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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Αριθμός τραπεζικών λογαριασμών: 
Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
90087760-0, 
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Άγιος Πέτρος Λευκάδας
Τηλ. 26450 33651, Κιν.:6973367764

Μεθοδευμένο εμπάργκο
στο μοναδικό φαρμακείο του Αγίου Πέτρου
Από την αρμόδια αντι-
δήμαρχο Λευκάδας Ζωή 
Σκιαδά, υπεύθυνη του προ-
γράμματος «βοήθεια στο 
σπίτι». Εντελώς παράνομα και 
ενεργούσα εκτός ορίων των καθη-
κόντων της και των αρμοδιοτήτων 
της, η κυρία Αντιδήμαρχος υποχρέ-
ωσε την επικεφαλής υπεύθυνη του 
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» 
για τα χωριά Άγιος Πέτρος, Αθάνι, 
Δράγανο, Κομηλιό, Χορτάτα, Νι-
κολή, Μανάση να ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ 

Διαμαρτυρία κατοίκων Αγίου Πέτρου
γιατί από 1η Ιουλίου το «Βοήθεια στο σπίτι» δεν εκτελεί συνταγογραφήσεις στο φαρμακείο του χωριού 

Συνέχεια στην 3η σελ.

Επιτυχία σημείωσαν οι εκδηλώ-
σεις της Ένωσης τον Αύγουστο στον 
Άγιο Πέτρο
Στην πλατεία του 
χωριού 5/8/2013 

παράσταση του Θεάτρου Σκιών «Καραγκιόζη», για 
τους μικρούς μας φίλους. Η συμετοχή ήταν μεγάλη από 
μικρούς και μεγάλους φίλους του Καραγκιόζη.

Συνέχεια στην 6η σελ.

Έφυγε από την ζωή ο Ναύαρχος 
Θωμάς Κατωπόδης

Βαρύ το πλήγμα για 
την Λευκάδα.
Έφυγε από την ζωή σε ηλι-
κία 65 ετών, ο Αντιναύαρχος  
και Επίτιμος Αρχηγός Στό-
λου, καθώς και Πρόεδρος 
της Εταιρείας Λευκαδικών 
Μελετών, Θωμάς Κατω-
πόδης. Ο θάνατος προήλθε 
από καρδιακό επεισόδιο την 
ώρα που κοιμόταν.

Συνέχεια στην 3η σελ.

Ένα Αγιοπετριτόπουλο στο Πολυτεχνείο
Από το 1ο Λύκειο Λευκάδας, την υψηλότερη βαθμολογία στις Πανελλή-
νιες εξετάσεις πέτυχε ο Κατηφόρας Ζώης, ο οποίος συγκέντρωσε 18.407 
μόρια και εισήχθη στο Πολυτεχνείο Αθηνών, στη Σχολή Μηχανολόγων 
Μηχανικών. Είναι ο μαθητής που βραβεύτηκε πρόσφατα με το Α’ Βρα-
βείο για τις επιδόσεις του στον 73ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
στα Μαθηματικά «Ο Ευκλείδης», που διοργάνωσε κατά το σχολικό έτος 
2012-2013 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Ο Ζώης ανέφερε ότι τον 
τελευταίο χρόνο χρειάστηκε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο διά-
βασμα, προκειμένου να πετύχει το στόχο του, που ήταν το Πολυτεχνείο Αθηνών. Φρό-
ντιζε, όπως μας είπε, να βρίσκει λίγο ελεύθερο χρόνο για το αγαπημένο του χόμπυ, το 
ποδόσφαιρο, με το οποίο ασχολούταν μέχρι τα Χριστούγεννα. 

Σε ερώτησή μας, για το που σκέφτεται να 
προσανατολιστεί επαγγελματικά, μας ανέφε-
ρε ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για να κάνει 
τέτοιες σκέψεις. Αυτό που τον ενδιαφέρει 
προς το παρόν είναι να τελειώσει τη Σχολή 
του. Για το αν σκέφτεται μία καριέρα στο 
εξωτερικό, δεδομένης της δύσκολης οικονο-
μικής κατάστασης της χώρας, μάς είπε ότι θα 
προτιμούσε να παραμείνει στον τόπο του και 
να μην χρειαστεί να μεταναστεύσει.
Αυτά δήλωσε σε συνεντευξή του στην εφημερί-
δα «Η ΛΕΥΚΑΔΑ ΧΑΛΑΡΑ».

Προς κ. Αραβανή δήμαρχο Λευκάδας 
   23.8.13
Κοιν. κ. Σκιαδά, αντιδήμαρχο,   κ. Βικέ-
ντιο, αντιδήμαρχο   κ. Νικόλαο Ρομπο-
τή, πρόεδρο Τ.Σ.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κάτοικοι 
Αγίου Πέτρου, σας ενημερώνουμε για τα 
εξής: Το Μάιο του 2013 δύο νέα παιδιά, 
ο ένας κάτοικος Πατρών με καταγωγή 
τον Άγιο Πέτρο, και η σύζυγος κάτοικος 
Βέροιας, αποφάσισαν να λειτουργήσουν 
φαρμακείο στον Άγιο Πέτρο. Ήταν ένα 
πολύ σημαντικό γεγονός για το χωριό μας 
και την ευρύτερη περιοχή, που υποφέρει 
από την εγκατάλειψη και την συνεχή μεί-
ωση πληθυσμού.

Στην διάρκεια της λειτουργίας του οι 
υπεύθυνοι του Φαρμακείου έχουν προ-
σφέρει ανεκτίμητη βοήθεια σε πολλούς 

κατοίκους. Τελευταία, με την παρέμβαση 
της φαρμακοποιού και του συζύγου της 
βοήθησαν αποφασιστικά στην διάσω-
ση και επιβίωση κατοίκου του χωριού, ο 
οποίος αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα 
κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης λόγω πτώ-
σης. 

Έχουν επίσης προσφέρει πρώτες βο-
ήθειες ανιδιοτελώς σε διάφορα χωριά. 
Να σημειωθεί ότι ο σύζυγος έχει ειδική 
εκπαίδευση ως βοηθός Φαρμακείου στο 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου 
και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για 
πρώτες βοήθειες, για αντιμετώπιση πα-
θήσεων σε διανοητικά πάσχοντες με προ-
βλήματα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, όπως στην Δανία Arhus 
και Κοπεγχάγη. Να σημειωθεί επίσης ότι 
εξυπηρετούν καθημερινά τους πολίτες επί 

24ώρου βάσεως στα χωριά Άγιος Πέ-
τρος, Νικολή, Μανάση, Χορτάτα, Κο-
μηλιό, Δράγανο, Αθάνι μέχρι την περι-
οχή της Πόντης.

Ο Άγιος Πέτρος είναι η έδρα της 
υπηρεσίας για όλα τα παραπάνω χω-
ριά. Οι συνταγές των ατόμων που εξυ-
πηρετούνται από την «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ» είναι λογικό, πρέπον, αυτονόη-
το και ανέξοδο για το κράτος, να εκτε-
λούνται από το φαρμακείο του Αγίου 
Πέτρου.

Σε περίπτωση δε που κάποιος επιθυμεί 
άλλο φαρμακείο, να προμηθεύεται ο ίδιος 
τα φάρμακα από αλλού, και να μην επι-
βαρύνεται ο Δήμος με έξοδα κίνησης με 
επί πλέον χιλιόμετρα και σπατάλη χρόνου. 
Άλλωστε, κατά δήλωση του προσωπικού 
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα χρόνου για να ασκήσουν τα κα-
θήκοντα τους. Με εκτίμηση. 

Οι κάτοικοι Αγίου Πέτρου.
Υ.Γ. Το παρόν κείμενο με 323 υπογρα-

φές παραδόθηκε στην Αντιδήμαρχο κα Ζωή 
Σκιαδά απουσία του Δημάρχου από τους 
Χρ. Σίδερη, παιδίατρο και Λάκη Λογοθέτη. 

κάθε σχέση με το μοναδικό φαρμα-
κείο του χωριού Άγιου Πέτρος, ως 
προς την εκτέλεση των συνταγών 
και αγορά φαρμάκων των ασθενών 
των άνω περιοχών ακόμη και των 
κατοίκων Αγίου Πέτρου!!! Καλείται 
η άνω Αντιδήμαρχος να εξηγήσει σε 
όλους τους κατοίκους των άνω χω-
ριών και ειδικά του Αγίου Πέτρου 
με ποια διάταξη νόμου προέβη στην 
άνω απαγόρευση, θέτοντας κυριολε-
κτικά σε καραντίνα και αποκλεισμό, 
που ισοδυναμεί με αφανισμό του μο-

Ώρες λειτουρ-
γίας:
Δευτέρα ως Πα-
ρασκευή 
8:30 έως 13:30 & 
17:00 έως 21:00
Σαββάτο:  
9:00 έως 13:00
Σε περίπτωση 
ανάγκης τηλεφω-
νήστε μας
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΤΗΦΟΡΗ (το γένος Τσιγγέλη)
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
1) Το ζεύγος Γεωργίου, Απόστολος και Λία κόρη του Γεωργίου 

Χαρίτου (Κουτσούμπα) Ταμία της Ένωσής μας απέκτησαν 
αγόρι. Αθήνα.

2) Το ζεύγος Ανδρόνη, Παναγιώτης και Αγγελική Τσιγγέλη απέ-
κτησαν αγόρι στην Μαγούλα Αττικής. 

Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσουν και να είναι καλότυχα!
BAΠΤΙΣΕΙΣ:
Το ζεύγος Δημ. Ραυτοπούλου και Σοφίας Αλεξανδράκη βάφτι-

σαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα Ίρις.Αθήνα
Η Ένωση  μας  τους εύχεται να τους ζήσει και να χαίρεται το 

όνομά του
ΓΑΜΟΙ:
1) Η Αθηνά Δρακονταειδή του Βασίλη και της Ελευθερίας με 

τον Μάκη Χριστοφοράτο παντρεύτηκαν στην Αθήνα.
2) Ο Ανάργυρος Κουλούρης Δικηγόρος του Σπύρου και της 

Γεωργίας Δρακονταειδή (Πολύδερου) με την Μαρία Μπαν-
δριγέννη, Δημοσιογράφο. Παντρεύτηκαν στην Κέρκυρα.

3) Η Κέλυ Δημητρίου Χαρίτου (Κουτσούμπα) με τον Μανώλη 
Αθανασάκη. Παντρεύτηκαν στην Κερατέα Αττικής. 

Η Ένωση μας τους εύχεται βίο ανθόσπαρτο!

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Γεράσιμος (Τσέρις) και Δήμητρα του Νικολάου και της Ελένης 

Βλασσοπούλου (Τσέλιου) με τα παιδιά τους Νίκο και Ελένη.
Νίκος Κατηφόρης του Γεωργίου (Σάκος).
Ελευθέριος Καραβίας (Κοκιάρης).
Τέλης Βλασσόπουλος του Θανάση (Τσέλιος) 
Φίλιππος Ρομποτής του Χαράλαμπου (Μπούλη) (Φώκιας).
Ειρήνη Ανανιάδη Ρομποτή (Σακίμη) με τον σύζυγό της Λευτέρη.
Μαρία κόρη του Γιάννη Ρομποτή (Μπρούσκου) με τον σύζυγό 

της Νίκο Σταμάτη.
Γιαννούλα Χόρτη (Κολοπατή) με τον σύζυγό της και το παιδί 

της.
Νίκος Κατηφόρης (Καπόνης) με την γυναίκα του Ελένη.
Νώντας Πεζάρος σύζυγος της Νίκης Κατηφόρη (Καπόνη) με τις 

εγγονές του Νίκη και Σία.
ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΑ
Κώστας Σουμίλας του Γεράσιμου με την οικογένειά του.
Οι αδελφές Κοντογιώργου-Λουπέτη, Σοφία και Ελένη.
ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
1) Οι Κόρες της Λίτσας Σαρρή του Γιάννη Σίδερη (Γατζάου), 

Κατερίνα και Έλένη και η κόρη του Χρήστου Σίδερη (του 
Γιάννη) Γεωργία.

2) Τα αδέλφια Αντώνης-Γιάννης-Θωμάς Ζωϊτά (Βίλα) με τις 
οικογένειές τους.

3) Χρήστος Σίδερης του Γιάννη.
4) Τα παιδιά του Αριστείδη Σουμίλα Πόπη, με τον άνδρα της 

Κυριάκο, ο Γιάννης με την γυναίκα του Νίβα και τα παιδιά 
του Άλεξ και Λουκά και ο Ζώης με τη γυναίκα του Μαρία 
και τα παιδιά τους Γιάννη και Έλενα.

ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ
1) Τα παιδιά του Γιάννη Κατηφόρη (Σάκου) Ηλίας με την γυ-

ναίκα του Ευφροσύνη και ο Απόστολος.
2) Κέλυ Μαραγκού (Γατσινού) με τον άνδρα της και τα παιδιά 

τους.
3) Θεόδωρος Κατηφόρης του Σοφοκλή με την γυναίκα του Σο-

φία.
ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1) Αννούλα σύζυγος του Νίκου Πολίτη με τα παιδιά της Αννέτα 

δημοσιογράφο και Κώστα με την κόρη του Άννα-Ελίζα.
2) Θωμάς Κοντοπύργιας του Νικολάου με την οικογένειά του.
3) Ευάγγελος Καραβίας με την γυναίκα του Αθηνά και τα παι-

διά τους Αννέτα, Ιουλία και Νίκο.
ΑΠΟ ΣΟΥΗΔΙΑ
1) Ρομποτής Σωκράτης του Σπύρου (Ζαχαράτος)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΚΑΝΑΔΑ:
Ο Γιάννης Βλασσόπουλος του Χριστόφορου.
ΓΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ:
Ο Χρήστος Σίδερης του Γιάννη.
ΥΓ: Σε περίπτωση παραλείψεων θα επανέλθουμε στο επόμενο 

φύλλο. 
Η Ένωσή μας εύχεται σε όλους Καλό Ταξίδι και Καλό Καλοκαίρι 

στην μακρινή Αυστραλία και Καλό Χειμώνα στις άλλες χώρες 
και του χρόνου να ξανάρθετε στην πατρίδα!!

ΘΑΝΑΤΟΙ:
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Χρήστος Καγκελάρης (Κορμιόζος) από τους πρώτους με-
τανάστες το 1954, ετάφη στην Μελβούρνη.
Μαγδαληνή Κατηφόρη του Γιάννη (Σάκου) ετών 90. Πέ-
θανε στον Καναδά, ετάφη στον Άγιο Πέτρο.
Αποστόλω Φίλιππα-Χρυσικού ετών 93. Ετάφη στο χωριό.
Αγγέλω Καββαδία (Ντάλα) ετών 86. Ετάφη στον Πειραιά.
Μαρία Κατηφόρη του Γεωργίου (Σάκου) ετών 85. Ετάφη 
στην Αθήνα.
Ευάγγελος Ζωϊτάς του Μιχάλη (Βίλα). Ετών 61. Ετάφη 
στην Ρουπακιά Λευκάδας.
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Κοινοτάρχης του Νικολή 
Θεόδωρος Βουκελάτος (Καλομοίρης) σε ηλικία 82 ετών. 
Κατοικούσε στο χωριό μας και ετάφη στην γενέτειρά του 
στο Νικολή. Είχε χρηματίσει 16 χρόνια Πρόεδρος.

Η Ένωσή  Αγιοπετριτών Αττικής  εκφράζει στις οικογένειε-
τους τα θερμά της συλλυπητήρια.

