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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα

www.aromalefkadas.gr

Συνέχεια στην 6η σελ.

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

Ώρες λειτουργίας:
∆ευτέρα ως
Παρασκευή 
8:30 έως 14:00 & 
17:30 έως 20:30
Σαββάτο 9:00 -14:00

Σε περίπτωση
ανάγκης
τηλεφωνήστε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗ Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής Νομού

  Λευκάδας και η εφημερίδα 
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

σας Εύχονται
Χρόνια Πολλά & Ευτυχισμένος

ο Καινούργιος Χρόνος

2020
Εύχεται επίσης να υπάρχει

αλληλεγγύη στους πάσχοντες!!!

Η Σταματία Καγκελάρη, Αγιοπετρί-
τισσα, είχε την τιμή και την ευκαι-
ρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα 
μέσω του Θεσσαλικού Θεάτρου 
στο 4ο Φεστιβάλ Πειραματικού Θε-
άτρου στο Ανόι του Βιετνάμ, με την 
παράσταση το «Χώμα βάφτηκε 
κόκκινο» του Νίκου Φώσκολου.

Μία Λευκαδίτισσα -Αγιοπετρίτισσα-
στο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου στο Βιετνάμ

Συνέχεια στην 6η σελ.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Κυριακή 9 Φλεβάρη 2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Στο ξενοδοχείο «ECONOMY» στην οδό Κλεισθένους 5, πίσω από το παλιό ∆η-
μαρχείο στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην πλ. Κοτζιά) στην Αθήνα, θα
πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και θα γίνει η βράβευ-
ση των μαθητών που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΕΙ-ΤΕΙ, το
2019, καθώς επίσης και όσους αποφοίτησαν. 
Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν ρίζα Αγιοπετρίτικη καθώς και τα παιδιά
εξωτερικού. Θα προσφερθούν καφές και αναψυκτικά. Σας περιμένουμε.

2020
Λευκαδίτικη λαδόπιτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ.
Καλούνται όλα τα μέλη της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής Νομού Λευκάδας,
που κατοικούν μόνιμα στην Αττική να παρευρεθούν στην Τακτική Εκλογοαπολο-
γιστική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Ένωσής μας 
στην οδό Γερανίου 41 στην Αθήνα. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα 
ακόλουθα:
• Απολογισμός Δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
• Οικονομικός Απολογισμός.
• Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.
Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των 
εκλογών και τα μέλη μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικά και σε περίπτωση 
μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 5 του Απρί-
λη 2020.
Η Ένωση κάνει έκ-
κληση στους νέους 
και νέες να δραστη-
ροποιηθούν στην 
Ένωση για να συνε-
χίσει να υπάρχει.

 Το Δ.Σ. της Ένωσης

Στις 24 Νοέμβρη, ώρα 11.30 π.μ., η Ένωσή μας δέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά, 
στο γνωστό Ξενοδοχείο ECONOMY, κοντά  στην Ομόνοια, τα μέλη της, που 
συντροφιά με καφέ, τσάϊ ή αναψυκτικό, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, ν’ 
ανταλλάξουν τα νέα τους και ν’ ακούσουν από την εκλεκτή ποιήτρια-συγγρα-
φέα Μαρία Σίδερη την παρουσίαση του νέου δίγλωσσου (ελληνικά-ιταλικά) 
ποιητικού βιβλίου-λευκώματος της Ηρώς Σίδερη-Αλεξανδράκη με τίτλο «Δω-
δεκάχρονα αγγίγματα καρδιάς» (Dodicennio tocchi nel cuore).
Η Μαρία Σίδερη με εξαίρετη ανάλυση του άνω ποιητικού βιβλίου κατάφερε να 
καθηλώσει τους ακροατές της που, παρά τα προγνωστικά για έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα, προσήλθαν στην ως άνω εκδήλωση. 

Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου
της ΗΡΩΣ - Σίδερη - Αλεξανδράκη 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Σύμφωνα με το νόμο
τηλ: 210 573 1030 - Αρ. Φύλλου 160 - 2019
Γραφεία: Γερανίου 41, 5ος όροφος, τηλ: 2105245310-6946336259
Εκδίδεται με ευθύνη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των Συντακτών τους.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. ∆ασκαλάκης
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

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Καλό σου Ταξίδι Αγαπητή Χρυσούλα Που Εφυγες Νωρίς

Έφυγε ξαφνικά, «αθόρυβα» και πρόωρα από τη ζωή, στις 25 Νοεμβρίου 
2019,  στα 63 της χρόνια, η ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΚΑΒΒΑΔΑ γεμίζοντας με θλίψη 
την οικογένειά της, τους συγγενείς και τους πολυάριθμους φίλους της.  
Η Χρυσούλα Καββαδά ήταν η πρωτότοκη κόρη του αείμνηστου Γυμνασι-
άρχη Γιώργου Καββαδά και της Ελισάβετ - Σαββούλας Μεταξά-Καββαδά.
Σπούδασε Αρχιτέκτων - Μηχανικός και ασχολήθηκε με το επάγγελμά της 
σε δικό της Τεχνικό Γραφείο  που δημιούργησε σε ιδιόκτητο κτήριο στη 
Πλατεία Ζαμπελίων στην πόλη της Λευκάδας. 
Η εκλιπούσα υπήρξε δραστήριο στέλεχος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, 
πολιτευτής Λευκάδας, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, Υπεύθυνη Γυναι-
κών και Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.
Όταν, ως υποψήφια Νομάρχης, έχασε στο δεύτερο γύρο των Αυτοδιοι-
κητικών εκλογών, από τη θέση της αντιπολίτευσης ήταν συνθετική και 
δημιουργική για το καλό των πολιτών και του τόπου. Η Χρυσούλα Καββαδά, υπήρξε ενεργό μέλος της τοπι-
κής κοινωνίας, με δράση στον εθελοντισμό, στα κοινωνικά δρώμενα και την πολιτική. Υπηρέτησε τα κοινά με 
αληθινή αγάπη και ειλικρινές ενδιαφέρον για την Λευκάδα και τους συμπολίτες της. 
Μια γυναίκα δυνατή, με αισθητή παρουσία, ανοιχτόκαρδη, γενναία, δοτική και ευγενική ήταν πάντα σιωπηρά  
δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη. 
Είχε αγωνία, προσωπική και επαγγελματική, για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της παλιάς 
πόλης της Λευκάδας και για την αποκατάσταση των μνημείων του νησιού. 
Η εκδημία της είναι  δυσαναπλήρωτο κενό για τον τόπο.
Η Χρυσούλα Καββαδά υπήρξε αναγνώστρια των «Αγιοπετρίτικων» και φίλη και υποστηρίκτρια της Ένωσής 
μας.
Η Ένωσή μας στέλνει τα θερμά της συλλυπητήρια στη μητέρα της, στις αδερφές της και τα ανίψια της.
 
Η  δήλωση του Βουλευτή Ν.Δ. της  Λευκάδας Θανάση Καββαδά για το θάνατο της Χρυσούλας Καββαδά
«Η είδηση του θανάτου της Χρυσούλας Καββαδά έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Έφυγε ξαφνικά και πρόωρα 
από κοντά μας, σκορπίζοντας απέραντη θλίψη. Έφυγε αθόρυβα και διακριτικά, όπως ακριβώς έζησε. Μια 
ζωή απλή, αλλά τόσο δημιουργική, γεμάτη προσφορά και αγάπη για τον τόπο μας και τον συνάνθρωπο.
Η Χρυσούλα Καββαδά ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και προθυμία για συμπαράσταση, μια ήρεμη 
δύναμη κοντά σε όποιον είχε ανάγκη. Ένας ακέραιος χαρακτήρας, με αρχές και αξίες που συνέθεταν μια 
δυνατή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα………».

ΓΑΜΟΙ:
Στον Άγιο Πέτρο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου 
η Γεωργία Κοντοπύργια του Χαραλάμπους και της 
Σταμάτας και ο Λευτέρης Λεπεσιώτης Πολιτικός 
Μηχανικός από την πόλη της Λευκάδος.
Η Ένωσή μας τους εύχεται βίον ανθόσπαρτον και 
κάθε ευτυχία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η κόρη του Κωνσταντίνου Πεντεσπίτη Ελένη, σύ-
ζυγος του Σπύρου Κοντοπύργια, από το Νυδρί 
γέννησε τη δεύτερη κόρη της.
Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσει το μωρό και 
κάθε ευτυχία.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Το ζεύγος Ιωάννη Μπούτση και Χρύσας Κοντο-
πύργια κόρη του αείμνηστου ταξίαρχου Αντώνη, 
βάφτισαν τον γιό τους στην Αθήνα. Το όνομα του 
μικρού Προκόπης. Η Ένωσή μας τους εύχεται να 
ζήσει και να χαίρεται το όνομά του.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Φίλιππος Κατηφόρης (Γιοργαλής) ετών 89. Πέθα-
νε στη χώρα και ετάφη στο χωριό.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
Ο Χρήστος Μελάς του Φιλίππου ετών 88 απεβίω-
σε στην Αυστραλία. Ήταν ένας από τους παλιούς 
μετανάστες, γαμπρός των αδελφών Χαράλαμπου 
και Σπύρου Ρομποτή (Μανέστρα).

ΑΘΗΝΑ
Απεβίωσε στην Αθήνα η Ασπασία Βασιλείου 
Ραυτόπουλου (Λιαροκάπη) ετών 85. Ετάφη στο 
χωριό. Ήταν αδελφή του αείμνηστου προέδρου 
της Ένωσής μας Δημήτρη Κοντοπύργια γιατρού.
Έφυγε από τη ζωή την τελευταία μέρα του χρόνου 
ο Σπύρος Μπογόρδος, από το Αθάνι. Ετών 85. 
Ήταν φίλος της Ένωσής μας.
Πέθανε η παπαδιά του παπά Θωμά Κοντοπύργια, 
Άρτεμις Μαργέλη του Φιλίππου (Μπίλυ) από 
τον Ρουπακιά.
Η Ένωσή εκφράζει στους οικείους τους τα θερμά 
της συλλυπητήρια!!!

