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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

Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις
Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκαν οι εκδη-
λώσεις του Αυγούστου στο χωριό του Αγίου Πέτρου που 

διοργανώθηκαν από την Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής. Ο Πο-
λιτισμός και η Παράδοση είχαν την τιμητική τους για μια ακόμη 
φορά. Όλες σχεδόν οι εκδηλώσεις έγιναν στην πλατεία, εκεί που 
χτυπάει η καρδιά του χωριού κάθε καλοκαίρι, εκεί που γίνεται 
το αντάμωμα των Αγιοπετριτών οι οποίοι επιστρέφουν από τις 
δεύτερες πατρίδες τους, από διαφορετικά σημεία του κόσμου, 
για να γευτούν το καλοκαίρι στον κόρφο της γενέτηρας τους. 

Συνέχεια στη σελ. 6,7,8

Άγιος Πέτρος

Πρόσκληση Σε Απογευματινή
Συνάντηση Αγιοπετριτών

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής σας καλεί σε απογευματινή συνάντη-
ση την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 5 μ.μ. 
στο Ξενοδοχείο Economy στην οδό Κλεισθένους πίσω από το πα-
λαιό Δημαρχείο  της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά, για απογευματινό 
τσάϊ, και με ομιλία από την Ομάδα Ερευνητών της Αλήθειας.
Τηλ: 210 5220520
Ομιλητές: Ευαγγελία Αρβανίτη, με θέμα: Υγεία και Διατροφή.
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, με θέμα: Επίδραση της Φύσης 
στον άνθρωπο.

Η παρουσία σας θα είναι τιμή και χαρά για μας.
Είσοδος ελεύθερη.

Ο Πρόεδρος                  Η Γραμματέας
Απόστολος Αντύπας        Ευαγγελία  Ρέμπελου

Της Ελεονώρας Φιώρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-18
Αγιοπετριτόπουλα που πέτυχαν στα ΑΕΙ- 

ΤΕΙ και έχουν Αγιοπετρίτικη ρίζα
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Δρακονταεϊδή Σοφία του Δημ. και της Μαυρέτας στη σχολή  Επιστήμης Ζωϊκής Παραγω-
γής και Υδατοκαλλιέργειας, Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών (Αγιοπετρίτισσα)
Σκληρός Αντώνιος του Γερασίμου και της Αικατερίνης στη σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Πάτρας (Μαραντοχωρίτης)
Σκληρού Γεωργία του Γερασίμου και της Αικατερίνης στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη σχολή 
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Τ.Ε. Καστοριάς (Μαραντοχώριτισσα)
Σκληρού Ελένη του Νικολάου και της Ιωάννας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επι-
χειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Μαραντοχώριτισσα)
Σκληρού Μάρθα του Βασιλείου και Ιωάννας στη Νοσηλευτική ΤΕΙ Ιωαννίνων (Βασιλικιώτισσα)
   Η Ένωσή μας συγχαίρει όλα τα παιδιά που πέρασαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και περιμένουμε στα 
τηλέφωνα του προέδρου της Ένωσης να μάθουμε τα ονόματά σας για να σας βραβεύσουμε 
με την κοπή της πίτας το Φλεβάρη 2018. Κιν: 6946336259, Σταθερό: 210-5731030

Από την κορυφή του Ολύμπου έως 
το Σινικό Τείχος

Ο νέος άθλος του Σταύρου Μιχαήλ, (γιού της Αγιοπετρί-
τισσας Μαρίας Βαμβακινού, Ομοσπονδιακής Βουλευτή 
της Αυστραλίας) του μοναδικού Ελληνοαυστραλού που 
έτρεξε στο μαραθώνιο του Σινικού Τείχους

Ο Σταύρος Μιχαήλ από τη Μελ-
βούρνη, ο μοναδικός Ελλη-

νοαυστραλός, που πριν από ένα 
χρόνο ανέβηκε στον Όλυμπο, στη 
μνήμη του παππού του, συμμετέ-
χοντας στον ομώνυμο μαραθώ-
νιο, την προηγούμενη εβδομάδα 
πρόσθεσε στο ιστορικό του έναν 
ακόμα δύσκολο άθλο. Όπως, μάλι-
στα, δήλωσε στην συνάδελφο της 
αγγλικής έκδοσης του «Νέου Κό-
σμου» Αναστασία Τσιρτσάκη, «τσι-
μπάει ακόμα τον εαυτό του» για 
να πιστέψει όχι μόνο ότι κατάφερε 
να ολοκληρώσει έναν από τους 
δυσκολότερους μαραθώνιους του 
κόσμου, αλλά και ότι τερμάτισε πρώτος 
στην ομάδα του και 33ος μεταξύ των 
871 ατόμων που συμμετείχαν.
   Ο «Ηράκλειος» άθλος του Σταύρου ξε-
κίνησε το περασμένο Σάββατο το πρωί 
και ολοκληρώθηκε 4 ώρες και 47 λεπτά 
αργότερα, καθώς αυτός ήταν ο χρόνος 
με τον οποίο ο 24χρονος ομογενής ολο-
κλήρωσε τη διαδρομή των 5 χιλιάδων 
σκαλοπατιών του Σινικού Τείχους.
Ο συγκεκριμένος μαραθώνιος μπορεί 
να μην προσελκύει πολλούς ελληνικής 
καταγωγής δρομείς -απόδειξη του ότι 
ο Σταύρος ήταν ο μοναδικός ελληνικής 
καταγωγής δρομέας που έτρεξε φέτος-, 
ωστόσο, το ρεκόρ ανήκει σε Έλληνα 
δρομέα, τον Δημήτρη Θεοδωρακάκο, 
που το 2013 τερμάτισε με χρόνο 3 ώρες 
και 9 λεπτά.
«Ο μαραθώνιος του Ολύμπου ήταν, σί-
γουρα, ο δυσκολότερος που έχω συμ-
μετάσχει αλλά και αυτός στο Σινικό Τεί-
χος ήταν απαιτητικός καθώς πολλά από 
τα σκαλοπάτια που έπρεπε να ανέβου-
με έφταναν το ένα μέτρο ύψος» είπε ο 
Σταύρος στο «Νέο Κόσμο».
Το ασυνήθιστο στην περίπτωση του 
Σταύρου είναι ότι ο νεαρός συμπάροι-

κος δεν είναι επαγγελματίας αθλητής, 
αλλά υπάλληλος τράπεζας που -καθώς 
φαίνεται-επενδύει μεγάλο μέρος του 
ελεύθερου χρόνου του στην άθληση.
Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει 
πριν από μερικούς μήνες στην εφημερί-
δα μας ο μαραθώνιος του στον Όλυμπο 
ήταν μία ανεπανάληπτη εμπειρία πε-
ρισυλλογής που την είχε συνδυάσει με 
ένα τάμα στην μνήμη του παππού του.
Όσο για την εμπειρία του στο Σινικό Τεί-
χος -που, σίγουρα, δεν ήταν φορτωμέ-
νη με τα ίδια συναισθήματα, όπως αυτή 
που έζησε ανεβαίνοντας στα «λημέρια» 
του Δία-, ο Σταύρος αρκέστηκε στο να 
πει «Το όλο σκηνικό, η ατέρμονη από-
σταση, το φιδωτό πέτρινο μονοπάτι, 
μου έδιναν την εντύπωση ενός δρό-
μου που οδηγούσε στην αιωνιότητα. 
Αυτό ζούσα εκείνες τις τέσσερις ώρες». 
Αποδεικνύοντας ότι, ναι μεν, η φυσική 
προσπάθεια είναι ένα σημαντικό κομ-
μάτι του άθλου του, αλλά η πνευματική 
έξαρση που βιώνει ενόσω δοκιμάζει τις 
φυσικές του αντοχές είναι η πεμπτουσία 
της εμπειρίας του.
Το ρεπορτάζ μας το έστειλε η κα Κλαίρη Γαζή 
από το «ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ της ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ»

Δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου 2017



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αγιοπετρίτικα2

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Σύμφωνα με το νόμο
τηλ: 210 573 1030 - Αρ. Φύλλου 151 - 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
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βασιλική Λευκάδας

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Το ζεύγος Τσάκωνας Κων/νος και Αικατερίνη 

κόρη της Βάνας Δάγγα και εγγονή της Κατερίνας 
Αντύπα-Σιάνη, απέκτησαν αγοράκι.

• Το ζεύγος Σκληρού (φούρναρης) Γεώργιος και 
Λίτσα Κατηφόρη του Πέτρου απέκτησαν δίδυμα 
(αγόρι-κορίτσι) στο χωριό Μαραντοχώρι.

• Το ζεύγος Δουβίτσα Κώστα του Παναγιώτη και η 
Όλγα Αγκαθόλομα απέκτησαν κοριτσάκι.

• Το ζεύγος Γιόση Ηλίας και Νίκη Κατηφόρη (Νιό-
τσου) του Κώστα απέκτησαν αγόρι.

Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσουν και να είναι 
καλότυχα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
• Το ζεύγος Παπαδάκου Μιχαήλ του Νικολάου και 

Λογοθέτη Ασπασία του Βασιλείου βάφτισαν το 
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα Νικόλαος 
στην Λευκάδα.

• Το ζεύγος Κατηφόρη (Κοτσέρη) του Σπύρου και 
η Πολίτη Ορσαλία του Σάββα (Τιμόθεου) από τη 
Βασιλική βάφτισαν το κοριτσάκι τους και έδω-
σαν το όνομα Αριάδνη.

• Το ζεύγος Κατηφόρη (Μοντέλος) Γεώργιος του 
Σπύρου και η Μαρία Τσαπερέλη βάφτισαν το 
κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα Αρετή 
στον Άγιο Πέτρο.

• Το ζεύγος Κατηφόρη (Στέκα) Χρήστος και Σοφία 
Μαργέλη του Αναστασίου βάφτισαν το αγοράκι 
τους και έδωσαν το όνομα Ιάσωνας.

