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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 21:00
Σαββάτο ανοικτά

Σε περίπτωση
ανάγκης
τηλεφωνήστε μας

Το φαρμακείο του χωριού μας και των γύρω χωριών
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στ  ιστοσελίδ

www.aromalefkadas.gr 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕ-
ΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ στο χωριό μας, το φετεινό καλοκαίρι, 
έχει ως εξής:
8 Αυγούστου βράδυ. Θέατρο Σκιών –Καραγκιόζης. 

Παράσταση για τους μικρούς μας φίλους στην Πλατεία 
του χωριού.

Θεατρική Παράσταση για όλους στην Πλατεία του χω-
ριού. Χρόνια έχει να περάσει από το χωριό μας θεα-
τρικός θίασος και να παιχτεί έργο θεατρικό.

13 Αυγούστου. Αντάμωμα Αγιοπετριτων σε Λαϊκό Πα-
νηγύρι στην Πλατεία. Δεκτή η συνεργασία και των φο-
ρέων του χωριού μας.

Απονομή ευσήμων τιμής στους γηραιότερους 
αγρότες και στις γηραιότερες αγρότισσες για την 
ανεκτίμητη προσφορά τους στην αγροτική ζωή του τό-
που μας.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 στον Άγιο Πέτρο
17 Αυγούστου. Βραδιά αφιερωμένη στους Αιμοδό-

τες μας για την αξιέπαινη  προσφορά τους στην Τρά-
πεζα Αίματος της Ένωσής μας, η οποία επί 27 χρόνια 
σώζει ζωες. Η συγκεκριμένη βραδιά θα έχει ψυχαγωγι-
κό «χαρακτήρα» με την συμβολή μπουζουκιών, όπως 
και πέρυσι.

Θα χορέψουν στην πλατεία του χωριού χορευτικά από 
το Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ που θα πραγμα-
τοποιηθεί 18 - 25 Αυγούστου υπό την αιγίδα του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.

Επίσης, θα παρουσιαστεί το χορευτικό από τα  μικρά 
κοριτσάκια του χωριού. Οι ημερομηνιες των εκδηλώσε-
ων που δεν δημοσιεύτηκαν, θα ανακοινωθούν τον Αύγου-
στο στο χωριό.
Η Ένωσή μας σας περιμένει όλους να παρακολουθήσετε 
τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις.

Τακτική Αιμοδοσία
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί τον Αύγου-

στο του 2019 στο Αγροτικό Ια-
τρείο του Αγίου Πέτρου, αιμοληψία 
από κινητή μονάδα του Νοσοκομείου 
Λευκάδας. Κάνουμε έκκληση στους 
αιμοδότες φίλους μας και σε όσους 
μπορούν να δώσουν αίμα προκειμέ-
νου να ενισχυθεί η Τράπεζα Αίματος  
της Ένωσής μας που επί 27 συνεχό-
μενα χρόνια σώζει ζωές.
Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ θα γίνει 

τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 το 
απόγευμα  5:30 με 8:30

Νέα παράταση έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
και για κατοίκους εξωτερικού έως 15 Σεπτεμβρίου 2019

Μετά την λήξη θα επιβάλονται πρόστιμα
Τηλ.: Αθήνας 210 6505600,  τηλ. Λευκάδας 26450 21997

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Και κτηματολόγιο

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

e: anargir@otenet.gr
Αθήνα

Θεατρική Παράσταση στον Δήμο 
Παπάγου - Χολαργού

Το Θεσσαλικό Θέταρο στο οποίο συμμετέχει και η ταμίας 
της Ένωσής μας κα Σταματία Καγκελάρη, θα δώσει πα-
ράσταση στο Κηποθέατρο Παπάγου, 6η στάση, στις 16 
Ιουλίου 2019 με το έργο «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο». 
Ώρα έναρξης 21:00 Είσοδος 15 € και άνω των 65 ετών 8 €.

Η Ένωση Αγιοπετριτών 
Αττικής Ν. Λευκάδας

σας Εύχεται
Καλό Καλοκαίρι

Το νέο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας
Θα αναλάβει καθήκοντα 1η Σεπτεμβρίου 2019

Πρόεδρος: Κατηφόρης Ζώης του Νικολάου (Ζωηρός)
Μέλη: Ρομποτή Χριστίνα του Γεωργίου (Τσολάκα), Πατρίκιος 
Γεράσιμος του Βασιλείου (Μπαλιάδας), Τραπεζανλίδου-Ψωμά 
Όλγα. Ισοψήφισαν: Λαμπρόπουλος Ηλίας (Φαρμακοποιός, Κα-
γκελάρης Γεράσιμος του Αθανασίου (Λάντος)
ΥΓ: Σε αυτούς θα απευθύνεστε για τα προβλήματα του χωριού.
Η Ένωσή μας τους συγχαίρει και περιμένουμε καλή συνεργασία 
με την εφημερίδα « ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» να είναι στην διάθεσή σας.



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 158 - 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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• Η εισαγγελέα Χρυσικού Ειρήνη του Γεωργίου, 

πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και 
σύζυγος της Στουρέκης Αντώνιος, απέκτησαν 
κοριτσάκι.

ΑΘΗΝΑ
• Το ζεύγος  Λουπέτη του Ιωάννη, Πέτρος και 

Τούλα Σεβασλίδου απέκτησαν δύο κοριτσά-
κια.

• Ο Γιάννης Στυλιανάκης και η Βασιλική Δάγκα 
του Αθανασίου εγγονή της Κατερίνας Σιάνη-
Αντύπα απέκτησαν αγοράκι.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Το ζεύγος Πατρίκιου Γεώργιος του Νικολά-

ου ανηψιός του μακαρίτη Θωμά Πατρικίου 
(Βαλάμη) και η Μαρία Πολίτη του Δημητρίου 
(Μπρούφα) από την Κοντάραινα που κατοι-
κούν στον Πειραιά, βάφτισαν το κοριτσάκι 
τους στον Άγιο  Πέτρο και του έδωσαν το όνο-
μα Κυριακή.

• Το ζεύγος ΓΚΟΓΚΟΣΗ Νικόλαος και  Αρσενία 
Χαρίτου του Σωκράτη Τεχνολόγος-Γεωπόνος 
βάφτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν το 
όνομα Σωτήρης.

ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ
*  Η Κατηφόρη Διονυσία του Κώστα (Νιότσου) 

και ο σύζυγός της Σάντας Χρήστος βάφτισαν 
το αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα 
Σπύρος. 

ΥΓ: Από λάθος γράψαμε στο φύλλο 154 κορι-
τσάκι. Ζητάμε συγνώμη.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσουν και να χαί-
ρονται το όνομά τους.

ΓΑΜΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Η Ειρήνη Πεντεσπίτη του Κων/νου και ο Βαμ-

βακινός Βασίλης του Διονυσίου που κατοι-
κούν στην Αθήνα παντρεύτηκαν στον Άγιο 
Αθανάσιο και το τρικούβερτο γλέντι έγινε στο 
Κέντρο «ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΙΑΣ» στην Πόντη

• Στο πρώην Δημαρχείο Δήμου Απολλωνίων 
Βασιλικής, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο ο 
Ραφτόπουλος Γιάννης του Δημητρίου (Λιαρο-
κάπης) και η Ελένη από την Γεωργία.

Η Ένωσή μας τους εύχεται Βίο ανθόσπαρτο.

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελ-

βούρνης Σπύρος Ρομποτής με τη γυναίκα του 
Ελισάβετ.

• Μαργέλης Νίκος του Γιάννη (Αποστολιάς) με 
τη γυναίκα του Ζωή.

• Ρομποτή Βασιλική-Λιάπη από επίσκεψη
• Φράνες Γιάννης του Αλέξη
• Κατηφόρη (Θοδωρέλου) Ασπασία του Θοδω-

ρή με το παιδί της, τη γυναίκα του και τα παι-
διά τους.

• Μαργέλης (Αντζούλης) Σπύρος του Φίλιππα 
με τη γυναίκα του Βικτωρία.

• Μαργέλης (Αντζούλης) Νίκος του Φιλίππου.
• Ρομποτής (Φώκιας) Χρήστος του Αθανασίου 

με τη γυναίκα του.
• Καγκελάρη Καραμέτσου Γιαννούλα του Βασίλη.
• Η κόρη του Φώτη Ζώγκου (Λιάμη) Ελένη με 

τα παιδιά της.
 Ζώγκος (Λιάμης) Στέφανος του Ζαφείρη
ΑΜΕΡΙΚΗ
• Μελάς Βασίλης του Θωμά από επίσκεψη.
• Σίδερη Γατζάου Λίτσα του Γιάννη με τον άντρα 

της Σκαρή Φίλιππο και την κόρη τους Κατερίνα.
• Πολίτης Γρηγόρης του Σπύρου με την γυναί-

Μιλτιάδης Μεσσήνης του Θεοδώρου (Παρασκευάς). Συνιδρυτής 
της Ένωσης Αγιοπετριτών Μελβούρνης και πρώτος πρόεδρος 
από το 1978 έως 1988. Ετών 91. Ετάφη στην Μελβούρνη.
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής εκφράζει τα θερμά της συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και στο επόμενο φύλλο θα 
δημοσιευθεί νεκρολογία, το βιογραφικό του καθώς και το ιστορικό 
της Ένωσης

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Η οικογένεια Αθανασίου Δενδρινού του Δημητρίου από Μελβούρ-
νη Αυστραλίας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια του εκλιπόντος πρώτου Προέδρου της Ένωσης Αγιοπετριτών 
Μελβούρνης Αυστραλίας (1978) Μιλτιάδη Μεσσήνη Αγιοπετρίτη.

Μιλτιάδης Μεσσήνης

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Ρομποτή (Φωκια) Μαρία του Στάθη ετών 73, 

ετάφη στο χωριό
• Σίδερης Μιλτιάδης (Πόβερος) ετών  100, πέ-

θανε στα Γιάννενα, ετάφη στο χωριό. Ο τελευ-
ταίος 100στάρης.

• Καββαδία (Ντάλα) Ευαγγελίαα ή Βάγγιω του 
Χρήστου, ετών 93, ετάφη στο χωριό.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Λίτσα Γεωργίου Κατηφόρη-Μπελερίνη από 

Πόντη, κόρη του μακαρίτη Ρομποτή Νικολά-
ου (Μπρούσκου) και της Φωτεινής Κούρτη 
ανηψιά του μακαρίτη Νώντα Κούρτη ετών 50. 
Ετάφη στην Μελβούρνη.

• Γιάννης Γεωργίου Σουμίλας (Καπής) ετών 51.
• Κατηφόρη (Θεοδωρέλου) Δήμητρα του Σπύ-

ρου, ετων 85, ετάφη στην Μελβούρνη.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
• Καραβίας (Αλής)  Θεόδωρος του Χαραλά-

μπου ετών 81. Ετάφη στο Σάο Πάολο.

ΠΑΤΡΑ
• Κατηφόρη Κων/να (Γιωργαλή) του Μπάμπη 

ετών 95. Πέθανε στην Πάτρα, ετάφη στο χω-
ριό.

ΚΟΖΑΝΗ
Ένας φίλος του χωριού μας ο Χατζηλαζάρου 

(Δικαίος) Γεώργιος ετών 68 ο οποίος έχει και 
σπίτι στο χωριό, ετάφη στην Κοζάνη.

ΝΙΚΟΛΗ
• Ραυτοπούλου (Λιαροκόπη) κων/να του Δημη-

τρίου, ετάφη στο Νικολή μητέρα του Γιάννη 
που μένει στο χωριό μας.

Εκ παραδρομής δεν γράφτηκε στο προηγούμε-
νο φύλλο

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Κοντοπύργια (Μητζάρη) Σταθούλα ετών 99 

ετάφη στο χωριό.