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΣΚΩΤΙΑ
Η Βιβή Κατηφόρη του Δημητρίου (Αντωνάκη), 
ερευνήτρια συνεργάτης του Παν/μίου Αθηνών, 
επέστρεψε από επιστημονική αποστολή στην 
Σκωτία.

ΔΑΝΙΑ
Μαρία Αρβανίτη του Βαγγέλη για τις γιορτές.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Λογοθέτης Νικόλαος του Αντρέα με τη σύζυγό του.

ΑΜΕΡΙΚΗ
Κατερίνα Αλεξανδράκη- Σίδερη διεθνούς  φήμης 
οικονομολόγος με τον σύζυγό της Λανς Γκόλερ και 
τα παιδιά τους για τις γιορτές και επέστρεψαν.

ΑΓΓΛΙΑ
Στέλιος Αλεξανδράκης - Σίδερης για τις εορτές και 
επέστρεψε.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Απόστολος Κατηφόρης του Γιάννη (Σάκκος) ανα-
χώρησε για επίσκεψη στον Καναδά.
Ο Χρήστος Αθανασίου (Σίδερης) αναχώρησε με την 
σύζυγο του για επίσκεψη στην Αμερική.
Η Ένωσή μας τους εύχεται καλή διαμονή και καλή 
επάνοδο.

ΥΓ: Από αβλεψία δεν αναφέρθηκαν στο προηγούμε-
νο φύλο τα ονόματα των κάτωθι συμπατριωτών μας 
που ήλθαν στο χωριό μας το καλοκαίρι από την Αυ-
στραλία:
Ελένη Ρομποτή, εγγονή του Στάθη Ρομποτή (Μανέ-
στρα).
Τα παιδιά του Νίκου Κατηφόρη του Λευτέρη (Καπό-
νη) Σωτηρία, Κυριάκος, Παναγιώτα, Γιώργος και τα 
εγγόνια τους Σοφία, Νίκη, Καλλιόπη, Έλενα.

ΥΓ: Από παράβλεψη της εφημερίδας μας δεν δημο-
σιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο, το ευχαριστήριο 
των οικογενειών των Σπύρου και Νικόλαου Μαργέ-
λη (Αντζούλη) που βρίσκονται στη Αυστραλία, στους 
Αγιοπετρίτες που συμετείχαν στο βαρύ πένθος για το 
θάνατο του αδελφού τους Στεφανή Μαργέλη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ

Ο Νικόλαος Κατηφόρης του Λευτέρη ευχαριστεί 
την Ένωσή μας για την προσφορά 2 φιαλών αίμα-
τος από την τράπεζα Αίματος που διατηρούμε και 
τους αιμοδότες. Οι φιάλες προσφέρθηκαν προς 
την αδελφή του Βασιλική Κατηφόρη-Ασπροποτα-
μίτη, που νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Λευκάδας. 
Ευχαριστεί επίσης και τους γιατρούς του Νοσοκο-
μείου για την περίθαλψη που της προσέφεραν.

Ένα Τροχαίο Ατύχημα που Συγκλόνισε το Πανελλήνιο
Η Λευκάδα θρηνεί για το χαμό της πανέμορφης 25χρονης δόκιμου Αστυ-
νομικού Αφροδίτης - Μαρίας  Παντούλα που έχασε τη ζωή της, παραμονή 
Πρωτοχρονιάς μέσα στο αυτοκίνητό της στη Ν. Ιωνία πηγαίνοντας στην 
εργασία της στο Α.Τ. Πατησίων.
Η άτυχη νεαρή κοπέλα ήταν τα ξημερώματα σταματημένη σε κόκκινο  φα-
νάρι όταν ασυνείδητος οδηγός, ερχόμενος από νυχτερινή διασκέδαση, 
προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της, 
το πέταξε  μακριά πάνω σε δύο άλλα αυτοκίνητα με  αποτέλεσμα να ανα-
φλεγεί και να χάσει η Αφροδίτη τη ζωή της με τραγικό θάνατο. Ένα κορίτσι 
χαρούμενο, δραστήριο με όνειρα για τη ζωή. Υπήρξε χορεύτρια στον Ορ-
φέα, μπασκετμπολίστρια στη Νίκη Λευκάδας και απόφοιτη του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου. 
Ήταν κόρη της Ελένης Αθανίτη και του Αστυνομικού εν αποστρατεία Γε-
ωργίου Παντούλα. 
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια 
στους γονείς της, τους συγγενείς και τους φίλους της.
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

ΑθήναΧοντρική

Δρ Χρυσοβιτσάνου Χρύσα
RN PhD, MSN,MSc

Προϊσταμένη Κέντρου Ειδικών
Νευρολογικών Νοσημάτων

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή
Αιγινήτειο Νοσοκομείο

«Αυτός που σε κάνει να γελάς σε βοηθάει 
να ζεις»

Μένανδρος
Oι άνθρωποι που γελούν ή χαμογελούν μας 
ελκύουν σαν μαγνήτες. Δεν ξέρουμε ακρι-
βώς το γιατί, αλλά είναι σαν να μας δίνουν 
λίγη από την ενέργειά και την θετικότητά 
τους. Εμείς όταν γελάμε, νιώθουμε καλά 
και τα προβλήματα μοιάζουν πιο μακρινά. 
Συχνά λέμε: «να’ σαι καλά, με έκανες να 
γελάσω». Ας δοκιμάσουμε λοιπόν, να πά-
ρουμε μαζί μια γεύση από…γέλιο.
Οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο Γέλω-
τας, μαζί με τον Πόθο και την Ηδονή ήταν 
τα δώρα της θεάς Αφροδίτης προς τους αν-
θρώπους. Ο Λυκούργος είχε ιδρύσει στην 
Σπάρτη ναό, όπου λατρεύονταν ο Γέλωτας. 
Ο Ιπποκράτης πίστευε στην θεραπευτική 
αξία του γέλιου. Σύμφωνα με τον Αριστο-
τέλη ο άνθρωπος είναι το μόνο γελαστικό 
ζώον. Εξάλλου είναι γνωστή σε όλους η 
έκφραση ομηρικό γέλως, το πλατύ, θορυ-
βώδες και άσβεστο γέλιο των θεών με τα 
παθήματα του Ηφαίστου. Ήδη από την 
αρχαιότητα λοιπόν το γέλιο παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. 
Αλλά και σήμερα αναγνωρίζουμε την αξία 
του γέλιου στη ζωή μας και στην υγεία μας. 
«Μια ημέρα χωρίς γέλιο είναι μια χαμέ-
νη μέρα», σημείωνε ο Sebastian Chamfort. 
O Σαίξπηρ πίστευε πως «όσο γελάμε, τί-
ποτε δεν χάθηκε» Ο Γιάννης Ρίτσος έλεγε: 
«Γέλα καρδιά μου γέλα. Βρες χρόνο να 
γελάς-αυτό είναι η μουσική της ψυχής» 
(Λουπασάκης Α. Γέλιο, η καλύτερη θερα-
πεία)
Οι Αρχαίοι Έλληνες επίσης, ήξεραν ότι η 
μόνη γλώσσα που μπορούσαν όλοι οι λαοί 
να κατανοήσουν ήταν το γέλιο και χρησι-
μοποιούσαν τις κωμωδίες για να διαδώ-
σουν τις ιδέες και τον πολιτισμό τους. Ο 
Αριστοφάνης με τις κωμωδίες του, ψυχα-
γωγούσε τον λαό αλλά και τους αριστο-
κράτες και κατάφερε ακόμα και στις μέ-
ρες μας, οι ιδέες του να είναι επίκαιρες. Η 
Θάλεια ήταν μια από τις Μούσες, η οποία 
θεωρούνταν προστάτιδα της κωμωδίας. Η 
κωμωδία στην αρχέγονη μορφή της μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως η γιορτή της δημιουρ-
γικής ενέργειας. Πιστοποιεί την σωματι-

κή ζωτικότητα του ανθρώπου, την χαρά 
της ζωής και την πίστη του ανθρώπου 
ότι η ζωή συνεχίζεται. Στις Διονυσιακές 
γιορτές, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης στο 
έργο του «Περί ποιητικής», ότι πρέπει να 
αναζητηθεί η κοινή ρίζα κωμωδίας και 
τραγωδίας. Οι άνθρωποι διακωμωδούν 
τον πόνο τους και καταφέρνουν να τον 
μετριάσουν. Η κωμωδία και όλες οι σχε-
τικές εκφράσεις του γέλιου εξελίχθηκαν 
στο πέρασμα των αιώνων και έλαβαν και 
πολλές άλλες μορφές και ακολούθησαν 
άλλα μονοπάτια. 
Ποιά όμως είναι η επίδραση του γέλιου 
στην υγεία  μας; 
«Αν πάρεις τον εαυτό σου πολύ στα σο-
βαρά, υπάρχει πιθανότητα να καταλή-
ξεις σοβαρά άρρωστος»  

Matt Weinstein

Το γέλιο συνήθως είναι κοινό χαρακτηρι-
στικό των  αισιόδοξων ατόμων. Μελέτες 
δείχνουν ότι:

Τα αισιόδοξα άτομα αρρωσταίνουν λι-
γότερο
Τα αισιόδοξα άτομα όταν αρρωστή-
σουν, παρουσιάζουν μικρότερα επίπεδα 
θνησιμότητας, απ’ ότι οι υγιείς απαισι-
όδοξοι
Οι αισιόδοξοι ασθενείς με Έιτζ ζουν πε-
ρισσότερο από το αναμενόμενο
Οι πληγές των αισιόδοξων επουλώνο-
νται πιο γρήγορα
Καρκινοπαθείς που παρουσίασαν αυ-
τόματη ίαση, παρά τις προβλέψεις των 
γιατρών, μελετήθηκαν σαν προσωπι-
κότητες και βρέθηκε ότι όλοι είχαν ως 
κοινό χαρακτηριστικό την αισιοδοξία