• Το ζεύγος Κατηφόρη Σπύρος του Ρονάλντου και 
η JINTA NAPORN PLANGLAI βάφτισαν το αγο-
ράκι τους και του έδωσαν το όνομα Αλέξανδρος.

• Ο γιός του Χρήστου Σίδερη (Γατζάου) Γιάννης 
και η σύζυγός του Έφη ήρθαν από την Αμερική 
και βάφτισαν το κοριτσάκι τους στο Νυδρί. Του 
έδωσαν το όνομα Αναστασία.

• Η κόρη της Ηρώς Αλεξανδράκη Σίδερη και ο σύ-
ζυγός της Lanegoles Αμερικανός, ήρθαν στην 
Αθήνα από την Αμερική και βάφτισαν το κορι-
τσάκι τους και του έδωσαν το αρχαίο όνομα Θά-
λεια.

Η Ένωσή μας εύχεται να τους ζήσουν και να χαίρο-
νται το όνομά τους.

ΓΑΜΟΙ:
• Η Ασπασία Λογοθέτη του Βασίλη (Λάκη) Αγιο-

πετρίτισσα παντρεύτηκε τον Παπαδάκο Μιχάλη 
του Νικολάου, στη Λευκάδα.

• Ο Λογοθέτης Θάνος του Ηρακλή εγγονός του 
Βενιζέλου και η Μελισσού Ντίνα, παντρεύτηκαν 
στην Αθήνα.

• Το ζεύγος Κατηφόρης Γιώργος του Σπύρου (Μο-
ντέλου) και η Μαρία Τσαπαρέλι παντρεύτηκαν 
στον Άγιο Πέτρο στην εκκλησία του Αγίου Αθα-
νασίου.

• Η γνωστή τραγουδίστρια Μάρω Λύτρα κόρη της 
Σταμάτας Ζώγκου Αγιοπετρίτισσας, παντρεύ-
τηκε τον εκλεκτό της καρδιά της επιχειρηματία 
Θεόφιλο Παπαδόπουλο. Ο Γάμος έγινε στο Μό-
ντρεάλ του  Καναδά.

• Η Σίδερη (Γατζάου) Γεωργία του Χρήστου εγγο-
νή του Γιάννη, τέλεσε το γάμο της στη Λευκάδα 
με Αθηναίο. Μετά  αναχώρησαν για Αμερική.

• Η Νίκη Κατηφόρη (Νιότσου) του Κώστα πα-
ντρεύτηκε τον Γιόση Ηλία.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσουν και με καλούς 
απογόνους.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Λογοθέτης Ηρακλής ετών 82. Ετάφη στο χωριό.
• Μαργέλης Νικόλαος του Χρήστου ετών 82 ετάφη 

στο χωριό.
• Βουκελάτος Γεράσιμος από τον Αη Βασίλη ετών 

56. Ετάφη στο χωριό.
• Βικέντιου Αφροδίτη του Νικολάου ετών 94. Ετάφη 

στο χωριό.
• Ο Γιάννης-Ιάσωνας γιός (μοναχογιός) του φαρμα-

κοποιού Βασιλείου Αρβανίτη (Γιάννη Μπούλου) 
ετών 27. Ετάφη στην Αθήνα.

• Χαρίτου Χαρούλα του Σπύρου σύζυγος Μαυρα-
γάνη Βασίλη Ετών 83. Ετάφη στα Τρίκαλα Κοριν-
θίας 

• Κατηφόρη (Πλούτου) Ακριβή του Γιάννη το γένος 
Απόστολου Χρυσικού (Φανάρα), Ετών 94, Ετάφη 
στην Μελβούρνη Αυστραλίας.

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
• Πλατή Πηνελόπη κόρη του Δρακονταειδή (Θωμά-

τσου) Διονυσίου με το σύζυγό της Τζίμη γιατρό και 
το γιό της Τζίμη γιατρό. Ο Δρακονταειδής Διονύσι-
ος επήγε στην Αμερική το 1904.

• Καρδαρά Μαρία δημοσιογράφος στο CNN και κα-
θηγήτρια μέσων μαζικής επικοινωνίας στο Πανεπι-
στήμιο της Φλώριδας. Είναι εγγονή του Δρακοντα-
ειδή Διονυσίου.

• Κατερίνα κόρη της Ηρώς Αλεξανδράκη Σίδερη με 
το σύζυγό της Lanegoles.

• Κατηφόρη Ελένη του Δημητρίου Αντωνάκη καθη-
γήτρια Πανεπιστημίου με το σύζυγό της Ιβάν και τα 
παιδιά τους.

• Πολίτης Γρηγόρης του Σπύρου με τη σύζυγό του 
Σοφία. 

•  Σίδερη (Γατζάου) Λίτσα του Γιάννη, με το σύζυγό 
της Σκαρή Φίλιππο.

• Δημακάκου Σταυρούλα της Ελένης Σίδερη (Γατζά-
ου) με τις φίλες και φίλους της Αμερικάνους.

• Σίδερη (Γατζάου) Κική του Γιάννη.
• Σίδερη (Γατζάου) Γεωργία του Χρήστου.
• Οι αδερφοί Ζωϊτά (Βίλα) γιοί του Μιχάλη και της Αρ-

σενίας.
• Γιάννης με τη γυναίκα του Μαρία.
• Θωμάς με την οικογένειά του.
• Ανδρέας με την οικογένειά του.
• Αντώνης με την οικογένεια του.
• Κώστας με την οικογένειά του.
• Παναγιώτης Ζωϊτάς του Θωμά με την οικογένειά 

του.
• Ρομποτής (Σακίμης) Δημήτρης του Σπύρου δημο-

σιογράφος εκδότης του περιοδικού: «ΝΕΟ» με την 
κόρη του Κυριακή-Μελίνα.

• Κατηφόρης (Σάκος)  Γεράσιμος με τη γυναίκα του 
Ντίνα και τον γιό τους Άγγελο.

• Σουμίλας Ζώης του Αριστείδη με τη γυναίκα του 
Μαρία και τα παιδιά τους.

• Σουμίλας Γιάννης του Αριστείδη με τα παιδιά του.
* Αναχώρησε για επίσκεψη στην Αμερική και επέ-

στρεψε η  κόρη της Ηρώς Αλεξανδράκη Σίδερη Σο-
φία, με την κόρη της. 

ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Λάζαρης Φάνης σύζυγος της Βούλας Αρβανίτη-

(Μπούλου).
• Τσόχα-Κατηφόρη (Στέκα) Μίνα με το σύζυγό της 

Σάκη.
• Μαργέλης Νίκος (Αντζούλης) με την κόρη του Στε-

φανία και 3 Αυστραλέζες φίλες της.
• Λουπέτης Νίκος του Θωμά με τη σύζυγό του.
• Ρομποτή Ειρήνη αδερφή του Γιώργου Ρομποτή 

(Τσολάκα) με το σύζυγό της.
• Κατηφόρη (Θοδωρέλου) Ιουλία με το γιό της Χρή-

στο.
• Ρομποτής Στάθης (Μανέστρας) του Σπύρου με τη 

γυναίκα του Μαρία και το γιό τους.
• Σταμάτη-Ρομποτή Μαρία του Γιάννη με το σύζυγό 

της Νίκο.
• Σουμίλας Κώστας του Πέτρου.
• Βερύκιος Νίκος και Σπύρος γιοί της Σουμίλα Γεωρ-

γίας του Κώστα (Μπακιρόκολου).
ΑΠΟ  ΑΓΓΛΙΑ
• Αλεξανδράκης Στέλιος γιός της Ηρώς Αλεξανδρά-

κη Σίδερη.
• Σουμίλας Κώστας του Γεράσιμου με συγγενείς του.
• Φουσέκη Καλλιόπη πανεπιστημιακός, κόρη της 

Αμαλίας Κατηφόρη (Κουτσοσπύρου).
• Ρομποτής (Ζαχαράτος) Σωκράτης του Σπύρου.
ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΑ
• Σίδερης Γιάννης του Σπύρου Σίδερη (Γατζάου).
ΑΠΟ  ΚΑΝΑΔΑ 
• Καββαδίας (Ντάλας) Γιάννης του Χρήστου.
• Ο γιός της Κέλυς Μαραγκού (Δετόρου) Χρήστος 

Κατσινός.
ΑΠΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
• Κατηφόρη (Μπαφέρου) Βασιλική του Έκτορα με το 

σύζυγό της Πέτρο.
ΑΠΟ  ΕΛΒΕΤΙΑ
• Αργυρού Τέρψη κόρη της Φρόσως Δρακονταειδή 

με την κόρη της και τα εγγόνια της.
• Η Πατρικίου Ντίνα του Ναπολέοντα με τον σύζυγό 

της Ηλία Τσέτσο και τα παιδιά τους.
ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ
• Οι κόρες του Καραβία Κώστα του Σωκράτη: Ευαγ-

γελία, Κων/να και Αναστασία.
ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• Αννούλα σύζυγος του Πολίτη Νίκου του Αποστόλη
• Πολίτη Αννέτα του Νικολάου δημοσιογράφος με 

τον Γερμανό σύζυγό της δημοσιογράφο και τον γιό 
τους Νικόλαο.

• Δρακονταειδής Ελευθέριος του Βελιγκέκα με τη 
σύζυγό του.

• Κοντοπύργιας (Τσόμος) με τη σύζυγό του Αμαλία.
ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ.
• Καγκελάρη Φρόσω του Νικολάου με τον Ιταλό συ-

ζυγό της.

