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Σελ.7Σελ.7

Προτάσεις της Ένωσης ΚαλαβρυτινώνΠροτάσεις της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας προς το ΔήμαρχοΑθήνας προς το Δήμαρχο
Καλαβρύτων κ. Γ. Λαζουρά Καλαβρύτων κ. Γ. Λαζουρά 

Σελ.8Σελ.8

Ο χαράκτης Α. Τάσσος    Ο χαράκτης Α. Τάσσος    

του Νίκου Π. Παπαδημητρόπουλουτου Νίκου Π. Παπαδημητρόπουλου

Σελ.9Σελ.9

ΆΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΆΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ««Γ. ΚουτσοχέραςΓ. Κουτσοχέρας
& Λ. Στρέφη Κουτσοχέρα& Λ. Στρέφη Κουτσοχέρα»»

Σελ.13Σελ.13

Συνέδριο Χειρουργικής στην ΑθήναΣυνέδριο Χειρουργικής στην Αθήνα
με συμμετοχή Καλαβρυτινώνμε συμμετοχή Καλαβρυτινών

Σελ.15Σελ.15

Δημήτρης Ν. ΔαρμογιάννηςΔημήτρης Ν. Δαρμογιάννης
της Ελένης Δαρμογιάννη - Αντωνίουτης Ελένης Δαρμογιάννη - Αντωνίου

Σελ.16Σελ.16

Αναγόρευση Α. Δ. ΠαπαλεξόπουλουΑναγόρευση Α. Δ. Παπαλεξόπουλου
σε Επίτιμο Διδάκτορα Πολυτεχνικήςσε Επίτιμο Διδάκτορα Πολυτεχνικής
Σχολής Πανεπιστημίου ΠατρώνΣχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Σελ.17Σελ.17

Ο παππούς μου  Γιώργος ΓεωργαντάςΟ παππούς μου  Γιώργος Γεωργαντάς
του Σταύρου Καρύδητου Σταύρου Καρύδη

Σελ.18Σελ.18

Οι φίλοι του λεωφορείουΟι φίλοι του λεωφορείου
του Ανδρέα Ν. Χρόνητου Ανδρέα Ν. Χρόνη

Σελ.19Σελ.19

Α.Ε.Καλαβρύτων - ΕργαστήριΑ.Ε.Καλαβρύτων - Εργαστήρι
Αθλητισμού και ΠολιτισμούΑθλητισμού και Πολιτισμού

Σελ.20Σελ.20

Αστεροσκοπείο ΧελμούΑστεροσκοπείο Χελμού
του Μανώλη Ξυλούρητου Μανώλη Ξυλούρη
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Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

ooλα για τα καλλα για τα καλAAβρυτα…βρυτα…

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, η Ένωση
Καλαβρυτινών Αθήνας πραγματοποί-
ησε το καθιερωμένο ετήσιο τρισάγιο
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εκτε-
λεσθέντων συμπατριωτών μας κατά τη
13η Δεκεμβρίου 1943 από τα γερμα-
νικά στρατεύματα κατοχής, στα πλαίσια
των εκδηλώσεων μνήμης για τα 72
χρόνια από το ολοκαύτωμα των Καλα-
βρύτων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους οι κ. Παναγιώτης Μπέης,
εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων,
κ. Γιώργος Λαζουράς, Δήμαρχος Κα-
λαβρύτων καθώς και Πρόεδροι και εκ-
πρόσωποι Ενώσεων, Συλλόγων και
Φορέων.

Ιδιαίτερα όμως σημαντική και συγκι-
νητική ήταν η παρουσία πλήθους συ-

μπατριωτών μας, αλλά και φίλων της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας.

O Πρόεδρος της Ένωσης Καλαβρυτι-
νών Αθήνας κ. Σωτήρης Τσενές στην ει-
σαγωγική του ομιλία ανέφερε:

«Σεβαστέ μας πατέρα Θεοδώρητε,
συνέχεια στη σελ. 5

Με μεγάλη επισημότητα πραγματοποιή-
θηκαν οι εκδηλώσεις για τα 72 χρόνια
από το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, που ως ανώτατος
πολιτειακός θεσμός τίμησε τη μνήμη των
νεκρών μας και έδωσε το μήνυμα της ημέ-
ρας. Η διοργάνωση των εκδηλώσεων ήταν
λίαν επιτυχής και όπως αρμόζει στο ιστο-
ρούμενο γεγονός.  Οι επετειακές εκδηλώσεις
ολοκληρώθηκαν στα Καλάβρυτα και ευ-
χαριστούμε θερμά όλους όσοι κόπιασαν
και οργάνωσαν όλα αυτά που τροφοδοτούν
τη μνήμη όσων μαρτύρησαν αλλά και νοη-
ματοδοτούν τη ζωή των επόμενων γενεών.

Αξιομνημόνευτη η τελούμενη κάθε
χρόνο εκδήλωση εις μνήμην  Γιάννη Κου-
τσοχέρα «Άθλον Ποιήσεως».  Παιδιά και
νέοι απ’ όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν
για τα ποιήματά τους με θέμα τα Καλά-
βρυτα. Ό,τι ευαισθητοποιεί παιδιά και
νέους είναι το καλλίτερο μνημόσυνο.

Εξαιρετική η έκθεση που οργάνωσε το

Δημοτικό μας Μουσείο Ολοκαυτώματος
με πίνακες σχετικούς με το δράμα των Κα-
λαβρύτων. Η τέχνη έχει πάντα ένα ιδιαί-
τερο τρόπο να συγκλονίζει. Ξεχωριστή
εικόνα ο «Δρόμος Θυσίας».  Εκατοντάδες

δρομείς απ’ όλη την Ελλάδα έτρεξαν
10.000 μέτρα.  Τα βραβεία απένειμε ο κ.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.  

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε και
για την ομιλία του κ. Δημήτρη Χασάπη.
Παλιός συμμαθητής και φίλος αρκετών
Καλαβρυτινών.  Τα χρόνια που έζησε στα
Καλάβρυτα και οι αναμνήσεις του μας
έκαναν να τον νοιώσουμε δικόν μας.

Στις 14 Δεκεμβρίου οργανώθηκε ημε-
ρίδα από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του
Δ.Σ. του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτι-
νού Ολοκαυτώματος με τη συμπλήρωση
των δέκα χρόνων από τη λειτουργία του.

Ομιλία Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθη-
νών, κ. Δημήτρη Χασάπη 
«Γεγονότα, όπως η καταστροφή των Κα-

λαβρύτων, περιγράφονται στη γλώσσα
και στη σκέψη των ανθρώπων με διαφο-
ρετικούς χρόνους ρημάτων: ως μνήμη και
ως ιστορία. Για τη μνήμη ο χρόνος είναι ο 

συνέχεια στη σελ. 3

Αναμφισβήτητα υπήρξε εκ των πρωταγωνι-
στών και με ενεργό συμμετοχή στα όσα τρα-
γικά έλαβαν χώρα, τόσο πριν, όσο και μετά τη
Μαύρη Δευτέρα της 13ης Δεκεμβρίου 1943.

Και βέβαια, αναφερόμαστε στον απεσπα-
σμένο, κατά το χρονικό διάστημα από 26 Αυ-
γούστου 1941 μέχρι την 8η Ιουνίου 1945, από
τη Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και
Θάσου (Καβάλας), στη Μητρόπολη Καλαβρύ-
των και Αιγιαλείας, καταγόμενο από το Σκεπα-
στό, αρχιμανδρίτη - ιεροκήρυκα π. Κωνστάντιο
Α. Χρόνη, μετέπειτα Μητροπολίτη Αλεξαν-
δρουπόλεως. Μία απόσπαση, που υπήρξε συ-
νέπεια της απελάσεώς του από τις βουλγαρικές
αρχές.

Ο π. Κωνστάντιος (έτσι τον αποκαλούσαν
τότε, έτσι θα τον αποκαλούμε κι εμείς στην  

συνέχεια στη σελ.12

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική ομάδα
εργασίας της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας
έχει εντοπίσει και συλλέξει πολύτιμα αντικεί-
μενα - κειμήλια που άπτονται της Ιστορίας των
Καλαβρύτων πριν και μετά την Καταστροφή
της 13ης Δεκεμβρίου 1943.

συνέχεια στη σελ. 6 & στις σελ.10-11

72 χρoνια απo τΟ ΟλΟκαyτωμα τησ μαρτυρικhσ μασ πoλησ

φωτΟκαρτα απΟψΕωσ
των καλαβρυτων

μΕτα την καταστρΟφη

Ο π. κωνσταντιΟσ 
αφηγΕιται και απΟκαλυπτΕι!..

ν τ Ο κ Ο υ μ Ε ν τ Ο

Επιμνημoσυνη Δeηση στην πλατΕiα
ΟλΟκαυτωματΟσ καλαβρυτων
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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
Αγιαννιτοπούλου - Παπαδημητρίου
Δέσποινα για το γηροκομείο Καλαβρύ-
των - 50€

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Αντωνόπουλος Χρήστος & Μαρίκα, εις μνή-
μην αδελφής των, Μάχης Τερζάκη - 100 €
Οικογένεια Κωστόπουλου Κώστα, εις
μνήμην Σπύρου Γιαννούλια - 70€ 
Καλδίρη Δήμητρα, εις μνήμην συζύγου
της Παναγιώτη Καλδίρη με τη συμπλή-
ρωση 2 ετών από το θάνατό του  - 100€
Καμπέρος Σπύρος, εις μνήμην Αποστό-
λου Λυκούδη - 30€
Κωστόπουλος Κώστας εις μνήμην Κώστα
Σέμογλου, συζύγου αδελφής του Κικής
Κωστοπούλου  - 70€
Χαμακιώτης Σωτήρης & Δήμητρα, εις
μνήμην Μάχης Τερζάκη - Αντωνοπού-
λου -  50 €

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

μαχη αντωνΟπΟυλΟυ - τΕρΖακημαχη αντωνΟπΟυλΟυ - τΕρΖακη

Καλό ταξίδι αγαπητή μας Μάχη
Στις 18 Νοεμβρίου 2015 έφυγε από

κοντά μας η εκλεκτή συμπατριώτισσά
μας Ανδρομάχη (Μάχη) Αντωνοπού-
λου - Τερζάκη, το γένος Χαμακιώτη.

Η αγαπητή σε όλες και όλους μας
Μάχη ήταν μία άξια μητέρα και σύζυγος.

Η σεμνότητα, η μετριοφροσύνη, η
απλότητα, το ήθος της και η περισσή
ευγένειά της έδιναν ολοένα έναν ιδιαί-
τερο τόνο στον ξεχωριστό, πρόσχαρο
και πράο χαρακτήρα της.

Ως πεντάχρονο παιδάκι, κλεισμένη
στο Δημοτικό Σχολείο με τη μητέρα της
Χρυσάνθη και τον αδερφό της Χρίστο,
έζησε μαζί τους τις τραγικές στιγμές
εκείνης της μαύρης ημέρας και βίωσε
μετέπειτα τις συνέπειες του Καλαβρυτι-
νού δράματος, αφού και ο δικός της
πατέρας ήταν μεταξύ των εκτελεσθέ-
ντων από τους Γερμανούς κατακτητές.
Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον

Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπε-
λοκήπων, όπου ήταν η ενορία της και
είχε αναπτύξει πολύχρονη φιλανθρω-
πική δράση και κοινωνική προσφορά.

Ήταν ενεργό μέλος της Ένωσής μας
την οποία στήριζε ηθικά κι υλικά με
όλες τις δυνάμεις της.

Θα λείψει από τις εκδηλώσεις μας, το
γλυκύτατο βλέμμα της, το εγκάρδιο χα-
μόγελό της, η καλοσυνάτη μορφή του
προσώπου της καθώς και τα έντονα συ-
ναισθήματα ειλικρινούς λατρείας, που
έτρεφε για όλες τις συμπατριώτισσες,
όλους τους συμπατριώτες μας και ιδίως
για τα αγαπημένα της Καλάβρυτα.
Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι, λίγες ημέ-

ρες πριν το θάνατό της, μου έστειλε με
τον αγαπημένο της αδερφό και στενό
συνεργάτη μου Χρίστο, ένα σημαντικό

ποσό, εις μνήμην δύο συμμαθητών της.
Αυτή ήταν η Μάχη, η απουσία της οποίας

θα είναι πλέον αισθητή στη δεμένη με πα-
τριωτικά αισθήματα Καλαβρυτινή παρέα
μας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. και των μελών
μας, αλλά και προσωπικά, εκφράζω
στο σύζυγό της Χαράλαμπο,  στα εξαι-
ρετικά παιδιά τους Μαρία και Μάνο και
στους οικείους τους, τη βαθύτατη λύπη
μας και την ολόψυχη συμμετοχή μας
στο βαρύτατο πένθος τους.

Τιμώντας τη μνήμη της το Δ.Σ. απο-
φάσισε αντί στεφάνου να προσφερθεί
ανάλογο χρηματικό ποσό στο Μουσείο
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Σωτήρης Ι. Τσενές

ΜΑΧΗ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  -  ΤΕΡΖΑΚΗ
(το γένος Χαμακιώτη)
Συχνά λέγονται υπερβολές, όταν έλθει

η ώρα να αποχαιρετίσουμε προσφιλή
πρόσωπα.  Η συναισθηματική φόρτιση
και η αίσθηση της απώλειας, παντοτι-
νής και αμετάκλητης, υπερισχύουν.  Για
τη Μάχη όμως καμία υπερβολή δεν
είναι αρκετή να εκφράσει τη σεμνότητα,
το ήθος, την αξιοπρέπεια και προ πά-
ντων την πηγαία και ανεπιτήδευτη
αγάπη και φιλανθρωπία προς τους αδυ-
νάτους και έχοντες δυσκολία επιβίωσης.

Τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια
είναι άρρηκτα δεμένα.  Τα Καλοκαίρια
στα Καλάβρυτα αξέχαστα.  Πειθαρχη-
μένη, με λόγο μετρημένο, μας επανέ-
φερε, όταν τα υπόλοιπα παιδιά
παρασυρόμαστε σε λόγια και πράξεις,
όχι πάντα σύμφωνα με τους «κανόνες»
της εποχής.  Αξέχαστα τα χρόνια της
εφηβείας μας, με ρομαντισμό και λα-
χτάρα για ζωή.  Η παρέα των παιδιών
της γειτονιάς μας μια γροθιά, τα παιχνί-
δια μας ομαδικά και οι περίπατοι ατέ-
λειωτοι, όταν το Αυγουστιάτικο φεγγάρι
δημιουργούσε εκείνη τη μοναδική
ομορφιά.

Οι δρόμοι μας αναγκαστικά χώρισαν
αλλά ποτέ δεν χωρίσαμε.  Η Ένωση
Καλαβρυτινών Αθήνας μας έφερε πάλι
κοντά στα χρόνια των -ήντα! Μέλος
ενεργό και σεμνή παρουσία ήταν πάντα
κοντά μας ηθικά και υλικά.  Αθόρυβα
και ουσιαστικά, όπως είναι άλλωστε
παράδοση της οικογένειάς της.

συνέχεια στη σελ.18

Θέλω να συγχαρώ τα εγγόνια μου για
την πρόοδο τους. Κατά σειρά γέννησης:     

Την Κατερίνα Αθανασίου (προηγή-
θηκε κατά μερικά λεπτά της δίδυμης
αδερφής της), αποφοίτησε από τη
Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρουσίασε
τη διπλωματική της εργασία με αντικεί-
μενο “ΑΟΖ και Θαλάσσιο Κτηματολό-
γιο” σε συνέδριο στη Μαλαισία και
συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές στο
ίδιο Πανεπιστήμιο και αντικείμενο.

Τη Θεώνη Αθανασίου: αποφοίτησε
από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστή-
μιου Αθηνών και συνεχίζει με μεταπτυ-
χιακό στην Φιλοσοφία της Αισθητικής.
Την Ευγενία Αντωνίου: αποφοίτησε

από τη Σχολή Βιομηχανικού Σχεδια-
σμού & Συστημάτων Αιγαίου στο Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου. Βραβεύτηκε με το 1ο
βραβείο για κάδο απορριμμάτων από

το Δήμο Σαντορίνης όπου κατασκευά-
στηκε και λειτουργεί, με το 1ο βραβείο
στο διαγωνισμό επιδαπέδιου φωτιστι-
κού Led που διοργανώθηκε από τις
Σχολές Αρχιτεκτονικής και Ανώτατης
Σχολής Καλών Τεχνών και στον παγκό-
σμιο διαγωνισμό βιομηχανικού σχεδίου
(design) Red Dot για το ίδιο φωτιστικό
στη Σιγκαπούρη που πήρε τεράστια δη-
μοσιότητα στο εξωτερικό. Επέτυχε επί-
σης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Το Δημήτρη Αντωνίου που είναι τρι-
τοετής φοιτητής της Μαθηματικής Σχο-
λής του Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Είμαι υπερήφανη για τα εγγόνια μου
όπως ήταν και ο Μήτσος. 

Εύχομαι σ’ όλα τα παιδιά να βρουν
την κλίση τους, να την ακολουθούν και
να προοδεύουν. Σ’ αυτά ελπίζουμε.                                                       

Η γιαγιά τους Θεώνη Δαρμογιάννη

40ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Παναγούλας Αρχιμανδρίτη, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Κέρτεζη Καλαβρύτων

Εκ μέρους του Σκακιστι-
κού Επιμορφωτικού Ομί-
λου Καλαβρύτων -
Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ),
Αθλητικού Σωματείου με
πλούσια Αγωνιστική - Πο-
λιτιστική και Κοινωνική
δραστηριότητα, αλλά και εμού προσω-
πικά, παρακαλώ πολύ να δεχθείτε τα
θερμότερα και ειλικρινέστατα ευχαριστή-
ρια και συγχαρητήρια μου για την (πολυ-
ετή και ανιδιοτελή) πραγματικά εξαιρε-
τική - ουσιαστική - πολύπλευρη και σημαντι-
κή σας δραστηριότητα, πάντα προς όφε-
λος τόσο της Ηρωικής και Μαρτυρικής
Καλαβρυτινής γης όσο και των πολιτών της.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι εί-
σαστε ΠΑΝΤΑ πρόθυμοι και αρωγοί, σε
κάθε προσπάθεια που πραγματοποιεί-
ται στην περιοχή μας. Τα θετικότατα
αποτελέσματα της (κάθε) συνδρομής
σας, είναι ορατά σε όλες και όλους. Χει-
ροπιαστό, επίσης είναι το όφελος της
βοήθειάς σας σε γεγονότα και δράσεις
που υπάρχουν στα Καλάβρυτα. Επι-
πλέον, δε λησμονούνται και οι θαυμα-
στές δικές σας πρωτοβουλίες, που
έχουν λάβει χώρο (ιδίως) σε Καλά-
βρυτα και Αθήνα. Επίσης, η εξαίσια και
καλαίσθητη τριμηνιαία εφημερίδα σας

“ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ”, πα-
ρουσιάζει και ενημερώνει
με εξαιρετικό τρόπο Καλα-
βρυτινούς (και όχι μόνον),
για πολιτιστικά - κοινωνικά
- αθλητικά - ιστορικά κ.λπ.
θέματα που έχουν σχέση

με τον τόπο μας.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας, ο

Πρόεδρος της κ. Σωτήρης Τσενές, το Δι-
οικητικό της Συμβούλιο και οι λοιποί
της συνεργάτες, αποτελούν αγαθή πα-
ρακαταθήκη όχι μόνο για την περιοχή
μας, αλλά και για τον Πολιτισμό γενι-
κότερα. Ουσιαστικά: “Δώρο εξ ουρα-
νού” για τα Καλάβρυτα!!!
Κάθε μελλοντική επικοινωνία μας, θα

είναι ευπρόσδεκτη, γιατί πιστεύουμε
πολύ σε σας.

Είθε ο Πανάγαθος Θεός να σας έχει
πάντα γερούς - δυνατούς - άξιους, γιατί
αποτελείτε φωτεινό παράδειγμα προς
μίμηση, για κάθε κοινωνία που θέλει να
ονομάζεται αλλά και να είναι (με την πιο
ευρεία έννοια του όρου) πολιτισμένη.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση χαιρετώ. 
Δρ Ν. Χ. Ραζής 

Γενικός Γιατρός - Δ/ντης ΕΣΥ 
Πρόεδρος Σκακιστικού Καλαβρύτων

(ΣΕΠΟΚΕ)

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ  ΑΓΙΟΥ  ΑΛΕΞΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας σας ενημερώνει ότι

την Kυριακή, 20 Μαρτίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καθιε-
ρωμένη Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία για την εορτή του Αγίου Αλεξίου, Πολι-
ούχου Καλαβρύτων και Προστάτη της Ένωσής μας, στον Άγιο Γεώργιο Καρύτση.
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συνέχεια από τη σελ. 1

ενεστώτας του διαρκούς παρόντος, ενώ
για την ιστορία ο αόριστος του παρελ-
θόντος. 

Αυτή ακριβώς τη διάκριση και τη διά-
σταση μνήμης και ιστορίας ακραία εγκλη-
ματικών συμβάντων, όπως το Καλα-
βρυτινό ολοκαύτωμα, είναι ευκαιρία να
σκεφτούμε με αφορμή τη σημερινή εκ-
δήλωση.

Μνήμη είναι οι τρόποι με τους οποί-
ους αναφερόμαστε σε γεγονότα του πα-
ρελθόντος, αλλά μνήμη είναι και οι
τρόποι που αναπαριστάνουμε αυτά τα
γεγονότα και τα μετασχηματίζουμε σε
μια συλλογική ανάμνηση, την οποία
μεταβιβάζουμε στις επόμενες γενιές
μέσα από τα βιβλία που γράφουμε, τα
μνημεία που ανεγείρουμε, τα μουσεία
που ιδρύουμε, τις τελετές που οργανώ-
νουμε, τα αρχεία που συγκροτούμε και
όλους τους «φορείς της μνήμης» που
οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν αναπτύ-
ξει, φορείς υλικούς και συμβολικούς οι
οποίοι καταγράφουν και μεταγράφουν
τη συλλογική μνήμη.

Η συλλογική μνήμη είναι ανεκτίμητη
γιατί διατηρεί τη βιωμένη εμπειρία των
ανθρώπων μέσα στην κοινωνία τους,
αφού η ατομική μας μνήμη σβήνει με το
πέρασμα του χρόνου έξω από το κοινό
πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθη-
κε και στο οποίο συνεχώς αναφέρεται. 
Αυτή η συλλογική μνήμη, όταν γίνεται

η κυρίαρχη κοινωνική παράσταση ενός
γεγονότος, όπως η καταστροφή των
Καλαβρύτων, επηρεάζει καθοριστικά
τους τρόπους με τους οποίους ασχο-
λούμαστε με την ιστορία αυτής της κα-
ταστροφής και τους τρόπους με τους
οποίους αναφερόμαστε στην ιστορία
της, διαμορφώνοντας τελικά και την
ίδια την ιστορία, την επιστημονικά θε-
μελιωμένη, δηλαδή, ανασυγκρότηση
αυτού του αποτρόπαιου συμβάντος, ως
ενός ιστορικού γεγονότος. 

«Από την πλαγιά κατέβαινε μία γυ-
ναίκα. "Πού πάτε; Τι πάτε να δείτε βρε
γυναίκες; Όλους τους άντρες τους σκό-
τωσαν". Δεν είναι εύκολο να το πιστέ-
ψεις. Τι πάει να πει "όλους τους
άνδρες". Τι θα πει "τους σκότωσαν
όλους". Προχωρήσαμε προς το βουνό,
προς το σημείο που τους σκοτώσανε,
μέσα από κάτι δρομάκια που είχαν
φτιαχτεί για τα γίδια και από χωράφια
συρματοπλεγμένα. Μόλις ανεβήκαμε
στην πλαγιά, φτάσαμε σε ένα επίπεδο
σημείο, όπου αντικρίσαμε αμέσως τους
νεκρούς. Ήταν κάτι που δεν μπορώ να
περιγράψω». Αυτό είναι μνήμη, η
μνήμη μιας Καλαβρυτινής που έζησε
την εκτέλεση.

«Στη ράχη του Καπή εκτυλίχθηκε τις
πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες η τρα-
γωδία, που οδήγησε σχεδόν όλο τον
άρρενα πληθυσμό των Καλαβρύτων
στο θάνατο.». Αυτό είναι ιστορία. 

Κι έχουμε πολύ καλές ιστορίες για το
Καλαβρυτινό ολοκαύτωμα, γραμμένες
από ιστορικούς, αλλά και ανθρώπους
με πάθος για την ιστορία αυτού του
αποτρόπαιου γεγονότος, ιστορίες που
αξιοποιούν γραπτά τεκμήρια, αλλά και
προφορικές αφηγήσεις. 

Μετοίκισα στα Καλάβρυτα το φθινό-
πωρο του 1964, μαθητής Γυμνασίου.
Εκείνη την εποχή - 21 χρόνια μετά - η
μνήμη της βιωμένης εμπειρίας του
κακού ήταν παντού και καθημερινά πα-
ρούσα στους ανθρώπους και στην
πόλη.

Η μνήμη της εκτέλεσης στα μαύρα
ρούχα των γυναικών, στο θλιμμένο

βλέμμα των ελάχιστων επιζώντων, στα
ορατά τη νύχτα αναμμένα καντήλια στη
ράχη του Καπή που σηματοδοτούσαν
την απουσία των αγαπημένων αδελ-
φών, ανδρών και παιδιών, η μνήμη της
καταστροφής στα καμένα και γκρεμι-
σμένα σπίτια που είχαν ακόμα απομεί-
νει εδώ και εκεί στην πόλη, η μνήμη της
επιβίωσης στα πρόσωπα και στις αφη-
γήσεις ανδρών που ξεγέλασαν το θά-
νατο και γυναικών και παιδιών που
δραπέτευσαν απ’ τη φωτιά και δεν μπο-
ρούσαν ακόμα να εκλογικεύσουν και
να ερμηνεύσουν το αποτρόπαιο που
είχαν βιώσει. Είτε μιλούσαν γι’ «αυτό»,
όπως ο κύριος Πάνος πίσω από τον
πάγκο του μαγαζιού του, είτε δεν μι-
λούσαν γι’ «αυτό», όπως η κυρία Ευ-
θυμία, η επιστάτρια του Γυμνασίου μας.
Είτε φώναζαν για άλλα προσπαθώντας
να ξεχάσουν «αυτό», όπως φώναζε για
τις αταξίες μας στο σχολείο η κυρία
Αλεξάνδρα κι’ αυτή επιστάτρια, είτε άρ-
χιζαν να μιλούν γι’ «αυτό», αλλά σε
πρώτη ευκαιρία άλλαζαν θέμα, όπως ο
κύριος Γιώργος, ο πατέρας της καθηγή-
τριάς μας.

Σήμερα - 72 χρόνια μετά - τη μνήμη
αντικατάστησε η ιστορία και τα τεκμή-
ρια της, την εκτέλεση των ανθρώπων
και την καταστροφή της πόλης η ανα-
φορά στο ολοκαύτωμα. Όρο πιο πε-
ριεκτικό για ό,τι συνέβη εδώ στο όχι πια
κοντινό παρελθόν. Όρο, όμως, της
ιστορίας και όχι της μνήμης και η ιστο-
ρία αρνείται τα προσωπικά βιώματα και
τα συναισθήματα των ανθρώπων επι-
βάλλοντας την ουδετερότητα της επι-
στημονικής της πρακτικής.

Η ιστορία αρχίζει να γράφεται από τη
στιγμή που η μνήμη των ανθρώπων
αρχίζει να χάνει τους δεσμούς της με το
κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δη-
μιουργήθηκε και, όπως είναι γνωστό, η
ιστορία βασίζεται κυρίως στα αφηρη-
μένα σχήματα των χρονολογιών και
των τεκμηριωμένων περιγραφών των
γεγονότων, οπότε και η ιστορική μνήμη
δεν αποτελεί παρά μια αναπαράσταση
ενός μακρινού παρελθόντος και μια
ανακατασκευή του φιλοτεχνημένη με
τους όρους της επιστήμης της ιστορίας. 
Καμία ιστορία, όμως, δεν περιλαμβάνει
όλες τις όψεις και όλες τις πτυχές του
παρελθόντος, το οποίο ανακαλείται
κατά περίπτωση από τον ιστορικό για
να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτή-
ματα της έρευνάς του και σε κάθε τέτοια
περίπτωση ο ιστορικός αξιοποιώντας τη
συλλογική μνήμη εμπλουτίζει τα ευρή-
ματά του. Από την οπτική αυτή, η ιστο-
ρία της καταστροφής των Καλαβρύτων
γράφεται συνεχώς και κάθε φορά
εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, τα οποία
με τη σειρά τους ανακαλούν βιώματα
και μνήμες, που ανοίγουν και νέους
δρόμους στην ιστορική έρευνα.

Η ιστορία, όμως, όπως και να γράφε-
ται, έχει ουσιώδεις διαφορές από τη
συλλογική μνήμη των Καλαβρυτινών
για ό,τι συνέβη εδώ εκείνη τη Δευτέρα
της 13ης Δεκέμβρη του 1943.

Πρώτα απ’ όλα η συλλογική μνήμη
της καταστροφής και οι προσωπικές
μνήμες των ανθρώπων υφαίνονται με-
ταξύ τους και σχηματίζουν ένα ρεύμα
συνεχούς σκέψης στο οποίο δεν υπάρ-
χει ένα ορισμένο σημείο που χωρίζει
ξεκάθαρα το παρελθόν και το παρόν,
αυτό που συνέβη τότε και την παρου-
σία αυτού του συμβάντος στο σή-
μερα και σ’ αυτό το συνεχές του χρό-
νου δε χάνεται καμία μνήμη.

«Είμαστε σε μια αίθουσα του σχο-
λείου εξακόσια άτομα» αφηγείται σή-
μερα ένα από τα παιδιά που έζησε τον
εφιάλτη. Είμαστε τώρα ή ήμασταν τότε;
Είμαστε και τότε και τώρα».
«Φωνάζει μια γυναίκα… τρέξτε γυναί-
κες ένας ζωντανός εδώ ….». Αφηγείται
σήμερα μια γυναίκα που αντίκρισε
εκείνη τη μέρα το αποτρόπαιο. Φωνά-
ζει μια γυναίκα τώρα ή φώναξε τότε;
Φωνάζει και τότε και τώρα.

Η ιστορική μνήμη, αντίθετα, αρχίζει
από τη στιγμή που η ζώσα επαφή με
αυτό που συνέβη στο παρελθόν χάνε-
ται - επειδή ο χρόνος παρέρχεται και οι

άνθρωποι είναι
θνητοί - και η
μνήμη του αποτρό-
παιου συμβάντος
της καταστροφής
διαιωνίζεται αποτυ-
πωμένη στο στα-
ματημένο ρολόι
της εκκλησίας, στο
Ευαγγέλιο που δια-
σώθηκε από τη
φωτιά, στα γλυπτά
μνημεία στον τόπο
της εκτέλεσης και
στον περίβολο του
μουσείου, στα εκ-
θέματα του μου-
σείου, στα ιστορικά αρχεία, στους
χώρους, αλλά και στις τελετές μας,
όπως η σημερινή, που κατορθώνουν
να σταματούν το χρόνο, να εμποδίζουν
τη λησμονιά και να δηλώνουν τη θέ-
λησή μας να θυμόμαστε.

Η δεύτερη σημαντική διαφορά της
μνήμης και της ιστορίας της καταστρο-
φής προέρχεται από το γεγονός ότι η
μνήμη είναι πληθυντική με τόσες πολ-
λές και διαφορετικές μνήμες όσες πολ-
λές και διαφορετικές είναι οι βιωμένες
εμπειρίες των ανθρώπων που έζησαν
την καταστροφή ή τις επιπτώσεις της,
ενώ η ιστορία είναι μονοδιάστατη. Η
ιστορία επιχειρεί να περιλάβει σε μια
μοναδική αφήγηση όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες για την καταστροφή με
την παραδοχή ότι το αποτέλεσμα απο-
τελεί την πληρέστερη δυνατή περι-
γραφή της. 

«Μέσα στην εκκλησία, θυμάμαι, η
δεξιά πλευρά ήταν σχεδόν άδεια από
άντρες, ενώ η αριστερή ήταν γεμάτη
από μαυροφορεμένες γυναίκες. Αυτό
δε θα το ξεχάσω ποτέ» είναι η βιω-
μένη μνήμη μιας Καλαβρυτινής, ενώ το
ερώτημα της ιστορίας είναι πόσοι
άντρες και παιδιά εκτελέστηκαν εκείνη
τη μέρα.
Αν, επομένως, η ιστορία είναι μια αφή-

γηση που αναπαριστά το παρελθόν στο
παρόν, η συλλογική μνήμη των Καλα-
βρυτινών εκφράζει τη συνεχή παρου-
σία του παρελθόντος στο παρόν. 

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ιστορία
δεν αντλεί στοιχεία από τη συλλογική
μνήμη των Καλαβρυτινών και ότι αυτή
η συλλογική μνήμη δεν ορίζει το πλαί-
σιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η ιστο-
ρία ως ιστορική μνήμη όλων των
Ελλήνων. Και παρά το γεγονός ότι στη
διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης,
όπως και της ιστορίας, ενέχονται εκτός
άλλων παραγόντων υλικά διακυβεύ-
ματα και πολιτικές επιλογές, γι’ αυτό
και αποτελούν ένα διαρκές πεδίο πολι-
τικής αντιπαράθεσης. 
Υλικά διακυβεύματα, όπως οι αποζη-

μιώσεις των θυμάτων και οι τρόποι δια-
χείρισής τους και πολιτικές επιλογές,
όπως η ατιμωρησία των θυτών, τα
οποία στην περίπτωση του Καλαβρυτι-
νού ολοκαυτώματος «τακτοποιήθη-
καν» μεταπολεμικά μέσα από την
κατασκευή μιας συλλογικής μνήμης και
μιας αντίστοιχης - ερμηνευτικά βολικής
για το πολιτικό κατεστημένο - ιστορίας
των γεγονότων. 
Σε τελευταία ανάλυση, η μνήμη γεγο-

νότων του παρελθόντος, ατομική και
συλλογική, δεν αποτελεί παρά ένα
είδος πολιτικής μνήμης των ανθρώπων
και ως τέτοια δεν μπορεί να διεκδικεί
ούτε τη μοναδικότητά της ούτε την από-
λυτη αυθεντικότητά της. Μπορεί, βέ-
βαια, να διεκδικεί την κυριαρχία της.
Αλλά αυτό σημαίνει αντιπαραθέσεις και
οι αντιπαραθέσεις και για τη μνήμη και
για την ιστορία του Καλαβρυτινού ολο-
καυτώματος είναι μέρος των αντιπαρα-
θέσεων οι οποίες διεκδικούν να
διαμορφώσουν και να στηρίξουν στην
τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων συ-
γκεκριμένες κοινωνικές ιεραρχίες, συ-
γκεκριμένες πολιτικές διευθετήσεις και
συγκεκριμένες πολιτιστικές πραγματι-
κότητες. Συγκεκριμένες, δηλαδή, σχέ-
σεις εξουσίας, τοπικής αλλά όχι
αμελητέας εξουσίας και κυρίως όχι
εξουσίας εμφανούς ή θεσμοθετημένης.

