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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο 

www.Lefkada.open

«Θέλεις τ’ Αγιοπετρίτικα»;
ΕΝΙΣΧΥΣΕ

Οικονομικά την Ένωση και την εφημερίδα για να συνεχίσει να κυ-
κλοφορεί και να έρχεται στο σπίτι σας. Παρακαλούμε τους ανα-
γνώστες μας εξωτερικού και εσωτερικού να αποστέλoυν την 
ενίσχυση μέσω της τραπεζάς τους στους ακόλουθους λογαρια-
σμούς της Ένωσης.
Μην ξεχνάτε να βάζετε το ονοματεπώνυμο του αποστολέα των χρη-
μάτων για να γίνεται η ταυτοποίηση. Μετά την κατάθεση, ενημερώ-
στε μας σχετικά στο e-mail: agiopetrites@gmail.com
EUROBANK: IBAN: GR 7902606240000190103910936
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN: GR 201103990000039929615043

Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 
SOCIAL MEDIA 

Βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο 
Facebook με την ονομασία Ένωση 
Αγιοπετριτών Λευκάδος Αττικής! Εκεί 
θα βρείτε ανακοινώσεις και θέματα που 
έχουν την πολιτιστική μας δραστηριό-
τητα καθώς μπορείτε να επικοινωνείτε 
μαζί μας μέσω του messenger.

Εγκαίνια έκθεσης ασπρόμαυρης φωτογραφίας
Στα εγκαίνια έκθεσης ασπρόμαυρης φωτογραφίας, μια υπέροχη ιδέα του Δασκά-
λου Μελά η οποία υλοποιήθηκε μαζί με τον Θωμά Πατρίκιο, μας τίμησε με την 
παρουσία του ο πρώην Βουλευτής και καθηγητής Πανεπιστημίου Ξενοφών Βερ-
γίνης. Η έκθεση έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Πέτρου Λευκάδας 
και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου στις
εκδηλώσεις του Αυγούστου στο χωριό μας
Πολύς κόσμος μαζεύτηκε στην 
πλατεία του χωριού  μας στο λαϊ-
κό πανηγύρι στις 7 Αυγούστου. Δι-
ασκέδασαν κάτω από τους ήχους 
της λαϊκής ορχήστρας και τα τρα-
γούδια της Βαγγελιώς Χρηστιά. 
Οι άνθρωποι, ήταν εμφανές, ότι 
ήθελαν να χαλαρώσουν μετά τον 

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής
Ν. Λευκάδας εύχεται σε όλους τους 
Αγιοπετρίτες, Αγιοπετρίτισσες και 

φίλους

Καλό Χειμώνα
Εύχεται επίσης να υπάρχει

αλληλεγγύη στους πάσχοντες!!!

εγκλεισμό των τελευταίων χρόνων, 
λόγω του κορονοϊού.
Για πρώτη φορά το πανηγύρι οργα-
νώθηκε από κοινού με την Ένωση 
Αγιοπετριτών Αττικής και τα κατα-
στήματα της πλατείας. 
Η Ένωσή μας πραγματοποίησε λα-

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

Η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδας 
Αττικής πραγματοποίησε την τακτι-

κή της αιμοδοσία όπως κάθε Καλοκαίρι 
με ικανοποιητική προσέλευση αν και ο 
καιρός ήταν βροχερός. Η Ένωσή μας 
ευχαριστεί τους αιμοδότες και τις αιμο-
δότριες για την προσφορά τους. Επι-
πλέον παρακαλεί αυτούς που μπορούν 
να δώσουν αίμα να απευθύνονται στο 
Νοσοκομείο Λευκάδας (Τμήμα Αιμοδο-

σίας) εκ μέρους της Τράπεζας Αίματος 
της Ένωσης.
Υπεύθυνος της Τράπεζας είναι ο Πρόε-
δρος κ. Κοντοπύργιας Ηλίας του Νικολά-
ου τηλ: 6948827722.
Δημοσιεύουμε τα ονόματα των αιμοδο-
τών της αιμοδοσίας της 12ης Αυγούστου 
2022: Ρομποτής Κων/νος του Χρυσό-
στομου, Χαρίτος Χαράλαμπος του Δη-
μητρίου, Βενέτης Αντρέας του Σπύρου, 

Νιάρχος Νικόλαος του Αναστασίου, Με-
ϊδάνης Ιάσωνας του Γεωργίου, Κούρτης 
Χαράλαμπος του Επαμεινώνδα, Κούρτη 
Πηνελόπη του Χαράλαμπου, Ραφτόπου-
λος Παναγιώτης του Γεωργίου, Sengelia 
Clene του Liongi, Ρομποτής Σπυρογιάν-
νης του Αθανασίου, Νικόλαος Κοντοπύρ-
γιας (Ιατρός) του Ιωάννη, Δρακονταειδής 
Νικόλαος του Σπύρου, Χόρτης Δημήτρι-
ος του Ιωάννη. Παρ’ όλες τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες προσήλθαν στην εθε-
λοντική αιμοδοσία της Ένωσής μας. Επί-
σης ευχαριστούμε: τον κ. Γιαννουλάκο 
Αχιλλέα Βιοπαθολόγο Δ/ντη Αιμοδοσίας 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, την 
κα Λούβρου Σοφία, Προϊσταμένη Αιμο-
δοσίας, την κα Παπαδάτου Χρυσούλα 
επισκέπτρια Υγείας και τον κ. Τσιλιναό 
Αλέξιο που χωρίς την συμβολή τους δεν 
θα γινόταν η Αιμοδοσία.
Ο Πρώην Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. 
Αντύπας ευχαρίστησε όλο το προσω-
πικό της Αιμοδοσίας για τα 20 χρό-
νια συνεργασίας, και ιδιαίτερα την 
κα Παπαδάτου που με απόφασή της 
μεταφέρουμε το αίμα σε όλα τα νοσο-
κομεία της χώρας όποτε το χρειαστεί 
Αγιοπετρίτης-σσα ή όσοι έχουν ρίζα 
Αγιοπετρίτικη.

χειοφόρο αγορά με δώρα που μας 
προσφέρανε διάφορα καταστήματα 
και φίλοι.  Ο Πρόεδρος της Ένωσης 
κ. Κοντοπύργιας Ηλίας απηύθυνε 
χαιρετισμό και παρουσίασε την ορ-
χήστρα και τους επίσημους καλε-
σμένους που ήταν οι Αντιδήμαρχοι 

Λευκάδας κ. Λίγδας Σπυρίδων, ο 
κ. Βικέντιος Νικόλαος και η Αντι-
πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου κα 
Μαργέλη Μαρία  που απηύθυνε 
και χαιρετισμό. Το γλέντι κράτησε 
μέχρι πρωίας!
Και του χρόνου!!!

Ρεπορτάζ στη σελ. 6η



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Κοντοπύργιας Ηλίας του Νικολάου, Σύμφωνα με το νόμο
Αρ. Φύλλου 171 - 2022
Γραφεία: Γερανίου 41, 5ος όροφος, τηλ: 2105245310
Κιν. Προέδρου: 6948 827722
Εκδίδεται με ευθύνη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των Συντακτών τους.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. ∆ασκαλάκης
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

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Το ζεύγος Αργυρού, Γεράσιμος και Αθηνά Κατη-
φόρη του Σπύρου, βάφτισαν το κοριτσάκι τους και 
του έδωσαν το όνομα Εβελίνα-Αναστασία.

ΛΕΥΚΑΔΑ (ΓΥΡΑΣ)
Ήρθαν από την Αμερική το ζεύγος Γιάννης Σίδε-
ρης του Χρήστου - (Γαντζάος) και η Έφη σύζυγός 
του και βάφτισαν το κοριτσάκι τους στην εκκλησία 
Αγίου Ιωάννη Γύρας Λευκάδας και το ονόμασαν 
Αριάδνη.

ΛΕΥΚΑΔΑ
Το ζεύγος Χαρίτου, Νικόλαος του Σωκράτη και η 
Νατάσα Κουτσάφτη βάφτισαν την κόρη τους και 
της έδωσαν το όνομα Παναγιώτα.

ΑΘΗΝΑ
Το ζεύγος Λουπέτης Πέτρος και η σύζυγος του 
Σάββατο Σεβεσλίδου βάπτισαν τα κοριτσάκια τους 
και τους έδωσαν τα ονόματα Αθηνά - Χρυσούλα 
και Ιωάννα - Μαυρέτα
Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν και να 
χαίρονται το όνομά τους.

ΓΑΜΟΙ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Το ζεύγος Χαρίτου, Νικόλαος του Σωκράτη και η 
Νατάσα Κουτσάφτη τέλεσαν το γάμο τους και βά-
φτισαν και την κόρη τους.
Η Ένωσή μας τους εύχεται βίο ανθόσπαρτο.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
*  Καββαδίας  Νικόλαος - (Λιρής), ετών 100. Ετά-

φη στον Άγιο Πέτρο. Ο γηραιότερος του χωριού.
*  Σίδερη Μαρία του Γιάννη, το γένος Κοντοπύρ-

για, ετών 71. Ετάφη στον Άγιο Πέτρο.
*  Ρομποτής Θεοφάνης - (Γούλας), ετών 90. Πήγε 

με το παιδί του (γιατρό στο χωριό) διακοπές και 
μετά από 3 μέρες πέθανε. Μεταφέρθηκε και 
ετάφη στην Αθήνα.

*  Ο γαμπρός του Μπάμπη Κατηφόρη - (Γιοργα-
λή), Γούτσιος Νικόλαος, ετών 70. Ετάφη στην 
Πάτρα.

*  Βλασσόπουλος Γιάννης του Αθανασίου - (Χα-
ντσούρας), ετών 83. Ετάφη στην Αθήνα.

*  Ζώγκος Νικόλαος του Γεωργίου - (Μάης), ετών 
94, ετάφη στο χωριό.

*  NIKOLAOS PETER GISHER (NICK) ετών 67 
Άγγλος φίλος του χωριού. Έχει αγοράσει σπίτι 
και έμενε με τη γυναίκα του. Ήταν και μάστορας 
καλός. Ετάφη στο χωριό μας.

*  Μαραγκός Απόστολος του Νικολάου - (Μιτάς). 
Παλιός ψάλτης και ράφτης του χωριού. Ετών 
95. Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στο χωριό.

