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Θέλεις τ’ Αγιοπετρίτικα;
ΕΝΙΣΧΥΣΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΤΗΝ 
ΕΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Αριθμός τραπεζικών λογαριασμών: 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
PLUS 80331633/0, 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 399/296150-43

Η Ένωσή μας καλεί όλους τους χωριανούς να 
προσφέρουν παλαιά αντικείμενα λαϊκής Τέχνης 
για την έκθεση εντός και εκτός του Μουσείου 
μας. Αναλυτικά θέλουμε να προσφέρετε: παλαιά 
κεντήματα, υφαντά, αργαλειούς, είδη οικιακής 
χρήσης, οικοτεχνίας, παλαιά γεωργικά εργαλεία 
οινοποιΐας, ελαιοτριβείων και νερόμυλων.
Όλα τα αντικείμενα θα παραλαμβάνονται με 
πρωτόκολλο, θα αριθμούνται και θα φέρουν το 
ονοματεπώνυμο σας επάνω τους.  
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ εκ των προτέρων!!!

Επιτυχία σημείωσαν οι εκδηλώσεις
της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας και Βράβευση των Φοιτητών και Μαθητών
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013, στα Γραφεία μας, πραγματοποιήθηκε η παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας (Λευκαδίτικης λαδόπιτας), για να θυμόμαστε τη γενέτειρά μας, καθώς και η βράβευση των εισαχθέντων στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, Α.Ε.Ι. (άτομα 3), όσων απεφοίτησαν από τα Α.Ε.Ι. (άτομα 2), όσων έλαβαν Μεταπτυχιακά (Masters) 
από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού (άτομα 2), καθώς και 3 μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου-Λυ-
κειακές Τάξεις Βασιλικής, εκ των οποίων δύο Αγιοπετριτόπουλα.

Πυρηνελαιουργείο
Παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αγωγής η Grecolio

Με την παρουσία πολλών συμπο-
λιτών μας, από τη νότια κυρίως 
Λευκάδα, ξεκίνησε σήμερα, Παρα-
σκευή 8 Μαρτίου 2013, λίγο πριν 
τις 9.30 π.μ., στα δικαστήρια Λευκά-
δας η εκδίκαση της αγωγής που είχε 
υποβάλλει η Grecolio, ιδιοκτήτρια 
εταιρεία του πυρηνελαιουργείου στη 
θέση Βλαχογιώργενα Αγίου Πέτρου 
Λευκάδας, εναντίον 19 κατοίκων της 
Επιτροπής Αγώνα και του Συλλόγου 
«Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδος 
για Καθαρό Περιβάλλον», που είχαν 
πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις 
το Μάρτη του 2011, με αποτέλεσμα τη διακοπή για λίγο διάστημα της λειτουργίας του 
εργοστασίου.

Συνέχεια στη 3η σελ.

ΟΧΙ δεν πήγαν για κρεμάλα! Πήγαν για υποστήριξη στους 
δικαζόμενους ο Π. Κατηφόρης, με τους γιούς του Λάκη και 

Γιώργο

ΝΕΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Σε Αγιοπετριτόπουλο με
«κοφτερό» μυαλό
Ένα Αγιοπετριτόπουλο, ο Ζώης Κατηφό-
ρης του Τάκη (Μαυρογιώργου), μαθητής 
της Τρίτης Τάξης του 1ου Γενικού Λυκεί-
ου Λευκάδας, βραβεύτηκε πρόσφατα με 
το Α΄ Βραβείο 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. 
Η βράβευσή του έγινε την Κυριακή 24 
Φεβρουαρίου 2013 στη Μεγάλη Αίθουσα 
Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια 
σημαντική τιμητική διάκριση τόσο για τον 
ίδιο, το σχολείο και την οικογένειά του, 
όσο και για το νησί της Λευκάδας γενικό-
τερα.  Συνέχεια στην 7η σελ.

Συνέχεια στη 6η σελ.

Τραγικό ∆υστύχημα με τρακτέρ 
στο χωριό μας
Συνέβη στις 17 Μαρτίου 2013 ημέρα 
Κυριακή και ώρα 2.30 το μεσημέρι. 
Έχασε τη ζωή του ο χωριανός μας 
αγρότης Σπύρος Γρηγορίου Πολίτης 
ετών 87. Πεθερός του Σπυρογιάννη 
Μαργέλη,  έφορα της ΔΟΥ  Λευκάδας 
και ξάδερφος του αντιπροέδρου Βικέ-
ντιου Νικολάου αντιδημάρχου Λευ-
κάδας. Ο άτυχος αγρότης ξεκίνησε 
από τον Άγιο Πέτρο με προορισμό τον 
Κάμπο. Έξω από το χωριό πριν τη θέση Ἁνεμόμυλος άγνωστο τι του συνέβη, τουμπάρισε 
το τρακτέρ του και βρήκε τραγικό θάνατο. Ανακρίσεις κάνει το Α.Τ. Βασιλικής για τα 
αίτια του δυστυχήματος. Ο εκλιπών ετάφη στο χωριό. Άφησε σύζυγο και 3 παιδιά και 
εγγόνια. Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στη σύζυγο του, στα παιδιά 
του και στους οικείους του.
Το επίσημο Δελτίο Τύπου (18-03-2013) της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων αναφέρει για το περιστατικό:
Τροχαίο ατύχημα με θανάσιμο τραυματισμό ενός ημεδαπού
Χθες (17.03.2013) το μεσημέρι στον Άγιο Πέτρο Βασιλικής Λευκάδας, γεωργικός ελκυ-
στήρας που οδηγούσε 87χρονος ημεδαπός εκτράπηκε της πορείας του με αποτέλεσμα 
τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος 
διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Απολλωνίων Λευκάδας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Από την Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας
Αγαπητέ κ. Αντύπα,
Με πολήν θλίψιν διαβάσαμεν εις την εφημερίδαν «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» τεύχος 132 (Οκτώ-
βριος - Δεκέμβριος 2012) την είδησιν δια την αυτοκτονίαν του συμπατριώτου μας Σπυρίδω-
νος Κτενά.
Όμως με πολλήν έκπληξιν πληροφορηθήκαμεν από το ίδιον δημοσίευμα ότι ο μακαρίτης 
Σπυρίδων Κτενάς ισχυρίζετο ότι είχεν ζητήσει να καρεί μοναχός εις την Μονήν μας και του 
αρνηθήκαμε. Τούτο είναι απολύτως αναληθές και ανακριβές και το διαψεύδομεν κατηγορη-
ματικότατα, τονίζοντας ότι ουδέποτε έξεφρασεν τέτοια έπιθυμίαν προφορικώς ή γραπτώς, 
τουλάχιστον όσον άφορα εις το πρόσωπον μου, αφού είμαι ό αποκλειστικά αρμόδιος εις τον 
όποιον έπρεπε να απευθυνθεί.
Παρακαλούμεν την δημοσίευσιν της επιστολής μας διά την αποκατάστασιν της αληθείας, 
αφού το παραπάνω δημοσίευμα είχεν ως αποτέλεσμα την δημιουργίαν ψευδών εντυπώσεων
Με εκτίμησιν ο Ηγούμενος της Ι. Μονής Αρχ. Νικηφόρος και οι συν εμοί αδελφοί.
Κοιν: Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λευκάδος & Ιθάκης κ.κ Θεόφιλον, Ενταύθα.
Σας εύχαριστούμεν διά την φιλοξενία και ευχόμαστε η Υπεραγία Θεοτόκος ή Φανερωμένη 
να σας χαρίζει υγείαν και δύναμιν εις την οικογένειαν σας και εις το δημιουργικόν έργον του 
Συλλόγου σας.
Υ.Γ.:  Ευχαριστούμε τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής για την επιστολή που μας έστειλε. 
Το πρόβλημα ήταν ότι ο εκλιπών χρειαζόταν ιατρική, ψυχολογική στήριξη.

Έτοιμο το κτίριο για το Μουσείο

Στις 2 Απριλίου 2013. Ετάφη στο Νεκροτα-
φείο Ζωγράφου στην Αθήνα.
Η είδηση μας βρήκε στο κλείσιμο της εφη-
μερίδας. Στο επόμενο φύλλο θα αναφερ-
θούμε στον εκλιπόντα πρώην πρόεδρο της 
Ένωσής μας.
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά τις συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια του.

Επί του πιεστηρίου
Πέθανε ο δικηγόρος

Μιλτιάδης Καγκελάρης
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ

 Αρματάς Αλέξης
Άγιο Πέτρο & Νυδρί
Κιν: 6977693646 

Πατρίκιος Ελευθέριος
Άγιος Πέτρος &  Βασιλική

Κιν: 6982340162

Χαρίτος Γεράσιμος
Άγιος Πέτρος &  Βασιλική

Κιν:6976086515

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ ΤΑΞΙ

Αρματάς Αλέξης
Άγιο Πέτρο & Νυδρί
Κιν: 6977693646 

Πατρίκιος Ελευθέριος
Άγιος Πέτρος &  Βασιλική

Κιν: 6982340162

Χαρίτος Γεράσιμος
Άγιος Πέτρος &  Βασιλική

Κιν:6976086515

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ ΤΑΞΙ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
• Η κόρη της Τέρψης Μπίχλερ Αργυρού Δρακονταειδή 

απέκτησε αγοράκι. (Ελβετία).
• Το ζεύγος Ψαρρού Μανώλης και Ντόρα κόρη της Γιαν-

νούλας Κατηφόρη (Κουτσοσπύρου) απέκτησαν κορί-
τσι.

• Το ζεύγος Καγκελάρη του Θανάση (Λάντου) Κώστας 
και Αρετή απέκτησαν κορίτσι.

• Το ζεύγος Δημητρίου Ροντόπουλου και Σοφίας Αλε-
ξανδράκη (εγγονής του Τάσου Σίδερη) απέκτησαν κο-
ρίτσι.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν και να είναι 
καλότυχα!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
• Το ζεύγος Πούπου γιός της Σάντυ Αργυρού Δρακοντα-

ειδή Ηλίας και Μιρέλλα έδωσαν στο αγοράκι τους το 
ὀνομα Μάρκος.

Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσει και να χαίρεται τ΄ 
όνομά του.

ΓΑΜΟΙ - Πολιτικοί:
• Ο Κων/νος Σωκράτη Καραβίας με τη Διονυσοπούλου 

Διονυσία παντρεύτηκαν στην Αθήνα.
• Ο Σπύρος Ευαγγέλου Πατρίκιος (Γαλάνης) Καπετά-

νιος με τη Βάσω Νικολούλια στην Αθήνα. 
Η Ένωσή μας τους εύχεται βίο ανθόσπαρτο.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
• Η Ειρήνη Ευσταθίου Κούρτη επέστρεψε από την Αυ-

στραλία που είχε πάει για επίσκεψη.
ΑΜΕΡΙΚΗ - ΑΓΓΛΙΑ:
• Τα παιδιά της γραμματέας της Ένωσής μας  Ηρώς Αλε-

ξανδράκη - Σίδερη, Κατερίνα και Στέλιος για επίσκε-
ψη.

Καλώς ήρθατε.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Σπύρος Γρηγορίου Πολίτης. Ετών 87. Ετάφη στο χωριό.
• Φώτης Σοφοκλή Κατηφόρης. Ετών 87 από Πόντη. Ετά-
φη στο χωριό.

• Νίκος Κατηφόρης του Ιωάννη (Νταγρές) ετών 76. Ετά-
φη στην Μελβούρνη Αυστραλίας.

• Λόπη Βασιλείου Χαρίτου, ετάφη στο χωριό.
• Πολυξένη ή Τζένη Αλεξοπούλου το γένος Γεωργίου και 
Ουρανίας Ζώγκου (Κροκίδη) ετών 81. Ετάφη στο Λια-
νοκλάδι Φθιώτιδας.

• Λιλίκα Φιλίππου Μαραγκού του γιατρού (Πασχούρη) 
ετών 94. Ετάφη στην Αθήνα.
Η Ένωση μας εκφράζει στους συγγενείς τους τα θερμά 
της συλλυπητήρια.

ΛΙΛΙΚΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 
ετών 94.
H τελευταία από τη μεγάλη οι-
κογένεια του γιατρού Πασχούρη. 
Γεννήθηκε στο χωριό μας το 1919. 
Ήταν το πρώτο παιδί από τα τρία 
αδέλφια της. Επί 45 χρόνια στο χω-
ριό μας ο Φιλιππάκης Πασχούρης 
διετέλεσε γιατρός προσφέροντας 
μεγάλες υπηρεσίες στους συγχω-
ριανούς και στα γύρω χωριά σε 
δύσκολες εποχές. Την εκλιπτούσα Λιλίκα επισκέφθηκε 10 
μέρες πριν φύγει από τη ζωή ο Πρόεδρος της Ένωσής μας 
μετά από ένα πρόσφατο ατύχημά της. Δυστυχώς δεν πρό-
λαβε για λίγες μέρες να δει τα «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» που 
έγραφαν για την οικογένειά της. Η οικογένεια Πασχούρη 
δεν άφησε απογόνους. Η Ένωσή μας εκφράζει στους συγ-
γενείς της τα θερμά της συλλυπητήρια.                          Α.

Συλλυπητήρια Ορφέα και Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης για τη Λιλίκα Μαραγκού

Το Δ.Σ. του Μ/Φ Ομίλου «ΟΡΦΕΥΣ» εκφράζει θερμά 
συλλυπητήρια στους οικείους της Λιλίκας Μαραγκού, 
που πέθανε πρόσφατα στην Αθήνα. Η εκλιπούσα υπήρξε 
φίλη και υποστηρικτής του Ορφέα, όπως και ο αδελφός 
της Άγγελος και η αδελφή της Σμύρνη Μαραγκού, η οποία 
διετέλεσε επί σειρά ετών και τακτικό μέλος του Δ.Σ. του 
Ορφέα.
Πέθανε στην Αθήνα η Λιλίκα (Ιουλία) Μαραγκού, που 
υπήρξε φίλη της Βιβλιοθήκης μας μαζί με τα αδέλφια 
της Άγγελο και ιδίως τη Σμύρνη Μαραγκού, συγγραφέα 
του βιβλίου «Η Λευκάδα στη δίνη της Κατοχής και 
του Εμφυλίου». Η Λιλίκα Μαραγκού ήταν μια ευγενής 
φυσιογνωμία, η τελευταία μιας σημαντικής λευκαδίτικης 
οικογένειας. Ήταν η πρώτη κόρη του γιατρού Φίλιππου 
Μαραγκού (σχετ. βιβλίο «Ο γιατρός του χωριού») και 
αδελφή του αγωνιστή Γιώργου Μαραγκού, που χάθηκε 
στην Κατοχή. Η Δημόσια βιβλιοθήκη Λευκάδας εκφράζει 
θερμά συλλυπητήρια στους οικείους.

ΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΙΣΕΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΤΖΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ετών 81, το γένος 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και Ουρα-
νίας Ζώγκου (Κροκίδη) 
σύζυγου του ε.α. Ταξί-
αρχου της Πολεμικής 
Αεροπορίας και Λευ-
καδιολάτρη Αθανασίου 
Αλεξόπουλου. Έχουν 
κατοικία στην Απόλπαινα 
και οικοδομικές επιχειρή-
σεις.
Άφησε 3 παιδιά, το ένα 
απόστρατο αξιωματικό 
του Ναυτικού και εγγό-
νια. Από χρόνια μέλος 
της Ένωσής μας, από Προεδρίας της αειμνήστου Φρό-
σως Αργυρού-Δρακονταειδή έως σήμερα. Πέθανε στην 
Αθήνα και ετάφη στην γενέτειρα του συζύγου της το Λια-
νοκλάδι Φθιώτιδας. Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της 
συλλυπητήρια στον σύζυγο, τα παιδιά της, τα αδέλφια της 
και όλους τους συγγενείς.                                                       Α.

ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΝΕΟΣ 
ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής Νέας 
Σμύρνης Αθηνών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Συ-
μεών χειροτόνησε σε Διάκονο τον κ. Ιωάννη Πατίτσα γιό 
του Διονυσίου και της Ευαγγελίας Πατίτσα (Ψύλη).
Ο νέος Διάκονος είναι έγγαμος, οδοντίατρος, και πνευμα-
τικός καρπός της κατηχητικής κινήσεως της Άγιας Φωτει-
νής. Ως Διάκονος θα υπηρετήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Σώστη στη λεωφόρο Συγγρού.
Η χειροτονία του νέου Διακόνου πραγματοποιήθηκε έν 

μέσω πολυπληθούς εκκλησιάσματος στις 23 Σεπτεμβρίου 
του 2012.
Ο ναός ήταν κατάμεστος κυρίως από φίλους και πνευ-
ματικούς αδελφούς του χειροτονουμένου, οι οποίοι τον 
επευφήμισαν ζωηρά.
Στην προσφώνηση του ο π. Ιωάννης αναφέρθηκε με πολ-
λή συγκίνηση στην πνευματική του πορεία που τον οδή-
γησε στη μεγάλη απόφαση να ιερωθεΐ και ευχαρίστησε 
(*) θερμά όλους όσοι τον στήριξαν στη ζωή του και τον 
χειραγώγησαν πνευματικά 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΤΟ-
ΝΗΘΕΝΤΟΣ, ΟΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙ-
ΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ:
Έπειτα ν’ απευθυνθώ στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου 
μας, η όποια απετέλεσε πάμπολλες φορές... κι αποτελεί 
την άκαταίσχυντη ελπίδα μου... πηγή πνοής και αγια-
σμού...
Την Παναγία, που η σχέση μαζί της, προσλαμβάνει μια 
ιδιαίτερη ανθρώπινη, συναισθηματική φόρτιση, ως η 
«Κυρά» του στεριανού νησιού μας, ως η «Παναγία ή Φα-
νερωμένη», στη γενέθλια γη των γονιών μου... 
Και μέσα άπ’αυτή της, την εικόνα-σύμβολο, για μας τους 
Λευκαδίτες, θέλω τούτη τη στιγμή να Τήν ασπαστώ νοε-
ρά, και να Τήν ευχαριστήσω...»

