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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  -Κυριακή
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

Πολιτιστικός  Αύγουστος 2017
στον Άγιο Πέτρο

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ένωσης Αγιο-
πετριτών Αττικής στο χωριό μας για το προσε-

χές καλοκαίρι  έχει ως εξής:
1.Έκθεση Ζωγραφικής την πρώτη βδομάδα του Αυ-
γούστου στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού μας του 
Αθηναίου ζωγράφου Δημήτρη Πατίτσα (Αγιοπετρίτη)
2. Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζης, παράσταση για τους 
μικρούς μας φίλους στην πλατεία του χωριού.
3. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στη Λευκάδα το 
ΗΟΜΟ GALACTICUS με την Αγιοπετρίτισσα Σταμα-
τία Καγκελάρη. Μια διαγαλαξιακή κωμωδία  που έγρα-
ψαν, σκηνοθέτησαν και έπαιξαν με τη θεατρική ομάδα 
INFERNO, το χειμώνα στο θέατρο Vault στην Αθήνα. 
Θα παρουσιαστεί και στην πόλη.
4. Στην πλατεία του χωριού θα πραγματοποιηθεί ΛΑΪ-
ΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ, δωρεάν χορός με δημοτική λαϊκή ορ-
χήστρα, αφιερωμένο στο μεγάλο κλαρινίστα Χαράλα-
μπο Μαργέλη από το Νικολή, που πέθανε το 1954, και 
δόξασε την Λευκάδα.
5. Απονομή Ευσήμων Τιμής στους γηραιότερους 

αγρότες και αγρότισσες που βρίσκονται εν ζωή για την 
προσφορά τους στην αγροτική ζωή του τόπου μας.
6. Παρουσίαση του βιβλίου του παπά Γεράσιμου Αρ-
βανίτη (Μπούλου) με τίτλο «Βιώματα και Μνήμες 
Ιστορίας και Ζωής». Παράλληλα θα λειτουργήσει 
Έκθεση βιβλίου όλων των Αγιοπετριτών συγγραφέων.
7. Θα χορέψουν στην πλατεία του χωριού χορευτικά 
από το Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ που θα πραγ-
ματοποιηθεί 20 - 27 Αυγούστου υπό την Αιγίδα του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.

Σεπτέμβριος 13-18
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας σε συνεργασία με 
την Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής και τους τοπικούς 
Συλλόγους και τον κ. Fritz Berger διοργανώνει σειρά 
εκδηλώσεων Εκθέσεις, ντοκιμαντέρ και ομιλίες σχετι-
κά με την ζωή στην περιφέρεια της νοτιοδυτικής Λευ-
κάδας κατά τις δεκαετίες 1960-1970.
Οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων θα ανακοινω-
θούν τον Αύγουστο στο χωριό.

Τακτική Αιμοδοσία
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και 
φέτος θα πραγματοποιηθεί τον 
Αύγουστο του 2017 στο 
Αγροτικό Ιατρείο του Αγίου 
Πέτρου, αιμοληψία από κινητή 
μονάδα του Νοσοκομείου Λευ-
κάδας. Κάνουμε έκκληση στους 
αιμοδότες και φίλους μας και 
σε όσους μπορούν να δώσουν 
αίμα προκειμένου να ενισχυθεί 
η Τράπεζα Αίματος  της Ένω-
σής μας.
Η Ένωσή μας εκφράζει την λύπη της που δεν έγινε η αιμοδοσία  
το Πάσχα στο χωριό

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ θα γίνει την Παρασκευή 
το απόγευμα 11 Αυγούστου 2017

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις 
Εκλογές 2/4/2017 και συνήλθε σε 
σώμα στις 5/4/2017

Συνέχεια στη 6η σελ.

Η Ένωση Αγιοπετρι-
τών Αττικής 

και η εφημερίδα 
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

σας Εύχονται
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
για την Ένωση και την εφημερίδα

Ηλεκτρα Πλέσσα Κατηφόρη  20 €
Άρτεμις Κατηφόρη (ΑΔΑΜ)  50
Χαράλαμπος Σκλαβενίτης  50
Γεράσιμος Μαργέλης του Στάθη (Τρϊάς)  30
Γεώργιος Ρέμπελος ιατρός γιός της Ευαγγελίας
   το γένος Αντύπα  20
Γεώργιος Καραβίας (Κοκιάρης)  20
Πούπου Κυριακή το γένος Αργυρού 
    Δρακονταειδή  20
Αθανάσιος Κατηφόρης (Σουσάνης)  20
Χρυσούλα Πολίτη του Θανάση κατάθεση στη 
   EUROBANK 50
Διονύσιος Καραβίας ιατρός στην Πάτρα Καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο, Χειρούργος κατάθεση στην 
Εθνική Τράπεζα  300
Ευάγγελος Αχίμαστος του Διονυσίου Αυστραλία 50
    εις μνήμη των γονέων του Διονύσιου και
    Σταυρούλας  
Τάκης Μαργέλης (Κοτσίδας)  10
Παύλος Αρβανίτης (Μπούλος)  10
Γεώργιος Καραβίας του Σωκράτη  20
Ευάγγελος Αρβανίτης (Μπούλος)  30
Βούλα Λογοθέτη Χορομίδου Αυστραλία  50 $
Νικόλαος Λογοθέτης του Αντρέα Αυστραλία  50 €
Δημήτριος Καβαδίας του Σπύρου ιατρός από
    Σέρρες κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα  50
Χαράλαμπος Σκλαβενίτης Επιχειρηματίας 300    
    κατάθεση στην Εθνική
Σίδερης Κων/νος, κατάθεση στην Εθνική 20
Ηρώ Αλεξανδράκη - Σίδερη 30
Ευαγγελία Ρέμπελου 30
Απόστολος Αντύπας 50
Φρόσω Σουμίλα 10
Σταματία Καγκελάρη  30
Ευαγγελία Σουμίλα 20
Νίκος Καγκελάρης του Θανάση (Λάντος) 50
Περδικάρη Σωτηροπούλου Χριστίνα στην  25
   Τράπεζα
Μαργέλης Γεώργιος του Ζώη 50
Το Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών συνέβαλε με 
χρήματα να βγει έχρωμη εφημερίδα.
Μπορείτε να κάνετε κατάθεση και στις παρακάτω 
τράπεζες:EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ

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 150- 2017
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:
• Το ζεύγος Ηλίας Λαμπρόπουλος και Αικατε-

ρίνη Μπαλτατζίδου που έχουν το φαρμακείο 
στο χωριό μας, απέκτησαν κοριτσάκι.

• Το ζεύγος Νίκας Βενετσιάνος και Βασιλική Κο-
ντοπύργια κόρη του γιατρού Νίκου Κοντοπύρ-
για (Μητζάρη) απέκτησαν κοριτσάκι.

Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσουν και να εί-
ναι καλότυχα.

ΓΑΜΟΙ:
• Ο δημοσιογράφος Γιώργος Δευτεραίος από 

το Σύβρο παντρεύτηκε την Αγιοπετρίτισσα 
Μαρίνα Πατρικίου (Γαλάνη) του Βαγγέλη. Το 
μυστήριο έγινε στον Άγιο Αθανάσιο στο χωριό 
μας.

• Ο Σάκης Μελάς του δασκάλου παντρεύτηκε 
την παιδίατρο Τριανταφυλλιά (Λίτσα) Σδόγ-
γου. Ο γάμος έγινε στην Αθήνα.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσουν και καλούς 
απογόνους.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Ευτέρπη Καλούδη ετών 53. Κόρη της Νίκης 

Μπάμπη Καραβία (Αλή). Ετάφη στην Αθήνα.
• Αγγέλω Πάνου Ρομποτή (Φώκια) ετών 96. 

Πέθανε στην Αθήνα, ετάφη στο χωριό.
• Σπύρος Δρακονταειδής (Διμιλής) του Βασίλη 

ετών 69. Ετάφη στο χωριό.
• Χρήστος Βαγενάς ετών 70 από το Νυδρί. Σύ-

ζυγος της Αγιοπετρίτισσας Αναστασίας Από-
στολου Μαραγκού του Νικολάου. Ετάφη στην 
Γερμανία.

• Γεράσιμος Βουκελάτος (Σακούλας), ετών 91. 
Ετάφη στο χωριό

• Άγγελος Καλκάνης πρώην βουλευτής του 
Κων/νου και της Μαίρης ετών 81. Ετάφη στην 
Αθήνα.

• Μαρία Αγγέλου Σουμίλα το γένος Σπ. Φλώ-
ριου (Τριβόλη) ετών 90. Ετάφη στο χωριό.

• Μαυρέτα Μαργέλη του Γιάννη, ετών 74. Αυ-
στραλία

H Ένωσή μας εκφράζει στους οικείους τους τα 
θερμά της συλλυπητήρια.

ΔΡΑΓΑΝΟ:
• Αθηνά Κατωπόδη του Κων/νου ετών 80 μη-

τέρα του Ιωάννη Κατωπόδη προέδρου του 
συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμικής Κληρονομιάς Νοτιοδυτικής Λευ-
κάδας, ΣΑΠΦΩ, ΕΔΡΑ ΔΡΑΓΑΝΟ. Στη νεκρώ-
σιμη ακολουθία παρευρέθηκε ο πρόεδρος της 
Ένωσής μας κ. Απόστολος Αντύπας και εξέ-
φρασε τα συλλυπητήρια της Ένωσης.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Ο Γεράσιμος Κατηφόρης (Κοτσέρης) και η 

Μαρία Σπύρου Κατηφόρη (Κοτσέρη) Μαργέλη 
επέστρεψαν από την Αυστραλία όπου είχαν 
πάει για επίσκεψη..

• Ο Νίκος Λογοθέτης του Αντρέα 
• Στέφανος Ζώγκος (Λιάμης)
• Νίκη Πεζάρου - Κατηφόρη (Καπώνη)

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
Πέθανε στην Αθήνα και ετάφηκε στο Α΄ Νεκρο-
ταφείο Αθηνών στις 27 Απριλίου 2017. Στη κη-
δεία παρευρέθηκαν πολλοί Λευκαδίτες και ο 
Πρόεδρος των Αγιοπετριτών Αττικής Απόστολος 
Αντύπας. Επικήδειους εκφώνησαν ο βουλευτής 
Λευκάδας Αθανάσιος Kαββαδάς και ο Ξενοφών 
Βεργίνης πρώην βουλευτής. Στεφάνια έστειλαν 
ο Δήμαρχος Λευκάδας Κώστας Δρακονταειδής 
και το ΔΣ. Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της 
συλλυπητήρια στους οικείους του.
Ο Άγγελος Κων/νου Καλκάνης γεννήθηκε το 
1934 στην Αθήνα. Η γιαγιά του Αγγελίνα είχε 
καταγωγή από το Αθάνι από την μεγάλη οικο-
γένεια των Ρομποτέων (Παπαρούνιδες) που 
μετοίκησαν στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας. Ο προ-
πάππος του Άγγελος Φ. Καλκάνης ήταν μέλος 
της Ιονίου Βουλής και μετά της Ελληνικής Βου-
λής και ο πατέρας του Κων/νος Π. Καλκάνης δι-
ετέλεσε βουλευτής και  υπουργός από το 1926 
μέχρι το θάνατό του το 1961. Μετά την αποφοί-
τησή του από το Πειραματικό Σχολείο Αθήνας, 
σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστρια-

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
κό  πανεπιστήμιο Αθήνας 
και άσκησε τη δικηγορία. 
Αφιέρωσε το μεγαλύτε-
ρο μέρος της ζωής του 
στην πολιτική. Εκλέχτηκε 
βουλευτής Λευκάδας με 
την Ένωση Κέντρου το 
1964. Αργότερα διετέλεσε 
γενικός γραμματέας του 
Υπουργείου Οικονομικών 
από το 1978-1981. Στο 
χρονικό διάστημα 1990-1991 διετέλεσε Δημοτι-
κός Σύμβουλος στο Δήμο Λευκάδας. Έχει έναν 
γιό τον Κων/νο ο οποίος ζει μόνιμα στο Λονδίνο 
και εργάζεται ως καθηγητής Πανεπιστημιακού 
επιπέδου στον τομέα της Ηλεκτρονικής Εκπαί-
δευσης.
Είναι αδελφός της Ίριδας Αυδή - Καλκάνη που 
έχει σπίτι στο χωριό μας.

ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ (ΔΙΜΙΛΗΣ)
Ετών 69

Ο τελευταίος μιας με-
γάλης οικογένειας του 
χωριού μας που ξεκλη-
ρίστηκε. Ο πατέρας του 
Βασίλειος είχε πάει με-
τανάστης στην Αμερική. 
Είχε 2 αδερφούς και 2 
αδερφές: Τον Γεράσιμο, 
τον Γιάννη, την Αγγελική 
και την Ευφορία. Οι 3 
έμειναν ανύπαντροι. Η 
Ευφορία είχε παντρευτεί 
τον Κωνσταντινουπο-
λίτη καλλιτέχνη Παράσχο. Ήταν μεγάλος καλλιτέ-
χνης στο σαντούρι. Τον είχαν παρουσιάσει πολλές 
φορές σε τηλεοπτικές εκπομπές. Έμεινε χήρα στο 
χωριό. Ο Σπύρος είχε πάει κι’ αυτός μετανάστης 
στη Γερμανία. Ασχολούνταν με τα κοινά. Ήταν 
συνεργάτης της εφημερίδας μας και έστελνε επι-
στολές για διάφορα προβλήματα του χωριού. Είχε 
ιδρύσει και δικό του συνδυασμό για τις τοπικές 
εκλογές του χωριού. Έμεινε ανύπαντρος. Άφησε 
μια ανάπηρη αδερφή την Κοντύλω.
Ο σύλλογός μας τον βοήθησε με δύο φιάλες αίμα 
όταν έκανε την εγχείρηση στο Νοσοκομείο «Γεώρ-
γιος Γεννηματάς» στην Αθήνα. Επίσης τον επισκέ-
φθηκε δύο φορές ο πρόεδρος του συλλόγου μας 
κος Απόστολος Αντύπας.
Η κηδεία του έγινε στο χωριό μας στον Άγιο Αθα-
νάσιο στις 18/4/2017. Στη νεκρώσιμη ακολουθία 
παρευρέθηκε ο δήμαρχος Λευκάδας Κώστας Δρα-
κονταειδής που έχουν συγγένεια. Επίσης παρευ-
ρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Κατηφόρης Χρήστος, 
Περδικάρης Θανάσης, Σέρβος Κώστας, ο πρό-
εδρος του τοπικού συμβουλίου του χωριού μας 
Γεράσιμος Πατρίκιος, ο πρώην αντιδήμαρχος Νί-
κος Βικέντιος και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπε-
τρτιών Αττικής Απόστολος Αντύπας που βρισκόταν 
στο χωριό.

Η Ένωσή μας εκφράζει στους οικείους του τα θερμά 
της συλλυπητήρια.

• Σπύρος Ρομποτής με τη σύζυγό του Ελισά-
βετ, Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών 
Μελβούρνης.  Συνέχεια

• Γιάννης Φράνες του Αλέξη
• Φίλιππας Κατηφόρης (Μανέλος)
• Νίκος Μαργέλης του Γιάννη (Αποστολιάς) με 

τη γυναίκα του Ζωή.
• Γιαννούλα Καγκελάρη του Βασίλη (Καραμέ-

τσου) με την κόρη της Ευαγγελία τον άντρα 
της Χαράλαμπο και τα παιδιά τους Χριστίνα 
και Ευάγγελο.

ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
• Η Μαριλένα Βασιλείου - Μελά για επίσκεψη  

και αναχώρησε.

ΑΦΙΞΕΙΣ Από Αυστραλία • Η κουνιάδα του Χρήστου Σίδερη του Θανά-
ση με την φίλη της

ΑΠΟ ΕΛΒΕΤΙΑ
• Η Τέρψις Αργυρού Δρακονταειδή με την οι-

κογενειά της για Πάσχα και ανεχώρησε.
ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• Νίκος Πολίτης του Αποστόλου 
• Ευάγγελος Καραβίας του Νίκου με την γυ-

ναίκα του.
ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ
• Κατηφόρης Αποστόλος (Σάκος) για μόνιμη 

εγκατάσταση στο χωριό
Καλώς εκοπιάσατε!
Όσοι έρθουν μετά τις 20 Ιουνίου στο επόμενο 

φύλλο.



ELISOS TRAVEL

ΚΙΝ: 6944474884
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τιμητικό αφιέρωμα 
Λευκαδίτες στην υπηρεσία της 

Βουλής των Ελλήνων
Στις 8 Μαΐου 2017, η Εταιρεία Λευ-

καδικών Μελετών (ΕΛΜ) συνδιορ-
γάνωσε με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής 
των Ελλήνων  τιμητικό αφιέρωμα με τον  
τίτλο:
Λευκαδίτες την υπηρεσία της Βουλής 
των Ελλήνων, με σκοπό να αναδείξει τη 
λευκαδίτικη συμβολή στην οργάνωση 
και τη λειτουργία του κορυφαίου θεσμού 
της ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς η 
παρουσία των Λευκαδίων υπήρξε ου-
σιαστική και πολυεπίπεδη στην Ιστορία 
της  Βουλής.
      Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε 
κτίριο της Βουλής (Λεωφόρος Αμαλίας 
22-24). Σε αυτήν Πρόεδρος του πάνελ 
ήταν η Δρ. Ιστορικός Μαρία Βλασσο-
πούλου.
       Χαιρετισμούς απεύθυναν ο κ. Γεώρ-
γιος  Πάντζας  εκ μέρους του Προέδρου 
της Βουλής, ο πρ. Πρόεδρος αυτής κ. 
Απόστολος Κακλαμάνης, ο Βουλευτής 
Λευκάδας κ. Αθανάσιος Καββαδάς, ο 
Δήμαρχος Λευκαδίων Κωνσταντίνος 
Δρακονταειδής και ο Αντιπεριφερειάρ-
χης  Θεόδωρος Χαλικιάς και διαβάστηκε 
χαιρετιστήριο μήνυμα του Σεβασμιοτά-
του Μητροπολίτη Λευκάδας και Ιθάκης.
      Η Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης της 
Βουλής Έλλη Δρούλια αναφέρθηκε στη 
συμβολή των Λευκαδίων στον πλουτι-
σμό της Βιβλιοθήκης με πολύτιμα  χει-
ρόγραφα και βιβλία σπανίων εκδόσε-
ων.  Ο Πρόεδρος της ΕΛΜ Αθανάσιος 
Μελάς αναφέρθηκε στο σκεπτικό της 
εκδήλωσης και τη μεγάλη σημασία την 
οποία έχει η συνεργασία της Εταιρείας 
με τον διακεκριμένο θεσμό της Βιβλιο-
θήκης των Ελλήνων.
      Ακολούθησαν τέσσερις ομιλητές με 
πρωτότυπες ανακοινώσεις: 
(α) η Ευσταθία Πολίτη, ιστορικός με 
θέμα Σπυρίδων Βαλαωρίτης (1819-
1887)
(β) ο Γεράσιμος (Μάκης) Μελάς, πρ. 
Δήμαρχος Απολλωνίων παρουσιάζο-
ντας τη ζωή και το  έργο του Ευαγγέλου    
Τσαρλαμπά (1818-1913)

(γ) η  Βιβή Κοψιδά- Βρεττού, Δρ. Φι-
λολογίας μίλησε για τους Κώστα Μ. 
Γράψα (1880-1948) και Δημήτριο Γο-
λέμη (1875-1941) (δ) η Λίλα Θεοδόση, 
Φιλόλογος για το Γεράσιμο Σολδάτο 
(1883-1950) και Σπύρο Κατωπόδη 
(1903-1942)
      Όσοι τίμησαν την εκδήλωση αυτή 
έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι για 
όσα άκουσαν.

Μαρία Βλασσοπούλου

Γεράσιμος Μελάς

Έλλη Δρούλια

Βιβλιοπαρουσίαση
ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ
( Δημήτρη Τσερέ) 

Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέ-
ντρου του Δήμου Λευκάδας παρουσι-
άστηκε, τελευταία, το βιβλίο του  φιλο-
λόγου και Ιστορικού Δημήτρη  Τσερέ  
Το  οθωμανικό υδραγωγείο  της  Αγίας 
Μαύρας.
Ο συγγραφέας είναι μέλος της ΕΛΜ 
και έχει υπηρετήσει πριν από αρκετά 
χρόνια ως καθηγητής στο Γυμνάσιο 
βασιλικής.
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στο υδρα-
γωγείο που οι Τούρκοι κατασκεύασαν  
τον 16ο αιώνα . Ο αγωγός μεταφοράς 
του νερού ξεκινούσε από τη Μεγάλη 
Βρύση, διέσχιζε  τον σημερινό κεντρι-
κό δρόμο της πόλης (το παζάρι) και 
περνώντας μέσα από τη λιμνοθάλασ-
σα τέλειωνε  στο δρόμο της Γύρας κο-
ντά στην τοποθεσία «το σπίτι του Καλ-
κάνη». Από εκεί  έφτανε   στην πόλη 
της Αγίας Μαύρας, η οποία βρισκό-
ταν μέσα στο Κάστρο  μέχρι το 1684, 
οπότε οι νέοι κυρίαρχοι του τόπου, οι  
Βενετοί τη μετέφεραν στη θέση που 
βρίσκεται σήμερα. Πρόκειται για ένα 
πολύ μεγάλο έργο για την εποχή που 
έγινε. Λείψανα του υδραγωγείου αυτού 

μπορεί κανείς να δει περπατώντας στο 
δρόμο του κάστρου όταν  τα νερά της 
θάλασσας είναι «κατεβασμένα».
Το βιβλίο παρουσίασαν οι κύριοι Τρι-
αντάφυλλος  Σκλαβενίτης, Κυριάκος 
Σφέτσας  και Νίκος Βαγενάς.

