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Η Ακαδημία Αθηνών παρουσίασε τον τόμο των Πρακτικών του
Α΄ Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο

«Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος»

Η Λευκαδίτισσα-Αγιοπετρίτισσα Μαρία Σίδερη ήταν εκ των
εισηγητών –συγγραφέων του Συνεδρίου

της Ελεονώρας Φιώρου

Σ

τις 4 Δεκεμβρίου 2017, στην κατάμεστη από το κοινό ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, έγινε η επίσημη παρουσίαση του τόμου των Πρακτικών (σελ. 860) του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου
με γενικό θέμα «Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»:
H Επίδραση της Αρχαίας Ελληνικής Σκέψης στη Φιλοσοφία, την Επιστήμη και την Τεχνολογία Tο Συνέδριο διεξήχθη από 28 έως 31 Αυγούστου
2016 στον ιστορικά και πολιτισμικά εμβληματικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου και διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Διεθνές Κέντρο
Επιστημών και Ελληνικών Αξιών, τη Μαθηματική Εταιρεία της Ελλάδας
την Ολυμπιακή Ακαδημία και άλλους φορείς.
Συνέχεια στην 6η

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ECONOMY

Στις 10 Δεκεμβρίου το μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου
ECONOMY στην Αθήνα, η Ένωσή μας πραγματοποίησε με επιτυχία εκδήλωση,
με ομιλητές τους εκπροσώπους της ομάδας «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» κ.
Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο
και το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσής
μας κα Ευαγγελία Αρβανίτη.
Την εκδήλωση παρουσίασε η κα
Μαρία Σίδερη, η οποία προλόγισε επί της ουσίας τα θέματα των
ομιλητών. Στον πρόλογό της αναφέρθηκε στη φύση ως «Το Μεγάλο Πραγματικό», από το οποίο
η ανθρωπότητα προσπαθεί να
Από αριστερά Αρβανίτη, Σίδερη, Τριανταφυλόπουλος
αντλεί τις ιδανικότερες κοινωνικές
και πολιτειακές ρυθμίσεις. Η Φύση θεωρείται η κύρια πηγή Δικαίου, η οποία παρέχει το υπόδειγμα των ιδανικών νόμων για τη Νομική Επιστήμη. Αυτό ήταν δεδομένο στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο και συνοψίζεται στο απόφθεγμα των Στωικών: «Ομολογουμένως τη φύσει ζην… Άγει γαρ προς Αρετήν αύτη». Δηλαδή:
«Να ζούμε σύμφωνα με τη Φύση… Γιατί αυτή η φύση μας οδηγεί στην Αρετή».
Αναφέρθηκε η κα Σίδερη στην πεποίθηση των αρχαίων φιλοσόφων ότι η Φύση
ως σύνολο και κατά μέρη είναι έμψυχη και έλλογη. Ότι παρέχει τις αισθητικές αξίες της Ισορροπίας, της Αρμονίας του Μέτρου και του Ωραίου. Η αρχαία Ελληνική
Φιλοσοφία ήταν μία κολοσσιαία σύλληψη του Είναι, του κόσμου ως οντολογία,
ιδιαίτερο μέλος της οποίας είναι ο Άνθρωπος, ευλαβής και πρόθυμος να αναγνωρίσει μέσω της φύσης τον Θεό και τις ύψιστες μεταφυσικές, όπως λέμε, αξίες. Μίλησε επίσης για την εξαιρετικά μεγάλη σημασία που απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες
στην διατροφή, η οποία εθεωρείτο, και σωστά, βάση της Υγείας, πνευματικής και
σωματικής, όταν μάλιστα συνδυάζεται με την άθληση και την παιδεία. Εκτός από
τα φυσικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κυρίως ως τρόφιμα, η ίδια πηγή- η
φύση, παρέχει επίσης και τα φαρμακευτικά είδη φυσικά, ζωικά και ορυκτά.
Συνέχεια στην 7η σελ.

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής Νομού
Λευκάδας και η εφημερίδα
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

σας Εύχονται
Χρόνια Πολλά & Ευτυχισμένος
ο Καινούργιος Χρόνος

2018

Εύχεται επίσης να υπάρχει
αλληλεγγύη στους πάσχοντες!!!

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Την Κυριακή

4 Φλεβάρη 2018 και ώρα 11:30 π.μ. στο

Λευκαδίτικο ξενοδοχείο «ECONOMY»
στην οδό Κλεισθένους 5, πίσω από
το παλιό Δημαρχείο στην Πλατεία
Εθνικής Αντίστασης (πρώην πλ. Κοτζιά), θα πραγματοποιηθεί η κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και θα
γίνει η βράβευση των μαθητών που
εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΕΙ-ΤΕΙ, καθώς επίσης και όσους αποφοίτησαν το 2017 και στους
μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου-Λυκειακές τάξεις Βασιλικής Λευκάδας.
Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν ρίζα Αγιοπετρίτικη
καθώς και τα παιδιά εξωτερικού. Θα προσφερθούν καφές και αναψυκτικά.
ΥΓ: Περιμένουμε στα τηλ. 210-5731030 κιν:6946336259
τα ονόματα για την βράβευση.
•
•
•
•
•

Ευχές που πήραμε για το Νέο χρόνο

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Δήμος Λευκάδας
Η «Αρετούσα» Πολιτιστικός Σύλλογος
Απανταχού Ευγηριωτών Λευκάδας
Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία
Μαύρα»
• Αγιοπετρίτικα Παιδιά group

Θέλεις τ’ Αγιοπετρίτικα;

ΕΝΙΣΧΥΣΕ

Οικονομικά την Ένωση
και την εφημερίδα για
να συνεχίσει
να κυκλοφορεί
και να έρχεται
στο σπίτι σας

• Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
• Βουλευτής Λευκάδας Αθανάσιος
Καββαδάς
• Πρώην Βουλευτής Λευκάδας Ξενοφών Βεργίνης
Η Ένωσή μας Ευχαριστεί και Ανταποδίδει

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα ως Παρασκευή
8:30 έως 14:00 &
Άγιος Πέτρος 17:30 έως 21:00

Λευκάδας
Τηλ. 26450 33651, Σε περίπτωση ανάΚιν.: 6973367764 γκης τηλεφωνήστε μας
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Αγιοπετρίτικα

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Βαπτίσεις

Αθήνα
Το ζεύγος Iβαν (Αμερικανός) και η Ελένη Κατηφόρη
του Δημητρίου (Αντωνάκη) Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πενσυλβάνιας στην Αμερική βάπτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το αρχαίο όνομα Κασσάνδρα.
Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσει και να χαίρεται
το όνομά της.
ΓΑΜΟΙ και ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Βέροια
Η φαρμακοποιός του χωριού μας Αικατερίνη Μπαλτατζίδου και ο Ηλίας Λαμπρόπουλος το γένος Βασιλικής – Ιωάννου Καραβία (Καραβιά) μετά τον πολιτικό γάμο έκαναν στην Βέροια και θρησκευτικό και
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα
Βασιλική.
Αθήνα
Η Ειρήνη Ντόβα-Πατρικίου (Μπαλιάδα) πάντρεψε
τα παιδιά της Αγγελική και Χρήστο. Μετά το γάμο,
βάφτισαν τα παιδιά τους.
Η Ένωσή μας τους εύχεται βίον ανθόσπαρτον και να
χαίρονται τα ονόματα των νεοφώτιστων.

Αφίξεις

Από Αμερική
• Η Πρύτανις Πανεπιστημίου Ελένη Δημητρίου
Κατηφόρη Αντωνάκη με τα παιδιά της.
• Ο Κατηφόρης Βασίλειος του Χρήστου (Κουτσοσπύρος) με την σύζυγό του, συνταξιούχος καθηγητής Πανεπιστημίου
• Η Κατερίνα, κόρη της Αντιπροέδρου της Ένωσής
μας Ηρώς Αλεξανδράκη Σίδερη με τον σύζυγό
της Lanegoles.
Από Αγγλία
• Ο Αλεξανδράκης Στέλιος γιος της Ηρώς Αλεξανδράκη Σίδερη
Από Ιταλία
• Η κόρη της γραμματέας της Ένωσής μας Ευαγγελίας Ρέμπελου Σταυρούλα-ιατρός
• Η Φρόσω Καγκελάρη του Νικολάου
Καλώς εκοπιάσατε στην πατρίδα και καλό ταξίδι επιστροφής να έχετε

Θάνατοι

Καράμπαλη Κική δασκάλα, σύζυγος Φλώριου Σπύρου του Νίκου Τριβόλη δασκάλου, ετών 86, ετάφη
στην πόλη της Λευκάδας.
Πατίτσας Σπύρος εφοπλιστής γιος του Μάκη και της
Μαυρέτας (Καρμανιόλη), ετών 84. Ετάφη στην Αθήνα.
Πολίτη Μαρίνα του Σόλωνα, ετών 84. Ετάφη στον
Άγιο Πέτρο.
Καραβία Ντίνα του Σωτήρη, ετών 89, Ετάφη στον
Άγιο Πέτρο. Καταγωγή από Δρυμώνα.
Καγκελάρης Θανάσης του Κώστα (Λάντος) ετών 83.
Ετάφη στον Άγιο Πέτρο.
Μέσα σε είκοσι μέρες πέθαναν τα δύο αδέρφια Νίκος και Φώντας. Πρόκειται για τον Σαββίνο Νίκο
του Βασιλείου, ετών 82. Πέθανε στην Καστοριά,
ετάφη στον Άγιο Πέτρο και Σαββίνο Φώντα του
Βασιλείου ετών 71. Πέθανε στην Χαλκίδα, ετάφη
στον Άγιο Πέτρο. Και οι δυο είχαν μεταναστεύσει
στην Αμερική και επέστρεψαν στην Πατρίδα.
Ελβετία
Στα δέκα χρόνια από το θάνατό της Πρώτης Προέδρου της Ένωσής μας Φρόσως Αργυρού Δρα-

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα
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Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, EUROBANK:
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

