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Σελ.7Σελ.7

Εκδήλωση τιμής και μνήμης γιαΕκδήλωση τιμής και μνήμης για
τους πεσόντες και αγωνισθέντεςτους πεσόντες και αγωνισθέντες
Καλαβρυτινούς μαχητές στην ΚύπροΚαλαβρυτινούς μαχητές στην Κύπρο

Σελ.8Σελ.8

Μιχάλης Γλαράκης     Μιχάλης Γλαράκης     

του ΣΩΤΗΡΗ Ι. ΤΣΕΝΕτου ΣΩΤΗΡΗ Ι. ΤΣΕΝΕ

Σελ.8Σελ.8

Κλείτορας (Σπύρ. Χαραλαμπόπουλος)Κλείτορας (Σπύρ. Χαραλαμπόπουλος)

Σελ.9Σελ.9

Σαν παραμύθι!...Σαν παραμύθι!...
Για τον Ανδρέα Α. ΠολυδώρουΓια τον Ανδρέα Α. Πολυδώρου

Σελ.9Σελ.9

Ο πρέσβης του Καναδά Ο πρέσβης του Καναδά 

στα Καλάβρυταστα Καλάβρυτα

Σελ.13Σελ.13

Τιμητική εκδήλωση για το λογοτέχνηΤιμητική εκδήλωση για το λογοτέχνη

Κωνσταντίνο ΝικολόπουλοΚωνσταντίνο Νικολόπουλο

Σελ.13Σελ.13

Τρισάγιο στην πλατεία ΟλοκαυτώματοςΤρισάγιο στην πλατεία Ολοκαυτώματος

Καλαβρύτων στο Νέο ΚόσμοΚαλαβρύτων στο Νέο Κόσμο

Σελ.14Σελ.14

Στα ίχνη του οδοντωτούΣτα ίχνη του οδοντωτού

Σελ.15Σελ.15

Η  Ένωση Καλαβρυτινών ΑθήναςΗ  Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας

στηρίζει την Α.Ε.Καλαβρύτωνστηρίζει την Α.Ε.Καλαβρύτων

Σελ.15Σελ.15

Επίσκεψη στο μνημείο τηςΕπίσκεψη στο μνημείο της

11ης Σεπτεμβρίου 200111ης Σεπτεμβρίου 2001

του ΠΑΝΟΥ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥτου ΠΑΝΟΥ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ

7 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ7 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ

Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

OOΛα Για τα ΚαΛΛα Για τα ΚαΛAAΒρΥτα…ΒρΥτα…

Την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, παρα-
μονή της εορτής της Παναγίας και ώρα
9:00 το πρωί, στην κεντρική εκκλησία της
Κοιμήσεως Θεοτόκου των Καλαβρύτων,
ο Δήμος Καλαβρύτων πραγματοποίησε
το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο για
την Καλαβρυτινή Μάνα, παρουσία ιδιαί-
τερα μεγάλου αριθμού συμπατριωτισσών
και συμπατριωτών μας και όχι μόνο.

Στη θεία λειτουργία χοροστάτησε ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων
και Αιγιαλείας κ. κ. Αμβρόσιος τιμώντας
και Αυτός, όπως κάθε χρόνο, την Καλα-
βρυτινή Μάνα.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος
Λαζουράς, με αφορμή το μνημόσυνο για

την Καλαβρυτινή Μάνα δήλωσε: “Υπο-
κλινόμαστε στις Καλαβρυτινές γυναίκες
και μάνες που έζησαν και βίωσαν, όσο
κανείς άλλος, το Ολοκαύτωμα και το
δράμα των Καλαβρύτων.
Η Μάνα, η γυναίκα, η αδελφή, που πο-

ρεύτηκαν τον τραχύ και δύσβατο “Γολ-
γοθά”, που ξεκίνησε την αποφράδα εκεί-
νη ημέρα της 13 Δεκέμβρη του 1943, με
το βίαιο αποχωρισμό τους από τα παιδιά,
τους άνδρες, τους πατεράδες και τ’ αδέλ-
φια τους, την άνανδρη και άδικη εκτέλεσή
τους, στη συνέχεια και την ολοκληρωτική

συνέχεια στη σελ. 6

Με κάθε λαμπρότητα, επισημότητα, με-
γαλοπρέπεια και με τον απαιτούμενο και
οφειλόμενο σεβασμό και ευγνωμοσύνη,
έγιναν, την Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015,
στο Δρυμό (Μοστίτσι) Καλαβρύτων, τα
αποκαλυπτήρια της προτομής του εξέχο-
ντος Καλαβρυτινού της Ομογένειας, αεί-
μνηστου Θεοδώρου Γ. Σπυρόπουλου,
που έφυγε από κοντά μας στις 25 Σεπτεμ-
βρίου 2014.
Στη θεία λειτουργία, στο μνημόσυνο και

στη δέηση, στα αποκαλυπτήρια χοροστά-
τησε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας, κ. κ. Αμβρόσιος.

Η  προτομή   δημιουργήθηκε με  πρω-
τοβουλία του πρώην Προέδρου  του Συλ-
λόγου Καλαβρυτινών Σικάγο «Αγία
Λαύρα», κ. Ιωάννη Μπίρμπα, ο οποίος
ανέλαβε  να συγκεντρώσει από δωρητές
το χρηματικό ποσό ώστε  η πρωτοβουλία
αυτή να γίνει πραγματικότητα.
Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έκαναν

μαζί ο τωρινός και ο προηγούμενος Πρό-
εδρος του Συλλόγου Καλαβρυτινών Σι-
κάγο «Αγία Λαύρα» κ. Δημήτρης Μητρόπου-
λος και κ. Ιωάννης Μπίρμπας. 
Την Ελληνική Σημαία των αποκαλυπτη-

ρίων παρέλαβε μέσα σε κλίμα βαθειάς
συγκίνησης η σύζυγος του εκλιπόντος, κ.
Έρρικα Νίκμαν - Σπυροπούλου, ενώ από
την οικογένειά του παρευρίσκονταν η
αδελφή του, κ. Κρίνα Ντακόλια με τις
κόρες της και τα εξαδέλφια του. 

Το εξαιρετικό γλυπτό  φιλοτέχνησε ο
νέος Καλαβρυτινός γλύπτης, από τον
Κλείτορα Καλαβρύτων, κ. Σπύρος Χαρα-
λαμπόπουλος, ο οποίος απέδωσε με
κάθε λεπτομέρια την έκφραση στη μορφή
του, όπως πράγματι ήταν ο Θεόδωρος
Σπυρόπουλος.
Μετά τα αποκαλυπτήρια και τη σύντομη

εισαγωγική παρουσίαση του  κ. Θανάση
Θ . Χριστοδουλόπουλου, για τον τιμώ-
μενο μίλησε η εκπρόσωπος  της  εθελο-

ντικής ομάδας Δρυμού, κ. Ρίτσα Χριστο-
δουλοπούλου, ακολούθησαν χαιρετισμοί
από το Δήμαρχο Καλαβρύτων, κ. Γιώργο
Λαζουρά, τον Πρόεδρο της Παγκαλα-
βρυτινής Ένωσης κ. Δημήτριο Βαρβι-
τσιώτη, τον Πρόεδρο της Ένωσης Καλαβρυ-
τινών Αθήνας, κ. Σωτήρη Τσενέ, τον Πρόεδρο
του Συλλόγου Καλαβρυτινών Σικάγο «Η
ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ», κ. Δημήτρη Μητρόπουλο, 

συνέχεια στη σελ. 3

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015»
το μεγαλύτερο και κορυφαίο γε-
γονός, απoτέλεσε  η πραγματο-
ποίηση, την Πέμπτη, 27 Αυγού-
στου 2015 και ώρα 9:30 μ.μ.,
στην Κεντρική Πλατεία των Κα-
λαβρύτων, μεγάλης συναυλίας
από την ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩ-
ΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣ, για τα 90 χρόνια
των δυο μεγάλων δημιουργών
της σύγχρονης ελληνικής μουσι-
κής, Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη
Θεοδωράκη.
Νωρίτερα, στις 8:00 μ.μ., έγινε

στον ίδιο χώρο (κεντρική πλα-
τεία των Καλαβρύτων) εκδή-
λωση, αφιερωμένη στην αρμο-
νική συμβίωση του οίνου με
το τυρί, με τίτλο «ΓΑΣΤΡΟ-
ΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»,

συνέχεια στη σελ.15

Πέρασαν κιόλας επτά χρόνια συνεχούς έκδοσης της μι-
κρής μας εφημερίδας. 
Με σοβαρότητα, εγκυρότητα και αμεσότητα, καλύψαμε,
παρουσιάσαμε και συνεχίζουμε την ενημέρωση των
μελών και των φίλων μας, για τις δραστηριότητές μας και
τα σοβαρά γεγονότα που συνέβησαν στο Δήμο μας.
Στηρίξαμε και στηρίζουμε επικοινωνιακά όλους τους φο-

ρείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και
την κοινωνία γενικότερα.
Η αποδοχή και καθιέρωση της εφημερίδας μας είναι έργο

όλων μας και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι για τον κοι-
νό στόχο που είναι η άνοδος και η πρόοδος  του τόπου μας. 
Αγκαλιάστε την προσπάθειά  μας για να γιορτάσουμε μαζί
και τα επόμενα γενέθλια της εφημερίδας μας.

ΜνΗΜοσΥνο Για τΗν ΚαΛαΒρΥτινΗ Μανα 

αποΚαΛΥπτΗρια προτοΜΗσ ΘΕοδΩροΥ Γ. σπΥροποΥΛοΥ

ΕΚδΗΛΩσΕισ: «90 Χρονια Μανοσ 
ΧατζιδαΚισ Και ΜιΚΗσ ΘΕοδΩραΚΗσ»
Και «ΓαστρονοΜια Και ποΛιτισΜοσ»

Ε π τ α Χ ρ ο ν ι α
«ΚαΛαΒρΥτ ινΗ ΗΧΩ»

Φωτ.: Φάνης Παπαγεωργίου

τρισαγιο στην πλατεια ολοκαυτωματοσ καλαβρυτων  σελ.13
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-  πες  μας  τη  γνώμη  σου  -

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

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

της Τράπεζας να αναγράφετε απαραιτή-
τως το ονοματεπώνυμό σας.

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

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

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

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

τιΜΗτιΚΗ στΗΛΗ προσΦορΩντιΜΗτιΚΗ στΗΛΗ προσΦορΩν
Η  Ένωσή μας αντλεί τη δύναμή της και

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Μούσης Χρήστος (Παγκράτι)  120€   (αποδ. 400)
Γιάννης και Αλίκη Κριμπένη      50€     (αποδ. 398)
Κούκουρας Δημήτρης     20€     (αποδ. 399)
Άννα Δημοπούλου      20€         (αποδ. 476)
Σιλαϊδής Χρήστος        20€

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Νίκας Δημήτριος (εις μνήμην θείας του
Λεμονιάς)      100€             (αποδ. 397)
Παναγιώτης Θανόπουλος (εις μνήμην
Παναγιώτη Σιγάλου)    50€ 
Μάχη Αντωνοπούλου - Τερζάκη (εις
μνήμην των συμμαθητών της: Δημητρό-
πουλου - Κατσέπα Π., Παυλόπουλου Γε-
ωργίου και Μπράνη Γεωργίου)  100€
(αποδ. 477)

Ζητάμε συγγνώμη από τον συμπα-
τριώτη μας κ. Μασούλα διότι, από
λάθος μας τον … «ξαναβαπτίσαμε» από
Αλέξη, σε Κώστα.

Αγαπητέ μας Αλέξη σε ευχαριστούμε
και πάλι για την προσφορά σου και ευ-
χόμαστε να είσαι πάντα καλά με την οι-
κογένειά σου.

Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν 
χρηματικό ποσό σε τράπεζα να ανα-
γράφουν ακριβώς τα στοιχεία τους
για την αποστολή της απόδειξης.
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τ ο  Β α σ ι Λ Η  ζ Η σ ι Μ οτ ο  Β α σ ι Λ Η  ζ Η σ ι Μ ο

αποΧαιρΕτ ιστΗρ ιο  Γ ια  τΗ  ΘΕ ια  Μασ  ΛΕΜονια  ν ιΚααποΧαιρΕτ ιστΗρ ιο  Γ ια  τΗ  ΘΕ ια  Μασ  ΛΕΜονια  ν ιΚα
Στις 4 Ιούνη το μεσημέρι ένας αιωνό-

βιος (ο μόνος πια) αδερφός, ο Κώστας
Νίκας, δύο νύφες, η υπερενενηντά-
χρονη Φραντζέσκα Νίκα, η γυναίκα του
Μέλιου,  και η Βασιλική Νίκα, η γυναίκα
του Κώστα, ένα μικρό τσούρμο ανίψια
(από τους Νικαίους, εγώ και η Ειρήνη, ο
Γιώργος, η Χάρη και η Βάσω του Μέ-
λιου, ο Γιώργος του Κώστα, ο Νίκος
του Γιώργου του Νίκα και από τους Πα-
λαιολογαίους, η Δανάη  Βογιατζή της
Ευαγγελίας, η Ελένη και ο Γιώργος Γρη-
γορίου της Φανής και ο Μίμης Αργυ-
ρόπουλος της Λούλας), οι εγγονές του
Μέλιου και της Φραντζέσκας,  Φρα-
ντζέσκα και Μαργαρίτα, μια εξαδέλφη,
η ενενηντάχρονη Ισμήνη Παλαιολόγου,
η κόρη της αγαπημένης της φίλης, Τα-
σίας Κατσικοπούλου, Μαρία Παπαδο-
πούλου και κάποιοι φίλοι συνοδέψαμε
στο Γ´ Νεκροταφείο Νίκαιας το ξόδι της
Λεμονιάς Κασιμάτη (Νίκα) στο τελευ-
ταίο, το αγύριστο ταξίδι ...

Η Λεμονιά πέθανε στις 3 Ιούνη, ένα
μήνα μετά τη συμπλήρωση του 101
έτους της ηλικίας της, διατηρώντας ως
το τέλος πλήρη πνευματική διαύγεια
και σθένος. 

Περισσότερο αρμόζουν ίσως στον
αποχαιρετισμό ενός ανθρώπου η σιω-
πή, η λύπη, η θλίψη, η περισυλλογή,
παρά οι ωραίοι λόγοι και οι νεκρολο-
γίες...  Αν εξωτερικεύω εδώ κάποιες χα-

ρακτηριστικές πτυχές της προσωπικότη-
τας της θείας μου της Λεμονιάς, το πράτ-
τω για το λόγο, ότι δεν απόχτησε παιδιά
και απογόνους ενώ υπήρξε για όλους
μας ανεξαιρέτως - και για τη Μαρία την
Παπαδοπούλου - κάτι παραπάνω από
θεία και φίλη, κάτι σαν μετά τη μάνα μας...

Θα επικεντρωθώ στις πτυχές εκείνες
του χαρακτήρα της, που προσδιόρισαν
έναν μακρύ και υποδειγματικό βίο με
κύρια γνωρίσματα τη  διακριτικότητα,
την αξιοπρέπεια, την ταπεινότητα, τη λι-
τότητα και την εγκράτεια, την ισότιμη
προς τον άντρα κοινωνική θέση της γυ-
ναίκας, την ιδιαίτερη ευαισθησία στα
θέματα της οικολογίας και της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης, την αγάπη για την τέχ-
νη και τον πολιτισμό, την αυτοπειθαρ-
χία και τη συναίσθηση του μέτρου...

Στενά δεμένη με τους αδελφούς της
Κώστα, Σπύρο και Μελιά και με τα ξα-
δέλφια της, τον Γιώργο τον Νίκα, την
Μαρίκα την Βογιατζή και την Αθηνά
Νίκα, από την πλευρά του  πατέρα της,
που επισκεπτότανε τα καλοκαίρια στο
πατρογονικό παλιό σπίτι των Δικαίων
στο Μάνες, και με τα ξαδέλφια  της,
από την πλευρά της μάνας της, τους
Παλαιολογαίους, με τους οποίους,
εκτός από την Αθήνα, συναντιότανε στα
Δεμέστιχα ή στα Σαγέικα. Στενότατα
συνδεδεμένη ήταν επίσης με την παι-
δική αδελφική της φίλη, Τασία Κατσι-

κοπούλου - Παπαδοπούλου και την κό-
ρη της, την  Μαρία Παπαδοπούλου,
που επισκεπτότανε κάθε καλοκαίρι στα
Καλάβρυτα ...
Η παρουσία της ήταν πολύ διακριτική,

δεν σου μιλούσε ποτέ για δυσάρεστες
καταστάσεις, προτιμούσε να συζητάτε
για τα καθημερινά, να της λες για την
πρόοδό σου, για τα παιδιά, για τις εκτι-
μήσεις σου για την πολιτική κατάσταση,
κι όταν ερχόταν η κουβέντα στα Καλά-
βρυτα, σου μιλούσε μόνο για τα όμορ-
φα προπολεμικά Καλάβρυτα κι ας είχε
περάσει και τις δύσκολες ώρες της Κα-
ταστροφής..., μάλιστα τις διπλοπέρασε,
αφού κρυμμένες στον Σούβαρδο, δυο
μέρες πριν, αυτή, η Τασία η Κατσικο-
πούλου, ο πατέρας της Τασίας, Δημή-
τρης Κατσικόπουλος, ο Άγγελος Δημη-
τρίου, άντρας της Τασίας τότε, ο Γιάννης
ο Ροδόπουλος και ο αδερφός της, ο
Μέλιος - ο οποίος, αντιλαμβανόμενος
το αδιέξοδο της περιοχής πρόλαβε και
έφυγε, πριν φτάσουν οι στρατιώτες - τους
βρήκαν οι Γερμανοί και εκτέλεσαν τους
άντρες, έμειναν μόνες  η Λεμονιά και η
Τασία..., όμως αυτά τα προσπέρναγε,
ίσως γιατί κάτεχε την τέχνη, με κάποια
έμφυτη σοφία, που διέθετε, να κατα-
χωνιάζει ή μάλλον να εξουδετερώνει
οριστικά τα δυσάρεστα και να μένει
μόνο στα γόνιμα και τα αισιόδοξα...
Πρόσεχε ιδιαίτερα τη διατροφή της με

την αυστηρή αυτοπειθαρχία, που τη
διέκρινε γενικώς...
"... ξέρεις, μου έλεγε, πρέπει να χάσεις
κανα κιλό..., εγώ, αν έζησα τόσα χρό-
νια, είναι και γιατί πρόσεχα πολύ τη δια-
τροφή μου, να..., τα ρούχα που φόρα-
γα στην Κατοχή, μου έρχονται και  τώρα,
ούτε κιλό δεν έχω πάρει από τότε..."!
Παλιά δε, όταν έβγαινε με την παρέα
της για καφέ στου Λουμίδη και όπου
αλλού, έπαιρνε μαζί από το σπίτι και
τον καφέ και το γλυκό, που είχε η ίδια
παρασκευάσει..., παράγγελνε καφέ και
γλυκό, τα πλήρωνε, έπινε όμως και
έτρωγε τα δικά της...

συνέχεια στη σελ.12

Σουδενιώτης
ήταν στην κατα-
γωγή, εκεί γεν-
νήθηκε και
μεγάλωσε στα
χρόνια της κα-
τοχής. 

Μαθητής του
Γυμνασίου Κα-
λ α β ρ ύ τ ω ν
ήταν, όπου αρ-

γότερα ήρθε και σαν καθηγητής. Τον
έζησα δύο χρόνια σαν Γυμναστή στο Γυ-
μνάσιο Καλαβρύτων, όπου τις δύο χρο-
νιές ήταν επικεφαλής των μαθητών του
Γυμνασίου στους περιφερειακούς αγώ-
νες των Πατρών, όπου με τις οδηγίες
του είχαμε διαπρέψει. 

Ήταν γνωστός του μακαρίτη του πα-
τέρα μου από τα χρόνια της κατοχής,
όμως για καλή του τύχη αργότερα «συ-
μπεθέρεψε» με τους «Παπαδημητρέ-
ους» των Καλαβρύτων, η αδερφή του
παντρεύτηκε τον Παναγιώτη τον Παπα-
δημητρόπουλο, τον επονομαζόμενο
«Κουλό». 

Σεβαστέ, αείμνηστε Καθηγητά μου,
έφυγες πλήρης ημερών. Ας είναι ελα-
φρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Εγώ
και τα αδέρφια μου, που στη μνήμη του
πατέρα μου μας «πρόσεχες», συλλυ-
πούμεθα την οικογένειά σας, τους συγ-
γενείς σας και τους συγχωριανούς σας.

Θα θυμάμαι πάντα το χαμόγελό σας,
την ευγένειά σας και την καλοσύνη σας. 

Καλό ταξίδι
Με σεβασμό 
Γεώργιος Αλ. Παπαδημητρόπουλος

Αντ/γος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

Μας δίδαξε, μας γύμνασε και τώρα
από ψηλά παρακολουθεί το σήμερα
και το αύριό μας.

Τίμησε την εφημερίδα μας με άρθρα
του και θα μας λείψει. 

Ας αναπαύεται εκεί όπου όλα είναι αι-
ώνια γαλήνια…
Οι Καλαβρυτινοί της Ένωσής μας συλ-

λυπούμεθα θερμά την οικογένειά του
κι ευχόμαστε η μνήμη του να είναι
πάντα ζωντανή.

Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας

Είχαμε την καλή τύχη να συνεργαστούμε με τον εκλιπόντα,
Βασίλη Ζήσιμο, υπό το συντονισμό του, για την ευόδωση
των σκοπών του Καλλιμανοπούλειου Εκκλησιαστικού
Διακονικού Κέντρου Καλαβρύτων. Διαπιστώσαμε την αμέ-
ριστη ανθρωπιά του, την τεράστια προσφορά του και την
ακάματη δραστηριότητά του για την αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών προς τους απόμαχους τροφίμους του Γηροκομείου
Καλαβρύτων. 

Στην οικογένεια του αξιόλογου αυτού ανθρώπου, αγα-
πητού φίλου και επιτυχημένου Διευθυντή του Καλλιμανοπούλειου Εκκλησιαστικού
Διακονικού Κέντρου Καλαβρύτων, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή και άφησε δυ-
σαναπλήρωτο κενό στην κοινωνία της τέως Επαρχίας Καλαβρύτων και στο ευαγές
Ίδρυμα, στο οποίο επί χρόνια κατά τρόπο παραδειγματικό υπηρέτησε, εκφράζουμε
τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγοριά στα μέλη
της οικογένειάς του, στο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ.κ. Αμβρό-
σιο, αλλά και στους τροφίμους του Ιδρύματος, που τόσο πολύ τον αγαπούσαν
και με πόνο θα τους λείψει. 

Γεώργιος Μιλτ. ΚΟΣΜΑΣ                                       
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Επίτιμος Πρόεδρος Π. Ε.

Σωτήριος Ι. ΤΣΕΝΕΣ
Πρόεδρος  Ένωσης

Καλαβρυτινών Αθήνας
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συνέχεια από τη σελ. 1
τον πρώην Πρόεδρο και μέλος της Επι-
τροπής Φίλων Θεοδώρου Γ. Σπυρό-
πουλου, κ. Ιωάννη Μπίρμπα και τον
επίτιμο Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτι-
νής Ένωσης, κ. Γεώργιο Κοσμά. 
Επίσης παρέστησαν , ο Καλαβρυτινός

πρώην Υπουργός κ. Ανδρέας Ζαΐμης, ο
πρώην βουλευτής και Δήμαρχος, κ.
Αθανάσιος Παπαδόπουλος, ο πρώην
βουλευτής, Νομάρχης και Αρχηγός της
μείζονος Αντιπολίτευσης, του Δήμου
Καλαβρύτων κ. Δημήτρης Κατσικό-
πουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαβρύτων κ. Δημήτριος
Κοντογιάννης, οι Αντιδήμαρχοι Κλειτο-
ρίας και Καλαβρύτων, Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι, ο Αντιπρόεδρος της Παγκαλα-
βρυτινής Ένωσης κ. Χαράλαμπος Ζω-
γράφος, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Το-
πικών Κοινοτήτων των Καλαβρύτων, τα
μέλη του Δ.Σ. της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης κ. Αρετή Πράγια, κ. Τάκης
Μπουζιώτης, κ. Κώστας Κατσιάρης επί-
σης Γ.Γ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων
«Ο Αρχαίος Κλείτωρ», μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου Καλαβρυτινών Σικάγο
«Αγία Λαύρα», εκπρόσωπος του Πα-
γκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας, Πρόε-
δροι και μέλη των Διοικητικών Συμ-
βουλίων Συλλόγων χωριών του Δήμου
Καλαβρύτων, ο Διευθυντής και εκδό-
της της εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑ-
ΛΑΒΡΥΤΩΝ» κ. Πάνος Τσαπάρας, πολλοί
απόδημοι Καλαβρυτινοί, από τις Η.Π.Α.,
το Σικάγο και άλλες χώρες, που βρί-
σκονται, αυτή την περίοδο στα Καλά-
βρυτα και στα χωριά μας και πλήθος
Καλαβρυτινών τόσο από το Δρυμό, όσο
και από άλλες τοπικές κοινότητες του
Δήμου Καλαβρύτων.

Παραδόθηκε από τον πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Θανάση Χριστοδουλό-
πουλο στην κ. Ερικα Σπυροπούλου
αναμνηστική πλακέτα του Συλλόγου
Δρυμοτών επ' ευκαιρία της εκδήλωσης
τιμής και μνήμης στο σύζυγο της και με-
γάλο ευεργέτη. Η αντιπρόεδρος κ. Τζένη
Μαυραγάνη παρέδωσε στην κ. Έρικα,
για τη Μαριάννα Σπυροπούλου, κόρη
του εκλιπόντος, αναμνηστική πλακέτα
ως ευγνώμονες προς τον Θόδωρο Γ.
Σπυρόπουλο για τις δωρεές και ευερ-
γεσίες στη γενέτειρά του. Ο κ. Νίκος  Νι-
κολόπουλος μέλος του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου, παρέδωσε στο κ. Ιωάννη  Μπίρ-
μπα αναμνηστική πλακέτα  τιμής ένεκεν
για την πρωτοβουλία του, ώστε η προ-
τομή του ευεργέτη  Θόδωρου Γ. Σπυ-
ρόπουλου να γίνει  πραγματικότητα.
Έγιναν καταθέσεις στεφάνων εκ μέρους
του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαμαρά, του Αρχηγού της Νέας Δημο-
κρατίας κ. Ευαγ. Μεϊμαράκη, του Προ-
έδρου του Συλλόγου Καλαβρυτινών
Σικάγο «Αγία Λαύρα» κ. Δημήτρη Μη-
τρόπουλου και του Γ.Γ. του Συλλόγου
«Αρχαίος Κλείτωρ» κ. Κώστα Κατσιάρη.

Τη φροντίδα και επιμέλεια της διορ-
γάνωσης της εκδήλωσης των αποκα-
λυπτηρίων την  ειχαν η επιτροπή ΦΙΛΟΙ
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
καθώς  ο κ. Νίκος  Νικολόπουλος και
ο κ. Θανάσης  Θ. Χριστοδουλόπουλος.

Η εκδήλωση, ολοκληρώθηκε, με την
παράθεση  γεύματος, στο προαύλιο της
εκκλησίας του Δρυμού .

Ο κ. Θανάσης Χριστοδουλόπουλος,
Πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου
Δρυμού, αφού καλωσόρισε τους πα-
ρευρισκόμενους, ανέφερε χαρακτηρι-
στικά τα εξής:  

«Η σημερινή μέρα  είναι για το ΔΡΥΜΟ
πρωτόγνωρη και πολύ σημαντική. 

Και  ο λόγος ακόμα πιο σημαντικός. 
Ο λόγος είναι για τον Θεόδωρο Γ.

Σπυρόπουλο. 
Σημαντική προσωπικότητα και μεγά-

λος ευεργέτης του ΔΡΥΜΟΥ και της ευ-
ρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων.

Άνθρωπος με ανοιχτούς ορίζοντες,
βαθιάς  μόρφωσης και  ήθους. Άνθρω-
πος  ευγενής, δραστήριος  και  ακάμα-
τος, συνεργάσιμος, γενναιόδωρος, φιλάν-
θρωπος και πάνω από όλα υπερήφα-
νος  Έλληνας. 

Τύχη αγαθή για την Ελλάδα, για τα
Καλάβρυτα, αλλά και για τον ΔΡΥΜΟ. 
Μας λείπει το ανήσυχο πνεύμα του, η

συνέπεια στις αρχές του και η πίστη  στις
ιδέες του. Άφησε πίσω του ένα δυσα-
ναπλήρωτο κενό τόσο στην πατρίδα μας
όσο και σε ολόκληρη την Ομογένεια.

Μας άφησε όμως και πολλές καλές
αναμνήσεις σε όσους είχαν την τύχη να
τον γνωρίσουν να συνδεθούν και να
συνεργαστούν προς όφελος του χω-
ριού μας, των Καλαβρύτων, της Ελλά-
δας και της Ομογένειας. Μας άφησε
παρακαταθήκη το μεγάλο φιλανθρω-
πικό και πολιτιστικό του έργο.
Θόδωρε, η αγάπη σου και η αφο-

σίωσή  σου στην κοινωνική αλληλεγ-
γύη, στην ελληνική γλώσσα, το περιβάλ-
λον και  τα εθνικά θέματα, σε καθιέρω-
σαν στη συνείδηση όλων μας και θα σε
θυμόμαστε πάντα με σεβασμό, εκτίμηση
και αγάπη».

Ακολούθως έδωσε το λόγο στην κε-
ντρική ομιλήτρια κ. Ρίτσα Χριστοδου-
λοπούλου, την ομιλία της οποίας παραθέ-
τουμε:

«Σεβασμιότατε, 
Aξιότιμη κ. Έρικα Σπυροπούλου σύ-

ζυγε του αείμνηστου Θεόδωρου Γ.
Σπυρόπουλου

κα Κρίνα Σπυροπούλου - Ντακόλια   
Κυρίες και Κύριοι 
Πριν  από μερικές  δεκαετίες, σε μια

πολυτάραχη για τη χώρα μας εποχή,
τότε που οι δοκιμασίες  ξεπερνούσαν τις
ανθρώπινες αντοχές, σε αυτό εδώ το
μικρό ορεινό χωριό των Καλαβρύτων,
το Δρυμό, μεγάλωνε ένα παιδί που
έμελλε να γίνει αργότερα μια πολύ
σπουδαία προσωπικότητα που ξεχώ-
ρισε με τη δράση   του,  που είχε  πάντα
ως επίκεντρο τον Άνθρωπο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Προσωπικότητα πολυτάλαντη ήταν ο
Θόδωρος Γ. Σπυρόπουλος τον οποίο τι-
μούμε με την προτομή που στήθηκε
στη  γενέτειρά  του, ως κατάθεση  οφει-
λόμενης τιμής  σ' εκείνον που  όλη του
η  ζωή είχε  πάντοτε ως σημείο αναφο-
ράς την Πατρίδα του, την  Ελλάδα, τα
Καλάβρυτα και το χωριό του, το  ΔΡΥΜΟ.
Από τούτη τη πλατεία που τον γέννησε,
που ποτέ δε ξέχασε όσες δόξες και
τιμές και αν γνώρισε, εδώ που πάντα
επέστρεφε με αγάπη  και νοσταλγία για
να  μοιραστεί  τις  δικές  του προσωπι-
κές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα της
οικογενείας του και με φίλους.                                                                                                                                             

Είμαστε όλοι σήμερα σε αυτή εδώ τη
πλατεία για να  μοιραστούμε μνήμες με
όσους είχαν τη τύχη να τον γνωρίσουν,
να συνεργαστούν μαζί του, να παρα-
δειγματιστούμε από τη δράση  ενός  αν-
θρώπου που ξεπέρασε τα δεδομένα
του χωριού και της εποχής του.                                        
Είθισται σε περιπτώσεις όπως η σημε-

ρινή να κατατίθενται υμνολόγια προς
τον τιμώμενο. Δε νομίζω πως ο Θόδω-
ρος τα είχε ποτέ αυτά ανάγκη.               

Το καταμαρτυρά
εξάλλου η αθό-
ρυβη και η ακατά-
παυστη προσφο-
ρά του.  Εξ’ου και
η πλειάδα των
υψηλών τιμητικών
διακρίσεων που
έλαβε σε όλη τη
διάρκεια της γε-
μάτη με ποιότητα
και δημιουργικό-
τητα ζωής του.

