
«Μίκης Θεοδωράκης-
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 
Η ΕΛΛΑΔΑ» (Микис 
Теодоракис, «Моя 
религия – Греция») κυ-
κλοφόρησε στη ρωσική 
γλώσσα και σε ανανε-
ωμένη ελληνική έκδο-
ση. Η παρουσίαση έγινε 
σε ειδική εκδήλωση τη 
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 
2016 στο Μουσείο Μπε-
νάκη στην Αθήνα.
   Μεταξύ των ομι-
λητών ήταν και ο κ. 
ALEXANDRE KHOMENKO, Μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβεί-
ας και Διευθυντής του Ρωσικού Κέντρου Πολιτισμού και Επιστημών 
της Ρώσικης Ομοσπονδίας στην Ελλάδα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ 41ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 148 - Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος  2016 - Γραφ. Γερανίου 41 - 10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ.: 210 52.45.310

Άγιος Πέτρος 
Λευκάδας

Τηλ. 26450 33651, 
Κιν.: 6973367764

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα ως Παρα-
σκευή 
8:30 έως 13:30 & 
17:00 έως 20:30
Σάββατο 9:00 - 14:00

Σε περίπτωση ανάγκης 
τηλεφωνήστε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

www.aromalefkadas.gr

Σαράντα ένα χρόνια (41) της
Εφημερίδας «Αγιοπετρίτικα»

και της «Ένωσης Αγιοπετριτών»
Φτάσαμε στα 41 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας 
«ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» (ΙΟΥΛΙΟΣ 1976), και από την ίδρυ-
ση της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής Νόμου Λευκάδος 
(Μάρτιος 1976).
    Η εφημερίδα μας φέρνει κοντά με την γενέτειρα όλους 
τους Αγιοπετρίτες όπου γης (τον Άγιο Πέτρο Λευκάδας). 
Δημοσιεύει άρθρα σχετικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό 

Έκκληση
Συμπατριώτες Αγιοπετρίτες και 

φίλοι Λευκαδίτες
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ τα χωριά μας και 

το νησί που γεννηθήκαμε.
Βοηθήστε την Ένωση Αγιοπετρι-
τών Λευκάδας Ν. Αττικής και την 

εφημερίδα «Αγιοπετρίτικα».
Είναι το μόνο Mέσο της διασποράς 
που μας φέρνει κοντά στο αγαπη-
μένο μας χωριό και το νησί μας.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:
ΔΙΚΤΥΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
EUROBANK: 0026.0624.19.0103910936
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 399/296150-43

ΚΑΛΕΣΜΑ
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Την Κυριακή 12 Φλεβάρη 2017 
και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα του 
Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής, Γερανίου 41 στην 
Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας και θα γίνει η βράβευση των 
μαθητών που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση ΑΕΙ-ΤΕΙ, καθώς επίσης και όσους 
αποφοίτησαν το 2016 και στους μαθητές και 

μαθήτριες του Γυμνασίου-Λυκειακές τάξεις Βασιλικής Λευκάδας. Το ίδιο 
ισχύει και για όσους έχουν ρίζα Αγιοπετρίτικη καθώς και τα παιδιά του 
εξωτερικού.
 ΥΓ: Περιμένουμε στα τηλ. 210-5731030 κιν: 6946336259 τα ονόματα για 
την βράβευση.

Συνέχεια στην σελ. 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές

Την Κυριακή 2 Απρίλη 2017 και ώρα 10:30 π.μ.
Καλούνται όλα τα μέλη της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής Νομού Λευκάδας, 
που κατοικούν μόνιμα στην Αττική να παρευρεθούν στην Τακτική Εκλογοαπολο-
γιστική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Ένωσης Αγιο-
πετριτών Αττικής στην οδό Γερανίου 41 στην Αθήνα. Τα Θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης είναι τα ακόλουθα:
• Απολογισμός Δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
• Οικονομικός Απολογισμός.
• Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
• Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.
• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των 
εκλογών και τα μέλη μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικά και σε περίπτωση 
μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 9 του 
Απρίλη 2017.  

 ΔΣ της Ένωσης

σας Εύχονται
Χρόνια Πολλά & Ευτυχισμένος

ο Καινούργιος Χρόνος

2017
Εύχεται επίσης να υπάρχει

αλληλεγγύη στους πάσχοντες!!!

Η Ένωση Αγιο-
πετριτών Λευκά-
δας Ν. Αττικής   

και η εφημερίδα 
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

Το πρώτο φύλλο

Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ
    Το βιβλίο του Γιώργου Λογοθέτη

στη ρωσική γλώσσα.

Συνέχεια στην 7 σελ.

Της Ελεονώρας Φιώρου



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αγιοπετρίτικα2

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Σύμφωνα με το νόμο
τηλ: 210 573 1030 - Αρ. Φύλλου 148 - 2016
Γραφεία: Γερανίου 41, 5ος όροφος, τηλ: 2105245310-6946336259
Εκδίδεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των Συντακτών τους.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Δασκαλάκης
Συνδρομές αριθμ. λογαριασμού:
Εθνική Τράπεζα: 399/296150-43

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,EUROBANK:0026.0624.19.0103910936
Κείμενα και φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.

ΑΘΛΟΣ!!
ΤΑ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΚΑ εκδίδονται ανελλιπώς 
από το 2002 που ανέλαβε πρόεδρος της 
Ένωσης ο Απόστολος Αντύπας μαζί με τα 
κατά καιρούς ΔΣ έως και σήμερα (τέλος του 
2016). Παραλάβαμε από το φύλλο αριθμός 
90 και σήμερα εκδίδουμε το φύλλο 148 δηλ. 
58 φύλλα από τότε σε οκτασέλιδα, δωδεκα-
σέλιδα, δεκατετρασέλιδα και για λίγο καιρό 
τετράχρωμα. Καλύπτουν πολιτιστικά, κοινο-
τικά καθώς και περιβαλλοντικά προβλήματα 
όχι μόνο του Αγίου Πέτρου αλλά και όλης 
της Νότιας Λευκάδας. Η εφημερίδα κάνει 
προτάσεις και κριτική στην εκάστοτε Δημοτι-
κή Αρχή, σε σημείο που η Ένωση να βρεθεί 
στο εδώλιο του κατηγορουμένου, για πρώτη 
φορά στην ιστορία της, υποστηρίζοντας το 
φαρμακείο του χωριού μας.
   Η αείμνηστη Φρόσω Δρακονταειδή-Αργυ-
ρού επίτιμη πρόεδρος της Ένωσής μας στο 
εκατοστό φύλλο της εφημερίδας (Οκτώβρι-
ος-Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2004) έγραφε τα 
εξής:
«Η εφημερίδα μας κρατάει μία από τις καλύ-
τερες θέσεις στο χωριάτικο τύπο της Λευκά-
δας που είναι αρκετά πλούσιος. Βγαίνει σε 
1300 φύλλα τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έφτα-
σε και τις 14 σελίδες με πλούσιο περιεχόμε-
νο και πολλές φωτογραφίες».
Σήμερα, εν έτει 2016 από τους Λευκαδίτι-
κους Πολιτιστικούς  συλλόγους της Αθήνας 
κυκλοφορούν οι εξής εφημερίδες:

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Το ζεύγος Κατηφόρης Νίκος του Ζώη και Όλγα Αρ-

βανίτη βάφτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν 
το όνομα Νικολέττα.

ΠΑΤΡΑ
• Το ζεύγος Μαραγκού (Δετόρου) Νίκος και Μαρία-

Κωνσταντίνα Μαλάη βάφτισαν το κοριτσάκι τους 
και του έδωσαν το όνομα Πηνελόπη-Κατερίνα.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας Φύλλο 146 
γράφτηκε από λάθος ότι το ζεύγος Σπύρου Πατρι-
κίου-Γαλάνη και της Βάσως βάφτισαν το κοριτσάκι 
τους και του έδωσαν το όνομα Παναγιώτα. Το σωστό 
είναι ότι βάφτισαν το αγοράκι τους στην Παναγία Ελε-
ούσα του Αγίου Πέτρου που το είχαν ταμένο και του 
έδωσαν το όνομα Παναγιώτης.
Ζητάμε συγγνώμη.
Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν και να 
χαίρονται το όνομά τους.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΑΘΗΝΑ
• Κατηφόρης –Σουσάνης Μιχάλης του Παναγιώτη, 

ετών 64. Ετάφη στην Αθήνα.
• Δρακονταειδή-Πολύδερου Σοφία του Ιωάννη ετών 

77. Ετάφη στο χωριό.
• Ζόγγος-Λιάμης Απόστολος του Ζαφείρη, ετών 81. 

Ετάφη στο χωριό.
• Νησίδης Δημήτριος γαμπρός της Ιφιγένειας Κατη-

φόρη-Σουσάνη. Ετάφη στην Αθήνα.
• Σαββίνος - Στανός Βασίλειος. Πρώην δ/ντής Αγρο-

τικής Τραπέζης, ετών 82. Ετάφη στην Αθήνα.
• Κατηφόρης - Λιάς Φίλιππος του Ιωάννου ετών 72. 

Ετάφη στην Πάτρα.
• Έλλη Σουμίλα του Σωτήρη, ετών 82. Ετάφη στο 

χωριό.
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια 
στους οικείους των.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Μαργέλης (Αποστολιάς)  Νίκος του Ιωάννου.
• Νώντας Πεζάρος σύζυγος Νίκης Κατηφόρη -  Κα-

πώνη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Η γραμματέας (πρώην) της Ένωσής μας Κατηφό-

ρη (Κοτσέρη) Μαργέλη Μαρία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
• Ο πρώην Υπουργός Ρουπακιώτης Αντώνης  50 €
• Αντύπα-Σουσάνη Κατερίνα  20
• Ρομποτής Νικόλαος (Μουζούλης)  30
• Πατρικίου - Ζαμπέλη Γιαννούλα  25
• Πολυχρόνης Σίδερης από Αθάνι  30
• Δρ. Τριανταφυλλιά(Λίτσα)Σδόγγου παιδίατρος  20
• Σουμίλας Νίκος (τσεκ) Αμερικής                   100 $

και τα κοινά και τα προβάλλει με 
κυκλοφορία χιλίων τριακοσίων 
φύλλων (1300).
   Καλύπτει θέματα και προβλήματα 
όχι μόνο στενά του Αγίου Πέτρου, 
αλλά όλης της Νότιας Λευκάδας του 
πρώην Δήμου Απολλωνίων.

Σαράντα ένα χρόνια (41) της
Εφημερίδας «Αγιοπετρίτικα»

και της «Ένωσης Αγιοπετριτών»
Συνέχεια από την 1η σελ.

1) ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ του συλλόγου 
Λευκαδίων Αττικής.

2) ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ της Ένωσης Αγιοπετρι-
τών Αττικής που κυκλοφορούν ανά τρίμη-
νο.

3) ΕΓΚΛΟΥΒΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ του Συνδέσμου 
των απανταχού Εγκλουβισάνων Αθήνας.

4) ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΣΚΑΡΟΥΣ, του 
συλλόγου Αλεξανδριτών Αθήνας.

5) ΤΑ ΞΑΘΕΙΤΙΚΑ, της Ένωσης Εξανθειτών 
Αθήνας.

6) ΤΑ ΧΟΡΤΑΤΑ, τα οποία βγαίνουν σε ηλε-
κτρονική μορφή.

Οι ως άνω εφημερίδες εκδίδονται όχι σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα. Υπάρχουν όμως 
και άλλες οι οποίες σταμάτησαν να εκδίδο-
νται όπως:
1) ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΗ ΠΝΟΗ του Συλλόγου 

Λευκαδίων  Ηλιούπολης.
2) ΤΑ ΚΑΡΣΑΝΙΚΑ ΝΕΑ, του Συλλόγου 

Καρσάνων Αθήνας.
3) ΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΩΤΙΚΑ
4) Ο ΜΕΝΤΗΣ του Συλλόγου Μεγανησιω-

τών.
   Η Ένωσή μας καλεί τους Αγιοπετρίτες και 
φίλους όπου γης να βοηθήσουν οικονομικά 
την εφημερίδα μας για να μην φθάσει στο 
σημείο να διακόψει την κυκλοφορία της.
   Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας 
εξωτερικού και εσωτερικού να απο-
στέλoυν τα εμβάσματα μέσω της τραπε-
ζάς τους στους λογαριασμούς EUROBANK: 
0026.0624.19.0103910936
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 399/296150-43

Ο πρόεδρος
ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε επιστολή του φίλου μας Νώντα Κούρτη που 
διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν είπαμε ευχαριστώ στο 
φίλο μας Γιάννη Βουκελάτο από το Μανάση, 
που προσέφερε τα βιβλία του στην Βιβλιοθήκη  
του χωριού μας, απαντάμε ότι προβάλλαμε το 
θέμα μέσω της εφημερίδας μας!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Η Χρυσικού-Κωνσταντέλα Λαμπρινή, 
κόρη του Θωμά, πέρασε στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και συγκεκριμένα στο τμήμα Μεθο-
δολογίας της ιστορίας και Θεωρίας της Επι-
στήμης, Επιστημολόγος.
Η Ένωσή μας την συγχαίρει

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής, συγχαί-
ρει τον συγχωριανό μας υποστράτηγο ε.α. 
Μαργέλη Ιωάννη για την εκλογή του ως 
προέδρου του Ιδρύματος Πολιτισμού Κοινο-
νικής Παρέμβασης «Χρυσούλας Ν. Βαρβα-
ρέσου».

