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Η κοπή πίτας της Ένωσης Αγιοπετριτών
Αττικής και οι έπαινοι στους νέους επιστήμονες
Τ

της Ελεονώρας Φιώρου

ο να παραβρίσκεσαι σχεδόν κάθε Κυριακή του Φεβρουαρίου στην κοπή της πίτας των λευκαδίτικων συλλόγων Αττικής,
θα έλεγα ότι τα πράγματα που θα συναντήσεις είναι προβλέψιμα.
Ίσως και μονότονα. Σχεδόν τα ίδια πρόσωπα ώριμης και μέσης
συνήθως ηλικίας. Η απουσία των νέων ανθρώπων σε απογοητεύει. Ίσως να φταίει το πρωινό κυριακάτικο ξύπνημα μετά το ξενύχτι
του Σαββάτου αλλά περισσότερο φταίει ότι οι σύλλογοι δεν έχουν
βρει έναν τρόπο που να απευθύνονται στους νέους για να προκαλέσουν την προσέλευσή τους.
Συνέχεια στις σελ. 6 & 7

Μιά Αγιοπετρίτισσα εκλέχτηκε Πρύτανης
σε αμερικάνικο Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ελένη Κατηφόρη του Δημητρίου (Αντωνάκη), καθηγήτρια
στο Πανεπιστήμιο της Φιλαδέλφειας στην Πενσυλβάνια εξελέγη πρύτανης στο παραπάνω πανεπιστήμιο συνεχίζοντας
την εξέλιξή της από το Χάρβαρντ της Βοστώνης ΗΠΑ και με
πλήρη υποτροφία που έκανε εκεί το διδακτορικό της, αφού
προηγουμένως υπήρξε υπότροφος και στο Φυσικό Τμήμα του
Ελένη Κατηφόρη Πανεπιστημίου Αθηνών. Όταν τελείωσε το διδακτορικό της,
δούλεψε στο Ερευνητικό Κέντρο Ροκφέλερ στην Νέα Υόρκη και ύστερα πήγε στο
Goetigen της Δυτ. Γερμανίας δ/ντρια στο Πανεπιστημίο.
Είναι παντρεμένη με Αμερικανό και έχει δύο παιδιά. Ένα αγοράκι και πρόσφστα
απέκτησε ένα κοριτσάκι.
Η Ένωσή μας εύχεται να της ζήσουν την συγχαίρει και της εύχεται πάντα επιτυχίες

Σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές
Την Κυριακή

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

το Πάσχα στο χωριό

Επειδή η Τράπεζα Αίματος δεν έχει καθόλου αίμα, αποφασίσαμε σε συνεργασία
με την Αιμοδοσία του Νοσοκομείου
Λευκάδας, να έρθει Κινητή Μονάδα
του Νοσοκομείου στο Αγροτικό Ιατρείο του χωριού μας προκειμένου
να γίνει η Αιμοληψία.
Κάνουμε ἐκκληση στους αιμοδότες μας και στους νέους, νέες και
σε όσους μπορούν να δώσουν αίμα
(Ελάτε να δώσετε αίμα. Δίνεις αίμα,
σώζεις μια ζωή, μπορεί και την δική
σου)!!! Για να συνεχιστεί η λειτουργία της Τράπεζας Αίματος. Η ημερομηνία αιμοληψίας θα ανακοινωθεί
στο χωριό.

Η Ένωση Αγιοπετριτών
Λευκάδος νομού Αττικής
και η εφημερίδα
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
σας Εύχονται
Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα
εύχεται επίσης να υπάρχει
αλληλεγγύη στους πάσχοντες

Το Δ.Σ. της Ένωσης

ΑΜΕΡΙΚΗ

Κατερίνα Αλεξανδράκη: Διεθνούς φήμης οικονομολόγος με ρίζα Αγιοπετρίτικη
Κόρη του Στέφανου και της Ηρώς-Χρυσάνθης Αλεξανδράκη. Είναι εγγονή του Αγιοπετρίτη Τάσου Σίδερη. Επισκέφθηκε την
Αθήνα για λίγες ημέρες για επαγγελματικούς λόγους.
Κατέχει τον τίτλο vice-president τμήματος χρηματοοικονομικού της εταιρίας Σώρρος στην Νέα Υόρκη.
Έχει δώσει επανειλημμένα συνεντεύξεις επί οικονομικών θεμάτων στις εφημερίδες «Ελευθεροτυπία»
και «καθημερινή» (τελευταία στις 15/2/2015 στον
Αθανάσιο Έλλις της «Καθημερινής» με τίτλο: «Πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% σημαίνει κούρεμα»).
Η εφημερίδα μας προβάλλει όλους τους επιστήμονες που έχουν ρίζα
Αγιοπετρίτικη.

Θέλεις τ’ Αγιοπετρίτικα;

ΕΝΙΣΧΥΣΕ

2 Απρίλη 2017 και ώρα 10:30 π.μ.

Καλούνται όλα τα μέλη της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής Νομού Λευκάδας,
που κατοικούν μόνιμα στην Αττική να παρευρεθούν στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Συλλόγου
ΛευκαδίωνΑττικής στην οδό Γερανίου 41 στην Αθήνα. Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:
• Απολογισμός Δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
• Οικονομικός Απολογισμός.
• Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
• Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.
• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των
εκλογών και τα μέλη μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικά και σε περίπτωση
μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 9 του Απρίλη 2017.

Οικονομικά την Ένωση και την εφημερίδα για να συνεχίσει να κυκλοφορεί και να έρχεται στο σπίτι σας
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας
εξωτερικού και εσωτερικού να αποστέλoυν τα εμβάσματα μέσω της
τραπεζάς τους στους λογαριασμούς
EUROBANK: 0026.0624.19.0103910936
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 399/296150-43

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Άγιος Πέτρος
Λευκάδας
Τηλ. 26450 33651,
Κιν.: 6973367764

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα ως Παρασκευή
8:30 έως 13:30 &
17:00 έως 20:30
Σάββατο 9:00 - 14:00
Σε περίπτωση ανάγκης
τηλεφωνήστε μας
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Βάσω Δάγγα του Αθανασίου.
Εγγονή της Κατερίνας Αντύπα.
Χρόνια την είχαμε στις εκδηλώσεις της Ένωσης Αγιοπετριτών
Αττικής ντυμένη Λευκαδίτισσα.
Ήρθε ο καιρός, μεγάλωσε, παντρεύτηκε και γέννησε πρόσφατα ένα κοριτσάκι.
Η Ένωσή μας της εύχεται να
της ζήσει και να είναι καλότυχο.
ΘΑΝΑΤΟΙ

• Όλγα Κόγκα ετών 85 ετάφη στην πόλη της Λευκάδας
κουνιάδα του δάσκαλου Θανάση Μελά.
• Σίδερης Ιωάννης του Νικολάου (Σούνας) ετών 70.
Ετάφη στη Βασιλική γαμπρός Αγιοπετρίτης.
• Ρομποτή-Πατρικίου Ακριβή (Ψάθα) του Τιμολέοντα
(Μολιού) ετών 92. Ετάφη στο χωριό.
• Τάσσος Αχείμαστος, ετών 90. Ετάφη στο Ρουπακιά
• Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Καγκελάρη αδελφή της
Χρυσούλας και του Στέλιου Καγκελάρη (Καρότου),
ετών 88, ετάφη στην Αθήνα.
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητύρια

ΑΦΙΞΕΙΣ -ΑΜΕΡΙΚΗ

• Αλεξανδράκη Σίδερη Αικατερίνη κόρη της ποιήτριας
Ηρώς Σίδερη. Επισκέφτηκε την πατρίδα για επαγγελματικούς λόγους και αναχώρησε.
ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Αδάμ-Κατηφόρη Άρτεμις με τον σύζυγό της Χριστόφορο που είχαν πάει για επίσκεψη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Μαργέλης Ιωάννης υποστράτηγος ε.α. (Κουνέλος)
Πρόεδρος Ιδρύματος Χρυσούλας Βαρβαρέσου
Σίδερης Χρήστος Παιδίατρος
100
Βαγενά Χρυσούλα-Κούρτη (Μίλαρη)
50
εις μνήμη των γονέων της Ξενοφώντα και Βικτωρίας
και του αδελφού της Παναγιώτη Κούρτη.
Ευαγγελία Ρέμπελου Αντύπα
20
Πατίτσας Διονύσιος
50
Παππαγιάννης Πατίτσας
100
Αθανασίου Σπύρος του Γεωργίου
20
Βεργίνης Ξενοφών πρώην βουλευτής και πρώην
Διοικητής ΟΓΑ
50
Μαργέλης Πέτρος του Γεωργίου (Κουνέλος)
25
Ηρακλής Λογοθέτης του Ανδρέα
20
Μεσσήνης Μιλτιάδης πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης Αυστραλία
20$ Αυστ
Αντύπας Απόστολος του Διονυσίου
30
Μελάς Βασίλειος του Θωμά επιχειρηματίας κατάθεση
στην Εθνική Τράπεζα
400
Αρβανίτης Νικόλαος του Δημητρίου (Μπούλος)
20
Βικέντιος Ζώης του Γεωργίου
50
Χρυσικός Γεώργιος του Γεράσιμου
(πρώην αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου)
50
Κατηφόρης Δημήτριος του Νικολάου
20
Αντύπα Σιάνη Κατερίνα
10
Χαρίτου Ουρανία του Γεωργίου
20
Κατηφόρης Χρίστος του Σπύρου
20
Βλασσόπουλος Σπύρος του Γρηγόρη
20
Μπογόρδος Σπύρος (Αθανίτης)
20
Μαργέλης Πέτρος του Σπύρου
20
Κατηφόρη Κοντύλω
20
Χόρτης Παναγιώτης
20
Πατίτσα Κυριακή του Διονυσίου
50
Βαμβακινός Διονύσιος
20
Κατηφόρης Φίλιππος του Γιάννη (Νταγρές)
30
Αλεξανδράκη - Σίδερη Χρυσάνθη
100
Βλασόπουλος Απόστολος & Βούλα
50
εις μνήμη Γιάννη Σίδερη (Σούνα)
Κορφιάτης Παναγιώτης
50
Κατηφόρη Κασσιανή (Ηγουμένη)
100