Η διαθήκη Σκένα και η
εκκλησία της Θεοτόκου 
Τσεχλιμπούς στην Λευκάδα

Έπειτα από 80 χρόνια, βγαίνει από τα συρτάρια του Δή-
μου Λευκάδας μια διαθήκη ξεχασμένη, με ένα αίτημα που 
ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε.
Πρόκειται για τη διαθήκη του ευεργέτη Μιχαήλ Σκένα, η 
οποία δημοσιεύτηκε το έτος 1934 και στην οποία αναγρά-
φεται η επιθυμία του για την ολοκλήρωση του ημιτελούς  
Ιερού Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου Τσεχλιμπούς που 
βρίσκεται δίπλα από τον Κοτσώβολο  και η παραχώρηση 
του στο Δήμο Λευκάδας. Για τον λόγο αυτό είχε αφήσει 
τότε στον πρόεδρο της κοινότητας Λευκάδας το διόλου 
ευκαταφρόνητο για την εποχή ποσό των 5.000 δρχ για την 
ολοκλήρωση του ναού!
Όμως το 1997 ο Δήμος Λευκάδας έδωσε βεβαίωση στο 
κτηματολόγιο στην οποία πιστοποιούσε ότι η εκκλησία 
αυτή είναι περιου-
σιακό στοιχείο της 
Καθολικής  Αρχι-
επισκοπής. Πρό-
σφατα ο  νυν Δή-
μαρχος Λευκάδας 
κ. Κώστας Αρα-
βανής, με έγγρα-
φο του προς τον 
Αρχιεπίσκοπο της 
Καθολικής Εκκλησίας, ανέφερε το λάθος που η Δημοτική 
Αρχή εντόπισε, ζητώντας παράλληλα την αποκατάσταση 
του, ώστε να πραγματοποιηθεί έστω και με καθυστέρηση 
ενός σχεδόν αιώνα η επιθυμία αυτή του ευεργέτη. Επίσης 
στην ίδια διαθήκη αναφέρεται ότι οι εικόνες (παλιές και 
κάποιες αργυρές), αφού περαιωθεί ο ναός, να τοποθετη-
θούν εκεί με το όνομα του δωρητή, ώστε ο ναός να εορ-
τάζει την 15η Αυγούστου και ο Δήμος με τα έσοδα που θα 
αποκομίζει να μπορεί να τα διαθέτει προς όφελος ενδεχο-
μένως των  ασθενών κοινωνικών ομάδων.
Στην εισήγηση επί του θέματος στο πρόσφατο Δημοτικό 
Συμβούλιο Λευκάδας, ο Δήμαρχος δήλωσε την  επιθυμία 
του να προχωρήσει η διαδικασία και να αποκατασταθεί ο 
ναός το συντομότερο δυνατό.

Ρεπορτάζ-φώτο.: Ρούλα Γιαννουλάτου
Αναδημοσίευση από ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΕWS
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ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ

             Πυρηνελαιουργείο
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των εναγομένων ήταν και τα μέλη της Δημοτικής Κίνη-

σης «Όλοι για τη Λευκάδα» Κώστας 
Δρακονταειδής και Νικόλαος Μπρα-
τζουκάκης και ότι οι περισσότεροι των 
συμπολιτών μας που συμπαρίστατο 
στους εναγόμενους έφεραν καρφιτσω-
μένο στο στήθος μια κόλα χαρτί που 
έγραφε: «Ήμουν κι εγώ εκεί!!! Στη 
διαμαρτυρία κατά της λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου».
Με την αγωγή η εταιρεία ζητούσε να της επιδικαστεί το ποσό των 248.434,58 € για τη ζη-
μία που υπέστη από την παρεμπόδιση της λειτουργίας του εργοστασίου της και επιπλέον 
το ποσό των 30.000€ για ηθική βλάβη από τον καθένα κατηγορούμενο.
Αφού αναγνώστηκαν τα ονόματα των κατηγορουμένων ανακοινώθηκε δια μέσου του 
πληρεξούσιου δικηγόρου ότι η ενάγουσα εταιρεία παραιτείται της αγωγής, χωρίς να γίνει 
προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης.
Τώρα εκκρεμεί ακόμη κάποιο δικονομικό, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, θέμα που δεν 
κατανοήσαμε πλήρως. Όπως διαβάσαμε όμως ανατρέχοντας στο διαδίκτυο η παραίτηση 
από το δικόγραφο της αγωγής έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκή-
θηκε. Αν όμως ο ενάγων περιορίσει απλώς το αίτημα της αγωγής, τότε θεωρείται ότι 
έγινε μερική παραίτηση από το δικόγραφο.
Με άλλα λόγια το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να επανέλθει η εταιρεία με νέα αγωγή.
Υπάρχει ακόμη το ζήτημα με τα δικαστικά έξοδα. Σε περίπτωση παραιτήσεως από την 
αγωγή μπορεί ένας διάδικος να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του αντιδίκου του μό-
νον αν ο αντίδικος υποβάλει σχετικό αίτημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση ζητήθηκε 
από τους εναγόμενους να επιδικαστούν τα έξοδα στην εταιρεία. 
Το δικαστήριο επιφυλάχτηκε να εκδώσει απόφαση ως προς αυτό. Αν όμως γίνει δεκτό το 
αίτημα του αντίδικου, σχετικά με τα έξοδα, και πληρωθούν αυτά από την εταιρεία, τότε 
αυτή μπορεί να επανέλθει εντός εικοσαετίας με νέα αγωγή. 
Υ.Γ. Έπονται και άλλες δίκες...

Στο εδώλιο για τις κινητοποιήσεις ενάντια 
στη λειτουργία του πυρηνελαιουργείου

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
Α) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΙ
Β) ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΟ “ΣΚΑΜΝΙ”
Στο εδώλιο του κατηγο-
ρουμένου θα ‘καθίσει’ η 
GRECOLIO τα εκατοντάδες 
μέλη της Πρωτοβουλίας μας, 
και άλλους 19 διαμαρτυρόμε-
νους πολίτες (στην ρυπογόνο 
λειτουργία της βιομηχανικής 
μονάδας), την Παρασκευή 8 
Μαρτίου 2013, στις 9 π.μ..
Ζητά η GRECOLIO ως αποζη-
μίωση:
α) 248.434,58€ «από τον κα-
θένα εις ολόκληρον», γιατί 
δήθεν παρεμποδίσαμε την 
λειτουργία της από την 1η ως 
και την 23η Μαρτίου 2011. Ξέχασε φυσικά ότι οι 2 Διαχειριστές και εκπρόσωποι της 
GRECOLIO δήλωσαν επίσημα σε Μέσα Ενημέρωσης: «Η εταιρεία ενημερώνει ότι ……
έχει σταματήσει να λειτουργεί από την 1η Μαρτίου 2011»!!! και
β) 30.000€ «από τον καθένα εις ολόκληρον», για ηθική βλάβη!!! Βλάβη όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρουν: «...ηθική βλάβη, βλάβη για την φήμη της εταιρείας μας και το 
αγαστό όνομά της στην πελατεία μας,………, έχει εκτεθεί σε ευρύ κύκλο πελατών…., 
έχει πληγεί η φήμη και η αξιοπιστία μας,……….., καθώς και οι 15 θέσεις εργασίας.».
Για ποιά φήμη, και για ποιά αξιοπιστία, μιλούν; Ξεχνούν οι εκπρόσωποι τις πολλαπλές 
βλάβες που προξένησαν άμεσα και έμμεσα στο περιβάλλον μας και σε όλους τους κατοί-
κους, όπως επιβεβαίωσαν οι ειδικοί Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.; Ξέχα-
σαν ότι αυτοί εξανέμισαν την όποια φήμη και αξιοπιστία από την:
1. Μη εφαρμογή της προβλεπόμενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για αέρια απόβλητα;
2. Μη προβλεπόμενη παρακολούθηση αερίων εκπομπών;
3. Μη προβλεπόμενη αντιρρυπαντική τεχνολογία για τα υγρά απόβλητα;
4. Ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων;
5. Πλημμελή παρακολούθηση της ποιότητας υγρών αποβλήτων-υδάτων, και τόσα άλλα;
Ναι, τα ξέχασαν. Ξέχασαν και την «υπερχείλιση» των δεξαμενών, τα «μαύρα ζουμιά» 
που τρέχουν συχνά πυκνά στις σούδες τριγύρω από το εργοστάσιο, τους καπνούς που 
«μαυρίζουν» τα πνευμόνια μας, την ασχήμια που αντικρίζουμε καθημερινά και «μαυ-
ρίζει» και την ψυχή μας, την αγωνία με την οποία μας «πότισαν» για το αν αύριο θα 
αρρωστήσουμε, αν θα μπορέσουν να σταθούν οι δουλειές μας και τόσα άλλα.
Τα ξέχασαν όλα πολύ γρήγορα μπροστά στο δικό τους «όραμα». Πάντα ξεχνούν και 
πάντα θα αδιαφορούν. Θυμήθηκαν τουλάχιστον την αλήθεια για τους 15 εργαζόμενους, 
που παλαιότερα ήταν άλλοτε 20, άλλοτε 30 και κάποτε έφτασαν και τους 50. Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης έχουν άλλωστε. Τι ευθύνη μπορεί να έχουν στα όσα λένε και 
στα όσα κάνουν, παρά περιορισμένη;
Τα φερέφωνα τους γυρίζουν παντού, ακόμη και ενόρκως εντός δικαστηρίων και καθησυ-
χάζουν: «…μόνο 15-20 γραφικοί οικολόγοι είναι που διαμαρτύρονται».
Μάλλον έχουν κάποια μικρή στέρηση ……… στις μαθηματικές τους γνώσεις και ειδικά 
στην πρόσθεση. Για να τους διευκολύνουμε, θα την κάνουμε εμείς:
• ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
• ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
• ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, ΕΥΓΗΡΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, 

ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΗ) 
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
• ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
• ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
• ΣΑΠΦΩ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
• ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
• ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙ-

ΚΗΣ 
• ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
• ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για την ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ο Πρόεδρος Απόστολος Αντύπας
Για την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι συνδιαχειριστές ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Συμπαράσταση σε δικαζόμενους κατοίκους 
της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων για το 

πυρηνελαιουργείο
Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Νοτιοδυτικής 
Λευκάδας «ΣΑΠΦΩ» και η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδας Νομού Αττικής, συμπαρα-
στέκονται στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων, που δικάζονται μετά 
από έγκληση της εταιρείας GRECOLIO, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, επειδή ζητούν την παύση λειτουργίας του πυρη-
νελουργείου και τη μετεγκατάστασή του από τον κάμπο Αγίου Πέτρου Βασιλικής σε 
κάποια βιομηχανική ζώνη, λόγω του ότι είναι ρυπογόνο για το περιβάλλον, βλαπτικό για 
την υγεία των κατοίκων και τον τουρισμό του νησιού.
 Για τη ΣΑΠΦΩ   Για την Ένωση Αγιοπετριτών
 Ο Πρόεδρος  Γιάννης Κατωπόδης Ο Πρόεδρος Απόστολος Αντύπας
  

Η ομοσπονδία των απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων 
και ο Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα» συ-

μπαραστέκονται στους δικαζόμενους

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Η ομοσπονδία των απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων και ο Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής 
«Η Αγία Μαύρα» συμπαραστέκονται στους δικαζόμενους, μετά από έγκληση της εταιρείας 
«GRECOLIO Πυρηνελουργείο», κατοίκους του πρώην Δήμου Απολλωνίων επειδή ζητούν το αυ-
τονόητο, δηλαδή να σταματήσει η λειτουργία του πυρηνελουργείου και κατ’ επέκταση η μόλυνση 
της περιοχής που οφείλεται σ’ αυτή.
Πυρηνελουργείο, κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες και τουρισμός δε συμβαδίζουν.
Η λύση πρέπει να είναι άμεση και το πυρηνελουργείο να μεταφερθεί σε βιομηχανική ζώνη και να 
συνεχίσει τη λειτουργία του χωρίς να μολύνει και να δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
                              Θεοφύλακτος Δ. Λογοθέτης       Σωκράτης Ι. Κακλαμάνης

Προς τους επιχειρηματίες Πόντης Βασιλικής
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής είναι πολιτιστικός και περιβαλλοντικός σύλλογος και ενδιαφέρε-
ται για το περιβάλλον και τα κοινά. Πρέπει να τονίσουμε όμως προς τους επιχειρηματίες, ξενοδό-
χους, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταστήματα κλπ. ότι έχουν υποχρέωση το καλοκαίρι να προτιμούν 
τους ντόπιους κατοίκους και ειδικά τους εργάτες που εργάζονται σήμερα στο πυρηνελαιουργείο 
που όταν κλείσει δεν θα εργάζονται πια και όχι να προτιμούν ξένους επειδή αμείβονται με πιο 
χαμηλά μεροκάματα και δίχως ασφάλιση για να μην έχουμε διαμαρτυρίες.

Η Λαϊκή Συσπείρωση για την αγωγή της εταιρίας Grecolio 
κατά κατοίκων

 Η Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Λευκάδας θεωρεί την αγωγή που κατέθεσε η εταιρία Grecolio, ιδι-
οκτήτρια του πυρηνελαιουργείου της Βασιλικής, σε βάρος 19 συμπολιτών μας και του συλλόγου 
«πρωτοβουλία πολιτών Λευκάδας για καθαρό περιβάλλον», η οποία εκδικάζεται την Παρασκευή 
8/3, εκβιαστική, εκφοβιστική και απαράδεκτη. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η διεκ-
δίκηση 248.434 ευρώ, συν 30.000 € για ηθική βλάβη από κάθε κατηγορούμενο;
Η Λαϊκή Συσπείρωση δηλώνει ότι ο αγώνας των κατοίκων της περιοχής και όλης της Λευκάδας 
για την απομάκρυνση του πυρηνελαιουργείου, ο αγώνας για καθαρό και υγιεινό φυσικό περιβάλ-
λον και συνθήκες ζωής είναι δίκαιος και εντελώς αναγκαίος για τη ζωή και την προοπτική του 
εργαζόμενου λαού. Δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση της στους κατηγορούμενους με κάθε 
μέσον και ζητά το θέμα του πυρηνελαιουργείου να λυθεί άμεσα και με τελεσίδικο τρόπο. Δεν είναι 
δυνατόν τα κέρδη ελάχιστων επιχειρηματιών να καταστρέφουν το περιβάλλον και να βλάπτουν 
το σύνολο της κοινωνίας.
Ιδιαίτερα σήμερα το ζήτημα του περιβάλλοντος και του χαρακτήρα της ανάπτυξης αποκτά τε-
ράστια σημασία. Σήμερα που κατέλαβε την κυβέρνηση «αναπτυξιακός» πυρετός, που κλίνει σε 
όλους τους τόνους τις λέξεις ανάπτυξη και επενδύσεις και που εννοεί επιχειρήσεις τύπου χρυ-
σωρυχείων Χαλκιδικής και Θράκης και ξεπούλημα των παραλιών και των φιλέτων της χώρας, 
σήμερα που για τους «επενδυτές» δεν ισχύει ούτε νόμος ούτε κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον 
η αντίσταση σε αυτή την καταστροφή αποκτά προτεραιότητα.

Γεράσιμος Αραβανής -  Σπύρος Βλάχος

Ανακοίνωση Συμπαράστασης έκδοσε και η Δημοτική Κίνηση «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Συνέχεια από την 1η σελ.

