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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στ  ιστοσελίδ     

www.aromalefkadas.gr 

«Θέλεις τ’ Αγιοπετρίτικα;»

ΕΝΙΣΧΥΣΕ
Οικονομικά  την Ένωση  και την εφημερίδα για να συνεχίσει να κυκλοφορεί και να
έρχεται στο σπίτι σας. Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας εξωτερικού και εσω-
τερικού να αποστέλoυν την ενίσχυση μέσω της τραπεζάς τους στους ακόλουθ-
θους λογαριασμούς της Ένωσης.
EUROBANK: IBAN: GR 7902606240000190103910936
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN: GR 201103990000039929615043

ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Απευθυνόμαστε στον πατριωτισμό των Λευκαδίων.
Το καλοκαίρι όλοι στην Λευκάδα!!!

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2020 στον Άγιο Πέτρο
Αφιερωμένες στην μνήμη του Στάθη Μαργέλη πρώην Προέδρου

της Ένωσής μας για τα 15 χρόνια από τον θάνατό του.

Αναβολή Αρχαιρεσιών
για τον Οκτώβριο 2020

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκάδος Ν. Αττικής αποφάσισε
την αναβολή των προγραμματισμένων για τις 21 Ιουνίου 2020 και 28
Ιουνίου 2020 διαδικασιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των
αρχαιρεσιών.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ανωτέρας βίας (πανδημία
κορονοϊού). Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο αν
και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και επιστρέψει η κανονικότητα
στη ζωή μας.

Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα σχετικά με τις νέες ημερομηνίες από
την εφημερίδα μας «Αγιοπετρίτικα».

Συλλόγος Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα»
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα», αποφάσισε
την αναβολή των προγραμματισμένων για τις 10/5/2020 και 17/5/2020
διαδικασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε για λόγους ανωτέρας βίας (πανδημία κορονο-
ϊού). Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέ-
ψουν και επιστρέψει η κανονικότητα στην ζωή μας. Θα σας ενημερώσου-
με έγκαιρα για τις νέες ημερομηνίες.
«Ευχόμαστε σε όλους και όλες να παραμείνετε δυνατοί και υγιείς και γρή-
γορη αντάμωση» σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το ΔΣ του Συλλόγου.

Τρίπτυχο επισκεψιμότητας στον Άγιο Πέτρο

Προς τουριστικά γραφεία, ξενοδο-
χεία κλπ, η Ένωσή μας ανακοινώ-
νει ότι την καλοκαιρινή σαιζόν το
Μουσείο θα είναι επισκέψιμο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Πρό-
εδρο της Ένωσης: 6946336259,
καθώς και με τη κα Όλγα Τραπε-
ζανλίδου Ψωμά
τηλ.: 6987209171.

To Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
«Ευάγγελος Βλασσόπουλος»

H «Φραγκόκλησα»: Καθολική εκκλησία.
Από 1300 έως το 1479. Το 1320 έγινε η
Μητρόπολη των Φράγκων στη Λευκάδα.

Οι Άγιοι Απόστολοι: Χριστιανική Ορθόδοξη
εκκλησία. Η κατασκευή της άρχισε το 1500
και ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις μέχρι το
1700. Το εσωτερικό της παραμένει όπως
χτίστηκε.

Η είσοδός και στους τρεις χώρους
είναι ελεύθερη.

Συνέχεια στην 4η σελ.

Τακτική Αιμοδοσία
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος
θα πραγματοποιηθεί τον Αύγου-
στο του 2020 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 28 συνεχό-
μενα χρόνια σώζει ζωές.
Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί
στο χωριό.

Ιερό

Φραγκοκρατία στη Λευκάδα
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ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ
Τριμηνιαία Εφημερίδα

Ιδιοκτησία ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Σύμφωνα με το νόμο
τηλ: 210 573 1030 - Αρ. Φύλλου 162 - 2020
Γραφεία: Γερανίου 41, 5ος όροφος, τηλ: 2105245310-6946336259
Εκδίδεται με ευθύνη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των Συντακτών τους.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. ∆ασκαλάκης
Συνδρομές αριθμ. λογαριασμού:
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, EUROBANK: 
τον κωδικό ERBKGRAA και το 
IBΑN: GR 7902606240000190103910936
Εθνική Τράπεζα: τον κωδικό ETHNGRAA και
IBAN: GR 82011039900000399296150-43
Κείμενα και φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Μετά τον κορονοϊο έχουμε την πρώτη γέννη-
ση και βάπτιση

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Βέλγιο, Βρυξέλλες
Το ζεύγος Σουλελός Ευστράτιος και η Αθανασί-
ου Φωτεινή του Σπύρου (Κουνέλου) απέκτησαν 
αγόρι.
Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσει!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Το ζεύγος Γιάννης Χριστινάκης και Βασιλική Δά-
γκα, βάφτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν 
το όνομα του παππού του Θανάσης. Είναι δι-
σέγγονο της κας Κατερίνας Αντύπα.
Η Ένωσή μας τους εύχεται να τους ζήσει και να 
χαίρεται το όνομά του.

Θάνατοι
Αικατερίνη (Ρήγα) Κροκίδη του Φιλίππου, ετών 
96. Ετάφη στον Ρουπακιά.
Αυστραλία:
Πολίτης Σπυρίδων του Γεωργίου, ετών 86.
Πέθανε στην Μελβούρνη και ετάφη στις 
24/6/2020 στον Άγιο Πέτρο.
Σαββίνου Νίκη του Βασιλείου, ετών 83.  Πέθανε 
και ετάφη στη Μελβούρνη.
Αθήνα:
Κατηφόρη Ευαγγελία του Νικολάου (Νταγρέ), 
ετών 74. Ετάφη στον Πειραιά.
Λευκάδα:
Κατηφόρης Σπυρίδων του Γεωργίου (Μαυρο-
γιώργου), ετών 55. Ετάφη στον Άγιο Πέτρο.
 
Η Ένωσή μας εκφράζει θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείους των εκλιπόντων.

Έφυγε από τη ζωή, στην Μελβούρνη Αυστραλίας, ο Αγιοπετρίτης άρχοντας Σπυρίδων Πολίτης του Γε-
ωργίου, ετών 86, στις 8 Μαΐου 2020.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Μελβούρνης από Λευκαδίτη ιερέα. Η 
οικογένειά του, σύμφωνα με την επιθυμία του, έστειλε τη σωρό του στο χωριό και τον ενταφιάσε. 
Ο Σπύρος γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας το 1934 από την ιστορική οικογένεια των Πολιτέων 
της εποχής εκείνης. Αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο της πόλης της Λευκάδας. Ερωτεύτηκε τη 
συμμαθήτριά του Μαρία Αρβανίτη από την Καρυά, την οποία νυμφεύθηκε και, μαζί με το δεύτερο κύμα 
μεταναστών, πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς για την Αυστραλία του 1955. Το πρώτο κύμα είχε ήδη ξεκι-
νήσει το 1954 με τα καράβια «TOSCANA” και  “PATRIS”.
Το ζεύγος Πολίτη ανεχώρησε από τη Λευκάδα για Πειραιά με το α/π «ΓΛΑΡΟΣ».
Στην Αυστραλία απέκτησαν τρία παιδιά δημιουργώντας μια όμορφη κι ευτυχισμένη οικογένεια.
Το ιστορικό του Σπύρου αναφέρει η εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Αυστραλίας.
Βοήθησε (οικονομικά) την οικογένειά του στην Ελλάδα. Με πρόσκληση έφερε κοντά του τ’ αδέλφια του 
Κωνσταντίνο και Κατερίνα. Την τελευταία μάλιστα υποστήριξε σε δύσκολη στιγμή της ζωής της. Όταν 
εκείνη επέστρεψε στην Ελλάδα, ήρθε και την ξαναπήρε στην Αυστραλία και της συμπεριφέρθηκε σαν 
πατέρας.
Ο Σπύρος βοήθησε οικονομικά την Ένωση Αγιοπετριτών Αττικής, την οποία και ενίσχυε όλα τα χρόνια, 
από την ίδρυσή της το 1976, εκδίδοντας στο τυπογραφείο του πολλές φορές δωρεάν την εφημερίδα μας 
«ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΙΚΑ», για να φτάνει στα χέρια όλων των χωριανών της Αυστραλίας. Η Ένωση Αγιοπετριτών 
Μελβούρνης την έστελνε στα σπίτια τους.
Από τη μεγάλη αγάπη του στη Λευκάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τον Άγιο Πέτρο, ο Σπύρος έκανε 
εξήντα ταξίδια!
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής, Απόστολος Αντύπας, μόλις πληροφορήθηκε τον θά-
νατο του Σπύρου, συλλυπήθηκε τηλεφωνικά τον αδελφό του Γιαννάκη στο χωριό και την αδελφή του 
Γιαννούλα στην Αθήνα.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Αγιοπετριτών Αττικής εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και 
τους συγγενείς του εκλιπόντος και αναδημοσιεύει από το αρχείο της εφημερίδας «ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ», 
αρ. Φύλλου 6, Οκτώβριος 1977, σελ.5, την μεγάλη πρώτη του προσφορά στη μνήμη του πατέρα του.

Η προσφορά του κ. Σπ. Γ. Πολίτη. Ό συγχωριανός μας εγκατεστημένος στη Μελβούρνη κ. Σπύρος 
Πολίτης, με το θάνατο τού πατέρα του, θέλοντας να τιμήση τη μνήμη του, εκτός από τη προσφορά του 
στο Σύλλογό μας, μας είπε στο γραφείο τού Συλλόγου πού μας επισκέφτηκε, να ανακοινώσουμε στους 
συγχωριανούς μας πώς στο πρώτο Αγιοπετριτόπουλο πού θα πετύχει στην Ιατρική, του προσφέ-
ρει το ποσό των 10.000 δρχ. Επίσης μας είπε πώς στο επόμενο ταξίδι του στην Ελλάδα θα φέρει 
ένα στερεοφωνικό συγκρότημα, πικ-απ, μαγνητόφωνο, μεγάφωνα, προσφορά στα παιδιά τού Συλλόγου 
«Λευκάτας».
Ακόμα μάς παρακάλεσε να γράψουμε τις θερμές ευχαριστίες τού ίδιου και όλης του της οικογένειας για 
την συμπαράσταση όλων των χωριανών στο θάνατο τού πατέρα του.
Κι εμείς με τη σειρά μας, ευχαριστούμε το Σπύρο για το τόσο ζεστό ενδιαφέρον του για κάθε τί πού αφορά 
το Σύλλογό μας και την σύνδεση μας με τους Αηπετρίτες της Μελβούρνης.

