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Σελ.4Σελ.4

ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις Καλαβρυτινών ΣυλλόγωνΚαλαβρυτινών Συλλόγων
για την 25η Μαρτίου  για την 25η Μαρτίου  

Σελ.5Σελ.5

Ο Επαμεινώνδας ΣπηλιωτόπουλοςΟ Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος

Πρόεδρος της Ακαδημίας ΑθηνώνΠρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Σελ.5Σελ.5

Δήμητρα Μαρκογιαννάκη: Κορυφαία    Δήμητρα Μαρκογιαννάκη: Κορυφαία    

διάκριση στη μακρινή Αυστραλία διάκριση στη μακρινή Αυστραλία 

Σελ.6-7Σελ.6-7

Γενική Συνέλευση και κοπή πίταςΓενική Συνέλευση και κοπή πίτας

Ένωσης Καλαβρυτινών ΑθήναςΈνωσης Καλαβρυτινών Αθήνας

Σελ.8-9Σελ.8-9

Αγία Λαύρα - ΚαλάβρυταΑγία Λαύρα - Καλάβρυτα
του ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥτου ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σελ.10Σελ.10

Νοσταλγικές ΠασχαλιέςΝοσταλγικές Πασχαλιές
του ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗτου ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ

Σελ.11Σελ.11

Μουσείο Μάντρα Μπλόκου ΚοκκινιάςΜουσείο Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς

του ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥτου ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σελ.13Σελ.13

Γυναίκα και κάπνισμα: νεότερα δεδομέναΓυναίκα και κάπνισμα: νεότερα δεδομένα

της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΡΥΔΗτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΡΥΔΗ

Σελ.15Σελ.15

Δραστηριότητες ΣΕΠΟΚΕΔραστηριότητες ΣΕΠΟΚΕ

Σελ.15Σελ.15

Ο ετήσιος χορός των ΔαφναίωνΟ ετήσιος χορός των Δαφναίων

Σελ.16Σελ.16

Οι υποψήφιοι για το Δήμο ΚαλαβρύτωνΟι υποψήφιοι για το Δήμο Καλαβρύτων

5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ

Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

OOΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛAAΒΡΥΤΑ…ΒΡΥΤΑ…

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το «ταξίδι»
του το ντοκιμαντέρ «Καλάβρυτα: Άνθρω-
ποι και σκιές» του γνωστού σκηνοθέτη
Ηλία Γιαννακάκη, που πραγματοποιήθηκε
με πρωτοβουλία της Ένωσης Καλαβρυτι-
νών Αθήνας και σε συνεργασία με το Δη-
μοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος. Τιμήθηκε με το σημαντικό βρα-
βείο Fipresci μετά από ομόφωνη από-
φαση της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών
Κινηματογράφου ως το καλύτερο ελλη-
νικό ντοκιμαντέρ στα πλαίσια του 16ου
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης -
Εικόνες του 21ου αιώνα, που πραγματο-
ποιήθηκε μεταξύ 14 και 23 Μαρτίου. Η
επιτροπή αποτελείτο από καταξιωμένους
επαγγελματίες στο χώρο της κινηματο-
γραφικής κριτικής και, συγκεκριμένα, από
την Άννικα Γκούσταφσον ως Πρόεδρο
(Σουηδία) και μέλη τον Αλεξέι Γκούσεφ

(Ρωσία), το Φριτς ντε Γιονγκ (Ολλανδία),
το Μάικλ Πάτισον (Μεγάλη Βρετανία) και
το Φρεντερίκ Πονσάρ (Γαλλία).  Σύμφωνα

με το σκεπτικό της επιτροπής «το βρα-
βείο FIPRESCI για το καλύτερο ελληνικό        

συνέχεια στη σελ. 3

Ιδιαίτερα επιτυχημένες ήταν και φέτος οι
επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου μας,
για την έναρξη στην Αγία Λαύρα της Επα-
νάστασης του Έθνους μας ενάντια στον
Τούρκο κατακτητή και την απελευθέρωση
της πόλης μας. Η συμμετοχή των Καλαβρυ-
τινών και των επισκεπτών υπήρξε αθρόα. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρα-
σκευή, 14 Μαρτίου, στο Λειβάρτζι. Την
επομένη, πραγματοποιήθηκε στη Μαθη-
τική Εστία Κλειτορίας, Ημερίδα με θέμα
«Τα προεπαναστατικά γεγονότα στην πε-
ριοχή της Κατσάνας και η σημασία τους»
με ομιλητές τους κ.κ. Δημήτριο Σταθακό-
πουλο, Γεώργιο Κοσμά, Αθανάσο Νασιό-
πουλο, Ανδριάνα Κελάρη - Γκλαβά και
Θεόδωρο Θανόπουλο. Την  Κυριακή, 16
Μαρτίου, στη Φροξυλιά - Χελωνοσπηλιά,
μετά την εκφώνηση του πανηγυρικού της
ημέρας από τον κ. Σωκράτη Μούσιο, Πρό-
εδρο του Συλλόγου Λυκουριωτών «Ο
Προφήτης Ηλίας», έγινε αναπαράσταση
των ιστορικών γεγονότων από τη θεατρική
ομάδα Λυκουριωτών «Πηγές Λάδωνα».

Την Παρασκευή, 21η Μαρτίου, η πόλη
των Καλαβρύτων γιόρτασε τη συμπλή-
ρωση 193 χρόνων από την απελευθέ-
ρωσή της με πανηγυρικές κωδωνοκρου-
σίες και εμβατήρια από τη Φιλαρμονική
μας. Μετά τη δοξολογία στον Καθεδρικό
μας Ναό, χοροστατούντος του Σεβασμιό-
τατου Μητροπολίτη μας κ.κ. Αμβροσίου,
ακολούθησε η παρέλαση των μαθητών
των σχολείων μας. Ο Θεατρικός Όμιλος
«Πάνος Μίχος» έκανε την καθιερωμένη
αναπαράσταση της μάχης και κατάληψης
των Καλαβρύτων προσφέροντας ένα αξέ-
χαστο θέαμα στους εκατοντάδες επισκέ-
πτες. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με την
παρουσίαση εθνικών παραδοσιακών
χορών από τα χορευτικά τμήματα Καλα-
βρύτων και Κλειτορίας.  

Τη Δευτέρα, 24η Μαρ-
τίου, ο Ηγούμενος της
Ιεράς Μονής Αγίας Λαύ-
ρας παρέδωσε το Λάβαρο
της Επανάστασης και στε-
φάνι δάφνης στον πρώτο
δαφνοδρόμο, για να μετα-
φερθεί στην Πάτρα προς
στέψη του ανδριάντα του
Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Οι εκδηλώσεις κορυφώ-
θηκαν με επιτυχία, παρά
το βροχερό καιρό,  ανή-
μερα της επετείου της Εθνι-
κής μας Παλιγγενεσίας, την
Τρίτη 25 Μαρτίου, στο
θρυλικό μοναστήρι της
Αγίας Λαύρας. 

Στις εκδηλώσεις αυτές
παραβρέθηκαν, ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων κ. Μαρίνος
Σκανδάμης, εκπρόσωπος
του Πρωθυπουργού και
της Κυβέρνησης, ο Βου-
λευτής Αχαΐας κ. Αθανά-
σιος Νταβλούρος, εκπρό-
σωπος της Βουλής των Ελ-
ληνων, ο Βουλευτής Αχαΐας
κ. Βασίλης Χατζηλάμπρου,
εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.,
ο Δήμαρχος Καλαβρύτων
κ. Γιώργος Λαζουράς, ο κ.
Ηρακλής Ρούπας, εκπρό-
σωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εκ-
πρόσωποι άλλων κομμάτων,
ο Αντιπεριφερειάρχης Ανά-
πτυξης κ. Γιώργος Αγγελό-
πουλος, εκπρόσωπος του 

συνέχεια στη σελ. 12

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ F IPRESCI  ΣΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
«ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ:  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ  ΣΚΙΕΣ»

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ

Ο Ο σκηνοθσκηνοθέτης έτης κκ. . Ηλίας ΓιαννακάκηςΗλίας Γιαννακάκης
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Σ Τ Η Λ Η   Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν

-  Πες  μας  τη  γνώμη  σου  -

Ο Λογαριασμός για την ενίσχυση της
Εφημερίδας μας και της Ένωσής μας είναι:

155/296074-57
της Εθνικής Τράπεζας (Ένωση Καλαβρυ-
τινών Αθήνας ).
Παρακαλούμε στην έγγραφη απόδειξη

της Τράπεζας να αναγράφετε απαραιτή-
τως το ονοματεπώνυμό σας.

Για καθημερινή επικοινωνία με την
Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας επικοινω-
νήστε στα: Τηλ.: 210 3839346, Fax: 210
3839875, E-mail: kalavrytiniiχo@gmail.com

Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις υποδείξεις
σας, το υλικό που θα θέλατε να δημοσιευθεί,
καθώς και ό,τι άλλο θα μπορούσε να συν-
δράμει θετικά στην εφημερίδα της Ένωσής μας.

Iδιοκτησία: Ένωση Καλαβρυτινών
Αθήνας
Θεμιστοκλέους 1, 5ος όροφος
T.K. 10677
Τηλ.:2103839346,
Fax:2103839875
Εκδότης: Σωτήρης Ιωαν. Τσενές
Διευθυντής: Μαρία Καρύδη
Επιμέλεια Έκδοσης: Παναγιώτης
Γ. Χάμψας
Τυπογραφείο: Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
Αγαθίου 3, Τηλ.:2106460338

Πες μας... τι σ’ ενοχλεί στην πόλη μας και νομίζεις ότι θα μπορούσε ν' αλλάξει, τι θα ήθελες να γίνει ακόμη για να βελτιωθούν τα πράγματα.
Πες μας... η ανταπόκριση στα αιτήματά σου, όταν απευθύνεσαι στους φορείς της πόλης, είναι αυτή που περιμένεις ή χρειάζεται να γίνουν κάποια επιπλέον βήματα για
να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση;
Πες μας... ό,τι άλλο εσύ βλέπεις που πρέπει να γίνει θέμα συζήτησης με τους αρμοδίους και με χαρά θα δημοσιεύσουμε και τις αρνητικές κρίσεις, πιστεύοντας ότι η
καλοπροαίρετη κριτική αποτελεί στοιχείο προόδου και εξέλιξης.
Η στήλη αυτή αγαπητέ συμπατριώτη είναι αποκλειστικά δική σου. Στο χώρο αυτό θα δημοσιεύεται η δική σου φωνή για τα ζητήματα που απασχολούν τη γειτονιά
σου και την πόλη   μας με στόχο να  ενημερώνονται ευθέως οι υπεύθυνοι σε επίπεδο Περιφέρειας, Δημοτικής Aρχής και Τοπικών Υπηρεσιών.
Προτάσεις, Απόψεις, Παρατηρήσεις είναι η κατάλληλη συνταγή για την ανάδειξη των προβλημάτων και την ενεργοποίηση των αρμοδίων για την αντιμετώπισή τους.
Η ευαισθητοποίησή μας προς την κατεύθυνση αυτή είναι υποχρέωση όλων μας.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η  Ένωσή μας αντλεί τη δύναμή της και

την περαιτέρω ανάπτυξή της από τα
μέλη της και την αγάπη όλων μας για τα
Καλάβρυτα. Ευελπιστώντας στην ενί-
σχυση και τη στήριξη της Ένωσής μας,
καθιερώνουμε στην εφημερίδα μας τι-
μητική στήλη προσφορών.

Στη στήλη αυτή θα ανακοινώνονται οι
παντός είδους προσφορές που θα γίνο-
νται από τα Μέλη και τους φίλους της
Ένωσής μας. Περιμένουμε την ευγενική
ανταπόκρισή σας για την υποβοήθηση 
του έργου μας και την εκπλήρωση των 
σκοπών της Ένωσής μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Χάμψα-Λυτσιμπέρη Γεωργία         30 €

(αποδ. 224)
Τσενές Σωτήριος & Ντίνα 20 €    (αποδ. 228)
Ρεκουνιώτης Ηλίας 100 €    (αποδ. 229)
Αντωνόπουλος Χρίστος & Μαρίκα 20 €

(αποδ. 230)
Κουμάντος Πάνος 100 €     (αποδ. 231)
Δημοπούλου Μαρία 30 €   (αποδ. 233)
Αγιαννιτοπούλου Δέσποινα 50 €  (αποδ. 234)
Καλδίρης Παναγιώτης του Κων/νου 60 €   

(αποδ. 235)

Παπαθανασίου Βασίλειος 30 €    (αποδ. 236)
Μητροπούλου-Παπαδιαμαντοπούλου
Ελένη 20 €                         (αποδ. 238)
Σιλαϊδής Χρήστος 20 €       (αποδ. 239)
Αγρίου-Παπανικολάου Κική 50 €  (αποδ. 240)
Ζωγράφου Μαρία 50 €        (αποδ. 241)
Πάικος Αθανάσιος 20 €       (αποδ. 242)
Δαρμογιάννη Βάσω 20 €      (αποδ. 245)
Παπαδημητρίου Λάμπης & Φωτεινή    20 €

(αποδ. 246)
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Χαμακιώτης Ντίνος & Πόπη  50 €  (αποδ.
223) εις μνήμην Παναγιώτη Καλδίρη
Καμπέρος Σπύρος 50 €  (αποδ. 232) εις
μνήμην Παναγιώτη Καλδίρη
Κατσίνη Νατάσσα 50 €  (αποδ. 237) εις
μνήμην πατρός της Μίμη Κατσίνη
Αντωνόπουλος Χρίστος & Μαρίκα 50 €
(αποδ. 244) εις μνήμην Γεωργίου Παυ-
λόπουλου
Χριστόπουλος Άγγελος 50 €  (αποδ.
247) εις μνήμην μητρός του Ελένης Κων-
σταντοπούλου

Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν 
χρηματικό ποσό σε τράπεζα να ανα-
γράφουν ακριβώς τα στοιχεία τους
για την αποστολή της απόδειξης.

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Λ Ι Α ΣΣ Π Υ Ρ Ο Σ  Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Λ Ι Α Σ

Α Π Ε Β Ι Ω Σ Α ΝΑ Π Ε Β Ι Ω Σ Α Ν ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΚΟ ΚΑΛΔΙΡΗΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΚΟ ΚΑΛΔΙΡΗ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο ΣΓ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Ο χάρος βγήκε πάλι παγανιά.
Φαίνεται έχει τροχίσει για τα καλά το

δρεπάνι του, γιατί αλλιώς πώς να εξη-
γήσεις το γεγονός, ότι μέσα σε τέσσερις
μήνες θέρισε τρεις  παλιούς Καλαβρυ-
τινούς.
Πρώτα τον Πανάκο Καλδίρη και μέσα

στο Μάρτη άλλους δύο, τον Μίμη τον
Αναστόπουλο και προχθές το Γιώργο
τον Παυλόπουλο.

Όλοι άνθρωποι της γενιάς μας.
Μεγαλώσαμε μαζί, ζήσαμε την Κατα-

στροφή, την ορφάνια, τη φτώχεια, το
κρύο, την πείνα, μια στερημένη παιδική
ζωή. Μαζί στο σχολείο, στο παιχνίδι,
στην μπάλα μέχρι που μεγαλώνοντας ο
καθένας πήρε το δρόμο του.

Τα χρόνια πέρασαν και όμως κάθε
φορά που φεύγει ένας δικός μας άν-
θρωπος ανεξάρτητα από την ηλικία του
μας πονάει πολύ. Είναι σαν να φεύγει
ένα κομμάτι του εαυτού σου, ένα κομ-
μάτι της ζωής σου και παρ’ ότι είναι
αναμενόμενο σε συγκλονίζει.

Η απουσία του δικού μας ανθρώπου
κάνει τον τόπο μας ακόμη φτωχότερο.
Περπατάς στο δρόμο και μάταια ανα-
ζητάς κάποιον της γεννιάς σου να τον
χαιρετήσεις να του μιλήσεις. Και ούτε
πρόκειται να βρεις αφού ο θάνατος
είναι ένα οριστικό αντίο, δεν είναι συ-
νηθισμένος χωρισμός, ένα ταξίδι, μετα-
νάστευση, εργασία σε μέρος μακρινό ή
άλλο κράτος, όπου γνωρίζεις ότι ο
άλλος υπάρχει, ζει και ίσως κάποτε τον
ξανασυναντήσεις.

Με το θάνατο ο χωρισμός είναι ορι-
στικός, αμετάκλητος, παντοτινός χωρίς
καμία ελπίδα επιστροφής. Το αγαπη-
μένο πρόσωπο που δεν θα ξαναδείς,
ζει στη μνήμη και την καρδιά και ζω-
ντανεύει για λίγο μέσα από κάποιες πα-
λαιές φωτογραφίες. Πρόκειται για μια
απατηλή εικόνα η οποία γρήγορα εξα-
φανίζεται κι αυτό που μένει είναι ο
πόνος κι η θλίψη.

Αυτές οι σκέψεις έρχονται, φεύγουν και
ξανάρχονται στο άγγελμα του θανάτου
ενός αγαπημένου φίλου σαν τον Γιώργο. 
Φιλία μιας ζωής.
Τι να πρωτοθυμηθείς;
Παρέα,καλαμπούρια,εκδρομές,μπά-

νια, κορίτσια, τρέλες, αξέχαστα Σαββα-
τοκύριακα, ταβέρνες, φαΐ, ποτό,
τραγούδι μέχρι το πρωί, ζωή ξένοιαστη
και ανέμελη.

Κάποτε σοβαρευτήκαμε. Ο Γιώργος
για επαγγελματικούς λόγους μετακό-
μισε στην Πάτρα. Παντρεύτηκε, νοικο-
κυρεύτηκε και πρόκοψε. Απόκτησε δύο
θαυμάσια παιδιά και δύο χαριτωμένα

εγγονάκια.
Έχτισε σπίτι
στα Καλά-
βρυτα στην
πατρική γη,
κι αργότερα
α γ ό ρ α σ ε
σπίτι και
στην Πάτρα.
Συνταξιού-

χος πια
απολάμβανε τους κόπους μιας ολό-
κληρης ζωής. Ζούσε πραγματικά μια
ευτυχισμένη ζωή, ώσπου εμφανίστηκε
κάποιο πρόβλημα στην υγεία του, που
πίστευε ότι εύκολα θα ξεπερνούσε. Η
αρρώστια όμως ήταν ύπουλη, τον ξε-
γέλασε, μέχρι που παρουσίασε το
πραγματικό της πρόσωπο. Δυστυχώς,
ήταν ανίατη και παρά τις προσπάθειες
τριών χρόνων δεν κατάφερε να νικήσει.

Υπέφερε όλα αυτά τα χρόνια με οδυ-
νηρές θεραπείες. Το τελευταίο καιρό η
ζωή του ήταν βασανιστική, ώσπου νο-
μοτελειακά ήρθε το πικρό τέλος για να
τον λυτρώσει από το μαρτύριο που
ζούσε.

Σ’ όλο το διάστημα η οικογένειά του
στάθηκε δίπλα του, η δε γυναίκα του, η
Κορνηλία, δεν έλειψε ούτε στιγμή από
κοντά του.

Ο θάνατός του βύθισε σε πένθος την
οικογένειά του, τους φίλους και όλους
τους Καλαβρυτινούς.

Δεν ξέρω αν κάποιος που φεύγει την
Άνοιξη πρέπει να θεωρηθεί τυχερός ή
άτυχος. Το φευγιό την Άνοιξη πιστεύω
ότι είναι οδυνηρό. Εγκαταλείπεις τη γη
την περίοδο της απόλυτης ομορφιάς,
της ολικής αναγέννησής της. Όλα λά-
μπουν, όλα μοσχοβολούν, ανθισμένα
λειβάδια και δένδρα, τα πουλιά που
γλυκοκελαηδούν, το φως, αυτό το μο-
ναδικό ανοιξιάτικο φως κι εσύ να χάνεις
αυτή την ομορφιά.

Μπορείς όμως να το δεις και αλλιώ-
τικα, ότι την ώρα που φεύγεις εσύ, όλα
αυτά σε κατευοδώνουν! 

Όμως τις γραμμές αυτές θα τις συνο-
δεύσω με ανοιξιάτικη φωτογραφία του
Γιώργου. Μία φωτογραφία νεανική, αι-
σιόδοξη. 
Τότε που νομίζαμε ότι είμαστε αθάνα-

τοι και ότι όλος ο κόσμος μας ανήκει.
Ο Γιώργος Νέος, Ωραίος, Λεβέντης.
Γιώργο, στο καλό. Εγώ θέλω να σε

θυμάμαι έτσι και όσο ζω αυτή σου την
εικόνα θα κρατήσω μέσα μου, είναι
δικιά μας και κανείς δεν μπορεί να μας
την πάρει.

Σωτήρης Χαμακιώτης 

Τo Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2014
έφυγε πρόωρα  από τη ζωή ο αγαπη-
μένος μας θείος, Dr Σπύρος Γιαννού-
λιας. Ένας σπουδαίος χειρουργός, από
τους καλύτερους που πέρασαν ποτέ
από την πόλη του Σικάγο των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών της Αμερικής, όπου
έζησε μόνιμα με την οικογένειά του.
Είχε εκείνο το πάθος που σπάνια βλέ-
πεις σε έναν άνθρωπο αναφορικά με τη
δουλειά του και που βέβαια αποτελεί
το καλύτερο κίνητρο - πέραν του έμ-
φυτου ταλέντου- για να καταστεί κανείς
απόλυτα πετυχημένος. Είχε αστείρευτη
δίψα για μάθηση, πρόοδο και το κυ-
ριότερο ήταν ότι, μαζί με την πίστη του
στο Θεό, αποτελούσε παράδειγμα ια-
τρού, επιτελώντας το λειτούργημά του
για να γιατρεύει τους συνανθρώπους
του. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του
όμως ήταν ο ακέραιος χαρακτήρας του,
το διαμάντι που κουβαλούσε μέσα
στην ψυχή του. Με το αφοπλιστικό του
χαμόγελο, την αλήθεια στο βλέμμα του
και τη γενναιοδωρία της ψυχής του, είχε

αντιληφθεί
το νόημα
της ζωής
και απο-
λ ά μ β α ν ε
κάθε στιγμή
της. Ο κα-
λύτερος πα-
τ έ ρ α ς ,
π α π π ο ύ ς ,
σ ύ ζ υ γ ο ς ,
θείος και
φίλος.  Αυ-
θεντικός άν-
θ ρ ω π ο ς ,
έξω καρδιά, ο καλύτερος συμβουλά-
τορας και πάνω από όλα ειλικρινής. Θα
μας λείψεις πολύ θείε! Καλό παρά-
δεισο!! 
Συμπαραστεκόμαστε και σκεφτόμαστε

πολύ τη θεία μας και τα ξαδέλφια μας
και τους στέλνουμε την αγάπη μας και
καλό κουράγιο.  