Έφυγε από τη ζωή ο Αγιοπετρίτης Λευκαδίτης εφοπλιστής Σπύρος Πατίτσας

Σ

τις 28 Νοεμβρίου 2017 άφησε την τελευταία του πνοή
ο εφοπλιστής Σπύρος Πατίτσας, σύζυγος της Μαριγώς
Λεμού που είχε καταγωγή από το χωριό Άγιος Πέτρος της
Λευκάδας και είχε σπουδάσει ναυπηγός. Ήταν ο μοναδικός
εφοπλιστής με καταγωγή από το νησί μας.
Τη δεκαετία του 1960, ο πεθερός του εφοπλιστής Λέων
Χ. Λεμός δημιούργησε την «Εύπλοια», η οποία έφτασε να είναι
μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρίες με παραγγελίες
πλοίων στα ναυπηγεία της Ιαπωνίας και της Γιουγκοσλαβίας.
Τότε ο Σπύρος Πατίτσας ήταν τεχνικός διευθυντής της εταιρίας και την οδήγησε σε σημαντικά κέρδη.
Το 2001 ο στόλος της «Εύπλοια» περιελάμβανε οκτώ πλοία
ξηρού φορτίου. Ήταν η χρονιά κατά την οποία τα παιδιά του
του εφοπλιστή Λέοντα Χ. Λεμού αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστές πορείες. Τότε η κα Μαριγώ Λεμού έδωσε
τη διαχείριση των δύο πλοίων που της αναλογούσαν από την
πατρική κληρονομιά στους γιους της Λέοντα και Φιλήμονα Πατίτσα. Δύο χρόνια αργότερα, το 2003, ο Λέων και ο αδελφός
του Φιλήμων με τον πατέρα τους Σπύρο Πατίτσα ίδρυσαν την
Atlas Maritime Ltd, η οποία δημιουργήθηκε όταν διαχωρίστηκαν
η Εύπλοια και η LC Lemos. Η εταιρία με την καθοδήγηση και
την πείρα του τελευταίου άρχισε να διαγράφει μία ανοδική και
κερδοφόρα πορεία. Ο Σπύρος Πατίτσας πάντα ήταν ο σοφός
σύμβουλος ακόμη και όταν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Ο Λέων Πατίτσας, σύζυγος της όμορφης παρουσιάστριας και επιχειρηματία Μαριέττας Χρουσαλά, είναι σήμερα
managing director της Atlas Maritime Ltd. Η εταιρία ξεκίνησε
με δύο πλοία ξηρού φορτίου και λίγο αργότερα πρόσθεσε άλλο
ένα. Από το τέλος του 2005 ως τις αρχές του 2007 πούλησαν
τα φορτηγά πλοία σε συμφέρουσες τιμές, εκμεταλλευόμενοι
τις πολύ υψηλές τιμές και την αυξημένη ζήτηση.
H Atlas Maritime είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρία με
στόλο δεξαμενόπλοιων που ασχολούνται με την παγκόσμια
μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων εξευγενισμένου
πετρελαίου και ο Λέων Πατίτσας είναι ένας ισχυρός άντρας,
ένα από τα σημαντικά πρόσωπα της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Σήμερα, το αγαπημένο ζευγάρι Λέων Πατίτσας και Μαριέττα Χρουσαλά ζει στη Νέα Υόρκη όπου έχει μεταφερθεί και η
έδρα διοίκησης της εταιρείας τους.
Ο θάνατος του Σπύρου Πατίτσα «έκλεψε» το χαμόγελο από
τα χείλη τους και διέκοψε αναπάντεχα τις οικογενειακές διακοπές τους στις Μπαχάμες για την Ημέρα των Ευχαριστιών
και τους βύθισε στο πένθος, ένα μήνα πριν υποδεχτούν στον
κόσμο το τρίτο παιδί τους. Ο Λέων, γιος ενός πολύ σημαντικού
πατέρα, που τον ανέθρεψε με πολλή αγάπη κλήθηκε να του
πει για πάντα το στερνό «αντίο»! Δημοσίευσε στα social media
μια παλιά φωτογραφία του πατέρα του από τα όμορφα χρόνια
της νιότης του και στη λεζάντα έγραψε ένα πολύ συγκινητικό
μήνυμα: «Ο πατέρας μας πέθανε. Ήταν δυνατός, αγαπητός
και ευγενής. Θα μας λείψεις. Θα είσαι πάντα στις σκέψεις

κονταειδή έφυγε από την ζωή ο γαμπρός της,
σύζυγος της κόρης της Τέρψις Μπίλχερ-Ορσε,
γιατρός, ετών 63. Τη σωρό του έδωσαν στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης για μάθηση στους φοιτητές της Ιατρικής.
Αυστραλία θάνατοι
Σίδνεϊ
Σουμίλας Πέτρος του Κώστα (Μπακιρόκολου), παλαιός μετανάστης του 1953 ετών 79. Ετάφη στο
Σίδνεϊ.
Μελβούρνη
Ο εγγονός του Μαργέλη Σπύρου του Φιλίππου
(Αντζούλη) παλαιού μετανάστη, ετών 23. Ετάφη στη
Μελβούρνη.
Η Ένωσή μας εκφράζει στους οικείους των τα θερμά
της συλλυπητήρια
Άγιος Πέτρος
Τελευταία μέρα του χρόνου έφυγε ο Νώντας
Κούρτης από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών, ένας
από τους ιδρυτές της Ένωσης Αγιοπετριτών
Αττικής και πολλά χρόνια σύμβουλος και μέχρι
λίγο καιρό συνεργάτης της εφημερίδας Αγιοπετρίτικα.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών κατάθεσε
50 ευρώ στο γηροκομείο Λευκάδας αντί στεφάνου και εκφράζει στα παιδιά του τα θερμά της
συλλυπητήρια.

της Ελεονώρας Φιώρου
μας, στις ομορφότερες
αναμνήσεις μας και στα
καλύτερά μας όνειρα»,
έγραψε.
Η Μαριέττα Χρουσαλά
στάθηκε στο πλευρό του
συζύγου της και προσπάθησε να τον στηρίξει
σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή ενώ και η ίδια θρηνούσε τον πεθερό της,
τον άνθρωπο που άνοιξε
την αγκαλιά του και την υποδέχτηκε στην οικογένεια Πατίτσα
πλέκοντας το εγκώμιό της στον γάμο της με τον Λέοντα, τον
Ιούνιο του 2010: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βλέπω το παιδί μου να παντρεύεται μια κοπέλα που θα τον βοηθήσει στην
καριέρα του, τον αγαπάει, είναι ταπεινή, είναι καλόκαρδη και
είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα» είχε δηλώσει ο Σπύρος Πατίτσας για τη νύφη του.
Οι διαδικτυακοί τους φίλοι έγραψαν πολλά μηνύματα συμπαράστασης. Για τον θάνατο του Σπύρου Πατίτσα ο Σύλλογος «Φίλοι Οινουσσών» εξέδωσε την κάτωθεν συλλυπητήρια
ανακοίνωση: «Βαθύτατα συλλυπούμαστε, ο Σύλλογος “Φίλοι
Οινουσσών”, το Συμβούλιό μας, τους αγαπητούς φίλους Φιλήμονα και Λέοντα Πατίτσα οικογενειακώς για την απώλεια
του πολυαγαπημένου τους πατέρα Σπύρου Πατίτσα. Ο εκλιπών
ήταν ναυπηγός και είχε διαγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχή διαδρομή στον ναυτιλιακό χώρο, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν
κοντά στα παιδιά του, σύμβουλος, υποστηρικτής και συνεργάτης, παρά την επιδείνωση της υγείας του. Στην κυρία Μαριγώ
Λεμού - Πατίτσα εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας. Ευχόμαστε να ζουν όλοι έτη πολλά και να θυμούνται τον αείμνηστο
Σπύρο με αγάπη».
Η κηδεία του αειμνήστου Σπύρου Πατίστα ετελέσθη στον
Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι, στις 30 Νοεμβρίου 2017. Παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής κ. Απόστολος Αντύπας, και της Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών κ. Θανάσης Μελάς και πολλοί Λευκαδίτες.
Προσωπικά, είχα γνωρίσει τον κ. Σπύρο Πατίτσα σ’ένα χορό
της Ένωσης Αγιοπετριτών στην Αθήνα, πριν 9 περίπου χρόνια. Όταν μας σύστησαν μου έκανε εντύπωση η ευγένεια και
η αρχοντιά του. Αργότερα, όταν πληροφορήθηκα ποιος ήταν,
εντυπωσιάστηκα και από την απλότητά του. Προσπάθησα να
δημιουργήσω μία εικόνα του μικρού Αγιοπετριτόπουλου που
ανέβηκε στη ζωή του τα σκαλοπάτια της δημιουργίας και της
επιτυχίας, ξεκινώντας από το μικρό και ταπεινό χωριό της Νότιας Λευκάδας. Θέλω να ευχαριστήσω το συνομήλικο, συμμαθητή και συνονόματό του κ. Διονύση Πατίτσα ο οποίος συγκινημένος, ανακαλώντας τις μνήμες του μου είπε τα εξής:
«Με το Σπύρο ήμασταν συμμαθητές, στην ίδια τάξη, συγγενείς, σόι, είχε και έναν αδερφό το Γιώργο, κάνα δύο χρόνια
μικρότερο. Ήμασταν και γειτόνοι, τα σπίτια μας ήταν δίπλα –δίπλα, τα εχώριζε ένας κήπος. Ο πατέρας του Φιλήμων- Μάκη
τον φωνάζαμε στο χωριό- είχε παντρευτεί τη κυρία Μαυρέτα
(Καλμανιόλη) - ήταν και οι δύο οικογένειες αρχόντοι -και είχε
σπουδάσει στη Γερμανία. Ο παππούς του ο Σπύρος έκανε αιματηρές οικονομίες για τις σπουδές του γιου Φιλήμονα στη
Γερμανία. Μετά ο πατέρας του δούλευε στην Αθήνα και ήταν
πολύ φίλος με το γιατρό Ξενοφώντα Γρηγόρη.
Περάσαμε το δημοτικό μαζί, με την κατοχή και το αντάρτικο,
όταν κάναμε δηλαδή μάθημα. Μας στέλνανε από τον Ελληνικό
Στρατό κάποιους δασκάλους στο χωριό.Ήμασταν αγαπημένοι
φίλοι, παίζαμε παιγνίδια μαζί. Παίζαμε γουρούνα (λόμπες, τρύπα με μπαστούνι), παίζαμε φωτιά και κυνηγάγαμε ο ένας τον
άλλο, τσελίκα και βάζαμε πάνω σε δύο πέτρες ένα ξύλο και
με το μπαστούνι το πετάγαμε στον αέρα και το πιάναμε στον
αέρα, παίζαμε και πεντόβολα. Πηγαίναμε και στις φωλιές των
πουλιών για να πιάσουμε κανένα πουλάκι. Ο Σπύρος ήταν καλός μαθητής. Όταν τελειώσαμε το δημοτικό εγώ έκανα αγροτικές δουλειές- σεβόμουνα τότε τον πατέρα μου- και ο Σπύρος
πήγε Γυμνάσιο στη Λευκάδα και έμενε εκεί. Όταν τέλειωσε
το Γυμνάσιο πήγε να σπουδάσει στην Αμερική. Εγώ το 1954
πήγα στην Αυστραλία. Ήταν καλός μαθητής, όμορφος και καλός αθλητής. Έτρεχε γρήγορα, δεν τον έπιανε κανένας, στο
τρεχάκι ήταν πάντα πρώτος».
Έτσι ήταν και στη μετέπειτα ζωή του ο Σπύρος Πατίτσας.
Πρωτοπόρος στις σπουδές του και στις επιτεύξεις του.
Η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδας και η εφημερίδα μας Αγιοπετρίτικα εκφράζουν τα θερμά τους συλληπηριτία στην οικογενειά του.
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Αγιοπετρίτικα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ανακοίνωση
Κ

Τ

Ψήφισμα

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών συνήλθε
εκτάκτως μετά τη θλιβερή αγγελία του
θανάτου του διαπρεπούς Ιστορικού,
Ομότιμου Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και επιστημονικού συνεργάτη της Εταιρείας μας
Σπύρου Ασδραχά
και ομόφωνα αποφάσισε:
- Τα Διοικητικό Συμβούλιο να παραστεί
στην κηδεία του
- Να εκφραστούν συλλυπητήρια στην
οικογένειά του
- Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών να
οργανώσει, προσεχώς, εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον εκλιπόντα Δάσκαλο και βαθύ Μελετητή της λευκαδίτικης Ιστορίας και
- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα
στον τύπο.Το Διοικητικό Συμβούλιο