Αναδημοσιεύουμε το κείμενο του Νέου Κόσμου (10/2/2020)
Πέθανε και ο Σπύρος Πολίτης, μια εμβληματική φυσιογνωμία του Ελληνισμού της Μελβούρνης
«Επιθυμία του ήταν να ταφεί στην Ελλάδα και, συγκεκριμένα, στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας από 
όπου και καταγόταν» λέει στον «Νέο Κόσμο» ο γιος του Γιάννης Πολίτης.
Η παροικία της Μελβούρνης έγινε πιο φτωχή με τον θάνατο μιας 
εμβληματικής φυσιογνωμίας όπως ήταν ο Σπύρος Πολίτης.
Μπορεί οι νεότεροι να μην τον γνωρίζουν, αλλά στην δεκαετία 
του ’70 ο Σπύρος Πολίτης ήταν το πιο γνωστό όνομα της ομογέ-
νειάς μας. Γεννήθηκε το 1934 και μετανάστευσε στην Αυστραλία 
το 1955. Ήταν ο ιδιοκτήτης των καταστημάτων «Πολίτη» στο 
Smith Street του Collinwgood από όπου πέρασαν χιλιάδες Έλ-
ληνες. Οι παλαιοί θα θυμούνται ακόμα τις ελληνικές ραδιοφωνι-
κές εκπομπές του Νικ Άντον στο 3GL με την χαρακτηριστική δι-
αφήμιση «Τα καταστήματα Πολίτη φέρνουν την χαρά στο σπίτι». 
Αργότερα η σύζυγός του Μαρία, άνοιξε το κατάστημα «Babino» 
στο Doncaster Shopping Centre, ενώ ο Σπύρος Πολίτης έγινε 
ένας από τους συνεταίρους του περιοδικού «Παροικία» μαζί με 
τον Μπάμπη Σταυρόπουλο, τον Νώντα Πεζάρο και τον Χρήστο 
Μουρίκη.
Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του ‘8ο ξεκίνησε και το δικό του τυπογραφείο Streamline Press, που λει-
τουργεί μέχρι σήμερα και όπου εκτυπώνεται και ο «Νέος Κόσμος». Επίσης, υπήρξε και πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη στο North Carlton (επί Ιερόθεου Κουρτέση).
Ο Σπύρος και η Μαρία Πολίτη απέκτησαν τρία παιδιά. Τον Γιάννη, την Όλγα και την Κική και έξι εγγόνια. 
Ο γιος του Γιάννης, είπε στο «Νέο Κόσμο» ότι δεν είναι γνωστό ακόμα πότε θα γίνει η κηδεία του πατέρα 
του. «Επιθυμία του ήταν να ταφεί στην Ελλάδα και, συγκεκριμένα, στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας από όπου 
και καταγόταν. Όμως σε αυτή την δύσκολη περίοδο λόγω κορονοϊού, υπάρχουν πολλά προβλήματα 
που πρέπει να τα ξεπεράσουμε» μας είπε.

Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, έγινε στο χωριό μας η κη-
δεία του Σπύρου Πολίτη, η σωρός του οποίου εστά-
λη πρόσφατα από την Αυστραλία. Κανείς από την 
οικογένειά του δεν ήρθε, λόγω των απαγορεύσεων. 
Η φωτογραφία είναι από το Κοιμητήριο του Αγίου 
Ιωάννη, όπου ο αποθανών ενταφιάστηκε κοντά 
στους γονείς του, σύμφωνα με την επιθυμία του.

Ï ðñüåäñïò ê. 
Áíôýðáò Áðüóôïëïò 
áðïíÝìç ôïí Ýðáéíï 
óôçí Áãéïðåôñßôéóóá 
ðñùôïâáâÜ ¼ëãá 
Ðïëßôç 105 åôþí! 
Ðáñáêïëïõèïýí äå 
ôá ðáéäéÜ ôçò Γιάννης 
και Γιαννούλα.
Αρχείο Εφημ. 2003
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΑ

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

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

ΑθήναΧοντρική

Ήλιος πηγή ενέργειας αλλά και 
ζωής, αφού χωρίς την ύπαρξη 

του δεν θα μπορούσε να αναπτυ-
χθεί κανένας ζωντανός οργανισμός 
πάνω στον πλανήτη. Ο ήλιος όμως 
που βρίσκεται παντού και μας παρα-
μονεύει σε κάθε μας κίνηση, έχει τους 
δικούς του κανόνες.
Η Μελανίνη στο δέρμα μας. Έχετε 
όμως αναρωτηθεί ποτέ, που οφείλεται 
το σκούρο χρώμα του δέρματος σας 
που με τόσο κόπο αποκτήσατε στις 
τελευταίες σας διακοπές; Το μαύρισμα 
είναι μια από τις φυσιολογικές προστα-
τευτικές αντιδράσεις του οργανισμού 
και το σκούρο χρώμα του δέρματος 
οφείλεται στα μελανοκύτταρα που βρί-
σκονται στο δέρμα και παράγουν μια 
ουσία τη μελανίνη. ‘Όταν το δέρμα εκτί-
θεται στην υπεριώδη ακτινοβολία του 
ήλιου παράγεται όλο και περισσότερη 
μελανίνη. Ταυτόχρονα, θωρακίζεται το 
στρώμα της κεράτινης στιβάδας του 
δέρματος, με αποτέλεσμα να απορ-
ροφούνται οι θερμικές ακτίνες και εξα-
σφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η αντοχή 
του δέρματος στη μακροχρόνια έκθεση 
στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. 
Η ποσότητα της χρωστικής μελανίνης 
όμως δεν είναι ίδια σε όλους τους αν-
θρώπους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
που το δέρμα τους μάλλον κοκκινίζει 
αντί να μαυρίζει και κινδυνεύουν άμεσα 
να πάθουν εγκαύματα από τις ηλιακές 
ακτινοβολίες. Όλοι μας, αλλά ιδιαίτε-
ρα αυτές οι ομάδες πληθυσμού που 
συνήθως διακρίνονται για το λευκό 
χρώμα του δέρματος τους, οφείλουμε 
να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση 
μας στον ήλιο και να χρησιμοποιούμε 
πάντα αντηλιακό. Σε μερικές κατηγο-
ρίες ανθρώπων, η μελανίνη δεν είναι 
ομοιόμορφα κατανεμημένη στο δέρμα 
με αποτέλεσμα να μη μπορούν να πε-
τύχουν ομοιόμορφο μαύρισμα, χωρίς 
την ύπαρξη κάποιας προστατευτικής 
κρέμας στο δέρμα τους.

ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ UVA ΚΑΙ UVB
Η ΑΟΡΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ

Ο ήλιος περιλαμβάνει τριών ειδών ακτι-
νοβολίες α) τις υπέρυθρες που προκα-
λούν τη ζέστη β) τις ορατές που δεν 
είναι άλλες από τις ακτίνες του φωτός 
και γ) τις υπεριώδεις, οι οποίες δεν εί-
ναι αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι. 

Του
Αθανάσιου Μ. Καραγιάννη
Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΛ
Χειρουργού ΜcS χειρουργική λαπαροσκο-
πική Πανεπιστήμιο Τορίνο

Ηλιοθεραπεία
Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, που 
επηρεάζουν περισσότερο το δέρμα μας 
και προκαλούν το μαύρισμα αλλά και 
την καταστροφή των δερματικών στοι-
βάδων είναι δυο ειδών: - η υπεριώδης 
ακτινοβολία τύπου Α (UVA) και - η υπε-
ριώδης ακτινοβολία τύπου Β (UVB).
Η UVΑ που αποτελεί το 95% της ηλια-
κής ακτινοβολίας, δεν προκαλεί εγκαύ-
ματα όπως η UVΒ, αλλά μπορεί να δι-
απεράσει το δέρμα ευκολότερα και πιο 
βαθιά και προκαλεί το μαύρισμα με πιο 
αργούς ρυθμούς. Συνήθως, ένα ποσο-
στό UVΒ ευθύνεται για την καταστροφή 
του δέρματος ενώ οι UVΑ ευθύνονται 
για τη ρίκνωση και την απώλεια της 
ελαστικότητας, που προκαλεί την πρό-
ωρη γήρανση του. Η υπεριώδης ακτι-
νοβολία είναι συνδεδεμένη με τον καρ-
κίνο του δέρματος. Η ένταση της UVB 
ακτινοβολίας αυξάνει πιο κοντά στον 
ισημερινό, αλλά και όσο ανεβαίνουμε 

σε μεγαλύτερο υψόμετρο.
Η αλόγιστη έκθεση μας στις ακτινοβο-
λίες UVA και UVB είναι επικίνδυνη για 
την υγεία μας. Γι’ αυτό το λόγο, πρέ-
πει πάντα τα αντηλιακά προϊόντα που 
υπάρχουν να αναγράφουν ότι περιλαμ-
βάνουν ειδική προστατευτική σύνθεση 
για τις υπεριώδεις ακτινοβολίες τύπου 
UVA και UVB.

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

1. Κάντε όσο το δυνατόν λιγότερη ηλιο-
θεραπεία. Να προσπαθείτε στην 
αρχή να εκθέτετε το σώμα σας στον 
ήλιο σταδιακά, χωρίς να υπερβαίνε-
τε το ανώτατο συνιστώμενο χρονικό 
όριο παραμονή σας στον ήλιο, ανά-
λογα πάντα και με τον τύπο του δέρ-
ματος σας.

2. Τα άτομα που διαθέτουν λευκό δέρ-
μα οφείλουν να βρίσκονται κάτω από 
σκιά και να χρησιμοποιούν πάντα 
αντηλιακές κρέμες για να προστατευ-
τούν από τον ήλιο.

3. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την αντη-
λιακή κρέμα με σωστό δείκτη προ-
στασίας (τουλάχιστον 15) που να 
ταιριάζει στο τύπο του δέρματος σας, 
αλλά και να προτιμάτε τα αδιάβροχα 
αντηλιακά προϊόντα.

4. Τους καλοκαιρινούς μήνες που ο 
ήλιος καίει περισσότερο, να προτι-
μάτε το πρωινό και το απογευματινό 

μπάνιο και να αποφεύγετε το διάστη-
μα από τις 11 μέχρι τις 3. Να θυμάστε 
πάντα, ότι οι υπεριώδεις ακτινοβολί-
ες του ηλίου μπορούν να σας βλά-
ψουν ακόμη και αν έχει συννεφιά.

5. Να χρησιμοποιείτε αντηλιακή προ-
στασία όχι μόνο στη παραλία αλλά 
σχεδόν παντού. Έτσι για παράδειγ-
μα, όταν οδηγούμε πρέπει να προ-
σέχουμε αν δεν φοράμε την αντηλι-
ακή μας κρέμα, να έχουμε κλειστό το 
τζάμι του αυτοκινήτου και αν θέλουμε 
αερισμό να ανοίγουμε το τζάμι του 
συνοδηγού.

6. Ακόμη και όταν μαυρίσετε, πρέπει 
να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε 
αντηλιακές κρέμες γιατί ο ήλιος δεν 
αστειεύεται.

7. Να προστατεύετε τα μάτια σας φο-
ρώντας μαύρα γυαλιά και να μην 
ξεχάσετε να δώσετε προσοχή στην 
ποιότητα των φακών.