Απόδοση ευσήμων
Απόδοση ευσήμων από την Ένωση Αγιοπετριτών 
Αττικής στην Ρομποτή Αγγέλω του Πάνου, ετών 95 
ως γηραιότερη αγρότισσα του 2016.
Φωτογραφία από την Πρωτοχρονιά 2017 στην 
Αθήνα. Η γιαγιά Αγγέλω με την κόρη της Γεωργία, 
τα εγγόνια της και τα δισεγονά της.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ
       Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Πράξη 36
Στην  Αθήνα και στο Γραφείο της Εταιρείας  Λευκαδικών  Μελετών (Σταδίου 48), 
σήμερα, 18 Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 
5η απογευματινή, συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, για να συζητήσει και λάβει 
απόφαση στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκφραση ευχαριστηρίων 
στον κ. Βασίλη  Γαζή».
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι:
1.- Αθανάσιος Μελάς, Πρόεδρος 6.-Δημήτριος Ροζάκης, Βοηθ. Γραμμ.
2.- Άγγελος Χόρτης, Αντιπρόεδρος 7.- Πάνος Ροντογιάννη   Βοηθός. Ταμία
3.-ΑντώνηςΣολδάτος,Γεν. Γραμματέας 8.- Κώστας  Κατηφόρης, Μέλος
4.- Θωμάς  Πατρίκιος,  Ταμίας 9.-Μιράντα Κουνιάκη-Κορδελλίδη, Μέλος
5.- Σωκράτης Κακλαμάνης, Έφορος 
Μετά τη διαπίστωση της  νόμιμης απαρτίας και σε εκτέλεση  της   3ης αποφάσε-
ως   του Διοικητικού Συμβουλίου  (συνεδρίαση 10ης  Οκτωβρίου 2016), ο Πρόε-
δρος εισηγούμενος το  μοναδικό θέμα λέει ότι:
Ο συμπολίτης μας κ. Βασίλειος Γαζής, γνώστης των δυσχερειών που αντιμετω-
πίζουν τα εκπολιτιστικά κλπ σωματεία και στην προκειμένη περίπτωση η Εται-
ρεία Λευκαδικών  Μελετών, άνθρωπος της  προσφοράς για  ό,τι  ωραίο και χρή-
σιμο για τα κοινωνικό σύνολο,  έχει δείξει  απεριόριστη  αγάπη στην Εταιρεία με  
θερμούς λόγους και αξιέπαινες πράξεις.
Συγκεκριμένα το έτος 2013, όταν πληροφορήθηκε  ότι χρονίζει  κατά δύο έτη η 
έκδοση του ΙΒ΄ τόμου του περιοδικού της Εταιρείας  ΕΠΕΤΗΡΙΣ  ζήτησε να  τυ-
πώσει  με  δικά του έξοδα τον ογκώδη τόμο των  672 σελίδων. Για την έκδοση 
αυτή  παραδόθηκε  σ’ αυτόν σε ηλεκτρονική μορφή   πλήρως διαμορφωμένο,    
το περιεχόμενο του τόμου ΙΒ΄(2009-2011) της Επετηρίδας.
Τύπωσε αυτή, με υποδείξεις του Επιστημονικού μας Συμβούλου κ. Τριαντά-
φυλλου Σκλαβενίτη, ώστε   ο τόμος να είναι ανθεκτικός κατά τη χρήση του και 
μετά από ελάχιστο  χρόνο παραδόθηκαν στην αποθήκη της Εταιρείας τριακόσιοι  
(300) τόμοι του αναφερομένου περιοδικού- βιβλίου.
Το ίδιο έπραξε και το  καλοκαίρι  του  2016, όταν και πάλι πληροφορήθηκε ότι 
εξαντλήθηκε ο Α΄ τόμος της Ιστορίας της νήσου Λευκάδος, του αείμνηστου Ιστο-
ρικού Πάνου Γ. Ροντογιάννη, σελίδες 710. Ενεργώντας με τον ίδιο ακριβώς τρό-
πο  παραδόθηκαν  στην αποθήκη, από τυπογραφείο του Πειραιά, τριακόσιοι 
(300) τόμοι  του βιβλίου.
 Η δαπάνη για την αγορά  χαρτιού της εκτύπωσης  των δύο βιβλίων θα ήταν για 
την Εταιρεία μας ποσό της τάξης των  επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00)€.
Για τις μέχρι τώρα  υψηλές προσφορές του, ο Πρόεδρος τονίζει ότι πρέπει να  
ευχαριστήσουμε το δωρητή και ακόμα να του αποδώσουμε  το δημόσιο έπαινο.
Μετά  την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. ακολούθησε συζήτηση, δόθηκαν πε-
ρισσότερες πληροφορίες και το Δ.Σ. Ομόφωνα αποφασίζει:
1. Εκφράζει προς  τον κ. Βασίλειο Γαζή ευχαριστίες για την προσφορά του.
2. Ανακηρύσσει  αυτόν επίτιμο μέλος της Εταιρείας και
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να  δημοσιεύσει  στον  τύπο και σε ηλεκτρονικές        
σελίδες την πράξη αυτή. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, διαβάζεται η πράξη 
αυτή, υπογράφεται από όλα τα μέλη και λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος           Ο Γ. Γραμματέας         Ο Ταμίας
Α. Χόρτης               Αθαν. Μελάς            Αντ. Σολδάτος   

Τα μέλη 
Θωμάς Πατρίκιος      
Κ. Κατηφόρης
Μ. Κουνιάκη
Σ. Κακλαμάνης
Δ. Ροζάκης
Π.Ροντογιάννης

ELISOS TRAVEL

ΚΙΝ: 6944474884

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
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Αγιοπετρίτικο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τραπεζικός Λογαριασμός Δήμου Λευκά-
δας Εθνική Τράπεζα (399/54512487) για 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αφιερωματική Εκδήλωση
για ΣΠΥΡΟ Δ.ΓΚΙΝΗ (1890-1978)

Πραγματοποιήθηκε, χθες βράδυ, η 
προγραμματισμένη εκδήλωση της Εται-
ρείας Λευκαδικών Μελετών και της συ-
νοργανώτριας Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
Λευκάδας (δβλ), η οποία ήταν  τιμητική 
για το Δημήτριο  Σ. Γκίνη (1890-1978), 
Ιστορικό του Δικαίου, μελετητή της Παι-
δείας και  Βιβλιογράφο  στο Αμφιθέατρο  
«Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Αθηναίων.
Πλήθος κόσμου Λευκαδίων και μη, με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησε  
όσα οι εξαίρετοι ομιλητές είπαν:
α) Πόπη Πολέμη, Δρ.  Ιστορίας, υπεύθυ-
νη  Βιβλιογραφικού Εργαστηρίου «Φί-
λιππος Ηλιού»  Μουσείου Μπενάκη
β) Δημήτριος  Αποστολόπουλος, ιστορι-
κός του Δικαίου και των Θεσμών, Ομό-
τιμος   Δ/ντής του Εθνικού  Ιδρύματος 
Ερευνών  και
γ) Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Ιστορι-
κός, Ομότιμος Διευθυντής του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών. Παρουσίασαν με 
τις εμπεριστατωμένες και επιστημονι-
κά τεκμηριωμένες εισηγήσεις τους  την 
προσωπικότητα του τιμώμενου, τις σπουδές του, το συγγραφικό του έργο και τη 
μεγάλη του συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής Βιβλιογραφίας.
Δόθηκε στη συγκέντρωση αυτή στο εκλεκτό ακροατήριο, που τίμησε με την πα-
ρουσία του την εκδήλωσή μας, οι παλαιότεροι να φέρουν στη μνήμη τους τον 
ευπατρίδη νομικό και το έργο του, οι δε νεότεροι να γνωρίσουν τον επιστήμονα, ο 
οποίος τίμησε, όσο λίγοι, το νησί μας με την παρουσία του στα ελληνικά γράμμα-
τα και τέλος όλοι να πληροφορηθούμε για τον όγκο των επιστημονικών βιβλίων 
που με εντολή του, ευρισκόμενο εν ζωή, δόθηκαν μετά το θάνατό του, στη Δημό-
σια Βιβλιοθήκη Λευκάδας και είναι 2.491 τόμοι (λεξικά-βιογραφίεςς- φιλοσοφικά, 
βιβλιογραφίες, Ιστορικά κλπ).-

Θ.Μελάς
(Υ.Γ) ‘Όπως πληροφορηθήκαμε η Εσπερίδα μεταδόθηκε από το Ράδιο - Καρυά. 
Ευχαριστούμε)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ   ΜΕΛΕΤΩΝ
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών σας κα-
λεί να έλθετε να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας και ν’ ανταλ-
λάξουμε ευχές για το νέο έτος, στο Ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, οδός 
Αγίου Κωνσταντίνου 32, Αθήνα, δίπλα στο Εθνικό Θέατρο, στις 22 
Ιανουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π. μ .
    Στην εκδήλωση μας καλέστηκε και ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης μας κ.κ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο οποίος νωρίτερα θα τελέσει αρχι-
ερατική Θεία λειτουργία για τους Λευκαδίτες, στο Ναό του Αγίου 
Κωνσταντίνου Ομόνοιας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                 Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
          Αθανάσιος Δ. Μελάς Αντώνης Ν.   Σολδάτος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Σμαράγδια και Αμέθυστοι
Στιχοπαιγνιδίσματα

της ΗΡΩΣ- ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-ΣΙΔΕΡΗ

Σε αίθουσα αθηναϊκού ξενοδοχείου έγινε η παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής Σμαράγδια και Αμέθυστοι της κ. Ηρώς–Χρυσάνθης Αλεξανδρά-
κη- Σίδερη, ενώπιον ικανοποιητικού ακροατηρίου Λευκαδίων και φίλων 
της, σε συγκέντρωση που πραγματοποίησε η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής.
Η κ. Ηρώ Αλεξανδράκη, είναι κόρη του Αγιοπετρίτη ποιητή Τάσου Σίδερη, σπούδασε Νομικά  
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, εργάστηκε στην ΕΤΕ και τώρα είναι μέλος της Εταιρείας Ελλή-
νων Λογοτεχνών. Η ποιήτρια έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα  αξιόλογη πεζογραφική και ποιητική 
εργασία και έχει αποσπάσει επαίνους και βραβεία, πολλά δε ποιήματά της έχουν μεταφραστεί 
στα Ιταλικά και Αλβανικά.
Η συλλογή Σμαράγδια και Αμέθυστοι- Στοιχοπαιχνιδίσματα, Αθήνα 2016, σ. 96,( Εκδόσεις  Βερ-
γίνα), περιέχει  εβδομήντα και ένα ποιήματα χωρισμένα στις  παρακάτω κατηγορίες:
Ελεύθεροι στίχοι,  Ρίμες, Σονέτα, Ακροστιχίδες, Limericks, Σατυρικά, Οχτάβα, Ροντέλες, Βιλα-
νέλες, Μεταφράσεις και Χάι Κου.
Για το έργο της μίλησαν  η κ. Ευαγγελία Αντύπα, Συνταξιούχος Δ.Υ και η κ. Καλλίτσα Γιαννοπού-
λου  Τσιάκα, Φιλόλογος, Ιστορικός- Αρχαιολόγος, Δημοσιαγράφος .
Η κ. Σίδερη και η δ. Σταματία Μ. Καγκελάρη απάγγειλλαν ποιήματα από τη  συλλογή.
                                                                                                               Θανάσης  Μελάς



ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ - ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗ 
= 4-1

Υπόθεση ενός ημιχρόνου
Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, το Μαραντο-
χώρι ξεμπέρδεψε νωρίς με την Βαλανιδοράχη 
επιτρέποντας στον Βασίλη Ξανθόπουλο να 
δώσει χρόνο συμμετοχής και σε δυο νεαρούς 
παίκτες. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 
2ο λεπτό (0-1), ωστόσο το γκολ του Ζάτσε 
στο 5’ (1 -1) και αυτό του Λιότσου στο 10’ (2-
1), έφεραν πολύ γρήγορα την ανατροπή. Με 
αυτογκόλ στο 14ο λεπτό (3-1) και με γκολ του 
Μπόμπορη στο 44’ (4-1), το Μαραντοχώρι 
μετέτρεψε το ματς σε υπόθεση ενός ημιχρό-
νου. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ (Β. Ξανθόπουλος): Μή-
τστος, Λιότσος, Χ. Δήμας, Κώστας, Χαϊδάκης, 
Βουλγαρίδης, Δημητριάδης (74’ Ν. Σκληρός), 
Ζάτσε, Γεωργίου, Καλοκαίρης (65’ Σκλαβενί-
της), Μπόμπορης (80’ Δ. Σκληρός).

ΠΑΛΛΕΥΚΑΔΙΟΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ 
= 2-0

Με κεκτημένη ταχύτητα
Από νίκη σε νίκη πηγαίνει ο Παλλευκάδιος ο 
οποίος κινούμενος με κεκτημένη ταχύτητα 
ξεπέρασε και το εμπόδιο του Αγ. Πέτρου. 
Οι γηπεδούχοι «πατώντας» στο γρήγορο 1-0 
(στο 10’ ο Τσομπάι), απέκτησαν από νωρίς 
τον έλεγχο του ματς και το έφεραν στα μέτρα 
τους. Οι φιλοξενούμενοι με κυρίαρχο αρνη-
τικό στοιχείο τις αποστάσεις ανάμεσα στις 
γραμμές τους, (κυρίως αυτής μεταξύ άμυνας 
και κέντρου), δεν κατόρθωσαν να δείξουν το 
καλό τους πρόσωπο. Ο Μπρούβας στο 68’ δι-
αμόρφωσε το 2-0, διώχνοντας ολοκληρωτικά 
το όποιο άγχος των συμπαικτών του για την 
κατάκτηση της νίκης, ενώ οι του Αγ. Πέτρου 
απείλησαν λίγο πριν το τέλος όταν σε προ-
σπάθεια του Καταγή η μπάλα προσέκρουσε 
στο δοκάρι του Κώτση. ΠΑΛΛΕΥΚΑΔΙΟΣ (Γ. 
Κατηφόρης): Κώτσης, ΧΣ Κοκκόλης (72’ ΧΖ 
Κοκόλης), Σπανός (87’ Κολάγκι), Βλάχος, 
Γουριώτης, Φλούδας, Στεριώτης, Μπρούβας, 
Κολοβός, Τσομπάϊ (71’ Πέρεζ), Δημουλιάς. 
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ (Λ. Κονιδάρης): Παπά, Γεωρ-
γάκης, Μπρέγκου, Καταγής, Παππάς, Καρα-
κώστας, Σπανός (75’ Μαράκης), Καλογέρης, 
Φέτσης  (78’ Περδικάρης Χ, Ζακυνθινός (63’ 
Ζακυνθινός), Τοτού.
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Μεγάλα & Μικρά Ενδιαφέροντα

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

Ένας εκ των αδελφών είναι Γαμπρός Αγιοπετρίτης

Νέα κατάστηματα Λ. Ειρήνης 10,  Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9942686 Αθήνα

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

Μεγάλωσα στη Λευκάδα όπου και τελείωσα τις Γυμνασια-
κές μου σπουδές. Κόρη του Βασιλείου Μελά πτυχιούχου 
του Pratt Ιnstiute της Νέας Υόρκης με μαστερ Ηλεκτρολό-
γου Μηχανολόγου απο το Columbia University της Νεας 
Υορκης και της Ιατρού Μικροβιολόγου Βαγενά Αγγελικής, 
απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Τελειωσα Εφαρμοσμένη Βιολογία/Βιοτεχνολογία στο Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εκπόνησα το πρώτο μεταπτυχιακό 
μου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο 
Ηράκλειο, στη Μοριακή Βιολογία, σε συνεργασία με το 
ΙΤΕ/ΙΜΒΒ (Ιδρυμα Μοριακής Βιολογίας-Βιοτεχνολογίας). 
Στη συνέχεια πήγα στο Λονδίνο όπου και εξειδικεύτηκα 
στη Γενετική των Ανθρώπινων Νοσημάτων, αποκτώντας 
ένα δεύτερο μεταπτυχιακό από το πανεπιστήμιο University 
College London. Για ένα χρόνο δούλεψα στο Μαιευτήριο 
Μητέρα στην Αθήνα στον τομέα της Κυτταρογενετικής-
Προγεννητικής διάγνωσης χρωμοσωματικών ανωμαλιών 
σε έμβρυα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια βρίσκομαι στο 
Los Angeles, όπου εργάζομαι ως ερευνήτρια και εκπονώ 
το διδακτορικό μου στο University of Southern California 
(USC) Norris Comprehensive Cancer Center (Νοσοκομείο 
έρευνας για τον Καρκίνο) υπό την επίβλεψη του Γενετιστή 
και Ογκολόγου, Δρ Stephen Gruber. Πραγματοποιούμε γονιδιακό έλεγχο σε διάφορους τύπους 
καρκίνου σε ασθενείς του κέντρου και μελετούμε τη γενετική προδιάθεση υγιών ατόμων με οι-
κογενειακό ιστορικό καρκίνου παρέχοντας τρόπους έγκαιρης διάγνωσης και ενδεχόμενης θε-
ραπείας. Εξειδικευομαι στον Τομέα Γενετικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας (Personalized 
Cancer Genomics) σύμφωνα με τον οποίο, παρέχεται η κατάλληλη θεραπεία στον κάθε ασθενή 
εξατομικευμένα, σύμφωνα με το γενετικό και μοριακό του προφίλ. Επίσης μελετάμε το πως 
γενετικοι και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνιση (την αύξηση η μη) του κιν-
δύνου διαφόρων τύπου καρκίνου στον πληθυσμό, αναλύωντας δείγματα ασθενών παγκοσμίως.
Η Ένωση Αγιοπετριτών την συγχαίρει και της εύχεται πάντα επιτυχίες.

