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Σελ.5-6Σελ.5-6

+ Κωνστάντιος Χρόνης (1906-1991)+ Κωνστάντιος Χρόνης (1906-1991)
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

Σελ.8-9Σελ.8-9

Ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπήΕτήσια Γενική Συνέλευση και κοπή
πίτας  Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήναςπίτας  Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας

Σελ.10-13Σελ.10-13

Σκακιστικός - Επιμορφωτικός ΌμιλοςΣκακιστικός - Επιμορφωτικός Όμιλος
Καλαβρύτων ΣΕΠΟΚΕΚαλαβρύτων ΣΕΠΟΚΕ

Σελ.13Σελ.13

Η Στύγα στην αρχαία και νεότερηΗ Στύγα στην αρχαία και νεότερη
μυθική παράδοση μυθική παράδοση 
του ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥτου ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σελ.14Σελ.14

Ελλάδα: Ο γερμανός Πρόεδρος γιαΕλλάδα: Ο γερμανός Πρόεδρος για
τις αποζημιώσεις τις αποζημιώσεις 

Σελ.15Σελ.15

Ο Κώστας Μάρκου Πρόεδρος τουΟ Κώστας Μάρκου Πρόεδρος του
Κεντρικού Συμβουλίου ΥγείαςΚεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Σελ.15Σελ.15

Ασθενοφόρο απέκτησε ο ΔήμοςΑσθενοφόρο απέκτησε ο Δήμος
Καλαβρύτων Καλαβρύτων 

Σελ.16Σελ.16

“ “ Πρόσωπο της χρονιάς” για τουςΠρόσωπο της χρονιάς” για τους
Δρ. Ν. Ραζή και Χρίστο ΦωτεινόπουλοΔρ. Ν. Ραζή και Χρίστο Φωτεινόπουλο

Σελ.16Σελ.16

Αστεροσκοπείο ΧελμούΑστεροσκοπείο Χελμού
του ΜΑΝΩΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗτου ΜΑΝΩΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ

Σελ.16Σελ.16

Επιστολή σε ένα φίλοΕπιστολή σε ένα φίλο
του ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑτου ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑ

8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ

Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

ooλα για τα καλλα για τα καλaaβρυτα…βρυτα…

Με εξαιρετική λαμπρότητα, μεγαλο-
πρέπεια, με άψογο τρόπο και υποδειγ-
ματική ευταξία και με τη συμμετοχή
πλήθους πολιτών της πόλης των Κα-
λαβρύτων και των χωριών του Δήμου,
γιορτάστηκε, χθες, Δευτέρα 21 Μαρ-
τίου  2016, η 195η επέτειος της απε-
λευθέρωσης της πόλης των Καλαβρύ-
των, από τον τουρκικό ζυγό, που έγινε
το πρωί, της 21ης Μαρτίου 1821, της
πρώτης πόλης, της τουρκοκρατούμε-
νης, τότε, Ελλάδας, που απελευθερώ-
θηκε, μετά από μάχη και πολεμική
επιχείρηση, με τους Τούρκους φρου-
ρούς της πόλης του βοεβόδα, τότε, των
Καλαβρύτων, Αρναούτογλου, ο οποίος,
κατά τη μάχη αυτή συνελήφθη και φυ-
λακίστηκε στον πύργο του αγωνιστή
Λεχουρίτη, στο Λεχούρι.

Την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό,
εκπροσώπησε, ο Υφυπουργός Εξωτε-
ρικών, κ. Δημήτρης Μάρδας, τη Βουλή
των Ελλήνων, ο βουλευτής Αχαΐας, κ.
Κώστας Σπαρτινός, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ,
ο Αντιστράτηγος κ. Γκατζογιάννης και
παρέστησαν επίσης, ο Δήμαρχος Κα-
λαβρύτων, κ. Γεώργιος Λαζουράς, επι-
κεφαλής αντιπροσωπείας της Δημοτι-
κής Αρχής, εκπρόσωποι των πολιτικών
κομμάτων Ν.Δ., Κ.Κ.Ε., ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΟ-
ΤΑΜΙ, με το βουλευτή του, του νομού
Αχαΐας, κ. Ιάσονα Φωτήλα, ο Γενικός
Περιφερειακός Διευθυντής της Ελληνι-
κής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος, κ. Φώτης Τσόλκας, οι Διοι-
κητές των Στρατιωτικών Μονάδων ΚΕΤΧ
της Πάτρας και Συντάγματος Πεζικού

συνέχεια στη σελ. 15

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν, παρά τη
δυνατή βροχή, την Παρασκευή 25 Μαρ-
τίου, οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο
Δήμος Καλαβρύτων, στο ιστορικό μονα-
στήρι - σύμβολο της Αγίας Λαύρας, για
τον εορτασμό της 195ης επετείου από την
κήρυξη της εθνικοαπελευθερωτικής επα-
νάστασης, του 1821, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα, που είχε εκδώσει ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών κ.
Τρύφωνας Αλεξιάδης και παραβρέθηκαν
επίσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλά-
δος κ. Απόστολος Κατσιφάρας, ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Ριζούλης,
ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ.
Αθανάσιος Κατσιρόδης, ο εκπρόσωπος
των ΑΝΕΛ Πρόεδρος ΕΑΣ κ. Θεόφιλος
Βασιλείου, ο πρώην βουλευτής κ. Αθα-
νάσιος Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι των

πολιτικών, στρατιωτικών, αστυνομικών,
πυροσβεστικών και δικαστικών υπηρε-
σιών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί
σύμβουλοι Καλαβρύτων, ο πρόεδρος της
Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, πρόεδροι και
εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων των Κα-
λαβρύτων, εκπρόσωποι συλλόγων και
φορέων και πλήθος κόσμου, από τα Κα-
λάβρυτα, τα χωριά των Καλαβρύτων,
αλλά και τις μεγάλες πόλεις (Αθήνα,
Πάτρα, Αίγιο κ.λπ.).

Τη δοξολογία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ.κ. Αμβρό-
σιος, ομού μετά των ηγουμένων της Ιεράς
Μονής Αγίας Λαύρας κ. Ευσεβίου και της
Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου κ. Ιερω-
νύμου και των ιερέων - εφημερίων της
πόλης των Καλαβρύτων κ.κ. Κωνσταντί-
νου και Δημητρίου και άλλων ιερέων.

συνέχεια στη σελ. 3

Η «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ» σε συνεργα-
σία με την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Αθη-
ναίων, τον Δήμο Καλαβρύτων και πολλούς
Φορείς και Συλλόγους, διοργάνωσε την Κυ-
ριακή 20  Μαρτίου στο μέγαρο της Παλαιάς
Βουλής τον Πανηγυρικό Εορτασμό της Εθνικής
Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμ-
βανε:
- Χαιρετισμό από τον Πρόεδρο Παγκαλαβρυ-
τινής Ένωσης κ. Δημήτριο Βαρβιτσιώτη
- Ομιλία με θέμα: «Ο αγώνας της ποίησης και
η ποίηση του Αγώνα της Παλιγγενεσίας» από
τον κ. Ιωάννη Πανούση, Επ. Καθηγητή Αρ-
χαίου Δράματος της Έδρας Θεατρικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πατρών
- Πρώτη παρουσίαση του αυθεντικού ανατύ-
που της Αρχοντικής Γυναικείας Παραδοσιακής
Φορεσιάς του 1821 όπως σχεδιάστηκε μετά
από μελέτες ετών και κατασκευάστηκε χειρο-
ποίητη με τον παλαιό τρόπο ύφανσης και ραφής.
- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 4ου
Διαγωνισμού Ζωγραφικής «Τα Παιδιά ζωγρα-
φίζουν για την Επανάσταση» με φετινό θέμα
«Ο Θούριος του Ρήγα, έμπνευση για τον
Αγώνα» από την υπεύθυνη διεξαγωγής κ.
Μπαλασοπούλου, Γενική Γραμματέα της Π.Ε.

συνέχεια στη σελ. 7

195 χρoνια, ΕλΕyθΕρα, καλaβρυτα. η Πρωτη Πολη, Που
αΠΕλΕυθΕρωθηκΕ, ΜΕτα αΠο Μαχη, στισ 21 Μαρτιου 1821

ΜΕ ΕΠιτυχiα και Εθνικh eξαρση, οι ΕκδηλωσΕισ
στην αγια λαυρα για την 25η Μαρτιου 1821

Εκδηλωση τησ Παγκαλαβρυτινησ
Ενωσησ για την Εθνικη ΕΠΕτΕιο

του 1821

Φωτ. Φίλιππος ΠαντούλιαςΦωτ. Φίλιππος Παντούλιας
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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

Παναγιωτησ γΕωργακοΠουλοσ (Πατακαρασ)

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- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Καλδίρης Παναγιώτης  50€  (αποδ. Νο 401)
Γεωργακόπουλος Γεώρ.  20€  (απ.  Νο 402)
Παπαδημητρίου Ν.   50€   (αποδ.  Νο 403)
Δαρμογιάννη Ελένη  30€   (αποδ.  Νο 404)
Καλδίρης Δημήτριος  50€  (αποδ.  Νο 405)
Κωστοπούλου Ασπασία   20€  (απ. Νο 406)
Παναγόπουλος Βας.  10€  (αποδ.  Νο 407)
Ζωγράφος Γεώργιος  50€  (αποδ.  Νο 408)
Χαμακιώτης Κων/νος & Πόπη    20€ 
(αποδ.  Νο 409)
Χαμακιώτης Κων/νος & Πόπη    50€ 
(αποδ.  Νο 410)
Λυμπέρης  Γ.        20€        (αποδ.  Νο 411)
Καρύδης Γεώργιος   50€    (αποδ.  Νο 412)
Αλεξόπουλος Βασ. & Μιχ.    100€ 
(αποδ.  Νο 413)
Χαμακιώτη Δήμητρα   30€  (αποδ.  Νο 414)
Λυκούδη Ελευθερία  10€  (αποδ.  Νο 415)
Θεοφανόπουλος Αναστ.  30€  (απ. Νο 416)
Λυκούδη Ελευθερία  30€  (αποδ.  Νο 417)
Μπρές Σωτήρης      20€      (αποδ.  Νο 418)
Τσαπάρα Αλίκη      20€      (αποδ.  Νο 420)
Πυκνάδα Γεωργ.    20€      (αποδ.  Νο 421)
Σακκαλή Μαρία     30€       (αποδ.  Νο 422)
Κώης Ιωάννης       10€       (αποδ.  Νο 423)
Κοσμάς Γεώργιος    20€     (αποδ.  Νο 424)
Χριστόπουλος Άγγ.   20€    (αποδ.  Νο 425)
Αποστολόπουλος Βασ.   20€   (απ. Νο 426)
Μπράτσικας Παν. Μυρτάλη   60€ 
(αποδ.  Νο 427)
Δημητρακόπουλος Γεώργιος     20€ 
(αποδ.  Νο 428)
Αθανασίου Γεώργιος  20€  (αποδ.  Νο 429)

Κωνσταντίνου Αντώνης    30€  (απ. Νο 430)
Καποτά Παναγιώτα    20€   (αποδ.  Νο 431)
Θεοδωροπούλου Λεμον. 30€ (απ. Νο 436)
Κανελλοπούλου Μαρ.    50€  (απ. Νο 437)
Στίκου Θεοδώρα     30€     (αποδ.  Νο 442)
Μητροπούλου Ελένη 50€ (αποδ.  Νο 443)
Ρεκουνιώτης Ηλίας    50€    (αποδ.  Νο 444)
Παυλοπούλου Πόπη  50€  (αποδ.  Νο 446)
Παυλοπούλου Πόπη  60€  (αποδ.  Νο 447)
Σιλαϊδη Χριστίνα     20€      (αποδ.  Νο 448)
Δαρμογιάννη Θεώνη  70€   (αποδ.  Νο 449)
Χειλοπούλου Χριστίνα 20€ (αποδ.  Νο 450)
Λυκουργιώτη Ειρήνη 700€ (αποδ. Νο 481)
Μασούλας Αλεξ.      45€    (αποδ.  Νο 488) 
Παπακωνσταντίνου Ζωή  30€   (απ. Νο 501)
Μπρές Γεώργιος & Μαρία       60€ 
(αποδ.  Νο 502)
Τζούδα Ευσταθία     30€    (αποδ.  Νο 503)
Σαμαρτζόπουλος Σπ.  20€ (αποδ.  Νο 504)
Κώη - Γούτου Βάσω   20€   (αποδ.  Νο 505)
Φελούκας Τριαντ.    50€    (αποδ.  Νο 506)
Κωστόπουλος Κώστας & Σοφία    20€ 
(αποδ.  Νο 507)
Τερζάκης Χαρ.        20€       (αποδ.  Νο 509)
Μηλιτσοπούλου Βας.  20€ (αποδ.  Νο 510)
Ψιλογεωργόπουλος Ανασ.       20€ 
(αποδ.  Νο 511)
Στούπης Κώστας    100€    (αποδ.  Νο 512)
Καραμούτης Ανδρέας  50€  (αποδ.  Νο 513)
Τσαβαλάς Αναστ.     20€      (αποδ.  Νο 514)
Τσενές Σωτήρης & Κωνσταντίνα    30€ 
(αποδ.  Νο 515)
Δαρμογιάννη Αγγελική    30€   (αποδ. 516)
Χάμψα Ελένη - Γρηγόρης - Παναγιώτης  50€
(αποδ. Νο 517)

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Αγγιανιτοπούλου Δέσποινα 50€ εις μνή-
μην της νύφης της Φρόσως (αποδ.  Νο 432)
Τερζάκης Χαρ. 100€ (αποδ.  Νο 508)
εις μνήμην Μάχης Τερζάκη
Νικολάου Π.  73€ (αποδ.  Νο 487) εις
μνήμην του πατέρα του Κ. Νικολάου 
Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος 70€ (αποδ.
Νο 419) εις μνήμην μητέρας του Πανα-
γούλας Αρχιμανδρίτη
Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν χρη-
ματικό ποσό σε τράπεζα να αναγρά-
φουν ακριβώς τα στοιχεία τους για
την αποστολή της απόδειξης.

ΕΠαξια Προαγωγη
Με πρόσφατη απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, ο ηγούμενος της

Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος Κάρμας, εις επιβράβευ-
σιν της καλής Ιερατικής του μαρτυρίας και προσφοράς, επελέγη για τη θέση του
Β’ Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
Τα πλέον θερμά μας συγχαρητήρια! Α.Ν.Χ.

κατΕρινα βαρβΕρη - καραθανασηκατΕρινα βαρβΕρη - καραθαναση αικατΕρινη συζ. χρηστου κωνσταντινουαικατΕρινη συζ. χρηστου κωνσταντινου
Η Κατερίνα Βαρβέρη - Καραθανάση

γεννήθηκε στις 15-1-1960 στην Τρίπολη
Αρκαδίας. Με τους γονείς της Σάββα Βαρ-
βέρη, τη μητέρα της Καλλιόπη Μαλλί-
ρη και τον αδερφό της Γιάννη πέρασε τα
μαθητικά της χρόνια στην Τρίπολη, απο-
φοιτώντας από το Ιδιωτικό Σχολείο Τρί-
πολης. Το έτος 1983 παντρεύτηκε τον
Κωνσταντίνο Καραθανάση με κατα-
γωγή το χωριό Φίλια Καλαβρύτων και
το 1984 απέκτησαν μια κόρη, την Όλγα
- Παναγιώτα. Περνώντας μια περίοδο
πέντε χρόνων έγγαμου βίου στην Αθήνα
στο δήμο Χαλανδρίου, επέστρεψαν στην
πόλη καταγωγής της απ’ όπου και
"έφυγε" στις19-2-2016 λίγο πριν η
ημέρα εκείνη φτάσει στο τέλος της.
Φύση ανήσυχη και καλλιτεχνική, ασχο-

λήθηκε με τη ζωγραφική, την αγιογρα-
φία και τη συγγραφή κειμένων (τα οποία
ποτέ δε δημοσίευε). Μέλος του Φιλο-
τεχνικού Ομίλου Τρίπολης και φίλη της
Θεατρικής Ομάδας Τρίπολης, πάντα υπο-
στήριζε τα καλλιτεχνικά δρώμενα της πό-
λης και επικοινωνούσε ουσιαστικά με τους
ανθρώπους με τους οποίους κατάφερνε
να διατηρεί αληθινές σχέσεις που προ-
σπερνούσαν υλικά και χρονικά εμπόδια.

Ήταν και είναι μια υπέροχη μαμά, μια
αξιαγάπητη σύζυγος, μια αληθινή φίλη,
μια υποστηρικτική θεία, ξαδέρφη και

ανιψιά, μια μο-
ναδική αδελφή
και κόρη, θα είναι
πάντα ένας ω-
ραίος άνθρωπος.

Δε χρειάζεται
να γραφτούν πε-
ρισσότερα, άλ-
λωστε πεθαίνει
κανείς όταν τον
ξεχνάμε. Υπό
αυτή την έννοια, η Κατερίνα θα είναι πάντα
μαζί μας, απλά υπό μια άλλη διά-
σταση, με έναν άλλο τρόπο. Όπως άλ-
λωστε είπε και ο Βίκτωρ Ουγκώ "Η
ζωή είναι μια παρατεταμένη απώλεια
όσων αγαπάμε".
Τελειώνοντας παρατίθεται ένα κομμάτι

από αδημοσίευτο κείμενο της ίδιας της
Κατερίνας: "Στο παιχνίδι της ζωής τα χαρ-
τιά αλλάζουν κάθε στιγμή. Χθες η αρρώ-
στια, σήμερα η υγεία. Σήμερα η γαλήνη κι
η ευτυχία, αύριο η συμφορά και η από-
γνωση. Πάντα όμως μπορούμε να χτί-
σουμε μ’ αυτό που μας έχει δοθεί. Ο άν-
θρωπος, όσο βρίσκεται στη ζωή, μπο-
ρεί πάντοτε ν’ αναδημιουργεί, ακόμα
και με τα συντρίμμια". 

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας εκ-
φράζει τα θερμά της συλλυπητήρια
στην οικογένεια της εκλιπούσης.

Η προσπÜθεια να περιγρÜψειò την
διαδρομÞ τηò ζωÞò ενüò αγαπημÝνου
σου προσþπου που ΕΦΥΓΕ για πÜντα
απ’ τη ζωÞ, εßναι δýσκολη.
Η συναισθηματικÞ φüρτιση και η οδýνη

τηò απþλειαò εξανεμßζουν την ικανüτητÜ
σου να σταθεßò στο ýψοò τηò σωστÞò απο-
τßμησηò του χαρακτÞροò του θανüντοò.
Ωστüσο θα προσπαθÞσω να καταθÝ-

σω παρακÜτω λßγα λüγια για την
αγαπημÝνη μου αδελφÞ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ευχüμενοò στο ΘΕΟ να την κατατÜξει
εκεß που πρÝπει.
Με ευχÝò προò τα παιδιÜ τηò και χωρßò

οýτε στιγμÞ να βαρυγκομÞσει ΕΦΥΓΕ την
ΠΕΜΠΤΗ 4/2/2016 για το αιþνιο ταξßδι τηò.

Η τελευταßα περιπÝτεια με την υγεßα τηò
την εξουθÝνωσε, παρÜ ταýτα σκüρπιζε
ανθρωπιÜ και καλοσýνη σε üσουò Þσαν γý-
ρω τηò και τουò Ýκανε να πιστεýουν üτι δε
θα ‘φευγε τüσο βιαστικÜ απü κοντÜ τουò.

ΑΦΗΣΕ την τελευταßα τηò πνοÞ σε
Νοσοκομεßο των Αθηνþν. Η ημÝρα
αυτÞ εßναι μια θλιβερÞ ημÝρα τηò ζωÞò
μαò - εμοý και των Üλλων αδελφþν
μου γιατß χÜσαμε Ýνα πολý αγαπημÝνο
και προσφιλÝò πρüσωπο. Η λýπη üλων
μαò βαθýτατη και το πÝνθοò βαρý.

ΜΕΤΑ τη φρικτÞ σφαγÞ που μαò
κληροδüτησε η βÜρβαρη συμπερι-
φορÜ των Üξεστων και σκληρþν δολο-
φüνων κατακτητþν ΓΕΡΜΑΝΩΝ στιò 13
Δεκ.1943, ΠΟΡΕΥΤΗΚΕ μαζß με τα αδÝλ-
φια τηò το δýσκολο δρüμο τηò επιβßωσηò.
ΜΕ αγÜπη και αφοσßωση κατüρθωσε να
ξεπερÜσει τιò κακοτοπιÝò τηò τýχηò και να
δημιουργÞσει μια λαμπρÞ οικογÝνεια.

ΤΑ τρßα αγαπημÝνα τηò παιδιÜ ΔΙΚΑΙ-
ΩΣΑΝ τουò αγþνεò μιαò ζωÞò. Τα
σποýδασε - μαζß με το μακαρßτη -
εξαßρετο - σýζυγü τηò ΧΡΗΣΤΟ, με
κüπο και αξιοπρÝπεια και τα παρÝδωσε
στην κοινωνßα με εξαιρετικÞ επιτυχßα.

ΑΥΤΗ εßναι η μεγÜλη και ανεκτßμητη
περιουσßα και ασφαλþò θα πρÝπει εκεß
στουò ουρανοýò να αισθÜνεται χαρÜ
και αγαλλßαση, γιατß τα παιδιÜ τηò και
τα εγγüνια τηò θα την Ýχουν για πÜντα
στην καρδιÜ και τη σκÝψη τουò.
ΠΑΝΤΑ σεμνÞ, ταπεινÞ και γλυκýτατη.  Το

σπßτι τηò Þταν πÜντα ανοιχτü για üλουò.
ΑΡΙΣΤΗ σýζυγοò, εξαιρετικÞ και στοργι-

κÞ μητÝρα. Τα λüγια τηò εßχαν βαθύ νόη-
μα και Ýχυναν βÜλσαμο παρηγοριÜò.

ΕΔΙΝΕ κουρÜγιο και αισιοδοξßα.
ΥΠΗΡΞΕ μια σαμαρεßτισσα που εγιÜ-

τρευε τιò ανθρþπινεò ανάγκες και πλη-
γÝò με το λάδι τηò καλοσýνηò, τηò
αγÜπηò και τηò προσφορÜò, φωτεινό
παρÜδειγμα εργατικüτηταò, νοικοκυ-
ροσýνηò, υπομονής, δύναμης και
απßστευτηò ηρεμßαò.

ΑΦΙΕΡΩΣΕ όλη τη ζωÞ στο σπßτι και
στην ανατροφÞ των τριþν παιδιþν τηò.

ΔΙΕΚΡΙΝΕΤΟ περισσüτερο και πÜνω
απü üλα για τη βαθιÜ και θερμÞ τηò
πßστη στο ΘΕΟ και την αγÜπη τηò στην
Εκκλησßα. Θα ζει πλέον την αλήθεια
τηò αιωνιüτηταò και τη μεταφυσικÞ
ελπßδα και προσδοκßα.

ΣΕ αυτü το αιþνιο ταξßδι - αγαπημÝνη
μου αδελφÞ - που δεν Ýχει γυρισμü, σε
συνοδεύουν η βαθειÜ θλßψη, ο αβÜ-
σταχτοò πüνοò, αλλά και η ειλικρινÞò
αγÜπη και ο σεβασμüò üλων μαò.

ΑΣ εßναι ελαφρό το χώμα τηò ΑττικÞò
γηò που σε σκεπÜζει.

ΑΙΩΝΙΑ σου η μνÞμη αγαπημÝνη μου
αδελφÞ.
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ταξßδι. Θα μαò λεßψειò,

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ

Οι Καλαβρυτινοί της Ένωσής μας συλ-
λυπούμεθα θερμά την οικογένειά της κι
ευχόμαστε η μνήμη της να είναι πάντα
ζωντανή.

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 τελέστηκε το ετήσιο
μνημόσυνο του συμπατριώτη μας Παναγιώτη Γεωργακό-
πουλου, γνωστού και ως «Πατακάρα», στα Μέγαρα.

Ο αγαπητός Πάνος ήταν καλός φίλος και ενεργό μέλος
της Ένωσής μας την οποία στήριζε ηθικά και υλικά με όλες
τις δυνάμεις του. 
Η απουσία από τις εκδηλώσεις μας ενός τόσο αγαπητού

συμπατριώτη είναι αισθητή, στη σκέψη μας όμως θα είναι
πάντα παρών.

Ευχόμαστε στην οικογένεια του να είναι πάντα καλά και
να τιμούν τη μνήμη του.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Καλαβρυ-

τινών Αθήνας.
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συνέχεια από τη σελ.1
Εντυπωσίασε, για μια ακόμη φορά, η

υπό έντονη βροχή, γλαφυρή αναπαρά-
σταση της ορκωμοσίας των αγωνιστών
του 1821, από το θεατρικό όμιλο νέων
των Καλαβρύτων “ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΟΣ” με
επικεφαλής τον ασυναγώνιστο και αγέ-
ρωχο Γιώργο Γιαννέλο, και όλοι τους
απέσπασαν επαίνους, επευφημίες και
πολλά χειροκροτήματα.

Εξαιρετική και με έρεισμα και ανα-
φορά στις αδιαμφισβήτητες ιστορικές
πηγές, ήταν και η ομιλία του πρώην
Προέδρου της Παγκαλαβρυτινής Ένω-
σης, πρώην Προέδρου της κοινότητας
Λυκούριας και Δικηγόρου Παρ’ Αρείω
Πάγω κ. Γεωργίου Κοσμά, στον οποίο
αποδόθηκαν πολλά συγχαρητήρια και
ηχηρά χειροκροτήματα.
Ο αναπληρωτής υπουργός κ. Τρύφω-

νας Αλεξιάδης αναφέρθηκε στους ισχυ-
ρούς δεσμούς της Ορθοδοξίας με τον
Ελληνισμό, στον αγώνα που ξεκίνησαν
στην Αγία Λαύρα, το Μάρτη του 1821,
οι Καλαβρυτινοί αγωνιστές και στη ση-
μασία εκείνου του αγώνα, με τα δια-
χρονικά και επίκαιρα, σήμερα, μηνύμα-
τα που εκπέμπει.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, κ. Γιώργος

Λαζουράς, σε δηλώσεις του για την
επέτειο, αναφέρθηκε στην τιμή και
δόξα που αποδίδουμε στους αγωνιστές
του 1821 που, πολεμώντας, μας χάρι-
σαν την ελευθερία μας και στα μηνύ-
ματα συνεχούς αγώνα, ενότητας,
ομοψυχίας και εθνικής έξαρσης που η
ημέρα αυτή (25η Μαρτίου) διατηρεί
αναλλοίωτα, και αναδεικνύει, κάθε
χρόνο, σ’ ολόκληρο τον Ελληνισμό.

Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΑΣ, ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Ομιλία του Γεωργίου Κοσμά, Δικηγό-
ρου παρ’ Αρείω Πάγω, επίτιμου προέ-
δρου της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης
στην Ι.Μ. Αγίας Λαύρας την 25η Μαρ-
τίου 2016

Σεβασμιότατε Άγιε Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας 

Πανοσιολογιότατε Ηγούμενε, μετά της
Αδελφότητας των Μοναχών, της Ιεράς
Μονής Αγίας Λαύρας.

Πανοσιολογιότατε Ηγούμενε της Ιεράς
Μονής Μεγάλου Σπηλαίου.

Τίμιο Πρεσβυτέριο, Θεία, Ιστορική και
Επετειακή Μυσταγωγία επιτελούντες

Κύριε Υπουργέ, Εκπρόσωπε της Ελ-
ληνικής Κυβέρνησης 
Κύριε πρώην Υπουργέ
Κύριε Δήμαρχε Καλαβρύτων 
Κύριε Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-

δος                             
Κύριοι Βουλευτές, κύριοι πρώην Βου-

λευτές, κύριοι 
κ.κ. λοιποί εκπρόσωποι της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  Φορέων, Συλλόγων,
Υπηρεσιών και Οργανώσεων 

Κυρίες και Κύριοι προσκυνητές, επι-
σκέπτες και την Εθνική μας Επέτειο πα-
νηγυρίζοντες  

Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο, τον
Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύ-
ρας και τον Δήμαρχο Καλαβρύτων για
την τιμή που μου έγινε και ορίστηκα ση-
μερινός ομιλητής.  

