
Η Ένωσή μας ιδρύθηκε το 1976 στην Αθήνα. εχει 45 χρόνια προσφοράς στους Αγιοπετρίτες 
όπου γης. Επί 29 χρόνια λειτουργεί Τράπεζα αίματος.
Από το 2018 λειτουργεί το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης «Ευάγγελος Βλασσόπουλος» 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         
            Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο 

www.lefkadaopen.gr 

Συνέχ. στην 4η σελ.

45 χρόνια Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής προσφοράς
της «Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκάδας N. Αττικής»

και της εφημερίδας «Αγιοπετρίτικα»

Η Ένωσή Αγιοπετριτών Αττικής και η εφημερί-
δα Αγιοπετρίτικα σας εύχονται Καλό Καλοκαίρι

Εκλογές στην Ένωση Αγιοπετριτών 
Λευκάδας Νομού Αττικής

    Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ένωσής μας θα γινουν  
τον προσεχή Οκτώβριο.
    Όσοι επιθυμούν, μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα.
    Όπως πληροφορούμεθα και άλλοι Λευκαδίτικοι σύλλογοι, των οποίων 
έχει λήξει η θητεία των Δ.Σ. τους, θα κάνουν το ίδιο.
    Σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, θα σας ενημερώ-
σουμε στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Τρίπτυχο επισκεψιμότητας στον Άγιο Πέτρο

Προς τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία κλπ. Η Ένωσή μας ανακοι-
νώνει ότι την καλοκαιρινή σεζόν το Μουσείο θα είναι επισκέψιμο 
κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο του Πρόεδρου της Ένωσης:  6946 
336 259 και το τηλέφωνο της τοπικής συμβούλου κυρίας Όλγας 
Ψωμά: 6987209171.  Για το κοινό θα είναι ανοικτό τρεις φορές την 
εβδομάδα Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 4:00 με 8:00 μ.μ..

To Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 
«Ευάγγελος Βλασσόπουλος»

Η «Φραγκοκλησιά» είναι καθολική εκκλησία και κτί-
στηκε επί Φραγκοκρατίας. Η Φραγκοκρατία στη Λευ-
κάδα διήρκεσε από το 1300 έως το 1479. Η Φρα-
γκοκλησιά έγινε η Μητρόπολη των Φράγκων στη 
Λευκάδα γύρω στο 1320. Σήμερα είναι 700 ετών!

Οι Άγιοι Απόστολοι: Χριστιανική Ορθόδοξη εκ-
κλησία. Η κατασκευή της άρχισε το 1500 και 
ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις μέχρι το 1700. 
Το εσωτερικό της παραμένει όπως χτίστηκε. 

Η είσοδός και στους τρεις χώρους είναι ελεύθερη.

Ιερό

Φραγκογκλησιά

Ανακοίνωση της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής

Έκκληση βοήθειας       
   Ο συγχωριανός μας Σπύρος Πολίτης, του 
Γιάννη και της Κούλας, ετών 46, μετανάστης 
στη Νέα Υόρκη, εγγονός του Γιώργου Πολί-
τη, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας 
και χρειάζεται επέμβαση, που μπορεί να 
γίνει μόνο σ’ εξειδικευμένα Κέντρα, αλλά η 
ασφάλειά του δεν τον καλύπτει. Γι’ αυτό το 
λόγο, παρακαλείσθε όλοι, όσοι έχετε την οι-
κονομική δυνατότητα, αλλά και όσοι επιθυ-
μείτε να προσφέρετε απ’ το υστέρημά σας, 
να συνδράμετε, ώστε να συγκεντρωθούν 
χρήματα με σκοπό την κάλυψη των εξόδων 
της εγχείρησης. Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει στη σωτηρία ενός νέου αν-
θρώπου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι έχουμε κάνει έκκληση βοήθειας για τον Σπύρο Πο-
λίτη του Γιάννη και της Κούλας επειδή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα 
υγείας. Έχουμε βάλει στο προηγούμενο φύλλο λάθος το λογαριασμό της 
τράπεζας, Γράφουμε το σωστό λογαριασμό που μπορείτε να καταθέσετε 
την οικονομική σας βοήθεια στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αριθμ. ΙΒΑΝ: 
GR4801713850006385010243921.
     Ο λογαριασμός είναι στο  όνομα του πατέρα του Γιάννη Πολίτη και του 
γιού του Παναγιώτη. Επίσης μπορείτε να στέλνετε εμβάσματα από οποια-
δήποτε Τράπεζα στον παραπάνω λογαριασμό. Τα ονόματά σας θα δημο-
σιεύσουμε στην εφημερίδα μας «Αγιοπετρίτικα».
Δίνουμε και τον ηλεκτρονικό αριθμό 711211562 στην τράπεζα CHASE 
BANK, Νέας Υόρκης. Ο λογαριασμός αυτός είναι στο όνομα: Σπυρίδων 
Ι. Πολίτης (SPIRIDON I POLITIS).
    Η Ένωσή μας ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους όσους θα συμβάλουν 
με την συνδρομή τους στην αποκατάσταση της υγείας του Σπύρου.

Επαναδημοσιεύση

Τακτική Αιμοδοσία
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος 
θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγού-
στου του 2021, 5:30 με 8:30 μ.μ. 
στο Αγροτικό Ιατρείο του Αγίου Πέ-
τρου, αιμοληψία από κινητή μονάδα 
του Νοσοκομείου Λευκάδας. Κάνουμε 
έκκληση στους αιμοδότες φίλους μας 
και σε όσους μπορούν να δώσουν αίμα 
προκειμένου να ενισχυθεί η Τράπεζα 
Αίματος  της Ένωσής μας που επί 29 
συνεχόμενα χρόνια σώζει ζωές.
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ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Σύμφωνα με το νόμο
Αρ. Φύλλου 166 - 2021
Γραφεία: Γερανίου 41, 5ος όροφος, τηλ: 2105245310
Κιν. Προέδρου: 6946336259
Εκδίδεται με ευθύνη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των Συντακτών τους.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. ∆ασκαλάκης
Συνδρομές αριθμ. λογαριασμού:
EUROBANK: IBΑN: GR 7902606240000190103910936
Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR 82011039900000399296150-43
Κείμενα και φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
“Έλεγος” στον Σπύρο Γ. Πολίτη

Τον Λευκαγιοπετρίτη εύζηλο!..
Άργησα πολύ να σ΄ ανταμώσω στα χαλικόγια 
του τόπου μας…
Δεν εσκλημιδέψαμε μαζί στα σόμπολα και στα 
κοτρώνια του χωριού • δεν επαίξαμε αντάμα 
«στεφάνι», «φωτιά», «λαστιχέρα», «πανόμπα-
λα και τόπι» στο Ξαμίλι, στο Σταυρό και στο Χει-
λά • δεν σ’ ηύρα και δεν μ’ ηύρες στις Νίκιες, 
στου Μοτσάρα, στις Μαυρές, στα ταμπούρια 
του ευρύστερνου κάμπου μας …
Δεν ήμουνα σιμά, σαν η αχόρταστη η ξενιτειά 
άνοιγε τ’ αμπέχωνά της, για να τρυπώσεις, ν’ 
απαγκειάσεις, ν’ αγκωναριάσεις τα τοιχιά της 
ζωής σου…
              (Ένας Οδυσσέας, χαλευτής αμάχητος…)

Άργησα πολύ ν’ απολάψω το φέγγος των υψί-
θωρων ματιών σου.
 Άργησα πολύ ν’ αναμετρήσω το «Ιερό πείσμα», 
που έσπερνες στους αρόγκιστους δρόμους της 
ξενιτοσύνης.
      Άργησα πολύ να θαυμάσω το καρπολόημα 
των κόπων σου • να υμνήσω την αριστεία σου 
στους δύσκολους, τους μακρούς δόλιχους της 
έσχατης Ωκεανίας …

   Το τυχερό μου ν’ ανταμώσουμε ήτανε στα με-
στώματά μας • κι ήτανε μια μεσοκαλοκαιριά, εκεί 
κάπου στα πρώιμα της δισχίλιας χρονιάς.
Τότε ήτανε • στ’ Αη – Πετροχώρι – στη κοινή μας 
ιμερτοσύνη…
   Βρεθήκαμε, χεροσφίξαμε, αλλαξοματιάσαμε, 
φιλιώσαμε «…αλλήλοις…ή αγαθοί και ου κατά 
συμβεβηκός…» (καταπώς γρηγορεί το αριστο-
τελικό «περί φιλίας»)
   Τότες ήτανε το «εύκαιρον» να δομήσουμε ένα 
ιδιότυπο φίλιωμα «εξ αποστάσεως»…
   Γιοφυρώναμε τους αιθέρες, φτερώναμε τα λα-
χταρίσματά μας, εσύ απ’ το αυστραλιανό από-
μακρο, εγώ απ’ την Ελλαδική Πάτρα… Κι οι δυό 
μας, σ’ ένα υπερ-αιθέριο, υπερωκεάνιο φίλιωμα 
«των αγαθών και κατ’ αρετήν ομοίως…» 
   Σπύρο, της γρηγορούσας μνήμης μου φίλιο 
ανάστημα, άργησα πολύ να σ’ ανταμώσω, άρ-
γησα «ενοχικά» να γνωρίσω, να διαγνώσω, ν’ 
απολάψω την πλημμυρίδα της μεγαθυμίας σου, 
την ακοίμητη συνείδηση της ορίζουσας τοπο-
σύνης σου, τις θρεμμένες λαχτάρες σου για ό,τι 
καλό, ό,τι υψηλό και μεγάλο, για ό,τι δικιώνει την 
διανθρώπινη πολιτισμοσύνη…
Κυριότατα, υμνώ (και μνημειώνω) το υπέρτονο 
πόλτσο σου για τ’ άγια χώματα που σε γέννησαν, 