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 149 - 2017
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
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,EUROBANK:0026.0624.19.0103910936
Κείμενα και φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΟΥΡΤΗ
Δεν ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα. Ήταν αλήθεια.
Η ημέρα της φάρσας και του γέλιου, έγινε για
μας εφιάλτης, αφού φεύγοντας, πήρε μαζί της
ένα κομμάτι απ’ τη ζωή μας και μας γέμισε θλίψη και πόνο. Πήρε τη Σταμάτα μας, ξαφνικά, όχι
πως δεν θα συνέβαινε αυτό κάποτε αλλά η τόσο
ξαφνική τσεκουριά κατακέφαλα μας συγκλόνισε.
Σε λίγες μέρες κλείνει ένας χρόνος απ’ την ημέρα
που μαζί με φίλους, γνωστούς και αγνώστους,
με συγγενείς και χωριανούς που μας συμπαραστάθηκαν-και τους ευχαριστούμε-, μετά τη
νεκρώσιμη ακολουθία στον Άη-Θανάση (3-4-16)
αποθέσαμε το άψυχο σώμα της στο Νεκροταφείο του Αη_Γιάννη, τον τελικό προορισμό του
ανθρώπου.
Κοντεύει ένας χρόνος που τα παιδιά μας σταμάτησαν να λένε τη γλυκιά λέξη ΜΑΝΑ-εγώ σταμάτησα στα 8 μου χρόνια- γιατί έτσι τα έμαθε από
μικρά να τη φωνάζουν, και τα εγγόνια μας γιαγιά

Σταμάτα.
Κοντεύει ένας χρόνος που πασχίζω να συμφιλιωθώ με την πραγματικότητα γιατί όπως και να
το κάνεις είναι δύσκολο να αντικαταστήσει αγαπημένο πρόσωπο μια φωτογραφία στο τραπέζι.
Ο χρόνος μαζί με την αγάπη όχι μόνο των δικών
μου ανθρώπων αλλά και φίλων θα το καταφέρουν.
Ελαφρύ το χώμα σου Σταμάτα και να ξέρεις ότι
μαζί με τους δικούς μας ανθρώπους σε θυμούνται πολλοί φίλοι γιατί το άξιζες και το αξίζεις.
Μάρτης 2017 Η Οικογένειά της
ΥΓ: Το ετήσιο μνημόσυνο θα γίνει στις 2
Απριλίου (Κυριακή) 2017 στον Άγιο Πέτρο,
στον Άγιο Αθανάσιο ή στην Αγία Παρασκευή
σε συνδυασμό και με τα μνημόσυνα άλλων
χωριανών.

Γιάννης Σίδερης

Ένας αγαπημένος φίλος εγκατέλειψε τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για
το Γιάννη Ν. Σίδερη (Σούνα), ετών 60, που ήσυχα
κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο, ύστερα από πολύχρονη
κουραστική δοκιμασία με καρδιακά προβλήματα.
Ο Γιάννης ήταν στην καθημερινή του ζωή ένας θαυμάσιος άνθρωπος απλός, καταδεκτικός, πρόθυμος
για κάθε εξυπηρέτηση, πολύ φιλόξενος και από
όλους αγαπητός. Το σπίτι του και το μαγαζί του
ανοικτό πάντα, έτσι είχε μάθει από τους γονιούς του,
για φίλους και περαστικούς. Περίσσευε σ’ αυτόν η
αγάπη για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, το
γέλιο, αλλά και το καλαμπούρι. Στην εξόδιο ακολουθία, που έγινε στη Βασιλική συγκεντρώθηκε πλήθος

κόσμου από την πόλη
και τα γειτονικά χωριά για να τιμήσει τη
μνήμη του, όπως του
άξιζε.
Στη γυναίκα του, τα
παιδιά του και τ’ αδέλφια του εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια
και την ευχή η μνήμη
να είναι παντοτινή.
Θαν. Μελάς

Ανδρομάχη (Μάχη) Κατηφόρη Θωμά
( Λίγα λόγια για μνημόσυνο παντοτινό)

Έφυγε στα ενενήντα της χρόνια η Μάχη Κατηφόρη.
Αρχοντοπούλα με γνώση, φρόνηση, καλή καρδιά,
παρηγορητικό λόγο, πάντα χαμογελαστή και πάντα
πρόθυμη να εξυπηρετήσει.
Ορφάνεψε μικρή αλλά ο Θεός την πρόκοψε. Παντρεύτηκε το Μήτσο Θωμά από την Κοντάραινα και
έζησε μαζί του πάντα χαρούμενα εργαζόμενοι και οι
δυο για τα παιδιά τους.
Η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο της Κοντάραινας δίπλα στον άνδρα της και το σαρανταήμερο μνημόσυνο στην εκκλησία του Αγίου Σώστη, στη γειτονιά της.

Μαχούλα μας,
Όσοι ζήσαμε κοντά σου από μικρά
παιδιά και απολαμβάναμε
την
αγάπη σου και τη
φροντίδα σου θα
σε θυμόμαστε παντοτινά.
Θ.Μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδας
Νομού Αττικής γνωστοποιεί οτι, η Αρχαιολογική Υπηρεσία βάσει του Νόμου
3028, του 2002 όσες εκκλησίες -εξωκκλήσια- και μοναστήρια σε όλη την
Ελλάδα, έχουν κατασκευαστεί πριν το
1917, υπάγονται στην επιτήρηση της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
Όσοι δεν παίρνουν άδεια, από την
παραπάνω υπηρεσία, οι εργασίες θα
διακόπτονται και θα διώκονται ποινικά.

Άγιοι Απόστολοι
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Στις 22.01.2017 η Εταιρεία Λευκαδικών ων Αττικής (Συλλόγου Ηλιούπολης,
Μελετών έκοψε την πρωτοχρονιάτικη Εγκλουβής, Αγίου Πέτρου και ΛΑΟ.
πίτα της στην Αθήνα παρουσία πλήθους Λευκαδίων και
πολλών επισήμων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του
Ξενοδοχείου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ,
ιδιοκτησίας του Λευκαδίτη κ.
Γιάννη Πολίτη, που φρόντισε
η φιλοξενία να είναι άψογη
παρά τον πραγματικά μεγάλο αριθμό Λευκαδίων και φίλων της ΕΛΜ, που βρέθηκαν
στον χώρο.
Στην εκδήλωση παρευρέθη- Ο Σεβασμιότατος ψάλλει την ευχή. Μαζί του ψάλλουν
ο πατήρ Ιωαννίκιος και ο αρχιδιάκονος κ. Αραβανής
καν:
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της ΠΟ.ΛΙΣ).
Ι.Μ Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ Θεόφιλος, Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της
ο οποίος λίγο νωρίτερα τέλεσε αρχιε- ΕΛΜ κ. Αθανάσιος Μελάς που καλωρατική θεία λειτουργία για τους εν Αττι- σόρισε τους επισήμους και τον κόσμο
και ευχαρίστησε τον κ. Πολίτη για την
παραχώρηση του χώρου και τα κεράσματα.
Στη συνέχεια παρουσίασε τα μελλοντικά εκδοτικά σχέδια της Εταιρείας,
ανάμεσα στα οποία είναι η έκδοση
του βιβλίου του Πέτρου Στεφανίτση(
1792-1863), που ήταν ο πρώτος Λευκαδίτης γιατρός, με τίτλο « απλή και
μεμαρτυρημένη έκδοσις των εν Ελλάδι πράξεων και των τυχών αυτού
Από αριστερά. Ο πρόεδρος της ΕΛΜ και ο
απ’ αρχής του αγώνος της Επαναστάβουλευτής Λευκάδας κ. Θανάσης Καββασεως μέχρι σήμερον, που εκδόθηκε
δάς
στην Αθήνα το 1839 και το μοναδικό
κή Λευκαδίτες στον Ιερό ναό του Αγίου του αντίτυπο βρίσκεται στην Κεντρική
Κωνσταντίνου Ομονοίας,
Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου ΠανεΟ πρώην Πρόεδρος της Βουλής των πιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι στη
Ελλήνων κ. Απ. Χ. Κακλαμάνης,
διάθεση της Εταιρείας για την ανατύΟ Βουλευτής Λευκάδος κ. Αθ. Καββα- πωσή του.
δάς
Ο κ. Μελάς απεύθυνε κάλεσμα σε
Ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Κ. Δρακοντα- νέους ανθρώπους να εγγραφούν ως
ειδής
μέλη στην Εταιρεία και να στηρίξουν
Ο Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέ- με το έργο τους τη συνέχειά της στην
ντρου Λευκάδας κ. Σπ. Αρβανίτης
προσφορά στον πολιτισμό του νησιού
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώρ. Φίλιππας
μας.
Οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας των Χαιρετισμό απεύθυναν και όλοι οι επίΑπανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων σημοι, που τόνισαν ποσό σημαντικό
και Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής η έργο επιτελεί η ΕΛΜ και έδωσαν τις
«Αγία Μαύρα» κύριοι Θ. Λογοθέτης και ευχές τους η νέα χρονιά να είναι για
Σ. Κακλαμάνης αντίστοιχα,
το νησί μας δημιουργική με υγεία και
Ο π. Πρόεδρος της ΕΛΜ φιλόλογος κ. συνεργασία.
Δημ. Σκλαβενίτης, καθώς επίσης ΠρόΧρυσούλα Σκλαβενίτη
εδροι και Μέλη Λευκαδίτικων σωματείcrissperly@gmail.com