8. Να φοράτε πάντα καπέλο αλλά και 
ρούχα λευκού χρώματος που αντα-
νακλούν αποτελεσματικότερα την 
ηλιακή ακτινοβολία. Όμως, ακόμη 

και εάν φορέσετε κάποιο βαμβακερό 
μπλουζάκι δε σημαίνει ότι είστε και 
απόλυτα προστατευμένοι από τον 
ήλιο καθώς αυτό αντιστοιχεί σε δεί-
κτη προστασίας από τον ήλιο που 
αγγίζει μόλις το 6.

 Έτσι πρέπει να προτιμάτε ρούχα με 
όσο το δυνατόν πιο πυκνή ύφανση 
και με μεγαλύτερη κάλυψη του σώ-
ματος.

9. Να αλείφετε ομοιόμορφα την αντη-
λιακή κρέμα, για να πετύχετε ομοιό-

μορφη προστασία από τις βλαβερές 
ακτινοβολίες του ήλιου. Να επανα-
λαμβάνετε την επάλειψη του αντηλι-
ακού κάθε δυο ώρες.

10. Η σωστότερη θέση του σώματος 
για να δεχτεί τις ακτίνες του ήλιου 
είναι η οριζόντια. Με αυτό τον τρό-
πο μπορείτε να μαυρίσετε γρήγορα 
και εύκολα. Παρόλα αυτά, μην ξε-
χνάτε να βρέχετε το σώμα σας και 
να κινείστε, γιατί έτσι αποφεύγετε 
το κίνδυνο να υποστείτε κάποιο 
έγκαυμα.

11. Να θυμάστε ότι η ηλιακή ακτινο-
βολία, αυξάνει κατά 4% για κάθε 
300 μέτρα που ανεβαίνουμε από 
την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ 
μην ξεχνάτε ότι το αντηλιακό είναι 
απαραίτητο και όταν κάνετε σκι σε 
κάποιο χιονοδρομικό κέντρο.

12. Η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινο-
βολίας από την επιφάνεια της άμ-
μου και του χιονιού είναι μεγάλη και 
σχεδόν το 90% της ακτινοβολίας 
επιστρέφει προς εμάς.

13. Η θερμοκρασία δεν είναι αξιόπι-
στος δείκτης για την επικινδυνότη-
τα της ηλιακής ακτινοβολίας, γιατί 
είναι δυνατόν να δεχτείτε υψηλή 
ακτινοβολία (UVA) ακόμη και όταν 
η θερμοκρασία είναι χαμηλή π.χ. σε 
μια συννεφιασμένη μέρα.

14. Εάν παρατηρήσετε στο δέρμα σας 
κάποια μικρά ογκίδια ή «ελιές», που 
εμφανίστηκαν ύστερα από την έκ-
θεση σας στον ήλιο, ενώ δεν υπήρ-
χαν πριν, καλό θα ήταν να συμβου-
λευτείτε αμέσως τον δερματολόγο ή 
το προσωπικό σας γιατρό.

Και να θυμάστε πάντα ότι το δέρμα 
μας έχει μνήμη όπως ένα αρχείο. Κάθε 
στιγμή έκθεσης μας στον ήλιο προστί-
θεται στις προηγούμενες και κάποια 
στιγμή το δέρμα θα μας δημιουργήσει 
προβλήματα.
Αναδημοσιεύση από τον «ΛΕΥΚΑΔΙ-
ΤΙΚΟ ΛΟΓΟ»

Η Ένωσή μας πληροφορήθηκε ότι ο 
Εισαγγελέας Αγρινίου μαζί με τον Ει-
σαγγελέα Λευκάδας έθεσαν στο αρ-
χείο την υπόθεση που ταλαιπώρησε 
27 μήνες τον γιατρό.

Φάρμακα και κολύμβηση
Καλοκαίρι, η εποχή των διακοπών και ιδιαίτερα η εποχή όπου όλοι μας χαιρόμαστε 
τη θάλασσα. Η επαφή μαζί της όμως, χρειάζεται προσοχή γιατί δεν λείπουν οι κίν-
δυνοι. Πέραν των βασικών κανόνων προστασίας 
που πρέπει να τηρούμε για να κολυμπήσουμε με 
ασφάλεια, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και 
η φαρμακευτική αγωγή που τυχόν λαμβάνουμε.
Φάρμακα με σοβαρές παρενέργειες μπορούν να 
αποτελέσουν αιτία πνιγμού. Οι κατηγορίες αυ-
τών που ενοχοποιούνται περισσότερο είναι τα 
αντιυπερτασικά και τα αντιδιαβητικά φάρμακα, τα 
οποία δύνανται να προκαλέσουν πτώση της πίε-
σης (ειδικά το καλοκαίρι) ή υπογλυκαιμία αντίστοιχα.
Οι καρδιοπαθείς, οι υπερτασικοί και οι διαβητικοί είναι ασθενείς που κάνουν χρήση 
αυτών των φαρμάκων και είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις αυτές να ενημερώνο-
νται λεπτομερώς από το γιατρό τους για τους πιθανούς κινδύνους από τις παρε-
νέργειές των φαρμάκων, καθώς και για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των 
κινδύνων αυτών, ούτως ώστε να έχουν όλοι ένα ευχάριστο και ασφαλές καλοκαίρι!

Αντώνης Σίδερης
Φαρμακοποιός, Διδάκτωρ Φαρμακολογίας
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Λ. Ριανκούρ 64, 16ος ορ. 
Β3 Πύργος Απόλλων Αμπελόκηποι

Γεώργιος Ρέμπελος
MD, FEBOPRAS

Ρίζα Λευκαδίτικη

Άγιος
 Πέτρ

ος

Άγιος
 Πέτρ

ος

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 1) ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ – ΚΑΡΑ-
ΓΚΙΟΖΗΣ. Παράσταση για τους μικρούς μας φί-
λους στην πλατεία του χωριού.
2) Θεατρική Παράσταση στην Πλατεία του χωριού.
3) Αντάμωμα Αγιοπετριτών σε Λαϊκό πανηγύρι 
στην πλατεία. Δεκτή η συνεργασία και των φο-
ρέων του χωριού μας. 
Απονομή ευσήμων τιμής στους γηραιότερους 
αγρότες και τις γηραιότερες αγρότισσες για την 
ανεκτίμητη προσφορά τους στην αγροτική ζωή 
του τόπου μας.
4) Βραδιά αφιερωμένη στους Αιμοδότες μας για 

την αξιέπαινη προσφορά τους στην Τράπεζα 
Αίματος της Ένωσής μας η οποία επί 28 χρό-
νια σώζει ζωές. Η συγκεκριμένη βραδιά θα έχει 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα με τη συμβολή μπου-
ζουκιών όπως και πέρσι. Φέτος το Διεθνές Φε-
στιβάλ Φολκλόρ δε θα πραγματοποιηθεί στην 
Λευκάδα λόγω κορονοϊού.
5) Επίσης θα παρουσιαστεί το χορευτικό από 
τα μικρά κοριτσάκια του χωριού και εάν βρούμε 
τοπικό χορευτικό του νησιού.
6) Θα πραγματοποιηθεί έκθεση παλαιάς φωτο-
γραφίας εις μνήμη του Στάθη Μαργέλη του Γε-

ράσιμου(που την είχαμε πραγματοποιήσει όταν 
ήταν Πρόεδρος από το 1988-92)  στο ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ.
Οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων θα ανακοινω-
θούν τον Αύγουστο στο χωριό.
Η Ένωσή μας σας περιμένει όλους να παρα-
κολουθήσετε τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις.
Είναι υποχρεωμένοι οι φορείς και τα καταστή-
ματα της πλατείας να εφαρμόζουν τα μέτρα 
προστασίας για τον κορονοϊό σε όλες τις εκδη-
λώσεις!

Μένω στο σπίτι για να προφυλάξω 
τους δικούς μου, αλλά και πολλούς 
άλλους που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες, όπως κι εγώ,  από τον νέο 
ιό.
Μένω στο σπίτι και βρίσκω την μο-
ναδική ευκαιρία να διαβάσω όσα 
βιβλια είχα στη βιβλιοθήκη μου με 
σκοπό να διαβασθούν εις ευθετό-
τερον χρόνον, αφού ήμουν πάντα 
πνιγμένη από υποχρεώσεις. Μέσ’ 
από τις σελίδες τους σας χαιρετώ 
και σας γλυκοασπάζομαι.
Μένω στο σπίτι για να ρίξω μια κα-
λύτερη ματιά γύρω μου, πλάι μου, 
μέσα μου.
Μένω στο σπίτι για να το απολαύσω 
σαν μια ζεστή, ασφαλή φωλιά, ένα 
δώρο του Θεού, με την τραγική δια-
πίστωση ότι κάποιοι δεν έχουν αυτό 
το προνόμιο.
Μένω στο σπίτι για να ξαναγνωρί-
σω τους δικούς μου, αυτούς που 
μέχρι χτες θεωρούσα δεδομένους κι 
ανάξιους για σπουδαία κατορθώμα-
τα, αφού από αγάπη και σεμνότητα 
δεν πρόβαλαν ποτέ, ούτε έφεραν 
αντιμέτωπες με μένα τις άμετρες 
ικανότητες και τα προσόντα τους, 
μόνο γίνονταν κυματοθραύστες για 
να σπάζουν πάνω τους τα κύματα 
της κούρασης, των απογοητεύσε-
ων και των λανθασμένων επιλογών 
μου και, ως εκ τούτου, θεωρούσα 
αμελητέα ποσότητα, ικανούς μονά-
χα για να εξυπηρετούν την «υψηλή» 
προσωπικότητά μου.

Μένω σπίτι όχι για να βαριέμαι και 
να γκρινιάζω, αλλά και για να γνω-
ρίσω καλύτερα τον εαυτό μου. Μο-
ναδική ευκαιρία, αφού τώρα έχω 
περισσότερο χρόνο ν’ ασχοληθώ 
μαζί του, να «σκάψω» βαθιά μέσα 
μου για ν’ ανακαλύψω όχι αυτόν 
με τ’ άχρηστα περιττά ψιμύθια, αρ-
κετά για να βλέπουν οι άλλοι και 
να χειροκροτούν, ούτε καν αυτόν 
που ήθελα να βλέπω εγώ, ικανο-
ποιώντας τη φιλαυτία μου.
Μένω στο σπίτι για να βγάλω τις 
πολλές μάσκες που του έχω φο-
ρέσει κατά καιρούς, για να τον 
παρουσιάζω ευειδή σωματικά και 
ψυχικά, καμουφλάροντας περιέρ-
γειες, ζήλειες, κακίες, περηφάνιες, 
εγωισμούς. Ασχήμιες... Πόσες μά-
σκες στ’ αλήθεια!
Αυτή η μάσκα η χειρουργική, που 
οι περισσότεροι έτρεξαν από φόβο 
να προμηθευτούν κατά δεκάδες, 
ίσως, μέσα και απ’ τον αναγκαστι-
κό περιορισμό στο σπίτι, με βοη-
θήσει τελικά να πετάξω όλες τις 
ψεύτικες που ντύθηκα στα άνετα 
χρόνια της υγείας, την οποία ποτέ 
ως τώρα δεν είχα εκτιμήσει ως 
πολύτιμο αγαθό, αυτές που φό-
ρεσα στην καρδιά μου για να βρί-
σκει επαρκείς δικαιολογίες για τις 
όποιες ελλείψεις και παραλήψεις 
μου απέναντι στον συνάνθρωπο.
Μένω στο σπίτι για να μάθω απ’ 
την αρχή, συλλαβιστά, το αλφαβη-
τάρι της ζωής και της αγάπης.

