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Άγιος Πέτρος 
Λευκάδας

Τηλ. 26450 33651, 
Κιν.:6973367764

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα ως Παρα-
σκευή 
8:30 έως 14:00 & 
17:30 έως 21:00
Σάββατο:  
9:00 έως 13:00
18:00 έως 21:00
Σε περίπτωση ανάγκης 
τηλεφωνήστε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών

Είναι έτοιμο και περιμένει τη δωρεά εκ-
θεμάτων, τα οποία θα φέρουν τα ονόματά 
σας, για να το εγκαινιάσουμε.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττι-
κής.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
του χωριού μας

Πολιτιστικός Αύγουστος 2014 στον Αγ. Πέτρο
Το πρόγραμμα των εκδηλώ-
σεων της Ένωσης Αγιοπε-
τριτών έχει ως εξής:
1) Θέατρο Σκιών (Καρα-
γκιόζης) παράσταση για 
τους μικρούς μας φίλους 
στην πλατεία του χωριού 
(Είσοδος ελεύθερη).

2) Έκθεση στο Πνευματι-
κό Κέντρο του χωριού μας 
Παλαιάς Φωτογραφίας και 
βίντεο του Ελβετού Fritz 
Berger, της περιόδου 1962 
έως το 1972 που βρίσκοταν 
στο χωριό μας και τη Νότια 
Λευκάδα.

3) Έκθεση Αγιοπετρίτι-

κου μελιού σε συνεργασία 
με τους παραγωγούς στην 
πλατεία του χωριού.

4) Βραδιές αφιερωμένες 
στους αείμνηστους καλλι-
τέχνες της Δημοτικής και 
Λαϊκής Μουσικής Παρά-
δοσης του τόπου μας, Νίκο 
Βρυώνη, Θωμά Πατρίκιο 
(Βαλάμη), Μάκη Βρυώ-
νη, Γιάννη Ζώγκο (Μίγα). 
Προβολή σε μεγάλη οθόνη 
DVD από πανηγύρια και 
εκδηλώσεις. Απονομή ευ-
σήμων τιμής στους γηραι-
ότερους αγρότες και αγρό-
τισσες που είναι εν ζωή για 

την προσφορά τους στην 
αγροτική ζωή του τόπου 
και ομιλίες σχετικά με νέες 
καλλιέργειες.

5) Προβολή του θεατρικού 
έργου «Λόγια του Σουρή 
Επίκαιρα», στις 15/08/2014 
στην πλατεία του χωριού, 
σε DVD με μεγάλη οθόνη. 
Το έργο δείχνει το τότε και 
το σήμερα και η σκηνοθε-
σία του είναι πολύ παρα-
στατική. Η παράσταση έχει 
παιχτεί  στο Θέατρο ΜΕ-
ΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ στην 
Γλυφάδα Αθήνας παρου-
σία του Υπουργού Πολιτι-

σμού από το Ίδρυμα Πολι-
τισμού Χ. Ν. Βαρβαρέσου 
με την συμμετοχή του συγ-
χωριανού μας Γιάννη Μαρ-
γέλη υποστράτηγου ε.α. 
γραμματέα του Ιδρύματος. 
Επίσης θα παιχτεί και ένα 
DVD που αναφέρεται στην 
Ομηρική Ιθάκη.

6) Χορευτικά Μπαλέτα 
(Φολκλόρ) από το Διεθνές 
Φεστιβάλ Λευκάδας που 
θα πραγματοποιηθεί από 
τις 17/8/14 έως τις 24/8/14 
υπό την αιγίδα του Πνευ-
ματικού Κέντρου Λευκά-
δας.

Τακτική Αιμοδοσία
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι 
και φέτος θα πραγματο-
ποιηθεί τον Αύγουστο 
στο Αγροτικό Ιατρείο του 
Αγίου Πέτρου, αιμοληψία 
από κινητή μονάδα του 
Νοσοκομείου Λευκάδας. 
Κάνουμε έκκληση στους 
αιμοδότες και φίλους μας 
και σε όσους μπορούν: 
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ 
ΑΙΜΑ. Να ενισχύσουμε την 
Τράπεζα Αίματος, ΔΙΝΕΙΣ 
ΑΙΜΑ, ΣΩΖΕΙΣ ΜΙΑ 
ΖΩΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΚΗ ΣΟΥ!!!

Θέλεις τ’ Αγιοπετρίτικα;
ΕΝΙΣΧΥΣΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΤΗΝ 
ΕΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Αριθμός τραπεζικών λογαριασμών: 
Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
POST BANK: 90087760-0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 399/296150-43

Η Ένωση Αγιοπετρι-
τών Αττικής 

και η εφημερίδα 
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

σας Εύχονται
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Στις 30 Ιουνίου έγινε ο 
εορτασμός των πολι-
ούχων του χωριού μας 
Αγίων Αποστόλων 
στην ιστορική εκκλη-
σία που διαδέχτηκε την 
καθολική «Φραγκοκ-
κλησιά του 1330. Η εκ-
κλησία είναι στην πα-
λιά της μορφή, δεν έχει 
αλλάξει τίποτα. Πολ-
λοί πιστοί παρευρέθη-
καν στην αρτοκλασία 
που έγινε 29 του μηνός 
το βράδυ. Το ίδιο έγινε 
και την επόμενη ημέρα 
στη θεία λειτουργία.
Χρόνια Πολά και του 

χρόνου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Οι ξενιτεμένοι μας



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αγιοπετρίτικα2
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Τριμηνιαία Εφημερίδα
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Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Δασκαλάκης
Συνδρομές αριθμ. λογαριασμού:
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Ο Παναγιώτης (Πάνος) Βαμβακινός προερχὀταν από μεταναστευ-
τική οικογένεια. Ο πατέρας τους, Χαράλαμπος Βαμβακινός, με-

τανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις αρχές του 
20ου αιώνα. Επέστρεψε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει την πατρίδα 
του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον πόλεμο παντρεύτηκε 
την πρώτη του γυναίκα την Μαρία. Με την Μαρία απέκτησε 3 παιδιά. 
Τους Ελευθέριο, Κωσταντίνα και Τζιόγια. Μετά τον πρόωρο θάνατο 
της Μαρίας, ο Χαράλαμπος παντρεύτηκε την Ανδριάνα με την οποία 
απέκτησε 4 παιδιά: τον Παναγιώτη, τον Θανάση, την Ελένη και την 
Φωτεινή.
Ο Πάνος γεννήθηκε στο χωριό Αγιος Πέτρος της Λευκάδας στις 15 
Μαΐου 1930. Τα χρόνια εκείνα ήταν – όπως έλεγε παντα και ο ίδιος 
– χρόνια φτώχειας και πείνας. Μεγάλωσε στα πλαίσια της κατοχής 
και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Χρόνια τα οποία δεν ξέχασε 
ποτέ – σκληρά αλλά και ευτυχισμένα. Στην ζωή του ο Παναγιώτης 
πάντα μιλούσε για τις στιγμές και αναμνήσεις εκείνης της εποχής. 
Μιλούσε για τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τον κάμπο, το Λιτρο-
βιό, και τους τόσους χωριανούς. Τους νέους και τις νέες του Αγίου 
Πέτρου με τους οποίους θα ξαναβρεθεί σε μια καινούργια ζωή στην 
μακρινή Αυστραλία και με τους οποίους δημιούργησε ένα αδελφικό 
και γειτονικό χωριό στο North Carlton – στο σπίτι που πρωτο-αγόρασε 
για την οικογένειά του και όπου έμεινε όλη του την ζωή.
Το 1957 παντρεύτηκε την Στέλλα Λουπέτη με την οποία απέκτησε 
δύο κορίτσια: την Μαρία και την Ελένη. Το 1963 πήρε την οικογένειά 
του και ακολούθησε το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα από την Ελλά-
δα για την Αυστραλία με το «Πατρίς». Άφησε πίσω του το αγαπημένο 
του χωριό Άγιο Πέτρο για μια καινούργια και καλύτερη ζωή γι’ αυτόν 
και τα παιδιά του.
Ο Πάνος ήταν ένας γερός άνδρας – ο «βράχος του Αγίου Πέτρου». 
Έτσι τον ξέραν όλοι και έτσι τον έζησαν τα αγαπημένα του εγγόνια. 
Ο εγγονός του ο Σταύρος (γιος της Μαρίας) – που τον είχε ήρωα 
του - θαύμαζε τον παππού του για την δύναμή του. Γεροδεμένος άν-
θρωπος, πολυάσχολος και πολυμήχανος, αλλά και δουλευτής, δεν 
φοβήθηκε ποτέ την δουλειά. Άρχισε να δουλεύει από μικρό παιδί από 
7 χρονών - πάντα «έπιαναν τα χέρια του».
Πριν φύγει από την Λευκάδα τον είχε δάσκαλο κλαδούχο η γεωργική 
υπηρεσία να μαθένουν τα νέα παιδιά να κλαδέυουν τις ελιές και με 
αυτή την ιδιότητα ήρθε στην Αυστραλία. Και παρόλο που κατάληξε 
στα εργοστάσια και τα εργοτάξια, η μεγάλη του αγάπη ήταν τα δέντρα 
και ο κήπος με τις ντοματιές, τα λουλούδια και τα σταφύλια του. Η 
κληματαριά και το κρασί του Πάνου ήταν πασίγνωστες στην γειτονιά 
του North Carlton και περιχώρων – όπως έγιναν και πασίγνωστες αρ-
γότερα οι ντομάτες του! Κάτω από την κληματαριά του – που καθόταν 
πάνω από το αγαπημένο του γκαράζ – ο Πάνος έζησε πολλές ευχάρι-
στες οικογενειακές στιγμές.
Στην Αυστραλία ο Πάνος εργάστηκε σε διάφορες βιοτεχνίες και τα 
τελευταία του εργάσιμα χρόνια τον βρήκαν στο λιμάνι της Μελβούρ-
νης – το Port Melbourne.
Ο Πάνος ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στην οικογένειά του - στο σπίτι 
του, στους συγγενείς και φίλους, στους γείτονες. Ήταν πάντα εξυ-
πηρετικός. Γι’αυτό ήταν και αγαπητός απ’όλους. Ήταν γενναιόδω-
ρος, πάντα έτοιμος και πρόθυμος να βοηθήσει. Του άρεσε να φτιά-
χνει – από κρασί μέχρι σκαμνιά.

Παναγιώτης Βαμβακινός (1930-2014)
Στο μικρό του σπιτάκι έζησε 
και δημιούργησε την οικο-
γένεια του. Μεγάλωσε και 
σπούδασε τα δύο του κορι-
τσάκια, φρόντισε την μητέρα 
του Αδριάννα – υπόσχεση 
όπου έδωσε στον μακαρίτη 
τον πατέρα του Χαράλαμπο. 
Εκεί έχασε και την αγαπη-
μένη του σύζυγο Στέλλα που 
πέθανε σε νέα ηλικία αφή-
νοντας τον Πάνο μόνο με τα 
κορίτσια και την μητέρα του. 
Στα επόμενα χρόνια, πριν ξα-
ναπαντρευτεί την δεύτερη του γυναίκα την Μαρία Μαργέλη, ο Πάνος 
συνέχισε να φροντίζει το σπίτι και την οικογένεια του. Είχε πάντα 
δίπλα του τα παιδιά και τα αδέλφια του, τον Θανάση και την Μαρία, 
τον Νίκο και την Κατίνα, τον Βαγγέλη και την Ελένη, την Ελένη και τον 
Λυκούργο. Είχε και τους γειτονές του, τον Μήτσο και την Νίκη, τον 
Αποστόλη και την Ευτυχία, τον Ηλία και την Γεωργίτσα, την Βούλα και 
τον Μπίλια, και πολλούς άλλους.
Ο Πάνος ήταν και αγαπητός θείος στους Χάρη και Βίκυ, Ανδριάνα, 
Ελευθερία, Αναστασία, Νίκη και Μαρία, Θωμά και Μαρίτσα, Κωνστα-
ντίνο και Χαρίκλεια, και σε πολλά άλλα ανήψια εδώ και στην Ελλάδα. 
Ο Πάνος ήταν και νονός του Γιώργου και της Ζαφειρίας Σιάτου, και 
της Εφης Κτενά.
Οι μεγάλες στιγμές του Πάνου θα έλθουν αργότερα, μετά τον θάνατο 
της αγαπημένης του Στέλλας – η οποία έζησε να δει τις κόρες της 
σπουδασμένες αλλά δεν έζησε να τις ζει παντρεμένες και μητέρες.
Ο Πάνος στάθηκε στο πλευρό της Μαρίας και της Ελένης, απέχτησε 
γαμπρούς τον Μιχάλη και τον Νίκο, και με την δεύτερή του σύζυγο 
Μαρία, ανέλαβε μια καινούργια δουλειά: την δουλειά του παππού.
Η χαρά του ήταν απερίγραπτη όταν γεννήθηκε το πρώτο του εγγονά-
κι, ο Σταύρος. Μετά ήλθε και η Στέλλα. Και αργότερα και η δεύτερη 
Στέλλα, και τελικά η Αρετή - Παναγιώτα. Ο παππούς Πάνος πηγαι-
νοερχόταν τότε στην Ελλάδα αλλά, με την βοήθεια της γυναίκας του 
Μαρίας, βοήθησαν να μεγαλώσουν τα παιδιά της κόρης του Μαρίας.
Ο Πάνος ήταν και πατέρας της πρώτης Ελληνίδας βουλευτή στην 
Ομοσπονδιακή Βουλή της Αυστραλίας Μαρίας Βαμβακινού. Ερωτη-
θείς για το πως αισθάνθηκε όταν πρωτοεκλέχθηκε η κόρη του βου-
λευτής, ο Πάνος απάντησε: «Η απόφασή μου να μεταναστεύσω στην 
Αυστραλία δικαιώθηκε».
Πάντα περήφανος για τα παιδιά του και τα εγγόνια του, αλλά και τα-
πεινός. Προμηθευτής και νοικοκύρης μέχρι το τέλος. Τίποτε δεν του 
έλειπε από το σπίτι. Έζησε μια πλήρη ζωή. Στα τελευταία του χρόνια 
– τα χρόνια που ήταν παππούς – η αγάπη του για τα εγγόνια του, (και 
αυτών για εκείνον), του χάρισαν ιδιαίτερη χαρά και στοργή.
Στο σπίτι του Πάνου δεν υπήρχαν διακρίσεις – δεν υπήρχαν αξιώ-
ματα. Οι αρχές που άφησε στα εγγόνια του ήταν αυτές που έδωσε 
και στα κορίτσια του: εργασία, δημιουργία, να κάνουν «το σωστό», 
γενναιοδωρία, οικογένεια και το αγαπημένο του ρητό «παν μέτρον 
άριστον».