Θ. Μελάς

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικο

Κληρώθηκαν τα δώρα στο ιδιωτικό 
ΚΤΕΟ Μελάς

Έγινε χθες στο ιδιωτικό 
ΚΤΕΟ Λευκάδας-Βόνιτσας, 
παρουσία της Συμβολαιο-
γράφου Τσουμάνη Σοφίας, η 
κλήρωση των δώρων.
Το ΚΤΕΟ ΜΕΛΑΣ κλήρωσε 
πέντε δώρα για τους 6.000 
πελάτες του: Ένα μηχανάκι, 
ένα iPad, μια τηλεόραση, μια 
ασφάλεια αυτοκινήτου και 
ένα σετ ελαστικών μάρκας 
Michelin.
Όπως ανέφερε στο 
lefkasnews.gr ο ιδιοκτήτης 
του ΚΤΕΟ κ. Βασίλης Μελάς η επι-
χείρηση λειτουργεί από τον Αύγου-
στο του 2010 και εξυπηρετεί τη Λευ-
κάδα, τη Βόνιτσα και τα γύρω χωριά, 
καθώς το επόμενο κοντινό ιδιωτικό 
ΚΤΕΟ βρίσκεται στο Αγρίνιο και 
στην Πρέβεζα.

Αριστερά καθιστός ο ιδιοκτήτης κ. Κ. Μελάς και 
οι υπάλληλοί του

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

Χορηγοί της Εφημερίδας
Σκλαβενίτης
PETROL
Μελάς Βασίλειος ΚΤΕΟ
Και ο καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών Χειρουργός 
Καραβίας Διονύσιος

ΚΤΕΛ

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

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

Μικρό αφιέρωμα στην Εργατική Πρωτομαγιά
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, γιορ-
τάστηκε η Εργατική Πρωτομαγιά. Είναι παγκόσμια γιορτή των εργαζομένων, 
ημέρα αλληλεγγύης των εργατών όλου του κόσμου, μαχητικής εκδήλωσης 
των δυνάμεων των εργαζομένων όλων των χωρών. Την πρώτη Μάη 1886 οι 
εργάτες του Σικάγου στην Αμερική οργάνωσαν απεργία με αίτημα την οκτά-
ωρη εργάσιμη μέρα και διαδήλωση που κατέληξε σε αιματηρή σύγκρουση με 
την αστυνομία. Προς τιμήν των εκδηλώσεων των εργατών του Σικάγου πάρ-
θηκε η απόφαση για την πραγματοποίηση διαδηλώσεων των Πρωτομαγιά. 
Στην Ελλάδα η πρώτη εργατική εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε στα 1893. 
Την ημέρα αυτή πολιτιστικός Σύλλογος στη Λευκάδα οργάνωσε φιέστα και 
γλέντι στην εξοχή ενώ είναι μέρα απεργίας. Δεν είναι αργία. Φ. Σουμίλα

Θ. Μελάς

Πηγή¨ Λευκαδίτικα Νέα
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ 2017

Ο εορτασμός του ΠΑΣΧΑ αποτέλεσε για άλλη μια χρονιά αφορμή για να 
επισκεφθούμε το χωριό μας και να σμίξουμε με συγγενείς και φίλους 

μας. Έτσι από τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, άρχισαν να καταφθά-
νουν οι Αγιοπετρίτες με τις οικογένειές τους προκειμένου να γιορτάσουν 
πατροπαράδοτα την ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ο καιρός 
ήταν πολύ καλός και επέτρεψε να ψήσουν τον οβελία και να γλεντήσουν 
στη φύση. Έχει καταργηθεί το έθιμο που τα αρνιά τα έψηναν την Δευτέρα 
του ΠΑΣΧΑ για να μην αρρωσταίνουν τα πρόβατα και τα γίδια.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
Άγιος Αθανάσιος, Μεγάλη Παρασκευή, Περιφορά Επιταφίου

Η αστυνομικός Γεωργία Κατηφόρη με την 
κόρη της Δέσποινα μόλις ασπάστηκε τον 

Επιτάφιο

Μεγάλο Σάββατο: Ανάσταση, «Δεύτε λάβετε φως»

Βούλα Ζώγκου Kατηφόρη (Στέκα) που κράτη-
σε το έθιμο Δευτέρα του Πάσχα

Βελισσάρη Φλώριου (Νοβε)

Σπύρος Μαργέλης (Kολογιώργης) με τη γυναίκα 
του

Νίκου Ρομποτή του Σπύρου (Σακίμη)

Στέφανου Μαργέλη (Αντζούλη)
Νίκου Καγκελάρη (Καβέτη)

Δημήτρη και Ζώη Kατηφόρη (Ζωηρού), αριστερά η 
γιαγιά Χρυσούλα, 96 ετών με τα δισέγγονά της

Νίκου Κατσούλη με τη γυναίκα του Μαρία Χαρίτου 
και τον γιό τους και την αδερφής της Ντίνα.

Ο φούρναρης του χωριού. Κώστας Ρομποτής με 
την οικογενειά του

Οικογένεια Σούλας Κατηφόρη (Νιότσου)

Απο τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου, στα Μπελωνάτα, στις 23 Απρίλη 2017 στον Άγιο Πέτρο

Νίκου Μαργέλη (Κολογιώργη) Λιμενικού

Δημοσιεύουμε τα ονόματα των οικογενειών που έψησαν αρνιά

Αλέκου Πατρίκοιου και Θανάση Βλασσόπουλου

Συνεχίζοντας το έθιμο οι αυριανοί καβαλάρηδες

Άγιος Αθανάσιος

Ρεπορτάζ, φωτογραφίες από τον 
Πρόεδρο κ. Απόστολο Αντύπα
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ENIAIO ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ένας εκ των αδελφών είναι Γαμπρός Αγιοπετρίτης

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

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Τα πρόσφατα αποτελέσματα ανάλυσης του Επι-
στημονικού Εργαστηρίου. Αναλυτικά εργαστήρια 
Αθηνών. Μας τα έστειλε ο υπεύθυνος για τα πόσιμα 
νερά του Δήμου Λευκάδας ο Αντιδήμαρχός κ. Σέρ-
βος Κωνσταντίνος τον οποίο η Ένωσή μας ευχα-
ριστεί. Κατάλληλο στα εξής χωριά: Άγιος Πέτρος 
- Δράγανο - Κομηλιό - Μανάσι - Χορτάτα-Πόντι - Βα-
σιλική - Κοντάραινα - Εύγηρος - Σύβοτα - Βουρνι-
κά και Άγιος Ηλίας. Για τα επόμενα χωριά δεν είχαν 
βγει τα αποτελέσματα ανάλυσης. Στο επόμενο φύλ-
λο της εφημερίδας θα τα έχουμε.

Καθαρισμός και άσπρισμα δρόμων στον Άγιο 
Πέτρο με πρωτοβουλία γυναικών εθελοντικά

Η Ιφιγένεια Φραγκούλη, η Χρυσού-
λα Κατηφόρη νηπιαγωγός, η Ελένη 
Χρήστου Σίδερη, η Ελένη γυναίκα 
του Βασίλη του Αλβανού, η Σοφία 
Χόρτη (Κολοπατή), η Σταμάτα Κο-
ντοπύργια (Μυτζάρη) καθάρισαν και 
άσπρισαν το δρόμο της αγοράς, την 
πλατεία, τον Άγιο Αθανάσιο, το δρό-
μο στα Σιδεράτα και το νεκροταφείο. 
Βοήθησε με το χορτοκοπτικό του 
μηχάνημα ο Βασίλης ο Αλβανός. Με 
πρωτοβουλία του Κώστα Πατρίκιου 
καπετάνιου, καθαρίστηκε ο δρόμος 
από το υδραυλικό του Σάκκου έως 
τη Βρυσούλα. Πλήρωσε τον Σπύρο 
Σαββίνο που έκοψε τα χορτάρια με το χορτοκοπτικό του. Βοήθησαν ανιδιοτελώς 
η Όλγα Ψωμά και ο πρόεδρος μας κ. Απόστολος Αντύπας. Μαζευόντας τα χορ-
τάρια. Ο Λευτέρης Πατρίκιος (Μπαλιάδας) άσπρισε τη Βρυσούλα. Πάνω στην 
Αγία Παρασκευή υπάρχουν λακκούβες τις οποίες ο Δήμος πρέπει να τις κλείσει 
με άσφαλτο. Το ίδιο πρέπει να γίνει όπου αλλού υπάρχουν λακκούβες.
Η Ένωσή μας πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να συνεχιστούν σε όλο 
το χωριό ώστε ο Άγιος Πέτρος να είναι πρωτοπόρος στην καθαριότητα σε όλη τη 
Λευκάδα.
Επί τη ευκαιρία επισημαίνουμε ότι όλα τα τοπικά συμβούλια του πρώην Δήμου 
Απολλωνίων Νότιας Λευκάδας πρέπει να καθαρίζουν τα χωριά. Ειδικά την Βασι-
λική και την Πόντη που είναι τουριστικά θέρετρα.

Αθωώθηκε η εφημερίδα «Λευκαδί-
τικος Λόγος»

Η ομόφωνη απόφαση των δικα-
στών του Εφετείου Αγρινίου για 

τη δημοσιογράφο Βιβιάννα Βαρδή, 
συνεργάτη τns εφημερίδας μας, ήταν 
«αθώα επί τns ουσίας» για την κατη-
γορία της συκοφαντικής δυσφήμισης, 
μετά από μήνυση που είχε καταθέσει 
ο Παναγιώτης Καββαθάς για το δημο-
σίευμα με τίτλο «Πουλήθηκε μια ολό-
κληρη παράταξη» που είχε δημοσιευ-
θεί στην εφημερίδα μας στις 23 Μαΐου 
2014 και αφορούσε τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2014. 
Το Εφετείο Αγρινίου, μετά από μία διαδικασία δυο ημερών και αφού εξέτασε εξο-
νυχιστικά όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, έκρινε τη δημοσιογράφο «αθώα επί της 
ουσίας», πράγμα που σημαίνει ότι αποδέχτηκε πλήρως ότι τα όσα είχαν γραφτεί 
στο συγκεκριμένο άρθρο για τον τρόπο που φτάσαμε στη δεύτερη Κυριακή των 
εκλογών ήταν αληθή και ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Η διαδικασία 
τns δίκης διήρκησε δύο ημέρες με 12 μάρτυρες. 
Αξίζει να αναφέρουμε τους μάρτυρες μια και είναι πραγματικά μια ιστορι-
κή νίκη για την ελευθεροτυπία και την αδέσμευτη δημοσιογραφία. Μάρτυ-
ρες κατηγορίας: Παναγιώτης Καββαδάς, Θανάσης Καββαδάς (βουλευτής), 
Σωτήρης Σκιαδαρέσης (πρόεδρος Επιμελητηρίου), Νίκος Γαζής, Αρσενία 
(Σένια) Πολίτη, Γιάννης Χούμης.  Μάρτυρες υπεράσπισης: Βασίλης Αραβα-
νής (κλήθηκε από τον εισαγγελέα), Ζωή Σκιαδά, Δημήτρης Πετρόπουλος, 
Σταύρος Γρηγόρης, Σπύρος Πολίτης, Γεράσιμος Μελάς. 

