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Σελ.3Σελ.3

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 198Επετειακές εκδηλώσεις για τα 198

χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίαςχρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας

Σελ.3Σελ.3

Αγία Λαύρα: Η ωραία Ελένη του 21!Αγία Λαύρα: Η ωραία Ελένη του 21!

του Ευθύμιου Βαζαίουτου Ευθύμιου Βαζαίου

Σελ.4Σελ.4

Δημοτικές Εκλογές 2019Δημοτικές Εκλογές 2019

Σελ.6Σελ.6

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΑΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΑ

του Μίμη Χριστοδούλουτου Μίμη Χριστοδούλου

Σελ.7Σελ.7

ΟρεογραφίεςΟρεογραφίες

του Γιώργου Μαρώσητου Γιώργου Μαρώση

Σελ.8-9-10Σελ.8-9-10

Τακτική Γενική Συνέλευση     Τακτική Γενική Συνέλευση     

Αρχαιρεσιών και κοπή πίτας της Ε. Κ. Α.Αρχαιρεσιών και κοπή πίτας της Ε. Κ. Α.

Σελ.11Σελ.11

Αρτοκλασία Αγίου ΑλεξίουΑρτοκλασία Αγίου Αλεξίου

Σελ.12Σελ.12

Η Α.Ε.Κ. στη Α1 κατηγορίαΗ Α.Ε.Κ. στη Α1 κατηγορία

της Ε.Π.Σ. Αχατης Ε.Π.Σ. Αχαΐΐαςας

Σελ.13Σελ.13

Η μνημειώδης ομιλία της Η μνημειώδης ομιλία της 

Ελένης Γλυκαντζή ΑρβελέρΕλένης Γλυκαντζή Αρβελέρ
στους Δελφούς για την Ανθρωπιάστους Δελφούς για την Ανθρωπιά

Σελ.15Σελ.15

Ιστορική Συνεδρίαση της ΒουλήςΙστορική Συνεδρίαση της Βουλής

για τις Γερμανικές Αποζημιώσειςγια τις Γερμανικές Αποζημιώσεις

Σελ.15Σελ.15

Θυμόμαστε τα Καλάβρυτα- ΤραγουδάμεΘυμόμαστε τα Καλάβρυτα- Τραγουδάμε

για την ειρήνη & τη συμφιλίωσηγια την ειρήνη & τη συμφιλίωση

10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ

Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

OOλα Για τα καλλα Για τα καλAAΒρυτα…Βρυτα…

Οι Αρχαιρεσίες της 24ης Φεβρουαρίου
2019 ανέδειξαν το νέο εννεαμελές Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας. Ομό-
φωνα εξελέγη Πρόεδρος ο μέχρι πρότινος
Αντιπρόεδρός μας, κ. Ευθύμιος Βαζαίος,
αγαπητός και εκλεκτός συμπατριώτης
μας. Με σπουδές μηχανολόγου - ηλε-
κτρολόγου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, διετέλεσε επί σειρά ετών ανώτερο
στέλεχος γνωστών επιχειρήσεων ενώ ήταν
Διευθύνων Σύμβουλος του Χιονοδρομι-
κού Κέντρου Καλαβρύτων μέχρι το 2014.

Με δεδομένες την αγάπη του για τον τό-
πο μας, τις ικανότητές του και την απαραί-
τητη τεχνογνωσία σε θέσεις ευθύνης, απο-
τελεί την πλέον ενδεδειγμένη διάδοχη κα-
τάσταση, που θα συνεχίσει επάξια την επι-
τυχημένη πορεία της Ένωσής μας, οδηγώ-
ντας την ακόμα πιο ψηλά, βάζοντας τη δι-
κή του προσωπική σφραγίδα. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Καλαβρυτινών Αθήνας, όπως ομόφω-
να και σύμφωνα με το Καταστατικό συ-
γκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση
της 28ης Φεβρουαρίου 2019, είναι το εξής:
Πρόεδρος: ο κ. Ευθύμιος Βαζαίος
Α’ Αντιπρόεδρος: η κ. Μαρία Γεωργαντά
- Καρύδη
Β’ Αντιπρόεδρος: η κ. Ελένη Χάμψα
Γενικός Γραμματέας: ο κ. Πάνος Κουμάντος

Ειδική Γραμματέας: η κ. Χρύσα Λεχουρίτη
Ταμίας: ο κ. Βασίλης Αποστολόπουλος
Μέλος: η κ. Ανδριανή Συκωτάκη
Μέλος: ο κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος
Μέλος: ο κ. Παρασκευάς Σπανός

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
«ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΑ, ΟΥΤΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ»!

