παππάς. Ήρθαν 
στο χωριό μας να λύσουν τις διαφορές τους με 
ανήλικους χωριανούς μας, εξοπλισμένοι με σι-
δερογροθιές. 
Τραυμάτισαν δύο χωριανούς μας. 
Ο ένας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πρέβε-
ζας. Μετά το επεισόδιο εξαφανίστηκαν. 
Συνελήφθησαν από την Αστυνομία και παρα-
πέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Λευκάδας, ο οποί-
ος όρισε τακτική δικάσιμο και αφέθηκαν ελεύθε-
ροι. Τι μας θυμίζει; Την εκστρατεία των Ελλήνων 
στην Τροία για την ωραία Ελένη (δήθεν)! Ομή-
ρου Ιλιάς!
Έλεος παιδιά, θα βρείτε κοπέλες. Μην τσακώ-
νεστε άδικα!!

Αθήνα

Αθήνα

Σημείωση: Νώντα Κούρτη και Παναγιώτη Καγκελάρη, οι 
συνεργασίες σας θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο της 
εφημερίδας. 

€
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Αγιοπετρίτικο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Στη σκιά της Ακροπόλεως

μια περιήγηση στην Αρχαία Αγορά

Αλλά, πριν κατευθυνθούμε προς την 
Αγορά, σταθήκαμε εκεί που βρεθή-
καμε βγαίνοντας από τον Σταθμό 

Μοναστηράκι του ΗΛΠΑΠ και του Μετρό, 
γωνία Μητροπόλεως και Πλατείας: μπρο-
στά στο Τζαμί και την Βιβλιοθήκη του 
Αδριανού, ακριβώς δίπλα του. Πρόκειται 
βέβαια για δυο από τα χαρακτηριστικότερα 
μνημεία της Ελληνικής πρωτεύουσας, που 
διαλέγονται με το μέγιστο σήμα του Παρθε-
νώνα, που υψώνεται πάνωθέ τους. Το καθ’ 
ένα αντιπροσωπεύει και παραπέμπει στον 
αντίστοιχό του πολιτισμό, αντίθετο προς 
εκείνον που αναλογεί στο άλλο. Το Τζαμί 
ανάγεται ευλόγως στη σκοτεινή, παρακμια-
κή, τυραννική και μακραίωνη Τουρκοκρατία. 
Αλλά η Τουρκοκρατία υπήρξε απόληξη μιας 
επίσης μακράς προηγούμενής της ιστορι-
κής διαδικασίας αποσύνθεσης εκείνου που 
υπήρξε κάποτε η Αθήνα- και η Ελλάδα ολό-
κληρη. Το «Κλεινόν Άστυ» είχε ήδη από τον 
4ο αιώνα μ. Χ μετατραπεί σε έρημη χώρα, 
έρμαιο φτώχειας, αμάθειας και κραιπάλης. 
Η γλώσσα είχε λησμονηθεί και οι Αθηναί-
οι μιλούσαν με έναν παράδοξο ιδίωμα. Τα 
ήθη είχαν εκβαρβαρισθεί. «Βεβαρβάρομαι 
χρόνιος ων εν Αθήναις», δηλ. ‘‘Κατάντησα 
βάρβαρος εξαιτίας της μακρόχρονης παρα-
μονής μου στην Αθήνα’’ γράφει ο ηρωικός 
και ως πολεμιστής, Μητροπολίτης Αθηνών 
Μιχαήλ Ακομινάτος (Χωνιάτης) 1180-1204.
Η Φραγκοκρατία -1204 και εντεύθεν- σή-
μανε μίαν ακόμη ζοφερή περίοδο αν και 
εμφανίζονται Αθηναίοι λογογράφοι, κάτοχοι 
κειμένων, που περιείχαν και έγκριτα συγ-
γράμματα της αρχαιότητας. Παράλληλα 
όμως η βιβλιοθήκη της Επισκοπής διαρ-
πάχτηκε από τους Λατίνους. Μίαν καθη-
μαγμένη πόλη κατέκτησαν και οι Τούρκοι 
το 1458 και τότε, ό,τι ανέπνεε ακόμη στην 
Αθήνα αφανίστηκε στην ανάλωση και την 
αιχμαλωσία. Αλλά ο Μωάμεθ Β΄ ο Κατακτη-
τής αφού εδραίωσε την εξουσία του προέ-
βη, κατ’αρχάς, στην εκχώρηση προνομίων 
στους Αθηναίους και στην επίδειξη γενικό-
τερης ευμένειας. Εν τούτοις η Ορθόδοξη 
Μητρόπολη των Αθηνών μετατρέπεται σε 
τζαμί, το Φετιχέ Τζαμί. Αμέσως έπειτα την 
ίδια τύχη είχε και ο Παρθενώνας.
Μία σειρά θυελλωδών γεγονότων, όπως 
πειρατείες, ληστείες, επιδημίες, «το παι-
δομάζωμα» του 1545-65 καταλήγουν μετά 
από μία σύντομη ειρηνική περίοδο σε νέες 
ταραχές που οδηγούν Τούρκους και Έλλη-
νες να καλέσουν τον Φραγκίσκο Μοροζίνη 
ως βοηθό. Ο Βενετός κατακτητής πολλών, 
ήδη τότε Ελληνικών τόπων, στήνει τα βα-
ριά πυροβόλα του, όλμους και κανόνια, στο 
λόφο των Μουσών, στην Πνύκα, τον Άρειο 
Πάγο, όλα στραμμένα και βάλλοντα  προς 
την Ακρόπολη! Στις 15 Σεπτεμβρίου 1687 
βλήμα όλμου αναφλέγει την πυριτιδαπο-
θήκη των Τούρκων στα Προπύλαια, προ-

καλώντας κατακρημνίσεις και πολυήμερη 
πυρκαγιά στο αγλάϊσμα του Ελληνικού 
Πολιτισμού και ομφαλό της πανάρχαι-
ας πόλης και του ευρύτερου άστεως των 
Αθηνών.
Οι Τούρκοι παραδίδονται, οι Έλληνες φεύ-
γουν μετά από διαταγή των Βενετών για 
εκκένωση της Αθήνας. Οι Βενετοί εγκατα-
λείπουν επίσης την πόλη.
Οι Τούρκοι ανακαταλαμβάνουν την Αθήνα 
το 1688 έρημη από κατοίκους. Επιδίδο-

νται σε νέες λεηλασίες και εμπρησμούς. 
Για τρία χρόνια η πόλη μένει ακατοίκητη. 
Έπειτα οι παλαιοί κάτοικοι, κυρίως, επι-
στρέφουν- πολλοί είχαν καταφύγει στα 
Επτάνησα. Μία νέα κοινωνική τάξη εν τω 
μεταξύ είχε διαμορφωθεί, από την πώλη-
ση των κτημάτων πολλών οικογενειών σε 
ομάδα Αθηναίων προκρίτων και επιχειρη-
ματιών: η τάξη των εμπόρων, πυρήνας 
της αστικής στρωμάτωσης. Οι παλαιές, 
άλλωστε, απόπειρες αυτονόμησης των 
Αθηνών, γίνονται εντονότερες με την νέα 
οικονομική-κοινωνική διαμόρφωση. Εκτός 
από τους Έλληνες, επέστρεψαν και  Μου-
σουλμάνοι κάτοικοι της πόλης. Αυτοί κα-
τοίκησαν στην Ακρόπολη και τις υπώρειες 
του βράχου. Έτσι σχηματίστηκε η Τούρκι-
κη συνοικία- το Μοναστηράκι και το Θη-
σείο, μέχρι την πύλη του Αδριανού. Κατά 
τον 18ο αιώνα μ. Χ. η Αθήνα είχε 8.000 κα-
τοίκους. Διοικητής-βοεβόδας- ήταν από το 
1565 ο αρχιευνούχος του Σουλτάνου, κάτι 
που εθεωρείτο μεγάλο προνόμιο, πολιτικό 
και διοικητικό.
Αλλά οι κοινές απαιτήσεις των Χριστιανών 
και των Μωαμεθανών κατοίκων για την 
αυτονόμηση της Αθήνας, έφερε το 1712, 
τον πρώτο και τελευταίο Χριστιανό βοε-
βόδα, τον Δημήτριο Παλαιολόγο. Αλλά αν 
και φαινόταν για ένα διάστημα ότι οι δύο 
κατηγορίες του πληθυσμού μπορούσαν 
να συμβιώνουν ειρηνικά, μία δυσαρέσκεια 
των αστών προνομιούχων τους κατηύθυ-
νε να εξερεθίσουν τους Μουσουλμάνους 
εναντίον του, οι οποίοι, τέλος, τον κατακρε-
ούργησαν. Ακολουθούν ταξικές και άλλες 
ταραχές και νέα ερήμωση της πόλης.