Ο Θόδωρος γεν-
νήθηκε τον Αύ-
γουστο  του 1939

στο ΜΟΣΤΙΤΣΙ τότε,
τώρα  ΔΡΥΜΟ   ΚΑ-
ΛΑΒΡΥΤΩΝ.                                                                                                         

Μέλος πολυμε-
λούς οικογένειας
γαλουχήθηκε μέ-
σα σε ηθικό περι-
βάλλον  που υπ-
ήρξε καθοριστικό
για τη διαμόρφωση
του ακέραιου χα-
ρακτήρα  του.
Μετά τα εγκύκλια

γράμματα στο  Δρυ-
μό, έφυγε στην
Αθήνα  όπου  ολο-
κλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές
και στη συνέχεια σπούδασε Πολιτικές
Επιστήμες στη Σουηδία. Εκεί γνώρισε τη
σύντροφο της ζωής του, Έρικα Νίκμαν
με την οποία απέκτησαν τη μονάκριβη
και αγαπημένη τους κόρη, τη Μαριάννα.

Το, 1964 μετανάστευσε με την οικο-
γένεια του στο Σικάγο των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής.

Τα πρώτα χρόνια του Θόδωρου στο
Σικάγο ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Ακο-
λούθησε διάφορες επαγγελματικές  δια-
δρομές όμως σε σύντομο χρονικό διά-
στημα με έξυπνους και μελετημένους
χειρισμούς, αλλά και με πολύ προσω-
πική δουλειά, με επιμονή, υπομονή
και περισσή ευγένεια που τον διέκριναν
μέχρι τη τελευταία στιγμή της ζωής του,
κατέστη  ένας από τους επιφανέστερους
οικονομικούς και κοινωνικούς παράγο-
ντες της Ελληνικής κοινότητας του Σι-
κάγο και όχι μόνο. Συνέδραμε στην  πολιτι-
στική και κοινωνική παροικία υποστη-
ρίζοντας με δωρεές, εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα και κοινωφελή σωματεία.

Έλεγε πάντα ότι «τα κοινά δεν είναι
πεδίο κοινωνικής καταξίωσης, αλλά
πεδίο συνεισφοράς στη κοινωνία και
στον  άνθρωπο».                                                                

Η επαγγελματική επιτυχία του και η
εξασφάλιση οικονομικής άνεσης άφη-
σαν αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του.
Έμεινε πάντα σεμνός, απλός, τίμιος, φι-
λικός, έντονα κοινωνικός,ανοιχτόκαρ-
δος και φιλάνθρωπος.                                        

Οι επαγγελματικές του δραστηριότη-
τες δεν τον εμπόδισαν να αφιερώνει ση-
μαντικό χρόνο σε ζητήματα Ελληνικού
ενδιαφέροντος στο Σικάγο, στην Αμε-
ρική στην Ελλάδα και σε διάφορα  κράτη
ανά τον κόσμο.                                          

Το όνομά του ταυτίστηκε με τη σύγ-
χρονη Ελληνοαμερικανική ιστορία.                             

Ο Θόδωρος άρχισε να ασχολείται με
τα κοινά της Ομογένειας το 1974, όταν
ήταν μέλος του Συλλόγου Καλαβρυτι-
νών του Σικάγο «ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ» και
έγραψε ιστορία στον Απόδημο Ελληνι-
σμό αγωνιζόμενος για τα δίκαια της Ελ-
λάδας και της Ομογένειας. Μεγάλες
ήταν οι προσπάθειες  που  κατέβαλε για
τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας
καθώς και για τη διάσωση του Ελληνι-
κού Πολιτισμού. Όραμα του ήταν η νε-
ολαία του Απόδημου Ελληνισμού να
γνωρίσει την Ελληνική Γλώσσα, της
οποίας πίστευε ότι μπορεί να γίνουν
γνώστες και νέοι άλλων εθνικοτήτων.

Δική του δημιουργία ήταν επίσης ο
θεσμός των CHARTERS SCOOLS.                             
Ο Θόδωρος ήταν  υπέρμαχος του εθε-

λοντισμού και δήλωνε ότι ο εθελοντι-
σμός σήμερα με τη μορφή της  κοινωνι-
κής συνεισφοράς προσφέρει ελπίδα στο
σύγχρονο και πολύπλοκο κόσμο μας
και κυρίως στη δοκιμαζόμενη τα τε-
λευταία  χρόνια  Ελληνική  κοινωνία.                                                                                            
Όταν πληροφορήθηκε ότι στο Δρυμό

δημιουργήθηκε Εθελοντική Ομάδα  εκ
μέρους της οποίας και σας ομιλώ, χά-
ρηκε πολύ και δεν έπαυε να την επι-
βραβεύει και να την ενισχύει για κάθε
μικρή ή μεγάλη δράση της.                                  

Συμπαραστάτη σε όλη τη διαδρομή
του είχε την αγαπημένη του σύζυγο 'Ε-
ρικα η οποία προσφέρει ακόμα και
τώρα τις υπηρεσίες της στην Ομογένεια
και γενικότερα στον Ελληνισμό.                                                                                                                     

Ένας από τους τομείς δραστηριότητας
του Θόδωρου και της Έρικας είναι ο ορ-
γανισμός που δημιούργησαν με την
ονομασία «Φύτεψε τις ρίζες σου στην

Ελλάδα».
Χάρις σε αυτή την πρωτοβουλία τους

έγιναν δεντροφυτεύσεις και αναδασώ-
σεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας
και πάντα ιδίοις εξόδοις. Αυτός ήταν ο
Θόδωρος, ο μεγάλος Έλληνας, ο μεγά-
λος ευεργέτης μας που με την αδόκητη
απουσία του μας άφησε ένα δυσανα-
πλήρωτο κενό.
Ξεχωριστή όμως θέση είχε στη καρδιά

του ο ΔΡΥΜΟΣ . 
Αν κοιτάξουμε γύρω μας μπορεί ο κα-

θένας μας να διακρίνει τη μεγάλη  προ-
σφορά του.

Επιγραμματικά αναφέρω μερικά από
τα έργα που πραγματοποιήθηκαν με  την
οικονομική ενίσχυση και συμβολή του.

Στο Θόδωρο οφείλεται η αντικατά-
σταση της σκεπής καθώς και  η αμμο-
βολή που έγινε σε όλη την εξωτερική
επιφάνεια του Ιερού Ναού των Αγίων
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και έτσι
αναδείχθηκε  η πέτρα. Η αντικατάσταση
του Τέμπλου στον Ιερό Ναό της Αγίας
Τριάδας, ως  επίσης  και η  γενική  ανα-
καίνιση του κοιμητηρίου.
Το τμήμα της πλατείας που βρισκόμα-

στε σήμερα ήταν πατρικό του κτήμα το
οποίο δώρησε στη τότε κοινότητα του
χωριού με σκοπό την επέκταση της, για
αυτό τον λόγο φέρει και το όνομα του
πατέρα του, πλατεία Γεωργίου Σπυρό-
πουλου. Αξιομνημόνευτο είναι το  έργο της
πλακόστρωσης μέρους της πλατείας, με
δική του εξολοκλήρου δαπάνη καθώς
και ο δρόμος προς την εκκλησία.

Στόχος του ήταν να ολοκληρώσει την
πλακόστρωση της υπόλοιπης πλατείας
και άλλα ακόμα έργα, όπως την ανα-
καίνιση της αίθουσας πολλαπλών  χρή-
σεων η οποία φέρει και το όνομά του
και χρησιμοποιείται για τις δραστηριό-
τητες του Συλλόγου μας.
Ακόμα και το περσινό καλοκαίρι κατά

τη διάρκεια της νοσηλείας του δεν
έπαψε να νοιάζεται για το ΔΡΥΜΟ και
για την πορεία του δρόμου ΔΡΥΜΟΥ-
ΚΛΕΙΤΟΡΑ όπου φρόντισε να σταλεί το
50% της δαπάνης στο Δήμο Καλαβρύ-
των μέσω του Συλλόγου Δρυμοτών
για την κατασκευή των τεχνικών έργων.

Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες
για τη ζωή και το έργο του Θόδωρου
Σπυρόπουλου. Είναι τέτοια η έκταση
και η σπουδαιότητα του που δύσκολα
αποτιμάται, τόσο στο εξωτερικό όσο και
στην Ελλάδα.
Θα πρέπει να αισθανόμαστε ευτυχείς  που

είχαμε και έχουμε αυτό τον άνθρωπο
με άλφα κεφαλαίο συγχωριανό μας.
Θόδωρε σε ευχαριστούμε, σε  ευγνω-

μονούμε και καμαρώνουμε όλοι μας
για σένα και για ότι πρόσφερες πάντα με
απλότητα και μεγαλοψυχία στο ΔΡΥΜΟ
που ποτέ δε τον ξέχασες και τον ανα-
βάθμισες με κάθε τρόπο ώστε η ποιό-
τητα ζωής των μονίμων κατοίκων και των
επισκεπτών  να  γίνει ακόμη καλύτερη.
Η ιδέα να φιλοτεχνηθεί η προτομή και

να στηθεί στη πλατεία της γενέτειρας
του ήταν πρωτοβουλία του κ. Γιάννη
Μπίρμπα, η δε δαπάνη αυτού του  έργου
καλύφθηκε εξολοκλήρου από μια  ομάδα
ανθρώπων οι οποίοι ήταν όλοι ΦΙΛΟΙ
ΤΟΥ  ΘΟΔΩΡΟΥ.
Τους ευχαριστούμε θερμά για την πρω-

τοβουλία τους αυτή, αλλά και για την βα-
θιά εκτίμηση που έχουν στο πρόσωπο
και στο έργο του μεγάλου Έλληνα, του
μεγάλου αυτού πατριώτη μας, που μας
παραδίδει μαθήματα αξιοπρέπειας,

συνέχεια στη σελ. 4
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συνέχεια από τη σελ. 3
δημιουργικότητας, ανθρωπιάς και ευαι-
σθησίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και
όλους εσάς που ταξιδέψατε ως εδώ  από
τη μακρινή Αμερική και όλους τους πα-
ρευρισκομένους που σήμερα είστε μαζί
μας σε αυτή την εκδήλωση μνήμης και
τιμής για  το  Θόδωρο  Γ.  Σπυρόπουλο.

Η προτομή που μόλις τώρα αποκα-
λύφθηκε μπροστά μας είναι έργο του
σπουδαίου γλύπτη Σπύρου Χαραλα-
μπόπουλου, από το διπλανό μας  χωριό
Κλείτορα.
Ο Δρυμός με υπερηφάνεια, με αισθή-

ματα συγκίνησης και περισσής αγάπης,
υποδέχεται σήμερα το Θόδωρο Σπυ-
ρόπουλο ως γνήσιο τέκνο του, στη μό-
νιμη μαρμάρινη θέση του.
Τιμή μεγάλη για το Δρυμό να έχει τη προ-

τομή του μεγάλου αυτού ευεργέτη.
Αλλά και η καλύτερη τιμή για αυτόν

θα είναι να βαδίσουμε στο δρόμο των
κοινωνικών αξιών, των στόχων του και
την ατίμητη παρακαταθήκη που μας
κληροδότησε.

Ο Δρυμός και εμείς όλοι, εκτός από
τα έργα του, θέλουμε να θυμόμαστε και
να κρατάμε ζωντανά βαθιά στην καρδιά
μας πάνω από όλα το Άνθρωπο, τον
συγχωριανό μας, τον Άνθρωπο ΘΕΟ-                     
ΔΩΡΟ  Γ.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ.
Σας ευχαριστώ».
Χαιρετισμούς σύμφωνα με το πρό-

γραμμα της εκδήλωσης απηύθυναν ο
Δήμαρχος Καλαβρύτων, ο Πρόεδρος
της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, ο Πρόε-
δρος Καλαβρυτινών Σικάγο «Αγία Λαύ-
ρα», ο Πρόεδρος της Ένωση Καλαβρυ-
τινών Αθήνας και ο τέως Πρόεδρος Κα-
λαβρυτινών Σικάγο «Αγία Λαύρα»
Η Ομιλία του Δημάρχου Καλαβρύτων

κ. Γιώργου Λαζουρά είχε ως εξής:
«Πώς μας θωρείς ακίνητος; που τρέχει ο

λογισμός σου, τα φτερωτά σου τα όνειρα;
Γιατί στο μέτωπό σου να μην φυτρώνουν,
Θεόδωρε, τόσες χρυσές αχτίδες, 
όσες μας διδ’ η όψη σου παρηγοριές κι
ελπίδες;
• Παρηγοριές, ελπίδες, παρακαταθήκες
και διδαχές σαν αυτές που έλεγε και
έγραφε ο Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος,
σε μήνυμα - έκκλησή του, προς την
ομογένεια, στις 23-12-2010:

«Η ανθρωπότητα διανύει μία εξαιρε-
τικά πολύπλοκη και δύσκολη εποχή με
προκλήσεις σε όλα τα μέτωπα. Η σο-
βαρότατη οικονομική κρίση, που πλήτ-
τει πολλές χώρες, ανέδειξε την
παθογένεια και δυσλειτουργία υπαρχό-
ντων οικονομικών δομών, κοινωνικών
θεσμών, αξιών και αρχών…», «…τα
προβλήματα αυτά, είναι ζητήματα πο-
λιτισμού. Δεν προέκυψαν ξαφνικά και
συμπράξαμε όλοι στη δημιουργία τους.
Παραμελήσαμε την πνευματική και πο-
λιτιστική μας ανάπτυξη, δίνοντας προ-
τεραιότητα και αξία στην υλιστική εκδο-
χή του κόσμου, χάνοντας την ισορρο-
πία και προκαλώντας δυσαρμονία στις
ζωές μας. Όμως, μπροστά στις μεγάλες
προκλήσεις και αδιέξοδα της εποχής
μας οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ελ-
πίδες μας και να στερεώσουμε την αι-
σιοδοξία μας για το αύριο. Ως Αμερικα-
νοί πολίτες ελληνικής καταγωγής δια-
θέτουμε μία τεράστια παρακαταθήκη
πατρογονικής πνευματικής και πολιτι-
στικής περιουσίας στην οποία μπο-
ρούμε να ανατρέξουμε για να αντλήσου-
με δύναμη, ιδέες και αξίες, που σήμερα
έχουμε ανάγκη. Αυτό, άλλωστε, είναι το
χρέος μας απέναντι στις μελλοντικές γενεές».

«Ας διαθέσουμε χρόνο για, ατομική
και συλλογική, αυτογνωσία και αυτο-
συνειδησία και αντλώντας θετικά μαθή-
ματα από το παρελθόν, ας προχωρή-
σουμε στις αλλαγές εκείνες που θα μας
καταστήσουν ικανούς και ικανές να
συμβάλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον
για την Ομογένεια, τη χώρα που μας φι-
λοξενεί, την Ελλάδα και την οικουμένη.
Μπορούμε και το έχουμε αποδείξει,
πολλές φορές, στην πορεία μας. Ο αλ-
τρουισμός, η ομοψυχία, ο αλληλοσε-
βασμός και η ενότητα ας σταθούν
οδηγοί μας για το μέλλον και πηγή
έμπνευσης η αξεπέραστη ανθρωποκε-

ντρική σοφία που μας κληροδότησαν οι
πρόγονοί μας. Ο Ελληνισμός ως ιδεολο-
γία είναι η έντονη αγάπη για τον κόσμο.
Είναι η πρώτιστη και συνεχής αιτία της
κοσμογονίας και της κοσμοποιίας».
• Παρηγοριές, ελπίδες, παρακαταθήκες
και διδαχές σαν αυτές που έλεγε και
έγραφε ο Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος,
σε μήνυμα - έκκλησή του, προς την
ομογένεια, στις 12-12-2011:
«Η οικονομική κρίση που μαστίζει την

Ελλάδα σαφώς δεν αφορά μόνο τους,
εντός των συνόρων, συμπατριώτες.
Αφορά όλους τους Έλληνες, που ζουν
διάσπαρτοι στις πέντε ηπείρους. Ένα τε-
ράστιο δυναμικό, μία δεύτερη Ελλάδα,
αφού σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
προσεγγίζει τα εννέα εκατομμύρια
Ομογενείς, σε περισσότερες από 140
χώρες. Ένα τεράστιο δυναμικό που δυ-
στυχώς παραμένει αναξιοποίητο.
Η αδυναμία αυτή της Ελληνικής Πολι-

τείας μας ξενίζει και γεννά απορίες σε
εμάς τους Έλληνες της Διασποράς. Είναι
πραγματικά, απορίας άξιον, το γεγονός
ότι, τόσο κυβερνητικά στελέχη, όσο και
της αντιπολίτευσης, δεν έθεσαν στην
Ελληνική Βουλή το ερώτημα «Που
είναι η Ομογένεια;» κατά την κρίσιμη
αυτή, για τη χώρα, περίοδο.

Από την πλευρά μας καταβάλλαμε
προς αυτή την κατεύθυνση πολλές
προσπάθειες, με προσωπικές ακόμη
παρεμβάσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα
από το 2009 που διαφάνηκε η «κο-
ρυφή του παγόβουνου», ενεργοποιη-
θήκαμε με μοναδικό σκοπό να συνδρά-
μουμε για άλλη μία φορά την Ελλάδα.
Καταθέσαμε ουσιαστικές προτάσεις, οι
οποίες δυστυχώς δεν έτυχαν της δέου-
σας προσοχής. Αρκεί να αναφέρω την
κατάθεση της πρότασής μας για το
Ομόλογο της Διασποράς. Η ολοκλη-
ρωμένη αυτή πρόταση ενθουσίασε
(αλήθεια είναι ότι ακούσαμε κολακευ-
τικά σχόλια και επαίνους) και ενώ υπο-
τίθεται ότι δρομολογήθηκε, ποτέ δεν
μάθαμε, στη συνέχεια, γιατί σταμάτησε.
Είναι γνωστό ότι ανάμεσα στους Έλλη-
νες του εξωτερικού, οι οποίοι αποτε-
λούν μία ισχυρή «εφεδρεία» για την
Ελλάδα, συγκαταλέγονται αμέτρητες
διακεκριμένες και ηγετικές προσωπικό-
τητες σε όλους του τομείς: της πολιτι-
κής, της επιχειρηματικότητας, της επιστή-
μης, της οικονομίας, της Τέχνης και του
Πολιτισμού κ.ά. Τα τελευταία δύο χρό-
νια εκπρόσωποί τους, εξέφρασαν την
πρόθεση και τη βούληση να συμβά-
λουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας με
την επιρροή που ασκούν στη διεθνή
κοινότητα, μεταφέροντας πολύτιμη τε-
χνογνωσία και εμπειρία. Αγνοήθηκαν,
ωστόσο, από την αρμόδια πολιτική ηγε-
σία, η οποία αρκέσθηκε σε επιλεκτικές
επαφές με ορισμένα «ηχηρά» ονόματα,
κυρίως της Ομογένειας της Αμερικής.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι παρ’ όλο τον

συναισθηματισμό οι Ομογενείς επιχει-
ρηματίες δεν πρόκειται να επενδύσουν
στην πατρίδα. Ίσως αυτό να ακούγεται
σκληρό, αλλά η Ομογένεια, γενικότερα,
δεν ξεχνά την αδιαφάνεια στο χειρισμό
της οικονομικής τους συνδρομής για
τους πυρόπληκτους ή σεισμοπαθείς, που
ανήλθε σε πολλές εκατοντάδες χιλιά-
δες δολάρια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να μην συνδράμει πρόθυμα, όπως ανα-
μενόταν, σε «Ταμεία Εθνικής Σωτηρίας».

Εν ολίγοις, η εμπιστοσύνη έχει χαθεί.
Η αρχή βέβαια έγινε πολλά χρόνια πριν.
Όσοι ασχολούμαστε ενεργά με τα κοινά
της Ομογένειας, εδώ και δεκαετίες, επι-
σημάναμε την απροθυμία της πολιτικής
ηγεσίας να δώσει ρόλο στην Ομογέ-
νεια, ακόμα στη δεκαετία του ’90, όταν
ιδρύθηκε το Συμβούλιο Απόδημου Ελ-
ληνισμού (ΣΑΕ). Η έλλειψη Εθνικής
Στρατηγικής, για την οποία έγινε τόσος
πολύς λόγος, είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία του θεσμού του ΣΑΕ (Δε-
κέμβριος του 1995), που ήταν εξ αρχής
απόλυτα εξαρτώμενος από το Εθνικό
Κέντρο. Δημιούργησε έναν θεσμό για
… το θεαθήναι, αφού ο Νόμος για το
ΣΑΕ εξ αρχής δεν του παρείχε καμία
ουσιαστική αρμοδιότητα.

Επίσης, ας γίνει αντι-
ληπτό ότι ούτε η
ομογένεια ούτε το
Ελληνικό κράτος έχει
ανάγκη καθοδήγη-
σης του ενός από
του άλλου. Απενα-
ντίας, οι δύο πλευ-
ρές θα ωφελούντο
από το συντονισμό,
τη σύμπραξη και τη
συνέργεια. Είναι και-
ρός να ξεπεράσουμε
το εθνικό σαράκι του
«εμείς και εσείς» και
να λειτουργήσουμε με συλλογικό Όραμα.

Η ευμετάβλητη συγκυρία, εθνική και
διεθνής, αλλά και ο άμεσος κίνδυνος
πολιτιστικής αφομοίωσης των νεοτέρων
γενεών Ελληνισμού στο εξωτερικό, κα-
θιστούν ιστορική αναγκαιότητα και επι-
ταγή τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης
Εθνικής Στρατηγικής αλληλοεκτίμησης,
αλληλοαξιοποίησης και συντονισμού των
Ελλήνων εντός και εκτός συνόρων...».
• Παρηγοριές, ελπίδες, παρακαταθήκες
και διδαχές σαν αυτές που έλεγε και
έγραφε ο Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος,
σε μήνυμά του, για τη γιορτή των τριών
Ιεραρχών, στις 30-1-2012:

«Στη σημερινή δύσκολη και διαρκώς
μεταβαλλόμενη πραγματικότητα το μή-
νυμα των τριών Ιεραρχών είναι ιδιαίτερα
επίκαιρο. Η ανθρωπότητα και ο Ελληνι-
σμός έχουν ανάγκη τη σοφία, τις ιδέες
και αρχές της ελληνικής παιδείας για να
γίνουν πλοηγός στην αντιμετώπιση των
κοινωνικών αδιεξόδων και οξυμένων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Η
ελληνική παιδεία είναι εκείνη που προ-
σφέρει τα ανθρωπιστικά πρότυπα και
καλλιεργεί ήθος μεταφέροντας τις θε-
μελιώδεις αρχές και ιδέες της ειρηνικής
συνύπαρξης, του σεβασμού στον άν-
θρωπο και στη φύση, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης.

Εάν πράγματι θέλουμε να τιμήσουμε
το έργο και την προσφορά των Τριών
Ιεραρχών δεν αρκούν οι τυπικοί εορτα-
σμοί. Απαιτείται κυρίως η μίμηση της
στάσης ζωής τους. Ας αναλογισθούμε
λοιπόν την ευθύνη που φέρουμε συλ-
λογικά ως ομογένεια και ο καθένας μας
ατομικά για τη συνειδητή ανάκτηση και
διάδοση της ελληνικής παιδείας και των
ακατάλυτων αξιών που μεταφέρει.

Ας κάνουμε ένα άτυπο συμβόλαιο
τιμής για την παιδεία, αναγνωρίζοντας
την ανάγκη καθολικής κινητοποίησης,
συμπόρευσης και συνεργασίας. Ας κα-
ταστεί η Ελληνική και Ελληνόγλωσση
Παιδεία το πεδίο που μας ενώνει!».

Αυτά έλεγε, έγραψε και διακήρυττε, ο
Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος, την προ-
τομή του οποίου, αποκαλύψαμε, πριν από
λίγο, εδώ στο χωριό του, στον τόπο
που γεννήθηκε, στον όμορφο Δρυμό,
το Μοστίτσι, του Δήμου Καλαβρύτων.

Αυτές τις παρηγοριές κι ελπίδες, μας
δίδει, όπως τον θωρούμε, ακίνητο, αγέ-
ρωχο και επιβλητικό, όλοι εμείς, στην
αριστουργηματική, αυτή, προτομή του.
Αυτές τις παρακαταθήκες μας άφησε.

Αυτός ήταν, ο Θεόδωρος Γ. Σπυρό-
πουλος. Ένας γνήσιος Καλαβρυτινός,
ένας πραγματικός πατριώτης.
Η μεγαλύτερη φυσιογνωμία και ο χα-

ρακτηριστικότερος εκπρόσωπος του από-
δημου, του οικουμενικού Ελληνισμού
και των απανταχού της γης Καλαβρυτινών.

Ένα Καλαβρυτινόπουλο, που γεννή-
θηκε και ξεκίνησε, από το πανέμορφο
και μικρό αυτό χωριό των Καλαβρύ-
των, το Δρυμό - μια απειροελάχιστη
κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη - και με
τη δουλειά και τον αγώνα του, “κατέ-
κτησε” ολόκληρο τον κόσμο.

Στην παιδική του ψυχή “στοίχειωσαν” οι
εικόνες από την τραγική εκτέλεση όλου
του ανδρικού πληθυσμού των Καλα-
βρύτων και την πυρπόληση της πόλης. 
“Οι μνήμες παραμένουν έντονα χα-

ραγμένες στην ψυχή μου και δεν μπορώ,
να μην αναρωτηθώ, ακόμη και σήμερα,
τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει
έναν άνθρωπο στην ανείπωτη βαναυ-
σότητα, που μπορεί να προκαλέσει στο
συνάνθρωπό του. Έχω ακόμα στη σκέ-

ψη μου τους καπνούς… Θυμάμαι τις συ-
νεχείς επιδρομές των Γερμανών, λόγω της
αντίστασης των Ελλήνων σε όλη την
περιοχή.

Θυμάμαι, σα να είναι τώρα, που και-
γόντουσαν τα Καλάβρυτα…” έλεγε, ο
Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος, σε συνέ-
ντευξή του, το Δεκέμβριο του 2012.

Γι’ αυτό, κάθε χρόνο, και εφόσον οι
πολλές υποχρεώσεις του το επέτρεπαν,
επισκεπτόταν τα Καλάβρυτα στις 13 Δε-
κέμβρη και συμμετείχε στο πάνδημο
μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες, με
τελευταία, ύστατη απότιση φόρου τιμής,
σεβασμού και μνήμης στους εκτελε-
σθέντες με την κατάθεση, τιμητικού γι’
αυτούς, στεφάνου, στις 13 Δεκέμβρη
του 2013, λίγους (εννέα, 9) μήνες, πριν,
την αδόκητη εκδημία του.
Το χωριό του, εδώ, ο Δρυμός, η Κλει-

τορία, τα Καλάβρυτα, η Ελλάδα ολό-
κληρη, ήταν, το αίμα που έρρεε στις
φλέβες του, το αγνό Χριστιανικό, Ελ-
ληνικό, Καλαβρυτινό αίμα, όπως μετα-
δόθηκε από τους αείμνηστους πατριώτες
γονείς του Γεώργιο και Γιαννούλα Σπυ-
ροπούλου.

Ήταν, το οξυγόνο που τον δυνάμωνε
και τον αναζωογονούσε. Ήταν, οι παλ-
μοί της καρδιάς του που χτυπούσαν.
Ο Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος, υπήρξε

ένας σπουδαίος άνθρωπος και σημα-
ντικός Έλληνας, που με τον ακέραιο χα-
ρακτήρα του και την ακαταπόνητη εργατι-
κότητά του, κατέκτησε επάξια, μια ξε-
χωριστή θέση μεταξύ των πατριωτών
της Ομογένειας.

Με τη μακρά και επιτυχημένη επαγ-
γελματική του πορεία και την πάντα, πρω-
τοπόρα και φιλότιμη εθνική του προσφο-
ρά, αγαπήθηκε από τους συμπατριώτες
μας, όπου γης, και τιμήθηκε από την Ελλά-
δα, την οποία λάτρευε και με πάθος
υπηρετούσε, μέχρι την εκδημία του.

Η συνεισφορά του, στις προσπάθειες
της Ελληνικής Διασποράς για τη διά-
δοση των αγαθών του Ελληνικού Πο-
λιτισμού, αλλά και οι μακρόχρονοι, συνε-
χείς και ακούραστοι αγώνες του για τα
δίκαια της Πατρίδας μας, θα παραμεί-
νουν αιώνια κληρονομιά και φωτοδό-
της για όλους μας.

Ο Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος, υπήρξε
αγνός πατριώτης, οραματιστής, ιδεαλι-
στής, φιλάνθρωπος και ηγέτης.

Ήταν, όπως έχει ήδη γραφεί, ο μεγά-
λος Έλληνας ονειρευτής της Διασποράς,
ο πνευματικός άνθρωπος, ο δραστή-
ριος προστάτης του περιβάλλοντος, η
στιβαρή ηγετική μορφή του ελληνισμού
που γνώριζε να δρα, να διεκδικεί και να
επιτυγχάνει, ο έντιμος μαχητής της ζωής,
το στήριγμα όσων αναζήτησαν απ’ αυτόν
αγάπη ή ένα χέρι βοηθείας, ο «ιππότης
του Ελληνισμού».
Το όνομα και η ζωή του Θεόδωρου Γ.

Σπυρόπουλου, ταυτίστηκαν με τη σύγ-
χρονη Ελληνοαμερικανική ιστορία και
τις μεγάλες κινητοποιήσεις και πρωτο-
βουλίες της ομογένειας για τη στήριξη
της Πατρίδας μας και την ανάδειξη και
διάδοση των αυθεντικών ιδεών του Ελ-
ληνισμού, ως αντίδοτου στη σημερινή
κρίση αξιών.

Ο Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος, είχε
πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της
παγκόσμιας συνάντησης των όπου γης
Καλαβρυτινών της ομογένειας και στην
ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών
για τη στήριξη του τόπου μας.

Το καλοκαίρι του 1998, συμμετείχε
ενεργά στο πρώτο συνέδριο αποδήμων  

συνέχεια στη σελ. 5
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συνέχεια από τη σελ. 4
Αχαιών, που διοργάνωσε, η τότε Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας.

Το 2001 ίδρυσε την Παγκόσμια Ένωση
Καλαβρυτινών (Π.Ε.ΚΑ.) της οποίας ήταν
Πρόεδρος με Αντιπρόεδρο τον Αλέκο
Γιαννούλια και Γραμματέα τη Μαρία Δα-
φαλιά - Μασσαρά, τη «μπουμπουλίνα
των Καλαβρύτων», όπως την έλεγε, και
διοργάνωσε, δύο παγκόσμια συνέδρια
Καλαβρυτινών, στα Καλάβρυτα, το 2002
και το 2004, με μεγάλη συμμετοχή Κα-
λαβρυτινών, επιστημόνων, υπουργών,
επιχειρηματιών από την Καλαβρυτινή
διασπορά, απ’ όλα τα σημεία του πλα-
νήτη και με την τιμητική παρουσία, σ’
αυτά, του μακαριστού αοιδίμου Αρχιε-
πισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Χριστόδουλου.

Ο Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος, στή-
ριξε και χρηματοδότησε σημαντικά έργα
στην περιοχή της Κλειτορίας και εδώ στο
χωριό του, όπως η ανάδειξη του Αρχαίου
Κλείτορα και τα άλλα έργα στο χωριό
που, ανέφερε η ομιλήτρια κ. Ρίτσα Χρι-
στοδουλοπούλου, πριν από λίγο.

Μεγάλη, τέλος, ήταν η αγάπη, η αγω-
νία και ο αγώνας του Θεόδωρου Γ.
Σπυρόπουλου για την Ελληνική παι-
δεία και τον Ελληνικό πολιτισμό.

“Το πολύτιμο αγαθό της Ελληνικής
παιδείας, που κληρονομήσαμε ως έθνος,
οφείλουμε να το διαφυλάξουμε, ως κόρη
οφθαλμού”, έλεγε.

Στις Η.Π.Α. είχε χρηματοδοτήσει και
είχε ιδρύσει, μέσω του ιδρύματος Έρ-
ρικα και Τέντ Σπυροπούλου, πολλά
σχολεία, ακαδημίες, όπου τα παιδιά
των Αμερικανών μάθαιναν τα Ελληνικά
γράμματα, τα γνωστά charter schools.

