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Σελ.4
Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φεφές
του ΙΩΑΝΝΗ Β. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ

Σελ.5
Το Λάβαρο της Αγίας Λαύρας
στο Μεσολόγγι

Σελ.5
Μαρτυρία Σταύρου Κωστόπουλου

Σελ.5
Ο πόνος και τα δάκρυα στην
Κύπρο συνεχίζονται
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

Σελ.6-7
Γενική Συνέλευση και κοπή της πίτας
της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας

Σελ.8
Αρτοκλασία Αγίου Αλεξίου

Σελ.9
Ο Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα
στο Γρηγόρη Καλλιμανόπουλο

Σελ.10
1945 Βούλευμα Δικαστικού
Συμβουλίου για το έγκλημα της
13/12/1943

Σελ.11
Μια ξεχωριστή επίσκεψη

Σελ.11
Ανοιχτή επιστολή στον εκδότη
της γερμανικής “Bild”
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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δ η Μ ο κ ρ α τ i α
Έλεγε λοιπόν, κλαίων ο Ισοκράτης (436338 π.Χ.):
«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται,
διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους
πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δι-

καίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την
αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την
αναρχία ως ευδαιμονία».
Λόγος αρχαίος, προγονικός αλλά πάντα
με νεανική φρεσκάδα και, δυστυχώς, στο
διάβα της ιστορίας μας πολύ συχνά επί-

καιρος για να μη φθάνουμε σε φασιστικούς γρανιτένιους τοίχους.
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ας αφουγκραστούμε από τα βάθη των αιώνων, τη
σοφή προειδοποίηση.

ΠαΓκαλαΒρυτιΝη ΕΝΩση - Ετησιοσ ΕορτασΜοσ 2015
τησ ΕΘΝικησ ΕΠΕτΕιου 25ης Μαρτιου 1821 στηΝ αΘηΝα
Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση γιόρτασε την
επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα με
εκδηλώσεις και με την εξαιρετική ομιλία
στον πανηγυρικό της ημέρας από τον κ.
Σπυρίδωνα Νικολάου.
Συγχαρητήρια και του χρόνου να συνεορτάσουμε. Δημοσιεύουμε λόγω έλλειξης χώρου αποσπάσματα από την
επιστημονικά εμπεριστατωμένη ομιλία
του κ. Σ. Νικολάου, Σύμβουλου Επικρατείας ε.τ., τ. Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας
Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, με θέμα:

«Η Εθνική και Ευρωπαϊκή Ταυτότητα της
Ελληνικής Επανάστασης».
«Τα έθνη, για να επιζήσουν, πρέπει
πάνω απ’ όλα να έχουν μνήμη. Η απώλεια της ιστορικής μνήμης ενός λαού οδηγεί, με φυσική σχεδόν αναγκαιότητα, στην
αλλοίωση των βασικών γνωρισμάτων της
ταυτότητάς του, στην έλλειψη αυτοσυνείδησης ως έθνους, ενδεχομένως στην
αφομοίωσή του μέσα σε ευρύτερα πληθυσμιακά σύνολα και, τελικά, στην εξασυνέχεια στη σελ. 3

ΕορταστικΕσ ΕκδηλΩσΕισ
25ης Μαρτιου
Με εξαιρετική επιτυχία έγιναν και εφέτος οι
επετειακές εκδηλώσεις για την εθνεγερσία του
1821.
Από την 14η Μαρτίου 2015 ξεκίνησαν οι
εορτασμοί και κάλυψαν όλη την επαρχία μας.
Ιδιαίτερα στα Καλάβρυτα κορυφώθηκαν με το
ολοκληρωμένο πρόγραμμα, μεγαλοπρεπώς
και όπως ταιριάζει στην ιστορία μας.
Στην Αγία Λαύρα, παρά τη συνεχιζόμενη απαξίωση εκ μέρους της πολιτείας, οι Καλαβρυτινοί, πιστοί στις παραδόσεις και το βαθύτερο
εθνικό φρόνημα, εόρτασαν αξιοπρεπώς και τίμησαν τους ήρωες του 1821, πρωτεργάτες στο
όραμα της ελευθερίας.

οι υΠοχρΕΩσΕισ Μασ στουσ ηρΩΕσ
τησ λΕυτΕριασ Μασ
Στην πόλη μας και γενικότερα στην
ευρύτερη περιοχή της, γίνονται κατ΄
έτος ή περιστασιακά διάφορες εκδηλώσεις μνήμης για τα γεγονότα, που
έλαβαν χώρα, κυρίως απελευθερωτικού σκοπού με προεξέχοντα εκείνα της
εκτέλεσης στις 13.12.1943 των Καλαβρυτινών υπό των Γερμανών κατακτητών και της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα του έθνους από τον τουρκικό ζυγό στις 25 Μαρτίου στην Αγία
Λαύρα.
Με αφορμή όσα γίνονται τα τελευταία
χρόνια στις εκδηλώσεις αυτές, θεώρησα υποχρέωσή μου να εκφράσω τις
απόψεις μου για αυτές, έχοντας σαν
βάση τη βαθειά σημασία των γεγονότων και την εξέλιξη των εκδηλώσεων
μνήμης αυτών στο πέρασμα του χρόνου.

Ξεκίνησε για τους παλαιότερους και
συνεχίστηκε μέχρι τα τελευταία χρόνια
να τελείται και στους δύο τόπους (εκτέλεση και ηρώο Αγίας Λαύρας) τρισάγιο
μνημόσυνο για τους πεσόντες ήρωες,
παρουσία όλου του κόσμου, απλών
πολιτών, φορέων και των ανωτάτων
αρχόντων της χώρας, δίδοντας την
ανώτατη αξία τιμής στα γεγονότα που
συνέβησαν.
Αντιθέτως, σήμερα την ημέρα της επετείου και στους δύο τόπους παρευρίσκονταν βασικά μόνο αυτοί που θα
καταθέσουν στεφάνι, οι λεγόμενοι επίσημοι, για το τυπικό, όπως θα λέγαμε,
της υπόθεσης και χωρίς τις ανώτατες
αρχές της χώρας.
Πόσο άραγε λάθος ή κακό καλύτερα
συνέχεια στη σελ. 9

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.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

ΘαΝασησ φραΝτζησ

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΜΟΓΛΟυ
Την 26η Φεβρουαρίου 2015 απεβίωσε στην πόλη της Δράμας ο σύζυγος της κ.
Κικής Κωστοπούλου, Κώστας Σέμογλου, συνταξιούχος κτηνίατρος.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε την επομένη 27 Φεβρουαρίου από τον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου Δράμας, όπου συμμετείχε πλήθος κόσμου για να τιμήσει τον
εκλιπόντα, ο οποίος έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως. Τον επικήδειο εκφώνησε ο σύζυγος της Ασπασίας Κωστοπούλου κ. Λογοθετίδης Δημήτριος. Στην κηδεία παρευρέθη και ο αδελφός της Κικής, ιατρός κ. Κώστας Κωστόπουλος.
Ο εκλιπών υπηρέτησε στην κτηνιατρική υπηρεσία της Νομαρχίας Δράμας, όπου
διετέλεσε Διευθυντής, θέση από την οποία συνταξιοδοτήθηκε.
Δημιούργησε μία άριστη οικογένεια και απέκτησε δύο κόρες, την Ολυμπία, ιατρό
δερματολόγο και την Έλενα, εκπαιδευτικό, οι οποίες του χάρισαν από δύο εγγόνια.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς την Κική και τις κόρες της για τον
θάνατο του αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα. Αιωνία του η μνήμη.
Δημήτριος Κούκουρας
Ανώτατος Αξιωματικός ε.α.

Δυσαναπλήρωτο κενό αφήνει η απώλεια του Καλαβρυτινού Θανάση Φραντζή,
προέδρου του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας.
Αγωνιστής στην υπεράσπιση του πολιτισμού και των παραδόσεων, ακούραστος
στην προσπάθεια ανάδειξης της επαρχίας μας και της ιστορίας της.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και ευχόμαστε η μνήμη του να βοηθήσει ώστε να ευοδώνεται η συλλογική προσπάθεια.
"Για την αναπάντεχη απώλεια του εξέχοντος Καλαβρυτινού και καλού μου
φίλου, Θανάση Φραντζή, προέδρου του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας,
που επί σειρά ετών πρωτοστάτησε στη διατήρηση των πολιτιστικών αξιών, στην
αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και στη διάδοση ανά τον κόσμο, της ελληνικής παράδοσης, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά
του,στα μέλη του Δ.Σ. και στα μέλη του μεγάλου Συλλόγου, που επάξια εκπροσώπησε και ανέδειξε. Είναι δεδομένο ότι ο αγαπητός Θανάσης αφήνει δυσαναΓεώργιος Μιλτ. ΚΟΣΜΑΣ
πλήρωτο κενό".

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- ΣυΝΔΡΟΜΕΣ
Καρύδη Μαρία 50€
(αποδ.333)
Χάμψας
Παναγιώτης,
Ελένη,
Γρηγόρης 80€
(αποδ.334)
Νεοφώτιστου Μαρία 10€ (αποδ.335)
Τερζάκη Χαρ. Μάχη 60€ (αποδ.336)
Αντωνοπούλου Χρ. Μαρίκα
20€
(αποδ.337)
Τσενέ Σωτ. Ντίνα 20€ (αποδ.339)
Καρναβάς Κώστας, Χριστίνα
20€
(αποδ.340)
Καρναβά Αγγελική - Παρ. Σταμάτη
20€
(αποδ.341)
Λεχουρίτη Χρύσα 20€ (αποδ.342)
Παλικάρης Φώτης 10€ (αποδ.343)
Νικολάου Ελπίδα 50€ (αποδ.344)
Κωστοπούλου Ασπασία
20€
(αποδ.345)
Κουμάντος Πάνος 20€ (αποδ.346)
Βαρελοπούλου Μπέτυ
100€
(αποδ.347)
Κανακάρη - Λεβέντη Άννα
50€
(αποδ.348)
Παληκάρης Φώτης 20€ (αποδ.349)
Καντεράκη Δέσποινα 20€ (αποδ.350)
Κώη - Γούτου Βάσω 30€ (αποδ.351)
Παπακωνσταντίνου Ζωή
30€
(αποδ.352)
Δαρμογιάννη - Κολοκυθά Ελένη 50€
(αποδ.353)
Σαμαρτζόπουλος Σπ. 20€ (αποδ.354)
Χονδρονικόλα Ελένη, Αντιόπη, Νίκος
30€
(αποδ.355)
Νικολάου Βασ. 20€
(αποδ.356)
Λυκούδης Αποστ., Ελευθερία
20€
(αποδ.357)
Θεοφανόπουλος Αναστ. 30€ (αποδ.358)
Κοσμάς Γεωργ. 10€
(αποδ.359)
Καμπέρος Σπ., Γεώργιος, Μαρία 30€
(αποδ.361)
Παπαδημητρίου Χαρ., Φωτεινή 20€
(αποδ.360)
Αλεξόπουλος Μιχάλης 50€ (αποδ.362)
Αλεξοπούλου - Τέρτη Βάσω
50€
(αποδ.363)
Ζωγράφου Μαρία 50€ (αποδ.364)
Φρουφρή Τασία - Δ. Μεσσήνη
20€
(αποδ.365)
Χαραλαμπόπουλος Λεωνίδας
10€
(αποδ.366)

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κώστα Σέμογλου, συζύγου της εκλεκτής συμπατριώτισσάς μας κ. Κικής Κωστοπούλου. Επίσης στις αδελφές της και
τον αδελφό της Κώστα Κωστόπουλο, όλοι τους μέλη ενεργά της Ένωσής μας.

Ζωγράφος Χαρ. 20€
(αποδ.367)
Τζούδα - Παπαδημητροπούλου Βάσω
10€
(αποδ.369)
Νικολάου Δήμητρα 15€ (αποδ.370)
Καπότας Θεόδωρος Χρυσούλα 20€
(αποδ.371)
Τζούδα - Μητσώνια Ευσταθία , Θεοδ.
20€
(αποδ.372)
Σαρματζοπούλου Ευαγγελία
20€
(αποδ.373)
Καράγιωργα Τασία 20€ (αποδ.374)
Καρκούλια Αντιόπη 30€ (αποδ.375)
Σταθούλιας Μίκης 10€ (αποδ.376)
Σταθούλιας Γιάννης 20€ (αποδ.377)
Κωστόπουλος Κώστας - Σοφία
30€
(αποδ.378)
Τσαπάρα Αλίκη 20€
(αποδ.380)
Αθανασίου Γεώργιος 10€ (αποδ.381)
Κώης Γιάννης
10€
(αποδ.451)
Γεωργακόπουλος Γεώργ. 20€ (αποδ.452)
Σταθούλιας Γεώργιος 10€ (αποδ.453)
Μπρες Σωτήρης 20€ (αποδ.454)
Μπράτσικα Αρετή 15€ (αποδ.455)
Θανόπουλος Σωτήρ. 50€ (αποδ.456)
Θανόπουλος Σωτήρ. 10€ (αποδ.457)
Αναστασοβίτης Ανδρ. 10€ (αποδ.458)
Μπρες Γεώργιος 10€ (αποδ.459)
Μπρες Γεώργιος 50€ (αποδ.460)
Ζωγράφος Γεώργιος 20€ (αποδ.461)
Χαμακιώτης Σωτήρ. 30€ (αποδ.462)
Μασούλας Αλέξιος 20€ (αποδ.463)
Μπράτσικας Πάνος 30€ (αποδ.464)
Μπράτσικα Μυρτάλη 30€ (αποδ.465)
Παπαδημητρόπουλος Νίκος
20€
(αποδ.466)
Τζούδα Βάσω
30€
(αποδ.467)
Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος 50€ (αποδ.468)
Ζολώτας Ανδρέας 20€ (αποδ.469)
Αποστολόπουλος Βασ. 20€ (αποδ.470)
Σαρδελιάνου Αλίκη 20€ (αποδ.471)
Κοσμάς Γεώργιος 20€ (αποδ.472)
Κοσμάς Γεώργιος 30€ (αποδ.473)
Παπαχριστοπουλος Κώστας, Θεώνη
20€
(αποδ.382)
Αμές Γεωργ.
10€
(αποδ.383)
Παπαχριστοπουλος Κώστας
105€
(αποδ.384)
Παπαδημητρόπουλος Γιάννης
50€
(αποδ.385)
Φελούκας Τριαντάφ. 50€ (αποδ.386)
Κωνσταντινίδου Δήμητρα
10€
(αποδ.387)
Μητροπούλου Ελένη 20€ (αποδ.388)
Σακαλή Π-Μ
50€
(αποδ.390)
Φραγκουλοπούλου 50€ (αποδ.391)
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Κωνσταντάρα - Μαρκογιαννακη Μαρία
εις μνήμην γονέων και αδελφής 120€
(αποδ.338)
Τσαπάρα Αλίκη εις μνήμην συζύγου
Βασ. Τσαπάρα
200€ (αποδ.379)
Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν χρηματικό ποσό σε τράπεζα να αναγράφουν ακριβώς τα στοιχεία τους για
την αποστολή της απόδειξης.

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΡΟυΝΗΣ
Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Λερούνης από το Λαγοβούνι Καλαβρύτων,
πολιτικός μηχανικός, με πλούσια δράση σε επιστημονικό επίπεδο και με σημαντική συμβολή σε πολλές καλαβρυτινές δράσεις.
Με την άρτια επιστημονική του κατάρτιση έδινε λύσεις σε μεγάλα τεχνικά έργα, όπως
στην κατασκευή του δύσκολου έργου του φράγματος του Πηνειού, ενώ πάντα
βοηθούσε εθελοντικά στο σχεδιασμό έργων στο χιονοδρομικό Καλαβρύτων και
υπήρξε από τους στενούς και έμπιστους συνεργάτες του Δημάρχου Πάνου Πόλκα.
Η κηδεία του Κωνσταντίνου Λερούνη έγινε στις 31.03.2015 στο Α΄ Νεκροταφείο
Αθηνών.
Ο Θεός να τον αναπαύσει.
Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του συμπατριώτη και μέλους της Ένωσής
μας στην οικογένεια του και την αδελφή του κ. Μαρίκα Λερούνη-Τσεκούρα.