που σε καθόρι-
σαν, που προζύ-
μωσαν μέσα σου 
δυναμάρια ζωτι-
κής ενέργειας.
Ετούτα τα χώμα-
τα, με όλο τους το 
πολύτιμο φορτίο, 
το έμψυχο και τ’ 
άψυχο, τα βάστα-
ξες – φυλαχτό και 
σταύρωμα – ολο-
ζώντανα μέσα 
σου – σαν άλλος Οδυσσέας, με την ιμερτή «Ιθά-
κη» σου πλοηγό και πανίερο απίθωμα …
Φρόντιζα, χάλευα να σ’ αναγνωρίζω από το στι-
κτό των πατημάτων σου, από το σκάλωμα της 
προκοπής σου στις Αυστραλιανές εσχατιές, εκεί 
που ένα θυλάκιο του μητρικού χωριού μας «ανά-
βει καντήλια σε ιερά προσκυνητάρια μνήμης…»
Φρόντιζες κι εσύ, εχάλευες (και πάντα εύρισκες) 
τρόπους να μοχλεύεις το «έχειν» και το «γίγνε-
σθαι» στον ακριβό σου τόπο, στην πατρίδα των 
κυττάρων σου.
      Ήσουνα κοντά, “προθύμως και λυσιτελώς”, 
σε προσπάθειες, σε συλλογικές ανησυχίες, σ’ 
ό,τι και σε όσα άγγιζαν τον τόπο σου – την Λευ-
κάδα, τ’ Αηπετροχώρι σου -. 
Το’ ζησα κι ο ίδιος, στα δικά μας “συλλογικά”, 
σαν πάσχιζαμε να πυρώνουμε τον λευκαδίτικο 
καημό, εδώ, στην Αχαϊκή Πάτρα. Κι εδώ, μοιρά-
στηκες με προθυμία και καμάρι την αγωνία μου 
να βαστάξω όρθιο το «ομιλούν» περιοδικό «ΝΗ-
ΡΙΚΟΣ», που με χαρά και φίλια πλησμονή το’ 
στελνα κι εκεί, στον ξενιτεμένο Λευκαδόκοσμο 
της Αυστραλίας.
      Το’ ζησα, το καταθέτω, έτσι σαν ευμνήμονα 
μαρτυρία του δικού σου παλμού για τα φορτία 
της τοποσύνης που κουβαλούσες μέσα σου …
      Είναι μεσοκαλόκαιρο του 2020 • μια απο-
γιοματιά, που μαθαίνω τ’ αλγεινό μαντάτο πως 
έχεις πια διαβεί στα αιώνια θεολίβαδα… που 
μαθαίνω, κι όλας, πως «ενόστησες»!.. Πως 
άφηκες στερνή σου λαχτάρα – πεθυμιά να σ’ 
απιθώσουν στα χώματα τ’ Αη-Γιαννιού …
      Κι είναι «νόστος αειλιβής», που πάντα ενείχε 
το πόλτσο της καρδιάς σου …
 Η μνήμη σου «ες αιέν…»

Απόστολος Μαργέλης
Συνταξιούχος Δάσκαλος

Πρ. Πρόεδρος του Συλλόγου Λευκαδίων Πάτρας

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Το ζεύγος Χαρίτου, Νίκος του Σωκράτη από τον 

Άγιο Πέτρο και Νατάσα Κουτσάφτη Λευκαδίτισ-
σα απέκτησαν αγόρι.

• Οι κόρες του Κώστα και της Σούλας Κατηφορη 
(Νιότσου) Διονυσία παντρεμένη στους Σφακιώ-
τες και η Αγλαϊα παντρεμένη στη Σύβρο που 
κατοικεί στην Πρέβεζα απέκτησαν αγοράκια.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ
• Το ζεύγος Μαργέλη Γεώργιος του Σπύρου (Κο-

λογιώργη) καθηγητής στο Λύκειο Βασιλικής και η 
σύζυγός του Αθηνά βάφτισαν το  κοριτσάκι τους 
στην Αγία Παρασκευή και το ονόμασαν Αίγλη. 

Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσει και να 
χαίρεται το όνομά της.

ΓΑΜΟΙ
Νέα Υόρκη Αμερικής
Αγιοπετρίτικοι εκλεκτοί γάμοι που έγιναν πρόσφατα.
• Παντρεύτηκε το παιδί του Γιάννη και της Μαρί-

ας Ζωϊτά (Βίλα), ο Γιώργος με Ελληνίδα.  Επί-
σης το παιδί του Γιάννη και της Ελένης Ψωμά, 
ο Γρηγόρης παντρεύτηκε με Ελληνίδα.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσουν και να είναι 
πάντα ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Κατηφόρη Έλλη (Γαβριόλου) ετών 88 ετάφη 

στο χωριό.
• Μαρεύτα σύζυγος του γιατρού Κοντοπύργια Νι-

κολάου του Ιωάννου (Μιτσάρη) ετών 69. Ετάφη 
στην Αθήνα.

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητή-
ρια στους οικείους των.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΜΕΡΙΚΗ
• Ο Καγκελάρης Γεώργιος του Ιωάννη εργάζεται 

σε πολυεθνική Ασφαλιστική Εταιρεία και μετέ-
βη στην Αμερική.

• Λίτσα Ιωάννου Σίδερη με τον σύζυγό της Φίλιπ-
πο.

• Αγγελική (Κική) Ιωάννου Σίδερη.
• Ιωάννης Πολίτης του Γεωργίου. Επέστρεψε 

από την Αμερική, πήγε για το παιδί του που εί-
ναι άρρωστο. Παραμένει η γυναίκα του.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Νίκος Κοντοπύργιας (Τσόμος) με την γυναίκα του 

Αμαλία, για μόνιμη εγκατάσταση.
Καλώς εκοπιάσατε.
• Η Αυστραλία έχει απαγορεύσει την έξοδο από 

τη χώρα μέχρι το 2022. Επανήλθε ο Κορωνο-
ϊός και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο είχαν στην 
Βικτώρια 2 εβδομάδες καραντίνα.

• Στο Σίδνει τον Ιούνιο επαναφορά μάσκας λόγω 
κρουσμάτων της παραλλαγής (ΔΕΛΤΑ) του κο-
ρωνοϊου. Σήμερα βρίσκεται καραντίνα.

 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, reuters.
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

Γεώργιος Ρέμπελος
MD, FEBOPRAS

Ρίζα Λευκαδίτικη

Ήλιος πηγή ενέργειας αλλά και 
ζωής, αφού χωρίς την ύπαρξη 

του δεν θα μπορούσε να αναπτυ-
χθεί κανένας ζωντανός οργανισμός 
πάνω στον πλανήτη. Ο ήλιος όμως 
που βρίσκεται παντού και μας παρα-
μονεύει σε κάθε μας κίνηση, έχει τους 
δικούς του κανόνες.
Η Μελανίνη στο δέρμα μας. Έχετε 
όμως αναρωτηθεί ποτέ, που οφείλεται 
το σκούρο χρώμα του δέρματος σας 
που με τόσο κόπο αποκτήσατε στις 
τελευταίες σας διακοπές; Το μαύρισμα 
είναι μια από τις φυσιολογικές προστα-
τευτικές αντιδράσεις του οργανισμού 
και το σκούρο χρώμα του δέρματος 
οφείλεται στα μελανοκύτταρα που βρί-
σκονται στο δέρμα και παράγουν μια 
ουσία τη μελανίνη. ‘Όταν το δέρμα εκτί-
θεται στην υπεριώδη ακτινοβολία του 
ήλιου παράγεται όλο και περισσότερη 
μελανίνη. Ταυτόχρονα, θωρακίζεται το 
στρώμα της κεράτινης στιβάδας του 
δέρματος, με αποτέλεσμα να απορ-
ροφούνται οι θερμικές ακτίνες και εξα-
σφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η αντοχή 
του δέρματος στη μακροχρόνια έκθεση 
στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. 
Η ποσότητα της χρωστικής μελανίνης 
όμως δεν είναι ίδια σε όλους τους αν-
θρώπους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
που το δέρμα τους μάλλον κοκκινίζει 
αντί να μαυρίζει και κινδυνεύουν άμεσα 
να πάθουν εγκαύματα από τις ηλιακές 
ακτινοβολίες. Όλοι μας, αλλά ιδιαίτε-
ρα αυτές οι ομάδες πληθυσμού που 
συνήθως διακρίνονται για το λευκό 
χρώμα του δέρματος τους, οφείλουμε 
να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση 
μας στον ήλιο και να χρησιμοποιούμε 
πάντα αντηλιακό. Σε μερικές κατηγο-
ρίες ανθρώπων, η μελανίνη δεν είναι 
ομοιόμορφα κατανεμημένη στο δέρμα 
με αποτέλεσμα να μη μπορούν να πε-
τύχουν ομοιόμορφο μαύρισμα, χωρίς 
την ύπαρξη κάποιας προστατευτικής 
κρέμας στο δέρμα τους.

ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ UVA ΚΑΙ UVB
Η ΑΟΡΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ

Ο ήλιος περιλαμβάνει τριών ειδών ακτι-
νοβολίες: α) τις υπέρυθρες που προκα-
λούν τη ζέστη β) τις ορατές που δεν 
είναι άλλες από τις ακτίνες του φωτός 
και γ) τις υπεριώδεις, οι οποίες δεν εί-
ναι αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι. 