Η Ένωσή μας εκφράζει στους οικείους τους θερ-
μά συλλυπητήρια.

κα του Σοφία. 
• Κική Γιάννη Σίδερη με τον άντρα της κ. Κόκκινο.
ΚΑΝΑΔΑΣ
• Κατηφόρης Θοδωρής του  Σοφοκλή με τη γυ-

ναίκα του Σοφία, στην Πόντη.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• Πολίτης Νικόλαος του Αποστόλη.
• Καραββίας Ευάγγελος με τη γυναίκα του Αθηνά.
ΑΓΓΛΙΑ
• Ρομποτής Ζαχαράτος Σωκράτης του Σπύρου.

Καλώς εκοπιάσατε στην πατρίδα και στο χωριό 
μας. Καλά να περάσετε. 
Εάν παραλείψαμε κάποιον θα τον δημοσιεύσου-
με στο επόμενο φύλλο καθώς και όσους έρθουν 
μετά το κλείσιμο της εφημερίδας.30/6/2019

 Αρματάς Αλέξης
Άγιο Πέτρο & Νυδρί

Κιν: 6977693646 

Χαρίτος Γεράσιμος
Άγιος Πέτρος &  Βασιλική

Κιν:6976086515

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ ΤΑΞΙ

ΛΕΥΚΑΔΑ

Αγιοπετρίτης



Διεθνές επιστημονικό
Συνέδριο στην Αθήνα 

Πραγματοποιήθηκε το 7ο Διεθνές Συνέδριο 
του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Μόρφωσης και 

Έρευνας στις 6-9 Μαΐου 2019 στο
Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».

Η γιατρός κα Παναγιώτα Ρέμπελου, Ειδική Παθολόγος, συμμετείχε για 
μια ακόμη φορά στο εν λόγω Διεθνές Συνέδριο, ως εκπρόσωπος του 
Πανεπιστημίου της Πάντοβας και 
του Νοσοκομείου Santorso της Ιτα-
λίας, με θέμα: 

«ΜΝΗΜΗ».
Συγκεκριμμένα έχουν γίνει έρευνες 
για τις πιθανές επιδράσεις του βασι-
κού καρδιακού ρυθμού στην μνήμη 
και μελέτες πάνω στην Επιδημιολο-
γία.
Τα αποτελέσματα αυτών των ερευ-
νών και μελετών παρουσιάσθηκαν 
εκτενώς και σε πλήρη ανάλυση στο 
εν λόγω Διεθνές Συνέδριο από την 
προαναφερθείσα γιατρό κα Πανα-
γιώτα Ρέμπελου, της οποίας την 
άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία παρα-
κολούθησαν Έλληνες και ξένοι επι-
στήμονες. Επίσης το ίδιο συνέδριο έγινε και στην Φλωρεντία της Ιταλίας, 
με ομιλήτρια την γιατρό κα Παναγιώτα Ρέμπελου. 
Ας σημειωθεί ότι η ανωτέρω γιατρός είναι θυγατέρα της κας Ευαγγελίας 
Αντύπα-Ρέμπελου, Γραμματέως της Ένωσής μας.
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

Μικτό πρατήριο Υγρών
Καυσίμων - Υγραερίου
Πλυντήριο - Λιπαντήριο
AUTO MARKET

Καφετέρια
Ρίζα Λευκαδίτικη

Αθήνα

Αφιέρωμα
στην Εργατική Πρωτομαγιά

Η Εργατική Πρωτομαγιά καθιερώθηκε προς τιμήν του αγώνα των ερ-
γατών του Σικάγου. Την Πρωτομαγιά του 1886 οι εργάτες του Σικάγου 
οργάνωσαν απεργία με αίτημα την οκτάωρη εργασία και η διαδήλωση 
κατέληξε σε αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία. Έτσι η πρωτομαγιά 
είναι η Παγκόσμια γιορτή των εργαζομένων, ημέρα αλληλεγγύης των ερ-
γατών όλου του κόσμου, μαχητικής εκδήλωσης των δυνάμεων των εργα-
ζομένων όλων των χωρών.
Για πρώτη φορά η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε ως διεθνής γιορτή το 1890.
Τη μέρα αυτή οι εργαζόμενοι προβάλλουν αιτήματα που αποβλέπουν στη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας, παλεύουν για δημοκρατι-
κούς μετασχηματισμούς και το σοσιαλισμό.
Η πρώτη εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε στη χώρα μας στα 1893 
στους Στύλος του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα από το κεντρικό Σοσιαλι-
στικό Σύλλογο του Σταύρου Καλλέργη. Τον επόμενο χρόνο 1894 η Πρω-
τομαγιά γιορτάστηκε στο Στάδιο.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής
ιδιοκτήτρια του Μουσείου

Επισκέψιμο
το Μουσείο Αγ. Πέτρου

Είσοδος Ελεύθερη

Προς τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία κλπ, η Ένωσή 
μας ανακοινώνει ότι την καλοκαιρινή σαιζόν το Μου-
σείο θα είναι επισκέψιμο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Πρόεδρο της Ένωσης:  
6946 336 259, καθώς και με τη κα Όλγα Τραπεζανλί-
δου Ψωμά τηλ.: 6987 209 171.

Η Φραγκοκλησιά, η μοναδική Καθολική εκκλη-
σία της Λευκάδας, βρίσκεται στον Άγιο Πέτρο

Ιστορικό Μνημείο

Η Φραγκοκρατία διήρκησε στη Λευκάδα από το 1300 έως το 1479.  
    Οι Φράγκοι κατακτητές, τα χρόνια 1301-1304,  έκτισαν στο χωριό του Αγίου  Πέτρου την Καθολική, 
Χριστιανική  Εκκλησία  Φραγκοκλησιά, η οποία έγινε και η έδρα της Λατινικής Επισκοπής που συστήθηκε 
στη Λευκάδα.  Στα θεμέλιά της, αργότερα, οι πρόγονοί μας έκτισαν την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία  
τους Αγίους Αποστόλους. Ανακοινώνουμε στους Αρμόδιους Φορείς, στα τουριστικά γραφεία και στα ξενο-
δοχεία ότι η Φραγκοκλησιά είναι επισκέψιμη και μάλιστα δωρεάν, από τους Λευκαδίτες, τους Έλληνες και 
τους ξένους επισκέπτες του νησιού μας. 
Τηλ. επικοινωνίας με τον κ. Αντύπα  +306 946336 259. Είσοδος Ελεύθερη.
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Ενδιαφέροντα και άλλα

Τα Κοινωνικά μας
Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

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

Εκλεκτοί γάμοι. Ευτυχείτε!

• Στο πρώην Δημαρχείο Δήμου Απολ-
λωνίων Βασιλικής, παντρεύτηκαν 
με πολιτικό γάμο ο Ραφτόπουλος 
Γιάννης του Δημητρίου (Λιαροκά-
πης) και η Ελένη από την Γεωργία.

Η Ειρήνη Πεντεσπίτη του Κων/νου 
και ο Βαμβακινός Βασίλης του Διονυ-
σίου που κατοικούν στην Αθήνα πα-
ντρεύτηκαν στον Άγιο Αθανάσιο και 
το τρικούβερτο γλέντι έγινε στο Κέντρο 
«ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΙΑΣ» στην Πόντη. 

Η Ένωσή μας τους εύχεται Βίο
ανθόσπαρτο.

Το ζεύγος Πατρικίου Γε-

ώργιος του Νικολάου ανη-
ψιός του μακαρίτη Θωμά 
Πατρικίου (Βαλάμη) και η 
Μαρία Πολίτη του Δημη-
τρίου (Μπρούφα) από την 
Κοντάραινα που κατοικούν 
στον Πειραιά, βάφτισαν το 
κοριτσάκι τους στον Άγιο  
Πέτρο και του έδωσαν το 
όνομα Κυριακή.

Το ζεύγος ΓΚΟ-

ΓΚΟΣΗ Νικόλαος 
και  Αρσενία Χαρί-
του του Σωκράτη 
Τεχνολόγος-Γεω-
πόνος βάφτισαν το 
αγοράκι τους και 
του έδωσαν το όνο-
μα Σωτήρης.

Η Κατηφόρη Διονυσία του Κώστα 
(Νιότσου) και ο σύζυγός της Σάντας 
Χρήστος βάφτισαν το αγοράκι τους 
και του έδωσαν το όνομα Σπύρος.

Η Ένωσή μας τους εύχεται να ζήσουν και να χαίρονται το όνο-
μά τους.

Βαπτίσεις

Πάσχα στον 
Άγιο Πέτρο 

2019

Ο εορτασμός του ΠΑΣΧΑ απο-
τέλεσε για άλλη μια χρονιά 

αφορμή για να επισκεφθούμε 
το χωριό μας και να σμίξουμε 
με συγγενείς και φίλους μας. 
Έτσι από τις αρχές της Μεγάλης 
Εβδομάδας, άρχισαν να κατα-
φθάνουν οι Αγιοπετρίτες με τις 
οικογένειές τους, προκειμένου 
να γιορτάσουν πατροπαράδοτα 
την ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Την ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ο καιρός ήταν πολύ 
καλός και επέτρεψε να ψήσουν 
τον οβελία και να γλεντήσουν 
στη φύση. Έχει καταργηθεί το 
έθιμο που τα αρνιά τα έψηναν 
την Δευτέρα του ΠΑΣΧΑ για να 
μην αρρωσταίνουν τα πρόβατα 
και τα γίδια.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟ-
ΝΟΥ!

Μεγάλη Παρασκευή στον Άγιο Αθανά-
σιο. Επιτάφιος.

Μεγάλο Σάββατο: Ανάσταση, 
«Δεύτε λάβετε φως»