Αυτοβιογραφικό σημείωμα της Αγιοπετρίτισσας στην Αμερική
Μαριλένας Βασ. Μελά ερευνήτριας για τον Καρκίνο Αθλητικά νέα από τη Ν. Λευκάδα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 12 ΑΓΩΝΕΣ
                        ΒΑΘΜ.        ΓΚΟΛ
1. ΠΑΛΛΕΥΚΑΔΙΟΣ 34 30-6
2. ΚΑΝΑΛΑΚΙ 25 22-6
3. ΠΑΛΑΙΡΟΣ 23 23-10
4. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ 21 27-13
5. ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 20 17-15
6. ΠΑΡΓΑ 19 21-12
7. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ 18 21-17
8. ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 16 18-20
9. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 15 12-13
10. ΚΑΡΥΑ 14 19-19
11. ΛΟΥΡΟΣ 14 11-23
12. ΠΛΑΓΙΑ 13 12-10
13. ΩΡΩΠΟΣ 10 14-31
14. ΒΟΝΙΤΣΑ 10 12-29
15. ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗ 9 17-26
16. ΚΑΤΟΥΝΑ 4 13-39

Αναδημοσίευση από τα Νέα της Λευκάδας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2016-2017

Ευχές που λάβαμε από τον Δήμαρχο Λευκάδας 
κ. Δρακονταειδή και την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.

Η Ένωσή μας τουςευχαριστεί και ανταποδίδει.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
το Πάσχα στο χωριό

Επειδή η Τράπεζα Αίματος δεν έχει καθόλου αίμα, αποφασίσαμε σε συνεργασία 
με την Αιμοδοσία του Νοσοκομείου 
Λευκάδας, να έρθει Κινητή Μονάδα 
του Νοσοκομείου στο Αγροτικό Ια-
τρείο του χωριού μας προκειμένου 
να γίνει η Αιμοληψία.
Κάνουμε ἐκκληση στους αιμοδό-
τες μας και στους νέους, νέες και 
σε όσους μπορούν να δώσουν αίμα 
(Ελάτε να δώσετε αίμα. Δίνεις αίμα, 
σώζεις μια ζωή, μπορεί και την δική 
σου)!!! Για να συνεχιστεί η λειτουρ-
γία της Τράπεζας Αίματος. Η ημερο-
μηνία αιμοληψίας θα ανακοινωθεί 
στο χωριό.

Δελτίο τύπου της Επτανη-
σιακής Συνομοσπονδίας
Τα επτά Επτανησιακά Πολιτιστικά Σωματεία, 

που έχουν έδρα την Αθήνα και συνεργάζονται 
πάνω από τριάντα (30) χρόνια, ισότιμα, αρμο-
νικά και με καταγεγραμμένη επιτυχία, προχώρη-
σαν και τυπικά στη διαρκή και μόνιμη συνένωση 
των δυνάμεών τους, υλοποιώντας έτσι την επί-
σημα εκφρασμένη θέληση χιλιάδων μελών και 
φίλων, που εκπροσωπούν μεγάλη πλειοψηφία 
των Επτανησίων .

Η «ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» με 
έδρα την Αθήνα είναι πλέον γεγονός, θεσμοθε-
τώντας έτσι την ενιαία έκφραση των Επτανησί-
ων, μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον που 
διαμένουν μόνιμα και όχι μόνο.

Η προαναφερθείσα θεσμοθέτηση, έγινε όπως 
ακριβώς οι ίδιοι σχεδίασαν μέσα από πολύχρο-
νες διαδικασίες ελεύθερης και δημοκρατικής 
έκφρασης των μελών των σωματείων, διαβού-
λευσης των οργάνων τους και ώριμης απόφα-
σής τους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η 
προσήλωση όλων σε προσπάθειες για επίτευξη 
κοινών σκοπών, μέσα από ειλικρινή συλλογική 
συνεργασία, η οποία διασφαλίζεται από το στοι-
χείο της ισότιμης εκπροσώπησης και συμμετο-
χής κάθε νησιού και το στοιχείο της εθελοντικής 
προσφοράς, όπως το καταστατικό προβλέπει.

Για την επίτευξη κοινών σκοπών, με δρα-
στηριότητες οι οποίες δεν θα αποβλέπουν στο 
κέρδος, όπως επιδιώκουν εταιρείες που λει-
τουργούν τελευταία ανάμεσά μας, με το προ-
σωπείο της εκπροσώπησης των απανταχού 
Επτανησίων και του Επτανησιακού πολιτισμού, 
παγιδεύοντας συμπατριώτες με δραστηριότητες 
που δεν έχουν σχέση με ηγεμονικές αντιλήψεις 
φορέων,  αλλά με θεσμοθετημένες, ολοκάθαρες 
και κυρίως ειλικρινείς, σφυρηλατημένες συνερ-

ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

γασίες ομάδων  ανθρώπων, όπως προβλέπει 
το καταστατικό. Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣ-
ΠΟΝΔΙΑ  ξεκινά την πορεία της φιλοδοξώντας να 
διαγράψει μια ιστορική διαδρομή, υπηρετώντας 
τον Επτανησιακό μας πολιτισμό, τα νησιά του Ιο-
νίου πελάγους, σύμφωνα με τις παρακαταθήκες 
όλων εκείνων που οραματίστηκαν, πάνω από 
τριάντα χρόνια πριν και σύμφωνα με τις προσδο-
κίες των σημερινών Επτανησίων που μας οδή-
γησαν στη μεγαλειώδη εκδήλωση στο Ηρώδειο, 
την 4η  Ιουλίου 2014.
ΕΝΩΣΗ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟ-
ΝΥΣΙΟΣ»
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ»
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΞΙΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΑΡΑΚΛΑΔΩΝ 
«Η ΕΥΓΕΡΟΣ» ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΟΝ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ



Στην πλατεία Πάνου Γιαν-
νούλη παλιά ΔΕΗ στην 
πόλη της Λευκάδας ο Δή-
μος τοποθέτησε  τις προ-
τομές δυο αγωνιστών της 
Εθνικής Αντίστασης. Ο 
ένας είναι ο Πάνος Γιαννού-
λης καπετάνιος του ΕΛΑΣ 
και ο άλλος είναι ο Μήτρος 
Γιαννούλης αδελφός του 
Πάνου. Επολέμησαν και οι 
δύο τους κατακτητές Ιτα-
λούς και Γερμανούς επί κατοχής για την ανεξαρτησία της χώρας.

Αγιοπετρίτικα 5

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

ΚΟΜΩΣΕΙΣ

ΑγιοπετρίτισσαΑθήνα

Εικόνες εγκατάλειψης στο κτίριο 
πολλαπλών χρήσεων του Αγίου 

Πέτρου

Για την εγκατάλειψη τι να 
πω! Αφήνω να σχολιάσετε 
εσείς. Θα πω μόνο με θλί-
ψη για το πως αντιμετωπί-
ζεται το Εθνικό μας Σύμ-
βολο από κάθε αρμόδιο. 
Η σημαία μας, που από 
Σύμβολο Εθνικής Ενότη-
τας ευτελίζεται από τους 
ταγούς και από όσους τη 
χρησιμοποιούν σαν λάβα-
ρο των επιδιώξεών τους».

Κατασκευάστηκε γύρω 
στο 1993 (23 χρόνων 
κτίριο).
Σε αυτό στεγάζονται 
σήμερα το τοπικό συμ-
βούλιο, το Περιφερεια-
κό Ιατρείο (όταν υπήρ-
χε γιατρός), η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη και ο Α.Ο. 
Αγίου Πέτρου.

«Αυτό είναι το κτίριο πολ-
λαπλών χρήσεων της 
πρώην κοινότητας Αγίου 
Πέτρου και κατ΄ ευφημι-
σμό Πνευματικό Κέντρο 
του τέως Δήμου Απολλω-
νίων.

Υ.Γ. της Ένωσής μας. Το κείμενο δημοσίευσε ο Κωνσταντίνος Πεντεσπί-
της στο Facebook και το αναδημοσίευσαν κάποιες ιστοσελίδες της Λευ-
κάδας. Όπως πληροφορηθήκαμε η σκισμένη Σημαία αντικατεστάθηκε με 
καινούργια από το Τοπικό Συμβούλιο μετά την δημοσίευση. Πρόταση της 
Ένωσής μας προς τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνί-
ων κ. Χρήστο Κατηφόρη το Πνευματικό μας Κέντρο να συμπεριληφθεί σε 
ένα οικονομικό πρόγραμμα του Δήμου για την ανακαίνισή του.

Κλιμάκιο του Δήμου επισκέφθηκε εργοτάξια 
αποκατάστασης ζημιών από τους σεισμούς

Κλιμάκιο του Δήμου αποτε-
λούμενο από τον Δήμαρχο 
Κωνσταντίνο Δρακοντα-
ειδή, τους αντιδημάρχους 
Κατηφόρη Χρήστο, Σέρ-
βο Κωνσταντίνο, Φίλιππα 
Γιώργο και τον εντεταλμέ-
νο σύμβουλο Πολίτη Σπυ-
ρίδωνα, συνοδευόμενο, 
αντίστοιχα, από τους προ-
έδρους Αγίου Ηλία – Σολ-
δάτο Αναστάσιο, Αθανί-
ου- Κορφιάτη Πάναγιώτη, 
Δραγάνου – Κατωπόδη 
Γεράσιμο και Βασιλικής – 
Κολυβά Κωνσταντίνο, επι-
σκέφθηκε χθες, Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017, τα εργοτάξια:
1. Στον Άγιο Ηλία (αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων – ΟΠΑΑΧ)
2. Στο Δράγανο και το Αθάνι (αποκαταστάσεις από ζημιές λόγω του σει-
σμού)
3. Προσβάσεις στις παραλίες Γιαλός και Εγκρεμνοί, και
4. Τουριστικό Αγκυροβόλιο στην Βασιλική.
Η πρόοδος των εργασιών ακολουθεί ικανοποιητικό ρυθμό, και εμπνέει 
αισιοδοξία για την έγκαιρη, μέσα στο χρονοδιάγραμμα, παράδοση των 
έργων.

Δελτίο τύπου από το Δήμο Λευκάδας

Τροχαίο στην Κοντάραινα από σύγκρουση 
Ι.Χ. με τουριστικό λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο 
μετά το μεσημέρι σήμερα (Κυριακή 
25-12-2916, των Χριστουγέννων) 
στον επαρχιακό δρόμο Λευκάδας – 
Βασιλικής στο ύψος της Κοντάραινας. 
Από την σύγκρουση μεταφέρθηκαν 
τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο Λευ-
κάδας μια μητέρα με το γιό της που 
επέβαιναν στο Ι.Χ., καθώς και κάποιοι 
επιβάτες του λεωφορείου, που όμως εκ πρώτης όψεως φέρουν  ελαφρύ-
τερα τραύματα.

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα Forca Λευκάδα

Στο προηγούμενο φύλλο είχαμε ρεπορτάζ για τα θανηφόρα τροχαία και 
τους επικίνδυνους δρόμους στη Ν. Λευκάδα. Καλό θα είναι η Περιφερειακή 
Ενότητα Λευκάδας να το λάβει υπ’  όψιν της.

Προτομές Πάνου & Μήτρου Γιαννούλη

Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των εργα-
ζομένων στο Πρόγραμμα

«ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας με την αριθ. 
34/2016 Απόφασή του, ανανέωσε τις συμβάσεις των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «ΒΟ-
ΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» μέχρι 31.12.2017, σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Νόμου 4430/2016. 
Σημειώνεται ότι για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμμα-
τος από 1.1.2017 έως και 31.12.2017 έχουν ήδη εξασφαλισθεί και μεταφερθεί πόροι, 
συνολικού ύψους 60.000.000 ευρώ από το ΑΚΑΓΕ, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-
κής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, το Πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων 
και το Υπουργείο Εσωτερι-
κών-Διοικ/κής Ανασυγκρό-
τησης. Για τη διαχείριση των 
πόρων και την υλοποίηση 
του Προγράμματος θα υπο-
γραφεί προγραμματική σύμ-
βαση μεταξύ των φορέων 
χρηματοδότησης  και  της  
Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.

Από τη ΔΕΠΟΚΑΛ
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Δρ. Τριανταφυλλιά (Λίτσα) Σδόγγου
Παιδίατρος

Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ»

Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσ. Παίδων 
«Π.&.Α Κυριακού»

Λ,Κηφισίας 102.
τηλ.(210) 6982991 και 6934 135413

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

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

Στις 4 Δεκέμβρη 2016, ώρα 11.30 
π.μ. στο Λευκαδίτικο Ξενοδοχείο 
ECONOMY, πίσω απ’ το παλαιό Δη-
μαρχείο Αθήνας, τα μέλη της Ένωσης 
μας, αλλά και πολλοί φίλοι της ποίη-
σης συγκεντρώθηκαν και παρακολού-
θησαν μ’ ενδιαφέρον την παρουσία-
ση της ποιητικής συλλογής, με τίτλο 
«Σμαράγδια και Αμέθυστοι», της ποιή-
τριας και μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης 
μας Ηρώς-Χρυσάνθης Σίδερη-Αλε-
ξανδράκη.
Επιτυχής και ενδιαφέρουσα φιλολογι-
κή και θεολογική ανάλυση των ποιη-
μάτων του βιβλίου έγινε από την Πα-
νεπιστημιακό, φιλόλογο, αρχαιολόγο, 
δημοσιογράφο, λογοτέχνιδα και υπο-
ψήφια Βουλευτή Β’ Αθήνας Καλλίτσα 
Τσιάκα-Γιαννοπούλου, ενώ βιογραφι-
κό της ποιήτριας ακούστηκε από την 
Γραμματέα της Ένωσης μας Ευαγγε-
λία Ρέμπελου-Αντύπα, η οποία κράτη-
σε και τον συντονισμό της εκδήλωσης.
Η ποιήτρια αναφέρθηκε στις διάφορες 
ποιητικές μορφές (ρίμες, ελεύθερους 
στίχους, σονέτα, οκτάβες, ροντέλα, 
ακροστιχίδες, παντούμ, βιλανέλες, 
χάι-κου), που περιέχονται στην ποιη-
τική της αυτή συλλογή, σαν ένα παι-
χνίδι, όπως είπε, με τους στίχους και 
απήγγειλε ποιήματα, ενδεικτικά των 
ποιητικών αυτών μορφών, οι περισ-
σότερες απ’ τις οποίες υιοθετήθηκαν 
από την ξένη λογοτεχνία.
Την εκδήλωση μας ετίμησε ο Πρόε-
δρος της Εταιρίας Λευκαδικών Μελε-
τών Θανάσης Μελάς, ο οποίος ανα-
φέρθηκε όχι μόνο στο ποιητικό, αλλά 
και στο  λογοτέχνη-κριτικό πατέρα της 
Τάσο Σίδερη και διάβασε απόσπασμα 
σχετικό με τα Χριστούγεννα στην Βη-
θλεέμ από το βιβλίο της -οδοιπορικό 
στους Αγιους Τόπους- με τίτλο «Στ’ 
αχνάρια απ’ τα σανδάλια του Ιησού».
Μας τίμησαν ακόμη με την παρουσία 
τους ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λευ-
καδίων Αττικής Σωκράτης Κακλαμά-
νης, ο δικηγόρος Διονύσης Ρομποτής, 
η φωτογράφος - σκηνοθέτις Ελεονώ-
ρα Φιώρου, ο καπετάνιος Κώστας Πα-
τρίκιος που φωτογράφησε και βιντε-
οσκόπησε την εκδήλωση και πολλά 

μέλη της Ένωσης μας.
Ακόμη παρευρέθηκαν η Ει-
ρήνη Φαλαγκά, συγγραφέας, 
ιδρύτρια του Πνευματικού Κέ-
ντρου «Στρατής Φαλαγκάς», 
η οποία και απήγγειλε ποίη-
μα από την παρουσιαζόμενη 
ποιητική συλλογή, καθώς και 
μέλη της Εταιρίας Ελλήνων 
Λογοτεχνών, όπως επίσης και 
οι Αλβανοί λογοτέχνες Festim 
Jace και Andrea Petromilo, 
ποιητής και αξιόλογος μετα-
φραστής στην Αλβανική βι-
βλίου της Σίδερη-
Αλεξανδράκη και 
άλλων σύγχρονων 
ποιητών, οι οποίοι 
επίσης αναφέρθη-
καν στο έργο και 
την φιλία τους με 
την παρουσιαζόμε-
νη ποιήτρια.
Ποιήματα απαγ-
γέλθηκαν από την 
Γραμματέα της 
Ένωσης μας Ευ-
αγγελία Ρέμπελου 
και την Σταματία 
Καγκελάρη, μέλος 
του Δ.Σ. της Ενω-
σης μας. Προσφέρθηκαν τσάϊ, καφές, 
βουτήματα και η εκδήλωση έκλεισε με 
προσφορά βιβλίων στους παριστάμε-
νους από την ποιήτρια.

