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Ο ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ
θΕΟδΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕφΥΓΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Στις 25 Σεπτεμβρίου ο Καλαβρυτινός κόσμος αποχαιρέτησε με βαθύτατη θλίψη
τον Θεόδωρο Σπυρόπουλο, που άφησε
την τελευταία του πνοή στο Σικάγο, μετά
από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες της ζωής του.
Ο αγαπητός σε όλες και όλους μας «Θεόδωρος» ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα στους κόλπους της Ελληνοαμερικάνικης ομογένειας, που διακρινόταν για τις
κινητοποιήσεις των κατοίκων του εξωτερικού προς επίλυση ζητημάτων εθνικού ενδιαφέροντος, τη σημαντική πολυμερή
δράση του και την υπερχειλίζουσα φιλάνθρωπη στάση του.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας τίμησε
τον επιφανή συμπατριώτη μας για το εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας έργο
του, αλλά και για την ουσιαστική στήριξη,

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΜΑΝΑΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στα
Καλάβρυτα έγινε το μνημόσυνο της
«Καλαβρυτινής Μάνας» την παραμονή
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 14η Αυγούστου, στον μητροπολιτικό ναό, σε
ατμόσφαιρα συγκίνησης και νοσταλγίας. Κάθε χρόνο μειώνεται ο αριθμός
των προσερχομένων, καθώς ο χάρος
τώρα πια, αφού τελείωσε σχεδόν με τις
μανάδες, καλεί τα παιδιά και κάποτε ,
δυστυχώς, και τα εγγόνια τους. Ελπίζουμε οι νεώτεροι Καλαβρυτινοί με σεβασμό στη μνήμη και την ιστορία τους,
σεμνά και απέριττα να τις θυμούνται.
Την ομιλία εκφώνησε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Δημήτριος Χουλιάρας
εκπροσωπώντας τους νεώτερους Καλαβρυτινούς, που δεν βίωσαν την τραγωδία άμεσα αλλά ως Καλαβρυτινοί
έζησαν και ζουν τον απόηχο αυτής της
ιστορίας.

υλικά και ηθικά του συλλόγου μας.
Με την είδηση του θανάτου του αποστείλαμε στην αγαπημένη του οικογένεια το
εξής συλλυπητήριο μήνυμα:
Αγαπητές μας Έρικα και Μαριάννα,
Σας εκφράζουμε τη συμπάθεια μας, την
αγάπη μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια για την απώλεια του πολυαγαπημένου σας συζύγου και πατέρα συμμετέχοντας ειλικρινά στο βαρύτατο πένθος
σας.
Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και τα μέλη της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας αισθανόμαστε πραγματικά την ανάγκη να ενώσουμε την πατριωτική φωνή μας, μ' αυτήν
του υπολοίπου Καλαβρυτινού κόσμου και
ολόψυχα να σας συμπαρασταθούμε, τιμώντας την κορυφαία προσωπικότητα του,
συνέχεια στη σελ. 3

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
«ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»

“Η Μάνα, πρόσωπο κορυφαίο και ιερό,
γόνιμη δύναμη της ζωής, βρέθηκε πάντοτε στην καρδιά της δίνης των πολέμων.
Είναι εκείνη που αμέτρητες φορές στην
ιστορία κλήθηκε να θυσιάσει τα παιδιά
της για την πατρίδα, για την ελευθερία
και τη δικαιοσύνη.
Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα
Η Μάνα είναι το κεντρικό πρόσωπο
της τραγωδίας του πολέμου σε κάθε 10:30 π.μ. η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας θα
εποχή. Η πονεμένη Μορφή της διατρέχει τελέσει στην πλατεία «Ολοκαυτώματος Καλασυνέχεια στη σελ. 4 βρύτων» στο Νέο Κόσμο Αττικής (Λαγουμιτζή
& Φρειδερίκου Σμιθ) Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εκτελεσθέντων συμπαΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣθΕΝΤΕΣ
τριωτών μας κατά τη 13η Δεκεμβρίου 1943
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Καλούμε τα μέλη μας, τους συμπατριώτες και
Εκδηλώσεις σαν κι αυτή αποκτούν ξε- τους φίλους μας όπως παρευρεθούν για να
Το φετινό συμπληρώθηκαν 40 χρόνια
από την τουρκική εισβολή και κατοχή, χωριστή αξία, γιατί δεν είναι απλά και αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στα
μέχρι σήμερα, μεγάλου τμήματος της μόνο τελετές μνήμης, αλλά διότι επι- αθώα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.
Μεγαλονήσου, που έγινε το καλοκαίρι καιροποιούν όλα εκείνα τα ανώτερα και
Μετά το πέρας της τελετής θα ακολουθήσει η
ευγενή νοήματα, που μας στέλνουν, ως προβολή του ντοκιμαντέρ «Καλάβρυτα: Άντου 1974.
Ο Δήμος Καλαβρύτων πραγματοποί- διαχρονικά μηνύματα, οι ηρωικές πρά- θρωποι και Σκιές» στον Κινηματογράφο «Μιησε, στις 13 Αυγούστου, στην κατάμε- ξεις και η αυτοθυσία των συμπατριω- κρόκοσμος» που βρίσκεται στη Λ. Συγγρού
στη αίθουσα της πρώην Μαθητικής τών μας και μας κάνουν να είμαστε όλοι 106, έναντι ΦΙΞ, (σε μικρή απόσταση από την
Εστίας, ειδική τελετή, προς τιμήν τριών ένα, μπροστά στην Ελλάδα, στα ιδανικά Πλατεία Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων) ώρα
(3) Καλαβρυτινών πεσόντων και των και στις αρχές μας.
11:45, με είσοδο ελεύθερη.
Ακόμα, οφείλουμε, να σημειώσουμε,
δεκαέξι (16) μαχητικά αγωνισθέντων
Η παρουσία συμπατριωτών μας στις παραότι από την εκδήλωση αυτή εκπέμ- πάνω εκδηλώσεις θα ήταν εξαιρετικά τιμητική
συμπατριωτών μας στην Κύπρο.
Χαιρετίζουμε, την άξια συγχαρητη- φθηκε και ένα ισχυρό μήνυμα συμπα- για την Ένωση μας, ιδιαιτέρως φέτος που συρίων πρωτοβουλία του Δήμου μας, το- ράστασης στις οικογένειες των μπληρώνονται 71 χρόνια από το Ολοκαύτωμα
νίζοντας την ευθύνη όλων μας, για αγωνιστών και θυμάτων και στους οι- της Μαρτυρικής πόλης μας, τα Καλάβρυτα.
αντίσταση στη λήθη, περιφρούρηση κείους τους, καθόσον δεν πρέπει να
των δικαίων του λαού μας και την ευό- παραγνωρίζουμε, ότι πέραν από τους
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ.
συνέχεια στη σελ. 5
δωση των εθνικών μας στόχων.
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Σ Τ Η Λ Η
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν
- Πες μας τη γνώμη σου 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.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: ΑΝθΡΩΠΟΙ & ΣΚΙΕΣ
Η ταινία ξεκίνησε τη διαδρομή της στο
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Μάρτιο του
2014, όπου και απέσπασε το βραβείο
της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών.
Παράλληλα γράφτηκαν εγκωμιαστικές κριτικές και η ταινία πήρε μεγάλη
δημοσιότητα.
Στη συνέχεια προβλήθηκε με επιτυχία
στο ελληνοαμερικανικό φεστιβάλ του
Λος Άντζελες, Ιούνιο του 2014.
Τον Σεπτέμβριο του 2014 συμμετείχε
στο φεστιβάλ Aegean Docs στη Λέσβο,
με παράλληλη μετάδοση σε έξι μεγάλα
νησιά. Η επιτυχία ήταν πρωτοφανής και
τελικά η ταινία απέσπασε το βραβείο
καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ.
Αρχές Οκτωβρίου προβλήθηκει στο
ελληνοβρετανικό φεστιβάλ του Λονδίνου και στις 28 του ίδιου μήνα παίχτηκε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ «ΑΝΤΙΟ» ΣΕ ΕΝΑΝ
ΣΠΟΥδΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ

λόγω του εορτασμού της Εθνικής επετείου, στο φεστιβάλ της Νέας Υόρκης
με εκπληκτική επιτυχία.
Ενδιαμέσως, πρέπει να υπογραμμιστεί, έχει (είτε πρόκειται να) προβληθεί
σε λέσχες, πολιτιστικά δίκτυα, ειδικές
εκδηλώσεις σε πολλά μέρη της Ελλάδας, καθώς την ζητούν από παντού.
Υπάρχει σχεδιασμός για την προβολή
της και σε άλλα φεστιβάλ, στη συνέχεια
σε κανονική εμπορική διανομή στους
κινηματογράφους (από το νέο έτος), τηλεοπτική μετάδοση από τη Δημόσια Τηλεόραση(την Άνοιξη) καθώς επίσης και
στη Γερμανία, μέσω λεσχών, ώστε να
γνωστοποιηθεί το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα σε όσο γίνεται περισσότερους
Ο σκηνοθέτης
Γερμανούς.
Ηλίας Γιαννακάκης

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
Απεβίωσε την 23η Οκτωβρίου 2014 και ετάφη στα Καλάβρυτα ο αγαπητός μας
Κων/νος Χαλμούκης, σύζυγος της Καλαβρυτινής Διαμαντούλας Θεοφανοπούλου.
Γεννήθηκε στο Αχλαδόκαστρο Ναυπακτίας το 1926 και πολύ νέος ήλθε στα Καλάβρυτα, έκανε οικογένεια και ευτύχησε να καμαρώσει δύο εκλεκτούς γιούς, τον
Αποστόλη και τον Θεόδωρο, που σήμερα είναι για όλους μας εξαιρετικοί συμπατριώτες και ξεχωριστά μέλη της κοινωνίας μας.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας.
Απεβίωσε και ενταφιάστηκε στην Αθήνα ο Δημήτριος Πουλόπουλος, ετών 73,
σύζυγος της Παναγιώτας Πουλοπούλου (Μπίρμπα). Ο Θεός να τον αναπαύσει.
Ιωάννης Μπίρμπας
Βασίλης Σαμαρτζόπουλος, γιός του διασωθέντος Παναγιώτη Σαμαρτζόπουλου,
πέθανε και κηδεύτηκε στα Καλάβρυτα 26/8/2014 ημέρα Τρίτη.
Βασίλης Αγγελόπουλος, γιός του εκτελεσθέντος Γεωργίου Αγγελόπουλου. Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στα Καλάβρυτα 20/9/2014 ημέρα Σάββατο.
Αλέξης Φερλελής του Νικολάου. Πέθανε στην Πάτρα και κηδεύτικε στα Καλάβρυτα στις 22/9/2014 ημέρα Δευτέρα.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των εκλιπόντων. Ο Θεός να τους αναπαύσει.

Πάνδημα τα Καλάβρυτα στις 6 Ιουνίου
2014, αποχαιρέτησαν μια εμβληματική
μορφή των Καλαβρύτων, τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μπίρμπα, Αρχιερατικό επίτροπο επαρχίας Καλαβρύτων
μέλος του Δ.Σ. του Καλλιμανοπουλείου από της Ιδρύσεως του, αγαπητό
σε όλους.
Άξιο Λειτουργό, πολυγραφότατο,
μύστη και θεματοφύλακα της παράδοσης και της τοπικής ιστορίας των Καλαβρύτων.
Ο π. Γεώργιος εξεδήμησε εις Κύριον
τα ξημερώματα της 5ης Ιουλίου 2014
και συγκίνησε όλη την Καλαβρυτινή
κοινωνία. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Καλαβρύτων που υπηρέτησε πιστά όλα τα χρόνια της ιεροσύνης
του, την Κυριακή 6 Ιουνίου χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Αμβροσίου καθώς και του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Βρεσθένης κ.κ. Θεοκλήτου.
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπίρμπας, γεννήθηκε στην Λεύκα Καλαβρύτων το 1925.
Μετά το Δημοτικό στο χωριό του, φοίτησε στο εξατάξιο Γυμνάσιο Καλαβρύτων (1937-1943). Από το 1951 έως το
1953 φοίτησε στο Ανώτερο Εκκλησιαστικό φροντιστήριο Πατρών και αργότερα έλαβε πτυχίο της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 1952 νυμφεύθηκε την Αγγελική
Κόκκαλη με την οποία απέκτησε τρία
παιδιά. Διάκονος χειροτονήθηκε στις
14.2.1953 και πρεσβύτερος μια μέρα
μετά, από το Μητροπολίτη Καλαβρύτων
και Αιγιαλείας μακαριστό Αγαθόνικο.

ΣΤΟΝ ΝΑΝΟΥΣΗ ΝΑΝΟΥΣΗ
Αγαπημένε μας Νανούση μας έφυγες πρόωρα, ξαφνικά, απρόσμενα,
και γέμισε η καρδιά μας με πόνο βαθύ, λύπη και στεναγμό.
Ήσουν γλυκός, πράος, αθόρυβος, σεμνός, ένας καλός άνθρωπος, ένας άξιος
δάσκαλος, ένας σωστός οικογενειάρχης.
Ξεκίνησες από της Μακεδονίας μας, τις Σέρρες και ρίζωσες εδώ, στην Καλαβρυτινή και Αχαϊκή γη, που θα σε δεχθεί φιλόξενα.
Εμόχθησες πολύ για την οικογένειά σου και πρόσφερες Πανεπιστημιακή μόρφωση στους φοιτητές σου. Έκανες το καθήκον σου απλά, σεμνά και σωστά.
Κύριε, δείξε το έλεός Σου το αμέτρητο, τάξε την ψυχή του προσφιλούς μας - που
φτερουγίζει εδώ γύρω - εν σκηναίς δικαίων (αυτός, κανέναν δεν αδίκησε σ’ αυτόν
τον κόσμο) και δώσε κουράγιο και παρηγοριά στην οικογένειά του (στην Τούλα,
τη Βίκυ, το Δημήτρη, τα εγγονάκια και τις αδελφές του).
Να πας στο καλό, καλέ μας Νανούση.
Όλοι εμείς οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί θα σε συνοδεύουμε, σεμνά και πένθιμα στην τελευταία σου κατοικία και θα σε θυμόμαστε πάντα.
Κανελλόπουλος Αντώνιος

ΤΙΜΗΤΙΚΗ 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 ενίσχυση και τη στήριξη της Ένωσής μας,
καθιερώνουμε στην εφημερίδα μας τιμητική στήλη προσφορών.
Στη στήλη αυτή θα ανακοινώνονται οι
παντός είδους προσφορές που θα γίνονται 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
Οικονόμου - Μαρτίνη Κατίνα 30€ αποδ.307
Μητροπούλου Ελένη 20€
απόδ. 308
Αναστοπούλου Κατσίνη Βασιλική
50€
απόδ. 309

Άννα Δημοπούλου του Παναγ. 20€ αποδ. 311
Δημ. και Νίκος Μιχαλόπουλος 50€ αποδ. 312
Παναγιώτα Ρουμελιώτη 15€ αποδ. 315
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Λούτσης Ιωάννης 50€ αποδ. 306 εις
μνήμην Παρασκευής Ροδοπούλου από
τα Σουδενά (πεθερά του Κώστα Λούτση)
Άννα και Ειρήνη Καλαντζή 100€ αποδ.
310 εις μνήμην γονέων και αδελφών
Σωτ. και Δήμητρα Χαμακιώτη 30€ αποδ.
313 εις μνήμην Πανάκου Καλδίρη επί τη
συμπληρώσει ενός έτους από το θάνατό
του
Σωτήρης και Δήμητρα Χαμακιώτη 20€
αποδ. 314 εις μνήμην Γεωργίου Παυλόπουλου
Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν χρηματικό ποσό σε τράπεζα να αναγράφουν
ακριβώς τα στοιχεία τους για την αποστολή της απόδειξης.

Εφημέριος Καλαβρύτων τοποθετήθηκε στις 1.7.1953 και από το 1960
διετέλεσε Αρχιερατικός επίτροπος Καλαβρύτων. Εκτός των ανωτέρω, ο π. Γεώργιος Μπίρμπας συμμετείχε ενεργώς
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλ.
Ιδρύματος Αγωγής και Αρωγής (πρώην
Εκκλ. Ορφανοτροφείου Καλαβρύτων)
Έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στους ηλικιωμένους περιθαλπόμενους αλλά και
στους εργαζόμενους καθώς σε κάθε
ευκαιρία έδινε συμβουλές για την καλή
πορεία του Ιδρύματος. Αλησμόνητη θα
μείνει σε όλους μας η τελετή της Αναστάσεως στο Παρεκκλήσιο του Αγ. Αμβροσίου, στην Κεντρική Δομή του
Ιδρύματος, όταν μετέδιδε το Φως και
την Αναστάσιμη χαρά στις γιαγιάδες και
τους παππούδες μας.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του
αγαπητού μας π. Γεωργίου Μπίρμπα.

