
πεδο θεραπείας αναζητούµε την 
ακριβή δοσιµετρία ακτινοβολίας, 
ώστε να µην επηρεάζονται τα υγιή 
κύτταρα γύρω από τον όγκο» λέει 
ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 
του Χάρβαρντ Γεράσιµος Μακρυγι-
ώργος.

Συνέχεια στην 3η σελ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Άγιος Πέτρος 
Λευκάδας
Τηλ. 26450 33651, 
Κιν.: 6973367764

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

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες 

www.aromalefkadas.gr

Συνέχεια στην 3η σελ.

Πολιτιστικός Αύγουστος 2018 
στον Άγιο Πέτρο

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής στο χωριό μας για 
το προσεχές καλοκαίρι έχει ως εξής:

1) Εγκαίνια Βλασσοπούλειου Μουσείου Λαϊκής Τέχνης. Θα ακολουθήσει λαϊκό πανη-
γύρι στην πλατεία του χωριού με δημοτική λαϊκή ορχήστρα. Ο χορός θα είναι δωρεάν.

2) Απονομή ευσήμων τιμής στους γηραιότερους αγρότες και αγρότισσες που βρί-
σκονται στη ζωή για την προσφορά τους στην αγροτική ζωή του τόπου μας.

3) Θέατρο Σκιών-καραγκιόζης. Παράσταση 
για τους μικρούς μας φίλους στην πλατεία του 
χωριού.
4) Παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Σί-
δερη της Διονυσίας με το τίτλο «Υπέρτατο 
σύνορο Λευκάδα».
5) Θα χορέψουν στην πλατεία του χωριού χο-
ρευτικά από το Διεθνές φεστιβάλ Φολκλόρ 
που θα πραγματοποιηθεί 19-26 Αυγούστου 
υπό την Αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Λευκάδας. Επίσης θα παρουσιαστεί 
το χορευτικό από τα μικρά κοριτσάκια του 
χωριού.
Παρακαλούμε να είστε όλοι εκεί να παρα-
κολουθήσετε τις εκδηλώσεις της Ένωσης 
Αγιοπετριτών.
ΥΓ: Οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων θα 
ανακοινωθούν τον Αύγουστο στο χωριό.

Λευκαδίτης Ερευνητής: Στα «άδυτα» του καρκίνου!
Ο Γ. Μακρυγιώργος, καθηγητής στο Χάρβαρντ, αναζητά νέες μεθό-
δους «ανώδυνης» ακτινοβολίας και τα ίχνη του καρκίνου στο αίμα
Εδώ και 25 χρόνια ασχολείται µε την ανάπτυξη με-
θόδων έγκαιρης ανίχνευσης του καρκίνου και µε την 
αντιμετώπισή του µέσω ακτινοθεραπείας, µε το µικρό-
τερο δυνατό «κόστος» για τον ασθενή. «Σε επίπεδο 
βασικής έρευνας, προσπαθούµε µε τους συνεργάτες 
µου να εντοπίσουµε µεταλλάξεις στο καρκινικό DNA, 
που προήλθαν από ακτινοβόληση, χηµειοθεραπεία ή 
από τη βιολογία του ίδιου του ασθενούς, και σε επί-

Τακτική Αιμοδοσία
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και 
φέτος θα πραγματοποιηθεί τον 
Αύγουστο του 2018 στο 
Αγροτικό Ιατρείο του Αγίου 
Πέτρου, αιμοληψία από κινη-
τή μονάδα του Νοσοκομείου 
Λευκάδας. Κάνουμε έκκληση 
στους αιμοδότες και φίλους 
μας και σε όσους μπορούν να 
δώσουν αίμα προκειμένου να 
ενισχυθεί η Τράπεζα Αίματος  
της Ένωσής μας που επί 26 
χρόνια σώζει ζωές.

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ θα γίνει τη Δευτέρα 
13 Αυγούστου 2018 το απόγευμα  5:30 με 8:30

Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο στην Πάτρα
«Timeless Greece» - «Διαχρονική Ελλάς»

Η Αγιοπετρίτισσα Μαρία Σίδερη 
ήταν εισηγήτρια και στο φετινό 

Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο 
«Timeless Greece». Με συνδιοργα-
νωτές το Πανεπίστημιο Πατρών και το 
Διεθνές Κέντρο Επιστημών και Ελλη-
νικών Αξιών ετελέσθη με τεράστια διε-
θνή απήχηση και κατά το τρέχον έτος 
το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο 
με το γενικό τίτλο «Timeless Greece», 
(«Διαχρονική Ελλάς») και με γενικό 

θέμα αυτήν τη φορά «Οι δραματικές 
αλλαγές στον πλανήτη και οι ελλη-
νικές ρίζες της οικολογικής ηθικής». 
Το Συνέδριο διήρκησε από την 7η έως 
την 20η Ιουνίου 2018 και τελούσε υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας κ. Προκόπη Πουλόπουλου. Τόπος 
του Συνεδρίου διεξαγωγής ήταν το 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Στο Συνέδριο 
αυτό συμμετείχαν ως ομιλητές κορυ-
φαίες προσωπικότητες των επιστημών 

και της έρευνας από όλον τον κόσμο.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν, για δεύτε-
ρη φορά προσκεκλημένη του Συνεδρί-
ου «Timeless Greece» η Αγιοπετρίτισ-
σα Μαρία Σίδερη, του Γιάνννη και της 
Διονυσίας. Θέμα της δικής της ομιλίας 
ήταν «Η Συνάφεια: Άνθρωπος και πε-
ριβάλλον». Παραθέτουμε την περί-
ληψη της εισήγησης της, όπως μας 
την παρέδωσε η ίδια.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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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 154 - 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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Το ζεύγος Καγκελάρης Κώστας (Λάντος) και η σύ-

ζυγός του Αρετή απέκτησαν κοριτσάκι.
• Η Χαρίτου Αρσενία του Σωκράτη γεωπόνος και ο 

σύζυγός  της Γκογκόσης Νίκος απέκτησαν αγορά-
κι.

• Το ζεύγος Κοντοπύργια Σπύρος και Ελένη Πεντε-
σπίτη  απέκτησαν κοριτσάκι στο Νυδρί Λευκάδας.

• Το ζεύγος Βετούλας Θεόδωρος και Ζωή Πατρικίου 
(Γαλάνη) απέκτησαν αγοράκι.

ΑΘΗΝΑ
• Το ζεύγος Σαλαμούρας Κων/νος και Αργυρώ κόρη 

του Τάσου Αθανασίου (Κούνελου) απέκτησαν 
αγοράκι.

• Η Αρετή Καββαδία (Πανούτσου) και ο Χρήστος 
Καπερώνης απέκτησαν κοριτσάκι

ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
• Το ζεύγος Σάντας Χρήστος και Κατηφόρη Διονυ-

σία του Κώστα Νιότσου απέκτησαν κοριτσάκι.
• To ζεύγος Πολίτης Γεώργιος και Ιωάννα Βικέντιου 

του Ζώη, απέκτησαν αγοράκι
Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Το ζεύγος Γιόσης Ηλίας και Κατηφόρη Νίκη του 

Κώστα Νιότσου βάφτισαν το αγοράκι τους και του 
έδωσαν το όνομα Κώστας.

• Το ζεύγος Ζώγκος Κων/νος και η σύζυγός του Αλε-
ξίου Αθανασία βάφτισαν το κοριτσάκι τους και του 
έδωσαν το όνομα Αμαρυλλίς - Ευσταθία.

ΑΘΗΝΑ
• Ο Κων/νος Τσάκωνας και η Κατερίνα Δάγκα εγγονή 

της Κατερίνας Αντύπα βάφτισαν το αγοράκι τους 
και του έδωσαν το όνομα Άγγελος-Δημήτριος.

ΠΟΝΤΙ
• Το ζεύγος Δρακονταειδής Ανδρέας (Πολύδερος) 

και η σύζυγός του Ρένα βάφτισαν το κοριτσάκι 
τους και του έδωσαν το όνομα Σοφία.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Το ζεύγος Μαργέλης (Ατζούλης) Φίλιππος του Νι-

κολάου και η σύζυγός του Γεωργία βάφτισαν το 
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα Νίκος.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν και να 
χαίρονται το όνομά τους.

ΓΑΜΟΙ:
• Ο Γεράσιμος Καγκελάρης (Λάντος) παντρεύτηκε 

με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Βασιλικής, την 
εκλεκτή της καρδιάς του Ταμάρα από την Γεωργία.

• Η Χόρτη Διονυσία του Γιάννη και της Σοφίας Δι-
καστικός στο επάγγελμα, παντρεύτηκε με πολιτικό 
Γάμο στην Λευκάδα,  τον εκλεκτό της καρδιάς της 
Νίκο Ζήκο, εκπαιδευτικό.

• Ο Χριστωνάκης Ιωάννης και η Βασιλική Δάγκα εγ-
γονή της Κατερίνας Αντύπα παντρεύτηκαν με θρη-
σκευτικό γάμο μετά τον πολιτικό και βάφτισαν το 
κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα Μαριάν-
να.

• Η Αρετή Καββαδία του Χαράλαμπου (Πανούτσου) 
παντρεύτηκε στην Αθήνα τον εκλεκτό της καρδιά 
της Χρήστο Καπερώνη.

•  Η Ένωσή μας τους εύχεται  να ζήσουν και κάθε 
ευτυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Κατηφόρης Ρολάνδος του Σπύρου ετών 88. Ετά-

φη στο χωριό.
• Ζωϊτά (Κασούτα) Μαυρέτα ετών 78. Παλιά μετανά-

στρια στην Αυστραλία. Ετάφη στο χωριό.

ΠΑΤΡΑ
• Κατηφόρης (Γιωργαλής) Δημήτριος του Νικολάου 

ετών 89. Ετάφη στην Πάτρα.

ΛΕΥΚΑΔΑ
• Χόρτης Νίκος του Ζώη σύζυγος της Μαρίας Ρο-

μποτή (Βαμβακά) του Σπυρογιάννη. Ετάφη στη 
Λευκάδα.

ΑΘΗΝΑ
• Καραλής Ανδρέας ετών 83. Γαμπρός αγιοπετρίτης 

σύζυγος της Ελένης Χαρίτου (Ράντζου). Ετάφη 
στον Ασπρόπυργο Αττικής.

• Σκληρού Νίκη του Γιάννη, πολιτικός μηχανικός 
ετών 88. Ο σύζυγός της έχει την μαιευτική Κλινι-
κή «ΝΙΚΗ» στην Πετρούπολη της Αθήνας. Πέθανε 
στην Αθήνα, ετάφη στους Τσουκαλάδες Λευκάδας.

• Ελένη Θωμά Λουπέτη ετών 89. Ετάφη στο χωριό.
• Κυριακούλα Πατίτσα του Σπύρου ετών 67. Αδερ-

φή του ζωγράφου Δημήτρη Πατίτσα. Ετάφη στην 
Αθήνα.

ΛΕΥΚΑΔΑ
• Σκληρού Λουκία του Άρη ετών 89. Πέθανε στην 

Βασιλική Λευκάδας. Ετάφη στην Αθήνα.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Λάζαρης Φάνης, ετών  74, σύζυγος Βούλας Αρβα-

νίτη (Μπούλου). Ετάφη στη Μελβούρνη.
• Πατρικίου (Μουρούκη) Αναστασία ετών 85. Ετάφη 

στη Μελβούρνη.
• Η εγγονή της  Γεωργίας Βιζοβίτου Μπελερίνη ετών 

13 ετάφη στην Καμπέρα.
• Πατρίκιος Σπύρος (Κουτσοπάνος) του Ιωάννη 

ετών 89. Ετάφη στη Μελβούρνη.
Η Ένωσή μας εκφράζει στους οικείους τους τα θερμά 

της συλλυπητύρια.

ΑΦΙΞΕΙΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Μαρία Μαργέλη (Ματζάνα) σύζυγος Πάνου Βαμ-

βακινού.
• Μαργέλης Νίκος (Αποστολιάς) του Ιωάννη με τη 

σύζυγό του Ζωή.
• Μαργέλης (Ατζούλης) Νίκος του Φίλιππου
• Λουπέτης Νίκος του Θωμά
• Ζωϊτά (Κασούτα) Αφροδίτη του Δημητρίου
• Ρομποτής (Μπρούσκος) Σπύρος με τη σύζυγό του 

Ελισάβετ και τα παιδιά του.
 Ο Σπύρος είναι πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετρι-

τών Μελβούρνης και της Λευκαδιακής αδελφότη-
τας.

• Φράνες Γιάννης του Αλέξη.
• Κατηφόρη (Καπόνη)-Πεζάρου Νίκη.
• Το παιδί της Πόπης Γιάννη Σουμίλα (Καπή), Γιώρ-

γος με τη γυναίκα του Χριστίνα και τα παιδιά τους.
• Κατηφόρης (Καπόνης) Νίκος του Φίλιππου
• Η κόρη της Βούλας Αρβανίτη (Μπούλου) με τον 

σύζυγό της Αντώνη και τα παιδιά τους.
• Η κόρη της Μαρίας Πατρικίου-Βερυκάκη (Ψάθα) 

Χρυσούλα με τον άντρα της Νίκο και τα παιδιά 
τους.