Του
Αθανάσιου Μ. Καραγιάννη
Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΛ
Χειρουργού ΜcS χειρουργική λαπαροσκο-
πική Πανεπιστήμιο Τορίνο

Ηλιοθεραπεία
Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, που 
επηρεάζουν περισσότερο το δέρμα 
μας και προκαλούν το μαύρισμα αλλά 
και την καταστροφή των δερματικών 
στοιβάδων είναι δυο ειδών: - η υπε-
ριώδης ακτινοβολία τύπου Α (UVA) 
και - η υπεριώδης ακτινοβολία τύπου 
Β (UVB).
Η UVΑ που αποτελεί το 95% της 
ηλιακής ακτινοβολίας, δεν προκαλεί 
εγκαύματα όπως η UVΒ, αλλά μπορεί 
να διαπεράσει το δέρμα ευκολότερα 
και πιο βαθιά και προκαλεί το μαύρι-
σμα με πιο αργούς ρυθμούς. Συνή-
θως, ένα ποσοστό UVΒ ευθύνεται για 
την καταστροφή του δέρματος ενώ οι 
UVΑ ευθύνονται για τη ρίκνωση και 
την απώλεια της ελαστικότητας, που 
προκαλεί την πρόωρη γήρανση του. 
Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι συνδε-
δεμένη με τον καρκίνο του δέρματος. 
Η ένταση της UVB ακτινοβολίας αυ-

ξάνει πιο κοντά στον ισημερινό, αλλά 
και όσο ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερο 
υψόμετρο.
Η αλόγιστη έκθεση μας στις ακτινοβο-
λίες UVA και UVB είναι επικίνδυνη για 
την υγεία μας. Γι’ αυτό το λόγο, πρέ-
πει πάντα τα αντηλιακά προϊόντα που 
υπάρχουν να αναγράφουν ότι περι-
λαμβάνουν ειδική προστατευτική σύν-
θεση για τις υπεριώδεις ακτινοβολίες 
τύπου UVA και UVB.

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

1. Κάντε όσο το δυνατόν λιγότερη 
ηλιοθεραπεία. Να προσπαθείτε 
στην αρχή να εκθέτετε το σώμα 
σας στον ήλιο σταδιακά, χωρίς να 
υπερβαίνετε το ανώτατο συνιστώ-
μενο χρονικό όριο παραμονή σας 
στον ήλιο, ανάλογα πάντα και με 
τον τύπο του δέρματος σας.

2. Τα άτομα που διαθέτουν λευκό δέρ-
μα οφείλουν να βρίσκονται κάτω 
από σκιά και να χρησιμοποιούν πά-
ντα αντηλιακές κρέμες για να προ-
στατευτούν από τον ήλιο.

3. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την 
αντηλιακή κρέμα με σωστό δείκτη 
προστασίας (τουλάχιστον 15) που 
να ταιριάζει στο τύπο του δέρματος 
σας, αλλά και να προτιμάτε τα αδιά-
βροχα αντηλιακά προϊόντα.

4. Τους καλοκαιρινούς μήνες που ο 
ήλιος καίει περισσότερο, να προ-

τιμάτε το πρωινό και το απογευμα-
τινό μπάνιο και να αποφεύγετε το 
διάστημα από τις 11 μέχρι τις 3. Να 
θυμάστε πάντα, ότι οι υπεριώδεις 
ακτινοβολίες του ηλίου μπορούν 
να σας βλάψουν ακόμη και αν έχει 
συννεφιά.

5. Να χρησιμοποιείτε αντηλιακή προ-
στασία όχι μόνο στη παραλία αλλά 
σχεδόν παντού. Έτσι για παράδειγ-
μα, όταν οδηγούμε πρέπει να προ-
σέχουμε αν δεν φοράμε την αντηλι-
ακή μας κρέμα, να έχουμε κλειστό 
το τζάμι του αυτοκινήτου και αν θέ-
λουμε αερισμό να ανοίγουμε το τζά-
μι του συνοδηγού.

6. Ακόμη και όταν μαυρίσετε, πρέπει 
να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε 
αντηλιακές κρέμες γιατί ο ήλιος δεν 
αστειεύεται.

7. Να προστατεύετε τα μάτια σας φο-
ρώντας μαύρα γυαλιά και να μην 
ξεχάσετε να δώσετε προσοχή στην 
ποιότητα των φακών.

8. Να φοράτε πάντα καπέλο αλλά και 
ρούχα λευκού χρώματος που αντα-

νακλούν αποτελεσματικότερα την 
ηλιακή ακτινοβολία. Όμως, ακόμη 
και εάν φορέσετε κάποιο βαμβακε-
ρό μπλουζάκι δε σημαίνει ότι είστε 
και απόλυτα προστατευμένοι από 
τον ήλιο καθώς αυτό αντιστοιχεί σε 
δείκτη προστασίας από τον ήλιο 
που αγγίζει μόλις το 6.

 Έτσι πρέπει να προτιμάτε ρούχα με 
όσο το δυνατόν πιο πυκνή ύφανση 

και με μεγαλύτερη κάλυψη του σώ-
ματος.

9. Να αλείφετε ομοιόμορφα την αντη-
λιακή κρέμα, για να πετύχετε ομοι-
όμορφη προστασία από τις βλα-
βερές ακτινοβολίες του ήλιου. Να 
επαναλαμβάνετε την επάλειψη του 
αντηλιακού κάθε δυο ώρες.

10. Η σωστότερη θέση του σώματος 
για να δεχτεί τις ακτίνες του ήλιου 
είναι η οριζόντια. Με αυτό τον τρό-
πο μπορείτε να μαυρίσετε γρήγορα 
και εύκολα. Παρόλα αυτά, μην ξε-
χνάτε να βρέχετε το σώμα σας και 
να κινείστε, γιατί έτσι αποφεύγετε 
το κίνδυνο να υποστείτε κάποιο 
έγκαυμα.

11. Να θυμάστε ότι η ηλιακή ακτινο-
βολία, αυξάνει κατά 4% για κάθε 
300 μέτρα που ανεβαίνουμε από 
την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ 
μην ξεχνάτε ότι το αντηλιακό είναι 
απαραίτητο και όταν κάνετε σκι σε 
κάποιο χιονοδρομικό κέντρο.

12. Η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινο-
βολίας από την επιφάνεια της άμ-
μου και του χιονιού είναι μεγάλη και 
σχεδόν το 90% της ακτινοβολίας 
επιστρέφει προς εμάς.

13. Η θερμοκρασία δεν είναι αξιόπι-
στος δείκτης για την επικινδυνότη-
τα της ηλιακής ακτινοβολίας, γιατί 
είναι δυνατόν να δεχτείτε υψηλή 
ακτινοβολία (UVA) ακόμη και όταν 
η θερμοκρασία είναι χαμηλή π.χ. σε 
μια συννεφιασμένη μέρα.

14. Εάν παρατηρήσετε στο δέρμα σας 
κάποια μικρά ογκίδια ή «ελιές», που 
εμφανίστηκαν ύστερα από την έκ-
θεση σας στον ήλιο, ενώ δεν υπήρ-
χαν πριν, καλό θα ήταν να συμβου-
λευτείτε αμέσως τον δερματολόγο ή 
το προσωπικό σας γιατρό.

Και να θυμάστε πάντα ότι το δέρμα 
μας έχει μνήμη όπως ένα αρχείο. Κάθε 
στιγμή έκθεσης μας στον ήλιο προστί-
θεται στις προηγούμενες και κάποια 
στιγμή το δέρμα θα μας δημιουργήσει 
προβλήματα.

Αναδημοσιεύση από τον «ΛΕΥΚΑΔΙ-
ΤΙΚΟ ΛΟΓΟ»

Φάρμακα και κολύμβηση
Καλοκαίρι, η εποχή των διακοπών και ιδιαίτερα η εποχή όπου όλοι μας χαιρόμα-
στε τη θάλασσα. Η επαφή μαζί της όμως, χρειάζεται προσοχή γιατί δεν λείπουν 
οι κίνδυνοι. Πέραν των βασικών κανόνων προστασίας που πρέπει να τηρούμε 
για να κολυμπήσουμε με ασφάλεια, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η φαρ-
μακευτική αγωγή που τυχόν λαμβάνουμε.
Φάρμακα με σοβαρές παρενέργειες μπορούν να αποτελέσουν αιτία πνιγμού. 
Οι κατηγορίες αυτών που ενοχοποιούνται 
περισσότερο είναι τα αντιυπερτασικά και τα 
αντιδιαβητικά φάρμακα, τα οποία δύνανται 
να προκαλέσουν πτώση της πίεσης (ειδικά 
το καλοκαίρι) ή υπογλυκαιμία αντίστοιχα.
Οι καρδιοπαθείς, οι υπερτασικοί και οι δια-
βητικοί είναι ασθενείς που κάνουν χρήση αυ-
τών των φαρμάκων και είναι απαραίτητο στις 
περιπτώσεις αυτές να ενημερώνονται λεπτο-
μερώς από το γιατρό τους για τους πιθανούς κινδύνους από τις παρενέργειες 
των φαρμάκων, καθώς και για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των κιν-
δύνων αυτών, ούτως ώστε να έχουν όλοι ένα ευχάριστο και ασφαλές καλοκαίρι!

Αντώνης Σίδερης
Φαρμακοποιός, Διδάκτωρ Φαρμακολογίας
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ.:26430 81011, 6932-371707, FAX:26430 81236

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικο

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2021 στον Άγιο 
Πέτρο αφιερωμένες στα 45 χρόνια της Ένω-
σης των εν Αττική Αγιοπετριτών Λευκάδος 

και της εφημερίδας «Αγιοπετρίτικα»
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής στο 
χωριό μας, το φετινό καλοκαίρι, έχει ως εξής:
Α ύ γ ο υ σ τ ο ς
1. Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζης: Παράσταση για τους μικρούς μας φίλους, 

στην πλατεία του χωριού, πιστεύουμε να βρούμε καραγκιοζοπαίχτη.
2. Αντάμωμα Αγιοπετριτών σε λαϊκό ξεφάντωμα με ζωντανή μουσική, κλα-

ρίνα και μπουζούκια, εφόσον το επιτρέψει η Πολιτεία. Δεκτή η συνεργα-
σία με τα Καταστήματα και τους Φορείς του χωριού μας.