Θερμά συλλυπητήρια στον πρόεδρο 
της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης 
Αυστραλίας για τον θάνατο της μητέ-
ρας της συζύγου του. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο φύλλο 132 που δημοσιέυτηκε, ο πρώτος Αγιοπετρί-
της γιατρός από το χωριό μας 1914-1927 αναφέραμε ότι 
η Γιάννα Δρακονταειδή του Χρήστου ήταν κόρη της Πη-
νελόπης Ρομποτή (Παπαρούνη). Το σωστό είναι ότι:ήταν 
κόρη του Φίλιππα Παπαρούνη από τον πρώτο γάμο και 
είχε αδελφό τον Ανδρέα. Η Πηνελόπη ήταν αδελφή του 
Φάνη του Φίλιππου και του Σπυραντώνη και επειδή δεν 
είχε παιδιά με τον γιατρό Καββαδία Γεώργιο υιοθέτησε 
την Γιάννα.

Η Μαγδαληνή κόρη τετραμελούς 
οικογένειας γεννήθηκε στην Πόβλα-
Φιλιατών Ηπείρου το έτος 1923. 
Λόγω ελείψεως αγαθών η οικογένεια 
υποχρεώθηκε να μετακομίσει στο εύφορο μέρος Χανδρι-
νού Μεσσηνίας. Από μικρή είχε όλα τα γυναικεία χαρί-
σματα ομορφιά και χάρη.
Στο ίδιο μέρος υπηρετούσε εκεί ως χωροφύλαξ και ο Λευ-
κάδιος Ιωάννης Κατηφόρης.
Θα γνωρισθούν, και γεμάτος αγάπη γι αυτήν θα της αφι-
ερώσει έναν υπέροχον ύμνον του οποίου ένα μικρό από-
σπασα θα σας παραθέσω αυτούσια.
«Τη ευγενή φροντίδι και επιμέλεια κηπουρού τινός εν τω 
Κηπαρίω ωραιότατη πορτοκαλέα ανθούσε.
Λαύροι τοις πάσι έπιπτον οι οφθαλμοί επί της θέας ταύτης.
Μεσούντος του μηνός Απριλίου εν έτει 1939, υποβοηθού-
μενος υπό του γλυκητάτου της Σελήνης φωτός και της αη-
δόνος του άσματος, νύκτωρ εισήλθον τω κηπαρίω, του κη-
πουρού κοιμωμένου και εγεύθην τον γλυκήτατον χυμόν, εκ 
της κρυσταλίνης πηγής των χειλέων της....»
Τρελλά ερωτευμένος μαζί της αποφασίζει να εγκατάλει-
ψη το πολλά υποσχόμενο σώμα της χωροφυλακής. Μετά 
από έναν γάμο-αστραπή θα αναχωρήσουν και θα εγκατα-
σταθούν στην Λευκάδα.
Ακολουθεί η εποχή του εμφυλίου πολέμου και θα περά-
σουν δύσκολες μέρες.
Εδώ για άλλη μια φορά θα λάμψει το μεγαλείο της ακού-
ραστης Μαγδαληνής.
Τα βράδια κάτω από το φως του λυχναριού θα εργάζεται 
ως μοδίστρα και την ημέρα μαζί με το σύζυγο της στα 
χωράφια.
Μέλισσα σωστή μαζεύει όση γύρη μπορεί για τον άνδρα 
της και τα παιδιά της Το έτος 1966 η εξαμελής οικογέ-
νεια θα μεταναστεύσει στον Καναδά με 29 δολλάρια στην 
τσέπη.
Θα εργασθή σκληρά (όπως όλοι οι μετανάστες τότε) γρή-
γορα όμως θα δει ότι οι κόποι της θα αποδώσουν καρπούς.
Τα παιδιά της δουλεύουν και σπουδάζουν συγχρόνως.
Τα χρόνια περνούν και η οικογένεια μεγαλώνει, καμαρώ-
νει νύφες και γαμπρούς και χαίρεται τα εγγόνια της.
«Του χρόνου επελθόντος και των απροσδοκήτων της ζωής 
περιστάσεων της Πορτοκαλέας την ωραιότητα έφθειραν. 
Παραταύτα, ζωηρά παραμένουσι τα ίχνη κάποιας παλιάς 
Ελληνικής λεβεντιάς...»
Η εξασθενημένη της καρδιά δεν την βοηθά πλέον και τα 
2 τελευταία χρόνια θα τα περάσει μέσα σε γηροκομείο.
Στο γηροκομείο τα είχε όλα, αλλά της έλειπε η οικογενει-

ακή θαλπωρή.
Αρκετές φορές θα ταξιδεύσει μετα-
ξύ νοσοκομείου και γηροκομείου 
για να της αφαιρέσουν τα νερά από 

τους πνεύμονες.
Στο γηροκομείο θα παραμείνει μια επαναστάτρια που 
ποτέ δεν θέλησε να συμβιβαστεί με την καινούρια κατά-
σταση. Η θέα των σκελετωμένων γερόντων την έκανε δύ-
στροπη και δεν ξαναγέλασε ποτέ. Για το προσωπικό του 
νοσοκομείου ήτανε πάντοτε η γιαγιά.
Οι νοσοκόμες την αγαπούσαν και της έκαναν όλα τα χατί-
ρια. Τους ανήκει ένα ολόθερμο ευχαριστώ.
Παραμέναμε κοντά της πρωί και βράδυ. Κάναμε τα πάντα 
για να είναι χαρούμενη.
Τα ξημερώματα 2 Αυγούστου 2013 επήλθεν το μοιραίο 
και μας εγκατέλειψε για πάντα.
Η επιθυμία της ήτανε να ταφή στην Λευκάδα.
Τώρα που διαβάζονται οι γραμμές αυτές, είναι μέσα στο 
φέρετρο και τυλιγμένη με το σάβανο ταξιδεύει για τα κα-
ταγάλανα νερά του Ιονίου Πελάγους.
Ελπίζω ότι θα μας περιμένουν πολλοί για να ψάλουν μαζί 
μας το «αιωνία αυτής η μνήμη».
Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους 
ιερείς που την επισκέπτονταν και την κοινωνούσαν συ-
χνά.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπητούς συμπατριώτες 
που έχουν τους γονείς τους στο γηροκομείο.
Προσπαθήσαμε να κάνουμε χαρούμενα όσα πιο πολλά 
γεροντάκια μπορούσαμε. Θα σας θυμόμαστε για πάντα.
Είναι πολλές ψυχές, που περιμένουν με λαχτάρα τα συγ-
γενικά τους πρόσωπα.
Τέλος ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς και φίλους που 
παρευρέθησαν στην κατάμεστη αίθουσα του νεκροτομεί-
ου.

Με πολύ σεβασμό στην μνήμη της
Ηλίας Κατηφόρης.

Υ.Γ. Τα σαράντα της για την ανάπαυση της ψυχής της θα 
τελεσθούν στην όμορφη Λευκάδα.

Αναδημοσίευση από το Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ

ΥΓ: της Ένωσης
Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΤΗΦΟΡΗ (Το γένος Τσιγγέλη) επι-
θυμία της ήταν να ταφεί στον Άγιο Πέτρο. Πλάϊ στον σύ-
ζυγό της, την οποία τα παιδιά της πραγματοποίησαν. Το 
ίδιο έγινε και με τον σύζυγό της. Άξια συγχαρητηρίων!!!



Αγιοπετρίτικα 3

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μεθοδευμένο εμπάργκο
Συνέχεια από την 1η σελ.

Στην αναφερόμενη συνέντευξη των ερ-
γαζομένων -υπευθύνων- του «Βοήθεια 
στο Σπίτι», που παραχώρησαν η κ. Ανα-
στασία Καγκελάρη και η κ. Έφη Κατωπό-
δη στην εφημερίδα σας την Παρασκευή 
6/9/2013 (φύλλο 1195) και δημοσιεύτηκε 
με τον τίτλο: «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ… ΧΩ-
ΡΙΣ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» έχουμε να σας απα-
ντήσουμε γιατί αναφέρεστε και στο όνο-
μα του Προέδρου μας κ. Απ. Αντύπα. Ο 
Πρόεδρος μας λοιπόν κ. Απ. Αντύπας σας 
επισκέφθηκε στο γραφείο που έχετε στο 
Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Πέτρου, 
παρουσία και της κ. Δήμητρας Χρ. και 
σας ξαναρώτησε γιατί κάνετε ΕΜΠΑΡ-
ΓΚΟ στο Φαρμακείο του χωριού, δη-
λαδή γιατί δεν πάτε πλέον συνταγογρα-
φήσεις των ασφαλισμένων (ασθενών). 
Δεν απαντήσατε, αλλά αναφέρετε ότι ο 
κ. Αντύπας χρησιμοποίησε απαράδεκτες 
εκφράσεις, πράγμα αναληθές!!! Αναφέ-
ρετε ότι η έδρα σας είναι η Λευκάδα. Ο 
Αντιδήμαρχος Ν. Βικέντιος μας δήλωσε 
ότι η έδρα σας είναι ο Άγιος Πέτρος και 
όχι η Λευκάδα, για να εξυπηρετούνται 
και τα χωριά Νικολή, Μανάση, Χορτάτα, 
Κομηλιό, Δράγανο, Αθάνι.
   Στο Φαρμακείο του χωριού από την 
1/7/2013 μέχρι σήμερα έχετε πάει μόνο 
δύο (2) συνταγές κατόπιν απαιτήσε-
ως των ασθενών, οι υπόλοιπες 33 που 
πήγανε, δηλαδή και που πάνε; Σε ποιο 
Φαρμακείο; Διότι οι συνταγές είναι μεν 
τρίμηνες, αλλά κάθε μήνα παίρνεις τα 
φάρμακα από το φαρμακείο. Ο κ. Απ. 
Αντύπας σας δήλωσε ότι όποιος κάνει 
καλά τη δουλειά του δεν έχει να φοβη-
θεί τίποτε και κανέναν, και το ότι είστε 
απλήρωτες καθώς και ότι είσαστε συμ-
βασιούχες το γνωρίζουμε και σας συμπα-
ραστεκόμαστε. Επίσης ζήτησε από την 
κα Ζωή Σκιαδά, Αντιδήμαρχο (με ανα-
κοίνωση της Ένωσης) να απαντήσει για-
τί επέβαλε ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΟ ΕΜΠΑΡ-
ΓΚΟ στο ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
του χωριού… και δεν έχει απαντήσει 

μέχρι σήμερα, καθώς η ίδια δεν είχε 
ενημερώσει και τον Δήμαρχο τον οποίο 
ενημέρωσε ο κ. Αντύπας, όταν τον επι-
σκέφθηκε στο Δημαρχείο. Επίσης επι-
σκέφθηκε και την κ. Α. Καγκελάρη στο 
γραφείο της, κατόπιν υποδείξεως της 
κας Αντιδημάρχου η οποία τον ενημέ-
ρωσε ότι οι εγγεγραμμένοι Αγιοπετρί-
τες είναι 45 στο «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Επικοινώνησε δε και με την υπεύθυνη 
νοσηλεύτρια κα Ματίνα και την ρώτη-
σε πόσες συνταγογραφήσεις πάνε στο 
Φαρμακείο του χωριού και απάντησε 
ότι δεν θυμάται!
   Μετά τις διαμαρτυρίες του Προέ-
δρου μας στην κα Αντιδήμαρχο, στις 
21/8/2013 η υπεύθυνη νοσηλεύτρια 
ήρθε στον Αγ. Πέτρο να μαζέψει υπο-
γραφές από τους ωφελούμενους ασθε-
νείς (κατόπιν εορτής)! Και τους έκανε 
τις εξής ερωτήσεις: 1) Γιαγιά θα παίρ-
νεις μόνη σου τα φάρμακα ή θα σου τα 
φέρνουμε εμείς; (95+ χρονών η γιαγιά). 
2) Σε άλλη γιαγιά: βάλε εδώ ένα σταυ-
ρό (+) να σου φέρνουμε τα φάρμακα, η 
οποία της ζήτησε  το χαρτί να το δια-
βάσει και όταν το διάβασε απάντησε: 
«Εγώ τα φάρμακα τα θέλω από το φαρ-
μακείο του χωριού μου». Αυτή ήταν εγ-
γράμματη… Η νοσηλεύτρια κ. Ματίνα 
της απάντησε ότι εγώ δεν μπορώ να σου 
τα φέρω από το φαρμακείο του χωριού 
γιατί έχω μαλώσει με τον Φαρμακο-
ποιό. Έτσι αυτή η γιαγιά έμεινε χωρίς 
φάρμακα. Το γεγονός αυτό το ανέφερε 
στην κ. Καγκελάρη όταν την  επισκέ-
φθηκε. Σε άλλη περίπτωση όμως: Βάλε 
εδώ μια υπογραφή για το βιβλιάριό 
σου να σου φέρνουμε τα φάρμακα. Και 
έβαλε σταυρό, δίχως να καταλάβει το 
σκοπό. Έχουμε πολλές μαρτυρίες από 
γιαγιάδες για το θέμα αυτό, δηλαδή για 
το πώς υπέγραψαν με σταυρό. Στις ερω-
τήσεις σας δεν αναφέρατε ότι υπάρχουν 
δύο φαρμακεία, ένα στον Άγιο Πέτρο 
και ένα στη Βασιλική. 
   Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι σε 

καιρό λιτότητας θα πρέπει τα αυτο-
κίνητα του «Βοήθεια στο Σπίτι» να 
χρησιμοποιούνται μόνο όταν επι-
σκέπτεσθε τους ασθενείς και όχι για 
άλλο σκοπό! Το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Λευκάδας καθώς και η 
ΔΕΠΟΚΑΛ (Δημοτική Επιχείρηση 
του Δήμου) που είναι υπεύθυνοι για 
τα Φαρμακεία και το «Βοήθεια στο 
Σπίτι» πρέπει να ασχοληθούν με το 
θέμα!!
   Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία της 
επιστολής και την αποστολής της 
εφημερίδας σας στην Ένωσής μας 
στην Αθήνα. 
Υ.Γ. της εφημερίδας Αγιοπετρίτικα
Στο επόμενο φύλλο θα επανέλθουμε 
στο θέμα με περισσότερες πληροφο-
ρίες και σχόλια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ                      Αθήνα 24/9/2013

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»
για το Φαρμακείο του Αγίου Πέτρου