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας είναι
ένας υγιής σύλλογος με πλήθος ενεργών
μελών, νοικοκυρεμένα οικονομικά, ιδιό-
κτητα γραφεία και αξιόλογες δράσεις
στους τομείς του πολιτισμού και της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης. Στόχος της Ένωσης
είναι να συνεχίσει τη δυναμική πορεία,
που έχουν χαράξει οι προηγούμενες διοι-

κήσεις με πρωταγωνιστή τον Επίτιμο Προ-
έδρο κ.  Σωτήρη Τσενέ, για την προβολή
της ιστορίας, τη διατήρηση της μνήμης και
την πρόοδο του τόπου μας. Επιθυμούμε
να ανοίξουμε την Ένωση στις νέες γενιές
Καλαβρυτινών δημιουργώντας προγράμ-
ματα ελκυστικά για τους νέους και τις νέες
οικογένειες. Θέλουμε στους κόλπους μας
νέους που θα πάρουν τη σκυτάλη από
εμάς και θα κρατήσουν άσβεστο το ενδια-
φέρον και την αγάπη για τη γενέθλια γη. 

Η Ένωση πρέπει να γίνει τόπος συνά-
ντησης, διαλόγου και προβολής των Κα-
λαβρυτινών που ζουν και δημιουργούν
έξω από τα στενά γεωγραφικά όρια της
κοιτίδας μας. Θέλουμε μαζί μας όλους
όσοι αγαπούν τον τόπο και αισθάνονται
υπερήφανοι που κατάγονται από το Μαρ-
τυρικό Δήμο Καλαβρύτων˙ όλους όσοι
πέρασαν τα μαθητικά τους χρόνια στα Κα-
λάβρυτα˙ τη δεύτερη και την τρίτη γενιά
εκείνων που σε δύσκολους καιρούς ξερι-
ζώθηκαν από τον τόπο μας ή ανοίγοντας
τους ορίζοντές τους σπούδασαν, εργά-
στηκαν, έκαναν οικογένειες στην Αθήνα
και αλλού, αλλά ποτέ δεν έπαψαν να νοι-
άζονται για την πατρίδα μας και μπόλια-
σαν τα παιδιά τους με την αγάπη αυτή.

Όλοι μαζί μπροστά, με αγάπη και σε-
βασμό στις ρίζες μας!

Ο κ. Σωτήρης Τσενές μετά από μία ιδι-
αίτερα ευδόκιμη θητεία 12 συνεχόμενων
ετών στο τιμόνι της Ένωσης, ανακηρύχθη-
κε Επίτιμος Πρόεδρός της, μετά από ομό-
φωνη απόφαση των υπολοίπων μελών του
απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ως
ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της ανιδιο-
τελούς προσφοράς και του επωφελούς
έργου του, που κατέστησαν την Ένωσή
μας δυνατότερη και έτοιμη να ανταποκρι-
θεί στις προκλήσεις των καιρών.

Η αναγόρευσή του σε Επίτιμο Πρόεδρο
της Ένωσης μας έλαβε χώρα κατά τη διάρ-
κεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αρ-
χαιρεσιών και Κοπής της Πρωτοχρονιάτι-
κης Πίτας στις 24 Φεβρουαρίου 2019 σε
αίθουσα του ξενοδοχείου Caravel, σε ένα
ιδιαίτερα φορτισμένο και συγκινητικό κλίμα.

Στα πλαίσια της ομιλίας του, μετά τον
απολογισμό των δράσεων της Ένωσής
μας για την περασμένη χρονιά,  ο κ. Τσε-
νές, συγκινημένος κι εκείνος, απευθυνό-
μενος στους συμπατριώτες μας ανέφερε
τα εξής:   

«Έρχομαι τώρα σε κάτι προσωπικό, που
οφείλω να μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να
σας ενημερώσω ότι για λόγους καθαρά
αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων
δεν μπορώ πλέον να ανταποκρίνομαι και
να συμμετέχω στις εργασίες του Διοικητι-
κού Συμβουλίου κι ως εκ τούτου δεν
έθεσα εκ νέου υποψηφιότητα.

Η σημερινή εκδήλωση είναι η τελευταία
για μένα  δράση, στην οποία λαμβάνω
μέρος, ως Πρόεδρος της ιστορικής Ένω-
σης Καλαβρυτινών Αθήνας. 

Είχα την μεγάλη τιμή να ηγηθώ του Συλ-
λόγου μας, για μια συνεχόμενη δωδεκα-
ετία, έχοντας  καθολική αποδοχή και στή-
ριξη, με αποτέλεσμα, όλοι μαζί,  να  κα-
ταφέρουμε τη δύσκολη αυτή περίοδο, να
κρατήσουμε την Ένωση ζωντανή, ακμαία
και παράδειγμα προς μίμηση.

