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

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

Σε περίπτωση
ανάγκης
τηλεφωνήστε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στçí ιστοσελίδá   

          www.aromalefkadas.gr  

Επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση 
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
και της απονομής επαίνων στους μαθητές και φοιτητές

Δημήτρης Ρομποτής:
Ο Λευκαδίτης δημοσιογράφος  της Νέας 
Υόρκης που κατέκτησε τα  αμερικάνικα media

της Ελεονώρας ΦιώρουΕίναι  δημοσιογράφος,  οξυδερκής αναλυτής, επιτυχημένος εκδότης, έχει 
αστείρευτο χιούμορ που το οφείλει και στη Λευκαδίτικη καταγωγή του 

Η Ένωσή μας βράβευσε τους μα-
θητές και φοιτητές που εισήχθησαν 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και όσους 
αποφοιτήσαν από αυτά. Η εκδήλω-
ση της βράβευσης έγινε στα πλαί-

σια της ετήσιας κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας, στο ξενοδοχείο 
“ Economy”, με την παρουσία πολ-
λών Αγιοπετριτών και φίλων της 
Ένωσής μας και με την ευλογία 

του Αγιοπετρίτη ιερέα Παπα-Γιάννη 
Πατίτσα, ο οποίος λειτουργεί κάθε 
Κυριακή στον Άγιο Σώστη της Νέας 
Σμύρνης στην Αθήνα. 

Συνέχεια στην σελ. 8

Η Συνέντευξη στην σελ. 3.

Η Ένωση Αγιοπετριτών 

Αττικής και η εφημερίδα

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

σας Εύχονται

Καλή Ανάσταση

και Καλό Πάσχα

Παράταση έως 24 Απριλίου 2019
για κατοίκους εξωτερικού έως 10 Ιουνίου 2019

Τηλ.:Αθήνας
Τηλ. Λευκάδας
26450 21997

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 
ΑΓ. ΗΛΙΑ
ΑΘΑΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΒΟΥΡΝΙΚΑ
ΔΡΑΓΑΝΟΥ
ΕΥΓΗΡΟΥ
ΚΟΜΗΛΙΟΥ
ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ
ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΗ-ΜΑΝΑΣΗ
ΣΥΒΡΟΥ
ΧΟΡΤΑΤΩΝ

ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ
ΒΛΥΧΟΥ
ΔΡΥΜΩΝΑΣ
ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ
ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΥ
ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΟΡΟΥ
ΦΤΕΡΝΟΥ
ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ

Οι κοινότητες της Λευκά-
δας και του Μεγανισιού 

που δόθηκε η παράταση 
για το κτηματολόγιο

Και κτηματολόγιο

Πευκών 22 Περιστέρι
Τηλ. 210 5732096
Κιν. 6948 366 644

e: anargir@otenet.gr

Αθήνα

Βεΐκου 137 Γαλάτσι

για τη Λευκάδα
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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 157 - 2019
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
ΑΘΗΝΑ
• Το ζεύγος Κατηφόρης Νικόλαος του Δημητρί-

ου (Μαυρογιώργου) και η Ευσταθία  Σαρλά 
απέκτησαν αγοράκι.

• Το ζεύγος Κατερίνα Αλεξανδράκη - Σίδερη 
και ο Λανς Γκόρερ (αμερικανός) απέκτησαν 
αγοράκι στην Ν. Υόρκη.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Κατηφόρη Χρυσούλα του Νικολάου (Μαυρο-

γιώργου) ετών 98. Ετάφη στο χωριό.
• Καραβία Κωνσταντίνα (Τούλα) του Γεωργίου 

ετών 91. Ετάφη στο χωριό.
• Βλασσόπουλος Αθανάσιος (Θάνος) του Ηλία 

ετών 89. Ετάφη στην Αθήνα.
• Λογοθέτης Βενιζέλος του Ηρακλή ετών 100. 

Πέθανε στην Αθήνα. Ετάφη στο χωριό.
• Δουβίτσα Τασούλα του Διονυσίου το γένος 

Ψωμά, ετών 88. Ετάφη στα Γλυκά Νερά Αττι-
κής.

• Μπρούτζος Μιχάλης κουνιάδος του Αντρέα 
Δρακονταειδή (Πολύδερου), ετών 67, γα-
μπρός Μαραντοχωρίτης. Ετάφη στο Μαρα-
ντοχώρι.

• Διακουμάκος Ιάκωβος σύζυγος Ελένης Αθα-
νασίου Κατηφόρη (Κοτσέρη), ετών 73. Ετά-
φη στον Πειραιά.

• Kατηφόρη (Πλούτου) Σταθούλα του Βασιλεί-
ου, ετών 88. Ετάφη στο χωριό.

• Ανθίτσα Πατρικίου του Τάσου, ετών 100. 
Ετάφη στο χωριό.

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπη-
τήρια στους οικείους τους.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
• Κατερίνα Ηρώς Αλεξανδράκη - Σίδερη για 

επίσκεψη. Οικονομολόγος Διεθνούς φήμης.
• Σουμίλας Σπύρος του Άγγελου (Φάντες).

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Έφυγε από τη ζωή ο Βενιζέλος Λογοθέτης σε ηλικία σχεδόν 100 
ετών. Είχε διατελέσει πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Πέτρου κατά 
την περίοδο 1963-1965. Είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Αγιοπετριτών στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο στις 15 Απριλίου 
1976, με πρόεδρο την αείμνηστη Φρόσω Αργυρού-Δρακονταει-
δή. Συνέχισε να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσής 
μας. Στην Αθήνα ήρθε το 1965 και άνοιξε Σούπερ Μάρκετ στο 
Χαϊδάρι. Δημιούργησε μια επιτυχημένη οικογένεια, αλλά στάθηκε 
άτυχος. Έχασε τα δύο παιδιά του και τη γυναίκα του.
Η Ένωσή μας του προσέφερε 2 φιάλες αίμα όταν ήταν στο νοσο-
κομείο πριν τον θάνατό του, καθώς και στην Γιάννα Καβαδία που 
έφυγε και αυτή από τη ζωή.Τώρα πλέον εκφράζει τα θερμά της 
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Έφυγε από τη ζωή ο Θάνος Βλασσόπουλος σε ηλικία 89 ετών. Δι-
ετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών κατά το χρονικό διά-
στημα 1995-1996. Υπήρξε μέλος του ΔΣ το 1976, οπότε ιδρύθηκε 
η Ένωση.
Ήταν ανιψιός του αείμνηστου Γιώργου Βλασσόπουλου ιδρυτή του 
πασίγνωστου σε όλη την Αθήνα εστιατορίου « IDEAL». Στο εστια-
τόριο αυτό εργάστηκε σε όλη του τη ζωή. Έφτιαξε μια πετυχημένη 
οικογένεια.
Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια

Οι Τόποι των μακροβιοτέρων ανθρώπων της χώρας
ΛΕΥΚΑΔΑ - ΙΚΑΡΙΑ

Στο νησί μας και ειδικά στο χωριό μας παρατηρείται το δώρο της μακροζωίας στους κατοίκους. 
Ενδεικτικά:
Οι γηραιότεροι άνθρωποι του χωριού μας που έχουν φύγει από τη ζωή ήταν:
• Όλγα Πολίτη του Γεωργίου ετών 105. Έφυγε από τη ζωή το 2003.
• Αθηνά Χαρίτου (Κουτσούμπα) ετών 103. Έφυγε από τη ζωή το 1981.
• Σήμερα που γράφονται αυτά, τον Μάρτη του 2019 βρίσκεται στη ζωή ένας ακόμη αιωνόβιος 

άνθρωπος του χωριού μας, ο Μιλτιάδης Σίδερης (Τσαγκάρης) ετών 100.
Η Ένωσή μας του εύχεται να τα χιλιάσει.

Το 1910 καθιερώθηκε η 8η Μάρτη ως Διεθνής 
Ημέρα της Γυναίκας. Η απόφαση ψηφίστη-

κε στη Διεθνή Συνδιάσκεψη των σοσιαλιστρι-
ών γυναικών στην Κοπεγχάγη με πρόταση της 
Κλάρας Τσέτκιν. Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία. 
Στις 8 Μάρτη 1857 οι εργάτριες στα υφαντουρ-
γεία και στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης κατέ-
βηκαν σε απεργία. Διεκδικούσαν 10 ώρες ερ-
γασία από 16 ώρες που δούλευαν μέχρι τότε, 
ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και ίση αμοιβή 
με τους άντρες συναδέλφους τους. Με εντολή 
της κυβέρνησης και εργοδοτών οι αστυνομικές 
δυνάμεις ρίχτηκαν με μανία πάνω στις μαχη-
τικές διαδηλώσεις των εργατριών και τις αιμα-
τοκύλισαν. Η μέρα αυτή έγινε σύμβολο αγώνα. 
Σήμερα οι γυναικείες οργανώσεις αγωνίζονται 
για τα απαράγραφτα δικαιώματα των γυναικών 

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
και τη χειραφέτησή τους για την κατάκτηση της 
ισότητας, για την αναμόρφωση του Οικογενεια-

κού Δικαίου, για την προστασία της μητρότητας, 
για μια αξιοπρεπή ζωή, για τη διαφύλαξη της ει-
ρήνης, για να ξεπεραστούν αναχρονιστικές αντι-
λήψεις σε βάρος της γυναίκας, για να εκλείψουν 

απαράδεχτα φαινόμενα απανθρωπιάς όπως το 
παρακάτω: Επιχειρηματικοί κολοσσοί, όπως η 

Aplle και η Facebook προωθούν την κρυ-
οσυντήρηση των ωαρίων των εργαζομένων 
γυναικών για να αποφασίζουν επί της ου-
σίας  αυτοί αν και πότε θα γίνουν μητέρες. 
Στην Ελλάδα η ιστορία του Οργανωμένου 
Κινήματος ξεκινά το 1874, όταν ιδρύθηκε η 
Ένωση των Ελληνίδων. Σήμερα οι γυναι-
κείες οργανώσεις είναι ενωμένες στην Ομο-
σπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ). Το Ελ-
ληνικό Γυναικείο Κίνημα ακολουθεί σταθερή 
ανοδική πορεία. Αναπτύσσεται συνυφασμέ-
νο με τη γενικότερη καθημερινή δράση του 
λαού, την κοινωνική και πολιτική δράση της 
χώρας.