O Freud πίστευε ότι το χιούμορ απελευθε-
ρώνει το άτομο και μέσω αυτού το «εγώ» 
θριαμβεύει. Το χιούμορ συγκαταλέγεται 
στις μεθόδους που ο ανθρώπινος ψυχι-
σμός «επινόησε» για να αντιμετωπίσει 
τον πόνο. Χρειαζόμαστε το χιούμορ γιατί 
έτσι μειώνουμε τον βαθμό δυστυχίας στη 
ζωή μας. Πίστευε ότι το γέλιο είναι το 
μέσο που μπορεί να επαναφέρει την ευ-
χαρίστηση, ανεξάρτητα από τις αγχώδεις 
καταστάσεις μέσα στις οποίες μπορεί να 
ζούμε. Επίσης, ισχυριζόταν  ότι δεν είναι 
δυνατόν να χαρακτηριστεί κάποιος ψυ-
χολογικά υγιής, αν δεν διαθέτει αίσθηση 
του χιούμορ και αν δεν χρησιμοποιεί το 
χιούμορ, ή και το αστείο, όσο συχνότερα 
γίνεται.
Ο Allen Ginsberg πίστευε: «το χιούμορ 
είναι η μόνη υγιής θεραπευτική αγωγή 
της παράνοιας»
Αλλά πέρα από την ψυχική σφαίρα, ας 
εξετάσουμε και την επίδραση του γέλιου 
στο σώμα:

Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστη-
μα, με α) να αυξάνει την συγκέντρωση 
αντισωμάτων στο αίμα, β) αυξάνει την 
συγκέντρωση των λευκών αιμοσφαιρί-
ων, που ευθύνονται για την αποτελε-
σματική καταπολέμηση των λοιμώξεων 
και γ) συμβάλλει στην καλύτερη λει-
τουργία των ανοσοσφαιρινών Α (ΙgA), 
(IgM) και (IgG). Αυτό μετρήθηκε στο 
σίελο και συμβαίνει μέχρι και 12 ώρες 

μετά το γέλιο.
Όσοι έχουν καλή αίσθηση του χιούμορ, 
αρρωσταίνουν σπανιότερα από κρυολο-
γήματα
Με το γέλιο, βαθαίνει η αναπνοή μας. 
Όταν γελάμε, 400.000.000 πνευμονικές 
κυψελίδες μπαίνουν σε λειτουργία, δη-
λαδή τρεις φορές περισσότερες σε σχέ-
ση με αυτές που ενεργοποιούνται όταν 
αναπνέουμε συνήθως. Και βιοχημικά γί-
νονται πολλές αλλαγές, όπως το να εκ-
κρίνονται ενδορφίνες, που είναι φυσικά 
οπιοειδή, δηλαδή προσφέρουν παυσίπο-
νη, ηρεμιστική και ευφορική δράση. 
Το γέλιο κινητοποιεί και τον πεπτικό 
σωλήνα. Είναι πολύ αποτελεσματικό για 
την αεροφαγία και την πέψη. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή Ψυχιατρικής 
στο Stanford University, William Fry, 
αρκετά λεπτά έντονου γέλιου την μέρα, 
δημιουργούν στον οργανισμό μας απο-
τελέσματα συγκρίσιμα με 10-15 λεπτά 
άσκησης σε στατικό ποδήλατο ή ποδη-
λασία. Περίπου 100 γέλια δημιουργούν 
στον οργανισμό αποτελέσματα ανάλογα 
με 10 λεπτά αεροβικής άσκησης. 
Ηλικιωμένοι τρόφιμοι γηροκομείων 
έχουν λιγότερους πόνους, όταν βλέπουν 
κωμωδίες
Και πάνω από όλα, να μην ξεχνάμε, την 
επίδραση του στην ψυχική μας υγεία, το 
ότι μας βοηθάει να είμαστε κοινωνικοί, 
φιλικοί και αγαπητοί. 

Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις δυσκο-
λίες της ζωής, η ελπίδα και η αισιοδοξία 
ή αντίθετα η απαισιοδοξία είναι βασικά 
συστατικά της προσωπικότητας και του 
χαρακτήρα μας. Και τελικά, μοιάζουν τα 
πάντα να είναι θέμα επιλογών. Και αν 
είναι έτσι, γιατί να μην διαλέξουμε να 
γελάμε αντί να ανησυχούμε και να αγ-
χωνόμαστε; 
Βλέπουμε πολλές φορές ότι η αντιμετώπι-
ση όλων των προβλημάτων υγείας με φάρ-
μακα μόνο, οδηγεί σε αποτυχία της επίλυ-
σης τους. Ο άνθρωπος ξεχνά τις δικές του 
δυνάμεις, την δική του εσωτερική πηγή 
ενέργειας, ξεχνά να αναζητά τα αίτια, να 
βρίσκει φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης 
των ενοχλημάτων, ξεχνά να χαλαρώνει 
και να οδηγεί το σώμα και το νου του σε 
αρμονία και ισορροπία. Έτσι, υπάρχει μια 
στροφή σε αυτό που πρώτος ο Ιπποκρά-
της ονόμαζε: «το όλον» και δημιουργείται 
η ολιστική ιατρική, δηλαδή η ιατρική που 
βλέπει τον άνθρωπο ως σύνολο σώματος, 
ψυχής και συναισθήματος. Η γελωτοθε-
ραπεία ανήκει στην ολιστική ιατρική και 
σε όλο τον κόσμο έχουν δημιουργηθεί 
πολλές κλινικές γέλιου, που σκοπό έχουν 
να μάθουν στα άτομα να χαλαρώνουν και 
να απομακρύνουν την σκέψη τους από τα 
προβλήματα και το συνεχές και καθημε-
ρινό στρες.
Σίγουρα, όποιος γελάει δεν θα καταφέρει 
να διώξει την οποιαδήποτε νόσο έχει εμ-
φανιστεί την ζωή του, όμως θα είναι πιο 
χαλαρός και θα αποκτήσει καλύτερη ποι-
ότητα ζωής. Η διατήρηση θετικής στάσης 
γενικά στη ζωή, οι θετικές σκέψεις και τα 
θετικά συναισθήματα, φαίνεται μέσα από 
τις έρευνες, αλλά και από μεμονωμένες 
μαρτυρίες ασθενών ότι βοηθούν καλύτερα 
όλα τα άτομα να δεχθούν και να προσαρ-

μοστούν στην νέα κατάσταση, να διατη-
ρήσουν καλύτερο έλεγχο πάνω στη νόσο, 
να διατηρήσουν τους κοινωνικούς τους 
ρόλους και να παραμείνουν δημιουργικά. 
Από  την άλλη, πολλές μαρτυρίες ιατρών 
λένε ότι οι πιο αισιόδοξοι ασθενείς, με αί-
σθηση του χιούμορ, έχουν καλύτερη εξέ-
λιξη, αλλά και ανταποκρίνονται καλύτερα 
στις διάφορες θεραπείες. 
Φυσικά το γέλιο ή η θετική σκέψη και τα 
θετικά συναισθήματα δεν μπορούν να εξα-
λείψουν όλα τα προβλήματα και τα θέμα-
τα υγείας που μας απασχολούν, όμως μπο-
ρούν να μας βοηθήσουν να δούμε την ζωή 
από μια άλλη οπτική, να την χαρούμε πιο 
πολύ, να ελπίζουμε, να ανακουφιστούμε 
ψυχικά και σωματικά. Η δική μου θεωρία 
λέει: «στη ζωή είμαστε, όλα μπορούν να 
συμβούν» Και τα πιο πολλά από αυτά δεν 
μπορούμε και να τα αποφύγουμε. Τι μας 
μένει λοιπόν να κάνουμε; Να αναρωτιό-
μαστε για πάντα γιατί, γιατί σε εμάς; Να 
επικεντρωνόμαστε στα άσχημα και να κα-
ταναλώνουμε όλο τον χρόνο και την ενέρ-
γειά μας σε αυτά; Ή να τα δεχθούμε και να 
πάμε μπροστά; Να χαρούμε όλα τα όμορ-
φα πράγματα που έχουμε στη ζωή μας και 
να μάθουμε ότι το ποτήρι δεν είναι πάντα 
μισοάδειο; Ο Leonardo da Vinci, έλεγε: 
«μετά τα 40, ο καθένας είναι υπεύθυνος για 
το πρόσωπό του». 
Ας βάλουμε λοιπόν την καλή διάθεση 
και το γέλιο στην καθημερινή μας ζωή:

Χαμογελάτε πιο συχνά
Εκδηλώστε πιο συχνά τα συναισθήματά 
σας. Αναγνωρίστε τι νιώθετε, πόσο το 
νιώθετε και για ποιόν το νιώθετε. 
Δείτε κωμωδίες μαζί με αγαπημένα πρό-
σωπα και φίλους
Μοιραστείτε ανέκδοτα και αστείες ιστο-
ρίες
Αυτοσαρκαστείτε
Βρείτε και άλλους τρόπους χαλάρωσης 
και αντιμετώπισης του στρες
Κρατείστε κοντά σας  αισιόδοξα άτομα 
που σας κάνουν να γελάτε. 
Κανείς δεν μπορεί να επιστρέψει κάτι 
που δεν του δίνεται

Ας μοιραστούμε και κάποια αστεία, μια 
και όπως λέει ο σοφός λαός μας: «το γέλιο 
είναι μεταδοτικό!»
• Μια ισορροπημένη δίαιτα είναι ένα χά-

μπουργκερ σε κάθε χέρι. 
 Μεγαλοφυΐα: Κάποιος που σε στρατό-

πεδο γυμνιστών θυμάται φάτσες.
 Η υγεία είναι ο πιο αργός ρυθμός για να 

πεθάνει κανείς.
 Μην παίρνετε τη ζωή στα σοβαρά. Κα-

νείς δεν βγήκε ζωντανός από αυτή.
 Ποια τροφή κατεβάζει τη σεξουαλικότη-

τα κατά 90%; Η γαμήλια τούρτα.
 Οι άντρες με τρυπημένα αυτιά είναι 

καλύτερα προετοιμασμένοι για γάμο: 
Έχουν εμπειρίες και πόνου και αγοράς 
κοσμημάτων.