Ρουπακιάς. 
Εορτή Αγίου Γεωργίου

Θρησκευτικός Πολιτικός

Φωτο Ρεπορτάζ: Αντύπας



Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Λευκάδας

Χθες μόλις αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Λευκάδας οι σταυροί που έλα-
βαν οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι των επτά παρατάξεων που έλαβαν 
μέρος στις Δημοτικές εκλογές, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν από τις 
εκλογές της 2ης Κυριακής, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πριν ψηφίσουν, 
ποια θα είναι η σύνθεση του ΔΣ, καθώς αυτό δεν θα άλλαζε οποιοδήποτε 
και αν ήταν το αποτέλεσμα...
Σύμφωνα λοιπόν με το νέο νόμο, όπου καθιερώνεται η απλή αναλογική, 
η κατανομή του αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων ανά δημοτική παρά-
ταξη, σύμφωνα με το ποσοστό επί της % που έλαβαν στο 1ο γύρο των 
εκλογών είναι η εξής:
Αλλάζουμε Πορεία 11 σύμβουλοι, Σύγχρονη Λευκάδα 6 σύμβουλοι
Όλοι για τη Λευκάδα 5 σύμβουλοι, Δίαυλος 5 σύμβουλοι
Κοινωνία Πολιτών 3 σύμβουλοι, Λαϊκή Συσπείρωση 2 σύμβουλοι
Αγωνιστικό Μέτωπο 1 σύμβουλος
Βάσει λοιπόν των αποτελεσμάτων, το νέο 33μελές δημοτικό συμβούλιο 
που θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 θα έχει ως εξής:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χαράλαμπος Καλός
Από την παράταξη Σύγχρονη Λευκάδα Δ.Ε. Λευκάδας: Τσιρογιάννης Γε-
ώργιος, Κατωπόδη Νίκη, Βικέντιος Νίκος, Τυπάλδος Νίκος, Ρόκκος Στυ-
λιανός, Δ.Ε. Απολλωνίων: Θειακός Μίλτος, Από την παράταξη Αλλάζουμε 
Πορεία Δ.Ε. Λευκάδας: Γληγόρης Πάνος, Σαρανταένας Ιωάννης, Μαργέ-
λη Μαρία, Κοντογιώργης Σπύρος, Δ.Ε. Απολλωνίων: Σκληρός Φίλιππος, 
Σολδάτος Γεώργιος Δ.Ε. Ελλομένου: Ζουριδάκης Ευτύχιος, Γαζής Ανα-
στάσιος Δ.Ε. Καρυάς: Βλάχου Ειρήνη, Δ.Ε. Καλάμου: Γιαννιώτης Πανα-
γιώτης, Δ.Ε. Καστού: Γιανούτσος Χαράλαμπος, Από την παράταξη Όλοι 
για τη Λευκάδα, Δ.Ε. Λευκάδας: Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Θανάσης, 
Χαλικιάς Ευάγγελος
Από την ανακατανομή των εδρών θα προκύψει αν ο 5ος Σύμβουλος θα 
είναι από την Δ.Ε. Ελλομένου ή Σφακιωτών. Πρώτοι σε σταυρούς στις 2 
αυτές περιφέρειες εκλέχτηκαν ο Βαγενάς Θεόδωρος και η Λάζαρη Πανα-
γιώτα αντίστοιχα.
Από την παράταξη Δίαυλος: Δ.Ε. Λευκάδας: Ρεκατσίνα Κωνσταντινίδη Σε-
βαστή, Μελάς Μάκης. Δ.Ε. Ελλομένου: Γαζής Νικόλαος. Δ.Ε. Σφακιωτών: 
Λάζαρης Αποστόλης. Από την παράταξη Κοινωνία Πολιτών, Δ.Ε. Ελλομέ-
νου: Βερύκιος Σπύρος, Δ.Ε. Απολλωνίων: Αργυρός Νίκος. Από την παρά-
ταξη Λαϊκή Συσπείρωση: Δ.Ε. Λευκάδας: Καββαδάς Θωμάς
Από την παράταξη Αγωνιστικό Μέτωπο ο επικεφαλής Ζαβιτσάνος Πάνος.
Εκλέγονται επίσης ως επικεφαλής των παρατάξεων οι: Θοδωρής Σολδά-
τος, Κώστας Δρακονταειδής, Κων/νος Γληγόρης, Γιάννης Λιβιτσάνος και 
Ευάγγελος Βεροιώτης.

Πηγή: Leykadatoday
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Φυτώριο

Άνθη
Δέντρα

Αγιοπετρίτισσα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εγγονός Φίλιππα Κατηφόρη (Γεωργαλή)

Ο κ. Μάρκος Νικητάκης ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως 31-8-2019

Με απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας ανέλαβε τα 
καθήκοντά του Δημάρχου ο κ. Μάρκος Νικητάκης από τις 14 Ιουνίου, 
μετά την παραίτηση του Δημάρχου κ. Κων/νου Δρακονταειδή. Ο κ. Δρα-
κονταειδής παραιτήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές 
ως βουλευτής με τονΣΥΡΙΖΑ.
Η Ένωσή μας τους εύχεται καλή επιτυχία.

Δήμαρχος Λευκάδας εκλέγει στον 
Β΄γύρο ο κ. Καλός Χαράλαμπος.

Περιφεριάρχης Ιονίων Νήσων 
εκλέγει η κα Ρόδη Κράτσα (Τσα-
γκαροπούλου) στο Β΄γύρο.

Οι νέοι τοπικοί Άρχοντες του νησιού που προέκυψαν 
από τις εκλογές τις 2 Ιουνίου 2019

Οι νέοι Δήμαρχοι και περιφερειάρχες καθώς και τα Δημοτικά και 
περιφερειακά Συμβούλια θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους την 1η 
Σεπτέμβρη.
Η Ένωσή τους εύχεται καλή επιτυχία.

Κοινότητά Πόντη - Βασιλικής
Το νέο κοινοτικό συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές στις 26 Μάη 
2019 είναι: Αργυρός Σταμάτης (Τεπέλας) του Ευσταθίου Πρόεδρος.
Μέλη: Γκανάβίους Άγγελος του Δημητρίου, Γάτσιος Αρσένης (Άρης) του 
Γεωργίου, Κολυβάς Κων/νος του Σπύρου, Ζώγκος Σπυρίδων του Πανα-
γιώτη.
Σ’ αυτούς θα απευθύνεστε για όποιο πρόβλημα θα προκύψει στη Βασι-
λική-Πόντη.

Δήμαρχος Λευκάδας εκλέχτηκε στο Β΄γύρο,ο κ. Χαράλαμπος Καλός με 
ποσοστό 54,64% με 5.929 ψήφους, επικεφαλής του Συνδυασμού «Σύ-

χρονη Λευκάδα»που κέρδισε τον κ. Δραγκονταεϊδή στον Α΄γύρο με 15 
ψήφους διαφορά.
Ο Αντίπαλος Συνδυασμός «Αλλαζουμε Πορεία» του Θοδωρή Σολδάτου 
έλαβε 45,36 %, 4.923 ψήφους.
Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο Β΄ Γύρο η κα Κράτσα Ρόδη έλαβε 
60,12% (50.142 ψήφους).
Ο αντίπαλος συνδυασμός του κ. Γαλιατσάτου Θεόδωρου 39,88% 
(33.259 ψήφους).

Οι νέοι περιφερειακοί σύμβουλοι Λευκάδας, που προέκυψαν από τις εκλογές τις 26ης 
Μαΐου 2019 και συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλειο Ιονίων Νήσων είναι:

1) Κτενάς Ανδρέας του Γεωργίου από τον συνδυασμό της κας Κράτσα.
2) Χαλικιάς Θεόδωρος του Ιωάννη (Αντιπεριφερειάρχης) από τον συνδυασμό 
του κ. Γαλιατσάτου.
3) Δουβίτσας Αντώνης του Ιωάννη από τον συνδυασμό του κου Σπύρου Σπυρί-
δωνος.
4) Καλύβα Ευγενία του Γεωργίου από τον συνδυασμό της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης.
5) Ροντογιάννης Ιωάννης του Βασιλείου από τον συνδυασμό της Επανα-
στατικής Πρωτοβουλίας.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Επανεκλέγεται Βουλευτής Λευ-

κάδας ο κ. Θανάσης Καβαδάς
Εθνικές εκλογές Εκλογική Περιφέρεια 
Λευκάδας 7/7/2019
Εγγεγραμένοι: 30.262  Έγκυρα: 15.237. 
Άκυρα: 215. Λευκά 109. Συμμετοχή: 51,42%, 
Ενσωμάτωση επί 81 τμημάτων, 98,78%. 
Λείπει ένα τμήμα.
Έλαβον:
Ν. Δ.: Ποσοστό 44,38%, Ψήφοι: 6.762. 
Έδρες 1.
ΣΥΡΙΖΑ: Ποσοστό: 28,21%. Ψήφοι: 4.298
ΚΙΝΑΛ- ΠΑΣΟΚ: Ποσοστό: 9.60%. Ψήφοι: 
1.462
ΚΚΕ: Ποσοστό: 8.16%. Ψήφοι: 1244.

Η Ένωσή μας εύχεται στο βουλευτή καλή επιτυχία.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

... και πάντα φθηνότερα!!!

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

Τόσο φθηνά όσο πουθενά...

Δεκαέξι χρόνια κύλησαν από τότε που ο πατέ-
ρας μου, ο Αγιοπετρίτης ποιητής, πεζογράφος 

και κριτικός Τάσος Σίδερης, έφυγε από κοντά μας. 
Δεκαέξι χρόνια από τότε που παίρνοντας από το 
γεροντικό τρεμάμενο χέρι του τη λογοτεχνική σκυ-
τάλη, προσπαθώ να φανώ αντάξια της δικής του 
δημιουργικής πορείας και να την παραδώσω με 
αγάπη, προσοχή και ελπίδα στους νεότερους δη-
μιουργούς.

Δέκα έξι χρόνια δίχως τον πλούτο της έμπνευ-
σης και την δροσιά της ποίησής του, με την οποία 
γαλουχηθήκαμε και μεγαλώσαμε εγώ και τ’ αδέλ-
φια μου ο Βασίλης και η Άντζελα. Χωρίς το παρά-
δειγμα της αγάπης και φροντίδας του, για όποιον 
είχε ανάγκη, είτε συγχωριανό, είτε ξένο. Δίχως τις 
ανεκτίμητες οικοδομητικές συμβουλές του, παρηγοριά στους νεανικούς μας φό-
βους και ανασφάλειες. Δίχως την παραμικρή τάση ειρωνείας ή κατάκρισης για 
την απειρία της νιότης μας και τα δρομολαθέματά μας. Χωρίς την τρυφεράδα για 
τα εγγόνια του. Χωρίς τη βασανιστική έννοια του μην «ορφανέψει» από πρόωρο 
δικό μας ξενητεμό στην άλλη ζωή.

Σήμερα, μιας και μου δίνεται η ευκαιρία, μέσ’ από την εφημερίδα της Ένωσής 
μας, τα «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ», της οποίας υπήρξε συνεργάτης από την έκδοση της 
εφημερίδας έως το τέλος της ζωής του μαζί με τις αείμνηστες Διονυσία Σίδερη και 
Φρόσω Δρακονταειδή-Αργυρού, θα τον φέρω κοντά στους αναγνώστες της με 
λίγα λόγια για τη ζωή του και κάποια ποιήματά του αφιερωμένα στην αγαπημένη 
ιδιαίτερη πατρίδα του, αφού όπως λέει ο Κώστας Ουράνης, «τότε πεθαίνουν οι 
νεκροί, όταν τους λησμονάνε». 

Ο Τάσος Σίδερης γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας το 1912, από γονείς 
αγρότες, την Καλομοίρα Κατσιγιάννη και τον Αργύρη Σίδερη. Αγάπησε ιδιαίτερα 
τον γενέθλιο τόπο του και του αφιέρωσε αρκετά πανέμορφα ποιήματα και διηγή-
ματα, τα περισσότερα στη γλυκειά Λευκαδίτικη ντοπιολαλιά, που ποτέ δεν ξέχασε 
και μιλούσε με τους συντοπίτες του σε κάθε ευκαιρία συνάντησης μαζί τους. 

Γνωρίστηκε με την πολυτάλαντη Σοφία Μιχαηλίδου, εκπαιδευτικό, όταν, 
στρατιώτης στα βουνά της Πίνδου το 1940, με δύο συμπολεμιστές του από το 
ίδιο αντίσκηνο ζήτησαν με αγγελία στην εφημερίδα «Ακρόπολη» αλληλογραφία 
με «κοπέλλες από Αθήνα η Πειραιά μορφωμένες, αλλά όχι παραμορφωμένες». 
Το αποτέλεσμα της γνωριμίας γάμος και συμπόρευση ζωής για 55 χρόνια!

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών, στις 26 Οκτώβρη 2003, έχοντας 
αφήσει 8 ποιητικές συλλογές, 3 βιβλία με κριτικά δοκίμια, 4 αφηγήματα και 1 
βιογραφικό ιστόρημα και αφού πρόλαβε να διαβάσει το πρώτο μου ιστορικό μυ-
θιστόρημα με τίτλο «Ολυμπία 388 π.Χ.», που εκδόθηκε από την Νομαρχία Πει-
ραιά για να μοιρασθεί στα Σχολεία ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων 2004 και να 
προλογίσει –ανείπωτης αξίας δώρο!- την πρώτη μου ποιητική συλλογή με τίτλο 
«Επί πτερύγων Ανέμων».

Κλείνω το αφιέρωμά μου με την υπόσχεση σ’ εκείνον πως η μνήμη όλων των 
αγαπημένων του, «των ζωντανών, θά’ ναι πάντα κοντά του», όπως επιθυμεί και 
το εκφράζει στο παρακάτω όμορφο ποίημά του «Πριν σημάνει τέλος».