Το 1754, οι πάλιν επιστρέψα-
ντες κάτοικοι, Χριστιανοί και 
Μουσουλμάνοι, από κοινού, 
εξεγείρονται κατά της διοίκη-
σης. Μετά από πολλά και κα-
ταστροφικά για την πόλη, το 
1759 διορίζεται βοεβόδας ο 
Τζισταράκης, Έλληνας, Αθη-
ναίος αλλά και Μουσουλμά-
νος. Αυτός αποδεικνύοντας 
ότι η Εθνική και Ιστορική 
συνείδηση αμβλύνεται εξαι-
ρετικά με την επιρροή μιας 
αντίθετης ψυχικής τάσης, 
αποφασίζει να ιδρύσει ένα 
ακόμη τζαμί, και για να εξα-
σφαλίσει μέρος των οικοδο-
μικών υλικών που απαιτούσε 
το έργο του, γκρεμίζει έναν 
από τους σωζόμενους τότε 
δεκαεπτά- από τους αρχι-
κούς 104- κίονες του Ολυ-
μπιείου, που βρίσκεται στη 
νότια πλευρά της Ακρόπο-
λης, παρά τον Ιλισσό, τότε , 
σήμερα λεωφόρο Αμαλίας. 
Κάθε κίονας είχε βάρος 364 
τόνους! Ο ναός αυτός που 

ίσως σύντομα επισκεφθεί ο Σύλλογός μας- 
όσοι από τα μέλη του ενδιαφέρονται για την 
μνήμη και την ταυτότητα τους ως Έλληνες 
και άνθρωποι- απηχεί την βαθύτατα στον 
χρόνο εκτεινόμενη πολιτισμική πορεία της 
πατρίδας μας και της Αθήνας: σύμφωνα με 
τον Παυσανία, ιδρυτής του αρχικού ναού 
ήταν ο αναγόμενος στην μυθική αφήγη-
ση Δευκαλίων. Ακολούθησαν ως επίδοξοι 
αναδημιουργοί του σύμφωνα με την αρχι-
τεκτονική των ιστορικών εποχών, ο Πεισί-

στρατος, o Ιππίας, 
ο Αντίοχος ο Επι-
φανής βασιλιάς της 
Συρίας, και τέλος ο 
έξοχος φιλότεχνος, 
φιλόμουσος, λογιό-
τατος Ρωμαίος αυ-
τοκράτορας Αδρια-
νός- μπροστά στην 
Βιβλιοθήκη, του 
οποίου δίπλα στο 
Τζαμί στεκόμαστε 
εμείς φιλομνήμονες 
Αγιοπετρίτες. Ο Τζι-
σταράκης προφα-
νώς εξασφάλισε ότι 

χρειαζόταν ρίχνοντας στην ασβεστοκάμινο 
τον καμωμένο από Πεντελικό μάρμαρο κί-
ονα, δίχως να κουραστεί ιδιαίτερα. Έκτοτε 
βέβαια οι σωζόμενοι κίονες του μεγαλειώ-
δους ναού του Πανελλανίου Διός μειώθη-
καν σε 16- όσοι υπάρχουν και σήμερα. Η 
Αθήνα απέκτησε ένα ακόμη τζαμί – το Με-
ντρεσέ τζαμί, που η αξία του έγκειται στο ότι 
είναι αφορμή για την αναδρομή στην ταρα-
χή και το χάος των νέων χρόνων, αλλά και 
στην ανάμνηση της Αρμονίας και φιλοκα-
λίας των παλαιών και γνησίως Ελληνικών 
εποχών. Αυτήν την αναδρομή-ανάμνηση 
είχαμε και εμείς όπως εκτέθηκε και εκεί και 
στο παρόν κείμενο. Έπειτα στραφήκαμε 
στο διπλανό μνημείο, το όνομα του ιδρυ-
τή του οποίου έκλεισε ουσιαστικά και την 
προηγηθείσα εξιστόρηση:
Αδριανός. Και κατευθυνθήκαμε νοερά 
προς έναν κόσμο διαφορετικό, όπου ακό-
μη οι άνθρωποι, παρά τα όποια λάθη τους, 
προσωπικά και  συλλογικά, συναγωνίζο-
νταν πάντως όχι για το ποιος θα προκα-
λέσει την μεγαλύτερη καταστροφή, αλλά 
ποιος θα αφήσει έργα ωραία και μεγάλα, 
άξια για να μένουν στους αιώνες- και μέσω 
αυτών, το όνομα του δημιουργού τους.
Στην κατηγορία αυτή ανήκει και ο Αδριανός 
Πόπλιος Αίλιος (76-138 μ.Χ). Καταγόταν 
από την περιοχή Αδρία της Ιταλίας, από 
όπου προέρχεται και όνομά του. Γεννήθη-
κε στην Ιταλική, περιοχή της Ανδαλουσίας 
στην Ισπανία. Ήταν συγγενής του επίσης 
ευγενούς αυτοκράτορα Τραϊανού. Η Ρώμη, 
αν και δεν υπήρξε ποτέ υπόδειγμα ενός 
ηθικά και πνευματικού υψηλού πολιτισμού, 
δεν είχε, τότε, παρακμάσει. Τα Γράμμα-
τα και οι Τέχνες καλλιεργούνταν από τους 
Ρωμαίους τηρώντας τα Ελληνικά πρότυ-
πα, επιθυμώντας να μιμηθούν πειστικά και 
να διαιωνίσουν το πνεύμα τους, το οποίο 
άλλωστε ακόμη τότε γεννούσε θαύματα, 
ιδίως στην λογία Γραμματεία. Το «Ελληνί-
ζειν», το να κατέχει κάποιος παιδεία Ελ-
ληνική, ήταν γνώρισμα αναγκαίο για την 
ρωμαϊκή αριστοκρατία και διανόηση. Ο 
εκάστοτε αυτοκράτορας έπρεπε να διακρί-
νεται και ως προς αυτό, περισσότερο από 
κάθε άλλον. Η Ελληνική Παιδεία όμως, δί-
χως την ανάλογή της δια βίου αγωγή και 
πρακτική, δίχως προ πάντων την κοινω-
νική-πολιτική και εθιμική δομή και ρύθμι-
ση που ήταν ανέκαθεν συνυφασμένη μαζί 
της, δεν μπορούσε να αποτρέψει από τα 
αντίστοιχα βαρβαρικά χαρακτηριστικά τους 
ούτε και τους αυτοκράτορες της Ρώμης- σε 
οποιοδήποτε στάδιο της αυτοκρατορίας. Οι 
«θρίαμβοι» των Ρωμαίων αυτοκρατόρων 
η μεταφορά, δηλαδή στη Δύση αμέτρητων 
Ελληνικών θησαυρών, είναι χαρακτηριστι-
κοί. Φρόντιζαν όμως να κάνουν κάποιο νέο 
έργο που θα άφηνε την πολιτισμική σφρα-
γίδα τους. Ο Αδριανός διακρίθηκε για το 
δεύτερο μόνον: για την βαθειά καλλιέργεια 
του και τις άφθονες και καλές παροχές του 