ΠαΝαΓιΩτησ ΓΕΩρΓακοΠουλοσ
(Πατακαρασ)
Αχ βρε Άνοιξη! μπορεί να έρχεσαι
πάντα στην ώρα σου, λουλουδιασμένη
και μυρωμένη, εμάς όμως τους Καλαβρυτινούς γιατί πρέπει να μας πληγώνεις;
Πέρυσι αυτή την εποχή χάσαμε τρεις
παλαιούς Καλαβρυτινούς πατριώτες και
φίλους, τον Γιώργο Παυλόπουλο, τον
Μίμη Αναστόπουλο και τον Δήμο Ρεκουνιώτη. Προχθές στα Μέγαρα είχαμε
τα «Σαράντα» του Πάνου Γεωργακόπουλου, του αγαπητού σε όλους «Πατακάρα».
Γιατί η μοίρα είναι τόσο σκληρή με την
ομάδα των 33 παιδιών;
Γιατί δεν μας αφήνει να γεράσουμε;
Δυστυχώς μέχρι σήμερα μετράμε
πλέον 14 απόντες. Κανένας από αυτούς δεν γέρασε πραγματικά. Οι μισοί
έφυγαν νέοι και οι υπόλοιποι σε ηλικία,
που σήμερα δεν θεωρείται γηρατειά.
Κανένας τους δεν έφθασε τα 80.
Έτσι και ο Πάνος στα 75 μας άφησε για
πάντα. Από μικρό παιδί μπήκε στη βιοπάλη. Παράλληλα με το σχολείο δού-

λευε στο
σταθμό του
τραίνου
μας με τον
Ανδρεά τον
κλειδούχο
στην αποθήκη των
εμπορευμάτων.
Έβγαζε ένα
μικρό χαρτζιλίκι βοηθώντας τη
χήρα μάνα του. Το ‘55 μαζί με άλλα
Καλαβρυτινά παιδιά πήγε στη Γερμανία
όπου εκπαιδεύτηκε ως μηχανικός. Γυρίζοντας στην Ελλάδα έπιασε αμέσως δουλειά σε μια γερμανική εταιρεία κατασκευής
λεωφορείων και πούλμαν στην Ελευσίνα.
Ο Πάνος, τύπος ανοιχτόκαρδος και γελαστός, έγινε γρήγορα πολύ αγαπητός
χάρις στην εργατικότητά του.
συνέχεια στη σελ. 9

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.
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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
φάνισή του ως αυτοτελούς και ενεργού
υποκειμένου του ιστορικού γίγνεσθαι.
Ο συνεχής διάλογος με το παρελθόν
και ο αναστοχασμός της πορείας ενός
έθνους είναι αναγκαίος όχι μόνο για τη
διαμόρφωση της παιδείας του, αλλά
πολύ περισσότερο για την κατανόηση
της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής
πραγματικότητας, την αντιμετώπιση των
νέων προβλημάτων και το άνοιγμά του
σε νέους ορίζοντες. Αυτή η αναδρομή
και ψυχική επαφή με το παρελθόν δεν
είναι ούτε προγονοπληξία, ούτε στείρα
παρελθοντολογία. Είναι ζωτική ανάγκη
για την ολοκλήρωση της ατομικής και
συλλογικής μας προσωπικότητας, γιατί
μόνο από τη συνείδηση της ταυτότητας,
τη διατήρηση της κληρονομίας μας, την
αξιοποίηση των στοιχείων του πολιτισμού μας, αλλά και την επίγνωση των
λαθών, των ελαττωμάτων και των παθημάτων των προγόνων μας, μπορούμε να αντλήσουμε την πείρα και την
ικανότητα για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Την ευκαιρία για
περισσότερη αυτογνωσία, ανασύνταξη
των δυνάμεών μας και ανάληψη νέων
στόχων, αλλά και νέων ευθυνών, μας
τη δίνει η Εθνική μας Επέτειος της 25ης
Μαρτίου και η αναζήτηση του τι πραγματικά ήταν και τι σημαίνει για μας η
Ελληνική Επανάσταση του 1821...
...Για τον Χομπσμπάουμ, οι Έλληνες,
όπως και οι άλλοι ορεινοί πληθυσμοί
των δυτικών Βαλκανίων, θα ήταν ικανοποιημένοι απλώς με μία μη εθνική
αυτόνομη ηγεμονία, όπως αυτή που
είχε εγκαθιδρύσει ο Αλή Πασάς για
έναν καιρό στην Ήπειρο (Βλ. «Η Εποχή
των Επαναστάσεων, 1789-1848, βιβλίο
480 σελίδων, από τις οποίες στην Ελληνική Επανάσταση αφιερώνει 4!!!).
Άλλωστε γι’ αυτόν, ελληνικό έθνος δεν
υπήρχε πριν από το 1830, ούτε στην
αρχαιότητα, ούτε στο Βυζάντιο, που
ήταν μία ρωμαϊκή χριστιανική αυτοκρατορία, στον δε πόλεμο της Ανεξαρτησίας οι Έλληνες δεν πολέμησαν ως
«Έλληνες εναντίον των Τούρκων»,
αλλά ως ρωμιοί χριστιανοί εναντίον
μουσουλμάνων, και η γλώσσα που μιλούσαν ήταν διαφορετική από τη
γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων και των
βυζαντινών. Το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε κατ’ αυτόν από τον ελληνικό εθνικισμό, που ήταν η ιδεολογία
του νέου ελληνικού κράτους και ο
οποίος «κατάφερε μέσα από το συνδυασμό αστικής ηγεσίας, κλέφτικης
αποδιοργάνωσης και επέμβασης των
Μεγάλων Δυνάμεων, να γεννήσει μία
από εκείνες τις μικροκαρικατούρες του
δυτικού φιλελεύθερου ιδεώδους που
επρόκειτο να γίνει τόσο γνώριμο σε περιοχές όπως η Λατινική Αμερική» (Βλ.
συνέντευξη προς την Ελευθεροτυπία
της 27.3.1995, στο Γ. Κοντογεώργη,
Έθνος και εκσυγχρονιστική νεωτερικότητα, 2006, σελ. 174 επ.).
Τις απόψεις αυτές υιοθετούν εξ ολοκλήρου και οι ημέτεροι κοινωνιολογούντες μεταμοντέρνοι και αποδομιστές
ιστορικοί, ακαδημαϊκοί και μη, και
ενίοτε πλειοδοτούν εμφανίζοντες περίπου ως ειδυλλιακή την κατάσταση των
Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας. Έτσι, π.χ.
στο πλαίσιο της αντίληψης αυτής δεν
έχει νόημα να μιλάμε για κατάκτηση και
κατακτητές, αφότου εδραιώθηκε η συναίνεση των κατακτηθέντων πληθυσμών προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Εκκλησία συμμάχησε με το
Οθωμανικό Κράτος και τέθηκε στην
υπηρεσία του, στο σύνολό της και
αδιακρίτως. Το παιδομάζωμα χαρακτηρίζεται ως «δραστικός καταναγκαστικός
μηχανισμός κοινωνικής ανόδου» καθόσον «τα παιδιά έφευγαν (δεν διευκρινίζεται αν το έπρατταν εξ ιδίας πρωτοβουλίας και ενστικτωδώς ή αναχωρούσαν
κατόπιν ευγενικής εντύπου προσκλήσεως) από το καθεστώς του ραγιά και
εισέρχονταν απ’ ευθείας στους «κυ-

ξάρτητη πολιτεία. Με αυτό το όραμα
έζησαν γενεές επί γενεών ορθοδόξων
χριστιανών, κατά την πίστη, και Ελλήνων, κατά το φρόνημα και την ψυχή,
κατοίκων των πάλαι ποτέ ελληνικών
χωρών από την Ήπειρο και τη Μακεδονία μέχρι την Κωνσταντινούπολη, την
Ιωνία, τα Νησιά του Αιγαίου και την
Κρήτη ή την Κύπρο, καθώς και οι ομόδοξοι Έλληνες, που ζούσαν υπό ενετική κατοχή ή βρίσκονταν σκλαβωμένοι
σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως ο
Πόντος, ή όπως η Βενετία, η Τεργέστη,
η Βιέννη, το Βουκουρέστι, η Οδησσός ή
η Κριμαία. Έτσι φθάσαμε στην Επανάσταση του 1821, που οργανώθηκε με
μεγάλη πίστη στο σκοπό της, αλλά και
μεγάλη προχειρότητα ως προς τον
τρόπο και τα μέσα της πραγμάτωσής
της, και εκδηλώθηκε ταυτόχρονα στα
δύο άκρα της Βαλκανικής Χερσονήσου
για να επικρατήσει και να σταθεροποιηθεί μόνο στο ένα από αυτά. Η Επανάσταση αυτή και από τη σύνθεση των
πληθυσμών και των κοινωνικών στρωμάτων, που συμμετείχαν σ’ αυτήν, και
από τους σκοπούς, που έταξε στον
εαυτό της, ήταν Εθνική, Φιλελεύθερη
και είχε έντονο τον θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν έγινε από κάποιον ημιανεξάρτητο ηγεμονίσκο κάποιας περιοχής,
που ήθελε να εδραιώσει την εξουσία
του σε ένα λαό, απαλλασσόμενος από
την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Δεν
έγινε κατ’ εντολή και με την άμεση ή
έμμεση υποστήριξη κάποιας ξένης Δύναμης, κάποιου ξένου ηγεμόνα, που θα
ήθελε να προσαρτήσει τα ελληνικά
εδάφη στην Επικράτεια του. Δεν έγινε
κάτω από ιδεολογικά προστάγματα κοινωνικής ανατροπής και για οικονομικές
επιδιώξεις κάποιας δεινοπαθούσας εργατικής ή αγροτικής τάξης, που καταπιεζόταν από άλλες θεσμικά και
κληρονομικά εγκατεστημένες προνομιούχες τάξεις. Η Ελληνική Επανάσταση
έγινε στο όνομα της προς τον Χριστό
ορθόδοξης πίστης και στην ιδέα, τον
πόθο ή το όραμα της Αναγέννησης του
Ελληνικού Έθνους. Αυτές ήταν οι πεποιθήσεις του συνολικού λαού (αγροτών, μεταπρατών, εμπόρων, ναυτικών,
αρματολών, κλεφτών, κληρικών, κοτσαμπάσηδων ή γραμματικών), που
πήρε τα όπλα και πολέμησε για τη
λευτεριά του. Αυτό εκφράστηκε με δωρική λιτότητα και θουκιδίδεια ακριβολογία στη διακήρυξη της 1.1.1822,
που προτάχθηκε στο κείμενο του Προσωρινού Πολιτεύματος της Επιδαύρου:
«Εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου
Τριάδος. Το Ελληνικόν Έθνος, το υπό
τη φρικώδη οθωμανικήν Δυναστείαν,
μη δυνάμενον να φέρει τον βαρύτατον
και απαραδειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας, και αποσείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον δια των
νομίμων παραστατών του, εις Εθνικήν
συνηγμένων Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού
και ανθρώπων, την πολιτικήν αυτού
ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν».
Αυτή ήταν η Ελληνική Επανάσταση
ιδωμένη από τους ίδιους τους πρωτεργάτες της. Είχε μέσα της πολιτικές και
πνευματικές αξίες, παιδεία και κοσμοθεωρητικά οράματα, από την αρχαία
Ελλάδα, είχε την αγνότητα και την ανένδοτη αποφασιστικότητα της χριστιανικής πίστης, και είχε ακόμα τα σημάδια
και τις χαίνουσες πληγές του ελληνισμού από τα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, τυραννίας και ηθικού ευτελισμού,
κάτω από το πέλμα ενός βάρβαρου κατακτητή. Το πολυσύνθετο της κοινωνικής βάσης της και ο πανεθνικός
χαρακτήρας της προκύπτουν από το γεγονός της σχεδόν σύγχρονης εκδήλωσης σε πολλά γεωγραφικά σημεία και
με την ευθύς εξαρχής συμμετοχή ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές
τάξεις και με διαφορετικές επαγγελματικές ασχολίες ή ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Γι’ αυτό και έχει προκληθεί μεγάλη διαμάχη για το ποιοι

ρίαρχους». Προφανώς, κατά την αντίληψη αυτήν, το παιδομάζωμα ήταν ένα
είδος υποτροφιών Φουλμπράιτ για νεαρούς φιλόδοξους Έλληνες. Ο όρος
«Έλληνες» χρησιμοποιείται στις σχετικές μελέτες καταχρηστικά και όχι κυριολεκτικά προς υποδήλωση του
ανήκειν σε κάποιο υπαρκτό ελληνικό
έθνος, δεδομένου ότι, για τους συγγραφείς αυτούς «ελληνικό» ή μάλλον
«νεοελληνικό έθνος», αυτοτελές και
ανεξάρτητο από παλαιότερες συλλογικές μορφές «ελληνικότητας», μπορεί
να αναγνωρισθεί, και δη ως «αναδυόμενο», μόνο από τα μέσα του 18ου αιώνα
και μετά. Γι’ αυτό και γίνεται περισσότερος λόγος για «ελληνόφωνους ραγιάδες χριστιανούς» παρά για «Έλληνες»...
... Όμως οι Έλληνες δεν περίμεναν την
Επανάσταση και τη δημιουργία του
Νέου Ελληνικού Κράτους για να ανακαλύψουν ότι είναι και λέγονται «Έλληνες» και ότι δεν είναι «ελληνόφωνοι
χριστιανοί ραγιάδες», αλλά «Έλληνες»
ανήκοντες σε ένα «Έθνος» με βαθιές
ιστορικές ρίζες και έχοντες συνείδηση
της εθνικής τους αυτής ταυτότητας. Και
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, που εσήμανε το τέλος του μεσαιωνικού ελληνισμού ως αυθύπαρκτης
πολιτικής οντότητας, οι Έλληνες συνέχισαν να έχουν επίγνωση της εθνικής
τους ιδιοσυστασίας και τη βούληση να
τη διατηρήσουν και να ανακτήσουν την
πολιτική τους ανεξαρτησία.
Έτσι, ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, ο
«τελευταίος Αθηναίος ιστορικός», κατά
τον William Muller , και ο πρώτος μέγας
ιστορικός του Νεώτερου Ελληνισμού,
κατά τον Διονύσιο Ζακυθηνό, αποκρούει τη χρήση της ονομασίας των ελληνόφωνων χριστιανών πολιτών της
Αυτοκρατορίας ως «Ρωμαίων» και επιμένει στην χρήση του όρου «Έλληνες»
και αναφέρεται στο μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας και στα κατορθώματα
των αρχαίων Ελλήνων ως προγόνων
των συγχρόνων του, οραματιζόμενος
ταυτόχρονα την ανασύσταση της Ελληνικής Ανατολικής Αυτοκρατορίας κάτω
από το σκήπτρο «Έλληνος Βασιλέως»...
...Ο Αντώνιος Έπαρχος, Κερκυραίος
λόγιος με πολυσχιδή δράση στην Ιταλία του 16ου αιώνα, στην προσπάθειά
του να πετύχει την απελευθέρωση των
Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό, δεν
προβάλλεται και δεν αυτοονομάζεται
ούτε ως Κερκυραίος ή Επτανήσιος, ούτε
ως Βενετσιάνος, αλλά ως «Έλλην»...
...Ο Ιωάννης Πρίγκος, από τη Ζαγορά
του Πηλίου, εγκατεστημένος ως έμπορος στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας μάζευε βιβλία και τα έστελνε στην πατρίδα
του την Ζαγορά για να ιδρύσει σε αυτήν
«Ελληνομουσείον και βιβλιοθήκην»
για τη μόρφωση των Ελλήνων και για να
λάμψει και πάλι η Χριστιανοσύνη στους
τόπους της Ελλάδος όπως και πρώτα...
... Για να καταλήξουμε στην έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης, όπου ο
Σταμάτης Κουμπάρης, σημαίνων Φιλικός στην Οδησσό, γράφοντας στους
συμπατριώτες του Έλληνες, που ζούσαν στο μακρινό Ταγκανρόγκ της Αζοφικής Θάλασσας, αναγγέλλει την
είδηση με τα ακόλουθα λόγια:
«Φίλοι και αδελφοί Έλληνες πατριώτες. Αύριο εις Ιάσιον υψώνεται η Σημαία
της Ελευθερίας της πατρίδος μας παρά
του Αλέξανδρου υψηλάντη. Νέοι τρέξατε, πλούσιοι βοηθήσατε, γέροντες
παρακινήσατε. Η Ελλάς, η δυστυχισμένη Πατρίς μας, κράζει να την ελευθερώσωμεν».
Όλοι αυτοί οι αυτοονομαζόμενοι Έλληνες και αυτοθεωρούμενοι ως ανήκοντες σε ένα έθνος με ιστορία και
παραδόσεις, καθώς και χιλιάδες ή μυριάδες άλλοι συμπατριώτες τους, πίστευαν στην ενότητα και τη διαχρονική
ύπαρξη του έθνους αυτού, για το οποίο
μοχθούσαν, αγωνίζονταν και θυσίαζαν
και τη ζωή τους ακόμα, για να το δουν
ελεύθερο και συγκροτημένο σε ανε-
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πρώτοι, σε ποιο μέρος και σε ποία χρονική στιγμή κήρυξαν την Επανάσταση.
Οι σχετικές αντεγκλήσεις μεταξύ των
πόλεων της Πελοποννήσου και η αμφισβήτηση της 25ης Μαρτίου ως ημέρας
εορτασμού της εθνικής επετείου και η
εμφάνιση ως μύθου της κήρυξης της
Επανάστασης στα Καλάβρυτα από τον
Παλαιών Πατρών Γερμανό στερούνται
ουσιαστικού νοήματος αν δεν γίνονται
είτε από τοπικές αντιζηλίες ή ιδεολογικές σκοπιμότητες. Ας δούμε τώρα πώς
είδαν οι Ευρωπαίοι την Ελληνική Επανάσταση και ποιος ήταν ο αντίκτυπός της
στη συνείδηση των λαών της Ευρώπης.
Οι Ευρωπαίοι της εποχής μετά την
Άλωση αγνοούσαν σχεδόν παντελώς
και την Ελλάδα και τους Έλληνες. Άρχισαν να ανακαλύπτουν πραγματικά την
Ελλάδα και να έρχονται σε επαφή με
τους Έλληνες κατοίκους της, από τον
17ο αιώνα και κυρίως από τα μέσα του
18ου αιώνα, τόσο με τις επισκέψεις διαφόρων διπλωματιών, στρατιωτικών,
ευγενών περιηγητών και απλών εμπόρων στον Ελληνικό χώρο, δηλαδή κυρίως στις περιοχές της σημερινής
Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και στα
παράλια της Μ. Ασίας, όσο και με τις
επαφές που είχαν με Έλληνες της διασποράς, εμπόρους, λογίους, σπουδαστές ή και μετανάστες που άρχιζαν να
σχηματίζουν παροικίες σε διάφορα σημεία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, από την
Πετρούπολη, την Οδησσό και το Βουκουρέστι, μέχρι την Βενετία, το Λιβόρνο, το Άμστερνταμ ή το Λονδίνο. Οι
επαφές αυτές αποκάλυπταν στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες την ύπαρξη ενός ζωντανού λαού που προκαλούσε ένα
τρομερό ενδιαφέρον αλλά και ανάμεικτες εντυπώσεις...
...Εάν καλώς πράττουμε και συνεχίζουμε να εορτάζουμε την Επέτειο της
Επανάστασης του 1821 στις 25 Μαρτίου κάθε χρόνο και τιμούμε τους αγωνιστές εκείνους που με το θάρρος, την
αυταπάρνησή τους, την απώλεια των
αγαθών τους και των συγγενών τους
(όλες οι ελληνικές οικογένειες, όσες δεν
ξεκληρίστηκαν τελείως, όπως στη Χίο,
στην Κάσσο, στη Μεσσηνία, στο Μεσολόγγι, είχαν δώσει στον αγώνα την εισφορά τους σε νεκρούς και
τραυματίες), αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο για να εξαίρουμε και να
θαυμάζουμε τα κατορθώματα των προγόνων μας και να περηφανευόμαστε
για αυτά. Είναι εξίσου αναγκαίο και
ηθικά επιβεβλημένο να βλέπουμε και
να μελετάμε μαζί με τις ένδοξες πράξεις
τους και τα σφάλματα που διέπραξαν,
τα ελαττώματα που επέδειξαν, τις αποτυχίες τους ή τις ευκαιρίες που άφησαν
να χαθούν χωρίς πραγματικό λόγο. Το
μεγαλύτερο ελάττωμα που είχαν και
τους αποστέρησε από μια ολοκληρωμένη έκβαση της Επανάστασης ήταν η
Διχόνοια. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα
που διαπράχθηκαν, έγιναν εξαιτίας της
και των εκδηλώσεών της στις πιο κρίσιμες στιγμές του Επαναστατικού Αγώνα.
Σε κάθε εορτασμό θα πρέπει να συγκεντρωνόμαστε, να διαλογιζόμαστε πάνω
στο φαινόμενο αυτό και τις συνέπειες
του στην πορεία της Εθνικής μας Ιστορίας. Μόνο αν απαλλαγούμε από το μικρόβιο αυτό του εθνικού μας
χαρακτήρα θα μπορούμε να λέμε ότι η
Ελληνική Επανάσταση ολοκληρώθηκε.

