
Πριν από 161 χρό-
νια, στις 8 Μαρτίου 

1857, οι εργάτριες στα 
υφαντουργεία και στα 
ραφτάδικα της Νέας 
Υόρκης κατέβηκαν σε 
απεργία διεκδικώντας 
μείωση των ωρών εργα-
σίας στις 10 ώρες από 
16 ώρες που δούλευαν 
μέχρι τότε, ανθρώπι-
νες συνθήκες δουλειάς 
και ίση αμοιβή με τους 
άντρες συναδέλφους 
τους.  Σήκωσαν το ανά-
στημά τους απέναντι 
στην εργοδοσία και το 
κράτος της. Με εντολή Κυβέρνησης και εργοδοτών οι αστυνομικές δυνά-
μεις ρίχτηκαν με μανία πάνω στις μαχητικές διαδηλώσεις των εργατριών 
και τις αιματοκύλισαν.  
    Η μέρα αυτή έγινε σύμβολο αγώνα. Το 1910, στη Διεθνή Συνδιάσκε-
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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

Σε περίπτωση ανά-
γκης τηλεφωνή-
στε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα

www.aromalefkadas.gr

Θέλεις τ’ Αγιοπετρίτικα;

ΕΝΙΣΧΥΣΕ
Οικονομικά  την Ένωση   
και την εφημερίδα για 

να συνεχίσει
να κυκλοφορεί 
και να έρχεται
στο σπίτι σας

Συνέχεια στην 6η σελ.

Απερρίφθη και η Έφεση
της κας Σκιαδά Ζωής κατά του Πρόεδρου της Ένωσης Αγιοπετρτιών κου Απ. Αντύπα

ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 2013
Απερρίφθη η Έφεση της κας Ζωής Σκιαδά (Αντιδημάρχου Λευκάδας το 

2013 και Προέδρου της ΔΕΠΟΚΑΛ που υλοποιούσε το Πρόγραμμα 
Βοήθειας στο Σπίτι) από το Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά της 
υπ.’ αριθμ. 210/9-5-2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευ-
κάδας με την οποία είχε απορριφθεί η αγωγή της κας Σκιαδά εναντίον του 
κου Αντύπα, Προέδρου της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής για την υπόθε-
ση που είχε σχέση με τη λειτουργία του φαρμακείου στον Άγιο Πέτρο και 
την προμήθεια από αυτό των φαρμάκων των κατοίκων του χωριού  μας 
που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». 

Κατά της απόφασης του Εφετείου δεν ασκήθηκε αναίρεση στον Άρειο 
Πάγο και κατέστη αμετάκλητη. Η Ένωσή μας, κατά τη διάρκεια της 

δικαστικής αντιδικίας όσο και μετά τη λήξη της, θεώρησε πρέπον και απο-
φάσισε  να μην ασκήσει οποιαδήποτε ένδικα μέσα εναντίον της κας Σκια-
δά. Συνέχεια στη 6 σελ.

Η Ένωση Αγιοπετριτών
Λευκάδος νομού Αττικής

και η εφημερίδα ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
σας Εύχονται Καλή Ανάσταση

και Καλό Πάσχα
εύχεται επίσης να υπάρχει

αλληλεγγύη στους πάσχοντες

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 2018  
Λόγω αποκλεισμού του 

Κέντρου της Αθήνας, 
την Κυριακή 4/2/2018, 
δεν πραγματοποιήθηκε η 
ως άνω εκδήλωση,  όπως 
είχε προαναγγελθεί. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιή-
θηκε μία ημέρα νωρίτερα, 
στις 3/2/2018 ημέρα Σάβ-
βατο. Δυστυχώς λόγω 
ελλιπούς ενημέρωσης, 
κάποιοι πήγαν στην εκ-
δήλωση την Κυριακή και 
κάποιοι δεν μπόρεσαν να 
έρθουν το Σάββατο.
   Η Ένωσή  μας που 
έχει καθιερώσει  την ετή-
σια αυτή δραστηριότητα, 
βράβευσε και φέτος τους μαθητές και 
τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ   
και ΤΕΙ καθώς και όσους αποφοίτησαν 
από αυτά.  Η εκδήλωση της βράβευσης 
έγινε στα πλαίσια της ετήσιας κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ξενοδο-
χείο ‘ECONOMY’, στην Αθήνα, με την 
παρουσία πολλών Αγιοπετριτών και φί-
λων της Ένωσής μας. Η όλη εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε με την ευλογία του 

Αγιοπετρίτη παπά Γιάννη 
Πατίτσα, ο οποίος ιερουρ-
γεί κάθε Κυριακή στον Ι.Ν. 
του  Αγίου Σώστη,  στη 
Συγγρού στην Αθήνα. 
   Την εκδήλωση άνοιξε ο 
Πρόεδρος της Ένωσης 
κος Απόστολος Αντύπας, 
ο οποίος και καλωσόρισε 
τους καλεσμένους και τους 
ευχήθηκε Καλή Χρονιά!  Ο 
παπά Γιάννης ευλόγησε 
την πίτα και έδωσε στη συ-
νέχεια και τον πρώτο έπαι-
νο στην ανεψιά του Δανάη 
Κολύβα, του Χρήστου και 
της Κυριακής που παρου-
σίασε την εκδήλωση.
   Παραβρέθηκαν: Ο Πρό-

εδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελε-
τών Αθανάσιος Μελάς και ο ταμίας της 
Εταιρείας Θωμάς Πατρίκιος, ο Έκτορας 
Χόρτης από το Σύλλογο Χορτιωτών, ο 
δημοσιογράφος Γιώργος Πολίτης κ.α.
  Παραθέτουμε τα ονόματα των νέων 
φοιτητών και των αποφοιτησάντων του 
Ακαδημαϊκού Έτους 2017. 

Αφιέρωμα Στην Παγκόσμια
Ημέρα Της Γυναίκας

8η  Μαρτίου

Συνέχεια στην 6η σελ.

 της Φρόσως Σουμίλα
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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 153 - 2018
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:
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, EUROBANK: 
τον κωδικό ERBKGRAA και το 
IBΑN: GR 7902606240000190103910936
Εθνική Τράπεζα: τον κωδικό ETHNGRAA και
IBAN: GR 82011039900000399296150-43
Κείμενα και φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Χρήσιμες πληροφορίες
Δήμος Λευκάδας
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ.: 2645360500, 2645360501
Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ.: 2645361000
ΚΕΠ: τηλ.: 26450 29326

ΚΤΕΛ

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

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

ΓΑΜΟΙ:
Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο η Παναγιώτα Ρο-
μποτή του Νίκου (Καρακαντάνη) με τον Χαράλα-
μπο Καταγή από την Αιτωλοακαρνανία.
Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσουν και κάθε ευ-
τυχία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
Το ζεύγος Τζεφέρη Μαρία κόρη της Γιαννούλας 
Κατηφόρη-Κουτσοσπύρου και ο Εμμανουήλ Εδε-
όνυμο απέκτησαν αγόρι.
Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Το ζεύγος Μπούτση Ιωάννη και Κοντοπύργια 
Χρυσούλα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονό-
μασαν Αντωνία.
Να τους ζήσει και να χαίρεται το όνομά του.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και ΑΦΙΞΕΙΣ
ΤΑΥΛΑΝΔΗ
Σκλαβενίτης Χαράλαμπος αναχώρησε για Ταϋλάν-
δη και επέστρεψε.
Κατηφόρης Γιάννης του Πέτρου με τη σύζυγό του 
Ράνια πήγαν για διακοπές και επέστρεψαν.
ΚΙΝΑ
Σταματία Καγκελάρη του Μιλτιάδη, Δικηγόρος. 
Πραγματοποίησε ταξίδι με τον σύλλογό της και επέ-
στρεψε.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Κατηφόρης Δημήτρης του Γιάννη. Ήρθε από Αυ-
στραλία για την κηδεία του παππού του Πέτρου Κα-
τηφόρη και Νίκη Κατηφόρη (Καπώνη).