ΥΓ. της εφημερίδος μας: Η Δρ. Χρυσοβι-
τσάνου έδωσε συνέντευξη σε αμερικά-
νικο περιοδικό το οποίο δημοσίευσε το 
παρόν άρθρο.

Γέλιο και υγεία
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ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019 - 2020
Συνεχίζουμε την δημοσιεύση με νέα ονόματα
Τα εγγόνια του αείμνηστου Θάνου Βλασσόπουλου Ευαγγελία Βλασσοπού-
λου πέρασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ο Αθανάσιος Βλασσόπουλος 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η  Όλγα Σταμούλη του Μάκη στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου της Σό-
φιας Βουλγαρία.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθανασιάδη Ειρήνη του Ιωάννη το γένος Λιάπη εγγονή της Βασιλικής Ρο-
μποτή (Σακίμη) Αγιοπετρίτισσα. Από το τμήμα Χρηματοοικονομικής και τρα-
πεζικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Η Ένωσή μας συγχαίρει όλα τα παιδιά που πέρασαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και όσα 
αποφοίτησαν. Περιμένουμε να πληροφορηθούμε τα ονόματα των υπολοί-
πων για να βραβευθούν στην κοπή της Πρωτοχροννιάτικης Πίτας στις 9 Φε-
βρουάριου 2020.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5245310
Τηλέφωνα Προέδρου: 694633259, 210-5731030

ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Πέντε παιδιά πέρασςν στις Πανελλάδικές εξετάσεις για το έτος 2019 - 2020 
στα Πανεπιστήμια και ένα που ξανάδωσε.
Δυστυχώς μετά λύπης μας από τον Άγιο Πέτρο κανένα!!!

Στην εθνολόγο Judith Konig οφείλουμε 
τη σημαντική μελέτη με τον τίτλο: «Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της Λευκάδας», με 
την οποία μας προσφέρει μια λεπτομερή 
απεικόνιση της κοινωνικής δομής μιας 
κοινότητας σε ένα ελληνικό νησί.
Η Judith Konig κατάφερε να μετουσιώ-
σει τις εμπειρίες που συνέλεξε από την 
πολυετή και παραδειγματική συμμετοχή 
της στο αναπτυξιακό πρόγραμμα στη 
Λευκάδα σε μια μελέτη που δεν περιο-
ρίζεται στα συνηθισμένα πλαίσια μιας 
απλής εθνογραφίας.
Η λεπτομερής περιγραφή του μικρό-
κοσμου μιας απομονωμένης, θα έλε-
γε κανείς σχεδόν ξεχασμένης, ωστόσο 
υπαρκτής νησιωτικής κοινότητας δεν θα 
μπορούσε να είναι εφικτή παρά μόνο 
μέσα από την ενεργή συμμετοχή, τη βα-
θιά ανθρωπογνωσία και τη γνώση του 
επιστημονικού αντικειμένου.

Η ακριβής εικόνα ενός νησιού

Στον Άγιο Πέτρο ενώθηκαν με τα δεσμά 
του γάμου η Γεωργία Κοντοπύργια του 
Χαράλαμπου και της Σταμάτας και ο 
Λευτέρης Λεπεσιώτης Πολιτικός Μηχα-
νικός από την πόλη της Λευκάδος.
Η Ένωσή μας τους εύχεται βίον ανθό-
σπαρτο και κάθε ευτυχία.

Το ζεύγος Ιωάννη Μπούτση και 
Χρύσας Κοντοπύργια κόρη του 
αείμνηστου ταξίαρχου Αντώνη, βά-
φτισαν τον γιό τους στην Αθήνα. Το 
όνομα του μικρού Προκόπης. 
Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσει 
και να χαίρεται το όνομά του.

Νεκρολογία

Σπύρος Γ. Μπογόρδος
(Ο καλός συμμαθητής μας)

Ο Σπύρος  Μπογόρδος έφυγε από τη ζωή πριν λίγα 
εικοσιτετράωρα, εντελώς ανεπάντεχα και οι δικοί 
του άνθρωποι και φίλοι του έμειναν άφωνοι στο 
άκουσμα του ξαφνικού χαμού του.
Ο Σπύρος ήταν μια διαφορετική προσωπικότητα 
πλουτισμένη από τα Θεό με σοβαρότητα, αξιοπρέ-
πεια, φιλαλληλία, κατανόηση και προ πάντων αγά-
πη για κάθε τι καλό. 
Αγαπούσε τους ανθρώπους και στις δοκιμασίες 
τους πρόσφερε ό,τι μπορούσε για να τις ξεπερά-
σουν. Αγαπούσε πολύ το γενέθλιο τόπο του, το Αθά-
νι, και προσπαθούσε να κάνει κάθε καλό γι’ αυτό 
αναδεικνύοντας ό,τι η φύση απλόχερα του χάρισε. Αγωνιζόταν για ό,τι έχει 
σχέση με τη Θρησκεία και την Ιστορία και ανάδειξε, κατά το δυνατόν, το παλιό 
μοναστήρι του Αγίου Κηρύκου. Συγκέντρωσε πλούσιο ιστορικό υλικό για το 
χωριό και το μοναστήρι του Αη-Νικόλα στη Νιρά, που δυστυχώς, δεν μπόρε-
σε να το αξιοποιήσει όσο έπρεπε.
Ήταν κοντολογής ένας άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα άξια προσοχής και 
εκτίμησης.
Καλό ταξίδι, φίλε! Πάντα θα σε μνημονεύουμε! Σου αξίζει!                    Θ.Μ.

Έκανε την πρακτική της στη Σουηδία
Η Αγιοπετρίτισα Καλλιόπη Καγκελάρη κόρη του αείμνη-
στου τέως Προέδρου της Ένωσής μας δικηγόρου Μιλτι-
άδη Καγκελάρη, τελείωσε την πρακτική της στο κέντρο 
Βιοηθικής στην Ουψάλα Σουηδίας. Η Ένωσή μας της εύ-
χεται Καλή σταδιοδρομία!

Κάηκε ηλικιωμένη στο Σύβρο Λευκάδας από Φωτιά 
στο σπίτι της
Φωτιά σε σπίτι στο Σύβρο Λευκάδας είχε δυσάρεστα αποτελέσματα για 
την ηλικιωμένη γυναίκα που διέμενε εκεί. Έχασε την ζωή της ενώ ο σύ-
ζυγός της μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Νοσοκομείο της Λευκάδας και 
κατόπιν στην Αθήνα όπου και υπέκυψε.
Παρενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία και διενεργεί ανακρίσεις.

Το βιβλίο παρουσιάστηκε πρό-
σφατα από τη Δημόσια Βιβλιοθή-
κη Λευκάδας. Η Ένωσή μας θα 
το παρουσιάσει το καλοκαίρι στο 
χωριό μας
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Μαραγκός Αθανάσιος (Γερμανία)  ........ 50
Μαραγκού Βαγενά Αναστασία (Γερμ.)   25
Μαραγκού Κων/να-Κοκολάκη (Κρήτη) 20
Κατηφόρη Ελένη της Σταθούλας 
(Κοντάραινα) ......................................... 20
Σάντας Πάνος (Αθήνα)  ......................... 50
Αντύπας Απόστολος (Αθήνα)  ............... 20
Λάζαρη Αρβανίτη (Μπούλου) Βούλα 
(Αυστρ.) ................................................. 50
Αρβανίτης Νικόλαος του Δημητρίου 
(Αθήνα)  ................................................. 20
Χρυσικός Θωμάς του Κων/νου (Αθήνα) 20
Χρυσικός Γιώργος του Γεράσιμου
(Αθήνα)  ................................................. 50
Κατηφόρη  Κονδύλω (Αθήνα)  .............. 20
Μπογόρδος Σπύρος ................................ 20
Ζώγκος Σπύρος του Γεράσιμου (Αθήνα) 20
ΥΓ: Από παράβλεψη δεν δημοσιεύτηκαν 
τα παρακάτω ονόματα στο προηγούμενο 
φύλλο Αγιοπετρίτικα.
Ιουλία Κατηφόρη του Χρήστου  (Μηχανά-
κιας) από Βασιλική ................................ 20
Ζαχαροπλαστείο «Ζαμπέλλη» Βασιλική 20
Αντύπας Θεόδωρος εστιατόριο “Το 
Κύμα”, στην Πόντη  ............................... 50
Ευαγγελία Βλασοπούλου εις μνήμη του 
αδελφού της Κώστα κατέθεσε στην τράπε-
ζα  ...................................................... 100 €
Όσοι κατέθεσαν σε τράπεζες θα 
δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο 161.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο Αντιδήμαρχος κος Νικόλαος Βικέντι-
ος της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνί-

ων, φρόντισε και πριν ξεσπάσουν τα 
πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα,  
ξεβούλωσε και καθάρισε τα ρέματα 
στη Βασιλική. Έτσι δεν είχαμε πλημ-
μύρες ή άλλες ζημιές. Εξακολουθεί 
πάντως να υπάρχει το πρόβλημα εάν 
δεν γίνουν μόνιμα  αντιπλημμυρικά 
έργα.
Το ίδιο έκανε και ο Πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου Αγίου Πέτρου Ζώης 
Κατηφόρης (ή Ζωηρός). Ανέθεσε σε 
εργάτη και καθάρισε τα φρεάτια του 
χωριού.

ΔΕΠΟΚΑΛ
Ο κος Στέλιος Ρόκκος, Πρόεδρος του ΔΣ Δήμου Λευκάδας και Πρόεδρος της 
ΔΕΠΟΚΑΛ, δεν απάντησε σε δημοσίευμα της εφημερίδας μας «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙ-
ΤΙΚΑ» στο προηγούμενο φύλλο αριθ. 159 σελ. 5 με το οποίο τον καλούσαμε 
να εκπληρώσει τις σύμφωνα με τον νόμο υποχρεώσεις της ΔΕΠΟΚΑΛ προς 
την Ένωσή μας, για την υπόθεση «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ».