Δικαστήρια
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ

Ένα αφιέρωμα, ελάχιστος φόρος τι-
μής, σε μια οικογένεια που ξεκίνησε 

να βρίσκεται στο προσκήνιο και να παίζει 
καθοριστικό ρόλο στα τεκταινόμενα στην 
Λευκάδα και ιδιαίτερα στον τότε Δήμο 
Απολλώνιων,  από τις αρχές κιόλας του
20ου αιώνα.
Αφετηρία η γέννηση το 1877, του πατέρα 
Φίλιππα Αγγ. Μαραγκού της οικογένειας 
με το παρατσούκλι «Πασχούρης» και σή-
μερα να βρίσκεται λίγο πριν την το κλείσι-
μο του κύκλου της, με την μεγαλύτερη σε 
ηλικία κόρη της οικογένειας, Ιουλία (Λιλί-
κα) Φίλ. Μαραγκού, να προσπαθεί, όπως 
εξάλλου έκανε και στα περισσότερα χρό-
νια της ζωής της, να φροντίζει τα πάντα 
γύρω από την οικογένεια και να βάζει με 
τις αναμνήσεις της, την τελευταία πινελιά 
στο κάδρο της. (Πέθανε πρόσφατα)
Ο πατέρας Φίλιππος (για τους ντόπιους 

Φιλιππάκης), «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΩ-
ΡΙΟΥ», γεννήθηκε το 1877, στο μικρό 
ορεινό χωριό Κομηλιό Λευκάδας.
Έχοντας σαν πρότυπο τον γιατρό θείο του, 
αδελφό του πατέρα του, Στάθη Μαραγκό 

που είχε σπουδάσει στην τότε Ιόνιο Σχολή, 
αλλά και έχοντας στο DNA του το μικρό-
βιο της κοινωνικής προσφοράς, σπούδασε 
ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από 
όπου και αποφοίτησε το 1903. Θεωρούσε 
σαν ύψιστο καθήκον και ιερά υποχρέωση 
να επιστρέψει μετά τις σπουδές του και 
να παραμείνει στον τόπο που γεννήθηκε 
προκειμένου να προσφέρει τις ιατρικές 
του γνώσεις, στους ξεμοναχιασμένους και 
ταλαιπωρημένους από τις κακουχίες συγ-
χωριανούς του και όχι μόνο. Πράγμα που 
έπραξε.
Χωρίς δεύτερη σκέψη, απέριψε όλες τις 
δελεαστικές προτάσεις για άσκηση του 
επαγγέλματος στην Αθήνα και εγκαταστά-
θηκε μόνιμα στην Λευκάδα όπου ασκούσε 
την ιατρική έχοντας σαν έδρα το χωριό 

Αφιέρωμα στην οικογένεια Φίλιππα Άγγ.  Μαραγκού (Πασχούρη) 

Άγιος Πέτρος. Ο όρκος του Ιπποκράτη, 
γινόταν γι’ αυτόν βίωμα. Σαν ένας αλη-
θινός ιεραπόστολος, χωρίς καμία κρατική 
παρουσία ή άλλη βοήθεια, με μόνη την 

προσωπική του πρωτοβουλία και δραστη-
ριότητα, γινόταν το στήριγμα και η ελπί-
δα των ποικιλοτρόπως βασανισμένων και 
εγκαταλελειμμένων κατοίκων των ορει-
νών περιοχών. Η προσωπική του επιβίω-
ση είχε γι’ αυτόν δευτερεύουσα σημασία. 
Μια μικρή αμοιβή, τόση όση επέτρεπαν 
τα οικονομικά των φτωχών αγροτών, που 
τα προϊόντατους ήταν τόσο πολύ υποβαθ-
μισμένα τα χρόνια εκείνα τα παλιά, την 
έπαιρνε, για να επιζήσει κι αυτός σαν άν-
θρωπος και νά μπορέσει να συνεχίσει την 
αποστολή του.
Αν και σπούδασε την μαιευτική, ήταν ο 
μοναδικός υπερεξειδικευμένος γιατρός 
αλλά και φαρμακοποιός, για όλη την Νοτι-
οδυτική Λευκάδα. Κανένας τομέας της ια-
τρικής δεν έπρεπε να του είναι άγνωστος: 
παθολόγος, μαιευτήρας - γυναικολόγος, 
χειρούργος ορθοπεδικός, παιδίατρος, ια-
τροδικαστής, οδοντογιατρός, αστίατρος 
κ.λ.π.
Όπου τον πρόσταζε το 
καθήκον και ο όρκος 
του Ιπποκράτη έπρεπε 
να παρευρίσκεται.
Χαρακτηριστική είναι 
η αναφορά που γίνε-
ται στην εφημερίδα 
«εργάτης» που δη-
μοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος του 
Λευκαδοτρόπιου, για την προσφορά του 
και τις υπηρεσίες του ως γιατρός στον κα-
ταστροφικό σεισμό του 1914.
Καθοριστική επίσης ήταν η συνεισφορά 
του στην καταπολέμηση της ελονοσίας 
το 1929 αλλά και η συμμετοχή του στον 
αγώνα εναντίον της φυματίωσης, γεγονός 
για το οποίο βραβεύτηκε το 1927 από την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΦΘΙΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Αξιοσημείωτο τέλος είναι και το γεγονός, 
ότι ήταν ο μοναδικός που διέθετε άδεια για 
φαρμακείο στην περιοχή, την τότε εποχή, 
η παρασκευή δε των περισσοτέρων φαρ-

μάκων γίνονταν από τον 
ίδιο.
Επειδή τον απασχολού-
σαν πολύ τα ανασφάλι-
στα γεράματα του ιατρι-
κού κόσμου και έχοντας 
υπ’ όψιν του τον Μπάρ-
μπα του Στάθη Μαραγκό, 
υπήρξε ένθερμος υπο-
στηρικτής για την ίδρυση 
του Τ.Σ.Α.Υ. και από τους 
πρώτους μετόχους του.
Την ίδια περίοδο του 
ανατέθηκε και η θέση 

του Αστιάτρου, από την οποία συνέβαλε 
τα μέγιστα στο να βελτιωθούν οι όροι Υγι-
εινής σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και 

διάθεσης προϊόντων, όπως στο σαλάμι αέ-
ρος, γαλακτοπωλεία ζαχαροπλαστεία, κα-
φενεία, κρεοπωλεία, παντοπωλεία, φούρ-
νοι κ.λ.π.
Με τον πόλεμο της Αλβανίας επιστρατεύ-
τηκε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του 
διαμετακινούμενου προς Αλβανία Ελληνι-
κού Στρατού.
Ενώ ένα επίσης χα-
ρακτηριστικό παρά-
δειγμα της ανιδιο-
τέλειά του ήταν και 
το γεγονός, ότι στην 
κατοχή όπως όλοι οι 
χωριανοί του έτσι και 
αυτός ζούσε με το λε-
γόμενο δελτίο.
Πέθανε το 1954 
αφού μερικά χρόνια 
πριν είχε δεχθεί το 
τρομερό πλήγμα του χαμού του πρωτότο-

κου γιου του Γιώργου 
(Γιατρού) σε ηλικία 
μόλις 29 ετών και της 
συνοδοιπόρου στην 
ζωή του και συμπα-
ραστάτης του στις 
επιλογές του, συζύγου 
του Θεοδώρας, το γέ-
νος Φραγκούλη (Της 

Κυρά Γιατρίνας όπως την αποκαλούσαν ).
Το πρώτο παιδί και ποιο άτυχο της οικο-
γένειας, ο Γιώργος, γεννήθηκε το 1915 
και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Μεγάλος ανθρωπιστής, άδολος 
ιδεολόγος που με πίστη, αγάπη και ειλι-
κρινή συμπαράσταση αγκάλιασε τον άν-
θρωπο, οραματιζόμενος γι’ αυτόν κοινω-
νική δικαιοσύνη, πανανθρώπινη λευτεριά, 
χαρά και πρόοδο σε μια παγκόσμια ειρήνη. 
Έγινε αρχηγός του ΕΑΜ της νοτιοδυτικής 
Λευκάδας, συνελήφθηκε και φυλακίστηκε 
από τους Ιταλούς, πέρασε στρατοδικείο, 
και πέθανε από κακουχίες στα 29 μόλις 

                 Το Πτυχίο του Γιατρού                     

                                             
Εκπαίδ. για την ελονοσία 1927               Υλικά για Παρασκευή φαρμάκων                   Άδεια για φαρμακείο 1938   
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χρόνια του, το 1944.
Η κόρη Σμύρνη, γεννήθηκε το 1921, σπού-
δασε στην Οδοντιατρική σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, εργάστηκε ως οδο-
ντίατρος, ασχολήθηκε με τα πολιτικά και 
πολιτιστικά πράγματα του Νησιού και συ-
νέγραψε βιβλία. Πέθανε το 2007.
Η ιατρική όμως, βάσει των μεγάλων φι-
λοδοξιών του, για κοινωνική προσφορά 
θεωρούνταν από τον ίδιο λίγη. Το 1907 
εκλέγεται Δήμαρχος Απολλώνιων, όπου 
συνέβαλε τα μέγιστα για: Την βατότητα 
της οδού από Αθάνι προς Βασιλική στους 
«Κόκους» και την συντόμευση της από-
στασης κατά μία περίπου ώρα. Την κα-
τασκευή αμαξιτής οδού στην θέση «Κα-
λομπούρο» προς Δράγανο, ενώ άρχισε με 
ενέργειες του, η αμαξιτή οδός Κομηλιού 
Χορτάτων. Επισκεύασε την βρύση Λαγκα-
διού στον Άγιο Πέτρο και διόρισε Αγροφύ-
λακα στην περιοχή κλπ
Την περίοδο του αποκλεισμού το 1918 
φυλακίσθηκε, για περίπου τρείς μήνες, 
στις φυλακές της πόλης Λευκάδος, με την 
κατηγορία ότι διήγειρε μαζί με άλλους πα-
ράγοντες του Αγ. Πέτρου, τον λαό σε συλ-
λαλητήριο εναντίον της τότε επικρατούσας 

πολιτικής κατάστασης. Το 1927 έως το 
1931 ανέλαβε, κατόπιν προσκλήσεως, την 
θέση του Προέδρου του επανιδρυόμενου 
ΤΑ.Ο.Λ., που δεν δεχόταν να αναλάβει κα-
νείς. Το μικρότερο παιδί, ο Άγγελος, γεννή-
θηκε το 1924, σπούδασε Οικονομικά στην 
τότε Α.Σ.Ο.Ε. εργάστηκε ως οικονομολό-
γος στο Υπουργείο Βάμβακος και δίνονταν 
ψυχή και σώματι στις μεγάλες του αγάπες 
που ήταν η Λευκάδα και η Θάλασσα. Πέ-
θανε πρόσφατα τον Σεπτέμβριο του 2010.
Μεγάλες και μεγάλης αξίας είναι οι προ-
σφορές της οικογένειας σε διαφόρους πο-
λιτιστικούς φορείς και ιδρύματα όπως: 
στον Μουσικοχορευτικό Όμιλο Λευκάδας 
Ορφεύς, στο Μουσείο Ιστορίας της Ελ-
ληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου Ελλη-
νίδων, στο Ίδρυμα Βούρου - Ευταξία, στο 
Νοσοκομείο Σωτηρία, στην Ιερά Μονή 
Φανερωμένης κ.λ.π.
Οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία 
που διέθεσε η κόρη του Ιουλία (Λιλικα) 
Μαραγκού και από τα βιβλία, «Ο Γιατρός 
του Χωριού» & «Η Λευκάδα Στην Δίνη 
Της Κατοχής και Του Εμφυλίου», που 
έχει συγγράψει η κόρη του (Οδοντίατρος), 
Σμύρνη Μαραγκού.
(Θωμάς Χόρτης ανηψιός της οικογένειας)

  

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο 132 η φωτογρα-
φία που δημοσιεύτηκε ότι είναι του γιατρού 
Ευστάθιου Μαραγκού και πρώην Δημάρχου 
Απολλωνίων 1882-1886 ήταν λάθος. Είναι 
του Άγγελου Φίλιππα Μαραγκού Οικονομο-
λόγου.

Από δεξιά Λιλίκα, Γιώργος, Σμύρνη Άγγελος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΟΛ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ ΤΟ 1931

Δελτίο για λάδι το 1941



Επερώτηση της ΑΝ.Α.Σ.Α για το 
πυρηνελαιουργείο Βασιλικής

Επερώτηση προς τον κο Σπύρου:
 ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ κε ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ;
Όπως γνωρίζετε το ΠΣ με την υπ. Αριθμό. 268/2012 απόφαση του σας εξουσιοδότησε να κάνετε όλες τις νό-
μιμες ενέργειες ώστε να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου στην Βασιλική Λευκάδας και 
να προχωρήσει η μετεγκατάσταση του.
Επειδή μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά προκαλώντας τις ίδιες συνέπειες που έχουν ήδη 
καταγγελθεί.
Επειδή, παρά την προσωρινή αναδίπλωση, οι κινητοποιούμενοι συμπολίτες της περιοχής και του νησιού αντι-
μετωπίζουν την απειλή μιας νέας δικαστικής περιπέτειας
Επειδή το ΠΣ για δύο τουλάχιστον φορές έχει εκφράσει την αντίθεση του με τον τρόπο λειτουργίας της συ-
γκεκριμένης δραστηριότητας, ενώ η αποτελεσματικότητα των δικών σας ενεργειών για την εφαρμογή των 
αποφάσεων αυτών είναι ελάχιστη.
Επερωτάσθε τι έχετε πράξει και τι προτίθεσθε να πράξετε σχετικά ώστε οι κάτοικοι και η περιοχή να απαλ-
λαγούν από την ζημιογόνο στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία δραστηριότητα του πυρηνελαιουργείου.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
Συνεδρίασε την 29/3/2013 το περιφεριακό συμβούλιο και το θέμα τελικά δεν συζητήθη-
κε, απερίφτηκε η πρόταση του κ. Γαλιατσάτου και του κ. Γουλή της Λαϊκής Συσπείρω-
σης μετά το όχι της πλειοψηφίας και την άρνηση του περιφεριάρχη κ. Σπύρου.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
στην τουριστική έκθεση I.T.B. του Βερολίνου
Σημαντικό κύκλο επαφών είχε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, στη 
Διεθνή Τουριστική Έκθεση I.T.B. που 
έγινε στο Βερολίνο από 6-10 Μαρτίου, 
στην οποία συμμετείχε προσωπικά κρί-
νοντας τη σπουδαιότητα της συγκεκρι-
μένης έκθεσης και της γερμανικής αγο-
ράς για τα Ιόνια Νησιά.
Όπως δήλωσε ο κ. Σπύρου, η έκθεση 
του Βερολίνου βρίσκεται ανάμεσα στις 
σπουδαιότερες τουριστικές εκθέσεις του 
κόσμου, μαζί με την έκθεση WTM του 
Λονδίνου και την ΜΙΤΤ στη Ρωσία.
Η έκθεση, με περισσότερους από 
128.000 επισκέπτες και περίπου 7400 εκθέτες από 188 χώρες, είναι σημαντική για την 
προσέγγιση της παγκόσμιας αγοράς και το κλείσιμο συνεργασιών ή ανανέωση αυτών.
Η έκθεση αφορούσε Ταξιδιωτικά Γραφεία, Τουριστικούς πράκτορες, Ιατρικό τουρισμό, 
Τεχνολογία Πληροφορικής σχετική με τον κλάδο, Ξενοδοχεία-καταλύματα, Μεταφο-
ρείς-εταιρείες τουριστικών λεωφορείων, εκπροσώπους μουσείων-αξιοθέατων-κέντρων 
ψυχαγωγίας, Επιχειρηματικό τουρισμό, Μέσα ενημέρωσης, Εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καταδυτικό τουρισμό, πολιτιστικό-θρησκευτικό τουρισμό, τον οικοτουρισμό, τις κρου-
αζιέρες.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε στην έκθεση με δικό της περίπτερο σε χώρο 60 
τ.μ και με ένα booth για κάθε νησί.

Ιδρύεται στη Λευκάδα τμήμα Τ.Ε.Ι. «Διοίκησης Επιχειρήσεων», με τρεις κατευθύνσεις:
α) Διοίκηση Επιχειρήσεων
β) Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης
γ) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας
Τα παλιά τμήματα των ΤΕΙ φεύγουν. 
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Τηλ.: Αθηνών 2105150108 -  Τηλ.: Λευκάδας 2645022364

Οι αρμόδιοι κοφεύουν
Το ίδιο και τα προηγούμενα χρόνια. Το ξαναγράφου-
με και φέτος μήπως και ευαισθητοποιηθούν!!!

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Το βραδινό δρομολόγιο των 19 και 30΄από την πόλη 
τώρα τερματίζει στο Βλυχό. Όπως μας ενημέρωσαν 
τον Μάη, αν έχει κόσμο, θα τερματίζει στην Βασιλική. 
Μέχρι που να αρχίσουν τα καλοκαιρινά δρομολόγια, 
καλό θα είναι να τερματίζει μέχρι τον Άγιο Πέτρο, με 
επιστροφή στην πόλη όπως ήταν παλιά το τέρμα. Αυτό 
βέβαια θα πρέπει να γίνεται όλο το καλοκαίρι, για την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων και τουριστών της Πόντης και των ενοικιαζόμενων δωμα-
τίων, που υπάρχουν σε όλο το δρόμο, καθώς και των κατοίκων του χωριού μας που 
εργάζονται στη Βασιλική. Και το δρομολόγιο που καταργήθηκε το καλοκαίρι των 11 
π.μ. από την Πόλη περνώντας από Δρυμώνα, Εξάνθεια, Χορτάτα, Καμηλιό, Δράγανο, 
Αθάνι, Άγιο-Πέτρο και τερματίζοντας στην Βασιλική. Για να εξυπηρετείται ο κόσμος 
να πηγαίνει στο Κέντρο Υγείας, καθώς και για τα μπάνια του, διαφορετικά αυτός που 
δεν έχει αυτοκίνητο, γιατί να έρθει στη Λευκάδα; Το ΚΤΕΛ δηλώνει ότι, δεν έχουν τα 
δρομολόγια αυτά, τον απαιτούμενο κόσμο, για να τα εκτελεί. Τότε ας βοηθήσει ο Δήμος 
Λευκάδας που είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετεί τους κατοίκους του Νησιού.