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πατρικίου Αφροδίτη του Αντρέα (Αντριέλου) ετών 
94. Πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στο χωριό.
Σουμίλας Σωτήρης (Κράλης) ετών 87. Ετάφη στο 
χωριό.
Κατηφόρης Πέτρος του Σοφοκλή (Θοδωρέλος) 
ετών 83. Πέθανε στη Πόντη και ετάφη στο χωριό.
Κάραλης Αντρέας, γαμπρός Αγιοπετρίτης σύζυγος 
της Ελένης Χαρίτου (Ράντσου) ετών 83. Ετάφη στον 
Ασπρόπυργο Αττικής όπου κατοικούσε.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Κατηφόρης Ιωάννης του Σπύρου (Πλούτος) ετών 
95, ετάφη στη Μελβούρνη. Παλαιός μετανάστης.
Η Ένωσή μας εκφράζει στους οικείους των τα θερμά 
της συλλυπητήρια

ΦΡΟΣΩ ΑΡΓΥΡΟΥ- ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ (1921-2007)

11 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ
Η Ένωσή μας δεν ξεχνά την μεγάλη προσφορά της στο χωριό μας.
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ΝΙΚΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ

11 χρόνια από το θάνατο του  
μεγαλύτερου κλαρινίστα όλων των 
εποχών, που γέννησε η Λευκάδα

Η εφημερίδα μας τα “Αγιοπετρίτικα στο φύλλο 112 του 2007 και τα “ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ” αναδημοσιεύσαν στη μνήμη του το αφιέρωμα που είχε κάνει το περιοδικό 
“ΝΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑ” για το Νίκο Βρυώνη το καλοκαίρι του 2003. Το αφιέρωμα φέρει την 
υπογραφή του συνεργάτη των “ΝΕΩΝ” Δημήτρη Σολδάτου.
Με πρώτη ευκαιρία θα ξαναδημοσιεύσουμε.

Η Ένωσή μας δεν ξεχνά την μεγάλη προσφορά 
του μεγάλου καλιτέχνη που άφησε εποχή.ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ- ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Πρόεδρος της Ένωσης Εξανθειτών Λευκάδος
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόε-
δρος της Ένωσης Εξανθειτών Λευ-
κάδος σε ηλικία 84 ετών.
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής εκ-
φράζει τα θερμά της συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του. Ο αείμνηστος 
Νίκος είχε συνεργαστεί με την Ένω-
σή μας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ήταν τακτικό μέλος της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Λογοτεχνών και της 
Εταιρείας Ιστορικών Συγγραφέων. Των δύο πρώτων διετέ-
λεσε και γραμματέας. Διετέλεσε Πρόεδρος του συλλόγου 
Δασκάλων Λευκάδος, της Ένωσης Εξανθειτών, της Ομο-
σπονδίας Λευκαδίτικων Συλλόγων, την οποία και ίδρυ-
σε, καθώς και γραμματέας του Συλλόγου Λευκαδίων.

Δραγανίτης



ELISOS TRAVEL
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βασιλική Λευκάδας

Τηλ.: 26450 31582, 26450 39333
κιν: 6932 626 513, 6970 094 781

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Καββαδάς Αθανάσιος, Βουλευτής Λευκ. 50
Βεργίνης Ξενοφών, πρώην Βουλευτής  50
Σαββίνου Ευγενία και Σπύρος (Στανός)  50
Σιάννη Κατερίνα  10
Ζαμπέλη Γιαννούλα του Σπύρου 
   το γένος Πατρίκιου (Αντριέλου)  50
Μπογόρδος Σπύρος Αθανίτης  20
Καραβίας Γεώργιος (Κοκιάρης)  20
Πατρίκιος Θωμάς του Αντρέα 
   εις μνήμη της μητέρας του Αφροδίτης  50
Πατίτσας Διονύσιος του Γιάννη  50
Βλασσόπουλος Απόστολος (Κουδούνας) 20
Χαρίτος Γεώργιος (Κουτσούμπας)   20
Πατίτσας Παπαγιάννης  100
Κοντοπύργιας Ηλίας  50
Ρέμπελου Ευαγγελία  20
Λουπέτης Δημήτρης του Μηνά  20
Λιάππη Βασιλική  50
Βλάχος Άρης Ξαθίτης  50
Μπαλομένου Ρομποτή Ντίνα  20
Αναστασία Βαγενά του Απόστολου
   Μαραγκού από Γερμανία  50
Μαραγκός Απόστολος του Νικολάου  20
Χατζίδη Μαραγκού Ευαγγελία  20
Κατηφόρης Φίλιππας (Νταγρές)  30
Σκλαβενίτης Χαράλαμπος του Νικολάου 200

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ
1. Κατηφόρη Κασσιανή (Ηγουμένη) Ιερά 
Μονή Αγ. Γερασίμου Κεφαλλονιά 100
2. Δρακονταειδής Ιωάννης  30
3. Πουλιανού Ριρίκα εις μνήμη του συζύγου 
της Πουλιανού Γεωργίου παλαιού γιατρού 
του χωριού μας  και της Λευκάδας 200

EUROBANK
1. Κατηφόρης Δημήτρης (Αντωνάκης)  200
2. Μαραγκός Νικόλαος (Δετόρος)  20
Η Ένωσή μας τους ευχαριστεί.

Για την οικονομική ενίσχυση
της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αφού σας ευχαριστήσουμε για την όποια 
βοήθειά σας, συμβάλλοντας έτσι στην στή-
ριξη της Ένωσής μας που δεν έμεινε αλώ-
βητη από την κρίση, σας ενημερώνουμε ότι 
μπορείτε να κάνετε την κατάθεσή σας από 
οποιαδήποτε Τράπεζα στις εξής 2 Τράπεζες:
1) EUROBANK: 
Η κατάθεση γίνεται ως εξής: Οι κάτοικοι του 
εσωτερικού μπορούν μόνο με τον αριθμό 
των τραπεζικών λογαριασμών και το 
IBΑN: GR 7902606240000190103910936.
Όσοι κατοικούν στο εξωτερικό χρειάζονται:
α) τον κωδικό SWIFT  ERBKGRAA και
β) το IBΑN: GR 
79026062400001903910936

2) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
Η κατάθεση γίνεται ως εξής: Οι 
κάτοικοι του εσωτερικού μπορούν μόνο με 
τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού: 
IBΑN: GR 8201103990000039929615043.
Όσοι κατοικούν στο εξωτερικό χρειάζονται: 
α) τον κωδικό SWIFT  ETHNGRAA και 
β) το IBAN: GR 
8201103990000039929615043.