Ένα από αυτά τα charter schools που
είχε ιδρύσει ήταν και το ελληνικό σχο-
λείο “Ακαδημία Σωκράτης”, στη Βόρεια
Καρολίνα των Η.Π.Α., όπου, φοιτούν,
αμερικανοί μαθητές, είναι, δίγλωσσο
(Αγγλικά και Ελληνικά), ισότιμο με τα
αμερικάνικα, ενταγμένο στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα των Η.Π.Α. και υψηλού
κύρους και οι αιτήσεις αμερικανών πο-
λιτών για να φοιτήσουν τα παιδιά τους σ’
αυτό, είναι υπερπολλαπλάσιες των δυ-
νατοτήτων κάλυψης και φοίτησης του
σχολείου (περίπου 1000) γεγονός που απο-
δεικνύει το ενδιαφέρον των Αμερικα-
νών για τα ελληνικά γράμματα, την ελλη-
νική παιδεία και τον ελληνικό πολιτισμό.

Αντίστοιχα, ελληνικά σχολεία, είχε
ιδρύσει, χρηματοδοτήσει και λειτουρ-
γούν και σε άλλες πολιτείες των Η.Π.Α..
Μια ξεχωριστή, αξιέπαινη και πατριω-
τική πρωτοβουλία του αείμνηστου Θε-
όδωρου Γ. Σπυρόπουλου, που φανέ-
ρωνε, την αγάπη του, το πάθος του, τη
λατρεία του για την παιδεία, τους νέους
και ιδιαίτερα για τη διάδοση της Ελλη-
νικής Παιδείας, του Ελληνικού Πολιτι-
σμού και της Ελληνικής Ιστορίας.

Ήταν δε, ιδιαίτερα συγκινητικό το γε-
γονός και δείχνει την αξία και την προ-
σφορά αυτών των σχολείων του Θεόδω-
ρου Γ. Σπυρόπουλου, στον Ελληνισμό,
όταν, το καλοκαίρι του 2014, φιλοξε-
νήσαμε στα Καλάβρυτα και ξεναγήσαμε
στους ιστορικούς μας τόπους, 40 περί-
που μαθητές και 10 γονείς τους από το
σχολείο αυτό, την «Ακαδημία Σωκράτης»
της Βόρειας Καρολίνας των Η.Π.Α..
Κατά την τελευταία ημέρα της φιλοξε-

νίας τους, όταν τους παρουσιάσαμε πα-
ραδοσιακούς Ελληνικούς Καλαβρυ-
τινούς δημοτικούς χορούς, στην κε-
ντρική πλατεία των Καλαβρύτων, μπρο-

στά από την ιστο-
ρική μας εκκλησία,
όχι μόνο οι αμερι-
κανοί μαθητές, συμ-
μετείχαν ένθερμα,
στους χορούς, αλ-
λά το συγκινητικό-
τερο, στο τέλος
τους, όλοι οι μαθη-
τές και οι γονείς,
έψαλλαν, σε άπται-
στα ελληνικά και
με σεβασμό, τον
Εθνικό μας Ύμνο,
τον Ύμνο προς την
Ελευθερία.

Έτσι, μέσω της ίδρυσης και στήριξης
αυτών των σχολείων ο Θεόδωρος Γ.
Σπυρόπουλος, έκανε πράξη αυτό που
έλεγε ο Ισοκράτης “Έλληνες είναι όσοι
μετέχουν της ελληνικής παιδείας”.

Ο Δήμος Καλαβρύτων, υποστηρίζει
και ενισχύει αυτή την εθνική και πα-
τριωτική προσπάθεια και είναι πρόθυ-
μος να φιλοξενήσει και πάλι μαθητές
απ’ αυτά τα σχολεία, στα όμορφα και
ιστορικά Καλάβρυτα και τα χωριά μας.
Η εκδημία του Θεόδωρου Γ. Σπυρό-
πουλου, υπήρξε μια σημαντική απώ-
λεια για τα Καλάβρυτα, μια σημαντική
απώλεια για τον Ελληνισμό.
Τα Καλάβρυτα, οι Καλαβρυτινοί αλλά

και ο Ελληνισμός γίναμε φτωχότεροι.
Υποκλινόμαστε, με σεβασμό, μπρο-

στά στην, προ ολίγου, αποκαλυφθείσα
καλαίσθητη και αριστουργηματική προ-
τομή του, έργο του εξαίρετου Καλαβρυτι-
νού, από το γειτονικό Κλείτορα καλλι-
τέχνη και γλύπτη Σπύρου Χαραλαμπό-
πουλου, γυιού του Γιάννη Χαραλαμπό-
πουλου, ενός νέου παιδιού και νέου
καλλιτέχνη, που τα χέρια του δημιουρ-
γούν μαλάματα και ευχόμαστε να τον
δούμε οι δημιουργικές, εκφραστικές,
γόνιμες και, πράγματι, αριστουργηματι-
κές κατασκευές του, να κοσμούν όλο
και περισσότερα μνημεία και τοπόσημα
(πλατείες κ.λπ.) πόλεων και χωριών.
Αυτή τη δράση του, ο Δήμος Καλα-
βρύτων, θα τη στηρίξει, γιατί ο γλύπτης
αυτός, αποτελεί έναν εξαίρετο και
πολλά υποσχόμενο καλλιτέχνη του
μαρμάρου και της πέτρας, ο οποίος
τιμά τον τόπο μας.

Εκφράζω, επίσης τις ευχαριστίες μου
στην Επιτροπή Φίλων του Θεόδωρου Γ.
Σπυρόπουλου και στο Σύλλογο Καλα-
βρυτινών Σικάγο “Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ” και
στον τωρινό Πρόεδρό του Δημήτρη
(Τζίμη) Μητρόπουλο και τον προηγού-
μενο Ιωάννη Μπίρμπα, που είναι στη
συνέχεια και ομιλητές, γι’ αυτή την εξαι-
ρετική πρωτοβουλία τους, να χρηματο-
δοτήσουν και να στηρίξουν την κατα-
σκευή της εξαιρετικής αυτής προτομής,
την οποία τοποθετήσαμε, εδώ, στο
χώρο της πλατείας του Δρυμού, απέ-
ναντι από το πατρικό σπίτι του αείμνη-
στου Θεόδωρου Γ. Σπυρόπουλου και
στο σημείο που ξεκινά η οδός Θεοδώ-
ρου και Έρρικας Σπυρόπουλου, που,
σε ελάχιστη ένδειξη τιμής, το Δημοτικό
Συμβούλιο Καλαβρύτων, ομόφωνα,
αποφάσισε, να ονοματοδοτήσει, με το
όνομά του, τον ανώνυμο, μέχρι πρότι-
νος, αυτό δρόμο.

Ευχαριστούμε επίσης τον ιερέα του
χωριού πατέρα Ιάκωβο, το δραστήριο
Σύλλογο Δρυμοτών, τον Πρόεδρό του,
την κεντρική ομιλήτρια Ρίτσα Χριστο-
δουλοπούλου, τον Εκπρόσωπο της
κοινότητας και όλους όσοι εργάστηκαν
για τη διοργάνωση και την επιτυχία της
τιμητικής αυτής εκδήλωσης.

Είμαστε, για όλα αυτά, ευγνώμονες στο
γνήσιο αυτό τέκνο της Καλαβρυτινής γης.
Κυρίως όμως, σήμερα και πάντα, υπο-

σχόμαστε όλοι εμείς οι Καλαβρυτινοί,
ο Δήμος Καλαβρύτων και ιδίως τα νέα
Καλαβρυτινόπουλα που μαγεύονται και
θέλγονται από τη ζωή και τους αγώνες
του Θεόδωρου Γ. Σπυρόπουλου, να
ακολουθήσουμε πιστά και να συνεχί-
σουμε τις παραπάνω ελπίδες, διδαχές
και παρακαταθήκες, που μας άφησε.
Τη δίχως όρια, αγάπη για την Πατρίδα,

τον Ελληνισμό και τα Καλάβρυτα.
Την ανιδιοτελή και αφειδώλευτη προ-

σφορά στον τόπο μας και στους αν-
θρώπους του.

Την καθημερινή εργασία και τον κα-
θημερινό και δύσκολο αγώνα για την
επαγγελματική αποκατάσταση, την τίμια
εργασία και το τίμιο επάγγελμα, τη συ-
νεχή πρόοδο και προκοπή, που φέρ-
νουν, τελικώς, την επιτυχία στη ζωή και
στον τόπο μας.

Ο Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος, όπως
προανέφερα είχε στην καρδιά του την
Ελλάδα. Υπήρξε η προσωποποίηση
της Ελληνικής Αρετής. 

“Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα”
ήταν ένα, από τα, με τεράστια εθνική
προσφορά, ιδρύματα που είχε συστή-
σει και ενίσχυε.

Το καλύτερο μνημόσυνο στη μνήμη
του, είναι να κλείσουμε και εμείς στην
καρδιά μας την Ελλάδα, για να νοιώ-
σουμε κάθε είδους μεγαλείο, όπως λέει
και ο Εθνικός μας ποιητής.
Ιδίως σήμερα, στην εποχή της κρίσης, που

απαιτεί ομοψυχία, ομόνοια, εθνική ενότητα.
Σας καλώ, όλους, αγαπητοί συμπολί-

τες, Καλαβρυτινοί, κυρίες και κύριοι να
κλείσουμε μέσα στην καρδιά μας την
Ελλάδα (και εγώ θα πρόσθετα και τα
Καλάβρυτα, τον τόπο που γεννηθή-
καμε, ζούμε και εργαζόμαστε, τον ιστο-
ρικό και μαρτυρικό αυτό τόπο) και θα
νοιώσουμε, κάθε είδους μεγαλείο και
αυτά, είναι η μεγαλύτερη τιμή στη
μνήμη, στη ζωή, στο έργο και σε όσα
μας δίδαξε και μας άφησε ο πατριώτης
μας Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος εκ
Δρυμού (Μοστιτσίου) Καλαβρύτων».

Χαιρετισμός του Προέδρου της Πα-
γκαλαβρυτινής Ένωσης κ. Δημήτριου
Βαρβιτσιώτη
«Παρευρισκόμαστε όλοι σήμερα εδώ,

μαζί και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως, στη σημε-
ρινή τιμητική εκδήλωση του πανάξιου
τέκνου αυτής της γης, του Θεόδωρου
Σπυρόπουλου, που έχει τιμήσει την Ελ-
λάδα μας και τον Ελληνισμό στα πέ-
ρατα ολόκληρης της γης.

Δεν θα επαναλάβω για συντομία του
χρόνου προσφωνήσεις και όσα αλη-
θινά ειπώθηκαν για τη δράση του Θεό-
δωρου Σπυρόπουλου τον οποίο τιμούμε
σήμερα. Είναι πολλά περισσότερα αυτά
που έχει κάνει και ένα μικρό κομμάτι
τους αναφέρθηκε στις σημερινές πα-
ρουσιάσεις του έργου του.

Θέλω όμως να σταθώ σε αυτό που
άκουσα πριν από λίγο από την αδελφή
του Κρίνα την ώρα που γίνονταν τα
αποκαλυπτήρια της εξαιρετικής προτο-
μής του. «Γύρισες αδελφέ μου στο πε-
ριβόλι μας και θα είσαι εδώ για πάντα»
είπε η Κρίνα. Και πράγματι στο σημείο
που δεσπόζει η προτομή του σήμερα
και αποτελεί μέρος της πλατείας, ήταν
το περιβολάκι της οικογένειας που τους
έτρεφε στους δύσκολους καιρούς.

Ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος ανάμεσα
στα άλλα μεγάλα σχέδια που είχε, πε-
ριελάμβανε επίσης ένα μεγάλο όραμα
για τον τόπο μας τα Καλάβρυτα. Τη δη-
μιουργία του Μουσείου Εθνικής Παλιγ-
γενεσίας. Μια πρόταση του που ανακοινώ-
θηκε στο 2ο συνέδριο της ΠΕΚΑ αλλά
που δεν πρόλαβε να την ολοκληρώσει
λόγω του πρόωρου θανάτου του.

Μάλιστα στην τελευταία του επίσκεψη
στα άγια χώματα του τόπου μας την 13-
12-13 στον τόπο θυσίας συζητήσαμε
μαζί και με την σύζυγό του Έρρικα την
υλοποίηση αυτής της ιδέας και τις ενέρ-
γειες που θα ξεκινούσαμε σαν Παγκα-
λαβρυτινή Ένωση.
Τότε μου είχε πει
«Πρόεδρε όχι Μου-
σείο Εθνικής Παλιγ-
γενεσίας αλλά Ε-
θνικό Μουσείο Πα-
λιγγενεσίας θα πρέ-
πει να λέγεται». 

Αυτό το μεγαλε-
πήβολο όραμα του
μεγάλου αυτού Έλ-
ληνα θα πρέπει να
υλοποιήσουμε αγα-
πητή Έρικα και φί-
λοι του Θεόδωρου
Σπυρόπουλου. Για

να διδάσκονται τα παιδιά μας και για τις
επόμενες γενιές την ιστορία του τόπου μας.

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Για το μεγάλο αυτό Έλληνα που έχει

δοξάσει την Ελλάδα και τον τόπο μας αλλά
και για τον τόπο μας θα πρέπει να υλοποιή-
σουμε την ιδέα του αυτή. Και θα πρέπει επί-
σης να γίνει μια ακόμη προτομή και να το-
ποθετηθεί στα Καλάβρυτα σε πλατεία που
θα ονομαστεί «Πλατεία Θεόδωρου Γ. Σπυρό-
πουλου» δίπλα σε οδό με το όνομά του.
Και σ’ αυτές τις προσπάθειες πρέπει να

ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας. Γιατί
ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος αξίζει από
τον τόπο του, αυτές τις τιμές και όσες δι-
καίως του απεδόθησαν σήμερα.
Σας ευχαριστώ».
Ακολούθησε η ομιλία του Πρόεδρου

της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ.
Σωτήρη Ι. Τσενέ
Είναι εξαιρετική για μένα ευκαιρία σή-

μερα στα αποκαλυπτήρια της προτομής
του συμπατριώτη μας και ιδιαίτερα στενού
φίλου μου, Θεόδωρου Σπυρόπουλου,
να μπορώ, να μιλήσω για το σπουδαίο
αυτό άντρα, εκπροσωπώντας την Ένωση
Καλαβρυτινών Αθήνας, στην οποία ήταν
μέλος και στήριζε με πάθος τόσο ηθικά
όσο και υλικά κάθε σημαντική δράση μας.
Με συγκινεί και με ενθουσιάζει ταυτό-

χρονα, η άριστη πράξη του Συλλόγου
Καλαβρυτινών από το Σικάγο, καθώς και
του Συλλόγου Δρυμοτών Καλαβρύτων,
που αποφάσισαν, με τη συγκατάθεση
των δικών του ανθρώπων, να εκφράσουν
εμπράκτως την ευγνωμοσύνη τους, τι-
μώντας με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο
έναν υπέροχο Έλληνα της ομογένειας,
έναν ευπατρίδη, μεγάλο ευεργέτη και
φανατικό στην κυριολεξία Καλαβρυτινό.

Σας συγχαίρω ειλικρινά για την πράγ-
ματι αξιόλογη πρωτοβουλία σας, που
υλοποιήσατε με αγάπη, ευσυνειδησία
και απόλυτη επιτυχία.

Η απώλεια της ζωής, λέει χαρακτηρι-
στικά ο Θουκυδίδης στον «Επιτάφιο»,
εξωραΐζει τους ανθρώπους, γι αυτό και
οι εκφωνούμενοι λόγοι σε τέτοιες μο-
ναδικές στιγμές έχουν έντονο το στοι-
χείο της υπερβολής.
Σε κάποιες όμως σπάνιες περιπτώσεις,

όπως είναι και η σημερινή, τα διατυ-
πούμενα εγκώμια έρχονται να περιγρά-
ψουν ταπεινά αλήθειες, αποδίδοντας την
πανθομολογούμενη εσωτερική του ανά-
γκη, που ως στάση ζωής και ακατάλυτη
πίστη στην προσφορά, μετουσιωνόταν
αδιάπτωτα σε φιλανθρωπία, αλληλεγγύη,
εθελοντισμό και κοινωνική συμμετοχή.
Στο μυαλό μου, η υπερβατική και δυ-

ναμική μορφή του δεν είναι απλά και
μόνο η εικόνα του επιτυχημένου επιχει-
ρηματία αλλά του καλού οραματιστή,
του ανθρωπιστή και του αφοσιωμένου
αγωνιστή, που ενδιαφερόταν για τον πολιτι-
σμό και τα εθνικά ιδεώδη του ελληνι-
σμού και μαχόταν συνεχώς για το καλό και
την πρόοδο του τόπου του, της ομογέ-
νειας και γενικότερα της πατρίδας του.
Τελικά ο Θόδωρος, όπως του άρεσε να

τον αποκαλούμε οι φίλοι του, ήταν ένας
πολύ απλός και πολύ ωραίος άνθρω-
πος, με ελληνική ψυχή, που εκπροσω-
πούσε με σθένος και Καλαβρυτινή
λεβεντιά την Ελλάδα στον ευρύτερο
χώρο της ομογένειας και έδινε τα πάντα
για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας
στις νεότερες γενιές και τη διατήρηση
των παραδόσεων του λαού μας.
Έτσι έχει μείνει στη σκέψη μου και έτσι

θα παραμείνει για πάντα.
συνέχεια στη σελ. 6
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συνέχεια από τη σελ. 5
Μας λένε στα σχολεία, αλλά το ίδιο λέει

και η θρησκεία μας, ότι πρέπει να τείνουμε
προς την τελείωση, να ενσωματωθούμε
δηλαδή αρμονικά στο περιβάλλον, εξυ-
πηρετώντας τη φυσική και ανθρώπινη δη-
μιουργία, διότι έτσι υπηρετούμε καλύτερα
τον εαυτό μας και κυρίως το κοινωνικό
σύνολο. Ο άνθρωπος αυτός με το έργο
του είχε πάρει αυτό το δρόμο, χαράσσο-
ντας νέες κατευθύνσεις για το μέλλον του
κόσμου, με την ίδρυση και λειτουργία του
ομογενειακού Ιδρύματος «φύτεψε τις ρίζες
σου στην Ελλάδα», του οποίου ήταν
Πρόεδρος.

Μακάρι να ακολουθήσουν τα βήματά

του και άλλοι πολλοί από εμάς.
Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ το δημι-

ουργό της προτομής για την επιτυχημένη
καλλιτεχνική αποτύπωση της προσωπι-
κότητας, που σήμερα τιμούμε. Στο μνη-
μείο αυτό απεικονίζεται το οφειλόμενο
χρέος, ως κατάθεση ψυχής, ο σεβασμός,
η βαθιά εκτίμηση και η ευγνωμοσύνη, σε
μια εξέχουσα προσωπικότητα που είχε
πάντοτε σημείο αναφοράς τα Καλάβρυτα
και κυρίως την ιδιαίτερη πατρίδα του,
το Δρυμό.

Στη σύζυγό του Έρικα, επίτροπο του
Συμβουλίου Τέχνης του Ιλινόις και στη
διακεκριμένη πολιτικό στην ίδια πολιτεία,
κόρη του Μαριάννα, εύχομαι να είναι πά-

ντοτε καλά και να νιώθουν υπερήφανες
για το ανεκτίμητο έργο του αγαπημένου
τους προσώπου. Η κοινωνία μας έχει ανά-
γκη από τέτοια πρόσωπα «αξίες», που
αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς και
θυσίασαν πολλά προσφέροντας στο κοι-
νωνικό σύνολο.
Αυτή η πλατεία του χωριού, στο οποίο

γεννήθηκε και ποτέ του δεν ξέχασε, όσες
δόξες, πλούτη και μεγαλεία κι αν γνώ-
ρισε, εδώ στο αγαπημένο του χωριό το
Δρυμό, που πάντα επέστρεφε γεμάτος
χαρά και νοσταλγία, θα έχει πλέον μόνιμο
φωτοδότη την προτομή του, που θα εκ-
πέμπει το φως της ελπίδας στο βαρύ συν-
νεφιασμένο ορίζοντα των δύσκολων

καιρών μας.
Ομιλία του κ. Δημήτρη Μητρόπουλου

πρόεδρου του Συλλόγου των εν Σι-
κάγω Καλαβρυτινών
«Οι επίγειες παρουσίες και διαδρομές ση-

μαντικών ανδρών είναι σύντομες αλλά  πα-
ραμένουν ανεξίτηλες σε χρόνους, τόπους,
ανθρώπους, στην ιστορία, στη θύμηση μας.

Δεν μπορείς να τους ξεχάσεις, θλίβεσαι
που τους έχασες, αλλά ευτυχείς που τους
γνώρισες, έμαθες από αυτούς και καυχά-
σαι για την φιλία τους.
Με τον Θόδωρο Σπυρόπουλο συναντη-

θήκαμε στο Γυμνάσιο σαν συμμαθητές
και συμμαθητές παραμείναμε όταν συνα-

συνέχεια στη σελ.12

συνέχεια από τη σελ. 1
πυρπόληση των σπιτιών τους και της
πόλης, από τους ναζιστές Γερμανούς.
Με αξιοθαύμαστη δύναμη, αλύγιστες,

οι γυναίκες των Καλαβρύτων έκαναν τη
μεγάλη υπέρβαση, επιστράτευσαν όλο
τον ηρωισμό που απαιτούσαν οι περι-
στάσεις και ακολούθησαν τον αδυσώ-
πητο και επίπονο αγώνα για την επιβίω-
ση, με την ψυχή όρθια και το μέτωπο
ψηλά, φτάνοντας, μέχρι το τέρμα.
Δεν δείλιασαν, δεν δίστασαν, με ήθος

και σύνεση, πιστές στο καθήκον, έχτισαν
την επόμενη ημέρα. Πάλεψαν, άντεξαν
και μας παρέδωσαν το μέλλον της
πόλης των Καλαβρύτων.

Είμαστε αιώνια ευγνώμονες στις ιερές
αυτές ψυχές για τον αγώνα και την προ-
σφορά τους σε όλους εμάς, τα παιδιά
και τα εγγόνια τους. 

Στις Καλαβρυτινές Μανάδες οφεί-
λουμε την αναγέννηση της πόλης μας.
Την ανάσταση των Καλαβρύτων από τις
τέφρες τους.

Οι Καλαβρυτινές μάνες, όμως, απο-
ρούν ακόμη, γιατί, ενώ κάθε έγκλημα
πολέμου, εναντίον αμάχων και αθώων
- όπως το έγκλημα των Καλαβρύτων -
σύμφωνα με τις πανανθρώπινες αρχές
και αξίες πρέπει να τιμωρείται και να
αποδίδεται δικαιοσύνη, μέχρι σήμερα,
ακόμη, οι δίκαιες απαιτήσεις των θυμά-
των του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος και των άλλων μαρτυρικών πόλεων
και χωριών της Ελλάδας, για την κατα-
βολή αποζημιώσεων και επανορθώ-
σεων, από τη Γερμανία, παραμένουν ανι-
κανοποίητες, ανεξόφλητες, εκκρεμείς.
Και το μεγάλο αυτό γιατί των Καλαβρυ-

τινών μανάδων μας δείχνει το δρόμο,
μας καθοδηγεί και μας εμψυχώνει.
Ο Δήμος Καλαβρύτων στη μνήμη των

ηρωίδων Καλαβρυτινών μανάδων συ-
νεχίζει σταθερά και αταλάντευτα να
διεκδικεί την καταβολή των γερμανικών
αποζημιώσεων, όχι για την καθαρά οι-
κονομική χρηματική αξία τους - άλλω-
στε ο τραγικός θάνατος των αθώων και
αμάχων συμπολιτών μας δεν αποζη-
μιώνεται - αλλά για την ηθική δικαί-
ωση, την αγαλλίαση, την απάλυνση του
πόνου που θα αισθανθούν, εκεί που
βρίσκονται, οι Καλαβρυτινές μάνες και οι
συγγενείς των θυμάτων, από το γεγονός
ότι οι Γερμανοί, που δολοφόνησαν τους
ανθρώπους τους, θα υποχρεωθούν να
πληρώσουν για το έγκλημά τους αυτό.

Η Διεκδίκηση μας για την καταβολή
των οφειλόμενων αποζημιώσεων είναι
και θα είναι συνεχής, δυναμική, αδια-
πραγμάτευτη, ανυποχώρητη, ασυμβί-
βαστη, μέχρι την τελική δικαίωση.

Σήμερα με απόλυτο σεβασμό στη
μνήμη και στη θυσία των άδικα εκτελε-
σθέντων συμπολιτών μας και στον ηρωι-
κό αγώνα και την αγωνία των Καλα-
βρυτινών μανάδων διατηρούμε ζωντανή
τη μνήμη της και εμπνεόμαστε από τα
μηνύματα της θυσίας των νεκρών μας
και του σκληροτράχηλου αγώνα των
μανάδων, ν’ αναστήσουν την πόλη μας.

Μηνύματα, πάντα επίκαιρα και δια-
χρονικά, μηνύματα, καταδίκης του να-
ζισμού και του κάθε μορφής ολοκληρω-
τισμού, καταδίκης του πολέμου, μηνύ-
ματα Ειρήνης, φιλίας, συνεργασίας, και
συναδέλφωσης των λαών και ευχόμα-
στε αυτό που εύχεται και ο ποιητής. «Το
όνειρο και το χαμόγελο της μάνας να
είναι, πάντα, η ΕΙΡΗΝΗ»”.
Την καθιερωμένη, επίσης, ομιλία, στο

τέλος του μνημοσύνου εκφώνησε η

βοηθός Δημάρχου Καλαβρύτων κ.
Χρύσα Παπαδάτου.

Σήμερα, παραμονή της Παναγίας , ο
μαρτυρικός μας Δήμος, ο Δήμος Κα-
λαβρύτων από τον αείμνηστο Δήμαρχό
μας Πάνο Πόλκα έχει καθιερώσει να τι-
μούμε κάθε χρόνο την Κορυφαία και
Τραγική Μάρτυρα του Καλαβρυτινού
Δράματος, τη «βιβλική μορφή της μα-
τωμένης γης μας» που είναι ταυτισμένη
με την Ιστορία του Μαρτυρικού μας
Τόπου, την Καλαβρυτινή Μάνα.
Η καθιέρωση αυτού του μνημοσύνου,

και η παράλληλη αυτή μνήμη και τιμή
στη Μάνα των Καλαβρύτων και τη Μη-
τέρα της Χριστιανοσύνης, μας επιτρέπει
να σταθούμε στον πόνο της Μάνας που ζει,
με συντριβή ψυχής, το Γολγοθά του γιου
της, στη Μάνα σκέπη και καταφύγιο, στη
Μάνα που «δεν έχει να αφήσει σε αυτόν
τον κόσμο, για μια στιγμή το παιδί της».

Η Μάνα, πρόσωπο κορυφαίο και ιερό,
γόνιμη δύναμη της ζωής, βρέθηκε, πάντο-
τε, στην καρδιά της δίνης των πολέμων.

Είναι εκείνη που, αμέτρητες φορές,
στην ιστορία κλήθηκε να θυσιάσει τα
παιδιά της, για την πατρίδα, για την
ελευθερία και τη δικαιοσύνη. 

Η Μάνα είναι το κεντρικό πρόσωπο
της τραγωδίας του πολέμου σε κάθε
εποχή. Η πονεμένη Μορφή της διατρέ-
χει τους αιώνες, ο οδυρμός και η γεν-
ναιότητά της συνοδεύει την Ιστορία της
πατρίδας μας. Τη Μαρτυρική Ιστορία
των τόπων που δοκιμάστηκαν.

Σπαρτιάτισσα, Σουλιώτισσα, Μεσο-
λογγίτισσα, μάνα του Πόντου και της
Προσφυγιάς, Ελληνίδα Μάνα, Μάνα
Καλαβρυτινή. 
Στο επίγειο ανθρώπινο Δράμα των Κα-

λαβρύτων, η Μάνα, η γυναίκα, η αδελφή,
θα πορευτεί τον πολύχρονο, τραχύ και
δύσβατο «Γολγοθά» του πόνου, της
επιβίωσης και του χρέους.

Τον ανηφορικό «Γολγοθά» που ξεκί-
νησε εκείνο το μουντό πρωινό της Δευ-
τέρας του Δεκέμβρη του 1943, με το
βίαιο αποχωρισμό τους από τα παιδιά, τους
άνδρες, τους πατεράδες και τα αδέλφια
τους στις πόρτες του σχολείου, όπου τους
οδήγησε η προσταγή των Γερμανών.

Και όταν οι άνδρες και τα νεαρά αγό-
ρια οδηγήθηκαν στη Ράχη του Καπή για
να γίνουν βορά των αδίστακτων εκτε-
λεστών τους, οι γυναίκες με τα μικρότερα
παιδιά που τους απέμειναν, στράφηκαν
αλαλάζουσες ακολουθώντας το ρυάκι του
αίματος στην αναζήτηση των δικών τους.

Στην ξερή λάκα του Καπή που μετα-
τράπηκε σε θυσιαστήριο, φτάνοντας
αλλόφρονη η χορεία των γυναικών, θα
μπλεχτεί ανάμεσα στα πτώματα και σαν
χορός τραγικός θα ξεσπάσει σε θρήνο.
Έναν θρήνο απερίγραπτο, πνιχτό και
σκληρό που θα θύμιζε τους αντίστοι-
χους θρήνους των γυναικών στις Τρω-
άδες και στην Εκάβη του Ευριπίδη.
Η κουβέρτα των σκοτωμένων θα γίνει

η «σινδόνη» για τη μεταφορά τους στο
νεκροταφείο. Η μια μετά την άλλη οι
γυναίκες σε μια πομπή, θλιβερή και αλ-
λόκοτη, για μέρες θα κουβαλήσουν
στα αδύναμα χέρια τους, τους άνδρες
και τα παιδιά τους. 
Εκεί χωρίς σάβανο, χωρίς φέρετρο θα

θάψουν στους ρηχούς τάφους που
άνοιξαν με τα νύχια στην παγωμένη γη,
τρεις γενιές της πόλης, πατεράδες, γιούς
και εγγόνια μαζί.

Ο όλεθρος, η φρίκη, ο πόνος, ο τρό-
μος και η αγωνία τους, λαξεύεται στα
πρόσωπα. Δένεται με τα μαύρα μαντή-

λια και παραμένει εκεί ως το
τέλος.

Το Μαρτύριο των ζωντα-
νών, είχε ξεκινήσει την ίδια
κιόλας μέρα στη νεκρή πόλη
των καπνών και των ερει-
πίων. 

Στην καρδιά του πιο σκλη-
ρού χειμώνα της Κατοχής θα
αναζητήσουν καταφύγιο, σε
πρόχειρα παραπήγματα, α-
νάμεσα στα ερείπια.

Με τα ματωμένα ξεροκόμ-
ματα θα ταΐσουν τα ορφανά τους και θα
τα σκεπάσουν με την ίδια εκείνη ματω-
μένη κουβέρτα που μετέφεραν τους
σκοτωμένους.

Μόνες και αβοήθητες για ένα διά-
στημα θα ζήσουν τη δοκιμασία της επι-
βίωσης, αναλαμβάνοντας το ρόλο πατέ-
ρα και μάνας μαζί, αντιμέτωπες με την
αθλιότητα, που θέλησε να τις εξοντώσει.
Ο μόχθος και η έγνοια των παιδιών

που έπρεπε να ζήσουν και που για
χάρη τους η ζωή έπρεπε να συνεχίσει,
μετρίαζε τον πόνο. Ήταν η μοναδική
τους ελπίδα και έπρεπε να την κρατή-
σουν ζωντανή.

Για χρόνια στους χειμώνες της Κατο-
χής και τα μετακατοχικά χρόνια, οι Κα-
λαβρυτινές γυναίκες νηστικές, πονεμέ-
νες, λαβωμένες, δεν θα σταματήσουν
την εξαντλητική πορεία για να αναστή-
σουν τα παιδιά και την πόλη τους.
Αυτός ο Τόπος, ο ένδοξος, ο ποτισμέ-

νος με το αίμα αθώων, απαιτούσε και-
νούρια γενναιότητα και αντάξια συνέχεια.