Επιτρέψτε μου, απευθυνόμενος προς ό-
λες και όλους, μέλη του Δ.Σ. και ειδικούς
συνεργάτες μας, παρόντα και απόντα μέ-
λη, φίλες και φίλους μας, καθώς και στους
χορηγούς, συμπατριώτες μας και μη, να
σας ευχαριστήσω, μέσα από την καρδιά
μου, για την τιμή που μου κάνατε, την
εμπιστοσύνη που μου δείξατε, την αγάπη
με την οποία με περιβάλατε  και για  την
άψογη  καθ’ όλα συνεργασία, που είχαμε
κατά τη διάρκεια της θητείας μου. 

Σας ευχαριστώ γιατί:
-Μου δώσατε την ευκαιρία να γνωρίσω
εξαίρετους συμπατριώτες που τιμούν με
την παρουσία τους  και το έργο τους  την
ιδιαίτερη πατρίδα  μας.

συνέχεια στη σελ. 10

Με προσέλευση μελών και συμπατριω-
τών μας που ξεπέρασε κάθε προηγού-
μενο, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επι-
τυχία η Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαι-
ρεσιών και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας της Ένωσής μας, την Κυριακή 24 Φε-
βρουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο Caravel.     
Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς !!! 
Αναλυτικότερη παρουσίαση στις σελίδες

8,9 και 10. 

ο ευΘυΜιοΣ ΒαΖαιοΣ νεοΣ προεΔροΣ τηΣ ε.κ.α. - το νεο Δ.Σ.ο ευΘυΜιοΣ ΒαΖαιοΣ νεοΣ προεΔροΣ τηΣ ε.κ.α. - το νεο Δ.Σ.

ο ΣωτηρηΣ τΣενεΣ επιτιΜοΣ προεΔροΣ τηΣ ενωΣηΣ καλαΒρυτινων αΘηναΣ

Γενικη ΣυνελευΣη αρχαιρεΣιωνΓενικη ΣυνελευΣη αρχαιρεΣιων
και κοπη πιταΣ τηΣ ε.κ.α.και κοπη πιταΣ τηΣ ε.κ.α.
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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:
GR6001101550000015529607457
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  
Ιδρυτής: Σ. Ι. Τσενές
Εκδότης: Ε. Βαζαίος
Διευθυντής: Ε. Χάμψα
Επιμέλεια Έκδοσης: Π. Γ. Χάμψας
Έδρα: Θεμιστοκλέους 1, 
T.K. 10677 Αθήνα
Τηλ.:2103839346
e-mail:enosikalavritinon@gmail.com
Τυπογραφείο: PRINT DAY I.K.Ε.
Αππιανού 4, Τηλ.:2106451335

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.
Θερμή παράκληση: Οι επιστολές σας να είναι μικρής έκτασης (μέχρι 300 λέξεις), διότι αναγκαστικώς θα περικόπτονται.

τιΜητικη Στηλη προΣΦορωντιΜητικη Στηλη προΣΦορων

κτηΜατολοΓιο: παραταΣη προΘεΣΜιαΣ υποΒοληΣ ΔηλωΣεωνκτηΜατολοΓιο: παραταΣη προΘεΣΜιαΣ υποΒοληΣ ΔηλωΣεων

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αθανασίου Γεώργιος και Άννα       20€ 

(απόδ.835)
Αλεξόπουλος Μιχάλης & Βασιλική      50€  

(απόδ.845)
Αναστασοβίτης Ανδρέας   20€    (απόδ.825)
Αντωνόπουλος Χρήστος   20€   (απόδ.819)
Αποστολόπουλος Βασίλης  20€ (απόδ.873)
Αργυρακοπούλου Μαρία  20€  (απόδ.887)
Αργυρόπουλος Κων/νος   20€   (απόδ.878)
Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος   20€   (απόδ.892)
Βαζαίος Ευθύμιος, Μαρία, Πολυξένη Ελένη
και Ηλίας   50€                           (απόδ.903)
Βασιλοπούλου Ανδριάνα  20€  (απόδ.897)
Γαλανίδου-Μπαλφούσια Έλσα             30€ 

(απόδ. 867)
Γεωργακόπουλος Αναστάσιος               20€ 

(απόδ.898)
Γεωργακόπουλος Γεώργιος                   20€ 

(απόδ.831)
Γεωργακόπουλος Σπήλιος  20€  (απόδ.899)
Γεωργόπουλος Θεόδωρος  20€ (απόδ.886)
Γιαννακάριος Παναγιώτης   50€  (απόδ.852)
Γούτος Άγγελος και Βάσω   20€  (απόδ.848)
Δαρμογιάννη Ελένη   25€          (απόδ.915)
Δημητρακόπουλος Γεώργιος                 10€ 