Την Δευτέρα το βράδυ 19 Μαρτίου 
2018 στο Δημοτικό Θέατρο Γλυφά-

δας «Μελίνα Μερκούρη», το Ίδρυμά 
μας πραγματοποίησε με εξαιρετική επι-
τυχία ένα αφιέρωμα στην Αλησμόνητη 
Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Την παραπάνω εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Δήμαρχος Γλυφά-
δας κ. Γιώργος Παπανικολάου, εκπρό-
σωπος του Σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτη κ.κ. Παύλου, Δημοτικοί Σύμβουλοι 
και πλήθος κόσμου, σε σημείο να έχει 
δημιουργηθεί όχι μόνο το αδιαχώρητο 
αλλά και δεκάδες επισκέπτες να πα-
ρακολουθούν την εκδήλωση όρθιοι, 
και τούτο διότι η παραπάνω εκδήλωση 
ήταν κάτι το διαφορετικό αφενός και 
αφετέρου τέτοιες εκδηλώσεις ο λαός 
της Γλυφάδας και όχι μόνο, είχε να πα-
ρακολουθήσει πολλά χρόνια.
Την παραπάνω εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους οι πρωταγωνιστές 
του Θεάτρου, του Κινηματογράφου, 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΕΧΑΣΤΗ, ΛΑΜΠΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ, 

ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ
ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ

της τηλεόρασης, της μουσικής και 
του τραγουδιού, Γρηγόρης Βαλτινός, 
Νίκος Γαλανός, Κάτια Δανδουλάκη, 
Βέρα Κρούσκα, Δέσποινα Στυλιανο-
πούλου και ο Πασχάλης Αρβανιτίδης.
Την όλη εκδήλωση άνοιξε η εκπλη-
κτική και καθ’ όλα θαυμάσια ΜΕΙΚΤΗ 
ΧΟΡΩΔΙΑ του Δήμου Γλυφάδας υπό 
την Διεύθυνση του Συνθέτη και Μα-
έστρου της Νίκου Καμπιώτη και στο 
πιάνο η πάντα θαυμάσια Κατερίνα 
Μεγάλου.
Μετά τη χορωδία ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος κ. Γιάννης Μαργέλης αφού 
ευχαρίστησε τόσο τους επισήμους 
όσο και τους σπουδαίους καλλιτέχνες 
αλλά και όλους τους παρευρισκόμε-
νους κήρυξε την έναρξη της εκδήλω-

σης.
Η παραπάνω εκδήλωση μεταξύ των 
άλλων περιλάμβανε αφιέρωμα στην 
Αλίκη με ένα σύντομο τρέιλερ από δι-
άφορες ταινίες της. Επίσης ο ανιψιός 
της Αλίκης, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, 
Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρ-
χος Γλυφάδας αναφέρθηκε εν συντο-
μία στην αγαπημένη του θεία Αλίκη.
Μετά απ’ αυτό το Ίδρυμά μας πραγμα-
τοποίησε απονομή τιμητικών διακρίσε-
ων ως και τον ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
ΜΑΣ για την συνολική προσφορά 
στον Πολιτισμό της Χώρας μας και 
ιδιαίτερα στο Θέατρο, στον Αξέχα-
στο Ελληνικό Κινηματογράφο, στη 
Τηλεόραση και τη Μουσική καθώς 
και την προαγωγή αυτών σε λίαν 
υψηλά επίπεδα. Την απονομή των 
τιμητικών πλακετών πραγματο-
ποίησε ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. 
Γιώργος Παπανικολάου και ο Πρό-
εδρος του Ιδρύματός μας.
Επίσης, τιμητικές διακρίσεις υπό 
μορφή τιμητικών πλακετών απο-
νεμήθηκαν στον Πρόεδρο του Με-
λάθρου Οικουμενικού Ελληνισμού 
για την μακροχρόνια βοήθεια και συ-
μπαράσταση του στην απανταχού ευ-
ρισκόμενο Ελληνισμό, καθώς και στον 
Δημήτριο Φιλιππόπουλο Ιδρυτή και εκ-
δότη της Τοπικής Εφημερίδας «ΠΑΛ-
ΜΟΣ», για την μακροχρόνια, έγκυρη 
και αξιόπιστη ενημέρωση του λαού της 
Γλυφάδας.

Τέλος, την παραπάνω καθ’ όλα 
θαυμάσια και εκπληκτική εκδήλω-
ση έκλεισε μουσικά ο μοναδικός και 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

ανεπανάληπτος ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙ-
ΤΙΔΗΣ.
Το Ίδρυμά μας ευχαριστεί βαθύτατα 
όλους εκείνους που μας τίμησαν με 
την ενεργή και γεμάτη αγάπη παρου-
σία τους.
Τους ευχαριστούμε, τους αγαπούμε 
και τους τιμούμε.
Εκ του Γραφείου Τύπου
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ΓΛΥΦΑΔΑ  
 
 

Ο Πρόεδρος κ. Μαργέλης

Τα Κοινωνικά μας

Το ζεύγος Πατίτσα Λέων και Μαριέττα Χρουσαλά απέκτησαν 
το τρίτο τους αγόρι. Το δεύτερο φέρει το όνομα του παπού του 
εφοπλιστή Σπύρου Πατίτσα από το χωριό μας.
Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσει.

Γέννηση

Από αριστερά ο Πρόεδρος, η κα Δανδουλάκη 
και ο Δήμαρχος Γλυφάδας.



Ο Αντιπρόε-
δρος του Π.Κ. 
κ. Σπύρος Αρ-
βανίτης ενώ 
ανακοινώνει τα 
βραβεία που 
αποφάσισε η 
Επιτροπή Απο-
νομής Βραβεί-
ων, έχοντας 
δίπλα του τον παρουσιαστή της εκδήλω-
σης Νίκο Βερύκιο και πίσω του στην γω-
νία της εξέδρας το μέλος της Επιτροπής 
κ. Σπύρο Αργύρη με την Καρναβαλική 
Ράβδο ανά χείρας!

Αγιοπετρίτικα4

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Πολυκλείτου 21 & Ευριπίδου 
10551 Αθήνα, 3ος  & 4ος ορ.
τηλ.: 210 3312646, 3212907
fax: 210 3212907

www.nr-robotis.gr,
e-mail: info@nr-robotis.gr

Αθήνα

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ένωση Αγιοπετρτιτών Λευκάδας Νομού Αττικής ενημέρω-
σε το προηγούμενο Δ.Σ. της «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ», ότι δεν θα συμμετάσχει στις εκλο-
γές της, την 3/12/17 εις ένδειξη διαμαρτυρίας, για απρεπή συ-
μπεριφορά του Προέδρου της και μελών της κατά της Ένωσης 
μας και του Προέδρου μας.
Ενημερώνει ακόμη ότι το Δ.Σ. της ως άνω Ομοσπονδίας 
δεν την εκπροσωπεί, όπως δεν την εκπροσωπεί και η 
Επτανησιακή Συνομοσπονδία.