Καλώς εκοπιάσατε στη πατρίδα και καλό Ταξίδι επι-
στροφής να έχετε. Εάν παραλείψαμε κάποιον στο 
επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα δημοσιευθεί.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
«Έφυγε» από τη ζωή ο Ηρακλής Λογοθέτης (Καζάκας) του 
Ανδρέα σε ηλικία 82 ετών. Ήταν μετανάστης στην Αυστρα-
λία για πολλά χρόνια. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα δού-
λευε ταξιτζής και έπαιζε και κλαρίνο. Ήταν φίλος της Ένω-
σής μας. Ήταν παρών σε όλες τις εκδηλώσεις μας και στις 
εκλογές. Ετάφη στο χωριό.
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους 
οικείους του.

Φώτο: Άποψη από το πανηγύρι στο χωριό το 2007. 
Διακρίνεται ο Ηρακλής Λογοθέτης που παίζει κλαρίνο
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικο

Ιουλία Κατηφόρη του Χρίστου 20 €
Μπάκας Δημήτριος Εργοληπτική επιχείρηση  40
Ζώγκου Ουρανία του Φώτη  Αυστρ. 40 $
Μαργέλης Νικόλαος (Φυστικάς) 10
Κατηφόρης (Καπόνης)  Νίκος του Φίλιππα με 
τη σύζυγό του Ευαγγελία  από Αυστραλία εις 
μνήμη του πατέρα της Μάκου Ρομποτή του 
Μιχάλη  50
Καραβίας Ευάγγελος του Νικολάου εις μνήμη 
του φίλου του Σπύρου Δρακονταειδή και Ιωάν-
νου Σίδερη-Σούνα  30
Χαλικιόπουλος Κώστας Σκορδαμπάνης  20
Κατηφόρης Γεράσιμος (Σάκκος) του Άγγελου 
και της Μαρίας από Αμερική  20
Μαργέλης Σπύρος (Αντζούλης) του Φίλιππα 
από Αυστραλία  20
Βουκελάτου-Μαργέλη (Αντζούλη) Ευαγγελία 
από Πάτρα  20
Μαργέλης Νίκος (Αντζούλης) του Φίλιππα 20
Κατηφόρης Απόστολος (Σάκκος) του Γιάννη  50
Δρακονταειδής Ελευθέριος του Βελιγκέκα από 
Γερμανία  50
Ραυτόπουλος Δημήτριος (Λιαροκάπης)  20
Ζωϊτάς Αντώνης (Βίλας) του Μιχαήλ από Αμερική  50
Ζωϊτάς Θωμάς (Βίλας) του Μιχαήλ από 
Αμερική  100
Σουμίλας Δημήτριος του Γεράσιμου από Αθή-
να  100
Μαραγκού (Δετόρου) Κέλυ Κατσινού του Διο-
νυσίου εις μνήμη του πατέρα της Διονυσίου και 
της μητέρας της Λαμπρινής  50
Δουβίτσας Κώστας του Πάνου  20
Μπαλωμένου-Ρομποτή Κων/να του Γεράσι-
μου Αθήνα  30
Γριβέλα Ελένη Κομηλιό  10
Κατηφόρη Ευαγγελία Ντάγρε του Νίκου εις 
μνήμη των αδερφών της Φίλιππου, Χριστίνας 
και Μαρίας  20
Πατρίκιος Ναπολέων του Ιωάννη  20
Ρομποτής Σακίμης Σπύρος του Δημητρ.  50
Κοντοπύργιας Νικόλαος Γερμανία  40
Μαραγκού Δέσποινα Λευκάδα εις μνήμη Μιχά-
λη και Σοφίας Κατηφόρη  50
Ξανθοπούλου-Καραβία Μαρία Αθήνα  20
Καρηφόρη (Πλούτου) Ακριβή του Γιάννη Αυ-
στραλία  50 $.
Κατηφόρης (Καπόνης) Νικόλαος του Λευτέρη 
και Ελένη Αυστραλία  50
Πεζάρου-Κατηφόρη (Καπόνη) Νίκη Αυστ.200 $
Mini bus taxi George transfer Βασιλική  50
Ρομποτής (Σαψός) Γιώργος του Γεράσιμου 20
Μαργέλης (Μποτζορής) Γιάννης  20
Καραβίας Πάνος του Νικολάου Αθήνα  20
Κατηφόρης Πέτρος  15
Ρουπακιώτης Αντώνης Μοσχάτο Αττικής 50
Κορφιάτης Παναγιώτης Αθάνι  50
Από το χορό της Ένωσης που έκανε στο χω-
ριό μαζί με την Ομάδα  825
Αχείμαστος Ευάγγελος του Διονυσίου και της 
Σταυρούλας εις μνήμην των γονέων του  100
Δημακάκου Σταυρούλα της Ελένης 
    Σίδερη Αμερική  50
Σαββίνος Σπύρος και Ευγενία 
     Κατηφόρη (Σάκκου) Αθήνα  50
Ρομποτής (Μουζούλης) Νίκος και 
    Γιαννούλα -  Αθήνα  20
Τσιγκέλης Δημήτρης Γιάννενα  20
Παπά-Θωμάς Κοντοπύργιας  20
Μαργέλης (Κωτσόπουλος) Αναστάσιος  10
Καγκελάρη (Καραμέτσου) Ευαγγελία του 
    Βασίλη εις μνήμη του πατέρα της 
    Αυστραλία  20
Κουμπέτσου Ελένη Αίγιο εις μνήμη του 
    συζύγου της Παναγιώτη Κουμπέτσου  30
Χαρίτος (Κουτσούμπας) Δημήτριος 
     του Μπάμπη  30
Σίδερη Λίτσα και Σκαρής Φίλιππος Αμερική 50
Δασκαλάκη-Κατηφόρη Σπυριδούλα Αθήνα  10
Σίδερης Σπύρος του Θανάση Αμερική  20
Σουμίλας Νικόλαος του Γιάννη Αμερική  80
Σουμίλας Ζώης του Αριστείδη Αμερική  80
Κατηφόρη Νίκη (Θοδωρέλου) του 
    Διονυσίου ταχυδρόμου  20
Αρβανίτη (Μπούλου) Λίτσα και Μαρία 
    του Λάμπρου 30
Μαργέλη (Γιαννελή)) Ελένη του Νικολάου
    εις μνήμη του συζύγου της  20
Μπαλτατζίδου Αικατερίνη (φαρμακείο
    του χωριού)  50
Κοντοπύργιας Χαράλαμπος (Κρεοπωλείο) 50
Ρομποτής Κώστας του Λευτέρη (Αρτοποιείο) 50
Χόρτης Γιάννης και Σοφία (Σούπερ Μάρκετ) 20
Πατρίκιος Λευτέρης του Βασίλη
(Οβελιστήριο)  15
Ραυτόπουλος Χαράλαμπος (Ψησταριά)  20
Κατηφόρης Ζώης του Νικολάου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
 Για την Ένωση και την Εφημερίδα

(Μπατζανάκιας)  50
Αντύπας (Ετσιατόριο το ΚΥΜΑ) Πόντη  50
Ψωμάς Γρηγόρης (Βιοτεχνία 
     καθαρισμού πατάτας)  20
Α. Ραυτοπούλου (Βιομηχανικά
    πλυντήρια λευκού ιματισμού)  50
Αφοι Πατρικίου (Κρεοπωλείο) Βασιλική 50
Euromarket Πολίτης Κώστας Βασιλική 100
Σούπερ Μάρκετ Νίκος Βασιλική  100
Ρομποτής Σπύρος του Στάθη Αυστραλία  20
Καββαδίας Γιάννης του Χρήστου
    Καναδάς  50
Μπελεγρίνος Παναγιώτης 
   (θαλάσσια Σπόρ) Πόντη  50
Πολίτης Νικόλαος του Στάθη 
   (Μηχανάκια) Βασιλική  20
Βουκελάτος Στάθης (γλυκοτεχνείο) Βασιλική  20
Δρακονταειδής Ευγένιος του Χρήστου 
   (Ενοικιαζόμενα δωμάτια)  50
Καγκελάρη-Καραμέτρου Γιαννούλα του
    Βασίλη Αυστραλία  10
Πρακτορείο samda tours (Κοψιδάς) 
   Βασιλική  50
Μαργέλης Γεράσιμος Λογιστής Λευκάδα  50
Ραυτόπουλος Βασίλης του Γεράσιμου 
   Αθήνα  20
Ραυτόπουλος Λεωνίδας του Γεράσιμου
Αθήνα  20
Ραυτόπουλος Γεώργιος (Καπέλας)  50
Πολίτης Δημήτρης (sconto italiano 
    centro) Λευκάδα  100
Παστέλης Βασίλης  10
Ταβέρνα το «ΔΕΛΦΙΝΙ» Βασιλική  20
Μίγκος Νικόλαος και Θεόδωρος (Grand     
    Nefeli) εις μνήμη του παππού τους 
    Θεόδωρου Πολίτη Σπυρογιάννη  50
Δευτεραίος Γιώργος  10
Πολίτης (Τσιώζης) Φίλιππος Βασιλική  20
Βρυώνη-Σκληρού Άννα (βενζινάδικο)  20
Κατηφόρη (Μπαφέρου) Βασιλική του 
   Μπάμπη Ολλανδία  25
Μίγκου Νικόλαος και Θεόδωρος Βασιλική 20
Πολίτης (Χούχος) Νικόλαος Βασιλική  20
Αργυρός Φίλιππος Βασιλική  20
Μπραντσουκάκης Νικόλαος Λογιστής 
   Βασιλική  40
Σίδερη Κική του Γιάννη Αμερική  50
Ζαχαροπλαστείο Ζαμπέλη Βασιλική  20
Μαργέλης Φώτης ξενοδόχος Πόντη  50
Χαρίτος (Κουτσούμπας) Γιώργος του
    Σπύρου 20
Τσόχα Κατηφόρη Μίνα Αυστραλία 30
Πολίτη Σταματίνα του Σόλωνα Θεσ/κη  20
Πολίτης Νικόλαος του Αποστόλη Γερμ. 20
Τούλα Σκληρού - Γράψα Λευκάδα  20
Σιάννη Αντύπα Κατερίνα  20
Μεσσήνης Μιλτιάδης Αυστραλία  25 $
Μαργέλης Ιωάννης κατάθεση στην
   Τράπεζα EUROBANK  100.
Ενίσχυση Νίκος κατάθεση
    στην EUROBANK  20
Κονιδάρης Σωκράτης    20

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.