Τα ανίψια, Σταύρος, Ελένη, 
Αναστασία και Άννα Κωστοπούλου

Δήμος Ρεκουνιώτης, στις 27.12.2013,
ετών 73
Γεώργιος Ντακόλιας, στις 29.12.2013,
ετών 87
Ελένη Κωνσταντοπούλου, στις 30.01.2014,
ετών 98 
Γεωργία Ζολώτα, στις 20.02.2014,
ετών 89
Ιωάννης Παπαδόπουλος, στις 21.02.2014,
ετών 91
Ανθή Ζησιμοπούλου, την 01.03.2014,
ετών 82
Δημήτρης (Μίμης) Αναστόπουλος

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας
απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους των εκλιπόντων. Ο Θεός να
τους αναπαύσει.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια
του Μίμη Αναστόπουλου και στις αδελ-
φούλες του. Φτώχυνε η γειτονιά μας,
καλέ φίλε και πατριώτη Μίμη. Ελαφρύ
το χώμα που σε σκεπάζει.
Η φίλη σου Άννα Κανακάρη - Λεβέντη

Λυπήθηκα πάρα πολύ 
που έφυγες απ' τη ζωή 

κάνε όμως υπομονή
εκεί θε να'ρθουμε κι εμείς

Τις τρέλες μας θα θυμηθούμε
συνθήματα θα ξαναπούμε
αποβολές απ' το σχολείο 
ήσαν για μας σα μεγαλείο

Του Kulbah  τα καμώματα
μέχρι τα ξημερώματα 

μας έδεσαν τόσο πολύ 
αυτό δεν είναι υπερβολή

Πάνο ρε φίλε γεια χαρά 
καλό ταξίδι εκεί που πας 

δεν ξέρω όμως τι θα βρεις
ούτε μπορείς να μου το πεις 

Ο φίλος σου Σπύρος Δημόπουλος
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συνέχεια από τη σελ.1
απονέμεται στην ταινία Καλάβρυτα-Άν-
θρωποι και σκιές, διότι διερευνά ένα
ιστορικό τραύμα του ελληνικού λαού
το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται,
καθώς κι επειδή τεκμηριώνει τη σημα-
σία του αντιφασιστικού αγώνα στο πα-
ρελθόν κάνοντας παράλληλα και
αναφορά στο παρόν». 

Παραλαμβάνοντας το βραβείο από
την κ. Γκούσταφσον, ο κ. Γιαννακάκης
ευχαρίστησε τα μέλη της επιτροπής, το
Φεστιβάλ που του έδωσε βήμα να προ-
βληθεί η ταινία, τους συνεργάτες του
και φυσικά τους ανθρώπους των Κα-
λαβρύτων, γιατί όπως σημείωσε «σε
αυτούς ανήκει το βραβείο και όλη η
προσπάθεια». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η
ταινία έγινε με αφορμή τα 70 χρόνια
από τη σφαγή στα Καλάβρυτα και σε
μια ιδιαίτερη συγκυρία. Συνέπεσε με
την οικονομική κρίση, τις δυσκολίες
που έχουμε με τη γερμανική κυβέρ-
νηση και ταυτόχρονα με την άνοδο του
νεοφασισμού στην Ελλάδα. Θελήσαμε
να προσεγγίσουμε ψύχραιμα και χωρίς
υπερβολές το θέμα. Πιστεύουμε ότι ένα
ντοκιμαντέρ σαν αυτό, καθώς και τόσα
άλλα που έχουν γίνει τα τελευταία χρό-
νια, όπως π.χ. για το Χορτιάτη και για
το Κακολύρι - έχουν γίνει πολλά και
είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν πολλά πε-
ρισσότερα στο μέλλον - αποτελεί ένα
όπλο για να δείξουμε ποια είναι η
πραγματικότητα, με ψυχραιμία και
χωρίς υπερβολές, χωρίς να καταφεύ-
γουμε σε ένα αντιγερμανικό παραλή-
ρημα. Στα Καλάβρυτα έγινε μια φοβερή
σφαγή το 1943. Έχουμε αυτό το όπλο,
το ντοκιμαντέρ και είμαι σίγουρος ότι αν
το χρησιμοποιήσουμε σωστά θα πετύ-
χουμε να ικανοποιήσουμε τις απολύτως
δίκαιες διεκδικήσεις μας και να εξαφα-
νίσουμε το νεοφασισμό από την ελλη-
νική πραγματικότητα». 

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλο-
νίκης έχει χαρακτηριστεί ως η τρίτη ση-
μαντικότερη διοργάνωση στην Ευρώπη
στο είδος της, με αθρόα συμμετοχή ση-
μαντικών προσωπικοτήτων και επαγ-
γελματιών του είδους από την Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, το ντοκιμαντέρ «Καλά-

βρυτα: Άνθρωποι και σκιές», διάρκειας
112 λεπτών, ήταν μεταξύ των 59 ται-
νιών που επελέγησαν να προβληθούν
και μεταξύ των 13 που συμπεριλήφθη-
καν στην ενότητα «Η Καταγραφή της
Μνήμης». Οι ταινίες της ενότητας αυτής
αφορούν γεγονότα και πρόσωπα που
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση της σύγχρονης πραγματικότητας
και αποτελούν ζωντανό κομμάτι της
ιστορίας. Πρόκειται για μια επιλογή από
τολμηρές και διαφορετικές κινηματο-
γραφικές προσεγγίσεις στην  πάντα  ρι-
ψοκίνδυνη  και  απαιτητική  διαδικασία
που εμπεριέχει η δημιουργία του ιστο-
ρικού κινηματογραφικού ντοκουμέ-
ντου, προσφέροντας έτσι ένα
πολύπλευρο πορτρέτο της Ιστορίας.
Βασικό μέλημα των ταινιών της ενότη-
τας είναι η διερεύνηση της προσωπικής
και συλλογικής μνήμης και του ολοένα
και πιο σημαντικού ρόλου της στην εξε-
ρεύνηση και κατανόηση του παρελθό-
ντος, άρα και του παρόντος.

Η επίσημη παρουσίαση του ντοκιμα-
ντέρ στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ είχε
ως εξής: «Καλάβρυτα - Άνθρωποι και
Σκιές». Καλάβρυτα. Δεκέμβριος 1943.
Ένας αφανισμός. Εκτέλεση ολόκληρου
του ανδρικού πληθυσμού από 14 χρο-
νών και πάνω. Πυρπόληση όλων των
σπιτιών. Και απέμειναν οι μανάδες. Με
τα μικρά τότε παιδιά τους. Τα οποία σή-
μερα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Δεν
είναι μονάχα η μνήμη της καταστροφής
και του αίματος που τους έχει στοιχειώ-
σει. Είναι τα ερωτήματα που βαραίνουν
ακόμα περισσότερο. Θα είχαμε αποφύ-
γει την καταστροφή αν οι αντάρτες δε

σκότωναν τους Γερμανούς; Τι σημαίνει
η λέξη αντίποινα; Και τι η λέξη κατα-
στροφή; Γιατί εμείς; Περισσότερο από
ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ πάνω στη φρίκη,
μια ταινία συλλογικό πορτρέτο των επι-
ζώντων που προσπαθούν, 70 χρόνια
τώρα, να καταλάβουν ποιοι είναι και τι
πραγματικά τους συνέβη». 

Εκτός από τους κριτικούς, το ντοκιμα-
ντέρ αγκάλιασε και το κοινό, που πα-
ρακολούθησε το δράμα της μαρτυρι-
κής μας πόλης με εξαιρετική προσοχή
και συναισθηματική φόρτιση στις κατά-
μεστες αίθουσες του «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
(18/03/2014) και της «ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕ-
ΤΑΚΗ» (20/03/2014).  Η ταινία απέ-
σπασε θετικότατα σχόλια και καταχει-
ροκροτήθηκε.

Ταυτόχρονα έγινε ζωντανή ψηφιακή
αναμετάδοση (livestreaming) σε high
definition και σε άλλες πόλεις της Ελ-
λάδας (Ρέθυμνο, Λάρισα, Πάτρα, Κό-
ρινθο, Ρόδο) και της Κύπρου
(Λευκωσία) σε μια συνεργασία του Φε-
στιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με
το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής και
Τηλεοπτικών Συστημάτων της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το ντοκιμαντέρ «Καλά-
βρυτα - Άνθρωποι και σκιές» ήταν μία
από τις δύο μόλις ταινίες που επελέγη-
σαν προκειμένου να μεταδοθούν ταυ-
τόχρονα σε live streaming. Με όχημα
λοιπόν τις νέες τεχνολογίες, το ντοκιμα-
ντέρ μας «ταξίδεψε» στη Λευκωσία
καθώς και σε διάφορες πόλεις της Ελ-
λάδας μέσω των πανεπιστημιακών δι-
κτύων CYNET και GRNET. Η πρωτο-
βουλία της ταυτόχρονης ψηφιακής με-
τάδοσης, που στόχο έχει την πολιτι-
στική αποκέντρωση του Φεστιβάλ,
συνέβαλε ενεργά στην ευρεία προβολή
και διάδοση του ντοκιμαντέρ ως κινη-
ματογραφικό είδος, στο αυξανόμενο

ενδιαφέρον των θεατών για τις ταινίες
τεκμηρίωσης και τις θεματικές τους,
φέρνοντας στο επίκεντρο το πραγματικό
ενδιαφέρον του είδους του ντοκιμα-
ντέρ: τον άνθρωπο.
Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, σε συ-

νέντευξη που παραχώρησε ο κ. Γιαννα-
κάκης μίλησε για την ταινία του, που
πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 70
χρόνια από το ολοκαύτωμα στην πόλη
των Καλαβρύτων μετά από ανάθεση
από την Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας:
«… Σκοπός της ταινίας δεν είναι να
δώσει απαντήσεις σε ιστορικά ερωτή-
ματα, αλλά να εστιάσει σε αυτό που τα
συνδέει, το ανθρώπινο δράμα που έχει
σημαδέψει τον κόσμο», εξήγησε ο κ.
Γιαννακάκης, σημειώνοντας επίσης ότι
η σημερινή συγκυρία της κρίσης «φαί-
νεται σε αυτούς τους ανθρώπους παι-
δική χαρά, καθώς πέρασαν από την
κόλαση». Όπως είπε ο σκηνοθέτης, το
σημαντικότερο πρόβλημα για εκείνον,
όσον αφορά στη δημιουργία της ται-
νίας, ήταν η συναισθηματική εμπλοκή
του. «Παρότι δεν ήταν αρχικά δική μου
η ιδέα, ένιωθα σαν να ήταν προσωπική
επιθυμία μου να κάνω αυτή την ταινία
για πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν
για καλό ή για κακό το ότι δεν είχα την
ευκαιρία και το χρονικό περιθώριο να
αποστασιοποιηθώ», υπογράμμισε ο
δημιουργός. 

Το γεγονός της σημαντικότατης αυτής
διάκρισης του ντοκιμαντέρ καλύφθηκε
εκτενώς από τον έντυπο και τον ηλε-
κτρονικό τύπο, με πλέον χαρα-
κτηριστικό το πρωτοσέλιδο της ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ της 24ης Μαρτίου 2014
με τίτλο «ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ - ΓΡΟΘΙΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ» και υπότιτλο «Στο
εντυπωσιακό «Καλάβρυτα - Άνθρωποι
και σκιές» του Ηλία Γιαννακάκη, το
βραβείο της Διεθνούς Κριτικής Επιτρο-
πής του 16ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Θεσσαλονίκης. Σπαρακτικές εικόνες
των μανάδων στην επέτειο της σφαγής
το 1945, συγκλονιστικές μαρτυρίες των
παιδιών που επέζησαν». Στη σελίδα
49, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας
και γνωστός κριτικός κινηματογράφου
Νίνος Φένεκ  Μικελίδης, στην ανταπό-
κρισή του από το Φεστιβάλ χαρακτηρί-
ζει το ντοκιμαντέρ επίκαιρο και
συγκλονιστικό, ενώ αναφέρει μεταξύ
άλλων: «… Ο υπότιτλος «Άνθρωποι
και σκιές» ρίχνει φως στον τρόπο με τον
οποίο ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ
αντιμετώπισε το θέμα του. Ύστερα από
μια παρουσίαση, μέσα από ένα ενδια-
φέρον υλικό, της πόλης και της ιστο-
ρίας της (τη συμμετοχή της στον
απελευθερωτικό πόλεμο του ’21, το
ρόλο του οδοντωτού σιδηρόδρομου,
αλλά και την προπολεμική κοσμική και
τουριστική ζωή της πόλης) και τις λιγο-
στές που έχουν διασωθεί σπαραχτικές
εικόνες των μανάδων στην επέτειο της
σφαγής το 1945, ο σκηνοθέτης εστιά-
ζει το ενδιαφέρον του στους επιζήσα-
ντες, βασικά τα παιδιά που στην
περίοδο της σφαγής ήταν κάτω των 14
χρόνων, που μιλούν για τις φριχτές μνή-
μες του παρελθόντος που τους στοιχει-
ώνει. Άνθρωποι - σκιές που, 70 χρόνια
μετά, διερωτώνται για όσα τους συνέ-
βησαν, άνθρωποι που δεν μπορούν να
ξεχάσουν τις θηριωδίες των ναζί αλλά
και τους φριχτούς θανάτους των δικών
τους – γονιών, αδερφών, συγγενών.
Ένα από τα πολλά ντοκουμέντα των θη-
ριωδιών των ναζί εις βάρος της χώρας
μας που πρέπει όχι μόνο να προβάλ-
λεται στα σχολεία, για να θυμίζει στη
νέα γενιά την ιστορία της, αλλά και να
σταλεί στην κυρία Μέρκελ που αρνείται
την οποιαδήποτε αποζημίωση, προ-
σποιούμενη πως η χώρα της έχει απλά
μια ηθική ευθύνη».

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Γκροσδά-
νης που παρακολούθησε την προβολή
του ντοκιμαντέρ μεταφέρει τα ακό-
λουθα: «Ο Ηλίας Γιαννακάκης είναι
γνωστός στο χώρο του ντοκιμαντέρ. Τε-
λευταία ταινία του η εξαιρετικά διεισ-
δυτική Μακρόνησος που είχε κερδίσει
το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης το 2010. Στα Καλάβρυτα
επικεντρώνει την προσοχή του σε μια
από τις πιο τραγικές στιγμές της Κατο-
χής, τη Σφαγή των Καλαβρύτων. Τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής αιμα-
τοκύλησαν την επαρχία των Καλαβρύ-
των το Δεκέμβρη του 1943 σε
αντίποινα για τη δράση των ανταρτών
και της Εθνικής Αντίστασης στην πε-
ριοχή. Ο Γιαννακάκης μπαίνει σε βάθος
για να κερδίσει ένα πλήθος αφηγήσεων
και μαρτυριών, αναδεικνύει τα ελάχιστα
ντοκουμέντα και εξετάζει την επίδραση
της Ιστορίας στα Καλάβρυτα μέχρι το
σήμερα. Για ακόμα μια φορά, μάλιστα
με αξιοθαύμαστη ικανότητα, τηρεί την
ισορροπία πάνω σε αμφιλεγόμενες λε-
πτομέρειες και γεγονότα που διχάζουν
τα Καλάβρυτα ακόμη και σήμερα.

συνέχεια στη σελ. 12

Ο κ. Γιαννακάκης παραλαμβάνει το βραβείο από την πρόεδρο της επιτροπής κ. ΓκούσταφσονΟ κ. Γιαννακάκης παραλαμβάνει το βραβείο από την πρόεδρο της επιτροπής κ. Γκούσταφσον
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Το πρωί της Κυριακής, 23 Μαρτίου
2014, πραγματοποιήθηκε στην Αί-
θουσα του Εθνικού Ιστορικού Μου-
σείου στο Μέγαρο της Παλαιάς
Βουλής, η Πανηγυρική Ετήσια επίσημη
Εκδήλωση της ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ για τον Εορτασμό της Εθνικής
Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Ο Πανηγυρικός αυτός Εορτασμός στην

Αθήνα, έχει θεσμοθετηθεί για πάνω
από 80 έτη και εντάσσεται στο επίσημο
πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής και
την εθιμοτυπία του Δήμου Αθηναίων,
για τον Εορτασμό της Επετείου της Εθνι-
κής Παλιγγενεσίας.

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η
Κοσμήτωρ της Π.Ε. κ.  Μαριάνθη Χρο-
νοπούλου.
Μετά την είσοδο της Σημαίας της Π.Ε.

και το σύντομο χαιρετισμό του Προέ-
δρου της Π.Ε. κ. Δημητρίου Βαρβι-
τσιώτη, τον πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο κ. Ιωάννης Παπαδημητρό-
πουλος, έγκριτος Νομικός, Δικηγόρος

παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ,  με θέμα: «H
25η Μαρτίου 1821 και η ιδέα της Αγίας
Λαύρας - ΑΙΩΝΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ της Ελληνι-
κής ΑΛΗΘΕΙΑΣ».

Μετά την εκφώνηση του πανηγυρι-

κού, η κορυ-
φαία καλλιτέ-
χνης και συγ-
γραφέας  κ. Γιο-
βάννα  Φάσσου -
Καλπαξή απήγ-
γειλε Αριστο-
τέλη Βαλαω-
ρίτη.

Στη συνέχεια,
έγινε η πρώτη
π α ρ ο υ σ ί α σ η
του  αυθεντικού
αντιγράφου της
Καλαβρυτινής
Παραδοσιακής
Ενδυμασίας του
1821.
Στα πλαίσια της

εκδήλωσης, απονεμήθηκε τιμητική διά-
κριση στον κ. Αθανάσιο Φωτόπουλο,
Ιστορικό, Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας
Πανεπιστημίου Πατρών, για την ιδιαί-
τερη συμβολή του στην 40ετή αναζή-

τηση και τεκμηρίωση των Ιστορικών δε-
δομένων για την έναρξη της Επανάστα-
σης του 1821 και την ανάδειξη της
Ιστορικής Αλήθειας.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων του 2ου Διαγωνισμού Ζωγρα-
φικής «Τα Παιδιά ζωγραφίζουν για την
Επανάσταση» από την υπεύθυνη διε-
ξαγωγής κ. Μπαλασοπούλου, Αντι-
πρόεδρο της Π.Ε. και τη βράβευση των
τριών νικητών κάθε κατηγορίας, ακού-
στηκαν τραγούδια της Επανάστασης
από το Μουσικό σχήμα του Γεωργίου
Δαλιάνη και την ομάδα παραδοσιακού
τραγουδιού “Ρωμιοσύνη“.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης,  όλοι
οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν σε
πομπή  με τη Σημαία της Παγκαλαβρυ-
τινής Ενώσεως  στο Μνημείο του Αγνώ-
στου Στρατιώτου, όπου έγινε κατάθεση
Στεφάνων Τιμής από τον Πρόεδρο της
Π.Ε. και τους επισήμους. Η επιτυχημένη
εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα ο ιστορικός
Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος της Πά-
τρας τίμησε και φέτος την επέτειο από
την Εθνική μας Παλιγγενεσία, 193 χρό-
νια μετά τα ιστορικά γεγονότα του 1821
και τον ξεσηκωμό του Έθνους. 

Ο Σύλλογος απέτισε φόρο τιμής στους
ήρωες  τιμώντας τον αγώνα τους για την
αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, την
Κυριακή 23 Μαρτίου,  διοργανώνοντας
επετειακή εκδήλωση στον Πολυχώρο
εκδηλώσεων «Αγορά Αργύρη».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης άνοι-
ξαν Φουστανελοφόροι των χορευτικών
τμημάτων του Παγκαλαβρυτινού, οι

οποίοι με καμάρι και υπερηφάνεια πα-
ρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς. 

Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί
με ιδιαίτερη αναφορά στην επέτειο και
στα μηνύματα για ειρήνη και αγώνα για
την ελευθερία, από τον εκπρόσωπο
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πα-
τρών τον πανοσιολογιότατο Αρχιμαν-
δρίτη π. Αμβρόσιο, τoν Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσι-
φάρα, το Δήμαρχο Πατρέων κ. Ιωάννη
Δημαρά, το Δήμαρχο Καλαβρύτων κ.
Γεώργιο Λαζουρά και τον πρόεδρο του
Παγκαλαβρυτινού κ. Αθανάσιο Φραντζή. 
Συγκινητική και ενδιαφέρουσα ήταν η

ομιλία του Αντιδημάρχου Παιδείας,
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διαβού-
λευσης κ. Ανδρέα Φίλια, ο οποίος ανέ-
τρεξε στα ιστορικά γεγονότα όχι μόνο
των Καλαβρύτων, αλλά ολόκληρης της
τέως επαρχίας. «Χρέος μας είναι να μεί-
νουμε αταλάντευτοι και πιστοί στα ιδα-
νικά και στο πνεύμα όλων όσοι αγω-
νίσθηκαν για την ελευθερία του
Έθνους», υπογράμμισε ο κ. Φίλιας. 

Η εκδήλωση έκλεισε με παραδοσια-
κούς χορούς από επτά χορευτικά τμή-
ματα του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου.
Η αυλαία έπεσε με την απόδοση του
Εθνικού Ύμνου. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ
άλλων ο εκπρόσωπος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτη Πατρών, πανοσιο-

λογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Αμβρό-
σιος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλά-
δας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι Δή-
μαρχοι Πατρέων κ. Ιωάννης Δημαράς
και Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς. 
Ο προεδρος του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου κ. Κώστας Καρπέτας, οι Αντι-
δήμαρχοι Πατρέων κ. Γεώργιος Σιγαλός
και Καλαβρύτων κ. Νίκος Μαγκαφάς,
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Καλαβρύτων κ. Δημήτριος Χου-
λιάρας, η Γ.Γ. της Παγκόσμιας Ένωσης
Καλαβρυτινών κ. Μαρία Δαφαλιά -
Μασαρά, ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού
σταθμού Super B κ. Κώστας Βαρδαλα-
χάκης, πρόεδροι Συλλόγων και πλήθος
μελών και φίλων του ιστορικού Συλ-
λόγου. 

Τα Ιερά λείψανα του Αγίου Παρθε-
νίου, Επισκόπου Λαμψάκου (προστά-
του των καρκινοπαθών) από την Ιερά
Μονή Άκοβας Γορτυνίας όπου φυλασ-
σονται υποδέχθηκαν στον ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιά, την Τε-
τάρτη 19 Μαρτίου όπου θα παραμεί-
νουν έως και 29 Μαρτίου.  