Το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων
είναι ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο
όμως δεν αποτελεί αποκλειστικά θέμα
της ιστορίας. Τα εγκλήματα που διέ-
πραξε και τα δεινά που επιφέρει ο Να-
ζισμός όταν αποκτά παρουσία, δύναμη
και εξουσία, αποτελούν μέρος της συλ-
λογικής μας μνήμης και δεν είναι
απλώς κάποια ιστορικά γεγονότα. 

Σχετίζονται άμεσα με τη ζωή ανθρώ-
πων που ζουν ακόμη και με την ιστο-
ρία εκατομμυρίων οικογενειών που
πένθησαν και πενθούν ακόμα. Γι’ αυτό
και η διατήρηση και ανάδειξη της μνή-
μης των εγκλημάτων αυτών αποτελεί
αναγκαία έμπρακτη απάντηση στους
πολιτικούς επιγόνους των Ναζί.

Από μια τέτοια οπτική, το ολοκαύ-
τωμα των Καλαβρύτων δεν μπορεί να
μετατραπεί σε ένα ακόμη ιστορικό γε-
γονός στην πλούσια σε γεγονότα ιστο-
ρία της πατρίδας μας. Θέλω να πιστεύω
ότι θα διεκδικούμε πάντα, εκτός από
ιστορικό γεγονός ενός αποτρόπαιου
εγκλήματος, να παραμείνει χαραγμένο
στη συλλογική μνήμη όλων των αν-
θρώπων τούτης της χώρας. 
Μόνο έτσι θα μπορούμε να απαντάμε

στο ερώτημα των παιδιών μας: 
Τί έγινε στα Καλάβρυτα στις 13 του

Δεκέμβρη του 1943»;

Δηλώσεις Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Προκόπη Παυλόπουλου 

«Σ’ αυτόν εδώ το μαρτυρικό Τόπο,
στα Καλάβρυτα, συντελέσθηκε, στις 13
Δεκεμβρίου 1943, μεσ’ από βάρβαρη
σφαγή κι ανελέητη καταστροφή, το με-
γαλύτερο και απεχθέστερο έγκλημα
πολέμου στην Ελλάδα, κατά τη διάρ-
κεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, από
το γερμανικό στρατό κατοχής. Τιμούμε
σήμερα ευλαβικά την ιερή μνήμη των
τραγικών θυμάτων αυτής της θηριω-
δίας. Και συνεχίζουμε τον αγώνα δικαί-
ωσης της θυσίας τους, στέλνοντας προς
κάθε κατεύθυνση σ’ όλο τον κόσμο ένα
διπλό, ηχηρό, μήνυμα με βάση την
Ιστορία μας και τον Πολιτισμό μας: Δεν
ξεχνάμε. Ποτέ ξανά».

Σημεία αντιφώνησης του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπου-
λου κατά την ανακήρυξή του ως επίτι-
μου δημότη του Δήμου Καλαβρύτων 

«Κύριε Δήμαρχε,
Οι μνήμες που αναβλύζουν από το

Ιερό Θυσιαστήριο των Καλαβρύτων
μου στέλνουν, υπό την ιδιότητά μου ως
Προέδρου της Δημοκρατίας, το πραγ-
ματικό μήνυμα της τόσο τιμητικής ανα-
κήρυξής μου σ’ Επίτιμο Δημότη του
μαρτυρικού Δήμου Καλαβρύτων: Μου
υπενθυμίζουν το, αυτονόητο βεβαίως
κατά την Ιστορία μας και τον Πολιτισμό
μας, εθνικό χρέος να μην υποστείλω τη
σημαία της δικαίωσης των σεπτών θυ-
μάτων του Ολοκαυτώματος των Καλα-
βρύτων, ιδίως στέλνοντας και υπηρε-
τώντας, όπου δει, το διπλό μήνυμα:
Δεν ξεχνάμε. Ποτέ ξανά.
Ι. Αποτελεί ιστορική διαπίστωση που

και η ίδια η Γερμανία συνομολογεί
πλέον - και αυτό την τιμά ως εύγλωττο
δείγμα συγγνώμης - ότι στα Καλάβρυτα
συντελέσθηκε, στις 13 Δεκεμβρίου
1943, μεσ’ από βάρβαρη σφαγή κι
ανελέητη καταστροφή, το μεγαλύτερο

συνέχεια στη σελ. 4

Φωτ.: Φάνης Παπαγεωργίου
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συνέχεια από τη σελ. 3
και απεχθέστερο έγκλημα πολέμου
στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκόσμιου Πολέμου, από το γερμα-
νικό στρατό κατοχής.
Α. Υπό τα δεδομένα αυτά το δεύτερο

μήνυμα, που συμπυκνώνεται στο
«Ποτέ ξανά», σημαίνει πως από τα
μαρτυρικά Καλάβρυτα εμείς, οι Έλλη-
νες, στέλνουμε urbi et orbi την προει-
δοποίηση ότι οφείλουμε όλοι να
διδασκόμαστε από το Ολοκαύτωμα
των Καλαβρύτων. Και τούτο διότι οι τα-
ραγμένοι καιροί μας, με απτό το ματω-
μένο στίγμα της εγκληματικής δράσης
των τζιχαντιστών τρομοκρατών, επι-
βάλλουν να διατηρούμε τη συνείδησή
μας σ’ εγρήγορση. Δυστυχώς για την
Ανθρωπότητα, και κυρίως για τον Πο-
λιτισμό της Δύσης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που έχουν τις ρίζες τους στον
Πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας, ο κίν-
δυνος τέλεσης εγκλημάτων κατά της
Ανθρωπότητας δεν έχει περάσει. Κάθε
άλλο. Από τα Καλάβρυτα, λοιπόν,
υπενθυμίζουμε το παγκόσμιο χρέος ν’
αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων,
για να υπερασπισθούμε τον Άνθρωπο
και τη Δημοκρατία απέναντι στους
κάθε είδους αδίστακτους εχθρούς τους. 
Β. Και το πρώτο μήνυμα, «Δεν ξε-

χνάμε», δεν εμπεριέχει, κατ’ ουδένα
τρόπο, αισθήματα εκδίκησης για το
έγκλημα πολέμου που αιματοκύλησε
τα Καλάβρυτα αφού, πέραν του ότι
καμιά τέτοια θυσία δεν αποτιμάται σε
χρήμα, η εκδίκηση είναι αίσθημα άγνω-
στο στην Ιστορία και τον Πολιτισμό του
Έθνους των Ελλήνων. Όλως αντιθέτως,
αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή μας,
στη μνήμη των θυμάτων, να επιδιώ-
κουμε την απαρέγκλιτη εφαρμογή του
Διεθνούς Δικαίου, ως στοιχειώδες
δείγμα γραφής για την τελική γενικευ-
μένη επικράτηση του Δικαίου και της
Νομιμότητας. Διότι δίχως την επικρά-
τησή τους, υπάρχει ο κίνδυνος Ολο-
καυτώματα όπως αυτό των
Καλαβρύτων, έστω και υπό άλλη
μορφή, να διαπραχθούν μελλοντικώς. 
ΙΙ. Έχω τονίσει εδώ και καιρό - κι εμ-

μένω πάντα στην διαπίστωσή μου
αυτή- ότι οι απαιτήσεις της Ελλάδας για
το κατοχικό δάνειο και τις κάθε είδους
αποζημιώσεις των θυμάτων του γερμα-
νικού στρατού κατοχής είναι νομικώς
ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. 
Α. Ειδικώς ως προς τις ως άνω αποζη-
μιώσεις, οι σχετικές απαιτήσεις αφενός
δεν έχουν παραγραφεί. Και, αφετέρου,
βρίσκουν στέρεο έρεισμα, σε συγκε-
κριμένες διατάξεις του διεθνούς δι-
καίου, ιδίως δε σε διατάξεις της Δ΄
Σύμβασης της Χάγης του 1907. 
Β. Άρα το να μην ξεχνάμε και να υπε-

ρασπιζόμαστε, υπό τις ως άνω προϋ-
ποθέσεις, τα δικαιώματα των θυμάτων
του γερμανικού στρατού κατοχής είναι
αποστολή, η οποία υπηρετεί όχι μόνον
τα εθνικά δίκαια των Ελλήνων αλλά και
την Έννομη Τάξη και τον Πολιτισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, και της
ίδιας της Γερμανίας.

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους
τα Καλάβρυτα μου δείχνουν, ως Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, το δρόμο της
αποστολής και του χρέους. Να είσθε
βέβαιοι ότι θα τον ακολουθήσω, δίχως
παρεκκλίσεις κι εκπτώσεις, ως το τέλος
της θητείας μου αλλά και πέραν αυτής.
Το οφείλω στον Τόπο μας, το οφείλω
στην μεγάλη Ευρωπαϊκή Οικογένεια, το
οφείλω κυρίως στις αρχές και τις αξίες
που πρέπει, εμείς οι Έλληνες, να υπη-
ρετούμε ως ηθική - και όχι μόνον -
συμβολή μας στην πορεία της Ανθρω-
πότητας, έναντι των πολλαπλών, υπαρ-
ξιακών, προκλήσεων που ενδέχεται -
μακάρι να διαψευσθώ - ν’ αντιμετωπί-
σει στο μέλλον».

Εισήγηση - Ενημέρωση του Προέδρου
του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτι-
νού Ολοκαυτώματος κ. Χρίστου Φω-
τεινόπουλου στην Ημερίδα με θέμα:
«Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος - 10 χρόνια (2005-
2015): Λειτουργία και Προοπτικές»

«Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλω-

σορίζουμε στη σημερινή Ημερίδα και σας
ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Η σημερινή Ημερίδα έρχεται ως συνέ-

χεια του διαλόγου που εγκαινίασε το
Δ.Σ. του Μουσείου από την αρχή του
απερχόμενου έτους με τους θεσμικούς
και τους κοινωνικούς φορείς της πόλης
σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουρ-
γία και τις προοπτικές του ΔΜΚΟ. Θέ-
ματα - προβλήματα βιωσιμότητας,
ανάπτυξης, εξωστρέφειας, διαχείρισης
της μνήμης, σχεδιασμού εκπαιδευτικής
πολιτικής κ.ά, που αποφασίσαμε να
ενταχθούν και να αποτελέσουν τους θε-
ματικούς άξονες της Ημερίδας.

Σήμερα, έχουμε, επίσης, τη χαρά και
την τιμή να βρίσκονται κοντά μας εκλε-
κτοί φίλοι και συνεργάτες, σημαντικοί
άνθρωποι της παιδείας μας και του πο-
λιτισμού μας: η κ. Φωτοπούλου Σταυ-
ρούλα - Βίλλυ, Διευθύντρια Νεότερου
Πολιτιστικού Αποθέματος και Αυλής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς - ΤΠ.ΠΟ, η
κ. Αλεξοπούλου Γεωργία, Τμηματάρ-
χης Προϊστορικών και Κλασικών αρχαι-
ολογικών χώρων, μνημείων, αρχαιο-
γνωστικής έρευνας και μουσείων της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, η κ.
Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Καθηγήτρια
στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας &
Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστι-
κών Μονάδων (Μουσειολογίας) στο
Τ.Ε.Ι. Πύργου και στο Τμήμα Ελληνικού
Πολιτισμού του Ε.Α.Π. και ο κ. Βαλμάς
Θεοφάνης, Σχολικός Σύμβουλος 9ης
Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
Αχαΐας, οι οποίοι αποδέχθηκαν αμέσως
και με προθυμία την πρόσκλησή μας
και προσέτρεξαν ανιδιοτελώς να συν-
δράμουν και να συμβάλουν με τις γνώ-
σεις τους και τις εμπειρίες τους, μέσα
από ένα γόνιμο προβληματισμό, τη
διατύπωση προτάσεων και πιθανών
λύσεων, στην επίτευξη αυτού που όλοι
ή οι περισσότεροι τουλάχιστον προσ-
δοκάμε: να βρει το ΔΜΚΟ το βηματι-
σμό του μέσα σ' ένα - δυστυχώς για τις
σημερινές κοινωνίες - δυσμενές οικο-
νομικο - κοινωνικό περιβάλλον, ώστε
να ανταποκριθεί στις νέες - προ(σ)κλή-
σεις της εποχής μας.
Θεωρώ, ωστόσο, σημαντικό και απα-

ραίτητο για την ενημέρωσή σας και για
την προαγωγή της συζήτησής μας να
αναφερθώ με λίγα λόγια στην ιστορία
και στη μέχρι τώρα λειτουργία του
Μουσείου και στη συνέχεια-επιτρέψτε
μου- να διατυπώσω κάποιες άτακτες
σκέψεις που έχουν αποκρυσταλλωθεί
στο μυαλό μου μετά από τη δεκαετή
και πλέον ενασχόλησή μου με θέματα
οργάνωσης και λειτουργίας του ΔΜΚΟ
- υπό το φως βεβαίως και των νέων δε-
δομένων, των θετικών δηλ. για τη βιω-
σιμότητα του Μουσείου εξελίξεων.

Η ιδέα της δημιουργίας ενός Μου-
σείου που θα στέγαζε τις μνήμες της
Καλαβρυτινής τραγωδίας της 13ης Δε-
κεμβρίου 1943 γεννήθηκε στις αρχές
της δεκαετίας του '80 από μια ομάδα
συμπατριωτών μας που ίδρυσε γι' αυτό
το σκοπό σύλλογο με την ονομασία «οι
Φίλοι του Μουσείου». Στη συνέχεια τη
σκυτάλη πήραν στα χέρια τους ο Δήμος
Καλαβρύτων και οι δύο Καλαβρυτινές
Ενώσεις, Αθηνών και Πατρών, και μετά
από βασανιστικές προσπάθειες και χρο-
νοβόρες διαδικασίες, με δύο συστατι-
κές πράξεις του 1986 και 1994,
ιδρύθηκε Ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την
ονομασία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑ-
ΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ» με
έδρα τη μαρτυρική πόλη των Καλα-
βρύτων και χώρο στέγασης το ιστορικό
Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Το ΔΜΚΟ
αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) του Δημο-
τικού Κώδικα και διέπεται από τις δια-
τάξεις των ως άνω αποφάσεων.

Σκοποί του Νομικού Προσώπου, ό-
πως καθορίζονται από τη συστατική
του Πράξη, είναι:
α) Η συλλογή, τεκμηρίωση, συντή-

ρηση, έκθεση και
ερμηνεία του πάσης
φύσεως μουσειολο-
γικού υλικού που
σχετίζεται με τα δρα-
ματικά γεγονότα του
Ολοκαυτώματος των
Καλαβρύτων β) Η
προώθηση της εκ-
παίδευσης και της
έρευνας με την ορ-
γάνωση περιοδικών
εκθέσεων, εκπαι-
δευτικών προγραμ-
μάτων, διαλέξεων
και ιστορικών συμποσίων, με θέματα
που σχετίζονται με το αντικείμενο του
Νομικού Προσώπου και γ) Η δημιουρ-
γία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και
ιστορικού αρχείου, που σχετίζονται με το
αντικείμενο του Νομικού Προσώπου.

Το Μουσείο εγκαινιάστηκε στις 9 Ια-
νουάριου 2005 από τον τέως Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνστα-
ντίνο Στεφανόπουλο.
Στις αρχές του έτους 2007 μια εθελο-

ντική ομάδα Καλαβρυτινών κληθήκαμε
από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύ-
των να οργανώσουμε, να λειτουργή-
σουμε και να διοικήσουμε το Μουσείο,
χωρίς κάποιον υποτυπώδη έστω μπού-
σουλα που αναζητεί και χρειάζεται κα-
νείς σε τέτοιες περιπτώσεις. Μελέτη
βιωσιμότητας το ονομάζουν οι ειδικοί.
Πολυτέλειες θα μου πείτε τώρα. Τέλος
πάντων. Αντιμετωπίσαμε, όπως ήταν
φυσικό, μια σειρά από δύσκολα εμπό-
δια που φάνταζαν στην αρχή ανυπέρ-
βλητα. Προβλήματα δομικά, της
καθημερινότητας, σχεδιασμού, προο-
πτικής. Περιορίζομαι μόνο να αναφέρω
ότι το ετήσιο συνολικό οικονομικό κό-
στος της συντήρησης των εγκαταστά-
σεων του Μουσείου και των υποχρεώ-
σεών του προς τρίτους ήταν όχι μόνο
υψηλό αλλά και απαγορευτικό. Και πα-
ραμένει ως τέτοιο. Η Δημοτική Αρχή
συνέδραμε. Θα μπορούσε πολύ περισ-
σότερο. Το ΤΠ.ΠΟ απόν. Η σημερινή
συνολική εικόνα του Μουσείου πόρρω
απέχει απ' αυτήν που κληθήκαμε εμείς
να διαχειριστούμε. Εν πάση περιπτώσει
δεν είναι ώρα για απολογισμούς. Αυτά
ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα πρέπει
να κοιτάξουμε μπροστά.

Αυτό, ωστόσο, που καταφέραμε και
το θεωρώ πολύ σημαντικό και σπου-
δαίο, είναι ότι μέσα στη δίνη της κρίσης
κρατήσαμε το Μουσείο όρθιο, ζω-
ντανό. Και αισθάνομαι την ανάγκη να
ευχαριστήσω από τη θέση αυτή τους
συνεργάτες μου και να αναγνωρίσω την
πολύτιμη συνεισφορά τους στην προ-
σπάθεια αυτή, και εκ των υστέρων μοι-
ραία για δύο απ’ αυτούς, το Χρήστο το
Σοφιανόπουλο και το Γιώργο τον Παυ-
λόπουλο που έφυγαν άδικα από τη
ζωή. Δεν καταφέραμε, όμως, να λύ-
σουμε και παραμένουν σε εκκρεμότητα
δύο ακανθώδη προβλήματα: η ολο-
κλήρωση της εφαρμογής της μουσειο-
λογικής μελέτης καν το πρόβλημα της
συντήρησης των εκθεμάτων και του
μουσειακού υλικού που βρίσκεται
στους αποθηκευτικούς χώρους του
Μουσείου.

Ωστόσο, η φετινή χρονιά σημαδεύ-
τηκε από δύο ευχάριστες και θετικές για
το μέλλον του Μουσείου εξελίξεις.
Η πρώτη μας ήλθε από το Υπουργείο

Πολιτισμού. Η νέα Γενική Γραμματέας
του Υπουργείου, η κ. Βλαζάκη Μαρία,
η οποία λόγω ανειλημμένων υποχρε-
ώσεων δεν βρίσκεται απόψε κοντά μας,
ενώ το επιθυμούσε πολύ, έχει δείξει
ζωηρό ενδιαφέρον για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει το Μουσείο και είναι
αποφασισμένη να κλείσει τις χρονίζου-
σες εκκρεμότητές του. Άλλωστε η φυ-
σική παρουσία της κ. Φωτοπούλου
σηματοδοτεί και αυτή τη θέληση. Ευ-
ελπιστούμε.
Η δεύτερη θετική εξέλιξη συνδέεται με

το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συγκεκρι-
μένα, το Ίδρυμα ανταποκρίθηκε θετικά
και γενναιόδωρα στο αίτημα οικονομι-
κής ενίσχυσης του Δημοτικού Μου-
σείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

για την εκτέλεση ενός έργου που θεω-
ρείται καθοριστικό για το μέλλον και την
προοπτική του, ήτοι τη βιωσιμότητά του.
Πρόκειται για έργο οριζόντιας και απο-

δοτικής υποστήριξης των εκ του Κατα-
στατικού σκοπών του Μουσείου μέσω
της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και
περιλαμβάνει: (α) την ψηφιοποίηση και
την επιστημονική τεκμηρίωση του αρ-
χειακού υλικού του (β) τη μακροχρόνια
και ασφαλή αποθήκευσή του (γ) την
ανάπτυξη προηγμένου ιστότοπου -
κόμβου Διαδικτύου, (δ) την ανάπτυξη
προγραμμάτων πολιτιστικής εκπαίδευ-
σης και τη δημιουργία πολιτιστικού δι-
κτύου σχολικών μονάδων και (ε) την
ανάπτυξη εφαρμογής πολιτιστικής δια-
δρομής (εικονική ξενάγηση) στους εκ-
θεσιακούς χώρους του Μουσείου και
στην πόλη των Καλαβρύτων.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το Μου-

σείο; Πώς συνδέεται με το μέλλον του;
Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου
αυτού έργου - προγράμματος - υλο-
ποίηση που ειρήσθω εν παρόδω έχει
αναλάβει για λογαριασμό του Μου-
σείου η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας,
η οποία για άλλη μια φορά έμπρακτα
μας συμπαραστέκεται - θα επιδιωχθεί:
η ενεργοποίηση των, εκ του Καταστατι-
κού του προβλεπομένων, Λειτουργιών
του Μουσείου και η αναβάθμιση των
παρεχόμενων Υπηρεσιών του. Πρωτί-
στως, θα επιδιωχτεί η μετατροπή του
Μουσείου σε Ιστορικό Ερευνητικό Κέ-
ντρο, ενέργεια αναγκαία και απαραίτητη
προκειμένου να διαφυλαχτούν τα ιστο-
ρικά αρχεία του τόπου, να διαδοθεί η
ιστορική γνώση, να διατηρηθεί η ιστο-
ρική μνήμη, να καταγραφεί και αξιο-
ποιηθεί προσφερόμενη σε κοινή χρή-
ση, τόσο σε απλούς πολίτες (κατοίκους
και χιλιάδες επισκέπτες) όσο και σε
ερευνητές και επιστήμονες, αλλά και σε
ένα ευρύ φάσμα φορέων (δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία της ελληνικής επικρά-
τειας και του απόδημου ελληνισμού,
Ιστορικά Τμήματα των Πανεπιστημίων
της χώρας, ιστορικά Μουσεία της ημε-
δαπής και αλλοδαπής και ιδιαίτερα
αυτά των Ολοκαυτωμάτων, Βιβλιοθή-
κες, Αρχεία κ.ά), Έτσι το Δημοτικό
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος - παράλληλα και με άλλες δράσεις
και δραστηριότητες (διαλέξεις, Ημερί-
δες, συνέδρια, εκθέσεις, εκδόσεις κ.ά) -
θα αυξήσει την εμβέλειά του πέραν των
τοπικών και εθνικών συνόρων.
Παρουσιάζεται, λοιπόν, μια μοναδική

ευκαιρία να δημιουργήσουμε στα πλαί-
σια των σκοπών της καταστατικής πρά-
ξης του Μουσείου - και γιατί όχι πιο
ευρύτερα - ένα Ιστορικό Ερευνητικό Κέ-
ντρο, ως παράρτημα του Μουσείου, το
έργο του οποίου περιέγραψα προ ολί-
γου. Όσοι από εσάς επισκεφθήκατε την
Έκθεση των εικαστικών έργων στην κε-
ντρική πλατεία της πόλης - και όσοι
ακόμη δεν το πράξατε, σας συμβου-
λεύω, να σπεύσετε- αντιλαμβάνεστε
καλύτερα την αναγκαιότητα και τη
σπουδαιότητα του εγχειρήματος. Δεν
μπορούμε να κρατάμε άλλο φυλακι-
σμένη και ενταφιασμένη την ιστορική
μνήμη στα υπόγεια του Μουσείου. Θα
κακοφορμίσει, εάν δεν έχει ήδη αρχί-
σει. Ας κάνουμε λοιπόν το αποφασι-
στικό βήμα, όσο είναι καιρός. Ας
δώσουμε στο παρελθόν μας μέλλον.
Κυρίες και κύριοι,
Το Μουσείο είναι ένας «ζωντανός

συνέχεια στη σελ. 6

Φωτ.: Φάνης Παπαγεωργίου
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συνέχεια από τη σελ.1

Αγαπητέ Πρόεδρε του Δημοτικού Νο-
σοκομείου «ΕΛΠΙΣ» κύριε Παναγιώτη
Μπέη, εκπρόσωπε του Δήμαρχου
Αθηναίων

Αγαπητέ Δήμαρχε Καλαβρύτων κ.
Γιώργο Λαζουρά

Αγαπητέ πρώην Δήμαρχε Καλαβρύ-
των κ. Τάκη Νικολάου

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι Πρόεδροι
και εκπρόσωποι Ενώσεων, Συλλόγων
και φορέων

Αγαπητές μου συμπατριώτισσες,   
Aγαπητοί μου συμπατριώτες
Φίλες και Φίλοι της Ένωσης Καλα-

βρυτινών Αθήνας. 
Συγκεντρωθήκαμε, σήμερα εδώ, στο

φιλόξενο χώρο της πλατείας Ολοκαυ-
τώματος Καλαβρύτων, στο Δουργούτι,
που είναι πλέον σημαντικό σημείο ανα-
φοράς της Ένωσής μας, για να πραγμα-
τοποιήσουμε έναν ιερό σκοπό.
Να τελέσουμε το καθιερωμένο τρισά-

γιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
εκτελεσθέντων στα Καλάβρυτα και
στην ευρύτερη περιοχή τους, το Δεκέμ-
βριο του 1943, από τους Γερμανούς
κατακτητές, με καταπάτηση κάθε έν-
νοιας ηθικής, ανθρωπισμού και δι-
καίου.

Η αναγνώριση της ευθύνης του ιστο-
ρικού χρέους απαιτεί να συνειδητοποι-
ήσουμε, ότι η ψυχή της πόλης των
Καλαβρύτων, είναι συνδεδεμένη στην
κυριολεξία με τη λέξη Ολοκαύτωμα.

Όλες και όλοι εμείς λοιπόν, που μας
ενώνουν δεσμοί κοινής καταγωγής και
μνήμης, έχουμε ανεξάλειπτο ηθικό
βάρος να παλέψουμε, ώστε να μην
επαναληφθούν τέτοιας μορφής και
έκτασης αποτρόπαιες πράξεις και να
μην ξαναδούμε στο μέλλον παρόμοιες
τραγικές καταστάσεις.

Η πεμπτουσία του κανόνα, ότι ο σε-
βασμός στον άνθρωπο είναι η απαρχή
της ηθικής, δίνει ξεκάθαρα το στίγμα
των αρχών στις οποίες πιστεύουμε και
υποδηλώνει περίτρανα το μέγεθος της
αξίας των προσπαθειών μας.

Άλλωστε αυτό ακριβώς κάνουμε σή-
μερα εδώ και μάλιστα σε μια τέτοια δύ-
σκολη περίοδο για τη χώρα μας και
κατ΄ επέκταση για την καθεμία και τον
καθένα από εμάς.
Στέλνουμε ένα πανανθρώπινο μήνυμα

ελευθερίας και υπεράσπισης της Δημο-
κρατίας, ζητώντας από όλες και όλους
ανεξαιρέτως και ιδίως από τους απογό-

νους των θυμάτων, να αγωνιστούμε για
τη δικαίωση των ηρωϊκώς θυσιασθέ-
ντων Καλαβρυτινών.

Στις λίγες αυτές σκέψεις μου προ-
σθέτω, ως επισφράγισμα, τη χαρα-
κτηριστική φράση του αείμνηστου προ-
έδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου
Τσάτσου, που απηύθυνε με την ευκαι-
ρία της επετείου της 13ης Δεκεμβρίου
1977 «… το βαθύ τραύμα στη ζωή του
Έθνους μας κανείς δεν μπορεί ποτέ να
ξεχάσει..».

Το Τρισάγιο τέλεσε ο πατέρας Θεο-
δώρητος, ο οποίος μετά το πέρας της
δέησης μίλησε με συγκίνηση για το
δράμα των Καλαβρύτων, την ιστορική
μνήμη και το ρόλο της στη σύγχρονη
εποχή.
Παραθέτουμε την ομιλία του:
«Κύριε Πρόεδρε του Ένωσης Καλα-

βρυτινών Αθήνας,
Ταπεινά και εγκάρδια συγχαρητήρια,

διότι κάθε χρόνο στο σεμνόν τούτον
τόπον της συνοικίας Δρουγουτίου –
Νέου Κόσμου του Δήμου Αθηναίων,
έχετε καθιερώσει την τέλεση Μνημο-
σύνου δια τους σφαγιασθέντες Καλα-
βρυτινούς στις 13 Δεκεμβρίου 1943.
Εύχομαι όχι μόνον τα Καλάβρυτα αλλά
και η πολυπαθής πατρίδα μας ποτέ
ξανά να μη ζήσει τέτοια δοκιμασία,
αλλά να πρυτανεύει το δίκαιον, η σύ-
νεση και η ανθρωπιά.  

Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
για άλλη μία ακόμη φορά, και άλλη
χρονιά πιθανόν άλλος να τελέσει το
ιερό αυτό καθήκον.
Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύ-

σκολα όχι μόνον οικονομικά, αλλά και
λόγω υποβιβασμού των ηθικών αξιών
από νεοκουλτουριάρηδες που λένε ότι
τέτοιες γιορτές, είναι γιορτές μίσους και
αναμοχλεύουν τα μίση και τα πάθη.

Ω! της παραφροσύνης και της αμε-
τρήτου βλακείας! 

Δένδρο χωρίς ρίζες δεν μπορεί να
σταθεί όρθιο.  Σπίτι χωρίς θεμέλια είναι
καταδικασμένο στο πρώτο μικρό σει-
σμό να πέσει.  Έθνος με κοντή μνήμη
είναι βέβαιο ότι είναι καταδικασμένο
γρήγορα να εξαφανισθεί από το ποτάμι
της ανθρώπινης ιστορίας.  Τα γεγονότα
απειλητικά και καταιγιστικά δεν αφή-
νουν περιθώρια στους ανθρώπους να
σκεφθούν ψύχραιμα και με την ανά-
λογη υπευθυνότητα τα ουσιώδη και
σοβαρά.

Το παράγγελμα του Αρχαγγέλου Μι-
χαήλ: «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά
φόβου».  Οι λόγοι της Γραφής «φύλα-
κες γρηγορείτε», το ρητόν των προγό-
νων μας «αμύνεσθε περί πάτρις»
πρέπει να διατρέχει τις φλέβες των Ελ-
λήνων, μικρών και μεγάλων εφ’ ολο-
κλήρου της ζωής μας.

Είμεθα λαός ανάδελφος, γι’ αυτό και
οι ευθύνες μας είναι μη μετρήσιμες απέ-
ναντι του Θεού και της ένδοξης ιστο-
ρίας.  «Όλβιος όστις της Ιστορίης έσχε
Μάθησιν» λέγει ο Ευριπίδης, την
οποίαν οι νεότεροι έλληνες αρνούνται
πεισματωδώς να μελετήσουν και να δι-
δαχθούν. Η Παναγία και οι Άγιοί μας
προστατεύουν με μία αόρατη πνευμα-
τική ομπρέλα.  Οι θυσίες των προγό-
νων μας δεν πρέπει να πάνε χαμένες.

Τα κόκκαλα των αδίκως σφαγιασθέ-
ντων Καλαβρυτινών, θα τρίζουν από
αγανάκτηση για τη λησμοσύνη μας.
Θα μας λένε με τη σιωπή από τους τά-
φους τους: τόσο επιλήσμονες, τόσο
υλόφρονες και υλιστές καταντήσαν,
ώστε οι τάφοι μας καταντήσαν χωρίς
καντήλι αναμμένο , χωρίς ένα λου-
λούδι συμπόνοιας, λύπης και αγάπης.
Ημείς ανήκουμε πλέον στη στρατευο-
μένη εκκλησίαν και στη χώρα των
ηρώων.  Από εμάς εξαρτάται να ανα-
δειχθούμε «πολλώ κάρρονες» κατά
τον όρκο των νέων σπαρτιατών.  Η Εκ-
κλησία και οι εθνικοί κίνδυνοι ενώνουν,
τα κόμματα χωρίζουν τους έλληνες,
ώστε η μνήμη των ηρώων μας να πα-
ραμείνει εσαεί κατά το Θουκυδίδην».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο συμπα-
τριώτης μας και μέλος του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ. Κώ-
στας Παπαχριστόπουλος.
Παραθέτουμε αυτούσια την εξαιρετική

ομιλία του συμπατριώτη μας:
«Κύριε  Δήμαρχε 
Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συ-

μπατριώτισσες
Κυρίες και Κύριοι.
13 του Δεκέμβρη συμπληρώνονται

72 χρόνια από το ολοκαύτωμα των Κα-
λαβρύτων.

Την 13ην Δεκεμβρίου του 1943 και
λίγες ημέρες νωρίτερα συντελέστηκε
στα Καλάβρυτα, από τις Γερμανικές δυ-
νάμεις του τακτικού στρατού κατοχής,
βάσει καλά προμελετημένου και σατα-
νικού σχεδίου με πολύ επιμελημένη
μεθοδικότητα και απάνθρωπο τρόπο,
ένα από τα μεγαλύτερα ολοκαυτώματα
που έγιναν κατά τη διάρκεια του Β’ πα-
γκοσμίου πολέμου.
72 χρόνια μνήμης όπου η θλίψη και ο

πόνος δεν μπορούν  σε καμία περί-
πτωση να αποτελούν άλλοθι για να δε-
χθούμε τη λησμονιά και τη διαγραφή
των γεγονότων ούτε όμως και η
αφορμή για να υιοθετήσουμε τη βία και
το μίσος.

Εδώ και πολλά χρόνια πολλοί παρά-
γοντες (Εσωτερικοί και Εξωτερικοί) προ-
σπαθούν με μελετημένα σχέδια και με
θεμιτά και αθέμιτα μέσα να κτυπήσουν
την Ιστορία μας και εν μέρει το έχουν
πετύχει.

Για το λόγο αυτό βλέπουμε την Ιστο-
ρία της Πατρίδος μας να ακολουθεί, με
μεγάλη ταχύτητα μια πορεία που οδη-
γεί στη λησμονιά, την εγκατάλειψη,  τη
διαστρέβλωση των γεγονότων  και την
αδιαφορία, γεγονός που είναι και η
προσδοκία πολλών.