Έ

άνουμε γνωστό στους φιλίστορες και
τους θαυμαστές του εικονογραφημένου εκκλησιαστικού πλούτου των ναών
της Λευκάδας, ότι ανατυπώνεται ο εξαντλημένος τόμος της Επετηρίδας (Γ,1974)
της Ε.Λ.Μ με τον τίτλο Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ του αειμνήστου
καθηγητή μας Ιστορικού Πάνου Γ. Ροντογιάννη.
Τα έξοδα της ανατύπωσης
ανέλαβε
εξ ολοκλήρου ο Δρ.
Ξενοφών Βεργίνης, τ. Βουλευτής Λευκάδας, διαθέτοντας ένα σεβαστό χρηματικό
ποσό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
εκφράζει στο Δρ. Βεργίνη ειλικρινείς ευχαριστίες και εύχεται να βρεθούν μιμητές
του ωραίου του έργου για τη διάδοση του
πνευματικού θησαυρού της Λευκάδας,
όπως αποτυπώνεται στις πολλές εκδόσεις της.
Η παρουσίαση του καλαίσθητου νέου
τόμου των 690 σελίδων, στο οποίο προστέθηκε ευρετήριο κυρίων ονομάτων για
εξυπηρέτηση της εύκολης πρόσβασης
του αναγνώστη στα πλούσια περιεχόμενα
του βιβλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 21
Ιανουαρίου 2018, με το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας, στο Ξενοδοχείο
ΑΧΙΛΛΕΙΟ (οδός Αγίου Κωνσταντίνου)
Ομόνοια στις 11 π.μ..
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Νώντας Κούρτης

φυγε προχτές (31-12-2017) από τη ζωή ο Επαμεινώνδας (Νώντας) Κούρτης.
Η συγκίνηση σ’ όλη τη νότια Λευκάδα ήταν μεγάλη και το πλήθος φίλων, χωριανών και
γνωστών που παρακολούθησε την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό ναό Αγίου Αθανασίου μεγαλύτερο, γιατί ο Νώντας υπήρξε ένας άριστος οικογενειάρχης που μεγάλωσε και αποκατάστησε
μαζί με τη Σταμάτα και τον τίμιο ιδρώτα του τα δυο τους παιδιά, Χάρη και Λίνα, που βαδίζουν
στα δικά τους βήματα.
Ήταν προοδευτικός στις ιδέες του, φιλομαθής, εργατικός, τίμιος, συνετός, γλυκομίλητος και
πάντα πρόθυμος για το κάθε τι.
Θα μπορούσα να παραθέσω πολλές αρετές που κοσμούσαν το χαρακτήρα του και τις ιδέες του,
που πολλές φορές τις διαβάζαμε στην εφημερίδα τα ΝΕΑ (των Αθηνών) που τις έστελνε και η
σύνταξη τις καταχωρούσε στις στήλες της. Δυστυχώς, ο χώρος της μικρής μας εφημερίδας δεν
μου το επιτρέπει. Αρκούμαι κοντολογής να πω ότι ήταν ένα θαυμάσιος άνθρωπος, εκλεκτός
φίλος, εξαιρετικό παράδειγμα ανθρώπου με ωραίες ιδέες.
Αιωνία η μνήμη σου αξέχαστε, Νώντα.
Θ. Μελάς

Έφυγε απ΄ την ζωή ο Γεράσιμος
Γερασίμου ή «Γάτος»
Έφυγε απ΄την ζωή σε ηλικία 88 χρονών ο Γεράσιμος (Μάκης) Γερασίμου ή «Μαύρος Γάτος»,
όπως ήταν ευρύτερα γνωστός, ένας συμπατριώτης μας που είχε συνδέσει την ύπαρξη και την
δημόσια παρουσία του με την λαϊκοδημοτική διασκέδαση των πανηγυριών. Ο Μάκης απέκτησε το
παρατσούκλι «Μαύρος Γάτος» από πολύ παλιά,
από τότε που έκανε πλανόδιο εμπόριο και στο
αυτοκίνητό του είχε ζωγραφισμένο έναν μαύρο
γάτο, πριν γίνει ο πιο ονομαστός καλλιτεχνικός
«ιμπρεσάριος» της περιοχής μας και ο εφοδιαστής των πανηγυριών με κάθε λογής ορχήστρες,
στις οποίες συνήθως συμμετείχε κι ο ίδιος σαν
τραγουδιστής.
Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στο νησί μας όσο
και στους γειτονικές περιοχές της Στερεάς και
της Ηπείρου όπου επίσης δραστηριοποιούνταν

Δεξιά καθιστός
ο Γερασίμου

καλλιτεχνικά, ενώ
στον τόπο μας και
τον οποίο έκανε
χορό», από παλιό
ήταν.

ήταν εκείνος που έφερε
καθιέρωσε τον «κοκκοτό»,
στ΄ αλήθεια «Λευκαδίτικο
προσφυγικό τραγούδι που

ς

υσιάσει

αρο
Βιβλιοπ

Τ

Το βιβλίο του Denis
Langlois για τη δίκη του
Αλέξανδρου Παναγούλη

ην Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, στον Φιλολογικό
Σύλλογο «Παρνασσός» πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, όπου οι «Εκδόσεις Παπαζήση» παρουσίασαν το
βιβλίο του Γάλλου Νομικού Denis Langlois. Είχε παρακολουθήσει το 1968 ως παρατηρητής, απεσταλμένος από
το Σύνδεσμο για τα δικαιώματα του ανθρώπου» τη δίκη
του ήρωα Αλέξανδρου Παναγούλη στο Στρατοδικείο Αθηνών, καταγράφοντας τα
πάντα λεπτομερώς, ήτοι όλα τα στοιχεία της δίκης και την γενναία στάση του Αλ.
Παναγούλη. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης, Λευκάδιος εκ μητρός (γιος της Αθηνάς
Κακαβούλη από ο Σύβρο) καταδικάστηκε σε θάνατο για την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου.
Για το βιβλίο μίλησαν ο Βασίλης Βασιλικός, συγγραφέας, ο Κώστας Μαρδάς,
δημοσιογράφος και ο εκδότης Αλέξανδρος Παπαζήσης. Συντόνισε και μίλησε ο
Δημοσιογτάφος Βασίλης Καββαθάς. Το βιβλίο εκδόθηκε στη Γαλλία το 1969 και
τώρα παραδίδεται για πρώτη φορά μεταφρασμένο στη χώρα μας.
Παρά τον βροχερό καιρό έδωσε το παρόν πλήθος κόσμου: πολιτικοί, νομικοί,
επιστήμονες, συναγωνιστές, φίλοι και συγγενείς. Παρών, βέβαια, ήταν και ο
αδελφός του Αλέξανδρου και βουλευτής κ. Στάθης Παναγούλης.
Πολύβιος Δάλλας

ΟΣΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Α΄

Των Ιωάννη Γρυντάκη- Γεωργίου Δάλκου
Άγγελου Χόρτη - Έκτορα Χόρτη
Το τρίτο βιβλίο με παραλειπόμενα ιστορικών προσώπων
της νεότερης Ελλάδας, τα οποία δε γράφτηκαν και ίσως
ποτέ δε θα γραφτούν στα σχολικά βιβλία, κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. (Συν)γραφείς οι αδελφοί Άγγελος και Έκτορας Χόρτης, φιλόλογοι - ιστορικοί με σοβαρή προσφορά στα ελληνικά Γράμματα, μέλη της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών.
Με γλώσσα απλή, κατανοητή και χωρίς καμία απολύτως
παραποίηση της ιστορικής αλήθειας οι συγγραφείς, στον
καλαίσθητο τόμο των 302 σελίδων, ερεύνησαν και βρήκαν κρίσεις, αποφάσεις, ανέκδοτα από τη ζωή, και το
έργο τους και γεγονότα της καθημερινότητας των τριών
πρώτων κυβερνητών του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
Ο αναγνώστης διαβάζοντάς το θα αποκτήσει όχι μόνο ελεγμένες ιστορικές γνώσεις αλλά θα έχει την ευκαιρία να κρίνει, να συγκρίνει και να ψυχαγωγηθεί.
Τα όσα γράφονται έχουν το αναγκαίο ιστορικό υπόβαθρο διότι οι ερευνητές μελέτησαν ένα πλήθος πηγών (στη βιβλιογραφία αναγράφονται 106 τίτλοι, 10 τίτλοι
εφημερίδων και πολλά έγγραφα, ελληνικά και ξενόγλωσσα).
Στο βιβλίο βρίσκουμε, εκτός του προλόγου, τέσσερις μεγάλες ενότητες με τους
γενικούς τίτλους: α) Τα χρόνια του Καποδίστρια, β) Τα χρόνια της αντιβασιλείας,
γ) Τα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα και δ) Τα χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α’. Σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται επί μέρους ενότητες.
Πρόκειται για ένα πόνημα το οποίο αξίζει, να κοσμεί τις προσωπικές μας βιβλιοθήκες και να μελετηθεί από όλους για να μάθουμε την πραγματική ιστορία του
τόπου μας.Θ. Μελάς
Παραθέτω ένα μικρό (λόγω έλλειψης χώρου) κείμενο για να καταλάβουμε
ποιον διάλεξαν οι μεγάλες δυνάμεις εκείνης της εποχής, να στείλουν για βασιλιά
στην Ελλάδα. Κάνε μπαμπά να δεις καλό! (σ.120)
Το 1867 ο τέως βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος Α΄ σε γεύμα που του
είχε παραθέσει ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Γ΄, αναφέρθηκε στις
ευθύνες που είχε ο γιος του Όθων για την απώλεια του θρόνου της Ελλάδας.
Είπε, μεταξύ άλλων, ότι απορούσε πως οι Έλληνες δεν τον είχαν εκθρονίσει προ
πολλού αφήνοντας εμβρόντητους τους συνδαιτυμόνες του. Κι αν έλεγε τέτοια
για τον αγαπημένο του γιο, φαντάζεται κανείς τι θα σκεφτόταν για την Αμαλία, οι
ευθύνες της οποίας θα του φαινόταν – και δικαίως- ακόμα μεγαλύτερες.-

Πηγή: Fortsa Λευκάδα

ELISOS TRAVEL

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31582, 26450 39333
κιν: 6932 626 513, 6970 094 781

ΚΙΝ: 6944474884

Αγιοπετρίτικα
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ και ΑΛΛΑ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

• Απόστολος Ελ. Κακλαμάνης: «Εκείνα τα χρόνια στο
χωριό» (1955-1966).
• Ανδρέας Λάζαρης: «Αναμνήσεις από τη ζωή μου.
• Ματούλα Τομαρά-Σίδερη: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ». ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ.
• Αλέκος Παναγούλης: «ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Εκδόσεις: ΠΑΠΑΖΗΣΗ
• Νέα Ελληνική Ποίηση: Θεόδωρος Σοφοκλή Γεωργάκης Ποιητική Τριλογία, Ταυροκαθάψια. Εκδόσεις: ΟΣΤΡΙΑ
• ΑΝΤΏΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ: «ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ»Εκδόσεις: ΘΕΜΕΛΙΟ
• ΗΡΩ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ «ΝΟΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ»
• Παιδική ποίηση μελοποιημένη από την ποιήτρια και εικονογραφημένη από την
εγγονή της Ίριδας Ραυτοπούλου, ετών 4. Εκδόσεις: ΒΕΡΓΙΝΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Για την Ένωση Αγιοπετριτών και την εφημερίδα Αγιοπετρίτικα κατάθεση στις τράπεζες
Eurobank
Σόγκος Στεφανής του Ζαφείρη από Αυστραλία 100 € και όχι 100 $ που είχαμε
γράψει.
Χαράλαμπος Μαραγκός
40
Κατηφόρης Δημήτρης (Αντωνάκη)
200
Εθνική
Δημήτρης Ρομποτής
20
Φλώριος Γ.
25
Σάντας Παναγιώτης
50
Εισπράξεις
Ζαμπέλης Θωμάς
Καθηγητής Παν/μίου Νευρολογίας 20
Καραβίας Γεώργιος
20
Αντύπας Απόστολος
30
Η Ένωσή μας σας ευχαριστεί θερμά