στις κτήσεις της αυτοκρατορίας του και κυ-
ρίως στην Ελλάδα, κυριότατα, όμως, στην 
Αθήνα.  Ήταν συγγενής του Τραϊανού, τον 
οποίο συνόδευε ως έμπιστος σύμβουλός 
του και ως χιλίαρχος ρωμαϊκής λεγεώνας 
στις κατακτητικές του επιχειρήσεις.
Ορίστηκε τοποτηρητής της Αντιόχειας και 
διάδοχος του Αυτοκράτορα, του οποίου 
τον θρόνο ανέλαβε μετά το θάνατό του το 
117 μ.Χ. Εξ αρχής η πολιτική του υπήρ-
ξε φιλολαϊκή, όπως η άφεση των χρεών 
των Ρωμαίων πολιτών, η βελτίωση των 
«αλιμέντων» (ιδρύματα περίθαλψης παι-
διών και φτωχών). Επίσης, απαρνήθηκε 
την επεκτατική στρατηγική της αυτοκρα-
τορίας την οποία είχε ακολουθήσει και ο 
Τραϊανός. Αποσύρθηκε από τις ανατολι-
κές κτήσεις, κρατώντας, μόνο την Δακία, 
τα σύνορα του Δουνάβεως και τις δυτικές 
κτήσεις μέχρι και την Βρετανία. Επιδόθηκε 
σε έργα ειρηνικά τόσο στη διοίκηση όσο 
και στις τέχνες. Κωδικοποίησε το Ρωμαϊκό 
Δίκαιο, που πλέον ανεξαρτητοποιούσε την 
νομοθετική εξουσία από τον αυτοκράτορα. 
Βασίλεψε 21 χρόνια(117-138 μ.Χ) και κατά  
τη διάρκεια της βασιλείας του, 14 έτη ταξί-
δεψε στις επαρχίες. Στην Ελλάδα ήλθε 3 
ή 5 φορές. Έτρεφε απέραντο θαυμασμό 
και δέος για τον Ελληνικό πολιτισμό και 
υπήρξε, δίχως αμφιβολία, κορυφαία φιλα-
θηναίος. Κατά την διαμονή του στην πόλη 
ζούσε σαν απλός πολίτης περπατώντας 
στην Αγορά, συζητώντας με φιλοσόφους 
και άλλους λογίους. Μιλούσε την ελληνική 
γλώσσα καλύτερα από την Λατινική. Προ-
σέφερε στον Δήμο των Αθηνών χρηματι-
κές δωρεές, ετήσια διανομή σίτου στους 
κατοίκους, και τα εισοδήματα από την 
Κεφαλληνία. Θέσπισε νόμους ειδικά ευνοϊ-
κούς για τους Αθηναίους. Παρείχε πλούσι-
ες δωρεές σε φιλοσόφους και καλλιτέχνες. 
Μυήθηκε στα Μικρά και Μεγάλα Ελευσίνια 
Μυστήρια. Εκόσμησε πολλές πόλεις της 
Ελλάδος αλλά ιδίως φρόντισε την Αθήνα. 
Ανήγειρε στην πόλη τον λαμπρό ναό του 
Πανελληνίου Διός- Ολυμπιείον- αφιερωμέ-
νο στον Ολύμπιο Δία και την Ήρα, αλλά 
στην πραγματικότητα ιερό κοινό όλων των 
Θεών. Ίδρυσε επίσης Γυμνάσιο με 100 
κίονες, μια στοά με κίονες από φρυγικό 
μάρμαρο, μια κομψή Πύλη κοντά στο Ολυ-
μπιείον- από την  οποία σώζονται 15 κίο-
νες από τους αρχικούς 124, κορινθιακού 
ρυθμού.
Κατασκεύασε επίσης το ομώνυμο Υδρα-
γωγείο που τροφοδοτούσαν  τα νερά της 
Πεντέλης, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι 
Αθηναίοι έως το 1930. Τέλος ίδρυσε την 
Βιβλιοθήκη την οποία επισκεφθήκαμε.
Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού, επώνυμο 
μνημείο της περί την Ακρόπολη Αθηναϊκής 
περιοχής, ήταν, πριν καταστραφεί, κτίσμα 
λαμπρό: Είχε μήκος 130 μ. και πλάτος 80μ. 
Περιβαλλόταν από 100 μαρμάρινους κίο-
νες. Οι εξωτερικοί τοίχοι ήσαν μαρμάρινοι, 
οι εσωτερικοί αλαβάστρινοι, κοσμημένοι 
με αγάλματα και εικόνες. Εκεί βρισκόταν 
και η ευρεθείσα προτομή του Σοφοκλέους 
καθώς και δύο αγάλματα παρθένων που 
παριστάνουν την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. 
Η οροφή αυτού του εξαίσιου εντευκτηρίου 
των λογίων ήταν καλυμμένη από ελεφα-
ντόδοντο και ελάσματα χρυσού. Από το 
αριστουργηματικό προφανώς αρχιτεκτό-
νημα που στέγαζε πλήθος συγγραμμάτων 
αρχαίων σοφών, ενώ κοσμούσε  έξοχα την 
πόλη, απέμειναν τα  λείψανα που αντικρύ-
ζουμε καθημερινά, δηλαδή ένα τμήμα της 
Δυτικής πλευράς που περιλαμβάνει μέρος 
του τοίχου και 7 άρτιους κίονες. Εργασί-
ες που έγιναν στις αρχές του αιώνα μας 
υπό τη εποπτεία και φροντίδα του υπεύ-
θυνου του τμήματος Αναπαλαιώσεων του 
Υπουργείου Πολιτισμού κ. Βάσου Παπα-
δημητρίου, απέδωσαν και την ανόρθωση- 
αποκατάσταση δύο ακόμη κιόνων, των 
οποίων όμως τα κιονόκρανα και όλο το 
επάνω μέρος καθώς και ενδιάμεσοι αρχι-
κοί σπόνδυλοι λείπουν.

Της Μαρίας Σίδερη, συγγραφέως
που έκανε την ξενάγηση

Συνέχεια από την 1η σελ

Ο αρχαιολογικός χώρος Τζαμί και Βιβλιοθήκη Αδριανού

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο 146
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

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

Τηλ. 210 9942686 Αθήνα

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

Ποιητικός Διαγωνισμός Ένωσης Αγιοπετριτών
Κείμενο - φωτογραφίες Ελεονώρας Φιώρου

To πρωί της 22 Νοεμβρίου του 2015, στο 
ξενοδοχείο ECONOMY στην Αθήνα, ολο-
κληρώθηκε ο πρώτος Ποιητικός Διαγωνι-
σμός που είχε αναγγελθεί από την Ένω-
ση και την εφημερίδα «Αγιοπετρίτικα» 
ένα χρόνο νωρίτερα, από το εκατοστό 
τεσσαρακοστό φύλλο του Οκτωβρίου, του 
2014. O διαγωνισμός έγινε στα πλαίσια 
των γιορτών για την συμπλήρωση των 40 
χρόνων δημιουργίας και δράσης της Ένω-
σης. Σήμερα δημοσιεύουμε το  τελευταίο 
μέρος των βραβευμένων ποιημάτων, από-
σπασμα από το ποίημα «ΛΕΥΚΑΤΑΣ» της 
Μ. Σίδερη.
                  

ΛΕΥΚΑΤΑΣ
«Ερμής δε Κυλλήνιος εξεκαλείτο

..................................................................
παρ’ δ’ ίσαν Ωκεανού τε ροάς

και Λευκάδα πέτρην,
ηδέ  παρ’ Ηελίοιο πύλας και δήμον

ονείρων
ήισαν∙ αίψα δ’ ίκοντο κατ’ ασφοδελόν

λειμώνα,
ένθα τε ναίουσι ψυχαί, είδωλα καμόντων»

                               (Οδύσσεια ω 11-14)

«Ού δε λέγεται πρώτη Σαπφώ
τον υπέρκομπον θηρώσα Φάων’
οιστρώντι πόθω, ρίψαι πέτρας

από τηλεφανούς. Αλλά κατ’ ευχήν
Σον, δέσποτ’ άναξ, ευφημείσθω
τέμενος περί Λευκάδος ακτής».

                (Μένανδρος)

Καθαρότατης παρουσίας αυγές
μαρμαρυγές πρωτογένειας

της πρώτης Μητέρας, Νύχτας και Γης
ουσία, και σώμα άσπρου γρανίτη

με κεντίδια και πούλιες χαλαζία, μαρμάρου
-έτσι φαίνεσαι βράχε.

Λευκάδα πέτρα, ορόσημο
της χώρας του Ήλιου

άκρο σημάδι του παντογένεθλου
των ηδέων υδάτων Ωκεανού
Γίγαντα, της Ζωής εγγυητή,

Λευκάτα.
Αιφνίδια αναδυόμενον

τα φώτα τ’ ουρανού σε αγλαΐζουν,
σκοτίας υποχθόνιας βλαστέ,
θαλάσσιου αμνίου θρέμμα, 

του ζόφου θριαμβευτή και της λήθης.
Τινάζεσαι βράχε ολόισια

σε πυρός καθαρώτατου τον κρουνό
των ευθυβόλων δεχόμενος

ακτίνων το λούσμα στην αιθρία
και πάλιν αγαλλόμενος

σε νεφών καταιγίδας συνάξεις,
σε κεραύνιες ρίψεις

σε γενναίες νεροποντές,
στης Ζωής την άγρια,

άγια όλη μανία.
Σε μυστικόν κρυφά σε ύφαναν

οι Νηρηϊδες άντρο,
ίνες φωτός σφικτοπλέκοντας προειρημένου,

άϋλου ριζώματος των πάντων σωμάτων
τρυφερών κι απαλών των ανθέων ως είναι

και των εντρώτων νεογνών
ή, ως είν’ του ατσαλιού
κι όπως ειν’ το δικό σου

πυκνά, γενναιότατα,
αιώνων αφθαρσίας αγάλματα.

Φως, που το πάντων περιρρέον
πνεύμα συμπλέκει στην ύλη, ως ταυρόδετον 

πλάσμα

έχτισ’ εσένα, πάγε Λευκάτα.
Και το πνεύμα, αύρες φυσώντας καλές

στο κάθε ελάχιστο που το μέγιστο πλάθει,
λογισμούς, αρετές και κορμιά,

μένει εντός της,
ποιμένας όλων όσων γεννιούνται,

ιχνευτής ατραπών του Ωραίου,
θεωρός, νοσταλγός των αχράντων

σ’ εκείνον της τελειότητας τον λειμώνα.

Βράχε, λευκάδα πέτρα,
του φευγαλέου στερέωμα,

θεώρημα της δύναμης
στην ευγένεια κρυμμένης.
Κάστρο στεριάς απόρθητο

στις στρατιές των κυμάτων
ορθώνεσαι,

ορίζοντας τα δίκαια και το μέτρο:
ό,τι έγινε, πρέπει να μείνει απείραχτο
και δεν είναι έργο θεού ούτε θέλημα
ο αφανισμός του ενός απ’ το άλλο.

Μα διαλαλείς όλα να σμίγουν,
όσο και όπως πρέπει,

χώμα, νερό, αέρας, φωτιά
και πέμπτος, πέρας άριστον

πνεύμα δεμένο στην ύλη
ο αιθέρας, με φωτός χαλινούς

ωραία να τα ζυμώνει,
άρτος και οίνος να γίνονται

κι αμέτρητοι καρποί
ενάλιοι και γήινοι και ουράνιοι.

Καμμιά μη λείψει, απ’ τις μυριάδες,
γέννα.Κανένα ποίημα μην χαθεί.