Εμείς όμως είμαστε Καλαβρυτινοί και
όλες οι νεότερες γενιές των ηρώων Κα-
λαβρυτινών σηκώνουμε βαρύ φορτίο
στους ώμους μας, φέροντας βαριά την
ευθύνη για τη μετάδοση του νοήματος
της θυσίας των προγόνων μας αφενός,
αλλά και των πολλών διδαγμάτων που
απορρέουν από το ολοκαύτωμα, στις
επόμενες γενιές.

Όσο περνούν τα χρόνια οι Καλαβρυ-
τινοί κουβαλούν μέσα βαθειά στην
ψυχή τους ένα δράμα , ένα δράμα σύν-
θετο που βαραίνει πάρα πολύ τη μνήμη
συλλογικά και ατομικά.
Η ευθύνη μας είναι πολύ  μεγάλη στη

μνήμη αυτών των αδικοχαμένων αν-
θρώπων και όχι μόνο.  

Διότι εμείς οι νεότερες γενιές των Κα-
λαβρύτων οφείλουμε στις Καλαβρυτι-
νές μάνες την αναγέννηση της πόλης
μας και την Ανάσταση των Καλαβρύ-
των από τις στάχτες των.

Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στις
ιερές αυτές ψυχές για τον αγώνα και την
προσφορά τους σε όλους εμάς τα παι-
διά και τα εγγόνια τους.
Σήμερα 72 χρόνια μετά, με μεγάλο σε-

βασμό στη μνήμη και τη θυσία των αδι-
κοχαμένων συμπολιτών μας αλλά και
στον ηρωικό αγώνα των Καλαβρυτινών
μανάδων διατηρούμε ζωντανή τη μνή-
μη και εμπνεόμαστε από τα διάφορα
μηνύματα που απορρέουν τόσο από τη
θυσία των νεκρών αλλά και από τον
αδυσώπητο και σκληροτράχηλο αγώ-
να των ηρωικών μανάδων για να ανα-
στήσουν ξανά την πόλη.

Μηνύματα τόσο επίκαιρα, μηνύματα
καταδίκης του ναζισμού και καταδίκης
του πολέμου, μηνύματα ειρήνης και φι-
λίας και συναδέλφωσης των λαών,
αυτά μας αναγκάζουν να κρατάμε τη
φλόγα της μνήμης, της προσφοράς και
της θυσίας των ανθρώπων αυτών.

Στις σημερινές κοινωνίες της παγκο-
σμιοποίησης αναφέρεται ρητά ότι κάθε
έγκλημα πολέμου εναντίων αμάχων και
αθώων ανθρώπων, όπως το έγκλημα
του Καλαβρυτινού ολοκαυτώματος, πρέ-
πει να υπάρχει ανάλογη τιμωρία σύμφωνα
με τους νόμους και τις πανανθρώπινες
αξίες και να αποδίδεται δικαιοσύνη.

Μέχρι σήμερα όμως καμία τιμωρία
δεν έχει επιβληθεί, ούτε και στις δίκαιες
απαιτήσεις των θυμάτων του Καλαβρυ-
τινού ολοκαυτώματος και των άλλων
μαρτυρικών πόλεων για καταβολή
αποζημιώσεων και επανορθώσεων,
από τη Γερμανία, έχουν ικανοποιηθεί,
αλλά παραμένουν εκκρεμείς.

Όπως  όλοι γνωρίζουμε ο φασισμός
νικήθηκε με πολύ μεγάλο κόστος και
ανυπολόγιστες ανθρώπινες ζωές.

Το φάντασμά του όμως δεν εξαφανί-
στηκε, πλανάται καθημερινά στην κοι-
νωνία, οι θηριωδίες και οι βαρβαρό-
τητες δεν είναι καθόλου παρελθόν κα
δεν ανήκουν μόνο σε ένα λαό, αυτά
παρακολουθούμε καθημερινά στις τη-
λεοράσεις και πιστεύω ότι δύσκολα θα
εκλείψουν.

συνέχεια στη σελ. 6
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συμμΕτΟχη τησ Ενωσησ καλαβρυτινων αθηνασσυμμΕτΟχη τησ Ενωσησ καλαβρυτινων αθηνασ
στισ ΕκΔηλωσΕισ τΟυ ΔημΟυ καλαβρυτων στισ ΕκΔηλωσΕισ τΟυ ΔημΟυ καλαβρυτων 

για τα 72 χρΟνια απΟ τΟ ΟλΟκαυτωμαγια τα 72 χρΟνια απΟ τΟ ΟλΟκαυτωμα

συνέχεια από τη σελ. 5 (τρισάγιο στην
πλατεία Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων)

Στη μακροχρόνια και γεμάτη περιπέ-
τειες πορεία της Ελληνικής ιστορίας τα
Καλάβρυτα και η επαρχία τους κατέ-
χουν μία αξιοζήλευτη θέση.

Πολλά μνημεία μαρτυρούν τη δια-
χρονική παρουσία του ανθρώπου και
των αποτυπωμάτων του σε αυτό τον
τόπο τον ευλογημένο και προικισμένο
γενναιόδωρα από τη φύση και την ιστο-
ρία, τα οποία έχουμε παραλάβει ως βα-
ρύτιμη παρακαταθήκη.

Μία κληρονομιά που δεν αποτελεί
απλά ένα σημαντικό παράγοντα του πολι-
τισμού μας αλλά και ένα πρωτεύον στοι-
χείο της νεοελληνικής μας ταυτότητας.
Ο Χίτλερ και οι συνεργάτες του, με τα

κατορθώματά τους μας δίδαξαν όλους
τι μπορεί να κάνει ένας παρανοϊκός και
διεστραμμένος άνθρωπος όταν έχει κά-
ποια εξουσία στα χέρια του,

Ειδικά εμείς οι Καλαβρυτινοί και όλοι
οι έλληνες δεν πρέπει να το λησμο-
νούμε ποτέ.
Η Ένωσή μας με όλες της τις δυνάμεις

αλλά και με την πρωτοφανή συμμετοχή
ενός ολόκληρου Καλαβρυτινού κό-
σμου και ΟΧΙ μόνο, που μετά από τόσα
χρόνια έχει ακόμα το κουράγιο να δα-
κρύζει, να συγκινείται και να μάχεται για
να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του
ολοκαυτώματος, κατόρθωσε να πετύ-
χει την δημιουργία του ντοκιμαντέρ ΚΑ-
ΛΑΒΡΥΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ και ΣΚΙΕΣ με τη
σκηνοθεσία του σκηνοθέτη Ηλία Γιαν-
νακάκη.

Με τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ
αυτού πιστεύουμε ότι εκδηλώνοντας τα
αισθήματά μας για τους δικούς μας Αν-
θρώπους, για αυτούς που εκτελέστη-
καν άδικα το Δεκέμβρη του 43 στα
Καλάβρυτα και  την ευρύτερη περιοχή
από τους Γερμανούς κατακτητές, καθώς
και για τις μανάδες και τις χήρες που με
εγκαρτέρηση, θέληση και προπαντός
αξιοπρέπεια στάθηκαν όρθιες στα πέ-
τρινα χρόνια που ακολούθησαν, εκ-
φράσαμε την καθολική απαίτηση από-
δοσης και καταλογισμού των ευθυνών
για το αποτρόπαιο έγκλημα του Καλα-
βρυτινού ολοκαυτώματος.

Επίσης πιστεύουμε ότι κατορθώσαμε
στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη πε-
ρίοδο που διέρχεται η χώρα μας και η

ασφυκτική κυριαρχία του παρόντος δεν
αφήνει περιθώρια στην Ελληνική κοι-
νωνία να ασχοληθεί με τη σημασία και
τα νοήματα του παρελθόντος, να δώ-
σουμε στις νεότερες γενιές  ένα στοιχείο
που θα κρατήσει άσβεστη τη φλόγα της
λησμονιάς.

Με την πρωτοβουλία μας αυτή έχου-
με την γνώμη ότι προσθέσαμε και εμείς
ένα πολύ μικρό λιθαράκι στη γενικό-
τερη προσπάθεια ενδυνάμωσης της ιστο-
ρικής συνείδησης που είναι ίσως το ισχυ-
ρότερο όπλο κατά του φασισμού, του να-
ζισμού και κάθε είδους ολοκληρωτισμού.

Το ντοκιμαντέρ αυτό θα προβληθεί
επίσημα από την κρατική τηλεόραση
την Κυριακή το βράδυ 13/12/2015.
Τα Καλάβρυτα είναι πλέον ένας σταθ-

μός ιστορίας, και προσφορά μνήμης
υπέρ της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας
και των πανανθρώπινων δικαιωμάτων.
Είναι ένας ιστορικός σταθμός που από

το λόφο του Καπή εκπέμπονται αιώνια
διδάγματα, που μας προτρέπουν να εν-
στερνιστούμε το πνεύμα της θυσίας και
των ιστορικών αγώνων των αντρών και
των γυναικών, που βίωσαν την εμπει-
ρία του πολέμου, της κατοχής, της αντί-
στασης, και του εμφυλίου και να προ-
σπαθήσουμε όλοι μαζί για να έχουν τα
παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο και η
πατρίδα μας ένα καλύτερο μέλλον.

Εμείς οι Καλαβρυτινοί είμαστε πολύ
υπερήφανοι γιατί η μικρή μας πόλη έχει
τόσο μεγάλη προσφορά στους αγώνες
για την ελευθερία.

Πολύ δε περισσότερη υπερηφάνεια
και απαράμιλλο δέος αισθανόμαστε

γιατί αυτοί οι δρόμοι της πανανθρώπι-
νης αρμονίας περνούν από την Αγία
Λαύρα και το λόφο του Καπή.
Συμπατριώτες σαν Ένωση Καλαβρυτι-

νών Αθήνας, αυτό που μπορούμε να
υποσχεθούμε από δω και πέρα, είναι
ότι ο αγώνας μας εναντίον της λήθης δε
θα σταματήσει ποτέ.

Ύψιστο χρέος και ιερό καθήκον μας
είναι να παλέψουμε για την αναζωπύ-
ρωση της μνήμης των θυμάτων του να-
ζισμού ως καταλυτικού μέσου προ-
στασίας του ανθρώπινου πολιτισμού.

Το ίδιο πρέπει να κάνουμε όλοι διότι
είναι απαίτηση των καιρών της ιστορίας
και της υπόσχεσης στους νεκρούς μας
ότι η φλόγα της μνήμης θα είναι συνε-
χώς αναμμένη στην καρδιά μας και ότι
οι αγώνες τους για ειρήνη και ελευθε-
ρία δεν πήγαν χαμένοι».     

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.
Π. Μπέης και κ. Γ. Λαζουράς.
Αναλυτικά παρέστησαν οι:
Από το Δήμο Καλαβρύτων, ο Δήμαρ-

χος κ. Γεώργιος Λαζουράς και ο πρώην
Δήμαρχος κ. Τάκης Νικολάου, από το
Δήμο Αθηναίων, ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ» κ. Πα-
ναγιώτης Μπέης, από το ΠΑΣΟΚ ο
οικονομολόγος κ. Ηρακλής Ρούπας, ο
Στρατηγός ε.α. κ. Γεώργιος Παπαδημη-
τρόπουλος, ο Αντιπτέραρχος ε.α. κ. Γε-
ώργιος Αθανασίου, ο υπεύθυνος
Δημοσίων Σχέσεων της περιφέρειας κ.
Ανδρέας Σκαρτσίλας. Από την Παγκα-
λαβρυτινή Ένωση ο Πρόεδρος κ.
Δήμος Βαρβιτσιώτης και ο Επίτιμος
Πρόεδρος κ. Γιώργος Κοσμάς. Από την

Ένωση θυμάτων Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος, ο κ. Ηλίας Μωραίτης.
Από την Δάφνη, ο Πρόεδρος κ. Άγγε-
λος Καυγάς. Από το Δρυμό, ο πρώην
Πρόεδρος κ. Τάκης Μπουζιώτης. Από
το Καλλιφώνιο, ο Πρόεδρος κ. Γιάννης
Μητσόπουλος. Από το Σύλλογο Καμε-
νιανιτών - Δροβολοβιτών - Δεσινιωτών,
ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Νικολόπουλος.
Από τα Καστριά, ο κ. Φίλιππος Πα-
ντούλιας. Από το Σύλλογο Κλειτορίων,
ο Πρόεδρος και διαχειριστής της ηλε-
κτρονικής εφημερίδας «Κλειτορία
news», κ. Χρήστος Καμπέρος και το
μέλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Κουλέτος.
Από το Λευκάσιο, ο Πρόεδρος κ. Αθα-
νάσιος Σκάρπας. Από το Παγκράτι, ο
Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Μούσης.
Από το Σύλλογο Σκοταναίων, ο πρώην
Πρόεδρος κ. Σταύρος Μουγκολιάς.
Από το Σοπωτό ο Πρόεδρος κ. Ανα-
στάσιος Σοφιανόπουλος. Από την
Αδελφότητα Φιλιωτών, ο Πρόεδρος κ.
Γεώργιος Μητρόπουλος. Από τον
Όμιλο απογόνων αγωνιστών 1821, ο κ.
Αντώνης Πετμεζάς. Από τον Σύλλογο
Αιγιαλέων, ο Στρατηγός κ. Γεώργιος
Σπηλιόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. κ.
Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος. Ο Δι-
ευθυντής της τοπικής εφημερίδας
«Φωνή των Καλαβρύτων» κ. Πάνος
Τσαπάρας, ο διαχειριστής της ηλεκτρο-
νικής εφημερίδας «Καλάβρυτα news»,
κ. Νίκος Κυριαζής, ο διαχειριστής της
ηλεκτρονικής εφημερίδας «Καλάβρυτα
net», κ. Βασίλης Αποστολόπουλος.

Χαιρετισμούς μας έστειλαν, ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πει-
ραιώς, κ. Αθανάσιος Χρονόπουλος, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Παγκρατιω-
τών, κ. Σπύρος Κατσιουλέρης, η Πρόε-
δρος του Συλλόγου Αιγιαλέων, κ.
Ελένη Λυμπεροπούλου, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Πλανητεριωτών κ. Άγγε-
λος Βαγενάς και ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Αγ. Νικόλαος, κ. Γιάννης Γκίκας,
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρυμοτών
κ. Αθανάσιος Χριστοδουλόπουλος και
από τον τοπικό Σύλλογο «ΠΗΓΑΣΟΣ»
Νέου Κόσμου, ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης
Αηδονίδης και ο πρώην Πρόεδρος κ.
Ανδρέας Φωτόπουλος.
Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης,

οι παρευρισκόμενοι φιλοξενήθηκαν σε
κοντινό cafe. 

συνέχεια από τη σελ. 4     (Εισήγηση -
Ενημέρωση  κ. Χρίστου Φωτεινόπουλου)

μάρτυρας» του παρελθόντος. Ένας
χώρος μέσα στον οποίο το ιστορικό γε-
γονός αποκτά διαχρονική παρουσία,
επιβιώνει και διδάσκει εσαεί. Είναι ένας
χώρος «πρωτογενής» μεγάλης ιστορι-
κής αξίας, όπου επιτυγχάνεται καλύ-
τερα και πιο αποτελεσματικά η μετάδο-
ση και η κατάκτηση αυτού που αποκα-
λούμε «ιστορική γνώση». Ασφαλώς ο
ρόλος ενός Μουσείου είναι σύνθετος
και πολύπλευρος, ωστόσο είναι κοινώς
αποδεκτό ότι στο σύγχρονο κόσμο

προτάσσεται ο εκπαιδευτικός και μορ-
φωτικός ρόλος του έναντι των υπολοί-
πων λειτουργιών του, που είναι άλλω-
στε και δική μας πρώτιστη προτεραιότητα.

Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος, ίσως περισσότερο
από άλλα μουσεία, επιβάλλεται να
επαναπροσδιορίζει διαρκώς το ρόλο
και το σκοπό του: είναι αναγκαίο ν’
αποκτήσει δυναμική και στόχευση τέ-
τοια, που θα του επιτρέψει να μετατρα-
πεί από εκθεσιακός - μουσειακός χώ-
ρος, στον οποίο φυλάσσονται και εκτί-
θενται οι «ιστορικές πηγές», σε «εργα-
στήριο» διαμόρφωσης του οικουμενι-
κού αιτήματος για ειρήνη.

Τα Καλάβρυτα, τόπος μαρτυρίου με
παγκόσμιο συμβολισμό, αισθάνομαι
πως έχουν το χρέος να διασώσουν την
ιστορική μνήμη και να ενδυναμώσουν
την ιστορική συνείδηση προς όφελος
της ειρήνης και των δικαιωμάτων των
ανθρώπων και των λαών».

συνέχεια από τη σελ. 1   (Φωτοκάρτα)
Μερικά εκτίθενται ήδη στο ΔΜΚΟ

(Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος) και αρκετά παρου-
σιάσθηκαν στο ευρύτερο κοινό με την
ευκαιρία της εκθέσεως των 35 χρόνων
από την επανίδρυση της Ενώσεώς μας
το έτος 2001.

Σήμερα ευρισκόμεθα στην ευχάριστη
θέση να παρουσιάσουμε στα μέλη μας
και τους αναγνώστες της εφημερίδας
μας, ένα σπάνιο φωτογραφικό ντοκου-
μέντο, που αφορά άποψη της αγαπη-
μένης πόλης μας μετά την ολοσχερή
πυρπόληση από τους κατακτητές.

Η απόκτηση της φωτοκάρτας έγινε
από δημοσία πώληση μέσω του οίκου
"FAITATZIS ΑUCTIONS" της Θεσσαλο-
νίκης και έχει ληφθεί από ερασιτέχνη φω-
τογράφο, πιθανόν το Χειμώνα του
1943 - 1944, όπως εικάζεται και από τα
πεσμένα φύλλα των δένδρων της Πλα-
τείας (στα αριστερά της φωτογραφίας).
Ανάμεσα στους σκελετούς των σπιτιών

μπορεί κανείς να διακρίνει και διασω-
θέντα όπως, το Αρχοντικό της Παλαιο-
λογίνας (οικία Τσαπάρα), το υπόστεγο του
Γυμναστηρίου, τις χαμοκέλες της Ου-
ρανίας Οικονόμου και άλλα (Παρουσίαση
της φωτοκάρτας στις σελίδες 10 και11).  

Ολοκληρώθηκαν οι επετειακές εκδη-
λώσεις που οργάνωσε ο Δήμος Καλα-
βρύτων για τα 72 χρόνια από το Ολο-
καύτωμα των Καλαβρύτων, οι οποίες
ξεκίνησαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου με
το μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής,
στα χωριά Άνω και Κάτω Ζαχλωρού.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με το
πάνδημο μνημόσυνο, της Κυριακής 13ης
Δεκεμβρίου 2015, στη μαρτυρική πόλη
των Καλαβρύτων, και ολοκληρώθηκαν
στις 14 Δεκεμβρίου με, τα μνημόσυνα
για τους εκτελεσθέντες στην Ιερά Μονή
Αγίας Λαύρας, στην Κλειτορία και την
ημερίδα, στα Καλάβρυτα, για το «Δη-
μοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος - 10 Χρόνια (2005 - 2015):
Λειτουργία και προοπτικές».
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας συμ-

μετείχε στις εκδηλώσεις τιμής με τις πα-
ρακάτω δράσεις:
Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015
Πραγματοποιήθηκε τρισάγιο υπέρ της
ανάπαυσης της ψυχής των εκτελεσθέ-
ντων Καλαβρυτινών κατά τη 13η Δε-
κεμβρίου 1943 από τα Γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής στην πλατεία Ολοκαυ-
τώματος Καλαβρύτων, στο Νέο Κόσμο.
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015
α) Μισθώθηκε λεωφορείο για τη δω-
ρεάν μεταφορά των συμπατριωτών μας
από την Αθήνα στα Καλάβρυτα, ώστε
να παραστούν στο μνημόσυνο.
β) Προβολή από την ΕΡΤ του πολυ-
βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Άνθρωποι
και Σκιές» του Ηλία Γιαννακάκη, παρα-
γωγής της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθή-
νας και του Δημοτικού Μουσείου
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.
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Την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015,
μετά το πέρας της εκδήλωσης που
διοργάνωσε στην Αθήνα, στην πλατεία
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, (Φρει-
δερίκου Σμιθ και Λαγουμιτζή, Δρου-
γούτι - Νέος Κόσμος) η Ένωση Καλα-
βρυτινών Αθήνας, στην οποία παρέστη
και απηύθυνε χαιρετισμό και ο Δήμαρ-
χος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζου-
ράς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και
συζήτηση του Δημάρχου Καλαβρύτων
με τον Πρόεδρο κ. Σωτήρη Τσενέ και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας.

Κατά τη συνάντηση - συζήτηση αυτή,
ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, άκουσε με
προσοχή τα θέματα, που του έθεσαν ο
πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας και αφορούν:
- Tοποθέτηση των πινακίδων της οδού
Παλαιών Πατρών Γερμανού (απόφαση
που έχει ληφθεί, ήδη, από το 2014,
από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν
έχει ακόμη υλοποιηθεί), 
- Ονομασία του Νοσοκομείου σε “Ο-
μογενών Αμερικής” και των πέριξ δρόμων.
- Στην ομάδα μελέτης για την ανάπλαση
του τόπου της εκτέλεσης να συμπερι-
ληφθούν και οι προταθέντες από την
Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας Αρχιτε-
κτόνες και Πολιτικοί Μηχανικοί. Οι συ-
γκεκριμένοι επιστήμονες επιλέχθηκαν
με δύο βασικά κριτήρια, ότι είναι Κα-
λαβρυτινοί και όλοι ανεξαιρέτως από-
γονοι θυμάτων.
- Ανακατασκευή και αναβάθμιση χαρα-
κτηριστικών σημείων συνδεδεμένων
άμεσα με την ιστορία της πόλης, όπως
η Καλαβρυτινή πηγή, Αλήμπεη, Κερα-
μιδάκι κ.λπ.
- Τόπος Εκτέλεσης, Μουσείο Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος, Νεκροτα-
φείο. Αναλυτικά οι προτάσεις παρουσιά-
ζονται σε έγγραφο που παραδόθηκε
από την Ένωση προς τον Πρόεδρο του
ΔΜΚΟ από 10/05/2015.  
Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της

επιστολής:
Αθήνα, 10 Μαΐου 2015

Προς
κ. Χρίστο Φωτεινόπουλο
Πρόεδρο Δημοτικού Μουσείου
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας και

όλοι εμείς που ταπεινά την εκπροσω-
πούμε, επιθυμώ να δηλώσω, ότι είμα-
στε πάντα έτοιμοι, για να συνεργα-
σθούμε και να βοηθήσουμε με όλες
μας τις δυνάμεις στην επίλυση προβλη-
μάτων, που απασχολούν το Δήμο μας
και τους φορείς του.
Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε λοι-

πόν στο σημερινό κάλεσμα, προσκλη-
τήριο θα έλεγα, του Δημοτικού Μου-
σείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος
και θέλω στο σημείο αυτό να ευχαρι-
στήσω προσωπικά τόσο εσάς, όσο και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
για την αξιέπαινη πρωτοβουλία σας.

Επισημαίνουμε ότι με το υπ’ αριθμ.
430/03.04.2013 έγγραφό μας προς το
Δήμο Καλαβρύτων υποβάλαμε σειρά
προτάσεων και σκέψεών μας για το ιδι-

αίτερα σοβαρό αυτό ζήτημα, που
αφορά το Μουσείο, το Νεκροταφείο
και τον Τόπο Εκτέλεσης.

Μετά τη σύσκεψη που συγκαλέσατε
στα Καλάβρυτα την 25η Απριλίου
2015, όπου εκθέσαμε προφορικά τις
απόψεις μας, με συγκεκριμένες θέσεις,
σας στέλνουμε σήμερα τις τελικές προ-
τάσεις μας, που έχουν ως ακολούθως:

ΜΟΥΣΕΙΟ
1. Ολοκλήρωση - επίσημη παράδοση

Πρέπει να συνεργασθούμε  και να
δραστηριοποιηθούμε όλοι μαζί, υπό
την αιγίδα φυσικά του Δήμου μας,
ώστε να επιτύχουμε επιτέλους την ολο-
κλήρωση του Μουσείου και την επί-
σημη παράδοσή του από το Υπουργείο
Πολιτισμού στο Δήμο Καλαβρύτων,
γιατί όσο το θέμα αυτό χρονίζει, τόσο
απομακρύνεται η επίλυσή του.
2. «Ενθυμήματα»

Δεχόμαστε συχνά παράπονα από μέ-
λη μας (απογόνους θυμάτων - διασω-
θέντων), που προσέφεραν απ΄ ευθείας
ή δια της Ένωσής μας «ενθυμήματα»
εκτελεσθέντων και διασωθέντων, οι
οποίοι αναζητούν αυτά στις προθήκες
του Μουσείου και ουδέποτε τα είδαν.  
Όπως ενημερωθήκαμε, το μεγαλύτερο
μέρος αυτών φυλάσσονται στο χώρο
του υπογείου του Μουσείου, ενώ με-
ρικά δεν υπάρχουν.  
Αυτό, τονίζουμε, είναι ένα πάρα πολύ

σοβαρό θέμα, για το οποίο πρέπει να
βρεθεί το συντομότερο ουσιαστική λύση. 
Άμεσα φρονούμε, ότι πρέπει να υπάρξει
σχετική ανακοίνωση για να  ενημερωθούν
και να ησυχάσουν οι ενδιαφερόμενοι.
3. Εγγραφή ονοματεπωνύμων στις αν-
αρτηθείσες φωτογραφίες των θυμάτων
Οι φωτογραφίες των θυμάτων δεν φέ-

ρουν, ως γνωστόν, τα ονοματεπώνυμα
αυτών.  Ορισμένοι συμπατριώτες μας
απαιτούν την αναγραφή των ονοματε-
πωνύμων διαφορετικά «απειλούν» με
την απόσυρση των δικών τους φωτο-
γραφιών, που παρέδωσαν στο Μου-
σείο οι ίδιοι ή μέσω της Ένωσής μας.  
Η σκέψη να τοποθετηθεί στο χώρο της

έκθεσης των φωτογραφιών καλαίσθητο
αναλόγιο, με αντίγραφο της φωτογρα-
φίας, το ονοματεπώνυμο και σύντομο
βιογραφικό των εκτελεσθέντων ή δια-
σωθέντων ή να αντιμετωπισθεί το όλο
θέμα με ηλεκτρονικό τρόπο, πιστεύ-
ουμε ότι θα ικανοποιήσει τους συμπα-
τριώτες μας, που εξέφρασαν αντιρρή-
σεις για την ανάρτηση στο Μουσείο των
φωτογραφιών των θυμάτων τους χωρίς
το ονοματεπώνυμό τους.

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
1. Αξιοποίηση του μανδρότοιχου
Αξιοποίηση του μανδρότοιχου της με-

γάλης πλευράς του νεκροταφείου προς
το δρόμο, όπου προτείνουμε να τοπο-
θετηθούν πλάκες με το ονοματεπώ-
νυμο των εκτελεσθέντων και διασωθέ-
ντων Καλαβρυτινών, με το σκεπτικό ότι
το υπάρχον νεκροταφείο πλέον δεν θυ-
μίζει την ταφή των νεκρών μας και δεν
διαφέρει από τα άλλα νεκροταφεία.  
Το νεκροταφείο αυτό πρέπει να μείνει

ιστορικό και η ανάρτηση των ονομάτων
θα μας διασφαλίσει αυτή τη μνήμη.  
Είναι αυτονόητο ότι ένα μικρό κείμενο

θα θυμίζει στο διαβάτη πως οι τραγικές

γυναίκες των Καλαβρύτων έθαψαν με
τα χέρια τους άνδρες, πατεράδες, αδερ-
φούς, παιδιά και θα αποτελεί μαζί με το
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος και τον Τόπο Θυσίας μία τριλογία.
2. Αλλοίωση τάφων
Να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα

της αλλοίωσης, καταπάτησης  - εξαφά-
νισης  θα τόνιζα, τάφων εκτελεσθέντων,
ιδίως στις περιπτώσεις, που δεν ζουν
απόγονοί τους στα Καλάβρυτα.  
Σύμφωνα με καταγγελίες, που έχουμε

δεχθεί, πρέπει ο αριθμός των τάφων
αυτών να ξεπερνάει τους ογδόντα (80).

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Είχαμε προτείνει στο Δήμο να γίνει
αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης και
αναβάθμισης του μνημείου και του
γύρω χώρου.  

Πρέπει να προστατευθεί ο ευρύτερος
χώρος του τόπου της Εκτέλεσης και να
αναδειχθεί και πάλι ο χαρακτηρισμός
του μελετητή, ως «κρανίου τόπος»,
όπως είναι στην πραγματικότητα.  

Μάλιστα πήραμε πρωτοβουλία να
αναλάβουμε εμείς, ως Ένωση Καλα-
βρυτινών Αθήνας, σε πρώτο στάδιο,
την εκπόνηση της σχετικής αρχιτεκτονι-
κής μελέτης.  Απευθυνθήκαμε για το σκο-
πό αυτό σε τέσσερις (4) συμπατριώτες
μας αρχιτέκτονες (κ.κ. Παπαδημητρό-
πουλο Νίκο, Σαμαρτζόπουλο Σπύρο,
Κουμάντο Αθανάσιο, Γεωργακοπού-
λου Παναγιώτα), οι οποίοι απεδέχθη-
σαν με μεγάλη προθυμία να προσφέ-
ρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους
και ενημερώσαμε σχετικά τον κ. Δή-
μαρχο, που είδε θετικά την ενέργειά μας.

Τελικά όμως η υπόθεση αυτή δεν
προχώρησε, γιατί, όπως μας πληροφό-
ρησε ο κ. Δήμαρχος, μετά την παρέ-
λευση τριμήνου περίπου, η προσπά-
θεια μας, όπως είπε, παρέλκει πλέον,
διότι έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες πα-
γκόσμιου διαγωνισμού, οπότε και
εγκαταλείψαμε προς το παρόν, ευχαρι-
στώντας τους εν λόγω επιστήμονες συ-
μπατριώτες μας για τις μέχρι εκείνη τη
στιγμή προκαταρκτικές ενέργειές τους.
2. Πέραν αυτών κρίνουμε απαραίτητο:
α) Να τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία
αναμνηστικές πλάκες στα λιγοστά δια-
σωθέντα από την καταστροφή σπίτια,
όπου στεγάσθηκαν οι οικογένειες των
Καλαβρυτινών, που επέζησαν.
β) Να γίνουν οι ενδεικνυόμενες ενέρ-
γειες προς το Υπουργείο Παιδείας, προ-
κειμένουν να ευαισθητοποιηθούν οι
εκπαιδευτικοί της χώρας, που κρατούν
στα χέρια τους το αύριο, ώστε να μην
έχουμε άλλα Καλάβρυτα. Σε μας έγκει-
ται να μην είναι μία απλή αναφορά στο
γεγονός, αλλά να γίνεται το κύριο μά-
θημα, την πρώτη ώρα σε όλα τα σχο-
λεία, στις 13 Δεκέμβρη κάθε έτους.  
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας μπορεί

να προμηθεύσει με υλικό τα σχολεία,
ώστε να διευκολυνθούν οι διδάσκοντες. 
3. Τέλος προτείνουμε τη δημιουργία
εθελοντικής ομάδας στο Δήμο μας,
που θα στηρίζει δυναμικά η Ένωσή μας
και η οποία πέραν των άλλων μπορεί
να προσφέρει πολύτιμο έργο και στο
Μουσείο μας (π.χ. με τον ορισμό εθε-
λοντών γλωσσομαθών διερμηνέων κ.λπ).

Κλείνοντας σημειώνω ότι είμαστε στη

διάθεσή σας για συνεργασία προκειμέ-
νου να διαμορφωθεί ένα ρεαλιστικό
πλάνο προτάσεων για λήψη αποφάσεων
και προώθησής τους για υλοποίηση.

Νομίζουμε ότι είναι πλέον η ώρα να
συνεργασθούμε προς αυτή την κατεύ-
θυνση, με σοβαρότητα και αφοσίωση
στο στόχο, που είναι ένας για όλους μας. 

Η μνήμη της θυσίας των Καλαβρυτι-
νών να οδηγεί τις νεότερες γενιές, ώστε η
ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια να είναι
το μέγιστο αγαθό, η μέγιστη επιδίωξη.  

Είναι στο χέρι μας να γίνουμε πρωτο-
πόροι σ΄ αυτόν τον αγώνα, όλοι εμείς
που ακολουθούμε, καθώς σιγά-σιγά
φεύγουν από κοντά μας οι απόγονοι
και επιζήσαντες της Καλαβρυτινής τρα-
γωδίας.
Έχουν περάσει 72 χρόνια!
Είναι πάρα πολλά για να περιμένουμε

κι άλλο το χρόνο.
Για το Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.

Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Τσενές

Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

- Υλοποίηση προγράμματος συντήρη-
σης των εκκλησιών και ανάπλασης του
περιβάλλοντος χώρου σε όλα τα ξω-
κλήσια της περιοχής Καλαβρύτων και
ειδικότερα για όσα εξ’ αυτών δεν έχει
ληφθεί μέριμνα, σε συνεργασία με την
Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.
- Συνεργασία για την ενίσχυση της τρά-
πεζας αίματος της Ένωσής μας.
- Δημιουργία ομάδας εθελοντών που
θα λειτουργούν καλύπτοντας διάφορα
κενά σε θέσεις και λειτουργίες των πο-
λιτιστικών και ιστορικών χώρων των
Καλαβρύτων π.χ. διερμηνείς σε βασι-
κές γλώσσες για την ξενάγηση των αλ-
λοδαπών κλπ.
- Προγραμματισμός για τη δημιουργία
Μουσείου Αγωνιστών της Επανάστασης
του 1821.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος

Λαζουράς, χαρακτήρισε χρήσιμες και
εποικοδομητικές τις προτάσεις της Ένω-
σης Καλαβρυτινών και άλλες αποδέ-
χθηκε αμέσως (όπως η τοποθέτηση
των πινακίδων της οδού Παλαιών Πα-
τρών Γερμανού, η μετονομασία οδού,
πέριξ, του νοσοκομείου σε οδό Ομογε-
νών Αμερικής, όπως και η πρόταση στο
Υπουργείο Υγείας για την ίδια ονομασία
του νοσοκομείου, κ.α.), άλλες υποσχέ-
θηκε να τις εξετάσει και μελετήσει, ευ-
χαρίστησε δε, τον Πρόεδρο, τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και τα
μέλη της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθή-
νας, για την εξαιρετική εκδήλωση μνή-
μης που διοργάνωσαν, για την επέτειο
των 72 χρόνων από το Καλαβρυτινό
Ολοκαύτωμα και στην οποία κατάφε-
ραν να συγκεντρώσουν εκατοντάδες
Καλαβρυτινούς και από τα χωριά των
Καλαβρύτων, που ζουν και εργάζονται
στην Αθήνα, καθώς και για τις άλλες
επετειακές εκδηλώσεις που διοργανώ-
νουν (προβολή του ντοκιμαντέρ “Κα-
λάβρυτα: Άνθρωποι και Σκιές” από την
ΕΡΤ, το βράδυ της 13-12-2015, μί-
σθωση λεωφορείου για τη δωρεάν με-
τακίνηση όσων Καλαβρυτινών επι-
θυμούν, από  την Αθήνα στα Καλά-
βρυτα, την Κυριακή 13 -12 κ.ά.).