Παρουσίαση του βιβλίου «Σμαράγδια και Αμέθυστοι» 
της Ηρώς-Χρυσάνθης Αλεξανδράκη-Σίδερη

Βιβλιοπαρουσιάσεις συνέχεια

Από αριστερά Σταματία Καγκελάρη, Ηρώ Χρυσάνθη Αλεξανδράκη, Καλλίτσα 
Τσιάκα -Γιαννοπούλου, Ευαγγελία Ρέμπελου και ο Πρόεδρος κ. Αντύπας

Άποψη από την εκδήλωση

Ο Βασίλης Σίδερης αδερφός της ποιήτριας - 
συγγραφέως με τη γοητευτική συζυγό του

Η Ελεονώρα Φοώρου με τον κ. Ρομποτή
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Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ
Το βιβλίο του Γιώργου Λογοθέτη στη ρωσική γλώσσα

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Στην ομιλία του ο κ. Khomenko τόνισε μεταξύ 
άλλων τα εξής:

«Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένα σπουδαίο 
σύμβολο για την φιλία Ελλάδας και Ρωσίας. Για 
εμάς τους Ρώσους ο Μίκης Θεοδωράκης δεν 
είναι μόνο ένας μεγάλος συνθέτης. Είναι επίσης 
ένας διανοούμενος, ένας σημαντικός φιλόσο-
φος, για αυτό και το βιβλίο του είναι απαραί-
τητο όσο ποτέ άλλοτε κυρίως για την νεολαία 
της Ρωσίας. Εύχομαι τα καλλίτερα για το βιβλίο, 
σε εσάς που ήρθατε στην θαυμάσια εκδήλωση 
για να τιμήσετε την φιλία των χωρών μας και 
στον κ. Θεοδωράκη που συμβάλλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας και Ρω-
σίας…»
   Για τον Μίκη Θεοδωράκη, την παγκόσμια ακτι-
νοβολία του έργου του και για την σχέση του 
με την Ρωσία μίλησαν ο πρόεδρος του Ελλη-
νορωσικού Συνδέσμου Φιλίας και Συνεργασίας 
κ. Τζεν, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής 
και χορηγός της ρωσικής έκδοσης κ. Σαρδελής, 
ο κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος  και ο Λευκαδί-
της π. υπουργός Αντώνης Ρουπακιώτης.  
 «Πλατύφυλλο πλάτανο της ελληνικής ιθαγένει-
ας μα βαθιές ρίζες στη γη της Ελλάδας» απο-
κάλεσε ο Κώστας Γεωργουσόπουλος τον Μίκη 
Θεοδωράκη. «Εκτός της άλλης τεράστιας προ-
σφοράς του στον κόσμο της μουσικής, μας συ-
νέδεσε και με τον υπόγειο λώρο, που μας ενώ-
νει με την αρχαία ελληνική μήτρα..»
 «Ο Μίκης έδινε πάντα μάχες για Ελευθερία, 
Ισότητα, για κοινωνική δικαιοσύνη. Δέχτηκα τα 
δώρα του και με αυτά  πορεύομαι όλη μου τη 
ζωή» τόνισε ο Αντώνης Ρουπακιώτης μιλώντας 
για την «εκρηκτική προσωπικότητα του αγωνι-
στή και Απολλώνιου Μίκη Θεοδωράκη»
    Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η Μαρία Φα-
ραντούρη που στο μήνυμά της τόνισε ότι: «Ο 
Μίκης είναι σώμα από το σώμα της Ελλάδας, 
πνεύμα από το πνεύμα της. Πυξίδα στη ζωή του 
ήταν μόνο μια, η Ελλάδα, γι αυτό και ο τίτλος : 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ…  Ένας με-
γάλος ουμανιστής, αγωνιστής της ελευθερίας, 
της ειρήνης, της Δημοκρατίας. Είναι η έκφραση 
της συνέχειας του ελληνικού, του αρχαίου, του 
βυζαντινού, του σύγχρονου. Το βιβλίο του Γιώρ-
γου Λογοθέτη μου φέρνει έντονα στη μνήμη την 
καλλιτεχνική περιοδεία στην Ρωσία του 1966 
όταν ήμουν μόλις 19 ετών. Θυμάμαι την ζεστα-
σιά με την οποία αγκάλιασαν οι Ρώσοι τον Μίκη 

Συνέχεια από την 1η σελ. Θεοδωράκη και τα τραγούδια του, τα μεγάλα 
θέατρα και τα μεγάλα πλήθη που παρακολου-
θούσαν τις συναυλίες μας. Μια εμπειρία ζωής 
και τέχνης ανεπανάληπτης… Ο Μίκης έχει πά-
ντα στη καρδιά του την Ελλάδα, όταν δημιουρ-
γούσε, όταν αγωνιζόταν, μια Ελλάδα που αντι-
στέκεται που δημιουργεί, που προχωρεί. Αυτή 
είναι η Ελλάδα του Μίκη κι αυτός είναι ο Μίκης 
Θεοδωράκης της Ελλάδας.Ευχαριστούμε  τον 
Γιώργο Λογοθέτη και τον εκδοτικό οίκο για το 
εξαιρετικό αποτέλεσμα..»                                                    
 Προβλήθηκε βίντεο για το έργο του Μίκη, μή-
νυμα του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, και ένα 
βίντεο-ντοκουμέντο για τον Μίκη και το έργο 
του ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ.
Η εκδήλωση οργανώθηκε υπό την Αιγίδα του 
Κέντρου Πολιτισμού & Επιστημών της Πρε-
σβείας της Ρώσικης Ομοσπονδίας στην Ελλά-
δα. Από τη Λευκάδα παραβρέθηκαν ο πρώην 
βουλευτής της ΝΔ και διοικητής  του ΟΓΑ κ. 
Ξενοφώντας Βεργίνης, ο πρόεδρος της Εται-
ρίας Λευκαδικών Μελετών κ. Θανάσης Μελά, 
ο πρόεδρος της «Ένωσης  Αγιοπετριτών Αττι-
κής» κ. Απόστολος Αντύπας και η Γραμματέα 
Ευαγγελία Ρέμπελου και αρκετοί Λευκαδίτες  
και συχωριανοί του συγγραφέα.

Αντώνιος Ρουπακιώτης, Λογοθέτης Γεώργιος, Βαγ.Σπύρου

«ΟΙ ΑΡΒΥΛΕΣ» 
του Κώστα Πατρίκιου

Ο καπετάν Κώστας (Αντριέλλος) τα κατάφε-
ρε να με ξανακάνει παιδί. Όχι! «Κόνσο-

λα» (Μόρτη, μικροαλάνι) του ’30 και του ’40 να 
«σκλετζέψω», να «φορομανήσω» (να παίξω) 
στ’ αλώνια, στα Ξαμή-
λια.   Νοερά μ’ έφερε κα-
μιά 75αριά χρόνια πίσω 
και μου θύμισε λέξεις και 
φράσεις της τότε καθη-
μερινής μας ζωής που 
ξεχάσαμε, παρασυρμέ-
νοι από το νέο κύμα έκ-
φρασης που κυριάρχη-
σε και κυριαρχεί τώρα. 
 Η λογοτεχνική κριτική 
είναι «αλλουνού παπά 
Βαγγέλη» που έλεγε και 
η γειτόνισσά μου η θειά Χυμευτή του Λιά. 
   Εγώ να πω ότι ξαναθυμήθηκα την εποχή 
που ξεβράκωτοι στην ερημική παραλία Πό-
ντης-Βασιλικής προσπαθούσαμε να βάλουμε 
στη θάλασσα το γάιδαρο που στύλωνε τα πό-
δια και δεν πήγαινε με τίποτε. Που πηγαίναμε 
στη σπηλιά και «σαλτάγαμε» στη θάλασσα, και 
κάποια παιδιά μ’ ανοιχτά πόδια κόντευαν να 
«ανοίξουν».
   Ν’ άσαι καλά καπετάνιο μου κι ας μ’ έκανες 
κάποια βράδια να ξενυχτάω διαβάζοντας ως 
τις πρωινές ώρες. 

Νώντας Κούρτης

«ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΤΡΑΔΙΑ»
Σε Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα παρουσι-

άστηκε  στις 14 Δεκεμβρίου στην Ένωση 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ακαδημίας 
20 και Βουκουρεστίου), το βιβλίο του δημοσιο-
γράφου Βαγγέλη Κουκούλογλου «ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΠΕΤΡΑΔΙΑ» μια 
καντάδα θύμησης 
και νοσταλγίας στις 
ομάδες και στα παι-
διά της αλάνας και 
της γειτονιάς μιας 
άλλης εποχής στο 
όμορφο νησί της 
Λευκάδας.
Μιλήσαν ο υφυ-
πουργός Αθλητι-
σμού Γιώργος Βα-
σιλειάδης (με ρίζες 
Λευκαδίτικες), ο πρόεδρος των απανταχού 
Λευκαδίτικων Συλλόγων Θεόφιλος Λογοθέ-
της, ο διακεκριμένος ηθοποιός του θεάτρου 
και του κινηματογράφου Ηλίας Λογοθέτης, η 
προϊσταμένη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευ-
κάδας Μαρία Ρούσσου, ο ναύαρχος ε.α Μάκης 
Καράμπαλης, ο αντιπρόεδρος του Τηλυκράτη 
Βασίλης Κατωπόδης και οι έγκριτοι δημοσι-
ογράφοι Αντώνης Αλαφογιώργος (Ε.Ρ.Τ) και 
Ηλίας Γεωργάκης («ΤΑ ΝΕΑ»), που ήταν και ο 
συντονιστής της εκδήλωσης.
Παραβρέθηκαν πολλοί Λευκαδίτες. Ο Πρόε-
δρος της  Ένωσης Αγιοπετριτών εκφράζει την 
λύπη του που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.

Η σύζυγος του κ. Λογοθέτη, ηθοποιός κα Χαραλαμπίδου
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Πολυκλεί-
του 21 & 
Ευριπίδου 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Της Αγιοπετρίτισσας Γιάννας Βλασσοπούλου

Εκδόσεις Γαβριηλίδη, Αθήνα  2016
Ο Εκδοτικός Οίκος Γαβριηλίδη παρουσίασε σήμερα το πρώτο βιβλίο της 

Δασκάλας Αγιοπετρίτισσας κας Γιάννας ή Γιαννούλας Βλασσοπούλου 
(Τρεμπουκούνη) του Ηλία και της Ειρήνης με τον τίτλο «Δώδεκα Παλιές 
ιστορίες», που διαδραματίζονται  σ΄ ένα 
χωριό της ελληνικής επαρχίας στη δεκα-
ετία 1960-1970. Οι ήρωες τους άνθρωποι 
σκληροί και σκληραγωγημένοι, παθιασμέ-
νοι και ευάλωτοι, θύτες και θύματα των 
συνθηκών μιας δύσκολης ζωής και των 
καταπιεστικών ηθών ενός μικρού τόπου».
Οι ιστορίες  είναι  μικρές και  ευκολοδιά-
βαστες, με πλούσιο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα 
για τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια 
και   γενικότερα  στην κοινωνία, πριν από 
κάμποσα χρόνια, με  πολλά στοιχεία  το-
πικής  ντοπιολαλιάς: «Θέλω να τα γράψω 
έτσι όπως, όπως τα λένε οι άνθρωποι 
του χωριού μου» τόνισε η συγγραφέας, 
η οποία στο τέλος του βιβλίου παραθέτει 
γλωσσάριο με 327 λέξεις, που συχνά πυ-
κνά μιλιούνται στο χωριό της και δίπλα την 
εξήγησή τους όπως: ετλόου του=η αφε-
ντιά του, αϊτάρω= βοηθώ, δελόγκου=αμέσως, κλπ.
Πρόκειται για ένα βιβλίο, μικρού σχήματος με 188 σ., το οποίο οι πα-
ρουσιάστριες κ. Ίρις Καλκάνη- Αυδή, νομικός και συγγραφέας και η κ. 
Καλλιόπη  Κύρδη, Εκπαιδευτικός
συγγραφέας, χαρακτήρισαν ως εξαιρετικό ανάγνωσμα, το οποίο σημα-
τοδοτεί μια περασμένη εποχή και προσφέρει στον αναγνώστη  ζωντανές 
εικόνες της ζωής των ανθρώπων των μικρών κοινωνιών.
Γιάννα, Καλοτάξιδο το βιβλίο σου και με αγωνία περιμένουμε το επόμενο.