αρχιΜαΝδριτησ ΘΕοκλητοσ φΕφΕσ
Στη μνήμη του αείμνηστου π. Θεόκλητου Φεφέ δημοσιεύουμε την επιστολή του συμπατριώτη μας κ. Γιάννη
Σταθούλια, που μας προσφέρει την
“ακτινογραφία” ενός ιερωμένου ξεχωριστού και αξέχαστου.
υπήρξε πρόεδρος της Ένωσής μας και
εμψυχωτής για ένα καλλίτερο αύριο.
ως άνθρωπος είχε και τις αδυναμίες
του καθώς ήταν τολμηρός και ασυγκράτητος, όταν έθετε στόχους. Αλάνθαστος είναι όποιος στη ζωή του δεν
πρωταγωνίστησε σε τίποτα, όποιος
χωρίς όραμα και αυταπάρνηση υπηρέτησε τον ατομικισμό και την ιδιοτέλεια.
Ευχαριστούμε το συμπατριώτη μας
Γιάννη Σταθούλια, που με τη μαρτυρία
του διαλύει μύθους και εικασίες σχετικά
με την προσωπικότητα και το έργο, που
αναμφισβήτητα ήταν πολύ σπουδαία.
ΑΡΧΙΜΑΝΤΡΙΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΦΕΦΕΣ
Ο ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΣ, Ο ΑΣυΜΒΙΒΑΣΤΟΣ
ΚΑΙ Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΕΡωΜΕΝΟΣ
ΕΙΘΙΣΤΑΙ - πολλές φορές - να καλείται
κάποιος να γράψει λίγα λόγια για τη
ζωή και το έργο καταξιωμένων προσώπων που ήδη έχουν φύγει από τη
ζωή προ ικανού χρόνου.
ΠΡΟΣωΠΑ που στο πέρασμα τους
άφησαν ανεξίτηλα το στίγμα τους με την
προσωπική και δημόσια συμπεριφορά
τους. Πρόσωπα που αξίζει να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά.
ΕΝΑ τέτοιο πρόσωπο που με το
πέρασμα του λάμπρυνε όχι μόνο την
Καλαβρυτινή κοινωνία αλλά και
την Ελλαδική γενικότερα, ήταν ο
ΑΡΧΙΜΑΝΤΡΙΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ - κατά
κόσμον ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΦΕΣ.
ΑΦΟΡΜΗ να ασχοληθώ, να γράψω
λίγα λόγια για την προσωπικότητά του
μου έδωσε - ύστερα από σχετική συζήτηση - ο καθόλα καταξιωμένος Στρατηγός
και Πρόεδρος της ΕΝωΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡυΤΙΝωΝ ΑΘΗΝΑΣ κ. Σωτήρης ΤΣΕΝΕΣ.
Η προσπάθεια να σκιαγραφήσεις το
πορτραίτο του π. ΘΕΟΚΛΗΤΟυ αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, καθώς πρόκειται για μια έντονη προσωπικότητα και η
στόχευση να αναπτύξεις - περιγράψεις
τις σταθερές της είναι άκρως προβληματική και η δική μου πέννα αδύναμη.
ΠΟΛΛΑ θα μπορούσαν να γραφούν,
αν και τα περισσότερα ειπώθηκαν κατά
την εξόδιο ακολουθία όπου πολλοί
εξύμνησαν - αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα και το έργο αυτού του καταξιωμένου Καλαβρυτινού.
ΠΡΟΣωΠΙΚΑ αισθάνομαι μικρός - και
μάλιστα ύστερα από τόσο χρόνο που
πέρασε - να εξάρω την προσωπικότητά
του και το έργο του.
Το πόσο καταξιωμένη προσωπικότητα
ήταν και πόσο σοβαρό έργο είχε προσφέρει το απέδειξε το πλήθος των
φίλων και γνωστών που παρήλασε -

στην ΑΘΗΝΑ. Οι στόχοι του υψηλοί και
η γενική θεώρηση των τότε πραγμάτων
και της κοινωνίας άριστη.
Η πνευματική του καλλιέργεια και η
μετέπειτα σταδιοδρομία του το επιβεβαιώνουν. Τον διέκριναν προσόντα που
σπάνια συναντά κανείς. Αυστηρός και
λιτός στον εαυτό του και προς τους φίλους του. Τον διέκρινε το πάθος για μάθηση και καλώς νοούμενη αξιοκρατική
άνοδο. Τον διέκρινε η ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΗ λογική, η ΔωΡΙΚΗ σκέψη και η ΣΠΑΡΤΙΑΚΗ τακτική. Ήταν απαιτητικός από
τους άλλους και δεν άφηνε τίποτε στην
τύχη. Ο ίδιος δεν επεδίωκε τίποτε για
τον ΕΑυΤΟ ΤΟυ. Ήταν εχθρός της
σπουδαιοφάνειας και της μεγαλαυχίας.
Ήταν κατά του αμοραλισμού. Η πνευματική του καλλιέργεια ήταν ασύμβατη
προς οιανδήποτε πρόσκαιρη εξουσία,
"η περί τας τιμάς ευφροσύνη (η ηδονή
της εξουσίας)" - κατά τον μεγάλο φιλόσοφο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ - ήταν έξω και πέρα
προς τους οραματισμούς και τις επιδιώξεις του. Αν και του επροτάθη να καθέξει κάποια μητροπολιτική έδρα και τα
προσόντα αυτού του πληθωρικού ανθρώπου συνηγορούν υπέρ, όμως δεν
απεδέχθη. Προσωπικά όταν μου το
ανακοίνωσε τον πίεσα να δεχθεί, χωρίς,
φυσικά, αποτέλεσμα. ΙΣωΣ μια εκλογή
του σε κάποια Μητρόπολη να είχε αποτρέψει το μοιραίο τροχαίο.
Ήταν ένας αγωνιστής ιερωμένος, αυστηρός και λιτός. ως ηγούμενος της
Μονής ΠΕΝΤΕΛΗΣ παρουσίασε πολυσχιδές και αξιόλογο έργο που το παραδέχθηκαν πολλοί.
ΔΕΝ χαριζόταν σε κανέναν και όταν
έθετε έναν στόχο δεν οπισθοχωρούσε
ποτέ μέχρις ότου επιτύχει.
ΕΝΑ περιστατικό που το έζησα από
κοντά τα χρόνια εκείνα, μαρτυρεί την
μαχητικότητά του και την επιμονή του.
Είχε σχέση με την κυβερνητική έγκριση
- απόφαση για το ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ των
ΚΑΛΑΒΡυΤωΝ.
Ο αείμνηστος Δήμαρχος Καλαβρύτων
Π. ΠΟΛΚΑΣ μαζί με τον π. ΘΕΟΚΛΗΤΟ
- πάντα ενεργούσαν μαζί σε κάποια σοβαρά θέματα της πόλης - επρόκειτο
λοιπόν να επισκεφθούν τον τότε
υπουργό Προεδρίας Γ. Ράλλη και να
διαμαρτυρηθούν σχετικά με την παρατηρούμενη καθυστέρηση έγκρισης λειτουργίας του χιονοδρομικού. Τότε μου
εζητήθη να προστεθώ μαζί τους όπερ
και εγένετο.
Ο υπουργός δήλωσε ότι θα εξετάσει
το θέμα προσεχώς, δηλαδή νέα καθυστέρηση και ίσως ναυάγιο.
ΤΟΤΕ, ο απρόβλεπτος και μαχητικός
π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ηγέρθη αιφνίδια και
αποτεινόμενος στον υπουργό του λέει:
«υπουργέ, σας σέβομαι και ως άτομο
και υπουργό. Όμως εγώ, εάν δεν δώσετε τώρα την έγκριση σας, δεν φεύγω

όταν ψυχορραγούσε - στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕυΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ". Γόνος αστικής οικογένειας έζησε και αυτός - όπως
όλοι μας - τα σκληρά και ανεπανάληπτα
μαύρα χρόνια της κατοχής και της σφαγής.
Κάτω από αντίξοες συνθήκες, τέλειωσε το Γυμνάσιο, μετά φεύγει για την
ΑΘΗΝΑ, όπου εισάγεται - κατόπιν επιτυχών εξετάσεων - στη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝωΝ.
Ο σύνδεσμός μου μαζί του υπήρξε
καθοριστικός και για τη δική μου -μεταγενέστερη - σταδιοδρομία.
ΑΛΛΑ ας δούμε, ας αναλύσουμε προσεκτικά - όσο είναι φυσικά δυνατόν την προσωπικότητα του Αρχιμανδρίτη
Π. ΘΕΟΚΛΗΤΟυ.
ΠΟΙΟΣ ήταν ο Π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ; Ήταν
απρόβλεπτος; Ήταν έξυπνος; Τον εκτιμούσαν πολλοί; Τον φθονούσαν πολλοί-λίγοι; Άφηνε τα πράγματα να
κυλήσουν μόνα τους; Ήταν άνθρωπος
της ευκαιρίας; Ήταν εγωιστής; Ήταν
αδιάφθορος; Ήταν ασυμβίβαστος; Ήταν
όλα αυτά ή τίποτα απ' αυτά; Η απάντηση δύσκολη.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να
απομονώσω ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα του και να τα αναλύσω.
Ο πατήρ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ήταν αριστοκρατικός και λαϊκός, δημοκρατικός και
αυστηρός, στοιχεία συνταιριασμένα
μέσα τους, ώστε να ξαφνιάζει ακόμη
και τους πιο στενούς του φίλους. Ο
φόβος ήταν ασύμβατος με το χαρακτήρα του. Ήταν έξω και πέρα από
κάθε συμβιβασμό. Ήταν πάνω απ’ όλα
ένα γενναίο άτομο. ΔΕΝ φοβήθηκε
ποτέ να στέκονται δίπλα του άτομα με
εξαιρετικές και ανώτερες ικανότητες,
ήταν γεννημένος αρχηγός.
ΕΝΘυΜΟυΜΑΙ τις συζητήσεις του με
διαπρεπείς τότε καθηγητές της Νομικής
και Θεολογικής (π.χ. ΑΛ. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ,
Γ. ΓΑΖΗΣ κ.λπ.), μιλούσε μαζί τους ως
ίσος προς ίσον και διετύπωνε ευθαρσώς τη γνώμη του.
Είχε το χάρισμα του λόγου και το μετέδιδε με επιτυχία στο όποιο ακροατήριο.
ΕΘΕΣΑ όλα τα παραπάνω ερωτήματα
γι' αυτόν τον αξιόλογο και καταξιωμένο
άνθρωπο για να τονίσω έτι περισσότερο
την εκφορά του λόγου μου και να προβληματίσω τον αναγνώστη αυτού του
μικρού σημειώματος.
Ήταν πράγματι αδιάφθορος, υπερήφανος και σκληρός μαχητής κατά την
εκτίμησή μου. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω - αν και είναι
δύσκολο - τον χαρακτήρα του και την εξ'
αυτού απορρέουσα συμπεριφορά του.
Τον π. ΘΕΟΚΛΗΤΟ τον γνώριζα όσο
κανείς άλλος, εκτός φυσικά των οικείων του.
ΕυΤυΧΗΣΑ να εργασθώ μαζί του - για
λίγο - στην έκδοση του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟυ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟυ "ΑΚΤΙΝΕΣ". Η στενή
φιλία των Καλαβρύτων συνεχίζεται
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από εδώ». Ο υπουργός τον κοίταξε
αιφνιδιασμένος και του απαντά με αυτά
τα λόγια: «Βλέπω ότι είσαι αντάρτης,
είσαι σωστός "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"».
Ύστερα, αφού σκέφθηκε λίγο, κάλεσε
τον αρμόδιο με τα σχετικά, μπήκε η
υπογραφή και το θέμα έληξε. Αυτό
αποδεικνύει περίτρανα τι δύνανται να
συνεισφέρουν - βοηθήσουν αξιόλογοι
και καταξιωμένοι συμπολίτες μας - εφόσον τους ζητηθεί στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων.
ΕΝ προκειμένω, θα ήταν σοβαρή παράλειψή μου να μην αναφερθώ στην
καθοριστική βοήθεια - συμβολή στο
θέμα [αρθρογραφία κ.λπ. στη ΦωΝΗ
των ΚΑΛΑΒΡυΤωΝ] του Δ/ντου της
ΦωΝΗΣ αειμνήστου Θ. ΤΣΑΠΑΡΑ.
ΑυΤΟΣ ήταν ο απρόβλεπτος και σκληρός μαχητής π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ που δεν
υποχωρούσε με τίποτα και σε κανέναν.
Αυτός ήταν ο μαχητής "ΤΟυΡΙΣΤΑΣ"
Καλαβρυτινός των ΑΘΗΝωΝ και για
όσους δεν αντιλαμβάνονται τι εννοώ με
την λέξη "ΤΟυΡΙΣΤΑΣ" ή θεωρούν την
αναφορά μου αυτή παράταιρη, θα εξηγήσω στη συνέχεια.
ΕΙΝΑΙ γνωστό ότι όσοι είχαμε κάποια
επαφή με τους πρώην Δημάρχους της
πόλης, γνωρίζουμε την επικρατούσα
τότε άποψη περί «Τουριστών / ψηφοφόρων». Τουρίστες/ψηφοφόρους αποκαλούσαν όλους εμάς που διαμέναμε
- διαμένουμε εκτός ΔΗΜΟυ, αλλά ψηφίζουμε στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡυΤωΝ.
Η ΑΠΟΨΗ των ιθυνόντων ήταν ότι με
την ψήφο μας, αλλοιώνουμε το αποτέλεσμα των εκάστοτε εκλογών. Εντεύθεν
και ο χαρακτηρισμός αυτός. Διατύπωση αστεία και παντελώς απαράδεκτη, διότι οι εκτός ΔΗΜΟυ διαμένοντες
έχουν βοηθήσει την πόλη ποικιλοτρόπως. Ο αστείος αυτός ισχυρισμός -χαρακτηρισμός είχε δυσαρεστήσει αρκετά
τον π. ΘΕΟΚΛΗΤΟ. Δεν γνωρίζω αν και
η σημερινή ηγεσία του ΔΗΜΟυ ενστερνίζεται την άποψη αυτή.
ΤΕΛΟΣ, δεν θέλησα να ασχοληθώ με
το πολυσχιδές πνευματικό έργο του
απελθόντος, το εύρος του οποίου δεν
δύνομαι να αποτιμήσω, αλλά και ούτε
είναι αποστολή αυτού του σύντομου
σημειώματός μου.
Η προσπάθεια αυτή ανήκει σε άλλους
και ελπίζω πως κάποτε θα το πράξουν.
ΑυΤΑ τα λίγα γι’ αυτόν τον αξιόλογο
άνθρωπο, γι' αυτήν τη χαρισματική
φυσιογνωμία, που ο πρόωρος θάνατός
του στέρησε από τα Καλάβρυτα έναν
ισχυρό φίλο και προστάτη.
ΕυΧΟΜΑΙ αυτό το σύντομο σημείωμά
μου να αποτελέσει - έστω καθυστερημένα
- ένα μικρό πρόσθετο μνημόσυνο και
πηγή θύμησης της προσωπικότητάς του.
ΙωΑΝΝΗΣ Β. ΣΤΑΘΟυΛΙΑΣ
τ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕυΘυΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟυ Δ.Ε.Η.

ΜΕ ΠρΩτο το λαΒαρο τησ αΓιασ λαυρασ
οι ΕορταστικΕσ ΕκδηλΩσΕισ στο ΜΕσολοΓΓι
Με το ιστορικό λάβαρο της Αγίας
Λαύρας ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις, παρουσία του Πρόεδρου της
Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου στην
ιερά πόλη του Μεσολογγίου τιμώντας
την ηρωική έξοδο. Το λάβαρο που συνόδευε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ.
Γιώργος Λαζουράς, κρατούσαν τα μέλη
του θεατρικού ομίλου "Πάνος Μίχος"
και άνοιξαν πρώτοι την παρέλαση με
επισήμους και κόσμο να χειροκροτούν
συγκινημένοι.
Στις εκδηλώσεις πήρε μέρος και η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρυτων,
τμήμα του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού.

σκαλιστη ΜαρΜαριΝη ΕικοΝα τησ ΠαΝαΓιασ ΒρΕφοκρατουσασ

Θα τοΠοΘΕτηΘΕι στηΝ ιΕρα ΜοΝη ΜΕΓαλου σΠηλαιου, δΩρΕα του ΜητροΠολιτη σΕρΒιΩΝ και κοζαΝησ κ. Παυλου
Έγιναν την προηγούμενη Κυριακή 293-2015, στον Τρανόβαλτο Κοζάνης,
χοροστατούντος του μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου, τα «αποκαλυπτήρια» της σκαλιστής μαρμάρινης εικόνας της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας, διαστάσεων 1,70Χ1,10 μ.,
δωρεά του ίδιου προς την Ιερά Μονή
του Μεγάλου Σπηλαίου.
Η εικόνα που θα ταξιδέψει και θα τοποθετηθεί αυτές τις ημέρες στη Μονή
του Μεγάλου Σπηλαίου, είναι ένα έργο
του ιερέα π. Ευάγγελου Σκετόπουλου.
Ο πατήρ Ευάγγελος ξεκίνησε πριν από
πολλά χρόνια με κατασκευές ταφικών
μνημείων και επιγραφές και γρήγορα
ασχολήθηκε με το καλλιτεχνικό είδος,
και κυρίως βέβαια με σκαλιστές μαρμάρινες εκκλησιαστικές εικόνες. Απόλυτα χειροποίητες, αφού τα εργαλεία

Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, το Βόλο,
το Καρπενήσι, καθώς και στους τοπικούς στην Κοζάνη, το Ζιδάνι, το Τρανόβαλτο, το Μικρόβαλτο, το Παλαιογράτσανο, τον Άγιο Νικάνορα, την Παλιουριά, το Δασοχώρι, το Γήλοφο κ.ά.
Όλα του τα έργα τα εκτιμά το ίδιο,
αλλά όπως παραδέχεται ο ίδιος, ανάμεσά τους ξεχωρίζει το τέμπλο στο παρεκκλήσι του Οσίου Νικάνορα στο
Μικρόβαλτο, εικόνες στο μοναστήρι
του Αγίου Νεκταρίου στο Παλαιογράτσανο και την - προαναφερόμενη- εικόνα της Παναγίας που προορίζεται για
τη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου.
Πατήρ Ευάγγελος Σκετόπουλος: Μεράκι, έμφυτο ταλέντο, πάθος, θέληση,
εργατικότητα, συνεχής δημιουργία…
Στοιχεία ενός γνήσιου λαϊκού αυτοδίδακτου καλλιτέχνη!!!