Το σύνθημα της απομόνωσης
Της Ηρώς Αλεξανδράκη - Σίδερη

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Ένωσης Αγιοπετριτών 
Αττικής στο χωριό μας το φετεινό Καλοκάιρι έχει ως εξής:

Συνέχεια από την 1η σελ.

1) Ειρήνη Βαμβακινού Πεντεσπίτη 
20 €
2) Θεόφιλος Σκληρός του Άρη 10 €
3) Μαργέλη Τασία του Πέτρου 
(Κουνέλου) 20 €
Τα εισέπραξε ο Ταμίας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Από 30-6-2019 έως 31-12-2019

1) Κατηφόρης Νικόλαος συνταξιού-
χος Δικηγόρος 20 €
2) Κατηφόρης Φίλιππος 30 €
3) Ιερά Μονή Αγ. Γερασίμου μονα-
χή Κασσιανή Κατηφόρη 100 €
4) Γεωργαλής-Κατηφόρης Σπύρος 
20 € 
5) Βλασσοπούλου Ευαγγελία του 
Γρηγόρη 100 €.

Τα οποία έχουμε δημοσιεύσει.

Από 1-1-2020 έως 17-6-2020

6) Φλώριος Σπύρος 20 €
7) Αντύπας Απόστολος του Διονυ-
σίου 20 €
8) Μαραγκός Παναγιώτης 30 €
9) Αντιγόνη Βλάχου Εξάνθεια Λευ-
κάδος 30 €
10) Μελάς Βασίλης του Θωμά 100 €

EUROBANK
Aπό 1-1-2019 έως 31-12-2019

1) ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΡΒΑ-
ΡΕΣΟΥ Πρόεδρος Γιάννης Μαργέ-
λης 1.000 €

2) Γουρζή Κατίνα Καγκελάρη (Λόντου) 
30 €
3) Σάντας Παναγιώτης (Λευκαδίτης) 
100 €
4) Χαράλαμπος Μαραγκός (Βέρος) 50 €
Τα οποία έχουμε δημοσιεύσει.

Από 1-1-2020 έως 17-6-2020.

1) Σίδερης Κων/νος του Μιλτιάδη 20 €
2) Δημήτριος Κατηφόρης του Αντώνη 
(Αντωνάκης) 200 €
3) Φίλιππας Κατηφόρης του Γιάννη 
(Νταγρές  50 €
4) Αντύπας Απόστολος Πρόεδρος της 
Ένωσης Αγιοπετριτών και Ταμίας κα-
τέθεσε από έμβασματα Αυστραλίας 
300 δολλάρια που υπήρχαν στο τα-
μείο στη Τράπεζα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Για την Ένωση και την εφημερίδα ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Από λάθος γράφτηκε ότι η Όλγα Πα-
τρικίου του Παράσχου, είναι κόρη του 
Σπύρου Ρομποτή (Καρακαντάνη). Το 
σωστό είναι ότι  η Ολγα, η Βασιλική, 
και η Ειρήνη, καθώς ο Γιώργος, είναι 
αδέρφια παιδιά του Χρήστου Ρομπο-
τή (Σακίμη).

Οι αποφοιτήσαντες φοιτήτριες του 
Πανεπιστημίου Μαρίζα Μοντάκη του 
Νικολάου και η Ελευθερία Χαντζάκη 
του Δημητρίου, είναι εγγονές της Αγιο-
πετρίτισσας Ζωής Τζεφρώνη.

ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τηλ. 26450 33245 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑ

ΤΗΛ.:26430 81011, 6932-371707, FAX:26430 81236

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
(μέχρι 3,5 τόνων)

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

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

Ώρες λειτουργίας:
∆ευτέρα 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

Η Ένωση Αγιοπετριτών 
Αττικής Ν. Λευκάδας

σας Εύχεται
Καλό Καλοκαίρι

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεί-
ας Λευκαδικών Μελετών, μόλις πλη-
ροφορήθηκε το θάνατο του ΣΠΥΡΟΥ 
Γεωργίου ΠΟΛΙΤΗ Μετανάστη, Επι-
χειρηματία από τον Άγιο Πέτρο στην 
Αυστραλία,αξιόλογου Μέλους και 
χορηγού στην Εταιρεία, για τη φω-
τοανατύπωση και κυκλοφορία του 
περισπούδαστου βιβλίου ΑΠΟΜΝΗ-
ΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (1821-1839), του Λευ-
κάδιου Ιατρού Πέτρου Στεφανίτση 
(1791- 1863), συναγωνιστή και Ιατρού 
των Ελεύθερων Πολιορκημένων, σε 
έκτακτη επείγουσα συνεδρίαση  σήμε-
ρα  Ομόφωνα   αποφάσισε
1.- Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια 
των Μελών και Φίλων  της Ε.Λ.Μ στην 
οικογένεια του εκλιπόντος
2.- Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφι-
σμα  στον εβδομαδιαίο και ηλεκτρο-
νικό τύπο του νησιού μας  και στον 
επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας www.
lefkadika.gr και 3.- Αντί  στεφάνου  να 
γίνει δωρεά χρηματικού ποσού στο 
Γηροκομείο Λευκάδας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βιβλιοπαρουσίαση

ΠΕΤΡΟΣ Δ.ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ
(1791-1863)

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
(1821-1839)

Ο εντοπισμός του μοναδικού γνω-
στού αντιτύπου των Απομνημονευ-
μάτων του Π. Δ. Στεφανίτση (ΠΔΣ), 
η βιβλιογράφηση, το ανέβασμα του 
στο διαδίκτυο και η υπομνηματι-
σμένη φωτοανατυπωσή του είναι οι 
αναβαθμοί που οδήγησαν στη χαρ-
μόσυνη είδηση ότι ένα νέο βιβλίο χα-
μένο για 180 χρόνια γίνεται προσιτό 
στους φιλίστορες, στους ερευνητές 
της ιστορίας της Επαναστάσεως του 
1821 και των Αγωνιστών της, στους 
βιογράφους του Στεφανίτση, στους 
μελετητές της ιστορίας της ιατρικής 
και της ιστορίας της Λευκάδας.
Η ανάγκη αναγνωρισιμότητας του 
βιβλίου και η διευκόλυνση αναφοράς 
σε αυτό με οδήγησαν στην επιλογή 
του τίτλου Απομνημονεύματα (1821-
1839), τον οποίο ακολουθεί μερική 
αναπαραγωγή του τίτλου του πρω-
τοτύπου από το εξώφυλλο.
Από πλευράς της επικαιρότητας 
το βιβλίο μας θα μπορούσε να θε-
ωρηθεί προπομπός και συμβολή 
στον ουσιαστικό εορτασμό των 200 
χρόνων από την επανάσταση 1821-
2021, και κίνητρο για τις λευκαδίτι-
κες σπουδές στην προσπάθεια για 
κάλυψη των μεγάλων κενών και 
σιωπών για τη συμμετοχή των Λευ-
καδίων στο μεγαλύτερο γεγονός της 
νεοελληνικής ιστορίας.
Τριαντάφυλλος Δ. Σκλαβενίτης

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας καθιερώθηκε προς τιμήν του εξής γεγονότος:
Στις 8 Μάρτη 1857 οι εργάτριες στα υφαντουργεία και τα ραφτάδικα της Νέας 
Υόρκης κατεβαίνουν σε απεργία και διαδηλώσεις. Ζητούν ανθρώπινες συν-
θήκες δουλειάς και μείωση των ωρών εργασίας. Αισθανόμενοι την απειλή 
μιας γενικευμένης εργατικής εξέγερσης, οι εργοστασιάρχες απαντούν με 
ομαδικές απολύσεις και 
εξαπολύουν μπράβους 
και αστυνομία. Οι δια-
δηλώσεις βάφτηκαν με 
αίμα. Από τη Β΄ Διεθνή 
Συνδιάσκεψη των σο-
σιαλιστριών γυναικών, 
που συνήλθε στην Κο-
πεγχάγη το 1910 καθι-
ερώθηκε η μέρα αυτή 
ως Παγκόσμια Μέρα 
της Γυναίκας. Αυτή που 
το πρότεινε ήταν η Κλά-
ρα Τσέτκιν. Στην Ελλάδα η ιστορία του Οργανωμένου Γυναικείου Κινήματος 
ξεκινά το 1874 όταν ιδρύθηκε η Ένωση των Ελληνίδων. Σήμερα το κίνημα 
εκφράζεται μέσα από την ΟΓΕ (Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας) στην οποία 
είναι ενωμένες οι γυναικείες οργανώσεις. Ακολουθεί σταθερή ανοδική πο-
ρεία. Αγωνίζεται για την κατάκτηση της ισότητας για τα δικαιώματα και τη 
χειραφέτηση των γυναικών για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, 
για μια αξιοπρεπή ζωή για τη διαφύλαξη της Ειρήνης, για να εκλείψουν φαι-
νόμενα απανθρωπιάς όπως το παρακάτω: Επιχειρηματικοί κολοσσοί όπως 
η Apple και η Face book προωθούν την κρυοσυντήρηση των ωαρίων των 
εργαζομένων γυναικών για να αποφασίζουν επί της ουσίας αυτοί αν και πότε 
θα γίνουν μητέρες.
ΥΓ: Στη χώρα μας οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου μέχρι το 1953. Τότε 
εξελέγη και η πρώτη γυναίκα βουλευτής στη Θεσσαλονίκη.

Φρόσω Σουμίλα

Από την συγκέντρωση των γυναικών στο Σύνταγμα 
στις 8 Μάρτη 2020. Φώτο Ριζοσπάστης

Προς Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ... Κέρκυρα 
και αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κ. ΚΤΕΝΑ

Θέμα: Στην Νότια Λευκάδα υπάρχουν δύο Φαρμακεία. Το ένα στη Βασιλική που 
είναι το καλοκαίρι παραθαλάσσιο θέρετρο με χιλιάδες τουρίστες και το άλλο στον 
Άγιο Πέτρο. Και τα δύο εξυπηρετούν την Νότια Λευκάδα Δημοτική Ενότητα Απολ-
λωνίων το καλοκαίρι όπως γίνεται στις άλλες πόλεις της χώρας θα πρέπει τις 
Κυριακές και εορτές να υπάρχει Φαρμακείο ανοιχτό.
Θα πρέπει η Περιφερειάρχης κα Κράτσα να το ρυθμίσει σε συνεννοήση με τον 
Σύλλογο Φαρμακοποιών Λευκάδας. 