• Λογοθέτης Ηρακλής του Μένιου πρώην Πρόεδρος 
του Α.Ο. Αγίου Πέτρου με τη γυναίκα του και το 
παιδί τους.

• Ραυτοπούλου (Καναλή) Ζωή του Γεράσιμου με 
τον άντρα της Μιχελή Βασίλη από το Δράγανο.

• Η σύζυγος του Θανάση Δεντρινού Ξαφίνα.
• Ο Γιώργος Πολίτης του Κώστα (Ιατρός) με τη σύ-

ζυγό του Δέσποινα και τα παιδιά τους.

ΑΜΕΡΙΚΗ
• Σουμίλας (Φαντολίνος) Σπύρος του Άγγελου.
• Μελά (Βαρόλη) Μαριλένα του Βασίλη. Ήρθε επί-

σκεψη και αναχώρησε.
• Σίδερη (Γατζαίου) Λίτσα του Γιάννη με το σύζυγό 

της Σκαρή Φίλιππο και τις κόρες τους Κατερίνα και 
Ελένη.

• Κατηφόρη Ελένη του Δημητρίου με το σύζυγό της 
Ιβάν και τα παιδιά τους. Η Ελένη είναι καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου. Ανεχώρησε.

• Η Κατερίνα κόρη της Ηρώς Αλεξανδράκη-Σίδερη 
με το σύζυγό της.

• Τον Απρίλιο 2018 ο Βασίλης Κατηφόρης του Χρί-
στου (Κουτσοσπύρου) με τη σύζυγό του Μαίρη 
Άνν, επισκέφθηκαν το χωριό μας. Ερχόμενοι από 
την Νέα Υόρκη. Ο Βασίλης είναι συνταξιούχος κα-
θηγητής μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Ν. 
Υόρκης.

• Η κόρη του Χρίστου Σίδερη (Γατζαίου) του Γιάννη 
με τον άντρα της Γιάννη.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• Καραβίας Ευάγγελος του Νίκου με τη σύζυγό του 

Αθανά, η οποία ανεχώρησε.
• Πολίτης Νίκος του Αποστόλη.
• Δρακονταειδής Λευτέρης με τη γυναίκα του.
Καλώς εκοπιάσατε στο χωριό μας.

ΥΓ: Όσοι έρθουν μετά το τέλος Ιουνίου που κλείνει 
η εφημερίδα, θα μπούν στο επόμενο φύλλο.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Το ΔΣ της Ένωσης 

Αγιοπετριτών Αττικής 
εκφράζει τα θερμά του 
συλλυπητήρια στην οι-
κογένεια του εκλιπόντος 
συμπατριώτη μας Στέλιου 
Σκλαβενίτη.

Ο Στέλιος όπως και 
όλη η επιχειρηματική οι-
κογένεια Σκλαβενίτη με 
τυν αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ υπήρξε ανέκα-
θεν αρωγός στις εκδηλώσεις της Ένωσής μας 
αλλά και όλων των Λευκαδίτικων Συλλόγων 
Αττικής.

Στη νεκρώσιμο ακολουθία που έγινε στην 
Αγία Σοφία του Πειραιά εκ μέρους της Ένω-
σής μας παραβρέθηκε ο Πρόεδρος κος Απ. 
Αντύπας εκφράζοντας τα θερμά του συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του.

Στέλιος Σκλαβενίτης

Αγία Σοφία Πειραιά
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Λευκαδίτης Ερευνητής: Στα «άδυτα» του καρκίνου!
Ο Γ. Μακρυγιώργος, καθηγητής στο Χάρβαρντ, αναζητά νέες μεθόδους «ανώδυνης» ακτινοβολίας και τα ίχνη του καρκίνου στο αίμα

Γεννηµένος το 1958 στην πρωτεύου-
σα, µε καταγωγή από τη Λευκάδα, 

σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήµιο 
της Αθήνας και έκανε διδακτορικό στην 
Ιατρική Φυσική, στο πανεπιστήµιο του 
Λιντς της Αγγλίας. Την τριετία 1987-
1990 έκανε µεταδιδακτορικό στο τµήµα 
Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Χάρβαρντ, όπου µυήθηκε στη Ραδιοβι-
ολογία. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο δυ-
ναµικό του τµήµατος Ακτινοθεραπείας 
του φηµισµένου αµερικανικού πανεπι-
στηµίου, όπου παραµένει ως σήµερα. 
Το 2008 ανέλαβε και τη διεύθυνση του 
τµήµατος Ιατρικής Φυσικής. 
Από την αρχή της καριέρας του εστίασε 
στην αναζήτηση µεταλλάξεων στα κύτ-
ταρα, που αποτελούν πρώιµες ενδεί-
ξεις καρκίνου. «Αυτές οι -συχνά µη ανι-
χνεύσιµες- µεταλλάξεις κυκλοφορούν 
στο αίµα (ως µεταλλαγµένο DNA) και 
µας... ενηµερώνουν ότι, πιθανότατα, 
κάπου υπάρχει όγκος. 
Εµείς ψάχνουµε για ίχνη του καρκίνου 
στο αίµα, κάνουµε δηλαδή κάτι ανάλο-
γο της βιοψίας και ασχολούµαστε µε 
την εκπόνηση νέων µεθόδων έγκαιρης 
ανίχνευσης και παρακολούθησης του 
καρκίνου». Αυτός ο τομέας έρευνας 
ονομάζεται «Υγρή βιοψία» και είναι η 
βασική κατεύθυνση του Εργαστηρίου 
μου τα τελευταία χρόνια. Αναπτύσσου-
με πρωτοποριακές μεθόδους για έγκαι-
ρη ανίχνευση του καρκίνου με απλή 
αιμοληψία (Υγρή Βιοψία). Η έγκαιρη 
ανίχνευση είναι πολύ σημαντική καθότι 
η αντιμετώπιση της ασθένειας σε πρό-
ωρο στάδιο πολλές φορές οδηγεί σε 
πλήρη θεραπεία.
Ως προς την αντιµετώπιση της ασθένει-
ας µέσω ακτινοθεραπείας, ο Ελληνας 
καθηγητής και η οµάδα του προσπα-
θούν να προσδιορίσουν την ακριβή πο-

σότητα ακτινοβολίας που χρειάζεται 
κάθε ασθενής, ώστε να καταστραφεί 
ο όγκος µε όσο το δυνατόν µικρότερες 
επιπτώσεις στον οργανισµό του. 
«Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούν 
σήµερα οι γιατροί µάς εξασφαλίζουν 
ως έναν βαθµό ότι η θεραπεία προ-
καλεί τις μικρότερες δυνατές βλάβες 
στα υγιή κύτταρα και όργανα. Ωστόσο 
χρειάζεται µεγάλη φροντίδα από την 
πλευρά των φυσικών, για να εκτελού-
νται οι οδηγίες των γιατρών µε ακρί-
βεια και ασφάλεια. Εµείς µελετάµε τη 
δόση ακτινοβολίας σε επίπεδο οργά-
νου και κυττάρου και προσπαθούµε 
να δηµιουργήσουµε την κατάλληλη 
γεωµετρία για κάθε ασθενή, µε τη βο-
ήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
τρισδιάστατης απεικόνισης».
Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί  
τα τελευταία χρόνια στην έρευνα για 
τον καρκίνο, ο κ. Μακρυγιώργος θεω-
ρεί ότι η ανακάλυψη ενός φαρµάκου 
που θα «απαντήσει» συνολικά στο 
πρόβληµα είναι ακόµα µακριά. «Οταν 
µιλάµε για νίκη απέναντι στον καρκί-
νο, πρέπει να θυµόµαστε ότι η συγκε-
κριµένη ασθένεια εµφανίζεται κυρίως 
σε µεγάλες ηλικίες και ότι το προσδο-
κώµενο όριο ζωής έχει αυξηθεί. 
Όσο περισσότερο ζούµε τόσο ενισχύ-
εται η πιθανότητα να γίνουν τα κύτ-
ταρά µας καρκινικά. Νοµίζω λοιπόν 
ότι ένας πιο ρεαλιστικός στόχος είναι 
η καθυστέρηση της ανάπτυξης του 
καρκίνου µε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, 
αλλά και η επιµήκυνση και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των καρκινοπα-
θών». Ας σημειώσουμε όμως ότι και 
τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί 
μεγάλη πρόοδος στην αντιμετώπιση 
του καρκίνου, μέσω καινούριων με-
θόδων ανοσο-θεραπείας. Σε μερικές 
περιπτώσεις καρκίνων έχει πολύ θετι-

κά αποτελέσματα και στο μέλλον ίσως 
αποτελέσει την αποτελεσματικότερη 
θεραπεία.

Συνεργασίες
Στο τµήµα Ιατρικής Φυσικής που διευ-
θύνει ο Ελληνας καθηγητής δουλεύ-
ουν σήµερα 20 ερευνητές (λέκτορες, 
επίκουροι και αναπληρωτές καθηγη-
τές), και ακόμα 25 τεχνικοί και μηχα-
νολόγοι που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορα πεδία της ακτινοθεραπείας, 
ενώ ο ίδιος συνεργάζεται επίσης µε 
την καθηγήτρια Κλινικής Χημείας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Εύη Λιανί-
δου, τον καθηγητή Ιατρικής Φυσικής 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κων-
σταντίνο Κάππα και την επίκουρη κα-
θηγήτρια του ίδιου τοµέα Κυριακή Θεο-
δώρου. «Υλοποιούµε ένα πρόγραµµα 
ανταλλαγής φοιτητών, µε σκοπό την 
ανάδειξη νέων επιστηµόνων. 
Αυτός είναι και ένας από τους κύριους 
στόχους µου. Σε ερευνητικό επίπεδο, 
θα ήθελα να αφήσω πίσω µου μεθό-
δους που θα χρησιµοποιούνται από 
ένα µεγάλο κοµµάτι της επιστηµονικής 
κοινότητας και, σε κλινικό επίπεδο, ένα 
τµήµα που θα λειτουργεί αποτελεσµα-
τικά, προς όφελος των ασθενών».
«Οι Ευρωπαίοι τιμωρούν σκληρά την 
Ελλάδα!»
ΑΝ ΚΑΙ ζει µόνιµα στο εξωτερικό από 
τη δεκαετία του ‘80, ενηµερώνεται κα-
θηµερινά για τις εξελίξεις στην Ελλάδα 
και δεν κρύβει την αγανάκτησή του για 
την «παραδειγµατική τιµωρία» που 
επιβάλλουν στη χώρα µας οι Ευρω-
παίοι. «∆ιαβάζω στο ∆ιαδίκτυο σχεδόν 
όλες τις ελληνικές εφηµερίδες και... 
υποφέρω καθηµερινά, όπως οι υπό-
λοιποι Ελληνες. Νοµίζω ότι η Ελλάδα 
τιµωρείται σκληρά. Η Ισπανία, η Ιταλία 
και η Πορτογαλία, που έχουν παρόµοια 

Συνέχεια από την 1η σελ. προβλήµατα, αντιµετωπίζονται µε δια-
φορετικό τρόπο». Ο κ. Μακρυγιώργος 
έρχεται στη χώρα µας τουλάχιστον 
δύο φορές τον χρόνο και µιλάει µε νο-
σταλγία για τα καλοκαίρια στη Λευκά-
δα και τον ελληνικό τρόπο ζωής. «Οι 
συνθήκες δουλειάς στην Αµερική είναι 
εξαιρετικές, αλλά η ζωή στην Ελλάδα... 
µετά τη δουλειά µού λείπει πολύ. Μου 
λείπουν επίσης φίλοι και συγγενείς, 
αλλά και η Λυγιά Λευκάδας, που επι-
σκέπτοµαι κάθε καλοκαίρι». Πριν από 
µερικά χρόνια έφτασε ένα βήµα πριν 
από την επιστροφή στην Ελλάδα, αλλά 
έπειτα από αρκετή σκέψη δε δέχθηκε 
τελικά τη θέση που του πρότειναν, στο 
τµήµα Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών. «Το δίληµµα ήταν µε-
γάλο, αλλά προτίµησα να µείνω εδώ, 
για το καλό της οικογένειάς µου» εξη-
γεί ο ίδιος. 

Υ.Γ. της Εφημερίδας μας:
Ο καθηγητής κ. Μακρυγιώργος έχει 
καταγωγή από τη Λευκάδα. Η μητέ-
ρα του Άρτεμης Γερ. Δρακονταειδή 
ήταν παιδίατρος και γεννήθηκε στον 
Αγ. Πέτρο και ο πατέρας του Μακρυ-
γιώργος Νικόλαος  γεννήθηκε στο Κα-
λαμίτσι,  ήταν πολιτικός μηχανικός και 
κατασκευαστής πολυκατοικιών στην 
Αθήνα. Πρόκειται για μια σπουδαία 
και αξιόλογη οικογένεια που τιμά τη 
Λευκάδα. Ο Έλληνας καθηγητής μας 
κάνει υπερήφανους με την ανακάλυψή 
του που έκανε στο αίμα για τον καρ-
κίνο, τη μάστιγα του αιώνα. Η Ενωση 
Αγιοπετριτών Αττικής τον συγχαίρει και 
του εύχεται πάντα επιτυχίες σε όλους 
τους τομείς της ζώης του. Τέλος τον ευ-
χαριστεί θερμά για το κέιμενο που μας 
έστειλε προς δημοσίευση στην εφημε-
ρίδα μας. Ευχαριστεί επίσης τον αδερ-
φό του Χάρη που μας έφερε σε επαφή. 

