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Σελ.3Σελ.3

Ετήσιο μνημόσυνο Παλαιών ΠατρώνΕτήσιο μνημόσυνο Παλαιών Πατρών

ΓερμανούΓερμανού

Σελ.5Σελ.5

Εκδήλωση Παγκαλαβρυτινής ΈνωσηςΕκδήλωση Παγκαλαβρυτινής Ένωσης

για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμαγια το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα

Σελ.7Σελ.7

Τα Καλάβρυτα με τα χίλια πρόσωπαΤα Καλάβρυτα με τα χίλια πρόσωπα
της Αντιγόνηςτης Αντιγόνης
της της Charlotte Delbo Charlotte Delbo 

Σελ.10Σελ.10

ΚαλύτεραΚαλύτερα έναένα φρικτόφρικτό τέλοςτέλος, , 
παράπαρά μιαμια φρίκηφρίκη χωρίςχωρίς τέλοςτέλος
του Νίκου Μαγκαφάτου Νίκου Μαγκαφά

Σελ.11Σελ.11

Αντιπροσωπεία του Δήμου ΚαλαβρύτωνΑντιπροσωπεία του Δήμου Καλαβρύτων

στο Μαρτυρικό στο Μαρτυρικό OradourOradour της Γαλλίαςτης Γαλλίας

Σελ.11Σελ.11

Ιερά πανήγυρις του Αγίου ΝέουΙερά πανήγυρις του Αγίου Νέου

Οσιομάρτυρα ΠαύλουΟσιομάρτυρα Παύλου

Σελ.12Σελ.12

Παναγιώτης ΣταθούλιαςΠαναγιώτης Σταθούλιας
του Γιάννη Σταθούλιατου Γιάννη Σταθούλια

Σελ.14Σελ.14

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 μας  πολιτισμό στον τόπο μας  

Σελ.15Σελ.15
Φωτογραφία του Κωνστάντιου ΧρόνηΦωτογραφία του Κωνστάντιου Χρόνη
στο σταθμό του Οδοντωτούστο σταθμό του Οδοντωτού
του Ανδρέα Χρόνητου Ανδρέα Χρόνη

Σελ.15Σελ.15

Οδός Ομογενών ΑμερικήςΟδός Ομογενών Αμερικής

9 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ9 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ

Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

OOΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛAAΒΡΥΤΑ…ΒΡΥΤΑ…

Τιμώμενο Μουσείο 2017
Δημοτικό Μουσείο 

Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

Κάθε χρόνο, τη 18η Μαΐου, τα μουσεία
όλης της χώρας «γιορτάζουν». Πολύ πε-
ρισσότερο το τιμώμενο για κάθε χρονιά
μουσείο, που για το 2017 έχει επιλεγεί
από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων
(ICOM) να είναι το Δημοτικό Μουσείο Κα-
λαβρυτινού Ολοκαυτώματος, ένα Μου-
σείο με παγκόσμιο συμβολισμό. Μια τιμή
που οφείλεται τόσο στην προσφορά του
στη διαφύλαξη της Μνήμης του Ολοκαυ-
τώματος, όσο και στη συμβολή του στην
ενίσχυση της μάθησης και την προώθηση
της αμοιβαίας κατανόησης και κοινωνικής
συμφιλίωσης, για την ειρήνη και τη συνεργα-
σία μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. 

Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σ’ ένα
συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα μου-
σεία και στην προστασία της πολιτιστικής

κληρονομιάς. Για το 2017 το Διεθνές Συμ-
βούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το
θέμα «Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστο-
ρίες: τα μουσεία μιλούν για εκείνα που
δεν λέγονται».

Με αφορμή το ιδιαίτερο και σημαντικό
αυτό γεγονός, ο Δήμος της Μαρτυρικής

Πόλης των Καλα-
βρύτων και το Δημο-
τικό Μουσείο Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώ-
ματος, σε συνεργα-
σία με το ICOM -
Ελληνικό Τμήμα,
διοργάνωσαν εορτα-
στική εκδήλωση -
αφιέρωμα στην τιμη-
τική αυτή διάκριση
για το Μουσείο μας
και για τον τόπο μας,
που πραγματοποιή-
θηκε στα Καλά-

βρυτα, στο χώρο της Μαθητικής Εστίας,
την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017. 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα στην εκδή-
λωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαι-
ρετισμό ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ.
Γεώργιος Λαζουράς, η Γ.Γ. του Υπουργείου

συνέχεια στη σελ. 4

Την Πέμπτη, 25 Μαΐ-
ου 2017, πραγματο-
ποιήθηκε στο Τουρι-
στικό Περίπτερο στην
κεντρική πλατεία των
Καλαβρύτωνη 2η ορ-
γανωμένη Εθελοντική
Αιμοδοσία για την ενί-
σχυση της Τράπεζας
Αίματος της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθή-
νας (ΕΚΑ). Πρόκειται
για μια πρωτοβουλία
της Ένωσης, με σκοπό την καλλιέργεια φιλαλληλίας και αλτρουισμού,
όπως αυτή εκδηλώνεται από την προσφορά του εθελοντή αιμοδότη.

Η Ένωσή μας, πιστοποιημένη στο πληροφοριακό σύστημα του
Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών, έχει δημιουργήσει μια διαρκή παρα-
καταθήκη αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των πασχόντων
συμπατριωτών μας με απλές και σύντομες διαδικασίες -  ο ενδια-
φερόμενος αρκεί να απευθυνθεί στον κ. Λεωνίδα Βασιλόπουλο, Δι-
ευθυντή του Νοσοκομείου Καλαβρύτων (τηλ. 2692360103) ή στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κυρίες Ελένη Χάμψα
(τηλ. 6977695411) ή Χρύσα Λεχουρίτη (τηλ. 6937031625). 

συνέχεια στη σελ. 4

Το Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017,
στην αίθουσα συνεδριάσεων
του ξενοδοχείου «Kalavrita
Canyon», πραγματοποιήθηκε
μία σημαντική ημερίδα προς
τιμή του αείμνηστου Καλαβρυ-
τινού ιατρού Γεωργίου Χάμψα,
που διοργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία το Νοσοκομείο Κα-
λαβρύτων. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Γενικού Νοσοκομείου Ανατο-
λικής Αχαΐας, ήδη από τις 2
Σεπτεμβρίου 2016, είχε ομό-
φωνα αποφασίσει την ονομα-
σία των εξωτερικών ιατρείων
της Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων σε εξωτερικά ιατρεία «Δρ Γεώργιος
Π. Χάμψας», μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Δι-
ευθυντή κ. Λεωνίδα Βασιλόπουλου, «ως ελάχιστο δείγμα ευ-
γνωμοσύνης για το έργο του και τη γενικότερη προσφορά του
στην πόλη και την επαρχία των Καλαβρύτων».

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης, η Αναπληρώτρια Διοική-
τρια κ. Ιωάννα Σφυρή, ο Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής κ.
Κώστας Κούκιος και ο Διοικητικός Διευθυντής κ. Λεωνίδας
Βασιλόπουλος, αποφάσισαν να συνδυάσουν την τελετή της
ονοματοδοσίας με αυτή την επιστημονική ημερίδα. 
Οι συμπατριώτες μας κατέκλυσαν την αίθουσα και παρακο-

λούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον όλη τη δίωρης διάρκειας
εκδήλωση. 

Όταν τα φώτα χαμήλωσαν, προβλήθηκε ένα βίντεο με φω-
τογραφικά αποσπάσματα από τη ζωή του αείμνηστου για-
τρού, κάνοντας πολλούς να συγκινηθούν, καθώς ανέτρεξαν
στα περασμένα.           

συνέχεια στη σελ. 8
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Μ Ε  Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 2η ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ

Α Ι Μ Ο δ Ο Σ Ι Α  Σ Τ Α  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας, ανταποκρινόμενη στα κελεύσματα των
καιρών, δημιούργησε ένα επιπλέον κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των
μελών και των φίλων της.

Σας καλούμε, λοιπόν, να μας επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα μας
www.enosikalavritinon.gr και να μας κάνετε like στο facebook πατώντας
στην αναζήτηση Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας.    

Περιμένουμε τη συμμετοχή σας και τα σχόλιά σας... 

ICOM – διεθνές Συμβούλιο Μουσείων - Ελληνικό Τμήμα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
«δ«δρρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΑΜΨΑΣ»ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΑΜΨΑΣ»
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Σ Τ Η Λ Η   Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν
-  Πες  μας  τη  γνώμη  σου  -

Ο Λογαριασμός για την ενίσχυση της
Εφημερίδας μας και της Ένωσής μας είναι:

155/296074-57
της Εθνικής Τράπεζας (Ένωση Καλαβρυ-
τινών Αθήνας ).
Παρακαλούμε στην έγγραφη απόδειξη

της Τράπεζας να αναγράφετε απαραιτή-
τως το ονοματεπώνυμό σας.

Για καθημερινή επικοινωνία με την
Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας επικοινω-
νήστε στα: Τηλ.: 210 3839346, Fax: 210
3839875, E-mail: kalavrytiniiχo@gmail.com

Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις υποδείξεις
σας, το υλικό που θα θέλατε να δημοσιευθεί,
καθώς και ό,τι άλλο θα μπορούσε να συν-
δράμει θετικά στην εφημερίδα της Ένωσής μας.

Iδιοκτησία: Ένωση Καλαβρυτινών
Αθήνας
Θεμιστοκλέους 1, 5ος όροφος
T.K. 10677
Τηλ.:2103839346,
Fax:2103839875
Εκδότης: Σωτήρης Ιωαν. Τσενές
Διευθυντής: Μαρία Καρύδη
Επιμέλεια Έκδοσης: Παναγιώτης
Γ. Χάμψας
Τυπογραφείο: Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
Αγαθίου 3, Τηλ.:2106460338

Πες μας... τι σ’ ενοχλεί στην πόλη μας και νομίζεις ότι θα μπορούσε ν' αλλάξει, τι θα ήθελες να γίνει ακόμη για να βελτιωθούν τα πράγματα.
Πες μας... η ανταπόκριση στα αιτήματά σου, όταν απευθύνεσαι στους φορείς της πόλης, είναι αυτή που περιμένεις ή χρειάζεται να γίνουν κάποια επιπλέον βήματα για
να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση;
Πες μας... ό,τι άλλο εσύ βλέπεις που πρέπει να γίνει θέμα συζήτησης με τους αρμοδίους και με χαρά θα δημοσιεύσουμε και τις αρνητικές κρίσεις, πιστεύοντας ότι η
καλοπροαίρετη κριτική αποτελεί στοιχείο προόδου και εξέλιξης.
Η στήλη αυτή αγαπητέ συμπατριώτη είναι αποκλειστικά δική σου. Στο χώρο αυτό θα δημοσιεύεται η δική σου φωνή για τα ζητήματα που απασχολούν τη γειτονιά
σου και την πόλη   μας με στόχο να  ενημερώνονται ευθέως οι υπεύθυνοι σε επίπεδο Περιφέρειας, Δημοτικής Aρχής και Τοπικών Υπηρεσιών.
Προτάσεις, Απόψεις, Παρατηρήσεις είναι η κατάλληλη συνταγή για την ανάδειξη των προβλημάτων και την ενεργοποίηση των αρμοδίων για την αντιμετώπισή τους.
Η ευαισθητοποίησή μας προς την κατεύθυνση αυτή είναι υποχρέωση όλων μας.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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
Βάμβα Σταθούλια Θεοδώρα,         30€   
(απόδ. 597)
Κούκουρας Δημήτριος,   20€    (απόδ. 589)
Κωνσταντάρα - Καϋμενάκη,          20€ 
(απόδ. 587)
Κωστοπούλου - Σέμογλου Αγγελική,  20€

(απόδ. 600)
Μπράτσικα - Θεοδωροπούλου,  30€
(απόδ. 594)
Νικολοπούλου Μαρία,    50€    (απόδ. 598)
Παπαγιαννοπούλου Σία,   20€   (απόδ. 593)
Πικούλη Βάσω,     20€     (απόδ. 595)
Ροδόπουλος Στέφανος,  100€   (απόδ. 652)
Σπυρόπουλος Γιώργος,  100€    (απόδ. 592)
Σύλλογος Αποδήμων Αγιονικολαϊτών, 20€
(απόδ. 589)
Τσαβαλάς Τάσος,    20€     (απόδ. 596)
Φραγκουλοπούλου - Αγρίου Βασιλική,
20€   (απόδ. 599)
Χρυσάνθου Μαρία και Χρήστος, 20€
(απόδ. 651)

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Πικούλη Βάσω 80€ εις μνήμην Μίμη και
Δήμητρας Κατσίνη (απόδ. 595)
Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν χρη-
ματικό ποσό σε τράπεζα να αναγρά-
φουν ακριβώς τα στοιχεία τους για
την αποστολή της απόδειξης.

Μ Ι Μ Η Σ  Κ Α Λ δ Ι Ρ Η ΣΜ Ι Μ Η Σ  Κ Α Λ δ Ι Ρ Η Σ
Ο Δημήτριος Καλδίρης υπήρξε εκπαι-

δευτικό και συγγραφέας.
Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το έτος

1933 από το Γεώργιο Καλδίρη, υποδη-
ματοποιό και την Ακριβή Αδαμοπού-
λου.  

Είχε άλλα έξι αδέλφια, τον Πάνο, την
Τούλα, το Γιάννη (απεβίωσε φέτος το
Πάσχα), τον Ντίνο, την Ευθυμία και το
Μανώλη.  

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές
του στη γενέτειρά του και γράφτηκε στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου σπού-
δασε διαδοχικά Αρχαιολογία, Ιστορία,
Θεολογία και Νομικά. 
Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του

θητείας, εργάστηκε στους ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς Κοζάνης και Φλώρινας
ως παραγωγός και σχολιαστής ραδιο-
φωνικών εκπομπών.
Παντρεύτηκε την Αγνή Δανάσκου (απε-
βίωσε νέα) και απέκτησαν τρία παιδιά, το
Γιώργο, την Ακριβή και τη Βασιλική.
Έγραψε πολλά άρθρα σε εφημερίδες,

περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες και εξέ-
δωσε πολλά βιβλία, ανάμεσα στα
οποία είναι «Το δράμα των Καλαβρύ-
των», «Ο θρήνος των Καλαβρύτων»,
«Το ξύπνημα της λευτεριάς», «Καλά-
βρυτα - Έγκλημα χωρίς τιμωρία».

Υπηρέτησε ως Διευθυντής σε πολλά
Γυμνάσια και Λύκεια, ως Σύμβουλος
Εκπαιδεύσεως στο Γενικό Προξενείο
της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη,
ως Διευθυντής στο Γυμνάσιο - Λύ-
κειο στο Ζαΐρ και έχει τιμηθεί με:
το  βραβε ίο Ιπεκτσ ί ,  Δ ίπλω-

μα μετά
Αργυρού
Σ τ α υ ρ ο ύ
ΕΕΣ.  Με
επα ίνους
από τη
Σ χ ο λ ή
Α μ ύ ν η ς ,
τον Νο-
μάρχη Πα-
τρών, τον
Γενικό Επι-
θ εωρητή
Μ. Ε.  Α-
χαΐας, τον
Γ ε ν ι κ ό
Πρόξενο της Ελλάδος στην Κωνστα-
ντινούπολη και με ευαρέσκεια από την
Ελληνική κοινότητα στο Ζαΐρ.
Ο Δημήτρης Καλδίρης υπήρξε ένα με-

γάλο πνευματικό κεφάλαιο για τη γενέ-
τειρά του, τα Καλάβρυτα και το έργο
του μια πολύτιμη πνευματική παρακα-
ταθήκη για τις Καλαβρυτινές γενιές.
Στις 13.12.1943 ο πατέρας του Γεώρ-

γιος Καλδίρης και ο θείος του Κωνστα-
ντίνος Καλδίρης εκτελέστηκαν από τους
Γερμανούς στη Λάκα του Καπή.

Χρίστος Φωτεινόπουλος

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας εκφρά-
ζουμε στην οικογένεια του Μίμη Καλ-
δίρη τα θερμά μας συλλυπητήρια. 
Θα παραμείνει στη μνήμη μας και στην

καρδιά μας.

ΜΜ AA ΚΗΣ  ΠΑΠΑΣΤΑΚΗΣ  ΠΑΠΑΣΤΑ yy ΡΟΥΡΟΥ
Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί

της Τετάρτης 5 Απριλίου στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ο συ-
μπατριώτης μας Μάκης Παπασταύρου.

Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το έτος
1934 από το Δημήτριο Παπασταύρου
και τη Σωτηρία Παπανικολάου.  Υπήρξε
θύμα της ναζιστικής θηριωδίας.  Έχασε
πολυαγαπημένα του πρόσωπα: τον πα-
τέρα του και τα δύο του αδέλφια.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Καλα-
βρύτων. Μετανάστευσε στη Γερμανία
και άρχισε σπουδές στην Ιατρική Σχολή
του Μονάχου και μετά δύο χρόνια συ-
νέχισε στην Ιατρική του Μάιντς.  Εγκα-
τέλειψε την Ιατρική, όπως και κάποιες
σκέψεις για σπουδές στη Γεωπονία ή
Βιολογία.  Άσκησε διάφορα επαγγέλ-
ματα και ταυτόχρονα παρακολουθούσε
μαθήματα φιλοσοφίας, θεολογίας, ψυ-
χολογίας κ.λπ.
Το 1967 οργανώθηκε στην αντιδικτα-

τορική επιτροπή της Γερμανίας και
λόγω αυτής της ενέργειας έχασε την ελ-
ληνική υπηκοότητα. Στη συνέχεια ορ-
γανώνεται στο ΠΑΚ και γνωρίζει τον
Ανδρέα Παπανδρέου.

Το 1974 επιστρέφει στην Ελλάδα και
ασχολείται με την οργάνωση του
ΠΑΣΟΚ από τη θέση του Γενικού Διευ-
θυντή και του υπευθύνου Αποδήμου
Ελληνισμού.

Μετά το θάνατο του αγαπημένου του
φίλου και συντρόφου Ανδρέα Παπαν-
δρέου, γύρισε στη γενέτειρα του στα Κα-

λάβρυτα όπου
και έζησε
μέχρι το τέλος
της ζωής του
μαζί με τη
γυναίκα του.
Έφτιαξε μάλι-
στα το 2000
και τον ξενώ-
να ''Kynaitha
Papastavrou''.
Ο Μάκης Πα-
π α σ τ α ύ ρ ο υ
υπήρξε ένας άνθρωπος αξιοπρεπής,
σεμνός και συνετός έχοντας έντονη την
αίσθηση του καθήκοντος και της κοι-
νωνικής προσφοράς. Γνήσια λαϊκός άν-
θρωπος,προσηνής, ανοιχτόκαρδος με
ήθος και υψηλό φρόνημα.

Η κηδεία του τελέσθηκε στα Καλά-
βρυτα την 6η Απριλίου. 

Για την απώλεια του Μάκη Παπα-
σταύρου, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ.
Γιώργος Λαζουράς δήλωσε: 
"Ο Μάκης Παπασταύρου αναπαύεται,
πλέον, στα ιερά χώματα των αγαπημέ-
νων του Καλαβρύτων. Παραβρεθή-
καμε, λυπημένοι, στη λιτή και σεμνή
εξόδιο ακολουθία του, όπως λιτή και
σεμνή ήταν η ζωή του αποχαιρετώντας
και τιμώντας τον Μάκη. Έναν ανιδιο-
τελή, έντιμο, συνεπή και συνετό αγωνι-
στή της ζωής και της Δημοκρατίας. Έναν
πραγματικό και πιστό φίλο του Ανδρέα 
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Ο Δημήτριος
Χρυσανθακό-
πουλος (Μάκης
Ντελίσας) γεν-
νήθηκε τα 1940
στα Καλάβρυ-
τα. Φοίτησε στο
Γυμνάσιο Καλα-
βρύτων, έχο-
ντας πλούσια
δραστηριότητα
στη φιλαρμο-

νική του δήμου, ενώ παράλληλα συμ-
μετείχε και σε πολλές αθλητικές
δραστηριότητες. 

Το 1967 συνέχισε τις σπουδές του
στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη φαρ-
μακευτική σχολή του πανεπιστημίου
της Bologna. 

Με την επιστροφή του διορίστηκε
στον Ο.Τ.Ε απ’ όπου και συνταξιοδοτή-

θηκε με το βαθμό του προϊσταμένου. 
Το 1974 παντρεύτηκε την Ανθή Γιολ-

δάση - Χρυσανθακοπούλου και απέ-
κτησαν δύο παιδιά, τον Αντώνη και τη
Χριστιάνα και τρία εγγόνια. Δυστυχώς
πριν λίγο καιρό έφυγε από κοντά μας,
ήρεμα και γαλήνια.
Θα σε θυμόμαστε για πάντα εξάδελφε

και φίλε!
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής

που σε σκεπάζει. 
Καλό σου ταξίδι Μάκη! Αιωνία σου η

μνήμη.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ          

ΙΑΤΡΟΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας εκφρά-
ζουμε στην οικογένεια του Δημήτρη
Χρυσανθακόπουλου τα θερμά μας
συλλυπητήρια.

Έφυγε από τη
ζωή, σε ηλικία
81 ετών, η Αθα-
νασία Βαρβι-
τσιώτη, σύζυγος
του Ιωάννη Βαρ-
βιτσιώτη (το γέ-
νος Τσιμπρή). 
Η εξόδιος ακο-

λουθία τελέ-
σθηκε προεξάρ-
χοντος του Σε-

βασμιωτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύ-
των & Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου στον
Καθεδρικό Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Καλαβρύτων.

Μεταξύ του πλήθους των παρευρι-
σκομένων, οι Βουλευτές Αχαΐας κ. Αν-

δρέας Κατσανιώτης και Νίκος Νικολό-
πουλος, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ.
Γιώργος Λαζουράς, ο Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλαβρύτων κ. Δημήτριος Κοντογιάν-
νης, οι Αντιδήμαρχοι κ. κ. Χουλιάρας και
Καρράς, ο Διοικητής της Π.Υ. Καλα-
βρύτων κ. Χάρης Γιαννάκης, ο Υποδι-
οικητής κ. Σπύρος Κωνστάντης, ο Διευ-
θυντής του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων
και τ. Δήμαρχος και Βουλευτής κ. Θα-
νάσης Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι
φορέων, Πρόεδροι Συλλόγων και τοπι-
κών κοινοτήτων, Δημοτικοί Σύμβουλοι,
εκπρόσωποι του Επιχειρηματικού και
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Την 30η Μαΐου 2017 έγινε το καθιε-
ρωμένο ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη
του Παλαιών Πατρών Γερμανού, στην
Αγία Λαύρα.

Στην τελετή η οποία διοργανώνεται
κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Συλλό-
γου Καλαβρυτινών Πειραιώς "Η Αγία
Λαύρα", παραβρέθηκαν εκτός από τον
Πρόεδρο κ. Χρονόπουλο και μέλη του
Συλλόγου, 
• ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γ. Λα-
ζουράς, 
• ο βοηθός Δημάρχου κ. Ν. Μαγκαφάς, 
• ο τεως βουλευτής Αχαΐας κ. Α. Ντα-
βλούρος, 
• ο επίτιμος Πρόεδρος της Παγκαλα-
βρυτινής Ένωσης κ. Γ .Κοσμάς, 
• η Πρόεδρος του Παγκαλαβρυτινού Συλ-
λόγου Πάτρας κ. Αικ. Ασημακοπούλου
και η Γεν. Γραμματέας κ. Τζίνα Κακιού, 
• η πρόεδρος του τοπικού παραρτήμα-
τος Ηλιουπόλεως του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού κ Ευγ. Συνοδινού, 
• ο στρατηγός κ. Γ. Παπαδημητρόπουλος
• Εκπρόσωποι ομογενών από Σικάγο
και Νεα Υόρκη κ. α.
Στεφάνια κατέθεσαν, ο Μητροπολίτης

Ηλιουπόλεως του Πατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας κ. Θεόδωρος που προΐστατο
του μνημοσύνου, ο Δήμαρχος Καλα-
βρύτων κ. Γ. Λαζουράς,  η πρόεδρος
του τοπικού παραρτήματος Ηλιουπό-
λεως του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
κ. Ευγ. Συνοδινού και σύσσωμα τα δύο
Δ.Σ. του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πει-
ραιώς "Η Αγία Λαύρα" και του Παγκα-
λαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το στεφάνι το

οποίο κατέθεσε ο Μητροπολίτης Ηλι-
ουπόλεως κ. Θεόδωρος, είχε αποστα-
λεί από το Άγιο Όρος και συγκεκριμένα
από την Ιερά Μονή Διονύσου, αναγνω-
ρίζοντας έτσι οι Αγιορείτες την προ-
σφορά του Παλαιών Πατρών Γερμανού
στον αγώνα του Έθνους.

Ρίγη συγκίνησης και εντύπωση προ-
κάλεσε σε όλους τους παρεβρισκομέ-
νους, όταν κατά τη διάρκεια του μνημοσύ-
νου, ο Δεσπότης Ηλιουπόλεως κ. Θεό-
δωρος, ευρισκόμενος στο σημείο ακρι-
βώς όπου πριν 196 χρόνια ο Παλαιών
Πατρών Γερμανός όρκισε τους αγωνι-
στές του 1821, δάκρυσε...

Παραθέτουμε την ομιλία του Προέ-
δρου του Συλλόγου Καλαβρυτινών
Πειραιώς "Η Αγία Λαύρα" κ. Αθ. Χρο-
νόπουλου:

«Ο τραγικός άνθρωπος της εποχής
μας, εναγωνίως αναζητά πρότυπα και
δρομοδείκτες για μια σωστή πορεία.
Μόνο που συχνά λαθεύει στην εκλογή,
γιατί παραδίδεται σε ό,τι αρνητικό και
αποτυχημένο προσφέρουν οι ελκυστι-
κοί, παραπλανητικοί, εκάστοτε παρά-
δεισοι, ως οι του παρόντος.
Η αγία μας εκκλησία, μπορεί να δώσει

αλάνθαστα πρότυπα και αξίους της
εμπιστοσύνης μας χειραγωγούς.

Το άγιον ράσον, πάντα προφύλασσε
και θα προφυλάσσει το γένος μας.

Τέτοιες μορφές της εκκλησίας μας,
πρώτου μεγέθους, είναι και ο Άγιος
Γρηγόριος ο Ε’, αλλά και ο Αοίδιμος Ιε-
ράρχης Π.Π. Γερμανός και ο φλογερός
Αρχιμανδρίτης Παπαφλέσσας.

Δεν ξεχνούμε όμως και τους άλλους
ιερωμένους ταγούς της ορθοδοξίας, ως
τον Κερνίτσης (νυν Καλαβρύτων) Προ-
κόπιον και λοιπούς.
Πόση αγάπη στον Κύριο Ιησού! Πόση

αληθινή θυσία για το γένος, έδειξαν
όλοι αυτοί!
Ο Κύριος τους επέλεξε να προετοιμά-

σουν τον αγώνα, την κατάλληλη στιγμή
και να ελευθερώσουν το γένος μας.

Κάθε ιδαλγός της ελληνικής αναλα-
μπής, κάθε ερευνητής με καθαρή καρ-
διά, ακόμη και σήμερα στην καταλυ-
τική εποχή μας, πατώντας στα ιερά χώ-
ματα της Αγίας Λαύρας, αισθάνεται αλ-
λιώς, κάτι διαφορετικό, κάτι ανάμεικτο,
με νοσταλγία, συγκίνηση, φευγαλέα
χαρά και λύπη. Γιατί; Μήπως γιατί σε

αυτόν το χώρο, την πρώτη ελεύθερη
βουνοκορφή της χώρας μας, συγκε-
ντρώνονται αντιπροσωπευτικά όλες οι
σπίθες, όλες οι αρετές, αλλά και τα
ελαττώματα, τα λάθη, οι ενέργειες ή οι
παραλείψεις του γένους μας;

Εδώ ακριβώς, που πρωτοέγινε η συ-
ντριβή των αλλοθρήσκων και ο θρίαμ-
βος των ομοθρήσκων.

Οι Οθωμανοί, έπνιξαν τον υπέρλα-
μπρον για όλην την οικουμένην, ανο-
ριακόν και υπερφυλετικόν Ελληνικόν
πολιτισμόν.
Διέλυσαν το ένδοξο Βυζάντιο, του τε-

λευταίου γενναίου Αυτοκράτορα Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου και απαξίωσαν το
στολίδι της χριστιανοσύνης και του πολιτι-
σμού, την ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΗ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.

