
Μαζί με την πλειοψηφία του Τοπικού Συμβουλίου που γνωμάτευσε αρνητικά
ώστε να μην πραγματοποιηθεί καμία από τις εκδηλώσεις μας.
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Συνέχ. στην 10η σελ.

Ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Καλός δεν επέτρεψε
στην Ένωσή μας να πραγματοποιήσει Πολιτι-
στική Εκδήλωση στην πλατεία του χωριού με

πρόσχημα τον κορωνοϊό - covid 19

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και εκλογές

Το Δ.Σ της Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκάδας Ν. Αττικής καλεί τα
μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Καταστατικού της με τα ακόλουθα
θέματα:
1. Λογοδοσία, απολογισμός, δραστηριότητες και έργο του απερχόμενου ΔΣ.
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Εκλογή νέου Δ.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Εκλογή αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία των Απανταχού Λευκαδίτι-
κων Συλλόγων.
Τόπος Γενικής Συνέλευσης, η αίθουσα του Συλλόγου Λευκαδίων οδός Γε-
ρανίου 41 (1ος όροφος) Ομόνοια Αθήνα Τηλ: 210 5245310, Προέδρου
6946336259 και Γραμματέως 5932924530. Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021. ΩΡΑ έναρξης 11:00 π.μ..
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία όπως συνήθως συμβαίνει η Γε-
νική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 28 Νοεμβρίου
2021 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, τα ίδια θέματα όπως προβλέπεται από
το άρθρο 9 του καταστατικού. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση
έχουν τα μέλη που είναι Ταμειακώς τακτοποιημένα. Η οικονομική τακτοποίη-
ση μπορεί να γίνεται μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας. Οι εργασίες της Γενι-
κής Συνέλευσης θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
11:00 Έναρξη Γενικής Συνέλευσης
Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέων για την διεύθυνση των εργασιών και τή-
ρηση Πρακτικών.
Έναρξη συζήτησης επί των πεπραγμένων, τοποθετήσεις μελών, προτάσεις,
δευτερολογία απερχόμενου προέδρου.
Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ από τον Πρόεδρο της
Οικονομικός απολογισμός από την Ταμία
Ανάγνωση της Έκθεσης από την Ε.Ε.
Εκλογή προέδρου και μελών εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή εκλο-
γής για την ανάδειξη των μελών του νέου ΔΣ της ΕΕ και των αντιπροσώπων
για την Ομοσπονδία. Έναρξη ψηφοφορίας.
15:00 λήξη ψηφοφορίας.
Υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ και την Εξελεκτική Επιτροπή υποβάλλονται και
πριν την ψηφοφορία. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί βάσει του άρθρου
44 του Καταστατικού να μεταβάλει το ποσό της Ετήσιας Τακτικής συνδρομής
καθώς και του δικαιώματος εγγραφής. Σήμερα είναι (20.00) ευρώ η εγγραφή
και 30.00 ευρώ η συνδρομή. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι κατοικούν στην
Αττική.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αντύπας Απόστολος Ρέμπελου Ευαγγελία

«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 Αττι-
κής. EUROBANK: IBAN: GR 7902606240000190103910936
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN: GR 8201103990000039929615043

Αποτελέσματα Πανελλαδικών
εξετάσεων 2021-2022

Εισαχθέντες Αγιοπετρίτες:
Από Αθήνα: -Σουμίλα Αναστασία του Δήμου, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ,
Τμήμα Φιλολογίας.
Από Άγιο Πέτρο: -Γιώργος Ηλία Καραβίας, Λυκειακές Τάξεις Βασιλικής, στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών (ΚΟΖΑΝΗ).
Από Αθήνα
-Μαραγκός Απόστολος, στην Οικονομική Σχολή Αθηνών ΑΣΟΕΕ.
-Μαραγκού Μαρία-Ευαγγελία, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ, Τμήμα
Φιλολογίας.
Εισαχθέντες από Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Βασιλικής:
-Γιάννης Παπαδόπουλος (Βασιλική), ΔΙ.ΠΑ.Ε., Τμήμα Χημείας (Καβάλα).
-Κωνσταντίνα Πολίτη (Βασιλική), ΑΠΘ, Νομική (Θεσσαλονίκη).
-Κολυβάς Αριστοτέλης (Βασιλική), ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
(Ηράκλειο).
-Αρβανίτη Ειρήνη (Σύβρος), Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας.
-Γιασαί Τζουλιάνο, ΠΑ. ΜΑΚ., Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Πληροφορικά Συστήματα (Θεσσαλονίκη).
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής τους συγχαίρει και εύχεται καλή ολοκλήρωση των
σπουδών τους.
Υ.Γ. Στο κινητό του Προέδρου της Ένωσής μας, 694.6336259, περιμένουμε να
πληροφορηθούμε ποιά άλλα παιδιά με ρίζα Αγιοπετρίτικη πέτυχαν στις Πανελλαδικές
εξετάσεις και ποιά αποφοίτησαν, προκειμένου να βραβευθούν κατά την κοπή
της πίτας τον Φλεβάρη του 2022, εφ’όσον, βεβαίως, οι συνθήκες σχετικά με τον
κορονοϊό το επιτρέψουν.

ΕπΙ ΤοΥ πΙΕΣΤηρΙοΥ

ΘΑΝΑΤοΣ από Κορωνοϊό στον Άγιο πέτρο
Ο συμπατριώτης μας Αγιοπετρίτης Σπύρος Σαββίνος του Στάθη είχε μετα-
φερθεί στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και επειδή ήταν ανεμβολίαστος, η εξέλιξη
της νόσου ήταν ραγδαία και έτσι άφησε την τελευταία του πνοή στις 19-10-
2021 σε ηλικία 69 ετών.
Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στα Περιβό-
λια και η ταφή του στο εκεί νεκροταφείο.
Ήταν καπετάνιος και ιεροψάλτης στις εκκλησίες του χωριού.
Η Ένωσή μας Αγιοπετριτών Λευκάδας Ν. Αττικής εκφράζει τα θερμά της συλ-
λυπητήρια στους οικείους του.

ο Ανεμόμυλος του χωριού
Έχει τη δική του Ιστορία

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής έχει προσπαθήσει
στο παρελθόν να αναστηλώσει τον ανεμόμυλο και
να του δώσει την αρχική του μορφή. Το προσπά-
θησε δύο φορές. Όμως βρήκε μεγάλη αντίδραση.
Με το θέμα αυτό είχε ασχοληθεί και ο αείμνηστος
δικηγόρος Μιλτιάδης Καγκελάρης, που βρήκε και
τα χαρτιά του ανεμόμυλου. Η συνέχεια στο επό-
μενο φύλλο της εφημερίδας μας για να μάθετε την
αλήθεια.

Συνέχεια στη σελ. 4



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αγιοπετρίτικα2

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Σύμφωνα με το νόμο
Αρ. Φύλλου 167 - 2021
Γραφεία: Γερανίου 41, 5ος όροφος, τηλ: 2105245310
Κιν. Προέδρου: 6946336259
Εκδίδεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των Συντακτών τους.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Δασκαλάκης
Συνδρομές και Προσφορές αριθμ. λογαριασμού:
EUROBANK: IBΑN: GR 7902606240000190103910936
Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR 82011039900000399296150-43
Κείμενα και φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ:
• Το ζεύγος Νικολάου Ζήκου (εκπαιδευτικός) 

και Διονυσία Χόρτη του Ιωάννου και της Σο-
φίας (Δικαστικός) απέκτησαν κοριτσάκι.

• Το ζεύγος Βαμβακινού Βασίλειος του Διονυ-
σίου και Ειρήνη Πεντεσπίτη απέκτησαν κορι-
τσάκι

ΝΥΔΡΙ
Το ζεύγος Ελένη Πεντεσπίτη του Κων/νου, σύ-
ζυγος Σπύρου Κοντοπρία απέκτησαν κοριτσάκι.
ΣΥΒΡΟΣ
Το ζεύγος Γεώργιου Δευτεραίου (ταχυδρόμος) 
και η Μαρίνα Πατρικίου του Ευάγγελου Γαλάνη 
Αγιοπετρίτισσα απέκτησαν δίδυμα κοριτσάκια.
Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Αρραβωνιάστηκε  η εγγονή της Νίκης Πεζάρου-
Κατηφόρη (Καπόνη) από την Πόντι που έχει το 
όνομα της γιαγιάς της. 
Τους ευχόμαστε καλά στέφανα.

ΓΑΜΟΙ
ΑΘΗΝΑ
Ο Μυλωνάς Γεώργιος του Δημητρίου (Ψυχία-
τρος) εγγονός του δάσκαλου Σπύρου Αντύπα 
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Ψυ-
χίατρο από τη Θεσσαλονίκη όπου έγινε και ο 
γάμος.
Η Ελένη Κοντογεώργου του Αθανασίου το γένος 
Λουπέτη παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς 
της Γεώργιο Γεωργάτο από Θεσσαλονίκη. Ο γά-
μος έγινε στην Αγία Κυριακή Λευκάδας.

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Η Μαρία Μαργέλη (Καλογιώργη) του Σπύρου 
παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιά της Βαγ-
γέλη Νικολαράκο από την Αθήνα. Ο γάμος έγινε 
στο χωριό.
Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσουν και να εί-
ναι ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΑΘΗΝΑ
Αγγέλω, σύζυγος Σπύρου Καγκελάρη (Λάντου 
Παπουλιού), ετών 76. Πέθανε στην Αθήνα, ετά-
φη στο χωριό.
Φίλιππος Κατηφόρης του Γιάννη (ΝΤΑΓΡΕ) 
ετών 83. Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στο χω-
ριό.
Κατερίνα, σύζυγος Γεωργίου Φλώριου Τριβόλη, 
Πολιτικού Μηχανικού. Ετάφη στην Αθήνα.

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Νίκη Γεράσιμου Πατρικίου (Κολομπίνη), ετών 
89. Ετάφη στο χωριό.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΙΔΝΕΪ
Χόρτη Γιαννούλα του Δημητρίου (Κολοπατή), 
ετών 75

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Πατρίκιος Ιωάννης (Ψίνας), του Φάνη και της 
Κυριακούλας, ετών 74, γαμπρός του Σπύρου 
Πατρίκιου (Ψάθα). Αφού είχε παντρευτεί την 
κόρη του Γιαννούλα. 
Νικόλαος Βλασσόπουλος (Τσέλιος) ετών 89, 
σύζυγος Ελένης Κούρου.
Όλοι τους παλαιοί μετανάστες στην Αυστραλία.
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπη-
τήρια  στους οικείους τους.

Αθάνατοι! – Ημέρα μνήμης για τους πατριώ-
τες που εκτελέστηκαν στον Διομήδειο Κήπο

Με τη φράση “Αθάνατοι” και τον Εθνικό Ύμνο 
ολοκληρώθηκε η φετινή σεμνή τελετή στη μνή-
μη των εκτελεσμένων ηρώων του Διομήδειου 
Κήπου, αλλά και με την ανακοίνωση ότι το 
Σωματείο των Συγγενών Εκτελεσθέντων βρί-
σκεται σε συνεννοήσεις με την Προεδρία της 
Δημοκρατίας για τη συμμετοχή της Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου, στην εκδήλωση της επόμενης χρονιάς.
Η ψυχή της εκδήλωσης εδώ και πολά χρόνια, 
ο γηραιός κ. Παναγιώτης Μαραγκός, έκανε 
και φέτος συγκινημένος το καθήκον του, κα-
λώντας στο μνημόσυνο των 58 ηρώων, που 
βασανίστηκαν στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και 
τουφεκίστηκαν σε μια ρεματιά τοιυ Διομήδειου 
Κήπου (μαζί τους εκτελέστηκε και ένας συνερ-
γάτης των Γερμανών).
Με κίνδυνο να γίνουμε μονότονοι, το “Χαϊδά-
ρι Σήμερα” επιμένει ότι την ευθύνη της από-
δοσης τιμής στους ήρωες της Αντίστασης 
που έπεσαν στα χώματά μας, ανάμεσά τους 
η “Μπουμπουλίνα της Αντίστασης” Λέλα Κα-
ραγιάννη και ο Μανώλης Λίτινας, οφείλει να 
αναλάβει πια ο Δήμος Χαϊδαρίου. Πιστεύου-
με ακόμη ότι η τελετή πρέπει να μετατεθεί 
κατά λίγες ημέρες, ώστε να έχουν ανοίξει τα 
σχολεία και να μπορούν να την παρακολου-
θήσουν, μαζί με όσα συγκλονιστικά από την 
δράση των ηρώων μάς μεταφέρει ο κ. Μαρα-
γκός, και νέα παιδιά με τους δασκάλους τους.
Σημαντική θα ήταν και η δημιουργία ενός μι-
κρού μουσείου της Αντίστασης σε ένα από τα 
κτήρια του Κήπου, με στοιχεία και αναμνη-
στικά από τη θυσία των εκτελεσμένων στο 
Χαϊδάρι. Ελπίζουμε ότι η εξαγγελθείσα συμ-
μετοχή της Προέδρου της Δημοκρατίας στην 
εκδήλωση θα γίνει η αρχή για να αναλάβει το 
χρέος της η τοπική αυτοδιοίκηση.
Στη φετινή εκδήλωση παραβρέθηκαν τρεις δή-
μαρχοι της πόλης μας, ο νυν Βαγγέλης Ντηνι-

ακός και οι πρώην Μιχάλης Σελέκος και 
Δημήτρης Μαραβέλιας. Ακόμα, ήρθαν οι 
Αντιδήμαρχοι Γιώργος Αργυρόπουλος και 
Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, ο δημοτικός 
σύμβουλος Κώστας Ασπρογέρακας, ο δι-
οικητής του ΑΤ Χαϊδαρίου Γιάννης Πάρ-
νος, ο διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Αττικής Παύλος Χριστα-
κόπουλος, ο διευθυντής του Διομήδειου 
Κήπου Στέλιος Σούλιος, ο πρόεδρος του 
Σωματείου Εκτελεσθέντων στον Διομή-
δειο Κήπο Πέτρος Δρακόπουλος. 