Αυτά τα δίκηα εσύ κρατείς
και τούτα φανερώνεις

ο ίδιος με το είδος σου,
Κούρητα και Τιτάνα

με τα ριζά σου στα βαθειά
κι  άψαυστα φυτεμένα
και τ’ ώριο πρόσωπο
πλατύ στην παρουσία,

με δάφνης κόμη, αρώματα,
άξια μορφή του Φοίβου

και των ανέμων θώπευμα,
των μύρων εραστών.

Βράχε οπου τανύζεσαι,
βυθίζεσαι και στέκεις,

μάντεμα προαιώνιο
του πέρα μυστικού,
η ουσία σου διπλή

-υφάδι φως, στημόνι πνεύμα-
φέγγει μες απ’ το φέγγος σου, 

σημεία βέβαια δίνοντας
σ’ εκείνον που σεβαστικά

το νόημα θα ζητήσει
μεσ’ απ’ το ύψος και το βάθος σου,

τις αστραποβολές σου.
Και λες:

Ιδού το πνεύμα μου,
κείνο που αντρειωμένον

μ’ έπλασε φύλακα
βροτών θαλασσόπλαγκτων
και του νησιού του άσπρου.
Ιδού, όσων υπάρχουν όλων

η καλλιθέμελη σοφία μυστική∙
το πλαστουργό κάθε μορφής
στοιχειό που τη ζωή οιακίζει,

ο Λόγος που τον κόσμο πλημμυρίζει,
πίδακας των Ωρών και των Χαρίτων,

της υγείας, του θάλλους, του κάλλους
των ονείρων ποιμένας εκείνων

που στοχεύουνε το μακρινό κι αληθινό.
Ιδού το φως, πηγμένο ως πέτρα.

Φάνηκα κι έγινα γερός,
της δύναμης ο άγγελος

και της ακλονησιάς,
δεξαμενή όπου ο χρόνος καθάριος

αξαίνει.

Κι όσο αντρειότερο είναι το χτίσμα,
τόσο κι ο στοχασμός θωρώντας το

ψηλώνει προς την Πηγή
του ακατάσκευου, της γνησιότητας μάννα.

Και θάλλει ο λογισμός∙
κι ό,τι από κεί γεννιέται

και γίνεται, ουσίας και ύλης
καρποφόρο, δίφορο κι αειφόρο!

Σ’ εμέ περίσσεια από την φύση του
ο Φοίβος έδωσε∙

Κι οι άνθρωποι, όσοι τον γνώρισαν
της Αρμονίας των όλων Ποιητή
και Μουσαγέτη στην παλαίστρα

του καλού και τ’ Αγαθού
μου ’δωσαν ένα του όνομα,
απ’ όσα είχε το αγνότερο,

εκείνο που θυμίζει την αίγλη
της Αρχής των Κόσμων όλων,

του Ήλιου του Νοητού και Πρώτου
της κάθε αξίας του φωτός

γεννήτορα και δωρητή,
ωσάν βροχή καταιωνίζοντάς το

πρώτα, πριν απ’ την κτίση,
ωσάν βροχή πρωταρχικών ακτίνων

από το ίδιο μέσα το Είναι του,
λόγων σπερματικών του «κατά Φύσιν ζην»….

                                    
ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
Η Μαρία Σίδερη γεννήθηκε στην Αθήνα και 
μεγάλωσε στη Λευκάδα μέχρι τα 13 χρόνια. 

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο (144)

Είναι κόρη του Ιωάννου και της Διονυσίας 
Σίδερη. Η μητέρα της ήταν φιλόλογος και 
Λυκειάρχης. 
 Η Μαρία Σίδερη σπούδασε στη Νομική 
Αθηνών.  Πήρε μαθήματα ζωγραφικής  με 
δασκάλους τον Γ. Κουτλίδη, τον Θ. Καρφά-
κη και τον Θ. Πάντο. 
  Ασχολείται με την ποίηση από τα νεανικά 
της χρόνια. Ποιήματά της έχουν δημοσι-
ευτεί στην ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗΣ 
του Δημήτρη Ιατρόπουλου, στο περιοδικό 
ΛΕΞΗ και στην ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ 
ΠΟΙΗΤΩΝ του Γιάννη Βουκελάτου. 
  Γνωρίζει και χειρίζεται άριστα την Αρχαία 
Ελληνική και από το 1992 επιδίδεται στη 
συγγραφή βιβλίων σχετικά με την Αρχαίο 
Ελληνικό Πολιτισμό και τη μετάφραση Αρ-
χαίων Ελληνικών Κειμένων. Έχει γράψει 
τα εξής βιβλία:
1) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ-ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
2) ΟΡΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΟΜΟΙ 1και 2
3) ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ: ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΗΣ ΕΜΨΥ-
ΧΩΝ
4) ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ: ΠΡΟΣ ΜΑΡΚΕΛΑΝ   ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.
   Επίσης έχει γράψει το βιβλίο ΜΗΛΟΣ: 
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ, έκδοση 
Εταιρείας Αργυρομεταλλεύματος και Βα-
ρυτίνης.

Αναδημοσίευση από τα «ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Γιορτή της Γυναίκας
Ομιλία με θέμα «Κασσιανή η υμνοδός»

Στις 7 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π,μ., με την ευκαιρία της γιορ-
τής της γυναίκας, στο Πνευματικό 
Κέντρο «Στρατής Φαλαγκάς» (οδ. 
Βλαχοπούλου 7, τέρμα Ιπποκρά-
τους), έγινε ομιλία από την ποιήτρια-
συγγραφέα-δοκιμιογράφο και μέλος 
του Δ.Σ. της Ένωσής μας Ηρώ-Χρυ-
σάνθη Σίδερη με θέμα «Κασσιανή 
η υμνωδός». 

Η ομιλήτρια παρουσίασε με γλα-
φυρό τρόπο τη μυθιστορηματική 
ζωή της αρχοντοπούλας Κασιανής, 
που αδικήθηκε, επειδή τολμώντας ν’ 
απαντήσει στον αυτοκράτορα Θεόφιλο και υποστηρίζοντας τα θρησκευτικά και 
κοινωνικά της «πιστεύω» έχασε τον τίτλο της Αυγούστας κι εξακολουθεί ως τα 
σήμερα ν’ αδικείται χαρακτηριζόμενη από πολλούς μη γνωρίζοντες ως πόρνη, 
επειδή και πάλι τόλμησε να περιγράψει με ενάργεια σ’ ένα θρησκευτικό μεγα-
λούργημά της την ψυχική κατάσταση μιας μετανοημένης αμαρτωλής.

Τελικά, η Κασιανή μπορεί να μην έγινε βασίλισσα του Βυζαντίου, έγινε όμως 
βασίλισσα της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

Στην ομιλία παρευρέθηκαν ο εκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού «Δευκα-
λίων ο Θεσσαλός» Θάνος Αθανασόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσής μας Από-
στολος Αντύπας και η Γραμματέας Ευαγγελία Ρέμπελου, λογοτέχνες και φίλοι της 
ποίησης.

Το Δημοτικό τραγούδι
και ο Δ. Σολωμός

Στις 18 Μαρτίου 2016, στην κατάμεστη 
αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθη-
νών «Παλαίχθων», η πολυβραβευμένη 
λογοτέχνιδα συμπατριώτισσά μας Ιωάννα 
Κόκλα, προσκλήθηκε και μίλησε για «το 
Δημοτικό Τραγούδι και τον Διονύσιο Σο-
λωμό». Μας ανέπτυξε την διαχρονικότητα 
της ελληνικής ποίησης, από τον Όμηρο 
μέχρι την Επτανησιακή Σχολή, με κύριο 
εκπρόσωπό της τον εθνικό μας ποιητή Δι-
ονύσιο Σολωμό. 

Μεστή και περιεκτική εκδήλωση, που καλό θα ήταν να 
την επαναλαμβάναμε και εμείς στο χωριό μας, κατά τις 
καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΨΩΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Στην οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιο-
χών δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Μεγα-
νησίου ενώ η στεγαστική συνδρομή συνίστα-
ται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) 
και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) για τους 
δικαιούχους δανειολήπτες που χορηγείται 
από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Επίσης, μεταξύ 
άλλων, διευκρινίζεται ότι δεν χορηγείται στε-

γαστική συνδρομή σε κτίρια που την ημέρα 
του σεισμού ήταν εγκαταλειμμένα (αφορά τα 
κτίρια που παρουσιάζουν εμφανή στοιχεία 
εγκατάλειψης όπως π.χ. έλλειψη εξωτερι-
κών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά στοι-
χεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.), που εμφανώς 
προϋπήρχαν του σεισμού και οφείλονται σε 
απόλυτη εγκατάλειψη).
Η ανακοίνωση της ΠΕ Λευκάδας έχει ως 
εξής: 
«Η Π.Ε. Λευκάδας ενημερώνει τους πολίτες 
της ότι μετά από εντολή των: Υπουργού Οι-
κονομικών κ. Τσακαλώτου, Υπουργού Οικο-
νομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη 
και Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων κ. Σπίρτζη, εκδόθηκε απόφαση με 
Αρ.Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/οικ.428/Α325 και ΑΔΑ: 
Ω1ΨΨ4653ΟΞ-ΘΒΑ με θέμα: «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτί-
ρια από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, 
σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλ-
ληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Η παραπάνω απόφαση αφορά το Δήμο Λευκά-
δας και την Π.Ε. Λευκάδας.