Συνεχίζονται τα έργα της Μαρίνας και ελπίζουμε το καλοκαίρι που έρχεται έχουν
τελειώσει.
Με την πρώτη βροχή του Νοεμβρίου να πνίγεται η Βασιλική. Χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα.
Παραλία Πόντης Βασιλικής: Ο Δήμαρχος
ζήτησε από όσους έχουν καταλάβει την παραλία κάτω από το πεζοδρόμιο με ομπρέλες,
ξαπλώστρες, κιόσκια με γουίν σέρφιγκ, να
την αδειάσουν. Στην προηγούμενη Δημαρχία
είχαν συμφωνήσει και πλήρωναν. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν τους ζήτησαν να πληρώσουν. Οι Εγγλέζοι διαμαρτύρονται ότι θα
εγκαταλείψουν την Βασιλική. Περιμένουμε
να έχουμε την απάντηση από τον κ. Δήμαρχο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑ

Για την οικονομική ενίσχυση
της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την όποια
βοήθειά σας, συμβάλλοντας έτσι στην στήριξη της Ένωσής μας που δεν έμεινε αλώβητη από την κρίση, σας ενημερώνουμε ότι
μπορείτε να κάνετε την κατάθεσή σας από
οποιαδήποτε Τράπεζα στις εξής 2 Τράπεζες:
1) EUROBANK:
Η κατάθεση γίνεται ως εξής: Οι κάτοικοι του
εσωτερικού μπορούν μόνο με τον αριθμό
των τραπεζικών λογαριασμών και το
IBΑN: GR 7902606240000190103910936.
Όσοι κατοικούν στο εξωτερικό χρειάζονται:
α) τον κωδικό SWIFT ERBKGRAA και
β) το IBΑN: GR
79026062400001903910936
2) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Η κατάθεση γίνεται ως εξής: Οι
κάτοικοι του εσωτερικού μπορούν μόνο με
τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού:
IBΑN: GR 8201103990000039929615043.
Όσοι κατοικούν στο εξωτερικό χρειάζονται:
α) τον κωδικό SWIFT ETHNGRAA και
β) το IBAN: GR
8201103990000039929615043.

Το Καλοκαίρι έριξε τσιμέντο στο πάρκο του
χωριού και βούλωσε μια γούβα στην Στενιά
και πλακόστρωσε το δρόμο από του Βέρου
έως τα Κουτσουμπάτα και στην είσοδο και
στο πλάϊ στο Κουλούρι της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής.
Μια ερώτηση προς το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Αγίου Αθανασίου είναι εύλογη.
Γιατί δεν ρωτάτε την αρχαιολογική υπηρεσία Μεσολλογίου και να πάρετε σχετική
άδεια για την επισκευή της εκκλησίας της
Αγίας Παρασκευής η οποία έχει εξωτερικά
προβλήματα από το σεισμό!!!

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΡΓΑ:
Έγινε η ασφαλτόστρωση του Περιφερειακού Δρόμου από Βασιλική-Κομηλιό- σε διάφορα κομμάτια και αντιπλημμυρικά έργα και υποστήλωσης σε
ορισμένα σημεία του εδάφους, ασφαλ-

Βάπτιση

Τα Κοινωνικά μας

ΑΘΗΝΑ
Το ζεύγος Ιβαν (Αμερικανός) και η Ελένη Κατηφόρη του Δημητρίου (Αντωνάκη)
Πρύτανις Πανεπιστημίου στην Αμερική
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το αρχαίο όνομα Κασσάνδρα.
Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσει και
να χαίρεται το όνομά της.

τόστρωση από Κομηλιό μέχρι το
Αθάνι. Εγκρίθηκαν 600.000 ευρώ για
ασφαλτόστρωση του δρόμου από την
Πόντη έως τη διασταύρωση Πόρτο
Κατσίκι και Νηρά. Έτσι το καλοκαίρι
ανοίγει ο δρόμος. Ένα εύλογο ερώτημα, Μήπως πρέπει να προηγηθεί
πρώτα η αποκατάσταση των δρόμων
των διάσημων αμμουδιών «ΓΙΑΛΟΣ,
ΑΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΕΜΝΟΙ» που σταμάτησαν λόγω ελλείψεως χρημάτων
από το Ταμείο Δημοσίων Έργων;

ΠΡΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ
ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΗΦΟΡΗ

Πότε θα αποκατασταθεί η
βρύση στο κανάλι του Αγίου
Πέτρου;

Η βρύση χρονολογείτε από το
1800. Την γκρέμισαν πέρυσι όταν
καθάριζαν τον περιφερειακό δρόμο από Αληθινού έως Κουτούπα
με σκοπό την προστασία του πευκοδάσους Πόντζου.
Η βρύση ήταν σκαλιστή, πέτρινη
και παλιότερα έπιναν οι άνθρωποι
και τα ζώα όταν είχε νερό και πότιζαν τους κήπους. Οι μεγαλύτεροι
την θυμούνται γιατί εκεί έπλεναν οι
γυναίκες τα ρούχα τους.
Περιμένουμε απάντηση.

ΒΕΡΟΙΑ
Η φαρμακοποιός του χωριού μας Αικατερίνη Μπαλτατζίδου και ο Ηλίας Λαμπρόπουλος το γένος Βασιλικής - Ιωάννου Καραβία
(Καραβιά) μετά τον πολιτικό γάμο έκαναν
στην Βέροια και θρησκευτικό και βάπτισαν
το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα
Βασιλική.
Η Ένωσή μας τους εύχεται βίον ανθόσπαρτον, να τους ζήσει και να χαίρεται το
όνομά της.

Διεθνής Μαραθώνιος
Αθήνας 2017

Τα Αγιοπετρίτικα δημοσιεύουν μια φωτογραφία από το Διεθνή Μαραθώνιο της Αθήνας στις 12 Νοεμβρίου 2017 στην οποία ει-

κονίζονται 3 Αγιοπετρίτες που συμμετείχαν.
Από δεξιά προς αριστερά: Τζέρυ Λογοθέτης
του Ηρακλή (Κίκιας), Αντώνης Φουσέκης
της Αμαλίας (Κουτσοσπύρου) και Χρήστος
Κατηφόρης του Σπύρου (Κουτσοσπύρου)
που μας έστειλε την φωτογραφία.

Αγιοπετρίτικο

Διόρθωση από το προηγούμενο φύλλο 151

Αφίξεις από Αμερική
Το σωστό είναι Ζωϊτάς Παναγιώτης του Αντωνίου και όχι του Θωμά.
Έδωσε 50 ευρώ.
Αφίξεις από Αυστραλία
Κατηφόρης Νικόλαος του Γεωργίου (Σάκκος) από παράλειψη δεν
γράφτηκε ότι πλήρωσε για το Πνευματικό Κέντρο του χωριού μας 100
ευρώ. Άλλαξε τις λάμπες στην αίθουσα εκδηλώσεων και μπαταρία για
τον νιπτήρα, επίσης έφτιαξε το Πορτόνι και έδωσε 50 ευρώ για την
Ένωση. Τα χρήματα έχουν περάσει στο λογαριασμό.

Αθήνα

Γάμος και βάπτιση

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

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

Αγιοπετρίτικα
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Με τους προέδρους Λευκαδίτικων Συλλόγων
στην Αθήνα για το θέμα του ΤΕΙ συναντήθηκε ο
βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς

Σ

υνάντηση με τους Προέδρους και εκπροσώπους
των Λευκαδίτικων Συλλόγων
της Αττικής, τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων και της
Επτανησιακής Συνομοσπονδίας, κ. Θεοφύλακτο Λογοθέτη,
και τον Πρόεδρο της Εταιρείας
Λευκαδικών Μελετών, κ. Αθανάσιο Μελά, πραγματοποίησε
το βράδυ της Πέμπτης 23 Νοεμβρίου ο βουλευτής Λευκάδας, Αθανάσιος Καββαδάς, στην Αθήνα.
Τη συνάντηση, την οποία προκάλεσε ο βουλευτής, απασχόλησαν οι τελευταίες
εξελίξεις με τα ΤΕΙ Λευκάδας και ο κίνδυνος αποχώρησής τους από το νησί. Το
παρόν στη συνάντηση έδωσαν Πρόεδροι και εκπρόσωποι των εξής Συλλόγων
(με αλφαβητική σειρά): Αγιοπετριτών (Αποστόλης Αντύπας), Αιγκιωτών (Δημήτρης Σκυργιάνης), Εγκλουβισάνων (Χαράλαμπος Κοντογιώργης), Ένωση Εξανθειτών (Γιώργος Βλάχος και Σωτήρης Ράπτης), Ευγηριωτών (Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος και Σπύρος Φατούρος), Καρσάνων (Ηλίας Βλάχος), Λαόπολις (Ελένη
Κορφιάτη, Λάμπρος Μάλφας, Επαμεινώνδας Δάγλας,), Λευκαδίων Αττικής (Σωκράτης Κακλαμάνης).
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Καββαδάς έκανε μια πλήρη ενημέρωση για το σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας σε ό,τι αφορά την ενοποίηση του Ιονίου Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το ενδεχόμενο υποβάθμισης της παρεχόμενης Παιδείας στο νησί, καθώς και τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα, ενώ
ζήτησε τη συνδρομή όλων για τη διατήρηση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη
Λευκάδα.
Κατά τη διάρκεια της αναλυτικής συζήτησης, όλοι οι παρευρισκόμενοι τάχθηκαν
από πλευράς τους υπέρ της παραμονής των ΤΕΙ στη Λευκάδα και της ουσιαστικής αναβάθμισής τους. Αναγνώρισαν μάλιστα την ανάγκη να δράσουν όλοι μαζί
για τη δίκαιη διεκδίκηση του κοινού τους αιτήματος.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Βουλευτή Λευκάδας, Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων.
Προς: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Λευκάδα, 23 Νοεμβρίου 2017

Απόφαση Διαμαρτυρία του σχολικού Συμβουλίου του Γυμνασίου & Γ. Λ. Τάξεις Βασιλικής