Στην ομιλία του ο κ. Μαραγκός αναφέρθηκε 
στη δράση της “Αόρατης Στρατιάς”, όπως 
ονομάστηκε η ομάδα των εκτελεσμένων, που 

με διάφορους τρόπους μυστικής δράσης φυ-
γάδευσαν πολλούς Βρετανούς Στρατιώτες στη 
Μέση Ανατολή και ενημέρωναν για δρομολό-
για πλοίων των Γερμανών στη Μεσόγειο, με 
αποτέλεσμα να βυθιστούν εκατοντάδες από 
αυτά.
Η ομιλία του κ. Παναγιώτη Μαραγκού για τη 
δράση των ηρώων της “Αόρατης Στρατιάς” 
που έκαναν την υπέρτατη θυσία για την πα-
τρίδα, αφήνοντας την τελεταία τους πνοή στη 
ρεματιά του Διομήδειου Κήπου:
Ο Κίμωνας Φουντούλης υποστηρίζει ότι την 
εκδήλωση πρέπει πια να αναλάβει ο Δήμος 
Χαϊδαρίου.
Υ.Γ. της εφημερίδας μας. Ο κ. Μαραγκός που 
μας έστειλε το κείμενο είναι Αγιοπετρίτης, μέ-
λος της Ένωσής μας.

Ο δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός με τον Πέτρο 
Δρακόπουλο και τον Παναγιώτη Μαραγκό.

Τα λουλούδια και οι γλάστρες στο Μνημείο προ-
σφέρθηκαν από τον Διομήδειο Κήπο. Το Μνημείο 
καθάρισαν οι συμπολίτες Χάρης Λαλές, Γρηγό-
ρης Φιλιππούσης και Θανάσης Καρυδάκης. 



Αγιοπετρίτικα 3

ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

Γεώργιος Ρέμπελος
MD, FEBOPRAS

Ρίζα Λευκαδίτικη

Η διδάκτωρ  Μοριακής Βιολο-
γίας και Γενετικής, διευθύ-
ντρια στο κλινικό διαγνω-

στικό εργαστήριο στο New York 
Genome Center Μαριλένα Μελά, 
ήταν καλεσμένη στο απογευματινό 
μαγκαζίνο του Prisma 91,6 και τον 
δημοσιογράφο Παναγιώτη Κουνιά-
κη και απάντησε σε όλα τα ερωτή-
ματα των ακροατών σχετικά με την 
ασφάλεια των εμβολίων.
Όπως ανέφερε όταν πρωτοξεκίνη-
σε η Πανδημία ήταν κάτι άγνωστο 
σε όλους ακόμα και σε εμάς και 
ήταν λογικό οι άνθρωποι να έχουν 
πολλές ερωτήσεις.
“Εδώ και ενάμιση χρόνο λαμβά-
νουμε μία πληθώρα πληροφοριών, 
κάποιες πολύ χρήσιμες και κάποιες 
άλλες που προκαλούν θόρυβο, που 

μας εμποδίζουν να έχουμε προ-
σήλωση σε σωστά δεδομένα. Δυ-
στυχώς η χώρα παραμένει δέσμια 
από την παραπληροφόρηση και 
τις θεωρίες συνωμοσίας για αυτό 
και όλοι οι επιστήμονες λέμε πως 
είναι σωστό να βασιζόμαστε στην 
επιστημονική γνώση και σωστά 
επιστημονικά δεδομένα.
Αυτό, πολύ απλά, μπορεί να γίνει 
με το να κλείσουμε τα αυτιά μας και 
τα μάτια μας σε ότι διαβάζουμε στο 
διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και σε ότι ακόμα από 
οποιοδήποτε δεν είναι καταρτισμέ-
νος να μιλάει για επιστήμη.
Άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς 
να έχεις άποψη και γνώμη για κάτι 
που δεν έχεις γνώση.
Σχετικά με τα εμβόλια έχω να πω 

Κορωνοϊός covid-19
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας 
Νο 166 2021 είχαμε αναφερθεί στο θέμα 
της δημοσίευσης του επαίνου από την 
Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας που 
αφορούσε το Ιατρικό και Νοσηλευτικό 
προσωπικό του Νοσοκομείου Santorso, 
το οποίο είναι αποκλειστικά για covid 
19. Παραθέτουμε φωτογραφία από το εν 
λόγω Νοσοκομείο με την Iατρό Παθολόγο 
Παναγιώτα (Πέννυ) Ρέμπελου (από Αθήνα) μαζί με όλο το Ιατρικό και Νο-
σηλευτικό  προσωπικό που έδωσαν και δίνουν τον αγώνα τους κατά του 
covid 19.
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής συγχαίρει και τις δύο επιστημόνισες και 
αισθάνεται περηφάνια που έχουν ρίζα Αγιοπετρίτικη.

ότι πάντα υπήρχαν οι σκεπτικιστές 
έναντι των εμβολίων, οι αντιεμβο-
λιαστές. Πόσο μάλλον τώρα που 
βιώνουμε κάτι καινούργιο και πρω-
τόγνωρο για όλους μας. Με χαρά 
όμως βλέπω ότι όλο και περισσότε-
ροι άνθρωποι καταρρίπτουν αυτές 
τις θεωρίες Συνωμοσίας και νομίζω 
ότι είναι πολύ σημαντικό σε όλους 
εμάς όσο μπορούμε να συμβάλ-
λουμε σε αυτό, με το να εξηγούμε 
κάποια πράγματα πολύ απλά στους 
ανθρώπους. Κανείς δεν είναι υπο-
χρεωμένος να έχει βασική γνώση 
βιολογίας για να καταλάβει για πα-
ράδειγμα ότι το εμβόλιο δεν θα αλ-
λάξει το DNA μας, ότι δεν υπάρχει 
τσιπάκι στο εμβόλιο, απλά χρειά-
ζεται μεταλαμπάδευση αυτών των 
γνώσεων στον κόσμο από εμάς 

που είμαστε στον χώρο.
Ακούστε αναλυτικά στο ηχητικό 
που ακολουθεί όλες οι απαντήσεις 
σε καίρια ζητήματα, τόσο για την 
τεχνολογία των εμβολίων, το πόσο 
θα μας επηρεάσουν στο μέλλον, 
για το αν επηρεάζουν την γονιμό-
τητα μας και όλους αυτούς τους 
προβληματισμούς με τους οποίους 
είμαστε αντιμέτωποι κατά καιρούς.”

Πηγή: Λευκάδα Today

«Εμβολιαστείτε! Η ζωή σας και 
η ζωή των αγαπημένων σας 
είναι πολύτιμη. Ο καθένας μας 
μπορεί να αρρωστήσει. Αν και 
εμβολιασμένη βρίσκομαι στα 
πλοκάμια του κορονοϊού και  να 
παλεύω. Υποφέρω, φοβάμαι, 
αγωνιώ και προσεύχομαι. Κά-
ντε το σωστό και εμβολιαστεί-
τε».
Την έκκληση αυτή έκανε προχθές 
με ανάρτησή της η γνωστή ομογε-
νής Ελισάβετ Ρομποτή.
Η κα Ρομποτή και ο σύζυγός της 

Σπύρος, γνωστοί και 
οι δυο τους στην ομο-
γένεια της Μελβούρ-
νης  από την δράση 
τους με τα κοινά, νο-
σούν από τον κορω-
νοϊό.
«Ευτυχώς που εμβο-
λιαστήκαμε και με τις 
δυο δόσεις και έτσι 
αποφύγαμε τα χειρό-
τερα» μας λέει ο Σπύ-
ρος Ρομποτής.
Και οι δυο τους κά-

νουν έκκληση στους ομογενείς 
να εμβολιαστούν.
«Ναι με το εμβόλιο μπορείς να 
μολυνθείς, μπορείς να νοσήσεις 
αλλά  είναι λίγες οι πιθανότητες 
να πας στο νοσοκομείο ή να πε-
θάνεις» λένε στην εφημερίδα μας.
Πρώτα νόησε η κα Ρομποτή και 
στη συνέχεια ο σύζυγός της.
«Σήμερα (Πέμπτη) είμαι στην 
όγδοη μέρα και κάπως καλύτερα. 
Έζησα μια κόλαση όμως» μας 
λέει η κα Ρομποτή.

«Βήχας, πυρετός, πόνος σε 
όλο το σώμα. Μου κοβόταν η 
ανάσα και ένοιωθα να λιώνει 
το σώμα μου».
Τα ίδια συμπτώματα άλλα κάπως 
πιο ήπια περνά  και ο σύζυγός 
της Σπύρος.
«Οι επιστήμονες μας λένε ευτυ-
χώς που εμβολιαστήκαμε» υπο-
γραμμίζουν.
Στο σπίτι τους τους βοηθά στη 
νοσηλεία ο οικογενειακός τους 
γιατρός αλλά και στελέχη των πο-
λιτειακών υγειονομικών υπηρεσι-
ών.
«Δεν έχουμε παράπονα. Είναι 
όλοι στο πλευρό μας, κάνουν 
εξαιρετική δουλειά και τους ευχα-
ριστούμε» λένε και οι δυο τους.
Το ζεύγος Ρομποτή δεν ξέρει που 
και πως μολύνθηκε.
«Όλο αυτό το διάστημα δεν πη-

Επί του πιεστηρίου. Μελβούρνη Αυστραλίας
Το ζεύγος Ρομποτή αν και είχε κάνει και τις 
δυο δόσεις του εμβολίου νόσησε σοβαρά 
από τον Covid-19
«Ευτυχώς που εμβολιαστήκαμε και με τις δυο δόσεις και έτσι αποφύγα-
με τα χειρότερα» λένε στον «Νέο Κόσμο» και κάνουν έκκληση σε όλους 
να εμβολιαστούν  καθώς «το εμβόλιο σώζει ζωές» όπως τονίζουν…

H  Ελισάβετ και ο Σπύρος  Ρομποτής.

γαίναμε πουθενά. Μόνο σε ένα 
φυσιοθεραπευτή, στο φαρμακείο 
και στο σούπερ-μαρκετ. Φορού-
σαμε τις μάσκες, κρατούσαμε τις 
αποστάσεις, πλέναμε τα χέρια 
μας. Ο ιός είναι παντού» μας εί-
παν.
Οι ίδιοι ξαφνιάστηκαν με τον αριθ-
μό των ομογενών που νοσούν 
από τον κορωνοϊό αλλά, όπως 
λένε, «οι πιο πολλοί το κρατάνε 
μυστικό» και προσθέτουν:
«Μόλις κάναμε γνωστό πολλοί 
είναι εκείνοι που επικοινώνησαν 
μαζί μας για να μας πουν πως και 
οι ίδιοι ή δικά τους πρόσωπα μο-
λύνθηκαν από τον ιό».

