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Σελ.2Σελ.2
Ο χαμός ενός παιδιού είναι πάντα    Ο χαμός ενός παιδιού είναι πάντα    
άδικοςάδικος
της ΑΝΤΙΟΠΗΣ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ - ΚΑΜΠΑτης ΑΝΤΙΟΠΗΣ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ - ΚΑΜΠΑ

Σελ.3Σελ.3

Νέο Δ.Σ. στην Α.Ε.ΚαλαβρύτωνΝέο Δ.Σ. στην Α.Ε.Καλαβρύτων

Σελ.4Σελ.4

Αγία Λαύρα: Αγία Λαύρα: Το ετήσιο μνημόσυνοΤο ετήσιο μνημόσυνο
του Ιεράρχη Π. Π. Γερμανού του Ιεράρχη Π. Π. Γερμανού 

Σελ.5Σελ.5

120 χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος120 χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος
του ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΧΡΌΝΗτου ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΧΡΌΝΗ

Σελ.8-9-10Σελ.8-9-10

Αφιέρωμα στον αγιάτρευτοΑφιέρωμα στον αγιάτρευτο

πατριδολάτρη Σωτήρη Χαμακιώτηπατριδολάτρη Σωτήρη Χαμακιώτη

Σελ.11Σελ.11

Εκδήλωση για τη Διεθνή ΗμέραΕκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα

ΜουσείωνΜουσείων

Σελ.12Σελ.12

Αναμνήσεις από τη δεκαετία 1950 -Αναμνήσεις από τη δεκαετία 1950 -
1960 στην Κλειτορία1960 στην Κλειτορία

Σελ.13Σελ.13

Δεν είναι θέμα αντιλήψεως, αλλάΔεν είναι θέμα αντιλήψεως, αλλά
συνειδήσεωςσυνειδήσεως
του του CONSTANTINCONSTANTIN GROHNGROHN

Σελ.14Σελ.14

Εορτασμός επετείου νικηφόρας      Εορτασμός επετείου νικηφόρας      

μάχης Μεγάλου Σπηλαίου (1827)μάχης Μεγάλου Σπηλαίου (1827)

Σελ.15Σελ.15

Η Στύγα στην αρχαία και νεότερη Η Στύγα στην αρχαία και νεότερη 

μυθική παράδοσημυθική παράδοση

του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥτου ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ 

Με μεγάλη επιτυχία, παρά τη δυνατή
βροχή, ξεκίνησαν από τα Καλάβρυτα οι
εκδηλώσεις για τα 120 χρόνια, από τη
λειτουργία του Οδοντωτού. Ο «συρμός»
των εκδηλώσεων «Εν Συρμώ», για τα
120 χρόνια από τη λειτουργία του Οδο-
ντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού - Κα-
λαβρύτων, ξεκίνησε, το Σάββατο, 7
Μαΐου, το απόγευμα, στο Σιδηροδρομικό
Σταθμό Καλαβρύτων. 
Παρά τη δυνατή - καταρρακτώδη βροχή

που άρχισε, την ώρα της εκδήλωσης,
πλήθος πολιτών, Καλαβρυτινών, Αιγια-
λέων και επισκεπτών, προσήλθε στο Σι-
δηροδρομικό Σταθμό και, υπό τη συνεχή
βροχή - από την οποία προφύλαξαν,
κατά το δυνατόν, στέγαστρα - τέντες, που
είχε τοποθετήσει ο Δήμος Καλαβρύτων -
παρακολούθησε την έναρξη των εκδη-
λώσεων «ΕΝ ΣΥΡΜΩ», την οποία κήρυξε
ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, κ.
Απόστολος Κατσιφάρας.

Το καλωσόρισμα των επισήμων και των
συμμετεχόντων στην εκδήλωση έκανε ο
Δήμαρχος Καλαβρύτων, κ. Γιώργος Λα-
ζουράς, ο οποίος και αναφέρθηκε στην
ιστορία του Οδοντωτού, στον αναπτυ-
ξιακό του ρόλο και στην καθοριστική ση-
μασία του, για την περιοχή και το Δήμο
Καλαβρύτων, διατυπώνοντας και το αί-
τημα - πρόταση - όραμα, να επεκταθεί,
στην Αγία Λαύρα, στο Χιονοδρομικό Κέ-
ντρο και στα Σπήλαια Λιμνών - Καστριών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο Δήμαρχος
Αιγίου, κ. Θανάσης Παναγόπουλος, η
Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑ Αιγιαλείας κ.
Μαρία Τσουκαλά, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Ορειβασίας, Χιονοδρομίας, Αναρ-
ρίχησης και Προστασίας Περιβάλλοντος
Καλαβρύτων, κ. Χαρίλαος Ερμείδης και ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του
Οδοντωτού, κ. Γιάννης Καραπαναγιώτης.

συνέχεια στη σελ. 3

Την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, στο Ιστορικό Αρχείο του Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς προβλήθηκε το ντοκιμα-
ντέρ «Καλάβρυτα: Άνθρωποι και Σκιές» του σκηνοθέτη Ηλία
Γιαννακάκη, παραγωγής της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθηνάς και
του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Η προβολή εντάσσεται στο μηνιαίο κύκλο προβολών με τίτλο
«Ιστορικά Ντοκιμαντέρ Ελλήνων Δημιουργών».

Την προβολή προλόγισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Καλαβρυτι-
νών Αθήνας κ. Σωτήριος Τσενές:
“Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας είναι από τους παλαιότερους

Συλλόγους στο Νομό Αττικής, με περισσότερα από 600 ενεργά
μέλη, πολλά εκ των οποίων είναι απόγονοι των θυμάτων του Κα-
λαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Το έργο που έχει να επιδείξει η Ένωσή μας στα 50 χρόνια λει-
τουργίας της είναι, κατά γενική εκτίμηση, αξιόλογο και η προ-
σφορά της στον πολιτισμό και την ιστορική ανάδειξη του τόπου
μας ιδιαίτερα σημαντική.
Όλες και όλοι μας, που συγκροτούμε την ιστορική αυτή Ένωση,

δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να είμαστε, συνειδητά τουλά-
χιστον, απαθείς παρατηρητές της εποχής μας και να συμβάλουμε
με τη στάση και τη συμπεριφορά μας στη λήθη και την αδιαφορία.

Οι κοινωνίες εξελίσσονται και το μέλλον τους είναι ευοίωνο,
όταν διδάσκονται από την ιστορία και ενδιαφέρονται για την επι-
βίωση και τη διατήρηση της ατομικής και κυρίως της συλλογικής
μνήμης.                                                      συνέχεια στη σελ. 3

Ο θάνατος ενός ανθρώπου έφερε και πάλι στο προσκήνιο το μεί-
ζον θέμα της διακομιδής ασθενών στην περιοχή των Καλαβρύτων. 

Αναφερόμαστε στον άδικο χαμό του συμπατριώτη μας στο
Μπόσι Καλαβρύτων. Συγκεκριμένα, κλήθηκε  ασθενοφόρο από
τα Καλάβρυτα,  αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην κλήση
εξαιτίας του χρόνιου προβλήματος με την έλλειψη προσωπικού.
Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο από το Αίγιο, το οποίο,
λόγω της απόστασης, όταν έφτασε ήταν πλέον αργά, αφού ο
ασθενής κατέληξε.                                      συνέχεια στη σελ. 7

Στις 3-5 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα πο-
λυθεματική εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτι-
νών Ιατρών. 
Στη διημερίδα συμμετείχαν περισσότεροι από 300 σύνεδροι, με

εισηγήσεις και διαλεξεις υψηλού επιπέδου και με την έντονη πα-
ρουσία των ιατρών και νοσηλευτών/νοσηλευτριών του  νοσο-
κομείου Καλαβρύτων. 

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές εκδηλώ-
σεις που έχουν λάβει χώρα στα Καλάβρυτα. Πρόεδρος της εκ-
δήλωσης ήταν ο κ. Γεώργιος. Ν. Ζωγράφος, Διευθυντής Χειρουργι-
κής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”, και Πρό-
εδρος της Εταιρείας.
Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε την Πα-

ρασκευή με ομιλία του κ. Ν. Ραζή, Διευθυντή Παθολογίας στο
Νοσοκομείο Καλαβρύτων σχετικά με την γενική/οικογενειακή ια-
τρική και ακολούθησαν ενδιαφέρουσες ομιλίες των κκ. Γ.
Σκάρπα, Π. Ζηρογιάννη.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του αντεισαγγελέα
Αρείου Πάγου κ. Α. Κατσιρώδη, σχετικά με τις νομικές επιπτώ-
σεις της ιατρικής αμέλειας, η οποία προκάλεσε μεγάλο αριθμό
ερωτήσεων.

συνέχεια στη σελ. 7

Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

ooΛΑ γΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΑ γΙΑ ΤΑ ΚΑΛAAΒΡΥΤΑ…ΒΡΥΤΑ…
« Ε Ν  Σ Υ Ρ Μ Ω »  « Ε Ν  Σ Υ Ρ Μ Ω »  

120 χΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ120 χΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ
ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΗΣΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ» ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡχΕΙΟ ΠΙΟΠ

ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΣΤo ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗ ΑχΑΐΑ

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ «ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ»

Έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο,
30 Απριλίου 2016 ο Σωτήρης Χαμακιώτης
Β’ Αντιπρόεδρος και ενεργό μέλος της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας.
Στις κεντρικές σελίδες της εφημερίδας πα-

ραθέτουμε εκτενές αφιέρωμα στη ζωή και
τη δράση του, με γνώμονα πάντα τα αγα-
πημένα του Καλάβρυτα.
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Σ Τ Η Λ Η   Α Ν Α γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν
-  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.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΜΑΝΑΣ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας υπενθυμίζουν στα μέλη

της Ένωσής μας το Ετήσιο Μνημόσυνο της Καλαβρυτινής Μάνας που θα τελεσθεί, όπως κάθε
χρόνο, στις 14 Αυγούστου στον Καθεδρικό Ναό της πόλης μας.  Η παρουσία όλων μας είναι απαραί-
τητη προκειμένου να αποτίσουμε φόρο τιμής στις ηρωικές Καλαβρυτινές Μανάδες. 

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

Ο χΑΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΔΙΚΟΣΟ χΑΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΔΙΚΟΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ ΑΨ Η Φ Ι Σ Μ Α

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!

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Καλδίρη Δημήτρα 50€  (αποδ.Νο 405)
Μαρκογιαννάκη-Κωνσταντάρα Μαρία
110€                             (αποδ. Νο 489)
Καμπά-Χονδρονικόλα Αντιόπη 50€ 

(αποδ. Νο 490)
Καρναβάς Ντίνος και Χριστίνα       20€ 

(αποδ. Νο 491)
Καρναβά Αγγελική   10€   (αποδ. Νο 492)
Αντωνόπουλος Χρίστος και Μαρίκα
20€                             (αποδ. Νο 493)
Θανόπουλος Σωτήριος 60€ (αποδ. Νο 494)
Σπανού Αλεξάνδρα  10€  (αποδ. Νο 495)
Κουμάντος Πάνος       20€         (αποδ. Νο 497)
Κωνσταντινίδου Δήμητρα 10€ (αποδ. Νο 387)
Παπαδημητρίου Λάμπης και Φωτεινή 20€ 

(αποδ. Νο 521)
Σωτηρακόπουλος Ανδρέας 250€  συνδρομή
και ενίσχυση της ΕΚΑ  (αποδ. Νο 522)
Ζωγράφου Μαρία  50€ (αποδ. Νο 525)
Κούκουρας Δημήτρης  20€  (αποδ. Νο 526)
Κρεούζης Νικόλαος 50€ (αποδ. Νο 527)
Ντάνος Ανδρέας 300€ για ενίσχυση της ΕΚΑ

(αποδ. 446) 
Λιακόπουλος Παναγ.  10€  (αποδ. Νο 532
Σύλλογος Αποδήμων Αγιονικολαϊτών 40€
για ενίσχυση της ΕΚΑ (αποδ. Νο 517) 

Λούτσης Ιωάννης 50€ για ενίσχυση της ΕΚΑ
(αποδ. 533) 
Κρεμιζά Αργυρώ 30€ για ενίσχυση της ΕΚΑ
(αποδ. 534) 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Χαμακιώτης Κων/νος & Πόπη 50€
εις μνήμην Μάχης Τερζάκη (αποδ. Νο 410)
Λυκούδη Ελευθερία 30€  εις μνήμην
συζύγου της Λυκούδη Απόστολου
(αποδ.  Νο 417) 
Λυκουργιώτη Ειρήνη 500€ εις μνήμην
αδελφής της Αγγελικής Φάκου και
200€ εις μνήμην παπα - Γιώργη και συ-
ζύγου του Αγγελικής (αποδ. Νο 481)
Χαμακιώτης Σωτήρης & Δήμητρα 50€
εις μνήμην Μάχης Τερζάκη (αποδ. Νο 519)
Αγιανιτοπούλου Δέσποινα 50€ εις μνή-
μην της νύφης της Φρόσως (αποδ.Νο 520)
Μαρίκα και Χρίστος Αντωνόπουλος
100€ εις μνήμην Σωτήρη Χαμακιώτη
(αποδ. 523)
Γεωργακοπούλου Κατερίνα 50€ εις
μνήμην συζύγου της Παναγιώτη Γεωρ-
γακόπουλου (αποδ. Νο 524) 
Παπαθανασίου - Τσαπάρα Βάσω 50€
εις μνήμην Μάχης Τερζάκη (αποδ.
Νο 528) 
Χάμψας Παναγιώτης, Γρηγόρης &
Ελένη 100€ εις μνήμην Σωτήρη Χαμα-
κιώτη (αποδ. Νο 530) 
Χάμψας Παναγιώτης, Γρηγόρης &
Ελένη 100€ εις μνήμην Δήμητρας Κα-
τσίνη (αποδ. Νο 531) 
Ρεκουνιώτης Ηλίας 100€  εις  μνήμην
Σωτήρη Χαμακιώτη (αποδ. 535) 
Οικογένεια Δημητρας Πανάκου Καλ-
δίρη 50€ εις μνήμην Σωτήρη Χαμα-
κιώτη (αποδ. Νο 551) 
Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν χρη-
ματικό ποσό σε τράπεζα να αναγρά-
φουν ακριβώς τα στοιχεία τους για
την αποστολή της απόδειξης.

Με την αναγγελία του θανάτου του Σωτήρη Χαμακιώτη, Β' Αντιπροέδρου της
Ένωσης μας, συνήλθε στις 2 Μαΐου 2016 σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Ένω-
σης Καλαβρυτινών Αθήνας και αποφάσισε τα κάτωθι: 
■ Να παρευρεθούν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. στην κηδεία
■ Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσης
■ Να κατατεθεί στέφανος
■ Να διατεθεί ποσόν, στη μνήμη του σε ίδρυμα των Καλαβρύτων

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας  
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Σωτήριος Ιωαν. Τσενές Παναγιώτης Κουμάντος
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ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ

Αείμνηστη και αγαπημένη μας αδελφή
Ειρήνη,
Ως κεραυνός εν αιθρία έφθασε το μα-

ντάτο για τον αδόκητο χαμό σου. Δεν
πιστεύουμε πως έφυγες τόσο γρήγορα,
απρόσμενα, αφού δεν έχει παρέλθει
ικανός χρόνος που μιλήσαμε και όλα
φαίνονταν ως συνήθως. Κι όμως συ-
νέβη το μοιραίο, γιατί τόσος ήταν ο δο-
σμένος από τις μοίρες χρόνος της
πρόσκαιρης παραμονής σου εδώ, στο
«μάταιο» αυτόν κόσμο.

Έφυγες ήρεμα, ειρηνικά, αθόρυβα,
πέταξες ψηλά στους ουρανούς, έχοντας
κοντά σου τον γιο σου Γιάννη, που ήταν
αποκλειστικά αφοσιωμένος σε σένα με
πολλή στοργή, αγάπη, τρυφερότητα,
δυσεύρετα, σε τέτοια έκταση, δώρα
στην εποχή μας, από παιδιά.
Καλή μας Ειρήνη, στην αυγή της ζωής

σου βίωσες τα δεινά του πολέμου στα
μαρτυρικά Καλάβρυτα, όπου είδες το
φως του ήλιου. Αντίκρυσες εικόνες κο-
λάσεως, φωτιά και τσεκούρι, που θά-
μπωσαν τα παιδικά σου μάτια,
ενσωματώθηκαν μέσα σου και έμειναν
ανεξίτηλες στη σημαδεμένη για πάντα
ψυχή σου από την ταλαιπωρία, την ανέ-
χεια, τις δυσκολίες που συνάντησες, με-
γαλώνοντας σε μια πολυμελή οικογέ-
νεια, κατεστραμμένη οικονομικά λόγω
του πολέμου, με το πατρικό μας ερεί-
πια, αφού αφέθηκε στη φωτιά του κα-
τακτητή και τον δε πατέρα μας
τραυματία από την πρώτη ριπή των πο-
λυβόλων, που ευτυχώς διεσώθη από
τη χαριστική «θεά» τύχη.

Μα μέσα σε όλα αυτά τα αρνητικά,
ευτύχησες να έχεις γονείς ευγενείς, κα-
λοκάγαθους, ανθρωπιστές, που σου
χάρισαν αρχές, αξίες, σε δίδαξαν ήθη,
τρόπους, να αγαπάς τους άλλους, τρυ-
φερότητα, υπομονή, δώρα ανεκτίμητα
που κουβαλούσες με αφοσίωση σε
όλη τη διαδρομή σου ως μαθήτρια,
φοιτήτρια, εργαζομένη επιστήμων μαία
και αργότερα ως σύζυγος, μητέρα,
αδελφή, φίλη. Ακολούθησες με τα ίδια
αυτά γνωρίσματα το ρου της ζωής σου.
Έτσι οπλισμένη από την καλή μας μη-

τέρα, διαμορφώθηκες σε μια γυναίκα
αγωνίστρια, μαχόμενη σύζυγο, συμπα-
ραστάτη και βοηθό στο γιατρό σύζυγό
σου, μια μητέρα που ανέθρεψε δυο εκλε-
κτά παιδιά με ηθικές αρχές, μαχητές, με
στόχους για υψηλά επίπεδα, με παιδεία,
μόρφωση και εκπαίδευση ζηλευτή.
Όμως βιάστηκες να απέλθεις χωρίς να

προλάβεις να δεις να μεγαλώνει λίγο ο
μικρός σου εγγονούλης, ο Πάνος σου,
που χάνει πολλά και εκείνος μαζί με
εμάς, που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη
καλοκάγαθη γιαγιά του, να παίξει, να
τραγουδήσει, να χαρεί μαζί της.

Πάντα θα ηχούν στα αυτιά μας τα τε-
λευταία χριστουγεννιάτικα τραγούδια με
την ωραία φωνή σου, που παρά την αδυ-
ναμία του οργανισμού σου προσπάθη-
σες να αποδώσεις σωστά, ζωηρά.
Σήμερα πορεύεσαι «εν ειρήνη» να συ-

ναντήσεις τον εκλεκτό σου σύζυγο και
τους αγαπημένους μας γονείς. Καλό
κατευόδιο, ελαφρύ το χώμα των ηρω-
ικών Καλαβρύτων, που τόσο αγάπησες και
που σε σκέπασε. Αιωνία η μνήμη σου
αξιομακάριστη «Ειρήνη» της καρδιάς μας.

Τα αδέλφια σου
Κώστας, Αγγελική, Ασπασία, Ολυ-

μπία, Παναγιώτα Κωστοπούλου
O Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της

Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας συμμε-
τέχουμε ολόψυχα στο πένθος της οικο-
γένειας Κωστοπούλου, για την απώλεια της
αγαπητής μας Ειρήνης.  Θα μας λείψει.

Τι μπορείς να πεις σ΄ ένα γονιό που
έχασε το παιδί του; 
Η απόλυτη ψυχική καταρράκωση που

προκαλεί ο θάνατος ενός παιδιού, μπο-
ρεί να γίνει κατανοητή μόνο από εκεί-
νους που την έχουν υποστεί. Μία τραγωδία,
που ακόμη συγκλονίζει καθώς πέρα από
τον πόνο, έχει δημιουργήσει αναπά-
ντητα ερωτήματα για τις συνθήκες που
οδήγησαν στο άδικο χαμό του παιδιού.
Ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες, γύρω

από τις συνθήκες θανάτου του παιδιού
στα ΜΜΕ. Από την μια οι επαγγελμα-
τίες που με ψυχραιμία, σεβασμό και ευ-
αισθησία προσπαθούν να ενημερώσουν
και από την άλλη οι μαινάδες που ανα-
λύουν, εικάζουν και συμπεραίνουν. 
Πόσο αποκρουστικό σαν θέαμα και σύ-

νηθες συνάμα, η ανακύκλωση ενός δυστυ-
χήματος στο βωμό της απόδοσης ευθυνών;
Πόσο μακρινό και ανέφικτο φαντάζει,

να εστιάσουμε εξ’ αρχής στο πώς θα απο-
φευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον;

Καμία ευθύνη δεν θα φέρει ένα παιδί
πίσω, η λύση κρύβεται πίσω από την
λανθάνουσα νοοτροπία μας. 

Είμαστε τελικά τόσο προβλέψιμα λι-
γόψυχοι, ή θα κάνουμε ένα βήμα μπρο-
στά αντί να περιμένουμε το επόμενο περι-

στατικό που θα ταΐσει το βραδινό δελτίο;
Το φαράγγι του Βουραϊκού προσφέρει

μία μοναδική εμπειρία επαφής των ανθρώ-
πων - ανεξαρτήτως ηλικίας - με τη φύση.

Θα πρέπει να συγχαίρουμε και να εν-
θαρρύνουμε τους γονείς που επιλέγουν να
φέρουν τα παιδιά τους μέσα στη φύση, από
το να μαθαίνουν γι’ αυτή στην οθόνη ενός
τάμπλετ. Ας τους προσφέρουμε την ασφά-
λεια, την ενημέρωση και την καθοδήγηση,
ώστε να βιώσουν το θαύμα της φύσης,
χωρίς να νοιώσουν ότι απειλούνται. 

Σαφώς και τέτοιου τύπου δραστηριότη-
τες εγκυμονούν κινδύνους, ταυτόχρονα
όμως δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς
μεταξύ μας και διευρύνουν τον ψυχισμό μας. 
Επικινδυνότητα υπάρχει παντού γύρω

μας, στην καθημερινότητά μας. 
Δυστυχώς το εύθραυστο της ύπαρξής

μας γίνεται αντιληπτό ως επί το πλείστον
μέσω τέτοιων τραγικών γεγονότων. Ας
μην αφήσουμε όμως αυτό, να μας οδη-
γήσει στο να  στιγματίζουμε τέτοιες δη-
μιουργικές δραστηριότητες, που έχουν
πολύ περισσότερα να μας προσφέρουν
παρά να μας στερήσουν. 
Η φύση δεν είναι απειλή, όμως ο χαμός

ενός παιδιού είναι πάντα άδικος! 
Α.Χ.Κ.
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συνέχεια από σελ.1 (120 χρόνια...)
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων στην ομι-

λία του αναφέρθηκε, ειδικότερα, στην
έκθεση παλαιών φωτογραφιών, από τις
εργασίες κατασκευής του Οδοντωτού
και τη λειτουργία και την κίνησή του,
κατά το όμορφο και νοσταλγικό πα-
ρελθόν, που βρίσκονταν αναρτημένες
σε καλαίσθητα μπάνερ, στο χώρο της
εκδήλωσης και τις οποίες παραχώρησε
ευγενικά να εκτυπωθούν και να εκτε-
θούν, ο πρώην Υπουργός, Βουλευτής
και Δήμαρχος, κ. Ανδρέας Φούρας από
το προσωπικό του αρχείο, γεγονός για
το οποίο ο Δήμαρχος εξέφρασε τις θερ-
μές ευχαριστίες του προς τον κ. Φούρα.
Οι υπουργοί, α) Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, β)
Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά και γ)
Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, που
είχαν δηλώσει ότι θα παραστούν στην
έναρξη των εκδηλώσεων, δεν προσήλ-
θαν, λόγω της συζήτησης του ασφαλι-
στικού νομοσχεδίου στη Βουλή, εκφρά-
ζοντας στο Δήμαρχο Καλαβρύτων την
πρόθεσή τους, να επισκεφθούν τα Κα-
λάβρυτα σε κάποια από τις υπόλοιπες
εκδηλώσεις για τον Οδοντωτό, που θα
γίνουν κατά τη διάρκεια του Μαΐου.
Επίσης, λόγω της γενικής απεργίας των

εργαζομένων στον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, δεν παραβρέθηκαν στις εκδη-
λώσεις οι Πρόεδροι και Διευθύνοντες
Σύμβουλοι του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Στην εκδήλωση αυτή, παραβρέθηκαν,

μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανάπτυξης, Γιώργος Αγγελόπουλος, ο
Περιφερειακός Σύμβουλος, Δημήτρης
Δριβίλας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαβρύτων, Αντιδήμαρ-
χοι, Βοηθοί Δημάρχου και Δημοτικοί
Σύμβουλοι Καλαβρύτων, ο επικεφαλής
της παράταξης της μείζονος αντιπολί-
τευσης, Δημήτρης Κατσικόπουλος, ο
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης του Δήμου
Αιγιαλείας Βασίλης Χριστόπουλος και
άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής Αι-
γιαλείας, ο Πρόεδρος του Φορέα Δια-
χείρισης Χελμού - Βουραϊκού, καθηγη-
τής Γρηγόρης Ιατρού, οι Διοικητές του
Αστυνομικού Τμήματος και της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, οι
οποίοι μερίμνησαν και για τη ρύθμιση
της ασφαλούς και ευχερούς κυκλοφο-
ρίας, ο υποψήφιος βουλευτής Ηρακλής
Ρούπας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενο-
δόχων Καλαβρύτων Ντίνος Δαφαλιάς,
η Γενική Διευθύντρια της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ηρώ Τσιμπρή, ο Γενι-
κός Διευθυντής του Χιονοδρομικού
Κέντρου Καλαβρύτων Λεωνίδας Σπυ-
ρόπουλος, ο Πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Καλαβρύτων και της τοπικής
κοινότητας Κλειτορίας, Πρόεδροι και
Εκπρόσωποι πολλών άλλων τοπικών
κοινοτήτων του Δήμου Καλαβρύτων,
Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Συλλόγων
και Φορέων, οι ομιλητές της ημερίδας, που
έγινε στη συνέχεια, και πολλοί άλλοι.

Χαρακτηριστικό συμβάν της εκδήλω-
σης, ήταν ο συμβολισμός, με την κοπή
της γενέθλιας τούρτας του Οδοντωτού

Σιδηροδρόμου με τον αριθμό 120 σε
κεριά, που έκαναν από κοινού ο Περι-
φερειάρχης Δυτικής Ελλάδος με τους
Δημάρχους Αιγιαλείας και Καλαβρύτων.
Μετά το κέρασμα με τοπικά τυριά και

κρασιά, τα οποία προσέφεραν, πρό-
θυμα και ευγενικά, τοπικοί παραγωγοί,
τυροκόμοι, οινοποιοί και κρεοπώλες
από τα Καλάβρυτα και την Αιγιαλεία
και ο Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, τους
οποίους, θερμά και ονομαστικά ευχα-
ρίστησε κατ’ επανάληψη ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων, η εκδήλωση, λόγω της
συνεχιζόμενης καταρρακτώδους βρο-
χής, μεταφέρθηκε και συνεχίσθηκε, με
την ίδια επιτυχία και με μεγάλη - πρω-
τοφανή προσέλευση κόσμου, στο «Αρ-
χοντικό της Παλαιολογίνας», όπου,
μέχρι τις 10:00 το βράδυ έγιναν οι προ-
γραμματισμένες ομιλίες του Προέδρου
του Φορέα Διαχείρισης Χελμού - Βου-
ραϊκού καθηγητή Γρηγόρη Ιατρού, του
Γενικού Διευθυντή του Χιονοδρομικού
Κέντρου Καλαβρύτων Λεωνίδα Σπυρό-
πουλου, του Προέδρου των Φίλων του
Σιδηροδρόμου Παναγιώτη Κακκαβά,
του Δασολόγου Ηλία Αποστολίδη,
απονομή πλακετών και σύντομες πα-
ρεμβάσεις από τον Περιφερειάρχη Δυ-
τικής Ελλάδος, τους Δημάρχους
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, το Χαρί-
λαο Ερμείδη και από συμμετέχοντες.

Την Κυριακή 8 Μαΐου έγινε το 36ο
Πανελλήνιο Πέρασμα του Φαραγγιού
του Βουραϊκού, με μεγάλη συμμετοχή
περιπατητών, που ξεκίνησαν από τα

Καλάβρυτα. Το πέρασμα έγινε από τις
γραμμές του τρένου, με τους περισσό-
τερους συμμετέχοντες να περπατούν
από τη Ζαχλωρού, απόσταση 10 χλμ,
μέχρι τη στάση Νιάματα.
Το επετειακό εορταστικό πρόγραμμα,

διάρκειας περίπου ενός μήνα, περιε-
λάμβανε ποικίλες εκδηλώσεις (μου-
σικές, γαστρονομίας, ομιλίες, κ.λπ.),
τόσο στο Διακοπτό όσο και στα Καλά-
βρυτα.