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

155/296074-57

της Εθνικής Τράπεζας (Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας ).
Παρακαλούμε στην έγγραφη απόδειξη
της Τράπεζας να αναγράφετε απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό σας.
Για καθημερινή επικοινωνία με την
Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας επικοινωνήστε 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 συνδράμει θετικά στην εφημερίδα της Ένωσής μας.

2

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

συνέχεια από τη σελ.1
το ήθος του, τη λεβεντιά του, τη διαχρονική και ανιδιοτελή προσφορά του,
καθώς και τους δυναμικούς και ατελείωτους αγώνες του για την πρόοδο και
το καλό της ομογένειας, της πατρίδας
μας και του ιστορικού τόπου μας, τα
Καλάβρυτα.
Η ηγετική και χαρισματική φυσιογνωμία του σπουδαίου και ανήσυχου
αυτού Έλληνα, το πολύπλευρο και
ανεκτίμητο έργο του, το ακατάλυτο
πάθος του για συλλογική δράση και
προώθηση των εθνικών συμφερόντων,
καθώς και οι ιδέες του, οι προτροπές,
τα οράματα του και οι πράξεις του, ευχόμαστε να εμπνέουν και να παρακινούν όλους μας και ιδιαίτερα τους
νέους μας να ακολουθήσουμε το φωτεινό παράδειγμα του.
Είμαστε τυχεροί όσοι τον γνωρίσαμε,
συνεργαστήκαμε και συνδεθήκαμε μαζί
του, με ισχυρούς δεσμούς φιλίας, που
δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ στη
ζωή μας.
Ο πανάγαθος Θεός να αναπαύει την
ψυχή του και να διατηρεί τη μνήμη του
αιώνια.
Σωτήρης I. Τσενές
Πρόεδρος Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς με την αναγγελία της
απώλειας για τον τόπο μας του Θεόδωρου Σπυρόπουλου δήλωσε:
«Ένας γνήσιος Καλαβρυτινός ένας
πραγματικός Πατριώτης, δεν βρίσκεται
πια κοντά μας. Η μεγαλύτερη φυσιογνωμία και ο χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος του απόδημου, του
οικουμενικού Ελληνισμού και των απανταχού της γης Καλαβρυτινών, ταξιδεύει στους ουρανούς. Κοντά στο Θεό,
που τόσο πίστευε και αγαπούσε.
Ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος ένα Καλαβρυτινόπουλο, που ξεκίνησε, από το
όμορφο και μικρό χωριά, το Δρυμό
(Μοστίτσι) των Καλαβρύτων και με τη
δουλειά και τον αγώνα του, "κατέκτησε" τον κόσμο όλο, μας αφήνει παρακαταθήκες, μας διαπαιδαγωγεί και
μας διδάσκει, την, δίχως όρια, αγάπη
για την Πατρίδα, τον Ελληνισμό και τα
Καλάβρυτα, την ανιδιοτελή και αφειδώλευτη προσφορά στον τόπο μας και
στους ανθρώπους του, την καθημερινή
εργασία και τον καθημερινό και δύσκολο αγώνα, για την επαγγελματική
αποκατάσταση, τη συνεχή πρόοδο και
προκοπή που φέρνουν, τελικώς, την
επιτυχία.
Αυτές τις παρακαταθήκες του, εμείς
και κυρίως τα νέα Καλαβρυτινόπουλα,
που ανοίγουν τα φτερά τους στο μέλλον, υποσχόμαστε να ακολουθήσουμε
πιστά και να συνεχίσουμε.
Όλοι οι Καλαβρυτινοί, είμαστε συντετριμμένοι, νοιώθουμε άφατη λύπη, για
την αδόκητη απώλεια του και συμμετέχουμε στο βαρύ πένθος της οικογένειας
του, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στη σύζυγο του Έρρικα,
την κόρη του Μαριάνα και το σύζυγο
της Σταύρο7 την αδελφή του Κρίνα
Ντακόλια, και τους λοιπούς συγγενείς του.
Ευγνωμονούμε, το Θόδωρο Σπυρόπουλο, για την τεράστια προσφορά του
στον τόπο μας και δεσμευόμαστε να
συνεχίσουμε τις παρακαταθήκες που
μας άφησε».
Συλλυπητήρια από τον επίτιμο πρόεδρο της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης Γεώργιο ΚΟΣΜΑ.
Σύντομη αναφορά σε δραστηριότητες
του εκλιπόντος για τον Ελληνισμό και
την Ομογένεια.
Γνώρισα τον Θεόδωρο Σπυρόπουλο
το 1998, όταν συνδιοργάνωσε στην
Πάτρα το πρώτο συνέδριο των απόδημων Αχαιών.
Διετέλεσε πρόεδρος της Παγκόσμιας
Ένωσης Καλαβρυτινών Αποδήμων

Θεόδωρος κάλεσε τους επιχειρηματίες
να πληροφορήσουν το Αμερικανικό
κοινό για την αναγκαιότητα επενδύσεων στην Ελλάδα και για άλλα σπουδαία και επίκαιρα θέματα που
απασχολούν τη Χώρα μας, όπως το
Κυπριακό, η ονομασία του Σκοπιανού
Ψευδοκράτους κλπ.
Στις 7-12-2009 πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα, πάλι με πρωτοβουλία του
Θεόδωρου Σπυρόπουλου, εκδήλωση
του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου,
με σκοπό τη συμμετοχή Ελληνικών επιχειρήσεων για την προώθηση των προϊόντων τους στη 10η Διεθνή Έκθεση
«HERMES EXPO INTERNATIONAL» στη
Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2010 και
στην Τροπικάνα του Ατλάντικ Σίτυ στις
24 έως 25 Απριλίου 2010.
Στις 17-12-2009 στα γραφεία της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών στην Αθήνα,
ο εκλιπών διοργάνωσε ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κέντρου Παγκόσμιου Ελληνισμού
(Κ.Π.Ε.), που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ιδίου, με έδρα την Αθήνα. Στο
Δ.Σ. του Κ.Π.Ε. συμμετέχει ο Ηλίας Μαλεβίτης και σκοπός του νέου Διεθνούς
Φορέα είναι η καταγραφή και ενεργοποίηση των Ελλήνων ανά τον κόσμο,
που διακρίνονται στις επιστήμες, στην
επιχειρηματική δραστηριότητα και στον
πολιτισμό. Στην ομιλία του, ο Θ. Σπυρόπουλος ζήτησε από τους επιχειρηματίες να στρέψουν το βλέμμα τους και
προς την ορεινή Επαρχία Καλαβρύτων
και τους ζήτησε να αναπτύξουν εκεί παραγωγικές επενδύσεις.
Στις 2 Ιουνίου 2010, στο ξενοδοχείο
«Μεγάλη Βρετανία» στην Αθήνα, ο
αξέχαστος Θεόδωρος Σπυρόπουλος
πρωτοστάτησε και διοργανώθηκε δείπνο του Αμερικανικού – Ελληνικού Ινστιτούτου. Αυτή τη φορά παρέστησαν
ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κωστής Στεφανόπουλος, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Γεώργιος Νικητιάδης, ο
Βουλευτής Αχαΐας Αθανάσιος Παπαδόπουλος, η πρόεδρος της Π.Ε.Κ.Α.
Μαρία Μασσαρά κλπ. Μετά τις ομιλίες
για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες,
απονεμήθηκαν βραβεία σε δύο διαπρεπείς Έλληνες, στη Νίκη Γουλανδρή
πρόεδρο του Μουσείου Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας και στον Καθηγητή
Δημήτριο Παντερμαλή πρόεδρο του
Δ.Σ. του νέου Μουσείου της Ακρόπολης.
Στις 3 και 4 Ιουνίου 2010, μετά από
εισήγηση και πρόταση του Θ. Σπυρόπουλου, το Κέντρο Παγκόσμιου Ελληνισμού διοργάνωσε στην Αθήνα
διεθνές επιχειρηματικό Forum με τίτλο
«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ». Εκεί ο Θεόδωρος τόνισε στην
ομιλία του ότι θα πρέπει άμεσα να αναπτυχθούν επιχειρηματικές συνεργασίες
ανάμεσα στους Ομογενείς και τους Έλληνες επιχειρηματίες με κοινή αφετηρία
το γνωστό ελληνικό επιχειρηματικό
δαιμόνιο.
Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση είχε προσκληθεί να παραστεί σε όλες τις παραπάνω,
ανεκτίμητης
αξίας,
δραστηριότητες του Θεόδωρου Σπυρόπουλου. Προς τούτο, παρέστησαν ο
υπογράφων ως (τότε) πρόεδρος της

(Π.Ε.Κ.Α.), που ιδρύθηκε το 2001 και
διοργάνωσε δύο παγκόσμια συνέδρια
στα Καλάβρυτα το 2002 και το 2004.
Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση προσκλήθηκε μετά από πρόταση του αείμνηστου Θεόδωρου και στα τρία συνέδρια
που στέφθηκαν με επιτυχία και παρέστη με παρεμβάσεις της και με εισηγητή
του υπογράφοντος, ως εκπροσώπου
της.
Ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος εξελίχθηκε μετά από μακρόχρονη και
πολλή δουλειά σε μεγαλοεπιχειρηματία στις Η.Π.Α. και επειδή κρατούσε
μέχρι την τελευταία του πνοή βαθειά ριζωμένη στην ψυχή του την Ελλάδα, καταξιώθηκε επάξια ως ένας μεγάλος
Έλληνας και ένθερμος, σε υπερθετικό
βαθμό, πατριώτης, για τους Έλληνες και
τον Ελληνισμό.
Διετέλεσε Συντονιστής του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.),
Περιφέρειας Η.Π.Α. και πρόεδρος της
οικολογικής – πολιτιστικής Οργάνωσης
«Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα».
Αγωνίστηκε για το δικαίωμα της
ψήφου των Ομογενών και υποστήριξε
την εκπροσώπηση της Ομογένειας στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε κάθε επίσκεψή του στην Ελλάδα διοργάνωνε
συσκέψεις με πολλά πρόσωπα και
πίεζε κυριολεκτικά τους αρμόδιους της
Ελληνικής Πολιτείας για τη νομοθετική
ρύθμιση αυτής του της επιδίωξης.
Εντάχθηκε δυναμικά στον πολιτιστικό
Φορέα «ΔΙΑΖΩΜΑ», του οποίου πρόεδρος είναι ο πρ. Υπουργός Πολιτισμού
Σταύρος Μπένος, με σκοπό τη χρηματοδότηση για την αξιοποίηση των απανταχού
της
Χώρας
μας
εγκαταλελειμμένων αρχαίων θεάτρων.
Και τούτο έμπρακτα, διότι αρχικά, διέθεσε μεγάλο χρηματικό ποσό, με το
οποίο ξεκίνησαν οι ανασκαφές στο θέατρο του Αρχαίου Κλείτορα.
Ευεργέτησε αθόρυβα πολλούς αναξιοπαθούντες που κατάγονται από την
Επαρχία Καλαβρύτων, χρηματοδότησε
την εκτέλεση έργων για την καλυτέρευση της ζωής των εναπομεινάντων
κατοίκων στη γενέτειρά του, κυρίως
στον Δρυμό Καλαβρύτων και δώρισε
σημαντικά χρηματικά ποσά σε πολλούς
Φορείς, Ιδρύματα κλπ.
Υποστήριξε προσπάθειες διατήρησης
της ιστορικής μνήμης και της ελληνικής
γλώσσας και πρωτοστάτησε στην
ίδρυση του «Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας Η.Π.Α. για τη Διάδοση
και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού».
Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής
κρίσης το 2008, πρωτοστάτησε με τη
σημαντική επιρροή του στο παγκόσμιο
επιχειρηματικό γίγνεσθαι, με σκοπό την
επιδίωξη ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας.
Στις 17-6-2009 διοργάνωσε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στην
Αθήνα δείπνο του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (A.H.I.). Παρέστησαν
διακεκριμένοι Έλληνες, Ελληνοαμερικάνοι και Αμερικάνοι επιχειρηματίες και
μίλησαν, μεταξύ των άλλων, ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος και ο Ηλίας Μαλεβίτης,
πρόεδρος
του
Α.Η.Ι.
Παραρτήματος Ελλάδας. Ο αείμνηστος
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Παγκαλαβρυτινής Ένωσης με μέλη του
Δ.Σ. και πάντοτε του εδίδετο ο λόγος
όπου ανέπτυσσε τα προβλήματα της
Επαρχίας Καλαβρύτων.
Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση και η
Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας προσκλήθηκαν από τον Θεόδωρο Σπυρόπουλο, ως συντονιστή του Σ.Α.Ε.
Παραρτήματος Η.Π.Α., από τον Σύλλογο Καλαβρυτινών Σικάγο «Η Αγία
Λαύρα» και από τον Σύλλογο Λυκουριωτών Σικάγο «Ο Άγιος Γεώργιος» και
οι πρόεδροί τους, ήτοι ο υπογράφων
και ο Στρατηγός της ΕΛ.ΑΣ ε.α. Σωτήριος Τσενές, αντίστοιχα, παρέστημεν τον
Μάρτιο του 2012 στις επετειακές εκδηλώσεις της Ομογένειας στο Σικάγο για
την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.
Εκεί, στις Η.Π.Α., με χαρά και καμάρι
διαπιστώσαμε τη μεγάλη αξία του Ανδρός και τη λαμπρότητα, αγάπη και
εκτίμηση, με τα οποία τον περιέβαλε
(και τον περιβάλλει) η Ελληνική Ομογένεια, για την τεράστια προσφορά του
στην Ελλάδα και στους Έλληνες της
διασποράς.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος θα μας λείψει
πολύ, διότι είναι στην κυριολεξία αναντικατάστατος στο τεράστιο έργο που
εκπλήρωσε, ως ανεκτίμητος πρεσβευτής της Ελλάδας για την υπόστασή της
και της Ομογένειάς μας και ως λαμπρός
Πολίτης του κόσμου σε ολόκληρη την
Υφήλιο, στις ημέρες της ατομικότητας,
του ωχαδερφισμού και της κρίσης των
αξιών που διανύουμε.
Η κηδεία του Θ. Σπυρόπουλου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συγκίνηση
των πολλών παρισταμένων στο Σικάγο
και η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις
29-9-2014 στις 10 το πρωί στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Δημητρίου
στο Elmhurst Σικάγο Η.Π.Α..
Για την απώλεια του φίλου μας και
σπάνιου αυτού ανθρώπου, που τίμησε
στο έπακρο την Ελλάδα σε όλο τον
κόσμο, εύχομαι στην οικογένειά του
καλή δύναμη και ο πανδαμάτωρ χρόνος να απαλύνει τη θλίψη τους. Ειδικότερα στην αγαπημένη του σύζυγο
Έρρικα, Επίτροπο στο Συμβούλιο Τέχνης του Ιλινόις, στην κόρη του Μαριάννα, Υπεύθυνη του Τμήματος
Εγγείων Βελτιώσεων Ύδρευσης του Σικάγο και στον σύζυγό της Παύλο Βασιλάκη, εύχομαι ειλικρινή συλλυπητήρια.