Τράπεζα Αίματος
25 χρόνια σώζει ζωές

Τα ονόματα των αιμοδοτών της 
Αιμοδοσίας της 11ης Αυγούστου 
2017.
Η Ένωσή μας ευχαριστεί τους 
αιμοδότες για την προσφορά 
τους και παρακαλεί αυτούς που 
μπορούν να δώσουν αίμα να 
απευθύνονται στο Νοσοκομείο 
Λευκάδας Τμήμα Αιμοδοσίας, εκ 
μέρους της Τράπεζας Αίματος 
της Ένωσής μας
Υπεύθυνος της Τράπεζας ο κ.  Αντύπας.
Τηλ: 210-5245310, Κιν: 6946336259
Τα ονόματα των αιμοδοτών: Κατηφόρης Γεώργιος του Πέτρου, HEGEUA 
ELENE του LIONKI, Βενέτης Ανδρέας του Σπύρου, Ρομποτής Κων/νος 
του Χρυσόστομου, Κούρτης Χαράλαμπος του Επαμεινώνδα, Βλάχος 
Σπύρος του Ανδρέα, Ζώγκος Παναγιώτης του Ιωάννη, Χαρίτου Αναστασία 
του Χρήστου, Κοντοπύργιας Χαράλαμπος του Ιωάννη, Πεντεσπίτη Ειρή-
νη του Κων/νου, Πατρικίου Ειρήνη του Αλέξανδρου, Ραυτόπουλος Πανα-
γιώτης του Γεωργίου, Ερμήδης Άρης εγγονός του Βενιζέλου Λογοθέτη.

Ζώγκος Στέφανος  100 $ Αυστ.
Κατέθεσαν στην ΕΘΝΙΚΗ από Ελβετία: 
Αργυρού Δρακονταειδή Τέρψις  200
Βουκελάτος Σπύρος  20
Μελά Ελευθερία  30

Σας ευχαριστούμε

Στο επόμενο φύλλο 
που θα εκδοθεί το 
Γενάρη η εφημερίδα 
μας  θα έχει ρεπορ-
τάζ για τα προβλήμα-
τα που απασχολούν 
την Νότια Λευκάδα, 
το χωριό μας, τις πα-
ραλίες, τα καραβάκια 
και τις εκδηλώσεις 
του καλοκαιριολυ στα 
χωριά, καθώς και τα 
μέχρι σήμερα έργα 
του Δήμου και της Πε-
ριφέρειας.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ Α.Ο. 
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Το νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που προέκυψε 
απο τις εκλογές που έγιναν τον Ιούνιο του 2017
Πρόεδρος: Πατρίκιος Αλέκος του Γεράσιμου, Αντιπρόεδρος: Ραυτόπουλος Γε-
ώργιος (Κάπελας), Γραμματέας: Κατηφόρη Χρυσούλα του Ζώη, Ταμίας: Ζώγκος 
Παναγιώτης του Ιωάννη, Μέλος: Ψωμάς Δημήτριος
Αναπληρωματικά Μέλη
Κανταρέλης Κωνσταντίνος, Κατηφόρης (Κοτσέρης) Σπύρος του Αθανάσιου
Το προηγούμενο Δ.Σ δεν κατέβηκε στις εκλογές
  Η ένωση Αγιοπετριτών Αττικής εύχεται στο νέο Δ.Σ καλή επιτυχία στο έργο του.
Υ.Γ Η ομάδα του χωριού μας ενώθηκε με την ομάδα του Μαραντοχωρίου και θα 
παίζουν στην Β κατηγορία με έδρα το γήπεδο του Α.Ο. Αγ.Πέτρου Λευκάδας.

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος 1η Αγωνιστική 15/10/17
Ιώνες - Ανναγένηση Τσουκαλάδων 2-1
Α.Ο. Μύτικα - Α.Ο. Αγίου Πέτρου 1-0
Άρης Πρέβεζας - Πεας Κατούνας 0-4
ΠΑΣ Σφακιώτες - ΠΑΣ Θύελλα 2015 0-2
ΠΑΣ Λευκάτας 2000 - ΠΑΣ Παλιάμπελα 4-0

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ και ΑΛΛΑ

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

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

Αθήνα

ΡΟΜΠΟΤΗΣ-ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 21 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ 1-30 ΔΏΡΑ
1 Κουστούμι  CLASSIC  χειμερινό, 1 κουστούμι 
CLASSIC SEASON
4 σακάκια χειμερινά, 5 πουκάμισα COTTON, 
4 παντελόνια COTTON, 2 μπουφάν COTTON/ 
POL CLASSIC, 2 μπλουζάκια COTTON 100/00, 
4 βερμούδες COTTON 100/00, 2 SHORTS 
JEAN, 6 εκπτωτικά κουπόνια ROBOTIS.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡ/ΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Βενζινάδικα - Αθήνα - Λευκάδα

31. 100 ΕΥΡΏ ΒΕΝΖΙΝΗ

Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ
ΚΗΦΙΣΟΥ 136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ
32. 100 ΕΥΡΏ ΔΏΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ SUPER MARKET

POSITIVO FASHION. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
Σουλίου 10 Ν. Χαλκηδώνα (Αθήνα)

ΑΠΟ 33-43 ΔΏΡΑ
1 ζακετάκι BOLERO, 1 ζακέτα, 1 φούστα, 1 φό-
ρεμα
1 μπλούζα, 1 σετ μπλούζα φούστα, 2 φόρμες-
σόρτς
1 σετ μπλούζα παντελόνα, 1 παντελόνα, 1 φό-
ρεμα

EYROMARKET ΠΟΛΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
44 & 45 Από 50 € ΔΏΡΟΕΠΙΤΑΓΗ S/M

ΒΡΥΩΝΗ ΑΝΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

46. 30 ΕΥΡΏ ΒΕΝΖΙΝΗ

PIZZA TOP ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

47. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ

ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ 14, ΑΙΓΑΛΕΏ, ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ 48-57 ΔΏΡΑ
10 μπουκάλια Γαλλικής σαμπάνιας

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ DOLPHIN, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
58. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ

SUPER MARKET “ΝΙΚΟΣ”, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
59 & 60  Από 50 € ΔΏΡΟΕΠΙΤΑΓΗ S/M

PIZZA@PASTA ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
61. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ

ΥΙΟΙ Σ. ΑΝΥΦΑΝΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
62. 1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

«Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», 
ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
63. 1 ΛΑΔΟΠΙΤΑ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

64. 20 ΕΥΡΏ ΚΡΕΑΣ

SUPER MARKET ΤΑΟΛ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΟΛΕΜΗ 5 ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
65. 50 ΕΥΡΏ ΔΏΡΟΕΠΙΤΑΓΗ S/M

PENGUINS RESTAURANT, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
66. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ

SUPER MARKET ΑΡΓΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
67. 1 ΜΑΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ «ΜΙΚΥ», ΛΕΥΚΑΔΑ
68. 1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΤΗ
8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ
69. 1 ΚΙΛΟ ΛΑΔΟΚΟΥΛΟΥΡΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «Τ’ ΑΛΩΝΙ», 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ, ΧΟΡΤΑΤΑ

70. ΓΕΥΜΑ 4 ΑΤΟΜΏΝ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

71. 40 ΕΥΡΏ ΚΡΕΑΣ

SUPER MARKET ΠΕΝΤΕΣΠΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

72. 1 ΣΕΤ ΦΛΥΤΖΑΝΑΚΙΑ Κ 1 ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΙΑ 
ΝΕΡΟΥ

“MEMORY” ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
73. 1 ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
74. 2 ΚΡΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Κ 1 AFTER 
SHAVE

ΤΑΒΕΡΝΑ «Ο ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΙΑΣ», ΖΩΗΣ 
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ  ΠΟΝΤΙ 

75. ΓΕΥΜΑ 4 ΑΤΟΜΏΝ

ΑΝΝΕΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
76. 1 ΣΕΤ ΡΑΚΕΤΕΣ

«ΜΟΝΤΕΛΙ» ΑΘ. ΡΟΜΠΟΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

ΠΑΤΗΣΙΏΝ 14 ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ 77-81 ΔΏΡΑ
2 μπλουζάκια, 3 πουκάμισα

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 102 Αθήνα
ΑΠΟ 87 έως 90 ΔΏΡΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΏΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 400€

SUPER MARKET ΧΟΡΤΗ ΣΟΦΙΑ, 
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
82. 1 ΟΡΝΤΕΒΙΕΡΑ

«MEGA GUROS GRILL HOUSE»
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
83. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ

SCONTO ITALIANO CENTRO 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΡΑΒΕΛΑ (ΕΝΑΝΤΙ THE CITY) ΛΕΥΚΑΔΑ
84. 1 ΣΕΤ ΑΡΏΜΑ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “ALEXANDER”

85. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ

«ΛΕΠΙΣ» ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ, 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
86. 1 ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

91 &  92 Από 50 € ΚΡΕΑΣ

SUMMER MARKET ΣΑΒΒΙΝΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
93. 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ STAR WARS

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «MIRAMARE», ΒΑΣΙΛΙΚΗ
94. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ ΑΞΙΑΣ 35 ΕΥΡΏ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
Γ. – ΚΕΡΑΜΥΔΑ Α. Ο.Ε.

ΠΟΝΤΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
95. 1  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ SKIP 6 kg

«MEGA GYROS», ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, 
ΛΕΥΚΑΔΑ

96. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΣΕΝΙΑ
ΧΑΡΙΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

97. 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

98. 1 ΤΟΥΡΤΑ 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ 1967 ΑΦΟΙ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΚΑΡΑΒΕΛΑ Κ ΚΑΤΩΠΟΔΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ

99. 1 ΜΠΛΟΥΖΑ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ» 
ΑΦΟΙ. ΚΥΡΚΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΑ, ΒΟΝΙΤΣΑ, ΑΘΗΝΑ
100. 20 ΕΥΡΏ ΚΡΕΑΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ ΚΥΜΑ», ΠΟΝΤΙ 
101. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “STARFISH”, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
102. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ

ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΕΣΟΥΛΑ, ΔΡΑΓΑΝΟ
103. ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΏΝ

ΝΤΕΛΗΜΑΡΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ
104. 1 ΚΙΛΟ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ
105. 1 ΚΙΛΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΪΟ «ΛΕΚΑΔΙΤΙΚΗ ΓΗ» 
ΡΟΜΠΟΤΗΣ Δ.

8ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΝΥΔΡΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΑΠΟ 106-111 ΔΏΡΑ
6 μπουκάλια κρασί ροζέ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΙΚΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ
112. 1 ΤΣΑΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ AXEL

ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟ-

ΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Τα Κοινωνικά μας

Η Λογοθέτη Ασπασία του Βασιλείου - 
Οικονομολόγος και ο Παπαδάκος Μι-
χαήλ του Νικολάου - Δημοσιογράφος 
παντρεύτηκαν στην Αγ. Μαύρα Λευ-

κάδας και βάπτισαν το αγοράκι του και του έδωσαν το όνομα Νικόλαος.
Η Ένωσή μας  τους εύχεται βίο ανθόσπαρτο, να τους ζήσει και να χαίρονται το 
αγοράκι τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΑΠΟ 113-116 ΔΏΡΑ  3 μπουκάλια κρασί

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ, CARREFOUR 
EXPRESS

ΜΑΡΑΝΤΟΧΏΡΙ
117. 50 €  ΔΏΡΟΕΠΙΤΑΓΗ S/M

ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ BLACK & WHITE
ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1 μπλούζα Νο 118

Ευχαριστούμε πολύ τους δωρητές για τις δωρεές 
τους στη λαχειοφόρο αγορά και ιδιαίτερα τον Νι-
κόλαο Ρομποτή Ανδρικά Ενδύματα για την μεγάλη 
προσφορά του και τα Αγιοπετρίτικα καταστήματα 
της Αθήνας.

Γάμος στο Καναδά

Η γνωστή τραγουδίτρια Μάρω Λύτρα νύφη, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρ-
διάς της επιχειρηματία Θεόφιλο Παπαδόπουλο στο Μόντρεαλ. Δεξιά η μητέρα 
της  Σταμάτα Ζώγκου, αγιοπετρίτισσα, και η αδερφή της Κάθυ.
Η Ένωσή μας τους εύχεται βίο ανθόσπαρτο. Φώτο από τα «ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

     Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων του καλοκαιριού στο χω-
ριό την Παρασκευή 18 Αυγούστου 
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση
των βιβλίων:
    1.-  Παπα – Γεράσιμου Αρβανίτη
«Μνήμες και βιώματα της ιστορίας 

και της ζωής»
    2.-  Κώστα Πατρίκιου   

 «Οι Αρβύλες»
    3.-  Γιανούλλα Βλασσοπούλου του 

Ηλία και της Ειρήνης
 «Δώδεκα παλιές ιστορίες»

Την παρουσίαση έκανε ο Απόστολος 
Μαργέλης.

«ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ»

Το βιβλίο του παπα – Γεράσιμου είναι 
ένα αξιόλογο πολυσέλιδο πόνημα, 
που επιμελείται με κόπο και επιμονή 
η κόρη του Μαρία.
    Ο παπα – Γεράσιμος άφησε ένα 
αληθινό θησαυρό χειρογράφων με 
πλούσιες αναφορές στην προσωπική 
και οικογενειακή του ζωή, στο ηρω-
ικό έπος 1940 – 1941, στην κατοχή 
, στον εμφύλιο, στα χρόνια της ιερο-
σύνης του, στην ανθρωπογεωγραφία 
του χωριού και σε «εμβόλιμα» θέμα-
τα «δοκιμιακού» χαρακτήρα.
    Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρου-
σα πρόταση λαϊκής πεζογραφίας.    
    Η αφήγηση του είναι, κυρίως, πρω-
τοπρόσωπη, λιτή, ρέουσα, δωρική, 
αξιοπρόσεκτο δείγμα πολύ καλής λα-
ϊκής πεζογραφικής γραφής. 
● Αφηγήσεις που συναρπάζουν βρί-

σκουμε στο πολυσέλιδο κεφάλαιο 

του 1940 – 41. Σε εκείνο το ηρωικό 
εθνικό έπος πολέμησε στην πρώτη 
γραμμή και μεταφέρει βήμα – βήμα 
εικόνες και παραστάσεις με μια αμε-
σότητα και μια φόρτιση που θυμί-
ζουν σελίδες λόγιας πεζογραφίας .

     Το μεγαλύτερο, ωστόσο, βάρος 
και βάθος επιλέγει για το χωριό του, 
τους ανθρώπους του και την περι-
βαλλοντική του επένδυση.

● Ιστορίες – οι περισσότερες άγνω-
στες στους νεότερους – με πρόσω-
πα και καταστάσεις, αληθινά ευρή-
ματα ανασκαφικής μνήμης.

● Λαογραφική περιήγηση σε κύκλους 
ζωής και θανάτου με τρόπο που 
ξεπερνά την προσωπική του βιω-
ματική και εγγίζει όρια ερευνητικής 
πρόκλησης.

Ο παπα – Γεράσιμος υπηρέτησε την 
Εκκλησία του Χριστού με πολύ κόπο, 
πολύ πόθο και αρίδηλο αμητό.
Σταθήκαμε ιδιαίτερα στο υποκεφά-
λαιο «Αλβανοί και Αρβανίτες», όπου 
ο συγγραφέας μάς εκπλήσσει για την 
τεκμηριωμένη από αξιόπιστες πηγές 
ανάλυση, που καταλήγει δίχως επιφύ-
λαξη στην ελληνική καθαρότητα των 
Αρβανιτών .   
      Το καταγωγικό οικογενειακό του 
δέντρο, που το παραθέτει παραστα-
τικά και με πληρότητα , παραπέμπει 
στα μακρινά δωρικά ριζώματα των Αρ-
βανιτάδων της Πινδικής πτύχωσης .
      Τα «Βιώματα και οι μνήμες» του 
τιμούν τον ίδιο σαν έντιμο και ακατά-
βλητο αγωνιστή της ζωής «κατ’ αρε-
τήν και αγαθότητα», αλλά τιμούν και 
την παράδοση του τόπου του .
      Το βιβλίο προστίθεται άξια στην 
πλούσια βιβλιογραφία του χωριού και 
δελτιώνεται σε «δέλτους φρενών» .            

«ΟΙ ΑΡΒΥΛΕΣ»
   Ο Καπετάνιος – εκ των καπεταναίων 
του χωριού – μας ξάφνιασε ευχάριστα 
με τις εκφραστικές και «λαλέουσες» 
«Αρβύλες» του.
      Είναι φανερό πως το βιβλίο αυτό 
είναι ένα ξάναμμα της θράκας που 
σιγόκαιε μέσα του: οι μνήμες και τα 
βιώματά του από το χωριό και τον πε-
ρίγυρό του ζούσαν (και ζουν) στο νου 
και στην καρδιά του τόσο έντονα , που 
αναζητούν διέξοδο και ανασύνθεση.
      Εύστοχα και φρόνιμα, λοιπόν, ο 
αείποτε φίλος Κώστας διανοίγει πο-
ριές για αναστοχασμό και αναδρόμη-
ση σε όλους μας. Το περιεχόμενο του 
βιβλίου δεν το διαβάζεις απλά, το «γι-
γνώσκεις». Εκεί ξαναστήνεις εικόνες 
μιας κοινωνικής ανθρωπογεωγραφίας 
που διάβηκε δίχως (ευτυχώς) να εξα-
φανίσει τα τυπώματά της.
      Εκείνα ακριβώς τα τυπώματα 
ανακαλύπτει ο Κώστας, εκείνα απο-
κρυπτογραφεί, τα ανασυνθέτει και τα 
ξαναζεί με τρόπο εύληπτο, ρέοντα, 
καθημερινό και μετοχικό. Ναι, μετέ-

χουμε και εμείς σ’ αυτή την εξαίσια 
«μνημονική ανασκαφή» του Κώστα. 
Γινόμαστε συνεργοί του και ανακα-
λύπτουμε πέρα από τα δικά του ευ-
ρήματα και δικές μας λησμονημένες 
σελίδες ζωής.
      Ο τρόπος γραφής του Κώστα εί-
ναι εύληπτος, άμεσος, καθημερινός, 
λιτός και απέριττος, στοιχεία μιας 
απαιτητής πεζογραφικής καταφυγής.
     Οι «Αρβύλες» δεν είναι απλός 
τίτλος του βιβλίου. Είναι για τον συγ-
γραφέα μια εμπνευστική χαραμάδα, 
για να εισχωρήσει στα βαθιά μιας 
ανεξάντλητης παράδοσης του χω-
ριού. Γύρω από ένα έντεχνο ζευγάρι 
αρβυλών του καιρού τους, ιστορείται 
μια συνθετική περιπέτεια ζωής (και 
θανάτου) σ’ έναν μικρότοπο με το 
δικό του ειδικό βάρος.   
  
ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
    Μου εκμυστηρεύτηκε η Γιαννούλα 
πως τούτες τις ιστορίες τις έγραψε σε 
πρόσφατή της παραμονή στα πάτρια 
και μάλιστα μέσα σε 10 – 15 μέρες!...
      Αυτό μαρτυρεί μια εσωτερική 
δίψα και μια πείνα εκρηκτική που 
παραφύλαγαν μέσα της και που ζη-
τούσανε δρομί για να δρομίσουν… 
      Βιάζομαι πολύ να προσφέρω την 
προσωπική μου «απόκριση» για το 
αδευτέρωτο στοιχείο που επιβάλλε-
ται στη γραφή της Γιαννούλας: Το εκ-
πληκτικό, το αντιγραφικό γλωσσικό 
ιδίωμα του μικρού μας (πλην μεγά-
λου) τόπου μας.
      Πάντα με τραβούσε 
επίμονα η ανάγκη να θυ-
μηθώ, να ανασυνθέσω 
και να περισώσω αυτό 
το θησαύρισμα της κα-
θημερινής ντοπιολαλιάς 
μας. Δεν το κατάφερα….
  Το καταφέρνει, όμως, 
η Γιαννούλα (και ζηλεύω 
πολύ γι’ αυτό, ζηλεύω 
άδολα). Εισχωρώ στις 
σελίδες του βιβλίου, 

πιάνομαι χέρι με χέρι με τα πρόσωπά 
τους (φανταστικά μα παραπέμποντα), 
ρουφάω διψαλέα λέξη με λέξη, συλλα-
βή με συλλαβή, τη γλώσσα, τη λαλιά 
τής μάνας, της βαβάς, του έμψυχου 
χωριού που ακόμα (έστω και εν μέρει) 
θυμάται τον αξεπέραστο προφορικό 
λόγο στην διαχρονία του τόπου.
      Γιαννούλα, αν πρέπει (και πρέπει) 
να σου απονεμηθούν εύσημα, μα το 
Θεό τ’ αξίζεις για τούτη σου την ανα-
πάντεχη (για μένα) προσφορά.
      Όσο για την αναγνώριση της γρα-
φής της η Γιαννούλα δρέπει καρπίσμα-
τα λογοτεχνικής αξιοσύνης. Ο λόγος 
της κυλάει σαν τα κεφαλάρια στους 
Κεφαλληνούς και ποτίζει την εριβώλα-
κα γη του κάμπου μας.
      Κι είναι οι καρποί των κόπων της μο-
σχομύριστοι σαν το παλιό χειμωνικό, 
σαν τα παλιά και τ’ αλησμόνητα τα φα-
ουλάρικα στα νοικοκυρεμένα λαχίδια 

της μνήμη 
μας και 
της καρ-
διάς μας.   
      Επιλο-
γικά, ψη-
λώνουμε 
ένα μπόι, 
σαν κατα-
γινόμαστε 
με την πα-
ρ ά δ ο σ η 
του τόπου 
μας, που 
είναι βρα-
χίονας πο-
λιτισμού. 

Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής ευ-
χαριστεί τον Απόστολο Μαργέλη που 
ήρθε αποκλειστικά από την Πάτρα για 
να παρουσιάσει τα βιβλία.

Υ.Γ.: Στο προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδος μας σε επιστολή της κας 
Μαρίας Μαραγκού του Χρήστου, που 
δημοσιεύσαμε, εκ παραδρομής ανα-
φέρεται ότι υπεύθυνη για τα λίγα αντί-
τυπα του βιβλίου του  πατέρα της  που 
εκδόθηκαν φέρεται η κυρία Μαρία Αρ-
βανίτη - Μαραγκού.
Διορθώνουμε ότι ΔΕΝ όφείλεται 
στην υπαιτιότητά της, αλλά σε δική 
μας αβλεψία.

Βιβλιοπαρουσίαση

Εκδήλωση  παρουσίασης  βιβλίων από την Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής

Απόστολος Μαργέλης & Μαρία Μαραγκού

Κρήτης 10 Κεντρική Πλατ. Πετρούπολης Α΄ορ.



τιμήν του μεγάλου κλαρινίστα Χαρά-
λαμπου Μαργέλη, ο οποίος καταγόταν 
από το Νικολή και δόξασε τη Λευκάδα 
και τη λαϊκή μας μουσική παράδοση με 
το επιδέξιο παίξιμό του. Ο κόσμος  γλέ-
ντησε στην πλατεία του χωριού και χόρε-
ψε παραδοσιακούς χορούς με τους ήχους 
της ορχήστρας του Κοπανέλου μέχρι τις 
πρωινές ώρες. 
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ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

Μικτό πρατήριο Υγρών
Καυσίμων - Υγραερίου
Πλυντήριο - Λιπαντήριο
AUTO MARKET
Καφετέρια
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Συνέχεια από την 1η σελ.

Της Ελεονώρας Φιώρου

Στις 2 Αυγούστου οι μικροί μας φί-
λοι απόλαυσαν με ενθουσιασμό την 

παράσταση «Ο Καραγκιόζης, Η Χρε-
ωκοπία και Τα 82 Εντάλματα» από το 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙ-
ΧΤΗΣ ΔΙΑΣ». Η είσοδος ήταν ελεύθερη 
για όλους. 

Στις 6 Αυγούστου  εγκαινιάστηκε  η 
Έκθεση Ζωγραφικής του  Αθηναί-

ου ζωγράφου Δημήτρη Πατίτσα στο 
Πνευματικό Κέντρο του χωριού. Στα 
εγκαίνια παραβρέθηκε, ανάμεσα στους 
καλεσμένους, ο Αντιδήμαρχος της Δημο-
τικής Ενότητας Απολλωνίων κ. Χρήστος 
Κατηφόρης. Την Έκθεση, η οποία διήρ-
κησε μία βδομάδα επισκέφθηκε αρκετός 
κόσμος. Ο ζωγράφος είχε απεικονίσει σε 

κάποια έργα του σημεία του χωριού. Πα-
ραχώρησε δε στην Ένωση αρκετά από τα 
έργα του για τη μεγάλη λαχειοφόρο αγορά  
που έγινε στις 12 Αυγούστου. 

Στις 12 Αυγούστου η Ένωση Αγιοπε-
τριτών Αττικής σε συνεργασία με 

τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Αθλη-
τικό Όμιλο Αγίου Πέτρου διοργάνωσαν 
μεγάλη πολιτιστική χοροεσπερίδα προς 

   Την ίδια βραδιά απονεμήθηκαν Εύσημα 
Τιμής στις γηραιότερες αγρότισσες και 
αγρότες που βρίσκονται εν ζωή για την 
προσφορά τους στην αγροτική ζωή του 
τόπου μας. 
Τα Εύσημα απένειμαν ο Βουλευτής 
Λευκάδας κ. Θανάσης Καββαδάς και ο 
Δήμαρχος Λευκάδας κ. Δρακονταειδής 
στους Νίκο Ζώγκο (Μάη) -89 ετών και 
την Ανθίτσα Πατρικίου του Αναστασίου- 
99 ετών, αντίστοιχα.  
Η βραδιά σημείωσε μεγάλη επιτυχία με 
την παρουσία πλήθος κόσμου. Παραβρέ-
θηκαν επίσης οι  Αντιδήμαρχοι Λευκάδας 
κ.κ. Χρήστος Κατηφόρης, Κωσταντίνος 
Σέρβος, ο πρώην Αντιδήμαρχος Απολλω-
νίων κ. Νίκος Βικέντιος και ο πρώην δη-
μοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Μπρατσου-
κάκης και ο Πρόεδρος του Πνευματικού 
Κέντρου, η δημοσιογράφος Αννέτα Πολί-
τη με τον συζυγό της από την Γερμανία 
και ο Πρόεδρος Αθανιού κ. Κορφιάτης 
Παναγιώτης.

Αριστερά ο αντιδήμαρχος κ. Χρ. Κατηφό-
ρης και ο ζωγράφος Δημ. Πατίτσας με τη 
συζυγό του

Στεφανία Μαργέλη (Ατζούλη) του Νίκου  
με τις αυστραλέζες φίλες της

Νέα καλλιτέχνης η Φαίη Μπάμπη Ραυτοπούλου με τη 
λύρα της έπαιξε νησιώτικα τραγούδια

Χαράλαμπος Μαργέλης

Οι πρόεδροι Απόστολος Αντύπας αριστερά και ο Αλέκος Πατρίκιος 
απευθύνουν χαιρετισμό

Αριστερά ο Δήμαρχος κ. Δρακονταεϊδής και 
δεξιά ο βουλευτής κ. Καβαδάς απεύθυναν 

χαιρετισμό και έδωσαν τους επαίνους 

Αγιοπετρίτισσα

Φώτο από το γλέντι στην πλατεία
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Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

Άγιος Πέτρος

Άγιος Πέτρος
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Στις 18 Αυγούστου παρουσιάστηκε   

το βιβλίο του παπά Γεράσιμου Αρβα-
νίτη (Μπούλου) με τίτλο «Βιώματα και 
Μνήμες Ιστορίας και Ζωής». Η παρου-
σίαση έγινε από τον πρώην πρόεδρο του 
Συλλόγου Λευκαδίων Πάτρας κ. Απόστο-
λο Μαργέλη. 
  Το ίδιο βράδυ η Ένωση Αγιοπετριτών 
Αττικής παρουσίασε το συγγραφικό έργο  
των Απανταχού Αγιοπετριτών με  Έκθεση 
βιβλίου που διοργανώθηκε. Επί της πλα-
τείας εκτέθηκαν 43 τίτλοι βιβλίων  Αγιο-
πετριτών συγγραφέων. Η Έκθεση αυτή 
απευθυνόταν περισσότερο στους νέους 
για να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου 
τους.