Ο Θωμάς Κατωπόδης ήταν μια από τις 
σημαντικότερες σύγχρονες προσωπικότη-
τες της Λευκάδας, δραστήριος και ενεργός 
σε όλη του την ζωή και σαν στρατιωτικός 
αλλά και μετά την συνταξιοδότηση του 
μέχρι και την τελευταία στιγμή.
Ακολουθεί το βιογραφικό του ΚΑΤΩΠΟ-
ΔΗ, ΘΩΜΑ του Παναγιώτη  (ΑΜ 1283)  
Λευκάδα, 12.01.1948
Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
(Σ.Ν.Δ.) στις 19.09.1966, αποφοίτησε 
δε στις 30.06.1970 ως μάχιμος Σημαιο-
φόρος. Ακολούθως, προήχθη σε Ανθυ-
ποπλοίαρχο στις 04.08.1973, σε Υπο-
πλοίαρχο στις 31.08.1977, σε Πλωτάρχη 
στις 27.07.1982, σε Αντιπλοίαρχο στις 
04.08.1986, σε Πλοίαρχο στις 10.01.1992, 
σε Αρχιπλοίαρχο στις 07.03.1977, σε Υπο-
ναύαρχο στις 22.02.2001 και σε Αντιναύ-
αρχο την 01.03.2002, αποστρατεύθηκε δε 
στις 26.03.2004 ως Αντιναύαρχος ε.α. και, 
παράλληλα, του απονεμήθηκε ο τίτλος του 
Επίτιμου Αρχηγού Στόλου.
Εκπαιδεύθηκε σε μονάδες του 6ου Στόλου 
των ΗΠΑ (1970) και φοίτησε στη Σχολή 
Υποβρυχίων (1971, 1976 και 1980), στη 
Ναυτική Σχολή Πολέμου (1984) και στη 
Διακλαδική Σχολή Πολέμου των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Μετεκπαιδεύθηκε στη διεύ-
θυνση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
στο Ναυτικό Πανεπιστήμιο του Μοντε-
ρέυ των ΗΠΑ (1984-1986) λαμβάνοντας 
σχετικό μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master of 
Science in Telecommunications Systems 
Management) και αντίστοιχο πτυχίο εξει-
δίκευσης και φοίτησε στη Νατοϊκή Σχολή 
Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Ομπεραμερ-
γκάου της Γερμανίας (1988 και 1995). 
Έλαβε Πτυχίο Εξειδίκευσης Κυβερνήτη 
Υποβρυχίων, Συνεννόησης και Διεύθυν-
σης Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών.
Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και υπο-
βρύχια και σε επιτελικές και διοικητι-
κές θέσεις, χρημάτισε δε καθηγητής στη 
Σ.Ν.Δ. (1986-1988 ναυτιλίας, 1987-1988 
επιχειρήσεων, πολεμικών πλοίων και ναυ-
τικών κανονισμών, 1987-1989 ναυτικών 
όπλων και 1988-1989 ναυτικής τακτικής).
Διετέλεσε Κυβερνήτης της τορπιλακάτου 
ΛΑΙΛΑΨ (1979-1980, Υποπλοίαρχος), 
των υποβρυχίων ΤΡΙΤΩΝ (1981-1982, 
Υποπλοίαρχος/Πλωτάρχης) και ΩΚΕΑ-
ΝΟΣ (1982-1983, Πλωτάρχης), καθώς 
και του αντιτορπιλικού ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
(1991-1992, Αντιπλοίαρχος), παράλληλα 
δε, για ένα διάστημα, και Διοικητής της 
2ης Μοίρας Αντιτορπιλικών (1991).
Κατόπιν, υπηρέτησε ως Διευθυντής ΓΕΝ/
Α3 (1992-1994, Πλοίαρχος) και ΓΕΝ/Α4 
(1994-1996, Πλοίαρχος), Διοικητής Υπο-
βρυχίων (1996-1997, Πλοίαρχος /Αρχι-
πλοίαρχος), Διοικητής του Ναυστάθμου 
Σαλαμίνας (1997-1998, Αρχιπλοίαρχος) 
και Διευθυντής Ασκήσεων και Επιχειρη-
σιακής Εκπαίδευσης του ΓΕΕΘΑ (1998-
2001, Αρχιπλοίαρχος).
Τέλος, ανέλαβε καθήκοντα Αρχιεπιστολέα 
του Αρχηγού Στόλου (2001-2002, Υπο-
ναύαρχος) και Αρχηγού Στόλου (2002-
2004, Αντιναύαρχος). 
Ενδιαμέσως, εκτός από άλλες μονάδες 
του Στόλου, υπηρέτησε στο Επι-
τελείο της Διοίκησης Υποβρυ-
χίων και του Αρχηγείου Στόλου, 
του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑ-
ΛΑΣΚΑΣ, τη Σχολή Εξάσκησης 
Ναυτικής Τακτικής, το Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού και σε επι-
τελείο του ΝΑΤΟ (NAVSOUTH, 
1989-1991).
Έγραψε, μαζί με τον Αντιναύαρ-
χο ΠΝ (εα) Τιμόθεο Γ. Μασούρα 
(ΑΜ 1046), το ιστορικό δίτομο, 

δίγλωσσο (ελληνικά/αγγλικά) βιβλίο «Τα 
Ελληνικά Υποβρύχια». Επίσης, έχει γρά-
ψει και πλήθος άρθρων, σε περιοδικά και 
εφημερίδες, ιστορικού και ναυτικού περι-
εχομένου.  
Έχει τιμηθεί από την Πολιτική και Στρατι-
ωτική Ηγεσία με τα ακόλουθα Μετάλλια, 
Παράσημα και Διαμνημονεύσεις: 
Μετάλλιο της Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τά-
ξεως (1983) 
Παράσημο Ιππότη του Χρυσού Σταυρού 
του Τάγματος της Τιμής (1983) 
Σταυρό Ταξιαρχών του Τάγματος του Φοί-
νικα (1989) 
Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως 
Γ΄ Τάξεως (1991) 
Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού 
Επιτελούς Β΄ Τάξεως (1993) 
Ι. Δημητρακόπουλος, Κ. Αναστάσιος, 
Αντιναύαρχος Π.Ν. (εα), ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΛΕΞΙΚΟ Τ.Ν 
  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙ-
ΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
1951-1973, Τόμος Γ΄, 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Αθήνα 2007, 
σελ. 180. 
Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής (1994) 
Διαμνημόνευση Ηγεσίας Μεγάλης Μονά-
δος Γ΄ Τάξεως (1998) 
Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως 
Α΄ Τάξεως (1998) 
Μετάλλιο της Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τά-
ξεως (2001). Διαμνημόνευση ΑΞΙΑΣ και 
ΤΙΜΗΣ (2002) 
Είναι Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκα-
δικών Μελετών, από το 2009, και μέλος 
Διοικητικών Συμβουλίων πολιτιστικών 
Συλλόγων της Λευκάδας.
Ο Αντιναύαρχος Θωμάς Π. Κατωπόδης 
είναι παντρεμένος με την Αικατερίνη 
(Καίτη) Παρασκευοπούλου και έχουν δύο 
παιδιά, τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι 
Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού με 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Ναυτικό Πα-
νεπιστήμιο του Monterey των ΗΠΑ όπου 
απέκτησε δύο πτυχία Master (Μηχανολό-
γος Όπλων και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) 
και Διδακτορικό (Ph.D.), και την Αμαλία, 
που είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, από-
φοιτη από το Πανεπιστήμιο East London 
της Αγγλίας και με μεταπτυχιακό Master 
από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης έχει δύο 
εγγόνια, από τον Παναγιώτη, τον Θωμά 
(γεννηθέντα το 2006) και την Όλγα (γεν-
νηθείσα το 2008).
Πηγή Βιογραφικού : Βιογραφικό Λεξικό 
των Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκί-
μων

Έφυγε από την ζωή ο Ναύαρχος 
Θωμάς Κατωπόδης

Συνέχεια από την 1η σελ.
ναδικού νέου φαρμακείου του Αγίου 
Πέτρου. Αναμένουμε, όλοι οι Αγιοπε-
τρίτες και οι κάτοικοι των ανωτέρω 
χωριών την απάντηση της άνω αρμό-
διας Αντιδημάρχου. Επισυνάπτω την 
από 23-08-2013 αναφορά για το θέμα 
των κατοίκων Αγίου Πέτρου 350 
υπογραφών και συνεχίζονται.

Αυτό το Δελτίο Τύπου έξέδωσε η Ένωση 
Αγιοπετριτών στις 30/8/13 μετά την συ-
νάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Αγιοπετριτών κος Αντύπας Απόστο-
λος με την αντιδήμαρχο κα Ζωή Σκιαδά.
 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Αντί απάντησης μας έκανε Αγωγή και 
ζητάει 100.000 €  και ένα χρόνο προσω-
ρινή κράτηση του προέδρου.

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ.:26430 81011, 6932-371707, FAX:26430 81236
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ΕΥΣΗΜΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΕΣ 

ΑΓΡΟΤΕΣ
   Εύσημα τιμής και αναγνώρισης στον γηραιότερο εν 
ζωή αγρότη 93 ετών τον κύριο Ευστάθιο Σαββίνο και 
την γηραιότερη εν ζωή αγρότισσα 99 ετών κυρία Λο-
γοθέτη Μαυρέτα του Σπύρου, για την προσφορά τους 
στην αγροτική ζωή του τόπου. Η εκδήλωση σημείω-
σε μεγάλη επιτυχία και προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση 
στους απογόνους τους.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2013
ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΥΣΗΜΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ

17-08-2013: 
Στην πλατεία του χωριού ιστορική 
αναδρομή στο παρελθόν με εκδήλωση 
μνήμης και τιμής στους Αγιοπετρίτες 
Δημάρχους από το 1864 έως 1914 και 
στους Κοινοτάρχες του χωριού από το 
1914 έως 1977-1978, που έχουν φύγει 
από τη ζωή. 
 Αναφέρουμε τα ονόματα των Αγιοπετρι-
τών Δημάρχων: 
1864 έως 1868 Τιμόθεος Ρομποτής ή 
Παπαρούνης, 
1868 έως 1872 Μάρκος Ρομποτής, 
1872 έως 1878 Δημήτριος Κατηφόρης, 
1878 έως 1882 Μανώλης Κατηφόρης, 
1882 έως 1890 Θεόδωρος Κατηφόρης ή 
Θοδωρέλος, 
1894 έως 1906 Αντώνιος Σίδερης και 
1907 έως 1914 Φίλιππος Μαραγκός για-
τρός. 
Και ο πρώτος Κοινοτάρχης του Αγίου 
Πέτρου 1914-1915 ο Δημήτριος Ρομπο-
τής (Νομήτρος).

Δημήτριος Ρομποτής (Νομήτρος) με τη γυναίκα του
Ευαγγελία

Χαράλαμπος Καραβίας απαγγέλει το ποιήμα του 
Διον. Δουβίτσα για τους αγρότες

Νώντας Κούρτης διαβάζει το ευχαριστήριο

Ο πιτσιρικάς Κατηφόρης παραλαμβάνει το εύ-
σημο για τον πρόγονό του δήμαρχο Κατηφόρη 

Θεόδωρο  1886 - 1890

Χρυσούλα Ρομποτή Μαρίνου παραλαμβάνει το 
εύσημο για τον πατέρα της Ρομποτή Δημήτριο

Ο Ξενοφών Σαβίνος παραλαμβάνει από τον 
πρόεδρο Αγιοπετριτών Μελβούρνης το εύσημο για 

τον πατέρα του Δήμαρχο Βασ. Σαβίνο

Από αριστερά ο γηραιός Βενιζέλος Λογοθέτης  94 
ετών πρώην κοινοτάρχης, ο Νώντας Κούρτης πρ. 
δημοτικός σύμβουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγιο-
πετριτών Μελβούρνης Ρομποτής Σπύρος και ο πρό-
εδρος των Αγιοπετριτών Αττικής Απόστολος Αντύπας

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

1ος) Ρομποτής Δημήτριος από 25/3/1914 
έως 11/11/1915 και 15/9/1929 έως 1930.

2ος) Καββαδίας Γεώργιος(Ντάλας) γιατρός 
από 1915 έως 1916.

3ος) Βικέντιος Σπυρίδων-Ζώης από 1916 
έως 1924 και 1948 έως 1951.

4ος) Ρομποτής Πέτρος (….) από 1924 έως 
1927 και 1931 έως 1932.

5ος) Φλώριος Ιωάννης του Γεωργίου (Τρι-
βόλης) από 1927 έως 1928.

6ος) Λογοθέτης Αριστομένης (Μένιος) του 
Ηρακλή από 1930 έως 1932.

7ος) Κατηφόρης Νικόλαος του Θεοδώρου 
(Θοδωρέλος) από 1928 έως 1929 και 
1932 έως 1935 και 1942 επί Κατοχής. 
Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύ-
χημα.

8ος) Κούρτης Χαράλαμπος του Γεράσιμου 
1933-1934.

9ος) Σαββίνος Βασίλης του Αγαθάγγελου 
από το 1952

10ος) Δρακονταειδής Δημήτρης (Πολύδω-
ρος) του Ιωάννη από το 1952 έως 1953.

11ος) Μελάς Θωμάς του Βασιλείου (Βαρώ-
λης) ο μακροβιότερος πρόεδρος 1954 
έως 1961 και 1965 έως 1967 και 1978 
έως 1982.

12ος) Κατηφόρης Γεράσιμος του Νικολάου 
(Γύφτος) χρημάτισε για λίγο.

13ος) Χαρίτος Θωμάς του Διονυσίου χρημά-
τισε για λίγο πρόεδρος.

Παραλαβή ευσήμου τιμής και αναγνώρισης από τη 
εγγονή της 99 χονης Μαυρέτα Λογοθέτη.

Στο τέλος της εκδήλωσης παρουσιάσαμε ζωντανά τον μεγάλο κλαρινίστα Νίκο 
Βρυώνη με το συγκρότημά του με παλιά δημοτικά τραγούδια από πανηγύρια τα 
οποία προβλήθηκαν με DVD σε μεγάλο πανό με ειδικό μηχάνημα(προτζέκτορας). 
Ευχαριστούμε την κόρη του Γιάννη Καγκελάρη (Γιάνναρου) Ειρήνη για το μη-
χάνημα που μας παραχώρησε δωρεάν καθώς και την Κατερίνα Καψούλου για το 
DVD. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο που έγινε για πρώτη φορά στην πλατεία του 
χωριού μας. 
Στις 10 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού η ποδοσφαιρική ομάδα Α.Ο Αγίου 
Πέτρου πραγματοποίησε Λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική.

Παραδοσιακά Πανηγύρια
το καλοκαίρι 2013

ΕΥΓΗΡΟΣ: 15 Αυγούστου της Παναγίας Δημοτική και Λαϊκή ορχήστρα.
ΔΡΑΓΑΝΟ: 15 Αυγούστου της Παναγίας. Δημοτική Ορχήστρα.
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ: 15 Αυγούστου Λαϊκή Ορχήστρα.
ΣΥΒΡΟΣ: 22-23 Αυγούστου. Από την Ποδοσφαιρική Ομάδα Α.Ο. Σ΄ύβρου με Λαϊκή 
Ορχήστρα.
ΒΟΥΡΝΙΚΑΣ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις από τον Τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο καθώς 
και το Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Ροδάκη με Δημοτική Ορχήστρα.
ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ: 11 Αυγούστου από την Ποδοσφαιρική Ομάδα Α.Ο. Μαραντοχωρίου 
με Δημοτική ορχήστρα. Στο κλαρίνο ο Αριστόπουλος και στο τραγούδι η κα Αθανασίου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Πραγματοποιήθηκε μεγάλη μουσική βραδιά με Λαϊκή Ορχήστρα και Δη-
μοτική.

Άποψη από το πανηγύρι του Μαραντοχωρίου Άποψη από το πανηγύρι του Άι Γιάννη του Ροδάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της οικογένειάς μου, -ελπίζοντας να μην υπάρχει 
αντίρρηση και εκ μέρους των οικογενειών, των αναφερόμενων εκλιπόντων Κοινοτι-
κών και Δημαρχιακών αρχόντων του χωριού- τον κ. Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ, γι’ αυτή την εκδήλωση μνήμης σε ανθρώ-
πους που στο μέτρο των δυνάμεων και των γνώσεών τους προσέφεραν τις υπηρεσίες 
τους στον τόπο και τα χωριά μας, όπως ο πατέρας μου.
Σε χρόνια δύσκολα, σε εποχές φτώχειας, πολέμων και εθνικών αναταραχών, με τα 
λίγα γράμματα που ήξεραν προσπαθούσαν να αποσπάσουν από την πολιτεία λίγα 
χρήματα για καμιά Βρύση, κάνα Γεφύρι, λίγα μέτρα δρόμου ή ό,τι άλλο θεωρούσαν 
χρήσιμο και σκόπιμο για το καλό του τόπου τους.
Πολλοί από αυτούς δεν είχαν ούτε πια γραφείο Κοινοτικό και τα έγγραφα και τα κιτά-
πια που λάβαιναν από τις αρχές τα φύλαγαν στα σακούλια της μάνας ή της γυναίκας 
τους, όπως ο μπάρμπα Σπύρος, πρόεδρος γειτονικού χωριού, που στα παιδικά μου 
χρόνια τον θυμάμαι να φέρνει το σακούλι με τα χαρτιά, στο θείο μου, απ’ τους γραμ-
ματισμένους του χωριού, αφού ήταν απόφοιτος του Σχολαρχείου, για να ετοιμάζουν 
την αλληλογραφία με τις προϊστάμενες αρχές.
Αποτείνοντας φόρο τιμής στη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων, είναι το ελάχιστο 
που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτούς που κράτησαν στα πέτρινα χρόνια ζωντανή την 
τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με ακούσετε.