Ο επικήδειος που εκφωνήθηκε

Αγαπητή Φωτεινή και ανίψια,
Αγαπητοί συγγενείς φίλοι και συμπατριώτες,

Σήμερα αποχαιρετίσαμε για στερνή φορά ένα ακόμη άξιο τέκνο της 
Λευκάδας, γέννημα του Αγίου Πέτρου, ένα πολύ αγαπημένο και αξέ-
χαστο πρόσωπο, σύζυγο, πατέρα, παππού, θείο, ξάδερφο, κουνιάδο, 
συγγενή, κουμπάρο φίλο και συμπατριώτη.
Έναν βιοπαλαιστή μετανάστη, που πήρε τον δρόμο της ξενιτειάς 
πάνω στο άνθος της ηλικίας του, γιατί δεν έβλεπε μέλλον στον τόπο 
του, όπως και πολλοί άλλοι νέοι της εποχής του που πήραν και αυτοί 
των ομματιών τους για μια καλύτερη μέρα στο εξωτερικό.
Τώρα ο Νίκος μας έγινε μόνιμος μετανάστης στην τρίτη του πατρίδα 
την αιωνιότητα.
Ο αείμνηστος Νίκος Ρομποτής, απόγονος από το Ζαχαρατέϊκο σόι, 
ο δεύτερος και τελευταίος γιος του Σπύρου και της Γαριφαλιάς, 
γεννήθηκε πριν τα Χριστούγεννα του 1929 στο χωριό Άγιος Πέτρος 
Λευκάδας, όπως και ο συγχωρημένος αδερφός του, ο Γιάννης, κατά 
τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός του.
Μέσα στις κακουχίες και στις αρρώστιες του πολέμου, το 1943 έχα-
σε τον πατέρα του όταν ήταν σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, 14 χρονών 
και ανέλαβε και αυτός μαζί με το Γιάννη ως προστάτης της οικογενεί-
ας και της μάννας τους, βοηθούμενοι και από το μοναδικό θείο τους 
Γεράσιμο Ρομποτή / Ζαχαράτο, μικρότερο αδελφό του συγχωρημένου 
πατέρα τους.
Εργατικότατος από φυσικού του βοηθούσε στις καθημερινές ανά-
γκες το σπιτιού μέχρι που πήγε φαντάρος και είδε τη ζωή παραπέρα.
Όταν τελείωσε την στρατιωτική του θητεία ο Γιάννης είχε ήδη αρ-
χίσει την οικογένειά του και ο Νίκος είδε περισσότερες δυσκολίες 
στη διαβίωση, πήρε την απόφαση της ξενητειάς σαν μικρότερος και 
ελεύθερος που ήταν και πάντα με σκοπό να βοηθήσει την οικογένεια 
από αυτό το μετερίζι.
Ήρθε στην Αυστραλία το 1954 και είδε ότι χρειαζότανε και την συζυ-
γική συντροφιά και υποστήριξη. Παρήγγειλε λοιπόν συμπεθεριό στο 
χωριό του, κρατώντας το γνωμικό «τσαρούχι από τον τόπο σου κι’ 
ας είναι και μπαλωμένο».Ζήτησε τη Φώτο Κούρτη και έτσι όπως στη 
φωτογραφία ήταν πανέμορφος η Φώτο δέχτηκε το προξενιό και με 
χαρά πήρε και αυτή το δρόμο της Αυστραλίας. Παντρευτήκανε και 
απέκτησαν τρία υπέροχα παιδιά, το Σπύρο, την Λίτσα και τον Χάρρυ 
και είχε την τύχη να χαρεί τους γάμους της Λίτσας με το Γιώργο Κα-
τηφόρη και τα δύο τους παιδιά τα όμορφα εγγόνια του, την Έμιλυ και 
τον Νικόλα, καθώς και τα παιδιά του Σπύρου με την Κλάρα.

Ανήσυχος, ενεργητικός και 
ακούραστος όπως ήταν, προ-
σπαθούσε πάντοτε να καλυ-
τερεύσει τις καταστάσεις και 
την ζωή του. Ως μάγειρας που 
δούλευε για άλλους λοιπόν τον 
στέναχωρούσε, και άρχισε να 
ψάχνει για δικό του μαγαζί.
Πολλά μαγαζιά περάσανε από 
τα χέρια του Νίκου στην Επαρχία, στο Σίτυ και στα προάστεια. Μεγα-
λώνοντας και τα παιδιά του μπήκαν και αυτά στον ίδιο δρόμο. Μόλις 
ακόμη λίγες μέρες πριν πεθάνει ο Νίκος έψαχνε για καινούριο μαγαζί 
στο Σίτυ. Τα πιο γνωστά μαγαζιά του ήταν το Μόκα και το Πορτφόλιο.
Είχε αρκετές περιπέτειες με τα μαγαζιά και αρκετές αστείες περι-
πτώσεις γιατί ήθελε πάντα να κάνει όλες τις δουλειές μόνος του.
Έβαφε τα μαγαζιά τη νύχτα με το σκοτάδι και την άλλη μέρα βλέπανε 
τα παιδιά τα χάλια του όπως λέει και η παροιμία «της νύχτας τα κα-
μώματα τα βλέπει η μέρα και γελάει.»
Κάποτε το 1995 ήθελε να κάμει τον υδραυλικό στο Πορτφόλιο και 
αφού πλημμύρισε όλο το μαγαζί έκατσε όλο το Σαββατοκύριακο να το 
καθαρίσει για να μην πάρουν τα παιδιά χαμπάρι.
Το πιο αστείο ήτανε όταν μια φορά δεν φόραγε την κανονική στολή 
στην κουζίνα και όταν είδε κάποιον ελεγκτή να μπαίνει στο μαγαζί 
έφυγε τρέχοντας σαν Λούης από την πίσω πόρτα και γύρισε όλο το 
τετράγωνο να βρει μαγαζί να αγοράσει τα κατάλληλα ρούχα.
Ο Νίκος ήταν αγαπητός όχι μόνο από την οικογένειά του αλλά και από 
όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.
Ακόμη και σε μεγάλη ηλικία ασχολήθηκε με την Λευκαδιακή Αδελ-
φότητα και ακούραστος πάντα βοηθούσε παντού και ιδιαίτερα στην 
κουζίνα με τις γνώσεις του μάγειρα.
Με τον απροσδόκητο θάνατό του άφησε κενό στην οικογένειά του και 
σε όλους εμάς που τον αγαπήσαμε.
Από την Ένωση Αγιοπετριτών, την Λευκαδιακή Αδελφότητα
και από όλους μας, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια της καρδιάς 
μας, στην Φώτο και στα πονεμένα του παιδιά, εγγόνια και συγγενείς.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αυστραλιανής γης που τον σκέπασε
και μακαρία η οδός που πορεύεται σήμερα.
Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε αδερφέ μας Νίκο.

Αιωνία σου η μνήμη.
Σπύρος Γερ. Ρομποτής

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ 12/5/2014
Αείμνηστου Νικολάου Σπύρου Ρομποτή - Ζαχαράτου

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
• Το ζεύγος Δρακονταειδή, Σπύρος του Θανάση (Ραβάνη) και Βιβή απέ-

κτησαν αγόρι.
• Το ζεύγος Γαλανόπουλου, Γιώργος και Μαρία Δρακονταειδή του Θα-

νάση (Ραβάνη) απέκτησαν κορίτσι.
• Να τους ζήσουν και να είναι καλότυχα!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Το ζεύγος Γιάννη Παναγιώτη και Ιωάννα Ρομποτή του Στάθη (Φώκια), 

βάφτισαν το κοριτσάκι τους  στην Φανερωμένη Λευκάδας και της 
έδωσαν το όνομα Γαβριέλλα.

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

ΓΑΜΟΙ
Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου:
• Η κόρη του Σπύρου Καραβία του Νίκου (Ταλανά) Δέσποινα, με τον 

εκλεκτό της καρδιά της Παναγιώτη Φώσκολο. Ο Γάμος έγινε στην 
Αθήνα. 

• Ο Χρήστος Κατηφόρης του Νικολάου (Νταγρές) με την Πετρούλα 
Κωνσταντινίδη. Ο γάμος έγινε στον Πειραιά.

• Ο Νίκος Λογοθέτης του Λάκη και η Κατερίνα Γιαννοπούλου. Ο Γάμος 
έγινε στην Αθήνα.

Η Ένωσή μας τους εύχεται θερμές ευχές και βίο ανθόσπαρτο!!

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης Σπύρος Ρομπο-

τής μαζί με την γυναίκα του Ελίζαμπεθ.
• Κατηφόρη Πεζάρου Νίκη (Καπόνη).
• Δενδρινός Αθανάσιος του Δημητρίου.
• Χρήστος Ρομποτής του Αθανασίου (Φώκιας)  με την γυναίκα του Αντι-

γόνη.
• Φάνης Λάζαρης σύζυγος Βούλας Αρβανίτη (Μπούλου) Πόντη
• Γιαννούλα Καγκελάρη του Βασίλη (Καραμέτσου) με την κόρη της Ελέ-

νη και την εγγονή της Αμαλία.
• Ηρακλής Λογοθέτης του Αριστομένη με την γυναίκα του και το παιδί 

τους Αριστοτέλη.
• Σουμίλας Πέτρος του Κώστα με την γυναίκα του Αντωνία και την κόρη 

τους Αρμενία.
• Ζωϊτάς Δημήτρης (Κασούτας) με την γυναίκα του Ελένη Καραβία του 

Νικολάου (Κοκιάρη).
• Κατηφόρης Τζίμης του Γιάννη (Θοδωρέλος).
• Αρβανίτης Γεώργιος του Σπύρου (Μπούλος) με την γυναίκα του και τα 

δύο τους παιδιά.
• Καγκελάρης Νικηφόρος με την γυναίκα του Κλαίρη.
• Λογοθέτης Νίκος του Ανδρέα.
• Αχείμαστος Ευάγγελος με την γυναίκα του Γεωργία.
• Αχείμαστος Διονύσιος του Νικολάου με την γυναίκα του και το παιδί 

τους.
ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ:
• Σίδερης Χρήστος του Θανάση (Χαντζάος).
ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ
• Κοτσαρίδα-Ζώγκου (Μάη) Ελευθερία  και αναχώρησε πάλι για Κανα-

δά.
• Κέλυ Μαραγκού - Γατσινού με τον σύζυγό της.
ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
• Πολίτης Νικόλαος του Αποστόλη.
• Ευάγγελος Καραβίας του Νικολάου
• Κοντοπύργιας Νικόλαος με την γυναίκα του Αμαλία.
ΑΠΟ ΣΟΥΗΔΙΑ:
• Ρομποτής Σωκράτης του Σπύρου.
ΑΠΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ:
Βασιλική Κατηφόρη -Μπαφέρου με την οικογενειά της
Καλώς εκοπιάσατε και καλό καλοκαίρι να περάσετε στην πατρίδα!!
Υ.Γ.: Όσοι έλθουν μετά την 1η Ιουλίου στο επόμενο φύλλο.
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Βράϊλας Γεράσιμος του Χαράλαμπου ετών 61 ετάφη στην Θεσσαλονί-

κη.
• Μαργέλης Γιάννης (Γιανελής) ετών 91 ετάφη στον Ρουπακιά.
• Κατηφόρης Αθανάσιος του Χρήστου (Λιάς) ετών 43. Ετάφη στο χωριό.
• Παναγιώτης Βαμβακινός πατέρας της βουλευτίνας Μαρίας Βαμβακι-

νού  ετών 86. Ετάφη στην Μελβούρνη Αυστραλίας.
• Ρομποτής Νικόλαος (Μπρούσκος) σύζυγος Φωτεινής Κούρτη ετών 

85. Ετάφη στην Μελβούρνη.
• Κατηφόρης Σπύρος του Σοφοκλή (Κλαρίνος) από την Πόντη. Υπήρξε 

μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής. Πέθανε στην Αθήνα 
και η ταφή του έγινε στο χωριό.

• Ελένη Σκληρού από το Μαραντοχώρι. Πέθανε στην Μελβούρνη Αυ-
στραλίας

• Αθανάσιος Ραυτόπουλος του Αντωνίου ετών 79. Ετάφη στην Μελ-
βούρνη.

• Κατηφόρης Γεράσιμος (Μπελερίνης). Ετάφη στην Μελβούρνη.
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειές 

τους.
Συνέχεια στη σελ. 11
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αγιοπετρίτικο

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Ελευθερία της γνώμης και δημοκρατία
Της Σταματίνας Καγκελάρη του Μιλτιάδη

Α. Δικηγόρος Αθηνών.
Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος, σχετικά 
με την αγωγή κατά του Προέδρου της Ένωσής μας Απόστολου Αντύπα, θα ήταν χρήσιμο 
να διατυπωθούν κάποια βασικά στοιχεία για την ελευθερία του λόγου.
Η ελευθερία του λόγου-και ειδικώς η ελευθερία του Τύπου-δεν ανταποκρίνεται μόνο σε 
μία εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, αλλά αποτελεί και μια conditio sine qua non της 
δημοκρατίας, που χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των δημοσίων πραγμάτων. Ο 
περιορισμός της παραπέμπει σε αντιδημοκρατικά καθεστώτα και όπως πολύ σωστά επε-
σήμανε η απόφαση του Δικαστηρίου (σε μια δημοκρατική κοινωνία, το άτομο το οποίο 
αποφασίζει να αναλάβει οποιαδήποτε θέση που θεωρείται  ..ότι αφορά το δημόσιο βίο... 
υπόκειται στον αμείλικτο έλεγχο των μελών της κοινωνίας… και είναι υποχρεωμένο να 
τον ανεχτεί).

Συνέχεια από 1η σελ υπόθεση φαρμακείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η αγωγή της Αντιδημάρχου Λευκάδος και Προέδρου της ΔΕΠΟΚΑΛ 
κας Ζωής Σκιαδά-Πετούση κατά του Προέδρου της Ένωσής μας κ. Απόστολου Αντύ-
πα που αφορά την υπόθεση του φαρμακείου του Αγίου Πέτρου, με αίτημα 100.000,00 
Ευρώ, για συκοφαντική εις βάρος της δυσφήμηση, α π ε ρ ρ ί φ θ η  από το Δικαστήριο 
Λευκάδας ως αβάσιμη.
 Η Ένωσή μας ευχαριστεί τον δικηγόρο Λευκάδος κ. Χρυσοβαλάντη Καραλάγα, τον δι-
κηγόρο Αθηνών και μέλος της Ένωσής μας κ. Παναγιώτη Καγκελάρη, καθώς και όλους 
όσους συνέδραμαν και στήριξαν τον Πρόεδρό μας κατά την άδικη εναντίον του επίθεση, 
συμβάλλοντας στην ανάδειξη της αλήθειας και την δικαίωσή του. 

Υ.Γ.:Η κα αντιδήμαρχος όπως πληροφορηθήκαμε έκανε έφεση κατά της αποφάσεως.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Ευελπιστούμε ότι το Κέντρο Υγείας Βασιλικής θα επανδρωθεί με ειδικευμένους 
γιατρούς λόγω αύξησης της Τουριστικής Κίνησης κατά τους Καλοκαιρινούς μή-
νες, για να μην έχουμε προβλήματα και δυσφημίζεται το Νησί μας επειδή τα του-
ριστικά γραφεία λαμβάνουν υπόψιν τους αν έχουν γιατρούς τα Κέντρα Υγείας.

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Το έχουμε ξαναγράψει ότι τα Τοπικά Συμβούλια πρέπει να ιεραρχούν τα προβλήματα των χω-
ριών και να τα προωθούν στον Δήμο και στις αρμόδιες Υπηρεσίες, Π.χ. Υγεία: Σχετικά με τους 
αγροτικούς γιατρούς, το Κέντρο Υγείας Βασιλικής που αφορά όλους. Την Συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) 
που κάποια δρομολόγια δεν γίνονται π.χ. το βραδινό στον Άγιο Πέτρο και των 11 π.μ. από 
Λευκάδα μέσω Σφακιωτών, Εξάνθειας, Χορτάτων, Αθανίου κλπ. Την Καθαριότητα των χωριών 
(άσπρισμα κλπ), τις παιδικές χαρές που είναι παρατημένες, τους αγροτικούς δρόμους όπου εί-
ναι αδιάβατοι, ενώ πρέπει τα αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής κυρίως να μπορούν να διέρχονται 
ὀπου χρειαστεί. Ο δρόμος από το γεφύρι μέχρι το Πυραινουργείο (στροφή Νίκαιας) είναι αδιά-
βατος. Επίσης πρέπει να κλείσουν οι λακκούβες γιατί περνούν ποδήλατα και είναι επικίνδυνος 
και άλλα ανάλογα θέματα όπως το πευκόδασος του Πόντσου.