ΑΤΥΧΗΜΑ
Σοβαρό ατύχημα έγινε στο χωριό Σύβρος Λευκάδας. Ο Μπελεγρίνος Ανα-
στάσιος Κρεοπώλης επισκευάζοντας το τρακτέρ του έπαθε σοβαρά εγκαύ-
ματα Α΄Βαθμού και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο εγκαυμάτων 
στο Θριάσιο στην Ελευσίνα στο νομό Αττικής.
Η Ένωσή μας του εύχεται ταχεία ανάρρωση.
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Ο Δήμος Λευκάδας κατεδάφισε στο χωριό 
μας, στις 20 Ιουνίου 2020, το  προπολε-
μικό, παραδοσιακό,  διώροφο και αντισει-
σμικό ξύλινο κτήριο που βρισκόταν στον 
κεντρικό δρόμο της αγοράς, ιδιοκτησίας 
Άγγελου Σαββίνου, παλιού μετανάστη και 
κατοίκου Μελβούρνης στην Αυστραλία.
   Μετά το σεισμό του 2015 το εν λόγω 
κτήριο είχε χαρακτηριστεί από τη Δευτε-
ροβάθμια Επιτροπή Μηχανικών του ΤΑΣ 
Λευκάδας ως κίτρινο. Η είσοδός του, μά-
λιστα, είχε μαρκαριστεί με το αντίστοιχο 
κίτρινο σημάδι που χαρακτήριζε το κτίριο 
επισκευάσιμο και όχι κόκκινο που σημαίνει 
κατεδαφιστέο. 
   Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά το σεισμό κατέβασε ολόγυρα από την σκεπή  

κεραμίδια για να μην δημι-
ουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
   Έχουμε τις εξής ερωτήσεις 
προς το Δήμο Λευκάδας:
1. Από πού πήρε την έκριση 
και εντολή κατεδάφισης.
2. Ποιος τη ζήτησε.
3. Αν είχε ειδοποιηθεί ο ιδιο-
κτήτης με συστημένη επιστο-
λή μέσω πρεσβείας.
4. Γιατί δεν ζήτησε να το αγο-
ράσει;
Όπως πληροφορηθήκαμε το 
Τοπικό Συμβούλιο του χω-

ριού δεν είχε πάρει κάποια απόφαση για την κατεδάφιση του κτηρίου. Πιστεύου-
με ότι στο επόμενο φύλλο η εφημερίδα μας θα έχει την ανάλογη απάντηση από 
το Δήμο. Επίσης θα έχουμε ρεπορτάζ για την ιστορικότητα του κτηρίου.
Ερώτηση προς το Δήμο Λευκάδας:
Μετά το σεισμό του 2015 το κτήριο που στεγαζόταν η Παλιά Κοινότητα  του χω-
ριού έπαθε μεγάλες ζημιές. Σήμερα το κτήριο βρίσκεται σε κακή κατάσταση και 
στηρίζεται με σιδερένια υποστυλώματα για να μην καταρρεύσει η ταράτσα του. 
Είναι δε, έρμαιο των φαινόμενων της φύσης και τα παράθυρά του τα έχει πάρει 
ο αέρας. Ρωτάμε το Δήμο πότε σκοπεύει να κατεδαφίσει αυτό το ετοιμόρροπο 
κτήριο. Ή μήπως σκοπεύει να το επισκευάσει;                   Ρεπορτάζ Αντύπας

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

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

ΛΕΥΚΑ∆Α

Αγιοπετρίτης

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΨΩΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Ξεκίνησε την 1η Μαΐου έως την 31η 
Οκτωβρίου 2020 η αντιπυρική περίο-
δος. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρ-
πωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυ-
πτων χώρων που βρίσκονται εντός 
πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών 
και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα 
όριά τους, υποχρεούνται να προβούν 
στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά 
χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, 
στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκα-
ταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και 
αντικειμένων, προς αποτροπή του 
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή τα-
χείας επέκτασής της, καθώς και στη 
λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέ-
τρου που αποβλέπει στην αποφυγή 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου:
«Η Βασιλική Λευκάδας θα αλλάξει πρόσωπο και 
προοπτική» 
Η Περιφερειάρχης Ιο-
νίων Νήσων, Ρόδη 
Κράτσα - Τσαγκαρο-
πούλου, συνοδευόμε-
νη από τον Αντιπερι-
φερειάρχη Λευκάδας, 
Ανδρέα Κτενά, επι-
σκέφθηκε τη Βασιλική, 
όπου συζήτησε με τον 
τοπικό Πρόεδρο και 
τους Προέδρους των 
γειτονικών Τοπικών 
Συμβουλίων, αλλά και με επαγγελματίες της περιοχής για τα τρέχοντα και σε εκ-
κρεμότητα έργα, όπως και την ποιοτική αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών.
Για τον προβλήτα της Βασιλικής δήλωσε απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Θεό-
δωρου Γαλιατσάτου: «Ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με την πραγματικότητα η προ-
ηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Εμείς βάλαμε το έργο σε τροχιά υλοποίησης. Το 
δημοπρατήσαμε τον περασμένο Νοέμβριο και ο κ. Γαλιατσάτος που τώρα μας 
ρωτά δήθεν ‘εάν θέλουμε το έργο ή όχι’, πριν μερικές εβδομάδες μας κατηγορού-
σε ότι βιαστήκαμε να το δημοπρατήσουμε».
Και για το ιστορικό της υπόθεσης η Περιφερειάρχης πρόσθεσε: «Στις 24 Απριλίου 
το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβαση του έργου. 
Μια απόφαση όπου οι γεννημένοι “επαΐοντες” της ΑΝΑΣΑ έκριναν ότι ‘δεν θα την 
έγραφε ούτε μαθητής του γυμνασίου’.
Εμείς το έργο θέλουμε να γίνει, αλλά να γίνει άμεσα, διάφανα και με σεβασμό στη 
νομιμότητα και το δημόσιο χρήμα. Για αυτό επιλέξαμε την ακύρωση του διαγωνι-
σμού και την επαναδημοπράτηση του έργου, αντί να μπλέξουμε σε μακροχρόνιες 
διαδικασίες προσφυγών με αμφίβολο αποτέλεσμα.
Ο κ. Γαλιατσάτος είναι «θιασώτης» των τακτικισμών και της παραπληροφόρησης 
και δεν τον ενδιαφέρει το πως και το πότε και εάν θα ολοκληρωθεί ένα έργο, αρκεί 
να βρίσκει ευκαιρία για αντιπολίτευση και εντυπώσεις.
Ο ‘καιρός γαρ εγγύς’ και οι Λευκαδίτες θα μας κρίνουν όλους”.
Για το Γυμνάσιο της Βασιλικής η Περιφερειάρχης συνομίλησε με γονείς και εκ-
παιδευτικούς και αναφέρθηκε στην επείγουσα αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του 
έργου που εκκρεμεί από τους σεισμούς του 2015. Αναφέρθηκε, επίσης, στην 
προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής από τον περασμένο Οκτώβριο που εισή-
γαγε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το κτήριο που κατεδάφισαν.
Φωτο: «Αγιοπετρίτικα», αρ. φυλ. 144-2015

Ο χώρος μετά την κατεδάφιση, αριστερά το Κοινοτικό

Ο Δήμος Λευκάδας κατεδάφισε 
σπίτι στον Άγιο Πέτρο

αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από 
πυρκαγιά σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 
4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος 
ΒΆ) Πυροσβεστική Διάταξη. Επίσης, 
απαγορεύεται εντός αυτών το άναμμα 
φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγά-
ρων-σπίρτων και άλλων υλών
Οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να κα-
θαρίζουν τα οικόπεδά τους, καθώς σε 
διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι 
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του 
άρθρου 94 (παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. 
β’) του Ν.3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» και οι παρα-

βάτες τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 433 του 
Ποινικού Κώδικα.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 94 παρ.26 του Ν.3852/2010 
(«Καλλικράτης»): «Η μέριμνα, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες πυροσβε-
στικές διατάξεις, για την τήρηση 
των υποχρεώσεων καθαρισμού, 
από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και 
επικαρπωτές, των οικοπεδικών και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρί-
σκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων 
και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 
100 μέτρων από τα όριά τους, κα-
θώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελ-
του καθαρισμού από τους δήμους, 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των 
υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν 
συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο 
πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό 
μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και 
αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βε-
βαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχε-
τική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό 
και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα 
του άρθρου 433 του Ποινικού Κωδικα.

Όλγα Τραπεζανλίδου
Τοπικός Σύμβουλος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκτελο
ύνται

παραγγ
ελίες

κατ’οίκ
ον 

και Αθή
να

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

Ελ. Βενιζέλου 3 Καλιθέα Αθήνα
210921 4900 
210 9248927

27 χρόνια
πείρα
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∆ΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

... και πάντα φθηνότερα!!!

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

Τόσο φθηνά όσο πουθενά...

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

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

Αυτό που έλειπε από την Λευκάδα

Φυτώριο

Άνθη
Δέντρα

Αγιοπετρίτισσα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μια σημαντική ομιλία πραγ-
ματοποίησε η συμπατριώ-

τισσα μας Μαριλένα Μελά για την 
εξατομικευμένη Ιατρική και πως 
μπορεί να συμβάλει στο Ευ Ζην. 
Να υπογραμμίσουμε ότι από τις 
200 αιτήσεις για ομιλίες επιλέχτη-
καν μόλις δώδεκα μεταξύ αυτών 
και τις συμπατριώτισσας μας.

Το θέμα του Forum ήταν:
Εξατομικευμένη Ιατρική Γενετική: 
Πως το γονιδίωμα μας, συμβάλει 
στο ευ-ζην μας
Με κορυφαία τεχνολογία και νέες 
επιστημονικές ανακαλύψεις κα-
θημερινά, γιατί δεν έχει βρεθεί 
ακόμη θεραπεία για σοβαρές 
ασθένειες που επηρεάζουν τό-
σους πολλούς;
Η Εξατομικευμένη Γονιδιωματική 
Ιατρική μας δίνει τη δυνατότητα 
να προβλέψουμε και να ανιχνεύ-
σουμε μια νόσο προτού να γίνει 
απειλητική για τη ζωή μας.
Επιπλέον, έχει αλλάξει δραμα-
τικά τον τρόπο με τον οποίο οι 
επιστήμονες θεραπεύουν διάφο-
ρους τύπους καρκίνου και άλλες 
σοβαρές γενετικές διαταραχές, 
εστιάζοντας σε συγκεκριμένες 
ακριβείς θεραπευτικές στρατη-
γικές για κάθε ασθενή με βάση 
το ακριβές μοριακό και γονιδιακό 
προφιλ του.
Πρόκειται για τη θεραπεία των 
ασθενών με την έννοια του ατό-
μου και όχι του συνόλου. Μας 
δίνει σημαντική γνώση που, αν 
χρησιμοποιηθεί σοφά, μπορεί 
να οδηγήσει στην ευημερία μας, 
στον απώτερο στόχο για τους Αρ-
χαίους Έλληνες, το γνωστό “ευ-
ζην’.