Παρουσίαση Βιβλίου

Στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, παρουσίαση του ποιητικού βιβλίου του κ. Χρήστου
Σκιαδαρέση,
Έρως ο πανδαμάτωρ. Ο τιμώμενος ποιητής γεννήθηκε από γονείς Λευκαδίτες και
μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε φιλολογία έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές
και εργάζεται ως φιλόλογος σε ιδιωτικό σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο τιμώμενος χαρακτηρίστηκε από τους εκλεκτούς ομιλητές, που παρουσίασαν
το έργο του φέρελπις δημιουργός, πολλά υποσχόμενος, που γνωρίζει να χειρίζεται το λόγο με καταπληκτική άνεση, χρησιμοποιώντας λέξεις λόγιες ή αρχαίες
συνδεόμενες θαυμάσια μέσα στους στίχους του, οι οποίοι είναι ολιγόλογοι και
πολλές φορές επιγραμματικοί.
Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκαν πολλά μέλη της Ε.Ε.Λ, μεταξύ αυτών και η
καταξιωμένη Λευκαδίτισσα ποιήτρια κ. Ηρώ Σίδερη- Αλεξανδράκη, η οποία παρουσίασε το έργο
του ποιητή.
Βιβλία του έχουν
εκδοθεί από τις
εκδόσεις Βεργίνα
και Πάτση και ποιήματά του έχουν
δημοσιευτεί
σε
πολλά λογοτεχνικά περιοδικά.
Θ. Μελάς

Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, σε
πρόσφατη συνεδρίασή του, αποφάσισε να οργανώσει τον προσεχή Αύγουστο έκθεση ζωγραφικής και Αγιογραφίας στη Βασιλική.
Σ’ αυτήν μπορούν να εκθέσουν τα έργα τους μόνον ερασιτέχνες
καλλιτέχνες που κατάγονται ή ζουν στη νότια Λευκάδα (τ. Δήμος
Απολλωνίων).
Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος σ’ αυτήν
την εκδήλωση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους
παρακάτω αναφερομένους, για περισσότερες πληροφορίες,
στα τηλέφωνά τους:
Αθανάσιος Μελάς (210) 45 31 712 και 6972 400 110
Άγγελος Χόρτης
(210) 66 12 085 και 6947 743 383
Αντώνης Σολδάτος ( 210) 38 23 547 και 6976 143 062
Θωμάς Πατρίκιος (210) 96 45 033 και 6939 693 530
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσκληση

Απολογιστικής Γενικής Συνελεύσεως
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην ετήσια τακτική Απολογιστική
Γενική Συνέλευση της ΕΛΜ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή,
26 Μαρτίου, ώρα 11η πρωινή, στην αίθουσα του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής, στην οδό Γερανίου 41, 1ος όροφος.
Στη συνέλευση αυτή θα εκτεθούν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν το 2016.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευχαριστήριο

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών εκφράζει στο συμπολίτη μας κ. Γιάννη Πολίτη πολλές θερμές ευχαριστίες διότι παραχώρησε δωρεάν την αίθουσα εστίασης του Ξενοδοχείου του (ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 32, ΑΘΗΝΑ) και μας
προσέφερε τον πρωινό καφέ στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Εταιρείας στις 22 Ιανουαρίου 2017.
Το θαυμάσιο περιβάλλον, η άψογη περιποίηση του προσωπικού και
η ανοιχτή καρδιά όλων των ανθρώπων του Ξενοδοχείου συνετέλεσαν, με τον τρόπο τους, στην επιτυχία της εκδήλωσής μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αθανάσιος Δ. Μελάς,
Πρόεδρος
Άγγελος Γ. Χόρτης,
Αντιπρόεδρος
Αντώνης Γ. Σολδάτος,
Γ. Γραμματέας
Θωμάς Ανδ. Πατρίκιος,
Ταμίας
Σωκράτης Κακλαμάνης,
Έφορος
Δημήτριος Ροζάκης,
Βοηθός Γραμματέας
Πάνος Γ. Ροντογιάννης,
Βοηθός Ταμίας
Κώστας Κ. Κατηφόρης,
Μέλος
Μιράντα Δημ. Κουνιάκη
Κορδελλίδη, Μέλος

Αγιοπετρίτικο

ELISOS TRAVEL

ΚΙΝ: 6944474884

Τραπεζικός Λογαριασμός Δήμου Λευκάδας Εθνική Τράπεζα (399/54512487) για
το Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ.:26430 81011, 6932-371707, FAX:26430 81236

Αγιοπετρίτικα
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ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΣΤΡΑΤΗΣ ΦΑΛΑΓΚΑΣ»

Φίλες και Φίλοι της ποίησης συγκεντρώθηκαν και
παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την παρουσίαση
και προσέγγιση των ποιημάτων τόσο των λυρικών,
όσο και των στοχαστικών του Κων/νου Κατωπόδη
(Πιπίνου).
Προηγουμένως η συγγραφέας και
ποιήτρια κα
Ηρώ ΣίδερηΑλεξανδράκη, αναφέρθηκε στους
μεγάλους
Λευκάδιους ποιητές, όσο και σους παλαιότερους και
νεότερους Αγιοπετρίτες και εν γένει Λευκαδίτες ποιητές, καταλήγοντας στον τιμώμενο στην ημερίδα του
Πνευματικού Κέντρου αναφερόμενο.
Ο ίδιος θέλει να αυτοχαρακτηρίζεται περιηγητής, περιπατητής, γιατί στις ποιητικές του τριλογίες έχει βιωματικά αφηγήματα με τίτλους:
* Ανάβαση πρώτη- Έγκαιρη καταφυγή-Ανάβαση
δεύτερη-Κάθοδος, ελπίδα επιστροφής.
Η αλληγορία των νοημάτων, των εικόνων των χρωμάτων και των συναισθημάτων, με το ανεβοκατέβασμα στο βουνό του έδωσαν την ώθηση να δημιουργήσει και να μας προσφέρει τα λυρικά του ποιήματα
άριστης γραφής και ομορφιάς, π.χ. «Φλοίσβος- Λευκάτας- άνοιξης λουλούδι, κύκνοι κλπ.
Από Λυρικός γίνεται στοχαστής και αποτολμά να
δημοσιεύσει στον «Λευκαδίτικο Λόγο» γύρω από τα
θέματα με βαθυστόχαστους προβληματισμούς με διάφορους τίτλους:
- Αλυσόδετη Ελευθερία- Ατελεύτητη Γενναιοψυχία
κλπ. Επίσης αποτολμά να μπεί στα κοινωνικά θέματα και στα δύσβατα μονοπάτια, ιδίως των νέων
που αφορούν την ψυχή και το σώμα τους.
- -Λερή συναναστροφή- Άκαιρο ξύπνημα- Άσημη
πρωταγωνίστρια-Σβήνοντας- βουβό ταξίδι- Αρίφωτος πόνος- Εφήμεροι καλλωπισμοί κλπ.
- Άνομοι ανήλικοι- Έρμαια της αδικίας και η «ΧΩΡΑ
ΜΟΥ» επίκαιρο στα κελεύσματα των καιρών…
Ευχαριστούμε όλους όσους παραβρέθηκαν, φίλες
και φίλους της ποίησης, ιδιαίτερα την ιδρύτρια του εν
λόγω Κέντρου κα. Ειρήνη Φαλαγκά και τον αγαπητό
μας συμπατριώτη και διακεκριμένο δικηγόρο κο Νίκο
Κατηφόρη.
Απαγγέλθησαν σχεδόν όλα τα ανωτέρω ποιήματα
και καταχειροκροτήθηκαν με ενθουσιασμό…, με τις
υπέροχες απαγγελίες της κας Φαλαγκά και της κας
Σίδερη καθώς και της δικής μου.

EYXΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αισθάνομαι την υποχρέωση σαν Αγιοπετρίτης να ευχαριστήσω τον φίλο κ. Νίκο Βουκελάτο για την σημαντική του προσφορά στη Βιβλιοθήκη του χωριού μας. Τα
βιβλία της Βιβλιοθήκης του, μια και από τους τοπικούς
άρχοντες δεν βρέθηκε κανείς να πει ευχαριστώ στον
άνθρωπο που βιβλία δώρησε και όχι κουμπούρια, προτιμώντας το χωριό μας κι όχι κάποιο άλλο, που θα μπορούσε και να τον ευχαριστήσουν.
18/2/2017 Επαμεινώντας Κούρτης- Άγιος Πέτρος.

Ευχαριστήριο

Η Ένωση Αγιοπετριτών ευχαριστεί για τα τηλεφωνή-

ματά τους: Νικόλαο Σουμίλα από Αμερική, Αυστραλία:
Νίκη Πεζάρου (Κατηφόρη), Στάθη Ρομποτή του Χαραλάμπους (Μπανόκα).
Ο πρόεδρος Απόστολος Αντύπας.
Λόγω πληθώρας ύλης οι συνεργασίες σας στο επόμενο φύλλο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ, αγαπητοί μου συγχωριανοί
-όπου και αν μένετε στην ελλαδα η στο εξωτερικό, με
μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάζω, μια μικρή ΕΙΣΗΓΗΣΗ .απο την ομιλία μου στο THERAPY RLANET.
.ΣΥΝΕΔΡΙΟ για την υγεία, που πραγματοποιήθηκε
στις 22 -2 -2017 -στο ξενοδοχείο KARABEL ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ αξία ζωής από το Φαρμακείο
της Φύσης
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Κάθε τι που υπάρχει στη φύση συνδέεται ΑΜΕΣΑ με
την ΥΠΑΡΞΗ μας, την υγεία μας και το ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ μας ΣΥΣΤΗΜΑ
Τα στοιχεία ΑΕΡΑΣ -ΝΕΡΟ -ΦΩΤΙΑ -ΓΗ -ΜΕΤΑΛΛΟ
-αποτελούν την υπόσταση μας, την ισορροπία και
την αρμονία του κόσμου. Απο την ιερή διατροφική
αλυσίδα, ο άνθρωπος λαμβάνει όλα τα θρεπτικά
συστατικά, που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργεία του οργανισμού
Η Μάνα ΓΗ προσφέρει στα παιδιά της την θρέψη,
το ΣΥΜΠΑΝ την αιθερική ζωτική ενέργεια ΠΡΑΝΑ
[Ενέργεια που πηγάζει από το ηλιακό φως Είναι
η πνοή και ο παλμός της ζωής Απορροφάται από
όλους τους ζωντανούς οργανισμούς Ενισχύει ΤΟ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τι είναι όμως ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ και
πως Θα το ενδυναμώσουμε. Το ανοσοποιητικό, σύστημα είναι αυτό που καταπολεμά τους ιούς τα βακτήρια και όλους τους μικροοργανισμούς που μας
προκαλούν ασθένειες.
Είναι αυτό που έχει τη δυνατότητα να καταστρέφει
τα καρκινικά κύτταρα εν τη γένεσή τους. Μας προσφέρει προστασία απο επικίνδυνες καταστάσεις και
ακτινοβολίες.
Τα βότανα και τα φυτά είναι φίλοι και καθημερινοί
σύντροφοι του ανοσοποιητικού συστήματος αποστολή τους μέσω του νόμου του σύμπαντος -[μακρόκοσμος] να φέρουν ισορροπία στον άνθρωπο
-[μικρόκοσμος] -ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
Η δύναμή τους ως άριστη ποιότητα θρέψης ταξιδεύει μέσω της τροφής σε ολόκληρο το σύστημα άμυνας του σώματος, απο τις ρίζες των μαλλιών έως
τα πέλματα των ποδιών [ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ
ΜΑΝΑ ΓΗ ]
;0 άνθρωπος, όταν βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία
και συνεργασία με την ΠΗΓΗ ΤΟΥ και την αιθέρια
ζωτική ενέργεια ΠΡΑΝΑ τότε συντελείται το ιερό

μυστήριο της θρέψης σε ολόκληρο τον οργανισμό,
όπου υπάρχει ορατή και αόρατη θετική ενεργεία,ομπρέλα προστασίας όλων
των οργάνων του σώματος.
Δυστυχώς όμως στην ελεγχόμενη φαρμακευτική και
διατροφική αλυσίδα, με
βασικό γνώμονα το ΚΕΡΔΟΣ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ, οι άνθρωποι
υποφέρουν και οι αρρώστιες θα συνεχίσουν να
κυριαρχούν. Τώρα έρχεται
το ερώτημα πώς θα προστατευτούμε. Όλα τα ζωτικά
όργανα του σώματος υποστηρίζονται απο συγκεκριμένες θεραπευτικές ουσίες των φυτών όπου χωρίς
παρενέργειες και μακρόχρονες καταστροφικές επιδράσεις ο άνθρωπος βρίσκει την υγεία και τη μακροζωία, Ολες οι θεραπευτικές ουσίες των βοτάνων
είναι συμβατές με τις ανάγκες του σώματος, περιέχουν βιταμίνες πρωτεΐνες μέταλλα -φυσική αντιβίωση -για όλες τις παθήσεις και πολλά ακόμα ωφέλημα
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.
ΜΕ πολύ λίγα λόγια θα αναφερθώ στον ανθό του
μάραθου φυτό που λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε—,
ΜΑΡΑΘΟΣ -Απο το ρήμα μαραίνω μαραίνει και αποβάλει, όλα τα περιττά που έχουν συσσωρευτεί στον
οργανισμό, όπως τοξίνες λιπίδια, επιπλέον κιλά που
κουράζουν καρδιά, νεφρούς, οστά. [Τα επιπλέον
κιλά μπορούν να μειωθούν με ιδική αγωγή ]
Ο ΑΝΘΟΣ του φυτού συλλέγεται στο τέλος του καλοκαιριού με ηλιόλουστη μέρα και στη γέμιση της
σελήνης, ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ κόβεται και αποξεραίνεται.
Το τσάι του φυτού πίνεται δυο η και περισσότερες
φορές την ημέρα. Το πρωί πριν από το πρωινό Το
μεσημέρι μιάμιση ώρα μετά το φαγητό - ΣΕ μισό κιλό
νερό ρίχνουμε δύο κουταλιές, βότανο να βράσει 2 -3
λεπτά το σκεπάζουμε για 10 λεπτά και το σουρώνουμε, πίνεται χλιαρό τελειώνοντας-,Τελειώνοντας
-θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του συλλόγου
κ. Αντύπα για την φιλοξενία, και την υποστήριξη του.
Την ομάδα μου ερευνητές της Αλήθειας, τον ΙΔΡΥΤΗ
της ΟΜΑΔΑΣ και συνομιλητή μου κ. Τρανταφυλλόπουλο—
* Αρβανίτη Ευαγγελία -βότανοθεραπεύτρια ενεργειακή υποστήριξη Σώματος -Σύμβουλος
ΤΗΛ: 6973687614-2105734908
Emaihvatzievelin@gmail.com

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Μνήμες και βιώματα ιστορίας και ζωής
Είναι ο τίτλος του βιβλίου που είχε την ευγενή καλοσύνη
η κυρία Μαρία Γ. Αρβανίτη-Μαραγκού να μου αφιερώσει,
την οποία και ευχαριστώ θερμά.
Μάζεψε με επιμέλεια τα χειρόγραφα του πατέρα της,
παπά Γεράσιμου Αρβανίτη- το παπάς το λέω με όλο το
σεβασμό στο σχήμα και το λειτούργημα-και τα μετέφερε
σ’ ένα πολυσέλιδο(440 σελίδων) βιβλίο, που ο παπά Γεράσιμος αναφέρεται στα μαθητικά του χρόνια, την οδύσσεια και τη φρίκη του Αλβανικού έπους. Την ενασχόλησή
του με τα κρασοβάρελα της περιοχής, τη συμμετοχή του
στην Εθνική Αντίσταση. Και τέλος στη θητεία του στα ιερατικά του καθήκοντα, ως- ας μου επιτραπεί η έκφρασηπαπά τρέχας, μιας και η ιερατική του θητεία περιελάμβανε απομονωμένα μικρά χωριά που έτρεχε ποδαράτα
και νυχτιάτικα να προλάβει να κάνει δυό Αναστάσεις, ή
δυό βαφτίσεις σε διαφορετικά χωριά. Γλαφυρός, παραστατικός και αυθόρμητος, αποτυπώνει στο χαρτί ωμά και
αφτιασίδωτα τα βάσανα και τον πόνο του Ελληνοϊταλικού
πολέμου, την θητεία του ως αντιστασιακός αντάρτης και
τη γνώμη του για γεγονότα και πρόσωπα της εποχής εκείνης, και πολύ παραστατικά την Μοναχική-χωρίς να είναι
μοναχός, πολύτεκνος ήταν- και μονότονη ζωή του από
Χαραδιάτικα ως το Μανάση.
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Βιβλιοπαρουσίαση