(απόδ.846)
Διακοδημητρίου Ελπίδα   10€   (απόδ.823)
Διονυσόπουλος Γεώργιος  20€  (απόδ.914)
Ερμείδης Χαρίλαος    20€           (απόδ.881)
Ζωϊτόπουλος Αναστάσιος   60€   (απόδ.889)
Θανόπουλος Σωτήριος   60€     (απόδ.824)
Θεοδώρου Παύλου  40€           (απόδ.908)
Θεοφανόπουλος Τάσος    30€    (απόδ.911)
Θεοχάρης Σπύρος   20€              (απόδ.890)
Καμπά Αντιόπη, Χονδρονικόλα Ελένη και
Χονδρονικόλας Νικόλαος  30€  (απόδ.904)
Κανακάρη Λεβέντη Άννα  10€   (απόδ.849)
Καποτάς Κων/νος και Μαρία  20€ (απόδ.854)
Καράγιωργα Αναστασία   20€    (απόδ.916)
Καραπατάκη Παναγιώτα  20€    (απόδ.877)
Καρναβά Αγγελική   10€            (απόδ.861)
Καρναβάς Κων/νος & Χριστίνα               20€ 

(απόδ.860)
Καρύδη Γεωργαντά Μαρία 50€ (απόδ. 850)
Καστριώτη Μιρέλλα  20€          (απόδ.895)
Κατσικοπούλου Μαρία    20€    (απόδ.864)
Κοσμάς Γεώργιος    10€             (απόδ.840)
Κουμάντος Πάνος    20€            (απόδ.820)
Κουμάντου Ειρήνη    20€           (απόδ.886)
Κώης Ιωάννης       20€               (απόδ.883)
Κωστόπουλος Κων/νος   40€     (απόδ.855)
Λεχουρίτη Χρύσα και Ειρήνη                 20€ 

(απόδ. 888)
Λογοθετίδη Ασπασία   20€        (απόδ.863)
Λυκούδη Ελευθερία   10€         (απόδ.913)
Λυμπέρης Γιώργος    20€           (απόδ.856)
Λυμπέρης Δημήτρης    30€       (απόδ.858)
Μανίκας Κωνσταντίνος    20€     (απόδ.853)
Μαυρομάτης Στέφανος   10€     (απόδ.880)
Μαρκογιαννάκης Χρήστος και Μαρία 120€   

(απόδ.909)

Μελχέρ Ζωή    30€                       (απόδ.857)
Μητσιόπουλος Παναγιώτης  10€   (απόδ.837)
Μητσοπούλου - Ψηλογιαννοπούλου  10€ 

(απόδ.901)
Μπίρμπα Βενετία και Σωτήρης                   30€ 

(απόδ.891)
Μπρες Γεώργιος & Μαρία   40€  (απόδ.871)
Νεοφωτίστου Μαρία    20€         (απόδ.859)
Νικολακόπουλος Θεόδωρος                10€ 

(απόδ.875)
Παλληκάρης Φώτης    10€         (απόδ.826)
Παναγόπουλος Βασίλης   20€    (απόδ.839)
Παπαδημητρίου Χαράλαμπος               10€ 

(απόδ.821)
Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος            10€ 

(απόδ.842)
Παπαδημητρόπουλος Νίκος 20€ (απόδ. 866)
Παπαδόπουλος Γ.     10€            (απόδ.865)
Παπαθανασίου Βαρβάρα  10€  (απόδ.906)
Παπαθανασίου Βασίλης και Βάσω         20€ 

(απόδ.907)
Πικούλη Βάσω     10€                  (απόδ.822)
Ριζά Δήμητρα    10€                   (απόδ.900)
Ροδόπουλος Αθανάσιος    20€   (απόδ.893)
Ροδόπουλος Κων/νος    20€        (απόδ.872)
Σακελλαροπούλου Ισμήνη   20€  (απόδ.818)
Σαμαρτζόπουλος Σπύρος  20€  (απόδ.884)
Σαμαρτζοπούλου Λίτσα   20€    (απόδ.844)
Σμπιλής Γιώργος & Φεφέ Τασία             20€ 

(απόδ.838)
Σπανός Παρασκευάς   10€         (απόδ.874)
Συκωτάκη Ανδριανή και Διαμάντω       50€ 

(απόδ.829)
Συκωτάκη Νάνσυ   50€              (απόδ.833)
Τάρου Ιφιγένεια  10€                  (απόδ.870)
Τζούδα Μητσώνια Ευσταθία  20€ (απόδ.843)
Τζουράς Αργύριος   10€             (απόδ.902)
Τσενές Σωτήρης   40€                (απόδ.834)
Τσιμπρή Παναγιώτα   20€          (απόδ.894)
Φεφέ Θεώνη   10€                     (απόδ.896)
Φουφρής Γεώργιος   10€           (απόδ.827)
Χαμακιώτη Δήμητρα   10€        (απόδ.910)
Χαμακιώτης Θεόδωρος   20€    (απόδ.876)
Χαμακιώτης Κωνσταντίνος  10€  (απόδ.841)
Χαμακιώτης Κωνσταντίνος  20€  (απόδ.828)
Χάμψας Γρηγόρης, Ελένη, Παναγιώτης,
Κορίνα και Ροδάνθη   150€        (απόδ.862)
Χάμψας Κοντογεωργάκης  30€  (απόδ.869)
Χαρακτινιώτης Παναγιώτης  20€ (απόδ.830)
Χριστοδούλου Δημήτρης  20€  (απόδ.851)
Χρυσανθακόπουλος Ανδρέας              20€ 