του είναι απλές ιδιοκατασκευές που δεν
υπάρχουν στο εμπόριο. Και ασφαλώς
χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το μάρμαρο, το κατ’ εξοχήν προϊόν του Τρανοβάλτου.
Πρώτα θέλει - όπως λέει ο ίδιος - να
είναι συνεπής με τα ιερατικά του καθήκοντα στην ενορία του στο Τρανόβαλτο
και επιπρόσθετα στους Λαζαράδες, και
κατόπιν στο χρόνο που απομένει - πολλές φορές και αργά τη νύχτα - βρίσκεται στο εργαστήριό του και δημιουργεί.
«Αυτό με ξεκουράζει, με γεμίζει και με
ικανοποιεί. Το τελείωμα ενός έργου το
απολαμβάνω με ευχαρίστηση που έρχεται σαν μια πνευματική απόσβεση,
οπότε και ξεχνάω όλη την κούραση και
τη σκόνη…».
Τα δεκάδες έργα του κοσμούν ναούς
σε όλη την Ελλάδα. Από την Αθήνα, τη

Μαρτυρια σταυρου κΩστοΠουλου
Δημοσιεύουμε από την εφημερίδα «Η
φωνή του ΕΚΑ» του έτους 1984 την
μαρτυρία του αείμνηστου Σταύρου Κωστόπουλου, ενός από τους 13 διασωθέντες από την ομαδική εκτέλεση των
Καλαβρυτινών στις 13.12.1943 από τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Ο Σταύρος Κωστόπουλος, μετανάστης
στην Αμερική, επέστρεψε στα Καλάβρυτα και με τη σύζυγό του Ελένη απέκτησαν έξι παιδιά, που με αγώνα και
στερήσεις τα απέδοσαν στην κοινωνία ως
άτομα χρήσιμα, με ήθος και προκοπή.
Είναι μέλη μας και πάντα βοηθούν
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσής
μας. Είναι σαν κι εμάς, είναι από μας.
Ευχαριστούμε όλα τα αδέλφια και ιδιαίτερα την ξενιτεμένη και αγαπητή μας
Γιώτα, καθώς και τον Κώστα που παρά
είναι... Καλαβρυτινός, φίλος και ενεργό
μέλος της Ένωσής μας…
- 40 Χρόνια κλείνουν φέτος από τότε
που οι χιτλερικοί Φασίστες εξαφάνισαν

τα Καλάβρυτα σκοτώνοντας όλο τον
αρσενικό πληθυσμό τους. 1101 άνδρες
γέροι, νέοι, παιδιά. Μία από τις πιο θηριώδεις σφαγές των ανθρωπόμορφων
κτηνών, παραθέτουμε αποσπάσματα
από την μαρτυρία του Σταύρου Κωστόπουλου, ενός από τους 11 που διασώθηκαν κατά την εκτέλεση.
«Θα μας σκοτώσούν: Πρωί πρωί άρχισαν να χτυπάνε οι καμπάνες. Μαζευτήκαμε όλοι στο σχολείο. Μπροστά
πήγαιναν οι παπάδες, οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι καθηγητές, οι αξιωματικοί.
Διαδόθηκε ότι μας έφεραν εδώ για να
δούμε τα Καλάβρυτα που θα τάκαιγαν.
Ξαφνικά ήρθε ένας Αξιωματικός με
στρατιώτες και έδωσε ένα χαρτί στον
πυράρχη, ένα ανθρωπάκι κοντό με
υπεροπτικό, περιφρονητικό ύφος. Τι να
λέει τάχα το χαρτί αυτό; Έπειτα μας
πήγαν στο χωράφι του Καππή. Και μετά
από λίγο είδαμε μερικές φωτοβολίδες
και αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε...

Οι διανοούμενοι άρχισαν να μιλάνε. Καθένας έλεγε και μερικά ζουμερά λόγια νια
να μας εμψυχώσει.
Ο καθηγητής Αθανασιάδης βγήκε μπροστά
και άρχισε να βρίζει
γαλλικά τον Τένερ.
Ο Τένερ κούνησε το
χέρι του. Λάλησαν αμέσως τα πολυβόλα.
Άλλοι σκοτώθηκαν με
τις πρώτες ριπές κι άλλοι έπεσαν κάτω πληγωμένοι. Τότε ήρθαν πιο
κοντά μας οι Γερμανοί
και άρχισαν στον καθένα να δίνουν τη χαριστική βολή. Εγώ την
γλύτωσα γιατί στάθηκα τυχερός και στη
χαριστική βολή…»

ο ΠοΝοσ και τα δακρυα στηΝ κυΠρο συΝΕχιζοΝται
Τον παρελθόντα Ιούλιο, ευρισκόμενος
στην Κύπρο για τις εκδηλώσεις τιμής
και μνήμης των πεσόντων από τη μονάδα μου στη διάρκεια της Τουρκικής
εισβολής το έτος 1974, πληροφορήθηκα τα αποτελέσματα των ερευνών
για τον εντοπισμό των ηρωικών νεκρών.
υστερα από πολύμοχθες τριετείς προσπάθειες η ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από Ελληνοκυπρίους, Τουρκοκύπριους και άνδρες της Ειρηνευτικής Δύναμης των Η.Ε, κατόρθωσε να ανεύρει
τα οστά εικοσιτεσσάρων Ηρώων από
τους σαράντα που έπεσαν μαζί με το
Διοικητή μου στο πεδίο της μάχης.
Το σημείο αυτό, γνωστό σε όσους
έχουν επισκεφθεί την Κύπρο, τοποθετείται ακριβώς επάνω από εκεί που
σκίζει τις πλαγιές του Πενταδάκτυλου η
σημαία της ντροπής σαν μαχαιριά, πλη-

γώνοντας κάθε ελληνική ψυχή.
Τα λείψανα των εθνομαρτύρων μετά
από την ταυτοποίησή τους με την μέθοδο του DNA παραδίδονται στους οικείους τους, για να ταφούν με τις τιμές
που τους αξίζει. Η ψυχοφθόρα αυτή
διαδικασία άρχισε να πραγματοποιείται
από τις αρχές Αυγούστου 2014 και,
σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται
ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τον προσεχή Μάιο.
Αποδίδοντας και ο ίδιος τον ελάχιστο
φόρο τιμής προς τους ήρωες της Μονάδος μου παρευρέθηκα σε μια από
τις κηδείες που έγινε στις 14.12.2014,
εκφωνώντας σύντομο επικήδειο λόγο.
Ο πόνος και η αγωνία δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυα για τους υπόλοιπους
δέκα έξη, που ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί.
Ανάμεσά τους και ο Διοικητής μου,

Αντισυνταγματάρχης Καλμπουρτζής
Στυλιανός από τη Θεσσαλονίκη.
Τα παλληκάρια αυτά ήταν τα αθώα
θύματα ενεργειών προϊσταμένων, οι
οποίοι σε μια κρίσιμη στιγμή που χρειάσθηκε να εκτιμήσουν σωστά την κατάσταση και να πάρουν ανάλογη
απόφαση, λόγω της ανικανότητάς τους,
άφησαν τη μονάδα ακάλυπτη απέναντι
στην τουρκική αυθαιρεσία. Οι Τούρκοι, που δε σεβάστηκαν ούτε καν την
απόφαση των Ηνωμένων Εθνών περί
εκεχειρίας, επετέθησαν απροκάλυπτα
και τους εξόντωσαν, διαπράττοντας έτσι
ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα
κατά τη διάρκεια της εισβολής.
Πρέπει να διατηρούμε ζωντανά πάντα
στη μνήμη μας τα γεγονότα της Κύπρου,
γιατί δεν προέκυψαν τυχαία. Αυτή η καλά
και από πολύ καιρό πριν οργανωμένη
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τουρκική επιχείρηση εκδηλώθηκε, όταν
δόθηκε η αφορμή από ανθρώπους που,
με την απερίσκεπτη ενέργειά τους εναντίον του Μακαρίου, δεν έλαβαν έγκαιρα
κανένα μέτρο προστασίας.
Όλοι οφείλουμε να θυμόμαστε και να
τιμούμε τα αθώα εκείνα θύματα αυτής
της θανάσιμης επιπολαιότητας και να
μελετούμε σωστά τα γεγονότα εκείνης
της εποχής. Όλως ιδιαιτέρως όμως όσοι
ευρίσκονται σε υπεύθυνες θέσεις, για να
μην θρηνήσουμε νέους ακρωτηριασμούς.
Η μνήμη των Ηρώων της μονάδας
μου και των παλληκαριών του ηρωικού μας Δήμου που με τη θυσία τους
τίμησαν στην Κύπρο την Πατρίδα μας
να είναι αιωνία.
Δημήτριος Κούκουρας
Ανώτατος Αξιωματικός ε α.

ΠολYσ κOσΜοσ στη ΓΕΝικH συΝE
Σε μια κατάμεστη από συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, με μέλη των οικογενειών τους, αίθουσα, έγινε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 το κόψιμο της
πρωτοχρονιάτικης πίτας και η Γενική
Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ένωσής μας.
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα χαρούμενο και
εορταστικό κλίμα ευλόγησε την πίτα ο
πατέρας Σπυρίδων Λόντος του ιερού
ναού Ζωοδόχου Πηγής Ακαδημίας και
αντηλλάγησαν ευχές για το νέο έτος.
Τυχερές της ημέρας αναδείχθηκαν οι
κυρίες Αγαθή Καλλιοντζή - Χαραλαμποπούλου και Δέσποινα Καντεράκη Χειλοπούλου, στις οποίες όλες και όλοι
ευχήθηκαν και άλλες πολλές τέτοιες
χαρούμενες στιγμές για τις ίδιες και τις
οικογένειές τους.
Η Γενική συνέλευση ξεκίνησε με την
εκλογή του προεδρείου της και της
εφορευτικής επιτροπής. Για το προεδρείο ομόφωνα εξελέγησαν οι εκλεκτοί
συμπατριώτες μας Μιχάλης Αλεξόπουλος (πρόεδρος), Φώτης Παλληκάρης
και Θεόδωρος Στίκας (μέλη), οι οποίοι
επιτέλεσαν το έργο τους με τρόπο
άψογο και υποδειγματικό.
Ακολούθως πήρε τον λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Σωτήρης Ι. Τσενές, ο
οποίος προέβη στην παρουσίαση του
απολογισμού των πεπραγμένων και
του προγραμματισμού των νέων δράσεων για την επόμενη διετία.
Ειδικότερα ο πρόεδρος της Ένωσης
είπε τα εξής:
«Αγαπητές μου συμπατριώτισσες,
Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά
στη σημερινή εκδήλωση και σας ευχαριστώ θερμά, που τιμάτε με την παρουσία σας την Ένωσή μας.
Εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. εύχομαι καλή δύναμη, υπομονή, αντοχή,
κουράγιο και πάνω απ’ όλα υγεία σε εσάς,
τις οικογένειές σας και σ’ όλον τον κόσμο.
Σ’ αυτή την γκρίζα ελληνική πραγματικότητα μπορούμε να αντιπαραθέσουμε την πίστη μας στην ελπίδα και
την αισιοδοξία μας για το αύριο. Είναι
ό,τι καλύτερο έχω να πω ατενίζοντας
την ανατολή του νέου χρόνου για μια
νέα αρχή, για μια νέα πορεία.
Χρόνια πολλά λοιπόν και καλή χρονιά
σε όλες και όλους σας.
Με βάση την ημερήσια διάταξη θα ξεκινήσω με τον απολογισμό των πεπραγμένων του προηγούμενου χρόνου
και θα κλείσω με το σχεδιασμό, που
κάνουμε για τις επόμενες κινήσεις μας.
Πριν ξεκινήσω όμως τον απολογισμό
των πεπραγμένων θεωρώ καθήκον
μου να αναφερθώ στην απώλεια ενός
δικού μας ανθρώπου - του Θεόδωρου
Σπυρόπουλου - που έφυγε πρόσφατα

από τη ζωή, αποτίοντας έτσι ελάχιστο
φόρο τιμής στο πρόσωπο του. Ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα στους κόλπους
της ομογένειας και διακρινόταν για τη
μεγάλη προσφορά του στον τόπο μας,
στον ελληνισμό και στην πατρίδα μας.
Με την Ένωσή μας είχε αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς και είμαστε τυχεροί
όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργασθήκαμε μαζί του. Δεν θα σβήσει ποτέ από
τη μνήμη μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που τον σκεπάζει.
«ΚΑΛΑΒΡυΤΙΝΗ ΗΧω» η εφημερίδα μας.
Πέρασαν κιόλας έξι χρόνια από την
ημερομηνία έκδοσης του πρώτου φύλλου. Η «Καλαβρυτινή Ηχώ» έκλεισε αισίως τα 6 και μπήκε στα 7. Από τα
εκφραζόμενα θετικά σχόλιά σας και τις
συνεχόμενες κολακευτικές κριτικές, εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει, ότι
η εφημερίδα μας ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις σας, καθώς και στους σκοπούς της Ένωσης.
Με σοβαρότητα, εγκυρότητα και ξεχωριστό ενδιαφέρον η συντακτική
ομάδα κατάφερε μέχρι σήμερα να εκδώσει 25 τριμηνιαία φύλλα.
Ευχόμαστε ολοψύχως να τα εκατοστίσει!!!
Αυτό δεν είναι απλά και μόνο μια
ευχή, αλλά πεποίθηση, που στηρίζεται
στην εξαιρετική βοήθεια και τη δυναμική συμπαράσταση, που μας προσφέρει απλόχερα μεγάλος αριθμός μελών
και φίλων μας, στους οποίους εκφράζουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας.
ΔΗΜΙΟυΡΓΙΑ DVD ΜΕ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ - ΕΚΔΟΣΗ ΣυΝΟΔΕυΤΙΚΟυ ΒΙΒΛΙΟυ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤωΝ ΚΑΛΑΒΡυΤωΝ
Το ντοκιμαντέρ «Καλάβρυτα: άνθρωποι και σκιές», παραγωγή της Ένωσής
μας, έγινε τελικά DVD, συνοδευόμενο
από βιβλίο που εκδώσαμε σε συνεργασία και πάλι με το Δημοτικό Μουσείο
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, στο
οποίο αναφέρεται συνοπτικά η ιστορία
των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής. Με την πρωτοβουλία μας αυτή
έχουμε τη γνώμη ότι προσθέσαμε κι

εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι στη γενικότερη προσπάθεια ενδυνάμωσης της
ιστορικής συνείδησης, που είναι ίσως το
ισχυρότερο όπλο κατά του φασισμού,
του ναζισμού και κάθε είδους ολοκληρωτισμού.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΟυΣΕΙΟ 1000 ΒΙΒΛΙωΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧωΝ DVD
Για την ενίσχυση των οικονομικών του
Μουσείου προσφέραμε δωρεάν 1000
βιβλία και 1000 DVD με το ντοκιμαντέρ, τα οποία μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι έναντι μικρού
συμβολικού τιμήματος.
ΤΕΛΕΤΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ
ΤΟυΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΣυΜΠΑΤΡΙωΤΕΣ ΜΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία τελέσαμε στις 7
Δεκεμβρίου 2014, στην πλατεία «Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων» στο Νέο
Κόσμο, το καθιερωμένο τρισάγιο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής των συμπατριωτών μας, που εκτελέστηκαν άδικα
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής
στις 13 Δεκεμβρίου 1943.
Πάρα πολλές συμπατριώτισσες και
πολλοί συμπατριώτες μας, καθώς και
εκπρόσωποι από το Δήμο Αθηναίων, τον
τοπικό αθλητικό σύλλογο Δουργουτίου
και από τους Καλαβρυτινούς Συλλόγους
και Ενώσεις, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και προσευχήθηκαν μαζί μας.
Συγκινητική και μεστή νοημάτων ήταν
η ομιλία της αντιπροέδρου της Ένωσης
κυρίας Μαρίας Καρύδη - Γεωργαντά.
Τα λόγια της, που άγγιξαν την ψυχή
μας, ήταν ένα κάλεσμα, μια προτροπή
προς όλες και όλους μας να κρατήσουμε συνεχώς αναμμένη μέσα στην
καρδιά μας τη φλόγα της μνήμης και να
δώσουμε μια υπόσχεση στους νεκρούς
μας, ότι θα συνεχίσουμε το δύσκολο
δρόμο τους και ότι οι αγώνες τους για
ειρήνη, ελευθερία και ανεξαρτησία δεν
πήγαν χαμένοι.
Αγαπητή μου Μαρία να είσαι πάντα καλά
και να μας προσφέρεις τέτοιες συγκινήσεις.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞωΤΕΡΙΚΟ
Στις 7 Δεκεμβρίου 2014 αμέσως μετά
το πέρας της τελετής στο Νέο Κόσμο
προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ στην κινηματογραφική αίθουσα «Μικρόκοσμος»
στην Αθήνα δωρεάν για τα μέλη της
Ένωσης και τα μέλη Καλαβρυτινών
Ενώσεων και Συλλόγων και στη συνέχεια το επόμενο δεκαήμερο παίχτηκε
στον ίδιο χώρο για το κοινό της Αθήνας.
Η επιτυχία του ντοκιμαντέρ είναι πρωτοφανής. Πέραν του ότι απέσπασε
μέχρι τώρα δύο σημαντικά βραβεία
πρέπει να σημειώσω ότι προβλήθηκε
στο εξωτερικό (Λος Άντζελες, Λονδίνο,
Νέα υόρκη) και στην Ελλάδα μας το
ζητούν από παντού.