Και τώρα ας απολαύσουμε  μερικά ποιήματά του, σονέτα τα περισσότερα, 
αφιερωμένα, από την εμπνευσμένη γραφή του, στον τόπο όπου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε:

Αφιέρωμα στον ποιητή - Συγγραφέα Τάσο Α. Σίδερη
Γράφει η Ηρώ Σίδερη-Αλεξανδράκη,
με αφορμή τη γιορτή του πατέρα, 16.6.2019.

Α΄
Απ’ τ’ άνανθο της ξενητειάς μπαλκόνι, 
η σκέψη μου του νόστου ως είναι σκλάβα, 
παλιού αδραχτιού ξετύλιξε το διάβα 
και κάποιου λογισμού φτερούγι απλώνει. 

Ταινία μπροστά μου οι περασμένοι χρόνοι. 
Ω, φτερουγάτε Πήγασέ μου τράβα     
να γίνεις του χωριού μου χελιδόνι  
κι αύρα δροσάτη κάνε μου τη λάβα. 

-Πας για νερό ή πας για το Νομήτρο; 
-Να μη σε μέλλει, σ’ έχω πεθερά μου;  
Για βγάλε τον περίδρομο, κυρά μου. 

Ζ΄.
-Σαλάγα τα μαρτίνια σου, Σταμάτα
και πρόσεχέ τα, μη μου φάν’ τ’ αμπέλι.
-Αχ, Γιάννο μ’ το παλιάμπελο παράτα
και τρύγ’ απ’ τα φιλιά μου όλο το μέλι.

–Μη βάνεις το κεφάλι σου στη βρύση
θυατέρα μου, το που σε καίει καμίνι
χωρίς νερό μπορεί να σου το σβήσει
του σαστικού σου μόνο η….ασπιρίνη.

Με τα κουτσομπολιά των χωριανών μου
μπορείς να ζεις τις πιο όμορφες στιγμές:
(κόσμος πολύς στο σπίτι τ’ αστυνόμου)

-Δεν τα’ μαθες τα νέα, Κατερίνα;
εκειός εκεί ο Θωμάς ο Μπελεμές
κουτούπωσε τη χήρα τη Μαρίνα.

Θ΄.   
Στη χρυσογάλανη συμφωνία σου,  
χωριουδάκι μου, ήρθα ν’ ακρουμαστώ
της Μάνας μου το τραγούδι.    

Στην καταπράσινη σιωπή σουν’ ακούσω
της καρδιάς Της τους χτύπους.    
Στης λεύκας το θρόϊσμα  
απ’ του μαϊστραλιού τα φιλήματα, 
ν’ αφουγκραστώ την ανάσα Της, 
να νιώσω στα μάγουλά μου το χνώτο Της.

Και να ευχαριστήσω τον ήλιο σου,
που έμπαινε
απ’ το ξέσκεπο σπίτι Της,
για να στεγνώσει
το μουσκεμένο απ’ τον ιδρώτα
φουστάνι Της.

Η΄.
Φεγγάρι του χωριού μου ολόγιομο,
τούτη την ώρα του μεσονυχτιού,
βγάλ’ τα σαντάλια σου,
καθώς μπαίνεις
απ’ τ’ ανοιχτά παραθύρια
στο πατρικό μου σπίτι.

Ο Πατέρας μου κουράστηκε
μαζεύοντας όλη τη μέρα ηλιοτρόπια
καί, ρίχνοντας για κουβέρτα στις πλάτες
του  τη Νύχτα, κοιμήθηκε.
Μην τον ξυπνήσεις.

Λίγα λόγια από την Ένωση Αγιοπε-
τριτών Αττικής Ν. Λαυκάδας.

Ο εκλιπών υπήρξε ο στυλοβάτης της 
εφημερίδας «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ» με τα 
κείμενά του και την ποιησή του από 
την έκδοσή τους ως το τέλος της 
ζωής του. Ας είναι ελεφρύ το χώμα 
που τον σκεπάζει.

Το Δ.Σ.

ΛΕΥΚΑΔΑ  ΜΑΝΑ  ΓΗ

Φανέρωσέ καλέ μου αγάλι’-αγάλια   
του τόπου μου τις ομορφιές τριγύρω.   
Τ’ απόσπερνο στα κάτασπρ’ ακρογιάλια  
μυρτιάς κι αλιφασκιάς να πιω το μύρο 
και να λουστώ με φως τ’αποσπερίτη  
πλάι στη λυγιά στο πατρικό μου σπίτι. 

Β΄
Χαρούμενέ μου  λογισμέ περπάτει
προτού της μέρας το λαμπρό άστρο σβήσει 
της μάνας μου η αυλή  ’ναι λουλουδάτη 
και κρουσταλένια του χωριού μου η βρύση.

Σπιρούνισε το παινεμένο σου άτι
γιατί στου τόπου μου κάποιο ξωκκλήσι,
κάποιο χωράφι, κάποιο μονοπάτι,
πριν να βραδιάσει θέλω να μ’ αφήσει.

Να ξανακούσω μπιστικού φλογέρα
και καλογιάννου μάγια μελωδία
που υφαίνει στα πεντάγραμμα τ’ αγέρα.

Στο Θεό μου να υψώσω μια υμνωδία,
τις φούχτες μου μ’ αστέρια να γιομίσω
και το ποτήρι με χυμό αμπελίσο.

Γ΄.
Κι ως ο άνεμος με χίλια-μύρια στόματα 
θα μου ξυπνάει παλιό ένα ρεμβασμό 
και θα μου φέρνει κάτου απ’ τα «λακκώματα»
της Μάνας μου το γλυκανασασμό, 

Ικέτης και προσκυνητής στα χώματα 
τα πατρικά να σκύψω για ιλασμό
και μέσα στ’ αυγινού τα φωτοχρώματα 
να νιώσω στην ψυχή μου γλυκασμό.

Να πιω απ’ της χαράς το τάσι ηδύποτο, 
να ξαναθυμηθώ τα τοτινά,    
με γλέντι και γιορτάσι ανείπωτο.  

Απ’ το «Χειλά» ν’ ακούσω τα βελάσματα 
και κάποια ηλιογραμμένα δειλινά 
να γίνω χορευτής σ’ αρραβωνιάσματα. 
ή μια πολύπτυχη από πάχνη φορεσιά.

Ο μπάτης να το λούζει με φιλήματα
κι οι πρώτες σαν θα βγαίνουν ηλιαχτίδες
να το τυλίγουν στα νεραϊδονήματα.

Λυωτά διαμάντια του οι δροσοσταλίδες
στις νερατζιές επάνω ή στις μηλιές,
γλυκόηχες νότες οι ντοπιολαλιές.

Δ΄.
Βόλτα να ξαναβγώ στον ανεμόμυλο,
κελάϊδισμα ν’ ακούσω γαρδελίσο
χωμένο στα ροδάνθια, στο χαμόμηλο
τ’ ολόμορφο χωριό μου ν’ αντικρύσω.

Τα Σταυρωτά να μοιάζουν με καπέλο του
νιόνυμφη κι ώρια να φαντάζει κορασιά
πίσω από κάποιο συννεφένιο βέλο του

Ε΄. 
-Ψηλότερα την κούδα σου Διαμάντω, 
να δείχνεις πιο πολύ το κότολό σου. 
-Μωρ’ πώς να τον ψαρέψω εγώ το Λάντο 
δεν έχω ανάγκη να μου πεις ετ’ λό σου. 

-Σαν την αγράμπελή ’σαι ωρή Χριστίνα. 
-Κρινόχνουδα έχεις μάγουλα Μαριώ. 
-Αμάλαγ’ είναι οι κόρφοι σου Κατίνα  
 και ζούρλανες ψυχή μου το χωριό. 

-Πού πας μπονώρα με τα δυο ρομπόλια  
στα χέρια και φαρομανάς Δημήτρω;  
-Να πάρω πάω νερό απ’ τα περβόλια. 

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

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

Αυτό που έλειπε από την Λευκάδα
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Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια - όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
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Δρ Χρυσοβιτσάνου Χρύσα
RN PhD, MSN,MSc

Προϊσταμένη Κέντρου Ειδικών
Νευρολογικών Νοσημάτων

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή
Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Ο όρος αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
(ΑΕΕ) αναφέρθηκε για πρώτη φορά 

το 1600. Μέχρι τότε υπήρχε η αντίληψη 
ότι ήταν η τιμωρία του θεού για μια όχι 
καλή ζωή. 

Οι αγγειακές νόσοι του ΚΝΣ (κεντρικού 
νευρικού συστήματος) αποτελούν την τρίτη 
κατά σειράν αιτία θανάτου μετά τα καρδια-
κά νοσήματα και τις κακοήθεις νεοπλασίες. 
Υπολογίζεται  ότι αποτελούν το 50% όλων 
των νευρολογικών νοσημάτων ενός γενικού 
νοσοκομείου. Σε σχέση με τα άλλα νευρο-
λογικά νοσήματα βρίσκονται στην πρώτη 
θέση από πλευράς συχνότητας. 

Στις ΗΠΑ, περίπου 750.000 άτομα 
παθαίνουν εγκεφαλικό κάθε χρόνο. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο πεθαίνουν 
67.000 άτομα από ΑΕΕ. Επίσης, το ΑΕΕ 
έχει την μεγαλύτερη επίπτωση σε αναπηρίες 
από κάθε άλλη χρόνια ασθένεια. 

Ο κίνδυνος θανάτου από εγκεφαλικό 
αυξάνεται με την ηλικία. Για άτομα άνω 
των 85 ετών οι πιθανότητες είναι 40%, για 
άτομα 75-84 είναι 34%, για άτομα 65-74 
είναι 14% και για νεώτερα άτομα είναι 11%. 

Τα δύο τρίτα των εγκεφαλικών επεισο-
δίων αφορούν άτομα άνω των 65 ετών. Οι 
γυναίκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανά-
του από αυτό. 

To οικονομικό κόστος του ΑΕΕ είναι 
πολύ μεγάλο. Υπολογίζεται ότι το έτος 
1993 τα ΑΕΕ κόστισαν στους Αμερικανούς 
πολίτες περίπου 30 δισεκατομμύρια. 

To προσωπικό κόστος δεν υπάρχει 
τρόπος να μετρηθεί, αλλά είναι σίγουρο 
ότι μαζί με τον ασθενή υποφέρει και όλη 
η οικογένεια. Όσοι έχουν επιζήσει από ένα 
ΑΕΕ, αναφέρουν ότι το ΑΕΕ ήταν η πιο με-
γάλη και τρομακτική εμπειρία στη ζωή τους. 

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
(ΑΕΕ) είναι ένα σύνδρομο που συνιστά 
ταχέως αναπτυσσόμενα συμπτώματα και/ή 
σημεία εστιακής ή εκτεταμένης βλάβης του 
ΚΝΣ. Τα συμπτώματα διαρκούν περισσότε-
ρο από 18 ώρες ή οδηγούν στο θάνατο Οι 
αγγειακοί μηχανισμοί που προκαλούν ΑΕΕ 
μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

	Έμφρακτο (εμβολικό ή θρομ-
βωτικό)

	Αιμορραγία   

Τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια οφεί-
λονται σε διακοπή ή μείωση της παροχής 
αίματος προς το εγκεφαλικό παρέγχυμα, 
ενώ τα αιμορραγικά σε ρήξη του τοιχώ-
ματος αγγείου με αποτέλεσμα την εξαγ-
γείωση αίματος.
	Παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο: 

η διάρκεια των συμπτωμάτων δεν 
υπερβαίνει τις 24 ώρες. Πλήρης απο-
κατάσταση

	Αναστρέψιμο αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο: τα συμπτώματα διαρκούν 
περισσότερο από 24 ώρες. Πλήρης 
αποκατάσταση

	Εξελισσόμενο αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο: η εικόνα τις πρώτες ημέρες 
συνεχώς επιδεινώνεται

	Εγκατεστημένο αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο: μένει μόνιμη νευρολογική 
βλάβη. 