Γεώργιος Μιλτ. ΚΟΣΜΑΣ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
επίτιμος πρόεδρος της
Παγκαλαβρυτινής Ένωσης

συνέχεια από τη σελ.1
τους αιώνες, ο οδυρμός και η γενναιότητα της συνοδεύει την Ιστορία της πατρίδας μας. Τη Μαρτυρική Ιστορία των
τόπων που δοκιμάστηκαν.
Σπαρτιάτισσα, Σουλιώτισσα, Μεσολογγίτισσα, Ελληνίδα Μάνα, Μάνα Καλαβρυτινή.
Την Κορυφαία και Τραγική Μάρτυρα
του Καλαβρυτινού Δράματος τη «βιβλική μορφή της ματωμένης γης μας»
που είναι ταυτισμένη με την Ιστορία του
Μαρτυρικού μας Τόπου, τιμούμε σήμερα, Παραμονή της Παναγίας.
Η καθιέρωση αυτού του μνημόσυνου,
και η παράλληλη αυτή μνήμη και τιμή
στην Μάνα των Καλαβρύτων και τη
Μητέρα της Χριστιανοσύνης, μας επιτρέπει να σταθούμε στον πόνο της
Μάνας που ζει με συντριβή ψυχής το
Γολγοθά του γιου της, στη Μάνα σκέπη
και καταφύγιο, στη Μάνα που «δεν έχει
να αφήσει σ' αυτόν τον κόσμο, για μια
στιγμή το παιδί της».
Στο θείο Δράμα, η Παναγιά- Μάνα θα
ζήσει με συντριβή την πορεία του γιου
της στο Γολγοθά θα θρηνήσει το σταυρικό του θάνατο.
Στο επίγειο ανθρώπινο Δράμα των Καλαβρύτων, η Μάνα, η γυναίκα, η
αδελφή, θα πορευτεί τον πολύχρονο,
τραχύ και δύσβατο «Γολγοθά» του
πόνου, της επιβίωσης και του χρέους.
Τον ανηφορικό «Γολγοθά» που ξεκίνησε εκείνο το μουντό πρωινό της Δευτέρας του Δεκέμβρη του '43 με το βίαιο
αποχωρισμό τους από τα παιδιά, τους
άνδρες, τους πατεράδες και τα αδέλφια
τους στις πόρτες του σχολείου, όπου
τους οδήγησε η προσταγή των Γερμανών.
Και όταν οι άνδρες και τα νεαρά αγόρια οδηγήθηκαν στη Ράχη του Καπή για
να γίνουν βορά των αδίστακτων εκτελεστών τους, οι γυναίκες με τα μικρότερα παιδιά που τους απέμειναν,
στράφηκαν αλαλάζουσες ακολουθώντας το ρυάκι του αίματος στην αναζήτηση των δικών τους.
Στην ξερή λάκα του Καπή που μετατράπηκε σε θυσιαστήριο, φτάνοντας
αλλόφρονη η χορεία των γυναικών, θα
μπλεχτεί ανάμεσα στα πτώματα και σαν
χορός τραγικός θα ξεσπάσει σε θρήνο.
Έναν θρήνο απερίγραπτο, πνιχτό και
σκληρό.
Η κουβέρτα των σκοτωμένων θα γίνει
η «σινδόνη» για τη μεταφορά τους στο
νεκροταφείο. Η μια μετά την άλλη οι
γυναίκες σε μια πομπή θλιβερή και αλλόκοτη για μέρες θα κουβαλήσουν στα
αδύναμα χέρια τους, τους άνδρες και τα
παιδιά τους.
Εκεί χωρίς σάβανο, χωρίς φέρετρο θα
θάψουν στους ρηχούς τάφους που
άνοιξαν με τα νύχια στην παγωμένη γη,
τρεις γενιές της πόλης, πατεράδες, γιους
και εγγόνια μαζί.
Ο όλεθρος, η φρίκη, ο πόνος, ο τρόμος και η αγωνία τους λαξεύεται στα
πρόσωπα. Δένεται με τα μαύρα μαντή-

ανεβαίνει στη Ράχη του Καπή, να σκάβει, να θρηνεί, να διηγείται με φωνή
τρεμάμενη όσα έζησε, διασώζει τις
Μνήμες που καθημερινά αντιπαλεύουν τη
βία και το άδικο του σύγχρονου κόσμου.
Στη Ράχη του Καπή, η Πετρωμένη
Μορφή της, είναι η ίδια η ιστορία της
Πόλης και της αναγέννησης της, μάρτυρας του εγκλήματος και φρουρός της
Μνήμης.
Η Καλαβρυτινή Μάνα έγινε αιώνιο
σύμβολο αγώνα, καρτερίας και αδάμαστης θέλησης για ζωή και δημιουργία,
φωτεινό πανανθρώπινο παράδειγμα.
Παράδειγμα αγώνα, αξιοπρέπειας και
ηρωισμού.
Αξιοπρέπειας και ηρωισμού, γιατί, οι
Καλαβρυτινές μάνες, έφυγαν, στη διαδρομή των χρόνων, από κοντά μας, όχι
μόνο πονεμένες αλλά και το κυριότερο,
αδικαίωτες.
Για το τρομερό έγκλημα των Γερμανών,
σε βάρος των ανδρών, των παιδιών,
των αδελφών και των πατεράδων τους,
μέχρι σήμερα, κανένας δεν πλήρωσε.
Οι εκτελεσθέντες στη Ράχη του Καπή
δεν δικαιώθηκαν. Ο πόνος και η ψυχική
οδύνη της Καλαβρυτινής μάνας δεν μετριάσθηκε, δεν απαλύνθηκε.
Οι Καλαβρυτινές μάνες, έφυγαν, με το
σφίξιμο στην καρδιά, με τον πόνο και
τη θλίψη στην ψυχή με το ερωτηματικό
και την απορία στα χείλη.
Οι Καλαβρυτινές μάνες απορούν
ακόμη γιατί, ενώ κάθε έγκλημα πολέμου, εναντίον αμάχων και αθώων όπως το έγκλημα των Καλαβρύτων σύμφωνα με τις πανανθρώπινες αρχές
και αξίες πρέπει να τιμωρείται και να
αποδίδεται δικαιοσύνη, μέχρι σήμερα,
ακόμη, οι δίκαιες απαιτήσεις των θυμάτων του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και των άλλων μαρτυρικών πόλεων
και χωριών της Ελλάδας, για την καταβολή αποζημιώσεων και επανορθώσεων, από τη Γερμανία, παραμένουν
ανικανοποίητες, ανεξόφλητες, εκκρεμείς. Και το μεγάλο αυτό γιατί των Καλαβρυτινών μανάδων μας δείχνει το
δρόμο, μας καθοδηγεί και μας εμψυχώνει.
Ο Δήμος Καλαβρύτων στη μνήμη των
ηρωίδων Καλαβρυτινών μανάδων συνεχίζει σταθερά και αταλάντευτα να
διεκδικεί την καταβολή των γερμανικών
αποζημιώσεων, όχι για την καθαρά οικονομική χρηματική αξία τους - άλλωστε ο τραγικός θάνατος των αθώων και
αμάχων συμπολιτών μας δεν αποζημιώνεται -αλλά για την ηθική δικαίωση,
την αγαλλίαση, την απάλυνση του
πόνου που θα αισθανθούν, εκεί που
βρίσκονται, οι Καλαβρυτινές μάνες και
οι συγγενείς των θυμάτων, από το γεγονός ότι οι Γερμανοί, που δολοφόνησαν τους ανθρώπους τους, θα
υποχρεωθούν να πληρώσουν για το
έγκλημα τους αυτό.
Η Διεκδίκηση μας για την καταβολή
των οφειλόμενων αποζημιώσεων είναι

λια και παραμένει εκεί ως το τέλος.
Το Μαρτύριο των ζωντανών είχε ξεκινήσει την ίδια κιόλας μέρα στη νεκρή
πόλη των καπνών και των ερειπίων.
Στην καρδιά του πιο σκληρού χειμώνα
της Κατοχής θα αναζητήσουν καταφύγιο σε πρόχειρα παραπήγματα ανάμεσα
στα ερείπια.
Με τα ματωμένα ξεροκόμματα θα
ταΐσουν τα ορφανά τους και θα τα σκεπάσουν με την ίδια εκείνη ματωμένη
κουβέρτα που μετέφεραν τους σκοτωμένους.
Μόνες και αβοήθητες θα ζήσουν τη
δοκιμασία της επιβίωσης, αναλαμβάνοντας το ρόλο πατέρα και μάνας μαζί,
αντιμέτωπες με την αθλιότητα, που θέλησε να τις εξοντώσει.
Ο μόχθος και η έννοια των παιδιών
που έπρεπε να ζήσουν και που για
χάρη τους η ζωή έπρεπε να συνεχίσει,
μετρίαζε τον πόνο. Ήταν η μοναδική
τους ελπίδα και έπρεπε να την κρατήσουν ζωντανή.
Για χρόνια στους χειμώνες της Κατοχής και τα μετακατοχικά χρόνια, οι Καλαβρυτινές γυναίκες νηστικές, πονεμένες, λαβωμένες, δεν θα σταματήσουν
την εξαντλητική πορεία για να αναστήσουν τα παιδιά και την πόλη τους.
Αυτός ο Τόπος, ο ένδοξος, ο ποτισμένος με το αίμα αθώων, απαιτούσε καινούρια γενναιότητα και αντάξια συνέχεια.
Με δύναμη περίσσια και αξιοθαύμαστη, αλύγιστες, οι γυναίκες των Καλαβρύτων έκαναν τη μεγάλη υπέρβαση,
επιστράτευσαν όλο τον ηρωισμό που
απαιτούσαν οι περιστάσεις και ακολούθησαν τον αδυσώπητο και επίπονο
αγώνα για την επιβίωση με την ψυχή
όρθια και το μέτωπο ψηλά φτάνοντας
μέχρι το τέρμα.
Μπροστάρίσσες και πιστές στο χρέος
απέναντι σε νεκρούς και ζωντανούς, οι
μοναδικές αυτές γυναίκες, οι Καλαβρυτινές Μανάδες, με δύναμη περίσσια, με
αξιοπρέπεια και μεγαλοσύνη δίδαξαν
στα παιδιά τους την αγάπη για τη ζωή
και τον άνθρωπο. Τους παρέδωσαν τις
αρχές, τις αξίες και τις παραδόσεις του
τόπου, τον γενναίο και αξιοπρεπή
τρόπο που ήξεραν να ζουν. Τα χαρίσματα της ψυχής τους που αναδείχθηκαν μέσα από τον πόνο και την
απώλεια.
Δεν δείλιασαν, δεν δίστασαν, με ήθος
και σύνεση, πιστές στο καθήκον, έχτισαν την επόμενη ημέρα. Πάλεψαν,
άντεξαν και μας παρέδωσαν το μέλλον
της πόλης.
Είμαστε αιώνια ευγνώμονες στις ιερές
αυτές ψυχές για τον αγώνα και την προσφορά τους σε όλους εμάς, τα παιδιά
και τα εγγόνια τους.
Στις Καλαβρυτινές Μανάδες οφείλουμε την αναγέννηση της πόλης μας.
Την ανάσταση των Καλαβρύτων από τις
τέφρες τους.
Η Μορφή της στους χώρους του Μουσείου ανάμεσα στους νεκρούς της, να
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και θα είναι συνεχής, δυναμική, αδιαπραγμάτευτη, ανυποχώρητη, ασυμβίβαστη, μέχρι την τελική δικαίωση.
Σήμερα, 71 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, μια - δυο μόνο από τις Καλαβρυτινές μάνες ζουν, πια, ανάμεσα μας.
Οι υπόλοιπες επέστρεψαν για να συναντήσουν τους αγαπημένους τους. Εκεί
στην ουράνια χορεία των Μανάδων του
Πόνου, κοντά στην Παναγιά, μεσιτεύουν για τις Μανάδες που υποφέρουν
στον κόσμο.
Συμπαραστέκονται στις μανάδες του
κόσμου και θρηνούν για τα παιδιά τους
που δολοφονούνται αναίτια. Πάσχουν
με όλους τους αδικημένους, τους αθώους νεκρούς του πολέμου, της βίας, της
βαρβαρότητας, της τρομοκρατίας στο
σύγχρονο κόσμο. Αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον, που, όλο, εγκυμονείτε
και δεν έρχεται.
Εκατοντάδες εικόνες πολέμου και
βίας. Σκηνές θρήνου γυναικών απαράμιλλα ίδιες με τις τραγικές εκείνες εικόνες του '43 επαναλαμβάνονται
καθημερινά.
ΟΙ ΜΑΝΕΣ εξακολουθούν να δοκιμάζονται. Οι εικόνες με τις Μανάδες με
νεκρά παιδιά στην αγκαλιά που θρηνούν, μεταδίδονται με απελπιστική συχνότητα.
Σήμερα με απόλυτο σεβασμό στη
μνήμη και στη θυσία των άδικα εκτελεσθέντων συμπολιτών μας και στον
ηρωικό αγώνα και την αγωνία των Καλαβρυτινών μανάδων διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη της και εμπνεόμαστε
από τα μηνύματα της θυσίας των νεκρών μας και του σκληροτράχηλου
αγώνα των μανάδων ν' αναστήσουν την
πόλη μας.
Μηνύματα πάντα επίκαιρα και διαχρονικά, μηνύματα, καταδίκης του ναζισμού και του κάθε μορφής
ολοκληρωτισμού, καταδίκης του πολέμου, μηνύματα Ειρήνης, φιλίας, συνεργασίας, και συναδέλφωσης των λαών
και ευχόμαστε αυτό που εύχεται και ο
ποιητής
«Το όνειρο και το χαμόγελο της μάνας
να είναι πάντα η ΕΙΡΗΝΗ».

συνέχεια από τη σελ.1
συμβολισμούς υπάρχει πάντα και η
ανθρώπινη πλευρά και διάσταση.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τρισάγιο που
πραγματοποιήθηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κκ. Αμβρόσιο στην μνήμη των
ηρωικά πεσόντων: Λοχαγού τότε Βασιλείου Καποτά από τα Καλάβρυτα που
έπεσε το 1964, Λοχία Κων/νου Αντωνόπουλου από τα Τριπόταμα και Δεκανέα Σωτηρίου Τζουρά από τις Κορφές
που έπεσαν το 1974.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κκ. Αμβρόσιος, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ.
Λαζουράς Γεώργιος, οι βουλευτές
Αχαΐας κ. Χατζηλάμπρου Γεώργιος και
Νικολόπουλος Νίκος, ο Α’ σύμβουλος
της πρεσβείας της Κύπρου κ. Καραγιώργης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Αχαΐας «Αχαιών Ακτή»
κ. Αναστάσιος Στασής.
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε, ημίωρο
βίντεο, με τον αγώνα της 181 Μοίρας
Πεδινού Πυροβολικού της Εθνικής
Φρουράς στην Κύπρο και την ηρωική
θυσία του διοικητή της, Συνταγματάρχου Καλμπουρτζή και των Ανδρών της.
Ο γνωστός δικηγόρος από τη Λυκούρια και επίτιμος πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης κ. Γιώργος Κοσμάς,
παρουσίασε τον κεντρικό ομιλητή
στρατηγό εν αποστρατεία, από την
Κλειτορία, Δημήτριο Κούκουρα, υπολοχαγό, τότε, το 1974, στο Πυροβολικό της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου
και αγωνισθέντα ηρωικά κατά των
Τούρκων εισβολέων, ό οποίος, με μια
συγκινητική, γλαφυρή και εμπεριστατωμένη ομιλία του, μετέφερε και μετέδωσε στο κοινό τα ηρωικά και τραγικό
γεγονότα που έζησε μαχόμενος στην
Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, αναφέρθηκε στις αιτίες της Κυπριακής τραγωδίας και ανέδειξε τα μηνύματα του
Ελληνοκυπριακού αγώνα, καθώς και
τη σημασία της εκδήλωσης τιμής και
μνήμης για την πραγματοποίηση της
οποίας, εξέφρασε τα συγχαρητήρια του
και τις ευχαριστίες του προς το Δήμο
Καλαβρύτων και στο Δήμαρχο προσωπικά.
Ομιλία Στρατηγού
Δημήτριου Κούκουρα
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου στη
Β.Α. άκρη της Ανατολικής Μεσογείου,
άλλοτε τη βοήθησε και άλλοτε την
έβλαψε. Την βοήθησε γιατί την έφερε
σε άμεση επαφή με τα πρώτα μεγάλα
κέντρα του πολιτισμού, την Αίγυπτο, τη
Μεσοποταμία, τη Μέση Ανατολή γενικότερα.
Την έβλαψε γιατί έγινε αιτία να κατακτηθεί απ’ όλους όσοι έγιναν ισχυροί
παράγοντες στην περιοχή, τους Ασσύριους, τους Σταυροφόρους, τους Βενετούς τους Τούρκους και πολλούς
άλλους. Ο Εθνικός και πολιτιστικός χαρακτήρας της Κύπρου προήλθε από
τους Έλληνες της Μυκηναϊκής εποχής
που κατοίκησαν την Κύπρο τους τελευταίους αιώνες της εποχής του χαλκού
(γύρω στο 1200-1050π.χ.).
Από τότε οι Κύπριοι μίλησαν Ελληνικά
και υιοθέτησαν τον Ελληνικό τρόπο
ζωής και τον πολιτισμό. Αυτό τον
Εθνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα μαζί
με την Ελληνική τους διάλεκτο διατήρησαν οι Κύπριοι από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. Οι επιδράσεις των
κατακτητών δεν μπόρεσαν να τους
αποξενώσουν από την παράδοση τους
ούτε να αλλοιώσουν τα βασικά στοιχεία του πολιτισμού τους. Γι’ αυτό και
ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς σε ένα από τα ποιήματά του δίνει
το στίγμα για το νησί λέγοντας: «Πολλούς αφέντες άλλαξες, δεν άλλαξες
καρδιά».
Φέτος τον Ιούλιο συμπληρώθηκαν
σαράντα χρόνια από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του
1974. Οι πληγές για τον Ελληνισμό της