Πηγή: Νέος Κόσμος
21 Οκτωβρίου 2021

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής σας 
εύχεται Πρόεδρε ταχεία ανάρωση.

H δρ. Κλινικής Εργαστηριακής Γενετικής, Μαριλένα Μελά Λευκαδίτισσα στον Prisma 91,6: 
“Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να έχει βασικές γνώσεις βιολογίας για να 
καταλάβει ότι το εμβόλιο δεν έχει τσιπάκι και δεν επηρεάζει το DNA μας.
-Να ακούτε τους επιστήμονες και όχι τους “ειδικούς” του διαδικτύου.”
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Κοινωνικά & Παιδεία

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικο

Αθήνα

Ο Γεώργιος Δ. Μυλωνάς, Ψυχίατρος, 
από την Αθήνα, γιός της Ουρανίας - 
Αντύπα (ρίζα Αγιοπετρίτικη) και του 
Δημητρίου Μυλωνά και η Βίλλυ Μπό-
λου, επίσης Ψυχίατρος, κόρη του Νι-
κόλαου και της Ευαγγελίας Μπόλου, 
παντρεύτηκαν  με πολιτικό γάμο στο 
Δημαρχείο Πανοράματος Θεσσαλο-
νίκης. Η θεία του ζεύγους Ευαγγελία 
Αντύπα Ρέμπελου τους εύχεται να ζή-
σουν ευτυχισμένοι.

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΣΓΑΜΟΙ

Γεωργάκας Γεώργιος από την Θεσ/
κη και Koντογεώργου Ελένη από 
Αθήνα (κόρη της Αγιοπετρίτισσας 
Μαρίας Λουπέτη).
Ο γάμος έγινε  στην Αγία Κυριακή, 
στο Γένι,  στις 22/08/2021.
Η γαμήλιος δεξίωση έγινε σε ξενο-
δοχείο στην Νικιάνα.

Η Μαρία Μαργέλη (Καλογιώρ-
γη) του Σπύρου παντρεύτηκε τον 
εκλεκτό της καρδιά της Βαγγέλη 
Νικολαράκο από την Αθήνα. Ο 
γάμος έγινε στο χωριό Άγιος Πέ-
τρος και η γαμήλιος δεξίωση έγινε 
σε κέντρο στην Νικιάνα.

Αθηναϊκός γάμος.
Η νύφη Ελευθερία Κοκόλα από το 
Περιστέρι βγαίνει από το σπίτι της 
για να πάει στην εκκλησία Άγιος 
Παύλος στο Πάρκο Τρίτση, Ίλιον για 
να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρ-
διάς της Δημητρέλο Αντώνιο.

Φώτο: Αντύπας 
Η Ένωσή μας σε όλους τους εύχεται βίο ανθόσπαρτο

Ο Δημητράκης – Άγγελος έχει δύο 
ονόματα με τη μαμά του Κατερίνα 
εγγονή και δισέγγονος της Κατε-
ρίνας Σιάνη – Αντύπα. 
Η γιαγιά του εύχεται Χρόνια Πολ-
λά και να είναι πάντα καλά.

Για την ονομαστική του εορ-
τή του Αγίου Δημητρίου 26 
Οκτωβρίου Ολοκλήρωσαν τις Πανεπιστημιακές 

σπουδές, αποφοίτησαν και βραβεύτη-
καν από την Ένωσή μας το καλοκαίρι 
του 2021 οι κάτωθι: «ΕΥ ΤΕΛΕΙΟΥΣ-
ΘΑΙ»:
-Σκουτέλα Βασιλική του Σταματίου, 
από Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου 
Αθήνας ΑΣΟΕΕ.
-Σκουτέλας Πέτρος του Σταματίου, 
από Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου 
Πάτρας.
Τα αδέλφια Σκουτέλα είναι εγγόνια του 
του αείμνηστου Παναγιώτη Χόρτη από 
τα Χορτάτα και της Βασίλως Δρακο-
νταειδή από τον Άγιο Πέτρο.
-Μάριος Δρακονταειδής του Δημη-
τρίου (Πολύδερος), από ΙΕΚ Αθηνών, 
τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας.  
Είναι ο μοναδικός Αγιοπετρίτης, που 
σπούδασε αυτή την ειδικότητα.  Καλά 
κρασιά, Μάριε! 
-Ελευθέριος Ρομποτής του Κωνστα-
ντίνου, από Τμήμα Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου Αθήνας.
-Λαμπρινή Χρυσικού (Κωνσταντέλα), 
κόρη του Θωμά, από Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Τμήμα Μεθοδολογίας και 
Ιστορίας και Θωρίας της Επιστήμης 
(Επιστημολόγος).
-Δανάη Κολύβα εγγονή του Διονυσίου 
Πατίτσα, από το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, τμήμα Φιλολογίας.
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής τους 
συγχαίρει και τους εύχεται καλή σταδι-
οδρομία!

Αποτελέσματα Πανελλαδικών 
εξετάσεων 2020-2021

Το καλοκαίρι 2021 βραβεύθηκαν από 
την Ένωσή μας οι κάτωθι εισαχθέ-
ντες σε Πανεπιστήμια:
-Από Σύβρο: Παπαϊωάννου Χριστί-
να του Ηλία και της Ελένης (εγγονή 
του Τάσου Φραγκούλη), ρίζα Αγιοπε-
τρίτικη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικό.
-Από Αθήνα: Ευαγγελία Σουμίλα, 
του Χριστόφορου και της Κωνσταντί-
νας, Πανεπιστήμιο Αθήνας ΕΚΠΑ, 
Τμήμα Φυσικό.
-Από Άγιο Πέτρο: Ρομποτή Μαρία, 
του Γιάννη και της Αγαθής (Καρακα-
ντάνη), Τμήμα Λογιστικής και Οικο-
νομίας στην Κοζάνη.
Τα ως άνω τρία παιδιά κατάγονται 
από τον Άγιο Πέτρο.
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής τα 
συγχαίρει και τους εύχεται καλή ολο-
κλήρωση των σπουδών τους.
Λόγω κορονοϊού δεν βραβεύτηκαν 
πέρυσι τον Φλεβάρη 2020.

Νέος Λυκειάρχης
Στο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τά-
ξεις Βασιλικής διορίστηκε διευθυ-
ντήςο καθηγητής οικονομολόγος 
ο κ. Γεώργιος Μαργέλης του Σπύ-
ρου (Κολογιώργη), Αγιοπετρίτης.
Η Ένωσή  μας του εύχεται καλή 
θητεία και πάντα επιτυχίες στο έρ-
γο του στο Γυμνάσιο και Λυκεια-
κές Τάξεις της Βασιλικής.                                                     

Ολοκλήρωσαν τις Πανεπιστημιακές σπουδές Νηπιαγωγείο
Αγίου Πέτρου

Στις 11 Σεπτεμβρίου 
έγινε ο αγιασμός για το 
2021 - 2022 από τον 

παπά Κώστα

Άποψη από τον αγιασμό.

Η αίθουσα του νηπιαγω-
γείου

Αγιασμός έγινε στις 
11 Σεπτεμβρίου στο 
Γυμνάσιο και Λυκεια-
κές Τάξεις  Βασιλικής 
Λευκάδας.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

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

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα 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

Άγιος Πέτρος 
Ο Άγιος Πέτρος ξαναγύρισε στη δεκαετία 1950 -1960. Μια μαύρη εποχή μετά 
τον εμφύλιο πόλεμο αφού είχε πραγματοποιηθεί και ο Β΄Παγκόσμιος Πόλε-
μος. Τότε οι κάτοικοι του χωριού έπρεπε να κάνουν κάποια μεροκάματα δω-
ρεάν στα δημοτικά έργα. Αυτό επέβαλαν οι τότε ανάγκες. Σήμερα εν έτει 2021 
ο καπετάνιος κ. Κώστας Πατρίκιος, Αγιοπετρίτης, προτρέπει τον πρόεδρο του 
Τοπικού Συμβουλίου του χωριού να ανοίξει λογαριασμό να καταθετει όποιος 
θέλει χρήματα για έργα…Μπράβο! Δεδομένου ότι στον συγκεκριμένο κύριο 
διατέθηκαν από το ΕΣΠΑ 24.000 €, από την προηγούμενη Δημαρχία και το 
Τοπικό Συμβούλιο για την διάνοιξη του δρόμου που περνάει μπροστά από 
το σπίτι του ο οποίος ασφαλτοστρόθηκε και έγινε στήριξη με μονομπλοκ του 
δρόμου που υποστηρίζει και το σπίτι του. Τι κι αν ο Δήμαρχος κ. Καλός είπε 
ότι ο Άγιος Πέτρος επήρε τα περισσότερα χρήματα! Το είπε στις 27 Αυγού-
στου στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού όταν το επισκέφτηκε.
Περιμένουμε ανακοίνωση από τον Πρόεδρο κ. Κατηφόρη και το Τοπικό 
Συμβούλιο, στην οποία να ανακοινώνουν πόσα λεφτά πήρε ο Άγιος 
Πέτρος. Επίσης να ανακοινώνουν πόσα έργα έκαναν, ποίο το κόστος 
εκάστου χωριστά ώστε με την αναδημοσίευσή μας να μάθει ο κόσμος 
την αλήθεια.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Με σημειακές παρεμβάσεις 
βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών».
Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος 
Καλός υπέγραψε σύμβαση με την ανάδοχη εταιρία, «Μ. & Χ. Μακρυπού-
λιας Ομόρυθμη Εταιρεία», για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗ-
ΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋ-
πολογισμό 139.999,00€.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθη-
τικών φαινομένων πλησίον του χώρου στάθμευσης που βρίσκεται κοντά 
στη πλατεία του οικισμού Αγίου Πέτρου του Δήμου Λευκάδας.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί εσκαφή θεμελίων και στην συνέχεια 
θα εξυγιανθεί το έδαφος προκειμένου να εδραστεί σωστά το τοιχίο μή-
κους 70 μέτρων και ύψους 3,50 μέτρων. Με την ολοκλήρωση του τοιχίου, 
θα πραγματοποιηθεί λιθοπλήρωση.
Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κα-
τοίκων και επισκεπτών του τόπου μας, και παρέχουν αυξημένο αίσθημα 
ασφάλειας στους χρήστες της πλατείας και της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμαρχος κ. Καλός είχε καθιερώσει μια φορά την βδομάδα, επίσκεψη 
για το κοινό. Εκμεταλευόμενος τον κορονοϊό την έκοψε. Επίσης το ίδιο 
έκανε και με το Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται μόνο με τηλεδιάσκεψη.

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Αντιπεριφερειάρχης Κ. Κτενάς. Δέχεται 
το κοινό από τον Οκτώβριο κάθε Τετάρτη. Τηλ.:2645 360 700.

Θ.Καββαδάς: «3.404.524 ευρώ για τη 
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας 
σε 14 χωριά του Δήμου Λευκάδας

Υπεγράφη σή-
μερα από τον 
Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσω-
τερικών κ. Στέ-
λιο Πέτσα η 
απόφαση έντα-
ξης έργου συ-
νολικού ύψους 
3.404.524 
ευρώ για τη 
βελτίωση της 
αγροτικής οδο-
ποιίας στο 
Δήμο Λευκάδας 
μέσω του προγράμματος Αντώνης 
Τρίτσης. 
Το έργο αφορά την ασφαλτόστρω-
ση και τσιμεντόστρωση αγροτικών 
οδών επιφάνειας περίπου 52.000 
τετραγωνικών μέτρων, καθώς και 
προμήθεια υλικών για αποκατά-
σταση των οδών σε 14 κοινότητες 
της Λευκάδας, και συγκεκριμένα 
στα χωριά Δράγανο, Βουρνικά, 
Πηγαδησάνοι, Πλατύστομα, Κο-
ντάραινα, Κάλαμος, Καρυά, Κατω-
χώρι, Λαζαράτα, Σύβρος, Φτερνό, 
Άγιος Πέτρος, Νεοχώρι και Καλλι-
γόνι. 
Η μελέτη και τα τεύχη δημοπρά-
τησης προετοιμάστηκαν από το 
Δήμο Λευκάδας και κατατέθηκαν 
στο Υπουργείο Εσωτερικών προ-
κειμένου να συμπεριληφθούν στη 
σχετική πρόσκληση. 
Σχετικά με το θέμα ο Βουλευτής Ν. 
Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, 
δήλωσε:
«Σήμερα, στη διάρκεια συνά-
ντησής μου με τον Αναπληρωτή 
Υπουργό, κ. Στέλιο Πέτσα, υπε-
γράφη η απόφαση ένταξης στο 
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του 
μεγαλύτερου έργου βελτίωσης 
αγροτικής οδοποιίας που έγινε 
ποτέ στη Λευκάδα. Το προσεχές δι-
άστημα, ο Δήμος Λευκάδας θα έχει 
στη διάθεσή του 3,4 εκατομμύρια 
ευρώ ώστε, σύμφωνα με τη μελέτη 
που έχει εκπονήσει, να προχωρή-
σει στην υλοποίηση του έργου που 
θα ωφελήσει χιλιάδες κατοίκους σε 
14 χωριά της Λευκάδας. 
Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι επί 
Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, 
η τοπική αυτοδιοίκηση αναδεικνύ-
εται σε ισχυρό πόλο ανάπτυξης. 