Φεύγει ο γιατρός του χωριού μας
Παράξενα γεγονότα συνέβησαν. Η θητεία του γιατρού τελείωνε στις 26 Μαϊου 2014. Ο 
γιατρός έκανε αίτηση τον Φλεβάρη να παραμείνει ακόμα έναν χρόνο στο χωριό. Το Υπουργείο 
Υγείας είχε προκηρύξει την θέση του Αγροτικού γιατρού Αγίου Πέτρου στις 16 Μαϊου μας ανα-
κοινώθηκε ότι ο γιατρός κος Σίντος Κων/νος παραμένει στη θέση του και ότι ο φάκελος πάει 
για υπογραφή στο Γ.Γ. κ. Καλλίρη, στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής τη θέση παίρνει η Κατερίνα 
Δεντρινού για  Αγροτικός γιατρός. Αρχές Ιουνίου ειδοποιήθηκε από το Νοσοκομείο Λευκάδας 
επειδή ήταν σε άδεια, ότι αναλαμβάνει υπηρεσία, μία μέρα στον Άγιο Πέτρο, μία στα υπόλοιπα 
χωριά και τις υπόλοιπες στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής. Μετά τις 10 Ιουνίου βλέπει στον Υπολο-
γιστή του ότι τη θέση την πήρε η κα Λώλη  Γεωργία Αγροτικός γιατρός. Τι συνέβη;
Το Υπουργείο Υγείας έδωσε παράταση έως 10 Ιουνίου. Λόγω των Εκλογών η κύρια Λώλη Γεωρ-
γία έκανε αίτηση στις 9 Ιουνίου και πήρε την θέση που μέχρι σήμερα εργαζόταν ο γιατρός. Είχε 
κάνει αίτηση για να παραμείνει στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής που υπηρετούσε σαν Αγροτικός 
γιατρός, αλλά δεν έγινε δεκτή. Έτσι τον γιατρό τον ήθελαν για ρεζέρβα για να κάνουν την 
δουλειά τους. Ευθύνες έχει και το Νοσοκομείο Λευκάδας και ειδικά ο Δ/ντής που δεν έστειλε 
έγγραφο στο Υπουργείο ότι καλύφθηκε η θέση, όπως έκαναν άλλα Νοσοκομεία. Για να δούμε 
τι προσόντα έχει ο γιατρός: 5 χρόνια σε Νοσοκομεία και ειδικότητα Ακτινολόγος. Του άρεσε 
στο χωριό γι’αυτό ήθελε να παραμείνει. Ο αντιδήμαρχος κος Βικέντιος του είχε παραχωρήσει 
δωμάτιο στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού και κοιμόταν.
Η Ένωσή μας ζητάει να έρχεται ο γιατρός δύο φορές την εβδομάδα και όχι μία που έρχόταν.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ
που είναι Κρατική εταιρεία και διαχειρίζεται το πόσιμο νερό 5.000.000 εκατ. 
Ανθρώπων που ζουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Και ο νοών νοείτω!
Αφορά και την ΛΕΥΚΑΔΑ!!
Υ.Γ.: Πόσιμο νερό. Προσπαθήσαμε να πάρουμε από το Δήμο Λευκάδας τα τελευ-
ταία δείγματα του νερού που πίνουμε αλλά δεν κατέστη δυνατόν.
Παρότη η Ένωσή μας το ζήτησε με επιστολή της και τηλεφωνικά, με διάφορες 
προφάσεις δεν μας τα έδωσαν.

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ!!!
Η πλατεία του χωριού είναι χωρίς σηματοδότηση. Οι επισκέπτες δεν ξέρουν που να πάνε 
λόγω της στροφής.  Έχουμε στείλει επιστολή σαν Ένωση Αγιοπετριτών στην Τεχνική 
Υπηρεσία  της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που είναι υπεύθυνη για την σήμανση.
Αλλά μέχρι τώρα «βοή βοώντος εν τη ερήμω».

Ήτανε ένα δωράκι του Υπουργού Υγείας στους ξεχασιάρηδες γιατρούς....
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τηλ. 26450 33245

ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Παραδοσιακή 
Ταβέρνα

Τηλ.: 26450 33173 - 6932 653 026

ΑΘΑΝΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ρίζα Αγιοπετρίτικη

Τηλ.: 26450 33667, κιν: 6970376529

Restaurant Cafe
Porto

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΣ
ΓΑΜΟΙ 

ΕΤΟΙΜΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ Αθήνα

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

ΛΙΘΑΡΙΑ

Βασιλική Λευκάδος

Ο ΜΠΑΜΠΗΣ
Πλατεία Αγίου Πέτρου -Τηλ.: 26450 33290

Τα Κοτσεράκια
Μάκης & Στέφανος

Κεντ. Πλατεία Άγιος Πέτρος
Central Square Ag. Petros, Lefkada

ΧΟΛΑΡΓΟΣ:
9 Ιουνίου το απόγευμα έγινε αρτοκλασία και 
περιφορά της εικόνας της Κυράς Φανερω-
μένης και μετά το τέλος η Ενορία της Φανε-
ρωμένης παρουσίασε τα χορευτικά της που 
σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Παρέστησαν 
πολλοί πιστοί! Συγχαρητήρια στο εκκλησι-
αστικό συμβούλιο του Χολαργού και στους 
ιερείς.

ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ένωσαν τις καρδιές και τις ζωές τους 
στην Ελληνική εκκλησία της Μελβούρ-
νης, η Βούλα και ο Τζίμης Σκληρός 
του Γεωργίου και της Αφροδίτης Φρά-
νε, Αγιοπετρίτισσας. Το Τρικούβερτο 
γλέντι έγινε σε ξενοδοχείο με παραδο-
σιακή μουσική και κλαρίνο.
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής τους 
εύχεται βίον ανθόσπαρτον, να ζήσουν 
και καλούς απογόνους!

Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου 
ο σκηνοθέτης της πρώην ΕΡΤ και 
σήμερα ΝΕΡΙΤ της ωραίας εκπο-
μπής «Μένουμε Ελλάδα» Νικόλαος 
Λογοθέτης του Λάκη με την εκλεκτή 
της καρδιάς του  Αικατερίνη Γιαννο-
πούλου. 
Μετά το μυστήριο ακολούθησε 
τρικούβερτο γλέντι σε κέντρο στην 
Βάρκιζα Αττικής.

ΑΘΗΝΑ

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής τους εύχεται βίον ανθόσπαρτον, να ζήσουν και 
καλούς απογόνους!

ΠΩΣ ΕΟΡΤΑΣΑΝ ΟΙ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ κυρα-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ:
Με λαϊκό πανηγύρι στις 7 Ιουνίου Σάββατο βρά-

δυ που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και στις 
8 Ιουνίου έγινε Εσπερινός στην Αγία Παρα-
σκευή. Οργανωτής ο Σύλλογος Λευκαδίων 
Ηλιουπόλης.

ΑΘΑΝΙ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Φυτώριο

Άνθη
Δέντρα



Αγιοπετρίτικα 5

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ & ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Νέος Δήμαρχος στην Λευκάδα ο κ. Κώστας Δρακονταειδής 
και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο κ. Θεόδωρος Γαλια-
τσάτος (υποστηριζόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ & ΑΝΕΛ)

Αποτελέσματα Α΄γύρου Δημοτι-
κών Εκλογών

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδος που προέκυψε 
από τις εκλογές στις 18 & 25 Μαΐου 2014

Ο νέος Δήμαρχος κ. Δρακονταϊ-
δής Κων/νος

Δεξιά ο Περιφερειάρχης κος Γαλιατσάτος Θεόδω-
ρος και αριστερά ο νατιπεριφερειάρχης Λαυκάδος κ. 
Χαλκιάς Θεόδωρος

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 18ΗΣ ΜΑΗ 2014 

 2 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ   
Γραμμένοι: 487 – Ψήφισαν: 200 – Έγκυρα: 193 – 

Άκυρα / Λευκά: 7 

«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ 
ΠΑΝΙΑ» 
(ΜΑΡΓΕΛΗΣ) 

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ» 
(ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ) 

«ΜΑΖΙ ΓΙΑ 
ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ 
ΜΑΣ» 
(ΑΡΑΒΑΝΗΣ) 

«ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ) 

«ΔΙΑΥΛΟΣ» 
(ΓΛΗΓΟΡΗΣ) 

113 50 18 1 11 
 3 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ   

Γραμμένοι: 541 – Ψήφισαν: 238 – Έγκυρα: 226 – 
Άκυρα / Λευκά: 12 

«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ 
ΠΑΝΙΑ» 
(ΜΑΡΓΕΛΗΣ) 

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ» 
(ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ) 

«ΜΑΖΙ ΓΙΑ 
ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ 
ΜΑΣ» 
(ΑΡΑΒΑΝΗΣ) 

«ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ) 

«ΔΙΑΥΛΟΣ» 
(ΓΛΗΓΟΡΗΣ) 

134 35 47 6 4 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 18ΗΣ ΜΑΗ 2014 

 2 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
Γραμμένοι: 487 – Ψήφισαν: 197 – Έγκυρα: 180 – 

Άκυρα / Λευκά: 17 
«ΝΕΑ 
ΙΟΝΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
(ΣΠΥΡΟΥ – 
ΒΕΡΥΚΙΟΣ) 

«ΜΕΓΑΛΟ 
ΙΟΝΙΟ» 
(ΓΚΕΡΕΚΟΥ 
– ΡΑΠΤΗΣ) 

«ΑΝΑΣΑ» 
(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
– ΧΑΛΙΚΙΑΣ) 

«ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(ΓΟΥΛΗΣ – 
ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ) 

ΕΠΤΑΝ. 
ΑΝΑΓ. 
(ΚΑΛΟΥΔΗΣ 
– ΣΟΥΝΔΙΑΣ) 

53 35 21 3 20 

«Κ.Ε.Π.» 
(ΔΕΣΥΛΛΑΣ 
– ΠΕΤΡΟΠ.) 

«ΕΠΤΑΝ. 
ΘΕΛ.» 
(ΑΝΘΗΣ – 
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ) 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΥΓΗ» 
ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ 
– 
ΚΟΛΟΓΓΙΟΣ) 

«ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΚΙΝΗΣΗ» 
(ΣΑΛΒΑΝΟΣ – 
ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ) 

«ΑΝΤΙΚΑΠ. 
ΑΡΙΣΤ.» 
(ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ 
– ΧΟΡΤΗΣ) 

22 6 14 1 5 
 3 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

Γραμμένοι: 541 – Ψήφισαν: 238 – Έγκυρα: 218 – 
Άκυρα / Λευκά: 20 

«ΝΕΑ 
ΙΟΝΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
(ΣΠΥΡΟΥ – 
ΒΕΡΥΚΙΟΣ) 

«ΜΕΓΑΛΟ 
ΙΟΝΙΟ» 
(ΓΚΕΡΕΚΟΥ 
– ΡΑΠΤΗΣ) 

«ΑΝΑΣΑ» 
(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
– ΧΑΛΙΚΙΑΣ) 

«ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(ΓΟΥΛΗΣ – 
ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ) 

ΕΠΤΑΝ. 
ΑΝΑΓ. 
(ΚΑΛΟΥΔΗΣ 
– ΣΟΥΝΔΙΑΣ) 

98 40 8 6 13 

«Κ.Ε.Π.» 
(ΔΕΣΥΛΛΑΣ 
– ΠΕΤΡΟΠ.) 

«ΕΠΤΑΝ. 
ΘΕΛ.» 
(ΑΝΘΗΣ – 
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ) 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΥΓΗ» 
ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ 
– 
ΚΟΛΟΓΓΙΟΣ) 

«ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΚΙΝΗΣΗ» 
(ΣΑΛΒΑΝΟΣ – 
ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ) 

«ΑΝΤΙΚΑΠ. 
ΑΡΙΣΤ.» 
(ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ 
– ΧΟΡΤΗΣ) 

24 4 9 7 9 
 

Β΄ Γύρος 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 

 1 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ   
Γραμμένοι: 286 – Ψήφισαν: 110 – Αποχή: 61,54% 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
Έγκυρα: 99 – Άκυρα / 
Λευκά: 11 

«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ» 
(ΜΑΡΓΕΛΗΣ) 

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ» 
(ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ) 

67 32 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
Έγκυρα: 91 – Άκυρα / 
Λευκά: 18 

«ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
(ΣΠΥΡΟΥ – ΒΕΡΥΚΙΟΣ) 

«ΑΝΑΣΑ» 
(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ – 
ΧΑΛΙΚΙΑΣ) 

64 27 
 2 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ   

Γραμμένοι: 487 – Ψήφισαν: 182 – Αποχή: 62,63% 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
Έγκυρα: 171 – Άκυρα / 
Λευκά: 11 

«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ» 
(ΜΑΡΓΕΛΗΣ) 

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ» 
(ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ) 

110 61 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
Έγκυρα: 153 – Άκυρα / 
Λευκά: 28 

«ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
(ΣΠΥΡΟΥ – ΒΕΡΥΚΙΟΣ) 

«ΑΝΑΣΑ» 
(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ – 
ΧΑΛΙΚΙΑΣ) 

87 66 
 3 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ   

Γραμμένοι: 541 – Ψήφισαν: 213 – Αποχή: 60,63% 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
Έγκυρα: 208 – Άκυρα / 
Λευκά: 5 

«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ» 
(ΜΑΡΓΕΛΗΣ) 

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ» 
(ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ) 

146 62 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
Έγκυρα: 195 – Άκυρα / 
Λευκά: 18 

«ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
(ΣΠΥΡΟΥ – ΒΕΡΥΚΙΟΣ) 

«ΑΝΑΣΑ» 
(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ – 
ΧΑΛΙΚΙΑΣ) 

144 51 
 

Β΄ Γύρος 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 

 1 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ   
Γραμμένοι: 286 – Ψήφισαν: 110 – Αποχή: 61,54% 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
Έγκυρα: 99 – Άκυρα / 
Λευκά: 11 

«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ» 
(ΜΑΡΓΕΛΗΣ) 

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ» 
(ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ) 

67 32 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
Έγκυρα: 91 – Άκυρα / 
Λευκά: 18 

«ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
(ΣΠΥΡΟΥ – ΒΕΡΥΚΙΟΣ) 

«ΑΝΑΣΑ» 
(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ – 
ΧΑΛΙΚΙΑΣ) 

64 27 
 2 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ   

Γραμμένοι: 487 – Ψήφισαν: 182 – Αποχή: 62,63% 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
Έγκυρα: 171 – Άκυρα / 
Λευκά: 11 

«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ» 
(ΜΑΡΓΕΛΗΣ) 

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ» 
(ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ) 

110 61 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
Έγκυρα: 153 – Άκυρα / 
Λευκά: 28 

«ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
(ΣΠΥΡΟΥ – ΒΕΡΥΚΙΟΣ) 

«ΑΝΑΣΑ» 
(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ – 
ΧΑΛΙΚΙΑΣ) 

87 66 
 3 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ   

Γραμμένοι: 541 – Ψήφισαν: 213 – Αποχή: 60,63% 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
Έγκυρα: 208 – Άκυρα / 
Λευκά: 5 

«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ» 
(ΜΑΡΓΕΛΗΣ) 

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑ» 
(ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ) 

146 62 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
Έγκυρα: 195 – Άκυρα / 
Λευκά: 18 

«ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
(ΣΠΥΡΟΥ – ΒΕΡΥΚΙΟΣ) 

«ΑΝΑΣΑ» 
(ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ – 
ΧΑΛΙΚΙΑΣ) 

144 51 
 

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΑΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ στις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 

και ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ στις 18 και 25 ΜΑΪΟΥ 2014
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

• Κατηφόρης Χρήστος (Κουτσοσπύρος) Οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τον συνδυασμό Εθνικής Ενότητας.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ
• Ντίνα Σκλαβενίτη Τσολακέλη σύζυγος του Μπάμπη Σκλαβενίτη προέδρου του Α.Ο. 

Αγίου Πέτρου Λευκάδας υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον Συνδυασμό (Επιλο-
γή Ενωμένοι Κερδίζουμε) με τον υποψήφιο Δήμαρχο Σταμάτη Καζάνζη.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2014
• Σωτηροπούλου Σουμίλα Φρόσω του Νικολάου, κάτοικος Αθήνας υποψήφια Δημοτική 

Σύμβουλος με την ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ υποψήφια Δήμαρχος Σταματέλ-
λου Δήμητρα.