17/08/2013 ΕΠ. ΚΟΥΡΤΗΣ



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΟΝΤΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Τα  άδυτα του 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η Σ 
ε π ι σ κ έ φ θ η -
κε εκ μέρους 
της εφημερί-
δας μας ΑΓΙΟ-
ΠΕΤΡΙΤΙΚΑ ο 
Πρόεδρος της 
Ένωσης κ. Από-
στολος Αντύπας 
και ξεναγήθηκε 
από τον Αντιδή-
μαρχο κ. Νίκο 
Βικέντιο και 
τον υπεύθυνο 
του Βιολογικού 
καθαρισμού κ. 
Παν. Ζόγγο για να δει επί τόπου πως λειτουργεί. Πήρε δε και σχετικές φωτογρα-
φίες στο σημείο, το οποίο πέφτει το καθαρό νερό στη θάλασσα!!
Νερό από εκεί παίρνουν και τα αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, θέλοντας να δώσει μια αποφασιστική 
ώθηση στην επιστημονική παρουσία του νησιού μας, με την προώθηση των νέων, διορ-
γανώνει και εφέτος   την εκδήλωση « Το Βήμα Nέων Eπιστημόνων » 
Προσκαλεί λοιπόν όσους θέλουν να συμμετάσχουν να δηλώσουν συμμετοχή. 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
όλοι οι νέοι επιστήμονες μεταξύ 
22 και 35 ετών που κατάγονται 
από την Λευκάδα, είτε έχουν δύο 
γονείς Λευκάδιους είτε τον έναν 
από αυτούς.
     Επίσης δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν όσοι φοιτούν στο ΤΕΙ Λευ-
κάδας
2.Μπορούν να συμμετάσχουν 
με θέμα της επιστημονικής τους 
ειδικεύσεως όποια και αν είναι 
αυτή.
3.Τα θέματα δεν θα έχουν σχέση 
υποχρεωτικά με την Λευκάδα. Η 
επιλογή του θέματος είναι ελεύ-
θερη.
4.Η ανακοίνωσή τους δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 20 λεπτά της 
ώρας.
5. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η επι-
στημονική επάρκεια των ανακοι-
νώσεων, όπως επίσης τα πρωτό-
τυπα θέματα.
   Είναι σαφές ότι οι ανακοινώσεις 

αυτές οφείλουν να ακολουθούν την αυστηρή επιστημονική μεθοδολογία για το σκοπό 
αυτό.

   Η εισαγωγή, όπου θα αναλύεται η επιλογή του θέματος και η σύνδεσή του με τα 
ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα. Η κυρίως ανάπτυξη του θέματος και τέλος τα 
συμπεράσματα που εξάγονται κάθε φορά. Επιθυμία της διοργανώσεως είναι να έχου-
με υψηλού επιπέδου εισηγήσεις, οι οποίες θα είναι προϊόν έρευνας των νέων που 
επιθυμούν να αγωνισθούν στον δύσκολο στίβο της επιστήμης.

6.Ημερομηνία υποβολής συμμετοχής μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013, με πλήρες το κείμενο 
της ανακοινώσεως.

7.Στην διοργάνωση μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι καλλιτέχνες.
   Στον χώρο των εικαστικών τεχνών, εφ΄όσον υπάρχουν συμμετοχές θα μπορούσε συγ-

χρόνως με την ημερίδα να διοργανωθεί και έκθεση των έργων.
 8.Σε περίπτωση νέων μουσικών θα μπορούσε η διοργάνωση να συνδυασθεί με συναυλία 

ή κονσέρτο των νέων αυτών μουσικών.
 9.Στον χώρο της λογοτεχνίας και της ποιήσεως θα μπορούσε να γίνει παρουσίαση των 

έργων των δημιουργών.
Καλούνται όσοι θέλουν να συμμετάσχουν, να έρθουν σε επαφή με το Πνευματικό Κέ-
ντρο Λευκάδας (υπεύθυνη: Ιωάννα Φίλιππα τηλ: 26450 26635,26450 26711) για να δη-
λώσουν συμμετοχή.
Με νεώτερη δημοσίευση θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες της διοργανώσεως.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πολίτης Αθανάσιος - Τηλ.: 26450 31100
Κοντάραινα -Λευκάδα

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ  - ΓΛΑΣΤΡΕΣ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας
51 χρόνια Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ της Λευκάδας και το Πνευματικό Κέντρο του Δή-
μου μας για άλλη μια χρονιά κορύφωσε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού με 
ένα φεστιβάλ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που προσέφερε ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου 
σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες.
Παρόλη τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία για τη χώρα μας, ο Δήμος μας 
επέλεξε να παράγει πολιτισμό με  ελάχιστες δαπάνες και κατάφερε να προσφέρει στο 
κοινό μεγάλες παραστάσεις, όπως το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που εγκαι-
νίασε την 58η περίοδο των Γιορτών Λόγου και Τέχνης, αφιερωμένων στις Αδελφοποιη-
μένες με τη Λευκάδα Πόλεις.
Η εβδομάδα των Γιορτών περιλάμβανε τη Συνάντηση των Δημοτικών Αντιπροσωπειών 
από τις Αδελφοποιημένες Πόλεις με τη Λευκάδα, και  συναυλίες από δύο σχήματα Λευ-
καδίων Μουσικών ενώ η εβδομάδα έκλεισε με το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών που διοργά-
νωσε η Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας και το λαϊκό δρώμενο της Αναπαράστασης του 
Χωριάτικου Γάμου στην Καρυά. 
Το φετινό Φεστιβάλ, αν και μικρότερης κλίμακας σε σχέση με το περσινό επετειακό, φι-
λοξένησε συγκροτήματα από 9 ξένες χώρες καθώς επίσης και 5 ελληνικά, τα οποία μαζί 
με τα 8 τοπικά χορευτικά δημιούργησαν μια πανδαισία νέων χορευτών και μουσικών.
Οι φετινές εκδηλώσεις τελούσαν υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
και του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών.

Τελευταία Δεξαμενή επεξεργασίας λυμάτων πριν προωθη-
θούν καθαρά στη θάλασσα. Το μπουκάλι μάρτυρας.

Μέτρηση ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Στις 13 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βασιλικής Μέτρηση ΟΣΤΕΟΠΟ-
ΡΩΣΗΣ σε συνεργασία με την Δημοτική Ενότητα ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ δωρεάν για γυναίκες 
και άνδρες..

Ο Ηλεκτρονικός και ο έντυπος τύπος της Λευκάδας
Ίντερνετ - Λευκαδίτικες Ιστοσελίδες

Lefkada at
Lefkaditika nea.gr
Mylefkada
Lefkas news

 ΤΥΠΟΣ
Πολιτικές εφημερίδες της Λευκάδας Εβδομαδιαίες

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   Εκδίδεται κάθε Παρασκευή
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ     Εκδίδεται κάθε Παρασκευή
ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ                      Εκδίδεται κάθε Τρίτη
Η ΛΕΥΚΑΔΑ ΧΑΛΑΡΑ        Εκδίδεται κάθε πρώτη του μήνα
LEFKAS NEWS                     Εκδίδεται κάθε Δευτέρα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
STUDIO LEFKATAS RADIO 90,50
RADIO ΛΕΥΚΑΔΑ 88,40
Υ.Γ. Στην Ένωσή μας έρχονται όλες οι εφημερίδες και τις ευχαριστούμε καθώς 
και όλους για την προβολή της Ένωσής μας.

Lefkada news
Lefkada press
Meganisi news
Νεα Lefkadas

Βασιλική

Τη
λ.:

  2
64

50
 20

15
5

Το RADIO LEFKATAS με νέο πρόγραμμα

Τηλ.: 26450 24625
 & 6932 414045

Σεπτέμβριος 2013

Βάσω Κτενά
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149η επέτειος της Ένωσης της 
Επτανήσου με την Ελλάδα

1864-2013

1) Παρακευή Βαρελά κόρη της Καλλιόπης του Νίκου Κατηφόρη (Γεωργαλή) εισήχθη 
στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίο Κομοτηνής με άριστα (κά-
τοικος Αρχαίας Ολυμπίας).

2) Χριστίνα κόρη του Νίκου Κατηφόρη (Γεωργαλή) εισήχθη στο 
Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ανωτέρω κορίτσια είναι εγγονές του Μήτσου και της Μαρίας 
Κατηφόρη (Γεωργαλή), οι οποίοι τους στέλνουν τα θερμά τους 
συγχαρητήρια και τους εύχονται περαιτέρω καλή Σταδιοδρομία 
και καλή πρόοδο στις σπουδές τους.

3) Επίσης ο Δημήτρης Κατηφόρης του Θωμά έχει εξελιχθεί σε πολύ 
καλό μπασκετμπολίστα σε ομάδα της Πάτρας. Εκτελεί δε και 
χρέη Διαιτητή. Θερμά συγχαρητήρια και από την Ένωσή μας!!

Βαρελά Βιβή

ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Η Καββαδία Νίκη - Αργυρώ του Ιωάννη και της Ευαγγε-
λίας Ζόγγου (Μύγα),  αφιερώνει την εισαγωγή της στο 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο του τμήματος Ιστορικού Κερκύρας: 
Στους γονείς της: Ιωάννη Καββαδία & Ευαγγελία Ζόγγου
Στον αδερφό της Σπύρο Καββαδία
Στην γιαγιά της Ακριβούλα Κατηφόρη (Στέκα)
και στον πολυαγαπημένο και πρόσφατα θανόντα παππού 
της Ιωάννη Ζόγγο (Μύγα) 

«ΠΑΠΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΑΓΑΠΩ  ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»!!!!!
Η ΕΓΓΟΝΗ ΣΟΥ ΝΙΚΗ – ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΒΒΑΔΙΑ 

ΥΓ: Η ¨Ένωση Αγιοπετριτών Ν. Αττικής συγχαίρει τα παιδιά που εισήχθησαν στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ και τους εύχεται Καλή επιτυχία στις σπουδές τους.
Τον Φεβρουάριο του 2014 με την κοπή της πίτας θα βραβεύσουμε όσα Αγιοπετρι-
τόπουλα εισήχθησαν και όσα τελείωσαν ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. 
Παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε (τηλ.:210 5731030 & 6946336259) και να 
μας δώσετε τα ονόματα.

• Ειρήνη Παπακωνσταντίνου του Α΄Λυκείου Λευκάδας. Είναι κόρη της Αγγέλας 
Βλασσοπούλου του Ηλία. Εισήχθη στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Αθή-
νας.

• Και τα δύο αδέλφια από το Α΄Λύκειο Λευκάδας, ο Λευτέρης Κατηφόρης του Πανα-
γιώτη και της Ελένης (Μαυρογιώργος) Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες Αθήνα) 
και ο αδερφός του Ζώης Κατηφόρης Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Αθήνα

• Στα ΤΕΙ Λευκάδας εισήχθη ο Δουκάκης Παναγιώτης της Σταμάτας Καγκελάρη (Λά-
ντου), Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Επιτυχίες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας από 
Αγιοπετρίτες ερασιτέχνες εικαστικούς. 
Εξέθεσαν τα έργα τους, οι κυρίες Ουρανία 
Ραυτοπούλου (ιατρός-παιδίατρος), η κυ-
ρία Ρένα Κατηφόρη του Σπύρου (Θούκου) 
(επιτηδευματίας), η κύρια Βάσω Βράϊλα-
Πολίτη (δημόσιος υπάλληλος), η κυρία 
Μαρία Ανυφαντή-Κατηφόρη (επιτηδευμα-
τίας) και ο Στέφανος Κατηφόρης (διαφημι-
στής). Οι εκθέτες είναι μαθητές του Συλλό-
γου Ζωγραφικής και Αγιογραφίας υπο την 
εικαστική καθοδήγηση  της Χαράς Σαΐτη. 
   Η έκθεση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Αγιοπετριτών Ατ-
τικής στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού από 8 έως 26 Αυγούστου την οποία 
επισκέφτηκε πολύ κόσμος.

Στο κέντρο η κυρία Χαρά Σαΐτη στα εγκαίνια 
της έκθεσης

Άποψη από τα εγκαίνεια της έκθεσης Δύο καλονές ελληνοαυστραλέζες με τους παπού 
και γιαγιά επισκέφτηκαν την έκθεση.

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών στον 
Ανδρέα Λάζαρη

Με το βραβείο του Λαογραφικού Τμήματος της Ακαδημίας Αθηνών τιμήθηκε ο συ-
μπολίτης μας Ανδρέας Λάζαρης, στην Αθήνα, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013.
Το επί του πιεστηρίου βιβλίο του «Αναμνήσεις από τη ζωή μου», που επιμελείται και θα 
εκδώσει η Ακαδημία, στάθηκε μόνο η αφορμή της 
βράβευσης. Το σύνολο του έργου του, η συμβολή 
του στην λαογραφική μελέτη και έρευνα, η ευγε-
νική και διαρκής προσφορά του στην διατήρηση 
και διάσωση της ελληνικής και ιδιαίτερα της Λευ-
καδίτικης παράδοσης, υπήρξαν ικανοί λόγοι που 
οδήγησαν την Ακαδημία Αθηνών να τιμήσει τον 
άξιο Λευκαδίτη.
Στην σεμνή και συγκινητική τελετή, ο κ. Ανδρέας 
Λάζαρης παρέλαβε το βραβείο του από την Δρ. 
Αικατερίνη Καμηλάκη, διευθύντρια του Λαογρα-
φικού Τμήματος της Ακαδημίας Αθηνών.
Γνωστός στον τόπο μας κυρίως για την προσφορά 
του στο Κοντομίχειο Λαογραφικό Μουσείο του 
Καβάλου, για το οποίο στάθηκε ο ουσιαστικός 
ιδρυτής, ο εμπνευστής και δωρητής των συλλογών, αλλά ακόμη και ο συντηρητής και 
ο αυτοδίδακτος μουσειολόγος – η ψυχή του Μουσείου δηλαδή, ο κ. Ανδρέας Λάζαρης 
δεν είναι παρά ένας σεμνός και ταπεινόφρων άνθρωπος, παράδειγμα ήθους και ουσια-
στικής προσφοράς. Οι συλλογές του δεν περιορίζονται μόνο στην λευκαδίτικη λαογρα-
φία, αλλά επεκτείνονται και σε αντικείμενα που χαρακτήρισαν τη ζωή των εσωτερικών 
μεταναστών στην Αθήνα του ’50, σε χιλιάδες γραμματόσημα, σε ιστορικές μελέτες και 
καταγραφές, ποιήματα και πολλά άλλα. Στο βιβλίο του «Αναμνήσεις από τη ζωή μου» 
ξεδιπλώνει με συγκινητική απλότητα τη ζωή στο χωριό, όπως την έζησε και τη θυμάται 
ο ίδιος, χωρίς να φαίνεται πως συνειδητοποιεί το μεγαλείο αυτής της καταγραφής.
Μέσα από τις περιγραφές του διαφαίνεται η διαφορετική ποιότητα ζωής αλλά και ου-
σιαστικές ανθρώπινες αξίες, που σήμερα αποτελούν πλέον μουσειακό είδος. Το ομαδι-
κό πνεύμα των παλαιών κοινωνιών, η σοφή τους διάρθρωση, ο σεβασμός στο κάθε τι, 
πράγματα που σήμερα προσπαθούμε να ανασυνθέσουμε και να επανακατακτήσουμε, 
μοιάζουν φυσική προέκταση της αναπνοής των παλαιών ανθρώπων.
Χωρίς γλυκερή νοσταλγία, μα με την νηφαλιότητα της απόστασης, ο κ. Ανδρέας Λάζα-
ρης μας ταξιδεύει σε άλλες εποχές, μας δείχνει πώς έφτιαχναν τον ασβέστη, πως γίνο-
νταν οι γάμοι, πώς έφτιαχναν το κάρβουνο, πώς ήταν η ζωή τα πρώτα δύσκολα χρόνια 
της Αθήνας και γενικότερα κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής μιας άλλης εποχής.
Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την έκδοση του πολύτιμου αυτού βιβλίου, αλλά 
και την αναγνώριση του έργου του από τους ντόπιους ιθύνοντες. Ως τότε, είμαστε περή-
φανοι για εκείνον, τον ευχαριστούμε για την ακούραστη προσφορά του και τον συγχαί-
ρουμε για την τιμητική βράβευση!