Μέσω του προγράμματος «Αντώ-
νης Τρίτσης», συνολικού ύψους 2,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και 
άλλων χρηματοδοτήσεων, στοχεύ-
ουμε στην υλοποίηση εκατοντάδων 
μικρών και μεγάλων έργων με τελι-
κό αποδέκτη τις τοπικές κοινωνίες, 
τους πολίτες της ελληνικής περιφέ-
ρειας. 
Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο διό-
τι ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρό-
κληση του Υπουργείου για ένταξη 
έργων στο Πρόγραμμα «Αντ.Τρί-
τσης». Κυρίως όμως οφείλω ένα 
μεγάλο «ευχαριστώ» στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό κ. Στέλιο Πέτσα, ο 
οποίος έδωσε προτεραιότητα στα 
έργα της Λευκάδας, ανάμεσα σε 
πολλά άλλα σε όλη την Ελλάδα. 
Μάλιστα θέλω να προαναγγείλω 
ότι πολύ σύντομα θα ακολουθήσει 
η έγκριση έργων αγροτικής οδοποι-
ίας και στο Μεγανήσι. Ο Δήμος έχει 
καταθέσει έργα ύψους 3.300.000 
ευρώ τα οποία σύντομα θα εξετα-
στούν από την αρμόδια επιτροπή 
ώστε να ακολουθήσει η ένταξη.
Οι δεσμεύσεις γίνονται σταδιακά 
πράξη. Με συνέπεια και αποτελε-
σματικότητα, με τη στήριξη της Κυ-
βέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 
συνεχίζουμε, δημιουργούμε, χτίζου-
με τη Λευκάδα του αύριο.»

Τα Δάση μας χρειάζονται προστασία
Άγιος Πέτρος: Ο Άγιος Πέτρος περιβάλλεται από δύο δάση, Από το όμορ-
φο πευκοδάσος στο Πόντζο και από το δάσος Σκούλα. Χρειάζονται αντι-
πλημμυρικά και αντιπυρικά έργα προστασίας. Ας σκεφτούμε την κατα-
στροφή των δασών το περασμένο καλοκαίρι στην Εύβοια στην Αττική και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Βασιλική
Ο δρόμος από Κοντάραινα προς Βασιλική που περνάει από την περιοχή 
Αγ. Νικόλαος δεν έχει ανοίξει μέχρι το Αλεκτώρι. Επίσης χρειάζεται να 
πλατύνει. Το ίδιο ισχύει και για το δρόμο που ξεκινάει από το νεκροταφείο 
και περνάει πάνω από τα σπίτια της Βασιλικής. Πρέπει να ανοίξει μέχρι 
το Αλεκτώρι. Αυτό θα προστατεύσει το χωριό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Δασικοί χάρτες
Προ καιρού ο βουλευτής Λευκάδας κος Θανάσης 
Καββαδάς έφερε τον Υφ. Περιβάλλοντος στη Λευ-
κάδα. Επί τη ευκαιρία, να υπογραμμίσουμε ότι οι 
δασικοί χάρτες καταργήθηκαν με νόμο στη Βουλή 
με αποτέλεσμα το δάσος Σκούλα να εκτίθεται στην 
αυθαιρεσία κάποιων παλιών ιδιοκτητών γης μέσα 
στο δάσος. 

Απέναντι σ’ αυτό πρέπει να παρθούν μέτρα. 
Τέτοιο μέτρο είναι να αποζημιωθούν αυτές οι ιδι-
οκτησίες και να μην έχει κανένας σχέση με το δά-
σος. Επίσης όσοι έχουν κτήματα εκτός δάσους, 
500 μέτρα από την κορφογραμή του βουνού 
Σκούλα, να παραμείνουν στην ιδιοκτησία τους. Η 
Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής έκανε αγώνα να μη 
μπουν οι ανεμογεννήτριες. Πρότεινε να μπουν στα 
Σταυρωτά που δεν υπάρχει δάσος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

Βαλαωρίτου 8  Λευκάδα

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Σημείωμα της συγγραφέως 
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου.

Στο δοκίμιο αυτό διερευνάται 
η φύση του φόβου πρώτον ως 
πρωταρχική, αναγόμενη σε κά-
ποια πραγματικά αίτια, αληθή, 
των οποίων οι συνέπειες εκτιμώ-
νται λογικά ως επικείμενες βλά-
βες ή καταστροφές, ψυχική κατά-
πτωση σε λύπη ή ταραχή.
Εκείνο όμως που αποτελεί το κύ-
ριο περιεχόμενο του βιβλίου είναι 
ο άλογος, αναίτιος ή δυσανάλο-
γος προς όποιο αίτιο καταλήγει 
να τον προκαλεί, φόβος.
Η δεύτερη αυτή κατηγορία εκτι-
μάται ως μεθοδική, σκόπιμη 
και συστηματική εμβολή φόβου 
στην ανθρώπινη ψυχοπνευμα-
τική σφαίρα, ατομική αλλά προ-
πάντων συλλογική, από μηχανι-
σμούς που δεν προκρίνονται ως 
συγγνωστοί από το Δίκαιο και την 
κανονική ρύθμιση της κοινωνικής λειτουργίας και του όλου υγιούς βιοτικού 
φάσματος.
Εν τούτοις, δίνονται τεκμήρια ικανά να εμφανίσουν ότι οι μηχανισμοί αυτοί 
υφίστανται και στον, θεσμικά πολιτισμένο σύγχρονο κόσμο, δρώντας παράλ-
ληλα ή εναντίον ή και σε συγκεκαλυμμένη διαπλοκή προς τα νόμιμα πλαίσια.
Αποδεικνύεται δε, ότι η ένταση και η έκτασή τους βαίνει αύξουσα, με όχημα 
όχι πάντοτε την ανοιχτή, απροκάλυπτη βία, αλλά ποικίλες μορφές εκτροπής 
του υγιούς ψυχισμού σε φοβικό φορτίο, ως θεμελιώδη συνθήκη ενός «νέου» 
τύπου ανθρώπου, ευεπίφορου στην χειραγώγηση, αφ΄ενός, και στην πνευ-
ματική απίσχναση αφ΄ετέρου.
Επιχειρείται, στο εν λόγω βιβλιο, μέσω της «ιστορίας διαχείρισης του φόβου» 
κατά διαχρονικό συγκριτικό τρόπο, να προβληθεί η δυνατότητα αντιμετώπι-
σης του φοβικού συνδρόμου ως κατασκευής κατ’ αρχάς και κυρίως, αλλά 
και γενικότερα να γίνει κατανοητό ότι ο φόβος που παραλύει την κριτική σκέ-
ψη, και πιθανότατα, συνεπώς, ο φόβος ως δικαιολογημένη ψυχοπνευματική 
τάση ή κατάσταση, μπορεί να εξαιρεθεί σε μεγάλο βαθμό ή και ολοσχερώς, 
ενίοτε, από την ανθρώπινη φύση.
Θεωρώ ότι, παρά την τρέχουσα παναθρώπινη ιστορική συγκυρία, υπάρχουν 
ακόμη ελπίδες ανάκαμψης, εάν υπάρξει κατανόηση και αντιμετώπιση εκ μέ-
ρους της κοινωνίας, του φοβικού συνδρόμου που ήδη, νομίζω, διαφαίνεται.
Για παραγγελίες του βιβλίου μπορείτε να απευθύνεστε στον εκδότικο οίκο 
Ναυαρίνου 147, 24100 Καλαμάτα
Τηλ.: 6949 124 146
e-mail: ekdoseis.antidoto@gmail.com

Ο ΦΟΒΟΣ 
ΩΣ ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΗ ΨΥΧΙΚΗ (ΕΓ)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Μαρία Ιω. Σίδερη

ISBN: 978-618-5504-06-9

Ο φόβος ως φυσική και ισόρροπη αντίδραση σε κάποια απειλή, συχνά αποδεικνύεται 
σωτήριος, ως κίνητρο για δράση προς αντιμετώπιση των αιτίων που ευλόγως τον προκαλούν, 
μην εμποδίζοντας την αναγκαία κρίση και απόφαση. 

Αντίθετος προς τον έλλογο φόβο είναι ο αναίτιος ή δυσανάλογης έντασης προς τα αληθινά 
ή επινοημένα αίτιά του, ο αόριστος φόβος, που εξελίσσεται από την μορφή του άγχους σε 
τρόμο και πανικό, διασπειρόμενο ανεξέλεγκτα ως καθολική, παγκόσμια ψύχωση. Πρόκειται 
για μία Νεοταξική, μεθοδικά καλλιεργούμενη εγκατάσταση, που παραλύει την ψυχοδιανοητικη 
σφαίρα των ανθρώπων, καθιστώντας τους ανίκανους να αντισταθούν στις επιδιώξεις των 
Παγκοσμιοποιητών για κυριαρχία δια της  ολικής χειραγωγήσεως, που έως τώρα ουδέποτε 
επετεύχθη, ιδίως στα Έθνη με εμπειρία Ελευθερίας.

Στη ΝΤΠ, προηγείται της εξαπολύσεως του τρόμου ο εκμαυλισμός και η αλλοτρίωση 
προσώπων και κοινωνιών. Έτσι, ο πανικός  καταλαμβάνει κενές ή αλλοιωμένες ψυχές.

Άραγε, αυτός ο με ποικίλες μορφές βίας, απροκάλυπτης ή μεταμφιεσμένης, εγκαθιστάμενος 
φόβος είναι ακατανίκητος; Απαντούμε:

ΟΧΙ. Ακριβώς επειδή είναι ένα κατασκεύασμα της Κυβερνητικής. Δεν ανήκει στην 
ανθρώπινη φύση, δεν αναγνωρίζεται από την ανθρώπινη Ιστορία. Μπορεί και πρέπει να 
καταπολεμηθεί με τρόπους που αναφύονται από την ανθρώπινη αυθεντία.
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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΝΤΙΔΟΤΟ
το νέο βιβλίο της Μαρίας Ιω. Σίδερη
«Ο ΦΟΒΟΣ ΩΣ ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΗ

ΨΥΧΙΚΗ (ΕΓ)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώ-
τη  επίσημη παρουσίαση του βιβλίου της Ιουστίνης 
Φραγκούλη – Αργύρη “ΞΕΝοΦΩΝ ΒΕρΓΙΝηΣ- 
πέρα από τον ορίζοντα”

Με πολύ μεγάλη  επιτυχία  πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη  επίσημη 