Τα ιερά λείψανα μετέφερε ο παν. Αρ-
χιμανδρίτης και ηγούμενος την Ιεράς
Μονής Άκοβας, Νεκτάριος Πέττας, συ-
μπατριώτης μας και γνωστός από την
πλούσια δράση του μέσα από το Ινστι-
τούτο "Χριστόφορος Παπουλάκος".
Παραστάτες των Ιερών Λειψάνων ήταν

οι Καλαβρυτινοί, Αθανάσιος Χρονό-
πουλος, πρόεδρος των Καλαβρυτινών
Πειραιά, ο Κωνσταντίνος Κατσιάρης,
πρόεδρος Κλειτορολευκασίων και ο
πρόεδρος των Μανιατών Πειραιά, Αλέ-

ξανδρος Μαργιόλης.   
Πλήθος κόσμου στο κέντρο του Πει-

ραιά ανέμεναν τα ιερά λείψανα συνο-
δεία της Φιλαρμονικής του Ναυτικού,
ενώ πραγματοποιήθηκε, παράκληση
και λιτανεία των Ιερών Λειψάνων από
τον εκ Καλαβρύτων Ηγούμενο της Ακο-
βας π. Νεκτάριο Πέττα με τις ευλογίες
του Μητροπολίτη Πειραιώς Καλαβρυ-
τινού Σεραφείμ και Γόρτυνος και Μεγα-
λουπόλεως Ιερεμία.

Αξίζει να σημειώσουμε οτι μετά το
πέρας της τελετής οι Καλαβρυτινοί,
Ηγούμενος π. Νεκτάριος Πέττας, Αθα-
νάσιος Χρονόπουλος και Κώστας Κα-
τσιάρης μαζί με το Μανιάτη Αλέξανδρο
Μαργιόλη, μετέβησαν στον ανδριάντα
του Π. Π. Γερμανού και απότισαν φόρο
τιμής στον Εθνάρχη, ενωμένοι Καλα-
βρυτινοί και Μανιάτες. 

ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 2014ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 2014
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ηςης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣΟ ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΙΜΗΣΕΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ηςης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

ΟΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝΟΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΑΓΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟ
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Η ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
50 ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ50 ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Με ιδιαίτερη περηφάνια πληροφορη-

θήκαμε ότι η κόρη του εκλεκτού εισαγ-
γελέα Χρήστου Μαρκογιαννάκη και της
συμπατριώτισσάς μας Μαρίας Κωνστα-
ντάρα του Ηρακλή, Δήμητρα Μαρκο-
γιαννάκη,  δόξασε την Ελλάδα στη
μακρινή Αυστραλία, αφού σε 5 μόλις
χρόνια από την εκεί εγκατάστασή της
κατάφερε να συμπεριληφθεί στην αυ-
στραλέζικη e - ελίτ και στη λίστα με
τους 50 πιο επιτυχημένους νέους (κάτω
των 40 ετών) επιχειρηματίες. 

Ειδικότερα, η Δήμητρα Μαρκογιαν-
νάκη, πριν από πέντε χρόνια αποφά-
σισε να πάει στη Μελβούρνη για
μεταπτυχιακό. Αλλά δεν έμεινε μόνο σε
αυτό. Με τρεις φίλους της έστησε εκεί
τη δική της διαδικτυακή πλατφόρμα
από την οποία βρήκε τρόπο να κερδίσει
χρήματα. Σε χρόνο-ρεκόρ οι ιδέες της
29χρονης την ενέταξαν στον κατάλογο
με τις 50 πιο επιτυχημένες επιχειρημα-
τίες κάτω των 40 ετών στην Αυστραλία.
Πριν πάει στην Αυστραλία, είχε πάρει
το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών. Αλλά ήταν ήδη φευγάτη, είχε
αποφασίσει να φύγει στο εξωτερικό να
συνεχίσει τις σπουδές της. Μέσω Δια-
δικτύου έψαξε να βρει τον προορισμό
της. Μια αγγλόφωνη σχολή με ενδια-
φέροντα μαθήματα σε «μια χώρα -
πόλη με λαμπερό ήλιο, όχι σαν το βρο-
χερό Λονδίνο». Συνυπολόγισε πως στη
Μελβούρνη θα είχε κοντά της και συγ-
γενείς - θείους της, δεν θα ήταν ολομό-
ναχη σ' έναν ξένο τόπο. Ήξερε και πως
ο παππούς της ο Ηρακλής Κωνσταντά-
ρας, 60 χρόνια πριν, στην ίδια αυστρα-
λιανή πόλη είχε εγκατασταθεί για μια
τετραετία, έκανε διάφορες δουλειές για
να βγάλει χρήματα και να ανοίξει μα-
γαζί στα Καλάβρυτα. 

Το 2008, πια, η εγγονή του, η Ντέμη,
όπως την αποκαλούν συγγενείς και
φίλοι, υπέβαλε αίτηση στο Πανεπιστή-
μιο της Μελβούρνης, σ' ένα από τα κα-
λύτερα στον κόσμο. Σχεδόν αμέσως
την έκαναν δεκτή για ένα διετές μετα-
πτυχιακό στο Τμήμα ΜΜΕ και Επικοι-
νωνίας (Global Media Communication),
αυτό δηλαδή που την ενδιέφερε.
«Τέλη Ιουλίου, θυμάμαι, έφευγα, να
πάω στην άλλη άκρη του κόσμου. Από
καλοκαίρι στην Ελλάδα βρήκα εδώ χει-
μώνα. Το κυριότερο, άλλαζα τελείως

τον τρόπο ζωής μου, αφού μέχρι τότε
έμενα με τους δικούς μου. Εδώ μου
πήρε ένα ολόκληρο τετράμηνο να προ-
σαρμοστώ σε εντελώς καινούργιο πε-
ριβάλλον και καιρό. Η αρχική εμπειρία
ήταν τραυματική, ένιωθα σαν να ταξί-
δεψα σε διαφορετικό πλανήτη! Απο-
δείχτηκε ότι και τα καλά αγγλικά μου
ήθελαν βελτίωση, αφού είναι άλλη,
ιδιαίτερη η προφορά των Αυστραλών.
Το αφτί μου έπρεπε να τη συνηθίσει»
διηγείται η Δήμητρα. 
Τελειώνει το 2010 τη σχολή κι αρχίζει

πρακτική εξάσκηση σε εταιρεία επικοι-
νωνίας που είχε αναλάβει τις επαφές
κυβέρνησης - συνδικάτων. Στο διά-
στημα αυτό ένας φίλος τής έριξε την
ιδέα να ενώσει η παρέα τις δυνάμεις
της, να φτιάξουν μια ιστοσελίδα που θα
απευθύνεται σε όσους προσφέρουν ή
αναζητούν φροντιστηριακά μαθήματα
ή επιθυμούν να μάθουν μια ασχολία -
από μαγειρική, μέχρι φωτογραφία και
ζωγραφική. Στην πράξη, ενάμιση χρόνο
πριν, σύστησαν εταιρεία με γραφεία στο
κέντρο της Μελβούρνης στον ίδιο χώρο
με άλλες εταιρείες-startups. Για ένα
εξάμηνο δούλεψαν πάνω στο project
που εμπνεύστηκαν. Έκαναν απανωτές
αλλαγές μέχρι που κατέληξαν στον
τρόπο λειτουργίας του site τους. 

Ανέβασαν έκτοτε και λειτουργούν το
WeTeachMe (https://weteachme.com),
μια πλατφόρμα - κοινότητα που παρέ-
χει και συμβουλές για τη δημιουργία
και προώθηση νέων επιχειρήσεων.
«Μιλήσαμε με τουλάχιστον 100 επαγ-
γελματίες από διάφορους τομείς, από
καθηγητές και καλλιτέχνες έως ανθρώ-
πους που φτιάχνουν κοσμήματα ή δι-
δάσκουν μαγειρική. Θελήσαμε να

μάθουμε ποια είναι τα μεγαλύτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη
δουλειά τους ώστε να δούμε πώς θα
μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Οι
περισσότεροι μάς εξήγησαν ότι οι επι-
χειρήσεις τους αντιμετώπιζαν σοβαρές
οικονομικές δυσκολίες, αφού οι ίδιοι
αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις
δαπάνες για προσωπικό. Από ένα ση-
μείο και μετά τα έκαναν όλα μόνοι τους,
πράγμα εξουθενωτικό ώσπου τελικά τις
έκλειναν» περιγράφει η Δήμητρα. 

Αυτές ακριβώς τις ανάγκες των αυ-
στραλών επιχειρηματιών ήρθε να κα-
λύψει με τους συνεταίρους της. Τον
Κινέζο Cheng που ανέλαβε το τεχνο-
λογικό κομμάτι, τον Βιετναμέζο Kym
απόφοιτο Νομικής που καταπιάνεται με
τα διαδικαστικά και τον Αυστραλό Mar-
tin που επιφορτίστηκε με τα οικονομικά
και την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως
και η ίδια, που επωμίστηκε και την ορ-
γάνωση των πωλήσεων. «Στο site μας
βρίσκει κανείς πάνω από 12.000 δια-
φορετικά μαθήματα. Εμείς απλά φέρ-
νουμε σε επαφή τον καθηγητή με τον
ενδιαφερόμενο μαθητή. Από κει και
πέρα, μεταξύ τους κανονίζουν πώς και
πότε θα συναντηθούν, αφού τα μαθή-
ματα δεν είναι online. Εμείς κερδίζουμε
ένα 3% από την αμοιβή του εκάστοτε
διδάσκοντος. Με την καταβολή μιας
μηνιαίας συνδρομής παρέχουμε και ένα
αυτόματο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό
πρόγραμμα γραμματειακής υποστήρι-
ξης στις επιχειρήσεις που προσφέρουν
τα μαθήματα» σημειώνει η κ. Μαρκο-
γιαννάκη, που είδε πρόσφατα το όνομά
της στην 32η θέση του καταλόγου με
τις 50 πιο επιτυχημένες επιχειρηματίες
κάτω των 40 ετών στην Αυστραλία. Τον

συνέταξαν με κριτήρια τις πωλήσεις των
εταιρειών και την ευρεία αποδοχή τους
οι συντάκτες του περιοδικού «Shoe
String» (http://www.shoestring.com),
που παρακολουθεί τις δραστηριότητες
νέων επιχειρήσεων και startups. «Το
αγαπάμε πάρα πολύ όλο αυτό, το κά-
νουμε με μεράκι! Η πορεία μας είναι
διαρκώς ανοδική, αφού καταφέρνουμε
και λύνουμε τα χέρια των άλλων με
σκληρή δουλειά. Προς το παρόν, δεν
σταματάμε να βελτιώνουμε συνεχώς το
site μας. Ο άμεσος στόχος μας είναι να
κατακτήσουμε ολόκληρη την Αυστρα-
λία, τα επόμενα χρόνια να επεκταθούμε
και πέρα από αυτή. Στην άκρη του μυα-
λού μας υπάρχει βεβαίως και η σκέψη
να πουλήσουμε μελλοντικά την εται-
ρεία» παραδέχεται.

Για την ώρα η γεννημένη στην Αθήνα
και μεγαλωμένη στα Πατήσια Δήμητρα,
που έλκει την καταγωγή της από Καλά-
βρυτα και Χανιά, δεν έχει παρά να αι-
σθάνεται ευχαριστημένη απ' όσα σε
σύντομο διάστημα έχει πετύχει εκτός
συνόρων. «Στα 29 μου έχω κάνει αρ-
κετά πράγματα. Είναι και η φύση των
startups να εξαπλώνονται πιο γρήγορα
από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις
λόγω της προσβασιμότητας και της
απήχησής τους στον κόσμο, καθώς όλα
γίνονται μέσω Ίντερνετ. Το θέμα, η δυ-
σκολία, ήταν να τραβήξουμε την προ-
σοχή, αφού στο Διαδίκτυο είναι
μεγάλος ο ανταγωνισμός και η πλη-
θώρα των ιστοσελίδων. Όπως και να
'χει, εγώ εδώ είμαι από κάθε άποψη
καλά, με δικά μου χρήματα - μισθό
(στην εταιρεία) και σπίτι. Με το site
αυτό, δημιούργημά μου, είμαι και εντε-
λώς ελεύθερη, ορίζω εγώ πια την τύχη
μου. Στην Ελλάδα αρκετοί φίλοι μου, παρά
τα πτυχία και την προσπάθειά τους, δυ-
σκολεύονται σήμερα να βρουν δου-
λειά. Και εδώ, πάντως, πρωί βράδυ δου-
λεύεις, πρέπει να κοπιάσεις» προσθέτει.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας συγ-

χαίρει θερμά τη Δήμητρα καθώς και
τους περήφανους γονείς της και εύχεται
να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και
πρόοδο και να μας κάνει πάντα υπερή-
φανους.  Ευχόμαστε η πρωτοποριακή
της επιχείρηση να λειτουργήσει και
στην Ελλάδα προκειμένου να προσφέ-
ρει τη βοήθεια και τα φώτα της και
στους νέους της Ελλάδας.

Ο Ακαδημαϊκός, Επίτιμος Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κύριος
Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, εγκα-
ταστάθηκε Πρόεδρος της Ακαδημίας
Αθηνών για το έτος 2014. Ο Επαμει-
νώνδας Σπηλιωτόπουλος γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 1925 και είναι γιος
της Μαρίκας Βουτσινά και του Στρατη-
γού Παναγιώτη Σπηλιωτόπουλου, από
την Κλειτορία, που διέπρεψε τόσο στις
επιχειρήσεις για την απόκρουση της ιτα-
λικής επιθέσεως (προήχθη σε Υπο-
στράτηγο επ’ ανδραγαθία) το 1941 και
τους αγώνες για την απελευθέρωση της
Ελλάδος από τον Γερμανικό ζυγό, όσο
και στην Μεταπολεμική Ανασυγκρό-
τηση του Ελληνικού στρατού.

Ο Κύριος Επαμεινώνδας Σπηλιωτό-
πουλος, κατά την Ιταλό - Γερμανική Κα-
τοχή ήταν ενεργό μέλος των Αντι-
στασιακών Οργανώσεων ΠΕΑΝ και
ΡΑΝ, καθώς και υπηρεσιών πληροφο-
ριών και συμμετείχε σε πολλές ριψο-
κίνδυνες αποστολές. 

Σπούδασε Νομικά, Οικονομικές και
Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και έκανε Μεταπτυχιακές
Σπουδές στη Νομική Σχολή των Παρι-
σίων (1955), όπου έλαβε Διδακτορικό
Δίπλωμα και βραβείο της Σχολής. Το

1963 επίσης, έλαβε Διδακτορικό Δί-
πλωμα από τη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Το 1969 εξελέγη
Υφηγητής, αλλά διορίστηκε το 1973,
λόγω αντίδρασης της Δικτατορίας των
Συνταγματαρχών. Το 1974 εξελέγη
Έκτακτος και το 1978 Τακτικός Καθη-
γητής του Διοικητικού Δικαίου στη Νο-
μική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, όπου και δίδαξε μέχρι το 1993,
οπότε αποχώρησε, ως Ομότιμος. Το
2005 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Καθηγη-

τής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ασκεί τη Δικηγορία στο Συμβούλιο

Επικρατείας και σε διεθνείς διαιτησίες.
Είναι Πρόεδρος της εν Αθήναις Αρχαιο-
λογικής Εταιρείας, Επίτιμος Πρόεδρος
του Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ.
Στασινόπουλου και του Ελληνικού Ιν-
στιτούτου Διοικητικής Επιστήμης. Επί-
σης, είναι μέλος του Δ. Σ. πολλών
Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών
Σωματείων. 

Έχει τιμηθεί με τα μετάλλια Εξαιρετι-

κών Πράξεων και Εθνικής Αντίστασης.
Είναι Επίτιμος Διδάκτορας των Πανε-

πιστημίων Aix - Marseille III, Paris II,
Louven, Lille II, Temple (ΗΠΑ) και Επίτι-
μος Εταίρος του University College του
Λονδίνου. Έχει διδάξει στο Πανεπιστή-
μιο Aix - Marseille III, Paris Ι, University
College of London και Temple και συμ-
μετάσχει σε μεγάλο αριθμό Διεθνών
Συνεδρίων με γραπτές ανακοινώσεις.
Το πλούσιο συγγραφικό του έργο πε-

ριλαμβάνει κύρια αυτοτελή έργα και
πλήθος άρθρων και εισηγήσεων σε
Διεθνή Συνέδρια.

Με την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα
του, την Κλειτορία, της οποίας είναι,
Επίτιμος Δημότης, τον συνδέουν στενοί
συναισθηματικοί δεσμοί και συμπαρα-
στέκεται σε Πνευματικές και Εορταστι-
κές εκδηλώσεις του Δήμου και της
Παγκαλαβρυτινής Ένωσης.

Δύο φορές εκφώνησε, στην Αγία
Λαύρα, τον Πανηγυρικό της Ημέρας.   

Στον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθη-
νών, Κύριο Επαμεινώνδα Σπηλιωτό-
πουλο ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και τα μέλη
της   «Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας»
ευχόμαστε, ολόψυχα, καλή επιτυχία
στο έργο του.

Σπύρος Γεωρ. Καμπέρος
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Το πρωί της Κυριακής, 26 Ιανουαρίου
2014, πραγματοποιήθηκαν η Τακτική
Γενική Συνέλευση και η Κοπή της Πρω-
τοχρονιάτικης Πίτας της Ένωσής μας
στην αίθουσα των Αιγιαλέων (Βαλτε-
τσίου 50-52). Μεγάλος αριθμός  συ-
μπατριωτών και μελών μας αντα-
ποκρίθηκε και φέτος στην πρόσκλησή
μας. Ήταν μια ωραία ευκαιρία για παλι-
ούς φίλους και γνώριμους να συναντη-
θούν και πάλι, να ανταλλάξουν ευχές
για το νέο έτος και να θυμηθούν τα πε-
ρασμένα. 

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
εξελέγησαν ομοφώνως ο εκλεκτός συ-
μπατριώτης μας κ. Πάνος Μητσόπου-
λος, ως Πρόεδρος και οι κ.κ. Σία
Φουφρή και Χρήστος Παπαχρηστό-
πουλος ως μέλη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
ανέγνωσε τα θέματα της Ημερησίας
Διάταξης που είχε ως εξής: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
Α) Εκλογή Προεδρείου  Γενικής Συνέ-
λευσης
Β) Απολογισμός  πεπραγμένων  από
τον Πρόεδρο  του  Δ.Σ.
Γ) Οικονομικός  Απολογισμός  -  Ισο-
λογισμός  έτους  2013
Δ) Οικονομικός  Προϋπολογισμός
έτους  2014
Ε) Έκθεση  Εξελεγκτικής  Επιτροπής
ΣΤ) Ερωτήσεις, συζήτηση, προτάσεις
Ζ) Έγκριση πεπραγμένων από τη Γενική
Συνέλευση
Η) Κοπή  Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Θ) Εκλογή  Εφορευτικής  Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. Σω-
τήριος Τσενές καλωσόρισε θερμά
όλους τους παρευρισκόμενους και στα
πλαίσια του απολογισμού των πεπραγ-
μένων του Διοικητικού Συμβουλίου
ανέφερε τα εξής:

«Αγαπητές μου Συμπατριώτισσες
Αγαπητοί μου Συμπατριώτες
Φίλες και Φίλοι μας
Σας καλωσορίζω, εκ μέρους του Δ.Σ.

της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας και

σας ευχαριστώ
πολύ που τι-
μάτε με την πα-
ρουσία σας τη
σημερινή εκδή-
λωση, η οποία
στο πρώτο
μέρος της περι-
λαμβάνει την
πραγματοποί-
ηση της ετήσιας
γενικής συνέ-
λευσης και στο
δεύτερο την
κοπή της πρω-

τοχρονιάτικης πίτας. 
Η νέα χρονιά, που διανύουμε, εύχομαι

να χαρίσει σε όλες και όλους μας υγεία,
δύναμη και περισσότερη αγάπη, για να
μπορέσουμε ο καθένας χωριστά και
όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τα προβλή-
ματα και τις δυσκολίες, που λίγο ή
πολύ πλήττουν τη ζωή μας και παγώ-
νουν το χαμόγελό μας. 

Είναι ανάγκη να αισθανθούμε και να
πιστέψουμε ότι έρχονται καλύτερες
ημέρες. Άλλωστε αυτό είναι και το
νόημα των γιορτινών στιγμών και των
ευχών που απευθύνουμε ο ένας στον
άλλον. 

Ας πάμε λοιπόν κόντρα στη μιζέρια,
την κακή διάθεση και την απαισιοδοξία
των ημερών, προβάλλοντας τον καλό
εαυτό μας και τα στοιχεία εκείνα της
ψυχής μας που αξίζουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο.

Τώρα, ακολουθώντας την ημερήσια
διάταξη, σας αναφέρω τις κυριότερες
δραστηριότητές μας, που έλαβαν χώρα
τον προηγούμενο χρόνο, τις οποίες
θέτω υπό την κρίση σας:

«ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ»
Η μικρή εφημερίδα μας έκλεισε αι-

σίως τα πέντε χρόνια της και συνεχίζει
ακλόνητη το ταξίδι της στο χρόνο. Απο-
τελεί πλέον ουσιαστικό δίαυλο επικοι-
νωνίας και έκφρασης μεταξύ των
μελών και των φίλων μας στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Έχει αποκτήσει φα-
νατικούς φίλους, που την περιμένουν
πώς και πώς για να «ξεκοκαλίσουν» τις
πλούσιες σε ύλη, με Καλαβρυτινά θέ-
ματα και νέα, σελίδες της, όπως χαρα-
κτηριστικά λέει γνωστός και ένθερμος
συμπατριώτης μας.

