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«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 τραπεζάς 
τους στους ακόλουθους λογαριασμούς της Ένωσης.
Μην ξεχνάτε να βάζετε το ονοματεπώνυμο του αποστολέα των χρημάτων για 
να γίνεται η ταυτοποίηση. Μετά την κατάθεση, ενημερώστε μας σχετικά στο 
e-mail: agiopetrites@gmail.com
EUROBANK: IBAN: GR 7902606240000190103910936
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN: GR 201103990000039929615043

Συνέχ. στη 5η σελ.

Η Ένωση των εν Αττική Αγιοπετριτών
  Λευκάδας και η εφημερίδα 

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
σας Εύχονται

Χρόνια Πολλά & Ευτυχισμένος
ο Καινούργιος Χρόνος

2022
Εύχονται επίσης να υπάρχει

αλληλεγγύη στους πάσχοντες!!!

Τα κύματα χτύπησαν 
αλύπητα τη Βασιλική

Καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο 
της Βασιλικής προκάλεσε η χθεσινο-
βραδινή κακοκαιρία. Οι κάτοικοι ανα-
φέρουν ότι στην περιοχή έπνεαν θυελ-
λώδεις άνεμοι 11 μποφόρ.

30 Νοεμβρίου 2021

EMAIL ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Αγαπητοί συμπατριώτες η Ένωση 
Αγιοπετριτών Λευκάδος Νομού Ατ-
τικής απέκτησε email! Είναι μικρό 
και εύκολο να το θυμόμαστε ώστε 
να είναι εύχρηστο:

agiopetrites@gmail.com
Στο email αυτό μπορείτε να μας 
στέλνετε τα νέα σας, τα στοιχεία 
σας όταν μεταβάλλονται (κινητό τη-
λέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση), 
τις παρατηρήσεις σας, καθώς και 
κείμενα και φωτογραφίες για τυχόν 
δημοσίευση στην εφημερίδα μας 
τα Αγιοπετρίτικα. Επίσης στο email 
αυτό μπορείτε να μας στέλνετε το 
αποδεικτικό κατάθεσης της ετήσιας 
συνδρομής ή τυχόν δωρεάς σας 
στην Ένωση. 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Λόγω των έκτακτων συνθηκών της 
πανδημίας και την έξαρση της με-
τάλλαξης «Ο» του Covid – 19, η 
ετήσια εκδήλωση της κοπής βασι-
λόπιτας της Ένωσης αναβάλλεται 
μέχρι νεωτέρας. Η προστασία της 
υγείας είναι προτεραιότητα όλων 
μας. Θα γίνει σχετική ενημέρωση 
από τα κοινωνικά δίκτυα.

Το νέο Δ.Σ που προέκυψε από τις 
αρχαιρεσίες της 28.11.21 και συ-
γκροτήθηκε σε σώμα στις 7.12.21

Αποτελέσματα Πανελλαδικών
Εξετάσεων 2021-2022

Εισαχθέντες 
Από Αθήνα:
-Μαρία-Θεοδώρα Αθανασιάδη, 
κόρη της Αργυρώς Λιάππη, κα-
θηγήτριας, εγγονή της Βασιλικής 
Ρομποτή-Λιάππη, του Χρήστου 
(Σακίμη), από τον Άγιο Πέτρο. 
Πέτυχε 6η στο Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Από Θεσσαλονίκη:
-Μαρία Αντωνιάδου, κόρη της 
Ελένης Πολίτη, του Σόλωνα, Αγιοπετρίτισσας. Πέτυχε 
στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
ΠΑΜΑΚ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Από Μαραντοχώρι:
-Σωκράτης Βασ. Μπουρσινός. Ιατρική σχολή Ηρα-
κλείου Κρήτης.
  Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής τους συγχαίρει και 
τους εύχεται καλή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής:
Πρόεδρος: Κοντοπύργιας Ηλίας, του Νικολάου, συνταξι-
ούχος, πρώην υπάλληλος της Βουλής των Ελλήνων. 
Κινητό: 6948827722
Αντιπρόεδρος: Ηρώ - Χρυσάνθη Σίδερη - Αλεξανδράκη, 
συνταξιούχος τραπεζικός, νομικός, ποιήτρια-συγγραφέας, 
μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Κινητό: 6946529448
Γραμματέας: Ευάγγελος Λουπέτης του Θωμά, υπάλληλος 
Ταμείου Υγείας της Τραπέζης Ελλάδος. Κινητό: 6939894211
Ταμίας: Χρίστος Κατηφόρης του Σπύρου (Κουτσοσπύ-
ρος), οικονομολόγος, στέλεχος Διεύθυνσης Οικονομικών 
Μελετών Τραπέζης της Ελλάδος. 
Κινητό: 6974603339.
Ειδική Γραμματέας: Αργυρώ Λιάππη, εκπαιδευτικός 
β΄βάθμιας εκπαίδευσης – υποδιευθύντρια Γυμνασίου.
Κινητό: 6947266062
‘Εφορος Δημοσίων Σχέσεων: Κοντοπύργιας Νικόλαος 

του Ηλία, φοιτητής τμήματος Στατιστικής και Ασφαλι-
στικής Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κινητό:  6970035134
Μέλη:
Αντύπας Απόστολος του Διονυσίου, πρώην Πρό-
εδρος της Ένωσης, νυν Επίτιμος Πρόεδρος, Κινητό: 
6946336259.
Κατηφόρης Δημήτριος του Νικολάου, συνταξιού-
χος ΕΛΤΑ. Κινητό: 6984383025
Σίδερη Μαρία του Ιωάννου και της αείμνηστης 
Λυκειάρχου Διονυσίας Σίδερη. Νομικός, ζωγράφος, 
συγγραφέας, ποιήτρια. Κινητό: 6949151010.

Συνέχεια στην 4η σελ
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ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Κοντοπύργιας Ηλίας του Νικολάου, Σύμφωνα με το νόμο
Αρ. Φύλλου 168 - 2021
Γραφεία: Γερανίου 41, 5ος όροφος, τηλ: 2105245310-6948 827722
Εκδίδεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των Συντακτών τους.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Δασκαλάκης
Συνδρομές αριθμ. λογαριασμών:
EUROBANK: 
τον κωδικό ERBKGRAA και το 
IBΑN: GR 7902606240000190103910936
Εθνική Τράπεζα: τον κωδικό ETHNGRAA και
IBAN: GR 82011039900000399296150-43
Κείμενα και φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Γεννήσεις:
ΑΘΗΝΑ:
-Μελά Ελένη του Λάμπρου και Χαράλαμπος 
Ταρλάνης, απέκτησαν κοριτσάκι.
-Αθανασίου Γεωργία του Σπύρου και Σωτηρό-
πουλος Νικόλαος. Απέκτησαν κοριτσάκι.

ΛΕΥΚΑΔΑ
Το ζεύγος Γιάννης Λεπεσιώτης και η Αγιοπετρί-
τισσα Γεωργία Κοντοπύργια του Χαραλάμπους 
απέκτησαν αγοράκι.
Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν.

Αναχωρήσεις και αφίξεις:
ΑΘΗΝΑ: Η Σοφία Αλεξανδράκη, εγγονή του Τά-
σου Σίδερη, ανεχώρησε στις 18 Δεκεμβρίου 2021 
για επαγγελματικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη, συνοδευ-
μένη από την κόρη της Ίριδα Ροντοπούλου. Με 
την ευκαιρία αυτή και αφού πέρασαν τις διακοπές 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με την οικογέ-
νεια της αδελφής και θείας Αικατερίνης Αλεξαν-
δράκη-Goler, επέστρεψαν στην Αθήνα.

Θάνατοι:
ΑΜΕΡΙΚΗ:
-Πατίτσας Γεώργιος, του Φιλήμονα και της Μαυρέ-
τας (Καρμανιόλη), ετών 87, αδελφός του εφοπλιστή 
αείμνηστου Σπύρου Πατίτσα, φίλου της Ένωσης μας.