3. Απονομή ευσήμων στους φοιτητές, που το 2020 εισήχθησαν στα Πανε-
πιστήμια, αλλά και σε όσους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

4. Επίσης θα παρουσιαθεί χορευτικό από τα μικρά κοριτσάκια του χω-
ριού, καθώς και από το τοπικό χορευτικό του νησιού, αν μπορέσουμε 
να βρούμε.

5. Θα απονεμηθούν εύσημα στους γηραιότερους αγρότες και αγρότισσες 
για την ανεκτίμητη προσφορά τους στην αγροτική ζωή του τόπου μας.

Οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων θ’ ανακοινωθούν τον Αύγουστο στο χω-
ριό.
Η Ένωσή μας σας περιμένει όλους να παρακολουθήσετε τις πιο πάνω 
εκδηλώσεις.
Υ.Γ.: Για τη συμμετοχή σας θα πρέπει να έχετε εμβολιαστεί ή να έχετε το 
rapid  test.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Αριθμ. Φύλλου 1 Ιούλιος 1976

Από το 1966 ο αείμνηστος Γερ. Δρα-
κονταειδής και ο Παναγιώτης Κα-

γκελάρης επανήλθαν σε μια παλιά σκέ-
ψη να ιδρυθεί Σύλλογος Αγιοπετριτών 
της Αθήνας. Η προσπάθεια διακόπηκε 
από τη δικτατορία.  Το 1975 επανήλθαν 
στην ιδέα η κα Φρόσω Αργυρού-Δρα-
κονταειδή και οι κ.κ.  Παν. Καγκελά-
ρης, Θάνος Βλάσσόπουλος, Βενιζέλος 
Λογοθέτης, Κώστας Σταμούλης, Ν. 
Ρομποτής και Γιώργος Ρομποτής και 
συνέστησαν προσωρινό συμβούλιο. 
Προκύρηξαν εκλογές για ανάδειξη ορ-
γάνων του Συλλόγου. Αυτές έγιναν στις 
11-4-76. Η προσέλευση των χωριανών 
παρά από τη βροχή υπήρξε αθρόα. Τα 
αποτελέσματα των αρχαιρεσιών είναι 
τα εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
• Φρόσω Αργυρού - Δρακονταειδή, 

Πρόεδρος

• Βενιζέλος Λογοθέτης, Αντιπρόε-
δρος

• Ζώης Μαργέλης του Νικολάου, τότε 
φοιτητής μετέπειτα Μαιευτήρας, 
Γεν. Γραμματέας

• Γερ. Τζεφρόνης, Ειδ. Γραμματέας
• Νίκος Ρομποτής του Σωκράτη, Ταμί-

ας
• Νίκος Καγκελάρης (Τριπόπος)
• Επαμεινώντας Κούρτης
• Θάνος Βλασσόπουλος
• Ευαγγελία Πατίτσα (Φοιτήτρια τότε, 

μετέπειτα καθηγήτρια).
Αναπληρωματικοί οι κ.κ.
• Διονύσης Λουπέτης, Γιώργος Κα-

τηφόρης, Ευαγγελία Ιατρίδου-Δρα-
κονταειδή, Κώστας Βλασσόπουλος, 
Γεράσιμος Χρυσικός.

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεώργιος Φλώριος (Τριβόλης), Σπύρος 
Αντύπας (Δάσκαλος), Κώστας Γερ. Κα-
τηφόρης (Σουσάνης).

Είκοσι χρόνια Πρόεδρος της  
Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκά-
δας Ν. Αττικής ο κ. Απόστολος 
Αντύπας
Μέλος από τους πρώτους που υπέγρα-
ψαν για το Καταστατικό στο Πρωτοδι-
κείο Αθηνών.

Ο Πρόεδρος κ. Απόστ. Αντύπας προ-
σφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του 
στην Ένωση από την ίδρυσή της το 
1976.
Από το 1986 έως το 1995, επί Προεδρί-
ας της αείμνηστης Διονυσίας Σίδερη και 
του αείμνηστου Στάθη Μαργέλη, συμμε-
τείχε στο Δ.Σ.  ως αντιπρόεδρος, ταμίας 
και μέλος.
Από το 2002 έως και σήμερα, 2021, 
είναι Πρόεδρος με τη βοήθεια όλων 
των Δ.Σ. έχουμε αυτές τις επιτυχίες.
Επί 20 χρόνια η εφημερίδα της Ένω-
σης Αγιοπετριτών κυκλοφορεί ανά 
τρίμηνο σε 1300 φύλλα και παρουσιά-

ζεται από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες 
της Λευκάδος.
Επί Προεδρίας του, το 2005, η Ένω-
ση τιμήθηκε απ’ το Υπουργείο Υγείας-
Πρόνοιας και Εθελοντισμού με έπαι-
νο, για την προσφορά της Τράπεζας 
Αίματος. Επίσης δεξιώθηκε από τον 
Πρόεδρο κ. Παπούλια στο Προεδρι-

κό Μέγαρο, εκπροσωπώντας το νησί 
μας, τη Λευκάδα.
Ακόμη, έχει βοηθήσει στο παρελθόν 
δύο Αγιοπετριτόπουλα να μεταβούν 
στο εξωτερικό και να υποβληθούν σε 
επιτυχή εγχείριση και ένα σήμερα που, 
για λόγους υγείας, είναι στην Αμερική.
Η Ένωσή μας για την υπόθεση του 
Φαρμακείου, σύρθηκε στο δικαστήριο 
και βέβαια αθωώθηκε. Αυτό συνέβη 
το 2013. Το υπενθυμίζουμε. Επίσης 
υπενθυμίζουμε τους αγώνες που έχει 
κάνει για σοβαρά προβλήματα όπως 
οι δασικοί χάρτες, οι ανεμογεννήτριες 
και το πυρηνελαιουργείο. Η γερμανική 
εφημερίδα Griechenland Zeitung που 
εκδίδεται στην Αθήνα έχει αφιερώσει 
ρεπορτάζ για τη δραστηριότητα της 
Ένωσης και του Προέδρου της.

Συνέχεια από 1η σελ.

Η Κερκυραία Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
Άντζελα Γκερέκου απονέμει τον τιμητικό 
έπαινο στον Πρόεδρο της Ένωσης 
Αγιοπετριτών Αττικής κ. Απ. Αντύπα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρόεδρος της 
∆ημοκρατίας κ. Παπούλιας χαιρετάει 
τους βραβευθέντες.

«Θέλεις τ’ Αγιοπετρίτικα»; ΕΝΙΣΧΥΣΕ
Οικονομικά την Ένωση και την εφημερίδα για να συνεχίσει να κυκλοφορεί 
και να έρχεται στο σπίτι σας. Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας εξωτε-
ρικού και εσωτερικού να αποστέλoυν την ενίσχυση μέσω της Τράπεζας 
τους στους ακόλουθους λογαριασμούς της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής. 
EUROBANK: IBAN: GR 7902606240000190103910936
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN: GR 8201103990000039929615043
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Άγιος Πέτρος 
Λευκάδας
Τηλ. 26450 33651, 
Κιν.: 6973367764

Ώρες λειτουργίας:
∆ευτέρα ως
Παρασκευή 
8:30 έως 14:00 & 
17:30 έως 21:00
Σαββάτο ανοικτά

Σε περίπτωση
ανάγκης
τηλεφωνήστε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Ι σ τ ο ρ ι κ ά
Ο τόπος έχει τη δική του ιστορία

Τα Γερμανικά Σπίτια, όπως είχαν ονομασθεί, βρίσκονταν πάνω από το χω-
ριό μας, στο βουνό Σκούλα. Είχαν κτισθεί μέσα στο δάσος από τους Ναζί 
κατακτητές το 1941, όταν ο Χίτλερ κατέλαβε τη Λευκάδα κατά το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στην ουσία ήταν ραντάρ, βάσεις Σκοπευτηρίου, από όπου οι Γερμανοί είχαν 
τον  απόλυτο έλεγχο στο Ιόνιο Πέλαγος και τα συμμαχικά πλοία και τα βομ-
βάρδιζαν. Όταν έφυγαν οι Ναζί το 1943, οι ντόπιοι λεηλάτησαν τα σπίτια με 
μίσος και δεν έμεινε πέτρα πάνω στην πέτρα για να θυμίζει εκείνα τα φασιστι-
κά χρόνια που έζησε ο τόπος μας και η ανθρωπότητα.
Σήμερα οι κύριοι του Τοπικού Συμβουλίου, αμαθείς και ανιστόρητοι, επιθυ-
μούν διακαώς και σκοπεύουν να τα ξανακτίσουν και να τα κάνουν δήθεν Μου-
σείο. Γιατί; Για να ζωντανέψουν ξανά οι μαύρες εκείνες  μέρες της ναζιστικής 
κατοχής;
  Για να τα δείχνετε σε ποιους, όταν και οι ίδιοι οι Γερμανοί έχουν αποποιηθεί 
το ναζιστικό παρελθόν τους;   Γιατί τέτοιο ενδιαφέρον; Απευθυνόμαστε  στον 
Πρόεδρο του Τ. Συμβουλίου του Αθανίου κ Κορφιάτη Παναγιώτη και τον Πρό-
εδρο του Τ.Σ του χωριού μας Αγίου Πέτρου τον κ. Ζώη Κατηφόρη. 
Ειδικότερα στον δεύτερο και το Τ.Σ.. Τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα για τα προ-
βλήματα ή για τα αξιοθέατα του χωριού μας που προβάλλει η εφημερίδα μας; 
Τι έχετε κάνει για το Μουσείο του χωριού μας που σίγουρα γνωρίζετε καλά 
την ιστορία του; Αυτό το Μουσείο που αποτελεί κληρονομιά της Κοινότητάς 
μας;

Δ. Λευκάδας: Απαγορεύεται η εναπόθεση αδρα-
νών υλικών σε κοινόχρηστους χώρους και κάδους
Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Ήρθε η 
ώρα να αλλάξουμε συνήθειες. Επιβάλλεται η υπεύθυνη 
στάση όλων μας.»
Μία από τις εκατοντάδες «μικρο-
χωματερές» που φωτογραφήσαμε 
πρόσφατα
Ενημερώνουμε όλους τους δημότες 
μας ότι, τα προϊόντα και τα υλικά 
προερχόμενα από εκσκαφές, κα-
τεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές 
εργασίες, δηλαδή μπάζα, χώματα 
και άλλα αδρανή υλικά, θεωρούνται 
ειδικά απορρίμματα και με-
ταφέρονται αποκλειστικά με 
ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του 
υπεύθυνου εργασιών, και 
δεν επιτρέπεται η ανεξέλε-
γκτη απόρριψή τους.
 