(απόδ.836)
Χρυσάνθου Μαρία   10€           (απόδ.882)
Ψιλογεωργόπουλος Αναστάσιος          10€ 

(απόδ.879)
Ψυχής Κων/νος και Θάνος  20€  (απόδ.868)

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Διακοδημητρίου Ελπίδα, εις μνήμην οι-
κείων,    40€                                  (απόδ.823)
Κανακάρη Λεβέντη Άννα, εις μνήμην Δημή-
τρη Κανακάρη,   40€                   (απόδ.849)
Καμπά Αντιόπη, Χονδρονικόλα Ελένη και
Χονδρονικόλας Νικόλαος, εις μνήμη Πανα-
γιώτη Χονδρονικόλα    20€         (απόδ.904)
Πικούλη Βάσω, υπέρ αναπαύσεως γονέων,
αδελφών και συζύγων   40€     (απόδ.822)
Κωστόπουλος Κων/νος, εις μνήμην Θεό-
δωρου Παπαθεοδώρου,  40€   (απόδ.905)
Χαμακιώτη Δήμητρα και Άννα, εις μνήμην
Σωτήρη Χαμακιώτη    60€          (απόδ.910)
Λυκούδη Ελευθερία, εις μνήμην Αποστόλη
Λυκούδη    30€                           (απόδ.912)
Τερζάκης Χαράλαμπος, εις μνήμην Μάχης
Τερζάκη - Αντωνοπούλου  50€
Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν χρη-
ματικό ποσό σε τράπεζα να αναγρά-
φουν ακριβώς τα στοιχεία τους για
την αποστολή της απόδειξης.

η Συντακτικη οΜαΔα τηΣ εΦηΜεριΔαΣη Συντακτικη οΜαΔα τηΣ εΦηΜεριΔαΣ
ΜαΣ επικοινωνει ΜαΖι ΣαΣΜαΣ επικοινωνει ΜαΖι ΣαΣ

Αγαπητοί συμπατριώτες/σες και φίλοι
αναγνώστες /τριες, 

Η εφημερίδα μας, η Καλαβρυτινή Ηχώ,
έχει μια βασική και αδιαπραγμάτευτη
αποστολή, την υλοποίηση  των στόχων
του καταστατικού της Ένωσής μας. Με
δυο κουβέντες, οι στόχοι μας είναι να
συνδέσουμε μεταξύ τους, τους  Καλα-
βρυτινούς της Αττικής, των Πατρών και
άλλων πόλεων της Ελλάδας και του
εξωτερικού με τους Καλαβρυτινούς που
έχουν την τύχη να μένουν στα Καλά-
βρυτα, να προβάλουμε και να προω-
θήσουμε τα Καλάβρυτα και τα ενδια-
φέροντά τους και να συντονίσουμε τις
ενέργειές μας με όλους τους Καλαβρυ-
τινούς (και τους συλλόγους που τους
εκπροσωπούν) της ευρύτερης Καλα-
βρυτινής  διασποράς. 

Στα πλαίσια αυτής μας της στόχευσης,
η Καλαβρυτινή Ηχώ, για σχεδόν δέκα
χρόνια, πραγματώνει, με αρκετή επιτυχία
την αποστολή της. Η γενική αίσθηση, που
παίρνουμε από τα δικά σας σχόλια είναι
πως η εφημερίδα μας είναι μια καλή και
από όλους αποδεκτή εφημερίδα. Για να
κρατήσει όμως και να βελτιώνει διαρ-
κώς το επίπεδό της, πρέπει να εξελίσσε-
ται, να αναβαθμίζεται, να προσαρμόζε-
ται στις ανάγκες της τρέχουσας εποχής. 

Οι πάσης φύσεως ανανεώσεις και προ-
σαρμογές, δεν θα είναι μια «εφάπαξ»
προσπάθεια και λειτουργία, αλλά θα
αποτελέσει μια συνεχή διαδικασία. 

Σιγά - σιγά, θα τροποποιήσουμε την
εμφάνιση του εντύπου μας. Θα αλλά-
ξουμε το «κασέ» μας, με στόχο,  αυτό
να γίνει πιο ελκυστικό αλλά και η όλη
ανάγνωση του εντύπου μας να γίνει πιο
εύκολη και πιο αποδοτική. 