      Θανάσης Μελάς

Από δεξιά διακρίνεται η συγγραφέας κα Γιάννα ή Γιαννούλα Βλασσοπούλου, 
αριστερά της η κα Ίρις Καλκάνη -Αυδή και δίπλα τους η Καλιόπη Κύρδη και η 

κα Χριστίνα Σπυροπούλου παρουσιάστριές του βιβλίου

Φώτο Αντύπας

Ο 3ος Συμβολικός «Ιερός Άροτος 
Ραρίου πεδίου» στην Ελευσίνα

Με πάνδημη συμμετοχή και πολύ μεγάλη 
επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα δρώμενα 
αρώσεως και σποράς του 3ου Συμβολικού 
«Ιερού Αρότου Ραρίου πεδί-
ου», σε προσφερόμενο αγρό 
στην Ελευσίνα, όπως και το 
προγραμματισμένο Συνέδριο 
με εξέχουσες ομιλίες από το 
Κέντρον Ελευσινιακών Μελε-
τών «Δάειρα» σε συνεργασία 
με τον Λαογραφικό Σύλλογο 
Ελευσίνος «Αδράχτι», τον 
Σύλλογο Μικρασιατών Ελευ-
σίνος, τον Αθλητικό Σύλλογο 
ΑΜΕΑ «Τριπτόλεμος», τον 
Σύλλογο  Πελοποννησίων Ελευσίνας, την  
Χιακή Ένωση Ελευσίνας «Αγία Μαρκέλλα», 
τον Σύλλογο Δωδεκανησίων Ελευσίνας 
«Ταξιάρχης ο Παερμενιώτης», τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Αθηνών «Παλαίχθων» και 
το Μουσικό Κέντρο Ελληνικής Μαθήσεως 
«Μαρί-Γαία».
Η αναβίωση του συμβολικού «Ιερού Αρότου 
Ραρίου πεδίου» στην Ελευσίνα, τελείται 
μετά από αιώνες λησμονιάς και σπαραγ-
μού, ανά τετραετία από το έτος 2008, «εν 
είδος υπομνήσεως» της μητρικής θρέψης 
και προσφοράς της υψίστης γεωργικής 
τέχνης του προκατακλυσμιαίου Δημητρίου 
βίου, μετά από τον αδηφάγο αφανισμό και 
την καταστροφή εκ του κατακλυσμού του 
Δευκαλίωνος.
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδι-
κότερα των νέων παιδιών πάνω σε θέματα 
που αφορούν αφ’ ενός μέν την διαχρονική 
ιστορική πορεία του τόπου μας, και αφ’ ετέ-
ρου την ελευθερία διατήρησης των γνήσιων 
παραδοσιακών  δημητριακών σπόρων, πριν 
ολοκληρωτικά τροποποιηθούν γενετικά σε 
είδος υβριδίου, είναι μέσα στις επιδιώξεις 
και στους σκοπούς της αναβίωσης  του άλ-
λοτε ανθρωποσωτηρίου ελευσινίου δρωμέ-
νου - εθίμου.
Γιατί δυστυχώς το Θριάσιον και το Ράριον 
πεδίον σήμερα δεν παράγει πλέον την αρί-

στη πρωτοτροφή των δημητριακών, αλλά 
τοξικούς ρύπους και την «σκοτόεσσα» αι-
θαλομίχλη των υδρογονανθράκων…
 Κι αυτά τα πανάρχαια  δρώμενα  των «έρ-
γων  της θεάς Δήμητρος», θέλουμε να 
αναδείξουμε σαν τον μοναδικό φραγμό στην 
λαίλαπα της ισοπέδωσης από την σύνθλιψη 
της νέας τάξης πραγμάτων, ή αλλιώς πως 
της πολυπολιτισμένης;  παγκοσμιοποίησης.
Σαν τον μοναδικό φραγμό, απέναντι στην 
άπληστη υπερκατανάλωση των γενετικώς 
τροποποιημένων και πολυδιαφημισμένων 
«παρά φύσιν» προϊόντων...
Σαν αντίσταση στην παράλλαξη της τροφής 

και της σκέψης μας, 
όπου ύπουλα και 
μεθοδικά, εντέχνως  
και συστηματικά μας 
επιβάλλουν. 
Σαν αντίσταση στον 
αλόγιστο υλικό 
πλούτο του υπερ-
κέρδους των καιρο-
σκόπων καπηλευ-
τών, της ίδιας μας 

της ζωής...
Σαν αντίσταση στον ανελέητο βιασμό της γης 
μας … 

Η δημιουργία  Κέντρου έρευνας και μελέτης 
σταριού  και Τράπεζα συλλογής και διαφύλα-
ξης παραδοσιακών  σπόρων στην Ελευσίνα, 
πρόταση και του 1ου   και του 2ου «Ιερού 
Αρότου»  στην Ελευσίνα, παραμένει όχι μόνο 
επίκαιρη αλλά και αναγκαία και καθοριστική 
της συνέχειας της «ήμερης» τροφής και του 
πολιτισμένου βίου…
Στο πλαίσια των δρωμένων στον αγρό, τελέ-
στηκε παράλληλα με το παραδοσιακό όργωμα 
με το «Ησιόδειον» άροτρον (αλέτρι) και  το 
σημαδιακό δρώμενο σποράς με τον τίτλο «Η 
υπόμνηση της ελευσινιακής σποράς – Η Μάνα 
στο παιδί». Ένα συλλογικό έργο με σπορείς 
τους πλέον νεώτερους ελευσίνιους γόνους  
διδαχθέντες την «υπόμνησιν της ελευσινια-
κής σποράς», απ’ τα πάνσεπτα χέρια της προ-
μήτορος γιαγιάς και της μητρός τους. 
Τους γνήσιους παραδοσιακούς σπόρους σί-
του, από την ντόπια ποικιλία «διπλόκοκκο 
στάρι» ή «ζειά», προσέφερε ο ελευσίνιος κ. 
Γιώργος Σαμπάνης και «φιλέματα» από τρα-
ταμέντα και καλούδια ντόπιων παραδοσιακών 
αρτοσκευασμάτων «τζόλια», «πλατέτσι», 
«τυροπιττάρια», «τραχανόπιττα» κ.λ.π. προ-
σέφεραν η επιχείρηση «Μυστίλη» του νέου 
ζευγαριού Καττή Μαριάνθης και Λιούλη Με-
λέτη από την Μάνδρα, οι αδελφές Παρασκευή 
και Βασιλική Γκίκα από τον Φούρνο τους  στην 
οδό Ωκεανίδων  στην Ελευσίνα, ο φούρνος 
της θείας Αρχόντως επί της οδού Βενιζέλου 

στην Ελευσίνα, ο Σύλλογος Εθελοντών 
Ελευσίνος και αρωματισμένο οίνο, το 
«νέκταρ»,  ο Σύλλογος Μικρασιατών 
Ελευσίνος.
Την επιμέλεια της φροντίδας του χώ-
ρου παρείχε ο Δήμος Ελευσίνος, επί-
καιρα τραγούδια του οργώματος ακού-
στηκαν από την χορωδία του Συλλόγου 
Μικρασιατών Ελευσίνος και η εκδήλω-
ση έκλεισε με το εξαιρετικό χορευτικό 
των συνεργαζομένων συλλόγων. Δια-
νεμήθησαν δωρεάν γνήσιοι παραδοσια-
κοί σπόροι σίτου, καθώς και άλλοι σπό-
ροι κηπευτικών από την ομάδα ΠΕΛΙΤΙ 

Ευβοίας και Περατιάς Αιτωλοακαρνανίας. 
Στην συνέχεια στο ξενοδοχείο «Ελευσίνα»  
θαυμάσαμε την καταπληκτική έκθεση κεντη-
τού παραδοσιακού ψωμιού από την κ. Γεωργία 
Σκαπινάκη, και ενημερωθήκαμε από τις εμπε-
ριστατωμένες ομιλίες του Συμποσίου του 3ου  
συμβολικού «Ιερού Αρότου Ραρίου πεδίου», 
από τον πρόεδρο του Κέντρου Ελευσινιακών 
μελετών «Δάειρα» κ. Αναστάσιο Στάμου για 
«το Ράριον πεδίον, ο μαστός της Γης ο ζωο-
δότης», την Δρ. λαογραφίας κ. Αγγελική Κο-
μποχόλη για την «ιερότητα της γης στις αντι-
λήψεις των αρχαίων Ελλήνων», από τον τέως 
πρόεδρο της Ομοσπ. Ορειβατικών Συλλόγων 
Ελλάδος κ. Α. Αντωνόπουλο για την «αναβίω-
ση εμπειρίας θερισμού στο Θριάσιο πεδίο, τα 
έτη 1937-38» και από τον εκπρόσωπο ΠΕΛΙΤΙ 
Ευβοίας κ. Α. Αντωνιάδη τις «παραδοσιακές 
ποικιλίες και την ανάγκη διατήρησής τους».
Τον συντονισμό και την οργάνωση παρείχε η 
Γεν. γραμματέας του Κέντρου Ελευσινιακών 
Μελετών «Δάειρα», η λογοτέχνις  ποιήτρια 
Ιωάννα Κόκλα, Λευκαδίτισσα.

Ιωάννας Κόκλα
Ελευσίνα 20/11/16

Από το 1994

ΙΔΡΥΤΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ

Άποψη από την εκδήλωση
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ΙΑΤΡΙΚΑ

Κρήτης 10 Κεντρική Πλατ. Πετρούπολης Α΄ορ.

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

Τ 210 6921001, M. 6977 427018, www.fplasty.gr, info@fplasty.gr

Το κρυολόγημα και η γρίπη
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Το  κρυολόγημα και η γρίπη προκαλούνται 
από ιούς που εξαπλώνονται όταν βρισκό-

μαστε σε κοντινή απόσταση με αλλά άτομα. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ανεπιθύ-
μητα αυτά μικρόβια κρατούνται αδρανή από 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα το οποίο 
αγρυπνεί διαρκώς για οτιδήποτε μπορεί να 
απειλήσει τον οργανισμό μας. Αν όμως το 
ανοσοποιητικό είναι αδύναμο, η αντίσταση 
μειώνεται και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες 
να εκδηλωθεί κρυολόγημα ή γρίπη. Οι περισ-
σότεροι άνθρωποι έχουν υποστεί τις συνέπει-
ες ενός απλού κρυολογήματος ή μιας γρίπης, 
ενώ το πρόβλημα έγκειται στο να καταλάβει 
κανείς από ποιο εκ των δυο έχει προσβλη-
θεί. Το μοναδικό διαχωριστικό σημείο είναι ότι 
όταν κανείς έχει γρίπη αισθάνεται πολύ πιο 
άσχημα.

* ΑΙΤΙΕΣ
Τόσο το κρυολόγημα όσο και η γρίπη είναι 

μεταδοτικές μολυσματικές νόσοι που προ-
σβάλλουν τις διόδους αέρα, ενώ η γρίπη προ-
σβάλλει  και  άλλα  σημεία του  σώματος.

Μπορεί να «κολλήσετε» την ασθένεια αυτή 
είτε εισπνέοντας τον μολυσμένο με τον ιό 
αέρα (δηλαδή αν βρίσκεστε κοντά σε ασθενή 
που μόλις έβηξε ή φτερνίστηκε) ή και από μια 
απλή χειραψία με κάποιον ασθενή.

Αντίθετα με την γενικότερη αντίληψη, δεν 
μπορείτε να κρυολογήσετε απλώς και μόνο 
αν βγείτε στη βροχή χωρίς καμία προφύλαξn.

Τα κρυολογήματα συνηθίζονται κυρίως το 
χειμώνα, όχι εξαιτίας του καιρού, αλλά επει-
δή οι  άνθρωποι περνούν περισσότερο χρόνο 
μέσα στο σπίτι κοντά ο ένας με τον άλλο και 
αναπνέουν ζεστό, ξηρό αέρα.Τα παιδιά φαίνε-
ται να είναι πιο ευάλωτα στο κρύωμα αρχικά 
διότι μια τάξη γεμάτη παιδιά είναι το ιδανικό 
μέρος για την εξάπλωση των ιών και τελικά 
διότι δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τις αντιστά-
σεις που έχουν ήδη αναπτύξει οι μεγάλοι στο 
πλήθος των ιών που κυκλοφορούν.
 

*  Η ΘΡΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η   ζάχαρη   καταστέλλει   τη   λειτουργία   
του ανοσοποιητικού  και γι’  αυτό θα πρέπει 
να αποφεύγεται. Αντίθετα,  η  διατροφή σας 
θα πρέπει να βασίζεται σε τροφές πλούσιες 
σε θρεπτικά συστατικά, όπως το β-καροτένιο, 
οι βιταμίνες Α και C και το μεταλλικό στοιχείο 
ψευδάργυρος, τα οποία βελτιώνουν σημα-
ντικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας. 
Όταν αυξάνετε την κατανάλωση φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών, σπόρων και ψαριών, 
εφοδιάζετε τον οργανισμό σας με τα απαραί-
τητα αυτά θρεπτικά συστατικά. Αποφύγετε το 
συσκευασμένο χυμό πορτοκαλιού, γιατί συνή-
θως περιέχει υψηλές ποσότητες ζάχαρης. 

Η τακτική, ήπια άσκηση μπορεί να βοηθήσει 
το ανοσοποιητικό σύστημα να λειτουργήσει 
περισσότερο αποτελεσματικά (καλό θα ήταν 
να γυμνάζεστε 30 λεπτά κάθε μέρα). Ωστό-
σο, αν και η ήπια άσκηση μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, η έντονη 
και παρατεταμένη σωματική άσκηση μπορεί 
να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. 

Μια άλλη σημαντική επιρροή της λειτουρ-
γία του ανοσοποιητικού (και όχι μόνο) είναι η 
πνευματική μας διάθεση. Μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι αρνητικά συναισθήματα όπως θυμός, 
μπορεί να καταστείλουν την ανοσοποιητική 
λειτουργία, ενώ τα πιο θετικά συναισθήματα 
την ενδυναμώνουν. Η θετική, λοιπόν, στάση 
ζωής μπορεί να αποβεί εξαιρετικά σημαντική 
για την πρόληψη των μολυσματικών ασθενει-
ών.

* ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ
Αν λάβετε τα μέτρα σας από την πρώτη στιγ-
μή του κρυολογήματος (π.χ. αν παρατηρήσε-
τε ότι ο λαιμός σας είναι ερεθισμένος ή ξηρός 
ή όταν αρχίσετε να  φτερνίζεστε) μπορείτε να 
το εμποδίσετε να εξελιχθεί ή τουλάχιστον να 
μειώσετε  τη σοβαρότητα του. Κάποια  από τα 
συμπτώματα του κρυολογήματος είναι βου-
λωμένη μύτη, πονοκέφαλος, υγρά μάτια και 
βήχας ξερός ή με φλέγματα, ερεθισμένος λαι-
μός, ενώ στην περίπτωση της γρίπης τα συ-
μπτώματα είναι όλα τα παραπάνω συν πόνος 
σε μύες και αρθρώσεις και πυρετός.
- Πίνετε άφθονα υγρά, όπως νερό, φυσικούς 

χυμούς και τσάι από βότανα.
- Λαμβάνετε κάποιο από τα συμπληρώματα 

που αναφέρονται παρακάτω.
- Τρώτε ελαφρές θρεπτικές τροφές, ενώ απο-

φύγετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα που ευ-
νοούν το σχηματισμό βλεννών.

- Αναπαυτείτε και μείνετε στα «ζεστά».

* ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Αν αρρωστήσετε πρέπει να ξέρετε ότι δεν 
υπάρχουν φάρμακα για θεραπεία  του κρυ-
ολογήματος ή της γρίπης, άρα θα πρέπει να 
αφήσετε την ασθένεια να κάνει τον κύκλο της. 

Το κρυολόγημα περνάει συνήθως μετά από
μια βδομάδα περίπου, ενώ τα συμπτώμα-
τα της γρίπης περνούν συνήθως μετά από 2 
ως 5 μέρες αλλά η κούραση και η αδυναμία 
μπορεί να κρατήσουν για περισσότερο καιρό. 
Υπάρχουν τρόποι ν’ ανακουφιστείτε από τα 
συμπτώματα:
- Πάρτε παυσίπονα για να απαλλαγείτε από 
τους πονοκεφάλους και τους πόνους στους 
μύες και τις αρθρώσεις.
-   Χρησιμοποιείτε   αποσυμφορητικά   για   τη
βουλωμένη μύτη σας. Μην τα πάρετε παρα-
πάνω από 5 μέρες καθώς η παρατεταμένη 
χρήση μπορεί να φέρει χειρότερα αποτελέ-
σματα.
 