συνέχεια από σελ.1 (Ιστορικό αρχείο...)
Άνθρωποι με κενή μνήμη μάχονται στα
πεδία της ουτοπίας και της αποδόμησης
της εθνικής μας υπόστασης.
Στα Καλάβρυτα στις 13 του Δεκέμβρη

του 1943 και λίγες ημέρες πριν, στα γει-
τονικά χωριά, συντελέστηκε από τις
γερμανικές δυνάμεις του τακτικού στρα-
τού κατοχής, βάσει καλά προμελετημέ-
νου και σατανικού σχεδίου, με άκρως
επιμελημένη μεθοδικότητα και απάν-
θρωπο τρόπο, το μεγαλύτερο ολοκαύ-
τωμα, που έγινε στη χώρα μας κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
των 70 χρόνων από το ολοκαύτωμα
αποφασίσαμε την παραγωγή μιας ται-
νίας τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) για να
συμβάλουμε όχι μόνο στις επετειακές           
εκδηλώσεις, αλλά για να προσθέσουμε
κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι στη γενικό-
τερη προσπάθεια ενδυνάμωσης της
ιστορικής συνείδησης, που είναι ίσως το
ισχυρότερο όπλο κατά του φασισμού
και κάθε είδους ολοκληρωτισμού.

Κλείνοντας θα τόνιζα ότι αυτό τελικά,
που μας νοιάζει, είναι να παραδώ-
σουμε στα παιδιά μας την ταινία αυτή,
στοχεύοντας στη διάδοσή της σε όλα τα
μήκη και πλάτη της γης, γιατί παντού η
ειρήνη απειλείται και παντού διαπράτ-
τονται ανομολόγητες βαρβαρότητες,
που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια, την ανεξαρτησία και την ελευθερία.
Αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη της
μεταλαμπάδευσης του νοήματος της
θυσίας των συμπατριωτών μας και του
υπεράνθρωπου αγώνα των Καλαβρυ-
τινών Μανάδων, που πάλεψαν με νύχια
και με δόντια, για να μεγαλώσουν τα
παιδιά τους και να ξαναχτίσουν την
ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη μέσα
από τα ερείπια.

Ευελπιστούμε ότι η μετάδοση του
φωτός, της γνώσης, του πνεύματος και
των διδαγμάτων του ολοκαυτώματος
των Καλαβρύτων και των άλλων πό-
λεων, στις μελλοντικές γενεές, θα τρα-
ντάξει, κάποια στιγμή, το νου και την
ψυχή και θα βοηθήσει, να μην επανα-
ληφθούν παρόμοιες θηριωδίες και
αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου.

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας
στην προβολή της ταινίας «Καλάβρυτα:
Άνθρωποι και Σκιές» που είναι παρα-
γωγή της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθή-
νας και του Δημοτικού Μουσείου
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος».

Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Πάνος Κου-
μάντος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας.  Ο Πάνος Κου-

μάντος  μετέφερε γεγονότα και
συναισθήματα, όπως αυτά κατα-
γράφησαν στη μνήμη και την
ψυχή του τρίχρονου παιδιού, που
τότε ήταν:

«Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου
1943 ήρθε η καταστροφή στα
Καλάβρυτα.  Τότε εγώ ήμουν
τριών ετών. Παρά τη μικρή μου
ηλικία προφανώς τα γεγονότα
ήταν τόσο έντονα που έχω ακόμη
κάποιες μνήμες από την ημέρα της κα-
ταστροφής.

Οι Καλαβρυτινοί όταν ήρθαν οι Γερ-
μανοί την Πέμπτη στα Καλάβρυτα σί-
γουρα φοβήθηκαν, αλλά ήταν εντελώς
ανυποψίαστοι για το τι τους περίμενε.
Ανυποψίαστοι και ανύποπτοι.

Λίγες μέρες πριν την καταστροφή, ο
Μήτσος, ο αδελφός της μητέρας μου
που ήταν αντάρτης στο ΕΑΜ πέρασε
από τα Καλάβρυτα και προειδοποίησε
τους γονείς μου ότι οι Γερμανοί θα τους
σκοτώσουν.  Βέβαια δεν τον πίστεψαν
επειδή οι Καλαβρυτινοί ήσαν φιλήσυ-
χοι άνθρωποι και έτσι είχαν την
πεποίθηση ότι όντας αθώοι δεν θα
μπορούσαν οι Γερμανοί να τους πειρά-
ξουν.

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, του
Αγίου Σπυρίδωνος, ο πατέρας μου που
ήταν φιλόλογος καθηγητής στο Γυμνά-
σιο Καλαβρύτων είχε επιφορτισθεί να
κάνει την καθιερωμένη ομιλία στην εκ-
κλησία.  Όταν γύρισε στο σπίτι είπε στη
μάνα μου «Βασιλική, δεν ήρθες να με
ακούσεις στην εκκλησία» και η μητέρα
μου του απάντησε «Θανάση μου,
έχουμε μικρό παιδί και δεν μπορούσα,
θα σε ακούσω του χρόνου».
Αθώοι και ανυποψίαστοι οι Καλαβρυ-

τινοί οδηγήθηκαν στη μεγάλη σφαγή.
•  Θυμάμαι που μπήκαμε στο Δημοτικό
Σχολείο και στρίψαμε αριστερά με τις
γυναίκες, επειδή ήμουν πολύ μικρός
και στην αίθουσα υπήρχε μεγάλος συ-
νωστισμός, η μητέρα μου με έβαλε να
καθίσω πάνω σε μια ντουλάπα της αί-
θουσας.
•  Θυμάμαι ακόμη ότι με τη μητέρα μου
βγήκαμε από την αίθουσα τελευταίοι
και στην έξοδο, τη μεγάλη πόρτα του Σχο-
λείου, είδα ένα στρατιώτη με προτετα-
μένο το όπλο του, φοβήθηκα πολύ.
•  Στη συνέχεια θυμάμαι περπατήσαμε
προς τον οδοντωτό και συνεχίσαμε
μέσα από χωράφια όπου φτάσαμε και
μπήκαμε μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα,
αποθήκη θα ήταν, και καθίσαμε γύρω-
γύρω. Εκείνη τη στιγμή θυμάμαι ότι ένοιω-
σα ένα μεγάλο φόβο και ένα τεράστιο
κενό μέσα μου.  Τίποτα άλλο δε θυμά-

μαι από την ημέρα της καταστροφής.
• Την επόμενη μέρα θυμάμαι ότι πή-
γαμε με την μητέρα μου στο σπίτι μας,
που ήταν στην πλατεία.  Εκεί κάτω από
την ξύλινη σκάλα υπήρχε μία καταπα-
κτή, όπου η μητέρα μου είχε κρύψει
μιαν απλάδα, δηλαδή ένα υφαντό χαλί.
Το έβγαλε και το έσωσε και θυμάμαι
ότι άχνιζε.  Είχε καεί μόνο σε μερικές
άκρες.  Το έχω ακόμη.
• Τις επόμενες μέρες πήγαμε στη Βυ-
σωκά (Σκεπαστό σήμερα) που ήταν το
χωριό του πατέρα μου. Το πατρικό του σπί-
τι είχε καεί, αλλά το διπλανό που ήταν
πολύ παλιό και ερειπωμένο δεν το είχαν
κάψει.  Μείναμε όλοι εκεί.  Θυμάμαι ότι
ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί στο κα-
θιστικό έπεφταν νιφάδες χιονιού, προφα-
νώς από την ερειπωμένη κεραμοσκεπή.
•  Γενικά η μητέρα μου με προστάτεψε
από τις σκηνές της τραγικής εκείνης
ημέρας της καταστροφής.  Με έδωσε
σε μια φίλη της να με φυλάξει και
εκείνη ανηφόρισε στο τόπο της εκτέλε-
σης να μεταφέρει τον νεκρό πατέρα
μου στο Νεκροταφείο και να τον θάψει
στα παγωμένα χώματα του Δεκέμβρη.

Οι μνήμες μου είναι λίγες αλλά φο-
βερά έντονες.  Τα γεγονότα που δεν θυ-
μάμαι πρέπει να βρίσκονται χωμένα στο
υποσυνείδητό μου.

Μέχρι την ηλικία των 25 χρόνων πε-
ρίπου είχα πολύ συχνά νυχτερινούς
εφιάλτες.»

Ακολούθησε η μαρτυρία του κ. Σω-
τήρη Θανόπουλου, o οποίος αναφέρ-
θηκε τόσο στα γεγονότα όσο και στις
συνέπειες, που αυτά είχαν στην εξέλιξη
της ζωής της Καλαβρυτινής κοινωνίας.
Η συναισθηματική φόρτιση που δημι-

ούργησαν οι παραπάνω μαρτυρίες, συ-
νόδευσε την προβολή του ντοκιμαντέρ.  
Μετά το τέλος της προβολής, ο κ. Τσε-

νές απάντησε σε ερωτήσεις των θεατών.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας ειλι-

κρινά ευχαριστεί το Ιστορικό Αρχείο
ΠΙΟΠ (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-
ραιώς) για την προβολή της ταινίας,
καθώς και τους συνεργάτες του Ιδρύ-
ματος για την εξαιρετική οργάνωση της
εκδήλωσης και τη φιλοξενία τους.

ΝΕΟ Δ. Σ. ΣΤΗΝ ΝΕΟ Δ. Σ. ΣΤΗΝ 
Α. Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΑ. Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Πραγματοποιήθηκε το Μάιο η Γενική

Συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κα-
λαβρύτων και έγινε εκλογή νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου το οποίο
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Τ. Βαρβιτσιώτης, Αντιπρόε-
δρος Ν. Γ. Παπαδάτος, Γραμματέας Λ.
Βασιλόπουλος, Ταμίας Θ. Παπαδόπου-
λος, Γενικός Αρχηγός Ποδοσφαίρου Π.
Λιακόπουλος, Γενικός Αρχηγός Μπάσκετ
Ν. Ι. Παπαδάτος, Γενικός Αρχηγός Ακα-
δημιών Ποδοσφαίρου Θ. Φλογεράς,
Υπεύθυνη Τμημάτων Γυναικών Μ. Τσα-
βαλά, Έφορος Ποδοσφαίρου Π. Χαμα-
κιώτης και Αναπληρωματικά Μέλη οι Κ.
Ζέτος, Κ. Ζυγούρας και Ν.Δρίβας.
Καθώς και εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής:

Πρόεδρος Ν. Ραζής και Μέλη οι Ά. Πε-
τρόπουλος και Θ. Τεμπέλης.
Στη συνέχεια έγινε η πρώτη συνεδρία-

ση του νέου Δ.Σ. στην οποία πέραν του
ενημερωτικού χαραχτήρα και του προσ-
διορισμού των γενικών στόχων και αφού
έγινε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη οργά-
νωσης ( που φέτος ήταν ανύπαρκτη) των
Ακαδημιών πάρθηκαν αποφάσεις για:
1. Την προσπάθεια λειτουργίας καλο-
καιρινών τμημάτων ακαδημιών Ποδο-
σφαίρου, Μπάσκετ και τμήματος Βόλεϊ
κορασίδων και 2. Τη διοργάνωση για
δεύτερη χρονιά, της μουσικής εκδήλωσης
- πανηγύρι - της Αθλητικής Ένωσης Καλα-
βρύτων, η οποία θα γίνει την Παρασκευή
22 Ιουλίου 2016. 
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΑΕΚ

αναφέρει ότι: «το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ομάδας προσβλέπει στη
στήριξη και τη συμμετοχή της κοινωνίας
των Καλαβρύτων, με στόχο το Δημο-
τικό Στάδιο καθημερινά να  μετατρέπε-
ται σε εργαστήρι αθλητισμού και
πολιτισμού, σε ένα αθλητικό - μαθη-
σιακό στέκι που θα σμιλεύεται η κοινω-
νική ανάπτυξη, η αυτοπεποίθηση και η
αυτοεκτίμηση  των παιδιών, σε ένα πε-
ριβάλλον που οι διαχωρισμοί λόγω
φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, μόρφω-
σης, κοινωνικής τάξης και οικονομικής
κατάστασης, δεν έχουν καμία θέση.    
Εμείς από τη πλευρά μας θα δουλεύουμε:

“Βήμα προς βήμα. Δεν βλέπουμε πώς αλ-
λιώς μπορείς να καταφέρεις ο,τιδήποτε”». 
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας εύχε-

ται στο νέο Δ.Σ. της ΑΕΚ ευόδωση των
στόχων του και πολλές νίκες και επιτυ-
χίες σε όλα τα μέλη των ομάδων.
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Σε μια πολύ σεμνή τελετή, στο ιστο-
ρικό και θρυλικό μοναστήρι της Αγίας
Λαύρας, τελέστηκε στις 30 Μαΐου το
καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο του Ιε-
ράρχη Παλαιών Πατρών Γερμανού,
εθνεγέρτη της ελληνικής επανάστασης
του 1821. Στο μνημόσυνο χοροστάτησε
ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής π. Ευσέ-
βιος, πλαισιούμενος από την αδελφό-
τητα της μονής. 

Την πρωτοβουλία οργάνωσης της τε-
λετής, όπως κάθε χρόνο, είχε ο Σύλλο-
γος Καλαβρυτινών Πειραιά, ενώ παρα-
βρέθηκαν ο πρόεδρος του Συλλόγου
κ.Αθανάσιος Χρονόπουλος συνοδευό-
μενος από μέλη του συλλόγου.
Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Δή-

μαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λα-
ζουράς, η πρόεδρος του Παγκαλαβρυ-
τινού Συλλόγου Πάτρας κ. Κατερίνα
Ασημακοπούλου, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ. Σω-
τήριος Τσενές, ο πρόεδρος της Ένωσης
θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτωμα-
τος κ. Χαρίλαος Ερμείδης, ο πρόεδρος
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων
«Ο Αρχαίος Κλείτωρ» κ. Κωνσταντίνος
Κατσιάρης, ο αντ/γος ε.α. κ. Γεώργιος
Παπαδημητρόπουλος και πολλοί άλλοι.

Παραθέτουμε την ομιλία του Προέ-
δρου της Ένωσης Καλαβρυτινών Πει-
ραιά  κ. Αθανάσιου Χρονόπουλου:
“Άγιε ηγούμενε, σεβαστοί πατέρες, 
Σήμερα τελέσαμε το 10ον κατά σειράν

μνημόσυνο, για τον επίσκοπο Παλαιών
Πατρών Γερμανόν, στην ιερά μας μονή
την κιβωτό αυτή των θρησκευτικών και
εθνικών μας παρακαταθηκών.

Βέβαια, μας λείπουν, δύο άξιοι και
φίλοι ιερωμένοι, με τους οποίους, όλοι
μαζί, ξεκινήσαμε τη σεπτή αυτή μνημο-
συνιακή λειτουργία. Οι μακαριστοί, Φι-
λάρετος, ηγούμενος και Γ. Μπίρμπας
Αρχιερατικός Επίτροπος Καλαβρύτων.
Αιωνία η μνήμη τους.

Σήμερα η πατρίδα μας κατέστη χώρα
του «δοκιμαστικού σωλήνα», όπου
επιχειρείται παραγωγή ελιξιρίου για τη
θεραπεία αρρυθμίας του ελληνικού και
ευρωπαϊκού συστήματος, στην οικονο-
μική και πολιτική διάσταση. Σήμερα, η
θρησκεία μας βάλλεται πανταχόθεν. Ο
Σταυρός του μαρτυρίου αγνοείται προ-
κλητικά. Είναι ουχί παραδεκτό το γεγο-
νός ότι, σε αυτήν τη χώρα των Αγίων,
των μαρτύρων και των ηρώων, όπως
ήτο και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, η
γλώσσα της οποίας έγινε το εκφραστικό
όργανο της θείας αποκαλύψεως, η
αναισχυντία, ο ανθρώπινος ευτελισμός,
η εμπορευματοποίηση του ανθρώπου,
η χυδαιότητα και η ανειλικρίνεια κορυ-
βαντιούν και προκαλούν. Η απόλυτη
οπισθοδρόμηση θεωρείται δήθεν προ-
οδευτισμός, περιφρονείται η αξιοπρέ-
πεια και το αληθές μεγαλείο της
ανθρώπινης ζωής. Ο Σύλλογός μας,
κόντρα σε αυτά, για την περιφρούρηση
των ιδεών και αξιών της πίστεως και της
πατρίδος μας και με οδηγό τους μαρτυ-
ρικούς αγώνας των ηρώων του 1821,
κληρικών και λαϊκών και με τις ευλο-
γίες του σεβασμιοτάτου μας Μητροπο-

λίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.
Αμβροσίου και της αδελφότητος της
Ιεράς Μονής της Αγίας Λαύρας, τα τε-
λευταία χρόνια:
Α.1. Ανήγειρε δύο ανδριάντας του εκ-

φραστού της ενιαίας θρησκευτικής και
εθνικής συνειδήσεως, αοιδίμου ιεράρ-
χου Παλαιών Πατρών Γερμανού, έναν
στο κέντρο του Πειραιά 22/3/2003 και
τον άλλον εδώ, στο φυσικό του χώρο
την 25/3/2006. Ήτο λυπηρόν, ότι επί
διακόσια χρόνια η ελληνική πολιτεία
αλλά και η εκκλησία μας δεν είχαν τι-
μήσει, όσο έπρεπε, τον Μέγα Ιεράρχη.
Καλύψαμε το εθνικό, θρησκευτικό και
ιστορικό κενό. Θα μας επιτρέψετε να
πούμε ότι είμεθα υπερήφανοι για τα
παραπάνω.
2. Καθιέρωσε την 30η Μαΐου εκάστου

έτους και ώρα 11:30π.μ., να τελείται
στο διηνεκές, από την Ιερά Μονή, μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του ιεράρχου, θρησκευτικόν, ταπεινόν,
λατρευτικόν, χωρίς τυμπανοκορουσίες,
αλλά με σεμνότητα, όπως σεμνός ήτο
και εκείνος και του αξίζει.

3. Φιλοτέχνησε το 2011, σε ιερά ορ-
θόδοξη μονή της Ρωσίας, μερίμνη και
με υπόδειξη της Αγίας Λαύρας, το
πρώτο πιστό αντίγραφο του Εθνικού
μας λαβάρου, με το οποίο έκτοτε αρχί-
ζει η παρέλαση στον Πειραιά την 25η
Μαρτίου έκαστου έτους.

4. Με τη συνεργασία του Δημάρχου
Καλαβρύτων κ. Γ. Λαζουρά, των αντι-
δημάρχων και όλων των Δημοτικών
συμβούλων, επαναφέραμε, μετά πεί-
σμονα προσπάθεια όλων μας (παρέ-
στην και ομίλησα τον Μάρτιο του 2014
σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου), την ονομασία κεντρικής
οδού της πόλεως, σε οδό Παλαιών Πα-
τρών Γερμανού, ως ήτο από συστά-
σεως ελληνικού κράτους, μέχρι αρχάς
της δεκαετίας του 1980. Όταν αστόχως,
καθ' ημάς, απερισκέπτως, και ανεπι-
τρέπτως είχε αντικατασταθεί. Τα Καλά-
βρυτα η πρώτη απελευθερωθείσα
πόλις της ελλάδος την 21/3/1821 υπό
του Παλαιών Πατρών Γερμανού, δεν
είχε τα τελευταία χρόνια το όνομά του.
Τα Καλάβρυτα, εορτάζουν την 21η
Μαρτίου ως ημέρα απελευθέρωσης
των,  αλλά από την άλλη έβγαλαν το
όνομα αυτού που τα απελευθέρωσε.
Στα Καλάβρυτα, που πρωτοέγινε η συ-
ντριβή των αλλοθρήσκων και η χαρά
των ομοθρήσκων χάριν των ενεργειών
του Δεσπότη της Ελευθερίας.
Ευτυχώς επεκράτησε η ορθοφροσύνη

και απεφεύχθη η ενδεχόμενη χλεύη.
Όταν όλες οι πόλεις της Ελλάδας έχουν
οδό Π. Π. Γερμανού, εκτός της πόλεώς
μας. Συλλογικά και προσωπικά, ευχα-
ριστούμε τον κ. Λαζουρά και όλο το
Δημοτικό Συμβούλιο για τη σωστή,
ηθική, εθνική, θρησκευτική και ιστο-
ρική ενέργειά τους, είναι άξιοι επαίνου.

5. Το Μάρτιο του 2011, ομού μετά
του Αγίου Ηγουμένου Ευσεβίου, στο
ημερολόγιο της Μονής του 19ου αιώνα
ανακαλύψαμε, ότι ο δεσπότης, επανελ-
θών την εσπέραν της 22 Μαρτίου 1821,

μετά την κατάληψη
των Καλαβρύτων,
τέλεσε και δεύτερη
δοξολογία για την
επιτυχία του αγώνα.
Άρα έχουμε δύο
δοξολογίες, η μία
την 17η που έγινε η
πρώτη ορκωμοσία
και συνετάχθει η
διακήρυξη της ελευ-
θερίας και η δεύ-
τερη την 22/3/1821.

6. Την 9/1/2016
φέραμε από την
μαρτυρική Κύπρο μας τον πανιερώτατο
Δεσπότη της Κυρήνειας και τελέσαμε
μνημόσυνο στον άλλον ανδριάντα στον
Πειραιά. Μεγαλείο και συγκίνηση από
πολλές πλευρές. Τα κόλυβα με την
μορφή του Δεσπότη, μας τα προσέ-
φερε η Ιερά Μονή Κεκρυμένη του Άρ-
γους, όπου εκάρη μοναχός.

7. Τοποθετήσαμε επί του θρόνου τον
Άγιον Γεράσιμο και Άγιο Σοφιανό στο
Λύρειο Ίδρυμα Αττικής.
Για τα τελευταία, ευχαριστούμε θερμά

τον πανοσιολογιώτατον αρχιμανδρίτη
κ. Νεκτάριο Πέτταν που μας καθοδή-
γησε σε αυτά, επικαλούμενοι πάντοτε
την βοήθεια του Θεού και των Αξίων
και Θαυματουργών Αγίων και των
οσιομαρτύρων, ως είναι οι γονείς του.
Μακαριστοί ιερέας Νικόλαος Πέττας και
η πρεσβυτέρα Ανθή Πέττα, Αιωνία η
μνήμη τους. Δεν θα αναφερθώ σε άλλες
δραστηριότητες, θα μου επιστρέψετε
μόνον να αναφερθώ σε τι σκεπτόμεθα
και τι σχεδιάζουμε σαν σύλλογος στο
απώτερο μέλλον και εφόσον οι οικο-
νομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Β.1. Την ανέγερση ακόμη δύο αν-
δριάντων  του  Παλαιών Πατρών Γερ-
μανού, έναν στην Κλειτορία Καλαβρύ-
των, όπου στις 8 Μαρτίου, αντέταξε το
πρώτο υπερήφανο «ΟΧΙ».     

«Δεν υπακούω στον στρατιωτικό Δι-
οικητή Τριπόλεως, δεν  συνεχίζω, δεν
πηγαίνω στην Τρίπολη». Εάν πήγαινε
τότε στην Τρίπολη, όπως καλώς γνωρί-
ζετε, επανάσταση δεν θα γινόταν και
τον άλλον στην μονή Κεκρυμμένη του
Άργους, που δέχθηκε τα πρώτα φώτα
της ορθοδοξίας.

2. Την ανέγερση Ανδριάντος του
Αγίου των Καλαβρύτων, του στύλου
και αυτού της ορθοδοξίας, από τον Άρ-
μπουνα Καλαβρύτων, όπου σε δύσκο-
λες εποχές μόνος και παρά το
προκεχωρημένο της ηλικίας του, κρά-
τησε αλώβητη την ορθόδοξη πίστη της
πατρίδος μας. Τιμάται στο πατριαρχείο,
στο Άγιον Όρος, στην Κύπρο, στη
Μάνη, στα νησιά, στο Κρανίδι. Εορτάζει
στις 18 Ιανουαρίου μαζί με τον άλλον
στύλο της ορθοδοξίας τον Μέγα Αθα-
νάσιο. Συγγενής εκ μητρός του Πα-
λαιών Πατρών Γερμανού.

Η Αγία Λαύρα είναι καθιερωμένη,
στην συνείδηση των Ελλήνων, ως το
μοναστήρι που ευλόγησε τα όπλα και
ξεκίνησε ο αγών. Θα αναφερθώ μόνο
εις έναν συγγραφέα τον Ιωάννη Φιλί-

στωρα. Γράφει σχετικά με το πρώτο δά-
νειο που ζητήσαμε από την Ευρώπη
επίκαιρο και σήμερα. «Πλείονα των
δύο ετών είχον παρέλθη αφ' ης στιγ-
μής, υψωθείσης εν Αγία Λαύρα, της ση-
μαίας της Ελευθερίας διεξήγετο, υφ'
ημών κατά γην και κατά θάλασσα πει-
σματώδης και ως επί το πολύ νικηφόρος
αγών. Επειδή δε, αι δημόσιαι πρόσοδοι
ήσαν εις άκρον περιωρισμέναι κ.λπ.» 
Ο Άρειος Πάγος της χέρσου Ελλάδος,

εψήφισε την 23η Νοεμβρίου 1821 σύ-
ναψη δανείου 150 χιλιάδων φλωρινίων
αποσβεστέου εντός 5 ετών, ανέθηκε δε
την διαπραγμάτευση αυτού εις τον βα-
ρώνον Θεοχάρην, τον Χ. Δροσινόν και
τον Κεφαλάν Ολύμπιον, πέμψας τον τε-
λευταίο τούτον εις Ευρώπη. 
Άρα, η σημαία  της Ελευθερίας, υψώθει

το πρώτον εδώ ακριβώς που είμαστε ε-
μείς σήμερα. Αυτά, έχουν γραφτεί απ' ό-
λους τους συγγραφείς, από τα τραγούδια,
από τους πίνακες, από την παράδοση.
Εάν δεν ήτο έτσι, γιατί ο λαός επιμένει

συνεχώς ότι η Αγία Λαύρα είναι η κι-
βωτός της Ελευθερίας; Γιατί επιμένει ότι
ο Δεσπότης όρκισε εδώ τους αγωνιστάς
και συνέταξε την 17η Μαρτίου τη δια-
κήρυξη του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος
και την οποίαν επέδωσε στις 25 Μαρ-
τίου 1821 στους πρεσβευτάς των μεγά-
λων δυνάμεων εκφράζοντας την
βούληση του Έθνους για Ελευθερία;
Και γιατί δεν αναφέρεται και σ' ένα
άλλο μοναστήρι; Γιατί ο Βαλαωρίτης
γράφει: «Στου Γερμανού το μέτωπο
κρυφά γλυκοχαράζει του γένους το ξη-
μέρωμα»; Μην ενσπείρουν ψεύδη, τα
οποία δεν οφελούν ούτε την θρησκεία,
ούτε την πατρίδα. Ας είμαστε ενωμένοι
και αγαπημένοι. Οι καιροί ου μενετοί.

Ό,τι και να λένε λοιπόν, όσοι θέλουν
να παραποιήσουν τη θρησκευτική και
εθνική μας ιστορία, δεν θα το επιτύ-
χουν, εμείς με μόνη πυξίδα την πραγ-
ματικότητα, με ανιδιοτέλεια και με
ταπεινότητα θα προβάλλουμε το αλη-
θές, διότι πιστεύουμε ότι, όταν η αλή-
θεια κλείνει τα μάτια της, η καταστροφή
ανοίγει τα δικά της.
Σας ευχαριστώ όλους”.
Είναι πατριωτική ευχή και προσδοκία

όλων, η εκδήλωση να γίνεται στο μέλλον
με τη συμβολή και καθολική παρουσία
όλων των τοπικών Συλλόγων, Φορέων,
σε συνεργασία με το Σύλλογο Πειραιώς,
την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας και υπό την
αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων.
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Αφιέρωμα του Ανδρέα Ν. Χρόνη

Για πρώτη φορά, την ησυχία του απά-
τητου φαραγγιού, είχαν ταράξει οι κρότοι
από τα φουρνέλα, για την διάνοιξη ενός
στενού περάσματος - βλέπετε δεν υπήρχε
η εύκολη λύση του … μετροπόντικα!

Η επόμενη ήταν εκεί στα 1896 και ήταν
το σφύριγμα ενός «θηρίου» που αγκο-
μαχούσε, καπνίζοντας, ακροβατώντας
και μετρώντας τα πατήματά του, για να
το διαβεί, μην έχοντας άλλη διέξοδο.
Κάπως έτσι θα μπορούσε να γραφεί η

«προϊστορία» του Οδοντωτού μας Σι-
δηροδρόμου, ενός κουκλίστικου τραί-
νου, του οποίου οι σιδηροτροχιές απέ-
χουν μεταξύ τους μόνο 75 εκατοστά του
μέτρου, που σε κάποια σημεία η ανω-
φέρειά τους αγγίζει το 175 τοις χιλίοις,
αφού μέσα σε 22,3 χιλιόμετρα, «οφεί-
λει» ν’ ανέβει σε υψόμετρο 720 μέτρων,
ενώνοντας την παραλιακή κωμόπολη
Διακοφτό με τα ορεινά Καλάβρυτα, την
πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας.

Αλλά γιατί «Οδοντωτός»;  Λόγω της
ύπαρξης, ανάμεσα στις δύο κλασσικές
σιδηροτροχιές, μια τρίτης, που απολή-
γει σε αληθινά μεταλλικά «δόντια»,
πάνω στα οποία «κουμπώνει» - κάτι
σαν φερμουάρ - ένας οδοντωτός τρο-
χός της μηχανής και του (μόνου, αρ-
χικά) οχήματος του συρμού.