λογική, σε συνεργασία με κάποιους
όμοιους τους στην Κύπρο, την 15 Ιουλίου 1974 νόμισαν ότι με την πραξικοπηματική ανατροπή του προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, θα μπορούσαν να κηρύξουν μονομερώς την ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα. Ήταν τέτοια η
πολιτική αφέλεια και η αφροσύνη των
πρωτεργατών που δεν τους επέτρεψε
να σκεφτούν ότι μια τέτοια ενέργεια
εναντίον του Μακαρίου, ενός αναγνωρισμένου από την Διεθνή Κοινότητα
Ηγέτη, σε μια περιοχή που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ισχυρών δυνάμεων και η κρατική οντότητα της
καθορίζεται από Διεθνής συνθήκες, θα
οδηγούσε με βεβαιότητα την επέμβαση
της Τουρκίας στην Κύπρο.
Έτσι οι καραδοκούντες για δεκαετίες
Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν την παραφροσύνη τους και μία προσεκτικά οργανωμένη στρατιωτική εισβολή την
παρουσίασαν ως ειρηνευτική επιχείρηση, δήθεν για την αποκατάσταση της
νομιμότητας στην Κύπρο, παραπλανώντας έτσι και την διεθνή κοινή γνώμη, η
οποία στη συνέχεια ελάχιστα μεταπείστηκε.
Έτσι φθάσαμε στην τραγική εκείνη
νύχτα της 19-20 Ιουλίου 1974. Μια
νύχτα διαφορετική από τις άλλες, φαινόταν ότι το ξημέρωμα δεν θα ήταν
ομαλό. Κάποιοι ανησυχούσαν και προετοιμάζονταν, κάποιοι όμως που είχαν
και την κύρια ευθύνη για λήψη αποφάσεων σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, δεν
στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων
όπως αποδείχτηκε από την εξέλιξη των
γεγονότων καθώς ο Τουρκικός στόλος
όλο και πλησίαζε στο νησί περνώντας η
νύχτα. Οι πληροφορίες από το Γ.Ε.Ε.Φ.
ήταν σχεδόν καθησυχαστικές και έδιναν
την εντύπωση ότι δεν θα γίνει τίποτα, «
Δεν δικαιολογείτε ανησυχία, αυτοσυγκράτηση, πρόκειται περί γυμνασίων»
έλεγαν. Αυτό είναι κάτι που η ιστορία
πλέον οφείλει να εξιχνιάσει.
Οι Διοικητές των πολεμικών μονάδων
όμως ήταν ανήσυχοι και ο κυριότερος
λόγος ανησυχίας τους ήταν η παραμονή τους μέσα στα στρατόπεδα σε τέτοιες κρίσιμες ώρες. Καθόσον θα ήταν
ο πρώτος και εύκολος στόχος της
Τουρκικής αεροπορίας. Στη μονάδα
μου συγκεκριμένα από το Διοικητή μου
μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη σε συνεχή δράση όλοι ξάγρυπνοι για να είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε το
υπέρτατο καθήκον οποιαδήποτε στιγμή
και αν διαταχθούμε. Ήταν λίγο μετά τα
μεσάνυχτα της τραγικής εκείνης νύχτας
όταν ο τουρκικός κίνδυνος ήταν προ
των πυλών της Κύπρου, θυμάμαι τον
Διοικητή μου με κάλεσε στο γραφείο
του και με ρώτησε αν είναι έτοιμη η πυροβολαρχία μου για ανάληψη πολεμικής αποστολής. Του απάντησα πως και
αυτή τη στιγμή αν διαταχτούμε είμαστε
έτοιμοι να κινηθούμε και να δράσουμε
σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Η
χαρά του από αυτό που άκουσε έγινε
αμέσως λύπη με κοίταξε στα μάτια και
μου είπε «Δημήτρη δυστυχώς δεν
έχουμε διαταγές για κάτι συγκεκριμένο,
να είσαι όμως σε ετοιμότητα γιατί η
ημέρα που ξημερώνει δεν ξέρουμε τι
μας επιφυλάσσει».
Η έλλειψη διαταγών εκείνη τη νύχτα
προς τους Διοικητές των πολεμικών μονάδων για λήψη μέτρων άμυνας στις πιθανές περιοχές αποβάσεως ήταν η
αρχή όλων αυτών που ακολούθησαν.
Οι διαταγές ήρθαν, αλλά δυστυχώς
ήταν πολύ αργά. Ήρθαν όταν οι Τούρκοι από το πρώτο φως της 20ης Ιουλίου 1974 άρχισαν να μεταφέρουν με
ελικόπτερα τμήματα ειδικών δυνάμεων
και να ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στον πεδινό χώρο Β.Δ. της Λευκωσίας λες και
έκαναν εκπαιδευτική άσκηση, είχαν
αποβιβάσει τα πρώτα τμήματά τους
στην περιοχή Πέντε-Μίλι δυτικά της Κερύνειας σχεδόν χωρίς αντίσταση και τα
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οδυνηρές και βαθειά τα σημάδια τους.
Γι’ αυτό και το χρέος επιβάλλει να διατηρούμε τα γεγονότα ζωντανά στη
μνήμη μας, για να τιμούμε εκείνους που
θυσιάστηκαν και να εμπνεόμαστε από
το φρόνημα τους.
Γιατί μέσα στη διαδρομή του έθνους
υπάρχουν κάποιες στιγμές που άνθρωποι μπορεί να ξεπεράσουν τον εαυτό
τους και οι λέξεις όπως καθήκον,
αγάπη για την πατρίδα, αυτοθυσία αποκτούν ξεχωριστό νόημα και διάσταση.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια
ξεχωριστά χαρακτηριστικά, τολμούν
όμως υπεράνθρωπες πράξεις για να
υπηρετήσουν τις ιδέες τους αδιαφορώντας και για τη ζωή τους ακόμη. Είναι
αυτοί που στη ζυγαριά του καθήκοντος
βάζουν από τη μία μεριά το θάνατο και
από την άλλη την ψυχική τους δύναμη.
Είναι αυτοί που όταν η υποχρέωση
προς την Πατρίδα τους καλεί να αναμετρηθούν με τον χάρο, όχι μόνο τον βλέπουν με απαξίωση, αλλά περνούν από
δίπλα του χωρίς να τον υπολογίζουν.
Με τέτοιες αξίες και αρχές εμφορούντο
και αυτές υπηρέτησαν όλοι όσοι αγωνίστηκαν εκείνη τη δύσκολη για το
Έθνος μας περίοδο, τον καυτό Ιούλιο
και Αύγουστο του 1974 στην Κύπρο.
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη αλλά και
οι θυσίες πολλές, νεκροί, αγνοούμενοι,
αιχμάλωτοι και τραυματίες το τίμημα
της προσφοράς τους. Οι νεκροί έχουν
τις δάφνες και τις τιμές των επιζώντων,
οι αγνοούμενοι τα “που” και τα “γιατί”
στα πικραμένα χείλη των συγγενών
τους. Οι τραυματίες και οι αιχμάλωτοι
τις ουλές και τα εγκαύματα. Όλοι αυτοί
που διάβηκαν ζωντανοί ανάμεσα στα
λιωμένα σίδερα, τις φωτιές και τις σφαίρες, που άκουσαν να σφυρίζουν βασανιστικά περνώντας δίπλα τους οι όλμοι,
που δέχθηκαν ακάλυπτοι τις ρουκέτες
και τις βόμβες των Τουρκικών αεροπλάνων, δίχως ποτέ ένα μπράβο. Δε
ζητούν διθυράμβους και χατίρια από
την επίσημη πολιτεία ζήτησαν όμως
κάπου ανάμεσα στις γραμμές που δε
γράφτηκαν, στις ιστορίες που δε λέχθηκαν, να μάθουν την αλήθεια που δεν
μπόρεσε ποτέ κανείς να τους ξεκαθαρίσει, μια χαραμάδα στην ιστορία για να
στριμωχθεί ο δικός τους αγώνας και η
θυσία των συμπολεμιστών τους.
Έτσι για να την μάθουν κάποτε οι γενιές που θα έρθουν.
Να είναι για το αύριο ένα σημάδι για
να αποφύγουν οι επόμενοι νέους
ακρωτηριασμούς.
Αυτή τη χαραμάδα στην Ιστορία άνοιξε
και για εμάς σήμερα ο Δήμος Καλαβρύτων με τη σεμνή αυτή τελετή τιμώντας μας για τη συμμετοχή μας σ’ εκείνο
τον αγώνα για την άμυνα της Κύπρου
από την Τουρκική εισβολή. Μας δίνει
επίσης την ευκαιρία να πούμε κάτι ελάχιστο απ’ όσα συγκλονιστικά ζήσαμε
μέσα σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο
στο μαρτυρικό νησί.
Η μνήμη αυτή τη στιγμή με ταξιδεύει
σαράντα χρόνια πίσω, τότε που νεαρός
υπολοχαγός υπηρετούσα στην Κύπρο
σε μια μονάδα Πυροβολικού που είχε
έδρα της το Τρίκωμο, μια όμορφη κωμόπολη 15 χιλ. βόρεια της Αμμοχώστου γενέτειρα του Στρατηγού ΓρίβαΔιγενή. Σήμερα είναι στην κατεχόμενη
περιοχή.
Μέσα από την προσωπική μου δοκιμασία θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω σε εκείνη την περίοδο για να
αντιληφθούμε με λίγα λόγια τι περίπου
έγινε, καθώς ξετυλίγονται μέσα μου
στιγμές ασύλληπτης αυταπάρνησης και
ηρωισμού Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων αξιωματικών και οπλιτών σε
έναν αγώνα που διεξήχθη κάτω από τις
πλέον άνισες και αντίξοες συνθήκες.
Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιοι από το
στρατιωτικό τότε καθεστώς των Αθηνών χωρίς ίχνος πολιτικής και στρατηγικής σκέψεως, αλλά και χωρίς κοινή
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Τουρκικά αεροπλάνα διέσχιζαν ανενόχλητα τον ουρανό της Κύπρου βομβαρδίζοντας τα στρατόπεδα μας με τις
μονάδες εντός αυτών, πλήττοντας
πρώτο εκείνο της ΕΛΔΥΚ με ιδιαίτερη
ένταση και μανία.
Σε αυτήν την φάση οι Διοικητές των
μονάδων έπαιρναν τις πρώτες διαταγές
για εφαρμογή των πολεμικών τους
αποστολών. Εάν οι διαταγές λαμβάνονταν κατά την διάρκεια της νύχτας όταν
η απειλή είχε αρχίσει να παρουσιάζεται
ώστε να βρεθούμε έτοιμοι το πρωί περιμένοντας στην ακτή τους Τούρκους
γιατί και σχέδια υπήρχαν για την αντιμετώπιση απειλής σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού και αναγνωρίσεις
γινόντουσαν τακτικά για την εφαρμογή
τους αλλά και οι δυνάμεις θεωρώ ότι
ήταν αρκετές για να αντιμετωπίσουν μια
πιθανή αποβατική ενέργεια των Τούρκων. Εκείνο που έλειπε ήταν η αποφασιστικότητα και η σωστή εκτίμηση της
καταστάσεως από την τότε ηγεσία, για
την έγκαιρη έκδοση διαταγών και την
κινητοποίηση των μονάδων εν όψει της
απειλής, η οποία ηγεσία όπως έδειξε η
εξέλιξη των πραγμάτων ήταν ανεπαρκής, για να μην χρησιμοποιήσω πιο
βαρύ χαρακτηρισμό, για το χειρισμό
μιας παρόμοιας κρίσης.
Σ΄ αυτόν τον τιτάνιο αγώνα όπως εξελίχθηκε δεν θα μπορούσαν να λείψουν
και τα νιάτα του ιστορικού μας Δήμου.
Όπως σε όλους τους αγώνες του
έθνους από τότε που ο Σεβάσμιος εκείνος Ιεράρχης ο Παλαιών Πατρών Γερμανός άναψε τη φλόγα της Ελευθερίας
εκεί ψηλά στην Ιερά Κιβωτό του Έθνους
μας την Αγία Λαύρα, έδωσαν παντού
δυναμικά το παρόν και αγωνίσθηκαν
για την ελευθερία της. Τα ηρώα των
χωριών μας είναι γεμάτα από τα ονόματα των παλληκαριών που θυσιάσθηκαν σε όλα τα πεδία των μαχών της
πατρίδας μας. Έτσι και στην Κύπρο τα
παιδιά των Καλαβρύτων συνέχισαν την
παράδοση μας μια αδιάκοπη διαμέσου
των αιώνων στάση ζωής που αγωνίζεται με αυταπάρνηση και ασύλληπτο
ηρωισμό για την δικαιοσύνη την ελευθερία και την εθνική ακεραιότητα.
Πόσο μάλλον όταν αυτά τα παιδιά τότε
βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον ίδιο προαιώνιο αντίπαλο με σκοπό να υπερασπισθούν μια γη ελληνική με ιστορία
πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια και που
στα αυτιά τους αντηχούσαν από τη βρεφική τους ακόμη ηλικία τα σήμαντρα
της Αγίας Λαύρας και οι αγώνες και οι
θρύλοι της περιοχής μας από την Επανάσταση του Εικοσιένα που τους ενδυνάμωναν την προσπάθεια για αντίσταση.
Όλοι μας νέοι τότε ορμήσαμε στη
θύελλα εκείνου του άνισου και άδικου
αγώνα αποφασισμένοι να δώσουμε και
τη ζωή μας για να υπερασπισθούμε την
ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα
της Μεγαλονήσου. Είδαμε συμμαχητές
να εγκλωβίζονται, φίλους να σκοτώνονται και ανθρώπινο αίμα να ρέει ως
σφάγιο στο βωμό του ψυχρού συμφέροντος των ισχυρών.
Η Παναγία, ο Αι Γιώργης και η Αγία
Βαρβάρα που μας προστάτευαν θέλησαν εμείς που τιμώμεθα σήμερα να επιβιώσουμε φορτωμένοι όμως με το
ασίγαστο χρέος να θυμόμαστε και να τιμούμε τους αδερφούς μας που θυσιάσθηκαν στο μαρτυρικό νησί του
Αποστόλου Βαρνάβα. Να θυμόμαστε
και να τιμούμε τους συμπατριώτες μας
που έπεσαν εκεί τον Κώστα τον Αντωνόπουλο από τα Τριπόταμα που ως μαχητής της ΕΛΔΥΚ αγωνίσθηκε ηρωικά
μαζί με τον Ανθ/γο Γκλαβά Κων/νο του
Αθανασίου από την Κλειτορία
ΔΕΑ Παπαγιαννόπουλο Νικόλαο του
Γεωργίου από την Κούτελη
Αναστασόπουλο Θεόδωρο του Βλασίου από τα Φίλια
Αναστασόπουλο
Θεόδωρο
του
Κων/νου από τα Φίλια
συνέχεια στη σελ. 6