Φυτώριο

Άνθη
Δέντρα

Αγιοπετρίτισσα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

«Η Ελληνική Κοσμοθέασις αναδέχεται 
ως πληρότητα όλων των μελών της συ-
νάφειας οιουδήποτε· δυνατόν γενέσθαι 
και γιγνομένου «κατά το βέλτιστον»1.(1 
Βλ. Πλ. Τιμ 48 a «Μεμειγμένη γαρ ούν 
η τούδε του Κόσμου γένεσις εξ ανά-
γκης τε και νου συστάσεως εγεννήθη‘ 
νου δε ανάγκης άρχοντος τω πείθειν 
αυτήν των γιγνομένων τα πλείστα επί 
το βέλτιστον άγειν, ταύτη, κατά ταύτα 
τε δι’ ανάγκης ηττωμένης υπό πειθούς 
έμφρονος ούτω κατ’ αρχάς συνίστατο 
τόδε το παν». Υποβάλλει την δραστή-
ρια ασκητική προς την ανάπτυξη της 
συνειδητότητας εκδηλουμένης ως έκ-
φρασης-συμπεριφοράς εντός του Φυ-
σικού Δικαίου, του οποίου «μίμησις» 
είναι οι κοινωνικοί νόμοι.

Η Ζωή θεάται ως απόλυτον χαρακτη-
ριστικόν του Κόσμου, ο θάνατος είναι 
νοερό πεδίο ζωής.
Υπερασπιζόμενος το Μέτρον, ο Ελλη-
νικός Κόσμος προνοεί για την απαλλα-
γή - από την ανθρώπινη «νόσο» της 
Ύβρεως καλλιεργώντας με κοινωνι-
κούς τρόπους την Αρετή, που συνείναι 
της Φύσεως: «ομολογουμένως τηι Φύ-
σει ζην, όπερ έστι κατ’ Αρετήν ζην· άγει 
γαρ προς ταύτην η Φύσις»2. (2 Ηθική 
αρχή των Στωϊκών-Σέξτ. Εμπειρικούς)
Θεωρώντας το Όλον «Φύσις» θείον 
και τα φαινόμενα γεννήματά της, Ιερά 
αντλούσε από αυτήν τις ισχυρότερες 
αρχές του όπως και τη θέσην της φι-
λοσοφίας ως mater atrium επιστημών 
και τεχνών, ως βεβαίωσιν της Ορφικής 
δόξας: «Ο Κόσμος είναι γέννημα του 

Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο στην Πάτρα
«Timeless Greece» - «Διαχρονική Ελλάς»

Νόμου, (‘’Φύσεως το βέβαιον’’), της 
Ευταξίας και της Ευσεβείας.
Οι αρχαίοι Έλληνες παρενέβαιναν στο 
καθ’ ημάς «περιβάλλον» ούτως ώστε 
μήτε το Κάλλος, μήτε η Ζωή να θίγε-
ται ή να αλλοιούται ανηκέστως. Ο Κό-
σμος εκείνος που απέδωσε τον ανά 
τους αιώνες μοναδικόν, αντάξιον του 
Ανθρώπου, Πολιτισμόν, εγεννήθη και 
ετροφοδοτείτο ενσυνειδήτως από την 
Φύσιν με την οποία συλλειτουργούσε 
και συνδιαλεγόταν στη δική της γλώσ-
σα: την «αοίδιμον Διαλεκτικήν».
Σημείωση
Στις 11 Ιουλίου η Μαρία Σίδερη έδω-
σε συνέντευξη στην γνωστή δημοσιο-
γράφο Γεωργία Δαλιανά, στο Κανάλι 
1 του Πειραιά. Θέμα της συνέντευξης, 
η κατάσταση της ανθρωπότητας, του 

Ελληνισμού και του κόσμου σήμερα. 
Σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με εκατο-
ντάδες κοινοποιήσεις. Θα δημοσιευθεί 
και στο εξωτερικό.

Συνέχεια από την 1η σελ.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ και άλλα

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

ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

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

Λειτουργεί και το Χειμώνα

Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606, 6937 466083

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

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

Αυτό που έλειπε από την Λευκάδα

Κάθε Παρασκευή βράδυ ζωντανή μουσική

Τα Κοινωνικά μας
Βάπτιση στον Άγιο Πέτρο

Η Χόρτη Διονυσία του Γιάννη και της Σοφίας 
(Δικαστικός) παντρεύτηκε  με πολιτικό γάμο,  
τον εκλεκτό της καρδιάς της Νίκο Ζήκο.
Η Ένωσή μας τους εύχεται  να ζήσουν και 
κάθε ευτυχία.

Γάμος
Ευτυχείτε

Το ζεύγος Γιόσης Ηλίας και Κατηφόρη Νίκη του Κώ-
στα Νιότσου βάφτισαν το αγοράκι τους και του έδω-
σαν το όνομα Κώστας.
Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσει και να χαίρεται 
το όνομά του.

Οι Άγιοι Απόστολοι σήμερα!!!

Δυστυχώς η εορτή των Αγίων Αποστόλων στις 
30 Ιουνίου 2018 δεν πραγματοποιήθηκε εφέτος 

στη δική της εκκλησία, αλλά γιορτάστηκε στην εκ-
κλησία του Αγίου Αθανασίου όπου και μεταφέρθηκε 
η εικόμα των Αγίων Αποστόλων, με μεγάλη δυσαρέ-
σκεια πολλών πιστών του χωριού μας.

Σημειώνουμε ότι η εκκλησία ήταν κατάλληλη για 
λειτουργία βάσει της από 14/6/2018 βεβαίωση που 
έδωσε ο επιβλέπων Πολιτικός Μηχανικός κ. Ζαβι-
τσάνος Πάνος που πραγματοποίησε τη σχετική με-
λέτη της εκκλησίας και την παρέδωσε στην Αρχαιο-
λογική Υπηρεσία και το ΤΑΣ Λευκάδας.

Την βεβαίωση αυτή ο κος Απ. Αντύπας παρέδω-
σε στον ιερέα του χωριού παπά Κώστα, ο οποίος 
του δήλωσε ότι δεν του επιτρέπουν τη λειτουργία 
και να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο παπά Θανά-
ση της Μητρόπολης (τηλ. 6944149952), ο οποίος 
δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις του κι-
νητού μας. Ο νόμος όμως ορίζει ότι η Μητρόπολη 
υποχρεούται στις ιδιωτικές εκκλησίες να διαθέτει 
παπά, ο οποίος θα πληρώνεται από τους ιδοκτήτες 
της εκκλησία.

Ο πρόεδρος της ένωσης Αγιοπετριτών 
Αττικής Ν. Λευκάδας σε σχετική ιστοσελί-
δα έδωσε δελτίο τύπου και καλούσε τους 
πιστούς όλης της Λευκάδας να έρθουν για 
τον εορτασμό της ιστορικής αυτής εκκλησί-
ας μαζί με το παραδοσιακό πανηγύρι του 
χωριού. 

Εκφράζουμε την δυσαρέσκειά μας 
για την εξέλιξη αυτή με την ευχή την 
επόμενη χρονιά οι Άγιοι Απόστολοι να 
εορτασθούν στην εκκλησία τους!

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Στατικής επάρκειας 
Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων 
στον Άγιο Πέτρο Δήμου Λευκάδας
Προς τον Ιερέα Αγίου Πέτρου.
  Ο υπογεγραμμένος Ζαβιτσάνος Πάνος 
Πολ. Μηχανικός βεβαιώνω ότι ο ιερός 

Η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων πολιούχων του χωριού μας

Ναός Αγίων Αποστόλων που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Πέ-
τρου Δήμου Λευκάδος είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να 
λειτουργήσει την ημέρα της εορτής των Αγίων Αποστόλων.

Λευκάδα 14/6/2018
Ο βεβαιών επιβλέπων Μηχανικός

Πάνος Ζαβιτσάνος

Παραμονή των Αγίων Αποστόλων στο 
«ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ» έγινε ο χαμός.

Η γιαγιά Φρόσω Καγκελάρη (Λάντου) ετών 85 με την εγγονή 
της Ευροσύνη και τον σύζυγό της μαζί με την οικιακή βοηθό 
στα μπουζούκια.

PHOTONET
Περιοδικό Φωτογραφίας
τα πάντα για το imaging

www.nexusmedia.gr
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Ρούλα Χαρίτου (Αγιοπετρίτισσα)
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

ΘΕΜΑ: Ανταπάντηση της Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκά-
δας Ν. Αττικής, στον Πρόεδρο της ΔΕΠΟΚΑΛ και το Δ.Σ. 
και Αντιδήμαρχο Λευκάδας κ. Αθανάσιο Περδικάρη.
  Το 2013 η Ενάγουσα κα Σκιαδά ήταν Αντιδήμαρχος του Δήμου Λευκάδας 
και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΔΕ-
ΠΟΚΑΛ που υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Ο Αντιδήμαρ-
χος Ρόκος Στυλιανός και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΠΟΚΑΛ ήταν μάρ-
τυρας. Το Δ.Σ. της ΔΕΠΟΚΑΛ είχε πάρει απόφαση κατά πλειοψηφία. Ο 
δικηγόρος της πληρώθηκε από το Δήμο, στον οποίο ανήκει η ΔΕΠΟΚΑΛ. 
Αυτό γράφει η απόφαση του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου υποχρεούσθε να 
καταθέσετε στην Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής το ποσό των 600+400 € 
καθώς και τα επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα. 
Για τους λόγους αυτούς
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 29-6-2014 (αριθ. Κατ. 
23/2014) έφεση κατά της 210/2014 οριστικής απόφασης του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ κατ’ ουσίαν την έφεση.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εκκαλούσα στην καταβολή των δικαστικών εξό-
δων του εφεσιβλήτου για τον παρόντα δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, 
τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600 ευρώ).
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή του παραβόλου [διπλότυπο είσπραξης τύ-
που Α σειρά Η ποσού 200 ευρώ] στο Δημόσιο Ταμείο.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του 
στις 20-10-2017 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να είναι πα-
ρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

ΠΡΟΣ
Κ. Αθανάσιο Περδικάρη Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της
ΔΕΠΟΚΑΛ και το Δ.Σ. της ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας
ΘΕΜΑ
Εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει της απόφασης υπ. Αριθ. 
157/2017 του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
Αξιότιμοι Κύριοι,
Η Ένωση Αγιοπετριτών και ο Πρόεδρος της και υπεύθυνος της εφημερί-
δας «Αγιοπετρίτικα» Απόστολος Αντύπας σας καλούν να εκπληρώσετε, 
το ταχύτερο δυνατόν, την υποχρέωση της ΔΕΠΟΚΑΛ για καταβολή των 
δικαστικών εξόδων, τα οποία ορίστηκαν στο ποσό των εξακοσίων (600) 
ευρώ, ως αποζημίωση του Προέδρου της Ένωσης μας, μετά το αμετάκλη-
το της ως άνω απόφασης υπέρ αυτού και της Ένωσης μας.
Εκτός δε της νόμιμης και από τον νόμο επιδικασθείσης ως άνω αποζημί-
ωσης, σας υπενθυμίζουμε ότι επίσης υποχρεούστε να εξοφλήσετε και τα 
τετρακόσια(400) ευρώ, τα επιδικασθέντα, δηλαδή, δικαστικά έξοδα.

Αθήνα 26/4/2018
Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος Απόστολος Αντύπας

Προς: κ. Απόστολο Αντύπα
ΘΕΜΑ: «Εκπλήρωση υποχρεώσεων βάση της απόφασης υπ. Αριθ. 
157/2018 του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας».
Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι στην 
εν θέματι απόφαση διάδικος δεν είναι ούτε ο Δήμος Λευκάδας ούτε η Κοι-
νωφελής ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν 
να καταβληθεί η δικαστική δαπάνη που αιτεισθε ούτε από τον Δήμο ούτε 
από την Κοινωφελή ΔΕΠΟΚΑΛ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

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

ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 2013
της κας Σκιαδά Ζωής κατά του Πρόεδρου της Ένωσης Αγιοπετρτιών κου Απ. Αντύπα

ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΠΟΚΑΛ

Πλημμύρες στη Βασιλική και όχι μόνο

Πλημμύρες σημειώ-
θηκαν στη Βασιλική 

και σε άλλα σημεία της 
νότιας Λευκάδας ισχυρή 
νεροποντή επικράτησε 
στις 6 Μαΐου με αποτέλε-
σμα πλημμύρες αλλά και 
πολύωρες διακοπές ρεύ-
ματος.
Στη Βασιλική έχουν πλημ-
μυρίσει δρόμοι αλλά και 
υπόγεια σπιτιών. Επί τόπου 
βρίσκεται η Πυροσβεστική. 
Όπως αναφέρουν κάτοικοι μια από 

τις αιτίες της πλημμύρας είναι τα έργα 
που έγιναν και είχαν σαν αποτέλεσμα 
τη μείωση της διατομής των σημείων 
απορροής των υδάτων, με αποτέλε-
σμα το νερό να μην φτάνει στη θά-
λασσα.
Πρόβλημα και από τις διακοπές ρεύ-
ματος αλλά και την νεροποντή παρου-
σιάστηκαν και στα χωριά Αθάνι, Κο-
ντάραινα, Μαραντοχώρι και Δράγανο.
6 μήνες μετά τις πλημμύρες του Νο-
εμβρίου, η Βασιλική βρέθηκε ξανά 
απροστάτευτη στο έλεος της κακο-
καιρίας. Μια δυνατή νεροποντή ήταν 
αρκετή να πλημμυρίσουν σπίτια και 
ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα στη 
θάλασσα, γιατί τα νερά δεν εύρισκαν 
διέξοδο! 
Σπίτια, επιχειρήσεις, η Αστυνομία, το 
κέντρο Υγείας πλημμύρισαν. Εκκε-
νώθηκε ξενοδοχείο και οι ένοικοι με-
ταφέρθηκαν σε άλλα ασφαλή σημεία. 
Χρειάστηκε να σπάσουν τοίχους και 
πεζούλια για να φύγουν τα νερά προς 
τη θάλασσα.
Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για κλειστές 
μπούκες απορροής υδάτων αλλά και 
για στένεμα λόγω έργων των σημείων 
απορροής.