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ:
-Σαββίνος Σπύρος, του Στάθη (καπετάνιος 
Εμπορικού Ναυτικού), ετών 69, από κορωνοϊό. 
Ετάφη στο χωριό.
-Καγκελάρης Βασίλειος, του Γεωργίου (Γιάν-
ναρος), ετών 70, καλλιτέχνης (Κλαριντζής). Είχε 
παίξει πολλές φορές στην πλατεία του χωριού, κα-
θώς και το 1989, στο πανηγύρι που οργάνωσε ο 
αείμνηστος Γιάννης Σίδερης (Χανζάος) μαζι με 
τον Ηρακλή Λογοθέτη του Αντρέα και τον τρα-
γουδιστή Γιάννη Ζόγγο (Μίγα) και την γυναίκα 
του Βασίλη, Γεωργία. 
Και οι τέσσερις έχουν φύγει απ’ τη ζωή.
Γεωργία Ζόγγου του Πάνου (Λιάμη), ετών 69. 
Ετάφη στο χωριό.
Αννέττα Βλασσοπούλου του Τσέλιου και της Γε-
ωργούλας Κατηφόρη, ετών 87. Ετάφη στο χωριό.
ΝΙΚΟΛΗ:
Έφυγε απο τη ζωή από το Νικολή σε ηλικία 71 ετών ο 
Αντώνης Μαργέλης αδερφός της Σπυριδούλας Ευάγ-
γελου Πατρικίου (Γαλάνη). Ετάφη στο Νικολή.
ΛΕΥΚΑΔΑ:
Λούλα Χόρτη από τα Χορτάτα σύζυγος Δημητρίου 
Κατηφόρη (Μπονζούρη) του Λεωνίδα ετών 83. Μαία 
στο ΙΚΑ Λευκάδας. Ετάφη στη Λευκάδα.
ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ:
Έφυγαν από κορωνοϊό δύο άντρες σε ηλικία 54 και 
41 ετών. Κατοικούσαν στην Αθήνα. Ετάφησαν στο 
Μαραντοχώρι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δυστυχώς τα κρούσματα και στην 
Λευκάδα είναι πολλά με αρκετά θύματα νέους!
Η Ένωση μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια 
στους οικείους τους.

Θερμά συλλυπητήρια στον Αντιδήμαρχο της Δημοτι-
κής Ενότητας του πρώην Δήμου Απολλωνίων, Γεώρ-
γιο Σολδάτο, για το θάνατο της μητέρας του και στον 
πρώην Κοινοτάρχη Βασιλικής και Τοπικό Σύμβουλο 
Κώστα Κολυβά.

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989
Όταν κελαηδούσαν τ’ αηδόνια.

Τραγουδούσαν Γιάννης Ζόγγος (Μίγας) και Γεωργία Βασίλη (Γιάνναρου), κλαρίνο έπαιζαν Ηρακλής 
Λογοθέτης του Αντρέα και Βασίλης Καγκελάρης (Γιάνναρος) και γλεντούσε ο κόσμος στην πλατεία του 
χωριού. Τώρα και οι 4 έχουν φύγει από την ζωή. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. 
Θα τους θυμόμαστε πάντα. Αιωνία τους η μνήμη!

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής δεν τους ξεχνά για την μεγάλη προσφορά τους στα καλλιτεχνικά δρώ-
μενα του χωριού και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Φωτογραφίες από το βίντεο του Γιώργου Λογοθέτη, ρεπορτάζ: Αντύπας

Έκκληση για Ολοκλήρωση Εργασιών 
στο Γυμνάσιο Βασιλικής

Το Τοπικό Συμβούλιο του Αγίου Πέτρου κάνει έκκλη-
ση στον κ. Αντιπεριφερειάρχη να δώσει την πρέπουσα 
προσοχή στο χρονοδιάγραμμα και στην άμεση επιδι-
όρθωση του κτιρίου του Γυμνασίου Βασιλικής. 
Συγκεκριμένα, το κτίριο υπέστη ζημιές από τον σεισμό 
της 17ης Νοεμβρίου 2015 και δυστυχώς τα παιδιά για 
6 συνεχή χρόνια στεγάζονται σε container με πάνελ ως 
αποθήκες, ενώ εκκρεμούν ακόμη εργασίες, οι οποίες 
προχωρούν με ρυθμούς χελώνας.
Παρακαλούμε για την ασφάλεια των παιδιών και την 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες. 
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Πέτρου, 

Ζώης Κατηφόρης

Έκκληση ευαισθητοποίησης
Μετά από πολλές δεκαετίες, συνέβη για πρώτη 
φορά στον Άγιο Πέτρο να φύγει από τη ζωή ένα 
ζευγάρι συμπατριωτών μας μέσα σε ένα μήνα.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Βασίλη Καγκελά-
ρη (Γιάνναρο), ετών 70 και την γυναίκα του Γεωρ-
γία Ζόγγου, του Πάνου (Λιάμη), ετών 69.
Το ζευγάρι, αν και ήταν σε διάσταση, άφησε πίσω 
δύο παιδιά, τον Βαγγέλη και την Παναγιώτα που 
είναι ΑΜΕΑ.
Γίνεται έκκληση τόσο στου συγγενείς τους στο 
χωριό και στο εξωτερικό (Σουμιλαίοι), όσο και 
στους απανταχού Αγιοπετρίτες με ευαισθησίες να 
συμπαρασταθούν με όποιον τρόπο μπορούν.

Ηρακλής, Βασίλης, Γιάννης

Βασίλης, Γεωργία Γιάννης

Δημήτρης Κοντοπύργιας, πρώην πρόεδρος 
της Ένωσης και Γιάννης Σίδερης

Άποψη από το πανηγύρι

Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιευθεί η ύλη 
που δεν χώρεσε στο παρόν  φύλλο.
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ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

Γεώργιος Ρέμπελος
MD, FEBOPRAS

Ρίζα Λευκαδίτικη

Δρ Χρυσοβιτσάνου Χρύσα
RN PhD, MSN, MSc
Προϊσταμένη Κέντρου Ειδικών 
Νευρολογικών Νοσημάτων
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική 
Σχολή
Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

1. Διαγνώστηκα θετικός με Rapid test 
ή μοριακό τεστ. Τι κάνω;
Παραμένω σε απομόνωση τουλά-
χιστον 5 ημέρες και αποφεύγω την 
επαφή με άλλα άτομα. Η ημέρα λή-
ψης του θετικού test θεωρείται ως 
ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) 
ημέρες απομόνωσης
Βγαίνω από την απομόνωση αν 
μετά το τέλος του 5ημερου δεν έχω 

συμπτώματα ή τα συμπτώματα 
μετά το πενθήμερο βελτιώνονται 
με πλήρη υποχώρηση του πυ-
ρετού για ένα 24ωρο, χωρίς την 
χρήση αντιπυρετικών, διακοπή 
απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συ-
νεχίζει, παράταση της απομόνω-
σης εντός οικίας μέχρις πλήρους 
υποχώρησης του πυρετού.
Κάνω χρήση μάσκας υψηλής ανα-
πνευστικής προστασίας (Ν95 ή 
ΚΝ95 ή FFP2) ή χρήση διπλής μά-
σκας για τουλάχιστον άλλες πέντε 
(5) ημέρες μετά τη λήξη της απο-
μόνωσης

2. Έχω έρθει σε επαφή με επιβεβιαω-
μένο κρούσμα. Τι κάνω;
Α) Είμαι εμβολιασμένος με ενισχυ-
τική δόση ή εμβολιασμένος με 2 δό-
σεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία 
δόση του εμβολίου J&J τους τελευταί-
ους 2 μήνες:

Απαιτείται χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (Ν95 
ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας 
για 10 ημέρες και
Πραγματοποιώ (PCR ή Rapid 
AntigenTest) την 5ηημέρα μετά την 

έκθεση
Β)  Είμαι ανεμβολίαστος ή εμβολια-
σμένος με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες 
χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση 
του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες 
χωρίς ενισχυτική δόση:

Μένω σε απομόνωση για 5 ημέρες 
και αποφεύγω την επαφή με άλλα 
άτομα
Πραγματοποιώ (PCR ή Rapid 
AntigenTest) την 5ηημέρα μετά την 
έκθεση
Μετά την 5η μέρα κάνω χρήση μά-
σκας υψηλής αναπνευστικής προ-
στασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 
χρήση διπλής μάσκας για τουλάχι-
στον άλλες πέντε (5) ημέρες.

3.Έχω self test θετικό. Τι κάνω;
Η διενέργεια σε self-test είναι μια εν-
δεικτική διαδικασία και το αποτέλεσμα 
του (αν είναι θετικό) δεν δηλώνεται στο 
εθνικό μητρώο Covid-19. Συνιστάται η 
επιβεβαίωση του αποτελέσματος με 
PCR ή Rapid Antigen Test.
4. Eνδιαφέρομαι να εμβολιαστώ στο 
σπίτι. Τι πρέπει να κάνω;
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον 
γιατρό σας καθώς και με την Υγειονο-

μική Περιφέρεια (ΥΠε) που ανήκετε.
5. Αντιμετωπίζω πρόβλημα στην έκδο-
ση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νό-
σησης. Τι πρέπει να κάνω;
Ο ΕΟΔΥ δεν είναι αρμόδιος για την έκ-
δοση των ανωτέρω πιστοποιητικών.
Για σχετικά ερωτήματα απευθυνθείτε 
στην πλατφόρμα www.emvolio.gov.
gr ή στο www.support.gov.gr
6. Αναρωτιέμαι αν μπορώ να μην κάνω 
το εμβόλιο για λόγους υγείας
Πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας. 
Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται 
στο κάτωθι ΦΕΚ:
Τεύχος B’ 6324/30.12.2021
7. Πόσο σημαντικό είναι να χρησιμο-
ποιώ μάσκα και αντισηπτικό ως πρό-
ληψη για λοίμωξη από τον κορονοϊό;
Οι μελέτες σε όλο τον κόσμο δείχνουν 
ότι η σωστή και συχνή χρήση αντιση-
πτικού αλλά και η χρήση της κατάλ-
ληλης μάσκας για το πρόσωπο μας, 
να μην εφαρμόζει καλά και να μένουν 
κενά, προσφέρουν υψηλή προστασία 
στην πρόληψη από τον κορονοϊό, αλλά 
και από άλλους μικροοργανισμούς.