Υπό κατάληψη το Γυμνάσιο 
- Λύκειο Βασιλικής

Σε κοντέινερ τα μαθήματα – Ποντί-
κια  κυκλοφορούν στις τουαλέτες 
του σχολείου
Μετά τις καταλήψεις του 1ου Γυμνα-
σιου Λευκάδας με κύριο και δίκαιο  
αίτημά τους την απομάκρυνση της 
χωματερής βρέθηκε υπό  κατάληψη 
το Γυμνάσιο – Λυκείο Βασιλικής το 
Νοέμβριο του 2019.
Το Γυμνάσιο – Λύκειο Βασιλικής υπέ-
στη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό 
του 2015 χωρίς να έχουν αποκατα-
σταθεί και οι μαθητές αναγκάζονται 
να κάνουν μάθημα σε αίθουσες Βα-
ρέως Τύπου (κοντέινερ) όπου όταν 
βρέχει μπαίνει νερό. Σύμφωνα με 
τους ίδιους, στους τουαλέτες του κτι-
ρίου κυκλοφορούν ποντίκια. Ακόμη  
και το προαύλιο με τις  βροχές  λόγω 
της κατασκευής του πλημμυρίζει.
Όπως οι ίδιοι λένε, οι αρμόδιοι Φο-

ρείς (Δήμος και Περιφέρεια) όλα 
αυτά τα χρόνια έχουν υποσχεθεί ότι 
θα υπάρξουν εργασίες αποκατάστα-
σης του κτιρίου, χωρίς όμως μέχρι 
στιγμής αποτέλεσμα. Επειδή όμως 
οι υποσχέσεις έμειναν στα λόγια οι 
μαθητές για ακόμη  μία φορά πήραν 
απόφαση και έκλεισαν το σχολείο.
Τα αιτήματα των μαθητών που δόθη-
καν στους αρμοδίους είναι:

«ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 2019-2020
1. Η κακή και παλιά κατασκευή του προαυλίου έχει σαν αποτέλεσμα να πλημ-
μυρίζει τις βροχερές μέρες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ!
2. Στις αίθουσες κοντέινερ που γίνεται μάθημα  κατά τις βροχερές μέρες ει-
σέρχεται  νερό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ!
3. Ύπαρξη ακατάλληλου κτιρίου στο μαθητικό μας περιβάλλον με κίνδυνο την 
σωματικής μας ακεραιότητα. (Ύστερα από επανειλημμένες – αποτυχημένες  
προσπάθειες πέντε χρόνων για την επιδιόρθωση του).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!
4.Υπάρχουν (ΠΟΝΤΙΚΙΑ με αποδείξεις) στις τουαλέτες  του σχολείου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ!
Απαιτούμε να γνωστοποιηθεί το χρονοδιάγραμα υλοποίησης  των  εργασιών 
αποκατάστασης του κτιρίου.
Αν δεν επιλυθούν άμεσα τα παραπάνω ζητήματα να επαναληφθεί η κατάλη-
ψη».
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής 
συμπαρίσταται στην παραπάνω 
κίνηση διαμαρτυρίας και απαιτεί 
από τους υπεύθυνος αρμόδιους 
την άμεση αποκατάσταση των 
ζημιών που προκλήθηκαν στα 
κτίρια του Γυμνασίου.
Λυκειακές τάξεις Βασιλικής από 
τον σεισμό του 2015.
Αρκετά πέντε χρόνια!
Με την ευκαιρία η Ένωσή μας 
απευθύνει έκκληση στα 13 χω-
ριά του πρώην Δήμου Απολλω-
νίων να μην στέλνουν τα παιδιά 
τους σε άλλα Γυμνάσια και Λύ-
κεια, αλλά στο δικό τους της Βα-
σιλικής. Διαφορετικά θα κλείσει, 
λόγω ελλείψεως μαθητών.

Αγαπητέ Συγχωριανέ / Συγχωριανή,
   Η Ένωση μας βρίσκεται σε δει-
νή οικονομική θέση για αυτό ζητά 
την οικονομική σας βοήθεια για να 
μπορέσει να συνεχίσει τις δραστη-
ριότητές της και την έκδοση της 
εφημερίδας «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» 
που κινδυνεύει να σταματήσει την 
έκδοση της.
   Η εφημερίδα μας προβάλει το 
χωριό μας, το νησί μας και ζεσταί-
νει το δεσμό των Αγιοπετριτών 
όπου γης με το χωριό τους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Τραπεζικοί λογαριασμοί
EUROBANK:
IBAN: GR 
7902606240000190103910936

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN: GR 
8201103990000039929615043

Παιδική χαρά Αγίου Πέτρου
Στο χωριό μας υπάρχει μία 
παιδική χαρά και δίπλα της 
ένα γήπεδο μπάσκετ. Και οι 
δύο αυτές εγκαταστάσεις κοι-
νής ωφέλειας εδώ και χρόνια 
δεν λειτουργούν.
Ρωτάμε λοιπόν τον κο Αντι-
δήμαρχο της Δημοτικής 
Ενότητας Απολλωνίων κ. 
Βικέντιο Νικόλαο πότε επί 
τέλους θα λειτουργήσουν;

Χρήσιμες
πληροφορίες

Περιφεριακή Ενότητα
Λευκάδας
Τηλ.: 2645 360700

Δήμος Λευκάδας
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ.: 2645360500, 2645360501

Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων
Τηλεφωνικό Κέντρο,
Τηλ.: 2645361000

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

Κέντρο Υγείας Βασιλικής
Τηλ.: 26450 31065 - 66

Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας
Τηλ.: 2645 360200

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

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 Οι επιστολές και τα κείμενα που δεν δημοσιεύτηκαν στο πα-

ρόν φύλλο θα δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο 161.

ΛΕΥΚΑ∆Α

Αγιοπετρίτης
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Συνέχεια από την 1η σελ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η παράσταση παρουσιάστηκε τον πε-
ρασμένο χειμώνα στην Κεντρική Σκη-
νή του Θεσσαλικού Θεάτρου. Η παρά-
σταση βρέθηκε στο Ανόι τον Οκτώβριο 
του 2019, εκπροσωπώντας την Ελλά-
δα. Να σημειωθεί ότι η παράσταση 
κέρδισε πέντε μετάλλια στο Φεστιβάλ 
του Ανόι, μεταξύ των οποίων ήταν το 
χρυσό μετάλλιο καλύτερου ηθοποιού 
(Δημήτρης Μαμιός) και αργυρό μετάλ-
λιο κέρδισε συνολικά η παράσταση.
Αυτό το φθινόπωρο, η Σταματία Κα-
γκελάρη σκηνοθετησε την παράσταση 

«Ο Υπάλληλος» του Χουρμού-
ζη, μια ξεκαρδιστική και επίκαι-
ρη σάτιρα, στο Θεσσαλικό Θέ-
ατρο.
Η Ένωσής μας συνχαίρει και 
ευελπιστεί ότι το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Λευκάδος θα 
προσκαλέσει το Θεσαλικό Θέα-
τρο το καλοκαίρι να παρουσιά-
σει την παράσταση στην πόλη 
και στο χωριό μας.

Μία Λευκαδίτισσα -Αγιοπετρίτισσα-
στο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου στο Βιετνάμ

Συνέχεια από την 1η σελ.

Μας τίμησαν με την παρουσία 
τους ο  ιερέας του Ναού Αγίου 
Σώστη, πατήρ Ιωάννης Πα-
τίτσας με την πρεσβυτέρα του, ο 
αγαπητός φίλος πρ. αντιπρόεδρος 
του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιος Χρυ-
σικός, ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Κομιλιωτών κ. Ζώης Τζεφρώνης 
με τον Γραμματέα, η συγγραφέας 
και ιδρύτρια του Πνευματικού Κέ-
ντρου «Στρατής Φαλαγκάς» κα Ει-
ρήνη Φαλαγκά με την συνοδό της 
κα Ντίνα, η Λευκαδίτισσα λογοτέ-
χνις κα Χριστίνα Περδικάρη, καθώς 
και μέλη και φίλοι της Ένωσής μας, 

τους οποίους και ευχαριστούμε. 
Ποιήματα από το παρουσιαζόμενο 
βιβλίο απαγγέλθηκαν από τις κυρίες 
Ειρήνη Φαλαγκά, Ευαγγελία Ρέμπε-
λου, Γραμματέα της Ένωσής μας, 
Χριστίνα Περδικάρη και την ίδια την 
ποιήτρια Ηρώ Σίδερη-Αλεξανδράκη.
Η εκδήλωση τελείωσε με προσφορά 
βιβλίων σε όσους μας τίμησαν με 
την παρουσία τους και με την ευχή 
να έχουμε και άλλες, μέσα στον και-
νούργιο χρόνο, παρόμοιες συναντή-
σεις.

Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου
της ΗΡΩΣ Σίδερη - Αλεξανδράκη 

Από αριστερά ο Δημήτρης Μαμιός
και δεξιά η Σταματία Καγκελάρη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ 

ΣΙΔΕΡΗ
Σε εκδήλωση της Ένωσης Αγιοπετρι-

τών

Με αίσθημα τιμής και χαράς κλή-
θηκα και θα σας μιλήσω για την 

ποίηση της Ηρώς Σίδερη - Αλεξανδρά-
κη, με την ευκαιρία της  εξαιρετικής 
έκδοσης  του τελευταίου δίγλωσσου 
–στην Ελληνική και την Ιταλική γλώσ-
σα-βιβλίου της: «Δωδεκάχρονα αγγίγ-
ματα καρδιάς».
Πρόκειται για την εξιστόρηση, αλλά 
μόνον με ντοκουμέντα (documents) 
των δώδεκα τελευταίων χρόνων του 
ποιητικού οδοιπορικού της Ηρώς που 
σφραγίζονται από τις τιμητικές διακρί-
σεις τις οποίες έλαβε στα πλαίσια των 
διεθνών ποιητικών διαγωνισμών αρ-
χικά, στην Ιταλία, μετά τη μετάφραση 
στα Ιταλικά και την αποστολή έργων 
της από τη φιλόλογο Κατερίνα Βουκά-
κη. Η αναγνώριση της αξίας αυτού του 
έργου επεκτάθηκε και στο πρόσωπο 
της ιδίας με την ανάρρησή της σε μέ-
λος της Accademia Vesuniana στην 
Νάπολη της Ιταλίας.
Το «ιστορικό» αυτής της πορείας συ-
μπεριλαμβάνει και τα ποιήματα της 
που βραβεύονταν σταθερά, για να 
φθάσει το 2018, ένα από αυτά, το «και 
τις εστί μου πλησίον;» να της χαρίσει 
τον τίτλο «Διεθνής ποιήτρια της χρο-
νιάς» από την Accademia Universale 
«Giosue Carducci». Η Ηρώ τιμά τη 
χώρα μας, μέσω της ποίησης. Μετα-

χειρίζεται την ποιητική γλώσσα όπως 
ακριβώς πρέπει: Για να εκφράσει την 
Αλήθεια. Και η Αλήθεια είναι, όπως 
ορίζει ο Πλάτωνας, «το αεί ωσαύτως 
κατά ταύτα έχον»: «αυτό που μένει 
αναλλοίωτο πάντοτε και σύμφωνο με 
τον εαυτό του, με τα γνωρίσματά του».
Οπότε, ορθά και ο Αριστοτέλης είπε 
ότι η ποίηση μιλάει για τα «καθόλου»: 
Εκείνα που αφορούν τους πάντες και 
πάντα.
Το ποιητικό έργο, συνεπώς, είναι μία 
προσφορά του δημιουργού σε όλους 
τους άλλους, εφ’ όσον φωτίζει και δι-
ατυπώνει την γνήσια και αυθεντική 
Αλήθεια.
Σήμερα αυτό έχει χαθεί ως επί το πλεί-
στον. Οι ποιητές δεν εκφράζουν πλέ-
ον, θρεμμένο και ποτισμένο με τη δική 
του ψυχοπνευματική ουσία εκείνον 

τον λόγο τον αληθινό που θα συναρ-
πάσει, θα λυτρώσει και άλλων πολλών 
την ψυχή και την διάνοια.
Οι λέξεις ξοδεύονται σε ακατανόητες 
συνήθως, εξωτερικεύσεις συγκινησια-
κών διαθέσεων έκαστου γράφοντος ή 
σε άλλα το ίδιο στενά και αδιάφορα για 
κάθε άλλον.
Η Ηρώ, είναι στην ποίηση της ότι είναι 
και στον χαρακτήρα και στα άλλα της 
έργα: Σεμνή και ευσταθής, κομψή και 
ρωμαλέα, ευαίσθητη και σαφής.
Μπορώ να υποστηρίξω ότι με έναν 
εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι 
συνήθως σημαίνει ο όρος, η Ηρώ είναι 
«στρατευμένη ποιήτρια». Ανήκει στην 
παράταξη των υπερασπιστών του Αν-
θρώπου, του κόσμου και του Θεού. 
Αυτά τα τρία ζώντα και αληθή Υποκεί-
μενα, απειλούνται σήμερα με το αντί-
θετο της Αλήθειας, την Λήθη, αλλά η 
Ηρώ συμπάσχει με την Ουσία τους. Ο 
λόγος της δεν είναι ποτέ περιαυτολο-
γικός. Ακόμη και όταν χρησιμοποιεί το 
πρώτο Ενικό πρόσωπο, ανοίγει διά-
πλατη την θύρα στο καθολικό Πάθος.
Έτσι, στο Ποίημα «Επί πτερύγων ανέ-
μων», ανασύροντας τον παιδικό εαυτό 
της από τις μάλλον επίπλαστες φυλα-
κές του χρόνου και των ωφελιμιστικών 
ιδεών, θυμίζει σε όλους τι κάνει τις αν-
θρώπινες ψυχές κόσμους:
Η Αλήθεια που δεν βρίσκεται στην κα-
θημερινή επιβιωτική ή κερδοσκοπική 
ανάλωση, αλλά στο όραμα, στην αυ-
θεντία του αιώνιου. Εκεί οδηγεί και η 
αληθινή γνώση: στη σωτηρία του αν-
θρώπου από τα σκοτάδια της άγνοι-
ας που είναι η ρίζα όλων των κακιών 
και όλων των μάταιων πόνων, όπως 
πιστεύουν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσο-
φοι και οι Χριστιανοί Πατέρες. Η κατα-
νόηση, η αληθινή γνώση οδηγεί στην 
αγάπη- κι έτσι γεννιούνται υγιείς και 
αληθινές Κοινωνίες.
Αυτό ακριβώς πραγματεύεται το ποίη-

μα- Ύμνος της Ηρώς «και τίς εστί μου 
πλησίον;»
Κι εδώ δοξάζεται ο πανανθρώπινος 
καθολικός χαρακτήρας της ποίησης 
της Ηρώς Σίδερη - Αλεξανδράκη. Αν 
και ενσυνείδητα ταγμένη στις επάλξεις, 
ποιητικές και όχι μόνον, της πίστης σε 
ένα μέλλον φωτεινό, η Ηρώ δεν αγνοεί 
την θλίψη, την υπαρξιακή αγωνία, τα 
βάσανα των ανθρώπων στην συνήθη 
ιστορική κατάστασή τους.
Το στοχαστικό πλησίασμά τους είναι 
φανερό στο συνολο των έργων της, 
βραβευμένων ή όχι, όπως, για πα-
ράδειγμα στο ποίημα «Δρόμοι». Δεν 
είναι εύκολο να καταταγεί η ποίηση 
της Ηρώς Σίδερη - Αλεξανδράκη  σε 
κάποιο είδος αποκλειστικά.
Επικρατεί το λυρικό ύψος, αλλά υπάρ-
χουν σταθερά και διδακτικά και φιλο-
σοφικά δηλαδή επικά στοιχεία.
Από όσα ποιήματά της περιλαμβάνει 
το βιβλίο της «Δωδεκάχρονα αγγίγμα-
τα καρδιάς» θα αναφέρω ως πιο χαρα-
κτηριστικά αυτού του νηφάλια μικτού 
ύψους το «Carpe diem», το «Δρόμοι», 
αλλά ιδιαίτερα το «Σ’ εσάς», που είναι 
ύμνος και αυτός αφιερωμένος στη Γυ-
ναίκα.
Κορυφαία, βέβαια είναι στο σύνολο 
τους τα καθαρά θρησκευτικά της ποιή-
ματα, όπως η υμνητική Ωδή «Ατενίζο-
ντας την Παναγία».
…Δανείζομαι το ρητό του Guido Reni 
που βρίσκεται στο Diploma di Merilo 
της Accademia Vesuviana, που απο-
νεμήθηκε στην Ηρώ το 2009:
«Οι ποιητές και οι καλλιτέχνες αντα-
νακλούν τη μουσική λαλιά των αρε-
τών τους». Κι έτσι κλείνω την μικρή 
μου αναφορά στην μεγάλη ποίηση της 
Ηρώς Σίδερη - Αλεξανδράκη.

Μαρία Σίδερη συγγραφέας.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Αθηνών

ΠΟΙΗΣΗ
ΗΡΩ –ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-ΣΙΔΕΡΗ

«Δωδεκάχρονα Αγγίγματα Καρδιάς»
(Dodicennio Tocchi nel Cuore)

Βραβεύσεις σε Διεθνείς Ιταλικούς Ποιητικούς Διαγωνισμούς.

Βιετναμέζα με την ελληνική σημαία
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ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ.:26430 81011, 6932-371707, FAX:26430 81236

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικο

ELISOS TRAVEL

ΚΙΝ: 6944474884
ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΣυνέχεια από την 1η σελ.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
2019 στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου η 
πλατεία του Αγίου Πέτρου με-

ταμορφώνεται σε ένα υπέροχο χρι-
στουγεννιάτικο παραμύθι! 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού 
μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
συνδιοργάνωσαν τη πρώτη χρι-

στουγεννιάτικη γιορτή!
Η γιορτή ξεκίνησε στις 4 το απόγευ-
μα και ο μπουφές άρχισε να γεμίζει 
με εδέσματα από τις γυναίκες του 
χωριού. Όλες ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα και το αποτέλεσμα ήταν 
εκπληκτικό! 
Καθώς ο κόσμος ξεκίνησε να έρχε-
ται απο κάθε άκρη της Λευκάδας, ο 
κύριος Νικόλαος Βερύκιος ξεκίνησε 
την παρουσίαση της γιορτής με τον 
δικό του φαντασμαγορικό τρόπο!
Η Στέλλα και ο Βασίλης Χαρίτος 
έκαναν την παρουσίαση της νέας 
χωρωδίας του χωριού μας, που 
απαρτίζεται από όλα τα παιδιά του 
χωριού και τραγούδησαν  τα κάλα-
ντα και ένα σωρό χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια!
Στην πλατεία βρισκόταν και το εργα-
στήριο του Αη Βασίλη! Εκεί τα παι-
διά απασχολήθηκαν απο την κυρία 
Χρυσούλα Κατηφόρη με διάφορες 
εργασίες και χειροτεχνίες. 
Το χορευτικό του χωριού, μας έδωσε 

για άλλη μια φορά, μια γεύση από 
τους παραδοσιακούς χορούς.
Αμέσως μετά ακολούθησε το άναμ-
μα του δέντρου, που φέτος στολί-
στηκε ο πλάτανος.
Αργότερα κατέφθασε ο Αγιος Βασί-
λης με το έλκηθρό του! Με το υπέ-

ροχο κέφι του όλα 
τα παιδιά ενθου-
σιάστηκαν καθώς 
τρέχαν από πίσω 
για να παραλά-
βουν τα δώρα 
τους!
Ακολούθησαν παι-
χνίδια με τον κλό-
ουν και χορός!
Για πρώτη χρο-
νιά η διοργάνωση 
ήταν πολύ πετυ-
χημένη και όλοι 
έμειναν ευχαρι-
στημένοι!
Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α 
στους διοργανω-
τές, στους χορη-

γούς και τους εθελοντές! 
Καλή χρονιά και του χρό-
νου ακόμα πιο μεγάλη 
γιορτή!