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητή-
ρια για το θάνατο του αδελφού της κας Ελισ-
σάβετ Κριαρή, συζύγου του προέδρου της 
Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης κ. Σπύρου 
Ρομποτή.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Σε ένα εξάμηνο τρία άτομα μιας οικογένειας έφυγαν. 
Πρώτα έφυγε ο πατέρας Καγκελάρης Βασίλειος, μετά 
η μητέρα Γεωργία και τώρα η κόρη τους, 36 ετών Πα-
ναγιώτα, που γεννήθηκε προβληματική. Ετάφησαν 

στο χωριό. Την έντυσαν νυφούλα, όπως ορίζει το 
έθιμο και πήγε στην αγκαλιά των γονιών της. Έμεινε 
ο αδερφός της, ο Βαγγέλης, ο οποίος χρειάζεται την 
συμπαράσταση όλων μας. 
 Η Ένωσή μας εκφράζει  τα θερμά της συλλυπητήρια 
στους οικείους όλων.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
Ελένη Κατηφόρη του Δημητρίου Αντωνάκη, καθη-
γήτρια Πανεπιστημίου με τον άντρα της Αμερικανό 
και τα 3 παιδιά τους.
Γεράσιμος Κατηφόρης - (Σάκος), του Άγγελου με τη 
γυναίκα του Ντίνα, το γιό του Άγγελο με την φίλη 
του.
Λίτσα Σίδερη του Γιάννη - (Γαντζάου) με τον άντρα 
της Σκαρή Φίλιππο και την κόρη τους Κατερίνα.
Αγγελική - Κική, Ιωάννου Σίδερη με τον άντρα της 
Δημήτρη Κόκκινο.
Η κόρη του Χρήστου Σίδερη, του Γιάννη, Γεωργία.
Ο Γιάννης Σίδερης του Χρήστου με την σύζυγό του 
Έφη και το μωρό τους που το βάφτισαν στην Λευ-
κάδα.
Ελένη Δημακάκου Σίδερη με την κόρη της Σταυρού-
λα και το γιό της Κυριάκο, τη γυναίκα του Καρολίνα, 
και τα δυό παιδιά τους.
Δημήτριος Ρομποτής του Σπύρου, δημοσιογρά-
φος, εκδότης του περιοδικού ΕΝΑ.
Κατερίνα Αλεξανδράκη Σίδερη με τον άντρα της και 
τα 2 παιδιά τους.
Ο ταμίας της Ένωσής μας κ. Χρίστος Σπ. Κατηφό-
ρης τον Ιούλιο ταξίδεψε στις ΗΠΑ όπου συμμετεί-
χε στο επετειακό 100ο Παγκόσμιο Συνέδριο της 
AHEPA στο Ορλάντο της Φλόριδας, εκπροσωπώ-
ντας την Ahepa Ελλάδος

ΑΓΓΛΙΑ
Ο Στέλιος Αλεξανδράκης-Σίδερης
Σωκράτης Ρομποτής (Ζαχαράτος).
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ελευθέριος Δρακονταειδής του Γεωργίου (Βελιγκέ-
κα) με την γυναίκα του.
Η δημοσιογράφος Αννέτα Πολίτη με τον Γερμανό 
άντρα της και τα δύο κορίτσια τους.
Η γυναίκα του Νίκου Πολίτη του Απόστολου
Καραβίας Ευάγγελος του Νίκου (Καραούλης) με τη 
γυναίκα του Αθηνά.
ΕΛΒΕΤΙΑ
Τέρψις Αργυρού-Δρακονταειδή
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Βούλα Λάζαρη-Αρβανίτη (Μπούλου) με την κόρη 
της Ειρήνη και τον γαμπρό της Νζάλα Αντώνη
Γεωργία Βιζοβίτου (Μπελερίνη)
Γιαννούλα Καγκελάρη του Βασιλείου (Καραμέτσου)
Αντωνία Πέτρου Σουμίλα
Μαργέλης Ελευθέριος του Κώστα (Αποστολιάς) 
με τη γυναίκα του και την κόρη τους Χρυσούλα Αν-
δρουλιδάκη και την κόρη της Ευαγγελία.
Οι κόρες του Σπύρου Ρομποτή (Μπρούσκου) προ-
έδρου της Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκάδος Μελ-
βούρνης, Κούλα Πολίτη (από λάθος στο προηγού-
μενο φύλλο γράφτηκε Αννούλα) με τον άντρα της 
Γιώργο Πολίτη και τα παιδιά τους Ρεβέκα-Ναταλία-
Τιμόθεο και η Δέσποινα Βαρβέρη με την κόρη της 
Αλεξάνδρα.
Καλώς εκοπιάσατε στην πατρίδα και στο χωριό 
μας, να περάσετε καλά. Καλή Επιστροφή να έχετε.

Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα και 
λαγούτο με τον μεγαλύτερο κλα-
ρινίστα που γέννησε μέχρι σή-
μερα η Λευκάδα το Νίκο το Βρυ-
ώνη. Γύρισαν όλα τα πανηγύρια  
του νησιού την παλιά εποχή. 
Πήγαιναν εκτός από  τα πανη-
γύρια που έκαναν  τα χωριά και 
στους γάμους.
Τότε ο Βρυώνης ήταν φίρμα και 
ο Νίκος από τους καλύτερος 
τραγουδιστές της δημοτικής 
μουσικής. Γλέντησαν και χόρε-
ψαν μαζί τους «γενεές δεκατέσ-
σερις», όπως λέει και το Ευαγ-
γέλιο. 
Το 1959, το πανηγύρι του χω-
ριού μας έγινε εκεί που είναι σή-
μερα ο φούρνος. Τότε ήταν κει 
ένα λιοστάσι. Δύο μέρες κράτησε το πανηγύρι.
Είχε έρθει τότε ο τραγουδιστής Τάκης Καρναβάς, 
νεαρός σε ηλικία, και τραγούδησε. Ο Μάης στα 
πανηγυριά τραγούδησε και με τα συγκροτήματα 
του Τσουρούφλη και του Κοπανέλου. 
Ήταν πραγματικά ένας μεγάλος τραγουδιστής της 
δημοτικής μουσικής ο Μάης! Θα μείνει αξέχαστος! 
Καλό Παράδεισο, Νίκο!!!

Υ.Γ. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο γιο 
του Γιάννη για την φροντίδα, τη στοργή και την 
αγάπη που έδειξε στον πατέρα του  και τη μητέ-
ρα του. Εκτός από τη γυναίκα που φρόντιζε τους 

Νίκος Ζώγκος  του Γεωργίου (Μάης) ετών 94. 
Το χρυσό λαρύγγι έφυγε από τη ζωή.

γονείς του, ο Γιάννης κάθε απόγευμα  έπαιρνε τον 
πατέρα του αγκαζέ και τον πήγαινε βόλτα στο δρό-
μο γύρω από το σπίτι. Για να του δώσει λίγο πε-
ρισσότερη ζωή. Εύγε!!!
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια.

Αγιοπετρίτες οργανοπαίχτες πλην Βερύκιου και 
Παπά.
Πανηγύρι της Αναλήψεως. Τραγούδι ο πρώτος από 
αριστερά: Νίκος (Μάης), κιθάρα (πίσω): Θωμάς 
Πατρίκιος, βιολί: Γιώργος Βερύκιος, ντράμς: Μάκης 
Βρυώνης, κλαρίνο: Νίκος Βρυώνης, αρμόνιο: Μπά-
μπης Ραυτόπουλος, τραγουδίστρια: Βούλα Παπά, 
τραγουδιστής Νιόνιος Ψωμάς.
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

Γεώργιος Ρέμπελος
MD, FEBOPRAS

Ρίζα Λευκαδίτικη

Βλέπω λάμψεις και μυγάκια! Πρέπει να ανησυχώ;

Οι λάμψεις και κυρίως τα μυγά-
κια είναι συμπτώματα τα οποία 
εμφανίζονται συνήθως κατά την 
μέση ηλικία αλλά και αργότερα. 
Οφείλονται στην ρευστοποίηση του 
υαλοειδούς  σώματος. Το υαλοειδές 
σώμα είναι μια ουσία με μορφή ζελέ 
ή οποία πληροί όλη την εσωτερική 
κοιλότητα του ματιού. Με την  πά-
ροδο της ηλικίας και καθώς οι ιστοί 
του σώματος (δέρμα, μύες, λιπώ-
δης ιστός) χαλαρώνουν, χαλαρώνει 
και το υαλοειδές σώμα με αποτέλε-
σμα να ρευστοποιείται. Η ρευστο-
ποίηση αυτή δεν γίνεται απότομα 

και γρήγορα σε όλη την ποσότητα 
του υαλοειδούς, άλλα αρχίζει από 
κάποια σημεία (τα οποία τις περισ-
σότερες φορές βρίσκονται στο κέ-
ντρο της κοιλότητας του βολβού).  
Με την ρευστοποίηση αυτή αλλά-
ζει και ο διαθλαστικός δείκτης του 
υαλοειδούς με αποτέλεσμα αλλού 
να υπάρχουν ‘‘πυκνότερα’’ διαθλα-
στικά μέσα και άλλου ‘‘αραιότερα’’. 
Η διαφορά αυτή του διαθλαστικού 
δείκτη μεταξύ υγρών και στερεών 
προκαλεί το σύμπτωμα των σκο-
τεινών σημείων (μύγες, αράχνες, 
σκουπιδάκια) τα οποία είναι αλή-
θεια  πολύ ενοχλητικά.
Με την πάροδο του χρόνου η ρευ-
στοποίηση επεκτείνεται από το 
κέντρο προς την περιφέρεια με 
αποτέλεσμα το εξωτερικό τμήμα 
του υαλοειδούς -ο φλοιός του-, δη-
λαδή το τμήμα το οποίο εφάπτεται 
με τον αμφιβληστροειδή να αρχίζει 
να αποκολλάται από αυτόν. Αύτη 
η διαδικασία ονομάζεται αποκόλ-
ληση του υαλοειδούς. Οι  συμφύ-
σεις του φλοιού του υαλοειδούς με 
τον αμφιβληστροειδή είναι άλλοτε 
πολύ χαλαρές και η αποκόλληση  
γίνεται χωρίς συμπτώματα (ασυ-

μπτωματική) ή είναι μέτριες έως 
πολύ δυνατές όπου παρατηρούνται 
συμπτώματα (λάμψεις σαν αστρά-
κια ή αστραπές). Εάν οι συμφύσεις 
είναι πολύ δυνατές τότε κατά τον 
αποχωρισμό του υαλοειδούς από 
τον αμφιβληστροειδή εμφανίζονται 
ρωγμές σε αυτόν που θα οδηγή-
σουν στην αποκόλλησή του.
Εάν ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση 
και η αποκόλληση του υαλοειδούς 
χωρίς προβλήματα από τον αμφι-
βληστροειδή τότε ο ασθενής έχει 
διαφύγει πλήρως τον κίνδυνο μιας 
μελλοντικής αποκόλλησης, του αμ-
φιβληστροειδή.
 Οι στατιστικές μελέτες παγκοσμί-
ως δείχνουν ότι ένας στους χίλιους 
ανθρώπους (1%) θα πάθει απο-
κόλληση αμφιβληστροειδούς κά-
ποια στιγμή στην ζωή του (και πιο 
συγκεκριμένα κατά την ρευστοποί-
ηση του υαλοειδούς). Παράγοντες 
όπως μυωπία ή υψηλή μυωπία, 
προηγηθείσα εγχείρηση καταρρά-
κτη, και τραυματισμός του ματιού 
ανεβάζουν το ποσοστό αυτό από 
έναν στους χίλιους  στο έναν στους 
εκατό ή και παραπάνω (1%-3%). 