ΥΓ: Στη χώρα μας οι γυναίκες δεν είχαν δικαί-
ωμα ψήφου μέχρι το 1953. Τότε εξελέγη και η 
πρώτη γυναίκα βουλευτής στη Θεσσαλονίκη.

Φρώσο Σουμίλα

Ημέρα των γυναικών
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Κύριε Ρομποτή, πότε φύγατε 
από τη Λευκάδα και πόσων 

ετών ήσασταν τότε;
 Έφυγα από το νησί το 1988, σε ηλι-
κία 19 ετών. Αντί για άλμα στο κενό, 
έκανα άλμα στο ...καινό! 

Μπορείτε να κάνετε ένα flash 
back  στο νησί και στο χωριό σας 
εκείνη την εποχή;
Και το χωριό μου ο Άγιος Πέτρος  
και το νησί είχε περισσότερο κό-
σμο, ντόπιους εννοώ, ιδιαίτερα νέ-
ους. Επίσης, υπήρχε μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τον τόπο συνολικά, 
ήμασταν πιο «αγνοί» τότε, νομίζω. 
Σήμερα όλοι τρέχουν σαν αλαφια-
σμένοι, κυνηγημένοι από λογαρια-
σμούς και γραμμάτια. Υπ’ αυτή την 
έννοια η σημερινή Λευκάδα θυμίζει 
κάπως ...Νέα Υόρκη! 
 
Στην οικογένειά σας υπήρχαν άλ-
λοι μετανάστες; 
Ο παππούς μου, του οποίου το 
όνομα φέρω, ήρθε στις ΗΠΑ δυο 
φορές πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο. Γυρίζοντας έφερε το θρυλικό 
Σεβρολέτ που έγινε ταξί και εν συ-
νεχεία αγόρασε λεωφορείο και έγινε 
συνιδρυτής του ΚΤΕΛ. Ο παππούς 
από τη μεριά της μάνας μου μετα-
νάστευσε στο Σίδνεϋ της Αυστρα-
λίας, όπου και πέθανε. Η μία του 
αδερφή πήγε στη Μελβούρνη και η 
άλλη στο Μπουένος Άιρες.  

Τα χωριά της Ν. Λευκάδας έχουν 
αναλογικά με τον πληθυσμό 
τους  το μεγαλύτερο ποσοστό με-
τανάστευσης σε όλη την Ελλάδα.
Εν  αντιθέσει  με τα άλλα χωριά 
του νησιού όπου η μετανάστευση 
είναι ελάχιστη έως μηδενική. Άρα 
ήταν δεδομένο για σας να αναζη-
τήσετε την τύχη σας εκτός Ελλά-
δας.  Πώς νοιώθει ένας νέο παι-
δί  που αφήνει το τόπο του;  Σας 
περίμενε στην Νέα Υόρκη, κά-
ποιος συγγενής ή γνωστός; 
Πέραν από τις οικονομικές ανά-
γκες,  είμαστε ανήσυχοι άνθρωποι, 
μας αρέσει να ψάχνουμε. Εγώ δεν 
ήμουν ακριβώς μετανάστης, στη 
Νέα Υόρκη ήρθα για σπουδές και εν 
συνεχεία κόλλησα. Στη Νέα Υόρκη 
πήγα στο σπίτι του Γιάννη του Σίδε-
ρη (Γαντζάου) όπου και έμεινα τον 
πρώτο χρόνο, μια πάρα πολύ ση-
μαντική βοήθεια, καθώς δεν ήξερα 
πού μου πήγαιναν τα τέσσερα. Εν 
συνεχεία γνώρισα κι άλλους Λευκα-
δίτες και έκανα νέους φίλους τους 
οποίους έχω ακόμη. 

 
Αρχίσατε αμέσως να δουλεύετε 
ως δημοσιογράφος στον τύπο 
της ομογένειας;
Κατά κάποιο τρόπο ναι, άλλα όχι 
επαγγελματικά. Το 1994 μια φίλη 
με κάλεσε στην ημερήσια εφημε-
ρίδα «Πρωινή» και έτσι άρχισε η 
...περιπέτεια που συνεχίζεται ακό-
μη. Πέρασα από σχεδόν όλα τα 
μέσα ενημέρωσης της ομογένειας. 
 
Είστε συνεκδότης στο ΝΕΟ 
magazine.  Πότε  εκδόθηκε για 
πρώτη φορά;  Το περιοδικό σας 
έχει υψηλά standards ποιότη-
τας. Πιστεύω ότι αναγνώστες 
σας δεν είναι μόνον οι ομογε-
νείς. 
Το 2005 έψαχνα να κάνω κάτι και-
νούργιο. Με δύο φίλους αρχίσαμε 
το περιοδικό «ΝΕΟ» το οποίο εί-
ναι μόνο στα αγγλικά. Η ιδέα ήταν 
και είναι να απευθυνθούμε στο 
90% των ομογενών, των οποίων 
η πρώτη γλώσσα είναι τα αγγλικά 
και τα ελληνόφωνα μέσα δεν τους 
αγγίζουν. Η πραγματική δύναμη 
της ομογένειας εδράζεται σ’ αυ-
τούς τους ανθρώπους, διότι είναι 
επιτυχημένοι και βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή του αμερικανικού 
γίγνεσθαι. Η μαζική μετανάστευση 
από την Ελλάδα έχει σταματήσει, 
καιρός να ασχοληθούμε σοβαρά 
με τους αμερικανογεννημένους, 
πολλοί από τους οποίους είναι και 
από μικτούς γάμους και οι δεσμοί 
τους με τη «μητέρα πατρίδα» είναι 
εκ των πραγμάτων πιο χαλαροί. 
Θυμάμαι μια φορά που με ρώτη-
σε κάποιος ομογενής τρίτης γενιάς 
γιατί η Ελλάδα θέλει να κατακτήσει 
τη … «Μακεδονία»! Δεν είχε ιδέα 
για το Μακεδονικό και δεν είναι ο 
μόνος.
 
Πότε δημιουργήσατε το ραδιο-
φωνικό σταθμό. 
Ο ραδιοφωνικός σταθμός ράδιο-
ΝΕΟ είχε προγράμματα σε τρείς 
γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και 
ισπανικά. Μεταδίδαμε 24 ώρες το 
24ωρο, εφτά μέρες την εβδομάδα. 
Δυστυχώς δεν έτυχε της υποστή-
ριξης που χρειαζόταν και μετά από 
έναν χρόνο σταματήσαμε τις εκπο-
μπές. Ήταν, ίσως, ένα εγχείρημα 
πριν την ώρα του. Αν οι συνθήκες 
το επιτρέψουν, θα το ξανακάνου-
με.
 
Ζείτε στην Αμερική ένα μέρος 
του American dream; Σε ποια 

περιοχή της Ν Υόρ-
κης μένετε;
Δεν ζω κανένα «αμε-
ρικανικό όνειρο»! Για 
να ζήσει κανείς ένα 
όνειρο πρέπει ...να 
κοιμάται! Εγώ προτι-
μώ να μένω ξύπνιος. 
Έμεινα 30 χρόνια στη 
Νέα Υόρκη. Τα τελευ-
ταία δύο χρόνια μετα-
κόμισα στην πολίχνη 
Μίλφορντ του Κονέκτι-
κατ, μια ώρα μακριά.  
 