H αιμάτωση του εγκεφάλου γίνεται από 
τις καρωτίδες και τις σπονδυλοβασικές 
αρτηρίες, διαφοροποιώντας έτσι και τα 
συμπτώματα, ανάλογα με το αγγείο που 
εντοπίζεται η βλάβη. Σε γενικές γραμμές, 
όμως, τα συμπτώματα είναι:
o Μυική αδυναμία, αφορά σε ένα 

ή περισσότερα άκρα ή σε άλλες 
μυικές ομάδες

o Διαταραχή συνείδησης
o Διαταραχή ισορροπίας, μπορεί να 

συνοδεύεται από αίσθημα ζάλης 
ή ίλιγγο

o Αισθητικές διαταραχές
o Κεφαλαλγία
o Διαταραχές οράσεως που αφορούν 

θάμβος, απώλεια, διπλωπία.
o Διαταραχές λόγου
o Δυσκαταποσία
o Συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων 

από τα παραπάνω με ημιπάρεση-
ημιυπαισθησία

Παράγοντες κινδύνου:
•	 Η ηλικία
•	 Η αρτηριακή υπέρταση
•	 Ο σακχαρώδης διαβήτης
•	 Οι καρδιακές νόσοι
•	 Το αλκοόλ
•	 Τα αιματολογικά νοσήματα
•	 Το κάπνισμα
•	 Η αυξημένη χοληστερόλη
•	 Γενετικοί παράγοντες
•	 Τα αντισυλληπτικά κ.α.

Διάγνωση:
Η λήψη πλήρους ιστορικού και η 

ιατρική κλινική εξέταση είναι το κλειδί 
στην  διάγνωση του ΑΕΕ. Ο παρακλινικός 
έλεγχος στοχεύει να αποκαλύψει το αίτιο  
και να προφυλάξει από περαιτέρω επιδεί-
νωση ή από ένα νέο επεισόδιο και αφορά:

	 Αξονική τομογραφία εγκεφάλου
	 Μαγνητική τομογραφία εγκε-

φάλου
	 Μαγνητική αγγειογραφία εγκε-

φάλου
	 Αρτηριογραφία
	 Tripplex καρωτίδων και διακρα-

νιακό Doppler
	 Γενικές αιματολογικές εξετά-

σεις και εξετάσεις ούρων
	 Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Αντιμετώπιση 
Οι ασθενείς με σημαντική νευρολο-

γική βλάβη θα πρέπει να νοσηλεύονται 
σε ειδική μονάδα, η οποία ονομάζεται 
Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επει-
σοδίων. Το προσωπικό της ομάδας αυτής 
πρέπει να είναι εξειδικευμένο και η μονά-
δα να ανήκει σε ένα γενικότερο πλαίσιο 
νοσοκομειακής κάλυψης.

Οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε μια 
τέτοια μονάδα, είναι κερδισμένοι γιατί 
μένουν πιο λίγες μέρες στο νοσοκομείο 
και λαμβάνουν εξειδικευμένη φροντίδα. 
Σε μελέτη  φάνηκε ότι η στενή παρα-
κολούθηση του καρδιακού ρυθμού, η 
ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης και 
της θερμοκρασίας σώματος στις μονά-
δες ΑΕΕ, οδηγεί σε ένα πολύ καλύτερο 
αποτέλεσμα και βελτιωμένη κατάσταση 
των ασθενών. 

Η θεραπευτική παρέμβαση, εξαρτάται 
από το είδος του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σε ισχαιμική βλάβη η αντιμετώπιση 
αφορά την διάνοιξη του αγγείου που 
παρουσίασε απόφραξη. Αυτό γίνεται συ-
ντηρητικά με χορήγηση φαρμακευτικών 
ουσιών ή χειρουργικά. Η χειρουργική 
παρέμβαση είναι σπάνια και διενεργείται 
σε νέα άτομα που έχουν υποστεί από-
φραξη καρωτίδας με την προυπόθεση 
ότι η επέμβαση θα γίνει σε διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των δύο ωρών από την 
εγκατάσταση των συμπτωμάτων. 

Η φαρμακευτική αγωγή αφορά:
	Θρομβολυτικά φάρμακα, όπως 

τον ενεργοποιητή του ιστικού 
πλασμινογόνου, ουροκινάση, 
στρεπτοκινάση

	Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, τα 
οποία αναστέλλουν τη συγκολ-
λητικότητα των αιμοπεταλλίων, 
με αποτέλεσμα την αποφυγή 
σχηματισμού θρόμβων.

	Αντιπηκτικά φάρμακα: ηπαρίνη, 
κουμαρινικά 

Πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω 
φαρμακευτική αγωγή κρίνεται απα-
ραίτητο να χορηγείται κάτω από στενή 
παρακολούθηση του ασθενή.

Σε αιμορραγική βλάβη, αν πρόκειται 
για ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, πέρα 
από τα συντηρητικά μέτρα, χειρουρ-
γική αντιμετώπιση απαιτείται μόνο αν 
υπάρχει κίνδυνος εγκολεασμού, αν είναι 
προσπελάσιμη και αν υπάρχει αγγειακή 
δυσπλασία ή νεοπλασία. Σε περίπτωση 
υπαραχνοειδούς αιμορραγίας, χειρουρ-
γική αντιμετώπιση χρειάζεται μόνο αν 
υπάρχει ανεύρυσμα ή δυσπλασία. 

Πρόληψη
Η πρόληψη έχει δύο μορφές:
-    Την πρωτογενή πρόληψη, που απευθύνεται 

σε όλους και αφορά μέτρα όπως:
-    Σωστή διατροφή, 
- Έλεγχος σωματικού βάρους,
- Τακτική άσκηση, 
- Έλεγχος αρτηριακής υπέρτασης, μπορεί 

να ελαττώσει την συχνότητα των αγ-
γειακών εγκεφαλικών επεισοδίων κατά 
ποσοστό 40% τουλάχιστον.  

-  Αποφυγή καπνίσματος, δεν υπάρχει 
πλέον καμιά αμφιβολία ότι το κάπνισμα 
αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες για αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Φαίνεται μάλιστα ότι αυτός ο 
κίνδυνος είναι δοσοεξαρτώμενος, καθώς 
τα άτομα που καπνίζουν ως 10 τσιγάρα 
την ημέρα διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο 
από τον αντίστοιχο των μη καπνιστών, 
ενώ για τα άτομα που καπνίζουν πάνω 
από 40 τσιγάρα καθημερινά ο κίνδυνος 
είναι τετραπλάσιος. Η διακοπή του κα-
πνίσματος, αν διαρκέσει 2 έτη, ο κίνδυνος 
για εγκεφαλικό μειώνεται αρκετά, ενώ αν 
ξεπεράσει τα 5 έτη διακοπής, ο κίνδυνος 
για τους πρώην καπνιστές δεν υπερβαί-
νει τον αντίστοιχο των ατόμων που δεν 
υπήρξαν καπνιστές.

- Διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων χο-
ληστερόλης

- Μείωση των ζωικών λιπών από την δια-
τροφή και του αλατιού

- Κατάχρηση αλκοόλης
- Χρήση συνδυασμών ορμονών οιστρογό-

νων, προγεστερόνης
•	 Την δευτερογενή πρόληψη, που απευθύ-

νεται σε άτομα που ήδη έχουν υποστεί 
ένα επεισόδιο και αποσκοπεί στην βελ-
τίωση ή θεραπεία του προβλήματος και  
αποφυγή ενός νέου επεισοδίου. Συνήθως, 
περιλαμβάνει τα παραπάνω μέτρα.

Αποκατάσταση
Η αποκατάσταση θα πρέπει να αρχίζει 

από την πρώτη στιγμή νόσησης και προσα-
γωγής στο νοσοκομείο και όχι να αποτελεί 
μια αναγκαιότητα μόνο για τους πολύ βαρεία 
ασθενείς με μεγάλο κινητικό έλλειμμα. Η 
αποκατάσταση είναι μια ενεργητική δια-
δικασία που στοχεύει στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που δημιούργησε το 
εγκεφαλικό επεισόδιο και στην διευκόλυνση 
του ατόμου να προσαρμοστεί στην νέα κατά-
σταση, υιοθετώντας πρακτικές που αφορούν 
την σωματική και ψυχολογική υγεία αλλά και 
την οικογενειακή και κοινωνική επανένταξη. 

Υπολογίζεται ότι το 60% των ασθενών 
που επιζούν μετά από ένα οξύ εγκεφαλικό 
επεισόδιο εμφανίζει σημαντικού βαθμού 
αναπηρία. Η ομάδα αποκατάστασης, βοηθά 
όλα τα μέλη της οικογένειας να αντιμετωπί-
σουν τις αλλαγές στη σωματική κατάσταση 
του πάσχοντος και να αναγνωρίσουν αλλά 
και να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές 
επιπτώσεις του εγκεφαλικού.
Η Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής ευχαρι-
στεί θερμά την Dr Χρυσοβιτσάνου για τη 
συνεργασία της. Η καταγωγή της είναι από 
το Βουρνικά Λευκάδας.



Η Μαρία Βαμβακινού είναι η πρώτη γυναίκα ελληνικής καταγωγής 
που κέρδισε την εμπιστοσύνη των Αυστραλών και ψηφίστηκε ομο-
σπονδιακή βουλευτής στη χώρα. Ανάμεσα στις δράσεις της είναι 