Προχωρούσαν δε μεθοδικά, να στραγ-
γαλίσουν τις πνευματικές και θρησκευ-
τικές αξίες των προγόνων μας, δηλαδή
την καθαυτήν κύριαν ουσίαν της “συ-
γκύπτουσας” και αγωνιζομένης να στη-
ριχθεί στο θησαυρό, αυτών των αξιών,
πατρίδος μας. Να εξαφανίσουν για πά-
ντα το ψυχικό μεγαλείο της φυλής μας.
Το προνόμιο της δόξης του ουρανού.

Για τον πανέξυπνο λοιπόν και ολό-
γιομο αρχοντιά και ιστορία τούτον
λαόν, η θεία πρόνοια σημάδεψε τους
ειδικούς απεσταλμένους της, για να δια-
φυλάξουν θωρακισμένοι και με παρά-
σημα δόξης, το πολύτιμο μαργαριτάρι
της ελευθερίας. Επιβεβαιούμενοι και οι
τρεις, με τον τραγικό τους θάνατο, αλλά
και την ελευθερία που μας χάρισαν.

Πώς αλήθεια, εκφράζεται; Πώς ενερ-
γεί η αόρατη και ζωντανή παρουσία
του θείου, όταν για χάριν του πλάσμα-
τος που ανέκλητα προίκισε, αγαπά και
προστατεύει, αποφασίζει να δράσει;
Σαν αύρα γλυκιά, καταμεσής του
ζόφου. Όλα σε απόλυτη σιγή, όπως
λόγου χάριν συνέβη και με την παναν-
θρώπινη σωτηρία, όταν μια άσημη
κόρη, μέσα σ΄ έναν ΣΤΑΥΛΟΝ, γεν-
νούσε το υπέρλογό της τέκνο, το υπέρ-
λαμπρο αστέρι του Σύμπαντος, τον
Ιησού Χριστό μας.

Το Ελληνικό έθνος, χωρίς Ορθοδο-
ξία... θα ξεραινόταν, θα εξανεμιζόταν.
Το καμίνι του χρόνου θα κατέτρωγε τα
πάντα. Έτσι το έθνος μας, από λαβωμέ-
νος ερωδιός, πήρε δύναμη για το φτε-
ρούγισμα του αετού, εδώ στην
βουνοκορφή του όρους Βελλιά, όπου
πράγματι πετούν οι υπέροχοι και μονα-
δικοί αετοί των Αροανίων ουρανίων
ωραίων ορέων (Χελμού).
Παντού η Θεοτόκος, η Πλατυτέρα των

Ουρανών. Η μητέρα των χριστιανών, η
παρηγοριά των ραγιάδων, σε αυτήν ορ-
κίστηκαν οι πρόγονοί μας, εδώ, την
17η Μαρτίου 1821 και με μπροστάρη
το λάβαρό της, ο Π. Π. Γερμανός, ελευ-
θέρωσε και τα Καλάβρυτα την 21ην
Μαρτίου 1821.

Ο Σύλλογος Καλαβρυτινών Πειραιώς
(Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ), μέσα στην πρωτο-
φανή πολυδιάστατη δράση και προ-
σφορά του, κατασκεύασε και
προσέφερε στην Ιεράν Μονήν, τον Αν-
δριάντα του Εθνεγέρτου Επισκόπου
Γερμανού την 25 Μαρτίου 2006, (αφού
προηγουμένως το 2003 είχε τοποθετή-
σει όμοιον του στο Πασαλιμάνι του Πει-
ραιά), ο οποίος κοσμεί το προαύλιό της

και καλύψαμε έτσι το Εθνικό και Θρη-
σκευτικό κενό, που υπήρχε από το 1830
και ήτο αδικαιολόγητον για την πολι-
τείαν και την εκκλησίαν. Σήμερα χιλιά-
δες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πλεί-
στοι μαθηταί, φωτογραφίζονται μαζί του,
εδώ και στον Πειραιά, και εμπεδώνουν
με βιώματα ζωντανά την ιστορία.
Την 26ην Σεπτεμβρίου 2016 προσφέ-

ραμε εδώ, στην Ιεράν Μονήν, περίτε-
χνη ιερά εικόνα του Εθνομάρτυρος
Αγίου Γρηγορίου του Ε’. Η εικόνα αφιε-
ρώθηκε σύμφωνα με την εγχάρακτη
επιγραφή που φέρει, στην μνήμην των
μακαριστών, Αξιοφόρων, Ιερέως Νικο-
λάου και της πρεσβυτέρας του, Ανθής
Πέττα, που νιώθουμε ότι και τώρα είναι
νοητά μαζί μας. Η εικόνα κατασκευά-
στηκε με δαπάνες των οικείων, του ευ-
λογημένου οσιομαρτυρικού ζεύγους
(έχω την έμφυτη ευλάβεια να τους απο-
καλώ οσιομάρτυρες), φέρει ένθετο
εγκόλπιο, που περικλείει ως ευλογία,
λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του μαρ-
τυρικού Οικουμενικού Πατριάρχου.

Η εικόνα παραδόθηκε από εμάς, στα
τίμια χέρια του Καθηγουμένου της Ιεράς
Μονής Πανασιολογιοτάτου Αρχιμαν-
δρίτου π. Ευσεβίου Σπανού, παρουσία
της Οσιοτάτης συνοδείας του.

Τοποθετήθηκε από τους πατέρες της
Μονής, στο κειμηλιαρχείο της, πλησίον
των ιερών σιγιλίων, του Πατριάρχου
Γρηγορίου του Ε’, εκεί που υπάρχει και
το σύμβολο της φυλής μας, το ιερό λά-
βαρο του 1821. Το πρώτο πιστό αντί-
γραφο αυτού, έχει ο Σύλλογος
Καλαβρυτινών Πειραιώς από το 2011.

Τοποθετήσαμε, αυτόν τον πνευματι-
κόν θησαυρόν και νοητά ταξιδέψαμε
στο κέντρο της Ορθοδοξίας, στο Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο, στο μαρτυρικό
Φανάρι, όπου εδώ και 196 χρόνια,
είναι σφραγισμένη η Κεντρική Πύλη
του, εις ένδειξη του θρήνου για τον
απαγχονισμό του Εθνομάρτυρα Αγίου
Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄. Στιχώ-
ντας στο κήρυγμα του Μακαριστού Ιε-
ρέως Νικολάου Πέττα “αναπολούμε
την πόλιν των πόλεων, την Κωνσταντι-
νούπολιν, η οποία παραμένει πρωτεύ-
ουσα της καρδιάς μας. Την μορφήν της
οποίας ατενίζουμε στην σεπτήν μορφήν
του εσταυρωμένου γενάρχη μας, του
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡ-
ΘΟΛΟΜΑΙΟΥ“.

Αυτές τις ιερές πεποιθήσεις, το ιερα-
τικό ζεύγος μεταλαμπάδεψε όχι μόνον
στα πολλά κατά σάρκαν τέκνα των, αλλά
και σε όσους συστρέφονταν, όσο ζούσαν.

Εμείς, ως Σύλλογος , είμαστε ευτυ-
χείς, διότι από το 2015 στους κόλπους
μας συμπεριλαμβάνεται και ο υιός των,
αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Πέττας και μά-
λιστα στο αξίωμα του Αντιπροέδρου. Ο
Γρηγόριος ο Ε’, ο φλογερός αυτός κή-
ρυκας ιεράρχης, ακολούθησε τον
δρόμο του μαρτυρίου του μεγάλου αρ-
χιερέα Χριστού, σάρκωσε ολόκληρο το
υπόδουλο γένος. Επωμίσθηκε τον
Σταυρό του, ανέβηκε τον Γολγοθά του.
Δέχθηκε ραπίσματα, χλευασμούς,
εμπτυσμούς και τέλος τον θάνατον με
απαγχονισμό από Οθωμανούς και Ιου-
δαίους, στην Πύλη του Πατριαρχείου,
την 10ην Απριλίου 1821, ανήμερα το
Πάσχα. Επίσης κρεμάσθηκαν άλλοι 6

Αρχιερείς και πλήθος άλλων ιερωμέ-
νων (Θάνατος Πατριάρχου, Ανάσταση
γένους).Χθες η πόλις Εάλω. Σήμερα
(δηλαδή η επομένη) μια καινούργια
Ανατολή πλημμύρισε τις ψυχές των πα-
νελλήνων γιά την λευθεριά.

Είκοσι ημέρες μετά την έκρηξη της
επαναστάσεως, ακριβώς στο σημείο
αυτό εδώ και αφού λίγες ημέρες πριν
τον απαγχονισμό του, είχε πείσει τον
Θρησκευτικόν Ηγέτην των Τούρκων,
Χαλίλ, να μην συνυπογράψει το διά-
ταγμα του Σουλτάνου, που διέτασσε
ρητώς την γενικήν σφαγήν όλων των
Ρωμηών,(ορθοδόξων), στο σύνολον
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και
υπό τα αδιάφορα βλέμματα, του τότε
πολιτισμένου κόσμου. Και τον Χαλίλ,
οι Τούρκοι του Σουλτάνου, τον καθή-
ρεσαν και τον έπνιξαν, άμεσα, στην
Προποντίδα, ήτο και αυτός από τους
πρώτους μάρτυρας της Ελληνικής Επα-
ναστάσεως. Ο οσιομάρτυρας π. Ν.Πέτ-
τας διαλαλούσε: "Οι πατεράδες μας,
επέλεξαν να ζεύξουν την επέτειο της
Εθνικής παλιγγενεσίας που διατελέσθη
το 21 στην Μονή της Αγίας Λαύρας Κα-
λαβρύτων, με την εορτή του ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου. Με αυτόν τον πνευ-
ματικόν συνδυασμόν, ταύτισαν την συλ-
λογική συνείδηση, την απαρχή της σω-
τηρίας και ανάστασης του υπόδουλου
γένους, με την απαρχή της σωτηρίας και
ανάστασης του πεπτοκότα ανθρώπου".
Σημειώνουμε ότι, στο έγγραφο της κα-

ταδίκης του Πατριάρχου (Τουρκιστί
“γιαφτάς”), αναφέρεται μεταξύ των
άλλων: “....... Αλλά ο άπιστος Πα-
τριάρχης των Ελλήνων ....... εξαιτίας της
διαφθοράς της καρδίας του, όχι μόνον
δεν ειδοποίησε, ουδ’ επαίδευσε τους
απατηθέντας, αλλά καθόλα τα φαινό-
μενα ήτο και αυτός, ως αρχηγός, μυστι-
κός συμμέτοχος της Επαναστάσεως.....
αντί να δαμάσει τους αποστάτας και
δώσει πρώτος το παράδειγμα της, εις τα
καθήκοντα επιστροφής των, ο άπιστος
ούτος, έγινεν προταίτιος, όλων των ανε-
φυεισών ταραχών. Είμεθα πληροφο-
ρημένοι ότι, εγεννήθη εν Πελοποννήσω
και ότι είναι συνένοχος όλων των ατα-
ξιών, όσαι οι αποπλανηθέντες ραγιάδες
έπραξαν κατά την επαρχίαν Καλαβρύ-
των. Επειδή πανταχόθεν εβεβαιώθημεν
περί της προδοσίας του, όχι μόνο, εις
βλάβην της Υψηλής πύλης , αλλά και
εις όλεθρον αυτού του έθνους του,
ανάγκη ήτο να λείψει ο άνθρωπος
ούτος, από του προσώπου της γης και
δια τούτο εκρεμάσθη προς σωφρονι-
σμόν των άλλων”. Το πτώμα επετάχθη
στον Κεράτιον κόλπον. Ανευρέθη από
ελληνικό πλοίο, με Κεφαλλωνίτη κα-
πετάνιο. Μετεφέρθη και εκηδεύθη με
τιμές στην Οδησσόν. Το 1871 τα λεί-
ψανα του Αγίου, μετεφέρθησαν σε Λάρ-
νακα, στην Μητρόπολη Αθηνών.
Σημειώνουμε ότι, στον Πατριάρχη
εδόθη ευκαιρία και του προτάθη να
διαφύγη για να γλυτώση, τον θάνατον,
αυτός όμως θυσίασε τον εαυτόν του,
χάριν της σωτηρίας του γένους. Είπε δε
μεταξύ των άλλων: “Τι θα λέει ο κό-
σμος, όταν περιφερόμενος ανά τας
οδούς των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης,
της Αγκώνος κ.λπ.: “ΙΔΟΥ Ο ΣΦΑΓΕΥΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”. Άρα: οι Τούρκοι αναγνω-
ρίζουν ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως, ήτο αρχηγός της Επανα-
στάσεως, που έλαβεν χώραν στην Πελο-
πόννησον και δη στα Καλάβρυτα, ότι
επρόδωσε την Υψηλήν Πύλην και ότι
με αυτήν του την ενέργειαν, επιφέρει
όλεθρον εις το Ελληνικόν Έθνος. (Δη-
λαδή την γενικήν σφαγήν).

Τι άλλην μαρτυρίαν θέλουμε για τον
Εθνομάρτυρα των Ελλήνων Γρηγόριον;
Επιβεβαιώνουν έτσι οι αλλόθρησκοι,
αυτά που η συλλογική και η προσω-
πική μας ταπεινότης, ως και οι πλείστοι
των Ελλήνων, διακηρύσσουμε, πιστοί
στην αλήθεια και την ιστορία.

συνέχεια στη σελ. 6
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συνέχεια από τη σελ.1 (Μουσείο) 
Πολιτισμού, κυρία Μαρία Βλαζάκη, η
Πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος του
Διεθνούς Συμβούλιο Μουσείων (ICOM),
κυρία Αλεξάνδρα Μπούνια, η εκπρό-
σωπος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρ-
χος» κυρία Ελίνα Κλαριδοπούλου,
ενώ ομιλητές ήσαν ο Ομότιμος Καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Πασχάλης Κιτρομηλίδης και ο Πρόε-
δρος του Δημοτικού Μουσείου Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος κ. Χρίστος
Φωτεινόπουλος.
Παραβρέθηκαν, επίσης, ο Βουλευτής

Αχαΐας κ. Ιάσονας Φωτήλας, ο Δήμαρ-
χος Αιγιαλείας, κ. Αθανάσιος Παναγό-
πουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαβρύτων, κ. Δημή-
τριος Κοντογιάννης, ο Αντιδήμαρχος
Καλαβρύτων κ. Δημ. Χουλιάρας, ο
πρώην Υπουργός και πρώην Γ.Γ. του
Υπουργείου Πολιτισμού κ. Γ. Θωμάς, η
πρώην Βουλευτής Αχαΐας κυρία Μαρία
Κανελλοπούλου, ο Επίτιμος Γενικός Δι-
ευθυντής Αρχαιοτήτων κ. Λάζαρος Κο-

λώνας, η πρώην Προϊσταμένη της Δι-
εύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς, κυρία Τέτη Χατζηνικολάου,
μέλη του Δ.Σ. του ICOM, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, Δ/ντές και εκπαιδευτικοί
των σχολικών μονάδων της πόλης, εκ-
πρόσωποι συλλόγων και φορέων και
πολύς κόσμος.

Παρούσα σ' αυτό το σπουδαίο γεγο-
νός για την πόλη μας, η νεοσύστατη
«Νεανική Χορωδία Μαθητών Δημοτι-
κού και Γυμνάσιου Καλαβρύτων» υπό
τη διεύθυνση της εξαίρετου  μουσικού
κυρίας Τσουρούτη Πηνελόπης απέ-
δωσε έξοχα έργα Ελλήνων συνθετών
και ποιητών: Νίκου Γκάτσου, Λευτέρη
Παπαδόπουλου, Μιχάλη Μπουρ-
μπούλη, Ν. Νικολάου, Μάνου Λοΐζου,
Μάνου Χατζιδάκι και Ν. Μαυρουδή,
όλα επιλεγμένα με προσοχή και σεβα-
σμό με το ύφος και το πνεύμα της ημέ-
ρας, συνταιριασμένα θαυμάσια μ’ ένα
υπέροχο κείμενο της Δ/ντριας του Δη-
μοτικού Σχολείου Καλαβρύτων, κυρίας
Φλογερά Αναστασίας.

Τη Χορωδία συνόδευαν - Αρμόνιο:
Τοπουζίδου Χριστίνα (Β’ Γυμνασίου)
και Κλαρίνο: Ζήσιμος Δημήτρης (Γ’ Γυ-
μνασίου.)
Παρούσα για άλλη μια φορά και η Φι-

λαρμονική μας. Υπό τη διεύθυνση του
άοκνου αρχιμουσικού της, του εκλε-
κτού συμπατριώτη μας κ. Γιώργου
Μπαμπαράκου εκτέλεσε αριστουργη-
ματικά έργα ξένων συνθετών: Tom
Tucker - Johann Pachelbel - Frank Er-

ickson - G.D. Weiss - B. Thiele - Lucio Dalla.
Τόσο η Χορωδία όσο και η Φιλαρμο-

νική απέσπασαν το ζεστό χειροκρότημα
και τα ευμενή σχόλια του κοινού. Και
δικαίως. Γιατί, το απλό και το λιτό έχουν
πάντοτε μια ιδιαίτερη αίσθηση ομορφιάς.

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμή-
θηκαν στους προσκεκλημένους και
στους συντελεστές του μουσικού προ-
γράμματος αναμνηστικά δώρα.

Η ΧΑΡ ΙΤ ΙΝΗ  ΠΑΠΑδΟΠΟΥΛΟΥ Η  ΧΑΡ ΙΤ ΙΝΗ  ΠΑΠΑδΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΣ  ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕΜΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ
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συνέχεια από τη σελ.1 (Αιμοδοσία) 
Η ημέρα αιμοδοσίας της Καλαβρυτι-

νής Τράπεζας Αίματος στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία, καθώς συγκεντρώ-
θηκαν τριάντα εννέα φιάλες αίματος, ξε-
περνώντας και τις πιο αισιόδοξες
προσδοκίες. Καθοριστική ήταν η συμ-
βολή της Αθλητικής Ένωσης Καλαβρύ-
των (ΑΕΚ), του Σκακιστικού Επιμορφω-
τικού Ομίλου Καλαβρύτων - Επαρχίας
(ΣΕΠΟΚΕ) και των μονίμων αιμοδοτών.
Την ΕΚΑ εκπροσώπησαν ο αντιπρόε-
δρος της Ένωσης κ. Ευθύμιος Βαζαίος
και η κ. Μαρία Κωνσταντάρα.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ένωσης Καλα-
βρυτινών Αθήνας αισθανόμαστε την
υποχρέωση  να ευχαριστήσουμε θερμά
Όλες και Όλους για  τη συγκινητική
ανταπόκρισή τους και την αξιέπαινη ευ-
αισθητοποίησή τους πάνω στο ιδιαίτερα
σοβαρό αυτό ζήτημα.              

Ειδικότερα ευχαριστούμε:
• Την έμπειρη επιστημονική ομάδα του
ΠΓΠΝ Ρίου, ιατρούς και νοσηλεύτριες,
που διεκπεραίωσαν την αιμοδοσία με
ταχύτητα και χαμόγελο.
• Τους φορείς της πόλης μας που συ-
νέδραμαν στην όλη προσπάθεια και
κυρίως το Δήμο Καλαβρύτων. που διέ-
θεσε το Περίπτερο στην κεντρική πλα-
τεία της πόλης και τους συλλόγους ΑΕΚ
και ΣΕΠΟΚΕ που στήριξαν με ανακοι-
νώσεις τους και συμμετείχαν με μέλη
τους στην αιμοδοσία.
• Το Λύκειο Καλαβρύτων, μαθητές του
οποίου προσήλθαν συντεταγμένοι, συ-
νοδευόμενοι από καθηγήτριά τους! 
• Λοιπούς Καλαβρυτινούς συλλόγους

και οργανώσεις πολιτικών φορέων που
υποστήριξαν με θέρμη την πρωτοβου-
λία της Ένωσής μας. 
• Τα μέσα ενημέρωσης και τους ραδιο-
φωνικούς σταθμούς που συνέβαλαν
στην ενημέρωση του κοινού πριν και
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 
• Πάνω απ’ όλα, θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε έναν προς έναν προσωπικά
όλους τους εθελοντές αιμοδότες που
προσήλθαν, τόσο τους μόνιμους, που
χρόνια τώρα προβαίνουν σε αυτή την
ανιδιοτελή και ανεκτίμητη προσφορά
ζωής, όσο και σε εκείνους που το απο-
φάσισαν για πρώτη φορά.
• Ευχαριστούμε, τέλος και όσους, ενώ
προσήλθαν, δεν κατέστη δυνατόν να
δώσουν τελικά αίμα, για διάφορους
λόγους και ύστερα από απόφαση των
γιατρών. Ιδιαίτερα εκφράζουμε τη
βαθιά μας συγκίνηση και απέραντες ευ-
χαριστίες στη νεαρή μαθήτρια και μέλος
του ΣΕΠΟΚΕ, που με θαυμαστή θέ-
ληση επέμεινε να συμμετάσχει στην αι-
μοδοσία, ανεξάρτητα αν αυτό δεν
πραγματοποιήθηκε τελικά (και λόγω
ηλικίας). Η περίπτωσή της καταγρά-
φηκε σαν ένα φωτεινό παράδειγμα Αν-
θρωπιάς σε μια κοινωνία που το έχει
πραγματικά ανάγκη!  

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από καρδιάς
σε Όλες και σε Όλους!!! 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
Σωτήριος Ιωάν. Τσενές

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πάνος Κουμάντος

Την Τρίτη 4 Ιουλίου έφυγε από την
ζωή η Χαριτίνη Παπαδοπούλου σε ηλι-
κία 91 ετών.

Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε την
επομένη στο ξωκλήσι του Αγ. Νεκτα-
ρίου στα Καλάβρυτα.

Η Χαριτίνη ήταν σύζυγος του Νικο-
λάου Παπαδόπουλου με τον οποίο
απέκτησε τρία παιδιά, την Παναγιώτα,
το Βασίλη και το Θεόδωρο.

Εργάσθηκε στο νοσοκομείο Καλα-
βρύτων, ως νοσηλεύτρια.

Παραθέτουμε κείμενο του Γ. Ζωγρά-
φου, Ιατρού στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
για την Χαριτίνη Παπαδοπούλου.

«Η Χαριτίνη Παπαδοπούλου υπήρξε
πολύ σημαντική προσωπικότητα στον
χώρο της Νοσηλευτικής στα Καλά-
βρυτα.

Ήταν προικισμένη με το τάλαντο της
νοσηλεύτριας - βοηθού χειρουργείου,
ενώ ταυτόχρονα μεριμνούσε και για την
χορήγηση αναισθησίας με αιθέρα σε
εποχές όπου δεν υπήρχε αναισθησιο-
λόγος.

Αποτέλεσε στενό συνεργάτη στα Κα-
λάβρυτα του αείμνηστου πατέρα μου
Νικολάου Γ. Ζωγράφου, Χειρουργού
με τον οποίο πραγματοποίησαν με επι-
τυχία μεγάλο αριθμό χειρουργικών
επεμβάσεων σημαντικού φάσματος και
βαρύτητας, την δύσκολη περίοδο της
ανασυγκρότησης των Καλαβρύτων

μετά τον πόλεμο και την καταστροφή.
Η εργατικότητα, το ήθος αλλά και το

χάρισμα της δεξιότητας στις νοσηλευτι-
κές και χειρουργικές πράξεις την κατα-
τάσσει στις εμβληματικές προσωπικό-
τητες της κοινωνίας των Καλαβρύτων.

Αιωνία η μνήμη της».
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της

Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας εκφρά-
ζουμε στην οικογένεια της Χαριτίνης
Παπαδοπούλου τα θερμά μας συλλυ-
πητήρια.

Ο Σύλλογος Κα-
λαβρυτινών Πει-
ραιά «Αγία Λαύ-
ρα» άνοιξε, όπως
κάθε χρόνο με
πιστό αντίγραφο
του Λαβάρου της
επαναστάσεως, την
παρέλαση για τον
εορτασμό της 25ης
Μαρτίου στον Πει-
ραιά!!!

Ο Σύλλογος Κα-
λαβρυτινών Πει-
ραιώς με σημαιο-
φόρο τον Kωνστα-
ντίνο Κατσιάρη και
με παραστάτες
τους Αδελφούς
Χρονόπουλους,
τον Παντελή Ευγε-
νίδη, τη Βασιλεία Βουγιούκα,  τον Εμ.
Γεωργούση και άλλους, πρώτοι στην
παρέλαση, κρατώντας το Ιερό Λάβαρο
της Επανάστασης.

Όλοι Καλαβρυτινοί και πρώτος ο άξιος
Δεσπότης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ. 

Μετά την κατάθεση στεφάνων στον Γ.
Καραϊσκάκη πλήθος Καλαβρυτινών με-
τέβησαν στον Ανδριάντα του Π.Π. Γερ-
μανού στο Πασαλιμάνι του Πειραιώς
για να τιμήσουν τον Εθνεγέρτη. 

Πηγή: Kalavryta.gr

Πειραιάς 14/6/2017

Ο Σύλλογος Καλαβρυτινών Πειραιώς
(Η Αγία Λαύρα), αισθάνεται  ιδιαίτερη
χαρά  για τη δημιουργία  Τράπεζας  αί-
ματος  που δημιουργήθη με πρωτο-
βουλία  της Ένωσης  Καλαβρυτινών
Αθήνας, με πρόεδρο  τον κ. Σωτήρη
Τσενέ και η δοκιμαστική αιμοληψία στα
Καλάβρυτα  είχε  απόλυτη  επιτυχία. 

Σαν Σύλλογος  θα συνδράμουμε εν-
θέρμως την ανθρωπιστική αυτή  προ-
σπάθεια  που σώζει  ζωές συνανθρώ-
πων μας και μελών μας. 
Εντολή  Διοικητικού  Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος  
Αθ. Π. Χρονόπουλος

Επίτιμος  Γεν. Διευθυντής 
Υπουργείου  Ανάπτυξης 
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ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016)ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Αν και με καθυστέρηση, οφείλουμε
να αναφερθούμε στην εκδήλωση Μνή-
μης που πραγματοποίησε η Παγκαλα-
βρυτινή Ένωση, την Πέμπτη 24 Νοεμ-
βρίου 2016. 
Χαρακτηρίστηκε απ όλους μια εξαιρε-

τική όσο και ιστορική εκδήλωση. Μια
εκδήλωση που δεν ήταν ένα απλό μνη-
μόσυνο, αλλά μια βιωματική προσέγ-
γιση στην τραγικότητα των γεγονότων
του 1943 στα Καλάβρυτα με συγκινητι-
κές, ουσιαστικές και ιστορικές τοποθε-
τήσεις.

Στην κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ
στην Αθήνα και στην εκδήλωση μνή-
μης για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα
που διοργάνωσε η Παγκαλαβρυτινή
Ένωση στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, ήταν
όλοι εκεί. Άκουσαν βίωσαν, συμμετεί-
χαν και μπήκαν στην ουσία των γεγο-
νότων. Οι ομιλητές, συγκινητικοί, οι
παρεμβάσεις καίριες.  

Στο πρώτο μέρος παρακολουθήσαμε
όλοι, τις άκρως συγκινητικές βιωματικές
αφηγήσεις από τους κ. Παναγιώτη Κου-
μάντο, Οικονομολόγο, τον Ομ. Καθη-
γητή Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
(ΕΚΠΑ) κ. Σπυρίδωνα Καμπέρο, από
την Κλειτορία, τον κ. Τάκη Γιανακάριο,
Πτέραρχο ε.α. από το Σκεπαστό, τον κ.
Παναγιώτη Μπράτσικα, γιο εκτελεσθέ-
ντα στον Αυχένα Πριολίθου, τον κ.
Αντώνιο Βασιλόπουλο, Δημοσιογράφο
από την Κερπινή, τον κ. Μιχάλη Γκρι-
τζά, Πρόεδρο του Συλλόγου Απαντα-
χού Ρωγιτών.