Το κείμενο το πήραμε από το «Λευκαδίτικο Λόγο»

Πρωτοβουλία για φύτευση λουλουδιών 
στην πλατεία Αγίου Πέτρου

Η πρωτοβουλία ήταν της Όλγας Ψωμά, της Κούλας Αλέκου Πατρίκιου 
(Κολομπίνη) και του Λευτέρη Πατρίκιου (Μπαλιάδα). Μαζεύτηκαν χρήμα-
τα από τα κάτωθι καταστήματα:
*Σούπερ Μάρκετ Κ. Πεντεσπίτης 5 ευρώ, Κρεοπωλείο Σταμάτα Κοντο-
πύργια 5, Φαρμακείο Μπαλτατζίου Αικατερίνη 5, Φούρνος του χωριού 5, 
Βιοτεχνία καθαρισμού πατάτας Ψωμά Όλγα 5, Σούπερ Μάρκετ Νίκος από 
Βασιλική Άνθη Φυτά, Χαρίτου Αρσενία από Βασιλική λουλούδια, Θερμο-
κήπιο Σάκης Πολίτης Λουλούδια
Και γέμισε η πλατεία με λουλούδια να τα χαιρόμαστε το καλοκαίρι.
Η Ένωσή μας τους συγχαίρει

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Συνεχίζονται τα έργα της μαρίνας. Ετοιμάζεται η προβλήτα απέναντι από 
το γυμνάσιο για τα φέρυ-μποτ Ιθάκης, Κεφαλλονιάς.
Τώρα φεύγουν από το Νυδρί

Προς Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότη-
τα Λευκάδας  Αντιπεριφερειάρχη κ. Χαλικιά

Ο περιφερειακός δρόμος του νησιού είναι χάλια. Πρέπει να χωθούν οι 
λακκούβες που υπάρχουν. Επίσης πρέπει να κοπούν τα κλαδιά των δέ-
ντρων που πέφτουν στο δρόμο και δε μπορούν να περάσουν τα λεωφο-
ρεία. 
Επισημαίνουμε ότι οξύ πρόβλημα με λακκούβες έχει ο δρόμος Πόντης-
Βασιλικής. Επίσης οξύ πρόβλημα με τα κλαδιά έχει ο δρόμος στο σημείο 
που είναι το νεκροταφείο του Αγίου Πέτρου.

Προς Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων
Αντιδήμαρχο κ. Κατηφόρη Χρήστο. 
Αναφερόμαστε στον επαρχιακό δρόμο που διασχίζει τον Κάμπο. Ξεκινά 
από το γεφύρι και φθάνει στο χωριό. Περνά από το εργοστάσιο, το Λυγε-
ρό, τα Καναλάκια, το Σκεπαστό και το Ανεμίδι. 
Ο δρόμος αυτός είναι αδιάβατος από λακκούβες. Ιδίως στο σημείο που 
είναι το εργοστάσιο και στο σημείο μετά τα λακώματα.
Πρέπει να φροντίσουμε και το δρόμο που περνά από τη Νίκια και πάει 

στο Ρουπακιά. Από εκεί παιρνούν πολλοί του-
ρίστες που επισκέπτονται το Ρουπακιά. Το 
καλοκαίρι έφτασε και γι’ αυτό σημαίνει το κα-
μπανάκι S.O.S.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντύπας Απόστο-
λος συνταξιούχος ΟΑΕΕ. Κιν.: 

6946336259
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρώ Χρυσάν-
θη Αλεξανδράκη Σίδερη, Συνταξι-
ούχος Εθνικής Τράπεζας, Νομικός, 
Συγγραφέας, Ποιήτρια, Μέλος της 
Επιτροπής Νέων Μελών της Εται-
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Κιν.: 
6946529448
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρέμπελου Ευαγ-
γελία το γένος Αντύπα, Συνταξι-
ούχος Ανώτερος Υπάλληλος ΙΚΑ, 
τελειόφοιτος Ανώτατης Εμπορικής 
(ΑΣΟΕΕ). Κιν.: 6932924530
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουμίλα 
Φρόσω του Νικολάου, Καθηγήτρια 
Αγγλικών. Κιν.: 6978362859
ΤΑΜΙΑΣ: Καγκελάρη Σταματία του 
Μιλτιάδη, Δικηγόρος, Σκηνοθέτης, 
Ηθοποιός. Κιν.: 6950107134
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: Αντύπας Από-
στολος.  Κιν.: 6946 336259
ΈΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: 
Σίδερη Μαρία του Ιωάννου και της 
τέως Λυκειάρχου Διονυσίας Σίδε-
ρη, Νομικός, Ζωγράφος, Συγγρα-
φέας, Ποιήτρια. Κιν.: 6949151010
ΜΕΛΗ: Αρβανίτη Ευαγγελία του 
Ιωάννου Βοτανοθεραπεύτρια. Κιν.: 
6973687614
Σιάνη Κατερίνα, Νοικοκυρά. 
Τηλ.: 210 5730507
Κατσούλης Νικόλαος, 
Συνταξιούχος, Τηλ. 6908689730.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗ
ΜΕΛΗ: 
Καγκελάρης Παναγιώτης Δικηγό-
ρος, Τηλ. 210 2466006
Μελάς Αθανάσιος, Δάσκαλος, Πρό-
εδρος της Εταιρείας Λευκαδικών 
Μελετών, Κιν.: 6972400110
Κατηφόρης Χρήστος του Σπυρίδω-
νος, Υπάλληλος Τραπέζης Ελλά-
δος. Κιν.:  6974603339.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣ-
ΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΕΥΚΑ-

ΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
1. Αντύπας Απόστολος Κιν.: 6946336259
2. Πατρίκιος Θωμάς Κιν.: 6946525448
3. Ρέμπελου Ευαγγελία Κιν.: 6939693530
4. Σουμίλα Φρόσω Κιν.: 6978362859
5. Αρβανίτη Ευαγγελία Κιν.: 6973687614
6. Χρυσικός Γρηγόρης Τηλ.: 210 4118828

Η Ένωσή μας είναι από τα ιδρυτικά 
μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και μέ-
λος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕ-
ΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Όπως προβλέπεται από το καταστατι-
κό της Ένωσης Αγιοπετριτών. Καλού-
νται όλοι οι Αγιοπετρίτες οι εξ αίματος 
και φίλοι όπου γης, να βοηθήσουν οι-
κονομικώς και ηθικώς την Ένωσή μας 
και  την εφημερίδα μας τα «ΑΓΙΟΠΕ-
ΤΡΙΤΙΚΑ» που μας φέρνει σε επαφή 
με την γενέτειρα.
Υ.Γ.: Ο Πρόεδρος κ. Αντύπας προσφέ-
ρει ανιδιοτελώς από την ίδρυση της 
Ένωσης το 1976.
Από το  1986 - 1995 συμμετείχε στο 
ΔΣ ως Αντιπρόεδρος, Ταμίας και μέ-
λος.  
Από το 2002 έως σήμερα είναι Πρόε-
δρος με την βοήθεια όλων των ΔΣ και 
του κόσμου.  Δεκαπέντε χρόνια η εφη-
μερίδα της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττι-
κής κυκλοφορεί ανά τρίμηνο σε 1300 
φύλλα. Επί προεδρίας του η Ένωση 
τιμήθηκε από το Υπουργείο Υγείας 
Πρόνοιας και Εθελοντισμού με έπαινο 
για την προσφορά της τράπεζας αίμα-
τος και δεξιώθηκε από τον Πρόεδρο κ. 
Παπούλια στο Προεδρικό Μέγαρο, εκ-
προσωπώντας τη Λευκάδα.
Επίσης έχει βοηθήσει δύο Αγιοπετρι-
τόπουλα που πήγαν στο εξωτερικό και 
έκαναν εγχείρηση και ετοιμάζει και τρί-
το για Αμερική.
Για την δραστηριότητα της Ένωσης 
και για τον Πρόεδρό της έχει κάνει 
αφιέρωμα σε πρόσφατο ρεπορτάζ η 
Γερμανική εφημερίδα Griechenland 
Zeitung που εκδίδεται στην Αθήνα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η κόρες του Αλέκου και της Κυριακής Πατρίκιου, 
(Κολομπίνη)  από δεξιά Νίκη και Έφη με τους 

επαίνους τους.

Για την οικονομική ενίσχυση
της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

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

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

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η κόρη του Ιωάννη και της Σο-

φίας Χόρτη (Κολοπατή) πέ-
ρασε με επιτυχία τις εξετάσεις για 
την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-
τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής 
Δικαιοσύνης) στην 4η σειρά. Η 
Ένωσή μας την συγχαίρει εγκάρ-
δια και της εύχεται και εις ανώτε-
ρα. Ας σημειωθεί ότι έχουμε άλλες 
3 γυναίκες στο δικαστικό σώμα με 
ρίζα Αγιοπετρίτικη:

Την κα Δήμητρα Υφαντή αρεοπαγίτη, σύζυγο του πρώην αντι-
προέδρου του Αρείου Πάγου κου Γεωργίου Χρυσικού καθώς και 

η κόρη τους Ειρήνη Χρυσικού αντιεισαγγελέας πρωτοδικών Κορίν-
θου.

Επίσης και την σύζυγο του αείμνηστου πρώην προέδρου της 
Ένωσής μας Καγκελάρη Μιλτιάδη (Λάντου) δικηγόρου Μαρία 

Λοϊζίδου πταισματοδίκη στο Πταισματοδικείο Αθηνών. Είναι μητέρα 
της ταμία της Ένωσής μας Σταματίας Καγκελάρη.

Η Αγλαϊα Κατηφόρη του Κων/νου και της Σούλας προσελήφθη 
στο Νοσοκομείο Χαλκίδας (Εύβοια) Παρασκευάστρια στο μι-

κροβιολογικό τμήμα.

Απονέμουμε έπαινο διάκρισης 
στη Νίκη Πατρικίου του Αλέκου 
για την ολοκλήρωση του Διδα-
κτορικού της στην εφαρμοσμέ-
νη Λογιστική και Ελεγκτική στο 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθήνας.

Απονέμουμε έπαινο στην Έφη 
Πατρικίου του Αλέκου για την 
ολοκλήρωση των 
σπουδών της και την 
επιτυχή αποφοίτησή 
της από τη Σχολή Δι-
οίκηση Επιχειρήσε-
ων ΑΣΟΕΕ Αθήνας.

Που να φανταζότανε ο κ. Γ. Χρυσικός όταν 
έδινε τον έπαινο της Ένωσης στη φοιτήτρια 

Χόρτη που τελείωσε την Νομική ότι θα γίνονταν 
συνάδελφοι.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής απονέ-

μει Επαίνους

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άγιος Πέτρος
Τηλ.: 26450 33337
Κιν.:  69733 11328
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Ο Τζάστιν Τρουντώ ολοκλήρωσε 
τη δεύτερη του εμφάνιση στην 
ετήσια παρέλαση της ημέρας 
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στο 
Μόντρεαλ, από τότε που έγι-
νε πρωθυπουργός 
τον Οκτώβριο του 
2015, με μια βόλτα 
κατά μήκος αρκετών 
δρόμων στην έδρα 
του στο Papineau 
σε μικρή απόσταση 
από την Jean Talon 
όπου έγινε η παρέ-
λαση.
 