η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων τον εθνοτήτων, ενώ συνεργάζεται 
στενά με την εκλογική της περιφέρεια για να υποστηρίξει θέματα όπως 
η μετανάστευση, η εργασία, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση.
Γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο της Λευκάδας το 1959, ενώ στα τέσσερά της 
χρόνια, η οικογένεια μαζί με τη μικρή Μαρία μετανάστευσε στην Αυστρα-
λία, στο πλαίσιο της πολιτικής μετανάστευσης με τη βοήθεια του Arthur 
Calwell. Εκείνον τον καιρό, πολλές οικογένειες της Ευρώπης αναζητού-
σαν καλύτερη ζωή και μεγαλύτερες ευκαιρίες.
Μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε στα βόρεια προάστια της Μελβούρνης στο 
Δημοτικό Σχολείο South Brunswick και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Princes Hill. 
Ως παιδί μεταναστών της εργατικής τάξης, ανέπτυξε από τα πρώτα χρόνια 
της ζωής της ένα ισχυρό αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης.
Για πρώτη φορά ασχολήθηκε με τα κοινά το 1975, όντας μαθήτρια της 5ης 
Γυμνασίου, όταν ο Γενικός Κυβερνήτης της Αυστραλίας απέλυσε τον πρω-
θυπουργό. Ήταν μια εποχή «πολιτικής αφύπνισης», όπως έχει τονίσει η ίδια, 
και ίσως το μοναδικό συμβάν που μπορεί να θεωρηθεί ως «επανάσταση» 
για την Αυστραλία. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, αυτές οι στιγμές όχι μόνο 
την ενέπνευσαν, αλλά καθόρισαν την υπόλοιπη ζωή της. Ήταν η πρώτη 
προεκλογική εκστρατεία στην οποία έλαβε μέρος, είπε μεταξύ άλλων.
Συμμετείχε από τα 16 της στο Εργατικό Κέντρο, στους αγώνες της Επι-
τροπής Μεταναστών για την επανεκλογή του πρώτου πρωθυπουργού 
των Εργατικών, Κοφ Γουίτλαμ, και, αργότερα, όταν ήταν στο Πανεπιστή-
μιο, έγινε και επίσημα μέλος του Εργατικού Κόμματος. Θυμάται με θαυ-
μασμό και δέος τον πατέρα μιας φίλης της και άλλους συναγωνιστές του, 
που ήταν μέντορες για τη νεολαία. Είχαν έντονη πολιτική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα και όταν ήρθαν στην Αυστραλία, συμμετείχαν στα ελληνό-
φωνα τμήματα του Εργατικού Κόμματος και ήταν έμπνευση και σχολείο 
για όλους τους, όπως λέει.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, απ’ όπου έλαβε Bachelor 
of Arts, με σπουδές στη νεοελληνική και την πολιτική επιστήμη. Απέκτησε 
δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το ίδιο πανεπιστήμιο και δί-
δασκε στο γυμνάσιο και λύκειο του Thornbury για πέντε χρόνια.
Εισήλθε στην πολιτική το 1988 και το 1990, ως Υπεύθυνη του Εκλογικού 
Σώματος του Δρ. AC Theophanous, ενώ συνέχισε στην ίδια θέση για τον 
Γερουσιαστή KJ Carr κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993-2001. Το 1989, 
διετέλεσε Ανώτατη Γραμματέας του πολιτικού J Kirner και, το 1991, 
Προσωπική Βοηθός του A. McCutcheon. Επίσης, το 1990, εκλέχθηκε για 
πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή του Νόρθκοτ.
Είχε εκτεταμένη συμμετοχή στην τοπική κοινότητα της και πριν από την είσοδό 
της στο Κοινοβούλιο, καθώς, μεταξύ άλλων, ήταν σύμβουλος στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της Northcote, καθώς και εθελόντρια 
ραδιοφωνική δημοσιογράφος για το ραδιόφωνο 3ZZZ. 
Η Μαρία Βαμβακινού προεπιλέχθηκε για την έδρα 
του Calwell το 2000 και κέρδισε τις Ομοσπονδιακές 
Εκλογές του 2001, ενώ στη συνέχεια εκλέχθηκε στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά. Έκτοτε, 
είναι ο εκλεγμένη ομοσπονδιακή βουλευτής του 
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Η πρώτη Ελληνίδα στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας

Calwell για έξι συναπτά έτη κερδίζοντας το 2004, 2007, 2011, 2013 και 
2016 τις Ομοσπονδιακές εκλογές.
Η Ομοσπονδιακή έδρα Calwell, η οποία βρίσκεται στη Βορειοδυτική 
Μελβούρνη, είναι μια πολιτισμικά διαφορετική κοινότητα, με τη 
μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα στη Βικτώρια, ενώ έχει και 
τη μεγαλύτερη πρόσληψη προσφύγων στη Βικτώρια στο πλαίσιο του 
Ειδικού Ανθρωπιστικού Προγράμματος. Η κα. Βαμβακινού συνεργάζεται 
στενά με την εκλογική της περιφέρεια για να υποστηρίξει θέματα όπως 
η μετανάστευση, η εργασία, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση 
στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.
Είναι, επίσης, αναπληρώτρια πρόεδρος της Joint Standing Commit-
tee για τη Μετανάστευση και είναι μέλος της Joint Standing Committee 
Εξωτερικών Υποθέσεων, Άμυνας και Εμπορίου, η οποία περιλαμβάνει και 
την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Μαρία Βαμβακινού είναι συνδιοργανώτρια του Parliament Friends of 
SBS of Multiculturalism, το οποίο φιλοξενεί κάθε χρόνο τον μεγαλύτερο 
διαθρησκειακό διάλογο στο Κοινοβούλιο του Κοινοβουλίου και τα Heart 
and Stroke Foundations. Επίσης, το 2017, ανέλαβε τα καθήκοντα της νέας 
κοινοβουλευτικής παρατηρήτριας της αντιπολίτευσης στην Αυστραλιανή 
Εθνική Επιτροπή για την UNESCO (Australian National Commission for 
UNESCO).
Ακόμα, η ομογενής ομοσπονδιακή βουλευτής, που είναι παντρεμένη με το 
δρ. Μιχάλη Μιχαήλ και έχουν δύο παιδιά, τον Σταύρο και την Στέλλα, ήταν 
μία από τους πρωτεργάτες της συμφωνίας Αυστραλίας-Ελλάδας για την 
έκδοση τουριστικής βίζας με δικαίωμα εργασίας στις δύο χώρες σε νέους.
Η ίδια θεωρεί ότι επηρεάστηκε σημαντικά από το πένθος της μητέρας 
της για την Ελλάδα και τον αποχωρισμό από τη δική της μητέρα. Πάντα 
ήλπιζε ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στη γενέτειρά της που τόσο 
αγαπούσε και της έλειπε, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερε, αφού πέθανε όταν η 
νεαρή Μαρία ήταν 25 χρονών. Η Μαρία Βαμβακινού λέει πως το “όνειρο 
της επιστροφής” πραγματοποιήθηκε για τη δική της μητέρα μέσω των 
παιδιών και των εγγονιών της.
Πηγή: ellines.com (10/4/2019)
Αφιέρωμα του προέδρου κ. Απόστολου Αντύπα στον πατέρα της κας 
Μαρίας Βαμβακινού.
Με σεβασμό στη μνήμη του αείμνηστου Παναγιώτη Βαμβακινού 
«δασκάλου μας», ο οποίος πριν φύγει για την Αυστραλία είχε προσφέρει 
σημαντικά στην εκπαίδευση των νέων αγροτών (κλάδεμα ελιάς κλπ), 
καθώς ήταν διορισμένος στην Γεωργική Υπηρεσία Λευκάδος.
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Η Αικατερίνη Πλέσσου, η πρώτη Ελ-
ληνίδα έποικος στην Αυστραλία…

Ο «Νέος Κόσμος» έχει γράψει πολλές φο-
ρές για την ιστορία των Ελλήνων της Αυ-

στραλίας.
Παρ’ όλα αυτά θεωρούμε πως πολλοί ομογε-
νείς δεν ξέρουν πολλά πράγματα ούτε για την 
άφιξη των πρώτων λευκών εδώ, ούτε για την 
άφιξη των πρώτων Ελλήνων.
Γι’ αυτό τον λόγο δημοσιεύουμε την ακόλουθη 
αναφορά του Μιχάλη Στούκα που «φωτίζει» 
πολλές πλευρές αυτής της ιστορίας:
Η Αυστραλία, η οποία πολύ συχνά ταυτίζεται με 
ολόκληρη την Ωκεανία, είναι η έκτη σε μέγεθος 
χώρα του κόσμου. Έχει έκταση 7.692.000 τ. 
χλμ και πληθυσμό γύρω στα 25 εκατομμύρια. 
Πρωτεύουσά της είναι η Καμπέρα.
Οι πρώτοι άνθρωποι στην Αυστραλία εμφα-
νίστηκαν πριν 40.000 και πλέον χρόνια και 
πιθανότατα προέρχονταν κυρίως από τη γει-
τονική, νοτιοανατολική Ασία. Συγκεκριμένα οι 
λεγόμενοι “αυστραλοειδείς” πληθυσμοί απα-
ντούν επίσης στη Σρι Λάνκα, τη Μαλαισία και 
τη νότια Ινδία.
Ήδη από τον 13ο αιώνα ο Μάρκο Πόλο έκα-
νε κάποιες νύξεις για την ύπαρξη μιας ”terra 
australis” (νότιας γης). Κάποιοι πιστεύουν ότι 
μουσουλμάνοι έμποροι από το Kilwa της σημε-
ρινής Τανζανίας, που αποτελούσε σημαντικό 
εμπορικό κέντρο από τον 11ο ως τον 16ο αι-
ώνα, ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στη Βόρεια 
Αυστραλία τον Μεσαίωνα. Ωστόσο, ο πρώτος 
καταγεγραμμένος ελλιμενισμός στην Αυστρα-
λία αποδίδεται στον Ολλανδό Willem Jansz, 
που έφτασε στο ακρωτήριο Γιορκ το 1606. Το 
1642 ο κυβερνήτης των Ολλανδικών Ανατολι-
κών Ινδιών Anthony Van Diemen οργάνωσε μια 
αποστολή με επικεφαλής τον Άμπελ Τάσμαν ( 
Abel Janszoon Tasman) για να διαπιστώσει αν 
η χώρα αυτή είναι εκμεταλλεύσιμη. Ο Τάσμαν 
έκανε τον περίπλου της Αυστραλίας, ανακά-
λυψε την Τασμανία και τη Νέα Ζηλανδία, ωστό-
σο η έκθεσή του δεν ήταν ενθαρρυντική. Το 
1668 εμφανίζονται στο προσκήνιο οι Άγγλοι 
με τον William Dampier, έναν πειρατή που 
γνώριζε καλά την περιοχή και το Ναυαρχείο 
του είχε αναθέσει εξερευνητική αποστολή. 

Η απίστευτη ιστορία των πρώτων Ελλήνων της Αυστραλίας που έφθασαν εδώ ως κατάδικοι
Αγωνιστές του 21, πειρατές, ναυτικοί και χρυσοθήρες οι πρώτοι Έλληνες που έφθασαν εδώ ενώ η πρώτη Ελληνίδα ήταν και στην Αυλή του Αλή Πασά.

Το 1699 ανέλαβε να πραγματοποιήσει με το 
σκάφος ”Roebuck” μία νέα αποστολή. Αποτε-
λέσματα δεν υπήρξαν, ωστόσο η δημοσίευση 
του ημερολογίου του που γνώρισε πολύ με-
γάλη επιτυχία, έκανε γνωστή την Αυστραλία.
Στο ”παιχνίδι” μπήκαν αργότερα και οι Γάλλοι. 
Το 1768 ο Louis Antoin de Bougainville ανακά-
λυψε το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα και 
έπλευσε στις βόρειες ακτές της Αυστραλίας.
Το 1770 ο Τζέιμς Κουκ (James Cook), αφού 
κατέλαβε τη Νέα Ζηλανδία για λογαριασμό της 
Αγγλίας, προσέγγισε τις ακτές της Αυστραλί-
ας και αγκυροβόλησε στο Botany Bay (Βοτα-
νικό Κόλπο), που ονομάστηκε έτσι λόγω των 
πολλών φυτικών ειδών που ανακαλύφθηκαν 
εκεί από τον συνοδό του Κουκ, βοτανολόγο 
Joseph Banks.
Στη συνέχεια, ο Κουκ περιέπλευσε από τον 
Νότο προς τον Βορρά ολόκληρη την ανατολική 
ακτή από το μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα. 
Κατά την επιστροφή στην Αγγλία, ο Μπανκς 
έγινε ένθερμος προπαγανδιστής των ανακα-
λύψεων του Κουκ, ο οποίος στο μεταξύ είχε 
σκοτωθεί από τους ιθαγενείς στη Χαβάη το 
1779.
Εκείνη την εποχή, η Αγγλία αντιμετώπιζε δύο 
προβλήματα: πώς θα αντάμειβε τους Αμερι-
κανούς που έμειναν πιστοί σ’ αυτήν κατά τον 
πόλεμο της Ανεξαρτησίας των Η.Π.Α. και πώς 
να απαλλαγεί από τον μεγάλο αριθμό καταδί-
κων (convicts), που δεν τους χωρούσαν πλέον 
οι αγγλικές φυλακές.
Στις 13 Μαΐου 1787, ξεκίνησε από το Λονδίνο 
για την Αυστραλία ένας στόλος από έντεκα 
πλοία, υπό τη διοίκηση του πλοιάρχου Arthur 
Phillip, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος κυβερνή-
της της Αυστραλίας. Στις 18 Ιανουαρίου 1788, 
ο στόλος αγκυροβόλησε στο Botany Bay και 
στις 26 του ίδιου μήνα, αναχώρησε για το 
Πορτ Τζάκσον, που ονομάστηκε Σίδνεϊ, προς 
τιμήν του λόρδου Σίντνεϊ. Εκεί ιδρύθηκε ο 
πρώτος οικισμός και εγκαταστάθηκαν οι πρώ-
τοι κατάδικοι, που ήταν συνολικά 717 (από 
τους οποίους 180 γυναίκες) και 210 αξιωματι-
κοί και άνδρες των πεζοναυτών. Οι δυσκολίες 
που συνάντησαν ήταν πολλές. Όταν όμως το 
1792 ο Phillip επέστρεψε στη χώρα του, η αγ-
γλική αποικία στη Νέα Νότια Ουαλία είχε λάβει 
σάρκα και οστά.
Ουσιαστικά όμως η ιστορία της Αυστραλίας 
ως αγγλικής αποικίας, άρχισε το 1821, όταν 
κυβερνήτης της έγινε ο Τόμας Μπρίσμπεϊν 
(Thomas Brisbane).
Τότε, εκτός από τους κατάδικους, υπήρχαν 
και οι λεγόμενοι «αποκλειστικοί» (ελεύθεροι 
άποικοι) και οι «χειραφετημένοι» (κατάδικοι 
που τους είχε δοθεί χάρη και ήταν ελεύθε-
ροι). Αυτοί, επιδίωκαν να σταματήσει η μετα-
φορά καταδίκων και η Αυστραλία, από τόπος 
σωφρονισμού να γίνει αποικία.
Όσο για τους αυτόχθονες κατοίκους της χώ-
ρας, γνωστούς και ως Αβορίγινες (Aborigines), 
οι οποίοι στα τέλη του 18ου αιώνα ήταν πε-
ρίπου 400.000, που ζούσαν νομαδικά ως 