Αλλά και περιγραφές για γεγονότα,
και πρόσωπα του χωριού που άφησαν τη σφραγίδα τους στο πέρασμα
τους. Με λόγια και φράσεις της εποχής του, εθύμισε σ’ εμας τους ογδοηνταοκτάχρονους τη γλώσσα που
ξεκινήσαμε στα μικρά μας χρόνια,
και στη συνέχεια ξεχάσαμε, στη δίνη
του γλωσσικού αχταρμά που ακολούθησε και συνεχίζει. Είδαμε το σημαντικό του έργο για
επισκευές και ανακατασκευές εκκλησιών στα χωριά που
διακόνησε. Τη λογοτεχνική του αξία θα κρίνουν ειδήμονες
περί τη λογοτεχνία. Εγώ έχω να πώ ότι η περιδιάβασή
μου στις σελίδες του, μου ξεκαθάρισε ασαφείς εικόνες
που δωδεκάχρονο παιδί στην εποχή του πολέμου έζησα,
καθώς και γεγονότα του Εμφυλίου που κι αυτά δεν ήταν
ξεκάθαρα στη σκέψη μου.
Να πω πριν κλείσω αυτές τις γραμμές: Ελαφρύ το χώμα
σου παπά-Γεράσιμε για τα γραφόμενά σου και στην κ.
Μαρία Μαραγκού και την οικογένειά της την εκτίμησή
μου, που σεβόμενη την επιθυμία του πατέρα της την
υλοποίησε.
15/2/2017 Επαμεινώντας Κούρτης Άγιος Πέτρος
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δήμος Λευκάδας: Ενημέρωση σχετικά με τις
άδειες χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου
Μέχρι τις 31 Μάρτη οι αιτήσεις
Ενημέρωση από το Δήμο Λευκάδας σχετικά με με τις άδειες χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Βάσει των διατάξεων του Ν. 1080/80, για την χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται ειδική άδεια που χορηγείται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η άδεια εκδίδεται
πριν από τη χρήση του χώρου και έχει διάρκεια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
του έτους.
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 θα πρέπει να έχετε
υποβάλει την αίτηση για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου και να παραλάβετε την απαιτούμενη άδεια μέχρι τις 30 Απριλίου 2017.
Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου, μετά την 30η
Απριλίου 2017, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας θα προβεί στις
προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις και ενέργειες.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Μια απόδειξη από την ταμειακή μηχανή του καταστήματος,
2. Η άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
3. Η αίτησή σας συμπληρωμένη».

Από το καρναβάλι στην Βασιλική
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
χτες το απόγευμα στη Βασιλική, Καρναβαλική Παρέλαση και γλέντι στο μώλο,
στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Λευκαδίτικου Καρναβαλιού “ΦΑΡΟΜΑΝΗΤΑ
2017”.
Όπως θα δείτε στο βίντεο, οι καρναβαλιστές του Νότου, έδωσαν ραντεβού στο
χώρο του παλιού Δημαρχείου Απολλωνίων και κατέληξαν στον μώλο, όπου παρουσία του Δημάρχου και των Τοπικών
Αρχών γλέντησαν με φαγητό και ποτό
σε μια πολύ καλά διοργανωμένη και άξια
συγχαρητηρίων εκδήλωση. ΚΑΙ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ!
Πηγή: MyLeykada

Κούλουμα στον Άγιο Πέτρο

Καθαρά Δευτέρα χθες και στο γήπεδο του
Αγ. Πέτρου μαζεύτηκαν μικροί – μεγάλοι,
να πετάξουν τους αετούς τους, να γευτούν
σαρακοστιανές λιχουδιές και φυσικά, να παίξουν μπάλα.
Στο καζάνι έβραζε η φασολάδα και το μακαρονάκι με την ταραμοσαλάτα και τη λαγάνα
ήταν το ιδανικό κέρασμα για τους παρευρισκόμενους.
Το παρών έδωσε κι ο βουλευτής Λευκάδας
κ. Θανάσης Καββαδάς.
Το Τοπικο Συμβούλιο του χωριού που οργάνωσε την εκδήλωση ευχαριστεί τα
Σούπερ Μάρκετ Βασιλικής και Αγίου Πέτρου, τα Βενζινάδικα της Βασιλικής, τον
φούρνο του χωριού, το κέντρο Μπατζανάκιας και τον κόσμο που παραβρέθηκε
στην εκδήλωση.
Πηγή: Φωτογραφίες MyLeykada

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η υπολειτουργία του Κέντρου Υγείας Βασιλικής

Με επερώτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεόδωρου
Γουλή
Συνεδριάσε το Σάββατο
21 Ιανουαρίου 2017 και
ώρα 10:00 και την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017
και ώρα 10:00, στην Κέρκυρα, το Περιφερειακό
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.
Στη συνεδρίαση του Σαββάτου συζητήθηκε η επερώτηση του
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεόδωρου Γουλή, σχετικά με το
θέμα της υποστελέχωσης και υπολειτουργίας του Κ. Υγείας Βασιλικής
Λευκάδας – υπενθυμίζεται ότι από τις
4.000 προσλήψεις ενός χρόνου μέσω
ΟΑΕΔ δεν προβλέπεται ούτε μία θέση
για το Κέντρο Υγείας Βασιλικής και το
ΠΕΔΥ Λευκάδας.
Η επερώτηση έχει ως εξής:
«Το Κέντρο Υγείας Βασιλικής εδώ και
χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του λόγω
της υποστελέχωσης με υγειονομικό
προσωπικό. Τα προβλήματα αυτά
τα τελευταία δύο χρόνια οξύνθηκαν
σε σημείο το Κέντρο Υγείας να υπολειτουργεί. Τη χρονιά που πέρασε
το Κέντρο Υγείας λειτουργούσε με
δύο γενικούς γιατρούς, οι οποίοι δεν
επαρκούσαν για να καλύψουν τις
εφημερίες με αποτέλεσμα το μισό περίπου μήνα το Κ.Υ. Βασιλικής να παραμένει χωρίς εφημερεύοντα γιατρό.
Αυτή τη στιγμή το Κέντρο Υγείας Βασιλικής λειτουργεί με έναν γενικό και
έναν αγροτικό γιατρό με αποτέλεσμα
να υπάρχουν ημέρες που το Κέντρο
Υγείας να είναι κλειστό. Μάλιστα, ο
αποσπασμένος γιατρός που εργάζεται στο Κέντρο Υγείας υπάρχει περίπτωση να μην παραμείνει στη θέση
αυτή. Ακόμα και από τις 4000 προσλήψεις ενός χρόνου μέσω ΟΑΕΔ,
που δεν συμφωνούμε και με τον τρόπο αυτό που προσπαθεί η Κυβέρνηση να καλύψει κάποια κενά, δεν συ-

μπεριλαμβάνεται ούτε μια θέση για το
Κέντρο Υγείας Βασιλικής.
Η απουσία δομών υγείας με το κλείσιμο
όλων των αγροτικών και περιφερειακών
ιατρείων στο νομό, έχει θέσει πολλές
φορές σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Βεβαίως, αυτά είναι τα αποτελέσματα
της εφαρμοζόμενης πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που πηγάζει, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, από την πολιτική της ΕΕ
για να λειτουργούν τα νοσοκομεία με
επιχειρηματική δραστηριότητα, να βγαίνει κερδισμένο το ιδιωτικό κεφάλαιο
που δραστηριοποιείται στην υγεία.
Αυτή η πολιτική και αυτή η οικονομία
«κόβουν τα πόδια» της προόδου που
θα μπορούσε να σημειωθεί, αν αξιοποιούνταν η επιστήμη, η τεχνολογία και το
ανθρώπινο δυναμικό προς όφελος των
κοινωνικών αναγκών. Έτσι, οι δημόσιες δομές αντί να επεκτείνονται για να
καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζομένων, του λαού συρρικνώνονται ολοένα
και περισσότερο.
Επερωτάσθε:
Ποιες ενέργειες θα κάνετε προς τον
υπουργό υγείας ώστε:
– Να μην κλείσει το Κέντρο Υγείας Βασιλικής
– Να γίνουν προσλήψεις προσωπικού,
με μόνιμη και σταθερή δουλειά ιατρικού
και λοιπού υγειονομικού προσωπικού
που να καλύπτουν τις ανάγκες του».
Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας.
Ανακοίνωση έβγαλε και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου και καλεί
Νοτιολευκαδίτες να μην συμβιβαστούν.
Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα

Φαρομανητά 2017 – Η Καρναβαλική Παρέλαση
Μια από τις καλύτερες καρναβαλικές παρελάσεις των
τελευταίων χρόνων παρακολουθήσαμε φέτος στη Λευκάδα. Πλήθος κόσμου ντόπιοι
και επισκέπτες είχαν κατακλύσει τον κεντρικό πεζόδρομο

από νωρίς. Δεν έβρεξε μέχρι
σχεδόν την ολοκλήρωση της
καρναβαλικής παρέλασης και
το θέαμα πρέπει να αποζημίωσε όλους.
Έλαβαν μέρος καρναβαλιστές
από τον Άγιο Πέτρο, το Μαραντοχώρι, και τον Σύβρο.
Πηγἠ: Άρωμα Λευκάδας

ΚΟΜΩΣΕΙΣ

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

Αγιοπετρίτισσα
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η κοπή πίτας της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής και οι έπ
Της Ελεονώρας Φιώρου
Συνέχεια από την 1η σελ