παρουσίαση του βιβλίου της γνωστής  
δημοσιογράφου και συγγραφέως κας 
Ιουστίνης Φραγκούλη – Αργύρη  «ΞΕ-
ΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ – Πέρα από τον 
Όρίζοντα» , χθες  βράδυ  στο Κηποθέ-
ατρο  «Άγγελος Σικελιανός». Στο  εξαι-
ρετικό καθηλωτικό  αυτό βιβλίο  ανα-
φέρονται τα σημαντικότερα  σημεία 
της ζωής  και της δράσης του καθη-
γητή Οικονομικών και πρώην Βουλευ-
τή Λευκάδας και Διοικητή του ΟΓΑ κ. 
Ξενοφώντα  Βεργίνη,  αφού πρόκειται 
για την βιογραφία του.
Την εκδήλωση άνοιξε ο οικοδεσπό-
της της βραδιάς Δήμαρχος  Λευκάδας 
κ. Χαράλαμπος Καλός και στη συνέ-
χεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Άρτης κ.κ. Καλλίνικος  ευλόγησε την 
βραδιά και οι δύο αναφέρθηκαν στο 
βιογραφούμενο Ξενοφώντα  Βεργίνη 
με πολύ κολακευτικά λόγια.
Για το ιδιαίτερα μοναδικό αυτό βιβλίο 
μίλησαν: ο Δρ. Αλέξης Μητρόπου-
λος, καθηγητής Εργατικού Δικαίου- 
π. Βουλευτής Αττικής και Α΄ Αντιπρό-
εδρος της Βουλής των Ελλήνων, η 
κα Δέσποινα  Καλέζου, φιλόλογος και 
π. Αντιδήμαρχος Λευκάδας, ο Αρχι-
μανδρίτης, Δρ. Απόστολος Καβαλιώ-
της διδάκτωρ Παιδαγωγικής  και Ψυ-
χολογίας, η κα Ελένη Κεκροπούλου 
– εκδότρια, ο κ. Παναγιώτης Κουτσί-
κος, επιχειρηματίας, πρόεδρος του 
Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου και 
Επίτιμος Πρόξενος  του ΕΛ ΣΑΛΒΑ-
ΔΟΡ, η κα Ιουστίνη Φραγκούλη – Αρ-
γύρη, δημοσιογράφος και συγγραφέ-
ας και ο Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, π. 
βουλευτής Λευκάδας και Διοικητής 
ΟΓΑ, επιχειρηματίας.
Επίσης, στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκαν  και τίμησαν  με την παρουσία 
τους: ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Φανερωμένης Αρχιμανδρίτης γέρων 
κ.κ. Νικηφόρος, ο εκπρόσωπος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λευ-
κάδας & Ιθάκης – αιδεσιμότατος 
Αθανάσιος Κοσμάς, αρκετοί ιερείς 
της Μητροπόλεως Λευκάδας, η Πε-
ριφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα Ρόδη 
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου – η οποία 
απηύθυνε χαιρετισμό-, ο Βουλευτής 
Λευκάδας κ. Αθανάσιος Καββαδάς 
– ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό-, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. 
Ανδρέας Κτενάς, ο Δήμαρχος Με-
γανησίου  κ. Παύλος Δάγλας,ο Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος κ. Αντώνης 
Δουβίτσας, ο Περιφερειακός Σύμ-
βουλος κ. Γιάννης Ροντογιάννης, η 
Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ευγενία 
Κολυβά, ο Αντιδήμαρχος κ. Ευτύχιος 
Ζουριδάκης, ο Αντιδήμαρχος κ. Ανα-
στάσιος Γαζής, ο Πρόεδρος του Δη-

μοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Σπύρος 
Καρβούνης, η Δημοτική Σύμβουλος 
κα Νίκη Κατωπόδη,  η Δημοτική Σύμ-
βουλος  κα Σεβαστή Κωσταντινίδη – 
Ρεκατσίνα, ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Νίκος Γαζής, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος και Δ/ντης της Παθολογικής 
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκάδας κ. Γιάννης Σαρανταένα, ο 
πρώην  Βουλευτής Λευκάδας- Πρόε-
δρος Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας κ. 
Σταύρος Γρηγόρης, ο πρώην Δήμαρ-
χος  κ. Κωνσταντίνος  Δρακονταει-
δής, ο πρώην  Δήμαρχος  Λευκάδας 
κ. Κωνσταντίνος  Αραβανής, ο πρώ-
ην Δήμαρχος Λευκάδας κ. Βασίλειος 
Φέτσης ,ο π. Αντιδήμαρχος  και Αντι-
νομάρχης Λευκάδας κ. Γιάννης  Ζα-
βιτσάνος,  ο π. Θεματικός  Αντιπερι-
φερειάρχης  κ. Γιάννης  Μαλακάσης, 
ο π. Προϊστάμενος  Τελωνείου Λευ-
κάδας  και Νομαρχιακός  Σύμβουλος  
κ. Σπύρος  Ζαβιτσάνος, ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. 
Σωτήρης  Σκιαδαρέσης,ο Πρόεδρος 
Ξενοδόχων κ. Μανώλης Θερμός,ο 
Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Λευκάδας κ. 
Γιώργος Μπουρδάρας, ο Αντιπρόε-
δρος της Δ.Ε.Ε.Π. Λευκάδας  κ. Χρή-
στος Άγριος, πρώην Δημοτικοί και 
νομαρχιακοί σύμβουλοι, ο πρώην 
Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκάδας κ. Βασίλειος Μελάς, ακό-
μη  ο καθηγητής του εκκλησιαστικού 
δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης κ. Παπαγεωργίου, ο Δ/ντης 
Α/θμιας  Εκπδ/σης κ. Κωνσταντίνος 
Μπατσίλας, πολλοί φιλόλογοι και άλ-
λοι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης 
και δάσκαλοι και πολλοί άλλοι φί-
λοι και γνωστοί τόσο του κ. Βεργίνη  
αλλά και της συγγραφέως.
Την εκδήλωση συντόνισε  ο γνωστός 
δημοσιογράφος κ. Σπύρος Κτενάς.

Η  όμορφη αυτή βραδιά έλαβε τέλος 
με μουσικό ιντερμέδιο από το κουαρ-
τέτο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευ-
κάδας και η κα Φραγκούλη  ανέφε-
ρε ότι ο κ. Βεργίνης προσφέρει  στο 
ιστορικό αυτό σωματείο που πλήττε-
ται λόγω της πανδημίας του κορονο-
ϊού το ποσό των  2.000€ προτρέπο-
ντας κι άλλους να ακολουθήσουν το 
παράδειγμά του ώστε  να βοηθηθεί η 
Φιλαρμονική Εταιρία  Λευκάδας.
Εμείς να ευχηθούμε το υπέροχο  

αυτό βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και 
με ούριο άνεμο!
*Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πετυχη-
μένη αυτή εκδήλωση παραβρέθηκε 
αρκετός κόσμος κρατώντας πάντα 
τις αποστάσεις και  τηρώντας  όλα  τα 
μέτρα προστασίας έναντι της πανδη-
μίας του κορωνοϊού όπως είχε φρο-
ντίσει το προσωπικό του Πνευματι-
κού Κέντρου Λευκάδας.

Μ.Λ.
πηγή: My Leykada



38 Μπλούζα αντρική
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ

39 Μπλούζα γυναικεία
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ

40 Δωροεπιταγή 50€
EUROMARKET, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

41 Δωροεπιταγή 50€
EUROMARKET, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

42 Γεύμα 2 ατόμων
ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΙΑΣ, ΠΟΝΤΗ

43 Τετράκιλο λάδι αυτοκινήτου
Πρατήριο υγρών καυσίμων ΒΡΥΩΝΗ ΑΝΝΑ, 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44 Γλάστρα - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
45 1 φυτό εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

46 Γεύμα 2 ατόμων
ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΚΥΜΑ, ΠΟΝΤΗ

47 Γεύμα 2 ατόμων έως 35€
ΤΑΒΕΡΝΑ MIRAMARE, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

48 2 Τσαντάκια
ΑΝΝΕΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

49 Μπλούζα αντρική
MEMORY, ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

50 Μπλούζα αντρική
BLACK & WHITE, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

51 Γεύμα 4 ατόμων
ΤΑΒΕΡΝΑ ALEXANDER, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

52 Γεύμα 2 ατόμων
ΤΑΒΕΡΝΑ ZORBAS, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

53 Δωροεπιταγή 50€ - ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

54 Δωροεπιταγή 50€ - ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

55 2 μάσκες, αντηλιακό, after sun korre
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
56 1 σετ με 2 αρώματα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

57 Γεύμα 2 ατόμων
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΤΑΛΑΜΠΑΡΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
58 Μπλούζα γυναικεία XXL
Παναγιώτης Μίγκος, Ι.Μαρίνου 14, Λευκάδα

59 Μπλούζα γυναικεία
Παναγιώτης Μίγκος, Ι.Μαρίνου 14, Λευκάδα

60 Κοριτσίστικο παντελόνι
Butterfly, Κτενά Αικατερίνη,

Ι. Μελά 147, Λευκάδα
61 Φόρεμα

Butterfly, Κτενά Αικατερίνη, 
Ι. Μελά 147, Λευκάδα

62 Σερβίτσιο ποτήρια
Χόρτης Ιωάννης, S/M ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

63 Σερβίτσιο ποτήρια
 Χόρτης Ιωάννης, S/M ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

64 2 κιλά κρέας
Κρεοπωλείο Αφοί Πατρικίου, Βασιλική

65 Γεύμα 2 ατόμων
Ταβέρνα Μπαλκονάκι, Άγιος Πέτρος

66 Βιβλίο «ΛΕΥΚΑΔΑ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΣΥΝΟΡΟ»
ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ, Συγγραφέας

67 Αποχυμωτής φρούτων - ΤΑΟΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
68 Μπλούζα γυναικεία

ΟΛΓΑ ΣΚΛΗΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 
Ι. ΜΕΛΑ 146, ΛΕΥΚΑΔΑ

Η λαχειοφόρος αγορά δεν έγινε, τα δώρα 
περσινά και φετεινά, παραμένουν στα γραφεία 
της Ένωσης.

7Αγιοπετρίτικα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

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

ΑθήναΧοντρική

Αντύπα – Ρέμπελου Αθηνά ..........€20
Κατηφόρης Απόστολος του Γιάννη 
(Σάκος) Άγιος Πέτρος .....................30
Κατηφόρη Διονυσία του Κώστα (Νιό-
τσου) Άγιος Πέτρος  ........................20
Koντοπύργιας Ιωάννης του Γεωργίου 
(Μητσάρης) Άγιος Πέτρος  ..............20
Καραβίας Γεώργιος του Δημητρίου 
(Κοκιάρης) Αγ. Πέτρος  ...................20
Κοντοπύργιας Νικόλαος (Τσόμος) Αγ. 
Πέτρος  ...........................................50
Κοντοπύργιας Θωμάς του Νικολάου 
Γερμανία  ........................................20
Αρβανίτη Μαρία του Βαγγέλη Δανία  ...30
Αρβανίτης Ευάγγελος του Ιωάννη 
(Μπούλος) Αθήνα  ..........................30
Σίδερη Λίτσα-Ευαγγελία του Ιωάννη 
Αμερική  ..........................................50
Πατρίκιος Γιώργος του Νικολάου 
Πειραιάς  .........................................20
Χαρίτος Δημήτριος του Χαράλαμπου 
(Κουτσούμας)  ................................35
Κατηφόρη Ιουλία του Χρήστου Αγ. 
Πέτρος  ...........................................20
Τσιγκέλης Δημήτριος Γιάννενα  .......20
Παππά –Κώστας Αγ. Πέτρος  .........30
Πολίτης- Γραφείο Κηδειών Κοντάραινα  50
Κατηφόρης Απόστολος Πόντι Βασιλική  20
Ραυτόπουλος Γιάννης (Λιαροκόπης) 
Αγ. Πέτρος  .....................................20
Βλασσόπουλος Σπύρος του Θάνου 
Αθήνα  ............................................20
Ραυτόπουλος Βασίλειος (Λιαροκό-
πης)  Αθήνα  ...................................20
Σουμίλας Νίκος του Γιάννη Αμερική  100
Σουμίλας Ζώης του Αριστείδη Αμερι-
κή  .................................................100
Πατρικίου Ναπολέων Αγ. Πέτρος  ...20
Κατηφόρη Άρτεμις Αθήνα  ..............60
Κατηφόρη Ηλέκτρα εις μνήμη του 
συζύγου της Παναγιώτη Πλέσσα ....30
 Δευταιρέος Βασίλης Σύβρος  ...........5
Δρακονταειδής Ελευθέριος του (Βελι-
γκέκα) Γερμανία  .............................50
Σουμίλας Δημήτρης του Γεράσιμου 
Αθήνα  ............................................50
Σουμίλα Μαρία του Νίκου Αγ. Πέτρος  20
Χόρτη Βασιλική του Παναγιώτη Πει-
ραιάς  
εις μνήμη του συζύγου της Παναγιώ-
τη Χόρτη  ........................................20
Χρυσικός Θωμάς (Κωνσταντέλας) Αγ. 
Πέτρος  ...........................................20
Λογοθέτης Αθανάσιος του Ηρακλή 
Αθήνα  ............................................20
Καραβίας Παναγιώτης του Νικολάου 
Αθήνα ............................................ 20
Κατηφόρη Ουρανία του Πάνου Αυ-
στραλία εις μνήμη του συζύγου της 
Πάνου Κατηφόρη (Λιά)  ..................50
Μελάς Λάμπρος του Θωμά (Καπετά-
νιος) Αγ. Πέτρος  .............................20
Σαββίνος Σπύρος και Ευγενία Αθήνα  40
Μαργέλης Αναστάσιος (Κοτσόπου-
λος) Αγ. Πέτρος ..............................10
Ρομποτή-Δρακά Πόπη Αθήνα  ........20
Πεζάρου Κατηφόρη Νίκη Αυστραλία  100
Καββαδίας Ιωάννης του Χρήστου 
(ΝΤΑΛΑΣ) Καναδάς εις μνήμη των 
γονέων του Χρήστου & Ευαγγελίας .50
Ρομποτής Σπύρος του Δημητρίου Αγ, 
Πέτρος  ...........................................50