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση των Απα-
νταχού Ευγηριωτών Λευκάδας στην Αθήνα
Με μεγάλη επιτυ-
χία πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση 
του Συλλόγου μας 
Απανταχού Ευγη-
ριωτών Λευκάδας 
Η ΑΡΕΤΟΥΣΑ την 
Κυριακή το μεση-
μέρι. Όπως πέρυ-
σι έτσι και φέτος 
γέμισε η αίθουσα 
από την αγάπη 
των Ευγηριωτών όπου 
όλοι μαζί γλεντήσαμε με 
αποκριάτικη διάθεση και 
κόψαμε την παραδοσια-
κή μας λαδόπιτα. 
Στην Εκδήλωση μας πα-
ραβρέθηκαν ο Δήμαρχος 
Ελληνικού Αργυρούπο-
λης Γιάννης Κωνσταντά-
τος με την συζυγό του 
Χρυσούλα όπου ο σύλ-
λογος μας τον βράβευσε 
για την αγάπη του και την 
προσφορά του στον σύλ-
λογο, ο Αντιπρόεδρος 
της Λευκαδίτικης Ομοσπονδίας και 
Πρόεδρος των Εγκλουβισάνων Χα-
ράλαμπος Κοντογιώργης, ο Πρόε-
δρος των Αγιοπετριτών Απόστολος 
Αντύπας, καθώς και εκπρόσωποι 
από τον σύλλογο ΛΑΟΠΟΛΙΣ όπου 

Ποιοι πήραν τα βραβεία της Καρναβαλικής 
Παρέλασης 2018 του Δήμου Λευκάδας
Η Επιτροπή απονομής βραβείων 
για τα καλύτερα πεζά και άρματα 
που έλαβαν μέρος στην παρέ-
λαση του φετινού λευκαδίτικου 
καρναβαλιού «ΦΑΡΟΜΑΝΗΤΑ 
2018» που διοργάνωσε το Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου Λευκά-
δας, αποφάσισε και απονέμει:
Εύσημη μνεία στο πεζό ΠΙΑΣΕ 
ΜΕ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ της ομάδας 
ΣΤΑΡ Ειρήνης Μεσσήνη.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΖΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΖΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ απονέμεται στο BRANEL 
DU SOLEIL της ομάδας Gruppo 
Branelli. (227)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΖΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ απονέμεται στο 
ΘΑΥΜΑΛΙΣΙΑ της ομάδας Σίας 
Βουτσινά. (214)
ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΖΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ απονέμεται στο Aquarella 
– Aquatrella της ομάδας Αργυρής 
Κατωπόδη (209).

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ 
απονέμεται στο ΙΝΔΙΑΝΙΚΟ ΧΩ-
ΡΙΟ των Καρναβαλιστών Σύβρου 
(219).
H ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ 

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΖΟ BRANEL 
DU SOLEIL.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ 
απονέμεται στo άρμα ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ της ομάδας Γιώρ-
γου Μωραΐτη (211).
ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ απο-
νέμεται στο ΑΓΡΙΟΠΕΤΡΙΤΕΣ του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Πέτρου 
(207).
Η Ένωση Αγιοπετριτών συγχαίρει 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού 
μας καθώς και τους καρναβαλιστές 
του Σύβρου για τα βραβεία που πή-
ραν.

Αναδημοσίευση από LEYFKADAONLINE

Ο κ. Δήμαρχος με την οικογένεια του

με το χορευτικό τους έδωσαν άρω-
μα Λευκάδας στην εκδήλωση μας.
Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος Ζαχαρό-
πουλος Τρύφωνας

Δωρεά
στη βιβλιοθήκη 

του Πνευματικού
Κέντρου του χωριού μας
Η κύρια Ζώγκου Βαρβάρα του Γε-
ράσιμου (Σκαλτσά) δώρισε στο 
Πνευματικό Κέντρο του χωριού μας 
μια εγκυκλοπαίδεια «ΠΑΠΥΡΟΣ 
ΛΑΡΟΥΣ».

Η Ένωσή μας 
τη συγχαίρει και 
εύχεται το πα-
ράδειγμά της να 
το ακολουθή-
σουν και άλλοι.

ΚΟΜΩΣΕΙΣ

Αγιοπετρίτισσα

Μπουζούκια κάθε Σάββατο βράδυ
γίνεται ο χαμός στον Άγιο Πέτρο

στο Μπαλκονάκι

Ανακαινισμένο σας περιμένει το Μπαλκονάκι της Ζωής με 35 χρόνια πείρα. 
Κλείστε τραπέζι. Τηλ.: 26450 33606 - 6937 466 083



Σε κίνδυνο το πευκοδάσος του Πότζου 
στον Άγιο Πέτρο

Ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κος Απ. Αντύπας ενημέρωσε τη Δασική Υπη-
ρεσία Λευκάδας γι’ αυτό το σοβαρό θέμα. Το πευκοδάσος του χωριού μας 

από τη Κουτούπα ως το ποτάμι του Ρουπακιά ξεραίνεται. Έχουμε ξαναγράψει 
για το θέμα αυτό και 
κρούουμε τον κώδωνα 
του κινδύνου για να μη 
γίνουμε κι εμείς Μά-
ντρα Αττικής. Αν κατα-
στραφεί το δάσος, θα 
καταστραφεί ο κάμπος 
και όλη η παραλία Πό-
ντης-Βασιλικής.
Η Ένωσή μας είναι και 
περιβαλλοντική οργά-
νωση και μας ενδιαφέ-
ρει άμεσα.
Περιμένουμε να μάθου-
με τις ενέργειες της Δα-
σικής Υπηρεσίας.

Σχετικά με τις επισημάν-
σεις της εφημερίδας μας 

(άρθρο σελ. 4 του φ. 152 
2017) για την κατάσταση 
στην παραλία Πόντης Βασι-
λικής, λάβαμε την εξής προ-
φορική ενημερωτική απά-
ντηση από την Κτηματική 
Υπηρεσία:
Δόθηκε εντολή από την Κτη-
ματική Υπηρεσία και όχι από 
τον κ. Δήμαρχο, όσοι έχουν 
καταλάβει την παραλία κάτω 
από τον πεζόδρομο με ξα-
πλώστρες, ομπρέλες, windsurfing κλπ, να την αδειάσουν.
Κανονικά υπεύθυνη είναι η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων Δημοσίου 
(Ε.Τ.Α.Δ. ΑΕ) η οποία όμως δεν είναι προς το παρόν σε θέση να εισπράττει 
τα προβλεπόμενα ενοίκια από τους παράκτιους ενοικιαστές, και θα τα ει-
σπράττει στο εξής η Κτηματική Υπηρεσία με τη μορφή προστίμου.
Σημείωση: Σε σχέση με τα παραπάνω, πληροφορούμεθα από επίσημες 
πηγές (Ιστοσελίδες κ.λ.π.) ότι η Ε.Τ.Α.Δ. ΑΕ δημοσίευσε ανακοίνωση  - 
πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση δημοσίων κτη-
μάτων στην Πόντη Βασιλικής, στην παραλία.
ΥΓ: Η Ένωσή μας επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση εκείνο που προέ-
χει είναι η ύπαρξη ελεύθερου χώρου για να κάνει ο κόσμος μπάνιο.

Αγιοπετρίτικα 5

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Από τους Δημόσιους φορείς του νησιού μας για δημοσίευμα 
στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας. Από το Δήμο, 
από τη ΔΕΗ και από την κτηματική υπηρεσία, τους οποίους 
και ευχαριστούμε.