«Η

Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής»
είναι ο μόνος από τους λευκαδίτικους συλλόγους που απευθύνεται στα νέα παιδιά που έχουν ρίζα
λευκαδίτικη, από το χωριό Άγιος Πέτρος. Ο ακούραστος και επί 17 χρόνια
πρόεδρος της Ένωσης κ. Απόστολος
Αντύπας τιμά πολλά από τα παιδιά
με αυτήν την καταγωγή. Κάθε χρόνο
με τη μέγιστη προσοχή συγκεντρώνει
όλα τα ονόματα και με αμέριστο ενδιαφέρον τυπώνει τους επαίνους ΑΙΕΝ
ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ και υπείροχον έμμεναι
άλλων και ΕΥ ΤΕΛΕΙΟΥΣΘΑΙ. Τους
πρώτους θα λάβουν οι επιτυχόντες
στα ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας. Τους δεύτερους οι αποφοιτήσαντες από τα ίδια
εκπαιδευτικά ιδρύματα της πατρίδας
μας και της οικουμένης καθώς και
όσοι τελείωσαν τα διδακτορικά τους.
Κανέναν δεν παραλείπει ο πρόεδρος.
Την εκδήλωση, στις 12 Φεβρουαρίου 2017 στη Γερανίου, στην Ομόνοια,
παρουσίασαν οι κυρίες του Δ.Σ της
Ένωσης: Η γραμματέας κα Ευαγγελία Ρέμπελου-Αντύπα, η ποιήτριασυγγραφέας κα Ηρώ Αλεξανδράκη-Σίδερη και η νεαρή και αξιολάτρευτη κα
Σταματία Καγκελάρη μέλος του Δ.Σ,
δικηγόρος και ηθοποιός, κόρη του αείμνηστου Μιλτιάδη Καγκελάρη, πρώην προέδρου της Ένωσης, η οποία
κάλεσε τον πατέρα Γιάννη Πατίτσα
για να ευλογήσει και να κόψει την πίτα.
Ο πρόεδρος κ Απόστολος Αντύπας,
ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους
Καλή Χρονιά και Υγεία και τους είπε:
«Φέτος γιορτάζουμε τα 41 χρόνια της
ίδρυσης της Ένωσής μας και της κυκλοφορίας της εφημερίδας «Αγιοπετρίτικα». Μην νομίζετε ότι η Ένωση
της Αττικής είναι ο πρώτος σύλλογος
των Αγιοπετριτών. Στο χωριό ο πρώτος πολιτιστικός σύλλογος δημιουργήθηκε το 1904. Το 1937, προπολεμικά, είχαν δημιουργηθεί θεατρικοί και
χιουμοριστικοί σύλλογοι.. Το 1958,
που εγώ ήμουνα μικρός ο τότε μορφωτικός σύλλογος έπαιζε θέατρο.
Θιασάρχες ήταν ο γιατρός του νοσοκομείου κ. Νικολόπουλος -εκείνο το
καιρό το χωριό μας είχε νοσοκομείο,
το είχε φτιάξει ο Κώστας Καλκάνηςκαι ο Δημήτρης Μαργιέλης πατέρας
του Αποστόλη
Μαργέλη (πρώην
προέδρου του συλλόγου Λευκαδίων
Πάτρας). Έπαιζαν το αριστούργημα
του Σαίξπηρ Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
Την εποχή εκείνη δεν είχαν οι γυναίκες δικαιώματα στα χωριά μας λόγω
ηθών και των εθίμων και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στις θεατρικές
παραστάσεις. Ντυνόντανε οι άντρες
γυναίκες.. Το ρόλο της Ιουλιέτας έπαιζε ο νεαρός τότε, Ηρακλής Λογοθέτης
και το ρόλο του Ρωμαίου τον έπαιζε ο
Διονύσης Κατηφόρης (Νιότσος), ένας
μεγάλος ψηλός άντρας, γύρω στα 40.
Η παράσταση γινότανε εκεί που είναι
σήμερα η πλατεία του χωριού. Τότε
δεν υπήρχε η πλατεία αλλά ένας ιδιόκτητος κήπος με κληματαριές που τον
είχε καφενείο ο αείμνηστος ο Φώτης
Βλασσόπουλος. Έβγαζε τραπέζια, ο
κόσμος ήταν πάρα πολύς, όλο το χωριό παρακολουθούσε εκείνη την εποχή τις παραστάσεις. Τη στιγμή που ο

Ρωμαίος είχε γονατίσει και είχε ανοίξει
την αγκαλιά του για να πέσει μέσα η
Ιουλιέτα, ο Τιμολέων Ρομποτής, (του
Παπαρούνη, ο λεγόμενος Μολιός)
γόνος προπολεμικά της πιο πλούσιας οικογένειας της νότιας Λευκάδας,
περίμενε στο δρόμο και σκεφτόντανε τι θα σκαρφιστεί. για να γελάσει ο
κόσμος. Για καλή του τύχη περνούσε
μία γυναίκα με προβατίνες, γίδες και
μία γαϊδούρα που την ακολουθούσε
το μικρό της νεογέννητο πουλαράκι,
ένα όμορφο γαϊδοπούλαρο. Δεν έχασε
την ευκαιρία Το άρπαξε και όπως ικέτευε ο Ρωμαίος με ανοιχτά χέρια την
Ιουλιέτα, χωρίς να τον πάρει κανένας
είδηση του πέταξε μέσα στην αγκαλιά
το γαϊδοπούλαρο. Το τι έγινε δεν περιγράφεται!
Αυτά έκαναν οι σύλλογοι τότε.
Μετά την εύθυμη ιστορία ευχήθηκαν
και έκοψαν το φελί της πίτας οι εξής:
Ο κ. Καγκελάρης Παναγιώτης, δικηγόρος από τους ιδρυτές της Ένωσης.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Λευκαδίων
Αττικής «Η Αγία Μαύρα» κ. Σωκράτης Κακλαμάνης και εκπρόσωπος της
Συνομοσπονδίας Επτανησιακών Σωματείων που αφιέρωσε το φελί στο κ
Αντύπα για την προσφορά του.
Ο πρώην βουλευτής Λευκάδας της
Ν.Δ και τέως Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφώντας Βεργίνης, που αφιέρωσε το
φελί του στους Αγιοπετρίτες και το χωριό τους και στη φιλία τους.
Ο κ. Χρυσικός Γεώργιος, πρώην
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.
Ο κ. Θωμάς Πατρίκιος, ταμίας της
Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών
Ο κ. Γιάννης Κατωπόδης, μέλος του
Δ.Σ της Ομοσπονδίας Λευκαδίτικων
Συλλόγων και πρόεδρος του Συλλόγου «Σαπφώ Δραγάνου».
Ο κ. Διονύσιος Ρομποτής, δικηγόρος
και μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου «Σαπφώ Δραγάνου».
Ο κ. Χαράλαμπος Κοντογιώργης,
πρόεδρος των Εγκλουβισάνων Αττικής.
Ο κ. Χρυσικός Γρηγόρης, αντιπρόεδρος της Ένωσης και πρώην διευθυντής του Τζανείου Νοσοκομείου.
Ο κ. Κώστας Χόρτης, ταμίας της
Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, μίλησε για την
σημερινή παγκόσμια κατάσταση και
μας διάβασε στίχους από ποίημα του
Γιάννη Ρίτσου:
«Τ’ όνειρο του παιδιού είναι ειρήνη,
τ’ όνειρο της μάνας είναι ειρήνη,
τα λόγια της αγάπης κάτω από το
δέντρο είναι ειρήνη.
Η ειρήνη είναι ένα ζεστό γάλα
και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που
ξυπνάει
τότε που οι φυλακές επισκευάζονται
να γίνουν βιβλιοθήκες
τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει
από κατώφλι σε κατώφλι τη νύχτα
τότε που το ανοιξιάτικο φεγγάρι
βγαίνει από τα σύννεφα…»
Το λόγο επίσης έλαβαν ο κ. Μιχάλης
Ράπτης, καλλιτέχνης, τραγουδοποιός από την Εξάνθεια και ο κ. Κώστας
Κατωπόδης φίλος του συλλόγου, Λευκαδίτης λογοτέχνης, ο οποίος ήρθε
ειδικά από τη Λευκάδα για την κοπή
της πίτας.
Ύστερα ακούστηκαν τα ονόματα των
Αγιοπετριτόπουλων που κέρδισαν τον
έπαινο ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.
Από το Γενικό Λύκειο Βασιλικής, Νέο
Σύστημα:
1. Κολυβάς Νικόλαος του Θεοφύλα-