Η κα Χρύσα είναι από το Βουρνικά.

Συχνότερες ερωτήσεις απαντήσεις που αφορούν την νόσο covid-19
https://eody.gov.gr/

Μόνιμη λύση κατά της κυτταρίτιδας
Μπορούμε άραγε να αποκτήσουμε
το σώμα που ονειρευόμαστε
απαλλαγμένο από την κυτταρίτιδα;
Μια νέα τεχνική εγγυάται τη λύση
στο αιώνιο γυναικείο πρόβλημα.
Αποτελεσματική αντιμετώπιση στο 
χρόνιο πρόβλημα της κυτταρίτι-
δας δεν υπήρχε τα τελευταία χρό-
νια. Οι αντικυτταριτιδικές κρέμες 
έδωσαν φτωχά αποτελέσματα, οι 
μεσοθεραπείες συνδυάζονταν με 
πόνο και τοπικό οίδημα σε κάθε 
επανάληψη, ενώ τα μηχανήματα 
ενδερμολογίας, παρότι βελτίωναν 
την «κυματιστή» όψη του δέρματος, 
απαιτούσαν πολλές συνεδρίες για 
να διατηρήσουν ένα αποτέλεσμα 
σχετικά ικανοποιητικό. Τη λύση έδω-
σε το Vasersmooth, μια ελάχιστα 
επεμβατική τεχνική που σκοπό έχει 
την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας 
ελευθερώνοντας τις ινώδεις ταινίες 
κάτω από το δέρμα που προκαλούν 
τις αντιαισθητικές λακκούβες. Πα-
ρότι σχετικά νέο, το  Vasersmooth 
απέσπασε ήδη την έγκριση του Ορ-
γανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων 
των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) και 
την ευρεία αποδοχή μεταξύ αμερι-
κανών πλαστικών χειρουργών αλλά 
και των ασθενών τους.

Υπέρηχοι κατά της κυτταρίτιδας
Συνέντευξη στο περιοδικό VITA

Ρίζα ΑγιοπετρίτικηΣτην πράξη, το Vasersmooth είναι 
ένα λεπτό αποστειρωμένο ρα-
βδάκι από τιτάνιο που στην άκρη 
του εκπέμπει υπερήχους σε μεγά-
λη συχνότητα, ικανούς να διασπά-
σουν κάθε ανώμαλη εναπόθεση 
κολλαγόνου κάτω από το δέρμα, 
αλλά και με τη θερμότητα που 
προκαλούν να λιώσουν το επιφα-
νειακό λίπος.
Το δέρμα συσφίγγεται άμεσα και 
βελτιώνεται συνεχώς ως και μετά 
από 4 εβδομάδες, οπότε το απο-
τέλεσμα οριστικοποιείται. Για τη δι-
αχείριση του επιφανειακού λίπους, 
που το μηχάνημα ρευστοποιεί, 
έχουμε δύο επιλογές: την άμεση 
αφαίρεσή του (εάν το περίγραμμα 
του σώματος το απαιτεί) ή τη στα-
διακή απορρόφηση του από τον 
οργανισμό τις επόμενες εβδομά-
δες.
Η δεύτερη μέθοδος είναι και η 
προτιμότερη, όταν η περιοχή προς 
θεραπεία εμφανίζει πολλαπλά μι-
κρά κενά που μπορούν να γεμί-
σουν μόνα τους αν αφήσουμε το 

ρευστοποιημένο λίπος στη θέση 
του να κάνει το θαύμα του.

Πώς γίνεται
Η τεχνική διαρκεί περίπου 1 ώρα 
και για να είναι ανώδυνη απαιτεί 
την έγχυση στην περιοχή ειδικού 
αραιού διαλύματος τοπικού αναι-
σθητικού, το οποίο βοηθά να απο-
φύγουμε οιδήματα και μελανιές 
(εάν τελικά παρουσιαστούν, απορ-
ροφούνται μέσα σε μία εβδομάδα). 
Το ραβδάκι εισάγεται κάτω από το 
δέρμα μέσω μιας μικροσκοπικής 
οπής που δεν απαιτεί ράμματα και 
σε λίγες ημέρες εξαφανίζεται. Στο 
τέλος της διαδικασίας εφαρμόζεται 
ελαστικός κορσές, ο οποίος παρα-
μένει στην περιοχή για 2-3 εβδομά-
δες.

Το αποτέλεσμα
Το αποτέλεσμα είναι εξάλειψη της 
κυτταρίτιδας σε ποσοστό 70-80%, 
που διαρκεί για χρόνια, με ταυτό-
χρονη λείανση του επιφανειακού 

λίπους και σύσφιγξη του δέρματος 
των χαλαρών περιοχών. Μπορεί 
να εφαρμοστεί στις περισσότερες 

περιοχές του σώματος (ψω-
μάκια, μηρούς, κοιλιά, γό-
νατα, βραχίονες, προγούλι, 
πλάγια του στήθους, γάμπες 
κ.ά.), ακόμη και σε περιοχές 
που χαλαρώνουν ιδιαίτερα. 
Αντένδειξη στη μέθοδο εί-
ναι το ιστορικό αλλεργίας 
στο τοπικό αναισθητικό που 

εφαρμόζεται. Η αποθεραπεία διαρ-
κεί ελάχιστα και η επιστροφή στην 
εργασία μπορεί να viva μετά από 2 
ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποί-
ων υπάρχει μια ενόχληση, η οποία 
όμως υποχωρεί με τα κοινά παυσί-
πονα. Το κόστος διαφοροποιείται 
ανάλογα με τον αριθμό των περι-
οχών και την έκταση του προβλή-
ματος. Πολύ σπάνια, όταν η κυττα-
ρίτιδα αφορά σχεδόν ολόκληρο το 
σώμα, απαιτείται η εφαρμογή σε 
2-3 συνεδρίες. Αν κουραστήκατε 
να κυνηγάτε συνεχώς την κυτταρί-
τιδα στο σώμα σας και επιθυμείτε 
μια μονιμότερη λύση με διάρκεια 
και εγγύηση στην ομαλοποίηση 
του αποτελέσματος, η ασφαλής 
επιλογή είναι το Vasersmooth, η 
αιχμή του δόρατος της πλαστικής 
χειρουργικής στην Αμερική όσον 
αφορά στην καταπολέμηση αυτού 
του δύσκολου προβλήματος.



Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Μέλη:
Ρέμπελου Ευαγγελία, το γένος Αντύπα, συνταξιούχος, 
ανώτερος υπάλληλος ΙΚΑ, τελειόφοιτος Ανωτάτης Εμπορικής 
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Κινητό: 6932924530. (Παραιτήθηκε)
Καγκελάρης Παναγιώτης, Δικηγόρος, Κινητό: 6978818838
Πατρίκιος Θωμάς, του Αντρέα (Αντριέλος),
Κινητό: 6939693530

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία των απανταχού Λευ-
καδίτικων Συλλόγων:
1. Αντύπας Απόστολος, Κινητό : 6946336259.
2. Κοντοπύργιας Ηλίας, Κινητό: 6948827722
3. Λουπέτης Ευάγγελος, κινητό: 6939894211
4. Πατρίκιος Θωμάς, Κινητό: 6939693530
5. Λουπέτης Δημήτριος, Κινητό: 6944135194

Για την 20ετή προσφορά του στο Σύλλογο, αλλά και ως μα-
κροβιότερο Πρόεδρο της Ένωσης, ομόφωνα προτείνουμε τον 
Απόστολο Αντύπα ως επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης.
Υ.Γ. Ο κ. Αντύπας ευχαριστεί το Δ.Σ. της Ένωσης