Επίσης μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία γι’ 
αυτό αποφύγετε τα αν οδηγείτε ή χειρίζεστε 
μηχανήματα.
- Τα σκευάσματα για το βήχα που χορηγούνται
χωρίς ιατρική συνταγή βοηθούν μόνο παρο-
δικά και δεν θεραπεύουντο βήχα, απλώς ανα-
στέλλουν την ανάγκη μας να βήξουμε. Χρησι-
μοποιήστε τά μόνο για να σας ανακουφίζουν 
κατά τη διάρκεια της νύχτας και όχι περισσότε-
ρο από 7-10 μέρες.
Η κατάποση μεγάλης ποσότητας νερού καθώς 
και ενός αποχρεμπτικού σιροπιού για το βήχα 
είναι απαραίτητα στην περίπτωση φλεγμάτων.
Στην περίπτωση πυρετού πίνετε άφθονα υγρά 
για να αντικαταστήσετε αυτά που χάνετε μέσω 
του ιδρώτα που προκαλεί ο πυρετός. Μη φο-
ράτε πάρα πολλά ρούχα, μη σκεπάζεστε πολύ 
βαριά και μην είστε σε πάρα πολύ ζεστό χώρο.
ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 
12 ΕΤΩΝ, ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΤΟΞΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΟΧΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ.
ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΠΟΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΑΦΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ    
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙ-
ΩΝ     ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ ΝΑ 
ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ 
ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ).
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν ο βήχας σας 
διαρκεί παραπάνω από μια εβδομάδα, αν ο 
πυρετός διαρκεί παραπάνω από 3 μέρες ή αν 
το άτομο που υποφέρει από πυρετό είναι κάτω 
των 6 μηνών, ένας ηλικιωμένος ή ένα παιδί που 
έχει ιστορικό σε σπασμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΝ Ο ΒΗΧΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟ   
ΠΥΡΕΤΟ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΜΠΛΕ ΓΛΩΣΣΑ Ή ΧΕΙ-
ΛΙΑ, ΥΠΝΗΛΙΑ Ή ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ,  
ΦΩΝΑΞΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΠΟΙΟ ΓΙΑΤΡΟ.
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Ενδιαφέροντα

Ο εγκαταλελειμμένος οικισμός του Ρουπακιά
«ΡΟΥΠΑΚΙΑ». Απρόσιτος και ολιγάριθμος συνοι-
κισμός, κείμενος εντός βαθείας χαράδρας, αριθμοί 
περί τους 139 κατοίκους.
(Παναγιώτης Θ. Κουνιάκης, Η νήσος Λευκάς από 
των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ΄ ημάς: 
Ήθη-Έθιμα-Εξέλιξις & Δράσις των πολιτικών αυτής 
ανδρών, 1928).

 

Ερχόμαστε από Χορτάτα, Μανάση και περνάμε το 
Νικολή. Βρισκόμαστε στα όρια των Ηνωμένων Πο-
λιτειών … της Λευκάδας. Αφού αφήσουμε στα δεξιά 
μας τον Άγιο Βασίλειο ο ασφαλτοστρωμένος δρό-
μος κάνει μετά από λίγο μια διχάλα: Ευθεία πάει για 
Άγιο Πέτρο (είναι γραμμένο στο δρόμο με πράσινη 
μπογιά το Νικολή απ΄ όπου ερχόμαστε) και αριστε-
ρά ο δρόμος οδηγεί … στο άγνωστο (δεν υπάρχει 
καμιά σήμανση). Από το Νικολή ήρθαμε, μπροστά 
μας πρέπει να είναι ο Άγιος Πέτρος, οπότε ο δρό-
μος αυτός θα οδηγεί, μάλλον, στο Ρουπακιά. Ένα 
τηλέφωνο σε απόδημο Αγιοπετρίτη στην Αθήνα πε-
ρισσότερο μας μπέρδεψε: Θα περάσεις το λιοστάσι 
… ένα μεγάλο κτήμα με αμυγδαλιές του Μαργέλη. 
Συνεχίσαμε λοιπόν τον δρόμο.

Λίγο πιο κάτω συναντάμε στα δεξιά του δρόμου 
έναν ηλικιωμένο αγρότη να καθαρίζει το χωράφι του 
με τις ελιές. Σταματάμε για να βεβαιωθούμε ότι πάμε 
σωστά. «Τι καθαρίζεις, δεν έχουν κλωνί απάνω…». 
«Θα κάνουν … του χρόνου», μας απαντά, με μια 
βεβαιότητα που σε αφήνει άναυδο… «Για το Ρουπα-
κιά πάμε καλά;». Κάνει μια κίνηση με το χέρι του και 
αφήνει να εννοηθεί ότι θα τον βρούμε μπροστά μας.

 
Το πρώτο που βλέπει κανείς στη μπασιά του οικι-
σμού είναι ένα παλιό πέτρινο καμπαναριό και μια 
εκ πρώτης όψεως ανακαινισμένη εκκλησία. Αταί-
ριαστα πράγματα, αν και θα έπρεπε να δένουν (κι 
έτσι ήταν κάποτε) το ένα με το άλλο. Είναι και η 

μοναδική εκκλησία του χωριού. Δεν χρειάζεται να 
ρωτήσεις για το όνομά της. Είναι ο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΟΙΣ». Το γράφει πάνω στον εντοιχισμένο σταυρό 
στην κορυφή του καμπαναριού. Μια άλλη επιγραφή 
στη βάση του, που δεν φαίνεται σήμερα από τη δι-
άβρωση η ημερομηνία, μαρτυρεί, μάλλον, το όνομα 
του ανθρώπου με τη δαπάνη του οποίου φτιάχτηκε 
το καμπαναριό: ΣΤΕΛΟΥ ΜΑΡΓΕΛΙ. Το καμπαναριό 
έχει χτυπηθεί από τον τελευταίο σεισμό του Νοέμ-
βρη του 2015 – κάπου εδώ κοντά ήταν το επίκεντρό 
του. Το πάνω μέρος του έχει κοπεί στη μέση και έχει 
μετατοπιστεί επικίνδυνα. Πολύ αμφιβάλλουμε αν θα 
μπορέσει να βγάλει το χειμώνα. Το θέτουμε υπόψη 
κάθε υπευθύνου.

«Κοίτα να δεις, η εκκλησία δεν έπαθε τίποτα», μας 
λέει ο συνοδοιπόρος μας Νίκος Κ., νομίζοντας ότι 
έχει ανακαινιστεί. Μα τι να πάθει Νίκο μου; Και-
νούργιο κτίσμα είναι! Αυτό όμως το μάθαμε εκ των 
υστέρων. Δεν απαντήσαμε έτσι εκείνη τι στιγμή. Ότι 
δηλαδή στη θέση αυτή υπήρχε παλιότερα ένα μι-
κρό ιδιόκτητο εκκλησάκι που παραχωρήθηκε στη 
συνέχεια για κοινή χρήση. Γκρεμίστηκε και χτίσθη-
κε η εκκλησία αυτή. Ένα από τα «εγκλήματα» που 
έχουν συντελεστεί, με την ευθύνη ή την ανοχή του-
λάχιστον των τοπικών κοινωνιών και φυσικά της 
τοπικής εκκλησίας. Που το μόνο που φαίνεται να 
την ενδιαφέρει είναι η όπως όπως ανακατασκευή 
των παλιών εκκλησιών και ναϊδρίων με σκοπό την 
επαναλειτουργία τους ως χώρους λατρείας. Χωρίς 
όμως τις περισσότερες φορές να λαμβάνονται υπό-
ψη η ιστορικότητα και η αρχιτεκτονική των παλιών 
αυτών εκκλησιαστικών μνημείων του τόπου μας. Κι 
όποτε έρχεται κάτι στη φόρα … νίπτει φυσικά τας 
χείρας της! Τέλος πάντων, ας ληφθεί τουλάχιστον 
μέριμνα για τη διάσωση του παλιού καμπαναριού. 
Προτού είναι αργά και πάει κι αυτό.

Εδώ βρίσκεται και το νεκροταφείο του χωριού που 
είναι ακόμη σε λειτουργία, αφού οι ξεριζωμένοι Ρου-

πακιώτες επιστρέφουν στην πλειοψηφία τους στα 
πάτρια εδάφη για την τελευταία τους κατοικία. Λίγο 
πιο πάνω από την εκκλησία ένα μονοπάτι οδηγεί 
μέσα από μια άγρια βλάστηση στην παλιά βρύση 
του χωριού. Αξίζει να την επισκεφτεί κανείς.
 

Τα σπίτια του χωριού είναι γκρεμισμένα τα περισ-
σότερα. Έχουν ρημάξει όλα αυτά τα χρόνια από την 
εγκατάλειψη. Εκείνο που κρατιέται ακόμη αρκετά 
καλά είναι το παλιό πέτρινο και μονότοξο γεφύρι. 
Ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα πέτρινα θολωτά 
γεφύρια του τόπου μας. Λέγεται ότι το χειμώνα ήταν 
τόση η βοή από την κατεβασιά του νερού που δεν 
άφηνε όποιον φιλοξενούνταν στο χωριό να ησυχά-
σει τη νύχτα. Οι ντόπιοι την είχαν συνηθίσει. Γι΄ αυτό 

όμως δες εδώ.
 
Στην επιστροφή, κάναμε πάλι στάση στο ίδιο σημείο 
που είχαμε συναντήσει τον ξωμάχο. Να ρωτήσουμε 
κάποια πράγματα για το χωριό. Ο μπάρμπα Νίκος 
Μαργέλης, γεννηθείς το 1935, είχε ανέβει πιο πάνω 
στο δρόμο και ετοιμαζόταν να ανάψει το τσιγάρο 
του. Ρουπακιώτης ο ίδιος τον αφήσαμε, με μικρές 
μόνο δικές μας παρεμβάσεις, να μας διηγηθεί την 
ιστορία του χωριού. Όπως την θυμάται και την έχει 
καταγράψει στο μυαλό του:
«Ο Ρουπακιάς ήταν μια κοινότητα με τον Άγιο Πέτρο. 
Ανήκε παλιότερα για κάποιο διάστημα στην κοινότη-
τα του Νικολή. Το 1955 έβρεχε για 40 μέρες. Πολύ 
νερό. Άρχισαν να πέφτουν βράχοι, εγκρεμνοί… Από 
τότε ξεκίνησε η συζήτηση για τη μετεγκατάσταση 
του χωριού. Αυτό έγινε τελικά το 1967.
Η επανάστασις (η Χούντα παρεμβαίνουμε εμείς), … 
ναι η Χούντα, έδωσε κλήρους στους κατοίκους και 
κάποια χρήματα. Από 100 μέχρι 350 χιλ., ανάλογα 
με τα μέλη της οικογένειας του καθενός. Οι κάτοικοι 
έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στον Άγιο Πέτρο. Καμιά 
τριανταριά οικογένειες ήταν όλες κι όλες. Έτσι έγι-
ναν τα καινούργια σπίτια στον Άγιο Πέτρο».
Είπαμε και κάποια άλλα: για τους «Οπλαρχηγούς» 
της Δεξιάς που καταγόταν από το χωριό, για τη 
Μάχη στο Λαϊνάκι τον Ιούνη του 1944 που «γινόταν 
χαλασμός», για τον σκοπό της δικιάς μας επίσκε-
ψης… και υποσχεθήκαμε κάποτε με το καλό να τον 
ξαναδούμε.

Πηγή: Ιστοσελίδα «Λευκαδίτικα Νέα»

Αθήνα

Το ιστορικό γεφύρι του Ρουπακιά
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκάδας

Μελβούρνη Αυστραλίας
Ημερομηνία ίδρυσης: 28 Οκτωβρίου 2005

Η ομιλία που ακολουθεί, παρουσιάστηκε στην επετειακή μας γιορτή, 
που έγινε τον περασμένο Μάρτη ε.έ, για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια 
του  Συλλόγου μας.
Κατά γενική ομολογία, ήταν μια επιτυχημένη γιορ-
τή, όπου ακούστηκαν πτυχές από την Ιστορία και 
Πολιτιστικά στοιχεία της ιδιαίτερης πατρίδας μας 
Λευκάδας, με τη συμμετοχή 4 γενιών! 
Ομιλήτρια, ήταν η καταξιωμένη δημοσιογράφος 
της εφημερίδας «Νέος Κόσμος» Ευγενία Παυλο-
πούλου, η οποία έχει επισκεφτεί τρεις φορές το νησί μας. Η κα. Παυ-
λοπούλου, μέσα από την τέχνη του λόγου, ταξίδεψε τους καλεσμένους 
μας στα μονοπάτια της πολιτιστικής μας παράδοσης με έμφαση στην 
πολύπαθη ζωή και τα επιτεύγματα της λεβεντομάνας  της Λευκάδας.

Η γυναίκα της Λευκάδας, στον 20ο αιώνα 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου για την τιμή που μου έκαναν να μιλήσω για μία από τις πιο 