τρισαγιΟ στΟν ανΔριαντα τΟυ π.π. γΕρμανΟυ στΟν πΕιραιατρισαγιΟ στΟν ανΔριαντα τΟυ π.π. γΕρμανΟυ στΟν πΕιραια
Πραγματοποιήθηκε στις 14/10/15 τρισά-

γιο στον Ανδριάντα του επισκόπου Π.Π.
Γερμανού στο Πασαλιμάνι στον Πειραιά.
Το τρισάγιο έγινε από το Σύλλογο Κα-

λαβρυτινών Πειραιώς «Η Αγία Λαύ-
ρα» και τελέσθηκε από τον αρχιμαν-
δρίτη κ. Νεκτάριο Πέτα. 

Παρευρέθη πλήθος κόσμου, Καλα-
βρυτινοί και Πειραιώτες. Εκπρόσωποι
του Δήμου Πειραιώς, στρατηγοί ως και
η Λέσχη Αξιωματικών Αστυνομίας Πει-
ραιώς υπό τον κ. Ιωάννη Τετράδη. 
Λόγο εκφώνησε ο αρχιμανδρίτης κ. Νε-

κτάριος Πέτας και ο πρόεδρος του συλλό-
γου κ. Αθ. Χρονόπουλος. Ο κ. Χρονό-
πουλος αναφέρθηκε στο έργο του Συλ-
λόγου, που ανήγειρε τα τελευταία χρό-
νια δύο ανδριάντες του επισκόπου, έναν
στον Πειραιά και έναν στην Αγία Λαύρα.

Για τον επίσκοπο είπε: “Ο Γερμανός
υπήρξε ο ατρύγητος διάκονος του
πνεύματος και ακοίμητος λειτουργός
της θεοπέμπτου ζωής. Νέος ακόμη
προβλήθηκε με διάφορες πρωτοπόρες
ενέργειές του ως χαρισματικός. Στην
ώριμη ηλικία του, διακρίθηκε ως θρη-

σκευτικός ηγέτης με υποδειγματικό
ήθος και πάλλουσα καρδίαν για την
ελευθερίαν της πατρίδος…» και κατέ-
ληξε «Για όσους αμφισβητούν οψίμως
την εθνεγερσία και τους ήρωες της, θα
ήθελα να πω. Το χώμα που πατάμε δε
το φτύνουμε και τις διαχρονικές αρχές
και αξίες που έχουμε δεν τις αποκαθη-
λώνουμε χάριν ξεπερασμένων μη φι-
λελληνικών κέντρων”.

Απλά λόγια για τους αγνούς, αλλά
δυσνόητα για όσους περιπλανώνται στο
άσκοπο.

πρΟτασΕισ τησ Ενωσησ καλαβρυτινων αθηνασπρΟτασΕισ τησ Ενωσησ καλαβρυτινων αθηνασ
πρΟσ τΟν ΔημαρχΟ καλαβρυτων πρΟσ τΟν ΔημαρχΟ καλαβρυτων κκ . γ. λαΖΟυρα. γ. λαΖΟυρα
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μΕταφΟρα τΟυ γλυπτΟυ πΟυ βρισκΕται
στΟ ΔημΟτικΟ μΟυσΕιΟ καλαβρυτινΟυ

ΟλΟκαυτωματΟσ

τΟ νΕΟ Δ.σ. τησ Ενωσησ θυματων 
καλαβρυτινΟυ ΟλΟκαυτωματΟσ

o λαμπησ γκΟτσησ ΕξΕλΕγη πρΟΕΔρΟσ
τησ ΕπιτρΟπησ κΕφαλαιαγΟρασ

Ο χαρακτησ α. τασσΟσΟ χαρακτησ α. τασσΟσ σημαντικη ΔωρΕα τΟυ ιΔρυματΟσ  σταυρΟσ
νιαρχΟσ πρΟσ τΟ ΔημΟτικΟ μΟυσΕιΟ

καλαβρυτινΟυ ΟλΟκαυτωματΟσ

Μεταφέρθηκε η γλυπτική  σύνθεση με
τον τίτλο «Ο πόλεμος δεν έχει νικητές»
σε άλλη πιο περίοπτη θέση εντός του
περιβόλου του Μουσείου. Το έργο
αποτελεί παλαιά γενναία δωρεά  της οι-
κογένειας Ανδρέα Βαρελόπουλου προς
τον Δήμο Καλαβρύτων - Μουσείο.  

Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη
φορά που τα παιδιά του εκτελεσθέντα
Θόδωρου Βαρελόπουλου εκδηλώνουν
έμπρακτα την αγάπη τους προς τη γενέ-
τειρά τους. Τελευταία, η κυρία Μπέτυ

Βαρελοπούλου - Καντζουράκη δώρισε
ένα επιπλωμένο διαμέρισμα 80 τ.μ. στο
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώ-
ματος. 
Τη μεταφορά ανέλαβαν αφιλοκερδώς

οι Καλαβρυτινοί Ζησιμόπουλος Βασί-
λειος και Ζησιμόπουλος Μίλτος -
πατήρ και υιός - Επιχειρηματίες (Εμπό-
ριο οικοδομικών υλικών) και ο δημι-
ουργός του έργου γλύπτης Νίκος
Δημόπουλος - «Διόνικος» που είχε και
τη γενική επιμέλεια του εγχειρήματος.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ.
της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος, που προέκυψε μετά
τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2015. 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ένωσης
έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ερμείδης Χαρίλαος 
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνου Νάντια
Γεν. Γραμματέας: Κουτσογιαννόπουλος
Φώτης 
Ταμίας: Βαρδακαστάνης Νίκος
Έφορος: Λαμπρόπουλος Φάνης 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο
τους.

Προ ημερών παρακολούθησα στο
Κανάλι της Βουλής τις εργασίες της αρ-
μοδίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τον διορισμό του Προέδρου της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εκτός από τα μέλη - βουλευτάς που
μετέχουν στο προαναφερθέν κοινο-
βουλευτικό όργανο, παρίστατο και ο
καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός Οικονο-
μικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ
κρινόμενος υποψήφιος για την προε-
δρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ήταν ο κ. Λάμπης Γκότσης.

Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις
διάφορες ερωτήσεις που ετέθησαν στον
υποψήφιο Πρόεδρο από τα μέλη του
Κοινοβουλίου αλλά και τις απαντήσεις
που εδόθησαν από αυτόν.  Από το σύ-
νολο της διαδικασίας διαπίστωσα ότι ο
κ. Γκότσης χαίρει της εκτιμήσεως όλων
των εκπροσώπων των διαφόρων κομ-
ματικών παρατάξεων.
Εντυπωσιακό, μάλιστα, υπήρξε το γε-

γονός ότι πολλοί  από τους μετέχοντες
βουλευτές, ανεξαρτήτως κομματικής
προελεύσεως, ανεφέρθησαν όχι μόνο
στις αξιόλογες καθηγητικές γνώσεις και
τις εξαίρετες ακαδημαϊκές του ικανότη-
τες, αλλά και στο ότι πρόκειται για πο-
λυγραφότατο επιστήμονα, με ιδιαιτέρως

π λ ο ύ σ ι ο
βιογραφικό.

Η όλη συ-
ν ε δ ρ ί α σ η
είχε αίσιο
τέλος, αφού
ο κ. Γκότσης
ε ξ ε λ έ γ η
άνετα και με
μ ε γ ά λ η
πλειοψηφία
Π ρ ό ε δ ρ ο ς
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ως γνωστόν, πρόκειται για αξίωμα που

αποτελεί κρίσιμο κρίκο για την χρημα-
τοπιστωτική διάρθρωση της χώρας μας.

Θα ήθελα με την παρούσα να συγ-
χαρώ ειλικρινά τον άξιο αυτό Καλα-
βρυτινό, που τιμά με την προσφορά
του, το ήθος και τις γνώσεις του όχι
μόνο την γενέτειρά του Γουμένισσα,
που ο ίδιος υπεραγαπά, αλλά και όλη
την Επαρχία Καλαβρύτων.

Φίλε Λάμπη, και πάλι, από τα βάθη
της ψυχής μου, σε συγχαίρω για την
εκλογή σου αυτή, ευχόμενος καλή επι-
τυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμ-
βάνεις για το καλό της πατρίδος μας
υπό τις παρούσες δυσχερείς συγκυρίες.

Νίκος Π. Παπαδημητρόπουλος

Μια πολύ σημαντική δωρεά προσέ-
φερε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  (ΙΣΝ)
στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος και στους κατοίκους
και επισκέπτες της Ιστορικής και Μαρ-
τυρικής πόλεως των Καλαβρύτων.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος ανταποκρίθηκε θετικά και γεν-
ναιόδωρα στο αίτημα οικονομικής ενί-
σχυσης του Δημοτικού Μουσείου
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος για την
εκτέλεση ενός έργου που θεωρείται
καθοριστικό για το μέλλον και την προ-
οπτική του, ήτοι τη βιωσιμότητά του. 
Πρόκειται για έργο οριζόντιας και απο-

δοτικής υποστήριξης των εκ του Κατα-
στατικού σκοπών του Μουσείου μέσω
της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και
περιλαμβάνει: (α) την ψηφιοποίηση  και
την επιστημονική τεκμηρίωση του αρ-
χειακού υλικού του (β) την ανάπτυξη
προηγμένου ιστότοπου - κόμβου Δια-
δικτύου, (γ) την ανάπτυξη προγραμμά-
των πολιτιστικής εκπαίδευσης και (δ)
την ανάπτυξη εφαρμογής πολιτιστικής
διαδρομής (εικονική ξενάγηση) στους
εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και
στην πόλη των Καλαβρύτων.
Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου

αυτού έργου - προγράμματος θα επι-
διωχθεί: η ενεργοποίηση των, εκ του
Καταστατικού του προβλεπομένων, λει-
τουργιών του Μουσείου και η αναβάθ-
μιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών του.
Πρωτίστως, θα επιδιωχτεί η μετατροπή
του Μουσείου σε Ιστορικό Ερευνητικό
Κέντρο, ενέργεια αναγκαία και απαραί-
τητη προκειμένου να διαφυλαχτούν τα

ιστορικά αρχεία του τόπου, να διαδοθεί
η ιστορική γνώση, να διατηρηθεί η ιστο-
ρική μνήμη, να καταγραφεί και αξιοποιη-
θεί προσφερόμενη σε κοινή χρήση,
τόσο σε απλούς πολίτες (κατοίκους και
χιλιάδες επισκέπτες) όσο και σε ερευ-
νητές και επιστήμονες, αλλά και σε ένα
ευρύ φάσμα φορέων (δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία της ελληνικής επικρά-
τειας και του απόδημου ελληνισμού,
Ιστορικά Τμήματα των Πανεπιστημίων της
χώρας, ιστορικά Μουσεία της ημεδα-
πής και αλλοδαπής και ιδιαίτερα αυτά
των Ολοκαυτωμάτων, Βιβλιοθήκες, Αρχεία
κ.ά), Έτσι το Δημοτικό Μουσείο Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος - παράλληλα
και με άλλες δράσεις και δραστηριότητες
(διαλέξεις, Ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις,
εκδόσεις κ.ά) - θα αυξήσει την εμβέλειά του
πέραν των τοπικών και εθνικών συνόρων. 

Αισθανόμαστε την ανάγκη και την
υποχρέωση να εκφράσουμε και δημό-
σια τις θερμές μας ευχαριστίες προς το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  για την εξό-
χως ευγενική χειρονομία του και πολύ-
τιμη δωρεά του που θα συμβάλλει,
όπως προσδοκάμε, στην επίτευξη των
σκοπών και των στόχων του Δημοτικού
Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώ-
ματος, που αποτελεί άλλωστε και το
ζητούμενο του εγχειρήματος. 
Ευχαριστίες τέλος, οφείλουμε και στην

Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας για τη
γενναία απόφασή της να μας συμπαρα-
σταθεί για άλλη μια φορά αναλαμβά-
νοντας για λογαριασμό του Μουσείου
την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού
έργου για τον τόπο μας.  

Από το Δ.Μ.Κ.Ο.

Με αφορμή την έκθεση που οργανώ-
νεται στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς
138 & Ανδρονίκου) στα πλαίσια των
επετειακών εκδηλώσεων για τα 100
χρόνια από την γέννηση και 30 από τον
θάνατο του χαράκτη Α. Τάσσου, θα
ήθελα να αναφερθώ στον άνθρωπο και
καλλιτέχνη Α. Τάσσο (Αναστάσιος Αλε-
βίζος ήταν το πραγματικό του όνομα).

Ο Μεσσήνιος καλλιτέχνης εκτός του
ότι είχε προσφέρει έργο χαρακτικής
εντός και εκτός Ελλάδος σε κρίσιμα
χρόνια, με τους Καλαβρυτινούς είχε μία
ιδιαίτερη σχέση.

Κάποια στιγμή το έτος 1984 ζήτησε ο
Σύλλογος της Ένωσης Καλαβρυτι-
νών Αθήνας επί Προεδρίας Ευσταθίας
Τζούδα από τον Καλλιτέχνη να μας χα-
ρίσει ένα χαρακτικό του που απεικόνιζε
την μαυροφορεμένη μάνα.  Το εδέχθη
προθύμως χωρίς ενδοιασμούς.  Έπρεπε
όμως να πάρουμε άδεια από την
Εθνική Πινακοθήκη για να βγουν αντί-
γραφα διότι το πρωτότυπο ήταν ιδιο-
κτησίας της Εθνικής Πινακοθήκης.

Με την συνδρομή του Καλαβρυτινού
Ζωγράφου Κώστα Κουτσουρή, ο ο-
ποίος ήτο συντηρητής της Εθνικής Πι-
νακοθήκης, μας έδωσαν την άδεια να
δημιουργηθούν αντίγραφα.

Τα αντίγραφα αυτά παρήχθησαν με
την βοήθεια του Κώστα Σταθούλια του
τόσο ωραίου ανθρώπου, που δεν
υπάρχει πλέον.
Ο Κώστας ήξερε τους ανθρώπους της

εταιρείας γραφικών τεχνών, της ΑΣΠΙΩΤΗ
- ΕΛΚΑ, διότι είχε κάποτε δουλέψει για
την εταιρεία, οι οποίοι αφιλοκερδώς
παρήγαγαν 500 αντίγραφα του χαρα-
κτικού της «Μάνας».

Με τα αντίγραφα αυτά μια μερα του
Αυγούστου του 1985 πήγαμε οδικώς
στο χωριό του Τάσσου τη Λευκοχώρα
Μεσσηνίας με τις οικογένειές μας του
Σωτήρη του Μπρέ και την δική μου,
μετά από συνεννόηση, για να μας υπο-
γράψει ο Τάσσος και τα 500 αντίγραφα.

Η υπογραφή αυτή των χαρακτικών
πήρε σχεδόν μία ολόκληρη μέρα.
Φθάσαμε πρωί και ο ίδιος ο Καλλιτέ-

χνης με την σύζυγό του Λουκία Μαγ-
γιώρου μας υπεδέχθησαν με το χαμόγε-
λο στα χείλη, αν και ήτο λίγο αδιάθετος.
Και τι δεν είπε εκείνο το πρωϊνό!
Μίλησε για την δουλειά του, τις περι-

πέτειες της κατοχής κ.λπ.
Είχε όμως μία ιδιαίτερη αγάπη για τα

Καλάβρυτα.
Μας εκμυστηρεύθηκε λοιπόν ότι, όταν

έμαθε το 1943 για τη σφαγή των Κα-

λαβρύτων,
στενοχωρή-
θηκε πολύ.
Ποτέ δεν
είχε πάει στα
Καλάβρυτα
να επισκε-
φθεί το
χώρο της
σ φ α γ ή ς .
Ήθελε όμως
να κάνει ένα
μικρό χαρα-
κτικό με
θέμα την
σφαγή.

Πληροφο-
ρήθηκε λοι-
πόν πως ήταν ο χώρος της θυσίας, ήταν
επίπεδος; Βραχώδης; μέσα στην πόλη;
μακριά; σε λόφο; σε ύψωμα; κλπ.

Σχημάτισε γνώμη και δημιούργησε
ένα χαρακτικό χωρίς να έχει επισκεφθεί
ποτέ τον χώρο της θυσίας.  Εάν ενθυ-
μούμε καλά, μας έδειξε και δεν απείχε
πολύ από την πραγματικότητα.

Ήταν ένας λόφος σχετικά απότομος,
έξω από τα Καλάβρυτα με μερικά δέν-
δρα και επάνω στη γη του λόφου ήταν
γραμμένο το 13-12-43.

Η κυρία Λουκία γλυκομίλητη, γελα-
στή και ευχάριστη όλη την ημέρα μας
έδινε πότε καφέ, πότε διάφορους μεζέ-
δες, πότε ούζο ή ρακί.  Ο Τάσσος υπέ-
γραφε τα έργα αργά, διέκοπτε για να μι-
λήσει και να μας πει διάφορες ιστορίες.
Ήταν μία ημέρα διαφορετική, ευχάριστη.
Πήγαμε το πρωί και κάποια στιγμή το

απόγευμα αναχωρήσαμε για Καλάβρυτα.
Έπρεπε να βιαστούμε διότι σε 2-3 ημέ-
ρες είχε προγραμματιστεί να γίνει η απο-
νομή των αναμνηστικών χαρακτικών.
Έγινε η απονομή μέσα σε κλίμα θερμό. 

Αυτό το χαρακτικό της μάνας είναι
πλέον σε κάθε σπίτι Καλαβρυτινό.

Είναι η μάνα σε διαστάσεις 60x90 εκ.
σε άσπρο και μαύρο φόντο, κλαίουσα.

Μερικές μέρες μετά την υπογραφή
των χαρακτικών ο Α. Τάσσος, ο μεγά-
λος αυτός χαράκτης με τη διεθνή πα-
ρουσία, που άφησε τη σφραγίδα του σε
λευκώματα, βιβλία, αφίσες, μας άφησε.

Οι Καλαβρυτινοί θα τον θυμούνται
γιατί τους τίμησε με τα έργα και την
προσφορά του. 

Αυτά τα λίγα εις ανάμνηση του περι-
γραφέντος γεγονότος και της επετείου
για τα 100 χρόνια από την γέννησή του
και τα 30 από το θάνατό του.

Νίκος Π. Παπαδημητρόπουλος
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αθλΟν πΟιησΕωσαθλΟν πΟιησΕωσ
«γιαννησ κΟυτσΟχΕρασ & λΕνα στρΕφη - κΟυτσΟχΕρα»«γιαννησ κΟυτσΟχΕρασ & λΕνα στρΕφη - κΟυτσΟχΕρα»

Φως ιλαρόν… 
Το βράδυ του Σαββάτου, 12 Δεκεμ-

βρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολικού
Συγκροτήματος «Ευσέβιος Κηπουργός»
το καθιερωμένο φιλολογικό μνημό-
συνο για το Καλαβρυτινό δράμα. Στη
λιτή αυτή εκδήλωση, την οποία παρα-
κολούθησε πλήθος κόσμου, για άλλη
μια χρονιά οι μαθητές και οι εκπαιδευ-
τικοί των σχολείων μας αλλά και μα-
θητές και φοιτητές από διάφορες
περιοχές της πατρίδας μας τίμησαν τους
νεκρούς του Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος - σε εκδήλωση που διοργά-
νωσε ο Δήμος της Μαρτυρικής πόλεως
των Καλαβρύτων με τη συμπλήρωση
72 χρόνων -  με τον τρόπο που η εκ-
παιδευτική κοινότητα γνωρίζει: συμμε-
τοχή - δημιουργία - δράση.
Συμμετείχαν ενεργά και δημιουργικά σε

δράσεις (ποίηση, λογοτεχνικό θεατρικό
δρώμενο, μουσική) πολιτιστικού, καλ-
λιτεχνικού και πνευματικού περιεχομέ-
νου, δίνοντας έτσι στη μνήμη δημιουργι-
κή διάσταση. Γιατί η μνήμη ως δημιουρ-
γία μπορεί να υπάρξει και όχι ως ένας μη-
χανισμός παραγωγής πόνου και οίκτου. 
Ποίηση: «Άθλον Ποιήσεως Γιάννη και

Λένας - Στρέφη Κουτσοχέρα». Εδώ και
είκοσι ένα χρόνια, τα νέα παιδιά, οι μα-
θητές και οι φοιτητές της Ελλάδος και
της Κύπρου γράφουν, εκφράζονται με
τον ποιητικό λόγο, ιστορούν την Καλα-
βρυτινή θυσία, την πνευματοποιούν και
την εξιδανικεύουν, την υμνούν και την
λαμπρύνουν. Γράφουν για τα παιδιά,
τους μαθητές που ο ναζισμός δεν τους
επέτρεψε να ζήσουν…,  για τα όνειρά τους
και τις ελπίδες τους που χάθηκαν…

Μετέχουν πνευματικά στο πένθος της πό-
λης μας που είναι και πένθος της Ελλάδας.
Το Διεθνές Ίδρυμα «Γιάννη Κουτσοχέρα
και Λένας Στρέφη - Κουτσοχέρα» εκπροσώ-
πησε η φιλόλογος κ. Φρόσω Κλαμπανιστή.
Βραβεία και επαίνους έλαβαν οι εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ: Τίτλος Ποιήματος: «Στων Κα-
λαβρύτων τον παλμό»
Μαθήτρια: Κονίδη Λυδία
Σχολείο: 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης
Δάσκαλος: Παππάς Δημήτριος
ΕΠΑΙΝΟΙ: 1)Τίτλος Ποιήματος: «Στα
ίχνη ενός προσκυνητή»
Μαθητής: Μαστοράκος Νικόλαος
Σχολείο: 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας
Λακωνίας
Δάσκαλος: Καραμούζης Παναγιώτης
2)Τίτλος Ποιήματος: «7 άτιτλα ποιήματα»
Μαθητές: Ελένη Τσαμοπούλου - Τζωρ-
τζίνα Φραγκή - Μαριλίνα Γεωργάκη - Αλέ-
ξανδρος Λιαρόπουλος - Ειρήνη Παππά -
Αντώνιος Ευάγγελος Πετράκης - Θ. Μα-
ντούκας
Σχολείο: Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών 
Δασκάλα: Κολαϊτη Μελίνα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ: Τίτλος Ποιήματος: «Καλά-
βρυτα 1943»
Μαθήτρια: Χριστακοπούλου Φωτεινή -
Ηλέκτρα
Σχολείο: 18ο Γυμνάσιο Πατρών - Τάξεις
Κωφών και Βαρηκόων
Καθηγήτρια: Δημητροπούλου Ευσταθία
ΕΠΑΙΝΟΙ: 1)Τίτλος Ποιήματος: «Χρέος
Καλαβρυτινό»
Μαθήτρια: Κωνσταντίνου Ελίνα
Σχολείο: Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθε-
ρίας - Δερύνεια Αμμόχωστος - Κύπρος
Καθηγητές: Νίκη Ταμπουκάρη - Κώ-

στας Βασιλέας
2)Τίτλος Ποιήματος: «Να θυμάσαι τα Κα-
λάβρυτα»
Μαθητής: Ζέκας Μιλτιάδης
Σχολείο: Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
Καθηγήτρια: Τοπαλίδου Μαρί - Όλγα

ΛΥΚΕΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ «Πάνος Πόλκας»: Τίτλος Ποι-
ήματος: «Ανδρομάχης το γράμμα απ’
τα Καλάβρυτα»
Μαθήτρια: Βερονίκη Μηνά
Σχολείο: Λύκειο Αγίου Νικολάου Λεμεσού
Καθηγήτρια: Γεωργία Κυριάκου
ΕΠΑΙΝΟΙ: 1)Τίτλος Ποιήματος: «Ένα παιδί
στον λόφο κάθεται και λέει»
Μαθήτρια: Μαρία Μυρτώ Παπαθωμά
Σχολείο: Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Καθηγήτρια: Μουρούτη Σοφία
2)Τίτλος Ποιήματος: «Καλάβρυτα»
Μαθήτρια: Ραφαέλα - Παναγιώτα Πατρέλη
Σχολείο: Γενικό Λύκειο Αμαρύνθου
Καθηγήτρια: Δέσποινα Σταματούκου

ΑΕΙ
ΒΡΑΒΕΙΟ: Τίτλος Ποιήματος: «Ολοκαύ-
τωμα»  
Φοιτήτρια : Ιωάννα Μπαλαούρα
Σχολή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΕΠΑΙΝΟΙ: 1) Τίτλος Ποιήματος: «Επι-
τύμβια στήλη»  
Φοιτήτρια: Αλεξία - Νεφέλη Δούμα
Σχολή: Νομική - ΑΠΘ
2) Τίτλος Ποιήματος: «Τα στάχυα»
Φοιτητής: Στεφανάκης Γεώργιος
Σχολή: Παιδαγωγικό - ΑΠΘ
Παραθέτουμε παρακάτω τα βραβευ-

θέντα ποιήματα σε κάθε κατηγορία.
Λογοτεχνία: Φιλολογικό Αφιέρωμα -

«ΜΝΗΣΙΠΗΜΩΝ ΠΟΝΟΣ» (Πειραμα-
τικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών).
Το χρονικό της Καλαβρυτινής Τραγω-

δίας σε αρμονική ιστορική κατάτμηση
και διαβάθμιση, «διανθισμένο» με
εξαίρετα γνωστά λογοτεχνικά αποσπά-
σματα από τα έργα σπουδαίων ποιη-
τών: Πωλ Ελυάρ, Τάσου Λειβαδίτη,
Μπ. Μπρεχτ, Γ. Ρίτσου, Φ. Αγγουλέ, Γ.
Σειρέρη, Κοντογεωργοπούλου - Δίπλα
(στιχουργός - συνθέτης), Οδ. Ελύτη, Σου-
χέιρ Χαμάντ, όλα επιλεγμένα με προ-
σοχή και σεβασμό συνταιριασμένα εξαίρε-
τα με το ύφος και το πνεύμα της ημέ-
ρας. Οι θύμησες «ξύπνησαν». Οι μνήμες
της φρικτής τραγωδίας ξαναζωντάνε-
ψαν. Αγιάτρευτη η θύμηση της συμφο-
ράς. (Συμμετείχαν οι μαθητές του ΠΛΠΠ:
Ό. Κατσάρα, Β.Μπίρμπα, Ν. Παπαπα-
ναγιώτου, Α. Πρωτοπαππάς, Ν. Σουρής,
Ν. Σοφής, Μ. Υφαντή Εβΐτα Μίντζα (τρα-
γούδι) Κιθάρα: Ιω. Σφαέλος, Διευθυντής
του ΠΛΠΠ Συντονιστές Εκπαιδευτικοί:
Ελ. Καννά, Ευ. Κυριακουλόπουλος).
Μουσική: Σύνολο Ελεύθερης Έκφρα-

σης και Μικτή Χορωδία Μουσικού Σχο-
λείου Πατρών. Απέδωσε με κατάνυξη
διασκευασμένα για την περίσταση μου-
σικά αριστουργηματικά έργα Ελλήνων
συνθετών και ποιητών: Γ. Χατζηνά-
σιου, Ν. Γκάτσου, Οδ. Ελύτη, Μ. Θεο-
δωράκη, Μ. Πλέσσα, Μ. Ελευθερίου,
Λ. Παπαδόπουλου σε ενορχήστρωση
και συντονισμό των κ. Λέκκα Σταμάτη
και Καραγιάννη Τάσου.

Φωνές υπέροχες, ερμηνείες  συγκλο-
νιστικές. Καλλιτεχνικό πάθος και ήθος.

Συγκίνηση, ευλάβεια, σεμνότητα, αυ-
στηρότητα,. Μια υπέροχη Μυσταγωγία
Λόγου και Μουσικής. 
Φως... Φως ελπίδας και αισιοδοξίας…

το ανέσπερον φως της Μνήμης.   
Σκορπισθήτω.

«Στων Καλαβρύτων τον παλμό»
Μια γέρικη Πανσέληνο κρεμώ στο παραθύρι
μέσα στα άσπρα της μαλλιά τ' αστέρια ξεψυχούν.
Μια μάνα κλαίει γοερά με ξεραμένα χείλη 
τα όρνια και οι ύαινες εκεί καραδοκούν.

Χωρίς νερό, χωρίς ψωμί, δίχως ελπίδα τώρα
οι στάχτες γίνηκαν θεριά και πνίγουν το χωριό
γκρίζο το χρώμα στη φωτιά και μαύρο πια
στο χώμα, 
θλίψη αδίστακτη, βαθιά στον λόφο τον νεκρό.

Δεκέμβρης μήνας και χιονιάς στο αίμα που
κυλάει,
στα δάκρυα που χύνονται, στο μίσος του εχθρού.
Οι Γερμανοί ξεχύνονται στο πλήθος που πονάει,
που καρτερά τη δύναμη στη θάλασσα του νου.

Οι ζωντανοί απ’ τους νεκρούς θολά να ξεχωρίζουν
τα μαραμένα πρόσωπα γυρεύουν τον φονιά.
Σπάζουν οι πέτρες της οργής και τα βουνά
ραγίζουν
μήτ’ ένα φύλλο δε ριγά στα χείλη του νοτιά.

Ποιος να μιλήσει γι’ αύριο; Εκεί δεν ξημερώνει
εκεί δεν έχει εποχές, δεν έχει ριζικό. 
Ασάλευτοι θωρούνε πια το τέλος να ζυγώνει
με τα κομμένα τους φτερά ποθούνε ουρανό.

Λέξεις πολλές... μα δεν αρκούν, αυτοί για
να πιστέψουν 
σε κάθε τι που ζήσανε στο μέλλον το κοινό.
Από το γέλιο τ’ ουρανού το γαλανό θα κλέψουν
και οι σιωπές των αστεριών γλυκά θα τους
φιλούν.

Κι εκεί στον λόφο τον νεκρό, το φως θα
ανατείλει
και οι ψυχές θ’ αναστηθούν στο χείλος της αυγής.
Αγγελικά τα ονόματα στη μαρμαρένια στήλη...
υψώνουν στην πατρίδα τους το λάβαρο ζωής.

Της γης παιάνας οι καρδιές στην αύρα των
ανέμων 
στων Καλαβρύτων τον παλμό χορεύουν ρυθμικά.
Μια προσευχή που εξυμνεί τις πράξεις των
αγγέλων, 
των τολμηρών που χάθηκαν για την  ελευθεριά...
...και ζωγραφίζουν τη ζωή από εκεί ψηλά!

«ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943»
Μαύρα φορώντας ήρθαν 

και στο μανίκι της στολής 
το αγκυλωτό σημάδι του φονιά.

Ούρλιαζαν διαταγές και σκότωναν 
για να μάθουν οι άνθρωποι να μην αγωνίζονται 

για να μάθουν οι άνθρωποι να μην ονειρεύονται
για να μάθουν οι άνθρωποι άνθρωποι να

μην είναι. 
Αχ, Καλάβρυτα, μικρή πολιτεία της μεγάλης

οδύνης 
βάφτηκε κόκκινη η πράσινη πλαγιά σου
στο αίμα των περήφανων αντρών σου 
και το όμορφο φαράγγι σου αντιβούιξε 

το θρήνο των γυναικών σου των αλύγιστων
που με τα νύχια έσκαψαν την παγωμένη γη.
Μα ο άνεμος που απ' τις κορφές κατρακυλά
και πάνω απ' τις απέραντες θάλασσες ταξιδεύει

ασίγαστος τον θούριο θα τραγουδά 
πως δεν θα πάψουν οι άνθρωποι να αγωνίζονται
πως δεν θα πάψουν οι άνθρωποι να ονειρεύονται
πως δεν θα πάψουν οι άνθρωποι άνθρωποι

να είναι.
«Ανδρομάχης το γράμμα απ' τα Καλάβρυτα»
«Μην μου βαριοπικραίνεσαι, γυναίκα, και

κανένας αν δεν το γράφει η μοίρα μου
στον Άδη δεν με στέλνει». Ιλιάδα Ζ.

Πρωτοχρονιά Γενάρης σαραντατέσσερα. Τι
χρόνος τούτος που μπήκε χωρίς να μας ρω-
τήσει. Και συλλογίζομαι καθώς γυρνάει ο
χρόνος κείνη τη μέρα του Δεκέμβρη που
δεν επρόλαβα να σ' αποχαιρετήσω ωσάν

εκείνη η βασιλοπούλα η Τρωαδίτισσα.

Ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από τα σύννεφα.
Τα πουλιά κρυφοκοιτάνε μέσα από τις φω-
λιές χωρίς μια νότα τραγουδιού στα χείλη
τους. Ο ουρανός στα Καλάβρυτα σκοτείνιασε.

Εδώ είμαι αγάπη μου. Σε κρατάω να μην
κοιτάξεις χαμηλά. Παγιδεύσαμε το χρόνο.
Είσαι ολόκληρος δικός μου, μου ανήκεις. 0
θάνατος δεν έχει τίποτα να πάρει.

Καθώς η πλαγιά ανηφορίζει να θυμάσαι ότι
είμαι μέσα σου. Φυλάξου αγάπη μου. Το
καρδιοκτύπι είναι ανεπαίσθητο. Χορδές μιας
ξεκούρδιστης άρπας λίγο πριν το κύκνειο άσμα.

Το χώμα μυρίζει καπνό ' καταπίνει ολό-
κληρο το χωριό. 
Ησύχασε. Πίσω από εσένα εγώ.

Κι όλο ανεβαίνατε τον λόφο. Χίλια και βάλε
παλικάρια του χωριού.
Μην τους φοβάσαι, καλέ μου. Αμούστακα
παιδιά είναι κι ας προβάλλουν το όπλο με χάρη.