6

Περαιτέρω προβλέπεται η τηλεοπτική
μετάδοσή του από τη δημόσια τηλεόραση και η παρουσίασή του στη Γερμανία, μέσω λεσχών, ώστε να
γνωστοποιηθεί το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα σε όσο γίνεται περισσότερους
Γερμανούς.
ΠΑΡΟυΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟυ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟυΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤωΝ
ΚΑΛΑΒΡυΤΙΝωΝ ΣΧΟΛΕΙωΝ
Στις 12 Δεκεμβρίου 2014 προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Καλάβρυτα: άνθρωποι και σκιές» στους μαθητές του
σχολικού συγκροτήματος «Ευσέβιος
Κυπουργός» (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ).
Ανάλογη εκδήλωση έγινε την ίδια
ημερομηνία και στο δημοτικό σχολείο
Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη - Ελένη
Χάμψα».
Και στις δύο εκδηλώσεις παρέστησαν
μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας, τα οποία
προσέφεραν σε κάθε μαθήτρια και
κάθε μαθητή, καθώς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό από ένα αντίτυπο του
βιβλίου, με τη συνοπτική ιστορία των
Καλαβρύτων και ενσωματωμένο το
ντοκιμαντέρ σε DVD.
ως γνωστόν, θέμα του ντοκιμαντέρ
είναι το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων
και «ουσιαστικός πρωταγωνιστής» η
ιστορική μνήμη.
Τη δράση μας αυτή πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο της 71ης επετείου
από το Ολοκαύτωμα, πιστεύοντας ότι οι
νέοι πρέπει πρωτίστως να ενημερώνονται, να ευαισθητοποιούνται και να
αποκτούν συλλογική μνήμη.
ΑΝΑΝΕωΣΗ ΜΕΛωΝ Δ.Σ.
Με αργά και σταθερά βήματα συνεχίζουμε την προσπάθεια ανανέωσης των μελών
του Δ.Σ. και την προσέλκυση νέων μελών.
Στους υποψηφίους για το Δ.Σ., όπως
θα δείτε στο σχετικό έντυπο, περιλαμβάνεται ένας ακόμη νέος και αξιόλογος
συμπατριώτης μας, με διάθεση και κέφι
για προσφορά, ο Κώστας Καρναβάς.
Εύχομαι από καρδιάς η συμβολή του
να είναι ουσιαστική σημασίας για την
πρόοδο της Ένωσης.
Εδώ θέλω να αναφερθώ ειδικά και σε
ένα νεότερο συμπατριώτη μας, τον γιο
του αείμνηστου Κώστα Σταθούλια, το
Βασίλη Σταθούλια, που θα ενταχθεί
στην συντακτική ομάδα της εφημερίδας
και θα προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του από το πόστο αυτό.
Αγαπητέ Βασίλη καλώς ήρθες στην
Ένωσή μας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα οικονομικά της Ένωσης μπορώ να
πω, ως γενική εκτίμηση, ότι είναι σε
καλή κατάσταση. Για τα έσοδα και τις
δαπάνες κατά κατηγορία θα αναφερθεί
αναλυτικά ο ταμίας της ένωσης Κώστας
Παπαχριστόπουλός.
Στη διάθεσή σας είναι τα αντίστοιχα
παραστατικά, τα οποία μπορεί να ελέγξει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟυ
ΑΓΙΟυ ΑΛΕΞΙΟυ
Η θεία λειτουργία και η αρτοκλασία
με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου
Αλεξίου, πολιούχου Καλαβρύτων και
προστάτη της Ένωσης, θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2015, ημέρα
Κυριακή και ώρα 9.30 στον ιερό ναό
του Αγίου Γεωργίου Καρύτση και στη
συνέχεια θα προσφερθεί καφές σε κοντινό κατάστημα.

EλΕυση και τηΝ κοΠH τησ Πiτασ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝωΝ
ΚΙΝΗΣΕωΝ ΜΑΣ
Πέραν των καθιερωμένων εκδηλώσεων σχεδιάζουμε:
1. Τη δημιουργία ιστοσελίδας της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας. Φιλοδοξούμε ο διαδικτυακός τόπος της
Ένωσης να αποτελέσει ένα κορυφαίο
σημείο ηλεκτρονικής συνάντησης, προαγωγής των σκοπών της Ένωσης, παροχής
ενημερωτικού
χαρακτήρα
πληροφοριών για τις δράσεις μας,
αλλά και προβολής όλων εκείνων των
χαρακτηριστικών στοιχείων, που αναδεικνύουν την μοναδικότητα του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής μας.
2. Την ολοκλήρωση των απαραίτητων
ενεργειών για τη λειτουργία πλέον της
τράπεζας αίματος της Ένωσης.
3. Την πραγματοποίηση του ετήσιου
χορού μας μεσημεριανές ώρες σε εξοχικό κέντρο περί το τέλος Μαΐου 2015.
4. Είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες και
αυτό το έχουμε εκδηλώσει όχι μόνο με
λόγια αλλά κυρίως με πράξεις. Ελπίζω
ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων να αντιληφθούν ότι όλοι μαζί μπορούμε να
κάνουμε περισσότερα. Η Ένωσή μας,
σε συνεννόηση με την Παγκαλαβρυτινή
Ένωση και τους Καλαβρυτινούς Συλλόγους θα αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να ζητήσουμε την ύπαρξη
πλάνου συνεργασίας με το Δήμο Καλαβρύτων, στο οποίο θα τεθούν ζωτικής σημασίας ζητήματα και οι δυνατότητες συνεισφοράς όλων μας για την
επίλυσή τους, εντός καθορισμένων
χρονοδιαγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι η
προσπάθειά μας αυτή θα τύχει θετικής
ανταπόκρισης.
Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να τονίσω, όσον αφορά την Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας, ότι θα είμαστε πάντα
έτοιμοι να βοηθήσουμε σε ό,τι προάγει
την τοπική κοινωνία μας και επιλύει τα
προβλήματα του τόπου μας.
ΕυΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ξεκινώ πρώτα από όλες και όλους
εσάς, απευθυνόμενος ακόμη και σε αυτούς, που δεν μπόρεσαν για διάφορους
λόγους να είναι σήμερα κοντά μας.
Θέλω μέσα από την ψυχή μου να σας
πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και την παρουσία σας τις εκδηλώσεις. Θέλω ειλικρινά να σας πω
ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ηθική
συμπαράστασή σας και την υλική στήριξή σας.
Η εμπιστοσύνη σας είναι μεγάλη τιμή
για μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω προσωπικά σε όλα τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. και στα μέλη της συντακτικής
ομάδας της εφημερίδας μας για την
υψηλού επιπέδου συνεργασία και την
ανάδειξη της εθελοντικής προσφοράς,
ως πράξη αλληλεγγύης και ως στάση
ζωής απέναντι στην κοινωνία.
Τέλος, ξεχωριστά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Δημοτικού
Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος Χρήστο Φωτεινόπουλο για την
καθοριστική συμβολή του στη δημι-

ουργία του ντοκιμαντέρ, καθώς και
στην έκδοση του συνοδευτικού βιβλίου
με τη συνοπτική ιστορία των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής.
Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις».
Στη συνέχεια έγινε η ανάγνωση του Οικονομικού Ισολογισμού έτους 2014,
της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για
το έτος 2014 και του Προϋπολογισμού
για το έτος 2015.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Στην Αθήνα σήμερα 12 Ιανουαρίου
2015, η Ε.Ε. αποτελούμενη από τους
κ.κ 1) ΚωΝ/ΝΟ ΚΑΠΟΤΑ, 2) ΚωΝ/ΝΟ
ΧΑΜΑΚΙωΤΗ και 3) ΠΑΝ. ΧΑΜΨΑ,
εκλεγείσα από τη Γενική Συνέλευση της
25ης Ιανουαρίου 2013 συνήλθαμε,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
του Δ.Σ του Ανωτέρου Συλλόγου, για
τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου,
σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στο Καταστατικό και μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο και λεπτομερή εξέταση
πάντων των σχετικών δικαιολογητικών
εσόδων και εξόδων από 1.1.2014 έως
31.12.2014 διαπιστώσαμε ότι:
Τα διάφορα ποσά εισπράξεων και
πληρωμών καταχωρήθηκαν καλά στο
βιβλίο ταμείου και όλες οι εγγραφές
είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Τα παραστατικά στοιχεία αυτών, ήτοι αποδείξεις εισπράξεων, δικαιολογητικά
δαπανών, ανταποκρίνονται προς τις γενόμενες εγγραφές.
Έσοδα - έξοδα, όπως αναφέρονται
στον οικονομικό απολογισμό.
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚωΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ
ΚωΝ/ΝΟΣ
ΧΑΜΑΚΙωΤΗΣ
ΠΑΝ. ΧΑΜΨΑΣ
Αμέσως μετά εγκρίθηκαν ομόφωνα τα
πεπραγμένα της Διοίκησης και αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του
Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την ελεγχόμενη διαχειριστική χρήση.
Ψήφισμα
Σημαντική στιγμή ήταν όταν ετέθη από
αρκετούς συμπατριώτες μας το θέμα
της μετονομασίας της οδού «Ομογενών
Αμερικής» από το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Καλαβρύτων.
Ύστερα από σχετική συζήτηση και
ομόφωνη απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης συντάχθηκε το ψήφισμα που ακολουθεί για να αποσταλεί
στο Δήμο Καλαβρύτων.
«Σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2015,
ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 η Γ. Σ.
της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας
εψήφισε ομόφωνα και εν απαρτία τα
εξής: Να επανέλθει στην προηγούμενη
ονομασία της, δηλαδή οδός «Ομογενών Αμερικής», η οδός έμπροσθεν του
Νοσοκομείου Καλαβρύτων, με το σκεπτικό ότι οφείλουμε να μην ξεχνούμε
και να μην είμαστε αγνώμονες σε αυτούς που με το υστέρημά τους έστησαν,
στα δύσκολα χρόνια μετά την «Εκτέλεση», το Νοσοκομείο Καλαβρύτων
και στη συνέχεια ήσαν αρωγοί σε κάθε
του ανάγκη».
Η Γενική Συνέλευση ολοκλήρωσε με
απόλυτη επιτυχία τις εργασίες της αφού
προηγουμένως πραγματοποιήθηκαν οι
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου
Ο πλειοψηφείσας Σύμβουλος κ. Σωτήριος Ι. Τσενές ανέγνωσε τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της 8ης Φεβρουαρίου 2015.
Ακολούθησε συζήτηση και η ανάδειξη στα προβλεπόμενα από το καταστατικό αξιώματα έγινε ομόφωνα και
έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: ο κ. Σωτήριος Ι.Τσενές
Α΄ Αντιπρόεδρος: η κ. Μαρία Γεωργαντά - Καρύδη και με την ευθύνη της Διεύθυνσης σύνταξης της εφημερίδας της
Ένωσης «ΚΑΛΑΒΡυΤΙΝΗ ΗΧω»
Β΄ Αντιπρόεδρος: ο κ. Σωτήριος Χαμακιώτης
Γενικός Γραμματέας: ο κ. Πάνος Κουμάντος
Ειδικός Γραμματέας: η κ. Μαρία Κωσταντάρα-Μαρκογιαννάκη
Ταμίας: ο κ. Κώστας Καρναβάς
Μέλος: ο κ. Κων/νος Παπαχριστόπουλος, υπεύθυνος Νεολαίας, Αθλητισμού
και Εκδηλώσεων
Μέλος: η κ. Ελένη Χάμψα, υπεύθυνη
Νομικής υποστήριξης της Ένωσης και
μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της
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εφημερίδας της Ένωσης» ΚΑΛΑΒΡυΤΙΝΗ ΗΧω».
Μέλος: η κ. Χρύσα Λεχουρίτη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας,
συνεργασίας με συλλόγους και φορείς,
καθώς και γραμματειακής υποστήριξης.
Ο Πρόεδρος κ. Σωτήρης Τσενές συνεχάρη όλες και όλους για την εκλογή
τους στο Δ.Σ. και τους ευχήθηκε καλή
επιτυχία στο έργο τους.
Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας
Με πρόταση του Προέδρου που έγινε
ομόφωνα αποδεκτή ορίστηκε η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας της
Ένωσης, η οποία θα αποτελείται από
τους εξής: Σ. Τσενές, Μ. Γεωργαντά Καρύδη, Σ. Χαμακιώτης, Χ. Αντωνόπουλος, Γ. Γεωργακόπουλος, Ε.
Χάμψα, Α. Καμπά - Χονδρονικόλα, Π.
Χάμψας, Στ. Κωνσταντίνου, Β. Σταθούλιας.
Τελειώνοντας ο Πρόεδρος όρισε ως
ειδικούς συνεργάτες του Προέδρου και
των μελών του Δ.Σ. τους: κ. Χρίστο
Αντωνόπουλο, κ. Μαρία Νεοφωτίστου
- Δάρα, κ. Γιώργο Γεωργακόπουλο επί
γενικών θεμάτων και τον κ. Κώστα Καποτά επί οικονομικών θεμάτων και
έληξε την Συνεδρίαση.

οταΝ οι ΠΝΕυΜατικοι αΝΘρΩΠοι
ΕκφραζοΝται, λακΩΝικα,
Για διαφορα ΘΕΜατα

αρτοκλασια αΓιου αλΕξιου
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η
Ένωσή μας γιόρτασε την εορτή του πολιούχου μας Αγίου Αλεξίου με την
καθιερωμένη αρτοκλασία στον ΆηΓιώργη τον Καρύτση.
Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκαν
πολλοί συμπατριώτες μας και είχαμε
την δυνατότητα να ξαναϊδωθούμε και
να τα πούμε, αφού οι ευκαιρίες που
μας δίνονται για συναντήσεις σ’ αυτή
την τερατούπολη της Αθήνας είναι δυστυχώς πολύ λίγες.
Μετά το τέλος της αρτοκλασίας, ο
σύλλογος πρόσφερε σε παρακείμενη
καφετέρια καφέ με βουτήματα και κέϊκ.
Η ημέρα αυτή του Αγίου Αλεξίου ξανάφερνει στη μνήμη εκατοντάδων
πρώην μαθητών του Γυμνασίου Καλα-

βρύτων την υποδοχή της κάρας του
Αγίου (το κουτί του Αγιαλέξη), όπως το
λέγαμε τότε, στη στροφή του δρόμου
της Αγίας - Λαύρας απέναντι από το
βενζινάδικο του Τζόβολου.
Όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει από
τότε κανένας μας δεν έχει ξεχάσει εκείνο
το φαρμακερό κρύο που ερχόταν από
το φαράγγι του Βουραϊκού. Άλλοτε
φύσαγε βοριάς κι άλλοτε χιόνιζε, καλό
καιρό δεν θυμήθηκα ποτέ.
Όμως τώρα που φτάσαμε σ’ αυτή την
ηλικία ευχόμαστε να ξαναγινόμαστε για
λίγο παιδιά κι ας πουντιάζαμε!
Όνειρο τρελλό, αλλά δυστυχώς απατηλό!
Χρόνια πολλά και του χρόνου πάλι
μαζί.

ΓΙΑ ΤΗ ΖωΗ και ΤΟΝ ΑΝΘΡωΠΟ (Α)
Η σπουδαιότητα του ανθρώπου δεν
έγκειται σ΄ αυτό που έχει κατορθώσει,
αλλά στο τι λαχταράει να κατορθώσει.
ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ

Όσο υπάρχει ειλικρινής διπλωματία,
άλλο τόσο υπάρχει στεγνό νερό ή
ΙωΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ
ξύλινο σίδερο.

Το σοβαρότερο ελάττωμα είναι να
μην διορθώνεις τα λάθη σου.
ΚΟΜΦΟυΚΙΟΣ

Η αντίσταση στο άδικο δεν αποτελεί
καθόλου εγγύηση, ότι έχει κάποιος δίκιο.
ΟυΙΛΛΙΑΜ ΓΛΑΔΣΤωΝ

Η ηλιθιότητα, δεν είναι κοινωνικό
προνόμιο· όλες οι τάξεις, των πολιτών
εκπροσωπούνται επάξια.
ΑΛΕΞΗΣ ΛΑυΡΑΣ

Το σπουδαιότερο δικαίωμα στον
κόσμο είναι το δικαίωμα να κάνεις
ΧΑΡΡυ ΒΕΙΝΒΕΡΓΚΕΡ
λάθος.

Ενώ τα περισσότερα παιδιά είναι
έξυπνα, οι περισσότεροι ενήλικες είναι
κουτοί. Άρα φταίει η εκπαίδευση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟυΜΑΣ (υιός)
Η ειρήνη είναι το ιλαρό προσωπείο
του πολέμου· ο πόλεμος το τραγικό
προσωπείο της ειρήνης.
ΠΟΛυΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚOΠΟυΛΟΣ
Δεν είμαστε ποτέ τόσο δυστυχισμένοι,
όσο νομίζουμε, ούτε τόσο ευτυχισμένοι
όσο ελπίζουμε.
ΦΡΑΝΣΟυΑ ΛΑ ΡΟΣΦΟυΚΟ
Οι άνθρωποι είναι ευκολότερο να
συμφωνήσουν, γι΄ αυτά που κάνουν,
παρά γι΄ αυτά που σκέφτονται.
ΓΙΟΧΑΝ ΒΟΛΦΓΑΝΓΚ ΓΚΑΙΤΕ
Το ηθικό κενό, ενός ανθρώπου, καθορίζει την ποιότητά του· το πνευματικό,
τη στάθμη του· το οικονομικό, την ευελιξία του στη ζωή.
ΑΛΕΞΗΣ ΛΑυΡΑΣ
Μία σωστή ενέργεια πρέπει να φαίνεται αναπόφευκτη, εκ των υστέρων.
ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΟυΙΣ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
Διπλωμάτης είναι ο άντρας που θυμάται τα γενέθλια της γυναίκας του
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και ξεχνάει την ηλικία της.
ΣωΜΕΡΣΕΤ ΜωΜ

Μην κάνεις στους άλλους αυτά που
θα ήθελες να σου κάνουν, γιατί τα
γούστα σας μπορεί να μην είναι τα ίδια.
ΤΖωΡΤΖ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ Σω
Η γλώσσα είναι για το μυαλό ΄περισσότερο από ό,τι είναι το φως για τα μάτια.
ΓΟυΙΛΙΑΜ ΤΖΙΜΠΣΟΝ
Ο γέρος αντιλέγει συχνά, σκέφτεται
πολύ, διακινδυνεύει λίγο, και μετανιώΦΡΑΝΣΙΣ ΜΠΕΪΚΟΝ
νει γρήγορα.
Επιτυχημένος άντρας είναι εκείνος που
κερδίζει περισσότερα από αυτά που
ξοδεύει η γυναίκα του. Επιτυχημένη
γυναίκα είναι εκείνη που παντρεύτηκε
ΣΑΣΑ ΓΚΙΤΡυ
τέτοιον άντρα.
υπέρτατη ευτυχία της ζωής είναι η πεποίθηση ότι μας αγαπούν.
ΒΙΚΤωΡ ΟυΓΚω
Με τη λήψη της πλευράς του Αδάμ,
για τη δημιουργία της Εύας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση
ΑΛΕΞΗΣ ΛΑυΡΑΣ
στο… κενό.