Επί τόπου βρέθηκαν και επιχείρησαν 5 
πυροσβεστικά οχήματα και 4 περιπολι-
κά της Αστυνομίας καθώς και τσάπες 
του Δήμου και της Περιφέρειας.
Τα σχολειά παρέμειναν κλειστά. Όπως 
ειδοποίησε ο Διευθυντής του Δημοτικού 
Σχολείου Πάνος Γαζής: «Το Δημοτικό 
Σχολείο Βασιλικής, όπως και το Νηπι-
αγωγείο Βασιλικής την Τρίτη 8 Μαΐου 
λειτούργησαν κανονικά. Ευτυχώς, δεν 
υπήρξαν ζημιές από τις πλημμύρες 
στα σχολικά αυτά κτίρια. Προβλήματα 
αρκετά δημιουργήθηκαν στο Γυμνάσιο 
– Λυκειακές τάξεις της Βασιλικής και θα 
πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν οι 
επικινδυνότητες για την ασφάλεια των 
μαθητών»
Προβλήματα μικρότερης έντασης και 
έκτασης παρουσιάστηκαν και σε άλλα 
χωριά της νότιας Λευκάδας.

Πηγή: Άρωμα Λευκάδας
Υ.Γ. της Εφημερίδας Αγιοπετρίτικα. 
Έάν δεν γίνουν αντιπλημμυρικά έργα το 
πρόβλημα θα παραμένη και θα υπάρ-
χει κίνδυνος πλημμυρών με αντίστοιχα 
καιρικά φαινόμενα.

Η παιδική χαρά 
του χωριού μας 
και οι Μπασκέ-
τες πότε θα λει-
τουργήσουν για 
τα παιδιά; 
Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε 
απάντηση από 
τον Αντιδήμαρ-
χο κ. Περδικά-
ρη.

Παιδική χαρά Αγίου Πέτρου
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

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

Αγιοπετρίτισσα

Δρ. Τριανταφυλλιά (Λίτσα) Σδόγγου
σύζυγος Σάκη Μελά

Παιδίατρος
Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνεργάτης «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ»
Επιστημονική Συνεργάτης Νοσ. Παίδων 

«Π. & Α. Κυριακού»
Λ. Κηφισίας 102.

τηλ.(210) 6982991 και 6934 135413

Τιμή σ’ εκείνους όπου στη ζωή των 
ώρισαν 

να φυλάγουν Θερμοπύλας.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες

δίκαιοι και ίσοι σ’ όλες τες πράξεις.

Αυτοί οι στίχοι του ποιητή Καβάφη 
ήρθαν στο μυαλό μου, και ταιριά-

ζουν απόλυτα σ’ εσένα, ως προσω-
πικότητα, στην πορεία της ζωής που 
ακολούθησες, στην προσφορά σου 
στη δημοσιογραφία την φιλοτεχνία 
και την ποίηση και εν γένει σε κάθε 
τι πνευματικό και ωραίο, με τα οποία 
ασχολήθηκες, όσο ζούσες Γιάννη Βου-
κελάτε.

Αγωνίστηκες τον καλόν αγώνα στη 
ζωή σου, σιωπηλά και αθόρυβα, ποτέ 
δεν έκανες πίσω, πάντα δίκαιος στις 
σκέψεις, στις αποφάσεις, στις πράξεις 
σου.

Είναι αλήθεια, ότι πολλές φορές 
ήρθα σε ρήξη μαζί σου, γιατί σ’ εύρι-
σκα απόλυτο σε κάποιες ιδέες σου, 
όμως η αλήθεια είναι ότι είχες το δί-
καιο με το μέρος σου, κι’ ας μην σου το 
αναγνώριζα τότε. ΄Εκανες ποίηση τις 
ιδέες σου και τις απέδιδες με λέξεις με 
τόση απλότητα και φυσικότητα που σε 
χαρακτήριζε πάντα. Φύλαξες πραγ-
ματικά τις πνευματικές Θερμοπύλες, 
με τρόμο είδες τους δολοφόνους της 
ποίησης να έρχονται και εκφράζεις 
αυτούς τους φόβους σου στο ποίημά 
σου, Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
«… σημάδεψαν κι’ εκτόξευσαν εν ψυχρώ
τον ήλιο του προσώπου σου, αγαπημένη,

γαλαζοαίματη αδερφή μου  ποίηση…»
Ο Γιάννης Βουκελάτος γεννήθηκε 

στο χωριό Σύβρο της Λευκάδας, στα 
χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά. 
΄Ηταν ένα από τα αγόρια πολυμελούς 
οικογένειας. Μία οικογένεια που πά-
λευε με την φτώχεια και την ανέχεια να 
μεγαλώσει τα παιδιά της. Και να τους 
δώσει ότι μπορούσε καλύτερο στο με-
γάλωμα τους, ως εφόδια για τη ζωή.

Τα πρώτα σχολικά χρόνια τα πέρα-
σε στο Σύβρο. Από μικρός ήταν ανή-
συχο πνεύμα, διάβαζε ότι μπορούσε 
να διαβάσει κανείς εκείνη την εποχή, 
κι’ ότι μπορούσε να έχει στην διάθε-
σή του σ’ ένα χωριό της Λευκάδας. 
Από τη μικρή του ηλικία αισθάνθηκε 
και βίωσε το μόχθο των γονιών του 
για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και 
στην ποιητική του συλλογή την μονα-
δική που εξέδωσε «1967» αναφέρεται 
στον πατέρα του με το ποίημα: «Τρα-
γούδι στον πατέρα μου»

Πατέρα μου,
φτωχέ μου πατέρα….

Θέλω να σου πω ένα τραγούδι,
ένα τραγούδι δικό σου,

….. ΄Ηθελα να τραγουδήσω
το ρυτιδωμένο σου πρόσωπο,

τα κουρασμένα σου χέρια,
το συγκρατημένο σου γέλιο

την ξεβαμμένη τραγιάσκα σου
…. Σαν ήμουν μικρός,

τα βράδια,
κοντά στη φωτιά της γωνιάς μας…»

Τα πρώτα γυμνασιακά του χρόνια 
με πολλές δυσκολίες τα πέρασε στο 
Γυμνάσιο της Λευκάδας, αλλά δεν το 
τελείωσε. Κατάφερε αργότερα στην 
Αθήνα να πάρει το Απολυτήριο του 
εξατάξιου Γυμνασίου.

Στην Αθήνα έμεινε με το μικρότερο 
αδερφό του που σπούδαζε γιατρός 
στον Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ο Γιάν-
νης δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις 
σπουδές του, παρ’ ότι το ήθελε πολύ, 
στην Φιλολογία.

΄Ηταν δύσκολο εκείνα τα χρόνια δύο 
παιδιά, από την ίδια οικογένεια που τα 
έφερνε δύσκολα στα οικονομικά να 
σπουδάζει δύο παιδιά και μάλιστα μα-
κριά από την οικογενειακή εστία.

Διάβαζε πολύ, απέκτησε σπουδαία 
μόρφωση από μόνος του χωρίς την 
πανεπιστημιακή παιδεία που τόσο 
λαχταρούσε. ΄Εγραφε στίχους από μι-
κρός και κάποια ποιήματά του δημοσί-
ευσε σε διάφορα έντυπα της εποχής.

΄Εκανε διάφορες μικροδουλειές για 
να έχει τα βασικά προς το ζην είχε 
επαφές και με το Σύλλογο Λευκαδί-
ων Αττικής και τον πρόεδρο Αντώνη 
Τζεβελέκη. Ο Αντώνης είχε διακρίνει 
τις πνευματικές του ικανότητες και το 
τίμιο χαρακτήρα του και προσπαθού-
σε να τον βοηθήσει να βρει μια μόνιμη 
εργασία.

Μιλάμε βέβαια για τις αρχές δε-
καετίας του χίλια εννιακόσια εξήντα 
(1960). Τότε γνώρισα κι’ εγώ το Γιάν-
νη, αφού ήμουνα στο Σύλλογο Λευκα-
δίων, γραμματέας εκτός συμβουλίου, 
εκτελώντας γενικά  καθήκοντα χωρίς 
αμοιβή.

Το 1967 κυκλοφορεί την ποιητική 
του συλλογή: «Τεθλασμένη οδός» και 
εργάζεται πλέον κανονικά στο Δήμο 
Αθηναίων, απ’ όπου και συνταξιοδο-
τήθηκε. Στο διάστημα αυτό έκαμε οι-
κογένεια και απέκτησε δύο παιδιά τον 
Παναγιώτη που έκαμε οικονομικές 
σπουδές και τη Θεοδώρα που έκαμε 

σπουδές ξεναγού. Κάποια χρονική 
περίοδο τον συναντάμε στην Βόρεια 
Ελλάδα, στις Σέρρες, όπου ήταν η 
καταγωγή της γυναίκας του, εκεί δεν 
έμεινε άπραγος, έκαμε γνωριμίες με 
πνευματικούς ανθρώπους της περιο-
χής και ασχολήθηκε με την έκδοση ή 
την επιμέλεια διαφόρων εντύπων με 
λογοτεχνικό περιεχόμενο.

Ο Γιάννης είχε τέτοια εξάρτηση από 
το μελάνι και το τυπογραφείο που 
μπορούσε να μένει ώρες ολόκληρες 
και μέρες, αν χρειαζόταν ξεχνώντας 
το κάθε τι στον έξω κόσμο. Συμμετεί-
χε στην έκδοση πολλών εντύπων ή 
ήταν ο ίδιος εκδότης, όπως: το περι-
οδικό «Λευκαδίτικη Εστία» ένα θαυ-
μάσιο περιοδικό στα πρωτότυπα της 
«Ηπειρωτικής Εστίας», δεν μπόρεσε 
όμως να το συνεχίσει, διότι είχε πολλά 
έξοδα. Μια σπουδαία ακόμα δουλειά 
του είναι: «Η Ανθολογία των Λευκαδί-
ων ποιητών» Χρειάστηκε έρευνα και 
πάρα πολλές ώρες δουλειάς για να 
συγκεντρώσει το υλικό. Είχε σκοπό 
να την επανεκδώσει συμπεριλαμβά-
νοντας και ποιήματα συγχρόνων ποι-
ητών. Επί ένα χρονικό διάστημα συμ-
μετείχε στο συμβούλιο της «Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών». Για λόγους 
για τους οποίους ο ίδιος δεν έφταιγε 
αποχώρησε. ΄Εγραψε και εξέδωσε 
πολλές βιβλιοκριτικές, επιμελήθηκε 
πολλά βιβλία με ποικίλο περιεχόμενο 
όπως : Μυθιστορήματα, διάφορες με-
λέτες και το Λεύκωμα του Ορφέα Λευ-
κάδος. Πάντα με την πάροδο του χρό-
νου δημοσίευσε ποιήματά του στην 
«Φιλολογική Πρωτοχρονιά» στη Λο-
γοτεχνική Πρωτοχρονιά, της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών και αλλού. Στην 
Εταιρεία επανήλθε πρόσφατα τα τε-
λευταία χρόνια στην επιτροπή αξιολό-
γησης έργων υποψήφιων μελών. Δεν 
έμεινε πάλι, έφυγε για τους λόγους 
που ο Γιάννης έκρινε δικαίως και ίσιος 
σε όλες του τις πράξεις» πάντα κατά 
τον Καβάφη.

Τον τελευταίο καιρό είχε και την επι-
μέλεια του περιοδικού «Προκυμαία» 
έκδοση του Πνευματικού κέντρου του 
Δήμου Λευκάδας.

Η πιο σπουδαία δουλειά του όμως 
εκτός όλων των άλλων είναι το θαυ-
μάσιο αρχείο το οποίο εδημιούργησε 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, συ-
γκεντρώνοντας υλικό από εφημερίδες, 
περιοδικά, εκδόσεις βιβλίων, σπάνιες 
εκδόσεις, φωτογραφίες, επιστολές, δί-
σκους κι’ ότι άλλο μπορεί να ενδιαφέ-
ρει έναν πνευματικό άνθρωπο ερευ-
νητή. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους 
που ζήτησαν τη βοήθειά 
σου, όπως κι’ εμένα όσες 

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ φορές χρει-
άστηκα το 
αρχείο του.