Περιτριγυρισμένος 
από θαυμαστές
Μεταξύ των συλλό-
γων τους οποίους 
ο Πρωθυπουργός 
είχε προγραμματιστεί 
να επισκεφτεί ήταν ο 
σύλλογος Λευκαδιτών Μόντρεαλ 
στο 950 Ogilvy και η Παναρκαδι-
κή αδελφότητα του Καναδά στο  
754  Saint-Roch.  Η  σύντομη  εμ-
φάνιση  του στους δρόμους του 
Park Extension δεν πέρασε απα-
ρατήρητη.
Πολλοί ήταν αυτοί που του ζήτη-
σαν να βγάλουν μια φωτογραφία 
«selfie» μαζί του. Ο 45χρονος-
πρωθυπουργός πάντα πρόθυ-
μος ικανοποίησε τις επιθυμίες

των θαυμαστών του να φωτογρα-
φηθεί μαζί τους με τα κινητά τηλέ-
φωνα τους.
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι 
ακριβώς δίπλα του βρισκόταν ο 

συμπάροικος και υποστηρικτής 
του, Θανάσης Γιάγκος.
Ήταν αυτός που εκπλήρωσε τις 
επιθυμίες του πρωθυπουργού να 
συντονίσει το δρομολόγιο για να 
μπορέσει να επισκεφτεί όσο το 
δυνατόν γινόταν περισσότερους 
συλλόγους, οι οποίοι ήταν γεμά-
τοι από μέλη και φίλους, στο πα-
ραδοσιακό γεύμα «μπακαλιαρο-
σκορδαλιά».

Πηγή: Ελληνοκαναδικά νέα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με τους Λευκαδίτες της Διασποράς
Μόντρεαλ Καναδάς Οι Έλληνες τίμησαν την 25η Μαρτίου

Στις 26/3/17 Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του 
πρωθυπουργού του Καναδά στον σύλλογο Λευ-
καδίων. Αριστερά διακρίνεται ο Αγιοπετρίτης Ηλί-
ας Κατηφόρης στο μέσο ο πρωθυπουργός δεξιά 
ο κ. Μαραγκός.

Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau 
επισκέφτηκε τους ελληνικούς συλ-
λόγους

Μελβούρνη Αυστραλίας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκάδας τίμησε 

την Μητέρα
Την Κυριακή 30 Απριλίου, μέλη 

και φίλοι του Συλλόγου παρα-
βρέθηκαν στην εκδήλωση  που ορ-
γάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, 
σε αίθουσα εκδηλώσεων του Yarra 
Valley County Club στο Bulleen. 
Μετά το πασχαλινό γεύμα, η πρόε-
δρος κ. Όλγα Βλάχου μίλησε για το 
ιερό πρόσωπο της Μητέρας, προ-
σφέρθηκαν λουλούδια σε όλες τις κυρίες και ακολούθησε χορός μέχρι αργά 
το απόγευμα. Την ίδια μέρα είχε και τα γενέθλιά του ο κ. Κώστας Μελάς, 
ένας από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Συλλόγου. Τιμής ένεκεν, 
έσβησε παρουσία όλων τα 80 κεριά, που συνοδεύτηκαν από πολλές και 
εγκάρδιες ευχές για υγεία και μακροημέρευση. Στη φωτογραφία ο εορτάζων 
με τη σύζυγό του Αφροδίτη, το γιο τους Θωμά και μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου

Λευκαδίτες στρατιώτες στον  Αυστραλιανό 
Στρατό κατά τον Α’ & Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Στρατιώτης Δημήτρης Ζαμπέλης
Προς τους Λευκαδίτες της Μελβούρνης -Βικτώριας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκά-
δας, στην προσπάθεια να ανα-

δείξει την Ιστορία και πολιτιστικά στοι-
χεία της ιδιαίτερης πατρίδας μας στην 
Αυστραλία, οργανώνει τον προσεχή 
Οκτώβρη ειδική εκδήλωση, για να τι-
μήσει τους Λευκαδίτες, που έλαβαν 
μέρος στον Αυστραλιανό Στρατό κατά 
τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στον πυροβο-
λητή Δημήτρη Ζαμπέλη, τον μοναδικό 
στρατιώτη Ελληνικής καταγωγής, που 
έπεσε μαχόμενος στην ηρωική Μάχη 
της Κρήτης, τον Μάιο του 1941.
Ο James Zampelis, ήταν ο δευτερότο-
κος γιος του Γεράσιμου Ζαμπέλη από 
το Μαραντοχώρι. Ο Γεράσιμος είχε 
έλθει στην Αυστραλία στις 26 Οκτω-
βρίου 1901. Παντρεύτηκε τη Louisa-
Elizabeth Sievers, εγκαταστάθηκαν 
στην Μελβούρνη και ασχολήθηκαν με  
τα λεγόμενα τότε Café.
Η έρευνα και η εντόπιση στρατιωτών, 
εν προκειμένω με ρίζες στη Λευκάδα, 
δεν ήταν και δεν είναι εύκολη υπόθε-
ση. Χρειάστηκε ενδελεχής μελέτη και 
προφορική αναζήτηση για να διασταυ-
ρωθούν ονόματα και πληροφορίες 
που οδηγούν στη Λευκάδα. Και τούτο, 
γιατί πολλά επίθετα αγγλοποιήθηκαν, 
άλλα φέρουν λάθη είτε από άγνοια 
είτε κατά την αντιγραφή και άλλα είναι 
δηλωμένα με τόπο καταγωγής μόνο 
ΕΛΛΑΔΑ.
Ωστόσο με τη βοήθεια του προέδρου 
του Ελληνικού Παραρτήματος RSL 
Μελβούρνης κ. Αναστάσιου Κυρίτση 
και του Ιστορικού Jim Claven, το τολ-
μάμε.

Εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρί-
ζουμε, είναι η πρώτη φορά που οργα-
νώνεται τέτοια εκδήλωση στην Λευ-
καδιακή παροικία. Ομιλητής, είναι ο 
πρώην πρόεδρος κ. Χρήστος Μελάς. 
Τον Όρκο των στρατιωτών θα διαβά-
σει ο κ. Παναγιώτης Κατσαΐτης. Φυσι-
κά, θα υπάρχει ανάλογο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα και θα προσφερθούν με-
ζεδάκια και ποτά. Η εκδήλωση θα γίνει 
στο Moonlight Receptions της οικογέ-
νειας Πάνου Βρεττού, παρουσία των 
προξενικών αρχών, πολιτικών, ακα-
δημαϊκών και άλλων επισήμων. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Με αυτό το σημείωμα απευθύνουμε 
ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους 
Λευκαδίτες να σημειώσουν την Κυ-
ριακή 22 Οκτωβρίου τρέχοντος και  
να τιμήσουν με τη συμμετοχή τους 
την εκδήλωση. 

Κλαίρη Γαζή
Δημοσιογράφος

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος

Ο Θεάνθρωπος
Σε ένα μικρό χωριό της Ιουδαίας στη Βηθλεέμ και μέσα σε μία φάτνη 

αλόγων γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Μαρία, οι μάγοι πρώτοι προσκυ-
νούν τον υιόν σου σαν βασιλιά. Μέχρι τα τριάντα του χρόνια δουλεύει σαν 
μαραγκός, μετά αρχίζει να κηρύτει το αγαπάτε αλλήλους από την μια άκρη 
της Ιουδαίας στην άλλη. Τα κηρύγματά του είναι γεμάτα θέρμη και συμπόνια 
για τους συνανθρώπους του. 
Μαρία, ο υιός σου συκοφαντήθηκε από το ιερατείο της εποχής εκείνης και 
συλλαμβάνεται, δικάζεται, μαστιγώνεται και τελικά σταυρώνεται, πεθαίνει 
και και μετά τρεις ημέρες αναστήνεται. Μέσα στα 2000 χρόνια που πέρασαν 
από τότε συνεχίζει να αποτελεί την μεγαλύτερη και λαμπρότερη φυσιογνω-
μία του πλανήτη μας. Εάν βάλετε όλους τους βασιλιάδες και στρατηλάτες 
που πέρασαν από τη γη μαζί, κανένας δεν επηρέασε τόσο πολύ το ανθρώ-
πινο γένος όσο αυτή η μοναδική μορφή του Ιησού Χριστού.
Σε λίγες ημέρες όλος ο πλανήτης θα γιορτάσει μία ακόμη φορά τα φριχτά 
Πάθη και την Λαμπροφόρο Ανάστασή Του.
Εκατομμύρια άνθρωποι θα ψάλλουν το Σήμερον κρεμάται επί ξύλου και θα 
θρηνήσουν την Ταφήν Του.
Μαρία, είσαι μία από τις πρώτες γυναίκες που μεταφέρει το χαρμόσυνο μή-
νυμα της Αναστάσεως «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ».
Χρόνια Πολλά σε όλους τους Αγιοπετρίτες.

Ηλίας Κατηφόρης, Μόντρεαλ - ΚΑΝΑΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΗ
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε από τον Γιάννη Πολίτη 
του Γεωργίου από το χωριό μας.
Προς το ΔΣ της Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκάδας Ν. 
Αττικής.
Κύριοι σας ευχαριστώ πολύ εσάς και τους αιμοδότες 
της Ένωσης που δίνουν το αίμα τους  και σε μια 
δύσκολη στιγμή της ζωής μας το παίρνουμε εμείς οι 
ανήμποροι. Όπως εγώ χρειάστηκα και πήρα.
Ευχαριστώ για άλλη μία φορά τους αιμοδότες της 
τράπεζας αίματος της Ένωσης Αγιοπετριτών και το 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας τμήμα Αιμοδοσίας για 
την εξυπηρέτηση που έκανε να το στείλει στην Αθή-
να στο Νοσοκομείο που το χρειάστηκα.

Γιάννης Πολίτης
Άγιος Πέτρος Λευκάδα

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του αείμνηστου 
παπά Γεράσιμου Νικ. Αρβανίτη, του πατέρα μου 
με τίτλο: ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΙΑΣ 
ΖΩΗΣ, με περιεχόμενο ιστορικό και Λαογραφικό.
Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε κατά την επιθυμία του 
αείμνηστου πατέρα μου για την οποία εργάσθηκα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ κόπο και 
αγωνία, ώστε να γίνει η επεξεργασία αυτού του υπέ-
ροχου υλικού. Στη προσπάθειά μου αυτή με στήρι-
ξαν μα την ενθάρρυνσή τους και την παρότρυνσή 
τους πολλοί αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι.
Θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω από τις στή-
λες της εφημερίδας μας, όλους τους συγγενείς και 
φίλους που στήριξαν σ’αυτή  τη δύσκολη προσπά-
θεια. Ξεχωριστά θέλω να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ:
1. Τον κ. Σπύρο Βρεττό Δ/φο για την ενθάρρυνσή 

του, τη συγγραφή του έξοχου και ολοκληρωμένου 
προλόγου του  βιβλίου, καθώς και για τη δημο-
σίευση πληρέστατης κριτικής για το βιβλίο, στην 
εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

2. Τον κ. Απόστολο Δημ. Μαργέλη για την ενθάρ-
ρυνση του και τα καλά του λόγια.

3. Τα παιδιά μου, Νίκο και Έφη ιδιαίτερα το γιό μου 
Νίκο για τη βοήθεια που μου παρείχε σε μηχανο-
γραγικά ζητήματα, φωτογραφίες κλπ.