Μ

ε αφορμή τη διαρροή της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την
αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την οποία το σχολείο
μας υποβαθμίζεται από την
κατηγορία Θ (9 μόρια) στην
κατηγορία Ζ (7 μόρια), συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα,
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017,
το Σχολικό Συμβούλιο του
Γυμνασίου – Λ.Τ. Βασιλικής
και αποφάσισε τα εξής:
Η υποβάθμιση του σχολείου μας στην κατηγορία Ζ’
συνεπάγεται
αυτομάτως
ότι η λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού θα
εγκρίνεται μόνο “κατά παρέκκλιση” από το ίδιο του
Υπουργείο Παιδείας. Άμεση συνέπεια αυτού θα είναι η ουσιαστική υποβάθμιση
των λυκειακών τάξεων που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην υποβάθμιση ή και
κατάργηση του ίδιου του σχολείου.
Η πρόταση αυτή του ΥΠΠΕΘ δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τη “δικαιότερη”
μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ούτε και δικαιολογείται με βάση τα γεωγραφικά
και άλλα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης
που σχετίζονται με αυτή όχι μόνο δεν έχουν βελτιωθεί αλλά έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω εξαιτίας και του σεισμού που έπληξε το νησί τον Νοέμβριου του 2015 και
κατέστησε ακατάλληλο για χρήση το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν το Γυμνάσιο.
Το σχολείο μας βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα του νησιού και είναι το πιο απομακρυσμένο σε σχέση με την πρωτεύουσα του. Η πρόσβασή του γίνεται από
δύσβατο δρόμο, με πολλές και επικίνδυνες στροφές, υψομετρικές διακυμάνσεις
και συχνές κατολισθήσεις λόγω βροχής. Εξυπηρετεί μαθητές που κατοικούν στα
13 ορεινά χωριά και τους 2 οικισμούς της Νότιας Λευκάδας, που βρίσκονται σε
ακτίνα περίπου 20 χιλιομέτρων περιμετρικά της Βασιλικής.
Το Γυμνάσιο – Λ.Τ. Βασιλικής πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται από
τον Νόμο για την παραμονή του στην ομάδα Θ΄.
Ζητάμε:
– Την άμεση ανάκληση της απαράδεκτης πρότασης του ΥΠΠΕΘ για υποβάθμιση
του Γυμνασίου – Λ.Τ. Βασιλικής.
– Τη διατήρηση του Γυμνασίου – Λ.Τ. Βασιλικής στην Ομάδα Θ΄
– Τα μέλη του ΚΥΣΔΕ και η ΟΛΜΕ να καταψηφίσουν ομόφωνα την πρόταση του
Υπουργείου.
Υ.Γ.: Η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδος προσυπόγραψε την διαμαρτυρία.

κ. Γαβρόγλου

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά την εισήγηση της συσταθείσας επιτροπής, αποτελούμενης από μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, του Ιόνιου Πανεπιστημίου και εκπροσώπου του Υπουργείου σας, φαίνεται ότι η Λευκάδα εξαιρείται από έδρα τμημάτων του Πανεπιστημίου, εξαιτίας όπως λένε «ακαδημαϊκών» κριτηρίων.
Αδυνατούμε να κατανοήσουμε πώς η Λευκάδα θα εξαιρεθεί από ένα Πανεπιστήμιο με γεωγραφική έδρα που θα εκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια. Πρόκειται
σαφώς για μια ανισόρροπη κατανομή τμημάτων εντός της περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
Επιμένουμε ότι η Λευκάδα θα πρέπει να εξακολουθήσει να φιλοξενεί τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο διότι δεν μπορεί να είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα των Ιονίων που δεν θα διαθέτει κάτι τέτοιο, αλλά και διότι έχει σαφή
πλεονεκτήματα, όπως αυτό της οδικής πρόσβασης, κάτι το οποίο λειτουργεί επ’
ωφελεία των φοιτητών και του επιστημονικού προσωπικού.
Και δεν είναι μόνο αυτό: Το νησί των ποιητών,ο τόπος που γέννησε τον Βαλαωρίτη, τον Σικελιανό, τον Ζαμπέλη, τον Σβορώνο, τον εθνικό ποιητή της Ιαπωνίας
ΛευκάδιοΧερν και τόσους άλλους, μάλλον δικαιούται να φιλοξενεί πανεπιστημιακά τμήματα και όχι να τοποθετείται σε δεύτερη κατηγορία.
Δυστυχώς ,καμία από τις προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης,
όπως αυτή περί προγραμμάτων διετούς φοίτησης για τους απόφοιτους Λυκείων,
δεν μας ικανοποιεί.
Ελπίζουμε ότι το υπουργείο Παιδείας θα λάβει υπόψη του το γεγονός, ότι ένα
αποκεντρωμένο Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει τμήματα σε όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες. Οι όποιες αδυναμίες που προβάλλονται ως επιχειρήματα μπορούν να
μετεξελιχθούν σε πλεονεκτήματα εάν υπάρχει πολιτική και κυβερνητική βούληση.
Θεωρούμε αυτονόητη την παραμονή της Λευκάδας στο χάρτη της Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Υ.Γ.: Η Ένωση Αγιοπετριτών ζητεί την παραμονή των ΤΕΙ στην Λευκάδα και την
επιτόπια αναβάθμιση και αρνείται την μεταφορά τους στην Κέρκυρα.

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο συγχωριανός μας Γιάννης
Ζωϊτάς (Βίλας) κάτοικος Αμερικής, έχτισε πριν πολλά χρόνια
μια βίλα στη Βασιλική στην περιοχή Αλεκτώρι, δυό περίπου
χιλ. απόσταση από το λιμάνι.
Ακόμα περιμένει να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος, που είναι
επικίνδυνος
χωματόδρομος
γεμάτος λακκούβες!
Προς ΔΕΗ Λευκάδας
Ακόμη έχει πληρώσει 40.000
χιλ. ευρώ στη ΔΕΗ για να του
φέρει ρεύμα, χωρίς έως τώρα αποτέλεσμα. Ας σημειωθεί ότι οι αδελφοί
Ζωϊτά έρχονται κάθε καλοκαίρι για διακοπές στη Βασιλική και στο χωριό
μας από την Αμερική.

ΔΕΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την πρώτη βροχή η Λευκάδα βρέθηκε στο σκοτάδι. Τα τελευταία χρόνια το χειμώνα οι κάτοικοι υποφέρουν και περισσότερο υποφέρει το χωριό
μας, διότι τον Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2017 σημειώθηκαν επανελλημένως διακοπές ρεύματος
Η ΔΕΗ τι απαντά;

Αγιοπετρίτικα
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος»
Της Ελεονώρας Φιώρου
Συνέχεια από την 1η σελ.

Η

Λευκαδίτισσα Μαρία Σίδερη συγγραφέας και ερευνήτρια, κόρη των αείμνηστων Ιωάννη και Διονυσίας Σίδερη,
με καταγωγή από τον Άγιο Πέτρο, εκλήθη και
συμμετείχε στο παραπάνω Συνέδριο με εισήγησή της με θέμα «Θεωρία της Ορφικής Κοσμογονίας: Η Διαλεκτική των πάντων».
Ολόκληρη η εισήγησή της περιλαμβάνεται
στον εικονιζόμενο τόμο των πρακτικών του
Συνεδρίου (σελ. 202-216) που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο ΛΙΒΑΝΗ. Από το σύνολο
του κειμένου δημοσιεύουμε εδώ την περίληψη και την εισαγωγή.

Η εφημερίδα «Αγιοπετρίτικα», ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αγιοπετριτών κ. Απόστολος Αντύπας και η Αντιπρόεδρος Ευαγγελία Ρέμπελου- Αντύπα ήταν εκεί και όπως είπαν
«με μεγάλη χαρά παρακολουθήσαμε τα υπέροχα λεγόμενα από τα επισημότερα χείλη
της χώρας και νιώσαμε υπερηφάνεια και τιμή στο άκουσμα του ονόματος και της εργασίας της συμπατριώτισσάς μας».
Ευχόμαστε να συνεχιστούν οι τρέχουσες κινήσεις του Επιστημονικού και Πνευματικού μας κόσμου για την συνειδησιακή
ανασυγκρότηση του λαού μας και η συμπατριώτισσά μας Μαρία Σίδερη να συμβάλλει
με το έργο της σε αυτόν τον σκοπό.
Από το σύνολο του κειμένου της για το Συνέδριο δημοσιεύουμε εδώ την περίληψη και
την εισαγωγή.

Θεωρία της Ορφικής Κοσμογονίας: Η Διαλεκτική
των πάντων
Η αρχαία Ελλάδα, «πρότυπο» του συγχρόνου κόσμου, καθορίζεται από την
Ορφική Κοσμολογία- Οντολογία και Διαλεκτική μεθοδολογία. Μερικά αξιώματα
της:
- Η προοντολογική
σφαιροειδής
Αρχή Εν, άυΆποψη από την εκδήλωση στην Ακαδημία
λη, περιείχε και χρόνοσημείο και Ψυχή.
Η εκδήλωση παρουσίασης του τόμου των
- Το Εν απελευθερώνει δυο δυναμικούς Νόπρακτικών έγινε κατόπιν δημοσιοποιημένης
μους, προϋποθέσεις του Γίγνεσθαι: Την Αρπρόσκλησης της Πρυτάνεως του Πανεπιστηχή «Ύλη-Γη», Αιτία μερισμού, και την Αρχή
μίου Πατρών κας Βενετσιάνας Κυριαζοπού«Ύδωρ» Αιτία συνθέσεως.
λου και της Προέδρου του Διεθνούς Κέντρου
- Οι δύο Αρχές, αλληλοεπιδρώντας, γεννούν
Επιστημών και Ελληνικών Αξιών κας Αικατετον άπειρο Χρόνο, ενεργή δύναμη γενετική
ρίνης Παναγοπούλου, οι οποίες προλόγισαν
των συνθηκών του Πραγματικού.
την όλη εκδήλωση. Τον τόμο παρουσίασαν ο
- Ο Χρόνος μετατρέπει εντός του την «ΎληΕπιμελητής της Έκδοσης και Πρόεδρος του
Γη» σε «δυνάμει» ύλη-Χάος και το «Ύδωρ»
Συνεδρίου κ. Στέφανος Παϊπέτης - ομότιμος
σε Αιθέρα - αδιαφοροποίητη υλο - ενέργεια.
καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και οι
- Αιθήρ και Χάος, αλληλοδιεισδύοντας, προκ.κ. Ιωάννης Δελής -ομότιμος καθηγητής του
καλούν έντονη βαρυτική δραστηριότητα, επιΠανεπιστημίου Πατρών, Εμμανουήλ Μικροφέροντας την πρώτη υλική μορφογένεση: την
γιαννάκης- ομότιμος καθηγητής του Εθνικού
καθοδική «Ίλιγγα», παραπέμπουσα στις «μεΚαποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, Ευστράλανές οπές».
τιος Θεοδοσίου- καθηγητής του Εθνικού
- Το μίγμα χαοτικών «ριζωμάτων»-Αιθέρος εΚαποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών και Πρόεντός της Ίλιγγας προσκρούει στο πεδίο υποδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Σταυβάθρου «Πνεύμα».
ρόνικος Παπαμαρινόπουλος – καθηγητής
- Το Πνεύμα προσελκύεται στο μίγμα, ανατου Πανεπιστημίου Πατρών και Δημοσθένης
συνθέτοντας τα στοιχεία κριτικά, παραγωΠολύζος - καθηγητής και αναπληρωτής Πρύγικά, εξωθώντας την Ίλιγγα να εκμέσει το
τάνης του Πανεπιστημίου Πατρών.
θετικοποιημένο περιεχόμενο της, που καΚατά την εγγραφή των προσερχομένων στη
μπυλούται ως Σφαίρα διαστελλόμενη, ανυΓραμματεία της παρουσίασης, οι προσερχόψούμενη στο φάσμα του Αιθέρος, αντλώντας
μενοι, αν ήθελαν, άφηναν το e-mail τους για
στροφορμή από την έδρα της, το Χάος. Είναι
να τους αποσταλεί δωρεάν η ηλεκτρονική
το Ορφικό Ωόν. ο πραγματικός χώρος.
έκδοση του τόμου.
- Ο Αιθήρ μέσα στο Ωόν σταθεροποιείται ως
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις εργασίες
καθολική συνεκτική μεμβράνη, πεμπτουσία,
των εισηγητών του Συνεδρίου. Για την ερπροσαρμοζόμενη σε κάθε τάση/κατάσταση
γασία της κας Μαρίας Σίδερη «Ορφική Κοτης ύλης, φέρουσα και τις ενέργειες που έσμογονία- Η Διαλεκτική των Πάντων», την
χει απελευθερώσει στον Χώρο.
Ορφική Διδασκαλία περί του Κόσμου των Ό- Στο έμπλεον ελεύθερης ακτινοβολίας Ωντων, μίλησε με μεγάλη γλαφυρότητα ο κ.
όν σχηματίζεται θερμός πυρήνας Αιθέρος,
Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης- ομότιμος καθηΠνεύματος, πραγματικής ύλης. Αυξανομέγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου
νου αυτού, το Ωόν υπερθερμαίνεται πέραν
Αθηνών.
των ορίων ανοχής του και σχάται, απελευθεΗ εκδήλωση είχε εξαιρετική επιτυχία, με αρώνοντας έμφλογο Φως και Πνεύμα, - ολοθρόα προσέλευση του κοινού. Ακολούθησε
ποιούμενα στον Κόσμο των Ιδεών και κάθε
δεξίωση.
φωτεινής αξίας, ενδιάμεσο του Ενός και του