 Ο λόγος στα πολι-
τικά άρθρα σας είναι κοφτός και 
εύστοχος,  λιτός αλλά και σύν-
θετος. Τα λέτε χωρίς περιστρο-
φές και έχετε καυστικό χιούμορ. 
Πείτε μας, σας παρακαλώ, πως 
βλέπετε τη σημερινή κατάσταση 
στην Ελλάδα.  Υπάρχει ελπίδα 
σωτηρίας; 
Υπάρχει πάντα ελπίδα και σωτη-
ρία στο ...χιούμορ! Υπ’ αυτή την 
έννοια, θεωρώ ότι μια καλή αρχή 
για τους συνέλληνες στην πορεία 
προς την ανάκαμψη είναι να απεκ-
δυθούν τη σοβαροφάνεια, το «δή-
θεν» και το κλαψούρισμα, και να 
δώσουν περισσότερο χώρο στην 
αριστοφανική πτυχή του χαρακτή-
ρα τους! Διότι αν είναι να σωθούμε 
ιστορικώς, αξίζει να το κάνουμε ως 
Έλληνες και όχι ως δήθεν Έλληνες. 
Ειδάλλως ας μας πάρει το ποτάμι... 

 Υπογράφετε τα άρθρα σας με 
ένα χιουμοριστικό  υστερόγρα-
φο: «Ο Δημήτρης που από δη-
μοσιογράφος έγινε εκδότης και 
σήμερα δηλώνει λαϊκός τρα-
γουδιστής στη Ν. Υόρκη».  Πως 
προέκυψε αυτό;
Όπως είχε πει ο Τσαρούχης, στην 
Ελλάδα (και στην ομογένεια, συ-
μπληρώνω) είσαι ό,τι δηλώσεις! 
Εγώ δεν είμαι τραγουδιστής ούτε 
έχω τραγουδήσει ποτέ μου, δικαι-
ούμαι όμως να λέω ότι είμαι! Πόσοι 
άλλοι κάνουν τους εμπειρογνώμο-
νες, τους ειδικούς, τους παντογνώ-
στες; Δεν μπορώ και εγώ να λέω 
ότι είμαι λαϊκός τραγουδιστής;;; 
 
Επιστρέφετε συχνά στη Λευκά-
δα τα καλοκαίρια;
Σχεδόν κάθε χρόνο ίσως και δύο 
φορές την ίδια χρονιά. Το πρόβλη-
μα είναι ότι τους καλοκαιρινούς μή-
νες όλοι  τρέχουν και δουλεύουν και 
είναι δύσκολο να βρεθώ με φίλους 
και γνωστούς στην άνεση του χρό-

νου που θα ήθελα. Καλύτερα από 
τίποτα  όμως ... 
 
Που μπορεί να βρει κανείς το πε-
ριοδικό σας στην Αθήνα,  στην 
Ελλάδα γενικότερα,  και πως 
μπορεί να το προμηθευτεί;
Δεν έχουμε πλέον διανομή στην 
Ελλάδα. Ωστόσο, όποιος θέλει 
μπορεί να διαβάζει (χωρίς κό-
στος) το «ΝΕΟ» στο διαδίκτυο 
neomagazine.com. Επίσης, μπο-
ρεί να βλέπει τη στήλη ΝΕΟελλη-
νικά που γράφω για τους ελληνό-
φωνους φίλους ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, neohellenika.com. 
Εκεί θα διαπιστώσετε ότι όντως …
τραγουδάω!

Υ.Γ. της εφημερίδας: Ο Δημήτρης 
είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά 
του Σπύρου Ρομποτή του Δημη-
τρίου (Σακίμης ή Μαγιόρης), μαζί 
με τον πατέρα του ήταν αυτοκινη-
τιστές με μεγάλη προσφορά στο 
χωριό μας.

Δημήτρης Ρομποτής: Ο Λευκαδίτης δημοσιογράφος  της Νέας Υόρκης
που κατέκτησε τα  αμερικάνικα media

Συνέχεια από την 1η σελ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

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

Το άγαλμα της Ελευθερίας

Ρίζα Λευκαδίτικη



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Αρβανίτης Νίκος του Δημητρίου (Μπούλος)  40
Καραβίας Γεώργιος (Κοκιάρης)  20
Πατρίκιος Θωμάς του Αντρέα εις μνήμη της 
μητέρας του Αφροδίτης  25
Πατρίκιος Θωμάς του Αντρέα εις μνήμη του 
Κώστα Ρομποτή (Δρακά)  25
Καββαδίας Γεώργιος του Σπύρου (Ντάλας)  20
Χρυσικός Γεώργιος πρώην Αντιπρόεδρος 
Αρείου Πάγου  40
Αθανασίου Αναστάσιος Τάσος Κουνέλος  20
Καραβίας Παναγιώτης (Καραούλης)  20
Χαρακίδα Ντίνα Αντύπα  20
Βλασσόπουλος Απόστολος του Νικολάου  20
Μελάς Αθανάσιος Δάσκαλος  20
Πατίτσας Διονύσιος  50
Αρβανίτης Ευάγγελος του Γιάννη  30
Αρβανίτη Μαρία του Ευαγγέλου  30
Πατίτσα Κυριακή του Διονυσίου  50
Βλασσόπουλος Σπύρος του Γρηγόρη  20
Αλεξανδράκη Σίδερη Χρυσάνθη  20
Βικέντιος Ζώης του Γεωργίου  50
Κατηφόρη Κονδύλω (Αντωνάκη)  15
Μπογόρδος Σπύρος  20
Λιάππη Ρομποτή Βασιλική  30
Μακρυγιώργος Χαρίλαος του Νικολάου  20
Χαρακίδας Σπύρος του Χρήστου  20
Καββαδάς Αθανάσιος Βουλευτής Λευκάδας  30
Αρβανίτης Νίκος του Γιάννη (Μπούλος)  20
Μαργέλης Πέτρος του Γεωργίου (Κουνέλος) 20
Σουμίλας Σπύρος του Άγγελου (Αμερική)   100€ 
Από Λαχειοφόρο Αγορά εισπράχθηκαν  310 €
Σας ευχαριστούμε.
Οι τράπεζες στο επόμενο φύλλο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Χρυ-
σούλας Βαρβαρέσου και τον 
Πρόεδρο του Ιωάννη Μαργέλη, 
υποστράτηγο εν αποστρατεία για 
την χορηγεία 1.000 € στην Ένω-
σή μας, για την έκδοση της εφη-
μερίδας.
  Ευελπιστούμε στην ανάλογη 
ανταπόκριση και άλλων συμπα-
τριωτών και φίλων.
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Ενδιαφέροντα

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

Η Υψηλή Πίεση του αίματος είναι ένα 
σοβαρό πρόβλημα που παίρνει 

όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, στην 
κοινωνία μας.
Οι αιτίες είναι πολλές σύγχρονες, κο-
σμικές, και υλικές.
Η απομάκρυνση του ανθρώπου από 
το φυσικό του περιβάλλον, και ο δήθεν 
σύγχρονος και άνετος τρόπος ζωής δη-
μιούργησε πολλές αρνητικές καταστά-
σεις στην ψυχολογία του ανθρώπου, 
όπως ανασφάλεια για το αύριο, στρες, 
άγχος, φόβο, θυμό και απογοήτευση.
Ο τρόπος ζωής, ο σύγχρονος τρόπος 
καλλιέργειας, οι επεξεργασμένες τρο-
φές με χημικά τοξικά συντηρητικά, τα 
κορεσμένα λίπη επικίνδυνα για τις αρ-
τηρίες και το κυκλοφορικό σύστημα.
Η πολυφαγία, ή βουλιμία χωρίς ΜΕ-
ΤΡΟ, και η κατανάλωση τροφών φτω-
χών σε θρεπτικά συστατικά - όπως εί-
ναι τα μέταλλα ή βιταμίνες, και πολλά 
ακόμα, καταβάλουν την άμυνα του ορ-
γανισμού. Οι ασθένειες κάθε ώρα είναι 
και πιο κοντά μας
Η αρτηριακή πίεση είναι μια επικίνδυ-
νη ασθένεια, επηρεάζει το κυκλοφορικό 
σύστημα, την καρδιά τον εγκέφαλο την 
όραση, και την ποιότητα της ζωή μας,
Ένα από τα κύρια συμπτώματα των 
καρδιακών παθήσεων είναι η αυξημένη 
αρτηριακή πίεση και ο αυξημένος παλ-
μός της καρδιάς.   Είναι μια αξιόπιστη 
ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στο συ-
γκεκριμένο σύστημα.
Η αρτηριοσκλήρωση είναι η στένωση 
των αγγείων, είναι μια διαταραχή κατά 
την οποία οι αρτηρίες -τα αιμοφόρα 
αγγεία που μεταφέρουν οξυγονωμένο 
αίμα από την καρδιά σε όλα μέρη του 
σώματος στενεύουν επειδή υπάρχει 
συσσώρευση λίπους στα τοιχώματα 
τους. Οταν οι στεφανιαίες   αρτηρίες της 
καρδιάς επηρεάζονται απο την αρτηρι-
οσκλήρωση, το άτομο μπορεί να εκδη-
λώσει στηθάγχη, καρδιακή προσβολή 
ή καρδιακή αρρυθμία. Οταν επηρεάζο-
νται οι αρτηρίες του εγκεφάλου, το άτο-
μο μπορεί να υποστεί εγκεφαλικό επει-
σόδιο
Αλλος παράγοντας κινδύνου, αυξημέ-
νης πίεσης είναι Η ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ. Φαίνεται ότι τα νεφρά 