Ήταν η αναγκαία και απαραίτητη
λύση, για να μπορέσει να σκαρφαλώ-
σει ανώδυνα - και ακίνδυνα - στα «δύ-
σκολα» σημεία της γραμμής, στις
μεγαλύτερες ανωφέρειες.
Η σχεδίαση και χάραξη της γραμμής -

της οποίας δύο διασωθέντα, στα γαλ-
λικά, αντίγραφα της τεχνικής της μελέ-
της βρίσκονται στα χέρια συλλεκτών -
υπήρξε τεράστιο τεχνικό επίτευγμα, δε-

δομένων των συνθηκών της εποχής,
κυρίως λόγω της «προβληματικής»
μορφής του φαραγγιού, που το «στε-
φανώνουν» τεράστιοι ορεινοί όγκοι,
απότομοι γκρεμοί και χαράδρες και στο
βάθος του οποίου ακολουθώντας…
φιδίσια πορεία, κυλά ο Βουραϊκός πο-
ταμός, πότε ήρεμος και γαλήνιος, άλλοτε
κρημνιζόμενος σχηματίζοντας μικρούς
και μεγάλους καταρράκτες κι άλλοτε
εξαφανιζόμενος μέσα σε καταβόθρες,
για να επανεμφανισθεί λίγο παρακάτω…

Μέσα απ’ αυτό το φαράγγι, οι Γάλλοι
τεχνικοί όφειλαν να σχεδιάσουν και κα-
τασκεύασαν, μία σιδηροδρομική γραμ-
μή, που για πολλά χρόνια ήταν η μόνη
οδός επικοινωνίας ολόκληρης της ορει-
νής επαρχίας Καλαβρύτων με τον έξω
κόσμο (κυριολεκτικά!) και το οποίο φα-
ράγγι, πέρα απ’ την… αγριάδα του,
στην οποία αναφερθήκαμε, διέθετε και
διαθέτει πλούσια βλάστηση, με τα αιω-
νόβια πλατάνια να κυριαρχούν και είναι
πανέμορφο όλες τις εποχές του χρό-
νου!  Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε,
ότι η κατασκευή της γραμμής, απαίτησε
τη διάνοιξη έξι σηράγγων, την κατα-
σκευή περίπου 40 μεταλλικών και
εννέα λίθινων γεφυρών και επιχωμα-
τώσεις και λίθινες αντιστηρίξεις πολλών
μέτρων και ας μη μας διαφεύγει ότι στα
120 χρόνια λειτουργίας της δεν σημει-
ώθηκε το παραμικρό ατύχημα!

Όπως συνεπώς, γίνεται εύκολα αντι-
ληπτό, το πέρασμα του φαραγγιού με
τον Οδοντωτό, είναι και στις μέρες μας,
οποιαδήποτε εποχή, μία μοναδική
εμπειρία και δίκαια θεωρείται κορυ-
φαίο τουριστικό αξιοθέατο, που πρώ-
τος ανέδειξε - όπως θα θυμούνται οι
παλαιότεροι από τους αναγνώστες μας
- ο Νικόλαος Α. Κοντόπουλος, με μια

γλαφυρή περιγραφή, που υπήρχε στο
Αναγνωστικό (εκδόσεως 1957) της Ε΄

τάξεως του Δημοτικού Σχολείου, κάνο-
ντας γνωστό τον Οδοντωτό στους Πα-
νέλληνες, ενώ στα 1996 το Υπουργείο
Πολιτισμού τον κήρυξε διατηρητέο τε-
χνικό μνημείο.
Στην εποχή της ατμοκίνησης, το ταξίδι

με τον Οδοντωτό, έμοιαζε με μία μικρή
Οδύσσεια!  Η άνοδος - για να διανυ-
θούν τα μόλις 22,3 χλμ., από τα οποία
τα 3,4 χλμ είναι «οδοντωτά» - διαρ-
κούσε δυόμιση ώρες και η κάθοδος
μιάμιση.  Στην άνοδο και μέχρι τα μέσα
σχεδόν της διαδρομής, στον σταθμό
του Μεγάλου Σπηλαίου (στα 12,6 χι-
λιόμετρα), η μικρή ατμομηχανή, που
είχε ανώτατο όριο ταχύτητας 30
χλμ/ώρα, δεν προηγείτο, όπως συνηθί-
ζεται, αλλά ακολουθούσε, «έσπρω-
χνε» το ένα και μοναδικό βαγόνι, που
χωρούσε 30-35 επιβάτες και τα «ντου-
μάνια» της οποίας περνούσαν και στους
επιβάτες, ιδιαίτερα όταν ταξίδευαν με το
θερινό βαγόνι που δεν είχε τζάμια, ενώ
η κάθοδος γινόταν με τον… ορθόδοξο
τρόπο, με τη μηχανή να προηγείται,
όπως γινόταν και στο «εύκολο» κομ-
μάτι της γραμμής, από το Μ. Σπήλαιο
στα Καλάβρυτα.

Στην μετά την «καταστροφή» εποχή,
ο Οδοντωτός… γλύτωσε κυριολεκτικά,
από του χάρου τα δόντια!

Φοβούμενοι οι αντάρτες ότι υπήρχε
κίνδυνος να επανέλθουν οι Γερμανοί,
αποφάσισαν να τον ανατινάξουν.  Τότε
παρενέβη ο εντεταλμένος και επιφορτι-

σμένος από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό,
για την διανομή των εφοδίων στις χήρες
και τα ορφανά του Ολοκαυτώματος, ιε-
ροκήρυκας της Μητροπόλεως Καλα-
βρύτων και Αιγιαλείας, αρχιμανδρίτης
Κωνστάντιος (Χρόνης) μετέπειτα Μη-
τροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως,  γνω-
στός μας και από τις εργώδεις και
αγωνιώδεις προσπάθειές του, ν’ απο-
τραπεί η εκτέλεσις των Γερμανών αιχ-
μαλώτων της μάχης της Κερπινής, που
έφτασε με τα πόδια στα Τρόπαια της
Γορτυνίας, όπου παρά τις απειλές και τα
ποικίλα εμπόδια, κατάφερε να συνα-
ντήσει τον αρχικαπετάνιο Άρη Βελου-
χιώτη, τον οποίο είχαν παραπληρο-
φορήσει καλοθελητές, σε σχέση με τη
μεταφορική ικανότητα του Οδοντωτού,
ότι τάχα μ’ ένα δρομολόγιο του, θα
μπορούσε να μετακινηθεί ένα ολό-
κληρο τάγμα!  Αφού του εξήγησε τι δυ-
νατότητες είχε το «τραινάκι» ή ο
«μουντζούρης» όπως είχε καθιερωθεί
να λέγεται από τους Καλαβρυτινούς και
αυτός επιβεβαίωσε την αλήθεια της εκ-
δοχής του κληρικού, έσκυψε να του φι-
λήσει το χέρι, τον συνεχάρη για την
τόλμη και το θάρρος του, τον διευκό-
λυνε για την επιστροφή του και αφού
«κατσάδιασε» τους δικούς του, ακύ-
ρωσε αμέσως τη διαταγή ανατίναξης
της γραμμής κι έτσι συνεχίσθηκε απρό-
σκοπτα η μεταφορά και διανομή των
εφοδίων του ΔΕΣ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, με τους
νέους  ντηζελ - ηλεκτροκίνητους συρ-
μούς που αγοράσθηκαν, η διάρκεια της
διαδρομή (με τους συρμούς του 1959)
περιορίσθηκε στη μιάμιση ώρα για την
άνοδο και στη μία για την κάθοδο και
με τους τελευταίους (του 2008), περιο-
ρίσθηκε στη μία ώρα, τόσο για την
άνοδο, όσο και για την κάθοδο.
Την ομορφιά του φαραγγιού του Βου-

ραϊκού έχουν σήμερα τη δυνατότητα να
την απολαύσουν ελεύθερα και πεζο-
πόροι, δεδομένου ότι, κατά το παρελ-
θόν, οι ΣΠΑΠ (πρόγονοι του ΟΣΕ), σε
μια σήραγγα, στο πιο στενό σημείο του
- στο 10,6 χιλιόμετρο, στη θέση που
σήμερα καλείται CANYON - είχαν το-
ποθετήσει τεράστιες μεταλλικές πόρτες,
που τις έκλειναν, όταν δεν υπήρχαν
δρομολόγια και κυρίως τη νύχτα, για να
μην μπορεί να περάσει πεζός!

Όμως πέρα από τους μεμονωμένους
πεζοπόρους, κάθε χρόνο, την πρώτη
Κυριακή του Μαΐου (φέτος λόγω του
Πάσχα, έγινε στις 8 Μαΐου)  και με πρω-
τοβουλία αλλά και ευθύνη του Ορει-
βατικού Συλλόγου Καλαβρύτων, γίνε-
ται, ως γνωστόν, κι ένα οργανωμένο
«πέρασμα», με εντυπωσιακή συμμε-
τοχή πεζοπόρων από πολλές περιοχές, 

συνέχεια στη σελ. 6

120 χΡΟΝΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ120 χΡΟΝΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Η  α τμ ο μ ηχ α ν ή Δ Κ -Ι Ι  ε νώ …  τ ρ α β ά  τ ην  α νη φ ό ρ α ,  σ π ρ ώ χ ν ο ν τα ς  τη ν ξ ύ λ ι ν η «κ λ ε ι στ ή»Η  α τ μ ο μ η χ α νή  ΔΚ - Ι Ι  εν ώ …  τρ α β ά  τ η ν α ν ηφ ό ρ α ,  σπ ρ ώ χ νο ντ α ς τ ην  ξ ύλ ι ν η « κλ ει σ τή »
ε π ι β α τά μ α ξ α .ε π ι β α τ ά μ α ξ α .

Κωνστάντιος (Χρόνης), Μητροπολίτης
Αλεξανδρουπόλεως

Σ τ ο  «ε ύκ ο λ ο »  τ μ ή μ α  τη ς  γ ρ α μ μ ή ς,  μ ε τα ξ ύ Μ εγ ά λ ο υ  Σ π ηλ α ί ο υ κα ι  Κ α λ α β ρ ύ τω ν ,  ηΣ τ ο  « εύ κο λ ο » τμ ήμ α  τ ης  γ ρ α μ μ ή ς,  μ ετ α ξ ύ  Μ ε γά λ ο υ Σ π η λ α ί ο υ  κ α ι  Κ α λ α β ρ ύ τ ω ν,  η

ατμο μηχανή μπ ορο ύσε να σύρ ει  δύο βαγόνια  - α νάλο γα  με τ ις α νάγκες  - ο πότε ο συρμό ςα τμ ομ ηχ ανή μ πο ρούσε να σύρει δύο βα γόνια -  ανάλ ογα μ ε τ ις  ανάγκες -  οπ ότε ο  συρμ ός

γ ι νό τ α ν  « μ ι κτ ό ς »,  ε π ι β α τ ι κό ς  κ α ι  εμ π ο ρ ι κό ς ,  ό π ω ς  σ τ η φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ,  π ο υ  ο φ εί λ ο υμ εγ ι ν ό τα ν  «μ ι κ τ ό ς»,  επ ι β α τ ι κ ό ς  κα ι  ε μ π ο ρ ι κ ό ς,  ό π ω ς στ η  φ ω το γ ρ α φ ί α ,  π ο υ ο φ ε ί λ ο υ μ ε

στον φιλ έλλ ηνα α υστρια κό  φίλ ο μα ς και  φίλ ο του σιδηροδρ όμο υ στον φ ιλέλλ ηνα  αυστρ ιακό φ ίλο  μας και φί λο του σιδηρο δρόμ ου Alf .  Lüft ,  Al f.  Lüft , που ο συρμ όςπ ου ο συρ μός

σ υν τί θ ετ α ι  α π ό  α ν ο ι χ τή  φ ο ρ τ ά μ α ξ α  κ α ι  τ ο  χ ω ρ ί ς  τ ζ ά μ ι α  «θ ερ ι ν ό » ε π ι β α τ ι κό  β α γ ό νι .σ υν τ ί θε τα ι  α π ό  α ν ο ι χ τ ή φ ο ρ τ ά μ α ξ α  κ α ι  το  χ ω ρ ί ς  τζ ά μ ι α  « θε ρ ι νό »  επ ι β α τ ι κ ό  β α γό ν ι .

Οι  σι δ η ρ ο τ ρ ο χ ι ές ,  στ ι ς  ο π ο ί ες  ο φ ε ί λ ε ι  τ ο  ό ν ο μ ά  το υ  ο  « Οδ ο ν τ ω τό ς »Οι  σ ι δ ηρ ο τ ρ ο χ ι έ ς ,  σ τ ι ς  ο π ο ί ες  ο φ εί λ ει  το  ό ν ο μ ά  τ ο υ ο  «Ο δ ο ντ ω τ ό ς»
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Γα λ λ ικής κ ατα σκευής κα  μ ετα φ ορ ικής ι κα νότ ητος 8 4  επ ιβ ατ ών,  ντηλ εζο ηλεκτ ρο κίνητ οςΓ α λλ ι κής κα τασ κευής κα μετ αφ ο ρι κής ικα νό τητο ς 84  επ ι βα τώ ν,  ντηλ εζο ηλ εκτρ οκί νητο ς
σ υρ μ ό ς,  π α ρ α λ α β ής  το υ  1 9 5 9 .συ ρ μ ό ς,  π α ρ α λ α β ή ς τ ο υ 1 9 5 9 .

Σ υρμ ός του 20 08  κα θώ ς δ ιέρ χετ αι  την «σηρα γγό τρ οπ η» εσο χ ή στο υς β ρά χο υς (6 οΣ υρ μό ς το υ 2 00 8 καθ ώς δι έρχ ετα ι τ ην «σηρ αγ γότρ ο πη» εσοχ ή στ ους β ρ άχ ους (6 ο
χ ιλ ι όμ ετρ ο) ,  μ ετά…  δ έους,  καθώ ς στ ην ά λλ η π λ ευρ ά…  χ ά σκει ο γ κρεμ ό ς!χι λ ιό μετ ρο ),  μ ετά … δέο υς,  κα θώ ς στην ά λ λ η π λ ευρά … χά σκει  ο  γκρ εμό ς!

Οι  συρ μο ί του 20 0 8 -  ένα ς απ ό  το υς οπ ο ίο υς δ ιέρ χ εται  την μεγ άλ η τρ ίτ οξ η μ ετα λλ ι κή γέΟ ι συρ μ οί  το υ 2 00 8  -  ένα ς α π ό τ ους ο π οί ους δι έρχ ετα ι τ ην μ εγά λη τρί το ξη μετα λ λ ική γέ --
φ υρα  στ ο 7 ,4  χ ιλ ιό μ ετρο  -  μετ αφ ορ ι κής ικα νό τητο ς 10 5  επ ιβ ατώ ν και  σε δ ι πλ ή «σ ύνφ υρ α στο  7,4  χ ιλ ι όμ ετρ ο -  μ ετα φο ρι κής ι καν ότητο ς 1 05  επ ι βα τώ ν κα ι σ ε δι π λ ή «σύν --
θεση» 21 0,  έχο υν μ ί α περ ίερ γη π ρ οϊ στο ρί α:  Έμει να ν α κινητο π οι ημ ένοι  γι α ένα π ερί πο υθ εση» 2 10 ,  έχ ουν  μ ία  π ερί εργ η π ρο ϊστ ορ ία :  Έμ εινα ν α κι νητοπ ο ιημ ένο ι για  ένα  π ερ ίπ ου
χ ρό νο ,  επ ειδ ή κά πο ι ο δ εν εί χ αν δώ σει  τα  σω στά  μ έτρα  στ ο Ελ β ετικό  ερ γο στά σιο  κα ι δ ενχ ρ όνο ,  επ ει δή κά π οι ο  δεν  είχ α ν δ ώσει  τα  σω στά  μ έτρ α στο  Ελ βετι κό εργο στά σι ο κ αι  δε ν
«χ ωρ ο ύσαν » σε κά π οι ες  σήρ αγ γες!« χω ρο ύσα ν» σε κάπ ο ιες  σ ήρα γγες!

3 0  Α υγ ο ύσ τ ο υ 1 9 9 6 :  Ο  α να κ α τ α σκ ευ α σ μ έν ο ς α τ μ ο κί ν η το ς  σ υρ μ ό ς π λ η σ ι ά ζε ι  στ α3 0  Αυ γο ύ στ ο υ  1 9 9 6 :  Ο α ν α κα τ α σ κε υα σ μ έ νο ς  α τμ ο κ ί ν ητ ο ς συ ρ μ ό ς  π λ ησ ι ά ζ ει  σ τα

Κ α λ ά β ρ υτ α ,  γ ι ο ρ τά ζ ο ν τ α ς τα  1 0 0 σ τ ά  γ ε νέ θλ ι ά  τ ο υ !Κ α λ ά β ρ υ τα ,  γι ο ρ τ ά ζ ο ντ α ς τ α  1 0 0 στ ά  γε ν έθ λ ι ά  το υ !

συνέχεια από σελ. 5 
ακόμα κι απ’ το εξωτερικό.
Στις 30 Αυγούστου του 1996, γιορτά-

σθηκαν τα 100 χρόνια λειτουργίας του
Οδοντωτού, με επαναδρομολόγηση
μιας ατμομηχανής, η οποία - παρά την
ηλικία της! - χωρίς κανένα πρόβλημα,
έκανε το καθήκον της, ξεκινώντας από
το Διακοφτό και φθάνοντας σφυρίζο-
ντας θριαμβευτικά, υπερήφανη και ση-
μαιοστολισμένη στα Καλάβρυτα!

Από πλευράς ΟΣΕ, στον οποίο «χρε-
ώνεται» η αψυχολόγητη αύξηση της
τιμής του εισιτηρίου, ταυτόχρονα με την
αγορά των νέων συρμών, υπήρξε η
σκέψη και αφού έγινε μια νέα γενική
επισκευή της ατμομηχανής και του
«νάιλον» βαγονιού, επαναδρομολόγη-
σης του ατμήλατου συρμού, κάτι σαν
τουριστική… ατραξιόν, στο «εύκολο»
μόνο κομμάτι της γραμμής, αυτό με-
ταξύ Καλαβρύτων και Μεγάλου Σπη-
λαίου (Ζαχλωρούς) - γύρω στα 10
χιλιόμετρα - χωρίς όμως και να υλο-
ποιηθεί, κάτι που ευχόμαστε όμως να
γίνει σύντομα.
Την Τετάρτη 18 Μαΐου, Διεθνή Ημέρα

Μουσείων, στο χώρο του Μουσείου

Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, (σημ.
τελικά λόγω της βροχής, η εκδήλωση
έγινε στο Αρχοντικό της Παλαιολογίνας)
πραγματοποιήθηκε εκδήλωσις για τα
120 χρόνια ζωής του Οδοντωτού μας,
θέλοντας να τιμηθεί η προσφορά του
στην επιβίωση της επαρχίας όλα αυτά
τα χρόνια και κυρίως μετά την «μαύρη»
13η Δεκεμβρίου 1943, ενώ έχουν προ-
γραμματισθεί να γίνουν και άλλες.
Ο τόσο στενά συνδεδεμένος με τη ζωή

των Καλαβρυτινών Οδοντωτός ή το
τραινάκι ή ο μουντζούρης, δεν θα ήταν
δυνατό να αφήσουν ασυγκίνητες τις ευ-
αίσθητες χορδές κάποιων απ’ αυτούς,
όπως της κυρίας Άννας Κανακάρη -
Λεβέντη, η οποία και του αφιέρωσε:

O Μουτζούρης μας

Τρέχει στις ράγες και κυλά
τρέχει, κατηφορίζει
το τι φορτίο κουβαλά
αυτό δεν το γνωρίζει.

Μες το φαράγγι σέρνεται
φως γύρω του σκορπίζει

σε άλλους φέρνει τη χαρά
και άλλους τους χωρίζει.

Σκίζει με χάρη τα βουνά
και ανέμελα σφυρίζει

εικόνες γύρω ονειρικές,
μοναδικές χαρίζει.

Ξυπνούν οι ράχες όταν περνά
και τον καλωσορίζουν

λουλούδια αρώματα πουλιά
στο δρόμο του σκορπίζει.

Ο Βουραϊκός αργοκυλά
πότε δεξιά πότε ζερβά
μες το τοπίο το μαγικό

αδιάφορος παίζει κρυφτό.

Αυτός είναι ο μουτζούρης μας
που τώρα είναι πλυμένος
και όταν τα δόντια άλλαζε

πονούσε ο καημένος.

Αυτός είναι ο  Μουτζούρης μας
που όλοι αγαπήσαμε

και το γλυκό του σφύριγμα
ποτέ δεν λησμονήσαμε.

Μια μεγάλη διάκριση σε πανελλήνιο
επίπεδο πέτυχε  η μικρή  μουσικός της
Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαβρύτων
Μυρτώ Μπαμπαράκου.
Συγκεκριμένα, συμμετείχε στον 6ο Πα-

νελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό ΜΑ-
ΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ - ΣΙΓΑΡΑ. Πρόκει-
ται για διαγωνισμό  που πραγματοποι-
είται κάθε δύο χρόνια και είναι αφιε-
ρωμένος στη μνήμη της διεθνούς φή-
μης σολίστ στο  Πιάνο και παιδαγωγού
Μαρίας Χαιρογίωργου - Σιγάρα.

Η ταλαντούχα Μυρτώ, στην κατηγο-
ρία που διαγωνίσθηκε, στο πιάνο, απέ-

σπασε το Γ’ Βραβείο στη Β’ κατηγορία
για παιδιά από 12-14 χρονών. 

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα
του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου
Gina Bachauer και διεξήχθη σε δυο
μέρες 22-23 Απριλίου. 

Η πρώτη μέρα του προκριματικού
γύρου έγινε στο Ωδείο Αθηνών και ο
τελικός γύρος στην αίθουσα συναυλιών
- του  αρχαιότερου πολιτιστικού συλ-
λόγου της Αθηνάς - Φιλολογικού Συλ-
λόγου Παρνασσός. 

Πηγή: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑNEWS

Το στενώτερο σημείο του φ αραγγιου (10,6Το στενώτερο σημ είο του φαραγγιου (10,6
χ ιλ ι όμ ετρ ο) ,  π ου σ ήμερ α  για  π ρ οφ α νείςχι λ ιό μετ ρο ),  π ο υ σήμ ερα  γι α π ρο φα νεί ς
λ ό γους απ οκ αλ είτ αι  το …λό γο υς α πο κα λεί τα ι τ ο… C ANYON CANY ON τουτο υ
ο δο ντω το ύ!οδ οντ ωτο ύ!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ γΙΑ ΤΗ ΜΥΡΤΩ ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΥΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ γΙΑ ΤΗ ΜΥΡΤΩ ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΥ



συνέχεια από σελ. 1
Την εναρκτήρια ομιλία με θέμα "Ο

περί φύσεως λόγος" πραγματοποίησε
ο Καθηγητής της φυσιολογίας στην Ια-
τρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών κ. Μ. Κουτσιλιέρης. Η ομιλία αυτή
ήταν κατά κοινή ομολογία βαθυστόχα-
στη και εντυπωσιακή, από προικισμένο
Πανεπιστημιακό δάσκαλο.

Μετά τον χαιρετισμό του Δημάρχου
Καλαβρύτων κ. Γεώργιου Λαζουρά,
εκπροσώπων φορέων, Ενώσεων, Εται-
ρειών, χαιρέτισε την εκδήλωση ο γενι-
κός γραμματέας του Υπουργείου Υγείας
κ. Ι. Μπασκώζος, Ιατρός - Ενδοκρινο-
λόγος.

Την κήρυξη των εργασιών του συνε-
δρίου στην κατάμεστη αίθουσα εκδη-
λώσεων του ξενοδοχείου Κάνυον
έκανε ο κ. Κωσταντίνος. Β. Μάρκου,
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Πανε-
πιστήμιο της Πάτρας και Πρόεδρος του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. 
Το Σάββατο παρουσιάστηκε στην καθ’

όλη την διάρκεια του συνεδρίου γε-
μάτη από συνέδρους αλλά και Καλα-
βρυτινούς πολίτες, αίθουσα του
ξενοδοχείου σημαντικός αριθμός αξιό-
λογων εισηγήσεων και διαλέξεων ια-
τρών Καλαβρυτινής καταγωγής αλλά
και ιατρών από νοσοκομεία της Αθήνας
και Πάτρας.

Βαρυσήμαντη διάλεξη έκανε ο διε-
θνούς κύρους και ακτινοβολίας κ. Γ.
Χρούσος Καθηγητής Παιδιατρικής στην
Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών με θέμα "Επιγενετική, εξέλιξη και
ανάπτυξη".
Υψηλής επιστημονικής στάθμης ήταν η

παρουσίαση και συζήτηση  για πρώτη
φορά στην Ελλάδα της εισήγησης της
Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εται-
ρείας σχετικά με τις παθήσεις των επι-
νεφριδίων με συμμετοχή διακεκριμέ-
νων επιστημόνων από Νοσοκομεία της
Αθήνας και Πάτρας.

Σημαντικός αριθμός ειδικευομένων
ιατρών παρουσίασε ενδιαφέρουσες
επιστημονικές εργασίες και video εγχει-
ρήσεων.

Μεγάλη απήχηση και ενδιαφέρον

είχε η πρωτοποριακή διάλεξη του Αν.
Καθηγητή Ενδοκρινολογίας στο Πανε-
πιστήμιο Πάτρας κ. Ν. Γεωργόπουλου
σχετικά με την επιστημονική προσέγ-
γιση και τα ιστορικά δεδομένα του
"Μελάμπους" ο οποίος έδρασε στην
περιοχή των Καλαβρύτων και από πολ-
λούς θεωρείται ο "πατέρας" της ψυχια-
τρικής. Ο καθηγητής της Ψυχιατρικής κ.
Χ. Παπαγεωργίου με εκτενή σχολιασμό
πρότεινε την δημοσίευση αυτής της με-
λέτης σε διεθνές ιατρικό περιοδικό για
να καταστεί κοινωνός του ενδιαφέρο-
ντος αυτού θέματος η διεθνής ιατρική
κοινότητα.

Σε σημαντική στρογγύλη τράπεζα το
Σάββατο 4 Ιουνίου το απόγευμα, ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον  είχε η εισήγηση του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Υγείας κ. Ι. Μπασκώζου σχετικά με την
δημόσια υγεία και το προσφυγικό πρό-
βλημα. 

Ο κ. Γ. Γιαννόπουλος Διοικητής 6ης
ΥΠΕ παρουσίασε τις προτάσεις για την
1βάθμια και 2βάθμια φροντίδα υγείας
στην επαρχία Καλαβρύτων,  ενώ ο κ.
Κ. Μάρκου παρουσίασε ως Πρόεδρος
του ΚΕΣΥ τις προτάσεις του και το
συγκροτημένο σχέδιό του για την
αναδιάρθρωση και βελτίωση της μετα-
πτυχιακής εκπαίδευσης των νέων
ιατρών. 

Τις εισηγήσεις σχολίασαν διακεκριμέ-
νοι ιατροί, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί
με την εκπαίδευση των νέων ιατρών,
όπως ο Καθηγητής Χειρουργικής κ. Γρ.
Κουράκλης, το μέλος της εξεταστικής
επιτροπής ειδικοτήτων και  κ. Ι. Νομι-
κός, ο Διευθυντής Παθολογίας κ Χρ.
Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος του εκπαι-
δευτικού συμβουλίου της Ελληνικής
Χειρουργικής Εταιρείας κ. Ι. Παρασκευ-
όπουλος, ο Διευθυντής Παθολογίας
του Νοσοκομείου Καλαβρύτων Κ. Ν.
Ραζής, η κ. Τσελένη Καθηγήτρια Παθο-
λογικής Ανατομίας ΕΚΠΑ και άλλοι σύ-
νεδροι.
Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση με

πολλές ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις
και σχόλια συμμετεχόντων καθηγητών
ΑΕΙ και νοσοκομειακών ιατρών.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η παρου-
σίαση του βιβλίου του Καθηγητή Χει-
ρουργικής κ. Γ. Παπαγεωργίου "Αγιος
Λουκάς ο χειρουργός και Αλβέρτος
Σβαϊτσερ. Παράθεση δυο Μεγάλων".
Το συγκεκριμένο βιβλίο εχει επιλεγεί
για παρουσίαση στο αμφιθέατρο του
Πολεμικού Μουσείου στα πλαίσια του
πνευματικού έργου της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών και της Μητροπόλεως
Αργολίδος.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε την Κυ-
ριακή με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες
ιατρών Καλαβρυτινής καταγωγής οι
οποίοι για πρώτη φορά παρουσίασαν
θέματα της ειδικότητάς τους στα Καλά-
βρυτα. 

Ξεχωριστή σημασία είχε η επίσκεψη -
προσκύνημα  των συνέδρων μετά το
κλείσιμο του συνεδρίου στην ιερή μονή
της Αγίας Λαύρας. Εγινε ξενάγηση από
τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής
πατέρα Ευσέβιο, παρουσίαση της με-
γάλης, εθνικής σημασίας ιστορίας της
Ιεράς Μονής και συζήτηση με τους συ-
νέδρους ιατρούς και νοσηλευτές.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Προέδρου Επιστημονικής Εταιρείας
Καλαβρυτινών Ιατρών

Διευθυντή Χειρουργικής Γενικό Νοσο-
κομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”

Αξιότιμε κ.Δήμαρχε της μαρτυρικής
πόλεως των Καλαβρύτων

Αξιότιμοι  κύριοι  Αντεισαγγελείς του
Αρείου Πάγου

Αξιότιμε κ.Πρόεδρε του ΚΕΣΥ
Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα του

Υπουργείου Υγείας
Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Δημοτικού

Συμβουλίου Καλαβρύτων 
Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Νοσοκο-

μείου Καλαβρύτων
Αξιότιμοι εκπρόσωποι Ενώσεων, φο-

ρέων, Συλλόγων
Αξιότιμε κ. Διευθυντά του Τομέα Νευ-

ρολογίας - Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Εκπαιδευτι-

κού Συμβουλίου της Ελληνικής Χει-
ρουργικής Εταιρείας

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συνεργάτες,
Φίλοι

Ευχαριστούμε πολύ για τη μεγάλη
συμμετοχή στην πολυθεματική διημε-
ρίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Κα-
λαβρυτινών Ιατρών η οποία αποτελεί
τη μεγαλύτερη εκδήλωση της Εταιρείας
μας.