Πότε μου δεν σ' είδαν τα μάτια μου πιο μεγάλο
παρά δίπλα σ' αυτό το αμούστακο μολυβένιο 

συνέχεια στη σελ. 12
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συνέχεια από τη σελ.1

αφήγησή μας), «εμίλησε» για τα γεγο-
νότα της περιόδου εκείνης, αλλά η
φωνή του δεν ακούσθηκε όσο, όπου
και όπως έπρεπε! Και αναφερόμαστε -
πέραν των όσων έχουν μαρτυ-
ρήσει ευεργετηθέντες απ’ αυτόν και κυ-
ρίως οι χαροκαμένες Καλαβρυτινές -
στην από του έτους 1945 (όταν έληξε η
απόσπασή του και επανήλθε στην Κα-
βάλα) Έκθεσή του, αποσπάσματα μόνο
της οποίας έχουν δει, κατά καιρούς, το
φως της δημοσιότητας. 
Όμως, 40 χρόνια μετά τη θλιβερή 13η

Δεκεμβρίου και με την ευκαιρία της
συμμετοχής του στο Μνημόσυνο των
εκτελεσθέντων, παρεκλήθη από τον Σε-
βασμιώτατο κ. Αμβρόσιο «να θυμηθεί»
όσα έγιναν εκείνες τις ημέρες και να
ηχογραφηθούν, όπως και έγινε την
επομένη (14/12/1983) στο Αίγιο.
Τη «ζωντανή» αυτή, ήρεμη και αφτια-

σίδωτη διήγηση, ικανοποιώντας σχετική
παράκληση του φίλου Προέδρου κ.
Σωτήρη Τσενέ, θα παρουσιάσουμε, εν
αντιπαραβολή με την προαναφερθείσα
Έκθεση, την οποία, εν πολλοίς, διανθί-
ζει με κάποιες χαρακτηριστικές λεπτο-
μέρειες και κυρίως με αγνώστους
διαλόγους του με γνωστά πρόσωπα,
που δεν είχε κρίνει αναγκαίο να συμπε-
ριληφθούν στην «υπηρεσιακή» αυτή
Έκθεση, αλλά παρουσιάζουν εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον για μας, ου μην αλλά
και αποκαλύπτουν τι σημαίνει Αντίσταση
- και ο νοών νοείτω!
Όπως στην Έκθεση, την οποία έχουμε

σε πιστό αντίγραφο στα χέρια μας, έτσι
και στη «ζωντανή» αφήγηση, η αρχή
γίνεται, με την πρώτη απόπειρα συνδιαλ-
λαγής με τους αντάρτες για την απελευ-
θέρωση των Γερμανών αιχμαλώτων -
χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στα της συλ-
λήψεώς τους - που του ανετέθη από τον
τότε Μητροπολίτη Θεόκλητο (μετέπειτα
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 1957 - 1962).
“Ήταν Νοέμβριος του 1943 και ημέρα

Παρασκευή. Δεν αναφέρεται (στην Έκ-
θεση) ημερομηνία, όμως σύμφωνα με
την αφήγηση «ήταν η προ της Κυρια-
κής της Αιμορροούσης ή της Συγκυ-
πτούσης», Κυριακές που κατά το λήγον
(ή λήξαν) έτος, οι σχετικές ευαγγελικές
περικοπές ανεγνώσθησαν στους Ναούς
μας στις 8 Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμ-
βρίου αντίστοιχα, κάνοντας δε μια ανα-
δρομή στο ημερολόγιο του 1943, η συ-
γκεκριμένη Παρασκευή πρέπει να ήταν
μία από τις 26η, 19η ή 21η Νοεμβρίου.

Θα συνεχίσουμε όμως στο επόμενο
φύλλο της φιλόξενης εφημερίδα  σας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Ανδρέα
Χρόνη, Δικηγόρο, καταγόμενο από το
Σκεπαστό Καλαβρύτων, ανιψιό του αεί-
μνηστου Μητροπολίτη Κύρου Κων-
στάντιου Α. Χρόνη, ο οποίος αντα-
ποκρίθηκε στο κάλεσμά μας να φωτί-
σει με στοιχεία την κρίσιμη εκείνη πε-
ρίοδο των πολυσυζητημένων δια-
πραγματεύσεων για την απελευθέρωση
των Γερμανών αιχμαλώτων.
Λόγω του όγκου του περιεχομένου, η

παρουσίαση του θέματος θα γίνει σε
συνέχειες.

Ο π. Κωνστάντιος, στρατιωτικός ιερεύς,Ο π. Κωνστάντιος, στρατιωτικός ιερεύς,
με τον βαθμό του λοχαγού, προ τηςμε τον βαθμό του λοχαγού, προ της
απελάσεώς του από την Καβάλααπελάσεώς του από την Καβάλα

ντΟκΟυμΕντΟ

συνέχεια από τη σελ. 9
στρατιωτάκι.

Και μ' αγκομαχητά φτάσατε στον λόφο.
Σταλαματιές από ιδρώτα στάζουν στο δρο-
σερό σου πρόσωπο. Μην τις μαζέψεις, θα
τις πιω όλες εγώ. Με ξεδιψάει η αλμύρα
από τα δάκρυα τα δικά μου και τον ιδρώτα σου.

Και σας στήσανε γραμμή. Κι ήσουν ψηλός
παλικάρι και στήθηκες στην πίσω τη
γραμμή. Κάνε Θεέ μου το βόλι να μην φτά-
σει στα πίσω.

Το καρδιοκτύπι είναι ανεπαίσθητο, άκου που
σου λέω. Έτσι ένιωσα κι εγώ όταν σε πρω-
τοκοίταζα. Παγιδεύσαμε το χρόνο, τον πα-
γώσαμε.

Και τώρα που οι σφαίρες εκτοξεύονται και
καρφώνονται στα σώματα απανωτά η μια
μετά την άλλη, χόρεψε αγόρι. Έλα πάρε με,
ταξίδεψε με στον δικό μας τον ρυθμό.

Βροχή από σώματα και μέλη ανάπηρα στον αέρα.

Ο λόφος ντύθηκε στα κόκκινα κι ήταν τρα-
γούδι ερωτικό το μοιρολόγι, ένα νανούρι-
σμα. Σμίξαν γυναίκες κι αναφιλητά σ' έναν
νανούρισμα για τον αιώνιο τον ύπνο τον
αχόρταγο.

Αποχαιρέτησε καλέ μου τα επίγεια. Στάσου
ευθύς και αυστηρός σαν ένας κίονας δωρι-
κός και αποχαιρέτησε. Και πέταξε με στο

ταξίδι στα ουράνια και φτέρωσε μου την
καρδιά από το σώμα μου.

Ησυχάστε γυναίκες. Δεν πρέπουν κλάματα.

Κι ύστερα κόπασε το μοιρολόγι κι αρχίνησε
το σκάψιμο. Ήταν μια κίνηση αργή μα στα-
θερή. Σκάβεις και βυθίζεσαι στα αυλάκια
του μυαλού.

Για σένα φρόντισα να γίνει πολύ βαθύ.

Ένας κόλπος της πιο όμορφης και ταξιδιά-
ρας θάλασσας.

Και γύρω χρυσές αμμουδιές να αναπαυτείς
στην αγκαλιά της γης. Στα σπλάχνα μου θα
σε σπείρω να σε ξαναγεννήσω.

Σε κάλυψα μέχρι τους ώμους, σαν τα παι-
διά που χώνουν στην άμμο τον μπαμπά
δίπλα από τα κάστρα και τα πηγαδάκια.

Ένα μόνο αρνιόμουν, ν' αποχαιρετήσω το
ιλαρό και δροσερό σου πρόσωπο. Το πρό-
σωπο μιας όμορφης νιότης που θα το χαϊ-
δεύει το χώμα και τα σκουλήκια.
Ικέτευσα την αδελφή σου να το κάνει που
δίπλα φώλιαζε τον άντρα της στη γη.
Κι εγώ κατέβαινα από τον λόφο εγώ κατέβαινα.

Αργά το απόγευμα ξέσπασε μία δυνατή
βροχή να ξεπλύνει η σιχασιά και η βρώμα.
Μια ακτίνα φωτός κατάφερε να τρυπήσει
τα σύννεφα σαν μεταλλικό πουλί πετούμενο
και μια λάμψη φώτισε τον λόφο.

Τα πουλιά βγήκαν από τις φωλιές και αρ-
χίνησαν χαρούμενο σκοπό.

Κι εγώ κατέβαινα από τον λόφο εγώ κατέ-
βαινα. Κι εσύ ανέβαινες γλυκέ μου, όλο ανέβαινες.
Αναπαύσου εν ειρήνη γλυκέ μου. Θα τα πούμε.

«Ολοκαύτωμα»
Εδώ η πέτρα πονάει.
Εδώ ξένε που πατείς.

Είναι το μνήμα της Μάνας μου.
Είναι η γη του Πατέρα μου.

Είναι το Αίμα της Αντίστασης.
Εδώ οι πλάκες σφαδάζουν.
Εδώ ξένε μόνο θα ακούς.

Τις αχνές αλλοτινές φωνές τους.
Τα βήματα που σβηστήκαν.

Τα πρόωρα νιάτα που σφαχτήκαν.
Οι πέτρες εδώ ματώνουν.
Οι πέτρες εδώ θυμούνται.
Οι πέτρες εδώ τρίζουν.

Φιλούνε τα δέντρα τις πληγές.
Φιλούνε τα χέρια που πρόωρα χαθήκαν.

Εδώ όπου πατείς και βλέπεις 
Είναι άκτιστη γη για σένα.

Είναι νωρίς για τα μάτια σου ακόμα.
Είναι γυμνός αυτός ο τόπος.

Είναι άχρονος ο βίος μου εδώ.
Είναι ζωντανή νεκρή γη.

Εδώ, ξένε, είναι τα Καλάβρυτα.
Εδώ κείται η «Αντίστασις».

Την ακούς;

Η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύ-
των και η Παιδική - Νεανική Χορωδία
του Δήμου Αιγίου πραγματοποίησαν
στις 23 -12 στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων Χρι-
στουγεννιάτικη συναυλία, την οποία
είχα την τύχη και τη χαρά να παρακο-
λουθήσω. 

Ο παγωμένος χώρος γέμισε από παι-
δικά ζεστά χαμόγελα. Πλημμύρισε από
αρμονικά αγαπημένες Χριστουγεννιάτι-
κες μελωδίες - γνωστές ελληνικές αλλά
και ξένες - που τις ερμήνευσαν υπέροχα
ταξιδεύοντάς μας - μέσα από μια κατα-
νυχτική ατμόσφαιρα που δημιούργη-
σαν - στο πνεύμα και στη μαγεία των
Χριστουγέννων. 

Απόψε ένιωσα σαν παιδί.
Τα παιδιά έχουν τη μαγεία
των Χριστουγέννων μέσα
τους. Πιστεύουν πως τα
Χριστούγεννα όλα μπο-
ρούν να συμβούν. Γι’ αυτό
και δεν ξαφνιάζονται για το
ότι, όταν ο Θεός κατέρχεται
στη γη, έρχεται ως παιδί. Πι-
στεύουν στο θαύμα, στο μυ-
στήριο. Είναι αγνά και αλη-
θινά. Πιστεύουν στη χαρά και στην
αγάπη των γιορτών.
Και απόψε αυτό το κρυμμένο μήνυμα

της μαγείας των Χριστουγέννων μας με-
τάδωσαν: ένα μήνυμα αγάπης, αδελφο-
σύνης, χαράς και ελπίδας...

Όλοι τους αξίζουν τον έπαινό μας και
ιδιαίτερα οι δύο μουσικοδιδάσκαλοι, η
κ. Βασιλική Νάσση και ο κ. Μπαμπα-
ράκος Γιώργος.
Καλές Γιορτές με υγεία.

Χ.Φ

Στα πλαίσια των Εκδηλώσεων Μνή-
μης για τα 72 χρόνια από το Καλαβρυ-
τινό Ολοκαύτωμα, το Δημοτικό Μουσείο
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος διορ-
γάνωσε Έκθεση Εικαστικών έργων εμ-
πνευσμένων από το Ολοκαύτωμα των
Καλαβρύτων.
Η θηριωδία των Γερμανών στα Καλά-

βρυτα και η συμφορά που την συνό-
δευσαν αποτυπώθηκαν με έντονα ρεα-
λιστικό τρόπο σε απαράμιλλα έργα αι-
σθητικής και αξίας σπουδαίων ζωγρά-
φων και χαρακτών που συνέβαλαν στη
διατήρηση της μνήμης του πολέμου.

Συνολικά εκτίθενται 80 έργα καλλιτε-

χνών: του Κωνσταντίνου Κουτσουρή,
της Αγλαΐας Κυριακοπούλου - Κανελ-
λοπούλου, της Φωτεινής Παπαδημη-
τρίου, της Πρινοπούλου - Κυριάκου

Τερψιχόρης, της Δημητριάδη Μαρίας,
του Ρουσσέτου Παναγιωτάκη, των
Κωνσταντίνου και Νικολάου Μαλλιά,
του Τάσσου (Αλεβίζος),  του Τάκη
Μάρθα, του Τηλέμαχου Κάνθου, του
Σπύρου Βασιλείου, του Γιώργου Βελισ-
σαρίδη, του Αγήνορα Αστεριάδη
καθώς και έργα των καλλιτεχνών που
βραβεύτηκαν κατά τους εικαστικούς
διαγωνισμούς που είχε προκηρύξει ο
Δήμος Καλαβρύτων τα έτη: 1993,
2003, 2006.   

Η Έκθεση λειτούργησε στο Κτήριο
Πλατείας Πετμεζαίων.

Χ.Φ

Το παράρτημα Καλαβρύτων της Σχο-
λής Βυζαντινής Μουσικής «ΚΟΣΜΑΣ Ο
ΜΕΛΩΔΟΣ» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου,
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ΚΕΔΙΚ, πραγματοποίησε τον καθιε-
ρωμένο Αγιασμό για την έναρξη του
νέου σχολικού Έτους! Τον αγιασμό τέ-
λεσαν οι πατέρες του Μητροπολιτικού
Ναού Καλαβρύτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα

ελπιδοφόρα η προσέλευση μαθητών
στο 1ο Έτος, γεγονός που επιβεβαιώνει

την ανάγκη ύπαρξης της Σχολής και τη
σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί!

Στη σχολή γίνονται δεκτοί μαθητές
που έχουν συμπληρώσει και το 9ο έτος
της ηλικίας τους. Η φοίτηση στη Σχολή
είναι πενταετής και ΔΩΡΕΑΝ.
Το τμήμα της Σχολής Βυζαντινής Μου-

σικής στα Καλάβρυτα (με έδρα το
Αίγιο) δημιουργήθηκε το 2000 με πρω-
τοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη κ. Αμβρόσιου και στεγάζεται
στου χώρους του Διακονικού Κέντρου

του Καλλιμανοπουλείου Ιδρύματος.
Σκοπός της σχολής είναι η διάδοση

της Βυζαντινής Μουσικής στην Επαρχία
Καλαβρύτων και κατόπιν η στελέχωση των
αναλογίων με καταρτισμένους ιεροψάλτες.

Στην έως σήμερα επιτυχή λειτουργία
της Σχολής έχουν αποφοιτήσει πολλοί
μαθητές οι οποίοι και επάνδρωσαν τα
αντίστοιχα αναλόγια στην Ι.Μ. Μ. Σπη-
λαίου, στο Σκεπαστό, στο Μάνεσι, στη
Γουμένισσα, στο Δροσάτο, στα Καλά-
βρυτα.                Πηγή: Kalavrytanews
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Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο
ξενοδοχείο Caravel το 14ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Ελληνικής  Εταιρείας Χει-
ρουργικής Ενδοκρινών Αδένων
(ΕΕΧΕΑ) από τις 30 Οκτωβρίου έως την
1η Νοεμβρίου 2015. Η εναρκτήρια τε-
λετή έγινε την Παρασκευή 30 Οκτω-
βρίου στην κατάμεστη αίθουσα
«Ιλισσός» του ξενοδοχείου “Caravel”.

Πρόεδρος του Συνεδρίου  ήταν ο συ-
μπατριώτης μας Γεώργιος Ν. Ζωγράφος
Διευθυντής Χειρουργικής ΓΝΑ  “Γ. Γεν-
νηματάς”.

Την κήρυξη των εργασιών του συνε-
δρίου έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ενώ
την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου
πραγματοποίησε ο  Καλαβρυτινής κα-
ταγωγής Μητροπολίτης Αργολίδος κ.
Νεκτάριος, με θέμα “από τον φόβο
στην ελπίδα”.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας  Π.
Σκανδαλάκης, ο Πρόεδρος και του Ια-
τρικού Συλλόγου Γ. Πατούλης, ο Πρό-
εδρος του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου Μ. Βλασταράκος, ο Βου-
λευτής και  Χειρουργός  Η. Κωστοπα-
ναγιώτου.

Παρευρέθησαν ο  Δήμαρχος Καλα-
βρύτων κ. Γ. Λαζουράς, o Βουλευτής
Αργολίδος Ι. Ανδριανός,  o Πρόεδρος
της Ενώσεως εν Αθήναις Καλαβρυτινών
κ. Σ. Tσενές, o Πρόεδρος της Παγκαλα-
βρυτινής Ενώσεως κ. Δ. Βαρβιτσιώτης,o
Πρόεδρος  της Αδελφότητος Καλαβρυ-
τινών Φιλιωτών κ. Γ. Μητρόπουλος,  o
Γεν. Γραμματέας της Επιστημονικής
Εταιρείας Καλαβρυτινων Ιατρών κ. Γ.
Σκάρπας, o Διοικητής του ΓΝΑ “Γ. Γεν-
νηματάς” κ. Χ. Τσάμης. 
Από τους κεντρικούς ομιλητές του συ-

νεδρίου ήταν ο συμπατριώτης μας
Κων/νος  Μάρκου, Καθηγητής Ενδο-
κρινολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πά-
τρας.

Κατά την εισαγωγική του ομιλία, ο
πρόεδρος του συνεδρίου κ. Γεώργιος
Ν.  Ζωγράφος, αφού ευχαρίστησε τους
συμμετέχοντες στην εκδήλωση παρου-
σίασε το επιστημονικό έργο της εται-
ρείας,  τη θεματολογία του συνεδρίου
και τους διακεκριμένους έλληνες και
ξένους ομιλητές. Τονίστηκε η αυξημένη
ανάγκη ανθρωπιστικής δράσης από
όλους τους Ελληνες γιατρούς σε συν-
θήκες ανθρωπιστικής κρίσης που περ-
νάει η πατρίδα μας. 

Παράλληλα αναδεικνύεται περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά  η αναγκαι-
ότητα της προάσπισης, διατήρησης και
μετάδοσης στις νέες γενιές της Εθνικής,
Ιστορικής, Θρησκευτικής και Πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της πατρίδας μας.
Αυτή η κληρονομιά τόνισε ο Πρόεδρος
του Συνεδρίου είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με την Ορθοδοξία.

Υπό την έννοια αυτή είχε  μοναδική
σημασία η παρουσία στην έναρξη του
συνεδρίου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου τον
οποίο η οργανωτική επιτροπή ευχαρί-
στησε ιδιαίτερα για  την μεγάλη τιμή
που έκανε στη χειρουργική  εταιρεία να
κηρύξει την έναρξη των εργασιών του
συνεδρίου.
Ακολούθησε δεξίωση σε αίθουσα του

ξενοδοχείου.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συ-
νεδρίου περιέλαβε μεγάλο αριθμό  επι-
στημονικών ανακοινώσεων, διαλέξεων,
εισηγήσεων υψηλού επιστημονικού
επιπέδου, από έλληνες και ξένους ομι-
λητές. 
Παραθέτουμε αποσπάσματα από την

ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου
«ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ»

«…. Σήμερα ἡ ἰατρική ἐπιστήμη
ἀνέβηκε στά ὕψη καί συνεχίζει ν’
ἀνεβαίνει. Ἔκανε τέτοια ἄλματα πού
πρίν 100 χρόνια, κανείς δέν φανταζό-
ταν. (Γιά νά μήν πῶ πρίν 10 χρόνια,
δέν τό φανταζόταν κανείς.) Ἐπιτρέψτε
μου ν’ ἀναφερθῶ στόν προσωπικό
μου καί ἀγαπητό μου ἅγιο Νεκτάριο.
Τό 1920 εἶχε ἀρρωστήσει, καταλά-
βαινε ὅτι πλησιάζει τό τέλος του καί
τό ἀντιμετώπιζε μέ πίστη καί ἐλπίδα.
Ἀρνεῖτο νά πάει στό νοσοκομεῖο,
ἀλλά μέ τίς συνεχεῖς πιέσεις κάμ-
φθηκε. Στό λιμάνι τῆς Αἴγινας περί-
μενε τό πλοῖο σ’ ἕνα φιλικό σπίτι. Ὁ
οἰκοδεσπότης τοῦ εἶπε:
-Σεβασμιώτατε, γιατί δέν θέλετε νά

πᾶτε στό νοσοκομεῖο; Σήμερα ἡ
ἐπιστήμη ἔχει προχωρήσει πολύ.

Ὁ ἅγιος ἀπάντησε:
-Πράγματι, παιδί μου, ἡ ἐπιστήμη

προχώρησε καί θά προχωρήσει ἀκόμη
πιό πολύ. Θἄρθη ἐποχή, πού θά βγά-
ζουν τήν ἄρρωστη καρδιά, θά τήν
διορθώνουν καί θά τήν ξαναβάζουν
στον ἄρρωστο. Άλλά ἐγώ θά φύγω.
Ὅλοι τόν ἄκουγαν ἀπορρημένοι. Πέ-

ρασαν  μερικές δεκαετίες καί ἡ πρόρ-
ρησή του ἐκπληρώθηκε. Πιστεύω πώς
ὁ ἅγιος Νεκτάριος δέν ἀρνεῖτο τήν
πρόοδο τῆς ἐπιστήμης. Πίστευε ὅμως
ὅτι τό κύριο πρόβλημα δέν εἶναι ἁπλῶς
νά παρατείνουμε τή ζωή 5-10 χρόνια,
ἀλλά νά ὑπερβοῦμε τό θάνατο.
Ἐδῶ εἶναι καί ἡ διαφορά ἀνάμεσα σ’

ἕναν πιστό καί σ’ ἕναν μή πιστό.
Θέλω νά ἀναφερθῶ σ’ ἕνα παλιότερο
δημοσίευμα, πού ἀφοροῦσε ἕναν
Ἕλληνα μεγιστάνα τότε 83 χρονῶν.
Δήλωσε τότε στήν ἐφημερίδα: «Ἡ
ἐλάχιστη ἐνέργεια πού διαθέτω
ἀκόμη, ξοδεύεται μόνο γιά νά
ἐπιβιώσω». Καί σχολιάζει ὁ δημοσιο-
γράφος. «Τραγική φράση γιά ἕναν
ἄνθρωπο πού μπόρεσε ν’ ἀγοράσει
ὅ,τι πόθησε ἡ ψυχή του, ἐκτός ἀπό
ἕνα: νά μήν πεθάνει. Προφυλαγμένος
ἀπό τά ἀδιάκριτα μάτια στά 83 του
χρόνια, παλεύει μέ μανία γιά νά μήν
πεθάνει. Κάθε δεκαπενθήμερο
ἐπισκέπτεται τόν ὀνομαστό καρδιο-

λόγο… στό ἐξωτερικό μέ τό προσω-
πικό του Φάλκον. Ἀλλά αὐτό δέν
μπορεῖ νά ἀνατρέψει τά πλήγματα τοῦ
χρόνου… Πρίν ἀπό 4 χρόνια, γράφει
ἡ ἐφημερίδα Μπίλντ ἔπεσε πάνω σέ
μιά τηλεόραση. Ἔκτοτε ἀκούει ὅλο
καί λιγότερο. Καί μιλάει τόσο γρή-
γορα, πού κανείς δέν τόν καταλαβαί-
νει. Παίρνει κορτιζόνη σέ τρομακτικά
ὑψηλές δόσεις. Ἡ ἐπιδερμίδα του ἔχει
γίνει λεπτή σάν χαρτί».

Καί τό δημοσίευμα τελειώνει
ἀπαριθμώντας τήν τεράστια περιου-
σία του. «Ὁ χρόνος δέν εἶναι πιό
ἐπιεικής μέ τούς πλούσιους. Ὁ προα-
ναφερόμενος ἔχει γατζωθεῖ στή ζωή,
χωρίς ἐλπίδα».

Ὁ φόβος τοῦ θανάτου, ὁ ἴδιος ὁ θά-
νατος, δέν κάνει διακρίσεις. Πραγμα-
τικά ἀπέναντί του εἴμαστε ὅλοι ἴσοι.
Αὐτό πού διαφοροποιεῖ δέν εἶναι τί
κατέχεις, ἀλλά ἄν ἔχεις ἐλπίδα. Κι
ἐδῶ διακρίνω δύο στάσεις.
α. Ἕνας πιστός φοβᾶται ἀλλά καί

ἐλπίζει. Θά τὄχετε διαπιστώσει πολ-
λές φορές στήν κλινική σας ἐμπειρία
ὅτι ὁ ἀσθενής φοβᾶται, καί θέλει αὐτό
τό φόβο νά τόν ἐκφράσει. Κανείς δέν
ἔχει τό δικαίωμα νά ἀπαξιώσει, νά
εἰρωνευτεῖ, νά κακομεταχειριστεῖ
αὐτό τό φυσιολογικό φόβο. Ὁ
ἄνθρωπος περνάει τή δική του Γεθ-
σημανή. Πάντα μέ συγκινοῦσε ἡ
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ γονατιστοῦ στή
Γεθσημανή. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς
καί ὡς γιατρός περιγράφει μέ δυνατό
τρόπο καί ἰατρική ὀρολογία τήν
ἀγωνία τοῦ Χριστοῦ. «Καί γενόμενος
ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο.
Ἐγένετο δέ ὁ ἱδρώς αὐτοῦ ὡσεί θρόμ-
βοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπί τήν
γῆν». (Λουκ. 22, 44 ). Περίμενε τούτη
τήν ὥρα μιά μικρή ἔστω συμπαρά-
σταση, ἀλλά οἱ μαθητές του
κοιμοῦνταν. Στήν ἀγωνία του μένει
μόνος. Ὅπως καί πάνω στό σταυρό,
ὅταν κραύγασε τήν σπαρακτική
φράση: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί μέ
ἐγκατέλειψες;» 

(Βεβαίως ἡ φράση αὐτή ἔχει βαθύ-
τερο νόημα. Ἐκφράζει τό ὑπέρτατο
σημεῖο τῆς ἐκπροσωπήσεως ὁλόκλη-
ρου τοῦ ἀνθρώπινου γένους στό θε-
ανθρώπινο πρόσωπό Του. Ἀφοῦ ὁ
ἄνθρωπος δέν αἰσθάνεται μέ τήν
ἁμαρτία του πώς ἐγκαταλείπει τόν
Θεό καί δέν βιώνει τήν ἀπουσία τοῦ
Θεοῦ, ἔρχεται ὁ Ἀναμάρτητος νά μᾶς
ἀποκαλύψει αὐτή τήν ἀλήθεια στόν
ἑαυτό του. Ὁ ἄνθρωπος μέ ἄλλα λόγια
ἦταν ἐγκαταλελειμμένος. Καί κάτι
ἀκόμη. Ἡ φράση αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή
τοῦ 21ου ψαλμοῦ, πού ὀνομάστηκε
μεσσιακός. Εἶναι δηλαδή μιά προ-
σευχή. Ὁ Χριστός ἐκείνη τήν ὥρα
προσεύχεται. Εἶναι χαρακτηριστικό
ὅτι ὁ ψαλμός αὐτός γραμμένος αἰῶνες
πρίν, σάν ἕνα βίντεο τοῦ μέλλοντος,
περιγράφει μέ ἐκπληκτικό τρόπο τό
πάθος τοῦ Χριστοῦ, χίλια χρόνια πρίν,
σά νά τό βλέπει νά ἐκτυλίσσεται
μπροστά του. Στό τέλος ὁ ψαλμός
αὐτός ὅμως, καταλήγει στήν ἀναγγε-
λία τῆς νίκης καί τῆς δόξας τοῦ Χριστοῦ.
Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός ἐκείνες τίς
ὁδυνηρές ὧρες τοῦ ἀργοῦ θανάτου πάνω
στό σταυρό, ἐπέλεξε νά προσευχηθεῖ
μέ τόν ψαλμό αὐτό πού καταλήγει

στήν ἐλπίδα, στή νίκη τῆς ζωῆς ἐπάνω
στήν κακία καί στό θάνατο).

Κι ἐπανέρχομαι. Τό θέμα δέν εἶναι
νά κουκουλώσεις τό φόβο ἀλλά νά
βοηθηθεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ὁδηγήσει τό
φόβο πρός τήν κατεύθυνση τῆς
ἐλπίδας. Μέ ἄλλα λόγια δέν κρύβω,
δέν ἀπωθῶ τόν φόβο. Τόν ἀναγνω-
ρίζω καί τόν ἀντιμετωπίζω μέ ἐλπίδα.

β. Οἱ περισσότεροι ταυτίζουν αὐτή
τήν ἐλπίδα μόνο μέ τήν ἴαση. Πιστεύ-
ουν ὅτι ἡ ἐπιστήμη θά τά καταφέρει
καί αὐτήν τή φορά. Ἄλλοι πιστεύουν
στό θαῦμα. Ὅμως οὔτε ἡ ἐπιστήμη τά
καταφέρνει πάντα - εἶναι τόσοι οἱ
ἀστάθμητοι παράγοντες, - οὔτε τό
θαῦμα γίνεται ὅπως καί ὅποτε τό θέ-
λουμε. Καί τότε ἡ πίστη δοκιμάζεται,
ἡ ἐλπίδα καταρρέει. Τό σόκ εἶναι με-
γάλο. Οἱ ἄνθρωποι περνοῦν μεγάλη
κρίση καί μπορεῖ νά χάσουν καί αὐτή
τή λίγη πίστη πού ἔχουν.
…….

Ἄς ἐπανέλθουμε. Ἠ ἐλπίδα τῆς
ἴασης δέν ἔχει τή βαρύτητα τῆς «ἐν
ἡμῖν ἐλπίδος», ὅπως τήν ἐννοεῖ ἡ
Ἐκκλησία. Ἡ ἐλπίδα γιά τήν ὁποία
μιλᾶμε ἔχει νά κάνει μέ τήν πίστη στή
συνέχιση τῆς ζωῆς. Ὁ θάνατος δέν
εἶναι τό τέλος, ἀλλά ἡ ἀρχή. «Μέ
αὐτό τόν τρόπο ἀποχαιρέτησε ὁ Ντή-
τριχ Μπονχαῖφφερ τόν συγκρατού-
μενό του Παίην Μπέστ στό στρατόπεδο
συγκέντρωσης Φλόσσενμπουργκ,
λίγο πρίν τήν ἐκτέλεσή του: «Αὐτό
εἶναι τό τέλος - γιά μένα εἶναι ἡ ἀρχή
τῆς ζωῆς». Τό περιστατικό διέσωσε ὁ
Γιούργκεν Μόλτμαν στο βιβλίο του
«Ὁ ἐρχόμενος Θεός», για να τονίσει
παρακάτω ὅτι «ὁ Χριστιανισμός εἶναι
ἐλπίδα, ὅραμα καί προσανατολισμός
πρός τά ἐμπρός, καί συνεπῶς εἶναι
ἕνα νέο ξεκίνημα καί μία μεταμόρ-
φωση τοῦ παρόντος» (σελ. 19).
Ὅσοι ἔχουμε βρεθεῖ στήν ἐκκλησία,

νωρίς στόν Ὄρθρο, θἄχουμε ἀκούσει
τό συναξάρι τῆς ἡμέρας καί τή γνω-
στή φράση: «Ὁ ἅγιος μάρτυς … τάδε
ξίφει τελειοῦται, ἤ πυρί τελειοῦται, ἤ
ἐν εἰρήνη τελειοῦται». Αὐτό τό ρῆμα
«τελειοῦται», πού ἐπαναλαμβάνεται
καθημερινά, δέν ἔχει τήν ἔννοια τοῦ
«τελείωσε» ἀπό το Θεό, πού σοῦ προ-
καλεῖ οἶκτο, ἀλλά τήν ἔννοια τῆς τε-
λείωσης. Ὁ ἅγιος τάδε δέν τελείωσε
ἀλλά τελειώθηκε, ἔγινε δηλαδή τέλειος
διά τοῦ μαρτυρίου, πού σημαίνει πα-
ρέμεινε μέχρι τέλους πιστός στήν
ἐλπίδα τῆς αἰωνίου καί ὄντως ζωῆς.

Παρόμοια και ἡ τελευταῖα κραυγή
τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στό σταυρό, τό
«τετέλεσται», δέν εἶναι κραυγή
αὐτοεγκατάλειψης καί ἀπόγνωσης,
ἀλλά κραυγή νίκης. Δηλαδή τό ἔργο
τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου καί τοῦ
ἀνθρώπου τελείωσε, τελειώθηκε,
ὁλοκληρώθηκε, ἐκπληρώθηκε. Εἶναι
τό ἔργο τῆς ὁδυνώμενης ἀγάπης, ἡ τε-
λική καί ἔσχατη νίκη τῆς ἀγάπης
ἀπέναντι στό μίσος καί τήν κακία τῶν
ἀρρωστημένων ἀνθρώπων. «Ἀγαπή-
σας τούς ἰδίους τούς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς
τέλος ἠγάπησεν αὐτούς». Μᾶς ἀγά-
πησε ὥς τό ἔσχατο σημεῖο. Ταυτί-
στηκε  μέ ὅλη μας τήν ἀπελπισία. Ἡ
ἀγάπη του δοκιμάστηκε ὥς τό ἔσχατο
σημεῖο, ἀλλά δέν καταπνίγηκε.
…….