Βλασσόπουλος Ιωάννης (Ταξιτζής) 
Αγ. Πέτρος  .....................................20
Ραυτόπουλος Γεώργιος (Κάπελας) 
Αγ. Πέτρος  .....................................50
Μαργέλη Σταθούλα του Διονυσίου Αγ. 
Πέτρος  ...........................................20
Ξανθοπούλου Καραβία Μαρία Αθήνα  20
Σούπερ Μάρκετ Νίκος Βασιλική  ....50
Κοψιδάς Βασίλης  ...........................50
Μωραϊτης Νίκος Βασιλική  ..............20
Πολίτης Σάββας Βασιλική  ..............20
Φίλιππας Αργυρός Βασιλική  ..........20
Μαργέλης Φώτης SURF HOTEL 
Πόντι Βασιλική  ...............................50
Νικόλαος και Θεόδωρος Μίγκος Πόντι 
Βασιλική εις μνήμη του παππού τους 
Θεόδωρου Σπυρογιάννη  ...............50
Το εστιατόριο ΚΥΜΑ –ΚΑΦΕ 
Αφοι Αντύπα Πόντι Βασιλική  ..........50
Κρεοπωλείο Μπελεγρίνος Βασιλική  50
Αφοι Πατρικίου Κρεοπωλείο Βασιλική  50
Μπάκας Δημήτριος εργολάβος Αγ. 
Πέτρος  ...........................................40
Κατηφόρη Μαρία του Δημητρίου Πά-
τρα  .................................................10
Κατηφόρης Ηλίας του Γιάννη και της 
Μαγδαληνής Καναδάς  ...................50
Κατηφόρης Αποστόλης του Γιάννη και 
της Μαγδαληνής Αγ. Πέτρος  ..........30
Μαραγκού Δέσποινα Αγ. Πέτρος 
εις μνήμην Μιχάλη και Σοφίας Κατη-
φόρη  ..............................................50
Αρτοποιείο Κώστα Ρομποτή του Λευ-
τέρη Αγ. Πέτρος  .............................50
Κρεοπωλείο Χαρ. Κοντοπύργια του 
Γεωργίου Αγ. Πέτρος  .....................50
EUROMARKET Πολίτης Βασιλική  .50
Πολίτης Νίκος του Στάθη Βασιλική  .20
Πολίτης Κυριάκος του Στάθη Ταβέρνα 
Βασιλική  .........................................20
Μαργέλης Γεράσιμος Λογιστικό Γρα-
φείο Λευκάδα  .................................50
Πολίτης Νίκος του Απόστολου Γερμα-
νία  ..................................................20
Μπρατζουκάκης Νικόλαος Βασιλική  20
Χριστοπούλου Καραβία Ευαγγελία 
Πάτρα  ............................................10
Ρεστωράν ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ Αγ. Πέτρος  20
Αφοι Δρακονταειδή (Πολύδερου) 
Εστιατόριο Ο ΜΑΙΣΤΡΟΣ Πόντι Βασι-
λική  ................................................20
Κροκίδης Γεώργιος Βασιλική  .........10
Μαραγκός Αθανάσιος του Απόστολου 
Γερμανία  ........................................50
Ρομποτής Σπύρος (Μανέστρας) Αυ-
στραλία  ..........................................50
Αντύπας Απόστολος του Διονυσίου ..30

Προσφορές στην Τράπεζα
Eurobank
Μαραγκός Χαρ................................30
Σίδερης Κων/νος .............................20
Χατζίδου Ευαγγελία ........................30
Μελάς Βασίλειος ...........................100
Ανώνυμος .....................................150

Η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδας Ν. 
Αττικής σας ευχαριστεί
Για την Εθνική Τράπεζα στο επόμενο 
φύλλο.

Οικονομική Ενίσχυση για την Ένωση και την εφημερίδα

1 Μπλουζάκι - POSITIVO FASHION, 
γυναικεία

ενδύματα, Καββαδίας Ορέστης
2 Μπλούζα - POSITIVO FASHION,

γυναικεία ενδύματα Καββαδίας Ορέστης
3 Βερμούδα - POSITIVO FASHION, 
γυναικεία ενδύματα Καββαδίας Ορέστης
4 Φόρεμα - POSITIVO FASHION,

γυναικεία ενδύματα Καββαδίας Ορέστης
5 1 Σορτς και 1 μπλούζα

POSITIVO FASHION, γυναικεία ενδύματα 
Καββαδίας Ορέστης

6 Φορμάκι
POSITIVO FASHION, γυναικεία ενδύματα 

Καββαδίας Ορέστης
7 Παντελόνι

POSITIVO FASHION, γυναικεία ενδύματα 
Καββαδίας Ορέστης

8 Φόρμα
POSITIVO FASHION, γυναικεία ενδύματα 

Καββαδίας Ορέστης
9 Παντελόνι

POSITIVO FASHION, γυναικεία ενδύματα 
Καββαδίας Ορέστης

10 Φόρεμα
POSITIVO FASHION, γυναικεία ενδύματα 

Καββαδίας Ορέστης
11 Φόρεμα

POSITIVO FASHION, γυναικεία ενδύματα 
Καββαδίας Ορέστης

12-
13 Δωροεπιταγή 50€

SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
(για όλα τα καταστήμα S/M)

14 Μπλούζα - MODELLI ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ
15 Μπλούζα - MODELLI ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ
16 Μπλούζα - MODELLI ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ
17 Μπλούζα - MODELLI ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ 
18 Μπλούζα - MODELLI ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ
19 Μπλούζα - MODELLI ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ
20 Πουκάμισο - MODELLI ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ
21 Πουκάμισο - MODELLI ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ
22 Πουκάμισο - MODELLI ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ
23 Πουκάμισο - MODELLI ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΟΕ
24 Πίνακας ζωγραφικής

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζωγράφος
25 Πίνακας ζωγραφικής

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζωγράφος
26 Πίνακας ζωγραφικής

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζωγράφος
27 Πίνακας ζωγραφικής

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζωγράφος
28 Πίνακας ζωγραφικής

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζωγράφος
29 Πίνακας ζωγραφικής

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζωγράφος
30 Πίνακας ζωγραφικής

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζωγράφος
31 Πίνακας ζωγραφικής

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζωγράφος
32 Πίνακας ζωγραφικής

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζωγράφος
33 Σετ αρώματος

SCONTO ITALIANO CENTRO
34 Σετ αρώματος

SCONTO ITALIANO CENTRO
35 1 ταψί πίτα

ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ
36 Δωροεπιταγή 50€

SUPER MARKET ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37 Δωροεπιταγή 50€

SUPER MARKET ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Λαχειοφόρος 
Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής 2020 - 2021
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Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

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

ΛΕΥΚΑΔΑ

Αγιοπετρίτης

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα
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Εύσημα τιμής και αναγνώρισης 
στους γηραιότερους για φέτος,  
το 2021, Αγιοπετρίτες αγρότες 
και αγρότισσες ξωμάχους.
Νικόλαος Ζόγγος (Μάης) του Γεωργίου, ετών 92
Σταθούλα Μαργέλη (Μπίλη) του Διονυσίου, το 
γένος Πατίτσα (Καρμανιώλη) 92 ετών.

Άγιος Πέτρος. 
Μία όμορφη βραδιά έγινε τον Αύγουστο, στην Παι-
δική Χαρά του χωριού. Την οργάνωσαν ο Θανά-
σης Λογοθέτης του Ηρακλή και η γυναίκα του Τζί-
να, για να γιορτάσουν τα γενέθλια της κόρης τους 
Αριστέας. 
Πολλά 
παιδάκια 
μαζεύτη-
καν στη 
γιορτή  με 
τις μητέ-
ρες τους 
και έπαι-
ξαν. Ανέ-
βηκαν στις κούνιες  μοιράστηκαν τα νόστιμα εδέ-
σματα υπό το φως των προβολέων αυτοκινήτων 
(επειδή δεν ήταν επαρκής ο φωτισμός του χώ-
ρου) και ευχήθηκαν στην μικρή Αριστέα  Χρόνια 
Πολλά!!! 
Την γιορτή για τα γενέθλια της Αριστέας οργανώ-
νουν οι γονείς της κάθε Αύγουστο τα τελευταία 
πέντε χρόνια. 
Ο Πρόεδρος μας κ. Αντύπας, περνώντας, έβγαλε 
τη φωτογραφία. 
Η Ένωσή μας εύχεται στο κορίτσι να τα χιλιάσει.

Γιορτές και εκδηλώσεις του καλοκαιριού
Νικολή Λευκάδας, 18/8/2021. 
Εκδήλωση στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο. Ο Πρό-
εδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου 
του χωριού κ. 
Γεράσιμος Βου-
κελάτος μαζί με 
τα μέλη του Δ.Σ 
κα Πηνελόπη 
Φατούρου και 
τον κ. Γιώργο 
Ραυτόπουλο 
(Καπέλα) διορ-
γάνωσαν αυτή 
την όμορφη εκ-
δήλωση στην 
οποία παρα-
βρέθηκε πολύς 
κόσμος. Την 
εκδήλωση άνοι-
ξε ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Χαράλαμπος Καλός 
απευθύνοντας χαιρετισμό, παρουσία του Αντιδη-
μάρχου κ. Γεωργίου Σολδάτου.
Τα μέλη του Τ.Σ δημιούργησαν μία Έκθεση φωτο-
γραφίας από παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες 
του χωριού και των ανθρώπων του. Οι γηραιότε-
ροι  θυμήθηκαν τα νιάτα τους. Ξύπνησαν παλιές 
αναμνήσεις από τη ζωή τους  και από τα παιδικά 
και σχολικά τους χρόνια. 
Τη γιορτή συνόδεψαν εδέσματα και αναψυκτικά. 
Ήταν μια πραγματικά όμορφη εκδήλωση. 
Το παρόν έδωσε και ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αγιοπετριτών που έκανε και το ρεπορτάζ για την 
εφημερίδα 
μας «Αγιο-
πετρίτικα».