Αλλαγές, σταδιακά, θα γίνουν και σε
μέρος του περιεχομένου, με την προ-
σθήκη κάποιων νέων ενοτήτων ενδια-

φέροντος και την ανακατανομή της
έκτασης της ήδη γνωστής σας ειδησιο-
γραφίας και αρθρογραφίας. 

Ζούμε σε έναν κόσμο που τείνει να
γίνει μια παγκόσμια γειτονιά. Κάποια
θέματα ενημερωτικού, γνωστικού ή θε-
σμικού χαρακτήρα, έχουν αξία για
όλους μας και πρέπει όλοι μας να γί-
νουμε κοινωνοί τους με μια, κατά  το
δυνατόν, απλή μορφή, όπου όμως η απ-
λότητα δεν θα λειτουργεί σε βάρος της
αξιοπιστίας. Θέματα όπως η περιβαλ-
λοντική διάσταση της ζωής μας, το θε-
σμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις λει-
τουργίες μας ως πολίτες, η προβολή
των τεχνολογικών εξελίξεων που και
σήμερα μας επηρεάζουν αλλά και αύ-
ριο θα μας απασχολούν πιο πολύ κ.λπ.,
είναι θέματα που πρέπει να προστε-
θούν στην ύλη της εφημερίδας μας . 

Αυτό με το οποίο δεν θα ασχολη-
θούμε είναι η προβολή πολιτικών θέ-
σεων και η ανάλυση ιδεολογικών ρευ-
μάτων. Αυτά τα αντικείμενα είναι έξω
από τους καταστατικούς ορισμούς της
Ένωσής μας και δεν χρειάζεται να οδη-
γηθούμε σε ερμηνευτικούς ακροβατι-
σμούς, προκειμένου να τα συμπεριλά-
βουμε στην ύλη μας. 

Μεγάλης σημασίας, για εμάς, θα είναι
και η ενσωμάτωση της άποψης των
αναγνωστών μας στο υλικό που θα
προσφέρει η εφημερίδα μας. Θα θέ-
λαμε να έχουμε μια μορφή interactive
σχέσης μεταξύ μας, που θα υλοποιείται
και στο έντυπο μέσον, πράγμα που βε-
βαίως, με περισσότερη επιμονή, θα
γίνει με την ηλεκτρονική μορφή επικοι-
νωνίας που διαθέτουμε, δηλαδή το
site της Ένωσής μας. 

Με συμπατριωτικούς χαιρετισμούς σε
όλους,

Η συντακτική ομάδα 

Ύστερα από απόφαση της «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», παρατείνεται μέχρι τις
7 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής δη-
λώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους
εσωτερικού για τα ακίνητα που βρίσκο-
νται σε περιοχές εντός διαφόρων  Περι-
φερειακών Ενοτήτων, μεταξύ των οποί-
ων και της Αχαΐας.

Οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν
δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους
στο Γραφείο Κτηματογράφησης της πε-
ριοχής όπου βρίσκεται το ακίνητό τους
ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελί-
δας: www.ktimatologio.gr.
Τα Καλάβρυτα εξακολουθούν να εξυ-

πηρετούνται από το Γραφείο Κτηματο-

γράφησης Πατρών (Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο.
Πατρών - Αθηνών 83, Πάτρα Τ.Κ. 26442,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 439414,
Ημέρες/Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα,
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 -16:00
& Τετάρτη 8:00 - 20:00).
Στο μεταξύ, οι Αχαιοί μπορούμε να ε-

ξυπηρετούμαστε και στην Αθήνα: από
τα μέσα Μαρτίου λειτουργεί το Κεντρι-
κό Γραφείο Κτηματογράφησης, το οποίο
στεγάζεται στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γα-
λατσίου (Δ/νση: Λεωφόρος Βεΐκου 137,
1ος όροφος των κτιριακών - μη αγωνι-
στικών εγκαταστάσεων, Γαλάτσι, Τ.Κ.
11146, τις ίδιες ημέρες και ώρες λει-
τουργίας όπως παραπάνω.
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τα καλαΒρυτα και οι καλαΒρυτινοι, πρωτοποροι ΣτουΣ εΘνικουΣ αΓωνεΣ

Τα ηρωικά Καλάβρυτα, σημαιοστολι-
σμένα και πλημμυρισμένα από κόσμο,
βοηθούντος και του ηλιόλουστου και-
ρού, πανηγύρισαν τα 198 χρόνια από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821 ενάντια στον τουρκικό ζυγό.  