υπεύθυνος για την επιλογή
Σπύρος Γεωρ. Καμπέρος
(Αλέξης Λαύρας)
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Συγγραφέας

στο ΓρηΓορη καλλιΜαΝοΠουλο

ο “ταξιαρχησ του ταΓΜατοσ του φοιΝικα”
Θερμά συγχαρητήρια στο συμπατριώτη μας κ. Γρηγόρη Καλλιμανόπουλο για την τιμητική διάκριση που
του απένειμε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αξιολογώντας το κοινωφελές έργο του.
Χαρά και περηφάνεια είναι τα συναισθήματά μας.
Τέτοιες πράξεις διαπαιδαγωγούν την
κοινωνία διττά. Και γιατί τιμώνται πράξεις ανθρώπων ευαίσθητων στις κοινωφελείς δραστηριότητες και γιατί η
πολιτεία αποδεικνύει ότι μπορεί να διακρίνει τις πρωτοβουλίες που βοηθούν
στην πρόοδο της κοινωνίας.
Η Ένωσή μας έχει ιδίαν αντίληψη για
το πώς γνωρίζει ο κ. Καλλιμανόπουλος
να συμβάλλει στην προαγωγή στόχων
για το γενικότερο καλό.
Το μετάλλιο του Ταξιάρχη του Τάγμα-

τος του Φοίνικα, μια ύψιστη διάκριση,
απένειμε στον Καλαβρυτινό εφοπλιστή
και μεγα δωρητή, Γρηγόρη Καλλιμανόπουλο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας, τιμώντας τον για
το κοινωφελές του έργο.
Να σημειωθεί ότι το Τάγμα του Φοίνικος είναι παράσημο της Ελλάδας, που
καθιερώθηκε στις 13 Μαΐου του 1926
από την κυβέρνηση της Β΄ Ελληνικής
Δημοκρατίας και συνεχίζει να απονέμεται μέχρι και σήμερα από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας σε Έλληνες πολίτες
που υπερέχουν στις τέχνες και τη λογοτεχνία, την επιστήμη, τη δημόσια διαχείριση, τη ναυτιλία, το εμπόριο και τη
βιομηχανία.
Ο Καλαβρυτινός κ. Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος είναι μέλος της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών και της Εκτελε-

στικής Επιτροπής της
CENSA, ιδρύει από το
1963 εταιρείες που
διαχειρίζονται σημαντικό στόλο πλοίων
υψηλών προδιαγραφών.
Το κοινωφελές έργο
του περιλαμβάνει το
Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό
Κέντρο Καλαβρύτων
που λειτουργεί από το
1989 καθώς και τη μεταγενέστερη δημιουγηθείσα (2002) Μονάδα Φροντίδας
Ηλικιωμένων μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, που λειτουργεί στο κτήριο
του ορφανοτροφείου Καλαβρύτων και
τα οποία δώρισε στη μνήμη του πατέρα

συνέχεια από τη σελ.1
θα έλεγα, γίνεται;
Γιατί άραγε καθιερώθηκε να αποτίουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης
στους ήρωες της λευτεριάς μας στους
τόπους αυτούς; Και ποιοί οφείλουν να
το πράττουν συνεχώς και κάθε φορά
που έρχεται η ημέρα αυτή; Σε ποιούς οι
ήρωες μας ζητάνε να μεταλαμπαδεύσουν τα κατορθώματά τους και τα «πιστεύω» τους για την πατρίδα, τη
θρησκεία, τη λευτεριά;
Όλα αυτά πρέπει να σκεφθούμε όλοι
μας σήμερα και ιδιαίτερα οι ηγέτες μας
(που έχουν περισσότερη ευθύνη) για να
πράξουμε εκείνα που πρέπει κατ’ ελάχιστο, να περιορίσουμε αυτό που κάθε
φορά επικαλούμαστε «το κατ’ οικονομία» απλοποιώντας τα πάντα, χωρίς να
αντιλαμβανόμαστε τις μελλοντικές συνέπειες.
Είμαι γόνος των μαρτύρων του’43,
πήρα το όνομά τους και ξέρω ότι με πε-

ριμένουν την ημέρα αυτή να προσευχηθώ και να πω «σώσον Κύριε τις
ψυχές αυτών», εκεί που έρχεται η ψυχή
τους για να συναντήσει και τις άλλες και
να κουβεντιάσουν.
Αυτή λοιπόν την ημέρα, συγγενείς και
ξένοι, μεγάλοι και μικροί σε ηλικία,
οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά τους, να κουβεντιάσουμε μαζί
τους και να αποσυρθούν ευχαριστημένες οι ψυχές τους και όχι σκυθρωπές
και απογοητευμένες. Μας πρόσφεραν
το πολυτιμότερο που είχαν και μεις
πρέπει να το τιμήσουμε με το ελάχιστο,
την προσευχή μας στον τόπο που έρχονται κάθε χρόνο.
Το ίδιο συμβαίνει και για το ηρώο της
Αγίας Λαύρας, που οι ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα μας περιμένουν,
ιδιαίτερα τους νέους, να τους μεταλαμπαδεύσουν με τη δύναμη της ψυχής
τους τα υπέρτατα ιδανικά του ανθρώπου και ιδιαίτερα του Έλληνα.

Με την αδιαφορία μας και ιδιαίτερα
των νέων, για τις ιερές αυτές στιγμές δεν
συντελείται αυτή η διεργασία και απομακρυνόμαστε όλο και πιο πολύ, από
χρόνο σε χρόνο και όταν θα χρεαστεί,
δεν θα μπορέσουμε να μεθάμε με το
κρασί τους, όπως ζητά ο ποιητής μας
«μεθύστε με το αθάνατο κρασί του
‘21».
Ας απορρίψουμε λοιπόν κάθε είδους
παρότρυνση, άμεση ή έμμεση, λήθης
ή χαλάρωσης στα κατατεθέντα από
τους προγόνους μας, που υπηρετούν
σύγχρονες φιλανθρώπινες δήθεν αντιλήψεις, όπως π.χ. «ποτέ πόλεμος»,
«αλληλεγγύη» σε κάθε ξένο λαό
κ.λπ., αφού συνεχώς βλέπουμε την
άμεση ή έμμεση επιβουλή από τους
γείτονες μας ή φίλους μας, κοντινούς ή
μακρινούς.
Μην ξεχνάμε ποτέ ότι, σε τούτο τον
τόπο που ζούμε, η λευτεριά μας, κάθε
φορά που αναζητείται, έχει στήριγμά

συνέχεια από τη σελ.2
Δούλεψε σκληρά αρκετά χρόνια και
κατάφερε να μαζέψει αρκετά χρήματα
και μαζί με τον αδελφό του Χρήστο
απέκτησαν ένα πούλμαν. Έτσι από εργαζόμενος έγινε επιχειρηματίας, ενώ
ταυτόχρονα δούλευε ο ίδιος ως οδηγός.
Πολλά χρόνια μετέφερε τα μέλη του
συλλόγου μας στα Καλάβρυτα στις 13
Δεκέμβρη και 25 Μαρτίου.
Παράλληλα δημιούργησε μία ωραία
οικογένεια με τη γυναίκα του Κατερίνα
και τα δύο κορίτσια που απέκτησαν.
Όλα κύλαγαν ήρεμα και ωραία. Ο
Πάνος συνταξιούχος πια απολάμβανε
τους καρπούς από κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Ήταν ευτυχισμένος και
περήφανος γιατί η μικρότερη κόρη του
σπούδασε γιατρός και η μεγάλη πριν
λίγους μήνες του χάρισε το πρώτο του
εγγονάκι.
Φαίνεται όμως ότι κάποιος ζήλεψε την
τόση ευτυχία της οικόγενειας και την
χτύπησε αλύπητα. Ξαφνικά παθαίνει
ανακοπή καρδιάς και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες έχασε στη μάχη
με το θάνατο. Θάνατος που συγκλόνισε την οικογένεια του αλλά και μας

τους φίλους και συντρόφους του.
Δυστυχώς πρέπει να αποδεχθούμε τη
σκληρή πραγματικότητα, ότι ο νόμος
της φύσης είναι για όλους αμείλικτος.
Κι όμως, παρότι το ξέρουμε, το έχουμε
συνειδητοποιήσει, ο αποχωρισμός από
ένα σύντροφο, ένα φίλο αγαπημένο,
είναι πάντα οδυνηρός. Μας πληγώνει
η διαπίστωση ότι ένας μετά τον άλλο
παλαιοί Καλαβρυτινοί φεύγουν κάνοντας τον τόπο μας ακόμη φτωχότερο
και βυθίζει στη θλίψη και τον πόνο αυτούς που μένουν πίσω.
Φεύγει πλέον η γενιά που έζησε το
δράμα των Καλαβρύτων και μαζί φεύγει και η ζωντανή ιστορία του τόπου.
Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει πια κανένας αυτόπτης μάρτυρας του στυγερού
εγκλήματος. Η Ιστορία θα γίνει θρύλος
που ευχόμαστε να μεταφέρεται από τον
πατέρα στα παιδιά και στα εγγόνια.
Ελπίζουμε ότι οι επόμενες Καλαβρυτινές γενιές θα φανούν αντάξιες της ιστορίας του μαρτυρικού αυτού τόπου και
ότι όχι μόνο θα σεβαστούν αλλά θα
κρατήσουν άσβεστη την ιστορική
μνήμη.
Σωτήρης Χαμακιώτης

Με αγωνία παρακολουθούμε την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των ιερέων της
πόλης μας και του αγαπητού συμπατριώτη και μέλους της Ένωσής μας κ.
Θανάση Ζησιμόπουλου. Για μία ακόμη
φορά η ανοιχτή πληγή, που άφησε στην
ψυχή μας η 13.12.1943, αντί για βάλσαμο δέχεται φαρμάκι. Κατανοητό να
μην έχουν οι νεώτεροι και μη σχετιζόμενοι άμεσα με το δράμα, τις ίδιες ευαισθησίες με τους απογόνους των θυμάτων, όμως η γνώση της ιστορίας πρέπει
να οδηγεί σ’ αυτό που λέμε «χρέος» και
πολύ περισσότερο αυτό να διδάσκεται
από εκείνους που διαπαιδαγωγούν την
κοινωνία με το λόγο ή το έργο τους.
Είναι απίστευτο, χωρίς να αμιφισβητούμε την εγκυρότητα της πληροφορίας,
ηθελημένα οι ιερείς μας να μη «προσκυνούν» εκείνη τη μέρα της 13/12 τον
ιερό τόπο. Η θέση μας είναι ότι παρόμοια περιστατικά πρέπει να συζητούνται
μεταξύ μας κι όχι να φθάνουμε σε
ανταλλαγή υποτιμητικών ή και υβριστικών λόγων.

του Περικλή.
Επίσης συμμετείχε στην ανοικοδόμηση του μουσείου «Νίκος Καζαντζάκης» και με δωρεά γης στην επέκτασή
του, στη Μυρτιά Κρήτης.
της τις πανανθρώπινες αξίες, στις οποίες
πιστεύουμε ακράδαντα και τη δύναμη
που παίρνουμε από τις θυσίες των
ηρώων της ιστορίας μας, όπως και ο
ποιητής μας λέγει «απ΄ τα κόκκαλα
βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά".
Εμείς μάλιστα οι Έλληνες μέχρι σήμερα έχουμε πολλά κόκκαλα ηρώων,
αρκεί να το αναγνωρίζουμε και να ζητάμε τη βοήθειά τους, γιατί τα πρόσφεραν γι’ αυτό το σκοπό, για τη λευτεριά
της πατρίδας.
Ευτυχώς, εμείς οι Καλαβρυτινοί
έχουμε πολλά κόκκαλα μαρτύρων και
ηρώων και δίκαια καυχόμαστε. Γι’
αυτό θα πρέπει να τους τιμάμε όπως
πρέπει, όταν μας κάνουν την επίσκεψή
τους στους τόπους που έπεσαν, με ελάχιστο καθήκον την ευχή «σώσον Κύριε
τας ψυχάς αυτών» και να αποσυρόμαστε με το «αιωνία τους η μνήμη» Αμήν.

Γιώργος Γεωργακόπουλος

διλληΜα η ΜΕταΒαση στοΝ καλαΒρυτιΝο ΓολΓοΘα;

www.kalavrita-hotels.gr
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Σεβαστοί μας ιερείς, αγαπητέ μας Θανάση. Το ζήτημα που προέκυψε δεν προσωποποιείται και η άποψή μας δεν είναι απάντηση στις επιστολές που αντηλλάγησαν.
Είναι βαθιά εδραιωμένη η αντίληψή
μας πως όλοι πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι σε κοινούς στόχους. Πως
την ιστορία μας την γράφουμε με ηρωϊκές πράξεις αλλά και παραλείψεις και
κάποτε τραγικά λάθη. Είναι ανθρώπινο
να φθάνουμε σε αντιπαράθεση, όταν
δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων κοινό
υπόβαθρο συναισθημάτων και βιωμάτων. Όταν όμως τα Καλάβρυτα είναι η
γη μας, η μαρτυρική ιδιαίτερη πατρίδα
μας, είμαστε αναγκασμένοι με ψυχραιμία και καλή θέληση να επιλύσουμε τις
όποιες διαφορές μας.
Ο συμπατριώτης μας Θανάσης Ζησιμόπουλος κινήθηκε σωστά θεσμικά,
προσδοκώντας την επίλυση του από
τον μητροπολίτη μας. Το ζήτημα αυτό
είναι πολύ σοβαρό για μας τους Καλαβρυτινούς και ελπίζουμε να μην επανέλθουμε σε παρόμοιες καταστάσεις.

1945 – ΒοYλΕυΜα δικαστικοY συΜΒουλiου Για το EΓκληΜα τησ 13.12.1943
Το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων
είναι η πιο βαριά περίπτωση εγκλήματος πολέμου κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.
Το έτος 1945, με το άρθρο 6 της υπ’
αρ. 73 Συντακτικής Πράξης, συγκροτήθηκε Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο
στην Κεντρική υπηρεσία του Ελληνικού
Εθνικού Γραφείου Εγκληματιών Πολέμου, προκειμένου να προβεί σε ανακριτικές πράξεις κατά των υπευθύνων
που τέλεσαν εγκλήματα σε βάρος του
άμαχου πληθυσμού της χώρας κατά τη
διάρκεια της κατοχής και να τους παραπέμψει να δικαστούν ενώπιον του Διαρκούς Στρατοδικείου. Το Συμβούλιο
εξέδωσε συνολικά οκτακόσια πενήντα
(850) παραπεμπτικά βουλεύματα.
(Μετά τη διάλυση της πιο πάνω Κεντρικής υπηρεσίας τα βουλεύματα και οι
σχετικές δικογραφίες παραδόθηκαν για
φύλαξη στο Εφετείο Αθηνών).
Το βούλευμα, που ακολουθεί, αφορά
τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στα
Καλάβρυτα και στα γύρω χωριά και, ως
εκ τούτου, έχει η δημοσίευση του ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους Καλαβρυτινούς, για όλους τους ‘Ελληνες.
ΑΡΙΘΜΟΣ 27/1947
Το κατά το άρθρον 6 της Συντακτικής
Πράξεως 73/1945 Συμβούλιον
Συγκείμενον εκ των Δημ. Κιουσοπούλου, Αντεισαγγελέως παρά τω Αρείω
Πάγω, Διευθυντού της Κεντρικής υπηρεσίας του Ελληνικού Εθνικού Γραφείου Εγκληματιών Πολέμου, ως
Προέδρου και των Ανδρέα Τούση,
Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και
Σπηλ. Παυλοπούλου Πρωτοδίκου
Αθηνών, ως μελών. Συνελθόν εν τω
προς διάσκεψιν δωματίω του την 5ην
Μαΐου 1947 παρουσία και του Γραμματέως Νικ. Ράπτη, ίνα σκεφθεί και
αποφανθεί επί της εξής υποθέσεως. Οι
Wolfinger γερμανός Συνταγματάρχης
κ.λπ. κατηγγέλθησαν επί φόνοις κ.λπ.
Συνεπεία της καταγγελίας ταύτης διετάχθη υπό του Διευθυντού του Γραφείου
Εγκληματιών Πολέμου και ενηργήθη
ανάκρισις σχηματισθεισών των υπ'
αριθ. 35, 355/46 και 402/45 δικογραφιών, μεθ’ ο περατωθείσης της ανακρίσεως ο αυτός Διευθυντής εισήγαγε
ταύτας εις το Συμβούλιον.
Το Συμβούλιον - Ιδόν την δικογραφίαν
Σκεφθέν κατά Νόμον
Απεφήνατο τα ακόλουθα: Αυτά τα
οποία εστιχουργήθηκαν υπό του Εθνικού μας Ποιητού δια την ηρωϊκήν νησίδα των Ψαρρών θα ηδύνατο να
συνθέσει ο ραψωδός της συγχρόνου
ελληνικής Τραγωδίας δια δεκάδα
άλλων χωρίων και κωμοπόλεων της
Ελλάδος εις την έρημη γη των οποίων
μόνον λίγο χορτάρι και σωρούς καπνιζόντων ερειπίων κατέλειπεν η καταστροφική μανία των τριών κατακτητών,
οίτινες επί τριετίαν και πλέον εβύθισαν
εις το αίμα και το πένθος ολόκληρον
την Ελλάδα. Μεταξύ δε των πόλεων
και χωρίων αυτών κατά των οποίων
εξέσπασεν αγριότερον η φυλετική βαρβαρότης και η σαδιστική μανία των κατακτητών μίαν εκ των πρωτευουσών
θέσεων κατέχουσιν αναμφισβήτως τα
Καλάβρυτα. Τα Καλάβρυτα τους κατοίκους των οποίων επί γεννεάς γεννεών
θα συγκλονίζει η φρίκη και η ανάμνησις της τραγικής ημέρας της 13ης Δεκεμβρίου 1943, τα Καλάβρυτα η
τραγική μοίρα των οποίων επί αιώνας
ολόκληρους θα αποτελεί μίαν των
πλέον ανεξίτηλων κηλίδων εις την ιστορίαν του γερμανικού έθνους. Περί τα
τέλη του μηνός Οκτωβρίου 1943 συνήφθη μάχη μεταξύ ανταρτών του
Ε.Λ.Α.Σ. και Γερμανών παρά την θέσιν
Παληοχώρι περιφερείας Κερπινής,
αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η αιχμαλωσία υπό του ΕΛΑΣ υπερπεντήκο-