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Μικτό πρατήριο Υγρών
Καυσίμων - Υγραερίου
Πλυντήριο - Λιπαντήριο
AUTO MARKET
Καφετέρια

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

ανασυσταθέντος ομαλώς Ωού, που πλέον αντλεί από το γέννημά του θεμελιώδεις υπαρκτικές συνθήκες.
Τί προϋπήρξε του κόσμου των αισθητών;
Τι μεσολάβησε ως διαδικασία της Γένεσης
του χωροχρονικού, πολυσυμπαντικού Όλου;
Ποια ήταν τα πρώτα στάδια και ποιες οι διάφορες φάσεις ως την (σχετικά) σταθερή κατάσταση του;
Ποια τα αίτια και οι νόμοι που προκάλεσαν
την Δημιουργία του; Μηχανικοί, τυχαίοι, ή συνειδητοί και διαφεύγοντες της όποιας εμπειρικής προσέγγισης οι λόγοι και τα θεμέλια
του; Ποια η ριζική φύση της ύλης, της δύναμης, της ενέργειας;
Σε αυτά και άλλα, ανεξάντλητα όντως, απαντά με συλλογισμούς αρραγείς, συνεχείς,
αναλογικούς, ανοιχτής συστηματικής κλίμακας λογισμούς, πληρότητας που έχει επίγνωση της απληρότητας, μέσα από την όλη
οδό της «αοιδίμου» Διαλεκτικής, το εισαγωγικό μέλος του οργανικού συνόλου της ασύντακτης χρονολογικά Ελληνικής (Ορφικής)
θεολογίας, η Κοσμογονία.
Στο κυρίως κείμενο που ακολουθεί θα εκτεθούν, ως εκ των όρων συντάξεως του, ακροθιγώς, οι κυρίες θέσεις της, όπως αυτές
συγκροτούνται στη συλλογή «FRAΜΕΝΤΑ
ΟRPHICORUM» του Οtto Kern ιδίως στον Α’
τόμο της ελληνικής δίτομης έκδοσης.
Θα παρατίθενται λόγοι και άλλων φιλοσόφων, προς επίρρωση των ορφικών προσφερομένων και προς ανάδειξη της συνεχείας
επί κοινού εδάφους του συνόλου της ελλη-

νικής (και) περί κόσμου φιλοσοφίας, από την
πρώτη κατονομαζόμενη πηγή της. Αλλά, όπως μαρτυρείται, ο Θραξ θεολόγος δεν ήταν
ο πρώτος κατά κυριολεξία: ο Ορφεύς δεν «εμπνεύστηκε» την όντως εκπάγλου σοφίας φερώνυμη αυτού θεωρία σε μιαν κατά τόπο και
χρόνο πολιτισμική έρημο. Την δίδαξε πλατύτερα από τα όρια των βασιλικών - αρχιερατικών
μυστηρίων στα οποία συμμετείχε ως μέλος
της αριστοκρατικής - βασιλικής τάξης, και ερμηνεύοντάς την, την συμπλήρωνε.

Βιογραφικό Μαρίας Ιωάννου Σίδερη

Η Μαρία Σίδερη γεννήθηκε στην Αθήνα. Έζησε ως την εφηβεία της στον τόπο καταγωγής της, τη Λευκάδα. Αποφοίτησε από
τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε ζωγραφική με διδασκάλους τους Γεώργ.
Κουτλίδη, Θεμ. Καρφάκη και Θεόδ. Πάντο.
Υπήρξε μέλος του ανεξάρτητου καλλιτεχνικού
Συνδέσμου «ΣΥΝ» (1988-1991) και συμμετείχε σε πολλές εκθέσεις, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Γνωρίζει την Αγγλική και Γαλλική
γλώσσα ενώ κατέχει και χειρίζεται άριστα την
Αρχαία Ελληνική.
Από το 1991 έως σήμερα αφοσιώθηκε στην
δημιουργική μελέτη των Ελληνικών Γραμμάτων και απέδωσε πλουσιότατο ανάλογο έργο
με μορφή διαλέξεων, συνεδριακών εισηγήσεων, δοκιμίων και άρθρων (κάποια από αυτά
συντεταγμένα στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα).
Από το 1999 έως το 2007 μετέφρασε από την
Αρχαία Ελληνική και σχολίασε εκτενώς το κύριο μέρος της Συλλογής του Otto Kern
«Orphicorum Fragmenta»-«ΙEPOl ΛΟΓΟΙ εν ραψωδίαις ΚΔ’ και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ του Ορφέως» (2 τόμοι). Συνέγραψε την πραγματεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ- ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ». Επίσης μετέφρασε από την Αρχαία Ελληνική
το έργο του Πορφυρίου του εκ Τύρου «ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΗΣ ΕΜΨΥΧΩΝ». Τα έργα αυτά
εκδόθηκαν στην Αθήνα από τις εκδόσεις «Πύρινος Κόσμος».Το βιβλίο της «ΜΗΛΟΣ,
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ» εκδόθηκε από την Α.Ε Aργυρομεταλλευμάτων και
Βαρυτίνης.
Σε στάδιο αποπεράτωσης είναι: «ΔΩΔΩΝΗ- ΣΟΥΛΙ- ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ, ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ
ΟΜΗΡΟΥ», «Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»,
«ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ». Επίσης, το μυθιστόρημα «VIRIDITAS -ΑΙΜΑΤΑ ΠΑΛΗΑ».
Λαμβάνει συχνά μέρος ως εισηγήτρια σε Ελληνικά και ξένα Επιστημονικά και Διεπιστημονικά Συνέδρια: Ενδεικτικά: το 1° Συμπόσιο που διοργανώθηκε από την Εταιρεία
Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ» και τον Δήμο Καλαβρύτων υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και της Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκράτειου
Πνεύματος με θέμα: «Ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ - ΙΕΡΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ» (2011), το 2° Συμπόσιο με Θέμα: ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ- ΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ
ΜΕΛΑΜΠΟΔΙΔΩΝ» (2012), Το 3° Συμπόσιο που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Καλαβρυτινών Ιατρών «ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ», την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (2013)
Άγιος Πέτρος
με θέμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΨΥΧ) ΙΑΤΡΙΚΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ
Τηλ.: 26450 33337
ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ..
Κιν.: 69733 11328
Τακτικά πραγματοποιεί μη κερδοσκοπικές ομιλίες. Διαλέξεις που απευθύνονται σε επίλεκτους κύκλους και αναλύει
θέματα που άπτονται της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)
και Σκέψης.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Συνέχεια από την 1η σελ.

άρις στην καλή σχέση του ανθρώπου με τη φύση, την προσεκτική μελέτη και χρήση φυσικών φαρμάκων, το είδος μας επέζησε
κατά την μακραίωνη πορεία του στον
πλανήτη. Η αρχαία Ιατρική, που συγκροτήθηκε ως Επιστήμη στην Ελλάδα από τα αρχαιότατα χρόνια, βασίστηκε κατά το φαρμακευτικό μέρος της
αγωγής στα δώρα της φύσης πάντοτε
σε συνδυασμό με ψυχοθεραπευτικές
διαδικασίες.
Τέλος, η κα Μαρία Σίδερη αναφέρθηκε
στη σύγχρονη οικολογική σχολή των
«οικοσοφιστών» και κυρίως στον Felix
Guattarie. H σχολή αυτή υποστηρίζει
ότι υφίστανται τρεις οικολογικές σφαίρες, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε
ανοιχτή και διαρκή αλληλεπίδραση: Η
φύση, η κοινωνία και η ψυχοπνευματική σφαίρα του Ανθρώπου. Στα τρία
αυτά συστήματα οι Έλληνες προσέθεσαν την «σωματικότητα», σχολίασε η
εισηγήτρια.
Για να αποφύγουμε όλα τα δεινά, είπε
στο τέλος, θα πρέπει να απορρίψουμε
το ολέθριο δίπολο «Άνθρωπος ενάντια στη Φύση». Η αποκατάσταση του
σεβασμού και της προσεκτικής παρέμβασης στη φύση είναι ο μόνος και
αναγκαίος τρόπος για τη σωτηρία του
είδους μας, για την αποφυγή τυραννικών καθεστώτων, για την απομείωση
των ασθενειών, για το συνολικό «ευ
ζην».
Ο πρώτος ομιλητής κ. Τριαντάφυλλόπουλος παρουσίασε το θέμα
«ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ». Από την μακροσκελή του
εισήγηση επικεντρωνόμαστε στο κεντρικό σημείο σύμφωνα με το οποίο
Η Φύση είναι ο Μεγάλος Παιδαγωγός
του Ανθρώπου:
Η δημιουργία είναι το σύνολο των
πραγμάτων και των όντων που μας
περιβάλλουν. Στο σύνολό της αποτελεί
μία απέραντη και αφάνταστη ποικιλία
υλικών εκδηλώσεων, η οποία προϋποθέτει ανάλογη πνευματική σύλληψη. Η σύλληψη αυτή είναι πνευματική δημιουργία που καθώς εκφράζεται
στο υλικό επίπεδο παρουσιάζεται ως
φύση με πολλαπλές εκδηλώσεις. Οι
υλικές εκδηλώσεις της φύσης από ότι
γενικά βλέπουμε κυρίως στο ορυκτό
βασίλειο. Τα ορυκτά με τις χημικές
τους ιδιότητες μας αποκαλύπτουν την
ύπαρξη της δυναμικής ενέργειας, της
«αρετής ισχύος». Αυτές οι δυναμικές
ενέργειες της ισχύος είναι η πηγή από
όπου απορρέει το ορυκτό βασίλειο.
Μελετώντας τα ορυκτά ανακαλύπτουμε το νόμο της κρυστάλλωσης και παρατηρούμε πως κάθε μορφή ύλης για
να πάρει τη θέση της στη γη συμπηγνύεται (συμπήγνυται), σταθεροποιούνται τα μόριά της και αποκρυσταλλώνονται .
Οι ψυχικές εκδηλώσεις της δημιουργίας είναι το φυσικό βασίλειο. Τα φυτά
έχουν την αισθαντικότητα αναπτυγμέ-