είναι υπεύθυνα για την παραγωγή 
διαφόρων χημικών ουσιών, που κατά 
κάποιο τρόπο ελέγχουν την πίεση του 
αίματος και την ελαστικότητα των τοι-
χωμάτων των αρτηριών και των φλε-
βών του κυκλοφορικού συστήματος.  
Προϋπόθεση λοιπόν για μια καλή κυ-
κλοφορία του αίματος είναι και η καλή 
λειτουργία των νεφρών των επινεφρι-
δίων, των ενδοκρινολογικών αδένων, 
και της διατροφής. 
Γενικά ή οποιαδήποτε ανωμαλία του 
ενδοκρινικού συστήματος μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα στην πίε-
ση του αίματος.
Ας εξετάσουμε λοιπόν μερικούς από 
τους φυσικούς τρόπους που μπορεί 
κανείς να ελέγχει την πίεση και τον 
παλμό της καρδιάς του.
Ο καθαρισμός του σώματος και οι 
περιοδικές νηστείες, τουλάχιστον δυο 
φορές το χρόνο καταναλώνοντας φρέ-
σκους χυμούς, φρούτων και λαχανι-
κών, πάντα της εποχής τους, όπως ξι-
νόμηλα μανταρίνια κόκκινα σταφύλια, 
κ.α., καθώς και ή αγνή διατροφή, θα 
συμβάλει στη μείωση της χοληστερί-
νης και άλλων τοξικών λιπιδίων. Αν 
ελαττώσουμε παράλληλα, το κρέας τα 
αλλαντικά, και όλες τις επεξεργασμέ-
νες τροφές του εμπορίου μειώνεται ο 
μεγάλος κίνδυνος των εγκεφαλικών 
και καρδιακών επεισοδίων.
-Οι περιοδικές νηστείες, βοηθάνε στον 
καθαρισμό των αιμοφόρων αγγείων 
και στην αναζωογόνηση του νευρικού 
συστήματος, και της καλής όρασης.
Επίσης, ή θεραπεία με Βότανα και 
άφθονο νερό, δημιουργούν ισορρο-
πία σε όλα τα ενεργειακά κέντρα του 
σώματος. Για την πίεση, τον διαβήτη, 
και το χάσιμο βάρους βοηθάνε τα βό-
τανα, -κράταιγος, φυτό που ρυθμίζει 
την πίεση και το ζάχαρο, ο μάραθος 
ο ανθός και τα φύλα. Ο μαϊντανός, το 
θαυματουργό βότανο μαζί με το καρό-
το, το λεμόνι και πολλά ακόμα, καθα-
ρίζουν αποβάλουν, και ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα και  το αίμα. 
Όμως   Το Α-Ω για την ΥΓΕΙΑ, είναι το 
ΣΚΟΡΔΟ
Το σκόρδο συντελεί στη μείωση της 
χοληστερίνης, αραιώνει το αίμα, λει-

τουργεί αποτρεπτικά στη μείωση 
των θρόμβων και στην απόφραξη 
των αρτηριών, κάνει το αίμα αλκαλι-
κό, εμποδίζοντας τα αιμοπετάλια να 
κολλήσουν μεταξύ τους. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή Ερικ 
Μπλοκ του πολιτειακού πανεπιστη-
μίου της Ν. Υόρκης, αυτό οφείλεται 
σε μια χημική ουσία που περιέχει το 
σκόρδο, και επιδρά αντιθρομβωτικά 
στον οργανισμό. Το σκόρδο είναι 
ένα τέλειο αντιθρομβωτικό βότανο 
καθώς δρα κατά των μολύνσεων και 
των καρδιοαγγειακών παθήσεων. 
Η λήψη συμπληρωμάτων σκόρδου 
όπως και οι ωμές  σκελίδες 2-3- την 
ημέρα θα μειώσουν τους θρόμβους 
-Παραδόξως και το μαγειρεμένο 
σκόρδο λειτουργεί εξίσου καλά στη 
μείωση των θρόμβων προλαμβάνει 
αρνητικές επιδράσεις στην υγεία μας. 
Ένας ακόμα σημαντικός καθαρισμός 
του σώματος είναι και ο καθαρισμός 
του παχέος εντέρου με φυσικό τρό-
πο, Μόνο με τη λήψη μετάλλων και 
βοτάνων μπορεί να πραγματοποιη-
θεί θεραπευτικός καθαρισμός, στον 
οργανισμό. 
Για Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε στα 
τηλ. 6973 687614, 6986 863907

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Βοτανολόγος

ΥΓΕΙΑ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ - ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Έκοψαν την πίτα τους οι Λευκαδίτικοι 
Σύλλογοι της Αθήνας

• Ο Σύλλογος Λευκαδίων Αττικής η «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» έκοψε την πίτα τους 
στις 27 Γενάρη 2019. Παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Λευκάδας. Και στις 
17 Φλεβάρη έκανε το χορό του στο Κολωνάκι στο κέντρο «ΚΕΡΑΜΕΙ-
ΚΟΣ».

• Ο Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης και γύρω Δήμων η «ΦΑΝΕΡΩΜΕ-
ΝΗ» έκοψε την πίτα του με την παρουσία του Μητροπολίτη κ.κ. Θεόφι-
λου στις 13 Γενάρη. Τον χορό του τον έκανε στο κέντρο διασκέδασης 
«ΦΑΝΤΑΣΙΑ» με τον Λευκαδίτη τραγουδιστή Αργυρό στις 8 Μάρτη.

• Ο Σύλλογος Αλεξανδριτών Λευκάδας έκοψε την πίτα του και έκανε και 
τις εκλογές για νέο Δ.Σ. στις 3 Μάρτη.

• Ο Σύνδεσμος των απανταχού Εγκλουβησανών Λευκάδας έκοψε την 

πίτα του και πραγματοποίησε το χορό του στην Πετρούπολη στις 17 
Φλεβάρη. Παρευρέθησαν στην πίτα ο βουλευτής Λευκάδας κ. Καββα-
δάς και ο πρώην βουλευτής Λευκάδας κος Βεργίνης..

• Η Ένωση Εξανθειτών Λευκάδας έκοψε την πίτα της στο Ξενοδοχείο 
Economy στις 3 Φλεβάρη.

• Ο Σύλλογος των απανταχού Ευγηριωτών Λευκάδας έκοψε την πίτα 
του και έκανε τα εγκαίνια των καινούργιων γραφείων του στις 17 Φλε-
βάρη. Τα καινούργια γραφεία του τα παραχώρησε ο Δήμαρχος Αρ-
γυρούπολης-Ελληνικού. Επίσης πραγματοποίησε το χορό του στο 
Κέντρο «ΜΥΣΤΙΚΟ» στον Υμηττό στις 10 Μάρτη. Στην πίτα παρευ-
ρεύθησαν ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. 
Θεόφιλος, ο βουλευτής Λευκάδας κ. Καββαδάς και ο πρώην βουλευ-
τής Λευκάδας κ. Βεργίνης.

• Ο Σύλλογος Καρσάνων Αθήνας έκοψε την πίτα του σε κοσμική ταβέρ-
να στα Πετράλωνα στις 20 Γενάρη.

• Ο Σύλλογος των Απανταχού Κομηλιωτών και φίλων Λευκάδας, έκοψε 
την πίτα του και πραγματοποίησε το χορό του στο κέντρο «ΑΡΩΜΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ» στο Χαϊδάρι στις 10 Φλεβάρη και σημείωσε μεγάλη επι-
τυχία. 200 άτομα έδωσαν το παρόν. Τραγούδησε η μεγάλη τραγουδί-
στρια του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Χαλκιά, σύζυγος του αείμνη-
στου μεγάλου κλαρινίστα Μάκη Βασιλειάδη.

• Όλες οι εκδηλώσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Στις περισσότερες 
παρευρέθηκε ο πρόεδρος της Ένωσής μας κος Αντύπας Απόστολος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ έκοψε την πίτα της στις 17 Φλε-
βάρη

Χοντρική
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΑΣ
Δημοτικές Εκλογές στις 26 Μάη 2019
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι Λευκάδας πα-

ρουσίασαν τα πρώτα ονόματα των υπο-
ψηφίων δημοτικών συμβούλων

Τα «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» παρουσιάζουν 
τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβού-
λους του τέως Δήμου Απολλωνίων με τη 
σειρά που ανακοινώθηκαν:
• ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΚΙΝΑΛ).

Υποψήφιος Δήμαρχος Λευκάδας.
• ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Βικέντιος Νικόλαος, 

δημοτικός σύμβουλος Λευκάδας Αγιο-
πετρίτης.

• ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΟΛΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ) Υποψήφιος Δήμαρ-
χος Λευκάδας.

• ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Ψωμά Αντιγόνη πρώην Αντιδήμαρχος τέως Δήμου 
Απολλωνίων, ελεύθερη επαγγελματίας. Αγιοπετρίτισσα. 2) Ραυτόπου-
λος Γεώργιος ελεύθερος επαγγελματίας πρώην Αντιδήμαρχος τέως 
Δήμου Απολλωνίων Αγιοπετρίτης. 3) Μπελεγρίνος Τάσος του Θεόδω-
ρου, αγρότης - κτηνοτρόφος Πρόεδρος Τ.Κ. Σύβρου. 4) Πολίτη Κροκί-
δη Αρσενία (Σένια), Αισθητικός, στέλεχος Τουριστικής επιχείρησης.

• ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ). Υποψήφιος Δή-
μαρχος Λευκάδας.

• ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Πεντεσπίτης Κώστας ελεύθερος επαγγελματίας. 2) 
Παπαδάτος Ιωάννης Οικονομολόγος, Λογιστής από το Μανάση. 3) 
Χόρτης Στέφανος, Ψυκτικός, από Χορτάτα. 4) Πολίτη Ελένη του Φιλίπ-
που, Νηπιαγωγός, Βασιλική.

• ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛ-
ΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ. Υποψήφιος Δήμαρχος Λευκάδας.

• ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Μαργέλη Μαρία Δημόσιος υπάλληλος Αγιοπετρίτισ-
σα. 2) Πατρίκιος Αλέξανδρος ελεύθερος επαγγελματίας Αγιοπετρίτης. 
3) Μαργέλης Νικόλαος, Λιμενικός, Αγιοπετρίτης. 4) Πεντεσπίτης Νικό-
λαος, επιχειρηματίας από Νικολή. 5) Σολδάτος Γεώργιος, επιχειρημα-
τίας, εκπαιδευτικός Σκοπευτικού Ομίλου Λευκάδας, πρώην αντιδήμαρ-
χος και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Απολλωνίων, 
από Βασιλική. 6) Σκληρός Φίλιππος, ελεύθερος επαγγελματίας, Δημο-
τικός σύμβουλος Λευκάδας από Μαραντοχώρι. 7) Αργυρός Παναγιώ-
της Αρχιτέκτων Μηχανικός από Άγιο Ηλία. 8) Αργυρού Λίτσα, επιχειρι-
ματίας, από Βασιλική. 9) Βουκελάτος Στέλιος, αγρότης, από Μανάση. 
10) Γραψοπούλου - Κοτσέρη Σοφία, επιχειρηματίας, Νομικός, από Μα-
ραντοχώρι. 11) Μεσσήνη Χρυσούλα, ελεύθερος επαγγελματίας, από 
Χορτάτα. 

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΣ Υποψήφιος Δήμαρχος Λευκάδας.

• ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Αργυρός Νικόλαος του Ιωάννη, ελεύθερος επαγγελ-
ματίας, ψυκτικός, από Κοντάραινα. 

• ΚΩΣΤΑΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ Υποψήφιος Δήμαρχος Λευκάδας.
• ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Καββαδία Πανωραία, Αρχιτέκτων Μηχανικός από 

Μαραντοχώρι. 2) Βουκελάτος Ευστάθιος, επιχειρηματίας, από Νικολή.
• ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΜΕΛΑΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ) Υποψήφιος 

Δήμαρχος Λευκάδας.
• ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Στάθης Σολδάτος, (πρώην Αντιδήμαρχος) από Σύ-

βρο. 2) Μάκης Σκληρός, πρατήριο υγρών καυσίμων, από Μαραντοχώ-
ρι. 3) Νικόλαος Πολίτης (Καλκανάτος) από Κοντάραινα. 4) Δημήτρης 
Αχείμαστος του Κώστα, από Άγιο Πέτρο. 5) Νικόλαος Ρομποτής του 
Παναγή, από Αθάνι. Στο ψηφοδέλτιο θα συμμετάσχει και μιά γυναίκα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδος μας μπορεί να προκύψουν και 
συνεργασίες.

ΥΓ: Δεν γράφουμε για το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας διότι δεν 
έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των υποψηφίων.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 
Πρώην Περιφερειάρχης. Από παράλειψη δεν γράφτηκε στο προηγούμενο 
φύλλο.
Το φύλλο 157 της εφημερίδας έκλεισε τέλος Μάρτη.

Ο Δήμος Λευκάδας αρνείται να 
εφαρμόσει την απόφαση του Δικα-

στηρίου για την υπόθεση
«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ»

Η Ένωση Αγιοπετριτών ύστε-
ρα από αυτή την άρνηση εκ-
πλήρωσης νόμιμων υποχρε-
ώσεων από τη ΔΕΠΟΚΑΛ, 
προσφεύγει κατ΄ αρχάς στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Λευκά-
δας. Περιμένουμε την απόφα-
σή του.
Όπως πληροφορηθήκαμε 
το Προεδρείο δεν δέχεται 
την παραπάνω απόφαση 
προς συζήτηση και δηλώνει 
να πληρώσει η κα Σκιαδά.

Επιστολή ΔΕΠΟΚΑΛ

Η 25η Μαρτίου γιορτάστηκε στο χωριό μας
Στον ιερό  ναό  Αγίου  Αθανασίου τελέστηκε και φέτος  η καθιερωμένη  δοξολογία. Στεφάνια 
κατέθεσαν ο πρόεδρος και οι μαθητές του Νηπιαγωγείου του χωριού μας. Τα παιδάκια ετοίμα-
σαν μια μικρή γιορτή, με ποιήματα και τραγούδια. Στο τέλος ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος 
και ο παπά - Κώστας   ευχήθηκε να είμαστε πάντα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ!

Φωτορεπορτάζ: 
Όλγα Τραπεζολίδου - Ψωμά.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ
 Μεγάλη  η  συμμετοχή  και φέ-
τος  στην καρναβαλική ομάδα  του 
Αγίου  Πέτρου, που οργάνωσε ο 
αθλητικός, πολιτιστικός  και Μορ-
φωτικός Σύλλογος του χωριού 
μας. Με θέμα «τα  Ξωτικά της Νό-
τιας Γης», με χειροποίητες στολές  
που φτιάχτηκαν με μεράκι από γυ-
ναίκες της περιοχής και με άρματα 
που έκλεψαν την παράσταση κατά-
φεραν να κατακτήσουν και φέτος 
τη δεύτερη θέση.
Γεμάτο ήταν το πρόγραμμα  των 
καρναβαλιστών, καθώς και των 
κατοίκων της περιοχής  αφού οι 
εκδηλώσεις κάθε χρόνο  και  αυξάνονται. Το πρώτο Σάββατο  έγινε η πρώτη παρέλαση στη 
Βασιλική με φαγητό, ποτό και χορούς και συμμετείχαν  ο Σύβρος, ο Άγιος Πέτρος  και το Νυδρί. 
Την Κυριακή έγινε η παρέλαση των σχολείων στη Λευκάδα, όπου κι εκεί συμμετείχε το Δημο-
τικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο  της Βασιλικής και του Αγίου Πέτρου ντυμένοι «χρωματιστά 
μολύβια».
Την Παρασκευή, παραμονή της  παρέλασης, στήθηκε καμίνι στο Σχολείο του Αγίου Πέτρου,  
από το Σύλλογο και τον πάρεδρο του χωριού, με πολλά εδέσματα, ψητά και μουσική. Μεγάλη 
ήταν η ανταπόκριση  του κόσμου, καθώς  δεν έλειψαν και παρουσίες του πολιτικού κόσμου.
Το Σάββατο των Αποκριών ο Άγιος Πέτρος συμμετείχε στην παρέλαση του Νυδριού, όπου το 
βραβείο  κέρδισε ο Σύβρος. 
Την Κυριακή των Απόκρεων ο Άγιος Πέτρος με 130 καρναβαλιστές, ενωμένους και με το ξέ-
φρενο κέφι τους, κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις! 
Ακολούθησε το καμίνι του Μαραντοχωρίου όπου το κέφι κορυφώθηκε μέχρι πρωίας.
Την Καθαρά Δευτέρα και πάλι ο Σύλλογος με τον πάρεδρο και τη συμμετοχή του Δήμου κα-
τάφεραν να διοργανώσουν μια πετυχημένη εκδήλωση στο γήπεδο του χωριού μας, όπου κάθε 
μικρός και  μεγάλος το ευχαριστήθηκε.
Ευελπιστούμε και του χρόνου σε μια μεγαλύτερη συμμετοχή και συγχαίρουμε όσους συνέβαλαν 
σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα!

Ανακοίνωση για το Μουσείο
Το μουσείο  του χωριού μας θα ανακοινώσει πρόγραμμα για τις ημέρες του Πά-
σχα, ώστε όσοι θέλουν και βρίσκονται στο χωριό να το επισκεφθούν.
Για όσους μπορούν και θέλουν να προσφέρουν, τα τηλέφωνα  επικοινωνίας είναι 
6987209171(Όλγα), 6946336259 (Αποστόλης), 6973973946 (Χρύσα).