Ακολούθησε μια ξεχωριστή τοποθέ-
τηση - ανάλυση από τον Δρ κοινωνιο-
λογίας και δικηγόρο κ. Δημήτρη
Σταθακόπουλο που έδωσε μια ξεχωρι-
στή διάσταση, μιλώντας για τη διά-
κριση της νομιμότητας και της
δικαιοσύνης σε σχέση με την τραγικό-
τητα των γεγονότων, τονίζοντας ότι, η
ιστορική μνήμη είναι σημαντική και
ζώσα. 
Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Καλαβρύ-

των κ. Γιώργος Λαζουράς, που αφού
συνεχάρη τους διοργανωτές για την εκ-
δήλωση, μίλησε για το διαρκή αγώνα
για ηθική, πρωτίστως δικαίωση, τονίζο-
ντας ότι ο Δήμος Καλαβρύτων κάνει
ένα ανυποχώρητο αγώνα και σε καμιά
περίπτωση δεν παραιτείται, από τη διεκ-
δίκηση των οφειλομένων από πλευράς
Γερμανίας.

Ακολούθησε ο Πρόεδρος της Πα-
γκαλβρυτινής Ένωσης κ. Δήμος Βαρβι-

τσιώτης, ο οποίος επεσήμανε ότι:
"Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση με την εκ-

δήλωση αυτή αγωνίζεται για να μη βυ-
θιστεί στην ιστορική λήθη και το τέλμα
το Ολοκαύτωμα, η μεγαλύτερη θηριω-
δία των ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο
στην Ευρώπη, σε μη εβραϊκούς πλη-
θυσμούς. Δεν θέλουμε να παραγρά-
ψουμε τις διεκδικήσεις μας, ούτε να
ξεχάσουμε την ιστορία μας, γι’ αυτό και
μέσα από αυτές τις βιωματικές περιγρα-
φές σήμερα, ταυτόχρονα με την
παροχή ιστορικών στοιχείων, κατα-
γράφουμε τις διδαχές του παρελθό-
ντος για τις επόμενες γενιές. Οι εγκλη-
ματικές και αποτρόπαιες πράξεις
της Βέρμαχτ το Δεκέμβριο του 1943
στα Καλάβρυτα αλλά και τα γύρω
χωριά με τα μοναστήρια που έκαψαν
κατά την πολυήμερη επέλασή τους,
είναι ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλή-
ματα, όπως τονίστηκε για τα Καλά-
βρυτα από τους δικαστές στη Δίκη της
Νυρεμβέργης».
Την κύρια ομιλία έκανε η Καθηγήτρια

Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Μαρία Βαϊνά
που σε μία μεστή και ουσιαστική ομι-
λία ανέλυσε το θέμα, «Καλαβρυτινό
Ολοκαύτωμα - Η διάσταση, το σήμερα
και η προοπτική στο αύριο».
Ακολούθησε διάλογος, όσων ήθελαν

να τοποθετηθούν. Το λόγο πήρε ο ιστο-
ρικός ερευνητής του Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος κ. Δημήτριος Κανελ-
λόπουλος, που μίλησε ανοιχτά για τις
ευθύνες και τους φυσικούς και ηθικούς
αυτουργούς απ’ όλες τις πλευρές. Επι-
σήμανε, επίσης, ότι το αρχείο που έχει
δωρίσει στο Δημοτικό Μουσείο Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος και το οποίο
απετέλεσε τη βάση οργάνωσης και λει-
τουργίας του Μουσείου, παραμένει
χωρίς σημαντική αξιοποίηση και πρέπει

να έχει πρόσβαση το κοινό. 
Ο κ. Πάνος Τσαπάρας στη συνέχεια

ενημέρωσε ότι το αρχείο στο Μουσείο,
άρχισε πλέον να ψηφιοποιείται.
Επισημάνσεις και παρεμβάσεις έκαναν

επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ε. κ. Γε-
ώργιος Κοσμάς.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων, ευχαριστώντας όλους,
συγχαίροντας τους συντελεστές τονίζο-
ντας την επιτυχία της εκδήλωσης τόσο από
συμμετοχή όσο και κυρίως από ουσία.   

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η
Γενική Γραμματέας της Παγκαλαβρυτι-
νής Ένωσης κ. Αρετή Πράγια υποβοη-
θούμενη από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και
στην παρουσίαση από την Κοσμήτορα
κ. Μαριάνθη Χρονοπούλου.

Την εκδήλωση κάλυψε η τηλεόραση
της ΕΡΤ.
Παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν την εκ-

δήλωση, οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κ. Ανδρέας Ριζούλης που
εκπροσωπούσε και την κυβέρνηση, ο
Βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ κ. Ανδρέας
Κατσανιώτης, ο ανεξάρτητος Βουλευτή,
κ. Ιάσονας Φωτήλας, ο εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ κ. Ηρακλής Ρούπας, ο εκ-
πρόσωπος των ΑΝΕΛ κ. Γιάννης Λαϊ-
νιώτης και ο πολιτευτής κ. Θανάσης
Γιαννακόπουλος. 

Παραβρέθηκαν επίσης οι κ. Ανδρέας
Ζαΐμης, τέως Βουλευτής, κ.  Δημήτριος
Κοντογιάννης, Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Καλαβρύτων, ο Αντι-
δήμαρχος κ. Παναγιώτης Λάππας, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας κ. Σωτήρης Τσενές,  ο επίτιμος
Πρόεδρος της Π.Ε. κ. Γεώργιος Κοσμάς,
ο καθηγητής κοι-
νωνιολογίας Πανε-
πιστημίου Ιλινόις
και Αντιπρόεδρος
της ΠΕ  κ. Γεώρ-
γιος Σακελλαριά-
δης, ο Αντι-
πρόεδρος της Πα-
γκαλαβρυτινής κ.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς
Μπουζιώτης,  ο
ιστορικός ερευνη-
τής του Καλαβρυ-
τινού Ολοκαυ-
τώματος κ. Δημή-
τριος Κανελλό-
πουλος, ο
Πρόεδρος του
συλλόγου Λυκου-

ριωτών κ. Σωκράτης Μούσιος,  ο Πρό-
εδρος του συνδέσμου Δεσινωτών - Κα-
μενιανιτών - Δροβολοβιτών κ. Κώστας
Νικολόπουλος - Καμενιανίτης, ο Πρόε-
δρος του συλλόγου Λειβαρτζιών Αθή-
νας κ. Παναγιώτης Φράγκος, η
Πρόεδρος του συλλόγου Σκοτάνης κ.
Μαριάνθη Χρονοπούλου, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Σειραίων κ. Δήμητρα
Κωνσταντινίδη, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Δαφναίων κ. Άγγελος Καυγάς, ο
Πρόεδρος Σοποτινών και αντιδήμαρχος
Αγίου Δημητρίου κ. Σούλης Σοφιανό-
πουλος, ο Πρόεδρος Συλλόγου Λευ-
κασίου κ. Αθανάσιος Σκάρπας, ο
Πρόεδρος Πλανητεριωτών κ. Δημήτρης
Μηλιτσόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Φιλιωτών κ. Γιώργος Μητρό-
πουλος, ο Πρόεδρος Μύλων και
υδροτριβών Πλανητέρου κ. Ηρώδης
Μητσόπουλος, ο Πρόεδρος Πελοπον-
νησίων Ελληνικού - Αργυρούπολης κ.
Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, ο
Πρόεδρος της Ανάστασης κ. Κώστας
Παρασκευόπουλος, o καθηγητής Νο-
μικής κ. Παππάς, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Τουρλάδας π. Σπυρίδων
Καζάνης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Δρυμοτών κ. Θανάσης Χριστοδουλό-
πουλος, ο Πρόεδρος της ομ. συλλό-
γων ο Αρχαίος Κλείτωρ, κ. Χρήστος
Καμπέρος, ο Πρόεδρος Συλλόγου
Αγίου Νικολάου κ. Ιωάννης Γκίκας, από
τον Σύλλογο Κερπινής ο κ. Νίκος Μάρ-
ρας, ο τ. Πρόεδρος Τουρλαδαίων κ.
Γρηγόρης Κοκκότης, ο τ. Πρόεδρος
Δρυμοτών κ. Τάκης Μπουζιώτης, ο τ.
Πρόεδρος Πλανητεριωτών κ. Άγγελος
Βαγενάς, ο εκπρόσωπος του συλλόγου
Κλείτορα κ. Γιάννης Παπαφιλιππόπου-
λος, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου
Αγραμπέλλων κ. Παναγιώτης Πανα-
γιωτόπουλος, ο επίτιμος Πρόεδρος
Σκοταναίων κ. Σταύρος Μουγκολιάς, ο
Διευθυντής Εθιμοτυπίας περιφέρειας
Αττικής κ. Ανδρέας Σκαρτσίλας, ο αντι-
στράτηγος ε.α. κ. Γεώργιος Παπαδημη-
τρόπουλος, ο  υποστράτηγος ε.α. κ.
Νίκος Παναγιωτόπουλος, o εκπρόσω-
πος των απογόνων αγωνιστών του 21
κ. Πετιμεζάς, ο εκπρόσωπος του συλ-
λόγου Ρωμιοσύνη κ. Δαλιάνης, ο εκ-
δότης της Φωνής των Καλαβρύτων κ.
Πάνος Τσαπάρας, ο διευθυντής του Κα-
λάβρυτα-news κ. Νίκος Κυριαζής και
πλήθος κόσμου.         

www.kalavrita-hotels.gr
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συνέχεια από τη σελ. 3 (Μνημόσυνο
Π.Π. Γερμανού) 
Δυστυχώς, τα ανωτέρω αμφισβητούν

περιέργως, οι σύγχρονοι αποδομηταί
της πίστεως και της πατρίδος. Ας μεί-
νουν λοιπόν στο περιθώριο, γνωρίζο-
ντες ότι η ιστορία διαχρονικά είναι
αμείλικτη. Η αλήθεια είναι δυσκολοα-
πόκτητος καρπός.
Η Ιερά Εικόνα του μεγάλου αυτού Ρω-

μιού, θα παραμείνει διά παντός, εδώ
στην Αγία Λαύρα, προς αγιασμόν, των
ενθάδε ασκουμένων πατέρων, θα είναι
δε μαζί με τον ανδριάντα του Π. Π. Γερ-
μανού, "θείος ο Γρηγόριος, ανιψιός ο
Γερμανός."Δύο Δημητσανίτες. Δύο Δε-
σπότες. Δύο συνεργάτες. Δύο θρη-
σκευτικές οντότητες. Δύο πανανθρώ-
πινες μορφές του σύγχρονου Ελληνισμού.
Δύο Πανελλήνια Σύμβολα. Το εικονι-
ζόμενο πρόσωπο, ο Πατριάρχης μας,
θα βροντοφωνάζει μαζί με τον Βαλαω-
ρίτη, σ' εμάς τους λήσμονες νεοέλλη-
νες “Χτυπάτε, πολεμάρχα! Μη λησμονεί-
τε το σχοινί, παιδιά, του Πατριάρχη!”
Μας έρχεται στη σκέψη αυτό που δια-

λαλούσε, ο οσιομάρτυς Πατήρ Νικό-
λαος Πέττας:
“Και να μας αφανίσουν τους Ρωμιούς

και μια μπουκιά να μας αφήσουν, αυτή
η μαγιά είναι ικανή να ξαναδημιουργή-
σει το αθάνατο ελληνικό γένος”. Αυτό
το σχέδιο, ως φαίνεται, βρίσκεται σε
εξέλιξη, επί των ημερών μας.
Ο Πατριάρχης Γρηγόριος, μαζί με τον,

κατά σάρκα, ανιψιό του Π.Π. Γερμανό,
τον μεθοδικόν, οργανωτικόν, ενοραμα-
τικόν Δεσπότην της ελευθερίας, επιβε-
βαιουμένου τούτου με την επιγραφή
του Βαλαωρίτη “Στου Γερμανού το μέ-
τωπο, κρυφά γλυκοχαράζει του γένους
το ξημέρωμα”. Οι εθνεγέρτες αυτοί της
φυλής μας, όπως και ο Καλαβρυτινός
Άγιος Παπαπουλάκος, συγγενής του
Π.Π. Γερμανού, θα μας δείχνουν τον
δρόμον της κατά Θεόν Ελευθερίας.

Σε αντίκρουση δε, των αποδομητών
της ιστορίας, θα αναφερθώ, σε κάποια
παραδείγματα της διαχρονικής, παγκό-
σμιας, αναγνώρισης της παλιγγενεσίας
του 1821 και της Αγίας Λαύρας.

1.Ιούλιος Βερν “Το Αιγαίο στις φλόγες”
Πάνω από 300 χρόνια η πολιτική ζωή
της Ελλάδος είχε σβήσει τελείως. Δεν
περιγράφονται όσα υποφέρουν οι Έλ-
ληνες. Μα στα 1821 όλοι οι Έλληνες
είχαν ορκιστεί Ελευθερία ή Θάνατο και
σήκωσαν την Ιερά σημαία της Επανα-
στάσεως. Φαίνεται πως οι Έλληνες πέ-
ραν από το άστατο έδαφος της χώρας
τους, έχουν τη φυσική και ψυχική τα-
ραχή, που τους σπρώχνει στις μεγαλύ-
τερες υπερβολές και στους πιο μεγά-
λους ηρωισμούς. Με τα φυσικά τους
προτερήματα και το αδάμαστο θάρρος
φιλοπατρίας και της αγάπης της λευτε-
ριάς κατόρθωσαν, να ελευθερώσουν
τη χώρα τους από την σκλαβιά, όπου
τόσους αιώνες στέναζε.
2. Την 6η Ιουνίου 1821, η εφημερίδα
“Συνταγματικός” της Γαλλίας, δημοσί-
ευσε τη Διακήρυξή του, υπέρ της
Ελευθερίας, Αγώνος, που ο Π.Π. Γερ-
μανός συνέταξε ακριβώς εδώ, την 17η
Μαρτίου 1821 και την οποία υπογρά-
φουν οι παρευρεθέντες την ημέραν
εκείνην εδώ, Αρχιερείς και Οπλαρχη-
γοί. Την διακήρυξην αυτήν επέδωσε 8
ημέρες αργότερα ήτοι την 25η Μαρτίου
1821 (Η μιά τον κρίνον δέχεται δάφνης
στεφάνι η άλλη), στους πρεσβευτάς των
μεγάλων δυνάμεων, εκφράζοντας επι-
σήμως την θέλησιν του Έθνους για ελευ-
θερία. Την διακήρυξην, το αδιάψευστο
αυτό στοιχείο, έφερε εις φως, η έγκρι-
τος εφημερίδα του Θάνου Τσαπάρα,
προ 40 ετών περίπου. Ως Πρόεδρος
του Συλλόγου , ως Καλαβρυτινός και
ως Έλληνας, θερμά τον ευχαριστούμε.
3. Το 1838 ο Βασιλεύς των Ελλήνων
Όθων, με την σύμφωνην γνώμην απά-
ντων των πρωταγωνιστών της Εθνικοα-
πελευθερωτικής και Θρησκευτικής μας
επαναστάσεως, την καθιέρωσε ως
πράγματι ήτο, επίσημη ημερομηνία
ενάρξεως του Αγώνα, ως τούτο είχε

συμβεί αντιστοίχως με την Αμερικανική
Επανάσταση της 4ης Ιουλίου 1776 και
την Γαλλική Επανάσταση της 14ης Ιου-
λίου του 1789.
4. Ο τέως Πρόεδρος των Η.Π.Α. Μπά-
ρακ Ομπάμα, δήλωσε κατά την επί-
σκεψή του, το φθινόπωρο του 2016,
στην πατρίδα μας: “Ένας Έλληνας Επί-
σκοπος, στην κορυφή ενός βουνού σή-
κωσε την σημαία της ανεξαρτησίας
(εννοούσε Π.Π. Γερμανό και Αγία
Λαύρα) και έγινε αιτία οι λαοί από την
Αμερική έως την Αφρική και την Ασία
να αποτινάξουν τον ζυγό της Αποικιο-
κρατίας.”Άρα, η Αγία Λαύρα, είναι η
μητέρα, η μήτρα και η αρχή της ελευ-
θερίας όλων των λαών του κόσμου,
κατά τα λεχθέντα του Πλανητάρχη, με
τα οποία, φυσικά, η συλλογική και
προσωπική μας ταπεινότης συμφωνεί.
5. Την 19η Φεβρουαρίου 2011, ομού
με τον καθηγούμενο της Ιεράς μας
Μονής Πατέρα, Ευσέβιο, προβήκαμε σε
αναδίφηση του κώδικα της Μονής των
ετών 1700 έως 1900 και ανεύρωμεν
ότι, την 22α Μαρτίου, επανελθών ο Ιε-
ράρχης Γερμανός στην Ιερά Μονή, μετά
την απελευθέρωση της πόλεως των
Καλαβρύτων, που έγινε την προηγου-
μένην την 21ην, τέλεσεν και νέαν δο-
ξολογίαν, για την επιτυχίαν του αγώνος
(δεύτερη). Το σημαντικό αυτό στοιχείο,
άγνωστο μέχρι τότε, πρέπει να αξιοποι-
ηθεί χάριν της ιστορικής αληθείας. Αυτό
το στοιχείο, είναι τόσο σημαντικό για
την προσφορά της Αγίας Λαύρας και
του Π.Π.Γερμανού στην εθνεγερσία,
που θα αποτελέσει αναμφισβήτητη
ιστορική Πηγή και θα αποστομώσει
τους αποδομητάς. Με τη συνεργασία
του τότε, Α’ αντιπροέδρου του συλλό-
γου μας κ. Δημητρίου Σταθακόπουλου,
δικηγόρου, δόκτορος Κοινωνιολογίας,
οθωμανολόγου αντικρούσαμε άμεσα,
την ανεπιτυχή εκπομπή ραδιοφωνικού
σταθμού των Αθηνών, για τα γεγονότα
του 1821 και την επιχειρηθείσα αποδό-
μηση των τότε ηρώων και κοσμοϊστο-
ρικών γεγονότων. Σημειώνουμε οτι, σε
συνεργασία με τον κ. Σταθακόπουλο
εκδόθηκε, άμεσα, ένας τόμος συγ-
γράμματος 230 σελίδων, με τίτλο τα
“Ημαρτημένα” που αποκαθιστούν την
Ιστορική αλήθεια. Τα “Ημαρτημένα” με
εμπνευστή και συγγραφέα τον κ. Στα-
θακόπουλο κυκλοφορούν διεθνώς
από τις εκδόσεις Νέα Υόρκη.
6. Το 2016 ο Σύλλογος μας, σε συνερ-
γασία με τον Δήμαρχο κ. Λαζουρά και
όλο το δημοτικό συμβούλιο, επανέ-
φερε την κεντρικήν οδόν των Καλα-
βρύτων, στο όνομα του Γερμανού, που
αστόχως περιέργως και ουχί νοημόνως,
είχε αντικατασταθεί την δεκαετία του
1980. Έτσι απεκατεστάθη η ορθοφρο-
σύνη και απεφεύχθη η παγκόσμια
χλεύη. Τι θα λέγαμε, αν ο Ομπάμα ερ-
χόταν στα Καλάβρυτα την ημέρα της
21ης Μαρτίου, ημέρα απελευθερώ-
σεως των Καλαβρύτων και δεν υπήρχε
τίποτε προς τιμήν του Ιεράρχου: Κύριε
Δήμαρχε, σας συγχαίρω και αύθις και
ευχαριστώ εσάς και όλο το δημοτικό
συμβούλιο που μου επιτρέψατε την 7ην
Μαρτίου 2014, να ομιλήσω για το θέμα
αυτό, στην ειδική προς τούτο, συνε-
δρίαση του δημοτικού σας συμβουλίου.
7. Την 19η Φεβρουαρίου 2017, ο Αρ-
χιερατικός επίτροπος Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας, Πατήρ Χρήστος Τσάκαλος,
παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητρο-
πολίτη μας και όλης της εκκλησιαστι-
κής κοινότητος της Ιεράς Μητροπόλεως
και πλήθους κόσμου, κατά την βρά-
βευση του Συλλόγου μας και την απο-
νομήν αντιδώρου ευχαριστιών, στο
Πνευματικό Κέντρο Αιγίου, δήλωσε με-
ταξύ των άλλων: “Είμαστε υπερήφανοι
διότι, ένα κομμάτι της Μητροπόλεώς
μας, προβάλλει και αναδεικνύει την το-
πική και όχι μόνον ιστορία μας. Προα-
σπίζεται και υπερασπίζεται τις ιστορικές
αλήθειες, κάτι που είναι απαραίτητο
στις ημέρες μας που όλα αμφισβητού-
νται και απαξιώνονται. Ο Σύλλογος Κα-
λαβρυτινών Πειραιώς (Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ)

δραστηριοποιείται με κίνητρα την αμε-
τακίνητη πίστη στα ιερά και όσια, την
αγάπη στην πατρίδα και το χρέος προς
τους συνανθρώπους με πολλούς τρό-
πους και μέσα για μία εκ των ελαχίστων
σε ολόκληρη την επικράτεια συλλογική
προσπάθεια με προασπιστικό κυρίως
χαρακτήρα, ενάντια σε όλες εκείνες τις
κινήσεις, που λυμαίνονται την γνησιό-
τητα της πίστεώς μας και την αυθεντι-
κότητα της μακραίωνης και ένδοξης
ιστορίας μας κ.λπ. Ο δε δεσπότης μας,
μας χαρακτήρισε μεταξύ των άλλων,
φύλακες Θερμοπυλών για την πατρίδα,
την πίστη και την ελευθερία. Θέλω να
ευχαριστήσω τον πνευματικό μας πα-
τέρα κ. Αμβρόσιον και συνοδοιπόρον
στα έργα που επιτελέσαμε και με την
αδελφότητα της Αγίας Λαύρας, ως και
δια την τιμήν του αντιδώρου ευχαρι-
στιών που μας παρέσχε, τον Φεβρουά-
ριον του 2017, στο Αίγιον. Επίσης τον
Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Ηλιου-
πόλεως (Αφρικής) Πατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας, που μας τιμά σήμερα με την
παρουσία του και τις συνεχείς ευχές του
και είναι τιμή και ευλογία που αποδε-
χθήκατε Σεβασμιότατε την πρόσκληση
του Συλλόγου μας και προΐσταστε του
11ου μνημοσύνου για τον Εθνοπρεπή
Δεσπότη της Ελευθερίας Γερμανόν. Τον
Καλαβρυτινό Δεσπότη Πειραιώς κ. Σε-
ραφείμ, για την συνεχή στήριξη του
Συλλόγου μας. Ωσαύτως, τον καθη-
γούμενο πατέρα Ευσέβιο και όλη την
αδελφότητα της μονής, για την άριστη
συνεργασία που έχουμε και την συνεχή
στήριξη στον δύσκολο, αλλά ωραίο
αγώνα που κάνουμε.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Μη-
τροπολίτη, Προικονήσου κ. Ιωσήφ του
οικουμενικού μας Πατριαρχείου, τον
της Κυρηνείας Μητροπολίτη κ. Χρυσό-
στομο της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου
μας, τον Μητροπολίτη κ. Ναθαναήλ
Αμαντίας της Εκκλησίας μας στην Αλ-
βανία, που τίμησαν τον Εθνεγέρτη Γερ-
μανό, στον άλλον του Ανδριάντα στον
Πειραιά. Αλλά συλλογικά και προσω-
πικά, αισθάνομαι, θείαν χάριν και ευ-
δοκίαν Θεού, που κρατούσα στα χέρια
μου, την εικόνα του Αγίου και Θεοφό-
ρου Χριστοφόρου Παπουλάκου, όταν
ο Σεβασμιότατος κ. Αμβρόσιος, έκλινε
γόνυ και ευλαβώς προσκύνησε τον Άγιον.
Δηλώσαμε αμέσως, παρουσία εκατο-
ντάδων ανθρώπων και της εκκλησια-
στικής κοινότητος, στο Αίγιο, ότι είμεθα
στο πλευρό του, για την επίσημη αγιο-
κατάταξη του σύγχρονου Αγίου των
Καλαβρύτων, του στύλου και αυτού
της Ορθοδοξίας. Και τι σύμπτωση!!
εορτάζει μαζί με τον άλλον στύλον της
πίστεως μας τον Μέγαν Αθανάσιον.

Τελειώνοντας δύο λόγια για τις δρα-
στηριότητες του Συλλόγου μας, το
2016 και 2017:
1. Προσφορά Ιεράς εικόνος, του Αγίου
Γερασίμου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τρια-
δος Λυρείου ιδρύματος Αττικής, ως και
εικόνος του Αγίου Σοφιανού (επίκαιρου
σήμερα), στον ίδιον Ναόν
2. Προσφορά ιερών σκευών, στην Μη-
τρόπολιν Ηλιουπόλεως, Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας.
3. Προσφορά ιερών σκευών στην Μη-
τρόπολιν Γόρτυνος Αρκαδίας, εις μνή-
μην των Δημητρίου και Μαρίας Γιαννα-
κοπούλου, Ιδρυτών του Εθνικοθρη-
σκευτικού Γιαννακοπουλείου Ιδρύμα-
τος Πειραιώς.
4. Προσφορά περίτεχνης εικόνος, της
Παναγίας Αρμπουνιώτισσας, εις τον
Ιερόν Ναόν Αγίου Αθανασίου Αρμπού-
νων Καλαβρύτων, ως και προσφορά
ιερών σκευών.
5. Τέλεση μνημοσύνου, στο Πασαλι-
μάνι του Πειραιώς, στον Ανδριάντα του
Π.Π. Γερμανού, από τον Δεσπότη της
κατεχομένης Κυρηνείας, της Κύπρου κ.
Χρυσοστόμου (Δεκέμβριος 2016).
6. Ανακήρυξη του Αγίου Γερασίμου,
του αδαπάνητου αυτού θησαυρού της
Κεφαλληνίας, ως Προστάτου και Οδη-
γού του Συλλόγου μας (Ιανουάριος 2017).
7. Αντικρούσαμε δι’ επιχειρημάτων και

με ζέση ψυχής την απόπειρα του Υπουρ-
γείου Παιδείας, να καταργήσει το μάθη-
μα των Θρησκευτικών από τα σχολεία.
8. Διαμαρτυρηθήκαμε για την απόφα-
ση των Κυβερνητικών οργάνων που χα-
ρακτήρισε το Δήμο μας (Καλαβρύτων), ως
μη ορεινόν. Η αντίδραση της Δημοτικής
αρχής ήτο άμεση και εμπεριστατωμένη.
9. Την 14ην Απριλίου 2017 (Μεγάλη
Παρασκευή), προσφορά της εικόνος,
του εκ Στεμνίτσης Αγίου Λεοντίου, στον
Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Στεμνίτσης.
Στην συνέχεια προσκυνήσαμε τον Επι-
τάφιο στον Ιερόν Ναόν Αγίου Αθανα-
σίου, Βλαχέρνας, εκεί είχε δράσει
κυρίως ο Άγιος Λεόντιος. Η προσφορά
αυτή, συνέπεσε και με ένα εξαιρετικό
γεγονός, που εμείς το θεωρούμε θαύμα.
Ήτοι, κατά την επιστροφή μας, στο
χωριό Δάρα Μαντινείας, επί της 111
Ε.Ο., το προπορευόμενον όχημα, εξέ-
κλινε της οδού, ανετράπη, βγήκε εκτός
του οδοστρώματος, σε κατηφορικό
έδαφος, γύρισε ανάποδα και άρχισε να
βγάζει καπνούς. Τότε μαζί με τον πα-
τέρα Νεκτάριο αφού το είδαμε τυχαίως,
αμέσως τρέξαμε, προσπαθούσαμε να
ανοίξουμε τις πόρτες, εις μάτην όμως,
οι αναθυμιάσεις εισήρχοντο στην κα-
μπίνα των επιβατών. Σβήσαμε την
εστίαν του αναδυόμενου καπνού, με τη
βοήθεια του συμμαθητού μου Σιάττου
Χαραλάμπους, που σταμάτησε και
αυτός λίγο αργότερα. Επίσης, προσέ-
τρεξε προς βοήθειαν και η συμμαθή-
τριά μου Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου
(Συμπτώσεις). Με πέτρες προσπαθού-
σαμε να σπάσουμε τις πόρτες, και να
ανοίξουμε κάποια, για τον απεγκλωβι-
σμό των επιβατών. Εις μάτην, όμως.
Τότε ο πατήρ Νεκτάριος, βγάζει τον Τί-
μιον Σταυρόν των Οσιομαρτύρων γο-
νέων του, τον τοποθετεί επί του αυτοκι-
νήτου, προσευχόμενος μεγαλοφώνως
στον Θεό και τότε η μπροστινή δεξιά
πόρτα, την οποία κρατούσα ανοίγει αιφνι-
δίως και έτσι απεγκλωβίστηκαν πέντε
άνθρωποι. Ιησούς Χριστός, Άγιος Αθα-
νάσιος, Άγιος Λεόντιος, Άγιος Γεώργιος,
Άγιος Γεράσιμος, αλλά και το αξιοφό-
ρον, οσιομαρτυρικόν ζεύγος, Νικολάου
και Ανθής Πέττα, στους οποίους ανήκεν
ο ιερός σταυρός έδειξαν την θαυμα-
τουργήν παρουσίαν των, σώζοντας δια
ημών, των αμαρταλών, πέντε ανθρώ-
πους. Οι ως άνω προσφορές έγιναν με
την εμπνευσμένη καθοδήγηση και δα-
πάνες του αντιπροέδρου του συλλόγου
κ. Ν. Πέττα. 