Η διημερίδα αυτή είναι συνέχεια της
εκδήλωσης του Νοεμβρίου 2014, η
οποία ήταν αφιερωμένη στα θύματα
του ναζισμού και του ολοκαυτώματος
των Καλαβρύτων το 1943. Η  σημερινή
εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε όσους
έδωσαν η δίνουν την μάχη με τον καρ-
κίνο, και έχει ξεπεράσει κατά πολύ σε
συμμετοχή προηγηθείσες εκδηλώσεις
και συνέδρια.

Στη διημερίδα συμμετέχουν ως ομι-

λητές διακεκριμένοι συνάδελφοι από
την Αθήνα και την Πάτρα, όπως επίσης
διακεκριμένοι συνάδελφοι Καλαβρυτι-
νής καταγωγής, καθώς και συνάδελφοι
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
των Καλαβρύτων και έχουν διακριθεί
για το επιστημονικό έργο τους.
Σημαντική είναι η παρουσία νέων συ-

ναδέλφων Καλαβρυτινής καταγωγής,
οι οποίοι θα παρουσιάσουν για πρώτη
φορά στα Καλάβρυτα θέματα της ειδι-
κότητάς τους.

Η Εταιρεία μας αποφάσισε να προ-
σκαλεί στις εκδηλώσεις και διακεκριμέ-
νους επιστήμονες Καλαβρυτινής
καταγωγής πέραν της ιατρικής και ήταν
ιδιαίτερη τιμή να ακούσουμε τη διάλεξη
του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
κ. Α. Κατσιρώδη. 
Είναι μεγάλη χαρά επίσης που σήμερα

βρίσκονται εδώ πολλοί ειδικευόμενοι
ιατροί μιάς και ο ομιλών και ο κ. Μάρ-
κου έχουμε ασχοληθεί πολλά χρόνια
με την εκπαίδευση των νέων γιατρών.

Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να συγ-
χαρούμε τον κ. Κ. Μάρκου για την
εκλογή του ως πρόεδρο του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας και του ευχόμαστε
καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο
του.

Είναι επίσης ξεχωριστή τιμή η συμμε-
τοχή σημαντικού αριθμού νοσηλευτών
και νοσηλευτριών, οι οποίοι είναι άμε-
σοι συνεργάτες και συμβάλλουν κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες στην
προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρε-
σιών υγείας στα Νοσοκομεία.

Μια ξεχωριστή δραστηριότητα της
Εταιρείας μας είναι το πολυιατρείο στην
επαρχία Καλαβρύτων με ειδικότητες
που δεν υπάρχουν στο Νοσοκομείο
Καλαβρύτων. Πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία τον Νοέμβριο 2015 και
θα επαναληφθεί στην Δάφνη τον
Οκτώβριο. 

Επιδίωξή μας οι εκδηλώσεις αυτές να
γίνουν θεσμός παρά τη δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περι-
λαμβάνει διαλέξεις και στρογγυλές τρά-
πεζες πολύ υψηλού επιπέδου, ενώ το
συνέδριο κλείνει με προσκύνημα στην
ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας και
ξενάγηση από τον Καθηγούμενο της
Μονής πατέρα Ευσέβιο, τον οποίο ευ-
χαριστούμε πολύ.

Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαρι-
στούμε για την πολύ μεγάλη  συμμε-
τοχή στην μεγαλύτερη εκδήλωση της
Εταιρείας μας και σας ευχόμαστε καλή
διαμονή. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας συγχαίρουν τον
πρόεδρο Γ. Ζωγράφο και τα μέλη του
συλλόγου Καλαβρυτινών γιατρών
«ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ» για την εξαιρετική ορ-
γάνωση της διημερίδας στα Καλά-
βρυτα.  

Ειλικρινά νιώσαμε ακόμη πιο… Κα-
λαβρυτινοί!
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συνέχεια από τη σελ. 1 (Ασθενοφόρα)
Αν και επανειλημμένως είχαν επιση-

μάνει το πρόβλημα τόσο η Διοίκηση
του Νοσοκομείου Καλαβρύτων, όσο
και οι τοπικοί φορείς, εξακολουθεί να
διογκώνεται το θέμα της διακομιδής
των ασθενών στην περιοχή.
Ο Υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής

Περιφέρειας κ. Δημήτρης Κωστακιώτης
δήλωσε ότι τόσο η μετάθεση των οδη-
γών του Νοσοκομείου Καλαβρύτων
στο ΕΚΑΒ, όσο και το γεωγραφικό ανά-
γλυφο του νομού δημιούργησε δυ-
σκολίες στην κάλυψη των βαρδιών και
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι:

«Εκεί που ένας οδηγός με ένα νοση-
λευτή έπαιρναν το ασθενοφόρο και πή-
γαιναν κάπου, τώρα χρειάζονται να
ανεβαίνουν δύο - δύο, με αποτέλεσμα
να υπάρχει πλέον η δυνατότητα κάλυ-

ψης των μισών βραδιών σε μια εποχή
το μόνο που δεν μπορούσαμε να κά-
νουμε ήταν μαζικές προσλήψεις για να
καλύπτουμε όλες τις βάρδιες».
Ο κ. Κωστακιώτης εξήγησε ότι έχει αρ-

χίσει ήδη προσπάθεια εξεύρεσης αντι-
μετώπισης του ζητήματος η οποία έχει
τρεις βασικές παραμέτρους: 
- «Υπάρχει ήδη πρόβλεψη να μπορεί το
ασθενοφόρο της περιοχής να το οδη-
γούν και επαγγελματίες οδηγοί από την
Πυροσβεστική, από τον Δήμο ή από
οπουδήποτε αλλού μετά από μια ταχύ-
ρυθμη εκπαίδευση στο ΕΚΑΒ, πρό-
γραμμα το οποίο το έχουμε ξεκινήσει
και θα δώσει μια βοήθεια.
-  Το δεύτερο, το οποίο έχει συζητηθεί
με τον νέο Διοικητή του ΕΚΑΒ, είναι ότι
πρέπει να εξαιρέσουμε την νομική υπο-
χρέωση να είναι δύο οδηγοί επάνω,
ώστε να διπλασιάσουμε την κάλυψη

των βαρδιών.
-  Το τρίτο και βασικότερο είναι ότι εκ-
κρεμούν, και τις περιμένουμε, να προ-
χωρήσουν  άμεσα οι προσλήψεις
διασωστών και πληρωμάτων ασθενο-
φόρων στο ΕΚΑΒ….

«Στο μεταξύ φροντίζουμε να μην
υπάρχει καμία βάρδια ακάλυπτη όλο
το 24ωρο αλλά όχι με δύο ασθενο-
φόρα. Φιλοδοξία μας είναι, το επόμενο
διάστημα, με τις προσπάθειες που κα-
ταβάλουμε να μπορέσουμε να δώ-
σουμε πληρέστερη κάλυψη» ανέφερε
ο Υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ.
Το γεωγραφικό ανάγλυφο του νομού

στο οποίο αναφέρεται ο Υποδιοικητής
υπήρχε ανέκαθεν.  

Οι πολιτικές εξορθολογισμού της δη-
μόσιας συνολικής δαπάνης υγείας, που
έφερε η οικονομική κρίση επιδείνωσαν
το πρόβλημα, με αποτέλεσμα πέραν

της οικονομικής να έχουμε ανθρωπι-
στική κρίση στην οποία εντάσσεται και
η υγειονομική.

Στην ανθρώπινη του διάσταση αυτό
μεταφράζεται σε πολύ ανθρώπινο πόνο
και μειωμένο επίπεδο ποιότητας ζωής.
Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι η πρό-

σβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες
υγείας αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα
κάθε πολίτη και κατοχυρωμένο φυσικό
συνταγματικό αγαθό.
Το τραγικό περιστατικό κατά το οποίο

έχασε την ζωή του  ένας συνάνθρωπός
μας δεν είναι μεμονωμένο.  

Εξίσου τραγικό όμως είναι να συνει-
δητοποιείς ότι υστερεί η λειτουργία του
κράτους-πρόνοιας σε τέτοιο βαθμό,
ώστε να αδυνατεί να καλύψει τις από-
λυτα άμεσες ανάγκες, που υπάρχουν
στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Α.Χ.Κ.
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Τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2016 στον Ιερό
Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τε-
λέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία του
συμπατριώτη μας Σωτήρη Χαμακιώτη.
Εκ μέρους της Ένωσης Καλαβρυτινών

Αθήνας τον επικήδειο εκφώνησε ο κ.
Κώστας Παπαχριστόπουλος ο οποίος
είπε τα ακόλουθα:

«Είναι σκληρό το χτύπημα του θανά-
του πάντοτε. Είναι όμως ιδιαίτερα σκλη-
ρό και άδικο, όταν συμβαίνει απροσ-
δόκητα και στερεί τη ζωή από έναν άν-
θρωπο που είχε αρχίσει να απολαμβά-
νει τους καρπούς των μόχθων της ζωής
του κι είχε να προσφέρει ακόμα πολλά
και στην οικογένειά του, αλλά και στους
συμπολίτες του.  

Με αισθήματα βαθύτατης θλίψης και
οδύνης αποχαιρετούμε σήμερα άλλο
ένα γνήσιο τέκνο της Καλαβρυτινής γης,
έναν αγνό και φλογερό πατριώτη, τον
Σωτήρη Χαμακιώτη.  Αποχαιρετά η οι-
κογένειά του τον καλό σύζυγο και
στοργικό πατέρα. Αποχαιρετούν οι φί-
λοι του ένα πιστό, ειλικρινή και πρό-
σχαρο φίλο.  Αποχαιρετά η Ένωσή μας ένα
δραστήριο, έντιμο και ικανό μέλος της.

Υπήρξε κι αυτός, όπως άλλωστε και
εκατοντάδες συμπατριώτες του, θύμα
της ναζιστικής θηριωδίας.  Γεύτηκε κι
αυτός από πολύ νωρίς τον θάνατο.  Ο
πολυαγαπημένος του πατέρας, ο Αντώ-
νιος Χαμακιώτης, εκτελέστηκε από τους
γερμανούς στις 13.12.43 στο χωράφι
του Καπή μαζί με όλους τους συμπα-
τριώτες του Καλαβρυτινούς.

Στα πιο τρυφερά χρόνια της ζωής του
η μοίρα του επιφύλαξε το πιο σκληρό
της πρόσωπο.  Τα παιδικά του μάτια
αντίκρισαν το απερίγραπτο δράμα: το
αίμα, τη φωτιά, τα ερείπια, το χαλασμό.
Το σπαραγμό του αποχωρισμού και τον
πόνο της ορφάνιας.  Ψυχικά παιδικά
τραύματα, ανεξίτηλες σκηνές δυστυ-
χίας, σπαραξικάρδια βιώματα αβάστα-
χτου πένθους…

Ωστόσο, επέζησε.  Στάθηκε όρθιος.
Με μόνα εφόδια το πείσμα και το σθέ-
νος για ζωή, μαζί με τη μάνα του, τη
Βασιλική Χαμακιώτη - μία από τις ηρω-
ίδες μανάδες- και τον αδελφό του
Ντίνο, έναν αγώνα άνισο και σκληρό
για την επιβίωση και για το ξαναχτίσιμο
του ρημαγμένου τους σπιτικού.
Μόλις τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές

του στα μέσα της δεκαετίας του ‘50  -
τον Οκτώβριο του 1955 - μετέβη στη
Γερμανία για περαιτέρω εκπαίδευση και
σπουδές, συμμετέχοντας σ’ ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης τριάντα τριών ορφα-
νών παιδιών των Καλαβρύτων, που
πρόσφεραν γερμανικές εταιρείες.

Μετά από πενταετή παραμονή στη
Γερμανία, όπου ειδικεύθηκε στα Οικο-
νομικά, επέστρεψε στην Ελλάδα και ερ-
γάσθηκε σε διάφορες θυγατρικές
γερμανικές εταιρείες.  Ο Σωτήρης Χα-
μακιώτης  ανήκει σ’ εκείνη την πάστα
των ανθρώπων, των αυτοδημιούργη-
των, που πορεύτηκαν στη ζωή όρθιοι,
με λεβεντιά.  Άνθρωπος του μόχθου
και της βιοπάλης αγωνίστηκε ηρωικά
και παλικαρίσια.  Πάλεψε καρτερικά και
θαρραλέα στα δύσκολα χρόνια.  Δεν
πτοήθηκε.  Δεν υπέκυψε.  Στάθηκε στα
πόδια του και δημιούργησε.
Μαζί με τη σύντροφο του Δήμητρα οι-

κοδόμησαν μια υπεύθυνη ζωή, μία αρ-
μονική οικογενειακή ζωή, προσανα-
τολισμένη να καρποφορεί την σεμνό-
τητα, την ειλικρίνεια, την αξιοπρέπεια.
Αρετές που κληροδότησαν, στα παιδιά
τους, τα οποία τιμούν και λαμπρύνουν
το όνομά τους, ως οφείλουν.

Ο Σωτήρης Χαμακιώτης είχε ένα αθε-
ράπευτο αλλά γονιμοποιό πάθος:
έτρεφε υπερβολική αγάπη για την γε-
νέτειρα του, τα Καλάβρυτα, που συνι-
στούσε και την «Καλαβρυτινή νεύρω-
σή» του.  Πάθος που υπηρέτησε με εμ-
μονή και προσήλωση είτε μέσα από το
Δήμο Καλαβρύτων - διετελέσας επί

δύο τετραετίες Δημοτικός Σύμβουλος
Καλαβρύτων (επί θητείας του αείμνη-
στου Δημάρχου Πάνου Πόλκα) είτε
μέσα από την Ένωση Καλαβρυτινών
Αθήνας, στην οποία επί σειρά δεκαε-
τιών υπήρξε δραστήριο μέλος και έως
σήμερα Αντιπρόεδρος προσφέροντας
πάντα με ανιδιοτέλεια και με γνώμονα
το καλό του συνόλου, σπουδαίο και
σημαντικό έργο.

Στο μυαλό του υπήρχαν «καρφωμέ-
νες» τρεις ημερομηνίες - περίοδοι που
τις συνέδεε αμέσως ή εμμέσως με την
τραγωδία των Καλαβρύτων: το Πάσχα,
το Δεκαπενταύγουστο και η επέτειος
της 13ης Δεκεμβρίου 1943.  Θεω-
ρούσε τη φυσική του παρουσία στην
πατρίδα του κατά τις ημερομηνίες αυτές
ιερό χρέος.  Αρχή που σ’ όλη τη διάρ-
κεια της ζωής του προσπαθούσε να
τηρεί απαρέγκλιτα.
Εφέτος ο Σωτήρης δεν τα κατάφερε να

μας έλθει το Πάσχα στα Καλάβρυτα.
Δεν θα ξαναζήσει εκείνες τις μοναδικές
στιγμές που νοσταλγικά περιγράφει
κατά τα χρόνια της ξενιτιάς στο βιβλίο
του «Αναδρομώντας το χρόνο», που
οφείλουμε σήμερα εδώ να γνωστοποι-
ήσουμε ότι με μια γενναιόδωρη χειρο-
νομία του είχε παραχωρήσει τα συγγρα-
φικά δικαιώματα του βιβλίου στο Δη-
μοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος προς ενίσχυση των σκοπών του.

Έγραφε λοιπόν με την εξαιρετική του
γραφή, τότε που βρισκόταν στην ξενι-
τιά, τότε που «ζούσε αλλού και αλλού
έτρεχε ο λογισμός του»: «ειδικά το
Πάσχα είναι για την Γερμανία μια απλή
Κυριακή όπως οι άλλες, τίποτε περισ-
σότερο.  Ούτε κόκκινα αυγά, ούτε λα-
μπάδες, ούτε κατανυκτικές ακολουθίες
τη Μεγάλη Εβδομάδα, ιδίως ο Επιτά-
φιος με τις μελωδίες των Εγκωμίων.
Μας έλειψαν ο αναστάσιμος ήχος της
καμπάνας, το «Δεύτε λάβετε φως», το
«Χριστός Ανέστη!», ο κατηχητικός
λόγος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
το φιλί της αγάπης μεταξύ συγγενών και
φίλων, το μοσχοβόλημα των κουλου-
ριών, το σούβλισμα των αρνιών, το πα-
σχαλινό τραπέζι με φίλους, συγγενείς
και γειτόνους, αυτή τη μοναδική εορτα-
στική ατμόσφαιρα!  Εκείνες τις ώρες αι-
σθάνεσαι μόνος και λυπημένος και
κανένας δεν μπορεί να σε καταλάβει,
δεν μπορεί να μπει στην ψυχή, στην
καρδιά για να δει τι σου λείπει! Και τι
δεν λείπει!»

Τον Σωτήρη Χαμακιώτη, μπορεί να
τον νίκησε ο θάνατος, με τον οποίο κα-
νείς δεν βγαίνει νικητής.  Κέρδισε όμως
την καταξίωση και την αναγνώριση
στον αγώνα της ζωής και θα παραμείνει
στη μνήμη μας και στην καρδιά μας ως
ανάμνηση ζεστή και φωτεινή.

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβού-
λιο και τα Μέλη της Ένωσης Καλαβρυ-
τινών Αθήνας εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια προς τους οικείους
του για την απώλεια του προσφιλούς
τους συντρόφου, συζύγου, πατέρα και
αδελφού Σωτήρη Χαμακιώτη.
Δυστυχώς αυτή η ζωή δεν αφήνει κα-

νένα να τη διαβεί δίχως δάκρυα.
Ας είναι ελαφρύ το ευλογημένο χώμα

της Καλαβρυτινής γης που θα τον σκε-
πάζει».

Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας
Στη συνέχεια παραθέτουμε τον επική-

δειο του κ. Χρίστου Αντωνόπουλου που,
λόγω προβλήματος με τις φωνητικές του
χορδές, τον ανέγνωσε η κόρη του Τζένη.

«Ο Σωτήρης γεννήθηκε στα Καλά-
βρυτα και τελείωσε το εδώ Γυμνάσιο.
Κλείσθηκε με όλα τα γυναικόπαιδα στο
τότε Δημοτικό Σχολείο, σήμερα Δημο-
τικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος (ΔΜΚΟ).

Ο πατέρας του Αντώνης εκτελέσθηκε
από τους Γερμανούς κατακτητάς - στο
λόφο του Καππή που δεσπόζει, με τον
λευκό σταυρό, των Καλαβρύτων - μαζί
με όλο τον ανδρικό πληθυσμό της

πόλης μας.
Η πικροκαμένη, μικροκαμωμένη μάνα

του Βασιλική, χάραξε στο σταυρό που
βρίσκεται στο Κοιμητήριο των Καλα-
βρύτων τα εξής:
Κυπαρισσένιο μου κορμί / με νιότη αν-

θισμένο / με δόλο μας χωρίσανε / σε
βρήκα σκοτωμένο

…για να καταλήξει :
Για τα μικρά μας ορφανά / πρέπει να

ζησ’ ακόμη
Κι’ ύστερα πια ν’ αναπαυθώ / κι’ εγώ

σ’ αυτό το χώμα.
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε των Καλα-

βρύτων και αξιότιμοι κυρίες και κύριοι
του Δημοτικού Συμβουλίου της  ΜΑΡ-
ΤΥΡΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ, τέτοιοι σταυροί υπάρ-
χουν ακόμη στο Νεκροταφείο μας, που
πρέπει να διατηρούν άσβεστη τη μνήμη
αυτού του εγκλήματος, γιατί ήδη σε
ορισμένους τάφους άρχισε η αλλοί-
ωση, απαλείφοντας το «ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ»
με το «ΑΠΕΒΙΩΣΕ» την 13.12.1943.
Αυτό είναι παραχάραξη της ιστορίας και
της συλλογικής μνήμης.

Το «ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑ-
ΝΩΝ ΤΗΝ 13.12.1943», πρέπει να μα-
στιγώνει και να συγκλονίζει τον κάθε
επισκέπτη, Έλληνα ή ξένο!
Όταν τα σύμβολα αυτά εκλείψουν πώς

ο σημερινός Γερμανός προσκυνητής θα
ξαναγράψει στην Εκτέλεση: «Ντρεπό-
μαστε για τους πατεράδες μας»;

Ο Σωτήρης Χαμακιώτης αγωνίστηκε
επί δύο τετραετίες - ως εκλεγμένος Δη-
μοτικός Σύμβουλος της πόλης των Κα-
λαβρύτων - για την τοποθέτηση των
σταυρών των εκτελεσθέντων στον τόπο
που δικαιωματικά τους ανήκει: στο χω-
ράφι του Καππή, εκεί που η Πολιτεία
κατόπιν Πανελληνίου Καλλιτεχνικού Δια-
γωνισμού ανήγειρε την δεκαετία του ‘60
το σημερινό μνημείο της πετρωμένης μάνας.
Σ’ ένα συγκλονιστικό ντοκυμαντέρ πα-

ρουσίασε στο τότε Δημοτικό Συμβού-
λιο την οικτρά κατάσταση του Νεκρο-
ταφείου και παρ’ ότι πάρθηκε η από-
φαση να πραγματοποιηθεί η πρότασή
του, δεν έγινε τίποτε μέχρι σήμερα !

Εξακολούθησε όμως να αγωνίζεται
και μέσα από την «Ένωση Καλαβρυτι-
νών Αθήνας», όπως έπραξε και στην
πρόσφατη Συνέλευση του Φεβρουα-
ρίου 2016.

Γνωρίζουμε αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
ότι ευρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής συ-
νεργασία για την ανάπλαση και ολική
διαμόρφωση του Τόπου της Εκτέλεσης.
Πρέπει όμως να επισπεύσετε τις ενέρ-
γειές σας για την σύντομη πραγματο-
ποίησή του , πριν αποχωρίσουμε ΟΛΟΙ
οι εγκλεισθέντες στο Σχολείο την απο-
φράδα εκείνη Δευτέρα της 13.12.1943.
Έχετε χρέος να το πράξετε και Σεις και
το σεβαστό σας Δημοτικό Συμβούλιο.
Μόνο τότε θα έχει δικαιωθεί ο καημός
ενός παιδιού, που στην τρυφερή ηλικία
των έξι ετών έζησε και απέκτησε πρω-
τόγνωρες εμπειρίες. Θα αναφέρουμε
μόνο μια: το φόρτωμα των ξύλων στις

υπώρειες του Χελμού με το πρωινό
αγιάζι που αυτός έπρεπε να κρατάει το
γαιδουράκι σε μια ορισμένη στάση για
να μπορεί η καχεκτική μάνα του να
φορτώσει και εκείνο να μη στέκεται.
Φαντάζεσθε την αγωνία αυτού του μι-
κρού παιδιού;
Αυτό το παιδί με τις τραυματικές εμπει-

ρίες λάτρεψε τα Καλάβρυτα, έγινε ερα-
στής τους, φωτογράφιζε κάθε λαγκάδι
και ραχούλα, περιγράφοντάς τα στα
χρονογραφήματά του. Πολλά έχουν
δημοσιευθεί. Όταν ευρίσκετο στο Μό-
ναχο για το τελευταίο στάδιο της εκπαι-
δεύσεώς του για το «λουστράρισμα»,
όπως ελέγετο, το δωμάτιο του στον
Οίκο Νεότητος που διέμενε, ήταν γε-
μάτο Καλάβρυτα και Ελλάδα. Πέραν
των φωτογραφιών, υπήρχαν τρία απο-
σπάσματα γραμμένα σε ταμπελάκια: 
• Χωριό μου όμορφο με τις ραχούλες
και τις ρεματιές
• Αχ, Πατρίδα μου γλυκιά,  πόσο σ’
αγαπώ βαθειά
• Κλείσε μέσα σου την Ελλάδα, για να
νοιώσεις κάθε είδους μεγαλείο
Στο βιβλίο του  «ΑΝΑΔΡΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ» που γράφτηκε μετά πενήντα
πέντε χρόνια περίπου, γράφει: 

«Εδώ μακρυά όλα αυτά συμπυκνώ-
νονται σε μια μόνο λέξη «ΠΑΤΡΙΔΑ».
Μια Πατρίδα που από το Δημοτικό μας
μάθανε να την αγαπάμε και να την τρα-
γουδούμε χωρίς να πολυκαταλαβαί-
νουμε το γιατί. Ζώντας όμως εκεί, οι
λέξεις που παπαγάλιζες στο Σχολείο,
εδώ αποκτούν άλλο νόημα … Ώστε να
καταλήξει στην ωριμότητα, σ’ ένα σφο-
δρό, ίσως μοναδικό έρωτα της ζωής  σου».

Αυτός ήταν ο Σωτήρης Α. Χαμακιώ-
της, ο αγιάτρευτος Πατριδολάτρης.   

Αυτή η πολυβασανισμένη γη τον δέ-
χεται σήμερα με την αγάπη της γυναί-
κας του Δήμητρας, των λατρευτών του
κοριτσιών Βασιλικής και Άννας, του
αγαπημένου μικρότερου αδελφού του
Ντίνου και των λοιπών οικείων του.

Ας είναι ευλογημένος αυτός ο μαρτυ-
ρικός τόπος της τελευταίας σου κατοι-
κίας αλησμόνητε Σωτήρη μας.
Να είναι αιωνία η μνήμη σου!».

Χ. Α.

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  Σ Τ Ο Ν  Α γ Ι Α Τ Ρ Ε Υ Τ Ο  Π Α Τ Ρ Ι Δ Ο Λ Α Τ Ρ Η  Σ Ω Τ Η Ρ Η  χ Α Μ Α Κ Ι Ω Τ ΗΑ Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  Σ Τ Ο Ν  Α γ Ι Α Τ Ρ Ε Υ Τ Ο  Π Α Τ Ρ Ι Δ Ο Λ Α Τ Ρ Η  Σ Ω Τ Η Ρ Η  χ Α Μ Α Κ Ι Ω Τ Η

2012. Μαζί με το Δήμαρχο Καλαβρύτων, τον Πρόεδρο της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας, μέλη της2012. Μαζί με το Δήμαρχο Καλαβρύτων, τον Πρόεδρο της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας, μέλη της
Ένωσης καθώς και εκλεκτούς προσκεκλημένους τίμησαν τη μνήμη των μαρτύρων του Διστόμου τηςΈνωσης καθώς και εκλεκτούς προσκεκλημένους τίμησαν τη μνήμη των μαρτύρων του Διστόμου της
10ης Ιουνίου του 44.10ης Ιουνίου του 44.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΦΜΠΟΥΡΕΝ
Ο Σωτήρης Α. Χαμακιώτης το τελευ-

ταίο στάδιο της εκπαιδεύσεώς του το
έκανε στο Μόναχο, όπου υπέστη και τις
επιτυχείς εξετάσεις του στο Επαγγελμα-
τικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της
πόλεως. Την ίδια περίοδο - ο υπογρά-
φων - ευρίσκετο για πρακτική εξάσκη-
ση στη μεγάλη Κλωστουφαντουργία

ΜΟΜΜ στο Καουφμπόυρεν, που απέ-
χει λιγότερο από μια ώρα με το τραίνο.
Ένα θαυμάσιο μέρος των Βαυαρικών
Άλπεων, στο Αλλγκόυ με πολύ πρά-
σινο, λίμνες και γραφικότητες.

Έτσι ήταν συχνές οι επισκέψεις του
Σωτήρη μια και στον Οίκο Νεότητος,
της εκεί αντιστοίχου ΧΑΝ, που κατοι-
κούσαμε υπήρχε πάντα θέση. Παράλ-
ληλα υπήρχε επαφή και γνωριμία με
τοπικές οικογένειες.