Ο Γιάννης 
ήταν πακτω-
λός γνώσε-
ων κι’ όμως 
ποτέ δεν 
προκαλού-
σε, άφηνε 
τους άλλους 
να μιλούν κι’ 
έκανε πάντα 
έναν επίλογο με δύο λέξεις. Πολλά 
βράδια περάσαμε σε ταβερνάκια της 
περιοχής που έμενε, στου Ζωγράφου.

Ο άνδρας μου τον εκτιμούσε πολύ. 
Πάντα εμείς πηγαίναμε να τον δούμε 
και όταν το κρασάκι μας έδινε τη χαρά 
και την ευθυμία απαραίτητη στη συ-
ντροφιά, ο Γιάννης έγραφε στίχους 
στις χαρτοπετσέτες κι ο άνδρας μου 
ακολουθούσε παρ’ ότι δεν είχε καμία 
σχέση με την ποίηση.

Πολλές φορές διέκρινα μια μελαγ-
χολία στα μάτια του, κάτι σαν παρά-
πονο, ότι δεν τον αναφέρουν πουθενά 
έστω γι’ αυτά τα λίγα που έχει προ-
σφέρει : θα πεθάνω μου έλεγε και δεν 
θα με θυμάται κανείς. Είμαι βεβαία ότι 
θα βρεθούν αυτοί που θ’ ασχοληθούν 
και θα μιλήσουν για την αινιγματική 
προσωπικότητα «Γιάννης Βουκελά-
τος». Κρίμα που δεν το κάναμε, όσο 
ήσουνα στη ζωή αγαπημένε αξέχαστε 
φίλε. Στάθηκε καλός πατέρας για τα 
παιδιά του, ήταν πάντα κοντά τους. 

Παντρεύτηκαν, όταν ήρθε η ώρα και 
τον έκαμαν παππού. Είχε τρία εγγό-
νια. Ένα γιό από τον Παναγιώτη και 
ένα γιό και μία κορούλα από την Θε-
οδώρα.

Το τελευταίο χρόνο είχε κλονιστεί η 
υγεία του, αλλά δεν περίμενα ότι θα 
φύγει απ’ τη ζωή χωρίς να το μάθω 
εγκαίρως. Στενοχωρήθηκα που δεν 
ήμουνα εκεί να σε αποχαιρετίσω. 
΄Εφυγες όμως άνοιξη όπως επιθυμού-
σες, γράφεις στο ποίημά σου «Σχέδιο 
θανάτου».
«…νάταν ήθελα Απριλιού φως γεμάτη μέρα,
μ’ άνθια γύρω κι’ ευωδιές και νερών φωνές

και καμπανοτράγουδα σκόρπια στον αγέρα…»
Καλό ταξίδι καλέ μου φίλε, το φθαρ-

τό σώμα μπορεί να χάνεται, θα μείνει 
όμως για πάντα το έργο σου με την 
φαρδιά υπογραφή: 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΒΕΡΥΚΙΟΥ – ΜΠΑΛΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ 14/06/2018

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ
Αθ. Κατωπόδη & Φ. Πανάγου, Λευκάδα

colorgr@otenet.gr
2645 026250 - 6977 597 602



7Αγιοπετρίτικα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

Κατηφόρης 
Γεώργιος του 

Πέτρου
Πόντη

Βασιλικής
Τηλ.:

26450 31878
&

6977 021 831

ROMANTZA
Γκαρσονιέρες - Studios

Δίπλα στο κύμα

Αγιοπετρίτης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, ΜΕ ΘΕΜΑ: 
«Η ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ»

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, στην αίθουσα 
της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, 

είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 
μία αξιέπαινη πνευματική εκδήλωση με 
θέμα «Η μουσικότητα του ελληνικού 
λόγου», σε συνεργασία με το νεοσύστατο 
«Ελληνικό Κέντρο λόγου και μουσικής 
ΜΑΡΙ-ΓΑΙΑ» και την «Αδελφότητα 
Βησσανιωτών Ηπείρου», ως τιμητικό 
αφιέρωμα στην μουσικό κ. Μαρία Στούπη.
Προλόγισε ο πρόεδρος της ΕΕΛ Κώστας 
Καρούσος και ο πρόεδρος της Αδελφότητας 
Βησσανιωτών Γρηγόρης Άρμπιρος, ενώ 
τον συντονισμό είχε ο γεν. έφορος της ΕΕΛ 
Γιώργος Σταυράκης. 
Ομιλήτριες ήσαν η λευκαδίτισσα ποιήτρια 
μέλος της ΕΕΛ Ιωάννα Κόκλα, η οποία 
συγκίνησε το κοινό με την εισήγησή της 
με θέμα: «Από τον χορό της Τραγωδίας 
στο Δημοτικό τραγούδι», η φιλόλογος 
Δρ. Πανεπ. Αθηνών Αγγελική Κομποχόλη 
με θέμα: «Προσωδία: Όταν οι ήχοι του 
ανθρώπου συναντούν την θεϊκότητα» και 
η μουσικός Λένα Μουραφέτη «Ο ήχος ως 
γενεσιουργός αιτία. Ρόλος και επιδράσεις 
στον σύγχρονο άνθρωπο».
Τις εισηγήσεις πλαισίωναν μουσικά 
ακούσματα μελοποιημένων έργων της 
κ. Μ. Στούπη, από τη λυρική μεσόφωνο 
Ιφιγένεια Κοβάνη, με συνοδεία πιάνου από 
την μουσικό Έφη Γιάνναρη. Την εκδήλωση 
έκλεισε η μουσικός Αυγερινή Γάτση με 
παραδοσιακό-πολυφωνικό τραγούδι. 
Ήταν μια εκδήλωση μεστή περιεχομένου 
που οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 
να μάθουν αλήθειες για την ανεπανάληπτη 
μουσικοποιητική έκφραση του ελληνικού 
λόγου, καθώς και να την απολαύσουν 
στην πράξη.  
Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα της 
ομιλίας της λευκαδίτισσας ποιήτριας 

(από την Νικιάνα), Ιωάννας 
Κόκλα.
« Η  ε λ λη ν ί δ α  φ ω ν ή ,  ο 
λόγος, ήταν συνυφασμένος, 
ταυτισμένος με τη μουσική 
και μουσική δεν εννοείτο 
χωρίς την προσωδία του 
λόγου. Οι πρόγονοί μας 
δεν εννοούσαν τη μουσική 
ξεκομμένη ως τέχνη των ήχων 
μουσικών οργάνων, αλλά 
ενυπήρχε μέσα στο ποιητικό 
λόγο, στο φώνημα της κάθε 
μιας συλλαβικής ανασεμιάς 
της λέξης  και δεν προήλθε 
εκ των υστέρων με συνένωση 
μουσικής και λόγου. Ο λόγος 
χαρακτήριζε την μουσική 
και όχι το αντίθετο… Η 

αλληλοδιαδοχή της συμμετρικής διάταξης 
των φωνημάτων-συλλαβών, μακρών και 
βραχέων, δημιουργούσε το μέλος της 
προσωδίας και  προέκυπτε ταυτοχρόνως η 
μουσική δομή του γλωσσικού ρυθμού (κάτι 
ανάλογο βεβαίως δεν γνωρίζουμε στις 
νεώτερες ευρωπαϊκές γλώσσες, προφανώς  
λόγω ελλείψεως της συλλαβικής πνοής  
μακράς-βραχείας). Ακριβώς εδώ ήταν 
θεμελιωμένη η αδιάσπαστη ενότητα 
λόγου και μουσικής,  βασισμένη στον 
ηχοκυμματισμό της μοναδικής συλλαβικής 
ανασεμιάς της ελληνίδος φωνής. Το 
εκπληκτικό είναι  ότι ο ηχοκυμματισμός 
αυτός εξακολουθεί να εκφράζει με 
πάλλουσες συχνότητες  προσωδιακής  
τονικότητας το μέλος της ευθυμίας ή της 
δυσθυμίας  και της δικιάς μας σημερινής 
πνοής… Η «ποιητική» του λόγου του 
ελληνικού, με ζωτικούς ηχορρυθμικούς 
ανασασμούς, γίνεται η αναντικατάστατη 
οδός της συγκίνησης (συν-κίνησης) της 
ψυχής, όπως και της παραπέρα νοηματικής 
εμβάθυνσης του περιεχομένου της ουσίας 
των στίχων, δηλαδή της συλλογιστικής. 
Η άμεση ετυμολογική συγγένεια της 
νεοελληνικής λέξης τραγούδι, βγαλμένης 
μέσα από την καρδιά της «ποιητικής» 
αρχαίας τραγωδίας, έρχεται ως απόδειξη 
διαχρονικής συνέχειας σωφρονισμού και 
αγωγής της ψυχής, στις χιλιετηρίδες του 
ελληνικού πολιτισμού… Το δημοτικό 
τραγούδι, απόρροια του έθους-ήθους της 
παράδοσής μας,  είναι η μουσικοποιητική 
έκφραση της λαϊκής ψυχής των Ελλήνων, 
ένας μόνον σταθμός στο αέναο διηνεκές της 
ελληνίδος φωνής. Είναι το καταστάλαγμα 
της κυνηγημένης λαϊκής ευαισθησίας, ο 
ανασασμός της πάλλουσας καρδιάς που 
δίνει φτερά στα πόδια, στον παραδοσιακό 
χορό  του  τσάμικου ,  του  συρτού 

(ομηρικού συρμού), του 
μπάλου, του πυρρίχιου, του 
ηπειρωτικού, του νησιώτικου, 
της  καραγκούνας ,  του 
πεντοζάλη… Οι ύμνοι των 
δημοτικών ασμάτων του 
παραγκωνισμένου λαού, 
δείχνουν  τις λαβωματιές 

του και οι πάλλοντες μουσικοί ρυθμικοί 
ανασασμοί του γίνονται χορός και ζωτική 
έκφραση της κάθαρσης της  πονεμένης 
του ψυχής.  Γίνεται το ηρωϊκόν έπος, η 
αναβιωθείσα τραγωδία και ο διθύραμβος 
των παλαιοτέρων χρόνων, κι είναι προϊόν 
αναμφισβήτητον συλλογικής προγονικής 
μνημοσύνης… Ο «χορικός» λόγος της 
Τραγωδίας, ο χορός, αποδιωγμένος έξω 
από την κυκλική σκηνή της λειτουργίας 
του θεάτρου, ομορφοπλέκεται στις 
κυκλικές πλατείες των Κοινοτήτων, 
των χωριών μας, στις βουνοπλαγιές και 
στους κάμπους και γίνεται η ασίγαστη 
έκφραση του προσωδιακού τραγουδιού, 
το στοιχειωμένο Ακριτικό, το ηρωϊκό 
κλέφτικο, το πολυφωνικό της Ηπείρου, 
το πένθιμο μοιρολόγι, της τάβλας το 
συμποσιακό ξεφάντωμα, της ξενιτειάς ο 

χιλιοτραγουδισμένος νόστος, το ασίγαστο 
πάθος του έρωτα και της λευτεριάς. Οι 
ποιητάρηδες της Κύπρου, οι έχοντες το 
χάρισμα της στιχουργικής  ευχέρειας στην 
Κρήτη και στο Αιγαίο με τις μαντινάδες,  
οι ριμαδόροι στιχοπλόκοι του Ιονίου, οι 
κανταδόροι, οι ποιήτριες μοιρολογίστρες 
της Μάνης, οι ρίζες Μάνες φωνές του 
έθνους μας με τα νανουρίσματα και 
τα ταχταρίσματά τους, την ενιαία και 
αδιαχώριστη ψυχή και φωνή του ελληνικού 
λαού διέσωσαν, υμνωδώντας την. Από 
στόμα σε στόμα, από ψυχή σε ψυχή, από 
γενιά σε γενιά… Ο προσωδιακός λόγος 
ο ελληνικός, ως αρχέτυπο δημιούργημα 
αέναης ανανέωσης, ως μήτρα έμπνευσης 
του φωτός, ύστατο καταφύγιο και μέγιστη 
μορφή αντίστασης, ας αφυπνίζει τις 
καρδιές και τους λογισμούς μας…».

Η Αλανιάρα
Μια μέρα που εψάρευα εις τα συνήθη μέρη
και ως συνήθως χάζευα στα υπέροχα νερά
είδα από μέσα να ρχεται μια φίνα αλανιάρα
ναζιάρα κι ολοστρούμπουλη, θα τανε δυο κιλά.

Τώρα της λέω κούκλα μου
το φαγες το ψωμί σου
ο βιος σου ετελέστηκε
κάνε την προσευχή σου

Την ακολούθησα αργά, παρατηρώντας πάντα
κι ύστερα επιτάχυνα πηγαίνοντας γοργά
και τότε εκείνη έκανε το πιο μεγάλο σφάλμα
προς την ακτή εστράφηκε, αντί στα πιο βαθιά.