Σχεδιάζουμε: Την ανέγερση δύο αν-
δριάντων, ακόμη του Π. Π. Γερμανού,
μια στην Κλειτορία Καλαβρύτων που
στις 8 Μαρτίου 1821 είπε το πρώτο επί-
σημο ΟΧΙ στους Τούρκους και τον δεύ-
τερον, στην Μονήν Κατακεκρυμένη του
Άργους, που εκάρη μοναχός. Βέβαια
όταν τα οικονομικά μας το επιτρέψουν.
Επίσης, Ανδριάντα του Αγίου Χριστο-
φόρου Παπουλάκου στο χωριό του
Άρμπουνα Καλαβρύτων.
Σας ευχαριστώ όλους, για την εδώ πα-

ρουσία σας, τα μέλη του Δ Σ του συλ-
λόγου μας, για τη διαχρονική τιμητική στή-
ριξή μας, τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν
και την πρόεδρο του τοπικού παραρτή-
ματος Ηλιουπόλεως κ. Ευγ. Συνοδινού
που είναι μαζί μας, τον έντυπον και
ηλεκτρονικόν τύπον που προβάλλουν
την σημερινή μας εκδήλωση και τις Ελ-
ληνορθόδοξες δραστηριότητές μας».
Αφού ευχαρίστησε όλα τα μέσα μαζι-

κής ενημέρωσης τοπικά και μη, λέγο-
ντας ότι καταγράφουν ανάγλυφα το
λαϊκό αίσθημα και τους εκλεκτούς κα-
λεσμένους που παραβρέθηκαν στην
εκδήλωση κατέληξε: 

Ευχαριστώ όλους και σας καλώ να
αποδώσουμε ψάλλοντας "Τή υπερ-
μάχω στρατηγώ" και το απολυτίκιον
του Αγίου Γρηγορίου.

Αθανάσιος . Π. Χρονόπουλος
Πρόεδρος Συλλόγου Καλαβρυτινών

Πειραιώς (Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ). 
Επίτιμος Γενικός Διευθυντής 

Υπουργείου Ανάπτυξης
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ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
«Οι χίλιες Αντιγόνες των Καλαβρύ-

των» είναι ένα κείμενο της Charlotte
Delbo, δημοσιευμένο αρχικά το 1979
και ενσωματωμένο έπειτα στο βιβλίο
της. Η μνήμη και οι μέρες (Charlotte
Delbo, La memoire et les jours, Berg In-
ternational, Παρίσι 1985).
Η μετάφραση του κειμένου έγινε από

τον Πάνο Λιαλιάτση και μας το προώ-
θησε ο Χρίστος Φωτεινόπουλος, τον
οποίο ευχαριστούμε θερμά που το μοι-
ράστηκε μαζί μας.

(Το κείμενο είναι μια ποιητική ξενά-
γηση στους χώρους της θυσίας των Κα-
λαβρυτινών στις 13 του Δεκέμβρη του
1943. Σ.Τ.Μ).

Νάτο. Αυτό ’ναι. Αυτό ’ναι το στρατί
που πήραν.
Δεν είναι η γης που πάτησαν. Δεν είναι

τα λιθάρια που κύλησαν κάτω απ’ τα
πόδια τους. Δεν είναι το ρέμα του ξε-
ροπόταμου. Κείνο ’κεί,  ήταν τ’ αληθινό
στρατί τους. 
Τ’ αληθινό στρατί τους είναι κάτου απ’

τα σκαλιά, απ’ αυτά τα χρυσαφένια
σκαλιά που αρμολόγησαν πάνω στ’
αληθινό στρατί, για να μη χάσει τη
γραμμή του, να μη φαγωθεί τ’ αληθινό
στρατί.

Τα χρυσαφένια πέτρινα σκαλιά οδη-
γούν ως το μνημείο. ’Κεί, πάνω στο
λόφο.

Τ’ αληθινό στρατί τους ’δήγησε στο
θάνατο. ’Κεί, μες το κοίλωμα, στην
πλαγιά του λόφου.

Ας ανεβούμε. Θ’ αντικρύσουμε την
πολιτεία, κατωθέ μας, και το σχολείο,
όπου οι γυναίκες, μαζί με τα παιδιά και
τους γερόντους, το σχολείο όπου ήμα-
σταν κλεισμένοι

Το θωρείτε; Λίγο πάρα πέρα απ’ τα
σπίτια.

Οι γυναίκες ήταν κλεισμένες μες στο
σχολείο, μαζί με τα παιδιά και τους γε-
ρόντους.

Οι άντρες ανεβαίναν το στρατί, τούτο
το στρατί το φτιαγμένο τώρα από πέ-
τρινα χρυσαφένια σκαλιά.

Οι γυναίκες δεν κάτεχαν τι θα ’καναν
τους άντρες.

Δεν κάτεχαν και φοβόνταν. ’Κει μέσα
μερικές ούρλιαζαν και οι άλλες δεν
μπόραγαν να τις εμποδίσουν να ουρ-
λιάζουν.

Οι άντρες ανηφόριζαν κατά το λόφο.
Περπατούσαν αμίλητοι. Οι στρατιώτες
φώναζαν να βιαστούν.
Τους πήρε πολλή ώρα ανηφορίζοντας

κατά το λόφο. Για τις γυναίκες που ήταν
κλεισμένες μες στο σχολείο, που έσφιγ-
γαν τα μικρά στη αγκαλιά τους, τους
πήρε πολλή ώρα ανηφορίζοντας κατά
το λόφο.
Για τους άντρες π’ ανέβαιναν, το στρατί

ήταν σύντομο.
Ήξεραν, οι άντρες, πως στο τέλος του

δρόμου περίμενε ο χάρος. Το στρατί
που γειτονεύει με το χάρο είναι πάντα
σύντομο. Αν και τ’ ανηφόρισμα ήταν
κοπιαστικό, ο χρόνος τους ήταν σύντομος.
Τα λιθέρια κυλούσαν κάτω απ’ τα βή-

ματα των αντρών.
Αληθινά, δεν ήταν ένα στρατί, θέλω

να πω ένα στρατί που το παίρνεις να
πας από ’δω ως εκεί πέρα.

Ήταν ένα ξερό και γιομάτο λιθάρια
ρέμα, σαν το ρέμα του χειμάρρου που
ξεράθηκε από πολύν καιρό.
Για τις γυναίκες, το στρατί ήταν ατέλειωτο.
Για τους άντρες, το στρατί ήταν σύ-

ντομο.
Συντομία της ζωής προς το θάνατο για

τους άντρες που δεν συμπλήρωσαν τα
χρόνια τους.
Συντομία της ζωής προς το θάνατο για

τ’ αγόρια που δεν πρόφτασαν  να με-
γαλώσουν.
Συντομία της ζωής προς το θάνατο για

τους γερόντους που δεν θάχαν την
στερνή αρρώστεια, εκείνη που τους ρί-
χνει στο κλινάρι του θανάτου.
Οι γυναίκες, κλεισμένες μαζί με τα παι-

διά και τους γερόντους, κάτω απ΄ τη
βάρδια κρανοφόρων κι’ αρματωμένων

στρατιωτών, δεν κάτεχαν που ήταν οι
άντρες, τι τους έκαναν. Φοβόνταν το χει-
ρότερο, μα τόσες φορές έχεις φοβηθεί
το χειρότερο και δεν ήρθε….  
Όσες δεν ούρλιαζαν, ικέτευαν εκείνες

που ούρλιαζαν να σωπάσουν, να σωπά-
σουν να γροικήσουν τους θορύβους, να
μάθουν, κατά πως οι θόρυβοι, τι γινόταν.

Τότες σύχασαν κι’ όλες αφουγκράζο-
νταν και τίποτα μες στη σιγαλιά δεν μο-
λογούσε το τι γινόταν πάνω στο λόφο.
Μοναχά ένα σκυλί αλυχτούσε.

Όλες αναρωτιώνταν τι τους έκαναν
τους άντρες, αφού τους έσπρωξαν σε
μια γωνιά της πλατείας, καθώς έσπρω-
χναν κι εκείνες, μαζί με τα παιδιά και
τους γερόντους, μες στο σχολείο.
Οι άντρες που ανηφόριζαν στο στρατί

δεν κάτεχαν τι απέγιναν οι γυναίκες και
τα παιδιά καθώς εκείνοι ανέβαιναν ν’
ανταμώσουν το χάρο, και με τη σκέψη
στις γυναίκες τους και στα παιδιά τους
μάτωνε η καρδιά τους.
Ανέβαιναν ν’ ανταμώσουν το χάρο κι’

ήταν άδικο αντάμωμα μιας και δεν συ-
μπλήρωσαν τη ζήση τους, μιας κι’ είναι
ανεπάντεχο η ζωή όλων των αντρών
μιας πολιτείας να τελειώνει την ίδια
μέρα, στο ίδιο μέρος.
Ήταν ένα άδικο αντάμωμα, αλήθεια,
μιας και κανείς δεν είχε δεί το σημάδι
που ο θάνατος σας κάνει πάντα όταν
έρθει η ώρα του. Ο θάνατος παραμό-
νευε κεί, χωρίς κανείς να τον έχει δεί να
’ρχεται, χωρίς κανείς να ’χει γροικήσει
το κάλεσμά του, χωρίς κανείς να ’χει
νοιώσει τον ερχομό του, σ’ ένα όνειρο,
τη νυχτιά την περασμένη.

Να μη μπιστευόμαστε σε πράματα
που ξέρουμε.
Τ’ αντάμωμα του χάρου ήταν αληθινό,

τα χρόνια κείνα.
Μες στο σχολείο, γυναίκες ξανάρχισαν

να ουρλιάζουν σφίγγοντας πιο σφιχτά
πάνω τους τα παιδιά τα τρομαγμένα,
τόσο τρομαγμένα που δεν έκλαιγαν, τα
καημένα - τα χείλια τους πανιασμένα
και τα ορθάνοιχτα μάτια τους ακίνητα.
Κι είχαν το νου τους τόσο πολύ στους

άνδρες που δεν νοιάζονταν να στυλώ-
σουν τους αποκαμωμένους γέρους που
πάσχιζαν να φανούν ήρεμοι. Ήταν παι-
διά τους ‘κείνα που ανηφόριζαν κατά το
λόφο. Παιδιά κι’ αγγόνια τους. Τούτο τ’
ανηφόρισμα δεν το κάτεχαν μα το ψυ-
χανεμίζονταν.   

Μπορεί οι άντρες που ανηφόριζαν
κατά το λόφο νάκουσαν τις κραυγές
των γυναικών. Όλες υστερνά πάσχιζαν
να βεβαιωθούν. Όχι, δεν το πιστεύω ν’
άκουσαν οι άντρες. Όχι, δεν θα μπο-
ρούσαν ν’ ακούσουν. Τ’ αυτιά τους
πλημμύριζαν απ’ τη βουή του χάρου
που σίμωνε. 

Γιατί ‘κείνοι οι άντρες που ανηφορί-
ζουν κατά το λόφο ήξεραν.

Πώς να μη το ξέρει κανείς, σαν ο θά-
νατος βουίζει στ’ αυτιά του, σαν βαδίζει
σε γραμμή και η γραμμή φρουρείται με
πολυβόλα, από στρατιώτες που κου-
βαλούν πολυβόλα, στρατιώτες με μπό-
τες και κράνη, από κείνους που οι δικοί
μας τους παραμόνευαν πάνω στα
βουνά και τους παγίδευαν γιατί, μαθές
κουβαλούσαν το θάνατο;
Τούτη τη φορά, καμιά παγίδα, όλοι οι

άντρες της χώρας ήταν ’κεί μαζί μ’ εκεί-
νους των άλλων χωριών που είχαν
έρθει στο παζάρι κείνη τη μέρα. Όλοι
οι άντρες ήταν ’κεί, γιατί το χειμώνα δεν
πάνε στα χωράφια.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις ήταν άνισες
όσο ποτές άλλοτε.

Όλους τους είχαν πιάσει. 
Οι άντρες σκαρφάλωναν το λόφο αμί-

λητοι. Γιατί, σε ποιόν νάλεγαν κάτι τι;
Όλοι έμελλε να πεθάνουν στο ίδιο συ-
ναπάντημα.

Συναπάντημα χωρίς χαμένες κουβέ-
ντες. Γιατί να μιλήσουν για το χάρο;
Τούτος δεν παίρνει από λόγια. Και τα
λόγια που θέλεις να πείς κείνη τη
στιγμή, είναι για όσους θ’ απομείνουν
ζωντανοί, θ’ απομείνουν ζωντανοί και

θα τα μολογούν στους άλλους.
Εμείς, ξέρουμε τι θα μας έλεγαν και το

’χουμε καμωμένο.
Μεγαλώσαμε τα παιδιά. Φροντίσαμε

τα ζωντανά και τα δέντρα.
Δεν παρατήσαμε τη γης χέρσα. Βα-

στήξαμε ορθά τα σπιτικά μας. Φυλά-
ξαμε τις θύμησες.
Οι γυναίκες αναρωτιόνταν τι θ’ απογί-

νονταν οι άντρες κι’ όλες θλίβονταν που
δεν μπόρεσαν να τους δώσουν το προ-
σφάι τους - ένα ξεροκόμματο και μια
χούφτα ελιές, λόγου χάρη - γιατί πά-
σχιζαν να πιστέψουν πως τους είχαν μα-
ζέψει να τους πάνε μακριά. Κάτι που το
’χαν δεί, κι όλας, σε χωριά όπου όλους
τους άντρες τους είχαν εξορίσει.

Όλες θλίβονταν που δεν τους είχαν
αγκαλιάσει τρυφερά στο ξύπνημα, την
αυγή. Θα ’πρεπε να ’χαν ένα προαί-
στημα, κι ωστόσο μια φορά ακόμα, δεν
είχαν σημάδι.

Ήταν ένα πρωινό, όπως τα άλλα.
Ένα Σαββάτο. Μέρα πούχε παζάρι. Το

παζάρι γινόταν στην πλατεία. ’Κεί, που
γίνεται και σήμερα.

Δεν υπήρχε τίποτα της προκοπής ν’
αγοράσεις κείνα τα χρόνια, μα οι χωρι-
κοί απ’ τα περίχωρα έρχονταν. Έφερναν
το λιγοστό πού  ’χαν , λίγα κρεμμύδια,
λίγο τυρί, ένα εργαλείο για διόρθωμα
απ’ τους τεχνίτες της πολιτείας. Το πε-
ρισσότερο, έρχονταν να κουβεντιά-
σουν, να μάθουν νέα. Κι εμείς, της
πολιτείας, αν και ξέραμε καλά πως δεν
υπήρχε τίποτα για προμήθεια, πηγαί-
ναμε στο παζάρι. Από συνήθειο, να
κουβεντιάσουμε, να μάθουμε νέα, να
δούμε κόσμο.

Τότες, σαν το μπλόκο είχε περικυ-
κλώσει τη πολιτεία - σ’ ελάχιστο χρόνο,
με μιάς όλες τις ρούγες που βγάζουν
στην πλατεία, στο παζάρι, τις είχαν φρά-
ξει - σαν το μπλόκο είχε περικυκλώσει
την πολιτεία, όλος ο κόσμος βρίσκοταν
στην πλατεία, εξόν τους πολύ γερό-
ντους και τις γυναίκες που ’χαν βυζα-
νιάρικα μωρά μα οι στρατιώτες έσπα-
γαν τις πόρτες, σπίτι σε σπίτι, και με το
κοντάκι του όπλου τους, τους ανάγκα-
ζαν να βγούν κι όλος ο κόσμος βρί-
σκονταν στην πλατεία, λες και πιάστη-
καν μέσα σ’ ένα δίχτυ.

Το μπλόκο στένεψε με μιας και οι
στρατιώτες, με μπότες και με κράνη, με
το όπλο στο χέρι, έσπρωχναν τους
άντρες στη μιάν άκρη, τις γυναίκες και
τα μικρά παιδιά στην άλλη, ακολου-
θώντας τις διαταγές που αξιωματικοί,
οπλισμένοι μόνο με περίστροφο, φώ-
ναζαν στη γλώσσα τους που δεν την
καταλαβαίναμε.

Μας στρίμωξαν απ’ τη μια ως την
άλλη άκρη της πλατείας, με αδιάκοπες
αλλαγές από τη μία άκρη ως την άλλη.
Τούτο τ’ αγόρι, τουλάχιστο στα δεκάξι
του, μπρος, στο μπουλούκι των αντρών.
Τούτος ο γέροντας φαίνεται πάνου από
εβδομήντα χρονών, μπρός από ’δώ,
στο μπουλούκι των γυναικών. Οι στρα-
τιώτες ξεδιάλεγαν, έβγαζαν τούτον από
δω και τον έσπρωχναν από κεί. Εδώ, οι
άντρες από δεκάξι ως εβδομήντα χρο-
νών, εκεί οι γυναίκες με τα παιδιά και
τους πολύ γερόντους.

Και καθώς διαρκούσε το ξεδιάλεγμα
άλλοι στρατιώτες έψαχναν στα σπίτια
βγάζοντας από ‘κεί πέρα όσους ακόμα
κρύβονταν, τις λεχώνες με τα νεογέν-
νητα στα χέρια, τις ανήμπορες γερόντισ-
σες που είχαν ζαρώσει σε μια σκοτεινή
γωνιά στο παραγώνι. Ήταν χειμώνας.

Οι στρατιώτες έβγαλαν τον παπά από
την εκκλησία και απ’ το σπίτι του -
τούτο τ’ όμορφο σπίτι, στην πλατεία -
το δήμαρχο που φορούσε τα καλά του
γιατί ήθελε να συζητήσει με τον αξιω-
ματικό. Ο αξιωματικός του κλείσε το στό-
μα με τη γροθιά και τον έσπρωξε στη με-
ριά των αντρών. Ο αξιωματικός του κλεί-
σε το στόμα και κείνος ακόμα, ο παπάς
σπρώχθηκε στην μεριά των αντρών. 
Οι στρατιώτες έκαναν τη δουλειά τους

γρήγορα, μεθοδικά. Το έβλεπες πώς

ήταν ασκημένοι, πώς είχαν το συνή-
θειο. Σε λίγα λεφτά, όλα τα κανόνισαν.
Οι άντρες στη γραμμή, οι γυναίκες στην
μάντρα του σχολείου, στριμωγμένες η
μία πάνου στην άλλη κι’ ανασήκωναν
το λαιμό προσπαθώντας να συναντή-
σουν το βλέμμα του άντρα τους, του
γιου τους, του πατέρα τους. 
Εγώ είχα πέντε ανάμεσα στην γραμμή:

τον άντρα μου, τον κύρη μου, δυο μου
παιδιά και τον πεθερό μου που ζούσε
μαζί μας.
Τα δυο μου παιδιά: δεκαεφτά χρονώ,

δεκαεννιά χρονώ.  
Η γραμμή των αντρών βάλθηκε να

περπατάει, μαζί με τους στρατιώτες που
τους φρουρούσαν. Στο μεταξύ, άλλοι
στρατιώτες μας έσπρωχναν μες στο
σχολείο, αμπάρωσαν τις πόρτες και σχε-
δόν όλοι τους έφυγαν, αφήνοντας τέσ-
σερεις ως πέντε για φρουρά. Χρειάζονταν
στρατιώτες πάνω στο λόφο. Δεν ήταν
αρκετοί για κείνο που έμελλε να πράξουν.
Χίλιοι τρακόσιοι άντρες. Χίλιοι τρακό-

σιοι δυο στο ξεκίνημα. 
Όλοι τους παλικάρια και εκείνοι που

θα μπορούσαν να πουλήσουν ακριβά
τη ζωή τους, τώρα ανυπεράσπιστοι ανάμε-
σα στους στρατιώτες με μπότες και κρά-
νη και άρματα. Ανυπεράσπιστοι, αθώοι.
Ματωμένοι σαν τ’ αρνιά της Λαμπρής. 

Οι άντρες δεν ήταν αλυσωμένοι ούτε
φορούσαν χειροπέδες. Για σκεφθήτε
πώς θα το κάναν οι στρατιώτες; Να δέ-
σουν όλους τούτους τους άντρες; Οι
στρατιώτες δεν είχαν καιρό για χάσιμο.
Είχαν κι αλλού να πάνε. Ήταν κι άλλα
χωριά στη στράτα τους. Οι στρατιώτες
ανάγκασαν τους άντρες να σκαρφαλώ-
σουν στο λόφο, σπρώχνοντας τους, με
τ’ όπλο στο χέρι.    

Καθώς οι άντρες δεν ήταν δεμένοι,
δυο μπόρεσαν να ξεφύγουν. Γλύστρη-
σαν έξω απ’ τη γραμμή. Σούρθηκαν σε
μια γούβα και από κει, είδαν. Από κεί-
νους μάθαμε τα συμβάντα. Είπαν με
ποιο τρόπο εκείνοι που βαδίζαν πίσω
τους στένεψαν τη σειρά, επιτρέποντάς
τους να περάσουν στο πλάι της γραμ-
μής και να εκμεταλλευτούν ένα κενό
ανάμεσα στους στρατιώτες που τους
φρουρούσαν. Θα κινδύνευαν πιότερο;
Γλύστρησαν ζωντανοί ανάμεσα από
τους πεθαμένους. Δυο μοναχά. 

Οι άντρες σκαρφάλωσαν στη πλαγιά.
Είναι πολύ απότομη, καθώς το θωρείτε.
Έφτασαν στη ρεματιά. Κει στα δεξιά
σας. Είμαστε κιόλας λίγο μακριά από
την πολιτεία, κοιτάτε. Κείνοι δεν μπό-
ρεσαν ν’ ακούσουν τις κραυγές των γυ-
ναικών μες στο σχολείο. 

Εκατό - εκατό μαζί οι στρατιώτες κα-
τέβασαν τους άντρες στη ρεματιά όπου
άλλοι στρατιώτες περίμεναν σε θέση
βολής με το ένα γόνα στη γης μπροστά
στα πολυβόλα τους. Και με ριπές
βροχή, εκατό - εκατό, οι άντρες έπεσαν. 
Εμείς μες στο σχολείο, γροικήσαμε τα

πολυβόλα κι όσες ούρλιαζαν σώπα-
σαν. Η σιωπή βάρυνε πάνω μας, βά-
ρυνε μ’ ένα βάρος αβάσταχτο. 

Τεντώναμε τ’ αυτί ν’ ακούσουμε την
κατοπινή ριπή και κάθε φορά ελπίζαμε
πως θάταν η στερνή, κι απιθώναμε το
χέρι μας πάνω στ’ αυτιά των παιδιών
που κρύβαν το πρόσωπο μες στο
κόρφο μας. Οι ριπές συνεχίστηκαν η
μια μετά την άλλη για τρεις ώρες. Μέσα
σε τρεις ώρες όλα είχαν τελειώσει.  

(η συνέχεια και το τέλος, μαζί με ένα
σύντομο βιογραφικό της Charlotte
Delbo στο επόμενο φύλλο).
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συνέχεια από τη σελ. 1
Αμέσως μετά, η κ. Ιωάννα Σφυρή,  κα-

λωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ανα-
φέροντας: «Τόσο από το μέγεθος του
τιμώμενου, αείμνηστου ιατρού Γεωρ-
γίου Χάμψα, όσο και από την παρουσία
όλων σας, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή
που βρίσκομαι στην εκδήλωση αυτή,
εκπροσωπώντας το Νοσοκομείο Καλα-
βρύτων, ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια.  

Το Νοσοκομείο μας από την ίδρυσή
του, το 1946,  έως και σήμερα, κρατή-
θηκε ζωντανό σε πραγματικά δύσκολες
εποχές, στηριζόμενο σε μεγάλο βαθμό
στη φιλοπατρία των Καλαβρυτινών,
στο έργο και στην προσφορά ανθρώ-
πων και επιστημόνων, όπως ο Γεώργιος
Χάμψας. Σήμερα, καλούμαστε, να συ-
νεχίσουμε να προσπαθούμε καθημε-
ρινά για να σταθούμε αντάξιοι των
προσδοκιών και να βελτιώσουμε τις
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους
συμπολίτες μας. Καλούμαστε  να κρα-
τήσουμε και πάλι ζωντανό το μοναδικό
φορέα παροχής υγείας της περιοχής
μας, στοχεύοντας παράλληλα  σε μια
ποιοτική φροντίδα υγείας, με κέντρο
πάντα τον άνθρωπο.

Για τη συνολική του λοιπόν προσφορά
στην επαρχία Καλαβρύτων, που θα μας
παρουσιάσουν στη συνέχεια οι πλέον
κατάλληλοι, όσοι τον έζησαν και δού-
λεψαν μαζί του,  ονομάζουμε , ως ελά-
χιστη αναγνώριση, τα  Εξωτερικά Ιατρεία
του Νοσοκομείου Καλαβρύτων, σε Εξω-
τερικά Ιατρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΨΑΣ».

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Δή-
μαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λα-
ζουράς, ο οποίος συνεχάρη τη Διοίκη-
ση του Νοσοκομείου για την πρωτο-
βουλία της αυτή να τιμήσουν ένα εκλε-
κτό Καλαβρυτινό τέκνο. Αναφέρθηκε
στην πρώτη του γνωριμία με το γιατρό,
τα χιονισμένα Χριστούγεννα του ‘73,
στην Άνω Βλασία. «Ήταν ο γιατρός
όλων μας. Άριστος επιστήμονας, εξαί-
ρετος γιατρός, υπέροχος άνθρωπος. Η
παρουσία τόσων πολλών συμπατριω-
τών μας, των εξεχόντων Καλαβρυτινών
επιστημόνων ιατρών, δείχνει ότι ξέ-
ρουμε να τιμάμε». Αναφέρθηκε και στην
ενασχόλησή του με τα κοινά του τόπου
ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Καλαβρύτων, ως πρώτος Πρόε-
δρος της Αθλητικής Ένωσης Καλαβρύ-
των, ως Αντιπρόεδρος του Δημοτικού
Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώ-
ματος και της ΔΕΠΑΠΟΖ. Τέλος, χαρα-
κτήρισε το Νοσοκομείο Καλαβρύτων το
τέταρτο παιδί του, εκεί όπου δούλευε
χωρίς ωράριο, από το πρωί μέχρι το
βράδυ, μέρα νύχτα, σαββατοκύριακα,
αργίες, δημιουργώντας σχολή.
Ακολούθησε το πρώτο - επιστημονικό

- μέρος της εκδήλωσης, που περιελάμ-
βανε την εισήγηση του κ. Κούκιου για
την «Παθολογία στην επαρχία το δεύ-
τερο μισό του εικοστού αιώνα». Ανέ-
φερε μεταξύ άλλων: «Πριν 22 χρόνια
ανέλαβα τη Διεύθυνση της Παθολογι-
κής Κλινικής διαδεχόμενος τον Γεώργιο
Χάμψα. Το φορτίο βαρύ, το έργο του

προκατόχου μου τεράστιο, το κενό δυ-
σαναπλήρωτο. Κάποιοι γιατροί αφή-
νουν το όνομά τους χαραγμένο στην
ιατρική οντότητα μια περιοχής. Γιατροί
που αποφάσισαν να αφιερώσουν τη
ζωή τους στον τόπο τους, αγνοώντας τις
προκλήσεις ενός μεγάλου Νοσοκο-
μείου, το ιατρικό επάγγελμα σε μεγάλη
πόλη. Τέτοιος ήταν ο Γεώργιος Χάμψας.
Μαθητής του μεγάλου Δασκάλου Μα-
λάμου, του οποίου όλοι ο μαθητές διέ-
πρεψαν στην ελληνική Ιατρική. Επί μισό
αιώνα ήσαν Διευθυντές - Καθηγητές της
Παθολογικής και Δάσκαλοι για τους
καινούριους Ιατρούς. Αυτή την πορεία
θα είχε σίγουρα και ο Γεώργιος Χάμ-
ψας. Διάλεξε όμως να υπηρετήσει τον
τόπο του κι αυτή η επιλογή του χαρα-
κτήρισε και την ιατρική στην περιοχή
μας. Διάλεξε να υπηρετήσει τα Καλά-
βρυτα. Και τα υπηρέτησε! Σαν Διευθυ-
ντής της Παθολογικής Κλινικής ήταν
Παθολόγος με όλη τη σημασία του
όρου». Ο κ. Κούκιος έκανε μια πραγ-
ματικά πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση
της διαδρομής της παθολογίας το δεύ-
τερο μισό του 20ου αιώνα και της
σπουδαιότητας του ρόλου της, που αξί-
ζει να τη διαβάσουμε αυτούσια στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.   