• Γιαπλέ Στεφανία Καγκελάρη του Ανδρέα, κατοικεί στην πόλη της Λευκάδας, 
υποψήφια  Σύμβουλος στο Τοπικό Συμβούλιο του Αγίου Πέτρου με τον Συνδυασμό 
(ΔΙΑΥΛΟΣ) με υποψήφιο Δήμαρχο  τον Κων/νο Γληγόρη (Φλούδα).

• Μαργέλης Νικόλαος του Αναστασίου κατοικεί στην πόλη της Λευκάδας υποψήφιος 
Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ του Σπύρου Μαργέλη.

• Βλασσόπουλος Αλέξανδρος του Γεράσιμου εγγονός του αείμνηστου Μήτσου Παπ-
πά,   κατοικεί στην πόλη της Λευκάδας, υποψήφιος με τον συνδυασμό ΔΙΑΥΛΟΣ με 
Δήμαρχο τον Κων/νο Γληγόρη (Φλούδα).

• Λογοθέτη Μαρία του Ελευθερίου κατοικεί στην πόλη της Λευκάδας υποψήφια στο 
Τοπικό Συμβούλιο του Συνδυασμού Αραβανή Βασιλείου υποψήφιου Δημάρχου του 
συνδυασμού ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ.

Εάν υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αναφέρουμε  ας μας γνωρίσουν τα ονόματά τους 
να το αναφέρουμε στο επόμενο φύλλο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΣΑΝ

Από την Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων  
1) Ο Νικόλαος Βικέντιος Αγιοπετρίτης
2) Ο Χρήστος Κατηφόρης Αγιοπετρίτης
3) Ο Φίλιππος Σκληρός από το Μαραντοχώρι
ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕ-
ΤΡΟΥ
Το ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕ-
ΤΡΟΥ που προέκυψε από τις εκλογές της 18ης 
Μαΐου 2014 είναι:
1ος Γύρος: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑ-
ΣΙΜΟΣ (ΝΙΑΤΣΑΣ) του Βασιλείου.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: α) ΜΠΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ το γέ-
νος Λογοθέτη του Κων/νου και οι δύο από τον 
συνδυασμό Μαργέλη
Β) ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αθανα-
σίου από τον συνδυασμό Δρακονταειδή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟ-
ΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2014 ΣΤΟ 
ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΣΥΡΙΖΑ: 27,87, ΝΔ:20,83, ΕΛΙΑ:9,99, ΚΚΕ:9,56, 
ΧΡ.ΑΥΓΗ: 8,14, ΠΟΤΑΜΙ: 5,38, ΑΝΤΑΡΣΙΑ:1,48, ΛΑΟΣ:1,35, 
ΔΗΜΑΡ:1,31, ΟΙΚ. ΠΡΑΣ:1,23, ΔΗΜΑΡ: 1,31, ΔΗΜ. ΞΑΝΑ: 
0,66, ΠΑΤΡ: 0,55, ΛΟΙΠΑ: 9,25, ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 18ης ΜΑΗ 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2014

Η Ένωση Αγιοπετριτών Λευκά-
δας Ν. Αττικής συγχαίρει τους 
νέους άρχοντες και τους εύχεται 
καλή Θητεία και πλούσια προ-
σφοράκατά το έργο τους.

Ένας νέος Αγιοπετρίτης στο Πολιτικό Στίβο

Χρήστος Κατηφόρης
Πρώτο παιδί πολύτε-
κνης οικογενείας με 
7 παιδιά, γεννήθηκε 
και ζει στην Αθήνα. Οι 
γονείς του κατάγονται 
από τον Αη Πέτρο Λευ-
κάδος, τον Αθανάσιο 
Διάκο Φωκίδας και την 
Πάτρα. Είναι πατέρας 
τριών τέκνων
Σπούδασε στην Αθήνα και την Αγγλία Οικονομι-
κή Πολιτική, Ευρωπαϊκούς θεσμούς και Διεθνείς 
Σχέσεις. Έλαβε πτυχίο Οικονομικών Επιστημών 
και πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δι-
οίκησης (Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με υπο-
τροφία του ΙΚΥ έλαβε το Master στα Οικονομικά 
από το Πανεπιστήμιο Warwick της Αγγλίας, ενώ 
στη συνέχεια συνέχισε τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές στο Διαπανεπιστημιακό Athens Joint 
PhD Program in Economics, ειδικευόμενος στα 
διεθνή  νομισματικά θέματα και τις οικονομίες της 

Ανατολικής Ευρώπης.
Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων αλλά και 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Από το 1997 εργάζεται ως μακροοι-
κονομολόγος ερευνητής. Εξειδικεύεται στα θέματα του ισοζυγίου 
πληρωμών, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της διεθνούς αντα-
γωνιστιτικότητας. Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επιτροπές και ομάδες 
εργασίας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Υπήρξε εκ των ιδρυτικών μελών της κίνησης πολιτών «Ενωμένη Ελ-
λάδα» και αντιπρόεδρος της από το 2011 έως τον Απρίλιο του 2013.
Το Φεβρουάριο του 2014 εξελέγη μέλος του Ανωτάτου Πολιτικού Συμ-
βουλίου του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας και σήμερα είναι υποψήφιος 
Ευρωβουλευτής του.
Email: ccatiforis@gmail.com

Η νέα Δημοτική αρχή θα 
αναλάβει καθήκοντα την 

1η Σεπτεμβρίου 2014

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ......................................
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Το πρώτο τρακτέρ στη Νότιο Λευκάδα
Είδα με χαρά στην ιστοσελίδα 

σας μια ωραία φωτογραφία του 
Fritz Berger και διάβασα το μικρό 
σας σχόλιο.
Ας μου επιτραπεί να δώσω, καθυ-
στερημένα βέβαια, στους επισκέπτες 
σας κάποιες λεπτομέρειες που σχετί-
ζονται με τη φωτογραφία, τη δωρεά 
και τον οδηγό του τρακτέρ αιδεσιμό-
τατο ιερέα Stefen Vernei.

 

Το εικονιζόμενο τρακτέρ, μάρκας 
Fergison δωρίσθηκε στους Αγροτικούς 
Συνεταιρισμούς της Νότιας Λευκάδας το 
1963 από τον Καθεδρικό ναό του Koventri 
Αγγλίας, με την ευγενή μεσολάβηση του 
κλιμακίου των Ελβετών που προσέφεραν 
την περίοδο (1961 – 1970) εθελοντικές 
υπηρεσίες για την οικονομική άνοδο του 
τόπου, τη βελτίωση των καλλιεργειών και 
γενικά την παραγωγή, με πλείστες όσες 
ενέργειες, του πνευματικού και πολιτιστι-
κού επιπέδου τους.

Το τρακτέρ παρέδωσε στους αντιπροσώ-
πους των Συνεταιρισμών ο Stefen Vernei. 
Πρόκειται για έναν καινοτόμο ιερέα ο 
οποίος λίγες μέρες αργότερα απαντώ-
ντας σε σχόλιο της αθηναϊκής εφημερίδας 
«Βήμα» και για αποκατάσταση λαθε-
μένης εντύπωσης σχετική με τη λατρεία 
δήλωσε: «Μερικές φορές έρχονται και μας 
βοηθούν καλλιτέχνες για να κηρύξουμε την 
αλήθεια μέσω της μουσικής και της ποίη-
σης. Δίνουμε κονσέρτα στη Μητρόπολη με 
χορωδίες και ορχήστρες που δοξάζουν το 
Θεό με την ομορφιά και τον πλούτο της 
μουσικής…».
Ο αιδεσιμότατος Stefen Vernei βρέθη-
κε στην Κρήτη, κατά την διάρκεια της 
Γερμανικής κατοχής γνωρίστηκε με τον 
μακαριστό επίσκοπο Κισσάμου και Σε-
λήνου Ειρηναίο και με άλλους επιφανείς 
Κρητικούς και έκανε αντίσταση στους 
κατακτητές.
Ο Δρ Stefen Vernei τιμήθηκε ιδιαίτερα 
από την κοινότητα Αγίου Πέτρου, αφού 
με τη σύμφωνη γνώμη των χωριανών, ο 
τότε πρόεδρος Θωμάς Βασιλείου Μελάς, 
του προσέφερε σε τελετή, που έγινε προς 
τιμή του, πάπυρο με τον τίτλο του επίτι-
μου Δημότη και αρχοντικά τον φιλοξένη-
σε, όσες μέρες έμεινε στη Λευκάδα.

Θ. Μελάς

Ιουστίνη Φραγκούλη: Ξυπόλυτες στην άμμο της Λευκάδας…
Στο κατάμεστο Πόλις Αρτ Καφέ στην 

ταράτσα του Αρσακείου παρουσιά-
σθηκε την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 το 
νέο μυθιστόρημα της Ιουστίνης Φραγκού-
λη-Αργύρη «Ξυπόλητες στην Αμμο» (εκ-
δόσεις Αρμός).
Ο χώρος μέσα κι έξω πλημμύρισε απο κό-
σμο που ήρθε να γιορτάσει την εκκίνηση 
του νέου βιβλίου της συγγραφέως που ζεί 
στο Μοντρεάλ του Καναδά. Συμμαθήτρι-
ες, οικογένεια, Λευκάδιοι ήταν το πολυ-
άνθρωπο κοινό που συνέθεσε τη βραδυά 
των συγκινήσεων.
Το έργο «Ξυπόλητες στην Άμμο» εί-
ναι μια βαθειά βουτιά στο παρελθόν της 
γυναικείας μου υπόστασης. Πρωταγω-
νίστριες της ζωής μου υπήρξαν και εξα-
κολουθούν να είναι οι φίλες μου, με τις 
οποίες συμπορεύθηκα, μαθαίνοντας τα 
όμορφα και άσχημα μυστικά της ζωής.
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε έξι συμ-
μαθήτριες που μεγάλωσαν στη Λευκάδα 
μέσα στα αρώματα του γιασεμιού και 
της λιμνοθάλασσας. Αποτελεί μια προ-
σπάθεια διείσδυσης στη γυναικεία φύση 
κατά τη φάση της ωριμότητας. Οι έξι γυ-
ναίκες, που γιόρτασαν τα 40 τους χρόνια 
στο πρώτο βιβλίο της διλογίας «Ψηλά 
Τακούνια Για Πάντα», σήμερα βρίσκο-

νται στο μεταίχμιο των 50 τους χρόνων 
δοκιμάζοντας τις αντοχές τους στις γόβες 
και στην ξυπολησιά» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ιουστί-
νη Φραγκούλη –Αργύρη, μιλώντας για το 
καινούργιο της βιβλίο με τίτλο «Ξυπόλη-
τες στην Άμμο».
Η σύμβουλος εκπαίδευσης, δρ. Βιβή Κο-
ψιδά–Βρεττού, μιλώντας στην παρου-
σίαση του βιβλίου, που πραγματοποιή-
θηκε στο αίθριο της Στοάς του βιβλίου, 
σημείωσε: «Το μυθιστόρημα της Ιου-
στίνης «Ξυπόλητες στην Άμμο» είναι 
συνέχεια του μυθιστορήματος «Ψηλά 
τακούνια για πάντα». Καταλαβαίνω ότι 
οι συγγραφείς δεν μπορούν εύκολα να 
εγκαταλείψουν τους ήρωες τους και τους 
ακολουθούν σε πολλές ακόμη περιελίξεις 
της μοίρας τους. Αυτό νομίζω συμβαίνει 
και στην Ιουστίνη. Τα μυθιστορήματά της 
αυτά θα τα χαρακτήριζα, πέρα από τον χα-
ρακτηρισμό ως φεμινιστική ή μεταφεμινι-
στική λογοτεχνία, ως μια λογοτεχνία του 
νόστου. Δεν είναι μόνο ο νόστος της πα-
τρώας γης, φεύγω από την πατρίδα μου, 
ζω έξω μακριά της και την νοσταλγώ, 
νοσταλγώ το χώμα της, νοσταλγώ τους 
ανθρώπους της, αλλά είναι και ένας νό-
στος μιας χαμένης εφηβείας, μιας χαμένης 

αθωότητας, ενός πρωτογενούς αντικρί-
σματος της ζωής που είναι πιο κοντά στην 
ονειρική μυθοπλασία και λιγότερο κοντά 
στην πραγματικότητα».
Τόσο για τη συγγραφέα όσο και για το 
βιβλίο μίλησαν με πολύ θερμά λόγια ο 
πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα Robert 
Peck και ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμιος 
Ευθυμιάδης, ενώ αποσπάσματα διάβασε 
με το μοναδικό του τρόπο ο ηθοποιός Ηλί-
ας Λογοθέτης. Η δρ. Εύα Στάμου μίλησε 
για τη σημειολογία του έργου σε επίπεδο 
λογοτεχνίας και ψυχολογίας εντοπίζοντας 
τα κύρια σημεία του με λόγο απλό και ου-
σιαστικό.
«Έγραψα ένα βιβλίο που είμαι εγώ, οι φί-
λες μου τα βιώματά μου, η αναφορά μου 
στη νοσταλγία, η αναφορά μου στην ελλη-
νική γλώσσα, το πέταγμα των τακουνιών 
και το περπάτημα στην άμμο, η παραδοχή 
ότι το μετατάρσιο δεν σηκώνει το δεκάπο-
ντο. Αυτό όλο είμαι εγώ και οι φίλες μου 
στο βιβλίο, είμαστε μια γυναίκα που με-
γάλωσε, ωρίμασε, που ζει σε δύο κόσμους 
και αρμονικά τους αγαπάει και τους φέρνει 
στη λογοτεχνία. Στο βιβλίο αυτό η άμμος 
είναι μόνο Λευκάδα που είναι η πατρίδα 
μου» τόνισε η συγγραφέας.
Με στοιχεία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Fritz Berger: Ο φωτογράφος 
των αναμνήσεων της Λευκάδας
Η παρουσία του Fritz Berger στη Λευκάδα έγι-

νε αφορμή να «πλημμυρίσουμε» με εικόνες 
και αναμνήσεις. 
Πραγματοποιήθηκαν 21  Ιουνίου στο χώρο της 
Αρτηρίας τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης 
φωτογραφίας του Fritz Berger που οργάνωσαν οι 
εκδόσεις fagottobooks. Η έκθεση διήρκησε ως τις 
30 Ιουνίου.
Το  πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης ομιλία της 
κ. Λίντας Παπαγαλάνη και προβλήθηκε για πρώτη 
φορά ένα φιλμ ντοκουμέντο με τη Λευκάδα της 
δεκαετίας του ’60, επίσης του Fritz Berger.
Ο Ελβετός Fritz Berger έζησε τη δεκαετία 1962-
1972 στη Λευκάδα συμμετέχοντας στη δραστη-
ριότητα που είχε αναπτύξει η οργάνωση Διεθνής 
Χριστιανική Ειρηνευτική Βοήθεια προσφέροντας 
σημαντική βοήθεια στους κατοίκους της νότιας 
κυρίως Λευκάδας. Στο διάστημα αυτό κατέγραφε 
με τη φωτογραφική μηχανή του όλα τα στιγμιότυ-
πα της ζωής των κατοίκων. Αγάπησε τη Λευκάδα 
και δεν έπαψε ποτέ να την επισκέπτεται. Σε κάθε 
του επίσκεψη αποτύπωνε τις αλλαγές που συνέ-
βαιναν στο νησί με τον ευαίσθητο φακό του.
Η κα Λίντα Παπαγαλάνη είναι κοινωνική ανθρω-
πολόγος και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Έζησε από πρώτο χέρι τη δραστηριότητα της ομά-
δας του Fritz Berger στη νότια Λευκάδα που στη 
10ετία του ’60 εγκαταστάθηκε στην περιοχή και 
μοιράστηκε με τους κατοίκους τους κρύους χει-
μώνες, τα υγρά σπίτια, τους ανύπαρκτους δρό-
μους, την απουσία αγαθών, τα οποία μας παρου-
σίασε μέσα από την ομιλία της.
Η συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωση ήταν 
πολύ μεγάλη. Υπήρχαν συγκινητικές στιγμές αν-
θρώπων από τα χωριά που έζησε ο Fritz Berger 
που ήρθαν να τον αγκαλιάσουν. Ήταν απλός, φιλι-
κός και καταδεκτικός.
Η έκθεση θα επαναληφθεί τον Αύγουστο στον 
Άγιο Πέτρο. 