Χαρά Σαΐτη
Υ.Γ. της εφημερίδας μας. Ο κ. Ανδρέας Λάζαρης είναι πατέρας της προέδρου του Συλ-
λόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης κας Σούλας Βαμβακούση Λάζαρη. Συχαρητίρια και από 
την Ένωσή μας

Γλυκές στιγμές
Ο πατέρας και η μάνα, ξενιτεύτηκαν στην  Αυστραλία, πριν πολλά χρόνια αναζητώ-

ντας καλύτερη ζωή.
Δούλεψαν σκληρά! Έκαναν  καλή διαχείριση κι όταν απόκτησαν τα αναγκαία αποφά-

σισαν να χτίσουν στο χωριό μας,  στη θέση του παλιού τους σπιτιού ένα νέο, ευπρόσωπο 
και άνετο.

Χρόνια το παλεύουν!  Είναι ακόμα ημιτελές, αλλά τέλος πάντων ανεκτό για κατοικία.
Και τότε, σαν τα μαρτιάτικα χελιδόνια, έφτασε ο γιος τους με τη γυναίκα του και τα 

εγγόνια τους.
 Το κλειστό σπίτι άνοιξε και υποδέχτηκε τους ενοίκους του. Γέμισε το άδειο σπίτι από 

παιδικές φωνές!  Συγγενείς και φίλοι μπαινοβγαίνουν!  Όλα καλά, γιατί  εκτός από την 
πόρτα είναι ανοιχτή και η καρδιά τους και καλοδέχονται τους χωριανούς τους.

Το συγκινητικό και συνάμα γλυκό είναι να βλέπεις καθημερινά το αντρόγυνο, όταν 
ο ήλιος δεν τους ενοχλεί, να κάθεται στα τσιμεντένια σκαλοπάτια, σαν τον παλιό καλό 
καιρό που οι γιαγιάδες κάθονταν στο πεζούλι, να κουβεντιάζουν μεταξύ τους και με τα 
ανήλικα παιδιά τους  για τους προγόνους τους, τους συγγενείς και τους χωριανούς τους 
ή  να τηλεφωνούν, με το κινητό βέβαια, στους γονείς τους και τους φίλους τους στη 
μακρινή Αυστραλία.

 «¨Όλα είναι  θαυμάσια»  ακούστηκε να λέει η σύζυγος, «ξεκουραζόμαστε, ζούμε σ’ 
άλλους κόσμους , η Λευκάδα είναι  πολύ ωραία  με τις αμμουδιές της , τα όμορφα χωριά 
της και τα παιδιά χαίρονται το πατρικό σπίτι και την ομορφιά του τόπου μας».
Αθάνατη Ελλάδα με τις μικρές αλλά γλυκές στιγμές που προσφέρεις στα παιδιά σου

Θαν. Μελάς

ΣΥΒΡΟΣ
Το Δημοτικό Σχολείο του Σύβρου συγχωνεύεται και αυτό με το Σχολείο της Βα-
σιλικής. Την άλλη χρονιά μπορεί να συγχωνευθεί και το Μαραντοχώρι. Καιρός 
είναι να γίνει ένα Σχολικό Κέντρο για να περιλαμβάνει όλα τα χωριά του πρώην 
Δήμου Απολλωνίων (Δημοτικό, Γυμνάσιο Λύκειο).
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Αγιοπετρίτισσα

Μαρία Ρομποτή (Γούλα)

Κρήτης 10 Κεντρική Πλατ. Πετρούπολης Α΄ορ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το καλοκαίρι με την ευγενή  χορηγία της 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας- Δήμος 
Λευκάδας - και τη σοβαρή προσπάθεια του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, κυ-
κλοφόρησε από τις Πανεπιστημιακές Εκδό-
σεις Κρήτης (ΠΕΚ) ένα πολυσέλιδο βιβλίο 
με τον τίτλο
«Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία 
της Λευκάδας».
Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται πολλές 
πληροφορίες που βρέθηκαν στα κρατικά 
αρχεία  της Ελλάδας, της Τουρκίας και της 
Βουλγαρίας. Τα έγγραφα των αρχείων με-
ταφράστηκαν και με σχόλια  του επιφανούς 
ιστορικού Σπ. Ασδραχά δόθηκαν σε μας για 
να  πληροφορηθούμε διάφορα στοιχεία αυ-
τής της περιόδου που κράτησε 205 χρόνια 
από το 1479 μέχρι το 1684.
Σε κάποιες από τις σελίδες του βιβλίου  βρί-
σκουμε στοιχεία και για τον Άγιο Πέτρο.  
Από αυτά μερικά θα παρουσιάσουμε στο 
σημερινό μας σημείωμα και άλλα στο επό-
μενο φύλλο.

Ο Άγιος Πέτρος μέσα από τις:
«Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας»

Το 1520 η περιοχή της Νοτιοδυτικής Λευ-
κάδας, είχε τους λιγότερους κατοίκους συ-
γκρινόμενη με άλλες περιοχές του νησιού 
μας. Μεγαλύτερος σε οικογένειες  και  κατ΄ 
επέκταση και σε πληθυσμό ήταν ο οικισμός  
Διαμιλιάνι  που αποτελούνταν από τα χωριά 
Χορτάτα,  Άγιο Βασίλη,  Μανάσι  και Νι-
κολή με ογδόντα (80) χανέδες(= νοικοκυριά 
),οχτώ (8) ανύπαντρους   και  δύο (2) χήρες.  
Ο Άγιος Πέτρος- εκτός Ρουπακιά-  αριθμού-
σε σαράντα έξι (46) χανέδες(=νοικοκυριά), 
3 ανύπαντρους και τρεις χήρες  και τα δι-
πλανά χωριά είχαν: Κομηλιό  τριάντα δύο  
(32) νοικοκυριά, Δράγανο είκοσι τέσσερα  
(24) νοικοκυριά, τρεις (3) ανύπαντρους και 
δύο (2) χήρες και τέλος το Αθάνι  τριάντα 
επτά  (37) νοικοκυριά.(1)   
Αν προσέξουμε τον πίνακα του βιβλίου με 
τον  αριθμό των νοικοκυριών  σε διάφορα 
χωριά (οικισμούς)  βλέπουμε ότι το μεγα-
λύτερο ήταν το  Φτερνό με εκατόν εξήντα 
τρία (163)  νοικοκυριά, δεύτερο  οι Σφα-
κιώτες με εκατόν τριάντα  εφτά (137) και 
τρίτο η Καρυά με εκατόν είκοσι τρία (123).  
Ακολουθούν και άλλα με μεγαλύτερο αριθ-
μό νοικοκυριών από το δικό μας. Ο ‘Αγιος 
Πέτρος  βρισκόταν τότε στη δέκατη τρίτη 
(13) θέση.
Το 1530 - 1531- διαβάζουμε, ότι οι τότε 
κάτοικοι του Αγίου Πέτρου  έπρεπε να πλη-
ρώσουν για φόρους στους Τούρκους κατα-
κτητές οχτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα 
(8.930) άσπρα( = ασημένιο οθωμανικό νό-
μισμα εκείνης της εποχής). Το ποσό αυτό 
ήταν αρκετά μεγάλο. Φαίνεται ότι υπήρχε 
σχετική οικονομική δυνατότητα  και  γι 
αυτό  ο Άγιος Πέτρος κατατάσσεται στην 
όγδοη  (8η) θέση  ανάμεσα στα λευκαδίτικα 
χωριά στην καταβολή φόρων.
Αργότερα το 1613-1614 στα οθωμανικά κα-
τάστιχα αναγράφονται πενήντα  πέντε (55) 
νοικοκυριά. Το χωριό παρουσιάζει αύξηση 
στα νοικοκυριά  του 19,56%. Την περίοδο 
1641-1642 βρίσκουμε γραμμένο και τον 
οικισμό του Ρουπακιά με δώδεκα (12) νοι-

κοκυριά, ενώ δέκα χρόνια αργότερα 1651-
1652 ζούνε στον οικισμό μόνον  πέντε(5) 
νοικοκυριά. Μείωση των νοικοκυριών 
58,33%. 
Στο αναλυτικό κατάστιχο για τον κεφα-
λικό  φόρο του βιλαετιού της Αγίας Μαύ-
ρας(=Λευκάδας) το έτος 1641-1642 είναι 
γραμμένα τριάντα πέντε(35) αγιοπετρίτικα 
νοικοκυριά. Από αυτό το κα-
τάστιχο αντιγράφουμε, όπως 
είναι, πρώτα το όνομα και 
ακολούθως το επώνυμο κάθε 
οφειλέτη. Παρατηρούμε ότι 
κανένα επίθετο των τότε 
οικογενειών δε συναντιέται 
σήμερα στο χωριό μας. (2)
Ζαφείρης Μπαλαφούρης Παπα- 
Γιάννης
Σταμάτης Σταματάκης Στάμος    
Δανιάς

Δράκος Σταματάκης Μανθέος Ρίζος
Αποστόλης Πέτρος Παναγιώτης  Σταμάτης
Αντρέας  Ματωμένος Ρίζος   Σπύρος
Παναγιώτης  Μανθέος Παναγιώτης   Αυγέρος
Γαλιάτζος  Σολτάτος Μιχάλης   Σίμος
Πέτρος  Παγάνος Δήμος  Σπύρος
Δήμος  Κόκκινος Κώστας   Μανθέος
Γιάννης Ρίζος Μιχάλης  Κώστας
Γιώργος  Κύρης Θανάσης  Ρίζος
Λινάρδος  Κώστας Μανθέος  Αυγερινός
Σταματάκης  Δήμος Παναγιώτης Δήμος
Μανθέος   Κώστας Σολτάτος  Παναγιώτης
Δήμος   Δανιάς Δήμος  Σίμος
Γιάννης  Πέτρος Μιχάλης  Δήμος
Γιάννης  Πέτρος Νικόλας  Σταμάτης
Αποστόλης   Δήμος   
Για τον οικισμό του Ρουπακιά  είναι γραμμένοι οι 
παρακάτω.(3)
Αντρέας  Περάτης  Μανθέος  Ζαχαρίας
Ζαφείρης   Καρυαλής Τομάζος   Ρούμπας
Ζαφείρης   Μανθέος Δήμος   Μανθέος
Αναστάσης   Στράτος Νικολός Κουλούρης
Δήμος   Μανθέος Σίμος  Δήμος
Ζαχαρίας  Στράτος Παναγιώτης   Αδάμ

Θαν. Μελάς
……………
(1) Oθωμανικές πηγές για τη  νεώτερη  ιστορία της 
Λευκάδας, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2013, σ.  76-77                                                                                      
  (2) όπ.π. σ. 212
  (3) όπ.π. σ. 209

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Η ΛΕΥΚΑΔΑ ΧΑΛΑΡΑ



ΙΗ΄ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.Λ.Μ)
Το διήμερο 10 & 11 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε από 
την Ε.Λ.Μ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκά-
δας το ΙΗ’ Συμπόσιο της που ήταν αφιερωμένο σε σύγ-
χρονους λευκάδιους δημιουργούς
Οι τιμώμενοι ήταν:
•   Οι    Πέτρος Αργύρης  φυσικός Καθηγητής Πανεπιστη-
μ ί ο υ 
και ο   
π ν ε υ -
μ ο ν ο -
λόγος-
φ υ μ α -
τ ι ο -
λ ό γ ο ς 
ιατρός 
Π ά ν ο ς 
Χόρτης
κ α θ ώ ς 
και ο 
ζωγρά-
φος Δι-
ονύσιος Ζαβερδινός και η οικογένεια Γαζή-Σίδερη για 
τη σπουδαία προσφορά των μελών τους στη ζωγραφική 
και αγιογραφία. Ο Πρόεδρος της Ε.Λ.Μ Ναύαρχος Θ. 
Κατωπόδης μί-
λησε πρώτος στο 
πολυπληθές ακρο-
ατήριο και εξήγη-
σε το σκοπό της 
εκδήλωσης. Έπει-
τα ο Σεβασμιότα-
τος μητροπολίτης 
κ. Θεόφιλος και 
ο Δήμαρχος Λευ-
κάδας κ. Κ. Αρα-
βανής χαιρέτησαν 
την εκδήλωση και 
ευχήθηκαν κάθε 
επιτυχία.
Το επιστημονικό 
έργο του Πέτρου 
Αργύρη παρουσί-
ασε ο καθηγητής 
του Ε.Μ.Π κ. Κ. 
Παρασκευαϊδης 
και την προσωπικότητα του τιμωμένου ο κ. Νίκος Κα-
τηφόρης (μπαρμπα-Νίκος) παιδικός του φίλος και συμ-
μαθητής του στο Γυμνάσιο, ο οποίος μας μάγεψε με την 
εισήγηση του. Τον ιατρό Π. Χόρτη παρουσίασε ο Δρ. 
Ιστορίας κ. Άγγελος Χόρτης, ο οποίος ανέφερε πολλά πε-
ριστατικά της ζωής του που τον έκαναν κοσμαγάπητο όχι 
μόνον από τους Λευκαδίτες αλλά και από πλήθος άλλων 
ανθρώπων. Ο άλλος εισηγητής ιατρός κ. Θεοδόσης Πα-
ναγιωτόπουλος παρουσίασε το τεράστιο πρωτοποριακό 
επιστημονικό του έργο.
Στο τέλος της εκδήλωσης της πρώτης μέρα Διευθύντρια 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας κ. Ρούσου ευχαρί-
στησε τον κ. Πέτρο Αργύρη και τη σύζυγο του κ.Ανίτα 
για τη στήριξη που παρέχουν απλόχερα στη βιβλιοθήκη, 
ο γράφων πρόσφερε στο γιο του Π. Χόρτη απόκομμα 
αθηναϊκής εφημερίδας του 1937, στο οποίο γράφονται 
από ανθρώπους της ιατρικής επιστήμης κολακευτικά λό-
για για το νεαρό γιατρό Π. Χόρτη, τη Λευκάδα και την 
Ελλάδα και ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. Θ. Μεσ-
σήνης, ιατρός χειρουργός, ανέφερε ότι ο ιατρός Χόρτης 
ήταν πρωτοπόρος στην επιστήμη του.
Λίγο πριν κλείσει το πρόγραμμα απονεμήθηκαν το βρα-
βείο Πέτρου και Νίτας Αργύρη, από τον ίδιο τον αθλο-
θέτη στην Ειρήνη (Ερση) Παπακωνσταντίνου (κόρη της 
Αγιοπετρίτισσας Αγγέλας Βλασσοπούλου) και του Αλέ-
κου Παναγούλη από το Βουλευτή κ. Στάθη Παναγούλη 
στην Κυριακή Δευτεραίου των Λυκειακών τάξεων Βασι-
λικής για τη βαθμολογική τους πρωτιά.
Τη δεύτερη μέρα του Συμποσίου μίλησε η καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθηνά Σχινά για την ει-
καστική δημιουργία του καλλιτέχνη Ζώη Ζαβερδινού, 
που ζει και εργάζεται στην Ελβετία.
Για την οικογένεια Γαζή Σίδερη μίλησε η Δρ. Ιστορικός 
της Τέχνης κ. Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου με θέμα «Γενεαλο-
γικά στοιχεία της οικογενείας Γαζή- Σίδερη και εργαστη-
ριακή παράδοση και κληρονομιά» και η καταξιωμένη θε-
ωρητικός Τέχνης κ. Χαρά Σάιτη, που τη γνωρίσαμε στο 
χωριό μας στα εγκαίνια της έκθεσης των πέντε συγχω-
ριανών μας, η οποία με γλαφυρότητα και καλλιτεχνική 
ευαισθησία παρουσίασε το έργο του Θ. Σίδερη.