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Καθη-
γητής Παθολογίας του Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείο Πατρών κ. Μάρκος
Μαραγκός με τη διάλεξή του για τη
βρουκέλλωση (μελιταίο πυρετό). Με
άρτιο επιστημονικά αλλά και εύληπτο
τρόπο παρουσίασε τη νόσο αυτή, προ-
σφέροντας πολύτιμες γνώσεις και χρη-
στικές πληροφορίες για τη συμπτωμα-
τολογία, την πρόληψη και την αντιμε-
τώπισή της.
Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της εκ-

δήλωσης που ήταν αφιερωμένο σε
βιωματικές μνήμες για το γιατρό Γεώρ-
γιο Χάμψα. Στο Προεδρείο δύο εκλε-
κτοί Καλαβρυτινοί ιατροί: ο κ. Κώστας
Μάρκου, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας
στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και Πρό-
εδρος του ΚΕΣΥ και ο κ. Γεώργιος Ζω-
γράφος, Διευθυντής της Γ! Χειρουργι-
κής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννημα-
τάς» και Πρόεδρος της Επιστημονικής

Εταιρείας των Καλαβρυτινών Ιατρών
«Μελάμπους».
Πρώτος το λόγο πήρε ο αδερφός του,

οδοντίατρος κ. Νίκος Χάμψας, που ιδι-
αίτερα συγκινημένος αναφέρθηκε στην
οικογένειά τους, στα παιδικά τους βιώ-
ματα: «Όπως όλα τα Καλαβρυτινό-
παιδα που βιώσαμε την τραγωδία της
13ης Δεκεμβρίου 1943, χώριζε τη ζωή
του σε δύο κεφάλαια: πριν και μετά την
καταστροφή. Οι Γερμανοί δήμιοι στη
ράχη του Καπή εκτέλεσαν τρία πολυα-
γαπημένα μας πρόσωπα: τον πατέρα
μας ιατρό Παναγιώτη Χάμψα και τα δύο
μεγαλύτερα αδέρφια μας, το δεκαεν-
νιάχρονο  Δημήτρη και το δεκαεπτάχρο-
νο Αριστόβουλο. Είχαν επίσης εκτελε-
σθεί σχεδόν όλοι οι συμμαθητές του:
εκείνος είχε γλυτώσει καθώς ήταν βρα-
χύσωμος κι έμοιαζε μικρότερος από
την ηλικία του. Ανακάλυψε μέσα στο
σωρό των νεκρών ηρώων τον πατέρα
και τα αδέρφια μας και συμμετείχε στην
ταφή τους: ανείπωτη τραγωδία…
Εκείνη τη μέρα εγκατέλειψε για πάντα
την παιδική ανεμελιά κι έγινε ο προ-
στάτης της οικογένειάς μας». Αναφέρ-
θηκε στις σπουδές του και στην
απόφαση να ασκήσει το λειτούργημά
του στα Καλάβρυτα: «Στο τέλος της ει-
δίκευσής του και ως αριστούχος διδά-
κτορας έλαβε υποτροφία και έγινε δε-
κτός για μετεκπαίδευση στην περίφημη
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Βοστώνης. Ωστόσο, η κλονισμένη υγεία
της μητέρας μας και η μεγάλη του αγά-
πη για τα Καλάβρυτα, τον οδήγησαν να
πάρει μία απόφαση ζωής για την οποία
δε μετάνιωσε ποτέ: να γυρίσει και να
προσφέρει τις γνώσεις και τις καλύτερες
δυνατές υπηρεσίες του στον τόπο του». 
Ο γιος του κ. Γρηγόριος Χάμψας, πλα-

στικός χειρουργός, μοιράστηκε με τους
παρευρισκόμενους λίγα λόγια για τον
πατέρα του και δάσκαλό του: «Δίπλα
του πρωτοήρθα σε επαφή με την ια-
τρική, ανακάλυψα την αγάπη μου για
την επιστήμη αυτή και εμπνεύστηκα
από την αφοσίωσή του και τον τρόπο
που την ασκούσε. Ο στόχος ευγενής και
δύσκολος και το πρότυπό μου πολύ
ψηλά… Ακριβής και επιτυχής στις δια-

γνώσεις του, ήταν ένας γιατρός από-
λυτα αφοσιωμένος στην επιστήμη του.
Τον θυμάμαι καθημερινά σκυμμένο
πάνω από τα ιατρικά συγγράμματα και
τα επιστημονικά περιοδικά, να μελετά
κρατώντας σημειώσεις και να ενημερώ-
νεται διαρκώς για τις εξελίξεις στην ια-
τρική επιστήμη, μια συνήθεια που δεν
εγκατέλειψε μέχρι το τέλος του βίου
του. Δεν υπήρχαν γι’ αυτόν βράδυ,
αργία, γιορτή, διακοπές, ωράριο….
Εφημερία κάθε μέρα, όλη μέρα… Θυ-
μόταν το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθε-
νούς του απέξω. Είχε κυριολεκτικά
οργώσει ολόκληρη την επαρχία. Τον
θυμάμαι να πετάγεται όρθιος και να
τρέχει όπου τον καλούσαν για βοήθεια
με την περιβολή που είχε εκείνη τη
στιγμή. Πόσες φορές δεν είχε ξενυχτή-
σει στο προσκέφαλο κάποιου ασθε-
νούς του… Στο νοσοκομείο εργάστηκε
μέχρι τη συνταξιοδότησή του και μετά
συνέχισε ως ιδιώτης ιατρός μέχρι το
2003, συμπληρώνοντας σχεδόν 5 δε-
καετίες συνεχούς ιατρικής παρουσίας
στα Καλάβρυτα… Στη δουλειά του
υπήρξε αυστηρός, προσπαθώντας να
εκμαιεύσει από τους συνεργάτες του το
μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ήταν ο
εαυτός του παντού και πάντα. Άνθρω-
πος πληθωρικός και αυθόρμητος, νευ-
ρικός και φωνακλάς, αλλά δίκαιος,
ανεξίκακος, με αγάπη για τους γύρω
του, ανοιχτόμυαλος και προικισμένος
με ιδιαίτερο χιούμορ. Γλεντζές, χορευ-
ταράς, καλοφαγάς, δεν έλεγε ποτέ όχι
σε έναν εκλεκτό μεζέ. Αγαπούσε με
πάθος τη μουσική από τα δημοτικά
τραγούδια μέχρι την κλασική μουσική.
Ποτέ δεν αρνήθηκε τη βοήθειά του σε
οποιονδήποτε ή σε οτιδήποτε  Καλα-
βρυτινό. Πονούσε τον τόπο του και
ήθελε να τον δει να προοδεύει. Συνο-
δοιπόρος του στη ζωή, ακούραστη,
ικανή, σωστός βράχος, η αείμνηστη μη-
τέρα μας Ροδάνθη, η οποία τον αγά-
πησε, τον πίστεψε και τον στήριξε με
όλες της τις δυνάμεις. Ευτυχήσαμε με τα
αδέρφια μου να έχουμε δύο εξαίρετους
γονείς, που μας μεγάλωσαν με αγάπη
και μέτρο. Είναι αλήθεια ότι τον πατέρα
μας ως παιδιά τον στερηθήκαμε. Προ-
κειμένου να περνά λίγο χρόνο μαζί
μας, μας έπαιρνε μαζί του στις επισκέ-
ψεις του στα χωριά της επαρχίας μας κι
εκεί μας αφηγείτο ιστορίες από τη ζωή
του και διάφορα ιατρικά περιστατικά με
το δικό του γλαφυρό τρόπο… Από μι-
κρός επεδίωκα να τον συντροφεύω στις
ιατρικές επισκέψεις του. Μαθητής του
δημοτικού παρακολούθησα την πρώτη
μου εγχείρηση, ενώ σε ηλικία 12 ετών,
υπό την καθοδήγησή του, έβαλα το
πρώτο φλεβικό καθετηράκι. Ακόμα
ηχεί στα αυτιά μου η μόνιμη επωδός -
προτροπή του για συνεχή μελέτη, ενη-
μέρωση και βελτίωση που δεν πρέπει
να περιορίζεται στα πλαίσια της ειδικό-
τητας που επέλεξα. Μου έλεγε: δεν
υπάρχει πιο επικίνδυνος από έναν αδιά-
βαστο γιατρό. Παρακαταθήκη ζωής
αυτό που μου ζήτησε λίγο καιρό πριν
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το τέλος: να βοηθάω όσο μπορώ και
να νοιάζομαι τον ασθενή μου. Για μένα
αποτελεί βάλσαμο όταν παλιοί ασθε-
νείς του ή συγγενείς τους, μου μεταφέ-
ρουν τις εμπειρίες τους μαζί του.    

Όταν σκέπτομαι τον πατέρα μου, συ-
νειρμικά μου έρχονται στο νου δύο λέ-
ξεις: Καλάβρυτα και Ιατρική. Αυτά τα
δύο τον καθόρισαν, ήταν η μοίρα του
αλλά και η επιλογή του… Καθημερινά,
σαν ιατρό και σαν άνθρωπο, με συ-
ντροφεύει η θύμησή του και δεν μπο-
ρώ παρά να είμαι ευγνώμων για τα όσα
μου δίδαξε. Ο ίσκιος του βαρύς αλλά
το παράδειγμά του φωτεινό και λυτρω-
τικό… Σε ευχαριστώ πολύ πατέρα». 

Ο κ. Κώστας Μάρκου είπε μεταξύ
άλλων: «Τιμώντας τον ιατρό Γιώργο
Χάμψα, ουσιαστικά τιμούμε την ίδια μας
την ιστορία, την ίδια μας τη συλλογική
μνήμη και την ίδια τη συλλογική μας ύ-
παρξη σαν Καλαβρυτινοί. Ήταν εκπρό-
σωπος μιας εποχής… ηρωικής ιατρικής».
Ο κ. Γεώργιος Ζωγράφος αφού συνε-

χάρη τους διοργανωτές της εκδήλωσης
για τη σημαντική τους πρωτοβουλία,
αναφέρθηκε στην άριστη εκπαίδευση
που έλαβε ο Γεώργιος Χάμψας ως για-
τρός στην πανεπιστημιακή κλινική του
Μαλάμου και πώς το συναίσθημα τον
οδήγησε πίσω στα Καλάβρυτα, όπου
άσκησε υψηλού επιπέδου ιατρική παρά
τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ
μετέφερε και προσωπικά βιώματά του
με τον αείμνηστο γιατρό.
Ο κ. Θεόδωρος Νασιώτης, Διευθυντής

της Καρδιολογικής Κλινικής, χρόνια συ-
νεργάτης του αείμνηστου γιατρού από
φοιτητής, μετέπειτα αγροτικός ιατρός
αλλά και καρδιολόγος του νοσοκο-
μείου, σκιαγράφησε με ιδιαίτερα γλα-
φυρό τρόπο τον ιατρό και τον άνθρωπο
Γεώργιο Χάμψα: «Όλα αυτά τα χρόνια
έζησα από κοντά την προσφορά του
γιατρού στους κατοίκους της επαρχίας
μας, κάτω από συνθήκες που θυμίζουν
σήμερα μεταπολεμικές ταινίες. Χωρίς
δρόμους, με χιόνια που να φτάνουν τα
δύο μέτρα, χωρίς τηλέφωνα, να βλέ-
πεις έναν άνθρωπο με μια τσάντα στο
χέρι να γυρίζει όλη την επαρχία προ-
σφέροντας στους συνανθρώπους μας
τις υπηρεσίες του και μετά να γυρίζει σ’
ένα Νοσοκομείο γεμάτο από αρρώ-
στους, γύρω στα 40 άτομα να νοση-
λεύονται εκεί, για να συνεχίσει τη
δουλειά του. Μια δουλειά που δεν είχε
τίποτε να ζηλέψει από αυτή που γινό-
ταν τότε σε μεγάλα Πανεπιστημιακά
Νοσοκομεία. Γιατί ο Γιώργης δεν είχε
μείνει ο γιατρός της επαρχίας. Ο Γιώρ-
γης διάβαζε, ενημερωνόταν, και κάθε
χρόνο πήγαινε και καθόταν σαν μαθη-
τής στην Αθήνα για να ενημερωθεί για
τις καινούργιες εξελίξεις στην Ιατρική». 

Ο κ. Ανδρέας Πολυδώρου, Καθηγη-
τής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, κατέθεσε  τη
δική του εμπειρία όταν ως τριτοετής
φοιτητής της Ιατρικής, μετά από παρό-
τρυνση του αείμνηστου ιατρού, άρχισε
να πηγαίνει στο Νοσοκομείο και να έχει

την πρώτη του επαφή με την πραγμα-
τική ιατρική.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, δια-

κεκριμένος γυναικολόγος, αναφέρθηκε
στις σπουδές του Γεωργίου Χάμψα και
στη συνεργασία που είχε μαζί του, όταν
έκανε για τρία χρόνια το αγροτικό του
στο Μάνεσι και τη Λυκούρια. Μίλησε
για το πώς προσέγγιζε τους ασθενείς
του, πώς έκανε την κλινική εξέταση και
για την ευρύτητα των γνώσεών του που
δεν περιορίζονταν στην ειδικότητα της
παθολογίας και της καρδιολογίας. «Τον
ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε
στον τόπο μας εκείνα τα δύσκολα χρόνια,
πάντοτε με ανθρωπιά, αλληλεγγύη και
προσφορά στους πάσχοντες συνανθρώ-
πους μας. Ας είναι αιωνία η μνήμη σου!».

Η κ. Γιώτα Μαραφέλια - Μπάδα, Εν-
δοκρινολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, μίλησε για την πρώτη
γνωριμία με το γιατρό, ως ασθενής σε
παιδική ηλικία και τη σχέση που τον
συνέδεε με την οικογένειά της. Αργό-
τερα συνεργάστηκε μαζί του ως αγρο-
τική ιατρός του Μανεσίου, οπότε και
εκτίμησε την αγάπη και το ενδιαφέρον
του προς τους νεότερους συναδέρφους
του και τη διάθεσή του να τους διδάξει
από την εμπειρία του. «Ο Γιατρός Γε-
ώργιος Χάμψας έχει συνδέσει το όνομά
του κατά μοναδικό και αυτοτελή τρόπο
με την ιατρική και την εν γένει κοινω-
νική ζωή των Καλαβρύτων και όλης της
επαρχίας… Στην πολύπαθη αυτή γη
υπήρξε και παθολόγος και καρδιολό-
γος και παιδίατρος και χειρουργός και
μαιευτήρας και δερματολόγος, όπως
απαιτούσαν οι καιροί και οι ανάγκες …
άνθρωπος πολυεργαλείο της ιατρικής.
Υπήρξε μόνος, τολμηρός, πρωτοπό-
ρος, ακούραστος… Κοντά του άκουσα
για πρώτη φορά τις λέξεις «μάχιμος για-
τρός». Απόλυτη ενσάρκωση της δια βίου
μάθησης… με πάθος για τη γενέτειρα πό-
λη, για την εξέλιξή της προς το καλύ-
τερο γενικά και στον τομέα της υγείας και
στον τομέα της βιοτικής ανάπτυξής της».

Ο κ. Γεώργιος Δρογγίτης, Γενικός Ια-
τρός, αναφέρθηκε από καρδιάς στη συ-
νεργασία του με τον αείμνηστο γιατρό
όταν νέος γιατρός εκείνος, στις αρχές
της δεκαετίας του 80, είχε έρθει στα Κα-
λάβρυτα. «Μέσα σε λίγες ημέρες κατά-

λαβα με τι άνθρωπο είχα να κάνω: με
έναν άνθρωπο με τρομακτικές ιατρικές
γνώσεις, ταχύτατη αντίληψη, με μεγάλο
χιούμορ, με μεγάλη διάθεση να διδά-
ξει τους νέους γιατρούς και να προσφέ-
ρει σε οποιονδήποτε χτυπούσε την
πόρτα του νοσοκομείου. Ήταν από-
λαυση η δουλειά μαζί του…».

Μεστή στην ομιλία της η κ. Ευθυμία
Μπενάκη, Πρόεδρος του Θεατρικού
Ομίλου «Πάνος Μίχος», που συνεργά-
στηκε ως νοσηλεύτρια μαζί του: «Συ-
νεργαστήκαμε άψογα. Ήταν ο γιατρός
που εφημέρευε όλο το εικοσιτετρά-
ωρο. Όπου τον καλούσαν, ακόμα και
στο πιο απομακρυσμένο χωριό, ήταν
παρών… Χιονοκόβοντας, που έλεγε και
η γιαγιά μου…». Αναφέρθηκε σε δύο
χαρακτηριστικά περιστατικά αλλά και
στο σπουδαίο έργο που επιτέλεσαν οι
παλιές νοσηλεύτριες, οι οποίες στάθη-
καν πολύτιμες βοηθοί του, στηρίζοντας
με την προσφορά τους το έργο του νο-
σοκομείου. 
Ο κ. Ευθύμιος Βαζαίος, μηχανολόγος

- ηλεκτρολόγος μηχανικός, Αντιπρόε-
δρος της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθή-
νας, αναφέρθηκε στη γνωριμία του με
το γιατρό από παιδί, το 1957, όταν
πρωτοήρθε σαν γιατρός στα Καλά-
βρυτα. «Με την απόσταση του χρόνου
και τη σημερινή εμπειρία, θα έλεγα ότι
ο γιατρός ήταν επίσης ένας εξαιρετικός
διευθυντής. Έβαζε κανόνες και έδινε το
δικό του λαμπρό παράδειγμα στους
υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Όταν ο
ίδιος δεν είχε ωράριο, όταν δεν έκανε
πίσω ακόμη και όταν οι περιπτώσεις ξε-
περνούσαν το αντικείμενό του, έδινε
ζωντανό παράδειγμα στους υπαλλή-
λους που δούλευαν με αυταπάρνηση,
δεν κοίταγαν το ρολόι και συμπλήρω-
ναν ο ένας τον άλλο.

Ο πατέρας μου ήταν ο περιβόητος ηλε-
κτρολόγος - αναισθησιολόγος ή ακτι-
νολόγος, κατά την περίσταση, του νο-
σοκομείου!
Υπήρχε ένα πνεύμα ομάδας με μονα-

δικό στόχο την επιτυχία της ομαδικής
προσπάθειας. Η καλλιέργεια ενός τέ-
τοιου ομαδικού πνεύματος οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στο διευθυντή του Νο-
σοκομείου, το γιατρό Γιώργο Χάμψα».

Ο κ. Σωτήριος Τσενές, Αντιστράτηγος

ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. και Πρόεδρος της Ένω-
σης Καλαβρυτινών Αθήνας, συνεχάρη
με τη σειρά του τους διοργανωτές αυτής
της εκδήλωσης προς τιμή «ενός πράγ-
ματι αξιόλογου επιστήμονα συμπα-
τριώτη μας και ακαταπόνητου μαχητή,
για την αξιοσημείωτη και πολύχρονη
προσφορά του, στον τομέα της υγείας,
στην περιοχή μας, που υπηρέτησε με
ζήλο την επιστήμη του, ακολουθώντας
το προσωπικό όραμά του. Οι αναμφι-
σβήτητες αξίες του, όπως το αμέριστο
ενδιαφέρον για τον πάσχοντα και η
αφοσίωσή του στο καθήκον, ανέδειξαν
τη σπουδαία προσωπικότητά του και
προέβαλαν τα χαρακτηριστικά του αν-
θρωπισμού και του αλτρουισμού».
Αναφέρθηκε στην προσπάθειά του μαζί
με τους συνεργάτες του να κρατήσουν
ζωντανό το νοσοκομείο, ανυψώνοντάς
το και αναδεικνύοντας την αξιοπιστία
του. «Εργαζόμενος με πάθος και αυτα-
πάρνηση απέσπασε την εμπιστοσύνη
των συμπολιτών μας και, παράλληλα,
σταμάτησε τη μετακίνηση των ασθενών
στα νοσοκομεία των μεγάλων αστικών
κέντρων». Κλείνοντας, ευχήθηκε η κί-
νηση αυτή της Διοίκησης του  Νοσοκο-
μείου Καλαβρύτων να αποτελέσει
παρακαταθήκη για τις νέες γενεές και τα
νέα στελέχη. 

Τον κύκλο των εξαίρετων ομιλητών
έκλεισε ο εφημέριος του ναού της
πόλης μας, πατέρας Κωνσταντίνος Μη-
τρόπουλος, ο οποίος μετέφερε τους
χαιρετισμούς και του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγια-
λείας κ. Αμβροσίου, που λόγω ανυ-
πέρβλητου κωλύματος δεν μπόρεσε να
παραβρεθεί στην εκδήλωση. «Στο πρό-
σωπο του Γιώργου του Χάμψα τιμούμε
την ολιστική ιατρική… Εμείς οι Καλα-
βρυτινοί τιμούμε ταπεινά τον γιατρό μας
και μπορούμε να τον θυμόμαστε έτσι
όπως τον σκιαγράφησαν οι προλαλή-
σαντες και να τον βλέπουμε στα γονί-
δια που είναι τα παιδιά του, στο
Γρηγόρη, ο οποίος είναι ο άξιος διάδο-
χός του, αλλά και στους μαθητές του».

Στη συνέχεια όλοι κατηφόρισαν προς
το Νοσοκομείο Καλαβρύτων για την
ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Στην
πλημμυρισμένη από κόσμο αίθουσα
των εξωτερικών ιατρείων, μετά την ανά-
γνωση της απόφασης ονοματοδοσίας
από τον Δρ. Νικόλαο Ραζή, η κόρη του
τιμώμενου κ. Ελένη Χάμψα, απευθύνο-
ντας ένα σύντομο χαιρετισμό, δήλωσε
συγκινημένη γιατί ο πατέρας τους επι-
στρέφει στο σπίτι του, καθώς έτσι αι-
σθανόταν το Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς
ήταν όταν τα δύο του εγγόνια, ο Γιώρ-
γος και η Ροδάνθη, έκαναν τα αποκα-
λυπτήρια της πλάκας ονοματοδοσίας,
κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο αυ-
τή τη σεμνή και μεστή περιεχομένου και
ουσίας εκδήλωση.

Την επόμενη μέρα ο πατέρας Κων-
σταντίνος μετά τη Θεία Λειτουργία τέ-
λεσε τρισάγιο στη μνήμη του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους συνέλαβαν την ιδέα της

εκδήλωσης αυτής, στη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συ-
νέβαλαν στην πραγματοποίησή της και ιδιαιτέρως τους κ.κ. Ιωάννα
Σφυρή, Λεωνίδα Βασιλόπουλο και Κώστα Κούκιο καθώς και τον
κ. Παπαπαναγιώτου για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας.  
Τα λόγια όλων των εκλεκτών ομιλητών, ένα πολύτιμο κεφάλαιο

που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε
όλους τους συμπατριώτες μας που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση
και μοιράστηκαν αυτή την ιδιαίτερη για εμάς στιγμή. Τέλος, σας ευ-
χαριστούμε όλους για τα μηνύματα αγάπης και σεβασμού.

Παναγιώτης - Γρηγόρης - Ελένη Χάμψα
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Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ …  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ ΑΠ Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ …  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το

37ο πέρασμα του Βουραϊκού, που
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για μια
ακόμη χρονιά ο ΕΟΣ Καλαβρύτων, ο
αντιπρόεδρος της Ένωσης Καλαβρυτι-
νών Αθήνας κύριος Ευθύμιος Βαζαίος
έδωσε διάλεξη με θέμα «Προορι-
σμός… Καλάβρυτα - Τα Καλάβρυτα
σαν κέντρο ορεινού τουρισμού».
Η παρουσίαση έλαβε χώρα στο ξενο-

δοχείο Canyon, το Σάββατο 13 Μαΐου
2017 και απέσπασε την προσοχή και το
ενδιαφέρον του ακροατηρίου. Ακο-
λούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση.
Ο κ. Βαζαίος διεξοδικά και μεθοδικά,

χρησιμοποιώντας στοιχεία από πρό-
σφατη έρευνα του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστήμιου, αλλά και με αρωγό την
πολύτιμη εμπειρία του από την πεντα-
ετή θητεία του σαν διευθύνων σύμ-
βουλος του χιονοδρομικού μας,
υποστήριξε ότι ο μετασχηματισμός του
Χιονοδρομικού Κέντρου και της ευρύ-
τερης περιοχής σε δωδεκάμηνο κέντρο
ορεινού τουρισμού θα δώσει διέξοδο
στο πρόβλημα της συνεχούς συρρί-
κνωσης των εσόδων από τον αμιγώς
χειμερινό τουρισμό, που οφείλεται στην
κλιματική αλλαγή και την οικονομική
και δημογραφική συγκυρία. 

Τα Καλάβρυτα σαν κέντρο ορεινού
τουρισμού πρέπει να επεκτείνουν τις
τουριστικές υπηρεσίες που παρέχουν,
προσφέροντας με ανταγωνιστικό τρόπο
τουριστικές υπηρεσίες και αντλώντας
έσοδα από τη διάθεση του επισκέπτη
για λιγότερο έντονες δραστηριότητες,
όπως η πεζοπορία, η απόλαυση της
θέας, και η αναζήτηση των γαστρονο-
μικών, λαογραφικών, φυσικών και
ιστορικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής
μας. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται γνώση
και σχέδιο και κυρίως συνεργασία του
Δήμου και των ιδιωτών επιχειρηματιών
/ επενδυτών. 

συνέχεια από τη σελ. 2 (Μάκης Παπα-
σταύρου) 
Παπανδρέου, που δεν τον πρόδωσε
ποτέ. Έναν Καλαβρυτινό πατριώτη, που
βοήθησε, όσο περισσότερο μπορούσε,
τα Καλάβρυτα και τους Καλαβρυτινούς.
Έναν, πραγματικό φίλο, "πατέρα" θα
έλεγα, δικό μου, που στα φοιτητικά
μου χρόνια, μου έδωσε τη δυνατότητα
να εργάζομαι στην ένδοξη τάξη των "θυ-
ρωρών" των γραφείων του ΠΑΣΟΚ,
της Σολωμού 13-15 (όπως έκανε και με
άλλους φοιτητές και νέους από την
επαρχία) και έτσι, δουλεύοντας, να τε-
λειώσω στο χρόνο τους τις σπουδές
μου και στη συνέχεια μέχρι το τέλος του
στήριζε τις πρωτοβουλίες μου. 

Η ζωή του πραγματική και αληθινή
πίστη στη φιλία και στήριξη και προώ-
θηση των νέων από την κοινή δια-
δρομή του με τον Αντρέα, είναι το
παράδειγμα και το πρότυπο που μας
αφήνει ο Μάκης και το οποίο δυστυχώς
πολλοί σήμερα το ξεχνούν. Εκφράζω
και από εδώ τα ειλικρινή μου συλλυ-
πητήρια στην πολυαγαπημένη σύζυγό
του Αλίκη και στα παιδιά του, Σωτη-
ρούλα και Δημήτρη."