Τώρα της λέω κούκλα μου, τώρα σε έχω νέτη
το turbo απ’ τα πέδιλα εδούλεψε σωστά
κι η αλανιάρα αλάφιασε, έγινε αύρα σκέτη
η βούλα της φαινότανε να σκίζει τα νερά

Στο δρόμο της εβρέθηκε μια μικρούλα γράβα
και όρμησε ακάθεκτη μέσα για να κρυφτεί
άγρια χαρά ετύλιξε του σώματος τη λάβα
θα σε καρφώσω κούκλα μου, ό,τι και να συμβεί

Ίσιαξα το καμάκι μου κι εβούτηξα στον πόντο
αργά,αργά προσεκτικά με σταθερή ματιά
την είδα που ασήμιζε μέσα σε μαύρο φόντο
κι εξαπέστειλα απαλά, γλυκά την καμακιά

Και τότε - ώ! του θαύματος - ένα  μελανουράκι
πετάχτηκε από δίπλα της σαν αστραπή γοργά
κι επήγε ίσια πάνω της το φονικό καμάκι
κι αλανιάρα το σκασε, κι ήτανε δυο κιλά 

Αλανιάρα: τσιπούρα του πελαγου
Γράβα: μικρή ή μεγάλη σκισμή στα ασβεστολιθικά
πετρώματα της Νότιας Λευκάδας 

Δημήτρης Αγιοπετρίτης

ΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΝΩΣΗΣ

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Με δυο βιβλία εμπλουτίστηκε η 
Βιβλιοθήκη της Ένωσης Αγιοπε-
τριτών Αττικής από τον Λευκαδί-
τη Πολυχρόνη Ν. Σίδερη από το 
Αθάνι. Οι τίτλοι των βιβλίων είναι 
οι εξής: «Εξ Αθανίων», Λευκάδα 
2018 και «Μαθηματικά Στιγμιότυ-
πα», Λευκάδα 2017.
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΑ

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

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

Γεώργιος Ρέμπελος
MD, FEBOPRASΡίζα Λευκαδίτικη

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΨΩΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

Ήλιος πηγή ενέργειας αλλά και ζωής, 
αφού χωρίς την ύπαρξη του δεν θα 

μπορούσε να αναπτυχθεί κανένας ζω-
ντανός οργανισμός πάνω στον πλανή-
τη. Ο ήλιος όμως που βρίσκεται παντού και 
μας παραμονεύει σε κάθε μας κίνηση, έχει 
τους δικούς του κανόνες.
Η Μελανίνη στο δέρμα μας. Έχετε όμως 
αναρωτηθεί ποτέ, που οφείλεται το σκούρο 
χρώμα του δέρματος σας που με τόσο κόπο 
αποκτήσατε στις τελευταίες σας διακοπές; 
Το μαύρισμα είναι μια από τις φυσιολογικές 
προστατευτικές αντιδράσεις του οργανι-
σμού και το σκούρο χρώμα του δέρματος 
οφείλεται στα μελανοκύτταρα που βρίσκο-
νται στο δέρμα και παράγουν μια ουσία τη 
μελανίνη. ‘Όταν το δέρμα εκτίθεται στην 
υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου παράγεται 
όλο και περισσότερη μελανίνη. Ταυτόχρο-
να, θωρακίζεται το στρώμα της κεράτινης 
στιβάδας του δέρματος, με αποτέλεσμα να 
απορροφούνται οι θερμικές ακτίνες και εξα-
σφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η αντοχή του 
δέρματος στη μακροχρόνια έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Η ποσό-
τητα της χρωστικής μελανίνης όμως δεν 
είναι ίδια σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρ-
χουν πολλοί άνθρωποι που το δέρμα τους 
μάλλον κοκκινίζει αντί να μαυρίζει και κινδυ-
νεύουν άμεσα να πάθουν εγκαύματα από 
τις ηλιακές ακτινοβολίες. Όλοι μας, αλλά 
ιδιαίτερα αυτές οι ομάδες πληθυσμού που 
συνήθως διακρίνονται για το λευκό χρώμα 
του δέρματος τους, οφείλουμε να αποφεύ-
γουμε την πολύωρη έκθεση μας στον ήλιο 
και να χρησιμοποιούμε πάντα αντηλιακό. 
Σε μερικές κατηγορίες ανθρώπων, η μελα-
νίνη δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη 
στο δέρμα με αποτέλεσμα να μη μπορούν 
να πετύχουν ομοιόμορφο μαύρισμα, χωρίς 
την ύπαρξη κάποιας προστατευτικής κρέ-
μας στο δέρμα τους.

ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ UVA ΚΑΙ UVB
Η ΑΟΡΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ

Ο ήλιος περιλαμβάνει τριών ειδών ακτινο-
βολίες α) τις υπέρυθρες που προκαλούν 
τη ζέστη β) τις ορατές που δεν είναι άλλες 

Του
Αθανάσιου Μ. Καραγιάννη
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΛ
Χειρουργού ΜcS χειρουργική λαπαροσκο-
πική Πανεπιστήμιο Τορίνο

Ηλιοθεραπεία
από τις ακτίνες του. φωτός και γ) τις υπερι-
ώδεις, οι οποίες δεν είναι αντιληπτές από 
το ανθρώπινο μάτι. Οι υπεριώδεις ακτίνες 
του ήλιου, που επηρεάζουν περισσότερο 
το δέρμα μας και προκαλούν το μαύρισμα 
αλλά και την καταστροφή των δερματικών 
στοιβάδων είναι δυο ειδών : - η υπεριώδης 
ακτινοβολία τύπου Α (UVA) και - η υπεριώ-
δης ακτινοβολία τύπου Β (UVB).
Η υνΑ που αποτελεί το 95% της ηλιακής 
ακτινοβολίας, δεν προκαλεί εγκαύματα 
όπως η υνΒ, αλλά μπορεί να διαπεράσει το 
δέρμα ευκολότερα και πιο βαθιά και προ-
καλεί το μαύρισμα με πιο αργούς ρυθμούς. 
Συνήθως, ένα ποσοστό υνΒ ευθύνεται για 
την καταστροφή του δέρματος ενώ οι υνΑ 
ευθύνονται για τη ρίκνωση και την απώλεια 
της ελαστικότητας, που προκαλεί την πρό-
ωρη γήρανση του. Η υπεριώδης ακτινοβο-
λία είναι συνδεδεμένη με τον καρκίνο του 
δέρματος. Η ένταση της UVB ακτινοβολίας 
αυξάνει πιο κοντά στον ισημερινό, αλλά και 
όσο ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερο υψόμετρο.
Η αλόγιστη έκθεση μας στις ακτινοβολί-
ες UVA και UVB είναι επικίνδυνη για την 
υγεία μας. Π’ αυτό το λόγο, πρέπει πάντα 
τα αντηλιακά προϊόντα που υπάρχουν να 
αναγράφουν ότι περιλαμβάνουν ειδική 
προστατευτική σύνθεση για τις υπεριώδεις 
ακτινοβολίες τύπου UVA και UVB.

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
1. Κάντε όσο το δυνατόν λιγότερη ηλιοθε-

ραπεία. Να προσπαθείτε στην αρχή να 
εκθέτετε το σώμα σας στον ήλιο σταδι-
ακά, χωρίς να υπερβαίνετε το ανώτατο 
συνιστώμενο χρονικό όριο παραμονή 
σας στον ήλιο, ανάλογα πάντα και με τον 
τύπο του δέρματος σας.

2. Τα άτομα που διαθέτουν λευκό δέρμα 
οφείλουν να βρίσκονται κάτω από σκιά 
και να χρησιμοποιούν πάντα αντηλιακές 
κρέμες για να προστατευτούν από τον 
ήλιο.

3. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την αντηλιακή 
κρέμα με σωστό δείκτη προστασίας (του-
λάχιστον 15) που να ταιριάζει στο τύπο 
του δέρματος σας, αλλά και να προτιμάτε 
τα αδιάβροχα αντηλιακά προϊόντα.

4. Τους καλοκαιρινούς μήνες που ο ήλιος 
καίει περισσότερο, να προτιμάτε το πρω-
ινό και το απογευματινό μπάνιο και να 
αποφεύγετε το διάστημα από τις 11 μέχρι 
τις 3. Να θυμάστε πάντα, ότι οι υπεριώ-
δεις ακτινοβολίες του ηλίου μπορούν να 
σας βλάψουν ακόμη και αν έχει συννεφιά.

5. Να χρησιμοποιείτε αντηλιακή προστασία 
όχι μόνο στη παραλία αλλά σχεδόν πα-
ντού. Έτσι για παράδειγμα, όταν οδηγού-
με πρέπει να προσέχουμε αν δεν φορά-
με την αντηλιακή μας κρέμα, να έχουμε 
κλειστό το τζάμι του αυτοκινήτου και αν 
θέλουμε αερισμό να ανοίγουμε το τζάμι 
του συνοδηγού.

6. Ακόμη και όταν μαυρίσετε, πρέπει να εξα-
κολουθείτε να χρησιμοποιείτε αντηλιακές 

κρέμες γιατί ο ήλιος δεν αστειεύεται.
7. Να προστατεύετε τα μάπα σας φορώντας 

μαύρα γυαλιά και να μην ξεχάσετε να δώ-
σετε προσοχή στην ποιότητα των φακών.

8. Να φοράτε πάντα καπέλο αλλά και ρούχα 
λευκού χρώματος που αντανακλούν απο-
τελεσματικότερα την ηλιακή ακτινοβολία. 
Όμως, ακόμη και εάν φορέσετε κάποιο 
βαμβακερό μπλουζάκι δε σημαίνει ότι 
είστε και απόλυτα προστατευμένοι από 
τον ήλιο καθώς αυτό αντίστοιχα σε δείκτη 
προστασίας από τον ήλιο που αγγίζει μό-
λις το 6.

 Έτσι πρέπει να προτιμάτε ρούχα με όσο 
ίο δυνατόν πιο πυκνή ύφανση και με με-
γαλύτερη κάλυψη του σώματος.

9. Να αλείφετε ομοιόμορφα την αντηλιακή 
κρέμα, για να πετύχετε ομοιόμορφη προ-
στασία από τις βλαβερές ακτινοβολίες 
του ήλιου. Να επαναλαμβάνετε την επά-
λειψη του αντηλιακού κάθε δυο ώρες.

10. Η σωστότερη θέση του σώματος για να 
δεχτεί τις ακτίνες του ήλιου είναι η ορι-
ζόντια. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να 
μαυρίσετε γρήγορα και εύκολα. Παρόλα 
αυτά, μην ξεχνάτε να βρέχετε το σώμα 
σας και να κινείστε, γιατί έτσι αποφεύ-
γετε το κίνδυνο να υποστείτε κάποιο 
έγκαυμα.

11. Να θυμάστε ότι η ηλιακή ακτινοβολία, 
αυξάνει κατά 4% για κάθε 300 μέτρα 
που ανεβαίνουμε από την επιφάνεια της 
θάλασσας, ενώ μην ξεχνάτε ότι το αντη-
λιακό είναι απαραίτητο και όταν κάνετε 
σκι σε κάποιο χιονοδρομικό κέντρο.

12. Η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολί-
ας από την επιφάνεια της άμμου και του 
χιονιού είναι μεγάλη και σχεδόν το 90% 
της ακτινοβολίας επιστρέφει προς εμάς.

13. Η θερμοκρασία δεν είναι αξιόπιστος δεί-
κτης για την επικινδυνότητα της ηλιακής 
ακτινοβολίας, γιατί είναι δυνατόν να δε-
χτείτε υψηλή ακτινοβολία (UVA) ακόμη 
και όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή 
π.χ. σε μια συννεφιασμένη μέρα.

14. Εάν παρατηρήσετε στο δέρμα σας κά-
ποια μικρά ογκίδια ή «ελιές», που εμφα-
νίστηκαν ύστερα από την έκθεση σας 
στον ήλιο, ενώ δεν υπήρχαν πριν, καλό 
θα ήταν να συμβουλευτείτε αμέσως τον 
δερματολόγο ή το προσωπικό σας για-
τρό.

Και να θυμάστε πάντα ότι το δέρμα μας έχει 
μνήμη όπως ένα αρχείο. Κάθε στιγμή έκθε-
σης μας στον ήλιο προστίθεται σης προ-
ηγούμενες και κάποια στιγμή το δέρμα θα 
μας δημιουργήσει προβλήματα.
Αναδημοσιεύση από τον «ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ»

Φάρμακα και κολύμβηση
Καλοκαίρι, η εποχή των διακοπών και ιδιαίτερα η εποχή όπου όλοι μας χαιρόμαστε τη 
θάλασσα. Η επαφή μαζί της όμως, χρειάζεται προσο-
χή γιατί δεν λείπουν οι κίνδυνοι. Πέραν των βασικών 
κανόνων προστασίας που πρέπει να τηρούμε για να 
κολυμπήσουμε με ασφάλεια, σημαντικό ρόλο μπορεί 
να παίξει και η φαρμακευτική αγωγή που τυχόν λαμ-
βάνουμε.
Φάρμακα με σοβαρές παρενέργειες μπορούν να απο-
τελέσουν αιτία πνιγμού. Οι κατηγορίες αυτών που ενο-
χοποιούνται περισσότερο είναι τα αντιυπερτασικά και 
τα αντιδιαβητικά φάρμακα, τα οποία δύνανται να προκαλέσουν πτώση της πίεσης (ειδικά 
το καλοκαίρι) ή υπογλυκαιμία αντίστοιχα.
Οι καρδιοπαθείς, οι υπερτασικοί και οι διαβητικοί είναι ασθενείς που κάνουν χρήση αυτών 
των φαρμάκων και είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις αυτές να ενημερώνονται λεπτομε-
ρώς από το γιατρό τους για τους πιθανούς κινδύνους από τις παρενέργειές των φαρμά-
κων, καθώς και για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών, ούτως 
ώστε να έχουν όλοι ένα ευχάριστο και ασφαλές καλοκαίρι!