Δημοτικές εκλογές 2019. Αριθμός δημοτικών συμ-
βούλων στην Λευκάδα
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ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Άγιος Πέτρος

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

Γεώργιος Ρέμπελος
MD, FEBOPRAS

Ρίζα Λευκαδίτικη

ΛΕΥΚΑΔΑ

Αγιοπετρίτης

Νίκος Κατηφόρης (1903 -1967)

«Γράφω, για να αλ λάξω τον κόσμο»…

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Νίκος Κατηφόρης γεννήθη-
κε στον Αγιο Πέτρο Λευκά-
δας το 1903. Αφού τελεί-

ωσε το Δημοτικό και το Ελληνικό 
Σχολείο, το 1918 φοιτά στο Γυμνά-
σιο της Λευκάδας, όπου έρχεται σε 
επαφή με τη σοσιαλιστική κίνηση. 
Στη συνέχεια πηγαίνει στην Αθήνα, 
όπου σπουδάζει νομικά και ήδη 
το 1921, μπολιασμένος πια με τα 
ιδανικά του σοσιαλισμού – κομμου-
νισμού, ξεκινάει αγωνιστική δρά-
ση. Όπως ο ίδιος απομνημονεύει, 
«μαζί με τον Φίτσο, τον Βιτσιώρη, 
τον Τσουκαλά, τον Καρούσο, τον 
Γονή κ.ά. και με τις οδηγίες του 
Πικρού κάναμε την πρώτη επιστη-
μονική επίθεση στη Νομική Σχολή 
κατά του καθηγητή μας της Πολιτι-
κής Οικονομίας Μ. Γουναράκη και 
μαζί του πήραμε το «βάπτισμα του 
πυρός».1

Από το 1927 θα ασκήσει το δικηγο-
ρικό επάγγελμα στην Αθήνα, ενώ 
το 1930 θα παντρευτεί τη φιλόλογο 
Ειρήνη Βενιζέλου, με την οποία θα 
κάνουν δύο παιδιά, το Γιώργο και 
τη Ράνια.
Στις 28.11.1930 έγινε στο Στρατο-
δικείο Ιωαννίνων η δίκη των εφτά 
φαντάρων του μαρτυρικού Καλπα-
κίου. Η καταδικαστική για τους κομ-
μουνιστές στρατιώτες απόφαση 
ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. 
Ανάμεσα στις σημαντικές προσω-
πικότητες των Γραμμάτων και των 
Τεχνών που ύψωσαν φωνή δια-
μαρτυρίας υπήρξε και ο Νίκος Κα-
τηφόρης.
Έδρασε στο συνδικαλιστικό τομέα 
των λογοτεχνών ως γενικός γραμ-
ματέας της Εταιρείας Ελλήνων 
Θεατρικών Συγγραφέων (1946 – 
1953) και μέλος του ΔΣ της Εται-
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών (1950 
– 1967).
Πέθανε σχετικά πρόωρα στις 
30.3.1967 στην Αθήνα, ενώ νοση-
λευόταν στο Δημοτικό Νοσοκομείο. 
Πιο πριν είχε μεταβεί για νοσηλεία 
στις σοσιαλιστικές χώρες.
Σε τιμητική εκδήλωση που έγινε για 

τον συγγραφέα στην Αθήνα, στις 
8.3.2002, η κόρη του στον σύντο-
μο χαιρετισμό της ανέφερε και τα 
εξής: «Μα γιατί, μπαμπά, γράφεις 
συνεχώς;» Τον ρωτούσα. «Γράφω, 
για να αλλάξω τον κόσμο», μου 
απαντούσε με ένα περίεργο χαμό-
γελο στα χείλη, με μια έξαρση στο 
βλέμμα».2

Συνεργάτης περιοδικών και 
εφημερίδων

Δημοσίευσε λογοτεχνικά κείμενα 
και κριτικά δοκίμια σε διάφορα πε-
ριοδικά του Μεσοπολέμου, ανάμε-
σα στα οποία ξεχωρίζουν οι «Νέοι 
Πρωτοπόροι» (1931 – 1936), στη 
συντακτική ομάδα των οποίων 
ανήκε για ένα διάστημα. Από το 
1924, διαδεχόμενος στη στήλη του 
χρονογραφήματος τον Κώστα Πα-
ρορίτη, συνεργάστηκε με τον «Ρι-
ζοσπάστη».
Για μια περίπου δεκαετία, κινού-
μενος ανάμεσα στη λογοτεχνία και 
τη δημοσιογραφία, προσπαθεί με 
τα χρονογραφήματά του να εκλαϊ-
κεύσει θέσεις του ΚΚΕ, αντλώντας 
υλικό από την καθημερινή ζωή και 
αξιοποιώντας την επικαιρότητα. 
Ορισμένα από τα βασικά θέματα 
που τον απασχολούν είναι οι άθλι-
ες συνθήκες ζωής της εργατικής 
τάξης και των ξωμάχων, το γυναι-
κείο ζήτημα, η πατριδοκαπηλία και 
ο μιλιταρισμός του αστικού κρά-
τους, οι μηχανισμοί καταπίεσης, 
χειραγώγησης και καταστολής που 
χρησιμοποιεί.
Όπως είναι φυσικό, στα κείμενά 

του αυτά τον απα-

σχολούν και οι μεγάλοι 
εργατικοί – λαϊκοί αγώ-
νες της περιόδου. Η πα-
γκόσμια καπιταλιστική 
κρίση βρίσκεται προ των 
πυλών και η «κοινωνι-
κή σταθερότητα», την 
οποία διακηρύσσουν και 
εφαρμόζουν στην Ελλά-
δα από το Δεκέμβρη του 
1926 οι αστικές κυβερ-
νήσεις, βρίσκει απένα-
ντί της τον εργαζόμενο 

λαό, που το 1927 αλλά και στη 
συνέχεια πραγματοποιεί μεγάλες 
απεργιακές και άλλες αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις.
Το χρονογράφημα του Κατηφόρη 
στον «Ριζοσπάστη», με τον τίτλο 
«Απεργία», στις 26.1.1928, γρά-
φει χαρακτηριστικά: «Οπού πε-
θάνει με πολλούς, λέει ο λόγος, 
το χάρο δε φοβάται. (…) Βέβαια, 
η απεργία δεν είναι θάνατος. Εί-
ναι όμως αγώνας, είναι πάλη, εί-
ναι η οξύτερη μορφή της νόμιμης 
άμυνας των εργατών αντίκρυ στην 
επίθεση της μπουρζουαζίας».

Η «πρόσληψη» του έργου του 
και επιδράσεις

Ο Νίκος Κατηφόρης ασχολήθηκε 
με όλα σχεδόν τα είδη του πεζού 
λόγου (διήγημα, μυθιστόρημα, 
χρονογράφημα, κριτικό δοκίμιο) 
και με το θέατρο. Το έργο του 
όμως δεν έχει μελετηθεί και δεν 
έχει αξιολογηθεί επαρκώς. Οι ανα-
φορές στις Ιστορίες της Νεοελλη-
νικής Λογοτεχνίας είναι ανεπαρ-
κείς, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι 
οι Κ. Θ. Δημαράς, Λ. Πολίτης, M. 
Vitti και R. Beaton δεν αναφέρουν 
στα οικεία τους έργα ούτε καν το 
όνομά του.
Το έργο του Κατηφόρη δέχτηκε 
επιδράσεις από την πρόσφα-
τη τότε νεοελληνική παράδοση, 
τους πρωτοπόρους σοσιαλιστές 
Κωνσταντίνο Θεοτόκη και Κώστα 
Χατζόπουλο, αλλά και από τον Κ. 
Παρορίτη και ιδίως τον Δημοσθέ-

νη Βουτυρά. Επίσης, επηρεάστη-
κε δημιουργικά από τη ρωσική και 
σκανδιναβική λογοτεχνία.

Πότε πρωτοπαρουσιάζεται στη 
λογοτεχνία

Πρωτοεμφανίστηκε στο περιοδι-
κό «Η Διάπλασις των Παίδων» το 
1913, η πρώτη του όμως ουσια-
στικά εμφάνιση στα νεοελληνικά 
Γράμματα έγινε με τη δημοσίευ-
ση του αντιπολεμικού διηγήμα-
τος «Ειρήνη» στον «Νουμά» στις 
19.9.1920, στον απόηχο δηλαδή 
της Συνθήκης των Σεβρών. Το 
πρώτο βιβλίο του, με τίτλο «Τρα-
βώντας στην τρέλα», εκδόθηκε το 
1922. Πρόκειται για συλλογή δύο 
διηγημάτων, η οποία περιλαμβά-
νει ένα ομώνυμο διήγημα και ένα 
ακόμη με τίτλο «Οι καμπάνες του 
φόβου». Ο Γ. Τσουκαλάς, που 
υπογράφει τον πρόλογο του μι-
κρού αυτού τόμου, σημειώνει ανά-
μεσα σε άλλα τα εξής: «Αν ο τεχνί-
της πρέπει να είναι ο αντίλαλος, η 
απήχησις της κοινωνίας, ανάμεσα 
στην οποία ζει, μπορούμε να πού-
με αδιστάκτως, ότι ο κ. Κατηφόρης 
επέτυχε στο έργο του»3, και ο Γ. 
Κορδάτος έγραψε γι’ αυτό επαινε-
τική κριτική στον «Ριζοσπάστη».