κυνηγοί – τροφοσυλλέκτες, μετά 
την εξόντωση τους, έφτασαν κά-
ποια στιγμή να είναι λιγότεροι από 
40.000. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι που 

σκοτώθηκαν στις μάχες με τους ιθαγενείς, 
ήταν μόλις 2.000.
Τα πράγματα όμως, τα τελευταία πενήντα χρό-
νια άλλαξαν. Το 2016, οι Αβορίγινες της Αυ-
στραλίας ήταν περίπου 650.000, αντιπροσω-
πεύοντας το 2,8% του πληθυσμού της χώρας.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, ο 
πρώτος Έλληνας που έφθασε στην Αυστρα-
λία, ήταν ο Υδραίος Καπετάνιος Δαμιανός Γκί-
κας, που συνελήφθη άδικα για πειρατεία και 
καταδικάστηκε σε εξορία στο Σίδνεϊ (1802). 
Σύμφωνα όμως με το Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού, «η ιστορία αυτή δεν μπορεί να 
επιβεβαιωθεί με σιγουριά, αφού δεν υπάρχει 
τίποτα σχετικό στα αρχεία της Αυστραλίας ή 
της Ελλάδας».
Αναφέρεται επίσης, ότι το 1814, ο Έλληνας 
Γιώργος Παππάς, βρέθηκε στην Αυστραλία 
ως έποικος. Και αυτό δεν μπορεί να τεκμη-
ριωθεί όμως.
Σύμφωνα με τον Gilchrist και τους Alexakis-
Janiszweski, οι πρώτοι Έλληνες της Αυστρα-
λίας ήταν άνδρες κατάδικοι, ναυτικοί ή και 
υπηρέτες Βρετανών αξιωματούχων που έφτα-
σαν εκεί το 1817-1818.
Όλες οι άλλες πηγές, συγκλίνουν στο ότι οι 
πρώτοι Έλληνες που πάτησαν το πόδι τους 
στην Αυστραλία , ήταν επτά Έλληνες ναυτικοί, 
που είχαν καταδικαστεί σε εξορία ως βαρυ-
ποινίτες από τις βρετανικές αρχές.
Επρόκειτο για επτά ναυτικούς, πλήρωμα της 
σκούνας «Ηρακλής»: Τον καπετάνιο Αντώνη 
Μανώλη από την Αθήνα και τους Υδραίους 
ναυτικούς Δαμιανό Νινή, Γκίκα Βούλγαρη, 
Γεώργιο Βασιλάκη, Κωνσταντίνο Στρόμπολη, 
Γεώργιο Λαρίτσο και Νικόλαο Παπανδρέου.
Οι επτά Έλληνες ναυτικοί, με τον «Ηρακλή», 
σταμάτησαν τη βρετανική μπικέτα «Άλκηστη», 
που κατευθυνόταν από τη Μάλτα στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου και αφαίρεσαν μέρος 
του φορτίου της. Λίγο αργότερα, το βρετανι-
κό πλοίο «Cygnet» που περιέπλεε την Κρήτη, 
συνέλαβε τους Έλληνες ναυτικούς και τους 
οδήγησε στη Μάλτα. Εκεί, προσήχθησαν σε 
δίκη, όπου κάτω από αμφιλεγόμενες συνθή-
κες καταδικάστηκαν για πειρατεία, αρχικά σε 
θάνατο και στη συνέχεια σε ισόβια. Στάλθηκαν 
μαζί με άλλους καταδίκους στην Αυστραλία, 
όπου έφτασαν στις 27 Αυγούστου 1829.
Μετά την απελευθέρωση της χώρας μας και 
την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η νομι-
μότητα της δίκης και το μέγεθος της ποινής 
αμφισβητήθηκαν από την Ελλάδα. Το 1834, 
δόθηκε χάρη στους επτά ναυτικούς, πέντε 
από τους οποίους, με έξοδα του ελληνικού 
κράτους, επέστρεψαν στη χώρα μας (1836). 
Η όλη εξέλιξη, δείχνει ότι πιθανότατα οι νεα-
ροί ναυτικοί δεν ήταν πειρατές, αλλά επανα-
στάτες. Ο πλοίαρχος Αντώνης Μανώλης και 
ο Γκίκας Βούλγαρης, προτίμησαν να παραμεί-
νουν στην Αυστραλία. Ο Μανώλης εργάστηκε 
ως κηπουρός και πέθανε στη μακρινή χώρα 
το 1880, σε ηλικία 76 ετών. Ο Γκίκας Βούλ-
γαρης, απέκτησε περιουσία, έγινε Αυστραλός 
υπήκοος το 1861 και άλλαξε το όνομά του σε 
Τζίγκερ. Παντρεύτηκε μια νεαρή Ιρλανδή και 

απέκτησε 10 παιδιά και 52 εγγόνια.
 O τάφος του Αντώνη Μανώλη υπάρχει ακόμα 
στη Νέα Νότια Ουαλία. Έφθασε εδώ το 1829
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις, ότι ελάχιστοι 

Έλληνες που υπηρετούσαν στον Βρετανικό 
αυτοκρατορικό στρατό στα Επτάνησα, όταν 
αυτά ανήκαν στη Βρετανία, καταδικάστηκαν 
για διάφορα παραπτώματα και εξορίστηκαν 
στην Αυστραλία.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι 
κάποια ελληνικά πλοία έφτασαν στις ακτές της 
Αυστραλίας το 1828. Ο πρώτος Έλληνας με-
τανάστης (με τη θέλησή του) στην Αυστραλία, 
σύμφωνα με καταγεγραμμένες πηγές, ήταν ο 
Σαμιώτης ναυτικός John Peters (Ιωάννης Πέ-
τρου;), που αφού εργάστηκε αρχικά (1838) ως 
μεταλλωρύχος έγινε γεωργός στην περιοχή 
Braidwood. Πέθανε στο Σίδνεϊ το 1887.
Την ίδια εποχή, έφτασε στην Αυστραλία και η 
πρώτη Ελληνίδα. Πρόκειται για την Ηπειρώ-
τισσα (από το Πλαίσιο Θεσπρωτίας), Αικατε-
ρίνη Πλέσσου ή Πλέσσα.
Γεννήθηκε το 1810. Μεγάλωσε στο χαρέμι 
του Μουχτάρ, γιου του Αλή πασά, στην Αλβα-
νία, όπου ζούσε και η μητέρα της, την οποία 
είχε απαγάγει ο ίδιος ο Μουχτάρ.
Αικατερίνη Πλέσσου ή Πλέσσα.
Σε ηλικία 12 ετών μόλις, την αρραβώνιασαν 
με τον Ιωάννη Κωλέττη (τότε γιατρό του Μου-
χτάρ και μετέπειτα πρωθυπουργό της Ελλά-
δας). Όταν με διαταγή του σουλτάνου ο Μου-
χτάρ εκτελέστηκε, ο αρραβώνας διαλύθηκε, 
η Αικατερίνη βρέθηκε στο Μεσολόγγι (1824) 
και έπειτα στη νήσο Κάλαμο του Ιονίου. Εκεί 
γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγο της, Βρετανό 
αξιωματικό James Henry Crummer. Το 1835, η 
Αικατερίνη Πλέσσου εγκαταστάθηκε στην Αυ-
στραλία μαζί με τον Crummer. Στην Αυστραλία 
έζησε ως το θάνατό της, το 1907 (σε ηλικία 
97 ετών). Με τον σύζυγό της, απέκτησαν 11 
παιδιά, 7 κορίτσια και 4 αγόρια.
Υπάρχουν αναφορές για μία γυναίκα, τη Μαρία 
Μπαρτίδη (Bartides), η οποία είχε εγκαταστα-
θεί το 1830 στον οικισμό του ποταμού Swan 
στη δυτική Αυστραλία.
Δεν είναι σίγουρο όμως ότι πρόκειται για Ελ-
ληνίδα.
Σταδιακά, ο αριθμός των Ελλήνων μετανα-
στών στην Αυστραλία μεγάλωνε. Το 1860, 
ζούσαν 350 Έλληνες στη Βικτόρια και 300 στη 
Νέα Νότια Ουαλία, οι περισσότεροι από τους 
οποίους ήταν χρυσωρύχοι.

Πηγή: Εφημερίδα «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΣΤΡΑ-
ΛΙΑΣ», 2 Ιουνίου 2019
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο Νο 159.
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

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

Ελ. Βενιζέλου 3 Καλιθέα Αθήνα
210921 4900 
210 9248927

26 χρόνια
πείρα

Αφοί Δρακονταειδή
Πόντι - Βασιλικής

Εστιατόριο ΤΟ ΚΥΜΑ

Πόντι Βασιλικής, τηλ.: 25450 31303

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

ΤΑΒΕΡΝΑ ο Μαϊστρος      Ψησταριά Gril ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΤΡΕΑΣ
Πόντι Βασιλικής

Ο ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων πολιού-
χων του χωριού μας  δεν εορτάστηκε ούτε φέ-
τος στις 30 Ιουνίου, διότι ο Μητροπολίτης Λευ-
κάδος αρνήθηκε να στείλει παπά για την τέλεση 
της Θείας Λειτουργίας.
Στο επόμενο φύλλο θα σας ανακοινώσουμε λε-
πτομερώς τους λόγους.

Εκτελούνται

παραγγελίες

κατ’οίκον 

και Αθήνα

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τηλ. 26450 33245

Τ’ ΑΛΩΝΙ που βρίσκεται στα Χορτάτα 
Λευκάδας είναι από τα καλύτερα εστια-
τόρια της Λευκάδας και έχει βραβευτή 
για την κουζίνα του. Επισκεφτείτετο!!!

Κρήτης 10 Κεντρική Πλατ. Πετρούπολης Α΄ορ.