Ο δήμαρχος Λευκάδας κ. Χαράλαμπος Καλός με γε-
ρόντισσα του χωριού (Φωτο: Αγιοπετρίτικα Παιδιά)

Εκδήλωση ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ 2021
   Στις 17.08.21 πραγματοποιήθηκε για δέκατη 
Πέμτη χρονιά η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση ΦΙ-
ΛΟΞΕΝΕΙΑ του Συλλόγου ΑΝΤΕΛΙΚΟΣ Σύβρου. Η 
εκδήλωση έγινε στον μαγικό νεραϊδότοπο της Δάφ-
νης και ήταν αφιερωμένη στην ποίηση της Νόνης 
Σταματέλου. 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης η ποιήτρια απήγγειλε 
επιλεγμένα ποιήματά της. Την λογοτεχνική προσέγ-
γιση και ανάλυση του ποιητικού έργου της Νόνης 
Σταματέλου, έκανε η διδάκτωρ φιλολογίας κ. Γιάννα 
Στεργίου. Επίσης κ. Παντελής Σταματέλος, βιολι-
στής και ζωγράφος και η ίδια η ποιήτρια μίλησαν 
για το ποιητικό της έργο και θα απαγγείλουν επιλεγ-
μένα ποιήματα της. Ακόμη ο κ. Σταματέλος παρου-
σίασε σε προβολή διαφανειών πίνακες ζωγραφικής 
του που εμπνεύστηκε από στίχους της ποιήτριας. 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, ο Ισπανός  Φερνάντες 
Μπολάνιος απάγγελε στα Ισπανικά ένα αγαπημένο 
του ποίημα του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν αρκετοί επισκέ-
πτες καθώς και κάτοικοι του χωριού μας, ενώ τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής του Νομού 
κ. Αθ. Καββαδάς, ο Αντιδήμαρχος Γ. Σολδάτος ο πρ. 
Δήμαρχος  κ. Κων. Δρακονταειδής και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι Σέρβος Κωνσταντίνος και Αθ. Περδικά-
ρης. Ο κ. Βουλευτής χαιρέτησε την εκδήλωση και 
μίλησε με θερμά λόγια τόσο για την ίδια την εκδήλω-
ση αλλά και για την επιλογή του επιβλητικού τοπίου 
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, στο οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση. 
Η προγραμματισμένη εκδήλωση της επόμενης ημέ-
ρας μουσική συναυλία στο έντεχνο Ελληνικό τρα-
γούδι, μας απαγορεύτηκε από τον Δήμο λόγω της 
πανδημίας.
Σε έρευνα που έκαναν τα «ΑΠΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» πλη-
ροφορήθηκαν από Σύμβουλο του
Τοπικού Συμβουλίου του χωριού σας ότι το Τοπι-
κό Συμβούλιο ψήφισε αρνητικά να μην σας δοθεί ο 
χώρος να πραγματοποιήσετε την Εκδήλωση, γιατί 
όταν αυτοί αγωνιζόταν για το χώρο εσείς σαν Σύλ-
λογος δεν κάνατε τίποτα.
Ήταν προσωπικοί οι λόγοι που δεν σας παραχώρη-
σαν το χώρο. Το γνωρίζατε και γι’ αυτό αναστείλλατε 
την εκδήλωση πριν την απόφαση του Δημάρχου.
Η Πανδημία ήταν το πρόσχημα
Το ίδιο έγινε και με την Ένωσή μας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΒΡΟΥ

Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2021
Γιορτή Τρύγου και Μούστου 07/09/2021 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύλλογο μας 
για δεύτερη χρονιά, στα πλαίσια αναβίωσης και 
βιοματικής εμπειρίας με ήθη έθιμα και ασχολίες 
των κατοίκων του χωριού, από την μακραίωνη 
ιστορία  του έως και τα μέσα του περασμένου αι-
ώνα.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε τρύγος αμπε-
λιού με συλλογή των σταφυλιών σε καλάθια και 
κόφες τα οποία μεταφέρθηκαν στην πλατεία του 
χωριού  και πατήθηκαν με τα πόδια, σε πατητήρι 

και κάδη,  αφού έγινε το επιβεβλημένο πλύσιμο 
και ανασκουμπώθηκαν τα μπατζάκια. Έγινε συλ-
λογή του Μούστου σε ξύλινο βαρέλι και προσφέρ-
θηκε με μέτρο για δοκιμή στους μερακλήδες. Την 
ίδια ώρα η  έμπειρη νοικοκυρά και γιαγιά Κυριακή 
(Κούλα), Προκόπη έδειξε στους παρευρισκομέ-
νους πως φτιάχνεται η παραδοσιακή  μουστόπι-
τα, την οποία οι κυρίες του συλλόγου πρόσφεραν 
στους παρευρισκομένους μαζί με άλλα εδέσματα 
που φτιάχνονται από τον Μούστο ή το κρασί.
Στην διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρθηκαν 
ακόμη η παραδοσιακή ριγανάδα στην Συβριώτι-
κη εκδοχή, συνοδεία παστής σαρδέλας ή φέτας, 

βρώσιμες ελιές ή και σκόρδο. Για επιδόρπιο προ-
σφέρθηκε άφθονο κρασί.
Ξεχωριστή συμμετοχή για δεύτερη φορά είχε η 
Νέα Χορωδία Λευκάδας, την οποία απολαύσαμε 
σε παραδοσιακές καντάδες και ένα ειδικό αφιέ-
ρωμα στο αείμνηστο  Μίκη Θεοδωράκη 
Ατυχώς, η δημοτική αρχή δεν επέτρεψε, εξαιτίας 

της πανδημίας σε τρία ζευγάρια χορευτών της 
νέας χορωδίας να χορέψουν παραδοσιακούς δη-
μοτικούς χωρούς.
Πάραυτα η εκδήλωση είναι πλέον δημοφιλής. Συ-
γκέντρωσε πλήθος κόσμου, ενώ παραβρέθηκαν 
ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Ανδ. Κτενάς ο κ.Δήμαρ-
χος Χαρ.Καλός, ο Αντιδήμαρχος κ. Γ. Σολδάτος. 
ο πρ. Δήμαρχος Κων. Δρακονταειδής και οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι Κων. Σέρβος και  Αθαν. Περ-
δικάρης.

ΣΥΒΡΟΣ

Η γιαγιά Σταθούλα με τον εγγονό του Γιώργου Πατίτσα 
και την οικογένειά του, που ήρθαν από την Αμερική
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ και ΆΛΛΑ

ΣΧΟΛΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Βέβαια δεν έλειψαν τα σχόλια επί του προσωπι-
κού  μετά το απαγορευτικό της εκδήλωσης μας, 
στις 16 Αυγούστου. Η τραγουδίστρια της βρα-
διάς, κα Νίκη Βρυώνη, έστειλε στον Πρόεδρο κ. 
Κατηφόρη το παρακάτω μήνυμα, ο οποίος στη 
συνέχεια το ανάρτησε στο  facebook Αγιοπετρί-
τικα Παιδιά του κ. Πατρίκιου.
«Τόσες μέρες μου έλεγαν ότι το συμβούλιο με 
αρχηγό εσένα, κ. Πρόεδρε δεν θέλατε με τίπο-
τα να γίνει η εκδήλωση στο χωριό… Δεν ξέρω 
το λόγο, αλλά όποιες διαφορές υπήρχαν με τον 
Νταλαμπάρα ή Λασκαμόρα, για το δικό μου 
πρόσωπο δεν έπρεπε να κάνετε τέτοιο «θρή-
νο» και τέτοιο κυνηγητό για να μην γίνει η εκ-
δήλωση… Ο δήμαρχος απαγόρευσε τις εκδη-
λώσεις σήμερα όλως τυχαίως!!! Δεν πειράζει… 
Γνωστές τακτικές φθόνου και ζήλιας όπως και 
τα χρόνια του μπαμπά μου που ήταν άρχοντας 
και όλοι τον ζήλευαν. Και μην μου πεις ότι ήταν 
λόγω κορωνοϊού, γιατί αν ήταν έτσι θα έπρεπε 
το μαγαζί σου να ήταν κλειστό φέτος… Τέλος 
πάντων, αλλά κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα 
πράγματα σε όλους τους τομείς…». 
Ακολούθησαν καμιά εικοσαριά σχόλια. Ένα 
από αυτά ζητάει το ξυλοδαρμό του προέ-
δρου της Ένωσής μας: 
«ρε, μια κανδέλα θέλεις στο κεφάλι… 
Να συνέλθεις».
Αυτά και πολλά άλλα συνέβησαν ή δεν συνέ-
βησαν το καλοκαίρι που μόλις πέρασε στο νησί 
της Λευκάδας, όπου ο καθείς μπορούσε να τα-
ξιδέψει ελεύθερα χωρίς πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού ή rapid test. Έλεγχος δεν γινόταν που-
θενά ούτε στην εστίαση με αποτέλεσμα, όπως 
παρατηρήσαμε, ο κόσμος να μην φοράει μά-
σκες.  Σαν να μην υπήρχε ο κορωνοϊός!!!

Το κατάστημα ψήνει 
κοτόπουλα

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

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΜΕΡΙΚΗ
• Ζωϊτάς Ιωάννης (Βίλας) με τη γυναίκα του Μαρία
• Ζωϊτας Αντρέας (Βίλας)
• Ρομποτής Δημήτρης του Σπύρου, εκδότης δη-
μοσιογράφος

• Η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ελένη Κατηφόρη 
του Δημητρίου (Αντωνάκη) με τον άντρα της και 
τα παιδιά της.

• Σταυρούλα Δημακάκου, κόρη της Ελένης Σίδερη 
του Αθανασίου.

• Η Κατερίνα και Ελένη Σκαρή, κόρες της Λίτσας 
Σίδερη του Γιάννη

• Η Ξένια Κόκκινου με τον πατέρα της Δημήτρη 
Πανεπιστημιακό, κόρη της Κικής Σίδερη του 
Γιάννη και το παιδί τους Τάκης

• Η Κατερίνα Αλεξανδράκη Σίδερη με τον άντρα 
της Λανς Γκόρερ Αμερικανό και το γιό τους.

• Η Κούλα Ιωάννου Πολίτη του Γεωργίου επέ-
στρεψε. Είχε πάει να δει το παιδί της που είναι 
άρρωστο.

• Ο εγγονός του Γιώργου Πατίτσα με την οικογέ-
νεια του.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• Καραβίας-Καραούλης Ευάγγελος με τη γυναίκα 
του και τα παιδιά τους.

• Πολίτης Νικόλαος του Απόστολου
• Μαραγκός Αθανάσιος του Απόστολου
• Δρακονταειδής Ευαγγελος, του (Βελιγκέκα), με 
τη γυναίκα του και την κόρη του

ΕΛΒΕΤΙΑ
• Τέρψις Αργυρού-Δρακονταειδή με τα παιδιά της.
ΑΓΓΛΙΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ
• Ρομποτής Σωκράτης του Σπύρου Ζαχαράτου
• Λογοθέτης Ανδρέας του Νίκου που βρίσκεται στην 
Αυστραλία με τη γυναίκα του και τα παιδιά του.

• Στέλιος Αλεξανδράκης -Σίδερης
ΔΑΝΙΑ
• Αρβανίτη Μαρία του Βαγγέλη (Μπούλου)
ΚΥΠΡΟΣ
• Η κόρη της Λίτσας Καραμούζη (Μαλισόβα Τσι-
πήρη) με τον άντρα της και τα παιδιά της, επι-
σκέφτηκαν και το Μουσείο του χωριού μας.

Καλώς ορίσατε και καλά να περάσετε.
Τον Νοέμβρη θα φύγουν και οι τελευταίοι.
Καλό σας ταξίδι
Από την Αυστραλία δεν ήρθε κανείς. Είχε απαγό-
ρευση λόγω κορωνοϊού.
Η Μελβούρνη έχει 6 μήνες καραντίνα!
Τα σύνορα θα ανοίξουν προσεχώς τώρα τον Νο-
έμβρη, αφού θα έχει εμβολιαστεί το 80% του πλη-
θυσμού και όταν επιστρέψουν θα είναι μία εβδο-
μάδα καραντίνα στο σπίτι τους. Αυτά ανακοίνωσε 
ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Πηγή: Διεθνές πρακτορείο Ρώητερ.

Επιστολή που λάβαμε από την Αυστραλία 
προς την Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής
Αγαπητοί άπαντες,
Παρακαλώ δεχτείτε αυτό το χρηματικό ποσό των 
50 ευρώ για την τακτική έκδοση και διανομή της 
εφημερίδας.
Μου αρέσει να τη λαμβάνω και να ενημερώνομαι 
για το όμορφο χωριό στο οποίο εγεννήθηκα.
Ευχαριστώ παρά πολύ για την εφημερίδα των 
Αγιοπετριτών.
Σας εύχομαι ότι καλύτερο.
Με αγάπη από τον Σπύρο Ρομποτή (Μανέστρα).
ΥΓ: Η Ένωση Αγιοπετρτιών Λευκάδας Ν. Αττικής 
ευχαριστεί τον κ. Ρομποτή για την οικονομική ενί-
σχυση προς την εφημερίδα μας και περιμένει και 
από άλλους.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
29 χρόνια σώζει ζωές

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής Ν. Λευκάδας 
πραγματοποίησε την τακτική αιμοδοσία, όπως 
κάθε καλοκαίρι, με μεγάλη προσέλευση. Η 
Ένωσή μας ευχαριστεί τους αιμοδότες και τις 
αιμοδότριες για την προσφορά τους. Επί πλέ-
ον παρακαλεί αυτούς που μπορούν να δώσουν 
αίμα να απευθύνονται στο Νοσοκομείο Λευκά-
δας (τμήμα Αιμοδοσίας) εκ μέρους της Τράπε-
ζας Αίματος της Ένωσής μας.
Υπεύθυνος της Τράπεζας Αίματος είναι ο 
πρόεδρος κ. Απ. Αντύπας τηλ: 2105245310, 
6946336259
Δημοσιεύουμε τα ονόματα των αιμοδοτών της 
αιμοδοσίας του Αυγούστου 2021.
Βάγια Αθανασία, Νιάρχος Νικόλαος, Νιάρχος 
Αναστάσιος, Ερμίδης Άρης, Δουβίτσα Ιωάννα, 
Stoeva Anelia, Ρομποτής Κων/νος, Shengelia 
Glene Γεωργία, Χαρίτος Χαράλαμπος, Pnett 
Philippa, Κούρτης Χαράλαμπος, Χόρτης Δημήτρι-
ος, Φλώριος Αθανάσιος, Κούρτη Ιουλία, Skaviw 
Eilen, Κοκκίνου Ξένια, Λουπέτη Ελένη, Αρβανί-
της Αντώνιος, Sideris Elena- Beatrice
Παρακάτω παραθέτουμε φωτογραφίες 
(όσες ήταν ευκρινείς).