«Το ανοιχτό παράθυρο» (1926)
Η δεύτερη σειρά διηγημάτων του 
Κατηφόρη κυκλοφόρησε το 1926. 
Οι οδυνηρές συνέπειες του δεκαε-
τούς πολέμου (Βαλκανικοί, Α΄ Πα-
γκόσμιος, Μικρασιατική Εκστρα-
τεία), η φτώχεια και η εξαθλίωση 
που τον διαδέχτηκαν, δίνονται με 
ρεαλισμό και κάποια «λαογραφι-
κή» διάθεση στο διήγημα «Έρμο 
κούτσουρο», ενώ το διήγημα «Η 
νέα Μαγδαληνή», γραμμένο με 
πικρό χιούμορ και σατιρική διάθε-
ση, ονοματίζει στον τίτλο του μια 
γαϊδουρίτσα που «αντικαθιστά» 
στη ζωή του κεντρικού ήρωα την 
πρόωρα και άδικα χαμένη γυναίκα 
του, που πέθανε όταν γεννούσε το 
μοναχοπαίδι τους.
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Νίκος Κατηφόρης (1903 -1967)

«Γράφω, για να αλ λάξω τον κόσμο»…

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Αγιοπετρίτικο

«Όσο κρατάει το σκοτάδι» 
(1929)

Με αυτό το βιβλίο, το οποίο τυ-
πώθηκε και κυκλοφόρησε την ίδια 
χρονιά που ψηφίστηκε στην Ελλά-
δα το αντικομμουνιστικό «Ιδιώνυ-
μο» αλλά και ξέσπασε η παγκόσμια 
καπιταλιστική κρίση, ο Κατηφόρης 
εισέρχεται σε ένα πιο ώριμο στά-
διο της πεζογραφικής του πορεί-
ας. Ο τίτλος του αρθρώνεται από 
μιαν ανανταπόδοτη δευτερεύουσα 
χρονική πρόταση που στο θέμα 
της ενσωματώνει -άμεσα δηλω-
μένο κατά το ένα σκέλος- ένα συ-
νηθισμένο εκφραστικό σχήμα της 
πρώτης μεσοπολεμικής δεκαετίας, 
την αντίθεση «σκοτάδι – φως», 
αφού συγχρόνως υπαινίσσεται με 
έμμεσο τρόπο τις κοσμοϊστορικές 
και νωπές τότε αλλαγές που συ-
ντελούνταν με την Οκτωβριανή 
Σοσιαλιστική Επανάσταση και την 
επίδρασή της στην εργατική τάξη 
της Ελλάδας και όλου του κόσμου.
Υπονοεί, επίσης, τη γνώση που 
τεκμηριώνει η μαρξιστική επιστήμη 
ότι το σκοτάδι, δηλαδή η βάρβαρη 
και απάνθρωπη εκμεταλλευτική 
κοινωνία, είναι προσωρινό, αφού 
η αντικατάσταση του καπιταλισμού 
από τον σοσιαλισμό – κομμουνι-
σμό είναι διαλεκτικά και νομοτελει-
ακά αναπόφευκτη. 
Όπως όμως και στον τίτλο, έτσι και 
στα περιεχόμενα πεζογραφήματα, 
ο Κατηφόρης δεν προτείνει άμεσα 
λύσεις ούτε αποκαλύπτει με σα-
φήνεια την ταυτότητα του ταξικού 
δυνάστη, παρόλο που περιγράφει 
καταστάσεις και προβλήματα των 
ανθρώπων της ελληνικής μεσο-
πολεμικής κοινωνίας με έντονη 
δραματικότητα, ψυχογραφική δύ-
ναμη και ευθύβολο ρεαλισμό. Για 
το «Όσο κρατάει το σκοτάδι», το 
οποίο έτυχε γενικά θετικής υπο-
δοχής από την κριτική, έγραψαν 
-μεταξύ άλλων- ο Γ. Κοτζιούλας, ο 
Ν. Λαπαθιώτης, ο Κ. Παρορίτης, ο 
Αντ. Τραυλαντώνης, ο Στ. Τσακί-
ρης, ο Π. Χάρης κ.ά.

Τα μεσοπολεμικά
του μυθιστορήματα.

Το πρώτο μισό της επόμενης δεκα-
ετίας απασχόλησαν τον Κατηφόρη 
πιο μεγάλες συνθέσεις. Το 1930 
έγραψε και εξέδωσε το μυθιστόρη-
μα «Η πιάτσα», όπου πρωταγωνι-
στεί μια νεαρή γυναίκα βίαια προ-
λεταριοποιημένη. Στην «πιάτσα», 
δηλαδή στην καπιταλιστική κοινω-
νία, ακόμη και οι πιο στενές συγγε-
νικές σχέσεις γίνονται σχέσεις αγο-
ραπωλησίας, ενώ σε όλες γενικά τις 
ανθρώπινες σχέσεις κυριαρχούν η 
ψευτιά και η συμβατικότητα.
Το 1935 κυκλοφόρησε το δεύτερο 
μυθιστόρημά του, «Η διχτατορία 
του Σατανά». Με αυτό το μυθι-
στόρημα, παρά τις καλοπροαίρετα 
αρνητικές κριτικές του Τ. Αγρα και 
της Αλ. Αλαφούζου -από διαφορε-
τική σκοπιά καθεμιά-, ο Κατηφό-
ρης προλέγει και προβλέπει τόσο 
το τεταρτοαυγουστιανό ιδεολόγημα 
του «Γ΄ ελληνοχριστιανικού πολι-
τισμού» και τον αντικομμουνιστικό 
διωγμό που θα εξαπολύσει η μετα-
ξική δικτατορία, όσο και τη φρίκη 
και τον τρόμο που θα σκορπίσουν 
τα επόμενα χρόνια σε όλη πια την 
Ευρώπη ο ναζισμός και ο φασι-
σμός. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο 
ότι η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 
απαγόρευσε την κυκλοφορία του, 
ενώ όσα αντίτυπα βρέθηκαν στα 
βιβλιοπωλεία κατασχέθηκαν και κά-
ηκαν, όπως συνηθιζόταν τότε από 
τους χιτλεροφασίστες και τους εγ-
χώριους θαυμαστές τους.
Παρόλο που το παρόν άρθρο ασχο-
λήθηκε κυρίως με το μεσοπολεμι-
κό έργο του Κατηφόρη, αξίζει να 
σημειώσουμε ότι σημαντικό είναι 
το έργο του τόσο κατά τη δεκαετία 
του ΄40 όσο και στη συνέχεια. Ορι-
σμένα από τα έργα του διαβάστη-
καν και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα: «Ο 
Άρχοντας κι άλλα διηγήματα» 

(1945), «Όταν εσκάβαμε τον ου-
ρανό» (μυθιστόρημα, 1964), «Ο 
Καρχαρίας και τα εννέα κύματα» 
(μυθιστόρημα, 1965), «Οι Φασου-
λήδες» (θεατρικό, 1945), «Ο Φω-
τεινός» (θεατρική διασκευή του 
ομώνυμου ποιήματος του Αρ. Βα-
λαωρίτη, 1959) κ.ά.

Η ενασχόλησή του με το θέατρο
Ο Κατηφόρης πρωτοεμφανίστη-
κε ως θεατρικός συγγραφέας το 
1931 με τη σάτιρα «Οι λύκοι και 
τα πρόβατα», όπου διακωμωδεί-
ται η τρομοκρατία της τότε αστι-
κής δημοκρατίας. Το έργο αυτό θα 
ανεβαζόταν σε σκηνοθεσία Τάκη 
Μουζενίδη από το «Προλεταρια-
κό Θέατρο», όμως ο αστυνομικός 
διευθυντής, αν και το έργο τού 
ήταν άγνωστο, απαγόρευσε το 
ανέβασμά του, απόφαση που επι-
κυρώθηκε από τον υπουργό Εσω-
τερικών Β. Καραπαναγιωτίδη. Το 
«Ιδιώνυμο» μπορεί να βασίλευε, 
ωστόσο από τότε το έργο άρχισε 
να παίζεται στα πεταχτά και ανορ-
γάνωτα από ερασιτεχνικούς εργα-
τικούς θιάσους. Το 1934 εκδόθηκε 
το θεατρικό του έργο «Το μεράκι 
του άρχοντα», το οποίο παίχτηκε 
επί σκηνής το 1939 σε σκηνοθεσία 
Κάρολου Κουν από τον θίασο Κο-
τοπούλη.
Όπως γράφει ο Κ. Γεωργουσόπου-
λος, «ο Νίκος Κατηφόρης υπήρξε 
συγγραφέας ρεαλιστής με κοινω-
νιστικές ιδέες, βαθύς γνώστης της 
ψυχολογίας των τάξεων και σπου-
δαίος χειριστής της γλώσσας. Το 
θέατρό του ήταν αδρό, γερά χτι-
σμένο και με συγκρούσεις γνήσιες 
και πειστικές. Αξιοσημείωτη είναι η 
διαγραφή των χαρακτήρων και η 
σατιρική του ματιά».4

Μπάμπης Παπαδόπουλος

Πνευματικό Κέντρο 
Αγ. Πέτρου

Η προτομή του στήθηκε στις 13 Αυγού-
στου 2005 από τον τότε Δήμαρχο Απολ-
λωνίων Γεράσιμο Μελά και αργότερα του 
Άγγελου Βλασσόπουλου με τη συμμετοχή 
της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής.