ντα Γερμανών στρατιωτών. Επηκολούθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Γερμανικών στρατιωτικών Αρχών και
Ανταρτών δια την ανταλλαγήν των αιχμαλώτων προς ισαρίθμους ομήρους,
αίτινες όμως απέτυχον, φαίνεται δε μάλιστα, άγνωστον δια τίνα λόγον και υπό
ποίας ακριβώς συνθήκας, εξετελέσθησαν υπό των ανταρτών και τρεις εκ των
αιχμαλώτων.
Την 6ην Δεκεμβρίου 1943 οι κάτοικοι
των Καλαβρύτων επληροφορήθησαν
ότι τμήματα του γερμανικού στρατού
προερχόμενα εκ Τριπόλεως, Πατρών
και Αιγίου ώδευον κυκλωτικώς προς τα
Καλάβρυτα, όπου και πράγματι εισήλθον τμηματικώς κατά τας επομένας ημέρας μέχρι της 12ης Δεκεμβρίου 1943.
Μολονότι δε οι Γερμανοί ήρξαντο άμα
τη εισόδω των να λαμβάνωσιν ωρισμένα μέτρα, τοποθετήσαντες φυλάκια
γύρωθεν της πόλεως άτινα επέτρεπον
μεν εις απαντάς την είσοδον, απηγόρευον όμως την έξοδον εκ της πόλεως,
εν τούτοις οι κάτοικοι, ουδεμίαν απολύτως ανάμειξιν έχοντες εις την κατά
των Γερμανών επίθεσιν, αντιθέτως δε
μάλιστα περιποιηθέντες τους εις την
πόλιν των διακομισθέντας και ως άνω
υπό των ανταρτών εκτελεσθέντας τρεις
γερμανούς στρατιώτας, μη υποπτευόμενοι την τραγικήν τύχην ήτις ανέμενεν
αυτούς, καθυσυχαζόμενοι δε και από
τους επικεφαλής των Γερμανικών τμημάτων, δεν ανησύχησαν και ουδείς εξ
αυτών επεχείρησε να διαφύγει.
Την πρωίαν της 13ης Δεκεμβρίου
1943, ημέραν Δευτέραν, οι Γερμανοί
δια κωδωνοκρουσιών εκάλεσαν ολόκληρον τον πληθυσμον της πόλεως,
όπως συγκεντρωθεί εις την πλατείαν,
παραλαμβάνων έκαστος μίαν κουβέρταν και τροφήν μίας ημέρας. Οι κάτοικοι των Καλαβρύτων ήρξαντο πράγματι
τότε να ανησυχώσι, πλην και πάλιν η
φαντασία των δεν ηδυνήθη να συλλαβή όλην την φρίκην της πραγματικότητος ήτις ανέμενεν αυτούς, υπέθεσαν
δ' ότι θα συλλαμβάνοντο και θα οδηγούντο ούτοι ως όμηροι αλλαχού.
Παρά τον χώρον του Δημοτικού Σχολείου, διεχωρίζοντο οι άρρενες ηλικίας
13 ετών και άνω από των γυναικών και
των νηπίων. Άμα δε τη συγκεντρώσει
όλου του πληθυσμού οι Γερμανοί παρέλαβον τους άρρενας και τους οδήγησαν εις τον άνωθι του Νεκροταφείου
της πόλεως χώρον τας δε γυναίκας ενέκλεισαν εις μίαν των αιθουσών του
σχολείου. Εις τον παρά το Νεκροταφείον χώρον οι Γερμανοί παρέταξαν τον
άρρενα πληθυσμόν εις απόστασιν πεντήκοντα περίπου μέτρων από των προ
αυτών τεταγμένων πολυβόλων, ενώ
γύρωθεν άλλα τμήματα γερμανικού
στρατού, εφρούρουν τα μέρη όπου ευρίσκοντο. Και τότε πλέον οι δυστυχείς
κάτοικοι των Καλαβρύτων ήρχισαν να
ανησυχώσι σοβαρώς δια την τύχη των,
πλην και πάλιν ο επικεφαλής του τμήματος γερμανός αξιωματικός, αντιληφθείς την έκδηλον ανησυχίαν των
κατοίκων και φοβούμενος ίσως μήπως
ούτοι, ων ο συνολικός αριθμός ανήρχετο εις οκτακόσιους περίπου, προβώσιν εν τη απογνώσει των εις
απονενοημένον τι κίνημα κατά των Γερμανών, καθησύχασεν τούτους δια διερμηνέως, διαβεβαιών τα μέλλοντα
θύματα του ότι δεν πρόκειται να εκτελεσθώσιν, αλλ' απλώς θα μεταφερθώσιν αλλαχού. Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί
έθεσαν πυρ εις όλας τας οικίας και η
πόλις άρχισε να φλέγεται απ’ άκρου εις
άκρον, υπό τα έντρομα βλέμματα των
ανδρών και τας σπαρακτικάς κραυγάς
των εις το Σχολείον εγκεκλεισμένων γυναικών. Όταν το πρώτο μέρος του
ασύλληπτου τούτου εις αγριότητα
εγκληματικού σχεδίου των Γερμανών
ολοκληρώθη, ερρίφθησαν εκ της πλα-

τείας της πόλεως τρεις φωτοβολίδες.
Και τότε ήρξατο το έργον της ομαδικής
εκτελέσεως. Τα προ των συγκεντρωμένων αρρένων τοποθετημένα πολυβόλα
ήρξαντο να βάλουν συνεχώς και επί εν
τέταρτον περίπου της ώρας δεν ηκούοντο παρά αι ριπαί αυτών και οι οιμωγαί
των υπό τας δολοφονικάς σφαίρας των
βαρβάρων εγκληματιών πιπτόντων
αθώων θυμάτων. Και αφού τα πολυβόλα και αι δοθείσαι κατόπιν χαριστικαί βολαί εξετέλεσαν το έργον των, και
όταν ολόκληρος ο άρρην πληθυσμός
των Καλαβρύτων έκειτο πλέον εκτάδην
εις σωρούς πτωμάτων πλεόντων εντός
ποταμού αίματος οι Γερμανοί απεχώρησαν συναποκομίζοντες και πάντα τα
υπάρχοντα των κατοίκων, ζώα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και αφήσαντες
τας γυναίκας, κυριολεκτικώς αλλόφρονας εκ της οδύνης και εκ του φοβερού
θεάματος όπερ αντίκρυζον οι οφθαλμοί των, ν’ αναζητώσιν εν μέσω του
σωρού των πτωμάτων, τους συζύγους,
τους υιούς, τους αδελφούς των. Εκ των
οκτακοσίων περίπου αρρένων κατοίκων των Καλαβρύτων μόνον δεκάς περίπου διεσώθησαν ως εκ θαύματος,
τραυματίας εκληφθέντες ως νεκροί και
μη λαβόντες την χαριστικήν βολήν, οίτινες με ζωηρά χρώματα περιγράφουσιν εν τοις καταθέσεσιν αυτών όλην την
φρίκην των τραγικών εκείνων ωρών ας
διήλθον. Αλλά δεν υπήρξεν τούτο το
μόνον έγκλημα των Γερμανών κατά τας
ημέρας εκείνας και εις την περιοχήν
εκείνην. Πριν η εισέλθωσιν εις τα Καλάβρυτα τα γερμανικά τμήματα διήλθον εκ των γειτονικών χωριών
Σκεπαστό, Πλανητέρου, Κερπινή και
Ρωγούς, των οποίων πλείστας οικίας
ενέπρησαν και ικανόν αριθμόν κατοίκων των εσφαγίασαν ωσαύτως. Επίσης
δε έτερα γερμανικά αποσπάσματα μετέβησαν εις την Μονήν του Μ. Σπηλαίου την οποίαν ελεηλάτησαν εξ
ολοκλήρου, συνέλαβον δε και άπαντας
τους αυτόθι ευρεθέντας μοναχούς, τους
οποίους εξετέλεσαν εις απόστασιν ενός
χιλιομέτρου από της Μονής κατακρημνήσαντες αυτούς εξ ύψους 100 μέτρων από τους εκεί υπάρχοντας
βράχους. Εκ του συνόλου της ενεργηθείσης ανακρίσεως και δη εκ των καταθέσεων των μαρτύρων Ερνέστου
Βόλσον και Ριχάρδου Παλμ στοιχεία
πλέον ικανά και αποχρώντα, ως υπευθύνων δια τας ανωτέρω εγκληματικάς
πράξεις προκύπτουσιν: 1) κατά του συνταγματάρχου Wolfinger, 2) του ταγματάρχου Ebersberger και 3) του
αξιωματικού Donhert, οίτινες ήσαν επί
κεφαλής των κατά των Καλαβρύτων
οδευσάντων τριών γερμανικών τμημάτων και ων ο τελευταίος ιδία διεκρίθη
δια την αγριότητά του και τον πρωταρχικόν ρόλον ον διεδραμάτισε, 4) κατά
του λοχαγού Dannahauser, 5) του ανθυπασπιστού Ptess ή Βtess διοικητού
της υπηρεσίας S.D. εν Πάτραις, 6) του
ανθυπολοχαγού Franke υπηρετούντος
ωσαύτως εις την αυτήν υπηρεσίαν, 7)
του πλωτάρχου Grohmann διοικητού
της εν Πάτραις ναυτικής υπηρεσίας και
συνδέσμου των S.S., 8) του επιλοχίου
Koch ανήκοντος εις την εν Πάτραις μυστικήν υπηρεσίαν G.F.Ρ., 9) του ανθυπολοχαγού Jacob ανήκοντος εις το
επιτελείον του 749 Γερμανικού Συντάγματος, 10) του υπαξιωματικού Βruhan,
υπαξιωματικού του λόχου προσκολλήσεως του 749 Συντάγματος, 11) του
υπασπιστού του Συντάγματος 749
Heinz Bersdorf, 12) του υπαξιωματικού
Μuller, 13) του ταγματάρχου Βock
εκτελούντος χρέη διαχειριστού των πολιτικών υποθέσεων εν Πάτραις και 14)
του συνταγματάρχου Danauer διοικητού της Μεραρχίας Τριπόλεως. Το Συμβούλιον κρίνει ωσαύτως ότι βαρείαν
ευθύνην δια πάσας τας ανωτέρω
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εγκληματικάς πράξεις υπέχουσι τόσον
ο στρατηγός Λε Σουίρ, διοικητής των εν
Πελοποννήσω γερμανικών δυνάμεων,
όσον και ο ανώτερος διοικητής της νοτίου Ελλάδος Φέλμυ, δεδομένου ότι
τοιαύτης εκτάσεως και ούτωσι επιμελώς οργανωμένον εγκληματικόν σχέδιον δεν ήτο δυνατόν να τεθεί εις
εφαρμογήν άνευ ευρύτατης εξουσιοδοτήσεως και εκ των προτέρων αποδοχής των πράξεων των υφισταμένων των
υπό των προαναφερομένων ανωτάτων
διοικητών των γερμανικών στρατευμάτων χωρίς να αποκλείεται, κατά την κρίσιν του Συμβουλίου και η περαιτέρω εν
τη εφαρμογή του σχεδίου τούτου ειδικώτερα και αμεσώτερα συμμετοχή των
ανωτάτων τούτων ηγετών του στρατεύματος.
Επειδή κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω
δέον να παραπεμφθώσιν άπαντες οι
προαναφερόμενοι κατηγορούμενοι εις
το αρμόδιον Στρατοδικείον, ίνα δικασθώσιν επί φόνοις, εμπρησμοίς και
διαρπαγαίς και λεηλασίαις, πράξεσι
προβλεπόμενος και τιμωρουμένας από
τ' άρθρα 57, 109, 287, 288, 408 παρ.
4, 400 παρ. 4 του Σ.Π.Ν. και αρθρ. 1
παρ. 1 και 2 Α' και Β' αριθ. 1 και 17 και
αρθρ. 2 της 73/1945 Συντακτικής Πράξεως.
Επειδή δέον να διαταχθεί η σύλληψις
των ανωτέρω κατηγορουμένων και
ταύτης επιτευχθησομένης η προφυλάκισης αυτών μέχρις οριστικής εκδικάσεως της κατ' αυτών κατηγορίας.
Δ ι α τ α ύ τα
Παραπέμπει ενώπιον του αρμοδίου
Διαρκούς Στρατοδικείου τους: 1) Συνταγματάρχην Wolfinger, 2) Ταγματάρχην Ebersberger, 3) Αξιωματικόν
Donhert, οίτινες ήσαν επί κεφαλής των
κατά των Καλαβρύτων οδευσάντων
τριών γερμανικών τμημάτων, 4) λοχαγόν Dannahauser, 5) ανθυπολοχαγόν
Ptess ή Btess διοικητήν της υπηρεσίας
S.D. εν Πάτραις, 6) ανθυπολοχαγόν
Franke υπηρετούντος ωσαύτως εις την
αυτήν υπηρεσίαν, 7) πλωτάρχην
Grohmann διοικητήν της εν Πάτραις
μυστικήν υπηρεσίας και σύνδεσμον των
S.S., 8) επιλοχίαν Koch ανήκοντος εις
την εν Πάτραις μυστικήν υπηρεσίαν
G.F.Ρ., 9) ανθυπολοχαγόν Jacob ανήκοντος εις το επιτελείον του 749 Γερμανικού Συντάγματος, 10) υπαξιωματικόν
Bruhan, υπαξιωματικόν του λόχου
προσκολλήσεως του 749 Συντάγματος,
11) υπασπιστήν του Συντάγματος 749
Heinz Bersdoff, 12) τον υπαξιωματικόν
Muller, 13) ταγματάρχην Bock εκτελούντος χρέη διαχειριστού των πολιτικών υποθέσεων εν Πάτραις και 14) τον
συνταγματάρχην Danauer διοικητού
της Μεραρχίας Τριπόλεως, 15) τον
στρατηγόν Λε Σουίρ διοικητήν των εν
Πελοποννήσω Γερμανικών Δυνάμεων,
16) τον ανώτατον Διοικητήν Νοτίου Ελλάδος πτέραρχον αεροπορίας Φέλμυ,
ίνα δικασθώσιν ως υπαίτιοι του ότι αλλοδαποί όντες και ανήκοντες εις τας
στρατιωτικός και πολιτικός υπηρεσίας
του κατά τον τελευταίον πόλεμον
(1939-1945) εχθρικού Γερμανικού
Κράτους, από κοινού συμφέροντος κινούμενοι συναποφάσισαν την εκτέλεσιν
των επομένων αξιοποίνων πράξεων και
ένεκα τούτων συνομολογήσαντες προς
αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν: 10 εν
Καλαβρύτοις, Μ. Σπηλαίω, Σκεπαστώ,
Πλανητέρου, Κερπινή και Ρωγούς κατά
το από 8 έως 13 Δεκεμβρίου 1943
χρονικόν διάστημα κατ' εξακολούθησιν
και δια πολλών μερικωτέρω πράξεων
εκ προμελέτης απεφάσισαν και εσκεμμένως εξετέλεσαν ανθρωποκτονίαν
κατά 800 περίπου κατοίκων των Καλαβρύτων, ήτοι ολοκλήρου του άρρενος
πληθυσμού αυτών, 15 περίπου μοναχών, κ.λπ. της Μονής Μ. Σπηλαίου και
συνέχεια στη σελ. 11

Μια ξΕχΩριστH ΕΠiσκΕψη
Στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων με αφορμή την συμπλήρωση των
70 χρόνων από τη Νίκη της Ρωσίας στο
Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941
-1945, το πλήρωμα του Ρωσικού ιστιοφόρου πλοίου “Κρουζενστέρν” (του
Εμπορικού Ναυτικού), πραγματοποίησε
4ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο λιμάνι της Πάτρας και εκτός των άλλων
να σφραγίσει την επίσημη τελετή Αδελφοποίησης μεταξύ των λιμένων της Πάτρας και του Καλίνινγκραντ. Με την
ευκαιρία αυτή και με πρωτοβουλία της
Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, η Ρωσική αποστολή επισκέφτηκε –την 1η Απριλίου 2015 -τη
μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων και
τα ιστορικά μοναστήρια του Μεγάλου
Σπηλαίου και της Αγίας Λαύρας.
Το Κρουζενστέρν (Kruzenshtern) είναι
ένα τετρακάταρτο ιστιοπλοϊκό, το οποίο
κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του
1925-1926 στην Γερμανία, στο Bremerhaven. Το 1946 δόθηκε στην τότε
Σοβιετική Ένωση στα πλαίσια των γερμανικών αποζημιώσεων του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Ονομάστηκε προς
τιμήν του περίφημου Ρώσου θαλασσοπόρου Ιβάν Φίοντοροβιτς Κρουζενστέρν. Το πλοίο έχει ως βάση το λιμάνι
της ρωσικής πόλης Καλινινγκράντ. Το
ξακουστό ρωσικό ιστιοφόρο Κρουζενστερν συμμετείχε σε πολλές υπερατλαντικές αποστολές και περίπλους της
Γης, έχει επισκεφθεί πολλές χώρες του
κόσμου, ενώ και πέρυσι βρέθηκε στο
λιμάνι της Πάτρας.
Αρχικά, οι Συνοδοί, οι πλοίαρχοι, οι
αξιωματικοί και οι ναύτες του Κρουζενστερν επισκέφτηκαν την Ιερά Μονή του
Μεγάλου Σπηλαίου, όπου ξεναγήθηκαν από τον Ηγούμενο της Μονής Αρχ.
Ιερώνυμο Κάρμα.
Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν τον Τόπο
Εκτέλεσης. Εκεί τους υποδέχτηκε ο Δή-

μαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς,
συνοδευόμενος
από τον Εκπρόσωπο του Μακαρ ι ω τ ά τ ο υ
Αρχιεπισκόπου
Αθηνών,
τον
Ηγούμενο
της
Ιστορικής Μονής
Αγίας Λαύρας,
τον Εκπρόσωπο
του Μητροπολίτη Καλαβρύτων, το
Βοηθό Δημάρχου Νίκο Μαγκαφά και
μέλη του Δ.Σ. του Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.
Στη σύντομη ομιλία του, προς τη Ρωσική ναυτική αποστολή, ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων, αναφέρθηκε, στους στενούς δεσμούς που συνδέουν τον Ελληνικό και το Ρωσικό λαό και ιδιαίτερα τα
Καλάβρυτα με τη Ρωσία, τα Καλάβρυτα, όπου, στον τόπο τους και στην
Αγία Λαύρα, φυλάσσεται η τιμία Κάρα
του Αγίου Αλεξίου, που αποτελεί τον
Άγιο, που τιμάται ιδιαίτερα, στη Ρωσία.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων αναφέρθηκε
και στο Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα της
13-12-1943, εξαίροντας ιδιαίτερα την
παρουσία των Ρώσων αξιωματικών και
ναυτών και την τιμητική κατάθεση στεφάνων που πραγματοποίησαν, σε ένδειξη τιμής και σεβασμού, στον Τόπο
της Καλαβρυτινής θυσίας.
Αναφέρθηκε ακόμη, στα δεινά και τις
καταστροφές που προξένησε στην ανθρωπότητα ο Γερμανικός ναζισμός,
κατά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, τα
οποία, βίωσαν, με τον δραματικότερο
τρόπο, τα μαρτυρικά Καλάβρυτα και γι’
αυτό, σήμερα, είναι ανάγκη, να διατηρείται ζωντανή η μνήμη του Ολοκαυτώματος για να διδασκόμαστε και να
αποτρέπουμε, παρόμοιες, καταστροφές
και τραγωδίες.
Και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, κατέληξε λέγοντας, ότι
72 χρόνια μετά το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα και 70 χρόνια μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου πολέμου, τα
μαρτυρικά Καλάβρυτα έχουν
αναδειχθεί σε μια πόλη σεβασμού και διατήρησης της ιστορικής μνήμης, ειρήνης, φιλίας
και συναδέλφωσης των λαών
και στέλνει παντού στον
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κόσμο, τα διαχρονικά μηνύματα: Ποτέ
πια πόλεμος, Ειρήνη, ποτέ πια ναζισμός, φασισμός και κάθε μορφής ολοκληρωτισμός,
Ειρήνη,
Φιλία,
συναδέλφωση των λαών, πρόοδος,
ανάπτυξη και ευημερία για τους πολίτες
μας και κυρίως για τους νέους μας.
Ακολούθως, η Ρωσική αποστολή επισκέφτηκε το Δημοτικό Μουσείο του
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, όπου
την ξενάγηση - αφήγηση των δραματικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν
στο ιστορικό Δημοτικό Σχολείο, είχαν
αναλάβει ο κ. Θεοδόσης Παναγόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Μ.Κ.Ο., ο
κ. Χαρίλαος Ερμείδης, Πρόεδρος της
Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και η κυρία Σνιζάνα Χαλμούκη, ως διερμηνέας, η οποία ακολουθούσε την αποστολή στις επισκέψεις της
προσφέροντας τις υπηρεσίες της.
Η Ρωσική αποστολή δεν παρέλειψε να
επισκεφτεί και τον Καθεδρικό Ναό της
πόλης για να ακούσει δια στόματος του
π. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου την
«μακρόχρονη και πολύπαθη» ιστορία
του Ναού.
Τελευταίος σταθμός των επισκέψεων
της αποστολής ήταν Ιερά Μονή της
Αγίας Λαύρας. Εκεί, ο Ηγούμενος της
Μονής π. Ευσέβιος Σπανός τους ξενάγησε στους ιστορικούς τόπους της Μονής
και αφηγήθηκε την πλούσια ιστορία τους.
Το μεσημέρι η Μοναστική Κοινότητα
παρέθεσε επίσημο γεύμα στα Μέλη της
Ρωσικής αποστολής στο Διεθνές Εκκλησιαστικό Κέντρο Νεότητας “ΤΟ ΟΡΑΜΑ”.
Τέλος, τόσο ο Δήμαρχος Καλαβρύτων
όσο και το Δημοτικό Μουσείο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα, βιβλία,
λευκώματα, τουριστικό και ιστορικό
οδηγό, σε όλους τους συνοδούς, τους
αξιωματικούς και τους ναύτες του
“Κρουζενστέρν”.