Τον Φεβρουάριο του 1959 διοργα-
νώθηκε ένας μεγάλος αποκριάτικος
χορός με πρωτοβουλία του εθελοντι-
κού τμήματος της Πυροσβεστικής του
Εργοστασίου. Την εποχή εκείνη όλες οι
μεγάλες Κλωστουφαντουργίες διατη-
ρούσαν δικά τους εθελοντικά τμήματα
και μέσα, αμέσου επεμβάσεως σε πε-
ρίπτωση εκδηλώσεως πυρκαγιάς. Έτσι
προσεκλήθη και παρευρέθη στη χορο-
εσπερίδα ο Σωτήρης, ο οποίος τον
Οκτώβριο είχε βοηθήσει κατά την
άφιξη δέκα εργατών από την Ελλάδα
στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό
του Μονάχου στη διεκπεραίωση των
πολύπλοκων διαδικασιών.
Το γκρουπ αυτών των νέων ανθρώπων
προήρχετο από την Έδεσσα. Μια με-
γάλη τοπική Κλωστουφαντουργία είχε
αναστείλει τη δραστηριότητά της και
έτσι έμειναν άνεργοι. Ο ιδιοκτήτης των
εργοστασίων του Καουφμπόυρεν, Θε-
όδωρος Μομμ, ήτο μεγάλος φίλος της

Ελλάδος και την επεσκέπτετο κάθε
χρόνο. Σε συνεργασία  με μια αντί-
στοιχη μονάδα του κρατιδίου της Βο-
ρείου Ρηνανίας - Βεστφαλίας απεφάσι-
σαν να προσλάβουν ανά δέκα ανέρ-
γους εργαζόμενους νέους της Εδέσσης.
Μια επιτροπή - στην οποία μετείχε ο
υπογράφων - ανεχώρησε για την Ελ-
λάδα. Έκανε επιλογή επί τόπου, διεκ-

περαίωσε όλες τις διαδικασίες με τις
αρμόδιες αρχές της Θεσσαλονίκης και
πραγματοποιήθηκε το ταξίδι  αυτών
των είκοσι ατόμων προς το Μόναχο.
Έτσι συνεδέθη ο Σωτήρης μαζί τους.
Οι εθελοντές πυροσβέστες μεταξύ των

άλλων εκπλήξεων, είχαν διοργανώσει
ένα διαγωνισμό γνώσεων της Γερμανι-
κής γραμματικής, κάτι που μας ήτο
πρόσφατο από τα συνεχή μαθήματα
γλώσσης που εντατικά συνεχίζαμε και
μετά το Κούλμπαχ. Επειδή ο Σωτήρης
είχε αποκτήσει άριστες γλωσσικές γνώ-
σεις τον παροτρύναμε να λάβει μέρος.
Το έπαθλο ήτο υφάσματα από την πα-
ραγωγή του εργοστασίου. 

Έτσι οι διαγωνιζόμενοι φόρεσαν μια
φόρμα, ένα κασκέτο και πήρανε από
δύο καραμούζες, τη μια να φυσάνε με
το στόμα και την άλλη να πατάνε τη
φούσκα με το χέρι. Εάν έκαναν κάποιο
λάθος περιελούεντο μέσω αυτομάτου
μηχανισμου από μια λευκή σκόνη, ως
τιμωρία. Αυτή ήταν και η αιτία της αμ-
φίεσής τους για να μη λερωθούν τα κο-
στούμια τους. Ο Σωτήρης τα πήγε πολύ
καλά και κέρδισε τα περισσότερα μέτρα
υφασμάτων (σεντονόπανο εκλεκτής
ποιότητος!) έναντι των Γερμανών αντα-
γωνιστών του. Δεν περιγράφεται ο πα-
νηγυρισμός της ομάδας των παιδιών
της Εδέσσης, που δύο είχαν ήδη εντα-
χθεί στους εθελοντές πυροσβέστες,
αλλά και ημών των ελαχίστων ακόμη

παρόντων Ελλήνων ! (Βλ. φωτο).
Από τότε ο Σωτήρης «πολιτογραφή-

θηκε» ως κάτοικος του Καουφμπόυρεν
με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια μα-
κροχρόνια φιλία με τοπική οικογένεια,
η οποία διατηρήθηκε μέχρι πρόσφατα.
Μάλιστα κατά το γαμήλιο ταξίδι του με
τη Δήμητρα, όταν πέρασε από το Μό-
ναχο, αγαπημένο μέρος της εκπαιδεύ-
σεώς του, πετάχτηκε μέχρι το Καουφ-
μπόυρεν για να τους επισκεφθεί, αλλά
εκείνοι επέμεναν και τον φιλοξένησαν
για μια βραδιά στο σπίτι τους. Αυτή την
χειρονομία ανταπέδωσε ο Σωτήρης
μετά λίγα χρόνια στην Ελλάδα, ώστε να
επαληθευθεί αυτό που αναγράφεται
στο βιβλίο «Αναδρομώντας το χρόνο»
(σελ.12) : «για να γίνουν (δηλ. τα τριά-
ντα τρία παιδιά) κατά κάποιον τρόπο κι
ανεπίγνωστα στην τρυφερή τους ηλικία
η γέφυρα για την  προσέγγιση και την
κατανόηση των δύο λαών του Ελληνι-
κού και Γερμανικού».

Χ. Α.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 33 ΠΑΙΔΙΑ ΘΥΜΑΤΑΙ:
1./ KOYΛΜΠΑΧ:  Μετά τις πρώτες

ημέρες διαμονής μας και των μαθημά-
των της εντατικής εκμάθησης της Γερ-
μανικής γλώσσας η δασκάλας μας Frau
Dr. Kulmann ρώτησε εάν κάποιος
ήθελε να πει μια - δυό προτάσεις σε τη-
λεφώνημα του Manfred Wotrich, που
ρωτούσε, πώς τα περνάμε, αλλά και να
διαπιστωθεί η πρόοδός μας στα Γερμα-
νικά. Το τηλέφωνο πήρε αυθόρμητα ο
Σωτήρης και είπε το αμίμητο: 
Wiressenviel, wirlernenviel! δηλ. Εμείς

τρώμε πολύ, εμείς μαθαίνουμε πολύ !
Έτσι επείσθη η διοίκηση της Καρλ
Ντουίσμπεργκ ότι οι προστατευόμενοί
της στο Κούλμπαχ προοδεύουν!

2./ Όταν επισκεφθήκαμε το εργοστά-
σιο παραγωγής μπύρας στο Κούλμπαχ
της Ραιχερμπρόυ μετά την ξενάγηση
στις εγκαταστάσεις παραγωγής των
προιόντων της, μας δεξιώθηκαν με
λουκάνικα και φυσικά μπύρα. Μας
είπαν όποιος ήθελε μπορούσε να πάρει
μαζί του από ένα μπουκάλι. Τότε ο Σω-
τήρης φώναξε αυθόρμητα στο μικρό-
τερο αδελφό του:

-Πάρε και συ μία, Ντίνο!
Αυτή η μπύρα του βγήκε τελικά ξινή !

Η «μαφία» των μεγαλυτέρων την κατα-
νάλωσε κρυφά και γέμισε το μπουκάλι
με νερό. Διοργάνωσαν όμως ένα μικρό
«τσιμπούσι»στο οποίο προσεφέρθει η
μπύρα του Ντίνου στο Σωτήρη. Εκείνος
την άνοιξε με βουλιμία και μόλις την
δοκίμασε κατάλαβε την πλεκτάνη που
του είχε στηθεί, παρουσία μάλιστα της
Αδαμαντίας Αγρίου, η οποία προσπά-
θησε να του κατευνάσει το πάθος! 

- Άτιμοι, ούρλιαξε, θα μου την πλη-

ρώσετε …
Αυτές οι σκανδαλιές ήταν απότοκες

και του πολύ βαρύ χειμώνα που είχε
ενσκύψει στην περιοχή, διαμορφώνο-
ντας ανίερες, μακρόσυρτες και μονότο-
νες βραδιές.
3./ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Όταν είμαστε μαζί

στο Λεβερκούζεν είχε καλή «χημεία»
με την κουζίνα της σπιτονοικοκυράς
του με αποτέλεσμα να μπορεί συχνά να
«ξεδιπλώνει» τις μαγειρικές του ικανό-
τητες. Σπεσιαλιτέ του μεταξύ των
άλλων κοτόπουλο κοκκινιστό στην κα-
τσαρόλα με συνταγή της θείας του Χρυ-
σάνθης Χαμακιώτη-Αντωνοπούλου.
Αυτές οι συνταγές έχουν διαφυλαχθεί
στο αρχείο αλληλογραφίας της εποχής
εκείνης. Σε αντιστάθμισμα αυτών των
σπεσιαλιτέ από τον «σεφ» Σωτήρη, ο
υπογράφων είχε αναλάβει τη «λάντζα»
αυτών των λουκούλιων γευμάτων.

4./ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Το Σεπτέμβριο του
1958 έγινε η πρώτη Παγκόσμιος Έκ-
θεση μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο,
στο Βέλγιο, γνωστή ως «ΕΧΡΟ 58». Ο
Σωτήρης είχε τη δυνατότητα να την επι-
σκεφθεί και να περιγράψει τις εντυπώ-
σεις του σε επιστολή προς  τη μητέρα
του : «Την πρωτοβουλία είχε η εταιρεία
Καρλ Ντουίσμπεργκ και έλαβαν μέρος
600 αλλοδαποί από 52 χώρες. Η έκ-
θεση αυτή ήτο ένα μικρό θαύμα θαυ-
μάτων, κάτι που δεν είχε το
προηγούμενό της, προκειμένου να
συμβάλει στη δημιουργία ενός και-
νούργιου κόσμου, με περισσότερη αν-
θρωπιά. Εκείνο που δέσποζε στο χώρο
της εκθέσεως, όπου και αν βρισκόσουν
ήταν το «ATOMIOYM», ένα τεράστιο
χαλύβδινο κατασκεύασμα σαν κι’
εκείνο του  Πύργου του Άιφελ, που
αποτελείται από 9 σφαίρες που συνδέ-
ονται μεταξύ τους με κυλίνδρους, όπου
στο εσωτερικό τους ανελκυστήρες με-
ταφέρουν τους επισκέπτες από σφαίρα
σε σφαίρα. Οι σφαίρες ήταν επενδεδυ-
μένες με αλουμίνιο, έλαμπαν σαν κα-
θρέφτες χάρις σε μια ηλεκτροστατική
μέθοδο και φωτίζοντο με φωτεινά ση-
μεία που γύριζαν γύρω από τη σφαίρα,
όπως τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυ-
ρήνα του ατόμου. […]. Η επιστροφή
μας έγινε με ένα καινούργιο πούλμαν,
αλλά τα καθίσματα ήταν πολύ ψηλά,
ώστε τα πόδια μας να κρέμονται !

- Δεν μπορούσες και συ, ρε μάνα, να
με είχες κάνει λίγο ψηλότερο; 
Κι’ εκείνη του απάντησε : - Kοντός βα-

σιλικός, μοσχοβολάει η ρούγα!»
Πώς να μην τον θυμάσαι τον Σωτήρη;

Πάνος  Μπράτσικας
συνέχεια στη σελ. 10
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Μόναχο: Οκτώβριος 1959. Ο Σωτήρης Χαμακιώτης στο δωμάτιό του μαζί με τον κ. Χρίστο ΑντωνόπουλοΜόναχο: Οκτώβριος 1959. Ο Σωτήρης Χαμακιώτης στο δωμάτιό του μαζί με τον κ. Χρίστο Αντωνόπουλο
στον Οίκο Νεότητος του Μονάχου κατά την τελευταία φάση της εκπαιδεύσεώς του. στον Οίκο Νεότητος του Μονάχου κατά την τελευταία φάση της εκπαιδεύσεώς του. 

ΚαουφπόϋρενΚαουφπόϋρεν: 13/2/1960. : 13/2/1960. ΑποκριάτικοςΑποκριάτικος χορόςχορός τουτου Πυροσβεστικού της Κλωστοϋφαντουργίας ΜΟΜΜ.Πυροσβεστικού της Κλωστοϋφαντουργίας ΜΟΜΜ.
Ο Σωτήρης Χαμακιώτης με το Διευθυντή της Εταιρείας Όσκαρ Ράϊνερτ με την ειδική αμφίεση κατά τηΟ Σωτήρης Χαμακιώτης με το Διευθυντή της Εταιρείας Όσκαρ Ράϊνερτ με την ειδική αμφίεση κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού.διάρκεια του διαγωνισμού.

ΚαουφπόϋρενΚαουφπόϋρεν: 13/2/1960. : 13/2/1960. ΑποκριάτικοςΑποκριάτικος χορός.χορός.
Ο Διευθυντής Όσκαρ Ράϊνερτ μετράει στο Σωτή-Ο Διευθυντής Όσκαρ Ράϊνερτ μετράει στο Σωτή-
ρη Χαμακιώτη το μήκος του υφάσματος που κέρρη Χαμακιώτη το μήκος του υφάσματος που κέρ--
δισε από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.δισε από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Βρυξέλες: Σεπτέμβριος 1958. Το σήμα κατατεθένΒρυξέλες: Σεπτέμβριος 1958. Το σήμα κατατεθέν
της παγκοσμίου εκθέσεως το “ΑΤΟΜΙΟΥΜ”. Οιτης παγκοσμίου εκθέσεως το “ΑΤΟΜΙΟΥΜ”. Οι
σφαίρες παριστάνουν το βασικό στοιχείο ενόςσφαίρες παριστάνουν το βασικό στοιχείο ενός
κρυστάλου σιδήρου - άλφα . Λόγω των μεγαλωνκρυστάλου σιδήρου - άλφα . Λόγω των μεγαλων
αποστάσεων ένα από τα πολλά κρεμαστά τρενάαποστάσεων ένα από τα πολλά κρεμαστά τρενά--
κια περνούσε ανάμεσα στις σφαίρες του ΑΤΟΜΙκια περνούσε ανάμεσα στις σφαίρες του ΑΤΟΜΙ--
ΟΥΜ  μεταφέροντας τους επισκέπτες.ΟΥΜ  μεταφέροντας τους επισκέπτες.

-  χαρακτηρ ιστ ικά  στ ιγμ ιότυπα  της  ζωής  του  -



10

συνέχεια από τη σελ. 9
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤOΥ ΣΩΤΗΡΗ 

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ
Γνώρισα τον Σωτήρη Χαμακιώτη  από

τον αδελφικό μου φίλο Χρίστο Αντω-
νόπουλο, πρώτο εξάδελφο του Σω-
τήρη.

Στα χρόνια που πέρασαν ένοιωσα την
αδελφική  σχέση των δύο. Ίσως, η
κοινή μοίρα που τους στέρησε πατέρα,
σπιτικό  και χωριό   σε ιδιαίτερα σκλη-
ρές και δραματικές συνθήκες  και η δια-
μονή τους στην Γερμανία με τα άλλα
«33 Καλαβρυτινά παιδιά» να σφυρη-
λάτησαν αυτόν τον ιδιαίτερο αδελφικό
δεσμό που τους συνέδεσε από την
μικρή τους ηλικία μέχρι το τέλος.

Η τραγωδία του Ολοκαυτώματος των
Καλαβρύτων μου είχε γίνει γνωστή  και
συνείδηση από τα  παιδικά  μου χρό-
νια, όταν πρωτοδιάβασα τα συνταρα-
κτικά γεγονότα της 13.12.43 σε μία
έκδοση που είχε τον υπότιτλο «ΗΜΙ-
ΘΕΟΙ ΚΑΛΕΟΝΤΑΙ ΤΟ ΓΕΝΝΟΣ ΤΟΥΤΟ
ΤΩΝ ΒΡΩΤΩΝ». Ίσως αυτό ήταν η
αφορμή που παρακολούθησα με εν-
διαφέρον την αδιάλειπτη προσπάθεια
των δύο εξαδέλφων, μαζί  με άλλους,
να διατηρήσουν άσβεστη την μνήμη
του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα και
όλο τον κόσμο. Η πίστη και η διακαής
προσπάθεια με την οποία επιμελήθη-
καν τη μνήμη της αποφράδας εκείνης
ημέρας συνάδει με τον υπότιτλο του
προαναφερόμενου άρθρου.

Ο Σωτήρης, με το πέρασμά του από
την ζωή τίμησε τον αγώνα της μητέρας
του Βάσως να μη λυγίσει κάτω από το
βάρος της ορφάνιας και των κακου-
χιών.  Τίμησε τις σπουδές του στην Γερ-
μανία - την ηρωική απόφαση της
μητέρας του να συναινέσει στην απο-
στολή του στη χώρα που της στέρησε
το σύζυγο και τα υλικά αγαθά μιας
αξιοπρεπούς ζωής - και σταδιοδρό-
μησε επιτυχώς στη ζωή του.
Διατήρησε άσβεστη την αγάπη του για

τον τόπο του και το περιβάλλον της
πόλης του.  Θυσίασε χρόνο και ανεξά-
ντλητη προσπάθεια να συλλέξει ντο-
κουμέντα και να συγγράψει την Ιστορία
της καταστροφής και τα επακόλουθά
της.  Συνέργησε ενεργά - λόγω και
έργω - στην δημιουργία του Ιστορικού
Μουσείου του Ολοκαυτώματος. Πά-
λεψε για την προβολή και την διαμόρ-
φωση του χώρου του Ολοκαυτώματος.
Συνέγραψε και διατήρησε στη μνήμη
τοπικά έθιμα και τρόπους της τοπικής
παραδοσιακής γεωργίας.
Η συμμετοχή του στα κοινά τον έφερε

να ασχολείται ενεργά και στην  «Ένωση
Καλαβρυτινών Αθήνας» και με τα Δη-
μοτικά θέματα. Στο Δήμο Καλαβρύτων
εξελέγη σύμβουλος για δύο θητείες.
Στα χρόνια της γνωριμίας μας, εκτός
από την παθιασμένη του ενασχόληση
με τα  των Καλαβρύτων και τις ατέρμο-
νες προτάσεις του για την προβολή του
Ολοκαυτώματος, είχαμε την ευκαιρία
να ζήσουμε στιγμές ευφορίας και να

μοιραστούμε μεζέδες με δικές του συ-
νταγές, κρασί δικής του παραγωγής και
ιστορίες από τις ετήσιες αναρριχήσεις
στον Ερύμανθο για να συλλέξει τσάι
του βουνού.  ¨Όλα τελείωναν  με συλ-
λογικά  τραγουδάκια για τα οποία είχε
ιδιαίτερη αγάπη.

Εν κατακλείδι, γνώρισα έναν άνθρωπο
που δεν λύγισε από τις δυσκολίες της
ζωής. Τίμησε Οικογένεια και Πατρίδα
και προσέφερε στην διατήρηση της
μνήμης για Ιστορικά γεγονότα, ήθη και
συνήθειες του τόπου του.  Το πέρασμά
του από την ζωή δεν ήταν μάταιο. Ας
αναπαύεται εν ειρήνη.

Παναγιώτης  Κωστούρος

ΕΝΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΣ, 
ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ, ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ

Αυτός ήταν ο Σωτήρης Χαμακιώτης
μέχρι την τελευταία του πνοή. Υπήρχαν
ημερομηνίες και εποχές που γι’ αυτόν
ήσαν ιερές, χαραγμένες στη μνήμη του
και την καρδιά του.

Το Πάσχα, που το ζούσε πάντα στα
Καλάβρυτα, εκεί στην πατρική του γω-
νιά, με όλα τα πατροπαράδοτα έθιμα.

14η Αυγούστου, το μνημόσυνο  στη
μνήμη της Καλαβρυτινής Μάνας. 15η
Αυγούστου της Παναγίας. Η γιορτή της
Χριστιανοσύνης. Γιορτάζουμε κι εμείς
στην εκκλησία μας «Η Κοίμησις της Θε-
οτόκου» την Παναγία.

13η Δεκεμβρίου. Μνημόσυνο, για
τους πατέρες μας και τα αδέρφια μας,
που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά
στρατεύματα κατοχής.
Πάντα πιστός στο χρέος του με την πα-

ρουσία του και τη συμμετοχή του.
Ήταν αδιανόητο για τον Σωτήρη να
απουσιάζει αυτές τις ιδιαίτερα ξεχωρι-
στές ημέρες. Η καρδιά του, το συναί-
σθημα, η νοσταλγία τον ωθούσαν να
βρεθεί στις εκδηλώσεις, που τον άγγι-
ζαν και μάτωναν την ψυχή του. Δεμέ-

νος με τα αγιασμένα χώματα, παρακο-
λουθούσε με δέος τις ιερές ακολου-
θίες. Χτυπούσαν οι καμπάνες κι εδο-
νείτο το είναι του. Πέρυσι, η ασθένεια
του δεν του επέτρεψε να παρευρεθεί
στο αντάμωμα στην εκκλησία μας της
Παναγίας και την παραμονή στο Μνη-
μόσυνο για τις Καλαβρυτινές Μάνες.
«Δεν ξέρετε τι είναι για μένα να μη βρί-
σκομαι σήμερα στα Καλάβρυτα». Στρι-
φογύριζε, υπέφερε, παραληρούσε. Κι
όταν ήταν στη Γερμανία βασανιζόταν
που δεν μπορούσε να διασχίσει τους
αιθέρες και να σταθεί δίπλα στις πονε-
μένες μανάδες και να αναβιώσει μνήμες
ανεξίτηλες. Θυμόταν την ηρωίδα μα-
νούλα του, την Βασιλική και δεν άντεχε
να μη συμμετέχει στην επιμνημόσυνη
δέηση.
Για την Βασιλική και για όλες τις ηρω-

ίδες Καλαβρυτινές Μάνες, μίλησε στο
μνημόσυνο στις 14.8.1996. Μερικά χα-
ρακτηριστικά αποσπάσματα από την
ομιλία του: 

«Θυμάμαι τη μάνα μου, που μόλις
είχε γυρίσει μεταφέροντας τους σκοτω-
μένους στο Νεκροταφείο, να ψάχνει
απεγνωσμένα να βρει κάποια χαμο-
κέλα, κάποιο κεραμίδι, κάποιο τσίγκο
ή κάποιο σπίτι απ’ αυτά που είχαν μεί-
νει άκαυτα και να βάλει τα ορφανά της
να περάσουν την πρώτη παγωμένη
νύχτα. Εκείνη έμεινε άγρυπνη γιατί δεν
της κόλαγε ύπνος, κρατώντας στην
αγκαλιά της το μικρότερό της, που μπο-
ρεί να ‘ταν μερικών μηνών μόνο. Ναι
μάνα σ’ αγαπάμε. Τώρα που έχεις φύ-
γει, σ’ αγαπάμε πιο πολύ, γιατί το αξί-
ζεις, γιατί θυσίασες τα πάντα για μας».

Αν ήταν πέρυσι στο μνημόσυνο, θα
διαπίστωνε με πόνο, πως καμιά μάνα
δεν υπήρχε. Μόνο μια ζει ακόμη, η
Κωνσταντίνα Τσαβαλά, που δεν μπό-
ρεσε να παραστεί. Έφυγαν όλες, αφού

δοκιμάστηκαν σκληρά και πάλεψαν να
στεγάσουν τα παιδιά τους, να τα μεγα-
λώσουν και να διαμορφώσουν χαρα-
κτήρες με ήθος και αξιοπρέπεια.
Αναγνώρισε τον αγώνα της μάνας του

ο Σωτήρης. Την αγκάλιασε με αγάπη
και φρόντιζε να απαλύνει τον πόνο της
και μαζί με τον αδερφό του τον Ντίνο,
να γλυκάνουν τα τελευταία χρόνια της
ζωής της.

Τώρα αναπαύεται στην αγκαλιά της
και την αγκαλιά του πατέρα του, που
τον στερήθηκε από το γλυκοχάραμα
της ζωής του. Παρορμητικός, αεικίνη-
τος, με ζωντάνια και όνειρα μέχρι την
τελευταία ημέρα της ζωής του, άφησε
τα επίγεια για τα ουράνια.

ΕυσταθίαΤζούδα - Μητσώνια

Τρεις φίλοι σιγοτραγουδούν μια αγαπημένη τους μελωδία. Αριστερά ο Σωτήρης Χαμακιώτης με τουςΤρεις φίλοι σιγοτραγουδούν μια αγαπημένη τους μελωδία. Αριστερά ο Σωτήρης Χαμακιώτης με τους
κ. Χρίστο Αντωνόπουλο και κ. Παναγιώτη Κωστούρο (δεξιά)κ. Χρίστο Αντωνόπουλο και κ. Παναγιώτη Κωστούρο (δεξιά)

Η οικογένεια του Σωτήρη Χαμακιώτη. Από αριστερά εικονίζονται:Η οικογένεια του Σωτήρη Χαμακιώτη. Από αριστερά εικονίζονται:
Η κόρη του Άννα, ο Σωτήρης, η Δήμητρα, η κόρη του Βασιλική, η εγγονή του Αλεξία, ο γαμπρός τουΗ κόρη του Άννα, ο Σωτήρης, η Δήμητρα, η κόρη του Βασιλική, η εγγονή του Αλεξία, ο γαμπρός του
Ζήσης Τριανταφύλου καιΖήσης Τριανταφύλου και ηη εγγονή του Δήμητρα.εγγονή του Δήμητρα.

Μπρίμισι, Φλούδα Καλαβρύτων (Ιούλιος 1963):  Μια μεγάλη παρέα στην καλοκαιρινή εκδρομή στοΜπρίμισι, Φλούδα Καλαβρύτων (Ιούλιος 1963):  Μια μεγάλη παρέα στην καλοκαιρινή εκδρομή στο
Μπρίμισι και τελικό προορισμό τη Φλούδα. Το “γαϊδουράκι” που μετά την καταστροφή κουβαλούσε ταΜπρίμισι και τελικό προορισμό τη Φλούδα. Το “γαϊδουράκι” που μετά την καταστροφή κουβαλούσε τα
ξύλα, τώρα μετά από 20 χρόνια, μεταφέρει τα εδέσματα και λοιπά αντικείμενα των εκδρομέων προσκεξύλα, τώρα μετά από 20 χρόνια, μεταφέρει τα εδέσματα και λοιπά αντικείμενα των εκδρομέων προσκε--
κλημένων του Σωτήρη Χαμακιώτη. κλημένων του Σωτήρη Χαμακιώτη. 

Μόναχο: Οκτώβριος 1959. Ο Σωτήρης ΧαμακιώΜόναχο: Οκτώβριος 1959. Ο Σωτήρης Χαμακιώ--
της στην είσοδο του Οίκου Νεότητας.της στην είσοδο του Οίκου Νεότητας.

Ο Σωτήρης (αριστερά) στην παιδική του ηλικίαΟ Σωτήρης (αριστερά) στην παιδική του ηλικία
μαζί με τον αδερφό του Ντίνο.μαζί με τον αδερφό του Ντίνο.
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ΙΔΡΥΣΗ ΑΡχΕΙΑΚΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΑΡχΕΙΑΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟγΗΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΣΥΛΛΟγΗΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα 30 - 5 - 2016 με το γενικό
τίτλο «Μουσείο και Εκπαίδευση» συν-
διοργανώθηκε από το Δημοτικό Μου-
σείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος,
το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της
Δ/νσης Π.Ε.Αχαΐας (υπεύθυνη η κ. Κου-
φού Ανδρεάννα), το Γρ. του Σχ. Συμ-
βούλου 9ης Εκπ/κής Περ/ρειας Π.Ε.
Αχαΐας (κ. Βαλμάς Θεοφάνης). Συμμε-
τείχαν η επίκουρη καθηγήτρια του Τμή-
ματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περι-
βάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του
Πανεπιστημίου Πατρών κ. Λεμονίδου
Έλλη με θέμα «Τα επίμαχα και συ-
γκρουσιακά ζητήματα στη διδασκαλία
της Ιστορίας»,  η Στ΄τάξη του 5ου Δ.Σ.
Αιγίου με δρώμενα με γενικό τίτλο
«Σκέψεις  ενός παιδιού για τον πόλε-
μο - 13-12-43... 14-12-43. Όταν πά-
γωσε ο χρόνος (υπό την Δ/νση του κ.
Κατεργάρη Αλέξιου και την  καθοδή-
γηση των εκπαιδευτικών κ. Λίλη Αμα-
λίας, κ. Βανδώρου Αγγελικής, κ.
Σπυροπούλου Ζουμπουλιάς και κ. Πα-
πακώστα Ιωάννη), η Ε΄και Στ΄τάξη του
Δ.Σ. Καλ/των με δρώμενα με γενικό
τίτλο «Τίποτα δεν είναι πια το ίδιο (υπό
την Δ/νση της κ. Φλογερά Αναστασίας
και την  καθοδήγηση των εκπαιδευτι-
κών κ. Γουλιμή Ανδριάννας, κ. Τσαφογιάν-
νη Αγγελικής και κ. Ρέλλου Αλέξιου). 
Την εκδήλωση παρουσίασε εκ μέρους

του Δ.Σ. Δημοτικού Μουσείου  Ολο-
καυτώματος  ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Χαλμούκης Θεόδωρος, ο οποίος
προλογίζοντας τόνισε μεταξύ άλλων
«αυτή η προσπάθεια σύνθεσης και κοι-
νού βηματισμού συνεργατική εκδή-
λωση μέσω της διάχυσης καλών
πρακτικών επιχειρεί την ενδυνάμωση
της σχέσης μουσείου, σχολείου, πανε-
πιστημίου και της κοινωνίας των Καλα-
βρύτων. Σ΄αυτή τη συνάντηση τυπικών
και επίσημων φορέων μάθησης, αγω-
γής και εκπαίδευσης με μη τυπικούς
φορείς εκπαίδευσης, όπως είναι το Δη-
μοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος αναδεικνύει περίτρανα
πόσο είναι αναγκαίες οι συνεργασίες,
πόσο στενά συνδεδεμένα είναι το πα-
ρελθόν και το παρόν και πόσο εμπει-
ρίες και γεγονότα τραγικά όπως της
εκτέλεσης των Καλαβρυτινών και της
καταστροφής των Καλαβρύτων μπο-
ρούν να μας βοηθήσουν να εστιάσουμε
σε σύγχρονα ζητήματα, και χώρους
που μπορούν να φέρουν τους ανθρώ-
πους κοντά, ώστε να ονειρευτούν και να
εργαστούν για ένα καλύτερο μέλλον».
Η κ. Λεμονίδου Έλλη αναπτύσσοντας

το θέμα «Τα επίμαχα και συγκρουσιακά
ζητήματα στη διδασκαλία της Ιστορίας»
ήτοι για τα τραυματικά και επίμαχα ιστο-
ρικά γεγονότα της ελληνικής, της ευ-
ρωπαϊκής και παγκόσμιας Ιστορίας
κατέδειξε με εμπεριστατωμένο επιστη-
μονικό τρόπο και λόγο την εισαγωγή
και τη διδασκαλία των επίμαχων ζητη-
μάτων στο σχολείο προκειμένου να επι-

τευχθεί μια εκπαίδευση που θα οδηγή-
σει στην προαγωγή της κοινωνικοποίη-
σης και της πολιτειότητας  των μα-
θητών. 