Οι εορταστικές εκδηλώσεις που ξεκί-
νησαν στις 15 Μαρτίου στο Λειβάρτζι
για τα προεπαναστατικά γεγονότα που
έλαβαν χώρα εκεί, κορυφώθηκαν με
τις καθιερωμένες παρελάσεις, τους πα-
ραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό
τμήμα του Μορφωτικού και Εκπολιτι-
στικού Συλλόγου Σκεπαστού και τις
αναπαραστάσεις της Ορκωμοσίας των
Αγωνιστών και Κήρυξης της Επανάστα-
σης του 1821, από το Θεατρικό Όμιλο
Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος» στις 21
και 25 Μαρτίου στην κεντρική πλατεία
της πόλης μας και στην Ιερά Μονή της
Αγίας Λαύρας, αντίστοιχα, για να λή-
ξουν στην Κέρτεζη, το Σάββατο 13

Απριλίου, με την εκδήλωση στη μνήμη
του Αγωνιστή Δημητρίου (Αναγνώστη)
Στριφτόμπολα. Την 25η Μαρτίου έγιναν
και οι απονομές στους νικητές του 42ου
Ποδηλατικού Γύρου «Θυσίας» στη δια-
δρομή Πάτρα - Χαλανδρίτσα - Καλά-
βρυτα - Αγία Λαύρα, στην κεντρική
πλατεία των Καλαβρύτων. 

Την Παρασκευή, 22 Μαρτίου, η Πα-
γκαλαβρυτινή Ένωση, σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Αττικής και τους Δή-
μους Αθηναίων και Καλαβρύτων, πραγ-
ματοποίησε την καθιερωμένη και πάντα
επιτυχημένη εκδήλωσή της στο Μέ-
γαρο της Παλαιάς Βουλής και στην κα-
τάμεστη αίθουσα του Εθνικού Ιστορι-
κού Μουσείου. Μετά την προσφώνηση
του Προέδρου της Π.Ε. κ. Δημήτριου
Βαρβιτσιώτη, το λόγο έλαβε ο κεντρι-
κός ομιλητής πρωτοπρεσβύτερος Κων-
σταντίνος Μητρόπουλος, προϊστάμενος
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτό-

κου Καλαβρύτων. Η ομιλία του με
τίτλο «Στοχασμοί και ανατάσεις από το
θαύμα του 1821» άφησε τις καλύτερες
των εντυπώσεων. 

Ακολούθησε η βράβευση του μαέ-
στρου της φιλαρμονικής μας κ. Γιώργου
Μπαμπαράκου, για τη μεγάλη προ-
σφορά του στη διατήρηση, τη συνέχιση
και την εξέλιξη της παράδοσης της φι-
λαρμονικής των Καλαβρύτων.  Επίσης,
ανακοινώθηκαν από την Αντιπρόεδρο
της Π.Ε. κ. Αναστασία Μπαλασοπού-
λου, τα αποτελέσματα του ετήσιου μα-
θητικού διαγωνισμού ζωγραφικής με
τίτλο «Τα παιδιά ζωγραφίζουν την Επα-
νάσταση» και φετινό θέμα «Οι θαλασ-
σινοί στον Αγώνα». Μετά την ολο-
κλήρωση της εκδήλωσης όλοι οι πα-
ρευρεθέντες σε πομπή μετέβησαν στο
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
όπου έγινε κατάθεση στεφάνων. Όλοι
οι Καλαβρυτινοί είμαστε περήφανοι για

το γεγονός ότι στο κορυφαίο αυτό Μνη-
μείο υπέρ των διαχρονικά πεσόντων για
την ελευθερία και την ανεξαρτησία της
πατρίδας μας, καίει από το 1932 άσβε-
στη η φλόγα από την καντήλα της Αγίας
Λαύρας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και
αναγνώρισης του ιστορικού ρόλου που
διαδραμάτισε το μοναστήρι μας.    
Ο καιρός πλησιάζει για τα 200 χρόνια

από την κήρυξη της Ελληνικής Επανά-
στασης και την απελευθέρωση της πα-
τρίδας μας από τον τουρκικό ζυγό. Ο
Δήμος μας σε συνεργασία με όλους
τους Φορείς, τους Συλλόγους και τις
Ενώσεις θα πρέπει άμεσα να αναλάβει
πρωτοβουλίες, να προγραμματίσει εκ-
δηλώσεις και να συντονίσει τις απαραί-
τητες δράσεις και συνέργειες, ώστε να
είμαστε έτοιμοι για το λαμπρό γεγονός,
σεβόμενοι και ανταποκρινόμενοι με
ιστορική ευθύνη στον πρωταγωνιστικό
ρόλο που διαδραμάτισε η πόλη μας

στην έναρξη
της Επανάστα-
σης, ρόλο τον
οποίο θα πρέ-
πει να αναδεί-
ξουμε και να
διαφυλάξου-
με. 

Η Ένωση Κα-
λαβρυτ ι νώ ν
Αθήνας, θα εί-
ναι, όπως πά-
ντοτε, αρωγός
σε αυτή την
προσπάθεια.