Εκδόθηκε η απόφαση περί 
οριοθέτησης περιοχών και 

στεγαστικής συνδρομής από 
το σεισμό της 17ης Νοέμβρη

Συνέχεια από την 1η σελ.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

Πόσιμο Νερό
Μετά το σεισμό της 
17ης Νοεμβρίου 
2015, έγιναν έλεγχοι 
και αναλύσεις για την 
ποιότητα του πόσιμου 
νερού, από τη Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφερειακής 
Ενότητας Λευκάδος, 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 
Υγειονομικού Ελέγχου. Όπως μας ενη-
μέρωσαν οι σχετικές αναλύσεις έγιναν 
από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσι-
ας Υγείας Αθηνών, στα κάτωθι χωριά: 
την 14 /12/2015
Πόντη: Οικία Δρακονταειδή Ανδρέα.
Δράγανος: Ταβέρνα Κατωπόδη Γε-
ωργία.
Αθάνι: Σνάκ Μπάρ DELLAVISIA
Κομηλιό: Καφενείο Μαραγκού Θωμά
Αγιος Πέτρος: Βρύση Πλατείας
Βασιλική: Ζαχαροπλαστείο Φατού-
ρου Θεόδωρου.
Χορτάτα: Καφενείο Βράϊλα Λαμπρινή.
Το νερό βρέθηκε κατάλληλο ως πό-
σιμο. 
Νέες μικροβιολογικές εξετάσεις του νε-
ρού έγιναν από το Παν/μιο Ιωαννίων 
στις 18/12/15, στο 1) αντλιοστάσιο 
στα «Καναλάκια» Αγίου Πέτρου, 2) 
Κομηλιό Βρύση Πλατείας, 3) Δρά-
γανο Βρύση Δημοτικού Σχολείου,
4) Αθάνι: Οικία Ρομποτή Χαράλα-
μπου, 5) Βασιλική: Δημαρχείο, 
6) Μαραντοχώρι: Σούπερ Μάρκετ 
PROTON.
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό μικροβι-
ολογικής εξέτασης δεν πληρούνται οι 
όροι πόσιμου νερού. Ακατάλληλο.
Κατά την ίδια ημερομηνία στα Χορτά-
τα καφενείο Βράϊλα Λαμπρινής και 
στο Μαραντοχώρι οικία Δελαπόρτα, 
το νερό βρέθηκε κατάλληλο. Η Υπη-
ρεσία έδωσε οδηγίες στον Δήμο Λευ-
κάδας για σχετικό έλεγχο των δικτύων 
κλπ.
ΥΓ: Η εφημερίδα μας περιμένει από 
τους αρμόδιους φορείς και τον Δήμο 
Λευκάδας τη νέα δειγματοληψία πό-
σιμου νερού, ώστε να ενημερώσουμε 
τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότη-
τας Απολλωνίων.

Καταψήφισε την εισήγηση για το Χωροταξικό της ΠΙΝ 
η Λαϊκή Συσπείρωση. Τελικά εγκρίθηκε η εισήγηση της 

πλειοψηφίας (ΣΥΡΙΖΑ – ΛΑΕ) με 15 ψήφους
Περίληψη από την συνέντευξη του Θ. Γουλή Πε-
ριφερειακού Σύμβουλου της Λαϊκής Συσπείρω-
σης για την συνεδρίαση του ΠΣ στις 13/12/15:
Στην συνεδρίαση του ΠΣ το σημαντικότερο θέμα 
συζήτησης ήταν ο χωροταξικός σχεδιασμός 
στην ΠΙΝ. Κατατέθηκαν 2 εισηγήσεις: μια της 
εταιρίας ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (στην οποία είχε ανα-
τεθεί η μελέτη από το Υπουργείο) και μια της 
πλειοψηφίας του ΠΣ ( ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΕ).
Και οι δύο εισηγήσεις υιοθετούσαν τις βασικές 
κατευθύνσεις της ΕΕ και των ελληνικών κυβερ-
νήσεων για την χωροταξία που αποσκοπούσαν 
στην ενίσχυση της καπιταλιστικής κερδοφορίας 
και την παραπέρα εμπορευματοποίηση της γης 
και της θάλασσας.
Συγκεκριμένα συγκεντρώνουν βιομηχανικές 
δραστηριότητες στα 4 μεγάλα νησιά:
Στην Κέρκυρα:
Ιχθυοκαλλιέργειες στην Κασσιόπη και σε μια 
μεγάλη περιοχή έξω από την ακτογραμμή Σιδα-
ρίου – Ρόδας – Αχαράβης
Αιολικά πάρκα σε έκταση 15χλμ στην οροσει-
ρά Παντοκράτορα-Πυλίδα (βουνό πάνω από το 
Σκριπερό) και στην θαλάσσια περιοχή των Δια-
πόντιων Νησιών.
Χώρους εξόρυξης υδρογονανθράκων στα Δια-
πόντια Νησιά
Στην Λευκάδα: Αιολικά πάρκα
Στην Κεφαλονιά: Αιολικά πάρκα
Νέες Ιχθυοκαλλιέργειες δίπλα στην τουριστική 
περιοχή του Πόρου
Εξόρυξη Υδρογονανθράκων

Στην Ζάκυνθο:
Αιολικά και Φωτοβολταϊκά πάρκα
Εξόρυξη Υδρογονανθράκων
Επιπλέον διατηρούν στους ίδιους χώρους (Τε-
μπλόνι και Λευκίμμη) τη διαχείριση των σκουπι-
διών στην Κέρκυρα.
Όλες αυτές οι δραστηριότητες αν υλοποιηθούν 
αντιστρατεύονται και συγκρούονται με την του-
ριστική οικονομία και την αγροτική δραστηρι-
ότητα, επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη ζωή 
των κατοίκων.
Τελικά εγκρίθηκε η εισήγηση της πλειοψηφίας 
(ΣΥΡΙΖΑ – ΛΑΕ) με 15 ψήφους. Η Λαϊκή Συ-
σπείρωση την καταψήφισε.
Η Λαϊκή Συσπείρωση ΠΙΝ καλεί το λαό και 
την νεολαία των Ιόνιων Νησιών να τις αντιπα-
λέψουν, να μην εφαρμοστούν στην πράξη, να 
διεκδικήσουν έναν χωροταξικό σχεδιασμό που 
θα κατευθύνεται στην ικανοποίηση των σύγ-
χρονων λαϊκών αναγκών.

Πηγἠ: Ιστοσελίδα-Λευκαδίτικα Νέα

Αντίθετα με τις Ανεμογεννήτριες και το 
Πυρηνελαιουργείο τα Τοπικά Συμβούλια

Ζητούν ενημέρωση για το χωροταξικό σχεδιασμό και απευθύνονται 
στο Δήμο Λευκάδος και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με το παρα-
κάτω έγγραφο.
Σχετικά με την αρ. 258 απόφαση της 19/10/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπό 
σύνταξη μελέτη με τίτλο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης» (ΠΠΧΣΑΑ), φάση Β1 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Εμείς η Νοτιοδυτική Λευκάδα είμαστε βεβαίως υπέρ του χωροταξικού σχεδιασμού και 
τον καθορισμό χρήσης γης. Μολονότι δεν είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι για τους στό-
χους, κριτήρια, επιπτώσεις και επιλογές των μελετητών, ούτε εμείς ούτε άλλοι φορείς 
(π.χ. ΤΕΕ, σύλλογοι της περιοχής, κ.λ.π.), θέλουμε να εκφέρουμε την άποψή μας όσον 
αφορά εκτεταμένη χρήση γης στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα, διαφωνούμε ριζικά τό-
σον για την προτεινόμενη χωροθέτηση ζώνης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μάλι-
στα ανεμογεννητριών, εργοστασίων βιομάζας, κ.λ.π. από το ακρωτήριο Λευκάτας έως το 
Κομηλιό ή στην μετατόπιση της μεταξύ των οικισμών Αθανίου, Δραγάνου, Κομηλιού και 
Αγίου Πέτρου, όπως πρότειναν οι εισηγητές. Αλλά αντίθετα μας βρίσκει σύμφωνους η 
πρόταση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Δρακονταειδή που αποδέχτηκε ως εναλλακτική ο 
Αντιδήμαρχος και Εισηγητής Χρήστος Κατηφόρης, δηλαδή την χωροθέτηση στον ορεινό 
όγκο Ελάτη που διαθέτει το ίδιο αιολικό δυναμικό και τις ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης 
χωρίς να ενοχλεί τους οικισμούς ή την τουριστική και αγροτική οικονομία της περιοχής.

Επίσης θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να υφίστανται ρυπογόνες βιομηχανίες, όπως 
το Πυρηνελαιουργείο, στον υψηλής παραγωγικότητας κάμπο Βασιλικής-Αγίου Πέτρου 
αλλά και πλησίον των οικισμών και των τουριστικών εγκαταστάσεων.

Από ό,τι γνωρίζουμε είναι σε εξέλιξη το ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Απολλω-
νίων και θα θέλαμε να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για διαβούλευση με τις 
τοπικές κοινότητες και φορείς.