Πρόληψη:
Θα πρέπει να γίνεται λεπτομερής 
έλεγχος του βυθού του ματιού που 
παρουσιάζει συμπτώματα. Οφθαλ-
μολογικός έλεγχος ο οποίος δεν 
ανιχνεύει πρόβλημα δεν σημαίνει 
και απαλοιφή του προβλήματος  
στο αμέσως επόμενο διάστημα. 
Οι έλεγχοι  πρέπει να γίνονται όσο 
καιρό διαρκούν τα συμπτώματα με 
σκοπό να ανιχνευθούν εγκαίρως 
ρωγμές του αμφιβληστροειδούς και 
να θεραπευθούν με λέιζερ φωτο-
πηξία πριν προκαλέσουν την απο-
κόλληση του.

Υ.Γ.: Ο γιατρός είναι σύζυγος της 
Ζωής Ψαρρά και γαμπρός της Κα-
τίνας Καγκελάρη (Καρώτου), Αγιο-
πετρίτισσα.

ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ Γεώργιος, MD
Χειρούργος-Οφθαλμίατρος
Βασ. Σοφίας 66, τηλ.: 6977 941340
gchatzilaou@msn.com

Συγχωριανός μας, Διακεκριμένος Καθηγητής
Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Ν.Υόρκης

Επισκεφτήκαμε το καλοκαίρι στις 
ΗΠΑ έναν σεμνό αλλά πολύ επιτυ-
χημένο Αγιοπετρίτη καθηγητή πα-
νεπιστημίου που ζει στις ΗΠΑ εδώ 
και 65 χρόνια! Ο Βασίλειος (Λάκης) 
Κατηφόρης του Χρήστου «Κουτσο-
σπύρος» είναι μόνιμος κάτοικος 
ΗΠΑ από το 1957. Ο Λάκης έφτασε 
στις ΗΠΑ για σπουδές στα Φυσι-
κομαθηματικά το Σεπτέμβρη 1957, 
μετά το πέρας των οποίων προχώ-
ρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές 
στο Πανεπιστήμιο του Γουισκόνσιν 
(University of Wisconsin, Madison 
WIS) από το οποίο απέκτησε το 
δοκτορά (PhD) στα Μαθηματικά το 
1967.
Από το 1968 έως το 2003 ο Δρ. 
Κατηφόρης διετέλεσε καθηγητής 
Μαθηματικών, πρώτα στο Πανεπι-
στήμιο του Κεντάκι (1968-73) και 
μετά στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο 
της Νέας Υόρκης (1973-2003) Κολ-
λέγιο Πότσνταμ (SUNY College @ 
Potsdam). Ο Λάκης εβγήκε στην 
σύνταξη το 2004 (1 Ιαν.) τιμηθείς με 
το βαθμό του Διακεκριμένου Καθη-
γητού Διδασκαλίας Μαθηματικών, 
τελέσας Διευθυντής του Μαθηματι-

κού Τμήματος επί 16 έτη, (1987-
2003)! Από τον Αύγουστο 1973  
μένει στο Πότσνταμ της Ν.Υόρκης 
με την γυναίκα του, Μαίρη-Ανν, βι-
ολόγο και σύζυγό του για 59 χρό-
νια τώρα. Μαζί ταξιδεύουν τακτικά 
στην Αθήνα αλλά και στη Λευκάδα, 
περπατώντας τους δρόμους του 
χωριού μας, ενώ στηρίζουν οικο-

νομικά τακτικά την Ένωσή μας. Ο 
Λάκης και η Μαίρη-Ανν έτρεφαν 
μεγάλη και αμοιβαία συμπάθεια 
για την αείμνηστη ξαδέρφη Αννέτα 
(Βλασοπούλου) αλλά και για όλους 
τους συγγενείς τους. Έχουν δύο 
γιους, επίσης καθηγητές Πανεπι-
στημίου στις ΗΠΑ, τον Dr David 
Cateforis καθηγητή και πρόεδρο 

του Τμήματος Ιστορίας της Τέχνης 
του Πανεπιστημίου του Κάνσας 
και τον Dr Theodore Cateforis κα-
θηγητή Ιστορίας της Μουσικής στο 
Πανεπιστήμιο των Συρακουσών 
της Ν.Υόρκης. Καμαρώνουμε για 
όλους και ευχόμαστε να είναι πά-
ντοτε γεροί και δημιουργικοί!

Χρ. Κατηφόρης

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

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

Αυτό που έλειπε από την Λευκάδα
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Κοινωνικά και Ενδιαφέροντα

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικο

Βασιλική Λευκάδας

Κοινωνικά Βαπτίσεις

Το ζεύγος Γιάννης Σίδερης του Χρήστου (Γαντζά-
ος) και η Έφη σύζυγός του ήρθαν από την Αμερι-
κή και βάφτισαν το κοριτσάκι τους στην εκκλησία 
Άγιος Ιωάννης Γύρας Λευκάδας και του έδωσαν 
το όνομα Αριάδνη.

Το ζεύγος Λουπέτη, Πέτρος και η σύζυγος 
του Σάββατο Σεβεσλίδου βάπτισαν τα κο-
ριτσάκια τους και τους έδωσαν τα ονόματα 
Αθηνά - Χρυσούλα  και Ιωάννα - Μαυρέτα.Το ζεύγος Αργυρού, Γεράσιμος και Αθηνά Κατηφόρη του 

Σπύρου, βάφτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το 
όνομα Εβελίνα-Αναστασία.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσουν και να είναι καλότυχα

ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-2023

ΑΘΗΝΑ  ΑΕΙ
Νομική Αθηνών ο Χρήστος Χαρακίδας, του Σπύρου, εγγονός της Ντίνας 
Αντύπα και δισέγγονος του αείμνηστου  Αγιοπετρίτη δάσκαλου Αντύπα.
Στέλιος Πετράκος, του Δημήτρη γιός της Δήμητρας Κατηφόρη Κουτσοσπύ-
ρου στο Φυσικό Αθήνας
Κατηφόρης Σπύρος του Χρίστου, Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1. ΠΑΡΚΕΣ ΤΖΑΣΜΙΝ-ΑΛΙΣ Ιταλική Φιλολογία Θεσσαλονίκη.
2. ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μάρκετιγκ και Επικοινωνία Αθήνα.
3.ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κων/νου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρή-
σεων Θεσσαλονίκη.

Η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδας Αττικής τους συγχαίρει και εύχεται καλή 
ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Στο κινητό του προέδρου της Ένωσής μας κου  Κοντοπύργια Ηλία 6948827722 
και στων μελών του ΔΣ περιμένουμε να πληροφορηθούμε και ποιά άλλα παι-
διά με ρίζα Αγιοπετρίτικη από όλη την Ελλάδα πέτυχαν στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις και ποιά αποφοίτησαν, για να βραβευθούν κατά την κοπή της Πίτας 
τον Φλεβάρη του 2023. Επίσης περιμένουμε πληροφορίες και από το εξω-
τερικό.

Μεγάλη επισκεψιμότητα στο μουσείο, 
την Φραγκοκλησιά και εκκλησία

Το καλοκαίρι τα επισκέφθηκε πο-
λύς κόσμος, Έλληνες και ξένοι. 
Ξεναγός ο επίτιμος προεδρος της 
Ένωσης κ. Απόστολος Αντύπας με 
την βοηθό του που μιλούσε αγγλι-
κά.

Φραγκοκλησιά

Ιταλοί επισκέπτες

Επισκέπτες στο Μουσείο

Επίσκεψη στην εκκλησία

Ιταλοί        Έλληνες της Αυστραλίας και Ολλανδίας
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

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

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

Σε περίπτωση
ανάγκης
τηλεφωνήστε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Βαλαωρίτου 8  Λευκάδα

Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ 
Το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Λευκάδας

Έπεσε το 
βράδυ της 

Κυριακής 28 Αυ-
γούστου 2022 
στο Ανοιχτό Θέ-
ατρο Λευκάδας η 
αυλαία του επε-
τειακού 60ου δι-
εθνούς Φεστιβάλ 
Φολκλόρ.
Η τελετή λήξης 
ξεκίνησε με τo 
επίσημο τραγού-
δι του διεθνούς Φεστιβάλ Φολ-
κλόρ «Lefkada Festival Folklor» 
που είχε διασκευαστεί κατάλληλα 
πριν τέσσερις μέρες στην 5η του 
έκδοση για τα βασικά όργανα και 
τις φωνές των συγκροτημάτων 
και ερμήνευσε η ορχήστρα του 
Φεστιβάλ. Οι στίχοι και η μουσική 

ήταν του Αλέξη Καραμποΐκη ενώ 
την ενορχήστρωση και τη διεύθυν-
ση της ορχήστρας είχε ο Παντελής 
Βανδής. Θετικές εντυπώσεις προ-
κάλεσε η ανταλλαγή των σημαιών 
μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρ-
κίας με τον Δήμαρχο Λευκάδας, κ. 
Χαράλαμπο Καλό, να κάνει λόγο 

Άνοιξε η αυλαία για το 60ο διεθνές 
Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας
Αύγουστος 1965:

Το Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας βρίσκεται ακόμη στα σπάργανά του. 
Στο 4ο διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας που διοργανώνεται τη 

χρονιά αυτή θα πά-
ρουν μέρος 32 συ-
γκροτήματα φολκλο-
ριστών από 22 χώρες 
με τον αθηναϊκό τύπο 
να κάνει λόγο για ένα 
«πολύγλωσσο και 
πολύχρωμο πανηγύ-
ρι χορού και τραγου-
διού».
Αύγουστος 2022: Το 
Φεστιβάλ Φολκλόρ 
Λευκάδας γιορτάζει 
τα 60 χρόνια από 
την ίδρυσή του. Στο 
60ο διεθνές Φεστιβάλ 
Φολκλόρ Λευκάδας 
θα πάρουν μέρος συ-
γκροτήματα (κάποια 
ολιγομελή) από 10 
ξένες χώρες: Βουλ-
γαρία, Πορτογαλία, 
Ιταλία, Σιγκαπού-
ρη, Χιλή, Κιργιστάν, 
Τουρκία, Σερβία, 
Χιλή, Αργεντινή (δεν 
την είδαμε να συμμε-
τέχει στην παρέλαση). 