Βάση του άρθρου 7 της 
ΚΥΑ 36259/2010 και του ν. 
4042/2012 «Ποινική προ-
στασία του περιβάλλοντος − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/
ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχεί-
ρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής», είναι υποχρέωση των ιδιωτών 
η εναλλακτική διαχείριση (ανακύ-
κλωση) – συλλογή και παράδοση 
αποβλήτων κατεδαφίσεων (μπά-
ζα) που παράγουν. Η υποχρέωση 
προκύπτει από την νομοθεσία των 
ΑΕΚΚ όπου ορίζεται ότι υπεύθυνος 
για τη διαχείριση των αποβλήτων εί-
ναι ο παραγωγός τους.
Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιο-
δήποτε τρόπο απόρριψη αχρήστων 
υλικών, (αδρανή υλικά, μπάζα, στε-

ρεά απόβλητα), σε κοινόχρηστους 
ή ιδιωτικούς χώρους, όπως οικόπε-
δα, ακάλυπτοι χώροι, ρέματα, άλση, 
δάση κλπ. Η εναπόθεση οικοδομικών 
υλικών ή μπάζων στους κοινούς κά-
δους απορριμμάτων και στους κά-
δους ανακύκλωσης τιμωρείται με 
χρηματικό πρόστιμο.
Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων 

(μπάζων) στο περιβάλλον δημιουρ-
γεί κινδύνους, όπως πυρκαγιών και 
πλημμυρών. Υποβαθμίζει αισθητικά 
και ουσιαστικά το φυσικό περιβάλλον, 
ιδιαίτερα τα επιφανειακά και τα υπό-
γεια νερά και το έδαφος. Συχνά δε, τα 
μπάζα (ΑΕΚΚ) περιέχουν και επικίν-
δυνες ουσίες. Ακόμη σοβαρότερους 
κινδύνους για το περιβάλλον και την 
πανίδα επιφέρει το συχνό φαινόμενο 
της απόθεσης μπάζων σε οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές και υγροβιότο-
πους.
Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνείτε με το Τμήμα Καθαριότητας 
και Πρασίνου στο 2645360535.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θανάσης Καββαδάς: «Η Λευκάδα πρωτοπορεί τοποθετώ-
ντας απινιδωτές σε 15 πολυσύχναστα χωριά και στο Με-
γανήσι, τον Κάλαμο και τον Καστό – Ακόμα και μία ζωή 
να σωθεί αξίζει κάθε κόστος» – Τελετή παράδοσης-παρα-
λαβής 15 φορητών απινιδωτών δωρεάς  Αθ.Μαρτίνου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επί-
σημη τελετή παράδοσης – πα-
ραλαβής των 15 αυτόματων, φο-
ρητών απινιδωτών, δωρεάς του 
ευεργέτη κ.Αθανάσιου Μαρτίνου, 
που προορίζονται να τοποθετη-
θούν σε πολυσύχναστα χωριά 
(Εγκλουβή, Λαζαράτα, Μαρα-
ντοχώρι, Σύβοτα, Νικιάνα, Σύ-
βρος, Άγιος Πέτρος, Βλυχό, 
Αθάνι, Βουρνικά, Καρυά, Τσου-
καλάδες) και στα τρία νησιά της 
Λευκάδας, το Μεγανήσι, τον Κά-
λαμο και τον Καστό.
Στην τελετή που πραγματοποιήθη-

κε με τη συνεργασία του Διοικητή κ. 
Ιωάννη Μπάκαβου στο Γενικό Νο-
σοκομείο Λευκάδας συμμετείχαν ο 
Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης 
Καββαδάς, ο Αντιπεριφερειάρχης 
κ.Ανδρέας Κτενάς, ο Δήμαρχος κ. 
Χαράλαμπος Καλός, ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου, κ. Σωτήρης 
Σκιαδαρέσης, οι πρόεδροι των το-
πικών κοινοτήτων όπου θα τοπο-
θετηθούν οι απινιδωτές και αρκετοί 
πολίτες που έχουν προσφερθεί εθε-
λοντικά να εκπαιδευτούν στη λει-
τουργία τους.

Την Λευκάδα επισκέφτηκε ο Υφ. Περιβάλλοντος 
κος Γεώργιος Αμυράς για τους Δασικούς Χάρτες

Το Απρίλιο που μας πέρασε συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Φυ-
σικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου κο Κων/νο Αραβώση και 
όπως πληροφορηθήκαμε από τον Λευκαδίτικο Τύπο, επισκέφθηκαν μαζί την 
Δασική Υπηρεσία που είναι και υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή. Ο πρώην 
Δασάρχης κος Γεώργιος Λάμπρης το έκανε Δασικό σε μία νύχτα το (2005-
2006).
Όπως τα Αγιοπετρίτικα είχαν γράψει, θα έρχονταν οι Ανεμογεννήτριες.
Δεν επισκέφθηκαν όμως την Υπηρεσία του Κτηματολογίου Λευκάδας που και 
εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα, προκειμένου να ενημερωθούν.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ  - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Άγιος
 Πέτρ

ος

Άγιος
 Πέτρ

ος
ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Βαλαωρίτου 8  Λευκάδα

Ήλιε, που βγαίνεις το πρωί
σ’ ανατολής περβάζι.
φωτάς με τις αχτίνες σου
τη μέρα σαν χαράζει.

Για να ξυπνήσεις το φτωχό,
να πάει στη δουλειά του,
να φέρει μεροκάματο, 
να θρέψει τα παιδιά του.

Λουλούδια, δέντρα και πουλιά
αγγίζεις, ζωντανεύεις,
να κελαηδήσουν, να θωρούν 
πως όλα τα λατρεύεις.

Και σαν βραδιάσει ήλιε  μου
και κοιμηθείς με χάρη,
τη θέση σου στον ουρανό
θα πάρει το φεγγάρι,

που σαν καντήλι λαμπερό
φωτίζει τα σκοτάδια

ΙΤΑΛΙΑ -

Ο Γρηγόρης Ψωμάς του Ιωάννου 
και της Ελένης, Αγιοπετρίτης πα-
ντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς 
του Σοφία, Ελληνίδα από την Νίσυ-
ρο.
Η Ένωσή Αγιοπετριτών Αττικής εύ-
χεται και στα δύο ζευγάρια, Ψωμά 
και Ζωϊτά βίο ανθόσπαρτο και κα-
λούς απογόνους.

O Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρα-
τίας Mattarella έδωσε έπαινο στο 
Νοσοκομείο Santorso (Veneto) για 
τις ιατρικές Υπηρεσίες που προσέ-
φερε όλο το ιατρικό και Νοσηλευτικό 
προσωπικό κατά του Covid19 (Τρίτη 
φάση). Μεταξύ των βραβευθέντων 
ήταν και η γιατρός Ελληνίδα Αθηναία 
Παναγιώτα (Πέννυ) Ρέμπελου, με 
ρίζα από Λευκάδα.

Μιά ομάδα γιατρών από άλλη εκδήλωση

Έπαινος του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας

και νανουρίζει όλους μας
με όνειρα και χάδια.

Καλέ Θεέ, χίλιες χαρές
δίνεις στην οικουμένη,
που αγαπάς και βούλεσαι
να είν’ ευτυχισμένη.

Όσες γενιές κι αν έρθουνε
στο χρόνο που καλπάζει,
ο καλός Θεός πάντα γι’ αυτές
μια φέγγει, μια βραδιάζει.

Σε όλους που διαβάζουνε
τούτες εδώ τις λέξεις,
εύχομαι να ’χουνε χαρά
και στον Θεό μας σκέψεις.

Φωτεινή Ρομποτή (Κούρτη)
87 ετών, Αυστραλία

Το παραπάνω ποιήμα ανασκευάστη-
κε από την ποιήτρια Ηρώ -Χρυσάνθη 
Αλεξανδράκη.

Τα κοινωνικά μας
Εκλεκτοί Ελληνοαμε-
ρικάνικοι γάμοι στην 
Ν. Υόρκη. Ευτυχείτε!

Το ζεύγος Μαργέλη, Γεώργιος 
του Σπύρου (Κολογιώργη) καθη-
γητής στο Λύκειο Βασιλικής και η 
σύζυγός του Αθηνά βάφτισαν το  
κοριτσάκι τους στην Αγία Παρα-
σκευή και το ονόμασαν Αίγλη.  

Νονά η δασκάλα Χρυσούλα 
Κατηφόρη του Ζώη, Γραμματέας 
του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΓ. 
ΠΕΤΡΟΥ. Μετά την βάφτιση πή-
γαν στην κοσμική Ταβέρνα Μπα-
τζανάκιας στην Πόντι για φαγητό.