Διάβαζα πρό καιροῦ τό βιβλίο τοῦ
Βίκτορ Φράνκ, «Ἀναζητώντας νόημα
ζωῆς καί ἐλευθερίας σ’ ἕνα στρατό-
πεδο συγκεντώσεως». Ὁ ἴδιος ὁ Φρανκ
εἶχε ζήσει τή φρίκη τῶν ναζιστικῶν
στρατοπέδων. Γράφει σ’ ἕνα σημεῖο
ὅτι ἀπό τούς κρατούμενους σώθηκε
μόλις το 5%. Ὅσοι κρατήθηκαν, εἶχαν
μιά ἐλπίδα, ἕνα σκοπό καί αὐτό τούς
κράτησε. Γράφει μεταξύ ἄλλων: «Ὁ
κρατούμενος πού ἔχανε τήν πίστη του
στό μέλλον - στό μέλλον του - ἦταν
καταδικασμένος. Μέ τό νά χάνει τήν
πίστη του στό μέλλον ἔχανε καί τό
πνευματικό του στήριγμα. Γινόταν
ἔρμαιο ψυχικῆς καί σωματικῆς

συνέχεια στη σελ. 14

συνΕΔριΟ χΕιρΟυργικησ στην αθηνα μΕ σημαντικη συμμΕτΟχη καλαβρυτινωνσυνΕΔριΟ χΕιρΟυργικησ στην αθηνα μΕ σημαντικη συμμΕτΟχη καλαβρυτινων
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συνέχεια από τη σελ. 13
φθορᾶς καί ἄφηνε τόν ἑαυτό του νά
καταρρεύση… Ἀλλοίμονο σ’ ἐκεῖνον
γιά τόν ὁποῖο ἡ ζωή δέν θά εἶχε πιά
κανένα νόημα, κανένα σκοπό, κανένα
προορισμό, καί, συνεπῶς, κανένα
λόγο γιά νά συνεχίση. Γρήγορα ἦταν
χαμένος. Ἡ χαρακτηριστική ἀπάντη-
ση μέ τήν ὁποία ἕνας τέτοιος ἄνθρω-
πος ἀπέρριπτε ὅλα τά ἐνθαρρυντικά
ἐπιχειρήματα ἦταν: «Δέν ἔχω τίποτα
νά περιμένω πιά ἀπό τή ζωή».
…….
Θά ἤθελα νά σταθῶ καί σέ μία ἄλλη

παράμετρο. Ἡ σταδιακή ἀποχριστια-
νοποίηση τοῦ κόσμου, ἔφερε καί με-
γάλες ἀλλαγές στόν τρόπο πού οἱ
ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν τό θάνατο.
Ὁ φόβος τοῦ θανάτου παραμένει καί
θἄλεγα αὐξάνει. Ἀντίθετα, ἡ ἐλπίδα
σταδιακά ἐξαφανίζεται. Μοῦ ἔλεγε
ἕνας φίλος ἱεράρχης πού παραβρέ-
θηκε σέ κηδεία στήν Ἀμερική, ὅτι
ἐξεπλάγη ἀπό τόν τρόπο πού οἱ
ἄνθρωποι ἀντιμετώπιζαν τό θάνατο.
Μᾶλλον κοιτάνε νά τόν ἐξορκίσουν,
νά τόν ἀπωθήσουν, νά τόν ξεχάσουν.
Ὅπως τήν γνωστή ἀρρώστια τήν
ὀνόμασαν εὐλογιά, δηλαδή εὐλογία!
Στήν κηδεία, λοιπόν, ὅλα ἦταν ὡραῖα
καί καθωσπρέπει. Ὁ νεκρός μακιγια-
ρισμένος, χαμογελαστός, στολισμέ-
νος. Ἡ γυναίκα του ὅλο χαμόγελο. Ὁ
ἱερέας ἀντί γιά κήρυγμα εἶπε
ἀνέκδοτα καί ἀστεῖα περιστατικά ἀπό
τή ζωή τοῦ νεκροῦ. Ὅλοι χαμογε-
λοῦσαν. Καί τό χειρότερο. Πάνω στό
φέρετρο, ἕνα video ἔπαιζε στιγμές
ἀπό τή ζωή του. Στό σπίτι τό νεκρό-
δειπνο σά νά ἦταν γάμος. Ἀστεία,
ἀνέκδοτα, καλαμπούρια. Μέ ἄλλα
λόγια προσπαθοῦσαν ὄχι νά ξεπερά-
σουν, ἀλλά νά ξεχάσουν τό θανατο.
…….
Πρίν ἀπό λίγα χρόνια, ἕνας ἀπό τούς

σημαντικότερους πολιτικούς τῆς
Εὐρώπης, ὁ Γάλλος πρόεδρος Φραν-
σουά Μιττεράν χτυπήθηκε ἀπό
ἀνίατη ἀρρώστια. Δέν ξέρω, ὑποθέτω
πώς οἱ τρομακτικές εὐθύνες καί οἱ
συνεχεῖς φροντίδες πού ἔχει πάντα
ἕνα πολιτικός καί ἀρχηγός ἑνός κρά-
τους, νά μήν ἄφηναν τό χρόνο νά
ἀσχοληθεῖ μέ τά οὐσιώδη τῆς ζωῆς, τά
μεταφυσικά προβλήματα πού σέ φέρ-
νουν ἀντιμέτωπο μέ τόν ἔσχατο ἐχθρό
τό θάνατο. Ἡ ἀρρώστια ὅμως προ-
σγειώνει καί θέτει μπροστά σου
ἀμείλικτα αὐτά τά ἐρωτήματα. Δέν θά
ξεχάσω τή γεμάτη νόημα δήλωσή
του: «Δέν φοβᾶμαι τόν θάνατο.
Φοβᾶμαι τήν ἀνυπαρξία». Ἴσως
ἐκφράζει ὅλους μας ὁ Μιττεράν. Αὐτό
τό μηδέν, αὐτή ἡ ἀνυπαρξία εἶναι σέ
τελευταῖα ἀνάλυση ὁ μεγαλύτερος
φόβος. Ἀπ’ ὅσο ξέρω ὁ Μιττεράν
ἀναζήτησε τήν ἐλπίδα στό χῶρο τῆς
πίστης.
…….

Στούς τελευταίους αἰῶνες ἡ ἐκπλη-
κτική πράγματι πρόοδος τῆς ἐπιστή-
μης δημιούργησε μιά δικαιολογημένη
εὐφορία. Ὁ ἄνθρωπος πίστεψε στήν

ἐπιστήμη, ἔνιωσε παντοδύναμος καί
θέλησε γιά μιά ἀκόμη φορά νά βγάλει
τό Θεό ἀπό τή ζωή του, διακηρύσσο-
ντας τό «θάνατο τοῦ Θεοῦ». Ὁ Ντο-
στογιέβσκι προφητικά εἶχε δηλώσει:
«Χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται». Καί
ὁ Νίτσε πολύ προκλητικά θά ἀπαντή-
σει: «Ναί, ὅλα ἐπιτρέπονται ἀφοῦ δέν
ὑπάρχει Θεός». Ἡ ἐλπίδα γιά ἕναν κα-
λύτερο κόσμο φούντωσε. Ἦλθαν οἱ
δύο παγκόσμιοι πόλεμοι καί ἡ Χιρο-
σίμα, νά προσγειώσουν τόν ἄνθρωπο.
Ἡ ἐλπίδα ἔγινε ἐφιάλτης καί ὁ φόβος
ἐπανῆλθε δριμύτερος. Ὅλοι ζοῦμε μέ
τό φόβο ἑνός πυρηνικοῦ ὁλοκαυτώ-
ματος. Ἕνα κουμπί χρειάζεται νά πα-
τήσει κάποιος παράφρονας καί νά
ἐξαφανιστεῖ ἡ γῆ. (Γιατί δυστυχῶς
ἕναν παράφρονα ἄν τόν προλάβουμε
θά τόν παραλάβουν οἱ γιατροί καί θά
τόν παρακολουθοῦν. Ἄν δέν τόν προ-
λάβουμε καί ὁ παράφρονας ἀνέβη
ψηλά, τότε ἁπλῶς θά τόν παρακολου-
θοῦμε ἀνήμποροι…).
Ὑπῆρξαν καί ἰδεολογίες πού ἐπαγ-

γέλθηκαν ἕναν ἄλλο κόσμο, βασι-
σμένο στίς κατακτήσεις τῆς ἐπιστή-
μης καί μόνο. Ἕναν κόσμο εἰρήνης,
ἀδελφοσύνης, ἰσότητας, δικαιοσύνης,
μέ ἄλλα λόγια ἕναν παράδεισο ἐπί τῆς
γῆς. Πολλοί πίστεψαν καί θυσιάστη-
καν γι’ αὐτό τόν ἐπίγειο παράδεισο.
Ἕνα δέν ἔλαβαν ὑπόψη τους: τό θά-
νατο.
…….

Στήν ἐποχή τῆς παντοδυναμίας του,
ὁ Γιῶργος Θεοτοκᾶς θά γράψει τίς
ἐμπειρίες του ἀπό τήν ἐπίσκεψή του
στή Ρωσία. Ἀναφέρει μεταξύ τῶν
ἄλλων.

«Ἄν πράγματι ἡ θρησκεία εἶναι
ἁπλῶς καί μόνο ἕνα «ἐποικοδόμημα»
ὁρισμένης κοινωνικῆς ὑποδομῆς, πρέ-
πει νά λείψει, βέβαια, ἀναπόφευκτα,
ἀφοῦ τό κοινωνικό σύστημα ἔχει
ἀλλάξει ριζικά. Ἄν ὅμως εἶναι κάτι
ἄλλο;

Γιά μᾶς τό ζήτημα βρίσκεται κάπου
ἀλλοῦ. Σ’ ὅλα τά κοινωνικά συστή-
ματα, ὅποιες κι ἄν εἶναι οἱ ἐπιτυχίες
τους, οἱ ἄνθρωποι θά ἐξακολουθή-
σουν νά πορεύονται πρός τό θάνατο.
Καί τό πιό ὀδυνηρό, τό πιό ἀβάστα-
χτο, θά ἐξακολουθήσουν νά βλέπουν
τούς ἀγαπημένους τους νά πεθαίνουν.
Δέ θά πάψουν ποτέ νά θέτουν στόν

ἑαυτό τους ἀγωνιώδη ἐρωτήματα  γιά
τό μυστήριο τοῦ θανάτου καί γιά τό
νόημα τῆς ζωῆς. Καμιά ἐπιστημονική
μόρφωση, καμιά κοινωνιολογία,
καμιά τεχνική πρόοδος, κανένα ταξίδι
στό διάστημα, δέν θά δώσει ποτέ
ἀπάντηση στά ἐρωτήματα αὐτά. Γιά
αὐτό καί οἱ ἄθεοι θά ἐξακολουθήσουν
νά ξαφνιάζονται καί ἡ Ἐκκλησία ἄν
εἶναι ἱκανή νά μιλήσει τήν ἀληθινή
γλώσσα τοῦ πνεύματος, θά βρίσκει
πάντα ἀπήχηση στίς ψυχές πού γυ-
ρεύουν λύτρωση».
Γράφοντας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, αὐτές

τίς γραμμές μοῦ ἦλθε στή σκέψη μου
ἐκείνη ἡ σκηνή, ὄρθρου βαθέως τῆς
μιᾶς τῶν Σαββάτων, ὅταν οἱ μυροφό-
ρες πηγαίνουν μέ λαχτάρα στό μνη-
μεῖο γιά νά βροῦν καί νά μυρώσουν
τό νεκρό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν
ἐλπίδα τους. Καί ἀντί γι’ αὐτόν συνα-
ντοῦν τό κενό μνημεῖο, τόν ἄδειο
τάφο. Ἐκείνη τήν ὥρα δέν μποροῦσαν
νά φανταστοῦν ὅτι ὅλη ἡ χριστιανική
πίστη θά στηριζόταν σ’ αὐτό τόν
ἄδειο τάφο. Φόβος καί ἀπελπισία
πλημμύρισε τίς καρδιές τους, δάκρυα
κύλισαν ἀπό τά μάτια τους. Καί ἀπό
τό στόμα τους, κατά τόν ὑμνογράφο,
βγῆκε τό πικρό παράπονο: «Τίς
ἔκλεψεν ἡμῶν τήν ἐλπίδα;». Ποιός
μᾶς ἔκλεψε τήν ἐλπίδα;
Αὐτό τό ἐρώτημα τό τόσο συγκλονι-

στικό ἀκούω νά ἐπαναλαμβάνεται γύ-
ρω μου, σ’ ἕνα κόσμο πού βάλθηκε νά
ξεριζώσει τήν ἐλπίδα. Τό ἐπαναστατη-
μένο παιδί, πού καταστρέφει, πού
πυρπολεῖ, πού γκρεμίζει ὅ,τι βρίσκει
γύρω του, τό ἀκούω νά κραυγάζει:

«Τίς ἔκλεψεν ἡμῶν τήν ἐλπίδα;» τί μέ
φέρατε σ’ αὐτό τόν κόσμο καί μοῦ
στερήσατε τήν ἐλπίδα; Ὁ νέος πού πε-
θαίνει μέ μία σύριγγα στό χέρι ἤ τρέ-
χει ἀφηνιασμένος μέ τή μηχανή του
καί ἀφήνει τήν τελευταῖα του πνοή
στήν ἄσφαλτο, ἀκούω νά φωνάζει:
«Τίς ἔκλεψεν ἡμῶν τήν ἐλπίδα;» Ὁ
ἀπογοητευμένος ἀπό τή ζωή πού
ὁδηγεῖται στήν αὐτοχειρία, «μή ἔχων
ἐλπίδα», τί ἄλλο φωνάζει παρά «τίς
ἔκλεψεν ἡμῶν τήν ἐλπίδα;» Χθές στο
γραφεῖο μου ἦλθαν να με δοῦν δύο
15μελῆ τοῦ Α΄ και Β΄ Λυκείου τοῦ
Ναυπλίου. Λέω: «Παιδιά τι θέλετε,
πῶς σᾶς ἦρθε αὐτό;» Και  μοῦ
ἀπάντησαν: «Θέλουμε να μᾶς δώσετε
λίγο ἐλπίδα». Συγκλονίστηκα. 

Εἴστε οἱ περισσότεροι γιατροί.
Ἔχετε δεῖ κάθε πρωί στήν ἐπίσκεψη
τῶν ἀσθενῶν μέ τί λαχτάρα σᾶς περι-
μένουν οἱ ἄρρωστοί σας, πῶς σᾶς κοι-
τάζουν στά μάτια. Ὁ φόβος τούς
κατακλύζει καί περιμένουν ἀπό σᾶς
δυό λόγια ἐλπίδας. Δέν σᾶς τό λένε
ρητῶς, ἀλλά ἀρρήτως, μέ μιά ματιά,
μέ μιά σιωπή. Δέν θέλουν ἁπλῶς τήν
παράταση τῆς ζωῆς, ἀλλά τήν ἐλπίδα.
Δέν ζητοῦν ἀναβολή τοῦ  θανάτου,
ἀλλά τήν ὅντως ζωή.

Δέν ζητοῦν ἁπλῶς ἀπό σᾶς νά τούς
δώσετε μόνο «ἀσπιρίνη», ἀλλά τό
ἀντίδοτο τοῦ «μή ἀποθανεῖν», τό
«φάρμακο τῆς ἀθανασίας». Κι ἄν ὁ
ἄρρωστος νομίζει ὅτι ἐσεῖς μπορεῖτε
νά τοῦ δώσετε μόνο «ἀσπιρίνη», αὐτό
δέν πρέπει νά σᾶς ἐμποδίζει νά τοῦ
δώσετε αὐτό τό Ἄλλο, τό δραστικό,
τό Αἰώνιο, εἴτε μέ τό λόγο εἴτε μέ τή
σιωπή σας. Καί τότε μπορεῖ νά ζήσετε
τό θαῦμα. Τό σκοτεινιασμένο ἀπ’ τό
φόβο πρόσωπο τοῦ ἄρρωστου, νά φω-
τίζεται ἀπ’ τίς ἀκτίνες τῆς ἐλπίδας.
Τῆς ἐλπίδας μιᾶς ἄλλης καινῆς
βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, πού νικᾶ τό θά-
νατο ἀπό τώρα, σέ τούτη καί στήν
ἄλλη ζωή». 

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον
Γιώργο Ν. Ζωγράφο για την επιτυχία
του Συνεδρίου, την επιστημονική του
πορεία και το έργο που προσφέρει από
την θέση του Διευθυντή  Χειρουργικής
του Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς», αλλά κυ-
ρίως για το ήθος που τον χαρακτηρίζει
και εκφράζεται έμπρακτα προς όλους
τους συμπολίτες μας και μη.

ΟιΟι κ. κ. Γεώργιος Πανουτσόπουλος, Σωτήρης Τσενές, Γεώργιος Ζωγράφος, Μητροπολίκ. κ. Γεώργιος Πανουτσόπουλος, Σωτήρης Τσενές, Γεώργιος Ζωγράφος, Μητροπολί--
της Αργολίδος Νεκτάριος, Γιώργος Λαζουράς, Γιώργος Σκάρπας και Δήμος Βαρβιτσιώτηςτης Αργολίδος Νεκτάριος, Γιώργος Λαζουράς, Γιώργος Σκάρπας και Δήμος Βαρβιτσιώτης

ΟιΟι κ. κ. Σωτήρης Τσενές, Γιάννης Γιαννούλιας και Γιώργος Σκάρπας κ. κ. Σωτήρης Τσενές, Γιάννης Γιαννούλιας και Γιώργος Σκάρπας 
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Πέρασαν τρία χρόνια απουσίας του
πατέρα. Σχεδόν έχουν φύγει και οι τε-
λευταίοι εναπομείναντες της γενιάς του
που επέζησαν της εκτέλεσης το 1943,
του μισού πληθυσμού των Καλαβρύ-
των, συμπτωματικώς ή έστω εξ αιτίας
μιας ασυναίσθητης διαισθητικής επιλογής.
Ήταν από τους ελάχιστους εκείνης της

γενιάς, που εκ των πραγμάτων αποδει-
κνύεται, ότι ήταν σ' ετοιμότητα ν' αρπά-
ξει εκείνο το κυβικό εκατοστό της τύχης
που θα του επέτρεπε να ζήσει και μετά
τα 18 του χρόνια.  Είναι λοιπόν και το
τέλος μιας εποχής, το κλείσιμο ενός κύ-
κλου: του κύκλου ζωής των παιδιών
και των αντρών που ήταν “ώριμοι” ή
“κατάλληλοι” για εκτέλεση το 1943, εάν
η διατύπωση εμφανίζεται ωμή τότε πώς
θα περιγράφαμε την πραγματικότητα;
Είναι η κατάλληλη στιγμή για μια απο-

τίμηση, έναν επίλογο.
Οι γονείς μας είναι η βιολογική μας

πηγή, η αφετηρία, το υλικό που μας
αποτελεί και που αν δεν το γνωρίζουμε
δεν είναι δυνατόν ν' αναπτυχτούμε ή να
ενηλικιωθούμε. Όγκοι συναισθημάτων
και συμπεριφορών έχουν αφήσει το
αποτύπωμά τους στη ζωή μας. Η απο-
δοχή αυτού του υλικού και η επιλογή
μας να ζήσουμε αρμονικά μαζί του
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
ανάπτυξής μας. Είναι μια μακριά και δύ-
σκολη πορεία.
Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει

ν’ ακολουθήσουμε έναν 17χρονο, ορ-
φανό από μανά έφηβο, να επιστρέφει
στα Καλάβρυτα με τα πόδια από το
Διακοπτό όπου τον άφησε το τρένο.
Έφυγε για ένα τριήμερο από τα Καλά-
βρυτα που γνώριζε, για να επιστρέψει
στο ίδιο σημείο αλλά σ' έναν άλλο
τόπο που τώρα τον κατοικούσαν σκυ-
λιά που ούρλιαζαν τις νύχτες και κορά-
κια, αντί για τους φίλους, τους συγγε-
νείς, τους γείτονες, τους συντοπίτες που
άφησε φεύγοντας. Έλειψε στο Αίγιο
όπου είχε πάει να κάνει τα χαρτιά του
για να δώσει εξετάσεις στο Πανεπιστή-
μιο. Στα Καλάβρυτα υπήρχαν φήμες,
φόβοι ότι οι Γερμανοί θα αντιδράσουν,
δεν ήθελε ν' αφήσει την οικογένειά του
τέτοιες ώρες. Ο πατέρας του του είπε:
“φύγε εσύ” και πήγε. Κάποιος Καλα-
βρυτινός που έφευγε με το άλογο του
από τα Καλάβρυτα όπου είχε συμβεί
ό,τι συνέβη, τον είδε που επέστρεφε,
κατάλαβε τι τον περίμενε και θες από
συμπάθεια, θες από συμπόνια, χωρίς
αναφερθεί στο τι είχε πραγματικά συμ-
βεί, του είπε: “μην πας για κάνα δυο
μέρες μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγ-
ματα”.  Επέστρεψε ακριβώς όταν τα
πράγματα είχαν “ηρεμήσει”.  Μπήκε σ'
ένα απόκοσμο τοπίο.  Η μισή του οικο-
γένεια εκτελεσμένη μαζί με τα υπό-
λοιπα μισά Καλάβρυτα. Το χωριό
καμένο. Καθώς συνόδευε τον αδελφό
του νεκρό επάνω σε αυτοσχέδιο κάρο
κάποιος τον προέτρεψε: «Μήτσο πάρε
τα παπούτσια» αδιανόητη κίνηση για
κάποιον με τον χαρακτήρα του, «πάρτα
σου λέω, εκεί που πάει δεν θα τα χρει-
αστεί, είναι μαλακά…», τις δυο τελευ-
ταίες λέξεις ποτέ δεν τις ακούσαμε, τις
συμπεράναμε, τις έπνιγε λυγμός. Ο πα-
τέρας μου δηλαδή δεν πέθανε μόνο
πριν τρία χρόνια, είχε ξαναπεθάνει και
πριν εβδομήντα τρία, όχι ως ογδοντα-
οχταχρονος αλλά ως δεκαοκτάχρονος. 
Πώς θ' αντιλαμβανόταν ένα παιδί αυτό

το χιονισμένο τοπίο, το διάσπαρτο από
χήρες με μαύρα παλτά να σηκώνονται
στον αέρα; 

Αυτό δεν ορίζεται ως κόψιμο φτερών
ή σπάσιμο γονάτων, ούτε καν ως εικο-
νική εκτέλεση, αλλά ως θάνατος κανο-
νικός. Πιστεύω ακράδαντα ότι τα παι-
διά, οι έφηβοι, οι άντρες που επέζησαν
δεν ήταν τα ίδια παιδιά, οι ίδιοι έφηβοι,
οι ίδιοι ενήλικες μετά την 13η Δεκεμ-
βρίου, αλλά αφύσικα και βεβιασμένα
ώριμοι άνθρωποι. Και είναι λάθος αυτό
που λέγεται ότι επέζησαν μερικοί, κα-
νείς δεν επέζησε. Είναι αυτοί που εκτε-
λεστήκαν κανονικά κι αυτοί που πέ-

θαναν εν ζωή. Και στις δυο περιπτώσεις
μιλάμε για θάνατο.

Πόσους νεκρούς μπορεί αντέξει μια
οικογένεια, ένα παιδί, μια μητέρα; Ο
θρήνος αυτός έχει διασχίσει τον αιώνα,
εξακολουθεί ν' αντηχεί στ’ αφτιά μας.
Τον κράτησαν τα Καλάβρυτα στο κοίλο
τους, χαράχτηκε στο χώμα, αποτελεί
συστατικό στοιχείο του υπεδάφους τους.

Μπορώ να καταλάβω γιατί πολλά
από τα ορφανά δεν έφυγαν, αυτός ο
τόπος ο μαύρος, ο κατεστραμμένος
ασκούσε κάτι σαν βαρυτική έλξη
επάνω τους. Το φορτίο ήταν δυσανά-
λογα βαρύ για τους εφηβικούς ώμους.
Η υποσυνείδητη ή συνειδητή υπόσχεση
- υποχρέωση να μείνουν εκεί δίπλα
στους τάφους των γονιών τους, των
αδελφών τους αποτέλεσε μια προσπά-
θεια απομείωσής του.
Τους Γερμανούς τους έχουμε πληρώ-

σει με αίμα. Τώρα επέστρεψαν στους
τόπους των εγκλημάτων τους και ζη-
τάνε και τα ρέστα. Ποια ρέστα; Δεν
υπάρχουν ρέστα. Έχουμε ήδη εξοφλή-
σει ως μη οφείλαμε.

Γενεών ολόκληρων ο καλπασμός
προς τα εμπρός μετατράπηκε βίαια σ’
ένα σημειωτόν, σ’ ένα επιτόπιο αδήν,
σε μια αναδίπλωση σ' εμβρυική στάση.
Πόσοι μελλοντικοί επιστήμονες, επιχει-
ρηματίες, καλλιτέχνες, πόσοι αγέννητοι,
πόσοι άνθρωποι που ήθελαν και είχαν
το δικαίωμα να ζήσουν; Ανεστάλη η
ζωή, η εξέλιξη. Η ακαμψία όμως αυτού
του λαού, που εκδηλώνεται και στο
βάδισμα των στρατευμάτων του, που
τον έχει καταδικάσει κατ' επανάληψη
στο παρελθόν, θα τον καταδικάσει και
σήμερα. Γνωρίζουμε πλέον ότι όλα τα
λειτουργικά συστήματα από τους γαλα-
ξίες μέχρι τα δέντρα επιβιώνουν, ενίοτε
κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες,
χάριν αυτής και μόνης της ιδιότητας: της
ευελιξίας. Αλλά πριν σχεδόν νομοτε-
λειακά συμβεί αυτό, εμείς οφείλουμε
να κάνουμε πράξη αυτό που ως πρω-
τοετείς ακόμη διδαχτήκαμε στη Νομική,
την απονομή δηλαδή δικαιοσύνης κι
εδώ δεν αναφερόμαστε στους κώδικες
Χαμουραμπί ή του Μωυσή, εκεί το ζή-
τημα θα είχε ταχτοποιηθεί εν ακάρει, δε
θα χρειαζόταν καν να γίνεται κουβέντα,
αλλά στην απόδοση δικαιοσύνης όχι
ως αντίποινα ή ως εκδίκηση αλλά ως
αντίβαρο για να μην μπατάρει η ζυγαριά,
να πάρουν δηλαδή αυτό που τους ανα-
λογεί, επειδή κανείς λαός ούτε άνθρω-
πος δεν μπορεί να λειτουργήσει, να
δράσει, από θέση αδυναμίας, ως υπο-
τελής, ηττημένος, ατιμωμένος, αποκε-
φαλισμένος.  Το δίκαιο αυτό απαιτεί μια
άλλη συμπεριφορά εκ διαμέτρου αντί-
θετη με την ισχύουσα. Να μην απο-
στέλλονται δηλαδή αντιπροσωπείες
στις γερμανικές πρεσβείες ή αλλού ή να
γίνονται ανταλλαγές αξιωματούχων και
λοιπών “προσωπικοτήτων” για να
λέμε ευχαριστώ κι αλλά παρόμοια και
πολύ χειρότερα.  Έτσι που το πάμε θα
μπορούσε να προτείνει κάποιος κι ένα
“ισοδύναμο” να συνδράμουμε δη-
λαδή οικονομικά τους Γερμανούς ως
ευρωπαϊκή χώρα που είμαστε με τα πε-
νιχρά μας μέσα έστω, - μιας και η ενα-
σχόληση θα αφορά σε εκτός έδρας
δραστηριότητα -, ώστε να δημιουργη-
θεί ένας θεσμικός παράγων στην γερ-
μανική διοίκηση που θα είναι επιφορ-
τισμένος με το καθήκον να επισκέπτε-
ται τις ανά τον πλανήτη επετείους ολο-
καυτωμάτων που η χωρά του προκά-
λεσε να μας ζητά συγγνώμη. Μιλάμε
για πλήρη απασχόληση!

Ένας ευφυής και ευειδής έφηβος λοι-
πόν - όχι επειδή ήταν πατέρας μου
αλλά επειδή έτσι ήταν -  επέστρεψε στα
Καλάβρυτα όπου εν μια νύκτι μετατρά-
πηκε σε υπεύθυνο ενήλικο και σε πολύ
λίγο με οικογένεια. Έμεινε εκεί όχι μόνο
κοντά στους νεκρούς και σ' αυτούς με
τους οποίους τον συνέδεαν δεσμοί αί-
ματος αλλά και μια ευρύτερη συγγένεια
υπό την έννοια που δίνουν στη λέξη οι
σύγχρονοι ανθρωπολόγοι ότι δηλαδή

συγγένεια ίσον αμοιβαιότητα της ύπαρ-
ξης. Αυτό που πλέον δεν είναι φύση
αλλά πολιτισμός. Σιγά - σιγά ο τόπος
άρχιζε ν’ αναδεύεται, να ζωντανεύει. Τα
παιδιά έπρεπε να ζήσουν όπως και με
ό,τι είχε απομείνει. Σταδιακά άρχισε να
δημιουργείται μια έντονη κοινωνική
ζωή, ουσιαστική, όχι οι ηλιθιότητες του
life- style. Oι άνθρωποι είχαν ανάγκη ν'
ανταλλάξουν τα υλικά της ψυχής τους
και της ύπαρξης τους όπως τα αγαθά
που αντάλλασσαν στην κατοχή για να
επιβιώνουν.

Σ’ αυτήν την κοινωνία που η συνοχή
της σφυρηλατήθηκε σε τερατωδώς
απάνθρωπα βιώματα, ανδρώθηκε κι
επέλεξε να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής
του. Η επιστήμη και η αγάπη για τη
γνώση πέρασαν τώρα σε δεύτερη
μοίρα. Ένας πειθαρχημένος και πεί-
σμων άνθρωπος, που δεν προτίμησε
παρακαμπτηρίους αλλά που με τις
δικές του και μόνο προσπάθειες στά-
θηκε στα πόδια του.  Εδώ σ’ αυτήν τη
θεμελιώδη ιδιότητα του χαρακτήρα
του, θα πρέπει να σταθούμε λίγο, του
ανιδιοτελή.  Ανιδιοτελής σημαίνει αδέ-
καστος, ευσυνείδητος και αυτό που
ορίζεται ως συμπεριφορά “σπαθί” εν
προκειμένω, ένα σπαθί όπου κατά την
προσφιλή έκφραση της μάνας μου δεν
στεκόταν ποτέ μύγα. Εξ αιτίας της δου-
λειάς του ερχόταν σ' επαφή με πολ-
λούς αγρότες και ανθρώπους από τα
γύρω χωριά. Μια τέτοια περίπτωση
ήταν και ο κ. Αντρέας που είχε την φα-
εινή ιδέα να μας επισκεφτεί μια μέρα,
άπαξ και όπως φάνηκε εκ των υστέ-
ρων, δια παντός. «Έφερα κάτι, λέει,
ανοίγει το τραστό και βγάζει ένα κοτό-
πουλο..  «Απορώ πως τόλμησες ΑΥΤΟ
να το σκεφτείς;  Εδώ θα τα χαλάσουμε
Αντρέα...»  ήταν η άμεση αντίδραση κι
ακλούθησε σχετικός και συναφής “διά-
λογος”...  «Ρε Μήτσο είπα να φέρω
έναν κόκορα, δεν φαντάστηκα ότι θα
πήγαινα στον τρωικό πόλεμο, έτσι να
πω ένα ευχαριστώ». «Ωραία, τώρα το
είπες». Ακολούθησε κέρασμα, κουβέ-
ντα, μετά ο άνθρωπος πηρέ το “δώρο”
του και το επέστρεψε στο σπίτι του,
εκτός αν είχε άλλη υποχρέωση.  Αυτό
που αντιλαμβανόμουν εγώ ως αυτό-
πτης μάρτυρας εκείνης της σκηνής είναι
ότι το να ενθυλακώσει ή μη τον κόκορα
δεν ήταν για τον πατερά μου θέμα μόνο
ηθικής τάξης  αλλά και αισθητικής.  Δεν
ήθελε μ’ άλλα λόγια να έχει αυτήν την
εικόνα του εαυτού του.  Για να μην ανα-
φερθούμε σε άλλες “προσφορές” πο-
λύ περισσότερο δελεαστικές από τον
κόκορα μέσω των οποίων άνθρωποι
που προσλαμβάνονται σήμερα σε τέ-
τοιες υπηρεσίες και στα συγκεκριμένα
πόστα, δημιουργούν περιούσιες.  Αυτό
που τότε εθεωρείτο αυτονόητο, σήμερα
θεωρείται άθλος αδιανόητος - εδώ δεν
πρόκειται απλώς για αλλοίωση κοινω-
νικού ήθους αλλά για διαστροφή. 
Δρούσε χωρίς ν’ αποσκοπεί σε κάποιο

όφελος. Απλώς επειδή έτσι το αισθα-
νόταν. Το κίνητρο του δεν ήταν ωφελι-
μιστικό, ήταν η ευχαρίστηση που
αντλούσε εξ αιτίας της γενναιοδωρίας
του. Του άρεσε να δίνει. Το ήθος των
περισσότερων ανθρώπων παλαιοτέ-
ρων γενεών και εποχών, σίγουρα παρά
πολύ περισσότερων απ’ ότι σήμερα,
που εμφορούνταν από αυτό το πνεύμα
της αξιοπρεπείας και της συνέπειας,
είναι κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν
θα πρέπει να επιλεγούμε να ξεχνάμε,
διότι περί επιλογής πρόκειται τελικά,
έχουμε ευθύνη γι αυτό. Αυτές οι συ-
μπεριφορές θα πρέπει να είναι σημείο
αναφοράς για τους νεώτερους. Τότε
αυτός που ήταν ευεπίφορος στη δω-
ροδοκία ήταν η εξαίρεση, το μίασμα,
σήμερα είναι ο κανόνας, για να μη
πούμε και ένδειξη “ικανότητας” ή
“αρετής”.