4. Τον σύζυγό μου Χρήστο, που από πολλή αγά-
πη για τον πατέρα μου στάθηκε δίπλα μου και με 
στήριξε για μήνες, όλο το διάστημα επεξεργασία 
του βιβλίου.

5. Τα πρωτοξάδελφά μου Νικόλαο, Ευαγγελία, 
Ευάγγελο, Βασίλη Ιων. Αρβανίτη, που στάθη-
καν δίπλα μου και μου αναγνώρισαν την προσπά-
θειά μου για καλή δουλειά, ιδιαίτερα τον εξάδελφό 
μου Νικόλαο Ιων. Αρβανίτη για την παρουσίαση 
του βιβλίου στην Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής. 
Σας ευχαριστώ όλους θερμά από τα βάθη της 
καρδιάς μου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω:

1. Τον κ. Σάββα Σερέτη για την τελική διόρθωση 
του κείμενου, αλλά και για την ακούραστη προ-
σπάθειά του να μην ξεφύγει ούτε η πιο ασήμαντη 
λεπτομέρεια, μιλώντας πολύ συχνά γι’ αυτό τον 
σκοπό τηλεφωνικά, αφού για σοβαρούς λόγους 
υγείας μου ήταν αδύνατο να ταξιδέψω στην Αθή-
να.

2. Τον εκδότη του βιβλίου κ. Αθανάσιο Συλιβό, 
άνθρωπο με πολλή κατανόηση, αφού η συμ-
φωνία μας για την έκδοση του βιβλίου έγινε τον 
Φεβρουάριο του 2014 και το βιβλίο δόθηκε για 
εκτύπωση για τους λόγους που προανέφερα τον 
Μάϊο του 2015.

3. Ειδική μνεία θα ήθελα να κάνω στον αείμνη-
στο δάσκαλο Σπύρο Φιλ. Κατηφόρη, ο οποίος 

είχε διαβάσει μέρος των χειρογράφων του πατέ-
ρα μου και είχε ενθαρρύνει εμένα και το σύζυγό 
μου για την έκδοση λέγοντας ότι η αφήγηση του 
πατέρα μου μοιάζει πολύ με την αφήγηση του 
Μακρυγιάννη στα Απομνημονεύματά του…

4. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους αναγνώ-
στες του βιβλίου, συντοπίτες και μη, για τα επαι-
νετικά τους λόγια σχετικά με την ιστορική και λαο-
γραφική αξία του βιβλίου.

Λυπάμαι που το βιβλίο δεν κυκλοφόρησε στα βιβλι-
οπωλεία, αλλά βγήκε μόνο σε λίγα αντίτυπα που 
χαρίστηκαν. Σας διαβεβαιώνω όλους ότι αυτό οφεί-
λεται σε υπαιτιότητά μου.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το 
Δ.Σ. του Συλλόγου Αγιοπετριτών Αττικής κ. Απόστο-
λο Αντύπα για τη φιλοξενία του κειμένου αυτού στη 
δική μας εφημερίδα «ΤΑ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ», το μόνο 
μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης των απανταχού 
Αγιοπετριτών.
Τελειώνοντας εύχομαι σε όλους υγεία.

Με τις ευχαριστίες μου
Μαρία Αρβανίτη-Μαραγκού

Μαρία Αρβανίτη-Μαραγκού
Άγιος Πέτρος, Λευκάδα
Προς τον κ. Πρόεδρο του Συλλόγου Αγιοπετριτών 
Αττικής, ΑΘΗΝΑ

Μόνιμη λύση κατά της κυτταρίτιδας
Μπορούμε άραγε να αποκτήσουμε
το σώμα που ονειρευόμαστε
απαλλαγμένο από την κυτταρίτιδα;
Μια νέα τεχνική εγγυάται τη λύση
στο αιώνιο γυναικείο πρόβλημα.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση στο χρόνιο πρό-
βλημα της κυτταρίτιδας δεν υπήρχε τα τελευταία 
χρόνια. Οι αντικυτταριτιδικές κρέμες έδωσαν 
φτωχά αποτελέσματα, οι μεσοθεραπείες συν-
δυάζονταν με πόνο και τοπικό οίδημα σε κάθε 
επανάληψη, ενώ τα μηχανήματα ενδερμολογί-
ας, παρότι βελτίωναν την «κυματιστή» όψη του 
δέρματος, απαιτούσαν πολλές συνεδρίες για να 
διατηρήσουν ένα αποτέλεσμα σχετικά ικανοποι-
ητικό. Τη λύση έδωσε το Vasersmooth, μια ελά-
χιστα επεμβατική τεχνική που σκοπό έχει την 
καταπολέμηση της κυτταρίτιδας ελευθερώνο-
ντας τις ινώδεις ταινίες κάτω από το δέρμα που 
προκαλούν τις αντιαισθητικές λακκούβες. Παρό-
τι σχετικά νέο, το  Vasersmooth απέσπασε ήδη 
την έγκριση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρ-
μάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) και την 
ευρεία αποδοχή μεταξύ αμερικανών πλαστικών 
χειρουργών αλλά και των ασθενών τους.

Υπέρηχοι κατά της κυτταρίτιδας
Στην πράξη, το Vasersmooth είναι ένα λεπτό 
αποστειρωμένο ραβδάκι από τιτάνιο που στην 
άκρη του εκπέμπει υπερήχους σε μεγάλη συ-
χνότητα, ικανούς να διασπάσουν κάθε ανώμα-
λη εναπόθεση κολλαγόνου κάτω από το δέρμα, 
αλλά και με τη θερμότητα που προκαλούν να 
λιώσουν το επιφανειακό λίπος.
Το δέρμα συσφίγγεται άμεσα και βελτιώνεται 
συνεχώς ως και μετά από 4 εβδομάδες, οπότε 

το αποτέλεσμα οριστικοποιείται. Για τη διαχεί-
ριση του επιφανειακού λίπους, που το μηχά-
νημα ρευστοποιεί, έχουμε δύο επιλογές: την 
άμεση αφαίρεσή του (εάν το περίγραμμα του 
σώματος το απαιτεί) ή τη σταδιακή απορρό-
φηση του από τον οργανισμό τις επόμενες 
εβδομάδες.
Η δεύτερη μέθοδος είναι και η προτιμότερη, 
όταν η περιοχή προς θεραπεία εμφανίζει πολ-
λαπλά μικρά κενά που μπορούν να γεμίσουν 
μόνα τους αν αφήσουμε το ρευστοποιημένο 
λίπος στη θέση του να κάνει το θαύμα του.

Πώς γίνεται
Η τεχνική διαρκεί περίπου 1 ώρα και για να 
είναι ανώδυνη 
απαιτεί την έγχυ-
ση στην περιοχή 
ειδικού αραιού 
διαλύματος τοπι-
κού αναισθητικού, 
το οποίο βοηθά 
να αποφύγουμε 
οιδήματα και με-
λανιές (εάν τελικά 
παρουσιαστούν, 
απορροφούνται 
μέσα σε μία εβδο-
μάδα). Το ραβδάκι 
εισάγεται κάτω από το δέρμα μέσω μιας μι-
κροσκοπικής οπής που δεν απαιτεί ράμματα 
και σε λίγες ημέρες εξαφανίζεται. Στο τέλος 
της διαδικασίας εφαρμόζεται ελαστικός κορ-
σές, ο οποίος παραμένει στην περιοχή για 2-3 
εβδομάδες.

Το αποτέλεσμα
Το αποτέλεσμα είναι εξάλειψη της κυτταρί-
τιδας σε ποσοστό 70-80%, που διαρκεί για 
χρόνια, με ταυτόχρονη λείανση του επιφανει-
ακού λίπους και σύσφιγξη του δέρματος των 
χαλαρών περιοχών. Μπορεί να εφαρμοστεί 
στις περισσότερες περιοχές του σώματος 
(ψωμάκια, μηρούς, κοιλιά, γόνατα, βραχίονες, 
προγούλι, πλάγια του στήθους, γάμπες κ.ά.), 
ακόμη και σε περιοχές που χαλαρώνουν ιδι-
αίτερα. Αντένδειξη στη μέθοδο είναι το ιστο-
ρικό αλλεργίας στο τοπικό αναισθητικό που 
εφαρμόζεται. Η αποθεραπεία διαρκεί ελάχι-
στα και η επιστροφή στην εργασία μπορεί να 
viva μετά από 2 ημέρες, κατά τη διάρκεια των 
οποίων υπάρχει μια ενόχληση, η οποία όμως 
υποχωρεί με τα κοινά παυσίπονα. Το κόστος 
διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των 
περιοχών και την έκταση του προβλήματος. 
Πολύ σπάνια, όταν η κυτταρίτιδα αφορά σχε-
δόν ολόκληρο το σώμα, απαιτείται η εφαρ-
μογή σε 2-3 συνεδρίες. Αν κουραστήκατε να 
κυνηγάτε συνεχώς την κυτταρίτιδα στο σώμα 
σας και επιθυμείτε μια μονιμότερη λύση με 
διάρκεια και εγγύηση στην ομαλοποίηση του 
αποτελέσματος, η ασφαλής επιλογή είναι το 
Vasersmooth, η αιχμή του δόρατος της πλα-
στικής χειρουργικής στην Αμερική όσον αφο-
ρά στην καταπολέμηση αυτού του δύσκολου 
προβλήματος.

Συνέντευξη στο περιοδικό VITA

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

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

Ρίζα Αγιοπετρίτικη

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

Γεώργιος Ρέμπελος
MD, FEBOPRAS
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Ταμειακές Μηχανές, Αντύπας Σπύρος
Καλώς ορίσατε στο site της www.alphagram.gr 

Εδώ και 25 χρόνια, η εταιρία μας προ-
σφέρει στους επαγγελματίες, ποιο-

τικά προϊόντα σε ασυναγώνιστες τιμές, 
μέσα σε ένα πλαίσιο άμεσης υποστήριξης, 
τόσο στον τεχνικό τομέα, όσο και στον το-

μέα της φορολογικής και λογιστικής τακτοποίησης αυτών. Η σχέση μας με τον 
πελάτη είναι πάντα μια σχέση συνεργασίας, κάτι που παίζει καθοριστικό ρολό 
στην δυναμική πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια.
 Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, ανανεώσαμε τον ιστότοπο μας, έτσι 
ώστε να σας παρέχουμε πληρέστερη ενημέρωση τόσο για τις μεγάλες προσφο-
ρές που έχουμε, αλλά και για ότι καινούργιο κυκλοφορεί στην αγορά. Ταυτόχρο-
να, μέσω του blog, θα σας ενημερώνουμε και για τις αλλαγές, φορολογικές και 
άλλες, που αφορούν στο χώρο μας.
 Όπως πάντα, όλα τα είδη βρίσκονται στο κατάστημα μας έτοιμα προς παράδο-
ση, με εγγύηση, αφού πρώτα έχουν περάσει αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και 
προδιαγραφών.
 Ταμειακές μηχανές, επαγγελματικές ζυγαριές, πλάστιγγες, μηχανές γρα-
φείου, αναλώσιμα, εμπορικά προγράμματα, όλα στις καλύτερες τιμές της 
αγοράς!
 Ο προγραμματισμός και η 
παράδοση δεν έχουν καμμία 
χρέωση.
 Περιηγηθείτε λοιπόν στο site 
και καλέστε μας για να ξεκινή-
σουμε ή να συνεχίσουμε μια 
πετυχημένη συνεργασία.
 Σας ευχαριστούμε πολύ και 
σας περιμένουμε.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

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

Θεατρική Παράσταση
Στις  3 Μάη 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.,  στην κατάμεστη 

αίθουσα «Μιχαήλα Αβέρωφ» της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, δό-
θηκε με επιτυχία η παράσταση του μονόπρακτου θεατρικού της Κων-
σταντίνας Δούκα «Ο Άγνωστος του τραίνου», έργο που αναφέρεται στην 
κοινωνική μοναξιά, αυτή 
την «άσπονδη» φίλη της 
ψυχής και της καρδιάς 
μας.
Ένδεκα ερασιτέχνες 
ηθοποιοί, όλοι μέλη της 
Ε.Ε.Λ., ανάμεσα στους 
οποίους η Αγιοπετρίτισ-
σα Ηρώ Σίδερη-Αλεξαν-
δράκη και ο Λευκαδίτης 
Χρήστος Σκιαδαρέσης, 
δίνοντας τον καλύτερο 
εαυτό τους, κατάφεραν να στήσουν μια πετυχημένη παράσταση, που συ-
γκίνησε τους θεατές και, όπως πολλοί είπαν, άγγιξε την ψυχή τους.
Η μουσική επένδυση της παράστασης έγινε από τον Γραμματέα της 
Ε.Ε.Λ. λογοτέχνη και μουσικοσυνθέτη Γιώργο Μαρινάκη.