Με δύναμη περίσσια και αξιοθαύμα-
στη, αλύγιστες, οι γυναίκες των Καλα-
βρύτων έκαναν τη μεγάλη υπέρβαση,
επιστράτευσαν όλο τον ηρωισμό που
απαιτούσαν οι περιστάσεις και ακολού-
θησαν τον αδυσώπητο και επίπονο
αγώνα για την επιβίωση με την ψυχή
όρθια και το μέτωπο ψηλά φτάνοντας
μέχρι το τέρμα.
Μπροστάρισσες και πιστές, στο χρέος,

απέναντι σε νεκρούς και ζωντανούς, οι
μοναδικές αυτές γυναίκες, οι Καλαβρυ-
τινές Μανάδες, με δύναμη περίσσια, με
αξιοπρέπεια και μεγαλοσύνη δίδαξαν
στα παιδιά τους την αγάπη για τη ζωή
και τον άνθρωπο. Τους παρέδωσαν τις
αρχές, τις αξίες και  τις παραδόσεις του
τόπου, τον γενναίο και αξιοπρεπή τρόπο
που ήξεραν να ζουν. Τα χαρίσματα της
ψυχής τους που αναδείχθηκαν μέσα
από τον πόνο και την απώλεια.
Δεν δείλιασαν, δεν δίστασαν, με ήθος

και σύνεση, πιστές στο καθήκον, έχτισαν
την επόμενη ημέρα. Πάλεψαν, άντεξαν
και μας παρέδωσαν το μέλλον της πόλης.

Είμαστε αιώνια ευγνώμονες στις ιερές
αυτές ψυχές για τον αγώνα και την προ-
σφορά τους σε όλους εμάς, τα παιδιά
και τα εγγόνια τους. 
Στις Καλαβρυτινές Μανάδες οφείλου-

με την αναγέννηση της πόλης μας. Την
ανάσταση των Καλαβρύτων από τις τέ-
φρες τους. 

Η Μορφή της στους χώρους του Δη-
μοτικού μας Μουσείου, ανάμεσα στους
νεκρούς, να ανεβαίνει στη Ράχη του
Καπή, να σκάβει, να θρηνεί, να διηγεί-
ται με φωνή τρεμάμενη όσα έζησε, δια-
σώζει τις Μνήμες που καθημερινά
αντιπαλεύουν τη βία και το άδικο του
σύγχρονου κόσμου.

Στη Ράχη του Καπή, η Πετρωμένη
Μορφή της, είναι η ίδια η ιστορία της
Πόλης και της αναγέννησής της, μάρτυ-
ρας του εγκλήματος και φρουρός  της

Μνήμης.
Η Καλαβρυτινή Μάνα έγινε αιώνιο

σύμβολο αγώνα, καρτερίας και αδάμα-
στης θέλησης για ζωή και δημιουργία,
φωτεινό πανανθρώπινο παράδειγμα. 
Παράδειγμα αγώνα, αξιοπρέπειας και

ηρωισμού.
Αξιοπρέπειας και ηρωισμού, γιατί, οι

Καλαβρυτινές μάνες, έφυγαν, στη δια-
δρομή των χρόνων, από κοντά μας, όχι
μόνο πονεμένες αλλά και το κυριότερο,
αδικαίωτες. 
Για το τρομερό έγκλημα των Γερμανών,

σε βάρος των ανδρών, των παιδιών,
των αδελφών και των πατεράδων τους,
μέχρι σήμερα, κανένας δεν πλήρωσε. 
Οι εκτελεσθέντες στη Ράχη του Καππή

δεν δικαιώθηκαν. Ο πόνος και η ψυχική
οδύνη της Καλαβρυτινής μάνας δεν με-
τριάσθηκε, δεν απαλύνθηκε. 

Οι Καλαβρυτινές μάνες, έφυγαν, με
σφίξιμο στην καρδιά, με  πόνο και  θλίψη
στην ψυχή με το ερωτηματικό και την
απορία στα χείλη.

Οι Καλαβρυτινές μάνες όσες επιζούν
πλέον, απορούν ακόμη γιατί  ενώ κάθε
έγκλημα πολέμου, εναντίον αμάχων
και αθώων - όπως το έγκλημα των Κα-
λαβρύτων - σύμφωνα με τις παναν-
θρώπινες αρχές και αξίες πρέπει να
τιμωρείται και να αποδίδεται δικαιο-
σύνη, μέχρι σήμερα παραμένει ατιμώ-
ρητο, ενώ και, οι δίκαιες απαιτήσεις των
θυμάτων του Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος και των άλλων μαρτυρικών
πόλεων και χωριών της Ελλάδας, για
την καταβολή αποζημιώσεων και επα-
νορθώσεων, από τη Γερμανία, παραμέ-
νουν ανικανοποίητες, ανεξόφλητες,
εκκρεμείς. Με την ίδια την Γερμανία να
κωφεύει και αλαζονικά να διατείνεται
πως έχει διευθετηθεί το ζήτημα.

Να σημειώσω εδώ πως η Γερμανία
οφείλει στην Ελλάδα πολλαπλάσιες
αποζημιώσεις πολλών δισεκατομμυ-
ρίων για την καταστροφή στις υποδο-
μές και την οικονομία της χώρας μας,
για την διαρπαγή του Ελληνικού Χρυ-
σού από την Τράπεζα της Ελλάδας, συν
τις αποζημιώσεις για τις πρώτες ύλες
και τα παντοειδή αγαθά, που τροφοδο-
τούσαν τον Γερμανικό στρατό, ενώ ο
Ελληνικός λαός λιμοκτονούσε.

Και το μεγάλο αυτό γιατί, των Καλα-
βρυτινών μανάδων, μας δείχνει το δρό-
μο, μας καθοδηγεί και μας εμψυχώνει. 
Ο Δήμος Καλαβρύτων στη μνήμη των

ηρωίδων Καλαβρυτινών μανάδων συ-
νεχίζει σταθερά και αταλάντευτα να
διεκδικεί την καταβολή των γερμανικών
αποζημιώσεων, όχι για την καθαρά οι-
κονομική χρηματική αξία τους - άλλω-
στε ο τραγικός θάνατος των αθώων και
αμάχων συμπολιτών μας δεν αποζη-
μιώνεται - αλλά για την ηθική δικαί-
ωση, την αγαλλίαση, την απάλυνση
του πόνου που θα αισθανθούν, εκεί
που βρίσκονται, οι Καλαβρυτινές μάνες  

συνέχεια στη σελ. 12
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Στις 13 Αυγούστου 2015 ο Δήμος Κα-
λαβρύτων πραγματοποίησε εκδήλωση
στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα
της  μαθητικής Εστίας Κλειτορίας για να
τιμήσει τους ηρωικά πεσόντες και αγω-
νισθέντες στην Κύπρο Καλαβρυτινούς
μαχητές κατά την περίοδο της Τουρκι-
κής εισβολής τον Ιούλιο και Αύγουστο
του1974. Η εκδήλωση άρχισε με τρι-
σάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
των τριών ηρωικά πεσόντων συμπα-
τριωτών μας από τον εφημέριο Κλειτο-
ρίας π. Νικόλαο Παπαϊωάννου.    

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον κ.
Δήμαρχο και συνέχεια παρουσιάστηκε
ταινία διάρκειας μισής ώρας με το πο-
λεμικό χρονικό από την αποστολή
"Νίκη" της Α΄ Μοίρας Καταδρομών
και τις επιχειρήσεις της 181 Μοίρας Πυ-
ροβολικού. Τον κύριο ομιλητή της εκ-
δήλωσης στρατηγό κ. Δημήτριο Κού-
κουρα από την Κλειτορία παρουσίασε
η κ. Έλσα Γαλανίδου - Μπαλφούσια,
φιλόλογος - συγγραφέας και σύζυγος
του Αθανασίου Σπ. Μπαλφούσια.

Παραθέτουμε στη συνέχεια την πα-
ρουσίαση που έγινε από την κ. Γαλανί-
δου - Μπαλφούσια και την ομιλία του
κ. Κούκουρα:
Παρουσίαση από την Έλσα Γαλανίδου

- Μπαλφούσια. 13 Αυγ. 2015 στην
Κλειτορία
«Μαθήτρια στο Γυμνάσιο Νικαίας Πει-

ραιώς, στις Εθνικές μας γιορτές με τη
χορωδία του Σχολείου μου τραγουδού-
σαμε μεταξύ των άλλων και το: "Της Αγιάς
Λαύρας τα καμπαναριά ηχούν" και στη
συνέχεια το: "Γενναία παιδιά Καλαβρυ-
τινά, αιώνια σε σας οφείλει η Ελλάς,
δόξα, τιμή, πατρίδα, λευτεριά...."

Μετά από χρόνια, καθηγήτρια πλέον
έβαλα (αφού τους το δίδαξα) τους μα-
θητές μου να λέμε το ίδιο τραγούδι,
κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Και στη συνέχεια, την πρώτη σχολική
εκδρομή τους, την οργάνωσα για προ-
σκύνημα στα Καλάβρυτα.

Σήμερα, το έφερε η τύχη, και η δεύ-
τερη πατρίδα μου είναι η Κλειτορία
(Μαζέϊκα) Καλαβρύτων. Ζώντας (εδώ)
επί πολλά χρόνια από κοντά τους νέους
συμπατριώτες μου, ξεχώρισα και τιμώ
πάρα πολλές προσωπικότητες. Μία
από αυτές είναι και το Μαζιωτόπουλο
Δημήτριος Ι. Κούκουρας.

Όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων
στην Κύπρο το 1974, ο σύντροφός μου
Αθανάσιος Σπ. Μπαλφούσιας, όταν ο
Δημήτριος Κούκουρας θεωρήθηκε αγνο-
ούμενος, μου μετέδωσε μιά απέραντη
θλίψη και μιά ανείπωτη στεναχώρια για
το άξιο παλικάρι, φίλο και σύντροφό του
στις χαρές και στις λύπες στο χωριό τους.
Δεν άργησα να μάθω, να γίνω κοινω-

νός σε όλα όσα αφορούσαν την κοινή
ζωή τους. Γνώρισα προσωπικά τον αξιω-
ματικό Δημήτριο Ι. Κούκουρα και τον
εξετίμησα τόσο, που θα ήθελα να μά-

θουν και άλλοι το πόσο άξια είναι τα
Καλαβρυτινόπουλα και αποτελούν και
παράδειγμα προς μίμηση.
Ο Δημήτριος Ι. Κούκουρας γεννήθηκε

στην Κλειτορία το 1946, όπου τελείωσε
και τις εγκύκλιες σπουδές του (Δημο-
τικό και το τότε Γυμνάσιο), όντας πάντα
σημαιοφόρος. Μπήκε στην Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων και αποφοίτησε το
έτος 1969 με το βαθμό του Ανθυπολο-
χαγού του Πυροβολικού. Αποφοίτησε στη
συνέχεια από την Ανωτάτη Σχολή Πο-
λέμου, όπου διετέλεσε και καθηγητής,
καθώς και από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας.
Κορυφαία στιγμή κατά τη διάρκεια της

στρατιωτικής του θητείας ως αξιωματι-
κού είναι η συμμετοχή του στην άμυνα
της Κύπρου στις ημέρες της Τουρκικής
εισβολής το 1974. Τότε έφερε το βαθμό
του Υπολοχαγού και εκτελούσε καθή-
κοντα Διοικητού Πυροβολαρχίας. Πήρε
μέρος σε όλες τις μάχες τότε. Κατά την
πρώτη φάση της εισβολής φονεύθηκε
ο Διοικητής της Μονάδας στην οποία
ανήκε, συνελήφθη αιχμάλωτος ο Υπο-
διοικητής και καταστράφηκε όλο το
υλικό της. Ο ίδιος συνέχισε με την πυ-
ροβολαρχία του τις επιχειρήσεις στην
δεύτερη φάση της εισβολής, όταν ο
αγώνας ήταν πλέον άνισος, λόγω της
συντριπτικής υπεροχής των Τούρκων
σε προσωπικό και μέσα.
Η προσφορά του σ' αυτόν τον αγώνα

αναγνωρίστηκε από τους ανωτέρους
του αλλά και από τους απλούς στρα-
τιώτες του. Σε επιστολή που του έστειλε
ο στρατιώτης Κωμοδίκης Σωτήριος από
την Κύπρο στις 17 Οκτωβρίου 1975 με-
ταξύ άλλων του γράφει: "Στην Πυρο-
βολαρχία όλοι σας θυμούνται, πραγμα-
τικά φαίνεται η αξία του άλλου όταν
φεύγει... Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τις δύ-
σκολες ημέρες, που περάσαμε μαζί
κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πραγ-
ματικά σταθήκατε σαν πατέρας μας
στην Πυροβολαρχία και η ζωή όλων
μας οφείλεται σε σας...."

Από τότε και κάθε χρόνο, όταν γίνο-
νται εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των
πεσόντων, είναι καλεσμένο και το Μα-
ζιωτόπουλο, ο δικός μας ήρωας ο Δη-
μήτριος Ι. Κούκουρας. Με συγκίνηση
και αίσθημα ευθύνης ανταποκρίνεται
στην πρόσκληση.

Σπουδαιότερες εκδηλώσεις στις
οποίες έχει παρευρεθεί όπου ήταν και
ομιλητής είναι:
Στις 23 Ιουλίου 1995 στην Κωμόπολη

του Παραλιμνίου στην περιοχή της Αμ-
μοχώστου, όπου έγιναν τα αποκαλυπτή-
ρια της προτομής του ήρωα στρατιώτη
Νίκου Ψαρά, από τον τότε πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκο
Κληρίδη.

Στις 23 Ιουλίου 2002 σε εκδήλωση
που έγινε στη Λευκωσία προς τιμήν των
ηρωικώς πεσόντων Αξιωματικών και
οπλιτών της Μονάδος του, παρουσία

συγγενών φίλων και
συμπολεμιστών.

Στις 27 Σεπτεμβρίου
2007 σε εκδήλωση
που έγινε προς τιμήν
του ήρωα Διοικητή του
Στρατηγού Στυλιανού
Καλμπουρτζή από τον
Παγκύπριο Σύνδεσμο
Εφέδρων Πυροβολι-
κού στην Λευκωσία.

Στις 23 Ιουλίου 2009
στα αποκαλυπτήρια της
προτομής του ήρωα
Διοικητή του στο στρατόπεδο της Μο-
νάδας που πήρε και το όνομά του πα-
ρουσία του υπουργού άμυνας της
Κύπρου κ. Κώστα Παπακώστα.

Στις 23 Ιουλίου 2014 σε εκδήλωση
που έγινε στην Κωμόπολη του Παραλι-
μνίου προς τιμήν του ήρωα στρατιώτη
Νίκου Ψαρά με την συμπλήρωση σαρά-
ντα χρόνων από την ηρωική του θυσία.

Ήταν επίσης ο κύριος ομιλητής στα
αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα
Διοικητού του, που έγιναν στη Σχολή
Πυροβολικού στο Μεγάλο Πεύκο Αττι-
κής στις 2 Απριλίου 2011 παρουσία
του τότε προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Κάρολου Παπούλια.

Και ο δικός μας Δημήτρης Κούκου-
ρας, το Καλαβρυτινόπουλο, ο υπεύθυ-
νος και άξιος αξιωματικός είναι πάντα
έτοιμος, με τα πιο θερμά αισθήματα,
στο προσκλητήριο σάλπισμα για την
απονομή τιμής στο πεδίο της μάχης. 

Σήμερα ζει μόνιμα στην πόλη της
Δράμας με τη σύζυγό του Αθηνά Πι-
τένη, χειρουργό οφθαλμίατρο, επιμε-
λήτρια και διευθύντρια μέχρι πρότινος
στην οφθαλμολογική κλινική του Νο-
σοκομείου Δράμας. Έχει δύο παιδιά,
τον Ιωάννη, αρχιτέκτονα και την Μαρία-
Ελένη (Μαριλένα) οικονομολόγο

Ο Δημήτριος Κούκουρας μετά την
αποστρατεία του δεν κατέθεσε τα όπλα,
αλλά ασχολήθηκε ενεργά σε τοπικούς
συλλόγους της Δράμας, προσφέροντας
τις γνώσεις και την εμπειρία του, όπου
του ζητήθηκε. Διετέλεσε επί εξαετία
αντιπρόεδρος και σήμερα είναι μέλος
της Εταιρείας Δραμινών Μελετών.

Με ενέργειές του, όταν ήταν στρατιω-
τικός διοικητής Δράμας, στήθηκε η
προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
στο δημοτικό κήπο Δράμας, όπου γί-
νονται εκδηλώσεις για την Εθνική Επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου.
Σε εκδήλωση που έγινε τον Ιούνιο του

2008 στη Δράμα, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης
από το Δήμο Δράμας και την Ένωση
Ποντίων Κυριών Δράμας, έλαβε τιμη-
τική διάκριση για την πολύτιμη συμ-
βολή του στην προσπάθεια ίδρυσης
πολεμικού Μουσείου
Θα μπορούσα να πω και να γράψω
πολλά ακόμη για τη ζωή και τη δράση

του αξιωματικού Δημήτρη Κούκουρα
από υλικό που έχω στη διάθεσή μου
σε βίντεο, CD, έγγραφα, φωτογραφίες,
κ.ά, αλλά θα μπορούσα να πω πολλά
ακόμη και για τον άνθρωπο και καρ-
διακό φίλο και για το σύζυγο και πα-
τέρα, αλλά  "ούκ εν τω πολλώ το εύ" κι
εγώ πλέον γνωρίζοντας πιά από κοντά,
πολύ κοντά τον τόπο και τους ανθρώ-
πους του, αφού νοιώθω και είμαι πια Μα-
ζιώτισσα, θα εξακολουθώ να τραγουδώ
το "Γενναία παιδιά Καλαβρυτινά".

Εύχομαι ολόψυχα στο Δημήτρη Κού-
κουρα υγεία και να προσφέρει όπως
πάντα τις υπηρεσίες του στην Πατρίδα
μας. Να αποτελεί παράδειγμα προς μί-
μηση και να μας κάνει πάντα να νιώ-
θουμε υπερήφανοι».

Σύντομη ιστορική αναδρομή του Κυ-
πριακού και των γεγονότων της Τουρ-
κικής εισβολής το 1974 (ομιλία του κ.
Κούκουρα).

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Κ. Δή-
μαρχο και το Δημοτικό του Συμβούλιο,
που αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί
αυτή η εκδήλωση σήμερα εδώ, για να
αποδώσουν την τιμή που αξίζουν οι
συμπατριώτες μας που έπεσαν ηρωικά,
καθώς και αυτοί που αγωνίσθηκαν για
την ελευθερία της μαρτυρικής Κύπρου,
να θυμηθούν επίσης οι παλαιότεροι και
να γνωρίσουν οι νεότεροι, τα επίκαιρα
αυτές τις ημέρες γεγονότα που πριν από
σαράντα ένα χρόνια, πλήγωσαν βαθιά
τον Ελληνισμό της Κύπρου αλλά και
ολόκληρο το Έθνος.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την  κ.
Έλσα Γαλανίδου - Μπαλφούσια, η
οποία με λόγο γλαφυρό και καλαί-
σθητο έκανε την παρουσίασή μου. Εκ-
μεταλλευόμενος την ευκαιρία που μου
δίνεται θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη
για την αγαπημένη της Κλειτορίας Έλσα,
αυτή την υπέροχη φωνή του Ποντιακού
Ελληνισμού, που  με την πληθώρα των
άρθρων και μελετών της τα οποία
έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα περιο-
δικά και εφημερίδες Ποντιακού περιε-
χομένου, αλλά κυρίως με το πλούσιο
συγγραφικό της έργο που έχω γίνει κοι-
νωνός, εμπλουτίζει την ποντιακή λαο-
γραφία και την Ελληνική ευρύτερα, καθ'
όσον όλα είναι γραμμένα με προσοχή 

συνέχεια στη σελ. 10
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Ο Μιχάλης Γλαράκης είναι ένας αυτο-
δίδακτος λαϊκός ζωγράφος, που με το
προνομιακό ταλέντο του καταφέρνει να
μας εντυπωσιάζει, να μας ενθουσιάζει,
να μας συγκινεί.

Είναι μία αξιοσημείωτη εικαστική πα-
ρουσία που ακολουθεί με αξιώσεις το
δρόμο της παράδοσης που χάραξαν
σπουδαία ονόματα της τέχνης με με-
γάλη κοινωνική αποδοχή.

Με την εκφραστική ευαισθησία του
και τον πηγαίο ρεαλισμό του μας πα-
ρουσιάζει, μέσα σε ένα χρωματικό πα-
ραλήρημα, που έχει έντονα τα στοιχεία
της αμεσότητας, την ομορφιά, το
άρωμα και τη δροσιά της Καλαβρυτι-
νής φύσης, συνεγείροντας διαχρονικές
μνήμες και αισθήματα παιδικών χρόνων.
Επισκέφθηκα την έκθεση ζωγραφικής,

που πραγματοποίησε στα Καλάβρυτα
το δεκαήμερο του δεκαπενταύγουστου.
Ξεκινώντας την οπτική περιήγησή μου,
το βλέμμα μου αιχμαλωτίζεται, η φωνή
μου χάνεται, δεν βγαίνει στον αέρα,
γιατί δεν θέλει να χαλάσει τη μαγευτική
ατμόσφαιρα των ονειρικών πινάκων
που αντικρύζω. 

Η χλόη, τα λουλούδια, τα δένδρα, οι
γραμμές του οδοντωτού και τα βαγόνια
του, τα μνημεία, τα σπίτια…, η μορφή,
το σχήμα, η πλοκή, η εκπληκτική από-

δοση του απαράμιλλου φυσικού κάλ-
λους και των μοναδικών τοπίων του
Καλαβρυτινού κόσμου και της λατρε-
μένης που ζήσαμε… όλα σου μιλούν,
όλα σε αγγίζουν, όλα σου κρατούν τη
σκέψη σου κοντά τους.

Τα βάθη της
ψυχής μου
πλημμυρίζουν
με χαρά για το
πρόσωπο του
καλλιτέχνη με τα
« τ α λ α ι π ω ρ η -
μένα» δάκτυ-
λα, που θαυμα-
τοποιούν μέχρι
να λάμψει της
γοητείας το με-
γαλείο και οι κε-
φάτες πινελιές
της ψυχής του να
δώσουνε στην
πιστότητα το
σήμα της ξεχω-
ριστής δικής του
ταυτότητας.

Με το Μιχάλη
Γλαράκη με συν-
δέει δεσμός
αδελφικής σχέ-
σης και η εκτί-

μησή μου γι’ αυτόν είναι απεριόριστη.
Όλοι όσοι έτυχε να τον γνωρίσουν,

έχουν να πουν ένα καλό λόγο για την
περίσσια λεβεντιά του, τον ευγενικό και
πονόψυχο χαρακτήρα του, το πλατύ
χαμόγελό του, τη μεγάλη του αγάπη

για τα Καλάβρυτα και ιδίως για την ανε-
ξάντλητη διάθεσή του να προσφέρει
ακόμη και την ψυχή του στους συμπα-
τριώτες του.
Οι περιπέτειες της ζωής του είναι ανε-

πανάληπτες, συναρπαστικές και οι σχο-
λικές του επιδεξιότητες χιουμοριστικές,
αμίμητες. Χαρακτηριστικό είναι το
«επεισόδιο» με το περίφημο «λαλάκι»
που χτυπούσε μανιωδώς εν ώρα μα-
θήματος ο ζωηρότατος Γιώργος Καϊμά-
κης, με συμπρωταγωνιστές του, σε
πρώτο εξίσου ρόλο, το Μιχάλη, καθώς
επίσης και τους παρακαθήμενούς του
στο θρανίο Γιώργο Ηλιόγαμπρο και
Θανάση Ζησιμόπουλο, ενώ στην έδρα
ήταν ο αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης
Θούας.

Μιχάλη μου να είσαι πάντα καλά και
να συνεχίσεις την άσκησή σου στη ζω-
γραφική, που όπως λες είναι και η με-
γαλύτερή σου αγάπη.

Αξίζεις πράγματι πάρα πολλά μπρά-
βο για την αξιέπαινη δουλειά σου, με
την οποία κατάφερες να μας πάρεις για
λίγο από το συννεφιασμένο λιμάνι του
καιρού μας και να μας ταξιδέψεις μα-
κριά στις γειτονιές του ήλιου, στα βο-
σκοτόπια του Χελμού και στις πρα-
σινάδες του Βουραϊκού.

Σωτήρης Ι. Τσενές

Με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της
προτομής του Θεόδωρου Σπυρόπου-
λου στον Δρυμό Καλαβρύτων, αναζη-
τήσαμε τον άνθρωπο που φιλοτέχνησε
το εξαιρετικό αυτό έργο.  Το συγκεκρι-
μένο γλυπτό μας εντυπωσίασε όχι μόνο
για την ρεαλιστική απόδοση των χαρα-
κτηριστικών, αλλά κυρίως γιατί κατά-
φερε να αποτυπώσει την ευαισθησία
και την πνευματικότητα του αείμνηστου
Σπυρόπουλου χρησιμοποιώντας ένα
«σκληρό» υλικό, την πέτρα.

Ο δημιουργός είναι ο Καλαβρυτινός
γλύπτης και ζωγράφος Σπύρος Χαρα-
λαμπόπουλος, ο οποίος υπογράφει τα
έργα του με το όνομα «Κλείτορας».

Ο Κλείτορας (Σπύρος Χαραλαμπό-
πουλος) γεννήθηκε το 1985 και σπού-
δασε με υποτροφία στην Ανώτατη Σχο-
λή Καλών Τεχνών της Αθήνας, απ’
όπου αποφοίτησε το 2011. Το 2006 είχε
αποφοιτήσει απο τη Σχολή Μαρμαρο-
γλυπτικής της Τήνου απ’ όπου πήρε το
πρώτο βραβείο από το Ίδρυμα της Πα-
ναγίας. Τον ίδιο χρόνο του απονεμή-
θηκε βραβείο γλυπτικής από το Υ-
πουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι-
τικής και το 2005 βραβείο ζωγραφικής.
Εργάζεται στο Μουσείο των Δελφών.

Στο παρελθόν  έχει εργαστεί ως μαρ-
μαροτεχνίτης στο θέατρο Διονύσου
(2011) καθώς και για το Υπουργείο Πο-
λιτισμού στην αναστήλωση μνημείων
στη πλατεία Μοναστηρακίου (2008).
Επίσης, έχει εργαστεί και εργάζεται ως
γλύπτης για διάφορα μνημεία και ιδιω-
τικές συλλογές.

Εκτελεί κατά παραγγελία πίνακες ζω-
γραφικής και γλυπτά.
Πρόσφατα βρέθηκε κοντά στους πρό-

σφυγες στην πλατεία Βικτωρίας στην
Αθήνα. Εκεί, τοποθέτησε ένα κομμάτι
μαρμάρου και ζήτησε από τους μετα-
νάστες, κυρίως τα παιδιά, να γράψουν
επάνω στο μάρμαρο το όνομα τους και
την χώρα τους. Στη συνέχεια χάραξε με
το καλέμι του το μάρμαρο και δημι-
ούργησε ένα ξεχωριστό έργο.

Ο Σπύρος Χαραλαμπόπουλος αποτε-
λεί το χαρακτηριστικό  πρότυπο του
ανήσυχου και ανένταχτου δημιουργού,
ο οποίος  κινείται  με παροιμιώδη
άνεση ανάμεσα στη γλυπτική και τη ζω-
γραφική. 

Η καταγωγή του καλλιτέχνη, οι μελέ-
τες του στη φύση και όχι μόνο, το ήθος
του ανθρώπου εξηγούν, την ποικιλία

και την γνησιότητα του έργου του.  Ενός
έργου διαχρονικού, που αποπνέει αν-
θρωπιά και αυθεντικότητα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον
Κλείτορα για το υλικό που μας προώ-
θησε, όπου μας έδωσε την δυνατότητα
να θαυμάσουμε μέρος των έργων του.  

Θερμά συγχαρητήρια Κλείτορα!
Μακάρι ο τόπος μας να σε εμπνέει

πάντα!
Ο «Κλείτορας» Σπύρος Χαραλαμπό-

πουλος έχει πάρει μέρος σε πολλές εκ-
θέσεις και performances στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, ενώ έργα του βρί-
σκονται σε ιδιωτικές συλλογές της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού και σε
δημόσιους χώρους.

Βραβεία:
2006: Πρώτο βραβείο από το Ίδρυμα
της Παναγίας της Τήνου ως συμβολική
αναγνώριση των προσπαθειών του για
την κοινότητα της Τήνου.
2006: Βραβείο γλυπτικής από το
Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πο-
λιτικής. Το βραβείο του απένειμε ο
Υπουργός, Αριστοτέλης Παυλίδης.
2005: Βραβείο ζωγραφικής από τον
Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι-
τικής. Το βραβείο του απένειμε ο
Υπουργός, Αριστοτέλης Παυλίδης.
2012: Δευτερο βραβειο από το σύλ-
λογο εμπόρων της Αθήνας, από την έκ-
θεση “Τέχνη στις βιτρίνες”.

Εκθέσεις:
2013: Ομαδική έκθεση στο Φεστιβάλ
Petit Paris d’ Athenes για τον Αlbert
Camus. 

2012: Ομαδική έκθεση στην αίθουσα
τέχνης «ΑΝΤΙ» , Αντίπαρος.
2012: Ομαδική έκθεση, «Laborato-
ries» Γκαλερί TAF.
2011: Ομαδική έκθεση, «Τέχνη στις Βι-
τρίνες», κέντρο της Αθήνας..
2011: Ομαδική έκθεση, «Art and the
city», Στοά Σπυρομήλιου (City Link). 
2011: Συμμετοχή με Installation στη
15η Biennale Θεσσαλονίκης.
2011: Workshop Ενδυματολογίας Θε-
άτρου στην Πράγα.
2011: Ομαδική έκθεση, «Εικονοποί-
ηση», Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
2010: Ατομική έκθεση, «Τα όρια μπλε
δεν επηρεάζουν το κόκκινο», Πύργος
Λεχουρίτη, Λεχούρι Καλαβρύτων.
2010: Ομαδική έκθεση, «Σχέδιο Σωτη-
ρία», Νοσοκομείο Σωτηρία..
2010: Ομαδική έκθεση, «Το εργαστή-
ριο χαλκοχυτικής της ΑΣΚΤ»,Τεχνόπο-
λις Δήμου Αθη-
ναίων.
2010: Ομαδική
έκθεση, Σφαγεία
Δήμου Ταύρου.
2010: Ομαδική
έκθεση, Επιγρα-
φικό Μουσείο,
«Το Επιγραφικό
Μουσείο συνομι-
λεί με τη γειτονιά
του».
2009: Ομαδική
έκθεση, «3η Έκ-
θεση Νέων». Σι-
κυώνια 09, Κιάτο,

Αποθήκες, ΑΣΟ.
2009: Ατομική έκθεση «Όλα αυτά που
ποτέ δεν είπα». Καλάβρυτα, Κτίριο Κε-
ντρικής Πλατείας.
2008: Ομαδική έκθεση, «Ίχνη» στην
Τήνο με αφορμή τα 70 χρόνια από το
θάνατο του Γιαννούλη Χαλεπά. Ίδρυμα
Τηνιακού Πολιτισμού.
2006: Ομαδική έκθεση, «Ερμουπόλεια
06» στη Σύρο. 