Παρενέβησαν για το σκοπό της εκδή-
λωσης  ο  κ. Βαλμάς Θεοφάνης, Σχολι-
κός Σύμβουλος 9ης Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας ως εκπρόσωπος της ομά-
δας που συνδιαμορφώνει τα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα του Δημοτικού
Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώ-
ματος, ο οποίος - μεταξύ άλλων - ανέ-
φερε ότι «ο σχεδιασμός και η πιλοτική
εφαρμογή των νέων  εκπαιδευτικών
προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις
ηλικιακές ομάδες  των μαθητών του
δημοτικού σχολείου, όπως  προέκυψαν
μέσα από  την συνεργασία μας με την κ.
Κουφού Ανδρεάννα, αναδεικνύει  τη
συμβολή  της εκπαίδευσης   στην  ανά-
πτυξη  της ιστορικής ενσυναίσθησης
των μαθητών στην οικοδόμηση μιας ει-
ρηνικής προοπτικής για το μέλλον και
παράλληλα  συνδιαμορφώνει το πολι-
τιστικό τοπίο, ώστε τα Μουσεία να απο-
τελέσουν δυναμικά κέντρα πολιτι-
σμού», ο κ. Κατεργάρης Αλέξιος, Διευ-
θυντής του 5ου Δημοτικού Σχολείου
του Αιγίου και η κ. Φλογερά Αναστα-
σία, Διευθύντρια του 12ου Δημοτικού
Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη
- Ελένη Χάμψα».

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους οι κ.κ, Λαζουράς Γεώρ-
γιος, Δήμαρχος Καλαβρύτων, ο οποίος
απηύθυνε και χαιρετισμό, Χουλιάρας
Δημήτριος Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπαπανα-
γιώτου Ευτυχία, Φλογεράς Ευθύμιος,
Λιακόπουλος Παναγιώτης. Ο πρώην
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Δή-
μαρχος Καλαβρύτων κ. Παπαδόπου-
λος Αθανάσιος, ο πρόεδρος της
¨Ενωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ. Σω-
τήριος Τσενές, ο πρόεδρος της Ένωσης
Θυμάτων κ. Ερμείδης Χαρίλαος, ο κ.
Δημόπουλος Γεώργιος εκπρόσωπος
των θυμάτων, η υπεύθυνη των Πολιτι-
στικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αχαΐας κ. Κουφού Ανδρεάννα,
ο πρόεδρος του Σκακιστικού Επιμορ-
φωτικού Συλλόγου Καλαβρύτων & Δι-
ευθυντής του Κέντρου Υγείας Καλα-
βρύτων ιατρός κ. Ραζής Νικόλαος, ο
πρώην Σχολικός Σύμβουλος Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κλάγκος Κων-
σταντίνος, ο πρώην Προϊστάμενος  του
Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θέρμου κ. Παρίσης Σπύρος, ο Πρόε-
δρος  του Δ.Σ. του Δημοτικού Μου-
σείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος
κ. Φωτεινόπουλος Χρίστος και τα μέλη
του Δ. Σ. κ. Παναγόπουλος Θεοδόσης,
Σαρδελιάνος Φίλιππας και Παπαγεωρ-
γίου Θεοφάνης, εκπαιδευτικοί των σχο-
λικών μονάδων της πόλης των Καλα-
βρύτων, κάτοικοι και γονείς των μαθη-
τών που συμμετείχαν στην εκδήλωση
και πολλοί επισκέπτες και εκδρομείς
της πόλης των Καλαβρύτων. 

Η Εφορεία των Γενικών Αρχείων του
Κράτους (ΓΑΚ), που συνεδρίασε στις
26-02-2016, έκανε, ομόφωνα, δεκτό
το αίτημα που είχε υποβάλλει ο Δή-
μαρχος Καλαβρύτων, κ. Γιώργος Λα-
ζουράς, και αποφάσισε και ενέκρινε την
ίδρυση αρχειακής συλλογής στο Δήμο
Καλαβρύτων, υπό την εποπτεία των Γε-
νικών Αρχείων του Κράτους.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, κ. Γιώργος

Λαζουράς, αμέσως μετά την κοινοποί-
ηση της απόφασης αυτής της Εφορείας
των Γ.Α.Κ., δήλωσε: «Ένας πολύχρο-
νος αγώνας του ιστορικού και μαρτυρι-
κού Δήμου μας, βρίσκει, επιτέλους τη
δικαίωσή του. Τα Καλάβρυτα, απο-
κτούν, Τοπικά Ιστορικά Αρχεία, με την
πιστοποίηση και την εποπτεία των Γενι-
κών Αρχείων του Κράτους. Έτσι, η ιστο-
ρία του τόπου μας, αποκτά, επιτέλους,
το σπίτι της, το Τοπικό Αρχείο Καλα-
βρύτων, στους χώρους του κτιρίου της
πρώην Μαθητικής Εστίας, στα Καλά-
βρυτα. Το υπάρχον ιστορικό υλικό, θα
συγκεντρωθεί, σ’ αυτό, και δε θα βρί-
σκεται διάσπαρτο, θα ταξινομηθεί, θα
μελετηθεί, θα ερευνηθεί, θα συντηρη-
θεί, αλλά και θα εκτίθεται. Ευχαριστώ,
τα μέλη της Εφορείας και τη Διοίκηση
των Γ.Α.Κ., που αποδέχθηκαν το αί-
τημά μας, καθώς και τον σύμβουλο και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
μας, κ. Σπύρο Σοκορέλη, που με την
επιμονή, τον αγώνα του και το όραμά
του, συνέβαλε καθοριστικά, στη διατή-
ρηση και ανάδειξη της τοπικής μας
ιστορίας, με τη δημιουργία του Τοπικού
ιστορικού Αρχείου στα Καλάβρυτα. Ο
Δήμος μας, θα αναλάβει όλες τις πρω-
τοβουλίες που απαιτούνται, ώστε, σύ-
ντομα, τα Τοπικά ιστορικά Αρχεία των
Καλαβρύτων, να ξεκινήσουν τη λει-
τουργία τους και να προσφέρουν στην
ιστορία, στην έρευνα, στα γράμματα και
στον πολιτισμό του τόπου μας».

Ακολουθούν η επιστολή - το αίτημα
του Δημάρχου Καλαβρύτων, προς τη
Διευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας
των Γενικών Αρχείων του Κράτους και η

απόφαση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., της
26 Φεβρουαρίου 2016, που ενέκρινε
το παραπάνω αίτημα του Δημάρχου.
«...Εν τούτοις, και τούτο μπορεί να χα-

ρακτηρισθεί ως παράδοξο, τα Καλά-
βρυτα στερούνται Παραρτήματος των
Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.).

Για την άρση αυτού του παράδοξου,
επανερχόμαστε στο αίτημα ίδρυσης Πα-
ραρτήματος των ΓΑΚ στα Καλάβρυτα,
επισημαίνοντας τα εξής.
Στο Παράρτημα μπορούν, κατ’ αρχήν,

να φιλοξενηθούν οι παρακάτω αρχεια-
κές συλλογές:
• Τα αρχεία των Δημοτικών Σχολείων
της επαρχίας Καλαβρύτων, που δεν
λειτουργούν πια και που έχουν μετα-
φερθεί στο Αίγιο.
• Τα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου
Καλαβρύτων, πριν το ολοκαύτωμα του
1943 και που είναι τα μοναδικά ντο-
κουμέντα που διασώθηκαν από την κα-
ταστροφή του 1943.
• Τα αρχεία των Γυμνασίων-Λυκείων
Καλαβρύτων, Δάφνης και Κλειτορίας
• Τα αρχεία των πρώην 65 κοινοτήτων,
των τέως Δήμων Καλαβρύτων, Κλειτο-
ρίας και Δάφνης.
• Αρχεία από τις εκκλησίες των κοινο-
τήτων του Δήμου Καλαβρύτων.
• Ενδεχομένως, θα μπορούσαν να φι-
λοξενηθούν και τα αρχεία του Μου-
σείου Ολοκαυτώματος.
Για την εγκατάσταση του Παραρτήμα-

τος των Γ.Α.Κ. στα Καλάβρυτα, ο
Δήμος Καλαβρύτων προτίθεται να δια-
θέσει τους χώρους της πρώην Μαθητι-
κής Εστίας, που το Εθνικό Ίδρυμα
Νεότητας έχει παραχωρήσει στο Δήμο.
Επιπροσθέτως, ο Δήμος προτίθεται να
αναλάβει της λειτουργίας του Παραρ-
τήματος και της φύλαξης των αρχεια-
κών συλλογών, διαθέτοντας προς
τούτο, το αναγκαίο προσωπικό.

Τούτων δοθέντων, πιστεύουμε ότι, το
αίτημα για ίδρυση Παραρτήματος των
Γενικών Αρχείων του Κράτους στα Κα-
λάβρυτα, είναι εύλογο και θα τύχει της
αποδοχής σας».  

www.kalavrita-hotels.gr
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Σε μια από τις πολλές φιλικές μας συ-
ναντήσεις με τον Πάνο Θεοδώνη που
ζει  μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, αφήσαμε
για μία ακόμη φορά τη σκέψη μας να
ταξιδέψει στη γενέτειρά μας την Κλειτο-
ρία και σταθήκαμε πάρα πάνω στη δε-
καετία 1950-1960.Τότε που η φτώχεια,
οι στερήσεις και οι δυσκολίες της ζωής
μας ένωναν όλους, χαλύβδωναν την
πίστη και κρατούσαν άσβεστη την ελ-
πίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Η στάχτη από τα αποκαΐδια της παρα-

φροσύνης του Γ’ Ράιχ και των παραλο-
γισμών της αδελφοσφαγής ήταν σκορπι-
σμένη παντού και το δικό μας όνειρο
ήταν η μάθηση, η εργασία, η νοικοκυ-
ροσύνη και η πρόοδος, η ατομική και η
συλλογική. Οι συμπατριώτες μας δεν
είχαν ακόμη συσσωρευτεί στις μεγάλες
πόλεις και τα σχολεία ακόμη και στα μι-
κρότερα χωριά της περιοχής μας ήταν
γεμάτα από παιδιά.
Το οκτατάξιο τότε Γυμνάσιο Κλειτορίας

αριθμούσε περισσότερους από εξακό-
σιους μαθητές. Φροντιστήρια τότε δεν
υπήρχαν. Τα παιδιά από το σπίτι είχαν
την ευχή αλλά και την κούραση των γο-
νιών τους στις διάφορες δουλειές, για
να μπορούν τα ίδια να μην απασχο-
λούνται πολύ, ώστε να φοιτούν όσο
ήτο δυνατόν απερίσπαστα στο σχολείο.
Οι δάσκαλοί μας είχαν ζήλο ακούρα-
στο και διαρκώς μας ενθάρρυναν, για
να τραβήξουμε πιο μπροστά και να πε-
τύχουμε στη ζωή μας καλύτερες συν-
θήκες. Γιατί τότε η πενία είχε ως κατα-
φύγιο την παιδεία.

Πέραν όμως από το θρανίο, τον πί-
νακα και το διάβασμα, τα παιδιά εκεί-
νης της δεκαετίας είχε αρχίσει να τα
συναρπάζει και το ποδόσφαιρο, το
οποίο από τις αρχές του ‘50 είχε αρχίσει
να έχει ένα δυναμισμό που παρουσίαζε
μιά δημιουργική διέξοδο για την εφη-
βική μας ηλικία.

Στη φωτογραφία με ημερομηνία 22-
4-1951 (που δόθηκε από τον αγαπητό
φίλο Τάκη Δογάνη) φαίνονται οι πρώτοι
συντοπίτες μας που ασχολήθηκαν με το
άθλημα αυτό (λεζάντα στη φωτογραφία).

Αυτοί ήταν οι πρώτοι που άρχισαν να
παίζουν ποδόσφαιρο μεταξύ τους. Το
γήπεδό τους ήταν ένας περιορισμένος
ανοικτός χώρος, στο σημερινό Κέντρο
Υγείας Κλειτορίας, όπου οι αυτοσχέδιες
ομάδες έπαιζαν με λιγότερους παίκτες,
από επτά ως εννιά, για να χωρούν και
να μπορούν να κινηθούν.

Το 1954 με την απαλλοτρίωση των
αμπελιών, άρχισε να κατασκευάζεται
στην Κωμόπολη μας γήπεδο, επίπεδο
και μεγαλύτερο από το υποτυπώδες
προγενέστερο, ως χώρος άθλησης των
μαθητών του Γυμνασίου. Δεν επρόκειτο
βέβαια για στάδιο προδιαγραφών
επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όμως
ήταν αρκετό, για να φουντώσει την ιδέα
μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, που θα

μπορούσε να βγει έξω από τα όρια της
μικρής μας κωμόπολης και νά δίνει φι-
λικούς αγώνες με άλλες παρόμοιες
ομάδες της επαρχίας μας.

Ο Ντίνος ο Ανδρουτσόπουλος (τσιο-
ντής), Ο Ηλίας ο Χαμακιώτης, ο Άγγε-
λος ο Αγγελακόπουλος χωρίς πολλούς
δισταγμούς πρωτοστάτησαν και η
πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα πήρε
σάρκα και οστά, με την επονομασία
“Χελμός”, σήμα τον έλατο και στολή
κίτρινες φανέλες με μαύρο παντελο-
νάκι. Για παπούτσια και κάλτσες ο κα-
θένας χρησιμοποιούσε ο,τι είχε, ενώ
μερικοί έπαιζαν και ξυπόλητοι. Οι και-
ροί ήταν ακόμη πολύ στερημένοι και τα
σημερινά αθλητικά είδη υπόδησης δεν
υπήρχαν ούτε και στην πιο προχωρη-
μένη φαντασία  των νεαρών της εποχής
μας.
Στη συζήτησή μας ο Πάνος θυμήθηκε

με ευγνωμοσύνη το γυμναστή του Σχο-
λείου μας Πάνο Σιγαλό από τα Σου-
δενά. Ήταν νέος, εργατικός, επίμονος
και ενθουσιώδης και καλλιέργησε
στους μαθητές την αγάπη και για τον
κλασσικό αθλητισμό και για το ποδό-
σφαιρο. Μέσα στο μικρό χρονικό διά-
στημα που υπηρέτησε στο Γυμνάσιο
Κλειτορίας ανέδειξε δύο αξιόλογους
αθλητές: τον Πάνο τον Θεοδώνη στη
δισκοβολία και τον Τάσσο τον Ζάζιο
από την Λυκούρια στον ακοντισμό,οι
οποίοι πέτυχαν διακρίσεις σε περιφε-
ρειακό και Πανελλήνιο επίπεδο. Τον
εκλεκτό αυτόν καθηγητή και συμπα-
τριώτη μας το 1958 που πήγα εγώ στην
πρώτη γυμνασίου δεν τον πρόλαβα
γιατί είχε ήδη μετατεθεί. Η τύχη όμως
τα έφερε έτσι ώστε τα τελευταία χρόνια
της ζωής του να έχουμε μία συχνή τη-

λεφωνική επικοινωνία τόσο εγώ όσο
και Πάνος ο Θεοδώνης και αυτό ήταν η
μεγαλύτερη χαρά του. Έφυγε πλήρης
ημερών τον Αύγουστο του 2015 στην
ημέρα της γιορτής του, η φήμη του από
το έργο του προς την νεολαία μας θα
παραμένει άσβεστη στις καρδιές όλων
μας, το χώμα που τον σκέπασε να είναι
ελαφρύ και η μνήμη του αιωνία.

Όσο οι νέοι είχαν ενθουσιαστεί με το
ποδόσφαιρο τόσο αρνητικοί στάθηκαν
απέναντι σε αυτή τη δραστηριότητά
τους οι καθηγητές του Γυμνασίου και
προ πάντων ο τότε Γυμνασιάρχης Γε-
ώργιος Σταυρόπουλος με το αιτιολο-
γικό ότι αφαιρούσε χρόνο από τη
μελέτη των μαθητών.   

Όπως διηγείται ο Πάνος, ο Γυμνα-
σιάρχης ένα απόγευμα “έπιασε” τους
μαθητές να παίζουν ποδόσφαιρο στην
αλάνα, της ανοικοδόμησης. Ανάμεσά
τους ήταν και ο γιος του Κώστας. Την
επόμενη ημέρα τους συγκέντρωσε
όλους μέσα σε μία αίθουσα και με κυ-
δωνόβεργες έπεσε το ξύλο της ”αρ-
κούδας“. Τις πιο πολλές τις έριξε στο
γιό του Κώστα που ήταν και καλός μου
φίλος. Ήταν η εποχή της αυταρχικής εκ-
παίδευσης και της αποκλειστικής αφο-
σίωσης στα γράμματα. Αυτό τότε δεν
μας έβλαψε πολύ. Γιατί και γράμματα
μάθαμε και το ποδόσφαιρο στα φανερά
ή  στα κρυφά δεν το αφήναμε!

Παρ’ όλες τις δυσκολίες της υποδο-
μής και της νοοτροπίας η ομάδα μας ο
“Χελμός” άρχισε να δίνει παιχνίδια, με
την αντίστοιχη ομάδα στα Καλάβρυτα
τη “Λαύρα”. 

Στο “Χελμό” έπαιζαν οι εξής: Πάνος
Θεοδώνης, παίχτης ταλαντούχος, που
κάλυπτε όλες τις θέσεις στην ομάδα,

αλλά διακρίθηκε ως τερματοφύλακας,
Γιώργος Γκόρτσος, Κώστα Σταυρόπου-
λος, Γιώργος Λάμπρος (Ρουπακιάς),Θα-
νάσης Ράπτης του Πάνου, Λάμπης
Κόκορης, Σπύρος Λουκόπουλος του
Θανάση, Άρης Κατσίνης και Φωκίονας
Κοκκότης από την Τουρλάδα. 

Η ομάδα αυτή διαρκώς ανανεωνόταν
κάθε φορά που οι παλαιότεροι έφευ-
γαν από την Κλειτοτρία με την αποφοί-
τησή τους  από το Γυμνάσιο οι νεώτεροι
έπαιρναν τη θέση τους, όπως οι: Σπύ-
ρος Γιαννούλιας, Γιάννης Μητρόπου-
λος, Διονύσης Ρουμελιώτης, Τάκης
Κόκκορης, Σπύρος Παπαδόπουλος,
Γιώργος Μπουγιούκος από τη Λυκού-
ρια. Στη συνέχεια μέχρι το 1964 που τε-
λείωσα και εγώ το Γυμνάσιο έπαιζαν ο
Χρήστος ο Λουκόπουλος, ο Ηρακλής
ο Δημόγιαννης, ο Σταύρος ο Βλάντης
και άλλοι.

Οι ποδοσφαιρικές συναντήσεις “Χελ-
μού“ Κλειτορίας και “Λαύρας” Καλα-
βρύτων ήταν τα συναρπαστικά γεγο-
νότα όχι μόνο για τη νεολαία αλλά και
για τους μεγαλύτερους. Το πνεύμα ήταν
φιλικό, το ήθος αθλητικό και ο κάθε
αγώνας μία καθαρή μορφή ψυχαγωγίας
για όλους μας εκείνη την εποχή. Η ευ-
χάριστη ατμόσφαιρα που επικρατούσε
στις συναντήσεις οποιοδήποτε και αν
ήταν το σκορ όλοι το διασκεδάζαμε και
χαιρόμασταν πολύ.

Όσο για τις μετακινήσεις των ομάδων
από την Κλειτορία στα Καλάβρυτα και
αντίστροφα, ο Θεός οπωσδήποτε βοη-
θούσε, εφόσον οι συνθήκες ασφαλείας
ήταν μηδαμινές. Πηγαίναμε με φορτηγά
αυτοκίνητα όρθιοι πίσω στην καρότσα
σε χωματόδρομους επικίνδυνους,
αλλά αυτό ήταν και το τελευταίο που
σκεφτόμαστε τότε. Τα έξοδα της ομά-
δας καλύπτονταν με “ρεφενέ” από το
πενιχρό μας χαρτζιλίκι. Η βαθιά μας
ικανοποίηση από αυτή τη δραστηριό-
τητα ήταν η μεγαλύτερη χαρά στη στε-
ρημένη μας ζωή. Οι συναντήσεις δη-
μιουργούσαν αξέχαστες φιλίες και γνω-
ριμίες μεταξύ των παικτών και των δύο
ομάδων αλλά και μεταξύ των φιλά-
θλων που ακολουθούσαν τις ομάδες.
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στην
Κλειτορία για τη δημιουργία ενός μι-
κρού αθλητικού κέντρου εκείνη την
εποχή που η περιοχή ήταν γεμάτη από
νεολαία και που επιθυμούσε να ασχο-
ληθεί γενικότερα με τον αθλητισμό,
τούτο δεν επετεύχθη. 

Στη δική μας μνήμη έμεινε η μικρή
αλάνα, το γήπεδο του σχολείου, οι επί-
μονες προπονήσεις του “Χελμού”,η
καρότσα στους χωματόδρομους, οι εν-
θουσιώδεις φιλικές συναντήσεις με τη
“Λαύρα“ Καλαβρύτων και τα γέλια
μετά από κάθε γκολ.

Δημήτριος Ι.Κούκουρας
Ανώτατος Αξιωματικός ε.α.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950-1960 ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950-1960 ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

Καθιστοί από αριστερά: Ηλίας Χαμακιώτης, Νίκος Ράπανος, Λαδάς, Σωτήρης Τσάμης, Νίκος
Θεοδώνης, Άρης Κατσίνης, και Μήτσος Γεωργούλιας.
Όρθιοι από αριστερά Άγγελος Γαλάνης (επόπτης), Γιάννης Πανόπουλος, Τάκης Δογάνης, Γιώρ-
γος Σούκας, Μίμης Κατσίνης (Διαιτητής), Θόδωρος Βαρβιτσιώτης (τερματοφύλακας), Χρήστος
Παπαγιαννόπουλος, Θανάσης Μάκος, Γιώργος Μητρόπουλος, Χρήστος Γιαννούλιας (επόπτης).
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ
Οι αναμνήσεις από τον 2ο Παγκόσμιο

Πόλεμο είναι διαφορετικές στην Ελ-
λάδα από ό,τι στη Γερμανία. Ποιος θυ-
μάται τις σφαγές κατά του αμάχου
Ελληνικού πληθυσμού; Εμείς γνωρί-
ζουμε, ότι ιστορία που δεν την ξανα-
φέρνουμε στο νου μας, δεν μας κάνει
καλό. Μπορεί να είναι κουραστικό και
πότε-πότε δυσάρεστο. Για το Γερμανό
υπήκοο  ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος,
έχει πολλά πρόσωπα - παράλληλα με
τις ίδιες δοκιμασίες και ιδίως το χρέος
και τη συνεχή δικαιολογία. 
Ο Ιοαχίμ Γκάουκ είπε μια φορά: «Δεν εί-

μαστε μόνο αυτοί που σήμερα είμαστε,
αλλά οι απόγονοι αυτών που άφησαν
τα ίχνη της καταστροφής στην Ευρώπη ».

Και συνεχώς έρχονται στοιχεία στο
φως - μια μεγάλη σκιά του παρελθό-
ντος, η οποία επηρεάζει το παρόν. Η
τραυματική έρευνα δείχνει, πόσο οι
κακές αναμνήσεις μεταδίδονται μέσω
των γενεών και τα παλαιά τραύματα
εξακολουθούν να συνεχίζονται στους
εγγονούς. Εμένα τον ίδιο με αγγίζει
αυτό σαν γιο ενός Γερμανού πατέρα και
μιας Ελληνίδας μητέρας, όπου εγώ συ-
ναισθηματικά κατά την διάρκεια των
πολιτικών συζητήσεων, λόγω της ευ-
ρωπαϊκής κρίσης, ολίσθαινα προς την
Ελληνική πλευρά. Τελικά η μητέρα μου
και η οικογένειά της κατάγονται από μια
περιοχή της Ελληνικής Πελοποννήσου,
όπου κυρίως ξέσπασε η γερμανική
Βέρμαχτ: τον ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ, λίγα χι-
λιόμετρα από τα Καλάβρυτα. 

Μερικά απ’ αυτά τα έζησαν αρκετά,
αλλά ξέφυγαν γενικώς ανενόχλητοι, όχι
ως Γερμανοί σε διακοπές, αλλά ως κα-
τακτητές της Ελλάδος. Έλληνες αντάρ-
τες πρόβαλαν αντίσταση.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1943: Ένα αναγνωριστικό

απόσπασμα από 90 περίπου άνδρες
εκινείτο με κατεύθυνση τα Καλάβρυτα.
Μαζί τους και ο εικοσιδυάχρονος Ρό-
γκερ Βάλτερ. Αρχικά ήθελε να γίνει κα-
θολικός ιερέας και επί έξι χρόνια
διδάχθηκε αρχαία ελληνικά. Τώρα
υπήγετο στην 117η μεραρχία κυνηγών,
ακολούθησε τη διαδρομή μέσω Σερ-
βίας μέχρι την Ελλάδα. Λόγω των αρ-
χαίων ελληνικών του, ήτο πάντα παρών
σε θέματα μεταφράσεως,  Στην πεζο-
πορία βέβαια ήτο αμάθητος. Μέχρι τότε
ήτο τοποθετημένος στις μεταφορές. Έτσι
είχε τη δυνατότητα με λαθροχειρίες να
κερδίζει κάτι από το μαύρο λαθρεμπό-
ριο. Στον ιστορικό Χέρμαν Φρανκ Μά-
γιερ του οποίου τον πατέρα σκότωσαν
έλληνες αντάρτες, του περιέγραψε μετά
από 60 χρόνια τα γεγονότα:

«Προχωρούσαμε λοιπόν στο τέλος
φάλαγγας. Είχαμε ιδρώσει με όλα τα
πράγματα που είμαστε αναγκασμένοι
να κουβαλάμε κι έτσι είχαμε βγάλει τα
κράνη μας. Το δικό μου το είχα κρεμα-
σμένο στη  ζώνη. Προχωρούσαμε αργά.
Οι φίλοι μου περπατούσαν στα δεξιά
και στ’ αριστερά μου και για να περάσει
η ώρα, αρχίσαμε να παίζουμε χαρτιά
περπατώντας. Χρησιμοποιούσαμε το ανα-
ποδογυρισμένο κράνος μου ως τσόχα».

Κατά τη διάρκεια της διηγήσεως του
Ρόγκερ Βάλτερ του ερχόταν ένας κό-
μπος στο λαιμό. «Η περιοχή ήτο δύσκο-
λη. Στην επιχείρηση είχαν υποχρεωθεί
να λάβουν μέρος και στρατιώτες που
είχαν αρρωστήσει από ελονοσία. Έτσι
χωρίς πολλές συζητήσεις κατασχέθηκε
ο γάιδαρος ενός αγρότη για να κουβα-
λήσει τα οπλοπολυβόλα».

Από την άλλη πλευρά ευρίσκετο μια
μονάδα αντιστασιακών του ΕΛΑΣ το
ανεξάρτητο τάγμα Καλαβρύτων. Νέοι
άνδρες, οι περισσότεροι περίπου είκοσι
ετών, αποφάσισαν να εμποδίσουν την
είσοδο των Γερμανών στην πόλη τους,
τα Καλάβρυτα. Το ότι αυτοί οι Γερμανοί
λάμβαναν μέρος σε μια εξερευνητική
αποστολή και δεν είχαν την πρόθεση
να καταλάβουν τα Καλάβρυτα, δεν
τους ήτο γνωστόν. Πυρά ξαφνικά, ο Ρό-
γκερ Βάλτερ και ο λόχος αιχμαλωτί-
στηκαν, για να ανταλλαγούν με ίδιο

αριθμό συλληφθέντων ανταρτών. Τρεις
Γερμανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή
τους στην ανταλλαγή των πυρών. 

Όταν ο διοικητής στρατηγός Φον Λε
Σουίρ άκουσε γι’ αυτή την «ταπείνωση»
διέταξε μέτρα εξιλασμού για τους εκτε-
λεσθέντες. Αυτοί οι αποκαλούμενοι
«συμμορίτες» απολάμβαναν μεγάλης
υποστηρίξεως από τον πληθυσμό. Μια
επιχείρηση έπρεπε να τρομοκρατήσει
τους κατοίκους των χωριών και πόλεων
και να τους τιμωρήσει. Τέλος Νοεμ-
βρίου κινήθηκαν στρατεύματα 1.000
περίπου ανδρών κυκλωτικά κατά των
Καλαβρύτων.