νη στο έπακρον. Εάν τα ορυκτά είναι
συμπαγή και στέρεα, τα φυτά είναι
υλικώς ευαίσθητα. Στα φυτά παρατηρούμε ιδιαιτέρως τους νόμους της αύξησης και της ανάπτυξης.
Ποιος δεν γνωρίζει τις θεραπευτικές
ιδιότητες που έχουν οι καρποί, όπως
τα μήλα, τα πορτοκάλια, τα ρόδια, οι
ελιές ή τα διάφορα φυτά με τα αρώματά τους; Η ευωδία που έχουν τα άνθη
είναι ιδιότητες που κάνουν κάθε ισορροπημένο άνθρωπο να αισθάνεται
μέσα του την αρμονία, τη γαλήνη και
το κάλλος της φύσης. Το φυτικό βασίλειο είναι η εκδήλωση της «αρετής
θέλησης». Μερικά φυτά βλαστάνουν
μέσα σε ρωγμές βράχων, όπου η ζωή
φαίνεται αδύνατη. Το φαινόμενο αυτό
μας δείχνει τη θέληση του φυτού για
ζωή.
Στο ζωικό βασίλειο αντιστοιχεί η «αρετή της φαντασίας». Τα ζώα έχουν ομαδική νοημοσύνη και οδηγούνται από
αυτήν την ιδιότητα να βρίσκουν την
τροφή τους, να ικανοποιούν τα ένστικτά τους ώστε να επιβιώνουν. Σε αντιπαράθεση ο άνθρωπος έχει, ο κάθε
ένας την ιδιότητα, ατομικά, της κρίσης
και της διάκρισης.
Mελετώντας και διερευνώντας τους νόμους, τις λειτουργίες και τις δομές της
φύσης, είναι σαν να βλέπουμε τον ίδιο
τον Δημιουργό να σκέπτεται. Η σχέση
πνευματικής Δημιουργίας και φυσικής
δημιουργίας είναι ανάλογη και όχι
όμοια. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος διατύπωσε το εξής αξίωμα: « Ό,τι είναι επάνω είναι παρόμοιο με ό,τι είναι κάτω
και ότι είναι κάτω είναι ανάλογο με ό,τι
είναι επάνω».
Ο Πυθαγόρας αποκάλυψε τις δύο
όψεις της φύσης. Εκείνης που προΐσταται και διευθύνει και εκείνη που
ακολουθεί τους νόμους και τους
υφίσταται.
Όλα τα όντα στη φύση, διαθέτουν
μέσα αντίληψης. Τα ζώα έχουν τις αισθήσεις, τα φυτά έχουν την ευαισθησία και τα ορυκτά την αντίσταση και τις
χημικές ιδιότητες.
Η φύση είναι ο μεγάλος παιδαγωγός
μας, διότι διδάσκει τον άνθρωπο πώς
να επιβιώνει φυσιολογικά, χωρίς αυτή
να καταπατά την ελευθερία του.
Η κα Ευαγγελία Αρβανίτη ανάλυσε
το θέμα «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ»:
Ο σκοπός της υγιεινής διατροφής είναι. να προστατεύει τον άνθρωπο από
τις ασθένειες και να τον κρατάει, όσον
το δυνατόν, μακριά από τους γιατρούς
και τα νοσοκομεία .
Το σώμα είναι πολύ ανθεκτικό, και με
τη σωστή διατροφή και τις κατάλληλες
συνθήκες, ο άνθρωπος μπορεί να παραμείνει υγιής έως τα βαθιά γεράματά
του.
Είμαστε όλοι άτομα με διαφορετικές
ανάγκες, και αυτές οι συμβουλές πού
θα σας αναφέρω είναι προσαρμοσμένες στην καθημερινή πραγματικότητα
και στις γενικές ανάγκες του σώματος για θρέψη και καλύτερη υγεία. Ο
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τρόπος πού τρώμε που σκεφτόμαστε
καθορίζει πολλές φορές το χρόνο της
ζωής μας.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής πού έχει
εισβάλει εδώ και χρόνια και στην ελληνική οικογένεια, έχει δημιουργήσει
μεγάλη ανισορροπία στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού μας.
Το στρες, το άγχος, ή έλλειψη χρόνου
ξεκούρασης, το πρόχειρο φαγητό, η
μεγάλη ποσότητα κρέατος που αντικατέστησε την καλή πρωτεΐνη των οσπρίων με κορεσμένες ουσίες, επικίνδυνες
για το καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς
και οι επεξεργασμένες τροφές, από τα
ζυμαρικά έως και τους περισσότερους
χυμούς φρούτων του εμπορίου, καταρρακώνουν την υγεία. ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ πάρα πολύ τι τρώτε, πότε τρώτε
και τους συνδυασμούς που κάνετε.
Ο Ιπποκράτης έλεγε: «Το φαγητό
σου είναι το φάρμακό σου».
Τα καθημερινά απαραίτητα υλικά που
χρησιμοποιούμε στο φαγητό μας είναι
το ελαιόλαδο, και το αλάτι, δύο στοιχεία της φύσης πού παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου. Το
λάδι πρέπει να είναι το καλύτερο σε
ποιότητα και το αλάτι είναι μέταλλο
απαραίτητο για πολλές λειτουργείς του
σώματος. Προτείνω αλάτι ελληνικό,
αυτό που ονομάζεται ανθός και θα
το βρείτε στα καταστήματα υγιεινής διατροφής ίσως και στα μεγάλα σούπερ
μάρκετ . Με το αλάτι πρέπει να πλένετε πολύ καλά όλα τα λαχανικά και
τα φρούτα πριν από την κατανάλωση
τους. Είναι καλό καθαρτικό και μειώνει
τις τοξικές ουσίες πού περιέχουν.
Και να μην ξεχνάτε ποτέ τα θαυματουργά βότανα
Κάθε μέρα ένα - δύο φλιτζάνια τσάι
από θεραπευτικά βότανα ανανεώνουν τα κύτταρα και τον οργανισμό.
Προτεινόμενα βότανα είναι: Τσάι του
βουνού, πολυκόμπι, ταραξάκο, τσουκνίδα, μαϊντανός σέλινο φασκόμηλο,
μολόχα, καλέντουλα, και όλα τα πικρά
ραδίκια.
Με μεγάλη παραστατικότητα και γλαφυρότητα περιέγραψε τις ιδιότητες
των βοτάνων και απάντησε πρόθυμα
στις πολλές ερωτήσεις των παρευρισκομένων, οι οποίοι ζήτησαν υπόσχεση για μία εκ νέου μελλοντική συνάντηση.
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα έφθασε στα
γραφεία της Ένωσής μας η παρακάτω
επιστολή από τον Σεβαστό Πατέρα Ιωάννη Πατίτσα, την οποία παραθέτουμε
προς γνωστοποίησή σας:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

του πάτερ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΙΤΣΑ
Σχετικά με την εκδήλωση της Ένωσης
Αγιοπετριτών στις 10.12. 2017 στο ξενοδοχείο ECONOMY
Νέα Σμύρνη 16/12/2017
Κε Πρόεδρε,
Παρ’ όλο που γεννήθηκα στο εξωτερικό και μεγάλωσα και ζω στην Αθήνα, η
σχέση μου με τη Λευκάδα και ιδιαίτερα

με το χωριό των γονιών μου, τον Άγιο
Πέτρο, για πολλούς και διαφόρους
λόγους ήταν και παραμένει θερμή…
Νιώθω ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗΣ…
Μια έκφραση αυτού του Χωριού είναι
ο Σύλλογος τού οποίου είστε Πρόεδρος. Ένας Πρόεδρος που έχετε αφιερώσει, όσο μπορώ να ξέρω, όλες σας
τις δυνάμεις, προκειμένου αυτή η κοινή προσπάθεια, να λειτουργήσει και
να εκπληρώσει τους σκοπούς της…
…Κι αν εσείς είστε στη πρώτη γραμμή
αυτής της προσπάθειας, εγώ εκ των
πραγμάτων βρίσκομαι στον αντίποδα.
Παρακολουθώ απλά, τα πεπραγμένα του Συλλόγου από το 1976, έστω
μέσα από την εφημερίδα του. Τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να είμαι
τουλάχιστον παρών, σε κάποιες από
τις δραστηριότητες του, κάτι που δεν
είναι πάντα εφικτό, λόγω της πληθώρας των υποχρεώσεων μου…
…Έτσι όταν πριν από δέκα ημέρες με
τιμήσατε, προσκαλώντας με προσωπικά, να παραστώ σε μια απογευματινή εκδήλωση του Συλλόγου όπου «…
θα πιούμε ένα καφέ και θα παρακολουθήσουμε μια ομιλία γύρω από θέματα υγείας…», χάρηκα ιδιαίτερα που
έβλεπα ότι το πρόγραμμα μου, μου
επέτρεπε να είμαι κι εγώ εκεί…
Η χαρά μου αυτή, κατά τη διάρκεια της
παρουσίας μου στη συνάντηση, μετατράπηκε σ’ έκπληξη. Βρέθηκα «παγιδευμένος» και «αναγκασμένος» να
παρακολουθώ ένα …σεμινάριο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ …ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, …ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, …ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή κάτι τέτοιο.
Για τους περισσότερους από τους παρευρισκόμενους ήταν μια άσκηση…
υπομονής χωρίς να μπορούν να καταλάβουν σχεδόν τίποτε, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο τμήμα που είχε
καθαρά πρακτικό χαρακτήρα (σχετικά
με τη αναγκαιότητα χρήσης βοτάνων,
που αποτέλεσαν και την αφορμή για ν’
ακουστούν όλα τα …εισαγωγικά). Για
μένα ήταν επιπλέον και ένας… βομβαρδισμός εννοιών που προσέκρουαν και στις δυο μου ιδιότητες, κι αυτή
του λειτουργού Υγείας και αυτή του
λειτουργού της Εκκλησίας…
Φράσεις και όροι (ΥΓ1) που χρησιμοποιήθηκαν από τους ομιλητές, παρέπεμπαν (στους έστω και ελάχιστα
γνώστες) σ’ ένα συνονθύλευμα ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΞΑΣΙΩΝ,
ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ…
…Δεν μπορούσα να πιστέψω στ’ αυτιά μου, μ’ αυτά που άκουγα και ως
Γιατρός, και ως Κληρικός και ως Αγιοπετρίτης… Και μένω στην τελευταία
μου ιδιότητα: τι σχέση έχουν όλα αυτά
με τους σκοπούς του Συλλόγου; Αποτελούν κομμάτι της Παράδοσης μας,
μέρος της Ιστορίας μας, έκφραση του
Πολιτισμού μας;… Αναπόληση του
χθες, συνδρομή στο σήμερα ή σχεδιασμός για το αύριο;…
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Συνέχεια στην 8η σελ