Περφόρμανς - Θέατρο:
2013: Περφόρμανς με τίτλο «Στον
εγκλωβισμό διαφορετικών καταστά-
σεων» στο Φεστιβάλ Petit Paris d’
Athenes για τον Αlbert Camus.
2012: Περφόρμανς με τίτλο «Κούρος»
στο Φεστιβάλ ITINERANT performance
Art festival στο χώρο New house cen-
ter for contemporary Art, στο Staten
island, Νέα Υόρκη.
2012: Περφόρμανς με τίτλο «Όρια αρ-
χαιολογικού χώρου» στο Φεστιβάλ Αι-
σχύλεια στην Ελευσίνα.
2011: Συμμετοχή στην 7η Διεθνή Πα-
νεπιστημιάδα Θεάτρου, Σέρρες, με το
έργο «Η άρνηση της επιτήδευσης»
2011: Συμμετοχή στο πρότζεκτ «12
Wagon» του θεάτρου «Το Τρένο στο
Ρουφ» με το έργο «Sans Papiers».
2010: Περφόρμανς με τιτλο «η άλλη
χρηση του αντικειμενου» Γκαλερί Dra-
gan, στο Βελιγράδι.
2009: περφόρμανς με αφορμή το τα-
ξίδι του λεωφορείου της Άμεσης Δη-
μοκρατίας με τους μαθητές του Joseph
Beuys από τη Γερμανία στην Αθήνα,
στην ΑΣΚΤ.
2008: Συμμετοχή στη θεατρική παρά-
σταση, «Ο Καραγκιόζης», με τον Ευγέ-
νιο Σπαθάρη, στην ΑΣΚΤ.
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ΚΛΕ ιτορασ  (σπΥροσ  ΧαραΛαΜποποΥΛοσ)



Μοιάζει με παραμύθι!  Θα μπορούσε,
ίσως, να ήταν κι ένα καλοστημένο σε-
νάριο, βγαλμένο και γραμμένο όμως
από την ίδια τη ζωή.  Κι αυτό, γιατί όλη
η ανεπανάληπτη πορεία του, από το ξε-
κίνημα του από το χωριό του, μέχρι και
την πρόσφατη καταξίωσή του σαν Ακα-
δημαϊκός Δάσκαλος, είναι υπερπλήρης
από ευγενείς φιλοδοξίες, υπερβάσεις,
συγκινήσεις, αγώνες και αγωνίες, δίψα
για πρόοδο, αλλά και αδιάκοπη κοι-
νωνική προσφορά και γενικά «επεισό-
δια» - φυσικά, με την…  κινηματογρα-
φική έννοια του όρου - που φαντάζουν
απίστευτα και απίθανα!...
Κάπως έτσι, χωρίς το παραμικρό ίχνος

υπερβολής ή εντυπωσιασμού, και σε
αδρές γραμμές, υπήρξε η μέχρι σήμερα
λαμπρή πορεία του Ανδρέα Α. Πολυ-
δώρου, ενός εκλεκτού επιστήμονα και
ήδη πανεπιστημιακού Δασκάλου, από
την αφετηρία της από το Σκεπαστό - το
οποίο, έχει να καυχάται και για άλλα

επιφανή τέκνα του και όχι μόνο από τον
χώρο των συνεχιστών της επιστήμης
του Ιπποκράτη - ως τα σήμερα!...

Προερχόμενος από πολύτεκνη οικο-
γένεια, στην οποία στάθηκε πάντα δί-
πλα, ξεκινώντας με ελάχιστα εφόδια,
οπλισμένος όμως με ακαταμάχητο δυ-
ναμισμό, θέληση και αποφασιστικό-
τητα, ολοκλήρωσε, με άριστες πάντα
επιδόσεις τις σπουδές του, μετεκπαι-
δεύτηκε και εξειδικεύτηκε, δημιούρ-
γησε ένα επίζηλο «όνομα», συμμετέ-
χοντας σε επιστημονικά συνέδρια ανά
τον κόσμο, με εντυπωσιακές και καινο-
τόμες παρεμβάσεις - εισηγήσεις, συγ-
χρωτιζόμενος με όλες τις κορυφές του
ιατρικού κόσμου.

Και παρ’ όλα αυτά, έμεινε και εξακο-
λουθεί να παραμένει, ο απλός, ο κατα-
δεκτικός, ο μειλίχιος Ανδρέας, όπως
τον έχουν μάθει οι συμπατριώτες τους,
για τους οποίους - και όχι μόνο - οι πόρ-
τες του ιατρείου του ήσαν πάντα ανοιχτές!

Και βέβαια, χωρίς να παύσει ποτέ να
βρίσκεται κοντά τους, όπως και στη γε-
νέτειρά του!

Περιττεύουν όμως οι κοινότυποι - και
κάποιες φορές κενοί ουσιαστικού πε-
ριεχομένου -  έπαινοι, για τον Καθηγητή
πλέον της Χειρουργικής της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και πάνω
απ’ όλα Άνθρωπο, Ανδρέα Α. Πολυ-
δώρου, άλλωστε είναι σίγουρο, ότι…
δεν του άρεσαν ποτέ!

Ανδρέα: Μας έκανες, για μια φορά
ακόμα, υπερήφανους!...

Α.Ν.Χ.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. καθώς

και τα μέλη της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας συγχαίρουν θερμά  τον Ανδρέα
Πολυδώρου για την αναγόρευση του
σε Καθηγητή της Χειρουργικής της Ια-
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αυτή η σημαντική διάκριση αποτελεί

μια ακόμα μαρτυρία αναγνώρισης και
επιβράβευσης του τεράστιου επιστημο-
νικού του έργου καθώς και της προ-
σφοράς του στην παγκόσμια επιστη-
μονική κοινότητα.

Στο πρόσωπό του τιμάται, μεταξύ
άλλων, και η γενέτειρά του το Σκεπα-
στό, γεγονός  που μας κάνει πραγμα-
τικά υπερήφανους. 
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και

λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα.

Μία ευχάριστη έκ-
πληξη μας περίμενε
στο φύλλο της 19ης
Ιουλίου 2015 της
«Κυριακάτικης Δη-
μοκρατίας», όταν εί-
δαμε την φωτογρα-
φία και το σπουδαίο
έργο που έχει επιτε-
λέσει ο εκλεκτός συ-
μπατριώτης μας, ως
επικεφαλής της ομά-
δας Έρευνας και Με-
λέτης της Ιστορίας
των Συγκοινωνιών στην Ελλάδα «οι
φίλοι του λεωφορείου».

Ανδρέα σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και

δύναμη και να μας καλέσεις να εγκαι-
νιάσουμε μαζί το Μουσείο Συγκοινω-
νιών «Ανδρέας Χρόνης».

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόε-
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χω-
ριών της Ελλάδας κ. Γιώργος Λαζουράς
παρέστη, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2015,
στις εκδηλώσεις και τελετές που διεξή-
χθησαν για την απόδοση τιμής και μνή-
μης, στους 152 εκτελεσθέντες, από τα
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, κατοί-
κους της μαρτυρικής Μουσιωτίτσας του
δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων, στις 25-7-
1943 και στους 15 εκτελεσθέντες, από
τα ίδια στρατεύματα κατοχής, κατοίκους
του μαρτυρικού Μεσοβουνίου του
Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων, στις 18
έως 25-7-1943.

Στο σύντομο χαιρετισμό, που έκανε ο
δήμαρχος Καλαβρύτων στη μαρτυρική
Μουσιωτίτσα, αναφέρθηκε στη διατή-
ρηση ζωντανής της μνήμης των ολο-
καυτωμάτων για να μας εμπνέει και να
μας διδάσκει ώστε να μην ξαναγίνει πό-
λεμος, να πρυτανεύει η ειρήνη, να κα-
ταδικάζεται ο φασισμός, ο ναζισμός και
ο κάθε μορφής ολοκληρωτισμός και να
προωθείται και να ενισχύεται η φιλία
και η συναδέλφωση των λαών και των
νέων μας. Επίσης, έκανε, ειδική ανα-
φορά στην ανεκπλήρωτη και απαρά-
γραπτη οφειλή που έχει η Γερμανία
απέναντι στις μαρτυρικές πόλεις και
χωριά και στα θύματα των ολοκαυτω-
μάτων και τους απογόνους τους, για τη
δίκαιη και πλήρη καταβολή και εξό-
φληση των οφειλομένων, ακόμη, γερ-
μανικών αποζημιώσεων και επανορθώ-
σεων τονίζοντας ότι, η μαρτυρική Μου-
σιωτίτσα και τα υπόλοιπα μαρτυρικά
χωριά και πόλεις, αναμένουν τη δικαί-
ωση των εκτελεσθέντων, με την πλήρη
καταβολή των αποζημιώσεων, όχι,
τόσο για την οικονομική τους αξία,
αλλά για τη, βαρύνουσα, ηθική τους
σημασία και διάσταση. Κλείνουμε το
τραύμα του πολέμου αλλά δε σβή-
νουμε τη μνήμη των άδικα εκτελεσθέ-
ντων. Και το τραύμα του πολέμου δεν

επουλώνεται πλήρως, χωρίς την πλήρη
καταβολή των γερμανικών αποζημιώ-
σεων, ανέφερε, χαρακτηριστικά ο Δή-
μαρχος Καλαβρύτων.

Στο Μεσοβούνι Ζαγορίου, ο Δήμαρ-
χος Καλαβρύτων ήταν ομιλητής στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, το
βράδυ του Σαββάτου, με θέμα “72
χρόνια μετά το ολοκαύτωμα του Με-
σοβουνίου. Με τη μνήμη ζωντανή”,
μαζί, με το Δημήτρη Χαντζαρόπουλο,
από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης
των Γερμανικών Οφειλών, το Δήμαρχο
Ζαγορίου Βασίλη Σπύρου, την καθηγή-
τρια φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων κ. Κωστοπούλου και τον Πρό-
εδρο του τοπικού συλλόγου Αλέκο
Φαρμάκη.
Στις εκδηλώσεις αυτές εκτός από τους

Δημάρχους των μαρτυρικών Δήμων
Δωδώνης, Χρήστο Ντακαλέτση και Ζα-
γορίου, Βασίλη Σπύρου, παραβρέθη-
καν επίσης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέκος Καχριμάνης, οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Γαλανοπούλου -
Τσούφη και Ιωάννης Στέφος, πολλοί
άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου.

Την Κυριακή, ο Δήμαρχος Καλαβρύ-
των επισκέφθηκε τα Ζαγοροχώρια, από
τα οποία 15 έχουν χαρακτηρισθεί μαρ-
τυρικά χωριά, καθώς και τα Ζαγοροχώ-
ρια Άνω Πεδινά (Σουδενά) και Κάτω
Πεδινά (Σουδενά), από τα οποία, κατά
την παράδοση, έλκουν την καταγωγή
τους τα χωριά Άνω και Κάτω Σουδενά
(Άνω και Κάτω Λουσοί) του Δήμου Κα-
λαβρύτων.

Επίσκεψη στα Καλάβρυτα,
πραγματοποίησε την Τετάρτη
5 Αυγούστου 2015, το από-
γευμα, ο πρέσβης του Καναδά
στην Ελλάδα κ. Ρόμπερτ Πεκ
(Robert Peck).
Ο κ. Πεκ, είχε συνάντηση με

το Δήμαρχο Καλαβρύτων κ.
Γιώργο Λαζουρά, με τον οποίο
συζήτησαν, θέματα και προτά-
σεις για την ανάπτυξη της πε-
ριοχής όπως, την πρότασή
του, να διοργανωθεί επίσκεψη
πρέσβεων και διπλωματών στα
Καλάβρυτα, για να γνωρίσουν και να προ-
βάλουν την περιοχή μας στις χώρες τους
και στους επαγγελματικούς και τουριστι-
κούς φορείς τους, και στη συνέχεια, συνο-
δευόμενος από το Δήμαρχο, απέδωσε
τιμή στη μνήμη των άδικα εκτελεσθέντων
Καλαβρυτινών, στον Τόπο της Εκτέλεσης,
στο λόφο του Καππή και κατέθεσε, τιμη-
τικά, στεφάνι, στο μνημείο των ηρώων.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, ευχαρί-
στησε τον Καναδό πρέσβη, για την επί-
σκεψή του στα μαρτυρικά Καλάβρυτα
και την τιμητική κατάθεση στεφάνου και
την απόδοση τιμής στους άδικα εκτελε-

σθέντες Καλαβρυτινούς, από τα ναζι-
στικά - γερμανικά στρατεύματα κατοχής
καθώς και για τις δημιουργικές του προ-
τάσεις και ιδέες του, για την προώθηση
της ανάπτυξης, ιδίως της τουριστικής, του
τόπου μας, του έδωσε τα αναμνηστικά
λευκώματα του Δήμου Καλαβρύτων
και τον προσκάλεσε να επισκεφθεί και
πάλι, για περισσότερο χρόνο, τα Καλά-
βρυτα, εκφράζοντας την πρόθεσή του,
να συνεργασθεί μαζί του, για την υλο-
ποίηση της πρότασής του, για την επί-
σκεψη πρέσβεων και διπλωματών στα
Καλάβρυτα, το συντομότερο δυνατόν.

Στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύ-
των πραγματοποιήθηκε έκθεση ζωγρα-
φικής, από 10 μέχρι 23 Αυγούστου
2015.

Έλαβαν μέρος:
• Ανδρέας Τέτοκας Δάσκαλος ζωγρα-
φικής από το Σκεπαστό
• Βέρα Κανελλοπούλου από Γουμέ-
νισα
• Μιχάλης Γλαράκης από Καλάβρυτα
• Απόστολος Γκράμης από Μποντιά

Θερμά συγχαρητήρια για την αισθη-
τική απόλαυση που μας χάρισαν με τις
καλλιτεχνικές τους δημιουργίες.

Τοπία, συνθέσεις, έκφραση ψυχής,

έδωσαν μία διαφορετική διάσταση στην
καθημερινότητα.

Ευχόμαστε σύντομα να χαρούμε και-
νούργια έργα τους, έργα που θα μας
ταξιδεύσουν.
Στα Καλάβρυτα λειτουργεί Σχολή ετή-

σια Βυζαντινής Αγιογραφίας και ζω-
γραφικής υπό την αιγίδα της Ιεράς
Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγια-
λείας.  

Από τον Οκτώβριο και μία φορά την
εβδομάδα έρχεται από το Αίγιο στα Κα-
λάβρυτα ο κ. Ευάγγελος Γκίνης, Αγιο-
γράφος και διδάσκει Αγιογραφία και
Ζωγραφική.
Εφέτος στην κεντρική πλατεία των Κα-

λαβρύτων, στο περίπτερο πραγματο-
ποιήθηκε έκθεση Αγιογραφίας από 8
μέχρι και 17 Αυγούστου 2015.

Έλαβαν μέρος:
• Δημήτριος Τζελέπης, Ιερέας
• Χρήστος Μπίρμπας, διάκονος
• Παναγιώτης Παπαγεωργίου
• Σοφία Πεντζιά του Αλεξίου
• Απόστολος Γκράμης
• Αλέξιος Ρέλλος
• Παναγιώτης Τσεντούρος
• Διαμάντω Αγρίου
• Ελένη Μουρτίκα
• Χάρης Αναγνωστόπουλος
• Γιώργος Παπαβραμόπουλος

• Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος
• Αγγελική Ζέζου
• Σταύρος Ζέζος
• Ντένης Δημακόπουλος
• Ντανιέλ - Πέτρος Σπηλιωτόπουλος

Θερμά συγχαρητήρια στον δάσκαλο
κ. Ευάγγελο Γκίνη για την ευγενική του
προσπάθεια και την εξαιρετική διδα-
σκαλία και στους συμμετέχοντες, που
με τα έργα τους κόσμησαν το χώρο και
έδωσαν με τις καλλιτεχνικές τους δημι-
ουργίες την παρουσία τους, στα πλαί-
σια των εορταστικών εκδηλώσεων του
Αυγούστου.
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συνέχεια από τη σελ. 7
και πολύ σεβασμό στη λαϊκή ψυχή των
Ποντίων.
Μαζί με τον αδελφό της Χρίστο Γαλα-

νίδη, οικονομολόγο και πολιτικό μηχα-
νικό, με τη δράση τους έχουν ξεπεράσει
τα στενά όρια της Ελληνικής Επικρά-
τειας και αποτελούν κορυφαίους παρά-
γοντες του παγκόσμιου οργανωμένου
Ποντιακού Ελληνισμού σε Ευρώπη,
Η.Π.Α και Καναδά.

Έχω παρακολουθήσει πολλές εκδη-
λώσεις που έχουν γίνει στην Β. Ελλάδα
με πρωταγωνίστρια την Έλσα, όπου
μέσα από τον μεστό Ελληνικό της
λόγο, απελευθερώνει όλες τις σκέψεις
που κρύβει μέσα σ ‘αυτό το υπέροχο
μυαλό της και μας ταξιδεύει στις αλη-
σμόνητες πατρίδες, εκεί που η ξεριζω-
μένη εκείνη γενιά των Ποντίων, άφησε
ότι καλύτερο είχε δημιουργήσει για
πάνω από 3000 χρόνια.
Έλσα σε ευχαριστώ πολύ για όλα  και

σου εύχομαι να είσαι πάντα γερή και
δυνατή, όχι μόνο για να επισκέπτεσαι
πολλά χρόνια ακόμα την Κλειτορία,
που τόσο αγαπάς και σε αγαπούν,  μαζί
με  τον αγαπημένο σου σύζυγο και
εκλεκτό μου φίλο από τα παιδικά μου
χρόνια Θανάση, αλλά κυρίως για να
μας χαρίσεις και άλλες πνευματικές σου
εργασίες, ώστε να γίνουμε  σοφότεροι
και περισσότερο ευαίσθητοι άνθρωποι.

Κυρίες και Κύριοι
Ο εθνικός και πολιτιστικός χαρακτή-

ρας της Κύπρου, που δεσπόζει στη Β.Α
άκρη της ανατολικής Μεσογείου, προ-
ήλθε από τους Έλληνες της Μυκηναϊ-
κής εποχής που κατοίκησαν την Κύπρο
τους τελευταίους αιώνες της εποχής του
Χαλκού (γύρω στο 1200με1050π.Χ).
Από τότε οι Κύπριοι μίλησαν Ελληνικά

και υιοθέτησαν τον ελληνικό τρόπο
ζωής και τον πολιτισμό. Αυτό τον
εθνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα μαζί
με την Ελληνική τους διάλεκτο, διατή-
ρησαν οι Κύπριοι από τα αρχαία χρό-
νια έως σήμερα. Οι επιδράσεις των
κατακτητών, οι οποίες ήσαν πάρα πολ-
λές στο πέρασμα του χρόνου, δεν μπό-
ρεσαν να τους αποξενώσουν από την
παράδοσή τους, ούτε να αλλοιώσουν
τα βασικά στοιχεία του πολιτισμού τους.
Τελευταίοι κατακτητές στο πέρασμα των
αιώνων από το νησί ήταν οι Άγγλοι.
Το έτος 1959 η Κύπρος απέκτησε την

ανεξαρτησία της, αφού προηγήθηκε ο
ένοπλος απελευθερωτικός και ηρωικός
αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α από το 1955 έως
το 1959, με τις θυσίες δεκάδων νεαρών
Κύπριων αγωνιστών, που βάδιζαν προς
την αγχόνη τραγουδώντας τον Εθνικό
μας Ύμνο. Στη συνέχεια με τις συμφω-
νίες Λονδίνου - Ζυρίχης δημιουργήθηκε
η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος δι-
κοινοτικό, που άρχισε να λειτουργεί
από την1 Οκτωβρίου 1960. Οι Ελλη-
νοκύπριοι (Ε/Κ) εκείνη την περίοδο
αριθμούσαν το 80% του πληθυσμού
της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι
(Τ/Κ) αποτελούσαν μειονότητα με πλη-
θυσμό 18%. Βάσει των συμφωνιών, η
Τουρκική μειονότητα που αναδείχθηκε
σε κοινότητα πολιτικά ισότιμη με την
Ελληνική στην πραγματικότητα ανα-
βαθμίστηκε, με αποτέλεσμα να εξα-
σφαλίσει συμμετοχή στη διοίκηση του
νέου κράτους. Το ποσοστό συμμετοχής
της με το νέο σύνταγμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ανήλθε στο 30%. Στο
ίδιο σύνταγμα υπήρχε διάταξη που κα-
θόριζε τη συνθήκη συμμαχίας και εγ-
γυήσεως, σύμφωνα με την οποία η Ελ-
λάδα, η Τουρκία και η Αγγλία θα απο-
τελούσαν τις εγγυήτριες δυνάμεις για
την προστασία του νέου κράτους στο
διηνεκές. Επίσης προβλεπόταν η εγκα-
τάσταση στο νησί στρατιωτικών τμημά-
των, από την Ελλάδα (ΕΛ.ΔΥ.Κ) και την
Τουρκία (ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ). Η Αγγλία εξα-
σφάλιζε τη διατήρηση των στρατιωτι-
κών της βάσεων που καλύπτουν το 3%
της εδαφικής εκτάσεως της Κύπρου.

Κατά τη λειτουργία του νέου κράτους
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, που ήταν
και ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, διαπίστωσε
ότι τα προνόμια που απέκτησαν οι Τ/Κ

βάσει των συμφωνιών ήταν υπερβο-
λικά εις βάρος της πλειονότητας των
Ε/Κ. Γι’ αυτόν τον λόγο το 1963 πρότεινε
την τροποποίηση των συμφωνιών σε
δεκατρία σημεία, πράγμα το οποίο τον
έφερε σε αντίθεση με τους Τ/Κ. Έτσι στο
τέλος του 1963 οι συμφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου άρχισαν να ατονούν, με απο-
τέλεσμα οι Τ/Κ να δημιουργήσουν ξε-
χωριστή διοίκηση και θύλακες διά-
σπαρτους σε όλο το νησί και οι Ε/Κ να
αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του Κυ-
πριακού Κράτους.
Το 1964 υπήρξε η πρώτη χρονιά εντά-

σεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, που
οδήγησαν σ' ένοπλες συρράξεις και
έφεραν την Κύπρο αντιμέτωπη με τον
κίνδυνο της εισβολής της Τουρκίας, γε-
γονός το οποίο απετράπη με την επέμ-
βαση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το1967 σημειώθηκε η δεύτερη πε-
ρίοδος έντασης μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ. Για
τη διευθέτηση της κρίσεως, που είχε
δημιουργηθεί κυρίως από τις πολεμικές
επιχειρήσεις στην περιοχή της Κοφίνου,
ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζόνσον
έστειλε ως μεσολαβητή στην Κύπρο
τον Σάϊρους Βάνς, μετέπειτα υπουργό
εξωτερικών στην κυβέρνηση Τζίμι Κάρ-
τερ. Αποτέλεσμα αυτής της διενέξεως
υπήρξε η αποχώρηση της Ελληνικής
Μεραρχίας από το στρατιωτικό τότε κα-
θεστώς, και η οποία Μεραρχία είχε
αποσταλεί μυστικά τα προηγούμενα
χρόνια από την νόμιμη Ελληνική Κυ-
βέρνηση, παρεπόμενο της οποίας ήταν
η εξασθένιση της άμυνας του νησιού,
καθότι η Εθνική Φρουρά δεν είχε ορ-
γανωθεί, ώστε να εξασφαλίσει την
άμυνα της Κύπρου.

Η περίοδος από το 1967 έως τις 15
Ιουλίου1974 αναλώθηκε σε ενδοκοι-
νοτικές συνομιλίες για την επίλυση των
διαφορών, μεταξύ των ηγετών των δύο
κοινοτήτων Μακάριου και Ντενκτάς,
χωρίς να καταλήξουν σε ουσιαστικά
αποτελέσματα.
Ώσπου την 15 Ιουλίου 1974 κάποιοι

θερμοκέφαλοι από το στρατιωτικό τότε
καθεστώς των Αθηνών, χωρίς ίχνος πο-
λιτικής και στρατηγικής σκέψεως, αλλά
και χωρίς κοινή λογική, σε συνεργασία
με όμοιούς τους στην Κύπρο, θεώρη-
σαν ότι με την πραξικοπηματική ανα-
τροπή του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου, θα μπορούσαν να κηρύξουν μο-
νομερώς την ένωση της Κύπρου με την
Ελλάδα. Ήταν τέτοια η πολιτική αφέ-
λεια και η αφροσύνη των πρωτεργατών
που δεν τους επέτρεψε να σκεφθούν ότι
μια τέτοια ενέργεια εναντίον του Μακα-
ρίου, ενός αναγνωρισμένου από την
Διεθνή Κοινότητα ηγέτη, σε μια περιοχή
που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων
ισχυρών δυνάμεων και η οντότητά της
καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες, θα
οδηγούσε με βεβαιότητα την επέμβαση
της Τουρκίας στην Κύπρο. Ακολού-
θησε η πιο τραγική στιγμή της ιστορίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ση-
μαδεύτηκε από τον αδελφοκτόνο πεν-
θήμερο εμφύλιο σπαραγμό, από 15
έως 19 Ιουλίου με θύματα και από τις
δύο πλευρές. Αυτό το θλιβερό γεγονός,
τραυμάτισε ακόμη περισσότερο την εύ-
θραυστη ενότητα του Κυπριακού Ελ-
ληνισμού και τον κατέστησε απροετοί-
μαστο σε όσα τραγικά ακολούθησαν. 

Έτσι οι καραδοκούντες για δεκαετίες
Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι την παρα-

φροσύνη τους, αλλά και το δυσμενές
διεθνές κλίμα που δημιουργήθηκε για
την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και
την αποδιοργάνωση, λόγω του πραξι-
κοπήματος, επιχείρησαν την εισβολή
την οποία παρουσίασαν ως ειρηνευτική
επιχείρηση, δήθεν, για την αποκατάσταση
της νομιμότητας στην Κύπρο, παραπλα-
νώντας έτσι και τη διεθνή κοινή γνώμη,
η οποία στη συνέχεια ελάχιστα μετα-
πείσθηκε.

Φθάσαμε έτσι στην τραγική εκείνη
νύχτα της19 προς 20 Ιουλίου 1974.
Μιά νύχτα διαφορετική από τις άλλες,
φαινόταν ότι το ξημέρωμα δεν θα ήταν
ομαλό. Κάποιοι ανησυχούσαν και προ-
ετοιμάζονταν, κάποιοι όμως που είχαν
και την κύρια ευθύνη για λήψη αποφά-
σεων σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, δεν
στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων
όπως αποδείχθηκε από την εξέλιξη των
γεγονότων, καθώς ο Τουρκικός στόλος
όλο και πλησίαζε στο νησί περνώντας η
νύχτα. Οι αποφάσεις των αρμοδίων ηγε-
σιών της Ελλάδος και της Κύπρου σ'
αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή ήταν
καθησυχαστικές προς τους διοικητές
των πολεμικών μονάδων, στηριγμένες
προφανώς σε αναξιόπιστες πληροφο-
ρίες και μεροληπτικές εκτιμήσεις, για το
λόγο αυτό και αιφνιδιάστηκαν. Επί
πλέον η κατάσταση ετοιμότητας των
στρατιωτικών μονάδων με τον αντίπαλο
προ των πυλών ήταν λανθασμένη, κα-
θόσον στο σύνολο τους ευρίσκονταν
εντός των στρατοπέδων, αποτελώντας
έτσι τον πρώτο και εύκολο στόχο της
Τουρκικής αεροπορίας, απόφαση η
οποία επηρέασε δυσμενώς την εξέλιξη
των επιχειρήσεων, καθότι αρκετές μο-
νάδες επλήγησαν εντός των στρατοπέ-
δων τους με σοβαρές απώλειες. Η δια-
θέσιμη μαχητική ισχύς, η εδαφική υπε-
ροχή και τα υπάρχοντα σχέδια επιχει-
ρήσεων δεν αξιοποιήθηκαν και σε πολ-
λές περιπτώσεις παρέμειναν ανεφάρ-
μοστα, ενώ βασικές μονάδες πρώτης
γραμμής βρέθηκαν εκτός αποστολής,
λόγω της συμμετοχής τους  στο πραξι-
κόπημα. Έτσι ενώ η Τουρκική απειλή
είχε αρχίσει να γίνεται ορατή κατά τη
διάρκεια της νύχτας, δεν δόθηκε καμία
διαταγή προς τους διοικητές των πολε-
μικών μονάδων για λήψη μέτρων άμυ-
νας στις πιθανές περιοχές αποβάσεως,
παρότι οι Διοικητές είχαν θέσει σε ετοι-
μότητα της μονάδες τους, γιατί είχαν
αφουγκρασθεί τον κίνδυνο που απει-
λούσε την Κύπρο. Συγκεκριμένα θυμά-
μαι τον Διοικητή μου, με κάλεσε στο
γραφείο του λίγο μετά τα μεσάνυχτα της
τραγικής εκείνης νύχτας και με ρώτησε
αν είναι έτοιμη η Πυροβολαρχία μου,
για ανάληψη πολεμικής αποστολής,
όταν του απάντησα  πως και αυτή τη
στιγμή αν μας δοθεί διαταγή, είμαστε
έτοιμοι να κινηθούμε και να δράσουμε
σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού,
μου απάντησε πως δεν έχουμε διαταγή
ακόμη. Πράγμα το οποίο έκανε πιο εύ-
κολο το έργο των αποβατικών δυνά-
μεων των Τούρκων, οι οποίοι από το
πρώτο φως της 20 Ιουλίου1974 άρχι-
σαν να μεταφέρουν με ελικόπτερα τμή-
ματα ειδικών δυνάμεων και να ρίχνουν
αλεξιπτωτιστές στον πεδινό χώρο Β.Δ.
της Λευκωσίας, λες και έκαναν εκπαι-
δευτική άσκηση, είχαν αποβιβάσει τα
πρώτα τμήματά τους στην περιοχή
Πέντε Μίλι δυτικά της Κερύνειας σχε-
δόν χωρίς αντίσταση και τα Τουρκικά

αεροσκάφη διέσχιζαν ανενόχλητα τον
ουρανό της Κύπρου βομβαρδίζοντας
τα στρατόπεδά μας με τις μονάδες εντός
αυτών, πλήττοντας πρώτο εκείνο της
ΕΛ.ΔΥ.Κ με ιδιαίτερη ένταση και μανία.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι
την  παραμονή της εισβολής, η πιο επί-
λεκτη και υπολογίσιμη μονάδα από
πλευράς μαχητικής ισχύος η ΕΛ.ΔΥ.Κ,
βρέθηκε αποψιλωμένη κατά το 1/3 και
πλέον της δυνάμεώς της, λόγω απολύ-
σεως των οπλιτών της και επιστροφής
τους στην Ελλάδα με οχηματαγωγό του
πολεμικού μας ναυτικού. Οι πάραπάνω
είχαν αντικατασταθεί με ισάριθμους νέους,
οι οποίοι όχι μόνο δεν είχαν προσανα-
τολιστεί στη νέα τους θέση, αλλά δεν
είχαν προλάβει να εξοικειωθούν με τον
νέο οπλισμό τους. Έτσι στις 20 Ιου-
λίου1974 η ΕΛ.ΔΥ.Κ βρέθηκε με το
1/3 της δυνάμεώς της με νέους και
άπειρους οπλίτες σε αντικατάσταση ισά-
ριθμων έμπειρων οπλιτών που ταξί-
δευαν ανοιχτά της Πάφου με κατεύ-
θυνση την Ελλάδα.

Μετά από εντολή που έλαβε ο κυ-
βερνήτης του πλοίου επέστρεψε στην
Κύπρο και τους αποβίβασε στην Πάφο.
Οι ίδιοι έσπευσαν αμέσως στην πρώτη
γραμμή να ενισχύσουν την μονάδα τους
που εδέχετο την πιο σφοδρή επίθεση
και αρκετά από αυτά τα παλληκάρια
έπεσαν ηρωικά στο πεδίο της μάχης.

Η επιστροφή του πολεμικού μας
πλοίου και η αποβίβαση των οπλιτών
στην Πάφο, δημιούργησε σύγχυση και
πανικό στους Τούρκους, γιατί θεώρη-
σαν ότι η Ελλάδα έσπευσε να αποστεί-
λει ενισχύσεις στην Κύπρο. Έτσι για να
αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο απέ-
στειλαν πολεμικά πλοία και αερο-
σκάφη. Ήταν τέτοια η ασυνεννοησία και
η σύγχυση μεταξύ τους, που η αερο-
πορία τους βύθισε το πολεμικό τους
πλοίο "Κοτζά Τεπέ" και προξένησε σο-
βαρές βλάβες στα υπόλοιπα. Ομοίως
και τα πλοία τους από ό,τι έχει διαρ-
ρεύσει μέχρι τώρα κατέρριψαν πλέον
των δέκα αεροσκαφών τους.

Από αυτό και μόνο το γεγονός εξάγε-
ται αβίαστα το συμπέρασμα, πόσο
λάθος διέπραξε η τότε ηγεσία να μην
αποστείλει υποβρύχια και πολεμικά αε-
ροσκάφη, στην περιοχή κυρίως της
απόβασης, τα οποία θα είχαν τη δυνα-
τότητα, αν όχι να αποτρέψουν, τουλά-
χιστον να δημιουργήσουν σοβαρό
πλήγμα στις αποβατικές δυνάμεις των
Τούρκων. Η μοναδική προσπάθεια ενί-
σχυσης καταγράφηκε με την αποστολή
της Α' Μοίρας Καταδρομών, όταν την
νύχτα της 21 προς 22 Ιουλίου 74 δεκα-
πέντε αεροσκάφη της πολεμικής μας
αεροπορίας ξεκινώντας από την Κρήτη
διέσχισαν την Ανατολική Μεσόγειο,
χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τα ρα-
ντάρ της περιοχής, λόγω του πολύ χα-
μηλού και επικίνδυνου ύψους πτήσεώς
των, κυρίως όμως  χάρις στην άριστη
εκπαίδευση και τον ηρωισμό των πιλό-
των μας, κατάφεραν να προσγειωθούν
στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας μέσα
σε καταιγισμό πυρών.