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε την παρακάτω
ανακοίνωση για το θάνατο του ιστορι-
κού στελέχους του: 
"Αποχαιρετούμε με βαθύ σεβασμό το
ιδρυτικό μέλος του ΠΑΚ και του
ΠΑΣΟΚ Μάκη Παπασταύρου, ένα αφο-
σιωμένο στέλεχος της Παράταξης, έναν
ακέραιο και ειλικρινή σύντροφο που
ξεχώρισε για την ανιδιοτέλεια και το
ήθος του.
Ο Μάκης Παπασταύρου έζησε από τα

παιδικά του χρόνια το ιστορικό τραύμα
του Ολοκαυτώματος των μαρτυρικών
Καλαβρύτων από τη θηριωδία του να-

ζισμού. Στα νεανικά του χρόνια είχε τη
δική του αγωνιστική πολιτική διαδρομή
τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Γερμανία
όπου έζησε για πολλά χρόνια ως Έλ-
ληνας της Διασποράς.

Πρόσφερε τεράστιο έργο ως Γενικός
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού
στη χάραξη και το συντονισμό της πο-
λιτικής του ΠΑΣΟΚ για τους Έλληνες
του εξωτερικού.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας
στην οικογένειά του".

Για τον θάνατο του Μάκη Παπασταύ-
ρου, ο τέως Πρωθυπουργός και Πρόε-
δρος του Κινήματος Δημοκρατών
Σοσιαλιστών, κ. Γιώργος Παπανδρέου
έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Ένας καλός φίλος και σύντροφος,
έφυγε από κοντά μας.
Ο Μάκης Παπασταύρου, υπήρξε υπό-

δειγμα ήθους και αφοσίωσης στον
κοινό αγώνα για τη Δημοκρατία και το
Σοσιαλισμό.
Έχοντας ως παιδί βιώσει και επιβιώσει

της ναζιστικής θηριωδίας των Καλα-
βρύτων, στάθηκε πάντα δίπλα στους
αδικημένους και τους κατατρεγμένους.

Πιστός πάντα στις αρχές και τις αξίες
του, υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον
με ανιδιοτέλεια και υψηλή αίσθηση του
καθήκοντος, από όποιες θέσεις και αν
βρέθηκε.

Πρώτος Γενικός Γραμματέας Απόδη-
μου Ελληνισμού και επί σειρά ετών
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ.

Η απώλεια του Μάκη, είναι απώλεια
ενός μέλους της οικογένειάς μας, όχι
μόνο γιατί ήταν πιστός φίλος του Αν-
δρέα Παπανδρέου, αλλά και γιατί βρέ-
θηκα κοντά του από τα νεανικά μου
χρόνια μέσα στη χούντα και αργότερα

όταν ιδρύθηκε το
ΠΑΣΟΚ.

Στους οικείους του εκ-
φράζω τα θερμά μου
συλλυπητήρια.
Καλό ταξίδι Μάκη».

Ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ. της Ένω-
σης Καλαβρυτινών Αθή-
νας εκφράζουμε στην οι-
κογένεια του Μάκη Πα-
πασταύρου τα θερμά
μας συλλυπητήρια.

συνέχεια από τη σελ. 2 (Αθανασία Βαρ-
βιτσιώτη) 
του Ακαδημαϊκού κόσμου, σύσσωμο
το Δ.Σ. της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως
και το Δ.Σ. της Α.Ε. Καλαβρύτων και
πολλοί άλλοι. 
Άκρως συγκινητική ήταν η στιγμή του

αποχαιρετιστήριου λόγου από την εγ-
γονή της εκλιπούσης Αθανασία Δ. Βαρ-
βιτσιώτη που προκάλεσε ρίγη συγκινή-
σεως σε όλους.
Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο της Λεύ-

κας Καλαβρύτων.
Η ιδιαίτερα αγαπητή στην Καλαβρυ-

τινή κοινωνία, Αθανασία Βαρβιτσιώτη,
είναι μητέρα του Δημητρίου Βαρβι-
τσιώτη, Προέδρου της Παγκαλαβρυτι-
νής Ενώσεως, του Παναγιώτη, Προέδ-
ρου της Α.Ε. Καλαβρύτων και Δημοτι-
κού Συμβούλου Καλαβρύτων και του
Κωνσταντίνου, Αρχιπυροσβέστη της
Π.Υ. Καλαβρύτων ενώ αφήνει πίσω της
8 εγγόνια.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας εκφρά-
ζουμε στην οικογένεια της εκλιπούσης
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ: "ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΦΡΙΚΤΟ ΤΕΛΟΣΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ: "ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΦΡΙΚΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΠΑΡΑ ΜΙΑ ΦΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ" ΠΑΡΑ ΜΙΑ ΦΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ" 

Με μία εντυπωσιακή ομιλία, ο Πρόε-
δρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
του Δήμου Καλαβρύτων κ. Νίκος Μα-
γκαφάς, χαιρέτισε σε ενημέρωση - πα-
ρέμβαση με θέμα: "Η χρήση ουσιών
στην εφηβεία. Ο ρόλος του σχολείου,
της οικογένειας και της κοινωνίας στην
πρόληψη & τη θεραπεία".

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ υπό την αιγίδα του
Δήμου Καλαβρύτων, στο σχολικό συ-
γκρότημα "Ευσέβιος Κηπουργός", και
ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Σύντομο χαι-
ρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος Κα-
λαβρύτων κ. Γ. Λαζουράς.
Παραθέτουμε την ομιλία του κ. Νίκου

Μαγκαφά.
«Κυρίες και κύριοι
Χαιρετίζω την αποψινή εκδήλωση και

θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σύνθημα
που επιχειρεί να δώσει ιδεολογικό έρει-
σμα στη χρήση των ναρκωτικών:
«Καλύτερα ένα φρικτό τέλος παρά μια

φρίκη χωρίς τέλος».
Το επίγραμμα είναι εντυπωσιακά έξυ-

πνο και γι’ αυτό εξαιρετικά επικίνδυνο.
Διαθέτει μια φαινομενικά πηγαία απαι-
σιοδοξία και έναν φαινομενικό ηρωικό
μηδενισμό.
Υπονοεί τη δύσκολη κοινωνική πραγ-

ματικότητα και τον όγκο των προβλη-
μάτων που έχει ο καθένας να επιλύσει
και προτείνει τη χρήση ουσιών ως χη-
μικό δεκανίκι, για να αντέξει κανείς
μέχρι να οδηγηθεί νομοτελειακά στο

τέλος.
Ο σημερινός

νέος αναμφί-
βολα αντιμε-
τωπίζει πολλά
προβλήματα,
όπως αντιμε-
τώπισαν και
θα αντιμετωπί-
σουν όλοι οι
νέοι όλων των
εποχών, του
χθες και του
αύριο.
Κανείς δεν έζησε τη ζωή του διαρκώς

σε αλκυονίδες ημέρες.
Απόλυτη ευτυχία στη ζωή δεν υπάρ-

χει, μόνο στιγμές ευτυχίας υπάρχουν.
Κι αυτές τις νιώθουμε γιατί υπάρχουν

δυστυχίες και δυσκολίες.
Και σίγουρα με το χασίς κανείς θα

χάσει τον προσανατολισμό του, η κόκα
δεν αφήνει ούτε ένα κόκκο του αλώ-
βητο, η μορφίνη δεν παραδίδει στο
Μορφέα αλλά στον εφιάλτη, η ηρωίνη
δε δηλώνει ηρωισμό και ο κόσμος δεν
φτιάχνεται από φτιαγμένους.

Γι αυτό και θεραπευτικές κοινότητες
όπως το ΚΕΘΕΑ προσφέρουν σημα-
ντικό έργο και χρειάζονται στήριξη, γιατί
βοηθούν τους νέους να γυρίσουν πίσω
στη ζωή.

Στη ζωή που γίνεται τέλεια όταν αγω-
νιζόμαστε να την κάνουμε τέλεια κι όχι
όταν της βάζουμε τελεία».
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ΕΥΓΕΝ ΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΟΥΕΥΓΕΝ ΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΑΥΛΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΑΥΛΟΥ 

δΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΡΕδΑΡΗδΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΡΕδΑΡΗ
ΣΤΗΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣΤΗΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑ

Θέλω να συγχαρώ την Ευγενία Αντω-
νίου, εγγονή της Θεώνης και του Δη-
μήτρη Δαρμογιάννη, για την μέχρι τώρα
λαμπρή πορεία της στον τομέα του De-
sign και των Καλών Τεχνών. 
Το έργο της, έχει επανειλημμένα τιμη-

θεί και βραβευθεί με τις υψηλότατες
διακρίσεις, στην Ελλάδα και διεθνώς! 
Η προσπάθεια των νέων παιδιών, των

Καλαβρυτινών εν προκειμένω, καλλι-
τεχνών και επιστημόνων, ειδικά στις ση-
μερινές συνθήκες όπου δρούν και
δημιουργούν,  είναι συγκινητική και πι-
στεύω οτι έχουμε χρέος να την ενθαρ-
ρύνουμε με όποιον τρόπο μπορούμε
για έναν επιπλέον λόγο: ότι περιποιεί
τιμή στον τόπο μας και μας κάνει υπε-

ρήφανους!
Για να την επιβραβεύσω και να της ευ-

χηθώ να συνεχίσει να διακρίνεται και να
προάγει μέσω του έργου της και της
αποδοχής του, και τον τόπο της κατα-
γωγής της, της προσφέρω το μοναδικό
αντίτυπο του Νέου Χάρτη της Ελληνι-
κής Χερσονήσου, σχεδιασθέν απο τον
Νικόλαο Μεταξά, δημοδιδάσκαλο και
Δόκτορα της Νομικής σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, χρονολογ. 1915.

Συγχαρητήρια Ευγενία, εις ανώτερα
και να συνεχίσεις να μας συγκινείς και
να μας δίνεις χαρά με το έργο σου!

Κούλα Πικούλη

Με λαμπρότητα και παρουσία πλή-
θους πιστών τελέσθηκε η εορτή του
Αγίου Παύλου την 27 Μαΐου 2017 στο
Σοποτό Αροανίας Καλαβρύτων.

Της λειτουργίας χοροστάτησε ο Μη-
τροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας
κ.κ. Αμβρόσιος και ο Ηλιουπόλεως κ.
Θεόδωρος, Υπέρτιμος και Έξαρχος
Μέσης Αἰγύπτου, ο Ηγούμενος της
Μονής Αγίας Λαύρας Πανοσιολογιότα-
τος Ευσέβιος Σπανός, ιερείς από την ευ-
ρύτερη περοχή των Καλαβρύτων ενώ
παρέστησαν πλήθος προσκυνητών που
συνέρευσαν από Αθήνα, Πάτρα και τα
χωριά της περιοχής. Παρέστη ο Δή-
μαρχος Καλαβρύτων κ. Λαζουράς, εκ-
πρόσωπος της Ρωσικής πρεσβείας, ο
Βουλευτής της Χ.Α. κ. Παναγιώταρος,
ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ.
Κουρής, ο Πρόεδρος της Ένωσης Θυ-

μάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος
κ. Χ. Ερμείδης, ο Πρόεδρος του Σκακι-
στικού Καλαβρύτων ιατρός κ. Ν. Ραζής,
εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και
πολλά μέλη του Ιδρύματος Προασπί-
σεως Η. και Π. Αξιών. Παρέστησαν επί-
σης ο Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής
κ.Δημήτριος Βαρβιτσιώτης, ο Επίτιμος
Πρόεδρος της Π.Ε. κ. Κοσμάς Γεώργιος,
εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων
και πολλοί άλλοι.

Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας
ακολούθησε περιφορά της εικόνας του
Αγίου και, εν συνεχεία, ακολούθησε
γεύμα που παρέθεσαν οι κτήτορες του
εξαίρετου ναού του Αγίου Παύλου
στην Αροανία Καλαβρύτων Κύριος Ιω-
άννης Αναγνωστόπουλος και Κυρία Αι-
κατερίνη Αναγνωστοπούλου. 

Στις 22 και 23 Απριλίου 2017,στις
εγκαταστάσεις του Αθλητικού και Πολι-
τιστικού Κέντρου Νέας Μάκρης διορ-
γανώθηκε, από τα Εκπαιδευτήρια
Κωστέα Γείτονα, το πρώτο Ευρωπαϊκό
Κύπελλο Ξιφασκίας στο όπλο της σπά-
θης με την ονομασία"CGS SABRE CUP".

Ο αγώνας που διεξήχθη για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Ξιφασκίας και της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, στο πλαίσιο
διεξαγωγής του "Eurofencing Touma-
ments U14-U12". Στόχος του ήταν
να δώσει καινούργιες αγωνιστικές εμ-

πειρίες σε
όλους τους
α θ λ η τ έ ς
που έλαβαν
μέρος στη

διοργάνωση.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν περισ-

σότερα από 170 παιδιά ηλικίας 10 έως
14 ετών από διάφορες χώρες της Ευ-
ρώπης, όπως το Βέλγιο τη Ρουμανία, τη
Σερβία και την Αίγυπτο.

Ο Βασίλης Πρεδάρης πήρε μέρος και
έκανε αισθητή την παρουσία του με τη
διάκριση που πέτυχε, στην κατηγορία
U12 αγοριών, στην οποία συμμετείχαν
56 παιδιά και κατετάγη 2ος.
Η διάκρισή του αυτή μας έδωσε χαρά

και περηφάνια. Τον συγχαίρουμε και
του ευχόμαστε πολλές νίκες στο μέλ-
λον, καθώς επίσης πρόοδο και γενικά
επιτυχίες στους στόχους του.

Ο παππούς και η γιαγιά του
Βασίλης Παπαθανασίου

Βασιλική Παπαθανασίου - Τσαπάρα
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Σε συνέχεια των σεμιναρίων κυκλο-
φοριακής αγωγής που πραγματοποιή-
θηκαν από την Ένωση Καλαβρυτινών
Αθήνας στο Γυμνάσιο Καλαβρύτων την
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, λάβαμε
την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή
από την Διευθύντρια του Γυμνασίου
Καλαβρύτων κ. Ιωάννα Ροδοπούλου:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ                     
Καλάβρυτα 7-4-2017
25001 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Αρ.πρωτ  61

ΠΡΟΣ: 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  

Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος διδασκό-
ντων, οι μαθητικές κοινότητες και οι γο-
νείς του Γυμνασίου Καλαβρύτων θερμά
ευχαριστούν την ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙ-
ΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, γιατί ανταποκρίθηκε
στην  πρόσκλησή μας και την 31 Μαρ-
τίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του
σχολικού συγκροτήματος Ευσέβιος Κη-
πουργός, πραγματοποίησε ενημερω-
τικά σεμινάρια για την οδική ασφάλεια
και την κυκλοφοριακή αγωγή.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν:1) Στον
κ. Σωτήρη Τσενέ Αντιστράτηγο ε.α. και
Πρόεδρο της Ένωσης, 2) στον  κ. Ευ-
θύμιο Βαζαίο, Μηχανολόγο - Μηχα-
νικό και αντιπρόεδρο της Ένωσης και 3)
στον κ. Γεώργιο Πανταζόπουλο Τα-
ξίαρχο ε.α. που με τις επιστημονικά  άρ-

τιες εισηγήσεις - παρουσιάσεις, για  την
εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια και
στην κυκλοφοριακή αγωγή τόνισαν
στους μαθητές την αναγκαιότητα της
υπεύθυνης συμπεριφοράς οδηγών και
πεζών για να διατηρήσουμε, ό,τι πολυ-
τιμότερο έχουμε, τη ζωή μας. 

Αναπτύχθηκε  εποικοδομητικός διά-
λογος με τους μαθητές, τέθηκαν ερω-
τήσεις στους εισηγητές  και δόθηκαν
απ’ αυτούς τεκμηριωμένες απαντήσεις.
Σαν κύριες αιτίες ατυχημάτων και δυ-
στυχημάτων στους Ελληνικούς δρό-
μους αναφέρθηκαν:

Α) Ο ανθρώπινος παράγοντας με τη
μη τήρηση των κανόνων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, η υπερβολική
ταχύτητα, η μη χρήση ζωνών ασφα-
λείας, η μη τήρηση απόστασης ασφά-
λειας, η παραβίαση του φωτεινού
σηματοδότη, η κακή σωματική κατά-
σταση του οδηγού (κούραση, μέθη,
χρήση κινητού τηλεφώνου κ.ά.).

Β) Η ελλιπής και ανεπαρκής συντή-
ρηση των οχημάτων και 

Γ) Η κακή κατάσταση των δρόμων
εθνικών, περιφερειακών και επαρχια-
κών.

Οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία
να επαναληφθούν τέτοιου είδους ενη-
μερωτικές παρουσιάσεις και μάλιστα με
τη παρουσία των γονέων τους.

Με εκτίμηση
Η Διευθύντρια του Γυμνασίου 

Καλαβρύτων
ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ 
δΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ δΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ 

OrAdOur-sur-GlAne OrAdOur-sur-GlAne ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 
Στις εκδηλώσεις στο μαρτυρικό

Oradour - sur - Glane, της Γαλλίας, για
την 73η επέτειο του Ολοκαυτώματος
του Oradour, βρέθηκε αντιπροσωπεία
του Δήμου Καλαβρύτων, με επικεφα-
λής το Δήμαρχο της πόλης κ. Γιώργο
Λαζουρά καθώς και τον κ. Δημήτρη
Κατσικόπουλο, επικεφαλής της μείζο-
νος αντιπολίτευσης και τον Αντιδή-
μαρχο κ. Δημήτρη Χουλιάρα. Στις εκδη-
λώσεις παρέστη και ο Πρόεδρος της
Γαλλίας κ. Εμμανουέλ Μακρόν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση του Δήμου Καλαβρύτων, το ολο-
καύτωμα στο γαλλικό χωριό έγινε στις
10 Ιουνίου 1944, με 642 εκτελεσμέ-
νους, ανάμεσά τους 207 παιδιά και 242
γυναίκες.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Καλα-
βρύτων περιηγήθηκε στο ζωντανό μνη-
μείο της κατεστραμμένης και πυρπολη-
μένης, από τους ναζί (όπως τα Καλά-
βρυτα), πόλης του Οradour, που τη
διατήρησαν, όπως, ακριβώς, ήταν -
έγινε, μετά την καταστροφή, για να θυ-
μίζει το αποτρόπαιο έγκλημα. 

O Δήμαρχος του Oradour, Filippe

Lacroix, κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του, έκανε αναφορά στα Καλάβρυτα
και ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία του
Δήμου Καλαβρύτων για την παρουσία
της στην φετινή εκδήλωση μνήμης.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δή-

μαρχος Καλαβρύτων, Γιώργος Λαζου-
ράς και οι εκπρόσωποι του Δήμου
Καλαβρύτων είχαν σύντομη συζήτηση
με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμα-
νουέλ Μακρόν.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης στο Δήμο Καλαβρύτων Δημή-
τρης Κατσικόπουλος για την επίσκεψή
του στο μαρτυρικό Oradour - sur -
Glane, έγραψε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο facebook: «Συγκλονι-
στική και αξέχαστη εμπειρία, ιδίως για
εμάς τους Καλαβρυτινούς που μεγαλώ-
σαμε στα αποκαΐδια και τα χαλάσματα
του δικού μας ολοκαυτώματος. Παρών και
ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας
Μακρόν, σεμνός, προσηνής, βαθιά αν-
θρώπινος. Μπράβο του, παρακολού-
θησε όλες τις εκδηλώσεις, επτά ώρες
περίπου, αν και αύριο στη Γαλλία διε-
ξάγονται βουλευτικές εκλογές!!».
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ΗΧΕΙΣΤΕ σάλπιγγες, 
σημαίες κρατερές ξεδιπλωθείτε, 
οι βροντερές καμπάνες δονείστε 
σύσσωμη τη χώρα πέρα ως πέρα.
Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπάει 
η Ελλάδα.

Άγγελος Σικελιανός
Φεβρουάριος 1943

Νεκρώσιμη ακολουθία Κωστή Παλαμά

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ στη μνήμη του προσφά-
τως αποβιώσαντος στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΥΤΕΣ οι ηχηρές και ενδεδειγμένες -
συγκυριακά - λέξεις αποτέλεσαν την
προμετωπίδα της ομιλίας του ποιητή,
ξεσήκωσαν τον Αθηναϊκό λαό τον ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟ του 1943 και κατ’ επέκταση
όλη την ΕΛΛΑΔΑ.
Με αυτά - πράγματι - τα εμπνευσμένα,

αλληγορικά και προφητικά λόγια που
ανέφερε ο ποιητής εμπρός της σορού
του του ΜΕΓΑΛΟΥ ποιητή ΚΩΣΤΗ ΠΑ-
ΛΑΜΑ συνήγειραν τους Έλληνες τον
Φεβρουάριο του 1943.

Προσπάθησε να τους αφυπνίσει από
τον λήθαργο που είχε περιπέσει ο Ελ-
ληνικός λαός κάτω από την βάρβαρη
Γερμανική κατοχή.

Θα μου πείτε ποια σημασία έχουν τα
προφητικά λόγια του ποιητή ΣΙΚΕΛΙΑ-
ΝΟΥ με το σήμερα και ποια με το αύ-
ριον;  Οπωσδήποτε έχουν, διότι στην
εκτεταμένη του ομιλία ο ποιητής προέ-
βλεψε επερχόμενες καταστροφές του
Ελληνικού λαού.

Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ του 1943 υπήρξε
προάγγελος του ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1943.

Παραφράζοντας - ελευθέρα αδεία -
και παραλληλίζοντας τα όσα είχε ειπεί
εκείνο το ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του 1943
εμπρός στη σορό του ΜΕΓΑΛΟΥ μας
ποιητή ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, ευρίσκουν
απήχηση και στη σημερινή κατάσταση
που βιώνει ο Ελληνικός λαός.

Στην ουσία ο Σικελιανός παρότρυνε
τον Ελληνικό λαό σε αντίσταση κατά
του βάρβαρου κατακτητή.
Τα εμπρηστικά λόγια του ποιητή είχαν

ένα όντως βαθύτερο νόημα.  Προκάλε-
σαν μεγάλη αίσθηση και απήχηση σε
όλη την Επικράτεια από τον Έβρο μέχρι
την Κρήτη.  Το βαθύτερο νόημα των
λόγων του ποιητή αντελήφθησαν και οι
κατοχικοί βάρβαροι κατακτητές που
παρακολουθούσαν τη νεκρώσιμη ακο-
λουθία,  γι’ αυτό με το τέλος της, ο Σι-
κελιανός συνελήφθη.

Θέλησε ο ποιητής να ξυπνήσει με
αυτόν τον τρόπο τον λαό από τον λή-
θαργο και την κατάθλιψη και να τον
ωθήσει προς τα εμπρός.
Μα θα μου πείτε τι στο καλό μας λες;

Εδώ απλώς καλείσθε να γράψετε λίγα
λόγια για τον αδόκητο θάνατο του
αδελφού σας και όχι να αναφερθείτε
στον εμπρηστικό λόγο του ποιητή.  Φυ-
σικά στη συνέχεια θα αναφερθώ στο οι-
κογενειακό μας δράμα και θα
αναπτύξω τη σύνδεσή του με τις δεκα-
ετίες 1940 και 1950 και ειδικότερα στη
2ετία 1955-56.

Όμως, θα μου επιτρέψετε πριν ασχο-
ληθώ με το οικογενειακό μας θέμα να
αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα που
θεωρώ ότι συνδέεται άμεσα με τη Γερ-
μανία και τα ξενιτεμένα Καλαβρυτινό-
πουλα.
Ο Φεβρουάριος του 1943, οδήγησε -

όπως προείπα - στο Δεκέμβριο 1943
και στη συνέχεια στη 2ετία 1955-56,
όταν παίχθηκε στα Καλάβρυτα ένα νέο
δράμα με την αποστολή των νέων μας,
μεταξύ των οποίων συμπεριελαμβά-
νετο και ο προσφάτως αποθανών στη
Γερμανία αδελφός μου Παναγιώτης,
στη Δυτική Γερμανία.

Αρκετοί από τους πρωταγωνιστές -
ιθύνοντες της εποχής εκείνης - ευθύνο-
νται για τα όσα έγιναν τότε.  Φυσικά αρ-
κετοί  - για να μην είπω πως σχεδόν όλοι

- έχουν απέλθει του κόσμου τούτου.
Τούτο όμως δεν αλλάζει την ουσία του
προβλήματος. Όσοι διαβάσουν αυτές
τις γραμμές, ίσως δεν καταλάβουν τι
έγινε τότε. Τι βρώμικο παιχνίδι παίχθηκε
τότε.  Εγώ όμως τα γράφω και όποιος
κατάλαβε - κατάλαβε.
Η όλη ιστορία του ξενιτεμού των νέων

μας έχει Γερμανικό χαρακτήρα.  Όπως
προείπα, η Δυτική Γερμανία θέλησε να
βοηθήσει.  Έτσι λοιπόν - μετά λίγο
καιρό - βρέθηκαν στη ξένη 15χρονα
και 16χρονα παιδιά.
Η σκέψη μου τρέχει πίσω στη σκληρή

και αδυσώπητη 10ετία του 1950.  Τότε
που οι ανεγκέφαλοι, ιθύνοντες της Δη-
μοτικής Αρχής, Δικαστικής και όχι
μόνον και με τη σύμπραξη του Γερμα-
νικού παράγοντα συνήργησαν στη μα-
ζική αποστολή ικανού αριθμού εξαι-
ρέτων νέων μας στη Δυτική Γερμανία.
Οι διχογνωμίες και αντιπαραθέσεις με-

ταξύ των υπευθύνων περί του αν
έπρεπε ή όχι να αποσταλούν οι νέοι
μας στη χώρα που ξεκλήρισε - εξαφά-
νισε - τη μικρή όμορφη πόλη μας,
υπήρξαν πολλές.  Θα τολμήσω να πω,
πως ίσως οι Γερμανοί και να επεδίωκαν
τον αφελληνισμό των νέων μας.

Το σχέδιο και οι ίντριγκες της Γερμα-
νίας ξεκίνησαν από το 1953 (Υπογραφή
συνθήκης Παρισίων).
Εκεί, ως γνωστόν, η Ελλάδα κάτω από

την πίεση των Αμερικανών απεμπό-
λησε το όλο θέμα των αποζημιώσεων
και η Γερμανία δέχθηκε να βοηθήσει με
άλλους τρόπους, τρόπους που οδήγη-
σαν στην σκοτεινή διετία 1955-56 με
την αποστολή - ξενιτεμό - των νέων μας
στη Δ. Γερμανία.
Στον απόηχο του Καλαβρυτινού ολο-

καυτώματος παίχθηκε τότε ένα άσχημο
- βρώμικο - παιχνίδι από την πλευρά
της Γερμανίας.  Επέβαλλαν οι Γερμανοί
τις θέσεις των ευτελίζοντας την αξιο-
πρέπεια μας, δίνοντας ψίχουλα (π.χ. ξε-
νιτεμός των νέων μας, αργαλειοί στη
περιοχή της Αγ. Αικατερίνης - για όσους
ζουν και θυμούνται - ως και κάποιες
άλλες μικροδράσεις) και υποβαθμίζο-
ντας, έτι περαιτέρω, το σοβαρό θέμα
των αποζημιώσεων.

Δεν είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα
εδικαίωσε τους πρωτεργάτες αυτής της
απόφασης, το αντίθετο μάλλον.
Το σχέδιο της Γερμανικής Κυβέρνησης

απέβλεπε - κατά τη γνώμη μου - πε-
ρισσότερο να εντάξει τους νέους μας
στη Γερμανική σκέψη και κουλτούρα,
παρά τη θετική της συμβολή στην εκ-
παίδευσή των.
Αυτή είναι η αλήθεια και ας μη σπεύ-

σει κανείς να με αντικρούσει, γιατί τότε
θα υποχρεωθώ να του απαντήσω κα-
τάλληλα.

Ήμουν τότε νεαρός φοιτητής και πα-
ρακολουθούσα εκ του σύνεγγυς τα
δρώμενα.  Αυτός ο βάρβαρος, σκλη-
ρός και άξεστος λαός είχε το σχέδιό του
και η συμβολή των ιθυνόντων συμπα-
τριωτών μας βοήθησε τότε σ’ αυτό.
Αλλά και προσφάτως οι σημερινοί ακο-
λουθούν τον ίδιο σφαλερό δρόμο και
συντελούν τα μέγιστα στη μείωση της
αξιοπρέπειάς μας (π.χ. φιλαρμονική στη
Πρεσβεία, παρουσία του Πρεσβευτή
κατ’ έτος στο μνημόσυνο κ.λπ.).