Αγιοπετρίτικα4

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικο

Αθήνα

Οικονομική ενίσχυση Ένωσης 2021 
Από τη Γενική Συνέλευση 28 Νοεμβρίου 2021

ΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Διονυσίου  .......... 20€
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου  ...20€
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ γένος Κώστα 
Χρυσικού (Αυσ.) τα έδωσε ο Ν. Δ.Αρβανίτης  20€
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ανδρέα ................ 20€
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρήστου.............. 20€
ΛΟΥΠΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θωμά  .........20€
ΛΟΥΠΕΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του Ευαγγέλου  ..........20€
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κώστα  20€
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ σύζ. Παναγιώτη  20€
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου  20€
ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Διονυσίου  ....20€
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπύρου 20€
ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑ ΑΡΕΤΗ του Νικολάου .......20€
ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου   .... 20€
ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία  .... 20€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-ΣΙΔΕΡΗ ΗΡΩ του Τάσου ......... 20€
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Παναγιώτη ..20€
ΜΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Θωμά  .................... 20€
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ του Ευσταθίου  ......20€
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ζώη  ....20€
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΙΤΣΑ σύζ. Βαγγέλη  20€
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου  ......... 20€
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βαγγέλη ...  20€
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βαγγέλη ..... 20€
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
Κωνσταντίνου  .................................................20€
ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ  ................... 20€
ΣΟΥΜΙΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ............................ 20€
ΛΙΑΠΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου (Σακίμη) .20€
ΛΙΑΠΠΗ ΑΡΓΥΡΩ του Φωτίου  ....................20€
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Έκτορα . 20€
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ του Ιωάννη  . 20€
ΛΟΥΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Μηνά  ........... 20€
ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ......... 20€
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΖΩΗΣ  ....................................... 50€
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ της ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ  ................ 20€
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγιώτη 20€
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου  ..20€
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σπύρου  ...........20€
ΖΩΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Γερασίμου  ............... 20€
ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου 20€
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ  ........................... 20€
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ   ................... 20€
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου  ..20€
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος  ....20€
Συνδρομές κατατεθειμένες στις τράπεζες:
EUROBANK: Ο ανώνυμος καταθέτης των 150€, 
για τον οποίο γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο 
είναι ο δικηγόρος Τάσος Αθανασίου.
Επιπλέον Κατίνα Καγκελάρη Γουρζή (Λάντου)  20€
Σπύρος Φλώριος  ............................................. 20€
Εθνική Τράπεζα: Σωκράτης Μπουρσινός ........50€ 
(μαραντοχωρίτης)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΊΣΧΥΣΗ 2022
για ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Εξαιτίας της πανδημίας η Ένωσή μας δεν μπόρεσε 
να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις το 2021, ούτε στην 
Αθήνα, ούτε στον Αη Πέτρο, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μεγάλου ελλείμματος εσόδων. Προκει-
μένου να καταστεί εφικτή η έκδοση της Εφημερίδας 
αλλά και να αντιμετωπισ τούν τα διάφορα πάγια έξο-
δα της Ένωσής μας, ζητήσαμε τη βοήθειά σας και 
εσείς ανταποκριθήκατε εκδηλώνοντας την μεγάλη 
αγάπη στην Ένωση και στο χωριό μας. Ευχαριστού-
με τους κάτωθι φίλους της Ένωσης καθώς και τα 
μέλη του ΔΣ τη Ένωσης που προσέφεραν χρήματα, 
είτε δια χειρός, είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης.
Μελάς Βασίλειος του Θωμά  (Βαρόλης)  ......200€
Λογοθέτης Γιώργος του Βασιλείου (τ.Δήμαρχος 
Απολλωνίων)  ................................................100€
Καραβίας Ευάγγελος του Νικολάου (Καραούλης) 
από Στουτγκάρδη Γερμανίας .........................146€
Καγκελάρης Παναγιώτης του Κώστα (Λάντος)  100€
Καγκελάρη Σταματία του Παναγιώτη (Λάντου)  100€
Πατρίκιος Θωμάς του Ανδρέα (Αντριέλος)  ..100€
Πατρίκιος Κώστας του Σπύρου (Καπετάνιος)  .100€
Καραβίας Παναγιώτης του Νικ. (Καραούλης) 50€
Μελάς Λάμπρος του Θωμά (Βαρόλης)  ...........50€
Σκλαβενίτης Χαράλαμπος του Νικολάου ......200€
Αντύπας Αποστόλης του Διονύση (τ.Πρόεδρος 
Ένωσης)  ........................................................100€
Κοντοπύργιας Ηλίας του Νικολάου  ..............100€
Κοντοπύργιας Νικόλαος του Ηλία  ................100€
Αλεξανδράκη-Σίδερη Ηρώ εις μνήμην της εξα-
δέλφης της Αγγέλκως Καγκελάρη  .................100€
Λουπέτης Ευάγγελος του Θωμά (Μπάλιας)  .100€
Κατηφόρης Δημήτριος του Νικολάου (Μαυρο-
γιώργου)  ........................................................100€
Κατηφόρης Χρίστος του Σπυρίδωνος (Κουτσο-
σπύρος) εις μνήμην  του παππού του Χρίστου Σπ. 
Κατηφόρη .......................................................100€
Λιάππη Αργυρώ του Φωτίου  (Σακίμη)  ........100€

Συνέχεια από την 1η σελ.
Το νέο Δ.Σ.

Η εφορευτική επιτροπή με μέλη

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 
Ο πρώην Πρόεδρος κ. Αντύπας  απαλλάσσει την 
Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής από την υποχρέω-
ση να του καταβάλλει το ποσόν των 2.208€ που 
αφορούν σε δικαστικά έξοδα (υπόθεση φαρμα-
κείου) και την έκδοση φύλλου της εφημερίδας το 
2013. Τα χρήματα αυτά  έχουν καταγραφεί στο 
βιβλίο του Ταμείου της Ένωσης και έχουν ελεγ-
χθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΕΚΛΟΓΕΣ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Στις 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του 
Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου Δ.Σ. της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, του οποίου η 
τριετής θητεία 2018-2021 είχε λήξει από τα μέσα Μαρτίου και 
η ανανέωσή του είχε αναβληθεί  λόγω της συνεχιζόμενης παν-
δημίας.
Η προσέλευση των μελών της Εταιρείας για την ανάδειξη  των 
νέων μελών του Δ.Σ ήταν περιορισμένη, οι αρχαιρεσίες όμως  
διεξάχθηκαν σύμφωνα, πάντα, με τις προβλεπόμενες κατα-
στατικές διατάξεις.
Υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ ήταν οι παρακάτω αναφερόμενοι οι 
οποίοι έλαβαν τους σημειούμενες σταυρούς προτίμησης:
1. Κατηφόρης Κώστας    11
2. Μελάς Αθανάσιος        22
3. Κάτσενος Σωτήρης      14
4. Κουνιάκη- Κορδελλίδη Μιράντα    10
5. Ροζάκης Δημήτριος      12
6. Λάζαρη- Βαμβακούση Σούλα    15

7. Κονιδάρης Σπύρος    13
8. Σκλαβενίτη Άννα       15
9. Σολδάτος Αντώνης     12
10. Κτενά Σταμμάτα        7
11. Φίλιππας Θεόδωρος   7
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Πατρίκιος Θωμάς      20
2. Μελά - Δάλλα Μαρία  15
3. Λύτρα Βούλα 
Λίγες μέρες αργότερα και πάντα  εντός των 
νόμιμων  περί σωματείων διατάξεων, έγινε 
η συγκρότηση σε σώμα του των εκλεγμέ-
νων μελών.
Το νέο Δ.Σ. θα αποτελούν για την τριετία Νο-
έμβριος 2021- έως Οκτώβριος του 2024 οι:
Κατηφόρης Κώστας Πρόεδρος, Μελάς Αθα-
νάσιος Αντιπρόεδρος, Κάτσενος Σωτήρης 
Γενικός Γραμματέας, Κουνιάκη Κορδελ-
λίδη Μιράντα Ταμίας, Ροζάκης Δημήτρης 

Ειδικός Γραμματέας, Λάζαρη- Βαμβακούση 
Σούλα Έφορος Δημοσίων Σχέσεων  και Κο-
νιδάρης Σπύρος, Σκλαβενίτη Άννα, Κτενά 
Σταμάτα (αντικατέστησε τον κ Αντώνη Σολ-
δάτο ο οποίος παρατήθηκε) Μέλη.
Αναπληρωματικό Μέλος: Φίλιππας Θεόδω-
ρος.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Πατρίκιος Θωμάς 
και Μελά- Δάλλα Μαρία.
Αναπληρωματικό Μέλος: Λύτρα Βούλα.
Καλή επιτυχία στο ωραίο έργο που ανέλα-
βαν.
Υ.Γ. της εφημερίδος μας: Ο Πρόεδρος κ. 
Κατηφόρης Κώστας είναι Αθηναίος Δικηγό-
ρος, γιος του Αγιοπετρίτη δικηγόρου Νίκου 
Κατηφόρη.
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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

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

Σύμφωνα με τις πρώτες  
πληροφορίες, ζημιές από τα 
ισχυρά κύματα έχουν προ-
κληθεί, στο αγκυροβόλιο, 
η είσοδος του οποίου επέ-
τρεψε στα κύματα να περά-
σουν και να πλημμυρίσουν 
τα παραλιακά καταστήματα. 
Ζημιές έπαθαν επίσης και οι 
τρεις παραλίες στην περιο-
χή Κολυβάτα καθώς και το 
κρηπίδωμα του δρόμου.
Σημειώνουμε πως κλειστό 
παρέμεινε το Γυμνάσιο -Λύκειο Βασιλικής. Γίνονται προσπάθειες να καθαρι-
στεί ο χώρος.
Οι εικόνες των κυμάτων  που κτύπησαν την Βασιλική -που ακόμα μέχρι σήμε-
ρα, δεν έχουν κοπάσει- μοιάζουν πρωτοφανείς για την περιοχή…

Πηγή: Άρωμα Λευκάδος
Υ.Γ. της εφημερίδος μας: Ζημιές έπαθε και η παραλία Πόντις Βασιλικής

Συνέχεια από την 1η σελ
Τα κύματα χτύπησαν αλύπητα τη Βασιλική

Η Μαρία Μαργέλη εξελέγη νέα Αντιπρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και πήρε τη θέση του Παναγιώτη Γληγόρη
Η Μαρία Μαργέλη εξελέγη στις 9/12/21 νέα αντιπρόε-
δρος του δημοτικού συμβουλίου, η οποία και πήρε την 
θέση του Παναγιώτη Γληγόρη ο οποίος και παραιτή-
θηκε από την συγκεκριμένη θέση, καθώς και από την 
θέση του δημοτικού συμβουλίου.
Η παράταξη του Θεόδωρου Σολδάτου την πρότεινε 
ομόφωνα και έλαβε 23 ψήφους. Η παράταξη του κ. 
Δρακονταειδή δεν μπήκε στην πλατφόρμα ενώ απών 
ήταν και ο Πέτρος Ζαβιτσάνος.
Παρών ψήφισαν από την παράταξη της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης.