Οι άνδρες της Α’ Μ/Κ ενίσχυσαν τις
επίγειες δυνάμεις και κατάφεραν μαζί
με τους άνδρες της ΕΛ.ΔΥ.Κ να προξε-
νήσουν σοβαρές απώλειες στις Τουρκι-
κές δυνάμεις. Το σπουδαιότερο όμως
ήταν ότι κατάφεραν να κρατήσουν την
πόλη της Λευκωσίας και να μην πέσει
στα χέρια των Τούρκων, που, όπως απε-
δείχθη, το επεδίωκαν με κάθε τρόπο οι
εισβολείς, εφόσον, αν καταλάμβαναν
την πρωτεύουσα, θα κατέρρεε και η
Κυπριακή Δημοκρατία. Τα  παλληκά-
ρια αυτά τίμησαν τα Ελληνικά όπλα
προτάσσοντας το πάθος για την ελευ-
θερία στην αλαζονική Τουρκική προέ-
λαση. Υπερασπίσθηκαν με σθένος τις
θέσεις τους παραδίδοντας μαθήματα
ηρωισμού και πολεμικής αρετής, τα
οποία οι εισβολής κατανόησαν όταν μέ-
τρησαν τις σοβαρές τους απώλειες.

Για να αντιληφθούμε τις συνθήκες
εκείνου του πολέμου πρέπει να τονίσω,
οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν ότι πιο
σύγχρονο υλικό διέθεταν οι ένοπλες

συνέχεια στη σελ. 11
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συνέχεια από τη σελ.10
δυνάμεις τους εκείνη την περίοδο. Ο
αγώνας λοιπόν ήταν άνισος γιατί ο αντί-
παλος είχε συντριπτική αριθμητική υπε-
ροχή σε προσωπικό και μέσα και από-
λυτη αεροπορική κυριαρχία στο πεδίο
της μάχης. Ενώ ή Εθνική Φρουρά αγω-
νιζόταν με όπλα πολυμεταχειρισμένα
κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου
πολέμου και χωρίς καμία άλλη βοή-
θεια σε σχέση με την εγγύτητα της
Τουρκίας και την δυνατότητα μεταφο-
ράς δυνάμεων στο πεδίο της μάχης.
Πέραν αυτών οι Τούρκοι δεν σεβάστη-
καν κανένα κανόνα διεθνούς δικαίου
του πολέμου, από την έναρξη και μέχρι
το τέλος των επιχειρήσεων. Συγκεκρι-
μένα κακοποίησαν αιχμαλώτους, τραυ-
ματίες και άμαχο πληθυσμό, βομβάδι-
σαν κατοικημένες περιοχές, χρησιμο-
ποίησαν βόμβες ναπάλμ(εμπρηστικές)
που είναι απαγορευμένες με βάση διε-
θνείς συνθήκες, παραβίασαν και αυτήν
ακόμη την απόφαση του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Η. Ε περί εκεχειρίας που
υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1974 με απο-
τέλεσμα  την επομένη της συμφωνίας,
συνέχισαν να αποβιβάζουν ανενόχλητα
δυνάμεις τις οποίες χρησιμοποίησαν
στη δεύτερη φάση της εισβολής, συνέ-
χισαν επίσης να επεκτείνουν τις κατα-
λήψεις σε Ε/Κ χωριά, παρά την εκεί
παρουσία ανδρών της Ειρηνευτικής Δύ-
ναμης των Η.Ε.
Στους επικούς αγώνες που έδωσαν τα

πιο επίλεκτα Ελληνικά τμήματα στην
Κύπρο συμμετείχαν και τα νιάτα του
Ιστορικού μας Δήμου Καλαβρύτων.  Ό-
πως σε όλους τους αγώνες του έθνους
από τότε που ο Σεβάσμιος εκείνος Ιε-
ράρχης ο Παλαιών Γερμανός άναψε τη
φλόγα της Ελευθερίας εκεί ψηλά στην
Ιερή Κιβωτό του Έθνους μας την Αγία
Λαύρα, έδωσαν παντού δυναμικά το
παρόν και αγωνίσθηκαν για την ελευ-
θερία της. Τα ηρώα των χωριών μας
είναι γεμάτα από τα ονόματα των παλι-
καριών που θυσιάστηκαν σε όλα τα
πεδία των μαχών της πατρίδας μας. Έτσι
και στην Κύπρο τα παιδιά των Καλα-
βρύτων συνέχισαν την παράδοσή μας,
μια αδιάκοπη διαμέσου των αιώνων
στάση ζωής που αγωνίζεται με αυτα-
πάρνηση και ασύλληπτο ηρωισμό για
την δικαιοσύνη την ελευθερία και την
εδαφική ακεραιότητα. Πόσο μάλλον
όταν αυτά τα παιδιά τότε, βρέθηκαν
αντιμέτωπα με τον ίδιο προαιώνιο αντί-
παλο, με αποστολή να υπερασπισθούν
μια γη Ελληνική με ιστορία πάνω από
τρεις χιλιάδες χρόνια και που στα αυτιά
τους αντηχούσαν από τη βρεφική τους
ακόμη ηλικία, τα σήμαντρα της Αγίας
Λαύρας και οι αγώνες και οι θρύλοι της
περιοχής μας, από την Επανάσταση του
Εικοσιένα, που τους ενδυνάμωναν την
προσπάθεια για αντίσταση. Με τη φλό-
γα που είχαν μέσα στα στήθη τους και
με το θάρρος της νεανικής τους ψυχής,
όρμησαν στη θύελλα εκείνου του άνι-
σου και άδικου αγώνα, αποφασισμένοι
να δώσουν και τη ζωή τους ακόμη, για
να υπερασπισθούν την ελευθερία και
την εδαφική ακεραιότητα της Μεγαλο-
νήσου. Ζήσανε από κοντά τη φρίκη και
την καταστροφή, χωρίς να καμφθεί το
ηθικό τους γιατί εξοικειώθηκαν αμέσως
με την ιδέα του θανάτου και τις συνθή-
κες ενός μέχρις εσχάτων πολέμου.
Είδαν συμμαχητές να εγκλωβίζονται,
φίλους να σκοτώνονται και ανθρώπινο
αίμα να ρέει ως σφάγιο στο βωμό του
ψυχρού συμφέροντος των ισχυρών.

Γι' αυτό το χρέος κύριε Δήμαρχε, κυ-
ρίες και κύριοι, επιβάλλει να διατηρούμε
τα γεγονότα αυτά ζωντανά στη μνήμη
μας, για να θυμόμαστε και να τιμούμε
πάντοτε τους συμπατριώτες μας που
θυσιάστηκαν στο μαρτυρικό νησί του
Αποστόλου Βαρνάβα:

Τον Κώστα τον Αντωνόπουλο από τα
Τριπόταμα που ως μαχητής της ΕΛ.ΔΥ.Κ,
ήταν από αυτούς που την προηγούμενη
ημέρα είχαν παρουσιαστεί στη μονάδα,
και το πρωί βρέθηκε στο όρυγμά του
αντιμετωπίζοντας τα επίγεια τουρκικά
τμήματα, όταν βλήμα από αεροσκάφος
διαπέρασε το κορμί του, όπως μου πε-

ριέγραψε ο Θόδωρος ο Αναστασόπου-
λος, που βρέθηκε δίπλα του στην ώρα
του τραυματισμού του, συνοδεύοντάς
τον μάλιστα μέχρι το νοσοκομείο όπου
και κατέληξε μετά από λίγες ημέρες.
Τον Σωτήρη τον Τζουρά από τις Κορ-

φές που ως επίλεκτος οπλίτης των ειδι-
κών δυνάμεων εκλήθη με τη μονάδα
του την Α’Μ/Κ να εκτελέσουν την πιο
δύσκολη αποστολή που έχει γίνει μέχρι
σήμερα. Δυστυχώς το αεροσκάφος στο
οποίο επέβαινε κατερρίφθη λίγα μέτρα
πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της
Λευκωσίας από βλήματα επιγείων τμη-
μάτων, με αποτέλεσμα να φονευθούν
όλοι οι επιβαίνοντες εκτός από έναν,
που ζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και
που με φρίκη θυμάται την τραγική
εκείνη στιγμή, την οποία περιγράφει
πολλές φορές σε τηλεοπτικά πάνελ
όταν καλείται.
Ας θυμηθούμε τώρα και εκείνους τους

συμπατριώτες μας που αγωνίσθηκαν ηρωι-
κά μέσα από τις τάξεις της ΕΛ.ΔΥ.Κ:

Ο ανθυπολοχαγός τότε Κωνσταντίνος
Γκλαβάςτου Αθανασίου από την Κλειτορία.
Ο Μαυραγάνης Κωνσταντίνος του Πα-
ναγιώτη από την Δάφνη.
Ο Νικολακόπουλος Γεώργιος του Δη-
μητρίου από την Κέρτεζη.
Ο Σαμαρτζόπουλος Νικόλαος του Ιω-
άννου από Κέρτεζη.
Και τρεις ακόμη που δεν είναι σήμερα

στη ζωή γιατί έχασαν την μάχη μετά τον
πόλεμο:
Ο Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός τότε
Παπαγιαννόπουλος  Νικόλαος του Γε-
ωργίου από την Κούτελη.
Ο Κόντης Παναγιώτης του Σπήλιου από
την Κέρτεζη.
Ο Τσεκούρας Παναγιώτης του Ευαγγέ-
λου από την Βλασία.
Στη συνέχεια θα αναφέρω τους Καλα-

βρυτινούς μαχητές που βρέθηκαν στην
Κύπρο τηνπαραμονή της εισβολής:
Ο Αναστασόπουλος Θεόδωρος του
Βλασίου από του Φίλια.
Ο Αναστασόπουλος Θεόδωρος του
Κωνσταντίνου από του Φίλια (είναι
πρώτα ξαδέλφια).
Ο Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος του
Δημητρίου από το Πλανητέρο.
Ο Πορετσάνος Ανδρέας του Ιωάννου
από το Αγρίδι.
Ο Λυμπέρης Νικόλαος του Ανδρέα από
την Λυκούρια και
Ο Ροδόπουλος Αντώνιος του Αλεξίου
από το Λαγοβούνι.

Τέλος θα αναφέρω τα ονόματα των
ηρωικών οπλιτών των ειδικών δυνά-
μεων (των κομάντος όπως τους αποκα-
λούμε) οι οποίοι και μόνο με την παρου-
σία τους αναστάτωσαν καιπροβλημάτι-
σαν την Τουρκική ηγεσία, αυτοί είναι:
Ο Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης του Θε-
οδώρου από το Πλανητέρο
Ο Θωμάς Βασίλειος του Αγγέλου από
τις Σειρές.
Ο Ζυγούρας Ασημάκης του Κωνσταντί-
νου από το Μ. Μποντιά και
Ο Μενύχτας Αχιλλέας του Νικολάου
από τη Βλασία.

Να θυμόμαστε επίσης και να τιμούμε
τον λοχαγό τότε Βασίλη Καποτά από τα
Καλάβρυτα που εφονεύθη δόλια στον
Τουρκοκυπριακό θύλακα της Αμμοχώ-
στου στα γεγονότα του1964, όταν άρχι-
σαν για πρώτη φορά οι ένοπλες
συρράξεις μεταξύ των δύοκοινοτήτων.
Η τύχη μάλιστα τα έφερε έτσι, ώστε η
πρώτη πολεμική αποστολή που μου εδό-
θη το πρωί της 20 Ιουλίου 1974, ήταν
να υποστηρίξω με την πυροβολαρχία
μου τα τμήματα που επιχειρούσαν για
την εξουδετέρωση αυτού του θύλακα.
Εκεί δηλαδή που πριν από δέκα χρό-
νια έπεσε ηρωικά ο συμπατριώτης μας
λοχαγός Βασίλης Καποτάς.
Είναι άξιο και δίκαιο να μνημονεύουμε

τους ήρωες μας και τα κατορθώματά
τους σε όλες τις εποχές. Γιατί εν γνώσει
του κινδύνου, υπερασπίσθηκαν με γεν-
ναιότητα αξίες και ιδανικά τα οποία δια-
τηρούν τη συνοχή, εξασφαλίζουν τη
συνέχεια και ενδυναμώνουντο φρόνημα
των μεταγενεστέρων και στο πεδίο των
καθημερινών μαχών. Κυρίως όμως πρέ-
πει να μαθαίνουν οι γενιές που θα έρ-

θουν για να αποφεύγουν λάθη τουπα-
ρελθόντος, ιδίως εκείνα που οδήγησαν
σε εθνικές περιπέτειες και ακρωτηρια-
σμούς.

Μπορεί η Τουρκική εισβολή να μοί-
ρασε το νησί στα δύο, σκόρπισε το θά-
νατο και την οδύνηστο λαό, αλλά ο
λαός αυτός είναι αποφασισμένος να
σταθεί και να μείνει στη γη που τον γέν-
νησε. Και αυτό θα γίνει, γιατί ο λαός
συνεχίζει να δημιουργεί σ' αυτόν τον
τόπο και δεν αισθάνθηκε ποτέ ούτε
εφήμερος ούτε προσωρινός σ' αυτόν.
Αγωνίζεται να ζήσει μετον ιδρώτα της
δουλειάς του και με το αίμα της ψυχής
του, γι' αυτό και θα τα καταφέρει. Και
όπως έλεγε ο μεγάλος Κύπριος ποιητής
Βασίλης Μιχαηλίδης: "Η ρωμιοσύνη
είναι φυλή από την αρχή του κόσμου,
κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξα-
λείψει, η ρωμιοσύνη θα χαθεί όταν ο
κόσμος λείψει".

Είναι προφανές πλέον ότι όπως έχει
διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση με την
κατάληψη και κατοχή από την Τουρκία
του 37% του εδάφους της Κύπρου και
με την παρουσία 40.000 Τούρκων στρα-
τιωτών, μια δίκαιη επίλυση του Κυ-
πριακού ζητήματος φαντάζει ως μία δύ-
σκολη περίπτωση. Όχι όμως και αδύνατη.
Η προβολή που είδαμε πριν από λίγο

είναι τα κυριότερα σημεία από ταινία
διάρκειας πλέοντης ώρας, η οποία έγινε
από αξιωματικούς επιτελείς της Σχολής
Πυροβολικού, που συγκέντρωσαν και
μελέτησαν τα υπάρχοντα ιστορικά στοι-
χεία, τόσο στην Διεύθυνση Ιστορίας
Στρατού όσο και στην Κύπρο. Παρου-
σιάστηκε για πρώτη φορά στο αμφιθέ-
ατρο της Σχολής Πυροβολικού στις 2
Απρίλη του 2011, όταν πραγματοποιή-
θηκαν εκεί, τα αποκαλυπτήρια της προ-
τομής του Διοικητού μου στην Κύπρο
στρατηγού Στυλιανού Καλμπουρτζή,
από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Κάρολο Παπούλια, όπου ήμουν και
ομιλητής. Μέσα από την ταινία είδαμε
ένα μικρό δείγμα από τα πολλά εγκλή-
ματα πολέμου που διέπραξαν οι Τούρ-
κοιστην Κύπρο κατά την διάρκεια της
εισβολής τους, είδαμε λοιπόν ότι επιτέ-
θηκαν στη μονάδα μου κατά την διάρ-
κεια της εκεχειρίας, καθ'ον χρόνο ευρί-
σκετο με τα πυροβόλα συνδεδεμένα
στα οχήματα και το προσωπικό επάνω
σε αυτά, δηλαδή εκτός πολεμικής απο-
στολής. Και να φανταστείτε ότι αυτό το
έγκλημα αφού το κινηματογράφησαν
μετά την διάπραξή του, το παρουσιά-
ζουν ως την μεγαλύτερη πολεμική τους
επιτυχία. Δυστυχώς με τέτοια εγκλή-
ματα προσπαθούν να φανατίζουν τα-
στίφη τους.
Οι σωροί των ηρώων της Μονάδας μου

που έπεσαν στο πεδίο της μάχης επάνω
στονΠενταδάκτυλο, ο Διοικητής μου,
ένας έφεδρος αξιωματικός από την Αμ-
μόχωστο και τριάντα οκτώ εικοσάχρονα
παλληκάρια όλοι τους Ε/Κ, ήταν αγνο-
ούμενοι για σαράντα χρόνια. Πέρσι τον
Ιούλιο που βρέθηκα στην Κύπρο στις
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους
πεσόντες από την μονάδα μου, πληρο-
φορήθηκα τα αποτελέσματα των ερευ-
νών για την ανεύρεση των οστών τους.
Ύστερα από πολύμοχθες τριετείς προ-
σπάθειες η ειδική επιτροπή, αποτελού-
μενη από Ε/Κ, Τ/Κ, και άνδρες της
Ειρηνευτικής Δύναμης των Η.Ε. κατόρ-
θωσε να ανεύρει  τα οστά είκοσι τεσ-
σάρων και μετά την ταυτοποίηση τους,
με την μέθοδο του DNA άρχισαν να πα-
ραδίδονται στους οικείους τους και ήδη
έχουν ταφεί με τις τιμές που τους άξιζε.
Σε μια από τις κηδείες που έγινε τον πε-
ρασμένο  Δεκέμβριο έδωσα και εγώ
την παρουσία μου για να τιμήσω τους
ήρωες της Μονάδας μου.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω και να αποδώσω τιμή στη μνήμη
εκείνων των συμπατριωτών μας που
δεν βρίσκονται σήμερα στη ζωή, οι
οποίοι συμπαραστάθηκαν στους γονείς
μου στη δύσκολη εκείνη περίοδο της
δοκιμασίας τους, όταν τα δύο παιδιά
τους βρέθηκαν, εγώ στην Κύπρο και ο
Κώστας στον Έβρο υπηρετώντας τη θη-
τεία του. Και ακόμη περισσότερο, γιατί

η πονεμένη και καταταλαιπωρημένη
εκείνη γενιά των γονέων μας, που με
μάτια υγρά και κόκκινα από τον πόνο
και τις καταστροφές που έζησε, άντλη-
σε δυνάμεις από την αστείρευτη Ελλη-
νική ψυχή και μέσα από τα αποκαΐδια,
δημιούργησε καλύτερες συνθήκες ζωής
για εμάς τα παιδιά της. Τα μάτια εκείνα
όμως, σε κοίταζαν με υπερηφάνεια,
αξιοπρέπεια και θέληση να δημιουρ-
γήσουν πάλι από την αρχή, ότι είχε κα-
ταστραφεί, με όσες δυνάμεις είχαν απο-
μείνει μέσα τους, αποτελώντας και για
τη δική μας σημερινή εποχή το καλύτε-
ροπαράδειγμα προς μίμηση.
Η μνήμη τους να είναι αιωνία και το

χώμα της Μαζιώτικης γης που τους
σκεπάζει να είναιελαφρύ.
Να ευχαριστήσω επίσης και όσους με

τη σκέψη τους συμμετείχαν στην δοκι-
μασία μου εκείνη την εποχή.
Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω

τον εκλεκτό φίλο Ανδρέα Χαχάμπη, ο
οποίος κατέβαλε ξεχωριστή προσπά-
θεια, κατά τη διάρκεια που με θεωρού-
σαν αγνοούμενο να με εντοπίσει και να
έρθει σε επαφή μαζί μου. Ο Ανδρέας
υπηρετούσε τότε σε μια υπηρεσία του
ΟΤΕ στην Αθήνα που είχε την δυνατό-
τητα να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο.
Σε συνεργασία με συναδέλφους του στην
Κύπρο, αν και η επικοινωνία εκείνη την
εποχή ήταν δύσκολη, κατάφεραν να με
εντοπίσουν κοντά σε ένα χωριό και
επειδή ήμουν σε συνεχή πολεμική ετοι-
μότητα όλο το εικοσιτετράωρο, δεν
μπορούσα να απομακρυνθώ από την
θέση μου, ήταν τότε περί τα τέλη Σε-
πτεμβρίου του 1974. Με ενημέρωσαν
να περιμένω στο τηλέφωνο μιας ταβέρ-
νας που ήταν κοντά στην πυροβολαρ-
χία μου για να επικοινωνήσω με την
Ελλάδα. Όταν με συνέδεσαν και άκου-
σα τη φωνή του Ανδρέα καταλαβαίνετε
τη χαρά μου. Αφού μιλήσαμε για αρ-
κετή ώρα μαζί, στη συνέχεια με σύν-
δεσε πρώτα με την Κλειτορία και μετά
με όλους τους συγγενείς μου σε Αθήνα,
Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι ήταν
τόσο μεγάλη η έκπληξη της μακαρίτισ-
σας της Μάνας μου που όταν άκουσε
τη φωνή μου δε μπορούσε να μου μι-
λήσει από τη συγκίνηση και άκουγα
μόνο την αναπνοή της.
Ανδρέα να είσαι πάντα καλά, ήταν η με-

γαλύτερη προσφορά εκείνη την εποχή
για μένα και τους γονείς μου δεν το ξε-
χνάω ποτέ.

Θέλω να ευχαριστήσω τον ένα από
τους δύο στρατιώτες (από την Ελλάδα)
που είχα τότε στην Πυροβολαρχία μου
και είναι σήμερα εδώ, τον Παναγιώτη
Καραγιαννόπουλο από τον Πύργο της
Ηλείας, ο άλλος ήταν ο Δημήτρης Στε-
φανόπουλος από την Πάτρα και όπως
μου τηλεφώνησε οικογενειακοί λόγοι
δεν του επέτρεψαν να παρευρεθεί.

Τέλος, να ευχαριστήσω όλους εσάς
που με την παρουσία σας τιμάτε την ση-
μερινή εκδήλωση.

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο τότε
στρατιώτης του κυρίου Κούκουρα στην
Κύπρο, Παναγιώτης Καραγιαννόπου-
λος από τον Πύργο.
Θα αναφέρω μερικές από τις πιο έντο-

νες στιγμές που έζησα και έχουν μείνει
βαθιά στη μνήμη μου, από εκείνη τη
δοκιμασία του Ιουλίου και Αυγούστου
του 1974 στην Κύπρο. Όταν είμαστε
στην περιοχή της Αμμοχώστου.
Θυμάμαι το Λοχαγό μου που έτρεχε

ανάμεσα στα πυροβόλα, να ελέγχει τα
στοιχεία βολής και να εμψυχώνει τους
στρατιώτες. Μου έχει μείνει έντονα στα
αυτιά μου η φωνή του όταν πετυχαί-
ναμε το στόχο, μας φώναζε, συνεχίστε
όσο πιό γρήγορα μπορείτε ανά δύο,
ανά τρεις, ανά όλες.

Όταν παρουσιάστηκαν στην περιοχή
που είμαστε, οι πρώτοι διασωθέντες
στρατιώτες από τη μεγάλη καταστροφή
που υπέστη το κύριο μέρος της μονά-
δας με επικεφαλής το Διοικητή μας και
μας διηγήθηκαν τα γεγονότα, είχε αρχί-
σει να υπάρχει προβληματισμός και
πτώση του ηθικού μας. Ο λοχαγός μας
το αντελήφθη έγκαιρα και αφού μας

συνέχεια στη σελ. 12
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συνέχεια από τη σελ.11
συγκέντρωσε όλους μας είπε: "ο πόλε-
μος δεν τελείωσε εμείς πρέπει να συνε-
χίσουμε ακόμη πιο δυνατοί τον αγώνα
όχι μόνο για να τιμήσουμε την μνήμη
των συναδέλφων μας, αλλά για να δι-
καιώσουμε και την μνήμη του Διοικη-
τού μας, που επέλεξε εμάς στην πιο
δύσκολη αποστολή. Δεν  θέλω να
βλέπω κανέναν με κατεβασμένο κε-
φάλι, θέλω μόνο να εκτελείται με ακρί-
βεια αυτά που θα σας λέω και πιστεύω
ότι η προσπάθειά μας θα δικαιωθεί".

Όταν βρεθήκαμε στην περιοχή της
Λευκωσίας, κατά τη δεύτερη φάση της
εισβολής σε μια από τις συνεχείς μετα-
κινήσεις που κάναμε για να μη μας
εντοπίζει η εχθρική αεροπορία αλλά
και για να έχουμε καλύτερη θέση να
εκπληρώνουμε την αποστολή μας, ένα
από τα πυροβόλα δε μπορούσαμε να
το συνδέσουμε στο ρυμουλκό λόγω
βλάβης. Καλέσαμε στον ασύρματο τον
λοχαγό να μας δώσει οδηγίες, σε λίγο
ήρθε ο ίδιος με το τζιπ και αφού εκτί-
μησε την κατάσταση μας είπε, εάν σε
δέκα λεπτά δε μπορέσετε να κάνετε
κάτι, επειδή πλησιάζουν τα Τουρκικά
άρματα θα του αφαιρέσετε τα σκοπευ-
τικά όργανα θα καταστρέψετε ότι μπο-

ρείτε και θα φύγετε. Εγώ θέλω εσείς να
μην πάθετε τίποτα και αφού ενημέρωσε
τον Κύπριο οδηγό που θα τον συνα-
ντήσουμε έφυγε για να κατευθύνει τους
υπόλοιπους. Με την βοήθεια άλλων
δύο Κυπρίων συναδέλφων καταφέραμε
με μια μπετόβεργα που βρήκαμε εκεί
κοντά το συνδέσαμε και το πήραμε μαζί
μας. Όταν φθάσαμε στη θέση που μας
υπέδειξε ο λοχαγός παρουσιαστήκαμε
να του αναφέρουμε ότι ήρθαμε όλοι,
με το πυροβόλο. Εκεί είδα το λοχαγό
μας γεμάτο σκόνη από πάνω μέχρι κάτω
και που στο πρόσωπό του είχε γίνει λάσπη
από τον ιδρώτα, γιατί η θερμοκρασία
εκείνες τις ημέρες ξεπερνούσε τους σα-
ράντα βαθμούς. Φαινόταν μόνο τα μάτια
του που γυάλιζαν από την χαρά του που
εξελίχθηκαν όλα καλά και μας συνε-
χάρη για την προσπάθεια που κάναμε.

Όταν τελείωσαν οι επιχειρήσεις συ-
γκεντρωνόμαστε γύρω από τα σκοινά-
κια μας και συζητούσαμε για τις μάχες
που δώσαμε. Όλοι μας λέγαμε ότι αν
δεν είχαμε λοχαγό τον κ. Κούκουρα δε
θα είμαστε σήμερα ζωντανοί, όλοι τον
εκτιμούσαμε και τον σεβόμαστε εκτε-
λώντας με ακρίβεια ότι μας διέταζε, γι’ αυ-
τό πιστεύω ότι δεν χάθηκε ούτε μια στα-
γόνα αίμα από την πυροβολαρχία μας».

συνέχεια από τη σελ. 6 (Καλαβρ. Μάνα)
και οι συγγενείς των θυμάτων, από το γεγο-
νός ότι οι Γερμανοί, που δολοφόνησαν τους
ανθρώπους τους, θα υποχρεωθούν να
πληρώσουν για το έγκλημά τους αυτό.   

Η Διεκδίκησή μας για την καταβολή
των οφειλόμενων αποζημιώσεων πρέ-
πει να είναι και θα είναι συνεχής, δυνα-
μική, αδιαπραγμάτευτη, ανυποχώρητη,
ασυμβίβαστη και χωρίς συμψηφισμούς,
μέχρι την τελική δικαίωση. 

Σήμερα, 72 χρόνια μετά το Ολοκαύ-
τωμα, μια - δυο μόνο από τις Καλαβρυ-
τινές μάνες ζουν, πιά, ανάμεσα μας. Οι
υπόλοιπες επέστρεψαν για να συναντή-
σουν τους αγαπημένους τους. Εκεί στην
ουράνια χορεία των Μανάδων του Πόνου,
κοντά στην Παναγιά, μεσιτεύουν για τις
Μανάδες που υποφέρουν στον κόσμο.

Συμπαραστέκονται νοερά στις μανά-
δες του κόσμου και θρηνούν για τα παι-
διά τους που δολοφονούνται αναίτια.
Πάσχουν με όλους τους αδικημένους,
τους αθώους νεκρούς του πολέμου,
της βίας, της βαρβαρότητας, της τρομο-
κρατίας στο σύγχρονο κόσμο. Αγωνι-
ούν για ένα καλύτερο μέλλον, που,
όλο, εγκυμονείται και δεν έρχεται.

Εκατοντάδες εικόνες πολέμου και βίας.
Σκηνές θρήνου γυναικών απαράμιλλα
ίδιες με τις τραγικές εκείνες εικόνες του

1943, επαναλαμβάνονται καθημερινά
ανά τον κόσμο.
ΟΙ ΜΑΝΕΣ εξακολουθούν να δοκιμά-

ζονται. Οι εικόνες με τις Μανάδες με νεκρά
παιδιά στην αγκαλιά που θρηνούν, μετα-
δίδονται με απελπιστική συχνότητα. Από  την
Βοσνία, την Σερβία, την Παλαιστίνη, το  Ιράκ
και τελευταία την Συρία. Είναι εκεί που η
νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων και οι
ισχυροί του κόσμου επεμβαίνουν για
να διαλύσουν κάθε ίχνος αντίστασης με
την τακτική του “διαίρει και βασίλευε”.  

Σήμερα με απόλυτο σεβασμό στη
μνήμη και στη θυσία των άδικα εκτελε-
σθέντων συμπολιτών μας και στον ηρωικό
αγώνα και την αγωνία των Καλαβρυτι-
νών μανάδων διατηρούμε ζωντανή τη
μνήμη της και εμπνεόμαστε από τα μη-
νύματα της θυσίας των νεκρών μας και
του σκληροτράχηλου αγώνα των μα-
νάδων να αναστήσουν την πόλη μας.

Μηνύματα πάντα επίκαιρα και δια-
χρονικά, μηνύματα, καταδίκης του φα-
σισμού και του ναζισμού και κάθε
μορφής ολοκληρωτισμού, καταδίκης
του πολέμου, μηνύματα Ειρήνης, φι-
λίας, συνεργασίας, και συναδέλφωσης
των λαών και ευχόμαστε αυτό που εύ-
χεται και ο ποιητής, Γιάννης Ρίτσος, 
«Το όνειρο και το χαμόγελο της μάνας
να είναι πάντα η ΕΙΡΗΝΗ».

συνέχεια από τη σελ. 6 (Aποκαλυπτή-
ρια προτομής Θ. Γ. Σπυρόπουλου)
ντηθήκαμε στην Αμερική. Έτσι απλά, γνή-
σια, Καλαβρυτινά.

Η πορεία του μοναδική σε όλους τους
τομείς, κυρίαρχος επαγγελματικά, ευαίσθη-
τος κοινωνικά, ολιγαρκής προσωπικά και
προπάντων όλων Έλληνας Καλαβρυτινός.

Γεύθηκε πληθώρας αξιωμάτων από
πρόεδρος των Ελληνικών Σωματείων
μέχρι πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδή-
μων Ελλήνων των Μεσοδυτικών Πολι-
τειών της Αμερικής, έγινε γνωστός σε
όλους τους Έλληνες, τον θαύμαζαν και
τον εκτιμούσαν όλοι, ήταν η περήφανη
ταυτότητα της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο,
ήταν ο ηγέτης που σήκωσε το Λάβαρο της
Ελληνικής περηφάνιας και εντιμότητας,
ήταν το πρότυπο για όλους!
Έτσι τον έβλεπαν όλοι... Μα εκείνος πα-

ρέμεινε πάντα ο γνήσιος Καλαβρυτινός
και τίποτα άλλο.
Στη σύντομη αυτή παραμονή του μεταξύ

μας, μας δώρισε με την μεγαλοψυχία του
και τις πράξεις του, μας έκανε περήφα-
νους, μας δίδαξε να είμαστε άνθρωποι ευ-
αίσθητοι, πατριώτες, Έλληνες Καλαβρυτινοί.
Απευθύνω το ύστατο χαίρε στο συμμα-

θητή μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
τον σκεπάζει».
Ομιλία της κυρίας Έρικας Σπυροπούλου

«Αισθάνομαι μεγάλη υπερηφάνεια, που
στέκομαι εδώ, στον τόπο που η Γιαννού-
λα γέννησε τον ήρωα μας και την αγάπη
της ζωής μου, Θεόδωρο Γεωργίου Σπυ-
ρόπουλο. Εδώ όπου μεγάλωσε και πέ-

ρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Εδώ
όπου βοήθησε τη μητέρα του στα χωρά-
φια και την βομβάρδιζε με τις πρώτες πο-
λιτικές του ερωτήσεις.