Απάντηση του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κων. Δρακονταειδή

Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας για την 
ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Το Δήμο Λευκάδας επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της 
Κοινοπραξίας που ανέλαβε την Κτηματογράφηση για 
την δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου των Κοινο-
τήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που δεν 
έχει ολοκληρωθεί
Η νέα κτηματογράφηση αφορά τις 
παρακάτω κοινότητες:
α/α Κοινότητα α/α Κοινότητα

01 Άγιος Ηλίας 15 Κάλαμος
02 Άγιος Νικήτας 16 Καστός
03 Άγιος Πέτρος 17 Κατωχώρι
04 Αθάνι 18 Κομηλιό
05 Βασιλική  19 Κοντάραινα
06 Βλυχό 20 Μαραντοχώρι
07 Βουρνικάς 21 Νεοχώρι
08 Δράγανο 22 Νικολή
09 Δρυμώνας 23 Πόρος
10 Εγκλουβή 24 Σύβρος
11 Εξάνθεια 25 Φτερνό
12 Επισκοπή 26 Χαραδιάτικα
13 Εύγηρος 27 Χορτάτα
14   Καλαμίτσι

Το Γραφείο Κτηματογράφησης θα 
αρχίσει την λειτουργία του από τον 
Σεπτέμβρη του 2018. Οι δηλώσεις δι-
καιωμάτων θα γίνουν από 28 Οκτώ-
βρη 2018 και για διάστημα τριών μη-
νών για τους κατοίκους εσωτερικού 
και έξι μηνών για τους κατοίκους εξω-
τερικού.
Η δήλωση θα συνοδεύεται από απο-
δεικτικά δικαιολογητικά. (πχ. Συμβο-
λαιογραφικά έγγραφα ή δικαστικές 
αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις ή 
κληρονομητήρια ή διαθήκες δημοσι-
ευμένες ή …) 
Αρτιότερη ενημέρωση θα ακολου-
θήσει από το γραφείο κτηματογρά-
φησης. Θα πρέπει οι πολίτες, προ-
κειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενη 
μελλοντική ταλαιπωρία, να αρχίσουν 
τη σχετική προετοιμασία.

Προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ: α) Πινακίδα τροχαίας πριν την πλατεία του Αγίου Πέτρου.
β) Καθορισμός περιβάλλοντος χώρου των Πινακίδων Τροχαίας του 
περιφερειακού δρόμου Ν. Λευκάδος.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση υλοποίηση των κάτωθι:
1. Τοποθέτηση μιας πινακίδας με την ένδειξη: στροφή αριστερά πριν την 

πλατεία του Αγίου Πέτρου. Η πινακίδα υπήρχε, αλλά την έχουν πετάξει.
2. Ο περιβάλλων χώρος των πινακίδων Τροχαίας του περιφερειακού δρό-

μου Νότιας Λευκάδας χρήζει καθαρισμού, διότι η πυκνή βλάστηση τις 
έχει καταστήσει αόρατες!

3. Σε μερικές μεριές του περιφερειακού δρόμου της Νότιας Λευκάδας κρέ-
μονται κλαδιά από ελαιόδεντρα. Έτσι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για 
τα λεωφορεία είτε τουριστικά, είτε του ΚΤΕΛ. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να 
κοπούν. Ελπίζουμε ότι θα εισακουστούμε.

Παραλία Πόντη - Βασιλικής
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΨΩΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

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

Συνέχεια από την 1η σελ.

Αγιοπετρίτισσα

Συνέχεια από την 1η σελ.

Αυτή είναι η συμπεριφορά της  Ένω-
σή μας,  η οποία σέβεται την ιστο-

ρία της και την εν γένει δραστηριότητά 
της για την εξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων του χωριού μας αλλά και των 
συγχωριανών μας.
   Όπως αναφέρει και η δικαστική από-
φαση ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ένω-
σης που εκδίδουν με ευθύνη τους την 
εφημερίδα «ΑΓΙΟΠΕΡΙΤΙΚΑ»  ενήργη-
σαν βάσει του καταστατικού προς το 
συμφέρον του χωριού μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όλους τους Αγιοπε-
τρίτες για την συμπαράστασή τους και 
ιδιαίτερα όσους εμπράκτως και ονομα-
στικώς υποστήριξαν την Ένωσή μας 

Απερρίφθη και η Έφεση 
 ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ  ΑΕΙ
Κολύβα Δανάη στο Τμήμα  Φιλολογί-
ας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθήνας.
Ραυτόπουλος Μάριος του Ζώη, στη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτε-
χνείου Κρήτης. 
Σαββίνος Μάριος του Χαραλάμπους, 
στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.
Δρακονταειδή Σοφία του Δημητρίου, 
στη Σχολή Επιστήμης Ζωικής Παραγω-
γής και Υδατοκαλλιέργειας του Γεωπονι-
κού Αθήνας.
Παξινός Μάριος, στη Φαρμακευτική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ  ΑΠΟ  ΤΑ ΑΕΙ
Λουπέτη Αγγελίνα του Γεράσιμου, 
από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθήνας. 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ
Ρομποτή Μαρία του Κων/νου, στη 
Σχολή του Τμήματος Αισθητικής στα ΤΕΙ 
Αθήνας.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ

Σκληρός Αντώνιος του Γερασίμου, 
(Μαραντοχώρι), στη Σχολή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 
και Τροφίμων Πανεπιστημίου Πάτρας. 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΙ

Σκληρού Αντώνιος του Γερασίμου και 
της Αικατερίνης (Μαραντοχώρι), στη 
Σχολή Ψηφιακών Μέσων και Επικοι-
νωνίας στα ΤΕΙ  Δυτ. Μακεδονίας στην 
Καστοριά. 
Σκληρού Ελένη του Νικολάου και της 
Ιωάννας (Μαραντοχώρι), στη Σχολή Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας 
στα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Σκληρού Μάρθα του Βασιλείου και της 
Ιωάννας (Βασιλική), στη Νοσηλευτική 
Σχολή των ΤΕΙ Ιωαννίνων.
Η Ένωσή μας εύχεται καλές σπουδές 
στους επιτυχόντες και καλή σταδιοδρο-
μία στους αποφοιτήσαντες.
ΥΓ: Εάν έχουμε παραλείψει κάποιον  
περιμένουμε να μας τηλεφωνήσετε και 
να μας γνωστοποιήσετε το όνομά σας 
στα τηλ. του Προέδρου: 6946336259, 
210 5731030.