Έπεσε η αυλαία του επετειακού 
60ου διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ

αργότερα για 
«ισχυρό συμ-
βολισμό».
Στη συνέχεια 
επειδή απου-
σίαζε λόγω 
εκτάκτου κω-
λύματος η 
Αντιπρόεδρος 
του Πνευματι-
κού Κέντρου. 
κ. Χαρά Σα-
ΐτη, ο λόγος 
δόθηκε στον 
Αντιδήμαρχο 
Πολιτισμού του Δήμου Λευκάδας, 
κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος προ-
έβη σε ένα σύ-
ντομο απολο-
γισμό όχι μόνο 
του Φεστιβάλ 
αλλά και όλων 
των δράσεων-
εκδηλώσεων 
που έλαβαν 
χώρα κατά την 
διάρκεια του 
φετινού πολι-
τιστικού καλο-
καιριού.
Όπως ανέφε-
ρε, με πολύ δυσκολία λόγω της 
πανδημίας αλλά και προβλημά-
των επικοινωνίας με τα ξένα συ-
γκροτήματα έγινε εφικτό μετά από 
δύο χρόνια πανδημίας και την 
ακύρωση λόγω των περιοριστι-
κών μέτρων του 58ου και 59ου 
Φεστιβάλ το 2020 και το 2021 
αντίστοιχα, να πραγματοποιηθεί 
το επετειακό 60ο Φεστιβάλ, στο 
οποίο πήραν μέρος εφτά ξένα 
συγκροτήματα ενώ περιορίστηκε 
παράλληλα η διάρκειά του σε πέ-
ντε αντί οκτώ ημέρες.
Επισήμανε το γεγονός ότι για 
πρώτη φορά τα ξένα συγκροτή-
ματα φιλοξενήθηκαν σε ξενοδο-
χεία και όχι στους χώρους των 
σχολείων όπως γινόταν στο πα-
ρελθόν κι αυτό όπως τόνισε θα 
συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. 
Ευχαρίστησε το τοπικά συγκροτή-
ματα που κατόρθωσαν κάτω από 
δύσκολες συνθήκες να συγκρο-
τήσουν ομάδες και να πάρουν 
μέρος στο Φεστιβάλ κάνοντας 
πετυχημένες εμφανίσεις. Έδωσε 
την υπόσχεση ότι στο 61ο Φεστι-
βάλ, οι προετοιμασίες του οποίου 
αρχίζουν από αύριο κιόλας, θα 
υπάρξουν περισσότερα συγκρο-
τήματα.

Ακολούθησε η αντιπροσωπευτι-
κή εμφάνιση των συγκροτημάτων 

στην σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου, 
ενώ η κ. Ιωάννα Φίλιππα έκανε μία 
ιστορική αναδρομή στο Φεστιβάλ. 
Εμφανίστηκαν κατά σειρά τα συ-
γκροτήματα: Νέα Χορωδία Λευκά-
δας, Λατινική Αμερική (εκπροσω-
πήθηκε από την ομάδα ASCLAYE, 
μία ομάδα Λατινοαμερικανών μό-
νιμων κατοίκων της Ελλάδας, που 
ιδρύθηκε το 1985), Σιγκαπούρη 
(πήρε μέρος για πρώτη φορά στο 
Φεστιβάλ), Σχολή Χορού Χρυσού-
λας Κουνιάκη (παρουσίασε χορούς 
Μπόλιγουντ), Απόλλων Καρυάς, 
Γαλλία, Τουρκία, Πορτογαλία, Σερ-
βία (παρουσίασε μία χορογραφία 
του Ζορμπά), Ορφέας Λευκάδας.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την καθι-
ερωμένη ανταλλαγή δώρων και τον 
χορό της Ειρήνης και Συναδέλφω-
σης των Λαών. Ο κ. Χ. Καλός είπε 
ότι όλα τα μέλη του Πνευματικού 
Κέντρου αισθάνονται δικαιωμένα 
για το 60ο Φεστιβάλ καθώς όλοι 
οι Λευκαδίτες ξαναγκάλιασαν τον 
θεσμό, δείχνοντας ότι όχι μόνο έρ-
χεται από μακριά αλλά θα πάει και 
πολύ μακριά και σημειώνοντας ότι 
«τα καλύτερα έρχονται».

Λευκαδίτικα Νέα

Η Λατινική Αμερική εκπροσωπήθηκε από την ομά-
δα ASCLAYE, μία ομάδα Λατινοαμερικανών, μονί-
μων κατοίκων Ελλάδας, που ιδρύθηκε το 1985

Τμήματα χορευτικών συγκροτημάτων.



Κυκλοφόρησε πρόσφατα  το νέο  πόνημα 
της φιλολόγου κ. Ελευθερίας Πολίτη- Μελά, 
με τίτλο:

 Άσπρο φουρό και μπλε ποδιά.
 Πρόκειται για μια νουβέλα  της οποίας 
η πλοκή εξελίσσεται «το τέλος της δε-
καετίας του 50 και όπως η συγγραφέας 
σημειώνει η  δωδεκάχρονη Νικολέτα  ζει 
ευτυχισμένη με τους γονείς και τους παπ-
πούδες σε μια αγροικία. 
Την ήσυχη ζωή της αναστατώνει  αρχικά 
η δολοφονία ενός συνομήλικού της κορι-
τσιού στον κάμπο. Επί πλέον η απόφαση 
των δικών της  να φοιτήσει  στο γυμνάσιο 
τη βρίσκει ανέτοιμη συναισθηματικά και 
τη γεμίζει φόβους.
Η άφιξη στην περιοχή της Δανάης, ενός 
μεγαλύτερου κοριτσιού από την Αθήνα, 
που κουβαλάει ένα οικογενειακό μυστι-
κό, θα λειτουργήσει καταλυτικά για την 
ψυχολογία της, ώστε να αντιμετωπίσει  
ψύχραιμα τους φόβους της  καθώς και 
τη μετακίνηση της οικογένειάς της  στην 
Αθήνα των αυθαιρέτων και της εργασια-
κής ανασφάλειας».
Θ.Μ

Τον τελευταίο καλοκαιρινό μήνα  εκτέθηκε στις βιτρί-
νες των βιβλιοπωλείων  το δεύτερο βιβλίο της  συν- 
ταξιούχου δασκάλας Γιαννούλας  Βλασσοπούλου

Τσάμικος στα τρία
από τις εκδόσεις Αργοναύτης.
Στις εκατό σαράντα δύο (142) σελί-
δες του ξετυλίγονται δώδεκα ιστορί-
ες χαρούμενης οικογενειακής ζωής, 
αδελφικής φιλίας, αλλά και πόνου 
και εγκατάλειψης στις οποίες η συγ-
γραφέας με εξαίσιο και συναρπα-
στικό τρόπο περιγράφει. Πρόκειται 
για γεγονότα της περασμένης πε-
ντηκονταετίας τα οποία  συνέβαιναν 
στη μικρή κοινωνία του χωριού και 
έπεφταν στην αντίληψή της ή από 
ηλικιωμένους χωριανούς άκουγε 
και με τη δημιουργική της, τώρα, 
φαντασία αναπλάθει και μας κάνει 
κοινωνούς.
Η περιγραφή των κειμένων είναι 
άριστη και η παρουσίαση των ηρώ-
ων τους καταπληκτική η δε γλώσσα 
της  είναι απλή, αυτή που μιλάνε οι 
άνθρωποι των χωριών μας.
Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί 
με προσοχή, γιατί θα ωφελήσει.-  Θ.Μ

Βιβλιοπαρουσιάσεις
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑΒιβλιοπαρουσιάσεις

Ποίημα για τα 100 χρόνια από 

Μικρασιατική καταστροφή 

Στη Σινασσό*
Στην εκκλησιά της Σινασσού την τουρ-
κοχαλασμένη,
αγριοπούλια έχουν φωλιά, φερτά μεσ’ 
απ΄ το λόγγο
κι οι τοίχοι απ΄ τις εικόνες τους  γυμνοί 
ορφανεμένοι,
σμίγουν τη θρηνομελωδιά με τ’ αγε-
ριού  το βόγγο.

Κάνει ο παπάς μας λειτουργιά και μας 
ψυχανασταίνει,
σε λαμπρές μέρες τρέχει ο νους, φτε-
ροκοπάει, τρανεύει
κι ως ικεσία θερμή ψηλά στον ουρανό 
ανεβαίνει,
αναγαλλιάζ’ η  εκκλησιά, μακριά πίσω 
αλαργεύει,

σαν  πλημμυρίζαν οι πιστοί κάθε αγια-
στή γωνιά της,
σα λάμπαν άμφια στο ιερό και σπάθες 
στα στασίδια
-νίκες,  χαρές, στέψεις, γιορτές – και τα 
εικονίσματά της 
αστράφταν από τάματα και μαλαμο-
στολίδια…

Στην εκκλησιά της Σινασσού την 
απορφανισμένη,
είν’  πιο γλυκιά η Μεταλαβιά κι Λει-
τουργιά  μαγεύτρα,
καρδιές ευφραίν΄ η προσευχή κι άλγη 
πικρά γλυκαίνει
κι ορμά στο  θρόνο του Θεού ουρανο-
σαγιτεύτρα.
Ηρώ- Χρυσάνθη Σίδερη- Αλεξανδράκη
( Από τη  συλλογή Πορείες και Σταθ-
μοί, σ. 19)
(*) Κωμόπολη που βρίσκεται  σχεδόν 
στο κέντρο της Μικράς Ασίας, στην Καπ-
παδοκία. Στην κωμόπολη αυτή,  πριν 
από την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελ-
λάδας Τουρκίας το  1924, οι Έλληνες κά-
τοικοί της ήταν περισσότεροι από τρεις 
χιλιάδες και οι Τούρκοι πεντακόσιοι. Το 
μέρος αυτό,  που ήταν γεμάτο, παλιό-
τερα, με ελληνικά αρχοντικά και πανέ-
μορφες χριστιανικές εκκλησίες επισκέ-
φτηκε η ποιήτρια, παρακολούθησε τη 
Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Έλληνας 
ιερέας και εμπνεύστηκε το παραπάνω 
ποίημα. Αξίζει την περίοδο που ζούμε 
-εκατό χρόνια από το μεγάλο ξεριζωμό - 
να θυμούμαστε της χαμένες   αξέχαστες 
πατρίδες μας.                       Θ.Μ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Καλοκαιρινή Εκδήλωση (9-20 Αυγούστου 2022)