Η οποία του απαντούσε... «Παλικάρι
μου δεν καταλαβαίνω τι λες».
Ο Θεόδωρος είχε γεννηθεί για να προκαλεί.
Τι είναι αυτό που κάνει ένα άτομο να ξε-

χωρίζει; Ο αέρας του βουνού, ή μήπως
αυτή η γυναίκα που στέκεται μπροστά
σας, που βοήθησε να «πλαστεί» ένα τόσο
ιδιαίτερο άτομο;

Θεόδωρε, η αγάπη που είχες εκφράσει
για την χώρα σου, τον Ελληνισμό, την εκ-
παίδευση, τη φιλανθρωπία και τα Εθνικά
θέματα είναι απαράμιλλη.
Έφυγες νωρίς Φιλαράκο... 

Είχαμε κάνει τόσα σχέδια μαζί, αλλά ανώ-
τερες δυνάμεις είχαν άλλα σχέδια για
σένα.
Και νάμαστε εδώ λοιπόν! Σε φέραμε στο

σπίτι σου με τη βοήθεια των φίλων σου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο

Καλαβρυτινών Σικάγο για αυτή την ιδέα
της προτομής, και όλους τους άλλους
που συμμετείχαν.

Παρακαλώ... «Μην ξεχνάτε να φυτέψετε
τις ρίζες σας στην Ελλάδα».

Σας Ευχαριστώ».
Την εκδήλωση έκλεισε ο πρώην Πρόε-

δρος Καλαβρυτινών Σικάγο «Αγία Λαύ-
ρα» κ. Γιάννης Μπίρμπας, ο οποίος απο-
χαιρέτησε τον φίλο του με δύο λόγια:
«Η αποστολή των φίλων σου τελείωσε.
Καλώς ήλθες στην Ιθάκη.
Στην δική σου Ιθάκη “το Μοστίτσι”»...

συνέχεια από τη σελ. 2
Ζύμωνε πάντα η ίδια το ψωμί, με τα

υλικά που ενέκρινε, το αλάτι το είχε α-
πό δεκαετίες διαγράψει από το διαιτο-
λόγιό της, σπάνια έτρωγε κρέας, το φα-
γητό της ήτανε πάντα λιτό..., πάντα όμως
υπήρχε κάτι νόστιμο, να φάμε στο σπίτι
της, φτιαγμένο ειδικά για εμάς, όταν την
επισκεπτόμαστε ...

Βαθειά φεμινίστρια με την έννοια της
ισότητας των δικαιωμάτων γυναικών
και αντρών, μας διηγιότανε με καμάρι
για τα δύο μεγάλα καφενεία στα προ-
πολεμικά Καλάβρυτα, που έμεναν ανοι-
χτά ως το πρωί και όπου πήγαινε ως
αργά με τις φίλες της, όταν βγαίνανε ...,
"...ένας λόγος που έζησα τόσα χρόνια
είναι ότι έκανα πάντα αυτό που ένιωθα,
ο σύντροφός μου ο Ιουλιανός δεν με
εμπόδιζε ποτέ σ´ αυτό, ούτε τον στενο-
χωρούσα, ούτε όμως και του επέτρεπα
να με στεναχωρεί...", μου έλεγε...

Συγκριτικά προς το μακρύ της βίο, η
έγγαμη ζωή της ήταν σχετικά μικρή, ο
Ιουλιανός έφυγε αρχές της δεκαετίας
του 80, είχαν παντρευτεί αρχές της δε-
καετίας του 50. Παιδιά δεν απόχτησε ...  

Πολιτικοποιημένη, χωρίς κομματικές
αγκυλώσεις, στάθηκε πάντα με συνέ-
πεια δίπλα στα αδέρφια της και τις
ιδέες, για τις οποίες αυτοί αγωνίστη-
καν..., προς τούτο της αρκούσε, ότι
επρόκειτο για τα αδέρφια της...

Τη διέκρινε βαθύ αίσθημα οικολογίας
κι αυτό το εκδήλωνε με κάθε τρόπο...,
με τις πλαστικές σακούλες που κουβα-
λούσε τα τρόφιμα σπίτι της, τις οποίες
φύλαγε, ως την επόμενη επίσκεψή της
στον μπακάλη ή τον μανάβη της γειτο-
νιάς, όπου και τις επέστρεφε για να τις
ξαναχρησιμοποιήσει..., με τα οικολο-
γικά μέσα που χρησιμοποιούσε για όλο
της το νοικοκυριό,  με τη λελογισμένη
χρήση κάθε μέσου, που θα επιβάρυνε
το περιβάλλον, είτε επρόκειτο για συν-
θετικά προϊόντα, είτε για χαρτί και γενι-
κώς ο,τιδήποτε, ή για ο,τιδήποτε θα
μείωνε τα αποθέματα, όπως η άσκοπη
χρήση του νερού...
Ούτε το χιούμορ της έλειπε..., θυμάμαι,

όταν πριν λίγα χρόνια - είχε ήδη περάσει
τα 90 - χειρουργήθηκε για καταρράχτη,
που μου έλεγε "...νάξερες, πώς βλέπω
τώρα..., ψιλοβελονιά περνάω..., το μόνο
άσχημο είναι που είδα τα μούτρα μου στον
καθρέφτη..., τρόμαξα..., τι ρυτίδες είναι αυ-
τές, ρε Λεμονιά, είπα..., αλλά το ξεπέρα-
σα, τώρα κοιτάζω μόνο τους άλλους..."!
Μεγάλη ήταν η αγάπη της για τον πο-

λιτισμό και τις τέχνες..., δεν υπήρχε εν-
διαφέρουσα θεατρική παράσταση που
να μην πήγαινε ενώ αγαπούσε πολύ
και τον κινηματογράφο...
Αναζητούσε το ωραίο, όχι στα μεγάλα

και στα σπουδαία, αλλά στα ταπεινά
και στα απορριμμένα..., στη γειτόνισσα,
στο μανάβη και τον μπακάλη της γειτο-
νιάς, στα παιδάκια που παίζανε στην
Παιδική Χαρά μπροστά στο σπίτι της, στα
Σεπόλια, σε μας, τα ανίψια της και τα
παιδιά μας, για κάθε έναν ήξερε ακρι-
βώς τί έκανε, αν όλα πήγαιναν καλά ή
αν κάτι συνέβαινε...
Η έπαρση την στενοχωρούσε κι αν κά-

ποιος από μας περηφανευότανε για
κάτι, τον συνέφερνε, λέγοντάς του, ας
πούμε... "...ο ξάδερφός σου ο Γιώργος
ή ο Μήτσος έκανε εκείνο ή το άλ-
λο..."..., κάνε τα ωραία σου, αλλά μην
περηφανεύεσαι γι αυτό, ήθελε να μας
πει, αν και η ίδια καμάρωνε από μέσα της
για κάθε μας επιτυχία, όσο και στενοχωριό-
τανε, αν κάτι απρόβλεπτο συνέβαινε...
Την θαυμάζαμε ιδιαίτερα για το μέτρο,

που αποτελούσε τον γνώμονα της μα-
κράς ζωής της..., το δύσκολο ήταν, ότι
έβαζε πολύ ψηλά τον πήχη του μέτρου, τα
κριτήριά της ήταν πολύ αυστηρά, ευτυχώς
όμως τα κράταγε για τον εαυτό της και δεν
τα ζητούσε και από μας τους άλλους... 
Ανεξάρτητη πάντα και περήφανη, που

διοικούσε η ίδια την ζωή της, φρόντιζε
τις κοινωνικές της υποχρεώσεις έτσι ώστε,
ούτε να επιβαρύνει κανέναν, ούτε να
την επιβαρύνουν... Τις Κυριακές επι-
σκεπτότανε συνήθως τις οικογένειες
των αδελφών της, ακόμη και στα 100
της όμως, όταν βράδιαζε, επέστρεφε

στο σπίτι της στα Σεπόλια...
Δεν απόχτησε η ίδια παιδιά, είχε όμως

πολύ στενά συνδεθεί με εμάς, τα ανίψια
της, όχι μόνο με τα παιδιά των αδελ-
φών της, αλλά και με εκείνα των εξα-
δέλφων της, με τις οικογένειες των
οποίων διατηρούσε στενές σχέσεις... 

Προσωπικά με σύνδεσε ιδιαίτερα στενή
σχέση μαζί της.., όταν η μητέρα μου, η
Μαρία Παπαγιάννη, διορίστηκε καθη-
γήτρια στα Καλάβρυτα και αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει την Αθήνα, και μείναμε
με τον πατέρα μου μόνοι στην Αθήνα, η
θεία μου η Λεμονιά με φρόντισε σαν
δεύτερη μάνα όλη εκείνη την περίοδο,
μέχρι να φύγουμε οριστικά από την
Αθήνα και να εγκατασταθούμε στα Κα-
λάβρυτα..., το ίδιο έγινε στη συνέχεια με
τα αγαπημένα μου ξαδέλφια, το Γιώργο
και αργότερα τη Βάσω, του θείου μου
του Μέλιου, τις πολλές ώρες, που η
θειά μου η Φραντζέσκα εργαζότανε
στην Εθνική Τράπεζα..., τα ξαδέλφια
μου είχαν την καλή τύχη, να μένουν
κοντά της, εκεί στην Παιδική Χαρά, στα
Σεπόλια, για πολλά χρόνια..., και για
πολλά χρόνια, ως το τέλος της, στάθη-
καν με αυταπάρνηση δίπλα της...

Μέσα της διατηρούσε φαίνεται τερά-
στια αποθέματα, αφού ενδιαφερότανε
για όλους και για όλους είχε πάντα έναν
καλό λόγο κι ένα δώρο να προσφέρει...,
πλούσια δεν ήταν, με την σύνταξη του
άντρα της ζούσε..., και όμως πάντα είχε
να μας προσφέρει και ποτέ δεν δεχό-
τανε κάτι από μας..., στο μικρό της δια-
μέρισμα τα είχε όλα, όσα επιθυμούσε,
και σαν την επισκεπτόσουνα ένιωθες,
πως τίποτα ουσιώδες δεν έλειπε από
εκεί..., κι όλο και ξετρύπωνε και κάποια
λίρα για μας και για τα παιδιά μας...,
ποιός ξέρει από πότε φυλαγμένες...  

Ρώταγε για όλους μας, για μας τους
ίδιους, για τις οικογένειές μας, για τις οι-
κογένειες των παιδιών μας..., δύο μέρες
πριν μας αφήσει για πάντα, της τηλεφώ-
νησα, η φωνή της έβγαινε πια δύσκολα,
κι όμως αυτό δεν την εμπόδισε να με
ρωτήσει για όλους "... τί κάνει η Ει-
ρήνη, ο Σπύρος, η Μαρία, τα παιδιά του
Σπύρου..., η μάνα σου, η Βάσω..., πες
σε όλους χαιρετίσματα...", ήταν τα τε-
λευταία της λόγια...

Η θεία η Λεμονιά έζησε πολλά χρό-
νια..., μέχρι που έκλεισε τα 100 δεν
ήξερε, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, ού-
τε το συνάχι, τι είναι... "σε όλους σας
μια ευχή έχω να δώσω, να ζήσετε,
όπως εγώ ...", μας έλεγε ...

Ζώντας πολύ πιο μπροστά και από
εμάς και από την εποχή της, ίσως να
έζησε τόσο, προσμένοντας να προλά-
βει έναν άλλο κόσμο, έναν κόσμο της
οικολογίας, της εγκράτειας, της λιτής
και ελάχιστης, όσο για να ζούμε, κατα-
νάλωσης και χρήσης των φυσικών πό-
ρων..., και ίσως να το πήρε απόφαση,
πως η κοινωνία αυτή, που τόσο θα της
ταίριαζε, αργούσε ακόμη νάρθει, πως
για την ώρα, η βαρβαρότητα κι ένας
καινούργιος μεσαίωνας μας απειλού-
σαν... "...ώρα να φεύγεις, Λεμονιά...",
θα σκέφτηκε, με κείνο το περίεργο έμ-
φυτο χάρισμα, που διέθετε, να απο-
διώχνει τα δυσάρεστα και να μένει στα
ταπεινά και τα ωραία..., και έφυγε ...
Οι αρχαίοι  Έλληνες μακάριζαν εκείνες

και εκείνους, που έφταναν γεροί στο
σώμα και στο νου ως τα βαθειά τους
γεράματα και τους ξεπροβόδιζαν, παι-
διά, εγγόνια και δισέγγονα,  με τις τιμές,
που τους έπρεπαν ..., έτσι έζησε και
έφυγε η θεία η Λεμονιά ..., ακόμη και
στις ύστερες ώρες δεν ζήτησε κανενός
τη βοήθεια, δεν επιβάρυνε κανέναν ...,
έζησε ως τα βαθειά γεράματα, πάνω
από έναν ολάκερο αιώνα, γερή και πάντα
φρέσκια σαν κορασίδα, στον νου και στην
ψυχή..., κι αν δεν έκανε η ίδια παιδιά,
την ξεπροβοδίσαμε εν τούτοις και την
τιμήσαμε, σαν δεύτερη μάνα, εμείς,  τα
ανίψια της και τα παιδιά των ανιψιών
της, στις 3 του Ιούνη, με την ανάμνηση
της διακριτικής, ανάλαφρης περπατη-
σιάς της στη γη, που πάντα θα μας συ-
νοδεύει και θα μας δίνει δύναμη...
Θα σε θυμόμαστε πάντα, θεία Λεμονιά!

Δημήτρης Νίκας
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Την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11 π.μ. 
η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας θα τελέσει στην πλατεία
«Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων» στο Νέο Κόσμο Αττικής

(Λαγουμιτζή & Φρειδερίκου Σμιθ) 
Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εκτελεσθέντων

συμπατριωτών μας κατά τη 13η Δεκεμβρίου 1943
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Καλούμε τα μέλη μας, τους συμπατριώτες και τους φίλους μας
όπως παρευρεθούν για να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής

στα αθώα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

τιΜΗτιΚΗ ΕΚδΗΛΩσΗ Για το ΛοΓοτΕΧνΗ ΚΩνσταντινο νιΚοΛοποΥΛοτιΜΗτιΚΗ ΕΚδΗΛΩσΗ Για το ΛοΓοτΕΧνΗ ΚΩνσταντινο νιΚοΛοποΥΛο
Το Λαογραφικό Μουσείο στο Λεχούρι

Καλαβρύτων, με την συνεργασία του
Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Λεχου-
ρίου και του Συλλόγου Λεχουριτών
Πατρών, διοργάνωσε εκδήλωση την
Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 κατά την
οποία τιμήθηκε ο Λογοτέχνης - Συγ-
γραφέας Κωνσταντίνος Νικολόπουλος
(Καμενιανίτης) για το συγγραφικό και
ευρύτερο πνευματικό έργο του.

Στην εκδήλωση μίλησαν, ο Δικηγό-
ρος κ. Δημήτρης Σταθακόπουλος, Δρ.
Κοινωνιολογίας και Ιστορίας τού Πα-
ντείου Πανεπιστημίου, από το Λευκά-
σιο Καλαβρύτων και ο Λογοτέχνης -
Συγγραφέας κ. Νίκος Παπακωνσταντό-
πουλος από το Λειβάρτζι. Κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης έγινε απαγγε-
λία αποσπασμάτων τού έργου τού τι-
μωμένου από την Κοσμήτορα της
Παγκαλαβρυτινής Ένωσης και Πρόεδρο
του συλλόγου Σκοταναίων κ. Μα-
ριάνθη Χρονοπούλου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η ιδιοκτή-
τρια τού Μουσείου κ. Ελένη Πορετσά-
νου ο Πρόεδρος τού Τοπικού Συμβου-
λίου Λεχουρίου κ. Γιώργος Βασιλό-
πουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοι-
νότητας Καμενιάνων κ. Σπύρος Λάμπος
και ο Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης κ. Δημήτριος Βαρβιτσιώτης. 

Ξεχωριστός ήταν ο χαιρετισμός του
προέδρου του Δημοτικού Μουσείου
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και τ.
Λυκειάρχη κ. Χρίστου Φωτεινόπουλου
τον οποίο παραθέτουμε.
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την πρω-

τοβουλία σας να τιμήσετε στο χωριό
σας, το Λεχούρι, σ’ αυτήν την ιστορική
γωνιά της Καλαβρυτινής γης, ένα γνή-
σιο τέκνο της κοινότητας των Καμενιά-
νων, τον προικισμένο λογοτέχνη και
συγγραφέα Κωνσταντίνο Νικολόπουλο
για το συγγραφικό και πνευματικό του
έργο. Εξαιρετική και αξιέπαινη κίνηση .
Ίσως το πιο σημαντικό καλοκαιρινό-
πνευματικό γεγονός που λαμβάνει
χώρα στην περιοχή μας. Και πράγματι,
όλοι εσείς οι πρωτεργάτες και οι συντε-
λεστές της αποψινής εκδήλωσης η κοι-
νωνία του Λεχουρίου, οι ενεργοί πολί-
τες του και το Λαογραφικό του Μου-
σείο, με αίσθημα ευθύνης και με πνεύ-
μα συλλογικότητας και γενναιοδω-
ρίαςγια άλλη μια φορά, καταφέρνετε να
μας αιφνιδιάζετε ευχάριστα και να μας
χαρίζετε στιγμές πνευματικής συγκίνη-
σης, τιμώντας εν ζωή άλλον έναν άξιο
και σπουδαίο άνθρωπο, έναν ταλα-
ντούχο πνευματικό δημιουργό, τον
φίλο μου και πνευματικό μου αδελφό
Κωνσταντίνο Νικολόπουλο, για την πο-
λυετή προσφορά του στα Ελληνικά
Γράμματα.
Θέλω - με αυτόν τον σύντομο χαιρετι-

σμό -, να καταθέσω κι εγώ απόψε σ’
αυτήν την πνευματική σύναξη και
γιορτή την ταπεινή μου μαρτυρία για
τον τιμώμενο. Δεν έχει να κάνει με το
έργο του. Γι’ αυτό θα μιλήσουν αξιό-
λογοι ομιλητές. Η δική μου μαρτυρία
για τον Κώστα (συγχωρείστε μου την οι-
κειότητα) - είναι βιωματική, αποτύπωμα
και απόσταγμα μιας συλλογικής ζωής.

Γιατί, με τον Κώστα εκεί γύρω στη δε-
καετία του ’70, λίγο πριν - λίγο μετά,
στα πρώτα γυμνασιακά μας χρόνια-
υπήρξαμε τρόφιμοι του Εκκλησιαστι-
κού Ορφανοτροφείου Καλαβρύτων και
μας συνδέουν τα «κοινά του βίου βιώ-
ματα». Μια άγνωστη πτυχή της ζωής του
- προφανώς αδιάφορη για τους πολ-
λούς - καθοριστική ωστόσο για τον ίδιο,
για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του
και την εξέλιξη της μετέπειτα ζωής του.
Ξέρετε, - επιτρέψτε μου την παρένθεση -,

το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Κα-
λαβρύτων, έργο ενός συνετού Ιεράρχη,
του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αι-
γιαλείας Μακαριστού Αγαθόνικου Πα-
πασταματίου, αναγέρθηκε (1953-1956)
σε μια δύσκολη περίοδο της ιστορίας
της πολυπαθούς και μαρτυρικής πόλης
των Καλαβρύτων. Ως «Κιβωτός Αγά-
πης» αγκάλιασε τα απορφανισθέντα
παιδιά της, στέγασε τον πόνο και την
ορφάνια τους και πρόσφερε θαλπωρή
και περίθαλψη σε εκατοντάδες φτωχά
παιδιά των επαρχιών Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας. Ως έκφραση της ανθρώπι-
νης αλληλεγγύης υπήρξε έργο - σταθ-
μός, που λειτούργησε σωτήρια και
ευεργετικά, για πολλά χρόνια, στη με-
ταπολεμική ιστορία της πόλης των Κα-
λαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής. 
Σήμερα το Ορφανοτροφείο επιτελεί μια
εξίσου κοινωνική αποστολή: έχει μετα-
τραπεί σε Ίδρυμα «Μη Αυτοεξυπηρε-
τούμενων Ατόμων» και λειτουργεί ως
Παράρτημα του Καλλιμανοπούλειου
Εκκλησιαστικού και Διακονικού Κέ-
ντρου (Γηροκομείο). (Επιτρέψτε μου
ακόμα μια μικρή παρένθεση. Πριν λίγες
ημέρες, θα μάθατε, ότι απεβίωσε ο
Δ/ντής του ο κ. Βασίλης Ζήσιμος, ένας
άνθρωπος ακέραιος με αδαμάντινο χα-
ρακτήρα, που υπηρέτησε το ίδρυμα για
σχεδόν είκοσι χρόνια με αφοσίωση και
θυσιαστική αγάπη. Η απώλειά του
αφήνει ένα μεγάλο δυσαναπλήρωτο
κενό στη ζωή του ιδρύματος. Ας είναι
αιωνία η μνήμη του).

Επανέρχομαι. Με τον Κώστα τον Νι-
κολόπουλο, τον ομογάλακτό μου, ζή-
σαμετα παιδικά και τα πρώτα εφηβικά
μας χρόνια στο Ορφανοτροφείο Καλα-
βρύτων. Μεγαλώσαμε υπό ιδρυματική
κηδεμονία, μακριά από τις οικογένειές
μας. Οι γονείς μας, φουκαράδες βιοπα-
λαιστές καθημερινά μοχθούσαν για την
επιβίωση. Τα χρόνια δύσκολα, πέτρινα.
Οι συνθήκες αντίξοες, οι υποχρεώσεις
μεγάλες, οι πίκρες και τα βάσανα πολ-
λά. Πιεσμένοι από την ανάγκη της επι-
βίωσης, απεγνωσμένοι από το βάρος
της δυστυχίας τους, μας αποχωρίστη-
καν με σπαραγμό.

Σε μας, τα παιδιά τους, που αντικρί-
σαμε από πολύ νωρίς την γκρίζα όψη
της ζωής, που γευτήκαμε από την τρυ-
φερή μας ηλικία τον πόνο της ορφά-
νιας, της φτώχιας και του χωρισμού,
έλαχε και ο κλήρος του τραυματικού
και πικρού αποχωρισμού.  Γίναμε ανε-
πίγνωστα τρόφιμοι ενός άλλου περι-
βάλλοντος, αρχικά ξένου και παγερού.
Σύντομα όμως, αυτή η ετερόκλητη συ-
γκατοίκηση και συναναστροφή μετα-
τράπηκε σε κυψέλη συντροφικότητας

και αδελφικής αλ-
ληλεγγύης. Εκεί, οι
παρέες έγραψαν τη
δική τους ιστορία, η
οποία ανεξίτηλα ση-
μάδεψε την κατοπινή
ζωή μας.

Ζούσαμε μια συ-
ντροφική ζωή. Συγ-
χρωτιζόμαστε σε
παρέες. Είχαμε ανα-
πτύξει ισχυρούς δε-
σμούς φιλίας. Μας
ένωναν πολύ περισ-
σότερα πράγματα
απ’ όσα μας χώρι-
ζαν: τρώγαμε «ψωμί
κι αλάτι», περπατού-
σαμε μαζί, μοιραζόμαστε τα όνειρά
μας, τις ανησυχίες μας, τις χαρές και τις
λύπες μας, τον πόνο μας. Είμαστε
«πλάι». Αλληλοϋποστηριζόμαστε, ως
αδέλφια. Μια γροθιά είμαστε. Λίγες
φορές βρισκόμαστε «απέναντι». Στο
Ορφανοτροφείο αναμφίβολα και αντι-
κειμενικά σφυρηλατήθηκαν φιλίες,
αναπτύχθηκαν δεσμοί αδελφοσύνης
και σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης, που
μέχρι σήμερα παραμένουν αδιάτρητες,
αδιασάλευτες και προ-
πάντων ζωντανές. 

Το Ορφανοτροφείο, κοντολογίς, μας
πρόσφερε στέγη, τροφή και ρούχα. Κυ-
ρίως όμως μας έδωσε εφόδια ψυχής
και προσανατολισμό ζωής: γίναμε σω-
στοί άνθρωποι, έντιμοι πολίτες και
καλοί οικογενειάρχες.

Αγαπητοί φίλοι
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον που

μόλις πριν σας περιέγραψα, γαλουχή-
θηκε ο Κώστας Νικολόπουλος, όπως
γαλουχήθηκαν κι ευεργετήθηκαν εκα-
τοντάδες μαθητές - τρόφιμοι κατά την
πολυετή λειτουργία του ιδρύματος. Και
ήλθε η ημέρα, που ο Κώστας έβαλε
στη φαρέτρα του τα αναγκαία εφόδια,
άνοιξε τα φτερά του και πέταξε σε
«άλλη γη σε άλλα μέρη» για να βρει
την τύχη του. Από νωρίς μπήκε στον
στίβο της ζωής. Αγωνίστηκε, πάλεψε,
μόχθησε, δημιούργησε, πρόκοψε. 
Μαζί με τη σύντροφό του Χριστίνα οι-

κοδόμησαν μια ισορροπημένη χριστια-
νική οικογενειακή ζωή, θεμελιωμένη
στη στοργή, στην αγάπη και στην αφο-
σίωση, καρπός της οποίας ήταν τα δύο
τους παιδιά, οι τρυφεροί τους βλαστοί,
η Αθηνά και η Ιωάννα, αλλά και τα εγ-
γόνια τους.

Άνθρωπος λαϊκός και ντόμπρος. Δεν
απεμπόλησε ποτέ την ταπεινή του κα-
ταγωγή. Δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο του,
τους ανθρώπους του, τις παραδόσεις
και την ιστορία του. Απεναντίας όπου
βρεθεί και όπου σταθεί υπερασπίζεται
«τα ιερά και τα όσια» του τόπου του με
πάθος, είτε με τον λόγο του είτε με τη
γραφίδα του, μέχρι σημείου που μερι-
κοί να μιλούν για «Καμενιανίτικη νεύ-
ρωση».

Όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο
για τον Κώστα. Για την ευγένειά του, τη
σεμνότητά του, την εντιμότητά του, τις
ευαισθησίες του, την ανεκτικότητά του,
τη μαχητικότητά του, την εργατικότητά

του, την ευσυνειδησία του, τον αλ-
τρουισμό του.
Απόψε, η κοινωνία του Λεχουρίου με-

τράει το ανάστημά της. Αποδεικνύει
έμπρακτα ότι διαθέτει πνευματική ωρι-
μότητα και μεγαλείο ψυχής και τολμά
να αναγνωρίσει έναν πνευματικό άν-
θρωπο, έναν εργάτη του πνεύματος και
να τιμήσει το ήθος του και την προ-
σφορά του. Επαινώ την επιλογή σας,
γιατί τη θεωρώ σαν ένα πνευματικό
ανάχωμα σ’ έναν εφήμερο και επιδερ-
μικό συρμό που απειλεί να αλλοιώσει
και εν τέλει να εξαφανίσει την πολιτι-
στική μας ταυτότητα.

Φίλε Κώστα,
Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής που σε συ-

νάντησα και σε γνώρισα στη ζωή μου.
Σε ευχαριστώ από καρδιάς που επί
τόσα χρόνια επιμένεις να με τιμάς με την
ανυπόκριτη, αδελφική και πνευματική
φιλία σου.
Σήμερα, στους χαλεπούς καιρούς μας,

δεν εκλείπουν οι πνευματικοί άνθρω-
ποι. Υπάρχουν. Δεν έχουν εξωθεί στον
αναχωρητισμό και στην ιδιώτευση. Ευ-
αισθητοποιημένοι πάνω στα παναν-
θρώπινα ιδεώδη, αγωνίζονται με πίστη
και τόλμη να τα αναδείξουν και να τα
μπολιάσουν στον άνθρωπο και στην
κοινωνία. Κι εσύ, Κώστα, είσαι ένας απ’
αυτούς: ένας σπουδαίος πνευματικός
βιγλάτορας που φυλάγεις την πηγή τη
«λαλέουσα», για να μη σβηστεί το
«λάλον ύδωρ». Μόνο που το τίμημα
αυτής της αγρύπνιας κοστίζει ακριβά.    

Και το γνωρίζεις…
Ο Θεός να ευλογεί τη ζωή σου…
Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ.

τρισαΓιο στΗν πΛατΕια οΛοΚαΥτΩΜατοσ
ΚαΛαΒρΥτΩν στο νΕο ΚοσΜο



14

www.kalavrita-hotels.gr

οταν  οι  πνΕΥΜατιΚοι  ανΘρΩποιοταν  οι  πνΕΥΜατιΚοι  ανΘρΩποι
ΕΚΦραζονται, ΛαΚΩνιΚα,ΕΚΦραζονται, ΛαΚΩνιΚα,

Για  διαΦορα  ΘΕΜαταΓια  διαΦορα  ΘΕΜατα
Η σωστή γνώμη δεν είναι, λιγότερο

ωφέλιμη, από την επιστήμη.
ΠΛΑΤΩΝ                                   

Η  υπομονή  και  ο  χρόνος  κάνουν  πε-
ρισσότερα, από τη δύναμη και  το  πάθος. 

ΛΑΦΟΝΤΑΙΝ

Το χρήμα, είναι το  καλύτερο «λιπαντικό»,
για τη καλή λειτουργία των μηχανών, της
αγοράς και του κακού. 

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Τα  δάκρυα,  είναι  η  βουβή  διάλεκτος
του πόνου.                            ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

Η καλοπροαίρετη δυσπιστία είναι υγιές
σύμπτωμα· κάθε τι το απόλυτο,  ανήκει
στην παθολογία.               ΦΡΙΝΤΡΙΧ  ΝΙΤΣΕ

Η  Επιστήμη, χωρίς την Θρησκεία είναι
κουτσή. Η Θρησκεία, χωρίς την Επιστήμη,
είναι  τυφλή.            ΑΛΒΕΡΤΟΣ  ΑΪΝΣΤΑΙΝ

Η δουλειά δεν είναι αρετή, αλλά είναι η
αναγκαία προϋπόθεση μιας ενάρετης  ζωής.

ΛΕΩΝ  ΤΟΛΣΤΟΪ                                             

Οι άντρες διαιρούνται σε τρεις κατηγο-
ρίες: στους ελεύθερους, στους παντρεμέ-
νους και στους συζύγους των γυναικών.

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ                                                  

Μία ζωή που την περνάμε κάνοντας
λάθη είναι πιο έντιμη και χρήσιμη, από
μία ζωή, που περνάμε, μην κάνοντας
τίποτα.                           ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ  ΣΩ

Στο τέλος, δεν είναι τα χρόνια, στη ζωή
σου, που μετράνε.
Είναι, η ζωή, που έκανες, στα χρόνια  σου.

ΑΒΡΑΑΜ  ΛΙΝΚΟΛΝ                                          

Η ζωή είναι σαν το κρεμμύδι. Το ξε-
φλουδίζεις, στρώμα - στρώμα και καμιά
φορά  κλαίς.          ΚΑΡΛ  ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ

Τι κρίμα, ενώ σταδιακά κερδίζεις την

εμπειρία, χάνεις τη νεότητα.
ΒΙΝΣΕΝΤ   ΒΑΝ  ΓΚΟΓΚ                                                         

Ελπίζω, πραγματικά, ότι θα αγαπάμε ο
ένας τον άλλον, όλη μας την ζωή, τόσο
πολύ σαν να μην είχαμε παντρευτεί ποτέ. 

ΛΟΡΔΟΣ  ΒΥΡΩΝ

Οι αλλαγές, της μόδας, είναι ο φόρος
που επιβάλλει η βιομηχανία των φτωχών,
στη ματαιοδοξία των πλουσίων.   

ΝΙΚΟΛΑ  ΝΤΕ  ΣΑΜΦΟΡ

Αυτός που δεν ξεπερνάει ένα φόβο
κάθε ημέρα, δεν έχει μάθει το μάθημα
της Ιστορίας.      ΓΑΪΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΣ  ΚΑΙΣΑΡ

Συνήθως, μετά το τέλος μιας μεγάλης
αγάπης, η αναδάσωση της «καμένης»
καρδιάς γίνεται με  ψεύτικα λουλούδια.