Της Βιολέτας Σάντα

1965 Κομηλιό, γυναίκα μεταφέρει άχυρο

1967 Μανάση, μεταφορά πόσιμου 
νερού

Βιβλιοπαρουσίαση

Η δημοσιογράφος Ρίτσα Μασούρα, η συγγραφέ-
ας Ιουστίνη Φραγκούλη- Αργύρη και η εκπαιδευ-

τική σύμβουλος δρ. Βιβή Κοψιδά - Βρεττού

Έτσι ήταν η ζωή στο χωριό.

Τα κείμενα της σελίδας είναι από την ιστοσελίδα 
«ΑΡΩΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο κ. Fritz Berger και η κα Παπαγαλάνη
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Αγιοπετρίτισσα

Μαρία Ρομποτή (Γούλα)

Τραπεζικός Λογαριασμός Δήμου Λευ-
κάδας Εθνική Τράπεζα (399/54512487) 

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ο «“Σουηδός”» Δήμαρχος» το νέο βιβλίο του Γ. Λογοθέτη για την Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα
Επίκαιρο βιβλίο, με τίτλο Ο «ΣΟΥΗΔΟΣ» ΔΗ-

ΜΑΡΧΟΣ, με θέμα την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στην Ελλάδα και στην Σουηδία παρουσίασε στο 
Αγρίνιο ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώρ-
γος Λογοθέτης, ο οποίος έζησε 25 χρόνια στη 
Σκανδιναβική αυτή χώρα.Στο βιβλίο καταγράφεται 
η ιστορική διαδρομή της Ελληνικής Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης από το 1830 έως σήμερα, και γίνο-
νται συγκρίσεις για τον τρόπο που λειτουργεί ο 
θεσμός αυτός στην Ελλάδα και στη Σουηδία.
Ο συγγραφέας Γιώργος Λογοθέτης καταθέτει, 
επίσης, τις εμπειρίες του ως δήμαρχος στο Δήμο 
Απολλωνίων Λευκάδας από το 2007 έως το 2010, 
ενώ η παρουσίαση έγινε με πρωτοβουλία του προ-
έδρου του Παναιτωλικού, Φώτη, Κωστούλα.
Κύριος ομιλητής στην παρουσίαση ήταν ο πρόε-
δρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας 
κ. Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων 
τα εξής:

«Ο «“Σουηδός” δήμαρχος» είναι ένα βιβλίο απο-
καλυπτικό όχι για την τοπική αυτοδιοίκηση της 
Σουηδίας, αλλά - μέσα από την αναπόφευκτη 
σύγκριση - για τα κακώς κείμενα και τα όσα θα 
θέλαμε να γίνουν αλλά δεν γίνονται στους περισ-
σότερους δήμους της Ελλάδας.
»Το γεγονός ότι ο ίδιος υπήρξε δήμαρχος στη 
Λευκάδα, αλλά και δημοσιογράφος επί εικοσαετία 
στην σουηδική τηλεόραση του δίνουν τη δυνατό-
τητα να καταγράφει στοιχεία και ιστορικά γεγο-
νότα, που νομίζω ότι κανείς άλλος στη χώρα μας 
δεν μπορεί να διαθέτει. Το βιβλίο αυτό κάλλιστα 
μπορεί να γίνει η «Βίβλος» των ελλήνων υποψη-
φίων δημάρχων και περιφερειαρχών σε αυτές τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές, και νομίζω ότι αξίζει να 
το διαβάσουν και οι 85 χιλιάδες υποψήφιοι δημοτι-
κοί και περιφερειακοί σύμβουλοι σε όλη τη χώρα.
»Χαίρομαι επίσης, που ο Γιώργος Λογοθέτης στο 
άλλο του βιβλίο, καταγράφει τη ζωή και το έργο 
του «Ούλοφ Πάλμε». Στο πάνθεον των πολιτικών 
που αποτελούν πρότυπο προσφοράς στα κοινά και 
τον άνθρωπο, μια θέση ανήκει δικαιωματικά στον 
μεγάλο σουηδό πολιτικό».
Ο πρόεδρος του Παναιτωλικού, Φώτης Κωστού-
λας και ιδρυτής του μεγάλου σουηδικού ταξιδιω-
τικού γραφείου APOLLO, μίλησε για τα βιβλία, και 
για την φιλία του με τον Γιώργο Λογοθέτη από τα 
χρόνια που ζήσανε μαζί στην Σουηδία.

Εκδήλωση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 
8.4.2014

Ο Γιώργος Λογοθέτης στο βήμα με φόντο την φω-
τογραφία του Ούλοφ Πάλμε. Στο πάνελ ο καθη-

γητής κ. Τσιάκαλος, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης 
Πλάκας που συντόνισε την εκδήλωση, ο π. υφυ-
πουργός Παιδείας Δήμος Παπαδημητρίου και ο 
Θεόδωρος Ψαρράς
Εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης μίλησε ο 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης 
Αβραμόπουλος ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε τα 
εξής: 
«Το μήνυμα των βιβλίων του Γιώργου Λογοθέτη 
είναι ότι ο αγώνας για ισότητα, δικαιοσύνη και 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, δεν σταματάει 
ποτέ. Τα βιβλία θυμίζουν επίσης ότι Αρχές όπως 
η αξιοπιστία του πολιτικού λόγου, η συνέπεια και 

η ανάγκη να υπάρχει συναίνεση στα μεγάλα προ-
βλήματα, δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα στην χώρα 
μας.
Εκπροσωπώντας τον Δήμο Θεσσαλονίκης ευχαρι-
στούμε πολύ τον Γιώργο Λογοθέτη ο οποίος με 
τα βιβλία του βασισμένα στις εμπειρίες του, στην 
γνώση και τη διαδρομή του, μας δίνει την δυνα-
τότητα να αντλήσουμε τα ανάλογα συμπεράσματα 
ώστε οι βασικές αρχές που δίδαξε ο Ούλοφ Πάλ-

με και εφαρμόζονται στην σουηδική Τ/Α να γίνουν 
πραγματικότητα και στην Ελλάδα».

Εκδήλωση στην Κέρκυρα στην νέα αίθουσα 
ΕΝΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
Από την εκδήλωση στην Κέρκυρα. Ο συνθέτης 
Γιώργος Κατσαρός, ο πρώην δήμαρχος και νομάρ-
χης Στέφανος Πουλημένος και η Φωτεινή Λογοθέ-
τη που παρουσίασε την εκδήλωση.
Στην παρουσίαση των βιβλίων στην Κέρκυρα το 
Σάββατο 12.4.2014 ομιλητές ήταν ο εκδότης της 
εφημερίδας «Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ», πρώην δή-
μαρχος Αχιλλείων και πρώην νομάρχης Κέρκυρας 
κ.Στέφανος Πουλημένος, ο συγγραφέας Αντώνης 
Δεσύλλας και ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Κα-
τσαρός.
Από την ομιλία του π. νομάρχη Κέρκυρας:
Ο Γιώργος Λογοθέτης, εξέδωσε την βιωματική 
του τετράχρονη εμπειρία ως δήμαρχος Απολλωνί-
ων Λευκάδας 2007 – 2010. Εγώ είχα την χαρά να 
τον γνωρίσω και να μιλήσουμε για τα θέματα της 
Τ/Α την περίοδο που ήμουν Νομάρχης της Κέρ-
κυρας. Διέκρινα από τις συναντήσεις που είχα 
μαζί του κάτι το διαφορετικό από αυτά που κατά 
κανόνα εύρισκε κανείς από τον χώρο των αιρε-
τών της Τ/Α και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον. Ολοκληρωμένη όμως εικόνα για τον Γιώργο 
Λογοθέτη απέκτησα διαβάζοντας το βιβλίο του Ο 
«ΣΟΥΗΔΟΣ» ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
Βάση και αφετηρία του για την ενασχόλησή του 
με τα κοινά ήταν η αίσθηση του καθήκοντος, και 
η χωρίς όρια αγάπη του και η αφοσίωσή του στον 

τόπο του. Κινητήρια δύναμή του ήταν οι κανόνες 
της ηθικής και της δικαιοσύνης με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την διδασκαλία του Πλάτωνα.
Η σύγκριση της ελληνικής Τ/Α με την σουηδικής 
Τ/Α και του Δήμου Solna στην Σουηδία όπου ο 
Γιώργος Λογοθέτης έζησε 25 χρόνια, αποκαλύ-
πτει την μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει τόσο 
στο επίπεδο των πόρων, όσο και στο επίπεδο των 
αρμοδιοτήτων που έχει η Τ/Α στην Σουηδία και 
στη χώρα μας. Αποκαλύπτει πόσο δραματικά πίσω 
έχουμε μείνει, αναδεικνύει τις παθογένειες που 
χαρακτηρίζουν την χώρα μας, την διοίκηση και την 
αυτοδιοίκησή της. Και μέσω αυτών υποδεικνύει 
άμεσα και έμμεσα πόσα και ποια στοιχεία πρέπει 
να αλλάξουμε στην ζωή μας, στον τόπο μας, στην 
οργάνωση και λειτουργία του κράτους μας αλλά 
και στην ίδια την κοινωνία.
Αυτό δηλαδή που επεχείρησε ο Γιώργος Λογοθέ-
της, ως Δήμαρχος, με επιτυχίες και αποτυχίες, 
με ευχάριστες αλλά και οδυνηρές εμπειρίες τον 
ενέπνευσαν και τον οδήγησαν στην συγγραφή 
του βιβλίου. Ενός βιβλίου που αν άλλαζε κανείς 
τα ονόματα και τις τοποθεσίες θα μπορούσε κάλ-
λιστα να αναφερόταν σε πολλές περιοχές της 
πατρίδας μας. Πολλά από τα βιώματα που έζησε 
ο συγγραφέας ως δήμαρχος τα έχουμε ζήσει και 
εδώ. Όμοια ή αντίστοιχα έζησα και εγώ στην μα-
κρά θητεία μου στην Αυτοδιοίκηση.
Τα πολιτικά ήθη είναι τα ίδια. Η λειτουργία των πο-
λιτικών σχηματισμών και των ομάδων πίεσης αντί-
στοιχα. Οι πρακτικές της Διοίκησης σε σχέση με 
την Αυτοδιοίκηση ίδιες και απαράλλακτες όπως 
και τα εμπόδια και οι αντιδράσεις στις καινοτόμες 
δράσεις και στις πρωτοβουλίες για αναπτυξιακές 
δράσεις. Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
της Αυτοδιοίκησης παραπαίουσα μεταξύ απερα-
ντολογίας και λαϊκισμού.
Ο συγγραφέας περιλαμβάνει και στοιχεία από 
την σύσταση του Ελληνικού κράτους. Την γρα-
φειοκρατική του συγκρότηση, τις πελατειακές 
σχέσεις, τις σπατάλες, τον υπερδανεισμό και την 
χρεοκοπία. Έως τις αλλαγές που έχουν επέλθει 
στην Αυτοδιοίκηση και στην χώρα τα τελευταία 

χρόνια ιδιαίτερα σε ότι αφορά την οικονομική δι-
αχείριση, την νομιμότητα, και την διαφάνεια στις 
πράξεις διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο κάθε πολίτης έχει να 
μάθει πολλά και χρήσιμα για την Ελληνική Αυτοδι-
οικητική πραγματικότητα. Αυτή που διαμορφώνει 
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και την ποιότητα 
της ζωής που απολαμβάνουμε. Και καλείται να 
αναγνωρίσει τις ευθύνες όχι μόνο των άλλων 
αλλά καλείται να αναγνωρίζει και τις δικές μας ευ-
θύνες και του καθενός μας στην διαμόρφωση αυ-
τής της πραγματικότητας. Έχει να διδάξει ακόμα 
περισσότερα σε όσους έρχονται για πρώτη φορά 
σε επαφή με τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Αυ-
τούς που θέλουν να τους υπηρετήσουν θέτοντας 
υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές.
Η προσεκτική ανάγνωση αυτού του βιβλίου θα 
τους βοηθήσει να μην προσέλθουν στο θεσμό 
ως «πρόβατα επί σφαγή», ανυποψίαστοι για όσα 
τους περιμένουν. Το βιβλίο θα τους προετοιμάσει 

για τις δυσκολίες και τα προβλήμα-
τα που θα βρουν μπροστά τους. Θα 
τους βοηθήσει να βρουν την δύναμη 
και τον τρόπο να τα χειριστούν όσο 
πιο αποτελεσματικά γίνεται. Θα τους 
εμπνεύσει αρχές και αξίες πάνω στις 
οποίες θα πρέπει να στηριχθούν για 
να αφήσουν θετική σφραγίδα στο πέ-
ρασμά τους υπηρετώντας την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.
Από την παρέμβαση του μουσικοσυν-
θέτη Γιώργου Κατσαρού στην παρου-
σίαση του βιβλίου στην Κέρκυρα.

Με τον Γιώργο Λογοθέτη πέρασα από τις ωραιό-
τερες στιγμές της καριέρας μου. Όταν μετά από 
πρόσκληση του Γιώργου πήγαμε με τον Λάκη Χα-
λικιά την Δήμητρα Γαλάνη και την ορχήστρα μου 
στην Σουηδία και δώσαμε συναυλία στο Μέγαρο 
Μουσικής της Στοκχόλμης, μας δόθηκε η ευκαιρία 
να δούμε πως ζούνε οι άνθρωποι εκεί, και σκέφτη-
κα: Γιατί δεν μπορούμε και εμείς να εφαρμόσουμε 
και εμείς τα βασικά στοιχεία από το σουηδικό μο-
ντέλο διοίκησης;
Αυτό έκανε και ο Γιώργος Λογοθέτης όταν μετά 
από 25 χρόνια στην Σουηδία και 17 χρόνια στην 
κρατική Σουηδική τηλεόραση τον κάλεσαν να έρθει 
στην Θεσσαλονίκη για να οργανώσει την ΕΤ3. Ως 
διευθυντής στην ΕΤ3 άνοιξε νέους δρόμους στην 
ελληνική τηλεόραση. Έδωσε προτεραιότητα στην 
ποιότητα και εφάρμοσε μια διαφορετική τηλεο-
πτική προσέγγιση στα πράγματα που αφορούσαν 
την ενημέρωση, τον πολιτισμό και την περιφέρεια. 
Στην συνέχεια ο Γιώργος δίδαξε δημοσιογραφία 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης. Τώρα με το νέο του 
βιβλίο θέλει να διδάξει αυτούς που εν-
διαφέρονται να ασχοληθούν με την Τ/Α 
και να τους προετοιμάσει για αυτά που 
τους περιμένουν.
Ανάλογη παρουσίαση έγινε στην Νά-
ουσα με πρωτοβουλία του Δήμου Νά-
ουσας. Μίλησαν ο δήμαρχος Νάουσας 
κ. Καραμπατζός, ο Πρόεδρος Ποντίων 
κ. Φανειάδης και ο δημοσιογράφος και 
πρώην φοιτητής του κ. Λογοθέτη Θανά-
σης Μυλωνάς. Συμμετείχε και μουσικό 
σύνολο από την Νάουσα.
Οι εκδηλώσεις μαζί με άλλες που θα 
ακολουθήσουν, θα αναρτηθούν στο δι-
αδίκτυο.

Σημ.: Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του βιβλίου  «Ο 
«“Σουηδός” Δήμαρχος» είναι από την παραλία των 
Εγκρεμνών.