Με μεγάλη ευχαρίστηση παρέχουμε
βήμα σε όλες τις συμπατριώτισσες και
όλους τους συμπατριώτες μας και με
μεγάλη χαρά δημοσιεύουμε τα κείμενά
τους. Είναι στο χέρι όλων μας να συν-
δράμουμε η καθεμία και ο καθένας,
ανάλογα με τις δυνατότητές που έχουν,
ώστε να συνεχιστεί η ομαλή πορεία της

και να εξυπηρετούνται οι σκοποί της έκ-
δοσής της.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Έχοντας επίγνωση του χρέους μας και

της αποστολής μας αποφασίσαμε, να
προχωρήσουμε στην παραγωγή μιας
ταινίας τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ), για
να συμβάλουμε όχι μόνο στις επετεια-
κές εκδηλώσεις, αλλά πολύ περισσό-
τερο στη διάσωση της ιστορικής
μνήμης, που αποτελεί ισχυρό όπλο
κατά του φασισμού και κάθε είδους
ολοκληρωτισμού. Για το σκοπό αυτό
αναθέσαμε τη δημιουργία της ταινίας
στον έμπειρο και διακεκριμένο σκηνο-
θέτη κ. Ηλία Γιαννακάκη και καταφέ-
ραμε να έχουμε αρωγό στην προ-
σπάθεια μας τον κορυφαίο κριτικό κι-
νηματόγραφου κ. Γιάννη Μπακογιαν-
νόπουλο. Η ταινία, που πραγματο-
ποιήθηκε σε συνεργασία με το Δημο-
τικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος, έχει τίτλο «Καλάβρυτα:
άνθρωποι και σκιές» και προβλήθηκε
για πρώτη φορά το Σάββατο,
14/12/2013 και ώρα 19:00, στην αί-
θουσα εκδηλώσεων της Μαθητικής
Εστίας Καλαβρύτων, αφού εντάχθηκε
στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του
Δήμου Καλαβρύτων. Η προσέλευση
των συμπατριωτών μας ήταν εντυπω-
σιακή. Η αίθουσα κατακλύστηκε από
κόσμο. Όλοι οι θεατές παρακολούθη-
σαν την ταινία με αμείωτο ενδιαφέρον
και ευλαβική προσήλωση, παρότι η
διάρκειά της ξεπερνούσε τις 2 ώρες και
πάρα πολλοί ήταν όρθιοι. Την προ-
βολή διαδέχτηκε ένα παρατεταμένο και
δυνατό χειροκρότημα και ακολούθη-
σαν κολακευτικά λόγια και θερμές ευ-
χαριστίες, ως επιβράβευση της
πρωτοβουλίας μας και των προσπα-
θειών μας.   Η ανοίκεια αντίδραση δύο
συμπατριωτών μας δε στάθηκε ικανή
να αμαυρώσει τη γενική εντύπωση από
την ταινία ούτε ν’ αγγίξει το κλίμα συ-
γκίνησης και τα αισθήματα σεβασμού
στη μνήμη των εκτελεσθέντων Καλα-
βρυτινών. Υπάρχει σχεδιασμός η ταινία
να προβληθεί στο φεστιβάλ Θεσσαλο-
νίκης, σε κινηματογραφικές αίθουσες,
στην τηλεόραση, στα σχολεία, στις
Μαρτυρικές πόλεις, σε Καλαβρυτινούς
Συλλόγους του εξωτερικού και να πα-
ραχωρηθεί στο Δημοτικό Μουσείο Κα-
λαβρυτινού Ολοκαυτώματος από το
οποίο θα διατίθεται στους ενδιαφερό-
μενους. Στην Αθήνα προβλέπουμε την
προβολή της ταινίας το συντομότερο
δυνατό για τα μέλη της Ένωσης Καλα-
βρυτινών Αθήνας και σε συνεννόηση
με την Παγκαλαβρυτινή Ένωση και τους

Καλαβρυτινούς Συλλόγους για τα μέλη
αυτών. Θερμότατες ευχαριστίες εκφρά-
ζουμε για μια ακόμη φορά σε όλους
αυτούς, που με οποιοδήποτε τρόπο
μας βοήθησαν για να υλοποιήσουμε
την ταινία. Ομοίως ευγνωμοσύνη οφεί-
λουμε στους χορηγούς, χάρις στη συ-
γκινητική, ομολογουμένως, συμβολή
των οποίων μπορέσαμε να εκπληρώ-
σουμε τον στόχο μας.
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ -

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Εκτός από την παραγωγή του ντοκι-

μαντέρ, συνεργαστήκαμε με τα Ελλη-
νικά Ταχυδρομεία, έχοντας ένθερμο
συμπαραστάτη μας τον κ. Μωυσή Κων-
σταντίνη, σύμβουλο φιλοτελισμού, με
αποτέλεσμα να επιτύχουμε την έκδοση
ενός φύλλου επιχειρησιακών γραμμα-
τοσήμων και τη χρησιμοποίηση ειδι-
κής  αναμνηστικής σφραγίδας την
13/12/2013 από το Ταχυδρομείο Κα-
λαβρύτων. Τα 10 από τα 20 γραμματό-
σημα, που περιλαμβάνει κάθε ανα-
μνηστικό φύλλο, έχουν ανάλογα θέ-
ματα που σχετίζονται με τα Καλάβρυτα
και το Ολοκαύτωμα. 

ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Στις 8 Δεκεμβρίου 2013 στην πλατεία

«Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων», στο
Νέο Κόσμο, τελέσαμε, παρουσία εκ-
προσώπων αρχών, φορέων, συλλό-
γων, πολλών συμπατριωτών, μελών
και φίλων μας, επιμνημόσυνη δέηση
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των εκτε-
λεσθέντων από τα γερμανικά στρατεύ-
ματα κατοχής τον Δεκέμβριο του 1943.
Παράλληλα, αποδώσαμε φόρο τιμής
στις ηρωίδες γυναίκες, τις γενναίες Κα-
λαβρυτινές Μανάδες, στέλνοντας από
την Αθήνα, ένα ηχηρό αντιπολεμικό και
αντιφασιστικό μήνυμα, σε όλο τον
κόσμο. Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία
του κ. Σωτήρη Χαμακιώτη, ο οποίος με
συγκινητικό και παραστατικό τρόπο πα-
ρουσίασε το χρονικό της σφαγής, τις
εφιαλτικές σκηνές της επόμενης ημέρας
και τελείωσε το λόγο του αναφερόμε-
νος στο «μεγαλείο της προσφοράς των
Καλαβρυτινών Μανάδων» και στη ση-
μασία της διατήρησης της μνήμης του
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Θα
ήταν μεγάλη παράλειψη να μην επιση-
μάνω στο σημείο αυτό  ότι ο Δήμος
Αθηναίων μας παραχώρησε πρόσφατα
ολόκληρο το χώρο της πλατείας, από
ένα τμήμα που μας είχε δοθεί μέχρι σή-
μερα, ικανοποιώντας έτσι το αρχικό αί-
τημά μας. Εκφράζουμε και πάλι την
ευγνωμοσύνη μας προς τη Δημοτική
Αρχή της Αθήνας για την πράξη της
αυτή. 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ
Σταθερός στόχος μας παραμένει η συ-

νεχής στήριξη των Γηροκομείων της γε-
νέτειράς μας, στα οποία φιλοξενούνται
περισσότερα από 120  άτομα, αυτοε-
ξυπηρετούμενα και μη.  Ήδη όλοι μαζί,
Ένωση, μέλη και φίλοι μας, καθώς και
οι ομογενείς συμπατριώτες μας που
ζουν στο Σικάγο, ανταποκρινόμενοι
στην έκκληση του σεβασμιότατου Μη-
τροπολίτη μας κ.κ. Αμβροσίου, προ-
σφέραμε σημαντική μέχρι τώρα
βοήθεια, καλύπτοντας σταδιακά τις δια-
τροφικές ανάγκες των εν λόγω Ιδρυμά-
των κατά τα έτη 2012 και 2013.Επειδή
όπως φαίνεται, δυστυχώς, τα πράγματα
οδηγούνται στην πολυδιακηρυσσόμενη
ανάκαμψη μάλλον με την όπισθεν, η
μοναδική ελπίδα για την ενίσχυση των
Γηροκομείων μας είμαστε εμείς. Πολ-
λές συμπατριώτισσες και πολλοί συ-
μπατριώτες μας, πρέπει να τονίσω,
έχουν αποδείξει περίτρανα την ευαι-
σθησία τους πάνω στο σοβαρό αυτό

ζήτημα. Αξίζει, λοιπόν, να κάνουμε
ακόμα μια προσπάθεια να διατηρή-
σουμε ενεργά τα πολύτιμα αυτά για τον
τόπο μας Φιλανθρωπικά Ιδρύματα. Κι-
νήσεις αλληλεγγύης, που αποδεικνύο-
νται με συγκεκριμένες ενέργειες, ιδίως
σε συνθήκες κρίσης, όπως οι σημερινές,
έχουν μεγάλη σημασία γιατί συμβολίζουν
τις διαχρονικές αξίες του πολιτισμού
μας και τα έντονα αισθήματα αλληλο-
βοήθειας, που χαρακτηρίζουν το λαό μας.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑ-
ΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ
Συνεχίζουμε, με ενωτικό πάντοτε

«πνεύμα αγάπης και ομόνοιας», όπως
χαρακτηριστικά γράφει στη «ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», ο αγαπητός μας
στρατηγός Γιώργος Παπαδημητρόπου-
λος, αλλά και με ανεξάντλητη διάθεση
και πατριωτικό ενθουσιασμό, να επιτύ-
χουμε το αυτονόητο. Τη συνεργασία όλων
μας για σχεδιασμό και υλοποίηση κοι-
νών δράσεων, σε συνεννόηση φυσικά

με το Δήμο μας, για το καλό του τόπου μας.
Μακάρι τη νέα χρονιά ο πολυπόθητος
αυτός στόχος μας, που είναι πεποίθηση
πολλών τοπικών συλλόγων μας, να
γίνει πραγματικότητα από όλους μας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Για τον ισολογισμό και τον προϋπο-

λογισμό θα σας ενημερώσει λεπτομε-
ρώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα της
ημερήσιας διάταξης, ο ταμίας της Ένω-
σης κ. Κωνσταντίνος Παπαχριστόπου-
λος. Αυτό που εγώ θα ήθελα
προκαταβολικά να πω είναι ότι, παρά
την οικονομική δυσπραγία που βιώ-
νουμε όλοι τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, η οικονομική κατάσταση της
Ένωσης δεν είναι καθόλου άσχημη.
Αυτό φυσικά οφείλεται αποκλειστικά
σε όλες και σε όλους εσάς και επι-
θυμώ, με την ευκαιρία αυτή, να σας εκ-
φράσω τις ολόθερμες ευχαριστίες, τόσο
τις δικές μου, όσο και όλων των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, για την
αμέριστη συμπαράστασή σας και την

ηθική στήριξη σας. 
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

Η αρτοκλασία για την εορτή του Αγίου
Αλεξίου, προστάτη της Ένωσης, θα γίνει
την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014, ώρα
9:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου Καρύτση.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Εγκάρδιες ευχαριστίες απευθύνω σε

εσάς, τα μέλη και τους φίλους μας για
την εμπιστοσύνη σας, το εξαιρετικό εν-
διαφέρον σας και την ολόπλευρη στή-
ριξή σας, καθώς και τη δυναμική συμ-
μετοχή σας στις εκδηλώσεις της Ένωσής
μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω
επίσης και σε κάθε ένα από τα μέλη του
Δ.Σ. για την άψογη συνεργασία και την
προσφορά τους. Σας ευχαριστώ για την
προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας
για τυχόν ερωτήσεις».

Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας, ενώ το φλουρί φέτος
έτυχε στον Ταμία της Ένωσής μας κ.
Κώστα Παπαχριστόπουλο. 

Οι Καλαβρυτινοί της Αθήνας τίμησαν
και φέτος, όπως κάθε χρόνο, τον Αγια-
λέξη, τον Πολιούχο μας, την 16η του
Μάρτη στον Άη-Γιώργη στην Πλατεία
Καρύτση, στο κέντρο της Αθήνας.
Η αρτοκλασία ήταν μια καλή αφορμή

για ένα αντάμωμα των Καλαβρυτινών
που μένουν στην Αθήνα. 

Η ανταπόκριση των συμπατριωτών
μας στην πρόσκληση του συλλόγου
ήταν πολύ μεγάλη και δεκάδες Καλα-
βρυτινοί γέμισαν την εκκλησία, παρα-

κολούθησαν τη θεία λειτουργία και είχαν
την τύχη να απολαύσουν την εξαίρετη χο-
ρωδία του ναού, την καλύτερη της Αθήνας.
Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο σύλ-

λογος πρόσφερε καφέ σε διπλανή κα-
φετέρια. Συμπατριώτες, σχηματίζοντας

παρέες, είχαν την ευκαιρία να τα πουν
μεταξύ τους, μια και η τερατούπολη
που ζούμε μας έχει δυστυχώς αποξε-
νώσει.

Να ευχηθούμε και του χρόνου να εί-
μαστε καλά και να ξανανταμωθούμε.

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΟΥΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΤΣΗΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΤΣΗ

Τα χελιδόνια ξανασμίγουν: 4 παλιοί συμμαθητές της 8ης τάξης τουΤα χελιδόνια ξανασμίγουν: 4 παλιοί συμμαθητές της 8ης τάξης του
1955 του Γυμνασίου Καλαβρύτων συναντήθηκαν με αφορμή την1955 του Γυμνασίου Καλαβρύτων συναντήθηκαν με αφορμή την
αρτοκλασία του συλλόγου μας. Εκ δεξιών Μαρία Δημοπούλου,αρτοκλασία του συλλόγου μας. Εκ δεξιών Μαρία Δημοπούλου,
Σπύρος Καμπέρος, Δώρα Γιούλη και Σωτήρης Χαμακιώτης Σπύρος Καμπέρος, Δώρα Γιούλη και Σωτήρης Χαμακιώτης 
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Επάνω σ’ αυτό το ιστορικό πλαίσιο και με δεδομένο ότι η 25η Μαρτίου ορίστηκε
ως ημέρα εθνικού πανηγυρισμού με το διάταγμα που εξέδωσε ο βασιλιάς Όθων
την 27η Μαρτίου 1838 και ότι μετά το 1840 δόθηκε επίσημα η άδεια στην Αγία
Λαύρα να πανηγυρίζει στις 25 Μαρτίου την ύψωση του Λαβάρου και την κήρυξη
της Επανάστασης, στις αρχές της δεκαετίας του ’50 ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων
και Αιγιαλείας Κυρός Αγαθόνικος, ο Ηγούμενος της Αγίας Λαύρας Μακαριστός

Πάικος και ο τότε Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Καλαβρύτων κ. Σπήλιος Πολυ-
δώρου συνέλαβαν την ιδέα της αναπαράστασης των δύο σημαντικών για την
έναρξη της Επανάστασης και για την απελευθέρωση της Πατρίδας μας τοπικών
ιστορικών γεγονότων: της Σύσκεψης των Προκρίτων και των Οπλαρχηγών στις 13
Μάρτη 1821 στην Αγία Λαύρα και της Κατάληψης - Απελευθέρωσης των Καλα-
βρύτων.

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι υλοποίησαν την ιδέα. Στα μέσα της δεκαετίας σε μια σύ-
σκεψη που συγκάλεσε ο τότε Δήμαρχος Καλαβρύτων αείμνηστος Τάκης Γεωργα-
κόπουλος με θέμα την καλύτερη διοργάνωση της Εθνικής Εορτής μας και στην
οποία συμμετείχαν, εκτός του Δημάρχου, οι αείμνηστοι, Παναγιώτης Γαγκάτσος
(Γυμνασιάρχης), Ανδρέας Παπαρρηγόπουλος (Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου),
Σωτήρης Δημητρακόπουλος (Δικηγόρος), Ανδρέας Παπανδρέου (Δημόσιος Υπάλ-

ληλος), Τόλης Τσεκούρας (Επιχειρηματίας), Θάνος Τσαπάρας (Δημοσιογράφος)
και οι καθηγητές του Γυμνασίου, κ. Φανή Βασιλειάδου, Γρηγόρης Αβραμίδης και
Παναγιώτης Σιγαλός, αποφασίστηκε η συγγραφή κειμένου από τον κ. Γαγκάτσο
που θα αναφέρεται στα προεπαναστατικά γεγονότα και θα ετίθετο υπό την έγκριση
επιτροπής αποτελούμενης από τους Σωτήρη Δημητρακόπουλο, Ανδρέα Παπαν-
δρέου και Τόλη Τσεκούρα. Έτσι γράφτηκε το πρώτο κείμενο της Αναπαράστασης. 

Παρά τις επιφυλακτικές γνώμες και τους δισταγμούς του Παλαιών Πατρών Γερ-
μανού και του Ασημάκη Ζαΐμη αλλά με την καθοριστική επίδραση του λόγου του
Ασημάκη Φωτήλα και του Σωτήρη Χαραλάμπη και της ένοπλης δράσης των κλε-
φτών της Αχαΐας (Πετμεζάς, Χονδρογιάννης, Σκαλτσάς, Σολιώτης) κατά των Τούρ-
κων, αποφασίστηκε στην Αγία Λαύρα η έναρξη του αγώνα, έγινε και ειδική

δοξολογία στις 17 Μαρτίου, ημέρα εορτής του τιμώμενου Αγίου Αλεξίου, και επα-
κολούθησε ορκωμοσία.

Ως η πρώτη καθαυτό πολεμική επιχείρηση της ελληνικής επανάστασης κατα-
γράφεται η επίθεση και η απελευθέρωση της πόλης των Καλαβρύτων (21 Μαρ-
τίου 1821).

Τα Καλάβρυτα διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της ελληνικής
επανάστασης το Μάρτιο του 1821, καθώς στην ευρύτερη περιοχή συνέβησαν γε-
γονότα που προώθησαν αποφασιστικά κι επιτάχυναν τον απελευθερωτικό αγώνα. 

Μετά την ατελέσφορη συνέλευση της Βοστίτσας (Γενάρης 1821), οι Αρχιερείς
και οι Πρόκριτοι του Αιγίου και των Καλαβρύτων - αρνούμενοι αρχές Μαρτίου
την πρόσκληση της τουρκικής διοίκησης να μεταβούν στην Τρίπολη - συγκε-

ντρώθηκαν (13 Μάρτη) στη Μονή της Αγίας Λαύρας, όπου πραγματοποιήθηκε
μια σημαντικότατη για την επανάσταση σύσκεψη. Σ’ αυτήν έλαβαν μέρος ο Πα-
λαιών Πατρών Γερμανός, ο Ασημάκης Ζαΐμης, ο Ασημάκης Φωτήλας, ο Σωτήρης
Θεοχαρόπουλος, ο Σωτήρης Χαραλάμπης, ο Παναγιώτης Φωτήλας, ο Ανδρέας
Ζαΐμης, ο Ανδρέας Λόντος, ο Κερνίτσης Προκόπιος και στρατιωτικοί που ήταν στην
υπηρεσία ασφάλειας των προκρίτων.

Η Ιστορία

Α Γ Ι Α  Λ Α Υ Ρ Α  -  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α :  1 3 - 2 1  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1 8 2 1 :  Σ Α Ν  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Τ Α Ι Ν Ι ΑΑ Γ Ι Α  Λ Α Υ Ρ Α  -  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α :  1 3 - 2 1  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1 8 2 1 :  Σ Α Ν  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Τ Α Ι Ν Ι Α
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Το Σενάριο (Τρεις Πράξεις):

Στα επόμενα χρόνια ο Δημήτρης Καλδίρης (φιλόλογος), ο Βασίλειος Φεφές (δι-
δάσκαλος), ο Πάνος Παπανδρέου (δικηγόρος), ο Ιωάννης Λεοντίου (θεολόγος),
επέφεραν σημαντικές αλλαγές στο κείμενο και «χτίστηκε» το σενάριο - που με τα

χρόνια πήρε τη μορφή ενός ολοκληρωμένου θεατρικού έργου με αρχή, μέση και
τέλος. Το Έργο ήταν σκηνοθετημένο στο φυσικό χώρο των γεγονότων και είχε την
παρακάτω δομή:

Η Αναπαράσταση της Σύσκεψης στην Αγία Λαύρα και η Κατάληψη - Απελευθέ-
ρωση των Καλαβρύτων. 
Κείμενο -Σκηνοθεσία: Π. Γαγκάτσος, Δ. Καλδίρης, Β. Φεφές. Α. Παπανδρέου, Π.
Παπανδρέου, Ι. Λεοντίου
Πρώτη Πράξη: η Σύσκεψη των Προκρίτων και των Οπλαρχηγών στον περίβολο

της Μονής, κάτω από τον υπεραιωνόβιο πλάτανο και η Ορκωμοσία τους μπρο-
στά από τον ιστορικό ναό κάτω από το Λάβαρο και υπό τις ευλογίες του Π.Π.Γερ-
μανού (Αρχικά τους Αρχιερείς, δηλ. τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, τον Κερνίτσης
Προκόπιο και το Διάκονο Γρηγόριο υποδύονταν ο Ηγούμενος και οι Μοναχοί της
Μονής).

Δεύτερη Πράξη: Οι Οπλαρχηγοί και τα Παλικάρια τους μετά την Ορκωμοσία
τους ξεχύνονται άλλοι έφιπποι και άλλοι πεζή για να καταλάβουν και να απελευ-
θερώσουν τα Καλάβρυτα. Ακολουθώντας τη διαδρομή Στέρνα- Ξυδιά- Αγ. Βαρ-
βάρα- Αγ. Ανάργυροι-φτάνουν στο Ξενοδοχείο «Χελμός» (τοποθεσία όπου βρισκό-
ταν ο πύργος του Αρναούτογλου, Βοεβόδα των Καλαβρύτων) και τον πολιορκούν. 

Τρίτη Πράξη: η σύλληψη του Αρναούτογλου και της συνοδείας του  και η δια-

πόμπευσή τους μέσω της κεντρικής αγοράς. Εν συνεχεία, στην πλατεία της πόλης
παραδίδονται στον οπλαρχηγό Γ. Λεχουρίτη για να τους εγκλείσει στον πύργο του
στο Λεχούρι. Η θεατρική αναπαράσταση κλείνει με την τέλεση Δοξολογίας στον
Καθεδρικό Ναό και το πανηγύρι (χοροί και τραγούδια) που στήνονται από τους
«επαναστάτες» και τον κόσμο. 

Αφηγητής: Γεώργιος Γιαννέλος

Οι Πρωταγωνιστές: Ανδρέας Ζησιμόπουλος, Μιλτιάδης Ζησιμόπουλος, Ντίνος
Χαρακτηνιώτης, Πάνος Γαζετάς, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Μίμης Σωτηρόπου-
λος, Ντίνος Παπαδημητρόπουλος, Θανάσης και Κώστας Δημήτρουλας, Βασίλης
Σαρματζόπουλος, Θεόδωρος Νικολάου, Κώστας Παππάς, Δημήτρης Αναστό-
πουλος, Τάκης Παπαγεωργίου, Θανάσης Ντάλας, Λάκης Βάγιας, Αντρέας Κυρια-
κόπουλος, Γεώργιος Φουφρής, Ιωάννης Ρέλλος, Πάνος Παπαχριστόπουλος,
Αλέκος Μαργαρώνης, Ιωάννης Κελεπούρης, Αποστόλης Κοντής, Γιώργος Μπε-

νάκης, Γρηγόρης Λυμπέρης, Γιώργος  Μπράτσικας, Γιάννης Βαρδακαστάνης,
Τάκης Νικολάου, Θύμιος Τζόβολος και δεκάδες άλλοι Καλαβρυτινοί, οι οποίοι
υποδύθηκαν ρόλους Ιερωμένων και Οπλαρχηγών που έλαβαν μέρος στα επα-
ναστατικά γεγονότα των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής. 
Λοιποί Συνεργάτες: Αντώνης Λυκουργιώτης, Φίλιππος Ζησιμόπουλος, Θανάσης

Β. Ζησιμόπουλος. Στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων. Καθηγητές και Μαθητές
του Γυμνασίου και του Λυκείου Καλαβρύτων.

Η παλιά «φρουρά»: (από αριστερά) Γεώργιος Γιαννέλος (π. Καλλίνικος), Δημήτριος Σωτηρόπουλος (Παλαιών Πατρών Γερμανός), Λάκης Βάγιας (Ασημάκης Φωτή-
λας) και Ανδρέας Κυριακόπουλος (Λεχουρίτης).