Στις 24 Αυγούστου το βράδυ το χο-
ρευτικό των Αγιοπετριτόπουλων και 

Αλβανόπουλων χόρεψε παραδοσιακούς 
χορούς υπό τη διδασκαλία του κ. Σκλαβε-
νίτη, δασκάλου από το Κατοχώρι. Στο ίδιο 
μοτίβο συνεχίστηκε όταν Αφρικανοί χο-
ρευτές που συμμετείχαν στο Διεθνές Φε-

στιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας παρουσίασαν 
χορούς από την μακρινή πατρίδα τους και 
καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρι-
σκόμενους. 
«Κεραυνός εν αιθρία», ήταν η απρόσμε-
νη παρουσία του ΣΔΟΕ, το οποίο άμεσα 
αντιμετωπίστηκε με χωρατά και πειράγ-
ματα τόσο από τους μαγαζάτορες  όσο και 
από το κοινό.

Τα πολιτιστικά δρώμενα στο χωριό  
συνεχίστηκαν  μέχρι  την Κυριακή 17 

Σεπτεμβρίου 2017 και συμπεριέλαβαν τις 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη 
Λευκάδα με τίτλο «Μνήμες Ελβετών & 
Λευκαδίων. Η πορεία ανάπτυξης της 
Νοτιοδυτικής Λευκάδας κατά την περί-
οδο 1962 -72».  Οι αφιερωματικές αυτές 
δράσεις  ξύπνησαν, πραγματικά,  παλιές 
μνήμες και έφεραν κοντά ανθρώπους που 
είχαν να συναντηθούν  πάνω από μισό 
αιώνα. Τότε, το 1962,  με παρότρυνση  
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλη-
σιών, μια ΜΚΟ, η Χριστιανική Κίνηση 

για την Ειρήνη (CDF) με 
έδρα τη Βέρνη στην Ελ-
βετία, με το πρόγραμμα 
Lefkas-Project,  έστειλε 
μέλη της στη νότια Λευ-
κάδα, κυρίως Ελβετούς 
αλλά και Γερμανούς και 
Ολλανδούς με στόχο, 
μέσα από εξειδικευμέ-
να προγράμματα και σε 
στενή συνεργασία με τις 
αρχές του νησιού  και τον 
Μητροπολίτη  Λευκάδας 
Δωρόθεο, να βελτιώσουν 
τις συνθήκες διαβίωσης 
των ανθρώπων του νη-
σιού μας. Ο Αρχιεπίσκο-

πος Αθηνών όρισε ότι η 
περιοχή της κοιλάδας του 
Ρουπακιά, από τα Χορ-
τάτα μέχρι τη Βασιλική 
ήταν από τις φτωχότερες 
της Ελλάδας και τα χωριά 
της περιοχής Άγιος Πέ-
τρος, Νικολή, Μανάση, 
Άγιος Βασίλειος, Χορ-
τάτα και Κομηλιό, όπως 
και για ένα διάστημα το 
Δράγανο, το Αθάνι, η Κο-
ντάραινα, ο Σύβρος και η 
Βασιλική εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα. Τα μέλη της 
ομάδας αποστολής, εγκα-
ταστάθηκαν στο Διαμπλι-
άνι και έδωσαν ελπίδα, 
στήριξη και ανακούφιση  
τους ντόπιους ύστερα από 
τους πολέμους και τον εμ-
φύλιο.  Οι νέες και οι νέοι 
που εργάζονταν εθελοντι-
κά έπαιρναν  από τη CDF 
μόνον  ένα μικρό ποσό για 
τη διαμονή και τη σίτιση 
τους, διέμειναν δε στο  
νησί αρκετά χρόνια, μερι-
κοί περισσότερο από πέ-
ντε. Τέσσερεις οικογένει-
ες δημιουργήθηκαν τότε, 

η μία εξ αυτών,  μεταξύ Ελληνίδας και 
Ολλανδού. Οι φιλίες  και οι ανθρώπινες 
σχέσεις που δημιουργηθήκαν εκείνο τον 
καιρό μεταξύ των ανθρώπων της απο-
στολής  και των κατοίκων  της Λευκάδας 
διαρκούν μέχρι σήμερα.
   Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν αφο-
ρούσαν στον κοινωνικό τομέα με υλική 
και οικονομική υποστήριξη σε φτωχές 
οικογένειες ή γυναίκες και αναδοχή από 
την Ελβετία και Γερμανία με χρήμα-
τα  παιδιών για φοίτηση στο Γυμνάσιο. 
Επίσης η μεταφορά ασθενών στο γιατρό  
γινόταν με αυτοκίνητα των μελών της 
ομάδας.  
   Στην υγεία και υγιεινή παρέχονταν 
συμβουλές φροντίδας νεογνών στις μη-
τέρες. Δύο κέντρα υγείας, στα Χορτάτα 
και στο Κομηλιό, έδιναν τις πρώτες βο-
ήθειες, συμβουλές σε ασθενείς και φρο-
ντίδα σε ηλικιωμένους. Επίσης το πρό-
γραμμα έφερε τσιμεντένιους νεροχύτες 
για το πλύσιμο των λαχανικών και των 
πιάτων. Κάθε οικογένεια βοηθήθηκε 
στην κατασκευή τουαλέτας. 
   Στα χωριά δινόντουσαν παραστάσεις 
κουκλοθέατρου και δημιουργούνταν 
κατασκηνώσεις όπου νέοι από διάφορες 
χώρες ζούσαν στα σπίτια οικογενειών 
και εργάζονταν με τους ντόπιους σε δι-
άφορους τομείς, όπως στην κατασκευή 
μονοπατιών.  
   Στον τομέα της εκπαίδευσης  ίδρυ-
σαν σχολές εκμάθησης ραπτικής, πλεξί-
ματος και κονσερβοποίησης αγροτικών 
προϊόντων καθώς και εργαστήρια   για 
μερεμέτια  και εύκολες κατασκευές για 
το σπίτι.  Καταρτίστηκε εκπαιδευτικό 
ταξίδι αγρονόμων με μία δωρεά διαμονή 
σπουδών  στην Ελβετία με θέμα την πα-
ραγωγή κρασιού και δύο δωρεάν  διαμο-
νές σπουδών  με θέμα την καλλιέργεια 
σπόρων. 
  Ίδρυσαν παιδικό σταθμό.
  Ίδρυσαν σχολικές βιβλιοθήκες σε 
Δημοτικά σχολεία και στο σχολείο  του 
Αγίου Πέτρου ξυλουργικό εργαστήρι 
και μόνιμη σκηνή θεάτρου.   Στον προ-
αύλιο χώρο  έστησαν μονόζυγα και φιλέ 
για βόλεϊ. 
   Χρηματοδότησαν την έκδοση  της 
εφημερίδας ΝΟΤΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ και 
του σχολικού περιοδικού ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΦΩΝΕΣ αγοράζοντας το χαρτί, τον πο-
λύγραφο και ξυλόπνευμα. Και τα δύο 
έντυπα σταμάτησαν να εκδίδονται την 
περίοδο της Χούντας. 
   Στην γεωργία και την καλλιέργεια 
λαχανικών και φρούτων στήριξαν τους 
αγρότες με τη λειτουργία φυτωρίων και 
τη συλλογή υδάτων σε δεξαμενές για την 
άδρευση  των λαχανόκηπων. Παρείχαν 
δωρεάν μικρά οπωροφόρα δέντρα, όπως 
αμυγδαλιές, καρυδιές, μηλιές βερυκο-
κιές και ελιές. Επίσης με την εισαγωγή 
του ελβετικού  τσαπιού διευκόλυναν το 
σκάλισμα των αμπελιών. 
   Στην κτηνοτροφία με την εισαγωγή 
των ελβετικών κατσικιών ράτσας «Τογ-
γενμπούργκερ» βελτιώθηκε η παραγωγή 
γάλακτος. Έγιναν προσπάθειες εμπορι-
κής εκτροφής χοίρων και πουλερικών 

και για την υγιή εκτροφή των ζώων κτί-
στηκαν τότε 50 στάβλοι. 
   Όσον αφορά στη δασοκομία και την 
αντιμετώπιση διάβρωσης έγιναν ανα-
δασώσεις πάνω από το Νικολή και τα 
Χορτάτα, στους λόφους γύρω από το 
Κομηλιό και κάτω από το Αθάνι. Επίσης 
στον Άγιο Βασίλη με διάφορα έργα αντι-
μετώπισαν τη διάβρωση των ρεμάτων. 
   Με τα έργα της οδοποιίας πίστευαν 
ότι θα διευκόλυναν τη ζωή των αγροτών 
στις μετακινήσεις τους από τα χωριά στα 
χωράφια και με αυτόν τον τρόπο θα περι-
όριζαν τη μετανάστευση. Έτσι κατασκευ-
άστηκαν διάφορες διαβάσεις πάνω από 
ρέματα και 20 χιλιόμετρα δρόμου από το 
Νικολή προς τον Άγιο Βασίλη , τον Άγιο 
Πέτρο και το Σύβρο. Επίσης ανοίχτηκαν 
μονοπάτια από τα Χορτάτα προς το βου-
νό και από το Κομηλιό κάτω, προς την 
κοιλάδα. 
   Η εργασία στο σπίτι καθώς και η 
ανάπτυξη της Λαϊκής Τέχνης της Λευ-
κάδας ήταν οι δράσεις που έφεραν ένα 
επιπλέον σημαντικό εισόδημα  σε πολλές 
οικογένειες.  Από το 1964 οι γυναίκες 
στο Μανάση, χρησιμοποιώντας το μαλλί 
από τα ζώα,  άρχισαν να υφαίνουν πάνω 
σε παλιά σχέδια ταγάρια και πάντες με 
σκοπό να τα πουλήσουν. Έπλεκαν επί-
σης καλάθια και οι άντρες σκάλιζαν ξύ-
λινες γκλίτσες,  ρόκες και χαρτοκόπτες. 
Τα έργα προβάλλονταν σε εκθέσεις στη 
Λευκάδα, την Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη. Επίσης πουλιόνταν από την ομάδα 
σε Γερμανία και Ελβετία. Πριν τελειώσει 
το πρόγραμμα, η διεύθυνση της δράσης 
ανατέθηκε στο Θεόδωρο Βουκελάτο από 
το Νικολή   και διήρκησε περίπου μέχρι 
το 1980, οπότε και σταμάτησε γιατί έπε-
σε τελείως η ζήτηση. 
    Το 1963, παρέδωσαν  στους Συνεται-
ρισμούς της Ν. Λευκάδας ένα τρακτέρ 
Φέργκισον, δωρεά της εκκλησίας του 
Κόβεντρυ. Ήταν  το πρώτο τρακτέρ που 
έφτασε στην περιοχή.
    Η καλλιέργεια σπόρων στην οποία 
συμμετείχαν συνολικά πάνω από εκατό 
αγρότες ήταν επίσης ένα κερδοφόρο πρό-
γραμμα για τους ντόπιους.  Σε συνεργα-
σία με την ελβετική εταιρία σπόρων Ρόγ-
γλι άρχισαν από το 1966 να παράγονται 
σπόροι από γογγύλια στο Μανάση και  
Νικολή και στην πεδιάδα του Άγιου Πέ-
τρου σπόροι πανσέ και μαργαρίτας. Μετά 
το 2000 η  εταιρία  Ρόγγλι σταμάτησε την 
παραγωγή διότι όλο και λιγότεροι αγρό-
τες έδειχναν ενδιαφέρον καθώς  οι γυναί-
κες προτιμούσαν την εργασία στον τομέα 
του τουρισμού που ήταν περισσότερο 
προσοδοφόρος.
   Συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων από 
14-17 Σεπτεμβρίου στη Λευκάδα και στο 
όμορφο χωριό του Αγίου Πέτρου με τίτ-
λο «Μνήμες Ελβετών & Λευκαδίων. Η 
πορεία ανάπτυξης της Νοτιοδυτικής 
Λευκάδας κατά την περίοδο 1962 -72»  
ήταν: η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, 
η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, το 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, η 
Ι. Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης, η 
Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής, ο Πολιτι-Το Αφρικανικό χορευτικό συγγκρότημα