Άγιος Πέτρος - Βάπτιση

Η νονά με τη βαπτιστήρα

Λαϊκή ποίηση
Στον ήλιο

Θυμάσαι;
Γεννήθηκα στις 7 Σεπτεμβρίου 1930. 
Πέθανα στις 21 Μαρτίου 2019.

Μπορεί να με θυμάσαι.
Ήμουν το ένα από τέσσερα παιδιά,
τη Σωτηρούλα, τον Γεράσιμο και τον Σπύρο.
Τώρα, έχουν φύγει όλοι.

Η μοίρα με κυνήγησε.
Ήμουν 10 ετών όταν ξέσπασε ο πόλεμος
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος
Θυμάσαι;

Οι καμπάνες χτυπούσαν όλη την ημέρα
Οι άνθρωποι φώναζαν

Έκλαιγαν
Τρομαγμένοι

Ήμουν 10 χρονών.
Γελούσα με εκείνους
που φώναζαν, αγκαλιάζονταν,
φιλούσαν.
Αποχαιρετούσαν.

Δεν καταλάβαινα.

Θυμάμαι μια γριά.
Γιάνουλα.
Ο μοναχογιός της ήταν στο πόλεμο
«Ακούστε χωριανοί»

Έγραψα αυτό το ποίημα, στη μνήμη της μάνας μας. Συχνά μας έλεγε ιστορίες και αυτό το 
ποίημα είναι απο μια στιγμή στη ζωής της.

Σταθουλα Κατηφόρη (Ρομποτή)

Φώναζε
«Έπεσε η Κόνιτσα, 
Έπεσε η Κόνιτσα» 
Την επόμενη μέρα 
«Έπεσε το Τεπελένι» 
Η φωνή της γεμάτη απελπισία.

Ήταν το 1941, Μάιος μήνας
Αν θυμάμαι καλά.
Θυμάσαι;
Που ήρθαν οι Γερμανοί
Χάος, παντού.
Φωνές,
Μύριζες τον φόβο στον αέρα.

Ερχόμουν από τον Αγιο Γιάννη
Είχα πάει να ποτίσω.
Η θεία μου ήρθε τρέχοντας:
«παιδί μου, ήρθαν
πρέπει να βιαστούμε.
Να κρυφτούμε».

Οι Γερμανοί
Οι Ιταλοί
Τα επόμενα 3 χρόνια
Ήταν μαρτύριο.
Βασανιστήριο,
αγωνία.

Όταν έφυγαν οι Ιταλοί
Υπήρχε φτώχεια
Δεν υπήρχαν φάρμακα.
Οι άνθρωποι πέθαιναν.
Ένας απο αυτούς ήταν κι ο πατέρας μου

Μετά από 8 ημέρες 
στο κρεβάτι 
Πέθανε.

Οι άνθρωποι
δεν πρόκαμαν
να μαζέψουν
τις ζωές τους,
τα σπίτια τους
όταν
άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος.
Φοβόμαστε να φύγουμε από τα σπίτια μας
δεν υπήρχε πουθενά
να κρυφτούμε.

Θυμάσαι;
Οι άνθρωποι έζησαν έναν φρικτό χρόνο. 
Δυστυχία.

Ελένη Κατηφόρη
Υ.Γ.: Εκφράζουμε την λύπη μας που δεν 
μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε ολόκληρο 
το ποίημα.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσει και 
να χαίρεται το όνομά της.Το ζεύγος Μαργέλη



και με την ευχή να περάσουν οι νεό-
νυμφοι «βίο ανθόσπαρτο» γεμάτοα-
από ευτυχία και αγάπη.

Οι «Αναμνήσεις» εκφράζουν τις 
θερμότερες ευχές τόσο στους νε-
όνυμφους όσο και στις οικογένειές 
τους.  «Να Ζήσουν, με υγεία κι ευ-
τυχία».

7Αγιοπετρίτικα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΤΕΛ

ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Για την εξυπηρέτηση σας
Τηλ. Αθηνών (Σταθμός Κηφισού) 
210 5150 108
Τηλ. Λευκάδας: 26450 22364

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Για να παίρνετε τα εισιτήριά σας 
Σωκράτους 59 Αθήνα (Ομόνοια)
Τηλ.:210 5237889 -210 5233 810

Χρήσιμες
πληροφορίες

Περιφεριακή Ενότητα
Λευκάδας
Τηλ.: 2645 360700

Δήμος Λευκάδας
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ.: 2645360500, 2645360501

Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων
Τηλεφωνικό Κέντρο,
Τηλ.: 2645361000

ΚΕΠ: Τηλ.: 26450 29326 Βασιλική
Αστυνομικό τμήμα Βασιλικής
Τηλ.: 26450 31218 - 30

Κέντρο Υγείας Βασιλικής
Τηλ.: 26450 31065 - 66

Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας
Τηλ.: 2645 360200

Εξωτερικά Ιατρεία
Τηλ.: 2645 360154-156
Για Ραντεβού: Τηλ.: 2645 360195
Αιμοδοσία: Τηλ.: 2645 360161

ΑθήναΧοντρική

Ο «Γάμος της Χρονιάς» στη Νέα Υόρκη
με τις παραδόσεις της Λευκάδας και της Χίου

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ένα χαρμόσυνο γε-
γονός, που σκόρπισε ευτυχία σε δυο 
νέους ομογενείς αλλά και στις πολύ 
γνωστές οικογένειες τους, ήταν μια 
από τις πιο σπουδαίες κοινωνικές 
ειδήσεις του περασμένου Σαββατο-
κύριακου και θα περνούσε  απαρα-
τήρητο, εάν δεν το είχαμε αλιεύσει 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
της οικογένειας του γαμπρού, του 
Γιώργου Ζωιτά, γόνου της Μαρίας 
και του επιχειρηματία Ιωάννη Ζωιτά.

Η οικογένεια Ζωιτά έχει την γνω-
στή αλυσίδα σούπερ μάρκετ «West 
Side Market» και είναι γνωστή για το 
πολύπλευρο κοινωνικό της έργο. Η 
μητέρα του γαμπρού, η Μαρία Ζω-
ιτά-Κατοπόδη, κυκλοφόρησε πρό-
σφατα ένα μεγάλο σε μέγεθος βιβλίο 
με συνταγές ελληνικών φαγητών, 
που πλαισιώνεται από πολύ όμορ-
φες φωτογραφίες.

Αλλά και οι γονείς της νύφης, της 
Καλλιόπης Παντελίδη, η Στέφανι 
και ο επιχειρηματίας Γιώργος Πα-
ντελίδης, έχουν διακριθεί στην ομο-
γένεια για την προσφορά τους στα 
κοινά. Η Στέφανι ως πρόεδρος σή-
μερα αλλά και δραστήριο μέλος της 
Φιλοπτώχου του Καθεδρικού Ναού 
της Αγίας Τριάδος και ο Γιώργος ως 
μέλος αλλά και ως χορηγός πολλών 
και σημαντικών οργανισμών. Είναι 
επίσης μέλος σε πολλές κοινότητες 
και πάντα συμβάλει με δωρεές στην 

πρόοδο και το έργο τους.
Σύμφωνα με μαρτυρίες από αυ-

τόπτες μάρτυρες πριν από δύο 
εβδομάδες, ο Γιώργος Παντελίδης, 
επισκέφτηκε την κοινότητα της Κοί-
μησης της Θεοτόκου, στο Σαουθ-
χάμπτον, κατά την διάρκεια της εκ-
δήλωσης «ελληνικές βραδιές» και 
κέρασε το φαγητό για όλους όσους 
ήταν εκεί.

Ο γάμος των δυο αυτών νέων 
έφερε λοιπόν κοντά δύο σπουδαίες 
οικογένειες και έδωσε χαρά σε όλους 
όσους γνώριζαν τα παιδιά τους.

Η γαμήλια τελετή έλαβε χώρα 
στο ναό της Κοίμησης της Θεοτό-

κου στο Σαουθχάμπτον, το Σάββατο 
19 Ιουνίου 2021. Η νύφη φορούσε 
ένα εντυπωσιακό μακρυμάνικο νυ-

φικό, στολισμένο με δαντέλα. 
Τα μαλλιά της ήταν δεμένα σε 
κότσο, ενώ εντύπωση προκά-
λεσε και το μακρύ πέπλο. Ο 
γαμπρός πρωτοτύπησε με ένα 
υπέροχο σμόκιν μπλε κοστού-
μι και όπως φαίνεται και στις 
φωτογραφίες, δεν φόρεσε κάλ-
τσες, δίνοντας πραγματικά το 
μήνυμα ότι πρόκειται για έναν 
γάμο του καλοκαιριού.

Ακολούθησε πλούσια και 
ονειρεμένη δεξίωση, στο σπί-
τι της Στέφανι και του Γιώργου 
Παντελίδη, στο «Γουότερ Μιλ», 
όπου σε ειδικά διαμορφωμένη 
σε εξωτερικό χώρο τέντα, η 
νύφη και ο γαμπρός χόρεψαν 
μαζί τον πρώτο τους χορό.

Τίποτα δεν έλειψε από κα-
νέναν καλεσμένο και όλοι δια-
πίστωσαν ότι είχε προβλεφθεί 
και η τελευταία λεπτομέρεια. Μάλι-
στα στα μάτια κάποιου επισκέπτη 
φαινόταν ότι βρισκόταν σε κάποιο 
χώρο δεξιώσεων αφού ακόμα κι τα 
αρχικά του ζεύγους “C & G” ήταν χα-
ραγμένα στο πάτωμα.

 Τόσο οι γονείς, όσο και οι συγ-
γενείς των νεόνυμφων έλαμπαν από 
χαρά και δεν προλάβαιναν να δέχο-
νται τις ευχές των καλεσμένων.

Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά το 
βράδυ και όλοι όσοι συμμετείχαν 
έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις Πηγή: Άρωμα Λευκάδος

1.   Άγιος Κωνσταντίνος ανακατασκευάζεται
Η εκκλησία είχε καταστραφεί απ’ τον σεισμό του 1638 και 
παρέμενε 
ερειπωμέ-
νη. Απ’ τον 
ίδιο σεισμό 
γκρεμίστηκε 
και ο Άγιος 
Πέτρος, εκ-
κλησία που 
ήταν κοντά 
στο σπίτι του 
Σωτήρη Σου-
μήλα.
Ο επισκευ-
αζόμενος 
Άγιος Κωνσταντί-
νος λειτουργήθηκε 
φέτος στις 21 Μα-
ΐου. Τον έφτιαξαν 
οι ψάλτες Χαράλα-
μπος Καραβίας και 
Σπύρος Σαβίνος. 
Βοήθησαν και πολ-
λοί άλλοι.

Τρεις (3) νέες εκκλησίες στον Άγιο Πέτρο έγιναν 
πάνω στα θεμέλια παλαιών:

Ο ναός ανήκει στον Άγιο Αθανάσιο.
2.   Η οικογένεια του Σπύρου Κατηφόρη, του Λεωνίδα 
(Θούκου), στο Πανοχώρι, πάνω στα θεμέλια παλαιού 
ναού Αγίου Γεωργίου, έκτισε νέο ναό, τον οποίο δώρισε 
στη Μονή της Φανερωμένης. Έγινε εκεί Θεία Λειτουργία 
στις 3 Μαίου 2021, χοροστατούντος του Επισκόπου της 
Φανερωμένης.
Έτσι τώρα το χωριό μας έχει τρεις Άη Γιώργηδες: τον  Άγιο 
Γεώργιο στον Ρουπακιά, τον Άγιο Γεώργιο στα Μπελονά-
τα, πρόσφατα οικοδομημένο πάνω στα θεμέλια παλαιού 
ναού από τον ψάλτη Χαράλαμπο Καραβία.
Άνήκε στην οικογένεια Ναπολέοντα Πατρικίου που τον 
δώρισε στην εκκλησία.
Ίσως και οι τρεις ναοί θα έπρεπε να είχαν πάρει άδεια 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Μεσολογγίου-Λευκάδας 
και από την Πολεοδομία Λευκάδας. Αυτό δε το γνωρίζου-
με. Ο νόμος του 2002 αναφέρει ρητά ότι οι ναοί πριν το 
1917 υπάγονται στην εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπη-
ρεσίας και χρειάζονται άδεια επισκευής ή ανακατασκευής. 
Και τους τρεις αυτούς ναούς τους γκρέμισαν οι σεισμοί 
και παρέμειναν ερειπωμένοι. Στο χωριό μας μόνο οι Άγι-
οι Απόστολοι είναι υπό την εποπτεία της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας και περιμένουν την άδεια. Ο ναός είναι σει-
σμόπληκτος.

Ρεπορτάζ: Απόστολος Δ. Αντύπας

Το ευτυχισμένο ζευγάρι: η Καλλιό-
πη Παντελίδη και ο Γιώργος Ζωιτάς. 
Φωτογραφία & Βίντεο: Ευγενική πα-
ραχώρηση οικογένειας Ζωιτά

Αμερική

Η οικονομική ενίσχυση για την 
εφημερίδα και την Ένωση, θα 

δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλοΆγιος Κωνσταντίνος



Κορυφώθηκε σήμερα ο τριήμερος εορ-
τασμός της πολιούχου του νησιού μας 

Παναγίας Φανερωμένης
Κορυφώθηκε σήμερα ο τριήμερος εορτασμός της πολιούχου του νησιού μας Πα-
ναγίας Φανερωμένης. Η Παναγία Φανερωμένη  αποτελεί  σύμβολο του νησιού και 
σημείο αναφοράς των όπου γης Λευκαδίων.
Ο σημερινός εορτασμός λόγω των ειδικών συνθηκών ήταν λιτός. Η λιτάνευση 
της εικόνας  περιορίστηκε πέριξ του καθολικού του ναού, συνοδεία της Φιλαρ-
μονικής. Στη σημερινή θεία 
λειτουργία χοροστάτησε 
ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης  κ. Θεόφιλος με τη 
συμμετοχή του Ηγουμένου 
της Ιεράς Μονής π. Νικηφό-
ρου και κληρικών της Ιεράς 
Μητροπόλεως, παρουσία 
της πολιτικής και στρατιω-
τικής ηγεσίας του νησιού. 
Παρόντες ήταν επίσης η 
περιφερειάρχης κ. Ρόδη 
Κράτσα ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  
Σπήλιος Λιβανός.

Πηγή: Άρωμα Λευκάδας. Φωτογραφία: Νίκος Ζαμπέλης
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ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

Μικτό πρατήριο ΥγρώνΜικτό πρατήριο Υγρών
Καυσίμων - ΥγραερίουΚαυσίμων - Υγραερίου
Πλυντήριο - ΛιπαντήριοΠλυντήριο - Λιπαντήριο
AUTO MARKETAUTO MARKET
ΚαφετέριαΚαφετέρια

Ενδιαφέροντα και άλλα

ΛΕΥΚΑ∆Α

Αγιοπετρίτης

Εκτελο
ύνται

παραγγ
ελίες

κατ’οίκ
ον 

και Αθή
να

... και πάντα φθηνότερα!!!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ.: 26450 31556
Fax: 26450 31534

Τόσο φθηνά όσο πουθενά...

Καραβέλα (έναντι εμπορικού κέντρου «City»
31100 - ΛΕΥΚΑΔΑ, Τηλ.:26450 22377

e-mail: sconto.italian.centro@gmail.com

Αυτό που έλειπε από την Λευκάδα

Πώς γιόρτασαν οι Λευκαδίτες της Αθήνας 
τη γιορτή της Κυράς Φανερωμένης

1. Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης και γύρω Δήμων «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»
Στις 20.6.21, ημέρα Κυριακή, το απόγευ-
μα στις 7.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής της Ηλιούπολης Αττικής, 
έγινε Εσπερινός με αρτοκλασία, παρου-
σία του Προέδρου του Συλλόγου κ. Ευάγ-
γελου Γιωργάκη, μελών του Δ.Σ. και πολ-
λών Λευκαδιτών. Μοιράσθηκαν άρτοι, 
αλλά και παραδοσιακή Λευκαδίτικη πίτα.
Την Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής εκπρο-
σώπησε ο Πρόεδρός της κ. Απόστολος 
Αντύπας.
Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και 
του χρόνου με υγεία.

2. Στον Χολαργό Αττικής και στον Ιερό 
Ναό Κοιμίσεως της Θεοτόκου έγινε, τη 
Δευτέρα, 21.6.21, το απόγευμα και ώρα 
7.00 μ.μ., εκ μέρους του Συλλόγου Λευ-
καδίων Αττικής και της Ομοσπονδίας των 
Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων, έγινε ιερά Ακολουθία και περιφορά της 
εικόνας γύρω από τον ναό.
Ο Πρόεδρος του ανωτέρω Συλλόγου κ. Σωκράτης Κακλαμάνης, ο οποίος επί 

43 χρόνια είναι πάντοτε παρών, 
καθώς και ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας κ. Θεόφιλος Λογοθέ-
της, όπως και πολλοί Λευκαδί-
τες, τίμησαν με την παρουσία 
τους τη γιορτή της Κυράς μας 
Φανερωμένης.
Ευχές σε όλους και χρόνια πολ-
λά.

Την Ένωση Αγιοπετριτών Αττι-
κής εκπροσώπησε ο πρόεδρος 

της κ. Απόστολος Αντύπας που έκανε και το ρεπορτάζ.

Σοβαρά ατυχήματα
Στο χωριό μας, ο Γεώργιος Κατηφόρης του Πέτρου, από την Πόντι, πήγε στο 
κτήμα του Προέδρου της Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκάδος Ν. Αττικής, κ. Απόστ. 
Αντύπα, για να καθαρίσει λίγες ελιές που έχει το περιβόλι, έπεσε κι έσπασε το 
πόδι του.
Μεταφέρθηκε από χωριανούς και συγκεκριμένα τον Νταλαμπάρα στο Κέντρο 
Υγείας Βασιλικής για τις Πρώτες Βοήθειες και από εκεί στο Νοσοκομείο Λευκάδος.
Ας σημειωθεί ότι τις Κυριακές το Κέντρο Υγείας δεν διαθέτει ασθενοφόρο. 

Βασιλική
Ο Άγγελος Πολίτης του Δημητρίου (Μητσοτάκης), εγγονός της Αρσενίας Βλασσο-
πούλου (Βέρου), απ’ το χωριό μας, που παντρεύτηκε τον Άγγελο Πολίτη (Καλκα-
νάτο), από τη Βασιλική, έπεσε με τη μηχανή του και χτύπησε σοβαρά.
Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου και παραμένει για 
νοσηλεία.
Η Ένωσή μας τους εύχεται ταχεία ανάρρωση.Ευχαριστήρια επιστολή προς το Κέντρο Υγεί-

ας Βασιλικής και το Νοσοκομείο Λευκάδας
Με την συγκεκριμένη επιστολή θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω ολόψυχα 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Βασιλικής για την 
άμεση επέμβαση τους καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.
Προ λίγων ημερών, συνέπεια ενός σοβαρού τραυματισμού μου στην Βασιλι-
κή Λευκάδας, χειρουργήθηκα και εν συνεχεία νοσηλεύτηκα στην Ορθοπεδική 
Κλινική του Νοσοκομείου Λευκάδος.
 Ευχαριστώ ολόψυχα τον θεράποντα ιατρό μου κ. ΜΑΡΑΓΚΟ Σπυρίδωνα κα-
θώς και όλο το προσωπικό της Ορθοπεδικής Κλινικής για την εν γένει συμπε-
ριφορά τους στο πρόσωπο μου, γιατί εκτός από άριστοι επαγγελματίες, είναι 
πρωτίστως “άνθρωποι”. Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν το υψηλό αίσθημα 

ευθύνης και επαγγελματισμού που διέπει το σύνολο του προσωπικού στον 
τομέα υγείας του τόπου μας, παρά τους χαλεπούς καιρούς που διανύει η 
χώρα μας, συνεπεία της πανδημίας.