Από την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη. Στην 
πρώτη σειρά ο πρόξενος της Σουηδίας και ο 

πρόεδρος του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Από την εκδήλωση στην Κέρκυρα. Ο συνθέτης Γιώργος 
Κατσαρός, ο πρώην δήμαρχος και νομάρχης Στέφανος 
Πουλημένος και η Φωτεινή Λογοθέτη που παρουσίασε 

την εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ κ. Κωστούλας 
ιδρυτής ενός από τα τρία μεγαλύτερα ταξιδιωτικά 

γραφεία στην Σκανδιναβία. Όπως είπε στην εκδήλωση 
«Χάρη στον Γιώργο Λογοθέτη το γραφείο μας έστειλε 

στην Λευκάδα περίπου 5000.000 τουρίστες».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονί-
κης κ. Αβραμόπουλος.

Το εξώφυλλο του βιβλίου με την παραλία των 
Εγκρεμνών σε ελληνικά και σουηδικά χρώματα.

Βιβλιοπαρουσίαση
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
Στο φύλλο 135 «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» αναφέρεται στα παραδοσιακά πανηγύ-

ρια του 2013. Απουσιάζει ο Άγιος Πέτρος. Φυσικά απουσιάζει, γιατί ενώ 
συνήθως την ημέρα των Αγίων Αποστόλων (30/6) το χωριό αν και δεν έκανε το 
μεγαλύτερο πανηγύρι στην περιοχή, έσφυζε από ζωή, κίνηση, κόσμο.
Εφέτος ήταν μια συνηθισμένη μέρα με λίγους αηπετρίτες και λιγότερους ξένους 
στην εκκλησία, και αν πεις για την αγορά και τα καφενεία, η εικόνα απογοη-
τευτική. Την πάλαι ποτέ καλή εποχή των πανηγυριών, άλλη ήταν η εικόνα του 
χωριού. Προετοιμασίες από μέρες σε όλο το χωριό και τα καφενεία ετοιμάζο-
νταν για το «νταραβέρι» στην αυλή του Αη-Θανάση (ήταν ο μόνος χώρος) και 
αργότερα στην πλατεία που την ημέρα της γιορτής ήταν γεμάτη κόσμο ακόμα 
και με δυο «ζυγιές και νταραβέρια» (Καφενεία που είχαν διοργανώσει την δια-
σκέδαση).

Η εκκλησία, ανήμερα, γεμάτη μέσα κι έξω από ντόπιους και ξένους που είχαν 
αρχίσει να έρχονται από την παραμονή. Μετά τη Θεία Λειτουργία – και την αρ-
τοκλασία- αγκυροβόλια στα νταραβέρια ή στα καφενεία ως το γιόμα που οι πα-
νηγυριώτες μαζεύονταν για το τραπέζι που ο νοικοκύρης είχε φροντίσει νά ’χει 
μετά το κυρίως φαγητό, το κοκορέτσι ή το σπληνάντερο μια και οι περισσότεροι 
είχαν κρατήσει από τα «μαρτίνια» - οικόσιτα μικρά ζώα ένα «σφαχτό» για το πα-
νηγύρι. Το απόγευμα άρχιζε να μαζεύεται ο κόσμος στα «Βιολιά» που ήταν στον 
αηΘανάση ή σε καμιά μεγάλη αυλή πριν γίνει η πλατεία. Και μια κι αναφέρουμε 
τις «ζυγιές» ας θυμηθούμε και μερικούς οργανοπαίχτες που με την τέχνη τους 
στο κλαρίνο, το βιολί, την κιθάρα το τραγούδι τους ή ότι άλλο έπαιζε ο καθένας 
χάριζαν στον κόσμο τη χαρά της ημέρας και στους χορευτές την δυνατότητα ο 
καθένας τους να δείξει την επιδεξιότητά του και τα τσαλιμάκια του. Γράφοντας 
αυτές τις γραμμές στα 84 χρόνια μου θυμήθηκα εκτός από τους νεότερους ορ-
γανοπαίχτες και δυο τρείς προπολεμικούς όπως τον Μήτσο Λογοθέτη(Κλαρίνο), 
και τους Συβριώτες Γιώργο Κακαβούλη (Βιολί) και Νίκο Κονιδάρη(Κιθάρα).

Τα μεταπολεμικά χρόνια στις ζυγιές πού έγιναν συγκροτήματα κυριάρχησαν 
ο Νίκος Βρυώνης (κλαρίνο), Νίκος Ζόγγος, Θωμάς Πατρίκιος (Βαλάμης), Γιάν-
νης Ζόγγος, Διονύσης Ψωμάς, Μπάμπης Ραυτόπουλος, Γερ. Πατίτσας, σε διά-
φορα όργανα ο καθένας- αν ξέχασα κάποιον ζητώ συγγνώμη. Επίσης ο Μήτσος 
Τσιρούφλης από το Κατοχώρι(κλαρίνο). Σε όλα τα πανηγύρια το γλέντι άρχιζε 
από το βράδυ της παραμονής. Το πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων ήταν το δεύ-
τερο της χρονιάς στο νησί. Πρώτο του Αη-Γιώργη στο Μαραντοχώρι 23/4, αν 
έπεφτες μετά το Πάσχα της Αγίας Μαρίνας στο Κομηλιό 17/7 της Αγίας Παρα-
σκευής 26/7 στο Αθάνι, του Αγ. Ηλία, 20/7 Εγκλουβή, της Παναγίας 15/8, στο 
Δράγανο, Καλαμήτσι, Εύγηρο και Αη-Βασίλη πριν μετακομίσει στον Αη-Πέτρο, 
στα Χορτάτα 23/8, στο Σύβρο στις 8/9 κα αν δεν κάνω λάθος ο κύκλος έκλεινε 
με το Μανάσι στις 26/10 του Αγίου Δημητρίου στην περιοχή μας. Ζητώ συγ-
γνώμη για το μακρυνάρι μου αλλά θά ἠθελα να αναφερθώ λίγο στο αηπετρίτικο 
πανηγύρι που γινόνταν καλό και μεγάλο, γιατί το χωριό μας από τα μεγαλύτερα 
του νησιού είχε κόσμο δικό του, αλλά και μεγάλη κοινωνική επικοινωνία με 
τα γύρω χωριά, λόγω συγγενικών και φιλικών δεσμών. Τα πανηγύρια κι άλλες 
κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν ευκαιρίες να βλέπονται συγγενείς και φίλοι μεταξύ 
τους. Με την πάροδο του χρόνου το χωριό λιγόστεψε, οι νέοι έφυγαν, το ίδιο και 
οι συγγενείς από τα γειτονικά χωριά, μείναμε οι γέροι. Τι πανηγύρι να κάνουμε; 
Οι ντόπιοι ξενιτεμένοι τις διακοπές τους για διάφορους λόγους τις άρχιζαν από 
τον Ιούλιο και μετά. Γι’ αυτό στην Αγία Παρασκευή ή στην Αγία Ελεούσα ο 
κόσμος είναι πάντα πολύ περισσότερος απ’ ότι στις 30 Ιουνίου που γιορτάζει το 
χωριό μας. Να ρίξω την πρόταση για της Αγίας Παρασκευής; 26/7; Μάλλον δεν 
θα περάσει γιατί και ο Σύβρος που τόκανε απέτυχε στην προσπάθεια αυτή. Γι’ 
αυτό άστην. Να θυμίσουμε πριν κλείσουμε το κατεβατό μας ότι το χωριό μετά 
το πανηγύρι κατέβαινε στον κάμπο με το «Ξεμώνι» και τα ταμπούρια (Πρόχει-
ρες καλύβες) για τις πολλές δουλειές που απαιτούσε η εποχή από σταφίδα μέχρι 
κήπους αμπέλια και σούδες(χαντάκια).

Τώρα μαύρη σταφίδα σε ολόκληρο τον κάμπο δεν υπάρχει. Θα την φάς αν 
την αγοράσεις από τον μανάβη. Και κάτι σχετικό με την πρόσβαση στην εκκλη-
σία, το μονοπάτι από το εικόνισμα της Φρόσως στο δρόμο προς τα Πατρικάτα, 
στην αρχή του είναι όχι μόνο δύσβατο αλλά και επικίνδυνο. Μπορεί να γίνει 
κάποια βελτίωση πριν σπάσει κάνας γέροντας η γριά το πόδι τους; Παράκληση 
κάνουμε. Χωρίς να διεκδικώ εύσημα λογοτεχνίας ελπίζω νά ’φερα στη μνήμη 
των «ηντάρηδων» κάτι από τα παιδικά αλλά δύσκολα χρόνια μας και ο νέος ας 
μάθει ότι κάποτε ο Αη Πέτρος ήταν διαφορετικός απ’ ότι είναι σήμερα.
Νοέμβριος 2013.

Νώντας Κούρτης
ΥΓ: Της εφημερίδας. Στο επόμενο φύλο θα έχουμε συνέντευξη με τον Νίκο Ζώγκο 
(Μάης) και θα ζητήσουμε να μας τα πει όπως τα έχει ζήση.

Παλιοί λαϊκοί οργανοπαίχτες
και τραγουδιστές Αγιοπετρίτες. Προπολεμική εποχή
1. Παράσχος σύζυγος Ευφορίας Δρακοντα-

ειδή. Σαντούρι
Ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Μεγά-

λος Καλλιτέχνης.
2. Αρβανίτης Βικέντιος ή Μπούλος, το 

Τσοπανόπουλο. Είχε πάει και Αμερική.
Φλογέρα, ζουρνά και κλαρίνο.
3. Βραϊλας Θεοφύλακτος. Φλάουτο.
4. Λουπέτης Γιάννης αδελφός του Σπύρου. 

Σαντούρι
5. Λογοθέτης Βασίλειος, πατέρας του πρώ-

ην δημάρχου Γιώργου Λογοθέτη. Βιολί.
6. Λογοθέτης Δημήτριος του Ηρακλή. Κλα-

ρίνο.
7. Δρακονταειδής Στάθης (Τράμπας). Τρα-

γούδι και λαούτο. Το χρυσό λαρύγγι.
8. Βραϊλας Στάθης. Ζουρνάς
9. Καγκελάρης Γιάννης. Ζουρνάς
10. Βρυώνης Νικολέτος πατέρας του Λεωνίδα. Άργανο. 

Το ίδιο και ο γιος του Λεωνίδας.
11. Μαραγκός Πάνος (Βέρρος), πατέρας του Συνταγμα-

τάρχη Βέρρου. Βιολί-Λαούτο.
12. Κούρτης Στάθης –κλαρίνο
13. Κατηφόρης Γεράσιμος (Κατσιγιάννης). Βιολί.
14. Ρομποτής Φίλιππας (Παπαρούνης). Βιολί.

Νεότεροι λαϊκοί οργανοπαίχτες και 
τραγουδιστές 1950 και μετά

1. Νίκος Βρυώνης του Λεωνίδα, ο 
ανεπανάληπτος κλαρινίστας όλων 
των εποχών. Κλαρίνο με τους τρα-
γουδιστές Ζώγκο Νίκο (Μάη) και 
Πατρίκιο Θωμά. Δημοτικά. Βρυώ-
νης Γεράσιμος γιος του Νίκου, τρα-
γουδούσε λαϊκά και έπαιζε ντραμς 
και η κόρη του Νίκη τραγουδά λαϊ-
κά.

2. Ψωμάς Διονύσιος. Τραγούδι. Πα-
τρίκιος Παράσχος, τραγούδι. Σήμε-
ρα βρίσκεται στην Αυστραλία.

3. Πατρίκιος Γιάννης (Ψίνας) ντραμς 
και τραγούδι. Αυστραλία.

4. Πατρίκος Άγγελος (Μπελόνιας) 
Αυστραλία. Κλαρίνο. Έχει πεθάνει.

5. Κατηφόρης Μπάμπης (Νιότσος) ντραμς
6. Καραβίας Σπύρος (Τόλης). Ντραμς.
7. Εκτός του Πατρίκιου Άγγελου οι υπόλοιποι πέρασαν από το συγκρότημα του Νίκου 

Βρυώνη.
8. Ηρακλής Αντρέα Λογοθέτη κλα-

ρίνο
9. Καγκελάρης Βασίλης (Γιάννα-

ρος), κλαρίνο. 
10. Πάνος Χαρίτος (Πανομούης), 

κλαρίνο. Έχει πεθάνει.
11. Γιάννης Ζώγκος (Μύγας), κιθά-

ρα, τραγούδι. Έχει πεθάνει.
12. Γεωργία Καγκελάρη του Βασίλη, 

τραγουδίστρια
13. Ψωμά Αντιγόνη του Διονύση, 

τραγουδίστρια
14. Ζώγκος Γεράσιμος του Γιάννη 

(Μύγας), ντραμς
15. Ζώγκος Πάνος του Γιάννη, ντραμς
16. Πατίτσας Γεράσιμος του Κώστα, μπουζούκι
Σήμερα συνεχίζουν να δουλεύουν επαγγελματικά ο Ραφτόπουλος Μπάμπης του Στάθη 
(Μπουσέτσος), ακορντεόν και αρμόνιο.
Και η φοιτήτρια Νίκη Βρυώνη του Γερασίμου, Τραγούδι, λαϊκά 
Ζαφείρης Ζώγκος του Πάνου Λιάμης, αρμόνιο, τραγούδι. Λαϊκά-δημοτικά και Γεράσι-
μος Σταμούλης μπουζούκι.
Αυτοί είναι οι Αγιοπετρίτες καλλιτέχνες μας, τους οποίους γνωρίζουμε, ότι υπήρχαν και 
υπάρχουν. Εάν έχουμε παραλείψει κάποιον θα επανέλθουμε.

Φωτορεπορτάζ:Αντύπας

Δεξιά ο Λεωνίδας Βρυώνης και αριστερά ο 
ξαδελφός του Βασίλειος Βρυώνης Η φώτο είναι 

προπολεμική από την Αμερική.

Βικέντιος Αρβανίτης (Μπούλος) το 
τσομπανόπουλο 1873-1948

Το συγκρότημα Βρυώνη διακρίνονται από αριστερά 
Νίκος Μάης, πίσω του Θωμάς Πατίκιος  δίπλα 

του Γερ. Βρυώνης, Χαράλαμπος Ραυτόπουλος και 
Νιόνιος Ψωμάς.

Νίκη Γεράσιμου Βρυώνη η νεώτερη τραγουδίστρια 
της οικογένειας

Το νέο αστέρι του Λαϊκού  Τραγουδιού

ARCHITECTURE
ENGINEERING
CONSTRUCTION

Ελεύθερο βήμα
Επιστολή που λάβαμε



Αγιοπετρίτικα 9

    ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Αξιότιμη Πρόξενος της Ελλάδας στην Μελ-
βούρνη κα Χριστίνα Σημαντηράκη

Αξιότιμοι Πρόεδροι των Νησιών του Ιονίου Πελά-
γους
Κύριε Συμεών Ζούγγρα της Ζακύνθου και Αντι-
πρόεδρος της Επτανησιακής Ομοσπονδίας
Κύριε Γιώργο Πάγκαλη της Κερκύρας
Κύριε Αντώνη Δρακόπουλε της Ιθάκης και
Κύριε Παναγιώτη Διακρούση της Κεφαλονιάς
Αξιότιμε κ. Χαράλαμπε Λαδόπουλε, Διευθυντή του 
Κολλεγίου Άγιος Ιωάννης, Δάσκαλοι, Γονείς και 
παιδιά που ήσαστε απόψε εδώ και σας ευχαριστού-
με που τα παιδιά θα μας χορέψουν Ελληνικούς πα-
ραδοσιακούς χορούς
Σύμβουλοι και μέλη των Επτανησιακών Συλλόγων

Φίλοι και φίλες
Κυρίες και Κύριοι
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Λευκαδιακής Αδελφότητας 
και της Επτανησιακής Ομοσπονδίας φέτος σας κα-
λωσορίζω όλους και σας εύχομαι να περάσετε μια 
υπέροχη βραδιά. Φέτος γιορτάζουμε τα 150 από την 
Ένωση των νησιών του Ιονίου Πελάγους με την Ελ-
λάδα.
Είμαστε σήμερα εδώ να θυμηθούμε και να γιορτάσουμε 
μαζί την Εθνική μας Επέτειο ,την Επέτειο των 150 χρό-
νων της ενσωμάτωσης της Επτανήσου με τον κορμό της 
Μητέρας Ελλάδας.
Είναι γνωστό ότι τα πανέμορφα Ελληνικά Νησιά του 
Ιονίου πελάγους που στολίζουν τις δυτικές ακτές της 
χώρας, η Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, 
Ζάκυνθος και νοτιότερα τα Κύθηρα, διετέλεσαν υπό την 
κατοχή ή και την δήθεν ‘προστασία’ ξένων δυνάμεων, 
για πολλούς αιώνες.
Οι Επτανήσιοι κατάφεραν να ιδρύσουν το πρώτο Ανε-
ξάρτητο Ελληνικό Κράτος το 1800, η ελευθερία τους 
όμως δεν κράτησε πολύ.
Οι στίχοι του Διονυσίου Σολωμού στο έργο του «Ύμνος 
εις την Ελευθερία» αναφέρεται στα αισθήματα και την 
κατάσταση των Επτανήσων της εποχής:

Εφωνάξανε ως τ’ αστέρια 
Του Ιονίου και τα νησιά 
και σηκώσανε τα χέρια
για να δείξουνε χαρά.