Υστερόγραφο    
α. Τα πρώτα χρόνια η «Αναπαράσταση», όπως επικράτησε να καλείται, παιζόταν
μόνο στις 21 Μαρτίου στην Αγία Λαύρα κατά τις μεταμεσημβρινές ώρες και είχε
τη μορφή ενός λιτού και σύντομου θεατρικού δρώμενου. Σήμερα για λόγους επε-
τειακούς παίζεται στις 21 Μαρτίου στα Καλάβρυτα και στις 25 Μαρτίου στην Αγία
Λαύρα.
β. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 την ευθύνη και επιμέλεια της «Αναπαρά-

στασης» αναλαμβάνει ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος «Ορφέας», ενώ σήμερα
τη διατήρηση του πολιτιστικού θεσμού την οφείλουμε στο Θεατρικό Όμιλο
«Πάνος Μίχος». 
γ. το φωτογραφικό υλικό παραχωρήθηκε από τους κ.κ. Δημήτριο Σωτηρόπουλο, Βα-
σίλειο Βάγια, Αθανάσιο και Κωνσταντίνο Δημήτρουλα, Γεώργιο Γιαννέλο, Μάριο
Στάθη και δ/α Πατρούλα Χαρακτηνιώτη, τους οποίους και ευχαριστούμε.                                                              

χ.φ.

Α Γ Ι Α  Λ Α Υ Ρ Α  -  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α :  1 3 - 2 1  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1 8 2 1 :  Σ Α Ν  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Τ Α Ι Ν Ι ΑΑ Γ Ι Α  Λ Α Υ Ρ Α  -  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α :  1 3 - 2 1  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1 8 2 1 :  Σ Α Ν  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Τ Α Ι Ν Ι Α
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης
των Οφειλών της Γερμανίας προς την
Ελλάδα παραχώρησε συνέντευξη
τύπου στους εκπροσώπους των ελλη-
νικών και ξένων ΜΜΕ, την Πέμπτη 20
Μαρτίου 2014 στις 12 μ, στην ΕΣΗΕΑ
(Ακαδημίας 20, Αθήνα) με στόχο την
ενημέρωση του ελληνικού λαού και
της διεθνούς κοινής γνώμης για το μεί-
ζον ζήτημα της διεκδίκησης των οφει-
λών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:
1. Απολογισμός της επίσκεψης του Προ-
έδρου της Ο.Δ.Γ. κ. Γιόαχιμ Γκάουκ
στην Ελλάδα και της συνολικής παρέμβα-
σης του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης.
2. Άσκηση πίεσης για την άμεση συ-
γκρότηση και ενεργοποίηση της δια-
κομματικής κοινοβουλευτικής επιτρο-
πής διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών.
3. Η θέση του Εθνικού Συμβουλίου
σχετικά με τη γνωμοδότηση του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους και το
μέχρι σήμερα χειρισμό του ζητήματος.
4. Τα επόμενα βήματα της διεκδίκησης:
ανακοίνωση σημαντικής πρωτοβουλίας
του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης
για την κλιμάκωση του αγώνα μας.

Μίλησαν οι κ.κ. Μανώλης Γλέζος,
Βουλευτής και Πρόεδρος του Εθνικού
Συμβουλίου Διεκδίκησης, Χριστίνα Στα-
μούλη, νομικός και μέλος της Συντονι-
στικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβου-
λίου Διεκδίκησης και Αριστομένης Συγ-
γελάκης, μέλος της Συντονιστικής Επι-
τροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκ-

δίκησης κι εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας
του Συμβουλίου στους Λυγκιάδες.

Αναγνώσθηκαν μηνύματα των συνα-
γωνιστών Christophe Schminck – Gus-
tavus, Καθηγητή της Ιστορίας του
Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης,
ο οποίος τεκμηρίωσε και ανέδειξε το
Ολοκαύτωμα στους Λυγκιάδες και της
Ομάδας «ΑΚ Δίστομο» από το Αμβούργο.
Τη συνέντευξη τύπου συντόνισε ο Στέφανος

Ληναίος, συντονιστής της γραμματείας
του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης.

Μετά τη συνέντευξη τύπου ακολού-
θησε συζήτηση με τους πολίτες.

Στη συνέντευξη τύπου και τη συζή-
τηση που ακολούθησε, παρίσταντο κι
έλαβαν το λόγο οι Πρόεδροι των Πα-
νελλήνιων Αντιστασιακών Οργανώ-
σεων ΠΣΑΕΕΑ (Στέλιος Ζαμάνος),
ΠΟΑΕΑ (Βασίλης Μπρακατσούλας),
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ (Χρήστος Τζιντζιλώνης),
καθώς και άλλα μέλη του Εθνικού Συμ-
βουλίου καθώς και ο επιζήσας του Δι-
στόμου και αγωνιστής των απο-
ζημιώσεων Αργύρης Σφουντούρης.
Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των
Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελ-
λάδα θεωρεί την παρούσα συγκυρία
εξαιρετικά κρίσιμη. Ειδικά τώρα, που
δια του Προέδρου της, η Γερμανία απο-
δέχθηκε, έστω και με καθυστέρηση 70
ετών, την ευθύνη της για τις αποτρό-
παιες πράξεις που διέπραξε ο γερμανι-
κός στρατός κατά την διάρκεια της
Κατοχής, χωρίς όμως να συνοδεύεται,
ως όφειλε, η δήλωση αυτή του κ. Γιό-

αχιμ Γκάουκ από τις
απολύτως επιβεβλη-
μένες δεσμεύσεις
έμπρακτης μεταμέ-
λειας, αποκατάστα-
σης και απόδοσης
δικαιοσύνης. Αξίζει,
επίσης, να σημειωθεί
ότι καμία ελληνική
κυβέρνηση δεν έχει
παραιτηθεί από τις δί-
καιες και απαράγρα-
πτες αξιώσεις της
χώρας μας, αλλά παράλληλα επιση-
μαίνεται ότι η διεκδίκησή τους, μέχρι
σήμερα, δεν έγινε με ενεργό, συστημα-
τικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Ο πολύχρονος, επίπονος και επώδυ-
νος αγώνας του Εθνικού Συμβουλίου
Διεκδίκησης, από κοινού με τις Ενώσεις
Θυμάτων, τις Αντιστασιακές Οργανώ-
σεις, τους Μαρτυρικούς Δήμους, κοι-
νωνικούς φορείς και δημοκράτες, στην
Ελλάδα και τη Γερμανία, έχει φέρει ήδη
τους πρώτους καρπούς. Η αναγκαιό-
τητα διατήρησης και ανάδειξης της μνή-
μης έχει γίνει ευρέως αποδεκτή, το
ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανι-
κών οφειλών βρίσκεται στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος του Ελληνικού
Λαού, ενώ ταυτόχρονα συνεχώς πυ-
κνώνουν οι αναφορές στα διεθνή μέσα
ενημέρωσης και οι παρεμβάσεις των
συναγωνιστών μας στη Γερμανία.

70 χρόνια μετά τη λήξη της Κατοχής
έχει έλθει, επιτέλους, η ώρα για τη δι-

καίωση της Θυσίας του Ελληνικού
Λαού. Μιας Θυσίας, που συνέβαλε τα
μέγιστα στην απελευθέρωση της Ευ-
ρώπης και της ίδιας της Γερμανίας από
το ναζιστικό ζυγό. Κάτι που η Γερμανία
οφείλει να μη λησμονεί. Η καταβολή
των αποζημιώσεων των θυμάτων της
ναζιστικής θηριωδίας και των επανορ-
θώσεων για την καταστροφή των υπο-
δομών και την αρπαγή του πλούτου
του λαού μας, καθώς και η επιστροφή
του κατοχικού αναγκαστικού δανείου
και των κλαπέντων πολιτιστικών θη-
σαυρών αποτελούν προϋπόθεση για
να ανοίξει μία νέα περίοδος ειρήνης και
ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των
δύο λαών, με θεμέλια την ειλικρίνεια,
την ισότητα και την αμοιβαιότητα. 

Η δυναμική διεκδίκηση των απαρά-
γραπτων και δίκαιων αξιώσεών μας
αποτελεί εθνική και λαϊκή επιταγή και
συνιστά δέσμευση ζωής για τα μέλη
του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης.  

«Μετά τη συγγνώμη του Γερμανού Προέδρου κ. Γιόαχιμ Γκάουκ: από την
αναγνώριση του ηθικού χρέους της Γερμανίας στην απόδοση δικαιοσύνης»

Θα ’ταν, αν θυμάμαι καλά, καλοκαίρι
του 1946, όταν πρωτομπήκαμε στην
καμένη εκκλησία μας για την πρώτη
λειτουργία, αφού έχρι τότε λειτουργού-
σαν στην Αγία Αικατερίνη στου Τζι-
λαρδή. Στο καθάρισμα της εκκλησίας
βοήθησαν όλοι, ακόμη κι εμείς τα
μικρά παιδιά, γιατί τα μπάζα ήταν πάρα
πολλά. Η πρώτη λειτουργία έγινε κάτω
από έναν καταγάλανο ουρανό, αφού
δεν υπήρχε σκεπή,  ούτε εικόνες, ούτε
τέμπλο, μόνο η Αγία Τράπεζα σκεπα-
σμένη μ’ ένα άσπρο σεντόνι. Προτού να
’ρθει ο χειμώνας έγινε και η σκεπή,
αφού χρειάστηκε να κόψουν πάνω από
τα μισά κυπαρίσσια του νεκροταφείου.
Όλα τα κεραμίδια τα πλήρωσε η κυρά
- Αμαραντίνα «η μεγάλη δωρήτρια του
Ιερού Ναού της Παναγίας» και που, για
τη μεγάλη της προσφορά, την πέταξαν
στη μάντρα του νεκροταφείου, μέσα
στα σκουπίδια, σε ένα τάφο ντροπής,
τριγωνικό, εμβαδού ενός τετραγωνικού
μέτρου. Γι’ αυτό το διαχρονικό αίσχος,
το οποίο έχω καταγγείλει επανειλημμέ-
νως, κανείς δεν κοκκινίζει από το εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο, αλλά όπως
είπε και ο μακαριστός Σεραφείμ «Ουδείς
πιο αγνώμων του ευεργετηθέντος».

Το Πάσχα του 1947, εκτός από τη
σκεπή, τις πόρτες και τα παράθυρα,
στην εκκλησία κάποιοι άνθρωποι δώ-
ρισαν μερικές εικόνες και κάποια στα-
σίδια στη δεξιά πλευρά των αντρών. Σ’
αυτά κάθισαν όσοι γέροντες γλύτωσαν
από τα μυδράλια των βαρβάρων. Το
πρώτο στασίδι το πήρε από την πρώτη
στιγμή ο μπάρμπα - Γιώργος ο Τσα-
ρουχάς. Πραγματικός λεβεντόγερος, με
χιόνια στα μαλλιά και το μουστάκι,
έσφυζε από υγεία. Είχε πάντα δίπλα
του μια μαγκούρα, την οποία χρησιμο-
ποιούσε σπάνια για να περπατάει και
πιο πολύ για να «φρονηματίζει» τα άτα-
χτα παιδιά! Στο δεύτερο στασίδι καθό-

ταν ο γερό - Σωτηρακόπουλος, στο
τρίτο ο μπάρμπα - Νίκος ο Κατσαρός
(Φερλελής), με δύο εκτελεσμένα παι-
διά, τον Κίμωνα και το Βασίλη και,
όπως μου έλεγε η μάνα μου, από τότε
δεν μπορούσε να κοιμηθεί κι έμενε
άγρυπνος τις νύχτες. Στο τέταρτο καθό-
ταν ο μπάρμπα - Βασίλης ο Μποτώνης,
στο πέμπτο ο μπάρμπα - Χρήστος ο Κα-
ρακάσης, ένας από τους 13 διασωθέ-
ντες τραυματίες με ένα μάτι. Μετά ήταν
άλλοι που δεν θυμάμαι τα ονόματά
τους… 

Επειδή τις μέρες του Πάσχα η εκκλη-
σία είχε πάντα πολύ κόσμο, έσπρωχναν
τα παιδιά μπροστά μέχρι την πλαϊνή
πόρτα του Ιερού, απέναντι από τους γέ-
ροντες. Φυσικά σαν παιδιά κάναμε φα-
σαρία, μ’ αποτέλεσμα ο μπαρμπα -
Γιώργος να μας απειλεί σηκώνοντας τη
μαγκούρα του. Μάλιστα, μια φορά που
το είχαμε παρακάνει, έριξε κανά δυο
μαγκουριές στο Μάκη το Ντελίσια, γιατί
εκτός από τη φασαρία έτρωγε και στρα-
γάλια που τα πέταγε ψηλά! Όλη τη Με-
γάλη Εβδομάδα το ίδιο σκηνικό, αφού
η εκκλησία ήταν πάντα γεμάτη. Αυτό
επαναλαμβανόταν πολλά χρόνια μέχρι
που μεγαλώσαμε πλέον και δεν κά-
ναμε φασαρία. Ο μπαρμπα - Γιώργος
εκεί, ακλόνητος στο πρώτο στασίδι,
παρά τα χρόνια που τον βάραιναν φα-
νερά. Λεβέντης πραγματικός, με το σχι-
στό μουστάκι και τα μαλλιά χιονισμένα,
μια σεβάσμια βιβλική μορφή. Όμως,
όλα τα ωραία έχουν κάποτε ένα τέλος.
Μια Κυριακή δεν ήρθε στην εκκλησία
και το στασίδι έμεινε άδειο, αρρώστησε
ξαφνικά και σε λίγο πέθανε. Το στασίδι
του δεν πρόλαβε να ορφανέψει και το
πήρε ο μπαρμπα - Βασίλης ο Μποτώ-
νης. Μπορεί να μην ήταν λεβεντόκορ-
μος και εμφανίσιμος όπως ο προ-
κάτοχός του, ήταν όμως ένας σεμνός
ήρωας, ένας από τους 13 διασωθέντες

που βγήκαν ζωντανοί από το σφαγείο
του Καπή. Βασανισμένος, δούλευε μια
ζωή στα κτήματα της Ουρανίας του
Τραμπούκου, μαζί με τη γυναίκα του
την κυρά - Κατίνα, με την τραγουδιστή
ζακυνθινή λαλιά της, καμπουριασμένη
από τη σκάφη, αφού έπλενε όλα
τα Καλάβρυτα και περπάταγε πάντα
σκυφτή.

Έφυγε κι ο γερο - Μποτώνης κι ήρθαν
άλλοι στη θέση του, ο Νίκος ο Φανα-
ράς, μέχρι που φτάσαμε στο γερό -
Αλέξη τον Μπίρμπα, τον πατέρα του
παπά Γιώργη. Ο μπάρμπα Αλέξης,
γερό κόκκαλο, έζησε πολλά χρόνια κι
έφθασε σε βαθιά γεράματα. Ήταν
ψηλός, ωραίος, γέρος, πάλλευκος, χαι-
ρόσουν να τον βλέπεις. Όμως, ο νόμος
της ζωής είναι σκληρός αλλά δίκαιος,
δεν χαρίζεται σε κανέναν, έτσι έφυγε κι
αυτός. Το πρώτο στασίδι όμως δεν
έμεινε ποτέ ορφανό, ακολούθησαν ο
Κελεπούρης, ο Καλογερόπουλος, ο
Τάσος ο Φωτεινόπουλος κ.ά. Είχε
πάντα ένοικο.
Φέτος, δεν ξέρω μετά από πόσα χρό-

νια, βρέθηκα της Σταυροπροσκυνή-
σεως στα Καλάβρυτα. Πήγα πάλι
μπροστά, στην παιδική θέση όπως
παλιά, αλλά όχι όρθιος όπως τότε. Κά-
θισα σ’ ένα στασίδι αφού τα χρόνια βα-
ραίνουν αργά αλλά σταθερά, μια κι
εγώ έχω μπει από καιρό στη συνομο-
ταξία των παππούδων (όχι των γέρων !).
Κοιτάζοντας το πρώτο στασίδι, ένιωσα
μια ευχάριστη έκπληξη, βλέποντας τον
άνθρωπο που καθόταν εκεί, γιατί είχε
άμεση σχέση μ’ έναν προηγούμενο μα-
κροχρόνιο ένοικο. Ήταν ο Παναγιώτης
ο Μπίρμπας, γιος του μπάρμπα Αλέξη,
80άρης κι αυτός, άρα του ανήκει δικαι-
ωματικά η θέση που κάποτε στεκόταν
ο πατέρας του. Ένιωσα μια βαθιά συ-
γκίνηση, έκλεισα για λίγο τα μάτια κι
άφησα τη σκέψη και το νου να γυρί-

σουν πίσω, πολύ πίσω, στη δεκαετία
του ’40. Μονομιάς ήρθαν μπροστά μου
ολοζώντανες οι μορφές των ανθρώπων
που πέρασαν από εκεί, με πρώτο το
μπάρμπα Γιώργη τον Τσαρουχά. Αν το
στασίδι είχε στόμα, τι θα έλεγε για τους
ανθρώπους που κάθισαν πάνω του.
Μορφές σεβάσμιες κι αγαπημένες, που
έφυγαν αφήνοντας πίσω τους νοσταλ-
γικές αναμνήσεις και που θα χαθούν
οριστικά όταν φύγουμε κι εμείς. Ίσως
θα έπρεπε να έχει χαράξει κάποιος τα
ονόματά τους, έτσι για την ιστορία. 
Το πρώτο στασίδι θα μείνει πάντα εκεί,

αγέραστο και περήφανο για όσα έχει
ζήσει και ακούσει, αψηφώντας το
χρόνο. Τις νύχτες στην υποβλητική σι-
γαλιά θα ξυπνάει πού και πού και θα
αναπολεί τις παλιές του δόξες. Οι άν-
θρωποι έρχονται στη ζωή και φεύγουν,
τα στασίδια όμως μένουν! 

Σωρήρης Χαμακιώτης 

Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ε ΣΝ Ο Σ Τ Α Λ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ε Σ
(Οι άνθρωποι φεύγουν, τα στασίδια μένουν)

Ο κ.Ο κ. Παναγιώτης ΜπίρμπαςΠαναγιώτης Μπίρμπας
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“Εκείνοι που αντιστάθηκαν στο Χίτλερ 
προς τιμή και μνήμη των θυμάτων του
Ναζισμού”

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμ-
μαρτος υπό την αιγίδα του Δήμου Χαϊ-
δαρίου πραγματοποιήθηκε στις 6
Φεβρουαρίου 2014  «Στρογγυλό Τρα-
πέζι » με θέμα:

«ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΜΝΗΜΗ -
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ».
Στη συζήτηση αυτή έλαβαν μέρος και

εκπρόσωποι τεσσάρων Ευρωπαϊκών
χωρών από Αυστρία, Ιρλανδία, Πορτο-
γαλία και Ισπανία. Σκοπός της διοργά-
νωσης είναι η διατήρηση της μνήμης
των Ολοκαυτωμάτων και θυμάτων του
Ναζισμού.

Εκτός των ξένων συμμετείχαν και Έλ-
ληνες εκπρόσωποι μαρτυρικών χωριών
της πατρίδας μας από τη Βιάννο Κρή-
της, τον Πύργο και την Ερμακιά Εορ-
δαίας, το Δίστομο κ.τ.λ.  

Την εκδήλωση αυτή η οποία έγινε
στην αίθουσα τελετών του Δήμου Χαϊ-
δαρίου παρακολούθησαν πλην των
ανωτέρω, πενήντα μαθητές από τα σχο-
λεία της περιοχής.

Τα Καλάβρυτα εκπροσώπησε ο αντι-
πρόεδρος της Ένωσής μας κ. Σωτήρης
Χαμακιώτης με την ιδιότητα του επιζή-
σαντος αυτόπτου μάρτυρα του Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος.
Σε μια σύντομη αλλά συναισθηματικά

φορτισμένη ομιλία, εξιστόρησε τα δρα-
ματικά γεγονότα της 13ης Δεκεμβρίου
1943, όπου τα γερμανικά στρατεύματα
αφάνησαν μέσα σε λίγες ώρες ολό-
κληρο τον ανδρικό πληθυσμό από 12
- 80 ετών, λεηλάτησαν την πόλη και
στο τέλος πυρπόλησαν σπίτια, μαγαζιά
και δημόσια κτίρια, εκκλησία δηλ. τα
πάντα, μεταβάλλοντας μια ευημερούσα
ιστορική επαρχιακή πολιτεία σ’ άμορφο
σωρό ερειπίων.

Κατεδίκασαν έτσι μια ολόκληρη Κα-
λαβρυτινή γενιά, αυτή που απέμεινε
από τη σφαγή, δηλ. εκατοντάδες γυ-
ναικόπαιδα, στην ορφάνια, τη φτώχεια,
τη δυστυχία και τον πόνο, καταστρέφο-

ντας ουσιαστικά τη ζωή τους.
Η καταστροφή των Καλαβρύτων απο-

τελεί το μεγαλύτερο ομαδικό έγκλημα
του Ναζισμού στην Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της κατοχής. Ένα φοβερό
έγκλημα που μετά από εβδομήντα χρό-
νια παραμένει, δυστυχώς, ακόμη ατι-
μώρητο.

Απευθυνόμενος στους μαθητές καυ-
τηρίασε τη στάση της σημερινής Γερμα-
νίας που αρνείται πεισματικά να
συζητήσει το θέμα των αποζημιώσεων
και ν’ αναλάβει τις ευθύνες που της
αναλογούν. 

Αδιάσειστα στατιστικά στοιχεία απο-
δεικνύουν ότι η Ελλάδα αναλογικά με
τον πληθυσμό της, υπέστη τις μεγαλύ-
τερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και
υλικές καταστροφές.

Την τελευταία, όμως, τριετία το θρά-
σος και η αλαζονεία των Γερμανών ξε-
πέρασε κάθε όριο. Με αφορμή την
οικονομική κρίση, τα γερμανικά ΜΜΕ
εξαπέλυσαν μια πρωτοφανή επίθεση
κατά της Ελλάδος με υβριστικούς, απα-
ξιωτικούς και προσβλητικούς χαρακτη-
ρισμούς, γεγονός που προκάλεσε και
προκαλεί ακόμη την οργή και αγανά-
κτηση του ελληνικού λαού.

Η αλαζονεία τους είναι αποτέλεσμα
του υπερτροφικού εγωισμού τους,
οφείλεται αποκλειστικά στην ατιμωρη-
σία. Ο λαός αυτός, που στο Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο αιματοκύλησε και
κατέστρεψε όλη την Ευρώπη, προκα-
λώντας το θάνατο πάνω από πενήντα
εκατομμυρίων ανθρώπων και τρομα-
κτικές υλικές καταστροφές, έμεινε στην
ουσία  -  εξαιτίας του ψυχρού πολέμου
που ακολούθησε  -  ατιμώρητος!