Λευκάδα: Διαμαρτυρίες φοιτητών, μαθητών, 
κατοίκων και φορέων του Νησιού για τα ΤΕΙ
Όλοι στους δρόμους, μας παίρνουν το 
ΤΕΙ! Νυν υπέρ πάντων ο αγών! Μόνο 
ο μεγάλος ενωτικός αγώνας του Λευ-
καδίτικου λαού, με τους αδελφούς μας 
Επτανήσιους, μπορεί να αποτρέψει, 
έστω και την τελευταία στιγμή, το 
κλείσιμο του ΤΕΙ στο νησί μας, που 
αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή της 
ίδρυσής του, μοχλό ανάπτυξης της το-
πικής κοινωνίας, ιδιαίτερα τους ζοφε-
ρούς μήνες του χειμώνα. Φοιτητής και 
πεντοχίλιαρο, κάθε μέρα, είναι πολλά τα λεφτά! Αυτούς τους λογαριασμούς έκαναν πα-
λιότερα, με τις δραχμές, κάποιοι! Το καθαυτό θέμα της Παιδείας λίγους άγγιζε. Γιατί να 
κλείσει το ΤΕΙ το δικό μας, να κλείσει το διπλανό. Και γιατί να κλείσει το δικό μας, σου 
λένε οι άλλοι, να κλείσει το παραδίπλα. Το παιγνίδι της κολοκυθιάς, αλλά και το παιγνίδι 
της στημένης τράπουλας. Αν δεν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη δεν γίνεται τίποτα!

Ψήφισμα της Ομοσπονδίας των απανταχού Λευκαδίτικων 
Συλλόγων για το ΤΕΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ
1. Διεκδικούμε την παραμονή των ΤΕΙ σε Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο όπως η 
διοικούσα επιτροπή έχει προτείνει και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη σπουδή όλων των 
φοιτητών.
2. Η αναδιάρθρωση των ΤΕΙ να γίνει με κριτήριο τις εκπαιδευτικές ανάγκες παράλληλα 
με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για ένα πραγματικά αναβαθμισμένο τριτοβάθ-
μιο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε περιεχόμενο, κτίρια, υποδομές και προσωπικό.
• Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα»
• Σύλλογος Λευκαδίων Φοιτητών Αττικής
• Σύλλογος Καρσάνων Λευκάδας
• Σύλλογος των απανταχού Χορτιωτών Λευκάδας
• Σύλλογος των απανταχού Αγιονικητιωτών
• Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης & γύρω δήμων
• Σύνδεσμος των Δρυμονιωτών Λευκαδίων Αττικής
• Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
• Σύλλογος προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς 
 Νοτιοδυτικής Λευκάδας
• Ένωση των εν Αττική Αλεξανδριτών Λευκάδας
• Ένωση των Εξανθειτών Λευκάδας
• Σύλλογος Λευκαδίων Κέρκυρας
• Σύλλογος Λευκαδίων Πάτρας
• Σύλλογος Λευκαδίων Θεσσαλονίκης
• Σύνδεσμος των απανταχού Εγκλουβησάνων
• Ένωση των εν Αττική Αγιοπετριτών Λευκάδας

Ιδρύεται στη Λευκάδα νέο τμήμα 
Τ.Ε.Ι. «Διοίκησης Επιχειρήσεων»

«Κόλλησε» το 
αγκυροβόλιο του-
ριστικών σκαφών 
στην Βασιλική

Όπως διαβάσαμε από τις τοπικές εφη-
μερίδες της Λευκάδας πρέπει να προ-
καταβάλλει ο Δήμος 4.800.000 ευρώ 
για να ξεκινήσει το έργο. Ο συνολι-
κός προϋπολογισμός του έργου είναι 
16.440.000 ευρώ από το ΕΤΠΑ.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2013 ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

«ΦΑΡΟΜΑΝΗΤΑ»
7 -17 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι Καρναβαλικές Εκδη-
λώσεις στη Λευκάδα με την μεγάλη Καρναβαλική Πα-
ρέλαση Πεζών και αρμάτων την Κυριακή 17 Μαρτίου 
2013.
Η συμμετοχή τόσο των Καρναβαλικών Ομάδων όσο 
και των φορέων ήταν μεγάλη,
όπου παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, μετεί-
χαν χωρίς την οικονομική στήριξη του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου μας, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθεί μία ατμόσφαιρα αισιοδοξίας, ελπίδας, ζωντάνιας, 
φαντασίας, χαράς και ξεφαντώματος, που τόσο το έχει ανάγκη, περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά, ο τόπος μας.
Ο Δήμος και το Πνευματικό μας Κέντρο, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στο Λευ-
καδίτικο Καρναβάλι καθώς επίσης και όλους όσους βοήθησαν για την επιτυχία του.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣΒΟΥΛΗ
Οι αγρότες απ’ όλη την Ελλάδα διοργάνωσαν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας έξω από 
την Βουλή για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους και ζητώντας επιστροφή φόρου 
του πετρελαίου. Ήταν μαζί τους και πολλοί Λευκαδίτες.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -  ΠΑΙ∆ΕΙΑ

Συνέχεια από την 1η σελ.

Εισαχθέντες σε Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές το 2012: 
1.  Πατίκος Γιάννης του Κώστα και της  Ελένης Βλασσοπούλου, στο Πολυτεχνείο Κρή-

της 
2. Λουπέτη Αγγελίνα του Γερασίμου, στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών. 
3.  Αχείμαστου Ιωάννα-Σπυριδούλα του Θεοδώρου, στο Οικονομικό Τμήμα του Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
ΤΕΙ Αθήνας Εισήχθη
Λαγωνικάκη Βασιλική - Τριανταφυλιά το γένος Δέσποινας Έκτορα Δρακονταεϊδή.
Ολοκλήρωσαν τις Πανεπιστημιακές σπουδές τους: 
1.  Αθανασίου Μαρία του Αναστασίου, Τμήμα Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Πα-

τρών. 
2.  Βουκελάτος Εμμανουήλ του Δημητρίου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
Πήραν Μεταπτυχιακό: 
1.  Αθανασίου Φωτεινή του Σπύρου, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοίκη-

σης Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
2.  Μαργέλη Ζωή του Στάθη, Αναπτυξιακή Ψυχολογία του Παιδιού και των Εκπαιδευτι-

κών Δομών, Πανεπιστημίου  Παρισίων. 
Επιτυχόντες σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. από Λυκειακές Τάξεις Βασιλικής: 
Αγιοπετρίτες: 
1. Κατηφόρη Διονυσία του Κων/νου, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (Αγρινίου). 
2. Καγκελάρης Αλέξιος του Νικολάου, Σχολή Πληροφορικής  Διοίκησης, Τ.Ε.Ι. Ιονίων 

Νήσων. 
Από την Πόντη: 
1. Σπανίδης Σίμων του Κυριάκου, Σχολή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. 

Χανίων Κρήτης.
Τα βραβεία απενεμήθησαν στους βραβευθέντες από τις κυρίες Ηρώ Σίδερη-Αλεξανδρά-
κη και Ευαγγελία Ρέμπελου (Γραμματείς της Ένωσής μας). 
Ο Πρόεδρός μας, κ. Απόστολος Αντύπας, καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους 
συγχωριανούς και φίλους και ευχήθηκε καλή χρονιά, καλή πρόοδο στους εισαχθέντες 
και καλή σταδιοδρομία στους αποφοίτους των Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών.
Ακολούθως το λόγο έλαβε, η καθηγήτρια-συγγραφέας κα Αργυρώ Βερυκίου Μπαλτά:

Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη της Ενωσης 
Αγιοπετριτών
Κυρίες και Κύριοι και νέοι Απόφοιτοι της 
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
Νάμαστε πάλι σήμερα εδώ στα φιλόξε-
να γραφεία της Ένωσης Αγιοπετριτών 
Λευκάδας, να κόψουμε την πίτα μας και 
να ευχηθούμε για την καινούργια χρονιά 
2013. Το έχω πει και άλλη φορά ότι εγώ 
δεν είμαι Αγιοπετρίτισσα, είμαι όμως 
Λευκαδίτισσα κι αυτό δεν αλλάζει και 
πολλά πράγματα σ’ ότι αφορά την κατα-
γωγή μου, διότι όλοι, είτε γεννημένοι σε 

κάποιο χωριό ή στην πόλη είμαστε όλοι Λευκαδίτες.
Εκτός από τις ευχές μας για τον καινούργιο χρόνο, σήμερα είμαστε εδώ και για να ευ-
χηθούμε στους απόφοιτους νέους και νέες που κατάγονται από τον Άγιο Πέτρο την καλή 
σταδιοδρομία. Τα παιδιά μας μόλις πήραν τα πτυχία τους και είναι έτοιμα να βγουν στην 
αγορά εργασίας να ζητήσουν μια θέση στην κοινωνία, να ζήσουν ανεξάρτητα πλέον, 
χωρίς την βοήθεια της οικογενείας τους.
Αυτό είναι το όνειρο του κάθε νέου και νέας μετά από κόπους και ατέλειωτες ώρες μελέ-
της για την απόκτηση ενός πτυχίου.
Το πτυχίο λοιπόν υπάρχει είναι κτήμα του καθ’ ενός που αγωνίστηκε για να το αποκτή-
σει. Το ερώτημα όμως είναι υπάρχει αγορά εργασίας; Ποια αγορά και ποια εργασία σε 
μια κατακερματισμένη κοινωνία, που η ανεργία έχει φτάσει στο 1.500.000 εκατομμύριο 
περίπου ανέργους. Όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχουν καταργηθεί στη χώρα 
που γέννησε τη Δημοκρατία και που και σήμερα λέει ότι είναι μια Δημοκρατική χώρα. 
Ποια είναι όμως αυτή η Δημοκρατία, που οι πολίτες αυτής της Δημοκρατικής χώρας, δεν 
έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τα δίκια τους αγωνιζόμενοι μέσα από νόμιμες διαδι-
κασίες όπως είναι το δικαίωμα στην απεργία κι όταν καταφύγουν σ’ αυτό το δικαίωμα, 
αμέσως η Δημοκρατική χώρα τους επιστρατεύει, διότι λέει, θίγονται τάχα τα συμφέρο-
ντα των άλλων συμπολιτών τους από τη δική τους απεργία. Τι απαντάει όμως αυτή η 
Δημοκρατία στους 1.500.000 ανέργους και στις κατακρεουργημένες συντάξεις και τους 
μισθούς των μελών της, των ανθρώπων που μένουν σ’ αυτή τη χώρα της Δημοκρατίας;
Εδώ δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει μια οικονομία σε πλήρη πτώχευση. Δεν παράγει, 
κι αν υπάρχει κάποια προσφορά, δεν υπάρχει ζήτηση, διότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα, 
άρα δεν γίνεται κατανάλωση. Οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, οι νέοι αλλά και όλων 
των ηλικιών οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς εργασία κι αν βρουν κάποια εργασία είναι με 
αμοιβή εξευτελιστική και τις περισσότερες φορές χωρίς ασφάλεια. Στον ξύλινο πολιτικό 
λόγο των πολιτικών ακούγονται κατά κόρον οι λέξεις χωρίς έννοια και σημασία. Ανά-
καμψη, ανάπτυξη, επενδύσεις. Αντ’ αυτών όμως η χώρα μας ζει ένα καινούργιο κύμα 
μετανάστευσης. Αυτή την φορά όμως μεταναστεύουν οι νέοι μας. Οι επιστήμες, τα δυνα-
τά μυαλά, να προσφέρουν τις ικανότητες τους σε άλλες χώρες για να μπορέσουν έτσι να 
επιβιώσουν. Ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν στη δική τους χώρα. Εδώ που είναι οι 
ρίζες τους. Έχουν πατρίδα μια από τις ωραιότερες του κόσμου κι όμως αναγκάζονται να 
την αποχωριστούν, γιατί κάποιοι ασχολούνται με τα ομόλογα και τις αγορές, τόσα χρόνια 
που το κοινωνικό σώμα έτρεφε την αρρώστια, αυτοί προσπαθούσαν να σώσουν το αντί-
κρισμα των δικών τους επιταγών, έχοντας κατά νου εκείνο: το «έκαστος εφ ω ετάχθη». 
Άφησαν μια κοινωνία να ζει σε μια εικονική πραγματικότητα και τώρα που το όνειρο 
τελείωσε ποιος έχει το δικαίωμα ν’ αφήσει τους νέους μας χωρίς όνειρα, χωρίς ελπίδα 
για ένα καλύτερο αύριο; Κανείς. Όσοι έχουν τέτοιους ευσεβείς πόθους να τους ξεχάσουν, 

Επιτυχία σημείωσαν οι εκδηλώσεις
της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας και Βράβευση των Φοιτητών και Μαθητών

διότι μπορεί να χάθηκε η μάχη της νεολαίας μας, αλλά όχι ο πόλεμος. Ο Αγώνας είναι 
μπροστά. Κι εμείς οι Έλληνες ξέρουμε από αγώνες. Οι αξίες είναι τα όπλα στη φαρέτρα 
μας. Αυτοί που είπαν Τιτανικό τη Χώρα μας είναι ήδη μαζί του στον πάτο του χάους και 
της ψευτιάς. Μπορεί να μην «είναι εύκολες οι θύρες, όταν η χρεία ταις κουρταλεί» όπως 
μας λέει κι ο εθνικός μας ποιητής Σολωμός. Όμως το άδικο δεν ευλογείται. Ο κόσμος ο 
αδικημένος μεροκαματιάρης, ο νέος που του στερούν το αναφαίρετο δικαίωμα να ονει-
ρεύεται και να προσπαθεί να κάμει ζωή αυτά τα όνειρα, θα γίνουν λαοθάλασσα και θα 
πνίξουν κάθε αδικία και ένα σαθρό και τελειωμένο πολιτικό σύστημα. Η όμορφη και 
παράξενη πατρίδα, ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, αναδεικνύεται πρότυπο Αρετής απέναντι στον 
κόσμο της ισχύος της πανέτοιμης να εξουσιάσει και να καταστρέψει το αγαθό της ζωής.
Στους νέους μας, που τώρα βγαίνουν να ζητήσουν αυτά που τους ανήκουν εύχομαι ολό-
ψυχα καλή και πολλή δύναμη. Η πάλη ανοίγεται μπροστά τους. Τα κεφάλια της Λερναίας 
Ύδρας είναι πολλά, αλλά ένας Ηρακλής υπάρχει πάντοτε για να την εξοντώσει.
Εύχομαι σε όλους σε Σας και τους δικούς σας καλή υγεία πάνω απ΄ όλα, και πιστεύω 
πως θα βρείτε τον τρόπο διεκδικήσετε αυτά που σας ανήκουν. Το «πούθε είσε μωρέ», του 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη τα λέει όλα.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
-Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, συγχωριανός μας, κ. Γεώργιος Χρυσικός και ο 
αδελφός του τ. Πρόεδρος του Τζανείου Νοσοκομείου κ. Γρηγόριος Χρυσικός.
Η κα Λιλίκα Καραβία αρχιτέκτων-μηχανικός, ρίζα Αγιοπετρίτικη.
-Ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας του χωριού μας και πρώην Πρόεδρος της Ένωσής 
μας κ.κ. Αλέκος Πατρίκιος.
-Ο κ. Σωκράτης Κακλαμάνης Πρόεδρος του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής, η Σούλα 
Βαμβακούση - Λάζαρη Πρόεδρος του Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης, ο ταμίας της 
Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών κ. Θαν. Μελλάς και πλήθος κόσμου.