Με τεράστια εκτίμηση, 
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ Γεώργιος

Ευχαριστήρια Επιστολή
Ο Γεώργιος Κατηφόρης του Πέτρου ευχαριστεί μέσα από την καρδιά του 
όλους τους συγχωριανούς του για τη βοήθεια και τη συμπαράστασή τους μετά 
το ατύχημα που είχε.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Το κατάστημα ψήνει 
κοτόπουλα

Φυτώριο

Άνθη
Δέντρα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τηλ. 26450 33245

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ

Το Δ.Σ του Συλλόγου κατόπιν σχετικών 
ενεργειών του, βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να σας ανακοινώσει ότι μετά από 
σχετική ενημέρωση που είχε από τον 
Αντιπεριφεριάρχη κ. Κτενά Ανδρέα, έχει 
εγκριθεί σχετικό ποσό για την αγορά και 
εγκατάσταση συνθετικού χλωροτάπητα 
στο Δημοτικό Γήπεδο Σ υ β ρου από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε τους αρ-
μόδιους φορείς! Αντιπεριφεριάρχη Λευ-
κάδας, Δήμαρχο Λευκάδας, Τοπικό Συμ-
βούλιο Σύβρου) και Βουλευτή Λευκάδας 
σε συνεργασία τους για την άμεση λύση 
ζητημάτων που πιθανόν να προκύψουν, 
προκειμένου να υπάρξουν ταχύτατες δι-
αδικασίες για την τοποθέτηση του.
Καθώς όπως γνωρίζετε: α) Απαγορεύε-
ται  οι  ομάδες  να  αγωνίζονται  σε  όλη  
την επικράτεια σε ξερά γήπεδα
β) Ο Σύλλογος μας προκειμένου να θέ-
σει σε προγραμματισμό σχετικό πλάνο 
που αφορά την ερχόμενη αγωνιστική 
ποδοσφαιρική σεζόν καθώς και για την 
πρόσληψη γυμναστή-προπονητή για την 
δημιουργία Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από τη συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέ-
ντος συμβουλίου του Αθλητικού Μορφωτικού και Πολιτιστικού ομίλου Αγί-
ου Πέτρου οι θέσεις ευθύνης του 5μελούς Δ/Σ έχουν διαμορφωθεί ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Κατηφόρης
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ραυτόπουλος
Γραμματέας: Χρυσούλα Κατηφόρη
Ταμίας: Ελευθερία Κατηφόρη
Έφορος Αθλητικών Τμημάτων: Παναγιώτης Γιάννης
Η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδας εύχεται και στα δύο Δ.Σ. καλή επιτυχία 
στο έργο τους

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Κύριε Πρόεδρε,
  Σας γνωρίζουμε την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
μας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Πρέβεζας-Λευκάδας στις 27-06-2021(Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ.04/03-
07-2021).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: :ΚΑΡΚΑΚΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Β΄ ΑΝΤΙΠΟΕΔΡΟΣ: ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΠΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΟΙ: ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΦΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΣΚΛΗΡΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υ.Γ.: Ο Βικέντιος είναι Αγιοπετρίτης και ο Σκληρός από το Μαντατοχώρι.

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

www.nr-robotis.gr,
e-mail: info@nr-robotis.gr

Ταμειακές Μηχανές, Αντύπας Σπύρος
Καλώς ορίσατε στο site της www.alphagram.gr

Ελ. Βενιζέλου 3 Καλιθέα Αθήνα
210921 4900 
210 9248927

27 χρόνια
πείρα

TABERNA  RESTAURANTTABERNA  RESTAURANT
MaistrosMaistros

RESRAURANT
O ΑΝΤΡΕΑΣ

Πόντι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 9-7-2021

Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία 
μας, σε εφαρμογή της Υπουργικής 
Απόφασης ΓΙ (δ) /ΓΠ οικ. 67322 /
ΦΕΚ 3282/Β΄/19-9-2017, πραγματο-
ποιεί όλες τις προβλεπόμενες αναλύ-
σεις πόσιμου νερού σε 19 ζώνες πα-
ροχής, σε 13 Τοπικές Κοινότητες της 
Δ.Ε. Απολλώνιων.

Η εταιρία που έχει αναλάβει τις 
δειγματοληψίες και τις αναλύσεις για 
το τρέχον έτος είναι τα «Αναλυτικά 
Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» με έδρα 
την Μεταμόρφωση Αττικής.

Τα αποτελέσματα αναλύσεων της 
περιοχής Δ.Ε. Απολλώνιων είναι κατά 
κανόνα εντός των προβλεπομένων 
ορίων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις μι-
κρών αποκλίσεων η υπηρεσία μας 
προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες.

Πόσιμο Νερό

Παραλία Πόντης-Βασιλικής
Πληροφορηθήκαμε από την κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας ότι εκτελέστηκαν τα παρα-
κάτω έργα: 1) Καθαρίστηκε η παραλία Πόντης-Βασιλικής
2) Φτιάχτηκε γέφυρα στο ποτάμι. Έτσι μπορεί ο καθένας να απολαμβάνει τη βόλτα του.
3) Οι καταστηματάρχες στην Πόντη υποχρεώθηκαν να φιάξουν νέα κιόσκια σε θέση 
τέτοια που τρως και απολαμβάνεις τη θάλασσα.
4) Ο δρόμος που ενώνεται με το δρόμο της Βασιλικής πλάτυνε.
Η Πόντη άλλαξε. Χαίρεσαι να κάνεις μπάνιο.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
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Λευκάδα, ένα σμαράγδι στη θάλασσα

ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
στην ΠΟΝΤΙ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Τηλ: 26450 31873 - 6937 356 435

Η αίθουσα
500 ατόμων διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

Hotel GRAND NEFELI
Πόντι - Βασιλική

Τηλ.: 26450 31378 - fax: 26450 31565 - mob: 6947 187 856, 6948 709 034
e-mail: hotelgrandnefeli@gmail.com

ΤΑΒΕΡΝΑ  ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

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

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

Κάθε Δευτέρα βράδυ ζωντανή μουσική

Κατηφόρης 
Γεώργιος του 

Πέτρου
Πόντι

Βασιλικής
Τηλ.:

26450 31878
&

6977 021 831

ROMANTZA
Γκαρσονιέρες - Studios

Δίπλα στο κύμα

Αγιοπετρίτης

ΝΙΟΤΣΟΣ- καφενείο: Δοκιμάστε τα εξαιρετι-
κά παγωτά Λευκάδας
Νταλαμπάρας -oβελιστήριο: Με νόστιμα 
ψητά
Παλιά Βρύση: Με τα ψητά της και τα ποτά της
Ο Μπάμπης: Με το χωριάτικο σουβλάκι και  
τους παραδοσιακούς μεζέδες

Η πλατεία του Αγίου Πέτρου
Με ωραία φαγάδικα και ποτάδικα

SURF HOTEL 
Φώτης Μαργέλης
Πόντι Βασιλικής
Λευκάδα. 

Τηλ: 26450 31798  
κιν: 6976846133

e-mail:
info@surfhotel.gr

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ένα καταπράσινο χωριό κοντά στην θάλασσα

Ένα χωριό που συνδυάζει θαυμάσια το βουνό με την 
θάλασσα και είναι ιδανικός τόπος για τις διακοπές σας. 
Υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, σούπερ μάρκετ και 
καλές ψησταριές.ΑΓΙΟΦΥΛΛΙ

Παραλία Πόντι Βασιλικής
Έκτη παραλία στον κόσμο για windsurfi ng 

καλά εστιατόρια και καφετέριες
Πόρτο Κατσίκι: Η ναυαρχίδα του 
Ελληνικού Τουρισμού, πέμπτη 
στο κόσμο. Γαλάζια σημαία.

Πόρ το Κα τσί κι - Εγκρεμνούς, Κεφαλονιά, Ιθάκη, 
Μεγανήσι, Σκορπιός -Σπάρτη -Καστρί, Μαδουρί. 

Η ωραιότερη παραλία της Λευκάδας για 
μπάνιο, θα βρείτε ομπρέλες, ξαπλώστρες 
και αναψυκτικά.
Από την Βασιλική για το Αγιοφύλλι τακτική 
συγκοινωνία μόνο με καραβάκια.

Γαλάζια σημαία

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ - κρουαζιέρες - Βασιλική

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Samba tours
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλ.: 26450 31520, 31555, Fax: 26450 31352
e-mail: sambatours@otenet.gr  www.sambatours.gr

Ακόμη θα βρείτε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και 
μηχανάκια για τις περιηγήσεις σας. 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΨΩΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Άγιος Πέτρος

Τηλ.: 26450 33289  - 6973558001

Εστιατόριο ΤΟ ΚΥΜΑΕστιατόριο ΤΟ ΚΥΜΑ

Πόντι Βασιλικής, τηλ.: 25450 31303Πόντι Βασιλικής, τηλ.: 25450 31303

κιν.: 6985 067 698κιν.: 6985 067 698
e-mail: info@ vasilikiwane.gr,   www.vasilikiwqve.gre-mail: info@ vasilikiwane.gr,   www.vasilikiwqve.gr
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