Πηγή: Lefkadatoday.gr
Υ.Γ. της εφημερίδας: Η κα Μαργέλη είναι Αγιοπετρίτισσα, Εφοριακός, σύζυγος 
του πρώην Εφοριακού Σπύρου Μαργέλη (Διευθυντή της Εφορίας Λευκάδας).

Σε έκτακτη ανάγκη Βασιλική, Λευκάδα, Καλαμίτσι, 
Άγιος Νικήτας και Κατούνα μετά τη θεομηνία

29-30/11/2021
Δελτίο Τύπου Δήμου Λευκάδας.

Π.Ε. Λευκάδας: Σε έκτακτη ανάγκη Βασιλική, Λευκάδα, Καλαμίτσι, Άγιος Νι-
κήτας και Κατούνα μετά τη θεομηνία 29-30 Νοεμβρίου 2021
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν 5 περι-
οχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, με απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις Δημοτικές Κοινότητες: Βασιλικής, Λευκάδας, 
Καλαμιτσίου, Άγιου Νικήτα, και Κατούνας.
Η κήρυξη σε κατάσταση «Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας», που 
εισηγήθηκε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου 
Λευκάδας, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη δι-
αχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
(ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30 Νοεμ-
βρίου 2021 στις πιο πάνω περιοχές. 
Η κατάσταση «Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» έχει ισχύ έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων, ήτοι έως και 30 
Μαΐου 2022.

Δήμος Λευκάδας: Ορισμός νέων 
Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων 
Συμβούλων στο Δήμο Λευκάδας

Ορισμός νέων Αντιδημάρχων και 
Εντεταλμένων Συμβούλων στο 
Δήμο Λευκάδας.
Με απόφαση του Δημάρχου Λευ-
κάδας Χαράλαμπου Καλού, την 
Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2022, ορίστη-
καν οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι 
εντεταλμένοι σύμβουλοι, καθώς 
και οι αρμοδιότητές τους, με διάρ-
κεια θητείας έως τις 31/12/2022.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ.:280/5-1-22 απόφα-
ση Δημάρχου, καθήκοντα Αντιδη-
μάρχου αναλαμβάνουν οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι: 
1. ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Αντιδή-

μαρχος Τεχνικών Έργων, Ηλε-
κτρομηχανολογικών Έργων, 
και Διαχείρισης Μηχανημάτων.

2. ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών, Διοικη-
τικών Υπηρεσιών και Πολιτι-
σμού.

3. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Αθλητι-
σμού, με κατά τόπον (χωρική) 
αρμοδιότητα για τις Δημοτικές 
Ενότητες Σφακιωτών και Κα-
ρυάς.

4. ΣΚΛΗΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Αντι-
δήμαρχος Ύδρευσης – Αποχέ-
τευσης

5. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικο-
νομικής Ανάπτυξης, Πολιτικής 

Προστασίας και Δημοτικής 
Αστυνομίας.

6. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ: 
Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας 
και Πολεοδομικών Εφαρμο-
γών, με κατά τόπον (χωρική) 
αρμοδιότητα για την Δημοτική 
Ενότητα Ελλομένου.

7. ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αντι-
δήμαρχος Καθημερινότητας & 
Καθαριότητας.

8. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αντι-
δήμαρχος Δημοτικής Ενότητας 
Απολλωνίων.

9. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενό-
τητας Καλάμου.

10. ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ: Αντιδήμαρχος Δημοτι-
κής Ενότητας Καστού.

Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν 
οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι 
ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι:
1. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε 
θέματα της Δημοτικής Ενότη-
τας Λευκάδας, καθώς και επο-
πτεία σε θέματα δημοτικής πε-
ριουσίας του Δήμου Λευκάδας.

2. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΝΙΚΗ: Εντεταλ-
μένη Σύμβουλος σε θέματα 
Απασχόλησης και Τουρισμού, 
καθώς και σε θέματα Άσκησης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολι-
τικής Ισότητας των Φύλων.

3. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: 
 Εντεταλμένος Σύμβουλος σε 

θέματα της Δημοτικής Ενότη-
τας Ελλομένου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω από-
φαση, όταν ο Δήμαρχος απου-
σιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα 
του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. 
Λύγδας Σπυρίδων, ως αναπλη-
ρωτής του, όταν αυτός απουσιά-
ζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του 
Δημάρχου θα ασκούνται από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Τσιρογιάννη Γε-
ώργιο.
Μετά την υπογραφή της ως άνω 
απόφασης, πραγματοποιήθηκε 
την Δευτέρα 10/1/2022 η πρώτη 
συνάντηση εργασίας του νέου 
δημοτικού σχήματος διοίκησης, 
στη διάρκεια της οποία έγινε ενη-
μέρωση για τα νέα καθήκοντα και 
τις αρμοδιότητες των αντιδημάρ-
χων, αλλά και για το σημαντικό 
έργο που επιτεύχθηκε στο Δήμο 
κατά την προηγούμενη περίο-
δο. Παράλληλα συζητήθηκαν και 
θέματα άμεσου προγραμματι-
σμού για την απρόσκοπτη συ-

νέχιση του έργου της Δημοτικής 
Αρχής.
Με αφορμή την ανακοίνωση των 
νέων Αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος 
κ. Χαράλαμπος Καλός δήλωσε 
σχετικά:
«Με το νέο σχήμα διοίκησης συ-
νεχίζουμε με αποφασιστικότητα 
και απόλυτα προσηλωμένοι προς 
τον στόχο μας,  να είμαστε χρή-
σιμοι και αποτελεσματικοί για 
τον τόπο μας και τους συμπολί-
τες μας. Όλοι οι αντιδήμαρχοι και 
εντεταλμένοι σύμβουλοι, έχουν 
αναλάβει την ευθύνη συνέχισης 
του προγραμματικού σχεδίου της 
δημοτικής αρχής για την αναπτυ-
ξιακή πορεία του Δήμου, δίνοντας 
παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στα 
θέματα της καθημερινότητας του 
δημότη. Εύχομαι κάθε επιτυχία 
στο δύσκολο έργο τους, και να 
ανταποκριθούν με επιτυχία στα 
καθήκοντά τους».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ



«Χρύσανθος και Δαρεία - Η μαρτυρική συζυγία» 
Το τελευταίο βιβλίο της Ηρώς-Χρυσάν-
θης Σίδερη-Αλεξανδράκη με τίτλο «Χρύ-
σανθος και Δαρεία - Η μαρτυρική συζυ-
γία», κυκλοφόρησε λίγο πριν τις γιορτές 
από τις εκδόσεις «Βεργίνα».
Πρόκειται για ιστορικοθρησκευτική ερ-
γασία, όπου περιγράφεται το μαρτύριο 
των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας, ο 
κοινωνικός, πολιτικός και πολιτιστικός 
περίγυρος κατά τα έτη 281-283 μ.Χ.  σε 
Αθήνα, Αλεξάνδρεια και Ρώμη, καθώς 
και οι φοβεροί διωγμοί των χριστιανών, 
κατ’ εντολήν των ειδωλολατρών
Ρωμαίων αυτοκρατόρων.
Το βιβλίο διατίθεται στο βιβλιοπωλείο 
«Βεργίνα», Φειδίου 14-16, στην κεντρι-
κή Αθήνα (τηλ.210.3833725).
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άγιος Πέτρος

Βαλαωρίτου 8  Λευκάδα

ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Αξίζει στο νέο ξεκίνημα της έκδοσης, της ιστορικής πλέον, εφημερίδας ΑΓΙΟ-
ΠΕΤΡΙΤΙΚΑ η οποία είναι η πρώτη, απ’ όσες μέχρι τώρα εκδόθηκαν και κυ-
κλοφορούν από τους πολιτιστικούς Συλλόγους των χωριών του νησιού μας, 
να καταχωρούνται σημειώματα με λαογραφικό, ιστορικό ή λογοτεχνικό πε-
ριεχόμενο, γιατί απόλυτα πιστεύω, ότι όλοι μας έχουμε μεγάλη ανάγκη να 
διαβάζουμε και τέτοιου είδους κείμενα. Στέλνω, λοιπόν το ποίημα: 

Αγγελόπλαστα Χρόνια
της Αγιοπετρίτισσας ποιήτριας κ. Ηρώς Σίδερη – Αλεξανδράκη, κόρης του 
αείμνηστου εξαίρετου Αγιοπετρίτη Τάσου Σίδερη από το βιβλίο της Αναζη-
τώντας, σ. 19, έκδοση 2008, το οποίο θα μας θυμίσει πολύ το πατρικό μας 
σπίτι, τη γειτονιά μας, τους παιδικούς φίλους και το χωριό μας.