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Η μάθηση, χωρίς σκέψη, είναι χαμένος
κόπος· η σκέψη χωρίς μάθηση είναι επι-
κίνδυνη.                          ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

Ο ευτυχέστερος - δεν έχει σημασία αν
είναι βασιλιάς ή χωρικός - είναι αυτός
που βρίσκει γαλήνη στο σπίτι του.

ΓΙΟΧΑΝ   ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ  ΦΟΝ  ΓΚΕΤΕ

Κάνε το πρώτο βήμα με πίστη. Δεν χρειά-
ζεται να βλέπεις όλη τη σκάλα, απλώς κάνε
το πρώτο βήμα.  ΜΑΡΤΙΝ  ΛΟΥΘΕΡ  ΚΙΝΓΚ

Ο κόσμος είναι ένα βιβλίο κι αυτοί που
δεν ταξιδεύουν διαβάζουν μόνο μία σελίδα.

ΑΓΙΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ                                       

Όταν οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι,
δεν νοιάζονται αν είναι χειμώνας  ή καλο-
καίρι.                           ΑΝΤΟΝ  ΤΣΕΧΩΦ

Υπεύθυνος για την επιλογή
Σπύρος Γεωρ. Καμπέρος 

(Αλέξης  Λαύρας)
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Αθηνών, Συγγραφέας

στα ιΧνΗ τοΥ οδοντΩτοΥ στα ιΧνΗ τοΥ οδοντΩτοΥ 

Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος που συν-
δέει το παραλιακό Διακοπτό με τα ορεινά
Καλάβρυτα, είναι ένα από τα σπάνια
τραίνα στον κόσμο και αποτελεί ένα μο-
ναδικό αξιοθέατο για την Ελλάδα μας.

Πήρε το όνομα του από τα «δόντια»
που χρησιμοποιούν οι συρμοί αυτού
του τύπου, για να σκαρφαλώνουν με
ασφάλεια στις μεγάλες κλίσεις του εδά-
φους. Στα σημεία όπου η κλίση του
εδάφους υπερβαίνει το 10% γαντζώνε-
ται στις οδοντωτές σιδηροτροχιές χρη-
σιμοποιώντας κατάλληλα γρανάζια.
Η γραμμή του οδοντωτού διασχίζει το

Φαράγγι του Βουραϊκού, μια από τις ο-
μορφότερες διαδρομές της Ελλάδος μας.
Έργο της περιόδου του Χαριλάου Τρι-

κούπη, εγκαινιάστηκε το 1896 και συ-
γκεκριμένα την 10η Μαρτίου έκανε το
πρώτο δρομολόγιο του. 

Είναι μια από τις σπανιότερες σιδηρο-
δρομικές γραμμές στον κόσμο, με εύ-
ρος γραμμής μόλις 75 εκατοστά. 
Το τραινάκι ενσωματώθηκε τόσο καλά

στο φυσικό περιβάλλον που μοιάζει λες
και ήταν πάντα εκεί. Ο τρόπος κατα-
σκευής του δεν επιβάρυνε το οικοσύ-
στημα του φαραγγιού, ενώ οι τεχνίτες έκα-
ναν ένα έργο με ξύλο και πέτρα, που μοιά-
ζει σαν να το έφτιαξε η φύση από μόνη της.

Για να περιγραφεί η ομορφιά της δια-
δρομής, είναι δύσκολο με λόγια.

Ένα δείγμα από την διαδρομή αποτυ-
πώνεται στις φωτογραφίες. 
Σας προσκαλούμε, να ζήσετε το ταξίδι

με τον μοναδικό οδοντωτό σιδηρό-
δρομο της Ελλάδος και τις τέσσερις
εποχές του χρόνου. 

Ισχύουν ειδικές τιμές για σχολεία και

ομαδικές εκδρομές.
Ομάδες ταξιδιωτών άνω των έξι ατόμων

έχουν έκπτωση 30% τις καθημερινές.
Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην

Ελλάδα ένα νέο τουριστικό προϊόν, το
Kalavryta City Pass. 
Το Kalavryta City Pass σχεδιάστηκε ει-

δικά για τους επισκέπτες των Καλαβρύ-
των από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε συνεργασία
με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύ-
των, το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος, τη Δημοτική Επιχείρηση
«Σπήλαια Λιμνών» και το οινοποιείο
«ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ». 
Το Kalavryta City Pass εξασφαλίζει τη

σιδηροδρομική μεταφορά με επιστρο-
φή στη διαδρομή Καλάβρυτα - Διακο-
πτό, ελεύθερη είσοδο στο Χιονοδρο-
μικό Κέντρο Καλαβρύτων και βόλτα
στη Βαθειά Λάκκα με τον εναέριο ανα-
βατήρα, ή εναλλακτικά στο οινοποιείο
«ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ», ελεύθερη είσοδο και
περιήγηση στα Σπήλαια Λιμνών, καθώς
και είσοδο στο Μουσείο Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος.

Το ειδικό εισιτήριο κοστίζει μόλις
24,80€ ανά άτομο και διατίθεται στους
Σιδηροδρομικούς Σταθμούς Καλαβρύ-
των, Διακοπτού και Πάτρας, καθώς και
στο γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Αθήνα (Σίνα 6). 

Ισχύει για χρονικό διάστημα ενός
μηνός από την ημερομηνία έκδοσής
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο
ενδιάμεσο διάστημα, στις ημερομηνίες
που επιλέγει ο επιβάτης.

Για περισσότερες πληροφορίες για
τον Οδοντωτό, ενημερώνεστε στο
www.odontotos.com

Αναδημοσίευση από το έντυπο του Καλ-
λιμανοπούλειο Εκκλησιαστικού Δια-
κονικού Κέντρου «Στοργή στα γηρατειά»
«Πολλά είναι τα σχολεία σε όλη την Ελ-

λάδα, όπου μαθητές με την καθοδήγηση
των εκπαιδευτικών τους, συγκεντρώνουν 
καπάκια από πλαστικά μπουκάλια, τα δί-
νουν σε εταιρείες ανακύκλωσης και αντα-
ποδοτικά κερδίζουν ένα αναπηρικό αμαξί-
διο που δωρίζεται σε κάποιον που το έχει
ανάγκη! Στην περίπτωση του Καλλιμανο-
πουλείου, η ευχάριστη αυτή προσφορά,
ήρθε με πρωτοβουλία των μαθητών της
πόλης των Καλαβρύτων. Στην προσπάθεια
μας να μαζέψουμε πλαστικά καπάκια για

να αποκτήσουμε ένα αναπηρικό αμαξίδιο
είχαμε συμμάχους τα παιδιά των δημοτι-
κού σχολείου Καλαβρύτων.  

Ευχαριστούμε πολύ για την σημαντική
αυτή κίνηση τόσο τους μικρούς μας φί-
λους, όσο και τους εκπαιδευτικούς τους
που φροντίζουν από τόσο μικρή ηλικία να
τους διδάσκουν την αξία της προσφορά,
της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς! 
Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια!»
Ενώνουμε τα συγχαρητήρια μας και τις

ευχαριστίες μας προς τους μαθητές και δι-
δάσκοντες του Δημοτικού Σχολείου Κα-
λαβρύτων και ευχόμαστε να πρωταγωνι-
στούν σε παρόμοιες δραστηριότητες.

ΜιΚροι  ΜαΘΗτΕσ  σΥΜπαραστατΕσ  στο ΕρΓο ΜασΜιΚροι  ΜαΘΗτΕσ  σΥΜπαραστατΕσ  στο ΕρΓο Μασ
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Επ ισΚΕψΗ στο ΜνΗΜΕιο  τΗσ  11Ησ  σΕπτΕΜΒρ ιοΥ  2001Επ ισΚΕψΗ στο ΜνΗΜΕιο  τΗσ  11Ησ  σΕπτΕΜΒρ ιοΥ  2001
Όλοι θυμόμαστε το τρομερό τρομο-

κρατικό χτύπημα που δέχτηκε η Νέα
Υόρκη στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.
Μέσα σε λίγες ώρες κετέρρευσαν οι πε-
ρίφημοι δίδυμοι πύργοι στο Κέντρο Πα-
γκόσμιου Εμπορίου, με αποτέλεσμα
τον τραγικό θάνατο 3000 περίπου ατό-
μων και πολλούς τραυματίες. Το ξαφ-
νικό και αναπάντεχο χτύπημα πάγωσε
το κόσμο σε όλη την Αμερική, αλλά
και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ιδιαί-
τερα για τους ανθρώπους της Νέας
Υόρκης, το χτύπημα ήταν πολύ βαρύ
και, πέραν από τους θανάτους και το
βαρύ πένθος των δικών τους, είχε σο-
βαρότατες ψυχολογικές και συναισθη-
ματικές επιπτώσεις σε πάρα πολύ
κόσμο. Ακόμη και για μία Νέα Υόρκη
της πήρε χρόνια να συνέλθει.
Μετά από πολλές συζητήσεις και πολ-

λές ιδέες που διατυπώθηκαν, σχετικά
με το μνημείο που θα έπρεπε να κατα-
σκευαστεί στη μνήμη των νεκρών και
του γεγονότος, κατέληξαν σε μία λιτή
αλλά εντυπωσιακή κατασκευή που
προκαλεί δέος. Το μνημείο αυτό είχα
την ευκαιρία να επισκεφθώ μαζί με την
γυναίκα μου τον περασμένο Ιούνιο και
ενυπωσιαστήκαμε από την συγκίνηση
και τα βαθιά συναισθήματα που μας
προκάλεσε.
Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπορώ

με λόγια να περιγράψω αυτά που αι-
σθάνθηκα και γι’ αυτό έφερα πίσω φω-
τογραφία του μνημείου ώστε ο καθένας
να έχει μία εικόνα. Οι καταρράκτες που
έχουν κατασκευάσει, πάνω ακριβώς
στα θεμέλια των δύο πύργων, παραπέ-
μπουν ευθέως στην αίσθηση της «κα-
τάρευσης προς την άβυσσο». Επίσης,
πάνω σε μαύρες ατσάλινες πλάκες, στο
τοιχίο που περιβάλλει τους καταρρά-
κτες, είναι χαραγμένα τα ονόματα όλων

των σκοτωμένων και, μάλιστα, όχι
απλά σε αλφαβητική σειρά αλλά με
κάποιο τρόπο ώστε συνάδελφοι, φίλοι
και συγγενείς να βρίσκονται πλάι πλάι.
Επισκεφθήκαμε το μνημείο μία μέρα
μουντή και βροχερή και που και που σε
κάποιο από τα ονόματα είχαν εναποθέ-
σει ένα λευκό τριαντάφυλλο!

Φύγαμε μετά την επίσκεψη μας με
βαριά καρδιά για τον άδικο χαμό τριών
χιλιάδων αθώων ανθρώπων και για το

σοκ που το γεγονός αυτό προκάλεσε
στον πληθυσμό μιας μεγαλούπολης
όπως η Νέα Υόρκη και όχι μόνο. Φεύ-
γοντας δεν μπορούσα παρά να παραλ-
ληλίσω τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο
αυτών των ανθρώπων με τον εξίσου
τραγικό και ξαφνικό θάνατο των δικών
μας σκοτωμένων, στη μικρή μας πόλη
των Καλαβρύτων στις 13 Δεκεμβρίου
1943.

Πάνος Κουμάντος

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας σε
συνέχεια αιτήματος της Αθλητικής Ένω-
σης Καλαβρύτων (ΑΕΚ) και στο πλαίσιο
των δράσεων της για την στήριξη κοι-
νωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων της κοινωνίας των Κα-
λαβρύτων αποφάσισε την οικονομική
ενίσχυση της ΑΕΚ για το σημαντικό έργο της.

Παραθέτουμε την ευχαριστήρια επι-
στολή που έστειλε το Δ.Σ. της ΑΕΚ στην
Ένωσή μας.

Προς την Ένωση Καλαβρυτινών
Αθήνας
Αξιότιμε Πρόεδρε Κύριε Σωτήρη Τσε-

νέ και εκλεκτά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας.
Η διοίκηση της Αθλητικής Ένωσης Κα-

λαβρύτων (ΑΕΚ), πιστή στα ιδεώδη του
Αθλητισμού και του Πολιτισμού έχει
πάρει την απόφαση να εξαπλώσει τον
αθλητισμό σε ολόκληρη την Περιοχή

μας, με σκοπό να προσφέρει σε όλους
τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου,
εθνικότητας, ηλικίας, μόρφωσης, κοι-
νωνικής τάξης και οικονομικής κατά-
στασης, τη δυνατότητα να ασχοληθούν
με τον αθλητισμό, για τη διατήρηση της
φυσικής κατάστασης, της ψυχικής υ-
γείας και τη συμμετοχή σε κοινωνικές
δραστηριότητες. 

Στην κατεύθυνση αυτή και σε συνερ-
γασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δημοτικού Σταδίου Καλαβρύτων λει-
τουργούν ήδη τα τμήματα: Ποδοσφαί-
ρου με 40 αθλητές, Μπάσκετ με 20
αθλητές, Ακαδημίας Ποδοσφαίρου με
70 παιδιά ηλικίας 6 - 14 ετών και Ρυθ-
μικής Γυμναστικής με 55 κοριτσάκια 5 -
15 ετών, ενώ γίνεται προσπάθεια λει-
τουργίας τμημάτων Στίβου και Ακαδη-
μίας Μπάσκετ. Η συμμετοχή στα ανω-
τέρω τμήματα είναι πολύ μεγάλη και
ιδίως στα παιδικά τμήματα πρωτό-
γνωρη.

Το κόστος για την λειτουργία όλων
αυτών των δραστηριοτήτων είναι πλέον
πολύ μεγάλο, και δεν μπορεί να καλυ-
φθεί από τους συμμετέχοντες ή από
τους γονείς των μικρών αθλητών. 

Πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια
πρέπει να στηριχθεί από όλη την Κα-
λαβρυτινή κοινωνία και από εξέχουσες
προσωπικότητες και επιχειρηματίες από
την περιοχή μας.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε και εκλεκτά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας, σύσ-
σωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της
Αθλητικής Ένωσης Καλαβρύτων καθώς
και οι αθλητές/τριες μας και οι γονείς
των, σας ευχαριστούν θερμά για την
γενναιόδωρη οικονομική σας προ-
σφορά, για την  οποία το Δ.Σ. σας δια-
βεβαιώνει ότι θα διαχειριστεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να δοθούν ευκαιρίες άθλη-
σης και συμμετοχής σε όλους τους Κα-
λαβρυτινούς.

Με τιμή
για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλη-

τικής Ένωσης Καλαβρύτων

O Πρόεδρος         Ο  Γ. Γραμματέας                                  

Ηρακλής                  Λεωνίδας   
Παπαγεωργίου         Βασιλόπουλος

Η Η eeνΩσΗ ΚαΛαΒρΥτινΩν αΘνΩσΗ ΚαΛαΒρΥτινΩν αΘhhνασ στΗρνασ στΗρiiζΕι τΗν α. ζΕι τΗν α. ee. ΚαΛαΒρ. ΚαΛαΒρyyτΩντΩν

συνέχεια από τη σελ.1
στην οποία τα μοναδικά, υπέροχα και
εξαιρετικά τυριά των Καλαβρύτων, χα-
ρακτηρισμένα Π.Ο.Π., αναζήτησαν τους
οινικούς συντρόφους τους!

Στην εκδήλωση αυτή, παρουσιάστη-
καν γευστικοί συνδυασμοί τυριών και
οίνων της περιοχής μας, από ειδικούς
του κρασιού (wine commanders) που
εντάσσονται στα πλαίσια των εκδηλώ-
σεων ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ, τις οποίες συνδιορ-
γάνωσε, στα Καλάβρυτα και στην
Αιγιαλεία, η αναπτυξιακή εταιρεία του
Δήμου Καλαβρύτων ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΗ Α.Ε και η ΔΗ.ΚΕΠ.Α. Αιγιαλείας. 

Η συναυλία της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟ-
ΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ, που ακολούθησε,
είχε ως στόχο να τιμηθούν οι δύο με-
γάλοι μουσικοσυνθέτες, και να απο-
λαύσουν οι πολίτες των Καλαβρύτων
την υπέροχη μουσική τους.

Συμμετείχε, εννεαμελής Ορχήστρα,
υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου και
Διευθυντού του Μουσικού Σχολείου
Πάτρας, Σταμάτη Λέκκα, ο οποίος και
έχει επιμεληθεί της όλης μουσικής ερ-
γασίας (ενορχηστρώσεις, εναρμονίσεις,
προσαρμογές κ.α.), αλλά και η ΜΙΚΤΗ
ΧΟΡΩΔΙΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, υπό τη
διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυ-
ντου, Μαέστρου Σταύρου Σολωμού
(πιάνο: Λούση Χριστοδούλου).

Τα έργα των ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ και
ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, τραγούδησαν οι
ταλαντούχοι ερμηνευτές, Χρήστος Κων-

σταντόπουλος, από την Πάτρα και η
γέννημα θρέμμα, Καλαβρυτινή, Χρι-
στίνα Τσιμπρή.
Στην Ορχήστρα μετείχαν οι εξαιρετικοί

μουσικοί: 
Βιολί: Λάουρα Λούκα, Βιολοντσέλο:
Βαγκινάκ Γκαλογιάν, Κόντρα Μπάσο:
Βιλέν Καραπετιάν, πιάνο: Μαρίνα Μυ-
λωνά, μαντολίνο: Σέργιος Πιτσινής,
Ακορντεόν: Απόστολος Τσέφος, Κλαρι-
νέτο: Αλεξάνδρα Πέττα, Σαξόφωνο
Άλτο: Γιάννης Ησαΐας, Κρουστά: Κώ-
στας Κονδύλης.
Οι εκδηλώσεις είχαν μεγάλη απήχηση

και επιτυχία και ευχόμαστε να ακο-
λουθήσουν κι άλλες παρόμοιες στο
μέλλον.

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το
Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων πα-
ρέχει τη χρήση των εγκαταστάσεων και
του εξοπλισμού του σε προνομιακές
τιμές για τους Καλαβρυτινούς δημότες
του Καλλικρατικού Δήμου Καλαβρύ-
των ή εφόσον υπάρχει σχετική ανα-
φορά στην κοινότητά τους (τόπος
γέννησης ή κατοικίας). 

Συγκεκριμένα, για όλους τους Καλα-
βρυτινούς επισκέπτες και χιονοδρόμους
θα ισχύσει ειδικός μειωμένος τιμοκατά-
λογος κατά περίπου 50% της αρχικής
αξίας, τόσο  στις τιμές των εισιτήριων,
την χρήση των αναβατήρων, αλλά και
για την ενοικίαση εξοπλισμού(Ski -
Snowboard) στο κατάστημα του Χιονο-
δρομικού Κέντρου.

Ενδεικτικά οι μειωμένες τιμές έχουν
ως εξής: 

Εισιτήριο επισκέπτη, για χρήση του
αναβατήρα Αχιλλέα: 5 €

Ημερήσιο εισιτήριο για χρήση όλων
των αναβατήρων τις καθημερινές εκτός
αργιών: 8 €

Ημερήσιο εισιτήριο για χρήση όλων
των αναβατήρων τα ΣΚ και τις αργίες:
13 € 

Ενοικίαση εξοπλισμού τις καθημερι-
νές εκτός αργιών: 8 €

Ενοικίαση εξοπλισμού τα ΣΚ και τις
αργίες: 10 €

Οι μαθητές των σχολείων των Καλα-
βρύτων έχουν δωρεάν χρήση όλων
των παραπάνω παροχών του Χιονο-
δρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

προνοΜιαΚΕσ τιΜΕσ απο το
ΧιονοδροΜιΚο ΚΕντρο ΚαΛαΒρΥτΩν



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΤΣΕΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΗ - ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   
ΚΑΜΠΑ - ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΠΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, 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
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Ένα εξαιρετικής σημασίας βιβλίο-Λεύ-
κωμα με τον τίτλο «Πανελλήνιες Σκακι-
στικές και Εικαστικές Εκδηλώσεις Μνή-
μης Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος»
εξέδωσε ο Σκακιστικός  Επιμορφωτικός
Όμιλος Καλαβρύτων - Επαρχίας (ΣΕ-
ΠΟΚΕ) - από τις Εκδόσεις  "Παρασκή-
νιο"- Αθήνα 2015.

(Αντιγράφω από το οπισθόφυλλό του).
«Πρόκειται για ένα «βιβλίο και Λεύ-
κωμα» των Πανελληνίων Σκακιστικών
και Εικαστικών Εκδηλώσεων, που πραγ-
ματοποιήθηκαν 5-6/12/2014 στα Κα-
λάβρυτα, ενταγμένες στις Εκδηλώσεις
Μνήμης του Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος. 

Συγκεκριμένα: Περιέχει εγκρίσεις,
αποτελέσματα, σχόλια και σχετικά με
τους διαγωνισμούς δημοσιεύματα, ενός
πολιτιστικού και αγωνιστικού διημέρου
που - με την ποιότητά του - δικαίως
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον σκακι-
στών και καλλιτεχνών. Ξεχωριστή θέ-
ση, επίσης, κατέχει η έκθεση των Σκα-
κιστικών σκίτσων (μαθητών - σπουδα-
στών - φοιτητών - εικαστικών επαγ-
γελματιών) που πραγματικά εντυπω-
σίασαν με την λιτότητα, την εκφραστι-
κότητα και την ποιότητά τους. Ακόμα, η
παρουσία και συνδρομή πρωταθλητών
και καταξιωμένων παικτών, διαιτητών
και κριτών από το χώρο του ζατρικίου,
επέφερε επιπλέον αναγνώριση, διεθνή
αξιολόγηση και αίγλη στους αγώνες.
Αλλά και η συμμετοχή πολλών παι-
διών και νέων ανθρώπων και στις δύο
αυτές Πανελλήνιες Εκδηλώσεις θεω-
ρείται σημαντικό κοινωνικό όφελος. Η
συμβολή, τέλος, πλήθους Αρχών, Φο-
ρέων, Συλλόγων και Σωματείων, όχι
μόνο πρόσφερε ξεχωριστή λαμπρό-

τητα, αλλά και ήταν μια άμεση επιβρά-
βευση του ποικιλόμορφου Αθλητικού -
Πολιτιστικού - Κοινωνικού έργου που
επί 20ετία παράγει ο Σκακιστικός Επι-
μορφωτικός Όμιλος Καλαβρύτων και
Επαρχίας σε Τοπικό, Περιφερειακό, Πα-
νελλήνιο και Διεθνές επίπεδο».

Ξεφυλλίζοντας το πιο πάνω βιβλίο -
που είχε την ευγενική καλοσύνη να μου
αποστείλει ένα αντίτυπο ο Πρόεδρος
του ΣΕΠΟΚΕ Δρ Ν. Ραζής - συνοδεύο-
ντάς το  με φιλόφρονα ιδιόχειρη αφιέ-
ρωση - επανήλθε στο μυαλό μου μια
σκέψη - που συνεχώς ανέβαλα να υλο-
ποιήσω. Να γράψω δηλ. λίγα λόγια
πρώτον, για την «εξωθεσμική» - θα
ονόμαζα - παιδεία που παρέχει το
Σκάκι στους νέους ανθρώπους με τη
μορφή της άθλησης, της εκπαίδευσης
και της τέχνης - σαν ένα «δεύτερο ή συ-
μπληρωματικό σχολείο» και δεύτερον,
(να γράψω) για την εδώ και μια εικοσα-
ετία πολυσχιδή δράση και προσφορά
στον τόπο μας του  Σκακιστικού Επι-
μορφωτικού Ομίλου Καλαβρύτων και
Επαρχίας.
Τι είναι λοιπόν το σκάκι; Κάποιοι υπο-

στηρίζουν ότι είναι άθληση. Άλλοι λένε
ότι είναι επιστήμη. Και κάποιοι άλλοι
ότι είναι τέχνη. Όντως, είναι όλα αυτά:
«το σκάκι είναι στην ουσία του ένα παι-
χνίδι, στη μορφή του μια τέχνη και στην
εκτέλεσή του μια  επιστήμη» (Γερμανός
Μαιτρ). Σαν παιχνίδι και αυτό προσφέ-
ρει στους παίχτες, συναισθήματα χαράς,
διασκέδασης, ευγενούς άμιλλας και
δημιουργικότητας. Ωστόσο, εκείνο που
το διαφοροποιεί από τα άλλα παιχνίδια
- αθλήματα είναι ότι εξασκεί σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό τη σκέψη. Μάλιστα,
ο Βολταίρος έλεγε πως «είναι το παι-
γνίδι που τιμά περισσότερο την ανθρώ-
πινη διάνοια».  Η ψυχαγωγική, λοιπόν,
διάσταση του σκακιού είναι αυτή που
το καθιστά επιτυχημένο εκπαιδευτικό
εργαλείο, ένα πρόσφορο μέσο για τη
διαπαιδαγώγηση των νέων.
Και φαίνεται ότι αυτός ο στόχος δηλ. η

διαμόρφωση της προσωπικότητας του
νέου ανθρώπου αποτελεί το βασικό κί-
νητρο των γονέων που επιλέγουν για τα
παιδιά τους να ασχοληθούν με το σκά-
κι. Αλλά ποια είναι τα οφέλη για τον
νέο που ασχολείται με αυτήν τη δημι-
ουργική δραστηριότητα;

Έχει υποστηριχτεί από τους ειδικούς
επιστήμονες ότι το σκάκι συμβάλλει στην
καλλιέργεια σημαντικών πνευματικών
χαρακτηριστικών (κριτική σκέψη, λο-
γική ανάλυση, μεθοδικότητα και προ-
σοχή), αλλά και γενικότερα στην ανάπτυ-

ξη του χαρακτήρα του ατόμου (σοβα-
ρότητα, αυτοκριτική στάση, υπευθυνό-
τητα. επιμονή, υπομονή, μαχητικότητα,
περίσκεψη), προωθεί, επίσης, την καλ-
λιέργεια ηθικών αξιών (αποφασιστικό-
τητα, επιμέλεια, τάξη, αντικειμενικότητα),
την κοινωνική ένταξη (ομαδικότητα,
ανάληψη ευθυνών, μετάδοση γνώσης
και εμπειριών), την ενίσχυση του αυτο-
έλεγχου και αυτενέργειας, την ανά-
πτυξη ορθολογικού τρόπου σκέψης και
δημιουργικής φαντασίας, τη βελτίωση
των μνημονικών ικανοτήτων κ.λπ, Να
τονιστούν ακόμα δύο σημαντικά στοι-
χεία: πρώτον, ότι το σκάκι δεν απαιτεί
ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και δεν
αποκλείει κανένα παιδί εξαιτίας του
φύλου ή της σωματικής του διάπλασης
και δεύτερον λειτουργεί ως ανάχωμα
στους κινδύνους που απειλούν σήμερα
τη νεολαία μας αξιοποιώντας δημιουρ-
γικά τον ελεύθερο χρόνο της.
Αυτή  την εκπαιδευτική αξία του σκα-

κιού πολλές χώρες σήμερα - πάνω από
70 - έχουν αναγνωρίσει επισήμως και
με διαφόρους τρόπους λαμβάνουν μέ-
ριμνα για την προώθησή του. Μάλιστα,
κάποιες απ’ αυτές τις χώρες, όπως η
Ρωσία, η Ισλανδία, ο Καναδάς, η Βουλ-
γαρία, η Ισπανία και η Βενεζουέλα έ-
χουν εντάξει το σκάκι στο επίσημο πρό-
γραμμα των σχολείων. Πρόσφατα, η
γειτονική Τουρκία με μια εντυπωσιακή
κίνηση ενέταξε το σκάκι στο επίσημο
εκπαιδευτικό της πρόγραμμα με την
πρόσληψη 12.000 προπονητών στα
δημοτικά σχολεία. Στην χώρα μας το
σκάκι έχει ευρύτατη διάδοση στα σχο-
λεία (αν και εκτός ημερησίου προγράμ-
ματος) με πρωτοβουλία αθλητικών σω-
ματείων της ΕΣΟ και Συλλόγων Γονέων.
Επίσης σε αρκετούς δήμους της χώρας
με πρωτοβουλία των φορέων αυτοδι-
οίκησης οργανώνονται προγράμματα
για το σχολικό σκάκι. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο περιλαμβάνεται και η προσπά-
θεια της Ελληνικής Σκακιστικής Ομο-
σπονδίας να ενταχθεί το σκάκι ως μέρος
του διδακτικού προγράμματος στα δη-
μοτικά σχολεία.

Τώρα ας έλθουμε στα καθ’ ημάς. Το
έτος 1995  ιδρύθηκε στα Καλάβρυτα
από 50  μέλη ο Σκακιστικός - Επιμορ-
φωτικός Όμιλος Καλαβρύτων - Επαρ-
χίας (ΣΕΠΟΚΕ), υλοποιώντας ιδέα που
ήδη είχε ωριμάσει σε μια περιοχή,
όπου το Σκάκι άνθιζε από παλιά. Σκο-
πός του είναι η διάδοση και η ανάπτυξη
τόσο του ζατρικίου όσο και λοιπών
αθλημάτων εντός και εκτός της περιφε-
ρείας του, φέρνοντας σε επαφή με το

σκάκι εκατοντάδες παιδιά καθώς και  η
συμβολή σε σφαιρικότερα Επιμορφω-
τικά - Πολιτιστικά και Αναπτυξιακά ζη-
τήματα.
Έχουν περάσει 20 χρόνια η παρουσία

και η προσφορά του ΣΕΠΟΚΕ έχουν
παγιωθεί πλέον σε τοπικό, Περιφερει-
ακό Πανελλήνιο και Διεθνές επίπεδο με
τις πλούσιες και σπουδαίες πολιτιστικές
και  ανθρωπιστικές παρεμβάσεις και εκ-
δηλώσεις, όπως Τελική φάση Διασυλ-
λογικού Κυπέλλου Ελλάδος, 1ο Διεθ-
νές Ατομικό Τουρνουά Ράπιντ , 3ο - 4ο
- 5ο Ατομική Πρωταθλήματα Κορυ-
φαίων Σκακιστών,  1ο Ομαδικό και 1ο
Ατομικό Πρωτάθλημα Περιφερείας Κα-
λαβρύτων, 1ο , 2ο και 3ο  Πανελλήνιο
Ομαδικό Πρωτάθλημα Εκκλησιαστι-
κών Ενοριών, πολλούς αγώνες επίδει-
ξης τυφλού σκάκι και Σιμουλτανέ,
Πανελλήνιο και Παγκόσμιο ρεκόρ σε
Σιμουλτανέ που πέρασε στα βιβλία Γκί-
νες 2000-2002, Σχολικά και Μαθητικά
Τουρνουά (Περιφερειακά και Πανελλή-
νια), συμμετοχές στο Σκακιστικό Μαρα-
θώνιο Πάτρας, στα Τοπικά (ατομικά -
διασυλλογικά - σχολικά) Τουρνουά,
Κύπελλα και Πρωταθλήματα, διαλέ-
ξεις, σεμινάρια, εκθέσεις και μουσικο-
χορευτικές εκδηλώσεις, συμμετοχή
ενεργή στις εκδηλώσεις Μνήμης του
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, των
100 χρόνων Οδοντωτού Σιδηρόδρο-
μου, σε ανθρωπιστικές προσπάθειες
(βοήθεια σε Λαούς Βουλγαρίας - Αλ-
βανίας), και πλήθος άλλων δράσεων
και δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, όλα τα πράγματα έχουν το
ονοματεπώνυμό τους. Ψυχή του Σωμα-
τείου είναι ο Πρόεδρός του, ο Δρ Ν. Χ.
Ραζής. Ένας άριστος επιστήμων, ένας
άνθρωπος ευγενής και καλοσυνάτος,
δραστήριος και ακάματος, φιλικός και
συνεργάσιμος, γενναιόδωρος, αξιο-
θαύμαστος… τύχη αγαθή για τα Καλά-
βρυτα. 

Εύχομαι στον ίδιο και στο αξιόλογο
Δ.Σ. του Συλλόγου να συνεχίσουν να
εργάζονται με πνεύμα συλλογικής ανι-
διοτελούς προσφοράς για το καλό και
την προαγωγή αυτού του ερασιτεχνικού
αθλητικού ιδεώδους. 

Συμβουλεύω, τέλος, τους γονείς να
μην ξεχνούν ότι τα παιδιά μας έχουν
πάντα χρόνο για παιχνίδι. Ας διαλέξουν
το παιχνίδι αυτό, που είναι όμορφο,
σοφό, παιδαγωγικό... 

Ο ΣΕΠΟΚΕ είναι στην αυλή τους…
Χ.Φ.