Βρισκόμαστε στην Ιστορική Ιερά Μονή
της Αγίας Λαύρας,  Κιβωτό της Ορθο-
δοξίας, και Φύλακα του Ιστορικού Λα-
βάρου, κάτωθι του οποίου,  ορκίστη-
καν οι πρώτοι Αγωνιστές της Επανάστα-
σης του 1821.   

Εδώ που αναβιώνουν οι μνήμες μας,
που είναι ανεξίτηλα και βαθιά χαραγ-
μένες στη γνώση, την ύπαρξη και την
Ελληνική υπόστασή μας. 

Δύο «χαίρε» προβάλλουν σαν αστέ-
ρες φωτεινού μεγέθους στον ελληνικό
ορίζοντα και τον ηλεκτρίζουν. Το
«χαίρε κεχαριτωμένη  Μαρία» του Αγ-
γέλου και το «Χαίρε ω Χαίρε Ελευθε-
ριά» του Εθνικού μας Ποιητή.

Η 25η Μαρτίου 1821, αποτελεί την
αφετηρία  της νεότερης ιστορίας μας, οι
σελίδες της  οποίας είναι κατάμεστες
από πράξεις ηρωικές και φιλοπατρίας
συναισθήματα. Συνεχίζει εντονότερα το
εγκαταλειφθέν στο μέσον έργο, όταν
368 χρόνια πριν από το 1821, δηλαδή
την 29η Μαΐου 1453, εκεί στην πόλη
του Βοσπόρου, έπεσε η βαριά αυλαία.
Τα πνεύματα που προστάτευαν την Ελ-
λάδα, σαν να νικήθηκαν σε πάλη, φά-
νηκε πως εγκατέλειψαν τον ιερό αυτό
χώρο και επέτρεψαν να απλώσει η δου-
λεία τα πλοκάμια της  στη χώρα μας,
την κοιτίδα των υψηλότερων και ευγε-
νέστερων ιδεωδών της ανθρωπότητας. 

Το άστρο όμως της πόλης, που φά-
νηκε σαν να σβήστηκε το 1453, ξαναέ-
λαμψε φωτεινότερο στην ένδοξη γενιά
του 21. Τα μαύρα σύννεφα που ασφυ-
κτικά κάλυπταν τον ελληνικό χώρο,
διαλύθηκαν και εξαφανίστηκαν, για να
λάμψει και πάλι ο ποθητός ήλιος της
ελευθερίας.

Μέσα από το λήθαργο και το πνευ-
ματικό σκοτάδι τόσων αιώνων, η Ελ-
λάδα ξεπετάχθηκε πιο ζωηρή από
πριν, περισσότερο αντρειωμένη, καλλί-
τερα ψυχικά ενωμένη. Το κρυφό σχο-
λειό θέρμαινε τις παγωμένες ψυχές των
ραγιάδων και φούντωνε μέσα τους την
ελπίδα και την πεποίθηση πως «πάλι με
χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα ’ ναι».

Και όταν ήρθε το πλήρωμα  του χρό-
νου, οι ραγιάδες εξεγέρθηκαν κατά των
Τούρκων όλοι μαζί με οργή και αγανά-
κτηση, σαν να ήθελαν μέσα σε λίγο
χρόνο να εκδικηθούν  δεινοπαθήματα
αιώνων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
ο σπινθήρας της επανάστασης άρχισε
από την περιοχή των Καλαβρύτων. Σ’
αυτά τα  Καλαβρυτινά βουνά έπεσαν οι
πρώτες τουφεκιές κατά των Τούρκων
κατακτητών, και σ’ αυτή την ορεινή αλλά
ένδοξη περιοχή έλαβαν χώρα τα πρώτα
επαναστατικά  γεγονότα, που επέσπευ-
σαν την έκρηξη και την εξάπλωση της
επανάστασης  σ’ όλη την Ελλάδα.

Θα αρκεστώ να αναφερθώ εδώ στο
χτύπημα του Σολιώτη στις πόρτες του
Αγριδίου της Νωνάκριδος κατά των γυ-
φτοχαρατζήδων και των γραμματοφό-
ρων του καϊμακάμη της Τροπολιτσάς
στις 14 Μαρτίου, στην επίθεση του Ιω-
άννη Χονδρογιάννη με τα παιδιά του
και τον Γ. Δημόπουλο από τα Μαζέικα,
τον Σταμάτη και τον Λαμπρούλια από
τον Ποντιά και τους Ασημάκη και Γιάννη
Ντόλκα από του Κάνι, με διαταγή του
Ασημάκη Ζαΐμη, στη Χελωνοσπηλιά
της Λυκούριας , που λόγω της διαταγής
αυτής αποτελεί το πρώτο διατεταγμένο
οργανωμένο ένοπλο επαναστατικό
επεισόδιο κατά της Τουρκοκρατίας,
κατά του σπαχή - εισπράκτορα Σεϊντή
και του Έλληνα τραπεζίτη Ταμπακό-
πουλου, που έλαβε χώρα στις 16 Μαρ-
τίου, στο φόνο δύο σπαήδων στο
Λιβάρτζι στις 14 ή στις 16 Μαρτίου, στο
φόνο του Αράπη του Βοεβόδα των Κα-
λαβρύτων  Αρναούτογλου στη θέση
«Φροξυλιά»  της Τουρλάδας, από τον
Παπαδαίο και τους συντρόφους του
στις 17 Μαρτίου, στα χτυπήματα κατά
των Τούρκων, που έγιναν στις Κλουκί-
νες, στο Σοπωτό, στο Γεφύρι του Αμπή-
μπαγα στον Άρμπουνα, αλλά και στο
σημαντικότερο όλων, στην κατάληψη

της πόλης των Καλαβρύτων από τους
Πετμεζαίους, το Σολιώτη, το Σκαλτσά,
το Χαραλάμπη, το Θεοχαρόπουλο και
άλλους  οπλαρχηγούς και προκρίτους ,
με 600 περίπου Αγωνιστές, στις 21
Μαρτίου 1821.  

Με αφορμή την ανιστόρητη τηλεο-
πτική εκπομπή του ΣΚΑΙ, στις αρχές του
2011, επικαλούμαι τις έρευνες του Δη-
μήτρη Σταθακόπουλου, Δρ Κοινωνιο-
λογίας της Ιστορίας, Οθωμανικής
περιόδου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Μουσι-
κολόγου - Συγγραφέα.  Από τις έρευ-
νες αυτές, αποδεικνύονται αδιάψευστα
και εμπεριστατωμένα τα εξής :
Ο  Οθωμανός ιστοριογράφος ΑΧΜΕΤ

ΣΕΒΝΤΕΤ ΠΑΣΑ (Ahmet Cevdet Pasha,
1822 - 1895) στην πολύτιμη ιστορία
του  «Tarih-i Cevdet ve Belagat-i Os-
maniyye»,  που το τμήμα της που αφο-
ρούσε την ελληνική επανάσταση μετα-
φράστηκε και αποδόθηκε από τον Νι-
κηφόρο Μοσχόπουλο, στο από έτους
1960  μνημειώδες έργο του: «Πώς
είδαν οι Τούρκοι ιστοριογράφοι την Ελ-
ληνική επανάσταση, εν αντιπαραβολή
και προς τους Έλληνας ιστορικούς»,
που επανεκδόθηκε στην Αθήνα το έτος
2003 από τις εκδόσεις Έντυπον, κατα-
γράφει, και με αυτό τον τρόπο επιβε-
βαιώνει (τόμοι 11-12 επ.), πως τα επα-
ναστατικά γεγονότα του Μαρτίου 1821
στην Πελοπόννησο (για τους οθωμα-
νούς «ληστρικά κακουργηματικά γεγο-
νότα (sic)») ξεκίνησαν από τα Καλάβρυ-
τα, αποτέλεσαν δε την βασική αιτία
απαγχονισμού του Πατριάρχη Γρηγο-
ρίου του Ε’ την Κυριακή του Πάσχα
10/22 Απριλίου 1821  ή 19ην  Ρετζέπ
στα οθωμανικά, σύμφωνα με τη δια-
ταγή εκτελέσεώς του , και τον γιαφτά  -
χαρτόνι  που του κρεμάστηκε στο στή-
θος, βλ. σελ. 103  & 183 αντιστοίχως
από το βιβλίο του Νικ. Μοσχόπουλου.
Φυσικά η επιβεβαίωση αυτή, ουδόλως
στερεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο  και
την αγωνιστικότητα των  πληθυσμών,
καθώς και άλλων περιοχών της Πελο-
ποννήσου και του ελληνισμού.
Επίσης, το πρωί της Κυριακής 10ης /

22ας Απριλίου 1821, εξεδόθη η παρα-
κάτω  διαταγή εκτελέσεως, η οποία και
εφαρμόστηκε το απόγευμα της ιδίας
ημέρας, με το κρέμασμα του Πατριάρχη
Γρηγορίου Ε’ στην κεντρική πύλη εισό-
δου στο Πατριαρχείο στο Φανάρι. Η
διαταγή, κατά τα ήθη της εποχής, γρά-
φτηκε σε ένα χαρτόνι - γιαφτά  και «φο-
ρέθηκε» στον λαιμό του Πατριάρχη,
αναγράφοντας αυτολεξεί και τα εξής,
σύμφωνα με τα οθωμανικά αρχεία, τον
Ahmet Cevdet Pasha και τον ερευνητή
των οθωμανικών αρχείων Νικηφόρο
Μοσχόπουλο:
«Επειδή χρέος των ανωτέρων και των

αρχηγών, οιουδήποτε έθνους, είναι το
επαγρυπνείν νυχθημερόν επί των εις
την επιτήρησιν αυτών εμπεπιστευμένων
προσώπων, το πληροφορείσθαι περί
πασών των πράξεων αυτών και αναφέ-
ρειν εις την κυβέρνησιν πάντα τα μεταξύ
αυτών ανακαλυπτόμενα εγκλήματα και
οι Πατριάρχαι, όντες επίσης, ως εκ της
θέσεως αυτών, ανώτεροι και αρχηγοί

των υπηκόων, οίτινες ζώσιν εν ασφα-
λεία υπό την σκιάν της αυτοκρατορικής
εξουσίας, οφείλουσιν, ίνα προ πάντων
ώσιν άμωμοι, έντιμοι, χρηστοί και ειλι-
κρινείς κεκτημένοι δε τας ιδιότητας ταύ-
τας, αφ’ ου εννοήσωσι τας αγαθάς και
κακάς κλίσεις λαού τίνος, οφείλουσιν,
ίνα προλαμβάνωσιν εγκαίρως τας κακάς
δι’ απειλών τε και συμβουλών, εν ανά-
γκη δια τιμωριών κατά τα παραγγέλ-
ματα της θρησκείας αυτών, και πλη-
ρούσιν ούτω μέρος της ευγνωμοσύνης
ην οφείλουσι τη υψηλή Πύλη δια τας ευε-
γερσίας και τας ελευθερίας, ην απολαύ-
ουσιν υπό την αγοθοεργόν αυτής σκιάν.

Αλλ’ ο αλητήριος Ρωμηός Πατριάρ-
χης, όστις όμως έδωκε προηγουμένως
τοσαύτα αφοσιώσεως δείγματα, δεν
ηδυνήθη να μη συμμεθέξη νυν εις τας
στάσεις και την επανάστασιν του έθνους
αυτού, επιχειρισθείσαν υπό διαφόρων
διεφθαρμένων ανθρώπων, επιλαθομέ-
νων εαυτών και παρασυρομένων υπό
διαβολικών και χιμαιρικών ιδεών χρέος
δε αυτού ην, όπως διδάξη τους αμα-
θείς, ότι προέκειτο ενταύθα περί επιχει-
ρήσεως ματαίας, ουδέποτε δυναμένης
ίνα πραγματοποιηθή, επειδή τα κακά
σχέδια ουδέποτε θριαμβεύουσι κατά
της μωαμεθανικης ισχύος και θρη-
σκείας. Εν τούτοις ένεκα της διαφθοράς
της καρδίας αυτού ου μόνον δεν εγνω-
στοποίησεν, ουδ' ετιμώρησε τους απλούς
ανθρώπους, οίτινες επλανήθησαν, αλλά
αυτός ο ίδιος μετέσχε κρυφίως ως αρ-
χηγός της επαναστάσεως... Αλλ' αντί να
δαμάση αυτούς, και πρώτος αυτός να
επανέλθη εις το χρέος αυτού, αυτός ο
άπιστος υπήρξεν υπέρ πάντα άλλον ο
άξων πασών των αταξιών, των μέχρι
του δεδιαταραξασών την κοινήν ησυ-
χίαν, επείσθημεν, ότι και αυτός εγεν-
νήθη εις Μωριά, και ότι εγνώριζε πά-
σας τας βιαίας κακουργηματικάς εγκλη-
ματικάς πράξεις, ας τινές υπήκοοι πε-
πλανημένοι έπραξαν εκεί εις την
επαρχίαν των Καλαβρύτων. Επειδή δε
επείσθημεν απανταχόθεν περί της προ-
δοσίας αυτού κατά της υψηλής Πύλης,
αναγκαίον κατέστη, όπως αφαιρεθή το
σώμα του από της γης και δια τούτο
απηγχονίσθη, ίνα χρησιμεύση εις πα-
ράδειγμα δια τους λοιπούς.» Εξεδόθη
την 19 του μηνός Ρετζέπ έτος 1230
(10/22 Απριλίου 1821).

Εν τω μεταξύ, άλλος ένας σύγχρονος
( αυτή την φορά ) Τούρκος  ιστορικός
καθηγητής, ο  Δρ ΑΛΙ ΦΟΥΑΤ ΟΡΕΝΚ
(Ali Fuat  ORENC) με το βιβλίο του:
«Unuttuğumuz Mora Türkleri
Balkanlarda İlk Dram ve Eyalet-
ten Bağımsızlığa Yunanistan /  Οι
ξεχασμένοι Τούρκοι του Μοριά.
Το πρώτο βαλκανικό δράμα και η
κατάσταση ανεξαρτησίας της  Ελ-
λάδας» ( ISBN: 978-9944-118-37-8 ),
το οποίο εκδόθηκε 2 φορές, κάνει 10
αναφορές στα Καλάβρυτα και στον ηγε-
τικό ρόλο της περιοχής στην Επανά-
σταση του ’21, στηριζόμενος στα
οθωμανικά αρχεία και στην επίσημη
ιστοριογραφία του Ahmet Cevdet Pasa,
του Esad Efendi κ.ά.

Πλέον συγκεκριμένα στη σελ. 22, 
συνέχεια στη σελ. 4

Ο ομιλητής κ. Γιώργος ΚοσμάςΟ ομιλητής κ. Γιώργος Κοσμάς
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συνέχεια από τη σελ.3
κάνει αναφορά στα Καλάβρυτα.

Στη σελ. 29, αναφέρεται στην κατάσταση
των μουσουλμάνων της περιοχής Κα-
λαβρύτων και στις φρουρές τους.
Στις  σελ. 33 -35 και  38, αναφέρεται

ότι η επανάσταση άρχισε στα Καλά-
βρυτα στις 21 Μαρτίου 1821 και ότι
σφαγιάστηκαν 200 Τούρκοι. 
Στη σελ. 39, γράφει ότι μετά τη σφαγή

των Καλαβρύτων, ακολούθησε η
ακόμα μεγαλύτερη της Τροπολιτσάς .

Στη σελ. 53 αναφέρει ότι οι ειδήσεις
της επανάστασης των Καλαβρύτων
έφτασαν στην Πόλη και άρχισαν οι
εκτελέσεις (του Πατριάρχη κ.λπ ).

Στη σελ. 54 γράφει ότι ο Πατριάρχης
γνώριζε τί θα γινόταν στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα του, Μοριά και ειδικά στα Καλά-
βρυτα, και γι’ αυτό εκτελέστηκε …

Στη σελ. 112 γράφει ότι τις 21 Μαρ-
τίου  1821 σφαγιάστηκαν περίπου 200
Τούρκοι, κάηκαν 100 σπίτια και 2 τε-
μένη στα Καλάβρυτα. 
Στη σελ. 138 γράφει ότι ο Ιμπραήμ ζή-

τησε από τα Καλαβρυτοχώρια να προ-
σκυνήσουν, αλλά αυτά αρνήθηκαν και
αναφέρεται στη μάχη που έγινε στο  Μ.
Σπήλαιο, στις 24 Ιουνίου του 1827.

Το ότι τα Καλάβρυτα και τα Καλα-
βρυτοχώρια πρωτοστάτησαν στον αγώ-
να της ανεξαρτησίας  («πρώτοι μεταξύ
ίσων»),  επ’ ουδενί μειώνει τον ρόλο,
τη σπουδαιότητα και τη σημασία των
υπολοίπων αγωνιστών (στεριανών και
θαλασσινών), καθώς και της απελευ-
θερώσεως των πόλεων, χωριών και νη-
σιών τους,  μιας και το κίνημα - αγώνας
ήταν μαζικός και  όχι αγώνας δρόμου
για το ποιός θα βγει πρώτος !!!

Θερμή παράκληση λοιπόν στους
ερευνητές των ιστορικών πηγών, πριν
αβασάνιστα υιοθετήσουν νέες όψιμες
«ανατρεπτικές» απόψεις, να έχουν πρό-
σβαση στα οθωμανικά αρχεία και στις
τούρκικες πηγές - ιστοριογραφία, και σε
συνδυασμό με μια καλόπιστη ματιά στα
ελληνικά αρχεία και πηγές να επανα-
παρουσιάζουν  μεν τα γεγονότα με σύγ-
χρονη ματιά, αλλά χωρίς εμπάθεια και
τοπικισμό …!!!

Τα παραπάνω γεγονότα, συμβολικά,
με το από 15 Μαρτίου 1838 διάταγμα
του Όθωνα, συγκεντρώθηκαν σε μία
ημερομηνία, την 25η Μαρτίου, προκει-
μένου ανήμερα της Εορτής του Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου, να εορτάζεται η
Επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας.  

Ουδέποτε αμφισβητήθηκαν τα παρα-
πάνω αποδεδειγμένα επαναστατικά γε-
γονότα, από τους Αγωνιστές του 1821,
καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής τους, επί
πολλά χρόνια μετά την έναρξη της Επα-
νάστασης. Τουναντίον, τα συμφώνησαν
όλα και είπαν: «Οι Καλαβρυτινοί πρώ-
τοι, μεταξύ ίσων, ξεκίνησαν την Επανά-
σταση». Αν η Αγία Λαύρα ήταν «μύ-
θος», όπως και αυτό ακόμα τόλμησαν
και είπαν μέσω του ΣΚΑΙ, ένας ανιστό-
ρητος Καθηγητής, μόνον Πολιτικός Επι-
στήμων και όχι Ιστορικός, και ένας
τηλεπερσόνος - παρουσιαστής της συμ-
φοράς, δεν θα το συνομολογούσαν ο
Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας, ενώ
αν ήταν απλά μια εμμονή της Εκκλη-
σίας για να έχει μερίδιο στη δόξα,  τότε
γιατί να μην ήταν συμβολικά οποιοδή-
ποτε άλλο μοναστήρι ή εκκλησία της
Πελοποννήσου; Όχι όμως!! Τα γεγο-
νότα της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αγία
Λαύρα, πιστοποιούνται, τόσο από τις
Ελληνικές όσο και από τις Οθωμανικές
πηγές. Το λένε και τα τραγούδια, οι
αδιαμφισβήτητοι καταγραφείς των γε-
γονότων, το έλεγε και ο Κολοκοτρώ-
νης, το λένε και οι προφορικές παραδό-
σεις εκατοντάδων προπαππούδων μας.    

Το κράτος, σε ένδειξη σεβασμού στα
παραπάνω, στις 25 Μαρτίου του 1932,
στα εγκαίνια του Μνημείου του Αγνώ-
στου Στρατιώτη στην Αθήνα, καθ’ όν
χρόνον Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ήταν ο Αλέξανδρος Ζαΐμης και Πρωθυ-
πουργός ο Ελευθέριος Βενιζέλος,

έφερε «φλόγα» από την καντήλα της
Αγίας Λαύρας, η οποία είναι άσβεστη
μέχρι σήμερα στο Μνημείο. Αυτά κα-
ταμαρτυρούνται από τα δημοσιεύματα
του Τύπου της εποχής, καθώς και από
έκδοση του Γ.Ε.Σ. της Υπηρεσίας Ιστο-
ρίας Στρατού με τίτλο «ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ», που βρίσκο-
νται στα χέρια μας και στο αρχείο της
Παγκαλαβρυτινής Ένωσης. 

Καλούμε οποιονδήποτε καλόπιστο
(ακόμα και κακόπιστο) ερευνητή, που
ενδιαφέρεται να μάθει την ιστορική
αλήθεια, σε διάλογο μαζί μας, οι δε ως
άνω αναφερόμενες αδιάψευστες ιστορι-
κές πηγές είναι ανά πάντα χρόνο στη
διάθεσή του. Τον καλούμε επίσης, να
αποκαλύψει και να παρουσιάσει στο
Πανελλήνιο, οποιεσδήποτε άλλες αυ-
θεντικές και αξιόπιστες πρωτογενείς
ιστορικές πηγές.

Πέραν τούτων, όπως αναφέρεται στα
απομνημονεύματα των Π.Π. Γερμανού
(σελ. 22 - 28) και Φώτιου Χρυσανθό-
πουλου ή Φωτάκου (σελ. 64 έως 68),
στην Γαλλική εφημερίδα «Le constitu-
tionnel» της 6ης Ιουνίου 1821, στα
απομνημονεύματα του Θεόδωρου Ρη-
γόπουλου και τόσων άλλων Ιστορικών,
οι οθωμανοί της Πελοποννήσου, γνω-
ρίζοντας τις συνωμοτικές ενέργειες των
Ελλήνων, τη σύναξη της Βοστίτσας στα
τέλη Ιανουαρίου 1821, το κίνημα του
Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία και με δε-
δομένη την έλλειψη στρατευμάτων τους
στην Πελοπόννησο λόγω Αλή Πασά,
θορυβημένοι κάλεσαν τους Προκρί-
τους και Αρχιερείς στην Τριπολιτσά,
δήθεν για τα φορολογικά, αλλά ουσια-
στικά για να τους εγκλωβίσουν ούτως
ώστε οι Έλληνες, χωρίς αρχηγούς, να
μη «στασιάσουν» (βρεθούν σε αταξία,
όπως λένε οι οθωμανικές πηγές). Με-
ταξύ των κληθέντων ήταν και ο Π.Π.
Γερμανός και οι Πρόκριτοι και Προεστοί
της επαρχίας Καλαβρύτων. Στο δρόμο
Πάτρα - Τριπολιτσά προσποιήθηκαν
αδιαθεσία και γύρισαν πίσω (υπάρχει
ολόκληρη γνωστή ιστορία γι’ αυτό, πο-
λυδημοσιευμένη),  για να μην εγκλω-
βιστούν στην Τριπολιτσά και ο Π.Π.
Γερμανός έμεινε για ημέρες στη Μονή
Αγίας Λαύρας (θ’/9η Μαρτίου έως και
την ιη’/18η Μαρτίου 1821. Εκεί βρέ-
θηκε η ευκαιρία να ξανασυζητήσει με
το Ζαΐμη, το Φωτήλα, τον Πετιμεζά, το
Λόντο, το Χαραλάμπη, όσα είχαν ξανα-
πεί για επανάσταση τον Ιανουάριο στη
Βοστίτσα, ελπίζοντας ότι το ίδιο έκανε
στη Μάνη και στην Καλαμάτα ο Κολο-

κοτρώνης, ο Πετρόμπεης και ο Παπα-
φλέσσας. Στις 17 Μαρτίου 1821, ανή-
μερα της εορτής του Αγίου Αλεξίου,
του οποίου η κάρα βρίσκεται στην Αγία
Λαύρα και πανηγυρίζει η Μονή, και
αφού εν τω μεταξύ, τις προηγούμενες
ημέρες είχαν επισυμβεί τα πρώτα προ-
επαναστατικά χτυπήματα στα Καλα-
βρυτοχώρια, της Κατσάνας και σε
άλλα, όπως προαναφέρω,  τελέστηκε
δοξολογία με όλες τις «Καλαβρυτινές
Κεφαλές», τον Π.Π. Γερμανό και τον
Κερνίτσης Προκόπιο, παρουσία πλή-
θους κόσμου. Εκεί έγινε η ορκωμοσία
(17-03-1821), της οποίας οι λεπτομέ-
ρειες υπάρχουν σε έγγραφα και βιο-
γραφίες των οπλαρχηγών και των
Αγωνιστών, δημοσιευμένες σε πάρα
πολλά βιβλία, που μπορούν να παρα-
τεθούν σε οποιονδήποτε τα ζητήσει.
Στη συνέχεια, όλοι έφυγαν για τους τό-
πους τους, γνωρίζοντας πως δεν
υπήρχε σημείο πισωγυρίσματος. Ή θα
ελευθερώνονταν ή θα πέθαιναν. Έτσι, ο
Π.Π. Γερμανός βρέθηκε από τις 18
Μαρτίου στα Νεζερά Πατρών. Τις ίδιες
ημέρες, κινήθηκε και ο Πετρόμπεης
Μαυρομιχάλης από την Αρεόπολη της
Μάνης στις 17 Μαρτίου 1821,  να συ-
ναντήσει τον Κολοκοτρώνη προ της Κα-
λαμάτας, ενώ συμπτωματικά, ο Αλ.
Υψηλάντης την ίδια ημέρα (17 Μαρτίου
1821) όρκιζε  Έλληνες στο Ναό Τα-
ξιαρχών του Βουκουρεστίου. Στις 21
Μαρτίου 1821 οι Καλαβρυτινοί χτύπη-
σαν τη φρουρά του βοεβόδα των Κα-
λαβρύτων,  Αρναούτογλου  και ελευ-
θέρωσαν τα Καλάβρυτα έχοντας μπαϊ-
ράκι το παραπέτασμα της ωραίας Πύ-
λης του Ναού του Αγ. Αλεξίου, το γνω-
στό «λάβαρο», που είχαν κεντήσει γυ-
ναίκες της Σμύρνης στις αρχές του 18ου
Αιώνα, με αρχικεντήστρα τη Χρύσω, η
οποία τελειώνοντάς το,  άφησε και την
τελευταία της πνοή. Αλλά και ο «Επιτά-
φιος» της ίδιας Μονής είχε κεντηθεί στη
Σμύρνη το έτος 1754, από μία Ελλη-
νίδα, την Κασσιανή. Τα παραπάνω,
πέραν των άλλων πηγών, πιστοποιού-
νται και από τον Κώδικα της Μονής, με
ημερομηνία έναρξης εγγραφής γεγονό-
των ήδη από τις 15-12-1703, και από
τα πιστοποιητικά των Αγωνιστών του
1821 με καταγωγή από τα Καλαβρυτο-
χώρια (αρχείο αγωνιστών 1821, εθνι-
κής βιβλιοθήκης), από τον μπαϊρακτά-
ρη (σημαιοφόρο)  καλόγερο Γρ. Ντόκο,
που ήταν από τη Βυσωκά Καλαβρύ-
των, καθώς και από τις προφορικές πα-
ραδόσεις και τα τραγούδια των προ-

παππούδων μας.  Στις 23 Μαρτίου απε-
λευθερώθηκε η Καλαμάτα, στις 22 ο
Λόντος με Αγωνιστές μπήκαν στο Αίγιο
και στις 25 Μαρτίου 1821 (που είναι
μια ημερομηνία που είχε ορισθεί για
την επανάσταση, μαζί με τις εναλλακτι-
κές ημερομηνίες, της εορτής του Αγ. Γε-
ωργίου (23-04-1821) και της 29ης
Μαΐου 1821 (αλλά τους πρόλαβαν τα
γεγονότα και όλα έγιναν νωρίτερα),
επεδόθη δήλωσις (declaration) στα
προξενεία των ξένων δυνάμεων , στο
Αχαϊκό Διευθυντήριο της Πάτρας και
στη Μεσσηνιακή Γερουσία στην Καλα-
μάτα, αναφέροντας ότι το έθνος των Ελ-
λήνων ήταν σε επανάσταση (self
determitation) και όχι σε στάση ή ατα-
ξία. Αυτή η πράξη είναι βαθιά πολιτική
και διεθνοποιεί τον Αγώνα. Αυτές τις
δηλώσεις έλαβε και ο Κοραής και τις
δημοσίευσε στο Παρίσι. Εκεί αναφέρε-
ται και η Αγία Λαύρα. Δημοσιεύσεις
έγιναν και στη γαλλική εφημερίδα «Le
constitutionnel» - Συνταγματικός του
Παρισιού στις 6 Ιουνίου 1821, η οποία
αναφέρει τα περί της Αγίας Λαύρας και
του Π.Π. Γερμανού, καθώς και στους
Τimes  - Καιροί του Λονδίνου. 