Θ. Μελάς

Αγγελόπλαστα Χρόνια
Άγγελε, φέρε με στα χρόνια τα παιδιάτικα,
στη γραφική, λουλουδιασμένη γειτονιά μου,
κούκλες να παίξουμε, πεντόβολα κι αγάλματα,
με σκανταλιές να ματωθούν τα γόνατα μου.

Άγγελε, οδήγα με στα χρόνια οπού σ’ αντίκριζα
μ’ όψη αστραπής σφιχτά το χέρι μου κρατώντας
μέλι απ’ απ’ τα λόγια σου για λίγο να ευφραινόμουνα,
προσευχές να ‘ψελνα μαζί σου υμνολογώντας.

Λιόμορφε, γύρνα με στ’ αγνά χρόνια, τα ξέγνιαστα,
μεσ’ στον παράδεισο να ’ρθω να σ’ ανταμώσω,
διάγραψε πλάνες, που η ζωή μ’ ακριβοπούλησε,
γεύση απ’ αθώου παιδιού χρυσόνειρα να νιώσω.

Ηρώ Σίδερη 

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το δεύτερο βιβλίο του κοσμοπολίτη καπετά-
νιου Κώστα Πατρικίου με τον τίτλο

ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΛΥΒΙ (αφήγημα)
Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται σα-
ράντα πέντε και πλέον κεφάλαια με 
πρωταγωνιστές ανθρώπους του Αγίου 
Πέτρου και των γύρω χωριών οι οποί-
οι κατά καιρούς παρουσίασαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στο δημιουργό και στις σελί-
δες σκιαγραφούνται με τα ενδιαφέροντα 
τους, τους πόνους τους, τους καημούς 
τους αλλά και τις εφήμερες χαρές που 
ζούσαν οι κάτοικοι των χωριών μας τα 
παλιότερα χρόνια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα ήθελα να στείλω ένα πολύ μεγάλο ευ-
χαριστώ στους καλούς μου φίλους, που 
με άγγιξαν κατάκαρδα με τα επαινετικά 
τους λόγια. Ειλικρινά χαίρομαι που ακού-
ραστα κατάφεραν να ολοκληρώσουν το 
βιβλίο μου ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΛΎΒΙ με κέφι  
όρεξη και ενθουσιασμό.
Δε θα παραλείψω όμως να ευχαριστήσω και μερικούς χωριανούς μας, που ομο-
λογώ εύστοχα εντόπισαν ανακρίβειες, ακόμη και υπερβολές στο γράψιμό μου 
και στην ιστορία μου, που δεν είναι αληθινή ούτε και ιστορική, αλλά φανταστική. 
Δεν κρύβω ότι εν γνώσει μου ήξερα ότι θα παρεξηγηθώ αναφέροντας τα αληθινά 
ονόματα των χωριανών μας και χαίρομαι που δεν ακολούθησα ορισμένων καλών 
μου φίλων την συμβουλή, να έγραφα διαφορετικά ονόματα. Μια ταπεινή συγνώ-
μη θα ήθελα να ζητήσω για όσους κακοκάρδισα. Ομολογώ ότι όχι μόνο δεν το 
μετάνιωσα, αλλά ευχάριστα δέχομαι τις σωστές επιπλήξεις, γιατί στη γραφίδα 
και στη σκέψη μου μπήκε αυτό που όφειλα στους αείμνηστους χωριανούς, που 
ευχάριστα ανέφερα, κάνοντας ένα μνημόσυνο στην μνήμη τους.
Νομίζω κατάφερα να γαργαλίσω όλων το μυαλό για ένα πισωγύρισμα της μνή-
μης σε όλους αυτούς τους αξέχαστους καλούς μας χωριανούς. Ιδιαίτερα θέλω να 
σταθώ στον υποτιθέμενο Δολοφόνο Μιχάλη Δρακά, τον καλό μου γείτονα, ένα 
φιλήσυχο, καλοκάγαθο άνθρωπο, σωστό οικογενειάρχη, άμεμπτο σε χαρακτήρα 
και τιμιότητα, που τον έχρισα φανταστικά δολοφόνο. Ακόμη, να σταθώ και στο 
υποτιθέμενο θύμα, τον Μπάρμπα μου τον Σπύρο Πατρίκιο (Τεπάνο), της γειτο-
νιάς μας το καμάρι, που είχε πάντα αδελφικές με το Μιχάλη σχέσεις και οφείλω 
να ομολογήσω ότι σπανίζουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Είναι δυσεύρετοι, τους 
θυμάμαι και τους θαύμαζα για την αγάπη που ο ένας έτρεφε για τον άλλον, την 
αλληλοβοήθεια σε όλες τις εργασίες και ιδιαίτερα για τον τέλειο χαρακτήρα τους, 
που ουδέποτε διαπίστωσα να φιλονικήσουν. Τελειώνοντας διευκρινίζω ότι η ιστο-
ρία μου είναι φανταστική και προσπάθησα περισσότερο να επικεντρωθώ γύρω 
από την γειτονιά μου, με τους ανθρώπους που έζησα και δεν τους ξέχασα και 
τους άξιζε από εμένα ένα μνημόσυνο και νομίζω το πέτυχα που σε όλους τους 
ξαναθύμισα. Ας είναι αιωνία τους η Μνήμη
Κώστας Σπ. Πατρίκιος  
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο http://tiny.cc/394auz   

Σημείωμα της συγγραφέως στο οπι-
σθόφυλλο του βιβλίου.
Στο δοκίμιο αυτό διερευνάται η φύση 
του φόβου πρώτον ως πρωταρχική, 
αναγόμενη σε κάποια πραγματικά 
αίτια, αληθή, των οποίων οι συνέπει-
ες εκτιμώνται λογικά ως επικείμενες 
βλάβες ή καταστροφές, ψυχική κα-
τάπτωση σε λύπη ή ταραχή.
Εκείνο όμως που αποτελεί το κύριο 
περιεχόμενο του βιβλίου είναι ο άλο-
γος, αναίτιος ή δυσανάλογος προς 
όποιο αίτιο καταλήγει να τον προκα-
λεί, φόβος.
Η δεύτερη αυτή κατηγορία εκτιμάται 
ως μεθοδική, σκόπιμη και συστημα-
τική εμβολή φόβου στην ανθρώπινη 
ψυχοπνευματική σφαίρα, ατομική 
αλλά προπάντων συλλογική, από 
μηχανισμούς που δεν προκρίνονται 
ως συγγνωστοί από το Δίκαιο και 
την κανονική ρύθμιση της κοινωνι-
κής 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, δρώ-
ντας παράλληλα ή εναντίον ή και σε 
συγκεκαλυμμένη διαπλοκή προς τα 
νόμιμα πλαίσια.

.

Για παραγγελίες του βιβλίου μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στον εκδότικο 
οίκο
Ναυαρίνου 147, 24100 Καλαμάτα
Τηλ.: 6949 124 146
e-mail:ekdoseis.antidoto@gmail.com
ή κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα 
βιβλιοπωλεία

Επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΝΤΙΔΟΤΟ
το νέο βιβλίο της Μαρίας Ιω. Σίδερη
«Ο ΦΟΒΟΣ ΩΣ ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΗ

ΨΥΧΙΚΗ (ΕΓ)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Βασιλική Λευκάδας
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Eνδιαφέροντα και Άλλα