Φωτορεπορτάζ: Αντύπας



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 
Φεβρουαρίου στην Αθήνα η βιβλιοπαρουσίαση της ποιη-
τικής συλλογής με τιτλο «ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ» (εκδ. Γαβρι-
ηλίδης Αθήνα 2012), της φιλολόγου κ. Κατερίνας Λιβι-
τσάνου-Ντάνου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 8.00 το βράδυ, στο 
«ART-BAR Ποιήματα και Εγκλήματα», το συγκεντρω-
τικά στοχαστικό στέκι των εκδόσεων Γαβριηλίδη (Αγίας 
Ειρήνης 17, Μοναστηράκι). Κατάμεστη η αίθουσα από 
ένα ευγενικό και καλλιεργημένο ακροατήριο, από την 
Αθήνα το Αγρίνιο, τη Λευκάδα που τίμησαν την εκδήλω-
ση με την παρουσία τους.
Με συντονιστή της βιβλιοπαρουσίασης τον Αγρινιώ-
τη δημοσιογράφο κ. Μάκη Μάκκα μαθητή άξιο της κ. 
Κατερίνας Λιβιτσανου-Ντάνου, μίλησαν για το βιβλίο οι 
Λευκαδίτισσες κ. Αργυρώ Βερύκιου, εκπαιδευτικός- συγ-
γραφέας και η κ. Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού, Δρ. Φιλολογίας- συγγραφέας σχολική 
Σύμβουλος φιλολόγων.
Με λόγο μεστό και ουσιώδη, που συνέδεσε την ποίηση ως δημιουργία και στοχασμό 
με τη Συγκεκριμένη ποιητική» συλλογή, εστίασαν στη θεματική, στο μηνύματα και 
στην υφολογική ιδιαπερστητα της 
ποιητικής συλλογής της κ. Κατερίνας 
Λιβιτσάνου - Ντάνου, τονίζοντας την 
ευκρίνεια των μηνυμάτων που εκπέ-
μπει και τον προσανατολισμό σε μιαν 
αισιόδοξη θεώρηση της ζωής
Χαιρετισμό απηύθυνε ο εκδότης κ. 
Σάμης Γαβριηλίδης ενώ η κ. Λιβιτσά-
νου έκλεισε τη βραδιά, ευχαριστώντας 
όλους τους φίλους που την τίμησαν. 
Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων πανεπι-
στημιακοί, πρόεδροι συλλόγων, λογοτέχνες εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, στελέχη τραπεζών, φίλοι της ποίησης και γενικοτερα της τέχνης και του πο-
λιτισμού. Από πλευράς πολιτιστικών συλλόγων παρευρέθηκαν: οι Πρόεδροι Σωκράτης 
Κακλαμάνης πρόεδρος του συλλόγου «Λευκαδίων Αττικής»και ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αγιοπετριτών Αττικής Αντύπας Απόστολος.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Η Αικατερίνη Λιβιτσάνου - Ντάνου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκάδα. Σπούδασε 
κλασική φιλολογία και υπηρέτησε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε 
σχολεία της Αθήνας και Αγρινίου, όπου και ζει μέχρι το 2010. Το 2007  κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις  Πασχέντη η ποιητική της συλλογή «Λυκαυγές». Ενώ το 2008 εκδόθη-
καν διηγήματα «Απόδραση στους Σφακιώτες» από τις ίδιες εκδόσεις. Το 2008 με άλλα 
τρία άτομα επιμελήθηκε το λεύκωμα «Κοπιάστε όπως μας ηύρατε» του Δήμου Σφακιω-
τών Λευκάδας. Κείμενα της πεζά ή ποιητικά, δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικά και έντυπα 
μέσα του Αγρινίου και της Λευκάδας. Επίσης ποιήματά της έχουν συμπεριληφθεί σε 
ανθολογίες.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Σε Αγιοπετριτόπουλο με
«κοφτερό» μυαλό
Πατέρας του βραβευθέντος μαθητή είναι ο Τάκης Κατη-
φόρης του Γιώργου, καθηγητής Μαθηματικών Μέσης Εκ-
παίδευσης. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, αφού κατά τη γνωστή 
ρήση «Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει». Η βοήθεια 
εξάλλου του πατέρα του υπήρξε σημαντική κατά τη διάρ-
κεια της προετοιμασίας του διαγωνισμού. Ο Ζώης, που 
προετοιμάζεται την εποχή αυτή εντατικά για τις πανελλή-
νιες εξετάσεις Τεχνολογικής κατεύθυνσης, έχει ακόμη ένα 
δίδυμο αδερφό και δυο αδελφές. Η Ένωσή μας συγχαίρει τον νεαρό μαθητή για το πρώτο 
βραβείο μαθηματικών που πήρε, την οικογένειά του και το Α΄Λύκειο Λευκάδας που εί-
ναι μαθητής. Ο πατέρας του όταν φοιτούσε στην Αθήνα το 1982 ήταν μέλος του ΔΣ της 
Ένωσής μας. Ευχόμαστε τα Λευκαδιτόπουλα να είναι πάντα πρώτα και να έχουν τιμητι-
κές διακρίσεις. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) διοργανώνει κάθε έτος τέσσε-
ρις Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς. Ο σκοπός των διαγωνισμών της ΕΜΕ εί-
ναι η διάδοση και καλλιέργεια της Μαθηματικής σκέψης, η ανάδειξη νέων μαθηματικών 
ταλέντων και η προώθησή τους στα πλαίσια των καθιερωμένων Διεθνών Μαθηματικών 
Διαγωνισμών. Ο δεύτερος εκ των τεσσάρων αυτών διαγωνισμών χαρακτηρίζεται με το 
όνομα του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού, του Ευκλείδη, που δίδαξε και πέθανε στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, κατά την διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους Λευκα-
δίων, πνευματικών παιδιών και φίλων του αειμνήστου 
Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κυρού Νικηφόρου, 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στη μεγάλη αίθουσα 
τελετών της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, 
το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 και ώρα 6 το απόγευμα, η 
παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αιδεσιμολογιωτάτου 
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γερασίμου Ζαμπέλη, που τιτλο-
φορείται «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ: Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ 
ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Το βιβλίο προλογίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος και η έκδοσή του 
πραγματοποιήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν: ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χρυσό-
στομος Παπαθανασίου, Διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄, ως επίσημος εκ-
πρόσωπός του∙ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός και φυσικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος. Παραβρέθηκαν ακόμη αρκετοί ιερείς, ο Πρόε-
δρος του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γ. Κούρτης, ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου 
κ. Γ. Χρυσικός, οι Πρόεδροι των Λευκαδίτικων Σωματείων Αττικής, πολλοί φοιτη-
τές – μέλη της «Ενοριακής Νεανικής Αντίστασης» του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας 
Λευκάδος, παρευρέθησαν επίσης ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
κ. Θωμάς Κατωπόδης ναύαρχος ε.α, ο ταμίας Θανάσης Μελάς ο πρόεδρος του συλ-
λόγου Λευκαδίων Σωκράτης  Κακλαμάνης, η πρόεδρος του συλλόγου Λευκαδίων 
Ηλιούπολης και γύρω Δήμων κα Σούλα Λάζαρη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπε-
τριτών κ. Αντύπας Απόστολος, ο πρόεδρος του συλλόγου Γκλουβισάνων Αθήνας κ. 
Κοντογιώργης και ο πρώην πρόεδρος Ιωάννης Λογοθέτης και πλήθος κόσμου.
Την εκδήλωση άνοιξε ο π. Γεράσιμος και προσκάλεσε τους ομιλητές, που ήταν: ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών∙ ο κ. Αλέξανδρος Κακαβούλης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης και ο κ. Νικόλαος Κατηφόρης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Οι ομιλητές με γλαφυρότητα, επιχειρηματολογία και πειστικότητα ζωντάνεψαν την 
ιερή μορφή του αειμνήστου Γέροντα.
Στην συνέχεια το χορευτικό της ενορίας Ευαγγελίστριας Λευκάδος χόρεψε λευκαδί-

τικους χορούς, αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα και 
ευχές.
Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θε-
όφιλος με ζεστό και αληθινό, σεμνό και δυνατό λόγο, 
μίλησε για την γνωριμία και την επικοινωνία που είχε με 
το μακαριστό Προκάτοχό του κυρό Νικηφόρο ως Λευ-
κάδιος, ευχαρίστησε ολόθερμα όσους κοπίασαν για την 
εκδήλωση και ευχήθηκε σε όλους ο λόγος και η ζωή του 
αειμνήστου ιεράρχη να συνοδεύουν την πορεία τους.

Βιβλιοπαρουσιάσεις
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ - ΝΤΑΝΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

Συνέχεια από την 1η σελ.
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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ που λάβαμε από τον  Αριστομένη Λογοθέ-
τη τότε πρόεδρο του Α.Ο. Αγίου Πέτρου
σε απάντηση δημοσιεύματος της εφημερίδας μας «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙ-
ΚΑ» αρ. φ. 131 που αφορούσε την υπόθεση της επιταγής χρημάτων 
από την Αυστραλία. 
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. ΑΜΠΟ Αγίου Πέτρου Λευκάδος εκφράζουν τις θερμές τους 
ευχαριστίες για την ευγενική χορηγία τους στην νεολαία Αγιοπετριτών Αυστραλίας 
(Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος). Στην ΕΑΣ Λευκάδας (ΤΑΟΛ) την εφημε-
ρίδα ΤΑ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΚΑ, καθώς και σε όλους τους συγχωριανούς για την στήριξη-
προσφορά τους στον Σύλλογο.
Με την παραπάνω ανακοίνωση που είχε δημοσιευθεί στα Τοπικά Μέσα ενημέρωσης 
το τότε ΔΣ ευχαριστούσε ουσιαστικά τον κο. Θεόδωρο Μεσσήνη για το χρηματικό 
ποσό που διέθεσε από την εκδήλωση που είχε κάνει ο ίδιος στην Μελβούρνη. Το 
χρηματικό ποσό αυτό διατέθηκε στην Ομάδα Ποδοσφαίρου του χωριού Α.Ο. Αγίου 
Πέτρου και όχι στον Σύλλογο ΛΑΕΡΤΗ.

Απάντηση της εφημερίδας μας.
Πράγματι η ευχαριστήριος επιστολή που λάβαμε στις 27-5-2010 δημοσιεύθηκε στα 
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ στο φύλλο 122 ΑΠΡΙΛΗΣ-ΜΑΗΣ ΙΟΥΝΗΣ 2010 σελ. 6. Δεν 
ανέφερε  όμως τον κύριο Μεσσήνη. Ανέφερε την νεολαία της Αυστραλίας και γι’αυ-
τό οι αναγνώστες της Αυστραλίας διερωτώνταν τι έγιναν τα χρήματα που μαζεύτη-
καν και που πήγαν.
Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι αντί να διοχετευθούν στον ΛΑΕΡΤΗ τα πήρε η ομάδα 
του χωριού. Επομένως το λάθος ήταν δικό σας. Οι επιστολές ήρθαν πριν την έκδοση 
του προηγούμενου φύλλου της εφημερίδας μας. Τις δημοσιεύουμε στο παρόν φύλλο.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ 
ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
Τον Οκτώβριο του 2010 ως Δ.Σ. του συλλόγου «Λαέρτης» παραλάβαμε την επιταγή 
που μας έστειλε και δημιούργησε ο Θεόδωρος Μεσσήνης στην Αυστραλία μετά από 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο ίδιος, όπως μάθαμε, με σκοπό να βοηθήσει οικονομικά 
το σύλλογό μας. Εμείς ως Δ.Σ. και με οφειλές προς τρίτους προβήκαμε στις παρακά-
τω αναφερθείσες ενέργειες

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

«Σήμερα στις 26-10-2010 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου «Ο Λαέρτης» με θέμα: 
Άνοιγμα λογαριασμού και είσπραξη επιταγής (check) της NATIONAL AUSTRALIA 
BANK LIMITED με QHEQUE No 016002, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Εξουσιοδοτούμε ομόφωνα για το παραπάνω θέμα τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κατη-
φόρη Νικόλαο να ανοίξει λογαριασμό καταθέσεων, να εισπράξει την επιταγή (check) 
της NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED με  QHEQUE  No 016002 και να 
καταβάλλει το ποσό των 2.000 Ευρώ στην Ελένη Δυμακάκου (Σίδερη) έναντι αγοράς 
οικοπέδου.»
Στις αρχές του μήνα Νοέμβρη κατέθεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζήτησε 
η τράπεζα. Την επομένη το πρωί πήγα στην Εθνική Τράπεζα και άνοιξα λογαρια-
σμό καταθέσεων στο όνομα του συλλόγου και κατέθεσα την επιταγή (check) με το 
ποσό των 2.178 ευρώ. Στη συνέχεια ζήτησα από τον υπάλληλο να μεταφέρει από 
το λογαριασμό του συλλόγου το ποσό των 2.000 ευρώ στο λογαριασμό της κυρίας 
Ελένης Δυμακάκου, η οποία ήταν παρούσα, και στις παρατηρήσεις της απόδειξης να 
αναγραφεί «έναντι αγοράς οικοπέδου». Παρέλαβα τις σχετικές αποδείξεις και απο-
χώρησα.
Την επομένη το πρωί μου τηλεφώνησε ο διευθυντής της τράπεζας και μου ανέφερε 
ότι η επιταγή που παρέδωσα στην τράπεζα είναι ακάλυπτη ζητώντας μου παράλληλα 
να επιστρέψω το ποσό διαφορετικά η τράπεζα θα κινηθεί νομικά εναντίον του συλ-
λόγου και εμού προσωπικά.
Αμέσως μετά το τηλεφώνημα από την τράπεζα προσπάθησα να επικοινωνήσω τηλε-
φωνικά με τον κύριο Θεόδωρο Μεσσήνη στην Αυστραλία, ο οποίος και είχε στείλει 
την επιταγή, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να μιλήσω μαζί του. Κατάφερα όμως να μιλή-
σω με τον κύριο Νίκο Λογοθέτη (Νικολό) του μεταβίβασα το πρόβλημα και μου είπε 
ότι θα ενημερώσει ο ίδιος τον κύριο Μεσσήνη. Δυστυχώς δεν επικοινώνησαν μαζί 
μου από την Αυστραλία. Την επομένη μου τηλεφώνησε ο δικηγόρος της τράπεζας και 
μου ζήτησε να επιστρέψω τα χρήματα, του εξήγησα ότι θα επιστρέψω τα χρήματα 
από την τσέπη μου, γιατί η κυρία Δυμακάκου τα είχε ήδη εισπράξει, εφόσον όμως 
μου απαντήσει επίσημα η τράπεζα για το ποιος πήρε τα χρήματα της επιταγής. 
Μετά από δυο μέρες με κάλεσε ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας στο γραφείο του 
και μου ανακοίνωσε το εξής «την επιταγή που έστειλε ο κύριος Θεόδωρος Μεσσήνης 
την ανακάλεσε ο ίδιος, χωρίς να ενημερώσει το σύλλογό σας».
Προσωπικά λοιπόν, αλλά και ως πρόεδρος του συλλόγου «ο Λαέρτης» βρέθηκα 
εκτεθειμένος απέναντι στην τράπεζα και κατέβαλλα το ποσό των 2.000 ευρώ από 
δικά μου χρήματα διότι το ταμείο του συλλόγου δεν είχε. Στη συνέχεια η τράπεζα 
μου παρέδωσε όλα τα δικαιολογητικά και τις αποδείξεις, τα οποία και παρέδωσα στο 
σύλλογο.
Έχουν περάσει δύο χρόνια και ακόμη ο κύριος Μεσσήνης δεν σηκώνει το τηλέφωνο. 
Οι συμπατριώτες μας στην Αυστραλία νομίζουν ότι μας βοήθησαν οικονομικά. Ο 
κύριος Μεσσήνης δε τους είπε που πήγαν τα λεφτά τους.
Εν κατακλείδι, το ποσό των 2.000 ευρώ το έδωσα ο ίδιος ως Νικόλαος Κατηφόρης 
στην τράπεζα γιατί η επιταγή που παρέλαβα ήταν ακάλυπτη. Θα ήθελα να μάθουμε 
επίσημα που πήγαν τα χρήματα της επιταγής τελικά.

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ   
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  «Ο ΛΑΕΡΤΗΣ» 

Η Ένωση Αγιοπετριτών περιμένει από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΛΑΕΡΤΗ» να μας 
ενημερώσει τι έγινε με την αγορά των οικοπέδων που αφορούσε το σχολικό συγκρό-
τημα. Πόσα χρήματα έδωσαν προκαταβολή και πόσα οφείλουν στους ιδιοκτήτες για 
να περιέλθη η κυριότητα στον Λαέρτη.

ΑΘΑΝΙ
ΑΘΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΘΗΝΑ
Ρομποτής Φίλιππας εγγονός του παπά Φα-
σούλη, Ψυχίατρος, τηλ: 6936327270
Ρομποτής Διονύσιος του Θεόδωρου (Κατί-
κη) ρίζα Αθανίτικη, Πλαστικός Χειρουργός, 
Μεσογείων 8, 5ος όροφος, τηλ: 6944581675
Ρομποτής Φίλιππας του Νικολάου, Οδοντί-
ατρος, Αγίας Μαρίνας 1 Ηλιούπολη, τηλ: 
9959690-9765163
ΠΑΤΡΑ
Ρουπακιώτης Σπύρος του Νικολάου, Γενι-
κός Ιατρός Πανεπιστημιακό Νοσ. Ρίου Πά-
τρα, τηλ: 6946236562
Κατσιγιάννη Μαρία Μαυροειδή, Μικροβιο-
λόγος, Κανακάρη 90-92 Πάτρα, Τηλ: 2610-
220952, 693247, κιν.: 6973200314
Κορφιάτη Βασιλική, Ηρακλειδών 16 Ρίο, 
τηλ: 2610 990552
ΑΙΓΙΟ
Σίδερης Παναγιώτης, Παυλοπούλου 2 Ρο-
δοδάφνη Αιγίου, τηλ: 26910 71732
Μαρίνα Παπακωστοπούλου, Στρατιωτικός 
Γιατρός, Ρίζα Αθανίτικη
Νατάσα Ρομποτή του Γεράσιμου (Κολό-
μπα), Σπουδάζει στην Ιατρική Σχολή Αθη-
νών
Ρουπακιώτης Σπύρος, κάνει την ειδικότητά 
του στην Πάτρα

ΑΘΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΜΕΡΙΚΗ: Ρομποτής Διονύσιος του παππά 
(Χερομπίλα), Καρδιολόγος
Χαλικόπουλος Δημήτρης του Θεόδωρου, 
Οφθαλμίατρος
ΣΚΩΤΙΑ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ: Ρουπακιώτης 
Παναγιώτης του Νικολάου, Ορθοπεδικός

ΔΡΑΓΑΝΟ
Μιχάλης Μελάς (Μουργκάνας) γιατρός, 
προπολεμικά είχε ιδιωτική κλινική πίσω 
από το Ιερό του Αγίου Σπυρίδωνα στην 
πόλη της Λευκάδας το 1935-1936 και το 
πρώτο ακτινολογικό στη Λευκάδα. Σκοτώ-
θηκε στην Ήπειρο το 1943.
Χριστόφορος Μελάς, γιατρός παθολόγος – 
ακτινολόγος. Έφερε τον πρώτο αξονικό το-
μογράφο στην Αθήνα. Έχει πεθάνει.
Κυριακή – Ανδρέα Κατωπόδη, γιατρός ρα-
διολόγος
Γεώργιος Κατωπόδης - (Καστάνας) του Δη-
μητρίου, παιδίατρος στην Λειβαδιά
Από την νεώτερη γενιά γιατρών οι τρεις κό-
ρες του Ιωάννη Μελά (Πατίκα) Κωνσταντί-
να, Θωμαΐς, Βικτωρία, εγγονές του δασκά-
λου Θωμά Μελά