Είναι απαράδεκτο και το έχω τονίσει
και στο παρελθόν να καλείται ο εκά-
στοτε Πρεσβευτής της Γερμανίας να τι-
μήσει τους νεκρούς του Καλαβρυτινού
ολοκαυτώματος.

Αυτό μου θυμίζει το τραγελαφικό
αφήγημα να καλείται στο σπίτι της βια-
σθείσης ο βιαστής για να συνεορτάσουν
το γεγονός.

Εμείς που ζήσαμε το δράμα του ολο-
καυτώματος της 13.12.1943 δυσανα-
σχετούμε και στενοχωρούμεθα.  Όσοι
δεν γνώρισαν την σκληρότητα των
εγκληματιών ΝΑΖΙ δεν δικαιούνται να
έχουν άποψη για ορισμένα θέματα και
να υποστηρίζουν τα αντίθετα. Έχω υπο-

στηρίξει και το επαναλαμβάνω ότι ο
Πρεσβευτής της εν λόγω χώρας πρέπει
να θεωρηθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο
(persona-non-grada).

Η άνω εκτενής ιστορική αναδρομή -
όπως προείπα - δένει απόλυτα με την
όλη υπόθεση του ξενιτεμού των νέων
μας.  Μεταξύ των νέων συμπατριωτών
μας συμμετείχε και ο προσφάτως απο-
θανών στη Γερμανία αγαπημένος μου
αδελφός Παναγιώτης, 15χρονος τότε.
Η όλη ζωή του συνδέεται με την 2ετία
1955-56 όπου - άλλοι νέοι ΝΑΖΙ - απε-
φάσισαν την υποχρεωτική μετανά-
στευση-ξενιτεμό των νέων μας στην
αφιλόξενη και σκληρή Γερμανία.
Ήταν ο τελευταίος της εννεαμελούς οι-

κογένειάς μας.  Ίσως ήταν, αν δεν απα-
τώμαι, ένας από τους μικρότερους της
ομάδας που όδευε για την Γερμανία.

Πέρασε δύσκολα χρόνια.  Η Γερμα-
νική συμπεριφορά δεν ήταν και η ανα-
μενόμενη και φυσικά δεν διερμηνεύω
την γνώμη όλων των παιδιών.  Οι αρ-
μόδιοι της Γερμανικής Κυβέρνησης
τους κατένειμαν σε διάφορους τεχνι-
κούς κλάδους, χωρίς να ερωτηθούν καν.
Προσωπικά πιστεύω ότι η σταδιοδρο-

μία ενός εκάστου θα ήταν διαφορετική
- ίσως και καλύτερη - εάν παρέμεναν στην
πατρίδα των και δεν επραγματοποιείτο
τότε η αποστολή.  Αντίθετη γνώμη μάλ-
λον δεν ευρίσκει πρόσφορο έδαφος.

Η Γερμανική Κυβέρνηση αυτό που
προσπάθησε ήταν να εξευμενίσει την
Καλαβρυτινή κοινωνία και να απαλύνει
τον πόνο των μητέρων μας και των
αδελφών μας για το φρικτό έγκλημα
που διέπραξαν.  Για όλα τα κατοπινά
χρόνια και μέχρι σήμερα μας στέρησαν
το χαμόγελο και τη ζωή.

Όπως προείπα, ο 15χρονος αδελφός
μας έζησε στην ξένη και δύσκολα και
καλά χρόνια.  Όμως στα χείλη όλων ή
σχεδόν όλων των παιδιών επλανάτο το
ΓΙΑΤΙ, άσχετα αν δεν ομολογείται.

Τα νεαρά αδέλφια μας δεν γνώριζαν
ούτε πού πάνε, ούτε τι θα συναντήσουν.

Έρχομαι τώρα στο οικογενειακό μου
θέμα.  Σε εμένα έλαχε ο κλήρος να
γράψω δύο λόγια για τον ξαφνικό θά-
νατό του στην ξένη.
Τα εννέα αδέλφια μου αποτελούσαμε

μία ομονοούσα, ισχυρή και συμπαγή
ομάδα, αγαπημένη και συνεννοήσιμη.
Ο θανών ήταν - ηλικιακά - ο μικρότε-
ρος της οικογένειας.  Ο Παναγιώτης δεν
γνώρισε πατέρα υπό την έννοια ότι δεν
ήταν σε κατάλληλη ηλικία τέτοια που
θα του το επέτρεπε.  Έζησε τα πρώτα
χρόνια της ζωής του σε μια πόλη που η
μανία των βάρβαρων κατακτητών είχε
μετατρέψει σε ένα σωρό καπνιζόντων
ερειπίων.  Βίωσε την σκληρή πραγματι-
κότητα καθ΄ όλη την διάρκεια της νη-
πιακής τους ηλικίας και όχι μόνον.
Ήδη η οικογενειακή ομάδα σμίκρυνε,

και δεν μπορεί να συγκροτήσει πλέον
μάχιμη ομάδα.

Αγαπούσε την πατρίδα του και ιδιαί-
τερα τα Καλάβρυτα που γεννήθηκε και
τα οποία επεσκέπτετο πυκνά - συχνά.

Ευτύχησε να έχει δίπλα του μια καλή
και καταξιωμένη σύζυγο.  Απέκτησε

δύο παιδιά που σταδιοδρόμησαν επι-
τυχώς.

Ο θάνατος καραδοκούσε.  Έφυγε
απρόσμενα, βυθίζοντας στο πένθος και
στην οδύνη όλη την οικογένειά μου.
Έζησε στην ξένη συμμεριζόμενος και
ακολουθώντας την Γερμανική σκέψη
και κουλτούρα, χωρίς φυσικά να ξεχνά
ό,τι Ελληνικό και Χριστιανικό.

Η θλίψη και η οδύνη σε συνδυασμό
με το σοκ που υπέστημεν είναι μεγάλη.
Έφυγε ένας εξαίρετος και αγαπημένος
άνθρωπος, αδόκητα και ξαφνικά. Ο
αποχαιρετισμός και οι έπαινοι των νε-
κρών αποτελούν από αρχαιοτάτων
χρόνων, προαιώνιο έθιμο.

Ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο του Πε-
ρικλέους εκφράζει το φόβο πως οι
έπαινοι προς τους νεκρούς, μπορεί να
θεωρηθούν υπερβολικοί, γιατί ο θάνα-
τος εξωραΐζει τους ανθρώπους.

Ετύγχανε ιδιαίτερης εκτίμησης από
όλους.  Σταδιοδρόμησε επιτυχώς στην
εταιρεία Siemens.

Σοβαρός, εργατικός, με ήθος και ικα-
νοποιητική παράσταση.  Άφησε την τε-
λευταία του πνοή σε νοσοκομείο της
Γερμανίας στις 24.02.17.
Συγκέντρωνε - όπως είχα διαπιστώσει

κατά τα συχνά ταξίδια μου στη Γερμα-
νία - αρκετούς φίλους του και συγκρο-
τούσαν ένα μικρό σύλλογο, όπου
συζητούσαν διάφορα θέματα.
Αγαπημένε μου αδελφέ η απουσία αι-

σθητή, το κενό δυσαναπλήρωτο.
Παρά το γεγονός ότι έφυγες από κοντά

μας, στη σκέψη και στη μνήμη μας πα-
ραμένεις πλησίον μας.

Ο πόνος είναι μεγάλος.  Όσα και να
γραφούν και ειπωθούν θα είναι λίγα.  Η
συναισθηματική φόρτιση με κάνει αδύ-
ναμο να συνεχίσω.  Εύχομαι η αγνή
ψυχή σου αδελφέ μας να εύρει τόπο
στη χώρα των δικαίων.
Αιώνια η μνήμη σου.  Καλό σου ταξίδι

αγαπημένε μου.
Εύχομαι το χώμα της Γερμανικής γης

που σε λίγο θα σε καλύψει να είναι
ελαφρό.

Εμείς θα κρατήσουμε για πάντα μέσα
στην καρδιά μας και το μυαλό μας την
αδέκαστη φυσιογνωμία σου.

Ο αδελφός σου
Γιάννης Σταθούλιας
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Πριν μπούμε στα Καλάβρυτα ,
αρ ιστερά να στρ ίψουμε
και γ ια το κο ιμητήριο
όλο ι ν΄ ανηφορίσουμε

Φίλους , αδέλφια και γονε ίς
εκε ί ν΄ αναζητήσουμε

όλους τους αγαπημένους
με πόνο να θρηνήσουμε

Ορφανεύε ι ο τόπος μας ,
φεύγουνε ο ι δ ικο ί μας

και το κενό που αφήνουνε
ματώνει την ψυχή μας

Απ΄ τα ιερά μας χώματα
λουλούδ ια να κρατάμε

και στα δ ικά του μνήματα
με αγάπη να σκορπάμε

Εμε ίς , που μας αφήσανε
πίσω ν΄ ακολουθούμε ,

δεν θα τους λησμονήσουμε
μέχρ ι ν΄ ανταμωθούμε

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει.

Άννα Κανακάρη - Λεβέντη

ΟΤΑΝ  ΟΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ, ΟΤΑΝ  ΟΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ, 
ΛΑΚΩΝΙΚΑ, ΓΙΑ  δΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑΛΑΚΩΝΙΚΑ, ΓΙΑ  δΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Για να επιτύχουμε πρέπει πρώτα να πι-
στέψουμε ότι μπορούμε.

ΝΙΚΟΣ  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
Η  απογοήτευση,  για  μερικούς,  είναι
ένα  είδος  χρεωκοπίας∙ χρεωκόπησαν
επειδή  ξοδέψανε,  πολλά,  σ΄ ελπίδες
και προσδοκίες.              ΕΡΙΚ  ΧΟΦΦΕΡ

Όταν  ζητήσεις, από  μία γυναίκα, να δια-
φυλάξει  ένα  μυστικό, εξασφάλισες  και
την ευρεία κυκλοφορία  του. 

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Να  είσαι  καλός  απέναντι  στους  άλλους,
όταν  ανεβαίνεις γιατί  μερικούς  θα  τους
συναντήσεις  αν  κατέβεις.

ΤΖΙΜΙ  ΝΤΟΥΡΑΝΤΕ                                     

Η  ελευθερία,  της  σκέψης,  είναι  η  ζωή
της  ψυχής∙ η  αμφιβολία,  είναι  η  αρχή
της  σοφίας.                        ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

Τι  σχέση  έχει  η  αγάπη  με  τον  έρωτα;
Η  αγάπη  είναι αυταπάρνηση,  ο  έρω-
τας  εγωισμός.      ΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Δε  μπορείς να  εκτιμήσεις  την  αξία  αυτού
που προσφέρεις, σ’ ένα  φίλο∙ καλύτε-
ρος  εκτιμητής είναι ο φίλος∙ χειρότερος
ο  αχάριστος  φίλος. ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Η ζωή είναι ένας αγώνας για την ύπαρξη,

με την βεβαιότητα  ότι  στο  τέλος  θα
ηττηθούμε.    ΑΡΘΟΥΡ  ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ

Κάνε  το  σωστό∙ θα  δώσεις  χαρά  σε
μερικούς  και  θα αφήσεις  έκπληκτους
τους  υπόλοιπους.        ΜΑΡΚ  ΤΟΥΑΙΝ

Η  γλώσσα,  της  καρδιάς,  δεν έχει  ανά-
γκη  από  λέξεις  για  να  εκφραστεί∙ είναι
γραμμένη  στα  μάτια.     ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ

Αν  αγαπάς  κάποιον  και  θέλει  να  φύγει,
άστον  να  φύγει∙αν  γυρίσει  πίσω,  είναι
δικός  σου∙ αν  δεν  γυρίσει  δεν ήταν
ποτέ  δικός  σου.    ΧΑΛΙΛ  ΓΚΙΜΠΡΑΝ

Στις  κηδείες ευχόμαστε, στους αποθα-
νόντες, “καλό ταξίδι”∙ καλό  είναι  να
συμπληρώνουμε  και “ καλή, νέα, δια-
μονή”.                        ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Οι  αποτυχίες  είναι  οι  πινακίδες που
σου  δείχνουν  το δρόμο  για  την  επι-
τυχία.               ΚΛΑΪΒ  ΣΤΕΪΠΛΣ  ΛΙΟΥΙΣ

Μόνο  αυτός  που  δεν  τραβάει  κουπί
έχει  χρόνο  να  ταρακουνήσει τη  βάρκα.

ΖΑΝ - ΠΩΛ  ΣΑΡΤΡ

Το θερμόμετρο της επιτυχίας είναι ο
φθόνος των ανικάνων.

ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ  ΝΤΑΛΙ                                           

Δεν υπάρχει  ικανοποιητική  δικαιολογία,
για  ότι καλό, που μπορούσες  να  κάνεις
και  δεν  το  έκανες. ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Η  επιτυχία  συνίσταται  στο  να  σηκώνεσαι
μία  φορά, περισσότερο,  από  όσες  πέ-
φτεις.                 ΟΛΙΒΕΡ  ΓΚΟΛΝΤΣΜΙΘ

Η διαφορά, σ’ ένα  άνθρωπο, πριν κι
αφού αγαπήσει, είναι  η  ίδια  με  την
διαφορά ανάμεσα  στην αναμμένη  και
στη σβηστή  λάμπα∙ η  σβηστή  λάμπα
ήταν μια χαρά, αλλά τώρα  εκπέμπει
και  φως.           ΒΙΝΣΕΝΤ  ΒΑΝ  ΓΚΟΓΚ

Το πρόβλημα με τον κόσμο είναι ότι οι
έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφι-
βολίες, ενώ οι ηλίθιοι είναι γεμάτοι αυ-
τοπεποίθηση.    ΤΣΑΡΛΣ  ΜΠΟΚΟΦΣΚΙ

Η αγάπη, που περιμένει ανταπόδοση,
παίρνει πίσω μόνο πόνο∙ η αγάπη που
προσφέρει ανιδιοτελώς, παίρνει πίσω
όσα έδωσε και ακόμη περισσότερα.

ΝΤΙΝΑ  ΜΟΥΛΟΚ  ΚΡΑΚ

Υπεύθυνος  για  την  επιλογή
Σπύρος  Γεωρ. Καμπέρος 

(Αλέξης  Λαύρας )
Ομότιμος  Καθηγητής  Πανεπιστμίου

Αθηνών, Συγγραφέας. 
Alexislavras.gr

ΣΕΠΟΚΕ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΕΚΠΑΙδΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣΕΠΟΚΕ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΕΚΠΑΙδΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
“ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΑ 

ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ”.
Με μεγάλη επιτυχία επιτελέστηκε μια

νέα - πρωτότυπη και σημαντική δρα-
στηριότητα, η πραγματοποίηση του
εξαιρετικού Εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος “ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΑ”, για 1η
φορά στα Ιστορικά και Μαρτυρικά Κα-
λάβρυτα. 
Πράγματι, μετά από πρωτοβουλία του

1ου Γυμνασίου Κορωπίου Αττικής, 35
μαθητές και μαθήτριες του εν λόγω
σχολείου με συντονίστρια την Υποδιευ-
θύντρια Μαθηματικό κ. Φιλίππα Μαρ-
γιόλα, παρευρέθησαν στις 5/5 και 6/5
στα Ηρωικά και Μαρτυρικά Καλά-
βρυτα, όπου σε συνεργασία με τον
Σκακιστικό Επιμορφωτικό Όμιλο Καλα-
βρύτων - Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ), Αθλη-
τικό Σωματείο με πλούσια Αγωνιστική -
Πολιτιστική και Κοινωνική δραστηριό-
τητα, ενημερώθηκαν για τις ποικίλες
δράσεις του Συλλόγου, παρουσιάστη-
καν με θαυμαστό τρόπο διάφορες ει-
σηγήσεις και εμπειρίες του ΣΕΠΟΚΕ
(από τους σκακιστές του Ομίλου Γιάννη
Τζουμάκα - Βιάνκα Μαρία Κόζατς -
Λανάι Τέκι και Χαράλαμπο Κοντή), ενώ
έπαιξαν σκάκι με αθλητές του ΣΕΠΟΚΕ
και πραγματοποίησαν και λοιπές δρα-
στηριότητες, όπως (σε χρονολογική
σειρά) ταξίδι με τον Οδοντωτό, επί-
σκεψη στο Μουσείο Καλαβρυτινού

Ολοκαυτώματος (με ξε-
νάγηση από το Μέλος
του Δ.Σ. κ. Θεοδόση Πα-
ναγόπουλο), δείπνο -
γεύμα και διανυκτέ-
ρευση, επίσκεψη στην
Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας
- Σπήλαιο Λιμνών - Πε-
στροφεία Πλανητέρου.
Στις δραστηριότητες, πα-
ρευρέθησαν καθηγητές
του 1ου Γυμνασίου Κο-
ρωπίου, καθώς και τα
Μέλη του Δ.Σ. ΣΕΠΟΚΕ
κ. Θεοδόσης Παναγόπουλος, κ. Κο-
ρίννα Ραζή Γεωργιάδου, κ. Θεόδωρος
Χαλμούκης.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕ-
ΠΟΚΕ Δρ Ν. Χ. Ραζής, για τους μαθητές

και τις μαθήτριες του  Γυμνάσιου Κο-
ρωπίου, ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία
επιπλέον ενημέρωσης, για την Ιστορία
των Καλαβρύτων, αρκετά από τα αξιο-
θέατα της περιοχής, καθώς και για την

πλούσια δραστηριότητα του ΣΕΠΟΚΕ.
Επιπλέον, τονώθηκε και η τοπική του-
ριστική κίνηση, αφού τέτοιες δραστη-
ριότητες αναμένεται να επιτελεστούν και
στο μέλλον.

ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Σκακιστικός Επιμορφωτικός Όμιλος
Καλαβρύτων - Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ),
προσέφερε - αντί στεφάνου - χρηματικό
ποσό στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλη-
σιαστικό Διακονικό Κέντρο (Γηροκο-
μείο) Καλαβρύτων (ΚΕΔΙΚ), εις μνήμην
Χρυσούλας Βασιλοπούλου, μητέρας
του Ιδρυτικού Μέλους του ΣΕΠΟΚΕ-
μέλος του Δημοτικού Συμβούλου - Δι-
ευθυντού του Νοσοκομείου, Καλα-
βρύτων κ. Λεωνίδα Βασιλόπουλου.
Ο κ. Βασιλόπουλος, έχει συμβάλει με

πρωτοπόρες ιδέες - καινοτόμες συμ-
βουλές, αλλά και προσωπική εργασία,
στην εξάπλωση του Αθλητισμού αλλά
και του Πολιτισμού σε ολόκληρη την
επαρχία Καλαβρύτων. Είναι “καλό και
αγαθό”μέλος της Μαρτυρικής μας
Πόλης και αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση. Μακάρι να του μοιάσουμε
όλοι μας: η κοινωνία θα γίνει πιο αν-
θρώπινη.



Γράφει ο Μίμης Ι. Χριστοδούλου, 
Γεωπόνος - Νομικός

συνέχεια από φύλλο 34 
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 τον 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.
Έκτοτε, εγώ , είχα την πάγια και στα-
θερή υποχρέωση να του αγοράζω
παρτιτούρες από τον μουσικό οίκο Γαϊ-
τάνου που βρισκόταν στην στοά του
Αρσακείου  και να τους τις στέλνω,  για
να εκπαιδευτεί, σαν αυτοδίδακτος,
πάνω στο νέο του απόκτημα. 

Το ακορντεόν άνοιξε νέους δρόμους,
όχι μόνο στην καλλιτεχνική του παιδεία
και την αγάπη του προς την τέχνη. Του
άλλαξε δρόμους,  ακόμα και  τον ψυχι-
σμό του άλλαξε. Έγινε πιο τρυφερός, πιο
υπεύθυνος, και αν θέλετε και… πιο σο-
βαρός. Ο επαναστάτης  έφηβος, που
τον βραχυκύκλωναν  πολλές αναζητήσεις
και τον βασάνιζαν πολλά ερωτηματικά,
άρχισε να γίνεται ένα ώριμο άτομο που
έπαιρνε πολύ χαρά από την καινούργια
του ερασιτεχνική απασχόληση και ένοι-
ωθε αρκετά γεμάτος σαν άνθρωπος. 
Βέβαια,  η ενασχόληση με τη μουσική

στα Καλάβρυτα, εκείνα τα χρόνια, δεν
ήταν υπόθεση για έναν μοναχικό λύκο.
Υπήρχε, ευτυχώς, η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ, ό
μακροβιότερος και ουσιαστικότερος
πολιτιστικός μηχανισμός της πόλης μας,
και εξ αυτού,  πάρα πολλοί συνομήλι-
κοί μας ήταν μουσικά ευαισθητοποιη-
μένοι και έπαιρναν μέρος στα μουσικά
δρώμενα.  Παράλληλα,  υπήρχαν και
οι νεανικές παρέες, και σε όλες αυτές, ο
Γ.Γ.  με το ακορντεόν του, ήταν περιζή-
τητος, για να μην αναφέρω ότι αποτε-
λούσε το κεντρικό πρόσωπο. 

Η Φιλαρμονική, για τα Καλάβρυτα,
δεν ήταν μόνο τα παιδιά της μουσικής.
Ήταν και οι δάσκαλοι της μουσικής
(επαγγελματίες ή ευκαιριακώς προσφέ-
ροντες υπηρεσίες). Ήταν ο Τούλιος, ο
Μπιφέρνο, ο Τάκης Τσεκούρας, ο
Τάκης Αποστολόπουλος, ο Βασίλης Νι-
κολάου, και άλλοι. Όλοι αυτοί, έδιναν
συμβουλές, καθοδήγηση ή ενθάρ-
ρυνση στον Γ.Γ.  σε σχέση με την πο-
ρεία του για την απόκτηση  μιας
αυτοδίδακτης γνώσης και δεξιοτεχνίας
πάνω στο ακορντεόν. 
Ο συγχρωτισμός του με τον κόσμο της

Φιλαρμονικής, τον οδήγησαν σε ένα
ακόμα καλλιτεχνικό σταθμό. Έμαθε
μόνος του να παίζει  Ντράμς, και αυτή
του η νέα απασχόληση,  για ένα διά-
στημα, ήταν το πάθος του. 
Είναι, σε εμένα αξέχαστο, εκείνο το γε-

γονός, που ένα βράδυ, στο πανηγύρι
στα Καλάβρυτα, ο Γ.Γ., αυτόκλητα, ανε-
βαίνει επάνω στην εξέδρα της ορχή-
στρας που ήταν στο καφενείο του
Σκαμπούγερα, και αρχίζει να παίζει
σόλο Ντράμς. Η Κομπανία που είχε την
ορχήστρα ήταν σημαντικότατη και οι
μουσικοί της ήταν πολύ καλοί (νομίζω
ότι ήταν η κομπανία των Χαλκιάδων,
από την Ήπειρο). Το παίξιμό του, κου-
βάλαγε μαζί μια φρενίτιδα και μια πο-
λυχρωμία. Τι ρυθμοί Τζαζ, τι Ροκ,…
Γιάνκα με τα Ντραμς, τι να σας πω.  Έλε-
γες...  Θεέ μου δώσε μου και άλλα
αυτιά να τον ακούω και άλλα μάτια να
τον καμαρώνω. Δεν σου περνούσε
ποτέ από το μυαλό ότι αυτό το όλο
δρώμενο κάποτε θα τελείωνε. Δεν ήθε-
λες να τελειώσει ποτέ. 
Κάπου κοντά στην ηλικία των 30 χρό-

νων του,  ο Γ.Γ. παντρεύτηκε  με την Ευ-
γενία Γκολφινοπούλου, από τον Κάνδα-
λο, μια  καλή  κοπέλα,  που έγινε η δια
βίου αφοσιωμένη του σύντροφος και
συμπαραστάτης και η μητέρα των τεσ-
σάρων παιδιών τους (τρία αγόρια και
ένα κορίτσι). Έφτιαξε - μαζί με την Ευ-
γενία,  μια πραγματικά καλή οικογένεια, που
σήμερα, τα παιδιά τους και τα εγγόνια
τους δίνουν χαρά, τους γεμίζουν υπε-
ρηφάνεια, τους κάνουν ευτυχισμένους. 

Μετά, ήλθε μια καινούργια καλλιτε-
χνική αγάπη στην ζωή του Γιώργου.
Ήλθε το Θέατρο. Όπως ήδη έχω προα-
ναφέρει, ο Γ.Γ. από το τέλος του Δημο-
τικού Σχολείου, άρχισε να διαβάζει μια
σειρά από έργα της Ελληνικής αλλά και
της Παγκόσμιας λογοτεχνίας και ανά-
μεσα σε αυτά, άρχισε να διαβάζει και
κείμενα θεατρικών έργων, να διαβάζει
σενάρια, να έρχεται σε επαφή με λι-
μπρέτα, κ.λπ. Επίσης, πάντα είχε την
τάση να μιμείται  (το έκανε με επιτυχία).
Ήταν ανεπανάληπτος στη μίμηση  του
Χριστόφορου Νέζερ. Αυτή την αξέχα-
στη ατάκα το: κύριε Σπύρο αυτή η λίρα
γιατί είναι άσπρη; και μετά ακολουθούσε
η απάντηση: θα είναι δίφραγκο, ακου-
σμένη από το στόμα του Γ.Γ., ήταν το ίδιο
σαν να την άκουγες από τον Χ. Νέζερ. 

Δειλά στην αρχή, πιο δραστήρια αρ-
γότερα, άρχισε να ασχολείται, μαζί με
άλλα Καλαβρυτινόπουλα και μαζί με
εκπαιδευτικούς που δούλευαν στα Κα-
λάβρυτα, με το στήσιμο και την παρου-
σίαση θεατρικών παραστάσεων. Κάπως
αργότερα, ήλθε ο χαμός αυτού του
γλυκού παιδιού των χαμηλών τόνων
και της αδιάκοπης προσπάθειας, του
Πάνου του Μίχου (αλήθεια τι τρομερή
κατασκήνωση έχει στήσει ο χάρος σε
αυτή την οικογένεια;). 
Τα Καλαβρυτινόπουλα, μπράβο τους,

δημιούργησαν τότε το θεατρικό όμιλο
Πάνος Μίχος (συγχωρέστε μου αν στο
σημείο αυτό δίνω κάποια λάθος στοι-
χεία και αν είμαι ανακόλουθος. Πράγ-
ματι, δεν ξέρω αν είχε στηθεί ο θεατρι-
κός όμιλος πρώτα και μετά πήρε το
όνομα Πάνος Μίχος, ή αν η δημιουρ-
γία του ομίλου και η ονομασία του έγι-
ναν με μια ενιαία ενέργεια). 

Σε αυτόν τον θεατρικό όμιλο,  η δου-
λειά πάντα ήταν συλλογική και το μα-
κροχρόνια θετικό αποτέλεσμά του,
πιστώνεται σε όλους τους συντελεστές
του, στα μέλη του, τους φίλους του και
στους τυχόν χορηγούς και συμπαρα-
στάτες του.  Στον όμιλο αυτό, ο Γ.Γ. είχε
πάντα έναν σημαντικό ρόλο με διάφο-
ρες ιδιότητες (του διοικητικού παράγο-
ντα , του ηθοποιού, του σκηνοθέτη,...
Ακόμα και του κουβαλητή καρεκλών). 
Όλες , από όσα ξέρω, οι θεατρικές πα-

ραστάσεις ή η συμμέτοχή σε εκδηλώ-
σεις και καλλιτεχνικά δρώμενα, του
ομίλου, είχαν επιτυχία, τις απήλαυσε το
Καλαβρυτινό κοινό και είχαν την θετική
αποδοχή και αναγνώριση της Καλα-
βρυτινής κοινωνίας.