Χορηγός της 

εφημερίδος μας 

ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

PETROL

ΣΠΟΥΔΕΣ
• Διδακτορικό Δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες, Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Απρίλιος 2016
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και 

Χρηματοοικονομική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, Σεπτέμβριος 2002

• Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σεπτέμβριος 2000.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος
• Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Μεγά-
λης Βρετανίας (ACCA)
ΓΛΩΣΣΕΣ, 
Ελληνικά (Μητρική), Αγγλικά (Άπταιστα-Cambridge 
Proficiency in English)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕ-
ΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Senior Manager.

Κύρια Καθήκοντα:
1. Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων εμπορικών, βιομη-

χανικών και φαρμακευτικών εταιρειών, εταιρειών διαβί-
βασης χρηματιστηριακών εντολών, δήμων και δημοτικών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Πρότυ-
πα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

2. Έλεγχος Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων εισηγ-
μένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων

3. Σχεδιασμός ελεγκτικών διαδικασιών και ανάλυση ελεγκτι-
κών κινδύνων

4. Διεύθυνση και επίβλεψη της ελεγκτικής ομάδας
5. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
6. Αξιολόγηση συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
7. Αντιπροσωπευτικοί πελάτες: Lavipharm Group of 

Companies, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ, Δ. ΚΟΡΩ-
ΝΑΚΗΣ, Eurorope, ΒΙΟΣΕΡ, ΑΦΟΙ ΠΑΝΝΙΔΗ-VITEX, 

• KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Senior Auditor, 02/2006-11/2011

Κύρια Καθήκοντα:
1. Έλεγχος Οικονομικών 

Καταστάσεων εμπο-
ρικών, βιομηχανικών, 
χημικών, ξενοδοχεια-
κών και φαρμακευτικών 
εταιρειών σύμφωνα με 
τα Ελληνικά και Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικο-
νομικής Πληροφόρησης

2. Ανάλυση Οικονομικών 
Καταστάσεων

3. Αξιολόγηση συστημάτων 
Εσωτερικού Ελέγχου

4. Αντιπροσωπευτικοί πελάτες: BMW Hellas, Carrefour-Mari-
nopoulos, BASF Hellas, ALCON  Laboratories, EVOBUS Hel-
las, Nestle Hellas, Vinci Hellas, WIND, και SOLAR POWER 
PLANT.

5.Κέντρο Χρηματοοικονομικών Μελετών, Εθνικό και Καποδι-
στριακο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ερευνητής και Επιστημονι-
κός Συνεργάτης, 09/2004-02/2006

Κύρια Καθήκοντα:
1. Έρευνα αξιολόγησης της επίδοσης των αμοιβαίων κεφα-
λαίων με εφαρμογή της μεθοδολογίας βαθμολόγησης της 
Morningstar.
2. Έρευνα των προσδιοριστικών παραγόντων των εξόδων των 
ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων.
3. Διάφορες χρηματιστηριακές έρευνες στο χώρο των με-
τοχών και των παραγώγων.
e-mail: g.rompotis@icra.gr 
& geras3238@yahoo.gr
Τηλ.: 2130417182, 
6974353125

Υ.Γ. της εφημερίδας. Ο Γε-
ράσιμος είναι γιός του Αγιο-
πετρίτη Γεωργίου Ρομποτή 
(Σαψού).

Αγιοπετρίτες επιστήμονες
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ

Επανακυκλοφόρησε το βιβλίο 
του Παπαγεράσιμου Αρβανίτη (Μπούλου) 

«ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ»

Μπορείτε να το ζητήσετε στο ως άνω βιβλιοπωλείο
Έκδοση, Παύλος Αρβανίτης
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Ενδιαφέροντα

ΚΤΕΛ

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

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΨΩΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Αγαπητέ Συγχωριανέ / Συγχωριανή,
   Η Ένωση μας βρίσκεται σε δεινή οι-
κονομική θέση για αυτό ζητά την οικο-
νομική σας βοήθεια για να μπορέσει να 
συνεχίσει τις δραστηριότητες της και την 
έκδοση της εφημερίδας «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙ-
ΚΑ» που κινδυνεύει να σταματήσει την 
έκδοση της.
   Η εφημερίδα μας προβάλει το χωριό 
μας, το νησί μας και ζεσταίνει το δεσμό 
των Αγιοπετριτών όπου γης με το χωριό 
τους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Τραπεζικοί λογαριασμοί
EUROBANK:
IBAN: GR 7902606240000190103910936

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN: GR 8201103990000039929615043

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Κατηφόρης Απόστολος του Πέτρου (Πόντη)  .20 €
Ρομποτή Πόπη του Αναστάση (Δρακά) εις μνήμη 
του αδερφού της Ρομποτή Κώστα  ................ 20 €
Μαργέλης Νίκος (Φυστικάς) Νικολή  ............... 5 €
Σαββίνος Σπύρος και Ευγενία  ...................... 40 €
Κατηφόρης Ηλίας (Γαβριόλος) Αυσ. ............ 100 $
Κατηφόρης Νικόλαος του Γεωργίου (Σάκος) Αυ-
στραλία εις μνήμη των γονέων του Γεωργίου και 
Ουρανίας.  .....................................................50 €
Σιάνη Αντύπα Κατερίνα  .................................20 €
Αντύπας Απόστολος του Διονυσίου  .............. 20 €
Σκλαβενίτης Χαράλαμπος PETROL ............ 300 €
Από 1/1/2019 έωw 30/6/19
EUROBANK
ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΥΣ. ΒΑΒΑΡΕΣΟΥ ...................1000 €
Σάντας Πάνος  .............................................100 €
Γουρζή Καγκελάρη Κατίνα .............................30 €
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Βλάχου Αντιγόνη του Νικολάου ...................... 30 €
Φλώριος Γεώργιος του Νικολάου................... 50 €
Κατηφόρης Σπυρίδων ....................................20 €
Η Ένωσή μας σας ευχαριστεί.

Χρήσιμες πληροφορίες
Περιφεριακή Ενότητα Λευκάδας
Τηλ.: 2645 360700
Δήμος Λευκάδας
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλ.: 2645360500, 2645360501
Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων
Τηλεφωνικό Κέντρο,Τηλ.: 
2645361000
ΚΕΠ: Τηλ.: 26450 29326
Αστυνομικό τμήμα Βασιλικής
Τηλ.: 26450 31218 - 30
Κέντρο Υγείας Βασιλικής
Τηλ.: 26450 31065 - 66
Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας
Τηλ.: 2645 360200
Εξωτερικά Ιατρεία
Τηλ.: 2645 360154-156
Για Ραντεβού: Τηλ.: 2645 360195
Αιμοδοσία: Τηλ.: 2645 360161

1. «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ». Υποψήφιος Δη-
μαρχος Θεόδωρος Σολδάτος.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Υπο-
ψήφια Δημοτική Σύμβουλος Αλίκη Μακρυγι-
ώργου του Νικολάου, Μουσικός, Καθηγήτρια 
Εθνικού Ωδείου, πρώην Πρόεδρος Σωματείου 
Ζωοφίλων Λευκάδας, κόρη της Αγιοπετρίτισ-
σας Παιδιάτρου Άρτεμης Γεράσιμου Δρακοντα-
ειδή.
2. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ». Υποψήφιος Δή-
μαρχος Ιωάννης Λιβιτσάνος (Καλαστράβας).
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. 
Έκτορας Κατηφόρης του Κωνσταντίνου, Βασι-
λικιώτης, Ρίζα Αγιοπετρίτικη (Μπαφέρος).
3. «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ». Υποψήφιος 
Δήμαρχος Λευκάδας Κωνσταντίνος Δρακοντα-
ειδής του Χρήστου.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. 
Χρήστος Κατηφόρης του Φωτίου, Αντιδήμαρ-
χος από την Πόντη.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. Γεώρ-
γιος Γιοπλές του Ανδρέα και της Σπυριδούλας 
Γεωργίου Καγκελάρη (Γιάνναρου), Αγιοπετρί-
τισσας.
4. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ». Υποψήφιος Δή-
μαρχος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ του Δημητρί-

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  Η εφημερίδα μας έχει γίνει δέκτης παραπό-
νων από επιβάτες που ταξιδεύουν μέσω του 
ΚΤΕΛ στη Πρέβεζα για διάφορους λόγους ή για 
να πάνε στο νοσοκομείο και δηλώνουν ότι δεν 
εξυπηρετούνται. Το λεωφορείο για να εξυπη-
ρετηθούν οι επιβάτες είναι απαραίτητο να γίνο-
νται 2 στάσεις στην πόλη της Πρέβεζας ή μία 
στο Φόρο και μία στο Παλαιό τέρμα.
Το λεωφορείο όμως κάνει μόνο μια στάση στο 
τέρμα της υπόγειας σήραγγας και την άλλη στο 
σταθμό του ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Περιμένουμε 
απάντηση από το ΚΤΕΛ 

Οι Συνδυασμοί που έλαβαν 
μέρος στις Δημοτικές Εκλογές 

στις 26 Μαΐου 2019.
Γραμμένοι 1005 - Ψήφισαν 417 - Άκυρα Λευκά 17
Έλαβαν:  
Ανεξάρτητος Συνδυασμος Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Πέτρου» ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
 231 ψήφους
Βετούλας Θεόδωρος του Σωτηρίου  30
Δημοπούλου Δημητρούλα του Αστερίου 8
Κατηφόρη Ιουλία του Γεωργίου 34
Κατηφόρης Ζώης του Νικολάου 98
Πατρίκιος Γεράσιμος του Βασιλείου 77
Ρομποτή Χριστίνα του Γεωργίου 81
Ρομποτής Ευστάθιος του Πάνου 63
Σίδερης Χρήστος του Ιωάννη 20

Συνδυασμός «Σπίτι σου το Χωριό σου» 
Έλαβε 167 ψήφους

Μαργέλης Αναστάσιος (Πατσουρίνης) 32
Καγκελάρης Γεράσιμος 47
Χαρίτος Ιωάννης 44
Λαμπρόπουλος Ηλίας 47
Πατρικίου Δήμητρα 28
Τραπεζανλίδου Όλγα (Ψωμά) 57
Καγκελάρη Ουρανία 28
Σαββίνος Σπύρος 15

της 26/5/19 και δεν δημοσιεύθηκαν στο προηγούμενο υπ’ αριθμ.157 φύλλο της 
εφημερίδας «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ», επειδή δεν είχαν ως τότε  ανακοινωθεί από τους 
σχετικούς Συνδυασμούς:

ου.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. 
Άννα Βρυώνη του Γερασίμου.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Νικό-
λαος Κατηφόρης του Ζώη (Ζωηρός).
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Υποψήφιος 
Περιφερειάρχης Ιονίων  Νήσων ΕΠΤΑΝΗΣΙΑ-
ΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Αλέξανδρος Αλεξάκης.
Υποψήφιος Σύμβουλος Λευκάδας Ιωάννης 
Βλασσόπουλος του Χριστοφόρου, επαγγελμα-
τίας Ταξιτζής.
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ στην Λευκά-
δα, Μάης 2019. Κωνσταντίνος Φατούρος του 
Σπυρίδωνος, από την Εύγηρο, και της Γεωρ-
γίας Ζώγκου (Μίγα), (Αγιοπετρίτισσας). Ήταν 
υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον 
Συνδυασμό του κ. Θεοδώρου Γαλιατσάτου. 
Δύο Αγιοπετρίτες εκλέχτηκαν Σύμβουλοι 
στο Δήμο Λευκάδος. Η κα Μαρία Μαργελή 
(Πολίτη) με τον συνδυασμό του κ. Σολδάτου, 
και ο κ. Νίκος Βικέντιος με τον συνδυασμό του 
κ. Καλού.
Η Ένωσής μας τους εύχεται καλή επιτυχία στο 
έργο τους.

Άγιος Πέτρος
Ονόματα Αγιοπετριτών που συμμετείχαν στις Δημο-

τικές και Περιφερειακές εκλογές