ΚΟΜΗΛΙΟ
ΚΟΜΗΛΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ

ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ: Αρβανίτης Κ/νος καρδιολόγος, Κ. 
Βάρναλη 204 Χαλάνδρι, τηλ: 210-6852889
ΠΡΕΒΕΖΑ: Βουκελάτου Μαρία, Καρδιολό-
γος, Σπηλιάδου & Μπακατσέλου 608, τηλ: 
268206646
ΠΑΤΡΑ: Βερύκιος Χρήστος του Άγγελου, 
Παθολόγος, Μουρούζη 13 & Κεφαλληνίας 
5 Ρίο, τηλ: 2610-432461
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Τζεφρώνης Δημήτρης αγρο-
τικός ιατρός
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Γιώργος Κονιδάρης και Τζε-
φρώνης Χρήστος

ΚΟΜΗΛΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟ-
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Ευστάθιος Μαραγκός 1882, Φίλλιπος Μα-
ραγκός 1904 και τα παιδιά του Γιώρ-
γος και Σμύρνη

ΧΟΡΤΑΤΑ
ΧΟΡΤΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

ΣΗΜΕΡΑ
Χόρτης Παναγιώτης (Μανταγιάννης) 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθήνα, 
Ιατρός Φυματιολόγος από το 1936. 
Έχει πεθάνει.
Μεσσήνη Ελένη, Οφθαλμίατρος, 

Άλυος 5-7 Αθήνα, τηλ: 210-7246500
Τσιρώνη Αθανασία, Δερματολόγος Αφροδισι-
ολόγος, Βυζαντίου 87 Νέα Ιωνία Καλογρέζα, 
τηλ: 210 2710710
Χόρτης Ιωάννης του Παναγιώτη (Μανταγιάν-
νης), Φυματιολόγος, Βασ. Σοφίας 98α, τηλ: 
210-7754632
Χόρτη Μαρία παθολογοανατόμος Σισμανό-
γλειο Γενικό Νοσ. Αττικής, τηλ: 210-8039001
Χόρτης Μιχαήλ ακτινολόγος, Νοταρά 33-35 
Νέα Ιωνία, τηλ: 210-2799401
Βράϊλα Χαρά, Μικροβιολόγος Κωνσταντίνου 
Υδραίου 71 Ρόδος, τηλ: 2241037404
Μεσσήνης Άκης Ψυχίατρος, Πατρέως 55 Πά-
τρα, τηλ: 2610-222075
Πλαβούκου-Βουκελάτου Στέλλα, Νεφρολογία, 
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου (Κάνει ειδικότητα), 
τηλ: 2421351000
ΧΟΡΤΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Χόρτη Μαρίνα, Δερματολογία, Γαλλία
Χόρτη Αθηνά, Νευρολογία, Γερμανία
Χόρτης Βασίλης, Ενδοκρινολογία, Αγγλία
Χόρτης Παναγιώτης, Χειρουργική, Αγγλία
ΧΟΡΤΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ
Χόρτη Αγγελική, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
Χόρτη Ελευθερία, Γερμανία
ΧΟΡΤΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗ-
ΝΑ
Χόρτη Ακριβή,  Νικολάου Πλαστήρα 8-10 Νέα 
Φιλαδέλφεια, τηλ: 210-2513055
Χόρτη Λαμπρινή, Αρτάκης 19 Νέα Φιλαδέλ-
φεια, τηλ: 210-2519973
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΧΟΡΤΙΩΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Χόρτης Αναστάσιος, Θάσου 1 Μελίσσια, τηλ: 
211034527, κιν: 6972319828

ΜΑΝΑΣΗ
ΜΑΝΑΣΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΣΗΜΕΡΑ
Βουκελάτος Αλέκος του Παναγιώτη και της 
Θεοδώρας, ΩΡΛ, Θηβών 210 Περιστέρι, κιν: 
6975321409
Παπαδάτου Ευαγγελία του Πανταζή και της 
Μαρίνας, Φαρμακοποιός, Αθήνα
Βουκελάτου Ευρωπία, Καρδιολόγος, Ερμού 
&  Μαιζώνος 53, Πάτρα, τηλ: 2610 622000-
523756
Δίπλας Ανδρέας του Ιωάννη, Φαρμακοποιός, 
Πανεπιστημίου 212 Πάτρα, τηλ: 2610-424963 
ΛΕΥΚΑΔΑ
Χρυσούλα Παπαδάτου, Επισκέπτρια Υγείας 
ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Αιμοδοσίας Νοσοκομείου 
Λευκάδας
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ -ΑΜΕΡΙΚΗ
Δίπλας Παναγιώτης του Αλέξη και της Ντίνας, 
Αμερική
Βουκελάτος Γιάννης του Κώστα και της Κατε-
ρίνας, Βασιλικό Νοσοκομείο Μελβούρνης Αυ-
στραλία, Χειρουργός Μεταμόσχευσης Καρδιάς
Βουκελάτος Φώτης του Κων/νου, Παθολόγος, 
Μελβούρνη

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
Ανδρέας Παπαδάτος, Πρακτικός γιατρός έφτια-
χνε τα σπασίματα πριν το 1900 και Παπαδάτος 
Θεοφάνης από το 1900 έως το 1940 το ίδιο
ΝΙΚΟΛΗ
Βουκελάτου Μαρία του Γιάννη και της Ελένης, 
Διοικ. Μον. Υγείας Πρόνοιας ΤΕΙ

Τα περισσότερα στοιχεία των Γιατρών της 
Πάτρας τα πήραμε από το βιβλίο η Λευκαδί-
τικη Κοινότητα Πάτρας του Συλλόγου Λευ-
καδίων Πάτρας. 

Οι Γιατροί που κατάγονται 
από τον παλιό ∆ήμο Απολλωνίων 

Από το 1900 έως το 2013
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    ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣΗ Σελίδα της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης

ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Αγαπητοί συγχωριανοί όπου βρίσκεστε σας χαιρετούμε 
από την μακρινή Αυστραλία.
Ευχόμαστε σε όλους υγεία και ευχάριστη ζωή. Γρήγορη 
ανάρρωση σε όσους έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και 
χρόνια καλά και πολλά για τις Άγιες μέρες που θα ακο-
λουθήσουν.
Δυστυχώς στη ζωή έχουμε και το θάνατο και συνεχώς 
χάνουμε συμπατριώτες μας εδώ στην Αυστραλία στο 
χωριό και παντού. Εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπη-
τήρια σε όλες τις οικογένειες που έχασαν τα προσφιλή 

τους πρόσωπα.
Ο Μάρτιος μήνας στην Μελβούρνη είναι γεμάτος πα-
ροικιακές εκδηλώσεις με το Φεστιβάλ Αντίποδες, που 
ο καιρός φέτος μας τα χάλασε λίγο, την παρέλαση για 
την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και πολλές 
άλλες.
Κάθε χρόνο ο Πολιτειακός Πρωθυπουργός οργανώνει 
μια μεγάλη πολυπολιτισμική χοροεσπερίδα για τις πολ-
λές Εθνικότητες που συμβιώνουμε ειρηνικά και αρμονι-
κά στην Αυστραλία και παρευρέθηκαν μέλη της Λευκα-

διακής Αδελφότητας και νέοι Αγιοπετρίτες.
Μερικές φωτογραφίες από τις διάφορες εκδηλώσεις συ-
νάπτονται. Την έκθεση φωτογραφίας την οργανώνουμε 
για το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαΐου 2013. Ώρες λει-
τουργίας 12:00 το μεσημέρι ως 5:00 το απόγευμα.

MEDIA RELEASE
«Η Αχέπα Βικτωρίας και η ερανική παροικιακή επιτρο-
πή ευχαριστούν και συγχαίρουν την ομογένεια για την 
αθρόα και πολιτισμένη παρουσία της στο κάλεσμα να 
βαδίσουμε μαζί στο μονοπάτι της αγάπης και της φιλαν-
θρωπιάς να βοηθήσουμε το Θεάρεστο έργο της Κιβω-
τού του κόσμου που περιθάλπει εκατοντάδες άπορα και 
εγκαταλελειμμένα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας».
Την Κυριακή 27/1/2013 παρευρέθηκαν πάνω από 900 
άτομα στο κάλεσμα Εκδρομής όπου η Ένωση Αγιοπε-
τριτών και η Λευκαδιακή Αδελφότητα έδωσαν το παρόν 
δυναμικά γεμίζοντας τρία λεωφορεία που ξεκίνησαν από 
το Λευκαδίτικο Σπίτι καθώς και με χρηματικές δωρεές 
από τα ταμεία τους $1000 έκαστος εκτός τις κατευθείαν 
δωρεές των Λευκαδιτών που δεν ήταν καθόλου ευκατα-
φρόνητες. Επίσης μεγάλος αριθμός χωριανών μας προ-
σέφεραν όλη την ημέρα τις εθελοντικές υπηρεσίες τους 
και ο Έρανος συγκέντρωσε περίπου $25.000 καθαρά 
εκείνη την ημέρα.
Ο χορός που οργάνωσε η Επιτροπή στις 2/3/13 στο πο-
λυτελές Stars International Receptions έγινε με μεγάλη 
συμμετοχή της παροικίας και είχε απόλυτη επιτυχία τόσο 
στην ψυχαγωγία των παρευρισκομένων όσο και για το 
σκοπό που έγινε. Ανάμεσα στους 370 περίπου εκλεκτούς 
προσκεκλημένους που παρευρέθηκαν ήταν δεκάδες χω-
ριανοί και Λευκαδίτες
Ο κ Σπύρος Ρομποτής προσφώνησε τους παρευρισκομέ-
νους και ιδιαίτερα τα παιδιά της νέας γενιάς λέγοντας: 
«Απόψε είστε όλοι Εκλεκτοί, Επίσημοι, Επίτιμοι, και 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ένωση Αγιοπε-
τριτών Μελβούρ-
νης ανακοινώνει 
ότι το Σαβατοκύ-
ριακο 11 και 12 
Μαΐου 2013 στο 
Λευκαδίτικο Σπί-
τι θα πραγματο-
ποιηθεί η έκθεση 
παλιάς φωτογρα-
φίας που έστειλε 
η Ένωση Αγιοπετριτών από την  Αθήνα.
Οι φωτογραφίες αποικονίζουν την ιστορία και την 
Αγροτική ζωή του χωριού. Οι παλαιοί θα θυμηθούν τα 
νιάτα τους και οι νέοι θα μάθουν την ιστορία του.
Καλούνται όλοι οι αγιοπετρίτες και Λευκαδίτες όπως 
την επισκευτούν.

Αξιέπαινοι Προσκεκλημένοι στο κάλεσμα της Φιλαν-
θρωπίας γενικά. Ειδικά και συγκεκριμένα ανταποκριθή-
κατε στο κάλεσμα της Παροικιακής Επιτροπής Εράνου, 
υπό την ηγεσία της Αχέπα Βικτωρίας και υπό την Αιγίδα 
της Γενικής Προξένου κας Ελένης Λιανίδου για να βο-
ηθήσουμε το Θεάρεστο έργο που επιτελεί από το 1957, 
το Φιλανθρωπικό ίδρυμα της Κιβωτού του Κόσμου στον 
Κολωνό της Αθήνας υπό την ηγεσία του καταξιωμένου 
και πολυβραβευμένου κληρικού Πατέρα Αντωνίου Πα-
πανικολάου και κατ΄ επέκταση προσφέροντας έτσι μια 
μικρή βοήθεια στην πατρίδα μας που τώρα έχει τόσο με-
γάλη ανάγκη. Οι Έλληνες του εξωτερικού από ανέκαθεν 
βρίσκονται πάντα κοντά στην Πατρίδα στις δύσκολες 
στιγμές της και την βοηθούν με κάθε τρόπο να ορθοπο-
δήσει όπως ένα μικρό παράδειγμα, η Αχέπα Αμερικής 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, βοήθησε στην ίδρυση 
του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη».
Ο κ Ρομποτής εξήρε συγχρόνως και το φιλανθρωπικό 
έργο της Ελληνικής παροικίας γενικά και κλείνοντας 
συγχάρηκε και ευχαρίστησε όλους όσοι συνεργάστηκαν 
με την ΑΧΕΠΑ καθώς και την Επιτροπή για τον έξοχο 
τρόπο που έφεραν εις πέρας τις βαρυσήμαντες εκδηλώ-
σεις.
Η Επιτροπή παρέδωσε πιστοποιητικά ευγνωμοσύνης 
στους δωρητές, έδειξε στην οθόνη το μήνυμα του Πα-
τέρα Αντωνίου και των παιδιών της Κιβωτού προς τον 
Ελληνισμό της Αυστραλίας, ανάγνωσε την πλειοψηφία 
των δωρητών και χορηγών και κλήρωσε το λαχείο με τα 
υπέροχα δώρα που έκαναν αρκετούς τυχερούς πολύ χα-
ρούμενους.
Ο έρανος για την βοήθεια της Κιβωτού έχει συγκεντρώ-
σει μέχρι σήμερα πάνω από $70.000 και εμείς οι Αγιο-
πετρίτες και Λευκαδίτες είμαστε περήφανοι που λάβαμε 
μέρος ενεργά για την επιτυχία αυτού του έργου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Σπύρος Ρομποτής

Πρόεδρος.

Από την Εκδρομή για την Κιβωτό του Κόσμου, Άλλοι πρόσφεραν εθελοντικά και άλλοι τα… γεύτηκαν
Εθελόντριες: Γεωργία Ρομποτή (Φώκια), Θηρεσία Κροκίδη, Όλγα Πατρικίου, Ελισάβετ Ρομποτή, Ζωή Μαργέλη

Από την δείπνο του Πρωθυπουργού Βικτωρίας κ. Denis Napthine
Πίσω: Δέσποινα και Γεράσιμος Πατρίκιος, ο Πρωθυπουργός Βικτω-
ρίας κ. Denis Napthine, Αναστάσιος Φωτεινός, Αργύρης Ανανιάδης, 
Πήτερ Παπαεμμανουήλ, Γεώργιος Κροκίδης. Μπροστά: Κούλα 

Πολίτη, Ελισάβετ και Σπύρος Ρομποτής, Γεωργία Ανανιάδη, Βανέσα 
Φωτεινού και Νία Κροκίδη.

Ερανική παροικιακή επιτροπή
«Κιβωτός του Κόσμου»

Η χοροσπερίδα στις 2 Μαρτίου συγκέντρωσε 11.000 $

Ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Ρομποτής απονέμη βραβείο στον πρόεδρο των 
Ιθακησίων κ. Αντώνη Δρακόπουλο παρουσία του κ. Διονύση Κατσαμά.

Η παρέα του Χρήστου Ρομποτή (Φώκια)

Η παρέα του Νίκου και Πώλας Σαβίνου

Η παρέα του χωριανού μας Αντιπροέδρου Νίκου Μαργέλη

Η παρέα του προέδρου Σπύρου Ρομποτή

Η Βικτωριανή Βουλή τιμά την 25η ΜαρτίουΗ Βικτωριανή Βουλή τιμά την 25η Μαρτίου
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ΜΕΓΑΛΑ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ζητούνται χορηγοί για την έκδοση 

του βιβλίου της Ένωσης
Αγιοπετριτών Αττικής
Ν. Λευκάδας με θέμα:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τηλ. επικοινωνίας: 6946 336 259

«Πνιγμένο» στο πράσινο είναι το νησί μας. Προικίστηκε απλόχερα, 
δεν μπορείς να πεις, ψεγάδι δεν βρίσκεις. Συνδυάζει απόλυτα αυτό 
για το οποίο ακούμε συχνά-πυκνά να γίνεται λόγος σε σχέση με 
τουριστικούς προορισμούς: το βουνό και τη θάλασσα. Ένα πράσινο, 
που ακουμπά, στο μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής και όπου το 
περιβάλλον δεν είναι δομημένο, στη θάλασσα. Ιδιαίτερα στα δυτικά 
του νησιού, όταν καβαλικεύει πολλές φορές απόκρημνες βουνο-
πλαγιές και γίνεται ένα με το γαλαζοπράσινο ή τουρκουάζ χρώμα 
των νερών.
Αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του πράσινου αποτελούν στην ενδο-
χώρα ιδίως του νησιού μας τα κυπαρίσσια. Γι΄ αυτά και την επα-
πειλούμενη καταστροφή τους από την λεγόμενη ασθένεια του «έλ-
κους του κυπαρισσιού», που προκαλείται από τον μύκητα Seiridium 
cardinale, είχαμε αναφερθεί πριν δυο και κάτι χρόνια στην εδώ 
ανάρτησή μας. ∆εν είδαμε, δυστυχώς, να έχει γίνει κάτι. Αντίθετα 
μάλιστα βλέπουμε κάθε φορά το φαινόμενο αυτό να παίρνει ανησυ-