Θ. Μελάς
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Μικρά και Μεγάλα ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Η Λευκάδα «αποχαιρέτησε» τον Ναύαρχο

Θωμά Παν. Κατωπόδη
Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα το απόγευμα Πέ-

μπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 συγγενείς, φίλοι και πλή-
θος κόσμου στον συντοπίτη μας Ναύαρχο ε.α., Επίτιμο 
Αρχηγό Στόλου και Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών 
Μελετών Θωμά Π. Κατωπόδη, ο οποίος έφυγε αναπά-
ντεχα σε ηλικία 65 ετών από τη ζωή.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη, χοροστατούντος του Μη-
τροπολίτη Λευκάδας κ. Θεοφίλου, στον Μητροπολιτικό 
Ναό της Ευαγγελίστριας, στην πόλη της Λευκάδας. Πα-
ρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Λευκάδας κ. Θε-
όδωρος Σολδάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος 
Βερύκιος, ο Δήμαρχος Μεγανησίου κ. Στάθης Ζαβιτσά-
νος, ο πρώην βουλευτής κ. Σπύρος Μαργέλης, ο Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Αναστάσιος Γαζής, 
που εκπροσώπησε τον απουσιάζοντα Δήμαρχο, ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας κ. Ελευθέρι-
ος Αραβανής, ο κ. Σωκράτης Κακλαμάνης, μέλος του ΔΣ 
της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών και πρόεδρος του 
Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα» κ.ά.

Στο φέρετρο που ήταν καλυμμένο με την ελληνική ση-
μαία και πάνω ήταν τοποθετημένα το πηλίκιο, το ξίφος 
και τα παράσημα του εκλιπόντος, στάθηκαν τιμητική 
φρουρά οι συνάδελφοί του από το Πολεμικό Ναυτικό: 
Αρχιπλοίαρχος Ν. Τσούνης, Αρχιπλοίαρχος Ι. Σαμαράς, 
Υποναύαρχος Ι. Μαΐστρος Διοικητής της Σχολής Ναυ-
τικών Δοκίμων και ο Μεγανησιώτης Υποναύαρχος Σπ. 
Κονιδάρης, Υπαρχηγός Στόλου.
Για τον εκλιπόντα μίλησαν, εξαίροντας τις ικανότητές 
του, το σπάνιο ήθος του, την εντιμότητά του, την λογιο-
σύνη του και την προσφορά του στο νησί μας, ο Μη-
τροπολίτης Λευκάδας κ. Θεόφιλος, Εκπρόσωπος του 
Πολεμικού Ναυτικού, που διάβασε το βιογραφικό του 
εκλιπόντος, ο κ. Αναστάσιος Γαζής, ο κ. Σωκράτης Κα-
κλαμάνης, ο Ναύαρχος Γεράσιμος Καράμπαλης, η πρόε-
δρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κ. Φρόσω Φί-
λιππα και ο κ. Σπύρος Βρεττός, Σύμβουλος Φιλολόγων. 
Εκ μέρους της οικογένειας τον νεκρό αποχαιρέτησαν ο 
γιος του Παναγιώτης, που ακολούθησε τα χνάρια του πα-
τέρα του και είναι πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού, 
λέγοντας μεταξύ άλλων συγκινημένος ότι η προτροπή 
του πατέρα του προς αυτόν ήταν «ό,τι και να κάνεις να 
το κάνεις με το κεφάλι ψηλά», παρατηρώντας ότι αυτό 
το ακολούθησε μέχρι το τέλος ο πατέρας του που έφυγε, 
χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί, με το κεφάλι ψηλά, 
ενώ η κόρη του Αμαλία με φωνή που πάλλονταν από συ-
γκίνηση είπε «βρίσκεται εδώ γιατί δεν άντεξε τον πόνο 
της πατρίδας… Σήμερα θρηνώ όχι για το χαμό του πατέ-
ρα μου αλλά για μια Ελλάδα που σιγοπεθαίνει».
Όταν το φέρετρο βγήκε από την Εκκλησία, το πλήθος το 
υποδέχθηκε με θερμό χειροκρότημα υπό τους ήχους της 
μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ τιμές απέδωσε 
ναυτικό άγημα.
Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία η πομπή κατευθύνθηκε 
υπό τους πένθιμους ήχους της Φιλαρμονικής, που συμ-
μετείχε τιμής ένεκεν, δια μέσου της Κεντρικής Αγοράς, 
στον Άγιο Μηνά. Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο του Φρυ-
νίου.
Εκ μέρους της Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκάδας πα-
ρεβρέθηκε ο πρόεδρος της κ. Αποστόλης Αντύπας ο 
οποίος κατέθεσε στεφάνι στην  σορό του.
Υ.Γ. της εφημερίδας μας:Η μητέρα του Ναυάρχου 
ήταν από την Κοντάραινα.

Σωκράτης Κακλαμάνης

Ο γιός του

Η κόρη του

Θωμάς  Π. Κατωπόδης
(Ένας καταξιωμένος Ναύαρχος)
Έφυγε, νωρίς σήμερα το πρωί, για το ταξίδι της αιωνι-
ότητας ο επί τιμή τ. αρχηγός του Στόλου Ναύαρχος Θ. 
Κατωπόδης.
Ο εκλιπών υπήρξε γνήσιος Λευκαδίτης, ο οποίος διακρί-
θηκε στη ζωή του κατακτώντας ανώτατη  θέση  στο Πο-
λεμικό Ναυτικό, με μόνο όπλο τις πνευματικές του ικα-
νότητες και την εργατικότητά του. Ακόμα είχε την τύχη 
να δημιουργήσει μια άριστη οικογένεια με την «Καιτού-
λα»  του, όπως πάντα  την προσφωνούσε, και να χαίρεται 
κοντά της μέχρι χθες το απόγευμα παιδιά και εγγόνια.
Διακρινόταν για την αξιοπρέπειά του, την ευσυνειδησία 
του, την καθαρότητα της σκέψης του, το χιούμορ του, τη 
αγάπη του προς όλους τους ανθρώπους και τη μεγάλη 
του καρδιά - η οποία τελικά και τον πρόδωσε - που ήξερε 
να αγκαλιάζει και να αγαπά.
Ήταν ευρυμαθής και πολυμαθής, άριστος ερευνητής, 
γνώστης της  ιστορίας και θαυμάσιος χειριστής του λό-
γου.
Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του στην 
Εταιρεία  Λευκαδικών  Μελετών για αρκετά χρόνια και 
εκεί θαύμασα τον άνθρωπο που αγαπούσε το νησί του 
και αγωνιζόταν για την πνευματική του πρόοδο.
Στο Συμπόσιο που οργάνωσε η Ε.Λ.Μ στις 10 και 11  του 
Αυγούστου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκά-
δας, στο πλαίσιο των γιορτών Λόγου και Τέχνης και την 
επόμενη μέρα ως πρόεδρο στο Πάνελ που παρουσίασε το 
βιβλίο της Τ. Σκληρού απολαύσαμε το λόγιο άνθρωπο, 
για τελευταία φορά.
Δυστυχώς δεν έζησε να δει τα όνειρά του να πραγματο-
ποιούνται. Ο Θεός τον κάλεσε κοντά του και αθόρυβα 
όπως ήρθε στη ζωή πριν από περίπου εξήντα πέντε χρό-
νια, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι του.

Αιωνία του η μνήμη!
Θ. Μελάς

Τα κείμενα πήραμε από το «ΜΥ ΛΕΥΚΑΔΑ

Οι βραβευθείσες μαθήτριες

Π. Αργύρης Π. Κατηφόρης

Οι φωτογραφίες είναι του κ. Αντύπα



Αγιοπετρίτικα 9

    ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣΗ Σελίδα της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης

Αγαπητοί συγχωριανοί Αγιοπετρίτες και 
φίλοι,
Στο διάστημα του Ελληνικού καλοκαιριού 
η Ένωση Αγιοπετριτών Αυστραλίας πέρα-
σε τον Αυστραλιανό χειμώνα χωρίς συλλο-
γικές εκδηλώσεις εκτός του εορτασμό των 
Αγίων Αποστόλων που αναφέρθηκε στην 
προηγούμενη έκδοση των Αγιοπετρίτικων.
Πολλοί συγχωριανοί ταξίδεψαν στην Ελ-
λάδα και αρκετοί πέρασαν τον περισσότε-
ρο καιρό στο χωριό μας που τον Αύγουστο 
η Λευκάδα και το χωριό μας ήταν κυριολε-
κτικά πλημμυρισμένο από κόσμο.
Όσοι είχαμε την τύχη να βρεθούμε στο χω-
ριό το καλοκαίρι συναντηθήκαμε με τους 
μόνιμους κατοίκους και τους συγχωριανούς 
μας που κατέφτασαν από διάφορες πόλεις 
της Ελλάδας καθώς και από το εξωτερικό.
Συναντηθήκαμε αρκετές φορές στις θρη-
σκευτικές πανηγυρικές γιορτές των εκ-
κλησιών του χωριού μας, όπως των Αγίων 
Αποστόλων, Αγίας Παρασκευής, του Αγί-
ου Ιωάννου στα περιβόλια και στο Χειλά, 
στην Αγία Ελεούσα, καθώς και πολλοί πα-
ρευρέθηκαν σε πανηγυρικές γιορτές άλλων 
γύρω χωριών.
Αξιοσημείωτο γεγονός είναι η επαναλει-
τουργία της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολά-
ου στην Νηρά και η μόνιμη εγκατάσταση 
εκεί δύο καλογριών. Στην ανακαίνιση του 
μοναστηριού συνέβαλαν με εθελοντική 
εργασία και πολλοί συγχωριανοί μας. Με-
ρικά χρόνια το 2010 πριν ανοίξει το μο-
ναστήρι, αντιπροσωπεία της Λευκαδιακής 
Αδελφότητας Μελβούρνης, απαρτιζόμενη 
από τους συμβούλους Βασίλη Μιχελή, 
αείμνηστο Δημήτρη Γαβρίλη, τον Ανδρέα 
Ρομποτή και εμένα συναντήσαμε τον μη-
τροπολίτη Λευκάδας και Ιθάκης κ.κ. Θε-
όφιλο και μεταξύ άλλων συζητήσαμε την 
επαναλειτουργία του μοναστηριού. Ο κ.κ. 
Θεόφιλος μας εξήγησε ότι αυτό είναι μέσα 
στις προτεραιότητές του και αφότου συγκε-
ντρώσει τα στοιχεία γύρω από την περιου-
σία του Μοναστηριού και αξιολογηθεί, θα 
μπορέσει να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις. 
Φέτος λοιπόν, στην συνάντηση μαζί του 
εκεί στο μοναστήρι, θαυμάσαμε τις προ-
σπάθειες και τις εργασίες που γίνονται και 
ενημερωθήκαμε για τις άμεσες ανάγκες, 
με προτεραιότητα την εγκατάσταση λέβη-
τα θέρμανσης για την χειμερινή επιβίωση 
των καλογριών και με την παράκληση αν 
μπορεί να συνδράμει και η Λευκαδίτικη 
πατριά της Αυστραλίας. Υποσχεθήκαμε να 
θέσουμε το θέμα υπό συζήτηση στα μέλη 
μας, πράγμα που θα γίνει στις επικείμενες 
συνελεύσεις και ευελπιστούμε ότι θα μπο-
ρέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς σε 
αυτό το έργο διαμάντι της Νότιο-Δυτικής 
Λευκάδας.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης 
Αγιοπετριτών Αυστραλίας ήταν στο χωριό 
ο Αντιπρόεδρος Νίκος Μαργέλης, η Νίκη 
Τσιαντίκου/Σαββίνου και εγώ και οι εκδη-
λώσεις που οργάνωσε η Ένωση Αγιοπετρι-
τών Αττικής με τις φιλότιμες προσπάθειες 
του προέδρου κ. Αποστόλη Αντύπα, του 
ταμία κ. Γιώργου Χαρίτου και όσον άλλων 
συμβούλων παρευρέθηκαν στο χωριό έγι-
ναν με συνεργασία των δύο Ενώσεων Αγιο-
πετριτών Αττικής και Αυστραλίας.
Το αναμενόμενο άνοιγμα του Μουσείου 
δεν έγινε λόγω έλλειψης χρημάτων για τον 
εσωτερικό εξοπλισμό, ώστε να τοποθετη-
θούν τα εκθέματα. Ο κ. Αντύπας όμως υπο-
σχέθηκε ότι του χρόνου θα ανοίξει. Όσον 
αφορά την δική μας οικονομική προσφορά 
έγιναν και αποπληρώθηκαν όλες οι εργασί-
ες που είχαμε αναλάβει.
Στο χορό της ποδοσφαιρικής ομάδας του 
χωριού παρευρέθηκαν πάρα πολλά άτο-
μα από Αυστραλία και πρέπει να πέρασαν 
καλά γιατί δεν σταμάτησαν να χορεύουν 
και να σπάζονται και πιάτα.
Παραθέτω μερικές φωτογραφίες.

Γράφει ο Πρόεδρος 
ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μεγαλώνει η παροικία μας!

Σημαντική αύξηση της μετανάστευσης από την Ελλάδα
Έπειτα από πολλά χρόνια συρρίκνωσης η ελληνική παροικία της Αυστρα-
λίας μεγαλώνει πάλι!
Στους τελευταίους 18 μήνες εκτιμάται ότι ο αριθμός της ελληνικής παροι-
κίας αυξήθηκε κατά, τουλάχιστον, δέκα χιλιάδες άτομα!
Στον αριθμό αυτό υπολογίζονται Έλληνες και Κύπριοι που μετανάστευ-
σαν για πρώτη φορά στην Αυστραλία, αλλά και ομογενείς που, έπειτα από 
πολλά χρόνια απουσίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, επιστρέφουν στην 
Αυστραλία.
Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των Ελλήνων που μεταναστεύουν στην Αυ-
στραλία παρουσιάζει αυξητική τάση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 
Αυστραλιανού Υπουργείου Μετανάστευσης.
Τα στοιχεία αυτά, όμως, δεν αποδίδουν την πραγματικότητα καθώς δεν 
συμπεριλαμβάνουν τους ομογενείς που είναι πολιτογραφημένοι Αυστρα-
λοί, έζησαν για πολλά χρόνια στην Ελλάδα (ορισμένοι γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα) και επιστρέφουν στην Αυστραλία λόγω της κρίσης. Ως κάτοχοι 
αυστραλιανού διαβατηρίου δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
Εκτιμάται ότι τα τελευταία χρόνια χιλιάδες ομογενείς, κάτοχοι αυστραλια-
νού διαβατηρίου, επέστρεψαν από την Ελλάδα στην Αυστραλία.
Επειδή, όμως, θεωρούνται Αυστραλοί πολίτες, δεν περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης, από τα οποία προκύπτουν τα 
ακόλουθα:
Ο αριθμός των Ελλήνων που μετανάστευσε στην Αυστραλία στην περίοδο 
Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος προσέλκυσης 
ειδικευμένων μεταναστών ή επανασύνδεσης οικογενειών ανήλθε στους 
525 έναντι 325 την προηγούμενη χρονιά και 134 στην περίοδο 2011-2012.
*Το τελευταίο οικονομικό έτος δόθηκε φοιτητική βίζα σε 855 Έλληνες 
έναντι 332 την προηγούμενη χρονιά.
*Την ίδια περίοδο δόθηκε βίζα για προσωρινή εργασία σε 457 Έλληνες.
Συνολικά, δηλαδή, στο τελευταίο δωδεκάμηνο ήρθαν στην Αυστραλία 
1837 Έλληνες. Και επί πλέον χιλιάδες ομογενείς με αυστραλιανά διαβα-
τήρια.
Επίσης στην περίοδο Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 χορηγήθηκαν από τις αυ-
στραλιανές αρχές 7222 τουριστικές βίζες σε Έλληνες.
Στο ίδιο διάστημα 27 Κύπριοι πήραν άδεια μόνιμης παραμονής στην Αυ-
στραλία, 1414 Κύπριοι έλαβαν προσωρινή άδεια και 128 νέοι από την 
Κύπρο ήρθαν στην Αυστραλία με τουριστική άδεια που τους παρέχει το 
δικαίωμα παραμονής και εργασίας για ένα χρόνο.