Στο σημείο αυτό, σας γνωρίζω ότι το
πλήρες κείμενο της διακήρυξης του Πα-
λαιών Πατρών Γερμανού, όπως αυτή
δημοσιεύθηκε στις 6 Ιουνίου 1821
στην Γαλλική εφημερίδα "LE
CONSTITUTIOΝNEL" και όπως εκφω-
νήθηκε  εντός της Ιεράς Μονής Αγίας
Λαύρας την 8ην (20ήν) Μαρτίου 1821,
δημοσιεύθηκε και προσφάτως σε πιστή
μετάφραση από την γαλλική στην ελ-
ληνική γλώσσα, στην έγκριτη ιστοσε-
λίδα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ NEWS, όπου και
είναι ανηρτημένη. 

Eιρήσθω εν παρόδω, ότι η κατάπτυ-
στη τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ στις
αρχές του 2011, που αποπειράθηκε να
διαστρεβλώσει την ιστορική αλήθεια,
έφαγε κυριολεκτικά τα μούτρα της. Και
τούτο, μετά από τα δημοσιεύματα και
ψηφίσματα που εξέδωκε η Παγκαλα-
βρυτινή Ένωση, που ιδρύθηκε το έτος
1896 και έχει βραβευθεί από την Ακα-
δημία Αθηνών, συνεπικουρούμενη από
την Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας και
άλλους Φορείς.  Ο Δημήτρης Σταθακό-
πουλος, με την καθοριστική συμβολή
του, στην αντίκρουση, όλων των τηλε-
οπτικών επεισοδίων της σειράς «1821 -
Η γέννηση ενός Έθνους - Κράτους», του
ΣΚΑΙ, επεσήμανε τα «ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ»,
δηλαδή άστοχα της σειράς και αποκα-
τέστησε την ιστορική αλήθεια, αναφο-
ρικά με την πρωταρχική συμβολή ης
ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων
στην Επανάσταση του 1821. Τα παρα-
πάνω ψηφίσματα και οι αντικρούσεις,
μεταδόθηκαν και μέσω του διαδικτύου
σε ολόκληρο τον κόσμο και ουδέποτε
διαψεύστηκαν. 

Επιπλέον, αναφέρομαι και στις παρα-
κάτω αδιάψευστες πηγές:

Στον Ιωάννη Φιλήμονα, που τεκμη-
ριώνει ότι ήδη από τις 21-3-1821 είχε
ξεκινήσει η απελευθέρωση πόλεων, με
πρώτη τα Καλάβρυτα: «Αληθές είναι
ότι η Επανάσταση έλαβε χαρακτήρα γε-
νικώτερον απ’ τις 25, αλλά η πρώτη
αρχή της υπάρχει κυρίως απ’ τις 21,
διότι αι σημαίαι ανυψώθηκαν, τα εθνό-
σημα διενεμήθηκαν και οι Τούρκοι στα
φρούρια κλείσθηκαν». 

Στα απομνημονεύματα του Π.Π. Γερ-
μανού (σελ 28, στιχ. 22), όπου αναφέ-
ρεται πως έμεινε για ημέρες στην Αγία
Λαύρα και μετά αναχώρησε για Νεζερά
Πατρών. 

Στον Κώδικα της Μονής Αγίας Λαύ-
ρας, που χρονολογείται από τις 15-12-
1703 εξ αντιγραφής κωδίκων και εγγρά-
φων , που έχουν παραδοθεί από τους
αρχαιότερους των Μοναχών προς τους
νεότερους, που μέχρι και το έτος 1905,
που ενοποιήθηκε σε βιβλίο από τον
Ηγούμενο της Μονής Δαμασκηνό Απο-
στολίδη, περιλαμβάνει λεπτομερέστατα 

συνέχεια στη σελ. 6
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Λαμβάνοντας αφορμή από το άρθρο
με τίτλο  “Ο π. Κωνστάντιος αφηγείται
και αποκαλύπτει…..”, που δημοσιεύ-
θηκε προσφάτως στην “Καλαβρυτινή
Ηχώ” αρ. τεύχους 29, με σεβασμό κα-
ταθέτω στην ιερή μνήμη του, όσα είδα,
άκουσα και έμαθα για τη ζωή και τη
δράση τού μακαριστού Επισκόπου, στην
ακριτική περιοχή της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, όπου πέρασε τα
περισσότερα χρόνια της ζωής του, αλλά
και στην περιοχή των Καλαβρύτων.

Ο πατήρ ή ακριβέστερα ο «πάτερ»
Κωνστάντιος, όπως τον αποκαλούσαν
τα πνευματικά του παιδιά, υπήρξε μία
εκκλησιαστική και εθνική φυσιογνωμία,
που έδωσε την καλή μαρτυρία της πί-
στεως στα πέτρινα οδυνηρά χρόνια της
κατοχής, αργότερα στις αγωνίες των με-
ταπολεμικών χρόνων και στην αναζή-
τηση των μεταγενέστερων δεκαετιών.

Είχα την ξεχωριστή ευλογία να τον
γνωρίσω από κοντά τον Ιούλιο του
1969 στη Λέσχη  Αξιωματικών Φρου-
ράς Αλεξανδρουπόλεως. Η μεγάλη αί-
θουσα ήταν κατάμεστη από τις αρχές
της ακριτικής πόλεως και τους τελειο-
φοίτους της Στρατιωτικής Σχολής των
Ευελπίδων, στο πλαίσιο της καθιερω-
μένης εκπαιδευτικής μας επίσκεψης στη
Β. Ελλάδα, όπου στη συνέχεια επρό-
κειτο να υπηρετήσουμε ως νέοι αξιω-
ματικοί. Γνώριζα ότι ο Ποιμενάρχης
καταγόταν από το Σκεπαστό και γι’ αυτό
τον πλησίασα να πάρω την ευλογία του
και να του συστηθώ.

Είσαι από την Κλειτορία; ρώτησε. Εί-
μαστε κοντοχωριανοί, συμπλήρωσε και
μ’ ενθουσιασμό έσφιξε στην πατρική
του αγκαλιά τον νεαρό Εύελπι. Τότε
ήταν η πρώτη φορά που αντίκρισα τον
σεβάσμιο Επίσκοπο με τη λιτή εμφά-
νιση, το καθάριο βλέμμα και το άδολο
χαμόγελο. Το φωτεινό του πρόσωπο
πρόδιδε έναν αγαθό λειτουργό του θυ-
σιαστηρίου. Δύσκολα κανείς θα φαντα-
ζόταν ότι  στα αιματοβαμμένα χρόνια
της πρόσφατης ιστορίας μας είχε παρ-
ρησία μπροστά σε άγρια θεριά, που κα-
τέτρωγαν τις σάρκες ανθρώπων,
σκορπώντας την ερήμωση και το θά-
νατο. Κατανοούσε όμως εύκολα ότι
ήταν ένας όντως καθάριος άνθρωπος
του Θεού, που αξιώθηκε να διασώσει
τα γυναικόπαιδα από την πείνα και τον
τέλειο αφανισμό, μετά τις εκατόμβες
των ανδρών που θυσίασαν στο βωμό
της θηριωδίας οι Ναζί στα Καλάβρυτα
τον Δεκέμβριο του 1943.
Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως

κυρός Κωνστάντιος Α. Χρόνης γεννή-
θηκε το έτος 1906 στο όμορφο χωριό
του Δήμου μας, το Σκεπαστό, αντίκρυ
από την Αγία Λαύρα, δέκα χιλιόμετρα
περίπου μακριά από την Ιερά Μονή του
Μεγάλου Σπηλαίου. Τελείωσε το δη-
μοτικό σχολείο στη γενέτειρά του, το
τότε σχολαρχείο και το γυμνάσιο στα
Καλάβρυτα, όπου πήγαινε καθημερινά
με τα πόδια κάτω από αντίξοες πολλές
φορές καιρικές συνθήκες. Το πανέ-
μορφο φυσικό περιβάλλον,  η επιβλη-
τική μορφή του Μητροπολίτη Παλαιών
Πατρών Γερμανού και το λάβαρο της
παλιγγενεσίας, οι ατρόμητοι μοναχοί
του Μ. Σπηλαίου που οδήγησαν σε
ήττα τον Ιμπραήμ πασά και οι φωτισμέ-
νες διδαχές του Παπουλάκου που ανα-
ζωπύρωσαν τη φλόγα της πίστης των
κατοίκων του Μοριά, διαμόρφωσαν
κατά πολύ την προσωπικότητα του μα-
καριστού Ιεράρχη.

Ο ίδιος, μετά τα εγκύκλια γράμματα,
συνέχισε τις σπουδές του και πήρε το
πτυχίο του από τη Θεολογική Σχολή
των Αθηνών. Αφού εκπλήρωσε τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη συ-
νέχεια έγινε μέλος της Ιεραποστολικής
Αδελφότητας Θεολόγων η “Ζωή” και

αφιερώθηκε αποκλειστικά στο ιεραπο-
στολικό έργο της Εκκλησίας, ως λαϊκός
ιεροκήρυκας στις πόλεις Βέροια και Νά-
ουσα (1933-1935) και στο Ηράκλειο
της Κρήτης (1936-1937). Το εξαιρετικό
ήθος του, ο ζήλος του για τη δόξα του
Θεού και  η καρποφόρος ιεραποστο-
λική του δράση απετέλεσαν στη συνέ-
χεια τις προϋποθέσεις, για να εισέλθει
επαξίως στις τάξεις του ιερού κλήρου.

Την 14η Ιουλίου 1937 εκάρη μονα-
χός στην Ιερά Μονή της Πεντέλης με το
όνομα Κωνστάντιος (Κωνσταντίνος ήταν
το βαφτιστικό του). Μετά τρεις ημέρες
την17η  Ιουλίου 1937 χειροτονήθηκε
διάκονος από τον τότε Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών Χρυσόστομο Παπαδόπουλο
και διορίστηκε τον Ιούνιο του 1938 ιε-
ροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεως Φιλίπ-
πων, Νεαπόλεως και Θάσου, με έδρα
την Καβάλα. Την 20η Ιουλίου 1939 χει-
ροτονήθηκε πρεσβύτερος στο παρεκ-
κλήσιο της Μεταμορφώσεως στην Αγία
Παρασκευή από τον τότε Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών Χρύσανθο Φιλιππίδη και αυ-
θημερόν έλαβε το οφίκιο του Αρχιμαν-
δρίτη. Στην Καβάλα ο νεαρός ιερωμέ-
νος υπηρέτησε για πολλά χρόνια κοντά
στο διακεκριμένο Μητροπολίτη και κα-
τόπιν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσό-
στομο Χατζησταύρου, ο οποίος το έτος
1922 ήταν Βοηθός Επίσκοπος του Εθνο-
μάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυ-
σοστόμου. Ο Επιχώριος Επίσκοπος γρή-
γορα αντιλήφθηκε  το ήθος και το ζήλο
του νεαρού Αρχιμανδρίτη και του ανέθεσε
την οργάνωση όλου του πνευματικού έρ-
γου της Μητροπολιτικής του Επαρχίας.
Όμως, ο εργάτης του Ευαγγελίου Αρ-

χιμανδρίτης Κωνστάντιος δεν πρόλαβε
να επιτελέσει αυτό το έργο, γιατί το
Έθνος έμπαινε στη μεγάλη δοκιμασία
του πολέμου και ο ίδιος επιστρατεύτηκε
από την πρώτη ημέρα ως στρατιωτικός
ιερέας στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κα-
βάλας. Εκεί κατέφθαναν οι τραυματίες
του μετώπου, οι οποίοι είχαν ανάγκη
από ιατρική περίθαλψη και από έναν
λόγο πνευματικής στήριξης και ελπί-
δας. Ο ίδιος καθόταν καθημερινά στο
προσκεφάλι των τραυματιών και των
ασθενών στρατιωτών, προσφέροντας
νυχθημερόν βάλσαμο παρηγοριάς,
στερεώνοντας το ηθικό τους.

Όλα αυτά κράτησαν όσο άντεξαν τα
οχυρά της Ελληνοβουλγαρικής μεθο-
ρίου. Τον Απρίλιο του 1941 το μέτωπο
κατέρρευσε, εισέβαλαν οι Γερμανοί και
στη συνέχεια οι Βούλγαροι, στους οποί-
ους παραδόθηκε η Διοίκηση της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης .Οι
Βούλγαροι εισβολείς του εφέροντο κα-
θημερινά με τρόπο βασανιστικό, απει-
λώντας ακόμη και τη ζωή του ώσπου
με τις ξιφολόγχες εξανάγκασαν τον π.
Κωνστάντιο να αποχωριστεί τον προ-
σφιλή λαό της περιοχής στις 14 Ιουνίου
1941. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
της Ελλάδος, όταν πληροφορήθηκε τη
βίαιη απομάκρυνσή του από την Κα-

βάλα και τους βασανισμούς τους οποί-
ους υπέστη,  τον απέσπασε προσωρινά
στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας.

Η Πρόνοια του Θεού οδήγησε τον π.
Κωνστάντιο να προφέρει τις υπηρεσίες
στη γενέτειρά του και την ευρύτερη πε-
ριοχή σε μια τραγική περίοδο της σύγ-
χρονης ιστορίας μας. Όταν τα Καλάβρυ-
τα  και όλη η επαρχία μας γνώρισαν την
απόλυτη ερήμωση, εκεί βρισκόταν ο
καταλληλότερος για να επιβιώσουν
όσοι επέζησαν από τον όλεθρο. Εκεί ο
Αρχιμανδρίτης Κωνστάντιος Χρόνης
έδωσε τη σταυροαναστάσιμη έμπρακτη
μαρτυρία του Ευαγγελίου στην περίοδο
της απερίγραπτης οδύνης από την
ασύλληπτη ναζιστική αγριότητα. Ο
ίδιος  είχε ενωρίτερα καταβάλει υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες, για να απο-
τρέψει την εκτέλεση των Γερμανών
αιχμαλώτων, με κίνδυνο μάλιστα της
ζωής του. Όμως δεν εισακούστηκε. Στις
7-12-43 οι αιχμάλωτοι εκτελέστηκαν
στην τοποθεσία Μαγέρου κοντά στο
Μάζι του Χελμού. Το κακό που θα
ακολουθούσε από αυτή την παράτολμη
ενέργεια το είχε προβλέψει.  Ήταν μό-
νον θέμα χρόνου, για να εκδηλωθεί. 
Την αποφράδα ημέρα της 13η Δεκεμ-

βρίου 1943 η προαίσθηση έγινε οδυ-
νηρή πραγματικότητα. Η τυφλή βία του
“Υπερανθρώπου”(όπως θεωρούσαν
το εαυτό τους οι Ναζί) εκτέλεσε την
ασύλληπτη θηριωδία της. Φεύγοντας
άφησαν πίσω τους την τέφρα και τα
ερείπια των σπιτιών, τα άψυχα σώματα
των εκτελεσθέντων ανδρών, τον απα-
ρηγόρητο θρήνο των γυναικόπαιδων
και το αιώνιο όνειδος της αμείλικτης
αλαζονείας του ισχυρού.

Τότε ο νεαρός Αρχιμανδρίτης πρό-
σφερε με όλη τη δύναμη της ψυχής του
έργο τιτάνιο για τα μέτρα της εποχής.
Πρώτα - πρώτα χρειάστηκε να βοηθή-
σει τις χήρες γυναίκες να θάψουν τους
νεκρούς τους με υποτυπώδη μέσα,
εφόσον τα πάντα είχαν αποτεφρωθεί. Ο
ενταφιασμός, όπως σημειώνει ο ίδιος,
κράτησε ενάμιση μήνα  και έπρεπε να
γίνει σωστά. Παράλληλα έπρεπε να
φροντίσει για τις χαροκαμένες γυναίκες
και τα ορφανά. Για την επιβίωσή τους, τη
διατροφή, το ρουχισμό, τη θέρμανση,
την πνευματική τους  στήριξη. Να στά-
ξει βάλσαμο παραμυθίας και δύναμη
για τη συνέχεια της ζωής μέσα από τις
στάχτες και τον απερίγραπτο πόνο.

Βασικό μέλημά του υπήρξε η απρό-
σκοπτη λειτουργία του οδοντωτού σι-
δηροδρόμου, ώστε να παραλαμβά-
νονται στα Καλάβρυτα οι ενισχύσεις σε
είδη άμεσης ανάγκης για τους πεινώ-
ντες, αστέγους και γυμνητεύοντες.  Ακού-
ραστος μέρα και νύχτα μέσα στο βαρύ
χειμώνα της ορεινής Αχαΐας έτρεχε άλ-
λοτε στον αρχηγό των ανταρτών και άλ-
λοτε στο Γερμανό διοικητή, ικετεύ-
οντας για τη διαφύλαξη της σιδηρο-
δρομικής γραμμής από τη δολιοφθορά

και την ασφαλή μεταφορά των τροφί-
μων, καθώς είχε ορισθεί από τον Ερυ-
θρό Σταυρό επικεφαλής για τη σωστή
διανομή τους.

Κινιόταν ανάμεσα στις συμπληγάδες
πέτρες θανατηφόρων δυνάμεων, οπλι-
σμένος ο ίδιος με τη δύναμη της πίστης
στον Σταυρωμένο και Αναστημένο Χρι-
στό και το πνεύμα της θυσίας για τους
εξαθλιωμένους συνανθρώπους του.
Αυτή η προσφορά του ανύστακτου και
ατρόμητου στους κινδύνους εκλεκτού
συμπατριώτη μας ιερωμένου συνεχί-
στηκε σε όλη τη διάρκεια της παραμο-
νής του στην περιοχή μας.

Όταν απελευθερώθηκε η πατρίδα
μας, επέστρεψε στην Ι. Μητρόπολη Φι-
λίππων, για να συνεχίσει το έργο που
είχε εκεί αναλάβει πριν από την έκρηξη
του πολέμου ως λειτουργός, πνευματι-
κός ποιμένας και διδάσκαλος.
Αρκετά χρόνια μετά την καταστροφή ο

αγαθός λευίτης συχνά περιέγραφε τις
άθλιες συνθήκες της εποχής. Και, όταν
τον ρωτούσαν στην περιοχή της Καβά-
λας πώς εύρισκε την ισορροπία ανά-
μεσα στους Γερμανούς και τους
αντάρτες και πώς κατάφερε να διατη-
ρήσει τη λειτουργία του οδοντωτού
απαντούσε χαριτολογώντας.

Στους Γερμανούς έλεγα: με τους αν-
τάρτες τα έχω καλά, για  να μας αφήνουν
να κόβουμε ξύλα από τα βουνά να ζε-
σταίνεστε και εσείς οι Γερμανοί. Και στους
αντάρτες: τους Γερμανούς τους πλησιά-
ζω, για να επιτρέπουν να φθάνει ως εδώ
το ψωμί από το Διακοφτό, ώστε να έχετε
και εσείς πάνω στο βουνό να τρώτε.
Οι τομείς των δραστηριοτήτων του

ήσαν πολλοί:
Στην Αλεξανδρούπολη κατά τη διάρ-

κεια της σύντομης αρχιερατείας του, χτί-
σθηκαν μέσα στην πόλη δύο μεγαλοπρε-
πείς ναοί, της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος και του Αγίου Νεκταρίου,
αποπερατώθηκε ο ναός της Αγίας Κυ-
ριακής και ανακαινίστηκε εξολοκλήρου
ο Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Νι-
κολάου. Επίσης κτίστηκαν και άλλοι
δέκα ναοί σε όλη τη μητροπολιτική
επαρχία. Ανηγέρθη πνευματικό κέντρο
δίπλα στον μητροπολιτικό οίκο, ανα-
καινίστηκε και λειτούργησε υποδειγμα-
τικά το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο,
κτίστηκε ο Μαρκοπούλειος Βρεφονη-
πιακός Σταθμός. Οργανώθηκαν τα κα-
τηχητικά σχολεία και με δικές του
ενέργειες παραχωρήθηκε παραθαλάσ-
σια έκταση στην περιοχή Νέας Μάκρης,
όπου ίδρυσε κατασκήνωση.

Εξάλλου ως ιεροκήρυκας στην πε-
ριοχή της Καβάλας επέδειξε εξ ίσου
πλούσια δράση.

Οργάνωσε θαυμάσιο Πνευματικό Κέ-
ντρο, τη Χριστιανική Εστία, κατηχητικά
σχολεία στην πόλη και στην ύπαιθρο,

συνέχεια στη σελ. 6

+  κ ω ν σ τ α ν τ ι ο σ  χ ρ ο ν η σ  ( 1 9 0 6 - 1 9 9 1 )+  κ ω ν σ τ α ν τ ι ο σ  χ ρ ο ν η σ  ( 1 9 0 6 - 1 9 9 1 )

από το σκεπαστό των καλαβρύτων, ιεροκήρυκας στη βέροια και τη νάουσα, το ηράκλειο της
κρήτης, την αν. Μακεδονία, τη θράκη,τα καλάβρυτα. Μητροπολίτης αλεξανδρουπόλεως
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συνέχεια από τη σελ.4
το πλήρες ιστορικό από της ιδρύσεώς
της το 961 μ.Χ. μέχρι την έκδοση του
κτητορικού αυτού το 1905.

Στα απομνημονεύματα του Θεοδ. Ρη-
γόπουλου.
Στα απομνημονεύματα του Φώτιου

Χρυσανθόπουλου ή Φωτάκου, σελ. 65
έως 67, όπου αναφέρονται λεπτομερώς
το διατεταγμένο χτύπημα στη Χελωνοσπη-
λιά και οι άλλες ένοπλες επιθέσεις των
Αγωνιστών στην περιοχή της Κατσάνας. 

Στα πιστοποιητικά του Γρηγ. Ντόκου
από τη Βυσωκά (Σκεπαστό) Καλαβρύ-
των (αρχείο Αγωνιστών 1821, εθνική
βιβλιοθήκη), που είχε για σημαία το
γνωστό λάβαρο. 

Στην «Αζανιάδα» του καθηγητή Αλ.
Μπίκου στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Στις ζωντανές αφηγήσεις της Γεωρ-
γούλας Μπαλιάτσου από το Παγκράτι
Καλαβρύτων, που ήταν σε ηλικία 13
ετών, παρούσα αυτόπτης μάρτυρας
στην Αγία Λαύρα και στη μάχη των Κα-
λαβρύτων (σελ. 44-45, Π. Παπαρρηγό-
πουλου, λαογραφικά Καλαβρύτων 1979).

Στα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίας
της Ακαδημίας Αθηνών στις 22 Μαρ-
τίου 2006, με θέμα «Τα πρώιμα επα-
ναστατικά γεγονότα στην περιοχή της
Κατσάνας της επαρχίας Καλαβρύτων».
Αναμφισβήτητα και αποδεδειγμένα, τα
γεγονότα πρόλαβαν την 25η Μαρτίου
και όλα έγιναν νωρίτερα και γι’ αυτό το
λόγο,  ο Π.Π. Γερμανός δεν ήταν στην
Αγία Λαύρα την 25η Μαρτίου 1821. 
Γιατί όμως δεν λέγονται από τους δια-

στρεβλωτές ξεκάθαρα τα προηγούμενα
αληθινά περιστατικά; Γιατί αφήνονται
μισές  πληροφορίες; Ότι δηλαδή πράγ-
ματι έγιναν γεγονότα από 8 έως 21
Μαρτίου 1821 στην Αγία Λαύρα, στα

Καλάβρυτα και στα Καλαβρυτοχώρια,
καθώς και από 22 έως 26 Μαρτίου
1821 στην Αρεόπολη, στην Καλαμάτα,
στο Αίγιο, στην Πάτρα και σε τόσα
άλλα μέρη της Πατρίδας μας; Γιατί δεν
αναφέρουν οι διαστρεβλωτές τι έγινε
στην Αγία Λαύρα, στα Καλάβρυτα και
στα Καλαβρυτοχώρια πριν την 25η
Μαρτίου 1821;;;

Ο Π.Π. Γερμανός αναφέρει στα απο-
μνημονεύματά του, των εκδόσεων
ΔΡΟΜΕΥΣ 1996, και ειδικά στη σελ. 28
στιχ. 22: «όθεν μερισθέντες ανεχώρη-
σαν εκ της Λαύρας, ο μεν Π.Π. ο Κερ-
νίκης και Ανδρέας Ζαΐμης δια τα
Νεζερά, ο δε Ασημάκης Ζαΐμης και
Φωτήλας δια την Κερπινήν, ο δε Σωτή-
ριος Χαραλάμπης και Σωτήριος Θεοχα-
ρόπουλος δια Ζαρούχλαν..».   

Δε θα επιμείνω περαιτέρω στα καθέ-
καστον ιστορικά αυτά γεγονότα, που
είναι χιλιοειπωμένα, γνωστά και απο-
δεδειγμένα. 

Το αντικείμενο του σημερινού εορτα-
σμού είναι η ελευθερία. Η ελευθερία
είναι υψηλό ιδανικό, τρανή ιδέα, που
σέρνει πίσω της αγώνες, αίματα, θυσίες.
Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί
τόλμη και αρετή.
Με την κήρυξη της επανάστασης στην

Αγία Λαύρα, οι πρόγονοί μας, γνήσια
παιδιά της Ελλάδας, θρεμμένα με τον
παιάνα των προγόνων τους:
«ώ παίδες Ελλήνων, ίτε  Πατρίδα ελευ-
θερούτε….», άδραξαν τα όπλα και πει-
θάρχησαν στη φωνή του έθνους. 

Η φλόγα η επαναστατική, που άναψε
στην Αγία  Λαύρα, φώτισε όλο το γήινο
στερέωμα και έδειξε σ’ όλη τη φοβι-
σμένη και στενάζουσα υπό βαρύ δε-
σποτισμό ανθρωπότητα πως οι ραγιά-
δες γίνονται ελεύθεροι.

Οι Έλληνες πίστευαν ότι ο αγώνας
τους θα δικαιωθεί, γιατί ήταν αγώνας
ιερός: «Ο Θεός έχει υπογράψει την
ελευθερία της  Ελλάδας και δεν παίρνει
πίσω την υπογραφή του» διαλαλούσε
ο Γέρος του Μοριά.  
Ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα Απο-

μνημονεύματά του γράφει: «Πατρίς, να
μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλλη-
νες, ότι θυσιάστηκαν για σένα, να σ’
αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς άλλη
μία φορά ελεύθερη πατρίδα, που
ήσουνα χαμένη και σβησμένη από τον
κατάλογο των εθνών».
Εύλογο είναι το ερώτημα πώς διασώ-

θηκε ο ελληνισμός κατά τη μακραίωνα
δουλεία. Οι οθωμανοί κατακτητές υπο-
δούλωσαν τους Έλληνες ως υλικές οντό-
τητες, απέτυχαν όμως να υποτάξουν την
ελληνική ψυχή. Το πνεύμα έμεινε αδού-
λωτο. Το πνεύμα δεν γνωρίζει περιορι-
σμούς και κινείται ελεύθερο από κάθε
είδους εξωτερικές καταπιέσεις.

Δεν πρέπει να παραλειφθεί να επιση-
μανθεί και ο σημαντικός ρόλος του κλή-
ρου, των ταπεινών εκείνων ρασοφόρων,
που κατά τους σκοτεινούς και δύσκο-
λους εκείνους χρόνους  απέβησαν οι
πρώτοι αφανείς διδάσκαλοι του Γένους. 

Οι  Έλληνες, που ένιωθαν για την Ελ-
λάδα  «στα σπλάχνα χαλασμό», έσπα-
σαν με τον αγώνα τους τα δεσμά  τεσ-
σάρων αιώνων δουλείας και παρέδω-
σαν σε μας την πανένδοξη ελληνική
πατρίδα ελεύθερη.

Οι απλοί και ρακένδυτοι αγωνιστές
του ‘21 είχαν πλήρη συναίσθηση ότι η
ελευθερία αποτελεί απαραίτητο όρο για
την ηθική, πνευματική και πολιτισμική
ανάπτυξη των ανθρώπων και των λαών.