Συμπληρωματικά θέλουμε να προσθέσουμε ότι οι κάτοικοι της Νοτιοδυτικής Λευκάδας 
έχουμε μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα με τις εταιρείες εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων 
ΓΚΑΜΕΣΑ και ΔΕΗ και έχουμε προσβάλλει τις μελέτες τους στο Συμβούλιο Επικρατείας. 
Δεν σέβονται τα όρια των οικισμών, τις παρεκκλίσεις που ισχύουν μέχρι τώρα κλπ. Το 
ίδιο βεβαίως θα κάνουμε και τώρα εφόσον περάσει ως έχει ο Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Τα Νομαρχιακά Συμβούλια επί Νομαρχών Λάζαρη και Αραβανή ψήφισαν ΟΧΙ στις ανε-
μογεννήτριες και στο πυρηνελαιουργείο, καθώς και το Δ.Σ. επί Δημάρχου Κώστα Αρα-
βανή το 2014 και το Δ.Σ. του πρώην Δήμου Απολλωνίων 
ψήφισε δύο φορές ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες και το πυ-
ρηνελαιουργείο.

Κοινοποίηση:
ΔΕ Απολλωνίων, Π.Ε. Λευκάδας
Τα τοπικά Συμβούλια Αθανίου, Αγίου Πέτρου, Δραγάνου, 
Κομηλιού και οι περιβαλλοντική Σύλλογοι: 
«Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής» και «Σαπφώ» Δραγά-
νου. Περιμένουμε την απόφαση του Τ. Συμβουλίου της 
Βασιλικής και της «Πρωτοβουλίας Πολιτών για Καθαρό 
Περιβάλλον» Βασιλικής.

Σκύψε στο μέσον του   
δωματίου

και ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ με τα χέρια
το κεφάλι και τον Αυχένα
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ

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

Τ 210 6921001, M. 6977 427018, www.fplasty.gr, info@fplasty.gr

Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο πρώην Αντιπρόεδρος του Αρεί-

ου Πάγου κ Χρυσικός Γεώργιος  με την 
σύζυγό του, Αεροπαγίτη, κα Δήμητρα 
Υφαντή.
Η κα Μαρία Λοϊζίδου, Πταισματοδί-
κης, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη 
Καγκελάρη ο οποίος ήταν από τους 
ιδρυτές της Ένωσης και είχε διατελέσει  
Πρόεδρός της. 
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και 
Υπουργός Παιδείας κ Απόστολος Κα-
κλαμάνης.
Ο πρώην Βουλευτής Λευκάδας και Δι-
οικητής του ΟΓΑ κ Ξενοφώντας Βεργί-
νης.
Ο πρώην υποψήφιος Ευρωβουλευτής 
κ Χρήστος Κατηφόρης. 
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών 
Μελετών κ Αθανάσιος Μελάς και ο τα-
μίας  κ Θωμάς Πατρίκιος.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λευκαδίων 
Αττικής κ Σωκράτης Κακλαμάνης.
Από την Ομοσπονδία των Απανταχού 
Λευκαδίτικων Συλλόγων ο Αντιπρόε-
δρος της Ομοσπονδίας και Πρόεδρος 
του Συλλόγου Εγκλουβισάνων Αττικής 
κ Χαράλαμπος Κοντογιώργης.
Από το Σύλλογο Αλεξανδριτών ο κ Δη-
μήτριος  Μανωλίτσης.
Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Πε-
ριβαλλοντικής Οργάνωσης «ΣΑΠΦΩ» 
κ Ιωάννης Κατωπόδης και Διονύσιος 
Ρομποτής, δικηγόρος.
Η φωτογράφος-σκηνοθέτις κα Ελεονώ-
ρα Φιώρου.
Η δημοσιογράφος κα Βάσω Ρεκατσίνα.
Ο ζωγράφος κ Δημήτριος Πατίτσας.
Ο Βουλευτής Λευκάδας κ Αθανάσιος 
Καββαδάς, που δεν μπόρεσε να παρα-
βρεθεί διότι ήταν στη Λευκάδα, έστειλε 
μήνυμα-χαιρετισμό. 

   Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος 
της Ένωσης κ Απόστολος Αντύπας, 
ο οποίος καλωσόρισε τους καλεσμέ-
νους και τους ευχήθηκε Καλή Χρονιά. 
Στη συνέχεια ο παπά Γιάννης Πατί-
τσας ευλόγησε την πίτα. Τέλος η νεα-
ρή Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ματίνα 
Καγκελάρη, δικηγόρος, απένειμε τους 
επαίνους διάκρισης των εισαχθέντων 
και αποφοίτων που έχουν καταγωγή 
Αγιοπετρίτικη.

Αποτελέσματα Πανελλήνιων 
Εξετάσεων 2015-016
Αγιοπετριτόπουλα που πέ-
τυχαν στα ΑΕΙ & ΤΕΙ Και όσοι 
έχουν ρίζα Αγιοπετρίτικη

Από την ΑΘΗΝΑ στα ΑΕΙ
Ο παππά-Γιάννης Πατίτσας πέρασε 
στην Θεολογική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. 
Η Αθανασιάδη Ειρήνη του Ιωάννη και 
της Αργυρώς, το γένος Λιάππη, εγγο-
νή της Βασιλικής Ρομποτή (Σακίμη), 
Αγιοπετρίτισα. Πέρασε έκτη (6η) στο 
τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τρα-
πεζικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Πειραιά. 
Η Μαρία Καββαδία του Χαραλά-
μπους,  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών Ιταλική Φιλολογία.
Η Ιωάννα Λουπέτη του Σπύρου, Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κοινωνι-
ολογία.
Η Μυρσίνη Βλασσοπούλου του Δημη-
τρίου, Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.
Η Μαρία Ρομποτή του Κωνσταντίνου, 
Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.
Ο Γεράσιμος Ραφτόπουλος του Λεω-
νίδα (Καναλής), εισήχθη στη Νομική 
Σχολή του Αριστοτελείου πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, δεύτερο πανεπι-
στήμιο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ ΑΕΙ
Η Κατηφόρη Ειρήνη του Παναγιώτη 
και της Ελένης,  Τμήμα Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Έχει άλλα δύο αδέλφια στο 
Πανεπιστήμιο.
Η Γεωργία Ρομποτή του Κώστα 
(Φούρναρη) στη Μαθηματική Σχολή 
του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Ο Δημήτριος Κατηφόρης του Νικολά-
ου, εγγονός του Μήτσου (Γιωργαλή), 
Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστήμι-
ου Πατρών

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΕΙ
Η Ευαγγελία Παναγιώτη Κύρκου, 
κόρη της Αγιοπετρίτισσας Κικής
Η Δρακονταειδή Πολύδερου,  Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΑ 
ΤΕΙ 
Η Ελπίδα Γιαννιά, εγγονή της Ελπίδας 
Κάπου- Κατηφόρη (Στέκα), Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λευκάδας
Η Ιωάννα Λουπέτη του Σπύρου, Λυρι-
κή Σχολή Αθηνών  Κλασικός Χορός.
Ο Φώτης Κολιούσης, εγγονός Κώστα 
Βαμβακινού. Πέρασε Ηλεκτρολόγος 
- Ηλεκτρονικός στη Σχολή ΑΣΠΕΤΕ, 
Μαρούσι Αττικής.

Επιτυχία σημείωσαν οι εκδηλώσεις της «΄Ενωσης Αγιοπετριτών Αττικής»
Συνέχεια από την 1η σελ.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙ 
Από Αθήνα
Αθανασίου Γεωργία του Σπύρου, Τε-
χνολογία Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Η Αντύπα Μυρτώ του Νικολάου, Τμήμα 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Από το Νι-
κολή)
Η Αργυρού Παναγιώτα του Δημητρίου, 
Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, ΕΚΠΑ  
Αθήνα (Από την Κοντάραινα)
Η Καραβία Μαριάνα του Ιωάννη, Τμή-
μα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, Ρόδος, (Άγιος Πέ-
τρος)
Η Παπαδοπούλου Καλλιόπη του Κων-
σταντίνου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, Ηράκλειο (Από την Βα-
σιλική). 
Ο Προκόπης Αναστάσιος του Πανα-
γιώτη, Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αρ-
γοστολίου (Σύβρος)
Η Σκληρού Σπυριδούλα του Φιλίππου, 
Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυ-
ξης, ΑΠΘ Θεσ/κής (Μαραντωχώρι)

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΙ 
Από Αθήνα
Γεράσιμος Χρυσικός του Γρηγόρη. 
Έλαβε το πτυχίο Νομικής, το δεύτερο 
κατά σειρά. Το πρώτο πτυχίο είναι Πο-
λιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοί-
κησης Πανεπιστημίου Πειραιά.
Καλλιόπη Καγκελάρη του Μιλτιάδη, 
Σχολή Πολιτικών Επιστημών της Νο-
μικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. 
Σταθούλα Σκλαβενίτη του Χαραλά-
μπους, φιλόλογος-ψυχολόγος, Τμήμα 
ΦΠΨ Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ο Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος του 
Βασιλείου (Καναλής) Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο ΑΣΟΕ Αθήνας.
Γεράσιμος Ραφτόπουλος του Λεωνίδα 
(Καναλής) Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθή-
νας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας.
Γεράσιμος Ραφτόπουλος του Βασιλεί-
ου (Καναλής), Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Πειραιά.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Αρσενία Ραυτοπούλου του Χαραλά-
μπους, Βυζαντινή Αρχαιολογία του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών
Βραβεύτηκαν 12 φοιτητές που πέτυ-