A Νοιχτη ΕΠιστολη στοΝ Εκδοτη
τησ ΓΕρΜαΝικησ «Β ild »
Τούτα που θα γράψω δεν αφορούν το
σύνολο του γερμανικού λαού, απευθύνονται στους διοικούντες μια φυλλάδα των 0,80 λεπτών, που είναι
γνωστή για την ανθελληνική στάση της,
μέχρι του σημείου να ξεπερνάει ακόμα
και τα όρια της ανοχής στην ελευθερία
του Τύπου. Το γνωστό έντυπο έχει
βάλει στόχο την πατρίδα μας με συκοφαντίες και άσεμνα δημοσιεύματα.
Φαίνεται πως οι εκδότες και οι συντάκτες του εν λόγω εντύπου έχουν βαθιά
στο DΝΑ τους αμαρτήματα του παρελθόντος ναζιστικού καθεστώτος. Δεν
εξηγείται διαφορετικά τόσο μίσος για
την όμορφη χώρα μας και τον λαό της.
Προς τιμήν της Ομοσπονδίας των Γερμανών Δημοσιογράφων η απόφαση
τους να αποκηρύξουν τα γραφόμενα είς
βάρος της χώρας μας από την «Bild».
Επίσης, προς τιμήν του γερμανού βουλευτή (του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος) η στάση του μέσα στη Γερμανική
Βουλή, που με την αφίσα στο στήθος
του προέτρεπε τους γερμανούς πολίτες
να μην αγοράζουν το έντυπο των 0,80
λεπτών.
Συγκινητική η συμπαράσταση στην
ελληνίδα ιδιοκτήτρια του εστιατορίου

«Πλάτων» όταν το εν λόγω έντυπο της
έστειλε επιστολή «να τα μαζεύει και να
γυρίσει στη Βρωμοελλάδα», με αναρτήσεις κειμένων συμπαράστασης στα
διάφορα σάιτ, που τόνιζαν στην ιδιοκτήτρια «ότι δεν έχει να πάει πουθενά».
Κύριοι του ρυπαρού αυτού εντύπου,
φαίνεται ότι είστε αγράμματοι, ανιστόρητοι, είστε ναζί, ζείτε ακόμη σε σπηλιές, είστε τρωγλοδύτες τον 21ο αιώνα.
Δυστυχώς, δεν ακολουθείτε την πρόοδο του κράτους σας, δεν γνωρίζετε τι
έχουν γράψει οι προγονοί σας φιλόσοφοι για τη χώρα μου.
Δεν γνωρίζετε, φαίνεται, Ιστορία. Δεν
ξέρετε ότι στη διατριβή του νεαρού φιλοσόφου Καρλ Μαρξ για το διδακτορικό του προς το Πανεπιστήμιο της
Ιένας το θέμα του ήταν από τους αρχαίους φιλοσόφους. Ανοίξτε τα συγγράμματα και διαβάστε.
Κύριοι της «Βild», παραπληροφορείτε
συνεχώς τη γερμανική κοινή γνώμη
αναφερόμενοι σε «τεμπέληδες και διεφθαρμένους Έλληνες», σε «γλεντζέδες» και τόσα άλλα.
Ναι, ήμασταν πριν από την οικονομική
κρίση υπερήφανοι γλεντζέδες και δουλευταράδες. Δεν μας δίνατε για να χο-

ρεύουμε, με δικά
μας λεφτά, από
τον ιδρώτα μας,
διασκεδάζαμε τις
οικογένειές μας.
Το πόσο «δούλεψαν» για σας οι
έλληνες μετανάστες στις στοές σας
και στα εργοστάσια σας το ξέρετε,
μη μας λέτε λοιπόν «τεμπέληδες».
Τώρα, δυστυχώς, το πολιτικό μας σύστημα έδωσε σ’ εσάς τους λίγους το δικαίωμα να μας συκοφαντείτε.
Εσείς οι λίγοι, των 0,80 λεπτών, έχετε
πρόβλημα, έχετε «κόμπλεξ» έναντι του
Έλληνα, θα σας περάσει, όμως, γιατί όπως βλέπετε - όλο προς τα κάτω πάτε
με την κυκλοφορία σας. Ντροπή σ’
εσάς τους λίγους για τον πόλεμο εις
βάρος της Ελλάδας. Σας έδωσε, όμως,
το δικαίωμα το ντόπιο πολιτικό σύστημα, που μας ταπείνωσε και μας
φτώχυνε, να λέτε αυτά που λέτε και να
κάνετε αυτά που κάνετε.
Γιώργος Αλ. Παπαδημητρόπουλος
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος υπαρχηγός ΕΛΑΣ
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Λίγες ώρες πριν ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πατήσει το
ρωσικό έδαφος, η Μόσχα με μία κίνηση που μόνο τυχαία δεν είναι για
όσους ξέρουν τον αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς των Ρώσων αξιωματικών,
στέλνει το δικό της μήνυμα στο Βερολίνο: Ρώσος αξιωματικός επισκέφθηκε
το μνημείο του Ολοκαυτώματος στα
Καλάβρυτα φορώντας την κορδέλα
των Νεορώσων επαναστατών, τον
Σταυρό του Αγίου Γεωργίου, ανέβηκε
πάνω στην προθήκη που … βρίσκεται
η γερμανική σημαία του Β’ΠΠ και την
ποδοπάτησε!
Ο αξιωματικός ανήκει στο πλήρωμα
του ρωσικού εκπαιδευτικού πλοίου
«Kruzenshtern» που επισκέφθηκε το
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.
Αφού αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και
κληρωτοί άκουσαν με μεγάλη προσοχή τις διηγήσεις των φρικιαστικών
πράξεων των Γερμανών κατακτητών
του Δεκεμβρίου του 1943 στα Καλάβρυτα, τότε ένας Ρώσος αξιωματικός
αποκόπηκε από τη λοιπή ομάδα και
πάτησε επάνω στην προθήκη της γερμανικής σημαίας κοιτώντας με μίσος το
λάβαρο των Γερμανών σφαγέων...
Η σκηνή απαθανατίστηκε και πλέον
συμβολίζει την πίστη, την αποφασιστικότητα και τη δύναμη των ορθόδοξων
λαών να αναχαιτίσουν για άλλη μια
φορά τη νέα γερμανική κατοχή στην
Ευρώπη…

συνέχεια από τη σελ. 10
διαφόρων άλλων κατοίκων των χωρίων Σκεπαστού, Πλανητέρου, Κερπινής και Ρωγών, πλήξαντες αυτούς δια
πολυβόλων πολεμικών όπλων εις διάφορα του σώματος των μέρη, εξ ων
πληγμάτων ως ενεργού αιτίας επήλθεν
ο θάνατος αυτών. 2) Κατά τους αυτούς
ως άνω τόπους και χρόνους κατ' εξακολούθησιν και δια πολλών μερικωτέρων πράξεων έβαλον πυρ εις όλας τας
οικίας των Καλαβρύτων και εις διαφόρους οικίας των λοιπών ως άνω χωρίων το δε πυρ τεθέν συγχρόνως εις
διαφόρους τόπους εξερράγη αποτέφρωσαν ταύτας και 3) Κατά τον αυτόν
ως άνω τόπον και χρόνον προέβησαν
εις λεηλασίας και δίαρπαγάς απάντων
των υπαρχόντων, ζώων, τροφίμων,
κ.λπ. των κατοίκων Καλαβρύτων, ως
και εις την λεηλασίαν της Μονής Μ.
Σπηλαίου. Διατάσσει την σύλληψιν
των ανωτέρω κατηγορουμένων και
ταύτης επιτευχθησομένης την προφυλάκισιν αυτών μέχρις οριστικής εκδικάσεως της κατ' αυτών κατηγορίας.
Απεφασίσθη και εγένετο εν Αθήναις τη
5η Μαΐου1947 και εξεδόθη αυτόθι την
8ην Μαΐου 1947.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματεύς
υπογραφή
υπογραφή
Δημ. Κιουσόπουλος
Νικ.Ράπτης
Αντεισαγγελεύς
Δικαστικός
Αρείου Πάγου
Γραμματεύς

ΕκλοΓη δρ Ν. χ. ραζη στηΝ ΠαΝΕλληΝια ΕκΠληκτικη ΕΠιτυχια σηΜΕιΩσαΝ οι δΩρΕαΝ
ΕΝΩση ΓΕΝικησ/οικοΓΕΝΕιακησ ιατρικησ
ΕξΕτασΕισ του «υΓΕια» στα καλαΒρυτα
Αποτελεί μεγάλη επιστημονική τιμή
και καταξίωση, η εκλογή του Δρ Νικολάου Χ. Ραζή Γιατρού Γενικής Ιατρικής
και Διευθυντή Κέντρου υγείας Καλαβρύτων, στο 5μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής.
Πρόκειται για Επιστημονικό Όργανο,
που ασχολείται ιδιαιτέρως με τα εργασιακά και νομοθεσμικά θέματα της συγκεκριμμένης Ιατρικής Ειδικότητας.
Οι εκλογές, πραγματοποιήθηκαν την
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 στην Εθνική
Σχολή Δημόσιας υγείας. Σύμφωνα και
με την καταμέτρηση της Εφορευτικής
Επιτροπής, ευρέθησαν 115 έγκυρα ψηφοδέλτια και ο Ν. Ραζής εξελέγη στο
Πανελλήνιο Πειθαρχικό Συμβούλιο,

θέση στην οποία
είχε εκλεγεί και στο
παρελθόν.
Η θητεία τόσο του
Πειθαρχικού όσο
και του Διοικητικού Συμβουλίου
της Πανελλήνιας
Ένωσης Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, είναι 3ετής.
Εκφράζουμε τα
θερμά μας συγχαρητήρια στον ιατρό
Νικόλαο Ραζή για την εκλογή του στην
Πανελλήνια Ένωση Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, το σπουδαίο έργο που
επιτελεί και τη μεγάλη προσφορά του
στον τόπο μας.

ΓΝΩστοΠοιηση ορΓαΝΩΝ διοικησησ – σΕΠοκΕ
Σε πραγματικά άριστο κλίμα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2/2/2015 Εκλογο απολογιστική Γενική Συνέλευση στον
Σκακιστικό Επιμορφωτικό Όμιλο Καλαβρύτων - Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ).
Έγινε Διοικητικός - Αγωνιστικός και Οικονομικός απολογισμός και μετά από
Αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκαν σε Σώμα
τα νέα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου, τα οποία και επισυνάπτονται.
Προγραμματίστηκαν Αγωνιστικές - Πο-

λιτιστικές και Κοινωνικές Δραστηριότητες.
Διάχυτη και δικαιολογημένη είναι η
εντύπωση που επικράτησε, για την καλύτερη μελλοντική πορεία του Ομίλου,
που εφέτος συμπληρώνει είκοσι (20)
χρόνια προσφοράς στα Αθλητικά (και
όχι μόνον) δρώμενα της ΙστορικήςΗρωικής και Μαρτυρικής Καλαβρυτινής γης.
Τα νέα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου μας έχουν ως εξής:

Α! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣυΜΒΟυΛΙΟ (5μελές)
Πρόεδρος:
Ραζής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος:
Χαλμούκης Θεόδωρος
Γεν. Γραμματέας:
Γεωργιάδου Κυριακή
Ταμίας:
Μαζαράκης Ελευθέριος
Έφορος:
Παναγόπουλος Θεοδόσιος
Αναπλ. Μέλος:
Λούτση Αγγελική
Β! ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣυΜΒΟυΛΙΟ (5μελές)
Πρόεδρος:
Τζιομάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:
Παυλοπούλου Βασιλική
Γραμματέας:
Παπαβασιλείου Μαίρη-Αικ.
Μέλος:
Πεντζιάς Σωτήριος
Μέλος:
Θανόπουλος Δημήτριος
Αναπλ. Μέλος:
Βασιλάτου Ρεγγίνα
Γ! ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣυΜΒΟυΛΙΟ (3μελές)
Τακτικό Μέλος:
Βασιλόπουλος Λεωνίδας
Τακτικό Μέλος:
Ερμείδης Ηλίας
Τακτικό Μέλος:
Ραζή Ρόζα
Αναπλ. Μέλος:
Δελούκας Διονύσιος
Δ! ΕΚΠΡΟΣωΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΣΟ)
Τακτικός:
Ραζής Νικόλαος
Αναπληρωματικός: Μαζαράκης Ελευθέριος

Ιατρός Γεν. Ιατρικής
Συντ. Δάσκαλος
Οικοκυρά
Επιχειρηματίας
Συντ. Καθηγητής
Οικοκυρά

Με εκπληκτική και πέρα από κάθε
προσδοκία συμμετοχή, κατοίκων των
Καλαβρύτων και των χωριών τους,
ολοκληρώθηκαν, στις αρχές Μαρτίου,
οι διήμερες ΔωΡΕΑΝ ιατρικές εξετάσεις
που πραγματοποίησαν εθελοντές γιατροί από 14 ειδικότητες του Νοσοκομείου - Ομίλου «υΓΕΙΑ», στα Καλάβρυτα.
Ήταν μια πρωτοβουλία, στο πλαίσιο
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του
Ομίλου «υΓΕΙΑ», την οποία αποδέχθηκε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό
Συμβούλιο Καλαβρύτων και την υποστήριξαν σε ό,τι τους ζητήθηκε (όπως
παραχώρηση του χώρου, ενημέρωση
των κατοίκων μας, διανομή απαντήσεων, κ.λ.π.).
Στο ισόγειο του κτιρίου της πρώην
Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων, που
παραχώρησε ο Δήμος Καλαβρύτων
στο «υΓΕΙΑ», το οποίο (το «υΓΕΙΑ»)
διαμόρφωσε, για το διήμερο των εξετάσεων, σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό εξεταστικό χώρο, με πολλά
εξεταστήρια και το εξόπλισε με τον
απαραίτητο για τις εξετάσεις, υπερσύγχρονο, ιατρικό εξοπλισμό (καρδιογράφους, υπερηχογράφους, Η/υ, οφθαλμολογικός, κ.λ.π.), οι τριανταπέντε (35)
περίπου, γιατροί του «υΓΕΙΑ» και το
λοιπό διοικητικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό του, που είχε έρθει
στα Καλάβρυτα (συνολικά 90 περίπου
άτομα), με ταχύτητα, ευγένεια, υπομονή και ευχάριστη διάθεση, εξέτασαν
συνολικά, περίπου 1.200, Καλαβρυτινούς πολίτες, που προσήλθαν για να
εξεταστούν την Παρασκευή και το Σάβ-

βατο.
Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών από τους γιατρούς του
«υΓΕΙΑ», ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ.
Γιώργος Λαζουράς, δήλωσε:
«Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση
του Ομίλου «υΓΕΙΑ», τους εξαιρετικούς
γιατρούς του και το πρόθυμο και εξυπηρετικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και
τεχνικό προσωπικό του, για τη μεγάλη
αυτή κοινωνική προσφορά τους – των
διήμερων δωρεάν ιατρικών εξετάσεων
– που προσέφεραν στους κατοίκους
του ορεινού, ιστορικού και μαρτυρικού
Δήμου μας.
Η μεγάλη προσέλευση συμπολιτών
μας για να εξεταστούν, δικαιώνει την
επιλογή μας να αποδεχθούμε την πρόταση και την προσφορά του «υΓΕΙΑ»
και φανερώνει, το άδικο της κριτικής,
που δεχθήκαμε, γι’ αυτή.
Εύχομαι, αυτή η σημαντική προσφορά
και αυτή η πρωτοβουλία, να έχει συνέχεια».

Δ/ντης ΕΛΤΑ
Δημοτική υπάλληλος
τ. Δυ υπ. Πολιτισμού
Φαρμακοποιός
Συντ. Δάσκαλος
Αρχιτέκτονας
Δντής Νοσοκομείου
Ζαχαροπλάστης
Νηπιαγωγός
Ξενοδόχος
Ιατρός Γεν. Ιατρικής
Επιχειρηματίας

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