Η λειτουργία ενός θεατρικού ομίλου
δεν είναι μόνο το στήσιμο και η υλο-
ποίηση κάποιων παραστάσεων. Είναι
και πολλά άλλα πολύ σημαντικά πράγ-
ματα. Είναι η ευαισθητοποίηση πλατύ-
τερων κοινωνικών ομάδων ή στρωμά-
των του πληθυσμού, είναι η παροχή
θεατρικής παιδείας σε όσους την επι-
διώκουν, είναι η γνώση πάνω στις τε-
χνικές και τα μέσα που χρειάζονται
ακόμα και όταν η αυλαία είναι κλειστή,
είναι η σκηνογραφία και τα κουστού-
μια, προ πάντων όμως όλων αυτών,
είναι ο εθισμός στην συλλογική δου-
λειά. Έχω την αίσθηση ότι ο θεατρικός
όμιλος Πάνος Μίχος ανταποκρίθηκε με
επιτυχία σε όλες ή στις περισσότερες,
από τις υποχρεώσεις που περιγράφτη-
καν παραπάνω, και σε αυτή την επιτυχή
λειτουργία του ομίλου, η συμβολή του
Γ.Γ. είναι ουσιαστικότατη και γενικώς

αναγνωρισμένη. 
Τα θεατρικά έργα που ανέβηκαν στην

σκηνή από τον όμιλο ήταν πολλά και
με μεγάλη ποικιλία μορφής και πραγ-
ματευόμενου αντικειμένου. Αυτό που
ποτέ δεν έλειψε από τον όμιλο ήταν η
τόλμη. Ανέβασε έργα δύσκολα με πολ-
λές απαιτήσεις, τόσο σε σχέση με την
ερμηνεία τους, όσο και με την ολική
σκηνική τους απόδοση. Έργα σαν το
ΜΠΟΥΡΙΝΙ του Μπόγρη ή το ΔΟΝ ΚΑ-
ΜΗΛΛΟ του Σ. Πατατζή και πολλά
άλλα, δεν είναι έργα εύκολα. Ο όμιλος
τόλμησε να τα παρουσιάσει στο κοινό
του. Το έκανε αυτό με πολύ μεγάλη
επιτυχία  και με υψηλή καλλιτεχνική
ποιότητα.
Παράλληλα, κανείς δεν μπορεί να πα-

ραβλέψει την προσφορά του ομίλου
και στην υλοποίηση δρώμενων (κυρίως
αναπαραστάσεις) που συμβάλουν στην
υλοποίηση του προγραμματισμού του
Δήμου Καλαβρύτων για την κάλυψη
αναγκών ευρύτερης παρουσίας του,
τόσο στο Καλαβρυτινό, όσο και στο μη
Καλαβρυτινό κοινό. Και σε αυτό το κα-
θήκον, η ανταπόκριση του ομίλου είναι
σημαντική και καθοριστική. Η συμβολή
του Γ.Γ. είναι κεφαλαιώδης. 

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΜΑΣ
Από όλη την προηγούμενη παρουσία-

ση, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι προ-
κύπτουν κάποια συμπεράσματα, όπως: 
• Η υπόθεση του πολιτισμού δεν είναι
απλά ένα θέμα μιας αισθητικής από-
λαυσης. Είναι ένα  γενικότερο θέμα ευ-
ζωίας του ανθρώπου (Διάρκεια και
ποιότητα ζωής). Και στο δημιουργό του
πολιτισμού  και στον αποδέκτη των πο-
λιτιστικών αγαθών, η πολιτισμική λει-
τουργία αλλάζει τα στοιχεία του τρόπου
ζωής, των βιοτικών επιλογών… ακόμα
- ακόμα και του ίδιου του χαρακτήρα
των επί μέρους ατόμων. Με αυτή,  την
εξ ορισμού αναφορά στο τι σημαίνει
πολιτισμός,  περίπου αρχίσαμε την τρέ-
χουσα παρουσίαση  για την προσωπι-
κότητα του  Γ.Γ. 
• Η διάχυση και διασπορά των πολιτι-
στικών αγαθών,  από τις πόλεις (όπου
κυρίως παράγονται αυτά τα αγαθά) σε
μικρότερους οικισμούς, έχει τεράστια
και κομβική σημασία για τον προσδιο-
ρισμό της συνολικής επίδρασης της πο-
λιτισμικής δημιουργίας στην ανθρώπινη
ζωή. Αυτό αποτελεί μια επιβεβαίωση
μιας ακόμα εξ ορισμού αναφοράς,  που
κάναμε στην αρχή του παρόντος κειμέ-
νου. Από όλα όσα προαναφέρθηκαν,
είναι εμφανές, ότι η συμβολή του Γ.Γ.,
τόσο στη διάδοση πολιτισμικών αγα-
θών όσο και στην ευαισθητοποίηση
του Καλαβρυτινού κοινού για την αξία
αυτών των πολιτιστικών αγαθών, είναι
πολύ σημαντική. 
• Ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης μπο-
ρεί να παράξει τέτοιας ποιότητας πολι-
τιστικό έργο, που να έχει και ποικιλία
και ευαισθησία και ποιότητα… ακόμα
και μηνύματα ζωής  μπορεί να κουβα-
λάει. Ο όρος ναϊφ (naif) που χρησιμο-
ποιείται για τους αυτοδίδακτους καλλι-
τέχνες και που συνήθως ταυτίζεται με
τον όρο απλοϊκός, για την περίπτωση
του Γ.Γ., δεν έχει καμία αξία. Ο  Γ.Γ.
είναι αυτοδίδακτος, πολυσύνθετος, συ-
νειδητοποιημένος, στοχαστικός,  ποιο-
τικός, οργανωτικός και όλα αυτά μαζί.
Όχι λίγο απ’ όλα αλλά επαρκής και σε
όλα. Μόνο απλοϊκός δεν είναι, ούτε
αυτός ούτε και η ερασιτεχνική καλλιτε-
χνική του παρουσία. 
• Από την αρχή του παρόντος κειμένου,
τονίσθηκε, ότι η καλλιτεχνική δημιουρ-
γία δε ξεφυτρώνει παντού και  δεν είναι
αυτοφυής. Χρειάζεται ένα υπόστρωμα
δεκτικό για την τέχνη και μια τάση αμοι-
βαίας αναγνώρισης της δουλειάς του
διπλανού σου καλλιτέχνη. Στα Καλά-
βρυτα, κυρίως λόγω της λειτουργίας
της  Φιλαρμονικής, αλλά και λόγω των

ευρύτερων αναζητήσεων του Καλαβρυ-
τινού κοινού, αυτό το υπόστρωμα είναι
υπαρκτό. Σε αυτό λοιπόν το θετικό περι-
βάλλον, μπόρεσε να ανθίσει και να καρπί-
σει και το καλλιτεχνικό τάλαντο του Γ.Γ. 
• Τονίσθηκε από την αρχή, ότι η Ελλάδα
είναι ένας πρόσφορος τόπος για την πο-
λιτισμική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευ-
ρά, η Ελλάδα έχει την ανάγκη να συνε-
χίζει να εκφράζεται προς όλο τον
κόσμο με βάση την πολιτιστική της δη-
μιουργία. Αυτή η πολιτιστική παραγωγή
και η προβολή της, είναι υπόθεση
όλων μας. Γι’ αυτή τη δουλειά - καθή-
κον δεν περισσεύει κανένας, είτε μένει
σε πόλεις, είτε σε χωριά, είτε είναι επαγ-
γελματίας του χώρου, είτε είναι ερασι-
τέχνης, είτε είναι απλός ρέκτης του ωραί-
ου (και, κατά προτίμηση, και του αληθινού).
Έ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ο Γ.Γ. έκα-

νε και συνεχίζει να κάνει το καθήκον του
- χρέος του και μάλιστα σε βαθμό με-
γαλύτερο από αυτόν που του αναλογεί. 
• Σε ορισμένους χώρους της πολιτιστι-
κής δημιουργίας, όπως μεταξύ αυτών
είναι και το θέατρο, η δουλειά είναι
συλλογική και το αποτέλεσμά της αντα-
νακλά την προσπάθεια του συνόλου. Η
υπόθεση δεν αφορά μόνο στους πρω-
ταγωνιστές. Η πολιτισμική δουλειά κα-
λύπτει όλους τους σχετιζόμενους . Και
τους κομπάρσους και τους υποβολείς
και τους φωτιστές και τους πάντες. Μη
ξεχνάμε, ότι ο αγαπητός σε όλους μας,
Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, σε ελά-
χιστα ή σε κανένα από τα αναρίθμητα
κινηματογραφικά έργα που είχαν τη
συμμετοχή του,  δεν ήταν πρωταγωνι-
στής. Σε όλα ήταν δευτεραγωνιστής,
αλλά και σε όλα έκλεβε - σφράγιζε την
παράσταση. Η συμμετοχή του Γ.Γ. σε
σχήματα κοινής δράσης όπως ο θεατρι-
κός όμιλος Πάνος Μίχος, πιστεύω ότι, συ-
νολικά αποτιμώμενη, είναι θετική. 

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ
Θέλω να κλείσω την παρουσίασή μου

για τον Γ.Γ.:
α) με μια αναφορά: Δε θέλησα να
γράψω μια αγιογραφία για τον Γ.Γ. την
οποία άλλωστε δε θα επιθυμούσε ούτε
ο ίδιος. Από την άλλη όμως, ο Γ.Γ. είναι
παιδικός μου φίλος, ήταν ευκαιριακά
συνάδελφος στη δουλειά, είναι κου-
μπάρος μου. Σίγουρα, εγώ δεν μπορεί
να είμαι ούτε ο πιο αντικειμενικός πα-
ρουσιαστής της πορείας του, ούτε ο πιο
ακριβοδίκαιος κριτής της ποιότητας της
δουλειάς του. 
β) με μια μόνη φράση: θέλω να εκ-
φράσω τα αισθήματά μου για τον
Γιώργο. Διαλέγω την φράση του Με-
νάνδρου (342 - 292  π.χ.), που κατά
μία εκδοχή,  λέει:  ΩΣ ΧΑΡΙΕΝ ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ ΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΗ, που σε δική
μου ελεύθερη απόδοση λέει: Πόση
χαρά έχει (και προσφέρει) ο άνθρωπος,
όταν είναι πραγματικά άνθρωπος. Για
μένα, ο Γ.Γ. αξίζει γιατί είναι ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ. 
Ας είσαι πάντα καλά Γιώργο εσύ και η

σπουδαία οικογένειά σου. 
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας συγ-

χαίρει τον αγαπητό μας συμπατριώτη
Γιώργο Γιαννέλο για την πολυσχιδή
δραστηριότητά του και την άοκνη προ-
σφορά του στον τόπο μας.

14
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Δεν θα «ξανοιχτώ» πολύ στο να αναπο-
λήσω παλιές λαμπρές τελετές εκεί στην πό-
λη των Καλαβρύτων πούζησα σαν μαθητής.
Θα αναφερθώ μόνο σε μία και αφορμή

πήρα από την ανάρτηση του εκλεκτού συ-
μπατριώτη Θόδωρου Θανόπουλου στα δί-
κτυα κοινωνικής δικτύωσης και μιλάμε για
τη γιορτή του Αγίου Αλεξίου στις 17 Μαρτίου.

Κείνα τα χρόνια, παραμονή της χάρης του,
πλήθος κόσμου συνέρρεε, αδιαφορώντας για
τον καιρό, στο μοναστήρι για την αγρυπνία.

Απ' όλη την επαρχία με διάφορα τότε
μέσα με το «πρόσφορο» και τα ονόματα
στο χαρτί για υγεία των οικογενειών των.
Τώρα πολύ λίγος κόσμος, παρά τα μέσα
μεταφοράς, θα μου πείτε έπαψαν οι Κα-
λαβρυτινοί και η Επαρχία να πιστεύει στον
Άγιο Αλέξη, όχι δε συμβαίνει τέτοιο πράμα,
απλά οι παλιοί έφυγαν, οι νέοι δεν τους είπε
κανένας για τη λαμπρή τελετή την παραμο-
νή της γιορτής στην Αγία Λαύρα και ανή-
μερα «κάθοδος» του «κουτιού του Αγίου
Αλεξίου (έτσι το Θυμούνται οι παλιοί Κα-
λαβρυτινοί) και η υποδοχή από την τοπική
κοινωνία και πλήθος κόσμου στην είσοδο
των Καλαβρύτων την  «Καλαβρυτινή».

Τοπικές Αρχές, Δήμαρχος, Δικαστικές
αρχές, γυμνάσιο, δημοτικό με τη μουσική
του Δήμου και τον αείμνηστο δάσκαλο
Τούλιο επικεφαλής της πομπής. Οδός
Αγίου Αλεξίου λεγόταν κείνος o δρόμος
μέχρι του Τζόβολου. Σταματούσε το ταξί,
πότε του Χρύσανθου, πότε του Κοσμό-
πουλου και πότε του Νίκου του Παπαδό-
πουλου και κατέβαιναν οι καλόγεροι του
μοναστηριού κρατώντας με ευλάβεια το
«κουτί» τυλιγμένο σε χρυσοκέντητο ύφασμα.

Παιάνιζε η μουσική και με κατάνυξη o
κόσμος ακολουθούσε την πομπή μέχρι το
ναό. Θυμάμαι πότε τον Βαρθολομαίο,
πότε τον Πάικο, πότε τον Χρυσόστομο,
πότε τον Δωρόθεο και τελευταία τον Άν-
θιμο να μεταφέρουν την «τίμια κάρα του
Αγίου» στο ναό για τον αγιασμό.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας της γιορ-

τής του Αγίου «το
κουτί» μεταφερόταν
στο χωριό μου «Το
Σκεπαστό», όπου οι
συγχωριανοί μου με
επικεφαλής τον πρό-
εδρο τον Παπαθα-
νάση, αργότερα τον
Παπαβλάση στην
«λεκτρομηχανή» και
πάλι η ίδια τελετή
όπως στα Καλάβρυτα.

Δεν γνωρίζω γιατί και ποιος κατάργησε
αυτό το τελετουργικό χρόνια τώρα, όπως
και πολλά άλλα.

Μήπως Άγιε Ηγούμενε και σεις  κύριε
Δήμαρχε που δεν ζήσατε την παλιά αίγλη
της τελετής επανέλθει το παλιό τελετουρ-
γικό, έτσι να Θυμούνται τα νιάτα τους οι
παλιοί και να μάθουν και οι νέοι τι γινόταν
τότε, χωρίς τα προβλήματα της παγκο-
σμιοποίησης που αλλοίωσε την κουλ-
τούρα μας και μας έφερε εδώ στην
άρνηση των πάντων. Δεν νομίζω και εδώ
να υπεισέρχεται η γραφειοκρατία.

Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι δεν χρειάζε-
ται καν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
για την επαναφορά του τελετουργικού
στην παλιά του εποχή. Και ένα τελευταίο
φίλε Γιώργο για τον οδοντωτό.

Ο οδοντωτός είναι το σήμα κατατεθέν
της πόλης των Καλαβρύτων λέγεται «οδο-
ντωτός των Καλαβρύτων» έτσι τον γνωρί-
ζει ο κόσμος και όχι «οδοντωτό του Διακο-
πτού). Κακώς επετράπη η καπηλεία από μέ-
ρους «παραλίμνιων περιοχών». Μην ισο-
πεδώνονται όλα. Κοντά ενάμισι αιώνα ιστο-
ρία να την παραβλέπουν ορισμένοι. Αυτή
η αλλοίωση της ιστορίας μας έχει «φάει».

Καλό Καλοκαίρι σε όλους τους συμπα-
τριώτες.

Γιώργος A. Παπαδημητρόπουλος
Αντιστράτηγος ε.α.

Επίτιμος Υπαρχηγός ΕΛΛΑΣ
Από το Σκεπαστό

Κείμενο του κ. Ανδρέα Χρόνη
Ανάμεσα στα σπάνια ιστορικά φωτογρα-

φικά ντοκουμέντα από την ιστορία του
Οδοντωτού μας, που κοσμούν την αί-
θουσα αναμονής επιβατών του σιδηρο-
δρομικού σταθμού της πόλης μας, από το
Σάββατο 20 Μαΐου 2017, υπάρχει πλέον
ανηρτημένο το πορτρέτο του συμπατριώτη
μας (από το Σκεπαστό) Μακαριστού Μη-
τροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κυρίου
Κωνσταντίου (Χρόνη).  Του ανθρώπου, ο
οποίος, όπως είναι γνωστό, εκεί στις αρχές
του 1944, όντας ιεροκήρυκας της Μητρο-
πόλεώς μας, απεσπασμένος κατόπιν της
βιαίας απέλασής του από τους Βουλγά-
ρους από τη Μητρόπολη της Καβάλας
όπου υπηρετούσε, διακινδυνεύοντας κι
αυτήν ακόμη τη ζωή του, έφθασε πεζο-
πορώντας μέχρι τα Τρόπαια της Γορτυνίας,
όπου, παρά τα εμπόδια που κάποιοι του
παρενέβαλλαν, κατόρθωσε να συναντήσει
τον αρχικαπετάνιο Άρη Βελουχιώτη, επι-
τυγχάνοντας την «επί τόπου» ακύρωση
της διαταγής για την ανατίναξη του δικτύου
του «Μουντζούρη», η οποία είχε αποφα-
σισθεί ύστερα από παραπληροφόρησή
του, όπως απεδείχθη, και ενώ οι «εντε-
ταλμένοι» του για το σαμποτάζ είχαν ήδη
φθάσει στα Καλάβρυτα, αν και με… κρύα
καρδιά, βλέποντας και γνωρίζοντας το
άστοχο και παράλογο αυτού που είχαν
εντολή να διαπράξουν!

Τη σχετική πρωτοβουλία είχε ο Δήμος
Καλαβρύτων και την υιοθέτησαν οι Διοι-
κήσεις του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και πραγ-
ματοποιήθηκε στα πλαίσια του εορτασμού
των 120 χρόνων λειτουργίας του Οδοντω-
τού, που συνεχίζονται και φέτος, ενταγμένη
σε ημερίδα των εκδηλώσεων «ΕΝ ΣΥΡΜΩ»
της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αιγιαλείας», με τον ειδικώτερο τίτλο “THE
ART TRAIN - Ο οδοντωτός: Μας ταξιδεύει
- Μας ενώνει - Μας εμπνέει”, που περι-
λάμβανε και έκθεση έργων ζωγραφικής

φιλοτεχνημένων από καλλιτέχνες-φοιτητές
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (που
φέτος γιορτάζει κι αυτή τα 180 χρόνια της
ζωής και λειτουργίας της) και εμπνευσμέ-
νων από τον Οδοντωτό και το μοναδικής
ομορφιάς και μαγείας φαράγγι του Βου-
ραϊκού - κάποια από τα οποία και θα πα-
ραμείνουν στην κατοχή του Δήμου μας.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος
κ. Γιώργος Λαζουράς, ο οποίος και απε-
κάλυψε την καλυμμένη με την Ελληνική
σημαία προσωπογραφία και η πρόεδρος
της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. κ. Μαρία Τσουκαλά, ενώ
κατά σάρκα συγγενής του Κωνσταντίου
(1906-1991) αναφέρθηκε δι’ ολίγων και
στην γενικώτερη δράση του, τόσο προ του
Ολοκαυτώματος, ως μεσολαβητής μεταξύ
Γερμανών και ανταρτών, για την ανταλ-
λαγή των αιχμαλώτων που κρατούσαν και
οι δύο πλευρές και η οποία δεν επετεύχθη
λόγω των παράλογων και εξωπραγματι-
κών απαιτήσεων - όρων αμφοτέρων των
πλευρών και επηκολούθησαν όσα τρα-
γικά και γνωστά πλέον επηκολούθησαν,
όσο και μετά απ’ αυτό, ως εκπρόσωπος
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και υπεύ-
θυνος για τη διανομή των εφοδίων του
στις απορφανισμένες οικογένειες, στις
χήρες και τα ορφανά και η οποία θα καθί-
στατο αδύνατη, εάν είχε ανατιναχθεί ο
Οδοντωτός, ενώ είναι πλέον βέβαιον, ότι
θα ήταν αδύνατη η αποκατάσταση και η
επαναλειτουργία του.

Μήπως, επέστη ο καιρός, να τύχει αντί-
στοιχης προβολής και τιμής ο Κωνστάντιος
και μέσω του Μουσείου μας;

Τελικά επανήλθε στην αρχική
ονομασία της, η οδός Ομογενών
Αμερικής.

Θέλουμε ως Ένωση, να ευχαρι-
στήσουμε το Δήμαρχο, τον Πρόε-
δρο του Δ.Σ. και τα Μέλη του
Δ.Σ., που έλαβαν την απόφαση

αυτή και ικανοποίησαν ένα γενικό
αίτημα της Καλαβρυτινής κοινω-
νίας, που επί πολλά έτη ζητούσε
επίμονα τη δικαίωση και την ανα-
γνώρηση της σημαντικής προσφο-
ράς των Ομογενών Αμερικής στον
τόπο μας. 
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Με την πρωτοβουλία του προέδρου
του κέντρου παιδιού κ. Ευθ. Τζόβολου
και μετά από σχετικές συνεννοήσεις, η
9η Πανελλήνια Εκπαίδευση ερυθρο-
σταυριτών, στην οποία θα εκπαιδευτούν
πάνω από 100 άτομα, Εθελοντές Σαμα-
ρείτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα
φιλοξενηθεί στα Καλάβρυτα και στους
χώρους της πρώην μαθητικής εστίας. 

Στην εκπαίδευση, η οποία θα γίνει σε
δύο περιόδους, θα συμμετέχουν και
εξειδικευμένοι Γερμανοί εκπαιδευτές.

Τα θέματα που έχουν προγραμματι-
στεί για να διδαχθούν ανά περίοδο είναι
τα παρακάτω:
Α’ Περίοδος
Επιτελική Διοίκηση Ομάδας (Αρχηγός
Ομάδος)
Επιχειρησιακή Διοίκηση Ομάδας (Επι-
χειρησιακός Αρχηγός)
Β’ Περίοδος
Επιχειρησιακή Διοίκηση Διμοιρίας (Επι-
χειρησιακός Αρχηγός Διμοιρίας)
Τα έξοδα Διαμονής και Διατροφής όλων

των Εκπαιδευομένων που θα συμμετέ-

χουν στην 9η Πανελλήνια
Εκπαίδευση θα καλυφθούν
από τον Ελλ. Ερ. Σταυρό.

Στην εκπαίδευση θα λά-
βουν μέρος Αρχηγοί, Υπαρ-
χηγοί, Εκπαιδευτές, Στελέχη
και Εθελοντές από όλα τα
Περιφερειακά και Τοπικά
τμήματα του Τομέα Σαμαρει-
τών, Διασωστών και Ναυα-
γοσωστών, του Ελλ. Ερ.
Σταυρού της χώρας μας.

(πηγή:Kalavrytanet)

Γράφει ο Γιώργος Γεωργακόπουλος

Η Διεύθυνση Δασών Αχαίας κοινο-
ποίησε δια του διαδικτύου με την υπο-
στήριξη της “Εθνικό Κτηματολόγιο και
Χαρτογράφηση Α.Ε.” (ΕΚΧΑ Α.Ε.) την
απόφασή της, που αφορά την ανάρ-
τηση του δασικού χάρτη για το σύνολο
του νομού Αχαΐας και για τους πέντε
δήμους αυτής.

Στην ιστοσελίδα https://www.kti-
manet .gr /C it i zenWebApp/ Info-
Dasika_Page.aspx έχουν περιληφθεί
πληροφορίες με το δασικό χάρτη κάθε
περιοχής και το χαρακτηρισμό κάθε
έκτασης, ως αγρό ή δασωμένο αγρό κλπ.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της απόφασης

αυτής θα πρέπει κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον,
επειδή θίγεται από το χαρακτηρισμό της
έκτασής του ως δάσος ή δασωμένος
αγρός, να υποβάλει τις αντιρρήσεις του
με το τρόπο που οι οδηγίες ορίζουν.
Η προθεσμία υποβολής των αντιρρή-

σεων, που ισχύει (μετά από τις παρατά-
σεις που δόθηκαν), είναι μέχρι 27-7-2017.
Βέβαια η υποβολή της κάθε αντίρρη-
σης προϋποθέτει την καταβολή του

ορισθέντος χρηματικού ποσού στην
εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε., ανάλογα του μεγέ-
θους της έκτασης, που αμφισβητείται ο
χαρακτηρισμός της, ξεκινώντας με το
ποσό των 40 € για έκταση μέχρι ενός
στρέμματος, 90€ για έκταση μέχρι δύο
στρέμματων κ.λπ.
Η υποβολή αντίρρησης απαιτεί εμπει-

ρία από ένα γνώστη ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή και για τους περισσότερους
ενδιαφερόμενους βοήθεια από ένα
έμπειρο μηχανικό ή δασολόγο.
Μετά την υποβολή των αντιρρήσεων,

σύμφωνα με τις πληροφορίες, ειδικές
επιτροπές θα εξετάσουν αυτές για την
αποδοχή ή μη κάθε αντίρρησης και
μετά θα οριστικοποιηθούν οι χάρτες
που θα οριοθετούν τις δασικές και
αγροτικές εκτάσεις σε κάθε περιοχή.

Η ενέργεια αυτή του κράτους, με την

υποστήριξη των δασικών υπηρεσιών σ’
όλους τους πολίτες που έχουν δεσμό
με την ύπαιθρο, είτε άμεσα ως ιδιοκτή-
τες εκτάσεων κυρίως αγροτικού ενδια-
φέροντος, είτε έμμεσα ως διαμένοντες
στις περιοχές αυτές, όπως διαφαίνεται
στις διάφορες συναντήσεις, έχει προκα-
λέσει μεγάλη ανησυχία και στις περισ-
σότερες περιπτώσεις αγανάκτηση,
αφού πάρα πολλές εκτάσεις που ήταν
και είναι χωράφια, καλλιεργούνταν στο
παρελθόν και σήμερα δεν έχουν δασική
βλάστηση, η δασική υπηρεσία τις έχει χα-
ρακτηρίσει δασικές.
Καθένας αναρωτιέται με ποια στοιχεία

και ποιοι ήταν αυτοί που έδωσαν το χα-
ρακτηρισμό αυτό, ποιοι είδαν την πραγ-
ματική μορφή της έκτασης, ποιοι έχουν
γνώση αρκετή να κατατάξουν μία
έκταση σε δασική και όχι αγροτική και

ακόμη πώς εξηγείται τα λάθη αυτών να
καλείται τώρα ο πολίτης να τα διορθώ-
σει πληρώνοντας μεγάλα χρηματικά
ποσά, λες και πρόκειται για οικόπεδα.
Επειδή οι ενδιαφερόμενοι για να αντα-

ποκριθούν σ’αυτά που ορίζει η από-
φαση, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως
ακατόρθωτο και μάλιστα για το σύνολο
σχεδόν των ανθρώπων της επαρχίας
μας, γνώμη μας είναι ότι έπρεπε η Το-
πική Αυτοδιοίκηση ή άλλοι φορείς (πο-
λιτικοί και μη) να πρωτοστατήσουν
στην αντιμετώπιση του θέματος, π.χ.,
κατά πρώτο, με διαμαρτυρίες ή προ-
σφυγές στα αρμόδια όργανα της πολι-
τείας, ώστε να προληφθούν οι αμέτρη-
τες αδικίες στους συμπολίτες μας και να
προστατευτούν οι ιδιοκτησίες τους και
γενικά η γεωργική έκταση της επαρχίας,
που συρρικνώνεται έτσι σε άκρως ανη-
συχητικά επίπεδα και, κατά δεύτερο, να
παράξουν κάποιας μορφής υποστήριξη
για αντιρρήσεις όπου χρειάζονται.

Σημειωτέο ακόμη ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό των ενδιαφερόμενων που
επηρεάζεται από το μέτρο αυτό δεν έχει
ιδέα περί τίνος πρόκειται μέχρι σήμερα.

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017,
ολοκληρώθηκε ένας κύκλος συναντή-
σεων μεταξύ Καλαβρυτινών νέων, που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ένω-
σης Καλαβρυτινών Αθήνας.

Στις συναντήσεις αυτές, που έγιναν
μέσα σε πατριωτικό κλίμα παλιά και
νέα μέλη της Ένωσης αντάλλαξαν από-
ψεις με στόχο το σχεδιασμό δράσεων,
που θα προάγουν το έργο της Ένωσης,
δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία
στους νέους μας να γνωριστούν μεταξύ

τους και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για
την προώθηση της Καλαβρυτινής Ιδέας.

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας
αγκαλιάζει με στοργή τους νέους, τείνει
ευήκοα ώτα στις προτάσεις τους και πι-
στεύει ακράδαντα στις προοπτικές τους.
Κοινή επιδίωξη είναι η πλατύτερη και
εντονότερη συμμετοχή των Καλαβρυτι-
νών νέων στις δράσεις της Ένωσης και η
αξιοποίηση της διάθεσής τους να συ-
νεισφέρουν για το καλό των Καλαβρύ-
των.