Η ελευθερία είναι δικαίωμα φυσικό,
αναφαίρετο και απαράγραπτο. «Ελευ-

θέρους αφήκε πάντας Θεός, ουδένα
δούλον η φύσις πεποίηκεν», γράφει
στο «Μεσσηνιακόν» του ο ρήτορας Αλ-
κιδάμας.
Κυρίες και Κύριοι, 
Το χρέος μας απέναντι στις θυσίες των

ένδοξων προγόνων μας για να κατα-
στήσουν αυτήν την πατρίδα ελεύθερη
είναι προφανές. Οι σημερινοί νεοέλλη-
νες θα δείξουμε μόνο τότε  ότι είμαστε
αντάξιοι απόγονοι τέτοιων ηρωικών
μορφών, όταν κλείσουμε μέσα στην
ψυχή  μας την Ελλάδα, όταν πλησιά-
σουμε το  φωτεινό άστρο του ιστορικού
σταθμού της 25ης Μαρτίου 1821 και
όταν αντλούμε συνεχώς φως και δυνά-
μεις από τους ηρωϊκούς αγώνες της
φυλής μας. Για να ξεπεράσουμε τις τε-
ράστιες δυσκολίες των ημερών που
ζούμε, από την τρομερή κρίση , που
δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και
κρίση ηθικών, πνευματικών και άλλων
μεγάλων αξιών. 
Η ομιλία αυτή ας είναι ένα μικρό μνη-

μόσυνο προς τις αγνές ψυχές των αγω-
νιστών του 21.
Στις γνήσιες ελληνικές ψυχές των ηρω-

ικών προγόνων μας, ας αφιερωθούν
δύο στροφές του ποιητή Ανδρέα Κάλ-
βου, από το επικό ποίημά του «εις τον
Ιερόν Λόχον»: 
Ας μη βρέξει ποτέ,
το σύννεφο και άνεμος
σκληρός ας μη σκορπίσει
το χώμα το μακάριο 
που σας σκεπάζει.

Ας το δροσίσει πάντοτε 
με τ’ αργυρά της δάκρυα
η ροδόπεπλος κόρη
και αυτού ας ξεφυτρώσουν 
αιώνια τ’ άνθη.

συνέχεια από τη σελ.5 (Κωνστάντιος...)
μαθητικό οικοτροφείο αρρένων και θη-
λέων, όπου έβρισκαν τη φροντίδα  και
την αγάπη της εκκλησίας παιδιά από-
ρων οικογενειών που δοκιμάστηκαν στον
πόλεμο. Με αυτόν τον τρόπο τους έδωσε
τη δυνατότητα να φύγουν από τα χωριά
τους και να φοιτήσουν στην Καβάλα στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να
αντιμετωπίζουν προβλήματα διατροφής
και στέγασης. Ίδρυσε τον οίκο ραπτικής
και πλεκτικής “Η Αγία Φιλοθέη“, όπου
παρακολουθούσαν δωρεάν μαθήματα
ενδιαφερόμενες νεαρές κοπέλες, οι
οποίες αποκτούσαν μαζί με τα πνευμα-
τικά εφόδια και δυνατότητες επαγγελ-
ματικής απορρόφησης. Ιδιαίτερη ήταν
η προσπάθειά του να εμπνεύσει σε πολ-
λές νέες την αφοσίωση στο έργο των
αδελφών νοσοκόμων, για να καλυφτούν
τα τεράστια κενά σε νοσηλευτικό προ-
σωπικό στα νοσοκομεία μετά τον πό-
λεμο. Ακολουθώντας το σύνθημα “αφιε-
ρωμένες νοσοκόμες”, δεκάδες εκλεκτά
κορίτσια  υπηρέτησαν με υποδειγματική
αυταπάρνηση και συγκινητική αφοσίω-
ση τους ασθενείς. Συστηματοποίησε άρι-
στα το έργο πρόνοιας και αγάπης προς
τους αναξιοπαθούντες πένητες και ασθε-
νείς. Οργάνωσε κατασκηνώσεις στην
περιοχή της Ηρακλείτσας Καβάλας.

Διετέλεσε επίσης τοποτηρητής της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Κ. Νευρο-
κοπίου κατά την περίοδο 1964 - 1965. 
Μετά τον πόλεμο διατηρώντας την

ιδιότητα του στρατιωτικού ιερέα επι-
σκεπτόταν όλα τα ακριτικά φυλάκια της
Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου από τα
υψώματα του Νευροκοπίου ως τον Έβρο.
Τελούσε τη θεία λειτουργία, εξομολο-
γούσε τους αξιωματικούς και τους οπλί-
τες, δίδασκε την αλήθεια του Ευαγγε-
λίου, χωρίς να υπολογίζει κόπους και κιν-
δύνους μέσα στα χιόνια και το ψύχος.
Για τις υπηρεσίες του στο Στρατό και τα
στρατευμένα παιδιά της πατρίδας μας τι-
μήθηκε δύο φορές με το Μετάλλιο
Εξαιρέτων Πράξεων.
Αξιοσημείωτη υπήρξε η στάση του σε

δύο κρίσιμες στιγμές. Στην Καβάλα,
όταν οι Βούλγαροι άρχισαν να εισέρχο-
νται στην πόλη, ο Μητροπολίτης Χρυ-
σόστομος αναχώρησε από την έδρα
του και ανέθεσε στον Κωνστάντιο να
παραμείνει και να διεκπεραιώνει το δι-
οικητικό έργο της Μητροπόλεως εξ ονό-

ματός του, μέχρις ότου οι Βούλγαροι,με
τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω,
τον εξανάγκασαν δια της βίας να φύγει.
Στην επαρχία των Καλαβρύτων, ο Μη-
τροπολίτης Θεόκλητος όρισε τον  Κων-
στάντιο επικεφαλής της ομάδας των δια-
πραγματευτών, για την τύχη των Γερ-
μανών αιχμαλώτων. Παρ’ όλα αυτά ο
μακαριστός παππούλης αρνήθηκε και
αντιπρότεινε τον ίδιο το Μητροπολίτη,
πρόταση με την οποία συμφώνησαν και οι
υπόλοιποι, και ο Θεόκλητος δεν εδέχθη.

Την 28η Ιουνίου 1991 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 7:45μ.μ. ο πατήρ Κωνστά-
ντιος εκοιμήθη εν Κυρίω. Την Κυριακή
το πρωί 30 Ιουνίου 1991, ημέρα κατά
την οποία η πόλη εόρταζε την απελευ-
θέρωσή της από τον Τουρκικό ζυγό (30
Ιουνίου 1913), η σορός του αοιδίμου
Ιεράρχη μεταφέρθηκε στον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Παύλου Καβάλας. Τε-
λέστηκε αρχιερατική Θεία λειτουργία
από τον τότε Σεβ. Μητροπολίτη Αλε-
ξανδρουπόλεως και νυν Θεσσαλονίκης
κ. Άνθιμο. Στις 11:00 π.μ άρχισε η εξό-
διος ακολουθία προεξάρχοντος του Σεβ.
Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως
και Θάσου κ. Προκοπίου και με τη συμ-
μετοχή αρκετών Μητροπολιτών απ’
όλη τη χώρα και όλου του κλήρου της
περιοχής. Τον επικήδειο εξεφώνησε ο
Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άν-
θιμος (και νυν Θεσσαλονίκης).

Ενταφιάστηκε στο λόφο του Αγίου
Σίλα, δίπλα στο λιτό κελί του κοντά
στον οίκο των προσφιλών του γερό-
ντων, σε τάφο λαξευθέντα σε μία κρύ-
πτη, σύμφωνα με την επιθυμία του που
είχε διατυπώσει, όταν ζούσε ακόμα. Η
γη της Καβάλας συνέχει το σώμα εκεί-
νου που την αγάπησε όσο λίγοι και
αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής του για την πνευματική της ανα-
γέννηση και την προκοπή. Προς τιμή
του μάλιστα το Γηροκομείο Καβάλας
φέρει το όνομα του “Κωνστάντιο οικο-
τροφείο ηλικιωμένων”. 
Όταν περνώ από εκεί, ανάβω ένα κερί
ευγνωμοσύνης στη μνήμη του, για να
θυμίζει το φως της ελπίδας που χάρισε
στους συμπατριώτες μας στα Καλά-
βρυτα, στα κατάμαυρα χρόνια της κα-
τοχής και της καταστροφής.

Ο μακαριστός Ιεράρχης έχει αφήσει
ανεξίτηλο έργο στην περιοχή της Αν.
Μακεδονίας και Θράκης και κυρίως

στην πόλη της Καβάλας,
κατά κοινή αποδοχή. Η
Χριστιανική Ένωση Καβά-
λας “Ο Απόστολος Παύ-
λος”, εκφράζοντας τη
βαθιά αγάπη και ευγνωμο-
σύνη προς τον πεφιλημένο
πνευματικό της πατέρα
Κωνστάντιο Χρόνη, τον Ιε-
ροκήρυκα  στην Καβάλα
και Μητροπολίτη στην
Αλεξανδρούπολη, διοργά-
νωσε τιμητική εκδήλωση
στην κατάμεστη αίθουσα
διαλέξεων της Ένωσης, την Κυριακή 26
Μαΐου 2013 και ώρα 6 μ.μ. Σε αυτή τη
συγκινητική ατμόσφαιρα μνήμης είχα
την εξαιρετική τιμή προσκεκλημένος να
αναφερθώ για την προσωπική μου
γνωριμία μαζί του.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν  ο επι-

χώριος Μητροπολίτης κ. Προκόπιος, ο
από Αλεξανδρουπόλεως νυν Μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης κ.  Άνθιμος και
ο νυν Μητροπολίτης Αλεξανδρουπό-
λεως κ. Άνθιμος, ο ανιψιός του Αν-
δρέας Ν. Χρόνης, εκλεκτός δικηγόρος
Αθηνών, στον οποίο δόθηκε το βήμα
καταθέτοντας και τη δική του μαρτυρία.
Όλος ο κλήρος της Μητροπόλεως Φι-
λίππων και πλήθος πνευματικών του παι-
διών από την Καβάλα και την ευρύτερη
περιοχή της Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως είχε
ως εξής: 
• Εισήγηση - Παρουσίαση Προγράμμα-
τος (κ. Μυριλιώτου)
• “Ύμνος εις τον Ιεράρχη (Χορωδία)
• Στον Πατέρα Κωνστάντιο (Ποίημα Χ.  

Δαούλκα)
• Αλήθειες, ποίημα για τον Ιεράρχη 

(Χορωδία) 
• Ομιλία (Α. Παλαβούζη)
• Κουράγιο αδέλφια, ποίημα (Χορωδία)
• Στον Ιερέα (ποίημα Μ. Φωταρέλλη)
• Φωνή π. Κωνστάντιου (απόσπασμα 

από CD)
• Είπαν για τον π. Κωνστάντιο… 

(Ν. Γεωργόπουλος)
• Μαρτυρίες πνευματικών παιδιών του 

π. Κωνστάντιου και άλλων, που τον 
γνώρισαν (Δ. Κούκουρας, Θ. Ευθυ-
μιάδου, Γ. Ευθυμίου, Π. Παυλίδης, 
Α. Χρόνης)

• Ομιλία (από τον Π. Κωνσταντίνο)
• Όλα για τη δόξα του Χριστού (Χορωδία)

Ο τελευταίος ύμνος που ακούστηκε
από την χορωδία (με γυναίκες από τις
πόλεις Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη και
Αλεξανδρούπολη) ήταν ιδιαίτερα συ-
γκινητικός, εφόσον απηχούσε την ίδια
του τη ζωή:
“Όλα για τη δόξα του Χριστού
να το μεγάλο σύνθημά σου.
Όλα για τη δόξα του Χριστού
από τα πρώτα χρόνια 
ως τα στερνά σου.
……………………………..

Ψάλλε τώρα ολόχαρος μαζί
με χορούς αγίων, σεμνέ λευΐτη.
Άσβηστη στη μνήμη μας θα ζει 
η μορφή Σου ολόλευκε πρεσβύτη.”
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Αλεξαν-

δρουπόλεως κυρός Κωνστάντιος Χρό-
νης, ο άοκνος Ιεροκήρυκας της Μητρο-
πόλεως Φιλίππων, ο Σαμαρείτης των
Καλαβρύτων στα πέτρινα χρόνια, υπήρξε
ένας πνευματικός ηγέτης στα ίχνη του
Χριστού: ταπεινός, μεγαλόπνοος, οξυ-
δερκής, μαχητικός, λιτός, προσηνής,
πράος, ανάργυρος,  φιλάνθρωπος.

Αξίζει εμείς οι Καλαβρυτινοί να γνω-
ρίσουμε αυτόν τον επιφανή πατριώτη
μας ακόμη περισσότερο, με δημοσιεύ-
ματα και ανάλογες εκδηλώσεις, για να
αντλούμε δυνάμεις από το παράδειγμά
του και να επικαλούμαστε τις ακοίμητες
πρεσβείες του.

Δημήτριος Ι. Κούκουρας
Ανώτατος Αξιωματικός ε.α

Βοηθήματα
1. Σόλωνος Γ. Νινίκα. Θεολόγου - Επ.
Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε, “Πραΰς και
μαχητής”, Έκδοση του χριστιανικού
σωματείου “Ο Μέγας Κωνσταντίνος”,
Καβάλα 1992.
2. Αθανασίου Δουφεξή, “Καλαβρυτινό
Ολοκαύτωμα 13-12-1943”, Αίγιο 2001.
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συνέχεια από τη σελ.1
και Βράβευση των τριών νικητών κάθε
κατηγορίας.

ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΑ
1ο Παναγοπούλου Κωνσταντίνα Δ.Σ.
Καλαβρύτων
2ο Καραχάλιου Αθανασία Δ.Σ. Κλειτορίας,
Παπαχατζάκη Ανδριάνα Δ.Σ. Πάτρας
3ο Τσούτσας Γεώργιος Δ.Σ. Κλειτορίας
Β) ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο Χαββάς Γεώργιος Γυμνάσιο Κορυ-
δαλλού
2ο Κόβατς Μπιάνκα - Μαρία Λύκειο
Καλαβρύτων
ΕΠΑΙΝΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
1ος Έπαινος: Σπανός Παναγιώτης
2ος Έπαινος: Ιωάννα Μόσχου
3ος Έπαινος: Ράνια Θεοδοσοπούλου

Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση στα πλαί-
σια του Εορτασμού βράβευσε το Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων

και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο διά την
υπερτεσσαρακονταετή προσφορά του
και τους αγώνες του για τη διατήρηση
της Ιστορικής Μνήμης με το Μέγιστο Βρα-
βείο Τιμής, Επαίνου και Ευγνωμοσύνης.

Στη συνέχεια στον προαύλιο χώρο
έγινε με εξαιρετική επιτυχία η αναπα-
ράσταση της Ορκωμοσίας των Αγωνι-
στών του 1821 στην Ιερά Μονή Αγίας

Λαύρας για πρώτη φορά στην Αθήνα
από τον Δήμο Καλαβρύτων και το θεα-
τρικό Όμιλο Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος».
Η εκδήλωση έκλεισε με μετάβαση σε

πομπή με τη Σημαία των Καλαβρυτινών
Αγωνιστών και της Παγκαλαβρυτινής
Ενώσεως στο Μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτου και Κατάθεση Στεφάνων
Τιμής από τους Επισήμους.

Ο λαός του Πειραιά, οι αρχές της πό-
λεως, Θρησκευτικές, Στρατιωτικές, Πο-
λιτικές, Δημοτικές τίμησαν στις
25/03/2016 το ιερό μας λάβαρο που
τοποθετήθη πρώτο στον Ιερό Ναό της
Αγίας Τριάδος.  

Τίμησαν το Σύλλογο Καλαβρυτινών
Πειραιώς που κατέθεσε πρώτος από
τους συλλόγους στεφάνι στον Ανδριά-
ντα του Γ. Καραϊσκάκη.  Επίσης μας τί-
μησαν που ανοίξαμε την παρέλαση
στην πόλη του Πειραιά.  

Ιδιαίτερα τα χειροκροτήματα του κό-
σμου στην εμφάνιση του Λαβάρου.
Φέτος το Λάβαρο έσταζε νερό λογω της
βροχής και ενέπνεε χαρά και ελπίδα.  
Το 1821 έσταζε αίμα από τη μάχη των

Καλαβρύτων και
τον τραυματισμό
του από σφαίρα
Τούρκου, αλλά
και τότε έδινε
χαρά, ενθουσια-
σμό, ελπίδα, αγα-
νάκτηση.  Δικαι-
ώθηκε.
Σήμερα ελεύθε-

ροι πλέον με
οδηγό τη Θεο-
τόκο που απει-
κονίζει, ας πορευτούμε το δρόμο της
Εθνικής και θρησκευτικής μας ταυτότη-
τος. Ευχαριστούμε:
- To 15μελές τμήμα των φουστανελο-

φόρων και Αμαλιών που παρά την
βροχή ήσαν παρόντες.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου που ήταν παρών.

- Τον Καλαβρυτινό ιερέα πατέρα Σπυ-
ρίδωνα που ήλθε από το Περιστέρι να
μας συνδράμει.
- Τον υιόν μου Κωνσταντίνο φουστανε-
λοφόρο για τις πολύμοχθες προπαρα-
σκευαστικές πράξεις.  
- Το σημαιοφόρο μας κ. Κατσιάρη
- Το στρατηγό κ. Δημοσθένη Ρούκα Δι-
οικητή το 1974 της πρώτης μοίρας Κα-
ταδρομών που μας βοήθησε
- Πλήθος λοιπών φίλων και τέλος τον
Σεβασμιώτατο Καλαβρυτινό Ιεράρχη
Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ.
Ευχόμεθα υγεία σε όλους και του χρόνου.

Αθανάσιος Χρονόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.

¨Ένωσης Καλαβρυτινών Πειραιώς

σ υ Μ Μ Ε τ ο χ η  τ η σ  Ε ν ω σ η σ  κ α λ α β ρ υ τ ι ν ω ν  Π Ε ι ρ α ι ω σ  σ υ Μ Μ Ε τ ο χ η  τ η σ  Ε ν ω σ η σ  κ α λ α β ρ υ τ ι ν ω ν  Π Ε ι ρ α ι ω σ  
σ τ ι σ  Ε ο ρ τ α σ τ ι κ Ε σ  Ε κ δ η λ ω σ Ε ι σ  τ η σ  2 5σ τ ι σ  Ε ο ρ τ α σ τ ι κ Ε σ  Ε κ δ η λ ω σ Ε ι σ  τ η σ  2 5 η ςη ς Μ α ρ τ ι ο υΜ α ρ τ ι ο υ

Οι κ. κ. Νίκος Γουρνιάς, Σωτήρης Τσενές, Γεώργιος ΛαζουράςΟι κ. κ. Νίκος Γουρνιάς, Σωτήρης Τσενές, Γεώργιος Λαζουράς

Φωτ. Φίλιππος ΠαντούλιαςΦωτ. Φίλιππος Παντούλιας

Φωτ. Φίλιππος ΠαντούλιαςΦωτ. Φίλιππος Παντούλιας
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Ετησ ια  γΕν ικη  συνΕλΕυση και  κοΠη Π ιτασ  τησ  Ενωσησ  καλαβρυτ ινων αθηνασΕτησ ια  γΕν ικη  συνΕλΕυση και  κοΠη Π ιτασ  τησ  Ενωσησ  καλαβρυτ ινων αθηνασ
Σε φιλικό και εορταστικό κλίμα πραγ-

ματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και
η Κοπή της Πίτας 2016 της Ένωσης Κα-
λαβρυτινών Αθήνας την Κυριακή 7 Φε-
βρουαρίου 2016, στον φιλόξενο χώρο
του Συλλόγου των Αιγιαλέων επί της
οδού Βαλτετσίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πολ-
λά μέλη, φίλοι και συνεργάτες της Ένω-
σης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Σωτήρης
Τσενές στο χαιρετισμό του και αφού κα-
λωσόρισε και ευχαρίστησε όλα τα μέλη
για την παρουσία και συμβολή τους
στους σκοπούς της Ένωσης, αναφέρ-
θηκε εν συντομία στις δράσεις κατά τη
διάρκεια του παρελθόντος χρόνου,
αλλά και στους στόχους που έχει θέσει
η Ένωση για το μέλλον.
Ακολούθησε η τυπική διαδικασία της

Γενικής Συνέλευσης με πρόεδρο τον κ.
Μιχάλη Αλεξόπουλο, και μέλη την κα
Ζωή Παπακωνσταντίνου - Μέλχερ και
τον κ. Βασίλη Παπαθανασίου. 

Ο κ. Κώστας Παπαχριστόπουλος,
μέλος τους Δ.Σ. παρουσίασε τον Οικο-
νομικό Απολογισμό του 2015 καθώς
και τον προϋπολογισμό του 2016
καθώς και στην έκθεση της εξελεγκτι-
κής επιτροπής για το 2015.
Ουσιαστική ήταν η παρέμβαση του κ.

Σωτήρη Χαμακιώτη, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στην ιστορική μνήμη αλλά και τον
κίνδυνο της λήθης του Oλοκαυτώματος
των Καλαβρύτων από τις νεότερες γε-
νιές. Υπογράμμισε δε τον συμβολισμό
και ιστορική σύνδεση του νεκροτα-
φείου Καλαβρύτων με το ολοκαύτωμα
και την ανάγκη προστασίας και διατή-
ρησης της εικόνας αυτού.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών
της Γενικής Συνέλευσης, έγινε η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας και προ-
σφέρθηκαν γλυκά και αναψυκτικά
καθώς και ένα εξαιρετικό ηδύποτο που
είχε προετοιμάσει ειδικά για την εκδή-
λωση η κα Μαρία Κωνσταντάρα.
To φλουρί της πίττας μας ήταν από τον

Ζολώτα και φέρει το όνομα Thetis. Η
Θέτις ζήτησε από τον Ήφαιστο να σφυ-
ρηλατήσει  μία ασπίδα που θα προστά-
τευε τον γιο της Αχιλλέα απ’ τους
εχθρούς του. Το γούρι είναι σύμβολο
θεϊκής προστασίας, μας θωρακίζει
μπροστά στα εμπόδια ώστε να αντιμε-
τωπίσουμε τη νέα χρονιά με τόλμη και
αισιοδοξία.  
To κέρδισε ο συμπατριώτης μας κ. Ιω-

άννης Χριστοδούλου, Δικηγόρος, στον
οποίο ευχηθήκαμε να έχει υγεία, ευτυ-

χία και επαγγελματική ανέλιξη.
O Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος

Λαζουράς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί,
λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης, και
έστειλε τις ευχές του στα μέλη της Ένω-
σης. 
Η εκδήλωση έκλεισε με ευχές και σκέ-

ψεις για τη νέα χρονιά.

Παραθέτουμε την ομιλία του προέ-
δρου της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθή-
νας Σωτήρη Ι. Τσενέ

Αγαπητές μου Συμπατριώτισσες 
Αγαπητοί μου συμπατριώτες 
Φίλες και Φίλοι μας 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω
και φέτος στη σημερινή σημαντική εκ-
δήλωση της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας και εύχομαι, εκ μέρους των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε
όλες και όλους σας, καθώς και σε
όλους τους απανταχού της γης Καλα-
βρυτινούς, χρόνια πολλά και καλή χρο-
νιά. 

Αυτό που νιώθω τούτη τη στιγμή και
θέλω να σας πω, είναι ότι μεταξύ μας
έχουμε αναπτύξει πλέον μία ξεκάθαρη
σχέση, που στηρίζεται στην εμπιστο-
σύνη, στην εκτίμηση, στο σεβασμό και
κυρίως στην αγάπη και το ενδιαφέρον
που έχουμε για την ιδιαίτερη πατρίδα
μας, τα Καλάβρυτα, καθώς και την ευ-
ρύτερη περιοχή τους. 

Μας συνδέει κάτι κοινό, κάτι πολύ
ισχυρό, που μας εμψυχώνει και μας
ενώνει, το οποίο εύκολα κανείς το βλέ-
πει από το γεγονός ότι, παρά τις πράγ-
ματι πολύ δύσκολες συνθήκες που
βιώνουμε, τ’ αφήσαμε όλα στην άκρη
και ήρθαμε σήμερα εδώ, ανταποκρινό-
μενοι στο κάλεσμα της Ένωσής μας. 
Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός της

ίδρυσής της. Να σμίγουμε, να αναπο-

λούμε, να θυμόμαστε, να χαιρόμαστε
και να ανταλλάσουμε απόψεις, σκέψεις,
ευχές και να δρομολογούμε ενέργειες,
που οφείλουμε να κάνουμε, με μονα-
δικό στόχο και απώτερη προοπτική το
καλό του τόπου μας και την πρόοδο
των συμπατριωτών μας. 
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ξε-

κινώ με την ανάγνωση των πεπραγμέ-
νων και ακολούθως, μετά την ολο-
κλήρωση της προβλεπόμενης διαδικα-
σίας, θα προχωρήσουμε στην καθιε-
ρωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας. 

Εφτά χρόνια «Καλαβρυτινή Ηχώ»
Πραγματικά ούτε που το καταλάβαμε

πως πέρασαν εφτά χρόνια συνεχούς έκ-
δοσης του εντύπου επικοινωνίας της
Ένωσής μας με τα μέλη και τους φίλους
μας. 

Συνεχίζουμε με κέφι και μεράκι την
προσπάθεια της ενημέρωσή σας για τις
δραστηριότητές μας και τα σοβαρά γε-
γονότα, που συμβαίνουν στην ευρύ-
τερη περιοχή του Δήμου μας. 

Η μεγάλη αποδοχή της εφημερίδας
μας, μέσω της οποίας εκφράζεται η
δική σας φωνή, θεωρούμε ότι είναι
έργο όλων μας. Η δε ουσιαστική συμ-
βολή της προβάλλει ως χρέος προ-
σφοράς, που ενισχύει τον αγνό και
πατριωτικό δεσμό μας, με τον οποίο
έχει σφυρηλατηθεί η συνείδησή μας. 
Άρα αξίζει να ευχηθούμε τόσο για την
Ένωσής μας όσο και για την «Καλα-
βρυτινή Ηχώ», να έχουν μακροημέ-
ρευση και εμείς να έχουμε υγεία για να
γιορτάζουμε όλοι μαζί κάθε χρόνο τα
επόμενα γενέθλιά τους. 

50 χρόνια ζωής και συλλογικής 
δράσης

Τη χρονιά που διανύουμε, όπως ίσως
γνωρίζετε, η Ένωση Καλαβρυτινών
Αθήνας συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής. 
Το έτος 1966 ένας σπουδαίος συμπα-
τριώτης μας, μια εξέχουσα Καλαβρυ-
τινή προσωπικότητα, ο αείμνηστος
Βασίλειος Μασούλας, προέβη στην
επανίδρυση της Ένωσης, ανοίγοντας και
πάλι το δρόμο για συσπείρωση και
συλλογική δράση. 

Για το γεγονός αυτό προγραμματί-
ζουμε ειδική εκδήλωση για την οποία
θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως. 

Επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία
Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων στο

Νέο Κόσμο.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2015 πραγματο-
ποιήσαμε στην πλατεία Ολοκαυτώμα-
τος Καλαβρύτων στο Νέο Κόσμο, το
καθιερωμένο ετήσιο τρισάγιο υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών των εκτελε-
σθέντων συμπατριωτών μας στις 13 του
Δεκέμβρη του 1943, από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής. 

Συγκινητική ήταν η παρουσία μεγά-
λου αριθμού συμπατριωτών μας, εκ-
προσώπων Ενώσεων, Συλλόγων και
Φορέων, καθώς και φίλων της Ένωσής
μας. 

Την τελετή τίμησε με την παρουσία
του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κύριος
Γιώργος Λαζουράς. 