χητικές διαστάσεις.
Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του λευκαδίτικου πράσινου αποτελούν 
τα μικρότερα ή μεγαλύτερα πευκοδάση, που απαντά κανείς ιδιαίτε-
ρα στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού μας. Μόλις πρόσφατα είχαμε 
ακούσει ότι καταστρέφεται το πευκοδάσος του «Πόντζου» στον 
Άγιο Πέτρο και ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. 
Το είδαμε από μακρυά, το θεωρήσαμε λιγάκι υπερβολή να πούμε 
την αλήθεια, συνηθισμένο θα είναι σκεφτήκαμε, γεράζουν και τα 
δέντρα, κάποια άλλα αδύναμα αρρωσταίνουν, ζωντανοί οργανισμοί 
είναι και αυτά, ξεραίνονται και πέφτουν. Βγαίνουν άλλα είπαμε από 
μέσα μας, να μη δυσαρεστήσουμε το συνταξιδιώτη μας, το δάσος 
ανανεώνεται.
Μόλις χθες όμως γίναμε αυτόπτες μάρτυρες εκ του σύνεγγυς του 
ίδιου φαινομένου, ευρισκόμενοι καθ΄ οδόν για το Αθάνι. Αρκετά 
ξεραμένα πεύκα σαν να είναι καμμένα, μαυρισμένα και ατροφικά, 
πολλά κιτρινισμένα και αραιωμένα από κλαδιά στην κόμη, επικα-
λυμμένα στους κορμούς και τους κλώνους από ένα άσπρο σαν μπα-
μπάκι χνούδι.
 Από εκεί πήρε και η αρρώστια το όνομά της Bαμβακίαση των πεύ-
κων λέγεται, δεν απαντάται φυσικά μόνο στη Λευκάδα, το διαδίκτυο 
βρίθει δημοσιεύσεων και σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τα δημο-
σιεύματα αυτά, έχουν βάλλει το χεράκι τους και οι μελισσοκόμοι…
Εδώ να σημειώσουμε ότι πιο χαμηλά θα απαντήσει κανείς, όλως πα-
ραδόξως, υγιέστατους εκπροσώπους του είδους αυτού. Χαίρεσαι 
να τα βλέπεις τα πευκόδεντρα, με το ανοιχτό πράσινο χρώμα τους 
και τους παράξενους, από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην 
περιοχή -καλομελέτα κι έρχονται μέσω «fast track» οι ανεμογεννή-
τριες-, σχηματισμούς των κλώνων τους.
∆εν θα επεκταθούμε πολύ, για την αρρώστια, όλα λίγο πολύ τα άρ-
θρα το ίδιο λένε, θα βασιστούμε σε μια δημοσίευση, το 2006 ακόμη, 
στην «Καθημερινή», των Πάνου Πετράκη (εντομολόγος στο Iνστι-
τούτο Mεσογειακών ∆ασικών Oικοσυστημάτων του Eθνικού Iδρύ-
ματος Aγροτικών Eρευνών), Bασιλείου Pούσση και Kωνσταντίνου 
Bάγια (αναπληρωτές καθηγητές του Tμήματος Φαρμακευτικής του 
Πανεπιστημίου Aθηνών).
Η βαμβακίαση λοιπόν των πεύκων είναι μια ασθένεια που οφείλεται 
στο κοκκοειδές έντομο Marchalina hellenica (ελληνική μαρσαλί-
να). Το έντομο αυτό ζει στα πεύκα, από τα οποία τρέφεται απο-
μυζώντας τους χυμούς του. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν 
αποτελεί απειλή για τα δέντρα.
Έλα όμως που από την όλη διαδικασία τα πεύκα βγάζουν στην επι-
φάνεια του κορμού τους ένα ζαχαρώδες υγρό το οποίο το μαζεύ-
ουν οι μέλισσες, από όπου γίνεται το πευκόμελο, που ωφελεί τους 
μελισσοκόμους! Έτσι λοιπόν την τελευταία δεκαετία, επιδοτήθηκε 
από το B΄ KΠΣ η διάδοση του εντόμου στην Eλλάδα και η εισαγωγή 
του σε περιοχές που δεν είχε ακόμα εξαπλωθεί παρά το γεγονός 
ότι γειτονικές χώρες, όπως η Iταλία, είχαν ήδη θεσπίσει νόμους 
σχετικά με την υποχρεωτική καταπολέμηση του εντόμου το οποίο 
καταστρέφει το πεύκο απομυζώντας τον χυμό του. Σύμφωνα με το 

προαναφερόμενο άρθρο «οι Έλληνες μελισσοκόμοι υποστήριξαν 
στις πολιτικές αρχές ότι υπάρχει μια υποθετική σχέση αμοιβαιότη-
τας ανάμεσα στο πεύκο-ξενιστή και το έντομο». Έτσι, «η διάδοση 
του εντόμου έγινε κατά παράβαση όλων των αρχών της εντομολογί-
ας και της εν γένει βιολογικής επιστήμης, ενώ στην απόφαση περί 
επιδοτήσεως φαίνεται ότι βάρυνε ο αριθμός των μελισσοκόμων, η 
παραγωγή μελιού και η αξία των εξαγωγών μελιού σε αντίθεση με 
την απώλεια βιομάζας, τη διαφάνεια της κόμης και τα νεκρά πεύκα 
που έχουν παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές της νότιας Eλλάδας».
Και τι γίνεται τώρα, θα ρωτήσει κάποιος. Φαύλος κύκλος! ∆ιαβάζου-
με στην Βικιπαίδεια:
«Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η πολιτεία να ευαισθητο-
ποιείται από την καταστροφή των πεύκων, επιδοτώντας έρευνες με 
αντικείμενο την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αρχικά οι έρευνες 
προσανατολίζονταν στον ψεκασμό των πεύκων, αλλά κάτι τέτοιο 
φαίνεται πως είναι επιβλαβές για την χλωρίδα, την πανίδα και το 
κυριότερο για τον άνθρωπο. Τώρα οι έρευνες προσανατολίζονται 
κυρίως σε φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης του εντόμου με χρή-
ση των φυσικών εχθρών του (θηρευτές-έντομα και πουλιά). Τρόπο 
αντιμετώπισης αποτελεί επίσης και η πλύση των δέντρων με νερό 
αλλά κάτι τέτοιο περιορίζεται σε αστικές/εύκολα προσβάσιμες πε-
ριοχές.»
∆εν ξέρω αν έγινε κάτι ή αν είναι προγραμματισμένο να γίνει κάτι 
από τον δικό μας ∆ήμο. Με τη λίγη όμως ως τώρα εμπειρία που 
έχουμε, ο ∆ήμος επικαλούμενος έλλειψη κονδυλίων και τα συνη-
θισμένα μπλα, μπλα, μπλα… πολύ αμφιβάλλουμε αν πρόκειται να 
κάνει κάτι. Πολλοί είναι πάντως οι ∆ήμοι στην υπόλοιπη Ελλάδα 
που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν σήμερα την αρρώστια αυτή 
των πεύκων αποφεύγοντας όμως τον ψεκασμό με τοξικά εντομο-
κτόνα (όπως π.χ. το Insegar). Kαταφεύγουν, όπως διαβάσαμε, σε 
άλλους τρόπους ήπιας αντιμετώπισης του προβλήματος όπως π.χ.: 
Πλύσιμο των πεύκων με νερό υπό πίεση – χρήση αιθέριων ελαίων 
που δρουν ως εντομοαπωθητικά – ψεκασμό υπό πίεση με διάλυμα 
πράσινου σαπουνιού – χρήση ωφέλιμων εντόμων που είναι εχθροί 
της μαρσαλίνας – ψεκασμός με λιγότερο τοξικά και εγκεκριμένα 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σκευάσματα 
όπως: ΧΕΛΛΟΝΑ της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, TRIONA της εται-
ρείας BASF AGRO ΕΛΛΑΣ, ADMIRAL της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 
ΑΕ, SAVONA της εταιρείας Χαραντώνη κ.ά.
Κλείνοντας, τέλος, να αναφέρουμε ότι οι μελισσοκόμοι από την 
πλευρά τους ισχυρίζονται, μεταξύ άλλων, ότι το έντομο Marchalina 
hellenica υπήρχε στην Ελλάδα από την αρχαιότητα ακόμα χωρίς 
όμως να προκαλεί καμία ζημιά στα πεύκα, όπως λένε. Να συμπλη-
ρώσουμε μόνο από τη δική μας πλευρά ότι τότε δεν επιδοτούνταν 
φυσικά… και η διάδοση του εντόμου. 
Μη γνωρίζοντας όμως την ευρύτητα της διάδοσης κατ΄ αυτό τον 
τρόπο του εντόμου στον τόπο μας και δη στις κατ΄ εξοχήν μελισ-
σοπαραγωγικές περιοχές του νησιού μας, όπου και εντοπίζεται 
έντονα σήμερα το πρόβλημα, βάζουμε σε κάθε περίπτωση το ερω-
τηματικό στον τίτλο της ανάρτησης…
Σημείωση: Οι δυο φωτογραφίες είναι από το πευκοδάσος του «Πό-
ντζου» στον Άγιο Πέτρο.
 
Η Βιολέττα Σάντα λέει:
Ταξιδεύοντας στο νησί μας, όσο συχνά κι αν σταματήσεις κοντά σε 
πευκόφυτες περιοχές, όσα «καρβουνιασμένα» πεύκα κι αν αντικρί-
σεις, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις το μέγεθος του προβλή-
ματος.
Θα ήθελα να καταθέσω μια μαρτυρία. Σε πρόσφατο ταξίδι μας στον 
Άγιο Πέτρο, ευρισκόμενοι στον επαρχιακό δρόμο και έχοντας μπρο-
στά μας το πευκοδάσος του χωριού – τα πεύκα εκεί αντιμετωπίζουν 
το ίδιο πρόβλημα ίσως και σε μεγαλύτερη έκταση – ο κύριος Αντύ-
πας γνώστης της περιοχής μας δήλωσε: «Η δεντροφύτευση αυτής 
της περιοχής έγινε στην δεκαετία του ’50 με σκοπό να ανακόψει 
τις πλημμύρες που καταστρέφανε τις καλλιέργειες στον κάμπο της 
Βασιλικής. Αν τα πεύκα καταστραφούν θα είναι «τσουνάμι» για την 
Βασιλική. Τώρα πια δεν θα καταστραφούν οι καλλιέργειες, αλλά 
ολόκληρη η τουριστική υποδομή της περιοχής».
Ο Νικόλαος Καββαδάς λέει:
Η βαμβακίαση των πεύκων είναι παλιά αρχαία υπόθεση ο θάνατος 
όμως των Πεύκων είναι υπόθεση της τελευταίας πενταετίας. Ως 
μελισσοκόμος είμαι εναντίον του εμβολιασμού των πεύκων που 
ισχυε με κρατική ενίσχυση μάλιστα μέχρι πριν λίγα χρόνια επειδή 
πιέζουμε τη φύση στα Ακρα.
∆εν ξέρω αν φταίει ο υπερπληθυσμός του εντόμου Εργάτης που 
αναπτύχθηκε από την επίσημη πολιτεία ηθελημένα αφού το πευ-
κόμελο είναι το 60% της Ελληνικής παραγωγής σίγουρα όμως η 
Λευκάδα και ειδικά το Αθάνι δεν βγάζει μέλι πεύκου αφού δεν δίνει 
παρόλο που υπάρχει βαμβακάδα μελίττωμα άρα οι μελισσοκόμοι 
δεν έχουν όφελος από τον εμβολισμό και μάλλον άδικα μας κατηγο-
ρείται. Το ενδιαφέρον όμως για μένα είναι πως πεθαίνουν τα πεύκα 

και έχουμε στρέψει τη προσοχή μας σε λάθος κατεύθυνση, επειδή 
ο εμβολιασμός έχει σταματήσει εδώ και περίπου δέκα χρόνια ενώ 

ο θάνατος των πεύκων εμφανίστηκε έντονα εδώ και μια πενταετία.
Οι ερευνητές της μελισσοκομίας που παρακολουθώ ισχυρίζονται 
ότι παρόλο που βαμβακάδα συμβάλει δεν είναι ο κύριο αίτιος για το 
κακό που συμβαίνει και πρέπει να το ψάξουμε βαθύτερα το θέμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σας προτείνω να δείτε στο ιστολό-
γιο μου το άρθρο μου με αφορμή το δικό σας. http://idiston.blogspot.
gr/
Ο Απόστολος Αντύπας λέει:
Ο Πόντζος έχει τη δική του ιστορία.
Έχει θύματα. Το 1944 μετά τη μάχη του ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ με τους Γερ-
μανοτσολιάδες στο Λαϊνάκι, Κατσαπλιάδες και παρακρατικούς της 
∆εξιάς, όπως τους αποκαλεί ο Νομάρχης Μανουσόπουλος του 
1947-1949 στη Λευκάδα, που είχαν κάνει εγκλήματα και κυκλοφο-
ρούσαν ελεύθεροι, στο βιβλίο του «Μαρτυρίες και Γεγονότα». Ένας 
δάσκαλος αντάρτης του ΕΛΛΑΣ ονόματι Κονιδάρης από τους Τσου-
καλάδες ήρθε στο χωριό με την πεποίθηση ότι θα γλυτώσει από τον 
ευεργέτη του. Αλλά αυτός τον σκότωσε. Η ιστορία έχει ως εξής. 
Με την Ιταλική Κατοχή στη Λευκάδα, ο δάσκαλος ήταν φυλακισμέ-
νος για την αντιστασιακή του δράση και έμεινε στο ίδιο κελί με τον 
ποινικό κατάδικο Γεώργιο Πατρίκιο (Βαλάμη) από τον Άγιο Πέτρο. 
Που είχε σκοτώσει τη γυναίκα του αφήνοντας ορφανά έξι παιδιά για 
την καρδιά μιας πιτσιρίκας. Και είχε γκαστρώσει και μία άλλη που 
πνίγηκε στον Περιστεριά στην Πόντη. Ήταν τότε αγροφύλακας. Τον 
δάσκαλο τον πήγανε στο γραφείο της Κοινότητας και του έκαναν 
τα μαρτύρια του Ιησού Χριστού. Κατάμαυρο στο ξύλο. Του πήραν, 
το κομπολόι και ότι είχε. Πήγε ο αείμνηστος Σωκράτης Ρομποτής 
ή Ζαχαράτος και τους είπε να τον αφήσουν. Αυτοί όμως υποχρέω-
σαν χωριανό και τον πήγε στην πλάτη του στον Πόντζο, μαζί με τον 
Πατρίκιο, ο οποίος τον σκότωσε. Πριν τον σκοτώσει του είπε: «Εσύ 
ρε Γιώργο θα με σκοτώσεις που σε τάϊζα στην φυλακή;» Αυτά τα 
γράφει στο βιβλίο της η Σμύρνη Μαραγκού «Η Λευκάδα στη δίνη του 
Εμφυλίου» και φυσικά τα ομολογούν οι χωριανοί. Ο Πατρίκιος σκο-
τώθηκε μαζί με τους πέντε στην Οδηγήτρια, πριν την Χώρα. Τους 
σκότωσε ο Παπάρας καπετάνιος του ΕΛΛΑΣ. Αυτό μου αποκάλυψε 
η Καπετάνισσα Τζαβέλαινα πριν φύγει από τη ζωή.
Τη δεκαετία του ’50 άρχισε η δενδροφύτευση στον Πόντζο. Είναι 
περίπου 400 με 500 στρέμματα. Ξεκινά από τον περιφερειακό 
δρόμο και φτάνει μέχρι το ποτάμι του Ρουπακιά, τον Μαραθιά. Εκεί 
στον Πόντζο στα Λαγκάδια είχε βάραγκες με νερό το καλοκαίρι. Οι 
γυναίκες έβαζαν το λινάρι για μούσκεμα κατόπιν το μαγγάνιζαν, το 
έγνεθαν και το πήγαιναν στον αργαλειό για ρούχα. Το 1950 μια ομά-
δα πήγε να ποτίσει τα πεύκα που τα είχαν πρόσφατα φυτεύσει. Εκεί 
ήταν ξεχασμένη μια χειροβομβίδα. Την πάτησε ο νεαρός χωριανός 
μας Γρηγόρης Ψωμάς (Φραγκιός). ∆ίχως να την δει εξερράγη και 
τον τραυμάτισε βαριά, τον τύφλωσε. Ήταν ένας ωραίος νέος, νιό-
παντρος και τραγουδιστής. Έβγαλε μια καλή οικογένεια. Ο μπάρμπα 
Γρηγόρης έχει φύγει από τη ζωή. ∆ούλευε τυφλός όλα του τα χρό-
νια. Κάνοντας όλες τις δουλειές. Προκαλώντας τον θαυμασμό και 
την αγάπη όλων των χωριανών του. Η εγγόνα του η Αντιγόνη Ψωμά, 
υπήρξε αντιδήμαρχος του δήμου Απολλωνίων και είναι σήμερα σύμ-
βουλος του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας. Αυτή είναι η ιστορία 
του Πόντζου, βαμμένη με αίμα. Οι τοπικοί άρχοντες του χωριού 
έχουν κάνει αναφορές στους αρμόδιους για το Πευκοδάσος, αλλά 
βοή βοώντως εν τη ερήμω.
Όταν το δάσος θα τελειώσει από τις αρρώστιες, θα τελειώσουν και 
οι επιχειρηματίες της Πόντης Βασιλικής, που ποιούν την Νήσαν και 
μόνο η αρπακτή τους ενδιαφέρει και η κονόμα. Θα είναι ένα τσου-
νάμι που θα τα καταστρέψει όλα. Και πάλι όπως πάντα ο ελληνικός 
λαός θα την πληρώσει.