Για δεύτερη φορά οργανώνεται έκθε-
ση ασπρόμαυρης φωτογραφίας στον 
Άγιο Πέτρο.
Η πρώτη, κάποια χρόνια πίσω, με 
αντικείμενο δραστηριότητες του Δη-
μοτικού Σχολείου Αγίου Πέτρου, όταν 
λειτουργούσε ως 4/θέσιο με περισ-
σότερους από εκατόν είκοσι μαθητές  
και τέσσερις δασκάλους και φέτος το 
καλοκαίρι (9 έως 20 Αυγούστου), με 
φωτογραφίες  πρόσωπα και εργασία.
Οργανωτές: (α) Το τοπικό Κοινοτικό 
Διαμέρισμα  (β) Ο Σύλλογος Αγιοπε-
τριτών Αττικής και  (γ) Ο τοπικός Μορ-
φωτικός Σύλλογος υπό την αιγίδα της 
Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. 
Στην ευρύχωρη  αίθουσα του Πνευμα-
τικού Κέντρου του χωριού αναρτήθη-
καν περισσότερες από ενενήντα (90) 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες, οι πιο 
πολλές έργα του εκλεκτού και πολύ 
αγαπητού φίλου του χωριού μας Ελ-
βετού φωτογράφου Fritz Berger (Ερ-
ρίκου), διαστάσεων 21 χ 30 εκ., οι 
οποίες είχαν  τραβηχτεί  την περασμέ-
νη πεντηκονταετία.
Άνθρωποι του χωριού, άνδρες ηλικιω-
μένοι, γερασμένοι από τον καθημερι-
νό μόχθο στο χωράφι με το τσαπί ή το 
αλέτρι, στη σκαλωσιά  οι μαστόροι  ή 
στο καφενείο οι γεροντότεροι να πρε-
φάρουν  και οι γυναίκες στις  οικιακές 
τους εργασίες αλλά και εκείνες στο 
χωράφι  να βοηθούν τους συντρόφους 
των   ή να κάνουν μεροδούλια. 
Εντύπωση προκάλεσε μια φωτογρα-
φία  των μαθητών του Δημοτικού Σχο-
λείου της δεκαετίας του 30 ανάμεσα 

στους οποίους βρίσκονται δυο δά-
σκαλοι του σχολείου: ο  Φίλιππος 
Τζεφρώνης (αριστερά) και ο Διονύ-
σιος Μελάς (δεξιά).
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν αρκετοί 
χωριανοί, οι πρόεδροι των διοργα-
νωτών φορέων, Ζώης Ν. Κατηφό-
ρης, Ηλίας Ν. Κοντοπύργιας, Νίκος 
Ζ. Κατηφόρης, Αθανάσιος Μελάς 
και ο καλός φίλος του χωριού μας 
και υποστηρικτής της εφημερίδας 
μας τ. Βουλευτής  κ. Ξενοφών Βερ-
γίνης. Χαιρετισμό έστειλε ο νυν βου-
λευτής κ. Αθανάσιος Καββαδάς.
Οι φωτογραφίες αυτές ταξινομη-
μένες και με επαρκή πληροφορικά 
στοιχεία για τα εικονιζόμενα πρό-
σωπα θα αποτελέσουν κτήμα του  
Λαογραφικού Μουσείου του χωριού 
μας «Ευάγγελος Βλασσόπουλος».- 

Θ.Μ.

Στην οικοδομή 
εικονίζονται ο  
Κώστας Χρυ-
σικός (Κων-
σταντέλας) 
όρθιος και ο 
Απόστολος  
Μαραγκός του 
Ιωάννη καθή-
μενος.
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Οικονομικά ενδιαφέροντα

Αθήνα Χοντρική

Αθήνα

Μετά την έκδοση του φύλλου 168 
στα τέλη Ιανουαρίου έως και 30 

Σεπτεμβρίου 2022 λάβαμε με διάφο-
ρους τρόπους τη συνδρομή και οικο-
νομική ενίσχυση από τα παρακάτω 
μέλη της Ενώσεως τους οποίους ευ-
χαριστούμε πολύ! Κάθε ποσό, μικρό-
τερο ή μεγαλύτερο δεν έχει σημασία, 
αποδεικνύει την έμπρακτη αγάπη των 
Αγιοπετριτών όπου γης στην ιδιαίτερη 
πατρίδα τους!
Πολίτη Χρυσούλα του Αθανασίου    50€
Μελάς Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 
(Δάσκαλος)  50€
Κατηφόρη-Λιώλη Γεωργία του Χρή-
στου (Κουτσοσπύρου) εις μνήμην των 
εξαδελφών της Νίκου, Θανάση, Αννέ-
τας 50€ 
Κατηφόρη-Τζεφέρη Γιάννα του Φιλίπ-
που εις μνήμην των εξαδελφών της Νί-
κου, Θανάση, Αννέτας  50€
Βαμβακινός Νίκος του Παναγιώτη 
50€ 
Κατηφόρης Βασίλης (Λάκης) του Χρή-
στου (Κουτσοσπύρος) από ΗΠΑ 100€
Κατηφόρης Απόστολος του Γιάννη (Κα-
ναδά)  50€
Κατηφόρης Νίκος του Λευτέρη (Καπό-
νης)   50€
Βεργίνης Ξενοφών του Νικολάου, τ. 
Βουλευτής Λευκάδος 150€
Λάζαρη Αρβανίτη Ακριβούλα (παπά 
Μπούλου) Μελβούρνη 50€
Πανταζίδη Αγγέλα για τη Βάγιω (Αυ-
στραλία) 40 AUD
Οικογένειες Πάνου και Βαγγέλη Καραβία 
(Καραούλη) στη μνήμη του εξαδέλφου 
τους Γρηγόρη Γερ. Ραυτόπουλου, της 
συζύγου του Μαρίας και της θείας τους 
Μαρίας Πέτρου Κατηφόρη 200€
Verginis Α.Ε. – Eurofood (Βεργίνης Ξε-
νοφώντας) 250€
Φουρλής Κωνσταντίνος δικηγόρος 100€
Σίδερης Χρήστος (Γαντζάος) 10€
Καγκελάρη Ψαρρά Κατερίνα 20€
Πατρικίου Σπυροπούλου Ευγενία εις 
μνήμην  Μαρίας Κοντοπύργια 50€
Βαμβακινού Κατηφόρη Ολγα του Νικο-
λάου 20€
Σίδερη-Δημακάκου Ελένη, Νέα Υόρκη 170€
Ρομποτή Μαρία και Γεωργία του Σπύ-
ρου, Μελβούρνη 50€
Κατηφόρης Νίκος του Ζώη, Πρόεδρος 
ΑΟ Αγίου Πέτρου 200€
Καγκελάρης Νίκος του Αντώνη (Λά-
ντος) 50€
Ρομποτής Σπύρος του Γερασίμου 
(Μπρούσκος) 50€
Καραβίας Γεώργιος του Δημητρίου 
(Κοκκιάρης) 20€
Φλώριος Κώστας του Σπυρίδωνος 
(Τριβόλης) 50€
Πατρίκιος Λευτέρης του Βασιλείου 
(Νταλαμπάρας) 20€
Χατζηλάου Γεώργιος ιατρός  (γαμπρός 
Κατίνας Καγκελάρη) 50€
Κατηφόρη-Βιζοβίτη Γεωργία του Ευ-
σταθίου εις μνήμην συζ Χρήστου κ εγ-
γονής Γεωργίας, Καμπέρα 200 AUD
Μαργέλης Αναστάσιος του Νικολάου 
20€
Μαργέλης Σπύρος Μελβούρνη 50€
Καγκελάρη Γιαννούλα (Καραμέτσου) 

Μελβούρνη 50 AUD
Ζώγκου Ουρανία, Μελβούρνη 50 AUD
Χαρίτος Δημήτριος (Κουτσούμπας) 
30€
Σουμίλα Αγνή του Σωτήρη (παλαιού 
Αγροφύλακα) 10€
Ρομποτή Ευφημία του Κώστα (Δράκα) 20€
Φράνες Γιάννης του Αλέξη Αυστραλία 50€
Αρβανίτης Ευάγγελος του Ιωάννη 
(Μπούλος) 60€
Σουμίλα Μαρία του Νικολάου 20€
Ζωιτάς Αντώνιος του Μιχάλη, ΗΠΑ 50€
Κατηφόρη Διονυσία του Κώστα 10€
Πολίτης Νικόλαος του Αποστόλου Γερ-
μανία 20€
Πατίτσα Ευαγγελία του Γεωργίου 50€
Αθανασίου Τάσος 20€
Μαργέλης Νικόλαος(φυστικάς), Νικο-
λής 5€
Δουβίτσα Ιωάννα του Παναγιώτη 50€
Τσόχα Αρσενία το γένος Χρήστου Κα-
τηφόρη (Στέκα) 50€
Αδάμ  Άρτεμις το γένος Χρήστου Κατη-
φόρη (Στέκα) 50€
Πλέσσα Ηλέκτρα το γένος Χρήστου 
Κατηφόρη (Στέκα) 30€
Σουμίλα Αντωνία του Πέτρου, Αυστρα-
λία 50€
Ρομποτής Δημήτριος του Σπύρου εκ-
δότης Περιοδικού ΝΈΟ, ΗΠΑ 100€
Κατηφόρης Απόστολος του Γιάννη (Σά-
κος) 30€
Σουμίλα Γερασίμου τέκνα 50€
Σουμίλας Κωνσταντίνος του Γερασί-
μου, Ολλανδία 50€
Κοντοπύργιας Χαράλαμπος Κρεοπω-
λείο 50€
Κατηφόρης Απόστολος του Πέτρου 
Πόντι, 20€
Μπαλτατζίδου Αικατερίνη Φαρμακείο 
χωριού 50€
Μπάκας Δημήτριος εργολάβος 40€
Ραυτόπουλος Παναγιώτης του Γιώργου 
Πολιτικός Μηχανικός, Βασιλική 50€
Πρακτορείο Samba Tours Βασιλική 50€
Μπελεγρίνος Παναγιώτης Κρεοπωλείο 
Βασιλική 50€
Κοντοπύργιας Θωμάς του Νίκου (Τσό-
μος) Γερμανία 20€
Κοντοπύργιας  Νίκος (Τσόμος) 20€
Πολίτης Γραφείο Τελετών Λευκάδα 60€ 
Μαργέλης Γιάννης (Μποτσορής) 20€
Αντύπας Εστιατόριο «ΚΥΜΑ», Πόντι 50€
Hotel Grand Nefeli Μίγκος Νικόλαος κ 
Θεόδωρος εις μνήμην παππού τους 
Θεόδωρου Πολίτη Σπυρογιάννη, Πό-
ντι, 50€
Μαργέλης Φώτης SURF Hotel Πόντι 
50€
Πατρικίου Αφοι Κρεοπωλείο, Βασιλική 
50€
Πολίτης Νίκος SUPER MARKET, Βασι-
λική 100€
Πολίτης EURO MARKET, Βασιλική 
100€
Ρομποτής Κώστας φούρνος χωριού 
50€
Μαργέλης Ελευθέριος του Κώστα 
(Αποστολιάς) Αυστραλία 100 AUD
Ραυτόπουλος Γεώργιος (Καπέλας) 50€
Χρυσοβιτσάνου Δήμητρα, Πόντι 50€
Μαργέλης Γεράσιμος Λογιστικό Γρα-
φείο, Λευκάδα 50€