Αντώνης Σίδερης
Φαρμακοποιός, Διδάκτωρ Φαρμακολογίας
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

... και πάντα φθηνότερα!!!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ.: 26450 31556
Fax: 26450 31534

Τόσο φθηνά όσο πουθενά...

και πάντα φθηνότερα!!!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ.:26450 31556 -31019

και πάντα φθηνότερα!!!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ.:26450 31556 -31019

Αφοί Δρακονταειδή
Πόντι - Βασιλικής

Εστιατόριο ΤΟ ΚΥΜΑ

Πόντι Βασιλικής, τηλ.: 25450 31303

κιν.: 6985 067 698
e-mail: info@ vasilikiwane.gr,   www.vasilikiwqve.gr

ΤΑΒΕΡΝΑ ο Μαϊστρος      Ψησταριά Gril

ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΤΡΕΑΣ
Πόντι Βασιλικής

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Αυστραλία είναι…
Αγροτοβιομηχανικοί γεωργοί, γεωπόνοι, νοσηλευτές, λογιστές και εκπαιδευτικοί αναφέρει σχετική έκθεση

Οι αγροτοβιομηχανικοί γεωργοί, γε-
ωπόνοι, νοσηλευτές, λογιστές και 

εκπαιδευτικοί, εντός της επόμενης δε-
καετίας, όχι μόνο δεν θα κινδυνεύουν 
να μείνουν άνεργοι αλλά τα προσόντα 
τους θα είναι σε μεγάλη ζήτηση. Αυτό 
προκύπτει από έρευνα που διεξήγαγαν 
ερευνητές των Πανεπιστημίων Victoria 
και Monash της Βικτώριας.
Οι Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου, 
η γήρανση του πληθυσμού της χώρας 
και η εισροή εκατοντάδων χιλιάδων 
νέων μεταναστών αναμένεται να πα-
ράσχουν εξαιρετικές ευκαιρίες στους 
τομείς της Γεωργίας, της Υγείας και της 
Εκπαίδευσης καθώς ο μεταποιητικός 
τομέας μεταβαίνει από τη βαριά βιο-
μηχανία (αυτοκινητοβιομηχανία) στην 
κατασκευή εξοπλισμού και φαρμακευ-
τικών προϊόντων.
Για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων οι 
ερευνητές βασίστηκαν στο ίδιο μο-
ντέλο, που για 30 χρόνια τώρα βα-
σίζονται παρόμοιες έρευνες και το 
οποίο θεωρείται από τα πλέον ακριβή. 
Καθώς η μεταπολεμική γενιά (αυτοί 
που έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1946 
και 1964) θα αρχίσει να συνταξιοδο-
τείται, θα δημιουργηθούν μεγάλα κενά 
ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα, το ερ-
γατικό δυναμικό του οποίου είναι και το 
μεγαλύτερο από ηλικιακής άποψης.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η αύ-
ξηση του εργατικού δυναμικού τα επό-
μενα έξι χρόνια θα είναι μεγαλύτερη 
από αυτήν που παρατηρείται σήμερα 
καθώς έως το 2024 αυτό θα αυξηθεί 
κατά 1,9 εκατ. εργαζόμενους, γεγονός 
που αναλογεί σε αύξηση της τάξης του 
1,8% για τα επόμενα έξι χρόνια, σε 
σχέση με την αύξηση του 1,6% που 
παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2011-
2016.
Δυστυχώς, όμως, η αριθμητική αύξηση 
του εργατικού δυναμικού δεν θα μετα-
φραστεί παράλληλα και σε αύξηση του 
βιοτικού μας επιπέδου, ενώ το κατά 
κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
(ΑΕΠ) από 1,8% που βρίσκεται φέτος, 

0,8% το 2021. Οι λόγοι για τη μείωση 
του κατά κεφαλή ΑΕΠ, σύμφωνα με 
την έκθεση είναι η γήρανση του πληθυ-
σμού και η στασιμότητα που παρατη-
ρείται στους μισθούς.
Έως το 2024 το 35% του εργατικού δυ-
ναμικού της χώρας θα είναι άνω των 55 
ετών ενώ το ποσοστό αυτών σήμερα 
κυμαίνεται στο 33%.
Οι ερευνητές αναλύοντας πάνω από 
97 επαγγελματικές ομάδες από 87 δια-
φορετικούς τομείς απασχόλησης διαπί-
στωσαν ότι έως το 2024, το ¼ των ερ-
γαζομένων θα είναι επαγγελματίες, με 
τους εκπαιδευτικούς που θα φτάσουν 
τις 440.000 να είναι ο μεγαλύτερος 
αριθμητικά τουλάχιστον επαγγελματι-
κός κλάδος. Το δεύτερο πολυπληθέ-
στερο επάγγελμα θα είναι οι λογιστές.
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατό-
μων με Αναπηρία (National Disability 
Insurance Scheme – NDIS) θα συνε-
χίσει να είναι ένας από τους μεγαλύτε-
ρους «εργοδότες» της χώρας, που θα 
προσθέσει 119.000 επιπλέον εργαζό-
μενους στον τομέα της υγείας που μέ-
χρι το 2024 θα γίνει ο μεγαλύτερος το-
μέας απασχόλησης της αυστραλιανής 
οικονομίας καθώς θα απασχολεί 1,8 
εκατομμύρια άτομα.
Έως το 2024 η χώρα θα χρειαστεί 
100.000 παραπάνω καθαριστές και 
εργαζόμενους σε καθαριστήρια για να 
αναπληρώσουν τους ανθρώπους που 
εγκαταλείπουν ή θα αποσυρθούν από 
το επάγγελμα.
Τώρα όσον αφορά στον τομέα της γε-
ωργίας, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, 
λόγω της ανάπτυξης του γεωργικού 
τομέα και της αύξησης της παραγωγής 
που θα έρθει ως άμεση συνέπεια των 
συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου, οι 
θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα 
θα πρέπει να αυξηθούν κατά 122.000. 
Σ’ αυτόν το αριθμό θα πρέπει να προ-
στεθούν και οι θέσεις εργασίας που θα 
μείνουν κενές από την αποχώρηση των 
ηλικιωμένων που απασχολούνται τώρα 
σ’ αυτές.
Εν τω μεταξύ, ενώ οι επιστήμονες της 

χώρας ασχολού-
νται με το μέλ-
λον της εργασίας 
στην Αυστραλία, 
ο πρωθυπουρ-
γός της χώρας 
ασχολείται με το 
παρελθόν για 
εύλογους πάντα 
λόγους.
Και οι εύλογοι λό-
γοι δεν είναι άλ-
λοι από πολιτικοί. 
Από το Λονδίνο 
που βρίσκεται, ο Malcolm Turnbull μι-
λώντας σε δημοσιογράφους άδραξε 
την ευκαιρία να υπενθυμίσει στους Αυ-
στραλούς ότι αυτές τις μέρες μία από 
τις υποσχέσεις της κυβέρνησής του θα 

γίνει πραγματικότητα. Πρόκειται για την 
δημιουργία 1 εκατ. θέσεων εργασίας 
που υποσχέθηκε ότι θα επιτύχει από 
την στιγμή που ανέλαβε την εξουσία 
της χώρας.

Πηγή: Νέος Κόσμος Αυστραλίας

Το δημόσιο ζητά πίσω και με τόκο πα-
ράνομα επιδόματα και συντάξεις

Περίπου 170.000 άτομα 
«άρπαξαν» παράνομα 
900 εκατ. δολάρια από το 
Centrelink σε συντάξεις 
και επιδόματα που δεν δι-
καιούνταν
Η ομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση εξετάζει το ενδεχόμενο 
να χρεώνει με επιτόκια 
περίπου 170.000 Αυστρα-
λούς πολίτες που έχουν 
λάβει συντάξεις και επιδό-
ματα από το Centrelink χωρίς να τα 
δικαιούνται.
Τα χρήματα που απέσπασαν από το 
δημόσιο τα άτομα αυτά, με ψευδείς 
δηλώσεις, εκτιμάται ότι ανέρχονται 
στα 900 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα χρέη 
αυτά πάνε πίσω 15 χρόνια και παρά 
το γεγονός ότι τα άτομα αυτά δεν λαμ-
βάνουν, πλέον, κοινωνικά επιδόματα, 
εντούτοις δεν επέστρεψαν στο δημό-
σιο τα χρήματα που κακώς απέσπα-
σαν.
Τώρα η κυβέρνηση τους τα ζητά και 
τους δίνει προθεσμία ένα μήνα να τα 
επιστρέψουν. Όσοι δεν τα επιστρέ-

ψουν θα χρεώνονται με ένα επιτόκιο 
8.77%.
Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό 
υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
Michael Keenan, η κυβέρνηση ήταν 
πολύ ανεκτική έως τώρα, αλλά έχει 
εντοπίσει πολλές «καραμπινάτες» πε-
ριπτώσεις εξαπάτησης του δημοσίου.
Με διάφορα «κόλπα» οι επιτήδειοι κα-
ταφέρνουν να παίρνουν αναπηρικές 
συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, επι-
δόματα για παιδιά κ.α. που δεν δικαι-
ούνται.
Ο υπουργός ανέφερε μια περίπτωση 
από το Κουίνσλαντ όπου ένας πολίτης 
έλαβε 800.000 δολάρια συνολικά από 
το Centrelink χωρίς να τα δικαιούται. 
Το άτομο αυτό λάμβανε μέχρι και επι-
δόματα για παιδιά που ποτέ του δεν 
είχε!

Facebook Twitter: @NeosKosmos
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Μικρά και Μεγάλα Ενδιαφέροντα

Από την Μελβούρνη Αυστραλίας λάβαμε την κα-
τωτέρω επιστολή ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2018. 
Τη δημοσιεύουμε με  την ελπίδα να πρυτανεύσει 
η λογική και μέσα από γόνιμο διάλογο, να βρεθεί 
λύση στο χρόνιο  πρόβλημα που ταλανίζει και 
διχάζει τους Λευκαδίτες της μεγαλούπολης τα τε-
λευταία 20 χρόνια.
Ανοιχτή επιστολή
Προς τον πρόεδρο κ. Σπύρο Ρομποτή και Διοικητικά 
Συμβούλια Λευκαδιακής Αδελφότητας «Λευκάδα» 
και Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης

Αγαπητοί Κύριοι της Αδελφότητας,
Συμπληρώνονται φέτος 76 χρόνια από την ίδρυση 
της ιστορικής «μας» Αδελφότητας. Παρά το γεγονός, 
συγγενείς των πρώτων σκαπανέων Λευκαδιτών και 
ιδρυτών του Οργανισμού μας ανέμεναν κάποια επε-
τειακή γιορτή για την 70ή και/ή 75η  επέτειο, με λύπη 
αναφέρω ότι δεν έγινε η παραμικρή μνεία εκ μέρους 
σας. 
Και λέω «Αδελφότητά μας», γιατί παρότι το Δ.Σ με 
διέγραψε το 2014 από μέλος γιατί τόλμησα ν΄ ασκή-
σω κριτική στον τρόπο λειτουργείας, δεν έπαψα να 
ενδιαφέρομαι για τα τεκταινόμενα. Παρά δε τον μικρό 
αριθμό των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών (Profit 
& Loss -Ισολογισμός Αδελφότητας 2017), οι περισ-
σότεροι εκ των οποίων κατάγονται από το χωριό μας, 
το Δ.Σ απέρριψε  αιτήσεις νέων μελών. 
Σημειώνω ότι (σχεδόν) το ίδιο Συμβούλιο διοικεί την 
Αδελφότητα από το 2000. Παραδέχομαι ότι τότε, 
υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ του Δ.Σ και της πλειοψη-
φίας των μελών, που οδήγησαν στο δικαστήριο. Δεν 
είναι όμως ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος Οργα-
νισμός που αντιμετωπίζει προβλήματα. Λάθη έγιναν 
και από τις δυο πλευρές. Όμως δυο λάθη, δεν κά-
νουν απαραίτητα τον ένα σωστό. Έτσι;
 Με τα τόσα λοιπόν κακά που διαδραματίζονται καθη-
μερινά στον πλανήτη και τη συνεχή μείωση του αριθ-
μού των Λευκαδιτών στον παροικιακό χώρο, θεωρώ 
ότι δεν επιτρέπεται περαιτέρω χάσιμο χρόνου. 
Άλλωστε η λογική, μαζί με την ωριμότητα των γκρί-
ζων μαλλιών, καταδεικνύει ότι  αυτή που αδικήθηκε 
περισσότερο είναι η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ.
Πιστεύω  ότι επιβάλλεται τουλάχιστον ένας διάλογος 
με έμπειρα μέλη, πρώην και νυν, με καλή θέληση και 
ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων που να  προά-
γουν το συμφέρον της Αδελφότητας.
Άλλωστε το μέλλον εναπόκειται σε αυτά που μας 
ενώνουν, που είναι πολύ περισσότερα από αυτά που 
μας χωρίζουν. Το οφείλουμε στους πρωτεργάτες και 
ιδρυτές, στα παιδιά κι εγγόνια μας.
Αγαπητοί διοικούντες της Ένωσης Αγιοπετριτών,
Με πρόθεση να μη καταχραστώ την φιλοξενία της 
εφημερίδας, αναφέρομαι στο θάνατο (31 Μαΐου 
2018) της Αγιοπετρίτισσας Α.Π. Η αδιαφορία, με την 
οποία αντιμετωπίστηκε η κηδεία της από το Σύλλογο, 
τη στιγμή μάλιστα που διατηρεί  ένα εύρωστο οικονο-
μικά ταμείο, με λύπησε βαθύτατα.
Ας είμαστε πιο προσεχτικοί, πιο ανθρώπινοι.
Με εκτίμηση
Στάθης Ρομποτής
Πρώην μέλος Δ.Σ της Αδελφότητας και  Ένωσης 
Αγιοπετριτών Μελβούρνης