Συμμετοχή ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας στις εκδηλώσεις για τα 72

χρόνια από το Ολοκαύτωμα
Η συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις

τιμής και μνήμης του Δήμου Καλαβρύ-
των για τα 72 χρόνια από το Ολο-
καύτωμα συνοψίζεται σε τρεις χαρα-
κτηριστικές δράσεις, οι οποίες είναι: 
•  Η πραγματοποίηση επιμνημόσυνης
δέησης υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
των εκτελεσθέντων από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής συμπατριωτών
μας, στις 6 Δεκεμβρίου 2015, στην
πλατεία Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων,
που βρίσκεται στην Αθήνα, στην πε-
ριοχή του Νέου Κόσμου(Δουργούτι).
•  Η μίσθωση λεωφορείου για τη δω-
ρεάν μεταφορά συμπατριωτών μας στα
Καλάβρυτα, προκειμένου να παρα-
στούν στο μνημόσυνο της επετείου του
Ολοκαυτώματος (13-12-2015). 
•  Η προβολή από την ΕΡΤ του πολυ-
βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Καλά-
βρυτα: Άνθρωποι και Σκιές» του κ.
Ηλία Γιαννακάκη, που είναι παραγωγή
της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας και
του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτι-
νού Ολοκαυτώματος. 

Προτάσεις προς τον Δήμαρχο 
Καλαβρύτων

Στις 6 Δεκεμβρίου 2015, μετά το
πέρας της εκδήλωσης στο Νέο Κόσμο,
είχαμε συζήτηση με τον Δήμαρχο Κα-
λαβρύτων κ. Γιώργο Λαζουρά, στον
οποίο θέσαμε σειρά συγκεκριμένων
προτάσεων, εγχειρίζοντάς του και σχε-
τικό έγγραφο. 

Τις προτάσεις μας ο Δήμαρχος χαρα-
κτήρισε χρήσιμες και εποικοδομητικές
και δεσμεύτηκε για κάποιες από αυτές,
ότι θα υλοποιήσει άμεσα και τις άλλες
θα τις μελετήσει και θα μας ενημερώ-
σει το συντομότερο δυνατόν.

Σε χθεσινό τηλεφώνημά του με πλη-
ροφόρησε, ενόψει και της σημερινής
εκδήλωσής μας, ότι οι νέες πινακίδες
στην οδό Π. Π. Γερμανού θα τοποθετη-
θούν τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Η
δε ομάδα μελέτης, που έχει αναλάβει
την ανάπλαση του χώρου της εκτέλε-
σης, στην οποία θα συμμετέχουν και οι
προταθέντες από την Ένωσή μας Καλα-
βρυτινοί αρχιτέκτονες, πρόκειται να επι-
σκεφτεί τα Καλάβρυτα στις αρχές
Μαρτίου, σε ημερομηνία που θα μας
γνωστοποιηθεί. 
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www.kalavrita-hotels.gr

α ρ τ ο κ λ α σ ι α  α γ ι ο υ  α λ Ε ξ ι ο υα ρ τ ο κ λ α σ ι α  α γ ι ο υ  α λ Ε ξ ι ο υ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η

Ένωσή μας γιόρτασε την Κυριακή 20
Μαρτίου την εορτή του πολιούχου μας
Αγίου Αλεξίου με την καθιερωμένη αρ-
τοκλασία στον Άη-Γιώργη τον Καρύτση.  

Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκαν
πολλοί συμπατριώτες μας και είχαμε τη
δυνατότητα να ξαναϊδωθούμε και να τα
πούμε, αφού οι ευκαιρίες που μας δί-
νονται για συναντήσεις σ’ αυτή την τε-
ρατούπολη της Αθήνας είναι δυστυχώς
πολύ λίγες.  

Μετά το τέλος της αρτοκλασίας, ο

σύλλογος πρόσφερε σε παρακείμενη
καφετέρια καφέ με βουτήματα και κέϊκ.

Χρόνια πολλά και του χρόνου πάλι
μαζί.

Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού 
Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού

Ολοκαυτώματος
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανταπο-

κρίθηκε θετικά στο αίτημα οικονομικής
ενίσχυσης του Μουσείου για την εκτέ-
λεση ενός έργου, που θεωρείται καθο-
ριστικό για το μέλλον και την
προοπτική του. 

Πρόκειται για την ψηφιοποίηση του
αρχειακού υλικού, την ανάπτυξη προηγμέ-
νου ιστότοπου - κόμβου διαδικτύου,
την ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτιστι-
κής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη ει-
κονικής ξενάγησης στους εκθεσιακούς
χώρους του Μουσείου και στην πόλη
των Καλαβρύτων. 
Την υλοποίηση του έργου αυτού ανέ-

λαβε για λογαριασμό του Μουσείου,
ύστερα από σχετικό αίτημα του, η
Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας με ομό-
φωνη απόφασή της. 

Σε ανακοίνωσή του προς τα μέσα ενη-
μέρωσης το Δημοτικό Μουσείο Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος, αναφέρει
ειδικά για την Ένωσής μας: «…Ευχαρι-
στίες οφείλουμε στην Ένωση Καλαβρυ-
τινών Αθήνας για τη γενναία απόφασή της
να μας συμπαρασταθεί για άλλη μια φο-
ρά αναλαμβάνοντας για λογαριασμό
του Μουσείου την υλοποίηση ενός τόσο
σημαντικού έργου για τον τόπο μας».

Συνεργασίες
Διατηρούμε σε άριστο επίπεδο τις συ-

νεργασίες, που έχουμε αναπτύξει με το
Δήμο Καλαβρύτων, το Δημοτικό Μου-
σείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος,
τους υπευθύνους όλων των βαθμίδων
της σχολικής κοινότητας, το Σκακιστικό
Επιμορφωτικό Όμιλο, την Αθλητική
Ένωση Καλαβρύτων, την Παγκαλα-
βρυτινή Ένωση, και πάρα πολλούς
ακόμη Καλαβρυτινούς Συλλόγους. 

Εξαιρετική είναι επίσης η συνεργασία
που έχουμε με το Σύλλογο Καλαβρυτι-
νών που διαμένουν στο Σικάγο. Ο νέος
πρόεδρος κ. Δημήτρης Μητρόπουλος
και ο επίτιμος πρόεδρος κ. Γιάννης
Μπίρμπας, μας έστειλαν τους χαιρετι-
σμούς τους και μας ευχήθηκαν υγεία
και δύναμη για τη νέα χρονιά. 
Στόχος μας είναι η διεύρυνση των συ-

νεργασιών και η επίτευξη συνεννόησης
για πραγματοποίηση κοινών δράσεων,
υπό την αιγίδα του Δήμου μας. 

Δηλώνουμε και πάλι προς κάθε κα-

τεύθυνση, ότι είμαστε πανέτοιμοι να
βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε
ο,τιδήποτε προάγει την τοπική κοινωνία μας
και επιλύει τα προβλήματα του τόπου μας.

Οικονομικός Απολογισμός
Για τα έσοδα και τις δαπάνες κατά κα-

τηγορία, θα αναφερθεί αναλυτικά το
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης κ. Κωνσταντίνος Παπαχριστό-
πουλος.

Αρτοκλασία στη μνήμη του Αγίου
Αλεξίου προστάτη της Ένωσης

Η καθιερωμένη αρτοκλασία, με την
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αλεξίου,
πολιούχου Καλαβρύτων και προστάτη
της Ένωσής μας, θα πραγματοποιηθεί
στις 20 Μαρτίου 2016, ημέρα Κυριακή
και ώρα 9:30 π.μ. στον Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου Καρύτση. 
Ακολούθως θα προσφερθεί καφές σε

κοντινό στην εν λόγω εκκλησία κατά-
στημα. 

Στόχοι έτους 2016
Οι προσπάθειές μας το χρόνο αυτό θα

επικεντρωθούν:
1. Στη δημιουργία της τράπεζας αίματος.
2. Στην υλοποίηση της ψηφιοποίησης του
αρχειακού υλικού του Δημοτικού Μου-
σείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. 
3. Στη δημιουργία ιστοσελίδας της Ένω-
σης Καλαβρυτινών Αθήνας.
4. Στη στήριξη του Γηροκομείου Καλα-
βρύτων.
5. Στην οικονομική ενίσχυση της τοπι-
κής εφημερίδας «Η Φωνή των Καλα-
βρύτων».
6. Στην οργάνωση της εκδήλωσης για τα
50 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης.

Ευχαριστίες
Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω μέσα

από τα βάθη της καρδιάς μου όλες και
όλους εσάς για την παρουσία σας, η
οποία τιμά την Ένωσή μας, καθώς και
για την ηθική και  υλική στήριξή σας. 

Ομοίως, επιθυμώ να ευχαριστήσω
όλες τις συμπατριώτισσες και όλους
τους συμπατριώτες μας που δεν μπό-
ρεσαν για διάφορους λόγους να είναι
σήμερα κοντά μας. 
Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης

στον Διευθυντή της εφημερίδας «Η
Φωνή των Καλαβρύτων» κ. Πάνο Τσα-
πάρα, στο διαχειριστή της ηλεκτρονικής

εφημερίδας «Καλάβρυτα news» κ.
Νίκο Κυριαζή και στο διαχειριστή της
ηλεκτρονικής εφημερίδας «Καλάβρυτα
net» κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο για
την άψογη και δυναμική συνεργασία. 
Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω

στα μέλη του Δ.Σ. και στους ειδικούς
συνεργάτες μου, καθώς και στα μέλη που
απαρτίζουν τη συντακτική ομάδα της
εφημερίδας μας. Ειδική αναφορά αι-
σθάνομαι να κάνω στη συμπατριώτισσά
μας κ. Αντιόπη Καμπά - Χονδρονικόλα
για την καθοριστική συμβολή της στην
προετοιμασία της εφημερίδας και στη
γραμματειακή υποστήριξη της Ένωσης. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν
ερωτήσεις. 

Ετησ ια  γΕν ικη  συνΕλΕυση και  κοΠη Π ιτασ  τησ  Ενωσησ  καλαβρυτ ινων αθηνασΕτησ ια  γΕν ικη  συνΕλΕυση και  κοΠη Π ιτασ  τησ  Ενωσησ  καλαβρυτ ινων αθηνασ

Οι κ. κ. Σωτήρης Τσενές καιΟι κ. κ. Σωτήρης Τσενές και
ΙωάννηςΙωάννης ΧριστοδούλουΧριστοδούλου
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Ο Σύλλογος Καλαβρυτινών Αθήνας αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας το σύνολο
του σπουδαίου έργου, που προσφέρει ο ΣΕΠΟΚΕ στην πόλη και στην ευρύτερη
περιοχή των Καλαβρύτων, ετοίμασε ένα μικρό αφιέρωμα για να τιμήσει τον Όμιλο,
ο οποίος χάρη στη διοίκηση, στα μέλη και στις πολυποίκιλες δραστηριότητές του,
αποτελεί πλέον ξεχωριστό και ισχυρό στοιχείο της ταυτότητας των Καλαβρύτων.

Ο Σκακιστικός - Επιμορφωτικός Όμιλος Καλαβρύτων
- Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ) είναι Αθλητικό Σωματείο που
ιδρύθηκε από 50 μέλη το 1995, υλοποιώντας ιδέα
που ήδη είχε ωριμάσει σε μια περιοχή όπου το Σκάκι
άνθιζε από παλιά. 
Εμπνευστής και πρωτεργάτης ο Δρ. Νικόλαος Ραζής,
Γιατρός Γενικής Ιατρικής και Διευθυντής του Νοσοκο-
μείου Καλαβρύτων.

Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση και η ανάπτυξη
τόσο του ζατρικίου όσο και λοιπών αθλημάτων εντός
και εκτός της περιφερείας του, η αθλητική άσκηση και

εξέλιξη των μελών του, η ψυχαγωγία τους, η ίδρυση και λειτουργία γενικής βι-
βλιοθήκης και η συμβολή σε γενικότερα Επιμορφωτικά - Πολιτιστικά και Ανα-
πτυξιακά Θέματα.
Στα πλαίσια της προώθησης του ζατρικίου έφερε και φέρνει στα Καλάβρυτα προ-

πονητές για αρχάριους (Χρ. Μουρούτης) και προχωρημένους (Ν. Καραπάνος,
Γκριντ Μπλέϊκερ και Ν. Νικολακόπουλος), μοίρασε δωρεάν περί τις 100 σκακιέ-
ρες και φιγούρες όχι μόνο σε παιδιά αλλά και σε χώρους διασκέδασης και ανα-
ψυχής, συνέδραμε στη δημιουργία τριών μεγάλων σκακιέρων κήπου στα
Καλάβρυτα, απέκτησε μια πλαστική σκακιέρα δωματίου, σκακιέρες επιτραπέζιες
- τοίχου και χρονόμετρα. (Photo bleker nikolakospou).

Το σωματείο στα 21 χρόνια λειτουργίας του έχει δημιουργήσει ένα πολύ αξιό-
λογο αθλητικό φυτώριο, που συνεχώς διευρύνεται και αναβαθμίζεται. 
Αριθμεί 139 Σκακιστές με Αθλητικό Δελτίο.

Στo Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, αλλά και σε στεγασμένο χώρο που βρί-
σκεται στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου παραδίδονται μαθήματα σε εβδομα-

διαία βάση από έμπειρους σκακι-
στές, γίνεται η εξάσκηση των αθλη-
τών καθώς και διάφορες διοργανώ-
σεις.
Όταν ο καιρός το επιτρέπει οι εκδη-

λώσεις μεταφέρονται στους πανέ-
μορφους υπαίθριους χώρους της
πόλης των Καλαβρύτων και των πε-
ριχώρων της.  

Στις πλατείες, στον πεζόδρομο,
αλλά και στην Κατασκήνωση της
Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο
του 2014 στην κατασκή-

νωση ο Πρόεδρος του ΣΕΠΟΚΕ Δρ Ν. Χ. Ραζής, παρέθεσε αγώνα επίδειξης Σι-
μουλτανέ,αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και σε διαφορετικές σκακιέρες είκοσι δύο
(22) αθλητές. 

Η επίδειξη διήρκεσε 3,5 ώρες παρέχοντας την ευκαιρία ειδικά στους νέους να
γευτούν τα οφέλη της ευγενούς άμιλλας και του υγιούς ανταγωνισμού. 

Παρόμοιες επιδείξεις ακολούθησαν και σε άλλες περιοχές των Καλαβρύτων.
“ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΚΑΚΙ”

Στην πλούσια Αγωνιστική  - Πολιτι-
στική και Κοινωνική δραστηριότητα
του ΣΕΠΟΚΕ εντάσσεται και η μονα-
δική εκδήλωση “ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΚΑΚΙ”
που πραγματοποιήθηκε στο Γήπεδο
Καλαβρύτων, τη Τετάρτη 24 Σεπτεμ-
βρίου 2014. 

Εκεί τοποθετήθηκε ειδική πλαστική
σκακιέρα μεγέθους 4m x 4m και ως
πιόνια λειτούργησαν μαθήτριες και
μαθητές ντυμένοι με παραδοσιακές
ενδυμασίες.
Η Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο ζατρίκιο πρωταθλήτρια Άννα Μαρία
Μπότσαρη αντιμετώπισε μία επιλεγμένη ομάδα από νεαρούς και νέους σκακιστές
του ΣΕΠΟΚΕ. 
Ταυτόχρονα, σε τεράστια πλαστική σκακιέρα γηπέδου γινόταν αναπαραγωγή των

κινήσεων που εκφωνούσαν από μικροφώνου οι αντίπαλοι σκακιστές. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκαν οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί Θε-

οδόσης Παναγόπουλος,  Χρίστος Φωτεινόπουλος και Θεόδωρος Χαλμούκης που
ανιδιοτελώς, εμπράκτως και για πάρα πολλά χρόνια, βοήθησαν όχι μόνον το Ζα-
τρίκιο, αλλά και τον Πολιτισμό γενικότερα.
Αξιοσημείωτες είναι και οι Πολιτισμικές και Κοινωνικές Εκδηλώσεις του 
Σκακιστικού Επιμορφωτικού Ομίλου Καλαβρύτων - Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ) που
πραγματοποιήθηκαν στα Καλάβρυτα την 1η και 2α Αυγούστου 2015.
Κατά τη διάρκεια του διημέρου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο η ξεχωριστή πρω-

ταθλήτρια Ζατρικίου Άννα Μαρία Μπότσαρη  αντιμετώπισε (από τις 16.00 έως τις

22.30) χωριστά και σε ατομικές παρ-
τίδες 63(!!!) άτομα (παίκτες του ΣΕ-
ΠΟΚΕ και λοιπούς σκακιστές, οι
ηλικίες των οποίων κυμαίνονταν από
6 έως και 80 χρονών), σημειώνοντας
ισάριθμες νίκες. 
Τόσο οι αθλητές όσο και οι παρευ-

ρισκόμενοι, είχαν την ευκαιρία να
θαυμάσουν το εξαιρετικό παιγνίδι
της, αλλά και να ακούσουν πρακτι-
κές συμβουλές της, που οπωσδή-
ποτε βελτίωσαν τη μεθοδολογία και
τη σκακιστική τους σκέψη. 

Ταυτόχρονα σε παρακείμενο χώρο, ο γνωστός Δάσκαλος σκάκι Δημήτρης Γα-
λανός, σε μεγάλη μαγνητική σκακιέρα τοίχου, δίδαξε επί ώρες, σε πολλά νέα παι-
διά και εφήβους, διάφορα θέματα αγωνιστικής τακτικής στο ζατρίκιο,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου τους. 

Την δεύτερη μέρα το πρωί, η Άννα Μαρία Μπότσαρη, παρέθεσε επίδειξη “τυ-
φλού σκάκι” στον πεζόδρομο Καλαβρύτων: χωρίς να βλέπει,  αντιμετώπισε (και
κέρδισε) παίζοντας στην μαγνητική σκακιέρα, μια πλειάδα σκακιστών του ΣΕΠΟΚΕ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ
Η σπουδαιότητα του έργου σε πολιτι-

στικό και κοινωνικό επίπεδο, που επιτελεί
ο ΣΕΠΟΚΕ αναδεικνύεται από το Διαγωνι-
σμό Σκακιστικού Σκίτσου. 

Ένας διαγωνισμός που έχει γίνει πλέον
θεσμός και διενεργείται στα Καλάβρυτα,
στα πλαίσια των Εκδηλώσεων Μνήμης του
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. 

Στη τρίτη κατά σειρά ετήσια διοργάνωση,
που έγινε 5 και 6 Δεκεμβρίου 2015, η
συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
αφού σε σύνολο διαγωνίσθηκαν 451 σκί-
τσα από όλη την Ελληνική Επικράτεια. Με-
ταξύ αυτών, ήταν και έργα από το
δημοτικό σχολείο φυλακών Κορυδαλλού,
το δημοτικό σχολείο τυφλών Καλλιθέας
καθώς και Ακριτικών σχολείων κυρίως
από νησιωτικές περιοχές.
Τα βασικά κριτήρια επιλογής έργων είναι

η Έμπνευση, Απεικόνιση, Τεχνική Αρτιό-
τητα, Πρωτοτυπία και Αυθεντικότητα. 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
(2015) λειτούργησε και το Εργαστήρι Δη-
μιουργίας Σκίτσου.  

Οι Γιάννης Γερούλιας (Γελοιογράφος),
Γρηγόρης Γεωργίου (Πολ. Μηχανικός /
Γελοιογράφος) και Νίκος Φουστέρης (Γε-
λοιογράφος / Συγγραφέας) παρέδιδαν
δωρεάν μαθήματα.

Σχόλια των καλλιτεχνών, μελών της Κριτικής Επιτροπής και 
παραγόντων για το διαγωνισμό Σκακιστικού Σκίτσου:

“… Χαίρομαι βέβαια, λογικό είναι, γιατί είμαι σε ένα ωραίο μέρος, πέρα από την
κακή στιγμή της ιστορίας του 1943. Είναι εδώ αγαπητοί άνθρωποι σχετικοί με το
σκίτσο, είναι μια πολύ αξιόλογη εκδήλωση γιατί γίνεται σε ένα μικρό τόπο, όπου
ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας μικρός τόπος πρέπει να σηκώσει πολύ ψηλά τα μα-
νίκια για να καταφέρει μερικά πράγματα, γιατί είναι μακριά από το κράτος των
Αθηνών και απ’ ό,τι βλέπω βοηθάνε πάρα πολλοί φορείς, διάφορες επιχειρήσεις
για να καλυφθούν κάποια έξοδα και έχουν έρθει και άνθρωποι και είναι συγκι-
νητικό που παρ’ όλη την κρίση έρχονται από μακρινά νησιά, την Κέρκυρα, την
Ικαρία, από την Αθήνα εμείς είμαστε πιο κοντά. Εύχομαι να μακροημερεύσει και
τα επόμενα 100 χρόνια να κάνουμε συνέχεια εκθέσεις”

Γιάννης Γερούλιας, Σκιτσογράφος-Γελοιογράφος 
“Σαν τρίτος χρόνος διοργάνωσης του σκακιστικού σκίτσου εγώ αισθάνομαι πάρα

πολύ όμορφα γιατί βλέπω ότι δεν είναι μόνο ποσοτική η βελτίωση και η αύξηση
αλλά βασικά ποιοτική. Είναι εντυπωσιακή η ποιοτική διαφορά των έργων, ιδίως
στις μικρές ηλικίες. Δηλαδή στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια, φαίνεται ότι το αντι-
κείμενο ελκύει τα παιδιά ιδιαίτερα και από εκεί και πέρα ένα θέμα που με προ-
βληματίζει εμένα είναι το πώς θα δοθεί ένας τρόπος βοήθειας. Βέβαια από το
σχολείο ξεκινά η ιστορία. Με την εμπειρία που έχω, όταν βοηθήσει ο δάσκαλος
ή ο καθηγητής και τα εμπνεύσει, τα παιδιά δημιουργούν. Όταν τα αποτρέπει και
τους το λέει σαν να είναι μια καταναγκαστική απασχόληση, τα παιδιά δεν ασχο-
λούνται. Ξέρουν να κρίνουν σωστά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε καλά και θα οργα-
νώσουμε το χώρο, διότι το μέλλον του σκακιστικού σκίτσου ανήκει στα παιδιά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που αισθάνομαι εγώ σαν παιδί μαζί τους.”

Γεωργίου Γρηγόρης, Σκιτσογράφος-Γελοιογράφος
«Σκάκι: ένα συνεχές εργαστήρι πολιτισμού στα Καλάβρυτα.

Σε συνδυασμό με το σκακιστικό σκίτσο, έχουν επιφέρει την άνοιξη στον πολιτισμό μας.»
Λεωνίδας Βασιλόπουλος

Δ/ντης Νοσοκομείου και Δημοτικός Σύμβουλος Καλαβρύτων
Ιδρυτικό Μέλος ΣΕΠΟΚΕ

«Ξεπέρασε τις προσδοκίες μας η φετινή συμμετοχή από διαγωνιζόμενους, ιδιαί-
τερα μικρούς μαθητές από τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα Λύκεια, τα Πανεπιστήμια,
αλλά και από επαγγελματίες που θεωρώ ότι το τρίπτυχο Παιδεία - Πολιτισμός -

σ κ α κ ι σ τ ι κ ο σ  -  Ε Π ι Μ ο ρ Φ ω τ ι κ ο σ  ο Μ ι λ ο σ  κ α λ α β ρ υ τ ω ν  -  Ε Π α ρ χ ι α σ  ( σ Ε Π ο κ Ε )  σ κ α κ ι σ τ ι κ ο σ  -  Ε Π ι Μ ο ρ Φ ω τ ι κ ο σ  ο Μ ι λ ο σ  κ α λ α β ρ υ τ ω ν  -  Ε Π α ρ χ ι α σ  ( σ Ε Π ο κ Ε )  
-  e N a σ  δ υ ν α Μ ι κ ο σ  ο Μ ι λ ο σ  Μ Ε  δ ι Ε θ ν η  α ν α γ ν ω ρ ι σ η  -

(Σοφία Μητράκη, Α’ βραβείο Πανελληνίου 

Διαγωνισμού Σκακιστικού Σκίτσου - 2015)
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Ιστορία είναι αυτά που πρέπει και σαν άτομα αλλά και σαν Φορείς να τα έχουμε
σε πρώτη προτεραιότητα. Θεωρώ ότι με αυτά ποτίζουμε το δέντρο της μνήμης και
είναι αντίσταση στη λήθη. Θεωρώ ότι δίνουμε σε βραβευμένους, σε συμμετέχο-
ντες, σε γονείς και επισκέπτες, ένα μήνυμα στις δύσκολες μέρες μας ότι τα παναν-
θρώπινα ιδανικά της ελευθερίας - της δημοκρατίας - της ισότητας - της αλληλεγ-
γύης είναι διαχρονικά και γι’ αυτά πρέπει όλοι μας να δουλεύουμε. ….»

Παναγόπουλος Θεοδόσης  
ΜΕΛΟΣ ΣΕΠΟΚΕ

«Η παιδαγωγική αξία του σκακιού
είναι μεγάλη: αποτελεί ευχάριστο
χόμπυ, είναι παιγνίδι χαλάρωσης και
γύμνασμα του νου, αναπτύσσει
μνήμη - λογική - μαθηματική σκέψη
και συγκέντρωση, καλλιεργεί φαντα-
σία και δημιουργικότητα, προάγει
τον πολιτισμό-τη δημιουργία στρατη-
γικών σκέψης, καλλιεργεί ηθικές
αξίες (άμιλλα - συμμετοχή - ευγένεια
- μοίρασμα), είναι άθλημα πνεύμα-
τος. Βλέποντας στο σχολείο μας την
πρόοδο των μαθητών που συμμετέ-
χουν στα μαθήματα σκάκι, αυτό που μου κάνει πρωτίστως εντύπωση, είναι η αντα-
πόκριση των παιδιών και (άμεσα) ο θετικός τρόπος μεταμόρφωσης της συμπερι-
φοράς τους, καθώς και (μακροπρόθεσμα) των δυνατοτήτων τους …»

Σταυρούλα Γαντζούδη
Εκπαιδευτικός

«Η συμμετοχή μου στις άκρως επιτυχημένες εκδηλώσεις του ΣΕΠΟΚΕ ήταν μο-
ναδική εμπειρία για μένα. Επιτυχημένες, από το πλήθος του κόσμου (και κυρίως
παιδιών), από λάτρεις του σκακιού αλλά και μη….. Ο κ. Ραζής ήταν και για μένα
το πρότυπο να ασχοληθώ με το Σύλλογο και να βοηθήσω με τον τρόπο μου, με
όλη μου την ψυχή το ΣΕΠΟΚΕ. Να βοηθήσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, μαζί
με τα υπόλοιπα Μέλη του Συλλόγου που είναι όλα καταξιωμένα στο χώρο τους,
στην καλύτερη προβολή της αξίας που έχει το σκάκι, στις θετικές επιπτώσεις που
ασκεί στην προσωπικότητα των παιδιών μας και στην κοινωνική - τουριστική προ-
βολή του τόπου μας. Είμαι απολύτως βέβαιη για τη συνέχεια, σε βάθος χρόνου,
της άκρως επιτυχημένης πορείας του ΣΕΠΟΚΕ.»

Βασιλική Παυλοπούλου
Δημοτική υπάλληλος

Το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκακιστικού Σκίτσου έχει ενταχθεί στις Εκδη-
λώσεις Μνήμης για τα 72 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων. Ο Δήμος
συμμετέχει και στηρίζει αυτήν την προσπάθεια, γιατί πραγματικά τέτοιες ενέργειες
στηρίζουν τον πολιτισμό μας και είναι εκδηλώσεις για τα παιδιά μας. Είναι γεγο-
νός η συμμετοχή που υπάρχει Πανελλήνια με τα 451 σκίτσα δείχνει  το ενδιαφέ-
ρον της Νεολαίας μας, καθώς και την εξαίρετη δουλειά που έχει γίνει εκ μέρους
του Προέδρου του Σκακιστικού Επιμορφωτικού Ομίλου Καλαβρύτων Επαρχίας
(ΣΕΠΟΚΕ)  Κυρίου Ραζή και των λοιπών συντελεστών. Εύχομαι λοιπόν του χρό-
νου να διπλασιάσουμε αυτή τη συμμετοχή των ατόμων και απ’ ό,τι παρατηρείτε
γύρω σας είναι εξαιρετικά τα δημιουργήματα που έχουν κάνει τα παιδιά.

Μαγκαφάς Νικόλας, 
Βοηθός Δημάρχου

Υπεύθυνος Παιδείας Δήμου Καλαβρύτων

To πολύπλευρο έργο του ΣΕΠΟΚΕ έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της τοπικής
- και όχι μόνο - κοινωνίας, αλλά και τη στήριξη και συμμετοχή του συνόλου στην
υλοποίηση αυτών των δράσεων. 