Την παράσταση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Πρόε-
δρος της Ένωσής μας Από-
στολος Αντύπας, η Γραμ-
ματέας της Ένωσής μας 
Ευαγγελία Ρέμπελου, ο ποι-
ητής Κώστας Κατωπόδης 
(Πιπίνος), καθώς και πολλοί 
εκλεκτοί λογοτέχνες και φίλοι 
του θεάτρου και της Λογοτε-
χνίας.  

Ηρώ Σίδερη

Που είναι τα παιδιά μας Αθηνά;
Στις 10 Μάη 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., στα Γραφεία της 

Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, (οδ. Γενναδίου 8 και Ακαδημίας), έγι-
νε με επιτυχία και σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης η παρουσίαση του βιβλί-
ου του πολυγραφότατου και πολυβραβευμένου Λευκάδιου λογοτέχνη Λά-
μπρου Σ. Βρεττού, με τίτλο «Πού είναι 
τα παιδιά μας Αθηνά;»
Για το βιβλίο, που αναφέρεται συγκινη-
τικά, ανθρώπινα και χωρίς φανατισμούς 
στη φρίκη του αδελφοφάγου εμφύλιου, 
μίλησαν ο Κώστας Καρούσος, τ. Πρόε-
δρος και νυν Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Λ. 
και ο Άγγελος Χόρτης, φιλόλογος.
Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε, 
με τον ιδιαίτερο τρόπο απαγγελίας της, 
η συγγραφέας, ζωγράφος και μέλος της 
Ε.Ε.Λ. Κατερίνα Ντούγκα-Κοτοπούλου.
Ευχόμαστε στον Λάμπρο Βρεττό υγεία 
και πολλές ακόμη όμορφες εμπνεύσεις 
και πλούσια προσφορά στον χώρο της 
τέχνης του λόγου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους ο Πρόεδρος της Εταιρείας 

Λευκαδικών Μελετών κ. Θανάσης Μελάς, ο Πρόεδρος  του Συλλόγου 
Λευκαδίων κ. Σωκράτης Κακλαμάνης, η Αντιπρόεδρος της Ένωσης 

Αγιοπετριτών Λευκάδος Νομού Αττικής Κα Ηρώ Σίδερη-Αλεξανδράκη, ο 
φιλόλογος, λογοτέχνης, μέλος της Ε.Ε.Λ. o κ. Χρήστος Σκιαδαρέσης, η 

δημοσιογράφος κα Ελεονώρα Φιώρου και πολλοί εκλεκτοί φίλοι του πα-
ρουσιαζόμενου συγγραφέα.                                                     Ηρώ  Σίδερη

Βιβλιοπαρουσίαση

Οι συντελεστές της παράστασης

Πληροφορίες: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλ.: 6973 687 614 - 2105734908
e-mail: vatzievelin@gmail.com

Αγιοπετρίτικη επιχείρηση
στην Αθήνα

Η γιορτή της Φανερωμένης στην 
Ηλιούπολη Αττικής

Με μεγάλη επιτυχία για άλλη μια 
χρονιά στις 4/6/2017 ο Σύλλογός 
Λευκαδίων Ηλιούπολης οργά-
νωσε το παραδοσιακό πανηγύρι 
της Φανερωμένης με κλαρίνα. 
Φέτος κλείνει 41 χρόνια. Η συμ-
μετοχή των Λευκαδιτών ήταν 
πολύ μεγάλη. Χρόνια είχε να γί-
νει τόσο καλό πανηγύρι. Προη-
γήθηκε εσπερινός και περιφορά 
της εικόνας της Παναγίας της 
Φανερωμένης στον ναό της Αγί-
ας Παρασκευής.
Χρόνια πολλά και του χρόνου.

Φώτο ρεπορτάζ ΑντύπαςΗρώ και Χρήστος

Αθήνα
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Μικρά και Μεγάλα Ενδιαφέροντα

Ο Γιάννης Ζωιτάς γεννήθηκε στο 
χωριό Ρουπακιάς στη Λευκάδα 

και θυμάται πως μεγαλώνοντας με 
έξι αδέρφια στο σπίτι του δεν υπήρ-
χε πότε αρκετό φαγητό. Μετά την 
έκτη δημοτικού και αφού σταμάτη-
σε το σχολείο, ξεκίνησε να δουλεύει 
με τον πατέρα του στις ελιές και τα 
αμπέλια της οικογένειας. Μετανά-
στευσε στις ΗΠΑ και όταν ήταν 26 

χρονών ξεκίνησε να δουλεύει σε κα-
τάστημα της 110ης οδού στο Μπρό-
ντγουεϊ, που ήταν τότε ένα ασφυ-
κτικά γεμάτο, μικρό μπακάλικο. Το 
αγόρασε καταθέτοντας προκαταβο-
λή και ορκίστηκε να πληρώσει όλες 
τις δόσεις και να αλλάξει το όνομα 
σε Westside Market. “Είναι το μωρό 
μου”, είπε ο κ. Ζωϊτάς. Μεγάλωσε το 
κατάστημα, αγοράζοντας το διπλα-
νό κενό μπαρ και μια τράπεζα. Και 
κάπως έτσι απέκτησε το πρώτο του 
παντοπωλείο το 1977 και σήμερα 
έχει στην κατοχή του πέντε καταστή-
ματα στη Νέα Υόρκη.
Η ιστορία του ίδιου και των καταστη-
μάτων του ήταν το θέμα δημοσιεύ-
ματος των “New York Times” πριν 
από 2 χρόνια περίπου με τίτλο “Μια 
αλυσίδα παντοπωλείων που δίνει 
την αίσθηση της γειτονιάς επεκτείνε-
ται”. Από τότε ο ίδιος με τη γυναίκα 
του, Μαρία, έχουν αυξήσει την πελα-

τεία τους, αλλά και την ποικιλία των 
προϊόντων τους. Σύμφωνα με το δη-
μοσίευμα των New York Times, το 
κατάστημα στην 110η οδό διαθέτει 
περισσότερα από 20.000 προϊόντα, 
ανάμεσά τους αμυγδαλόγαλα, γάλα 
καρύδας, 48 ποικιλίες αυγού και 
πάνω από 250 είδη μπύρας, ενώ 
πλέον πουλάει μέχρι και κομπούχα 
και βαλσαμικό ξύδι.
Ο κύριος Γιάννης, γνωστός και ως 
Big John, ήταν και παραμένει ένας 
ισχυρός υποστηρικτής των φρέσκων 
προϊόντων. Η γυναίκα του, πάντα 
χαιρόταν να μαγειρεύει για την οικο-
γένειά της και μόλις τα παιδιά πήγαν 
στο κολέγιο πρότεινε να πωλούν το 
cheesecake της στο μαγαζί. Αν και 
αρχικά ο κύριος Γιάννης ήταν δι-
στακτικός, στη συνέχεια αποφάσισε 
να το επιχειρήσει. Το cheesecake 
της κυρίας Μαρίας ξετρέλανε τους 

Το Λευκαδίτικο παντοπωλείο που 
κάνει θραύση στη Νέα Υόρκη

νεοϋορκέζους 
και έτσι πλέον 
τα καταστήμα-
τα φιλοξενούν 
σπιτικά φαγητά 
και γλυκά από 
τα χεράκια της. 
Τα πεντανόστι-
μα πιάτα της, 
όπως οι γαρί-
δες με λευκό 
κρασί και ο μου-
σακάς, έγιναν 
τόσο ανάρπα-
στα, που πια η 
οικογένεια ανα-
λαμβάνει να κά-
νει και catering! 
Η επιχείρηση 
είναι μάλιστα 
“ολοκληρωτικά” 
οικογενειακή, 
αφού συμμετέχει και η κόρη τους, η 
οποία πουλάει στα καταστήματα τη δική 
της μάρκα ελαιολάδου.

Πηγή: www.olivemagazine.gr

ΥΓ: Της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττι-
κής Ν. Λευκάδας
Η οικογένεια του Γιάννη Ζωϊτά (Βίλα) 
προέρχεται από το Ρουπακιά, ένα μικρό 
χωριουδάκι που ανήκε στην Κοινότητα 
Αγίου Πέτρου. Τα παιδιά τους έρχονταν 
στο σχολείο του χωριού μας με τα πό-
δια βρέχει-χιονίσει. Ο αείμνηστος κυρ. 
Μιχάλης είχε μία μεγάλη οικογένεια με 
6 παιδιά. Τα 2 τα έχασε (πέθαναν). Όταν 
όλοι οι Ρουπακιώτες ήρθαν στο χωριό 
μας ήταν γεωργοί. Είχε έναν αδερφό 

στην Αμερική από τα παλιά χρόνια και 
πήρε τον κυρ Μιχάλη, τη γυναίκα του και 
τα 5 παιδιά του, τον Αντώνη, τον Γιάννη, 
τον Θωμά, τον Αντρέα και τον Κώστα. 
Τα παιδιά αυτά είναι Λευκαδιολάτρες. 
Κάθε Καλοκαίρι έρχονται με τις οικογέ-
νειές τους στη Λευκάδα. Έχουν βίλα στη 
Βασιλική. Ήταν ιδιοκτήτες του πρώτου 
ξενοδοχείου LEFKATAS στη Βασιλική.
Αυτή είναι η ιστορία του Γιάννη Ζωϊτά 
(Βίλα) που αφιέρωσε σε δημοσίευμά της 
μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της 
Αμερικής της  Ν. Υόρκης η NEW YORK 
TΙΜΕS με τα Παντοπωλεία του. Η εφη-
μερίδα μας έχει ξαναγράψει για τον Γ. 
Ζωϊτά