ΘΑΝΑΤΟΣ
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Μετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε ότι μια συγχω-
ριανή μας Λευκαδίτισσα Αγιοπετρίτισσα (άπορη), 
έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς οι Λευκαδίτικοι Σύλ-
λογοι της Μελβούρνης δεν μπόρεσαν να συννενο-
ηθούν και να κάνουν αξιοπρεπώς την κηδεία της, 
παρά την άφησαν να την κάνει η Δημόσια Αρχή. Ως 
εκ τούτου την ενταφίασαν εκτός Μελβούρνης εκεί 
που θάβονται όλοι οι άποροι.
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής εκφράζει τα θερμά 
της συλλυπητήρια στους οικείους της, με την ευχή 
να μην επαναληφθεί τέτοιο γεγονός που προσβάλ-
λει τον τόπο μας.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Αγιοπετρίτης

Λευκάδα

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βασιλική Λευκάδας

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Η Πρωτομαγιά είναι παγκόσμια γιορτή των εργαζο-
μένων, ημέρα αλληλεγγύης των εργατών όλου του 
κόσμου, μαχητικής εκδήλωσης των δυνάμεων των 
εργαζομένων όλων των χωρών. Η απόφαση για την 
πραγματοποίηση διαδηλώσεων την Πρωτομαγιά 
πάρθηκε τον Ιούλιο 1889 από το Συνέδριο της 2ης 
Διεθνούς στο Παρίσι, προς τιμήν των εκδηλώσε-
ων των εργατών του Σικάγου, που οργάνωσαν την 
Πρωτομαγιά 1886 απεργία με αίτημα την οκτάωρη 
εργάσιμη  μέρα και διαδήλωση που κατέληξε σε αι-
ματηρή σύγκρουση με την αστυνομία. Για πρώτη 
φορά η πρωτομαγιά γιορτάστηκε ως διεθνής γιορτή 
το έτος 1890 σε πολλές χώρες. Κύριο αίτημα των 
πρώτων πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων ήταν η κα-
θιέρωση του 8ωρου.
Η Πρωτομαγιά γιορτάζεται σαν μέρα πάλης εναντίον 
του ιμπεριαλισμού και της εσωτερικής αντίδρασης 
για την εξάλειψη της αποικιοκρατίας και της νεοα-
ποικιοκρατίας. Τη μέρα αυτή οι εργαζόμενοι προ-
βάλλουν αιτήματα που αποβλέπουν στη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής και εργασίας, παλεύουν για δη-
μοκρατικούς μετασχηματισμούς και το σοσιαλισμό.
Σε όλες τις χώρες η Πρωτομαγιά γιορτάζεται σαν 
μέρα διεθνιστικής αλληλεγγύης των λαών και πάλης 
για την ειρήνη.
Η πρώτη εργατική πρωτομαγιά γιορτάστηκε στη 
χώρα μας στα 1893, στους Στύλους του Ολυμπί-
ου Διός στην Αθήνα από τον κεντρικό Σοσιαλιστικό 
Σύλλογο του Σταύρου Καλλέργη.

Φ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Επισκέψιμο
το Μουσείο

Μια «βόλτα» στην εποχή των παππούδων 
μας επιχειρεί να μας πάει το λαογραφικό 
μουσείο του Αγίου Πέτρου. 
Να μας πάρει από το χέρι και να μας καθί-
σει στα θρανία που έμαθαν τα πρώτα τους 
γράμματα, δίπλα στον αργαλειό που ύφαι-
νε η μάνα, στο πατητήρι που έβγαζαν το 
μούστο… στην εποχή που τα σπίτια ήταν 
φτωχικά αλλά αυτάρκη και που ο ένας είχε 
ανάγκη τον άλλο.
Τον Αύγουστο γίνονται τα εγκαίνια.

Επίσης το καλοκαίρι θα είναι επισκέψιμη 
και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.
Το κινητό του κ. Αντύπα για συννενόηση εί-
ναι το 6946 336 259.

Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής
ιδιοκτήτρια του Μουσείου

ΚΟΜΩΣΕΙΣ

Αγιοπετρίτισσα
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Ενδιαφέροντα

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ................................................. 100 €
Σάντας Πάνος (Μπουρανέλος)  .................................. 20
Μαργέλης Νίκος (Φυστικάς)  ........................................ 5
Πολυχρόνης Σίδερης  ................................................. 20
Σουμίλας Σπύρος του Άγγελου από Αμερική  ........... 300
Αρβανίτης Ευάγγελος  ................................................ 30
Καραβίας Ευάγγελος του Νικολάου εις μνήμη του
 θείου του Πέτρου Κατηφόρη του Σοφούλη από
 την Πόντι  ............................................................... 50
Σίδερη Αρετή του Δήμου  .............................................. 5 
Ρομποτής Στάθης του Χαράλαμπου (Αυστρ.) .......... 100$
Κοτσαντώνη Χριστίνα από Αυστραλία  ..................... 30$
Κατηφόρης Νίκος του Λευτέρη (Αυστραλία)  .............. 50 
Κατηφόρη (Καπάκη) Νίκη Πεζάρου Αυστραλία  ............200
Κατηφόρης Αθανάσιος (Μπουρνόκος) Αθήνα  ........... 25
Ηρακλής Λογοθέτης του Μένιου (Αυστρ.)  .............. 100$
Καγκελάρη Γιαννούλα, Μεσσήνη Θεοδώρα
Μαργέλης Σπύρος, (ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ) Αυστρ. ................ 20
Κατέθεσαν στην Εθνική Τράπεζα 
Κατηφόρης Νίκος, Δικηγόρος ..................................... 20
Λουπέτης Σπύρος  ...................................................... 50
Κατηφόρης Λάκης ..................................................... 100
Φλώριος Σπύρος ........................................................ 20
Μελάς Βασίλειος ....................................................... 200
Πολίτης Σπύρος  ....................................................... 500
Κατηφόρης Σπύρος .................................................... 30
Κατηφόρης Δημήτρης (Αντωνάκης). ......................... 100
    Κατέθεσε στην EUROBANK 
Η Ένωσή μας σας ευχαριστεί.

Αγαπητέ Συγχωριανέ / Συγχωριανή,
Η Ένωση μας βρίσκεται σε δεινή οικονομι-
κή θέση για αυτό ζητά την οικονομική σας 
βοήθεια για να μπορέσει να συνεχίσει τις 
δραστηριότητες της και την έκδοση της εφη-
μερίδας «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» που κινδυνεύει 
να σταματήσει την έκδοση της.
Η εφημερίδα μας προβάλει το χωριό μας, το 
νησί μας και ζεσταίνει το δεσμό των Αγιοπε-
τριτών όπου γης με το χωριό τους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Τραπεζικοί λογαριασμοί
EUROBANK:
IBAN: GR 7902606240000190103910936
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN: GR 8201103990000039929615043

Πώς παρουσίασαν οι Λευκαδίτικες ιστοσελίδες και εφη-
μερίδες το προηγούμενο φύλλο των «Αγιοπετρίτικων» 

Νέα καταστήματα
Ετοιμάζονται δύο νέα κα-
ταστήματα να ανοίξουν 
στην πλατεία του χω-
ριού. Το ένα είναι Καφέ 
Αναψυκτήριο - Πρατήριο 
Άρτου ο Νιότσος  και το 
άλλο εστίασης. 
Η Ένωσή μας τους εύχε-
ται καλές δουλειές!

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

Η ιστοσελίδα «Το Άρωμα Λευκάδας» παρουσί-
ασε την εφημερίδα για μια εβδομάδα, όπως την 
παρουσιάζει πάντα.  Η Ένωσή μας την ευχα-
ριστεί. Η ιστοσελίδα «My lefkada» επίσης την 
παρουσίασε σε μικρή διάσταση, η Ένωσή μας 
την ευχαριστεί.
Αντιθέτως οι ιστοσελίδες «Λευκαδίτικα Νέα» 
του κ. Κολυβά, ο οποίος έχει καταδικαστεί για 
συκοφαντική δυσφήμιση (η υπόθεση του βρί-
σκεται στο Εφετείο) και η Ένωση μας του πρό-
σφερε βοήθεια, αγνόησε την εφημερίδα μας.
Η Λευκάδα web ούτε αυτή δεν προέβαλλε την 
εφημερίδα μας, ενώ εμείς είχαμε δημοσιεύσει 
στο φύλλο αυτό τις άνω ιστοσελίδες.
Τα «Αγιοπετρίτικα Παιδιά» του κ. Κώστα Πατρί-

κιου, που πάντα δημοσιεύει την εφημερίδα μας, 
μέσω των ιστοσελίδων «Άρωμα Λευκάδας» και 
«My lefkada» την αγνόησε.
Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες ιστοσελίδες 
της Λευκάδας, οι οποίες αγνόησαν την εφημε-
ρίδα που ανέφερε την είδηση του Εφετείου που 
δικαίωνε τον Πρόεδρό μας.
Έτσι ενημερώνουν τους αναγνώστες τους!!!
Οι εφημερίδες τα «Νέα της Λευκάδας» και τα 
«Καλά Νέα» δημοσίευσαν το δελτίο τύπου της 
Ένωσης, για την απόφαση του Εφετείου καθώς 
και η ιστοσελίδα Fortsa Λευκάδα.
Η Ένωσή μας ευχαριστεί όλους. Στη Λευ-
κάδα επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή υπό 
τον φόβο των μηνύσεων.

Στη πλατεία του χωριού μας 
πραγματοποιήθηκε απο-
χαιρετιστήριος χορός για το 
χρόνο που πέρασε  από το 
χορευτικό του χωριού μας 
με δάσκαλο τον κ. Σκλαβε-
νίτη από το Κατωχώρι.

Αποχαιρετιστήριος 
χορός
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Λευκάδα, ένα σμαράγδι στη θάλασσα

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ένα καταπράσινο χωριό κοντά στην θάλασσα

Ένα χωριό που συνδυάζει θαυμάσια το βουνό με την 
θάλασσα και είναι ιδανικός τόπος για τις διακοπές σας. 
Υπάρχουν Σούπερ Μάρκετ και καλές ψησταριές.

ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
στην ΠΟΝΤΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τηλ: 26450 31873 - 6937 356 435

Η αίθουσα
500 ατόμων διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

Μαντάτο
Κάθε Πέμπτη ώρα εννιά
Ελληνική Λαϊκή βραδιά

με Μπουζούκια
στο ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΙΑΣ

Ευγένιος & Χρήστος Δρακονταειδής
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και 
Γκαρσονιέρες

Πόντι Βασιλικής

ΑΓΙΟΦΥΛΛΙ  ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ

Παραλία Πόντι Βασιλικής
Έκτη παραλία στον κόσμο για winbsurfing 

καλά εστιατόρια και καφετέριες
Πόρτο Κατσίκι: Η ναυαρχίδα του 
Ελληνικού Τουρισμού, έκτη στο 
κόσμο. Γαλάζια σημαία.

Πόρ το Κα τσί κι - Εγκρεμνούς, Κεφαλλονιά, Ιθάκη, 
Μεγανήσι, Σκορπιός -Σπάρτη -Καστρί, Μαδουρί. 

Η ωραιότερη παραλία της Λευκάδας για 
μπάνιο, θα βρείτε ομπρέλες, ξαπλώστρες 
και αναψυκτικά.
Από την Βασιλική για το Αγιοφύλλι τακτική 
συγκοινωνία μόνο με καραβάκια.

Hotel GRAND NEFELI
Πόντι - Βασιλική

Τηλ.: 26450 31378 - fax: 26450 31565 - mob: 6947 187 856, 6948 709 034
e-mail: hotelgrandnefeli@gmail.com

Γαλάζια σημαία

Ο ΜΠΑΜΠΗΣ
Πλατεία Αγίου Πέτρου -Τηλ.: 26453 01791

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ - κρουαζιέρες - Βασιλική

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Samba tours
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλ.: 26450 31520, 31555, Fax: 26450 31352
e-mail: sambatours@otenet.gr  www.sambatours.gr

Ακόμη θα βρείτε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και 
μηχανάκια για τις περιηγήσεις σας. 

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

Ελ. Βενιζέλου 3 Καλιθέα Αθήνα
210921 4900 
210 9248927

26 χρόνια
πείρα

6942 618 662