ψη των σοσιαλιστριών γυναικών 
στην Κοπεγχάγη, με πρόταση της 
Κλάρας Τσέκιν ψηφίστηκε απόφα-
ση για τον γιορτασμό της Διεθνούς 
Ημέρας των γυναικών στις 8 Μαρ-
τίου. 
   Στην Ελλάδα, η ιστορία του 
οργανωμένου Γυναικείου Κι-
νήματος για τα δικαιώματα της 
γυναίκας ξεκινά το 1874, όταν 
ιδρύθηκε η Ένωση των Ελλη-
νίδων. Η πορεία του Γυναικεί-
ου Κινήματος πέρασε, μέχρι 
σήμερα, από πολλά στάδια 
αλληλένδετα, κάθε φορά, με 
τις γενικότερες κοινωνικές 
συνθήκες και την πολιτική 
ατμόσφαιρα της χώρας μας. 
   Σήμερα οι γυναικείες οργανώσεις 
είναι ενωμένες στην Ομοσπονδία 
Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ). Μετά 
την πτώση της Δικτατορίας ιδιαί-
τερα μέσα στο 1975, Διεθνές Έτος 
της Γυναίκας, και κάτω από το 
σύνθημα Ισότητα-Ανάπτυξη-Ειρή-
νη, δημιουργείται ένα καινούργιο 
πλέγμα γυναικείων οργανώσεων. 
Να σημειώσουμε ότι η Δικτατορία 
είχε ανακόψει για μια ακόμη φορά 
την οργάνωση του Γυναικείου Κι-
νήματος και την παραπέρα ανά-
πτυξή του.
   Η ΟΓΕ στο 1ο Πανελλαδικό Συ-

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
νέδριο  το 1978, προσχώρησε στη 
Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατι-
κών Γυναικών (ΠΟΔΓ).  Οι Γυναι-
κείες Οργανώσεις αγωνίζονται  για 
τα απαράγραπτα  δικαιώματα των 
γυναικών και τη χειραφέτησή τους, 
για την κατάκτηση της ισότητας, για 
την  αναμόρφωση του Οικογενεια-

κού Δικαίου, για την προστασία της 
μητρότητας, για την διαφύλαξη 
της Ειρήνης.
  Το Ελληνικό Γυναικείο Κίνημα 
ακολουθεί σταθερή ανοδική πο-
ρεία.  Αναπτύσσεται  συνυφασμένο 
με τη γενικότερη καθημερινή δρά-
ση του λαού, την κοινωνική και πο-
λιτική δράση της χώρας.
    ΥΓ: Στη χώρα μας οι γυναίκες 
δεν είχαν δικαίωμα ψήφου μέχρι  
το 1953. Τότε εξελέγη και η πρώτη 
γυναίκα βουλευτής στη Θεσσαλο-
νίκη. 

στο Πρωτοδικείο και ιδιαίτερα τους 
μάρτυρες:
   Κατερίνα Μαραγκού - Βρυώνη, Αρετή 
Σίδερη, Λάκη Λογοθέτη, Δημήτρη Ψωμά 
και τους τότε συμβούλους της ΔΕΠΟ-
ΚΑΛ Γεώργιο Μπουρδάρα  και Βασίλη 
Μελά οι οποίοι ψήφισαν ΟΧΙ στην πα-
ραπομπή του Προέδρου μας ενώπιον 
του Δικαστηρίου. Επίσης ευχαριστούμε 
το Γιώργο Λογοθέτη -πρώην Δήμαρχο 
Απολλωνίων, το Χρήστο Σίδερη-παι-
δίατρο, τον συγχωριανό μας, πρώην 
υποστράτηγο Γιάννη Μαργέλη (Κού-
νελο) για την ηθική και χρηματική του 
υποστήριξη (ύψους 1000 ευρώ) και τον 
δικηγόρο κ. Χρυσοβαλάντη Καραλάγα 
ο οποίος ανέλαβε την υπόθεσή μας.

Το Δ.Σ. της Ένωσης

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Συνέχεια από την 1η σελ.

Ο παπά Γιάννης με την ανεψιά του
Κολύβα Δανάη

Από αριστερά ο δημοσιογράφος Γ. Πολίτης 
που μας έστειλε τις φωτογραφίες με τον Γερ. 

Λουπέτη 

Το Δ.Σ. της Ένωσης

Η Κατερίνα Σιάνη - Αντύπα παίρνει τον 
έπαινο για τον Σαβίνο

Ο Γερ. Λουπέτης παίρνει τον έπαινο για 
τον γιό του

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 εσωτε-
ρική ανάγκη του ανθρώπου, αλλά αποτελεί και μια conditio sine qua non της δημοκρατίας, που χω-
ρίς αυτήν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των δημοσίων πραγμάτων. Ο περιορισμός της παραπέμπει 
σε αντιδημοκρατικά καθεστώτα και όπως πολύ σωστά επεσήμανε η απόφαση του Δικαστηρίου (σε 
μια δημοκρατική κοινωνία, το άτομο το οποίο αποφασίζει να αναλάβει οποιαδήποτε θέση που θε-
ωρείται  ..ότι αφορά το δημόσιο βίο... υπόκειται στον αμείλικτο έλεγχο των μελών της κοινωνίας… 
και είναι υποχρεωμένο να τον ανεχτεί).

Αναδημοσίευση από το 138ο φύλλο της εφημερίδος μας του 2014
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

Η μάνα μου
του Δημήτρη Αγιοπετρίτη

Η μάνα μου ξύπναγε το χειμώνα τα 
μεσάνυχτα όταν περίπου ανέτειλε η 

Αλετροπόδα από το Λαϊνάκι το χειμώνα, 
κι επήγαινε κατευθείαν στον αργαλειό της. 

Εμένα το τάκα τάκα του αργαλειού της 
με νανούριζε, εξάλλου υπερηφανευόμου-
να όταν την παίνευαν όλοι για τις μεγάλες 
ικανότητές της στον αργαλειό. Ήθελε να 
τελειώσει ένα μεγάλο λινό πανί για να κά-

νει στις αδερ-
φές μου άσπρα 
φορέματα για 
το Πάσχα, και 
να υφάνει για 
εμένα μια πολύ-
χρωμη καρπέτα 
να ομορφαί-
νει το κρεβάτι 
μου. Μας τάχε 
υποσχεθεί το 
καλοκαίρι όταν 
έκανε τα διασί-
δια στην κάτω 

αυλή μαζί με μεγάλα κορίτσια που την 
βοηθούσαν και τις μάθαινε και τα μυστικά 
που έχει το μπελόνιασμα.

Κάθε τόσο το τάκα τάκα σταματούσε 
ελάχιστα. Έβγαινε για λίγο στο μπαλκό-
νι και κοίταζε που ήταν η Αλετροπόδα. 
Έπρεπε να μας ετοιμάσει κάτι γιατί το 
χάραμα θα έπρεπε να πάνε με τον πατέρα 
μου για να φροντίσουν τις ελιές μας που 
ήταν μακριά, πανύψηλες και κακοτράχα-
λες και πάντα ακλάδευτες. 
«Δημητράκη», μου έλεγαν οι γονείς μου, 
«ο κλαδευτής μας είναι το πουνεντογάρ-
μπι που έρχεται με χαλάζι κι αστροπελέκια 
απ’ το Φανάρι, τον Κάβο της Κυράς.»

Ποιήματα Δημήτρη Αγιοπετρίτη
Τεξανίτα
Το Τεξανίτα ήταν ένα όμορφο γκαζάδικο
Για χρόνια όργωνε θάλασσες και πόντους
Στο Μεγανήσι λέγανε 
ήτανε πλοίο για αρχόντους
Το ναυπηγήσανε σε ταρσανά αμερικάνικο.
Το Τεξανίτα βυθίστηκε στην Αδριατική
Χάθηκε αύτανδρο, κανένας δεν εσώθηκε.
Πάνω στο μάτι του τυφώνα εκαρφώθηκε,
Ήτανε μέσα κι απ΄τη Ζαβέρδα δύο νέοι 
ναυτικοί.