Πολίτης Δημήτριος Sconto Italiano 
Centro, Λευκάδα 50€
Μαργέλης Σπυρίδων του Φώτη Πολ. 
Μηχανικός, Λευκάδα, 50€
Ψωμά Ζωή «Μπαλκονάκι», 20€
Ζωιτά Μαρία συζ Θωμά (Βίλα), ΗΠΑ, 
200€
Πατρίκιος Κώστας του Σπύρου (καπε-
τάνιος), 50€
Στην Eurobank: Κούρτης Χαράλαμπος 
του Επαμεινώνδα   30€
Μελάς Διονύσης     30€
Ρομποτή Σοφία εις μνήμη των γονέων 
της Νίκου και Θεοδώρας  30€
Ανώνυμος  30€
Δρακονταειδής Ελευθέριος Γερμανία 
46,5€
Κατηφόρης Γεώργιος του Ηλία (Γα-
βριόλος) Μελβούρνη 100€ (156 AUD)
Χαρακίδας Σπύρος του Χρήστου 40€
Στην Εθνική Τράπεζα: Ζαβιτσάνος 
Γιάννης του Λάμπρου  60€
Μαργέλης Πέτρος   30€
Μπουρσινός Σωκράτης του 
Διονυσίου  30€
Καββαδίας Δημήτριος (Ντάλας) 100€
Ταμειακές μηχανές Αντύπας Σπύρος 50€
Η Ένωσή μας σας ευχαριστεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2022 EMAIL ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και 

τραπεζικές καταθέσεις
Αγαπητοί συμπατριώτες η Ένω-
ση Αγιοπετριτών Λευκάδος Νομού 
Αττικής έχει από φέτος δική της 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου  - EMAIL. Είναι σύντομο, 
εύχρηστο και ευκολομνημόνευτο: 
agiopetrites@gmail.com
Στο email αυτό παρακαλούμε να 
μας ενημερώνετε όταν αποστέλλε-
τε συνδρομή ή δωρεά μέσω τρα-
πέζης για το ονοματεπώνυμο και 
πατρώνυμο του αποστολέα (όπως 
επιθυμείτε να εμφανιστεί στην εφημε-
ρίδα), το ποσόν και το νόμισμα, την 
περιοχή/χώρα αποστολής και ημερο-
μηνία αποστολής. Δυστυχώς λαμβά-
νουμε χρήματα στις τράπεζες και δεν 
ξέρουμε από ποιόν έρχονται καθώς 
στην αιτιολογία – όταν έχετε βάλει -  
εμφανίζονται λίγοι μόνο χαρακτήρες.
Εναλλακτικά μπορείτε να ενημερώ-
νετε τηλεφωνικά ή με sms/ Viber/ 
WhatsApp τον Πρόεδρο Ηλία Κο-
ντοπύργια τηλ. +30 6981-712122 ή 
τον Ταμία Χρήστο Κατηφόρη 
τηλ. +30 6974-603339 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2022
Από το 1 έως το 11 τα δώρα προ-
σέφερε το POSITIVO FASHION 
Γυναικεία Ενδύματα του Καββαδία 
Ορέστης.
1. Μπλουζάκι (Κατάστημα Shex)
2. Μπλούζα (Κατάστημα Shex)
3. Βερμούδα (Κατάστημα Shex)
4. Φόρεμα (Κατάστημα Shex)
5. Σορτς γυναικείο (Κατάστημα Shex)
6. Φορμάκι (Κατάστημα Shex)
7. Παντελόνι γυναικείο 
 (Κατάστημα Shex) 
8. Φόρεμα (Κατάστημα Shex) 
9. Παντελόνι (Κατάστημα Shex)
10. Φόρεμα (Κατάστημα Shex) 
11. Φόρεμα (Κατάστημα Shex)
12. Χειροποίητο καδράκι
 (Κατάστημα Soul Deep) 
13. Κόσμημα λαιμού 
 (Κατάστημα Vena d’ arte) 
14. Μπλούζα ανδρική 
 (Κατάστημα Modelli) 
15. Μπλούζα ανδρική
 (Κατάστημα Modelli) 
16. Μπλούζα ανδρική
 (Κατάστημα Modelli) 
17. Μπλούζα ανδρική 
 (Κατάστημα Modelli) 
18. Μπλούζα ανδρική 
 (Κατάστημα Modelli) 
19. Μπλούζα ανδρική 
 (Κατάστημα Modelli) 
20. Πουκάμισο ανδρικό 
 (Κατάστημα Modelli) 
21. Πουκάμισο ανδρικό 
 (Κατάστημα Modelli) 

22. Πουκάμισο ανδρικό 
 (Κατάστημα Modelli) 
23. Πουκάμισο ανδρικό 
 (Κατάστημα Modelli) 
24. Πίνακας ζωγραφικής 
 (Δημήτριος Πατίτσας) 
25. Πίνακας ζωγραφικής
 (Δημήτριος Πατίτσας) 
26. Πίνακας ζωγραφικής
 (Δημήτριος Πατίτσας) 
27. Πίνακας ζωγραφικής
 (Δημήτριος Πατίτσας) 
28. Πίνακας ζωγραφικής
 (Δημήτριος Πατίτσας) 
29. Πίνακας ζωγραφικής
 (Δημήτριος Πατίτσας) 
30. Πίνακας ζωγραφικής 
 (Δημήτριος Πατίτσας) 
31. Πίνακας ζωγραφικής
 (Δημήτριος Πατίτσας) 
32. Πίνακας ζωγραφικής
 (Δημήτριος Πατίτσας) 
33. Body lotion και άρωμα
(Κατάστημα Sconto Italiano Centre)
34. 1 ταψί πίτα επιλογή σας 
  (Κατάστημα «Οι πίτες της μαμάς»)
35. Δωροεπιταγή 50 ευρώ 
 (Super Market ΝΙΚΟΣ) 
36. Τσαντάκι νεσεσέρ (Κατάστημα 
Prestige clothing and accessories  
Βαλάντης Κατωπόδης) 
37. Μπλούζα (Κατάστημα Φάρος)
38. Μπλούζα (Κατάστημα Δάσκαλος) 
39. Μπλούζα γυναικεία 
 (Κατάστημα «Δάσκαλος») 

Συνέχεια στη σελ. 8



Το κατάστημα ψήνει 
κοτόπουλα

8 Αγιοπετρίτικα

Ενδιαφέροντα και Άλλα

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

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

ΚΤΕΛ

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

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

Χρήσιμες
πληροφορίες

Περιφεριακή Ενότητα
Λευκάδας
Τηλ.: 2645 360700

Δήμος Λευκάδας
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ.: 2645360500, 2645360501

Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων
Τηλεφωνικό Κέντρο,
Τηλ.: 2645361000

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

Κέντρο Υγείας Βασιλικής
Τηλ.: 26450 31065 - 66

Πυροσβεστικό κλιμάκιο Βασιλι-
κής - Κοντάραινα Βασιλική
Τηλ.: 26450 31199

Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας
Τηλ.: 2645 360200

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

40. Δωροεπιταγή 50 ευρώ
 (Super Market ΝΙΚΟΣ) 
41. Κόσμημα για το χέρι
 (Κατάστημα Blue bliss) 
42. Δωροεπιταγή 50 ευρώ
  (Super Market Euromarket)
43. Μπλούζα ανδρική 
 (Κατάστημα «Black and white»)
44. Κορνίζα (Κατάστημα «φιλύρα»)
45 Βραχιόλι και γυαλιά 
 (Ραυτόπουλος Ιωάννης) 
46. Δωροεπιταγή 50 ευρώ 
 (Super Market Euromarket)
47. Βραχιόλι και γυαλιά 
 (Ραυτόπουλος Ιωάννης) 
48. Τσάντα (Κατσιγιάννη Αννέτα)
49. Μπλούζα 
50. Μπλούζα 
 (Κατάστημα «Black and white»)
51. Καύσιμα 50 ευρώ
 (Εμπορία Πετρελαιοειδών Petrol)
52. Γεύμα 2 ατόμων 
 (Ταβέρνα «Ο Μπατζανάκιας»)
53. Βραχιόλι και γυαλιά
 (Ραυτόπουλος Ιωάννης)
54. Βραχιόλι και γυαλιά
 (Ραυτόπουλος Ιωάννης) 
55. Προϊόντα KORRES
(Φαρμακείο Αικατερίνη Μπαλτατζίδου)
56. Αρώματα 
(Φαρμακείο Αικατερίνη Μπαλτατζίδου)
57. Δωροεπιταγή 50 ευρώ
 (Super Market Σκλαβενίτης)
58. Μπλούζα γυναικεία
 (Κατάστημα Παν. Μίγκος)
59 Μπλούζα γυναικεία
 (Κατάστημα Παν. Μίγκος) 
60. Παντελόνι παιδικό (Κατάστημα 
 Butterfl y Κτενά Αικατερίνη)
61. Φόρεμα παιδικό (Κατάστημα 
 Butterfl y Κτενά Αικατερίνη) 
62 Ποτήρια 
63 Ποτήρια
 (Super market Χάρτης Ιωάνν
64. Καύσιμα 50 ευρώ
 (Εμπορία Πετρελαιοειδών Petrol)

65. Γεύμα 2 ατόμων 
 (Εστιατόριο «Το Κύμα») 
66. Βιβλίο «Υπέρτατο Σύνορο» 
 (Μαρία Σιδερή) 
67. Multi 
68. Μπλούζα γυναικεία (Κατάστημα 
 Dolce Γεωργία Σκληρού)
69. Δωρεάν 1 ανδρικό κούρεμα 
 (Κομμωτήριο «About hair»)
70. Γεύμα 2 ατόμων
 (Εστιατόριο «Δελφίνι») 
71. Γεύμα 2 ατόμων 35 ευρώ
 (Εστιατόριο «Miramare») 
72. Δωροεπιταγή 15 ευρώ
 (Κατάστημα «Melina’s little shop»)
73. Δωρεάν πρωινό 2 ατόμων 
 (Κατάστημα «Rozalia») 
74. Δωροεπιταγή 50 ευρώ 
 (Κατάστημα ARTemis) 
75. Δωροεπιταγή 20 ευρώ 
 (Κατάστημα «Olive e oil») 
76. Δωροειταγή 20 ευρώ 
 (Κατάστημα «T-Shirt Gallery»)
77. Γεύμα 2 ατόμων 
 (Zorbas Restaurant) 
78 Δωρεάν εισιτήρια για Αγιοφύλλι 
 (TAXI BOAT) 
79. Δωρεάν 2 εισιτήρια για Αγιοφύλλι 
 (TAXI BOAT) 
80. Δωρεάν 2 εισιτήρια για Beach 
 party on boat (Nidri Star 1) 
81. Δωρεάν 2 εισιτήρια για Beach 
 party on boat (Nidri Star 1) 
82. Δωρεάν 2 εισιτήρια για κρουαζιέ-

ρα (Nidri Star 2) 
83. Δωρεάν 2 εισιτήρια για κρουαζιέ-

ρα (Nidri Star 2) 
84. Δωρεάν 2 εισιτήρια για κρουαζιέ-

ρα (Nidri Star 2) 
85. Δωρεάν βόλτα με άμαξα για 2 

άτομα (Νίκος Δρακονταειδής)

Ευχαριστούμε πολύ τους δωρητές 
για τις δωρεές τους στη λαχειοφόρο 
αγορά και ευχόμαστε σε όλους καλή 
τύχη και καλή διασκέδαση!