Η Μαριλένα ολοκλήρωσε τις δι-
δακτορικές της σπουδές στη Γε-

Εξατομικευμένη Ιατρική Γενετική: Πως το γονιδίωμά μας, συμβάλει στο ευ-ζην μας 
H Λευκαδίτισσα Μαριλένα Μελά μίλησε στο TEDx για την Εξατομικευμένη Ιατρική Γενετική και πως συμβάλει στο ευ ζήν…

νετική του Καρκίνου στο 
Πανεπιστημιο της Νότιας 
Καλιφόρνια και τώρα ερ-
γάζεται στο Κλινικό Εργα-
στήριο Ιατρικής Γενετικής 
στο Nationwide Children’s 
Hospital Hospital..
Ακούστε την ομιλία και τη 
μετάφραση που ακολου-
θεί….
Γυναίκα ηλικίας τριάντα 

ετών διαγνώστηκε με καρκίνο 
του μαστού. Άρχισε με πρότυπη 
χημειοθεραπεία σε συνδυασμό 
με ορμονοθεραπεία.
Πολύς πόνος, πολλές παρενέρ-
γειες χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Συνεχίζει να αναρωτιέται «γιατί 
αυτή η θεραπεία δεν είναι αποτε-
λεσματική σε μένα αλλά λειτουρ-
γεί εξαιρετικά για μια γυναίκα 
ηλικίας 60 ετών που επίσης έχει 
διαγνωσθεί με καρκίνο μαστού; 
Είμαι αρκετά νεότερη, θα έπρεπε 
λογικά να ανταποκρίνομαι καλύ-
τερα».
Αποφασίζει να μας επισκεφτεί 
στην Κλινική Γενετικής. Η γενε-
τική σύμβουλος της προτείνει να 
προχωρήσει σε γενετικό έλεγχο 
διότι έχει οικογενειακό ιστορικό 
καρκίνου του μαστού. Τα αποτε-
λέσματα έδειξαν ότι γεννήθηκε 
με μια παθογόνο μετάλλαξη στο 
DNA της, στο γονίδιο BRCA1.
Αυτό το γονίδιο, όταν λειτουργεί 
σωστά, συμβάλλει στην αποκα-
τάσταση του DNA και γονιδιω-
ματική σταθερότητα. Με βάση τα 
ευρήματα του γονιδιακού ελέγ-
χου, ξεκινά νέα στοχευμένη θε-
ραπεία ενάντια στη συγκεκριμένη 
μεταλλαγή, με εξαιρετικά αποτε-
λέσματα.
Αυτά τα φάρμακα που ονομάζο-
νται PARP αναστολείς λειτουρ-
γούν τόσο εξειδικευμένα κατα-
στέλλοντας μια συγκεκριμένη 
πρωτεΐνη, οδηγώντας στο θάνα-
το των καρκινικών κυττάρων.
Συνήθως, σκοτώνουν μόνο τα 
καρκινικά και όχι τα υγιή κύττα-
ρα, όπως πολύ συχνά συμβαίνει 
στην περίπτωση των χημειοθε-
ραπειών και γι’αυτό οι ασθενείς 
έχουν αρκετές παρενέργειες. Το 

γονιδίωμα της ασθενούς έδωσε 
την καλύτερη απάντηση για την 
ιδανική θεραπευτική προσέγγιση 
για την ίδια.
Μια ακριβής γενετική διάγνωση 
οδήγησε στην εξατομικευμένη 
επιτυχή θεραπεία. Μεγάλο ενδια-
φέρον επίσης έχει το γεγονός ότι 
τα ίδια φάρμακα μπορούν επίσης 
να δοθούν με μεγάλη επιτυχία σε 
γυναίκες που έχουν διαγνωσθεί 
με καρκίνο των ωοθηκών οι οποί-
ες έχουν επίσης γεννηθεί με την 
ίδια γονιδιωματική αλλοίωση στο 
γονίδιο BRCA1.
Αυτό πραγματικά δείχνει το πα-
ράδειγμα της Εξατομικευμένης 
Γονιδιωματικής Ιατρικής. Ανά-
πτυξη ειδικευμένων θεραπειών 
στόχων ενάντια στις γενετικές αι-
τίες που οδηγούν στην ανάπτυξη 
του καρκίνου ακόμη και σε δια-
φορετικούς τύπους καρκίνου.
Η εύρεση μίας και μόνο ενιαίας 
θεραπείας έναντι του καρκίνου, 
είναι σχεδόν ουτοπικό να επιτευ-
χθεί.
Ο καρκίνος είναι μία εξαιρετικά 
πολύπλοκη ασθένεια που ξεκινά-
ει από τον ίδιο μας τον οργανισμό 
όταν τα υγιή κυττάρα αρχίζουν να 
πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα.
Στην πραγματικότητα πρόκειται 
για πολλές ασθένειες. Κάθε είδος 
καρκίνου συνιστά διαφορετική 
νόσο διότι δεν είναι πάντα ίδιας 
αιτιολογίας.
Μπορεί να οφείλεται σε γενετι-
κούς, κληρονομικούς, περιβαλ-
λοντικούς ή επιγενετικούς παρά-
γοντες (αλληλεπίδραση γονιδίων 
με περιβάλλον). Για αυτό, ακόμη 
και ο ίδιος τύπος καρκίνου στον 
ίδιο ιστό (πχ καρκίνο μαστού), 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
την ίδια θεραπευτική αγωγή για 
όλους τους ασθενείς, σε όλες τις 
περιπτώσεις.
H εκάστοτε θεραπεία 
πρέπει να είναι κα-
τάλληλα προσαρμο-
σμένη στο γονιδιακό 
και μοριακό προφιλ 
κάθε ατόμου. Ο Ιπ-
ποκράτης, πατέρας 
της Ιατρικής, εισήγαγε 

πρώτος την επιστήμη της Εξατο-
μικευμένης Ιατρικής σύμφωνα με 
την οποία οι άνθρωποι γεννιόμα-
στε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
(τη λεγόμενη ιδιοσυγκρασία) τα 
οποία είτε μας προδιαθέτουν είτε 
μας προστατεύουν από ορισμέ-
νες ασθένειες. Η θεραπευτική 
προσέγγιση πρέπει να γίνεται 
με βάση αυτά τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά που μας κάνουν 
ξεχωριστούς.
Η Εξατομικευμένη Γονιδιωματική 
Ιατρική, παρέχει πολύτιμες πλη-
ροφοριες που αν χρησιμοποιη-
θούν με σύνεση και πάντοτε με 
την συμβουλή ειδικών, μπορούν 
να συμβάλουν στο «ευ-ζην» μας.
Δημοσιεύτηκε στο lefkadatoday στις 
12/2/2020

Η Ένωση Αγιοπετριτών Λαυκάδας 
Ν. Αττικής συγχαίρει την συγχωρια-
νή μας και της εύχεται και σε ανώτε-
ρα για το καλό της ανθρωπότητας. 
Η επιστήμονας μένει στην Αμερική.
Η Μαριλένα είναι κόρη του Βασίλη 
Μελά του Θωμά (Βαρόλη) που έχει 
το ΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας.
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ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Βασιλική Λευκάδας
Τηλ.: 26450 31801

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

Ενδιαφέροντα και άλλα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η πρώτη έκδοση του ποιητικού έργου της 
Μαρίας Σίδερη «ΛΕΥΚΑΔΑ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΣΥ-
ΝΟΡΟ» εξαντλήθηκε και έγινε επανέκδοση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απεθυνθούν 
στο τηλέφωνο του Προέδρου της Ένωσης 
Αγιοπετριτών Αττικής κ. Αποστόλου Αντύπα
Κινητό: 6946336259

Λευκάδα 
Υπέρτατο Σύνορο

Μαρία Ιωάννη Σίδερη

ΑΘΗΝΑ
2018

Ποιήματα

ΝΙΚΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ
1933-2017

 Στις 23 Ιουνίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από το θάνατο 
του εκπαιδευτικού, ποιητή και συγγραφέα Νίκου Βλάχου. Ο 
Νίκος Βλάχος γεννήθηκε στην Εξάνθεια το 1933. Τελείωσε 
το δημοτικό σχολείο του χωριού στα δύσκολα χρόνια της κα-
τοχής και την πρώτη τάξη του Γυμνασίου στο γυμνάσιο Λευ-
κάδος. Συνέχισε στο ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων απ’ 
όπου πήρε πτυχίο δασκάλου το 1953.
Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως δάσκαλος 
υπηρέτησε στην Κέρκυρα, σε χωριά και την πόλη της Λευ-
κάδος και σε σχολεία των Αθηνών. Το 1984 έγινε σχολικός 
σύμβουλος στην Β΄Περιφέρεια Αθηνών. Συνταξιοδοτήθηκε 

το 1992.
Πνεύμα ανήσυχο ασχολήθηκε με όλα τα θέματα της εποχής του. Τις σκέψεις του 
αποτύπωσε στα βιβλία του τα ποιητικά και τα πεζά καθώς και στα πάμπολα άρ-
θρα του σε εφημερίδες και περιοδικά.
Η Κατοχή, η Αντίσταση, η ερήμωση της υπαίθρου , ο έρωτας, η φιλία είναι μερικά 
από τα θέματα που τον απασχόλησαν.
Σε όλο το έργο του είναι διάχυτη η αγάπη του για τη Λευκάδα και την ιδιαίτερη 
πατρίδα του την Εξάνθεια. Σαν σε ταινία περνούν από τα μάτια του αναγνώστη τα 
τοπία, οι άνθρωποι του μόχθου που ολημερίς με την αξίνα τους μεταμόρφωσαν 
τις πλαγιές των γυμνών βουνών σε ολοπράσινα αμπέλια. Ονόματα χωριανών, το-
πωνύμια, ομορφιές της φύσης « της μικρής φτωχής πατρίδας της γεμάτης πέτρες, 
σπάρτα κι αγριάγκαθα, ασήμαντης στου χάρτη τα σημάδια που όμως μαγνητίζει 
τις καρδιές μας».
Ο Νίκος Βλάχος έχει εκδώσει εννιά ποιητικές συλλογές, δυο βιβλία με ποιητικές 
μελέτες και ένα λαογραφικό βιβλίο για την Εξάνθεια.
Έχει γράψει πολλά λήμματα στις εγκυκλοπαίδειες Κόσμος, Χάρη Πάτση και Λογο-
τεχνική Εγκυκλοπαίδεια.
Στη Λευκάδα εξέδιδε την εφημερίδα «Διδασκαλικός Κόσμος» και για πολλά χρό-
νια την εφημερίδα «Τα Ξαθείτικα».
Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα Γαλλικά, Αγγλικά και Ολλανδικά. Κάποια 
έχουν μελοποιηθεί και τραγουδιούνται από χορωδίες της Λευκάδας. Έχει πάρει 
βραβεία σε πανελλήνιους ποιητικούς διαγωνισμούς. Ήταν τακτικό μέλος της Εται-
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών και της Εται-
ρείας Ιστορικών Συγγραφέων.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου δασκάλων Λευκάδας, Δ/ντής του Κέντρου 
Επιμόρφωσης Λευκάδος, Πρόεδρος του Συλλόγου Εξανθειτών Αθήνας, της Ομο-
σπονδίας Λευκαδίτικων Συλλόγων, την οποία και ίδρυσε και Γενικός Γραμματέας 
της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών και του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής.