Με το Θανασάκη πήγαμε 
στη Ζαβέρδα ένα πρωινό,
είχε εκεί να κάνει δυο βαφτίσια.
Ο σκαραβαίος του από κιλά 

είχε περίσσεια.
Τέσσαρες των ογδόντα 
κι ένα «παιδί» των εκατό.
Στο δρόμο μια κηδεία, 
τα σπίτια όλα αδειανά.
Μπρος οι παπάδες, πίσω νιες
με μαύρα να μοιρολογάνε.
Κι ακόμα πίσω όλος 
ο κόσμος να ακολουθάνε.
Φέρετρο όμως και νεκρός 
δεν ήταν πουθενά.

Και ένας γέροντας σκυφτός 
που σκούπιζε ένα δάκρυ.
Εμίλησε στις σιγανές κουβέντες μας
«Ο Πέτρος και ο Κωστής, 
οι δυό λεβέντες μας,
κοιμούνται αντάμα
στης θάλασσας την ακρη.»

Κ.Κ.
Ο Καπετάνιος είχε το σκουφί 
κατεβασμένο,
Στην πλώρη της «Αρίστης» καθόταν 
σιωπηλός.
Το παραγάδι στο καλάθι τόχε τυλιγμένο.
Ήταν τσαντήλας, 
δεν τον πήγαινε ο καιρός

Τσιγάρο άφιλτρο στο χέρι του κρατούσε
Μαύρο το κύμα, πίσα κι ο Νοτιάς
Μόνο για τη Νίκη ή το Βιβόνενο 
αν του λεγες γελούσε.
Ή κάποια ξέμπαρκη 
που του φερε ο Βοριάς

«Τη θάλασσα δεν πρέπει να φοβάσαι»
μας είπε κάποια ώρα σιωπηλά.
«Τη θάλασσα να τη σέβεσαι όμως πρέπει
αλλιώς σου φέρεται πολύ σκληρά».

Νίκη Κατηφόρη (Νιότσου)

Ο Δημήτρης με τη μάνα του Ακριβούλα

Η εμπνευσμένη ποίηση είναι θείο 
δώρο και αγγίζει με τον δικό της 

μαγικό τρόπο σαν απαλό χάδι την 
ψυχή, τη δονεί με τη χαρά των στίχων 
της και τη γαληνεύει με το μοναδικό 
της βάλσαμο. Αυτή την ποίηση χάρηκα 
στο βιβλίο της κ. Ηρώς Αλεξανδράκη 
με τίτλο «Νότες και χρώματα». Προ-
σωπικά νομίζω ότι του ταίριαζε περισ-
σότερο ο τίτλος «Ποίηση με νότες και 
χρώματα», αφού τα υπέροχα ποιή-
ματα της η συγγραφέας τα επένδυσε 
με νότες και τα έκανε και τραγούδια. 
Τραγούδια που θα τα τραγουδήσουν 
τα παιδιά και θα χαρούν κι εκείνα τους 
στίχους που αποπνέουν τρυφερότητα, 
γλυκύτητα και μουσική. Η ίδια η ποίη-
ση είναι και μουσική, ο ρυθμός του στί-
χου έχει μουσικότητα, όπως ακριβώς 
συμβαίνει με κάθε εμπνευσμένο ποίη-
μα. Όλα τα ποιήματα του βιβλίου είναι 
εξαιρετικά, γεμάτα εικόνες και χρώμα-
τα ανοιξιάτικα, θαλασσινά, χειμωνιάτι-
κα ανάλογα με το μοτίβο που επιλέγει 
η ποιήτρια. Το ποίημα «Από το ντο 
μέχρι το σι» αποδεικνύει την ποιητική 
δεινότητα της κ. Αλεξανδράκη με τους 
χαρούμενους όλο αισιοδοξία στίχους 
του, συνδυασμένους άψογα με τις 
μουσικές νότες, είναι μια μουσική δη-
μιουργία από μόνο του, ακόμη και χω-
ρίς τη συνδρομή της μουσικής. Είναι 

ΗΡΩ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ:
«Νότες και χρώματα» 

Εκδόσεις Βεργίνα, Αθήνα 2017
πολύ σημαντικό να 
έρχονται τα παιδιά 
σε επαφή με ποίη-
ση που να μπορεί 
να αγγίξει τις ψυ-
χές και το πνεύμα 
τους, να τους δίνει 
χαρά και μια δια-
φορετική οπτική 
του σχολικού προ-
γράμματος.
Όσο για την εικονογράφο, την Ίριδα 
Ροντοπούλου τι να πρωτοπούμε και 
πώς να εκδηλώσουμε τον θαυμασμό 
μας! Η Ίρις, εγγονή της ποιήτριας, 
ζωγράφισε τις εικόνες του βιβλίου σε 
ηλικία από τριών ως τριάμισι ετών. 
Φαίνεται πως η καλλιτεχνική έκφραση 
είναι οικογενειακή υπόθεση. Οι ζω-
γραφιές φαίνεται ότι είναι καμωμένες 
από παιδικό χέρι, αλλά δε μοιάζουν 
άτεχνες, έχουν πολύ καλό συνδυα-
σμό χρωμάτων και σχηματικά είναι 
καλοβαλμένες όπως οι εικόνες των 
εξώφυλλων, αλλά και των σελίδων 
22,23,30,38,39,44,46. Η επισήμανση 
αυτών των σελίδων δεν αποσκοπεί 
στην ακύρωση των άλλων εικόνων, 
όλες είναι εξαιρετικές και αξίζει ένα με-
γάλο μπράβο στη μικρή ζωγράφο.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα 
«ΝΟΥΜΑΣ»

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο συγχωριανός μας Νίκος Μαρα-
γκός (Δετόρος) του Γεωργίου που 
κατοικεί στη Πάτρα μας έστειλε το 
βιβλίο του «Παραδείγματα ανθρω-
πιάς». Είναι ένα λογοτεχνικό βιβλίο 
που πλούτισε τη βιβλιοθήκη μας.
Η Ένωσή μας τον συγχαίρει και 
τον ευχαριστεί.

Ψήφισμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται-
ρείας Λευκαδικών Μελετών, ευθύς 
ως πληροφορήθηκε τον επισυμβά-
ντα θάνατο του  Αποστόλου Λάζα-
ρη, Οικονομολόγου, Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Πειραιά, τ. Βουλευ-
τή και Υπουργού, εκλεκτού τέκνου 
της Λευκάδας και εξαίρετου φίλου 
της Εταιρείας
Ομόφωνα αποφασίζει
   Να εκφράσει στην οικογένεια του 
εκλιπόντος ειλικρινή συλλυπητήρια
Να παρακολουθήσει  την εξόδιο 
ακολουθία  και
   Να δημοσιεύσει το παρόν  ψήφι-
σμα  στις Λευκαδίτικες εφημερίδες 
και ηλεκτρονικής ιστοσελίδες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο
Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται-
ρείας Λευκαδικών Μελετών, το 
οποίο  προήλθε από τις  εκλογές 
της 11ης Μαρτίου 2018 συγκρο-

τήθηκε σε σώμα με τη ακόλουθη  
σύνθεση:
Αθανάσιος Δ. Μελάς, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος  Ν. Κατηφόρης,  
Αντιπρόεδρος
Αντώνης Ν. Σολδάτος, Γενικός  
Γραμματέας
Θωμάς Α. Πατρίκιος, Ταμίας
Σωκράτης  Ι. Κακλαμάνης, Έφο-
ρος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Μιράντα Κουνιάκη -  Κορδελλίδη,  
Ειδικός Γραμματέας
Σούλα Λάζαρη- Βαμβακούση,  
Βοηθός Ταμία
Άννα Σ. Σκλαβενίτη, Μέλος
Άσπα  Ροντογιάννη, Μέλος                                                     

Το  Δ.Σ
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Γεώργιος Ρέμπελος
MD, FEBOPRAS

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

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

Αυτό που έλειπε από την Λευκάδα

Ρίζα Λευκαδίτικη

Ο Χαράλαμπος Σκλα-
βενίτης είναι επιτυ-

χημένος επιχειρηματίας, 
δραστηριοποιημένος στον 
τομέα των καυσίμων. Είναι 
ιδιοκτήτης πολλών βενζινά-
δικων στην Αθήνα και στη 
Βασιλική Λευκάδας. Έχει 
ιδιόκτητη εγκατάσταση με 
βυτιοφόρα δικά του και 
τροφοδοτεί με πετρέλαιο 
θέρμανσης την Αττική και 
την επαρχία. Προσφάτως 
επέκτεινε την δραστηριότη-
τά του στο εξωτερικό στην 
Ταϋλάνδη. Στις επιχειρή-
σεις του απασχολούνται 
και οι τέσσερεις κόρες του, 
οι οποίες είναι φοιτήτριες 
και η σύζυγός του. Ο ίδιος 
υπήρξε για πολλά 
χρόνια Πρόεδρος της 
ποδοσφαιρικής ομά-
δας Α.Ο. Αγ. Πέτρου.
Σήμερα βοηθάει την 
«ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ». 
Φαίνεται ότι το επι-
χειρηματικό μέλλον 
προδ ιαγράφετα ι 
στα χνάρια του με-
γάλου Σκλαβενίτη 
των γνωστών Σού-
περ Μάρκετ.
Η Ένωσή μας του εύ-
χεται πάντα επιτυχίες

Ο Αγιοπετρίτης Χαράλαμπος Ν. Σκλαβενίτης 
Χορηγός της γυναικείας ομάδας μπάσκετ «ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Η ομάδα Μπάσκετ «Νίκη Λευκάδας» με τον χορηγό της Μπάμπη Σκλα-
βενίτη στο κέντρο, μπροστά στο πρατήριο βενζίνης στην Καλλιθέα.

Δεξιά η σύζυγος του κα Ντίνα με την υπάλληλό της

Η ομάδα Μπάσκετ συντρώγει σε εστιατόριο με τον χορηγό της. 
Από δεξιά πρώτος ο κ. Σκλαβενίτης  

Η γυναικεία ομάδα Μπάσκετ «Νίκη Λευκάδας»
Φωτορεπορτάζ: Αντύπας

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: ΔΑ-
ΕΦΚ/ οικ 3562 / Α321/30-8/2017 
(ΑΔΑ:78ΚΛ465ΧΘΞ-ΠΙ=) απόφα-
ση του Υπουργείου Μεταφορών και 
Υποδομών, παρατείνεται r προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων σχετικά με 
τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής 
για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια που επλήγησαν από τον 
σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, 
σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.
Ορίζεται νέα προθεσμία, μέχρι 22 
Αυγούστου 2018, υποβολής αι-
τήσεων με τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά, από τους ιδιοκτήτες 

ΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα σεισμόπληκτα της 17ης Νοεμβρίου 2015

πληγέντων κτιρίων από της 17ης 
Νοεμβρίου 2015, στις ως άνω πε-
ριοχές
1) για χορήγηση βεβαίωσης καθορι-

σμού στεγαστικής συνδρομής για 
ανακατασκευή, αυτοστεγαση ή 
αποπεράτωση,

2) για χορήγηση έγκρισης στεγαστι-
κής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστεγαση ή αποπεράτωση,

3)   για χορήγηση άδειας επισκευής,
4) για συμπλήρωση δικαιολογητικών 

φακέλων επισκευής και ανακατα-
σκευής, αυτοστέγασης ή αποπε-
ράτωσης,

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται 
στο ΤΑΣ Λευκάδας, από το οποίο θα 
δίδονται πληροφορίες για τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ται-
λευταία προθεσμία 22 
Αυγούστου 2018

Εκδρομή στη θάλασσα με τραγικό τέλος για 13χρο-
νη Ελληνοαυστραλή με καταγωγή από τη Λευκάδα
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή στην θάλασσα της  άτυχης 13χρονης Γεωργί-
ας Βυζοβίτη, η οποία πνίγηκε όταν η βάρκα που επέβαινε αναποδογύρισε στην 
θαλάσσια περιοχή 
της Moruya, στΙς 
νότιες ακτές της 
Νέας Νότιας Ουα-
λίας.
Στο σκάφος -μή-
κους 6,3 μ.- επέ-
βαιναν ακόμη πέ-
ντε άτομα – τρεις 
ενήλικες, 18, 29 
και 46 και δύο συ-
νομήλικά της παι-
διά, ένα αγόρι και 
ένα κορίτσι, που 
ανασύρθηκαν από 
την αναποδογυρισμένη βάρκα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Moruya με 
υποθερμία και μικρούς τραυματισμούς. Κανένας εξ αυτών δεν φορούσε σωσίβιο, 
σύμφωνα με τις αρχές.
Η ομάδα -αποτελούμενη από συγγενείς και φίλους, προερχόμενους από την Βι-
κτώρια και την Περιοχή Αυστραλιανής Πρωτεύουσας- βρισκόταν στην περιοχή 
για ψάρεμα. Η βάρκα τους ακολουθούσε ένα άλλο σκάφος, όταν αναποδογύρισε, 
χτυπημένη από τρία μεγάλα διαδοχικά κύματα. Η Γεωργία Βυζοβίτη παρέμεινε 
παγιδευμένη κάτω από την αναποδογυρισμένη βάρκα και εικάζεται ότι βρισκό-
ταν κάτω από το νερό για 20 έως 40 λεπτά προτού ανευρεθεί από το σωστικό 

συνεργείο.
Η είδηση προκάλεσε έναν ωκεανό μηνυμάτων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, από φίλους και συμμαθητές της 
Γεωργίας που θρηνούν τον χαμό της, αλλά και από την 
διεύθυνση του γυμνασίου Mount Stromlo στην Κάμπερα, 
όπου η άτυχη μαθήτρια φοιτούσε στην 8η τάξη.
 Η Γεωργία ήταν εγγονή της Γεωργίας Βυζοβίτου (Μπελε-
ρίνη) από την Πόντη Λευκάδας και θα ερχόταν το καλοκαί-
ρι στον τόπο καταγωγής της  για διακοπές.
Η Ένωσή μας  εκφράζει  στους οικείους της  τα θερμά 
μας συλλυπητήρια 

Πηγή: Νέος Κόσμος Αυστραλίας