Ένα έργο που δικαίως του έχει προσφέρει (3 χρονιές) μία θέση στο φημισμένο
Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες:
2000 Η επιτυχία του διεθνή Μέτρ Τάκη Πανταβού στο «Σιμουλτανέ» των Κα- 

λαβρύτων (25.5.99), όπου αντιμετώπισε ταυτόχρονα 221σκακιστές και  
σκακίστριες με 212 νίκες και εννέα ισοπαλίες, δημιούργησε σκακιστικό ρεκόρ

2001 Αναφορά στην παραπάνω επιτυχία
2002 Η πρωταθλήτρια Άννα - Μαρία Μπότσαρη αντιμετώπισε, μέσα σε δύο 

μέρες, 1.102 αντιπάλους, σημειώνοντας 1.097 νίκες. Το ρεκόρ έγινε στα 
Καλάβρυτα τον Απρίλιο του 2002.

Το σωματείο έχει πλούσια Αγωνιστική - Πολιτιστική και Κοινωνική δραστηριό-
τητα, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν:
- Τελική φάση Διασυλλογικού Κυπέλλου 'Σπ. Μπίκος' Αχαΐας-Ηλείας (4 Ομά-
δες,1996)
- Τελική φάση Διασυλλογικού Κυπέλλου Ελλάδος (8 Ομάδες, 1997)
- Διεθνές Ατομικό Rapid (81 συμμετοχές, 23 Μαιτρ από 9 χώρες, 1997)
- Τέσσερα Ατομικά Πρωταθλήματα Κορυφαίων Σκακιστών (1997-1998-1999-
2000)
- Τρία Ομαδικά Πρωταθλήματα Εκκλησιαστικών Ενοριών (1999-2000-2001)
- Επιτέλεση Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος (Όμιλος Καλαβρύτων) 2015
- Μικτό Ομαδικό Πρωτάθλημα Σχολείων - Επαγγελματιών (2002)
- Ατομικό Πρωτάθλημα Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου (2000)
- Διοργανώσεις σε Κωμοπόλεις - Κοινότητες. Μακροβιότερη: Λειβάρζι (1995-2014)
- Εκπονήσεις Επιστημονικών Εργασιών σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια
- Τρεις Παρουσίες (με αντίστοιχα Ρεκόρ) στο Διάσημο 'Βιβλίο Γκίνες' (2000-2001-
2002)
- Συγγραφή σχετικού Βιβλίου με απόψεις Μαθητών/τριων για το Ζατρίκιο(2000)
- Τρεις Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Σκακιστικού Σκίτσου (2013-2014-2015)
- Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις Φιλοσοφικού - Φιλολογικού - Μουσικού περιεχομένου
- Ανάπτυξη Διαπολιτισμικών - Εκκλησιαστικών και Δημοσίων Σχέσεων
- Συνεργασία με Αρχές-Συλλόγους-Φορείς-Οργανώσεις-Συνδέσμους-Ενώσεις
- Εκπόνηση και υποβολή Ολοκληρωμένου Προγράμματος (Εύραθλον)
- Πραγματοποίηση Διαλέξεων - Σεμιναρίων - Εκθέσεων - Βραβεύσεων - Διακρίσεων
- Κυκλοφορία Αναμνηστικών Σφραγιστικών Δακτυλίων από ΕΛΤΑ

Το έμψυχο δυναμικό

Τα μέλη του ΣΕΠΟΚΕ - παιδιά του νη-
πιαγωγείου μέχρι και ενήλικες - συμμετέ-
χουν με ενθουσιασμό και δυναμισμό σε
όλες τις διοργανώσεις, αποσπώντας όχι
μόνο την αναγνώριση αλλά και σημαντι-
κές διακρίσεις. 

Μεταξύ αυτών και ο γηραιότερος Έλληνας σκα-
κιστής με Αθλητικό Δελτίο. 

Είναι ο Περικλής Ρεκούτης που γεννήθηκε στις
4.3.1912 και ζει στους Ανω Λουσούς Καλαβρύ-
των. 

Σκάκι έμαθε από την εγγονή του Αρτέμιδα Ρε-
κούτη, αθλήτρια του ΣΕΠΟΚΕ!

Ο λόγος τώρα στους σκακιστές , που είναι άλλωστε και οι 
πρωταγωνιστές της εξέλιξης του Ομίλου:

«Συμμετέχω στο σκακιστικό όμιλο Καλαβρύτων εδώ και τέσσερα χρόνια και
έχω αποκομίσει εξαιρετικές εμπειρίες από όλες τις σκακιστικές εκδηλώσεις που
έχω συμμετάσχει. 

Καθώς ο σύλλογός μας είναι ενεργός σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλήνιο
επίπεδο τα τελευταία χρόνια έχω πάρει μέρος σε αγώνες και καλλιτεχνικές - πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες μου έχουν προσφέρει αξέχαστες στιγμές. 

Μέσα από τις σκακιστικές δραστηριότητες αναδεικνύονται πολιτισμένες κατα-
στάσεις που μας εξελίσσουν σε καλύτερους ανθρώπους. Τέλος τα σκακιστικά μα-
θήματα που προσφέρει ο σύλλογός μας συμβάλλουν στη διεύρυνση της σκέψης
μας αφού μας μαθαίνουν να αντιμετωπίζουμε με καλύτερο τρόπο καταστάσεις της
καθημερινής μας ζωής.» 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΤΗΣ, ΕΤΩΝ 16 
«Ακολουθώντας τα τέσσερα χρόνια σκακιστικής διδασκαλίας, και σκακιστικών -

πολιτισμικών εκδηλώσεων έχω διαπιστώσει ότι όλα αυτά τα χρόνια γίνομαι όλο
και καλύτερος άνθρωπος επειδή αναπτύσσω κριτική σκέψη και μαθαίνω να αντι-
μετωπίζω πολύπλοκες καταστάσεις όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Σε
αυτό το γεγονός έχει συμβάλλει σημαντικά ο σκακιστικός επιμορφωτικός όμιλος
Καλαβρύτων - επαρχίας τόσο με τα τακτικά μαθήματα όσο με τις εκδηλώσεις.
Έπειτα, με τόσα ταξίδια που έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα αποκτήσαμε εμπει-
ρίες, γνωρίσαμε νέους ανθρώπους και απολαύσαμε τα όμορφα τοπία της χώρας.   
Κλείνοντας, θέλω να ελπίζω ότι τα μέλη του συλλόγου θα αυξηθούν με αποτέ-

λεσμα να πραγματοποιούνται περισσότερες εκδηλώσεις και αγώνες.»
ΛΑΝΑΙ ΤΕΚΙ, ΕΤΩΝ 16

«Όλο αυτό τον καιρό που συμμετέχω στον σύλλογο μου έχουν κάνει εντύπωση
οι πολλές εκδηλώσεις αλλά και η διάθεση των παιδιών και των δασκάλων μας.
Ιδιαίτερη συμβολή έχει η βοήθεια του κυρίου Ν. Ραζή που από την αρχή της δη-
μιουργίας του συλλόγου συνεχίζει με όλες του τις προσπάθειες και προθέσεις να
δραστηροποιείται με σκακιστικούς αγώνες και πολιτισμικές εκδηλώσεις. 
Επιπλέον ήταν ο ίδιος που μας προέτρεψε να αφοσιωθούμε  με μια δημιουργική

ενασχόληση εξασκώντας το νου. Είθε ο ΣΕΠΟΚΕ να βοηθηθεί από όλους ώστε να
μπορέσει να συνεχίσει στο μέλλον να αποδίδει καρπούς και να είναι κυψέλη πο-
λιτισμού.»

ΚΟΒΑΤΣ ΜΠΙΑΝΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΕΤΩΝ 17
«Ουσιαστικά φέτος είναι η πρώτη μου χρόνια ως σκακιστής στον  όμιλο ΣΕ-

ΠΟΚΕ και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι έχω ανακαλύψει νέους κόσμους σκέψης κρίσης
και συμπεριφοράς. Η ατμόσφαιρα στο σύλλογο είναι πολύ φιλική, θερμή και οι-
κεία. 

Το σκάκι είναι μια δραστηριότητα που συνδυάζει όλες τις ηλικίες, προσφέρει
στην κοινωνία γιατί δημιουργεί καλύτερους ανθρώπους. 
Προσωπικά με γαληνεύει, με ηρεμεί και με βοηθά να σκέφτομαι πιο καθαρά. Το

άθλημα αυτό αναδεικνύει τα θετικά χαρακτηριστικά της κάθε προσωπικότητας και
ταυτόχρονα μας διδάσκει τακτική, οργάνωση και συστηματικότητα. Αξίζει επίσης
να αναφερθεί η μοναδικότητα του ομίλου και οι συνεχείς προσπάθειές του από την
αρχή της δημιουργίας του.»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ, ΕΤΩΝ 16
συνέχεια στη σελ. 12

σ κ α κ ι σ τ ι κ ο σ  -  Ε Π ι Μ ο ρ Φ ω τ ι κ ο σ  ο Μ ι λ ο σ  κ α λ α β ρ υ τ ω ν  -  Ε Π α ρ χ ι α σ  ( σ Ε Π ο κ Ε )  σ κ α κ ι σ τ ι κ ο σ  -  Ε Π ι Μ ο ρ Φ ω τ ι κ ο σ  ο Μ ι λ ο σ  κ α λ α β ρ υ τ ω ν  -  Ε Π α ρ χ ι α σ  ( σ Ε Π ο κ Ε )  
-  e N a σ  δ υ ν α Μ ι κ ο σ  ο Μ ι λ ο σ  Μ Ε  δ ι Ε θ ν η  α ν α γ ν ω ρ ι σ η  -

Οι συντελεστές του Διαγωνισμού Σκακιστικού Σκίτσου

Τον Ιούλιο του 2013 ο κ. Νικολόπουλος,
Πρόεδρος της Ένωσης Διαιτητών της Πα-
γκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας παρέ-
δωσε μαθήματα διαιτησίας.  

Οι συμμετέχοντες μετά από διήμερο σεμι-
νάριο και με την ολοκλήρωση των εξετά-
σεων παρέλαβαν το δίπλωμα διαιτησίας
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συνέχεια από τη σελ.11 (ΣΕΠΟΚΕ)
Ο Λανάϊ Τέκι και ο Χαράλαμπος Κοντής περιγράφουν την εμπειρία της συμ-
μετοχής τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα στην Ερέτρια το 2015:
“Περνώντας από τα προκριμα-

τικά των περιφερειακών αγώ-
νων στο Ρίο, είχα το δικαίωμα
να συμμετάσχω στους Πανελ-
λήνιους Σχολικούς τελικούς
αγώνες σκάκι στην Ερέτρια. 
Με συνοδεία τον Πρόεδρο του

ΣΕΠΟΚΕ κ. Ν.Χ. Ραζή, πήγαμε
στην Ερέτρια μια μέρα πριν τους
αγώνες να δηλώσουμε συμμε-
τοχή. Όσον αφορά την οργά-
νωση ήταν κατά γνώμη μου εξαιρετική χωρίς κανένα πρόβλημα στη διάρκεια των
αγώνων. Οι γύροι που παίξαμε ήταν εννέα. Υπήρξε συμμετοχή 756 σκακιστών
και σκακιστριών, πρωταθλητών από κάθε  Περιφέρεια και πολλά σχολεία της Ελ-
λάδας. Για πρώτη φορά τα πήγα αρκετά καλά γιατί με 2,5 βαθμούς ήρθα στην 21η
θέση ανάμεσα στα αγόρια της Γ' Γυμνασίου όλης της επικράτειας. Τέλος, ήταν μια
σημαντική εμπειρία για μένα και φαντάζομαι για όλα τα άλλα παιδιά γιατί το επί-
πεδο ήταν το ανώτερο δυνατόν, αρκεί να αναλογιστούμε ότι στο αντίστοιχο ομα-
δικό πρωτάθλημα συμμετείχε και η κάτοχος του παγκοσμίου τίτλου Σταυρούλα
Τσολακίδου επίσης μαθήτρια Γ' Γυμνασίου.”

Λανάι Τέκι
“Μετά την πρόκρισή μου από τους περιφερειακούς σχολικούς αγώνες που έγι-

ναν στο Ρίο, συμμετείχα στα τελικά του Πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος
στην Ερέτρια. Εκεί διαγωνίστηκα με πολλούς άλλους πρωταθλητές από όλη την
Ελλάδα και παρά το υψηλό επίπεδο δυσκολίας κατάφερα να συγκεντρώσω 3,5
βαθμούς κατακτώντας την 18η θέση στα αγόρια της Γ' Γυμνασίου πανελληνίως.
Ο χώρος των αγώνων, το κλίμα, η διαμονή και γενικά η ατμόσφαιρα που επι-
κρατούσε αυτές τις τρεις μέρες ήταν φανταστική χάρη στις ανέσεις που παρείχαν
τα συμβεβλημένα ξενοδοχεία και της σωστής οργάνωσης από την πλευρά της Ελ-
ληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη. Επίσης ήταν με-
γάλη μου χαρά να γνωρίσω την παγκόσμια πρωταθλήτρια Σταυρούλα
Τσολακίδου. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι συνοδός μας σε αυτήν την εκ-
δήλωση ήταν ο κ. Ραζής τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε τόσο για το γεγο-
νός ότι ήρθε μαζί μας όσο και για τα μαθήματα που μας προσφέρει δωρεάν που
χωρίς αυτά δεν θα είχαμε φτάσει πότε ως εκεί!”

Κοντής Χαράλαμπος
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Χαράλαμπος Κοντής το 2014 σε ηλικία 13,5 ετών

κατέκτησε την πρώτη θέση στους αγώνες ζατρικίου που πραγματοποιήθηκαν στις
κατασκηνώσεις της Εθνικής Τράπεζας στην Λούτσα Πρεβέζης. Στο Πρωτάθλημα
συμμετείχαν 60 άτομα (19 κορίτσια και 41 αγόρια) ηλικιών από 7 έως και 15 χρο-
νών. Την προηγούμενη χρονιά είχε επίσης τερματίσει στην 1η θέση.

Ο Κωνσταντίνος Χαλμούκης και ο Σταύρος Ζέζος σχολιάζουν την επαφή τους με
ένα άθλημα διαφορετικής ποιότητας και ουσίας: 
«Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Χαλμούκης του Θεοδώρου και της Σνιζάνας.

Πηγαίνω έκτη τάξη Δημοτικού Καλαβρύτων και είμαι 11 χρονών.
Έμαθα σκάκι στο Νήπιο με τον πατέρα μου και τον θείο μου Αποστόλη. Συνέ-

χισα τα μαθήματα με τον κ. Ραζή,  έγινα ακόμη καλύτερος και προετοιμάστηκα για
το Πρωτάθλημα Δημοτικού (2013-2014). Μαζί με τον αδελφό μου Άγγελο παί-
ξαμε σαν ομάδα. Δώσαμε δύσκολους και εύκολους αγώνες, αλλά τελικά περά-
σαμε όλα τα εμπόδια χωρίς καμία ήττα και έτσι καταφέραμε και κατακτήσαμε την
1η θέση. Πήραμε ένα μεγάλο κύπελλο, στη σχολική τελετή  στο τέλος του χρό-
νου, παρουσία πολύ κόσμου. Εύχομαι στο επόμενο τουρνουά να γίνει το ίδιο.
Θέλω να συγχαρώ όλους του αντιπάλους μου, μεγάλους και μικρούς, πάνω από
όλα γιατί παίζουν σκάκι και προσπαθούν για το καλύτερο.
Για μένα, το σκάκι είναι ένα άθλημα πολιτισμένο: δεν έχει φωνές και τσακωμούς.

Χρειάζεται σκέψη, στρατηγική  και λογική. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανένα
αγώνα αν παίζουμε τυχαία. Μακάρι να είχε ο σκακιστικός μας Σύλλογος, ένα δικό
του χώρο, που να ήταν πάντα ανοικτός, ώστε να παίζαμε σκάκι όποτε θέλαμε.

Όταν μεγαλώσω, θέλω να μάθω ακόμη καλύτερο σκάκι και να γίνω μεγάλος
παίκτης.»

«Ονομάζομαι Ζέζος Σταύρος του Χαράλαμπου και της Θεοδώρας.
Είμαι 13 χρονών και φοιτώ φέτος(2014) στην 2α τάξη Γυμνασίου Καλαβρύτων.
Από πέρυσι ήλθα σε επαφή με το σκάκι, σε μαθήματα που έγιναν στο Σχολείο. Ο
δάσκαλός μας ήταν ο κ. Ραζής που δωρεάν μας μάθαινε κινήσεις,  σκακιστική
γραφή,  χρησιμοποίηση του σκακιστικού χρονομέτρου. Επίσης , πάντα δωρεάν,
μας έδινε βιβλία σχετικά με το σκάκι για να τα μελετάμε και μας άφηνε να παίζουμε
και μεταξύ μας, προκειμένου να εξασκηθούμε, ώστε να είμαστε καλύτεροι στους
επίσημους αγώνες. Τώρα, έχω Αθλητικό Δελτίο στο Σκακιστικό Σύλλογο Καλα-
βρύτων, το οποίο μου δίνει την άδεια  να παίρνω μέρος σε οργανωμένα Πρωτα-
θλήματα. Ελπίζω στο μέλλον να γίνω ένας ισχυρός παίκτης και να μπορώ να
κερδίζω σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ώστε να βγάζω ασπροπρόσωπη όχι μόνο
την περιοχή μου τα Καλάβρυτα, αλλά και την χώρα μου.

Το σκάκι είναι ένα άθλημα με πολύ παλαιά παράδοση και ιστορία, στο οποίο
χρειάζεται  συγκέντρωση και καθαρό μυαλό, ώστε να μπορείς να αποδώσεις όσο
το δυνατόν καλύτερα. Σε κρατά μακριά από την βία, τις αντιπάθειες  και τις αι-
σχρολογίες. Διοργανώνονται πολλοί αγώνες, ώστε να αναδείξουν τους καλύτε-
ρους παίκτες. Παίζεται ατομικά, αλλά και ομαδικά. Εδώ στα Καλάβρυτα είχαν γίνει
και 2 Σεμινάρια Διαιτησίας, Εσωτερικό Πρωτάθλημα του Συλλόγου μας, άλλοι
αγώνες, καθώς και διάφορες Τελετές βράβευσης στο Καλλιμανοπούλειο, όπου τι-
μήθηκαν παλαιοί και νέοι σκακιστές. Εύχομαι όλοι, ειδικά τα νέα παιδιά, να έχουμε

τη θέληση, τη δύναμη και το κουράγιο να ασχοληθούμε συστηματικά με το σκάκι,
γιατί έτσι γινόμαστε πιο δυνατοί και πιο ανθρώπινοι.”
Σε υψηλότερα επίπεδα, το σκάκι είναι ένα παιχνίδι πολυπλοκότητας και βάθους.

Αλλά η ομορφιά του παιχνιδιού είναι ότι οι παίκτες σχεδόν σε οποιοδήποτε επί-
πεδο αντιμετωπίζουν εκπλήξεις και προκλήσεις. Όσο περισσότερο παίζει κάποιος
και μαθαίνει το παιχνίδι, τόσο περισσότερο απορροφάται από αυτό και συχνά τον
συνοδεύει για όλη του τη ζωή.  
Και αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνονται όλοι οι αθλητές του σωματείου.
Κατανοούν ότι θα χάσουν πολλά παιχνίδια μέχρι να αρχίσουν να ανταγωνίζονται

κάποιον εμπειρότερο παίκτη. Το πρώτο πράγμα που έμαθαν είναι ότι δεν πρέπει
να το βάζουν κάτω εύκολα. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να κάνουν τα ίδια
λάθη δύο φορές.
Πάνω από όλα το σκάκι έχει διδάξει σ΄ αυτά τα παιδιά την ταπεινότητα - αντί να

καυχιέται για τη νίκη του, ο σκακιστής ενθαρρύνεται να μάθει από τον αντίπαλό του
και να του φέρεται με σεβασμό.
Η ευγενής άμιλλα δεν αποκλείει ένα χαμόγελο ικανοποίησης στο πρόσωπό τους

κάθε φορά που επιτυγχάνουν να «στριμώξουν» το βασιλιά του αντιπάλου. 
Στα χαμόγελα αυτά δικαιώνονται οι άοκνες προσπάθειες του

Δρ. Ν. Χ. Ραζή, του ανθρώπου που οραματίστηκε και με τη
σύμπραξη των λοιπών ιδρυτικών μελών δημιούργησαν το ΣΕ-
ΠΟΚΕ.  

Ένα σωματείο με πολύπλευρη δραστηριότητα, έντονη πα-
ρουσία στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα, που αντανα-
κλά τη χαρισματική προσωπικότητα του ιδρυτή του.

Ο Δρ. Ν.Χ. Ραζής γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά. Σπούδασε
Ιατρική και έχει συγγράψει πλήθος Ιατρικών εργασιών που δη-
μοσιεύθηκαν σε επιστημονικά έντυπα αλλά και βιβλία Ιατρο-
κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Το έργο του δεν περιορίζεται στο λειτούργημα του Ιατρού.
Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές του δραστηριότητες, το πνεύμα και το ήθος, που
χαρακτηρίζουν τον ίδιο και το έργο του, έχουν αναγνωριστεί ευρέως και βραβευ-
τεί.

Άνθρωπος υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης, και χαμηλών τόνων, διακρι-
τικός, με ειλικρινές ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους του και ιδιαίτερη αγάπη
για την πόλη και την κοινωνία των Καλαβρύτων.

Άλλωστε τα Καλάβρυτα επέλεξε για να ζήσει και να προσφέρει!
Του ζητήσαμε να μας μιλήσει για αυτή την επιλογή αλλά και για το σύνολο του

έργου του.  Να, τι μας απάντησε:
“Τα Καλάβρυτα για μένα ήταν μια συνειδητή επιλογή, για την οποία όχι μόνο δεν

μετάνιωσα, αλλά και δοξάζω τον Παντοδύναμο Θεό που με φώτισε να τη δια-
λέξω. Γιατί, όπως έχει ειπωθεί, " τα Καλάβρυτα είναι ιδέα" (Λ. Βασιλόπουλος),
ιδέα αγαθή, αποπνέουν αίσθημα ελευθερίας, αέρα ανεξαρτησίας, σε γεμίζουν με
αισθήματα υπερηφάνειας, σε κάνουν να χαίρεσαι για την κάθε προσφορά σου.
Είμαι τυχερός που ζω μόνιμα. 

Στην περιοχή, είχα θείους την οικογένεια Λευτέρη Μαζαράκη και Μαρίας Πα-
παβασιλείου (έχουν μετακομίσει τώρα) και με είχαν ενημερώσει σχετικά, αλλά
πρέπει να καταθέσω το εξής: ήλθα στα Καλάβρυτα στις 24 Νοεμβρίου 1994 και
έμεινα στην οικία Ρεστέμη απέναντι από το Δημαρχείο. Όταν ήλθε η 13η Δεκεμ-
βρίου ημέρα της Επετείου του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, έζησα από κοντά
τα γεγονότα και πραγματικά συγκλονίστηκα. Έκτοτε, όλη η οικογένεια, ζούμε μό-
νιμα στα Καλάβρυτα, πήραμε δικό μας σπίτι, αποκτήσαμε γνωριμίες - φίλους και
συναναστροφές, συνδεθήκαμε με τους ανθρώπους ολόκληρης της Επαρχίας Κα-
λαβρύτων (όλοι τους είναι εξαίρετοι πολίτες) - κατανοήσαμε την ιστορία του τόπου
- γνωρίσαμε μνημεία (θρησκευτικά - ιστορικά κ.λπ.) - φυσικές ομορφιές (φαράγγι
- χιονοδρομικό - οδοντωτό κ.ά.) - αξιολογούμε το κάθε τι στον ευλογημένο αυτό
τόπο, ο οποίος είναι ζωντανό Μνημείο ιστορίας και πολιτισμού. Μετά από τόσα
χρόνια, ακόμη και σήμερα όταν επισκέπτομαι π.χ. το Μουσείο του Ολοκαυτώ-
ματος, νοιώθω ένα δέος και μια έκσταση, λες και ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνά το
κάθε κύτταρο του σώματός μου.”

Ο ρόλος του γιατρού της Γενικής Ιατρικής;
“Η Ειδικότητά μας (τετραετής) της Γενικής Ιατρικής, εξ' ορισμού (στα πλαίσια της

σφαιρικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που παρέχει), είναι πολυδιάστατη και
ποικιλόμορφη. Με τη (σωστή) αυτή έννοια, προσπαθώ (με τη βοήθεια του Θεού
και τις πτωχές μου δυνάμεις) - πέρα από την καθημερινή Περίθαλψη - να προ-
σφέρω ανιδιοτελώς και σε άλλους τομείς, όπως στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλη-
σιαστικό Διακονικό Κέντρο Καλαβρύτων, στο Χαμόγελο του παιδιού στην Τέμενη,
στην αιμοδοσία, σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Φορείς, σε Συνέδρια - Σεμινά-
ρια - Εκπαίδευση συναδέλφων, σε κοινωνικό έργο κλπ.”

Πως ξεκίνησε ο ΣΕΠΟΚΕ και ποία ήταν η ανταπόκριση του κόσμου;
“Το Σκακιστικό Επιμορφωτικό Όμιλο Καλαβρύτων Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ) τον ιδρύ-

σαμε (50 Ιδρυτικά Μέλη) το 1995. Πρέπει αμέσως να διευκρινίσω, ότι όσα κατα-
φέραμε έως σήμερα - καθώς και αυτά που σχεδιάζουμε για το μέλλον - είναι
αποτέλεσμα σκληρής και επίμονης όχι ατομικής, αλλά συλλογικής δουλειάς στον
ΣΕΠΟΚΕ (Διοικητικών Συμβουλίων - Επιτροπών Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέ-
σεων,  Εξελεγκτικών και Εποπτικών Συμβουλίων, λοιπών Οργάνων, Μελών,
Φίλων, Υποστηρικτών του ΣΕΠΟΚΕ, Καθηγητών και Δασκάλων ζατρικίου), καθώς
και αγαθών συνεργασιών με Αρχές, Φορείς, Συλλόγους και Ενώσεις. Σημαντικό-
τατη ήταν και είναι η συμβολή Δωρητών, Ευεργετών, Συνδρομητών και Χορη-
γών, που και από το υστέρημά τους πολλές φορές, μας βοήθησαν και συνεχίζουν
να βοηθούν για να προχωρήσουμε μπροστά και να πετύχουμε ακόμη και το αδια-
νόητο: "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ, αυτός ο γιατρός θα μας τρελάνει όλους: όταν πριν από
μερικούς μήνες ο Νίκος Ραζής, ο «γιατρός-θησαυρός» μας εκμυστηρεύτηκε το
όνειρό του, κόπηκαν τα πόδια μας. Ξέραμε βέβαια τις ικανότητές του, το απίστευτο
πείσμα του, την αποτελεσματικότητά του, την Κεφαλλονίτικη «τρέλα» του, αλλά
ετούτη τη φορά το παρατράβαγε! «Θα κάνουμε Παγκόσμιο Ρεκόρ Σιμουλτανέ στα
Καλάβρυτα!» είπε. Πάει να πει 1000 το λιγότερο σκακιστές στην πόλη των Κα-
λαβρύτων και πάνω από 30 συνεχόμενες ώρες σκάκι! Αδύνατο, αδιανόητο, πρω-
τάκουστο. Δεν βρήκαμε όμως το θάρρος να τον αποθαρρύνουμε. Προβλέψαμε
απλά - από μέσα μας βέβαια - την αποτυχία του εγχειρήματος και είπαμε: «άσε θα
τον συνεφέρουμε αργότερα» Ε λοιπόν! Αυτός ο γιατρός - θαύμα τα κατάφερε!
Ξεσήκωσε την υπέροχη Άννα Μαρία Μπότσαρη, παρέσυρε στον ενθουσιασμό του
τους πάντες και τα κατάφερε! έσπασε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες" (Πάνος Τσα-
πάρας, εφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Φεβρουάριος 2001). Η πραγματική

συνέχεια στη σελ. 13
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συνέχεια από τη σελ.12 (ΣΕΠΟΚΕ)
μας όμως δύναμη, είναι η αγάπη και η εμπιστοσύνη του κόσμου, των πολιτών
αυτού του τόπου, που την εισπράττουμε καθημερινά με τα λόγια τους και την
αθρόα τους συμμετοχή σε κάθε εκδήλωσή μας. Και μεγάλη μας ηθική ανταμοιβή
είναι (κυρίως) τα δεκάδες παιδιά που κατακλύζουν καθημερινά με όραμα, ζω-
ντάνια, ενθουσιασμό, ελπίδα τον ΣΕΠΟΚΕ.”