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

Διεσώθη ο παλιός φούρνος
του Αγίου Πέτρου

Η Πολεοδομία Λευκάδος πηγαίνει στο δικαστήριο εκείνους, που αν και τα 
σπίτια τους κρίθηκαν κατεδαφιστέα (κόκκινα) από το σεισμό του 2015, δεν 
έχουν ωστόσο προβεί σε κατεδάφισή τους. Αυτό συνέβη και με το σπίτι 
στην Αγορά του Άη Πέτρου, ιδιοκτησίας Γεράσιμου Ραυτόπουλου (Κανάλη), 
Φούρναρη, του οποίου η Πολι-
τεία ζητούσε το γκρέμισμα. 
Τα παιδιά του μακαρίτη Πάνου 
Ραυτόπουλου οδηγήθηκαν δυο 
φορές στο δικαστήριο και τελικά 
εξαναγκάστηκαν να γκρεμίσουν 
το κτίσμα, όπου μέσα ήταν ο 
εκαντοταετής φούρνος του χω-
ριού που είχε κτιστεί το 1925.
Φούρναρης και ιδρυτής του 
ιστορικού αυτού φούρνου ήταν 
ο μακαρίτης Βασίλειος Δρακο-
νταειδής (Διμιλής), όταν αυτός 
επέστρεψε από την Αμερική, το 
1922.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε ο κ. Απόστολος Αντύπας με 
τον εγγονό του Γεράσιμου «Κα-
νάλη» Γεράσιμο, ο ίδιος ομολό-
γησε ότι τα εγγόνια αγνοούσαν 
ότι εντός του υπό κατεδάφιση 
κτηρίου υπήρχε ο ιστορικός 
φούρνος του χωριού.
Κατόπιν παρότρυνσης και 
ενεργειών του Προέδρου του 
τοπικού συμβουλίου Ζώη Κα-
τηφόρη, σε συνεννόηση με του 
κληρονόμους του φούρνου, κα-
τεδαφίστηκε όλο το κτήριο εκτός μόνο του φούρνου, με στόχο την ανάδειξη 
και προβολή του.
Στολίστηκε μάλιστα για τα Χριστούγεννα και η πρόθεση είναι να τοποθετηθεί 
εκεί στέγαστρο και πινακίδα με σχετικές πληροφορίες, ώστε να γίνεται γνω-
στή στους νεότερους και να υπενθυμίζει στους παλαιούς την ιστορία του.
Συγχαίρομε τον Πρόεδρο και τους κλη-
ρονόμους για την διάσωση ενός ιστο-
ρικού για το χωριό μας κτίσματος.
Ο φούρνος λειτουργούσε ως την δεκα-
ετία του ’60. 

Ο ΝΕΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
Το 1967 ο Λευτέρης Ρομποτής 
(Μανέστρας) με την αείμνηστη γυναί-
κα του Γεωργία, επιστρέφοντας από το 
Μόναχο Δυτικής Γερμανίας, όπου εργά-
στηκαν ως μετανάστες, δημιούργησαν 
τον νέο φούρνο του χωριού κάτω απ’ 
την Αστυνομία, στο ισόγειο της ιδιοκτη-
σίας μπάρμπα Φίλιππου Κατηφόρη.
Εκεί είχε καφενείο ο Γεράσιμος Ρο-
μποτής (Μουζούλης). Αργότερα, την 
δεκαετία του ’70, ο φούρνος μεταφέρ-
θηκε στο σημείο όπου ευρίσκεται σή-
μερα.                              
Εδώ και 54 χρόνια εξυπηρετεί το 
χωριό, τα γύρω χωριά, Έλληνες και 
ξένους που επισκέπτονται την Νότια 
Λευκάδα και ευχόμαστε να τα χιλιάσει.
Αυτή είναι η ιστορία των φούρνων 
του χωριού μας, για να θυμούνται οι 
παλαιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

Το παλιό κτήριο

Ο φούρνος

Εδώ μέσα ήταν ο νέος φούρνος

Ο Ανεμόμυλος του χωριού
Αγίου Πέτρου

έχει τη δική του Ιστορία
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας «Αγιοπετρίτικα», με αριθμό 
167, αφιερώσαμε ρεπορτάζ στον ανεμόμυλο που είναι έξω από το χωριό, 
το οποίο συνεχίζεται και σε αυτό, με αριθμό 168.
     Ο αείμνηστος δικηγόρος, Μιλτιάδης Καγγελάρης Λάντος, που υπήρξε 
και πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής, είχε κάνει έρευνα σχε-
τικά με την ιδιοκτησία. 
Ως ιδιοκτήτες του ανε-
μόμυλου και της γύρω 
περιοχής εμφανίστη-
καν οι κάτωθι: η αείμνη-
στη Φρόσω Δρακοντα-
ειδή Αργυρού, πρώτη 
πρόεδρος της Ένωσής 
μας, δύο Χαριταίοι και 
ο Σπύρος Κατηφόρης 
του Γεωργίου (Μοντέ-
λος). Πέραν της κας. 
Δρακονταειδή που είπε 
ότι αποποιείται την ιδι-
οκτησία της, οι άλλοι 
τρεις αρνήθηκαν να κά-
νουν το ίδιο.
     Τα γεγονότα αυτά 
έλαβαν χώρα επί νο-
μαρχίας του Αγιοπετρί-
τη Σπύρου Μαργέλη, 
εποχή που οι ανεμόμυ-
λοι στη Λευκάδα ήταν 
σε πρόγραμμα αναστύ-
λωσης και προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε να 
μην είχε χαθεί η ευκαιρία, ωστόσο λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης, η 
ιστορία σταμάτησε εκεί.
     Σήμερα ο ανεμόμυλος δεν φαίνεται από πουθενά, καθώς έχει σκεπα-
στεί από ελαιόδεντρα, ενώ από την πλευρά του χωριού καλύπτεται από 
το εργοστάσιο του Σπύρου Κατηφόρη. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβου-
λίου, Ζώης Κατηφόρης, τον καθάρισε και παράλληλα άνοιξε τον δρόμο 
ώστε να είναι προσβάσιμος για τους επισκέπτες.
     Ωστόσο κάποιες ελιές μπροστά από τον ανεμόμυλο πρέπει να κοπούν 
για να είναι ορατός και από τη Βασιλική, το κυρίως τουριστικό μέρος της 
Νότιας Λευκάδας, και από τον δρόμο.
     Η ιστορία των ανεμόμυλων, όπως την διηγείται ο Πανταζής Κοντομίχης 
στο Σύγγραμμα Γ΄  το 1985 στην Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, ξεκινά 
από τη Ρωσία τον 18ο αιώνα και φτάνει μέχρι τις αρχές του 19ου. Για τη 
λειτουργία τους απαιτείτο κατάλληλος χώρος με πολύ αέρα για να αλέθε-
ται σωστά το σιτάρι και να παράγεται το αλεύρι.
     Όπως σε διάφορα μέρη του κόσμου, έτσι και στον Άγιο Πέτρο δημιουρ-
γήθηκαν αρχικά ανεμόμυλοι και στη συνέχεια νερόμυλοι όπου υπήρχαν 
πηγές, όπως στους Κεφαλληνούς, με τελευταία «αλευρού» τη Χρυσούλα 
Κατηφόρη του Θοδωρέλλου που βρίσκεται πια στην Αυστραλία, αλλά και 
στη Μέσα Βρύση με τελευταίο αλευρά, μέσα στη δεκαετία του ‘60, τον 
Γεώργιο Καλύβα στον μύλο του Δήμου Σίδερη.
     Αργότερα ήρθαν οι βενζινομηχανές που άλεθαν το σιτάρι και έβγαζαν 
το αλεύρι. Ήταν των Αντώνη Καγγελάρη Λάντου και Θωμά Μελά, καθώς 
και του Δημητρίου Μαργέλη (Αποστολιά). Αυτές αποτέλεσαν και τον τε-
λευταίο σταθμό στη μακρόχρονη ιστορία των ανεμόμυλων στον τόπο μας.

Ρεπορτάζ: Απόστολος Αντύπας.
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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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

Αγιοπετρίτης

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ 
Λειτουργεί και τον χειμώνα

Ελληνική Παραδοσιακή κουζίνα με ντόπια 
κρέατα και λαχανικά από τον κήπο μας
Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606, 6937 466083

Πού ζουν περισσότεροι Έλληνες; 
Στη Μελβούρνη ή στο Λονδίνο;

Για δεκαετίες η Μελβούρνη 
είχε τον τίτλο της τρίτης ελλη-
νόφωνης πόλης στον κόσμο. 
Τώρα το Λονδίνο απειλεί να 
πάρει τα σκήπτρα αυτά.
Σύμφωνα με την απογραφή 
του 2016 στην Μελβούρνη 
ζουν 173.598 Έλληνες. Την 
ίδια στιγμή παρά το Brexit 
η  προτίμηση που επιδεικνύ-
ουν οι Έλληνες για το Ηνω-
μένο Βασίλειο δεν έχει αλλάξει, καθώς 
135.000 Έλληνες έσπευσαν να ζητή-
σουν καθεστώς προσωρινής διαμονής 
στη Βρετανική πρωτεύουσα. 
Μπορεί να υπάρχουν καταγεγραμμένοι 
Έλληνες σε 140 χώρες εκτός Ελλάδος, 
αλλά η Βρετανία παραμένει στις πρώτες 
θέσεις ως προς τη μεγάλη συγκέντρω-
σή τους. Σύμφωνα με το δημαρχείο του 
Λονδίνου, εντοπίζονται 300.000 Έλλη-
νες μονάχα στην περιφέρειά του. Στο 
νούμερο αυτό συμπεριλαμβάνονται οι 
φοιτητές, όσοι ζουν μόνιμα έχοντας λά-
βει τη βρετανική υπηκοότητα, αλλά και 
όσοι έχουν απλώς αιτηθεί προσωρινή 
παραμονή. 
Παραδόξως, το αποτέλεσμα του δη-
μοψηφίσματος υπέρ της εξόδου της 
Βρετανίας από την Ε.Ε. δεν πτόησε 
τους Έλληνες, οι οποίοι συνέχισαν να 
βλέπουν ως θελκτικό προορισμό το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Καταλυτικός πα-
ράγοντας στη διαχρονική αυτή σχέ-
ση είναι το γεγονός ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των Ελλήνων μεταναστών 
που βρέθηκε εκεί, ποσοστό 78%,  είναι 
υψηλής εκπαίδευσης. Στους συγκεκρι-
μένους αποδόθηκαν τα κριτήρια καθε-
στώς μόνιμου ή προσωρινά διαμένο-
ντος.
Πρόκειται για την κατοχύρωση της 
παραμονής τους για πέντε έτη με μια 
σχετικά απλή αίτηση, η οποία δίνει το 
δικαίωμα να γίνει η Βρετανία μόνιμη κα-
τοικία, αποκτώντας το λεγόμενο «settle 
status». Το υπουργείο Εσωτερικών της 
χώρας είχε λάβει μέχρι το τέλος του 
περασμένου Μαρτίου 117.300 αιτήσεις 
από Έλληνες πολίτες. Σήμερα αυτό 
έχει αυξηθεί κατά πολλές χιλιάδες.
 ΠΗΓΗ: Νέος Κόσμος (https://
neoskosmos.com/) & ertnews.gr

