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Σελ.3Σελ.3

Η προσφορά στην πατρίδα της Ι. Μ.  Η προσφορά στην πατρίδα της Ι. Μ.  

Αγίων Θεοδώρων ΚαλαβρύτωνΑγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων

Σελ.3Σελ.3

Το Δ.Μ.Κ.Ο. τιμώμενο Μουσείο κατά τηΤο Δ.Μ.Κ.Ο. τιμώμενο Μουσείο κατά τη

Διεθνή Ημέρα ΜουσείωνΔιεθνή Ημέρα Μουσείων

Σελ.4Σελ.4
Βραύβευση Δήμου Καλαβρύτων γιαΒραύβευση Δήμου Καλαβρύτων για
τον Αγώνα Δρόμου Καλαβρυτινού τον Αγώνα Δρόμου Καλαβρυτινού 
ΟλοκαυτώματοςΟλοκαυτώματος

Σελ.5Σελ.5

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων καιΗ Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας τίμησε το ΣύλλογοΑιγιαλείας τίμησε το Σύλλογο
Καλαβρυτινών ΠειραιώςΚαλαβρυτινών Πειραιώς

Σελ.8-9-10Σελ.8-9-10

Ετήσια Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες     Ετήσια Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες     

και κοπή πίτας  Ε. Κ. Α.και κοπή πίτας  Ε. Κ. Α.

Σελ.11Σελ.11

Αρτοκλασία Αγίου ΑλεξίουΑρτοκλασία Αγίου Αλεξίου

Σελ.12Σελ.12

10 Μαρτίου 1896: Το πρώτο 10 Μαρτίου 1896: Το πρώτο 
δρομολόγιο του οδοντωτούδρομολόγιο του οδοντωτού
Διακοπτό - Κερπινή - Καλάβρυτα Διακοπτό - Κερπινή - Καλάβρυτα 

Σελ.13Σελ.13

Ένας χρόνος χωρίς το ΣωτήρηΈνας χρόνος χωρίς το Σωτήρη

Χαμακιώτη  Χαμακιώτη  

Σελ.14-15Σελ.14-15

Γιώργος Γιαννέλος: Γιώργος Γιαννέλος: 
Ένας εμπνευσμένος και άξιος Ένας εμπνευσμένος και άξιος 
δημιουργός που παράγει και διαδίδει     δημιουργός που παράγει και διαδίδει     
πολιτισμό στον τόπο μαςπολιτισμό στον τόπο μας

Σελ.16Σελ.16

Καλάβρυτα - Πόντος - ΙστορίαΚαλάβρυτα - Πόντος - Ιστορία
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Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

OOΛΑ γΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΑ γΙΑ ΤΑ ΚΑΛAAΒΡΥΤΑ…ΒΡΥΤΑ…

Σεμινάρια κυκλοφοριακής αγωγής πραγ-
ματοποιήθηκαν από την Ένωση Καλα-
βρυτινών Αθήνας, στο Δημοτικό Σχολείο
και στο Γυμνάσιο Καλαβρύτων.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 30 Μαρτίου
2017, παρακολούθησαν μάθημα κυκλο-
φοριακής αγωγής τα παιδιά της Γ’, Δ’, Ε’
και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κα-
λαβρύτων, ενώ την Παρασκευή 31 Μαρ-
τίου 2017, το μάθημα παρακολούθησε η
Α’, Β’, και Γ’ τάξη του Γυμνασίου Καλα-
βρύτων. 

Οι μικροί μαθητές, ενημερώθηκαν για
θέματα του Κ.Ο.Κ και κυρίως για τον
τρόπο που θα πρέπει να συμπεριφέρονται
τα παιδιά ως πεζοί ή ως επιβάτες οχημά-
των, προκειμένου να κινούνται με ασφάλεια.

Εισηγητές ήταν:
Ο κ. Γεώργιος Πανταζόπουλος, Ταξίαρ-

χος ε.α., ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπει-
ρία σε υπηρεσίες τροχαίας, με εξειδίκευση
στην οδική ασφάλεια και την εκπαίδευση
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. 

Προλόγισε και απάντησε σε ερωτήσεις
των μαθητών, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας κ. Σωτήρης Ι.
Τσενές, πρώην Διευθυντής Τροχαίας 

συνέχεια στη σελ. 7

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκαν και
φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις για την
απελευθέρωση της πόλης των Καλαβρύ-
των από τον τουρκικό ζυγό και την 196η
επέτειο της Εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης
Μαρτίου 1821. Με σύμμαχο τον ανοιξιά-
τικο καιρό, πλήθος κόσμου παρακολού-
θησε με εθνική υπερηφάνεια τις Αναπα-
ραστάσεις και τις παρελάσεις που έγιναν
στα Καλάβρυτα και την Αγία Λαύρα. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρα-
σκευή, 10 Μαρτίου, στο Λειβάρτζι και την
Κυριακή, 12 Μαρτίου, στη Φροξυλιά - Χελω-
νοσπηλιά για τα προεπαναστατικά γεγο-
νότα που έλαβαν χώρα εκεί. Το Σάββατο,
18 Μαρτίου, η Παγκαλαβρυτινή Ένωση,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
και τους Δήμους Αθηναίων και Καλαβρύτων,
πραγματοποίησε την καθιερωμένη εκδή-
λωσή της στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.

Την 21η Μαρτίου, μετά την παρέλαση
των μαθητών των σχολείων μας και την
αναπαράσταση της μάχης και της κατάλη-
ψης των Καλαβρύτων από το Θεατρικό

Όμιλο Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος», τι-
μήθηκε ο αγαπητός μας συμπατριώτης Γε-
ώργιος Γιαννέλος για την πολύτιμη και
πολύχρονη προσφορά του, στην ανά-
δειξη και προβολή των ιστορικών γεγο-
νότων της έναρξης της Επανάστασης. Η
συμβολή του στις εκδηλώσεις αυτές
υπήρξε διαχρονικά καθοριστική και του
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.  

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το Σάβ-
βατο, 25 Μαρτίου, στο Ιερό Μοναστήρι
της  Αγίας Λαύρας, εκεί όπου ορκίστηκαν
από τον Επίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερ-
μανό οι αγωνιστές του ’21, μπροστά στο
Ιερό Λάβαρο του Αγώνα, ξεκινώντας τον
αγώνα για Ελευθερία και Εθνική Ανεξαρ-
τησία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας
Λαύρας, προεξάρχοντος του Σεβασμιότα-
του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγια-
λείας κ.κ. Αμβροσίου, πραγματοποιήθηκε
κατάθεση στεφάνων στο Πανελλήνιο Ηρώο
Αγωνιστών 1821. Στη συνέχεια, τελέστηκε
δοξολογία στον προαύλιο χώρο της Ιεράς

Μονής. Μετά
την καθιερω-
μένη ομιλία
και την αναπα-
ράσταση  της
Ορκωμοσίας
των Αγωνιστών
και της κήρυ-
ξης της Επανά-
στασης 1821
από το Θεα-
τρικό Όμιλο
Καλαβρύτων
«Πάνος Μί-
χος», ακολούθησε στρατιωτική παρέ-
λαση. Το χορευτικό τμήμα του Μορφω-
τικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σκε-
παστού παρουσίασε εθνικούς παραδο-
σιακούς χορούς. Οι εκδηλώσεις ολοκλη-
ρώθηκαν με τις απονομές στους νικητές
του Ποδηλατικού Γύρου «Θυσίας» στη
διαδρομή Πάτρα - Χαλανδρίτσα - Καλά-
βρυτα - Αγία Λαύρα, στο χώρο του
Ηρώου Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Μετά την επιτυχία της πρώτης ημέρας αιμοδοσίας που
πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα στις 25 Οκτωβρίου
2016 και τη συγκινητική ανταπόκριση των συμπα-
τριωτών μας στην πρωτοβουλία αυτή της Ένωσης Κα-
λαβρυτινών Αθήνας, σας καλούμε να αγκαλιάσετε και
πάλι την προσπάθειά μας και να προσέλθετε στη νέα
μας συνάντηση την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017, στο Τουρι-
στικό Περίπτερο Καλαβρύτων από τις 9:30 π.μ. - 1 μ.μ.
Η Ένωσή μας είναι ήδη ενεργή και πιστοποιημένη στο

πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμο-
δοτών με αριθμό μητρώου 13271. Κάθε ενδιαφερό-
μενος θα μπορεί να απευθύνεται στον κ. Λεωνίδα
Βασιλόπουλο,   Διευθυντή του Νοσοκομείου Καλα-
βρύτων (τηλ. 2692360103) και στα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ένωσης κ.κ. Ελένη Χάμψα (τηλ.
6977695411) και Χρύσα Λεχουρίτη (τηλ. 6937031625).
Η αιμοδοσία αποτελεί μία ανιδιοτελή και συγκινητική

προσφορά ζωής προς το συνάνθρωπο. Όσοι από εμάς
μπορούμε, ας προσφέρουμε!!!
Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από καρδιάς σε όλες και σε

όλους!!!
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ΕπΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛωΣΕΙΣ ΕθνΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

2 5  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 7
ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ



2

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
Η  Ένωσή μας αντλεί τη δύναμή της

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αθανασίου Γιώργος,    20€       (απόδ. 629)
Αναστασοβίτης Ανδρέας,  20€  (απόδ. 611)
Αντωνόπουλος Χρίστος & Μαρίκα, 20€

(απόδ. 544)
Αποστολόπουλος Βασίλης,  20€   (απόδ. 626)
Αργυρόπουλος Γεώργιος,  20€  (απόδ. 647)
Αρχιμανδρίτης Θύμιος,    20€    (απόδ. 549)
Βαζαίος Θύμιος,     20€     (απόδ. 623)
Γεωργακόπουλος Γεώργιος,  20€  (απόδ. 645)
Γιοβάς Ηλίας,       10€       (απόδ. 613)
Γρίβα Εύη,        10€          (απόδ. 548)
Δαρμογιάννη Κολοκυθά Ελένη,    30€ 

(απόδ. 632)
Διακοδημητρίου Ελπίδα,  50€  (απόδ. 577)
Ζωγράφος Γεώργιος,  50€  (απόδ. 639)
Θανόπουλος Σωτήρης,   10€    (απόδ. 609)
Θανόπουλος Σωτήρης,   50€    (απόδ. 610)
Θεοφανόπουλος Αναστάσιος, 20€ (απόδ. 574)
Καϊάφα Ειρήνη,      20€     (απόδ. 612)
Κακκαβάς Κωνσταντίνος,  20€  (απόδ. 643)
Καλδίρη Δήμητρα,      50€       (απόδ. 570)
Καλδίρης Παναγιώτης,   50€    (απόδ. 616)
Καμπέρος Σπύρος, Μαρία, Πολυξένη &
Γιώργος,   40€                            (απόδ. 562)
Καντεράκη Δέσποινα,     20€     (απόδ. 571)
Καποτάς Κωνσταντίνος,   20€   (απόδ. 563)
Καράγεωργα Αναστασία,  20€  (απόδ. 627)
Καρναβάς Κων/νος & Χριστίνα,      20€ 

(απόδ. 545)
Καρναβά Αγγελική,     10€       (απόδ. 546)
Καρύδης Γεώργιος, Μαρία, Σπύρος,
Παναγιώτα και Χρίστος,   50€    (απόδ. 565)
Κοσμάς Γεώργιος & Μαρία, 30€ (απόδ. 633)
Κουμάντος Πάνος,        30€      (απόδ. 540)
Κώη Γούτου,           20€            (απόδ. 634)
Κώης Ιωάννης,         20€            (απόδ. 635)
Κωνσταντίνου Σταθούλια Στέλλα,  20€

(απόδ. 578)
Κωστόπουλος Κων/νος,   50€   (απόδ. 631)
Κωστοπούλου Ασπασία,  20€  (απόδ. 541)
Κωστοπούλου - Γιαννούλια Παναγιώτα,
50€                                             (απόδ. 630)
Λεβέντη Κανακάρη Άννα, 50€ (απόδ. 636)
Λερούνη Χρυσάνθη,     20€     (απόδ. 547)
Λυκούδη Ελευθερία,     20€      (απόδ. 572)
Λυμπέρης Γιώργος,      10€        (απόδ. 625)
Μανίκας Κωνσταντίνος,    20€   (απόδ. 624)
Μαρκογιαννάκης Χρίστος & Μαρία, 70€

(απόδ. 566)

Μαυροπούλου Μαρία,   20€    (απόδ. 649)
Μητσόπουλος Παναγιώτης,  20€  (απόδ. 628)
Μπράτσικας Παναγιώτης & Μυρτάλη,  50€  

(απόδ. 646)
Μπρες Γεώργιος & Μαρία, 50€ (απόδ. 575)
Μπρες Σωτήρης,        20€         (απόδ. 576)
Νεοφωτίστου Μαρία,     10€     (απόδ. 543)
Παλληκάρης Φώτης,    10€      (απόδ. 640)
Παπαδημητρίου Χαράλαμπος & Φωτεινή,
20€                                             (απόδ. 614)
Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος & Κωνστα-
ντίνα,      20€                                 (απόδ. 542)
Παπαδημητρόπουλος Ιωάννης,     50€  

(απόδ. 583)
Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος,          10€  

(απόδ. 642)
Παπαθανασίου Τσαπάρα Βάσω & Βασίλης,
30€                                             (απόδ. 650)
Παπακωνσταντίνου Μέλχερ Ζωή,           30€ 

(απόδ. 567)
Σαμαρτζόπουλος Σπύρος, 20€  (απόδ. 648)
Σαμαρτζοπούλου Αναστασία,        20€

(απόδ. 618)
Σαμαρτζοπούλου Λίτσα,   20€   (απόδ. 618)
Σπανού Αλεξάνδρα,      10€      (απόδ. 539)
Σταθούλιας Γεώργιος,    10€     (απόδ. 569)
Τερζάκης Χαράλαμπος,   20€   (απόδ. 615)
Τζούδα Ευσταθία & Θεοδώρα,      20€ 

(απόδ. 619)
Τζουράς Αργύριος,       20€      (απόδ. 637)
Τσενές Σωτήρης & Κων/να, 30€ (απόδ. 564)
Φουφρής Γεώργιος,     10€       (απόδ. 621)
Φουφρή Σία & Δημήτρης,  10€  (απόδ. 621)
Χαμακιώτη Δήμητρα,    10€      (απόδ. 538)
Χαμακιώτης Κωνσταντίνος, 30€ (απόδ. 620)
Χάμψα Ελένη, Πάνος, Γρηγόρης,          200€       

(απόδ. 638)
Χονδρονικόλα Ελένη, Αντιόπη & Νίκος, 40€ 

(απόδ. 568)
Χριστοδούλου Παναγιώτης,  20€   (απόδ. 644)
Ψιλογεωργόπουλος Αναστάσιος,         20€ 

(απόδ. 641)
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

- Λυκούδη Ελευθερία εις μνήμην Απο-
στόλη Λυκούδη για συμπλήρωση 2 ετών
από το θάνατό του,     60€     (απόδ. 573)
- Παπαδημητρόπουλος Κώστας (ΗΠΑ) εις
μνήμην αδελφικού του φίλου Ανδρέα
Φουφρή,            100€          (απόδ. 580)
- Κάγκος Πήτερ (ΗΠΑ) εις μνήμην Σωτήρη
Χαμακιώτη,         150€          (απόδ. 561)
- Κάγκος Αναστασία (ΗΠΑ) εις μνήμην
Σωτήρη Χαμακιώτη,   150€    (απόδ. 560)
- Καρναβάς Ντίνος & Τσενές Σωτήρης εις
μνήμην Ανδρέα Φουφρή, 50€ (απόδ. 581)
- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
ΕΚΑ εις μνήμην Νικολάου Καμπά, συζύ-
γου του μέλους Δ.Σ. Αντιόπης Χονδρονι-
κόλα, 150€ (απόδ. 550)
- Σιλαϊδής Χρήστος εις μνήμην Ανδρέα και
Λεμονιάς Παπανδρέου 20€  (απόδ. 584)
Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν χρη
ματικό ποσό σε τράπεζα να αναγρά-
φουν ακριβώς τα στοιχεία τους για
την αποστολή της απόδειξης.

Α ν Δ Ρ Ε Α Σ  φ Ο Υ φ Ρ Η ΣΑ ν Δ Ρ Ε Α Σ  φ Ο Υ φ Ρ Η Σ

EE ΥχΑΡ ΙΣΤΗΡ ΙΟ  πΡΟΣ  ΤΟ  γ ΙΑΤΡΟ ΥχΑΡ ΙΣΤΗΡ ΙΟ  πΡΟΣ  ΤΟ  γ ΙΑΤΡΟ 
Κ .  ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟνΤΟγ ΙΑννΗΚ.  ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟνΤΟγ ΙΑννΗ

Στις 24 Δεκεμβρίου 2016 έφυγε ξαφ-
νικά από τη ζωή ο συμπατριώτης μας
Ανδρέας Φουφρής. 

Ο Ανδρέας Φουφρής γεννήθηκε στο
Σοποτό Καλαβρύτων. 

Τα πρώτα χρόνια έζησε στην Πάτρα και
το 1952 επέστρεψε στα Καλάβρυτα οπότε
και φοίτησε στο Γυμνάσιο της πόλης μας.

Την περίοδο 1972 -1973 διορίσθηκε
στο Δημόσιο Ταμείο Καλαβρύτων.  

Αμέσως μετά την ενοποίηση του Δη-
μόσιου Ταμείου και της ΔΟΥ, ανέλαβε
καθήκοντα προϊσταμένου της ΔΟΥ Κα-
λαβρύτων, θέση την οποία κατείχε
μέχρι τη συνταξιοδότησή του. 

Ο Ανδρέας Φουφρής ήταν ένας άν-
θρωπος σοβαρός, ευθύς και ειλικρινής.
Τον διέκριναν  η ακεραιότητα του χαρα-

κτήρα, η εντιμό-
τητα και η επαγ-
γ ε λ μ α τ ι κ ή
ευσυνειδησία,
προσόντα απα-
ραίτητα για τη
θέση ευθύνης την
οποία κατείχε.

Η κηδεία του
έγινε στα Καλά-
βρυτα. Aς είναι
ελαφρύ το χώ-
μα της Καλα-
βρυτινής γης που τον σκεπάζει!

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

πΑνΟΣ πΑπΑγΕωΡγ ΙΟΥπΑνΟΣ πΑπΑγΕωΡγ ΙΟΥ
Στη Γερμανία άφησε την τελευταία του

πνοή ο Πάνος Παπαγεωργίου σε ηλικία
75 ετών. 

Ήταν γιος του Ντίνου Παπαγεωργίου
και της Ελένης Αγγελοπούλου και όταν
τελείωσε το σχολείο στα Καλάβρυτα το
1960, έφυγε για τη Γερμανία, σαν ένα
από τα Καλαβρυτινά παιδιά της 2ης
φουρνιάς που ξενιτεύτηκαν εκεί. Σπού-
δασε ηλεκτρολόγος σε σχολή μαθη-
τείας και στη συνέχεια επέκτεινε τις
σπουδές του στην ίδια ειδικότητα στο
Γερμανικό Πολυτεχνείο. 

Κατοικούσε μόνιμα στη πόλη Peine
και επισκεπτόταν συχνά τα Καλάβρυτα,

που πάντα
είχε στην καρ-
διά του.
Η κηδεία του

έγινε στα Κα-
λάβρυτα.

Ο Πρόεδρος
και τα μέλη
του Δ.Σ. της
Ένωσης Κα-
λαβρυτ ινών
Αθήνας εκ-
φράζουν στην
οικογένεια του εκλιπόντος τα θερμά
τους συλλυπητήρια.

ΒΟΥΛΑ φΕφΕΒΟΥΛΑ φΕφΕ

ΒΑΣ ΙΛ ΙΚΗ  ΣπΥΡΟπΟΥΛΟΥΒΑΣ ΙΛ ΙΚΗ  ΣπΥΡΟπΟΥΛΟΥ

Ανήμερα τα Χριστούγεννα έφυγε από
τη ζωή, στα Χανιά της Κρήτης, όπου
ζούσε τα τελευταία  χρόνια, η  Βούλα  Φεφέ.
Η Βούλα ήταν η μεγαλύτερη κόρη του

Ντίνου  και της Παναγιώτας  Φεφέ. 
Γεννήθηκε το 1931 στα  Καλάβρυτα

και  έμεινε εκεί στα νεανικά της  χρόνια.
Παιδί έζησε τη φρίκη του ολοκαυτώματος
των Καλαβρύτων κλεισμένη μέσα στο Δη-

μοτικό Σχολείο με γυναίκες και παιδιά.
Ευτύχισε να δει δυο καλά παιδιά κι εγγόνια.
Ο Θεός  να αναπαύσει την ψυχή της!   
Ελαφρύ το χώμα της Κρήτης που τη

σκεπάζει.    
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της

Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας συλλυ-
πούμαστε θερμά την οικογένεια της
εκλιπούσης.

Στις 28 Μαρτίου έφυγε από κοντά μας
η Βασιλική Σπυροπούλου, σύζυγος του
συμπατριώτη μας Ηλία Σπυρόπουλου.
Η Βασιλική γεννήθηκε στη Πάτρα πριν

από 79 χρόνια. Μικρό παιδί βίωσε τα
δεινά της ορφάνιας και πάλεψε να στα-
θεί στη ζωή με αξιοπρέπεια και ήθος.  
Νεαρό κορίτσι ταξίδεψε στον Καναδά
και εγκαταστάθηκε στο Βανκούβερ.

Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε τον Ηλία
Σπυρόπουλο, το συμπατριώτη μας που
σε ηλικία 11 ετών έζησε τα δεινά της
καταστροφής στα Καλάβρυτα, το Δε-
κέμβρη του 1943 και από θαύμα γλύ-
τωσε την εκτέλεση.
Οπλισμένη με καλοσύνη, θέληση και απο-

φασιστικότητα και με τη στήριξη του αγα-
πημένου της Ηλία πορεύτηκε στη ζωή,
και ο Θεός τους αντάμειψε με δύο παιδιά
την Άννα και την Ζωή, καθώς και 5 εγ-
γόνια. Συχνά επέστρεφε στην Πατρίδα που
τόσο νοσταλγούσε, μοιράζοντας το χρόνο
ανάμεσα στα Καλάβρυτα και την Πάτρα.

Η Βασιλική ήταν μια αγωνίστρια της
ζωής, υπέροχη μάνα, αξιαγάπητη σύ-
ζυγος και αληθινή φίλη.
Η κηδεία της έγινε στο Βανκούβερ στις

4 Απριλίου.
Συμμετέχουμε ολόψυχα στο πένθος

της οικογένειας Σπυροπούλου.
Καλό κατευόδιο Βασιλική, θα μας λείψεις!

Χριστίνα και Κωνσταντίνος Καρναβάς

Πόσο  αυτονόητος θεωρείται ο επαγ-
γελματισμός, η αφοσίωση στο καθή-
κον, η προσφορά στον πάσχοντα άνθρω-
πο  ενός  γιατρού;  
Φιλοσοφικό το ερώτημα, αλλά, όποια

απάντηση κι αν δώσουμε σ’ αυτό, οι γε-
νικεύσεις συχνά αδικούν.  

Όλα τα παραπάνω, που στην ουσία
συνιστούν το ιατρικό λειτούργημα, χα-
ρακτηρίζουν το γιατρό Δημήτρη Κοντο-
γιάννη, Συντονιστή Διευθυντή  Παθολο-
γικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλε-
ξάνδρα», τον οποίο αισθάνομαι την  ανά-

γκη να ευχαριστήσω δημόσια για όσα
προσέφερε κατά την νοσηλεία της
αδελφής μου  Ελένης  Φεφέ -Τομαρά.  
Θα πρέπει  επίσης να σημειώσω  ότι ο

κ. Κοντογιάννης  εγκύπτει  με την  ίδια
αφοσίωση και ανιδιοτέλεια  σε  κάθε
ασθενή, και  μάλιστα Καλαβρυτινό, κά-
νοντάς τον να αισθάνεται  ότι  βρίσκεται
πλάι του όχι απλά ένας επαγγελματίας
της υγείας αλλά ένας δικός του άνθρωπος.

Του εύχομαι να έχει καλή υγεία και
δύναμη ώστε να συνεχίσει το έργο του.

Αναστασία  Φεφέ- Σμπιλή
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Στην κατάμεστη αίθουσα της ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ - ΛΑΪ-
ΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ, στην Αθήνα,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Μαρ-
τίου 2017 η παρουσίαση του νέοεκδο-
θέντος ιστορικού βιβλίου της τ.
Επικούρου Καθηγήτριας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης κ. Ζωής Μουρούτη -
Γκενάκου, με τίτλο «Η προσφορά στην
πατρίδα της Μονής Αγίων Θεοδώρων
Καλαβρύτων».

Την εκδήλωση διοργάνωσε η ΠΑ-
ΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ σε συνεργασία
με την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥ-
ΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Στην ιστορικής σημασίας εκδήλωση
αυτή παραβρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώ-
νυμος. Παραβρέθηκαν ακόμα, ο Μη-
τροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας
κ.κ. Αμβρόσιος, ο Δήμαρχος Καλα-
βρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς, ο Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλαβρύτων κ. Δημήτριος Κοντογιάν-
νης, ο τ. Υπουργός Ανδρέας Ζαΐμης, ο
Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης
Καλαβρύτων π. Ιωακείμ Βενιάκης, ο
Αρχιερατικός Επίτροπος π. Χρήστος
Τσάκαλος, ο Προϊστάμενος του Καθε-
δρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Καλαβρύτων π. Κωνσταντίνος
Μητρόπουλος, οι Μοναχές της Ιεράς
Μονής Αγίων Θεοδώρων, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ.
Σωτήρης Τσενές, ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Καμενιανιτών - Δροβολοβιτών
- Δεσινιωτών κ. Κώστας Νικολόπου-
λος, ο Πρόεδρος των Σοποτινών κ.
Σούλης Σοφιανόπουλος, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Λυκούριας κ. Σωκράτης
Μούσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πλανη-
τέρου κ. Απόστολος Παπαϊωάννου ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Κλειτορίων
Αττικής κ. Μπαφούσιας, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Σκοτάνης κ. Μαριάνθη
Χρονοπούλου, ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Καλαβρυτινών Ιατρών κ. Γιώργος
Ζωγράφος, η Πρόεδρος της Ένωσης Φι-
λολόγων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων
κ. Αρχοντούλα Ρέλλα, ο επίτιμος Πρό-
εδρος της Π.Ε. κ. Γιώργος Κοσμάς, ο
Πρόεδρος του Σκακιστικού Καλαβρύ-
των ιατρός κ. Νικόλαος Ραζής, ο στρα-

τηγός ε.α. κ. Γιώργος Παπαδημητρόπου-
λος, ο Πρόεδρος Κρινοφυτινών κ. Κώ-
στας Κατσιάρης, ο Πρόεδρος Μανε-
σιωτών κ. Κουτρουμάνης, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Ανάστασης κ. Παρα-
σκευόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Ποντίων κ. Γουρδουράκος,  ο
Πρόεδρος των Συλλόγων Αρχαίου
Κλείτορα κ. Χρήστος Καμπέρος, ο τ. Δι-
ευθυντής του Χιονοδρομικού Καλα-
βρύτων κ. Ευθύμιος Βαζαίος, ο τ.
Πρόεδρος Κλείτορα κ. Γιάννης Παπα-
φιλλιπόπουλος, ο διευθυντής του ΚΑ-
ΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS κ. Νίκος Κυριαζής, η
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουργκά-
νας κ. Ζωή Ντρούκα, ο τ. Πρόεδρος
Παγκρατιωτών κ. Σπύρος Κατσουλιέ-
ρης, o εκδότης κ. Σωκράτης Βασιλείου
κλήρος και λαός.

«Τέτοιες πρωτοβουλίες μας ενδυνα-
μώνουν εσωτερικά, σε μία εποχή που
το έχουμε ανάγκη», τόνισε ο Αρχιεπί-

σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμος κατά την παρουσίαση του
βιβλίου «Η προσφορά στην πατρίδα
της Μονής Αγίων Θεοδώρων Καλα-
βρύτων», συνεχάρη την Παγκαλαβρυ-
τινή Ένωση και αναφέρθηκε στην
σπουδαία αυτή πρωτοβουλία λέγοντας
πως μας ενδυναμώνει εσωτερικά, ενώ
ευχήθηκε να πραγματοποιούνται αντί-
στοιχες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Ακολούθησαν ο χαιρετισμός του Δη-
μάρχου Καλαβρύτων κ. Λαζουρά, ο
οποίος εξήρε την ιστορικότητα και τη
σημασία της Μονής Αγίων Θεοδώρων
για τα Καλάβρυτα αλλά και για τη ση-
μασία της για τους Καλαβρυτινούς και
του Προέδρου της ΠΕ κ. Βαρβιτσιώτη,
ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη
σημασία της έκδοσης για την παροχή
Ιστορικών αδιάψευστων και πρωτογε-
νών εγγράφων της Μονής από την πε-
ρίοδο της Επανάστασης του 1821 και

τη συμβολή της Μονής Αγίων Θεοδώ-
ρων. Ο Πρόεδρος της ΠΕ παρέδωσε τι-
μητικά αντίγραφα της έκδοσης στον
Αρχιεπίσκοπο.

Ακολούθησε η εξαιρετική παρου-
σίαση του βιβλίου, που έγινε από την
Φιλόλογο κ. Αρχοντούλα Ρέλλα, ενώ
παράλληλα με την παρουσίαση διά-
βαζε   αποσπάσματα η κ. Αρετή Πρά-
για, Γενική Γραμματέας της Παγκαλαβρυ-
τινής Ενώσεως.

Η Συγγραφέας κ. Ζωή Μουρούτη -
Γκενάκου από του βήματος παρου-
σίασε την αξία των ιδιαίτερων πρωτό-
τυπων σημειωμάτων - παρακαταθήκη
ιστορική του Μοναστηριού που από
Ηγούμενο σε Ηγούμενο μεταφερόταν -
και συγκλόνισε με την παρουσίαση
πρωτογενών και αυθεντικών στοιχείων
για την έναρξη του Αγώνα στην Πε-
ριοχή των Καλαβρύτων, αποτυπώνο-
ντας ανάγλυφα το κλίμα της έναρξης
του Αγώνα το 1821 και τα χρόνια μέχρι
την Απελευθέρωση, καθηλώνοντας το
μεγάλο ακροατήριο με την ανάδειξη
και σημασία των ιστορικών αυτών στοι-
χείων.
Την εκδήλωση έκλεισε ο Μητροπολί-

της Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ. κ. Αμ-
βρόσιος, ο οποίος σε κλίμα εξαιρετικής
συγκίνησης κατέγραψε την ιδιαιτερό-
τητα των στιγμών της πρώτης παρου-
σίασης αυτών των ντοκουμέντων του
αγώνα «που δίνουν όπλα σε όσους
κρατούν και συνεχίζουν τον αγώνα για
τη διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης και
την ανάδειξη των πραγματικών διαστά-
σεων της Επανάστασης του 1821 αλλά
και τη συμβολή της εκκλησίας στη δια-
τήρηση της ταυτότητας του Έθνους και
τη νικηφόρα έκβαση της Παλιγγενε-
σίας».

Συντονιστής ήταν ο κ. Γεώργιος Σα-
κελλαριάδης, Ομότιμος Καθηγητής
Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Ιντιάνα
ΗΠΑ, Αντιπρόεδρος της Παγκαλαβρυ-
τινής Ενώσεως, ενώ παρέστησαν πολι-
τευτές, ακαδημαϊκοί, κλήρος και λαός.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την
υπογραφή βιβλίων από τη συγγραφέα,
αφήνοντας μια από τις πλέον ωραίες,
κατά γενική ομολογία, αισθήσεις σε
όσους παρευρέθηκαν.

Κάθε χρόνο τη 18η Μαΐου τα μου-
σεία όλης της χώρας «γιορτάζουν».
Πολύ περισσότερο το τιμώμενο για
κάθε χρονιά μουσείο, που φέτος έχει
επιλεγεί από το Διεθνές Συμβούλιο
Μουσείων (ICOM) να είναι το Δημοτικό
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος, ένα Μουσείο με παγκόσμιο συμ-
βολισμό. Μια τιμή που οφείλεται τόσο
στην προσφορά του στη διαφύλαξη της
Μνήμης του Ολοκαυτώματος όσο και
στη συμβολή του στην ενίσχυση της
μάθησης και την προώθηση της αμοι-
βαίας κατανόησης και κοινωνικής συμ-
φιλίωσης, για την ειρήνη και τη συνερ-
γασία μεταξύ των ανθρώπων και των λαών.
Στο πλαίσιο λοιπόν της Διεθνούς Ημέ-

ρας Μουσείων, που καθιέρωσε το
ICOM από το 1977, στην προσπάθειά
του να αναδείξει το ρόλο των ιδρυμά-
των αυτών στη σύγχρονη κοινωνία, τα
μουσεία ανοίγουν εκείνη την ημέρα τις
«πύλες» τους με ελεύθερη είσοδο στο
κοινό και με πλήθος εκδηλώσεων,
όπως θεματικές περιηγήσεις, ξεναγή-
σεις και εκπαιδευτικά προγράμματα,
ομιλίες, ημερίδες, εκθέσεις, προβολές
και ποικίλες άλλες δραστηριότητες που
περιβάλλουν τον εορτασμό. Η συμμε-
τοχή στον εορτασμό μουσείων από όλο
τον κόσμο αυξάνεται κάθε χρόνο. Το
2016 περισσότερα από 35.000 μου-
σεία σε 145 χώρες συμμετείχαν διορ-
γανώνοντας ποικίλες εκδηλώσεις. 

Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενι-
κότερο μήνυμα του εορτασμού, διε-
ρευνάται σ' όλες τις χώρες-μέλη του
ICOM, με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις
και άλλες εκδηλώσεις, ένα ειδικό θέμα
που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο
τους στη σύγχρονη κοινωνία και την προ-
στασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Για το 2017 το Διεθνές Συμβούλιο
Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα
«Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες:
τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν
λέγονται». Με την επιλογή του θέματος
αυτού το ICOM επιθυμεί να αναδείξει

τα μουσεία ως φορείς κοινωνικής ειρή-
νης, πιστεύοντας ότι η παρουσίαση αμ-
φιλεγόμενων ή αμφισβητούμενων
ζητημάτων μπορεί να αποτελέσει ένα
πρώτο βήμα για την κοινωνική συμφι-
λίωση και την αρμονική συμβίωση των
ανθρώπων. Τα μουσεία μπορούν να
συμβάλλουν στην κατανόηση δύσκο-
λων, αντιφατικών ή σύνθετων πτυχών
της ανθρώπινης ιστορίας. Επιπλέον, ως
χώροι διαμεσολάβησης και διαλόγου,
έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ου-
σιαστικό ρόλο στην ειρηνική αντιμετώ-
πιση τραυματικών ιστοριών, προσφέ-

ροντας πολλαπλές οπτικές και αναγνώ-
σεις. 
Η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού

θα πραγματοποιηθεί στα Καλάβρυτα,
στον περιβάλλοντα χώρο του Μου-
σείου, στις  19 Μαΐου 2017. Για περισ-
σότερες λεπτομέρειες μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δημο-
τικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος (http://www.dmko.gr).

«Η πΡΟΣφΟΡ«Η πΡΟΣφΟΡAA ΣΤΗν πΑΤΡΣΤΗν πΑΤΡiiΔΑ ΤΗΣ ΜΟνΔΑ ΤΗΣ ΜΟνhhΣ ΑγΙων θΕΟΔωΡων ΚΑΛΑΒΡΥΤων»Σ ΑγΙων θΕΟΔωΡων ΚΑΛΑΒΡΥΤων»

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕ ΙΟ  ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙνΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤωΜΑΤΟΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕ ΙΟ  ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙνΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤωΜΑΤΟΣ
ΤΙΜωΜΕνΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕθνΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙων ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2017ΤΙΜωΜΕνΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕθνΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙων ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2017
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Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος
Λαζουράς,  παρέστη την Τρίτη 28 Φε-
βρουαρίου 2017 το απόγευμα, στο Πο-
λεμικό Μουσείο, στην Αθήνα, στην τελε-
τή βράβευσης αθλητών και αθλητριών
των αθλητικών ομάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων, που διοργάνωσε το Υπουρ-
γείο και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας και στην οποία βραβεύτηκε ο
Δήμος Καλαβρύτων για τη συνδρομή
του στον Αγώνα Δρόμου Καλαβρυτι-
νού Ολοκαυτώματος.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία
τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας, Δημήτρης Βίτσας, ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Νικόλαος Τόσκας, ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστο-
λάκης, καθώς και οι Αρχηγοί των Γενι-
κών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνά-
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Επικεφαλής του Αθλητικού Τμήματος
ΓΕΕΘΑ (ΑΣΕΑΔ) είναι ο Πλωτάρχης
Σπύρος Ανδριόπουλος από το Λειβάρτζι.
Όπως είναι γνωστό, από το έτος 2015

ο Δήμος Καλαβρύτων, καθιέρωσε και
διοργανώνει σε συνεργασία με το Ανώ-
τατο Συμβούλιο Αθλητισμού των Ενό-
πλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) κάθε αρχές

Δεκεμβρίου, στις ημέρες της επετείου
του Ολοκαυτώματος, τον Αγώνα Δρό-
μου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος,
10.000 μέτρων, σαν μια ένδειξη τιμής
και σεβασμού στη μνήμη των άδικα
εκτελεσθέντων Καλαβρυτινών από τα
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, στις
13-12-1943.

Και την πρώτη (13-12-2015) και τη
δεύτερη (10-12-2016) χρονιά που διοργα-

νώθηκε αυτός ο Αγώνας, σημείωσε με-
γάλη επιτυχία, τόσο από άποψη οργά-
νωσης αυτού, όσο και από άποψη
συμμετοχής, αφού η συμμετοχή των
αγωνιζομένων σ’ αυτούς, άγγιξε, κάθε
φορά, τους χίλιους. Μεταξύ δε των
αγωνιζομένων ήταν και οι Ολυμπιονί-
κες Κατερίνα Θάνου και Αθανασία
Τζουμελέκα, αξιωματικοί και οπλίτες
των Ενόπλων Δυνάμεων, μεγάλος

αριθμός επισκεπτών - δρομέων και
πάρα πολλοί Καλαβρυτινοί, όπως η
αθλήτρια Σοφία Ρήγα και άλλοι.
Στόχος του Δήμου Καλαβρύτων, είναι

αυτός ο Αγώνας Δρόμου να καθιερω-
θεί και να έχει κάθε χρόνο και μεγαλύ-
τερη συμμετοχή και επιτυχία.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤων γΙΑ ΤΟνΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤων γΙΑ ΤΟν
ΑγωνΑ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙνΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤωΜΑΤΟΣΑγωνΑ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙνΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤωΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΑγΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤων ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΑΛΛΑγΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤων ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤωνΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤων

πΡΟΛΗπΤΙΚΟΣ ΟΔΟνΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕγχΟΣ ΣΕπΡΟΛΗπΤΙΚΟΣ ΟΔΟνΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕγχΟΣ ΣΕ
ΜΑθΗΤΕΣ γΥΜνΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤωνΜΑθΗΤΕΣ γΥΜνΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤων

20 πΡΟΣφΥγΟπΟΥΛΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟφΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤων20 πΡΟΣφΥγΟπΟΥΛΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟφΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤων

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο
Δήμος Καλαβρύτων, ανακοίνωσε τους
νέους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλ-
μένους Συμβούλους - Βοηθούς Δη-
μάρχου του Δήμου Καλαβρύτων, κα-
θώς και τις αρμοδιότητες αυτών.
Συγκεκριμένα το Δελτίο Τύπου αναφέρει:
Αξιοποιούμε την εμπειρία και εμπι-

στευόμαστε τους νέους και τις γυναίκες. 
Με απόφαση που υπέγραψε, σήμερα

(ΑΔΑ: 6ΡΦΝΩΕ9-ΤΓΙ), ο Δήμαρχος Κα-
λαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς ορίζο-
νται, ως, νέοι, αντιδήμαρχοι του Δήμου
Καλαβρύτων 1) ο Δημήτριος Χουλιά-
ρας, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Περι-
βάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Εύ-
ρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και
των Οικισμών και, κατά τόπον, Αντιδή-
μαρχος, για τη Δημοτική Ενότητα Κα-
λαβρύτων, που αναπληρώνει και το
Δήμαρχο, 2) ο Βασίλειος Καρράς, Αντι-
δήμαρχος Εποπτείας των κρατικού χα-
ρακτήρα αρμοδιοτήτων του Δήμου,
Δημοτικής Περιουσίας και, κατά τόπον,
Αντιδήμαρχος, για τη Δημοτική Ενότητα
Κλειτορίας, 3) η Χαρά Γεωργακοπού-
λου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης και, κατά
τόπον, Αντιδήμαρχος, για τη Δημοτική
Ενότητα Αροανίας και 4) η Στέλλα Πα-
νουτσακοπούλου, Αντιδήμαρχος Απα-
σχόλησης και, κατά τόπον, Αντιδήμαρ-
χος, για τη Δημοτική Ενότητα Παΐων.

Επίσης, με άλλη απόφαση του Δη-
μάρχου Καλαβρύτων (ΑΔΑ: ΩΠ-
ΠΚΩΕ9-459), ορίστηκαν ως Βοηθοί
Δημάρχου Καλαβρύτων - Εντεταλμένοι
Σύμβουλοι 1) η Ανδριάνα Αναστασο-
πούλου - Πεντζιά, σε θέματα δημοσίων
σχέσεων, 2) ο Νικόλαος Μαγκαφάς, σε
θέματα Παιδείας, σχολικής στέγης και
εκτέλεσης έργων της δημοτικής ενότη-
τας Καλαβρύτων, 3) ο Ευθύμιος Φλο-
γεράς, σε θέματα εύρυθμης λειτουρ-
γίας του εργοταξίου του Δήμου, ελέγ-
χου της κίνησης των οχημάτων και μη-
χανημάτων του Δήμου, των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων και της Πολιτικής
Προστασίας, 4) ο Ευθύμιος Τζόβολος,
σε θέματα νεολαίας, αθλητισμού και
υποδομών άθλησης και 5) η Ευτυχία
Παπαναγιώτου, σε θέματα πολιτισμού
και συνεργασίας με τους πολιτιστικούς
συλλόγους του Δήμου.
Μετά τον ορισμό των παραπάνω Αντι-

δημάρχων και Βοηθών Δημάρχου -

Εντεταλμένων Συμβούλων, ο Δήμαρ-
χος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς
δήλωσε: 
“Με στόχο, την αξιοποίηση της εμπει-

ρίας, αλλά και την ανανέωση και την
παροχή δυνατότητας σε πολλούς νέους
δημοτικούς συμβούλους και σε γυναί-
κες να αναδείξουν και να προσφέρουν
τα εξαιρετικά προσόντα και τις ικανότη-
τές τους, ορίσαμε, σήμερα τους Αντιδη-
μάρχους και τους Εντεταλμένους
Συμβούλους - Βοηθούς Δημάρχου, του
Δήμου Καλαβρύτων. Οι Αντιδήμαρχοι
και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι - Βοη-
θοί Δημάρχου, όπως και όλοι οι άλλοι,
άνδρες και γυναίκες, δημοτικοί σύμ-
βουλοι του συνδυασμού μας, είναι
πρόσωπα, καταξιωμένα στα επαγγέλ-
ματά τους και στην κοινωνία μας, με
ανεξάντλητη διάθεση προσφοράς και
με εξειδικευμένες γνώσεις, αγαπητοί
στην τοπική μας κοινωνία, έχουν δη-
λαδή, όλα τα προσόντα, να πετύχουν,
πράγμα το οποίο τους εύχομαι, από
καρδιάς, για το καλό του Δήμου μας
και όλων των κοινοτήτων του. Με αυ-
τούς τους, άξιους συνεργάτες δημοτι-
κούς συμβούλους, αντιδημάρχους και
βοηθούς Δημάρχου, συνεχίζουμε με
περισσότερο ζήλο, επιμονή, εργατικό-
τητα και αποτελεσματικότητα το έργο
μας, ώστε, μέσα στη δυσμενέστερη πε-
ρίοδο της χώρας και της αυτοδιοίκη-
σης, να φέρουμε, με τη συνεργασία
όλων των πολιτών μας τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
στο Δήμο μας. Είμαστε, όλοι μας, υπο-
χρεωμένοι, να πετύχουμε και θα πετύ-
χουμε. Ευχαριστώ, από καρδιάς,
επίσης, τους δημοτικούς συμβούλους,
που άλλαξαν θέσεις ευθύνης, πρώην
αντιδημάρχους Αροανίας και Παΐων
κ.κ. Παναγιώτη Λιακόπουλο και Πανα-
γιώτη Λάππα, για το σημαντικό έργο
που επιτέλεσαν, στις δημοτικές τους
ενότητες και για την καθοριστική συμ-
βολή τους στην ανανέωση και την αξιο-
ποίηση νέων στελεχών και μάλιστα
γυναικών της παράταξής μας”.
O Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ένωσης

Καλαβρυτινών Αθήνας εύχονται καλή
επιτυχία στο έργο των νέων Αντιδημάρ-
χων και Βοηθών Δημάρχων και αγαστή
συνεργασία με όλους τους φορείς με
στόχο και βασική προτεραιότητα το
καλό του τόπου και της κοινωνίας των
Καλαβρύτων.

Σε πρόγραμμα δράσεων αγωγής -
προαγωγής και πρόληψης στοματικής
υγείας που διενεργεί το Νοσοκομείο
Καλαβρύτων,  συμμετείχαν 110 μαθη-
τές του Γυμνασίου και Λυκείου Καλα-
βρύτων.
Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να πε-

ράσουν προληπτικό οδοντιατρικό
έλεγχο και να γίνουν οι απαραίτητες πα-
ρεμβάσεις.
Στην ευχαριστήρια επιστολή που έστει-

λαν οι Διευθυντές των Γυμνάσιου, Λυ-
κείου και ΕΠΑΛ Καλαβρύτων προς τη
Διοικήτρια του Νοσοκομείου Καλα-
βρύτων κ. Ιωάννα Σφυρή αναφέρουν:
«Θέλουμε να σας εκφράσουμε τις ευ-

χαριστίες μας για τη συνεργασία στο
πλαίσιο των δράσεων αγωγής - προαγω-
γής και πρόληψης στοματικής υγείας. 

Περίπου 110 μαθητές του σχολικού
συγκροτήματος με την έγγραφη συγκα-
τάθεση των γονέων τους αξιοποίησαν
αυτή τη δυνατότητα που δώσατε για να
περάσουν τον προληπτικό οδοντιατρικό
έλεγχο και να γίνουν οι απαραίτητες πα-

ρεμβάσεις. 
Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε τις

ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στο Διευθυ-
ντή οδοντίατρο του Νοσοκομείου Κα-
λαβρύτων κ. Κωνσταντίνο Ζέτο, ο οποίος
υλοποίησε με συνέπεια, υπευθυνότητα
και επαγγελματισμό το πρόγραμμα για
τους μαθητές μας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για να αξιο-
ποιήσουμε κάθε δυνατότητα συνεργα-
σίας προς όφελος των μαθητών μας.
Η Διευθύντρια Γυμνασίου Ροδοπούλου

Ιωάννα
Η Διευθύντρια ΕΠΑΛ Ιωάννα Κάντζαρη

Ο Διευθυντής ΓΕΛ Σπανός Βασίλειος»

Ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Καλαβρύτων την αποδοχή της
πρότασης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού να φιλοξενηθούν στα Καλάβρυτα
ανήλικα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα!

Τη φιλοξενία 20 ασυνόδευτων προ-
σφυγόπουλων, ηλικίας κατά μέσο όρο
10 χρονών, στο κτίριο του ΕΕΣ "Θεό-
δωρος Βουγάς" του πρώην Οικοτρο-
φείου Καλαβρύτων εισηγήθηκε ο
Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γ. Λαζουράς
στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Είχε προηγηθεί επίσκεψη του Προέ-
δρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
(Ε.Ε.Σ.), κ. Αντώνη Αυγερινού. Ο Πρό-
εδρος του Ε.Ε.Σ., ενημέρωσε το Δή-
μαρχο Καλαβρύτων, για την πρόθεση
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να
φιλοξενήσει  τα 20 ασυνόδευτα ανή-
λικα προσφυγόπουλα, στο κτίριο του
Ερυθρού Σταυρού, στα Καλάβρυτα.

Την πρόταση στήριξε το Δ.Σ. και στις
τοποθετήσεις τους τόσο οι κ.κ. Κατσι-
κόπουλος και Κούκιος, όσο και οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης
κ.κ. Σοκορέλης και Μαγκαφάς εκφρά-
στηκαν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ν. Μαγκαφάς στην
τοποθέτησή του εξήγησε το λόγο για
τον οποίο τα παιδιά αυτά είναι ασυνό-
δευτα, καθώς οι γονείς τους είτε χάθη-
καν στον πόλεμο και αναζητούνται, είτε
σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των
εχθροπραξιών, είτε πνίγηκαν στο Αι-
γαίο, είτε μην μπορώντας να ανταπο-
κριθούν στις υψηλές χρηματικές
απαιτήσεις των λαθρεμπόρων, αποφά-
σισαν να τα "σπρώξουν" μόνα τους για
μια καλύτερη μοίρα στην Ευρώπη, μέ-
νοντας οι ίδιοι πίσω.
Η πρόταση υπερψηφίστηκε με 21 ψή-

φους υπέρ και 1 ψήφο λευκό, αυτόν
του κ. Τάκη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος
κατά την τοποθέτησή του τόνισε ότι δεν
είναι αντίθετος με τη φιλοξενία, αλλά
εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το
κατά πόσο θα τηρηθούν τα συμφωνη-
θέντα, σχετικά με την κάλυψη των λει-
τουργικών εξόδων της δομής από τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον αριθμό
των παιδιών που τελικά θα φιλοξενη-
θούν, την ηλικία, τη χρονική περίοδο
και τον τρόπο ένταξης τους.
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Σε μια μικρή και σύντομη, αλλά με
βαθύ νόημα, εκδήλωση, που πραγμα-
τοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής
στο Κέντρο Νεότητας «Νέοι Ορίζοντες»,
η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας τίμησε έναν συλλογικό φο-
ρέα, που υφίσταται από το 1899 (!) και
που δραστηριοποιείται σε τομείς δια-
χρονικών αξιών, παρουσιάζοντας ένα
πλούσιο και αξιοζήλευτο έργο.

Ο λόγος για το Σύλλογο Καλαβρυτι-
νών Πειραιώς «Η Αγία Λαύρα», η εκ-
δήλωση προς τιμήν του οποίου έγινε στο
πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων τις ο-
ποίες έχει καθιερώσει ο Μητροπολίτης
κ. Αμβρόσιος, προκειμένου να αναδει-
κνύονται, να τιμώνται και να επαινούνται
πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, που δρα-
στηριοποιούνται σε έργα θρησκευτικού,
εθνικού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού
και ανθρωπιστικού περιεχομένου. 
Την εκδήλωση άνοιξε ο Αρχιερατικός

Επίτροπος Αιγίου, Πρωτοπρεσβύτερος
π. Χρήστος Τσάκαλος, ο οποίος, αφού
πρώτα έκανε μια σύντομη αναφορά
στην ίδρυση και τους σκοπούς του Συλ-
λόγου, χαρακτήρισε τους Καλαβρυτινούς
του Πειραιά και όχι μόνο, ως ένα κομμάτι
από το ίδιο σώμα της Ιεράς Μητροπό-
λεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, που
τιμά και προβάλλει την ένδοξη τοπική
μας ιστορία, εθνική και εκκλησιαστική. 
Παραθέτουμε την ομιλία:

“Σήμερα ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἔχει
προγραμματίσει νά τιμήσει, σέ μιά
μικρή, σύντομη, ἀλλά μέ βαθύ νόημα
ἐκδήλωση, ἕνα Συλλογικό φορέα, ὁ ὁποῖος
δραστηριοποιεῖται σέ τομεῖς διαχρονικῆς
ἀξίας καί κοινωνικῆς ὠφέλειας. 
Καί αὐτή ἡ τιμητική ἐκδήλωση πραγμα-
τοποιεῖται στά πλαίσια παρομοίων ἐκδη-
λώσεων, τίς ὁποῖες ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας, ἔχει καθιερώσει, προ-
κειμένου νά ἀναδεικνύονται, νά τιμῶνται
καί νά ἐπαινῶνται πρόσωπα ἤ ὁμάδες
προσώπων, τά ὁποῖα δραστηριοποιοῦ-
νται σέ ἔργα θρησκευτικοῦ, ἐθνικοῦ, κοι-
νωνικοῦ, φιλανθρωπικοῦ καί ἀνθρωπι-
στικοῦ περιεχομένου. 

Σήμερα τιμᾶμε τόν Σύλλογο τῶν ἐν
Πειραεῖ Καλαβρυτινῶν «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ».

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε, κάνοντας μιά σύ-
ντομη ἀναφορά στήν ἵδρυση καί τούς
σκοπούς του, νά σᾶς γνωρίσω τόν ἐν
λόγῳ Σύλλογο. Στό ἔργο του θά
ἀναφερθεῖ σύντομα ὁ ἀξιότιμος κύριος
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου.

Ὁ Σύλλογος συνεστήθη τήν 29ην
Ἰουλίου τοῦ ἔτους 1899, μέ Βασιλικό
Διάταγμα πού ὑπογράφεται ἀπό τόν τότε
Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Γεώργιον τόν Α΄
καί δημοσιεύθη στό Φύλλο 42 τῆς
Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως τοῦ ἔτους 1900
μέ τήν ἐπωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ
ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥ-
ΤΙΝΩΝ (Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ). 

Σέ μιά μακροχρόνια πορεία, πλέον τοῦ
αἰῶνος, σίγουρα ὁ Σύλλογος ἔχει νά πα-
ρουσιάσει μεγάλο καί πλούσιο ἔργο, στό
ὁποῖο δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναφερθοῦμε
στά πλαίσια μιᾶς σύντομης ἐκδηλώσεως.
Ὡστόσο πολύ γενικά θά ἀναφερθοῦμε
στούς κύριους σκοπούς. 

Πολλοί Σύλλογοι, πολλά συνδικάτα,
πολλοί ὅμιλοι, πολλοί ἐν πάσει περιπτώ-
σει, συλλογικοί ὀργανισμοί ὑπάρχουν καί
δραστηριοποιοῦνται σέ ὁλόκληρη τήν
ἐπικράτεια καί καθημερινῶς αὐξάνονται,
προκειμένου ὁ καθένας ἀπό τήν πλευρά
του νά ὑπηρετήσει, νά προβάλλει, νά
ἀναδείξει, νά ἐκφράσει τά πιστεύω, τίς
δράσεις καί τούς σκοπούς πού ἔχει θέσει. 
Ἄλλωστε ὁ Συλλογικός τρόπος δράσεως
καί προσφορᾶς εἶναι τόσο παλαιός ὅσο
καί ὁ ἄνθρωπος καί ἔχει ἀσχοληθεῖ γύρω
ἀπό αὐτό το θέμα πληθώρα φιλοσόφων
καί λογίων. Μή μᾶς διαφεύγει ὅτι καί ὁ
ἴδιος Ἅγιος Τριαδικός Θεός συλλογικά
ἀποφασίζει, ἐνεργεῖ καί δημιουργεῖ:
«Ποιήσωμεν ἄνθρωπον…» διαβάζουμε
στό βιβλίο τῆς Γενέσεως, στήν ἀφήγηση
γιά τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου. 
Μέσα σ’ αὐτό τό πλαίσιο συλλογικότη-

τος ἱδρύθηκε καί λειτουργεῖ ὁ τιμώμενος

σήμερα Σύλλογος Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς,
προκειμένου νά πετύχει τούς σκοπούς
του, πού δέν εἶναι ἄλλοι, παρά ἡ προ-
βολή, ἀνάδειξη καί προάσπιση τῶν
θρησκευτικῶν, ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν
ἀξιῶν καί ἰδεῶν. 

Τό γεγονός ὅτι ἐπέλεξε νά φέρει ὡς τίτλο
καί ἐπωνυμία, ἕνα ἐθνικοθρησκευτικό
μνημεῖο Πανελληνίας, καί ὄχι μόνο
ἐμβέλειας, ἕνα χῶρο πού ἀποτέλεσε τήν
ἀφετηρία τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας,
ἕνα χῶρο, πού παραμένει διαχρονικό
σύμβολο ἀγῶνος καί θυσίας καί
ἀναφερόμαστε στήν παλαίφατο Ἱστορική
Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας, σηματοδοτεῖ
ἄμεσα καί περίτρανα καί τούς σκοπούς
του. Τό ἱδρυτικό του, ἡ δράση του, οἱ
ἐνέργειες, οἱ ἐκδηλώσεις, οἱ σκοποί του,
ἔχουν χαρακτῆρα καί περιεχόμενο
ἀγωνιστικό καί δυναμικό, ἀκριβῶς
ἐπειδή ἀντλεῖ τίς ἰδέες καί δυναμικές του
ἀπό τήν ζωντανή πηγή τῆς ἱστορίας μας,
αὐτήν τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας. Καί
ὄχι μόνον, ἀλλά καί ἀπό τήν μεγάλη
ἐκείνη Ἐκκλησιαστική καί ἱστορική
μορφή, πού συνέδεσε τό ὄνομά της μέ
τήν Ἐπανάσταση καί τήν Ἐλευθερία, καί
ἀναφερόμαστε τόν ἐθνεγέρτη Ἐπίσκοπο
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό. Ἐπίσης, οἱ
σκοποί τοῦ Συλλόγου διευρύνονται καί
ἐπεκτείνονται καί σέ τομεῖς μέ κοινωνικό
καί πολιτιστικό περιεχόμενο. 
Σ’ αὐτό, λοιπόν, τό πλαίσιο δραστηριο-

ποιεῖται μέ κίνητρα τήν ἀμετακίνητη
πίστη στά ἱερά καί ὅσια, τήν ἀγάπη στήν
Πατρίδα, τήν ἀλήθεια στήν ἱστορία, τό
χρέος πρός τούς συνανθρώπους μέ πολ-
λούς τρόπους καί μέσα. Εἶναι, θά ἔλεγα,
μία, μεταξύ τῶν πολύ ὀλίγων, σ’ ὁλό-
κληρη τήν ἐπικράτεια συλλογική προ-
σπάθεια μέ προασπιστικό κυρίως χαρα-
κτῆρα, ἐνάντια σέ ὅλες ἐκεῖνες τίς συνα-
σπισμένες δυνάμεις, ἐσωτερικές καί
ἐξωτερικές, ἐντόπιες καί ξένες, πού λυ-
μαίνονται τήν γνησιότητα τῆς πίστεώς
μας, τήν αὐθεντικότητα τῆς μακραίωνης
καί ἔνδοξης ἱστορίας μας, πού ἀμφι-
σβητοῦν, πλαστογραφοῦν, εὐτελίζουν
καί διαγράφουν ἀξίες, ἰδανικά, ἱερά,
ὅσια, πολιτισμικά μεγαλεῖα, θεσμούς,
οἰκογένεια, παιδεία καί ὅ,τι ἄλλο ὑψηλό,
ὡραῖο καί ἀληθινό τῆς φυλῆς μας. Ἀλλά
παράλληλα μέ χαρακτῆρα κοινωνικό, πο-
λιτιστικό καί ἀνθρωπιστικό.  
Ὁ Σύλλογος τῶν Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς,

κόντρα σέ ὅλες τίς κακόβουλες διαστρε-
βλώσεις καί σκοπιμότητες, ὀρθώνει τό
ἀνάστημά του, ἀγωνίζεται καί ἀντιστέ-
κεται μέ κάθε θεμιτό μέσο καί τρόπο καί
βεβαίως σπεύδει νά ἐπικροτεῖ καί νά
ἀναδεικνύει κινήσεις, ἐνέργειες καί δρά-
σεις, οἱ ὁποῖες κινοῦνται παράλληλα μέ
τούς δικούς του σκοπούς, ἀπό ὅπου καί
ἄν προέρχονται. Ἐνδεικτικό αὐτῆς τῆς
φιλοσοφίας του καί αὐτοῦ τοῦ τρόπου δρά-
σεώς του, εἶναι καί ἡ κάτωθι ἐνέργειά του: 
Ἀνήγειρε δύο ἀνδριάντες, τοῦ ἐκφρα-

στοῦ τῆς ἑνιαίας θρησκευτικῆς καί ἐθνι-
κῆς συνειδήσεως, τοῦ ἐθνεγέρτου Ἱεράρ-
χου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ἕναν
στό κέντρο τοῦ Πειραιᾶ στίς 22.03.2003
καί τόν ἄλλον στό φυσικό του χώρο,
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Λαύρας στίς
25.03.2006.  
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐμπρός σέ μιά

τέτοια πολυσήμαντη ἐπιτελούμενη δράση
τοῦ ἐν λόγῳ Συλλόγου, θέλησε νά τόν
ἐπαινέσει καί νά τόν τιμήσει. 

Διότι οἱ Καλαβρυτινοί τοῦ Πειραιᾶ,
ἀλλά καί ὅπου ἀλλοῦ διαβιοῦν καί δρα-

στηριοποιοῦνται, εἴτε συλλογικά εἴτε
ἀτομικά, δέν παύουν νά εἶναι κομμάτι
ἀπό τό ἴδιο σῶμα τῆς Μητροπόλεώς μας,
τό ὁποῖο κομμάτι τιμᾶ καί προβάλλει τήν
ἔνδοξη τοπική μας ἱστορία, ἐθνική καί
ἐκκλησιαστική. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, προ-

σκάλεσε τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ
Συλλόγου, ὥστε μέσῳ αὐτῶν νά τιμήσει
ὁλόκληρο τόν Σύλλογο. 

Στήν προεδρία τοῦ Συλλόγου γιά 25
χρόνια, εὑρίσκεται ὁ ἐπίτιμος Γενικός Διευ-
θυντής Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης, ἀξιότιμος
κ. Ἀθανάσιος Χρονόπουλος (Σκοτάνη). 
Α΄ Ἀντιπρόεδρος ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Ν. Πέττας
(Μικρός Ποντιᾶς & Ἄρμπουνα). 
Β΄ Ἀντιπρόεδρος ὁ κύριος Κωνσταντῖνος
Κατσιάρης, Ἀνώτερος Ὑπάλληλος τοῦ
Ο.Τ.Ε (Κρινόφυτα). 
Γενικός Γραμματέας, ἡ κυρία Σταυροῦλα
Χαμακιώτου, Λυκειάρχης (Κλειτορία). 
Ταμίας, ὁ κύριος Γεώργιος Σπηλιόπου-
λος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαβρύτων,
Ἰδιωτικός Ὑπαλληλος (Δάφνη). 
Μέλη:
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παναγιωτακόπου-
λος, Ἀνώτερος Δημοτικός Ὑπάλληλος
(Δάφνη). 
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μπερτσουκλῆς, Πα-
νεπιστημιακός Καθηγητής (Λευκάσιο).
Ἡ κυρία Μαρία Οἰκονόμου, Ἀξιωμα-
τικός τῆς ΕΛ.ΑΣ. (Κέρτεζη).
Ἡ κυρία Μάγδα Ρούσση, Πανεπιστημια-
κός (Σούβαρδο). 
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χρονόπουλος, Φοι-
τητής (Σκοτάνη).

Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες,
ἀγαπητοί ἀδελφοί. 

Ὁ Πρόεδρος κ. Ἀθανάσιος Χρονόπου-
λος, ἀνταποκρινόμενος στήν τιμητική
πρόσκληση, συνοδευόμενος ἀπό μέλη
τοῦ Συλλόγου, εἶναι ἀπόψε κοντά μας. 

Ἀξιότιμε κ. Ἀθανάσιε Χρονόπουλε,
Πρόεδρε τοῦ Συλλόγου τῶν Καλαβρυ-
τινῶν Πειραιῶς, σᾶς καλωσορίζουμε
μαζί μέ τήν ἐκλεκτή συνοδεία σας στήν
πόλη καί Μητρόπολή μας, ἐδῶ στό σπίτι
σας, καί σᾶς ὑποδεχόμεθα στό χῶρο αὐτό
μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί τιμῆς. Σᾶς εὐ-
χαριστοῦμε πού ἀνταποκριθήκατε στήν
πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας καί εἶστε κοντά μας, προ-
κειμένου νά σᾶς συγχαροῦμε καί νά σᾶς
ἐπαινέσουμε γιά τήν σημαντική πολυ-
σχιδή δράση καί προσφορά, πού μέσῳ
τοῦ Συλλόγου ἐπιτελεῖτε. 

Εἴμεθα ὑπερήφανοι, διότι ἕνα ἐκλεκτό
κομμάτι τῆς Μητροπόλεώς μας προβάλ-
λει καί ἀναδεικνύει τήν ἔνδοξη τοπική
καί ὄχι μόνο, ἱστορία μας, προασπίζεται
καί ὑπερασπίζεται τίς ἱστορικές ἀλήθειες,
κάτι πού εἶναι ἀπαραίτητο στίς ἡμέρες
μας, πού ὅλα ἀμφισβητοῦνται καί ἀπα-
ξιώνονται. Καθώς ἐπίσης, διότι συμβάλ-
λει στήν διατήρηση καί μετάδοση τοῦ
πολιτισμοῦ μας, τῶν παραδόσεών μας καί
τέλος ἐπιτελεῖ σημαντικό κοινωνικό ἔργο. 

Σᾶς εὐχόμεθα δύναμη καί ὑγεία νά συ-
νεχίζετε τό πολύ σπουδαῖο ἔργο σας. 

Παρακαλῶ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμε-
νάρχη μας νά ἔλθει στό βῆμα γιά τά πε-
ραιτέρω.” 

Αμέσως μετά στο βήμα ανέβηκε ο
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αθανάσιος
Χρονόπουλος, που αρχικά ευχαρίστησε
τον Μητροπολίτη μας, χαρακτηρίζοντάς
τον πνευματικό ταγό της ηρωικής και
μαρτυρικής γης των Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας, που με το ανύσταχτο ενδια-

φέρον και την αφειδώλευτη αγάπη του
αγκαλιάζει και ευλογεί όλες τις ελλη-
νορθόδοξες δραστηριότητες.
Ακολούθως, αναφέρθηκε επιγραμμα-

τικά στο μέχρι στιγμής έργο του Συλλό-
γου, οι πιο σημαντικές δράσεις του
οποίου είναι οι εξής: α) Η ανέγερση
δύο ανδριάντων (ενός στο κέντρο του
Πειραιά στις 22/3/2003 και του άλλου
στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας στις
25/3/2006) του εθνεγέρτη Ιεράρχη Πα-
λαιών Πατρών Γερμανού, β) Η καθιέ-
ρωση τέλεσης μνημοσύνου στις 30
Μαΐου κάθε έτους υπέρ του Ιεράρχη
και των υπολοίπων γνωστών ή αφανών
αγωνιστών τού ’21, γ) Η παραγγελία σε
εξειδικευμένη Μονή της Ρωσίας φιλο-
τέχνησης του πρώτου πιστού αντιγρά-
φου του Λαβάρου του Έθνους, με το
οποίο αρχίζει η παρέλαση στον Πει-
ραιά, δ) Η δωρεά εικόνας μετά Ιερού
Λειψάνου, του Αγίου Γρηγορίου του Ε’
του μαρτυρικού Πατριάρχου Κωνστα-
ντινουπόλεως στην Ιερά Μονή της
Αγίας Λαύρας (Σεπτέμβριος 2016), ε) Η
τέλεση μνημοσύνου στον Ανδριάντα
του Παλαιών Πατρών Γερμανού στο
Πασαλιμάνι, παρουσία του Μητροπο-
λίτη της κατεχόμενης Κερύνειας Κύ-
πρου κ. Χρυσοστόμου (Ιανουάριος και
Δεκέμβριος 2016), στ) Η επαναφορά
της κεντρικής οδού των Καλαβρύτων
στο όνομα του Παλαιών Πατρών Γερ-
μανού, με ομόφωνη απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου (Μάρτιος 2016)
και ζ) Η δωρεά στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Άρμπουνα Καλαβρύτων
(τόπος καταγωγής του Παπουλάκου)
όλων των ιερών σκευών για την τέλεση
της Θείας Λειτουργίας, μίας Σταυροθή-
κης με λείψανο του Μεγάλου Αθανασίου
και μίας υπέροχης εικόνας της Θεομή-
τορος, που φιλοτεχνήθηκε στο Άγιο Όρος
(Δεκέμβριος 2016 και Ιανουάριος 2017).

Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία
του ο κ. Χρονόπουλος αναφέρθηκε
στις προγραμματισμένες δράσεις του
Συλλόγου, μεταξύ των οποίων είναι η
ανέγερση δύο ακόμη ανδριάντων του
Εθνεγέρτη Γερμανού (στην Κλειτορία
Καλαβρύτων και στη Μονή Κατακε-
κρυμμένη ή Πορτοκαλαιούσα του Άρ-
γους, όπου εκάρη μοναχός), η ανέγερση
ανδριάντα τού Χριστόφορου Παναγιωτό-
πουλου (Παπουλάκος) στο χωριό Άρ-
μπουνα Καλαβρύτων και η δωρεά δύο
σκευών δισκοπότηρων στη Μητρό-
πολη Δημητσάνης, εις μνήμην των δύο
Καλαβρυτινών δωρητών και ιδρυτών
του Εθνικοθρησκευτικού Γιαννακοπου-
λείου Ιδρύματος Πειραιώς. 

Στο τέλος της τιμητικής εκδήλωσης ο
τοπικός Ποιμενάρχης πρόσφερε στον
πρόεδρο του Συλλόγου μια γκρα-
βούρα τής Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπη-
λαίου και μια εικόνα τού όρκου των
αγωνιστών του ’21 στην Ι.Μ. Αγίας
Λαύρας, ενώ με τη σειρά του ο Αθανά-
σιος Χρονόπουλος πρόσφερε στο Μη-
τροπολίτη ως ευχαριστήριο τρία αντίτυ-
πα βιβλίου με τα Πρακτικά της Β’ και Γ’
Επιστημονικής Ημερίδας για τον Άγιο
Κοσμά τον Αιτωλό και το Χριστόφορο
Παπουλάκο (επιμέλεια π. Νεκταρίου
Πέττα), το βιβλίο του αγιορείτη Γέρο-
ντος π. Μαξίμου του Ιβηρίτου με τίτλο:
«Νέαι ηγιασμέναι μορφαί εις τον αμπε-
λώνα του Κυρίου. π. Νικόλαος Πέττας
(1941-4.1.2000) και η πρεσβυτέρα του
Ανθή (1943-6.12.2012)» και μια με-
γάλη κορνίζα με την μορφή του Χρι-
στοφόρου του Παπουλάκου, την οποία
ο Σεβασμιώτατος ασπάστηκε ευλαβικά. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο

δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λα-
ζουράς, ο πρώην βουλευτής Αθανά-
σιος Νταβλούρος, ο καθηγούμενος της
Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Αρχιμαν-
δρίτης π. Ευσέβιος Σπανός, ο ιερατικός
προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτι-
κού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλα-
βρύτων π. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος
και ο πρόεδρος της Ένωσης Καλαβρυ-
τινών Αθήνας Σωτήριος Τσενές.
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Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση κυκλο-
φόρησε  μία Βιβλιογραφική και Μου-
σική έκδοση σε CD όπου προσπάθησε
να συγκεντρώσει  όλα τα τραγούδια της
περιοχής των Καλαβρύτων.

Η συντακτική ομάδα της έκδοσης
σχολιάζει το έργο αυτό:

Ένας μεγάλος ποικίλος κατάλογος,
στον οποίο δυστυχώς δεν είναι δυνατόν
να καταγραφούν αποτελεί η παρούσα.
Εδώ γίνεται η πρώτη προσπάθεια στοι-
χειώδους αναφοράς, ούτε καν κατα-
γραφής. Ελπίζουμε στο μέλλον, να
υπάρξει η συνέχεια στην οποία προ-
σβλέπουμε όλοι και να δημιουργηθεί
ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο αρχείο
με την καταγραφή της Μουσικής δια-
δρομής του τόπου των Καλαβρύτων
αλλά και της Λαογραφικής τους ιδιαιτε-
ρότητας και σημασίας.

Η παρουσίαση/αναφορά, δεν αποτε-
λεί μουσικολογική μελέτη με τη στενή
έννοια του όρου, αφού αφενός δεν
είναι επιτόπια καταγραφή ντόπιων λα-
λαίων (τραγουδιστών / μουσικών),
αφετέρου δεν περιλαμβάνει όλα τα
τραγούδια και τα είδη τους, ούτε όλους
τους εκφραστές και μουσικούς, που ελ-
πίζουμε όμως να περιληφθούν και συ-
μπράξουν στη συνέχεια του παρόντος.

Τα τραγούδια δεν ηχογραφήθηκαν
μόνο για λόγους «διάσωσης», αλλά
κυρίως για λόγους διασκέδασης και
μνήμης. Γι’ αυτό κάποια είναι άγνωστα
ή λιγότερο διασκεδαστικά/χορευτικά,
άλλα είναι χορευτικά και κάπως γνω-
στά, ενώ άλλα είναι πολύ γνωστά και
«πολυ- ηχογραφημένα» για να είναι οι-
κεία και γνώριμα στο μέσο ακροατή.
Να μπορεί να τραγουδήσει και ο ίδιος.
Να διασκεδάσει με αυτά όπου κι αν
βρίσκεται. Ελλάδα ή εξωτερικό. Να
νιώσει την Ελλάδα, το χωριό του, μνή-
μες και θύμησες γνώριμες, τα πατρογο-
νικά  του. 
Ούτε όμως είναι όλα τα τραγούδια με

τη στενή έννοια, μόνο Καλαβρυτινά.
Αρκετά από αυτά είναι γνωστά σε όλο
το Μοριά, ίσως και πανελληνίως σε πα-
ραλλαγές. Όσο για τις εκτελέσεις δεν
υπάρχει ισχυρισμός πως μόνο οι πα-
ρουσιαζόμενες εκτελέσεις είναι οι σω-
στές/γνήσιες. Απλά γίνεται προσπάθεια,
παρουσίασης τραγουδιών που τραγου-
δήθηκαν στα Καλαβρυτοχώρια, που
“δένουν” με ιστορικά στοιχεία και λα-
ογραφικές αναφορές. Και βέβαια στα
Καλαβρυτοχώρια δεν είναι μόνον αυτά.
Λείπουν αρκετά Καλαβρυτινά τραγού-
δια και κυρίως ιστορικά ( π.χ Πετ(ι)με-
ζαίων, Χονδρογιανναίων κ.ά).   

Πρέπει όμως ν’ αναφέρουμε κάποιες
ξεχωριστές, μοναδικές και «πρωτότυ-
πες» προσπάθειες που καταγράφηκαν
και παρουσιάζονται για πρώτη φορά,
όπως το τραγούδι του Χαραλάμπη που
αναφέρεται στα Λαογραφικά Καλαβρύ-
των του Πάνου Παπαρρηγόπουλου,

1979, σελ. 45, όπως το είχε καταγρά-
ψει ο Αλ. Μπίκος στα τέλη του 19ου αι.
από την αιωνόβια Γεωργούλα Μπαλιά-
τσου από το χωριό Παγκράτι, που νέο
κορίτσι είχε πάρει μέρος στην Απελευ-
θέρωση των Καλαβρύτων στις 21
Μαρτίου 1821.                                        

Ξεχωριστή είναι η μουσική ανασύν-
θεση, η οποία προέκυψε από τη μου-
σική ανάλυση της στιχογραφίας, σε
ρυθμό συρτό, που είναι των Δημήτρη
Σταθακόπουλου και του Γιώργου Δα-
λιάνη. Το τραγούδι παίχθηκε πρωτό-
τυπα με ταμπουρά, λύρα, λαούτο,
νταούλι και φλογέρα, στην προσπάθεια
προσέγγισης του ύφους και του ύφους
του ηχοχρώματος της εποχής εκείνης. 

Επίσης ξεχωρίζει το τραγούδι της Αρε-
τής, για το οποίο παρότι αναφέρεται στις
ανθολογίες, έχει χαθεί η μουσική του.
Είδαμε πως μετρικά προσομοιάζει στον
τσάμικο και στη γνωστή μελωδία, από
το τραγούδι «ο κάμπος επρασίνησε»
στην οποία και το ταιριάξαμε, προσδί-
δοντας βέβαια ιδιότυπο ύφος και τον
αυθεντικό στίχο. 
Θεωρούμε ως την σπουδαιότερη γνή-

σια καταγραφή, που διασώζει το ύφος
και το ήθος του παλαιού παραδοσια-
κού ιστορικού τραγουδιού, το τρα-
γούδι: «Ήλιε μου τι μαρμάρωσες» ή
«Επήρε ο Λύκος (Τούρκος) το παιδί»,
που πιθανολογούμε πως διασώζει
απόηχο του devsirme/ ντεβσιρμέ/ παι-
δομαζώματος.

Ιδιαίτερη στιγμή της έκδοσης είναι το
δίγλωσσο (αρβανίτικα- ελληνικά) τρα-
γούδι «ανθίσι ντρίζα ε μάλι», γνωστό
στη δισκογραφία από το μεγάλο Γ. Πα-
πασιδέρη ως «τώρα το βράδυ -
βράδυ», με το οποίο έγινε προσπάθεια
ν’ αποτυπωθεί στοιχειδώς η Αρβανιτο-
φωνία της περιοχής Καλαβρύτων (π.χ
Λυκούρια, Γκέρμπεσι/Πρ.Ηλία) που
επίσης αποτελεί μια ιδιαιτερότητα με ξε-
χωριστά χαρακτηριστικά, πολλά των
οποίων διατηρούνται και σήμερα.  
Δεν αποτελεί, ιστορική ή και λαογρα-

φική καταγραφή της επαρχίας Καλα-
βρύτων, αλλά σημείο αναφοράς

αυτών.
Εξάλλου,

υπάρχουν
πάμπολλα
έργα παλαι-
ότερα και
σ ύ γ χ ρ ο ν α
που καλύ-
πτουν τα θέ-
ματα (π.χ το
πρόσφατο:
Ιστορικό Λε-
ξικό της
ε π α ρ χ ί α ς
Καλαβρύ-
των του Θ.
Τζώρτζη).

Είναι ση-
μαντικό να σημειώσουμε ότι το παρόν
Bιβλιογραφικό και Μουσικό Έργο, δεν
αποτελεί τουριστικό οδηγό της περιο-
χής, γι’ αυτό η αναφορά στα μνημεία
του τόπου και τις φυσικές ομορφιές
είναι ενδεικτικές και απλά συνδέεται με
την απεικόνιση που συμβάλλει στη δια-
μόρφωση της καταγραφής της εικόνας
στην οποία αναπτύσσεται η λαογρα-
φική προσέγγιση. 

Οι αναγνώστες / ακροατές, για περαι-
τέρω αρχειακές πληροφορίες, μπορείτε
ν’ ανατρέξετε στη βιβλιογραφία πά-
μπολλων βιβλίων και συγγραφέων
που έχουν ασχοληθεί σε όλα τα επί-
πεδα με την περιοχή, στην Επετηρίδα
των Καλαβρύτων και το Παγκαλαβρυ-
τινό Βήμα που είναι εκδόσεις της Πα-
γκαλαβρυτινής Ενώσεως, καθώς και
στην ιστορική εφημερίδα ΦΩΝΗ των
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ του αείμνηστου Θ. Τσα-
πάρα και ήδη του εγγονού του Θάνου
Π. Τσαπάρα, αλλά και την υποστήριξη
του Πάνου Τσαπάρα που ήταν ο πρώ-
τος αρωγός, ήδη από το έτος 2000, στη
σκέψη μιάς πρωτόλειας ιδέας για την
παρούσα έκδοση. Στην προσπάθεια
αυτή είχαν θετική προσέγγιση οι πρώην
Πρόεδροι της Παγκαλαβρυτινής Ενώ-
σεως, αείμνηστος Παναγιώτης Παπαϊω-
άνννου και ο δικηγόρος Γιώργος
Κοσμάς, Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ε.
σήμερα. 

Όμως θα πρέπει να σημειωθεί - για
απόδοση του δικαίου - ότι την όλη
προσπάθεια ενστερνίστηκαν και ανέλα-
βαν ουσιαστικά και πρακτικά, ο Δημή-
τρης Σταθακόπουλος, ο Γιώργος
Δαλιάνης και ο νυν Πρόεδρος της Πα-
γκαλαβρυτινής Ενώσεως κ. Δημήτριος
Βαρβιτσιώτης, ο οποίος και επιφορτί-
στηκε οικονομικά την όλη προσπάθεια,
με  σύσσωμη τη στήριξη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Π.Ε. Καθοριστική
υπήρξε η μουσική συμμετοχή των Δη-
μήτρη Σταθακόπουλου, Γιώργου Δα-
λιάνη και των παιδιών του, εξαίρετων
παραδοσιακών μουσικών, Σταυρού-
λας, Χρήστου και Νικόλα, καθώς επί-
σης και των μουσικών του συγκροτή-

ματος Δαλιάνη, όπως και του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου ''ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ'', οι
οποίοι στο σύνολό τους αφιλοκερδώς
συμμετείχαν στις δεκάδες ώρες ηχο-
γραφήσεων, σε συνολικά δύο από τα
πλέον σύγχρονα στούντιο της Αθήνας
και σε δύο εργαστήρια επεξεργασίας
ήχου και πολλοί άλλοι συντελεστές
που μνημονεύονται στη βιβλιογραφική
έκδοση αναλυτικά. Εδώ πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες
έχουν παραχωρήσει αφιλοκερδώς την
άδεια και τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας για τις πρωτότυπες προ-
σπάθειες, στην Παγκαλαβρυτινή Ένωση
για όφελος της συλλογικής αυτής πρω-
τότυπης καταγραφής.
Την όλη προσπάθεια ενστερνίστηκε ο

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, καθώς και ο
Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λα-
ζουράς με το Δημοτικό Συμβούλιο και
καθοριστική τη στήριξη του Προέδρου
του Δημήτρη Κοντογιάννη, από τους
οποίους και αναμένουμε έμπρακτη στή-
ριξη αυτής της πρώτης προσπάθειας
διάσωσης του Μουσικού και Λαογρα-
φικού πολιτισμού του Τόπου μας. 

Η στήριξη της προσπάθειας υπάρχει
και από τα έντυπα μέσα της Περιοχής
των Καλαβρύτων όπως η ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, οι Εκδόσεις των Συλ-
λόγων, αλλά κυρίως του ηλεκτρονικού
τύπου που τα τελευταία χρόνια, εκτός
των εντύπων υπάρχει και για τη διαδι-
κτυακή προσέγγιση της περιοχής και
των ειδήσεών της, με ειδησεογραφικά
sites που υποστηρίζουν την προ-
σπάθειά μας αυτή, όπως το ΚΑΛΑ-
ΒΡΥΤΑ NEWS του κ. Νίκου Κυριαζή
(www.kalavrytanews.com) και η Ηλε-
κτρονική έκδοση της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (www.efonitonkalavri-
ton.com), αλλά και τα Kalavrytapress
και KleitoriaNews του Χρήστου Καμπέ-
ρου, το  Kalavrytanet κ.ά.

Ευελπιστούμε σε επόμενη παρου-
σίαση να καταφέρουμε και να παρου-
σιάσουμε ηχογραφήσεις με Καλαβρυτι-
νούς μουσικούς που δεν έπαιξαν ή τρα-
γούδησαν στην πρώτη αυτή μουσική
και βιβλιογραφική έκδοση, εμπλουτί-
ζοντας τη συλλογική προσπάθεια.

Με την επιφύλαξη απολογίας για
τυχόν ελλείψεις, αβλεψίες, ακόμα και
λανθασμένες πληροφορίες, ευελπι-
στώντας στην καλόπιστη, αλλά γόνιμη
κριτική, παραδίδεται το παρόν ως «Κά-
ψουλα / κιβωτός τμήματος της μουσι-
κής παράδοσης των Καλαβρυτοχω-
ρίων», ευελπιστώντας στην εν καιρώ
συμπληρωματική - πληρέστερη συ-
μπλήρωσή του.

Τ Α  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ι ν Α …  Μ Ε  Τ Ο  ν Ε Ρ Ο  Τ ’  Α θ Α ν Α Τ Ο …Τ Α  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ι ν Α …  Μ Ε  Τ Ο  ν Ε Ρ Ο  Τ ’  Α θ Α ν Α Τ Ο …
Τραγούδια που τραγουδήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων
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συνέχεια από τη σελ.1 (Σεμινάρια κυ-
κλοφοριακής αγωγής) 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
υπεύθυνος Επιχειρησιακού Σχεδίου
οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας την
περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. 

Στην παρουσίαση για τους μαθητές
του Γυμνασίου, συμμετείχε και ο Αντι-
πρόεδρος  της Ένωσης Καλαβρυτινών

Αθήνας κ. Ευθύμιος Βαζαίος, Μηχανο-
λόγος - Ηλεκτρολόγος, ο οποίος ανέ-
πτυξε το θέμα «Φυσική επιστήμη και
Οδική ασφάλεια».

Στόχος των σεμιναρίων ήταν να δο-
θούν στα παιδιά τα κατάλληλα ερεθί-
σματα και οι γνώσεις, ώστε να μάθουν
από μικρή ηλικία να λειτουργούν υπεύ-
θυνα και μέσα στο πλαίσιο των κανό-

νων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας. 

Τα παιδιά είναι οι κατ’ εξοχήν
ευάλωτοι χρήστες του δρόμου,
καθώς τα τροχαία δυστυχήματα
αποτελούν παγκοσμίως την 2η
αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5 -
14 ετών και την 1η αιτία θανά-
του για τις ηλικίες 15 - 29.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η ενη-

μέρωση και η εκπαίδευση των
παιδιών σε ζητήματα οδικής
ασφάλειας μπορεί να συμβάλει
θετικά στην ανατροπή της τρα-
γικής αυτής πρωτιάς.

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς
αποτελούν τους καλύτερους
δασκάλους κυκλοφοριακής
αγωγής καθώς τα παιδιά μιμού-
νται και έχουν ως πρότυπο τη
συμπεριφορά τους.  

Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε την κ. Φλογερά Αναστα-
σία, Διευθύντρια του Δημοτι-
κού Σχολείου Καλαβρύτων, την

κ. Ροδοπούλου Ιωάννα, Γυμνασιάρχη
και τον πρώην Γυμνασιάρχη κ. Θεο-
δόση Παναγόπουλο - ο οποίος συντό-
νισε την όλη προσπάθεια - για την
άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά
μας και το εξαιρετικό ενδιαφέρον τους
για την πραγματοποίηση του εκπαιδευ-
τικού σεμιναρίου.

Ιδιαιτέρως, θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε και να συγχαρούμε τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες, που παρακολού-
θησαν τα σεμινάρια, για τη ζωντάνια
τους, το εξαιρετικό ενδιαφέρον, την
προσήλωσή τους και την ενεργή συμ-
μετοχή τους αλλά και  τα εύστοχα σχό-
λιά τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια της

παρουσίασης.
Ο κ. Τσενές δήλωσε ότι: «είναι καθή-

κον όλων των εμπλεκόμενων (πολι-
τείας, κοινότητας, συλλόγων, γονέων
κ.ά.) να διδάξουμε στα παιδιά μας, από
τα πρώτα τους χρόνια, σωστή κυκλο-
φοριακή παιδεία και οδική συμπερι-
φορά. Οφείλουμε να τους διδάξουμε
πως η συμπεριφορά μας στους δρό-
μους είναι ζήτημα παιδείας, καλλιέρ-
γειας και σεβασμού στην ανθρώπινη
ύπαρξη».
Επενδύοντας στη νέα γενιά μπορούμε

να ελπίζουμε σε ένα μέλλον με υπεύ-
θυνους πολίτες και χωρίς θλιβερές
πρωτιές στο βωμό της ασφάλτου.

Ο  γ Ι ω Ρ γ Ο Σ  π Α π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο π Ο Υ Λ Ο Σ  γ Ρ Α φ Ε Ι  Ο  γ Ι ω Ρ γ Ο Σ  π Α π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο π Ο Υ Λ Ο Σ  γ Ρ Α φ Ε Ι  
γ Ι Α  Τ Ο  Τ Ρ Ο χ Α Ι Ο  π Ο Υ  Σ Υ γ Κ Λ Ο ν Ι Σ Ε  Τ Η ν  Ε Λ Λ Α Δ Αγ Ι Α  Τ Ο  Τ Ρ Ο χ Α Ι Ο  π Ο Υ  Σ Υ γ Κ Λ Ο ν Ι Σ Ε  Τ Η ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Πριν λίγο καιρό και με αφορμή το τρο-

χαίο ατύχημα στη Θήβα, που στοίχισε τις
ζωές τριών νέων ανθρώπων και ενός μι-
κρού παιδιού, ο Γιώργος Παπαδημητρό-
πουλος έκανε ένα σχόλιο, το οποίο
αναδημοσιεύουμε:

«Και τι δεν ειπώθηκε για κείνο το τρα-
γικό δυστύχημα στη Θήβα, άλλος το
«κοντό του» άλλος το «μακρύ του». Στο
συμβάν μπήκε και «πολιτική άποψη»,
είναι να γελάει κανείς με δήλωση εκλεγ-
μένου εκπροσώπου στο Κοινοβούλιο
«για ταξικό τροχαίο» επειδή ο υπαίτιος νε-
αρός, ήταν γιος πλουσίου, άλλος του Κοι-
νοβουλίου, μίλησε για σύνταξη νομο-
σχεδίου για τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. και
ότι εκεί θα υπάρξει «ταξική συμπερι-
φορά», ως προς την επιβολή των προστί-
μων, για τις παραβάσεις, άκουσον -
άκουσον ο παραβάτης θα πληρώνει ανά-
λογα με την οικονομική επιφάνειά του,
δηλαδή οι φτωχοί θα πληρώνουν λίγα
και οι πλούσιοι για την ίδια παράβαση θα
πληρώνουν περισσότερα.
Δεν θα ασχοληθώ με τα λεγόμενά τους,

γιατί αγγίζουν ιδεολογίες και δε θέλω να
εμπλακώ σε αντιπαραθέσεις, ένα θα πω
«δυστυχώς παραφρονήσαμε».
Εκλεκτοί μου συμπατριώτες, το μεγάλο

θαύμα κρατάει πέντε μέρες και το μικρό
δύο, θα ξεχαστεί απ’ όλους και πάλι θα
συμβαίνουν τροχαία με νέους ανθρώ-

πους να οδεύουν την «οδό τη μακαρία».
Αξιώθηκα να ηγηθώ της Τροχαίας Αττικής
επί τετραετία και της Τροχαίας Ελλάδας
ένα χρόνο και είδαν «τα μάτια μου
πολλά», δεν είμαι «σπουδαγμένος» συ-
γκοινωνιολόγος, όμως το πέρασμά μου
από αυτές τις υπηρεσίες με όπλισαν με
πείρα για τα τροχαία ατυχήματα. Τότε με-
σουρανούσε στα ΜΜΕ ο δημοσιογράφος
Άρης Σταθάκης που «ασχολιόταν» με τα
τροχαία ατυχήματα. Είδα και έπαθα να
συνεννοηθούμε για τα αίτια των τροχαίων
ατυχημάτων, για μένα «έφταιγε» ο παρά-
γων άνθρωπος, για κείνον, όλα τα άλλα,
με ένα μικρό ποσοστό συμμετοχής και
του ανθρώπου.

Τελικά συναντηθήκαμε κάπου προς το
μέρος μου, όταν του είπα ότι το αυτοκί-
νητο το οδηγεί ο άνθρωπος και ό,τι λέει
στο αυτοκίνητο κάνει, ο δρόμος είναι
αυτός που είναι, το αυτοκίνητο θα τον
πάει, όπως εσύ ο οδηγός «του πεις».

Τότε είχα γράψει και στα διαδίκτυα και
στον τύπο για συμμετοχή του παράγοντα
ανθρώπου στο τροχαίο κατά ποσοστό
85% και το υπόλοιπο ανήκει στο αυτοκί-
νητο, στο δρόμο και άλλους παράγοντες. 
Ξεκινήσαμε τότε αγώνα, για τη μείωση
των τροχαίων και μάλιστα των θανατη-
φόρων, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεί-
ωση θανάτων νέων ανθρώπων και τότε
έλεγαν στα ΜΜΕ και «ένας νεκρός λιγό-

τερος» είναι επιτυχία.
Θα το πω και δεν έχω κανένα πρόβλημα

αν με κατηγορήσει κανείς, ότι λέω καλά
λόγια για έναν Υπουργό. Ναι, τη συστη-
ματική ενασχόληση με τα τροχαία ξεκί-
νησε ο Υπουργός Γεώργιος Ρωμαίος, που
έβαλε στο παιχνίδι παράγοντες του πνευ-
ματικού, πολιτικού και καλλιτεχνικού κό-
σμου, ως και τον αείμνηστο πρόεδρο
Κωστή Στεφανόπουλο, με σποτάκια που
έπαιζαν καθημερινά στα ΜΜΕ, με θέμα
τα τροχαία ατυχήματα.
Αγώνας έγινε για τις ζώνες ασφαλείας, τα

κράνη, τη μέθη, τα κινητά τηλέφωνα έως
ότου ο κόσμος καταλάβει ότι «οι ζώνες
και τα κράνη» σώζουν ζωές.

Σωτήρη Τσενέ, εκλεκτέ συνάδελφε και
συντοπίτη, τα θυμάσαι όλα αυτά; Τι αγώ-
νας γινόταν τότε και δε θέλω να απα-
ξιώσω κανένα μεταγενέστερο Υπουργό ή
συνάδελφο πάνω στο θέμα των τροχαίων
ατυχημάτων, όμως αυτό που ξεκίνησε
τότε ο Ρωμαίος και με τη σύνταξη του νο-
μοσχεδίου, για την εισαγωγή του μαθή-
ματος της κυκλοφοριακής αγωγής στα
σχολεία έμεινε στα χαρτιά, γιατί κανείς δεν
σκέφτηκε «ό,τι μικρομάθεις δεν γεροντα-
φήνεις».
Δυστυχώς, η οικονομική κρίση που μα-

στίζει τη χώρα μας μετέτρεψε και τις κλή-
σεις της τροχαίας για παραβάσεις και
μάλιστα σοβαρές, σε εισπρακτικό εργα-

λείο των Δήμων του Κράτους και κανείς
δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του
λαού, ότι στα ταμεία της Αστυνομίας δεν
μπαίνει δεκάρα, παρά μόνο στα ταμεία
της αυτοδιοίκησης. Επαναλαμβάνω, είναι
η επιβολή των προστίμων «εισπρακτικό
μέτρο», γιατί πώς αλλιώς θα δικαιολογή-
σεις «ότι αν πληρώσεις την κλήση εντός
10ημέρου, πληρώνεις το μισό πρό-
στιμο», πώς λοιπόν θα αποτρέψεις τον
υποψήφιο παραβάτη να μην παραβιάσει
το κόκκινο», όταν ξέρει ότι το «κέφι του
και τη μαγκιά του την έκανε» με το μισό
πρόστιμο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες
της παραβίασης του σηματοδότη, ή το
προσπέρασμα και τόσα άλλα.

Τελειώνοντας, θέλω να κάνω έκκληση
προς όλους τους αρμόδιους, με αφορμή
το συμβάν της εθνικής, να φτιάξουν εκείνο
το νομοσχέδιο για την κυκλοφοριακή
αγωγή, να σωθεί η νεολαία της πατρίδας
μας και ας αφήσουμε τα ακριβά αυτοκί-
νητα, τους κακούς δρόμους. Τον κακό
οδηγό να συνετίσουμε και να τον πεί-
σουμε ότι η ταχύτητα «σκοτώνει», πάνω
από 120 χιλ. ταχύτητα ό,τι και να σου
συμβεί, το αυτοκίνητο είναι ακυβέρνητο».

Γιώργος Αλ. Παπαδημητρόπουλος
Αντιστράτηγος ε.α.

Επίτιμος Υπαρχηγός ε.α.
Επίτιμος Υπαρχηγός ΕΛΑΣ

από το Σκεπαστό



88

ΕΤΗΣΙΑ γΕνΙΚΗ ΣΥνΕΛΕΥΣΗ - ΑΡχΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟπΗ πΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕνωΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙνων ΑθΗνΑΣΕΤΗΣΙΑ γΕνΙΚΗ ΣΥνΕΛΕΥΣΗ - ΑΡχΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟπΗ πΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕνωΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙνων ΑθΗνΑΣ
Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα και με

αξιοσημείωτη συμμετοχή πραγματο-
ποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και η
Κοπή της Πίτας 2017 της Ένωσης Κα-
λαβρυτινών Αθήνας την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2017, στον οικείο χώρο
του Συλλόγου των Αιγιαλέων επί της
οδού Βαλτετσίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους πολλά μέλη, φίλοι και συ-
νεργάτες της Ένωσης.

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

Γενικής Συνέλευσης με πρόεδρο τον κ.
Κωστόπουλο και μέλη τους κ.κ. Φώτιο
Παλληκάρη και Θεόδωρο Στίκα.
Στη συνέχεια έγινε η ανάγνωση του Οι-

κονομικού Ισολογισμού Έτους 2016
καθώς και του Προϋπολογισμού για το
Έτος 2017.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που
ακολούθησε, απηύθυναν χαιρετισμό οι
κ.κ. Δημήτρης Κοντογιάννης, Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Δήμου Καλαβρύτων,
Δήμος Βαρβιτσιώτης, Πρόεδρος της
Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, Αθανάσιος
Χρονόπουλος, Πρόεδρος του Συλλό-
γου Καλαβρυτινών Πειραιώς, Γεώργιος
Κοσμάς, Μέλος της Ένωσης και Επίτι-
μος Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης, Γεώργιος Ζωγράφος, Πρόε-
δρος του Συλλόγου Μελάμπους. 

Παρεμβάσεις έκαναν οι κ.κ. Τάκης
Χριστοδούλου και Σπύρος Σαμαρτζό-
πουλος εστιάζοντας στην ανάπλαση
του χώρου της Εκτέλεσης και τα γενι-
κότερα προβλήματα του νεκροταφείου
καθώς και την ευθύνη του Δήμου Κα-
λαβρύτων για την αντιμετώπισή τους.
Σε δευτερολογία του ο κ. Κοντογιάννης
εξέφρασε τη θετική στάση του Δήμου
στα θέματα αυτά.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών
της Γενικής Συνέλευσης, έγινε η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Τέλος διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ένω-
σής μας, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: ο κ. Σωτήριος Τσενές
Α΄Αντιπρόεδρος: η κ. Μαρία Γεωργα-
ντά - Καρύδη και με την ευθύνη της Δι-
εύθυνσης της εφημερίδας της Ένωσης

«ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ».
Β΄Αντιπρόεδρος: ο κ. Ευθύμιος Βα-
ζαίος και με την ευθύνη λειτουργίας της
ιστοσελίδας της Ένωσης καθώς και το
συντονισμό και επικοινωνία με τα Δ.Σ.
των Καλαβρυτινών Συλλόγων. 
Γενικός Γραμματέας: ο κ. Πάνος Κου-
μάντος.
Ειδική Γραμματέας: η κ. Ελένη Χάμψα,
υπεύθυνη Νομικής Υποστήριξης, Αιμο-
δοσίας και με την ευθύνη της αρχισυ-
νταξίας  της εφημερίδας της Ένωσης
«ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ».
Ταμίας: η κ. Αντιόπη Χονδρονικόλα -
Καμπά και με την ευθύνη της γραμμα-
τείας καθώς και της ύλης της εφημερί-
δας της Ένωσης «ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ».
Μέλος: η κ. Χρύσα Λεχουρίτη, υπεύ-
θυνη Νεολαίας, Δημοσίων Σχέσεων,
Αιμοδοσίας και Εκδηλώσεων.
Μέλος: η κ. Ζωή Μέλχερ, υπεύθυνη
Βιβλιοθήκης, Αρχείου και Γραμματεια-
κής υποστήριξης.
Μέλος: ο κ. Κωνσταντίνος Παπαχριστό-
πουλος, υπεύθυνος εκδηλώσεων και
θεμάτων αθλητισμού.
Αναπλ. Μέλος: η κ. Στέλλα Σταθούλια-
Κωνσταντίνου, υπεύθυνη γραμματεια-
κής υποστήριξης και τήρησης αρχείου
μελών.
Αναπλ. Μέλος: ο κ. Γεώργιος Γεωργα-
κόπουλος, υπεύθυνος προμηθειών και
γενικών υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος κ. Σωτήρης Τσενές συνε-

χάρη όλους για την εκλογή τους στο
Δ.Σ. και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία
στο έργο τους.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος όρισε ως ει-

δικούς συνεργάτες του Προέδρου και
των μελών του Δ.Σ. τους: κ. Χρίστο
Αντωνόπουλο, κ. Μαρία Κωνστα-
ντάρα-Μαρκογιαννάκη, κ. Μαρία Νεο-
φωτίστου και κ. Παναγιώτη Χάμψα.

Η εκδήλωση έκλεισε με ευχές για δη-
μιουργικές και ουσιαστικές δράσεις
μέσα στη νέα χρονιά.
Παραθέτουμε την ομιλία του προέδρου
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας Σωτήρη
Ι. Τσενέ. 

«Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπη-
τοί συμπατριώτες,

Φίλες και φίλοι μας,
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω

στη σημερινή εκδήλωση της κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Κα-
λαβρυτινών Αθήνας, που εθιμικά συν-
δέεται με την Τακτική Γενική Συνέλευση
και τη διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την
εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου. 

Σας εύχομαι ολόθερμα, εκ μέρους
των μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου, στην καθεμία σας και στον κα-
θένα σας προσωπικά, καθώς και στις
οικογένειές σας, αλλά και σε όλες τις
συμπατριώτισσες και σε όλους τους συ-
μπατριώτες μας, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, το Νέο Έτος 2017, να είναι
ευλογημένο, ειρηνικό, δημιουργικό, χα-
ρούμενο και ελπιδοφόρο. Να μας χα-
ρίζει υγεία και ιδίως προκοπή και ευη-
μερία. Η ευχή για να έχουμε μια καλύ-
τερη χρονιά, ειδικά εφέτος, είναι από-
λυτα δικαιολογημένη, γιατί αυτά που
ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε ευ-
ελπιστούμε να τελειώσουν το γρηγο-
ρότερο. 
Όμως, αυτό που έχει σημασία τη γιορ-

τινή αυτή στιγμή, είναι να δούμε το
σπουδαίο παράγοντα στη ζωή μας, που
είναι ο Άνθρωπος. Εσύ, εγώ, όλες και
όλοι εμείς, που ξέρουμε πολύ καλά ότι
ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πά-
ντοτε περισσότερα και θέλουμε, βλέ-
ποντας το παρελθόν, να προχωράμε
μπροστά και να ενδιαφερόμαστε για τον

τόπο μας και τους συνανθρώπους μας,
ιδίως γι’ αυτούς που δοκιμάζονται πε-
ρισσότερο.

Να σας ενημερώσω ότι στα κομμάτια
της βασιλόπιτας που θα μοιραστούν
υπάρχουν δύο φλουριά, που αντιστοι-
χούν σε δύο δώρα για τους τυχερούς.
Πρόκειται για δύο καλαίσθητα Κων-
σταντινάτα, προσφορά της Ένωσής μας
προς τα μέλη μας.  

Πριν ξεκινήσω τον απολογισμό των
πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε,
θεωρώ καθήκον μου να αναφερθώ
στην απώλεια ενός δικού μας ανθρώ-
που, του Σωτήρη Χαμακιώτη, Αντιπρο-
έδρου της Ένωσης, ο οποίος έφυγε από
τη ζωή στις 30.04.2016. Ο αγαπητός
μας Σωτήρης ήταν ένα υπερδραστήριο
μέλος της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθή-
νας, ένας ξεχωριστός και μοναδικός συ-
νεργάτης, ενεργός, ακούραστος και
πάνοπλος πάντα με τις προτάσεις του,
τις ιδέες του και τις πανέμορφες φωτο-
γραφίες του από Καλαβρυτινά τοπία
που κοσμούσαν την εφημερίδα μας.
Ήταν ένας πραγματικός και εξαιρετικός
φίλος, που με ανιδιοτέλεια και γνώ-
μονα το καλό του συνόλου και, κυ-
ρίως, την υπέρμετρη αγάπη του για τα
Καλάβρυτα, προσέφερε τα μέγιστα,
τόσο στην Ένωση όσο και στον τόπο
μας, που η σκληρή μοίρα συνέδεσε τα
πιο τρυφερά χρόνια της παιδικής του
ψυχής, με το απερίγραπτο δράμα και τη
φρίκη της ολικής καταστροφής. Θα τον
θυμόμαστε πάντα.   
Ακολουθώντας την ημερήσια διάταξη,

προχωρώ στην ανάγνωση των πεπραγ-
μένων που αφορούν το προηγούμενο
έτος.
1. Ίδρυση Τράπεζας Αίματος
Η πρωτοβουλία που αναπτύξαμε εδώ

και καιρό, τελικά απέδωσε καρπούς.
Ιδρύθηκε Τράπεζα Αίματος από την
Ένωσή μας, η οποία ήδη είναι ενεργή
και πιστοποιημένη από τον αρμόδιο
φορέα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδο-
τών, με κωδικό 13271. Η ενέργειά μας
αυτή έχει ως σκοπό τη δημιουργία
διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για
την αντιμετώπιση αναγκών των πασχό-
ντων μελών μας και  συμπατριωτών
μας. Για λόγους σημειολογικούς και
συναισθηματικούς, η πρώτη Ημέρα Αι-
μοληψίας πραγματοποιήθηκε στα Κα-
λάβρυτα, την 25η Οκτωβρίου 2016 και
είχε μεγάλη επιτυχία. Στην προσπάθειά
μας αυτή καταλυτικής σημασίας ήταν η
συνεργασία μας με την αθλητική
Ένωση  Καλαβρύτων  και  το  ΣΕΠΟΚΕ,
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που κινητοποίησαν τα μέλη τους και
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε
όλες και όλους που συνέβαλαν στην κί-
νησή μας αυτή και, κυρίως, στους εθε-
λοντές αιμοδότες, τόσο τους μόνιμους
που χρόνια τώρα προβαίνουν σε αυτή
την ανιδιοτελή και συγκινητική προ-
σφορά ζωής, όσο και σε εκείνους που
το αποφάσισαν για πρώτη φορά.
2. Ντοκιμαντέρ: «Καλάβρυτα: Άνθρω-
ποι και Σκιές», παραγωγής της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας
Ως γνωστόν, η ταινία ξεκίνησε την πο-

ρεία της στον κόσμο από τα Καλά-
βρυτα, όπου, εντασσόμενη από το
Δήμο μας στις εκδηλώσεις μνήμης της
επετείου των 70 χρόνων, παρουσιά-
σθηκε σε πρώτη προβολή στις
14.12.2013. Η προσέλευση συμπα-
τριωτών μας υπήρξε εντυπωσιακή. Η
αίθουσα της Μαθητικής Εστίας Καλα-
βρύτων κατακλύσθηκε από κόσμο. 
• Το Μάρτιο του 2014 προβλήθηκε
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και απέ-
σπασε το Βραβείο της Διεθνούς Επιτρο-
πής Κριτικών. Πήρε μεγάλη δημοσιότη-
τα και εγκωμιαστικές κριτικές. 
•  Τον Ιούνιο του 2014 προβλήθηκε με
επιτυχία στο Ελληνοαμερικανικό Φεστι-
βάλ του Λος Άντζελες. 
•  Το Σεπτέμβριο του 2014 συμμετείχε
στο Φεστιβάλ Αιγαίου, με παράλληλη
μετάδοση σε έξι μεγάλα νησιά. Η επι-
τυχία ήταν πρωτοφανής και απέσπασε
το Βραβείο του Καλύτερου Ιστορικού
Ντοκιμαντέρ. 
•  Αρχές Οκτωβρίου του 2014 παίχτηκε
στο Ελληνοβρετανικό Φεστιβάλ του
Λονδίνου και στις 28 του ίδιου μήνα
προβλήθηκε, λόγω του εορτασμού της
Εθνικής Επετείου, στο Φεστιβάλ της
Νέας Υόρκης με εκπληκτική επιτυχία. 
•  Στις 7 Δεκεμβρίου 2014 προβλήθη-
κε μετά το Τρισάγιο στο Νέο Κόσμο,
στην κινηματογραφική αίθουσα «Μι-
κρόκοσμος» για τα μέλη των Καλα-
βρυτινών Ενώσεων και Συλλόγων.  
•  Το 2015 και στις αρχές του 2016 προ-
βλήθηκε σε πανελλήνια μετάδοση από
την ΕΡΤ (13.12.2005, ανήμερα της επε-
τείου) και τους επόμενους μήνες από
την ΕΡΤ3 και τον ΟΤΕ ΤV.
•  Μέχρι και σήμερα, το ντοκιμαντέρ
μας το ζητούν από παντού και προ-
βάλλεται σε πολλά μέρη της χώρας, σε
σχολεία, λέσχες και πολιτιστικούς συλ-
λόγους. 
•  Στις 13 Μαΐου 2016 προβλήθηκε
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου της
Τράπεζας Πειραιώς, σε μια ασφυκτικά

γεμάτη αίθουσα. Ικανοποιώντας σχε-
τικό αίτημα της Διοίκησης της Τράπε-
ζας, προλόγισε ο ομιλών και κατέθε-
σαν τις συγκλονιστικές μαρτυρίες τους
οι εκλεκτοί συμπατριώτες μας και μέλη
της Ένωσης κ.κ. Πάνος Κουμάντος και
Σωτήρης Θανόπουλος. Οι βιωματικές
αφηγήσεις τους προκάλεσαν αίσθηση
και ιδιαίτερη συγκίνηση στο κοινό, που
ήταν κυρίως νεαρής ηλικίας, το οποίο
στο τέλος σχημάτισε ουρά προκειμένου
να μας εκφράσει τις ευχαριστίες του. 
•  Μεταξύ των ευχαριστηρίων επιστο-
λών που έχουμε λάβει, είναι και αυτή
που μας έστειλε την 30η Αυγούστου
2016, ο εφοπλιστής κ. Γρηγόρης Καλ-
λιμανόπουλος, μεγάλος Ευεργέτης της
πόλης των Καλαβρύτων και μεγάλος
χορηγός του ντοκιμαντέρ, ο οποίος, με-
ταξύ άλλων, αναφέρει χαρακτηριστικά
για την ταινία: «Τη βρήκα πολύ ενδια-
φέρουσα και, προ παντός, διαπίστωσα
ότι πέτυχε το σκοπό της, δηλαδή τη
διατήρηση της ιστορικής αυτής μνήμης
και σας συγχαίρω». 
•  Μέλημά μας τώρα είναι να μεταφρά-
σουμε το σενάριο και το περιεχόμενο
του συνοδευτικού φυλλαδίου, με τη
συνοπτική ιστορία του τόπου μας στα
γερμανικά, προκειμένου μέσω της προ-
βολής του ντοκιμαντέρ στη Γερμανία,
να γίνει ευρύτερα γνωστό στο γερμα-
νικό κοινό το Καλαβρυτινό Ολοκαύ-
τωμα. 
3. «Καλαβρυτινή Ηχώ», η εφημερίδα μας
Η «Καλαβρυτινή Ηχώ», το μικρό ενη-

μερωτικό έντυπο της Ένωσής μας, δια-
νύει μια εκδοτική διαδρομή 9 χρόνων
και 33 φύλλων!!! Τα θετικά και συγκι-
νητικά λόγια σας, τα ενθαρρυντικά και
ουσιαστικά σχόλιά σας, καθώς και η
πλατιά αποδοχή της, μας δίνουν το
κουράγιο και τη δύναμη,  να συνεχί-
σουμε με υπεύθυνο τρόπο την προ-
σπάθειά μας, ώστε να έχουμε φωνή,
παρουσία και ισχυρή δυνατότητα πα-
ρέμβασης. Αυτό φυσικά δεν το ανα-
φέρω ως κάποιο επίτευγμα επιβράβευ-
σης, αλλά για να ζητήσω τη συνδρομή
σας και τη συνεργασία από όλους και
όλες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε
την καλύτερη επαφή και επικοινωνία
μεταξύ μας και να προβάλουμε μαζί
την πνευματική και ιστορική μας κλη-
ρονομιά και να συμβάλουμε στην επί-
λυση των σοβαρών προβλημάτων που
απασχολούν τους συμπολίτες μας. 
4. Ψηφιοποίηση Αρχειακού Υλικού
Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος

Ολοκληρώθηκε στις 30.11.2016, η

καταγραφή και ψηφιοποίηση των αρ-
χείων του Μουσείου και η ανάπτυξη
ψηφιακών εφαρμογών. Το σημαντικό
αυτό για τον τόπο μας έργο, όπως ανα-
φέρει στην ευχαριστήρια επιστολή του
ο Πρόεδρος του Μουσείου κ. Χρίστος
Φωτεινόπουλος, χρηματοδοτήθηκε από
το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και φο-
ρέας υλοποίησης, για λογαριασμό του
Μουσείου, ήταν η Ένωση Καλαβρυτι-
νών Αθήνας. Για πληρέστερη ενημέ-
ρωσή σας επισυνάπτουμε την εν λόγω
επιστολή (σελ.10). 
5. Στήριξη τοπικών φορέων

Παρείχαμε τη στήριξή μας, ενισχύο-
ντας με το μέγιστο των δυνάμεών μας,
τους εξής φορείς:
- Το Μητροπολιτικό Ναό Καλαβρύτων
- Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος 
- Την Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων
- Το Σκακιστικό, Επιμορφωτικό Όμιλο
Καλαβρύτων - Επαρχίας
- Το Λύκειο Καλαβρύτων
- Το Καλλιμανοπούλειο

Για το Ίδρυμα αυτό πρέπει να σημει-
ώσω, το παρατηρούμενο εξαιρετικό και
συγκινητικό ενδιαφέρον των μελών και
φίλων μας, που εκδηλώνεται με τις συ-
νεχείς προσφορές αγάπης προς τους φι-
λοξενούμενους σε αυτό συνανθρώ-
πους μας. 
6. Προσφορές - Δωρεές της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας στο Δημοτικό
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος
Προσανατολισμένοι πάντοτε στο στό-

χο μας να συμβάλουμε στη διατήρηση
της ιστορικής μνήμης του Καλαβρυτι-
νού Ολοκαυτώματος και στη διάσωση
ιστορικών ντοκουμέντων, που αφο-
ρούν στην ιδιαίτερη πατρίδα μας και
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι από
τη ζωή του παρελθόντος, στα πλαίσια
της άριστης συνεργασίας που έχουμε
αναπτύξει με το Μουσείο μας, προέβη-
μεν στη δωρεά σημαντικών στοιχείων,
που είχαμε στην κατοχή μας, καθόσον
θεωρούμε ότι στο χώρο αυτό ανήκουν,
στο χώρο αυτό είναι η θέση τους. Τα
παραδοθέντα στοιχεία και αντικείμενα
θα αρχειοθετηθούν, θα ψηφιοποιηθούν
και θα καταγραφούν στο Μουσειακό
Ιστορικό Αρχείο, όπου θα μπορούν να
έχουν πλέον ελεύθερη πρόσβαση όλοι
οι ενδιαφερόμενοι. Ειδικότερα, προ-
σφέραμε τους τελευταίους μήνες στο
Μουσείο μας:
Α) το Αρχείο του Τάκη Σπηλιόπουλου,
ενός εκ των διασωθέντων της εκτέλε-
σης και εν συνεχεία Δημάρχου της

Πόλης των Καλαβρύτων. Το αρχείο
αυτό αποτελείται από έγγραφα, προ-
σωπική αλληλογραφία, εφημερίδες και
διάφορα άλλα έντυπα της εποχής, προ-
σωπικές σημειώσεις, φωτογραφίες, με-
τάλλια, διακρίσεις και άλλα προσωπικά
αντικείμενα. 
Β) τον πρωτότυπο τόμο του σπάνιου
Λευκώματος «ΑΙ ΘΥΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΟΛΕΜΟ» του κ. Δοξιάδη, που εκδό-
θηκε το 1946, καθώς και μία φωτο-
κάρτα απόψεως των Καλαβρύτων μετά
την καταστροφή, που προσφέρθηκαν
στην Ένωσή μας από τον ειδικό συνερ-
γάτη μας και ενεργό μέλος μας κ. Χρί-
στο Αντωνόπουλο.  
Γ) την πρωτότυπη μελέτη του αρχιτέ-
κτονα Σόλωνα Κυδωνιάτη για το ιστο-
ρικό κτίριο «Παλάτι της Παλαιολογί-
νας» που προσέφερε στην Ένωσή μας η
κ. Αλίκη Τσαπάρα δια του μέλους του
Διοικητικού μας Συμβουλίου κυρίας
Μαρίας Μαρκογιαννάκη - Κωνστα-
ντάρα. Αντίγραφο της μελέτης αυτής θα
δοθεί και στο Δήμο Καλαβρύτων.
7. Προσφορά - Δωρεά εμφανίσεων στο
ΣΕΠΟΚΕ
Η Ένωσή μας προσέφερε 100 περίπου

καλαίσθητες μπλούζες στο Σκακιστικό
Επιμορφωτικό Όμιλο Καλαβρύτων -
Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ), αναγνωρίζοντας τη
σημαντική προσφορά του στην Καλα-
βρυτινή νεολαία, ικανοποιώντας σχε-
τικό αίτημα του Προέδρου κ. Νίκου
Ραζή και του Δ.Σ. του εν λόγω Ομίλου.
Στο μπροστινό μέρος κάθε μπλούζας
τυπώθηκε το λογότυπο του Συλλόγου,
ένα βραβευμένο σκίτσο από το διαγω-
νισμό σκίτσου που διοργανώνει κάθε
χρόνο ο ΣΕΠΟΚΕ, καθώς και το όνομα
κάθε αθλητή/αθλήτριας, ενώ στο πίσω
μέρος τυπώθηκε το λογότυπο της Ένω-
σης Καλαβρυτινών Αθήνας. Εδώ επι-
θυμώ να εξάρω τη σημαντική συνδρο-
μή του ενεργού μέλους μας και πολύ-
τιμου συνεργάτη μας κ. Παναγιώτη
Χάμψα, ο οποίος επιμελήθηκε του σχε-
διασμού και της εκτύπωσης των σχετι-
κών στοιχείων στις μπλούζες. 
8. Συμμετοχή Ένωσης στις Εκδηλώσεις
Μνήμης του Δήμου Καλαβρύτων για τα
73 χρόνια από το Ολοκαύτωμα 

Η συμμετοχή μας εστιάζεται σε τρεις
χαρακτηριστικές δράσεις. Η πρώτη
αφορά στην τέλεση Τρισαγίου υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών των εκτελε-
σθέντων από τα γερμανικά στρατεύ-
ματα κατοχής, την Κυριακή 4 Δεκεμ-
βρίου 2016 στην Πλατεία Ολοκαυτώματος

συνέχεια στη σελ. 10

ΕΤΗΣΙΑ γΕνΙΚΗ ΣΥνΕΛΕΥΣΗ - ΑΡχΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟπΗ πΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕνωΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙνων ΑθΗνΑΣΕΤΗΣΙΑ γΕνΙΚΗ ΣΥνΕΛΕΥΣΗ - ΑΡχΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟπΗ πΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕνωΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙνων ΑθΗνΑΣ
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συνέχεια από τη σελ.9
Καλαβρύτων, στο Νέο Κόσμο, στην
οποία υπήρξε μεγάλη συμμετοχή συ-
μπατριωτών μας, εκπροσώπων ενώ-
σεων,  συλλόγων και φορέων καθώς
και φίλων μας. Την τελετή τίμησε με την
παρουσία του ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Καλαβρύτων κ. Δη-
μήτριος Κοντογιάννης. Η δεύτερη, στη
μίσθωση λεωφορείου για τη δωρεάν
μεταφορά συμπατριωτών μας στα Κα-
λάβρυτα ανήμερα της επετείου της
13ης Δεκεμβρίου. Και η Τρίτη, η συ-
νεργασία μας με την Παγκαλαβρυτινή
Ένωση για την πραγματοποίηση της εκ-
δήλωσης της 24ης Νοεμβρίου 2016
στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ με θέμα το
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ, όπου
μεταξύ άλλων μετέφεραν τις βιωματι-
κές τους εμπειρίες τα μέλη μας κ.κ.
Πάνος Κουμάντος, Σπυρίδων Καμπέ-
ρος, Παναγιώτης Μπράτσικας και
Τάκης Γιαννακάριος. 
9. Συνεργασίες 

Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη συνεργα-
σιών είναι στρατηγικής σημασίας κί-
νηση και με το πνεύμα αυτό κινούμαστε
πάντοτε, όσον αφορά την Περιφέρεια,
το Δήμο Καλαβρύτων, καθώς και
όλους τους τοπικούς Φορείς, Υπηρε-
σίες και τους Συλλόγους που δραστη-
ριοποιούνται στο Νομό Αττικής και στην
ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων.
Εξαιρετική είναι, επίσης, η συνεργασία

μας με το Σύλλογο Καλαβρυτινών του
Σικάγο «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ», του οποίου
οι Επίτιμοι Πρόεδροι κ.κ. Γιάννης Μπίρ-
μπας και Δημήτρης Μητρόπουλος
καθώς και ο νεοεκλεγείς κ. Φίλιππος
Τούζιος, μας ζήτησαν να σας μεταφέ-
ρουμε τους χαιρετισμούς τους και τις
ευχές τους για τη Νέα Χρονιά. Ανταπο-
δίδουμε στέλνοντάς τους και τις ολό-
θερμες δικές μας ευχές. 
Σταθερή επιδίωξή μας εξακολουθεί να

είναι η διεύρυνση των συνεργασιών και
η επίτευξη κοινού βηματισμού συνεν-
νόησης, για την πραγματοποίηση κοι-
νών δράσεων και την αντιμετώπιση των
σοβαρών προβλημάτων του τόπου μας. 
10. Ανανέωση Μελών Δ.Σ.

Στο έντυπο του ψηφοδελτίου, όπως
θα δείτε, περιλαμβάνονται 4 νέα γνω-
στά, εκλεκτά και αξιόλογα πρόσωπα, ο
ερχομός των οποίων, πιστεύω ότι θα
συντελέσει σε περαιτέρω πρόοδο και
καλύτερη επίτευξη των τεθέντων στόχων.
Πρόκειται για την κυρία Αντιόπη Καμπά
- Χονδρονικόλα, την κυρία Στέλλα
Κωνσταντίνου - Σταθούλια, την κυρία Ζωή
Μέλχερ - Παπακωνσταντίνου και τον
κύριο Θύμιο Βαζαίο, συμπατριώτες μας
που ξεχωρίζουν και αξίζουν, όπως και
όλοι οι άλλοι υποψήφιοι, τη στήριξή σας. 
Για το επόμενο Δ.Σ. δεν θα είναι υπο-

ψήφιοι η κυρία Μαρία Μαρκογιαννάκη
- Κωνσταντάρα, η κυρία Μαρία Νεο-
φώτιστου και ο κύριος Κωνσταντίνος
Καρναβάς. Θέλω να εκφράσω προς τις
δύο αγαπητές Μαρίες και τον αγαπητό
μας Ντίνο τις θερμότατες ευχαριστίες μας
για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους και το
εξαιρετικό έργο που προσέφεραν στην
Ένωση κατά τη διάρκεια της θητείας τους
και να τους ευχηθώ να έχουν πάντοτε
υγεία, προσωπική και οικογενειακή. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στη συνέχεια, ο Ταμίας της Ένωσης κ.

Κωνσταντίνος Καρναβάς, θα σας ενη-
μερώσει αναλυτικά για τον απολογισμό
του απερχόμενου οικονομικού έτους, ο
οποίος εγκρίθηκε από την Εξελεγκτική
Επιτροπή. Φυσικά θα είναι στη διάθεσή
σας όλα τα παραστατικά, τα οποία μπο-
ρεί να ελέγξει οποιοσδήποτε ενδιαφε-
ρόμενος από τα μέλη μας. 

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

Η καθιερωμένη αρτοκλασία για την
εορτή του Αγίου Αλεξίου, πολιούχου
Καλαβρύτων και προστάτη της Ένωσής
μας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή,
19 Μαρτίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ.
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ

1. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης των

50 χρόνων από την επανασύσταση της
Ένωσής μας το 1966, αποφασίσαμε την
έκδοση βιβλίου για τα Καλάβρυτα, τη
συγγραφή του οποίου αναθέσαμε στο
γνωστό φιλόλογο συμπατριώτη μας κ.
Ανδρέα Παπαγεωργίου. Στόχος μας
είναι να παρουσιασθούν όλες οι πλευ-
ρές - όψεις των Καλαβρύτων και της ευ-
ρύτερης περιοχής, ώστε να μπορεί ο
αναγνώστης να προσεγγίσει το παρελ-
θόν και το παρόν και να διαμορφώσει
πλήρη εικόνα για τη λογοτεχνική, πολι-
τική, οικονομική και πολιτιστική ζωή
μέσα από την ιστορική της διαδρομή.
Το βιβλίο θα περιέχει 400 - 450 περί-
που παραθέματα, τα οποία θα πλαι-
σιώνονται με σπάνιο φωτογραφικό
υλικό, που θα είναι μέριμνα και ευγε-
νική προσφορά του κ. Χρίστου Φωτει-
νόπουλου. 
2. ΟΔΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Κατά τις εργασίες της προηγούμενης
Γενικής Συνέλευσης, που έγινε στις
08.02.2015, εγκρίθηκε, με ομόφωνη
απόφαση των συμμετεχόντων, το εξής
ψήφισμα, που αφορά την καταργη-
θείσα οδό «Ομογενών Αμερικής»: 

«Σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2015, ημέ-
ρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ., η Γε-
νική Συνέλευση της Ένωσης Καλαβρυτι-
νών Αθήνας εψήφισε ομόφωνα και εν
απαρτία τα εξής: Να επανέλθει στην
προηγούμενη ονομασία της, δηλαδή
«Ομογενών Αμερικής», η οδός έμπρο-
σθεν του Νοσοκομείου Καλαβρύτων,
με το σκεπτικό ότι οφείλουμε να μην
ξεχνούμε και να μην είμαστε αγνώμο-
νες σε αυτούς που με το υστέρημά τους
έστησαν, στα δύσκολα χρόνια μετά την
«Εκτέλεση», το Νοσοκομείο Καλαβρύ-
των και στη συνέχεια ήσαν αρωγοί σε
κάθε του ανάγκη». 

Για το σοβαρό αυτό ζήτημα, μετά την
υποβολή του σχετικού αιτήματος στο
Δήμο, υπήρξε συνεννόηση με το Δή-
μαρχο κ. Γεώργιο Λαζουρά, ο οποίος
με διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί το συντο-
μότερο η πρέπουσα λύση. Επειδή
μέχρι και σήμερα δεν έχει ληφθεί κά-
ποια σχετική απόφαση, αισθανόμαστε
την ανάγκη επαναφοράς της εν λόγω
πρότασης, με την παράκληση να παρ-
θεί άμεσα σχετική απόφαση.  
3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Αποφασίσαμε να συμπαρασταθούμε
και να στηρίξουμε την προσπάθεια του
Μητροπολιτικού Ναού Καλαβρύτων για
τη δημιουργία και άμεση λειτουργία, σε
εθελοντική βάση, τοπικής δομής, πα-
ρασκευής και διανομής φαγητού σε κα-
ταγεγραμμένους ανήμπορους και άπο-
ρους κατοίκους της περιοχής των Κα-
λαβρύτων. (Σχετική η από 29.12.2016
επιστολή του Προέδρου του Εκκλησια-
στικού Συμβουλίου πατέρα Κωνσταντί-
νου Μητρόπουλου). 
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες δη-
μιουργίας της ιστοσελίδας της Ένωσης,
με στόχο την άμεση λειτουργία αυτής,
για την ταχύτατη και έγκαιρη ενημέ-
ρωσή σας, όσον αφορά τις δραστηριό-
τητές μας.
5. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Η Ένωσή μας σε συνεργασία με τον
ανώτατο Αξιωματικό της Ελληνικής
Αστυνομίας και εξειδικευμένο σε θέ-
ματα τροχαίας και οδικής ασφάλειας κ.
Γεώργιο Πανταζόπουλο, θα πραγματο-
ποιήσει   εκπαιδευτικά σεμινάρια κυ-
κλοφοριακής αγωγής στους μαθητές
των τελευταίων τριών τάξεων του Δη-
μοτικού Σχολείου και στους μαθητές
του Γυμνασίου Καλαβρύτων.
6. ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΤΟΠΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Άμεση επίλυση των σοβαρών ζητη-
μάτων που χρόνια εκκρεμούν. Πρέπει
να συνεργαστούμε και να δραστηριο-

ποιηθούμε όλοι μαζί, υπό την αιγίδα
βέβαια του Δήμου, ώστε να καταγρα-
φούν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες
που επιβάλλεται να αναληφθούν μέσα
σε καθορισμένο πλαίσιο χρονοδια-
γράμματος, προκειμένου να δοθεί ένα
αίσιο τέλος στα χρονίζοντα προβλή-
ματα, που δεν τιμούν κανένα μας.  Εν-
δεικτικά αναφέρουμε: την προστασία
και ανάπλαση του ευρύτερου χώρου
του Τόπου της Εκτέλεσης και την ανά-
δειξη αυτού και πάλι, σύμφωνα με το
χαρακτηρισμό του Μελετητή ως Κρα-
νίου Τόπου, την εξεύρεση οριστικής
λύσης που θα αναβαθμίζει λειτουργικά
και αισθητικά την περιοχή πέριξ του
Μουσείου και θα βάζει τέλος στη ση-
μερινή ασφυκτική κατάσταση, που δεν
συνάδει με τον ιστορικό χώρο και τον
οφειλόμενο σεβασμό, την ανάδειξη και
αναγνώριση του Κοιμητηρίου ως Ιστο-
ρικού Μνημείου, την αποκατάσταση
των «ορφανών» τάφων, τη συντήρηση
και ανάδειξη της μάντρας του Κοιμητη-
ρίου κ.ά. Για το σκοπό αυτό, θα προ-
τείνουμε στο Δήμο Καλαβρύτων να
συγκροτήσει άμεσα εθελοντική ομάδα,
από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων
φορέων, προκειμένου να διαμορφωθεί
το συντομότερο δυνατό ένα ρεαλιστικό
πλάνο προτάσεων για λήψη αποφά-
σεων και προώθηση αυτών για υλο-
ποίηση. Νομίζω ότι είναι πλέον η ώρα
να συγκλίνουμε προς αυτή την κατεύ-
θυνση, με ιδιαίτερη προσοχή, πίστη και
αφοσίωση στο στόχο, που είναι ένας
για όλους μας: Η μνήμη της θυσίας των
Καλαβρυτινών να οδηγεί τις νεότερες
γενιές, ώστε η ανθρώπινη ζωή και αξιο-
πρέπεια να είναι το μέγιστο αγαθό, η
μέγιστη επιδίωξη. Είναι στο χέρι μας να
γίνουμε πρωτοπόροι σε αυτό τον αγώνα,
όλοι εμείς που ακολουθούμε, καθώς
σιγά - σιγά φεύγουν, δυστυχώς, από
κοντά μας οι παλιοί Καλαβρυτινοί, από-
γονοι της Καλαβρυτινής τραγωδίας, πο-
νεμένοι, πικραμένοι, απογοητευμένοι,
αδικαίωτοι. 

Και θα τελειώσω, δανειζόμενος δύο
αποσπάσματα από τις επιστολές, που
μου έστειλαν εκφράζοντας την αγωνία
και την ανησυχία τους για τα θέματα
αυτά δύο αξιόλογοι συμπατριώτες μας
και μέλη της Ένωσης:
Α) Το πρώτο απόσπασμα: «Όσοι βιώ-
σαμε στην τρυφερή παι-
δική ηλικία που προ-
στάτευσε τη ζωή μας, ως
βιολογική έννοια, από
τη θηριωδία του επιδρο-
μέα Γερμανού Ναζί,
αποφεύγουμε τη δημό-
σια αναφορά στην τραυ-
ματική εμπειρία μας που
μας σφράγισε για όλη
μας τη ζωή, ενώ, αντί-
θετα, μεταξύ μας, σχε-
δόν σε κάθε συνάντησή
μας ξαναγυρίζουμε σε
εκείνη την ημέρα, θυμό-
μαστε, τοποθετούμε κα-
θένας τον εαυτό του στο
χώρο του σχολείου και
ξαναζούμε διαρκώς την
επόμενη ημέρα, τις οδυ-
νηρές επόμενες ημέρες,
μήνες και χρόνια, που
από το μικρό ειδυλ-
λιακό, πολιτισμένο
χωριό μας, μας εξακόντι-
σαν, ανέστιους πλέον,
χωρίς πόρους, μέσα
στον πόλεμο και την
πείνα, επαίτες της ζωής
πια, στα 4 σημεία του
ορίζοντα. Σήμερα, μετά
73 χρόνια, όσοι από εμάς
ευνοηθήκαμε να ζούμε
ακόμη και να θέλουμε
δεν μπορούμε να μην
σκεπτόμαστε, με όση
αντικειμενικότητα μας
επιτρέπει η προσωπική
εμπλοκή μας και η χρο-
νική απόσταση από
«εκείνη την ημέρα» τους

τόπους και τις εκδηλώσεις που συνδέ-
ονται με αυτήν». 

Γιώργος Μπρες

Β) Το δεύτερο απόσπασμα: «Τα Καλά-
βρυτα απ’ άκρου εις άκρον της πόλης
και όχι μόνο, αποτελούν ένα απέραντο
ιστορικό μουσείο, προβολή και ανα-
γνώριση που τους ανήκει παγκο-
σμίως». 

Μιχάλης Τζούδας
Τα 73 χρόνια που έχουν περάσει μέχρι

σήμερα θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά
για να περιμένουμε κι άλλο να ανταπο-
κριθούμε στο ελάχιστο χρέος μας απέ-
ναντι στο μεγαλείο της θυσίας τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Πρώτα και πάνω από όλα βάζω εσάς,

που βρίσκετε σήμερα εδώ και μας τι-
μάτε με την παρουσία σας. Μέσα από
τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να σας
πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπο-
στήριξή σας και την εμπιστοσύνη σας. 

Ακόμη, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφεί-
λω και σε αυτούς που για διάφορους
λόγους, δεν μπόρεσαν να είναι κοντά
μας, πολλοί από τους οποίους μας ενη-
μέρωσαν σχετικά για αυτό. 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζω επίσης
στο Διευθυντή της Φωνής των Καλα-
βρύτων κ. Πάνο Τσαπάρα και τους δια-
χειριστές και Διευθυντές των ηλεκτρο-
νικών εφημερίδων (Kalavryta news) κ.
Νίκο Κυριαζή, (kalavryta net) κ.κ. Βα-
σίλη Αποστολόπoυλο και Θεόδωρο
Παπαδόπουλο και (kalavryta press) κ.
Δημήτρη Καμπέρο, για την εξαιρετική
συνεργασία και επικοινωνιακή στήριξή
τους.  

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευ-
θύνω στα μέλη του παρόντος Δ.Σ., τους
ειδικούς συνεργάτες και τη συντακτική
ομάδα της εφημερίδας, που με συνέ-
πεια, εξαιρετικό ενδιαφέρον και αποτε-
λεσματικότητα έφεραν εις πέρας την
αποστολή τους. 
Εύχομαι όλες και όλοι μας να βρούμε

τη δύναμη και να μπορέσουμε να κά-
νουμε το 2017 την καλύτερή μας χρονιά.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή

σας και σας ζητώ συγγνώμη αν σας
κούρασα.
Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερω-

τήσεις και εξηγήσεις.  
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ΣΑν ΣΗΜΕΡΑ… πΡΙν πΟΛΛΑ ΣΑν ΣΗΜΕΡΑ… πΡΙν πΟΛΛΑ 
χΡΟνΙΑ… (17 ΜΑΡΤΙΟΥ)χΡΟνΙΑ… (17 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Η Ένωση Καλαβρυτι-
νών Αθήνας τίμησε τον
Αγιαλέξη την Κυριακή
19 Μαρτίου στον Ιερό
Ναό του Αη-Γιώργη στην
Πλατεία Καρύτση στο
κέντρο της Αθήνας,
όπως κάθε χρόνο γίνεται
για τον Πολιούχο των
Καλαβρύτων.

Πολλοί συμπατριώτες
μας παρευρέθησαν,
παρά τη δυσκολία μετα-
κίνησης και προσέγγισης
του κέντρου, λόγω του
Μαραθωνίου, που λάμ-
βανε χώρα την ίδια
μέρα. 

Μετά το πέρας της λει-
τουργίας ο σύλλογος
πρόσφερε καφέ σε δι-
πλανή καφετέρια, όπου
είχαμε την ευκαιρία να
ανταλλάξουμε τα νέα
μας, σε ένα ευχάριστο
περιβάλλον.
Με την παρέα των προ-

σφιλών μας ανθρώπων,
αλλά και με σύμμαχο
τον καιρό χαλαρώσαμε
και αποχαιρετίσαμε ο
ένας τον άλλον το μεση-
μέρι.

Να ευχηθούμε και του
χρόνου νάμαστε καλά
να ξανανταμωθούμε.

Γράφει ο Θεόδωρος Γ. Θανόπουλος,
Εκπαιδευτικός

…17 Μαρτίου! Ημέρα της γιορτής του
Αγίου Αλεξίου.

Η Καλαβρυτινή κοινωνία σύσσωμη
στην υποδοχή των Αγίων Λειψάνων «Τ’
Ανθρώπου του Θεού», που ερχόντου-
σαν από την Αγία Λαύρα. Μέρος συνά-
ντησης εκεί, στο έμπα της μικρής μας
πόλης, που ο δρόμος ξεκινά για το
ιστορικό μοναστήρι, πιο πέρα από τη
διασταύρωση προς την Πάτρα, ακρι-
βώς απέναντι από το βενζινάδικο του
Τζόβολου και μπροστά από το οίκημα,
που σήμερα βρίσκεται η Δ.Ε.Η.

Οι αρχές της πόλης παρούσες, με τα
σχολεία και τη Φιλαρμονική παρατε-
ταγμένα και τους ιερείς έτοιμους για την
υποδοχή των λειψάνων, που σε μια
χρυσοκέντητη θήκη έφερνε ο ηγούμε-
νος της μονής μ’ ένα καλόγερο, όταν ο
δρόμος το επέτρεπε με ταξί, διαφορε-
τικά, λόγω χειμώνα, καβάλα σ’ ένα
άλογο καλοτυλιγμένο.

Εκείνη την ημέρα το κρύο ήταν τσου-
χτερό, το χιόνι παγωμένο, οι μύτες και
τα αυτιά κόκκινα ∙ και πώς εμείς τα παι-
διά της Φιλαρμονικής να παίξουμε
πρωί-πρωί και με θερμοκρασία, που
βρισκόταν κάτω από το μηδέν!

…Έφτασαν τα «Άγια Λείψανα». Κι η
Φιλαρμονική έπρεπε να παιανίσει τη
.το εμβατήριο υποδοχής ,״σημαία״
Πολύς ο κόσμος. Στριμωγμένοι κι εμείς.
Μάλιστα οι πιο μικροί δεν είχαμε ορα-
τότητα προς τον αρχιμουσικό για να ξέ-
ρουμε πότε θα ξεκινήσουμε και πότε
θα σταματήσουμε.

Είχαμε χαλάσει και τις σειρές κι όλα
αυτά είχαν δημιουργήσει μια συγκεχυ-
μένη κατάσταση.

Ξεκινήσαμε να παίζουμε τη ״σημαία״
ακούγοντας οι πισινοί τους μπροστινούς
κι ακολουθούσαμε. Κι ενώ παίζαμε το
δεύτερο μέρος του εμβατηρίου, ο αρχι-
μουσικός μας μπαίνοντας κυριολεκτικά
στο μέσο της παράταξής μας, έκανε
νόημα να σταματήσουμε. Όμως ο Θύ-
μιος, το πρώτο κλαρίνο, δεν τον πήρε
είδηση και συνέχιζε να παίζει. Ήταν μια
μοναχική και μοναδική φωνή, σωστή
όμως, ψιλή, φωνή κλαρίνου, που
ακούστηκε μόνη με την παύση της υπό-
λοιπης μπάντας.
Ο αρχιμουσικός μας πάντα ״αψύς״ και

״στριφνός״ (χαρακτηρισμοί που προέρ-
χονταν απ’ την αγωνία της τελειομανίας
του), όπως είχε σηκωμένη την μπα-
γκέτα για το τέλος του παιανισμού, βλέ-
ποντας το Θύμιο δίπλα του να συνεχίζει
να παίζει… μπαμ!.. του δίνει μία με τη
μικρή, μα γερή, ράβδο.
Το κλαρίνο σταμάτησε. Μα μαζί με το

κλαρίνο και το ρολόι του χεριού του. Η
μπαγκέτα εκεί πάνω είχε ״προσγειωθεί״
και το είχε σπάσει.

… Δεν ξέρω αν τα γέλια τα δικά μας,
απ’ την όλη σκηνή, συνέβαλαν στο
ντρόπιασμα του συμμουσικού μας και
στη στεναχώρια του για το χάλασμα του
ρολογιού του, που πρόσφατα είχε αγο-
ράσει και χαίρονταν επιδεικνύοντάς το.
Όμως, θαρρώ, πως τούτη η θύμηση, σ’
όλους μας και στον ίδιο, την παρόρ-
μηση του γέλιου θα φέρει και το συ-
νειρμό τόσων κι άλλων μοναδικών κι
αξέχαστων στιγμών.

(πηγή: Kalavrytanet)
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Με θρησκευτική ευλάβεια, τελέσθηκε
την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, η
εις Διάκονον χειροτονία του Μοναχού
Φιλαρέτου Θεοδωρακόπουλου.

Την χειροτονία τέλεσε ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αι-
γιαλείας κ. Αμβρόσιος στο Καθολικό
της ιστορικής Ιεράς Μονής Αγίας Λαύ-
ρας Καλαβρύτων.

Ο Σεβασμιώτατος πλαισιώθηκε από
τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής πανο-
σιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ευσέβιο, τους
Πατέρες της Μονής, τον π. Κωνσταντίνο
Μητρόπουλο, τον Αρχιερατικό επίτροπο
π. Χρήστο Τσάκαλο και άλλους Ιερείς και
Διακόνους της καθ’ ημάς Μητροπόλεως.

Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε ο
λόγος που εκφώνησε ο νέος Ιεροδιά-
κονος, που ήταν πλημυρισμένος από
πνευματικότητα και ταπεινότητα, λόγος
που έδειξε σε όλους μας υπερβατικούς
δρόμους, δύσκολους αλλά θεάρε-
στους και έδειξε σε άλλη μια φορά
μέσα από αυτήν της ταπεινοφροσύνη,

ότι ο αγαπητός στην Καλαβρυτινή κοι-
νωνία, Φιλάρετος αποτελεί κόσμημα
για τον τόπο και την Εκκλησία μας.  

Ο Σεβασμιώτατος κ. Αμβρόσιος απεύ-
θυνε πατρικές νουθεσίες στο νεοχειρο-
τονούμενο, υπογραμμίζοντας τη μεγά-
λη ευθύνη που αναλαμβάνει ως Διά-
κονος του Θεού και του Λαού Του, προ-
τρέποντας τον να εφαρμόζει το θέλημα
του Θεού και να είναι αρεστός στον Κύ-
ριο και όχι στο θέλημα του ανθρώπου.
Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Δή-

μαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λα-
ζουράς, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδή-
μαρχοι, εκπρόσωποι φορέων, η Πρόε-
δρος του Συλλόγου Κερτεζιτών κ. Γεωργία
Χασαποπούλου, ο τ. Δήμαρχος και Βου-
λευτής κ. Θανάσης Παπαδόπουλος, εκ-
πρόσωποι δικαστών και εισαγγελέων,
σωμάτων ασφαλείας και πολλοί άλλοι.

Μετά το πέρας της χειροτονίας ακο-
λούθησαν κεράσματα στο αρχονταρίκι
της Ιεράς Μονής και γεύμα στους προ-
σκεκλημένους.

Ε Υ χ Ε Σ  Σ Ε  Ε ν Α  φ Ι Λ ΟΕ Υ χ Ε Σ  Σ Ε  Ε ν Α  φ Ι Λ Ο
ΑπΟ... ΤΗ ΜΑΚΡΙνΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑπΟ... ΤΗ ΜΑΚΡΙνΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Αγαπητέ και αξέχαστε φίλε και συμ-
μαθητή Σπύρο, εν συνεχεία της τηλε-
φωνικής μας επικοινωνίας, έρχομαι και
πάλι, επ’ ευκαιρία της ονομαστικής σου
εορτής να σου ευχηθώ Χρόνια Πόλλά,
ευτυχισμένα και πάντα με υγεία.

Χθες, Κυριακή, 11/12/16, πήγα στην
Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, όπου
χοροστατούσε ο αγαπητός πατριώτης
και ιερατικώς προϊστάμενος οικονόμος,
Πάτερ Ανδρέας (Παπαδημητρόπου-
λος). Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος
έγινε το Μνημόσυνο για τους αδικοχα-
μένους Καλαβρυτινούς, από το Σύλ-
λογο Καλαβρυτινών Μελβούρνης και
ξανάζησα πάλι, έστω κι από τόσο μα-
κριά, τη ζεστασιά της Γενέτειράς μου και
συγχρόνως ένοιωσα τη λύπη που αι-
σθανόμουν κάθε φορά που πηγαίναμε
στον τόπο της εκτελέσεως, όταν είμαστε
μαθητές!!!

Υπολογίζω πως θα ήταν πάνω από
800 περίπου συμπάροικοι στην εκκλη-
σία, όπου, όπως κάθε χρόνο ο Πάτερ
Ανδρέας διάβασε όλα τα ονόματα των
εκτελεσθέντων από το βάρβαρο γερ-
μανικό στρατό.
Έχω συμπληρώσει 60 χρόνια στην ξε-

νητιά Σπύρο μου, αλλά εξακολουθώ
να βλέπω πως η θύμηση και η αγάπη

της ωραίας μας πατρίδας δε φαίνονται
να εξαλείπονται με την πάροδο του
χρόνου. Το ευχάριστο δε και πολύ εν-
θαρρυντικό γεγονός ήταν το ότι δεν
ήμασταν μόνο ηλικιωμένοι, αλλά πα-
ρευρίσκονταν και πάρα πολλοί νέοι
κάθε ηλικίας, οι οποίοι παρακολούθη-
σαν τη Θεία Λειτουργία και το Μνημό-
συνο με κατάνυξη, συναίσθηση και
πατριωτισμό. Στο τέλος της Λειτουργίας
όλοι μας, υπό τη διεύθυνση του π. Αν-
δρέα ψάλλαμε το “Αιωνία η Μνήμη”.
Ήταν κάτι το πολύ συγκινητικό και δε
νομίζω να υπήρξε στεγνό μάτι σ’ όλο
το κοινό.

Αυτό ήταν, αγαπητέ φίλε, που μ’
έκανε να αισθανθώ υπερήφανος για
την καταγωγή μας, την κουλτούρα μας
και την αγάπη προς την Ελλάδα μας
που εξακολουθεί να παραμένει ανεξά-
λειπτη.
Είμαι δε, απόλυτα σίγουρος, πως όσα

χρόνια κι αν περάσουν Ο Ελληνισμός
της Αυστραλίας δεν πρόκειται να ξεχά-
σει τη γλώσσα του, τη θρησκεία του,
την ιστορία του και γενικά την κατα-
γωγή του.
Σε χαιρετώ με αγάπη κι εκτίμηση.

Περικλής Δ. Θούας
(γράμμα στον κ. Σπύρο Καμπέρο)
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10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1896: ΤΟ πΡωΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟγΙΟ ΤΟΥ10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1896: ΤΟ πΡωΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟγΙΟ ΤΟΥ
ΟΔΟνΤωΤΟΥ ΔΙΑΚΟπΤΟ - ΚΕΡπΙνΗ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΟΔΟνΤωΤΟΥ ΔΙΑΚΟπΤΟ - ΚΕΡπΙνΗ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Κείμενο: Θεόδωρος Αντωνόπουλος

Από τότε και μέχρι σήμερα ο Οδο-
ντωτός ταξιδεύει καθημερινά, όλες τις
εποχές του χρόνου, ό,τι καιρό κι αν
κάνει. Εύρος γραμμής: 0,75 μέτρα, η
ιδιαιτερότητα αυτή είναι που κάνει τον
Οδοντωτό να είναι ο στενότερος στον
κόσμο.
Για να ανέβει σε υψόμετρο 750 μέτρα

που είναι τα Καλάβρυτα, χρησιμοποιεί
στις μεγάλες ανηφόρες, συνολική από-
σταση 3,5 χλμ, έναν οδοντωτό τροχό,
τον οποίο κατεβάζει και συμπλέκει με
τα «Δόντια».
Τα «Δόντια» είναι 2 παράλληλες οδο-

ντωτές ράγες, στη μέση των γραμμών,
τοποθετημένες με υστέρηση (=τα δό-
ντια της μιας είναι απέναντι από τα κενά
της άλλης), έτσι ώστε η κίνηση να με-
ταδίδεται ομαλά δίχως «κομπιάσματα».
Ο Οδοντωτός ακολουθεί το μαγευτικό

φαράγγι του Βουραϊκού. Η καλύτερη
εποχή για να το απολαύσει κανείς είναι
η άνοιξη, όταν ανθίζουν τα αγριολού-
λουδα και τα πλατάνια βγάζουν
φύλλα. Μικροί και μεγάλοι καταρρά-
κτες από τα γύρω βουνά χύνονται με
ορμή στο ποτάμι, που τύφλα να ‘χουν
οι καταρράκτες του Νιαγάρα.

Ο πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικού-
πης (Ναύπλιο 1832-Γαλλία 1896) έδινε
μεγάλη σημασία σε έργα υποδομής.
Κατασκεύασε πολλά δημόσια έργα
όπως σιδηροδρόμους, οδούς, λιμάνια,
τη διώρυγα του Ισθμού και άλλα για
ενίσχυση του Στρατού και του Στόλου.
Για να εξασφαλίσει Κεφάλαια επέβαλε
βαρείς φόρους και συνήψε δάνεια με το
εξωτερικό. Οι φόροι τον έκαναν αντι-
δημοτικό. Τα έργα δεν ήσαν αμέσου
αποδόσεως. Αδυνατούσε να πληρώσει
τα δάνεια και κήρυξε πτώχευση. Τότε
είπε τη φράση «δυστυχώς επτωχεύσα-
μεν». Φόροι και Χρέη ήταν η αιτία που
έχασε τις επόμενες εκλογές. Ο ίδιος δεν
βγήκε ούτε βουλευτής. Αναχώρησε για
τη Γαλλία όπου και πέθανε το 1896,
χρονιά που λειτούργησε ο Οδοντωτός,
και δεν πρόλαβε να τον δει.
Στις 10 Μαρτίου 1889 υπογράφηκε η

σύμβαση με τους ΣΠΑΠ (Σιδηρόδρομοι
Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου)
και τους παραχωρήθηκε η εκμετάλ-
λευση της γραμμής για 99 χρόνια (πε-
ρίεργο: από τότε τέτοιες συμβάσεις
γινόντουσαν για 99 χρόνια!). Το αρχικό
σχέδιο ήταν να φθάσει μέχρι την Τρί-
πολη. Η γραμμή έχει πλάτος 75 cm.
Είναι ο στενότερες Οδοντωτός στον
κόσμο. Ο Τρικούπης διέβλεψε σωστά
ότι το μικρό τραίνο έχει μεγαλύτερη ευ-
ελιξία, είναι οικονομικότερο, και πιο
κατάλληλο για ορεινή χώρα.

Ο Γάλλος εργολάβος Ατόν ανέλαβε
την κατασκευή. Χρησιμοποίησε Ιταλούς
τεχνίτες που είχαν εμπειρία σε ανάλογα
έργα στις Άλπεις. Το έργο καθυστέ-
ρησε να ολοκληρωθεί και «έφαγε»
3.500.000 δραχμές, ποσό τεράστιο για
την εποχή.

Το (παλαιό) ημερολόγιο έδειχνε 10
Μαρτίου (με το νέο 22 Μαρτίου) 1896,
όταν ο θρυλικός «Μουτζούρης», με
πρώτο επιβάτη το βασιλέα Γεώργιο Α’,
έκανε το πρώτο του δρομολόγιο.
Από την ημέρα αυτή, ο Οδοντωτός
έβγαλε από την απομόνωση την επαρ-
χία Καλαβρύτων. Πριν, η επικοινωνία
με Αίγιο και Πάτρα γινόταν μέσα από
λίγα και δύσβατα μονοπάτια. Η μετα-
φορά μιας οκάς (1,28 κιλά) σταριού
από τα Καλάβρυτα στο Αίγιο κόστιζε
10 λεπτά της δραχμής, ενώ η ίδια πο-
σότητα για να έρθει ατμοπλοϊκώς από
τη Ρωσία κόστιζε 5.
Ο Οδοντωτός ήταν το μόνο μέσο που

εξυπηρετούσε την ορεινή επαρχία,
μέχρι το 1926, που ολοκληρώθηκε η
οδική σύνδεση Πάτρας - Καλαβρύτων
μέσω Χαλανδρίτσας.

Εργάτες δούλευαν ακατάπαυστα από
το 1889, άνοιξαν 6 τούνελ, έφτιαξαν 40
μεταλλικές και 9 λίθινες γέφυρες, έχτι-
σαν τοίχους αντιστήριξης.

Ο Ελληνικός Οδοντωτός συγκαταλέ-
γεται στα 6 πιο διάσημα σιδηροδρομι-
κά δίκτυα στόν κόσμο. Κατά τη διάρ-
κεια των 120 χρόνων που λειτουργεί
δεν συνέβη κανένα ατύχημα. Αυτό είναι
παγκόσμιο ρεκόρ και θα έπρεπε να κα-
ταχωρηθεί στο βιβλίο Γκίνες.

Οι ΣΠΑΠ το 1895 απέκτησαν το δι-
καίωμα να χρησιμοποιούν τα νερά του
Βουραϊκού για την παραγωγή ηλεκτρι-
κού ρεύματος. Το εργοστάσιο θα γινό-
ταν στη θέση «Καταρράκτης» στο 6ο

χλμ., εκεί που τα νερά πέφτουν κάθετα
κάτω από μια γέφυρα, αλλά χάνουν
λόγω καταβόθρας το 1/3 της ποσότη-
τος. Ο Οδοντωτός θα γινόταν ηλεκτρι-
κός από τότε. Η παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος θα γινόταν από σειρά εργο-
στασίων που θα κατασκευάζονταν με-
ταξύ 3ου και 15ου χλμ. όπου υπάρχουν
πολλοί καταρράκτες. Αλλά οι προτά-
σεις και τα σχέδια των Γάλλων έμειναν
στα χαρτιά.

Η διάνοιξη δρόμων τότε γινόταν με
κασμάδες και φουρνέλα. Εργάτες από
τα χωριά πήγαν και εργάστηκαν εκεί.
Πήγαν και από την Κερπινή. Ένας από

αυτούς ήταν ο παππούς του Χρήστου
Σώρα, ο οποίος σκοτώθηκε από ατύ-
χημα. Όπως μου έλεγε ο μακαρίτης ο
Χρήστος, ο παππούς του ήταν λίγο «τε-
μπελάκος». Άφησε τον κασμά και πήγε
πιο πέρα για λούφα ή για την ανάγκη
του. Κατέρρευσε ένας βράχος και τον
σκότωσε.
Τα συνεργεία των εργατών εργάζονταν

κάτω από αντίξοες συνθήκες, αλλά κιν-
δύνευαν και από επιθέσεις ληστών, με
αποτέλεσμα η Εταιρεία να χρησιμοποι-
ήσει ένοπλους φρουρούς για την προ-
στασία τους. Το έργο θεωρείται κατα-
σκευαστικός άθλος, ακόμη και με τα
σημερινά δεδομένα.

Ένα αξιοπερίεργο συναντάμε στο 6ο

χλμ. Είναι το «Δικαστήριο» που φαίνε-
ται στην απέναντι πλαγιά. Πρόκειται για
μια μικρή σπηλιά με σταλακτίτες και
σταλαγμίτες που σχηματίζουν ένα δικα-
στήριο. Στο βάθος είναι οι δικαστές
στην έδρα, αριστερά και δεξιά οι δικη-
γόροι και μπροστά ο κατηγορούμενος
που καταδικάστηκε στον δι’απαγχονι-
σμού θάνατο και κρέμεται από πάνω.
Ο «κρεμασμένος» έχει κοπή και δεν
υπάρχει σήμερα.

Στο 9ο χλμ. υπήρχε η Στάση «Τρι-
κλιά». Δεν ήταν κανονικός σταθμός. Το
τραίνο που ανέβαινε σταματούσε για
λίγο. Το καλοκαίρι υπήρχε ένα κιόσκι
που πωλούσε λουκούμια και ούζα.
Είχε και μια πηγή με τρεχούμενο δρο-
σερό νερό. Κατεβαίναμε οι επιβάτες,
τρώγαμε λουκούμια, και πίναμε νερό.
Όπως είμαστε καψωμένοι από τον
κάμπο, εμείς οι βουνίσιοι, το δροσερό
νερό μας φαινόταν ως το καλύτερο
αναψυκτικό.

Στο 11ο χλμ. υπάρχει η τοποθεσία
«πόρτες». Είναι δύο μεταλλικές πόρτες
που τις είχαν φτιάξει στην είσοδο μιας
γαλαρίας. Όταν το τραίνο έφθανε εκεί
σταματούσε, κατέβαινε ο ένας μηχανο-
δηγός και τις ξεκλείδωνε. Ο λόγος που
τις έφτιαξαν ήταν για να εμποδίζουν
τους πεζούς που πήγαιναν προς το Δια-
κοπτό. Τότε δεν υπήρχε άλλος πιό σύ-
ντομος και ομαλός δρόμος και πολλοί
διακινδύνευαν να κατέβουν τις γραμ-
μές. Έτσι όμως και ο ΣΠΑΠ έχανε εισι-
τήρια. Μας έλεγαν τότε που πηγαίναμε
στο Γυμνάσιο, ότι κάποτε πέρασε από
εκεί η βασίλισσα Φρειδερίκη και ρώ-
τησε τον λόγο που έκλειναν οι πόρτες.
Τότε έδωσε διαταγή να μη τις ξανακλεί-
σουν, και από τότε οι πόρτες μένουν
ανοικτές.

Σταθμός Ζαχλωρού. Στην προμετω-
πίδα του γράφει Μέγα Σπήλαιον. Έγινε
στο 13ο χλμ. Εκεί διασταυρώνονταν τα
τραίνα που ερχόντουσαν από Καλά-
βρυτα και Διακοπτό. Κατέβαιναν όσοι
επιβάτες προορίζονταν για Μ. Σπήλαιο,
και μετά με τα πόδια ή με γαϊδουράκια
που περίμεναν εκεί οι αγωγιάτες, ανέ-
βαιναν το ανηφορικό μονοπάτι.
Στην Κατοχή, οι Γερμανοί έσπρωξαν μια

ατμομηχανή μόνη της στον κατήφορο,

που τον κατέβαινε χωρίς δόντια με με-
γάλη ταχύτητα. Δεν εκτροχιάστηκε που-
θενά. Ειδοποιήθηκε ο Σταθμός Διακο-
πτού και ένας μηχανοδηγός, ο Κοκκί-
νης, πήρε μια άλλη μηχανή από το Δια-
κοπτό και την περίμενε κάπου στα
Νιάματα. Όταν την είδε, ανέπτυξε ίση
και αντίθετη ταχύτητα, και όταν οι 2 μη-
χανές πλησίασαν, φρέναρε σιγά-σιγά,
και έτσι την έπιασε.

Αυτό όμως που δεν πέτυχαν οι Γερ-
μανοί, παρά λίγο να το έκαναν οι
Αντάρτες. Μετά την 13η Δεκεμβρίου
1943 οι Αντάρτες φοβούμενοι μήπως
επανέλθουν οι Γερμανοί αποφάσισαν
να ανατινάξουν τον Οδοντωτό. Τη δια-
ταγή έδωσε ο «καπετάνιος» Άρης Βε-
λουχιώτης. Ανόητη απόφαση, διότι οι
Γερμανοί, και αν είχαν σκοπό να ξανα-
γυρίσουν, δεν θα ερχόντουσαν με τον
Οδοντωτό, να περάσουν από το φα-
ράγγι, όπου δε γλίτωναν με τίποτα. Με
το τραίνο ερχόντουσαν τα τρόφιμα του
Ερυθρού Σταυρού που διανέμονταν
στις χήρες και στα ορφανά. Αν κατα-
στρεφόταν το τραίνο, τα Καλάβρυτα θα
αποκλείονταν από τον έξω κόσμο και
θα πέθαιναν από την πείνα, διότι είχαν
καεί όλα τους τα τρόφιμα.
Τον Οδοντωτό έσωσε ο Αρχιμανδρίτης

Κωνστάντιος, ιεροκήρυκας της Ι.Μ. Κα-
λαβρύτων και Αιγειαλείας, ο οποίος
συνάντησε το Βελουχιώτη και κατάφερε
να τον μεταπείσει να ανακαλέσει τη δια-
ταγή.

Σταθμός Κερπινής. Τότε το λέγαμε
σκέτο Στάση. Έγινε στο 18ο χλμ. (4 χλμ.
πριν από τα Καλάβρυτα). Από τα κάτω
αλώνια, όπου έπαιζα μικρός, έβλεπα
μερικές φορές το τραινάκι. Τότε που
δεν υπήρχαν τα μπάζα και τα δέντρα
στο ποτάμι, φαινόταν για 1 sec στη
στροφή μετά τη Στάση, εκεί που σή-
μερα ενώνονται οι δρόμοι και ακουγό-
ταν το σφύριγμά του. Όταν πήγα για
πρώτη φορά στα Καλάβρυτα, το είδα
και από κοντά. Μου άρεσε πάρα πολύ
και θα ήθελα να ταξιδεύω μόνο με
αυτό. Το λεωφορείο μου βρώμαγε. Στο
τραίνο με φόβιζε μόνο το οξύ σφύ-
ριγμά του. Το ζωγράφιζα στην πλάκα
πού είχαμε στο σχολείο και γράφαμε.

Οι επιβάτες που προορίζονταν για τα
γύρω χωριά, (Κερπινή, Ρωγοί, Βραχνί,
Σούβαρδο), κατέβαιναν στην ΚΕΡΠΙΝΗ,
και μετά με τα πόδια μέχρι το χωριό.

Η πεζοπορία για Κερπινή διαρκούσε
1,5-2 ώρες. Δεν υπήρχαν οι σημερινοί
πλατείς δρόμοι, μόνο μονοπάτια. Περ-
νώντας το ποτάμι, έπρεπε να ανέβει κα-
νείς στου «Κάμπου τη Ράχη», πάνω
από το σπαστήρα. Η ανάβαση γινόταν
με πολλές στροφές και ο δρόμος ήταν
αρκετά πλατύς, με τοίχους αντιστήριξης
ώστε να χωράει ένα μικρό αυτοκίνητο.
Όπως είχα ακούσει, είχε γίνει προσπά-
θεια πριν από τον πόλεμο να κατα-
σκευαστεί αμαξιτός δρόμος, με κασμά-
δες φυσικά. 

Ακολούθησε ο πόλεμος και η προ-
σπάθεια εγκαταλείφθηκε. 
Οι παραθεριστές που ερχόντουσαν με

τα παιδιά τους φρόντιζαν να τους περι-
μένουν στη Στάση αγωγιάτες με ζώα.

Από τη ΣΤΑΣΗ παραλαμβάναμε όσα
δέματα μας έστελναν από τις πόλεις,
Αθήνα - Πάτρα. Από εκεί στέλναμε και
εμείς στους δικούς μας στις πόλεις.
Στέλναμε κυρίως τρόφιμα, διότι τότε,
μετά τους πολέμους, υπέφεραν οι άν-
θρωποι και στις πόλεις. Από εκεί έστελ-
ναν και οι έμποροι τις αποσκευές τους,
κεράσια κ.λπ. 

Σταθμάρχης ήταν ο Κώστας, μόνος
του χωρίς άλλο Προσωπικό.

Λίγο απότομος αλλά εξυπηρετικός.
Έκοβε εισιτήρια και ζύγιζε τις απο-
σκευές.

Πηγή: Kalavryta.gr
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ΕνΑΣ χΡΟνΟΣ χωΡΙΣ ΤΟ ΣωΤΗΡΗ χΑΜΑΚΙωΤΗΕνΑΣ χΡΟνΟΣ χωΡΙΣ ΤΟ ΣωΤΗΡΗ χΑΜΑΚΙωΤΗ
Πέρασε ένας χρόνος από τότε που

έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Χαμα-
κιώτης. Σαν μνημόσυνο, θυμόμαστε τη
συγκλονιστική μαρτυρία του στην τηλε-
οπτική εκπομπή του καναλιού «AC-
TION 24», που προβλήθηκε με θέμα
«Η επόμενη μέρα» και παρουσιαστή
τον κ. Σεραφείμ Κοτρώτσο. Η εκπομπή
πραγματευόταν τις γερμανικές αποζη-
μιώσεις.  Μεταξύ των προσκεκλημένων
ήταν και οι συμπατριώτες μας Σωτήρης
Χαμακιώτης, Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας και ο κ. Γιώργος
Κοσμάς, Επίτιμος Πρόεδρος της Παγκαλα-
βρυτινής Ένωσης.

Ο Σ. Χαμακιώτης συγκλόνισε όλο το
πάνελ της εκπομπής, όλους τους τηλε-
θεατές και όλους τους Έλληνες με τη μαρτυ-
ρία του για όλα όσα εκτυλίχθησαν στα
Καλάβρυτα στις 13.12.1943 κατά το
Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, με αναφο-
ρές που μόνο οργή και αγανάκτηση δη-
μιουργούν στο αίσθημα του κάθε ανθρώ-
που, είτε είναι Έλληνας είτε όχι, ακόμα
και του πιο «αλύγιστου», για την ανε-
λέητη βαρβαρότητα και την κτηνωδία
των Γερμανών.
Μεταξύ άλλων, είπε:
«Το πρώτο πράγμα που έχει αξία είναι

η ίδια η ζωή. Η ζωή δεν πληρώνεται με
τίποτα. Συμπληρώθηκαν 70 χρόνια
από τη σφαγή των Καλαβρύτων, που
ήταν το μεγαλύτερο ομαδικό έγκλημα
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κα-
τοχής.  Μέσα σε λίγες μόνον ώρες, όλο
ο ανδρικός πληθυσμός των Καλαβρύ-
των, άμαχος και μάχιμος, από 12 ετών

μέχρι και 80 ετών, οδηγήθηκε από τους
Γερμανούς σαν πρόβατα επί σφαγή
στον Λόφο του Καπή κα εκτελέστηκαν
με τον πιο βάρβαρο τρόπο.  Τους κλω-
τσούσαν οι Γερμανοί στο σφαγείο αυτό
για να βεβαιωθούν ότι είχαν όλοι πε-
θάνει και αν κάποιος αντιδρούσε στις
κλωτσιές και ήταν ακόμα ζωντανός, τον
αποτελείωναν. Μόνο 13 τραυματι-
σμένα άτομα κατάφεραν να σωθούν
από αυτή την κτηνωδία, και αυτό ήταν
καθαρά και μόνο θέμα τύχης, αφού
βρίσκονταν κάτω από τα άπειρα στοι-
βαγμένα πτώματα και έτσι γλίτωσαν
από τη χαριστική βολή.  Αυτοί που σώ-
θηκαν μετέφεραν την ανατριχιαστική
και συγκλονιστική μαρτυρία ενός αγο-
ριού ηλικίας 15 ετών, που όταν ξεκίνη-
σαν να πέφτουν οι πρώτοι πυροβολι-
σμοί από τους Γερμανούς, άρχισε πανι-
κοβλημένο να τρέχει για να σωθεί φω-
νάζοντας στους Γερμανούς «εγώ δεν
έχω κάνει τίποτα.  Είμαι μαθητής. Μη
με σκοτώσετε», αλλά δυστυχώς βρήκε
και αυτό τραγικό θάνατο.  Η κτηνωδία
των Γερμανών φαίνεται και από το ότι
αποκεφάλισαν με τσεκούρι τον Ιερέα
των Καλαβρύτων. Μετά τη μαζική αυτή
δολοφονία και το μαρτύριο όλων των
αγοριών και των ανδρών, άρχισε το
μαρτύριο των μανάδων των αγοριών
και των συζύγων, των τέκνων και των
αδερφών των ανδρών.  Οι μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων, με-
ταξύ αυτών και εγώ, ήταν κλεισμένοι σε
αυτό από τους Γερμανούς, ως όμηροι.
Οι Γερμανοί είχαν πει στους άνδρες που

σφαγίασαν πως αν αντιδρούσαν, τότε
θα έκαιγαν ζωντανούς τους μαθητές
μέσα στο σχολείο. Οι γενναίοι Καλα-
βρυτινοί άνδρες δεν αντέδρασαν για να
σωθούν τα μικρά παιδιά και έτσι γλίτω-
σαν από τα χέρια των Γερμανών οι μι-
κροί μαθητές.  Όταν μετά τη σφαγή
άφησαν τους μαθητές να βγούν από το
σχολείο, ακούστηκε μία κραυγή «Που
είναι οι άντρες;» και ξαφινκά στο ερώ-
τημα αυτό απάντησε μια ηλικιωμένη, η
οποία με σπαρακτική φωνή είπε «γυ-
ναίκες κουρούνες (ήτοι μαύρα πουλιά)
τους άντρες του σκότωσαν στη λάκα
του Καπή»!!!  Παιδιά και γυναίκες,
αναμαλλιασμένες και συνοφρυωμένες
έτρεχαν στο δύσβατο αυτό μονο-
πάτι, πέφτοντας πάνω σε αγκάθια και
σε πέτρες και όταν έφτασαν στο σημείο
της σφαγής αντίκρισαν το αποτρόπαιο
θέαμα μιας τεράστιας έκτασης καλυμ-
μένης με πτώματα.  Αλλόφρονες προ-
σπαθούσαν να αναγνωρίσουν τους αγα-
πημένους τους. Όμως αυτό δεν ήταν
καθόλου εύκολο γιατί τα θύματα είχαν
παραμορφωθεί από τους βάρβαρους
πυροβολισμούς. Αφού κατάφεραν με
μύριους τρόπους να αναγνωρίσουν
τους ανθρώπους τους, τότε άρχισε το
άλλο βασανιστικό και τραγικό έργο, της
μεταφοράς των πτωμάτων στο νεκρο-
ταφείο προκειμένου να ταφούν. Οι γυ-
ναίκες σκέπασαν τα θύματα με κου-
βέρτες, με όση δύναμη τους είχε απο-
μείνει, δεδομένου ότι ήταν ξεθεωμένες,
ταλαιπωρημένες και αδύνατες. Τίποτα
δε συγκρίνεται με τη θηριωδία αυτή.

Το έτος 2000 που επισκέφθηκε τα Κα-
λάβρυτα ο τότε Γερμανός Πρόεδρος
Γιοχάνες Ράου, επί Προεδρίας Κωνστα-
ντίνου Στεφανόπουλου, ήμουν κι εγώ
εκεί. Ο κ. Ράου, αφού μετέβη στο χώρο
του Μνημείου της σφαγής των Καλα-
βρυτινών, εξέφρασε μεν τη βαθιά του
θλίψη για τις θηριωδίες που έκαναν
τότε οι Γερμανοί, όμως είναι ντροπή του
που δεν εξέφρασε ούτε μία συγνώμη
προς τις οικογένειες των θυμάτων.  Έχω
την αίσθηση ότι οι Έλληνες πληρώνουν
την αντίστασή τους.  Όταν βλέπω τους
Γερμανούς πολιτικούς και μη, να μι-
λούν μ΄ αυτό τον απαξιωτικό τρόπο για
μία χώρα που ρήμαξαν κυριολεκτικά,
αισθάνομαι γερή αγανάκτηση!  Έχω μία
ιδέα, που δυστυχώς δεν πρόκειται να
πραγματοποιηθεί ποτέ. Έπρεπε στον Γερμα-
νικό λαό που κατέστρεψε ολόκληρη
ήπειρο, να επιβληθεί ένας φόρος 1%
που να έχει τίτλο «φόρος για τα εγκλή-
ματα υπέρ θυμάτων και τα εγκλήματα 
που έκαναν οι πατεράδες, οι παππούδες
και τα αδέρφια μας (opfer steuer)»…»

Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Πε-
λοποννήσου (ΕΣΣΠ) σε συνεργασία με
τον Σκακιστικό Επιμορφωτικό Όμιλο Κα-
λαβρύτων - Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ), διορ-
γάνωσαν και πραγματοποίησαν με με-
γάλη επιτυχία τόσο την Προκριματική
Φάση του Σχολικού Πρωταθλήματος
σκάκι μαθητών-μαθητριών για την πε-
ριοχή των Καλαβρύτων, όσο και ξεχω-
ριστό ανοικτό Σκακιστικό Τουρνουά
Rapid. Οι αγώνες τελούσαν υπό την Αι-
γίδα του Κέντρου Παιδιού Νεολαίας-
Άθλησης Δήμου Καλαβρύτων και στη-
ρίζονταν από την Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας Δήμου Καλαβρύτων και το
Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Δια-
κονικό Κέντρο Καλαβρύτων (ΚΕΔΙΚ). 

Οι Σχολικοί Αγώνες (σύμφωνα με
απόφαση της Γ.Σ. της ΕΣΣΠ) ήταν οι
Προκριματικοί για την Τελική Φάση
που θα γίνει στην Πάτρα 18 Μαρτίου
2016. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι
οι μαθητές τάξεων του Δημοτικού-Γυ-
μνασίου - Λυκείου Περιφέρειας Καλα-
βρύτων στο Σχολικό Πρωτάθλημα και
όσοι/ες σκακιστές και σκακίστριες επι-
θυμούσαν στο Ανοικτό Τουρνουά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Σάββατο
21/1/2017 (παραμονή των Αγώνων),
πάντα στο ΚΕΔΙΚ, ο Νικόλας Καμπάνης
παρέθεσε (δωρεάν) Διαλέξεις και δια-
δραστικά Σεμινάρια Σκάκι, σε όσους/ες
προσήλθαν (περί τα 30 άτομα).

Οι αγώνες (5 γύροι rapid) έγιναν με
Δωρεάν Συμμετοχή την Κυριακή 22 Ια-
νουαρίου 2017 στους φιλόξενους χώ-
ρους του Καλλιμανοπουλείου Εκκλη-
σιαστιού Διακονικού Κέντρου Καλα-
βρύτων (ΚΕΔΙΚ), που για ακόμη μια φο-
ρά αναδείχτηκε σαν κοιτίδα Πολιτισμού.
Στην ωραιότατα στολισμένη (ιδίως από

αναμνηστικά του ΣΕΠΟΚΕ, αλλά και
από γνωστά σκακιστικά βιβλία του
Προπονητή και Συγγραφέα Νικόλα Κα-
μπάνη) και ειδικά διαμορφωμένη Κε-
ντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων του
ΚΕΔΙΚ, συνολικά έλαβαν μέρος στους
Αγώνες 53 άτομα, ενώ συγγενείς/φίλοι
και οπαδοί είχαν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν και να περιμένουν την ολοκλή-
ρωση των Αγώνων, στο σαλόνι του
Ιδρύματος απολαμβάνοντας τον μπου-
φέ με γλυκίσματα / αναψυκτικά που πρό-
σφερε ο ΣΕΠΟΚΕ.

Με Διευθυντή Αγώνων τον Δρ Ν. Χ.
Ραζή Πρόεδρο ΣΕΠΟΚΕ, χρέη Οργα-
νωτικής και Εκτελεστικής Γραμματείας
επιτέλεσαν οι Σταυρούλα Γαντζούδη-
Κορίννα Γεωργιάδη Ραζή - Βάσω
Πριονά - Γεωργία Σπυροπούλου. Ο
ικανότατος και πολύπειρος Επικεφαλής
Διαιτητής Αλέξης Σπηλιόπουλος, είχε
την άξια συνεπικουρία της Σοφίας Γιαν-
νέλου (για κληρώσεις, που έγιναν με
βάση το εγκεκριμένο από τη FIDE πρό-
γραμμα) και Δημήτριο Δαπόντα (για Δι-
αιτητησία Σάλας), όλοι Διαπιστευμένοι
και Πτυχιούχοι Διαιτητές.

Οι αγώνες επιτελέστηκαν με πολιτι-
σμένο και άριστο τρόπο, γεγονός που
πιστοποιείται και από το γεγονός πως
καμία Ένσταση δεν κατατέθηκε στην αρμό-
δια Επιτροπή (που την αποτελούσαν οι
Θεοδόσης Παναγόπουλος - Γιώργος
Τζομάκης - Θεόδωρος Χαλμούκης).

Σε μία θαυμάσια Τελετή Λήξης (πα-
ρουσία πολύ κόσμου - περί τα 200
άτομα), ωραιότατα (πρωτότυπα) Ανα-
μνηστικά Διπλώματα (φιλοτεχνημένα
από την γνωστή Εικαστικό Σοφία Μη-
τράκη), έλαβαν όλοι/ες όσοι/ες αγωνί-
στηκαν. Καλαίσθητα Κύπελλα ο(η)
1ος(η) κάθε τάξης του Δημοτικού, ο(η)
1ος(η) του Γυμνασίου, ο(η) 1ος(η) του
Λυκείου και Ανοικτού (open) Τουρ-
νουά. Κομψά και χαραγμένα Μετάλλια
οι 3 πρώτοι μαθητές και οι 3 πρώτες
μαθήτριες κάθε τάξης των Δημοτικών
Σχολείων, οι 3 πρώτοι μαθητές και οι 3
πρώτες μαθήτριες Γυμνασίων/Λυκείων
και οι 3 πρώτοι του open, ενώ κομψό-
τατα αναμνηστικά, έλαβαν και οι Διαι-
τητές. Επιπλέον, στον φωτογράφο κ. Β.
Λουκάτο προσφέρθηκε ένα Βιβλίο σχε-
τικό με το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.

Μετά από ενδιαφέρουσες παρτίδες,

ανάμεσα στους διακριθέντες
πρώτευσαν (πρώτοι της Γε-
νικής Κατάταξης και οι πρώ-
τες κοπέλες) οι κάτωθι
(χωρίς να υστερήσει κά-
ποιος/α αγωνιζόμενος/η):
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Πανου-
τσακόπουλος Παντελής -
Πριονάς Γεώργιος - Δαφα-
λιάς Παναγιώτης - Νικολι-
τσοπούλου Ειρήνη.
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Δαφαλιάς

Κωνσταντίνος - Παπασωτηρίου Δημή-
τριος - Πεντζιάς Γεώργιος - Καλογερο-
πούλου Παναγιώτα - Αλιάι Σύλβια.
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Πανουτσακόπουλος
Αρίστος - Αλιάι Αλμάρο - Αχμετάι
Φλούτουρα - Μουτσάι Μελίνα.
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Καλογεροπούλου
Χριστίνα - Δαφαλιάς Αχιλλέας - Μου-
τσάι Κεμάλ - Πριονάς Δημήτριος - Αλιάι
Αμέλια.
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Μαρώσης Παναγιώ-
της - Λούπος Αιμιλιάνο - Καραμούζης
Χαράλαμπος - Παπασωτηρίου Ευγενία
- Σκάρπα Αικατερίνη.
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ντόι Μαρτσέλο -
Αγάλος Παναγιώτης - Ντάνος Ηρακλής
- Συνομένα Αιμιλία.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Λούπος Άλεξ, Αχμετάι Ντέ-
νις - Λίτσι Ρένζιαν - Γαζετά Αλεξία - Πα-
ναγοπούλου Κωνσταντίνα.
ΛΥΚΕΙΑ: Κοντής Χαράλαμπος - Τζου-
μάκας Ιωάννης - Λανάι Τέκι - Κόβατς
Μπιάνκα.
ΟΠΕΝ: Λουκάτου Δέσποινα - Καμπά-
νης Νικόλαος - Σταυρόπουλος Σταύρος
- Τσεγρένη Θεοδώρα.

Στην Τελική Φάση, προκρίθηκαν
33 (!!!) Μαθητές και Μαθήτριες.

Παρευρέθησαν ή και επιτέλεσαν απο-
νομές (ανάμεσα σε άλλους), ο Νικόλας
Καμπάνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας Δήμου Καλαβρύτων Νικό-
λαος Μαγκαφάς, τα Μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και των Επιτροπών
Δημοσίων Σχέσεων/Εκδηλώσεων του
ΣΕΠΟΚΕ Θεοδόσης Παναγόπουλος - Βά-
σω Πριονά - Νικόλαος Ραζής - Θεόδω-
ρος Χαλμούκης, καθώς και οι Διαιτητές
Σοφία Γιαννέλου - Δημήτριος Δαπόντας.
Όλες τις Εκδηλώσεις, κάλυψε (δωρεάν)
φωτογραφικά ο βραβευμένος σε Διε-

θνείς Διαγωνισμούς Φωτο, γνωστός
Καλλιτέχνης Βασίλης Λουκάτος.
Στην σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος

του ΣΕΠΟΚΕ Ν. Ραζής, ευχαρίστησε
τους Διοργανωτές - Συντελεστές - Συμ-
μετέχοντες και όσες/όσους βοήθησαν
στην εξαιρετική αυτή Διοργάνωση, τους
Χορηγούς (Σύλλογο Γονέων/Κηδεμό-
νων Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγίου
Καλαβρύτων - Σούπερ Μάρκετ Τσαβα-
λάς - Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής
'Ερμείδης' - Ταβέρνα 'Αυλή' - Πρατή-
ριο υγρών καυσίμων 'ΕΚΟ'- Δωμάτια
'Τζόβολος'), τους Φορείς του Δήμου
Καλαβρύτων, το ΚΕΔΙΚ, τον Δημοτικό
υπάλληλο Γιώργο Πετρόπουλο, τους
Αθλητές και τους γονείς/κηδεμόνες για
την εμπιστοσύνη τους. Πρόσθεσε ότι η
παρούσα Εκδήλωση ήταν δείγμα της
προόδου που έχει επιτελεστεί στην
Επαρχία, χάρις στις συλλογικές προ-
σπάθειες του ΣΕΠΟΚΕ, προσπάθειες
που θα συνεχιστούν και στο μέλλον.
Για το λόγο αυτό, ζήτησε κάθε δυνατή
βοήθεια και συμπαράσταση από όλες
και όλους.

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ελληνικής Σκακιστικής Ομο-
σπονδίας και Επικεφαλής Διαιτητής
Αλέξης Σπηλιόπουλος, δήλωσε εντυ-
πωσιασμένος (για μια ακόμη φορά)
από την πρόοδο και την διάδοση του
ζατρικίου σε ολόκληρη την περιοχή
των Καλαβρύτων και συνεχάρη τον ΣΕ-
ΠΟΚΕ για τις πολύχρονες-  κοπιώδεις,
αλλά ουσιαστικές και πολύπλευρα
αποτελεσματικές προσπάθειές του,
στον Αθλητισμό και στον Πολιτισμό.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόε-
δρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου Καλαβρύτων Νικόλαος Μαγκα-
φάς, έδωσε συγχαρητήρια σε όλες και
όλους για την συμμετοχή και την προ-
σπάθειά τους, υπενθύμισε την συμ-
βολή της Δημοτικής Αρχής προς τον
ΣΕΠΟΚΕ και υποσχέθηκε να βοηθήσει
και στο μέλλον, αρχής γενομένης από
την τελική φάση των Σχολικών Αγώ-
νων, όπως - εξάλλου - έχει πράξει και
στο παρελθόν.

Οι Εκδηλώσεις, έκλεισαν με (δικαιο-
λογημένο) κλίμα αισιοδοξίας για το
μέλλον του ευγενούς αυτού αθλήματος
στην Επαρχία Καλαβρύτων.

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ πΡωΤΕΥΟΥΣΑ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑγωνΕΣ 2017ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ πΡωΤΕΥΟΥΣΑ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑγωνΕΣ 2017



Γράφει ο Μίμης Ι. Χριστοδούλου, 
Γεωπόνος - Νομικός

Ο  Δήμος Καλαβρύτων, με μια από-
φασή του απολύτως δικαιολογημένη,
σωστή και επίκαιρη, αποφάσισε να τι-
μήσει, σε μια τελετή που έγινε στις 21.03.17
τον φίλο και συμπατριώτη μας Γιώργο
Γιαννέλο, για το σύνολο της προσφο-
ράς του στα καλλιτεχνικά δρώμενα του
τόπου μας αλλά και για την παρουσία
του σε όλες τις εκδηλώσεις που συμ-
βάλουν στην προβολή των Καλαβρύ-
των, του ρόλου τους και της προσφοράς
τους. 
Για μας τους Καλαβρυτινούς ο Γιώργος

είναι αρκετά πράγματα όλα μαζί σε ένα,
απ’ όλα αυτά όμως, ξεχωρίζουν τα
εξής:
• Είναι ένας καλός συμπατριώτης μας,
που μετά από ατέλειωτα χρόνια σκλη-
ρής βιοπάλης, αφού δημιούργησε μια
άριστη και δεμένη οικογένεια, τώρα
περνά τα χρόνια της σύνταξής του,
πάντα μένοντας στα Καλάβρυτα, και
είναι απόλαυση για τον καθένα μας να
πίνουμε καφέ μαζί του στην καφετέρια
και να ακούμε τις απόψεις του, τις ιστο-
ρίες του, τις σκέψεις του και την κριτική
του πάνω σε κάθε τι το ενδιαφέρον. 
• Είναι, για περισσότερα από τριάντα
χρόνια, η ψυχή και ενεργοποιό στοιχείο
του θεατρικού ομίλου ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΟΣ,
που με τα χρόνια έχει γίνει από τα  βα-
σικά  στοιχεία  πνευματικής δημιουρ-
γίας στην πόλη μας. 
• Είναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
και όλα δείχνουν ότι θα είναι και για
πολλά ακόμα χρόνια που θα ακολου-
θήσουν, η θεατρική ενσάρκωση του
καλόγερου Καλλίνικου, που έχει τον
ρόλο του αφηγητή - συντονιστή του θε-
ατρικού δρώμενου της αναπαράστασης
της κήρυξης της επανάστασης του
1821, στην Αγία Λαύρα. 

Αν αυτά που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω τα συμπτύξουμε σε λίγες λέξεις,
τότε, ο Γιώργος Γιαννέλος  είναι εκείνος
ο μεροκαματιάρης δημιουργός  και δια-
σπορέας πολιτισμού στην πόλη μας,
που έχει με μεγάλη αποτελεσματικό-
τητα τον μακρότερο χρόνο συνεχούς
προσφοράς. 

Πριν αναφερθώ πιο αναλυτικά στην
πορεία της ζωής του και σε επί μέρους
στοιχεία της δημιουργικής του προ-
σφοράς, θέλω να κάνω ξεκάθαρα ορι-
σμένα πράγματα, για τα οποία συνήθως
υπάρχει σύγχυση τόσον όσον αφορά
στο ακριβές περιεχόμενο της χρησιμο-
ποιούμενης ορολογίας, όσο και ως
προς τις πρακτικές επιπτώσεις / επιρ-
ροές των όρων που χρησιμοποιούνται.
Έχουμε λοιπόν: 
1. Με την λέξη πολιτισμός αποδίδουμε
στην γλώσσα μας τον διεθνή όρο Civi-
lization  που το πρώτον υποδείχθηκε
από τον Anne - Robert - Jacques Tur-
got  το 1752. Με βάση τον σχετικό ορι-
σμό, η επιτυχία και η επίδραση στην
ανθρώπινη ζωή του πολιτισμού δεν με-
τράται,  κατά βάση,  από τα αισθητικού

τύπου αποτελέσματά του, αλλά κυρίως
μετράται από την διάρκεια και την ποι-
ότητα της ανθρώπινης ζωής (βλέπε Nial
Ferguson, Civilization - Penguin books,
2011). 
2. Από την ετυμολογία της και μόνο,   η
λέξη Civilization παραπέμπει σε κάτι
που γεννιέται στις πόλεις  ( cities ). Επο-
μένως το να προσφέρεις πολιτισμό ή
πολιτιστικές ευκαιρίες στα Καλάβρυτα ,
είναι ουσιαστικά μια αναβάθμιση των
δυνατοτήτων των κατοίκων των Καλα-
βρύτων που, εν τέλει τους προσφέρο-
νται δυνατότητες να επωφεληθούν και
να απολαύσουν κάποια από τα στοιχεία
που, εξ ορισμού, γεννιόνται και ενυ-
πάρχουν στις πόλεις. 
3. Όλοι μας, σχεδόν με έναν αυτόματο
τρόπο, θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι
μια χώρα του πολιτισμού. Την ίδια αί-
σθηση έχουν, δικαιολογημένα και πολ-
λοί μη Έλληνες. Είναι προφανές, ότι ο
πολιτισμός  παράγεται από κάποιους, ή
όλους τους ανθρώπους ενός τόπου και
άρα οφείλουμε σεβασμό και τιμή σε
όλους αυτούς και χρειάζεται να την εκ-
φράζουμε αυτή την τιμή δείχνοντας,
εκτός των άλλων και ενδιαφέρον για
την δουλειά τους. 
4. Πότε δε γεννιέται και δεν ολοκλη-
ρώνεται μια πολιτιστική δημιουργία στο
κενό και ούτε αυτή παράγεται από ένα
μόνο άτομο. Για να αναπτυχθεί πολιτι-
στική δράση χρειάζεται το κατάλληλο
πολιτιστικό περιβάλλον όπως και απαι-
τείται κάποια προΰπαρξη ενός πολιτι-
στικού υποστρώματος. Ο Γιώργος ο Γιαν-
νέλος ( Γ.Γ.), π.χ. παράγει πολιτιστικό
έργο στα Καλάβρυτα, αλλά ποια ήταν
τα στοιχεία που τον ενεργοποιούσαν,
και τι θα τον οδηγούσε μια τέτοια δρα-
στηριότητα αν δεν υπήρχε η Φιλαρμο-
νική των Καλαβρύτων, ή αν το Καλαβρυ-
τινό κοινό ήταν αδιάφορο πάνω στα θέ-
ματα του πολιτισμού; 

Όλα τα ανωτέρω δεν παραθέτονται
γιατί θέλω να σας απασχολήσω με κά-
ποια θεωρητική πνευματική αναζήτηση
πάνω στην έννοια του πολιτισμού. Τα
παραθέτω γιατί θέλω να τα συνδέσω
με τον Γ. Γ.  και την προσφορά του, την
οποία, με κάποιο τρόπο, θα προσπα-
θήσω και να αποτιμήσω.
Βασίζομαι βέβαια, για όλα αυτά, στην

κοινή, νομίζω, παραδοχή όλων μας,
πως για εμάς, ο Γ.Γ., κυρίως σημαίνει,
ότι είναι εκείνος ο συμπατριώτης μας,
που φροντίζει να δημιουργήσει και να
διασπείρει πολιτιστικά αγαθά στον τόπο
μας. 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΣΗ του Γ.Γ.

μέσα στο ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΤΟΠΙΟ
Με τον Γ.Γ. είμαστε σχεδόν σύγχρονοι

(όχι απολύτως συνομήλικοι) που σε
πολλές στιγμές (και ιδίως στα παιδικά
και τα εφηβικά μας χρόνια) οι πορείες
μας ή ήταν παράλληλες, ή κατά περί-
πτωση ήταν τεμνόμενες, σε όλες όμως
τις περιπτώσεις ήταν πολύ κοντινές.
Πολλά λοιπόν από όσα θα σας ανα-
φέρω, έχουν κάποιο βιωματικό χαρα-
κτήρα, από την πλευρά μου. 

Ο Γ.Γ. γεννήθηκε με το
τέλος του Β’ Παγκό-
σμιου Πολέμου, σε μια
πολύ κοντινή ημέρα με
την ημέρα  κατά την
οποία ο πατέρας του
σκοτώθηκε,  στο βομ-
βαρδισμό του Πειραιά,
σε μια από τις τελευ-
ταίες άθλιες πράξεις πο-
λέμου που έκαναν οι
Γερμανοί στην κατακτη-
μένη Ελλάδα. Το όνομά
του Γιώργος είναι το ίδιο
με το όνομα του σκοτω-
μένου πατέρα του. 

Η οικογένειά του (η
μητέρα του, η κυρά Ντίνα και ο παπ-
πούς του ο μπάρμπα Στέλιος) έμεναν σε
ένα μικρό πλινθόκτιστο σπιτάκι  απέναντι
από το Νοσοκομείο, στα Καλάβρυτα (στον
ίδιο ευρύτερο χώρο που είναι και το
σημερινό σπίτι της οικογένειας του Γ.Γ. ). 

Η κυρά Ντίνα ήταν μια κοντή, λιπό-
σαρκη και αεικίνητη γυναίκα που δού-
λευε σαν καθαρίστρια στο Νοσοκομείο
και αποτελούσε την επιτομή του χαμη-
λών τόνων καλού ανθρώπου, που θε-
ωρούσε ότι βασικό στοιχείο της δου-
λειάς της δεν ήταν μόνο να υπάρχει ένα
πεντακάθαρο Νοσοκομείο, με δάπεδα
που λάμπουν και καθρεφτίζεσαι επάνω
τους, αλλά και η προσφορά κάθε κου-
βέντας στήριξης και παρηγοριάς, σε
κάθε άνθρωπο, στον καθένα που πέρ-
ναγε την πόρτα του Νοσοκομείου. Για
να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους,
η κυρά Ντίνα ήταν ένας άγγελος καλο-
σύνης που κυκλοφορούσε ανάμεσά
μας, ένας άγγελος που είχε την μορφή
μιας συνειδητής, αφοσιωμένης και απο-
τελεσματικής εργαζόμενης. Ακόμα και
στις τελευταίες στιγμές του, αυτός ο άγ-
γελος, όταν οι πόνοι από την αρρώστια
που την βασάνιζε ήταν αφόρητοί, εκείνη,
επιστρατεύοντας όλες τις  δυνάμεις της,
και με όσο χαμόγελο κατάφερνε να χα-
ραχθεί στα πονεμένα χείλη της, ενθάρ-
ρυνε και παρηγορούσε τους γύρω της,
έκανε προσφορά κουράγιου μέχρι την
τελευταία της στιγμή.

Ο μπάρμπα Στέλιος, που ενσάρκωνε
το πατρικό πρότυπο για τον Γ.Γ. (ο πα-
τέρας της κυρά Ντίνας), ήταν ένα ηλι-
κιωμένο άτομο, καλόβουλο και θυμόσο-
φο αλλά και αρκετά καταβεβλημένο
και εξουθενωμένο από τα γηρατειά,
την πολλή δουλειά και τις σκληρές
συνθήκες της ζωής του. Ήταν πρόσφυ-
γας από την Μικρά Ασία και δούλευε
σαν μπαξεβάνος (περιβολάρης). Ήταν
πολύ καλός στην δουλειά του, αλλά
στα Καλάβρυτα, μετά την καταστροφή,
πού να βρεθεί δουλειά,  ακόμα και για
τον καλύτερο γέρο περιβολάρη;
Το Δημοτικό Σχολείο, στα Καλάβρυτα,

στα μέσα της δεκαετίας του 50, λει-
τουργούσε, με αρκετή για την εποχή
του επάρκεια (κυρίως λόγω της αφο-
σίωσης, του ζήλου και του επαγγελμα-
τισμού των δασκάλων/σων που υπη-
ρετούσαν σε αυτό), είχε όμως μια σύν-
θεση μαθητών κάπως παράξενη - η
οποία όμως ήταν αρκετά δικαιολογη-
μένη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
που επικρατούσαν στην πόλη μας. Στην
ίδια τάξη πήγαιναν παιδιά που μεταξύ
τους είχαν πέντε ή και περισσότερα έτη
ηλικιακής διαφοράς (ήσαν μαθητές στο
σχολείο και εκείνα τα παιδιά που, λόγω
του Πολέμου και της Καταστροφής,
δεν πήγαν στο Δημοτικό στην ώρα
τους, αλλά μαθήτευσαν σε αυτό τέσ-
σερα - πέντε χρόνια αργότερα).  Κάποια
από αυτά τα μεγαλύτερα παιδιά είχαν
γίνει επιθετικά, και τα περισσότερα εξ
αυτών, ήταν σχετικά αδιάφορα για τα
μαθήματα και διακρίνονταν από μια…
κάπως ρέμπελη συμπεριφορά. 
Παράλληλα, εκείνη την εποχή, εφαρ-

μόζονταν το σύστημα της συνδιδασκα-

λίας, δηλαδή δύο διαφορετικές τάξεις
(π.χ. η Τρίτη και η Τετάρτη) έκαναν τα
ίδια μαθήματα από κοινού, από τον
κοινό τους δάσκαλο/α, στην ίδια σχο-
λική ώρα. 

Με τον Γ.Γ. δεν είμαστε συνομήλικοι,
είμαστε όμως συνδιδασκόμενοι και
πρακτικά είμαστε συμμαθητές. Είχαμε
την πολύ καλή τύχη, σαν βασικούς δα-
σκάλους, για το μεγαλύτερο διάστημα
της μαθητείας μας,  να έχουμε την κ.
Αγλαϊα Μανδιλοπούλου - Κόντη και
τον κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο. Επι-
κουρικά (κυρίως σαν αναπληρωτές),
δάσκαλοί μας ήσαν ο παππά - κουτσός
(Παν. Παπαδημητρόπουλος), οι κ.κ.
Μέλπω Δουφεξή, Αλίκη Δούβου - Κρι-
μπένη, Μ. Κουφού - Οικονόμου, Α.
Παπαδοπούλου και ο κος Βασίλης Φεφές.
Όλοι αυτοί,  δεν ήσαν κάποιοι  απλοί

συνηθισμένοι δάσκαλοι - ήταν ένα πα-
νόραμα αξιοσύνης και επαγγελματικής
επάρκειας που δίδασκαν, πρώτα ήθος
και τρόπο συμπεριφοράς και παράλ-
ληλα δίδασκαν, με σωστό και αποτε-
λεσματικό τρόπο, γράμματα. Αν τώρα
σε όλα αυτά προσθέσεις ότι συντονι-
στής και καθοδηγητής της δουλειάς
τους ήταν και ο αξέχαστος Σχολικός
Επιθεωρητής κ. Πέτρος Κατσαργύρης,
τότε η δουλειά που γινόταν στα σχολείο
και ιδίως στην τάξη μας, ήταν πολύ
υψηλής ποιότητας και αυτό φάνηκε και
από τα αποτελέσματα που ακολούθη-
σαν μετά. 
Ο Γ.Γ., από χαρακτήρα, ήταν πάντα φι-

λικός σε όλους, πολύ επικοινωνιακός,
άκρως διακριτικός, ελαφρώς σκανδα-
λιάρης και μέχρις υπερβολής, εχέμυ-
θος. Δεν μαρτύραγε ποτέ και για κανέ-
ναν,  τίποτα στο σχολείο - ό,τι και να
του είχες κάνει. 

Ήταν ακριβώς μπροστά από εμένα,
στις πρόβες για την σχολική παρέλαση,
εγώ - που δεν μπορούσα να βολέψω
τα κάπως μακριά πόδια μου - τον πά-
ταγα από πίσω συνέχεια - η κ. Αγλαΐα
έλεγε- Γιατί Γιαννέλο πηγαίνεις σαν να
πατάς σταφύλια; - ο Γιώργος όμως,  δεν
έβγαζε κουβέντα για την αιτία του προ-
βλήματος. Φυσικά, η κ. Αγλαΐα, πανέ-
ξυπνη και πολύ παρατηρητική όπως
ήταν, διαπίστωσε εύκολα  την αιτία του
προβλήματος, μου άλλαξε θέση, το
πρόβλημα λύθηκε, όμως ποτέ δεν σκέ-
φθηκε να πιέσει τον Γ.Γ. για να του
πάρει από το στόμα κάποια λέξη. 

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου μια
παρέκβαση από την κανονική ροή του
κειμένου. Θα αναφέρω δύο, κατά την
γνώμη μου χαρακτηριστικά, ενθυμή-
ματα από το σχολικό περιβάλλον εκεί-
νης της εποχής: 
• Πήγαινες στον παππά κουτσό, πριν
ξεκινήσει το μάθημά του (εκείνη την πε-
ρίφημη Πατριδογνωσία του για τα πο-
τάμια, τις λίμνες και τα Δέλτα των ποτα-
μών) και του έλεγες:  Έξω στην αυλή, ο
Β.Β. με κλώτσησε στο καλάμι στο πόδι
πολύ δυνατά και πόνεσα πάρα πολύ.
Εγώ δεν του είχα κάνει τίποτα και αυτός
με κλώτσησε δυνατά.  

Ο παππά κουτσός φώναζε θύτη και
συνέχεια στη σελ. 15

14

γΙωΡγΟΣ γΙΑννΕΛΟΣ: ΕνΑΣ ΕΜπνΕΥΣΜΕνΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡγΟΣγΙωΡγΟΣ γΙΑννΕΛΟΣ: ΕνΑΣ ΕΜπνΕΥΣΜΕνΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡγΟΣ
πΟΥ πΑΡΑγΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΙ πΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟν ΤΟπΟ ΜΑΣπΟΥ πΑΡΑγΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΙ πΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟν ΤΟπΟ ΜΑΣ



15

συνέχεια από τη σελ. 14
θύμα να πάνε μπροστά στην έδρα.
Μετά έλεγε: Ποιοι είναι οι μάρτυρες, να
έλθουν εδώ μπροστά. Σηκώνονταν αρ-
κετοί/ες και πήγαιναν μπροστά. Η συνέ-
χεια: Οι μάρτυρες να απλώσουν το χέρι
τους και να αρχίσουν να τραγουδάνε
την Σαμιώτισα;. Έπεφταν κάποιες ξυλιές
με τη βέργα στους… αοιδούς. Και μετά
η εντολή: Εσείς πηγαίνετε στα θρανία
σας και μη ξανακάνετε τους μάρτυρες.
Μετά, κτυπούσε με το χέρι του ελαφρά
στον ώμο το θύτη και το  θύμα και τους
έλεγε: Και εσείς πουλαράκια να μη
κλωτσάτε ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς
που δεν σας έχουμε μέχρις στιγμής πε-
ταλώσει. Καθίστε στο θρανίο σας. 

Το ζητούμενο ήταν το κτύπημα του
χαφιεδισμού. Αυτός ήταν ο μέγας παππά
-  κουτσός. 
• Η  κυρία  Αγλαΐα ήταν σπουδαία σε
όλα της, και φρόντιζε να γίνονται, τα
πάντα σωστά έχοντας απαιτήσεις το
κάθε τι που γίνεται να είναι πλήρες και
αψεγάδιαστο.
- Στο θέμα της μάθησης, επέμενε να μά-
θουμε τη λέξη ερεισίνωτο (είναι το μέρος
του θρανίου που στηρίζεται η πλάτη
του μαθητή. - ερίξ(δ)ονται τα νώτα - ). 
- Σε εκείνα τα κάπως ιδιαίτερα προβλή-
ματα της πρακτικής αριθμητικής (αυτά
με τους κρουνούς που με διαφορετικό
ρυθμό γεμίζουν συγχρόνως μια δεξα-
μενή και επίσης συγχρόνως, κάποιοι
άλλοι κρουνοί, την αδειάζουν), προ-
κειμένου να βάλει το μυαλό μας να
δουλέψει με συνδυαστικό τρόπο, μας
έλεγε να ψάξουμε να βρούμε το κρυμ-
μένο φωτάκι που θα μας οδηγήσει στην
λύση του προβλήματος και πως για,
κάθε ξεχωριστό πρόβλημα, υπάρχει
ένα ξεχωριστό φωτάκι. 
- Για όλα τα θέματα είχε τον δικό της
μοναδικό τρόπο (δεν είναι η στιγμή για
μεγαλύτερη αναφορά πάνω σε αυτό) 
- Εκεί όμως που το πράγμα είχε μια ιδι-
αίτερη βαρύτητα,  ήταν το θέμα του θε-
άτρου (και μαζί με αυτό και της θεατρι-
κής παιδείας). Στην Τρίτη και την Τε-
τάρτη τάξεις του Δημοτικού, οργάνωνε,
κάθε χρόνο, δύο θεατρικές παραστά-
σεις, μια στα τέλη Νοεμβρίου ή κάπως
αργότερα και την άλλη κοντά στον
εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Πολλές
φορές,  το κείμενο του κάθε έργου  που
ανεβάζαμε το έγραφε η ίδια. Τα έργα
που παρουσιάζαμε είχαν πάντα ένα
ισχυρό και εδραίο μήνυμα και πολλές
φορές καταπιάνονταν με τολμηρά, για
την εποχή θέματα, (π.χ. παρουσίαση έργου
με φεμινιστικό περιεχόμενο από δύο
χορούς, από ένα χορό των κοριτσιών και
από έναν  αντίπαλο χορό των αγοριών).

Αυτές οι παραστάσεις της κ. Αγλαΐας
ήταν μια πανδαισία  και μια αιτία για μα-
θητική κινητοποίηση - ενεργοποίηση
(όλοι τρέχαμε να πάρουμε ρόλους).
Εδώ, και ο Γ.Γ. ένοιωσε, για πρώτη
φορά, ότι μπορεί να ενσαρκώνει με επι-
τυχία το ρόλο κάποιου άλλου προσώ-
που - διαφορετικού από τον εαυτό του. 

Και για να ξαναλέμε τα πράγματα με

το όνομά τους: Ο πιο περιζήτητος για
να αναλάβει έναν αξιόλογο ρόλο στην
παράσταση της τάξης μας, δεν ήταν ο
Γ.Γ. Ήταν ο Λάκης ο Βάγιας, που έχο-
ντας μια πιο μπάσα και πιο γεμάτη φω-
νή από όλους μας, έπαιρνε πάντα το
ρόλο του ηλικιωμένου αφηγητή που
συνέδεε τα κομμάτια ενός σπονδυλω-
τού έργου ή συνέδεε, μεταξύ τους, τις
διάφορες περιόδους στις οποίες ανα-
φερόταν ένα ιστορικό έργο. 
Λοιπόν,  και το ερεισίνωτο το μάθαμε,

και το κρυμμένο φωτάκι μάθαμε να το
βρίσκουμε, και την μαγεία του θεάτρου
την ανακαλύψαμε. Αχ κ. Αγλαΐα, πόσα
πολλά δε σου χρωστάμε;

Γυρίζοντας πάλι στην κανονική ροή
του κειμένου μας, ο Γ.Γ., τελειώνοντας
το Δημοτικό, δε συνέχισε στο Γυμνάσιο
και μπήκε κατ ευθείαν στην βιοπάλη.
Έπιασε δουλειά - σαν μαθητευόμενος -
στην επιπλοποιία των Αφών Κανακάρη
στα Καλάβρυτα. Εκεί, μαζί με άλλα Κα-
λαβρυτινόπουλα, με όρεξη, κέφι και
πολλά όνειρα, φρόντιζε να μάθει μια
τέχνη, που και αυτή, είχε μέσα της το
στοιχείο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Η πρώτη απασχόληση ήταν σαν λου-

στραδόρος επίπλων. Με την τεχνική της
εποχής, ένα αλουστράριστο έπιπλο, αφού
καθαρίζονταν προσεκτικά και γυαλο-
χαρτίζονταν επισταμένα, μετά,  το περ-
νούσαν με κάσσια (ένα σκούρο υγρό
υλικό) και μετά άρχιζε εκείνο το ατελεί-
ωτο τρίψιμο με ένα διάλυμα γομολάκας
μέσα σε φωτιστικό οινόπνευμα. Μια
βαμβακόμπαλα, εμποτισμένη με τη γομο-
λάκα, στο χέρι και δώστου τρίψιμο και
πάλι τρίψιμο και ξανά - πάλι τρίψιμο. 

Σε εκείνη την εποχή, στον Γ.Γ. ήταν
πολύ ζωντανές κάποιες ανησυχίες που
τον οδηγούσαν σε συνεχή προσπάθεια
βελτίωσης του εαυτού του και έκφρα-
σης των ταλέντων του. Ένοιωθε άβολα
που δεν συνέχιζε με το σχολείο, και
βάλθηκε να μαθαίνει, μόνος του - αυ-
τοδίδακτος Ιταλικά. Άρχισε να ασχολεί-
ται με τη φυσαρμόνικα (είχε αρκετά
πράγματα ακούσει για τις επιδόσεις του
συμπατριώτη μας  Αλέξ Τσαβαλά). Άρ-

χισε το συστηματικό και με συνέπεια
και ζήλο νεοφώτιστου, διάβασμα πολ-
λών εξωσχολικών βιβλίων, που, κατά
τη μόδα της εποχής, τα βιβλία αυτά
ήσαν μυθιστορήματα που περιτριγύρι-
ζαν και σχεδόν πραγματεύονταν κάποιο
θέμα κοινωνικής αδικίας, π.χ. το ΧΩΡΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Ε. Μαλό. 

Και μετά άρχισαν τα δύσκολα.  Παιδί
ο Γ.Γ., γεμάτο δυναμισμό και με την
αψάδα και το αστόχαστο της ηλικίας
του, σχημάτισε, μια μέρα, με μεγάλες
πέτρες,  σε ένα επικλινές ξεροχώραφο
(κατά σύμπτωση, αυτός ο χώρος τώρα
είναι ιδιοκτησία της μεγαλύτερης μου
κόρης), ένα, αρκετά εμφανές, από όλα
τα Καλάβρυτα, σύνθημα. 
Αυτό ήταν. Το έγκλημα καθοσιώσεως

είχε συντελεσθεί. Ποιος σε έβαλε να το
φτιάξεις; Η αλήθεια είναι ότι πρωτο-
βουλία και η εκτέλεση ήταν μόνο του
ίδιου του Γ.Γ.  Αλλά και κάποιος άλλος
να τον είχε παρακινήσει, σιγά μη μαρ-
τύραγε ο Γ.Γ. Ακολούθησε το κρατητή-
ριο (εκεί ο Γ.Γ. τραγουδούσε συνέχεια
και κάπως παράτονα και ενοχλούσε
τους φύλακές του). Ακολούθησε το δι-
καστήριο, με την αυτόκλητη παρουσία
και κάποιου ψευδομάρτυρα (καθ’ έξιν
και καθ’ εξακολούθηση). Ο πιο σημα-
ντικός μάρτυρας υπεράσπισης, στην
δική του ορφανού ανήλικου, ήταν ο
μακαρίτης, ο σπουδαίος άνθρωπος, ο
γιατρός Ι. Πατσουράκης. 

Ο νηφάλιος και έμπειρος δικαστής, ο
κ. Φραγκόπουλος, αθώωσε τον Γ.Γ.
Όμως ο τόπος δεν τον χώραγε πλέον,
και ο Γιώργος έφυγε για να αναζητήσει
την τύχη του στην Αθήνα. 
Άρχισε να δουλεύει σε ένα μεταλοχυ-

τήριο, που είχε κάποιος θείος του, κά-
που κοντά στην Πέτρου Ράλλη στην Νί-
καια, που έφτιαχνε εκκλησιαστικά είδη
και κυρίως καμπάνες εκκλησιών. Δεν
φαντάζεσθε πόσο σκληρή  ήταν αυτή η
δουλειά, ιδίως για ένα παιδί, όταν η όλη
εργασία ασκείται σε χώρους στενούς,
κακώς αεριζόμενους και υπάρχουν
πολλές στιγμές, που οι θερμοκρασίες
εργασίας φτάνουν τους 800 βαθμούς. 

Το μεγάλο πρόβλημα όμως για τον
Γ.Γ. δεν ήταν ούτε οι κακές συνθήκες
δουλειάς ούτε η σκληράδα της ίδιας
της δουλειάς. Το πρόβλημα ήταν με το
ανθρώπινο περιβάλλον που εργαζόταν
γύρω του. Στα χυτήρια δε δουλεύουν
τα καλύτερα παιδιά. Υπάρχουν και κά-
ποια παιδάκια που παίρνουν ουσίες και
βλέπουν αγγέλους και αγγελάκια. Στο
συγκεκριμένο χυτήριο, υπήρχαν  κά-
ποιοι συνάδελφοι του Γ. Γ. που ισχυρί-
ζονταν ότι είχαν (και μπορεί να έλεγαν
και αλήθεια) επαφές και σχέσεις με την
περιβόητη, εκείνη την εποχή, συμμορία
του Κατελλάνου. 

Το ανθρώπινο κλίμα ήταν πολύ νο-
σηρό για τον Γ.Γ. και σύντομα αυτός
ξαναγυρίζει στα Καλάβρυτα. Βρίσκει
δουλειά στην ποτοποιία - λεμοναδο-
ποιία του Λ.Α. Ροδόπουλου.  Εκεί δου-
λεύουμε μαζί. Πλένουμε μπουκάλια
στην ίδια σκάφη και καψαλίζουμε, σχε-
δόν σε σταθερή βάση,  από κοινού,  τα
χέρια μας με κάποιο παράγωγο του
καυστικού Νατρίου που χρησιμοποιού-
σαμε για απορρυπαντικό. 

Ήδη όμως, ο Γ.Γ. έχει μάθει να κάνει
ηλεκτρολογικές εργασίες, παρά ταύτα
όμως, δεν έχει εξασφαλίσει την απαι-
τούμενη άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρο-
λογικών έργων. Συνεταιρίζεται με τον
Ηλ. Βαζαίο, και ξεκινούν, στα Καλά-
βρυτα, μια επιχείρηση με στόχο να ασχο-
λείται με ηλεκτρολογικές εγκαταστά-
σεις. Η Επιχείρηση δεν προχώρησε και
αυτό ήταν μάλλον αναμενόμενο. Έχω
την αίσθηση,  ότι και οι δύο συνεταίροι,
περίπου πίστευαν, ότι η απόκτηση κέρ-
δους από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα ήταν μια αδικία προς την κοινωνία.
Αυτό που ήθελαν και διεκδικούσαν για
τον εαυτό τους, ήταν μόνο ένα ταπεινό
και έντιμο μεροκάματο σαν αμοιβή της
δουλειάς τους. Θεέ μου. Πόσους κα-
λούς ανθρώπους μπορεί να έχουμε συ-
ναντήσει στην ζωή μας και τους έχουμε
προσπεράσει, έτσι, αδιάφορα; 

Η συνέχεια, για τον Γ.Γ., ήταν πάλι
στου Ροδόπουλου, όπου παρέμεινε
μέχρι την συνταξιοδότησή του. 

Κάπου στα μέσα του 1960, η κυρά
Ντίνα πήρε μια μικρή αποζημίωση, νο-
μίζω ότι αυτή είχε σχέση με Γερμανικές
Επανορθώσεις. Δεν ξέρω αν αυτή την
αποζημίωση την πήρε για το σκοτω-
μένο άνδρα της ή για κάποιο από τα
σκοτωμένα αδέλφια της. Με κάποια
από τα χρήματα εκείνης της αποζημίω-
σης, ο Γ.Γ. αγόρασε ένα ακορντεόν με
72  μπάσα,  Ιταλικής κατασκευής,  της
μάρκας Soprani - Scandali. Το αγόρασε
από τον μουσικό οίκο Κωνσταντινίδη,
στην οδό Ακαδημίας στην Αθήνα. Έκτο-
τε, εγώ, είχα την πάγια και σταθερή
υποχρέωση να του αγοράζω παρτιτού-
ρες από τον μουσικό οίκο Γαϊτάνου που
βρισκόταν στην στοά του Αρσακείου
και να τους τις στέλνω, για να εκπαι-
δευτεί, σαν αυτοδίδακτος, πάνω στο
νέο του απόκτημα. 

Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο
τεύχος...

ΟΤΑν  ΟΙ  πνΕΥΜΑΤΙΚΟΙ  ΑνθΡωπΟΙ ΕΚφΡΑΖΟνΤΑΙ, ΛΑΚωνΙΚΑ, γΙΑ  ΔΙΑφΟΡΑ  θΕΜΑΤΑΟΤΑν  ΟΙ  πνΕΥΜΑΤΙΚΟΙ  ΑνθΡωπΟΙ ΕΚφΡΑΖΟνΤΑΙ, ΛΑΚωνΙΚΑ, γΙΑ  ΔΙΑφΟΡΑ  θΕΜΑΤΑ
Από την ηρεμία και την τεμπελιά αυξάνεται
η δειλία∙ από τις κακουχίες και τον πόνο, η
ανδρεία.                                 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Να τους αγαπάς όλους, να εμπιστεύεσαι
λίγους, να μην βλάπτεις κανένα.

ΟΥΪΛΙΑΜ  ΣΑΙΞΠΗΡ

Η υπερηφάνεια προγευματίζει πλούσια, γευ-
ματίζει φτωχικά και το δείπνο της είναι
ελεεινό.                                ΛΕΩΝ  ΤΟΛΣΤΟΪ

Από την ευημερία δεν λείπουν ο φόβος και
η αποστροφή, ούτε από τις δυσκολίες ο
φόβος και η ελπίδα.    

ΦΡΑΝΣΙΣ  ΜΠΕΪΚΟΝ

Στη ζωή υπάρχουν δύο στόχοι: πρώτο ν΄
αποκτήσεις αυτό που θέλεις και, δεύτερο, να
το απολαύσεις, μόνο που οι σοφότεροι, των
ανθρώπων, καταφέρνουν το δεύτερο.     

ΛΟΓΚΑΝ  ΠΙΡΣΑΛ  ΣΜΙΘ

Μην επιμένεις να δίνεις εξηγήσεις, γιατί οι
φίλοι σου δεν τις  χρειάζονται  και  οι  εχθροί
σου, έτσι κι αλλιώς, δεν σε πιστεύουν.

ΕΛΠΜΕΡΤ  ΧΑΜΠΑΡΝΤ         

Υπάρχουν περιπτώσεις, που στο ίδιο τραπέζι,
ένα βάζο με λουλούδια, απέχει, από ένα δι-
πλανό τασάκι, γεμάτο αποτσίγαρα, όσο η
ζωή, από το θάνατο.     ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Το πεύκο μένει  πράσινο το χειμώνα, όπως
και η σοφία στις κακουχίες.

ΝΟΡΜΑΝ  ΝΤΑΓΚΛΑΣ  

Αυτός που τίποτα δεν ξέρει, τίποτα δεν αγαπάει.
Αυτός που δε μπορεί να κάνει τίποτα, τίποτα
δε καταλαβαίνει. Αυτός που δεν καταλαβαί-
νει τίποτα, είναι ανάξιος.        ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ

Οι άνθρωποι είμαστε σαν τα νησιά στη θά-
λασσα∙ χωριστά στην επιφάνεια, αλλά ενω-
μένοι στο βάθος.             ΓΟΥΙΛΙΑΜ  ΤΖΕΙΜΣ

Και τα ανθρώπινα μυαλά έχουν κάδους
«απορριμμάτων» εκτός  από  εκείνα, που
είναι πάνω από την «σκούφια» τους.                                    

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Καλοσύνη, στα λόγια, δημιουργεί  εμπιστο-
σύνη∙η καλοσύνη, στη  σκέψη,  δημιουργεί
βάθος∙ η  καλοσύνη, στα  έργα, δημιουργεί
αγάπη.                                          ΛΑΟ - ΤΣΕ

Την ημέρα, που η δύναμη της αγάπης θα
υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης ο Κό-
σμος θα γνωρίσει την ειρήνη.

ΜΑΧΑΤΜΑ  ΓΚΑΝΤΙ  

Οι λαοί που δεν κοιτάζουν πίσω στους   προ-
γόνους τους δε θα δουν μπροστά προς 
την αιωνιότητα.      ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΜΠΕΡΚ

Οι ηγήτορες, μιας εποχής, είναι εκείνοι που
εκφράζουν το παρόν∙ οι παρίες, μιας επο-
χής, είναι εκείνοι που κάποτε εκφράζουν

το μέλλον.         ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΤΣΟΣ

Πολλοί, την «τιμή τους», την έχουν  σ’ ένα
φάκελο∙μόνο το ύψος, της «αναμενομένης»
προσφοράς διαφέρει.  ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Στα μεγάλα πνεύματα η περιέργεια είναι
το πρώτο πάθος και το τελευταίο.

ΣΑΜΙΟΥΕΛ  ΤΖΟΝΣΟΝ

Όσο το νοητικό πηλίκο, των ανθρώπων
μιας Χώρας αυξάνει, τόσο η πνευματικό-
τητα, του Λαού της, λιγοστεύει. 

ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Η συγκίνηση είναι το παιδί δύο αντιθέσεων,
της λύπης και της χαράς.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ  ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΣ

Υπεύθυνος  για  την  επιλογή
Σπύρος Γεωρ. Καμπέρος (ΑλέξηςΛαύρας )

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Συγγραφέας.  Alexislavras.gr
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ΑπΟΚΡΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ… «ΤΑ πΑΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕχΑΣΤΑ»ΑπΟΚΡΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ… «ΤΑ πΑΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕχΑΣΤΑ»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 18 και την Κυριακή
19 Μαρτίου 2017 στα Καλάβρυτα το
πολιτιστικό διήμερο εκδηλώσεων
«ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΠΟΝΤΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ»,
στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την
196η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενε-
σίας, με την αιγίδα και τη στήριξη του
Δήμου Καλαβρύτων.

Ο Πρόεδρος του «Κέντρου Παιδιού,
Νεολαίας και Άθλησης» του Δήμου
Καλαβρύτων, Θύμιος Τζόβολος, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννη-
σίων Αργυρούπολης - Ελληνικού «ΠΑ-
ΠΑΦΛΕΣΣΑΣ», συμπατριώτης μας,
Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, ο
Πρόεδρος της «Ένωσης Ποντίων Αργυ-
ρούπολης», Ηλίας Ιορδανίδης και ο
Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Λαο-
γραφικού Συλλόγου «Η Αργυρού-
πολη», Γιώργος Γουρδουράκος, καθώς
και τα μέλη τους, είχαν την επιμέλεια
της διοργάνωσης.

Το Σάββατο, 18 Μαρτίου, στην αί-
θουσα εκδηλώσεων της πρώην Μαθη-
τικής Εστίας Καλαβρύτων, τα χορευτικά
συγκροτήματα και η χορωδία της Ένω-
σης Ποντίων Αργυρούπολης, του Συλ-
λόγου Πελοποννησίων Ελευσίνας και
του Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Σκεπαστού, εντυπωσίασαν

τους συμμετέχοντες, Καλαβρυτινούς
και επισκέπτες, οι οποίοι κυριολεκτικά,
γέμισαν την αίθουσα και απόλαυσαν
αυτή την εξαιρετική εκδήλωση, ενώ ο
ερευνητής - λαογράφος, Γιώργος Χα-
τζηελευθερίου, μας ταξίδεψε και μας
ξενάγησε στον ιδιαίτερο  Ποντιακό Πο-
λιτισμό.

Παρόντες και συμμετέχοντες στην εκ-
δήλωση αυτή, ήταν ο πρώην Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας
Τάξης, πρώην Νομάρχης Αθηνών και
πρώην Δήμαρχος Αργυρούπολης, κ.
Δημήτρης Ευσταθιάδης, ο Σύλλογος
Κερτεζιτών «ο Στριφτόμπολας», με την
Αντιπρόεδρό του, κ. Βασιλική Ζαφει-
ροπούλου, ο Σύλλογος Αναστασοβι-
τών «Ο Άγιος Δημήτριος», με τον

Πρόεδρό του, κ. Κωνσταντίνο Παρα-
σκευόπουλο, Βοηθοί Δημάρχου και
Δημοτικοί Σύμβουλοι Καλαβρύτων,
καθώς και πλήθος κόσμου.

Τους παραπάνω επισήμους, καθώς
και όλους τους συμμετέχοντες, υποδέ-
χθηκαν και καλωσόρισαν στα Καλά-
βρυτα, ο Αντιδήμαρχος Καλαβρύτων,
Δημήτρης Χουλιάρας, ο οποίος ανα-
πλήρωσε τον απουσιάζοντα στο εξωτε-
ρικό, Δήμαρχο Καλαβρύτων και ο
Πρόεδρος του Κέντρου Παιδιού, Νεο-
λαίας και Άθλησης, Θύμιος Τζόβολος. 
Την επόμενη μέρα, Κυριακή 19 Μαρ-

τίου, στο ξενοδοχείο KALAVRITA
CANYON, πραγματοποιήθηκε ημερίδα,
με αναφορά  στα ιστορικά γεγονότα της
γενοκτονίας των Ποντίων, από του

Τούρκους, στα γεγονότα της απελευθέ-
ρωσης της πόλης των Καλαβρύτων,
από τον Τουρκικό ζυγό και στο Ολο-
καύτωμα των Καλαβρύτων, από τους
ναζί το 1943, από το Γιώργο Χατζηε-
λευθερίου και τη φιλόλογο Γιώτα Μι-
χαλοπούλου και παράλληλα, απονομή
τιμητικής πλακέτας στον κ. Δημήτρη
Ευσταθιάδη, από τον Αντιδήμαρχο Κα-
λαβρύτων, κ. Δημήτρη Χουλιάρα, πα-
ρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, κ. Απόστολου Κατσιφάρα,
για την πολύχρονη και καθοριστική
προσφορά του, στην αυτοδιοίκηση
πρώτου και δεύτερου βαθμού και τους
αγώνες του για την κοινωνική δικαιο-
σύνη και για την προκοπή του τόπου
μας. Τιμητική πλακέτα, του απένειμε,
επίσης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Πελοποννησίων Αργυρούπολης - Ελ-
ληνικού «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ», κ. Πανα-
γιώτης Παρασκευόπουλος.

Το διήμερο των εκδηλώσεων αυτών,
ολοκληρώθηκε στην ιστορική Ιερά
Μονή της Αγίας Λαύρας, όπου ο θεα-
τρικός όμιλος Καλαβρύτων «Πάνος
Μίχος», με τον δικό του, μοναδικό
τρόπο, παρουσίασε στους Συλλόγους
και τα μέλη τους, την Αναπαράσταση
της Ορκωμοσίας των Αγωνιστών και
κήρυξης της επανάστασης του 1821. 

Γράφει ο Θεόδωρος Θανόπουλος 

Τέτοιες μέρες... Μέρες που είναι... Και
φεύγει πάλι η σκέψη... Και γυρίζει στα
παλιά... Σαν παιδιά... Σα μαθητούδια...

Αποκριές... Να "ντυθούμε"... Να
"φτιάξουμε" στολές, μάσκες… Από
χαρτόνι και χρωματιστές κόλλες με μο-
λύβι, ψαλίδι κι αλευρόκολλα. Να ψά-
ξουμε τις "σκοροφαγωμένες κασέλες",
τα ξεχασμένα σεντούκια, να βρούμε
ρούχα παλιά για να ολοκληρωθεί έτσι
η αποκριάτικη στολή μας. Να κάνουμε
τις επισκέψεις μας στα γνωστά και φι-
λικά σπίτια. Κι εκεί στα " κρυφά" κι
"απαγορευμένα" πάρτι να διασκεδά-
σουμε, να " πειράξουμε", να ψυχαγω-
γηθούμε, να χορέψουμε...

Αποκορύφωμα της Αποκριάς η τε-
λευταία Κυριακή, με το χορό της Φι-
λαρμονικής μας, που γινόταν το βράδυ
στη μεγάλη "σάλα" του ξενοδοχείου
"ΧΕΛΜΟΣ", με την "μπάντα" αρχικά
να "παίζει" επιλεγμένα αποκριάτικα
τραγούδια και να συνεχίζει η ορχήστρα

μας με τους μικρούς μουσικούς (Θύμιο
Βαζαίο - ακορντεόν ή κλαρίνο, Φώτη
Κοκκότη - κιθάρα ή μπουζούκι, Χαρί-
λαο Ερμείδη - κιθάρα, Πάνο Τσαπάρα,
Άγγελο Χριστόπουλο - σαξόφωνο ή
κλαρίνο, Γιώργο Φουφρή - κορνέτα,
Σωτήρη Τσενέ - ʺατίροʺ, Νίκο Σπυρό-
πουλο - φυσαρμόνικα, Γιώργο Χρυσαν-
θακόπουλο - ντραμς, αν θυμάμαι καλά)
με τη φροντίδα, επιμέλεια και καθοδή-
γηση πάντα του αείμνηστου αρχιμουσι-
κού μας Γεράσιμου Τούλιου... Καλαβρυ-
τινές και Καλαβρυτινοί "επίσημα" ντυ-
μένες/νοι, σ` ένα "ξεφάντωμα", που
κρατούσε και κρατούσε όσο η νύκτα
διάβαινε και προχωρούσε...
Αποκριές... Καλάβρυτα... Πριν τόσα!!!

χρόνια... Παρέλαση του καρνάβαλου...
Με ένα και μοναδικό άρμα... Τι άρμα
δηλαδή... Το "αχθοφορικό", τρίτροχο
καρότσι του αείμνηστου Λουκά (Αργυ-
ρόπουλου), ειδικά κατασκευασμένο
και στολισμένο.

Στην καρότσα του είχε τοποθετηθεί
ένα βαρέλι, προσεγμένα καλυμμένο

και ζωγραφισμένο... Ως
θρόνος... Επάνω του κα-
θόταν, στερεωμένος καλά,
αγέρωχος και γελαστός ο
Βασιλιάς Καρνάβαλος (δε
θυμάμαι ποιός ή ποιοί τον
είχε/αν φτιάξει...). Το κα-
ρότσι το έσερνε ο Λουκάς
μασκαρεμένος... Πίσω του
ακολουθούσαν οι Μπακο-
πουλαίοι από τη Βυσωκά
με τις πίπιζες και τα νταού-
λια "παίζοντας" δημοτικά
κι άλλα αποκριάτικα "κομμάτια" και
παρέες, που χόρευαν και τραγουδού-
σαν και που το κέφι και το κρασί σε
ʺοκτάριαʺ τους ʺοδηγούσανʺ... Γύρω,
τριγύρω δεκάδες "τσορομπίλια" και
μεγαλύτερα παιδιά, άλλα "ντυμένα
μπούλες", άλλα "άντυτα" χοροπη-
δούσαν, γελούσαν, πείραζαν... Μια
οχλοβοή!.. Η όλη "κουστωδία" γυρ-
νούσε τους δρόμους και κύρια τον κε-
ντρικό δρόμο (σημερινό πεζόδρομο)
των Καλαβρύτων... Απ` όπου κι αν περ-

νούσε ο κόσμος χειροκροτούσε, συμ-
μετείχε, γελούσε, διασκέδαζε...

Αποκριές... Σε εκείνα τα Καλάβρυτα,
"τα "παλιά τ` αξέχαστα"!...
Θύμησες ανεξίτηλες, αναπολήσεις μο-

ναδικές!.. Που ο χρόνος όσο κι αν προ-
σπαθεί, από τη μνήμη δεν τις σβήνει...

Αχ!.. και να βρισκόταν κι αναρτιόταν
αυτή η φωτογραφία!..

Να "φουντώσει" η ανάμνηση, να
"γλυκάνει" η νοσταλγία!!!

Πηγή: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΝΕΤ
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