κτου, από τη Βασιλική για την εισαγωγή του στην Πληροφορική Αθήνας
2. Πολίτη Μαρία του Ιωάννη, από την
Πόντη για την εισαγωγή της στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Αθήνας
3. Ρομποτής Ελευθέριος του Κων/νου,
από τον Άγιο Πέτρο για την εισαγωγή
του στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας.
Από Λυκειακές τάξεις Βασιλικής:
1.Προκόπης Αναστάσιος του Παναγιώτη, από το Σύβρο για την εισαγωγή
του στη Σχολή Μηχανικών ΑΙΕΝ.
2. Χαρίτου Μαρίνα του Σωκράτη, απ’
τον Άγιο Πέτρο για την εισαγωγή της
στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ.
Από την Αθήνα: 1. Σπύρος Πετράκος
του Δημήτρη και της Δήμητρας Κατηφόρη, εγγονός του δάσκαλου Σπύρου
Κατηφόρη (Κοτσοσπύρου), για την εισαγωγή του στο Μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών και μάλιστα με
επιτυχία, στην ένατη θέση.
2. Τούντας Λεωνίδας του Ιωάννη,
από Αθήνα, εγγονός της Ευγενίας και
του Σπύρου Σαββίνου για την εισαγωγή του στη Νοσηλευτική στο ΤΕΙ Λαμίας
Από τον Πειραιά: Πέτρος Σκούτελος, εγγονός της Βασιλικής και Παναγιώτη Χόρτη για την εισαγωγή του στο
Βιολογικό της Πάτρα.
Από την Αθήνα έλαβαν τους επαίνους ΕΥ ΤΕΛΕΙΟΥΣΘΑΙ:
1. Χρυσικού Αγγελική του Γρηγόρη,
για την αποφοίτησή της από το τμήμα
Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2.Λαμπρινή-Κωνσταντέλα Χρυσικού
του Θωμά, για την αποφοίτησή της
από το Τμήμα Μεθοδολογίας της Ιστορίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Λουπέτης Δημήτριος του Γερασίμου, Αρχιτεκτονική Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Από το εξωτερικό έλαβαν τους επαίνους ΕΥ ΤΕΛΕΙΟΥΣΘΑΙ:
1. Ξένια Κοκκίνου, εγγονή της Γεωργίας και του Γιάννη Σίδερη (Χατζάου)
για την αποφοίτησή της από το τμήμα
Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου
της Νέας Υόρκης.
2. Κατερίνα Σίκαρη, εγγονή και αυτή
των ανωτέρω για το Διδακτορικό της
στην Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
3. Μαίρη Κουρή, εγγονή του Γιώργου
Κατηφόρη (Καπόνη), για την αποφοίτηση της από το Οικονομικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου Αυστραλίας και
την εισαγωγή της σε Διδακτορικό.
Η πίτα μοιράστηκε στους καλεσμένους μέσα σε καλαμπούρια, γέλια και
συζητήσεις. Το φλουρί κέρδισε ο παπά
Γιάννης, ένα μικρό ταψί πεντανόστιμης λαδόπιτας.
Το Δ.Σ φρόντισε να παραδώσει την
αίθουσα στη Γερανίου πεντακάθαρη.
Ο πρόεδρος κ. Απόστολος Αντύπας,
με μεγάλη προσοχή, μάζεψε τους
επαίνους των βραβευθέντων που δεν
μπόρεσαν να παραβρεθούν για να
τους στείλει ταχυδρομικά σε όποια
πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού
αυτοί διαμένουν.
Και όταν αυτό το χαρτί του επαίνου
φθάσει εκεί μακριά, στα παιδιά και στα
εγγόνια των Αγιοπετριτών μετανα-

Αντύπας Απόστολος

Ιάσων Κολύβας ανηψίος του παπα Γιάννη

Παναγιώτης Καγκελάρης ένας από τους
Ιδρυτές

Χρυσικός Γεώργιος

Σωκράτης Κακλαμάνης

Γιάννης Κατωπόδης

Θωμάς Χόρτης

στών, στις νέες πατρίδες, θα είναι μήνυμα από μία απειροελάχιστη κουκίδα
στο χάρτη: Από το χωριό Άγιος Πέτρος
και τη Λευκάδα. Είμαι η πατρίδα σου,
είμαι η ρίζα σου, μη με λησμόνεις.
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παινοι στους νέους επιστήμονες

Μιχάλης Ράπτης

Ο κ. Χρυσικός απονέμει τον έπαινο στη
Χρυσικού Αγγελική

Ο Πέτρος Κούτελος με τους γονείς του

• 29/1/2017: Ο Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής (Η ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ), μαζί
με την Ομοσπονδία των απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, στην
αίθουσα Γερανίου 41 Αθήνα. Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία.
• 5/2/2017: Ο Σύλλογος Αλεξανδριτών Λευκάδας έκοψε την πίτα του
και πραγματοποίησε και τις εκλογές του.
• 19/2/2017: Ο Σύλλογος Εγκλουβισάνων Αθήνας έκοψε την πίτα
του.
• 22/2/2017: Ο Σύλλογος Λευκαδίων
Ηλιούπολης και γύρω Δήμων(Η
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ) έκοψε την πίτα
του στην αίθουσα τους, παρουσία
του Μητροπολίτου Λευκάδος και
Ιθάκης κκ. Θεόφιλου, ο οποίος και
χοροστάτησε στον ναό της Αγίας
Παρασκευής Ηλιούπολης για τους
Λευκαδίτες.

Σύλλογος Λευκαδίων Ἡ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ»

Σύλλογος Αλεξαδριτών Λευκάδας

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
τιμά τη Λευκάδα

Με κάθε επισημότητα και συμμετοχή Λευκαδιτών που έφτασαν από το νησί μας και κατοίκων της Ηλιούπολης έγινε
η ονομασία του χώρου μπρός
από την εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής, στην Κάτω Ηλιούπολη, σε: ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
Στην επίσημη τελετή ονοματοθεσίας προΐστατο ο Μητροπολίτης της Ι.Μ Λευκάδας
και Ιθάκης κ. κ. Θεόφιλος. Στην
εκδήλωση παρευρίσκονταν ο
Βουλευτής Λευκάδας κ. Αθανάσιος Καββαδάς, ο Δήμαρχος
Ηλιούπολης κ. Βαλασόπουλος, ο Δήμαρχος Λευκάδας
κ. Κώστας Δρακονταειδής, οι πρώην βουλευτές κ. κ Βεργίνης και
Καββαδάς, πρώην Δήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, μέλη λευκαδίτικων Συλλόγων της παροικίας και σύσσωμο
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης και
Γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη» με επιστάτη σ’ όλα, τον Οδοντογιατρό- Πρόεδρό του κ. Ευάγγελο Γεωργάκη, ο οποίος πολύ αγωνίστηκε για να φτάσει σε καλό τέλος η προσπάθειά του.
Το γεγονός της ονοματοθεσίας της πλατείας χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό, όπως αποδείχθηκε από τα επαινετικά λόγια που ακούστηκαν από όλους που μίλησαν, τους χορούς και τα
τραγούδια που ακολούθησαν και την καθολική αποδοχή του συγκεντρωμένου πλήθους.
Ήταν, τελικά, η ηθική αμοιβή των πρώτων Λευκαδίων οικιστών, των σημερινών Λευκαδίων
που ζουν και εργάζονται στην Ηλιούπολη, αλλά και των εκλεγμένων Λευκαδίων Δημάρχων που
εργάστηκαν σκληρά για το όμορφο αυτό προάστιο της Αθήνας.
Θ. Μ

Χρυσικός Γρηγόρης παίρνει τον έπαινο
από τον Ξενοφών Βεργίνη

Ο Ρομποτής Διονύσης απονέμει τον έπαινο στον Γεράσιμο Λουπέτη για τον γιό του

Θωμάς Πατρίκιος

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κοντογιώργης Χαράλαμπος
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης

Πολυκλείτου 21 & Ευριπίδου
10551 Αθήνα, 3ος & 4ος ορ.
τηλ.: 210 3312646, 3212907
fax: 210 3212907

www.nr-robotis.gr,
e-mail: info@nr-robotis.gr
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HOMO GALACTICUS με τη Σταματία Καγκελάρη
Μια διαγαλαξιακή κωμωδία στο Θέατρο Vault
Της Ελεονώρας Φιώρου

Π

έρασαν δώδεκα περίπου χρόνια, όταν είδα για
πρώτη φορά τη Σταματία, κοριτσάκι τότε, στο
δικηγορικό γραφείο του αείμνηστου πατέρα της του
Λευκαδίτη Μιλτιάδη Καγκελάρη, στην Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια. Είχα πάει εκεί για νομικές
συμβουλές υπόθεσης μου με τον αγαπημένο μου
θείο Θεόδωρο Γρίβα-αείμνηστο επίσης, φίλο και
συμμαθητή του Μίλτου.
Συχνά ακούω για τη φιλία των δύο ανδρών από
το δικηγόρο-ξάδερφό μου Σταύρο Σπηλιά, που όταν
μνημονεύει το Μιλτιάδη Καγκελάρη, τον αποκαλεί
σπουδαίο φίλο, σοφό άνθρωπο και άρχοντα.
Ουσιαστικά με τη Σταματία Καγκελάρη συστηθήκαμε μόλις πριν δύο χρόνια, όταν πήρε το πτυχίο
της στη Νομική Σχολή. Ένιωσα μια μεγάλη συμπάθεια για τη νεαρή χαριτωμένη και χαμηλών τόνων
δικηγόρο, που μου ανταποδόθηκε αμέσως. Πέρα
από τις πανεπιστημιακές μας σπουδές, ανακαλύψαμε ότι έχουμε κοινή την αγάπη μας για το θέατρο
αφού και η Σταματία είναι επίσης, όπως εγώ, απόφοιτος Δραματικής Σχολής.
Ένα βράδυ λοιπόν, κατηφόρισα στο