Ποια από τις παραπάνω δραστηριότητες ξεχωρίζετε; 
“Από τις Εκδηλώσεις και τους αγώνες μας, δεν ξεχωρίζω κάτι το συγκεκριμένο:

τα πάντα είχαν και έχουν την δική τους ομορφιά και ιδιορρυθμία και αποτελούν
καρπούς σκληρής και συστηματοποιημένης, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ και οργανωμένης και
επίμονης δουλειάς. Όσο για το όνειρό μας; αυτό είναι να αποκτήσουμε κάποτε, κε-
ντρικά στα Καλάβρυτα, έναν ιδιόκτητο χώρο, που με προσωπική εργασία θα το
διαμορφώσουμε με γούστο και σκακιστική έκφραση. Ευχαριστούμε τόσο το Δήμο
της Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων για την άδειά του να χρησιμοποιούμε περι-
στασιακά τη Μαθητική Εστία, όσο και τα Σχολικά συγκροτήματα Λυκείου, Γυμνα-
σίου και Δημοτικού - Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων που φιλοξενούν τα μαθήματα
που κάνουμε στα παιδιά (άλλωστε με Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας το σκάκι
μπήκε - σα διδασκαλία - στα Σχολεία), όμως πολύ συχνά, λόγω δραστηριοτή-
των, δικαίως έχουν χαρακτηρίσει τα Καλάβρυτα «Σκακιστικό Κέντρο». Αυτό το
Κέντρο λοιπόν, πρέπει να έχει (για πολλούς και ευνόητους λόγους) και το δικό του
χώρο, που από μόνος του θα συμβάλλει στην προβολή του αθλητισμού και στην
προώθηση του πολιτισμού.”

Τι πιστεύετε ότι προσφέρει το συγκεκριμένο άθλημα, ιδιαίτερα στα παιδιά;
“Με ρωτούν συχνά: τι είναι σκάκι; Κατά καιρούς, έχουν διατυπωθεί πολλές και
εξαιρετικά εύστοχες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα: "Το σκάκι είναι μια τριλογία
(άθλημα - εκπαίδευση - τέχνη) που συντελεί τόσο στη σωστή διαμόρφωση του χα-
ρακτήρα (λογική, υπομονή, μνήμη, αξιολόγηση πιθανοτήτων, αθλητική άμιλλα,
συμπεριφορά) ειδικά του παιδιού, όσο και στην ψυχολογία του: άγχος, πίεση,
φόβος, τυχοδιωκτισμός τιμωρούνται, αυτοπεποίθηση, τόλμη, ηρεμία, αποφασι-
στικότητα σφυρηλατούνται και βελτιώνονται" (Άννα - Μαρία Μπότσαρη). "Το
σκάκι είναι η λυδία λίθος του πνεύματος" (Β. Γκαίτε). "Το σκάκι είναι η επέκταση
του εγώ" (Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε). "Το σκάκι αντανακλά το μεγαλείο της αν-
θρώπινης σκέψης" (Βολταίρος). "Το σκάκι είναι ζωή" (Μπόμπι Φίσερ). "Τα ίδια
εγκεφαλικά κύτταρα λειτουργούν όταν παίζεις σκάκι και όταν μουσική" (Σεργκέι
Προκόφιεβ). "Το σκάκι είναι σαν τη μουσική και τη ζωγραφική" (Αρτούρο Πέρεθ
Ρεβέρτε). "Το σκάκι είναι το καλύτερο είδος διανοητικής εκπαίδευσης" (Βιβλίο
Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας). "Το σκάκι είναι σχολή διακυβέρνησης και
άμυνας" (Αλ. Μασούντι). "Το σκάκι είναι τέχνη, όπως η ζωγραφική και η γλυ-
πτική" (Χοσέ Ραούλ Καπαμπλάνκα). "Το σκάκι είναι ευχαρίστηση, αυθόρμητη
δράση, πνευματικό, διδακτικό άθλημα, καθρέπτης προσωπικότητας, πρακτική
σύγχρονης παιδαγωγικής, τρόπος ζωής, βασιλικό, έξυπνο παιγνίδι στρατηγικής"
(Βιβλίο Μαθητών-τριών Καλαβρύτων, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ που τύπωσε
το 2000 ο ΣΕΠΟΚΕ). Για μένα, το σκάκι είναι όλα αυτά και κάτι παραπάνω: είναι
η αποτύπωση της ίδιας της ζωής!»

Ποίο είναι το κοινωνικό πρόσωπο του ζατρικίου;
«Αρκετά πιο αυτονόητο είναι το θέμα με το κοινωνικό πρόσωπο του ζατρικίου.

Δεν είναι μόνο η επικοινωνία και η συνεργασία με λοιπούς Αρχές, Φορείς, Συλ-
λόγους και Σωματεία. Δεν είναι μόνο οι καλές και πολιτισμένες σχέσεις που μέσα
από το ευγενές αυτό άθλημα αναπτύσσεις με όλους. Δεν είναι μόνο ότι πλάθεις
σωστούς και άξιους χαρακτήρες. Είναι ότι παραδίδεις στην κοινωνία εξαιρετικούς
και ενάρετους χαρακτήρες, που στο παρόν και στο μέλλον στελεχώνουν επάξια
(χωρίς βία και ασχήμιες, αλλά με ιδεώδη και ιδανικά) τον κοινωνικό ιστό και απο-
τελούν πολίτες συγκροτημένους και ενάρετους. "Διαμέσου του ζατρικίου, η δου-
λειά και το ενδιαφέρον, πρέπει να επικεντρώνεται ιδίως στα παιδιά, με αποτέλεσμα
η πολυετής άσκηση και η σκακιστική παράδοση του τόπου, να δημιουργήσει την
κουλτούρα και την καλλιέργεια των ανθρώπων, μέσα από τη σκακιστική ανά-
πτυξη. Σκάκι και παιδιά είναι ο δεσμός που θα κάμει το μέλλον του κόσμου και
του κάθε τόπου, σίγουρο και ωραίο" (Άννα - Μαρία Μπότσαρη).»

Ο ΣΕΠΟΚΕ εκτός από αθλητική οργάνωση έχει κατοχυρώσει εδώ και δεκαετίες
τον κοινωνικό ρόλο του. Προάγει τη δημιουργικότητα, το ταλέντο, την κριτική
σκέψη.  Έχει όραμα, εμπνέει, καινοτομεί, διαμορφώνει υγιείς προσωπικότητες και
μελλοντικούς ενεργούς πολίτες, προσφέροντας παράλληλα μια ευχάριστη ενα-
σχόληση σε μικρούς και μεγάλους.
Ο Σύλλογος Καλαβρυτινών Αθήνας μέσω αυτού του αφιερώματος, συγχαίρει το

ΣΕΠΟΚΕ.  Οι δράσεις και οι διακρίσεις του σωματείου μας κάνουν υπερήφανους
και μας καθιστούν αρωγούς στο σημαντικό έργο που επιτελούν.
Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δρ. Ν.Χ. Ραζή για το υλικό και τις πλη-

ροφορίες που συγκέντρωσε καθώς και όλα τα μέλη του ΣΕΠΟΚΕ για την προ-
σφορά και βοήθεια τους στην ολοκλήρωση αυτού του αφιερώματος.

Βράβευση Δρ. Ν.Χ. Ραζή στο διαγωνισμό «Πρόσωπα της Χρονιάς 2015»

η στυγα στην αρχαια και νΕοτΕρη Μυθικη Παραδοσηη στυγα στην αρχαια και νΕοτΕρη Μυθικη Παραδοση
του Ανδρέα Παπαγεωργίου

καθηγητή φιλολόγου του 
ΓΕΛ Καλαβρύτων

Ξεκινώντας από τη γλωσσική ερμη-
νεία, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
η λέξη Στύγ (γεν. τῆς Στυγός - από
την αιτιατική της οποίας προέκυψε η
νεότερη λέξη Στύγα) είναι αρχαιοελ-
ληνική και συνδέεται ετυμολογικά με
το ποιητικό ρήμα στυγέω (βλ. Ομή-
ρου Ιλιάδα, Ηρόδοτος, τραγικοί ποιη-
τές), που σημαίνει μισῶ, βδελύττομαι,
ἀποστρέφομαι και με τα επίθετα στυ-
γερός και στυγνός. Στύξ, επομένως,
είναι ἡ στυγουμένη, ἡ μισητή, ἡ φρι-
καλέα, ἡ ἀποκρουστική. 

Προχωρώντας τη διερεύνησή μας,
ας ξεφυλλίσουμε πρόχειρα κάποια
παλιά Ιστορικά και Μυθολογικά Λε-
ξικά στο λήμμα Στύξ, τα οποία διασώ-
ζουν στοιχεία της πλούσιας μυθικής
παράδοσης που συνδέεται μ’αυτή:

«Ὕδωρ (ποταμός ἤ πηγή) τῶν
Ἀροανίων ὀρέων πλησίον τῆς Νωνά-
κριδος καί Φενεοῦ ἐν Ἀρκαδίᾳ, ὅπερ
κατά τό πλεῖστον ἐκ τῶν χιόνων σχη-
ματίζεται καί εἰς δύο βραχίονας διαι-
ρούμενον κατακρημνίζεται διά λαβυ-
ρίνθου βράχων εἰς ἔρημον χώραν,
ἔνθα συμβάλλει εἴς τινα ρύακα, οὗτι-
νος τό ὕδωρ ἐμυθολογεῖτο ὡς ἐπικίν-
δυνον εἰς τόν πίνοντα (ὡς ἐκ τῆς ψυ-
χρότητός του) καί ὅτι ὑάλινα καί κρυ-
στάλλινα ἀγγεῖα διερρήγνυε, καί αὐτά
δέ τά κεράτινα καί τά μετάλλινα κατέ-
τρωγε» [βλ. Αθανασίου Α. Σακελλα-
ρίου, Λεξικόν τῆς  Ἑλληνικῆς Γλώσσης
(κατά τό  Ἑλληνικόν Λεξικόν τοῦ Γου-
λιέλμου Πάπε τῇ συμπράξει πολλῶν
λογίων, συνταχθέν καί συμπληρωθέν
ἐκ τῶν ἑλληνικῶν λεξικῶν Ἐρρίκου
Στεφάνου καί Φραγκίσκου Πάσσοβ),
Ἐν Ἀθήναις 18887].

«Πηγή ἐν Ἀρκαδίᾳ, ἐξ ὑψηλοτάτου
καθέτου κρημνοῦ τῶν Ἀροανίων
όρέων ἀποσταλάζουσα καί εἶτα κατά
τήν ἀρχαίαν πόλιν Νώνακριν χείμαρ-
ρον ἀποτελοῦσα, εἰσρέοντα εἰς τόν
ποταμόν Κρᾶθιν (νῦν Ἀκράταν). Διά
τό δυσπρόσιτον αὐτῆς καί τοῦ ὕδατος

τήν ψυχρότητα, ἐπεκράτει ἡ πρόλη-
ψις ὅτι δηλητηριῶδες ἦν τό ὕδωρ τοῦ-
το, καί ἔθραυε πᾶν ἀγγεῖον εἰς ὅ συνε-
λέγετο, ἐκτός ἄν ἦν κατεσκευασμένον
ἐξ ὄνυχος ὄνου»  [βλ. Αλεξάνδρου Ρ.
Ραγκαβή, Λεξικόν της Ελληνικής Αρ-
χαιολογίας, Εν Αθήναις 1888].

«Καταχθόνιος ποταμός πηγάζων
ἀπό τά ἐν τῷ Ταρτάρῳ βασίλεια τῆς
Νύμφης Στυγός. Πηγή τις ἐν Ἀρκαδίᾳ,
θανατηφόρος εἰς ἀνθρώπους καί ζῷα
διά τήν ἄκραν αὐτῆς ψυχρότητα, πη-
γάζουσα ἀπό τινος ὑψηλοῦ βράχου
παρά τήν πόλιν Νώνακριν. Νῦν Μαυ-
ρονέρι» [βλ. Ανέστης Κωνσταντινίδης,
Λεξικό Κυρίων Ονομάτων - Μυθολο-
γικό - Ιστορικό - Γεωγραφικό, 1900].

Η «υδάτινη» φύση της Στυγός επι-
βεβαιώνεται από την αρχαία μυθικά
παράδοση, η οποία διασώζει όλες τις
«μορφές» και «μεταμορφώσεις» της.
Έτσι, σύμφωνα με τον Ησίοδο, η Στύξ
ήταν μια από τις νύμφες, τα μυθικά
ποτάμια πνεύματα, θυγατέρα του
Ὠκεανοῦ και της Τηθύος . Η Στύγα και
τα παιδιά της - ο Ζῆλος (= δόξα), η
Νίκη, το Κράτος (= δύναμη) και η Βία
- βοήθησαν το Δία στη διαμάχη του
με τους Τιτάνες, και συνετέλεσαν
στην εδραίωση της νίκης του. Ως
ανταμοιβή γι’ αυτό ο Δίας της παρα-
χώρησε το δικαίωμα να είναι η εγ-
γυήτρια των επίσημων όρκων που
έδιναν οι θεοί. Έτσι, όταν η Ήρα θέλει
να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να
αντικρούσει τις κατηγορίες του Δία,
που της προσάπτει ότι ευνοεί τους
Τρώες, αναφωνεί:

Βάζω τη Γη κι απάνω τ΄άσωστα τα
ουράνια εγώ  μαρτύρους, βάζω της
Στύγας τα κρεμάμενα νερά.
(Ομήρου Ιλιάδα, μτφ.Ν.Καζαντζάκη-
Ι.Θ. Κακριδή) 

Επίσης, Στύξ ονομαζόταν μια υπο-
χθόνια πηγή ή ποτάμι (i) που περι-
βρέχει το μυθικό καταχθόνιο τόπο
των νεκρών, τον Ἅδη (ii), μέσω της
οποίας διαπεραιώνονταν κατά την
παράδοση οι ψυχές των νεκρών από
το Χάρωνα, τον περίφημο μακάβριο
«περαματάρη». Στην Ομηρική «εἰς

Ἅιδου κάθοδον», για να φτάσει ο
Οδυσσέας - σύμφωνα με τις υποδεί-
ξεις τις Κίρκης - στα ενδιαιτήματα των
νεκρών δεν είχε παρά να αφεθεί, με
το καράβι του, να τον οδηγήσει η
πνοή του Βοριά: «Όταν θα έχει πάει ο
Βοριάς το καράβι σου ανάμεσα στα
κύματα του Ωκεανού, στις ταπεινές
ακτές και το ιερό δάσος της Περσε-
φόνης με τις μεγάλες λεύκες και τις
άκαρπες ιτιές, βγες στη στεριά και
πήγαινε στο βασίλειο του Άδη. Εκεί
ενώνονται με τον Αχέροντα ο Πυρι-
φλεγέθων και ο Κωκυτός, που πηγά-
ζει από τη Στύγα. Τη συμβολή των
δυο αυτών πολυθόρυβων ποταμών τη
δείχνει ένας βράχος (iii)».

Τα νερά της Στυγός, ακολουθώντας
μια υπόγεια διαδρομή, συνέδεαν τον
κόσμο των ζωντανών με τον σκοτεινό
κόσμο των νεκρών. Ήδη στον
Όμηρο, Στύξ  ήταν το όνομα ενός πο-
ταμού που, κατρακυλώντας από έναν
ψηλό βράχο, έπεφτε μέσα σε βάρα-
θρο κι έφτανε ως τον Άδη (βλ. Ιλιάδα
β 755, θ 369, ξ 271, ο 37, Οδύσσεια
ε 185, κ 514). 
Τη Στύγα αναφέρει και ο Παυσανίας

στις Περιηγήσεις του, ο οποίος, όπως
φαίνεται, ακολουθώντας τον δεξιά του
Φενεού δρόμο, πέρασε πρώτα τη
θέση της σημερινής Ζαρούχλας και
άφησε αριστερά την κορυφή των
Αροανίων, γνωστή σήμερα ως «βου-
νό της Ζαρούχλας» (όρος Κράθις).
Ακολουθώντας τα βήματά του, από
τις περιγραφές του μπορούμε να συ-
μπεράνουμε ότι συνέχισε την προς
δυσμάς πορεία του κατά μήκος της
κοίτης του Κράθι ποταμού που πηγά-
ζει από το ομώνυμο βουνό, μέχρι το
σημείο που το ρέμα της Στύγας συ-
ναντάει τον Κράθι ποταμό και ενώνε-
ται μαζί του. Η έξοδος του ρέματος
αυτού από τον όγκο των Αροανίων γί-
νεται στην περιοχή των σημερινών
χωριών Σόλος, Μεσορρούγι και Περι-
στέρα, σε απόσταση 7-8 χιλιομέτρων
βορειοδυτικά της Ζαρούχλας, όπου
βρισκόταν και η αρχαία πόλις Νώνα-
κρις. Το ρέμα της Στύγας σχηματίζε-

ται από πολλά νερά (ένα από τα
οποία είναι και ο καταρράκτης της
Στύγας) μέσα σε βαθύ βραχώδες φα-
ράγγι. Ο καταρράκτης της Στύγας
σχηματίζεται στην ανατολική παρειά
του φαραγγιού, που είναι απόκρη-
μνος βράχος.
Σημειώσεις:
(i) Στην περίπλοκη (και συχνά στη μυθική
παράδοση αντιφατική) τοπογραφία του
Κάτω Κόσμου, τα πέντε μυθικά ποτάμια
που περιέβρεχαν τον Άδη ήταν ο Αχέρων,
η Λήθη, ο Κωκυτός, ο Πυριφλεγέθων, και
η Στύγα. Ο Κωκυτός τοποθετείται στα
βουνά της Αρκαδίας και ο Αχέροντας βρί-
σκεται στη Θεσπρωτία και σχηματίζει,
λίγο πριν φτάσει στο Ιόνιο πέλαγος, τη
λίμνη Αχερουσία.
(ii) Η τελευταία και επικρατέστερη μορφή
του ονόματος είναι Ἅϊδης. Η αρχαιότερη
μορφή του ήταν Ἀΐδης ή Ἀϊδωνεύς, πα-
λαιότερη κι από τη μορφή Ἄϊς που δια-
σώθηκε συσχετισμένη με τη λέξη «σπίτι»
ή «παλάτι». Οἷκος/ δόμος/ τόπος Ἅϊδου -
δηλ. «σπίτι του Άδη» -  λεγόταν (προφα-
νώς ευφημιστικά) ο Κάτω Κόσμος.  Ἅϊδης
είναι ο α-ίδωτος (< α στερητικό + ἰδεῖν <
ὁρῶ=βλέπω), δηλ. ο αόρατος - ο σκοτει-
νός και εκείνος που κάνει τους άλλους να
μη φαίνονται πια.
(iii)«ἀλλ' ὁπότ' ἂν δὴ νηὶ δι' Ὠκεανοῖο
περήσῃς, ἔνθ' ἀκτή τε λάχεια καὶ ἄλσεα
Περσεφονείης, μακραί τ' αἴγειροι καὶ ἰτέαι
ὠλεσίκαρποι, νῆα μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ'
Ὠκεανῷ βαθυδίνῃ, αὐτὸς δ' εἰς Ἀίδεω
ἰέναι δόμον εὐρώεντα, ἔνθα μὲν εἰς
Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσιν Κώ-
κυτός θ', ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν
ἀπορρώξ, πέτρη τε ξύνεσίς τε δύω
ποταμῶν ἐριδούπων».

Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο
τεύχος.
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ο Joachim Gauck βλέπει ευνοικά την αποζημίωση για τα εγκλήματα που έγιναν από τους ναζί
Le Monde   4.5.2005

Μετάφραση άρθρου 
ΑΘΗΝΑ  και ΒΕΡΟΛΙΝΟ - 

των ανταποκριτών
Υπάρχει στροφή στην ελληνογερμα-

νική διαφορά πάνω στο πολύ ευαί-
σθητο ερώτημα των επανορθώσεων
(αποκαταστάσεων) που συνδέονται με
τα ναζιστικά εγκλήματα του δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου;

Σ’ ένα άρθρο στην καθημερινή εφη-
μερίδα Sueddeutsche Zeitung του Σαβ-
βάτου 2ας Μαίου, ο πρόεδρος της Γερμα-
νικής Δημοκρατίας, Joachim Gauck,
αναφέρθηκε για πρώτη φορά με ευ-
μενή τρόπο για λύση της διαφοράς που
δηλητηριάζει τις σχέσεις των δύο
χωρών εδώ και πολλά χρόνια και που
ήλθε στην επικαιρότητα με την άνοδο
στην εξουσία του Αλέξη Τσίπρα.
«Είμαστε οι απόγονοι αυτών που κατά

το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο άφησαν
ίχνη εξολόθρευσης πίσω τους, ανά-
μεσα σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα,
κάτι που προς μεγάλη μας ντροπή δεν
γνωρίζαμε για πολύ καιρό» τόνισε ο
πρόεδρος Gauck. «Είναι δίκαιο μια
χώρα που έχει συνείδηση της ιστορίας
της, όπως η δική μας, να εκτιμά ποιές
δυνατότητες επανόρθωσης έχει»,πρό-
σθεσε, χωρίς να αναφερθεί σ’ ένα  συ-
γκεκριμένο ποσό.

“C’ est  stupide” - είναι ανόητο
Αυτές οι δηλώσεις δείχνουν ρήξη με

την επίσημη θέση της Γερμανίας, πάνω
στη συζήτηση που αφορά τις επανορ-
θώσεις προς την Ελλάδα. Οι δηλώσεις
του ανωτάτου άρχοντα του έθνους, τα
έργα του οποίου είναι απολύτως τιμη-
τικά και σεβαστά στη Γερμανία, ειδικά
για τη μεσολάβησή του πάνω στο θέμα
της Ανατολικής Γερμανίας, δίνουν μια
ισχυρή νομιμότητα στις ελληνικές διεκ-
δικήσεις, τις οποίες σθεναρά απέρριπτε
το Βερολίνο. Η Αθήνα απαιτεί το ποσό
των 278,8 δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ ως
επανόρθωση, πράγμα που έχει γίνει
σημείο τριβής, ιδιαίτερα καυτό, ανά-
μεσα στις δύο πρωτεύουσες.

«Η διεκδίκηση των επανορθώσεων
έχει κλείσει δικαστικά και πολιτικά»
αντιτείνουν τα μέλη της κυβέρνησης σ’

ένα σχόλιο για την ισχυρή πίεση της
Αθήνας προς το Βερολίνο πάνω στο θέμα
του κατοχικού δανείου. «Ένας φθηνός χει-
ρισμός αντιπερισπασμού» εκτιμά η
Gerda Hasselfeldt (CSU). «Είναι ανόητο»
εκτόξευσε στις αρχές Απριλίου ο αντι-
καγκελάριος Sigmar Gabriel, δεν μπο-
ρούμε να αναμείξουμε το θέμα των
επανορθώσεων μ’ αυτό του δανείου.
Για το Βερολίνο , η διεκδίκηση των επα-
νορθώσεων έχει χάσει τη νομιμότητά
της μετά την επανένωση, όταν η σύμ-
βαση της Μόσχας κανόνισε τις διεθνείς
υποθέσεις της ενωμένης Γερμανίας.
Αλλά πολλές φωνές ακούστηκαν από

τα μέσα Μαρτίου για να κρίνουν αυτή
την εξήγηση. Νομομαθείς του επιστη-
μονικού δυναμικού της Ομοσπόνδου
Βουλής ερωτώμενοι από το περιοδικό
Der Spiegel on line εξέφρασαν τις αμ-
φιβολίες τους στην ορθότητα του συλ-
λογισμού της κυβέρνησης. Πολλές
πολιτικές προσωπικότητες εκφράσθη-
καν ανοικτά στο θέμα του ανοίγματος
του φακέλλου. Η Annette Groth, βου-
λευτής της αριστερής παράταξης Die
Linke, που στηρίζει τις ελληνικές διεκ-
δικήσεις εδώ και καιρό, υποστηρίζει
την άμεση καταβολή 11 δισεκατομυ-
ρίων ΕΥΡΩ στην Αθήνα. «Βρίσκω δί-
καιη τη θέση του υπουργού Οικονο-
μικών που προτείνει ότι τα χρήματα θα

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία
μιάς επενδυτικής τράπεζας».

Surprise a Athenes - έκπληξη στην
Αθήνα
Ο Anton Hofreiter, αρχηγός των Πρα-

σίνων βουλευτών της Ομοσπόνδου
Βουλής κρίνει από την πλευρά του ότι,
«η Γερμανία δεν μπορεί να σβήσει αυ-
τόματα τις διεκδικήσεις της Αθήνας.
Αυτό το κεφάλαιο έχει οριστικά κλείσει
και στην ηθική πλευρά και στη δικα-
στική». Πολλά μέλη της SPD κρίνουν
άκρως απαραίτητο να ερευνήσουν το
παρελθόν. Η Gesine Schwan, υποψήφια
δύο φορές για την προεδρία της δημο-
κρατίας, εκφράζει μια πολύ ορθή άπο-
ψη που την παρουσίασε στα μέσα Μαρ-
τίου: «ψυχολογικά, είναι εντελώς κατα-
νοητό που η Ελλάδα αναρωτιέται στην πα-
ρούσα κατάσταση, αν οι Γερμανοί συμπε-
ριφέρονται πάντα με νόμιμο τρόπο».

Η υπόθεση των Γερμανικών επανορ-
θώσεων έναντι της Ελλάδος παρουσιά-
ζει δύο σκέλη. Το πρώτο στηρίζεται σε
ένα δάνειο 476 εκατομυρίων παλαιών
μάρκων, που η Χιτλερική κυβέρνηση
δανείστηκε από την Εθνική Τράπεζα το
1942 και το οποίο δάνειο δεν επέ-
στρεψε ποτέ. Βάσει των εκτιμήσεων
αυτό το ποσό αντιστοιχεί σήμερα σε 11
δισεκατομύρια ΕΥΡΩ. Το δεύτερο συνί-
σταται στις επανορθώσεις για εγκλή-

ματα πολέμου. Η σφαγή του Διστόμου
αντιστοιχεί με αυτή του Οραντούρ της
Γαλλίας (Oradour-sur-Glane). Σ’ αυτή
τη μικρή πόλη κοντά στους Δελφούς
218 παιδιά, γυναίκες και γέροι σφαγιά-
σθηκαν τον Ιούνιο του 1944.
Στην Ελλάδα η δήλωση του Γερμανού

προέδρου πέρασε πρώτη σ’ όλα τα
μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή το
βράδυ. Κανένας δεν περίμενε μια τέτοια
υποστήριξη και σε τέτοιο βαθμό από το
Γερμανικό κράτος. Ο Σύριζα που είναι
στην εξουσία, βλέπει διαφορετική συ-
μπεριφορά πάνω στην νομιμότητα της
αιτήσεως των επανορθώσεων.

Μετά την επίσκεψη του Γερμανού
προέδρου το Μάρτιο του 2014 στο
μαρτυρικό χωριό των Λιγκιάδων, ζή-
τησε δημόσια «συγγνώμη» από τις οι-
κογένειες των θυμάτων για  τη σφαγή
της 3ης Οκτωβρίου 1943 από τους
Ναζί, των  92  κατοίκων του χωριού,
από τους οποίους τα 34 ήσαν παιδιά,
αλλά αρνήθηκε να θέσει θέμα επανορ-
θώσεων λέγοντας, ότι «δεν μπορεί να
πάρει μια άλλη θέση από την επίσημη
θέση της Γερμανίας πάνω σ΄αυτό το
θέμα». 

LE  CONTEXTE  -  TO  ΣΧΟΛΙΟ
RESISTANCE  -  AΝΤΙΣΤΑΣΗ
Η Ελλάδα έζησε μια από τις πιο μεγά-

λες αντιστάσεις της Ευρώπης κατά του
Ναζισμού, με πάρα πολλές θυσίες, με
τεράστιες καταστροφές ολόκληρων χω-
ριών.