Αναδημοσίευση από τον ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ
ΥΓ. της εφημερίδας Αγιοπετρίτικα. Γυρίσαμε στις αρχές  του 1900.

Η  ΑΧΕΠΑ  ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ Βράβευσε  5 Φοιτητές

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2013  η Αχέπα για δεύτερη χρονιά οργάνωσε και έδωσε  
τα βραβεία στους αριστεύσαντες  φοιτητές που πέρασαν με  υψηλούς βαθμούς στο 
VCE για το 2012.
Παρουσία του Πρέσβη της  Ελλάδος κ. Χαρ. Δαφαράνο, της συζύγου του κ.  Ε. Δα-
φαράνου, τους εκπροσώπους της  Γενικής Προξένου κ. Ελένης  Λιανίδου, κ. Τσιλί-
κη, του Συντονιστή του  γραφείου εκπαίδευσης κ. Βασίλη  Γκόκα, καθηγητές των 
Πανεπιστημίων, γονείς των βραβευθέντων φοιτητών, φίλοι και μέλη της  Αχέπα, 
κατάμεστη η αίθουσα  
αρκετοί  ήσαν οι όρ-
θιοι από τους  οποίους 
ζητούμε συγνώμη. Βέ-
βαια ο χώρος μικρός, 
όμως μεγάλος από ζε-
στασιά και αγάπη.
Πριν την απονομή των 
βραβείων η τελετάρ-
χης κα Δέσποινα  Σα-
πουντζή στην σύντομη 
ομιλία της ανακοίνω-
σε την καθυστέρηση 
του Πρέσβη, έκανε 
μία σύντομη  αναφορά 
στο ρόλο, σκοπούς και 
στόχους της Αχέπα, 
στη συνέχει κάλεσε τον εκπρόσωπο του προξενείου και τον  Συντονιστή  Γραφεί-
ου  εκπαίδευσης κ. Β. Γκόκα, καθώς και καθηγητές από τα πανεπιστήμια κ. Μαρία 
Ηροδότου κ.α. όπου έδωσαν τον δικό τους χαιρετισμό  συγχαίροντας τα παιδιά που 
αρίστευσαν στις επιδόσεις των.
Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η ομιλία του προέδρου του τμήματος  Αχιλλέας κ. 
Γιάννη  Τσαούση, άπταιστα τα Ελληνικά και  Αγγλικά  ευχέρεια λόγου  κατατοπι-
σμένος  πλήρως και δικαιολογημένα  απέσπασε τα παρατεταμένα  χειροκροτήματα 
των ακροατών. 
Στο σημείο αυτό εισέρχεται ο  Πρέσβης της  Ελλάδος με την σύζυγό του και τον 
πρόεδρο του πολιτειακού συμβουλίου  Βικτωρίας κ, Σπύρο  Ρομποτή.
Η τελετάρχης  κάλεσε τον κ. Ρομποτή πρόεδρο  της  Αχέπα  Βικτωρίας ο οποίος  
ευχαρίστησε τον πρέσβη για την τιμή που μας έκανε  καθώς και όλο το ακροατή-
ριο, συνεχάρη τα παιδιά  και τους  ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία, στη συνέχεια  
καλέστηκε ο Πρέσβης  ο ποίος ζήτησε συγνώμη για την καθυστέρηση, και στην 
μακροσκελή ομιλία του αναφέρθηκε στο ρόλο της Αχέπα της μεγαλύτερης οργά-
νωσης του εξωτερικού με Παγκόσμια  ακτινοβολία, και φυσικά την δράση της εδώ 
στους αντίποδες.
Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή των βραβείων που έχουν ως εξής.. PAULA  
LOUISE  OUDE-VRIELINK, ELENI-MARIA  MICHANETZI, ROSS  PETER  
KATSAMBANIS, ANNA VASSILIADIS, ADAM  REGINALD  JONES
μετά το πέρας της εκδήλωσις  προσφέρθηκαν όπως πάντα  τα λιχουδιάρικα  εδέ-
σματα που επιμελούνται και προσφέρουν οι μέλισσες της  Αχέπα.   Σπύρος  Κορο-
σίδης  Δημοσίων σχέσεων  Αχέπα  Βικτωρίας.

Γειά και χαρά
Σπύρος Ρομποτής
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Ληστεία μετά σοβαρού 
τραυματισμού

Συνέβη στον Άγιο Πέτρο στο 
χωριό μας στο σπίτι του Νί-
κου Κοντοπύργια μετανάστη 
από τη Γερμανία που βρισκό-
ταν στο χωριό με την γυναίκα 
του για διακοπές. Το βράδι που 
κοιμόταν άκουσε θόρυβο και 
ξύπνησε, είδε στο σκοτάδι ένα 
μικρό φως και φώναξε: ποιός 
είσαι; και τι θέλεις; και άρπαξε 
μια γερή γροθιά στο μάτι από τον ληστή  ζαλίστηκε και έπεσε κάτω γεμάτος αί-
ματα. Ο ληστής έφυγε από το παράθυρο που είχε σπάσει όταν μπήκε μέσα. Όταν 
συνήλθε πήρε την αστυνομία τηλέφωνο, που ήρθε αμέσως. Τον πήγε στο Κέντρο 
Υγείας και του έβαλαν 4 ράμματα στο πρόσωπο. Κατόπιν τον μετέφερε πίσω στο 
σπίτι του. Αμέσως άρχισε και η αναζήτηση του ληστή. Την προηγούμενη ημέρα 
είχε γίνει και άλλη ληστεία στο χωριό, καθώς και στο Βλυχό. Ο Μπάρμπα Νίκος 
ετών 87, μας δήλωσε να γράψουμε ότι ευχαριστεί το Αστυνομικό Τμήμα Βασιλικής 
γιατί έφτασε αμέσως και του έσωσε τη ζωή καθώς του αναπτέρωσε το ηθικό. Και 
η Ένωσή μας συγχαίρει το Αστυνομικό Τμήμα που βρέθηκε γρήγορα κοντά στον 
ανήμπορο συγχωριανό μας.

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Συμβουλές και προτάσεις
Φίλες και φίλοι το πολυτιμότερο δώρο, που έχουμε, είναι η υγεία μας. Η υγεία μας αφο-
ρά όλους, πλούσιους και φτωχούς επιστήμονες και εργάτες .
Το σώμα μας είναι αυτό που μας ανήκει είναι το όργανο που εκφράζεται, ο νους και το 
πνεύμα.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΤΟ ΕΓΩ ΜΑΣ
Έχουμε ιερή υποχρέωση να το σεβόμαστε, να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε
Όχι μόνο εξωτερικά, με σαπούνια και διάφορα καλλυντικά, για την καλή μας εμφάνιση.
ΑΛΗΘΕΙΑ πόσο βοηθάμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, να μας προφυλάξει, από λοι-
μώξεις και ανίατες ασθένειες. ΞΕΡΕΤΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ έχει να κάνει με την καθημερινή εσωτερική φροντίδα, του σώματός μας 
Καθαρίζουμε το πεπτικό μας σύστημα τουλάχιστον πέντε, φορές την εβδομάδα το ΠΡΩΙ 
με χλιαρό νερό και λεμόνι η με λάδι και λεμόνι, με χυμούς από φρούτα και λαχανικά 
εποχής.
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ τη διατροφή μας και τα θρεπτικά συστατικά που παίρνει ο οργανι-
σμός από τα ημερήσια γεύματα, όπως μέταλλα π.χ. μαγνήσιο, για τις θρομβώσεις το 
Ασβέστιο πολύτιμο μέταλλο για τα ΟΣΤΑ και ακόμα πάνω από πενήντα ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
απαραίτητες στον οργανισμό και ακόμα σε δεκάδες ενώσεις, στο σώμα.  Βιταμίνες με 
απαραίτητα συστατικά ζωτικής σημασίας C,Ε, Α, Β, Το σύμπλεγμα, της βιταμίνης Β και 
πολλά άλλα ιχνοστοιχεία, το αντικαρκινικό σελήνιο. Πρωτεΐνες, να βρίσκονται σε καλή 
ισορροπία, όμως δεν φτάνει μόνο η υγιεινή διατροφή για να υπάρχει ισορροπία στον 
οργανισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την υγεία είναι η ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ. Με την 
αποτοξίνωση ενισχύουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα αποβάλλοντας τα καταστρε-
πτικά, για το αίμα και τα κύτταρα  δηλητήρια, που συσσωρεύονται στον οργανισμό, από 
το άγχος, τις τροφές, το νερό, το περιβάλλον

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ
Με φυσικά μέσα θεραπείας. Με φρούτα λαχανικά χυμούς ειδικά έλαια, και υγρά επι-
τυγχάνεται ο καθαρισμός του πεπτικού συστήματος και του αίματος, Αποτοξίνωση συ-
κωτιού χολής και παχέος εντέρου, στο παχύ έντερο καθαρίζονται τα τοιχώματα και απο-
βάλλονται όλες οι συσσωρευμένες ακαθαρσίες, Οι οποίες μπλοκάρουν τα λειτουργικά 
συστήματα του οργανισμού
Ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο επικρατεί, στη φύση και 
στον οργανισμό μας το στοιχείο μέταλλο που συνδέεται με τους πνεύμονες και το παχύ 
έντερο. Είναι η εποχή της εσωτερικής αναζήτησης της καθαριότητας της φροντίδας, και 
της προετοιμασίας του σώματος, για τον παγωμένο χειμώνα που έρχεται, Η τριήμερη 
αποτοξίνωση, βοηθάει στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστή-
ματος, της παχυσαρκίας, της αρθρίτιδας της όρασης, κ.α. ασθενειών.
 Με την απαραίτητη καθοδήγηση για την αποτοξίνωση και την κατάλληλη διατροφή 
προλαμβάνουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Η συγκεκριμένη αποτοξίνωση προτείνεται 
για όλους εκτός ορισμένων περιπτώσεων. Εύχομαι σε όλους κάλο χειμώνα υγεία και 
δύναμη, στους δύσκολους καιρούς που  ζούμε. Πληροφορίες για θεραπείες με ΦΥΣΙΚΑ 
μέσα στο τηλ. 6973687614 η 2105734908 κα Αρβανίτη Ε., ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΟΤΑ-
ΝΟΛΟΓΟΣ -  ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ.

Να γιατί πρέπει να υπάρ-
χουν κοντά μας

Ένα Αυγουστάτικο μεσημέρι λίγο πιο πέρα από το υπέροχο πευκοδάσος 
του χωριού μας στα «ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ» «έπιασε» φωτιά, ειδοποιήθηκε το 
κλιμάκιο της Πυροσβεστικής στην Κοντάραινα το οποίο έφτασε γρήγορα 
και ο αφανισμός του δάσους και ο κίνδυνος για κάποια σπίτια του χωριού 
αποφεύχθηκε.
Ένα Κυριακάτικο πρωϊνό ένας συγχωριανός μας ο Αριστείδης Σουμίλας 
έπεσε από μια φορητή σκάλα και στην κυριολεξία «σακατεύτηκε’. Χτύπησε 
άσχημα στο κεφάλι και το αίμα έφευγε ασταμάτητα. Από τους γιατρούς του 
χωριού που παραθέριζαν έτυχε να μην είναι κανείς εκείνη την ώρα. Ο μονα-
δικός-λόγω Κυριακής-γιατρός του ΚΥΒ δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τη 
θέση του. Το πρόβλημα έλυσε ο Φαρμακοποιός του χωριού, που κλήθηκε 
και ήξερε πολύ περισσότερα από εμάς που τρέξαμε και δεν ξέραμε τι να 
κάνουμε. Δεν έπρεπε και δεν μετακινήθηκε ως που ήρθε το ασθενοφόρο 
και τον πήρε. Γιατί τα γράφω αυτά; Για να καταδείξω πόσο απαραίτητο-με 
το Α κεφαλαίο-είναι να κρατηθούν δίπλα μας το ΚΥ Βασιλικής, το πυρο-
σβεστικό κλιμάκιο της Κοντάραινας και το Φαρμακείο. Ο/η φαρμακοποιός 
δεν είναι γιατρός, ξέρει όμως περισσότερα από εμάς στην παροχή Πρώτων 
Βοηθειών που σώζουν ζωές. Όμως από το περιστατικό του τραυματισμού 
του χωριανού μας αποκόμισα μια οδυνηρή εμπειρία. Σε επικοινωνία μου 
με το ΚΥΒ με πληροφόρησαν ότι ο εφημερεύων γιατρός δεν μπορούσε να 
εγκαταλείψει τη θέση του, και καλά έκανε γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα 
είχε ίσως συνέπειες. Εκείνο που δεν μπορώ να κατανοήσω και πολύ θάθελα 
κάποιος να μου εξηγήσει, είναι το εξής: Ο γιατρός που εφημερεύει περιμένει 
στη θέση του αν και όποτε έρθει κάποιος ασθενής που μπορεί και να μην 
έρθει, αλλά δεν του επιτρέπει ο κανονισμός να προσφέρει τη βοήθειά του 
και να σώσει τη ζωή ενός υπαρκτού και βεβαιωμένου περιστατικού, που έχει 
άμεση ανάγκη ιατρικής συνδρομής. Και το οξύμωρο είναι ότι περιμένοντας 
τον πιθανό ασθενή, ο υπαρκτός ίσως πεθάνει, ως που να φτάσει το ασθενο-
φόρο. Που κι’αυτό στον τόπο μας περιμένει τους εθελοντές να το κινήσουν 
τις ημέρες των αργιών. Καιρός λοιπόν να αλλάξει αυτός ο κανονισμός και ο 
γιατρός να έχει την ευχέρεια να παρέχει τις υπηρεσίες του όπου και όταν τον 
καλούν και όχι περιμένοντας αυτόν που ίσως δεν έλθει ενώ ο άλλος πεθαίνει 
αβοήθητος.
Και οι εθελοντές οδηγοί των ασθενοφόρων να μην κινδυνεύουν σε περί-
πτωση ατυχήματος να πληρώσουν την εθελοντική προσφορά τους. Μπορεί 
κάποιος να με βεβαιώσει ότι έχω άδικο και ότι ο κανονισμός είναι σωστός;
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Ο ΠΟΝΤΖΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ
    Στα Αγιοπετρίτικα στο φύλλο 133/2013 αναδημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα 
Λευκαδίτικα Νέα που έγραψε ο Πόντζος έχει τη δική του ιστορία και αναφερό-
ταν στον Γ. Πατρίκιο συγχωριανό μας. Μετά από έρευνα και μαρτυρίες των συγ-
χωριανών μας το γεγονός έχει ως εξής: Ο αναφερόμενος καθάριζε το όπλο του 
στο σπίτι του και σε μια κακιά στιγμή σκότωσε τη γυναίκα του. Μετά όμως ο χω-
ριανοί του φόρτωσαν θεμιτά και αθέμιτα όπως γίνεται συνήθως μετά τον φόνο. 
Για να δούμε όμως πώς σκοτώθηκε ο ίδιος: Το 1944 το 24ο  Σύνταγμα του ΕΛΑΣ 
ήρθε στην Λευκάδα και στο χωριό μας και έκανε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. 
Κάλεσαν του χωριανούς να παρουσιασθούν στην εκκλησία του Αγίου Αθανασί-
ου. Υπεύθυνος ήταν ο Αντώνης Ραφτόπουλος (Μητσαργιώλος), ο οποίος άφησε 
2 ελεύθερους να φύγουν. Ειδοποίησε όμως και κάποιους άλλους να μην παρου-
σιαστούν με τον Πάνο Πατρίκιο (Ψάθα). Δεν πείστηκε όμως και παρουσιάστηκε 
ο Γ. Πατρίκιος. Δεν ήξερε ο αναφερόμενος Γ. Πατρίκιος ότι το ΕΑΜ τον αναζη-
τούσε για την δολοφονία του δασκάλου; Γιατί παρουσιάστηκε; Μήπως πίστευε, 
ότι η Οργάνωσή του θα το κρατούσε μυστικό και δεν θα τον πρόδιδε; Μάλλον 
κάτι τέτοιο πίστευε αλλά δεν έγινε έτσι και τον πρόδωσε η Οργάνωσή του και 
τον σκότωσε ο παπάρας Καπετάνιος του ΕΛΑΣ μαζί με τους 6 στην Οδηγήτρια. 
    Αυτά γράφτηκαν για ιστορικούς λόγους και μόνο, να ευχόμαστε ποτέ πια πό-
λεμος αλλά μόνο ΕΙΡΗΝΗ!!!!Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Μεταφορά λιθαριών ελαιοτριβείου. Συνεχίζουμε τη συλλογή 
αντικειμένων για το μουσείο του χωριού μας.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ &  ΑΛΛΑ