Η Νίκη Βρυώνη θα τραγουδούσε για την Ένω-
ση δωρεάν.



10 Αγιοπετρίτικα

Μεγάλα, Ενδιαφέροντα

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης δεν πραγματοποιήθηκε μετά 
από 45 χρόνια η προγραμματισμένη, όπως κάθε χρόνο, καλοκαιρινή πο-

λιτιστική εκδήλωση που γίνεται στην πλατεία του χωριού και είχε αναγγελθεί 
για τις 16 Αυγούστου 2021, στο προηγούμενο φύλλο αρ. 166 (Απρίλιος- Μάι-
ος- Ιούνιος 2021). Η  εκδήλωση είχε και έναν άλλο σκοπό: Τον εορτασμό των 
45 χρόνων συνεχούς παρουσίας και έργου της Ένωσης Αγιοπετριτών από 
την ίδρυσή της το 1976. Τόσο επικίνδυνη θα ήταν η γιορτή μας για τη δημόσια 
υγεία λόγω του covid 19;
   Για ποιο λόγο οι ανωτέρω υπεύθυνοι λειτούργησαν παρασκηνιακά και μα-
ταίωσαν τη γιορτή μας; 
   Ως γνωστό ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Ζώης Κατηφόρης (Ζω-
ηρός) είναι ιδιοκτήτης του εστιατορίου ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΙΑΣ στην Πόντη. Κύριε 
Πρόεδρε, μπορείτε να μας πείτε πόσα βαφτίσια και πόσοι γάμοι έγιναν στο 
εστιατόριό σας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού; Το εστιατόριό σας που είναι 
κλειστός χώρος έχει μεγαλύτερη ασφάλεια   έναντι της πανδημίας από τον 
ανοιχτό χώρο της πλατείας του χωριού μας;
    Υπεύθυνοι για τα μέτρα ασφαλείας για τον κόσμο και την μουσική θα ήταν η 
Ένωσή μας και  οι καταστηματάρχες συνάδελφοί σας για τους πελάτες τους, 
οι οποίοι κάθε χρόνο κερδίζουν από τον κόσμο που μαζεύεται στην πλατεία 
για να παρακολουθήσει τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις της Ένωσης, η οποία 
θα έστελνε, βεβαίως, προσκλήσεις στους επισήμους και στον κ. Δήμαρχο να 
είναι παρών.  
   Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν να χαθεί  μία όμορφη βραδιά που 
θα τραγουδούσαν πατριώτες μας καλλιτέχνες με έντεχνα τραγούδια.
  Αναρωτηθήκαμε γατί το απαγορευτικό ήταν μόνον προς τη δική μας εκδή-
λωση όταν δόθηκε άδεια για παρόμοιες εκδηλώσεις τους μήνες του καλο-
καιριού σε άλλα χωριά της Λευκάδας και μάλιστα σε κοντινές ημερομηνίες, 
τις επόμενες μέρες  όπως π.χ στο  Σύβρο στις 17/8 και στο Νικολί στις 18/8, 
στην  Καρυά, Νικιάννα Λευκάδα κ.α. Ας  σημειωθεί ότι στο νησί της Λευκάδας 
μπορούσε να ταξιδέψει ελεύθερα χωρίς εμβόλιο ή rapid test όποιος ήθελε. 
Έλεγχος δεν υπήρξε πουθενά, μέχρι και στην εστίαση δεν φορούσαν μάσκες.
    Μήπως αυτό το απαγορευτικό έχει σχέση με το άρθρο της εφημερίδας μας 
«Αγιοπετρίτικα» με τίτλο «Ο τόπος έχει τη δική του ιστορία» που δημοσιεύ-
τηκε στο προηγούμενο φύλλο αρ. 166 και αφορά στα Γερμανικά Σπίτια στο 
Σκούλα βουνό, ή Καλό Όρος, πάνω από το χωριό μας;
    Ο κ. Κατηφόρης, χωρίς την έγκριση του Τοπικού Συμβουλίου, με επιστολή 
του προς τους αρμό-
διους φορείς, η οποία 
δημοσιεύεται κάτω από 
το άρθρο μας, ζητά  να 
αναστηλωθεί  η γερμα-
νική βάση και να με-
τατραπεί σε μουσείο ο 
χώρος από τον οποίο 
οι Ναζί βομβάρδιζαν 
και σκότωναν μέσα 
από το δάσος  τα συμ-
μαχικά πλοία που περ-
νούσαν από το Ιόνιο 
Πέλαγος.
  Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι κάτοικοι των γύρω χωριών με 
οργή και μίσος λεηλάτησαν και γκρέμισαν τα Γερμανικά σπίτια και το σημείο 
ερημώθηκε. 
   Γιατί να αναστηλωθεί  αυτό το απεχθές  μνημείο όταν όλη η ανθρωπότητα  
και οι ίδιοι οι Γερμανοί θέλουν να ξεχάσουν τη θηριωδία των Ναζί; Όταν γνω-
ρίζουμε ότι δεν έχει ανακατασκευαστεί ναζιστική βάση ή φυλάκιο πουθενά 
στον κόσμο!
   Για το λόγο αυτό η Ένωσή μας έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει  τον Πρω-
θυπουργό της Χώρας και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας  κύριο  Κυριάκο 
Μητσοτάκη καθώς και  όλους τους αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων της 
Βουλής των Ελλήνων για το παράδοξο και ανήκουστο αυτής της απόφασης.
Καθώς και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Περιφεριακή Ενότητα Λευκά-
δας, τον Δήμο Λευκάδας, την Δασική Υπηρεσία Λευκάδας, καθώς και τον 
Βουλευτή Λευκάδας. Παραθέτουμε την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό.

Συνέχεια από την 1η σελ.

Ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Καλός δεν επέτρεψε στην Ένωσή μας να πραγματοποι-
ήσει Πολιτιστική Εκδήλωση στην πλατεία του χωριού με πρόσχημα τον κορωνοϊό 
covid 19

Προς τον 
Αξιότιμο Πρωθυπουργό
και Αρχηγό της Ν.Δ.
κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Ε ν τ α ύ θ α         
                        Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
     Λαμβάνομε την τιμή να σας γνωρίσωμε το πρόβλημα, που πρόσφατα 
ανέκυψε στο χωριό μας, τον Άγιο Πέτρο Λευκάδος, και παρακαλούμε για την 
αποτελεσματική συμβολή σας στην επίλυσή του.

 Τα «Γερμανικά Σπίτια», όπως είχαν ονομασθεί, και βρίσκονταν πάνω από 
το χωριό μας, στο βουνό Σκούλα, είχαν κτιστεί μέσα στο δάσος από τους 
Ναζί, το 1941, όταν οι δυνάμεις του Γ΄ Ράιχ κατέλαβαν τη Λευκάδα κατά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην ουσία ήταν ραντάρ, βάσεις Σκοπευτηρίου, 
απ’ όπου οι Γερμανοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο Ιόνιο Πέλαγος και τα συμ-
μαχικά πλοία, τα οποία βομβάρδιζαν. Όταν έφυγαν οι Ναζί το 1943, τα σπίτια 
λεηλατήθηκαν από τους κατοίκους της περιοχής. Τα γκρέμισαν από μίσος και 
αγανάκτηση.  

Σήμερα οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων, «Αγίου Πέτρου» κ. Ζώης 
Κατηφόρης και «Αθανιού» κ. Παναγιώτης Κορφιάτης, επιθυμούν διακαώς και 
σκοπεύουν να τα αναστηλώσουν, για να γίνουν Μουσείο, προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του 
Δήμου Λευκάδας. 

Γιατί; Για να ζωντανέψουν ξανά οι μαύρες εκείνες μέρες της ναζιστικής κατοχής; 
Γιατί τέτοιο ενδιαφέρον, όταν και οι ίδιοι οι Γερμανοί έχουν αποποιηθεί το 

ναζιστικό παρελθόν τους;
Δεδομένης αυτής της επιθυμίας των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων, 

απευθυνόμαστε σε σας, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, με την παράκληση να 
συμβάλετε αποτελεσματικά και να επιδιώξετε την μη αναστήλωση των Σπι-
τιών αυτών, που θυμίζουν τα ζοφερά εκείνα φασιστικά χρόνια, που έζησε ο 
τόπος μας και η ανθρωπότητα.     
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Υ.Γ. Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι η παρούσα θα κοινοποιηθεί και προς όλους 
τους Αρχηγούς και Προέδρους των Κομμάτων της Βουλής
                            Με  ιδιαίτερη τιμή
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Απόστολος Αντύπας                 Ευαγγελία Ρέμπελου

Γερμανικά σπίτια. Φώτο 2005 Στάθης Μαργέλης
Περιοδικό Λευκαδοτρόπιο

Γερμανία
Νταχάου: Οι φούρνοι. 
Εδώ έγιναν σαπούνι 
χιλιάδες Εβραίοι και 

πολιτικοί κρατούμενοι 
από διάφορες χώρες 
από τους Ναζί. Φώτο 

του 1962. 
Σήμερα είναι τόπος 

προσκυνήματος.
Πηγή: Εφημερίδα Αγιο-

πετρίτικα

Γ

ΑΙΤηΣη προΣ ΤοΝ ΔηΜο ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας «Αγίου Πέτρου» μετά 
από διαλογική συζήτηση

ΑποΦΑΣΙΖΕΙ - ΓΝΩΜοΔοΤΕΙ
Γνωμοδοτεί να μην πραγματοποιηθούν φέτος οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις λόγο επικίνδυνης κατάστασης covid 19. 
Ο Πρόεδρος Ζώης Κατηφόρης, η αντιπρόεδρος Ρομποτή Χριστίνα, και το 
μέλος Γεράσιμος Πατρίκιος, ψήφισαν όχι. 
Το μέλος Τραπενζαλίδου Όλγα, ψήφισε παρούσα. 
Το μέλος Καγκελάρης Γεράσιμος ψήφισε να γίνει η εκδήλωση βάσει υγειο-
νομικού πρωτοτοκόλου.
Εφημερίδα «Ἁγιοπετρίτικα». Όποιο μαγαζί της εστίασης ήθελε μπορούσε 
να έχει μουσική, αλλά όχι χορό, και είχαν το Μπαλκονάκι στο χωριό μας και 
στο Νικολή τα Λιθάρια.

Απάντηση του Δήμου Λευκάδας
στην Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής Ν. Λευκάδας».
Σχετ. α)έ γγραφό σας με αριθμ. πρωτ . 26431 έγγραφο μας
β) η αριθμ.4/2021 απόφαση Τοπικής κοινότητας Αγίου Πέτρου
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.4/2021 Απόφαση-γνωμοδότηση της τοπι-
κής κοινότητας Αγίου Πέτρου, σχετικά με το θέμα σας ενημερώνουμε ότι δεν 
είναι δυνατόν να παραχωρηθεί δημοτικός χώρος στην κοινότητα Αγίου Πέ-
τρου δια εκδηλώσεις, λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας της Δημό-
σιας Υγείας λόγω της πανδημίας.
Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος ΓαζήςΗ Αίτηση εδόθει και στην αστυνομία να είναι ενήμερη.

Για να μην ξεχνιόμαστε...