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
       Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Τιμητική διάκριση
Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, 
Ακαδημίας 50, μια ενδιαφέρουσα συγκέντρωση με τη φροντίδα της Εταιρείας Λευκα-
δικών Μελετών.
Η συγκέντρωση αυτή  είχε σκοπό να τιμήσει το υψηλό  έργο  το οποίο  επιτελούν  
για την ανακούφιση  όσων έχουν οποιαδήποτε ανάγκη, και ιδιαίτερα των παιδιών τα 
σωματεία:
(ι) Κιβωτός του Κόσμου, 
στο οποίο προΐσταται και 
νυχθημερόν εργάζεται ο 
ιερέας π. Αντώνιος και
(ιι)  Στον Όμιλο Χαμόγελο 
του Παιδιού, στον οποίο 
προεδρεύει  ο κ. Κώστας 
Γιαννόπουλος.  
 Αφειδώς οι δύο αυτοί Ορ-
γανισμοί παρέχουν κάθε 
δυνατή εξυπηρέτηση σε 
εγκαταλελειμμένα, ορφα-
νά και άρρωστα παιδιά, 
παιδιά μονογονεϊκών οι-
κογενειών, ανίκανων για εργασία ανθρώπων και  κοντολογίς  όσων λόγω ανάγκης  
ζητούν τη βοήθειά των, η οποία και παρέχεται.
Με την ευκαιρία αυτή και πάντα μέσα στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Εταιρεία Λευ-
καδικών Μελετών, τίμησε και τον κ. Αθανάσιο Λερούνη, Εκπαιδευτικό, μέλος μη Κυ-
βερνητικής Οργάνωσης  Αλληλοβοήθειας, ο οποίος για  αρκετά  χρόνια  επισκέπτε-
ται τη μακρινή χώρα του Πακιστάν, όπου στους πρόποδες των Ιμαλάϊων κατοικεί η 
φυλή των Καλάς. Οι άνθρωποι της φυλής αυτής πιστεύουν ότι είναι απόγονοι των 
στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι έμειναν στη χώρα και δημιούργησαν 
οικογένειες. Η προσπάθεια της Οργάνωσης στην οποία μετέχει και ο κ. Λερούνης  
σκοπεί  να βοηθήσει  ιδίως τα παιδιά των Καλάς να μάθουν ανάγνωση και γραφή  και 
να έλθουν σε  επαφή με τον σύγχρονο πολιτισμό.
Η αναφερόμενη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την προτροπή  και την κάλυψη των 
εξόδων της από τον κ. Παναγιώτη Σάντα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αξιοσέβαστο μέλος 
της Εταιρείας μας.

Αριστερά ο κ. Σολδάτος Γραμματέας της Εταιρίας και 
δεξιά ο κ. Γιαννόπουλος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη π. Ιωαννικίου Ζαμπέλη

Στις 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευ-
ματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων  η παρουσίαση του βιβλίου του Δρ. Αρχιμαν-
δρίτη π. Ιωαννίκιου με θέμα
«Θεσμοί και οργάνωση της «ΙΟ-
ΝΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ( 1817-1866)»
Η αίθουσα γέμισε από πλήθος συ-
μπολιτών μας ιερέων και λαϊκών, 
από  Επτανήσιους και μη νομικούς 
υποψηφίους διδάκτορες και μα-
θητές του κ. Ιωάννη Μ. Κονιδάρη, 
Ομότιμου Καθηγητή της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ο οποίος ήταν συντονιστής 
της εκδήλωσης και μίλησε με ιδιαί-
τερη αγάπη και περηφάνια  για το 

μαθητή του Γιάννη Ζαμπέλη παρουσιά-
ζοντας τα ιδιαίτερα προσόντα του.
Η κ. Δέσποινα Στ. Μιχάλαγα, Επίκουρη 
Καθηγήτρια  της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε 
το περιεχόμενο του  βιβλίου αναλυτικά 
και επεσήμανε την προσφορά του στη 
γνώση του θέματος και ακόμα  τα πρω-
τότυπα στοιχεία για τις θεωρήσεις  των 
φαινομένων  και  γεγονότων της  εκκλη-

σιαστικής ιστορίας κατά την  περίοδο της Αγ-
γλοκρατίας.
 Ο τρίτος ομιλητής  κ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενί-
της, Ιστορικός, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επικεντρώ-
θηκε στην παρουσίαση της Επτανησιακής 
Ιστορίας πριν την Αγγλοκρατία, τη συμβολή του 
βιβλίου στην εξέταση της νομικής φύσης  και 
την ιστορική ταυτότητα της Εκκλησίας  στον πο-
λιτειακό και εκκλησιαστικό οργανισμό σε σχέση 
με τα λοιπά θρησκεύματα.
Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφι-
λος και ο πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών 
Μελετών ευχαριστώντας τον π. Ιωαννίκιο για τη 
μεγάλη  ηθική και πνευματική  του προσφορά 
στην Εταιρεία.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Εκπρόσωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκό-
που Αθηνών κ. Ιερώνυμου, ο Βουλευτής Λευ-
κάδας κ. Αθαν. Καββαδάς και ανώτεροι Δικαστι-
κοί λειτουργοί. 

Θ. Μελάς

Ο σεβ. Μητροπολίτης Θεόφιλος

Φώτο από την εκδήλωση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

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

Εκτελο
ύνται

παραγγ
ελίες

κατ’οίκ
ον 

και Αθή
να

Δύο ομογενείς γυναίκες βουλευτές επι-
κεφαλής της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής για τις Ελληνοαυστραλιανές σχέσεις
Οι Δρ Φιόνα Μάρτιν ως Πρόεδρος και η 
κ. Μαρία Βαμβακινού ως Αντιπρόεδρος, 
ανέλαβαν τα ηνία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Φιλίας Αυστραλίας-Ελλάδας 
Πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο το 
Νοέμβριο του 2019, η πρώτη συνάντη-
ση των ελληνικής καταγωγής μελών της 
Ομοσπονδιακής Βουλής, Φιόνας Μάρ-
τιν και Μαρίας Βαμβακινού, με θέμα το 
ρόλο και τις αρμοδιότητές τους ως προ-
έδρου και αναπληρώτριας προέδρου 
αντίστοιχα της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Φιλίας Αυστραλίας-Ελλάδας.
Η Δρ Μάρτιν, Πρόεδρος και η κα Βαμ-
βακινού, Αντιπρόεδρος της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Φιλίας Αυστραλίας 
- Ελλάδας, δήλωσαν ότι προσβλέπουν 
στη συνέχιση της μακρόχρονης στενής 
σχέσης που συνδέει την Αυστραλία και 
την Ελλάδα. Και οι δύο βουλευτές εί-
ναι ευχαριστημένες από την υποστήρι-
ξη συναδέλφων τους ομοσπονδιακών 
βουλευτών και γερουσιαστών που επι-
θυμούν να είναι μέλη της Επιτροπής κι 
εξέφρασαν την ανυπομονησία τους για 
την έναρξη των εργασιών της στο 46ο 
Κοινοβούλιο.
Η Δρ Φιόνα Μάρτιν που διανύει την 
πρώτη της θητεία ως βουλευτής, αδη-
μονεί να προβάλλει την ελληνική της 
κληρονομιά στο Κοινοβούλιο. Η Ελλη-
νοαυστραλή Ομοσπονδιακή βουλευτής 
είναι κόρη του Γιώργου Μπαρμπούτη 
που έπαιζε στην ομάδα του Πανελλη-
νίου, που μετονομάστηκε σε Sydney 
Olympic, ενώ υπήρξε και μέλος της 
ομάδας Socceroos στις αρχές της δεκα-
ετίας του ’70.
Στην εκλογική της έδρα Reint διαμένει 

μεγάλη ελληνοαυστραλιανή κοινότητα 
με ισχυρούς δεσμούς με την ορθόδοξη 
πίστη, την Ελληνική Ιστορία και την Ελ-
ληνική Πολιτιστική Κληρονομιά.
Η κυρία Μαρία Βαμβακινού υπήρξε επί 
μακρόν συνήγορος των διμερών σχέσε-
ων μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας στο 
Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και έχει δι-
ατελέσει πρόεδρος και αναπληρώτρια 
πρόεδρος της Επιτροπής στα προηγού-
μενα κοινοβούλια. Είναι επίσης η πρώ-
τη ομογενής βουλευτής του Ομοσπον-
διακού Κοινοβουλίου. Η κ. Βαμβακινού 
επί κυβέρνησης Rudd-Gillard διετέλεσε 
συμπρόεδρος της εναρκτήριας Ελληνι-
κής Υπουργικής Συμβουλευτικής Επι-
τροπής. Η επιτροπή αυτή αποτελούνταν 
από εξέχοντες Ελληνοαυστραλούς οι 
οποίοι συμβούλευαν την κυβέρνηση σε 
θέματα που απασχολούσαν την Ομογέ-
νεια.