Βοτανικό, προς το θέατρο Vault στη Μελενίκου 26,
για να την απολαύσω μαζί με την ομάδα ΙNFERNO,
τους άλλους τέσσερεις ηθοποιούς της παράστασης
που ήταν συμφοιτητές της στη Δραματική Σχολή
του Αιμίλιου Βεάκη. Μια θεατρική ομάδα νέων ταλαντούχων ηθοποιών που μαζί δημιούργησαν αυτήν
την κωμωδία. Την έγραφαν λέξη-λέξη από το 2012,
την σκηνοθέτησαν και την έπαιξαν με ατέλειωτο μεράκι και συντροφικότητα.
Έτσι έγινα και εγώ, με τους άλλους θεατές, κοινωνός στο γαλαξιακό τους ταξίδι και απόλαυσα το
πρωτότυπο διαστημικό παραμύθι.
3100 μ.Χ. Βρισκόμαστε στον πλανήτη Αφοδεύτικον, εκατοντάδες έτη φωτός μακριά από την Γη,
εκεί όπου οι Κυβερνήσεις επιδίδονται με μανία σ’
έναν ανελέητο πυρηνικό πόλεμο, τυφλωμένες από
την απεριόριστη δύναμη που τους προσφέρει η
εξουσία. Στη Γη, ο λαός βολεμένος, δεν προβάλλει
καμία αντίσταση. Η οκνηρή ανθρωπότητα οδεύει
προς την τελική καταστροφή της.
Η μοναδική ελπίδα σωτηρίας της ανθρωπότητας
βρίσκεται εδώ, στον πλανήτη Αφοδεύτικον, είναι
το επόμενο ανθρώπινο είδος και ακούει το όνομα
Ηomo Gαlacticus.
Ένα εργαστηριακά εξελιγμένο είδος ανθρώπου,
που του έχουν αφαιρεθεί όλα τα κακά συναισθήματα, όπως ο φθόνος και η αντιζηλία, καθώς και οι
σκέψεις που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχοσύνθεση του. Ο Ηomo G της εξελιγμένης κοινότητας του
Αφοδεύτικον ζει σε μια διαρκή ευφορία, παίρνοντας
το χάπι της χαράς. Χαίρεται, εργάζεται, χαμογελάει
και γελάει συνέχεια. Το χάπι αυτό τους το δίνει καθημερινά η δικτάτορας Όμπερον και τους ελέγχει
εξονυχιστικά για τη λήψη του. Όμως, όπως συμ-

βαίνει πάντα στις κοινωνίες των ανθρώπων, στον
πλανήτη Αφοδεύτικον υπάρχουν κάποια άτομα που
αρνούνται να πάρουν το χάπι τους. Δεν πιστεύουν
το παραμύθι της Όμπερον και των εξουσιαστών,
οργανώνονται μυστικά και επαναστατούν για να
απελευθερώσουν και τους λοιπούς δεσμώτες της
εικονικής χαράς.
Έλεγχος. Επανάσταση. Επιστροφή στη
Γη. Πόσο τελικά διαφθείρει η εξουσία;
Το Homo Galacticus της ομάδας Inferno είναι μια
science fiction (επιστημονικής φαντασίας) «αιματηρή», κωμωδία, εμπνευσμένη από τον κόσμο των
κόμιξ και της πολιτικής. Καταπιάνεται με τη φύση της
εξουσίας και το τίμημα της ελευθερίας. Tι διατίθεται
να πράξει ο άνθρωπος για να κερδίσει την εξουσία;
Πόση δύναμη ψυχής απαιτείται για να αντιληφθεί
κάποιος τους περιορισμούς που του επιβάλλουν,
να επαναστατήσει και να σπάσει τις αλυσίδες που
τον περιορίζουν; Μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση
μπορεί να διαφθαρεί από την εξουσία και να γίνει ο
δικτάτορας του λαού που την εξέλεξε;
Σε αυτές τις ερωτήσεις η παράσταση απαντά μ’
έναν χιουμοριστικό αλλά και σαφή τρόπο. Το έργο,
έχει έντονα κωμικά στοιχεία κυρίως όταν τα δρώμενα συμβαίνουν στον πλανήτη Αφοδεύτικον. Όταν
όμως γίνονται οι αναδρομές στο παρελθόν και στη
γη, τα δραματικά και έντονα πολιτικά στοιχεία προβληματίζουν το θεατή.
Τα λιτά σκηνικά, τα έξυπνα κοστούμια και η οπτική της σκηνοθεσίας προσδίδουν επιπλέον science
fiction αισθητική, που παραπέμπει σε εικονογραφημένα και σε ταινίες του διαστήματος. Ο φωτισμός
χρησιμοποιεί τα έντονα χρώματα, το γαλακτικό μακιγιάζ των ηθοποιών και τα οπτικά εφέ για να δηλώσει το παρόν και στο πίσω μέρος της σκηνής,
το ασπρόμαυρο φόντο μας οροθετεί τα ταξίδια στο
παρελθόν. Οι εξαιρετικές μουσικές επιλογές ταιριάζουν απόλυτα με τις σκηνές και προσδίδουν επιπλέον ενέργεια στους νεαρούς ηθοποιούς. Μερικές
φορές προκαλούν περισσότερα γέλια και άλλες κρεσεντάρουν την δραματική ένταση.
Πολύ καλή η κίνηση και άψογες οι ερμηνείες των 5
ηθοποιών που παίζουν όλους τους ρόλους, ανταποκρινόμενοι στην διπλή ταυτότητα της παράστασης
(Αφοδεύτικον-Γη) ενώ ευλύγιστα μεταπηδούν από
την κωμωδία και την επιστημονική φαντασία στο
δράμα
Το πρωτότυπο καλογραμμένο κείμενο σε όμορφα
ελληνικά, τα ωραία δοσμένα νοήματα, η μάχη καλού-κακού, η καλή ροή, η ενέργεια των ηθοποιών
και το χιούμορ τους κράτησε μέχρι το τέλος της παράστασης το κατάμεστο θέατρο.
Έτσι μέσα από το διαπλανητικό ταξίδι στο Vault,
μαζί με τον Ηοmo G, ανακαλύψαμε ότι η σχέση του
ανθρώπου με την εξουσία, όσα χρόνια φωτός και αν
περάσουν, σε όποιον πλανήτη και αν πάει, ότι χάπι
και αν πάρει, όσο και αν του αλλάξουν το DNA του,
θα είναι δυστυχώς πάντα η ίδια. Το θέμα που τίθεται
είναι επίσης παντοτινό: Αν σου λάχει;

Συντελεστές της παράστασης
Ηθοποιοί: Εύα Ανδρονικίδου, Στέλιος Γιαννακός,
Σταματία Καγκελάρη, Δημήτρης Μαμιός, Διονυσία
Στοαντζίκη
Κείμενο: Σταματία Καγκελάρη, Δημήτρης Μαμιός,
Διονυσία Στοαντζίκη
Σκηνοθεσία: Σταματία Καγκελάρη, Δημήτρης Μαμιός
Μουσική: Rita Moss
Σκηνικά-κοστούμια: Μελίνα Αναλυτή, Μαρουσώ
Μαρινοπούλου
Φωτογραφίες παράστασης-video art: Παύλος
Μαυρίδης
Επιμέλεια κίνησης: Φρύνη Βρετού
Αφίσα παράστασης: Αλίκη Ροϊδάκη

Μια επίσκεψη φίλων λευκαδιτών στο θέατρο

ΠΟΙΗΣΗ

Έρμαια της Αδικίας

Τραχύς ξεχύθηκε απ’ του αιολου
το ασκί ο άνεμος που τριγυρνά απόψε
Κι ανθρώπου νους δε βάνει
πόσα της τύχης ορφανά
Ζυγίζουν τη ζωή γυρίζοντας στο δρόμο.
Η αστραπή σαν πυρωμένη σπάθη
σχίζει στα δυο τον ουρανό
Διακόπτοντας βίαια για λίγο
τη βασιλεία του ερέβους
Υπακούοντας πιστά στο δικόνε της το νόμο.
Στης πόλης το μυρωμένο κήπο
δυο μάτια αγρυπνούν
Δεν έχουν που να γύρουν
μον τηρούν τη μάνητα
ετούτων των θεριών
Και γεμίζουν απ’ τις λάμψες τους
φως μαζί με τρόμο.
Άλλη μια νύχτα άλημέριαστα
Χωρίς κονάκι, χωρίς ένα γιαπί,
χωρίς έστω μια κόχη
Μοναχά με δάκρυα πολλά
ξορκίζουνε τον πόνο.
Είναι μαθές ένα σωρό
από τούτα δω τα μάτια
Που σεραφική γαλήνη
δε μπορούν να βρουν
Παρά θλίψη μόνο.
Μήτρες κακοτύχερων μανάδων
έβγαλαν της διακονιάς καρπούς
Που ολημερίς κι ολονυχτίς
ακουρμενονται με το σύρε κι έλα τους
Της πολιτείας τον τόνο.
Μύστες της ένδειας.
Θύματα ενός απηνούς κατεστημένου.
Δεν έφταιξαν τα ίδια παρ’άλλοι μόνο.

Λευκαδίτης Κατωπόδης Κωνσταντίνος Σ(πιπίνος)

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

Κρήτης 10 Κεντρική Πλατ. Πετρούπολης Α΄ορ.
Τ 210 6921001, M. 6977 427018, www.fplasty.gr, info@fplasty.gr
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