Το τι ακολούθησε είναι δύσκολο να
το παρακολουθήσει κάποιος χρονολο-
γικώς, κάθε χωριό που διασχίζουν τα
γερμανικά στρατεύματα, το λεηλατούν
και σκοτώνουν χωρίς επιλογή και τε-
λικά το πυρπολούν. Στο Μοναστήρι
του Μ. Σπηλαίου κατακρημνίζουν τους
μοναχούς στο βάραθρο. Στην Μονή της
Αγίας Λαύρας το προπύργιο της εθνι-
κής επαναστάσεως κατά των Τούρκων,
το πυρπολούν και αυτό. Η αξιόλογη βι-
βλιοθήκη 500 τόμων βιβλίων και χει-
ρογράφων του 16ου αιώνα καίγεται,
ανυπολόγιστοι πολιτιστικοί θησαυροί
καταστρέφονται για πάντα. Και οι αντάρτες
χάνουν την ψυχραιμία τους: οι Γερμανοί
αιχμάλωτοι ρίχνονται σε μια χαράδρα.
Ως εκ θαύματος διασώζεται ο Ρόγκερ
Βάλτερ και με πολλά κατάγματα και
τραύματα μένει κρεμασμένος σε μια κο-
ρυφή δένδρου, όπου τον βρίσκουν αρ-
γότερα τα γερμανικά στρατεύματα.
Το τι συνέβηκε την 12ην και 13ην Δε-

κεμβρίου στα Καλάβρυτα, περιγράφει
μια νεαρά δασκάλα των γερμανικών.
Όταν τα γερμανικά στρατεύματα ήλθαν
στα Καλάβρυτα δεν επετρέπετο σε κα-
νένα κάτοικο να εγκαταλείψει την πόλη.
Ταυτόχρονα ο γερμανός διοικητής
έδωσε το λόγο του, ότι δεν θα στραφεί
κατά του πληθυσμού. Εν τω μεταξύ
επέστρεψαν μερικοί κάτοικοι, οι οποίοι
είχαν καταφύγει στα βουνά λόγω των
γερμανών. Όταν το πρωί σήμαναν οι
καμπάνες, οι κάτοικοι έπρεπε να συ-
γκεντρωθούν στην πλατεία, όπου τους
ανακοινώθηκε η συμμετοχή σε κάποια
εργασία. Όλοι οι νέοι άνω των 14 ετών
διαχωρίστηκαν στους άνδρες. Γυναίκες
και παιδιά κλείσθηκαν στο σχολείο του
τόπου. Ξαφνικά ακούσθηκαν πυροβο-
λισμοί. Η δολοφονία των ανδρών είχε
ξεκινήσει, κάτι που μέχρι εκείνη τη
στιγμή δεν γνώριζαν οι γυναίκες. Μια
από τις γυναίκες σκαρφάλωσε  στο πα-
ράθυρο του σχολείου για να δει τι γι-
νόταν έξω. Μπροστά στο κτήριο ήταν
ένας γερμανός στρατιώτης, τον ρώτησε:
Θα μας κάψετε; Ένευσε και έκλαιγε. Στις
έγκλειστές γυναίκες ξέσπασε πανικός.
Με μεγάλη βία έσπασαν πόρτες και
κλειδαριές. Ο στρατιώτης που έπρεπε
να τις φυλάει στο σχολείο , έφυγε. Όρ-
μησαν από το κτήριο του σχολείου
στην αυλή. Έτρεξαν προς τους αγρούς,
γυρίζοντας πίσω τους είδαν τα Καλά-
βρυτα να καίγονται.  Τρεις γενεές, του-
λάχιστον 676 τον αριθμό, έχασαν
εκείνη την ημέρα τη ζωή τους. Ιστορικά
δεν έχει αποδειχθεί αναντίρρητα, εάν οι
γυναίκες και τα παιδιά επρόκειτο να
καούν στο σχολείο.

Πώς οι γυναίκες βρήκαν αργότερα τους
άνδρες και τα παιδιά τους, περιγράφει η
αυτόπτης μάρτυς Φραντζέσκα Νίκα:

«Ξαναπηγαίνω στο μεγάλο σωρό.
Ψάχνω !  Ψάχνω… Έρχονται κι’ άλλες
γυναίκες. Πολλές. Κάθε μια που αντι-
κρίζει τους νεκρούς πιάνει το κεφάλι
της. Να κι΄ η θεία μου. Με πλησιάζει.
Πω ! Πω ! τα μάτια της. Τι άγρια που
είναι… Δεν μπορώ να την κοιτάξω…
Με πιάνει από το χέρι με τρυφεράδα.
Γύρω μας γίνεται πανδαιμόνιο. Κάθε
μια γυναίκα που  ανεβαίνει, ψάχνει σαν
τρελή στο σωρό των σκοτωμένων να
βρει τους δικούς της. Βρίσκει τον πα-
τέρα, τον αδελφό, τον άνδρα της, το
παιδί της… Τα μάτια μου τα νιώθω

αγριεμένα, καθώς βλέπω τις γυναίκες
ένα γύρο ν’ ανακατεύουν τα πτώματα
και να ψάχνουν και μόλις βρίσκουν
τους δικούς τους να ηρεμούν. Να τους
μιλάνε και να τους  χαϊδεύουν. Να πιά-
νουν τα μυαλά που είναι σκορπισμένα
και να τα βάζουν πάλι στο κεφάλι. Να
προσπαθούν με κάθε τρόπο να συμμα-
ζέψουν αυτά τα κατακρεουργημένα
πτώματα και να τους δώσουν ανθρώ-
πινη μορφή».

Η ανάμνηση δεν πρέπει να θέτει κα-
νένα ερώτημα αντιλήψεως, αλλά συ-
νειδήσεως. Την συγχώρηση πρέπει να
εναποθέσουμε στο Θεό, έτσι φθάνουμε
στα όριά μας  (Ψαλμός 106, 24). Υπάρχει
όμως και μια φτηνή, κοσμική επιείκεια. 

Τα Καλάβρυτα υπήρξαν μια  από τις
100 σφαγές (ολοκαυτώματα) του ελ-
ληνικού άμαχου πληθυσμού. Σε με-
ρικά χωριά σκότωσαν ακόμη παιδιά,
νήπια, γυναίκες και γέρους. Ακόμη και
τότε σύμφωνα με το πολεμικό δίκαιο οι
εκτελέσεις είναι ασύμμετρες και κατά το
διεθνές Δίκαιο παράνομες, πράγμα που
έχει παραδεχθεί επισήμως εν συνεχεία
η Γερμανική πλευρά. Οι τότε υπεύθυ-
νοι των τελικών αποφάσεων, δεν πολι-
τεύοντο έτσι, διότι ακολουθούσαν ένα
προδιαγεγραμμένο κώδικα, σύμφωνα
με την παρόρμηση της στιγμής. Θα
μπορούσε να πει κανείς: παρίσταναν το
Θεό. Και πράγματι κατά την διάρκεια
της Δίκης της Νυρεμβέργης από τις 392
υποθέσεις κατά μελών της Βέρμαχτ,
των Ες-Ες και της αστυνομίας για τα
εγκλήματα πολέμου στην Ελλάδα, ου-
δείς κατεδικάσθη. Από την Εισαγγελία
υποστηρίχθηκε, ότι οι κατηγορούμενοι
ενήργησαν μόνον κατόπιν εντολών.
Εκτός δε τούτου δεν μπορούσε να απο-
δειχθεί, ότι γνώριζαν τον εγκληματικό
χαρακτήρα των πράξεών των. Ο πόλε-
μος τότε δημιούργησε πολλά δεινά
στην Ελλάδα: κατά τη διάρκεια της γερ-
μανικής κατοχής πέθαναν λόγω των με-
γάλων λεηλασιών 100.000 άνθρωποι
από την πείνα, 60.000 Έλληνες Εβραίοι
από τους υφιστάμενους 70.000 - δο-
λοφονήθηκαν ακόμη και με την υπο-
στήριξη ελλήνων δοσίλογων  -  σ’ ένα πο-
σοστό άνω του 80%.  Έτσι στις αρχές
του ’60 το γερμανικό κράτος κατέβαλε
115 εκατομμύρια μάρκα ως αποζη-
μίωση στην Ελλάδα, τα οποία προορί-
ζοντο αποκλειστικά για τους επιζήσα-
ντες Εβραίους.  Ενδιάμεσα δόθηκαν
2.000 και 3.000 μάρκα για κάθε εκτε-
λεσθέντα στις οικογένειες των Καλα-
βρύτων, όχι ότι προορίζοντο γι’ αυτές,
αλλά στο ότι ενέδωσε λόγω εσωτερι-
κών  πιέσεων των πολιτικών ο  τότε
Πρωθυπουργός Καραμανλής. Το θέμα
των πολεμικών αποζημιώσεων και
αναγκαστικού δανείου του 1942 ύψους
11 δισεκατομμυρίων Ευρώ παραμένει
μέχρι σήμερα υπό αμφισβήτηση.

Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει, ότι
λόγω αυτής της διενέξεως δεν έχει ανα-
γραφεί τίποτε για τα εγκλήματα πολέ-
μου στην Ελλάδα, στα σχολικά βιβλία.
Ο στρατηγός Φον Λε Σουίρ που διέταξε
τις σφαγές των Καλαβρύτων, αποκα-
λούσε τους Έλληνες «γουρούνια»,
«κερδοσκόπους», «δοσίλογους», «τε-
μπέληδες». Αυτά τα στερεότυπα χρησι-
μοποίησε μέρος των Γερμανικών ΜΜΕ
κατά την διάρκεια της Ευρωκρίσης
(πότε με λεπτότητα, πότε απροκάλυ-
πτα). Βέβαια είναι κρίσιμο, ό,τι αναφέ-
ρεται στη διαφθορά, να διαλευκανθεί.
Προφανώς η άγνοια της ειδησεογρα-
φίας σε πολλές περιπτώσεις για το ελ-
ληνικό χρέος, δημιούργησε θλίψη στον
ελληνικό λαό για τις αιτίες και τα παρα-
σκήνια. Οι Έλληνες υποφέρουν περισ-
σότερο από τη διαφθορά και τη
μιζέρια. Και κάτι που στη Γερμανία δεν
θέλουμε να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν:
τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς
στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει μεγά-
λες γερμανικές βιομηχανικές και εξο-
πλιστικές εταιρείες με τις δωροδοκίες
τους.  Από την άλλη πλευρά μερικές

ελληνικές εφημερίδες ενορχηστρώνουν
την εικόνα του Γερμανού Ναζί και προ-
ειδοποιούν για μια γερμανοποίηση της
Ευρώπης, το τέταρτο Ράιχ. Σ’ αυτή την
τάση δημιουργήθηκαν άθλιες εικόνες
με τη στολή των Ναζί για την Μέρκελ
και τον Σόιμπλε, που δημιούργησαν
στη Γερμανία μεγάλη αγανάκτηση και
προσβολή. 

Παρ’ όλα αυτά έχουν γίνει βήματα
προσφάτως για την συμφιλίωση.  Τον
τελευταίο χρόνο ο Πρόεδρος της  Ομο-
σπόνδου Γερμανίας Ιοαχίμ Γκάουκ, ζή-
τησε συγγνώμη στους Λυγκιάδες, ως
πρώτος γερμανός κυβερνητικός εκπρό-
σωπος: «Εμείς οι απόγονοι δεν φέ-
ρουμε προσωπικά καμία ευθύνη.
Όμως νοιώθω βαθιά τρομαγμένος και
διπλά ντροπιασμένος σ΄ αυτό τον τόπο.
Ντρέπομαι γιατί άνθρωποι που ανετρά-
φησαν με το γερμανικό πολιτισμό, έγι-
ναν εγκληματίες. Και ντρέπομαι γιατί η
δημοκρατική Γερμανία που επεξεργά-
ζεται βήμα προς βήμα το παρελθόν,
τόσο λίγα γνώριζε και μάθαινε για την
γερμανική ευθύνη έναντι της Ελλάδος
[…]  Και έτσι θέλω να ομολογήσω σή-
μερα, ότι δράστες και πολλοί πολιτικοί
υπεύθυνοι των μεταπολεμικών χρό-
νων, δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να
πουν: Αυτό που έγινε ήταν απάνθρωπο
και άδικο»
Από αυτά τα παραδείγματα προκύπτει

σαφώς: Χωρίς κοινή ανάμνηση δια-
σπάται το παρόν και επανέρχονται
τραύματα, τα οποία σχεδόν είχαν επου-
λωθεί.  Η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια
κοινή γη, αλλά μια αποστολή -  ένας
εύθραυστος οίκος, στον οποίο εμείς
τώρα που οι τοίχοι είναι ετοιμόρροποι,
πρέπει να συνεχίσουμε να κτίζουμε. Η
συγγραφέας  Φραντζέσκα  Νίκα ως αυ-
τόπτης μάρτυς, περιγράφει ένα γεγονός
του έτους 1976: Ξαφνικά κάθονταν 50
γερμανοί νέοι στο μέσο των Καλαβρύ-
των, στο έδαφος, μπροστά στο σιντρι-
βάνι και τραγουδούσαν με τις κιθάρες
τους. Κάποτε  άκουσαν κάτι για τα Κα-
λάβρυτα, η ίδια δεν γνωρίζει πώς, και
ήλθαν. Η Νίκα γράφει: «Όλοι μας φο-
βηθήκαμε επεισόδια. Είναι δύσκολο να
ξεχάσεις… Και πράγματι, όταν τους κοί-
ταξα, κατάλαβα, ότι αυτοί οι Γερμανοί
δεν είναι ένοχοι. Ένοχος ήταν ο φασι-
σμός, ο εθνικοσοσιαλισμός, ο πόλεμος
που έκανε τους ανθρώπους σκληρούς
και άσπλαχνους.  Όμως αδιανόητο, ότι
ήταν αυτών τα παιδιά».

Βιβλιογραφία: Αναφέρονται 16 πηγές
δημοσιευμάτων και βιβλίων.

O Constantin Grohn γεννήθηκε το
1976 στο Bad Segeberg (Schleswig-
Holstein Γερμανία) και οι πρόγονοί του
κατάγονται από την Πελοπόννησο, από
χωριό Μπούμπουκας κοντά στα Καλά-
βρυτα.

Είναι ιερέας ευαγγελικής ενορίας στο
Αμβούργο - Harvestehude. Επίσης, ασχο-
λείται με τη μουσική ως συνθέτης αλλά
και στον τομέα της ηχητικής κάλυψης
και μουσικής επένδυσης εκδηλώσεων.
Το άρθρο του κ. Grohn δημοσιεύτηκε

στο περιοδικό NEAFON, Δεκέμβριος
2015.



Στη μαγευτική ανοιξιάτικη ομορφιά
της Ιστορικής Μονής της Παναγίας της
Μεγαλοσπηλαιότισσας, εκεί που η κα-
θημερινές συναυλίες των πουλιών σμί-
γουν με τους εκκλησιαστικούς ύμνους
και ανεβαίνουν μαζί στο θρόνο του
Υψίστου, γιορτάστηκε την Κυριακή 12
Ιουνίου 2016, η επέτειος της Μάχης του
Μεγάλου Σπηλαίου που έλαβε χώρα
την 24η Ιουνίου 1827.
Μετά την κατανυκτική Θεία Λειτουργία

στο Καθολικό της Μονής, χοροστατού-
ντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμ-
βροσίου, οι εκατοντάδες των παρευρι-
σκόμενων, συγκεντρώθηκαν στον ειδικά
διαμορφωμένο προαύλιο χώρο, όπου
έλαβε χώρα η εκδήλωση της ΑΝΑΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ πριν και
κατά τη ΜΑΧΗ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗ-
ΛΑΙΟΥ το 1827 που διοργάνωσε η Πα-
γκαλαβρυτινή Ένωση (Π.Ε.), σε συνεργα-
σία με την Ιερά Μονή και την αιγίδα του
Δήμου Καλαβρύτων και σε συνεργασία
με το Σύλλογο Λυκουριωτών, το Σύλ-
λογο Σκοταναίων, τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Κλειτορίας, το Σύλλογο Φίλων
Ίππων «Ο ΧΕΛΜΟΣ», τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Σκεπαστού, το Σύλλογο Κερ-
τεζιτών «Ο ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ», τον
Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο Πάτρας, το
Σύλλογο Καστριωτών, το Σύλλογο Κρι-
νοφιτινών, το Σύλλογο Καρνεσιωτών,
το Σύλλογο «Ρωμιοσύνη» και τον Πο-
λιτιστικό κέντρο «ΕΚΣΤΑΝ».
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε

ο καθηγητής κ.  Αθανάσιος Καψάλης,
Αν. Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστο-
ρίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακα-
δημίας της Αθήνας, ο οποίος με
εμπεριστατωμένο, τεκμηριωμένο και
γλαφυρό λόγο μίλησε για τη σημασία
του ιστορικού αυτού γεγονότος. 
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Κα-

λαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς που
επαίνεσε του διοργανωτές για την ανα-
βίωση της αναπαράστασης μετά από 43
ολόκληρα χρόνια και εξήρε τη συλλο-
γική προσπάθεια και την αγαστή συνεργα-
σία τόσων Καλαβρυτινών συλλόγων.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε. κ. Δημήτριος
Βαρβιτσιώτης στον χαιρετισμό του, α-
φού ευχαρίστησε όλους τους παρευρι-
σκόμενους, τόνισε τη σημασία της εκδή-
λωσης και την, μέσα από την συλλογι-
κότητα και την άψογη συνεργασία όλων,
αναβίωση της αναπαράστασης που
πλέον θα γίνει σημείο αναφοράς στα
Καλαβρυτινά δρώμενα, όχι σαν απλή
εκδήλωση και εκπλήρωση υποχρέω-
σης, αλλά σαν μια βιωματική εμπειρία
και «άγγιγμα» της ιστορίας μας.

Ακολούθησε η Αναπαράσταση της
Μάχης του 1827 στην οποία συμμετεί-
χαν 34 ερασιτέχνες μέλη των συλλό-
γων ηθοποιοί με το αποτέλεσμα της
δουλειάς τους να σκορπίζει ρίγη συγκί-
νησης στους εκατοντάδες θεατές. Ο
εξαιρετικός και επιβλητικός χώρος, η
παρουσίαση του Αφηγητή, η εναλλαγή
των συναισθημάτων που δόθηκε από

τους ηθοποιούς
στην εξέλιξη των
γεγονότων, η
πατριωτική  έξαρ-
ση, το νέο «Μο-
λών Λαβέ» με
την απάντηση
στον Ιμπραήμ,
οι έφιπποι αγγε-
λιαφόροι, ο
τούρκος έφιπ-
πος απεσταλμέ-
νος του Ιμπραήμ,
οι σκηνές της Μάχης και γενικά όλη η
εικόνα,  έδωσαν ένα ξεχωριστό ενδια-
φέρον, με τη ροή της παρουσίασης να
εντυπωσιάζει ακόμη και τους πλέον
απαιτητικούς επισκέπτες - θεατές.

Το κλείσιμο της αναπαράστασης με
την χορευτική απόδοση του τραγου-
διού της ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑ-
ΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟ 1821 (Θα κυκλοφο-
ρήσει σε περίπου ένα μήνα από την Π.Ε.
σε 4πλό CD με 64 ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΑ ΤΡΑ-
ΓΟΥΔΙΑ και βιβλίο) που ακούστηκε για
πρώτη φορά, από το σύλλογο Σκεπα-
στού και το Σύλλογο Κερτεζιτών έδωσε
πανηγυρικό τόνο στην εκδήλωση.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Αμβρόσιος,
ο οποίος εμφανώς συγκινημένος, συνε-
χάρη τους διοργανωτές και έκανε έκ-
κληση προς πάντες να επιστρέψουμε
στις αξίες μας που δοκιμάζονται.
Οι πολλοί και τυχεροί που βρέθηκαν στην

ιστορική Μονή με παρατεταμένα χειρο-
κροτήματα εξέφρασαν τον ενθουσιασμό
τους δηλώνοντας όλοι αναβαπτισμένοι.

Ακλούθησε κοινό γεύμα στο  Grand
Sale του Μεγάλου Σπηλαίου όπου ο
Γιώργος Δαλιάνης και η Ομάδα «Ρω-
μιοσύνη» ξεσήκωσαν στο χορό με τα
παραδοσιακά τραγούδια που είπαν.

Τα στοιχεία της Αναπαράστασης
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 

ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
την 24η Ιουνίου 1827

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Αρχικό Κείμενο: Από το Ιστορικό Αρ-
χείο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου
Συμπλήρωση και προσαρμογή αρχικού
κειμένου: Δημήτριος Βαρβιτσιώτης
Σκηνοθεσία και διδασκαλία κειμένου:
Χαρίκλεια Ρόδη
Σκηνοθετική Εποπτεία: Γιάννης Σταματίου

Τα Πρόσωπα της Αναπαράστασης
(Διανομή):

Αφηγητής: Γιάννης Σταματίου, «ΕΚ-
ΣΤΑΝ», Παγκαλαβρυτινή Ένωση
Προηγούμενος Μ. Σπηλαίου (Γεράσι-
μος Τορολός), Χρήστος Κοντογιάννης,
«Σύλλογος Λυκουριωτών»
Οπλαρχηγός Α΄ (Καραχάλιος) Γιάννης
Σβίγκος «Σύλλογος Λυκουριωτών»
Οπλαρχηγός Β' (Μέλλιος), Βασίλης
Μούσιος «Σύλλογος Λυκουριωτών»
Οπλαρχηγός Γ’ (Παπαγιαννακόπου-
λος), Κωστας Σατολιάς «Σύλλογος Σκο-
ταναίων»

Οπλαρχηγός Δ΄ (Φραγκάκης), Χρήστος
Κοτσιάς «Πολιτιστικός Σύλλογος Κλει-
τορίας»
Οπλαρχηγός Ε΄(Καπετάν Σαρδελιάνος),
Σωτήρης Δουκλιάς «Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Κλειτορίας»
Καλόγερος (π. Παγκράτιος Πολυζωγό-
πουλος) Νικος Λάππας, «Σύλλογος
Σκοταναίων»
Ηγούμενος (Δαμασκηνός) Γιώργος Κα-
ραχάλιος «Σύλλογος Λυκουριωτών»
Νικόλαος Πετμεζάς:  Νίκος Αυγέρης
«Σύλλογος Λυκουριωτών»
Φωτάκος : Γεώργιος Κριμπένης «Σύλ-
λογος Λυκουριωτών»
Γραμματικός (π. Σεραφείμ): Σωκράτης
Μούσιος «Σύλλογος Λυκουριωτών»
Αγγελιαφόρος έφιππος: Νίκος Θωμάς
«Σύλλογος Φίλων Ίππων Ο ΧΕΛΜΟΣ»
Τούρκος Αγγελιαφόρος: Μιχάλης Κα-
ραντζάς «Σύλλογος Λυκουριωτών»

Συνοδός Αγγελιαφόρος: Γιώργος Θεο-
δωρόπουλος «Σύλλογος Φίλων Ίππων
Ο ΧΕΛΜΟΣ»
Φρουρός: Φίλιππος Παντουλιάς, Σύλ-
λογος Καστριωτών
Ομάδα παιδιών αφηγητή & χορευτικό
(αγόρια και κορίτσια)
• Πολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστού
• Σύλλογος Κερτεζιτών «Ο ΣΤΡΙΦΤΟ-
ΜΠΟΛΑΣ»
Πολεμιστές Φουστανελοφόροι:
• Σύλλογος Κρινοφιτινών και
• Σύλλογος Καρνεσιωτών

Τραγούδι και μουσική υποστήριξη:
Πανελλήνιος σύλλογος φίλων του γνή-
σιου δημοτικού τραγουδιού, του χορού
και της παράδοσης ''Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ''

 Τεχνική Υποστήριξη:
Ηχητικά: Νίκος Στρουμπούκης
Συντονιστής Οπτικών και Ηχητικών Εφέ:
Γιώργος Κατσής 
Συντονισμός μεταφοράς και ταξινόμη-
σης επισκεπτών: Μαριάνθη Χρονοπού-
λου και Αρετή Πράγια (ΠΕ)
Τακτοποίηση χώρου και στολισμός:
Χαράλαμπος Δούβος (Δήμος Καλα-
βρύτων) 

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Πα-
γκαλαβρυτινή Ένωση ευχαρίστησε το
Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων για
τον άριστο συντονισμό και διατήρηση
της κυκλοφοριακής τάξης των εκατο-
ντάδων οχημάτων καθώς και όλους
τους επισκέπτες.
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ΟΤΑΝ  ΟΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙΟΤΑΝ  ΟΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ, ΛΑΚΩΝΙΚΑ,ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ, ΛΑΚΩΝΙΚΑ,

γΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑγΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑ
Ένας,  που  σκέφτεται  σωστά,  είναι

καλύτερος  από  μύριους  που  δεν
σκέφτονται.                          

ΠΛΑΤΩΝ

Η ευφυΐα είναι η σύζυγος, η φαντασία
η γκόμενα και η μνήμη η υπηρέτρια. 

ΒΙΚΤΩΡ  ΟΥΓΚΩ 

Ευτυχία είναι αυτά που σκέφτεσαι,
αυτά  που  λες κι  αυτά  που  κάνεις,  να
είναι σε αρμονία.                    

ΜΑΧΑΤΜΑ  ΓΚΑΝΤΙ 

Είναι αδύνατο να κάνεις κάτι σωστά,
αν δεν κάνεις τίποτα.             

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η  πατρίδα  είναι  το  υψηλότερο  ιδα-
νικό· η  Θρησκεία προηγείται· η  οικο-
γένεια  έπεται.          

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Μία σοφή και μία βιαστική απόφαση
δεν  έχουν  το ίδιο  τέλος.   

ΣΟΦΟΚΛΗΣ                 

Οι  επιλογές  είναι  οι  μεντεσέδες  του
πεπρωμένου. 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ               

Τίποτα δεν είναι πιο αβέβαιο, στη ζωή,
από την ελπίδα, την  αγάπη  και  την
φιλία  μεταξύ  των  ανθρώπων. 

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Ο  άνθρωπος που  έχει μια  καινούρ-
για  ιδέα  είναι ένας παράξενος,  ώσπου
η  ιδέα  να  πετύχει.                     

ΜΑΡΚ  ΤΟΥΑΙΗΝ

Οι  πέτρες  κ.τ.λ.  δεν  κάνουν  μόνοι
τους  ένα  σπίτι· χρειάζεται  οργάνωση.

ΞΕΝΟΦΩΝ

Υπάρχουν  άρχοντες,  κατά  την  νο-
μική  έννοια, που δεν έχουν αρχοντιά,
ενώ υπάρχουν χειρώνακτες που έχουν
αρχοντιά.                    

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΤΣΟΣ

Μόνο  η  μητέρα  δεν  εμπορεύεται
ποτέ  την  αγάπη.        

ΕΡΝΕΣΤ  ΧΕΜΙΝΛΓΟΥΑΙΗ

Μέσα  στην  ψυχή  ορισμένων  αν-
θρώπων  υπάρχουν απείρως  πολύτιμα
πράγματα,  που  δεν  μπορούν να  τους
τα  πάρουν.               

ΟΣΚΑΡ  ΟΥΑΪΛΝΤ

Όταν κάποιος  ηλίθιος  κάνει  κάτι  για
το  οποίο ντρέπεται  διακηρύσσει  ότι
έκανε  το  καθήκον του.

ΤΖΩΡΤΖ  ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ  ΣΩ

Ποτέ  δεν  κατάλαβα  τι  είναι  πραγ-
ματική  ευτυχία  παρά  μόνο  όταν  πα-
ντρεύτηκα,  αλλά  τότε  ήταν πολύ
αργά.                    

ΜΑΞ  ΚΑΟΥΦΜΑΝ

Ο  καλός  χαρακτήρας  δεν  διαμορ-
φώνεται  σε  μια  εβδομάδα  ή  σ΄ ένα
μήνα∙ διαμορφώνεται ημέρα με  την
ημέρα.                            ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Τα στερνά χρόνια της ζωής είναι σαν
το τέλος του χορού μεταμφιεσμένων,
όπου πέφτουν οι μάσκες.

ΑΡΘΟΥΡΟΣ  ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ

Τα μεγάλα πνεύματα συνάντησαν
πάντα τη βίαιη αντίδραση των ασήμα-
ντων  μυαλών.

ΑΛΜΠΕΡΤ  ΑΪΝΣΤΑΪΝ

Ο  κόσμος  δεν  ξέρει ακριβώς  τι  θέλει
και  μπορεί  να  κάνει  τα  πάντα  για  να
το  αποκτήσει.

ΝΤΟΝ  ΜΑΡΚΟΥΙΣ

Ο Θεός, μοιράζει, στους  ανθρώπους,
ανάλογα  και  την ηλιθιότητα  για  να
στελεχώνονται,  διανοητικά,  όλα  τα
επαγγέλματα.

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Υπεύθυνος για την επιλογή
Σπύρος Γεωρ. Καμπέρος 

(Αλέξης  Λαύρας)
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Αθηνών, Συγγραφέας

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΑΣ ΜΑχΗΣ ΜΕγΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (1827)ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΑΣ ΜΑχΗΣ ΜΕγΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (1827)
Εντυπωσιακή  η  Αναπαράσταση  με τά  από  43  χρόν ια
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Η ΣΤΥγΑ ΣΤΗΝ ΑΡχΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΜΥΘΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΗ ΣΤΥγΑ ΣΤΗΝ ΑΡχΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΜΥΘΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΡΟΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΡΟΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

του Ανδρέα Παπαγεωργίου
καθηγητή φιλολόγου του 

ΓΕΛ Καλαβρύτων
Συνέχεια από το τεύχος Νο.30

Η αρχαία ελληνική παράδοση, από
τον Ηρόδοτο μέχρι τον Παυσανία, το-
ποθετούσε την άβυσσο μέσα στην
οποία γκρεμίζονται τα ύδατα της Στυγός
κοντά στην αρχαία πόλη Νώνακρη,
στην κορυφή Νεραϊδόραχη του Χελμού,
προφανώς εξαιτίας του άγριου και πέν-
θιμου τοπίου με τους κατακόρυφους
σκοτεινούς βράχους, όπου ούτε δέντρο
ούτε χόρτο φυτρώνει και που μόνο ο
ήλιος μπορεί να χτυπάει, χωρίς να μπο-
ρεί άνθρωπος ή ζώο να σκαρφαλώσει.
Τα νερά της - που ακόμη πέφτουν από
ψηλά - αφήνουν μια μαύρη κηλίδα
πάνω στους βράχους. Από αυτό προ-
έρχεται το λαϊκό της όνομα Μαυρονέρι
ή καταρράκτες του Μαυρονεριού (iv).