Σήμερα, χάρις στην οικονομική ισχύ
του, έχει κυριαρχήσει πολιτικά και οι-
κονομικά στην Ευρώπη παίρνοντας πα-
νηγυρικά τη ρεβάνς για τη σαρωτική
ήττα που υπέστη στα πεδία των μαχών.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σωτή-
ρης Χαμακιώτης, απευθυνόμενος
ακόμη μια φορά στους μαθητές, στο
μέλλον της Πατρίδος μας, τους κάλεσε
να κλείσουν τ’ αυτιά στις σειρήνες του

διχασμού, στις ύπουλες και ύποπτες
φωνές που εκμεταλλευόμενες την
κρίση μιλάνε για αίμα που θα χυθεί,
που σημαίνει διχασμό, τον οποίο η Πα-
τρίδα έχει πληρώσει ακριβά στο πρό-
σφατο παρελθόν.

Τέλος,  τόνισε τη σημασία της διατή-
ρησης της ιστορικής μνήμης και τους

παρακάλεσε να διατηρήσουν αυτή τη
μνήμη άσβεστη και αναλλοίωτη - ως
κόρη οφθαλμού - ειδικά αυτή την πε-
ρίοδο που η Πατρίδα περνά δύσκολες
στιγμές, γιατί λαοί που ξεχνούν δεν
έχουν μέλλον και είναι καταδικασμένοι
να καταλήξουν στον καιάδα της ιστορίας.

Σωρήρης Χαμακιώτης 

Σκοπός της επισκέψεως μας στη Νίκαια
το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουα-
ρίου 2014, ήταν η ενημέρωση γενικά
για το Μουσείο Μνήμης και, ιδιαιτέρως,
ο τρόπος εκθέσεως του συμπλέγματος
των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων
από τους Ναζί, που στηρίζονται σε ανα-
θηματικές στήλες.

Ιστορικό
Στις 17 Αυγούστου του 1944 στον

ιστορικό χώρο της Μάντρας Μπλόκου
Κοκκινιάς εκτελέστηκαν 74 Έλληνες
πατριώτες που μετείχαν ενεργά στον
απελευθερωτικό αγώνα της χώρας
κατά του Γερμανού κατακτητού.

Στο Μνημείο φιλοξενούνται οι φωτο-
γραφίες κι αναγράφονται τα ονόματα
των εκτελεσθέντων, οι οποίοι στην
πλειονότητά τους ήταν άτομα νεαρής
ηλικίας. Προκειμένου να αποδυναμω-
θεί το αντιστασιακό κίνημα, οι Γερμανοί
εχρησιμοποίησαν «τα μπλόκα» που
ήταν καλά σχεδιασμένες στρατιωτικές
επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκαν
σε συνοικίες με έντονη αντιστασιακή
δράση, όπως η Κοκκινιά. Τα μπλόκα
ήταν μια μορφή αντιποίνων, μια συστη-
ματική μέθοδος εκφοβισμού του λαού
σε πανελλήνιο επίπεδο.

Το Μπλόκο συνέβη πέντε μήνες μετά
από τη Μάχη της Κοκκινιάς, το Μάρτιο
του ιδίου έτους. Το πρωί της 17ης Αυ-
γούστου 1944 συγκέντρωσαν στην
πλατεία της Οσίας Ξένης τους άνδρες
από 14 έως 60 ετών για έλεγχο ταυτο-

τήτων. Υποχρεώθηκαν να γονατίσουν
μέσα στο λιοπύρι για πολλές ώρες υπό
την απειλή των όπλων. Ύστερα ανέλα-
βαν οι κουκουλοφόροι. Αφού έγινε η
επιλογή, στο τέλος τη σκυτάλη πήρε ο
εκτελεστής.

Ο τόπος της εκτέλεσης είναι το παλιό
ταπητουργείο της αγγλικής εταιρείας
«Οριένταλ Κάρπετ», το οποίον λει-
τουργούσε από το 1929 και την πε-
ρίοδο της Κατοχής παρέμεινε κλειστό.
Εκεί μέσα βρίσκονταν οι υφαντικοί ιστοί
σε στεγασμένο χώρο, που σήμερα η

σκεπή δεν υπάρχει.
Έφερναν τους μελλοθάνατους από την

πλατεία της Οσίας Ξένης, τους περνού-
σαν από τη δίφυλλη ξύλινη πόρτα (την
περίφημη Πορτάρα) και τους έσπρω-
χναν έναν έναν εκεί μέσα και από τη
γωνία, με το μυδράλιο, ένας Γερμανός
στρατιώτης έβαλε εναντίον τους. Λέγε-
ται ότι ήταν πιωμένος.
8.000 όμηροι οδηγήθηκαν στο στρα-

τόπεδο Χαϊδαρίου και γύρω στα 1.800
άτομα στάλθηκαν σε στρατόπεδα συ-
γκεντρώσεως της Γερμανίας, από όπου

πολλοί δε γύρισαν ποτέ.
Στην αίθουσα όπου βρίσκονται οι φω-

τογραφίες των νεκρών περιλαμβάνεται
μικρό αμφιθέατρο, όπου πέρα από τις
σχετικές ομιλίες, εκεί προβάλλεται ντο-
κιμαντέρ του Διονύση Γρηγοράτου με
θέμα «το Μπλόκο της Κοκκινιάς».

Την ημέρα της επισκέψεως μας, μα-
θήτριες και μαθητές της Σχολής Πανα-
γιωτοπούλου παρακολουθούσαν με
προσοχή την κ. Ειρήνη Ρηνιώτη, υπεύ-
θυνη του χώρου, να τους εξηγεί για τις
φωτογραφίες των εκτελεσθέντων που
ακόμη δεν έχουν ευρεθεί και γι’ αυτό
ορισμένες είναι φλουταρισμένες.

«Έτσι έχουμε πρόσωπα που δεν είναι
ευκρινή», σχολιάζει η κ. Ρηνιώτη. «Με-
ταφορικά τι σημαίνει αυτό παιδιά; Ότι
οποιοσδήποτε από εμάς θα μπορούσε
να βρεθεί σ' αυτή τη θέση. Κάνετε μια
περιήγηση ανάμεσα σε αυτές τις φωτο-
γραφίες, προσπαθήστε να συνομιλή-
σετε με τα πρόσωπα αυτά»!

Χ.Α.
Υ.Γ. 1
Η φωτογραφία είναι από την εφημερίδα
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», της Κυριακής 20ης
Μαΐου 2012 του κ. Νίκου Κοκαλιά.
Υ.Γ. 2
Το Μνημείο είναι επισκέψιμο για το
κοινό από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, 9-
11 π.μ. Επικοινωνήστε με το γραφείο
δημοσίων σχέσεων του Δήμου Νικαίας
ή με την κ. Ειρήνη Ρηνιώτη στο
τηλ. 210 4922 587.

ΝΙΚΑΙΑ: ΜΟΥΣΕΙΟ, ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣΝΙΚΑΙΑ: ΜΟΥΣΕΙΟ, ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
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Ενεργής  Ευρωπα ϊκή  Μνήμη   -   Δ ιδάγματα  της  Ισ τορ ίας
Ημερ ίδα  του  Δήμου  Χα ιδαρ ίου  από   9 .12 .13   έως  14 .2 .2014
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συνέχεια από τη σελ. 1
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολου Κατσιφάρα, ο πρώην
Υπουργός κ. Ανδρέας Ζαΐμης, απόγο-
νος της ιστορικής οικογένειας των αγω-
νιστών Ζαϊμαίων, ο κ. Αντώνης
Πετιμεζάς, απόγονος της ιστορικής οι-
κογένειας των Πετιμεζαίων, εκπρόσω-
ποι όλων των πολιτικών, στρατιωτικών,
αστυνομικών και πυροσβεστικών
αρχών, ο πρώην Βουλευτής και Δή-
μαρχος κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος,
ο πρώην Νομάρχης κ. Δημήτρης Κα-
τσικόπουλος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί
σύμβουλοι, πρόεδροι Τοπικών Κοινο-
τήτων, εκπρόσωποι φορέων και συλ-
λόγων και πλήθος κόσμου.

Στην πανηγυρική θεία λειτουργία και
στην επετειακή δοξολογία, χοροστά-
τησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης

Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμ-
βρόσιος.
Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, εκ-

φώνησε ο γνωστός εκδότης και συγ-
γραφέας κ. Γιώργος Καραμπελιάς με
τίτλο «ο σημαίνων ρόλος της ορθόδο-
ξης εκκλησίας στην έναρξη του εθνικο-
απελευθερωτικού αγώνα του 1821». Ο
κ. Καραμπελιάς ανέφερε μεταξύ
άλλων: «… Υπάρχει μια λογική, η
οποία θέλει να αμβλύνει τη μνήμη των
νεωτέρων – κυρίως αυτών – και να ξε-
χαστεί η ιστορική μας συνέχεια. Δυστυ-
χώς, ακόμα και σε ένα κομμάτι του
Πανεπιστημίου μας, στα ένθετα των
εφημερίδων, σε τηλεοπτικές εκπομπές
που τις βλέπουμε να ξαναπροβάλονται,
ακόμα και σε βιβλία του δημοτικού,
βλέπουμε να αναπτύσσεται μία λογική,
η οποία θέλει ακριβώς να αμβλύνει και

να σβήσει τη μνήμη των Ελλήνων… Ο
Ελληνικός λαός είμαστε ένας λαός που
- σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει παγκο-
σμίως - γιορτάζει την αρχή των αγώνων
του και ποτέ το τέλος τους. Διότι είμα-
στε ένας λαός που, όπως λέει ένας με-
γάλος ιστορικός μας, για 8 αιώνες, από
το 1200 μ.Χ. και μετά, για να υπάρ-
ξουμε είναι υποχρεωτικό να αντιστεκό-
μαστε. Εάν χαλαρώσουμε την
αντίστασή μας, εάν πάψουμε να αντι-
στεκόμαστε, τότε δεν έχουμε τύχη…». 
Ακολούθησε παρέλαση στρατιωτικών

τμημάτων και η καθιερωμένη αναπα-
ράσταση της ορκωμοσίας των αγωνι-
στών και κήρυξης της Επανάστασης του
1821, οι οποίες απέσπασαν, από το
πλήθος των παρευρισκομένων επευ-
φημίες, επαίνους και χειροκροτήματα.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος

Λαζουράς, μετά το πέρας των επετεια-
κών εκδηλώσεων, δήλωσε: 
«Τιμήσαμε κι εφέτος, όπως αρμόζει σε

Καλαβρυτινούς και Έλληνες, την 193η
επέτειο της εθνικής μας ανεξαρτησίας.
Μέσα από τις σημαντικές εκδηλώσεις
που πραγματοποίησε ο Δήμος μας, το-
νίσαμε τα διαχρονικά, αέναα και πάντα
επίκαιρα μηνύματα εκείνου του επικού
αγώνα, που είναι μηνύματα εθνικής
ενότητας, ομόνοιας, ομοψυχίας και κυ-
ρίως συνεργασίας όλων μας, αρχών,
φορέων, συλλόγων, συνεργασίας των
πολιτών, για το καλό του Τόπου μας
και για τη γρηγορότερη και ασφαλέ-
στερη έξοδο από την κρίση που βιώνει
η Χώρα μας και οι πολίτες της. Για μια
νέα εποχή ελπίδας και αισιοδοξίας για
εμάς και τα παιδιά μας».

συνέχεια από τη σελ. 3
Παρά τη σκοπιμότητα κάποιων κατα-
στάσεων και αποφάσεων που λαμβά-
νει σε σχέση με την αποτύπωση της
έρευνάς του στην ταινία (όπως με την
αναμενόμενα συναισθηματικά φορτι-
σμένη ερώτηση «Ποια είναι η γνώμη
σας για τους Γερμανούς;») ο Γιαννακά-
κης έχει πάντα στο επίκεντρό του τον
Άνθρωπο που βρίσκεται σαν άλλος
Οδυσσέας μπροστά στην υπέρβαση της
Ιστορίας. Παρά τη χρονική απόσταση,
η λήθη και η συγχώρεση για τόσο φρι-
κιαστικά εγκλήματα δύσκολα μπορεί
να αποδοθεί. Πόσο μάλλον η ηθική,
κοινωνική και πολιτική δικαιοσύνη και
αποκατάσταση των θυμάτων μιας
ασύλληπτης τραγωδίας».

Ο δημοσιογράφος Μανώλης Κρανά-
κης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το ντο-
κιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη
«Καλάβρυτα: Άνθρωποι και Σκιές» δεν
είναι μόνο ένα χρονικό του πιο απο-
τρόπαιου ολοκαυτώματος που συνέβη
στην Ελλάδα κατά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο, αλλά και ένα δοκίμιο πάνω
στη μνήμη και το αποτύπωμά της σε
μια χώρα που συνεχίζει να ενδίδει στο
φασισμό. Γνωστός ήδη από τη «Μα-
κρόνησο» για τη διεισδυτική του ματιά
πάνω σε μια από τις πιο σκοτεινές σελί-
δες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας,
ο Ηλίας Γιαννακάκης επιστρέφει στο σι-
νεμά τεκμηρίωσης - μετά από ένα διά-
λειμμα στη μυθοπλασία με τη «Χαρά»
- για να αφηγηθεί το ολοκαύτωμα των
Καλαβρύτων σε μια ανάθεση για τα 70
χρόνια της τραγική επετείου. Όπως δη-
λώνει ο ίδιος ο Γιαννακάκης, βασική
προϋπόθεση της ανάθεσης που του
έγινε από την Ένωση Καλαβρυτινών
Αθήνας ήταν η καταγραφή της μαρτυ-
ρίας των αυτόπτων μαρτύρων που κατά
τον ίδιο καθόρισε και τη φόρμα του
ντοκιμαντέρ. Εκεί, άλλωστε βρίσκεται
εξαρχής αποθηκευμένος και ο κορμός

μιας ιστορίας που βρίσκεται ακόμη
αποτυπωμένη στη μνήμη όσων την
έζησαν και που έχει καθορίσει ακόμη
και με τρόπους που δεν είναι εμφανείς
ολόκληρη τη ζωή στα Καλάβρυτα από
εκείνο το Δεκέμβρη του 1943 μέχρι και
σήμερα. Σε ένα από τα καλύτερα δείγ-
ματα ενός ακαδημαϊκού ντοκιμαντέρ, ο
Γιαννακάκης γνωρίζει εξαρχής πως,
όταν έχει για ήρωές του τους επιζώντες
του ολοκαυτώματος και τους συγγενείς
των θυμάτων, είναι λίγα αυτά που χρει-
άζεται επιπλέον για να χτίσει πάνω τους
το συγκλονιστικό χρονικό της σφαγής
των περίπου 500 του ανδρικού πληθυ-
σμού των Καλαβρύτων και της μετέ-
πειτα σχεδόν ολοσχερούς καταστροφής
της πόλης. Οι μαρτυρίες είναι αφοπλι-
στικές, συγκλονιστικές, ποτισμένες από
ανεξίτηλα τραύματα. Άνθρωποι που
έζησαν τη φρίκη εκείνης της ημέρας
αφηγούνται τις εμπειρίες τους, από τη
μία πλευρά με το επείγον που θα το
έκανε ένας επιστήμονας προκειμένου
να διασώσει την Ιστορία και από την
άλλη κουβαλώντας ένα διάχυτο πένθος
που μοιάζει το ίδιο δυνατό με πριν από
70 χρόνια. Ο Γιαννακάκης είναι ο εξο-
μολογητής τους, ο ψύχραιμος συνομι-
λητής τους, ο κινηματογραφιστής που
τους δίνει χρόνο όταν τον ζητούν πνιγ-
μένοι από τη συγκίνηση και τελικά ο
χρονογράφος της βαριάς ιστορίας μιας
ολόκληρης πόλης (και χώρας) που
τολμά να οδηγήσει τα πράγματα ακόμη
παραπέρα, σε μια ευθεία γραμμή που
ενώνει το παρελθόν με το παρόν. Δια-
τηρώντας ως βασικό κορμό του ντοκι-
μαντέρ του τις εξομολογήσεις των
κατοίκων των Καλαβρύτων, αξιοποιώ-
ντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το
υπάρχον αρχειακό υλικό από την
εποχή και φέρνοντας αναπάντεχα στο
προσκήνιο και Γερμανούς φίλους των
Καλαβρύτων που εργάστηκαν για να
γίνει γνωστό το ολοκαύτωμα στην Γερ-

μανία, ο Γιαννακάκης εξερευνά ταυτό-
χρονα το θέμα γύρω από τη «διχα-
σμένη μνήμη των Καλαβρύτων». Το
αποτέλεσμα, δηλαδή, μιας ιστορικής
έρευνας συνεχίζεται ακόμη και που εν-
δεχόμενα δικαιολογεί (αν και δεν δι-
καιώνει, όπως αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά στο φιλμ) την αγριότητα των Γερ-
μανών, οι οποίοι προχώρησαν στη
σφαγή των Καλαβρυτινών ως αντίποινα
για την προηγούμενη εκτέλεση 77 Γερ-
μανών αιχμαλώτων από τους αντάρτες.
Και αφήνοντας τους ίδιους τους ήρωες
τους να αναρωτηθούν με πραγματική
πικρή απορία πώς είναι δυνατόν σε
αυτόν τον τόπο να γίνονται σήμερα συ-
γκεντρώσεις νεοναζιστών και η Ελλάδα
να ζει αγέρωχα την άνοδο του φασι-
σμού, ολοκληρώνει ένα σχόλιο πάνω
στα κενά μνήμης της ίδιας της Ιστορίας,
έτσι όπως αυτή επαναλαμβάνεται, κά-
νοντας αέναους κύκλους πάνω σε
ακόμη ανοιχτές πληγές. Λίγο πριν το
τέλος του ντοκιμαντέρ, ο Γιαννακάκης
θα ρωτήσει κατάματα τους μάρτυρες
του ολοκαυτώματος ποια είναι η γνώμη
τους για τους Γερμανούς και αν είναι
διατεθειμένοι να τους συγχωρήσουν.
Ακόμη και μέσα στην εκβιαστική και
μελοδραματική της διατύπωση σαν μια
ερώτηση που γνωρίζεις εκ των προτέ-
ρων πως θα προκαλέσει αντιφατικά συ-
ναισθήματα τόσο στους ίδιους όσο και
στο θεατή, οι απαντήσεις που δίνονται
και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο δί-
νονται είναι η μεγαλύτερη απόδειξη
πως για όσους έχουν ζήσει τη φρίκη,
έννοιες όπως η «λήθη» και η «συγχώ-
ρεση» δεν μπορούν να είναι αυτονόητες».

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας
θέλει, για μία ακόμα φορά, να ευχαρι-
στήσει το σκηνοθέτη κ. Ηλία Γιαννα-
κάκη καθώς με ιδιαίτερη ευαισθησία,
αφοσίωση και σεβασμό προσέγγισε το
συγκλονιστικό δράμα της 13ης Δεκεμ-
βρίου 1943 και με το ντοκιμαντέρ του

συνέβαλε στην επίτευξη του στόχου της
Ένωσής μας που ήταν, μέσα από τη δη-
μιουργία του ντοκιμαντέρ, η απότιση
φόρου τιμής στους εκτελεσθέντες και τις
ηρωίδες Καλαβρυτινές μανάδες, αλλά
και  η παγκόσμια εκπομπή ενός ηχη-
ρού αντιπολεμικού και αντιφασιστικού
μηνύματος. Επίσης, θερμές ευχαριστίες
και στους υπόλοιπους συντελεστές της
ταινίας, τη βοηθό του -επίσης σκηνοθέ-
τιδα - κ. Αποστολία Παπαϊωάννου, τον
κ. Claudio Bolivar (διεύθυνση φωτο-
γραφίας), την κ. Δώρα Μασκλαβάνου
(μοντάζ) και τον κ. Γιώργο Πόταγα (ήχος)
καθώς και στους χορηγούς, χωρίς την οι-
κονομική συμβολή των οποίων δε θα εί-
χαμε μπορέσει να πραγματοποιή-
σουμε το ντοκιμαντέρ αυτό. 

Η Ένωσή μας βρίσκεται στο τελικό
στάδιο προετοιμασίας έκδοσης ενός μι-
κρού βιβλίου που θα συνοδεύει το ντο-
κιμαντέρ σε DVD και το οποίο θα
μπορεί να προμηθευτεί κάθε ενδιαφε-
ρόμενος και κάθε επισκέπτης της πόλης
μας και του Μουσείου, από το Δημο-
τικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος, μετά από παραχώρηση της
Ένωσή μας, προκειμένου να ενισχυ-
θούν τα έσοδά του.   

Επίσης, σε χρόνο και τόπο για τους
οποίους θα ενημερώσει σχετικά τα
μέλη και τους φίλους της, η Ένωσή μας
θα προβάλλει το ντοκιμαντέρ και στην
Αθήνα, προκειμένου να ανταποκριθεί
στα σχετικά αιτήματα που μας έχουν
απευθυνθεί.
Ευχόμαστε, το ντοκιμαντέρ να συνεχί-

σει το καλό του ταξίδι στην Ελλάδα και
το εξωτερικό και μέσα από το δράμα
της μαρτυρικής μας πόλης για να συ-
γκινήσει, να ενημερώσει, να διδάξει,  να
αφυπνίσει… 
(Ευχαριστούμε την κ. Ελένη Ανδρου-

τσοπούλου από το Φεστιβάλ Θεσσαλο-
νίκης  για τη διάθεση των φωτογραφιών).

Ελένη Γ. Χάμψα



13

Σύμφωνα με τελευταίες στατιστικές η
καπνιστική συνήθεια μεταξύ των Ελλη-
νίδων αυξάνεται διαρκώς, με αποτέλε-
σμα η Ελλάδα να διεκδικεί τη θλιβερή
πρωτιά παγκοσμίως.

Η σημερινή αύξηση του καπνίσματος
στο γυναικείο πληθυσμό αναμένεται να
προκαλέσει αντίστοιχη αύξηση στις
σχετιζόμενες με το κάπνισμα ασθένειες
τα επόμενα 20-30 χρόνια. 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αν οι γυ-
ναίκες καπνίζουν όπως οι άνδρες τότε
θα πεθαίνουν από τις ίδιες ασθένειες
που πεθαίνουν και οι άνδρες. Αυτό
είναι αληθές, με τη διάφορα πως, τα τε-
λευταία χρόνια, προκύπτουν δεδομένα
που καθιστούν το κάπνισμα μια ακόμη
πιο επικίνδυνη συνήθεια για τις γυναί-
κες. Ας δούμε επιγραμματικά τα κυριό-
τερα από αυτά: 

Οι γυναίκες είναι γενετικά πιο ευαί-
σθητες στην καρκινογόνο δράση του
καπνού σε σχέση με τους άνδρες.
Έρευνες αναφέρουν πως ο κίνδυνος γι’
αυτές είναι 1,2 ως 1,7 φορές μεγαλύτε-
ρος. Γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί το
φαινόμενο αυτό. Φαίνεται πως ενοχο-
ποιούνται φυλοσύνδετα γονίδια όπως
ο πεπτιδικός υποδοχέας απελευθέρω-
σης γαστρίνης, η δράση των οιστρογό-
νων που προάγουν την αγγειογένεση,
κ.ά. Η καρκινογόνος δράση του κα-
πνού είναι δοσοεξαρτώμενη, εξαρτάται
από την ηλικία έναρξης του καπνίσμα-
τος (όσο νωρίτερα, τόσο χειρότερα)  και
δεν αφορά μόνο κακοήθειες που πα-
ραδοσιακά συνδέονταν με το κάπνισμα,

όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, αλλά και
άλλες, όπως ο καρκίνος του μαστού.