Η κα Υφαντή απονέμει τον έπαινο στον Παππα- Γιάννη

Ο κ. Χρυσικός απονέμει τον έπαινο στην φοιτήτρια 
Ρομποτή

Ο κ. Α. Κακλαμάνης απονέμει τον έπαινο στην 
φοιτήτρια Κύρκου Ο κ. Βεργίνης απονέμει τον έπαινο στην φοιτήτρια 

Αθανασιάδη

Αριστερά ο κ. Χρυσικός απονέμει τον έπαινο 
στον αδελφό του Γρηγόρη, αντιπρόεδρο της 

Ένωσης για τον γιο του Γεράσιμο

Οι δύο Γραμματείς της Ένωσης, η κα Ρέμπελου 
Ευαγγελία και η κα Αλεξανδράκη-Σίδερη Ηρώ 

απονέμουν έπαινο σε φοιτήτρια

Δεξιά ο κ. Κοντογιώργης απονέμει τον έπαινο 
στον κ. Σπύρο Αθανασίου για την κόρη του

Ο κ. Σωκράτης Κακλαμάνης απονέμει τον έπαι-
νο στην κα Ελπίδα Κάκκου για την εγγονή της
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

χαν στα ΑΕΙ, 3 που πέτυχαν στα ΤΕΙ 
και 1 που αποφοίτησε από τα ΤΕΙ.
Αποφοίτησαν 6 φοιτητές από τα ΑΕΙ 
από Αθήνα
Από τις Λυκειακές Τάξεις Βασιλι-
κής Νοτίου Λευκάδας πέτυχαν πέ-
ντε μαθητές στα ΑΕΙ και ένας στα ΤΕΙ. 
Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν και 
ο παππά Γιάννης Πατίτσας, ο οποίος  
εισήχθη στη Θεολογική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Ας σημειωθεί ότι 
ο παπά Γιάννης είναι απόφοιτος της 
Οδοντιατρικής  Σχολής Αθηνών. 

Η Ένωσή μας εύχεται καλή επιτυχία 
στους νέους φοιτητές και καλή σταδιο-
δρομία στους αποφοιτήσαντες.
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυ-
χία. Και του χρόνου!!!

Παράκληση:
Περιμένουμε να μάθουμε και για τα 
δικά σας παιδιά που πέρασαν ή τε-
λείωσαν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Να μας ενη-
μερώσετε στα τηλ.: 2105731030 ή 
6946336259. Το ίδιο ισχύει και για τα 
παιδιά του εξωτερικού.

Φυτώριο

Άνθη
Δέντρα

Αγιοπετρίτισσα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

Ο παππά Γιάννης απονέμει τον έπαινο στην 
φοιτήτρια Καγκελάρη

Ο ανηψιός του παππά Γιάννη Ιάσονας Κολύβας 
που μας βοήθησε. Τον ευχαριστούμε.

Η Αντιπρόεδρος της Ένωσης κα Ματίνα Καγκελάρη

Η Ιωάννα Λουπέτη με τους επαίνους της

Ο τυπογράφος μας κ. Κυριάκος Δασκαλάκης 
με την κόρη του Αθηνά αντιπρόεδρο του Συλ-
λόγου Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες»

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΣ
ΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
Η δημοσιογράφος 
Αννέτα Πολίτη πα-
ντρεμένη με Γερμανό, 
απέκτησαν αγοράκι.
Η Ένωσή μας τους 
εύχεται να τους ζήσει.

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

Το ζεύγος Θωμόπουλου Άγγελος και 
Ελένη Καραβία το Σπύρου (Ταλανά) 
βάφτισαν το κοριτσάκι τους στο Μο-
ναστήρι της Αγίας Παρασκευής στην 
Πρέβεζα και του έδωσαν το όνομα Δή-
μητρα-Μαρία.

Το ζεύγος Φώσκολου Παναγιώτης και 
Δέσποινα Καραβία του Σπύρου (Ταλα-
νά) βάφτισαν το αγοράκι τους και του 
έδωσαν το όνομα Σπύρος.

1. Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών έκοψε 
την πίτα της 24 Γενάρη 2016 και 28 Φλε-
βάρη έκανε εκλογοαπολογιστική Συνέλευ-
ση. 

2. Ο Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής «ΑΓΙΑ 
ΜΑΥΡΑ» με την Ομοσπονδία των απαντα-
χού Λευκαδίτικων Συλλόγων έκοψαν την 
πίτα τους στις 31 Ιανουαρίου του 2016.

3. Ο Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης και 
γύρω Δήμων « Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» έκοψαν 
την πίτα τους με την παρουσία του μητρο-
πολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεόφιλου 
και του Δημάρχου Λευκάδος κ. Κώστα 
Δρακονταειδή και Αντιδημάρχου κ. Αρβα-
νίτη.

4. Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής έκοψε την 
πίτα της στις 7 Φλεβάρη του 2016.

5. Η Ένωση Εξανθείων Λευκάδας έκοψε τη 
πίτα της στις 7 Φλεβάρη του 2016 στο ξε-
νοδοχείο ECONOMY.

6. Ο Σύλλογος Εγκλουβισάνων Αττικής έκο-
ψε την πίτα του στις 14 Φλεβάρη 2016.

7. Ο Σύλλογος Αλεξανδριτών Λευκάδος έκο-
ψε την πίτα του στις 21 Φλεβάρη 2016.

    Οι εκδηλώσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.
• Ο Σύλλογος Λευκαδίων Πάτρας πραγμα-

ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

τοποίησε τον αποκριάτικο χορό του με 
επιτυχία στις 6 Μαρτίου 2016. Με την 
ευκαιρία του Πατρινού Καρναβαλιού, μέλη 
του ως άνω συλλόγου περιήλθαν τους 
δρόμους της πόλης των Πατρών τραγου-
δώντας Λευκαδίτικες καντάδες.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο Α.Ο ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Πρώτος στον Α΄ όμιλο Β΄ Κατηγορίας 
ΕΠΛ ο Α.Ο. Αγίου Πέτρου. Στην επόμε-
νη σεζόν θα παίζει στην Α’ Κατηγορία 
ΕΠΛ (Πρέβεζας-Λευκάδας). Ο «Αυγερι-
νός» Μαραντοχωρίου τερμάτισε δεύτε-
ρος και θα δώσει αγώνα μπαράζ για την 
Α΄Κατηγορία. Ο «Απόλλων» Ν. Λευκά-
δας απεχώρησε από το πρωτάθλημα 
Α’ Κατηγορίας. Στο επόμενο φύλλο θα 
έχουμε πλήρες ρεπορτάζ για τις 3 ομά-
δες της Νότιας Λευκάδας.

Στο κέντρο η φωτογράφος κα Ελεονώρα 
Φιώρου

Στη δεύτερη σειρά δεξιά η δημοσιογράφος κα 
Βάσω Ρεκατσίνα

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής

Η κ. Λοϊζίδου Δικαστικός

Άποψη από την εκδήλώση

Ηρώ και Μαρία Σίδερη



στες που πέρασαν από την Bonegilla και η κάθε μία από 
αυτές έχει μεγάφωνο και εξηγεί την ιστορία του κάθε με-
τανάστη. Οι ιστορίες αυτές είναι γαλανού χρώματος απει-
κονίζοντας τον απέραντο ωκεανό που διασχίσαμε στο 
μακρινό ταξίδι για την Αυστραλία.
Υ.Γ. Της εφημερίδας μας Αγιοπετρίτικα. Από τον Νοέμβρη 
του 1947 που άνοιξε το στρατόπεδο ἐως το 1971 που 
έπαψε να λειτουργεί, πολλοί Λευκαδίτες και Αγιοπετρίτες 
μετανάστες πέρασαν από εκεί.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Αθήνα
ΕΤΟΙΜΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ

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

ΚΟΜΩΣΕΙΣ

Αγιοπετρίτισσα

Αθήνα

Στις 10 Απριλίου ο Λευκαδίτικος 
Γάμος από τον Πολιτιστικό Λευκά-
δας
 Με 5ωρο πολιτιστικό πρόγραμ-
μα, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκάδας 
με έδρα την Μελβούρνη, θα γιορ-
τάσει την Κυριακή 10 Απριλίου 
2016 στο πολυτελές Moonlight 
Reception  του συμπατριώτη μας 
Πάνου Βρεττού, την 10η επέτειο 
από την ίδρυσή του.
Τα μέλη, οι φίλοι και οι καλεσμέ-
νοι που θα παραστούν, θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν ένα 
πλούσιο πρόγραμμα με έθιμα και 
παραδόσεις, ήχους και μελωδίες, 
και, γεύσεις και εδέσματα από τη 
Λευκάδα, με τη συμμετοχή  Λευκαδιτών και των τριών γε-
νιών.