Αντύπας Απόστολος
Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής

Το κείμενο είναι αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αργοπεθαίνουν, και με ευθύνη των μελισσοκόμων (;), τα πευκοδάση στη νοτιοδυτική Λευκάδα…
Πευκοδάσος Πόντζου Αγίου Πέτρου

ELISOS TRAVEL

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 52 ΚΙΝ: 6944474884
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από τον Βουλευτή Λευκάδας
κ. Σολδάτο Θεόδωρο

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ &  ΑΛΛΑΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τ.Ε.Ι., Συντονισμός ενεργειών, Βου-
λευτή, Αντιπεριφερειάρχη, Δημάρχου, 
Προέδρου επιμελητηρίου και Προέ-
δρου Φοιτητών
Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων των φοιτητών και των 
πολιτών της Λευκάδας για το ΤΕΙ και παράλληλα με 
τη διαδήλωση-διαμαρτυρία έξω από το Κοινοβούλιο, ο 
Βουλευτής Θ. Σολδάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Θ. Βερύ-
κιος, ο Δήμαρχος Κ. Αραβανής, ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Σ. Σκιαδαρέσης και ο πρόεδρος του φοιτητικού 
Συλλόγου Σ. Ματρώζος, επισκέφθηκαν διαδοχικά, το 
γραφείο του Πρωθυπουργού και τα γραφεία των κομμά-
των στο Κοινοβούλιο. Κατά τις συναντήσεις τους, ανέ-
πτυξαν αναλυτικά τις απόψεις τους υπέρ της διατηρήσε-
ως του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ειδικά των τμημάτων της 
Λευκάδας. Παραδόθηκε επίσης εκ μέρους του πρόεδρου 
των φοιτητών, σχετικό υπόμνημα, απευθυνόμενο στους 
πρόεδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της Λευκάδας, συμμετείχαν 
με τους υπόλοιπους εκπρόσωπους των Ιονίων, σε συνά-
ντηση - ενημέρωση του Πρόεδρου της Βουλής, κ. Ευάγ-
γελου Μεϊμαράκη.
Ακολούθησε επίσκεψη του Βουλευτή στο Υπουργείο 
Παιδείας και συνεργασία με τους αρμόδιους, κατά την 
οποία διαπιστώθηκε η βούληση της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου, για θετική έκβαση του θέματος.  

Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά, για το 
ΤΕΙ Λευκάδας
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
όταν στις αρχές Φεβρουαρίου και μετά τη  δημοσιοποίη-
ση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», για την αναδιάρθρωση των 
Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανακοινώθηκε η 
παρέμβασή σας για τη διατήρηση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νή-
σων, το νέο έγινε δεκτό με ανακούφιση, από τους πολίτες 
της Περιφέρειάς μας. Η διαβούλευση του Υπουργείου 
Παιδείας με τους θεσμικούς εκπρόσωπους της περιφέρει-
ας Ιονίων Νήσων συνεχίστηκε και κατέληξε με τη σύμ-
φωνη γνώμη όλων μας, στα γνωστικά αντικείμενα, που 
θα λειτουργούσαν σε κάθε νησί.
Σήμερα ωστόσο, κατά την τελική πρόταση του Υπουρ-
γείου Παιδείας για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», το Τ.Ε.Ι. Ιονίων 
Νήσων και οι σχολές στις οποίες είχαμε καταλήξει, απου-
σιάζουν. Οι πολίτες και οι φορείς των νησιών μας, είναι 
ανάστατοι. Πολύ λιγότερο επειδή θα χαθούν πόροι από 
τις τοπικές μας οικονομίες και πολύ περισσότερο επειδή 

οι Ανώτατες Σχολές γεμίζουν τις κοινωνίες μας με νιάτα 
και αναβαθμίζουν ποιοτικά τον πληθυσμό μας και τον 
πολιτισμό μας. 
Κύριε Πρόεδρε,
το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, αποτέλεσε το κύριο μέσο ανά-
πτυξης της διαπεριφερειακής μας συνείδησης, στα Ιόνια 
Νησιά. Μέχρι να ιδρυθεί, η επικοινωνία και η συνεργα-
σία μεταξύ μας, ήταν εξαιρετικά χαλαρή. Το ενδεχόμενο 
να λείψει ξανά, φαντάζει τρομακτικό. Τα νησιά θα μαρα-
ζώσουν. Είμαι βέβαιος ότι η ευαισθησία σας και το εν-
διαφέρον σας θα είναι καταλυτικό. Ότι θα προασπίσετε 
«τη συνέπεια λόγων και έργων, ως ύψιστη ηθική αρχή 
κατά το Σωκράτη», και θα υποδείξετε στους αρμόδιους 
να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντί μας.  

ΤΕΙ Λευκάδας, Νέα Αφετηρία
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, μετά την τελική απόφαση της 
πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας, για τη θέση της 
Λευκάδας στο νέο εκπαιδευτικό χάρτη της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πληροφο-
ρήσω το κοινό του νομού μας, στα εξής:
Ιδρύεται στη Λευκάδα τμήμα Τ.Ε.Ι. «Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων», με τρεις κατευθύνσεις:
α)  Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
β) Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης,
γ) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσε-
ων Φιλοξενίας.
Επιθυμώ από καρδιάς να ευχαριστήσω όσους συνετέ-
λεσαν στη θετική αυτή εξέλιξη και ιδιαίτερα τους θε-
σμικούς εκπρόσωπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του 
Επαγγελματικού κόσμου και των Φοιτητών, για τη διαρ-
κή συνεργασία που είχαμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
Αισθάνομαι επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω ξεχω-
ριστά, το δημοσιογράφο και μέλος της Διοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Γιάννη Πολίτη, για την 
καθοριστική του συνδρομή.
Επίσης, τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, Απόστολο Κα-
κλαμάνη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Αντώνη Ρουπακιώ-
τη και τον καθηγητή Σπύρο  Φλογαΐτη, για την αθόρυβη 
αλλά ουσιαστική τους αρωγή. 
 Η θετική εξέλιξη για το ΤΕΙ Λευκάδας, δεν πρέπει να 
θεωρείται το τέλος της προσπάθειας. Αποτελεί κατά τη 
γνώμη μου μια Νέα Αφετηρία. 
Αφετηρία που αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων 
ενεργειών, στέρεης επιχειρηματολογίας και διαρκών, δια 
ζώσης συνεργασιών, με την πολιτική ηγεσία και την υπη-
ρεσιακή ιεραρχία, του Υπουργείου Παιδείας. 
Η στελέχωση σε διδακτικό δυναμικό, η στέγαση και η 
εστίαση των φοιτητών, οι βιβλιοθήκες και ο εξοπλισμός, 
πρέπει να αποτελέσουν κύριο μέλημα όλων μας, παράλ-
ληλα με τα καθήκοντα της Διοίκησης του Ιδρύματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ    €
Ρομποτής Νικόλαος (Μουζούλης)  20
Πατρίκιος Θωμάς (Ανδριέλος)  20
Κατηφόρης Αθανάσιος (Σουσάνης)  20
Βλασσοπούλου Νίκη Γιατρός  20
Μελάς Αθανάσιος Δάσκαλος  20
Λογοθέτης Ηρακλής του Ανδρέα  20
Πατίτσας Διονύσιος του Νικολάου  50
Καραβίας Γιώργος του Δημητρίου  20
Αθανασίου Τάσος του Γεωργίου  20
Μεσσήνης Στέφανος  10
Βερυκίου Αργυρώ  10
Δουβίτσα Ψωμά Τασούλα (εις μνήμη του άνδρα της  
   Διονυσίου)  40
Αθανασίου Σπύρος του Γεωργίου (εις μνήμη των 
   γονέων του)  20
Πατίτσα Ιωάννα του Γεωργίου (εις μνήμη του 
   συζύγου της Γεωργίου)  50
Καραβία Βασιλική Αρχιτέτκων Μηχανικός  50
Αβανίτης Βασίλης (Μπούλος) 30
Αρβανίτη Ευαγγελία (Μπούλου) 15
Λιάπη-Ρομποτή Βασιλική (εις μνήμη των γονέων της    
   και του συζύγου της)  50
Βουκελάτος Νίκος  10
Κ.κ. ανώνυμος  10
Μαργέλη Δάμαρης  20
Καγκελάρη Ποθητή του Αγ.  5
Χρυσικός Γρηγόρης  20
Κοντοπύργια Ειρήνη του Δημ.(εις μνήμη του 
    συζύγου της Δημήτρη)  50
Αντύπα Σιάννη Κατερίνα  10
Χαρίτος Γεώργιος  20
Σάντας Πάνος  20
Από Καναδά Ιωάννης Καβαδδίας του Χρήστου εις
   μνήμη του πατέρα του Χρήστου Καββαδία 50 
Από Αυστραλία Ανώνυμος για τις ανάγκες της 
   Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής  1000
Προκόπης Σπύρος από Σύβρο  20
Χρυσικός Γεώργιος Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου  100
Αικατερίνη Δημητρίου Λογοθέτη  50
Σίδερης Νίκος-Ματούλα Σίδερη  50
Μαραγκός Απόστολος του Νικολάου  25
Από Γερμανία ανώνυμος  40

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΕΣ
ΓΙΑΤΡΟΙ

Αθήνα
Σίδερης Νικόλαος γιος της Διονυσίας Σίδερη πρώην 
Προέδρου της Ένωσής μας. Ψυχίατρος Καθηγητής Πα-
νεπιστημίου και συνεργάτης Αρχιτεκτονικής Σχολής Πο-
λυτεχνείου Αθηνών. Ιατρείο Μεσογείων 258 Χολαργός, 
τηλ: 6535824
Μελά Θεοδώρα του Ιωάννου, Χειρούργος οδοντίατρος-
Αιματολόγος, Ιατρείο: Αγίου Μελετίου 82 Αθήνα, τηλ: 
210 8658919
Νίκη Γραμματικοπούλου-Βλασσοπούλου του Απόστο-
λου (και όχι του Βαγγέλη όπως γράψαμε στο προηγούμε-
νο φύλλο), Καρδιολόγος, Μελανίππου 103 Πάτρα.  Και 
Πανεπιστημιακὀ Νοσοκομείο Πάτρας Ρίο, τηλ: 2610-
990577.
ΛΑΜΙΑ: 
Καββαδίας Δημήτριος του Σπύρου (ΝΤΑΛΑΣ), Νεφρο-
λόγος Δ/ντής Μονάδας τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου 
Λαμίας, τηλ: 2231 35600, κιν.: 69447647794
ΑΓΓΛΙΑ
Μαργέλη Ντόρα του Αποστόλη (Αποστολιά), Παθολό-
γος Ενδοκρινολόγος (Από παράλειψη δεν γράφτηκε στο 
προηγούμενο φύλλο)
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ -VIC
Οδοντίατρος Πολίτης Γεωργιος του Κώστα 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μεσσίνης Θεόδωρος του Σωτήρη με πλειάδα φαρμα-
κεία
Κοτσόνη - Κατηφόρη Χρυσούλα του Γιάννη και της 
Ακριβής (Πλούτου)
Εάν έχουμε λάθη ή παραλείψεις θα επανέλθουμε στο 
επόμενο φύλλο της Εφημερίδας το οποίο και θα αναφερ-
θούμε στα άλλα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Απολλω-
νίων του παλαιού Δήμου Ευγήρου και παρακαλούμε τους 
προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων να επικοινωνήσουν 
με τον Πρόεδρο της  Ένωσης κ. Αντύπα Απόστολο. 
Τηλ. κιν: 6946336259 και οικίας  210 5731030.

Κρήτης 10 Κεντρική Πλατ. Πετρούπολης Α΄ορ.

ΠΗΛΟΤΕΧΝΟ  ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 Το εργαστήρι κεραμικών ́ Πηλότεχνο΄ ξεκίνησε το 1981 από το Σπύρο και τη Ρένα Κατηφόρη και μέχρι το 2004 απευ-
θυνόταν στην τοπική αγορά. Σε όλο αυτό το διάστημα εκτός της κατασκευής χειροποίητων κεραμικών ακολουθώντας 
τις τάσεις της αγοράς ασχοληθήκε με τη διακόσμηση κεραμικών και υαλικών οικιακής χρήσης όπου πλέον αποτελεί 
τη βασική δραστηριότητά του. 
Από το 2004 το εργαστήρι ΄πέρασε΄ στην επόμενη γενιά και με τη συνεχή παρουσία του στις εκθέσεις τουριστικών 
ειδών τα προϊόντα του διατίθενται πλέον σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η 
Κύπρος και η Αλβανία.

Άποψη από το περίπτερο της έκθεσης Λαϊκής Τέχνης που 
έγινε στο Εκθεσιακό Κέντρο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος 

Βενιζέλος από 9 ως 13 Γενάρη το 2013



Αξίζει να θυμόμαστε τις παλιές  καλές εποχές που δημιουργήσαμε και ζήσαμε   
στο σχολείο του χωριού μας. Καταθέτουμε τώρα δυο επίκαιρες  φωτογραφίες  
(με την ευκαιρία  της  Εθνικής Γιορτής), από τις πολλές που έχουμε στο αρχείο 
μας, για να καμαρώσουν τα νέα παιδιά τους γονείς τους και οι τσολιάδες  και 
νυφάδες, να θυμηθούν τα μαθητικά τους χρόνια. 
ΝΥΦΑΔΕΣ: Από αριστερά: Μαρία Λουπέτη τ. Ευαγγέλου - Μαρία Πολίτη τ. 
Σπύρου – Γώγω  Ρομποτή τ. Πάνου- Κούλα Μαραγκού τ. Διονυσίου - Κική  
Σίδερη τ. Γιάννη-  Ελένη Χρυσικού τ. Φιλίππου- Σοφία Μαργέλη τ. Διονυσίου 
και Ντίνα Μαραγκού τ. Αποστόλη.- 
ΤΣΟΛΙΑΔΕΣ:  Από αριστερά:  Όρθιοι:  Γεράσιμος Χρυσικός τ. Νικολάου – 
Ζώης Σουμίλας τ. Αριστείδη –Γιάννης Σουμίλας  τ. Άγγελου- Σπύρος  Κατη-
φόρης τ. Μπάμπη. Γονατιστοί: Τάκης  Δρακονταειδής τ. Σπύρου και Δημήτρης 
Κουτρούμπελος.  
25 Μαρτίου. Μέρα χαράς! Μέρα Εθνικής περηφάνιας! Μέρα μνήμης ενδόξων  
ηρώων   που με τη θυσία   τους  χάρισαν στην πατρίδα μας την πολυπόθητη 
ελευθερία, μας απάλλαξαν από το ζυγό του δυνάστη και μας έκαναν να νοιώ-
θουμε περήφανοι.
Τη μέρα τούτη η εθνική μας συνείδη-
ση αναβαπτίζεται στα ιδεώδη που οι 
πρόγονοί μας κληροδότησαν σε μας 
και μας υποχρεώνει να σκεφτόμαστε 
πως μόνον με εργασία, ενότητα, αλ-
ληλεγγύη και απόλυτη συνεργασία  
θα μπορέσουμε να βγούμε από τα 
δεινά που σήμερα μας ταλαιπωρούν 
στο δρόμο της προόδου για το δικό 
μας καλό μα περισσότερο για το μέλ-
λον των παιδιών μας. 

 Θ. Μελάς

Αγιοπετρίτικα12

Από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 στην Λευκάδα 2013

Φυτά εσωτερικού & εξωτερικού χώρου
∆ιαμόρφωση & Συντήρηση Κήπων
Είδη Κήπου - ∆ιακοσμητικά Υλικά
Αυτόματο Πότισμα - Ανθοστολισμοί

Πελασγίας 14Β & Θηβών, Περιστέρι, Αθήνα
Τ&Φ.: 210 5772 806

e-mail: aretikavvadia@yahoo.gr

ΑΡΕΤΗ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ
Αγιοπετρίτισσα

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

www.angela.gr

ÍõöéêÜ - ÂáðôéóôéêÜ
ÅÐÉÔÑÏÐÁÊÇÓ

ΕΤΟΙΜΑ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ

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

Αθήνα

ΤΑΒΕΡΝΑ  ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ

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

Λειτουργεί και το Χειμώνα

Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606

ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
στην ΠΟΝΤΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Τηλ: 26450 31874 - 6937 356 435

Η αίθουσα
500 ατόμων διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ 
ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Όπως πληροφορούμαστε ένας νέος 
Φαρμακοποιός με ρίζα Αγιοπετρίτικη 
εγγονός του Γιάννη Καραβία (Γιαννέ-
λου) ανοίγει φαρμακείο στην Αγορά 
του χωριού μας.
Το γεγονός αυτό έχει να συμβεί από 
την εποχή του γιατρού Φίλιππα Μα-
ραγκού (Πασχούρη), που είχε άδεια 
Φαρμακείου το έτος 1938.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ

Την Κυριακή 21 Απρίλιου και 
ώρα 11:00 το πρωϊ στο θέατρο του 
Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης οδός 
Πειραιώς 206.
Ο Γιώργος Λογοθέτης θα παρουσιάσει 
το βιβλίο του για τον ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
               Σχολικό έτος 1971-72
ΟΙ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΜΑΣ

Άποψη από την Μαθητική Παρέλαση στην πόλη της Λευκάδας

Άποψη από τη Μαθητική Παρέλαση του Γυμνασίου Λυκειακές τάξεις Βασιλικής

ΓΙΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΡΑΣ
Στις 10 Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου θα 
γιορτάσει πανηγυρικά όπως τον παλιό καλό καιρό!
Μετά από χρόνια εγκατάλειψης ανακαινίζεται και ζητάει τη βοήθειά σας.
Θα λειτουργεί με τρεις καλόγριες και καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής θα 
τελείται καθημερινά Εσπερινός.

Η Ένωση Αγιοπετριτών 
Αττικής και η εφημερίδα

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
σας Εύχονται

Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα
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