Συνέχεια στην 8η σελ

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

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

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

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

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

στικός Μορφωτικός  Αθλητικός Όμιλος  Αγ. Πέτρου και 
ο Σύλλογος των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδας. Οι 
εκδηλώσεις  ήταν αφιερωμένες σε εκείνην την εποχή και 
σε όλους εκείνους που συμμετείχαν και έζησαν, Ευρω-
παίους και ντόπιους, που δημιούργησαν σχέσεις φιλικές 
και συγκινητικά  ανθρώπινες, χωρίς να είναι εμπόδιο η 
γλώσσα  και η διαφορά της κουλτούρας. Σχέσεις που 
κρατούν γερά έως σήμερα.
 Mε το ελβετικό τμήμα αποστολής έφθασε στη Λευκά-
δα  ο νεαρός   Fritz Berger, ο οποίος εργάστηκε κυρίως  
στο τμήμα διάβρωσης, στην κατασκευή δρόμων, στην 
παραγωγή σποράς και στην φυτοκομία, ενώ τα δύο τε-
λευταία χρόνια της διαμονής του ηγήθηκε της μονάδας. 
Παράλληλα με την εργασία ο νεαρός τότε Ρίκο, όπως 
χαιδευτικά τον φώναζαν οι ντόπιοι, με τη φωτογραφι-
κή του μηχανή, με έμφυτο ταλέντο και ευαισθησία κα-
τέγραφε τα δρώμενα της εποχής και με τις εικόνες του 
αποτύπωσε αμέτρητες στιγμές ζωής της Λευκάδας που 
μας συγκινούν βαθύτατα  διότι σήμερα αποτελούν  πλέ-
ον παρελθόν. 

Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε στις 14 Σεπτεμβρί-
ου με το καλωσόρισμα  των Ελβετών και Ολλαν-

δών στην Πόντι Βασιλικής. Προσκεκλημένοι, μέλη της 
τότε Ελβετικής Χριστιανικής Κίνησης Ειρήνης (CDF), 
που  ήρθαν στη Λευκάδα  για τη συνάντηση είναι οι  
κ.κ.: Alice Ochsner,  Annemarie Preiswerk, Dora Berger, 
Maya Lüscher, Christine Schwarz, Edith και Hansruedi 
Hofmann (Γιάννης και Ελένη), Piet Boef και Vassiliki 
Katifori - Boef, Ruedi και Martha Roggli. 

 Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στη Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Λευκάδας, την Αίθουσα Τέχνης Θεόδωρος Στάμος 
και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας. 
  

Την Κυριακή το πρωϊ 17/9  τελέστηκε στον Ι. Ναό 
Αγ. Αθανασίου Αγ. Πέτρου Θεία Λειτουργία, 

Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτη 
Λευκάδας και Ιθάκης κ. Θεόφιλου 

  Το απόγευμα  στα χωριά Κομηλιό, Χορτάτα, Μανά-
ση Νικολή,  συναντήθηκαν τα μέλη της τότε αποστολής 
με τους  ντόπιους παλιούς τους φίλους.  Ανάμεσα στους 
επισκέπτες  ήταν άτομα που για πρώτη  φορά γνώρισαν 

από κοντά τις «ηνωμένες πολιτείες», όπως  χαρακτηριστι-
κά αποκαλείται  η πλειάδα  αυτών των μικρών χωριών της 
Ν.Δ Λευκάδας. 
  Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το απόγευμα στην  πλα-
τεία του χωριού με συντονιστή τον Πρόεδρο της Εταιρεί-
ας Λευκαδικών Μελετών και εκπαιδευτικό  κ. Θανάση 
Μελά.
   Πρώτη ομιλήτρια ήταν η Προϊσταμένη της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Λευκάδας κα Μαρία Ρούσσου.  
   Ακολούθησαν χαιρετισμοί του Δημάρχου  Λευκάδας κ. 
Κωνσταντίνου Δρακονταειδή,  της Ελβετικής Πρεσβείας 
και των  μελών της CDF. 
 Το καλωσόρισμα των προσκεκλημένων στο χωριό έκανε 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής κ. Από-
στολος Αντύπας και η γραμματέας του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Αγ. Πέτρου κα Χρύσα Κατηφόρη. 
 Ακολούθησαν χαιρετισμοί και ομιλίες από τον εκπρόσω-
πο  Χορτιωτών Αττικής  κ. Έκτορα Χόρτη,  φιλόλογο-
συγγραφέα  και το κ. Θανάση Μελά. 
  Στη συνέχεια οι καλεσμένοι είδαν οπτικοαουστικό υλι-
κό με αφήγηση βιωμάτων και μαρτυριών Ελβετών  και 
Λευκαδίων και την προβολή των ταινιών «Fritz Berger, o  
φωτογράφος των αναμνήσεων» των Νίκου Καββαδά και 
Δημήτρη Σολδάτου και «Αύριο» του Fritz Berger. 

  Ο Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Λευκάδας κ. Σπύρος Αρβανίτης παρουσίασε  το νέο βιβλίο 
του Fritz Berger με τίτλο «Η μορφή των χρόνων, Λευκάδα 
1962-2016», έκδοση του Πνευματικού Κέντρου.

Το ίδιο βράδυ, στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέ-
ντρου του Αγ. Πέτρου έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης 

φωτογραφιών και κειμηλίων του προγράμματος ανάπτυ-
ξης 1960-70 στη Ν.Δ. Λευκάδα με φωτογραφίες, σκίτσα, 
δημοσιεύματα, ξυλόγλυπτα και υφαντά. 
   Ο Fritz Berger μέσα από την έκθεση των φωτογραφιών 
του, την οποία επιμελήθηκε ο ίδιος, αφηγήθηκε το χρονι-
κό του προγράμματος  της CDF στη Λευκάδα.
Στον ίδιο χώρο, υφάντρες δίδαξαν τα μυστικά του αργα-
λειού με την επιμέλεια της Αγιοπετρίτισσας υφάντρας, 
κας Σπυριδούλας Χρυσικού. 
   Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι κ.κ.  Αντιδήμαρχος  
Λευκάδας Κωνσταντίνος  Σέρβος, ο πρώην Δήμαρχος 
Απολλωνίων Λευκάδας κ. Γεράσιμος Μελάς, ο πρόεδρος 
των Χορτιωτών Αττικής  Θωμάς Χόρτης, ο πρόεδρος 
Αγιοπετριτών Μελβούρνης Σπύρος Ρομποτής και εκ μέ-
ρους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Λευκάδας η κα 
Άννα  Μίγκου- Πολίτη, ξενοδόχος. 
    Η ανθρώπινη και αφιερωματική  αυτή συνάντηση είχε 
ως αποτέλεσμα  να καταγραφούν στοιχεία  και μαρτυρίες,  
υλικό  που θα κάνει   ευρύτερα  γνωστή την  ιστορία της 
ΝΔ Λευκάδας τη συγκεκριμένη χρονική  περίοδο, υλικό 
που αποτελεί πηγή έρευνας για το μέλλον. 
  

Αυτό που έλειπε από την Λευκάδα 20/9/2017 Ένα γκρουπ Ελβετών 60 ατόμων στην έκθεση 
ακούν τις ομιλίες του Fritz Berger και της Χρύσας Κατηφό-
ρη που μίλησε στα αγγλικά.

Η κα Ρούσσου Ο Δήμαρχος κ. Δρακοντα-
εϊδής

Ο κ. Έκτορας Χόρτης Ο κ. Θανάσης Μελάς

Ο αντιπρόεδρος κ. Αρβανίτης Κων/νος
παρουσίασε το νέο βιβλίο του Fritz Berger 

Εγκαίνια Έκθεσης

Οι Ελβετοί στο Ξενοδο-
χείο  Porto Fico