Εφημερίδα Ταΐμς της Νέας Υόρκης

Οικογένεια Γιάννη Ζωιτά

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

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

ΑΜΕΡΙΚΗ

ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Το Σάββατο μεσημέρι 28 Ιανουαρίου 2017, ο συχωριανός μας Στρατη-

γός ε.α. Ιωάννης Μαργέλης, είχε την ιδέα να συγκεντρώσει για πρώτη 
φορά όλους τους συγ-
γενείς του, αδέρφια και 
ξαδέρφια Μαργέληδες, 
που κατοικούν μόνιμα 
στην Αττική. Έτσι τους 
παρέθεσε γεύμα και 
τους συγκέντρωσε στη 
Γλυφάδα που από χρό-
νια κατοικεί μόνιμα για 
να γνωριστούν οι οικο-
γένειες τους, διότι η μια 
οικογένεια δεν γνώριζε 
την άλλη. Ήταν πράγμα-
τι μια συγκινητική «στιγ-
μή» για όλους αυτή η 
σύναξη, που όπως νω-
ρίτερα αναφέραμε έγινε 
για πρώτη φορά.
Είναι αλήθεια ότι εκδη-
λώσεις σαν κι αυτή είναι 
μοναδικές και δεν είναι 
δυνατόν να γίνονται συ-
χνά. Γι αυτό ο Στρατηγός 
θέλοντας να τονίσει ότι 
ποτέ, τόσο ο ίδιος όσο 
και οι υπόλοιποι συγγε-
νείς του, δεν ξεχνούν τις 
ρίζες τους, δεν ξεχνούν 
την καταγωγή τους, δεν 
ξεχνούν τα χώματα που 
έζησαν οι οικογένειες 
τους και τα μέρη από τα 
οποία ξεκίνησαν, έγραψε 
το παρακάτω κείμενο, με 
τίτλο «ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩ-
ΡΙΟ», που το αφιερώνει 
στον αδερφό του και τα 
ξαδέρφια του.

Οι απόγονοι αυτών, δηλαδή τα παιδιά τους.
Από αριστερά: ο Πέτρος Σπύρου Μαργέλης, δίπλα του 
ο Στρατηγός Ιωάννης Χρήστου Μαργέλης, δίπλα στον 
Στρατηγό ο αδερφός του Δημήτρης Χρήστου Μαργέλης 
και τελευταίος δεξιά, ο Πέτρος Γεωργίου Μαργέλης.

Οί αείμνηστοί πατεράδες των σημερινών Μαρνελαίων. 
Από αριστερά: Γιώργος Πέτρου Μαργέλης, ο εμπνευ-
στής και ο κατασκευαστής του ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ του 
Αγίου Αθανασίου του χωριού μας,δίπλα του πάντα από 
αριστερά, ο μεγαλύτερος από όλους αδερφός Σπύρος 
Πέτρου Μαργέλης, δίπλα από τον Σπύρο, ο Χρήστος 
Πέτρου Μαργέλης, πατέρας του Στρατηγού και του 
αδερφού του Δημήτρη και δίπλα από τον Χρήστο, ο μι-
κρότερος εξ όλων Ιωάννης Πέτρου Μαργέλης. 

Αφιερωμένο στον αδερφό μου Δημή-
τρη και στα ξαδέρφια μου Πέτρο Γ. 
Μαργέλη και Πέτρο Σ. Μαργέλη.

Τα βήματα μου μυστικά
με φέρανε κοντά σου

νοσταλγικό μου χωριουδάκι μου
να δω την ομορφιά σου.
Να θυμηθώ τα παιδικά

τα χρόνια τα παλιά
που γύρναγα μες στις αυλές

με τ’άλλα τα παιδιά.
Τα σκοτεινά σοκάκια σου

τις πόρτες τις βαριές τα ξύλινα 
μπαλκόνια σου

με τις γαρουφαλλιές
τα παστρικά χαγιάτια σου

το σκοτεινό λαγκάδι
που πάταγα ξυπόλυτος

λιθάρι το λιθάρι.
Στο σπίτι που ‘ζησα εκείνα τα μαύρα 

χρόνια
σκύβω προσκυνητής

κι ας τρέχουνε τα δάκρυα
ολάκερης ζωής.

Εικόνες τρέχουν ζωντανές
μπροστά μου και φωτίζουν
τα παιδικά τα χρόνια μου

που χίλια δυο αξίζουν.
Τον μπάρμπα μου Γρηγόρη,

τις θειες μου Ειρήνη, Κερασούλα,
Κοντύλω και Αντιγόνη.
Η γέρικη δαμασκηνιά
μου γνέφει σιωπηλά:

— στην κορυφή μου φύλαξα
για σε τα πιο καλά —

Κι η μυγδαλιά του Αει Θωμά
παλιό προσκυνητάρι

ποιος ν’ανεβεί στα κλωνάρια της
τη χάρη να της πάρει;

Το αψηλό καμπαναριό του 
Αει Θανάση,

οι Αγιοι Απόστολοι, ο  Αει Γιάννης,
Τα Καναλάκια, η Χαλικερή,η μέσα 

βρύση, το Ανεμίδι,
η Ξεροπλαγιά, η Σκαλόπετρα,

η πράσινη η Κολώνη,
όλα με καλωσόρισαν

και μου’πανε: Καλώς τ’ αγόρι!

27/01/2017 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ

Πρόεδρος Ιδρύματος Πολιτισμού
Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Χρυσούλας Ν. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ»

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Η κα Μαρία

Η κόρη Ερμιόνη



Πολιτικός γάμος
Η Ελένη Πεντεσπίτη κόρη του 
Κώστα που έχει το σούπερ μάρ-
κετ στο χωριό μας και ο Σπύρος 
Κοντοπρίας από το Νυδρί πα-
ντρεύτηκαν στο Δημαρχείο Ελο-
μένου.
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... 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

Φυτώριο

Άνθη
Δέντρα

Αγιοπετρίτισσα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 Αρματάς Αλέξης
Άγιο Πέτρο & Νυδρί

Κιν: 6977693646 

Χαρίτος Γεράσιμος
Άγιος Πέτρος &  Βασιλική

Κιν:6976086515

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ ΤΑΞΙ

ΛΕΥΚΑΔΑ

Αγιοπετρίτης

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΨΩΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Αφοί Δρακονταειδή
Πόντι - Βασιλικής

Ταβέρνα

Πόντι Βασιλικής
Λευκάδα

Τηλ.: 6942 013 902

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

Ενδιαφέροντα

Κέντρο Διασκεδάσεως «Τ’ αηδόνια», Πλατεία Καραϊσκάκη, ΑΘΗΝΑ
 ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΗ 1989

Αποκριάτικος χορός της Ένωσης 
Αγιοπετρτιών Αττικής

Από αριστερά η δασκάλα του χορευτικού Βάνα Δάγκα κόρη της Κατερί-
νας Αντύπα. Η Kατερί-
να Μανιμάνη, η Ντίνα 
Πατρικίου (Αντρειέλου) 
Ζαμπέλη, η Βαγγελί-
τσα Γεράσιμου Ζόγ-
γου (Σκαλτσά), η Ελέ-
νη Γιάννη Φλώριου 
(Νόβε), η Μαρία Κα-
τηφόρη του Σπύρου 
(Κλαρίνου).
Πρόεδρος της Ένωσης 
ήταν ο Στάθης Μαργέ-
λης και ταμίας ο Από-
στολος Αντύπας και υπεύθυνος του χορευτικού, σημερινός πρόεδρος.
Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής
Καλούνται όσοι έχουν κέφι, διάθεση και χρόνο Αγιοπετρίτες και 
Αγιοπετρίτισσες και επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους, στους Αθηναίους «συντοπίτες» τους (χορό, ζωγραφική, φω-
τογραφία, μουσική και ούτω καθεξής) να επικοινωνήσουν με την 
Ένωση προκειμένου να διοργανώσουμε σεμινάρια μαθημάτων 
από Σεπτέμβρη.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

ΜΠΑΛΕΤΑ Τηλ: επικοινωνίας 6950107134

Επίσης! Καλούνται νέοι και νέες να προσέλθουν να εγγραφούν 
από Οκτώβρη προκειμένου να αναβιώσουμε τους παραδοσιακούς 
χορούς της Λευκάδας και της πατρίδας μας. 

Τα κοινωνικά μας Γάμοι

Γάμος αλλά Ελληνικά. Γνωριμία μέσω 
Ιντερνετ. Αγαπήθηκαν και ενώθηκαν με 
τα δεσμά του γάμου. Ο Κωσταντίνος 
Κολοβός και η Βαγγελίτσα Μπαζάκα με 
ρίζα Λευκαδίτικη εγγονή της Παρασκευ-
ής Λάπα - Αρματά. Το μυστήριο έγινε 
στην Αθήνα και παρεβρέθηκε ο Πρόε-
δρος της Ένωσης κ. Αντύπας. 

Ενώθησαν με τα δεσμά του γάμου 
ο δημοσιογράφος Γιώργος Δευτε-
ραίος από το Σύβρο με την Αγιοπε-
τρίτισσα Μαρίνα Πατρικίου (Γαλά-
νη) του Βαγγέλη. 
Το μυστήριο έγινε στις 20 Μαϊου 
2017, στον Άγιο Αθανάσιο στο χω-
ριό μας.

Η Ένωσή μας εύχεται και στα τρία ζευγάρια να ζήσουν και να είναι πάντα ευτυ-
χισμένοι

Αρραβώνας
Η Παναγιώτα Νικολάου Ρομποτή 
(Βαλιάνου) και ο Χαράλαμπος 
Καταγής από την Αιτωλοακαρνα-
νία έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση 
γάμου.
Η Ένωσή μας τους εύχεται καλά 
στέφανα. Ο Σπύρος και η Ελένη

Υπεύθυνη: Σταματία Καγκελάρη

Τραγουδούν Τσακάλωφ και Γιάννης Κωνσταντίνου

e-mail: rouamate@msn.com
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Λευκάδα, ένα σμαράγδι στην 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 ενοικιαζόμενα δωμάτια και καλές ψησταριές.

ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
στην ΠΟΝΤΗ 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

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Άγιος Πέτρος

Τηλ.: 26450 33289  - 6973558001

ΑΓΙΟΦΥΛΛΙ

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, 
Μεςγανήσι, Σκορπιός -Σπάρτη -Καστρί, Μαδουρί. 
Ακόμη θα βρείτε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και 
μηχανάκια για τις περιηγήσεις σας. 

Θαλάσσια Σπόρ

Η ωραιότερη παραλία της Λευκάδας για 
μπάνιο.
Από την Βασιλική για το Αγιοφύλλι τακτική 
συγκοινωνία 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

ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ

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

Λειτουργεί και το Χειμώνα

Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606

Ο ΜΠΑΜΠΗΣ
Πλατεία Αγίου Πέτρου -Τηλ.: 26453 01791

Πόντι Βασιλικής

Grand Theoni
Hotel 4 Αστέρων

Τηλ: +302645032070
Fax:+302645032072
Κιν.: + 306947187856

Webpage www.grandtheoni.gr
E-mail :grandtheoni@gmail.com

Βασιλική

ΚΑΤΕΡΙΝΑ  - κρουαζιέρες - Βασιλική

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Samba tours
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

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