σημαντικές παρουσίες όχι μόνο στο κοινωνικό γίγνεθαι της ιδιαίτερης 
πατρίδας τους αλλά και στο οικονομικό και πολιτιστικό πρόσωπο της 
Λευκάδας ιδιαίτερα μία τέτοια μέρα, μία μέρα ορόσημο για την παρουσία 
του συλλόγου αυτού στους Αντίποδες.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όχι μόνο τους εργάτες και τις εργά-
τριες αυτού του Συλλόγου αλλά και όλους εσάς που με την παρουσία 
σας και την στήριξή σας δώσατε σ’ αυτήν την προσπάθεια που ξεκινησε 
10 χρόνια πριν φτερά να πετάξει και ρίζες για να ριζώσει,  ωριμάσει και 
να παράγει πολιτιστικό έργο. 
Ελπίζω οι άρρενες παραβρισκόμενοι να μην παρεξηγηθούν που θα αφι-
ερώσω αυτήν την αναφορά μου στις γυναίκες της Λευκάδας. Υπάρχει 
λόγος αγαπητοί μου κύριοι και πιστεύω ότι κάποιες από τις εικόνες που, 
τα όσα θα ακούσετε θα δηιουργήσουν στο μυαλό σας, θα σας θυμίσουν 
πρόσωπα αγαπημένα, τη γιαγιά σας, τη μάνα σας, την αδερφή σας, τη 
θεια σας
 Επιτρέψτε μου να πω πως η γυναίκα της Λευκάδας ιδιαίτερα η γυναίκα 
του 20ο αιώνα, του πρωτου αιώνα μετά την ένωση του νησιού με την 
υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έτυχε της αναγνώρισης που θα της έπρεπε έστω 
και αν ήταν αυτή που δούλεψε σκληρά εντός και εκτός του σπιτιού, έστω 
και αν ήταν αυτή που συντήρησε και ανέπτυξε μία αξιοθαύμαστη τέχνη 
μεγάλης πολιτιστικής σημασίας και αξίας και εννοώ το κέντημα η οποία 
εκ των υστέρων εξελήχθηκε σε μία από τις σημαντικές πηγές οικονομι-
κής ανάπτυξης του νησιού της.
Έτσι επιγραμματικά να αναφέρω οτι μετά από μία μικρή μου έρευνα για 
τον ρόλο της γυναίκας στην Λευκαδιακή κοινωνία και οικονομία μου έκα-
νε μεγάλη εντύπωση το ακόλουθο. Επειδή  η ονοματοδοσία του δρόμου 
μίας πόλης είναι, αν θέλετε, ένας τρόπος αναγνώρισης της προσφο-
ράς ενός ανθρώπου στην κοινωνία του, μου έκανε μεγάλη εντύπωση 
ότι έστω και αν στην ιστορία του νησιού συναντάμε αρκετές γυναίκες 
ποιήτριες, καλλιτέχνιδες ή αγωνίστριες, από μία έρευνα που έγινε πριν 
από μερικά χρόνια από μαθητές του 2ου Λυκείου Λευκάδας προέκυψε 
ότι  το 80% των ονομάτων οδών στην πόλη της Λευκάδας είναι ονόματα 
ανδρών ενώ μόλις ένα 4% ονόματα γυναικών. 
Ας δούμε όμως επιγραμματικότερα ποιά ήταν αυτή η γυναίκα της Λευ-
κάδας, ποιά τα χαρακτηριστικά της, ποιές οι ασχολίες της και ποιά η 
συνδρομή της στο χθες και στο σήμερα του νησιού.  
Ο Μοντεσκιέ, ο γνωστός Γάλλος πολιτικός φιλόσοφος του 18ου αιώνα, 
πρεσβευε ότι το κλίμα και η μορφολογία ενός τόπου καθορίζει έως ενα 
μεγάλο βαθμό και τον χαρακτήρα των κατοίκων του. Η ανθρωπολογικής 
φύσης θεωρία του επιβεβαιώθηκε τα μέγιστα από μεταγενέστερούς του 
και έτσι μπορούμε με βεβαιότητα σήμερα να πούμε ότι η τόσο ακραία 
μορφολογικά Λευκάδα, ως επί το πλείστον άγονη και σκληροτράχηλη με 
απάνεμα ακρογιάλια αλλά και βραχώδεις ακτές,  δημιούργησε ανθρώ-
πους με μεγάλες αντοχές και με την θαυμαστή προσαρμοστικότητα. Σε 
αυτό το στοιχείο  θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η Λευκάδα βρίσκεται 
πολύ κοντά στην ηπειρωτική Ελλάδα και το γεγονός ότι μέχρι μέσα της 
δεκαετίας του 70 που ο τουρισμός ήταν ανύπαρκτος και η φτώχια μεγά-
λη οι κάτοικοί της και οι γυναίκες της αναγκάζονταν να εργάζονται και 
στις γύρω περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.
Σε όλο αυτό το σκηνικό θα πρέπει να προσθέσουμε και τα ιστορικά γε-
γονότα που σημάδεεψαν την Ελλάδα του 20ου αιώνα. 
Λίγο έως πολύ τα γνωρίζετε όλοι σας. Δύο Παγκόσμιοι πόλεμοι, Εμφύ-
λιος, κατοχή, αλλά και κάθετες αλλαγές στην οικονομία της χώρας που 
από αγροτική πέρασε στην φάση της μεταποίησης και εκ των υστέρων 
μετατράπηκε σε οικονομία των υπηρεσιών  της οποίας κύρια δραστηρι-
ότητα είναι ο τουρισμός. Και σαν να μην έφταναν αυτές οι προκλήσεις, 
το φτωχό και άγονο νησί της Λευκάδας και οι κάτοικοί του, έπρεπε να 
αντιμετωπίσουν έναν ακόμα ‘εχθρό’.  Σε τακτά χρονικά διαστήματα  κατά 
την διάρκεια του αιώνα των μεγάλων αλλαγών οι γονείς, οι παππούδες 
και γιαγιάδες σας χρειάστηκε να «αντέξουν» και επουλώσουν τις πλη-
γές που άνοιγε η φύση και εννοώ τους καταστροφικούς σεισμούς , τις 
τεράστιες υλικές ζημιές.
 Η γυναίκα της Λευκάδας, όχι μόνο αντιμετώπισε επάξια όλες αυτές τις 
προκλήσεις, όχι μόνο «πολέμησε» για να μεγαλώσει τα παιδιά της μέσα 
σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, αλλά τα έκανε όλα αυτά και την ίδια 
στιγμή παρήγαγε πολιτισμό, πολιτισμό που στην συνέχεια τον μετέτρε-
ψε σε οικονομία.
«Η μητέρα μου χάρηκε όταν έμαθε ότι θα μετανάστευε στην Αυστραλία, 
είχε κουραστεί από την πολύ δουλειά» μου είπε η κ. Νίκη Πεζάρου όταν 
την ρώτησα για τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα της αντιμετώπισε τη 
μεταναστευση.
Και τα λόγια αυτά λενε πολλά. Η ζωή ήταν δύσκολη και οι αγροτικές 
δουλειές πολλές. Για παράδειγμα το μάζεμα της ελιάς, ήταν κυρίως 
δουλειά των γυναικών. Οι άνδρες ανέβαιναν στην ελιά και την τίναζαν 

Τον DAVID KRASNOSTEIN, για την διάκρι-
ση που έλαβε από το Australian Photography 
Awards. Η συμμετοχή του εκλεκτού μέλους του 
Συλλόγου μας με φωτογραφία παρμένη έξω 
από το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου 
Μαραντοχωρίου Λευκάδας, δείχνει την αγάπη 
του για την ιστορία, τα πολιτιστικά δρώμενα και 
τις φυσικές ομορφιές του νησιού μας. 
Congratulations David.
Συγχαίρει επίσης και την Κλαίρη Γαζή για την 
διάκριση που έλαβε από τον Ελληνοαυστρα-
λιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο Μελβούρνης από 
την συμμετοχή της στον Λογοτεχνικό Διαγωνι-
σμό με το μονόπρακτο θεατρικό «Στα Κρόσσια 
των Ονείρων μου».
   Ο David είναι Αυστραλός και μέλος του 
Συλλόγου μας, έχει κτίσει σπίτι στα Σύβοτα, 
όπου περνά αρκετούς μήνες στην Ελλάδα και 
λατρεύει την Λευκάδα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκάδας Μελβούρνης & Βικτώριας
Συγχαίρει

Η Αναλίς Σκληρού ως ΕΛΛΑΔΑΠαιδιά 2ης και 3ης γενιάς στην αναπαράσταση του Λευκα-
δίτικου Γάμου

Αναπαράσταση του Λευκαδίτικου γάμου

αλλά ήταν οι γυναίκες που σκυφτές μάζευαν τις ελιές ανάμεσα από 
αγκαθωτές πέτρες και κάθε λογής θάμνους. Το βιβλίο του Παντελή 
Κοντομίχη «τα γεωργικά της Λευκάδας» είναι γεμάτο από φωτογραφί-
ες γυναικών που μαζεύουν τις ελιές, ενώ οι φωτογραφίες ανδρών στο 
μάζεμα της ελιάς είναι ελάχιστες. 
Και να ήταν το μάζεμα της ελιάς, η μόνη αγροτική δουλειά καλά θα 
ήταν. Και δεν ήταν μόνο οι αγροτικές δουλειές. Εκτός απ’ αυτές η 
γυναίκα της Λευκάδας δούλευε σκληρά όπως και όπου έβρισκε δου-
λειά. Θα έχετε σίγουρα ακούσει για το «ματωμένο μεροκάματο» των 
γυναικών στις Αλυκές της Λευκάδας που μέχρι το 1965 προσέφεραν 
δουλειά σε πάρα πολλές γυναίκες. Αποκλειστικά γυναικεία καθήκο-
ντα στις Αλυκές εκτός από τα μικροθελήματα, το νερό και κάποιες 
φορές το καθάρισμά τους ήταν το λεγόμενο ζεμπίλι, με άλλα λόγια το 
κουβάλημα του αλατιού στο κεφάλι και ο σωρός. Στα καθήκοντα αυτά 
απασχολούνταν μόνο γυναίκες από τα χωριά όχι από την πόλη. Ήταν οι 
ίδιες γυναίκες που μάζευαν την ελιά, θέριζαν και έκαναν μύριες άλλες 
αγροτικές δουλειές. Οι γυναίκες αυτές κουβαλούσαν στο ζεμπίλι μέ-
χρι τριάντα κιλά. Κάθε γυναίκα πηγαινοερχόταν έως και 50 φορές την 
ημέρα, όλες ξυπόλητες, μαθημένες από πάντοτε να περπατούν χωρίς 
παπούτσια στο έλεος της άρμης που μάτωνε τα πόδια τους.
Και δανείζομαι την περιγραφή της κυρίας Λίντα Παπαγαλάνη να σας 
δώσω μία εικόνα της σκληρής τους δουλειάς. 
«Κι όπως τα ρούχα τους βρεχότανε κοκάλωνε το αλάτι και μοιάζανε 
σαν γυάλινα. Καμιά γυναίκα δεν τελείωνε τη μέρα δίχως ανοικτές  πλη-
γές στο σώμα της. Μάλιστα όσες ζούσαν στον κάμπο, και εννοούμε 
στη νότια άκρη της Λευκάδας, με αυτά τα ξύλινα ρούχα μπορούσαν 
να περάσουν μια εβδομάδα και περισσότερο, κι αυτό στην καλύτερη 
περίπτωση μέχρι που κάποιος από τους δικούς τους να τους μεταφέ-
ρει κάποια αλλαξιά, μαζί με το ψωμί και τα ελάχιστα άλλα απαραίτητα.
Όμως, παρ’ όλες τις κακές συνθήκες, η εργασία στις αλυκές ήταν 
στόχος, επιδίωξη και προνομιακή κατάκτηση για τις γυναίκες. Παρα-
καλούσανε πότε τον έναν πότε τον άλλον, ψάχνοντας το δυνατό μέσο 
για να πιάσουνε δουλειά, θύματα σε εκβιαστικές παροχές ποικίλων 
υπηρεσιών προς φύλακες ή μικροαξιωματούχους. Γι’ αυτές οι αλυκές 
ήταν το μεροκάματο. Ήταν η δυνατότητα να είναι κάποιος. Ήταν η 
δυνατότητα να είναι με άλλους. Ήταν η εξασφάλιση του αλατιού για 
όλη τη χρονιά στο σπίτι, πολύτιμο προϊόν για το σπιτικό τους.  Ήταν η 
κοινωνική αναγνώριση».
Ήταν η ελπίδα ότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν κάτι παραπάνω, 
ότι το μεροκάματο της αλυκής ίσως γίνει καινούρια παπούτσια, όσο 
ήταν ανύπαντρες τουλάχιστον, γιατί συνήθως στις παντρεμένες γυναί-

κες τα χρήματα επέστρεφαν πάντοτε στην οικογένεια. «Ο άντρας μου 
ερχότανε να με πάρει. Δεν δούλευε, αλλά όταν ήταν να φύγω, ερχότανε 
να πάρει το αλάτι και τα λεφτά» μαρτυρά μία εξ αυτών σε μία ταινία του 
Κώστα Μπαλάφα στα τέλη της δεκαετίας του 50.
Να μιλήσουμε λίγο για τις δουλειές του σπιτιού, για την μπουγάδα ίσως; 
Μία διαδικασία ιδιαίτερα κουραστική που διαρκούσε ολόκληρη την μέρα, 
όπως χαρακτηριστικά μου είπε η κ. Πεζάρου ενθυμούμενη εικόνες μίας 
άλλης εποχής. Είναι η δεκαετία του 1960 που θυμήθηκε η κ. Πεζάρου. 
«Έπλεναν, έβραζαν αλυσίβα, ζέεσταιναν το νερό στα καζάνια, τα έκαναν 
όλα» μου ανέφερε. Το ηλεκτρικό ρεύμα ιδιαίτερα στα χωριά του νησιού 
δεν πήγε πριν τις αρχές της δεκαετίας του 1970 συνεπώς μπορείτε να 
καταλάβετε τον μόχθο της Λευκαδίτισσας. 
Να αναφερθούμε και στην πολιτιστική προσφορά της Λευκαδίτισσας 
που εκτός από τις αγροτικές, δουλειές, τη δουλειά στο σπίτι και για 
πολλές απ’ αυτές τη δουλειά στις αλυκές, προλάβαινε να κεντά, να 
φτιάχνει προικιά αλλά σε ένα βαθμό και τα ρούχα της οικογένειάς της. 
Η ασχολία τους αυτή μπορεί αρχικά να έδινε αγαθά χρήσης μεγάλης 
πολιτιστικής αξίας και αισθητικής αλλά στην συνέχεια συνέβαλε τα μέ-
γιστα και στην οικονομία της Λευκάδα καθώς τα αγαθά αυτά βγήκαν 
στην αγορά. Η αναζήτηση εργασίας έξω από τα όρια του χωριού και του 
νησιού, άνοιξε για τις γυναίκες και τα κεντήματά τους μία άλλη αγορά. 
Κατά την δεκαετία του 1950 και 1960 τα λευκαδίτικα κεντήματα άρχι-
σαν να ταξιδεύουν στην Αθήνα καταρχήν. Όσο για την προσφορά αυτής 
της ασχολίας των γυναικών θα αναφέρω μόνο τούτο, ότι τα προϊόντα 
της κεντητικής τέχνης, προωθήθηκαν ιδιαίτερα όταν άρχισε να φτάνει 
ο τουρισμός στο νησί και αυτή η προώθηση  δεν ωφέλησε μόνο οικονο-
μικά το νησί. Τα κεντήματα της Λευκάδας αναδείχθηκαν σε σημαντικά 
συστατικά στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και αυτό χάρη 
στη γυναίκα της Λευκάδας.
Θα σας αποχαιρετήσω με την κ. Βέρα, που συνάντησα σε φωτογραφίες 
του Fritz Berger, του γνωστού φωτογράφου που ερωτεύτηκε την Λευκά-
δα και την αποθανάτησε. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στο Πέραμα 
της Λευκάδας στην πλωτή ξύλινη πλατφόρμα, στο πορθμείο  που ένωνε 
το νησί με την υπόλοιπη Ελλάδα. 
Τα χοντρά γρανάζια της πλατφόρμας χρειάζονταν γερά μπράτσα για να 
τραβήξουν τα σχοινιά και αυτά τα μπράτσα για χρόνια πολλά ήταν γυναι-
κεία. Ήταν τα μπράτσα της κ. Βέρας Καραβία που για χρόνια στο πλευρό 
του Φίλιππου Καρότου κέρδιζε τον επιούσιο σαν περαματιάρης. Ναι μία 
γυναίκα χειροδύναμη βαστούσε στα μπράτσα της το διάβα στο νησί και 
το διάβα από το νησί, το διάβα των κατοίκων και των επισκεπτών. 