Αγιοπετρίτικα
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Συνέχεια από την 7η σελ.
Αποτελούν υλικό για δημιουργική πολιτική σκέψη ή συνδετικό κρίκο με τους
απανταχού συγχωριανούς;… Αποτελούν γενικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις;
…
…ή μήπως προσπάθεια κάποιων να
εισχωρήσουν και να «αξιοποιήσουν»
την καλή μας διάθεση, την άγνοια μας
ή και την αδιαφορία μας;
Βέβαια, δόξα τω Θεώ (και σ’ όσους
μέσα στην ιστορία φώναξαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν), σήμερα ο καθένας είναι (και πρέπει να είναι) ελεύθερος να υποστηρίζει, να λέει και να ζει
όπως θέλει. Αρκεί, μεταξύ άλλων, να
δηλώνει εξαρχής την ταυτότητα του,
τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του...
Αρκεί να μη χρησιμοποιεί δούρειες μεθόδους για να «περάσει» τα πιστεύω
του… Αρκεί να δίνει στον άλλον τα σωστά δεδομένα για να μπορεί να επιλέξει…
κ. Πρόεδρε
Ίσως για κάποιους όλα αυτά είναι «ψιλά
γράμματα» (Συνήθως όμως, τα «ψιλά
γράμματα» θέλουν «χοντρή» προσοχή) . Για μένα όμως είναι σημαντικά.
Γι’ αυτό και αισθάνομαι την ανάγκη να
διαχωρίσω τη θέση μου όσον αφορά
την παρουσία μου στο συγκεκριμένο …
σεμινάριο, ώστε να μην δοθούν λάθος
εντυπώσεις, να καταγράψω την αντίρρηση μου, όσο με αφορά για μια πιθανή υιοθέτηση από το Σύλλογο, μιας
τέτοιας κατεύθυνσης. (Αν και θέλω να
πιστεύω ότι παρείσφρησε τυχαία και με
καλοπροαίρετα ελατήρια αυτή η τελικά
αποκρυφιστική κοσμοθεωρία…), να
ζητήσω την ανάγκη υποστήριξης του
Συλλόγου απ’ όλους, ώστε να μπορεί
άνετα να κινείται στα πλαίσια των σκοπών του…
Με θερμές ευχές
π. Ιωάννης Πατίτσας
Χειρουργός Οδοντίατρος
Εφημέριος Ι. Ν. Αγίου Σώστη Λ. Συγγρού

Επίσης ο ΑΝΟΙΧΤΟΣ χαρακτήρας αυτής της ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, μου δίνει το δικαίωμα να την κοινοποιήσω όπου κρίνω
αναγκαίο και απαραίτητο, για την προσωπική μου κατοχύρωση.

Απάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης
Αγιοπετριτών Αττικής
Σεβαστέ πάτερ Ιωάννη Πατίτσα.
Η ανοιχτή επιστολή - τοποθέτησή σας,
σχετικά με την εκδήλωση της Ένωσης
Αγιοπετριτών Αττικής στο ξενοδοχείο
ECONOMY στο κέντρο της Αθήνας με
θέμα Υγεία και Διατροφή, την οποία
επιστολή αποστείλατε προς την Ένωσή μας και ονομαστικώς απευθύνετε
στον Πρόεδρό της αναγνώσθηκε με την
δέουσα προσοχή από τα μέλη του Δ.Σ.,
η οποία πηγάζει από τον σεβασμό τον
οποίο απολαμβάνετε εκ μέρους όλων
στα πλαίσια της Ένωσής μας. Το κυρίαρχο συναίσθημα συνοδευόμενο από
οδυνηρή έκπληξη, το οποίο προκάλεσαν οι μομφές, οι καταγγελτικοί σας
σχολιασμοί και το εν γένει πνεύμα ρήξεως προς τα συμβάντα στην ως άνω
εκδήλωση ήταν απορία και αδυναμία
κατανόησης των αντιδράσεών σας.
Εκ προοιμίου, η Ένωσή μας δια στόματος του Δ.Σ σας διαβεβαιώνει ότι
τόσον ο διαχωρισμός της θέσης σας,
όσον και η ρητή και κατηγορηματική
δήλωση της αντίρρησής σας προς το
περιεχόμενο των ομιλιών οι οποίες διεξήχθηκαν κατά την ως άνω εκδήλωση
γίνονται αμέσως και αναντιρρήτως δεκτά, εφ’ όσον όπως παρατηρείτε και ο
ίδιος, με θυσίες έχουμε κατακτήσει το
δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης ιδεών
και απόψεων.
Σεβαστέ πάτερ Ιωάννη Πατίτσα, παρατηρούμε, εν τούτοις, ότι καταφέρεστε
με ύφος ιδιαιτέρως έντονο σε ορισμένα
χαρακτηριστικά, όπως σημειώνετε στο
Υ.Γ.1 της επιστολής σας, σημεία των
ομιλιών. Οι εκφράσεις αυτές, κατά την
ταπεινή μας γνώμη, ουδέν το επιλήψιμο ή το αντίθετο ή το ασύμβατο προς
τους σκοπούς της Ένωσής μας, μεταξύ
αυτών των σκοπών συγκαταλέγεται η
προώθηση πνευματικών θεμάτων.
ΥΓ1. Εάν απλά «γκουγκλάρουμε» κάΟύτε είναι ο λόγος περί του έργου του
ποιες (σταχυολογημένες πρόχειρα)
Θεού, δηλ. του κόσμου και της φύσεως
από τις παρακάτω λέξεις και όρους
άσχετος προς τις παραδόσεις του λαού
που ακούστηκαν, στην εν λόγω παμας, του ψυχισμού του και της πολιτιρουσίαση, θα διαπιστώσουμε ότι άλλα
σμικής του δημιουργίας.
νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε κι άλλα
Επί πλέον Αρχαία Κινέζικη Ιατρική
εννοούν οι μυημένοι και μας παραπέυπάρχει, όπως βεβαίως υφίσταται κυμπουν σ’ άλλους χώρους και καταστάρίαρχη Αρχαιοελληνική παράδοση, την
σεις: ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,
οποία είναι ανάγκη και τιμή να αναφέρει
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ, Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ
οιοσδήποτε λαμβάνει δημόσιο λόγο.
ΤΡΟΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ, Η ΜΑΝΑ
Τέλος πιστεύουμε ότι τίποτε ακατανόΓΗ, ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ
ητο για τους έχοντες κοινό νου ελέχθη.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΣημειώνουμε, ότι αυτή η διαδικασία
ΔΑ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΥΘΑανταλλαγής επιστολών δημοσίως για
ΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ…
ένα ζήτημα που πρώτον, έγινε επ’
ΥΓ2. Θεωρώ ευνόητο ότι οποιαδήποτε
αυτού διάλογος και δεύτερον οι πλείστοι
σχετική δημοσίευση (κειμένου ή φωτων αναγνωστών της εφημερίδας μας
τογραφιών) θα συνοδεύεται από την
αγνοούν, θα μπορούσε κάλλιστα να
παρούσα ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ μου, προς
αποφευχθεί. Όπως ρητώς δηλώνετε,
αποφυγή οποιασδήποτε συγχύσεως.
είσαστε παρών στην εκδήλωση και
μπορούσατε να ζητήσετε
Αυτό που έλειπε από την Λευκάδα διευκρινήσεις εκεί.
Με τιμή και αισθήματα φιλίας
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα αρχίσει
η μετάδοση σειρά εκπομπών στο διαδικτυακό Ραδιόφωνο ΡΑΔΙΟ ΜΙΚΗΣ (mikisradio.blogspot.gr) που μεταδίδει για 24 ώρες,
κάθε εβδομάδα, και παρουσιάζει έργα του Μίκη Θεοδωράκη.
Οι εκπομπές είναι βασισμένες στο περιεχόμενο του βιβλίου του
Γιώργου Λογοθέτη με τίτλο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ.
Στο βιβλίο ο Γιώργος Λογοθέτης καταγράφει την πορεία του
Μίκη Θεοδωράκη από τα παιδικά του χρόνια μέχρι σήμερα.
Έναρξη εκπομπής : Δευτέρα 15 Ιανουαρίου και ώρα 6 το απόγευμα.
Επαναλήψεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ώρα 9 το βράδυ.

Μπουζούκια κάθε Σάββατο βράδυ στον Άγιο Πέτρο
στο Μπαλκονάκι

Ανακαινισμένο σας περιμένει το Μπαλκονάκι της Ζωής με 35 χρόνια πείρα.
Κλείστε τραπέζι τηλ.: 26450 33606 - 6937 466 083, γίνεται ο χαμός!

Θεατρική παράσταση «Από Σταθμό σε
Σταθμό» της Δώρας Τσόγια
Το έργο «Από Σταθμό σε Σταθμό»
βασίζεται στο βιβλίο «20 Αστικά
Μονόπρακτα» της Δώρας Τσόγια
(2016, εκδόσεις Άγρα)..
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Η κα Ευαγγελία Αρβανίτη, ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος έστειλαν
τα ευχαριστήρια τους προς τον Πρόεδρο της Ένωσης, το Δ.Σ και στους παρευρισκομένους στην εκδήλωση.
Επίσης θέλουν να προσθέσουν, προς
αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι η φύση
ως μεγάλος παιδαγωγός, η διατροφή
ως θρέψη και η υγεία ως ζωτική δύναμη αλληλοσυνδέονται από τους ιερούς
νόμους που διέπουν τη φύση αλλά και
τον άνθρωπο από τη γέννησή του.
Από πνευματική και θρησκευτική άποψη, οι δύο αυτές αδιαχώριστες αρχές
Φύση και Διατροφή έχουν την υπέρτατη ευλογία του Δημιουργού και των
Αχράντων Μυστηρίων.
Ο Ιησούς Χριστός ευλόγησε τον άρτον
ημών τον επιούσιον και τον πρόσφερε
ως συμβολισμό στους μαθητές του λέγοντας τούτο εστί το σώμα μου.
Επίσης εύχονται Χρόνια Πολλά, με
υγεία, Ειρήνη και αγάπη το 2018.

Στην παράσταση βοηθός σκηνοθέτη
είναι η Aγιοπετρίτισσα Σταματία Καγκελάρη. Από 26 Ιανουαρίου έως 25
Φεβρουαρίου                                         
ΚΕΙΜΕΝΟ: Δώρα Τσόγια,
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κυριακή Σπανού,
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Σταμάτης Τζελέπης, Βασιλική Δέλιου,
Θοδωρής Θεοδωρίδης, Δημήτρης Μάμιος, Αμαλία Νίνου, Τατιάνα- Άννα Πίτα  
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,
Γκαράζ Πειραιώς 206, Ταύρος. Τηλ.
2103418579 και 2103418550
Παρασκευή και Σάββατο 9.30μ.μ. –
Κυριακή 7.00μ.μ (Από 26 Ιανουαρίου
2018).
Τιμές εισιτηρίων: 12 και 8 Ευρώ (μειωμένο)

ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ

Γεώργιος Ρέμπελος
Ρίζα Λευκαδίτικη

MD, FEBOPRAS

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

Καραβέλα (έναντι εμπορικού κέντρου «City»
31100 - ΛΕΥΚΑΔΑ, Τηλ.:26450 22377
e-mail: sconto.italian.centro@gmail.com

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

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

Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606, 6937 466083