Μια νεότερη (νεοελληνική) παρά-
δοση, δημοσιευμένη από τον πατέρα
της ελληνικής λαογραφίας Νικόλαο
Πολίτη, βεβαιώνει ότι «ψηλά σ’ ένα
βράχο στα βουνά των Καλαβρύτων
βρίσκεται το “αθάνατο νερό”». Η πα-
ράδοση αυτή συνδυάζει ασφαλώς νεό-
τερα μυθολογικά στοιχεία με άλλα,
κληροδοτημένα από την αρχαία ελλη-
νική μυθολογία για τα «ὕδατα τῆς Στυ-
γός». Υπάρχει μια αληθινά εντυπω-
σιακή αντιστοιχία, επισημαίνει και ο λα-
ογράφος Κώστας Ρωμαίος, στον τόπο
που σύμφωνα με τη μυθολογία βρι-
σκόταν το ύδωρ της Στυγός και σε κεί-
νον που η νεοελληνική παράδοση
εντοπίζει το “αθάνατο νερό”. 

Ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα ακριβής
είναι η περιγραφή των «ὑδάτων τῆς
Στυγός» από τον καθηγητή και συγ-
γραφέα Γεώργιο Παπανδρέου: «Το
νερό που πηγάζει στην κορυφή του
βράχου, σε μέρος εντελώς δυσπρόσιτο
καταμοιρασμένο από το βράχο, γκρε-
μίζεται από ύψος μεγαλύτερο των δια-
κοσίων μέτρων με τη μορφή λεπτών
σταγόνων. Επειδή ο βράχος στα ριζά
του κάτω κλίνει προς τα μέσα, οι στα-
γόνες σταλάζοντας ραντίζουν απαλά
κατωφερή έκταση ενός περίπου στρέμ-
ματος. Εάν με δυσκολία, εξαιτίας της
λεπτότητάς τους, συγκεντρώσει κανείς
τις σταγόνες αυτές στο κάτω μέρος και
τις πιει, θα δει ότι το νερό τους δεν είναι
πλέον ψυχρό, ενώ το ίδιο νερό της
πηγής επάνω είναι ψυχρότατο. Τούτο
οφείλεται στις πολλές τριβές που υφί-
στανται οι σταγόνες στον αέρα και στο
βράχο, που ανεβάζουν τη θερμοκρα-
σία τους. Η ποσότητα του νερού αυτού
στην πηγή κατά το καλοκαίρι υπολογί-
ζεται σε μισή οκά, ενώ το νερό που
γκρεμίζεται σε σταγόνες είναι πολύ λι-
γότερο και γιατί εξατμίζεται και γιατί χά-
νεται κατά την πορεία του πάνω στο
βράχο. Στη ρίζα μάλιστα του βράχου
πηγάζει κι άλλο νερό, το οποίο, αφού
ενωθεί με το νεράκι απ’ τις σταγόνες,
εξαφανίζεται λίγο πιο κάτω μέσα σ’ ένα
λαβύρινθο από ογκόλιθους. Χάνεται
κάτω απ’ το έδαφος και στην πεδιάδα
της Νωνάκριδας εμφανίζεται και πάλι
ως αρχή του ποταμού Κράθη. Φαίνεται
ότι στον καιρό του Παυσανία ήταν μάλ-
λον γεμάτο πέτρες το ρέμα κάτω και,
καθώς έπεφτε το νερό, αμέσως εξαφα-

νιζόταν δημιουργώντας την εντύπωση
ότι χανότανε στον Άδη». 

Το αναμφίβολα εντυπωσιακό αυτό
τοπίο, όπως είδαμε, συνδέθηκε με θε-
ολογικές και φιλοσοφικές ιδέες - όπως
αυτές από τα Ελευσίνια Μυστήρια και
τις Ορφικές δοξασίες για τη μετενσάρ-
κωση - και με μια ιδιόμορφη και ιδιαί-
τερα πλούσια μυθολογική παράδοση,
που διαπερνά ιστορικές περιόδους και
πολιτισμούς. Όταν κάποιος θεός ήθελε
να δεσμευτεί με όρκο (v), ο Δίας
έστελνε την Ίριδα - τη θεϊκή αγγελια-
φόρο - να πάρει με μια υδρία νερό της
Στύγας και να το μεταφέρει στον Όλυ-
μπο για να γίνει «μάρτυρας» του
όρκου. Η επιορκία, η καταπάτηση
αυτού του όρκου, είχε φοβερές συνέ-
πειες για τους αθανάτους, οι οποίοι –
σύμφωνα με την περιγραφή του Ησιό-
δου στη Θεογονία – υποβάλλονταν
τότε σε δοκιμασίες και στερήσεις για
εννέα ολόκληρα χρόνια. Στη Θεογονία
του Ησιόδου διαβάζουμε (σε μετά-
φραση): «Καμιά φορά, όταν ξεσπάει η
αντιζηλία ή ο καυγάς ανάμεσα στους
θεούς, η κόρη του Θαύμαντα, η Ίρις η
αλαφροπάτητη πετάει, υπάκουος μα-
ντατοφόρος, πάνω στα απέραντα πλάτη
της θάλασσας. Αν κάποιος απ’ τους κα-
τοίκους του Ολύμπου γίνει ένοχος ψεύ-
δους, η Ίρις, για να επικυρώσει το
μεγάλο όρκο των θεών, πάει και φέρνει
από μακριά, μέσα σε μια χρυσή υδρο-
χόη, το φημισμένο νερό, που κατεβαί-
νει πάντα κρύο, απ’ την κορφή ενός
ψηλού βράχου». 
Στα νερά της Στυγός η αρχαία και νεό-

τερη παράδοση αποδίδει θαυματουρ-
γές αλλά και ολέθριες ιδιότητες. Είναι
άλλωστε γνωστό ότι στη μυθολογία
όλων των λαών το τρεχούμενο νερό
(σε φυσική μορφή) αποτελεί πηγή και
σύμβολο ζωής και, γι’ αυτό, έγινε από
τα πανάρχαια χρόνια αντικείμενο λα-
τρείας όλων των πρωτόγονων λαών.
Έτσι, στις μυθικές παραδόσεις των πρω-
τόγονων και αρχαίων λαών και πολιτι-
σμών το νερό αποτελεί αστείρευτη
πηγή δύναμης και ζωής και του αποδί-
δονται ιδιότητες καθαρτικές, θεραπευ-
τικές και αναγεννητικές. Οι αρχαίοι
πίστευαν ότι τα νερά της ήταν πηγή
αθανασίας: Στην Αχιλληίδα του Ρω-
μαίου Στατίου αναφέρεται ότι η μητέρα
του Αχιλλέα, η Θέτις, τον βάφτισε στα
ύδατα της Στυγός για να γίνει άτρωτος,
εκτός από τη φτέρνα απ’ όπου τον κρα-
τούσε και που ήταν το μόνο τρωτό ση-
μείο του. Όμοια, σε νεότερους (νεοελλη-
νικούς) μύθους, το “αθάνατο νερό”
των Καλαβρύτων αναφέρεται ότι χαρί-
ζει την αθανασία σε εκείνον που θα το
αποκτήσει, θα λουστεί μ’ αυτό ή θα το πιει. 

Φημιζόταν, επίσης, ότι το νερό της
ήταν δηλητηριώδες - ίσως λόγω της
ψυχρότητάς του - και πιστευόταν ότι συ-
νέτριβε αντικείμενα από γυαλί ή από
κρύσταλλο ή από μορρίνη (είδος πορ-
σελάνης), καθώς και όλα τα αγγεία που
βουτούσαν μέσα σ’ αυτή (πβλ. «τούς
δέ βουλομένους αὐτοῦ ὑδρεύεσθαι
σπόγγοις πρός ξύλοις δεδεμένοις
λαμβάνειν, διακόπτειν δέ πάντα τά
ἀγγεῖα πλήν τῶν κερατίνων, τόν δ’
ἀπογευσάμενον  τελευτᾶν»). Επίσης,
τα αντικείμενα από κέρατο ή κόκκαλο,

σίδηρο, χαλκό, μολύβι, κασσίτερο,
ασήμι, ήλεκτρο και χρυσό (όλα πολύ-
τιμα ή ιδιαίτερα σκληρά-ανθεκτικά
υλικά και μέταλλα) αποσαθρώνονται
και διαλύονται από τις μαγικές ιδιότητές
του. Ο Παυσανίας, ο Πλούταρχος και ο
Αρριανός, παρουσιάζοντας τις ιδιότητες
του νερού της Στύγας, αναφέρουν ότι κι
αυτός ο Αλέξανδρος ο Μέγας είχε κιν-
δυνεύσει να δηλητηριαστεί από αυτό,
όταν τού το είχαν στείλει μέσα σε μια
οπλή μουλαριού - η οποία αντιστάθηκε
στη φημισμένη διαβρωτική του φύση:
πβ. «τούτων τοι τῶν κεράτων ὑπό
Σωπάτρου κομισθῆμαί φασιν Ἀλε-
ξάνδρῳ τῷ Μακεδόνι, καί ἐκεῖνον πυν-
θάνομαι θαυμάσαντα ἐς Δελφούς
ἀνάθημα ἀναθεῖναι τῷ Πυθίῳ τό
κέρας, καί ὑπογράψαι ταῦτα “σοί τόδ’
Ἀλέξανδρος Μακεδών κέρας ἄνθετο,
Παιάν, κάνθωνος Σκυθικοῦ, χρῆμά τι
δαιμόνιον, ὅ Στυγός ἀχράντῳ Λουση-
ίδος οὐκ ἐδαμάσθη ῥεύματι, βάστα-
ξεν δ’ ὕδατος ἠνορέην”. Δημήτηρ δ’ ἄρα
τό ὕδωρ ἀνῆκε τοῦτο πλησίον Φενεοῦ,
τήν δ’ αἰτίαν εἶπον ἀλλαχόθι».

Σύμφωνα με άλλο αρχαιοελληνικό
μύθο, η θεά Δήμητρα, για ν’ απαλλαγεί
από τις ενοχλητικές προτάσεις του Πο-
σειδώνα που την είχε ερωτευθεί, μετα-
μορφώθηκε σε φοράδα κι ανακατεύ-
θηκε στο κοπάδι των αλόγων του βα-
σιλιά Όγκιου, που ήταν γιος του Απόλ-
λωνα. Κατά το μύθο, όταν πήγε και
κοιτάχτηκε με τη μορφή αυτή στα νερά
της Στυγός, ο ποταμός έγινε κατάμαυ-
ρος. Πίστευαν, επίσης, ότι στις όχθες της
υποχρεώνονταν να περιπλανιούνται για
εκατό χρόνια οι σκιές όλων εκείνων
που δε θα είχαν ταφεί  με επικήδειες
τιμές. Στα νερά της, ακόμη, πνίγονταν οι
προδότες και οι συκοφάντες, βρίσκο-
ντας έτσι δίκαιη τιμωρία. Σ’ έναν άλλο
μύθο, στο μύθο της Ψυχής, της νεότε-
ρης από τις τρεις όμορφες κόρες του
βασιλιά της Σικελίας, που φθόνησε η
θεά του έρωτα, η Αφροδίτη, και θέ-
λησε να την τιμωρήσει, η Ψυχή, ψά-
χνοντας να βρει το ταίρι της, τον Έρωτα,
υποβάλλεται από τη φθονερή θεά σε
διάφορες δοκιμασίες. Σε μια απ’ αυτές
έπρεπε ν’ ανέβει στη απόκρημνη κο-
ρυφή ενός βουνού και να γεμίσει ένα
κρυστάλλινο αγγείο με μαύρο νερό
από μια πηγή που συνδεόταν με τη
Στύγα, τον ποταμό του Κάτω Κόσμου.
Η καρδιά της Ψυχής βούλιαζε καθώς
ανέβαινε στο βουνό∙ δράκοι βγήκαν
από τις τρύπες τους, ενώ ακόμα και τα
νερά ύψωσαν τις φωνές τους για να την
αποθαρρύνουν. Σε εκείνο το σημείο
ένας αετός, φίλος του Έρωτα, έσπευσε
να τη βοηθήσει. 
Με την Ψυχή, και ακριβέστερα με τον

κόσμο των ψυχών, σχετίζεται και η Σε-
λήνη, καθώς τής αποδίδεται η συνδε-
τική, η συνεκτική ιδιότητα μεταξύ του
σώματος και του νου. Ένα ελάχιστα
γνωστό κείμενο του Πλουτάρχου (Περί
του Σωκράτους Δαιμονίου) συνδέει τη
Στύγα με τον Άδη και τη Σελήνη, στο
θέμα των ψυχών.  Σύμφωνα με τον
Πλούταρχο, ο Ήλιος προσφέρει τη
θεϊκή φωτιά (τό θεῖον πῦρ), η Σελήνη
την ψυχή και η Γη το σώμα. Μετά το
θάνατο οι ψυχές περιπλανώνται στην
υποσελήνια περιοχή κι από εκεί μετα-

βαίνουν στην Σελήνη, όπου καθαρίζο-
νται. Κατόπιν μπορούν να γεννηθούν
ξανά ή να διαλυθούν ως ψυχές, καθώς
ο νους επιστρέφει στον Ήλιο. Η Στύγα
συσχετίζεται επίσης με τον κώνο σκιάς
της γης, που, όταν πέφτει πάνω στη Σε-
λήνη προκαλώντας έκλειψη, οι ψυχές
που περιπλανώνται στον επιχθόνιο
χώρο οδηγούνται προς τον Άδη ή, εφό-
σον πρόκειται για καθαρές ψυχές, ανέρ-
χονται στη Σελήνη. 

Επιλογή βιβλιογραφίας:
- Όμηρος Οδύσσεια Ε 185, Ιλιάδα Β 755,
Θ 369, Ηρόδοτος  6  74, Ησίοδος Θεο-
γονία 806, 861, Στράβωνας 389, Παυσα-
νίας 8  17 6, Απολλόδωρος 1  212.
- P.Chantraine, Dictionnaire etymologique
de la langue gracque, 2 τόμ., Paris.
- Pierre Grimal, Λεξικό της Ελληνικής και
Ρωμαϊκής Μυθολογίας, University Studio
Press, Θεσ/νίκη 1991.
- M.C. Howatson, The Oxford Compan-
ion to Classical Litterature (Για τα Ελλη-
νικά: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσ/νίκη-Αθήνα 1996).  
- Γεωργίου Παπανδρέου, Αζανιάς, Εν
Πύργω 1886 (μεταγλώττιση από το
Γιάννη Μπαρτζή).
- Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή, Λεξικόν της
Ελληνικής Αρχαιολογίας, Εν Αθήναις
1888. 
- Ζαν Ρισπέν, Μεγάλη Ελληνική Μυθο-
λογία, τόμοι 1-2.
- Ελληνική Μυθολογία (επιμέλεια Ι.Θ.Κα-
κριδή), Εκδοτική Αθηνών.
Σημειώσεις:
(iv) Το νερό, καθώς ξεπηδάει από την
πηγή, κατρακυλάει σαν καταρράκτης
πάνω στο γρανιτένιο βράχο. Από τη μα-
κραίωνη κίνηση του νερού η λουρίδα αυτή
φαίνεται μαυρισμένη και σ' αυτό οφείλεται
προφανώς η ονομασία του νερού «μαυ-
ρονέρι».
(v) Η λέξη ὅρκος - που ετυμολογείται από
το αρχαίο ρήμα εἵργω (= περιορίζω, εμπο-
δίζω), από το οποίο παράγεται και η λέξη
εἱρκτή (= δεσμωτήριο, φυλακή) – δηλώνει
ένα μέσο με το οποίο ο ορκιζόμενος δε-
σμεύεται να πει την αλήθεια, διαφορετικά
θα υποστεί κυρώσεις. Επίσης, η λέξη
ἕρκος (= φραγμός, εμπόδιο), με την οποία
συνδέεται ετυμολογικά ο όρκος, σήμαινε
αρχικά το πρόσωπο ή το πράγμα που
επικαλείτο ο ορκιζόμενος (πβ. τα όρκια).
Είναι ένα είδος δυνητικής αυτοκατάρας, η
οποία ενεργοποιείται εναντίον αυτού του
ίδιου που ορκίζεται, σε περίπτωση που
τον παραβεί. Η δέσμευση γίνεται στο
όνομα κάποιου θεού.
Ο όρκος έχει μοναδική σπουδαιότητα σε
πολιτισμούς χωρίς γραφή, στους οποίους
δεν υπάρχουν καταγραφές σαν αποδει-
κτικά μέσα, ούτε επίσημα έγγραφα.
Ωστόσο και στους αρχαίους μεγάλους πο-
λιτισμούς η ύπαρξη γραφής με μεγάλη
βραδύτητα περιόρισε τον όρκο και ποτέ
δεν τον εξάλειψε εντελώς.

Εκδήλωση για την παρουσίαση του βι-
βλίου του οικονομολόγου και αχαιού πο-
λιτικού κ. Ηρακλή Ρούπα "Αχαΐα -
Ανθολόγιο τεχνημάτων - Mία σύγχρονη
ματιά στις επιταγές των καιρών" πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαΐου στις
7:45 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ.
"Aντιπαλεύοντας τον πολιτικό αυτισμό κι

όλους όσοι αγνοούν εκούσια το ρητορικό
ερώτημα «εάν φονευθώσιν όλοι οι Έλλη-
νες, ποίος θα πληρώνει το χαράτσι;»
Ανάγκη ρήξης και αντίδρασης ως πηγές

ανάπτυξης και καινοτομίας στην οικονομία
και την πολιτική της Αχαΐας. 
Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η ανά-

δειξη της ανάγκης στοχευμένων πολιτικών
σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου η
έξοδος από την κρίση να μπορέσει να σχε-
διασθεί και να υλοποιηθεί πιο οργανωμένα
από εξειδικευμένα κέντρα παραγωγής και
υλοποίησης πολιτικής. Η Κεντρική Κυβέρ-
νηση πλέον αδυνατεί να λειτουργήσει με
αντανακλαστικά ουσίας και παραγωγής
καινοτόμου πολιτικής. Η Αχαΐα, παρά την
κατάταξή της ως μία εκ των φτωχότερων
περιοχών της χώρας, είχε σημαντικές ευ-
καιρίες κατά το παρελθόν να ξεπεράσει
αυτή τη μοίρα της, οι οποίες όμως χάθηκαν
λόγω μίας διαχρονικής αδυναμίας των πο-
λιτικών της να αντιδράσουν συντονισμένα

για το καλό του τόπου και σύμφωνα με τις
πραγματικές τους δυνάμεις. Χαμένες ευκαι-
ρίες όμως λόγω και της αδυναμίας των φο-
ρέων και επιχειρηματιών να συνεργασθούν
τόσο σε επίπεδο διεκδικήσεων, όσο και
στο φάσμα προώθησης συλλογικών συ-
νεργειών για το γενικότερο καλό", αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας.

Την εκδήλωση συνόνισε ο δημοσιογρά-
φος κ. Παντελής Καψής και προλόγισαν οι
κ.κ. Παύλος Γερουλάνος (πρώην υπουρ-
γός), Στέφανος Ξεκαλάκης (γραμματέας
ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ) και ο καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Πατρών κ. Παναγιώτης Γκούμας.
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Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΣΤΟΝ ΣΕΠΟΚΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΣΤΟΝ ΣΕΠΟΚΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
(ΜΠΛΟΥΖΕΣ) γΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ(ΜΠΛΟΥΖΕΣ) γΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Σε μια πολύ όμορφη και συγκινητική
βραδιά και με συμμετοχή περί των
130 (!!!) ατόμων ο Σκακιστικός Επι-
μορφωτικός Όμιλος Καλαβρύτων -
Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ), Αθλητικό Σωμα-
τείο με πλούσια Αγωνιστική - Πολιτι-
στική - Κοινωνική δραστηριότητα, μοί-
ρασε ΔΩΡΕΑΝ περίπου 100 ονοματι-
σμένες - πρωτότυπες εμφανίσεις (κα-
λαίσθητες μπλούζες) στους/στις Σκακι-
στές/τριες του. Κάθε μία, έφερε τυπω-
μένα στο μπροστινό του μέρος το σήμα
(λογότυπο) του ΣΕΠΟΚΕ, απεικόνιση με
το  βραβευμένο σκακιστικό σκίτσο (από
τον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό που
πραγματοποίησε τον Δεκέμβριο 2015
ο Σύλλογος στα πλαίσια των Εκδηλώ-
σεων Μνήμης του Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος) της μαθήτριας  Δέσποινας
Διακοβασίλη από το Γυμνάσιο Αμα-
ρουσίου “Η Ελληνική Παιδεία”, καθώς
και το όνομα της/του κάθε Αθλήτριας /
Αθλητή  του ΣΕΠΟΚΕ και στο πίσω μέ-
ρος το έμβλημα και την ονομασία της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας (που
κάλυψε το κόστος των εξαιρετικών και
μοναδικών αυτών εμφανίσεων και με
την αφιλοκερδή συμβολή του κ. Πανα-
γιώτη Χάμψα που επιμελήθηκε και
εκτύπωσε τις μπλούζες).

Η Εκδήλωση έλαβε μέρος Κυριακή
29 Μαΐου και ώρα 20.00 στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Κα-
λαβρύτων, παρουσία του Δημάρχου
Καλαβρύτων κ. Γιώργου Λαζουρά, της
Δημοτικής Συμβούλου κ. Ευτυχίας Πα-
παναγιώτου, του Διευθυντού Λυκείου
Καλαβρύτων κ. Βασίλη Σπανού, του
Προέδρου της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας κ. Σωτήρη Τσενέ, πολιτών της
Μαρτυρικής Πόλης, φίλων - υποστηρι-
κτών - θαυμαστών του ζατρικίου και
φυσικά πολλών Αθλητριών και Αθλη-
τών του ΣΕΠΟΚΕ μαζί με τους γονείς και
κηδεμόνες τους. Εκ μέρους του Διοικη-
τικού Συμβουλίου - των λοιπών Οργά-
νων Διοίκησης και της Επιτροπής
Εκδηλώσεων/ Δημοσίων Σχέσεων του
Ομίλου, παρευρέθησαν οι κ.κ. Νικό-
λαος Ραζής - Θεόδωρος Χαλμούκης -
Θεοδόσιος Παναγόπουλος - Γεώργιος
Τζιομάκης -Βασιλική Παυλοπούλου -
Σωτήριος Πεντζιάς - Ηλίας Ερμείδης -
Σταυρούλα Γαντζούδη - Λεωνίδας
Μπαχάς - Ρούλα Ερμείδη.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος

Λαζουράς στο σύντομο, μεστό και ου-
σιαστικότατο χαιρετισμό του αναφέρ-
θηκε στην πολλαπλή και επιτυχημένη
συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με

τον Σκακιστικό Καλαβρύτων, δεσμεύτηκε
για την συνέχισή της προς όφελος του
Πολιτισμού και του Αθλητισμού και  υπο-
σχέθηκε να φροντίσει για παραχώρηση μό-
νιμης στέγης για τον ΣΕΠΟΚΕ στο Πολι-
τιστικό Κέντρο (κατά την ολοκλήρωσή του).

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ευτυχία
Παπαναγιώτου υπενθύμισε τις πολλές
και επιτυχημένες συνεργασίες του Πο-
λιτιστικού - Μορφωτικού Συλλόγου Νέων
Σκεπαστού με τον ΣΕΠΟΚΕ, αισιοδοξώ-
ντας βάσιμα για συνέχιση και εξάπλωσή
των, γιατί προάγουν και τον Πολιτισμό.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΠΟΚΕ κ. Ν. Ραζής,

φανερά συγκινημένος, στάθηκε στις
πολλαπλές Αθλητικές - Πολιτιστικές -
Κοινωνικές Εκδηλώσεις του Ομίλου,
ευχαρίστησε το Δήμο Καλαβρύτων -
τους επισήμους - τους πολίτες -όσες /
όσους συνέβαλαν στην ξεχωριστή αυτή
Εκδήλωση: την Ένωση Καλαβρυτινών
Αθήνας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της
Στρατηγό κ. Σωτήρη Τσενέ - το Λύκειο
Καλαβρύτων - τις/τους Διευθυντριες/τες
των Καλαβρυτινών Σχολείων - τις Σχο-
λικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκ-
παίδευσης - την Δασκάλα κ. Σταυρού-
λα Γαντζούδη - τον Διευθυντή των ΕΛΤΑ
Καλαβρύτων κ. Γεώργιο Τζιομάκη - το
ζαχαροπλαστείο “Ερμείδη”- τους γονείς
για την εμπιστοσύνη τους και ειδικά τα
παιδιά που 20 χρόνια τώρα αποτελούν
την κινητήρια δύναμη - πνοή του Ομίλου.
Τόνισε ότι το παραγόμενο έργο ΣΕΠΟΚΕ
είναι συλλογικό και πρόσφερε, για τις
αγαστές υπηρεσίες των, στην Ένωση
Καλαβρυτινών Αθήνας - στον Πρόεδρο
κ. Σωτήρη Τσενέ και στα Μέλη κ. Αντιό-
πη Χονδρονικόλα Καμπά και κ. Πανα-
γιώτη Χάμψα αναμνηστικές πλακέτες που
αφορούσαν τόσο την παρούσα Εκδή-
λωση, όσο και άλλες συνεργασίες, καθώς
και για το πολυσέλιδο αφιέρωμα σε ΣΕ-
ΠΟΚΕ στην 3μηνιαία εφημερίδα του
Συλλόγου “Καλαβρυτινή Ηχώ”.

Στην αντιφώνισή του ο Πρόεδρος της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ. Σω-
τήρης Τσενές δήλωσε πλήρως εντυπω-
σιασμένος από το ποικιλόμορφο έργο
που παράγει ο ΣΕΠΟΚΕ σε πολλαπλά
επίπεδα που άπτονται Αθλητικών - Πο-
λιτιστικών - Κοινωνικών θεμάτων, εξέ-
φρασε τα συγχαρητήριά του για τις τόσες
επιτυχίες του Ομίλου (που διαπίστωσε
προσωπικά και ο ίδιος), θεώρησε δε-
δομένη την στήριξη κάθε δραστηριότη-
τας που σχετίζεται στην προβολή και
στην περαιτέρω εξέλιξη - πρόοδο της
Μαρτυρικής Καλαβρυτινής γης και
προσέφερε μια ευμεγέθη εκτύπωση από

φωτοκάρτα που απεικόνιζε την άποψη
των Καλαβρύτων μετά την καταστροφή.
Τα Μέλη του ΣΕΠΟΚΕ κ.κ. Θεόδωρος

Χαλμούκης - Θεοδόσιος Παναγόπου-
λος - Γεώργιος Τζιομάκης - Σταυρούλα
Γαντζούδη αναφέρθηκαν στα οφέλη
που το σκάκι προσφέρει τόσο σε προ-
σωπικό (διαπαιδαγώγηση χαρακτήρα)
όσο και σε κοινωνικό (πολιτισμικό) επί-
πεδο, παρουσίασαν δραστηριότητες
του Συλλόγου, συνιστώντας απασχό-
ληση ειδικά νέων στο ζατρίκιο.
Στην συνέχεια, μοιράστηκαν ΔΩΡΕΑΝ

σε όλες και όλους  Σκακίστριες και Σκα-
κιστές του ΣΕΠΟΚΕ, οι ονοματισμένες -

πρωτότυπες εμφανίσεις (πολυτελή μπλου-
ζάκια), ενώ συνεχίζονταν η προβολή
(σε μεγάλη οθόνη) φωτογραφικών στιγ-
μιότυπων από Εκδηλώσεις του Ομίλου.
Χαραγμένες στην μνήμη θα παραμεί-
νουν η χαρά και η αγαλλίαση, ειδικά
των παιδιών, την στιγμή που μία ακόμη
προγραμματισμένη δράση του Σκακι-
στικού Επιμορφωτικού Ομίλου Καλα-
βρύτων - Επαρχίας, ολοκληρωνόταν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Η Εκδήλωση έκλεισε με προσφορά
(από τον ΣΕΠΟΚΕ) μπουφέ (ατομικά
αναψυκτικά και γλυκίσματα) σε όλες
και όλους.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ γΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ γΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ γΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑγΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ γΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑγΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Η Ένωση Καλαβρυ-

τινών Αθήνας προ-
σπαθεί να είναι
αρωγός κάθε δρά-
σης και προσπά-
θειας, ιδίως όταν
αυτή αφορά την νεο-
λαία του τόπου μας.

Φέτος διαθέσαμε
λαχνούς της λαχειο-
φόρου αγοράς των
μαθητών της Β’

τάξης του Γενικού
Λυκείου Καλαβρύ-
των, με τα έσοδα του
οποίου θα πραγμα-
τοποιηθεί η παραδο-
σιακή      πολυήμερη
εκδρομή των μαθη-
τών.

Παραθέτουμε την
ευχαριστήρια επι-
στολή που λάβαμε
από τον Διευθυντή
του Λυκείου κ. Βα-
σίλη Σπανό:


