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Σελ.5Σελ.5
Εκδήλωση τιμής και μνήμης, για Εκδήλωση τιμής και μνήμης, για 
τους πεσόντες Καλαβρυτινούςτους πεσόντες Καλαβρυτινούς
στην Κύπρο στην Κύπρο 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

Σελ.7Σελ.7

Δύο χρόνια χωρίς το ΘεώδοροΔύο χρόνια χωρίς το Θεώδορο

ΣπυρόπουλοΣπυρόπουλο

Σελ.7Σελ.7

Άγγελος Καλαβρυτινός Άγγελος Καλαβρυτινός 

Πολυτάλαντος και ΔιεθνήςΠολυτάλαντος και Διεθνής

Σελ.8-9-10Σελ.8-9-10

Οι “περιπέτειες” ενός ΗρώουΟι “περιπέτειες” ενός Ηρώου
του ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥτου ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σελ.11Σελ.11

Φιλαρμονική Δήμου ΚαλαβρύτωνΦιλαρμονική Δήμου Καλαβρύτων

Σελ.13Σελ.13

Το κοιμητήριο που... πεθαίνειΤο κοιμητήριο που... πεθαίνει
της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΡΥΔΗτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΡΥΔΗ

Σελ.13Σελ.13

Επιστημονική καταξίωση για τονΕπιστημονική καταξίωση για τον

Ν. Ραζή Ν. Ραζή 

Σελ.14Σελ.14

Δημητράκης ΚακογιάνηςΔημητράκης Κακογιάνης

του π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥτου π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σελ.15Σελ.15

Δράσεις Συλλόγου Σκεπαστού:Δράσεις Συλλόγου Σκεπαστού:

Μαΐος - Ιούνιος 2016 Μαΐος - Ιούνιος 2016 

Σελ.16Σελ.16

Παρουσίαση αρχοντικής γυναικείαςΠαρουσίαση αρχοντικής γυναικείας
φορεσιάς της Αχαΐας του 1821 στοφορεσιάς της Αχαΐας του 1821 στο
Σοποτό!Σοποτό!

8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ 

Διπλωματική, αλλά αν χρειαστεί και δι-
καστική διεκδίκηση των γερμανικών οφει-
λών, προτείνει έκθεση της Διακομματικής
Επιτροπής της Βουλής, που δημοσιεύ-
θηκε στα μέσα του Αυγούστου. Οι καθα-
ρές απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι
της Γερμανίας υπολογίζονται στα
171.442.057.838 ευρώ.

Ο διπλωματικός κατ’ αρχήν δρόμος για
τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών
μέσω διαπραγματεύσεων με τη γερμανική
κυβέρνηση, αλλά και ο δικαστικός σε πε-
ρίπτωση που η Γερμανία επιμείνει στη ση-
μερινή αρνητική της στάση, προτείνονται
στην έκθεση της Διακομματικής Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση
των Γερμανικών Οφειλών, οι εργασίες της
οποίας ολοκληρώθηκαν με την ψήφιση
της έκθεσης και την κατάθεσή της στην
Ολομέλεια της Βουλής.
«Οι συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-

μου για την Ελλάδα και τους πολίτες της
υπήρξαν τρομακτικές και ανεπανόρθωτες,
καθώς η χώρα υπέστη απρόκλητη- προ-
μελετημένη επίθεση, αλλά και τη βάρ-
βαρη κατοχή από τις δυνάμεις της

ναζιστικής Γερμανίας, της
φασιστικής Ιταλίας και της
τσαρικής Βουλγαρίας.

Η τριπλή αυτή κατοχή
οδήγησε τον ελληνικό λαό
στην απόλυτη εξαθλίωση,
αφού εξάρθρωσε την οικο-
νομία της χώρας. Η διαπί-
στωση αυτή προκύπτει
αβίαστα από το υφιστάμενο
υπηρεσιακό - κρατικό υλικό
και τεκμηριώνεται από πλή-
θος ακλόνητων μαρτυριών
και πληθώρα ιστορικών
πηγών», σημειώνεται στην
εισαγωγή της έκθεσης.

Οι αξιώσεις της Ελλάδας σε αριθμούς
Μεταξύ των πολεμικών επανορθώσεων

περιλαμβάνονται απαιτήσεις από τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο με βάση τη Συνθήκη
των Βερσαλλιών του 1919. Στην Ελλάδα
καταβλήθηκαν 47 εκατ. μάρκα για να δο-
θούν στους ιδιώτες δικαιούχους, ενώ από
το επανορθωτικό ποσό των 485.975.000
χρυσών μάρκων έχουν εισπραχθεί
7.275.380 χρυσά μάρκα. Το υπόλοιπο

ποσό προσδιορίστηκε από την Έκθεση της
Ειδικής Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους σε 9.189.270.837 ευρώ.

Όσον αφορά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
ο προσδιορισμός του ΓΛΚ βάσει της Συν-
διάσκεψης των Παρισίων καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι οι καθαρές απαιτήσεις
της Ελλάδας από τη Γερμανία ανέρχονται
σε 6.741.07.692 δολάρια ΗΠΑ του 1938, 

συνέχεια στη σελ. 3

Δημοσιογράφοι του γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού
Deutsche Welle αφήνουν για λίγες ώρες τα ραδιοφωνικά στού-
ντιο και παίρνουν τις θέσεις τους ως μέλη μιας πολυπολιτισμικής
χορωδίας για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της συμφι-
λίωσης των λαών.
Συναυλίες σε Καλάβρυτα, Μήλο και Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής)
Η χορωδία της Deutsche Welle έδωσε στην Ελλάδα τρεις συ-

ναυλίες με κοινωνικούς σκοπούς και επίκεντρο την ανάδειξη της
ιστορικής μνήμης. Η αρχή έγινε από τα Καλάβρυτα, «όπου επι-
χειρούμε ανάδυση της τρομερής μνήμης της σφαγής», όπως το-
νίζει η δημοσιογράφος της ελληνικής εκπομπής της DW και
μοναδική Ελληνίδα στη χορωδία, κ. Αναστασοπούλου και συ-
μπληρώνει: «Τα γεγονότα στα Καλάβρυτα δεν είναι δυστυχώς
γνωστά στη Γερμανία και θεώρησα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τις
συναυλίες από εκεί».

Την  Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου η χορωδία έδωσε συναυλία
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μαθητικής Εστίας στα Καλά-
βρυτα.  Η συναυλία οργανώθηκε με την υποστήριξη του υπουρ-
γείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
και του Δήμου Καλαβρύτων.

συνέχεια στη σελ. 6

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας
προχώρησε στην Ίδρυση Τράπεζας
Αίματος, με σκοπό τη δημιουργία
διαρκούς παρακαταθήκης αίματος
για την αντιμετώπιση των αναγκών
των πασχόντων μελών της, αλλά
και όλων των συμπατριωτών μας. 
Η Ένωση μας είναι ήδη ενεργή και

πιστοποιημένη στο πληροφοριακό
σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών με αριθμό μητρώου
13271.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια ανιδιοτελή προσφορά ζωής
συνέχεια στη σελ. 6

Μετά από πρόταση του Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Γιώργου
Λαζουρά και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Καλαβρύτων ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου
Καλαβρύτων ο διεθνούς ακτινοβολίας και κύρους εφοπλιστής
και επιχειρηματίας Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος για τις εξαιρετι-
κές και καθοριστικές ευεργεσίες, δωρεές και χορηγίες, στις
οποίες έχει προβεί, στα Καλάβρυτα.  

Ο Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος κατάγεται από την κοινότητα
Καλλιφωνίου Καλαβρύτων. Η ανακήρυξη σε επίτιμο δημότη Κα-
λαβρύτων έγινε και για το διαρκές ενδιαφέρον, την ανιδιοτελή
αγάπη του και τον ευγενικό πατριωτισμό του, για τον τόπο κα-
ταγωγής του, τα Καλάβρυτα και τα χωριά τους.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Γιώργος Λαζουράς, μετά την από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ανακήρυξη σε επίτιμο
δημότη του Δήμου Καλαβρύτων του κ. Γρηγόρη Καλλιμανό-
πουλου δήλωσε:
“Εκπληρώσαμε, σήμερα, ένα οφειλόμενο ηθικό και πατριωτικό
χρέος. Απονείμαμε τη μεγαλύτερη ηθική διάκριση που υπάρχει
στο Δήμο μας, την ιδιότητα του επίτιμου δημότη, στο γνήσιο Κα-
λαβρυτινό τέκνο, στο διεθνούς ακτινοβολίας και κύρους εφο-
πλιστή - επιχειρηματία, Γρηγόρη Καλλιμανόπουλο.
Ο Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος, υιός του Περικλή Καλλιμανο-

πούλου και της Άννας Καλλιμανοπούλου, απόγονος αγωνιστών
συνέχεια στη σελ. 4

Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

ooΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛAAβΡυΤΑ…βΡυΤΑ…
Η βΟυΛΗ ΑνΟΙΓΕΙ ΤΟ δΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ δΙΕΚδΙΚΗΣΗΗ βΟυΛΗ ΑνΟΙΓΕΙ ΤΟ δΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ δΙΕΚδΙΚΗΣΗ

Των ΓΕΡΜΑνΙΚων ΑΠΟζΗΜΙωΣΕωνΤων ΓΕΡΜΑνΙΚων ΑΠΟζΗΜΙωΣΕων

h h ΧΟΡωδΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡωδΙΑ ΤΗΣ Deutsche WelleDeutsche Welle
ΣΤΑ ΚΑΛΑβΡυΤΑΣΤΑ ΚΑΛΑβΡυΤΑ

ΕνωΣΗ ΚΑΛΑβΡυΤΙνων ΑΘΗνΑΣ

ΕΠiΤΙΜΟΣ δΗΜoΤΗΣ ΤΟυ δhΜΟυ ΚΑΛΑβΡyΤων
Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤhΣ ΓΡΗΓoΡΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑνoΠΟυΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
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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.

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

Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ο ν Ι Α  Σ Τ ΟΧ Ε Ι Ρ Ο Τ Ο ν Ι Α  Σ Τ Ο δ Ρ υ Μ Οδ Ρ υ Μ Ο

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.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Άννα Δημοπούλου (Παπακαλού)  20€  

(αποδ.Νο 607)
Βασίλης Βάγιας   20€     (αποδ. Νο 603)
Σμπιλής Γεώργιος και Τασία Φεφέ   30€ 

(αποδ. Νο 604)
Κώστας  Μέρμηγκας    60€ 

(αποδ. Νο 606)
Τάσος Τσαβαλάς    20€    (αποδ. Νο 605)

Σας ευχαριστούμε θερμά!
Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν χρη
ματικό ποσό σε τράπεζα να αναγρά-
φουν ακριβώς τα στοιχεία τους για
την αποστολή της απόδειξης.

ΣΤΕΡνΟ ΑνΤΙΟ ΣΤΟ ΘΟδωΡΟ ΚΑΜΠΕΡΟΣΤΕΡνΟ ΑνΤΙΟ ΣΤΟ ΘΟδωΡΟ ΚΑΜΠΕΡΟ

ΓΕωΡΓΙΑ ΛυΤΣΙΜΠΕΡΗ - ΧΑΜψΑΓΕωΡΓΙΑ ΛυΤΣΙΜΠΕΡΗ - ΧΑΜψΑ

ΕΦυΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ζωΗ Ο ΛΕυΤΕΡΗΣ ΜΑζΑΡΑΚΗΣΕΦυΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ζωΗ Ο ΛΕυΤΕΡΗΣ ΜΑζΑΡΑΚΗΣ

Η Γεωργία Χάμψα είχε τα τέλη της
ζωής, όπως έζησε και ολόκληρη τη
ζωή της: ανεπαίσχυντα και ειρηνικά.
Έφυγε αξιοπρεπώς και ήρεμα, όπως
ήταν και η στάση της στη ζωή. Μια ζωή
με αξιοπρέπεια, παρά τη φουρτουνια-
σμένη εποχή: μετανάστευση, πόλεμος,
εμφύλιος, χούντα, με ενδιάμεσες πε-
ριόδους φοβισμένης ηρεμίας. Πέτρινα
χρόνια, που άφησαν τη στάμπα τους
στη ζωή της όλη.

Ανέπτυξε, ως αντίδοτο, χαρακτηρι-
στικά ήπιας προσωπικότητας. Δεν ήταν
όμως έτσι από παιδί. Ως παιδί ήταν δυ-
ναμικός χαρακτήρας, ένα σωστό
αντράκι, που κουβάλαγε επιπροσθέτως
ένα κληρονομικό πείσμα, αυτό που οι
παλιοί Καλαβρυτινοί ήξεραν ως
«Αδρακταίϊκο κεφάλι» και που αυτή
κατάφερνε κατά κανόνα να το κάνει δη-
μιουργικό πείσμα. Μεγαλωμένη σε μια
οικογένεια, που ο πατέρας παρέμενε
μετανάστης στην Αμερική, φρόντιζε
αυτή - παιδί ακόμα - για όλες τις εξωτε-
ρικές εργασίες του σπιτιού: την εξαργύ-
ρωση του τσεκ στην τράπεζα, την
προμήθεια ξυλίτη για το χειμώνα, την
απόκτηση πιστοποιητικού απορίας για
την απαλλαγή των διδάκτρων στο σχο-
λείο κ.ά. Αυτό το τελευταίο της στοίχιζε,
το θεωρούσε μαχαιριά στην περη-
φάνειά της, αλλά υπερίσχυε τελικά η
αγάπη της για τα γράμματα και παρα-
μέριζε την περηφάνεια. Όμως η μεγα-
λύτερη δοκιμασία της ήταν η σφαγή
των Καλαβρύτων. Δοκιμάστηκε ανεξί-
τηλα ως θύμα η ίδια με απώλεια συγ-
γενών, αλλά δοκιμάστηκε και ως
προστάτης μάνας και αδελφής.

Αυτό το αν-
τράκι, μεγα-
λώνοντας σε
μια προπολε-
μική επαρ-
χιακή κοινω-
νία, με πολ-
λές αναστο-
λές, περιορι-
σμούς και
απειλές για τις
γ υ ν α ί κ ε ς ,
αναγκάστηκε
να προσαρμοστεί κατάλληλα για να
ανταπεξέλθει. Έπρεπε να στέκεται στην
άκρη με ήπιο τρόπο, όντας μια όμορφη
κοπέλα, και να μη δίνει αφορμές, αλλά
και να μπορεί να αποφεύγει τις αντρικές
ενοχλήσεις. Το όνειρο των πανεπιστη-
μιακών σπουδών παραμερίστηκε για
μια θέση στην τράπεζα, λόγω της πεί-
νας που ακολούθησε το ολοκαύτωμα.
Αυτό την πλήγωσε, ιδιαίτερα όταν ο κα-
θηγητής της Σερετζούλιας, που πληρο-
φορήθηκε από φίλη της ότι μπήκε στην
τράπεζα και δε σπούδασε, έμαθε ότι
είπε «κρίμα για τη Λυτσιμπέρη που δε
σπούδασε». Μαχαιριά και αυτή για την
επιλογή της! Αργότερα, αναγκάστηκε
να υποταχθεί και στον ανδροκρατού-
μενο χαρακτήρα της οικογένειας κι ας
ήταν λίγο ανώτερη από τον άντρα της.
Αποζημίωσή της ήταν που τα παιδιά της
είχαν προστασία, καλό οικογενειακά
πρότυπα και όλοι οι Χαμψαίοι ήταν φι-
λοπρόοδοι με υψηλούς στόχους. Μέ-
τραγε πολύ γι' αυτήν ο στόχος των
σπουδών. Διέξοδος της και παρηγοριά  

συνέχεια στη σελ. 13

Στις 16 Αυγούστου 2016 μετά την τέ-
λεση της Θείας Λειτουργίας ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης μας κ.
Αμβρόσιος χειροτόνησε τον εφημέριο
της ενορίας μας  Ιερομόναχο π. Ιάκωβο
σε Αρχιμανδρίτη.

Του ευχόμαστε υγεία και μακροημέ-
ρευση στο δύσκολο έργο του. 
Ο δε Πανάγαθος  Θεός να τον ευλογεί

και να τον ενδυναμώνει ώστε να αντα-

ποκριθεί στα καθήκοντα που του ανέ-
θεσε η  Μητρόπολη Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας.
Εμείς όλοι, Σύλλογος και κάτοικοι του

Δρυμού θα είμαστε πάντα δίπλα
του,όπως θα είναι και αυτός σε εμάς.
Του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συγ-

χαρητήρια, το σεβασμό μας και την
εκτίμησή μας.

Θανάσης Θ. Χριστοδουλόπουλος

Δευτέρα 15 Αυγούστου θελήσαμε να
εορτάσουμε τη μνήμη της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου! Εσύ, όμως, πατέρα μας,
είχες κανονίσει με την Παναγία μας να
σε αναπαύσει από την πολύμηνη τα-
λαιπωρία με την υγεία σου.
Μας συγκέντρωσες όλους, οικογένεια,

συγγενείς και χωριανούς να σε αποχαι-
ρετήσουμε και να σε συνοδεύσουμε
στην τελευταία σου κατοικία και στην
αιώνια ζωή στη γειτονιά των αγγέλων.

Όλοι θα θυμούνται το Θόδωρο Κα-
μπέρο και τα όσα προσέφερε στην κοι-
νωνία των Μαζέϊκων και σε όσους

πέρασαν από την ταβέρνα του τα 50 και
πλέον χρόνια που έζησε εκεί με την οι-
κογένειά του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Μαζέϊκων!
Η Παναγιά που σε πήρε στις αγκάλες

της ας σε κατατάξει σε τόπο φωτεινό,
χλοερό, τόπο αναψύξεως, δίπλα στις
μυριάδες των αγγέλων.

Αιώνια η μνήμη σου σύζυγε, πατέρα
και παππού.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας εκφρά-
ζουν στην οικογένεια του εκλιπόντος τα
θερμά τους συλλυπητήρια.

Μετά από άνιση μάχη με την επάρατο
νόσο, έφυγε από τη ζωή στο Νοσοκο-
μείο «Λαϊκό» όπου και νοσηλεύονταν,
ο Λευτέρης (Άκης) Μαζαράκης, σε ηλι-
κία 77 ετών.
Ο εκλιπών, τα τελευταία χρόνια ζούσε

και δραστηριοποιούνταν στα Καλά-
βρυτα, μέρος που είχε αγαπήσει σαν 2η
πατρίδα του, καθώς καταγόταν από το
Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

Εξαιρετικός Άνθρωπος, κοσμογυρι-
σμένος, καλός οικογενειάρχης, παντρε-
μένος με τη γνωστή Καλαβρυτινή Μαίρη
Μπουμπού Παπαβασιλείου απέκτησαν
ένα αξιόλογο παιδί, το σκηνοθέτη Χάρι
Μαζαράκη. 
Άνθρωπος με σπάνια οξυδέρκεια πνεύ-

ματος, αγαπητός - τίμιος και εργατικός,
είχε παντού μόνο φίλους που τον εκτι-
μούσαν και δικαίως μιλούσαν πάντα γι’
αυτόν με τα καλύτερα λόγια.

Σίγουρα αφήνει πίσω του ένα δυσα-
ναπλήρωτο κενό ανθρωπιάς, ευγένειας
και καλοσύνης.

Η κηδεία του έγινε στο 1ο Νεκροτα-
φείο Αθηνών.

Αποχαιρετώντας το Λευτέρη Μαζα-
ράκη ο Σκακιστικός Επιμορφωτικός
Όμιλος Καλαβρύτων - Επαρχίας (ΣΕ-
ΠΟΚΕ), δια μέσου του Διοικητικού του
Συμβουλίου, εκφράζει (ιδίως στην οι-
κογένειά του) τα θερμότερα συλλυπη-
τήριά του για τον πρόωρο χαμό του
Ιδρυτικού του Μέλους και για σειρά
ετών Ταμία του, Λευτέρη Μαζαράκη.
Επιπλέον, ομόφωνα αποφάσισε:
• Να καταθέσει εις μνήμην του χρημα-
τικό ποσό στο Καλλιμανοπούλειο Γη-
ροκομείο Καλαβρύτων (ΚΕΔΙΚ).
• Να προγραμματίσει (σε μελλοντική
Εκδήλωση του ΣΕΠΟΚΕ), έκθεση με
φωτογραφίες και σκακιστικές δραστη-
ριότητες του εκλιπόντα.
• Να ονοματίσει το 1ο Βραβείο του Ετή-
σιου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Σκακι-
στικού Σκίτσου (που διεξάγεται μόνιμα
στα Καλάβρυτα), ως  “ΕΠΑΘΛΟΝ ΛΕΥ-

ΤΕΡΗ ΜΑΖΑΡΑΚΗ”.
• Να  ανακοινώσει το παρόν στα ΜΜΕ.                                                                                            
Υστερόγραφο:
Ο Λευτέρης Μαζαράκης υπήρξε ό-

ντως ΠΟΛΥ ξεχωριστός Άνθρωπος. Πο-
λυταξιδεμένος - Εργάτης του πνεύματος
- Συγγραφέας και Ποιητής, Ερευνητής
σκέψεων και ιδεών - Δημιουργικός -
Μεθοδικός - Ανήσυχη προσωπικότητα
- με λεπτούς τρόπους - Λάτρης του
ωραίου και της τελειότητας. Για το Σύλ-
λογό μας πέρα από Ιδρυτικό Μέλος
ήταν αναπόσπαστο Μέλος της Διοίκη-
σης, βοηθούσε με όλες του τις δυνά-
μεις στο σχεδιασμό και την επιτέλεση
πρωτότυπων Προγραμμάτων, φρόντιζε
με όλες του τις δυνάμεις και την τελευ-
ταία λεπτομέρεια. Για τους νεότερους
που τον ζήσαμε από κοντά δικαίως
αποτελούσε  πηγή έμπνευσης - πρό-
τυπο και ιδεώδες. Για εμάς, την οικογέ-
νειά του, το κενό που άφησε πίσω του,
πραγματικά ΔΕΝ πρόκειται να πληρω-
θεί ποτέ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΟΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. ΡΑΖΗΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας εκφρά-
ζουν στην οικογένεια του εκλιπόντος τα
θερμά τους συλλυπητήρια.
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συνέχεια από σελ.1 (Αποζημιώσεις...)
ποσό που υπολογίζεται στα
309.498.827.179,51 ευρώ. Σε αυτό
τον προσδιορισμό δεν περιλαμβάνο-
νται αρκετές από τις απαιτήσεις της Ελ-
λάδας από τη Γερμανία, όπως για
παράδειγμα το κατοχικό δάνειο. Το ΓΛΚ
επιχείρησε και μία εναλλακτική προ-
σέγγιση του προσδιορισμού των απαι-
τήσεων δίνοντας έμφαση στη χρήση
του αρχειακού υλικού.

Με βάση αυτή την προσέγγιση οι κα-
θαρές απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι
της Γερμανίας υπολογίζονται στα
171.442.057.838 ευρώ. Σε αυτό το
ποσό προστίθεται η απαίτηση της Ελ-
λάδας για το κατοχικό δάνειο που
ανέρχεται στα 10.344.859.092 ευρώ, η
απαίτηση για αποθετικές ζημίες που
ανέρχεται στα 33.873.928.462 ευρώ κι
η απαίτηση από μείωση παραγόμενου
προϊόντος που ανέρχεται στα
53.886.160.462 ευρώ. Συνολικά το
ποσό των απαιτήσεων της Ελλάδας
από τη Γερμανία ανέρχεται στα
269.547.005.854 ευρώ. Και στους δύο
προσδιορισμούς εξαιρούνται οι απαιτή-
σεις από απώλεια ανθρωπίνων ζωών ή
αναπηριών μόνο από πολεμικές ενέρ-
γειες, οι οποίες υπολογίζονται συνο-
λικά σε 22.120.000.000 ευρώ χωρίς
τους τόκους, ενώ μια δεύτερη εναλλα-
κτική περιλαμβάνει όλα τα θύματα της
Κατοχής, δηλαδή και τους θανάτους
από λιμό κι ασθένειες, με το ποσό να
ανέρχεται στα 107.268.000.000 ευρώ.
Επιπλέον γίνεται αναλυτική περιγραφή
του ιστορικού τής λήψης του κατοχικού
δανείου, το οποίο δεν συνδέεται με τα
έξοδα Κατοχής που έπρεπε να καταβά-
λει η Ελλάδα, αλλά συνάφθηκε ως
αναγκαστικό δάνειο (χωρίς συνυπο-
γραφή της Ελλάδας) κι αναγνωρίζεται ως
πίστωση από τα αρχεία των ίδιων των
γερμανικών κατοχικών Αρχών. Εκτενής
αναφορά γίνεται και στη λεηλασία των
αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας
κατά τη διάρκεια της Κατοχής σημειώνο-
ντας ότι υπάρχει αρχαιολογική τεκμηρίωση
για 1.208 αγνοούμενα αντικείμενα.

Ενεργές κι απαιτητές οι απαιτήσεις της
Ελλάδας έναντι της Γερμανίας
Σύμφωνα με την πολυσέλιδη Έκθεση

της Διακομματικής Επιτροπής της Βου-
λής, η Γερμανία βάσει των αναγκαστι-
κών συμβάσεων ουδέποτε τήρησε τα
συμφωνηθέντα. Σχετικώς με το κατο-
χικό δάνειο, αναφέρεται ότι είναι αβά-
σιμο και αστήρικτο να υποστηριχθεί
πως η μεταπολεμική οικονομική κατά-
σταση της Γερμανίας δεν επέτρεπε την,
έστω και σταδιακή, εξόφληση των συ-
ναφών ελληνικών απαιτήσεων. Εξάλ-
λου, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα δεν
είχε τη δυνατότητα, τόσο στην αμέσως
μεταπολεμική περίοδο, όσον και μετά τη
Συμφωνία του Λονδίνου του 1953, να
διεκδικήσει την επιστροφή του δανείου.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στις
ελληνικές απαιτήσεις για επανορθώσεις
από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έναντι της
Γερμανίας περιλαμβάνονται τόσο οι δη-
μόσιες, όσο και οι ιδιωτικές ζημίες, οι
οποίες υπάγονται στη διάταξη του άρ-
θρου 5 παρ. 2 της Συμφωνίας του Λον-
δίνου και παραμένουν ενεργές,
δεδομένου ότι οι μόνες ελληνικές απαι-
τήσεις που έχουν ικανοποιηθεί είναι οι
προβλεπόμενες στις διμερείς συμβάσεις
της Βόννης των ετών 1960 (απαιτήσεις
θυμάτων από εθνικοσοσιαλιστικές διώ-
ξεις) και 1961 (απαιτήσεις από αφαιρε-
θέντα καπνά). Στη Σύμβαση της Χάγης
του έτους 1907 δεν υπάρχει πρόβλεψη
για παραγραφή αξιώσεων που στηρί-
ζονται στη διεθνή αστική ευθύνη του
κατέχοντος κράτους.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Έκθεση
της Βουλής, υπάρχουν πολλά παρα-
δείγματα διεθνών συμφωνιών για τη
ρύθμιση εδαφικών ή άλλων διαφορών
μεταξύ κρατών ή για την ικανοποίηση
δικαιωμάτων ιδιωτών και μάλιστα για
θέματα που παρέμεναν εκκρεμή για με-
γάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να τί-
θεται ζήτημα παραγραφής. Το γεγονός
αυτό αποδεικνύει ότι οι κατά το Διεθνές

Δίκαιο κρατικές ή ιδιωτικές αξιώσεις της
Ελλάδας κατά της Γερμανίας δεν μπο-
ρεί να υποστηριχθεί βάσιμα ότι υπέπε-
σαν σε παραγραφή.

Εξάλλου, η ίδια η Γερμανία δια των
κυβερνητικών και δικαιοδοτικών της
οργάνων (ρηματικές διακοινώσεις και
ΒGH 21 Ιουνίου 2003) δέχεται ότι η
Συμφωνία του Λονδίνου είχε αναστείλει
το απαιτητό των αξιώσεων μέχρι την επα-
νένωσή της και συνεπώς από το 1944
μέχρι το 1990 συνέτρεχε αναβλητικό κώ-
λυμα για τη δικαστική επιδίωξη των ελ-
ληνικών απαιτήσεων κατά της Γερμανίας.

Τo γεγονός ότι οι αξιώσεις αυτές πα-
ρέμειναν εκκρεμείς μέχρι σήμερα δεν
θέτει ούτε ζήτημα αχρησίας ή αποδυ-
νάμωσης των αξιώσεων αυτών, ούτε
αποδοχής εκ μέρους της ελληνικής
πλευράς της ανυπαρξίας τέτοιων απαι-
τήσεων, δεδομένου ότι δεν υπήρξε
αδράνεια της Ελλάδας.

Αντιθέτως, το ελληνικό κράτος πά-
ντοτε προέβαλε επιφύλαξη για τη μελ-
λοντική ικανοποίηση των αξιώσεών του
εξαιτίας των πολεμικών επανορθώ-
σεων, τόσο στους εσωτερικούς νόμους
(π.χ. Ν. 2023/1052), όσο και στις διμε-
ρείς συμβάσεις (π.χ. σύμβαση της Βόν-
νης της 18-3-1960), αλλά και με
επίσημες δηλώσεις των νομίμων εκ-
προσώπων του. Το γεγονός αυτό ανα-
γνωρίζει και η γερμανική κυβέρνηση,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση του
Κόμματος της Αριστεράς (Die Linke),
στις 6.2.2014. Οι ελληνικές κυβερνή-
σεις τόνιζαν - και μετά το 1990 - ότι η
Ελλάδα θεωρεί ανοικτό το ζήτημα των
επανορθώσεων, το δε έτος 1995 επι-
δόθηκε ρηματική διακοίνωση προς τη
Γερμανία, με την οποία ζητήθηκε η
έναρξη διαπραγματεύσεων για την επί-
λυση του ζητήματος αυτού.
Προτεινόμενες ενέργειες για τη διεκδί-

κηση των γερμανικών οφειλών
Σύμφωνα με την Έκθεση της Διακομ-

ματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διεκδίκηση των γερμανικών
οφειλών, οι προτεινόμενες ενέργειες
της Ελληνικής Δημοκρατίας τόσο σε δι-
πλωματικό επίπεδο όσο και σε δικα-
στικό, αν απαιτηθεί, είναι ως προς τις
κρατικές/δημόσιες αξιώσεις, ήτοι τις πο-
λεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό
δάνειο, το Διαιτητικό Δικαστήριο,
άρθρο 28 της Συμφωνίας του Λονδίνου
της 27-2-1953, «περί εξωτερικών γερ-
μανικών χρεών», το Διεθνές Δικαστή-
ριο της Χάγης και τα εθνικά δικαστήρια.
Ως προς δε τις ιδιωτικές αξιώσεις, το Δι-
αιτητικό Δικαστήριο, άρθρο 28 της
Συμφωνίας του Λονδίνου της 27-2-
1953, «περί εξωτερικών γερμανικών
χρεών» [κυρώθηκε από την Ελλάδα με
το Ν. 3480/1955 (ΦΕΚ Α΄ 6/1956)] και
το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και τα
εθνικά δικαστήρια, στα οποία η προ-
σφυγή κατά του γερμανικού Δημοσίου
με αντικείμενο τις ιδιωτικές αξιώσεις έχει
να αντιμετωπίσει, στο παρόν στάδιο
εξέλιξης του διεθνούς εθιμικού δι-
καίου, το ζήτημα της ετεροδικίας (rule
of state immunity), κατά την οποία τα
ξένα κράτη δεν υπάγονται στη δικαιο-
δοσία των εγχωρίων, των εθνικών, δη-
λαδή, δικαστηρίων άλλων κρατών.

Επίσης προτείνεται:

* Σύσταση Επιτροπής Προώθησης της
Διεκδίκησης, αποτελούμενη από βου-
λευτές, δικαστικούς λειτουργούς, διε-
θνολόγους, ιστορικούς και νομικούς
επιστήμονες, εκπροσώπους αντιστασια-
κών οργανώσεων, μέλη των Ενώσεων
Θυμάτων και του Δικτύου Μαρτυρικών
Πόλεων και Χωριών.

* Κατάργηση του τέλους δικαστικού εν-
σήμου επί των αναγνωριστικών αγω-
γών που αφορούν αξιώσεις λόγω
διεθνών αδικοπραξιών, κατά τη διάρ-
κεια της τριπλής κατοχής (1941-1945),
εφόσον ασκούνται από θύματα, ενώ-
σεις θυμάτων ή συγγενών- καθολικών
διαδόχων των θυμάτων.

* Ενίσχυση της δικτύωσης- συντονι-
σμού των Ενώσεων Θυμάτων με το Δί-
κτυο Μαρτυρικών Πόλεων και
Χωριών, στον αγώνα της διεκδίκησης.

Υποστήριξη με όλα τα
νόμιμα μέσα των
Ενώσεων Θυμάτων,
με έμφαση στην ανα-
γκαιότητα δημιουργίας
και νέων ενώσεων και
συγκρότησής τους σε
ομοσπονδία.

* Προώθηση συνερ-
γειών με τις ομάδες
Γερμανών νομικών,
ιστορικών, συνταγμα-
τολόγων και γερμανι-
κών οργανώσεων,
ευαίσθητων στα θέ-
ματα απόδοσης δικαι-
οσύνης, κ.λπ., που πραγματοποιούν
ένα πολυμέτωπο και πολύχρονο αγώνα
για τη διεκδίκηση των οφειλών.

* Αποστολή κλιμακίου της Βουλής για
την ενημέρωση του γερμανικού και
άλλων κοινοβουλίων. Έγερση του ζη-
τήματος στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
τον ΟΗΕ και σε άλλα διεθνή fora.

* Ανασύσταση του Ελληνικού Γρα-
φείου Εγκληματιών Πολέμου, το οποίο
δημιουργήθηκε με τον Α.Ν. 384/1945
(ΦΕΚ Α΄ 145/8-6-1945) και καταργή-
θηκε με το Ν.Δ. 4016/1959 (ΦΕΚ
Α237/3-11-1959). Η αναβίωση του
Γραφείου κρίνεται αναγκαία, καθώς
αυτό θα μπορούσε να διαδραματίσει
κομβικό ρόλο τόσο στη νομική έρευνα
για τα διεθνή ποινικά αδικήματα που
έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά τον Β’
Π.Π. (ανακάλυψη και προσαγωγή σε
δίκη τυχόν επιζώντων εγκληματιών πο-
λέμου) όσο και στις αστικές υποθέσεις
που αφορούν τα εν λόγω γεγονότα.

* Υποβολή πρότασης προς την Ελλη-
νική Κυβέρνηση με σκοπό την επικύ-
ρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για τη Μη Εφαρμογή του Θεσμού της
Παραγραφής επί Εγκλημάτων Πολέμου
και Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότη-
τας της 26ης Νοεμβρίου 1968 [Ψήφισμα
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών S/RES/2391(XXIII)] που έχει τεθεί
σε ισχύ την 11η Νοεμβρίου 1970.

* Προτείνεται, επίσης, εναλλακτικά, αντί
της κύρωσης ορισμένης διεθνούς σύμ-
βασης, η θέσπιση κανόνα εσωτερικού
δικαίου σχετικά με το απαράγραπτο,
όπως αυτό κατοχυρώνεται στο Εθιμικό
Διεθνές Δίκαιο.

* Κατάθεση υπομνήματος - απάντησης
της ελληνικής κυβέρνησης κατά τη συ-
ζήτηση του ζητήματος των γερμανικών
οφειλών στην Επιτροπή Αναφορών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 8 Σε-
πτεμβρίου 2016, μετά την αναφορά
που κατέθεσε η αντιστασιακή οργά-
νωση ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ στις 15-10-2014.

* Εντατική καμπάνια ενημέρωσης κι ευ-
αισθητοποίησης της διεθνούς αλλά και
της ελληνικής κοινής γνώμης με διορ-
γάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συ-
νεδρίων, παραγωγή ντοκιμαντέρ,
ταινιών, θεατρικών παραστάσεων και
λοιπών δράσεων πολιτισμού - πολιτι-
στικής διπλωματίας.

* Να δοθεί βάρος στη μελέτη της Κα-
τοχής, της Αντίστασης και του ζητήμα-
τος των γερμανικών οφειλών σε όλες
τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Βελτίωση των σχολικών συγ-
γραμμάτων Ιστορίας, εκπόνηση εργα-
σιών για το ζήτημα, υποτροφίες για
έρευνα σε μεταπτυχιακό και διδακτο-
ρικό επίπεδο, οργάνωση σεμιναρίων
και συνεδρίων.

* Καθιέρωση ημέρας μνήμης του Ελ-
ληνικού Ολοκαυτώματος.

* Ενίσχυση της λειτουργίας των Μου-
σείων Εθνικής Αντίστασης και Ελληνι-
κών Ολοκαυτωμάτων και ίδρυση εντός
των Μουσείων Κέντρων Ερευνών.

* Στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει κάθε
μαρτυρικός δήμος να φέρει το όνομα
των μαρτυρικών τόπων (ή έστω του με-
γαλύτερου μαρτυρικού τόπου).

* Τέλος, πρέπει εν ευθέτω χρόνω να
οριστικοποιηθεί ένα συνολικό πλάνο
διαχείρισης των κονδυλίων που αντι-
στοιχούν στις γερμανικές οφειλές, με
σκοπό τη συλλογική αποκατάσταση

των κοινωνιών που υπέστησαν τη ναζι-
στική θηριωδία, βασισμένο στις βέλτι-
στες πρακτικές και τα πορίσματα της
επιστήμης και πράξης του δικαίου των
επανορθώσεων.

* Στο πεδίο των επανορθώσεων, προ-
τείνεται η ανάδειξη του χρέους γερμα-
νικών επιχειρήσεων που επωφελή-
θηκαν τα μέγιστα κατά τη χιτλερική πε-
ρίοδο.
Σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο:
Απαιτείται σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής

στο θέμα των γερμανικών οφειλών. Με
πρωτοβουλία και συντονισμό της προ-
σπάθειας από το Ελληνικό Κοινοβού-
λιο απαιτείται η εκπόνηση και υλοποίη-
ση σχεδίου εθνικής στρατηγικής στα θέ-
ματα των γερμανικών οφειλών. Το Κοι-
νοβούλιο, αφού οριοθετήσει και χαρά-
ξει τις γενικές και επί μέρους κατευθύν-
σεις, τις επί μέρους τακτικές και τους επί
μέρους και συνολικούς στόχους, πρέ-
πει να ανοίξει εθνικό διάλογο, με συ-
γκεκριμένη συνολική και επί μέρους
θεματολογία. Αυτό μπορεί να επιτευ-
χθεί και με τη συγκρότηση-λειτουργία
μόνιμης Διακομματικής Επιτροπής.

Σε πολιτικό επίπεδο προέχει το θέμα
των διακρατικών διαπραγματεύσεων.
Απαιτείται η σύσταση Επιστημονικής
Επιτροπής από έγκριτους διεθνολό-
γους, πανεπιστημιακούς, οικονομολό-
γους και νομικούς Έλληνες (όπως π.χ. η
Επιστημονική Επιτροπή της ΠΕΔ) και
εάν απαιτηθεί και ξένους, οι οποίοι
αφού αναγνώσουν σωστά και έγκυρα
την απόφαση της 3-12-2012 της Χάγης
και την από 22-10-2014 απόφαση του
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας,
θα συντάξουν σχετικό πόρισμα. Θα
προχωρήσουν στην οργάνωση Επιστη-
μονικών Συνεδρίων, ημερίδων στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό για τα θέματα
των γερμανικών οφειλών. Σε ό,τι
αφορά τις αποζημιώσεις προς τα θύ-
ματα και τους συγγενείς τους, οι οφει-
λές και αποζημιώσεις από τη Γερμανία
προς αυτούς είναι ιδιωτικές απαιτήσεις
και δε συμψηφίζονται με άλλες απαιτή-
σεις της Ελλάδας κατά της Γερμανίας.
Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ’

αριθμ. 17712/11602, από 4 Δεκεμ-
βρίου 2015, απόφαση του Προέδρου
της Βουλής, σύμφωνα με τα άρθρα 44
και 45 του Κανονισμού της Βουλής και
με αντικείμενο όπως αυτό προσδιορί-
ζεται στις, από 27.2.2014 και
10.3.2015, ομόφωνες αποφάσεις της
Ολομέλειας της Βουλής.

Η Επιτροπή που απαρτιζόταν από 21
μέλη- βουλευτές πραγματοποίησε δε-
κατρείς (13) συνεδριάσεις, συνολικής
διάρκειας, εικοσιτεσσάρων (24) ωρών,
περίπου, κατά τις οποίες εκλήθησαν σε
ακρόαση, προς ενημέρωση των μελών
της, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο
πρόεδρος και τα μέλη του Εθνικού
Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών
της Γερμανίας προς την Ελλάδα
(Ε.Σ.Δ..Ο.Γ.Ε.), ο πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ. του Δικτύου Μαρτυρικών Χω-
ριών και Πόλεων της Ελλάδος, περιόδου
1940 - 1945 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥ-
ΤΩΜΑΤΑ», ο πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Δικη-
γόρων για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις
(Π.Ε.Δ.), ο σεβασμιότατος μητροπολί-
της Δράμας, εκπρόσωποι  Συλλόγων και
Ενώσεων, ευρωβουλευτές, εκπρόσω-
ποι ΟΤΑ, ιστορικοί, αρχαιολόγοι κ.ά.
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συνέχεια από σελ.1 (Καλλιμανόπουλος...)
του 1821, προβάλλει, αναδεικνύει και
προωθεί το όνομα των Καλαβρύτων, σ’
όλο τον κόσμο, έχει παράσχει εξαιρετι-
κές και ανιδιοτελείς ευεργεσίες στα Κα-
λάβρυτα, με την καθοριστική συμβολή
του στην ίδρυση και λειτουργία του
Καλλιμανοπουλείου Γηροκομείου και
της Μονάδας Κατακοίτων, τη στήριξή
του σ’ αυτό, και την ονομασία του δε-
ξαμενόπλοιού του σε «UNITED
KALAVRYTA».

Ο Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος, τιμά
την καταγωγή του, τιμά την ιστορία της
οικογένειάς του, τιμά και στηρίζει τα Κα-
λάβρυτα, τιμά και στηρίζει την Εκκλη-
σία μας και την Πατρίδα μας, την
Ελλάδα. Αναγνώριση αυτής της τιμής
και της στήριξης, αποτελεί και η ανακή-
ρυξή του σε επίτιμο δημότη Καλαβρύ-
των. Είμαστε περήφανοι για τον
πατριώτη μας Γρηγόρη Καλλιμανό-
πουλο”.
Την Κυριακή 28η Αυγούστου 2016 τα

Καλάβρυτα υποδέχθηκαν το Μεγάλο
Ευεργέτη τους, Γρηγόριο Καλλιμανό-
πουλο, ο οποίος συνοδευόταν από τη
σύζυγό του Τατιάνα, μέλη της οικογέ-
νειάς του και στενούς του συνεργάτες.

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας
πού έγινε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαβρύτων,
προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρ-
χιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος κ. Ιερωνύμου, συμπαραστατου-
μένου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου και του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μη-
τροπολίτου Καλαβρύτων & Αιγιαλείας
κ. Αμβροσίου, τελέσθηκε μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των γο-
νέων του Ευεργέτου μακαριστών Περι-
κλέους & Άννης.

Στη συνέχεια, στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του ξενοδοχείου Καλάβρυτα
CANYON πραγματοποιήθηκε τιμητική
εκδήλωση κατά την οποία ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς και
το Δημοτικό Συμβούλιο τον ανακήρυ-
ξαν Επίτιμο Δημότη Καλαβρύτων γιά τις
ευεργεσίες που έχει προσφέρει στον
τόπο καταγωγής του. 

Μεταξύ αυτών η χρηματοδότηση της
ολοκλήρωσης της κατασκευής του Γη-
ροκομείου Καλαβρύτων και της Μονά-
δας Κατακοίτων Καλαβρύτων, στις
οποίες βρίσκουν καθημερινή περιποί-
ηση, φροντίδα, θαλπωρή και θεραπεία
εβδομήντα (70) περίπου (30 στο Γηρο-
κομείο και 40 στη Μονάδα Κατακοί-
των) υπερήλικοι, άνδρες και γυναίκες,

γέροντες και γερόντισσες, από το Δήμο
Καλαβρύτων και από άλλες περιοχές
καθώς και για τη συνεχιζόμενη στήριξη
των κοινωφελών αυτών Μονάδων πα-
ροχής φροντίδας και υγείας σε υπερή-
λικες και το συνεχές και αμέριστο
ενδιαφέρον του, για την απρόσκοπτη
και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Το Γηροκομείο Καλαβρύτων και η
Μονάδα Κατακοίτων αποτελούν
ίδρυμα, που φέρει το όνομα του τιμω-
μένου κ. Καλλιμανόπουλου, με τον
τίτλο ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, που
ιδρύθηκε, από το Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιο,
προς τιμήν του, ήδη, από το έτος 1981.
ενώ από την ίδρυσή τους έως σήμερα,
ἔχουν περιθάλψει πάνω από 480
άτομα.
Παράλληλα, ονοματοδότησε ένα από

τα πλοία του «UNITED KALAVRYTA»
συμβάλλοντας στη διάδοση ανά τον
κόσμο του ονόματος της ιστορικής και
μαρτυρικής περιοχής των Καλαβρύτων.
Ο Δήμος Καλαβρύτων τον τίμησε με το
μετάλλιο της πόλης και με αναμνηστική
πλακέτα.

Προσρήσεις έκαναν ο Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελ-
λάδος κ. Ιερώνυμος, ο Δήμαρχος Κα-
λαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς, ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, εκ μέρους του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπό-
λεως, Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Βενιανά-
κης, ενώ το ψήφισμα ανέγνωσε ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλαβρύτων.

Στην αντιφώνησή του ο τιμώμενος κ.
Καλλιμανόπουλος ευχαρίστησε το Μη-
τροπολίτη μας, το Δήμαρχο Καλαβρύ-
των και το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τιμητική αυτή εκδήλωση και βράβευση
και τόνισε συγκινημένος ότι πρέπει,
αποβάλλοντας τον κυνισμό και την
απαξίωση, όλοι μαζί να συνεχίσουμε
να παλεύουμε για το καλό του τόπου
μας, χρησιμοποιώντας την φράση του
Νίκου Καζαντζάκη: «Μην ρωτάτε αν θα
νικήσουμε ή θα νικηθούμε, αν παλέ-
ψουμε με αξίες και ήθη, σίγουρα θα νι-

κήσουμε».
Στην εκδήλωση μουσικά κομμάτια

απέδωσε η μουσική μπάντα των Καλα-
βρύτων ενώ παρευρέθησαν και επίση-
μοι φορείς, Βουλευτές, πρώην
Δήμαρχοι της περιοχής, Διοικητές των
Σωμάτων Ασφαλείας κ.λπ.

Μετά το πέρας της εκδηλώσεως ο κ.
Καλλιμανόπουλος συνοδευόμενος από
τον Αρχιεπίσκοπο, τους Αρχιερείς, το
Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη επι-
σκέφθηκαν τη Μονάδα Κατακοίτων και
το Καλλιμανοπούλειο, όπου παρατέ-
θηκε γεύμα προς τιμήν του.

Όλοι οι φορείς και ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας εξέφρασαν την ευ-
γνωμοσύνη και τις θερμές ευχαριστίες
τους προς τον κ. Γρηγόριο Καλλιμανό-
πουλο.
Μετά το γεύμα ο κ. Καλλιμανόπουλος

συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτης μας και το Δήμαρχο Κα-
λαβρύτων επισκέφθηκε τα ιστορικά
Μοναστήρια της περιοχής, την Ιερά
Μονή Αγίας Λαύρας και την Ιερά Μονή
του Μεγάλου Σπηλαίου, όπου ξεναγή-
θηκε από τους Καθηγουμένους των
Ιερών Μονών.

Ποιος είναι ο Γρηγόρης Καλλιμανό-
πουλος

Ο εφοπλιστής Γρηγόρης Καλλιμανό-
πουλος ξεκίνησε την καριέρα του το
1960 ιδρύοντας εταιρεία στη Νέα
Υόρκη, η οποία μετεξελίχθηκε στη Ma-
rine Management Services, με γραφεία
σε Πειραιά, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. 

Γεννήθηκε το
1936 στην Αθή-
να. Αφού ολο-
κλήρωσε τις
σπουδές του στο
Πανεπ ισ τήμ ιο
Πρίνστον ασχο-
λήθηκε ενεργά
με τις ναυτιλιακές
επιχειρήσεις του
πατέρα του, του
Περικλή, μέχρι
το έτος 1963.
Διετέλεσε μέλος
της Ένωσης Ελ-
λήνων Εφοπλι-
στών και της

Εκτελεστικής Επιτροπής της CENSA.
Έλαβε μέρος σε διάφορα ναυτιλιακά
συνέδρια, καθώς και στην επιτροπή
ναυτιλίας του ΟΗΕ (1972-1974) και στις
διασκέψεις των Υπουργών Ναυτιλίας
στο Λονδίνο το 1973.

Το 1963 ιδρύει δική του ναυτιλιακή
εταιρεία και την εγκαθιστά στην Ελ-
λάδα, με την επωνυμία «Trade and
Transport Inc.», η οποία διαχειρίζεται
στόλο αποτελούμενο από όμπο, μπαλκ
κάριερ και τάνκερ. Την εν λόγω εται-
ρεία διαδέχτηκε το 1991 η Marine
Management Services MC.
Το 1989 αποφάσισε την επέκταση των

δραστηριοτήτων του στον τομέα των
πλοίων ανεφοδιασμού ανοικτής θα-
λάσσης (off-shore) ιδρύοντας την εται-
ρεία Toisa Limited, η οποία διαχει-
ρίζεται σήμερα έναν σημαντικό στόλο
υψηλών προδιαγραφών.
Είναι λάτρης της τέχνης και συλλέκτης,

όχι μόνο για την ψυχαγωγία που προ-
σφέρει αυτή καθαυτή η ενασχόληση με
την τέχνη, αλλά κυρίως για την πνευ-
ματική καλλιέργεια και τη διεύρυνση
των πνευματικών οριζόντων που συνε-
πάγεται. 

Θαυμάζει ιδιαίτερα το συγγραφέα
Νίκο Καζαντζάκη, εξ’ ού και έδωσε το
όνομά του σε ένα από τα πλοία του.
Συμμετείχε άλλωστε στην ανοικοδό-
μηση του Μουσείου Νίκου Καζα-
ντζάκη, που βρίσκεται στο χωριό
Μυρτιά Βαρβάρων Κρήτης και στη συ-
νέχεια δώρισε ένα οικόπεδο ακριβώς
δίπλα στο χώρο του μουσείου για τη
μελλοντική επέκτασή του.  

Ο Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος, με-
ταξύ άλλων ανάλογων κινήσεων, έχει
δωρίσει στο Μουσείο του Πρίνστον
διάφορα έργα τέχνης, συμπεριλαμβα-
νομένης μιας ελαιογραφίας του Πικάσο. 

Το 2014  τιμήθηκε από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια με
τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνι-
κος για το κοινωφελές έργο του και συ-
γκεκριμένα για το Καλλιμανοπούλειο
Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο Κα-
λαβρύτων, που λειτουργεί στα Καλά-
βρυτα από το 1989, καθώς και για τη
μεταγενέστερη (2002) μονάδα που λει-
τουργεί στο κτίριο του Ορφανοτρο-
φείου Καλαβρύτων για τη φροντίδα
ηλικιωμένων μη αυτοεξυπηρετούμε-
νων ατόμων. Πρόκειται για δωρεές στη
μνήμη του πατέρα του.

www.kalavrita-hotels.gr
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος,
πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου
2016, στις 6:30 το απόγευμα, στο κτί-
ριο της Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας,
εκδήλωση τιμής και μνήμης, για τους
πεσόντες και αγωνισθέντες Καλαβρυτι-
νούς, στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα
της μαρτυρικής Κύπρου μας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το
Δήμο Καλαβρύτων και παραβρέθηκαν 
ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γ. Λαζου-
ράς, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης
κ. Δ. Κατσικόπουλος, ο πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κα-
λαβρύτων κ. Δημήτριος Α. Κοντογιάν-
νης, ο Αντιδήμαρχος Δ. Ε. Κλειτορίας κ.
Β. Καρράς, ο δημ. σύμβουλος κ.  Μη-
λιτσόπουλος,  ο Πρόεδρος της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας κ. Σ. Τσενές, ο
πρόεδρος της Δ.Ε.Κλετορίας κ. Δημή-
τρης Μετζέλος, εκπρόσωποι συλλόγων
και φορέων.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο στρατηγός
εν αποστρατεία και αγωνισθείς στην
Κύπρο, το 1974, από τα Κρινόφυτα και την
Κλειτορία, κ. Δημήτριος Κούκουρας.

«Κύριε Δήμαρχε,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι στη σεμνή

αυτή τελετή, κατά την οποία για τρίτη
συνεχή χρονιά ο Δήμος Καλαβρύτων
τιμά τους Καλαβρυτινούς μαχητές, τους
αγωνισθέντες και τους ηρωικά πεσόντες
στην Κύπρο, τον Ιούλιο και Αύγουστο
του 1974.
Η συγκίνησή μου τη στιγμή αυτή είναι

έντονη, καθώς η μνήμη με ταξιδεύει
σαράντα δύο χρόνια πίσω, τότε που νε-
αρός υπολοχαγός έπαιρνα την πρώτη
πολεμική αποστολή από το Διοικητή
μου, Αντισυνταγματάρχη Στυλιανό Καλ-
μπουρτζή.

Η εισβολή στη μαρτυρική Μεγαλό-
νησο το καλοκαίρι του 1974 άφησε
πίσω της οδυνηρές πληγές όχι μόνο για
τον Ελληνισμό της Κύπρου αλλά και
για ολόκληρο το Έθνος. Γι’ αυτό και το
χρέος επιβάλλει να μη λησμονούμε
όσα συνέβησαν, όχι μόνο για να απο-
δίδουμε τιμή σε αυτούς που θυσιάστη-
καν και να αντλούμε δυνάμεις από το
φρόνημά τους, αλλά και για να διδα-
σκόμαστε από τα λάθη μας.

Έζησα το ματωμένο και παράφρονα
εκείνο Ιούλιο και Αύγουστο στην
πρώτη γραμμή του πυρός και διασώ-
θηκα από θαύμα. Γι’ αυτό ευχαριστώ
και τιμώ την προστάτιδα του Πυροβο-
λικού μας Αγία Βαρβάρα, η οποία
ένιωθα πως είχε απλώσει ένα δίχτυ
προστασίας για τους στρατιώτες μου και
για μένα, σε όλες μας τις κινήσεις μέσα
σ’ εκείνο το θανατηφόρο περιβάλλον.
Την εικόνα της μου είχε δώσει ο Διοι-
κητής μου, όταν το πρωί της 20ης Ιου-
λίου 1974 στην Πύλη του Στρατοπέδου
μας, μου ανέθετε την πρώτη πολεμική
αποστολή για να κινηθώ ανεξάρτητα με
τους στρατιώτες μου σ’ έναν προορισμό
που δεν γνώριζες αν έχει επιστροφή. Τα
λόγια του ηχούν ακόμα στα αυτιά μου:

“Δημήτρη, καλή τύχη! Η Παναγία να
είναι μαζί σας και η Αγία Βαρβάρα προ-
στάτης και οδηγός σας”. Ήταν τα τε-
λευταία λόγια ευθύνης και καρδιάς που
άκουσα από το στόμα του, γιατί τρεις
ήμερες αργότερα ο ίδιος ταξίδεψε για το
Πάνθεο των Ηρώων του Ελληνισμού
μετά από ύπουλο κτύπημα  των Τουρ-
κικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της
εκεχειρίας. Την είχα επάνω μου καθ’
όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και
δεν την έχω αποχωριστεί εδώ και σα-
ράντα δύο χρόνια.

Θα προσπαθήσω τελείως συνοπτικά
να αναφερθώ στην ιστορία της Κύπρου
που ανάγεται στα βάθη των αιώνων και
φτάνει μέχρι σήμερα:

Η Κύπρος είναι το τρίτο σε μέγεθος
μετά τη Σικελία και Σαρδηνία αλλά το
πρώτο σε ιστορία και ομορφιά νησί της
Μεσογείου. Στη μυθολογία έχει διά-
φορα ονόματα, όπως Αερία, Μακαρία,
Μηονίς, Αμαθουσία και πολλά άλλα.
Ο σύγχρονος ποιητής την παρομοιάζει
με χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο
πέλαγος.

Η Κύπρος δέσποζε στην αρχαιότητα,
διότι σύμφωνα με τη μυθολογία και τον
Όμηρο, από τον αφρό της θάλασσάς
της ανεδύθη ,με τη βοήθεια της υγρής
αύρας του Ζέφυρου, η θεά Αφροδίτη,
όπως δηλώνει και το όνομά της. Από
εκεί την πήραν οι Ωδές για να τη ντύ-
σουν και να την παρουσιάσουν στους
Αθανάτους.

Η Κύπρος κατέχει μία άκρως σημα-
ντική γεωγραφική θέση στη Β.Α άκρη
της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία
άλλοτε τη βοήθησε και άλλοτε την
έβλαψε. Τη βοήθησε γιατί την έφερε σε
άμεση επαφή με τα πρώτα μεγάλα κέ-
ντρα του πολιτισμού, την Αίγυπτο, τη
Μεσοποταμία, τη Μέση Ανατολή. Την
έβλαψε, γιατί έγινε αιτία να κατακτηθεί
απ’ όλους τους κατά καιρούς ισχυρούς
της περιοχής: τους Ασσύριους, τους
Σταυροφόρους, τους Οθωμανούς
Τούρκους. Με αυτόν τον τρόπο από
τον 7ο π.χ αιώνα αποτέλεσε το μήλο
της έριδος των εκάστοτε μεγάλων ναυ-
τικών κυρίως δυνάμεων.
Η Κύπρος από το θέρος του 1974 πα-

ραμένει λαβωμένη και ακρωτηρια-
σμένη από τις βαρβαρικές ορδές του
σύγχρονου Αττίλα. Από τις ταξιαρχίες
μιας χώρας που δηλώνει πως επιθυμεί
να συγκαταλέγεται μεταξύ των πολιτι-
σμένων χωρών σεβόμενη το Διεθνές
Δίκαιο και τις ανθρώπινες αξίες. Μετά
την πτώση του τείχους του Βερολίνου,
προς δόξαν και τιμήν όλων των πολιτι-
σμένων λαών και οργανισμών, είναι η
μοναδική χώρα στον κόσμο που είναι
διαιρεμένη ως αποτέλεσμα της εισβο-
λής και κατοχής του 1974.

Όπως έχουν δείξει ως τώρα οι αρχαι-
ολογικές ανασκαφές και οι ιστορικές
μελέτες, η Κύπρος κατοικήθηκε για
πρώτη φορά στη Νεολιθική εποχή
γύρω στην 8η χιλιετηρίδα. Το γεγονός

αυτό αποδεικνύεται από την ύπαρξη νε-
ολιθικών οικισμών στο νησί, με σπου-
δαιότερο αυτόν της Χοιροκοιτίας, κοντά
στον κύριο δρόμο Λευκωσίας- Λεμε-
σού. Με την ανακάλυψη του χαλκού
γύρω στο 2300 π.Χ. που αφθονούσε
στο υπέδαφός της, η Κύπρος απέκτησε
πολύ μεγάλη σπουδαιότητα, πράγμα
το οποίο επρόκειτο να παίξει σημαντικό
ρόλο στην ιστορία της.

Γι’ αυτό ακριβώς το ορυκτό προϊόν
(τον χαλκό) ενδιαφέρθηκαν οι Μυκη-
ναίοι, που κατέφθασαν στην Κύπρο ως
έμποροι και δημιούργησαν αρχικά
εμπορικές αποικίες το έτος 1200 π.Χ.
Έκτοτε το νησί προσέλαβε Ελληνικό χα-
ρακτήρα με τη διάδοση της Ελληνικής
γλώσσας και του πολιτισμού. Από τότε
οι Κύπριοι μίλησαν Ελληνικά και υιο-
θέτησαν τον ελληνικό τρόπο ζωής και
τον πολιτισμό. Και αυτό ισχύει μέχρι και
σήμερα, επί τρεις και πλέον χιλιετίες. Οι
επιδράσεις των κατακτητών δεν μπόρε-
σαν να αλλοιώσουν την πολιτιστική της
ταυτότητα, όπως υπογραμμίζει ο Εθνι-
κός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς:
“Πολλούς αφέντες άλλαξες, δεν άλλα-
ξες καρδιά”.

Κατά χρονολογική σειρά κατέκτησαν
την Κύπρο οι Φοίνικες, οι Ασσύριοι, οι
Αιγύπτιοι, οι Πέρσες, ενώ στα χρόνια
του Ιουλίου Καίσαρα το 30 π.χ γίνεται
Ρωμαϊκή επαρχία.

Η Κύπρος, το σημαντικό κέντρο λα-
τρείας της Αφροδίτης, θεάς της ομορ-
φιάς και του έρωτα, αξιώθηκε να
ακούσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου
από τον Απόστολο  Παύλο και το μα-
θητή του Βαρνάβα και στη συνέχεια να
καταστεί αποστολική Εκκλησία και κέ-
ντρο διάδοσης του Χριστιανισμού. Τον
4ον αιώνα μ.Χ. πέρασε στη δικαιοδο-
σία του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους
και εισήλθε στη νέα μακρόχρονη πε-
ρίοδο της ιστορίας της, υπό την επο-
πτεία της Κωνσταντινούπολης. Λίγο
αργότερα η Εκκλησία της αναγνωρί-
στηκε ως αυτοκέφαλη από την Γ’ Οι-
κουμενική Σύνοδο (431 μ.Χ.), γεγονός
που της προσέδωσε σημαντικό ηθικό
και πνευματικό κύρος.

Τον 7ον αιώνα μ.Χ. οι επιδρομές των
Αράβων για την επικράτηση του Ισλάμ
στη Μεσόγειο κατέστησαν την Κύπρο
έναν από τους πρώτους στόχους. Η
εποχή αυτή της ανασφάλειας και των
κινδύνων έληξε το 965 μ.Χ., όταν ο αυ-
τοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς νικώ-
ντας τους Άραβες απάλλαξε εντελώς το
νησί από τις επιθέσεις τους. Το 1192
μ.Χ. αρχίζει η εποχή της Φραγκοκρα-
τίας έως το 1489, οπότε η Κύπρος κα-
ταλήφθηκε από τους Βενετσάνους. Το
καλοκαίρι του 1570 τουρκικός στρατός
και στόλος έφτασε στην Κύπρο και
αποβιβάστηκε στη Λάρνακα. Η χριστια-
νική τότε Ευρώπη απέτυχε ή μάλλον
αδιαφόρησε να τους αποτρέψει. Τότε
δημιουργείται στην Κύπρο μία μου-
σουλμανική κοινότητα, η οποία απετέ-

λεσε την πρώτη σοβαρή επέμβαση στη
σύνθεση του πληθυσμού, που στα-
διακά έφθασε να αποτελεί το 18% του
Κυπριακού λαού και δημιούργησε
έναν καινούργιο παράγοντα στις ιστορι-
κές εξελίξεις του νησιού. 

Κατά την εθνική παλιγγενεσία του
1821, η Κύπρος εξ αιτίας της γεωγρα-
φικής της θέσης δεν είχε μεγάλες δυνα-
τότητες συμμετοχής στον αγώνα. Εν
τούτοις υπέστη τις συνέπειες, με τον
απαγχονισμό στις 9 Ιουλίου1821 του
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και τον
αποκεφαλισμό των Μητροπολιτών
Πάφου Χρύσανθου και Κιτίου Μελε-
τίου, ενώ στη συνέχεια εκτελέσθηκαν
πάνω από τετρακόσια άτομα που θεω-
ρήθηκαν ύποπτα για συνεργασία και
συνεννοήσεις με τους επαναστάτες στην
Ελλάδα.

Στις 22 Ιουλίου 1878 η Κύπρος πα-
ραχωρείται από τους Τούρκους στους
Άγγλους, έτσι οι ελπίδες  των Κυπρίων
για μία καλύτερη τύχη αναπτερώθηκαν.
Το 1923 με τη συνθήκη της Λωζάνης η
Τουρκία αναγνώρισε την προσάρτηση
της Κύπρου στην Αγγλία και το 1925
ανακηρύχθηκε αποικία του αγγλικού
στέμματος. Οι σχέσεις Ελληνοκυ-
πρίων(Ε/Κ) και Αγγλικής Κυβέρνησης
πολύ συχνά έφθαναν σε ένταση. Κύρια
αιτία προστριβών ήταν η συνεχής αρ-
νητική στάση των Άγγλων στο αίτημα
των Κυπρίων για την παραχώρηση ου-
σιαστικών δημοκρατικών δικαιωμάτων
και την πραγματοποίηση της εθνικής
επιδίωξης των Κυπρίων να ενωθούν με
την Ελλάδα. 

Η πρώτη εξέγερση των Κυπρίων ενα-
ντίον των Άγγλων έγινε το 1931, οι
οποίοι την κατέπνιξαν επιβάλλοντας
σκληρά μέτρα. Το 1950 η Εκκλησία
διοργάνωσε δημοψήφισμα, όπου η συ-
ντριπτική πλειοψηφία (95,71%) του Κυ-
πριακού λαού ψήφισε για την ένωση.
Το δημοψήφισμα αυτό, αν και δεν είχε
ουσιαστικό πολιτικό αντίκρισμα, πιστο-
ποίησε όμως την καθολικότητα του
ενωτικού αιτήματος. 
Το έτος 1954 άρχισε και η Ελλάδα να

παίρνει ενεργότερο ρόλο στις Κυπρια-
κές υποθέσεις και με την προσφυγή
στον Ο.Η.Ε ζήτησε την αυτοδιάθεση της
Κύπρου. Η πρώτη θέση που πήρε ο
διεθνής οργανισμός ήταν αρνητική. Το
1955 οι Κύπριοι, πιστεύοντας ότι δεν
μπορούσαν με ειρηνικά μέσα να πραγ-
ματοποιήσουν τους εθνικούς τους πό-
θους, την 1η Απριλίου1955 ξεκίνησαν
ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα κατά
των Βρετανών κυριάρχων, με στόχο την
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο
αγώνας αυτός πέρασε από πολλές δρα-
ματικές φάσεις κατά τα τέσσερα χρόνια
της διάρκειάς του, με τις θυσίες πολλών
νεαρών αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α., που
πολέμησαν ηρωικά και ανέβηκαν στις
αγχόνες ψάλλοντας τον Εθνικό μας
Ύμνο. Τερματίσθηκε με την υπογραφή  

συνέχεια στη σελ. 12
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συνέχεια από σελ. 1 (Deutsche Welle...)
Την  ίδια ημέρα στο Αρχοντικό της Πα-

λαιολογίνας πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση ενημέρωσης των μελών της
χορωδίας με δημοσιογράφους και
θέμα «Το Χρέος της Μνήμης - η Μνήμη
του Χρέους» και αντικείμενο τη σχέση
της ιστορικής μνήμης με τα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης.
Στόχος, του Δήμου Καλαβρύτων, είναι

μέσα από αυτή την εκδήλωση να ενη-
μερώσει αντικειμενικά τους δημοσιο-
γράφους και τα στελέχη της Ντόιτσε
Βέλε, για τις αληθινές συνθήκες του
τραγικού Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος, τα διαχρονικά μηνύματά του και τις
οφειλόμενες, ακόμα, διεκδικήσεις των
μαρτυρικών πόλεων και αυτοί, με τη
σειρά τους, να ενημερώσουν, αντικει-
μενικά και έχοντας γνώση των αληθι-
νών ιστορικών γεγονότων, το γερμανικό
και το διεθνές ραδιοτηλεοπτικό κοινό,
στο οποίο καθημερινά, απευθύνονται.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, κ. Γιώργος

Λαζουράς, με αφορμή, τη διοργάνωση
της εκδήλωσης αυτής, δήλωσε: 

«Καλωσορίζουμε, τη Διεθνή Χορω-
δία της Deutsche Welle στα Καλά-
βρυτα, που αποτελείται από
δημοσιογράφους και στελέχη του με-
γάλου, αυτού, διεθνούς ραδιοτηλεο-
πτικού μέσου, με εκπομπές σε 30
γλώσσες και πολύ περισσότερες
χώρες, ανά τον κόσμο και στην Ελ-
λάδα, με αναμετάδοση, στην Αθήνα,
μέσω του ΣΚΑΙ και στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα, μέσω άλλων 45 τοπικών ραδιο-
σταθμών.

Οι διαμορφωτές αυτοί της διεθνούς
κοινής γνώμης εκτός από την εξαιρετική
μουσική συναυλία που είμαι βέβαιος
ότι θα παρουσιάσουν στα Καλάβρυτα,
με την αναλυτική και τεκμηριωμένη
ενημέρωση που θα τους κάνουμε, τον
προβληματισμό από τη συζήτηση που
θα διεξαχθεί και την άμεση γνώση και
αντίληψη που θα αποκτήσουν για τα
τραγικά γεγονότα της ναζιστικής θηριω-
δίας των Καλαβρύτων, με τις επισκέψεις
τους στον Τόπο της Εκτέλεσης και στο
Δημοτικό Μουσείο του Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος, θα καταστούν, πι-
στεύω, οι καλύτεροι πρεσβευτές και

οδηγητές γνώμης, για την ανάδειξη και
την προβολή του Ολοκαυτώματος των
Καλαβρύτων και των μηνυμάτων που
αυτό, διαχρονικά, εκπέμπει, τη διατή-
ρηση της μνήμης του, ιδίως στους πο-
λίτες της Γερμανίας, καθώς και για την
υλοποίηση του δίκαιου αιτήματος της
καταβολής των οφειλομένων γερμανι-
κών αποζημιώσεων και επανορθώ-
σεων. 

Ταυτόχρονα, θα προβάλλουν και το
νέο, σύγχρονο πρόσωπο, τις ομορφιές
και τα αξιοθέατα των Καλαβρύτων και
θα συμβάλλουν στην περαιτέρω τουρι-
στική τους ανάπτυξη».

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, στις 7
μ.μ., ακολούθησε συναυλία της χορω-
δίας στο ανακαινισμένο αρχαίο θέατρο
της Μήλου, σε συνεργασία με το Κέ-
ντρο Υγείας, το δήμο Μήλου και το
Σύνδεσμο Απανταχού Μηλίων. Τα
έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στο
Κέντρο Υγείας.
Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο

γιος του Γερμανού χειρουργού και δι-
ευθυντή του γερμανικού στρατιωτικού
νοσοκομείου της Μήλου κατά τη διάρ-
κεια της Κατοχής, Χανς Λέμπερ, ο οποίος
από τη θέση αυτή κατάφερε να σώσει
τη ζωή πολλών κατοίκων του νησιού. 

Οι συναυλίες της χορωδίας της
Deutsche Welle στην Ελλάδα ολοκλη-

ρώθηκαν με εμφάνιση του μουσικού
συνόλου στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών την Τρίτη 4 Οκτωβρίου σε συνερ-
γασία με τη χορωδία του δήμου
Αθηναίων. Σκοπός της συναυλίας ήταν
η στήριξη της καμπάνιας «Όλοι Μαζί
Μπορούμε». Αντί για εισιτήριο οι θεα-
τές κλήθηκαν να προσφέρουν τρόφιμα
μακράς διάρκειας.

Η χορωδία της Deutsche Welle (DW)
ιδρύθηκε πριν από 20 και πλέον χρό-
νια. Απαρτίζεται από περισσότερα από
50 μέλη, κυρίως δημοσιογράφους,
αλλά και στελέχη υπουργείων και διε-
θνών οργανισμών στη Βόννη.

Κύριο στοιχείο της χορωδίας είναι η
πολυπολιτισμικότητά της. Οι χορωδοί
προέρχονται από 20 χώρες του κό-
σμου, μεταξύ των οποίων, η Ινδία, το
Πακιστάν, η Τανζανία, η Κορέα, η Νότια
Αφρική, η Πολωνία, η Ιαπωνία, οι Φι-
λιππίνες και η Ινδονησία. Στις συναυλίες
τους φορούν τοπικές φορεσιές της
χώρας από την οποία προέρχονται.
«Θέλουμε να δείξουμε ότι ερχόμαστε
από διαφορετικές χώρες, αλλά αυτό
δεν μας εμποδίζει να τραγουδάμε όλοι
μαζί για ένα στόχο, αυτόν της πολυπο-
λιτισμικότητας, της ειρήνης, της συμφι-
λίωσης, της υπέρβασης των διαφορών»,
αναφέρει η κ. Ειρήνη Αναστασοπούλου.

Επίσης, οι χορωδοί ερμηνεύουν πα-

ραδοσιακά τραγούδια από όλο τον
κόσμο, στη γλώσσα που έχουν γρα-
φτεί, δηλαδή ακούγονται από ελληνικά
και σερβικά μέχρι κινέζικα και σουα-
χίλι. Αποστολή του κάθε συμμετέχοντα
είναι να «διδάξει» στους συναδέλφους
του ένα τραγούδι από την πατρίδα του. 
Τη χορωδία διευθύνει η δημοσιογρά-
φος του αγγλόφωνου αφρικανικού
προγράμματος της DW, κ. Μάγια
Μπράουν. Οι συναυλίες της χορωδίας,
που γίνονται με την υποστήριξη του
γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών,
από τη Βόννη και το Βερολίνο, όπου
εμφανίζονται συχνότερα, μέχρι την
Ισπανία, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τις
άλλες χώρες στις οποίες έχουν ταξιδέ-
ψει, έχουν πάντα ένα κοινωφελή
σκοπό. Επίσης, στόχος της χορωδίας
και της Deutsche Welle είναι να στεί-
λουν ένα πολιτικό μήνυμα μέσα από τη
μουσική, κατά το πρότυπο οργάνωσης
του ειδησεογραφικού οργανισμού, που
μεταδίδει καθημερινά προγράμματα σε
30 διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ
αυτών και στα ελληνικά. «Το μήνυμά
μας είναι ότι δεν υπάρχουν όρια, δεν
μπορεί τα όρια της θρησκείας και της
γλώσσας να μας χωρίσουν,αυτά μας
ενώνουν», υπογραμμίζει η κ. Αναστα-
σοπούλου. 
Το μήνυμα αυτό που στέλνει η χορω-

δία γίνεται ακόμα πιο έντονο σε μια πε-
ρίοδο έντονων ζυμώσεων γύρω από
την υποδοχή των προσφύγων στην Ευ-
ρώπη. «Η προσφυγική κρίση έδειξε τα
όρια αυτής της Ευρώπης, μιας Ευρώπης
της έλλειψης αλληλεγγύης, όπου πολι-
τικά σχήματα ακραίων θέσεων πάτησαν
πάνω στην κρίση για την όποια - πρό-
σκαιρη ελπίζω - διείσδυσή τους στην
κοινωνία», σχολιάζει η Ελληνίδα δη-
μοσιογράφος. Όπως συμπληρώνει, η
DW και λόγω της προσφυγικής κρίσης
ενισχύει ακόμα περισσότερο τη φωνή
της σε όλο τον κόσμο.

Μετά την ολοκλήρωση των συναυ-
λιών μια αντιπροσωπεία δημοσιογρά-
φων της Deutsche Welle, με
επικεφαλής τη διευθύντρια προγράμ-
ματος του σταθμού, κ. Γκέρντα Μόιερ,
επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

συνέχεια από σελ. 1 (Αιμοδοσία...)
προς το συνάνθρωπό μας. Γνωρίζου-
με όλοι ότι το αίμα, αυτό το τόσο πο-
λύτιμο αγαθό, δεν παράγεται παρά
μόνο χαρίζεται από άνθρωπο σε άν-
θρωπο. 
Χρόνο με το χρόνο οι ανάγκες σε αίμα

αυξάνονται. Όλο και περισσότεροι συ-
νάνθρωποί μας έχουν ανάγκη από τη
δική μας εθελοντική προσφορά για να
μπορέσουν να κερδίσουν τη μάχη για
τη ζωή. 

Καλούμε όλους τους συ-
μπατριώτες μας να δραστη-
ριοποιηθούν ως εθελοντές
αιμοδότες, προσφέροντας
το σημαντικότερο δώρο
ζωής στην πρώτη Εθελο-
ντική Αιμοδοσία, η οποία
για λόγους συμβολικούς θα
πραγματοποιηθεί στα Καλά-
βρυτα την Τρίτη 25 Οκτω-
βρίου 2016 από τις 09:30
έως 13:30 στο τουριστικό
περίπτερο που βρίσκεται
στην κεντρική πλατεία Κα-
λαβρύτων. 

Σύντομα θα ορισθεί ημε-
ρομηνία εθελοντικής αιμο-
δοσίας και για τους
συμπατριώτες και φίλους
της Ένωσης, οι οποίοι διαμέ-
νουν στην Αθήνα και ευρύ-
τερα στο νομό Αττικής. 

Προσκαλούμε όλες και
όλους και κυρίως τους
νέους να σταθούν αρωγοί
στην προσπάθειά μας αυτή.
Η Αθλητική Ένωση Καλα-

βρύτων (Α.Ε.Κ.) και ο Σκακι-
στικός Επιμορφωτικός Σύλ-
λογος Καλαβρύτων και

Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ) ανταποκρίθηκαν
άμεσα στο κάλεσμα της Ένωσής μας, η
οποία με ομόφωνη απόφαση πραγμα-
τοποιεί τώρα το σημαντικό αυτό στόχο,
που χρόνια επεδίωκε. 
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας θέλει

να ευχαριστήσει θερμά για την άμεση
ανταπόκριση και τη συγκινητική ευαι-
σθητοποίησή τους:
• Την Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων
και ιδίως τον Πρόεδρο κ. Τάκη Βαρβι-
τσιώτη, τον Γ. Γ.  κ. Λεωνίδα Βασιλό-

πουλο καθώς και τα μέλη του Δ.Σ.. 
• Το Σκακιστικό Επιμορφωτικό Σύλ-
λογο Καλαβρύτων & Επαρχίας και
ιδίως τον Πρόεδρο Δρ. Νίκο Ραζή και
τα μέλη του Δ.Σ.. 

Ιδιαιτέρως θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε όλους τους συμπολίτες μας,
τους αιμοδότες, που με τη συμμετοχή
τους ενισχύουν την προσπάθεια της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας, αλλά
κυρίως φροντίζουν για μία από τις βα-
σικότερες ανάγκες των συνανθρώπων
μας.
Ξεχωριστά, επίσης, επιθυμούμε να ευ-

χαριστήσουμε το τμήμα αιμοδοσίας του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πα-
τρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» για τη
διάθεση της κινητής μονάδας αιμολη-
ψίας.

Σε  μια περίοδο κοινωνικής κρίσης η
εθελοντική προσφορά αίματος αποτε-
λεί για όλους έναν από τους πιο σημα-
ντικούς κρίκους κοινωνικού εθελοντι-
σμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σωτ. Ι. Τσενές Παν. Κουμάντος

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της
Α.Ε.Κ. αναφέρει τα εξής:
Η Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων καλ-

λιεργώντας τις ανθρώπινες αξίες της αλ-
ληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης,
στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων  εθε-
λοντών αιμοδο-
τών, που με
αυτή την πράξη
αγάπης και κοι-
νωνικής ευαι-
σθησίας θα
δίνουν ενέργεια
ζωής στον πά-
σχοντα συνάν-

θρωπό μας.
Στην κατεύθυνση αυτή, θα πραγματο-
ποιήσει εθελοντική αιμοδοσία την Τρίτη
25 Οκτωβρίου από τις 9:30 π.μ. έως
13:00 μ.μ. στο τουριστικό περίπτερο,
στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων.  

Όλοι οι αθλητές της Ομάδας δήλω-
σαν συμμετοχή, τόσο ως αιμοδότες
όσο και για την προσέλκυση και άλλων
αιμοδοτών, συγγενών, φίλων κ.λπ.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα και
χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας, οι φιά-
λες αίματος που θα συγκεντρωθούν,
θα πιστωθούν στην τράπεζα αίματος
που πρόσφατα δημιούργησε με σκοπό
να στηρίξει, όταν απαιτηθεί, κάθε συ-
μπολίτη μας.

Καλούμε λοιπόν, φορείς, συλλόγους
και όλους τους Καλαβρυτινούς να συμ-
μετέχουν στην αιμοδοσία που διοργα-
νώνει η Ομάδα μας και όλοι μαζί να
αγκαλιάσουμε και να ενισχύσουμε τη
δικιά μας, την Καλαβρυτινή τράπεζα αί-
ματος. 
Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα χρεια-

στεί αίμα ένας συνάνθρωπός μας, ένας
φίλος μας, ένα αγαπητό μας πρόσωπο
ή ακόμη εμείς οι  ίδιοι.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

της Αθλητικής Ένωσης Καλαβρύτων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τ. Βαρβιτσιώτης        Λ. Βασιλόπουλος
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Την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 και
ώρα 9.30 π.μ. τελέσθη μνημόσυνο του
Μεγάλου Ευεργέτη αείμνηστου Θόδω-
ρου Γ. Σπυρόπουλου. Το μνημόσυνο
τελέσθη στο Δρυμό, στον Ιερό Ναό των
Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ιε-
ρουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτη μας κ. Αμβροσίου. 

Ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν τη
μνήμη του Θόδωρου και να προσευ-
χηθούν για την αιώνια ανάπαυση της
ψυχής του.
Ο Σύλλογος Δρυμοτών Καλαβρύτων,

τιμώντας τη μνήμη του, μας έστειλε το
παρακάτω κείμενο:
“Ο πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου

Αποδήμου Ελληνισμού στην Αμερική,
Θεόδωρος Σπυρόπουλος, που πολλοί
τον αποκαλούσαν και «Ιππότη του Ελ-
ληνισμού», υπήρξε απόστολος της
ανάγκης μιας συνειδησιακής προσω-
κρατικής και πλατωνικής επανελλήνι-

σης με όχημα τον Ορθό Λόγο που θα
μας οδηγήσει ως Έλληνες ξεχωριστά
και ως Έθνος συνολικά στην αυτογνω-
σία και στη συνέχεια στην αφύπνιση σε
προσωπικό, εθνικό και παγκόσμιο επί-
πεδο.

Άνθρωπος βαθιά μυημένος στον Ελ-
ληνισμό και συνάμα οικονομικός μεγι-
στάνας, ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος δεν
υπήρξε πλάσμα κάποιας «θεωρίας συ-
νωμοσίας», αλλά ένας άνθρωπος αυ-
τοδημιούργητος με σάρκα και οστά,
που ουδέποτε ξέχασε τον τόπο του και
τους συμπατριώτες του και πάντα πρό-
σφερε τις υπηρεσίες του στην πατρίδα, ως
Στρατιώτης του Ελληνισμού, σε όλα τα
μέτωπα που κλήθηκε να τον υπηρετήσει.

Ο θάνατός του το Σεπτέμβριο του
2014, αποτέλεσε τεράστια εθνική απώ-
λεια, ωστόσο, η ιδεολογική και φιλο-
σοφική του παρακαταθήκη παραμένει
ολοζώντανη τόσο στους μυημένους της

Ελλάδας όσο και στους υπόλοιπους
που φλέγονται από το όραμα της πα-
γκοσμιότητας του Ελληνισμού.”

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας θα τι-
μούν πάντοτε τη μνήμη αυτού του ξε-

χωριστού τέκνου της Καλαβρυτινής
γης, την οποία δεν ξέχασε ποτέ και
ευεργέτησε με όλες του τις δυνάμεις,
αφήνοντας άξιους συνεχιστές του έργου
του και της προσφοράς του την οικογέ-
νειά του.
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Στα μέσα του Καλοκαιριού ανακοινώ-
θηκε ότι τη θέση της Διοίκησης του Νο-
σοκομείου Καλαβρύτων αναλαμβάνει
η κ. Ιωάννα Σφυρή.

Η κ. Ιωάννα Σφυρή, γεννήθηκε στα
Καλάβρυτα το 1983, είναι πτυχιούχος
του Οικονομικού Πανεπιστημίου
(ΑΣΟΕ) και κάτοχος μεταπτυχιακού στη
Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ).
Έχει εργασθεί στο Νοσοκομείο Καλα-

βρύτων στις οικονομικές υπηρεσίες από
το 2007 έως το 2010, στο Νοσοκομείο
Αιγίου, στο Νοσοκομείο του Ρίο και στο
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η επιλογή και
τοποθέτηση της νέας Διοικητού στηρί-
χθηκε αποκλειστικά στην προϋπηρεσία

και την επιστη-
μονική της κα-
τάρτιση.

Ευχόμαστε
στην κ. Σφυρή
κάθε επιτυχία
στα νέα της
καθήκοντα. 

Ελπίζουμε
ότι οι γνώσεις
και η εμπειρία
της θα βοηθή-
σουν στην επί-
λυση χρόνιων θεμάτων και θα της
επιτρέψουν να προβεί στις κατάλληλες
ενέργειες για τη βελτίωση των παρεχό-
μενων υγειονομικών υπηρεσιών του
Νοσοκομείου προς τους πολίτες.

Αντικαταστάθηκε ο πρόεδρος και μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Καλαβρύτων «ΔΗΚΕΚ -
ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ», με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλαβρύτων, που πραγματοποιήθηκε
στις 26/5/16.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σωτήρης
Δουκλιάς τοποθετήθηκε Νέος Πρόε-
δρος στη θέση του κ. Δημητρίου Κο-
ντογιάννη. 

Η πρόταση αντικατάστασης κατατέ-
θηκε από το Δήμαρχο Καλαβρύτων
και υπερψηφίστηκε από την μείζονα και

ελάσσονα αντιπολίτευση. Παρών ψήφι-
σαν οι κ. Κοντογιάννης Δημήτρης, Κού-
κιος Κώστας και Βασιλόπουλος
Λεωνίδας. 

Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει να ολο-
κληρώσει τρία σημαντικά ζητήματα
που έχουν δρομολογηθεί και είναι, η
εκποίηση του ξενώνα, η προσπάθεια
αγοράς του κτιρίου του Ειρηνοδικείου
Κλειτορίας από το ΤΑΥΠΕΔ και η ανα-
βάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών
του Σπηλαίου.
Ευχόμαστε στον κ. Δουκλιά κάθε επι-

τυχία και ταχεία επίτευξη των στόχων
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ταλαντούχος συμπατριώ-
της μας κ. Άγγελος Καλα-
βρυτινός, ο άνθρωπος -
ορχήστρα, όπως τον χαρα-
κτηρίζουν, ταξίδεψε το Κα-
λοκαίρι στη Μελβούρνη.
Εκεί του δόθηκε η χαρά να
βρεθεί και να διασκεδάσει με
πολλούς συμπατριώτες μας.

Ο Άγγελος, καταξιωμένος
συνθέτης και σαξοφωνίστας,
έχει γράψει τραγούδια για
πολύ σπουδαίες φωνές και
από διαφορετικούς χώρους. Η
παρουσία του σε live εμφανί-
σεις είναι πάντα μοναδική.

Έτσι και στη Μελβούρνη χάρισε αξέ-
χαστες στιγμές με τις ερμηνείες του.
Επιστρέφοντας από τη Μελβούρνη τον

συνόδευσαν η αγάπη και οι ευχές των
εκεί συμπατριωτών μας:
Ανδρέα Καίλα, Γιώργου και Άννας Κα-

βελλάρη, Ντίνας Ανδρουτσοπούλου,
Δήμητρας Βασιλακοπούλου, Ανδρέα
Ντάλα, Ανδρέα Καραγκούνη και πολ-
λών άλλων.

Άγγελε, σε ευχαριστούμε και σε κα-

μαρώνουμε!
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας στέλ-

νει εγκάρδιες ευχές στην ελληνική ομο-
γένεια της Αυστραλίας και ιδιαίτερα
στους συμπατριώτες μας. Είναι μεγάλη
χαρά να μαθαίνουμε και να δημοσιεύ-
ουμε νέα για τις εκεί δραστηριότητές
τους. θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τη
συμμετοχή των Ελλήνων ομογενών στη
δημιουργία μιας γέφυρας επικοινωνίας,
ώστε να διατηρήσουμε τους δεσμούς
με την πατρίδα μας.

Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιου-
λίου, γιατροί, από έξι ειδικότητες που
υπηρετούν στο εθνικό Σύστημα Υγείας
και έχουν συγκροτήσει την Εθελοντική
Ομάδα Προσφοράς “ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑ-
ΠΗΣ” υπό την αιγίδα της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
με τη στήριξη και συνδρομή του Δήμου
Καλαβρύτων εξέτασαν, ΔΩΡΕΑΝ, τους
κατοίκους του Δήμου Καλαβρύτων στο
Νοσοκομείο Καλαβρύτων, στα Καλά-
βρυτα, από τις 10:00 το πρωί έως τις
5:00 το απόγευμα.

Οι ειδικότητες  των γιατρών του ΕΣΥ
ήταν: Οφθαλμίατρος, Ωτορινολαρυγ-
γολόγος (Ω.Ρ.Λ.), Δερματολόγος,
Ουρολόγος, Χειρούργος και Καρδιο-
λόγος.

Οι «Γιατροί της Αγάπης» είναι μία
Ομάδα εθελοντών γιατρών και πολι-
τών, η οποία ιδρύθηκε το 2012 και
προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες

της ιδίως σε ακριτικές περιοχές της Ελ-
λάδος.

Η Ένωσή μας ευχαριστεί θερμά τους
ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ για το έμπρα-
κτο ενδιαφέρον τους και την προσφορά
τους προς την Καλαβρυτινή κοινωνία
και τους εύχεται καλή δύναμη για τη
συνέχιση της αξιέπαινης εθελοντικής
τους δραστηριότητας.

Η κ. Αναστασία Μπαλασοπούλου (Γε-
νική Γραμματέας της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης), σπούδασε “Οργάνωση και
Διοίκηση Επιχειρήσεων” στην ΑΣΟΕΕ,
ενώ είναι απόφοιτος της ΕΣΔΥ και κά-
τοχος πτυχίου MSc στη Λήψη Αποφά-
σεων από το Operational Research
Department του London School of
Economics και ειδικότερα στο πεδίο
“Analysis for Health Care Decisions”.

Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά
ως στέλεχος του χώρου των Νοσοκο-
μείων συνεχίζοντας παράλληλα αμεί-
ωτη την επιστημονική δραστηριότητα
και εξέλιξη. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων
θέσεων, ως Διοικητική Διευθύντρια σε
δύο νοσοκομεία και ως Διοικήτρια σε
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Συμμε-
τείχε σε ειδικές επιτροπές μελέτης του
Υπουργείου Υγείας επί Οργανωτικών,
Θεσμικών και Οικονομικών θεμάτων
του νοσοκομειακού τομέα.
Είναι μέλος του ΔΕΠ της ΕΣΔΥ από το

2005, με διδακτικό έργο στο μάθημα
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση Νοσο-
κομείου» αλλά και στις ενότητες της Δι-
οίκησης Αλλαγών, Στοχοθεσίας και
Ελέγχου. Έχει εποπτεύσει πλήθος δι-
πλωματικών εργασιών και έχει λάβει
μέρος σε ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις
της ΕΣΔΥ. Είναι επίσης εξωτερικός συ-
νεργάτης του Εθνικού Κέντρου Δημό-
σιας Διοίκησης.

Είναι ενεργό μέλος της European
Health Management Association.

Ιδιαίτερα  Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Η εξειδίκευση στα θέματα διοίκησης

των νοσοκομείων αποτελεί κύριο και

διακριτό στοιχείο
της επιστημονικής
- επαγγελματικής
ταυτότητάς της.

Έχει ιδιαίτερο
επιστημονικό εν-
διαφέρον για την
μελέτη και έρευ-
να των πεδίων
της Διοίκησης
Αλλαγών και της
Λήψης Αποφά-
σεων, στο ειδικό νοσοκομειακό περιβάλ-
λον, και για την εφαρμογή σύγχρονων
μεθόδων Οργάνωσης και Οργάνωσης
της παραγωγής. Ειδικότερα μελετά την
Εφαρμογή της Λιτής Παραγωγής στο
Νοσοκομείο, σε συνδυασμό με την αλ-
λαγή και τη λήψη αποφάσεων με στόχο
τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας των οργανισμών.
Στα πεδία αυτά εστιάζεται και η συγ-
γραφική δραστηριότητα και η παρου-
σίαση επιστημονικών εργασιών σε συνέ-
δρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Πα-

νεπιστήμιο στην Πολυτεχνική Σχολή,
στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, στο πε-
δίο της λιτής οργάνωσης και ποιότητας
των υπηρεσιών.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας συγ-

χαίρει την κ. Μπαλασοπούλου με την
οποία είχε πάντοτε άριστη συνεργασία
καθώς διακρίνεται για το ήθος, την ευ-
γένεια και το δυναμισμό της. Της ευχό-
μαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
που αναλαμβάνει.

δυΟ ΧΡΟνΙΑ ΧωΡΙΣ ΤΟ ΘΕΟδωΡΟ ΣΠυΡΟΠΟυΛΟδυΟ ΧΡΟνΙΑ ΧωΡΙΣ ΤΟ ΘΕΟδωΡΟ ΣΠυΡΟΠΟυΛΟ

ΙωΑννΑ ΣΦυΡΗ - δΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟυ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟυ ΚΑΛΑβΡυΤων

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑβΡυΤΙνΟΣ - ΠΟΛυΤΑΛΑνΤΟΣ ΚΑΙ δΙΕΘνΗΣ

ΣωΤΗΡΗΣ δΟυΚΛΙΑΣ - νΕΟΣ ΠΡΟΕδΡΟΣ
«δΗΚΕΚ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜνων ΚΑΣΤΡΙων»

ΟΙ “ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ” ΕξΕΤΑζΟυν δωΡΕΑν 
ΣΤΟ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑβΡυΤων

Η ΑνΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟυΛΟυ δΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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του Χρίστου Φωτεινόπουλου

Στο γραφικό και ειδυλλιακό λόφο του
Προφήτη Ηλία, κατέναντι της Μονής
της Αγίας Λαύρας, υψώνεται επιβλητικό
το «Ηρώο της Ελευθερίας», το Πανελ-
λήνιο Ηρώο των Αγωνιστών της Επα-
νάστασης του 1821, σύμβολο της
Εθνικής Ανεξαρτησίας των Ελλήνων
από τον Τουρκικό Ζυγό. Η ανέγερσή
του υπήρξε περιπετειώδης και διήρ-
κησε μέχρι την ολοκλήρωσή του σχε-
δόν εβδομήντα (70) χρόνια. Στις 25
Μαρτίου 1971, με τη συμπλήρωση
εκατό πενήντα (150) χρόνων από την
έναρξη της Επανάστασης του 1821, έγι-
ναν τα αποκαλυπτήριά του. 

Αρχές του 20ου αιώνα. Η Μονή της
Αγίας Λαύρας έχει περάσει στη συνεί-
δηση των περισσοτέρων Ελλήνων ως η
«Μητρόπολη της Εθνεγερσίας». Το
Διάταγμα που εξέδωσε ο βασιλιάς
Όθων στις 15/27 Μαρτίου 1838 που
καθιέρωνε την 25η Μαρτίου ως ημέρα
εθνικής επετείου, οι μυθοπλασίες του
Γάλλου φιλέλληνα και ιστορικού Που-
κεβίλ (Pouqueville), που συνέγραψε το
1824 την Ιστορία της Ελληνικής Επανα-
στάσεως, οι απόψεις ορισμένων ιστορι-
κών (Δ. Κόκκινος) - που στηρίζονταν
κυρίως στα Απομνημονεύματα κά-
ποιων αγωνιστών - και συνέδεαν τα πο-
λεμικά γεγονότα των πρώτων ημερών
του απελευθερωτικού αγώνα με το
ιστορικό Μοναστήρι, οι προφορικές
μαρτυρίες επιζώντων γερόντων για τα
πρώτα επαναστατικά γεγονότα (τις επι-
καλείται ο ιστορικός των Καλαβρύτων
Γ. Παπανδρέου), καθώς και η ιδεολο-
γική επικράτηση των αυτοχθόνων Ελ-
λήνων επί των ετεροχθόνων1, καθι-
στούν την Αγία Λαύρα κοιτίδα του νεο-
ελληνικού κράτους, «Εθνική Κιβωτό»
των οσίων και ιερών του έθνους, αφε-
τηρία ενός νέου πατριωτισμού, εφαλ-
τήριο αλυτρωτισμού.

Το έτος 1896, στον απόηχο του εθνι-
κού και πατριωτικού φανατισμού των
χρόνων αυτών, τέσσερις ενθουσιώδεις
και φιλοπάτριδες άνδρες από την επαρ-
χία Καλαβρύτων: οι καταγόμενοι από
το Μοστίτσι Λεωνίδας Αναγνωστόπου-
λος (γνωστός έμπορος και Δικηγόρος
Αθηνών), ο Γ. Γεωργακόπουλος (πατέ-
ρας του Κ. Γεωργακόπουλου, Προέ-
δρου του Ε.Ε.Σ και τ. πρωθυπουργού)
ο Λ. Γιαννακόπουλος (έφεδρος αξιω-
ματικός) και ο από την Κλειτορία (Μα-
ζέικα) καταγόμενος συμβολαιογράφος
Ηρ. Καρκούλιας ιδρύουν το «Σύλλο-
γον των εν Αθήναις και Πειραιεί Καλα-
βρυτινών», με πρωταρχικό σκοπό
(εκτός των άλλων) την ανέγερση στην
Αγία Λαύρα Ηρώου των Αγωνιστών
του 1821.
Στις 11 Ιουνίου 1898 με ενέργειες του

Συλλόγου αυτού εκδόθηκε Β.Δ. «Περί
συστάσεως Ερανικής Επιτροπής του
Ηρώου». 

Με την υπ' αριθμόν δε 5472/23.12.
1904 απόφαση του Υπουργείου Εσω-
τερικών ανατέθηκε στον εν λόγω Σύλ-
λογο η πραγματοποίηση των εράνων.
Αμέσως τότε ο Σύλλογος έστειλε εγκύ-
κλιο και καλούσε τους απανταχού 'Έλ-
ληνες να προσφέρουν μία δραχμή ο
καθένας για τον εθνικό σκοπό, την ανέ-
γερση πανελλήνιου Ηρώου στην Αγία

Λαύρα. Μάλιστα, τον έρανο άνοιξε
συμβολικά ο Βασιλεύς Γεώργιος Α’ μ’
ένα χάρτινο εκατόδραχμο (Εξαργυρω-
νόταν με 112 μεταλλικές δρχ.).
Μετά από τέσσερα χρόνια, και ύστερα

από εισήγηση του Συλλόγου, το
Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ'
αριθμόν 17824/8.7.1908 απόφαση
του, ανακάλεσε την υπ' αριθμόν
5472/23.12.1904 απόφαση και συνέ-
στησε νέα Ερανική Επιτροπή, αποτε-
λούμενη από το Μητροπολίτη Αθηνών
Θεόκλητο και τους Στέφανο Στρέιτ, Ιω-
άννη Παπαδια-μαντόπουλο, Θρ. Ζαΐμη,
Αλκ. Παπαπαναγιώτου και I. Σαγιά. Η
Επιτροπή αυτή, όπως προκύπτει από τα
σχετικά πρακτικά, εργάστηκε με πολύ
ζήλο και ενθουσιασμό, πρώτα - πρώτα
για να βρει τα απαιτούμενα χρηματικά
ποσά και κατόπιν να βρει τον κατάλ-
ληλο καλλιτέχνη που θα αναλάμβανε
την εκτέλεση του έργου, «εις τρόπον
ώστε τούτο να είναι ευπρεπές και συμ-
βολικόν (μνημείον καλλιτεχνικόν), να
αποτελεί σύμβολον της Εθνικής ημών
Ανεξαρτησίας, να είναι μεγαλειώδες και
απρόσωπον μνημείον των Πανελλήνων
και να εκφράζει καταλλήλως την γενι-
κήν τότε τάσιν του Ελληνισμού προς εκ-
δίωξιν του τυράννου και απόκτησιν της
ελευθερίας του».

Μέχρι το 1911 η Επιτροπή είχε συ-
γκεντρώσει 25.000 δραχμές. Με τη συ-
νέχιση δε των εράνων και με σχετική
κρατική επιχορήγηση η Επιτροπή υπο-
λόγιζε ότι μέχρι το 1921, που θα εορ-
ταζόταν η εκατονταετηρίδα της Εθνε-
γερσίας, το Ηρώο θα είχε ανεγερθεί. 
Έτσι λοιπόν το 1912, η Επιτροπή ανέ-

θεσε στο γλύπτη Κ. Δημητριάδη2 να με-
λετήσει τη μορφή του Μνημείου και να
υποδείξει τον κατάλληλο χώρο, στον
οποίο έπρεπε να στηθεί. Πράγματι ο
γλύπτης Κ. Θ. Δημητριάδης αποδέ-
χτηκε την πρόσκληση και υπέβαλε τις
πρώτες προτάσεις του όπου και πρό-
τεινε δύο θέσεις ανέγερσης του μνη-
μείου; Τη θέση «Δένδρον» νότια της
Μονής και τη θέση «Αλώνια»δυτικά
αυτής. Τα γεγονότα όμως που ακολού-
θησαν (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α’ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος, Ελληνικός Διχα-
σμός, Μικρασιατική Καταστροφή) όχι
μόνο παρακώλυσαν την ανέγερση του
Ηρώου, αλλά εξασθένισαν και την αξία
των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί.

Το έτος 1928, Πρόεδρος του Συλλό-
γου εκλέγεται ο Κ. Πετμεζάς. Στις αρχές
του 1932, ο Σύλλογος ανακίνησε πάλι
το ζήτημα. Άρχισε δε αμέσως τη συ-
γκέντρωση χρημάτων και ανέθεσε και
πάλι στο γλύπτη Κ. Δημητριάδη, καθη-
γητή τότε και διευθυντή της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών, την ανέγερση
του Μνημείου στο λόφο του Προφήτη
Ηλία, απέναντι από την Ιερά Μονή της
Αγίας Λαύρας και το αρχιτεκτονικό
μέρος στο συνεργάτη του Αν. Μεταξά
με επιβλέποντα το μηχανικό της Επι-
τροπής Κ. Δοξιάδη.  

Για την επιλογή του λόφου του Προ-
φήτη Ηλία ως ιδανικής τοποθεσίας ανέ-
γερσης του μνημείου ο Αιγιώτης
ιστορικός ερευνητής κ. Γεώργιος Θ. Πα-
παγεωργίου, δημοσίευσε στην Εφημε-
ρίδα «Το Βήμα της Αιγιαλείας» το πιο
κάτω ιστορικό σημείωμα: «Στα τέλη
Μαΐου του 1930, ο τότε Πρωθυπουρ-

γός Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος
επισκέφτηκε τα Καλάβρυτα και τα Μο-
ναστήρια μας του Μεγάλου Σπηλαίου
και της Αγίας Λαύρας.

Ήταν τότε που με την τελική προσω-
πική του γνώμη, επελέγη οριστικά ο
χώρος στον οποίο θα ανεγειρόταν το
Πανελλήνιο Ηρώο Αγωνιστών του
1821. Η επικρατούσα γνώμη ήταν ότι
το Ηρώο, έπρεπε να γίνει στο χώρο του
περιβόλου της Μονής. Ο Βενιζέλος,
καθώς στεκόταν στο χώρο αυτό, βλέ-
ποντας απέναντι το λοφίσκο στον οποίο
είναι τώρα στημένο το Ηρώο και όπου
τότε βρισκόταν το εξωκκλήσι του Προ-
φήτη Ηλία, είπε: «Κύριοι, γιατί συζη-
τούμε, όταν ο Θεός μας έχει δώσει ο
ίδιος το βάθρο του Ηρώου3; »
Έτσι αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε

απέναντι λοφίσκο το εξωκκλήσι και στη
θέση του να γίνει το Ηρώο, όπως και
έγινε.

Στις 24 Ιουλίου 1932, κατετέθη ο θε-
μέλιος λίθος του Ηρώου από τον Μα-
καριότατο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο,
Πρόεδρο της Επιτροπής του Ηρώου. Η
ημέρα χαρακτηρίστηκε ιστορική κατά
τους διοργανωτές. Πλήθος κόσμου
μέσα σ’ ένα πνεύμα εθνικής υπερηφά-
νειας και συγκίνησης έτρεξε να παρα-
κολουθήσει τις εκδηλώσεις που
έλαβαν χώρα, τόσο στην Αγία Λαύρα
όσο και στο χώρο του Ηρώου (Αρχιε-
ρατική Δοξολογία στο Καθολικό της
Μονής, Τρισάγιο κάτω από τον ιστο-
ρικό Πλάτανο, πομπή προς το Ηρώο
στην οποία προπορευόταν ο Ηγούμε-
νος της Αγίας Λαύρας με το ιερό Λά-
βαρο, η κατάθεση του θεμελίου λίθου
από τον Μακαριότατο, εκφώνηση υψη-
λών λόγων και ομιλιών για την ημέρα
της Ανεξαρτησίας κ.λπ). (Είχε προηγη-
θεί η κατασκευή της αμαξιτής οδού Κα-
λαβρύτων - Αγίας Λαύρας - Ηρώου). 
Το έτος 1934: Πρωτοσταντούντος του

υπουργού Παιδείας κ. Ι. Μακρόπου-
λου (ο οποίος έθεσε στη διάθεση της
επιτροπής όλες τις υπηρεσίες του
Υπουργείου) συστήθηκε μεγάλη Επι-
τροπή εκ του Ναυάρχου Κουντουριώ-
του - Επίτιμου Προέδρου, του Αρχιεπι-
σκόπου ως Προέδρου, του Μακρό-
πουλου ως Αντιπροέδρου, της Επιτρο-
πής Ηρώου, των απογόνων των
Αρχηγών της Επαναστάσεως του 1821

και πλείστων άλλων διαπρεπών μελών
της Αθηναϊκής κοινωνίας με «εθνικό»
στόχο τη διοργάνωση πανελληνίων
εράνων για τη συγκέντρωση χρημάτων
προς ανέγερση του Ηρώου. Η επιτροπή
απηύθυνε έκκληση στους απανταχού
Έλληνες στις 24 Μαρτίου 1934, για να
συνεισφέρουν τον οβολό τους υπέρ
του Ηρώου. Κρατικά αεροπλάνα κατά
την ημέρα εκείνη έρριπταν χιλιάδες εκ-
κλήσεις προς το λαό των Αθηνών.
Σχηματίστηκε επίσης και μια άλλη επι-

τροπή εκ Κυριών υπό την Προεδρεία
της εριτίμου Κυρίας Λίνας Τσαλδάρη,
συζύγου του τότε πρωθυπουργού
Τσαλδάρη και των γνωστών γυναικείων
σωματείων και εκλεκτών Κυριών της
Αθηναϊκής Κοινωνίας με γενική Γραμ-
ματέα την ερίτιμον και λογία Κυρία
Άννα Τριανταφυλλίδου4 η οποία εκτός
των άλλων πολυτίμων υπηρεσιών της
ενίσχυσε με την πένα της την προσπά-
θεια δημοσιεύσασα υπέρ του Ηρώου
συναρπαστικά άρθρα στις εφημερίδες.
Η επιτροπή ως απαρχή των ενεργειών
της οργάνωσε μία γιορτή στο Πάλλας
την 13ην Ιουνίου 1934. Η εορτή αύτη,
στην οποία προσφέρθηκε δωρεάν μετά
πατριωτισμού ο διεθνούς φήμης βαρύ-
τονος κ. Φαρδούλης δια το μελόδραμα
Τόσκας, και στην οποία παρέστη ο
Πρωθυπουργός μετά των περισσοτέ-
ρων μελών του Υπουργικού Συμβου-
λίου, οι πλείστοι Πρέσβεις των ξένων
Κρατών και η πιο εκλεκτή Κοινωνία των
Αθηνών, στέφτηκε από πλήρη επιτυχία
και απέδωσε μεγάλο χρηματικό ποσό. 

Την 115η επέτειο (25 Μαρτίου 1936)
της Απελευθέρωσης τίμησε με την πα-
ρουσία του Α.Β.Υ. ο Διάδοχος (Παύ-
λος). Οι δαπάνες της φιέστας καλύφθη-
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1  Πέτρος Πετράτος Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ-Κίνητρα και παρενέργειες της θεσμοθέτησής της. Περιοδικό 1  Πέτρος Πετράτος Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ-Κίνητρα και παρενέργειες της θεσμοθέτησής της. Περιοδικό ΚυμοθόηΚυμοθόη Περιοδική έκδοση Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς - Ιθάκης.Περιοδική έκδοση Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς - Ιθάκης.
2  Ο Κώστας Δημητριάδης ( Στενήμαχος Ανατολικής Ρωμυλίας 1881- Αθήνα 1943) ήταν γλύπτης, καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ακαδημαϊκός. Σπούδασε στη Σχολή Καλών2  Ο Κώστας Δημητριάδης ( Στενήμαχος Ανατολικής Ρωμυλίας 1881- Αθήνα 1943) ήταν γλύπτης, καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ακαδημαϊκός. Σπούδασε στη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας. Το 1903 έλαβε την Αβερώφειο υποτροφία και πήγε στο Μόναχο. Τον επόμενο χρόνο έφυγε για το Παρίσι όπου σπούδασε στην Ακαδημία της Τεχνών της Αθήνας. Το 1903 έλαβε την Αβερώφειο υποτροφία και πήγε στο Μόναχο. Τον επόμενο χρόνο έφυγε για το Παρίσι όπου σπούδασε στην Ακαδημία της Grande Chaumiere Grande Chaumiere και στηκαι στη
Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1905 άνοιξε εργαστήρι στο Παρίσι. Αργότερα άνοιξε και δεύτερο εργαστήρι στο Λονδίνο. Το 1924 στους διεθνείς αγώνες στο Παρίσι πήρε το βραβείο γλυπτικής για τοΣχολή Καλών Τεχνών. Το 1905 άνοιξε εργαστήρι στο Παρίσι. Αργότερα άνοιξε και δεύτερο εργαστήρι στο Λονδίνο. Το 1924 στους διεθνείς αγώνες στο Παρίσι πήρε το βραβείο γλυπτικής για το
έργο του «Ο Δισκοβόλος». Το 1930 επέστρεψε στην Αθήνα και διορίστηκε διευθυντής της ΑΣΚΤ και καθηγητής της γλυπτικής, θέση που διατήρησε ως το θάνατό του. Σ’ αυτόν οφείλεται η ίδρυσηέργο του «Ο Δισκοβόλος». Το 1930 επέστρεψε στην Αθήνα και διορίστηκε διευθυντής της ΑΣΚΤ και καθηγητής της γλυπτικής, θέση που διατήρησε ως το θάνατό του. Σ’ αυτόν οφείλεται η ίδρυση
των πρώτων παραρτημάτων της Σχολής στους Δελφούς, την Ύδρα, τη Μύκονο, ενώ με δική του πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε η ελληνική συμμετοχή στη των πρώτων παραρτημάτων της Σχολής στους Δελφούς, την Ύδρα, τη Μύκονο, ενώ με δική του πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε η ελληνική συμμετοχή στη Biennale Biennale της Βενετίας. Το 1936 εκλέτης Βενετίας. Το 1936 εκλέ --
χτηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και τον επόμενο χρόνο του απονεμήθηκε το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. χτηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και τον επόμενο χρόνο του απονεμήθηκε το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. 
Συνεργάστηκε επίσης με τους Φωκίωνα Ρώκ και Θωμά Θωμόπουλο για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.Συνεργάστηκε επίσης με τους Φωκίωνα Ρώκ και Θωμά Θωμόπουλο για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.
3  Γεώργιος Θ. Παπαγεωργίου, -Ιστορική αναδρομή-« 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΜΕΓΑ, ΣΠΗΛΑΙΟ, ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ». Εφ. «Το Βήμα της Αιγιαλείας» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1990.3  Γεώργιος Θ. Παπαγεωργίου, -Ιστορική αναδρομή-« 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΜΕΓΑ, ΣΠΗΛΑΙΟ, ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ». Εφ. «Το Βήμα της Αιγιαλείας» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1990.
4  Εκπαιδευτική λειτουργός από τις Σέρρες, με πολύπλευρη εθνική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση.4  Εκπαιδευτική λειτουργός από τις Σέρρες, με πολύπλευρη εθνική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση.

Ο ι  « π ε ρ ι π έ τ ε ι ε ς »  ε ν ό ς  Η ρ ώ ο υ

-  Συνοπτ ική  ισ τόρηση  του  κ τητορ ικού  του  -

Ο  λ ό φ ο ς τ ο υ Π ρ ο φ ήτ η Η λ ί α   μ ε  τ ο  εκ κλ ησ ά κι   (φ ω το  Ε ρ α στ ές  τω ν  Κ α λ α β ρ ύ τ ω ν)Ο  λ ό φ ο ς  τ ο υ  Π ρ ο φ ήτ η Η λ ί α   μ ε το  ε κκ λ ησ ά κ ι   ( φ ω τ ο  Ερ α σ τέ ς  τ ω ν Κ α λ α β ρ ύτ ω ν )
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καν από το Δημόσιο, την Κοινότητα Κα-
λαβρύτων και την Ερανική Επιτροπή
(Σημαίες, πολυτελή μικρά και μεγάλα
λάβαρα, θυρεοί, στέμματα, λαμπτήρες,
πυροτεχνήματα κ.λπ.). Εξαιτίας της πα-
ρουσίας του Διαδόχου, δαπανήθηκαν
μεγάλα χρηματικά ποσά, για να επι-
σκευαστούν τα κεντρικά μέρη της πό-
λεως και να ανακαινισθούν τα περισ-
σότερα ξενοδοχεία. Η δε αγορά των
Καλαβρύτων ανέπνευσε οικονομικώς
λόγω της ανθρώπινης συρροής απ’ όλη
την επαρχία για να δουν το θέαμα! 
Οι εκδηλώσεις και προς τιμή του που

πραγματοποιήθηκαν στην Αγία Λαύρα
υπήρξαν λαμπρές. Έδειξε δε θερμό εν-
διαφέρον για όλα τα ζητήματα που
απασχολούσαν τη Μονή και ειδικά για
την ανέγερσή του Ηρώου για το οποίο
δήλωσε ότι συμφωνεί απολύτως με τη
γνώμη των μελών της ειδικής επιτροπής
για την ανέγερση του και ότι «πρέπει να
γίνει στον ψηλό λόφο του προφήτη
Ηλία για να φαίνεται από παντού. Τέ-
τοιου είδους μνημεία πρέπει να στένω-
νται σε μέρη περίοπτα για να τα βλέπει
ο κόσμος, να θυμιέται και να παραδειγ-
ματίζεται». Πρόσθεσε δε ότι επιστρέ-
φοντας στην Αθήνα θα αναλάμβανε πρω-
τοβουλίες προώθησης του ζητήματος.

Πράγματι, με ενέργειές του τον επό-
μενο χρόνο, τον Ιούνιο 1937 εκδόθηκε
ο Α.Ν. 693/37 με τον οποίο  το Κράτος
αποτίνοντας φόρο τιμής και ευγνωμο-
σύνης προς τους πρωτοπόρους και
όλους τους θυσιασθέντες υπέρ της
ελευθερίας αναλάμβανε τη δαπάνη του
Ηρώου. Ο δε Ιωάννης Μεταξάς ανε-
γνώριζε ότι το μνημείο αυτό της ευγνω-
μοσύνης προς τους προμάχους του
1821 είναι καθήκον του Κράτους και
έπρεπε το ταχύτερο να περατωθεί.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν

του Διαδόχου κινηματογραφήθηκαν
και η ληφθείσα ταινία προστέθηκε στην
κινηματογραφική ταινία των δραστη-
ριοτήτων του Συλλόγου την οποία
είχαν κοσμήσει οι υπέροχες απαγγελίες
της καθηγήτριας της απαγγελίας Κυρίας
Τερέντσιο5 των ποιημάτων του Α. Βα-
λαωρίτη «Κρεμούν τον Πατριάρχη» και
«Αι δύο λειτουργίαι» του Αχ. Παρά-
σχου τα οποία αποτελούσαν ύμνους
προς την Αγ. Λαύρα και τα Καλάβρυτα. 
Η ταινία και προς τόνωση του Εθνικού
φρονήματος προβλήθηκε στις κυριότε-
ρες πόλεις τις Πελοποννήσου και σε
όλους τους κινηματογράφους των Αθη-
νών, Πειραιώς και περιχώρων και κατά
διαταγή του Υπουργείου Παιδείας - ως
ηθοπλαστικό υποβολείο - προβλήθηκε

σ’ όλα τα σχολεία των σχετικών περι-
φερειών. 
Εκ των προβολών αυτών όχι μόνο ει-

σπράχτηκε σοβαρό ποσό υπέρ του
Ηρώου αλλά προβάλλονταν τα Καλά-
βρυτα ως τόπος εθνικού προσκυνήμα-
τος και τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Μέχρι το 1938 οι εργασίες πάνω σε
αρχιτεκτονικά σχέδια Κ. Δημητριάδη-
Αν. Μεταξά είχαν προχωρήσει με ικα-
νοποιητικό ρυθμό και κατασκευάστηκε
το αρχιτεκτονικό τμήμα, δηλαδή στήλη
ύψους 14 μέτρων από έγχρωμο ειδικό
πωρόλιθο και η πλατεία 2.500 τ.μ. με
τις κλίμακες και τα στηθαία χωρίς την
πλακόστρωση. Στη βόρεια πλευρά της
στήλης φιλοτεχνήθηκε διακοσμητικό
ανάγλυφο, το οποίο παριστάνει το ιερό
Λάβαρο της Εθνεγερσίας, και στο επά-
νω μέρος της νότιας πλευράς ανάγλυφο,
το οποίο παριστάνει τον Απόλλωνα με
άρμα τέθριππο στα νέφη να επαναφέ-
ρει το φως του πολιτισμού και της
Ελευθερίας στην Ελλάδα.

Στην κορυφή της στήλης προβλεπό-
ταν να στηθεί άγαλμα γυναίκας, ύψους
3 μέτρων, σύμβολο της ελευθερίας.
Στη βάση της στήλης προβλεπόταν από
τη μια μεριά άγαλμα κληρικού καθι-
σμένου και από την άλλη άγαλμα αρ-
ματολού επίσης καθισμένου. Μεταξύ
δε των αγαλμάτων αυτών προβλεπό-
ταν να ενταχθεί χάλκινη αναπαράσταση
της ορκωμοσίας των Αγωνιστών από

τον Παλαιών Πατρών Γερμανό. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν η υπό-

θεση της ανέγερσης του Ηρώου «βάλ-
τωσε». Ο γλύπτης Κ. Δημητριάδης
διαβιών μονίμως στο εξωτερικό (Πα-
ρίσι) άλλοτε αγνοώντας τις διαρκείς
προσκλήσεις της Επιτροπής και τις αυ-
στηρές επιτιμήσεις του Αρχιεπισκόπου
και άλλοτε προβάλλοντας διάφορες δι-
καιολογίες, δεν φιλοτέχνησε τα αγάλ-
ματα παρότι είχε εισπράξει υπέρ του
δέοντος τις προκαταβολές. Ο Β' Πα-
γκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή, ο θάνα-
τος του Καλλιτέχνη και εν συνεχεία ο
Εμφύλιος Πόλεμος ματαίωσαν για τριά-
ντα ολόκληρα χρόνια την ολοκλήρωση
του Μνημείου.
Ωστόσο, στα χρόνια μετά την απελευ-

θέρωση και τη λήξη του Εμφυλίου  ο
Καλαβρυτινός Σύλλογος δεν παρέμεινε
αδρανής. Με τους κατά σειρά Προέ-
δρους Γ. Αμάραντο και Αν Γιαννακό-
πουλο σύστησε νέα Ερανική Επιτροπή
στις 18/12/57 η οποία το 1960 με το
Β.Δ. 710 ανασυστήθηκε και με το Β.Δ.
794/21-9-66 ανασυγκροτήθηκε και
«πίεζε» τους Κυβερνώντες να διαθέ-
σουν το απαιτούμενο ποσό για την
αποπεράτωση του Ηρώου. Οι τελευ-
ταίοι υπόσχονταν. Οι υποσχέσεις έμει-
ναν ανεκπλήρωτες.

Το έτος1967 ανήλθαν πραξικοπημα-
τικά στην εξουσία, καταλύοντας το Δη-
μοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας, οι
«συνταγματάρχες». Ο ένας απ’ αυτούς,
ο Γ. Παπαδόπουλος, που ασκούσε και
τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού
στέλνει επιστολή (Αρ. πρωτ 9086/
18/2/69) στο Υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία
γνωστοποιούσε(!) την πρόθεση της
«εθνικής κυβέρνησης» το έτος 1971 να
είναι έτος εορτασμού της Χιλιετηρίδος
της Μονής της Αγίας Λαύρας και της
«Εκατοπεντηκονταετηρίδος» της Εθνι-
κής Παλιγγενεσίας και καλούσε το
ΥΠΕΠΘ να προγραμματίσει και να διορ-
γανώσει, ει δυνατόν, εθνικές εκδηλώ-
σεις εις «άπασαν την επικράτειαν».

Αυτό ήταν! Ο Σύλλογος των Καλα-
βρύτων άδραξε την ευκαιρία. Με πρό-
ταση του Κ. Γεωργακόπουλου - Προέ-
δρου του Ε.Ε.Σ. και τ. Πρωθυπουργού-
ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή του
Ηρώου (Β.Δ. 642/4-10-69) όπως πα-
ρακάτω:
• Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος
• Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και 

Αιγιαλείας Γεώργιος
• Ο Κων. Γεωργακόπουλος
• Ο Αλεξ. Αναστασόπουλος
• Στρατηγός Θρ. Ζαϊμης
• Στρατηγός Δημ. Παναγόπουλος
• Ναύαρχος Ι. Σολιώτης
• Ναύαρχος Γκ. Πετμεζάς
• Χαράλ. Χαραλάμπης. 
• Λεων Σοφιανόπουλος 
• Κων. Κωνσταντίνου
• Χρ. Ζαφειρόπουλος
Η Επιτροπή έλαβε κρατική οικονομική

ενίσχυση 2.500.000 δρχ, 800.000 δρχ
από τη διενέργεια Μαθητικού Εράνου
και άλλες 200.000 δρχ δωρεά του
Κων. Κωνσταντίνου για να αποπερατώ-
σει το Ηρώο με την προσθήκη των
αγαλμάτων επί της στήλης και την ανα-
μόρφωση του χώρου, ήτοι:
* Κατασκευή ενός παρακαμπτηρίου
δρόμου γύρω από το λόφο του Ηρώου
και ενός μικρού πάρκινγκ (τα ανέλαβε
το Υπ. Δημ. Έργων)
* Ορθομαρμάρωση της στήλης
* Πλακόστρωση της πλατείας του

Ηρώου
* Αναμαρμάρωση των κλιμάκων
* Δενδροκηποτεχνία (από το Υπ. Γεωρ-
γίας - Τεγεαϊτικός Σύνδεσμος)
* Ηλεκτροφωτισμός  (από τη Δ.Ε.Η.
δωρεάν)

Η Επιτροπή, αφού απέκρουσε αξιώ-
σεις «πνευματικής ιδιοκτησίας» της
χήρας του Κ. Δημητριάδη, η οποία απαι-
τούσε συν τοις άλλοις όπως τα αγάλ-
ματα ανατεθούν στο γλύπτη Αθ. Λημναίο,
ως διάδοχο του Δημητριάδη, ανέθεσε:
α) στον Καθηγητή Καλών Τεχνών, γλύ-
πτη και Ακαδημαϊκό, Μιχ. Τόμπρο6 να
φιλοτεχνήσει τα αγάλματα της ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ (σπάζουσα τα δεσμά της σκλα-
βιάς) - ΤΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ (κρατούντα με
το ένα χέρι υψωμένο το Σταυρό «εν
τούτω Νίκα» και του ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ
(κραδαίνοντα το «γιαταγάνι» του) που
προέβλεπε η σύμβαση Δημητριάδη με
κάποια βέβαια τεχνοτροπική ελαστικό-
τητα. Ο καλλιτέχνης παρέδωσε σε σύ-
ντομο χρόνο ολοκληρωμένο το πανελ-
λήνιο Ηρώο, με μικρές τροποποιήσεις,
σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, και συ-
γκεκριμένα ως προς τη θέση και τη
στάση των προβλεπόμενων αγαλμάτων
β) στον Αρχιτέκτονα Αλ. Λοϊζο και την
ομάδα του (Μηχανικούς: Θ. Γεωργού-
σης, Α. Μιχαηλίδης, Ν. Αθουσάκης) τη
μελέτη της κατασκευής περιφερειακού
δρόμου γύρω από το λόφο του Ηρώου
και ενός μικρού παρκινγκ, της Ορθο-
μαρμάρωσης της στήλης, της Πλακό-
στρωσης της πλατείας του Ηρώου, και
της αναμόρφωσης του Ιστορικού Ναού
της Μονής Αγίας Λαύρας και όλου του
χώρου γύρω από τη Μονή.

Επιστρατεύτηκαν οι πάντες και επιδό-
θηκαν σε αγώνα δρόμου για να προ-
λάβουν τις ημερομηνίες. Τόσο το
καλλιτεχνικό μέρος του Ηρώου όσο και
η αρχιτεκτονική μελέτη του περιβάλλο-
ντος χώρου της Μονής και του Μνη-
μείου εφαρμόστηκαν σε μεγάλο βαθμό
παρά την πίεση του χρόνου.
Έτσι λοιπόν, με τα πάντα έτοιμα, έγιναν

τα αποκαλυπτήρια του Ηρώου της
παλαίφατης Ιεράς Μονής της Αγίας
Λαύρας στις 25 Μαρτίου 1971 και το
«Έθνος εόρτασε με κάθε επισημότητα,
λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια την
εκατοπεντηκονταετηρίδα της Εθνεγερ-
σίας».
Αυτή ήταν η συνοπτική ιστορία και η
περιγραφή του Ηρώου των Αγωνιστών
του 1821. 
- Πριν κτιστεί το Ηρώο, κατασκευά-
στηκε κάποιο ομοίωμά του από ξύλα
και πανί, ώστε να κριθεί με πραγματι-
κές συνθήκες η εμφάνισή του και η
αντοχή του και να μην γίνουν οι οριστι-
κές κατασκευές που πιθανόν να μη
ήταν οι πρέπουσες, οπότε θα έπρεπε να
γίνουν αλλαγές και θα πήγαιναν οι δα-
πάνες χαμένες.
- Εκτός των - γλυπτών από ορείχαλκο
(Ελευθερίας - Αρματολού - Κληρικού),
υπήρχε και η σκέψη να φιλοτεχνηθούν
και οι μαρμάρινες προτομές, των Φω-
τήλα, Ζαΐμη, Πετμεζά, Λόντου, Θεοχα-
ρόπουλου καθώς επίσης να κατα-
σκευαστεί και καλλιτεχνική Κρήνη στην
πλατεία των Καλαβρύτων ως Προπύ-
λαια του Ηρώου.
- Όταν υπέβαλε την αρχιτεκτονική με-
λέτη ο αρχιτέκτων, συνήλθε η Επιτροπή
στην Αρχιεπισκοπή με την παρουσία
του Υπουργού Δημοσίων Έργων Κ. Πα-
παδημητρίου, του Νομάρχη Αχαΐας
Ματαράγκα, του Ηγουμένου Αγίας  

συνέχεια στη σελ. 10
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5  Η Γιολάντα Τερέντσιο γεννήθηκε στην Αθήνα το 1922. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές στην Γερμανική Σχολή Αθηνών εισήχθη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.5  Η Γιολάντα Τερέντσιο γεννήθηκε στην Αθήνα το 1922. Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές στην Γερμανική Σχολή Αθηνών εισήχθη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δεν μπόρεσε, όμως, να ολοκληρώσει τις σπουδές της, γιατί κατά τη διάρκεια της χιτλερικής Κατοχής συνελήφθη από τους Γερμανούς και κρατήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην ΑυστρίαΔεν μπόρεσε, όμως, να ολοκληρώσει τις σπουδές της, γιατί κατά τη διάρκεια της χιτλερικής Κατοχής συνελήφθη από τους Γερμανούς και κρατήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Αυστρία
έως το τέλος του πολέμου. Μετά τον πόλεμο αποφοίτησε από την Ανωτέρα Σχολή Δημοσιογραφίας του Παρισιού.έως το τέλος του πολέμου. Μετά τον πόλεμο αποφοίτησε από την Ανωτέρα Σχολή Δημοσιογραφίας του Παρισιού.
6  Ο Μιχάλης Τόμπρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1889. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, με δασκάλους τους Γεώργιο Βρούτο και Λάζαρο Σώχο. Το 1938 έγινε καθηγητής στη6  Ο Μιχάλης Τόμπρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1889. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, με δασκάλους τους Γεώργιο Βρούτο και Λάζαρο Σώχο. Το 1938 έγινε καθηγητής στη
Σχολή Καλών Τεχνών και το 1967 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Τόμπρος επηρέασε άμεσα τη γενιά του, αλλά και τις νεότερες. Χωρίς να απαρνηθεί το ρεαλισμό και τη χρησιμοποίησηΣχολή Καλών Τεχνών και το 1967 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Τόμπρος επηρέασε άμεσα τη γενιά του, αλλά και τις νεότερες. Χωρίς να απαρνηθεί το ρεαλισμό και τη χρησιμοποίηση
τύπων της αρχαίας τέχνης, εισήγαγε στην Ελλάδα τις κυβιστικές και μετακυβιστικές τάσεις της Δύσης, ξεπερνώντας την κορεσμένη ακαδημαϊκή θεματολογία των πρώτων δεκαετιών του 20ούτύπων της αρχαίας τέχνης, εισήγαγε στην Ελλάδα τις κυβιστικές και μετακυβιστικές τάσεις της Δύσης, ξεπερνώντας την κορεσμένη ακαδημαϊκή θεματολογία των πρώτων δεκαετιών του 20ού
αιώνα. Ο γλύπτης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πλαστικά στοιχεία των μορφών, όπως είναι εμφανές στο έργο του «Χοντρή Γυναίκα». Τον απασχόλησαν οι λιτές γραμμές και οι απλοποιημέαιώνα. Ο γλύπτης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πλαστικά στοιχεία των μορφών, όπως είναι εμφανές στο έργο του «Χοντρή Γυναίκα». Τον απασχόλησαν οι λιτές γραμμές και οι απλοποιημέ --
νες επιφάνειες που πρόβαλλαν την εσωτερική δύναμη του σώματος, κάτι που υλοποιείται ουσιαστικά στο έργο του «Οι δύο Φίλες».νες επιφάνειες που πρόβαλλαν την εσωτερική δύναμη του σώματος, κάτι που υλοποιείται ουσιαστικά στο έργο του «Οι δύο Φίλες».

Ο ι  « π ε ρ ι π έ τ ε ι ε ς »  ε ν ό ς  Η ρ ώ ο υ

Η π ρώ τη απ ό πω ρόλ ιθο μ ορφ ή του Ηρ ώουΗ  πρ ώτη α πό π ωρό λιθο  μορφ ή το υ Η ρώο υ

Ο Λόφος του Προφήτη Ηλία με την 14μετρη στήλη του Ηρώου(Φωτο Εραστές   των Καλαβρύτων)Ο Λόφος του Προφήτη Ηλία με την 14μετρη στήλη του Ηρώου(Φωτο Εραστές   των Καλαβρύτων)
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συνέχεια από σελ. 9
Λαύρας Πολυκάρπου, του Γλύπτου Τό-
μπρου και του αρχιτέκτονα Λοϊζου, για
να συζητήσουν.Κατά τη διάρκεια της
συζήτησης ο Κ. Γεωργακόπουλος εξέ-
φρασε μια μεγαλεπήβολη σκέψη: το
Κράτος είχε ιερή υποχρέωση να κατα-
σκευάσει τη Λεωφόρο του Έθνους:
Ακρόπολη - Αγία Λαύρα - Ολυμπία. Η
πρότασή του με κομψότητα παραπέμ-
φθηκε από τους παρισταμένους στις κα-
λένδες, γιατί προείχε το εφικτό, ήτοι η
ταχεία κατασκευή του δρόμου Παρα-
λίας - Μ. Σπηλαίου - Καλαβρύτων -
Αγίας Λαύρας.
- Το έργο κινδύνεψε πολλές φορές να
ματαιωθεί από τις δυσκολίες και τα
προβλήματα που ανέκυπταν, ήτοι: 
• Ο Γλύπτης υπέρ-ογδοηκοντούτης
ήταν αδύνατο να παρακολουθεί από
κοντά το έργο. Επιπλέον μια σοβαρή
του καρδιοπάθεια επιβράδυνε τη φιλο-
τέχνηση των αγαλμάτων.
• Λόγω απεργιών στην Ιταλία τα αγάλ-
ματα δεν «χυτεύτηκαν» στη Φλωρεντία
όπως είχε συμφωνηθεί αλλά σε εγχώ-
ριο χυτήριο.  
• Μια ξαφνική θεομηνία που ενέσκηψε
στην περιοχή κατέρριψε τις σκαλωσιές
της στήλης του Ηρώου με αποτέλεσμα
να τραυματιστεί σοβαρά ο εργολάβος.
• Από τις εκρήξεις δυναμίτιδας κατά τη
διάνοιξη του παρακαμπτήριου δρόμου,
έσπαζαν οι πλάκες και τα μάρμαρα της
πλατείας.
• Συχνά σημειώνονταν κατολισθήσεις
επικίνδυνες για την ασφάλεια οδηγών
και οχημάτων στο δρόμο Παραλία-
Αγία Λαύρα. Μία τέτοια κατολίσθηση
ανάγκασε το Γερανό που μετέφερε τα
αγάλματα από την Αθήνα να «ανέβη»
στην Αγία Λαύρα μέσω Πατρών. 
• Δύο μέρες πριν τον εορτασμό, ο επι-
βλέπων τα έργα Αρχιτέκτων θέλοντας
να προστατεύσει τη μαρμάρινη στήλη
από τη φθορά που θα μπορούσε να
προκαλέσει μια απότομη αλλαγή του
καιρού, περιέλουσε αυτή με ένα λευκό
προστατευτικό υγρό, το οποίο επέφερε
το «μαύρισμα» των μαρμάρων. Έτσι
πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτή-
ρια, με τα μάρμαρα «μαύρα». Αργό-
τερα παρέστη ανάγκη μηχανικού

αποχρωματισμού.  
- Πολλά γράφηκαν και ειπώθηκαν για
τη μορφή των αγαλμάτων είτε στην
«προπλασματική» μορφή είτε στην τε-
λική. Ότι το γλυπτό του Αρματολού
ήταν «άνευ μύστακος, με ανδρομίδας
σημερινού βλαχοποιμένος, ασκεπής
και με υποκάμισον Μπάυρον, ουδε-
μίαν ομοιότητα έχει με τον παραδεδο-
μένον τύπον του Μωραϊτη «Κλε-
φταρματολού», ουδέ από απόψεως
ύφους αποδίδει τον τόνον και την έξαρ-
σιν του Αγωνιστού, που υποδύεται , εις
τον υπέρτατον αγώνα της αποτινάξεως
του δουλικού ζυγού». Ή κατά τη
γνώμη άλλων το γλυπτό του Αγωνιστή
παριστούσε έναν Χαϊδούκο των Βαλ-
κανίων με τσαρούχια Βουλγαρικά ή
κατά άλλους είχε και όψη καλοθρεμ-
μένη. Ότι τα μικρά προπλάσματα της
Ελευθερίας και Κληρικού ήσαν το ίδιο
άτονα και άνευ φλογός και ότι η μορφή
δεν διέφερε από τη σύγχρονη. Και το
αστείο: το πρώτο πρόπλασμα της Ελευ-
θερίας είχε τον ένα μαστό έξω της
εσθήτος και ωραίας φαινομηρίδας. Γε-
γονός που προκάλεσε την έντονη αντί-

δραση των Μοναχών και αναγκάζοντας
το γλύπτη να αναθεωρήσει!.
- Το 1971 δεν εορτάστηκε ως έτος της
Χιλιετηρίδας της Αγίας Λαύρας, όπως
είχε προγραμματιστεί, γιατί ο Καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Αθηνών Διονύ-
σιος Ζακυνθινός υπέβαλε ένσταση για
το έτος ίδρυσης της Μονής. Θεωρούσε
ότι η Μονή ιδρύθηκε πολύ μεταγενέ-
στερα του έτους που προβαλλόταν ήτοι
του 961 μ.Χ..
- Η σημερινή θέση των αγαλμάτων
αποτελεί μια συμβιβαστική λύση στην
οποία κατέληξε η Επιτροπή υπερβαίνο-
ντας έτσι τις διιστάμενες γνώμες που
είχαν εκδηλωθεί και υποστήριζαν: η
μεν να εφαρμοστεί το σχέδιο Δημη-
τριάδη που προέβλεπε το άγαλμα της
Ελευθερίας να τοποθετηθεί στην κο-
ρυφή της 14 μ. στήλης και τα αγάλματα
του Κληρικού και του Αγωνιστή καθή-
μενα στη βάση της στήλης. Η δε άλλη
γνώμη ότι και τα τρία αγάλματα έπρεπε
να τοποθετηθούν όχι επί της στήλης αλ-
λά στο επάνω διάζωμα του Ηρώου, ως
«μολυβένια στρατιωτάκια». Ο Γλύπτης
Τόμπρος αποδέχτηκε τη μέση λύση.

ΠΗΓΕΣ
1. Δ. Κόκκινος, Ἡ  Ἑλληνική  Ἐπανά-
στασις, Ι – ΧΙΙ, Αθήνα 1956-1960.
2. F.C.H.L.Pouqueville, Histoire de la
Regenaration de la Grece comprenant
le Precis des evenements depuis 1740
jusqu’ en 1824,  Paris 1828.
3. Ἀπομνημονεύματα Ἀγωνιστῶν τοῦ
21 (έκδ. οίκος Γ.Τσουκαλά), Ι – ΧΧ,
Αθήνα 1955.
4. Παπανδρέου, Γ. (1906) Καλαβρυτινή
Επετηρίς
5. Ν. Διαμαντόπουλου: Το Ηρώον και η
ιστορία του σ. 61-125 Ε.Κ τ. 1991-1996 τ. ΙΘ΄
6. Γ. Παπαδημητρόπουλου: η Ιερά
Μονή της Αγίας Λαύρας σ. 147-149 Ε.Κ
τ. 1991-1996 τ. ΙΘ΄
7. Χρ. Ι. Ζαφειρόπουλου «Το ηρώον της
Ελευθερίας», σ. 72-76 Ε.Κ τ. 1971
8. Του ιδίου «Ακρόπολις - Αγία Λαύρα -
Ολυμπία, το τρίπτυχον της λεωφόρου
του έθνους και το πανελλήνιον ηρώον
των αγωνιστών του 1821». σ. 49.-55,
Ε.Κ τ. 1974
9. Π. Τρουμπούκη: το ηρώον της Ελευ-
θερίας αποπερατούται στη Μονή Αγίας
Λαύρας, εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
7/2/1971 Α.Φ. 1398
10. Δημοσιεύματα των εφημερίδων:
«Φωνή των Καλαβρύτων», «Εφημερίδα
των Καλαβρύτων» και «Καλάβρυτα».

Στη σημερινή του μορφή, το Ηρώο αποτελείται από σύνθεση τριών ανδριάντων που παριστά-
νουν τη συμμετοχή του κλήρου και των αγωνιστών στην Επανάσταση του 1821 και την Ελευθε-
ρία του Ελληνικού Έθνους από τον Τούρκο Κατακτητή.
Από τα ανέκδοτα της ιστορίας

Ε Φ υ Γ Ε  Γ Ι Α  Π Α ν Τ Α  Ο  Γ Η Ρ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Ο Σ  Σ Κ Α Κ Ι Σ Τ Η Σ  Τ Ο υ  Σ Ε Π Ο Κ ΕΕ Φ υ Γ Ε  Γ Ι Α  Π Α ν Τ Α  Ο  Γ Η Ρ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Ο Σ  Σ Κ Α Κ Ι Σ Τ Η Σ  Τ Ο υ  Σ Ε Π Ο Κ Ε
Πλήρης ημερών (γεννήθηκε το 1912),

έφυγε στις 15/6 από τη ζωή ο γηραιό-
τερος σκακιστής του Σκακιστικού Επι-
μορφωτικού Ομίλου Καλαβρύτων -
Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ) Περικλής Ρεκούτης.
Με Αθλητικό Δελτίο (Αριθμός Μητρώου

42484) που εκδόθηκε στις 11/3/2013
από την Ελληνική Σκακιστική Ομο-
σπονδία (ΕΣΟ), ήταν ο μεγαλύτερος σε
ηλικία σκακιστής όχι μόνο του ΣΕΠΟΚΕ
αλλά ίσως σε ολόκληρη την Ελληνική
Επικράτεια. Στο ζατρίκιο τον μύησε η
εγγονή του Άρτεμις, επίσης αθλήτρια
του Σκακιστικού Καλαβρύτων. 

Επρόκειτο για μία εμβληματική φυ-
σιογνωμία. Υπηρέτησε (στη Λάρισα) τη
στρατιωτική του θητεία στο ιππικό το
1933. Έλαβε μέρος στον πόλεμο του
1940. Τίμιος - εργατικός - ευθύς -
καλός οικογενειάρχης - πιστός στις
αρχές και τα ιδανικά του (για τα οποία
και διώχτηκε το 1947-48), δικαιολογη-
μένα έχει αφήσει το θετικό στίγμα του
σε ολόκληρη την περιοχή του (Άνω
Λουσοί ή Σουδενά) και όχι μόνο σε
αυτήν. Οι πολύτιμες εμπειρίες του, σί-
γουρα θα λείψουν από όλες και όλους.

Ο ΣΕΠΟΚΕ, τιμώντας τη μνήμη του,

πρόσφερε χρηματικό ποσό στο Καλλι-
μανοπούλειο Γηροκομείο Καλαβρύτων
(ΚΕΔΙΚ).

Περικλής Ρεκούτης, φυσιογνωμία ξε-
χωριστή, προσωπικότητα μοναδική,
κάθε έλατο του Χελμού θα μιλάει αιώ-
νια για το πέρασμά του.

Λεβεντόκορμος και προσηνής, θείος
μας που τα δύσκολα χρόνια, 1946 -
1949, έμενε στο σπίτι μας και δεινοπά-
θησε... γελώντας από τις σκανταλιές
μας.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Περικλή.
Θα έχεις παρέα τον πατέρα μας και

πρώτο σου εξάδελφο Γιώργο Γεωργα-
ντά.

Ντίνος και Μαρία

Φωτ. Δημήτρης Κωνσταντάρας
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ΦΙΛΑΡΜΟνΙΚΗ δΗΜΟυ ΚΑΛΑβΡυΤωνΦΙΛΑΡΜΟνΙΚΗ δΗΜΟυ ΚΑΛΑβΡυΤων
Η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύ-

των αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
του μουσικού γίγνεσθαι αλλά και του
κοινωνικού ιστού, αφενός γιατί συμμε-
τέχει στις περισσότερες εκδηλώσεις του
τόπου τους, αφετέρου γιατί στελεχώνε-
ται από δικούς μας ανθρώπους. Κατα-
φέρνει πάντα να μας συγκινεί και να
ξεπερνά τις προσδοκίες μας, προσφέ-
ροντας πέρα από το κλασσικό ρεπερ-
τόριο, ανανεωμένες μουσικές προσεγ-
γίσεις και ξεχωριστές εκτελέσεις έργων.
Η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύ-

των έκανε για πρώτη φορά την εμφά-
νισή της το 1926, συμμετέχοντας σε
εθνικές και θρησκευτικές εορτές.

Από τότε, η πορεία της είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την πολιτιστική δια-
δρομή των Καλαβρύτων μέσα στο ιστο-
ρικό γίγνεσθαι.

Προπολεμικά, αποτέλεσε την έκ-
φραση των πολιτιστικών αναγκών των
κατοίκων της πόλης λειτουργώντας ως
κεντρικός φορέας ψυχαγωγίας και μου-
σικής παιδείας.

Όμως, η καταστροφή των Καλαβρύ-
των από τους Γερμανούς κατακτητές το
13/12/1943, διέκοψε κάθε κοινωνική
και πολιτιστική ζωή του τόπου. Ανά-
μεσα στους εκτελεσθέντες, υπήρξαν και
πολλά μέλη της Ορχήστρας.
Η Φιλαρμονική εμφανίστηκε ξανά στη

ζωή της πόλης το 1952. Η φλόγα της
μουσικής έμεινε άσβεστη στις καρδιές
των κατοίκων μετά το Ολοκαύτωμα και
αποτέλεσε το υπόβαθρο για την επα-
ναλειτουργία της. Έκτοτε, σχεδόν αδιά-
λειπτα, κοσμεί με την παρουσία της
κάθε χρόνο τα μικρά και μεγάλα γεγο-
νότα της Καλαβρυτινής κοινωνίας.

Σταθμός στην ιστορία της Φιλαρμονι-
κής είναι το έτος 1995, όπου εντάχθηκε
στους κόλπους της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότη-
τας Ζωής Καλαβρύτων, ως τμήμα του
Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Μαέστρος και διευθυντής από το
1995 είναι ο κ. Γιώργος Μπαμπαράκος,
και οι μουσικοί που τη στηρίζουν προ-
έρχονται κυρίως από την πόλη των Κα-
λαβρύτων, συνεχίζοντας έτσι την παρά-
δοση που δημιούργησαν οι προηγού-
μενες γενιές.

Σήμερα, στη Φιλαρμονική λειτουρ-

γούν τμήματα χάλκινων και ξύλινων
πνευστών, καθώς και κρουστών και
συμμετέχουν 50 μουσικοί από τα Κα-
λάβρυτα και την ευρύτερη περιοχή. Η
Φιλαρμονική, λαμβάνει μέρος κάθε
χρόνο σε εκδηλώσεις (συναυλίες, δια-
γωνισμούς, happenings, κ.ά.) τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
προάγοντας έτσι την εντόπια καλλιτε-
χνική δραστηριότητα.
Η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύ-

των γιόρτασε τα 90 χρόνια παρουσίας
στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας
με μία επετειακή εκδήλωση το βράδυ
της 15ης Αυγούστου 2016 στα πλαίσια
των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Αύ-
γουστος 2016», που διοργανώνει ο
Δήμος Καλαβρύτων.

Το πρόγραμμα που ετοίμασε ο μαέ-
στρος Γιώργος Μπαμπαράκος και οι
μουσικοί της Φιλαρμονικής, κάλυψε
ένα ευρύ φάσμα του ρεπερτορίου, για
ορχήστρα πνευστών.

Σε μήνυμα που απηύθυνε ο Δήμαρχος
κ. Λαζουράς, μεταξύ άλλων αναφέρει:
“Οι εκπαιδευμένοι και δεξιοτέχνες,

νέες και νέοι, μουσικοί των Καλαβρύ-
των, που συμμετέχουν, εθελοντικά και
ανιδιοτελώς και συγκροτούν τη Φιλαρ-
μονική μας, υπό την καθοδήγηση του
εξαιρετικού μαέστρου Γιώργου Μπα-
μπαράκου, θα μας ταξιδέψουν, με τις

μελωδίες τους, στα ονειρεμένα ταξίδια
του ελληνικού και ξένου σύγχρονου, μου-
σικού, ρεπερτορίου. Ένα μουσικό τα-
ξίδι, που όχι μόνο δεν έχει να ζηλέψει
σε τίποτα, αλλά ξεπερνά και υπερβαίνει,
αντίστοιχες προσπάθειες, άλλων επώ-
νυμων και φημισμένων Φιλαρμονικών.

Και αυτό το οφείλουμε στο μεράκι,
στο ζήλο, στον αγώνα, στις καθημερι-
νές εντατικές πρόβες και θυσίες και στην
ανιδιοτελή, πατριωτική, προσφορά των
νέων μας, αγοριών και κοριτσιών και
στη διδασκαλία και την έμπνευση του
μαέστρου μας, που, όλοι μαζί, αποτε-
λούν τη μοναδική, την εξαιρετική Φι-
λαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.
Μια δεμένη, καλά προετοιμασμένη,
καλλιτεχνική ομάδα και συγχορδία - η
Φιλαρμονική μας - στην οποία, ο
Δήμος Καλαβρύτων, τα τελευταία χρό-
νια, της έχει δώσει εξωστρέφεια, ανά-
δειξη και προβολή, ώστε, στα 90
χρόνια της, να είναι και αυτή φημισμένη
και αντάξια και καλύτερη μεγάλων Φι-
λαρμονικών και να καταχειροκροτείται,
όπου δίνει συναυλίες. Όπως εφέτος,
στις πόλεις και στα χωριά του Δήμου
μας, στο Αίγιο, στο διεθνές μουσικό φε-
στιβάλ της Μεσσήνης, στο μουσικό φε-
στιβάλ της Θεσσαλονίκης, στα τέλη
Αυγούστου, στο Χορτιάτη και αλλού.
Και μαζί με τα πολλά χειροκροτήματα
που εισπράττει, προβάλλει και αναδει-
κνύει το ιστορικό όνομα των Καλαβρύ-
των και του Δήμου μας, στο
πανελλήνιο, αλλά και διεθνώς. Συγχα-
ρητήρια και ευχαριστίες στα πρόθυμα,
ευγενικά και ακούραστα παιδιά της Φι-
λαρμονικής και στο μαέστρο της. Τους
εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στη
ζωή και στις σπουδές τους.”
Και αν όλοι εμείς οι Καλαβρυτινοί κα-

μαρώνουμε τη Φιλαρμονική μας με συ-
ναισθηματικά κυρίως κριτήρια, η
καλλιτεχνική αρτιότητα και αξία των συ-
ντελεστών της αναγνωρίζεται σε κάθε
τους εμφάνιση.

Πρόσφατα η Φιλαρμονική Καλαβρύ-
των προσκλήθηκε στο πρώτο Brass
Βand Fest που διοργανώθηκε το διή-

μερο 31 Αυγ.-1 Σεπ. από την ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
πραγματοποιήθηκε στο χώρο της
Μόνης Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη.   
Το πρόγραμμα περιελάμβανε:
Τετάρτη 31 Αυγούστου:
Σύμπραξη κλιμακίων των Δημοτικών

Φιλαρμονικών Καλαμαριάς, Πέλλας,
Πύδνας - Κολινδρού και η ορχήστρα
KukluxSax της ΔΕΠΠΑ Θέρμης, Φιλαρ-
μονική Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμέ-
νης, Φιλαρμονική Δήμου Παύλου
Μελά και Φιλαρμονική Δημ. Κοιν.
Επιχ. "ΙΡΙΣ" Δήμου Παύλου Μελά,

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου:
Φιλαρμονική Δήμου Καλαβρύτων,

Φιλαρμονική ορχήστρα του Φεστιβάλ,
Το Φεστιβάλ αυτό λειτούργησε ως
προπομπός της νέας πρότασης στον
χώρο της ελληνικής Φιλαρμονικής . Η
νεοσύστατη ομάδα της Ελληνικής Φι-
λαρμονικής Εταιρίας, μετά τη δημιουρ-
γία της στο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Φιλαρμονικών που έγινε το Μάιο
του 2016 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, αποτελεί την καλλιτεχνική
ομπρέλα για δράσεις με κοινό παρονο-
μαστή την υψηλή ποιότητα στις Φιλαρ-
μονικές ορχήστρες.

Η Φιλαρμονική Καλαβρύτων την 1η
Σεπτεμβρίου στη συναυλία που έδωσε
στα πλαίσια της διοργάνωσης αυτής,
παρουσίασε ένα πρόγραμμα με ανα-
φορές σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών
στυλ.

Μεταξύ αυτών, το Πουλί της Φωτιάς
του Στραβίνσκι, τον Άρη από τους πλα-
νήτες του Γκούσταβ Χολστ,  το ragtime
parade του Erik Satie, μουσική από το
μιούζικαλ Ωραία μου Κύρια αλλά και
Heavy metal και Blues Brothers.

Ο μαέστρος Μπαμπαράκος Γιώργος
και οι μουσικοί της Φιλαρμονικής με
μεγάλο κέφι και περίσσεια ενέργεια,
ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο στις υψηλές απαιτήσεις του
προγράμματος. 
Κορυφαία στιγμή του Φεστιβάλ αυτού

υπήρξε η σύμπραξη στο τέλος όλων
των μουσικών από τι φιλαρμονικές που
συμμετείχαν, δημιουργώντας μια ορχή-
στρα που αποτελείτο από 100 και
πλέον μουσικούς κλείνοντας με τον κα-
λύτερο τρόπο το φεστιβάλ. Την ορχή-
στρα αυτή διεύθυναν οι Μπαμπαράκος
Γιώργος, Χρυσοχόου Νίκος και Γιάννης
Μιράλις. Σολίστ ο Τρομπετίστας Γερά-
σιμος Ιωαννίδης.
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συνέχεια από τη σελ. 5
των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, οι
οποίες δε δικαίωσαν τους πόθους και
τους αγώνες των Ελλήνων του νησιού.
Η Κυπριακή Δημοκρατία άρχισε να λει-
τουργεί από τις 16 Αυγούστου 1960,
ύστερα από αιώνες ξένης πολιτικής κη-
δεμονίας και κατακτητών. Για πρώτη
φορά οι Κύπριοι ασκούσαν τη δική
τους εξουσία. Από την αρχή, όμως, φά-
νηκαν οι ατέλειες των συμφωνιών, οι
οποίες δημιουργούσαν προβλήματα
στη λειτουργία του νέου κράτους. Γι’
αυτό το λόγο το 1963 ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος, πρώτος Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, πρότεινε την
τροποποίηση των συμφωνιών σε δεκα-
τρία σημεία, την οποία δε δέχθηκαν οι
Τουρκοκύπριοι. Έκτοτε άρχισαν οι
πρώτες διαφωνίες μεταξύ των δύο κοι-
νοτήτων με συγκρούσεις, επεισόδια και
ένοπλες συρράξεις, με θύματα και από
τις δύο πλευρές και την απειλή από την
Τουρκία για εισβολή, η οποία αποφεύ-
χθηκε με τη μεσολάβηση των Αμερικα-
νών. Δημιούργησε όμως τους πρώτους
χωριστούς Τουρκυπριακούς θύλακες
και την αποχώρηση των Τουρκοκυ-
πρίων από την κυβέρνηση. Από τότε ο
Ο.Η.Ε έστειλε στην Κύπρο ειρηνευτική
δύναμη, ενώ παράλληλα εγκαι-
νίασε μεσολαβητικές προσπάθειες και
συνομιλίες ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
Στη συνέχεια το 1967 σημειώνεται νέα

περίοδος έντασης με ένοπλες πάλι συ-
γκρούσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων,
οι οποίες και πάλι με τη μεσολάβηση
των Η.Π.Α σταμάτησαν. 
Από το 1967 έως τις 15 Ιουλίου 1974

πραγματοποιούνταν συναντήσεις μεταξύ
των ηγετών των δύο κοινοτήτων Μα-
κάριου και Ντενκτάς, χωρίς να καταλήγουν
σε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Φθάσαμε έτσι στις 15 Ιουλίου 1974,
όταν εκδηλώθηκε στρατιωτικό πραξι-
κόπημα, εναντίον του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου. Η βίαιη ανατροπή του
οργανώθηκε από παράλογους κύ-
κλους του στρατιωτικού τότε καθεστώ-
τος των Αθηνών σε συνεργασία με
όμοιούς τους στην Κύπρο. Ακολού-
θησε ένας πενθήμερος αδελφοκτόνος
εμφύλιος σπαραγμός έως την 19η  Ιου-
λίου, που μέτρησε θύματα και από τις
δύο πλευρές. Το χειρότερο όμως που
δημιούργησε το πραξικόπημα ήταν ο
αποσυντονισμός, η καταπόνηση και ο
αποπροσανατολισμός των στρατιωτικών
μονάδων από το κύριο στρατιωτικό τους
έργο, που ήταν η άμυνα του νησιού.

Έτσι οι Τούρκοι, οι οποίοι περίμεναν
αυτήν τη στιγμή από καιρό, εκμεταλ-
λεύτηκαν την παραφροσύνη του πρα-
ξικοπήματος και επιχείρησαν την
εισβολή. Παρουσίασαν μάλιστα την
πολεμική τους ενέργεια ως ειρηνευτική
επιχείρηση για την αποκατάσταση της
συνταγματικής νομιμότητας στην
Κύπρο, όπως καθόριζαν οι συνθήκες
Ζυρίχης-Λονδίνου, παραπλανώντας τη
διεθνή κοινή γνώμη η οποία εκείνη την
περίοδο παρέμεινε αδρανής.

Τη νύχτα της 19ης προς την 20η Ιου-
λίου 1974 και, ενώ οι ενδείξεις αλλά
και οι πληροφορίες επιβεβαίωναν ότι ο
Τουρκικός στόλος κινείται προς την
Κύπρο, η τότε υπεύθυνη ηγεσία της Ελ-
λάδος κυρίως, με επικεφαλής τον Ιω-
αννίδη, επαναπαύθηκε. Δεν επέδειξε
καμία πολιτική ούτε στρατηγική σκέψη,
προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρί-
σιμη κατάσταση, η οποία ήταν σε εξέ-
λιξη. Την εφησυχαστική αυτή λογική
προσπάθησαν να μεταφέρουν και στις
πολεμικές μονάδες της Κύπρου λέγο-
ντας πως “δε δικαιολογείται ανησυχία!
Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση! Πρόκειται
περί γυμνασίων”. Αυτό βέβαια είναι
κάτι που η ιστορία οφείλει πλέον να
σχολιάσει.

Η έλλειψη διαταγών εκείνη τη νύχτα
προς τους Διοικητές των πολεμικών μο-
νάδων, έδωσε ένα ακόμη πλεονέκτημα
στην επιχείρηση των Τούρκων διευκο-
λύνοντας το έργο τους. Το πλεονέ-
κτημα το οποίο είχαμε, λόγω του ότι
εμείς ευρισκόμαστε σε γνωστό και στα-
θερό έδαφος, ενώ οι Τούρκοι θα

έπρεπε να κινηθούν από αέρος ή από
τη θάλασσα, το χάσαμε από τις αποφά-
σεις της τότε ηγεσίας. Γιατί, όταν ήρθαν
οι διαταγές για την αντιμετώπιση του
κινδύνου, ήταν πολύ αργά. Ήρθαν,
όταν οι Τούρκοι από την αυγή της 20ης
Ιουλίου 1974 είχαν αρχίσει να μεταφέ-
ρουν με ελικόπτερα τμήματα ειδικών
δυνάμεων και να ρίχνουν αλεξιπτωτι-
στές Β.Δ. της Λευκωσίας σαν να έκαναν
εκπαιδευτική άσκηση. Στη συνέχεια
αποβίβασαν τα πρώτα τμήματά τους
στην περιοχή Πέντε Μίλι Δυτικά της Κε-
ρύνειας σχεδόν χωρίς αντίσταση. Τα
Τουρκικά αεροπλάνα πετούσαν ανενό-
χλητα στον ουρανό της Κύπρου βομ-
βαρδίζοντας τα στρατόπεδά μας με τις
μονάδες εντός αυτών, πλήττοντας
πρώτο εκείνο της ΕΛΔΥΚ με ένταση και
μανία. Έτσι λοιπόν, ενώ οι Τούρκοι συ-
νέχιζαν ανενόχλητοι τις ενέργειές τους
προς τους αντικειμενικούς τους σκο-
πούς, οι μονάδες της Κύπρου εκινού-
ντο στο φως της ημέρας σ’ ένα τελείως
ακάλυπτο περιβάλλον, κάτω από την
πλήρη αεροπορική κυριαρχία της
Τουρκικής αεροπορίας. Το αποτέλεσμα
ήταν πολλές μετακινούμενες μονάδες
να πληγούν από την αεροπορία και να
υποστούν απώλειες, οι οποίες θα απο-
φεύγονταν, εάν όλα αυτά είχαν γίνει
κατά τη διάρκεια της νύχτας και με
πλήρη μυστικότητα. Εξάλλου τις κινή-
σεις κατά τη διάρκεια της ημέρας τις
μαρτυρούσαν και οι Τουρκοκύπριοι
που ήσαν διάσπαρτοι σε όλο το νησί.
Η εκεχειρία και η κατάπαυση του
πυρός, που διέταξε το Συμβούλιο
Ασφαλείας των Η.Ε. να ισχύσει από την
4η απογευματινή ώρα της 22ας Ιουλίου
1974, εφαρμόσθηκε μονομερώς μόνον
από την Ελληνοκυπριακή πλευρά.
Αντιθέτως οι Τούρκοι την εκμεταλλεύ-
τηκαν και συνέχισαν αφ’ ενός να απο-
βιβάζουν ανενόχλητοι τον κύριο όγκο
των δυνάμεων και του υλικού τους, αφ’
ετέρου  να προωθούν τις θέσεις τους
καταλαμβάνοντας το ένα μετά το άλλο
τα Ελληνοκυπριακά χωριά. Έτσι οργα-
νωμένοι και ενισχυμένοι πλέον με τα
απαραίτητα μέσα και με τον αέρα του
νικητή διέκοψαν ξαφνικά τις συνομιλίες
που είχαν αρχίσει στη Γενεύη και στις14
Αυγούστου1974 εξαπέλυσαν τη 2η
φάση της εισβολής τους με την κατά-
ληψη της γραμμής Αττίλα, όπως έχει
διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

Η δόλια Τουρκική εισβολή μοίρασε
το νησί στα δύο, κατέστρεψε το βόρειο
τμήμα του, αιχμαλώτισε ανθρώπους
που ακόμα αγνοούνται, σκόρπισε το
θάνατο, την οδύνη και το πένθος στο
λαό του. Παρ’ όλα αυτά δεν μπόρεσε
να κάμψει το φρόνημα, την τόλμη και
τη θέληση αυτού του λαού που είναι
αποφασισμένος να σταθεί και να μείνει
στη γη όπου ζει και δημιουργεί για πα-
ραπάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια δια-
τηρώντας τις πολιτιστικές του καταβολές.

Σε αυτόν τον άνισο και ύπουλο αγώνα,
όπως εξελίχτηκε, συμμετείχαν και νέοι
καταγόμενοι από τον ιστορικό μας
Δήμο Καλαβρύτων. Εικοσιένα λεβέντες
έδωσαν τη δική τους δυναμική παρου-
σία. Τα παλληκάρια αυτά, όταν η υπο-
χρέωση προς την πατρίδα τούς κάλεσε
να αναμετρηθούν με το θάνατο, αντα-
ποκρίθηκαν με γενναιότητα. Έβαλαν
στη ζυγαριά του καθήκοντος στη μια
μεριά τον θάνατο και στην άλλη τη δύ-
ναμη της ψυχής τους, για να υπερασπι-
σθούν μια γη Ελληνική εδώ και τρεις
χιλιάδες χρόνια. Με το νεανικό τους
σθένος όρμησαν στη θύελλα εκείνου
του άνισου και άδικου αγώνα, ξεχα-
σμένοι τελείως από τη μητέρα Πατρίδα,
αποφασισμένοι όμως να δώσουν και τη
ζωή τους ακόμη για την τιμή και την
ιστορία της.
Γι’ αυτό και το δικό μας χρέος επιβάλ-

λει να διατηρούμε τα γεγονότα αυτά
ζωντανά στη μνήμη μας, για να θυμό-
μαστε και να τιμούμε πάντοτε τους συ-
μπατριώτες μας που θυσιάστηκαν στο
μαρτυρικό νησί:

Τον Κώστα τον Αντωνόπουλο από τα
Τριπόταμα, μαχητή της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Την
προηγούμενη ημέρα της εισβολής, τη
19η  Ιουλίου, είχε παρουσιαστεί με άλ-

λους στη μονάδα και τα ξημερώματα
της 20ης Ιουλίου βρέθηκε στη θέση
μάχης αντιμετωπίζοντας τα επίγεια
Τουρκικά τμήματα. Τότε ένα βλήμα αε-
ροσκάφους, από αυτά που άρχισαν με
σφοδρότητα να βομβαρδίζουν το στρα-
τόπεδό τους, διαπέρασε το κορμί του
και λίγες ημέρες αργότερα απεβίωσε
στο νοσοκομείο της Λευκωσίας, όπου
μεταφέρθηκε. 

Τον Σωτήρη το Τζουρά από τις Κορ-
φές, επίλεκτο οπλίτη των ειδικών δυ-
νάμεων. Εκλήθη με τη μονάδα του την
Α’ Μ/Κ να εκτελέσουν την πιο δύσκολη
αποστολή, μέχρι σήμερα μοναδική. Δε-
καπέντε αεροσκάφη της πολεμικής μας
αεροπορίας τύπου Noratlas ξεκίνησαν
από την Κρήτη τη νύχτα της 21ης προς
την 22α Ιουλίου 1974 και χάρη στην
ψυχραιμία, την άριστη εκπαίδευση και
των ηρωισμό των πιλότων μας, διέσχι-
σαν την Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να
γίνουν αντιληπτά από τα ραντάρ της πε-
ριοχής. Πετούσαν πολύ χαμηλά σε
πολύ επικίνδυνο ύψος. Η επιχείρηση
αυτή πήρε την κωδική ονομασία
“Νίκη” και χαρακτηρίστηκε ως επιχεί-
ρηση αυτοκτονίας, γιατί κατά τη φάση
της προσγείωσης προσβλήθηκαν όλα
τα αεροσκάφη από πυρά φίλια και
εχθρικά. Δύο εξ αυτών, αφού αποβί-
βασαν το προσωπικό, δεν μπόρεσαν να
απογειωθούν και παρέμειναν εκεί στο
αεροδρόμιο. Τα υπόλοιπα, μετά την
αποβίβαση του προσωπικού, επέστρε-
ψαν λαβωμένα στην Ελλάδα. Δυστυ-
χώς το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε
ο Σωτήρης κατερρίφθη λίγα μέτρα πριν
προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Λευ-
κωσίας, με αποτέλεσμα να φονευθούν
τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που
ήσαν Αξιωματικοί της Αεροπορίας και
είκοσι επτά (27) καταδρομείς, εκτός από
έναν που ζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Φονεύθηκαν δύο ακόμη καταδρομείς,
όταν βλήματα αντιαεροπορικών διαπέ-
ρασαν το τοίχωμα του αεροσκάφους
και κτυπήθηκαν εκεί που κάθονταν.

Το λοχαγό τότε Βασίλη Καποτά από
τα Καλάβρυτα που φονεύθηκε  δόλια
στον Τουρκοκυπριακό θύλακα της Αμ-
μοχώστου το Μάϊο του 1964, όταν είχαν
ξεσπάσει οι πρώτες ένοπλες συγκρούσεις.
Να θυμηθούμε τώρα και εκείνους που

διάβηκαν ζωντανοί ανάμεσα στις φω-
τιές, τα λιωμένα σίδερα και τις σφαίρες,
που άκουγαν να σφυρίζουν δαιμονικά
περνώντας δίπλα τους οι όλμοι, που
δέχθηκαν ακάλυπτοι τις ρουκέτες και τις
βόμβες των Τουρκικών αεροπλάνων,
που ζήσανε από κοντά τη φρίκη και την
καταστροφή, χωρίς να καμφθεί το
ηθικό τους. Είχαν εξοικειωθεί αμέσως
με την ιδέα του θανάτου και τις συνθή-
κες ενός μέχρις εσχάτων πολέμου.
Είναι αυτοί που αγωνίσθηκαν ηρωικά
μέσα  από τις τάξεις της ΕΛ.ΔΥ.Κ:

Ο ανθυπολοχαγός τότε Κωνσταντίνος
Γκλαβάς του Αθανασίου από την Κλειτοτρία.
Ο Μαυραγάνης Κωνσταντίνος του Πα-

ναγιώτη από τη Δάφνη.
Ο Νικολακόπουλος Γεώργιος του Δη-

μητρίου από την Κέρτεζη. 
Ο Σαμαρτζόπουλος Νικόλαος του Ιω-

άννου από την Κέρτεζη. 
Και τρεις ακόμη που δεν είναι σήμερα

μαζί μας, γιατί έφυγαν από τη ζωή μετά
τον πόλεμο:
Ο Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός τότε

Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος του Γε-
ωργίου από την Κούτελη.
Ο Κόντης Παναγιώτης του Σπήλιου

από την Κέρτεζη.
Ο Τσεκούρας Παναγιώτης του Ευαγ-

γέλου από την Βλασία.
Το χώμα της Καλαβρυτινής γης που

τους σκεπάζει ας είναι ελαφρύ και η
μνήμη τους να είναι αιωνία.
Στη συνέχεια, θα αναφέρω τους Καλα-

βρυτινούς μαχητές που βρέθηκαν στην
Κύπρο την παραμονή της εισβολής, για
να αντικαταστήσουν ισάριθμους που
απολύονταν και το βράδυ τις 19ης  Ιου-
λίου αναχώρησαν για να επιστρέψουν
στην Ελλάδα. Έτσι οι νεοφερμένοι, πριν
προλάβουν να προσανατολιστούν και
να εξοικειωθούν με το νέο τους οπλι-
σμό, βρέθηκαν το ξημέρωμα της επό-
μενης στο πεδίο της μάχης. Αυτοί είναι:

Ο Αναστασόπουλος Θεόδωρος του
Βλασίου από τα Φίλια.

Ο Αναστασόπουλος Θεόδωρος του
Κωνσταντίνου από τα Φίλια ( είναι
πρώτα εξαδέλφια).
Ο Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος του

Δημητρίου από το Πλανητέρο.
Ο Πορετσάνος  Ανδρέας του Ιωάννου

από το Αγρίδι.
Ο Λυμπέρης Νικόλαος του Ανδρέα

από την Λυκούρια.
Ο Ροδόπουλος Αντώνιος του Αλεξίου

από το Λαγοβούνι.
Τέλος, θα αναφέρω τα ονόματα των

οπλιτών των ειδικών δυνάμεων της Α’
Μ/ Κ των ηρωϊκών ΛΟΚατζήδων. Είναι
αυτοί που ήλθαν στην Κύπρο τη νύχτα
της 21ης προς την 22α Ιουλίου με τα
δεκαπέντε αεροσκάφη, τη μοναδική
δύναμη ενισχύσεως των σκληρά μαχό-
μενων στην Κύπρο δυνάμεων. Τα παλ-
ληκάρια αυτά ενίσχυσαν τις επίγειες
δυνάμεις και κατάφεραν μαζί με τους
άνδρες της ΕΛ.ΔΥ.Κ να προξενήσουν
σοβαρές απώλειες στους εισβολείς και
να προβληματίσουν την ηγεσία τους.
Το σπουδαιότερο όμως ήταν ότι κατά-
φεραν να μην καταληφθεί το Αεροδρό-
μιο της Λευκωσίας και να κρατήσουν την
πόλη της Λευκωσίας να μην πέσει στα
χέρια των Τούρκων που ήταν ένας από
τους κύριους στόχους τους. Αυτοί είναι: 
Ο Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης του

Θεοδώρου από του Πλανητέρου.
Ο Θωμάς Βασίλειος του Αγγέλου από

τις Σειρές.
Ο Ζυγούρας Ασημάκης του Κωνστα-

ντίνου από το Μ. Μποντιά και
Ο Μενύχτας Αχιλλέας του Νικολάου

από την Βλασία.
Είναι άξιο και δίκαιο να μνημονεύουμε

τους ήρωές μας και να απαριθμούμε τα
κατορθώματά τους σε όλες τις εποχές.
Γιατί εν γνώσει του κινδύνου, υπερα-
σπίσθηκαν με γενναιότητα, αξίες και
ιδανικά, τα οποία διατηρούν τη συνοχή,
εξασφαλίζουν τη συνέχεια και ενδυνα-
μώνουν το φρόνημα των μεταγενεστέ-
ρων στο πεδίο των καθημερινών
μαχών. Κυρίως όμως πρέπει να  γνω-
ρίζουν οι γενιές που έρχονται, για να
αποφεύγουν λάθη του παρελθόντος,
ιδίως εκείνα που οδήγησαν σε εθνικές
περιπέτειες και ακρωτηριασμούς.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ.Δήμαρχο

Καλαβρύτων και το Δημοτικό Συμβού-
λιο, οι οποίοι για τρίτη συνεχή χρονιά
οργανώνουν τη σεμνή αυτή τελετή για
να τιμώνται οι ηρωϊκώς πεσόντες και οι
λαβόντες μέρος στις επιχειρήσεις κατά
τη διάρκεια της Τουρκικής εισβολής
στην Κύπρο.
Κύριε Δήμαρχε κυρίες και κύριοι,
Οι Καλαβρυτινοί  μαχητές υπηρετού-

σαν τότε στις πιο επίλεκτες μονάδες του
στρατού μας: την ΕΛ.ΔΥ.Κ και τους
θρυλικούς ΛΟΚατζήδες. Ήταν αυτοί
που δέχθηκαν από την πρώτη στιγμή τη
μανία των Τουρκικών δυνάμεων, με
σκοπό την ολοκληρωτική τους εξό-
ντωση. Ηταν όμως και αυτοί που επέ-
δειξαν την πολεμική αρετή των Ελλήνων,
παραδίδοντας μαθήματα ανδρείας και
γενναιότητας στους αντιπάλους τους, τα
οποία και οι ίδιοι αντιλήφτηκαν, όταν
βρέθηκαν απέναντί τους και στη συνέ-
χεια μέτρησαν τις δικές τους απώλειες.

Πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι
για αυτούς.

Οι σκέψεις μου αυτές προσφέρονται
ως μνημόσυνο για όλα τα παλληκάρια
που έπεσαν ηρωϊκά στο μαρτυρικό
νησί του Αποστόλου Βαρνάβα, αλλά
και βάλσαμο παρηγοριάς για τα πικρα-
μένα χείλη των συγγενών τους.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής επαναλαμ-
βάνω τα λόγια με τα οποία,  ο δεκαε-
πτάχρονος τότε αγωνιστής και μετέπειτα
ήρωας Ευαγόρας Παλληκαρίδης από
το βουνό όπου βρισκόταν, αποχαιρε-
τούσε τα παλληκάρια της ΕΟΚΑ που
είχαν εκτελεσθεί πριν από αυτόν, με
τους εξής χαρακτηριστικούς στίχους
που συνοψίζουν το σταυαροαναστά-
σιμο ήθος των Κυπρίων αδελφών μας:
“Των αθανάτων το κρασί βρήκατε σεις
και πίνετε, ζωή για σας ο θάνατος και
αθάνατοι θα μείνετε”.

Δημήτριος Κούκουρας
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-Όταν πεθάνω θα έρχεσαι να μου φέρ-
νεις λουλούδια;
-Γιαγιά εσύ δεν θα πεθάνεις...
-Λέω, αν...
-Δεν εχει ανθοπωλείο στα Καλάβρυτα.
-Εσύ θα μου φέρνεις ό,τι βρίσκεις στην
αυλή μας. Μου αρέσουν πολύ τα λου-
λούδια!
-Καλά, αλλά μην πεθάνεις...
-Εντάξει, δε θα πεθάνω!
Και πέθανε η Βάσω Γεωργαντά, η για-

γιά μου, όταν ήμουν 12 χρόνων. Είχα
προλάβει να μάθω από εκείνη οτι ο θά-
νατος είναι κομμάτι αναπόσπαστο της
ζωής και ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν
πραγματικά όταν τους ξεχνούν. Τα χρό-
νια πέρασαν, αλλά ποτέ δε λησμόνησα
την καθιερωμένη από τότε επίσκε-
ψη στο κοιμητήριο Καλαβρύτων, το
απόγευμα του Σαββάτου, όποτε τύχαινε
να βρίσκομαι στην κωμόπολη των παι-
δικών μου καλοκαιριών. Με τα χρόνια
προστέθηκαν και άλλοι στη λίστα των τι-
μώμένων κεκοιμημένων της οικογένειας. 
Το νεκροταφείο Καλαβρύτων είναι ένα

ιδιαίτερο μέρος: έχει μνήματα - μνημεία
όχι μόνο προσωπικής αλλά και συλλο-
γικής μνήμης. Μάλιστα, όσο τα χρόνια
περνούν και η προσωπική μνήμη φθί-
νει, πεθαίνει κι αυτή μαζί με τους μάρ-
τυρες της καταστροφής κι αυτό που
απομένει είναι η συλλογική μνήμη ενός
εγκλήματος που στιγμάτισε τη ζωή και
το μέλλον μιας ολόκληρης επαρχίας.

Όταν σαν μικρό παιδι περιδιάβαινα

στα μνήματα συνοδεύοντας τη γιαγιά
μου στο καθιερωμένο άναμμα το κα-
ντηλιού, τα απογεύματα εκείνα, το κοι-
μητήριο έμοιαζε να έχει ζωή, οι μνήμες
ήταν ακόμη ζωντανές, οι για πάντα
μαυροντυμένες γυναίκες σκούπιζαν,
καθάριζαν, άσπριζαν, φύτευαν, πότι-
ζαν, στόλιζαν,  θυμιάτιζαν, κουβέντια-
ζαν τα νέα τους με ζωντανούς και
νεκρούς και έφευγαν στο φως του δει-
λινού γαληνεμένες. Όλα τα μνήματα
ήταν καθαρά και περιποιημένα, ακόμη
και οι τάφοι που δεν είχαν ανθρώπους
δικούς τους να τους φροντίζουν, έστε-
καν ταπεινοί αλλά φροντισμένοι. Θυ-

μάμαι απο τη γιαγιά μου πως οι γυναί-
κες εκείνης της εποχής αισθάνονταν
υποχρεωμένες να φροντίζουν τα μνή-
ματα όλων των θυμάτων της σφαγής,
ακόμη κι αν δεν είχαν συγγενική σχέση.
Ήταν οι γείτονές τους, οι φίλοι, οι γνω-
στοί τους. Η προσωπική ιστορία του κα-
θενός ήταν λίγο - πολύ γνωστή και συζη-
τιόταν χαμηλόφωνα, με μια αίσθηση ενε-
στώτα χρόνου. Οι γυναίκες εκείνες είχαν
καταφέρει να μετατρέψουν το κοιμητήριο
σε ένα φιλόξενο κήπο μνήμης, τρυφε-
ρότητας και αγάπης που δεν φοβόσουν
να επισκεφθείς: αντίθετα ήταν ένα μέρος
που σε συνέδεε με το παρελθόν, σιγου-

ρεύοντας το πάτημά σου στο μέλλον.
Με πολλή λύπη έχω να πω ότι το κοι-

μητήριο Καλαβρύτων δεν είναι πια το
ίδιο: ο επισκέπτης δεν αισθάνεται πια
την ηρεμία που απέπνεε αυτό το μέρος
παλιά: ξεραμένα χόρτα, σκουπίδια, σπα-
σμένοι τάφοι, κλεμμένοι και σπασμένοι
σταυροί, χαμένοι στη λήθη Καλαβρυτι-
νοι ήρωες που πεθαίνουν για δεύτερη
και τελευταία φορά, πάλι άδικα. 
Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντί-

θεση με το λαμπρό εορτασμό της μαρ-
τυρικής επετείου κάθε χρόνο: επίσημοι
και ανεπίσημοι, με η χωρίς γραβάτα,
όλοι φορούν τα καλά τους, μιλούν για
το άδικο, για το έγκλημα, για τους τιμη-
μένους νεκρούς που όμως λίγα μέτρα
παρακάτω βυθίζονται στην πραγματική
λήθη: ο χώρος της ταφής τους ποδο-
πατείται, ατιμάζεται, ληστεύεται, βεβη-
λώνεται. Ένας χώρος πραγματικό μου-
σείο, υποκύπτει στο τραύμα που του
κατάφεραν ο χρόνος και η αδιαφορία
μας, βουλιάζει στην αιώνια λήθη. Ο
ομφάλιος λώρος από τους ιερούς νε-
κρούς αποκόπτεται εκ των πραγμάτων,
καθώς τα χρόνια περνούν.

Η τιμή στους νεκρούς είναι υποχρέ-
ωση και πανάρχαια συνήθεια στην πα-
τρίδα μας. Είναι λοιπόν απόλυτη
ανάγκη να διατηρήσουμε όλα τα ιερά
κειμήλια της μνήμης τους ανέπαφα για
τα δικά μας παιδιά και εγγόνια.

Παναγιώτα Καρυδη
Ιατρός Πνευμονολόγος

συνέχεια από σελ. 2 (Γεωργία Χάμψα)
της ήταν το μολύβι της, που αποτε-
λούσε μόνιμο σύντροφο στην απομό-
νωσή της, κρυφά και από τον άντρα
της. Τόση ήταν η δύναμη που αντλούσε
από το γράψιμο, που σχετικά πρόσφατα
έκατσε και ξανάγραψε πολλές από τις
σημειώσεις της, μετά από μια κατα-
στροφή από πλημύρα των αρχικών ση-
μειώσεων που έκρυβε στο πατάρι. Αυτές
οι νέες σημειώσεις αποτελούν τώρα πο-
λύτιμη κληρονομιά για να θυμόμαστε
αυτήν και την εποχή που έζησε.
Αυτό το αντράκι γνώρισε εκ γενετής τη

φτώχεια και λόγω της εποχής ήρθε σε
επαφή με τις νέες ιδέες, επαρκή συν-
δυασμό για τη δημιουργία επαναστατι-
κής συνείδησης.
Είχε πρότυπο τους αντάρτες και έτρεφε

θανάσιμη αντιπάθεια προς τους Καλα-
βρυτινούς δωσίλογους, μαυραγορίτες,
εμπόρους λευκής σαρκός, που φρόντι-
ζαν για την τέρψη των κατακτητών Γερ-
μανών, καθώς και απέχθεια προς
διάφορους άλλους εθνικόφρονες. Έτσι
εντάχθηκε ως νέα στην αντίσταση, συμ-
μετέχοντας στην Επιμελητεία του Α-
ντάρτη. Όμως αργότερα, μετά το
ολοκαύτωμα, ήρθε η αποκατάσταση
στην Τράπεζα και τότε λύγισε μπροστά
στην κυρίαρχη μεταπολεμική πολιτική
κατάσταση και λούφαξε, προκειμένου

να φάει ψωμί αυτή και η οικογένεια της.
Όμως, το καθεστώς φόβου δεν άλλαξε.
Ο φόβος του Γερμανού αντικαταστά-
θηκε με το φόβο του χωροφύλακα.
Φοβόταν το διευθυντή της Τράπεζας
για το φύλλο ποιότητας και αισθανόταν
να βιάζεται, που της έδινε το ψηφοδέλ-
τιο να ψηφίσει μπροστά του τον κατάλ-
ληλο συνδικαλιστή. Φοβόταν επίσης
και τον επιθεωρητή που την απειλούσε,
αν δεν καθόταν φρόνιμα, με μετάθεση
στα Μουδανιά, ένα άγνωστο μέρος που
φάνταζε γι' αυτήν απόμακρος τόπος
εξορίας. Όμως, πάντα παρέμενε κρυ-
φός οπαδός του κόμματός της. Κρυφά
από τον άντρα της, μεταπολεμικά,
έπαιρνε ψηφοδέλτια από τον Κανα-
κάρη, κρυφά έπαιρνε και επί χούντας το
Ριζοσπάστη από τον ανιψιό του άντρα
της, το Νίκο. Μόνο από μένα έπαιρνε
φανερά τα τελευταία χρόνια εφημερίδα
και κουπόνια του κόμματος κι ας προ-
σπαθούσε στα φοιτητικά μου χρόνια να
με αποτρέψει από πολιτικές και συνδι-
καλιστικές εμπλοκές, πιστεύοντας ότι με
προστάτευε έτσι από τις συγκρούσεις με
το οικογενειακό περιβάλλον. «Μπόρε-
σες να κάνεις αυτό που δεν μπόρεσα
εγώ», μου έλεγε τελευταία.

Ως υπάλληλος, το ψωμί που έφαγε
ήταν υποχρεωμένη να το δουλέψει
σκληρά, τόσο ως προς την απόδοση

όσο και ως προς την ευρύτητα του αντι-
κειμένου της. Ξελάσπωνε τους κατά κα-
νόνα σχετικά αγράμματους συναδέλφους
και προϊσταμένους, με όπλα την καλ-
λιέργεια και τις γνώσεις της. Βοηθούσε
όλους ανεξαιρέτως, ακόμη και την κα-
θαρίστρια. Πρώτη πήγαινε το πρωί για
να τη βοηθήσει να πλύνει τα μωσαϊκά,
επειδή αυτή είχε γαλότσες. Τελευταία
έφευγε για να βοηθήσει τον ταμία να
κλείσει ταμείο, να βάλει τα χαρτονομί-
σματα σε δεσμίδες κατά κεφαλή και να
καθαρίσει τα λαμπόγυαλα από την
απογευματινή εργασία. Έπασχε, που
αναγκαζόταν να χρεώνει τους χωριάτες
κατ' εντολή του διευθυντή με μη οφει-
λόμενες δαπάνες και τους συμπονούσε
εξυπηρετώντας τους εκτός ωραρίου,
όταν τελείωνε το παζάρι.

Αυτή ήταν η Γεωργία Χάμψα, ένα
ηρωικό (ας μου επιτραπεί η έκφραση)
δείγμα μιας ταραγμένης εποχής. Αλλά
για μένα υπήρξε κάτι σημαντικότερο
υπήρξε Μάνα με Μι Κεφαλαίο. Ανέ-
θρεψε με αρχές εμάς τα παιδιά της,
αλλά και τα εγγόνια της όσο μπόρεσε.
Για μας υπήρξε ο πρώτος και καλύτε-
ρος δάσκαλος, που με την υπομονή και
επιμονή της μας έμαθε γράμματα, πε-
ρισσότερα απ’ όσα δικαιολογούσε η
εποχή μας. Μας προστάτευε όποτε
οσμιζόταν κίνδυνο. Μας έδωσε άπειρα

παραδείγματα ανιδιοτελούς προσφο-
ράς τόσο προς εμάς τα παιδιά της, όσο
και προς την εκάστοτε οικογένειά της,
πατρική και συζυγική. Υπήρξε καλή
σύζυγος και βάστηξε την οικογένεια σε
δύσκολες ώρες. Ήταν η Ελληνίδα
Μάνα και Γυναίκα, στυλοβάτης της οι-
κογένειας. Δεν ήταν τυχαίο που, στη
σχέση της με τα Θεία, η Παναγία κατείχε
την πρώτη θέση. Είχε ένα βαθμό ταύτι-
σης μαζί της.

Ευτύχησα να την έχω μητέρα. Ευτύ-
χησα, επίσης, να μου δώσει την ευχή
της, ως εκδήλωση αγάπης για ένα
μικρό αντιδάνειο που μπόρεσα να της
προσφέρω τους τελευταίους μήνες της
ζωής της. Θα αισθάνομαι πάντα τη
σκέπη και την προστασία της. Μακάρι
να μπορέσω να προσφέρω και εγώ στα
παιδιά μου ένα μέρος από όσα πρό-
σφερε αυτή σε μας. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της αγαπημένης της πατρίδας,
που θα τη σκεπάσει.

Γιώργος Χάμψας

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας εκ-
φράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια
στην οικογένεια της εκλιπούσης, η
οποία υπήρξε εκλεκτό και ιδιαίτερα
αγαπητό μέλος της Ένωσής μας, την
οποία στήριζε πάντοτε ταπεινά και αθό-
ρυβα.
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Αποτελεί μεγάλη καταξίωση για το

Γενικό Γιατρό Νικόλαο Ραζή, η συμμε-
τοχή του σα συγγραφέα, στα Ελληνικά
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα
και Βοηθήματα (www.Kallipos.gr).
Πράγματι, στο Σύγγραμμα του Τμήμα-

τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
και του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕΙ Κρήτης “Η ΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕ-
ΝΟΥΣ”, ανέπτυξε σε μονογραφία το
Κεφάλαιο της 'Ιστορικής Προσέγγισης',
χρησιμοποιώντας τόσο δική του (από
Δημοσιεύσεις του και Μελέτες του) όσο
και Ελληνική και Διεθνή  Βιβλιογραφία.
Πρόκειται για μία Διάκριση, που ήλθε

μετά από μακρόχρονη ενασχόληση με
τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Ν.
Ραζής έχει αποσπάσει πλήθος διακρί-
σεων για το επιστημονικό και κοινωνικό
του έργο.  

Πρόσφατα, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι

Σειρών - Αργαμπέλλων - Λεχουρίου-
Λειβαρτζίου - Σοποτού - Αγρινίου τίμη-
σαν τον Ν. Ραζή με ειδική πλακέτα για
“την πολυετή Ιατρική - Κοινωνική και
Πολιτιστική δραστηριότητά του”, κατά
τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων
στο κατάμεστο γήπεδο Αγίου Βασι-
λείου Σειρών.

Σε ευχαριστήρια επιστολή που ε-
ξέδωσε ο κ. Ραζής μεταξύ άλλων ανα-
φέρει:
“ Η αναγνώριση, αποτελεί τη μεγαλύ-

τερη ηθική ικανοποίηση για το έργο
που με τις πτωχές μου δυνάμεις και με
τη συμπαράσταση της οικογενείας-των
συνεργατών μου και τη βοήθεια του
Θεού, μπόρεσα τα 22 τελευταία χρόνια
να προσφέρω στους πολίτες της Ηρωι-
κής και Μαρτυρικής Καλαβρυτινής
Επαρχίας.

Επιπλέον, ευχαριστώ θερμά τον
κόσμο (συμπολίτες - επισκέπτες - αθλη-

τές και συνοδούς) που με το ζεστό και
παρατεταμένο χειροκρότημά τους, επι-
κρότησαν την εν λόγω  κίνηση. Επίσης,
τον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, που
ανέδειξαν το γεγονός αυτό. Τέλος, τους
δεκάδες γνωστούς-συμπολίτες-φίλους-
συγγενείς-συνεργάτες για τα συγχαρη-
τήρια μηνύματα και τις ευχές τους.

Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ πολύ
όλες και όλους. 

Θα συνεχίσω να προσπαθώ, με όλες
μου τις δυνάμεις, ώστε να προσφέρω
το καλύτερο στον τόπο αυτό με  τους
ξεχωριστούς πολίτες και κατοίκους
του.»

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας θερμά
τον συγχαίρουν τόσο για το επιστημο-
νικό του έργο, όσο και για την προ-
σφορά του στην κοινωνία των Καλα-
βρύτων.



Ο Δημητράκης Κακογιάννης γεννή-
θηκε στο Σκεπαστό Καλαβρύτων στις
17 Φεβρουαρίου 1919 από το Θανάση
και τη Μαρία Κακογιάννη. Βαπτίστηκε
Δημητράκης και έτσι τον αποκαλούν όλοι.
Είναι ένα από 8 αδέλφια. Στη ζωή μόνο
δύο ο Δημητράκης και ο Αντώνης (ετών 90).
Το 1955 παντρεύτηκε την Ουρανία Οι-

κονομοπούλου και έμεινε στα Καλά-
βρυτα. Υπηρέτησε ως επίτροπος στην
Εκκλησία περισσότερα από 35 χρόνια. 
Τώρα 97 χρόνων καθημερινά απολαμ-
βάνει το καφεδάκι του στο CAFE MON-
TANA δίπλα στο τζάκι ή κάτω από τα
πλατάνια, με τον για πάρα πολλά χρό-
νια φίλο του Αλέκο Πετζά και με όποιο
άλλο περνάει από το τραπέζι τους. 
Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και

το χαμόγελό του διηγείται τα συμβάντα
τις ζωής του... και οι περιπέτειες αρχίζουν!

Όταν ήταν 5 χρονών η Μάνα του τον
άφησε μόνο μπροστά στο τζάκι για να
φέρει νερό από τη βρύση. Η φασολάδα
έβραζε στη φωτιά. Ξαφνικά ξεκόλλησε
το παραγώνι και έπεσε στο κατόϊ. Ο Δη-
μητράκης που είχε τα πόδια του στο
παραγώνι μπορούσε να έχει πέσει
κάτω, αλλά πετάχτηκε προς τα πίσω και
έτσι σώθηκε. 

Όταν ήταν 12 χρονών τον έστειλε ο
πατέρας του σε μια πηγή να φέρει νερό.
Δίπλα ήταν ένα δένδρο γεμάτο με κί-
τρινα σερσέγκια. Τρέχει πίσω στον πα-
τέρα του και αυτός του λέει να μη
φοβάται, μόνο να μην τα πειράξει. Αυτό
που έγινε τότε δεν βρίσκει λόγια να το

περιγράψει. Του επιτέθηκαν τα σερσέ-
γκια και ο πατέρας του επί 3 ώρες του
έριχνε νερό στο κεφάλι. Αργότερα
έμαθε ότι έζησε από θαύμα. 

Το 1940 παρουσιάστηκε στην Κό-
ρινθο. Δεν ήταν εκπαιδευμένος σε τί-
ποτα ακόμη. Παρακάλεσε το λοχαγό
να πάει για βολή με άλλους στρατιώτες
και του έδωσε την άδεια ο λοχαγός. 4
στρατιώτες ετοίμαζαν το στόχο. Ο λο-
χαγός τους έδωσε το σήμα να φύγουν.
Αυτοί δεν τον άκουσαν. Οι σκοπευτές
ήταν έτοιμοι, αλλά ο Δημητράκης προ-
σπαθούσε να γεμίσει το όπλο του. Τα
3 λεπτά που καθυστέρησε έσωσε τη
ζωή των στρατιωτικών του στόχου. 

Από την Κόρινθο τους έστειλαν στις
Σέρρες για εκπαίδευση. Από τις Σέρρες
στου Βροτού στο οχυρό του Μεταξά
στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να
φυλάξουν το μέτωπο. Μετά στη λίμνη
Οχρίδα και αργότερα στα Τρία Αυγά, τα
υψώματα τις Τρεμπεσίνας. Ήταν το χει-
ρότερο μέτωπο, λίγο φαγητό, πολλές
ψείρες και πολύ χιόνι. 
Στις 7 Μαρτίου του 1941 οι Ιταλοί χτύ-

πησαν την πρώτη γραμμή. Ο Δημητρά-
κης ήταν στη δεύτερη γραμμή που
μάζεψαν τους αιχμαλώτους με μεγάλο
κίνδυνο. Ένας νέος στρατιώτης τον πήρε
στην πλάτη του ενώ οι σφαίρες σφύρι-
ζαν γύρω τους και τον κατέβασε κάτω. 

Στις 9 Μαρτίου οι Ιταλοί χτύπησαν το
χαράκωμα δίπλα στο πολυβολείο. Το
χαράκωμα κατέρρευσε και έθαψε το
Δημητράκη. Ο Γιάννης Τσολαρίδης,

από τον Αϊ Γιάννη Σερρών, εγκατέλειψε
το πολυβολείο, με κίνδυνο της ζωής
του και έψαχνε το Δημητράκη. «Εδώ
πρέπει να είναι», φώναξε στον άλλο
πυροβολητή. «Ψάξε να βρεις ζωντα-
νούς», του λέει αυτός, «κι αν βρεις τον
Κακογιάννη θα έχει πεθάνει». Ο Γιάν-
νης άρχισε να σκάβει με τα χέρια του
στα χώματα. Βρήκε το Δημητράκη μι-
σοπεθαμένο, τον τράβηξε έξω και του
έσωσε τη ζωή. 
Μετά την Ελληνογερμανική συνθηκο-

λόγηση, ο στρατός πέταξε τα όπλα στο
Μέτσοβο και πήρε τα βουνά. Ο Δημη-
τράκης πεινασμένος και «ψειριασμέ-
νος» πήρε το δρόμο για τα Καλάβρυτα. 
Εκεί άρχισαν άλλες περιπέτειες. 
Οι Γερμανοί μάζεψαν όλους τους Βυσ-

σωκιώτες, μαζί και ο Δημητράκης, στον
κάμπο του χωριού, που τώρα βρίσκεται
το εκκλησάκι της Αγίας Άννας. Όπως
ξέρουμε, αργότερα τους άφησαν ελεύ-
θερους για να σκοτώσουν τους Καλα-
βρυτινούς που ήταν περισσότεροι. Οι
Βυσσωκιώτες κρύφτηκαν στα βουνά
και γλίτωσαν. 

Το Σεπτέμβριο του ’65 έτρεχε με ένα
άλογο που παραπάτησε και έπεσε
κάτω. Αμέσως πετάχτηκε επάνω και
άρχισε να τρέχει σαν τρελό. Ο Δημη-
τράκης δεν πρόφτασε να βγάλει το αρι-
στερό του πόδι από τη σκάλα. Το άλογο
τον έσερνε για αρκετή απόσταση. Ένα
σιδερένιος πάσσαλος που βρέθηκε στο
δρόμο έκοψε το λουρί της σκάλας και
έτσι για μια άλλη φορά σώθηκε. 

Το καλοκαίρι του ’58 έδενε χορτάρι
στο Βάλτο, έφερε το χερόβολο κοντά
στο στήθος του να το δέσει και μπρο-
στά στο πρόσωπό του βγήκε το κεφάλι
ενός φιδιού... 
Άλλη φορά που έκανε χωράφι, το δα-

μάλι που ήταν πολύ κουρασμένο, επι-
τέθηκε στο Δημητράκη. Το αλέτρι το
εμπόδισε να τρέξει και ο Δημητράκης
σώθηκε για άλλη μια φορά. 
Τέλος, πέντε χρόνια πριν, κατέβαινε τα

σκαλιά ενός εστιατορίου. Βρέθηκε ξα-
πλωμένος στο κάτω μέρος της σκάλας.
Δεν θυμάται πώς έγινε. Έμεινε στο νο-
σοκομείο για περίπου 30 ημέρες με
σπασμένα 2 πλευρά. 

Τώρα είναι μια χαρά. Πρέπει να έχει
κάποιο Άγιο. 
Ευχόμαστε οι περιπέτειές του να έχουν

τελειώσει, όχι όμως και οι ιστορίες του
κάτω από τα πλατάνια.  
Ο ελάχιστος αδελφός & συμπατριώτης 

Π. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος
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ΟΤΑν  ΟΙ  ΠνΕυΜΑΤΙΚΟΙ  ΑνΘΡωΠΟΙΟΤΑν  ΟΙ  ΠνΕυΜΑΤΙΚΟΙ  ΑνΘΡωΠΟΙ
ΕΚΦΡΑζΟνΤΑΙ, ΛΑΚωνΙΚΑ,ΕΚΦΡΑζΟνΤΑΙ, ΛΑΚωνΙΚΑ,

ΓΙΑ  δΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑΓΙΑ  δΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑ
Η ενέργεια του νου είναι η ουσία της

ζωής.                            
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η λογική, μπορεί να βρίσκεται μέσα
σε σταθερό πλαίσιο, 
αλλά κάθε άνθρωπος βλέπει διαφορετικά
το σχέδιο και τις διαστάσεις της κορνίζας.

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ 

Πρέπει να χρησιμοποιούμε, τον χρόνο,
σαν εργαλείο, όχι σαν καναπέ. 

ΤΖΩΝ  ΚΕΝΕΝΤΥ

Η καλοσύνη, στη νεότητα, είναι αγγελική.
Η καλοσύνη, στα γηρατειά, είναι  θεϊκή.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η αμαρτία γράφει ιστορία, ενώ η
καλοσύνη, συνήθως, σιωπά.

ΛΟΥΘΗΡΟΣ                                        

Η ερωτική απιστία «προετοιμάζεται»
στο μυαλό του  άντρα, 
αλλά «μαγειρεύεται» στο μυαλό της
γυναίκας

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Ο θυμός έχει πάντα μια αιτιολογία,
αλλά σπάνια είναι καλή.

ΙΝΤΙΡΑ  ΓΚΑΝΤΙ

Ο Θεός έφτιαξε την ύπαιθρο κι ο
άνθρωπος έφτιαξε την πόλη.

ΟΥΪΛΛΙΑΜ  ΚΟΟΥΠΕΡ

Ο κακοποιός έχει επίγνωση ότι είναι
κακοποιός. 
Σε αντίθεση ένας βλάκας δεν ξέρει ότι

είναι βλάκας.
ΚΑΡΛΟ  ΤΣΙΠΟΛΛΑ

Ευφυΐα, χωρίς φιλοδοξία, είναι πουλί
χωρίς  φτερά.

ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ  ΝΤΑΛΙ                                           

Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια,
αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την
άνοιξη να έλθει.

ΠΑΠΛΟ  ΝΕΡΟΥΔΑ

Οι διασκεδάσεις, που μοιράζεσαι με
τους άλλους, είναι φιλία· οι χαρές και
τα βάσανα, που μοιράζεσαι, με τους
δικούς σου, είναι οικογένεια.

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό
που θέλεις, αλλά να θέλεις πάντα αυτό
που κάνεις.

ΛΕΩΝ  ΤΟΛΣΤΟΪ

Αν νιώθεις υπερήφανος για τους
προγόνους σου, μη στερήσεις αυτή τη
δυνατότητα κι από τους απόγονούς σου.

ΚΙΚΕΡΩΝ                                               

Ο ανόητος, ούτε συγχωρεί, ούτε ξεχνά∙
ο αφελής συγχωρεί και ξεχνά∙ ο έξυ-
πνος συγχωρεί, αλλά δεν ξεχνά.

ΤΟΜΑΣ  ΜΑΣ

Η αγάπη είναι σαν μία κλεψύδρα, με
την καρδιά να γεμίζει και το μυαλό ν’
αδειάζει. 

ΖΙΛ  ΡΕΝΑΡ

Η αθωότητα και η ομορφιά δεν έχουν
κανένα εχθρό, εκτός από το χρόνο.

ΟΥΪΛΙΑΜ  ΜΠΑΤΛΕΡ  ΓΕΪΤΣ                  

Δεν  είναι  πάντα  καλοκαίρι,  γι’ αυτό
θέρισε  όσο  είναι  καιρός.

ΗΣΙΟΔΟΣ

Τι  σχέση  έχει, με την  αγάπη,  ο  έρω-
τας; Η αγάπη είναι αυταπάρνηση, ο
έρωτας  εγωισμός.

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Σπάνια το φως και το σκοτάδι έχουν
σαφή όρια,  
ακριβώς όπως η αγάπη κι ο έρωτας.

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Υπεύθυνος για την επιλογή
Σπύρος Γεωρ. Καμπέρος 

(Αλέξης  Λαύρας)
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Αθηνών, Συγγραφέας

δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Η Σ  Κ Α Κ Ο Γ Ι Α ν ν Η Σδ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Η Σ  Κ Α Κ Ο Γ Ι Α ν ν Η Σ

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ δΙΑΓωνΙΣΜΟΣ ΚΙνΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟυΜΑΘΗΤΙΚΟΣ δΙΑΓωνΙΣΜΟΣ ΚΙνΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟυ
‘’ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟν ΜΟυΤζΟυΡΗ’’‘’ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟν ΜΟυΤζΟυΡΗ’’

Την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα
τον κινηματογράφο αλλά και να δια-
κριθούν για τη δουλειά τους στην 7η
τέχνη θα έχουν μαθητές Β έως ΣΤ Δη-
μοτικού, δηλώνοντας συμμετοχή στον
πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό κινη-
ματογράφου, που πραγματοποιείται
υπό την αιγίδα του υπουργείου Παι-
δείας.

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, ομάδες
(μέχρι 10 παιδιών) θα πρέπει με τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού τους να
φτιάξουν μια ταινία διάρκειας 3 λεπτών
που θα έχει τον τίτλο "Κάτι τρέχει με
τον Μουτζούρη" και να υποβάλλουν
την πρόταση της ταινίας τους στις εκδό-
σεις «Μέλισσα».

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου θα γίνει τε-
λετή απονομής στο ΕΜΣΤ με προσκλή-
σεις και θα δοθούν τρία βραβεία
(σεναρίου, εικόνας, σκηνοθεσίας)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με στόχο την ενίσχυση της δημιουρ-

γικότητας των παιδιών, τη βιωματική
εκπαίδευση, τη μύηση των παιδιών
στον πολιτισμό και ειδικότερα στον κι-
νηματογράφο, διεξάγεται ο πανελλή-
νιος αυτός διαγωνισμός.

Στον κινηματογράφο λέξεις, εικόνες,
κίνηση, ήρωες, εμπλέκονται αρμονικά
και μας παρασύρουν στον κόσμο τους.
Οι λέξεις απαιτούν σενάριο, οι εικόνες
χρειάζονται φωτογραφίες ή σκίτσα, η
κίνηση και ο ήχος απαιτούν την εφαρ-
μογή των κατάλληλων τεχνικών. Μια
ομάδα παιδιών υπό την καθοδήγηση
του εκπαιδευτικού τους συνεργάζεται
για να γίνει μία ταινία.

Η διαδικασία γραφής σεναρίου, είτε
αυτό είναι βασισμένο στην πλοκή μιας
λογοτεχνικής ιστορίας, είτε αποτελεί
καρπό επέκτασης της λογοτεχνικής
ιστορίας, εισάγει τα παιδιά στη δημι-
ουργική γραφή με τον πιο συναρπα-
στικό τρόπο.

Η ζωγραφική των σκίτσων ή η λήψη
των κατάλληλων φωτογραφιών που
συνοδεύουν το κείμενο απελευθερώνει
τη φαντασία και ωθεί το παιδί στην έκ-
φραση του καλλιτεχνικού του ταλέντου
και στη θέαση του κόσμου μέσα από τη
δική του ματιά, μέσα από το δικό του
φακό. Παράλληλα, το παιδί καλείται να
ασκήσει την κριτική του σκέψη συν-
δυάζοντας το κείμενο με την κατάλ-
ληλη εικόνα που είτε θα ζωγραφίσει
είτε θα φωτογραφίσει.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

«ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ»
Ο Σύλλογος Σκεπαστού συνεχίζει δυ-

ναμικά και... στο θέατρο, για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά. Φέτος με την κω-
μωδία «Μπαμπάδες με Ρούμι» των Μ.
Ρέππα - Θ. Παπαθανασίου με δύο επι-
τυχημένες παραστάσεις που έδωσε η
Θεατρική Ομάδα, την Παρασκευή 27
και το Σάββατο 28 Μαΐου 2016, στην
αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου.  

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απο-
λαύσει μια καυστική σάτιρα της σύγ-
χρονης νεοελληνικής κοινωνίας και όχι
μόνο, όπου έξι άνθρωποι χωρίς κανό-
νες, ηθικούς φραγμούς οδηγούνται στο
έγκλημα. Μια απλή υπόθεση κληρο-
νομιάς εξελίσσεται σε ένα ανελέητο
κυνήγι θησαυρού μέσα από ακραίες
καταστάσεις και συνεχείς ανατροπές χα-
ρίζοντας άφθονο γέλιο με τις ξεκαρδι-
στικές τους ατάκες.  

Το θέατρο αποτελεί μια σύνθετη έκ-
φραση πολιτισμού. Είναι μια τέχνη ομα-
δική που μέσα σ’ αυτή συνυπάρχουν
αρμονικά πολλές μορφές τέχνης: Λο-
γοτεχνία - Ποίηση - Μουσική - Ζωγρα-
φική κ.ά. Κυρίαρχο στοιχείο είναι το
εμείς και όχι το εγώ. Έτσι ο Σύλλογος
μέσα από μια συλλογική προσπάθεια,
ομαδική δουλειά  και τη βοήθεια αν-
θρώπων με μεράκι και αγάπη για την
τέχνη αυτή είχε ένα επιτυχημένο αποτέ-
λεσμα. 
Το Δ.Σ ευχαρίστησε όλους για τη βοή-

θεια και τη συμμετοχή τους: ηθοποι-
ούς, τεχνικούς, φροντιστές και βέβαια
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Κώστα
Κλάγκο, όχι μόνο για τη σκηνοθετική
καθοδήγηση αλλά και για τα μαθήματα
θεατρικής παιδείας που παρείχε στη θε-
ατρική ομάδα. 

Ο Κώστας Κλάγκος γεννήθηκε το
1951 στα Γιάννενα. Σπούδασε στη φι-
λοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και κατέχει δύο πτυχία: Πτυ-
χίο Κλασσικής και Νεοελληνικής Φιλο-
λογίας. Είναι τελειόφοιτος του Νομικού
τμήματος της Νομικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Εργάσθηκε ως καθη-

γητής φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και Σχολικός Σύμβουλος
φιλολόγων. Έχει προσφέρει πάρα πολλά
όχι μόνο στο χώρο της παιδείας αλλά
και στα πολιτιστικά πράγματα της Αι-
γιάλειας, με τη διοργάνωση εκατοντά-
δων πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη
σκηνοθετική καθοδήγηση 136 θεατρι-
κών παραστάσεων. 

Τις παραστάσεις τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Δήμαρχος Καλαβρύτων
Γ. Λαζουράς, ο Αντιδήμαρχος Δ. Χου-
λιάρας, οι Δημοτικοί σύμβουλοι: Ε.
Φλογεράς. Σ. Πανουτσακοπούλου, Χ.
Γεωργακοπούλου, Ε. Τζόβολος, ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Σκεπαστού Σ. Μού-
σκας, ο Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτι-
νής Ένωσης  Δ. Βαρβιτσιώτης, ο
Πρόεδρος του ΣΕΠΟΚΕ και Γενικός Ια-
τρός Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ν. Ραζής, η
Πρόεδρος του Συλλόγου Κερτεζιτών Γ.
Χασαποπούλου, η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Μπουμπουκιωτών Β. Δημακο-
πούλου, Ο Δ/ντής του Λυκείου Καλα-
βρύτων Β. Σπανός, η Θεατρική ομάδα
Διακοπτού, η Θεατρική Έκφραση Αι-
γίου  και πλήθος κόσμου. 

Η θεατρική Ομάδα του Συλλόγου
συμμετείχε στο Φεστιβάλ Θεάτρου
Ερασιτεχνικών ομάδων στο Αίγιο, την
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 που διοργανώνει
η Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρησης
Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.). Η παράσταση
προβλήθηκε στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος του Πολιτιστικού Καλοκαιριού

2016 του  Δήμου Αιγιαλείας, στο Υπαί-
θριο Θέατρο "Γιώργος Παππάς", στον
περιβάλλοντα χώρο του Πολιτιστικού
Κέντρου Αιγίου "Αλέκος Μέγαρης".

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Σκηνοθετική καθοδήγηση: Κώστας  Κλάγκος
Κατασκευή Σκηνικών: Νίκος  Μιχαλό-
πουλος, Θανάσης  Παπαθεοδώρου 
Μουσική Επιμέλεια:  Κώστας  Κλάγκος
Τεχνική Φωτισμού & ήχου: Νίκος
Στρουμπούκης, Γιώργος Αναγνωστό-
πουλος 
Επιμέλεια κοστουμιών: Η θεατρική ομάδα
Μακιγιάζ: Η θεατρική ομάδα
Επιμέλεια Αφίσας: Νίκος  Μιχαλόπουλος
Επιμέλεια προγράμματος: Κώστας
Κλάγκος, Νίκος  Μιχαλόπουλος 
Τεχνική υποστήριξη: Ευαγγελία Ρεστέμη
και το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(με τη σειρά που εμφανίστηκαν)

Βάσω: Ανέττα  Παπαδοπούλου
Χρήστος Σιδηρόπουλος: Δημήτρης Κα-
λούτσης 
Τζένη Σιδηροπούλου: Ευτυχία Παπα-
ναγιώτου  
Βέσκα: Χριστίνα Παγκάκη
Ρόη Σιδηροπούλου: Πηνελόπη Πιρπιρή
Παναγιώτης Σιδηρόπουλος: Νίκος Τερ-
ζής   

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ 2015- 2016 

Σε μια εντυπωσιακή, γεμάτη από
κόσμο βραδιά πραγματοποιήθηκε η
γιορτή λήξης των χορευτικών τμημάτων

του Ομίλου Σκεπαστού την Πέμπτη 16
Ιουνίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιε-
λάμβανε ένα δίωρο μουσικοχορευτικό
ταξίδι με παραδοσιακούς χορούς από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το
Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαρίστησε θερμά
όλους τους χορευτές για τη συμμετοχή
τους και αυτή τη χρονιά, καθώς και
τους γονείς  για την εμπιστοσύνη που
συνεχίζουν να δείχνουν προς το Σύλ-
λογο Σκεπαστού,  δίνοντας το επόμενο
ραντεβού στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
του καλοκαιριού.  Την εκδήλωση τίμη-
σαν με την παρουσία τους Ιερείς της πε-
ριοχής μας, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων
κ. Λαζουράς, Δημοτικοί Σύμβουλοι,
εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων
και πλήθος κόσμου.   

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 
ΛΗΓΟΥΡΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016,  Εορτή
του Αγίου Πνεύματος ο Χορευτικός
Όμιλος συμμετείχε στην εκδήλωση που
διοργάνωσε ο Λαογραφικός Χορευτι-
κός Σύλλογος του Δήμου Επιδαύρου
«οι Φίλοι της Παράδοσης», στα πλαί-
σια των Εορταστικών Εκδηλώσεων
Αγίας Τριάδος Ληγουριού. Με χορούς
από  την Ανατολική Ρωμυλία, οι χο-
ρευτές του Σκεπαστού, με τις παραδο-
σιακές φορεσιές και τις χορευτικές τους
δεξιότητες εντυπωσίασαν το κοινό και
απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα
από τους πολυπληθείς θεατές. Μετά το
τέλος της εκδήλωσης, Σύλλογος και
χορευτές δέχθηκαν τα συγχαρητήρια
του Δημάρχου Επιδαύρου κ. Κωνστα-
ντίνου Γκάτζιου και της προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελίας
Αισώπου για την εκπληκτική παρου-
σίαση του Χορευτικού Ομίλου.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας συγχαί-
ρουν θερμά το Σύλλογο Σκεπαστού και
τα μέλη του που με τις πολυσχιδείς και
ποιοτικές δραστηριότητές τους προσφέ-
ρουν μια ανεκτίμητη ανάσα πολιτισμού
στον τόπο μας.

ΕυΑΓΓΕΛΙΚΕΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΣωΤΗΡΙωδΕΙΣ ΡΗΣΕΙΣΕυΑΓΓΕΛΙΚΕΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΣωΤΗΡΙωδΕΙΣ ΡΗΣΕΙΣ
Τα κείμενα μας προώθησε το ΙδΡυΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕωΣ ΗΘΙΚων & ΠνΕυΜΑΤΙΚων ΑξΙων, μέσω του προέδρου του κ. Ι. Αναγνωστόπουλου
1.Ὡς ἀπόγονοι τοῦ μεγάλου προγό-

νου μας Μεγάλου Ἀλεξάνδρου  πρέπει
νὰ ἔχωμεν σὰν δόγμα μας: «ὅσα δὲν
λύονται, κόπτονται».

Ἐπιβάλλεται νὰ διδασκόμεθα ἀπὸ τὸν
πατέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τὸν
Φίλιππον, ὁ ὁποῖος, παρ᾿ ὅλον ὅτι
ἐζοῦσε εἰς πολυτελέστατα παλάτια καὶ
εἶχε τὴν δύναμι νὰ ὀργανώνῃ δεξιώ-
σεις καὶ νὰ εὐφραίνεται μὲ τὴν ὑψηλὴ
κοινωνία, ἐν τούτοις ὁ Βασιλεὺς Φίλιπ-
πος ἀπεμονώνετο εἰς τὸν κοιτῶνα του
καὶ περιεσκέπτετο: «τί ἔπραξα, τὶ ἔπρεπε
νὰ πράξω καὶ τὶ θὰ ἠδυνάμην νὰ πράξω»
καὶ μὲ αὐτὲς τὶς λίαν σώφρονες σκέ-
ψεις καὶ ἀπολογισμοὺς ἀποκοιμιόταν,
χωρὶς ξἐφρενα γλέντια καὶ ἀπολαύσεις
τῶν πιὸ ὄμορφων γυναικῶν.
Τὸ πρωὶ δὲν τὸν ἐθώπευαν διάφορες

ἱέρειες τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἡδονῆς,
ἀλλὰ εἶχε ἕνα στρατιώτη, ὁ ὁποῖος τὸν
ἐξυπνοῦσε μὲ τὴν φράσι: «Φίλιππε μέ-
μνησον ὅτι θνητὸς εἶ». Μὲ αὐτὲς τὶς
σώφρονες προτροπὲς ὁ Βασιλεὺς
ἐνεργοῦσε ὅλη τὴν ἡμέρα.

Τοιουτοτρόπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος
κατώρθωσεν στὰ 33 του χρόνια τῆς
ἐπίγειας ζωῆς του νὰ ἐκπολιτίσῃ καὶ νὰ
ἐκβαρβαρίσῃ ὅλην τὴν τότε γνωστὴ
ἀνθρωπότητα. Ὅμως ὁ Μέγας Ἀλέξ-
ανδρος εἶχε πατέρα τὸν πρὸ Χριστοῦ
Χριστιανὸν Φίλιππον. 

2. Ἐμεῖς ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ
πιστεύωμεν ὅτι : «ὅλα αὐτὰ εἶναι γιὰ
τοὺς ἄλλους καὶ ὄχι γιὰ ἐμᾶς».
Ἀντιθέτως ἐμεῖς πιστεύομεν ὅτι πρέπει
νὰ διδάσκωμεν διὰ τοῦ παραδείγμα-

τος, διότι τὸ βίωμα εἶναι ὅπως μία φω-
τογραφία, ἡ ὁποία διδάσκει πολὺ πιὸ
πειστικὰ καὶ πολὺ πιὸ ἔντονα ἀπ᾿ ὅ,τι
ὁμιλίες πολλῶν ὡρῶν.

«Καὶ ἡ γυναῖκα τοῦ αὐτοκράτορος
δὲν φθάνει νὰ εἶναι μόνον τιμία, ἀλλὰ
καὶ νὰ φαίνεται τιμία».

3. Ὁ μεγάλος διανοούμενος καὶ φιλό-
σοφος Γκάντι, ὅταν ἠρωτήθη τί τοῦ
ἔκανε ἐντύπωσιν ἀπὸ τὰ πολλὰ συγ-
γράμματα καὶ πολλὲς διδαχὲς, ποὺ ἔχει
μελετήσει, ἀπήντησεν: «Ἡ Ἐπὶ τοῦ
Ὄρους ὁμιλία τοῦ Θεανθρώπου». Ἐκεῖ
ὁ Θεάνθρωπος καὶ λυτρωτὴς τοῦ κό-
σμου Ἰησοὺς Χριστός, μεταξὺ τῶν
πολλῶν τονίζει : «ἔστω δὲ ὁ λόγος
ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ• τὸ δὲ περισσὸν
τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.»
(Ματθ. 5,37).

Δηλαδή, ὅταν λέμε κάτι, πρέπει αὐτὸ
νὰ τὸ πιστεύωμεν ἀπολύτως καὶ νὰ μὴ
εἴμεθα «Ἰησουίτες καὶ ὑποκριτές», νὰ
μὴ εἴμεθα «μασκοφόροι», διότι οἱ
«μάσκες πέφτουν» καὶ ἀπογοητεύουν
τοὺς πάντες, ὅταν διαπιστώσουν ὅτι
ἐμεῖς εἴμεθα μόνον θεατρίνοι καὶ δὲν
πιστεύομε αὐτά, ποὺ λέγομε.

Διότι ὄντως: « πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πί-
στεως, ἁμαρτία ἐστίν » (Ρωμ. 14, 23). 

4. Κατὰ συνέπειαν πρέπει νὰ ἐφαρμό-
ζωμεν καὶ τὸ ἕτερον χωρίον:
«ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα» (Β΄ Κορ.
4,13). Καὶ ἐμεῖς πρέπει νὰ πιστεύωμε
καὶ νὰ ἀναφωνῶμε: «Πιστεύω Κύριε,
βοήθοι μοι τῆ ἀπιστίᾳ».

5. Μάλιστα δὲ ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς δι-

δάσκει περαιτέρω: « μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ
ἀνάγκης• ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ
Θεός » (Β΄ Κορ. 9, 7).

6. Ἐὰν, αὐτὰ ποὺ λέγομε δὲν τὰ κά-
νομε μὲ τὴν καρδιά μας, ἀλλὰ τὰ κά-
νομε σκόπιμα, διὰ νὰ ἐπιδειχθῶμε,
καταντάμε καυχησιολόγοι, ἐπιδειξίες,
ἀλαζόνες, κατάπτυστοι θεατρίνοι.

7. Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς τονίζει κατη-
γορηματικῶς: «Βλέπετε οὖν πῶς
ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι,
ἀλλ' ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν
καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι.»
( Ἐφεσίους 5, 15-16) καὶ
«… ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς

αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς,

πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκρά-
τορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου,
πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν
τοῖς ἐπουρανίοις.» (Ἐφεσίους 6, 12).

8. Ὅπως οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι
ἔλεγαν: «ἀρχὴ σοφίας φόβος Θεοῦ» καὶ
ἡ λαϊκὴ ρῆσις λέγει: «χωρὶς φόβον Θεοῦ
ὅλα ἐπιτρέπεονται». Καὶ γιατί ὄχι;;;;

(Η συνέχεια και το τέλος στο
επόμενο τεύχος).
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της

Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας ευχαρι-
στούν θερμά το “Ίδρυμα προασπίσεως
ηθικών και πνευματικών αξιών” και τον
Πρόεδρό του κ. Αναγνωστόπουλο για
την εξαίρετη συνεργασία επ’ ωφελεία
του τόπου μας.



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

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕνωΣΗ ΚΑΛΑβΡυΤων - ΜΟυΣΙΚΟ-ΧΟΡΕυΤΙΚΗ ΕΚδΗΛωΣΗΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕνωΣΗ ΚΑΛΑβΡυΤων - ΜΟυΣΙΚΟ-ΧΟΡΕυΤΙΚΗ ΕΚδΗΛωΣΗ
Με τεράστια επιτυχία και τη συμμε-

τοχή του κόσμου να ξεπερνά κάθε
προσδοκία, πραγματοποιήθηκε στις 22
Ιουλίου, στο Δημοτικό Στάδιο Καλα-
βρύτων, η μουσικοχορευτική εκδή-
λωση του καλοκαιριού της Αθλητικής
Ένωσης Καλαβρύτων. 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την επο-

μένη το Δ.Σ. της ΑΕΚ αναφέρει:
“Από καρδιάς ευχαριστίες της Αθλη-

τικής Ένωσης Καλαβρύτων, σε όλες τις
φίλες και τους φίλους που πλημμύρι-
σαν το Δημοτικό Στάδιο στη φετινή μας
εκδήλωση.  Μια εκδήλωση που φτιά-
χτηκε με εθελοντισμό και  μεράκι για να
υπηρετήσει τον πολιτισμό και τον αθλη-
τισμό στην Πόλη μας. Αγκαλιάστηκε από
την κοινωνία και πλέον αποτελεί θεσμό.
Από καρδιάς ευχαριστίες και σε όσους
η σκέψη τους ήταν μαζί μας, αλλά υπο-
χρεώσεις του κράτησαν μακριά από
τούτη τη βραδιά των Καλαβρύτων.

Μετά το καλωσόρισμα από το μέλος
του Δ.Σ. κ. Ματίνα Τσαβαλά, το πρό-
γραμμα άνοιξε το χορευτικό τμήμα  του
Συλλόγου Κέρτεζης «ο Στριφτόμπο-
λας», που αποδέχτηκε την πρόσκλησή
και μας τίμησε με την παρουσία του.
Έδωσε το δικό του τόνο και παρου-
σίασε την εξαίρετη δουλειά των παι-
διών και της δραστήριας προέδρου του
Συλλόγου κας Γεωργίας Χασαποπού-
λου. Ένα χορευτικό με παρόν και μέλ-

λον. Συγχαρητήρια σε όλους για τη προ-
σπάθεια που γίνεται στην Κέρτεζη. Μια
προσπάθεια - σε ένα κεφαλοχώρι των
Καλαβρύτων - που αξίζει τη στήριξη όλων. 

Ο Δήμος Καλαβρύτων ήταν εκεί. Ο
Δήμαρχος κος Γιώργος Λαζουράς που
στον χαιρετισμό του επιβεβαίωσε τη
στήριξη της Δημοτικής Αρχής στις δρά-
σεις της Ομάδας, τόνισε τη διάσταση
του πολιτισμού και μίλησε με κολα-
κευτικά λόγια για τους αθλητές και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πα-
ρόντες ακόμη: ο επικεφαλής της ελάσ-
σονος αντιπολίτευσης, ο γιατρός μας
κος Κούκιος Κωνσταντίνος, οι αντιδή-
μαρχοι Χουλιάρας Δημήτριος ( για λίγο
λόγω ίωσης) και Λιακόπουλος Πανα-
γιώτης, ο πρόεδρος του Κέντρου Παι-
διού Νεολαίας & Άθλησης Θύμιος
Τζόβολος (συνδιοργανωτής της εκδή-
λωσης), ο βοηθός Δημάρχου σε θέ-
ματα Παιδείας Νίκος Μαγκαφάς, οι
δημοτικοί Σύμβουλοι: Ανδριάνα Πε-
ντζιά - Αναστασοπούλου, Χαρά Γεωρ-
γακοπούλου, Στέλλα Πανουτσακο-
πούλου, Ανδρέας Ζυγούρας, Θύμιος
Φλογεράς, Νίκος Σφαραγγούλιας και
Λεωνίδας Βασιλόπουλος, καθώς και η
ειδική σύμβουλος του Δημάρχου
Χρύσα Παπαδάτου. Σύσσωμο το το-
πικό συμβούλιο των Καλαβρύτων με
τον  πρόεδρο Ηλία Αρμπή και τα μέλη
Άγγελο Πετρόπουλο και Φώτη Κου-

τσογιαννόπουλο. 
Τιμητική  η παρουσία του προέδρου

της Ε.Π.Σ. Αχαΐας κου Δημήτρη Μπα-
λαφούτη και του Αθλητικού Ομίλου
Σκεπαστού με τον πρόεδρο Αντώνη
Ντόκο και μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Παρών και ο ντόπιος πολι-
τευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Κωνσταντίνος
Κακαβάς.   

Και ακόμη, η Αστυνομία με τον υπο-
διοικητή Βασίλη Φελέκη, η Πυροσβε-
στική με το διοικητή Παναγιώτη
Τριαντόπουλο και το Ε.Κ.Α.Β. Καλα-
βρύτων. Ο διευθυντής του Καλλιμανο-
πουλείου (Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) Νίκος Παπαχρι-
στόπουλος, πρόεδροι Κοινοτήτων, ο
πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής Ένω-
σης Δήμος Βαρβιτσιώτης, πρόεδροι
Συλλόγων, εκλεχτές παρουσίες από τα
Καλάβρυτα και από τα χωριά του
Δήμου μας,  και... και συγνώμη για
τυχόν παραλείψεις.
Οι χορηγοί και οι δωροθέτες της Ομά-

δας “παρόντες” όλη τη χρονιά, παρό-
ντες και σήμερα για να μας εμψυχώ-
νουν και να μας ενθαρρύνουν.   Για μια
ακόμη φορά τους ευχαριστούμε.

Η παρουσία των εθελοντών συγκινη-
τική. Μεγάλη η συμβολή τους. Πίσω
από το παραβάν οι Νίκος και  Βαγγέλης
Μπίρμπας. Πανταχού παρών ο Κώστας
Βαρβιτσιώτης. Άξιος κάθε επαίνου  ο
πρόεδρος του Συλλόγου Δροσάτου

Γιώργος Πα-
πα χ ρ ι σ τ ό -
πουλος.

Και πάνω
από όλα,
όπως τόνισε
ο πρόεδρος
της Αθλητι-
κής Ένωσης
Καλαβρύτων Τάκης Βαρβιτσιώτης στον
χαιρετισμό που απεύθυνε, πάνω από
όλα:
“Τα παιδιά με τα πορτοκαλί μπλουζά-
κια. Τα παιδιά της Ομάδας: 
του Ποδοσφαίρου, 
του Μπάσκετ,
της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου,
της Ρυθμικής,
και από το Σεπτέμβριο,  
της Ακαδημίας Μπάσκετ, 
του Βόλεϊ Γυναικών και του Στίβου”.
Φίλες και φίλοι,

τούτο το εργαστήρι αθλητισμού και πο-
λιτισμού στην Πόλη μας, στο Δήμο Κα-
λαβρύτων, το στηρίζουμε όλοι. Γιατί
γνωρίζουμε ότι η Αθλητική Ένωση  Κα-
λαβρύτων, “είναι κάτι παραπάνω από
μια Ομάδα”.

Σας ευχαριστούμε και να είστε όλοι
καλά. Ραντεβού και πάλι του χρόνου
τον Ιούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Αθλητικής Ένωσης Καλαβρύτων

Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση μέσα από
μια μακρόχρονη προσπάθεια να δια-
φυλάξει τους θησαυρούς της λαϊκής
μας κληρονομιάς και να κρατήσει στέ-
ρεους τους δεσμούς με την  παράδοση,
αναδεικνύοντας τα ήθη, τα έθιμα  και
την πολιτιστική μας ιστορία, ολοκλή-
ρωσε μια αξιοζήλευτη προσπάθεια για
να  αναδείξει μια από τις πιο σημαντι-
κές πτυχές της ιστορίας μας.

Μέσα από μία μακρά έρευνα, μελέτη,
κοπιαστική εργασία αλλά προπάντων
πάθος και αγάπη για τον Πολιτισμό της
Αχαΐας, παρουσιάστηκε στις 13 Αυγού-
στου 2016 σε μια λαμπρή και ιστορική
εκδήλωση στο φιλόξενο Σοποτό, σε μια
εξαιρετική από κάθε άποψη εκδήλωση
που διοργάνωσε η Παγκαλαβρυτινή Ένω-
ση, ο Σύλλογος Σοποτινών και ο Δήμος
Καλαβρύτων,  για πρώτη φορά το αρι-
στούργημα της Αρχοντικής Γυναικείας
Παραδοσιακής Φορεσιάς του 1821,
όπως σχεδιάστηκε μετά από μελέτες ετών
και κατασκευάστηκε χειροποίητη με τον
παλαιό τρόπο ύφανσης και ραφής.

Στην εκδήλωση η Γ.Γ. του Συλλόγου
Σοποτινών κ. Πράγια Αρετή καλωσό-
ρισε συμπατριώτες, συγχωριανούς, εκ-

προσώπους φορέων και
Συλλόγων καθώς  και τους
εκλεκτούς καλεσμένους οι
οποίοι με την παρουσία τους
τίμησαν την Αχαϊκή ενδυμα-
τολογική παράδοση. 

Ο Πρόεδρος των Σοποτι-
νών κ. Σούλης Σοφιανόπου-
λος αναφέρθηκε στο μεγάλο
έργο και την εξαιρετική προ-
σπάθεια της Παγκαλαβρυτι-
νής Ένωσης, και ιδιαίτερα του
Προέδρου κ. Δήμου Βαρβιτσιώτη, στη
διάσωση και στην ανάδειξη της ιστορίας
της  Αχαΐας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους: ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, o
οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε τη
σημασία και τη σπουδαιότητα της  δια-
τήρησης της ιστορίας και της παράδο-
σης ενώ ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ.
Γεώργιος Λαζουράς με την εντυπω-
σιακή συνάθροιση των εκπροσώπων
από πολλά χωριά  αναφέρθηκε στην
ανάγκη της συλλογικότητας και της συ-
νεργασίας ώστε να κρατηθούν οι δε-
σμοί μας. ο Πρόεδρος της Παγκαλα-

βρυτινής Ένωσης κ. Δ.
Βαρβιτσιώτης, ο οποίος
ήταν και ο κεντρικός ομι-
λητής της εκδήλωσης
παρουσίασε την χρυσοκέ-
ντητη φορεσιά και έκανε
μια ιστορική αναδρομή
στην πορεία  καθώς και
στη διαδικασία των ενερ-
γειών που οδήγησαν στην
ανάδειξη της. 

Το αριστούργημα της  Αρχοντικής Γυ-
ναικείας Παραδοσιακής Φορεσιάς του
1821 που θα κοσμεί το Λαογραφικό -
Ιστορικό Μουσείο Σοποτού, φόρεσε η
κοσμήτωρ της Π.Ε. και Πρόεδρος του
Συλλόγου Σκοταναίων κ. Μαριάνθη
Χρονοπούλου συνοδευόμενη από  τους
ιππείς της Κλειτορίας (Νικόλαο Θωμά),
το χορευτικό Σύλλογο Λυκούριας (Μού-
σιο Σωκράτη), το χορευτικό  Σύλλογο
Σκεπαστού (Ευτυχία Παπαναγιώτου),
υπό τους παραδοσιακούς ήχους του μα-
έστρου κ. Δαλιάνη και τον κ. Πλακίδα.

Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους οι αντιδήμαρχοι Καλα-
βρύτων κ. κ. Λιακόπουλος, Φλογεράς,
Χουλιάρας, ο Πρόεδρος της Ένωσης

Καλαβρυτινών  Αθήνας κ. Σωτήρης
Τσενές, ο Νίκος Κυριαζής από τα ΚΑ-
ΛΑΒΡΥΤΑ ΝΕWS, εκπρόσωποι φο-
ρέων, Τοπικοί Πρόεδροι, Πρόεδροι
Πολιτιστικών Συλλογων από Λυκού-
ρια, Σκοτάνη, Σκεπαστό, Καμενιάνους,
Δεσινό, Δροβολοβό, Γλάστρα, Καστέ-
λι, Σειρές, Μάνεσι, Ανάσταση, Λεχούρι,
Δρυμό, Κλειτορία, Κλείτορα, Σούβαρδο,
Λειβάρτζι  και πλήθους κόσμου.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν για την
πολυετή προσφορά τους στην παρά-
δοση ο μουσικός  κ. Γιώργος Δαλιάνης
και ο ράφτης παραδοσιακών φορεσιών
κ. Νίκος Πλακίδας. 

ΠΡΑΓΙΑ ΑΡΕΤΗ
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