Η Αυστραλία 2η καλύτερη χώρα 
στον κόσμο για όσους εργάζονται 

μακριά από την πατρίδα τους

Σύμφωνα με την 14η ετήσια παγκόσμια 
έρευνα HSBC Expat Explorer, στην 

οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 
20.000 άνθρωποι που ζουν και εργάζονται 
μακριά από την πατρίδα τους, 7 στους 10 
εκπατρισμένους στην Ελλάδα νιώθουν ότι 
η ποιότητα της ζωής τους είναι καλύτερη σε 
σύγκριση με τη χώρα τους.
Αρκετοί (61%) ερωτηθέντες στην Ελ-
λάδα διαπιστώνουν ότι η ισορροπία 
μεταξύ της προσωπικής και της επαγ-
γελματικής τους ζωής έχει βελτιωθεί 
σε σχέση με την πατρίδα τους, με την 
Ισπανία και την Κύπρο να συγκε-
ντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό 
(73%).
Στο συγκεκριμένο θέμα η Νέα 
Ζηλανδία (77%) και η Αυστραλία 
(74%) καταλαμβάνουν τις πρώ-
τες θέσεις στον κόσμο.
Οι μεσογειακές χώρες αξιολογού-
νται ανάμεσα στους κορυφαίους 
προορισμούς για να μετακομίσει 
κάποιος με σκοπό να βελτιώσει την 
ποιότητα της ζωής του.
Η Ισπανία κατατάσσεται πρώτη (66%), 
ενώ ακολουθούν η Κύπρος (64%) και 
η Πορτογαλία (62%). Η Ελλάδα, αν και 
βρίσκεται πίσω από αυτές τις μεσογεια-
κές χώρες, συγκεντρώνει σχετικά υψη-
λό ποσοστό στη συγκεκριμένη ερώτη-
ση, το οποίο φτάνει το 40% σε σύγκριση 
με τον παγκόσμιο μέσο όρο (35%).
Βελτιωμένη ποιότητα ζωής
Οι ερωτώμενοι θέτουν ως προτεραιό-
τητα την προσωπική τους ζωή σε σύ-
γκριση με τους πιο παραδοσιακούς 
λόγους για τους οποίους κάποιος απο-
φασίζει να μετακομίσει για να εργαστεί 
σε άλλη χώρα, όπως η επαγγελματική 
ανέλιξη (14% στην Ελλάδα έναντι 34% 
παγκοσμίως) ή η ανάπτυξη του επαγ-
γελματικού δικτύου (11% στην Ελλάδα 
έναντι 31% παγκοσμίως).
Σε γενικές γραμμές η τοπική κοινωνία 
και η κουλτούρα βρίσκονται στην κο-
ρυφή των προτεραιοτήτων των εκπα-
τρισμένων για τον επόμενο χρόνο. Συ-
γκεκριμένα, μέσα στον επόμενο χρόνο 
τα εκπατρισμένα στελέχη στην Ελλάδα 
θεωρούν ότι θα καταφέρουν:
• να γνωρίσουν νέους φίλους (52% 
στην Ελλάδα έναντι 45% παγκοσμίως)
• να κατανοήσουν και να εξερευνήσουν 
την τοπική κουλτούρα (52% έναντι 47%)
• να βγουν περισσότερο έξω (49% ένα-

ντι 41%)
• να ταξιδέψουν περισσότερο (46% 
έναντι 47%)
• να ξεκινήσουν μια νέα δραστηριότητα στον 
ελεύθερό τους χρόνο (38% έναντι 33%).
Ορισμένοι εκπατρισμένοι βελτίωσαν 
τη σωματική τους κατάσταση και την 
ψυχική τους ευεξία από τότε που μετα-
κόμισαν στο εξωτερικό. Σχεδόν οι μισοί 
(48%) ερωτώμενοι στην Ελλάδα δή-
λωσαν ότι νιώθουν περισσότερο υγιείς 
σωματικά και 46% ότι η ψυχική τους ευ-
εξία έχει βελτιωθεί από τότε που ήρθαν 

στη χώρα μας, με τα αντίστοιχα ποσο-
στά παγκοσμίως να είναι 35% και 30%.
Η αισιοδοξία επικρατεί
Στην Ελλάδα το ποσοστό των αισιόδο-
ξων φτάνει το 67% – ελαφρώς υψηλότε-
ρο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (65%). 
Ο βασικός λόγος για τον οποίο νιώθουν 
αισιόδοξοι είναι η ελπίδα τους να επι-
στρέψουν στην κανονικότητα (74% στην 
Ελλάδα και 75% παγκοσμίως).
Παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, 
περισσότερα από τα δύο πέμπτα των 
εκπατρισμένων στελεχών, πιστεύουν 
ότι οι κοινωνίες στις οποίες ζουν έγιναν 
πιο υποστηρικτικές κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Οι κοινωνίες σε Ιρλαν-
δία και Νέα Ζηλανδία (67%) βρίσκονται 
στην κορυφή ως οι πιο υποστηρικτικές 
παγκοσμίως, με την Ελλάδα να συγκε-
ντρώνει υψηλά ποσοστά σε αυτόν τον 
τομέα καταγράφοντας 55% έναντι 45% 
του παγκοσμίου μέσου όρου.
Παρά τη συνεχιζόμενη αστάθεια σχε-
τικά με τη γεωγραφική κινητικότητα, 
η έρευνα αναδεικνύει ότι το 37% των 
ερωτηθέντων στην Ελλάδα ένιωσαν 
«σαν στο σπίτι τους» σχεδόν αμέσως 
– ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από 
τον παγκόσμιο μέσο όρο (23%).
Η Ελλάδα σημειώνει καλές επιδόσεις 
ως προς το αίσθημα ασφάλειας (57% 
σε σύγκριση 
με το 49% πα-
γκοσμίως) και 

ως προς το περιβάλλον που προσφέρει (57% έναντι 41%).
Τα οικονομικά των εκπατρισμένων
Η πλειοψηφία των ξένων στελεχών στην Ελλάδα (59%) δεν έχουν μεγάλη ανησυ-
χία για την οικονομική τους ευημερία, ποσοστό που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με 
τον παγκόσμιο μέσο όρο. To 35% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσαν ότι το 
διαθέσιμο εισόδημά τους έχει αυξηθεί και το 38% ότι έχει παραμείνει το ίδιο από 
τότε που μετακόμισαν στη χώρα μας.
Οι κορυφαίοι οικονομικοί στόχοι για τα στελέχη από το εξωτερικό που ζουν και 
εργάζονται στην Ελλάδα είναι: η αποταμίευση/επένδυση για τη συνταξιοδότηση 
(35%), η αποταμίευση για περίπτωση ανάγκης (29%) ενώ ακολουθούν η αποτα-
μίευση για την εκπαίδευση των παιδιών τους (17%) και η αποταμίευση χρημάτων, 
τα οποία θα κληροδοτήσουν στα παιδιά τους (17%).
Πάντως, το 62% των ερωτηθέντων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα κατέ-
χουν ήδη ακίνητο στη χώρα, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο των εκπατρισμένων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στη χώρα δια-
μονής τους (48%).
Στη συνολική παγκόσμια κατάταξη, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 34η θέση (από 
την 37η το 2020). Όσον αφορά όμως στην αξιολόγηση για την ποιότητα ζωής 
(που συγκεντρώνει τις απόψεις των εκπατρισμένων σχετικά με τις συνθήκες της 
ζωής τους) η Ελλάδα κατατάσσεται 19η.
Για περισσότερα στοιχεία από την έρευνα επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 
www.expat.hsbc.com/expat-explorer-results
 ΠΗΓΗ: Νέος Κόσμος (https://neoskosmos.com/)
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