Οι καπνίστριες είναι πιο επιρρεπείς
στο να εμφανίσουν αγγειακά εγκεφα-
λικά επεισόδια, σε οποιαδήποτε ηλικία,
σε σχέση με τους άνδρες (σχετικός κίν-
δυνος 3,2, ενώ για τους άνδρες ο αντί-
στοιχος κίνδυνος είναι 1,7). Το ίδιο
ισχύει, αλλά σε μικρότερο βαθμό και
για τη στεφανιαία νόσο, μετά την εμμη-
νόπαυση.

Οι καπνίστριες κινδυνεύουν περισσό-
τερο να αναπτύξουν Χρόνια Αποφρα-
κτική Πνευμονοπάθεια. Για άγνωστους
ως τώρα λόγους φαίνεται να είναι πιο
ευπαθείς στην αρνητική επίδραση του
καπνού, ιδιαίτερα όταν η έναρξη έχει
γίνει στην εφηβική ηλικία. Παράλληλα,
υπάρχουν δεδομένα ότι η νόσος αυτή
είναι ταχύτερα εξελισσόμενη στις γυναί-
κες, και γι’ αυτό με διαρκώς αυξανό-
μενη θνητότητα.

Ο καπνός μειώνει την οστική μάζα και
διπλασιάζει τον κίνδυνο οστεπορωτι-
κού κατάγματος του ισχίου, στις γυναί-
κες που συνεχίζουν να καπνίζουν μετά
την εμμηνόπαυση. Διακοπή του καπνί-

σματος πριν την εμμηνόπαυση μειώνει
τον κίνδυνο σε επίπεδο ίδιο με αυτό
του γενικού πληθυσμού. 

Κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα οι
γυναίκες αναμένεται να υποστούν τις
συνέπειες της αύξησης της καπνιστικής
τους συνήθειας. Καθημερινά προστίθε-
νται νέα επιχειρήματα υπέρ της ανα-
γκαιότητας και της σημασίας της
διακοπής του καπνίσματος , σε οποια-
δήποτε ηλικία. Το κλειδί, όμως, για την
εξάλειψη του διαφαινομένου κινδύνου
στη δημόσια υγεία είναι η προστασία
του πληθυσμού των εφήβων από την
έναρξη του καπνίσματος, και αυτός
πρέπει να είναι ο πρωτεύων στόχος
κάθε αντικαπνιστικής εκστρατείας. 

ΚΑΡΥΔΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος
Δ/νση ιατρείου: Περικλέους 2, 
Χολαργός 15561.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6944477440, 6974442334,
2130339534, 2106502000  (ΙΑΣΩ
General)
E-mail: betty_karidi@yahoo.com

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ  ΚΑΠΝΙΣΜΑ:  ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ  ΚΑΠΝΙΣΜΑ:  ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

www.kalavrita-hotels.gr

Γεννήθηκα το 1985, στην Αθήνα και
κατοικώ στην πολύπαθη περιοχή του
Αγίου Παντελεήμονα. Αποφοίτησα από
το 42ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών και συ-
νέχισα τις σπουδές μου στο Τμήμα Ηλε-
κτρονικής του Ανώτατου Τεχνολογικού
Ιδρύματος Αθήνας. 

Το 2009 ανέλαβα την οικογενειακή
επιχείρηση που διατηρούμε στον Άγιο
Παντελεήμονα, ενώ παράλληλα είμαι
πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ ΓΑΣ
Αετός, ερασιτεχνικού σωματείου της
Αθήνας, που αγωνίζεται σε επίπεδο
εθνικής κατηγορίας.  

Το 2010, ήμουν υποψήφιος σύμβου-
λος για την 6η Δημοτική Κοινότητα κα-
ταφέρνοντας να καταταγώ στην 4η
θέση, ενώ  το 2007, εκλέχθηκα στο
πρώτο Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας
του Δήμου Αθηναίων, αναλαμβάνο-
ντας τον τομέα Περιβάλλοντος, όπου
σε συνεργασία με διάφορους φορείς
και οργανώσεις δρομολογήσαμε σειρά

από δράσεις για την ευαισθητοποίηση
των πολιτών και τη δημιουργία οικο-
λογικής συνείδησης στην κοινωνία. Το
2013, στο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, εκλέ-
χθηκα στην Κεντρική Επιτροπή της Ορ-
γάνωσης. 

Φίλη, Φίλε, 
Η Αθήνα είναι η πόλη που γεννηθή-

καμε, που μεγαλώσαμε, που εργαζό-
μαστε και βιώνουμε τα προβλήματά της
στην καθημερινότητά μας.  Τώρα είναι
η ευκαιρία μας. Να επιλέξουμε να κά-
νουμε την  υπέρβαση και με σχέδιο
αλλά και όραμα να διεκδικήσουμε
έναν ανεξάρτητο και πραγματικά ακη-
δεμόνευτο Δήμο. 

Τα μεγάλα λόγια μας κούρασαν. Οι
πολλές ανέξοδες υποσχέσεις, υποθή-
κευσαν το μέλλον μας. Η λογική της
Αυτοδιοίκησης του χθες, δεν μας ται-
ριάζει. Δεν θέλουμε ένα δήμο απλό
διαχειριστή προβλημάτων, θέλουμε
δήμαρχο που θα δίνει λύσεις και απα-

ντήσεις. Που θα βάζει σε προτεραιό-
τητα την ασφάλεια, την κοινωνική συ-
νοχή και την ανάπτυξη της πόλης μας.
Βγαίνουμε τώρα μπροστά. Με όραμα,
αντίληψη, γνώση και εμπειρία. Τα προ-
βλήματα που ζούμε καθημερινά, στον
Άγιο Παντελεήμονα, στην Κυψέλη,
στην Πλατεία Αττικής και στην Πλατεία
Αμερικής, μπορούν να αντιμετωπισθούν
μόνο από εμάς τους ίδιους. Με φρέ-
σκες ιδέες και ρεαλιστικές προτάσεις. 

Στις 18 Μαΐου, επιλέγω να δώσω το
παρών σε αυτήν την μάχη για το μέλ-
λον της πόλης μας, μέσα από το συν-
δυασμό «Αθήνα Πόλη της Ζωής μας»,
στο πλευρό του Νικήτα Κακλαμάνη.
Γιατί η γνώση του, η εμπειρία του στην
Αυτοδιοίκηση και πάνω απ όλα η
αγάπη του για την Αθήνα και τις γειτο-
νιές μας, είναι εκείνη που αποτελεί και
το καλύτερο κριτήριο. 

Σας ζητώ, λοιπόν, να με στηρίξετε σε
αυτήν την προσπάθεια. Να ανταλλά-

ξουμε ιδέες, σκέψεις, προτάσεις. Σας
καλώ  να δώσουμε μαζί αυτήν την
όμορφη μάχη για  να κάνουμε την Αθή-
να, πραγματική, πόλη της Ζωής μας.

Οι τρεις αυτές λέξεις αν και φαίνονται
άσχετες μεταξύ τους, για όποιον γνωρί-
ζει πράγματα, πρόσωπα και καταστά-
σεις είναι πλήρως συνδεδεμένες, διότι
τους ενώνει κάτι ιδιαίτερο δυνατό, μια
οικογένεια, η οικογένεια του Κωνστα-
ντίνου Παπαχριστόπουλου.

Ο Καλαβρυτινός επιχειρηματίας το
είπε και το έκανε!

Η ομάδα μπάσκετ στην οποία είναι

Πρόεδρος, ο ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ είναι ένα
βήμα πριν την άνοδο στην Α2 Κατηγο-
ρία.

Σημαντική ενίσχυση της ομάδας του
συντοπίτη μας για να ολοκληρώσει την
φετινή υπέρβαση προς την άνοδο κα-
τηγορίας, έχοντας κατορθώσει 3 ανό-
δους κατηγοριών μέσα σε 4 μόλις
χρόνια, είναι η παρουσία του γιου του
Χρήστου Παπαχριστόπουλου.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του (γεν-
νημένος το 1985) και τις πολλές υπο-
χρεώσεις που έχει καθημερινά λόγω
της επιχείρησης που διατηρεί στον Άγιο
Παντελεήμονα), έχει επιδείξει μεγάλο
ζήλο και προσπάθεια σε όλη την πο-
ρεία της ομάδας του ΓΑΣ ΑΕΤΟΥ . 

Από πολύ μικρός δίπλα στην αγαπη-
μένη του ομάδα, προσπαθεί να ολο-
κληρώσει το προσωπικό στοίχημα που

είχε αρχικά θέσει ο πατέρας του και
που ο ίδιος καλείται να φθάσει μέχρι τέ-
λους, καταφέρνοντας μια συνοικιακή
ομάδα που εδρεύει στον Άγιο Παντε-
λεήμωνα Αθηνών, να φθάσει στην Α2
κατηγορία.

Όντας υπερήφανοι για τους συμπα-
τριώτες μας, τους ευχόμαστε τα καλύ-
τερα!

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο ΣΧ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α - Α Θ Η Ν Α : Α 2  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ω Ν  Μ Π Α Σ Κ Ε ΤΚ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α - Α Θ Η Ν Α : Α 2  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ω Ν  Μ Π Α Σ Κ Ε Τ

Ένα Καλαβρυτινόπαιδο, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων
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….Καλό σου ταξίδι αξέχαστε φίλε….
Πλήθος κόσμου, την Κυριακή 29 Δε-

κεμβρίου 2013, συνοδέψαμε στην τελευ-
ταία του κατοικία τον αγαπημένο μας φίλο
και συμπατριώτη Γεώργιο Σπυρ. Ντακό-
λια, που απεβίωσε την προηγούμενη
ημέρα σε νοσοκομείο της Αθήνας, σε ηλι-
κία 87 ετών. Η κηδεία του έγινε στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Κλειτορίας, παρό-
ντων, του Δημάρχου του διευρυμένου
Δήμου Καλαβρύτων Γιώργου Λαζουρά,
πρώην και νυν Αντιδημάρχων και δημο-
τικών συμβούλων, πρώην Δημάρχων και
Κοινοταρχών, του Βουλευτή Αχαΐας Αθα-
νάσιου Νταβλούρου, καθώς και εκπρο-
σώπων Φορέων και Συλλόγων της
Κλειτορίας και της ευρύτερης περιοχής. 

Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο Δή-
μαρχος Καλαβρύτων, ο υπογράφων ατο-
μικά και ως πρώην πρόεδρος της τέως
Κοινότητας Λυκούριας, πρ. δημοτικός
σύμβουλος του τέως Δήμου Κλειτορίας
και επίτιμος πρόεδρος της Παγκαλαβρυτι-
νής Ένωσης, καθώς και ο παριστάμενος
Βουλευτής Αχαΐας.

Γέννημα θρέμμα της Λυκούριας, ο Γε-
ώργιος Ντακόλιας, μετά την απόλυσή του
από το Στρατό, εγκαταστάθηκε μόνιμα

στην Κλειτορία, όπου αρχικά δημιούρ-
γησε μικρό εμπορικό κατάστημα. Κατά τη
διάρκεια της πάνω από εξήντα χρόνια λει-
τουργίας του, το κατάστημα είχε εξελιχθεί
σε σημαντική εμπορική επιχείρηση και σε
αξιόλογη βιοτεχνία και βιομηχανία παρα-
γωγής υφασμάτων. Ο μεταστάς είχε προ-
σλάβει και απασχολούσε πολλούς
εργαζομένους, κόντρα στο ρεύμα φυγής
των νέων από την πολύπαθη επαρχία
μας, την εποχή της μεγάλης εσωτερικής
και εξωτερικής μετανάστευσης. 

Υπήρξε υπόδειγμα ήθους, ευγένειας,
καλοσύνης και αυτοσυγκράτησης. Έθετε
πάντοτε το κοινό συμφέρον πάνω από το
προσωπικό του. Με την αρχοντιά του, την
εντιμότητα, την ευπροσηγορία του και την
έντονη διάθεση καλόπιστης κριτικής, αρε-
τές που του προσέδωσαν επάξια τα χα-
ρακτηριστικά του ευπατρίδη της τοπικής
μας κοινωνίας, καθιέρωσε «Σχολή»
στους νεώτερούς του, αρχών κοινωνικής
συνύπαρξης και ήθους. Και όλα αυτά με
γνώμονα τις ανθρώπινες αξίες, που ο ίδιος
από πολύ νέος ενστερνίστηκε και που στις
μέρες μας τείνουν να εκλείψουν.

Τον θυμόμαστε από τα πρώτα εφηβικά
μας χρόνια ως μαθητές του Γυμνασίου
στα Μαζέικα, όπου σχεδόν καθημερινά,
κυρίως τα Σαββατοκύριακα, η κωμόπολη
έσφυζε από τους συμπατριώτες μας της
γύρω περιοχής. Κατέφθαναν εκεί πεζο-
πορώντας  ή με τα ζώα τους από τα απο-
μακρυσμένα χωριά για την προμήθεια
αναγκαίων αγαθών, την εξυπηρέτησή
τους από τις πολλές (τότε) δημόσιες υπη-
ρεσίες αλλά και για να βλέπουν τα παιδιά
τους, τα πολλά γυμνασιόπαιδα που διέ-
μεναν ανά δύο ή τρία σε νοικιασμένα δω-
μάτια. Ήταν αδύνατο να μην περάσουν οι
περισσότεροι «ταξιδιώτες» από το μαγαζί
του Γεώργιου Ντακόλια, που το είχε κατά
μεγάλο μέρος μετατρέψει σε εντευκτήριο
επικοινωνίας, γνώσεων και πολιτισμού.
Για να του σφίξουν το χέρι, να θαυμάσουν

την ευγένεια και την καλοσύνη του, να ζη-
τήσουν τη συμπαράσταση και τη βοήθειά
του, τις συμβουλές του σε πολλά θέματα,
τη συμβολή του στη νουθεσία των τέκνων
τους, καθότι ο ίδιος με πατρική αγάπη εν-
διαφερόταν για τις επιδόσεις τους στα μα-
θήματα, διότι επικοινωνούσε με τους
καθηγητές τους και ήταν διαρκώς ενήμε-
ρος περί της διαγωγής τους. Και ο αεί-
μνηστος Γιώργος που είχε μάθει από
πολύ νωρίς να προσφέρει, να συγχωρεί
και να συμπάσχει με το συνάνθρωπο,
εγκάρδια, αμέριστα και με αξιοπρέπεια
συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια επί-
λυσης των προβλημάτων όσων από τους
συμπατριώτες ζητούσαν τη συμπαρά-
στασή του, κερδίζοντας την πραγματική
φιλία και την αγάπη τους. 

Ασχολήθηκε με τα κοινά συμμετέχοντας
ενεργά στις δράσεις των πολιτιστικών
συλλόγων, των συλλόγων γονέων και
κηδεμόνων, του συλλόγου «Ο Καλός
Σαμαρείτης» κλπ, αλλά και της Ένωσης
των Εμπόρων και Επιχειρηματιών της
Κλειτορίας. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των
συμπολιτών του, εκπροσωπώντας τους
επάξια μέσα και από αυτή την εποικοδο-
μητική συμμετοχή του, με τα τόσο εύ-
στοχα επιχειρήματά του που ευχαρίστως
δεν επιδέχοντο αντιρρήσεων από οποιον-
δήποτε. 
Δεν δίσταζε να τοποθετεί πάνω από κόμ-

ματα και παρατάξεις το συμφέρον των συ-
μπολιτών του, των τότε αυτοδιοικητικών
Κοινοτήτων της περιοχής, μετέπειτα του
«Καποδιστριακού» Δήμου Κλειτορίας και
μέχρι την τελευτή του βίου του, του «Καλ-
λικρατικού» Δήμου Καλαβρύτων. Είχε
πάντα την παρρησία να συμφωνεί ή να
διαφωνεί, βάζοντας το δικό του στίγμα
στα κοινοτικά και δημοτικά δρώμενα.
Όσοι ασχοληθήκαμε με την τοπική αυτο-
διοίκηση στην ιστορική και πολύπαθη
(πρώην) επαρχία μας, είχαμε την καλή
τύχη να έχουμε το Γιώργο τον Ντακόλια

ανεπανάληπτο καθοδηγητή, σύμβουλο
και μέντορά μας, για τις προεργασίες και
την ποιότητα και τις προθέσεις των προ-
σώπων με τα οποία επρόκειτο να συνερ-
γαστούμε, αλλά και για τις προτεραιότητες
που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε στη
συνέχεια. Όταν δε, διεπίστωνε έριδες και
μη επωφελείς παραταξιακές αντιπαλότη-
τες μεταξύ μελών των κοινοτικών και με-
τέπειτα δημοτικών συμβουλίων, ως
ρεαλιστής στη ζωή, με παραινέσεις του
εποικοδομητικές, είχε την ικανότητα να
μας ενώνει με την αξιοσέβαστη πειθώ του,
για την επιτυχία του καλώς εννοούμενου
συμφέροντος των συνδημοτών μας. 

Με την εξαίρετη και αγαπημένη σύζυγό
του, Κρίνα Σπυροπούλου από το Δρυμό
Καλαβρύτων, δημιούργησαν μια υπο-
δειγματική οικογένεια. Οι κόρες του, Έφη
και Γιάννα, που διαπρέπουν στον επιστη-
μονικό, πολιτισμικό και καλλιτεχνικό
τομέα και ακολούθησαν πιστά το χαρι-
σματικό και φωτεινό παράδειγμά του, με
τους συζύγους τους και αγαπητούς μας
φίλους Κώστα Λαδά και Τάκη Μπαλ-
φούσια, αντίστοιχα, συμπλήρωσαν την
ευτυχία του αγαπημένου τους πατέρα και
πεθερού, με το να τον καταστήσουν και
στοργικό και τρυφερό παππού.

Είναι γεγονός ότι η προσωπικότητα του
αείμνηστου Γιώργου έχει καταγραφεί ανε-
ξίτηλα στις σελίδες της ιστορίας της Κλει-
τορίας,  ως αναπόσπαστο κομμάτι της
ύπαρξής της στον χώρο και στον χρόνο.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή συλλυ-
πητήρια στους οικείους του και τους ευ-
χόμαστε την εξ Ύψους παρηγορία. 
Τούτα τα λόγια ας είναι λουλούδια από

το Σαϊτά, το Χελμό και τις κοιλάδες του
Αροάνειου και του Λάδωνα στο Μνήμα,
στην Κλειτορία, του αγαπημένου και ακρι-
βού μας φίλου Γιώργου Ντακόλια. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.
Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.

Γεώργιος Μιλτ. Κοσμάς 

Ήταν κάποιο μελαγχολικό, συννεφια-
σμένο απόγευμα του Φλεβάρη όταν
έλαβα στο κινητό μου ένα τηλεφώνημα
από τον καλό μου φίλο, συνεργάτη, μου-
σικό και αξιόλογο συνθέτη Άγγελο Κα-
λαβρυτινό, που μου ανακοίνωσε λιτά
πως η μητέρα του, η κυρία Ελένη έφυγε

απ’ τη ζωή. ‘Έκλεισα το κινητό μου χλω-
μός και θλιμμένος, μ’ ανακατεμένα μαλ-
λιά από τον άγριο αέρα που φυσούσε. 
- Κουράγιο, μπόρεσα και του είπα, τα
θερμά μου συλλυπητήρια Άγγελε. Είμαι
κοντά σου. Αύριο θα είμαι εκεί… στο νε-
κροταφείο. Την επόμενη μέρα το πρωί
παρευρέθηκα στην κηδεία μαζί με άλ-
λους εξαιρετικούς φίλους ως επί τον πλεί-
στον γνωστοί καλλιτέχνες που
συμπαραστάθηκαν στο φίλο τους Άγγελο
Καλαβρυτινό και αποχαιρέτησαν την
κυρία Ελένη συνοδεύοντάς την στην τε-
λευταία κατοικία της.
Ο Άγγελος Καλαβρυτινός, για κάποιους

που δεν τον γνωρίζουν, το επίθετο του
είναι καλλιτεχνικό παρμένο από τον τόπο
καταγωγής του, τα Καλάβρυτα. Εκεί με-
γάλωσε και αργότερα σπούδασε μου-
σική, που την υπηρετεί ακόμα με αγάπη
και με μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση,
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη μα-
κρινή Αυστραλία, την Αμερική και πολ-
λές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου

δούλεψε σαν μουσικός και τραγουδιστής
μαζί με πολύ γνωστά ονόματα στο χώρο
του τραγουδιού. 

Ο Άγγελος  αποτελούσε για μένα ένα
σπουδαίο παράδειγμα αγάπης του γιου
προς τη μητέρα. Στάθηκε κοντά της σε
όλες τις στιγμές τις καλές και τις κακές που
περνούσε τα τελευταία χρόνια η κυρία
Ελένη λόγω των προβλημάτων υγείας
που αντιμετώπιζε. Την κυρία Ελένη με το
γλυκό χαμόγελο πάντα στα χείλη την
γνώριζα προσωπικά. Είχε μια γλυκιά φω-
νούλα, ένα αθώο βλέμμα, μια καρδιά γε-
μάτη αγάπη και καλοσύνη προς όλους.
Ο μονάκριβος γιος της, ο Άγγελος Καλα-
βρυτινός την φρόντιζε και της παρείχε τα
πάντα με πολύ αγάπη και σεβασμό.
Μάνα και γιος, συμπαραστάθηκαν πάντα
ο ένας στον άλλον. Και ο Κύριος, που έχει
υποσχεθεί, ότι «ορφανόν και χήραν ανα-
λήψεται», τους προστάτευε. Αυτός, ο Κύ-
ριος, ήταν και για τους δύο επίσης ο
αληθινός κηδεμόνας και προστάτης που
τους ένωνε μέσα  από την αγάπη του.

Στον τελευταίο αποχαιρετισμό ο Άγγελος,
γονατιστός έσκυψε μπροστά στον τάφο
της μανούλας του, σκούπισε τα δάκρυά
του για να της πει ολόθερμα καλό ταξίδι
και το μεγάλο ευχαριστώ.
Ο Θεός την πήρε κοντά του σε βαθιά γε-
ράματα και ανταπέδωσε την αγάπη του
στην κυρία Ελένη που υπήρξε μια καλο-
κάγαθη γυναίκα του Θεού και την πλή-
ρωσε με το πιο πολύτιμο νόμισμα, που
κυκλοφορεί στον ουρανό μεταξύ των αγ-
γέλων και των αγίων. Το νόμισμα αυτό
εδώ στη Γη το λένε ανάπαυση της ψυχής
και ειρήνη αιώνια στη Βασιλεία των Ου-
ρανών.
Αυτό ήταν όλο, είπα μέσα μου καθώς

έφευγα με το αμάξι μου από το νεκροτα-
φείο του Κόκκινου Μύλου στην Αθήνα,
την ημέρα της κηδείας. Μονομιάς πέταξε,
έφυγε η αγνή ψυχούλα της κυρίας Ελένης.
Πέταξε για την αιώνια ζωή του Παραδείσου.