συνέχεια από τη σελ.5
Κόντη Παναγιώτη του Σπήλιου από την
Κέρτεζη
Μαυραγάνη Κων/νο του Παναγιώτη
από την Δάφνη
Νικολακόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου από την Κέρτεζη
Παπαγιαννακόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου από το Πλανητέρο
Πορετσάνο Ανδρέα του Ιωάννου από
το Αγρίδι
Σαμαρτζόπουλο Νικόλαο του Ιωάννου
από την Κέρτεζη
Τσεκούρα Παναγιώτη του Ευαγγέλου
από τη Βλασία
Λυμπέρη Νικόλαο του Ανδρέα από τη
Λυκούρια
Λοχία Ροδόπουλο Αντώνιο του Αλεξίου από το Λαγοβούνι
Οι καταστάσεις που αντιμετώπισαν οι
παραπάνω ήταν συγκλονιστικές.
Από την έναρξη των επιχειρήσεων
αποτελούσαν τον κύριο στόχο τόσο
των επίγειων δυνάμεων όσο και της
Τουρκικής Αεροπορίας, με διατεταγμένη αποστολή την ολοκληρωτική
τους εξόντωση. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου τους, χωρίς
όμως να κάμψουν το ηθικό των ανδρών οι οποίοι αμέσως εξοικειώθηκαν
με την ιδέα του θανάτου και τις συνθήκες ενός μέχρις εσχάτων πολέμου. Τα
παλληκάρια αυτά τίμησαν όχι μόνο την
ιδιαίτερη πατρίδα τους αλλά και τα ελληνικά όπλα προτάσσοντας το πάθος
για την ελευθερία στην αλαζονική
τουρκική προέλαση. Υπερασπίσθηκαν
με σθένος τις θέσεις τους παραδίδοντας
μαθήματα ηρωισμού και πολεμικής
αρετής, τα οποία οι εισβολείς κατανόησαν όταν μέτρησαν τις σοβαρές τους
απώλειες.
Να θυμόμαστε και να τιμούμε τον Σωτήρη τον Τζουρά από τις Κορφές που
ως επίλεκτος οπλίτης των ειδικών δυνάμεων μαζί με τους Μηλιτσόπουλο
Παναγιώτη του Θεόδωρου από το
Πλατυτέρο.
Θωμά Βασίλειο του Αγγέλου από τις
Σειρές
Ζυγούρα Ασημάκη του Κων/νου από το
Μ.Μποντιά και
Μενύχτα Αχιλλέα του Νικολάου από τη
Βλασία.
Εκλήθησαν με την Μονάδα τους την
Α’ ΜΚ να εκτελέσουν την πιο δύσκολη
αποστολή που έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Δεκαπέντε αεροσκάφη της πολεμικής
μας Αεροπορίας τύπου Noratlas, ξεκίνησαν από την Κρήτη την νύχτα της 21
προς 22 Ιουλίου 1974, χάρη στην ψυχραιμία την άριστη εκπαίδευση τον
ηρωισμό των πιλότων μας διέσχισαν
την Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τα ραντάρ της περιοχής λόγω του πολύ χαμηλού και
επικίνδυνου ύψους πτήσεως των. Δυστυχώς ένα εξ’ αυτών από λάθος ενημέρωση των επίγειων τμημάτων
κατερρίφθει στο Αεροδρόμιο της Λευκωσίας με αποτέλεσμα να φονευθούν
όλοι οι επιβαίνοντες και μεταξύ και
αυτών και ο Σωτήρης. Διεσώθη ένας εξ
αυτών που ζει σήμερα στη Θεσ/νικη. Οι
ηρωικοί Λοκατζήδες μας μπήκαν αμέ-

ηρωισμού στους αντιπάλους μας, τα
οποία κατανόησαν όταν βρέθηκαν απέναντί τους. Δίνεται επίσης η ευκαιρία να
τους θυμηθούν οι παλαιότεροι και να
τους γνωρίσουν οι νεότεροι για να παραδειγματίζονται από την προσφορά
τους. Πρέπει στο σημείο αυτό να πω
και κάτι ακόμη για τους νέους μας να
μαθαίνουν και να γνωρίζουν ότι είναι
κλαδιά ενός δένδρου με βαθιές ρίζες.
Τόσο βαθιές και τόσο ζωντανές που
μπορούν να αντέξουν στις κρίσιμες σύγχρονες περιστάσεις να βρίσκουν τη δύναμη να προχωρούν να υπερβαίνουν
το κακό και τη συμφορά και να αγωνίζονται για την ειρήνη τη συμφιλίωση
και την καταλλαγή. Αυτοί είναι οι ωραιότεροι καρποί που βλαστάνουν από το
αίμα των ηρώων της πίστεως μας και
της πατρίδας μας.
Θέλω να ευχαριστήσω τον επίτιμο
πρόεδρο της παγκαλαβρυτινής ενώσεως για τα όσα είπε για μένα, θέλω
επίσης να πω ότι στις 2 Απριλίου 2011
παρευρέθη προσκεκλημένος, όπως και
ο πρόεδρος των απανταχού Φιλιωτών
κ. Γιώργος Μητρόπουλος, στα Αποκαλυπτήρια της προτομής του Διοικητού
μου στην Κύπρο Στυλιανού Καλμπουρτζή που έγιναν στη Σχολή Πυροβολικού. Από τα όσα συγκλονιστικά,
όπως μου είπε τότε, είδε του γεννήθηκε
η ιδέα να γίνει μία εκδήλωση σαν τη
σημερινή για να τιμηθούν οι Καλαβρυτινοί μαχητές της Κύπρου, για αυτό σας
την πρότεινε.
Να ευχαριστήσω τον εκδότη της
Φωνής των Καλαβρύτων που πάντα με
καλή διάθεση δέχεται και προβάλλει
μέσα από τις στήλες της Φωνής τα κείμενά μου και ιδίως εκείνα που αφορούν τις επιχειρήσεις στην Κύπρο και να
πω ότι ήταν και δική του πρόταση με το
φύλλο του περασμένου Μαΐου να
πραγματοποιηθεί μια τέτοια εκδήλωση.
Νομίζω ότι ο κ. Δήμαρχος παρά τις
πολλαπλές δραστηριότητες και τα εκτεταμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει
από την εδαφική διαμόρφωση του
Δήμου μας που είναι από του μεγαλύτερους σε έκταση της χώρας, ικανοποίησε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τις
προτάσεις που δέχθηκε. Και πάλι τον
ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε
καλή επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων του και στη νέα πενταετή θη-

σως στο πεδίο της μάχης και σε συνεργασία με τους άνδρες της ΕΛΔΥΚ κατάφεραν να μην καταληφθεί το Διεθνές
Αεροδρόμιο της Λευκωσίας και η πόλη
της Λευκωσίας να παραμείνει στα ελληνικά χέρια.
Να θυμόμαστε και να τιμούμε τη
μνήμη του Παναγιώτη Κόντη από την
Κερτέζη και του Παναγιώτη Τσεκούρα
από την Βλασία που δεν είναι σήμερα
μαζί μας γιατί έχασαν τη μάχη για τη
ζωή μετά το πόλεμο. Η μνήμη τους να
είναι αιώνια και ο Θεός να τους αναπαύσει.
Να θυμόμαστε και να τιμούμε τον Λοχαγό τότε Βασίλη Καποτά από τα Καλάβρυτα που εφονεύθει δόλια στον
Τουρκοκυπριακό θύλακα της Αμμοχώστου στα γεγονότα του 1964. Η τύχη τα
έφερε έτσι ώστε η πρώτη πολεμική
αποστολή που μου εδόθη το πρωί της
20ης Ιουλίου 1974 ήταν να υποστηρίξω με την Πυροβολαρχία μου τα τμήματα που επιχειρούσαν για την
εξουδετέρωση αυτού του θύλακα. Εκεί
δηλαδή που πριν από δέκα χρόνια
έπεσε ηρωικά ο συμπατριώτης μας Λοχαγός Βασίλης Καποτάς.
Είναι άξιο και δίκαιο να μνημονεύουμε
τους ήρωες μας και τα κατορθώματά
τους σε όλες τις εποχές. Γιατί εν γνώσει
του κινδύνου υπερασπίστηκαν με γενναιότητα αξίες και ιδανικά τα οποία διατηρούν τη συνοχή εξασφαλίζουν τη
συνέχεια και ενδυναμώνουν το φρόνημα των μεταγενέστερων και στο
πεδίο των καθημερινών μαχών. Προπάντων όμως να διδασκόμαστε από τα
λάθη μας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ.
Δήμαρχο Καλαβρύτων και το Δημοτικό
Συμβούλιο για τη σεμνή αυτή τελετή
που οργάνωσαν για να τιμηθούν οι
ηρωικώς πεσόντες και οι λαβόντες
μέρος στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην
Κύπρο. Κύριε Δήμαρχε οι τιμώμενοι
σήμερα Καλαβρυτινοί Μαχητές υπηρετούσαν στις πιο επίλεκτες μονάδες του
στρατού μας την ΕΛΔΥΚ και τους θρυλικούς Λοκατζήδες ήταν αυτοί που δέχθηκαν από την πρώτη στιγμή τη μανία
των Τουρκικών Δυνάμεων για την ολοκληρωτική τους εξόντωση αλλά ήταν
και αυτοί που τίμησαν τα ελληνικά
όπλα δίνοντας μαθήματα ανδρείας και
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τεία του για το καλό της περιοχής μας.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για την
εδώ παρουσία τους δυο στρατιώτες της
πυρ/χιας μου τότε στην Κύπρο, τους
μοναδικούς που είχα από την Ελλάδα
γιατί οι υπόλοιποι όλοι ήταν Ελληνοκύπριοι, τον Δημήτρη τον Στεφανόπουλο από την Πάτρα και τον
Παναγιώτη τον Καραγιαννόπουλο από
τον Πύργο. Έμαθαν όπως μου είπαν
από τις ανακοινώσεις του κ. Δημάρχου
για την εκδήλωση και θέλησαν σήμερα
να είναι μαζί μας. Τους ευχαριστώ πολύ
και με τιμά ιδιαίτερα η παρουσία τους.
Τέλος να ευχαριστήσω όλους εσάς που
μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία
σας.
Ακολούθως ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, επέδωσε στους συγγενείς των
τριών (3) ηρωικά πεσόντων και στους
ηρωικά αγωνισθέντες τιμητικό αναμνηστικό δίπλωμα, τιμής ένεκεν, για τον
ηρωικό αγώνα τους από τις τάξεις της
ΕΑΔΥΚ, του Πυροβολικού της Εθνικής
Φρουράς ή της Α' Μοίρας Καταδρομών, υπέρ της ακεραιότητας της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της
Κύπρου μας κατά το χρονικό διάστημα
από 20 Ιουλίου έως 18 Αυγούστου 1974.
Τέλος η φημισμένη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Καλαβρύτων
παρουσίασε, σύντομο, μουσικό πρόγραμμα και η εκδήλωση, έκλεισε, με
τον Εθνικό μας Ύμνο.
Στην εκδήλωση, παραβρέθηκαν, επίσης, ο κ. Καραγιώργης, Α' Σύμβουλος
της Πρεσβείας της Κύπρου, εκπρόσωπος του Πρέσβη, ο Διοικητής της 4ης
Μεραρχίας Πεζικού Αντιστράτηγος
Κων/νος Μάνικας, ο Αστυνομικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αχαΐας, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων
κ. Δ. Χουλιάρας, ο Αντιδήμαρχος κ. Ν.
Μαγκαφάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δήμος Κοντογιάννης, Σωτήρης Δουκλιάς και Βασίλης Καρράς, ο κ.
Κων/νος Παπαχριστόπουλος εκπρόσωπος της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας,
ο Πρόεδρος της ένωσης Κυπρίων
Νομού Αχαΐας κ. Βουρλιόγκας, εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων και πλήθος κόσμου.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, προέβη στην εξής δήλωση: "Τα Καλάβρυτα και τα χωριά μας είναι πάντα
πρωτοπόρο σ' όλους τους Εθνικούς
Αγώνες. Έτσι και στον αγώνα της Κύπρου είχαν τη δική τους ξεχωριστή και
καθοριστική συμβολή.
Οφειλόμενο χρέος τιμής προς του Καλαβρυτινούς που έπεσαν και αγωνίσθηκαν στην Κύπρο αποτελεί η
σημερινή εκδήλωση, που αν κρίνουμε
από την προσέλευση των συμπολιτών
μας, έπρεπε να την πραγματοποιήσουμε για να τιμήσουμε τους συμπολίτες μας. Εκφράζω το θαυμασμό μου σ'
αυτούς τους ηρωικά πεσόντες και αγωνισθέντες, γιατί, μας διδάσκουν, ότι το
χρέος προς την Πατρίδα, είναι πάνω και
από την ίδια μας τη ζωή. Συγχαρητήρια
αξίζουν και στο στρατηγό Δημήτρη
Κούκουρα, για την πρωτοβουλία του
και την εξαιρετική και σημαίνουσα ομιλία του".

Σ Π Η Λ Ι Ο Σ

Ν Ι Κ .

Π Ο Λ Υ δ Ω Ρ Ο Υ

Απεβίωσε στην Αθήνα
Στις 26 – 7 – 2014
Ετών 105
Μεγάλο το κενό, μεγάλη η απώλεια.
Διότι ο υπεραιωνόβιος εκλιπών αγαπημένος και σεβαστός Σπήλιος Πολυδώρου καταξιώθηκε να πραγματοποιήσει και επιτύχει πολλούς στόχους και να
παράξει ανεκτίμητες υπηρεσίες στην εκπαίδευση, στην Παγκαλαβρυτινή Ένωση, στην κοινωνία της τέως Επαρχίας
Καλαβρύτων και όχι μόνο.
Ιδιαίτερα με την παντοιοτρόπως παρασχεθείσα βοήθειά του στους οικείους
των θυμάτων του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος της 13ης Δεκεμβρίου
1943. Και όλα αυτά είναι ευθέως ανάλογα με τον μακρύ χρόνο που του χάρισε ο Θεός, να βρίσκεται μαζί μας
ακμαίος και νηφάλιος, μέχρι την ώρα
που άφησε την τελευταία του πνοή.
Με τις σκέψεις αυτές, πενθούντες και
παραδειγματιζόμενοι, προσήλθαμε στις
29 Ιουλίου 2014 στον Ιερό χώρο του
Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου του Κοιμητηρίου Βύρωνος Αττικής, ως ευλαβείς προσκυνητές προ της σωρού του,
για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη
μας προς τον απελθόντα εξέχοντα Καλαβρυτινό και να του απευθύνουμε το
τελευταίο αντίο.
Ο Σπήλιος Πολυδώρου γεννήθηκε
στο Λαγοβούνι Καλαβρύτων το 1909,
φοίτησε στο τετρατάξιο τότε Δημοτικό
Σχολείο με δάσκαλο τον πατέρα του
και στη συνέχεια στο τριτάξιο Σχολαρχείο και στο τετρατάξιο Γυμνάσιο Καλαβρύτων. Το 1931 αποφοίτησε από τη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών με άριστα. Το 1933 διορίσθηκε Καθηγητής στην Ιερατική Σχολή
Άρτας, όπου είχε επί τριετία μαθητή τον
μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος μακαριστό Σεραφείμ.
Εξελίχθηκε σε Διευθυντή της Σχολής με
200 οικοτρόφους σπουδαστές και
εκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΛΜΕ του
Νομού Άρτας. Το 1936 μετατέθηκε ως
πρωτοβάθμιος Καθηγητής στο Γυμνάσιο Θηλέων Καστοριάς. Το 1940 τον
βρήκε ο πόλεμος στη Φλώρινα ως Γενικό Επιθεωρητή Εκπαίδευσης της περιφέρειας αυτής. Το 1942 μετατέθηκε
στο Γυμνάσιο Καλαβρύτων. Όταν, στις

τιωτικές μονάδες, του χορηγήθηκαν
περί τα 80 μουσικά όργανα, άλλα σε
καλή κατάσταση, άλλα με βλάβες και
πολλά μη χρησιμοποιήσιμα. Κάλεσε
από την Πάτρα μουσικοδιδάσκαλο,
μοιράστηκαν τα όργανα σε Καλαβρυτινόπουλα και η ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική, με παράλληλες
διοργανώσεις διαφόρων εκδηλώσεων
και χοροεσπερίδων, άλλαξε λίγο το
κλίμα και απάλυνε τη θλίψη από τις πονεμένες ψυχές των μανάδων και των παιδιών από την κτηνωδία των κατακτητών.
Το 1955 μετατέθηκε στο Β’ Γυμνάσιο
Αρρένων Πατρών και επί της θητείας
του εκεί κτίσθηκε νέο διδακτήριο, εκλέχθηκε δε και Πρόεδρος της ΕΛΜΕ
Αχαΐας. Το 1960 μετατέθηκε, αρχικά,
στο Γυμνάσιο Κηφισιάς Αττικής όπου
επί της εκεί θητείας του φρόντισε και
βρέθηκε οικόπεδο όπου ανηγέρθη νέο
διδακτήριο και στη συνέχεια στο 6ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών, όπου το
1968 περάτωσε με 35ετια την στη δημόσια εκπαίδευση υπηρεσία του, αφού
εν τω μεταξύ εκλέχθηκε Πρόεδρος της
ΕΛΜΕ Αττικής, μέλος του Δ.Σ. της
Ο.Λ.Μ.Ε. και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων.
Εργάσθηκε και στην ιδιωτική εκπαίδευση, επί τρία χρόνια στο ιδιωτικό Γυμνάσιο
Αποστολόπουλου
στην
Καλλιθέα Αττικής και κατόπιν, επί 9
χρόνια, Γυμνασιάρχης και Λυκειάρχης
του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης.
Διετέλεσε επί τριακονταετία και πλέον
Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ε.,
όπου διηύθυνε την έκδοση του τριμηνιαίου περιοδικού «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ
ΒΗΜΑ» και επιμελήθηκε της έκδοσης
της «Επετηρίδας των Καλαβρύτων».
Όλοι εμείς, αλλά και οι παλαιότεροι,
που συνεργαστήκαμε μαζί του, τον
έχουμε στην καρδιά μας ως Μελήτορα
και Νέστορα της Π.Ε., αλλά και της κοινωνίας των συνανθρώπων μας γενικότερα.
Έχει τιμηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, από τα Γυμνάσια και Λύκεια