Την σελίδα επιμελείται
η κα Κλαίρη Γαζή
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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

Δραγανίτης
ΛΕΥΚΑΔΑ

Αγιοπετρίτης

Ρατσιστικά στερεότυπα για τους πρώτους Έλληνες μετανάστες
ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Ο «Νέος Κόσμος» αναδημοσιεύει το δεύτερο μέρος της έρευνας του 
gmt για τους Έλληνες μετανάστες των αρχών του 20ού αιώνα

Το πρώτο μέρος αναφερόταν στις συμπε-
ριφορές των μεταναστών στις νέες τους 

πατρίδες. Σήμερα, απαντάται το ερώτημα 
πώς φέρονταν οι ντόπιοι στους Έλληνες με-
τανάστες.
Διάχυτη στη συντηρητική κοινωνία των ΗΠΑ 
ήταν η άποψη ότι οι Έλληνες είναι ανάξιοι 
των προγόνων τους. Φτωχοί συγγενείς της 
δοξασμένης κληρονομιάς. Ανατολίτες και 
όχι Ευρωπαίοι, άξεστοι και αδύναμοι να ση-
κώσουν το βάρος του κλέους του αρχαίου 
πολιτισμού.
Αν πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την 
αρχή, θα δούμε ότι οι άνθρωποι που πήραν 
τον δρόμο της ξενιτιάς άφηναν πίσω μια πα-
τρίδα που η γη της είχε «ζήσει» την εξευ-
τελιστική ήττα από τους Τούρκους (1897), 
τον Εθνικό Διχασμό, τους δύο Βαλκανικούς 
Πολέμους, τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την 
αποτυχία της εκστρατείας κατάληψης της 
Άγκυρας (με συνέπεια τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή) και δύο Χρεοκοπίες (1893 και 
1932)…
Την πείνα της περιόδου και την ανάγκη για 
εργασία εκμεταλλεύτηκαν οι «ευαγγελι-
στές» της Γης της Επαγγελίας. Άνθρωποι 
περιέγραφαν με λαμπρούς και γεμάτους 
μέλι χαρακτηρισμούς τη ζωή στις ΗΠΑ και 
τον Καναδά (όπως οι δουλέμποροι δείχνουν 
βίντεο με πισίνες στους «δικούς μας» με-
τανάστες). «Στο ψωμί τους βάζουν βούτυ-
ρο!» έλεγαν στο ξυπόλητο 15χρονο και η 
οικογένεια αποχωριζόταν τους άντρες της. 
Τα ναύλα είτε τα πλήρωναν κανονικά είτε τα 
χρωστούσαν στον μεταφορέα με υποθήκη 
περιουσία τους (σπίτια ή κτήματα). Αν δεν 
είχαν περιουσία, τότε υπέγραφαν «σύμβαση 
εκμετάλλευσης» γινόμενοι πια δούλοι υπό 
ενοικίαση ή πώληση.
Στο ταξίδι τους κοιμόντουσαν στο κατά-
στρωμα είτε στο κουφάρι του πλοίου. Συ-
νωστισμένοι, άπλυτοι επί 30 σχεδόν μέρες, 
ταξίδευαν στη θάλασσα που πολλοί από αυ-
τούς πρώτη φορά έβλεπαν (με αποτέλεσμα 
πολλούς εμέτους και αρρώστιες).
Φθάνοντας στον κόλπο που έστεκε το «νεα-
νικό» τότε Άγαλμα της Ελευθερίας, κοίταζαν 
και χαιρετούσαν ενεοί τους πελώριους ου-
ρανοξύστες. Η Α’ και Β’ Θέσεις αποβιβάζο-
νταν για έλεγχο χαρτιών ενώ η Θέση Deck 
έμπαινε σε πλοιάριο για το… Έλλις Άιλαντ.
Το Έλλις Άιλαντ ήταν το νησί στο οποίο στε-
γάζονταν οι εγκαταστάσεις υποδοχής των 
μεταναστών. Ιατρικός έλεγχος. Έλεγχος 
πολιτικών φρονημάτων. Οι άρρωστοι επέ-
στρεφαν «με το ίδιο εισιτήριο», ενώ το ίδιο 
γινόταν και με εκείνους για τους οποίους 
αντιλαμβάνονταν ότι ήταν θύματα δουλεμπό-
ρου. Οδυρμοί, αυτοκτονίες, αλλά και δάκρυα 
χαράς στα μάτια των Ελλήνων, Ιταλών, Πο-
λωνών κ.ο.κ. μεταναστών.

«ΛΕΥΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΘΕΑΘΗ 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ!»
Σοκαριστικός ο τίτλος του άρθρου εφημε-
ρίδας της εποχής, όπως μας μεταφέρει ο 
Έλληνας ομογενής από το Ντιτρόιτ, κ. Dan 
Georgakas. Προκαλεί η άποψη ότι στα τέλη 
του 19ου και στα πρώτα χρόνια του 20ού αι-

ώνα, οι Έλληνες δεν κατατάσσονταν στους 
«λευκούς» (!) Θεωρούνταν, όπως προκύ-
πτει απ’ τα δημοσιεύματα και τις μαρτυρίες 
της περιόδου, Ανατολίτες και μη Ευρωπαίοι. 
Αυτό μη σας λυπεί διότι την ίδια αντιμετώ-
πιση επιφύλασσαν οι Αμερικάνοι για όλους 
τους Νοτιοευρωπαίους.
Σε πολλές περιοχές επιβάλλονταν οι «κα-
νόνες» που εφήρμοζαν στους αφροαμερι-
κάνους ή αλλιώς τους «νέγρους», όπως 
επιτιμητικά τους αποκαλούσαν. Στους κι-
νηματογράφους η πλατεία ανήκε στους 
λευκούς, ενώ ο «γυναικωνίτης» (το πατάρι) 
στους νέγρους και στους μη λευκούς (Έλ-
ληνες, Ιταλούς κ.ο.κ.).
Μα πώς γίνεται; Το δέρμα μας δεν το έβλε-
παν; Ο χαρακτηρισμός «λευκός» δεν απευ-
θυνόταν στο δέρμα και το χρώμα του, αλλά 
στην κοινωνική τάξη-αντίληψη. Οι Βορειο-
ευρωπαίοι, για παράδειγμα, θεωρούνταν 
λευκοί. Το αστείο είναι φορείς της εν λόγω 
προκατάληψης ήταν οι εξαμερικανισμένοι 
Ιρλανδοί που είχαν προηγηθεί ως μετανα-
στευτικό κύμα και είχαν αφομοιωθεί απ’ την 
Βορειοαμερικανική κοινωνία των ευγενών 
προτεσταντών. Οι Ιρλανδοί υπέστησαν την 
ίδια διάκριση θεωρούμενοι απ’ τους ντό-
πιους ως «μη λευκοί»! Είναι ακριβώς, όπως 
στο ρεπορτάζ που ένας Σύρος μιλά για λη-
στεία που του έκαναν στο μαγαζί του στο 
κέντρο της Αθήνας και ζητά εδώ και τώρα 
να φύγουν οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πα-
κιστανοί! Όπως μια φίλη Ρωσίδα που έχει 
απηυδήσει με τους Αλβανούς κ.ο.κ..
Την απέχθεια αυτή την σημάδεψε το μένος 
της Κου-Κλουξ-Κλαν (ΚΚΚ), της περίφημης 
ρατσιστικής οργάνωσης, που έδειξε ιδιαίτε-
ρη συμπάθεια πέραν από τους ανθρώπους 
μαύρου δέρματος και… στους Έλληνες. Πυ-
ροβολισμοί, εμπρησμοί και άλλες κορυφώ-
σεις έγραψε η ιστορία αυτής της «σχέσης».
Ο τρόπος διαβίωσης των Ελλήνων ήταν 
όπως σχεδόν βλέπουμε σήμερα τους μετα-
νάστες στην Ελλάδα. Αλλά ακριβώς, όπως 
και σήμερα, οι μετανάστες θεωρούνταν 
πηγή μόλυνσης. Κίνδυνος για τη δημόσια 
υγεία. Εκεί μας κόλλησαν το «filthy Greeks», 
δηλαδή «βρωμοέλληνες». Η επαίσχυντη 
συμπεριφορά θωρούνταν σε μαρκίζες εστι-
ατορίων, όταν οι Έλληνες έκαναν τα πρώτα 
βήματα στην εστίαση, αναγράφοντας «All 
American. No rats. No Greeeks» Μετάφρα-
ση; «Αμιγές Αμερικάνικο. Όχι ποντίκια. Όχι 
Έλληνες». Ακριβώς σαν το πιο πρόσφατο 
«Απαγορεύονται οι Έλληνες και τα σκυλιά!» 
που λέγεται για τη Γερμανία και το δικό της 
ρατσισμό.
Σε αυτά προσθέστε και μια έλλειψη διάθε-
σης από τους Έλληνες να μάθουν Αγγλικά 
και να ενταχθούν στην κοινωνία «υποδο-
χής», πράγμα που στηλιτεύονταν από τους 
Αμερικάνους. Μαζεύονταν μαζί στα καφε-
νεία τους και μιλούσαν πολιτικά μεταξύ 
τους πίνοντας και τζογάροντας. Πράγματα 
ασυνήθιστα για τον συντηρητικό Βορειοα-
μερικάνο.
Στα εργασιακά; Όπως λέει ο καθηγητής 
κ. D. Georgakas, όταν πρωτοσυστάθηκαν 
εργατικά συνδικάτα στους μύλους της Ου-
άσινγκτον, οι Έλληνες αποκλείστηκαν απ’ 

τις κεντρικές οργανώσεις ως μη λευ-
κοί. Έτσι, για να υπερασπιστούν τα 
συμφέροντά τους σχημάτισαν εργατικό 
συνδικάτο με τους Τούρκους και τους 
Αλβανούς μετανάστες.
Οι πόλεμοι του πρώτου μισού του αιώ-
να σφυρηλάτησαν «σκληρές» καρδιές 
στους Έλληνες δίνοντας μέσα από το 
πρίσμα των εχθροπραξιών και απ’ τα 
στατιστικά που αναφέραμε παραπάνω, 
την εντύπωση ενός έθνους μιλιταρι-
στών και αμοραλιστών. Όπως οι σύγ-
χρονοι Έλληνες θεωρούν φυλές που 
έρχονται από περιοχές που οι Αμερι-
κανοί φρόντισαν να εκδημοκρατίσουν, 
όπως το Αφγανιστάν.
Επιστρέφοντας στην εργασιακή συ-
μπεριφορά και οργάνωση οι Έλληνες 
έδειξαν μεικτό πρόσωπο. Από τη μία 
πρωτοστάτησαν ή συμμετείχαν σε συν-
δικάτα και αγώνες, όπως αναπτύσσο-
νται στο βιβλίο του Dan Georgakas, ο 
οποίος ήταν μέλος αναρχικών ομάδων.
Από την άλλη, όμως, χρησιμοποιήθηκαν 
ως απεργοσπάστες όπου η εργοδοσία 
εύρισκε ανθρώπους που θα ρίσκαραν 
ώστε να κερδίσουν τα ως προς το ζην. 
Χαρακτηριστικό ήταν το πογκρόμ που υπέστη 
η Ελληνική κοινότητα της Νότιας Ομάχα (South 
Omaha- 1909), πληθυσμού γύρω στους 2.000. 
Δεν ήταν τα μόνα κρούσματα διωγμών που 
συνέβησαν εις βάρος των ομοεθνών μας τη 
δύσκολη εκείνη εποχή. Νιου Χαμσάιρ- 1906, 
Σικάγο 1907, Γουάιτ Πάιν-1908 κ.α.. Μάλιστα 
σε ένα συμβάν στην Ουάσινγκτον, Αμερικάνοι 
έβαλαν Έλληνες σε πλοιάριο και τους είπαν 
να μην επιστρέψουν γιατί θα πυροβοληθούν…
Τα φθηνά χέρια των Ελλήνων τους έφερναν 
στις δουλειές και ελέω Μεγάλης Ύφεσης 
(1929) οι Αμερικάνοι «στενεύονταν» στο κα-
ρεκλάκι του σοφρά της ανεργίας. Αλλά κατη-
γορούσαν τους Έλληνες ότι τους έπαιρναν τις 
δουλειές στις οποίες την ίδια ώρα οι Αμερικά-
νοι δεν ήθελαν να εργάζονται θεωρώντας τες 
κατώτερες και ευτελείς. Όπως δηλαδή, τώρα 
κατηγορούμε τους μετανάστες για το ότι δεν 
βρίσκεις δουλειά σε οικοδομή, αλλά ο φραπέ 
πήγαινε σύννεφο.
Βέβαια, για την εικόνα του μιλιταριστή απερ-
γοσπάστη ευθύνη κυρίαρχη έχουν και τα ΜΜΕ 
που αναπαρήγαγαν το στερεότυπο την ίδια 
ώρα που (το «μεικτό» πρόσωπο των Ελλήνων) 
συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες εναντίων εργο-
δοτών που χρησιμοποιούσαν απεργοσπάστες. 
Καθίσταται σαφές ότι κάθε γενίκευση είναι εξ 
ορισμού λανθασμένη.
Επιστρέφοντας στην South Omaha, η χρήση 
Ελλήνων ως απεργοσπάστες σε κινητοποίη-
ση των κατοίκων της περιοχής εξόργισε τον 
κόσμο. Σε μια ένταση που δημιουργήθηκε 
συνέπεια αντίδρασης των εργαζομένων, ένας 
αστυνόμος (Εντ Λόουρι) δολοφονείται από Έλ-
ληνα απεργοσπάστη (Γιάννης Μουσουρίδης). 
Τότε ξεσπά λυντσάρισμα σε όποιον Έλληνα 
κινούνταν στην πόλη και εμπρησμοί των ιδι-
οκτησιών (κατοικιών και καταστημάτων) των 
ομοεθνών μας. Λεπτομέρειες μας παρέχει ο 
Ελληνοαμερικανός καθηγητής John G. Bitzes 
εδώ για το πώς προστατεύτηκαν οι συμμετέ-
χοντες, για την καλή τύχη του 
Ι. Μουσουρίδη και την… κακή 
του Νικόλα Τζιμίκα που δολο-
φονήθηκε μάλλον ως οφθαλ-

μός αντί του οφθαλμού του αστυνόμου.
Τα γεγονότα της South Omaha αναπαρή-
γαγαν τα μέσα της εποχής με τρόπο που 
ερέθιζε το ρατσιστικό ένστικτο, τον φόβο 
και το μίσος (σας θυμίζει τίποτα;) κατά των 
Ελλήνων. Αποτέλεσμα ήταν πολύ σύντομα 
να έχουμε προβλήματα πογκρόμ σε άλλες 
πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Κάνσας Σίτυ 
(Κάνσας) και το Ντέιτον (Οχάιο).

ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΤΥΠΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ; 
Ξεφυλλίζοντας τις ομογενειακές εφημερί-
δες της εποχής, διαπιστώνει κανείς ότι τα 
ρατσιστικά στερεότυπα σε βάρος των ελλή-
νων μεταναστών αφθονούσαν στις στήλες 
του αμερικανικού Τύπου, με θεματολογία 
που παρουσιάζει εκπληκτικές αναλογίες με 
όσα γράφονται κι ακούγονται σήμερα στην 
Ελλάδα για τους Αλβανούς συμπολίτες μας. 
Πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό που απο-
δίδεται στους Έλληνες, έτσι γενικά, είναι 
η υψηλή εγκληματικότητα. Καθρέφτης της 
σχετικής αρθρογραφίας μπορεί να θεωρη-
θεί η τακτική στήλη «Έλληνες εν Αμερική» 
του «Ελληνικού Αστέρος» του Σικάγου, που 
περιείχε ως επί το πλείστον αναδημοσιεύ-
σεις από τον τοπικό τύπο διάφορων περιο-
χών: σε σύνολο 149 ειδήσεων που δημο-
σιεύθηκαν στις 12 πρώτες εβδομάδες του 
1909, οι 78 (ποσοστό 52,3%) αφορούσαν 
πραγματικά εγκληματικά περιστατικά με 
δράστες Έλληνες μετανάστες ενώ άλλες 
16 (10,7 %) ασχολούνταν με παρεμφερείς 
κατηγορίες που -λανθασμένα ή ̀ φουσκωμέ-
να’- τους απευθύνθηκαν. 

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

Εικόνες από την παρουσία των πρώτων Ελλή-
νων μεταναστών στις ΗΠΑ

Το κείμενο πήραμε από την ιστοσελίδα 
του Νέου Κόσμου Αυστραλίας

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 147