ELISOS TRAVEL

ΚΙΝ: 6944474884

Γαμπρός Αγιοπετρίτης

Νέο κατάστημα Λ. Ειρήνης 10 Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9942686

Εκτελούνται παραγγελίες κατ’οίκον και Αθήνα

Από το 1994

Βύρων Στασινόπουλος Αθήνα 10  ευρώ
Βλασσοπούλου Αγγελική Λευκάδα  50
Σουμίλας Πέτρος Αυστραλία  50
Θωμάς Τυπάλδος Λευκάδα  30
Γεωργία Σκληρού  Ρομάνζα Πόντι 50
Νίκος και Ελένη Κατηφόρη (Καπόνι) Αυστραλία 50
Δουβίτσα Ψωμά (Τασούλα) Αθήνα 30
Κων/νος και Ευαγγελία Φλώριου (Τριβόλη) Άγιος Πέτρος 
50
Σίδερη Αρετή του Δήμου Άγιος Πέτρος 10
Πατρίκιος Ναπολέων Αγιος Πέτρος 20
Σαββίνου Ευγενία του Σπύρου Άγιος Πέτρος 30
Ανώνυμος Αθήνα 30
Στέφανος Μαραγκός του Ιωάννη Άγιος Πέτρος 20
Κοντοπύργιας Νικόλαος Γερμανία 25
Γεράσιμος (Τζέρις) Βλασσόπουλος του Νίκου Αυστραλία 
50
Νίκη Κατηφόρη Θοδωρέλου Άγιος Πέτρος   20
Ηλίας Κατηφόρης του Ιωάννου Καναδάς εις μνήμη της μη-
τέρας του Μαγδαληνής Κατηφόρη το γένος Τσιγγέλη 50
Βαμβακινού Κατερίνα του Ιωάννη Άγιος Πέτρος 10
Αρβανίτη Μαρία του Λάμπρου Άγιος Πέτρος 10
Τα παιδιά του Γρηγρόρη Βλασσόπουλου Αθήνα 100 εις 
μνήμη του πατέρα τους.
Ελένη Δημακάκου Σίδερη του Θανάση Αμερική 50
Ελένη Κουμπέτσου Σαββίνου της Αλεξάντρας Άγιος Πέ-
τρος 50 εις μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη
Μπάκας Δημήτριος εργολάβος Άγιος Πέτρος 100
Ελένη Γαλάνη Αγιος Πέτρος 10
Κουτσουμπού Ελένη Ρομποτή (Καρακατνάνη) 5
Κατηφόρης Νικόλαος του Γεωργίου και της Ουρανίας Αυ-
στραλία 100 εις μνήμη των αδελφών του Γεράσιμου, Κώ-
στα και Μαρίας και των γονέων του.
Ένωση Αγιοπετριτών Βικτώριας Αυστραλίας 661 οικονομι-
κή ενίσχυση για την εφημερίδα Αγιοπετρίτικα.
Ανδρέας Δρακονταειδής του Γιάννη (Πολύδωρος) 30
Ελένη Σκληρού από Μαραντοχώρι Αυστραλία (20 δολλά-
ρια)
Μαρία Ξανθοπούλου Καραβία (Κοκκάρη) 20
Ευάγγελος Καραβίας του Νικολάου Γερμανία 50
Σπύρος Ρομποτής Αθάνι 20
Αργυρός Φίλιππας Βασιλική 20
Γιάννης Κατηφόρης του Πέτρου Βασιλική 50
Φίλιππος Πολίτης του Μήτσου (Τζιόζης) 20
Στάθης Βουκελάτος του Νίκου Βασιλική 50
Άννα Βρυώνη του Γεράσιμου Βασιλική 20
Κων/νος Ρομποτής του Λευτέρη αρτοποιός Άγιος Πέτρος 
50
Τσιγκέλης Μήτσος του Σωτήρη Άγιος Πέτρος 20
Βρεττού Μαρίνα Νυδρί 30
Πολίτης Νικόλαος του Απόστολου Γερμανία 50
Ραυτόπουλος Γεώργιος (Καπέλας) Άγιος Πέτρος 50
Ανώνυμος Άγιος Πέτρος 5
Ραυτόπουλος Αθανάσιος του Άγγελου Αγιος Πέτρος 50
Αφοι Χόρτη εστιατόριο Βασιλική 20
Νίκος Πολίτης ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Βασιλική 50
Αφοι Πατρίκιου Κρεοπωλείο Βασιλική 50
Χρήστος και Σοφοκλής Κατηφόρης του Φώτη Βασιλική 50 
εις μνήμη των γονέων των Φώτη και Ευαγγελίας Kατηφόρη
Ευαγγελία Ζόγγου του Γιάννη Αγιος Πέτρος 50
Πολίτης Κώστας EYRO MARKET Βασιλική 50
Τρικάρδου Αγγελική Αγιος Πέτρος 20
Ηλίας και Απόστολος Κατηφόρης Καναδάς 50 εις μνήμη 
των γονέων των.

Κατηφόρης Πέτρος του Σοφοκλή Ποντι 20
Πεντεσπίτης Κων/νος ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Άγιος Πέτρος 20
Νικολέττα Σίδερη του Κώστα Βασιλική 20 εις μνήμη του 
πατέρα της.
Μπρατζουκάκης Νίκος Βασιλική 30
Καψάλης Εστιατόριο Δελφίνι Βασιλική 50
Ανυφαντής Νικόλαος Βασιλική 20
Φωτεινή Βικέντιου του Νικολάου 50 υπέρ πεσόντων.
Μπελεγρίνος Παναγιώτης Βασιλική 50
Δρακάτος Σπύρος Βασιλική 10
Κατηφόρη Ιουλία Βασιλική 20
Μαργέλης Φώτης  του Γεράσιμου Πόντι 50
Αννέτα Κατσιγιάννη Κατηφόρη Βασιλική 20
Πολίτη Δήμητρα του Γιάννη Βασιλική 20
Κατηφόρης Δημήτριος (Γιοργαλής) Αγιος Πέτρος 30
Φατούρος Κων/νος Μαραντοχώρι 20
Πολίτης Αθανάσιος Άνθη Φυτά Κοντάραινα 50
Φάνης Μελάς Βασιλική 20
Σοφοκλής Κατηφόρης Τουριστικό Γραφείο 50
Χόρτη Σοφία και Γιάννης,  Αγιος Πέτρος ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  
30
Μπελεγρίνος Κρεοπωλείο Βασιλική 10 εις μνήμη του πα-
τέρα του
Ταβέρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρομποτή Αθάνι 50
Πολυχρόνης Σίδερης Αθάνι 20
Μιχελή Κων/να Αθάνι 30
Κορφιάτης Παναγιώτης Αθάνι 50
Πολίτης Νικόλαος του Στάθη Βασιλική 20
Ρουπακιώτης Αντώνης Sant Nilolas 20
Ανώνυμος Βασιλική 20
Σταμάτης Αργυρός Βασιλική 20
Στάθης Βασιλάτος Βασιλική 20
Βαγγελάρας Βασιλική 10
Κων/νος Χαλικιόπουλος(Σκορδαμπάνης) Βασιλική 20
Κροκίδης Γεώργιος του Δημητρίου Βασιλική 10
Ζαμπέλης Ζαχαροπλαστείο Βασιλική 10
Ο ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ Αφοί Κύρκου Κρεοπωλεία Λευκάδα 50
Κατηφόρης Ρολάντος Πόντι 20
Αγγελος Καλκανάτος Βασιλική 10
Κατερίνα Σιάνη Αντύπα Αγιος Πέτρος 30
Βιζοβίτου Γεωργία (Μπελερίνη) Αυστραλία  200 δολ. Αυ-
στραλίας.
Πατρίκιος Θωμάς του Αντρέα Αθήνα 50 
Κούρτης Νώντας  Άγιος Πέτρος 40
Μαργέλης Διονύσιος (Ματζάνας) Άγιος Πέτρος 5

Μέχρι το κλείσιμο της εφημερίδας στις 30 Σεπτεμβρίου
Η Ένωση Αγιοπετριτών και η εφημερίδα ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ  
σας ευχαριστούν θερμά και περιμένουν από όσους μπο-
ρούν την βοήθειά τους για να κυκλοφορεί η εφημερίδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΓΑ

πρ. βουλευτής & Δημοτικός Σύμβουλος Λευκάδας

Εγκρίθηκε η τοποθετησή του από την επιτροπή της Βου-
λής παμψηφεί.
Η Ένωσή μας του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του.

ΣΥΓΧΑΡΗ-
ΤΗΡΙΑ

Η Ένωσή μας, συγχαίρει την Αγιο-
πετρίτισσα κα Μαρία Βαμβακινού 
για την επανεκλογή της ως Βου-
λευτής Μελβούρνης,  η οποία από 
το 2000 έως και σήμερα εκλέγεται 
Βουλευτής στην Ομοσπονδιακή  
Βουλή της Αυστραλίας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Το νέο Δ.Σ της ΕΛΜ συγκροτήθηκε ως εξής
Πρόεδρος              Μελάς Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος        Χόρτης Άγγελος
Γραμματέας           Κουνιάκη- Κορδελλίδου Μιράντα
Ταμίας                  Σκλαβενίτης Δημήτριος
Ειδικός Γραμ.        Σολδάτος Χρήστος
Έφορος                 Κακλαμάνης Σωκράτης
Μέλη                    Κακλαμάνης Άγγελος
                            Σολδάτος Αντώνιος
                            Χρυσικός Γρηγόριος
Υ.Γ. της εφημερίδας: Ο κ. Μελάς είναι δάσκαλος αγιοπετρίτης

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΓΑΜΟΣ

Η Αθηνά Δρακονταειδή του Βασίλη και της Ελευθερίας 
με τον Μάκη Χριστοφοράτο παντρέυτηκαν στην Αθήνα.
Η Ένωση μας τους εύχεται βίο ανθόσπαρτον!



21 Χρόνια Τράπεζα αίματος
τακτική αιμοδοσία

Όπως κάθε Αύγουστο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13/08 το 
απόγευμα στο αγροτικό ιατρείου του Αγίου Πέτρου αιμοληψία από κινητή 
μονάδα του Νοσοκομείου Λευκάδας. 
Η προσφορά των εθελοντών δεν ήταν ικανοποιητική, παρευρέθηκε η Διευ-
θύντρια του Νοσοκομείου η κυρία Μαριάνθη Μεσσήνη. Ας σημειωθεί ότι 
το αίμα, η Ένωσή μας το μεταφέρει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όπου 
υπάρχουν Αγιοπετρίτες και το χρειάζονται. 

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
1) Βενέτης Ανδρέας
2) Χαρίτου Αναστασία
3) Πλέσσας Παναγιωτης
4) Κούρτης Χαράλαμπος
5) Κοντοπύργιας Χαράλαμπος
6) Αθανασίου Σπύρος
7) Πατρίκιος Ιωάννης
8) Ρομποτής Κων/νος
9) Κατηφόρης Γεώργιος
10) Ρομποτής Γεώργιος
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
στην ΠΟΝΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τηλ: 26450 31874 - 6937 356 435

Η αίθουσα
500 ατόμων διατίθεται

το χειμώνα μόνο για 
κοινωνικές
εκδηλώσεις

ΕΤΟΙΜΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ

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

Αθήνα

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

www.angela.gr

ÍõöéêÜ - ÂáðôéóôéêÜ
ÅÐÉÔÑÏÐÁÊÇÓ

Φολκλορικά μπαλέτα στον Άγιο 
Πέτρο από το Διεθνές Φεστιβάλ 

Λευκάδας (Παραγουάη και Τσεχία). 
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή κόσμου και 
της νεολαίας. Οι εκδηλώσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Τοπι-
κό Συμβούλιο του χωριού, τη Δημοτική 
Ενότητα Απολλωνίων, το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Λευκάδας και την 
Ένωση Αγιοπετριτών Μελβούρνης Αυ-
στραλίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδας Νομού Αττι-
κής προσκαλεί όλους τους Αγιοπετρίτες και φί-
λους Λευκαδίτες στις 8 Δεκέμβρη 2013 ημέρα 
Κυριακή και ώρα από 10:30 έως 11:30 για 
εκκλησιασμό στην εκκλησία Άγιος Σώστης στη 
Λεωφόρο Συγγρού όπου θα παρακολουθήσουμε 
την Θεία Λειτουργία από τον Αγιοπετρτίτη Παπ-
παγιάννη Πατίτσα και κατόπιν θα πάρουμε κα-
φεδάκι στο Πνευματικό Κέντρο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών σας προσκαλεί να 
παρακολουθήσετε το Πνευματικό Μνημόσυνο που 
οργανώνει προς  τιμήν των επίλεκτων μελών του Δ.Σ 
.Προέδρου Θωμά  Κατωπόδη Ναυάρχου και Αντι-
προέδρου  Γεωργίου Ροντογιάννη Ιατρού Καρδιολό-
γου  - Καθηγητή ΤΕΦΑ,στις 17 Δεκεμβρίου, ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 18:30, στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δ. Αθηναίων, αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης».
Διακεκριμένοι ομιλητές θα σκιαγραφήσουν τις προ-
σωπικότητές τους και θα αναφερφούν στο έργο τους-
                                                 Από την ΕΛΜ

Η Διεύθυντρια του νοσοκομείου Λευ-
κάδας κα Μεσσήνη με το γιατρό στην 
αιμοδοσία του χωριού

Από την έναρξη του διεθνές φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας 18/8/2013

Από τη λήξη του Φεστιβάλ Φολκλόρ 25/8/2013

Από τον χωριάτικο γάμο της Καρυάς 2013

Η Παραγουάη στην έκθεση Ζωγραφικής 
και αγιογραφίας

Παραγουάη Τσεχία

Άποψη από την παρέλαση στην πόλη