αρχές Δεκεμβρίου 1943, Γερμανικά
Τμήματα κινήθηκαν από Πάτρα, Αίγιο,
Τρίπολη και Κόρινθο, προς Καλάβρυτα, μετά τη μάχη της Κερπινής,
όπου συνελήφθησαν οι Γερμανοί Αιχμάλωτοι, προσπάθησε να πείσει τον Γυμνασιάρχη Καλαβρύτων αείμνηστο
Αντώνιο Οικονόμου, τους καθηγητές
και άλλους Καλαβρυτινούς, να φύγουν
προς την ύπαιθρο, από σοβαρό φόβο του
για αντίποινα των κατακτητών μετά την
εκτέλεση των αιχμαλώτων στις 7 προς 8
Δεκεμβρίου στο Χελμό, αλλά απέτυχε.
Μετά το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα,
και συγκεκριμένα το Φεβρουάριο του
1944, ο Γενικός Επιθεωρητής του ανέθεσε ως Γυμνασιαρχεύοντα, τη μεταφορά του Γυμνασίου Καλαβρύτων στην
Κέρτεζη. Εκεί, το Σχολείο λειτούργησε
μέχρι την επαναλειτουργία του στα Καλάβρυτα. Όταν ήδη ο Σπήλιος Πολυδώρου είχε προαχθεί σε Γυμνασιάρχη
διαδεχθείς τον αείμνηστο Ευσέβειο Κηπουργό, το πένθος κυριαρχούσε στην
ερειπωμένη πόλη και οι μαθητές έρχονταν στο Σχολείο κάθε πρωί χλωμοί
και φοβισμένοι. Για το λόγο αυτό, καλούσε τις χήρες μητέρες και τους έκανε
συστάσεις αλλαγής της συμπεριφοράς
τους στο σπίτι για διόρθωση του κακού.
Παράλληλα, με τη βοήθεια μερικών
επιστημόνων πρωτοστάτησε στην
ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία
«Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Καλαβρύτων». Ζήτησε όργανα από στρα-

όπου υπηρέτησε, από τον Δήμο Καλαβρύτων, από την Παγκόσμια Ένωση
Καλαβρυτινών (Π.Ε.Κ.Α.) και από τον
Πάπα της Ρώμης Ιωάννη Παύλο τον ΙΙ .
Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση, που έχει
βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών
για την από το 1896 μέχρι σήμερα,
εθνική, ιστορική και πολιτιστική προσφορά της στη χώρα μας, τίμησε τον
αξιαγάπητο και σεβαστό μας Σπήλιο
Πολυδώρου στις 21-6-2009 σε ειδική
εκδήλωση στην Ιερά Μονή Μεγάλου
Σπηλαίου Καλαβρύτων, με την ευκαιρία της εκεί νικηφόρας μάχης των Μοναχών και άλλων Καλαβρυτινών
Αγωνιστών κατά του Ιμπραήμ Πασά,
που έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 1827,
με απόδοση τιμής και ευσήμων στον
αγαπημένο μας πολύτιμο και ανεπανάληπτο Σπήλιο Πολυδώρου.
Θα μας λείψουν, η ανθρωπιά, ο μειλίχιος αλλά και δυναμικός χαρακτήρας
του, η δυναμική του προσωπικότητα
και το κενό που μας αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.
Ο πόνος μας για την απώλειά του είναι
μεγάλος, θα τον θυμόμαστε σε όλη μας
τη ζωή, κάθε στιγμή.
Ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγορία,
για την αγαπημένη σύντροφο της ζωής
του, την κυρία Σοφία, με την οποία δημιούργησε μια υποδειγματική οικογένεια, για τα επιτυχημένα στη ζωή και
στις επιστήμες παιδιά του, που ακολούθησαν το παράδειγμά του, το Νίκο
και τη Ντόρις, τη Λίλιαν και το Χρήστο,
το Χάρη και την Τόρκαν και για τα εγγόνια του Σπήλιο, Ηλία, Σπύρο και
Σοφία, που και από εκείνα θα λείψει ο
στοργικός και γλυκύτατος παππούς τους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής
Γης που θα τον σκεπάσει.

Γεώργιος Μιλτ. ΚΟΣΜΑΣ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Επίτιμος πρόεδρος
Παγκαλαβρυτινής Ένωσης
Μαζί με την Παγκαλαβρυτινή Ένωση
ενώνουμε τη φωνή μας και ευχόμαστε
η μνήμη του, που είναι για όλους εμάς
τους Καλαβρυτινούς ότι πιο πολύτιμο
έχουμε, να είναι αιώνια.
Οι ευχές πραγματοποιούνται όταν οι
επίγονοι τιμούν και καταξιώνουν στη
συνείδηση του κοινωνικού συνόλου,
ανθρώπους, όπως ο Σπήλιος Πολυδώρου, ο οποίος χάρισε στη ζωή μας παρηγοριά, δύναμη, αισθήματα, πίστη και
ιδέες ως καθηγητής και Γυμνασιάρχης
στο Γυμνάσιο Καλαβρύτων.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας ευτύχησε να τιμήσει εν ζωή το Σπήλιο Πολυδώρου και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα
υπερήφανους.
Στην οικογένειά του και στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας, για την απώλεια του εκλεκτού συμπατριώτη μας.

ΕφΥΓΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Αρχές Σεπτεμβρίου απεβίωσε ο γιατρός Γιώργος Καραντώνης, γεννηθείς
στη Βυσωκά (Σκεπαστό σήμερα).Ήταν
ο πρωτότοκος σε μία οικογένεια με
εφτά παιδιά. Πήγε Γυμνάσιο στα Καλάβρυτα και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το 1955 ο Γιώργος μεταβαίνει στην
Αμερική, στο St. Louis Hospital, όπου
κάνει την πρώτη του επαφή με την ειδικότητα της αποκατάστασης. Το 1958
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη στο Rusk Institute. To 1961 τελειώνει την ειδικότητα του Φυσιάτρου και επιστρέφει
στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά, κατορθώνει να φτιάξει την πρώτη στην Ελλάδα κλινική Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης, στο Ασκληπιείο της

νες επιστημονικές ανησυχίες και συνάμα
ένας θαυμάσιος άνθρωπος, πολύ αγαπητός από τους πάμπολους ασθενείς και φίλους του. Για όλους του Έλληνες φυσιάτρους, και όχι μόνο υπήρξε φωτεινό παράδειγμα αξιοπρέπειας, χρηστής διοίκησης,
σωστής διεύθυνσης και διαδασκαλίας.
Υπήρξε επίσης ένας υποδειγματικός
οικογενειάρχης. Ήταν παντρεμένος με
την Νεφέλη με την οποία απέκτησαν
δύο εξαίρετες κόρες, παντρεμένες σήμερα με δύο παιδιά η κάθε μία. Αγαπούσε πολύ το μέρος που γεννήθηκε
και πολλά καλοκαίρια παραθέριζε στο
πατρικό του σπίτι στην Βυσωκά.
Τα θερμά μας συλληπητήρια στη Νεφέλη, στις δύο κόρες του, τα εγγόνια
του και τα αδέλφια του.

Βούλας, όπου γίνεται και Διευθυντής.
Το 1973 δίνεται η άδεια στην κλινική
της Βούλας να εκπαιδεύει γιατρούς Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστσης. Τον
ίδιο χρόνο ο Γιώργος πρωτοστατεί στην
ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης της οποίας
γίνεται ο πρώτος πρόεδρος. Από το
1974 μέχρι σήμερα η ειδικότητα που
ίδρυσε ο Γιώργος Καραντώνης, περνώντας από πολλές δυσκολίες και προβλήματα κατορθώνει να έχει 220 ειδικευμένους φυσιάτρους σε όλη την Ελλάδα, οι περισσότεροι των οποίων είχαν
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο διδακτική
ή εργασιακή σχέση με τον Γιώργο.
Ο Γιώργος Καραντώνης υπήρξε ένας
πραγματικά εξαίρετος γιατρός με έντο-
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Θερμά συγχαρητήρια στο Γιώργο Σαμαρτζόπουλο που πήρε τον Ιούλιο του
2012 με άριστα το δίπλωμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το ΕΜΠ. Στη
συνέχεια ολοκλήρωσε με υποτροφία
τις μεταπτυχιακές σπουδές του- Master
of Science in Architecture Studies, στο
Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) της Βοστώνης, στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής με άριστα (47/50). Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης
(ΜΙΤ), το κορυφαίο πανεπιστήμιο της
Αμερικής, παραμένει για τέταρτη συνεχή χρονιά πρώτο στον διεθνή κατά-

ΣΑΜΑΡΤζΟΠΟΥΛΟΣ

βαθμό (Α). Επίσης παράλληλα πήρε
μαθήματα στο ΜΙΤ Media Lab. Συνολικά συγκέντρωσε 47/50 credits. Επίσης εργάστηκε και ως βοηθός
καθηγητή, την άνοιξη του 2014.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το έργο του
Γιώργου «ΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ» - URΒΑΝ
ΒΟΧ, μετά την έκθεση στο Μουσείο
Μπενάκη - οδού Πειραιώς, έχει παραχωρηθεί και έχει εγκατασταθεί στο
χώρο της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ του Δήμου
Αθηναίων, (στάση μετρό Κεραμικός).
http://www.technopolis-athens.com/
Το URΒΑΝ ΒΟΧ λειτουργεί ήδη σαν
πωλητήριο - εκθετήριο των εκθεμάτων

λογο πανεπιστημίων.
Την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2012
μέχρι τον Ιούνιο 2014 παρακολούθησε
μαθήματα Αρχιτεκτονικής και Αστικού
Σχεδιασμού και απόκτησε Master of
Science in Architecture Studies –
SMArchS Architecture and Urbanism,
του ΜΙΤ.
Ο Γιώργος στη διάρκεια των σπουδών
του, μεταξύ άλλων εκπόνησε μελέτες
για τις πόλεις της Βοστώνης (South
Boston) και της Providence. Η πτυχιακή
του εργασία (Τhesis) με τίτλο «DROSSCAPE &THE CITY» - Η περίπτωση του
«Ελαιώνα» - Αθήνα, αξιολογήθηκε με

Η CArglAss
ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΠΑθΩ...
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ποτέ δεν το συμπάθησα. Ίσως γιατί σε
λίνο, θα αρχίζαμε μαθήματα, που τόσο
αντιπαθούσα. Υπάρχουν και άλλοι
λόγοι. Οι ειρηνόφιλοι Αμερικάνοι έριξαν τις ατομικές βόμβες στην Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι, εξαφανίζοντας χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο έκαναν και στο
Μίν - Λάϊ. Το καλοκαίρι βομβάρδισαν
οι Γερμανοί το χωριό μου. Το καλοκαίρι έφυγε και το ωραιότερο ζωντανό
που περπάτησε πάνω στη Γη, η Μαίρυλιν Μονρόε. Καλοκαίρι έχασα αγαπημένους μου, την Αφροδίτη εξαδέλφη
της Χαρούλας Αλεξίου, καλοκαίρι
έφυγε η σεβαστή μου καθηγήτρια
Φανή Βασιλειάδου - Δημητρακοπούλου. Είναι εκείνη που μας δίδαξε τα
ερωτικά της Αντιγόνης. Τρέξαμε μαζί με
την Φραγκογιαννού στην φόνισσα του
Παπαδιαμάντη, μαζί ανεβήκαμε στα

H Carglass® η μεγαλύτερη εταιρία
κρυστάλλων αυτοκινήτων στον κόσμο
με παρουσία σε 35 χώρες, μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα, πραγματοποίησε
στις 2 & 3 Οκτωβρίου 2014 συνάντηση
στα Καλάβρυτα.
Επρόκειτο για το ετήσιο συμβούλιο
στρατηγικής, με την συμμετοχή όλων
των στελεχών της ανώτατης και μέσης
διοίκησης της Carglass® Ελλάδας.
Η Carglass®, φημίζεται για την άριστη
εξυπηρέτηση που προσφέρει στους
οδηγούς σε περίπτωση που αυτοί
έχουν κάποια θραύση στο κρύσταλλο
του οχήματός τους. Παράλληλα, η εταιρία είναι γνωστή και για την επικέντρωση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων
του ανθρωπίνου δυναμικού της και την
διατήρηση κορυφαίου εργασιακού κλίματος. Στο πλαίσιο λοιπόν του εμπλουτισμού των γνώσεων και των εμπειριών
των στελεχών, αλλά και της ενίσχυσης

του Βιομηχανικού Μουσείου Γκαζιού –
Industrial Gas Museum SΗΟΡ.
www.facebook.com/pages/industrialgas-museum-shop).
Υπενθυμίζουμε ότι το «ΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ» είναι το Α' βραβείο του Πανελλήνιου φοιτητικού διαγωνισμού που είχε
διοργανωθεί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και την Ελληνική
Ένωση Αλουμινίου (2011).
Χαιρόμαστε για την ανοδική του πορεία και την αξιόλογη διαδρομή του.
Του ευχόμαστε ολόψυχα επιτυχία στον
επαγγελματικό τομέα και πραγματοποίηση των επιδιώξεών του.

της ομαδικότητας, επελέγησαν φέτος
ως ιδανικός προορισμός τα Καλάβρυτα.
Το διήμερο συνέδριο, επισφραγίστηκε
με επίσκεψη στην Μονή Αγ. Λαύρας,
αλλά πάνω απ’ όλα με την ευγενική ξενάγηση στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και στον
Τόπο της Εκτέλεσης, από την τ. Πρόεδρο της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθηνών κα Ευσταθία Τζούδα Μητσιώνια. Η
συγκλονιστική της αφήγηση για τα μοιραία γεγονότα εκείνων των ημερών του
1943, σημάδεψε όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι αργότερα σχολίασαν ότι το μήνυμα των Καλαβρύτων
και επίκαιρο είναι, αλλά είναι και κάτι
που οφείλουν όλοι οι Έλληνες να εμπεδώσουν από τα πρώτα σχολικά τους
χρόνια.
Φιλικά,
Τζένη Αντωνοπουλου
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τείχη της Τροίας. Ακούσαμε το ακουσμάρι της Εκάβης «Ασύγκριτη η Κατίνα
Παξινού». Όταν οι Έλληνες πέταγαν
από τα τείχη της Τροίας τον μικρό εγγονό της Αστυάνακτα, παιδί της Ανδρομάχης και του Έκτορα. Τα νυκτοπούλια
τρόμαζαν και πέταγαν μακριά. Μεγάλη
δασκάλα η κυρία Φανή, αυτή και ο
Κώστας ο Παπανικολάου μου δίδαξαν
πολλά. Όταν μετά από χρόνια στο σπίτι
της Χριστίνας Τσίγκου, (συνεργάτης του
Ζάν Λουϊ Μπαρό και της Ρενέ Φόρ)
γνώρισα τον μεγάλο Ιρλανδό Σάμουελ
Γνίπένετ. Αυτός με ρώτησε ποιους είχα
δασκάλους; Εγώ του είπα την κυρία
Φανή. Και αυτός μου είπε τέτοιους δασκάλους πρέπει να έχουν τα παιδιά!
Την ευχαριστώ για όλα!!
ΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΤΣΕΠΑΣ
Από το Μάνεσι Καλαβρύτων