ΤΗΣ ΚΛΑΙΡΗΣ ΓΑΖΗ Με Αλκίνοο Ιωαννίδη τα ετήσια 
Φεστιβάλ Σίδνεϊ και Μελβούρνης

Σε υπαίθριους χώρους, τόσο το Σάββατο 27 Φεβρουα-
ρίου στην Μελβούρ-
νης, όσο και την 
Κυριακή 28 Φεβρου-
αρίου στο Σίδνεϊ, ορ-
γανώθηκαν τα ετήσια 
Φεστιβάλ. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις των 
οργανωτών, πλήθος 
κόσμου, απόλαυσαν 
χορούς από όλα τα 
διαμερίσματα της 
Ελλάδας, χειροκρό-
τησαν τους συντελεστές, ενώ μουσικά σχήματα, περίπτε-
ρα με ελληνικά εδέσματα και όχι μόνο, παιδικές χαρές και 
άλλα κράτησαν το κέφι των επισκεπτών αμείωτο, μέχρι τα 
μεσάνυχτα. 
Και στα δυο φεστιβάλ προσκεκλημένος ήταν ο καταξιω-
μένος τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης ο οποίος μαζί 
με τους συνεργάτες του γοήτευσαν με την γλυκύτητα ων 
μελωδιών τους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δυο εκδηλώσεις, παρα-
βρέθηκε μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων ο πρωθυπουρ-
γός της χώρας κ. Μάλκολμ Τέρνμπουλ .  

Τον Μάρτη «Μιλάμε Ελληνικά»
Σωστά διαβάσατε. Καθιερώθηκε από πέρυσι στην Μελ-
βούρνη και υιοθετήθηκε  από όλες τις Πολιτείες της χώρας 
μας, η πρόταση του γνωστού παράγοντα κ. Σάκη Ζαφει-
ρόπουλου, τον μήνα Μάρτη «Μιλάμε Ελληνικά».
Πρόκειται για μια θαυμάσια προσπάθεια που απευθύνε-
ται σε όλα τα στρώματα της Αυστραλιανής κοινωνίας, με 
στόχο την ενθάρρυνση μελών όλων των Εθνοτήτων, τον 
μήνα Μάρτη, να μιλούν και Ελληνικά.
Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται και από τους εκπαι-
δευτικούς και υπεύθυνους Οργανωμένων φορέων, ώστε 
μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες να ευαισθητο-
ποιήσουν τους μικρούς καλούς μας φίλους στην μητρική 
τους γλώσσα. 

Πρόσκληση από το νιόφωτο 
στο γλέντι της Κυριακής 
10 Απριλίου στο Moonlight 
Receptions

Κατηφόρης 
Γεώργιος του 

Πέτρου
Πόντη

Βασιλικής
Τηλ.:

26450 31878
&

6978 153 915

ROMANTZA
Γκαρσονιέρες - Studios

Δίπλα στο κύμα

Αγιοπετρίτης

Περικοπές σε συντάξεις
Ομογενείς συνταξιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν την πλή-
ρη σύνταξή τους αν μείνουν στο εξωτερικό πάνω από έξι 
εβδομάδες

Ομογενειακοί φορείς, πολιτικοί, αλλά και συνταξιούχοι, 
έχουν ξεσηκωθεί καθώς το μέτρο περικοπής του επιδό-
ματος σύνταξης, αν κάποιος συνταξιούχος παραμείνει 
στο εξωτερικό πάνω από έξι εβδομάδες, πέρασε από το 
Κοινοβούλιο της χώρας.

Το συγκεκριμένο μέτρο συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο 
μεταρρυθμίσεων Social Services Legislation Amendment 
(Budget Repair) Bill 2015, που έγιναν το 2014 όταν επί 
πρωθυπουργίας Tony Abbott, και μεταξύ αυτών ήταν και 
η αύξηση του ορίου εργασιακής ηλικίας στην Αυστραλία 
για την κατοχύρωση του δικαιώματος καταβολής πλή-
ρους σύνταξης στο εξωτερικό, από 25 στα 35 έτη.

Οι ισχύοντες κανόνες δίνουν το δικαίωμα στον συνταξι-
ούχο να παραμείνει στο εξωτερικό για (26) εβδομάδες και 
να λαμβάνει την πλήρη σύνταξή του.

Αν το νέο μέτρο όμως κερδίσει και την ψήφο της πλει-
οψηφίας των γερουσιαστών της χώρας τότε από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, οι δικαιούχοι του επιδόματος σύνταξης 
που δεν έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια εργάσιμου βίου 
(16-65) στην Αυστραλία, θα χάνουν μεγάλο μέρος της σύ-
νταξής τους, μετά τις έξι εβδομάδες παραμονής τους στο 
Εξωτερικό. 

Είναι, επίσης, πασιφανές ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 
αυτών που θα πληγούν είναι μεταναστευτικής καταγω-
γής, καθώς είναι, κυρίως αυτοί οι συνταξιούχοι, που επι-
λέγουν να μείνουν στη χώρα καταγωγής τους για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα. 

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι 
το μέτρο θα «επηρεάσει» άμεσα περίπου 190.000 συντα-
ξιούχους. Το Υπουργείο ανέφερε, επίσης, ότι η σχετική 
νομοθεσία προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι που δεν έχουν 
συμπληρώσει 35 χρόνια εργάσιμου βίου στην Αυστραλία 
μετά την πάροδο των έξι εβδομάδων θα λαμβάνουν μει-
ωμένη σύνταξη και το ποσό αυτής θα υπολογίζεται ανά-
λογα με το πόσα χρόνια εργάσιμου βίου έχουν συμπλη-
ρώσει στην Αυστραλία. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει 
ζήσει οκτώ χρόνια στην Αυστραλία (από το 16ο έως το 
65ο έτος της ηλικίας του) τότε αυτός θα λάβει τα 8/35 του 
επιδόματος σύνταξης που λαμβάνει σήμερα. Δηλαδή από 
τα $788 (βασική ατομική σύνταξη το 15νθήμερο), μετά τις 
έξι εβδομάδες διαμονής στο εξωτερικό θα λαμβάνει $180.

Ο Σύνδεσμος Πρωτοαφιχθέντων Μεταναστών Bonegilla 
γιόρτασε και φέτος, το διήμερο 20-21 Φεβρουαρίου 2016, 
με επιτυχία, την 63η επέτειο της άφιξής τους στην Αυ-
στραλία.
Εκατόν δεκαπέντε συνταξιδιώτες από τη Μελβούρνη και 
το Σίδνεϊ επισκέφθηκαν την Bonegilla από εκεί που άρχι-
σε η ζωή και χτύπησε η καρδιά του κάθε μετανάστη για το 
μέλλον και την επιβίωσή του σε αυτήν τη φιλόξενη χώρα, 
την Αυστραλία. Ρωτούσε ο ένας τον άλλον «αύριο τι νέα 
θα έχουμε;», «για πού μας προορίζουν;»
Στις εκδηλώσεις προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο δή-
μαρχος Albury, κ. Kevin Mack, και ο εκπρόσωπος του Δή-
μου Wodonga, κ. Mike Frazer. Oι δε ομιλίες έγιναν από τις 
2.00 έως τις 2.30 μμ.
Ο Θεοφάνης Εμμανουηλίδης ανέλαβε καθήκοντα ξενα-
γού, οδηγώντας τους επισκέπτες στα πιο σπουδαία ση-
μεία του άλλοτε κέντρου υποδοχής μεταναστών. Πρώτα 
στην (μόνιμη) Ελληνική Έκθεση Φωτογραφίας, στην αντί-
στοιχη έκθεση των Λιθουανών, στην κουζίνα, στη γαλαρία 
εξήγησης και ερμηνείας, όπου στους τοίχους εκτίθενται 
320 ιστορίες αντιπροσωπεύοντας τους 320.000 μετανά-

Στα γαλανόλευκα η Μελβούρνη

Χιλιάδες Ελληνοαυστραλοί, παλαιοί πολεμιστές, μαθη-
τές, αντιπρόσωποι παροικιακών Οργανισμών και πρό-
σκοποι, όλων των ηλικιών, έλαβαν και φέτος μέρος στην 
παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. 
Ντυμένοι με εθνικές ενδυμασίες και με τη γαλανόλευκη 
να κυματίζει στον ιερό χώρο του Μνημείου του Άγνωστου 
Στρατιώτη, απότισαν φόρο τιμής στους ήρωες, που θυσι-
άστηκαν για την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού.
Τον χαιρετισμό των ομάδων δέχθηκαν ο γενικός γραμ-
ματέας Αποδήμων κ. Μιχάλης Κόκκινος ο οποίος εκπρο-
σώπησε την Ελληνική κυβέρνηση, ο επίσκοπος Δέρβης 
κ. Ιεζεκιήλ, η πρέσβης κ. Αικατερίνη Ξαγοράκη, η γε-
νική πρόξενος Μελβούρνης κ. Χριστίνα Σημαντηράκη, 
ο πρωθυπουργός της Βικτώριας κ. Ντάνιελ Άντριους, η 
ομοσπονδιακή βουλευτής κ. Μαρία Βαμβακινού και άλλοι  
εκπρόσωποι του  Πολιτειακού Κοινοβουλίου.  
Λόγω του Πάσχα των Καθολικών η παρέλαση έγινε στις 
6 Μαρτίου.

Ταξίδι μνήμης Ελλήνων στην Bonegilla (Μπονεγκίλλα)

Μελβούρνη