Η αντίσταση αυτή είχε προκαλέσει το
θαυμασμό του Τσώρτσιλ που επαι-
νούσε την ανδρεία των Ελλήνων. Πο-
λυάριθμοι μάρτυρες ή επιζώντες της
εποχής εκείνης διατηρούν στη μνήμη
τους αυτά τα γεγονότα. Εάν μια μεγάλη
μερίδα Ελλήνων σκέφτονται, ότι το
θέμα των επανορθώσεων δεν έχει κλεί-
σει, υπάρχουν επίσης πολλοί που αι-
σθάνονται ότι η περίοδος των εντόνων
διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην
ομάδα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα  και των δανειστών της χώρας, δεν
είναι και η καλλίτερη δυνατή για την
διεκδίκηση.

Kείμενο - φωτο: Το Μουσείο του
Ολοκαυτώματος στα Καλάβρυτα /Ελλάς

(Πέτρος Γιαννακούρης)

Πριν από 19 χρόνια ο Ανδρέας  Κα-
ραμούζης και ο Κώστας Στούπης άνοι-
ξαν στην κεντρική πλατεία του Σκεπα-
στού τη «Χωριάτικη Ταβέρνα». 

Από τότε μέχρι σήμερα πολλοί επώ-
νυμοι και ανώνυμοι γεύτηκαν αρνάκι
λαδορίγανη, χωριάτικο κόκορα με μα-
καρόνια, παϊδάκια στα κάρβουνα, βρα-
στό, μοσχαράκι και πολλά άλλα πιάτα.  

Όλα πραγματικά «χωριάτικα», μαγει-
ρεμένα με μεράκι, αγνά υλικά και σε
σωστή τιμή... 
Σήμερα στην ψησταριά δίνει το παρόν

και η νέα γενιά, ο Δημήτρης Στούπης,
αποδεικνύοντας ότι η ανανέωση πα-
ντρεύεται με την παράδοση...
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Με δωρεά, από τους Maltezers γερμανίας

Ο συμπατριώτης μας κ. Κώστας Μάρ-
κου, καθηγητής ενδοκρινολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών εξελέγη Πρόεδρος του ΚΕΣΥ (Κε-
ντρικού Συμβουλίου Υγείας). 

Σε συνέχεια πρότασης της ηγεσίας του
Υπουργείου Υγείας, την Πέμπτη 18 Φε-
βρουαρίου, ο Κώστας Μάρκου ανα-
δείχθηκε πρόεδρος με 27 ψήφους
από τους 28 συμμετέχοντες στην συ-
νεδρίαση ενώ υπήρξε και μια λευκή
ψήφος. 

Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1953
και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση
στην Παθολογία και την ενδοκρινολο-
γία και το 1991 απέκτησε διδακτορικό
δίπλωμα. Το επιστημονικό του έργο πε-
ριλαμβάνει δημοσιεύσεις σε έγκριτα ια-
τρικά έντυπα, συμμετοχές και παρουσιά-
σεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, επί-
βλεψη διδακτορικών διατριβών και
συμμετοχή σε Ιατρικές επιτροπές.

Η θέση του προέδρου του ΚΕΣΥ είναι

τριετής και άμισθη.
Στις προτεραιότητες του κ. Μάρκου

είναι οι κρίσεις των Διοικητών των Νο-
σοκομείων. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας συγχαί-
ρουν θερμά τον Δρ. Κώστα Μάρκου
και του εύχονται κάθε επιτυχία στο δύ-
σκολο έργο που αναλαμβάνει, σε ένα
τομέα που είναι τόσο σημαντικός για το
σύνολο της κοινωνίας.

Ένα ασθενοφόρο, μάρκας Mercedes
Benz Sprinter 312D, απέκτησε, στις 22
Φεβρουαρίου, ο Δήμος Καλαβρύτων.
Το ασθενοφόρο, το οποίο μεταφέρθηκε,

στην Πάτρα, με την ευγενική χορηγία των
ναυτιλιακών γραμμών ANEK LINES, με το
οχηματαγωγό SUPERFAST FERRIES, πα-
ρέλαβε, στην κεντρική πλατεία των Κα-
λαβρύτων, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ.
Γιώργος Λαζουράς, με στελέχη της Δη-
μοτικής Αρχής και υπαλλήλους του Δή-
μου, από τους τέσσερις (4) εκπροσώπους
εθελοντές, της δωρήτριας εθελοντικής φι-
λανθρωπικής και ανθρωπιστικής οργά-
νωσης Maltezers Γερμανίας, η οποία
αναλαμβάνει και τον πλήρη εξοπλισμό
του, με τα απαιτούμενα όργανα, ώστε, να
εκπληρώνει, με λειτουργική και τεχνική
επάρκεια και επιστημονική αξιοπιστία, το
σκοπό του.

Το ασθενοφόρο, δωρήθηκε στο Δήμο
Καλαβρύτων από τη διεθνή εθελοντική
οργάνωση Maltezers (“Μαλτέζοι”) Γερ-
μανίας, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αί-
τημα που είχε υποβάλλει ο Δήμος
Καλαβρύτων στην Ελληνογερμανική Συ-
νέλευση (DGV) Δήμων, Οργανώσεων και
Φορέων της κοινωνίας των πολιτών, από
την Ελλάδα και τη Γερμανία, στην οποία,
από το 2010, συμμετέχει και με την υπο-
στήριξη της οποίας, υλοποιήθηκε, το αί-
τημα του Δήμου. Κατά την παράδοση του
ασθενοφόρου, παραβρέθηκε και ο εκ-
πρόσωπος της Ελληνογερμανικής Συνέ-
λευσης κ. Κωνσταντίνος Γεράκης.

Το ασθενοφόρο αυτό, ο Δήμος Καλα-
βρύτων, θα το χρησιμοποιήσει, αφενός
μεν, για τις ανάγκες του Χιονοδρομικού
Κέντρου Καλαβρύτων, κατά το διάστημα
της λειτουργίας του, κατά το οποίο υφί-
σταται υποχρέωση, από το νόμο, να δια-
θέτει ασθενοφόρο στις εγκαταστάσεις του
και ολόκληρο το επόμενο διάστημα του
χρόνου, θα καλύπτει τις ανάγκες διακομι-
δής ασθενών, αποκλειστικά του Δήμου
και του νοσοκομείου Καλαβρύτων, λει-
τουργώντας, είτε, από το Δήμο και το νο-
σοκομείο Καλαβρύτων, είτε σε συνεργα-
σία με το ΕΚΑΒ.
Η εθελοντική ανθρωπιστική οργάνωση
Maltezers (“Μαλτέζοι”)  είναι μια διεθνής
οργάνωση, με ανθρωπιστικούς και κοι-
νωφελείς σκοπούς. 

Η κοινωνική και φιλανθρωπική δράση

των Maltezers, αναφέρεται στην παροχή
υπηρεσιών υγείας και διακομιδής ασθε-
νών, στη διάσωση κινδυνευόντων ανθρώ-
πων, στην πολιτική προστασία, στην προ-
σφορά σε αστέγους, πρόσφυγες, μετανά-
στες, τόσο στις Ευρωπαϊκές χώρες, όσο
και στις χώρες που υπάρχει ανάγκη, στην
προσφορά υπηρεσιών στη νεολαία, κατά
των ναρκωτικών, στην εκπαίδευση και
κατάρτιση κ.λπ.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος
Λαζουράς, μετά την παραλαβή του ασθε-
νοφόρου δήλωσε: “Ευχαριστούμε τους
Maltezers Γερμανίας και τον Πρόεδρό
τους κ. Konstantin Von Brandentein Zep-
pelin, για την ευγενική δωρεά, του, σε
άριστη κατάσταση, ευρισκομένου ασθενο-
φόρου μάρκας Mercedes Benz Sprinter
312D. Η δωρεά αυτή, αποτελεί την αρχή
μιας συνεργασίας με τους Maltezers, από
την οποία όχι μόνο θα εξοπλισθεί, πλή-
ρως, το ασθενοφόρο, που μας παραδό-
θηκε, αλλά και, σταδιακά, θα ενισχυθεί ο
Δήμος μας και το νοσοκομείο Καλαβρύ-
των και με άλλα, απαραίτητα και ανα-
γκαία, υλικά και μηχανήματα.

Ευχαριστούμε επίσης, την Ελληνογερ-
μανική Συνέλευση που υποστήριξε και με
ενέργειές της, υλοποίησε το άιτημά μας
για την παραχώρηση ενός ασθενοφόρου,
καθώς και τη μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία
ANEK LINES για τη χορηγία της μεταφο-
ράς του, στην Πάτρα”.

Οι τέσσερις (4) εθελοντές εκπρόσωποι
των Maltezers, μεταξύ των οποίων ήταν
και ένας καθολικός ιερέας της πόλης Kas-
sel του κρατιδίου της Έσσης, επισκέφθη-
καν τον τόπο της Εκτέλεσης καθώς και το
Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος και συνέχισαν την αποστολή
τους για το νησί και το Δήμο της Λέσβου,
στον οποίο θα δωρίσουν και θα παρα-
δώσουν άλλο, ένα, αντίστοιχο, με του
Δήμου Καλαβρύτων, ασθενοφόρο.

Η εκδήλωση μνήμης το βράδυ της
12ης Δεκεμβρίου 2015, παραμονή του
μνημόσυνου για το Καλαβρυτινό Ολο-
καύτωμα στην πρώην μαθητική εστία
ήτο πράγματι μία συγκινητική εκδή-
λωση από αρχής μέχρι τέλους.

Όμως την ιστορία την γράφουν αυτοί
που έζησαν τα γεγονότα και την φρίκη.
Τα γεγονότα δεν επιδέχονται ουδεμία
απολύτως διαστρέβλωση, διότι οδηγεί
σε λάθος συμπεράσματα κακό δια το
μέλλον.  Μεγάλα γεγονότα και ομαδι-
κές ή μεμονωμένες εκτελέσεις από τον
Γερμανικό στρατό είναι βαθιά χαραγ-
μένα στην μνήμη ατών που τα έζησαν.

16 - 17 Οκτωβρίου 1943
Νίκη των ανταρτών στην μάχη της

Κερπινής - Ρωγών - Καλαβρύτων.  Ένα
ράπισμα κατά του ηθικού του Γερμανι-
κού στρατού με την σύλληψη 82 Γερ-
μανών αιχμαλώτων, μεταξύ των τρεις
τραυματίες και ο διοικητής του λόχου.

Μετά από 3-5 ημέρες οι αντάρτες
εκτελούν τους τρεις τραυματίες εις θέση
ΞΥΔΙΑ Καλαβρύτων, και τους άλλους
αιχμαλώτους τους οδηγούν εις Κλειτο-
ρία (Μαζέϊκα).

Από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα δη-
λαδή η διαχείριση των Γερμανών αιχ-
μαλώτων.

28 Νοεμβρίου 1943
Οι διαπραγματεύσεις δια την ανταλ-

λαγή των Γερμανών αιχμαλώτων στο
χωριό ΣΚΕΠΑΣΤΟ (Βισωκά), όπου εκεί
ήτο και το αρχηγείο των ανταρτών, ναυ-
άγησαν.

29 Νοεμβρίου 1943
Βομβαρδισμός του χωριού Σκεπαστό

(Βισοκά) από γερμανικά αεροπλάνα, με
πολλά θύματα και μεγάλες καταστρο-
φές.

5 Δεκεμβρίου 1943
Αρχίζει η επιχείρηση του Γερμανικού

στρατού προς την επαρχία Καλαβρύ-
των με κανόνες μάχης.

7 Δεκεμβρίου 1943
Το απόγευμα οι αντάρτες εκτελούν

τους γερμανούς αιχμαλώτους εις θέση
ΜΑΓΕΡΟΥ πλησίον του χωριού ΜΑΖΙ
περιοχής ΧΕΛΜΟΥ.

8 Δεκεμβρίου 1943
Τρείς διασωθέντες αιχμάλωτοι και

ώρα 09:00-11:00 συναντούν γερμα-
νικό στρατό στο ΜΑΖΙ ο ένας, και οι

δύο άλλοι ο ΝΤΟΝΕΡ και ο ΒΟΛΤΕΡ
ΡΟΖΕ μεταξύ των χωριών ΠΛΑΝΗΤΕ-
ΡΟΥ και ΓΛΑΣΤΡΑΣ.

Δια τους γερμανούς η εκτέλεση των
γερμανών αιχμαλώτων ήτο γεγονός.
Την ίδια ημέρα (8/12/43) στο χωριό
ΜΑΖΙ οι Γερμανοί εκτελούν πέντε πολί-
τες, ο ένας τους διέφυγε.  Την ίδια
ημέρα οι Γερμανοί διαπράττουν ομαδι-
κές εκτελέσεις στην ΚΕΡΠΙΝΗ - ΡΩΓΟΥΣ
- Μ. ΣΠΗΛΑΙΟ - ΖΑΧΛΩΡΟΥ μετά το
μεσημέρι.

9 Δεκεμβρίου 1943
Οι Γερμανοί εισέρχονται στα Καλά-

βρυτα, ζητούν τους τρείς τραυματίες
αιχμαλώτους, τα πτώματα των οποίων
οι Καλαβρυτινοί τα είχαν πάρει από την
θέση Ξυδιά και τα είχαν ενταφιάσει στο
νεκροταφείο πίσω από την εκκλησία.

10 Δεκεμβρίου 1943
Ομαδική εκτέλεση στο ΒΡΑΧΝΙ - ΑΥ-

ΧΕΝΑ ΠΡΙΟΛΙΘΟΥ
12 Δεκεμβρίου 1943

Ομαδική εκτέλεση εννέα πολιτών εις
θέση ΜΑΓΕΡΟΥ ΧΕΛΜΟΥ. (την προη-
γούμενη ημέρα ζήτησαν οι Γερμανοί
στην Κλειτορία, προς ανεύρεση των
εκτελεσθέντων γερμανών αιχμαλώτων,
μία ομάδα πολιτών, δια να τους οδη-
γήσουν εις θέση ΜΑΓΕΡΟΥ.  Ώρα
09:30 της 12ης Δεκεμβρίου 1943 αρ-
χίζει η ανάσυρση από τον γκρεμό και η
ταφή 72 πτωμάτων σε τρεις τάφους. Το
απόγευμα μετά την ταφή οι Ούννοι
εκτελούν τους οδηγούς των στο ίδιο
μέρος).

13 Δεκεμβρίου 1943
Το μεγάλο έγκλημα - αντίποινα με την

εκτέλεση των Καλαβρυτινών από τους
ούννους Γερμανούς.

14 Δεκεμβρίου 1943
Εκτέλεση δύο καλογήρων και ενός

λαϊκού βοηθού, πυρπόληση του μο-
ναστηρίου ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ.

Κάθε χρόνο στους αιματοβαμμένους
τόπους και τάφους γίνονται τρισάγια.  Η
μαρμάρινη πλάκα και ο σταυρός έχει
ονόματα και ημερομηνία. Είναι η λη-
ξιαρχική πράξη του εγκλήματος.

Δεν ξεθωριάζει, δεν αλλάζει, είναι
γραμμένη με το αίμα αθώων ψυχών.
Ας το έχουμε στο νου μας αυτό. 

Επιζών Καλαβρυτινός

συνέχεια από τη σελ.1 (195 χρόνια...)
της Τρίπολης, Υποστράτηγοι κ.κ. Πανα-
γόπουλος και Γιαννακάκης, οι Διοικη-
τές της Αστυνομίας και της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, εκπρό-
σωποι των δικαστικών αρχών, ο Σχολι-
κός Σύμβουλος και οι Διευθυντές των
Σχολικών Μονάδων της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
πόλης των Καλαβρύτων, μαθητές του
Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυ-
μνασίου, του Λυκείου και του ΕΠΑΛ
Καλαβρύτων και τιμητικό άγημα από
τρεις (3) διμοιρίες στρατιωτών, σμηνι-
τών και ναυτών, που απέδωσε τιμές.
Τη δοξολογία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος

Επίσκοπος Βρεσθένης, κ. Θεόκλητος,
ομού μετά του Ηγουμένου της Ιεράς
Μονής Αγίας Λαύρας, πατρός Ευσε-
βίου, των εφημερίων των Καλαβρύτων,
πατέρων Κωνσταντίνου και Δημητρίου
και άλλων ιερέων από τα χωριά των

Καλαβρύτων.
Πολλά χειροκροτήματα και επευφη-

μίες από τον κόσμο που παρακολου-
θούσε και τα συγχαρητήρια του Υφυ-
πουργού Εξωτερικών και των λοιπών
επισήμων, απέσπασαν οι μαθητές των
σχολικών μονάδων της πόλης των Κα-
λαβρύτων και το άγημα των τριών
όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων, που
παρέλασαν με περηφάνια, καμάρι και
με άψογους σχηματισμός, καθώς και τα
παιδιά και τα μέλη του θεατρικού ομίλου
των Καλαβρύτων «ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΟΣ»,
που αναπαρέστησαν, γλαφυρά, την ορ-
κωμοσία των αγωνιστών στην Αγία
Λαύρα.
Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, εκ-

φώνησε η βοηθός Δημάρχου Καλα-
βρύτων, Δικηγόρος, κ. Στέλλα Πανου-
τσακοπούλου, που και αυτή απέσπασε τα
χειροκροτήματα των συγκεντρωμένων.  



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΤΣΕΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΗ - ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   
ΚΑΜΠΑ - ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΠΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΑΜΨΑ ΕΛΕΝΗ, ΧΑΜΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η εφημερίδα παρέχει βήμα σε όλους. Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα κείμενά σας, τις απόψεις 
και τις συμβουλές σας μπορείτε να τις στέλνετε και ηλεκτρονικά στο e-mail: kalavrytiniixo@gmail.com

α σ τ Ε ρ ο σ κ ο Π Ε ι ο  χ Ε λ Μ ο υα σ τ Ε ρ ο σ κ ο Π Ε ι ο  χ Ε λ Μ ο υ

Ε Π ι σ τ ο λ η  σ Ε  Ε ν α  Φ ι λ οΕ Π ι σ τ ο λ η  σ Ε  Ε ν α  Φ ι λ ο

Συνέχεια από το τεύχος 29 Ξυλούρης Μανώλης
Κύριος Ερευνητής - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ "ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ"
Το τηλεσκόπιο "Αρίσταρχος" πραγματοποιεί μια πληθώρα παρατηρήσεων με

σκοπό την απάντηση θεμελιωδών ερωτημάτων για το σχηματισμό και την εξέλιξη
του Σύμπαντος και των ουρανίων σωμάτων. Μεταξύ αυτών είναι παρατηρήσεις
μακρινών γαλαξιών, αστεριών και αστρικών συστημάτων καθώς και παρατηρήσεις
μακρινών ηλιακών συστημάτων με σκοπό την εύρεση πλανητών σε τροχιά γύρω
από το κεντρικό αστέρι. Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες παρατηρήσεις από το
τηλεσκόπιο "Αρίσταρχος":    

Το  Νεφέλωμα του Καρκίνου ή Crab Nebula (Μ1 ή
NGC1952) είναι ένα υπόλειμμα υπερκαινοφανούς αστέρα
το οποίο βρίσκεται στον αστερισμό του Ταύρου σε από-
σταση 6500 ετών φωτός μακριά. Οι διαστάσεις του στον
ουρανό είναι 6×4 λεπτά της μοίρας (11.3 έτη φωτός) εμπε-
ριέχοντας μάζα στις νηματοειδείς δομές περίπου 4.6 ηλια-
κές μάζες και διαστέλλεται με ταχύτητα περίπου 1500
km/sec ενώ στο κέντρο του νεφελώματος υπάρχει ένας
αστέρας νετρονίων (πάλσαρ). Η εικόνα είναι σύνθεση πα-
ρατηρήσεων από το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» στα φίλ-
τρα Β, V και Ηα με χρόνο έκθεσης 300 δευτερολέπτων
έκαστη.

Το Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα ή Ring Nebula (Μ57,
ή NGC6720) είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα που βρίσκε-
ται στον αστερισμό της Λύρας και αποτελεί ένα από τα
πλέον χαρακτηριστικά πλανητικά νεφελώματα. Απέχει
2300 έτη φωτός, και  η ακτίνα του είναι 1.8 λεπτά της μοί-
ρας (περίπου 1.3 έτη φωτός), ενώ διαστέλλεται με ρυθμό
0.01 του έτους φωτός ανά αιώνα (ή διαφορετικά έχει τα-
χύτητα διαστολής 20 με 30 km/sec). Στο κέντρο του νεφε-
λώματος βρίσκεται ένας λευκός νάνος με επιφανειακή
θερμοκρασία περίπου 100000° Κ και μάζα 0.6 μάζες
ηλίου. Η εικόνα είναι σύνθεση παρατηρήσεων από το τη-
λεσκόπιο «Αρίσταρχος» στα φίλτρα Β, V, και Ηα με χρόνους έκθεσης 600, 480 και 600

Ο Γαλαξίας της Τίγρης ή Tiger’s Galaxy (NGC2841)
είναι ένας σπειροειδής γαλαξίας στον αστερισμό της Με-
γάλης Άρκτου. Απέχει 58.1 εκατομμύρια έτη φωτός, κα-
λύπτοντας έκταση στον ουρανό 8.1×3.5 λεπτά της μοίρας
(διάμετρος 137 χιλιάδες έτη φωτός) και κινείται ακτινικά
με ταχύτητα 638 km/sec. Η εικόνα είναι σύνθεση παρατη-
ρήσεων από το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» στα φίλτρα Β,
V και R με χρόνο έκθεσης 600 δευτερολέπτων έκαστη.

Το Stephan’s Quintet αποτελεί μια ομάδα πέντε γαλα-
ξιών που βρίσκεται στον αστερισμό του Πήγασου. Τα μέλη
της ομάδας είναι ο NGC7317 (κάτω δεξιά), ο NGC7318a
και NGC7318b (στο κέντρο της εικόνας), ο NGC7319
(πάνω αριστερά) και ο NGC7320 (κάτω αριστερά). Οι τέσ-
σερεις πρώτοι βρίσκονται σε αποστάσεις 267 έως 311 εκα-
τομμύρια έτη φωτός, έχοντας διαμέτρους από 100 έως
150 χιλιάδες έτη φωτός κινούμενοι ακτινικά με ταχύτητες
από 5750 έως 6750 km/sec. Ο τελευταίος γαλαξίας δεν
αποτελεί φυσικό μέλος της ομάδας, δεδομένου ότι βρίσκεται σε απόσταση 52 εκατομμυ-
ρίων ετών φωτός, ενώ η ακτινική του ταχύτητα είναι 790 km/sec. Η εικόνα είναι σύνθεση
παρατηρήσεων από το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» στα φίλτρα Β, V και Ι με χρόνο έκθεσης
600 δευτερολέπτων έκαστη.

Πληροφορίες για το Αστεροσκοπείο Χελμού και το τηλεσκόπιο "Αρίσταρχος"
υπάρχουν στην ηλεκτρονική σελίδα http://helmos.astro.noa.gr/

Η Ένωσή μας ευχαριστεί θερμά τον κ. Μανώλη Ξυλούρη για την ανταπόκρισή
του στο να μας ενημερώσει, με τρόπο επιστημονικό και εμπεριστατωμένο, για το
τηλεσκόπιο «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ».

«ΠροσωΠο τησ χρονιασ 2015» «ΠροσωΠο τησ χρονιασ 2015» 
για τουσ δρ. χ. ν. ραζη και για τουσ δρ. χ. ν. ραζη και 

χριστο ΦωτΕινοΠουλοχριστο ΦωτΕινοΠουλο

Την τιμητική διάκριση «Πρόσωπο της
Χρονιάς 2015» απέσπασαν ο Δρ. Χ.Ν.
Ραζής και ο Χρίστος Φωτεινόπουλος
στην κατηγορία Επιστήμες - Εκπαίδευση
από την εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016,
στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστη-
μίου Πατρών πραγματοποιήθηκε η εκ-
δήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα
"Πελοπόννησος" εγκαινιάζοντας έναν
κύκλο εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια
που κλείνει φέτος από την ίδρυσή της.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανα-

κοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δια-
δικτυακής ψηφοφορίας που έγινε με
την ελεύθερη συμμετοχή του κοινού,
με θέμα την ανάδειξη προσώπων που
ξεχώρισαν για κατακτήσεις, επιτυχίες
και πρωτοβουλίες στον επαγγελματικό
ή κοινωνικό στίβο, όπως επίσης στον

τομέα των επιστημών και του πνεύματος.
Τιμήθηκαν κοινωνικά στελέχη, προ-

σωπικότητες και φορείς για την προ-
σφορά τους σε τομείς που έχουν
επίκεντρο τον άνθρωπο.

Τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά η Φι-
λαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνι-
κής Χορωδίας Πάτρας. 

Τα πρόσωπα της χρονιάς παρουσία-
σαν η ηθοποιός - συγγραφέας Ναταλία
Δραγούμη και ο διευθυντής σύνταξης
της Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Μάγνης.

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας εκ-
φράζει τα θερμά της συγχαρητήρια
στους συμπατριώτες μας για την τιμη-
τική διάκριση που επάξια έλαβαν,
καθώς και για το έργο που επιτελούν
και την ανιδιοτελή, αυτόβουλη και
χωρίς υλική αντιπαροχή προσφορά
τους προς την κοινωνία.

Καλέ μου φίλε,
Με κάποια αμηχανία, ομολογώ, γράφω

αυτά τα λόγια.
Ίσως γιατί θα τα διαβάσει ένας άνθρωπος

που ξέρει να κάνει άριστη χρήση των λέ-
ξεων, ίσως πάλι γιατί κάποια πράγματα δεν
μπορούν οι λέξεις να τα περιγράψουν.

Κάποιες φορές, όπως όλοι μας, ανα-
πολώ τα χρόνια που πέρασαν. 
Κάνω μία διαδρομή πίσω στον χρόνο.

Κάπου σταματώ με χαμόγελο και κά-
που αλλού με θλίψη. Βλέπεις, ο καθένας
μας περπάτησε το μονοπάτι της ζωής του
όπως έκρινε η συνείδησή του αλλά και
όπως επέβαλαν οι συνθήκες.  
Η καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις, η

επιβίωση απομάκρυναν συνήθειες των
νεανικών μας χρόνων, μέχρι που τις με-
τέτρεψαν σε όμορφες αναμνήσεις.

Χρίστο, ευχαριστώ Τον Θεό γιατί έχω
πολλές όμορφες αναμνήσεις και στις
περισσότερες είσαι συνοδοιπόρος.  Στέ-
κομαι, στήνω αυτί και σ’ ακούω, όπως
μιλούσες τότε.  Όνειρα, σχέδια, κριτική,
αστεία...  Είσαι ο φίλος, που κάθε άν-
θρωπος αξίζει να έχει, αλλά που λίγοι
αξιώθηκαν να γνωρίσουν.
Ο χρόνος απέδειξε ότι πέρα από άξιος

φίλος είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος.
Η προσωποποίηση και το καλύτερο

παράδειγμα για τη δύναμη της ψυχής,
που είναι οδηγός ζωής και νικά ακόμη
και τις πιο βαριές ασθένειες.

Σε μια συνάντησή μας, θυμήθηκες τις
βόλτες που κάναμε στο κάστρο και που
τώρα η υγεία σου δεν το επιτρέπει.
Καιρό τώρα σκέφτομαι αυτή την κουβέντα.
Ξέρεις που κατέληξα φίλε μου;
Όλοι οι υπόλοιποι καθηλωθήκαμε σε

μία καρέκλα, εκτός από εσένα!
Εσύ δημιούργησες άλλους δρόμους,

για να μπορέσουμε εμείς και τα παιδιά
μας και τα εγγόνια μας αργότερα να
περπατήσουμε.

Μπορούμε να αναβιώνουμε, μέσα από
τα βιβλία σου, κομμάτια της ζωής του
τόπου μας, που πολλές φορές η μνήμη
αδυνατεί να ανακαλέσει.
Δημιουργείς, συμμετέχεις, δραστηριο-

ποιείσαι, αφήνεις παρακαταθήκη!
Σε όλη σου τη ζωή, σε θυμάμαι, να

θέτεις νέους στόχους, να προχωράς
μπροστά, περνώντας από τη μία δρα-
στηριότητα στην άλλη, χωρίς να υπο-
κύπτεις στη δύναμη της αδράνειας,
χωρίς να σε φθείρει η καθημερινότητα.
Καλέ μου φίλε,
Σ΄ ευχαριστώ για όλα αυτά που κά-

νεις, κι εγώ δεν μπόρεσα.
Ντίνος Καρναβάς