Ο δhΜΑΡχΟΣ ΚΑΛΑΒΡyΤΩΝ ΤΙΜA ΤΟ δΟξAΤΟ ΚΑΙ ΤΗ δΡAΜΑ
τα θύματα από τις σφαγές των Βουλγάρων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η παρουσία του Δημάρχου Καλαβρύτων κ.
Γεωργίου Λαζουρά στην τελετή τιμής
και μνήμης, που πραγματοποιήθηκε
στη Δράμα και το Δοξάτο την 29η Σεπτεμβρίου 2014, για τους δέκα χιλιάδες σφαγιασθέντες πολίτες των
μαρτυρικών αυτών πόλεων και της ευρύτερης περιοχής, θύματα των Βουλγάρων εισβολέων κατά τη διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Προσκεκλημένος του Δημάρχου Δράμας κ. Χριστοδούλου Μαμσάκου, με
την ιδιότητα του Προέδρου του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων, ύστερα
από εισήγηση του υπογράφοντος, ο κ.
Λαζουράς έτυχε θερμής υποδοχής από
τους κατοίκους της, τους οποίους εντυπωσίασε ιδιαιτέρως με τον ιστορικά τεκμηριωμένο αλλά και συγκινητικό λόγο
του στη διάρκεια της τελετής στο μνημείο των θυμάτων.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων αναφέρθηκε στα εγκλήματα των Ναζί κατακτητών στη ζώνη ευθύνης του και στην
ασύλληπτη θηριωδία τους που άφησε
πίσω της τα νεκρά σώματα των εκτελεσθέντων ανδρών, την τέφρα και τα ερείπια των κατοικιών, τον απαρηγόρητο
θρήνο των γυναικόπαιδων και την
άσβεστη καταισχύνη του φανατικού
εθνικισμού.
Εξάλλου, με ειρηνική και δημιουργική
προοπτική για το παρόν και το μέλλον,
ιδιαιτέρως τόνισε τα εξής:
«Πορευόμενοι με τους σύγχρονους
Γερμανούς και Βούλγαρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαμορφώνοντας
μαζί τους τον σύγχρονο κόσμο, να κλείσουμε τα τραύματα και τις πληγές που
άφησε εκείνος ο πόλεμος, αλλά να μη
σβήσουμε ποτέ από τη μνήμη τα γεγονότα, για να μην επαναληφθούν».
Η Δράμα, το Δοξάτο και η ευρύτερη
περιοχή τους έχουν βιώσει το μίσος και
την καταστροφή σε τρεις χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του 20ου
αιώνα, με απώτερο σκοπό την ολοκληρωτική εξόντωση του Ελληνικού
στοιχείου της περιοχής και την τελική
ενσωμάτωση της στο Βουλγαρικό Κράτος:
α) Κατά τη διάρκεια των Β’ Βαλκανικών
Πολέμων, την 1η Ιουλίου 1913 με τη
θριαμβευτική είσοδο του Ελληνικού
Στρατού και την απελευθέρωση της περιοχής, λίγο πριν από την αποχώρηση
των Βουλγάρων
β) Κατά τα έτη 1916-1918, στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και

από το 1928 έως τον
θάνατό του το έτος
1994. Παντρεύτηκε
την Άννα Τσίπα από το
Δοξάτο.
Ο παλαιότερος από
τους εν ζωή σήμερα
Καλαβρυτινούς Κωνσταντίνος Δουφεξής
του Ανδρέα από τα
Φίλια από το 1951 συνταξιούχος σήμερα.
Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Δράμας και είναι
παντρεμένος με την κ. Ζωή Ζωγράφου
κοινωνική λειτουργό.
Ο Κωνσταντάρας Σπύρος από την
Κούτελη, από το 1951, συνταξιούχος
δάσκαλος, έχει το σπίτι του στη Δράμα
και διαμένει σήμερα στην Αθήνα.
Οι αδελφές Κωστόπουλου από τα Καλάβρυτα, ανιψιές των αδελφών Παπαθεοδώρου (η μητέρα τους ήταν αδελφή
των Παπαθεοδώρου). Η Κική από το
1960 παντρεμένη με τον κτηνίατρο
Κωνσταντίνο Σέμογλου, συνταξιούχος
σήμερα εκπαιδευτικός και η Ασπασία
από το 1961 παντρεμένη με τον εκπαιδευτικό Δημήτριο Λογοθετίδη, ομοίως
συνταξιούχος εκπαιδευτικός.
Η Γεωργία Γκριτζέπη, κόρη του Ιερέως π. Αθανασίου Γκριτζέπη, από τα
Φίλια, από το 1962 παντρεμένη με τον
ιεροδιδάσκαλο π. Θεόδωρο Κορυφίδη
από το χωριό Κύργια.
Ο Δημήτριος Κούκουρας του Ιωάννου
από την Κλειτορία. Στη Δράμα ήρθα για
πρώτη φορά το 1983 με μετάθεση από
τη Θεσσαλονίκη, μετά την αποφοίτηση
μου από την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου
με το βαθμό του Ταγματάρχη και τοποθετήθηκα επιτελής στη Διοίκηση Πυροβολικού της ΧΙης
Μεραρχίας
Πεζικού που είχε έδρα στην Καβάλα.
Στη συνέχεια σε διαφορετικά χρονικά
διαστήματα υπηρέτησα Διοικητής Μονάδων Πυροβολικού και Ανώτερος
Στρατιωτικός Διοικητής Δράμας. Είμαι
παντρεμένος με την οφθαλμίατρο
Αθηνά Πιτένη από το Νευροκόπι, η
οποία υπηρέτησε ως Επιμελήτρια και
Διευθύντρια της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Δράμας απ’
όπου συνταξιοδοτήθηκε.
Ο Δρεμέτσικας Χρήστος, από το 1986,
γιος της Ευδοκίας Χρονοπούλου του
Πολύβιου από το Δεχούνι, καθηγητής
μουσικής και πρώτος διευθυντής του

γ) Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά
την είσοδο των Γερμανών τον Απρίλιο
του 1941 και την παράδοση της διοίκησης της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης στους Βούλγαρους συμμάχους
τους. Εκείνη την περίοδο, εξεδίωξαν
δια της βίας από τη Μητρόπολη Φιλίππων, για να μην τον εκτελέσουν, και τον
συμπατριώτη μας τότε Αρχιμανδρίτη π.
Κωνστάντιο Χρόνη, μετέπειτα Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως.
Στην πόλη της Δράμας οι Καλαβρυτινοί εγκαταστάθηκαν αμέσως μετά την
απελευθέρωσή της την 1η Ιουλίου
1913, όταν ο συνταγματάρχης Νικόλαος
Μιχαλόπουλος ή Αρκαδικός, όπως τον
αποκαλούσαν, λόγω της καταγωγής του
από το χωριό Αρκαδιά της Μεσσηνίας,
έμπαινε νικητής και τροπαιούχος με το
Σύνταγμα του στην πόλη. Τότε οι κάτοικοι είχαν όλοι βγει στους εξώστες
των σπιτιών τους και τους υποδέχονταν με
ζητωκραυγές ραίνοντάς τους με άνθη.
Στο Σύνταγμα υπηρετούσε τη θητεία
του και ο έφεδρος ανθυπίατρος Παναγιώτης Σταυρόπουλος από την Κλειτορία (γιός του Μπακαλούμη όπως
αποκαλούσαν οι παλαιότεροι τον πατέρα του στην Κλειτορία). Ο κ. Κώστας
Δουφεξής, κάτοικος Δράμας από το
1951, ο παλαιότερος συμπατριώτης μας
σε αυτήν τη Μακεδονική πόλη, γνώστης όλων των Καλαβρυτινών του βίου
και της πολιτείας τους από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα, μου διηγήθηκε
τα εξής για τον γιατρό Σταυρόπουλο.
Όταν έμπαινε στην πόλη, πάνω στο
άλογό του, είδε σε ένα μπαλκόνι μια
όμορφη κοπέλα που του πετούσε λουλούδια. Ήταν η Αρετή Φέσσα. Κράτησε
τη διεύθυνσή της και μετά από λίγο
καιρό πήγε στον πατέρα της να τη ζητήσει σε γάμο. Εκείνος, στη συνέχεια
πρώτος Δήμαρχος της πόλεως, του είπε
ότι θα του δώσει τη θυγατέρα του, όταν
απολυθεί από τον στρατό. Πράγματι ο
γιατρός μετά την απόλυσή του τήρησε
την υπόσχεση του και παρέμεινε στη
Δράμα, όπου πρόσφερε τις υπηρεσίες
του και απεβίωσε το 1965.
Μετά τον γιατρό Παναγιώτη Σταυρόπουλο από την Κλειτορία στη Δράμα
ακολούθησαν οι εξής:
Ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου, ιατρός
μαιευτήρας από το Σοποτό, που έζησε
στη Δράμα από το 1925 έως τη δεκαετία του 1970 οπότε απεβίωσε.
Στη συνέχεια ο αδελφός του Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, φαρμακοποιός

ΟΡΚ i ΣΤΗΚΕ Η Ν e Α
δΗΜΟΤΙΚ h ΑΡχ h ΚΑΛΑΒΡ y ΤΩΝ
Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα
έγινε την Κυριακή 17 Αυγούστου, η ορκωμοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής
Καλαβρύτων που προέκυψε από τις
πρώτες Δημοτικές εκλογές στις 18
Μαΐου.
Οι νεοεκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τοπικοί Σύμβουλοι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων του Δήμου
Καλαβρύτων έδωσαν τον προβλεπόμενο όρκο στο Ιερό Ευαγγέλιο πρωτοστατούντος
του
Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου και με την παρουσία του Μητροπολίτη Βρεσθένης κ.
Θεοκλήτου.
Στην τελετή της ορκωμοσίας παρευρέθηκαν ο βουλευτής Αχαΐας κ. Αθανάσιος Νταβλούρος, ο νεοεκλεγείς
Δήμαρχος Δυμαίων (Δυτικής Αχαΐας) κ.
Χρήστος Νικολάου, ο πρόεδρος του

Μουσικού Γυμνασίου Δράμας, τώρα
συνταξιούχος.
Η Νατάσα Δεσινιώτη από του Νάσια,
από το 1986, εκπαιδευτικός παντρεμένη με τον εκπαιδευτικό Χρήστο Αφεντούλη.
Οι αδελφές Παπαγιάννου, Εύη από το
1990 και Άννα από το 1991, από την
Κούτελη, παντρεμένες η Εύη με το
Γιώργο Χατζηπαντελή και η Άννα με το
Γιώργο Φειρίδη ελεύθερους επαγγελματίες.
Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν κατά
περιόδους οι εξής Καλαβρυτινοί:
Ο Θεόδωρος Αργυρόπουλος από τα
Φίλια ως Νομάρχης Δράμας (1949 –
1952).
Ο Δημήτριος Ρούσσος του Γεωργίου
από τα Φίλια ως δάσκαλος λίγο πριν
και λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο Δημήτριος Ρούσσος του Ιωάννου
από τα Φίλια ως Διευθυντής του Ορφανοτροφείου Δράμας την δεκαετία
του 1950.
Ο Γεώργιος Δουφεξής του Ανδρέα
από τα Φίλια ως προϊστάμενος της τοπογραφικής υπηρεσίας της Νομαρχίας
Δράμας από το 1954 έως το 1974.
Η Μαρία Δαφαλιά- Μασσαρά από τα
Καλάβρυτα, εργάσθηκε ως οδοντίατρος στην Κωμόπολη της Προσοτσάνης
Δράμας από το 1954 έως το 1960.
Ο Πάνος Γκριτζέπης, γιος του ιερέως
Γκριτζέπη από τα Φίλια, υπηρέτησε ως
δάσκαλος σε χωριά της Δράμας από το
1957 έως το 1967.
Ο Γεώργιος Οικονόμου από τα Φίλια
ως έφορος καπνού από το 1974 έως το
1984.
Ζητώ την επιείκεια των αναγνωστών
για τις ελλείψεις σε στοιχεία που δεν κατάφερα να συγκεντρώσω με μεγαλύτερη ακρίβεια και σας ευχαριστώ.
Δημήτριος Ι. Κούκουρας
Ανώτατος Αξιωματικός ε.α.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εκδηλώσεων του Σκακιστικού - Επιμορφωτικού Ομίλου Καλαβρύτων Επαρχίας
(ΣΕΠΟΚΕ), η επίσκεψη και ξενάγηση
των καλεσμένων και προσκεκλημμένων του, σε μνημεία και τόπους που
χαρακτηρίζουν τα Ηρωϊκά και Μαρτυρικά Καλάβρυτα (στα Καλάβρυτα και
σε ολόκληρη την περιφέρειά τους), τόπους για τους οποίους είμασθε περήφανοι όλοι εμείς οι Καλαβρυτινοί.
Στα πλαίσια αυτά, ο Πρόεδρος του ΣΕΠΟΚΕ Δρ Ν. Χ. Ραζής, με αφορμή την
φαντασμαγορική εκδήλωση “Ζωντανό
Σκάκι” που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Καλαβρύτων, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 συνόδευσε
την πολυπρωταθλήτριά μας Άννα
Μαρία Μπότσαρη στο Μουσείο του
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, όπου
και έτυχε θαυμάσιας ξενάγησης από το
προσωπικό του.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η επίσκεψη
κράτησε περί τις 2 ώρες. Οι εντυπώσεις
της ήταν όντως εξαιρετικές, πάνω και

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου, Καλαβρυτινός από τα Τριπόταμα, κ, Αλέκος Σταυρούλιας, εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων και πλήθος
κόσμου.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος
Λαζουράς, ευχήθηκε σε όλους τους νεοεκλεγέντες και ορκισθέντες Δημοτικούς, Τοπικούς Συμβούλους και
Εκπροσώπους, "καλή αρχή, να είμαστε
καλορίζικοι και να αγωνιζόμαστε για το
καλό των δημοτών μας”.
Ανέφερε δε χαρακτηριστικά ότι τα τοπικά προβλήματα, δε χωρίζουν, αλλά
ενώνουν τους τοπικούς που αγωνίζονται για την επίλυση τους.
Ευχές για καλή θητεία εξέφρασαν προς
τους νεορκισθέντες και οι επικεφαλείς
της αντιπολίτευσης κ.κ. Δημήτριος Κατσικόπουλος και Κώστας Κούκιος.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
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πέρα από κάθε περιγραφή. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που έγραψε στο Βιβλίο Εντυπώσεων του Μουσείου,
λόγια που αποτυπώνουν τον ψυχικό της
κόσμο και την καλλιέργεια του πνεύματός της: “Μια συγκλονιστική εμπειρία μνήμης και περισυλλογής....
Φεύγω με την ελπίδα για ένα καλύτερο
μέλλον, χωρίς τον άνθρωπο να σκοτώνει άνθρωπο. Τα Καλάβρυτα είναι για
πάντα δίδαγμα για όλους μας.
Α. Μ. Μπότσαρη”.
Τα Ηρωικά - Μαρτυρικά Καλάβρυτα
και οι κάτοικοι - πολίτες των, αξίζουν
κάθε προβολής και μακάρι να παραμένουν
πάντα στο μυαλό και στην ψυχή όλων.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚ O Ν ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΛΑΒΡ y ΤΟΙΣ ΣΥΛΛ O ΓΟΥ «ΟΙ A ΓΙΟΙ Π A ΝΤΕΣ»
Ψηφισθέν
Εκατό και ένα χρόνια από τότε!
Υπεραιωνόβιο αλλά πάντα επίκαιρο!
Ανάμεσα στη διατύπωση των άρθρων
έννοιες και αξίες που, δυστυχώς, σήμερα εξακολουθούν να είναι ζητούμενο, καθώς ο κόσμος οδηγείται
ξέφρενα στη βία και την ανθρωποφαγία κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Χωρίς πρόθεση να προκαταλάβουμε

την

22

τις απόψεις σας, πάντως θα ήταν χρήσιμο να το μελετήσουν ακόμη και οι …
τριακόσιοι του κοινοβουλίου μας, προκειμένου να διδαχθούν ήθος, συμπεριφορά, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Η «Καλαβρυτινή Ηχώ» το δημοσιεύει
σε δύο συνέχειες προς προβληματισμό
και… τέρψη ενίοτε, αλλά κυρίως περηφάνια, που οι πρόγονοί μας, τόσα χρό-

Σεπτεμβρίου

1913

νια πριν, μπορούσαν συλλογικά να
οριοθετούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους κατά τρόπο ζηλευτό σε
σχέση με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα
που βιώνουμε στην εποχή μας.
Ο σχολιασμός, η συζήτηση ευχόμαστε
να ακολουθήσει και να είναι… ζωηρός!
Ευχαριστούμε θερμά τους αναγνώστες
και φίλους μας που συντελούν στην

αναβάθμιση της εφημερίδας μας με τέτοια κείμενα και εν προκειμένω τον
αγαπητό μας Λάκη Παπαδημητρόπουλο.
Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε ό,τι προάγει
τον ηθικό και κοινωνικό βίο.
Καλή ανάγνωση φίλοι-ες, συμπατριώτες-σες, Καλαβρυτινοί όπου γης.