Συνέχεια από τη σελ. 7
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2022

Επίσκεψη του Προέδρου της 
Ένωσης

Μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο της Κοινότητας του Αγίου Πέτρου 
κ. Ζώη Κατηφόρη, επισκέφτηκα τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανδρέα Κτενά, 
τον Δήμαρχο κ. Χαράλαμπο Καλό και τους Αντιδημάρχους κ.κ. Σπυρίδωνα 
Λίγδα και Νικόλαο Βικέντιο, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ για την 
θερμή υποδοχή και τους έθεσα θέματα που απασχολούν το χωριό μας. 1. 
Στροφή Καρακαντάνη, 2. Στηθαίο (ράμπα) στον δρόμο στον Άγιο Αθανά-
σιο, 3. Λάστιχα στις υδρορροές του δρόμου, 4. Φωταγώγηση με φωτοβολ-
ταϊκά του παλιού επαρχιακού δρόμου από Κουτσουπια έως Λαγκαδάκια, 
χρηματοδότηση από ιδιώτη, 5. Σήμανση του δρόμου από τον φούρνο έως 
στο Σχολείο 6. Γεώτρηση Λεύκας, 7. Ρευματοδοτηση στον Μέγα Λόγγο, 8. 
Μονομπλόκ στα Πατρικάτα, 9. Φωταγώγηση του δρόμου στα Καρωτάτα. 
10. Διαχείριση του Μουσείου από τον Δήμο Λευκάδας και Αναβάθμιση της 
πλατείας του χωριού μας. Η ανταπόκριση την οποία είχα ήταν άμεση και η 
λύση των προβλημάτων, όπως με βεβαίωσαν, θα είναι είναι το γρηγορό-
τερο δυνατόν. 

Ο Πρόεδρος Ηλίας Κοντοπύργιας

Ιταλία - Ρώμη Παγκόσμιο πρωτάθλημα επι-
τραπέζιου ποδοσφαίρου ή αλλιώς Subbuteo

Η Ένωση μας θέλει να δώσει 
θερμά συγχαρητήρια σε τρία 
παιδιά του χωριού μας που 
έφτασαν στην κορυφή του 
παγκόσμιου πρωταθλήματος 
επιτραπέζιου ποδοσφαίρου 
ή αλλιώς Subbuteo το οποίο 
έλαβε μέρος στην Ρώμη! Οι 
τελικές κατατάξεις έχουν ως 
εξής: Παγκόσμιο πρωτάθλη-

μα subbuteo
Open: Γιάννης Βλασσόπουλος, 3ος Χάλκινος 
πρωταθλητής με την ομάδα της ΟΠΕΝ κατη-
γορίας και 4ος σε ατομικό επίπεδο. 
Κατηγορία ομαδικού γυναικών: Ειρήνη Πατρι-
κιου, 4η θέση. 
Με την U16 ομάδα 1η θέση ο Γιώργος Βλασ-
σόπουλος. Ειρήνη, Γιάννη, Γιώργο μας κάνετε 
υπερήφανους!!! 
Τα δύο αγόρια είναι του Θανάση Βλασσόπου-
λου του Γιάννη (Χατζούρα) και το κορίτσι είναι 
του Αλέκου Πατρικίου (Κολομπίνη). Πρώτα 
ξαδέλφια. Γεννήθηκαν στην Αθήνα.
Η Ένωσή μας σας εύχεται πάντα επιτυχίες.

Εκδήλωση
για τον Άγγελο Πολίτη

Ο Σύλλογος Επαγγελματι-
ών Βασιλικής  διοργάνω-
σε με μεγάλη επιτυχία μια 
όμορφη βραδιά με ζωντα-
νή μουσική στην παραλία 
με το συγκρότημα της Νί-
κης Βρυώνη. Η εκδήλωση 
έγινε για να συγκεντρω-
θούν  χρήματα για τον  Άγ-
γελο, ο οποίος πριν ένα 
χρόνο είχε ατύχημα με την 
μοτοσικλέτα του. Σήμερα 
εξακολουθεί να νοσηλεύε-
ται στο  νοσοκομείο σε κρί-
σιμη κατάσταση και η ζωή 
του βρίσκεται σε κίνδυνο. 
Πρέπει να μεταβεί στο εξω-
τερικό σε ειδικό νοσοκομείο.Ο Άγγελος είναι εγγονός της Αρσενίας Βλασσο-
πούλου (Βέρου) που είχε παντρευτεί τον Άγγελο Πολίτη (Καλκανάτο).
Η Ένωσή μας κάνει έκκληση για να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσου-
με τον Άγγελο. Όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει στον αρ. λογαρια-
σμού Τράπεζας Πολίτης Άγγελος - Δημητριος EUROBANK: IBAN: GR 
2602603800000690100734917.

Νίκη Βρυώνη



Ενδιαφέροντα

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

Ελ. Βενιζέλου 3 Καλιθέα Αθήνα
210921 4900 
210 9248927

27 χρόνια
πείρα
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Εγκαίνια Παράκαμψης Αμφιλοχίας: 
Επιτέλους τέλος στην ταλαιπωρία

Η Λευκάδα ακόμη πιο κοντά 
στην Αθήνα! 
Στις 22/7/2022 πραγματοποι-
ήθηκαν τα εγκαίνια της παρά-
καμψης της Αμφιλοχίας από 
τον Δρόμο Άκτιο Αμβρακία 
παρουσία του Πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
του Υπουργού Υποδομών 
Κώστα Καραμανλή και πολ-
λών αυτοδιοικητικών αρχών 
της περιοχής, μεταξύ των 
οποίων ο Βουλευτής Λευκά-
δας της ΝΔ Θανάσης Καβ-
βαδάς, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Λευκάδας Ανδρέας Κτενάς, ο 
και Δημάρχος Λευκάδας Χα-
ράλαμπος Καλός κ.α.!
Το σημαντικό αυτό έργο πα-
ράκαμψης της Αμφιλοχίας, 
μήκους 17 χλμ, το οποίο 
παραδόθηκε πέντε μήνες 
νωρίτερα από το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα, κάνει το δρομολό-
γιο από την Ιονία Οδό προς Λευκά-
δα-Πρέβεζα όχι μόνο πολύ ασφαλέ-
στερο καθώς αναμένεται να μειώσει 
τα τροχαία ατυχήματα στην περιοχή, 
αλλά και περί τα 20’ συντομότερο! Η 
κίνηση μέσα από την Αμφιλοχία, ιδί-
ως τα σαββατοκύριακα στους καλο-

καιρινούς μήνες, ήταν μαρτύριο επί 
πολλά χρόνια για τους οδηγούς και 
τους ταξιδιώτες. 
Συγχαίρουμε τους φορείς του νησιού 
μας για την αποτελεσματική πίεση 
που άσκησαν για ταχεία ολοκλήρωση 
του έργου και ευχόμαστε σύντομα να 
ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα υπό 
κατασκευή τμήματα του οδικού άξονα 
έως τη Λευκάδα!

ΧΚ

Επένδυση από τη μακρινή Αυστραλία
Ένα ζευγάρι ήρθε από την Μελβούρνη και έκανε ξενοδοχειακή επένδυση 
στους Μύλους. Πρόκειται για τον Αντώνη Νζάλα και την Ειρήνη Αρβανίτη -Λά-
ζαρη. Είναι κόρη της Βούλας Λάζαρη - Αρβανίτη (Μπούλου). Με τον σύζυγό 
της αγόρασαν στους Μύλους ένα ξενοδοχείο και σκοπός τους είναι να προ-
σελκύσουν τουρίστες από την Αυστραλία.
Η Ένωσή μας τους εύχεται Καλές Δουλειές!!!

ΕΥΧΕΣ
Η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκάδας Αττικής εύχεται ταχεία ανάρωση στον 
πρώην Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Χρυσικό Γεώργιο.

Κυκλοφόρησαν τα βιβλία της Γιάννας 
Βλασσοπούλου συνταξιούχου Δα-
σκάλας, Αγιοπετρίτισσας, από τις εκ-
δόσεις ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ. Κεντρική διά-
θεση: Αργοναύτης, Στ. Τσαλαβούτα 
1 Περιστέρι, 12131, τηλ.: 210 2233 
633. Μπορείτε να το παραγγείλετε 
από όποιο βιβλιοπωλείο θέλετε.
Υ.Γ.: Το βιβλίο βρίσκεται και στην βι-
βλιοθήκη της Ένωσης.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εκδηλώσεις και τοπικά πανηγύρια 
στη Νότιο Λευκάδα

Εύγηρος 15/8/2022
Παρά τον κακό καιρό έγινε το πανη-
γύρι της Παναγίας

Σύβρος 22-23 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σύβρου 
«Αντελικός» πραγματοποιήσε το Πα-
νηγύρι με το συγκρότημα της Νίκης 
Βρυώνη σημειώνοντας μεγάλη επιτυ-
χία.

Με συνοδεία αλόγων και καβαλάρηδων η λιτάνευση της 
εικόνας του Αγίου Γεωργίου στο Μαραντοχώρι
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματο-
ποιήθηκε ο εορτασμός του Πολιού-
χου Αγίου Γεωργίου στο Μαραντοχώ-
ρι Λευκάδος.
Την Θεία Λειτουργία τέλεσαν ο πα-
τήρ Αρτέμιος Γρηγοριάτης και ο πα-
τήρ Δημήτριος Χούσος. Συμμετείχε 
ακόμη ο πατήρ Στέφανος Ζαμπέλης, 
πρώην εφημέριος Μαραντοχωρίου 
και Ευγήρου.
Στη λειτουργία παρέστησαν ο Βου-
λευτής Λευκάδας Αθανάσιος Καββα-
δάς, οι Αντιδήμαρχοι κύριοι Φίλιπ-
πος Σκληρός και Σπυρίδων Λίγδας, 
ο Αντιδήμαρχος Απολλωνίων Σολ-
δάτος Γιώργος καθώς και το Τοπικό 
Συμβούλιο.
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε με 
ευλάβεια τη Θεία λειτουργία και την 
περιφορά της εικόνας του Αγίου Γε-
ωργίου συνοδεία ομάδας ιππέων.

Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου 
βρίσκεται στο Μαραντοχώρι της νό-
τιας Λευκάδας. Μαρτυρίες γι’ αυτό 
απαντώνται από τα τέλη του 16ου – 
αρχές 17ου αι. Αν και δεν ήταν μεγά-
λο, υπήρξε πλουσιότατο και με πολλά 
κτήματα. Ο αρχικά μικρός, κατάγρα-
φος ναός επεκτάθηκε, ανακαινίσθη-
κε και αγιογραφήθηκε εκ νέου το 
1715, όπως μαρτυρεί επιγραφή στην 
αγιογραφημένη κόγχη της Προσκο-

μιδής. Το 1922 ο ναός του έγινε τό-
πος απομόνωσης ατόμων που είχαν 
προσβληθεί από την λοιμική ασθέ-
νεια της ευλογιάς, γι’ αυτό και μετά 
την επιδημία σφυροκόπησαν τους 
τοίχους και τους ασβέστωσαν, για 
απολύμανση. Γι’ αυτό λίγες από τις 
τοιχογραφίες σώζονται σήμερα. Σώ-
ζεται επίσης τμήμα του ξυλόγλυπτου 
τέμπλου, από τα μέσα του 18ου αι., 
καθώς και εξαιρετικής τέχνης δεσπο-
τικές εικόνες από τον 17ο αι. Σήμερα 
λειτουργείται τακτικά. Πανηγυρίζει 
στις 23 Απριλίου.

πηγή: aromalefkadas

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες 
για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου 
ζευγαριού από τη Λευκάδα που αγνο-
ούνταν, μετά από μεγάλη επιχείρηση 
που στήθηκε, οι δύο ηλικιωμένοι βρέ-
θηκαν νεκροί σε χαράδρα.
Πρόκειται για τον Μπάμπη Λάζαρη 
(75 ετών) και την Κατερίνα Γεωργο-
πούλου (72 ετών), ένα ιδιαίτερα αγα-
πητό ζευγάρι σε ολόκληρο το νησί 
του Ιονίου.
«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι»
Η είδηση του θανάτου του ζευγαριού 
βύθισε στη θλίψη την τοπική κοινω-
νία του νησιού. «Δεν μπορούμε να το 
πιστέψουμε. Ήταν ένα υπέροχο ζευ-
γάρι, αγαπητό σε ολόκληρο το νησί, 
με ιδιαίτερη προσφορά. Ο Μπάμπης 
αγαπούσε πολύ τη φωτογραφία. Ίσως 

πήρε 
αυτόν 
τον 
δρόμο 
γιατί 
ήθε-
λε να 
απα-
θανα-
τίσει 
κάτι με 
τον φακό του. Είμαστε όλοι συγκλονι-
σμένοι από τον τραγικό τρόπο με τον 
οποίο χάθηκαν», λέει στο iefi merida.
gr κάτοικος του νησιού που γνώριζε 
το ζευγάρι.
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της 
συλλυπητήρια στην οικογένεια τους

Το συγκρότημα της 
Νίκης Βρυώνη
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Και στα 100, ευχήθηκαν τα μέλη και οι φίλοι κατά τον λαμπρό 
εορτασμό για τα 80 χρόνια της Λευκαδιακής Αδελφότητας

Της ΚΛΑΙΡΗΣ ΓΑΖΗ
Νεός Κόσμος

Στο κατακόρυφο το κέφι και 
πολλές οι ευχές από τα μέλη 

και τους φίλους της Λευκαδιακής 
Αδελφότητας, που το Σάββα-
το βράδυ, έσμιξαν στο Merrimu 
Receptions και γιόρτασαν τα 80 
χρόνια της Αδελφότητας.
Ένα πολύ σημαντικό σταθμό 
στην Ιστορία του Οργανισμού, 
όπου έγινε και αναφορά στους 
πρωτεργάτες και ιδρυτές, τους 
φλογερούς εκείνους πατριώτες 
του 1942, είχαν την φαεινή ιδέα 
και αφού συσπειρώθηκαν, ίδρυ-
σαν την Λευκαδιακή Αδελφότητα. 
80 χρόνια μετά, ο Οργανισμός 
συνεχίζει να είναι ο κρίκος που 
ενώνει και κρατά συναισθηματι-
κά δεμένους τους Λευκαδίτες με 
τις ρίζες τους και το σμαραγδένιο 
νησί τους αλλά και σημείο συγκέ-
ντρωσης και αναφοράς των Λευ-
καδιτών της Πολιτείας μας.
Την χοροεσπερίδα τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Γενικός 
πρόξενος της Ελλάδος κ. Εμ-
μανουήλ Κακβελάκης μετά της 
οικογενείας του και η Ομοσπον-
διακή βουλευτής Calwel, Λευκα-
δίτισσα στην καταγωγή κ. Μαρία 
Βαμβακινού μετά του συζύγου 
της Δρος Μιχάλη Μιχαήλ.
Στον χαιρετισμό του ο Γενικός 
πρόξενος, μαζί με τις ευχές και 
τα συγχαρητήριά του για 
τα 80χρονια της Αδελφότη-
τας μεταξύ άλλων είπε: «Η 
Λευκάδα, μια μικρή γωνιά 
της Ελλάδας, κατάφερε και 
έβγαλε τον εθνικό ποιητή 
της Ιαπωνίας. Τον Λευκάδιο 
Χερν». Διέκρινε επίσης και 
την διαδοχή του Διοικητικού 
Συμβουλίου στην τρίτη γενιά 
και ευχήθηκε συνεργασία και 
συνύπαρξη για να υπάρχει 
συνέχεια.
Από την πλευρά της η Κα. Βαμ-
βακινού, είπε ότι είναι περήφανη 
για το νησί που την γέννησε και 
κρίνοντας από την συμμετοχή 
στα 80χρονα, δήλωσε αισιόδοξη 
και γενναιόδωρη. «Προδιαθέτει 
ακόμα 40 με 50 χρόνια ύπαρξης 
και δημιουργίας στα παροικιακά 
μας δρώμενα», είπε.
Εκ μέρους των απογόνων των 

ιδρυτών, μίλησε η κ Ευγενία 
Τσαλίκη, εγγονή του Σπύρου 
Φατούρου, ιδρυτού και πρώτου 
γραμματέα της Αδελφότητας, εκ-
προσωπώντας τη θεία της Σία 
Φατούρου Beasley, εκφράζοντας 
και τη χαρά της, που το όνειρο 
των πρώτων σκαπανέων, διατη-
ρείται και παραμένει ζωντανό.
Τις ευχαριστίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου στους καλεσμένους, 
στους υποστηρικτές και στους 
πολυάριθμους εθελοντές, εξέ-
φρασε η Πρόεδρος κ. Αλεξάνδρα 
Δάγλα: «Τα 80χρονα της Αδελ-
φότητάς μας, είναι μια υπέροχη 
γιορτή και είναι τιμή μου, να βρί-
σκομαι μπροστά σε εσάς, που 
πολλοί έχετε εργαστεί σκληρά 
για την Αδελφότητα, ή είστε από-
γονοι σπουδαίων ανδρών και 
γυναικών που θυσίασαν πολλά, 
ιδρύοντας την Αδελφότητα που 
σκοπό είχε να ενώνει τους Λευ-
καδίτες και να βοηθά όσους την 
είχαν ανάγκη.
Σας βεβαιώνω ότι η σκληρή δου-
λειά συνεχίζεται και σήμερα. Η 
Αδελφότητα στηρίζεται και στους 
εθελοντές, και συνεχίζει απρό-
σκοπτα την ανοδική της πορεία».
Αλλά και το Διοικητικό Συμβού-
λιο, έδειξε την εκτίμηση, την 
εμπιστοσύνη και την αναγνώρι-
ση των προσπαθειών της προέ-
δρου, προσφέροντας ένα μπου-
κέτο λουλούδια.

Φυσικά στην επιτυχία συνέβαλε 
και η ορχήστρα «Ρυθμός», που 
ικανοποίησε όλους, με μουσι-
κούς σκοπούς και τραγούδια, 
γνωστά και αγαπημένα των κα-
λεσμένων.
Συγκινημένη η πρόεδρος από 
την όντως επιτυχημένη βραδιά, 
καληνύχτισε και ευχαρίστησε 
ξεχωριστά τον καθένα από τους 

καλεσμένους για την παρουσία 
τους.
Χρέη τελετάρχη είχε ο κ. Τζιμ 
Μελλάς.
Θυμίζουμε ότι οι εκδηλώσεις 
συνεχίζονται. Την Κυριακή 30 
Οκτωβρίου, Μνημόσυνο και πα-
νηγυρική Δοξολο-
γία, ιερουργούντος 
του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Νικου-
πόλεως κ. Θεμιστο-
κλή, στον ιερό ναό 
της Υπαπαντής του 
Κυρίου, επί της 23 
Victoria Street στο 
Coburg.
Αμέσως μετά, θα 
ακολουθήσει Γεύμα, 
με είσοδο $30, στο 
χωλ της Αδελφότη-
τας. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο, 
έχει προ-
σκαλέσει και 
θα τιμήσει 
τους απο-
γόνους των 
ιδρυτών 
και θεμελι-
ωτών της 
Αδελφότη-
τας καθώς 
και τα μέλη 
του πρώτου 

Διοικητικού Συμ-
βουλίου, με ειδικά 
αναμνηστικά.
Τέλος το Σάββατο 
5 Νοεμβρίου, ώρα 5 το απόγευ-
μα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
δεξιωθεί τα μέλη στο χωλ της 
Αδελφότητας όπου θα γίνουν και 
Εκθέσεις Λαογραφικού περιεχο-
μένου και Ζωγραφικής, των νε-

Την χοροεσπερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Γενικός πρόξενος της Ελλάδος κ. Εμμανουήλ Κακ-
βελάκης μετά της οικογενείας του και η Ομοσπονδι-
ακή βουλευτής Calwel, Λευκαδίτισσα στην καταγω-
γή κ. Μαρία Βαμβακινού μετά του συζύγου της Δρος 
Μιχάλη Μιχαήλ. Φωτογραφίες: Κώστας Ντεβές

αρών Λευκαδιτών Τρόι Αργυρού 
και Στέφανι Δελλαπόρτα.
Θα προσφερθούν μεζεδάκια και 
ποτά. Η είσοδος είναι δωρεάν.

ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

ΛΕΥΚΑ∆Α

Αγιοπετρίτης

Έκπληξη της βραδιάς ήταν η solo 
εμφάνιση των νεαρών Ζωής (δεύ-
τερη στον Αυστραλιανό διαγωνισμό 
The Voice) που μαζί με τον αδελφό 
της Δημήτρη Κουλμπάνη, έδωσαν 
μια διαφορετική μουσική νότα στη 
βραδιά.

6977991021-6942857111
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