ΑΝΑΜΝΗΣΗ
6 Νοέμβρη 1966
Βραδάκι
Στην Παραλία καθίσαμε σ’ ένα παγκάκι
Μπροστά ο δρόμος έρημος
Η θάλασσα ήρεμη,
Κάποιες βαρκούλες λικνίζονταν ρυθμικά
Με τους ψαράδες έτοιμους για το  βραδυνό τους περίπατο.
Απέναντι το βουνό στεκόταν αγέρωχο
Μιλήσαμε
Μου έπιασες το χέρι.
Με φίλησες.
Μετά πήγαμε για τις βέρες.
6 Νοέμβρη 2017
Πήγα στην παραλία

Στο ίδιο μέρος.
Το παγκάκι ήταν εκεί.(Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο)
Κάθισα
Μόνη πια.
Πλήθος αυτοκίνητα περνούσαν στο δρόμο
Η θάλασσα το ίδιο ήρεμη
Μα ένα δάσος από κατάρτια την έκρυβε.
Ο σκοτεινός όγκος του απέναντι βουνού στη θέση του.
Έκλαψα λογαριάζοντας τα πενήντα χρόνια που πέρασαν…
Τώρα έμειναν μόνο δυο μικρές φλογίτσες που καίνε ακοίμητες.
Η μια δίπλα στο τζάκι, εκεί που περάσαμε τον τελευταίο πονεμένο 
Χρόνο της ζωής σου.
Η άλλη στο Κοιμητήρι να φωτίζει τις νύχτες σου να μη 
Φοβάσαι τα σκοτάδια.
Και μια ανάμνηση, βαθιά ριζωμένη στην καρδιά μου
Που θα σβήσει μόνο όταν θα έρθω να σε συναντήσω

Εξάνθεια 25/5/2020
Αντιγόνη Βλάχου-Χόρτη

Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης Ιερός Ενοριακός
Ναός Αγίου Αθανασίου, Αγίου Πέτρου Λευκάδος

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου 
Αγίου Πέτρου Λευκάδας, ευχαριστεί θερμά, τα παιδιά του μακαριστού συγ-
χωριανού μας Γεράσιμου Ρομποτή του Μιχαήλ, Ακριβούλα Ρομποτή, Ευαγ-
γελία Κατηφόρη σύζυγο Νικολάου και Μιχαήλ Ρομποτή, για την Δωρεά προς 
τον Ενοριακό μας Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, αγροκτήματος ιδιοκτησί-
ας τους, στη θέση “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ”, εκτάσεως 2.000,00 
τετρ. μέτρων περίπου, εφαπτόμενο στο κοιμητήριο του χωριού. Την Δωρεά 
αυτή τα τέκνα του μακαριστού Γεράσιμου Ρομποτή, την έκαναν από ιδιαίτερο
σεβασμό προς την Εκκλησία της γενέτειρας τους, αλλά και στη μνήμη του 
πατέρα τους Γεράσιμου Ρομποτή, (του οποίου ήταν και η επιθυμία του), της 
μητέρας τους Μαρίας Ρομποτή και του θείου τους Σπυρίδωνος Ρομποτή.
Εξαιτούμεθα την χάρη και την προστασία του προστάτου της ενορίας μας 
Αγίου Αθανασίου προς τις οικογένειες των εκλεκτών δωρητών και δεόμεθα 
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων προσφιλών τους προσώ-
πων.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ποιήμα της κας Αντιγόνης Βλάχου - Χόρτη:

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καπέλας)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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



Αγιοπετρίτικα 9

ΤΗΣ ΚΛΑΙΡΗΣ ΓΑΖΗ
Δημοσιογράφου
17 Μαΐου 2020

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Γι’ αυτό, η 21η Μαΐου 1864, θεωρεί-
ται ως Εθνική επέτειος μεγάλης ση-
μασίας, γιατί σημαδεύει τους αγώνες 
των Επτανησίων στην ενσωμάτωση 
με τον εθνικό κορμό, την αναλλοίωτη 
εθνική τους συνείδηση και γλώσσα, 
και την μεταλαμπάδευση πολιτισμι-
κών αξιών στον Ελλαδικό κορμό.
Μετά τη Βυζαντινή επικράτηση, πέρα-
σε στην κυριαρχία των Ενετών, όπου 
το διοικητικό τους σύστημα έδινε όλη 
την εξουσία στους ευγενείς, αποδυ-
ναμώνοντας έτσι τον λαό. Τότε έγιναν 
πολλά κινήματα και εξεγέρσεις, που 
άλλα πνίγονταν, άλλα μετέτρεπαν το 
τίμημα σε φόρους κι άλλα κατέληγαν 
σε συγκρούσεις.
Με τα χρόνια, τα νησιά αύξησαν τον 
πληθυσμό τους και ανέπτυξαν την 
οικονομία τους. Παράλληλα παρατη-
ρείται και μεγάλη πνευματική άνθιση.
Η παράδοση συνεχίζεται. Ο Λευ-
καδίτικος Γάμος στο Moonlight 
Receptions από τον Πολιτιστικό Λευ-

κάδας. Φώτο: Supplied
Το 1628, στη Ζάκυνθο, έγινε η με-
γαλύτερη κοινωνική επανάσταση το 
«Ρεμπελιό των Ποπολάρων», όπου 
ο λαός αξίωσε δικαιώματα για αν-
θρώπινη μεταχείριση, σεβασμό και 
κοινωνική δικαιοσύνη.
Έτσι από το τέλος του 17ου και κατά 
τον 18ο αιώνα, κλονίζεται συθέμελα η 
Βενετσιάνικη αυτοκρατορία.
Το 1799 τα Επτάνησα πέρασαν 
στους Γάλλους, για ένα μικρό διάστη-
μα στους Ρωσοτούρκους, για να επι-
στρέψουν και πάλι στους Γάλλους. 
Αξιοσημείωτο ότι τότε, καθιερώθηκε 
ως κυρίαρχος γλώσσα η Ελληνική και 
ιδρύθηκε η Ιόνιος Ακαδημία.
Και φτάνουμε στο 1814, όπου πέρα-
σαν στους Άγγλους. Η Ιστορία μάς 
διδάσκει ότι τον 19ο αιώνα η Αγγλία 
μαζί με την Ευρώπη γνώρισαν πρω-
τοφανή άνθηση στη βιομηχανία, γε-
γονός που υποσχόταν καλύτερες 
συνθήκες ζωής.
Η Ελληνική Επανάσταση κατά της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και η 
απελευθέρωση που ακολούθησε, 
άφησαν εμφανή οικονομικά προβλή-
ματα στο εσωτερικό της Ελλάδας. Το 
ίδιο και ο διορισμός του Όθωνα ως 
βασιλέως, ο οποίος λόγω άγνοιας 
των συνθηκών του τόπου και της νο-
οτροπίας του λαού, οδήγησαν στην 
έξωσή του.
Το 1848, όταν η Ευρώπη συνταράσ-
σεται από τη δημοκρατική φλόγα με 
σοβαρές κοινωνικές επαναστάσεις, 
στην Επτάνησο ιδρύθηκε το Ριζο-
σπαστικό Κόμμα. Ο λαός ζητούσε 

Ένωση χωρίς όρους και αναβολή.
2016: Λευκαδιτόπουλα με την ομο-
σπονδιακή βουλευτή κ. Μαρία Βαμ-
βακινού, και την πρόεδρο του Πολι-

τιστικού Λευκάδας κ. Όλγα Βλάχου, 
κατά την 10η επέτειο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Λευκάδας. Φώτο: Supplied
Τον Οκτώβρη του 1863, έφτασε στην 
Ελλάδα ο πρίγκιπας Γουλιέλμο-Γε-
ώργιο της Δανίας(αργότερα βασι-
λεύς Γεώργιος ο Α’) και η Συνέλευση, 
έθεσε ως όρο για την αποδοχή του, 
την Ένωση των Ιονίων μετά της Ελ-
λάδος. Σύμφωνα με το ψήφισμα «…
ενούνται μετά του Βασιλείου της Ελ-
λάδος, όπως εσαεί αποτελώσιν ανα-
πόσπαστον αυτού μέρος εν μία και 
αδιαιρέτω Πολιτεία υπό το Συνταγμα-
τικόν σκήπτρον…»
Το ξημέρωμα της 21ης του Μάη του 
1864, βρήκε τους Επτανησιώτες να 
πανηγυρίζουν. Οι αγώνες τους δικαιώ-
θηκαν.
Κατά γενική ομολογία τα Επτάνησα 
υπήρξαν κοιτίδα της σκέψης, της δι-
ανόησης, της τέχνης και του πολιτι-
σμού. Και οι έννοιες αυτές δεν μπο-
ρούσαν να περιοριστούν, παρά τις 
συνεχείς προσπάθειες των Άγγλων 
κατακτητών να καταπνίξουν κάθε 
δραστηριότητα, που άμεσα ή έμμεσα 
οδήγησαν αναπόδραστα στην ελευ-
θερία της σκέψης και της πράξης.
24η ΜΑΪΟΥ 1941 – Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΖΑΜΠΕΛΗ ΣΤΟΝ Β’ ΠΑ-
ΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Συμπληρώθηκαν στις 8 του Μάη, 75 
χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου. Οι εκδηλώσεις μνήμης 
λόγω της πανδημίας, ήταν περιορι-
σμένες.
Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ανά-
μεσα στους καταταγέντες στις Αυ-
στραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις, ήταν 
και 2500 ελληνικής καταγωγής. Σε 
έρευνα το 2017, εντοπίστηκαν και 43 
άτομα με ρίζες στο νησί της Λευκά-
δας.
Τον Απρίλη του 1941 το Γενικό Επι-
τελείο επέλεξε την 6η Μεραρχία να 
πάει στην Ελλάδα. Εκεί τα Αυστρα-
λιανά και Νεοζηλανδέζικα Τμήματα, 
επανενώθηκαν με τους ANZACs. 
Ανάμεσά τους και ο στρατιώτης Δη-
μήτρης Ζαμπέλης, γιος του Γεράσι-
μου Ζαμπέλη, από το Μαραντοχώρι 
και της Louisa-Elizabeth Sievers, 
από το Portalington.
Κειμήλια που αντέχουν στον χρόνο. 
Φώτο: Supplied
Ο James και η σύζυγός του Doris-
Annie, απέκτησαν ένα γιο. Τον Peter 
James, ο οποίος στα επίσημα χαρτιά 
στρατολόγησης, φαίνεται ως next of kin.