Στο φύλλο 158 της εφημερίδας μας «Αγιο-
πετρίτικα» είχαμε δημοσιεύσει στις σε-
λίδες 8-9 δύο άρθρα με γενικό τίτλο «ΤΑ 
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ»  και γενικά θέ-
ματα:
1. Το πρώτο άρθρο αφορούσε στην πρώ-
τη Ελληνίδα Βουλευτή στο Κοινοβούλιο 
της Αυστραλίας και συγχωριανή μας, την 
κα Μαρία Βαμβακινού, Ομοσπονδιακή 
Βουλευτή Αυστραλίας και Επίτιμο μέλος 
της Ένωσής μας. 
2. Το δεύτερο άρθρο αφορούσε στην απί-
στευτη ιστορία των Ελλήνων της Αυστρα-
λίας που έφθαναν εκεί ως επί το πλείστον 
ως κατάδικοι και ελάχιστοι ως μετανάστες. 
Ο κ. Ξενοφώντας Βεργίνης, πρώην Βου-
λευτής και Πρόεδρος του ΟΓΑ, του οποί-
ου τις σχετικές δραστηριότητες, με τις  πα-
ραπάνω ιδιότητες προέβαλε η εφημερίδα 
μας «Αγιοπετρίτικα», ως ιδιοκτήτης της 
εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  
και της ιστοσελίδας “MY LEFKADA”, που  
αγόρασε από τον κ. Νίκο Καββαδά  με τον 
οποίο είχαμε πενταετή συνεργασία, δεν 

προέβαλε στην παραπάνω ιστοσελίδα 
του την εφημερίδα μας, όταν μάλιστα είχε 
επισκεφθεί ως Βουλευτής την Αυστραλία.
Σημειώνουμε ότι στο ίδιο φύλλο 158 των 
«Αγιοπετρίτικων» υπήρχε επίσης στη 
σελ. 7, άρθρο της Δόκτωρος κας Χρύσας 
Χρυσοβιτσάνου RN PhD, MSN, MSc, 
Προϊσταμένης Κέντρου Ειδικών Νευρο-
λογικών Νοσημάτων Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Ιατρικής Σχολής, Αιγινήτειου Νοσο-
κομείου, με τίτλο «Αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια-όλα όσα πρέπει να γνωρίζου-
με». Η Δρ. κα Χρύσα Χρυσοβιτσάνου 
είναι Λευκαδίτισσα με καταγωγή από τα 
Βουρνικά.
Η Ένωσή μας εκφράζει απορία και θλίψη 
για την διακοπή της συνεργασίας της εφη-
μερίδας μας «Αγιοπετρίτικα» με την ιστο-
σελίδα του κ. Βεργίνη “MY LEFKADA”.
Επίσης τον ευχαριστούμε που μας στέλ-
νει την εφημερίδα του «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥ-
ΚΑΔΑΣ».
Το Δ.Σ. της Ένωσής μας
Οποιαδήποτε απάντηση θα δημοσιευτεί 
στην ίδια σελίδα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Την ώρα που η Αυστραλία βιώνει μία 
ανείπωτη τραγωδία, καθώς οι φωτιές 
έχουν κάψει πάνω από 13 εκατομμύρια 
στρέμματα, 25 άτομα έχουν χάσει τη ζωή 
τους και πάνω από ένα δισεκατομμύριο 
ζώα έχουν βρει τραγικό θάνατο, η χώρα 
ετοιμάζεται, σύμφωνα με την εφημερίδα 
«The Australian», να θανατώσει πάνω 
από 10.000 καμήλες σε μία προσπάθεια 
ελέγχου του πληθυσμού τους καθώς «πί-
νουν πολύ νερό».
Την επιχείρηση μαζικής θανάτωσης, κυ-
ρίως στη Νότια Αυστραλία, έχουν αναλά-
βει επαγγελματίες σκοπευτές που επιβαί-
νουν σε ελικόπτερα.
Οι καμήλες είναι γνωστές για την αντοχή 
τους σε συνθήκες ερήμου, αλλά και την 
ανάγκη τους για πολύ νερό – το οποίο 
παίρνουν από το λίπος που έχουν απο-
θηκευμένο στις καμπούρες τους.
Οι ντόπιοι διαμαρτύρονται για «εισβολές» 
των θηλαστικών που αναζητούν στις πε-
ριουσίες τους νερό. «Ζούμε σε συνθήκες 
καυτές και δύσκολες και νιώθουμε άβο-
λα γιατί οι καμήλες έρχονται, γκρεμίζουν 
φράκτες, μπαίνουν στις περιουσίες μας 
και προσπαθούν να βρουν νερό ακόμη 
και από τα κλιματιστικά» λέει κάτοικος 
της περιοχής.
«Κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και με τέτοιο 
καύσωνα, αδυνατούν να ανοίξουν τα 
κλιματιστικά τους, φοβούμενοι ότι οι κα-
μήλες θα επιτεθούν στα air conditioner 
για την υγρασία τους» εξηγεί εκπρόσω-
πος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και 
Ύδρευσης ο οποίος επισημαίνει πως η 
ανάγκη τους για πολύ νερό δεν είναι το 
μόνο πρόβλημα που προκαλούν στους 
κατοίκους, αλλά και το τοπικό οικοσύστη-
μα.
Όπως λέει, η μεγάλη αύξηση του πληθυ-
σμού καμήλων έχει προκαλέσει πλήθος 
προβλημάτων: Αφενός, μόλυνση του 

Χιλιάδες καμήλες θα θανατωθούν στην Αυστραλία 
επειδή «πίνουν πολύ νερό»
Επιχείρηση μαζικής θανάτωσης έχουν αναλάβει επαγγελματίες σκοπευτές 
που θα επιβαίνουν σε ελικόπτερα και θα πυροβολούν τις καμήλες

εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα 
από τα κουφάρια των ζώων που πεθαί-
νουν από δίψα ή σκοτώνουν το ένα το 
άλλο για λίγο νερό. Αφετέρου, ανησυχία 
για μεγάλες εκπομπές αερίων του θερμο-
κηπίου καθώς τα συγκεκριμένα ζώα απο-
βάλλουν μεθάνιο που ισοδυναμεί με έναν 
τόνο διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο.
«Αυτά έχουν προκαλέσει σημαντική ζημιά 
σε υποδομές, κίνδυνο σε οικογένειες και 
κοινότητες, αυξημένη βόσκηση στα εδά-
φη των Αβοριγίνων και κρίσιμα ζητήματα 
δημόσιας υγείας» προσθέτει η DEW.
Η επιχείρηση ελέγχου του πληθυσμού 
καμηλών εκτιμάται πως θα στοιχίσει 1,2 
εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί σε πέντε μέρες. Σύμφωνα 
με το ABC, τα κουφάρια τους θα αφεθούν 
να ξεραθούν προτού ταφούν ή αποτε-
φρωθούν. Οι καμήλες έφτασαν στην Αυ-
στραλία από την Ινδία και το Αφγανιστάν 
κατά τον 19ο αιώνα για τις ανάγκες του 
κατασκευαστικού τομέα και της μεταφο-
ράς. Όπως ήταν αναμενόμενο, η απόφα-
ση αυτή της κυβέρνησης να θανατώσει 
10.000 καμήλες προκάλεσε την οργή 
πολλών, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιά-
σουν: «Αυτό είναι αηδία, αυτό, είναι τρο-
μερό», ή «Δεν μπορούμε να γυρίσουμε 
πίσω το παρελθόν, ας αποτρέψουμε του-
λάχιστον αυτό».

Οι εκτιμήσεις των οικολόγων για 480 εκατ. νεκρά ζώα φαίνε-
ται ότι ήταν «συντηρητικές» – Πλέον, λένε ότι ο αριθμός αυ-
τός θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει το 1.000.000.000 – Πιστεύ-
εται ότι υπάρχουν είδη της χλωρίδας και της πανίδας που 
έχουν χαθεί για πάντα, ενώ δεκάδες άλλα είναι ακόμα πιο 
κοντά στην εξαφάνιση. «Συντηρητικές» φαίνεται ότι ήταν οι 
εκτιμήσεις των επιστημόνων ότι τα ζώα που έχουν χάσει έως 
τώρα τη ζωή τους από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην 
Αυστραλία -οι οποίες μαίνονται ήδη από τον περασμένο Σε-
πτέμβριο- ανέρχονται στον συγκλονιστικό αριθμό του μισού δισεκατομμυρίου.
Πιο συγκεκριμένα, οι οικολόγοι εκτιμούσαν αρχικά ότι 480 εκατ. ζώα έχουν χαθεί στις φω-
τιές που μαίνονται στην Αυστραλία από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Ωστόσο, 
τα τεράστια μέτωπα που ξέσπασαν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας τις τελευταίες 
ημέρες αναθεώρησαν επί τα χείρω τις εκτιμήσεις, «εκτοξεύοντας» τον αριθμό των κοάλα, 
των καγκουρό, των προβάτων και άλλων ζώων που χάθηκαν στις φλόγες, στο ένα δισε-
κατομμύριο! Κι όσο κι αν μοιάζει απίθανο, ο Κρις Ντίκμαν του Πανεπιστημίου Σίδνεϊ, που 
έδωσε την αρχική εκτίμηση των 480 εκατομμυρίων νεκρών ζώων, λέει τώρα ότι ακόμα και 
ο αριθμός του ενός δισεκατομμυρίου μπορεί να είναι… εξίσου συντηρητικός!
Πρόκειται για θηλαστικά (όπως, μεταξύ άλλων, καγκουρό και κοάλα), πουλιά και ερπετά. 
Δίπλα σε αυτά, πρέπει να προστεθούν ζώα σε φάρμες, νυχτερίδες, βάτραχοι και έντομα, 
όλα απαραίτητα για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Μόνο στη Νέα Νότια Ουαλία, τα 
ζώα που χάθηκαν είναι 800 εκατ.
Το 30% των κοάλα στην Πολιτεία έχουν χαθεί, κυρίως γιατί δεν μπορούν να απομακρυν-
θούν γρήγορα από τις φλόγες. Στα Γαλάζια Όρη, δυτικά από το Σίδνεϊ, χάθηκε το 50% των 
προστατευόμενων εκτάσεων σε δύο μήνες. Πιστεύεται ότι υπάρχουν είδη της χλωρίδας και 
της πανίδας που έχουν χαθεί για πάντα, ενώ δεκάδες άλλα είδη είναι ακόμη πιο κοντά στην 
εξαφάνιση. Οι καμένες εκτάσεις σε όλη την Αυστραλία ξεπερνούν τα 100.000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα, σχεδόν όσο η ηπειρωτική Ελλάδα.

Φρίκη δίχως τέλος: Πάνω από ένα δισεκα-
τομμύριο νεκρά ζώα στις φωτιές!

Πηγή: Νέος Κόσμος Αυστραλίας 10/1/2020

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Φώτο: Olivia Simpson
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