Μ’ όλο πουν αλυσωμένο
Το καθένα τεχνικά

Και στο μέτωπο γραμμένο
Έχει ψεύτρα λευτεριά. 

Έτσι λοιπόν παρέμειναν τα νησιά αλυσωμένα, υπό την 
προστασία της Αγγλίας, μέχρι την ημέρα της εθνικής μας 
επετείου που ενώθηκαν με την Ελλάδα, στις 21 Μαΐου 
1864.
Κάθε χρόνο, το Μάιο μήνα, η Επτανησιακή Ομοσπονδία 
Μελβούρνης γιορτάζει την επέτειο της ένωσης των νη-
σιών του Ιονίου Πελάγους με την μητέρα Ελλάδα.
Σήμερα γιορτάζουμε την Επέτειο των 150 χρόνων.
Οι πρόγονοί μας με συνεχόμενους αγώνες, προσπάθειες, 
διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις κατάφεραν την κατάλυ-
ση της δυναστείας των προστατών και έφεραν την ιστο-
ρική εκείνη ημέρα της 21ης Μαΐου 1864,την πολυπόθη-
τη Ένωση, την ενσωμάτωση των νησιών με τον εθνικό 
κορμό.
Εμείς εδώ οι Επτανήσιοι της Μελβούρνης βάλαμε τη 
σφραγίδα μας από την πρώτη ελληνική παρουσία στην 
Αυστραλία. 
 Πρωταγωνιστές και πρωτεργάτες στην ίδρυση των κοι-
νοτήτων ήταν οι Επτανήσιοι.
 Οι Ιθακήσιοι Αλέξανδρος Μανιάκης και Αντώνης Λε-
κατσάς αγωνίστηκαν για την ίδρυση της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μελβούρνης της οποίας και οι δύο διετέλεσαν 
πρόεδροι. Ας μην ξεχνάμε και τον αείμνηστο ποιητή μας 
Στάθη Ραυτόπουλο.
Σ’ όλη την παροικιακή ζωή συναντάμε τους Επτανήσιους 
παρόντες και πάντα πρωτοπόρους και ανοιχτοχέρηδες.
Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός  ότι ο Σύλ-
λογος Ιθακησίων Μελβούρνης, που ιδρύθηκε το 1916, 
ήταν η πρώτη εθνοτική οργάνωση Ελλήνων στην Αυ-
στραλία. Κατόπιν δημιουργήθηκε η Κυθηριακή Αδελφό-
τητα του Σύδνεϋ και αργότερα το 1942 ιδρύθηκε η Λευ-
καδιακή Αδελφότητα Μελβούρνης και Βικτορίας.
Έτσι λοιπόν διαδοχικά το κάθε νησί αναλαμβάνει με την 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ

Ομιλία του Προέδρου της Λευκαδίτικης Αδελφότητας Σπ. Ρομποτή στις 17 Μαΐου 2014

βοήθεια όλων των άλλων, την διοργάνωση των ετήσιων 
εκδηλώσεων για την εθνική μας επέτειο.
Σ΄ αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της 
Ομοσπονδίας, τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμ-
βούλια των μελών Αδελφοτήτων, Κέρκυρας, Λευκάδας, 
Ιθάκης, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, τα μέσα ενημέρω-
σης, όλους τους εθελοντές για την συνεργασία τους και 
σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.
Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, θα ήταν παράλειψη να 
μην πούμε και λίγα λόγια γενικότερα για τον τόπο κατα-
γωγής μας, τα όμορφα νησιά μας, τη γεωγραφική τους 
θέση, την ιστορία και τον πολιτισμό τους.
Τα όμορφα Επτάνησα, μαζί με τα Πριγκιπονήσια τους 
ευρίσκονται στο Ιόνιο πέλαγος, μεταξύ Ελλάδας και Ιτα-
λίας και στολίζουν την δυτική πλευρά της Χώρας μας.
Στα Νότια απέναντι από τον Λακωνικό κόλπο της Πε-
λοποννήσου ευρίσκονται τα Κύθηρα, τα οποία σήμερα 
ανήκουν διοικητικά στον Πειραιά και όχι στην περιφέ-
ρεια Ιονίων νήσων. Πιο πάνω είναι η Ζάκυνθος, ακολου-
θούν απέναντι από τη Στερεά Ελλάδα, η Κεφαλονιά, η 
Ιθάκη και η Λευκάδα, και βορειότερα απέναντι από την 
Ήπειρο και Αλβανία είναι οι Παξοί και η Κέρκυρα.
Παρ΄ όλες τις καταδυναστεύσεις και τα βάσανα που 
πέρασε ο Επτανησιακός λαός, κατάφερε να διατηρήσει 
ακέραια την ελληνικότητά του.
Αξιοποίησε και μάλιστα πολύ νωρίτερα από την υπό-
λοιπη Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, τις επιδράσεις που 
δέχτηκε από τη Δύση, για την δική του πολιτισμική ανά-
πτυξη και εξέλιξη σ΄ όλους τους τομείς, γράμματα, τέ-
χνες, εμπόριο.
Έγιναν αρκετά έργα στην περιοχή με σημαντικότερο την 
ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Πανεπιστημίου το 1824, 
την Ιόνιο Ακαδημία στην Κέρκυρα, ώστε τα Επτάνησα 
να γίνουν το πιο αξιόλογο πνευματικό κέντρο που επη-
ρέασε σημαντικά το νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος και 
ανέδειξαν κορυφαίες προσωπικότητες, επιφανείς λογοτέ-
χνες, ποιητές, μουσικούς, ζωγράφους κι΄ άλλους.
Μερικοί από αυτούς είναι ο εθνικός μας ποιητής Διο-
νύσιος Σολωμός (1798-1857), και ο Ανδρέας Κάλβος 
(1792-1869) από την Ζάκυνθο, ο Αριστοτέλης Βαλαωρί-
της (1824-1879), και ο Άγγελος Σικελιανός (1884-1951) 
από την Λευκάδα, ο Γεράσιμος Μαρκοράς (1826-1911), 
και ο Ανδρέας Λασκαράτος (1811-1901) από την Κεφα-
λονιά, ο Γεώργιος Θεοτόκης (1722-1803), και ο Ιάκωβος 
Πολυλάς (1825-1896) από την Κέρκυρα, ο Λορέντζος 
Μαβίλης (1860-1912) που γεννήθηκε στην Ιθάκη από 
Κερκυραίους γονείς καθώς και άλλοι πολλοί.
Η Επτάνησος βοήθησε υλικά, ηθικά και ψυχικά την Ελ-
ληνική επανάσταση του 1821 και συμμετείχε ενεργά 
στην προετοιμασία, στην οργάνωση και στην διεξαγωγή 
της.
Οι Επτανήσιοι ποτέ δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται με 
πιέσεις και κινήματα, για τη δική τους λευτεριά. Στην 
Κεφαλονιά είχε αναπτυχθεί κατά την Αγγλική περίοδο, 
ενωτική κίνηση, που σαν έκφρασή της είχε το Ριζοσπα-
στικό κόμμα. Είχαν προηγηθεί ελεύθερες εκλογές στα 
Ιόνια νησιά, το 1850.
Εκείνη η βουλή είχε διακηρύξει, με ψήφισμά της, την 
θέληση του λαού για Ένωση με την υπόλοιπη Ελλάδα. 
Το Φεβρουάριο του 1862 εκλέγεται ομόφωνα, επικεφα-
λής της Ιονίου Βουλής, ο Κεφαλλονίτης Ριζοσπάστης 
Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος.
Στις 7 Απριλίου του 1864 έφτασε στην Κέρκυρα ο Έλλη-
νας εκπρόσωπος Θεόφιλος Ζαΐμης και ο Άγγλος Αρμο-
στής του παρέδωσε την εξουσία.
Έγινε λοιπόν πραγματικότητα και πέτυχε η πολυπόθητη 
ένωση με τη μητέρα Ελλάδα και γιορτάστηκε επίσημα 
στις 21 Μαΐου 1864, με το ιστορικό ψήφισμα της Βουλής 
της Επτανήσου 
για Εθνική αποκατάσταση του Ιόνιου Λαού:
«…Αι Νήσαι Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Λευκάς, 
Ιθάκη, Κύθηρα, Παξοί και τα εξαρτήματα αυτών ενούν-
ται μετά του Βασιλείου της Ελλάδος, όπως εσαεί αποτε-
λώσιν αναπόσπαστον αυτού μέρος εν μια και αδιαιρέτω 
Πολιτεία…».
Έτσι δόθηκαν τελικά στην Ελλάδα μάννα, τα παιδιά της.
• Η πολυβασανισμένη μάννα τα αγκάλιασε.
• Κυμάτισε η γαλανόλευκη σημαία μας σ΄ όλο το Ιόνιο.
• Η Ελλάδα μας μεγάλωσε κι΄ ομόρφυνε με τα καινούρ-
για της στολίδια, τα πανέμορφα καταπράσινα νησιά της.
Ζήτω τα Ιόνια Νησιά
Ζήτω η Ελλάδα
Ζήτω η Αυστραλία

Η σελίδα της Ένωσης Αγιοπετριτών
Μελβούρνης Αυστραλίας

Αγιοπετρίτικη παρέα στο χορό των Επτανησίων στο 
Λευκαδίτικο Σπίτι

Η Κατερίνα (Μάη) σέρνει το χορό και ακολουθούν 
η Ζωή Μαργέλη και Τερέζα Κροκίδη

Το Δ.Σ. της  Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης εκ-
φράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες 
Αγιοπετριτών που έχασαν πρόσφατα προσφιλή τους 
πρόσωπα.

Άποψη από την εκδήλωση παρουσία της Προξένου 
της Ελλάδος

Χορευτικό νέας γενιάς. Επτανησιόπουλα.

Μια παρέα από Αγιοπετρίτες
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Πολίτης Αθανάσιος - Τηλ.: 26450 31100
Κοντάραινα -Λευκάδα

ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ  - ΓΛΑΣΤΡΕΣ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ
SUPER MARKET

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

Αρχαία κατάλοιπα στις τοποθεσίες «Μάρμαρα» και
«Λύμπω» στον κάμπο του Αγίου Πέτρου Λευκάδας

Πάει κάμποσος καιρός από τότε που επισκεφτήκαμε 
για τελευταία φορά τον Άγιο Πέτρο Λευκάδας. Από το 
οδοιπορικό μας είχε προκύψει η ανάρτηση: Το «Τούρ-
κικο Κοντρί» ή «Σκαλόπετρα», ενώ φωτογραφικό υλικό 
είχε χρησιμοποιηθεί επίσης για το άρθρο του κ. Θανάση 
Μελά «Μια δωρεά στην Εκκλησία των Αγίων Αποστό-
λων το έτος 1702».
Οι πιο κάτω φωτογραφίες είναι απ΄ αυτές που ξεμένουν 
στον υπολογιστή, μέχρι που ξεχνιούνται και χάνονται με 
τον καιρό. Αυτή τη φορά όμως επανερχόμαστε, ολοκλη-
ρώνοντας, φωτογραφικά τουλάχιστον, το τότε οδοιπορι-
κό μας, με τα «Αρχαία κατάλοιπα στον κάμπο του Αγίου 
Πέτρου Λευκάδας».
Αφήνοντας κάποιος πίσω του τον οικισμό του Αγίου Πέ-
τρου, του πάλαι ποτέ κεφαλοχωριού της νότιας Λευκά-
δας, ένας αμαξωτός σήμερα δρόμος, κακοτράχαλο άλλο-

τε μονοπάτι, βάσανο για ζωντανά κι ανθρώπους, οδηγεί 
στον εύφορο κάμπο του χωριού.
Ο κάμπος είναι σε αρκετά σημεία του, όπως π.χ. στην 
τοποθεσία «Μάρμαρα», διάσπαρτος με οικοδομικά κα-
τάλοιπα, που μαρτυρούν μια αρχαία κατοίκηση στην ευ-

ρύτερη περιοχή. Μεγάλες, λαξευμένες, από ανθρώπινο 
χέρι, ορθογώνιες ή πολυγωνικές πέτρες παραπέμπουν 
σε οχύρωση. Αλλού πάλι, όπως στην περιοχή «Λύμπω», 
υπάρχουν λίθινα απομεινάρια αρχαίων λιτρουβιών. Το 

σωζόμενο στην περιοχή «Μάρμαρα» οικοδόμημα με την 
ονομασία «Παλιομάγαζο» είναι μάλλον μεταγενέστερο 
οίκημα που χτίστηκε με τις διάσπαρτες επιφανειακά τρι-
γύρω πέτρες. Γεγονός είναι ότι τα κατάλοιπα αυτά είναι 
ακόμη επί του παρόντος αχρονολόγητα, όπως ακούσαμε 
πρόσφατα σε μια συζήτηση ειδημόνων. Η αρχαιολογική 
σκαπάνη, αν και όποτε συμβεί αυτό, θα είναι σε θέση να 

μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Ας μην ξεχνάμε ότι η ιστορία της Λευκάδας αρχίζει ου-
σιαστικά με την αποίκισή της από τους Κορίνθιους τα 
μέσα του 7ου αι. π.Χ. Η κατοίκηση βέβαια του νησιού 
μας ξεκίνησε από πολύ νωρίς, από τη Μέση παλαιολιθική 
εποχή ακόμη, και συνεχίστηκε κατά τη Νεολιθική επο-
χή. Μέγιστη είναι κατά τα άλλα η συμβολή του μεγάλου 
Γερμανού αρχαιολόγου Νταίρπφεντ (Wilhelm Dörpfeld) 
για την Εποχή του Χαλκού (3200 – 1100 π.Χ.). Όλα αυτά 
είναι τεκμηριωμένα από τα διάφορα κατά καιρούς ευρή-

ματα. Από εκεί όμως και πέρα και μέχρι τα τέλη περίπου 
του 7ου π.Χ. αιώνα επικρατεί μαύρο σκοτάδι, για το τι 
γινόταν στον τόπο μας. «Σκοτεινή περίοδο» ονομάζουν 
το διάστημα αυτό οι αρχαιολόγοι.
«Η περίοδος από το τέλος της Εποχής του Χαλκού έως 
το τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ. (1100 – 625 π.Χ.) 
χαρακτηρίζεται ως σκοτεινή περίοδος για τη Λευκάδα, 
διότι απουσιάζουν παντελώς οι φιλολογικές μαρτυρίες, 
ενώ είναι ελάχιστα τα αρχαιολογικά δεδομένα», γράφει η 
αρχαιολόγος Αγγέλικα Ντούζουγλη, στην εδώ παλιότερη 
ανάρτησή μας.
Παραπέμπουμε τέλος στα όσα γράφουν δυο Αγιοπετρί-
τες ερασιτέχνες ερευνητές για τα αρχαία κατάλοιπα στα 
«Μάρμαρα». Ο Γεράσιμος Δρακονταειδής βλέπει σε 
αυτά «υπολείματα ίσως αρχαίου θεάτρου», ενώ ο Στάθης 
Γ. Μαργέλης, αναφέρει για τα «Αρχαία (του) κάμπου» τα 
όσα, παρακινδυνευμένα ομολογουμένως, έχει υποστη-
ρίξει στο παρελθόν ο επίσης Αγιοπετρίτης δικηγόρος – 
ερευνητής Αριστείδης Μαργέλης, ότι δηλαδή «ανήκουν 
στην Ομηρική Ιθάκη και στο παλάτι του Οδυσσέα».
Γράφει λοιπόν ο φιλίστορας Γεράσιμος Δρακονταει-
δής στο πόνημά του «Ενθυμήματα της ιστορίας και της 