Κώστας Σαλής
Συγγραφέας

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ «ΕΦΥΓΕ» Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

Μ Ε   Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α  Ο Υ Ρ Α Ν Ι ΟΜ Ε   Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α  Ο Υ Ρ Α Ν Ι Ο
Στη μνήμη της κυρίας Ελένης, μητέρας του Άγγελου Καλαβρυτινού
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Πολύ σημαντική, μαζική και λίαν επι-
τυχημένη ήταν η συμμετοχή Καλαβρυ-
τινών σκακιστών στο Πανελλήνιο
σχολικό Πρωτάθλημα σκάκι, που
πραγματοποιήθηκε στους Συνεδρια-
κούς χώρους του ξενοδοχειακού συ-
γκροτήματος  Porto Rio στην Πάτρα,
την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014.
Συγκεκριμένα, στη μεγάλη αυτή γιορτή
του ζατρικίου, συμμετείχαν για 1η
φορά,  δεκατρείς (13) συνολικά  αθλη-
τές από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο
Καλαβρύτων (σε αλφαβητική σειρά):
• Ζέζος Σταύρος του Χαράλαμπου, 2α
Γυμνασίου
• Κοντής Χαράλαμπος του Αποστόλη,
2α Γυμνασίου
• Λανάι Τέκι (Τίκο) του Μπάρδι, 2α Γυ-
μνασίου
• Λίτσι Ρέντιαν του Ντασαμίρ, 5η Δη-
μοτικού
• Λούπος Άλεξ του Σπύρο, 6η Δημοτικού
• Λούπος Αιμιλιάνο του Σπύρο, 2η Δη-
μοτικού
• Μαρώσης Παναγιώτης του Γεωργίου,
2α Δημοτικού
• Ντόϊ Αργκίνο του Αντόν, 5η Δημοτικού
• Ντόϊ Μαρσέλο του Αντόν, 3η Δημοτικού
• Τζουμάκας Ιωάννης του Χαραλά-
μπους, 2α Γυμνασίου
• Χαλμούκης Άγγελος-Βασίλειος του
Θεόδωρου, 5η Δημοτικού
• Χαλμούκης Κωνσταντίνος του Θεό-
δωρου, 6η Δημοτικού
• Qefa Rexhino του Kristo, 4η Δημοτικού
Οι μικροί (σε ηλικία) σκακιστές, πέραν

του ωραιοτάτου Διπλώματος Συμμετο-
χής που πήραν, έζησαν και μοναδικές

εμπειρίες στη
σπουδαία αυτή
διοργάνωση, που
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ε
πάνω από 1500
άτομα: περί τους
500 σκακιστές
όλων των τάξεων
Νηπαγωγείων -
Δημοτικών - Γυ-
μνασίων - Λυ-
κείων από Αχαΐα -
Ηλεία - Αιτωλοα-
καρνανία - Κεφαλ-
ληνία, γονείς -
συγγενείς - λοι-
πούς συνοδούς - διαιτητές - γραμματεία
- δημοσιογράφους και φίλους - θαυ-
μαστές του ζατρικίου. Στο αγωνιστικό
κομμάτι, σχεδόν το σύνολο των Καλα-
βρυτινών παικτών, σημείωσε πάρα
πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις, σημει-
ώνοντας βαθμολογίες γύρω και πάνω
από το μέσο όρο (3,5 πόντους στους
7), του Πρωταθλήματος που σε μεγά-
λους αγώνες θεωρείται θετικότατο
όριο, αφού σπανιότατα υπάρχει το
βαθμολογικό απόλυτο (στο συγκεκριμ-
μένο Πρωτάθλημα μόνο 2 σκακιστές
πέτυχαν 7 στους 7). Τους περισσότε-
ρους πόντους (4,5/7) σημείωσαν οι
Χαλμούκης Άγγελος - Βασίλης και
Qefa Rexhino, στις επιμέρους κατατά-
ξεις καλύτερη θέση (10η) κατέλαβε ο
Λανάι Τίκο, ενώ ο Τζουμάκας Ιωάννης
μόλις στην ισοβαθμία έχασε το Μετάλ-
λιο  για σκακιστή χωρίς Αθλητικό Δελ-
τίο (όλοι οι υπόλοιποι είναι αθλητές του

ΣΕΠΟΚΕ). Όλες αυτές οι επιτυχίες, απο-
τελούν φυσικό επακόλουθο της προ-
σεγμένης και συστηματικής δουλειάς
(δωρεάν μαθήματα σκάκι, επιτυχείς
διοργανώσεις, εκδηλώσεις κλπ), που
όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιούνται
στα Καλάβρυτα από τον Σκακιστικό Επι-
μορφωτικό Όμιλο Καλαβρύτων  Επαρ-
χίας (ΣΕΠΟΚΕ).

Να σημειωθεί, ότι η όλη οργάνωση-
συμπεριφορά και παρουσία των Καλα-
βρύτων, άφησε τις καλύτερες
εντυπώσεις και σχολιάσθηκε ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ από τους Διοργανωτές
(ΕΣΣΠ).

Κλείνοντας, αξίζει αναφοράς, ότι ο
Πρόεδρος του ΣΕΠΟΚΕ Δρ Ν. Χ. Ραζής,
επιτέλεσε χρέη τόσο Γιατρού Αγώνων
(δωρεάν) όσο και Διαιτητού, ενώ κλή-
θηκε (τιμητικά) και πραγματοποίησε και
απονομές.

Ο ετήσιος χορός του συλλόγου Δαφ-
ναίων πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά μεσημέρι, την Κυριακή 16 Φε-
βρουαρίου 2014 στο κέντρο «ΑΓΡΙ-
ΜΙΑ» με μεγάλη επιτυχία. Οι
συμπατριώτες και φέτος χωρίς να επη-
ρεάζονται από τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν όλοι οι Έλληνες αντα-
ποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δ.Σ.
του Συλλόγου και κατέκλυσαν το κέ-
ντρο διασκέδασης «ΑΓΡΙΜΙΑ» το οποίο
είχε κλειστεί αποκλειστικά και μόνο για
την διασκέδαση των Δαφναίων.

Το κέφι και ο χορός υπό τους ήχους
της ορχήστρας του κέντρου και τις εξαι-
ρετικές φωνές του Γιώργου Μπέκιου,
του Γιάννη Καψάλη και των άλλων
καλλιτεχνών κράτησαν μέχρι αργά το
βράδυ. Όλοι, άνδρες, γυναίκες και ιδι-
αίτερα η νεολαία, η οποία έδωσε δυ-
ναμικό παρών ξεπέρασαν τους εαυτούς
τους χορεύοντας ασταμάτητα.

Η μεγάλη συμμετοχή των Δαφναίων
σε τέτοιες εκδηλώσεις όχι μόνο συ-
σπειρώνει αλλά δείχνει πόσο απαραί-
τητοι είναι σήμερα οι Σύλλογοι και το
πολιτιστικό έργο που προσφέρουν
στους αχανείς Καλλικρατικούς δήμους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων
Γιώργος ΛΑΖΟΥΡΑΣ, ο αντιδήμαρχος
του ίδιου Δήμου Δ.Ε. ΠΑΪΩΝ Παναγιώ-
της ΛΑΠΠΑΣ, ο τ. Δήμαρχος Νικαίας
Βασίλης ΤΡΑΠΑΛΗΣ, ο δημοτικός σύμ-
βουλος, Γιώργος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ο
σύμβουλος της Τ.Κ. Δάφνης Άγγελος
Χρ. ΚΑΥΓΑΣ, ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Καλαβρυτινών Αθήνας Στρατη-
γός ε.α. ΕΛΑΣ Σωτήρης ΤΣΕΝΕΣ, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Καλαβρυτι-
νών Πειραιά Αθανάσιος ΧΡΟΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σκο-
ταναίων, Αναστάσιος ΤΣΙΩΤΟΣ, ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Λευκοχωρίου -
Κυνουρίας δάσκαλος Παναγιώτης ΠΑ-
ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο πρόεδρος της

Ένωσης Καλαβρυτι-
νών Γιατρών «Ο ΜΕ-
Λ Α Μ Π Ο Υ Σ »
Παναγιώτης ΖΗΡΟ-
ΠΑΝΝΗΣ, ο πρώην
αντιδήμαρχος του
Δήμου Χολαργού
Γιάννης ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ,
η αντιπρόεδρος της
Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης Αναστασία
ΜΠ ΑΛ Α ΣΟ Π Ο Υ-
ΛΟΥ, ο Αντιπρόε-
δρος του Συλ-
λόγου Πεύκου Παναγιώτης ΦΩΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ και οι τέως πρόεδροι του
Συλλόγου Σπυριδούλα ΤΡΑΓΚΑ - ΠΑ-
ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ και νυν πρόεδρος του
Συλλόγου Γυναικών Μάνδρας και ο
Αθανάσιος ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, η γραμμα-
τέας του Συλλόγου Σκοταναίων και κο-
σμήτωρ της Π.Ε. Μαριάνθη
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ο Γραμματέας του
ΝΑΟΔ Τρύφωνας ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ και ο
Ταμίας του Συλλόγου Βασιλικών Υπά-
της Ευθύμιος ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ. Τέλος,
παραβρέθηκε ο εκδότης της «Φωνής
των Καλαβρύτων», δημοσιογράφος
Πάνος Τσαπάρας, που προσφέρει ενη-
μερωτικό έργο και προβάλλει στις σω-
στές τους διαστάσεις τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει όλη η περιφέρεια
Καλαβρύτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου
Άγγελος ΚΑΥΓΑΣ καλωσόρισε και ευ-
χαρίστησε για την παρουσία τους, τους
παρευρισκόμενους. Στην συνέχεια ανα-
φέρθηκε στη διεξαγωγή και φέτος του
Καρναβαλιού της Δάφνης, της Λαμπα-
δηδρομίας την παραμονή της 25ης
Μαρτίου, του αγώνα δρόμου 1.821 μέ-
τρων ανήμερα της εθνικής εορτής ση-
μειώνοντας ότι οι λοιπές εκδηλώσεις θα
αναγγελθούν έγκαιρα από την εφημε-
ρίδα «Τα Νέα της Δάφνης», η οποία με
τη βοήθεια όλων συνεχίζει την έκδοση

της κανονικά, με περιεχόμενο που
αφορά ιδιαίτερα τα τοπικά νέα.
Στη συνέχεια έκοψε την πρωτοχρονιά-

τικη πίτα, προσφέροντας το πρώτο κομ-
μάτι στο σύλλογο, στον πρόεδρο και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ
στη συνέχεια κάλεσε τους προσκεκλη-
μένους με πρώτο το Δήμαρχο Γεώργιο
Λαζουρά, στον οποίο έπεσε και το
φλουρί. Ο Δήμαρχος χαιρέτισε τους
παρευρισκόμενους και υποσχέθηκε ότι
ο Δήμος θα είναι παρών στις εκδηλώ-
σεις του χωριού με αρχή τη συμμετοχή
στο Καρναβάλι. Ακολούθησαν οι λοι-
ποί επίσημοι που παρέλαβαν κομμάτια
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ενώ το ίδιο
συνέβη και με όλους τους παρευρι-
σκόμενους.
Η λαχειοφόρος αγορά περιείχε πολλά

δώρα τα οποία ήταν προσφορές συ-
μπατριωτών και φίλων επιχειρηματιών
από την Αθήνα και τη Δάφνη, τους
οποίους ο Πρόεδρος ευχαρίστησε και
τους ευχήθηκε υγεία και καλές δου-
λειές για να μπορούν και στο μέλλον να
κάνουν προσφορές.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας συγ-

χαίρει τον Πρόεδρο και το Δ. Σ. του
πολύ δραστήριου συλλόγου των Δαφ-
ναίων και εύχεται σε αυτούς και τα
μέλη τους υγεία, ευτυχία και πάντοτε
επιτυχίες!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά!
Κι εφέτος σφάξαμε  ζώα πολλά
Αρνιά, κατσίκια θυσιαστήκαν

Για μας στα κάρβουνα ξεροψηθήκαν

Όλες οι αυλές, σφαγεία μοιάζουν
Τσίκνισε ο τόπος, σούβλες ανάβουν
Αβγά τσουγκρίζουν, ευχές αλλάζουν
Τις άγιες μέρες, έτσι γιορτάζουν

Ζωούλες παίρνουν και δε διστάζουν
Χορεύουν, πίνουν, διασκεδάζουν
Για ειρήνη, αγάπη, όλοι μιλάμε

Κατόπιν τρέχουμε για να τα φάμε

Όλα ο Θεός γι’ αυτόν τα ’χει πλάσει
Τη βουλιμία του για να χορτάσει
Έτσι τα βρήκε, δεν κάνει αλλιώς
Πιστός στα έθιμα είναι ο Ρωμιός!

ΙΚΕΣΙΑ
Χριστέ μου να Σ’ αντάμωνα,

λίγο να σου μιλήσω.
Συγνώμη για τον άνθρωπο,

με πόνο να ζητήσω.

Συγχώρα το Λαό Σου
που είναι συγχυσμένος.

Του λείπει το γέλιο κι η χαρά
κι είναι δυστυχισμένος.

Γιατί γύρω μας όλα
πόνο πολύ σκορπάνε;

Η δυστυχία, οι συμφορές
τα τέκνα σου χτυπάνε;

Όλα θα τα παρέβλεπα,
θα τα δικαιολογούσα.

Μα των παιδιών το θάνατο
όχι, δε θα μπορούσα.

Χάρισέ τους τη ζωή.
Να ζήσουν, να προσφέρουν.

Ίσως να κατορθώσουνε
κοντά Σου να μας φέρουν.

Άννα Κανακάρη - Λεβέντη
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Μέχρι τη στιγμή που τυπωνόταν η
«Κ.Η.», οι υποψήφιοι που έχουν ανα-
κοινώσει επίσημα την πρόθεσή τους να
διεκδικήσουν στις προσεχείς δημοτικές
εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, την
ψήφο των Καλαβρυτινών και να ανα-
δειχθούν Δήμαρχοι του Καλλικρατικού
Δήμου Καλαβρύτων είναι ο νυν Δή-
μαρχος κ. Γεώργιος Λαζουράς, ο
πρώην Νομάρχης και Βουλευτής
Αχαΐας κ. Δημήτρης Κατσικόπουλος, ο
Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής
του Νοσοκομείου Καλαβρύτων κ. Κώ-
στας Κούκιος και ο κ. Σταμάτης Αν-
δριόπουλος.

Ο νυν Δήμαρχος κ. Γεώργιος Λαζου-
ράς, επικεφαλής του συνδυασμού
«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», ανα-
κοινώνοντας τη συνεργασία του με τον
κ. Δημήτρη Κοντογιάννη, ανέφερε με-
ταξύ άλλων: «Με την προγραμματική
αυτή συμφωνία και συνεργασία μας,
από συμπολίτες και ανθρώπους της
προσφοράς, της εργασίας και του μό-
χθου, θέτουμε στη διάθεση των συν-
δημοτών μας, τις επιστημονικές και
επαγγελματικές μας γνώσεις και την
εμπειρία μας στα δημοτικά πράγματα,
την αφειδώλευτη, συνεχή και χωρίς
άλλες σκοπιμότητες ή πολιτικές βλέ-
ψεις, διάθεση για προσφορά μας και
εκφράζουμε, τη συνεργασία, την ενό-
τητα και τη συμπαράταξη όλων των πο-
λιτών του Δήμου μας, που αγωνίζονται
για την ανάπτυξη και την προοπτική
του, που αγωνίζονται και αγωνιούν
ταυτόχρονα, να κρατήσουν ζωντανά τα
χωριά και τις πόλεις μας και να βελτιώ-
σουν το βιοτικό επίπεδο των συμπολι-
τών μας, που αγωνίζονται να μείνουν οι

νέοι στον τόπο μας, να βρουν επαγγελ-
ματικές και πολιτιστικές διεξόδους και 
να συνεισφέρουν με τη δημιουργικό-
τητα και τις πρωτοβουλίες τους στην
αναζωογόνηση του τόπου μας. Στην
προσπάθεια και στον αγώνα μας αυτό,
καλούμε, όλους τους συνδημότες μας,
χωρίς πολιτικές, κομματικές ή άλλου εί-
δους εξαρτήσεις και δεσμεύσεις, να
πλαισιώσουν το συνδυασμό μας, να
διαβάσουν, να μελετήσουν και να
ασκήσουν καλόπιστη κριτική στο πρό-
γραμμα και στις θέσεις που θα παρου-
σιάσουμε καθώς και καλόπιστη και
εποικοδομητική κριτική στο έργο που
έχουμε, ήδη, επιτελέσει, να γνωριστούν
και να συζητήσουν με τα νέα, φρέσκα
και άφθαρτα πρόσωπα που αποτελούν
τον συνδυασμό μας και που συνδυά-
ζουν, τη γνώση και τις νέες ιδέες, με την
εμπειρία και τη σωφροσύνη…».

Ο κ. Δημήτρης Κατσικόπουλος, επι-
κεφαλής της παράταξης «ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (Δ.Ε.ΚΑ.),
ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του,
τόνισε μεταξύ άλλων: «Αυτό που δια-
κηρύξαμε από την πρώτη στιγμή και θα
ακολουθήσουμε σαν νέα δημοτική
αρχή - με την ψήφο των Καλαβρυτινών
- είναι η δημιουργία συνθηκών απρό-
σκοπτης και μέγιστης πρόσβασης των
πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Αυτό μετα-
φράζεται σε καθημερινή προσπάθεια
για καλύτερη συγκοινωνιακή πρό-
σβαση των δημοτών εντός του Δήμου
μας, για την καλύτερη δυνατή πρό-
σβαση στις υποδομές υγείας και παι-
δείας, στις νέες τεχνολογίες, στην πλη-
ροφόρηση, στις νέες οικονομίες, στις
νέες αγορές… Να μπορούν οι δημότες
να αισθάνονται το Δήμο και το Δή-

μαρχο καθημερινό σύμμαχό τους έχο-
ντας απόλυτη πρόσβαση στις αποφά-
σεις, στο σχεδιασμό, στα πρόσωπα που
έχουν θέσεις ευθύνης και υπηρετούν
τον κοινό μας στόχο». Την 24η Μαρ-
τίου, ο κ. Κατσικόπουλος παρουσίασε
στα Καλάβρυτα ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο που φιλοδοξεί να δώσει νέα
ώθηση στην τοπική οικονομία, ενι-
σχύοντας θεαματικά την αγορά εργα-
σίας και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις της
περιοχής, δημιουργώντας τις προϋπο-
θέσεις για τη δημιουργία εκατοντάδων
νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχει-
ρήσεων. Πρόκειται για το Ιστορικό Θε-
ματικό Πάρκο κατά του Φασισμού, ένα
μεγάλο έργο αφιερωμένο στους αγώ-
νες κατά του φασισμού και της ναζιστι-
κής θηριωδίας που σκοπό έχει να
αξιοποιήσει την ιστορία των Καλαβρύ-
των προς όφελος της περιοχής και των
κατοίκων της. «Το μήνυμα είναι προ-
φανές, το λέμε όλοι καθημερινά σε
όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας: συ-
στράτευση, συμπόρευση των απαντα-
χού Καλαβρυτινών χωρίς διαχωριστικές
γραμμές, χωρίς εσωστρέφεια, μακριά
από τη μικροπολιτική και τα μικροσυμ-
φέροντα, με διαφάνεια, με συναπό-
φαση και πολύ όρεξη για δουλειά. Τα
Καλάβρυτα για εμάς είναι ένας ενιαίος
γεωγραφικός και κοινωνικός χώρος και
μπορούν να εξελιχθούν σε πρότυπο ανά-
πτυξης, έμπνευσης, συλλογικής λει-
τουργίας και αλληλεγγύης. Το απαιτεί η
εποχή και το έχουν ανάγκη οι άνθρωποί
μας. Αυτό θα επιδιώξουμε και σε αυτήν την
πορεία δε θέλουμε να απουσιάζει κανείς». 
Ο γιατρός κ. Κώστας Κούκιος, ανακοι-

νώνοντας επίσημα την υποψηφιότητά
του για το Δήμο Καλαβρύτων, τόνισε

ότι σκοπό έχει να δώσει μια νέα αντί-
ληψη για την τοπική αυτοδιοίκηση με
κύριους στόχους την απαλλαγή από τα
μικροπολιτικά συμφέροντα και την ψη-
φοθηρία, την ανάδειξη της πολιτικής
της ανθρώπινης αλληλεγγύης, αξιο-
κρατίας και προοπτικής, την  ενεργο-
ποίηση κάθε υγιούς κυττάρου έξω και
πέρα από κομματικές δεσμεύσεις, ιδιο-
τέλεια, υστεροβουλία, εξαρτήσεις, συμ-
φέροντα και αγκυλώσεις. «Για να
σηματοδοτήσουμε και να παλέψουμε
μαζί για την πολυπόθητη διέξοδο από
τον κατήφορο. Για να καθορίσουμε και
να εξειδικεύσουμε την κατεύθυνση και
τις δράσεις που θα υπηρετήσουν όλους
τους Καλαβρυτινούς, όλο το Δήμο Κα-
λαβρύτων.  Για να αναδείξουμε και να
συγκροτήσουμε το πλειοψηφικό ρεύμα
που απαιτεί την ανατροπή στη διαχεί-
ριση των Δημοτικών πραγμάτων.
Μπαίνουμε μπροστά, καταθέτουμε την
υποψηφιότητά μας και σας καλούμε
όλες και όλους μαζί μας».

Ο κ. Σταμάτης Ανδριόπουλος, επικε-
φαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙ-
ΡΩΣΗ», δήλωσε: «Στις εκλογικές ανα-
μετρήσεις που έρχονται είναι ευκαιρία
να δυναμώσουμε τον αγώνα για μια
Ελλάδα της λαϊκής ευημερίας, της αξιο-
ποίησης όλων των παραγωγικών δυ-
νατοτήτων της χώρας, της αλληλεγγύης
και συνεργασίας με όλους τους λαούς,
σε αντίθεση με τα δεσμά της ΕΕ, της εκ-
μετάλλευσης και της αδικίας. Είναι ευ-
καιρία να στηρίξουμε, να ψηφίσουμε το
ΚΚΕ παντού!».

H Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας εύ-
χεται σε όλους τους υποψηφίους καλή
επιτυχία και είθε να βγει κερδισμένος ο
τόπος μας!
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