Αγιοπετρίτικα αρ. φύλλου 103, 2005

Αναδημοσίευση από την  εφημερίδα 
«Ριζοσπάστης», που δημοσιεύτηκε την 
Κυριακή 10 Φλεβάρη 2019.

Παραπομπές:
1. Νίκος Κατηφόρης, «Ο νεκρός των 
παλιών Πρωτοπόρων. Πέτρος Πι-
κρός, ο άνθρωπος και το έργο του», 
στο Αφιέρωμα στον Πέτρο Πικρό, 
Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, 
«Καστανιώτης», 1986, σ.σ. 19 – 23. 
2. Ράνια Ν. Κατηφόρη, «Χαι-
ρετισμός», στο «Νίκος Γ. Κα-
τηφόρης 1903 – 1967». Τι-
μητική εκδήλωση, Εταιρεία 
Λευκαδικών Μελετών, 2003, σ. 15. 
3 .Επαμ. Γ. Μπαλούμης, «Η πεζο-
γραφία του ’20. Μεσοπόλεμος», 
«Ελληνικά Γράμματα», 1996, σ. 184. 
4. Κώστας Γεωργουσόπουλος, 
«Κατηφόρης, Νίκος», λήμμα στην 
εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Λαρούς 
Μπριτάνικα», τ. 32, σ. 385.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Της Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκάδας Ν. Αττικής

Η Ένωσή μας δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το site  
του κ. Κώστα Πατρικίου (Αντριέλου) που φέρει τον τίτλο: 
«Αγιοπετρίτικα παιδιά».
Ο τίτλος της εφημερίδας «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» είναι κατοχυ-
ρωμένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών στο καταστατικό της 
Ένωσης Αγιοπετριτών. Αυτό ισχύει εδώ και 40 χρόνια. 
Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος εκδίδε-
ται η εφημερίδα μας με ευθύνη του Προέδρου της Ένω-
σης και του ΔΣ.

ELISOS TRAVEL

ΚΙΝ: 6944474884
ΑΘΗΝΑ
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Επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
και της απονομής επαίνων στους μαθητές και φοιτητές

ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνέχεια από την 1η σελ

Την εκδήλωση άνοιξε η αντιπρό-
εδρος της Ένωσής μας, Ηρώ 

Χρυσάνθη Σίδερη-Αλεξανδράκη, 
η οποία καλοσώρισε τους καλε-
σμένους και τους ευχήθηκε καλή 
χρονιά και απένειμε τους επαίνους 
στους μαθητές. Στη συνέχεια έκο-
ψαν από ένα φελί από τη πίτα οι 
εξής επίσημοι προσκεκλημένοι:
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρεί-
ου Πάγου Γερώργιος Χρυσικός, 
η Πταισματοδίκης κα Μαρία Μιλτι-
άδη Καγκελάρη, ο Πρόεδρος της 
Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών κ. 
Αθανάσιος Μελάς και ο ταμίας 
της Εταιρίας κ. Θωμάς Πατρίκι-
ος, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Εξανθιωτών Αθήνας κ. Σωτήρης 
Ράπτης ο δημοσιογράφος κ. Γε-
ώργιος Πολίτης  και ο ζωγράφος  
κ. Δημήτριος Πατίτσας. 

Ονόματα επιτυχόντων σε 
ΑΕΙ 2018-2019

Από Αθήνα
Χαρακίδα Μαρία του Σπύρου, αρι-
στούχος του Αρσακείου, πέτυχε στο 
Τμήμα της Φαρμακευτικής Πανεπι-
στημίου Πατρών. Είναι εγγονή της 
Κωνσταντίνας Αντύπα και δισέγγο-
νη του Σπύρου Αντύπα (δασκάλου). 
Σουμίλα Σοφία του Χριστόφορου. 
Πέτυχε στο Ιστορικό Αρχαιολογικό 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Πλης Ευάγγελλος του Κώστα και 
της Αρετής Κοντοπύργια στο Τμήμα 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.  
Σταμούλη Όλγα του Μάκη, στο 
Τμήμα Επιστήμης Διατροφής –Τρο-
φίμων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Αθανασιάδη Βασιλική του Ιωάν-
νη, εγγονή της Βασιλικής Ρομποτή 
–Λιάπη στο Τμήμα Στατιστικής, και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς. 
Ρομποτή (Δρακά) Αναστασία του 
Κωνσταντίνου στο Ιστορικό και Αρ-
χαιολογικό Τμήμα του Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Παξινός Μάριος του Βασιλείου 
και της Καλλιόπης Ρομποτή (Δρα-
κά) στην Οδοντιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Από Λευκάδα
Ραφαέλλα Ζωή Αρβανίτη του Νί-
κου εγγονή του Παπαγεράσιμου 
(Μπούλου) στο Τμήμα Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Από Πάτρα
Κατηφόρης Δημήτριος του Νικο-
λάου στο Τμήμα Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

Ονόματα επιτυχόντων στα ΤΕΙ 
2018-2019

Βαρελά Μαριλένα κόρης της Καλ-
λιόπης Κατηφόρη και εγγονή του 
Μήτσου Κατηφόρη, εισήχθη στο 

Τμήμα Λογοθεραπείας των ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας. 

Ονόματα  Αποφοιτησάντων 
από ΑΕΙ – ΤΕΙ 

Βαρελά Παρασκευή. Αποφοίτησε 
από τη Νομική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Θράκης.
Κατηφόρη Χριστίνα του Νικολά-
ου. Αποφοίτησε από το Παιδαγω-
γικό Τμήμα του ΠανεπιστημίουΠα-
τρών. 
Κατηφόρης Δημήτρης του Θωμά. 
Αποφοίτησε από το Ηλεκτρολογι-
κό Τμήμα των ΤΕΙ Πατρών. 
Όλα τα παιδιά της Πάτρας είναι εγ-
γόνια του αείμνηστου Μήτσου  και 
της Μαρίας  Κατηφόρη  (Γεωργα-
λή). 

Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού
Καραβία Ελένη - Νέλλη του Σπύ-
ρου. Έλαβε το μεταπτυχιακό της 
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην 
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. 
Η Ένωσή μας συγχαίρει όλα τα 
παιδιά και τους εύχεται να έχουν 
πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της 
Ένωσής μας κ. Απόστολος Αντύ-
πας πραγματοποίησε λαχειοφόρο 
αγορά  με δώρα που προσέφεραν 
τα καταστήματα προς ενίσχυση 
της Ένώσής μας. 
1. Supermarket Σκλαβενίτης, 2 
Δωροεπιταγές αξίας 50€ η κάθεμια
2. Σκλαβενίτης Χαράλαμπος- 
SPETROL – 2 Δωροεπιταγές αξί-
ας 50€ η κάθεμια. 
3. Πατίτσας Δημήτριος, Ζωγρά-
φος- 2 πίνακες ζωγραφικής. 
4. Ρομποτής Νικόλαος, Ανδρικά 
ενδύματα. Ένα πουκάμισο. 
5. She X, Βιοτεχνία γυναικείων εν-
δυμάτων Ορέστη Καββαδία, μία 
μπλούζα, ένα πουλόβερ και μία 
φούστα.
6. Σίδερη Μαρία, συγγραφέας- 
ποιήτρια – 1 βιβλίο με ποιήματα 
«Λευκάδα- Υπέρτατο Σύνορο». 
7. ΜODELLI, ανδρικά ενδύματα – 
1 πουκάμισο. 
Η Ένωσή μας τους ευχαριστεί 
πολύ για την προσφορά τους. 

Από τις Λυκειακές Τάξεις 
Βασιλικής

Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε 
να δημοσιεύσουμε τα ονόματα των 
μαθητών και μαθητριών από τη 
Βασιλική που εισήχθησαν στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ το έτος 2018-2019 επειδή 
δεν επιτρεπόταν να δοθούν τα ονό-
ματα των μαθητών προκειμένου 
να δημοσιευθούν και βραβευθούν. 
Μας πληροφόρησαν,ωστόσο, ότι 
από τους 11 μαθητές και μαθήτρι-
ες που έδωσαν πανελλήνιες εξετά-
σεις εισήχθησαν οι 6.

Μια Αγιοπετρίτισσα
στο Διπλωματικό Σώμα.

Η Βασιλική Ρομποτή Ζαχαράτου 
του Θανάση (Μοντέλι) πέρασε στο 

Διπλωματικό Σώμα με εξετάσεις. 
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής της 
εύχεται καλή σταδιοδρομία και εις 
ανώτερα.

Ο κ. Χρυσικός

Ο κ. Μελάς

Ο κ. Πολίτης

Η κα Καγκελάρη

Ο κ. Ράπτης

Η κα Καραβία Ελένη - Νέλλη

Η Αθανασιάδη Βασιλική

Χαρακίδα Μαρία

Κοντοπύργιας Ηλίας, για τον ανηψιό του

Φωτορεπορτάζ Ανύπας