ζωής» (Έκδοση Δήμου Απολλωνίων, Πάτρα 2005), στο 
16ο κεφάλαιο με τίτλο «Αρχαία κτίσματα και τάφοι εις 
την περιφέρειαν Αγίου Πέτρου»:
«[...] Αρχαία κτίσματα κατάκεινται ήδη εις ερείπια εις 
θέσεις Δραγατούδι. Επίσης εις Λεύκα, Κολώνι, Βίγλα, 
Κόντρα, Άλσος, Σουσάνι, Δραγανίτικα. Επίσης εις θέσιν-
Μάρμαρα, οικοδομικόν συγκρότημα με σκόρπια μεγάλα 
τετράγωνα λιθάρια, υπολείματα ίσως αρχαίου θεάτρου 
ως δείχνουν τα θεμέλια [...]
[...] Εις θέσιν «Λύμπω» μεγάλη πέτρα τετράγωνη, εκτά-
σεως επιφανείας 120Χ80 λαξεμένη στην άνω επιφάνεια 
εις σχήμα μεγάλης λεκάνης διαμέτρου 85) 00 και αναλό-
γου βάθους, αποτελούσα τμήμα πρωτόγονου λιτρουβιού.
Τοιούτον λιτρουβιό ανεσκάφη από τα ερείπια της αρχαί-
ας Πομπήϊας, στην Ιταλία, πλήρες. Εντός της λεκάνης 
εκυλίοντο δύο ημισφαιροειδείς λίθοι οίτινες ενούμενοι 
δι΄ εξέχοντος καινού σιδηρού άξονος επολτοποίουν τον 
ολίγον ελαιοκαρπό, και τον οποίον πολτόν τοποθετού-
ντες μέσα σε σάκκους, δια πιέσεως θέτοντες επ΄ αυτών 
βάρη απεστράγγιζαν το λάδι.»
Και ο άλλος «Λευκαδολάτρης και φανατικός Αγιοπετρί-
της», όπως ο ίδιος αναφέρει στο αυτοβιογραφικό του, ο 
Στάθης Γ. Μαργέλης γράφει στο βιβλίο του «Άνθια Αη-
πετρίτικα»(Αθήνα 2009), που εκδόθηκε μετά τον θάνατό 
του από συγγενείς του, στο κεφάλαιο με τίτλο «Αρχαία 
κάμπου»:
«Χαρακτηριστικά σημεία του Αγίου Πέτρου είναι τα διά-
σπαρτα επιφανειακά αρχαιολογικά ευρήματα, που εκτεί-
νονται σε μια μεγάλη έκταση (Κουμάντουλου, Μέγα 
Βρύση, Μάρμαρα, Λύμπω, Κολώνες) και που αποκά-
λυψε και έβγαλε στη δημοσιότητα ο χωριανός μας δι-
κηγόρος – ερευνητής κ. Αριστείδης Μαργέλης, ο οποίος 
υποστηρίζει ότι ανήκουν στην Ομηρική Ιθάκη και στο 
παλάτι του Οδυσσέα.»
Όπως επισημαίνει η επιμελήτρια του βιβλίου Μάγδα 
Βελτσίστα, η οποία παραθέτει μόνο φωτογραφίες που 
είχε τραβήξει ο Στάθης Μαργέλης, στο κεφάλαιο αυτό 
δεν βρέθηκε κείμενο. Οι λεζάντες των φωτογραφιών 
γράφουν: Τμήμα του τείχους του παλατιού στην περιοχή 
Μάρμαρα ή Παλιομάγαζο, Μέρος από αρχαίο τείχος στα 
Μάρμαρα, ΛΥΜΠΩ – Αρχαίο ελαιοτριβείο κ.ά.

Το παρόν δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα «Λευκαδίτικα ΝΕΑ»

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΑΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ (ΚΟΡΜΟΖΟΣ)

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ.: 6972 834 840 -  6977 675 817
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ & άλλα

Γαμπρός Αγιοπετρίτης

Νέο κατάστημα Λ. Ειρήνης 10 Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9942686

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩ-
ΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ρομποτής Νίκος (Μουζούλης)  30 €
Βαμβακινού Όλγα  20
Κατηφόρης Νικόλαος δικηγόρος  20
Βλασσοπούλου Ευαγγελία του Γρηγόρη 20
Αρβανίτης Νικόλαος του Δημητρίου  20
Κατηφόρης Αθανάσιος (Σουσάνης)  20
Μελάς Αθανάσιος δάσκαλος  20
Καραβίας Γεώργιος του Δημητρίου  20
Πατρίκιος Θωμάς του Αντρέα 30
Αρβανίτη Ελένη  10
Αρβανίτη Ευαγγελία  10
Κοντοπύργια Ειρήνη του Δημητρίου  50
Σίδερης Χρήστος του Αντώνη (Γιατρός) 50
Χαρίτος Γεώργιος  20
Αντύπα Κατερίνα  10
Καγκελάρης Παναγιώτης Δικηγόρος   20
Κατηφόρης Δημήτριος του Νικολάου  40
Βλασσόπουλος Σπύρος του Γρηγόρη  20
Ρομποτής Κώστας του Αναστάση  20
Χαρίτου Ντίνα του Νικολάου εις μνήμη της 
   μητέρας της  20
Αντύπας Απόστολος  30
Μαργέλη Δάμαρη  30
Κατηφόρη Βούλα (Στέκα)  20
Βεργίνης Αθανάσιος Λευκάδα  5
Κοτσαρίδα Ελευθερία-Ζώγκου (Μάη) Καναδάς  50
Βουκελάτος Ευστάθιος (Νικολής) 20
Ζώγκος Αντώνης Βασιλική  20
Βασιλική Κατηφόρη του Έκτορα και της 
    Ουρανίας, Ολλανδία  30
Κατηφόρη Χρυσικού Ακριβή  (Πλούτου), 
    Αυστραλία                                                   50 $ Αυστρ.
Πεζάρου Κατηφόρη Νίκη Αυστραλία  150 $
Γουρζή Καγκελάρη Κατίνα Λευκάδα  20
Ραυτοπούλου Ανδρομάχη του Αθανασίου Αυστ.  30
Λογοθέτης Ηρακλής του Μένιου Αυστραλία  100 $
Κατηφόρης Δημήτρης του Αντωνίου (Αντωνάκης)  200 €
Ένωση Αγιοπετριτών Μελβούρνης Αυστρ.   1000 $=680 €

ΛΕΥΚΑΔΑ

Specialists in
Digital Technologies

Κάμερες Ασφαλείας - Συναγερμοί
Τηλεπικοινωνίες - Μηχανοργάνωση

Σπύρος Δρακονταειδής
Βαρθολομιού 5α Αχαρναί Αττικής, Τηλ./Fax: 210 2449230, Κιν.: 697 3802217

www.sdtech.gr    e-mail: info@sdtech.gr

Υπολογιστές - Δίκτυα
Κατασκευή Ιστοσελίδων

 Αρματάς Αλέξης
Άγιο Πέτρο & Νυδρί

Κιν: 6977693646 

Πατρίκιος Ελευθέριος
Άγιος Πέτρος &  Βασιλική

Κιν: 6982340162

Χαρίτος Γεράσιμος
Άγιος Πέτρος &  Βασιλική

Κιν:6976086515

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ ΤΑΞΙ

Συνέχεια από την 2η σελ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο συγχωριανός μας Βράϊλας Γε-

ράσιμος του Μπάμπη. 
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά 

του.

Δελτίο τύπου της Ένωσης για το θάνατο του πατέρα της Βουλευτού 
Αυστραλίας κα Βαμβακινού

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς την Αγιο-
πετρίτισσα Βουλευτή της Ομοσπονδιακής Βουλής της Αυστραλίας 
και επίτιμο μέλος της Ένωσής μας κας Μαρίας Βαμβακινού για την 
πρόσφατη απώλεια του πατέρα της. Το παρών δημοσιεύτηκε  στο 
Λευκαδίτικο τύπο και ιστοσελίδες.

Ο Ι. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ

Εόρτασε το επί κατασκευή ξωκκλήσι του Αγίου Γεωρ-
γίου στη θέση Χαλιά του χωριού μας με την παρουσία 
πλήθους πιστών. Όπως προστάζει το έθιμο καβαλλάρη-
δες πέρασαν τα άλογα τους μέσα από την εκκλησία για 
να τα ευλογίσουν.
Πρόκειται για παλαιό ναϊσκο του 1700 που είχε ερειπω-
θεί και που ο τελευταίος ιδιοκτήτης του το παραχώρησε 
στην Μητρόπολη Λευκάδας και Ιθάκης, η δε αναπαλαί-
ωσή του γίνεται με εισφορές των συγχωριανών και την 
προσπάθεια του Μπάμπη Γ. Καραβία, ψάλτη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Στις 4 Ιουλίου εγκαινιάζεται το Ιστορικό Κέντρο Λευ-
κάδιου Χέρν, το οποίο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες:10:00 το πρωί με 
13:00 το μεσημέρι.
ΥΓ: ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας.

«ΝΥΧΤΑ ΓΙΟΜΑΤΗ ΘΑΥΜΑΤΑ, 
ΝΥΧΤΑ ΣΠΑΡΜΕΝΗ ΜΑΓΙΑ»

Στο  ΘΕΑΤΡΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Την Παρασκευή 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πα-
νηγυρική συναυλία «Νύχτα γιομάτη  θαύματα, νύχτα 
σπαρμένη μάγια» που διοργανώνουν τα Επταννησιακά 
Πολιτιστικά Σωματεία Αττικής για τον εορτασμό των 
150 χρόνων από την Ένωση της Επταννήσου με την 
Ελλάδα. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
Αθηνών που είναι και συνδιοργανωτής της συναυλίας.  
Από πλευράς Λευκαδίων συμμετέχει η ομοσπονδία των 
απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων. 
ΥΓ: Ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας.

Ανεμοστρόβιλος και χαλάζι έπλη-
ξαν τον Άγιο Πέτρο Λευκάδας

Μεγάλες ζημιές στις γεωργικές 
καλλιέργειες

Σφοδρή χαλαζόπτωση, συνοδευμένη από ανεμο-
στρόβιλο, έπληξε τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης 
τον Άγιο Πέτρο Λευκάδας προκαλώντας μεγάλες 
καταστροφές, σε γεωργικές καλλιέργειες. Από το α-
κραίο αυτό καιρικό φαινόμενο επλήγησαν κυρίως 

ελιές, αμπέλια, 
πατάτες και οπο-
ρωφόρα δέντρα 
που βρίσκο-
νται την περίοδο 
αυτή στην ανθο-
φορία.
Ήταν τόσο πο-
λύ το χαλάζι που 
έπεσε, που το 

πρωί το χωριό ήταν κάτασπρο, χιονισμένο, με αρ-
κετά εκατοστά χαλάζι σε πολλά σημεία. Ο άσχημος 
καιρός συνεχίστηκε έως το Μεγάλο Σάββατο με συ-
νεχείς βροχοπτώσεις.
Η ασυνήθιστη 
για την επο-
χή κακοκαιρία 
προκάλεσε επί-
σης βλάβη σε 
δύο μετασχημα-
τιστές της ΔΕΗ  
με αποτέλεσμα 
να παραμείνει ο 
οικισμός για αρ-
κετές ώρες, και 
μέχρι τις 05.00 περίπου το απόγευμα της Μεγάλης 
Παρασκευής χωρίς ηλεκτροδότηση οπότε και η βλά-
βη αποκαταστάθηκε.
Μετά τα δημοσιεύματα που έκανε η Ένωσή μας ο 
ΕΛΓΑ έβγαλε ανακοίνωση που καλούσε τους πα-
ραγωγούς να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς μέχρι 
30/4/2014 στη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.

Το ρεπορτάζ έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Αντύπας

Αγιοπετρίτης

Δραγανίτης
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ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ

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

Λειτουργεί και το Χειμώνα

Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606

Σεργιανίζοντας στην Λευκάδα, ένα σμαράγδι στην θάλασσα
Εγκρεμνοί: Είναι μέσα στις 100 
καλύτερες αμουδιές στον κόσμο.
Παραδεισένια ομορφιά

ΑΓΙΟΦΥΛΛΙ

ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
στην ΠΟΝΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τηλ: 26450 31874 - 6937 356 435

Η αίθουσα
500 ατόμων διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

Α πό Βα σι λι κή μπορείτε να πάτε με του ρι-
στι κά σκά φη, για Ι θά κη-Κε φα λλο νιά-Σπη λιά 
Πα πα νι κο λή-Σκορ πιό - Μαδουρή. 
Για μπά νια σε Α γιο φύλλι-Πόρ το Κα τσί κι - 
Εγκρεμνούς.  Ε πί σης τα νη σιά του Ιο νί ου 
ε πι κοι νω νούν με τα ξύ τους μέ σω Α κτί ου 
α ε ρο πο ρι κώς. 
Ακόμη θα βρείτε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα 
και μηχανάκια για τις περιηγήσεις σας. 
Από τη Βασιλική φεύγει καθημερινώς 
για Ιθάκη και Κεφαλλονιά Φέρυ Μπωτ με 
επιστροφή. 
Τηλ.: (26450) 31520, Πληροφορίες: 
Λιμεναρχείο Λευκάδος. Τηλ.: 26450 22322
ΥΓ.¨Στο Αγιοφύλλι θα βρείτε ένα ωραίο 
μπαράκι και ξαπλώστρες για να απολαύσετε 

ένα υπέροχο μπάνιο

Κατηφόρης 
Γεώργιος του 

Πέτρου
Πόντι

Βασιλικής
Τηλ.:

26450 31878
&

6978 153 915

ROMANTZA
Γκαρσονιέρες - Studios

Δίπλα στο κύμα

Πόντι Βασιλικής

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ένα καταπράσινο χωριό κοντά στην θάλασσα

Ένα χωριό που συνδυάζει θαυμάσια το βουνό με την 
θάλασσα και είναι ιδανικός τόπος για τις διακοπές σας. 
Υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και καλές ψησταριές. Νίκος - Ιππικός Όμιλος. Ιππασίες

στην Βασιλική - Τηλ.: 6947 951356

Παραλία Πόντι Βασιλικής

Ευγένιος & Χρήστος Δρακονταειδής
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και 
Γκαρσονιέρες

Πόντη Βασιλικής Τηλ.:6932 535566 & 26450 33204
www.studiossofia.gr - e-mail: info@studiossofia.gr

Αγιοπετρίτικο

Π’ορτο Κατσίκι: Η ναυαρχίδα 
του Ελληνικού Τουρισμού

Έκτη παραλία στον κόσμο για windsurfing και καλά 
εστιατόρια

ΠΝΙΓΜΟΙ
Δύο επισκέπτες Έλληνες λουόμενοι ένας 
στο Κάθισμα, 42 ετών και ένας στους 
Εγκρεμνούς, πνίγηκαν. Επισημαίνεται ότι 
επιβάλλεται η παρουσία ναυαγοσωστών 
καθώς και ιατρείο Πρώτων βοηθειών στις 
διεθούς φήμης και πολυπληθείς παραλίες 
της Λευκάδας.