Ο πατέρας ήταν ένας άνθρωπος ζω-
ντανός, γεμάτος αντιθέσεις, είχε μια
στρατευμένη αντίληψη για τη ζωή,
πράγμα που τον καθιστούσε ακατάλ-

ληλο γι αυτό που αποκαλούμε “δημό-
σιες σχέσεις”.  Σε κολακευτικά ή πο-
μπώδη σχόλια ανέπτυσσε ένα είδος
αλλεργίας. Τον θυμάμαι αδιάφορο και
απαθή να τα εισπράττει. Συνειδητά
ευθύς, ειλικρινής και ανυποχώρητος.
Οι διαφωνίες μαζί του δεν ήταν απλές
αψιμαχίες, έπαιρναν χαρακτήρα πολε-
μικού γεγονότος. Το καθήκον και οι
πράξεις βάραιναν πάντα περισσότερο
από τα λόγια. Κατά γενική ομολογία
των όσων τον θυμούνται και είχαν συ-
ναλλαγές μαζί του, καμιά ανάγκη τους
δεν έμεινε ποτέ χωρίς ανταπόκριση.
Παρά πολλοί άνθρωποι από τα γύρω
χωριά θυμάμαι να χαίρονται που τον
έβλεπαν, ήταν ευγνώμονες στο πρό-
σωπό του, κι απ' ότι γνωρίζω πολλές
φορές χρειάστηκε να έρθει σε υπολο-
γίσιμη ρήξη με ανώτερα κλιμάκια της
τραπέζης για να τους εξυπηρετήσει.
Πάνω όμως κι απ' όλα αυτά, αυτό που
τον χαρακτήριζε ως ιδιοσυγκρασία ήταν
το χιούμορ.  Παρομοιώσεις υψηλής λο-
γοτεχνικής αξίας που αργότερα βρήκα
αυτούσιες σ' ένα διήγημα του Τσέχωφ
παραδείγματος χάριν, χωρίς αποδε-
δειγμένα να έχει διαβάσει το συγκεκρι-
μένο συγγραφέα. Θα αναφέρω ένα
παράδειγμα: - Πώς πάχυνε έτσι η τάδε
ρε παιδί μου, για όνομα της Παναγίας,
τι οπίσθια είναι αυτά! στερεώνεις γλά-
στρα! Η ίδια ακριβώς αναφορά υπάρχει
σε διήγημα του Τσέχωφ: ”...η θηριώ-
δης Αντρέγεβνα, στερεώνεις γλάστρα
στο στήθος της!”.  Δεν είμαι σε θέση να
γνωρίζω ποιο ήταν το γλωσσικό περι-
βάλλον μέσα στο όποιο αναπτύχτηκε ο
πατέρας μου, αλλά και η μάνα μου,
έως ότου ενηλικιωθούν. Αν κρίνω  από
το αποτέλεσμα, η γλώσσα που διδα-
χτήκαν και που τους διαμόρφωσε, τόσο
σε λογικό επίπεδο, η συντακτική δομή,
το λεξιλόγιο, όσο και σε βιωματικό, οι
συνθήκες πραγματικής χρήσης της δη-
λαδή, θα πρέπει να ήταν πολύ υψηλής
ποιότητας.  Όπως και πολλοί από τους
ανθρώπους της γενιάς τους, δεν έμαθαν
απλώς την γλώσσα περισσότερο ή λι-
γότερο καλά, αλλά την κατέκτησαν.
Μπορούμε να συμπεράνουμε πολλά
για το ήθος και την ποιότητα του χαρα-
κτήρα των ανθρώπων, των οικογενειών
τους, του σχολειού και της κοινωνίας
εκείνης της εποχής μόνο και μόνο από
τον τρόπο που χειρίζονταν ή χειρίζονται
τη γλώσσα. Στην περίπτωση των γονιών
μου η γλώσσα δεν ήταν και δεν είναι
απλώς ένα εργαλείο συνεννόησης,
αλλά συστατικό στοιχειό της ταυτότητας
τους κι ένα μέσο δημιουργίας που επέ-
δρασε στον τρόπο που βλέπουμε τον
κόσμο, στην σκέψη μας και που μας
διαμόρφωσε.  Όσον αφορά στον πα-
τέρα, οι λέξεις και το περιεχόμενο τους
ήταν τέτοιας ακριβείας που δεν χω-
ρούσε ούτε επέτρεπε παρερμηνεία. Σ'
αυτό το ίδιο χαρακτηριστικό στηριζόταν
και ο τρόπος διαπαιδαγώγησης: αυστη-
ρός με την έννοια ότι δεν μπορούσες να
καταφύγεις στις συνήθεις υπεκφυγές ή
μάλλον σε απάλλασσε από τις συνή-
θεις υπεκφυγές. Τα πράγματα έπρεπε
να λέγονται με τ' όνομά τους.
“Υπήρξεν έτι το άριστον εκείνο, Ελλη-
νικός” που λέει ο Καβάφης. Ελληνικός
είναι η ιδιότητα εκείνη που χαρακτηρίζει

συνέχεια στη σελ. 16

Δ η μ η τ ρ η σ  Δ η μ η τ ρ η σ  νν .. Δ α ρ μ Ο γ ι α ν ν η σΔ α ρ μ Ο γ ι α ν ν η σ



16

Η Ευγενία είναι κόρη
της Ελένης Δαρμο-
γιάννη Αντωνίου και
εγγονή της Θεώνης και
του αείμνηστου Μή-
τσου Δαρμογιάννη.

Αποφοίτησε από τη
Σχολή Βιομηχανικού
Σχεδιασμού & Συστη-
μάτων Αιγαίου στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
και συνεχίζει τις σπου-
δές της  στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών. 

Στην τόσο σύντομη πορεία της έχει
διακριθεί πολλές φορές και μάλιστα
πρόσφατα το έργο της «Eclipse of Rain-
bow» απέσπασε το 1ο βραβείο  στον
διαγωνισμό* “Ideas Design Competi-
tion indoor/ outdoor Led Luminaire
2014” καθώς και τιμητική διάκριση
από τον διεθνούς φήμης διαγωνισμό
Red Dot 2015:  Concept Design. 

Η Ευγενία μας μιλά για το έργο της:
«Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε η  φύση.

Συγκεκριμένα το φαινόμενο της έκλει-
ψης και η ανάλυση του λευκού φωτός
στα εφτά συνιστώντα χρώματα που πα-
ραπέμπουν στο  ουράνιο τόξο, έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στη σχεδίαση. Πρα-
κτικά όλα αυτά αποδόθηκαν παρεμ-
βάλλοντας ένα δίσκο μεταξύ των
πηγών φωτός και του επιπέδου προβο-
λής, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στο
φαινόμενο της έκλειψης, όπου ένα ου-
ράνιο σώμα παρεμβάλλεται μεταξύ
ενός άλλου και του παρατηρητή του.

Αισθητική:
Το προϊόν βασίστηκε βασίστηκε στην

αρχή της αντίθεσης: αντίθεσης φωτός-
σκιάς, μαύρου - άσπρου και τελικά μιας
πολύχρωμης και περίτεχνης φωτοσκία-
σης με μια ασπρόμαυρη και αφαιρετική
σχεδιαστική προσέγγιση του προϊόντος,

η οποία οδηγεί σε μια απρόσμενη εξέ-
λιξη του οπτικού σεναρίου.

Λειτουργικότητα:
Όσον αφορά το λειτουργικό κομμάτι

και τον τρόπο απόδοσης των φωτεινών
πηγών, τοποθετήθηκαν εφτά λυχνίες
υπό συγκεκριμένη κλίση κι ένας συ-
μπαγής δίσκος ώστε να εξάγονται δύο
οπτικά αποτελέσματα: πρώτον ένα πο-
λύχρωμο σχέδιο στο δάπεδο και δεύ-
τερον η σύνθεση και παραγωγή λευ-
κού φωτός στο επίπεδο του δίσκου».
*Ο διαγωνισμός ιδεών «IDEAS DESIGN
COMPETITION indoor/ outdoor Led Lu-
minaire 2014» οργανώθηκε από το
αρχιτεκτονικό γραφείο Crisis  Architec-
tural Design και την εταιρεία εκδόσεων
T- PRESS. Απευθυνόταν σε αποφοίτους
και σπουδαστές της αρχιτεκτονικής Σχο-
λής, Καλών Τεχνών και Βιομηχανικού
Σχεδιασμού που έχουν γεννηθεί μετά
την 1-1-1982 και τους καλούσε να
προτείνουν φωτιστικό σώμα εσωτερι-
κού ή εξωτερικού χώρου που να έχει
πηγή φωτισμού λαμπτήρα LED.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας συγ-

χαίρει την Ευγενία για τη μεγάλη διά-
κριση που απέσπασε.  Της ευχόμαστε
να έχει μία επιτυχημένη διεθνώς πο-
ρεία, αστείρευτη δημιουργικότητα και
αναγνώριση του έργου της. 

συνέχεια από τη σελ. 15
μια συνολική στάση ζωής που απο-
κλείει τη μικροπρέπεια και επιτρέπει
μια συναισθηματική προσέγγιση με
τους ανθρώπους και τον κόσμο με τι-
μιότητα, διακριτικότητα, γενναιοδωρία
και ειλικρίνεια. Πρόκειται για αυτές τις
συγκεκριμένες και αυτονόητες αξίες
που υπαγόρευσαν τη στάση ζωής των
ανθρώπων εκείνων των γενιών, που
τους έστελναν στα μέτωπα το ‘40 να δί-
νουν και τη ζωή τους αν χρειαζόταν και
που σήμερα αν δεν έχουν ήδη καταρ-
γηθεί, έχουν ατονήσει σε βαθμό εξα-
φάνισης.

Σ’ αυτές τις ιδιότητες εμείς ως ζώντα
μελή και απόγονοί τους έχουμε την ευ-
θύνη και την υποχρέωση να προσθέ-
σουμε τα δικά μας καλύτερα χαρα-
κτηριστικά και να διορθώσουμε σφάλ-
ματα του παρελθόντος επειδή αυτά μας
αφορούν κι επειδή ο κόσμος όπως τον
ξέρουμε δεν άρχισε με τη σύλληψή
μας κι όλοι όσοι έδωσαν ένα χέρι βοή-
θειας για να γίνουμε αυτό που είμαστε
σήμερα, μετρούν. Αν ανοίξουμε τις
συχνά κλειδωμένες πόρτες προς την εξ
αίματος καταγωγή μας θα διαπιστώ-
σουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Ότι οι άν-
θρωποι αυτοί που έζησαν θριάμβους
αλλά και τραγωδίες, μας έχουν προικί-
σει με ευλογημένα χαρακτηριστικά,
αποφασιστικότητα, ζωντάνια, αφοσίω-
ση, διορατικότητα, σθένος, οξυδέρκεια,
σοφία αλλά και “φυλετικές πληγές”,
λογαριασμούς που πρέπει να ταχτοποι-
ήσουμε για ν’ αναπτυχτούμε και ν’ ανα-
λάβουμε με τη σειρά μας την ανατροφή
ενός καλύτερου κόσμου συμπεριλαμ-
βανόμενων και των παιδιών μας.

Στους θανάτους των δικών μας αντι-
δρούμε αυτιστικά, είτε το συνειδητο-
ποιούμε, είτε όχι.  Ίσως είναι ένας τρό-
πος ν’ αντισταθμιστεί η απώλεια.  Μου
είχε πει, όταν πεθάνω δεν θέλω “θρή-
νους”, πού ξέρεις μπορεί να είναι κα-
λύτερα εκεί. Αυτό τηρήθηκε και όντως

δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πούμε
ευχαριστώ, από το να φυλάμε στη
σιωπή μας  όποιους αγαπήσαμε και
που μας άνοιξαν πόρτες.

Κατά ένα περίεργο τρόπο συμπα-
θούσε τους Ινδιάνους - όχι και τόσο πε-
ρίεργο τελικά - αφού γνώριζε ότι κι
αυτοί είχαν σφαγιασθεί. 

Το ποίημα που συγγενεύει μ’ αυτό το
πνεύμα και που επιγράφεται “Το Ορι-
στικό Ταξίδι”, ενός ισπανού  ποιητή του
Juan Ramon Himenez είμαι σίγουρη ότι
θα του άρεσε:

“...και θα φύγω. Αλλά τα πουλιά θα
μείνουν, να τραγουδούν, και ο κήπος
μου θα μείνει, με το πράσινο δέντρο
του, με την πηγή του.
Πολλά απογεύματα ο ουρανός θα

είναι γαλάζιος και γαλήνιος, και οι κα-
μπάνες στο καμπαναριό θα χτυπούν
ρυθμικά, όπως ακριβώς χτυπούν απόψε.

Οι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει
θα πεθάνουν και η πόλη θα σφύζει
από ζωή, θα ξαναγεννιέται  κάθε χρόνο.

Αλλά το πνεύμα μου πάντα θα πλα-
νιέται νοσταλγικό στην ιδία μυστηριώδη
γωνία του λουλουδιασμένου μου
κήπου”.

Ήταν ένας παθιασμένος άνθρωπος
όπως είμαστε όλοι με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο. Έτσι θα τον θυμάμαι σαν
έναν ηλικιωμένο έφηβο, παρόλο που
πέθανε σχεδόν ενενήντα χρονών, δεν
θα έλεγα ούτε ηλικιωμένο.
Απ’ αυτόν κληρονομήσαμε το ανυπό-

τακτο του πνεύματος, το παιγνιώδες του
χαρακτήρα και το δόσιμο χωρίς αντα-
μοιβή, ένα γενναία ικανό και αναγκαίο
εξοπλιστικό υλικό για να πορευτεί κά-
νεις. Ευχαριστώ όποιον ή ό,τι επέλεξε
αυτούς τους δυο ανθρώπους, τη μάνα
και τον πατέρα, για γονείς μου. 

Δεν θα ήταν δυνατόν να ζητήσει κά-
νεις τίποτα παραπάνω. 
Ευχαριστώ ειλικρινά.     

Ελένη Δαρμογιάννη Αντωνίου

ΕυγΕνια αντωνιΟυ - μια ξΕχωριστη 
και πΟλλα υπΟσχΟμΕνη σχΕΔιαστρια
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Την Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016
θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγό-
ρευσης του Δρ. Αλεξίου Δ. Παπαλεξό-
πουλου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σε
Επίτιμο Διδάκτορα της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Αλέξης μεγάλωσε στα Καλάβρυτα
και αφού τέλειωσε το Πολυτεχνείο,
έφυγε για μεταπτυχιακά και διδακτο-
ρικό στο διάσημο αμερικανικό πανεπι-
στήμιο Georgia Institute of
Technology. 

Στη συνέχεια πήγε στην Καλιφόρνια
όπου εγκαταστάθηκε, δημιούργησε οι-
κογένεια και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία
του στον τομέα της ενέργειας. 
Ο Δρ. Αλέξης Παπαλεξόπουλος είναι

αυθεντία και παγκοσμίως γνωστός
εμπειρογνώμονας σε θέματα ενέργειας,
και Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής
της ECCO International στο Σαν Φραν-
σίσκο της Καλιφόρνιας. Η ECCO Inter-
national είναι μια εξειδικευμένη εται-
ρεία συμβούλων ενέργειας, η οποία
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες λογισμικού σε όλο τον
κόσμο σε ένα ευρύ φάσμα πελατών,
όπως κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές,
κοινωφελείς εταιρείες, Ανεξάρτητους
Διαχειριστές Συστημάτων, παραγωγούς,
φορείς της αγοράς, εμπόρους και εται-
ρείες ανάπτυξης λογισμικού. Αυτές οι
υπηρεσίες αφορούν στους τομείς της
αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας, της
ανάλυσης δημόσιας πολιτικής, της
εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, του
σχεδιασμού της ενεργειακής αγοράς,
της εφαρμογής του συστήματος αγο-
ράς, τις ανταγωνιστικές προσφορές, τα
έξυπνα δίκτυα και τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, τη λειτουργία των συ-
στημάτων ισχύος, την παραγωγή ενέρ-
γειας, το σχεδιασμό του συστήματος
μεταφοράς, τη δυναμική συστήματος

και τον έλεγχο πραγματικού χρόνου της
ροής φορτίου. Ο Δρ. Παπαλεξόπουλος
έχει σχεδιάσει μερικές από τις πιο σύν-
θετες αγορές ενέργειας στον κόσμο και
έχει υποστηρίξει τεχνικά/επιστημονικά
και οικονομικά κορυφαίους οργανι-
σμούς σε τρεις ηπείρους. συμπεριλαμ-
βανομένης της Βόρειας και της Νότιας
Αμερικής, της Δυτικής και της Ανατολι-
κής Ευρώπης και της Ασίας. Είναι σύμ-
βουλος της ΔΕΗ στην Ελλάδα για την
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που
επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο στον τομέα
της ενέργειας στην Ελλάδα. 

Η επιστημονική συνεισφορά του Δρ.
Παπαλεξόπουλου έγκειται στο γεγονός
ότι υπήρξε πρωτοπόρος στο συνδυα-
σμό των κλασικών Συστημάτων Ισχύος
με την Επιχειρησιακή Έρευνα, την Οι-
κονομική Θεωρία και την Επιστήμη των
Υπολογιστών, έτσι ώστε να αλλάξει ρι-
ζικά ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα
ενεργειακά δίκτυα επόμενης γενιάς
όσον αφορά τη διαχείριση ενέργειας,
τον έλεγχο πραγματικού χρόνου της
ροής φορτίου, τη σχεδίαση και υλοποί-
ηση ενεργειακών αγορών, την κοστο-
λόγηση δικτυακών υποδομών, τον
προγραμματισμό και τον έλεγχο συ-
στημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξυ-
πνα δίκτυα και την ολοκλήρωση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
αυτά. 
Ο Δρ. Παπαλεξόπουλος έλαβε το Δί-

πλωμα Ηλεκτρολόγου και Μηχανολό-
γου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, και και
αμέσως μετά έλαβε το Μάστερς και το
Διδακτορικό του, στο Georgia Institute
of Technology, Atlanta, Georgia. 

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από
200 εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστη-

μονικά περιοδικά και συνέδρια, έχει
κάνει αναρίθμητες παρουσιάσεις, δια-
λέξεις και σεμινάρια ως προσκεκλημέ-
νος ομιλητής σε κορυφαία ακαδημαϊκά
ιδρύματα και συμμετέχει σε πληθώρα
επιτροπών, μεταξύ αυτών και σε επι-
τροπές της ΝSF που έχουν σχέση με τα
προγράμματα σπουδών του Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού. 

Έχει οργανώσει και εκπαιδεύσει διά-
φορους φορείς στον τομέα του σχεδια-
σμού της αγοράς ενέργειας και έχει
προεδρεύσει σε πολλά πάνελ και ειδι-
κές συνεδρίες του διεθνούς φήμης επι-
στημονικού Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ).
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει
λάβει παρά πολλές τιμητικές διακρίσεις
και έχει χρηματίσει μέλος σε editorial
boards σε IEEE περιοδικά. 

Το 1992 έγινε αποδέκτης του Wall of
Fame Award της μεγαλύτερης εταιρείας
ηλεκτρισμού των ΗΠΑ, και το 1996
αποδέκτης του 1ου Βραβείου Επιστη-
μονικής Εργασίας από την IEEE. Ο Δρ.
Παπαλεξόπουλος τιμήθηκε με την
ανώτατη επιστημονική διάκριση "Fel-
low" της IEEE το 2000. Τέλος, ο Δρ.
Παπαλεξόπουλος έχει συγγράψει το
αρχειακού τύπου βιβλίο «Climate Vul-
nerability» (Elsevier, 2013), που καλύ-
πτει θέματα των δικτύων μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Δρ. Παπαλεξόπουλος είναι επίσης
ενεργός επενδυτής σε νεοφυείς εται-
ρείες που εξειδικεύονται σε καθαρή τε-
χνολογία στη Silicon Valley. Μεταξύ
των πρόσφατων επενδυτικών δραστη-
ριοτήτων του, περιλαμβάνεται και η
εταιρεία  ZOME Energy Networks, στην
οποία είναι επενδυτής, Διευθύνων Σύμ-
βουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου. Πρόκειται για μια εταιρεία
λογισμικού ενέργειας, η οποία ειδικεύ-

εται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την
εμπορευματοποίηση των έξυπνων δικτύων
και τεχνολογιών διαχείρισης της ζήτη-
σης. 

Είναι επίσης μέλος του Ταμείου Επεν-
δύσεων που έχει αναπτυχθεί στην Sili-
con Valley από Έλληνες για Έλληνες.

Με αφορμή την αναγόρευση του Δρ.
Παπαλεξόπουλου σε Επίτιμου Διδά-
κτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Πανε-
πιστημίου Πατρών, ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας θα ήθε-
λαν για μία ακόμη φορά να του εκφρά-
σουν τα θερμά τους συγχαρητήρια για
την προσωπική, επαγγελματική και
ακαδημαϊκή του ανέλιξη. 

Η ευόδωση των προσπαθειών του, η
επίτευξη των στόχων του και η εν γένει
πορεία του μας δίνουν μεγάλη χαρά και
κυρίως τιμούν την Καλαβρυτινή κοινω-
νία, της οποίας ο ίδιος νοιώθει περή-
φανο μέλος και φροντίζει να αποδει-
κνύει σε κάθε περίσταση.
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Πλησίαζε η ημέρα της επετείου. Για
πολλά χρόνια δεν καταλάβαινα πολλά,
τα επόμενα χρόνια δεν ήθελα να κατα-
λάβω - μου φαίνονταν μακρινά και μου
τάρασαν την ανεμελιά - για μερικά χρό-
νια με απασχολούσαν άλλα. Έφτασα
κάποια στιγμή κοντά στην ηλικία, στην
οποία ο παππούς μου έζησε τη φρίκη
της καταστροφής και άρχισα να ρωτάω,
να διαβάζω, να ασχολούμαι, να σκέ-
φτομαι τη μητέρα μου, τους θείους
μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου,
τους γονείς και τις γιαγιάδες των φίλων
μου που έζησαν την τραγωδία, να συμ-
μετέχω σε μερικές εκδηλώσεις. Δυστυ-
χώς, τη μοναδική φορά που ο παππούς
μου κατάφερε να μας πει μερικά πράγ-
ματα, θεωρήθηκα μικρός για να τα
ακούσω. Έχασα αυτή τη στιγμή και για
ένα παράξενο λόγο νοιώθω ενοχές.
Μας άφησε πριν 26 χρόνια και δεν είχα
άλλη ευκαιρία.

Με λένε Σταύρο, είμαι εγγονός του
Γιώργου Γεωργαντά, ενός από τους δια-
σωθέντες και θα σας περιγράψω, πώς
«έζησα» την καταστροφή των Καλα-
βρύτων μέσα στο σπίτι μου. Ο παππούς
μου δε γιόρταζε, δεν έκοψε ποτέ μαζί
μας βασιλόπιτα στην αλλαγή του χρό-
νου, στα τραπέζια και στις γιορτές
απουσίαζε, δεν του άρεσε να ταξιδεύει,
δεν ήθελε να διασκεδάζει, δεν τον ένοι-
αζε να δοκιμάζει νέα πράγματα. Χανό-
ταν κάθε μέρα σε περιπάτους, σπάνια
πήγαινε στον τόπο της Εκτέλεσης,
πάντα μόνος, πρωινές ώρες όταν δεν
θα συναντούσε κανέναν. Δεν μίλαγε
σχεδόν ποτέ για αυτό, όσοι τον προ-
σέγγιζαν για να του αποσπάσουν τη
μαρτυρία του δυσκολεύονταν. Είχε
κρεμασμένο το ρολόι που παραλίγο να
του στερήσει τη ζωή στον τοίχο. Ξε-

χνιόταν μερικές φορές και γελούσε,
παίζοντας με τα εγγόνια του, λέγοντας
αστεία με τα παιδιά του, βλέποντας κω-
μωδίες με τη γυναίκα του, ακούγοντας
ραδιόφωνο. Η γιαγιά μου, πάντα αντί-
βαρο σε αυτό. Χαρωπή και ζεστή, προ-
σπαθούσε να κοιτάει το σήμερα και το
αύριο. Σαν να προσπαθούσε να του
θυμίζει τις ομορφιές και τις χαρές της
ζωής. Σαν να του έδειχνε στο καμπανα-
ριό το ρολόι που λειτουργούσε κι όχι
αυτό που σταμάτησε.

Η φωνή του ήταν αδύνατη και αχνή.
Είχε χάσει ένα κομμάτι της γλώσσας του
στη χαριστική βολή. Φαινόταν να δίνει
σημασία μόνο στην ουσία των πραγμά-
των. Δεν εντυπωσιαζόταν από τα στο-
λίδια και την πολυτέλεια. Ήταν απλός
και φιλοσοφημένος. Λιγομίλητος. Δεν
ένοιωσε ποτέ ήρωας, μία από τις ελάχι-
στες φορές που σήκωσε τη φωνή του
και χρησιμοποίησε βαριές κουβέντες,
ήταν για να αρνηθεί τη σύνταξη «αντι-
στασιακού» που του προτάθηκε από το
υπουργείο. Ο παππούς μου ένοιωθε
θύμα άμαχου πληθυσμού και μάλιστα
ένα θύμα που έπρεπε να πείσει τον
εαυτό του πως ήταν «τυχερό». Δεν πα-
ρέλαβε ποτέ τιμητικές πλακέτες και δι-
πλώματα. Δε συμμετείχε στις εκδηλώ-
σεις παρουσία «επισήμων». Ο παπ-
πούς μου δεν ένοιωθε πως η πατρίδα
του, του όφειλε κάτι για το κακό που
βρήκε αυτόν, την οικογένειά του, τους
φίλους του, τον τόπο του.

Ο παππούς μου είχε να παλέψει με τη
μνήμη. Ελάχιστα ντοκουμέντα της μαρ-
τυρίας του υπάρχουν, κι αυτά χάρις
στην επιμονή μερικών ανθρώπων και
την εκτίμηση που τους είχε. Ευτυχώς, η
μάνα μου - βρέφος την ημέρα της κα-
ταστροφής - μάζεψε τα κομμάτια της

μαρτυρίας του και βρήκε το κουράγιο
να τα συνθέσει και να τα αναφέρει σε
ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα. Συγκινή-
θηκα, επειδή κατάφερε να πει τα λόγια
που ο παππούς μου δε μπορούσε.
Έζησε κι αυτή την καταστροφή, στον
απόηχο των γεγονότων και μέσα από
τις συνέπειές τους.
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η μαρ-

τυρία του παππού μου υπάρχει. Και
υπάρχουν κι άλλες μαρτυρίες, ίσως πιο
λεπτομερείς ή σημαντικές. Και υπάρ-
χουν και βιβλία που αναλύουν. Και επι-
στήμονες που εκτιμούν. Και ιστορικοί
που ερευνούν. Και ντοκουμέντα που
έρχονται στο φως. Και επίσημοι που
βγάζουν λόγους. Όμως, αν και έχουν
περάσει τόσα χρόνια πια και αφού οι
γενιές που έζησαν την καταστροφή
αναχωρούν, ενώ οι επόμενες τη διατη-
ρούν σαν ιστορική μνήμη ή σαν οικο-
γενειακές ιστορίες και κειμήλια, η
καταστροφή παραμένει μία ανοιχτή
πληγή, χωρίς κοινό αφήγημα, αντικεί-
μενο αντιπαράθεσης και συχνά εκμε-
τάλλευσης.
Σαν Καλαβρυτινός που νοιώθω, πραγ-

ματικά λυπάμαι για αυτό. Τόσα χρόνια
μετά και προτεραιότητα πολλών είναι η
άποψή τους για τα γεγονότα, όχι απλά
να γίνει αποδεκτή, αλλά πολλές φορές
και να επιβληθεί! Σε ένα αφήγημα που
εξυπηρετεί τις δικές τους «ανάγκες» του
σήμερα. Μπορεί να «έζησα» τα γεγο-
νότα με ένα τρόπο που δεν εντυπωσιά-
ζει. Ίσως να μη μου πέφτει και τόσο ο
λόγος και το ότι έχω το ίδιο αίμα με
έναν από τους διασωθέντες, να μην
είναι αρκετό. Συμφωνώ πως ιστορικά
είναι απαραίτητο να διερευνούμε τους
λόγους που οδηγήθηκαν τα πράγματα
εκεί. Και απαιτώ κάποια στιγμή να φτά-

σουμε σε ένα κοινό αφήγημα που θα
το παραδώσουμε στα δικά μας παιδιά
και θα μπορούμε να απαντήσουμε στο
«γιατί;».
Μέχρι τότε όμως ας μην αφήνουμε τη

διχόνοια να επισκιάζει τη φρίκη των γε-
γονότων. Ας μην αποπροσανατολιζό-
μαστε και ας μην περνάμε σε δεύτερη
μοίρα το γεγονός πως ένας οργανωμέ-
νος στρατός, η Βέρμαχτ, εγκλημάτησε
με τον πιο άνανδρο, ανήθικο και απάν-
θρωπο τρόπο εναντίον αμάχων. Ενα-
ντίον των οικογενειών μας και του
τόπου μας. Τουλάχιστον τις ημέρες της
επετείου, ας μην αφήνουμε τις κραυγές
της διχόνοιας να κυριαρχούν στη σιωπή
της θλίψης και ας μη χειροκροτούμε
τους εκμεταλλευτές της τραγωδίας.
Νομίζω πως πλέον καταλαβαίνω από-

λυτα τον παππού μου.
Σταύρος Καρύδης

Κύριε Πρόεδρε και κύριοι Σύμβουλοι της
«ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»
Αγαπητοί μου συμπολίτες
Απευθυνόμενος εις όλους σας με την πρέ-

πουσα τιμή, πιστεύω ότι η επιστολή μου αυτή
θα επαναφέρει στη μνήμη σας τη μεγάλη
θυσία των ανάνδρως εκτελεσθέντων στις 13-
12-1943 1.200 Καλαβρυτινών, στου «ΚΑΠΗ»
την ολόμαυρη πλαγιά, όπου η δόξα μονάχη
της περπατά, στεφανώνοντας καθ’ ημέραν
τους Ήρωες μας.
Από σεβασμό στη μνήμη τους, δεν θέλω να

ταράξω τον αιώνιο ύπνο τους. Όμως ιστορικό
χρέος όλων των Καλαβρυτινών συμπολιτών
μας σήμερα είναι, να ανοίξωμεν και εμείς τον
Φάκελο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος,
όπως έπραξαν, πριν από χρόνια, οι κάτοικοι
του Διστόμου, για το δικό τους Ολοκαύτωμα,
γινόμενοι έτσι εις εμάς παράδειγμα προς μί-
μηση, αφού εμείς αργήσαμε δι’ ανεξήγητους
λόγους. Όμως μπορούμε και τώρα να διεκ-
δικήσουμε συννόμως τα δικαιώματα που δη-
μιούργησαν στα Καλάβρυτα και τα γύρω
καταστραφέντα χωριά μας, οι Γερμανοί κατα-
κτητές, σκοτώνοντας, λεηλατώντας και καί-
γοντας. Τα φρικαλέα εγκλήματά τους δεν
παρεγράφησαν ούτε υπόκεινται σε παρα-
γραφή, ούτε στου παρελθόντος τη λήθη
μπαίνουν, ούτε στη συνείδηση των δοκιμα-
σθέντων άλλων λαών έχουν αποδυναμωθεί.
Είναι εγκλήματα για τα οποία οι θύτες, εσαεί
θα ντρέπονται, ενώ τα θύματα, εσαεί θα τι-
μώνται ως ήρωες.
Αυτή τη τιμή και αυτή τους τη δόξα, έχουμε

χρέος να την εμπεδώσουμε στη συνείδηση

των σημερινών Ευρωπαίων προβάλλοντας
τα όσα τα θύματα υπέστησαν και τα όσα τα Κα-
λάβρυτα έπαθαν.

Τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων του Δι-
στόμου, κάποτε, ίσως σύντομα, θα ικανοποι-
ηθούν. Ας είμαστε έτσι έτοιμοι και εμείς για
ανάλογη εφαρμογή!

Ζητώντας συγγνώμη από όσους διαφωνή-
σουν με τις άνω θέσεις μου, ευχαριστώ την
«ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ» για την καταχώρηση
των απόψεών μου αυτών και παρακαλώ να
ηχήσει πρώτη τον παιάνα της αποκατάστασης
όλων των γενομένων ζημιών, από τη σημε-
ρινή της Γερμανίας κυβέρνηση, θεωρώντας
το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΝΩΣΗΣ ΚΑ-
ΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» το περισσότερο κα-
τάλληλο και αρμόδιο να αρχίσει τον «αγώνα
τον καλόν» και να περατώσει αυτόν, προς
δόξαν των ιδίων και όλων των Καλαβρυτινών
συμπολιτών μας, σε συνεργασία με το Δήμο Κα-
λαβρύτων, το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων
και την «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ».
Διατελώ με τιμή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΣΦΥΡΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας την
οποία δημοσιεύουμε για να λάβουν γνώση
οι συμπατριώτες μας. Θέλουμε να σας δια-
βεβαιώσουμε ότι το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα
που θίγεται παραμένει ανοιχτό και κάνουμε
από πλευράς μας ότι είναι δυνατόν, σε συ-
νεννόηση με το Δήμο μας για να αποδοθεί
δικαιοσύνη και να επιτευχθεί η δικαίωση των
θυμάτων. Χαιρόμαστε που θα είστε και εσείς
μαζί μας στην προσπάθειά μας αυτή.

τα καλαβρυτα και  Ο σκακιστικΟσ ΕπιμΟρφωτικΟσ ΟμιλΟσ
καλαβρυτων -  Επαρχιασ (σΕπΟκΕ) στΟ βιβλιΟ γκινΕσ

Ο Γεώργιος Γεωργαντάς με την κόρη τουΟ Γεώργιος Γεωργαντάς με την κόρη του
ΜαρίαΜαρία

Αποτελεί μεγάλη προβολή για
τα Ηρωικά και Μαρτυρικά Κα-
λάβρυτα, η διπλή αναφορά που
γίνεται σε αυτά, στο ογκώδες
(752 σελίδων) χαρτοδεμένο
έργο του γνωστού σκακιστή
(υπ. Μετρ) - Χημικού - Δασκά-
λου ζατρικίου και τ. Μέλους Δι-
οικητικού Συμβουλίου Ελληνι-
κής Σκακιστικής Ομοσπονδίας

Χρήστου Κεφαλή ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, που κυκλο-
φόρησε ευρύτατα από τις Εκδό-
σεις «Κέδρος».

Πράγματι, στις σελίδες 387 -
388 περιγράφεται το Παγκόσμιο
Ρεκόρ Γκίνες που πέτυχε το 2001
στα Καλάβρυτα η ανεπανάληπτη
Γκρανμέτρ Άννα Μαρία Μπό-
τσαρη, σε διοργάνωση του Σκα-

κιστικού Επιμορφωτικού Ομίλου
Καλαβρύτων -  Επαρχίας (ΣΕ-
ΠΟΚΕ). 

Επιπλέον, στην σελίδα 454
αναφέρεται το Πανελλήνιο
Ρεκόρ που σημείωσε το 1999
επίσης στα Ηρωικά Καλάβρυτα
ο Διεθνής Μετρ Τάκης Παντα-
βός, πάντα σε διοργάνωση του
ΣΕΠΟΚΕ. 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΠΟΚΕ Δρ
Ν. Χ. Ραζής, είναι πεπεισμένος
ότι τα Καλάβρυτα, με το πλου-
σιότατο  ανθρώπινο δυναμικό
που διαθέτουν, είναι σε θέση (με
την κατάλληλη υποστήριξη από
Φορείς και Πολίτες της περιοχής)
να πρωταγωνιστήσουν στο σκα-
κιστικό τομέα, όχι μόνο Πανελ-
λαδικά, αλλά και Διεθνώς.
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Οταν  Οι  πνΕυματικΟι  ανθρωπΟιΟταν  Οι  πνΕυματικΟι  ανθρωπΟι
ΕκφραΖΟνται, λακωνικα,ΕκφραΖΟνται, λακωνικα,

για  ΔιαφΟρα  θΕματαγια  ΔιαφΟρα  θΕματα
Δεν υπάρχει καλύτερο κόσμημα, για το

παιδί, από την δόξα του Πατέρα και για τον
πατέρα από την δόξα του γιού του.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ                                                           

Ο πραγματικός ήρωας είναι αυτός που
καταφέρνει να νικήσει τα πάθη του.