Με το ξέσπασμα του πολέμου, αρ-
χές του Σεπτέμβρη 1939, ο νεαρός 
James Zampelis, παρουσιάστηκε στο 
Στρατιωτικό Κέντρο Νεοσυλλέκτων, 
αριθμός 7 Drill Hall επί της Chapel St 
στο East St Kilda.
Ακολούθησε εκπαίδευση στα στρα-
τόπεδα στο Broadmeadows και 
Puckapunyal και στις 14 Απριλίου 
1940, μετατέθηκε στην 2η Australian 
Imperial Forces η οποία έπλευσε προς 
τη Μέση Ανατολή. Εκεί έλαβε μέρος σε 
πολύνεκρες μάχες που έγιναν στην Αί-
γυπτο κατά των Ιταλών και στις νικηφό-
ρες στην Bardia της Λιβύης.
Οι συγκυρίες ήταν τέτοιες, ώστε για 
την άμυνα της Βόρειας Ελλάδας ο 
James Zampelis έμελλε να πατήσει 
και τα άγια χώματα της Ελλάδας. 
Έτσι στις 28 Μαρτίου 1941, πάνω 
από 17,000 Αυστραλοί στρατιώτες 
αποβιβάστηκαν στον Πειραιά. Ο Ελ-
ληνικός λαός τούς επεφύλαξε θερμή 
υποδοχή. Δυστυχώς, προς το τέλος 
του Απρίλη, οι Γερμανοί μαζί με τους 
συμμάχους τους Ιταλούς και Βουλγά-
ρους, εισέβαλαν στην Ελλάδα.
 
Στις 25 Απριλίου 1941, η μονάδα 
στρατοπέδεψε έξω από την Αθήνα. 
Κατά τη διάρκεια της νύχτας επιβιβά-
στηκαν σε συμμαχικό πλοίο με κατεύ-
θυνση την Κρήτη. Το λιμάνι της Σού-
δας ήταν γεμάτο στρατό, συμμαχικά 
πολεμικά και πλοία ανεφοδιασμού.
Οι Γερμανοί είχαν ήδη ξεκινήσει την 
επιδρομή, βομβαρδίζοντας σημαντι-
κά σημεία της περιοχής, χρησιμοποι-
ώντας και το αεροδρόμιο του Μάλε-
με. Ήταν 20 του Μάη του 1941.
Ο πυροβολητής Δημήτρης Ζαμπέ-
λης. Φώτο: Supplied
Τις μέρες που ακολούθησαν η μο-
νάδα του James Zampelis επικε-
ντρώθηκε στην περιοχή γύρω από 
το χωριό Μουρνιές. Οι Γερμανοί επι-
τέθηκαν στο χωριό αρκετές φορές, 
αλλά αποκρούστηκαν.
Το πρωινό της 24ης Μαΐου 1941, 

ο James 
Z a m p e l i s 
καλέστηκε 
να βοηθήσει 
τον Captain 
Refshauge 
στην περί-
θαλψη των 
τραυματιών. 
Δυστυχώς 
το στρατό-
πεδο βομ-
βαρδίστηκε. 

Ανάμεσα στους έξι νεκρούς ήταν και 
ο Δημήτρης Ζαμπέλης.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, τους έθαψαν 
σε τάφο, 200 μέτρα Νοτιοδυτικά των 
Μουρνιών.
Σημειώνεται, ότι ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Λευκάδας Μελβούρνης, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Λευκάδας, 
προέβη το 2018 στη ανέγερση μνη-
μείου των Λευκαδιτών ANZACs, δί-
πλα στο Ηρώο της πόλης.
Μνημείο έχει ανεγερθεί και στην το-
ποθεσία Μουρνιές της Κρήτης, δα-
πάνη της Συντονιστικής Επιτροπής 
Μνήμης για την Μάχη της Κρήτης 
Αυστραλίας, σε συνεργασία με τον 

Δήμο Χανίων και την τοπική Κοινότη-
τα Μουρνιών.
Τα ονόματα των πεσόντων, είναι 
γραμμένα και σε επιτύμβιο τοίχο στο 
στρατιωτικό Νεκροταφείο Παλαιού 
Φαλήρου, στην Αθήνα.

Neos Kosmos

Επίσκεψη της εφημερίδας «Αγιο-
πετρίτικα» στο Συμμαχικό Στρα-
τιωτικό  Νεκροταφείο ή Πολεμικό 
Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου.
 Ο λίθος της μνήμης, ο σταυρός της 
θυσίας, η μεγάλη κατάφυτη έκταση 
τα ομοιόμορφα μνήματα, το φρέσκο-
κουρεμένο γκαζόν, τα λουλούδια και 

τα μυρωδικά, μαγνητίζουν το βλέμμα 
των περαστικών της Λεωφόρου Πο-
σειδώνος, όταν περνούν   μπροστά   
από   το   Συμμαχικό   Στρατιωτικό 
Νεκροταφείο Π. Φαλήρου.
   Είναι το νεκροταφείο 2.067 πεσόν 
των στρατιωτών της Κοινοπολιτείας 
από την κατάκτηση της Ελλάδας από 
τους Γερμανούς το 1941 και μετά το 
1944. Εκτός από τους ενταφιασμέ-
νους, στο μνημείο του κοιμητηρίου, 
στο Μνημείο Αθηνών (Τhe Athens 
Memorial), μνημονεύονται περίπου 
2.882 στρατιώτες των οποίων δεν 
βρέθηκαν τα σώματα, από τις επιχει-
ρήσεις στην Ελλάδα και την Κρήτη 
το 1941 και την περίοδο 1944-1945, 
από τα Δωδεκάνησα αλλά και τη 
Γιουγκοσλαβία μεταξύ 1943 και 1945.   
Οι ενταφιασμένοι Αυστραλοί του πο-
λέμου είναι 255 και οι μνημονευθέ-
ντες στο  Μνημείο Αθηνών 329. Εδώ, 
ανάμεσα στους μνημονευθέντες εί-
δαμε και φωτογραφίσαμε το όνομα 
του James Zampelis
ΑΘΑΝΑΤΟΙ

Μαγιάτικες ημέρες μνήμης για τους Λευκαδίτες
21η Μαΐου 1864, ενσωμάτωση της Επτανήσου με τον εθνικό κορμό

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της μακραίωνης ιστορίας της Επτανήσου, 
βλέπουμε ότι στο Ιόνιο γεννήθηκε και θέριεψε ένας λαός, που έκανε πρά-
ξη το «θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία».       Κάλβος

Αριστερά ο αντιδήμαρχος κ. Περδικιά-
ρης και δεξιά η κα Βλάχου, πρόεδρος 
του Συλλόγου Λευκαδίων Μελβούρνης

ΛΕΥΚΑΔΑ

Από την εκδήλωση στη Λευκάδα το 
2018

Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αντύπας Απόστολος
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Λευκάδα, ένα σμαράγδι στη θάλασσα

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ένα καταπράσινο χωριό κοντά στην θάλασσα

Ένα χωριό που συνδυάζει θαυμάσια το βουνό με την 
θάλασσα και είναι ιδανικός τόπος για τις διακοπές σας. 
Υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, σούπερ μάρκετ και 
καλές ψησταριές.

ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
στην ΠΟΝΤΙ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Τηλ: 26450 31873 - 6937 356 435

Η αίθουσα
500 ατόμων διατίθεται

για κοινωνικές
εκδηλώσεις

ΑΓΙΟΦΥΛΛΙ

Παραλία Πόντι Βασιλικής
Έκτη παραλία στον κόσμο για winbsurfi ng 

καλά εστιατόρια και καφετέριες
Πόρτο Κατσίκι: Η ναυαρχίδα του 
Ελληνικού Τουρισμού, πέμπτη 
στο κόσμο. Γαλάζια σημαία.

Πόρ το Κα τσί κι - Εγκρεμνούς, Κεφαλονιά, Ιθάκη, 
Μεγανήσι, Σκορπιός -Σπάρτη -Καστρί, Μαδουρί. 

Η ωραιότερη παραλία της Λευκάδας για 
μπάνιο, θα βρείτε ομπρέλες, ξαπλώστρες 
και αναψυκτικά.
Από την Βασιλική για το Αγιοφύλλι τακτική 
συγκοινωνία μόνο με καραβάκια.

Hotel GRAND NEFELI
Πόντι - Βασιλική

Τηλ.: 26450 31378 - fax: 26450 31565 - mob: 6947 187 856, 6948 709 034
e-mail: hotelgrandnefeli@gmail.com

Γαλάζια σημαία

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ - κρουαζιέρες - Βασιλική

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Samba tours
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

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

Ακόμη θα βρείτε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και 
μηχανάκια για τις περιηγήσεις σας. 

ΤΑΒΕΡΝΑ  ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ελληνική Παραδοσιακή κουζίνα με ντόπια 
κρέατα και λαχανικά από τον κήπο μας
Αγ. Πέτρος, Τηλ.: 26450 33606, 6937 466083

Κάθε Δευτέρα βράδυ ζωντανή μουσική

Κατηφόρης 
Γεώργιος του 

Πέτρου
Πόντι

Βασιλικής
Τηλ.:

26450 31878
&

6977 021 831

ROMANTZA
Γκαρσονιέρες - Studios

Δίπλα στο κύμα

Αγιοπετρίτης

ΝΙΟΤΣΟΣ- καφενείο: Δοκιμάστε τα εξαιρετι-
κά παγωτά
Νταλαμπάρας -oβελιστήριο: Με νόστιμα 
ψητά
Παλιά Βρύση: Με τα ψητά της και τα ποτά της
Ο Μπάμπης: Με το χωριάτικο σουβλάκικαι  
τους παραδοσιακούς μεζέδες

Η πλατεία του Αγίου Πέτρου
Με ωραία φαγάδικα και ποτάδικα

Ευγένιος & Χρήστος ∆ρακονταειδής
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και 
Γκαρσονιέρες

Πόντι Βασιλικής

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Άγιος Πέτρος

Τηλ.: 26450 33289  - 6973558001

SURF HOTEL 
Φώτης Μαργέλης
Πόντι Βασιλικής
Λευκάδα. 

Τηλ: 26450 31798  
κιν: 6976846133

e-mail:
info@surfhotel.gr

Εστιατόριο ΤΟ ΚΥΜΑ

Πόντι Βασιλικής, τηλ.: 25450 31303

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