η συνέχεια στο άλλο τεύχος
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AΠΟχΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΝΑ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝθΡΩΠΟΙ
ΕΚφΡΑζΟΝΤΑΙ, ΛΑΚΩΝΙΚΑ,
ΓΙΑ δΙΑφΟΡΑ θΕΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (Α)
Να μη προσπαθείς να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος
ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΑΪΝΣΤΑΪΝ
αξίας.
Ο ενθουσιασμός, είναι το μερτικό
του ευτυχισμένου ανθρώπου· Η
πίστη, μόνο μένει σ΄ εκείνον που
υποφέρει. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΜΑΣ
Ο σοφός άνθρωπος, δεν αμφιβάλλει·
ο τέλειος άνθρωπος, δεν ανησυχεί· ο
γενναίος δε φοβάται. ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ
Ο άνθρωπος, έχει “ την ατυχία” να
μη ζητάνε τη συγκατάθεσή του,
ούτε για τον ερχομό του, στη ζωή,
ούτε για την αναχώρησή του, απ΄
ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
αυτήν …

Ασήμαντοι, άνθρωποι, είναι εκείνοι
που δέχονται χωρίς δική τους επεξεργασία, τις απόψεις των άλλων.
ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
Ο άνθρωπος, που υπερηφανεύεται για
την καταγωγή του, παινεύει κάτι, που ανήΛΑ ΡΟΣΦΟΥΚΩ
κει σε άλλον.
Δεν υπάρχει αγριότερο θηρίο από τον
άνθρωπο, όταν κατέχει δύναμη ίση με
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
το πάθος του.
Αν έναν άνθρωπο, τον σκέφτεσαι συνέχεια ή τον αγαπάς ή τον μισείς ή σου
ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
χρωστάει.
Αν ήξερε, ο άνθρωπος, τα βάσανα
των άλλων, θα υπέφερε, πρόθυμα,
ΦΙΛΗΜΩΝ
τα δικά του.

Ο κυρίαρχος, των ανθρώπων, είναι
ισχυρός· ο κύριος, του εαυτού του,
ΛΑΟ-ΤΣΕ
είναι πανίσχυρος.

Λίγοι άνθρωποι, το έχουν στη φύση
τους, να τιμούν, χωρίς φθόνο, τον ευΑΙΣΧΥΛΟΣ
τυχισμένο φίλο τους.

Υπάρχουν μόνο δύο είδη ανθρώπων: οι δίκαιοι, που θεωρούν τον
εαυτό τους αμαρτωλό, και οι αμαρτωλοί, που θεωρούν, τον εαυτό τους,
ΜΠΛΑΙΖ ΠΑΣΚΑΛ
δίκαιο.

Ο συνετός, άνθρωπος, διορθώνει
τα σφάλματά του, συγκεντρώνοντας
πείρα, από τα σφάλματα των άλλων.
ΠΟΠΛΙΟΣ ΣΥΡΟΣ

Οι φρόνιμοι, άνθρωποι, εμπιστεύονται λίγους· οι πονηροί κανένα.
ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΣΩ
Τίποτα βαρύτερο δε κουβαλάει, ο
άνθρωπος, στη ζωή, από ένα τίμιο
όνομα και τις αμαρτίες του.
ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
Ο άνθρωπος, που είναι στην ευτυχία μόνος του, θα είναι και στη δυστυχία μόνος του. ΣΤΕΦΑΝ ΤΣΒΑΪΧ
Ο άνθρωπος, χωρίς αρετή, είναι το
πιο ανούσιο και το πιο βάρβαρο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
πλάσμα.

Αχ!
Να μουν μπονόρα1 στο χωριό
να δω την κατσιφάρα2
απ’ το Χιαλμό κατέβηκε
και σκέπασε τον κάμπο.
Την βλέπουν μάννα τα πουλιά
και χαμηλοπετούνε,
τα έλατα την έδιωξαν
για να φανεί η θωριά τους.
Καθώς εκατηφόρηζε
το σπίτι μας κυκλώνει
σε βρίσκει μάνα αδύναμη
και αγκαλιά σε παίρνει
για να σε πάει μακρινό
και αγύριστο ταξίδι.
Μη το φοβάσαι μάνα μου
το μαύρο της το χρώμα
μα τη δροσιά της να αισθανθείς
και ‘κει να ξαποστάσεις.
Και ‘γω θα στείλω το χλωμό
το ολόγιομο φεγγάρι
να ‘ρθει απ’ τη Νεραϊδόραχη
τις νύχτες σου να φέγγει.
Μα εκεί στο φεγγαρόφωτο
θα δεις αγαπημένους,
γονείς, αδέλφια, συγγενείς,
ανίψια, τον πατέρα.

Φίλους, γειτόνους, χωριανούς
κάτσε στη συντροφιά τους
πες τους πόσο μας έλειψαν
πες τους πόσο μας λείπουν.
Μα όσο θα αντέχει ο λογισμός
κοντά μας θα σας φέρνει
θα είστε μέσα στο μυαλό,
στο σπίτι της καρδιάς μας.
Και αποχαιρετώντας σε
τα δάκρυα σκουπίζω
δε λέω λόγια θλιβερά
και παραπονεμένα
μα ένα τραγούδι θα σου πω
αργό σαν μοιρολόι,
εκείνο που σου άρεσε
κείνο που τραγουδούσες
και ήθελες να ακουστεί
τώρα που ξεμακραίνεις.
«Θέλετε δέντρα μ’ ανθίσετε
θέλετε μαραθείτε
στον ίσκιο σας δεν κάθομαι
μήτε και στη δροσιά σας.
Φεύγω ταξίδι μακρινό
και αφήνω υγεία σε όλους
που ήρθαν σήμερα εδώ
και σε όσους με θυμούνται».
1.

πολύ πρωϊ

2.

καταχνιά, ομίχλη

Το ταλέντο του ανθρώπου αναπτύσσεται μέσα στη μόνωση· ο χαρακτήρας του, σχηματίζεται μέσα στις τρικυΓΚΑΙΤΕ
μίες της ζωής.

Ποίημα που απαγγέλθηκε από την Σωτηρούλα Ροδοπούλου, κόρη της Θανούσης Παρασκευής Ροδοπούλου κατά την εξόδιο ακολουθία της τελευταίας στους άνω Λουσούς στις 31/8/14

Τα δώρα του κακού ανθρώπου
δεν φέρνουν το καλό μαζί τους.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙδΕΥΣΗΣ

Αν η νοικοκυροσύνη είναι, για τον άνθρωπο, μισή αρχοντιά, η αξιοπρέπεια
ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
είναι ολόκληρη.

Σπύρος Γεωρ. Καμπέρος
( Αλέξης Λαύρας )
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Συγγραφέας

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ.
Σωτήριος Γκλαβάς, επί τη ευκαιρία της
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς
2014-2015, επισκέφθηκαν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κλειτορίας - Ακράτας στην Κλειτορία.
Ο κ. Γκλαβάς ενημερώθηκε για την
λειτουργία και τις δράσεις του ΚΠΕ. Τα
μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του κέντρου ευχαρίστησαν τον κ. Γκλαβά για
το θερμό του ενδιαφέρον για τα θέματα
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του ΚΠΕ καθώς και για την σημαντική προσφορά του στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Τον κ. Γκλαβά συνόδευαν κατά την
επίσκεψή του στο ΚΠΕ ο κ. Μπαρής Θεόδωρος, Προϊστάμενος Επιστημονικής
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ
Δυτικής Ελλάδας, ως εκπρόσωπος της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, οι Διευθυντές ΠΕ
και ΔΕ Αχαΐας κ. Κιντής Τριαντάφυλλος
και η κ. Πιερρή Ευγενία αντίστοιχα και ο
Σχολικός Σύμβουλος της 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Βαλμάς Θεοφάνης.

ΕξΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟΗχΟΣ ΤΗΣ ΕΚδΗΛΩΣΗΣ “ζΩΝΤΑΝΟ ΣΚΑΚΙ”
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗθΗΚΕ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Όντως εξαιρετικός είναι ο απόηχος της
εκδήλωσης “ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΚΑΚΙ” πραγματοποιήθηκε από τον ΣΕΠΟΚΕ (Σκακιστικό Επιμορφωτικό Όμιλο Καλαβρύτων
- Επαρχίας, Αθλητικό Σωματείο με
πλούσια Αγωνιστική - Πολιτιστική και
Κοινωνική δραστηριότητα), σε Συνδιοργάνωση με το Κέντρο Παιδιού-Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Καλαβρύτων και υπό την Αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων, στο Δημοτικό Γήπεδο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα
10.30: σε ειδική ευμεγέθη σκακιέρα, η
επί 30 χρόνια Μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο ζατρίκιο και πολυπρωταθλήτρια Άννα Μαρία Μπότσαρη,
αντιμετώπισε επιλεγμένη ομάδα από
τους νεαρούς σκακιστές του ΣΕΠΟΚΕ
Χαράλαμπο Κοντή και Τέκι Λανάι. 'Πιόνια', αποτέλεσαν μαθήτριες και μαθητές ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες, που πρόσφεραν δωρεάν η ΔΗΚΕΚ
Σπήλαιο Λιμνών και ο Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Σκεπαστού. Επιπλέον, σε τεράστια πλαστική σκακιέρα γηπέδου
(προσφορά του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Δήμου Καλαβρύτων) ο επίσης σκακιστής του ΣΕΠΟΚΕ
Άγγελος Χαλμούκης με μεγάλα πλαστικά πιόνια (ευγενική παραχώρηση
Σουίτες Montage) έκανε αναπαραγωγή

των κινήσεων που εκφωνούσαν από μικροφώνου (τεχνική υποστήριξη: Γιώργος Ζησιμόπουλος) οι αντίπαλοι
σκακιστές. Εκείνο που προκάλεσε φοβερά καλή εντύπωση, ήταν η ΜΕΓΑΛΗ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
που επέδειξαν οι μαθητές (Δημοτικού Γυμνασίου - Λυκείου - ΕΠΑΛ Καλαβρύτων) που είτε πήραν μέρος είτε παρευρέθηκαν στην σπάνια αυτή εκδήλωση. Μετά από μια ενδιαφέρουσα
παρτίδα, επικράτησε με 'ματ', παίζοντας με τα μαύρα, η Α. Μ. Μπότσαρη.
Κατά την διάρκειά της εκδήλωσης, σε
πολύ συγκινητικό κλίμα, δικαίως τιμήθηκαν (με αθλοθέτηση θαυμάσιων
αναμνηστικών από την Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων 'Ο Αρχαίος
Κλείτωρ') τρεις Άνθρωποι (με όλη την
σημασία της λέξης), συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί (αλφαβητικά: Θεοδόσης
Παναγόπουλος - Χρίστος Φωτεινόπουλος - Θεόδωρος Χαλμούκης) που ανιδιοτελώς - εμπράκτως και για πάρα
πολλά χρόνια, έχουν βοηθήσει όχι
μόνον το Ζατρίκιο, αλλά και τον Πολιτισμό γενικότερα. Απονομές πραγματοποίησαν ο Βασίλης Χατζηλάμπρου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων Γιώργος Λαζουράς, ο Ευθύμιος Τζόβολος Βοηθός Δημάρχου
και Πρόεδρος ΔΣ Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης, ο Ηλίας Αρμπής
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλαβρύτων, ο Περιφερειακός Σύμβουλος
Θεόδωρος Νασιώτης, ο Σχολικός Σύμβουλος Φάνης Βαλμάς, ο Ταμίας του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Καλαβρύτων Γρηγόρης Τσουρουφλής, η Κορίννα Γεωργιάδου -

Ραζή Γενικός Γραμματέας ΣΕΠΟΚΕ και
ο Ελευθέριος Μαζαράκης Ταμίας ΣΕΠΟΚΕ. Ωραιότατο αναμνηστικό έλαβε
και η εξαιρετική - αξεπέραστη πολυπρωταθλήτριά μας Άννα Μαρία Μπότσαρη, οι
παίκτες του ΣΕΠΟΚΕ
Χαράλαμπος Κοντής - Τέκι Λανάι - Άγγελος Χαλμούκης και όλα τα Σχολεία
Καλαβρύτων (Δημοτικό - Γυμνάσιο Λύκειο - ΕΠΑΛ).
Η παρακολούθηση και η συμμετοχή
όλων ήταν ελεύθερη (δωρεάν). Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Διευθυντής του
Νοσοκομείου Καλαβρύτων Λεωνίδας
Βασιλόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Αθλητικής
Ένωσης Καλαβρύτων Τάκης Βαρβιτσιώτης, Διευθυντές Σχολείων, Καθηγητές, Δάσκαλοι, Μαθητές και πάρα
πολύς κόσμος, κυριολεκτικά κατέκλεισαν την αντίστοιχη κερκίδα του Σταδίου, αποδεικνύοντας ότι τα Μαρτυρικά
και Ηρωικά Καλάβρυτα, ξέρουν και
πρωταγωνιστούν τόσο στον τομέα του
Αθλητισμού όσο και της Κοινωνικότητας γενικότερα.
Πολλοί χορηγοί στήριξαν την εξαίσια
αυτή εκδήλωση: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑNEWS,
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, KLEITORIANEWS.GR,
Super Market 'Τζουμάκας', Cafe 'Ice
Box', Ζαχαροπλαστείο 'Ερμείδης',
Hotel Spa 'Filoxenia', Καφέ Ζαχαροπλαστείο Παρασκευαστήριο 'Έντεχνο',
Ταβέρνα 'Αυλή', Ταβέρνα-Ιχθυοτροφείο 'Πηγέ' Παναγιώτη Αθ. Ρηγόγιαννη,
Συνεργείο Αυτοκινήτων-Ανταλλακτικά
'Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος', Φωτογραφία 'Φάνη Παπαγεωργίου', Cafe
Bar 'Διάπλαση', αποδεικνύοντας στην
πράξη την ευαισθησία που η κοινωνία

τρέφει προς το παραγόμενο έργο τόσο
του ΣΕΠΟΚΕ, όσο και του Οργανισμού
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Καλαβρύτων. Η αναγνώριση, είναι η καλύτερη ανταμοιβή!
Πολύ ουσιαστικά και κολακευτικά
λόγια ειπώθηκαν για τις προσπάθειες
των Φορέων που συνδιοργάνωσαν την
εκδήλωση, η οποία βασίστηκε σε ιδέα
του εξαίρετου Ευθύμιου Τζόβολου.
Επίσης, αξίζει να τονιστεί η κάλυψη της
εκδήλωσης από τα ΜΜΕ και η μαγνητοσκόπησή της από τον έμπειρο σκηνοθέτη Χάρη Μαζαράκη.
Επιπλέον, πώς να μην σταθούμε στα
δάκρυα συγκίνησης της ανεπανάληπτης Άννας Μαρίας Μπότσαρη (κατά
την λήψη του αναμνηστικού της επάθλου) και στην εκτίμησή της ότι “ήταν η
καλύτερη εκδήλωση που έχει παραστεί”;
Στα Καλάβρυτα και όχι μόνον, ακόμη
μιλούν με πολύ κολακευτικά λόγια για
την μοναδικής ομορφιάς αυτή εκδήλωση. Δεν είναι τυχαίες όχι μόνο οι
τόσες αναρτήσεις στο Διαδίκτυο και στις
Ιστοσελίδες, αλλά και η πληθώρα δημοσιευμάτων σε πολλά ΜΜΕ. Ιδιαίτερη
εντύπωση έχει προκαλέσει στις νέες και
στους νέους μας, που ως γνωστό διαθέτουν εξαιρετικό ένστικτο.
Όλα αυτά, αποτελούν την καλύτερη
αναγνώριση για τους συντελεστές της
εκδήλωσης και τους προσφέρουν δύναμη και κουράγιο, για να συνεχίσουν
να προσφέρουν στο κοπιώδη δρόμο
του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.
Γιατί, όπως έχει ειπωθεί “εάν δεν ξεχωρίζεις ποιός είναι ο δρόμος της αρετής,
διάλεξε τον πιο δύσκολο”.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΤΣΕΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΑΡΥΔΗ – ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΗΤΣΩΝΙΑ – ΤΖΟΥΔΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΤΖΕΛΕΠΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΧΑΜΨΑ ΕΛΕΝΗ, ΧΑΜΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η εφημερίδα παρέχει βήμα σε όλους. Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα κείμενά σας, τις απόψεις
και τις συμβουλές σας μπορείτε να τις στέλνετε και ηλεκτρονικά στο e-mail: kalavrytiniixo@gmail.com