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ                                                      

Μόνο με τις αποφάσεις μας δείχνουμε
πόσο σημαντικοί είμαστε.

ΖΑΝ - ΠΩΛ  ΣΑΡΤΡ

Πιο ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος, που
έχει «τοποθετήσει» στη ζωή του, το  πνεύ-
μα στο ανώγειο, το σώμα στο ισόγειο  και
την συνείδηση του, στο υπόγειο.

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ                                                    

Από τα μικροπράγματα καταλαβαίνουμε
τον χαρακτήρα του ανθρώπου, γιατί στα
μεγάλα είναι πιο προσεκτικός και κρύβεται.

ΑΡΘΟΥΡΟΣ  ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ

Αυτός που μεταμορφώνεται σε σκου-
λήκι δε πρέπει, έπειτα, να παραπονείται
πως τον ποδοπατούν.   

ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ  ΚΑΝΤ                                            

Ένας από τους μεγαλύτερους κανόνες
της ζωής είναι ότι όσο περισσότερα δίνεις,
τόσο περισσότερα παίρνεις.

ΓΟΥΙΛΙΑΜ  ΝΤΑΝΦΟ                                       

Με το να γίνεις μάρτυρας κατορθώνεις
να γίνεις διάσημος χωρίς να έχεις ταλέντο.

ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΙΛΝΤ

Αν η ματαιοδοξία δεν ανατρέπει ολο-
κληρωτικά τις αρετές, τουλάχιστον τις
κλονίζει.

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΝΤΕ ΛΑ ΡΟΣΦΟΥΚΩ

Συνήθως, ο άνθρωπος, ξεχνάει το λάθος
του, όταν το ομολογεί σε κάποιον  άλλο,
αλλά ο άλλος δεν το ξεχνάει.

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΝΙΤΣΕ

Κάθε γενιά νομίζει ότι είναι πιο έξυπνη
από την προηγούμενη και πιο σοφή από
αυτήν που την ακολουθεί.

ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ

Κατ’ αρχάς πρέπει να ξέρεις τι θέλεις,
ύστερα πρέπει να έχεις το θάρρος να το
πεις και στη συνέχεια να έχεις τη δύναμη
να το κάνεις.

ΖΩΡΖ  ΚΛΕΜΑΝΣΩ

Οι άνθρωποι, θα είναι ασφαλείς μόνον
όταν μάθουν να συμπεριφέρονται, μεταξύ
τους, ως όσοι και σαν αδέλφια.

ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ

Κανείς στρατός δε μπορεί, να αντισταθεί,
στη δύναμη μιας ιδέας, που έχει ωριμά-
σει και ήρθε η ώρα της να πραγματοποι-
ηθεί.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ  

Τον βλάκα, μη τον συμπονάς· είναι ευ-
τυχισμένος από μόνος του.       

ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Η ζωή, του δυστυχισμένου, που δεν ελ-
πίζει, είναι χειρότερη κι από τιμωρία.

ΠΟΠΛΙΛΙΟΣ ΣΥΡΟΣ

Τότε μόνο οι νεκροί πεθαίνουν, όταν
τους λησμονούμε.

ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ 

Οι πιο μεγαλόψυχοι είναι, συνήθως, οι
πιο ταπεινοί.  

ΚΑΡΤΕΣΙΟΣ 

Στον έρωτα, η  ταχύτητα, η βιασύνη και  η
περισυλλογή περιορίζουν την απόλαυση.

ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Ένας αρχαιολόγος είναι ο καλύτερος σύ-
ζυγος για κάθε γυναίκα, γιατί όσο αυτή
γερνάει, τόσο περισσότερο αυξάνεται το
ενδιαφέρον του, γι’ αυτήν.

ΑΓΚΑΘΑ  ΚΡΙΣΤΙ

Για να μπορούμε να ελέγχουμε τη φύση,
πρέπει να την υπακούμε. 

ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΠΕÏΚΟΝ                                                           

Υπεύθυνος για την επιλογή
Σπύρος Γεωρ. Καμπέρος 

(Αλέξης  Λαύρας)
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Αθηνών, Συγγραφέας

«Οι φιλΟι τΟυ λΕωφΟρΕιΟυ» «Οι φιλΟι τΟυ λΕωφΟρΕιΟυ» 

Δημοσίευση της επιστολής που εστά-
λη από τον Ανδρέα Χρόνη επικεφαλής
της ομάδας έρευνας και μελέτης της ιστο-
ρίας των συγκοινωνιών στην Ελλάδα.
Αγαπητέ φίλε Σωτήρη,
Σ’ ευχαριστώ, κατ’ αρχάς, για την έμ-

μεση διαφήμιση της Ομάδας μας στο υπ’
αρ. 28 φύλλο της «Καλαβρυτινής Ηχούς»
και ιδιαίτερα για την… ονοματοδοσία του
μέλλοντος να ιδρυθεί  Μουσείου μας!

Εις ανταπόδοσιν (κάτι σαν… αντί-
δωρο!)  σου εσωκλείω δύο μικρά δείγ-
ματα του υλικού που έχουμε συγκε-
ντρώσει και αφορούν τη συγκοινωνία
της περιοχής μας, μέρος του οποίου,
εμπλουτισμένο με πρόσθετα στοιχεία
και πληροφορίες, δημοσιεύεται σε συ-
νέχειες στη «Φωνή των Καλαβρύτων».

Πρόκειται για το «λεωφορείο» (ιδιο-
κτησίας Μπουρή)
που για πολλά
χρόνια, εξυπηρε-
τούσε την συγκοι-
νωνία Καλάβρυτα
- Κερπινή - Μέγα
Σπήλαιο.

Η μία το απεικο-
νίζει… εν ζωή και
ή άλλη… μετά
θάνατον, εγκατα-
λελειμμένο στον
δρόμο προς την
Κερπινή - αν και
θα έπρεπε άλλη να
ήταν η τύχη του!

Ως προς τον χα-
ρακτηρισμό του
(τον τύπο του),
ήταν ο καθ’ ημάς
τύπος «Κένταυ-
ρος», δηλαδή
προήλθε από
την ένωση -
σύμμειξη δύο
τύπων αυτοκινή-
των, σύνηθες
φαινόμενο μετα-
πολεμικά στις
άγονες γραμμές
της πατρίδας
μας, με την εξής
μέθοδο: Πάνω
στο πλαίσιο

(Chassis) ενός φορτηγού, προσαρμόζε-
ται το αμάξωμα (carrosserie) ενός απο-
συρθέντος της κυκλοφορίας
λεωφορείου συνήθως υπεραστικού
των 24 θέσεων, από αυτά που κυκλο-
φορούσαν στην 10ετία του ’50.

Και βέβαια, την περιοχή μας, εξυπη-
ρέτησαν αρκετοί «Κένταυροι».

Τέλος και καθ’ όσον αφορά την επί-
τευξη των στόχων μας (δημοσίευση της
ιστορίας των συγκοινωνιών της χώρας
μας και ίδρυση Μουσείου Μεταφορι-
κών μέσων), αυτή τοποθετείται στο
(αβέβαιο) μέλλον, οψέποτε βρεθούν
«χορηγοί» και εκδότες!

Με εκτίμηση.
Και πατριωτικούς χαιρετισμούς.

Ανδρέας Ν. Χρόνης
Δικηγόρος

συνέχεια από τη σελ. 2
Αυτή τη φίλη χάσαμε!
Σημαδεμένη από τα γεγονότα της

13.12.1943, όπως όλοι μας, ξεψύχησε
βροντοφωνάζοντας πως είναι από τα
Καλάβρυτα, πως ο τόπος της είναι εκεί
που βάρβαροι θέρισαν τρεις γενιές Κα-
λαβρυτινών.  Όσα έκρυβε μια ζωή στην
όμορφη ψυχή της, φλόγισαν το νου και
την ψυχή της τις τελευταίες μέρες της
ζωής και σα φλόγα χρωμάτισαν τα τε-
λευταία της λόγια.

Ναι, είμαστε από τα Καλάβρυτα, δεν
ξεχνούμε και δεν επιτρέπουμε αυτή η
μνήμη να ξεγυμνώνεται από το σεβα-
σμό και την αξιοπρέπεια που μας δίδα-
ξαν εκείνοι, να βιάζεται και να σέρνεται
κουρελιασμένη ή φτιασιδωμένη για αλ-
λότριες σκοπιμότητες.

Στην εκλεκτή οικογένεια της Μάχης,
στα αδέλφια και τα ξαδέλφια της θερμά
και ειλικρινή συλλυπητήρια.

Το ήθος και η σεμνότητά της ας είναι
το αιώνιο μνημόσυνό της.

Μαρία Καρύδη

«Κυκλάμινο, κυκλάμινο στου βράχου
την σχισμάδα.      

Πού βρήκες χρώματα κι’ ανθείς, πού
μίσχο και σαλεύεις....»

Είναι κάτι μικρά λουλούδια, ταπεινά
που φυτρώνουν ανάμεσα σε χορτάρια
κι’ αγκάθια και παλεύουν να ψηλώ-
σουν, να σηκώσουν το κεφαλάκι τους,
να δουν τον ήλιο. Κι όταν το καταφέ-
ρουν φανερώνουν μια ομορφιά μεγα-
λειώδη μέσα στην απλότητά της...

Ένα τέτοιο λουλούδι  ήταν και η Μάχη μας.
Αγωνίστηκε να ξεπεράσει τα δύσκολα. 
Να βγει στον ήλιο, στη ζωή.

Με το σύντροφο της Μπάμπη Τερζάκη
έκαναν την οικογένειά τους. Απλή,
αθόρυβη ήξερε να προσφέρει καλω-
σύνη και αγάπη σ’ όλους.
Στ’ αγαπημένα της παιδιά, στον άντρα

της, στους συγγενείς, στις αγαπημένες
της γερόντισσες τον «Άγιο Ιωάννη τον
Ελεήμονα». Είχε εμπιστοσύνη στο Θεό
και είχε δώρο από Εκείνον την υπο-
μονή και την καρτερία.

Έσβησε γαλήνια στις18 Νοεμβρίου.
Η όμορφη ψυχή της πέταξε εκεί όπου δεν

υπάρχει πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός...
Την συνοδέψαμε όσοι την αγαπήσαμε,
στα Καλάβρυτα, που πόνεσε και αγάπησε.

Ένα απομεσήμερο με τον ήλιο ψηλά

να κάνει να λάμπουν στα δένδρα τ’
αγαπημένα της φθινοπωρινά χρώματα:
κίτρινα, πράσινα και χρυσοκόκκινα. 
Στάθηκε λίγο να ξαποστάσει στο σπίτι με

τις αναμνήσεις της, κι όπου το τελευταίο
καλοκαίρι πέρασε όμορφες μέρες κοντά
σε συγγενείς και παλιούς φίλους και βόλτες
στην Πλατεία, στο Κεραμιδάκι, στο Χελμό...

Κι ύστερα η τελευταία βόλτα...
Ο ήλιος καθώς έγερνε έστειλε με τις

τελευταίες του ακτίνες ένα φιλί, λίγο
πριν τη δεχτεί στην αγκαλιά της η αγα-
πημένη Καλαβρυτινή γη, μ’ ένα ταπεινό
μπουκέτο κυκλάμινα στο στήθος - συ-
ντροφιά στο ταξίδι της...

Καλή αντάμωση ξαδελφούλα!  
Ως τότε θα σε κρατώ ζωντανή στην

καρδιά μου.
Μάχη Χαμακιώτη - Σπανού
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Είκοσι εννέα (29) του Νοέμβρη του 43
ήταν, ημέρα Κυριακή, όταν τα Γερμα-
νικά αεροπλάνα βομβάρδισαν το σχο-
λείο του χωριού μου, πιστεύοντας πως
εκεί ήταν το Στρατηγείο των ανταρτών.
Εις «μάτην» όμως, γιατί εκεί ήταν μικρά
παιδιά μαθητούδια του δημοτικού σχολείου
του Σκεπαστού. Σκότωσαν δέκα τρία (13).

Κυριακή ήταν και φέτος η 29η Νοέμ-
βρη, παραμονή «τ’Αγιαντρέα», εβδο-
μήντα δύο χρόνια μετά, όταν συγκε-
ντρωθήκαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής
στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας
εκεί στο «απέριττο μνημείο», που βρί-
σκεται σχεδόν στον ίδιο χώρο που βομ-
βαρδιζόταν τότε, στο προαύλιο του «Αϊ
Γιώργη».
Τη μνήμη τίμησαν όλοι οι Βυσσωκιώ-

τες, γιατί όλοι κάποιον είχαν, για να θυ-
μηθούνε πούφυγε σε εκείνο το βομ-
βαρδισμό, «αδίκω θανάτω τελειοθέ-
ντων», όπως λέει ο υμνωδός της εκ-

κλησίας κατά τη διάρ-
κεια του μνημο-
σύνου.

Ήταν μια σεμνή τε-
λετή με προσκλητήριο
των νεκρών, με κατα-
θέσεις στεφάνων από
το Δήμαρχο της Μαρ-
τυρικής Πόλης κ. Λα-
ζουρά και άλλους
φορείς του τόπου.

Εντυπωσιακή ήταν η
ομιλία του Στέφανου
του Μαυρομάτη, τρί-
χρονου τότε, γεννημένου στο χωριό
μας, εκ μητρός Βυσσωκιώτισας, αδελ-
φής του συγχωρεμένου του Αντώνη
του Μάντζιαρη και εκ πατρός από τα
Γαρδενά του Αιγίου.

Η τελετή έληξε με την τήρηση ενός
«λεπτού σιγής» και την ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου, από την Φιλαρμονική

του Δήμου Καλαβρύτων, αποτελού-
μενη από «μικρά παιδιά»   αγόρια   και
κορίτσια και τη λαμπρή καθοδήγηση
και διεύθυνση του Αρχιμουσικού.

Εμείς οι Βυσσωκιώτες την ίδια μέρα
συνεχίσαμε τις τελετές στο Ναό του χω-
ριού μας.

Είπαμε, παραμονή «τ’ Αγιαντρέως»,

με συρροή κόσμου από τα γύρω χωριά
και πληθώρας ιερωμένων από όλα τα
χωριά και τον Καλλίνικο από το Μέγα
Σπήλαιο.

Ανήμερα της γιορτής του Αγίου τη
θεία Λειτουργία τέλεσε ο Καθηγούμε-
νος της Αγίας Λαύρας π. Ευσέβιος, συ-
νεπικουρούμενος και από άλλους
ιερείς. Πλήθος κόσμου παρηκολού-
θησε τη Θεία Λειτουργία και την ομιλία
του Αγίου Ηγουμένου.
Εκλεκτοί συγχωριανοί και συμπατριώ-

τες, τις δύσκολες μέρες που περνάμε, ο
Άγιος Αντρέας να μας «φυλάει» να μη
δούμε χειρότερα.
Εύχομαι, εν όψει των εορτών των Χρι-

στουγέννων και του Νέου Έτους, Χρό-
νια Πολλά σ’ όλους, όλο υγεία, χαρά
και ευτυχία.

Γιώργος Αλ. Παπαδημητρόπουλος
Αντιστράτηγος ε,α. 

από το Σκεπαστό

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε
η ημερίδα με θέμα «Αξιοπρέπεια στην
Ψυχική Υγεία», την οποία διοργάνωσε
ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία -
ΣΟΨΥ Πάτρας με αφορμή την Παγκό-
σμια ημέρα για την ψυχική υγεία. 

Η ημερίδα έλαβε χώρα την Παρα-
σκευή 9 Οκτωβρίου 2015 στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας στη Ρήγα Φεραίου, με
πλήθος συμμετεχόντων.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας πα-
ρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του
έργου «Ολοήμερο Κοινωνικό Στέκι για
εφήβους και ενήλικες - ΗΒΗ» που υλο-
ποίησε ο ΣΟΨΥ Πάτρας το προηγού-
μενο έτος. Αποτυπώθηκε από την
ομάδα υλοποίησης του έργου, η συμ-
βολή του στην παροχή υπηρεσιών για
την ψυχική υγεία με όρους αξιοπρέ-
πειας. Επισημαίνεται ότι το έργο χρημα-
τοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το

Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Είμαστε όλοι
Πολίτες», με διαχειριστή επιχορήγησης
του προγράμματος το Ίδρυμα Μποδο-
σάκη.
Εκ μέρους του Ιδρύματος Μποδοσάκη

απεύθυνε χαιρετισμό η κ. Μαρία Τσενέ,

Υπεύθυνη διαχείρισης
προγραμμάτων.
Το δεύτερο μέρος της
ημερίδας είχε ως θέμα
την «Επαγγελματική
Αποκατάσταση στην
Ψυχική Υγεία με Αξιο-
πρέπεια». Από την
Πρόεδρο του ΣΟΨΥ
Πάτρας, κ. Αγγέλα
Τριανταφύλλου, πα-
ρουσιάστηκε το παρά-
δειγμα της Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχεί-
ρησης Ένταξης -

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ. Παρέμβαση
στην ημερίδα πραγματοποίησαν οι εκ-
πρόσωποι των εταιρειών Vinci και Ολυ-
μπία Οδός, οι οποίες είναι δωρητές της
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ.
Στους συμμετέχοντες μοιράστηκε ερω-

τηματολόγιο προκειμένου να διατυπώ-

σουν τις απόψεις τους αναφορικά με το
σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής
υγείας. Από την επεξεργασία των ερω-
τηματολογίων προέκυψε η επιτακτική
ανάγκη για την εξασφάλιση όρων αξιο-
πρέπειας τόσο στην παροχή υπηρεσιών
όσο και στην κοινωνική ένταξη των ψυ-
χικά πασχόντων.
*Το έργο χρηματοδοτείται από την
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβη-
γία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εί-
μαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι
μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα,
γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής
Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι
το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του
Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της
κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας
και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιο-
σύνης, της δημοκρατίας και της βιώσι-
μης ανάπτυξης.

α.Ε.καλαβρυτων - Εργαστηρι αθλητισμΟυ και πΟλιτισμΟυα.Ε.καλαβρυτων - Εργαστηρι αθλητισμΟυ και πΟλιτισμΟυ
Με ανοικτή επιστολή του η διοίκηση

της Α.Ε.ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ προς την ΕΠΣ
Αχαΐας, τον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδο-
σφαίρου Αχαΐας αλλά και σε κάθε φί-
λαθλο, τονίζει την πραγματική διάστα-
ση του αθλητισμού που πιστά υπηρε-
τεί η διοίκηση και ο φίλαθλος κόσμος
των Καλαβρύτων και στο αντικειμενικό
στόχο που είναι στο «ευ αγωνίζεσθαι».
Απαντά ευπρεπώς για την προχθεσινή
διαιτησία που αδίκησε την ομάδα και
επισημαίνει χαρακτηριστικά οτι: "υπη-
ρετούμε τον αθλητισμό που στηρίζεται
στον εθελοντισμό, στην ανιδιοτέλεια,
στο κέφι και στο μεράκι. Αυτός είναι ο
καημός μας, αυτό είναι το μήνυμά μας.
Και το στέλνουμε με κάθε τρόπο..." 

Η Α.Ε.Κ. δεν μένει όμως μόνον στην
επιστολή, αφού σύμφωνα με πληρο-
φορίες του kalavrytanews.com, η διοί-
κηση θέτει εκτός ομάδας τον νεοαπο-
κτηθέντα Σχοινά που τον κάλεσε σε
απολογία με αφορμή την μη αρμό-
ζουσα στάση του και συμπεριφορά
στους κόλπους της ομάδας. Με την κί-
νηση αυτή η διοίκηση δίνει το σαφές
μήνυμα σε όλους οτι πάνω απ όλα
είναι το ήθος και ο χαρακτήρας της
ομάδας. 

Ολόκληρη η Επιστολή έχει ως εξής:
“Αξία έχει η συμμετοχή και όχι η νίκη”

Πιέρ ντε Κουμπερντέν, 1863-1937,
Γάλλος, αναβιωτής των Ολυμπιακών

αγώνων

Καλάβρυτα 28/09/2015

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: 1) Ε.Π.Σ. Αχαΐας
2) Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου
Αχαΐας
3)κάθε ενδιαφερόμενο
Με αφορμή την “εικόνα” της Ομάδας

μας στον πρώτο αγώνα της, στην Β’ κα-
τηγορία του πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.
Αχαΐας καθώς και την ανεξήγητη για
μας αντιμετώπιση από την διαιτησία,
νοιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε κά-
ποιες παρατηρήσεις - επισημάνσεις.

Η Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων, σε
συνεργασία με το Δ.Σ. του Δημοτικού
Σταδίου Καλαβρύτων, λειτουργεί τα
τμήματα Ποδοσφαίρου με 40 αθλητές,
Μπάσκετ με 20 αθλητές, Ακαδημίας
Ποδοσφαίρου με 70 παιδιά ηλικίας 6 -
14 ετών και Ρυθμικής Γυμναστικής με
55 κοριτσάκια 5 - 15 ετών, ενώ γίνεται
προσπάθεια λειτουργίας τμημάτων Στί-
βου, Βόλεϊ γυναικών και Ακαδημίας
Μπάσκετ. Η συμμετοχή στα ανωτέρω
τμήματα είναι πολύ μεγάλη και ιδίως
στα παιδικά τμήματα πρωτόγνωρη.

Το Δημοτικό Στάδιο Καλαβρύτων,
κάθε απόγευμα μετατρέπεται σε εργα-
στήρι αθλητισμού και πολιτισμού. Σε
αυτό το αθλητικό - μαθησιακό στέκι
καθημερινά σμιλεύεται η κοινωνική
ανάπτυξη, η αυτοπεποίθηση και η αυ-
τοεκτίμηση των παιδιών, σε ένα περι-
βάλλον που οι διαχωρισμοί λόγω
φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, μόρφω-

σης, κοινωνικής τάξης και οικονομικής
κατάστασης, δεν έχουν καμία θέση.
Την Κυριακή δε, όταν η ομάδα αγωνί-

ζεται στη έδρα μας το στάδιο υποδέχε-
ται όλους τους Καλαβρυτινούς - γυναί-
κες, άνδρες, παιδιά, οικογένειες - σε μια
γιορτή επίδειξης αγωνιστικότητας και
ήθους από τους αθλητές. Παράδειγμα
για τα μικρότερα παιδιά, καμάρι για τους
μεγαλύτερους, ευθύνη για τις «απαιτή-
σεις» της Καλαβρυτινής κοινωνίας.

Αυτή είναι η Αθλητική Ένωση Καλα-
βρύτων. Αυτό υπηρετούμε όλοι: διοί-
κηση, αθλητές, εθελοντές, θεατές,
συμμετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο.
Ο,τιδήποτε διαφορετικό δεν χωράει σε
τούτη την ομάδα. Ως διοίκηση είμαστε
υποχρεωμένοι να παρεμβαίνουμε και
να διορθώνουμε οτιδήποτε δεν συνά-
δει με αυτούς τους στόχους. Και θα
το κάνουμε άμεσα. Θα διορθώσου-
με/νουμε τα λάθη, πρώτα τα δικά μας.
Και θα το διαπιστώσετε.

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι
μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών Αχαΐας:
Η δικαιοσύνη και η επιβράβευση της
αξίας πρέπει να είναι το ζητούμενο για
όλους μας, ως απόφαση της στιγμής,

ως παράδειγμα για την κοινωνία που
θέλουμε για μας και τα παιδιά μας. Εάν
υπηρετείτε κάτι διαφορετικό, - δεν θέ-
λουμε να το πιστεύουμε - γνωρίζουμε
ότι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε.
Μπορούμε όμως να σας πούμε ότι θα
οπλιστούμε με υπομονή. Και να σας
ζητήσουμε… να διαβάσετε τούτη την
επιστολή.
Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του

Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Αχαΐας. Γνωρίζεται καλ-
λίτερα από μας ότι ο υγιής αθλητισμός
είναι κορυφαία έκφραση του πολιτι-
σμού. Εμείς αυτό τον αθλητισμό θέ-
λουμε να υπηρετούμε. Τον αθλητισμό
που στηρίζεται στον εθελοντισμό, στην
ανιδιοτέλεια, στο κέφι και στο μεράκι.
Αυτός είναι ο καημός μας, αυτό είναι το
μήνυμά μας. Και το στέλνουμε με κάθε
τρόπο. Ακόμη... και με το σκύλο της
εξέδρας.
Ο πάλαι ποτέ επιθετικός Ρόρυ αντικα-

ταστάθηκε από τον φιλήσυχο Μίνωα.   
Με τιμή

για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Αθλητικής Ένωσης Καλαβρύτων
O Πρόεδρος Ηρακλής Παπαγεωργίου
O Γ. Γραμματέας Λεωνίδας Βασιλόπουλος
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ημΕριΔα σΟψυ πατρασ μΕ θΕμα «αξιΟπρΕπΕια στην ψυχικη υγΕια»ημΕριΔα σΟψυ πατρασ μΕ θΕμα «αξιΟπρΕπΕια στην ψυχικη υγΕια»
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Ξυλούρης Μανώλης
Κύριος Ερευνητής - 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ορατό από τα Καλάβρυτα είναι το
Αστεροσκοπείο του Χελμού. Ο «ΑΡΙ-
ΣΤΑΡΧΟΣ», το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο
της Νότιο - ανατολικής Ευρώπης, απο-
τελεί ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά
αναπτυξιακά ερευνητικά έργα των τε-
λευταίων δεκαετιών στην χώρα μας και
αναμένεται να θέσει την ελληνική αστρο-
νομία στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής
και διεθνούς έρευνας. 

Το κτίριο του θόλου στο Αστεροσκοπείο
Χελμού που στεγάζει το τηλεσκόπιο «ΑΡΙ-
ΣΤΑΡΧΟΣ». 

Το Αστεροσκοπείο Χελμού βρίσκεται
στην κορυφή «Νεραϊδόραχη» της ομώ-
νυμης οροσειράς της Πελοποννήσου
σε υψόμετρο 2340 μ. από την επιφά-
νεια της θάλασσας και σε απόσταση
220 χλμ. νοτιοδυτικά των Αθηνών. Η
τοποθεσία αυτή είναι από τις σκοτεινό-
τερες της ηπειρωτικής  Ευρώπης.  

ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» 
Στο Αστεροσκοπείο Χελμού έχει εγκα-

τασταθεί το υπερσύγχρονο οπτικό τη-
λεσκόπιο «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» το οποίο
κατασκευάστηκε από την γερμανική
εταιρία Carl Zeiss. Το κύριο χαρακτηρι-
στικό του είναι το κάτοπτρό του με διά-
μετρο 2,3 μ. που σε συνδυασμό με τις
υπερευαίσθητες συσκευές παρατήρη-

Το τηλεσκόπιο
« Α Ρ Ι Σ Τ Α Ρ -
ΧΟΣ». Το κι-
ν ο ύ μ ε ν ο
μέρος του που
ζυγίζει περί-
που 40 τόνους
μπορεί να στο-
χεύει με απί-
στευτη ακρί-
βεια (λίγα δευ-
τερόλεπτα της
μοίρας) τα ου-
ράνια αντικεί-
μενα.

σης που διαθέτει και την καθαρότητα
της ατμόσφαιρας της περιοχής το καθι-
στά ένα πολύ ικανό εργαλείο για την
παρατήρηση αστρονομικών αντικειμέ-
νων, ακόμα και πολύ αμυδρών ή και
μακρινών αντικειμένων που βρίσκονται
στις εσχατιές του Σύμπαντος.      

Το τηλεσκόπιο συνδυάζει τεχνολογία
η οποία εφαρμόζεται σε μεγαλύτερα
τηλεσκόπια (με διάμετρο κατόπτρου 10 μ.)
έχοντας ως αποτέλεσμα την πολύ καλή
ικανότητα στόχευσης ενός αντικειμένου
(με ακρίβεια στόχευσης μικρότερης
αυτής των δυο δευτερολέπτων της μοί-
ρας) καθώς και εξαιρετική ακρίβεια
στην παρακολούθηση αντικειμένων
(για πάνω από μια ώρα με σχεδόν μη-
δενική μετατόπιση του στόχου). Η προ-
σεγμένη κατασκευή των οπτικών του
συστημάτων σε συνδυασμό με τεχνικές
αυτόματης διόρθωσης των μηχανικών
μερών του τηλεσκοπίου εγγυάται την
άριστη ποιότητα των αστρονομικών πα-
ρατηρήσεων που μπορεί να υποστηρίξει
το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο.   

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΧΕΛΜΟΥ

Οι εγκαταστάσεις του Αστεροσκοπείου
Χελμού αποτελούνται από το κτίριο του
θόλου του τηλεσκοπίου, και το κτίριο
θολίσκου που στεγάζει τα όργανα πα-
ρακολούθησης και καταγραφής της
ποιότητας των αστρονομικών παρατη-
ρήσεων καθώς και μικρό στέγαστρο με
δεξαμενή αζώτου.   

Το κτίριο του θόλου μέσα στον οποίο στε-
γάζεται το τηλεσκόπιο «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ». Το
επάνω μέρος του θόλου έχει τη δυνατότητα
να περιστρέφεται και έτσι το τηλεσκόπιο
μπορεί να στοχεύσει σε οποιοδήποτε σημείο
του ουρανού μέσα από το περίπου 3 μ
άνοιγμα του θόλου. Ο σχεδιασμός αυτός
επιτρέπει την γρήγορη αποβολή θερμότητας
από το εσωτερικό του κτιρίου, στοιχείο που
βοηθάει στην άριστη ποιότητα των αστρο-
νομικών παρατηρήσεων.

Ο θόλος που στεγάζει το τηλεσκόπιο
«Αρίσταρχος» κατασκευάσθηκε από
την Ελληνική εταιρία «ΠΡΟΤΕΡ Α.Τ.Ε.».
Το κυρίως μέρος του κτιρίου αποτελεί-

ται από τρία επίπεδα. Στο πρώτο επί-
πεδο στεγάζεται το κέντρο ελέγχου του
τηλεσκοπίου αποτελούμενο από τις
ηλεκτρονικές συσκευές υποστήριξης
του τηλεσκοπίου. Για λόγους θερμικής
μόνωσης από το υπόλοιπο περιβάλλον
το δεύτερο επίπεδο του θόλου παρα-
μένει κενό από κάθε είδους δραστη-
ριότητα ενώ στο τρίτο και τελευταίο
επίπεδο του θόλου, στεγάζεται το ίδιο
το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» το οποίο
βρίσκεται τοποθετημένο σε κολώνα η
οποία είναι ανεξάρτητη από το υπό-
λοιπο κτίριο προς αποφυγή διάδοσης
δονήσεων που θα μπορούσαν να επη-
ρεάσουν το τηλεσκόπιο και τις παρατη-
ρήσεις. Το κτίριο του θόλου σκεπάζεται
από  κινούμενο μέρος το οποίο μπορεί
να περιστρέφεται έτσι ώστε να ακολου-
θεί πάντα την κίνηση του τηλεσκοπίου.
Αυτό το κινούμενο μέρος ανοίγει αφή-
νοντας ένα «παράθυρο» τριών μέτρων
περίπου από το οποίο μπορεί να βλέπει
το τηλεσκόπιο. Ο σχεδιασμός του συ-
γκεκριμένου θόλου έχει το πλεονέ-
κτημα ότι τα οπτικά συστήματα του
τηλεσκοπίου μπορούν να έρθουν πολύ
γρήγορα σε θερμική ισορροπία με τον
περιβάλλοντα χώρο οδηγώντας έτσι σε
μια κατάσταση όπου η τοπική ατμό-
σφαιρα δεν έχει αναταράξεις και επο-
μένως η ποιότητα των ειδώλων είναι η
βέλτιστη δυνατή.    

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των χώρων
όπου διαμένει το προσωπικό και του κέ-
ντρου ελέγχου του τηλεσκοπίου. Οι εγκατα-
στάσεις αυτές βρίσκονται 35 μ μακριά από
το τηλεσκόπιο ώστε να μην υπάρχει ανθρώ-
πινη δραστηριότητα που θα μπορούσε να
επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του τηλε-
σκοπίου.   

Το κτίριο ελέγχου και διαμονής βρί-
σκεται σε απόσταση 35 μέτρων από το
κτίριο του θόλου του τηλεσκοπίου,
ούτως ώστε η ανθρώπινη δραστηριό-
τητα, η θερμότητα από τις μηχανές,
τους Η/Υ κ.λπ. να μην επηρεάζουν τη
λειτουργία του τηλεσκοπίου και κυρίως
την ποιότητα των αστρονομικών παρα-
τηρήσεων. 

Το κέντρο ελέγχου του τηλεσκοπίου. Κατά
την παρατήρηση, όλες οι εντολές για τη στό-
χευση και κίνηση του τηλεσκοπίου αλλά και
την καταγραφή των παρατηρήσεων από
τους ανιχνευτές γίνεται από αυτόν τον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο.

Το κτίριο ελέγχου του τηλεσκοπίου
αποτελείται από ένα χώρο με εγκατε-
στημένους όλους τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά συστή-
ματα τα οποία ελέγχουν το τηλεσκόπιο,
τον θόλο και τα επιστημονικά όργανα
τα οποία είναι εγκατεστημένα στο τηλε-
σκόπιο.  Επίσης υπάρχουν βοηθητικοί
υπολογιστές για την υποστήριξη της
ανάλυσης των δεδομένων που λαμβά-
νονται σε πρωτογενή μορφή από το τη-
λεσκόπιο. 

Ο θολίσκος ο οποίος στεγάζει ένα βοη-
θητικό τηλεσκόπιο 30 εκατοστών. Το τηλε-
σκόπιο αυτό χρησιμεύει για την καταγραφή
στοιχείων της ποιότητας της ατμόσφαιρας με
την μέθοδο DIMM (Differential Image Mo-
tion Monitor). Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε
να έχουμε άμεσα στοιχεία για την ποιότητα
των αστρονομικών παρατηρήσεων.   

Πληροφορίες για το Αστεροσκοπείο
Χελμού και το τηλεσκόπιο "Αρίσταρχος"
υπάρχουν στην ηλεκτρονική σελίδα
http://helmos.astro.noa.gr/
Η Ένωση μας ευχαριστεί θερμά τον κ.

Μανώλη Ξυλούρη για την ανταπόκρισή
του στο να μας ενημερώσει, με τρόπο
επιστημονικό και εμπεριστατωμένο, για
το τηλεσκόπιο «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ».

Στο επόμενο τεύχος θα παρουσιά-
σουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος
για το Αστεροσκοπείο Χελμού.