επετειακεΣ εκΔηλωΣειΣ Για τα 198 χρονια τηΣ εΘνικηΣ παλιΓΓενεΣιαΣεπετειακεΣ εκΔηλωΣειΣ Για τα 198 χρονια τηΣ εΘνικηΣ παλιΓΓενεΣιαΣ

Αφήνοντας πίσω τη
φετινή γιορτή της
25ης Μαρτίου και της
198ης επετείου από
τον εθνικό ξεσηκωμό,
οι εικόνες από τους
λαμπρούς εορτασμούς
παραχωρούν τη θέση

τους σε σχέδια και δράσεις για τον μετά
από δύο χρόνια σημαδιακό εορτασμό
των 200 ετών από την Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821. 

Οι προεπετειακές εκδηλώσεις έχουν
ήδη αρχίσει με μεγάλους οργανισμούς
και πολιτιστικούς φορείς να ετοιμάζο-
νται πυρετωδώς. Εθνικό Ιστορικό Μου-
σείο, Ίδρυμα της Βουλής, Γενικά Αρχεία
του Κράτους, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθ-
νική Λυρική Σκηνή, Μουσείο Μπενάκη
και άλλοι φορείς, ετοιμάζουν τη δική
τους προσέγγιση στην πιο σημαντική
επέτειο της νεοελληνικής ιστορίας.

Η Αγία Λαύρα αναμένεται να διαδρα-
ματίσει κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις
για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση,
ή μήπως όχι; Η κήρυξη της Επανάστα-
σης στην Αγία Λαύρα κατέχει σημα-
ντική θέση στην ελληνική δημόσια ι-
στορία, αποτελεί όμως ταυτόχρονα α-
ντικείμενο ιστορικών και ιδεολογικών
αντιπαραθέσεων. 

Πραγματικότητα ή θρύλος, η ιστορία
γύρω από τα επαναστατικά γεγονότα

της Αγίας Λαύρας αγαπήθηκε από τους
Έλληνες, καθώς συνδέει την αρχή του
επαναστατικού αγώνα με την ημέρα του
Ευαγγελισμού, γι’ αυτό και απέκτησε
σημαντική θέση στην επίσημη ελληνική
εθνική αφήγηση και στο εθνικό υποσυ-
νείδητο. Ας αφήσουμε όμως την επιχει-
ρηματολογία στους ειδικούς. 

Αισθανόμαστε την Αγία Λαύρα με την
καρδιά μας, παρά με το μυαλό μας!
Και αν είναι θρύλος, καλώς τον! Άλ-
λωστε σαν Έλληνες, έχουμε αγαπήσει
τους θρύλους. Ο Τρωικός Πόλεμος έ-
γινε για τα μάτια μιας γυναίκας, και όχι
με την πεζή δικαιολογία της διασφάλι-
σης εμπορικών δρόμων! Πρόκειται για
εξήγηση απλή, ρομαντική, κατανοητή
και εξαγνιστική, που γεννά συναισθή-
ματα θετικά. Κάτω από τον πλάτανο της
Μονής την 25η Μαρτίου, μας κατα-
κλύζουν επίσης υπέροχα συναισθήμα-
τα: υπερηφάνεια για τον αδάμαστο λαό
μας και θαυμασμός για εκείνους που
αποφάσισαν να αντιπαλέψουν υπέρτε-
ρες δυνάμεις, με λιγοστά εφόδια και
ένα τεράστιο απόθεμα ψυχής. 

Μπαίνοντας η άνοιξη του 1821, εξε-
λίχτηκαν στον Μωριά πολλά και σημα-
ντικά γεγονότα που σημάδεψαν τη
μετέπειτα πορεία μας σαν κράτος. Η πε-
ριοχή των Καλαβρύτων, εξαιτίας μιας
ευτυχούς συγκυρίας γεωγραφικών,
ιστορικών, θρησκευτικών, και κοινωνι-

κών στοιχείων, διαδραμάτισε σημαίνο-
ντα ρόλο στην έναρξη και τη μετέπειτα
εξέλιξη της επανάστασης του 1821. Το
νεαρό Ελληνικό κράτος όρισε την 25η
Μαρτίου σαν την επίσημη ημέρα εορ-
τασμού της Επανάστασης. Είναι η δική
μας Ημέρα Ανεξαρτησίας, που γιορτά-
ζεται μεγαλοπρεπώς σε όλη τη χώρα
και με ξεχωριστή λαμπρότητα στο μο-
ναστήρι της Αγίας Λαύρας.

Φέτος, τριήμερο με λαμπρό καιρό, η
κοσμοπλημμύρα στην Αγία Λαύρα
ήταν πρωτοφανής. 

Οι συγκεντρωμένοι αποζημιώθηκαν
από μια εντυπωσιακή τελετή, που
σφραγίστηκε από την αναπαράσταση
της ορκωμοσίας των παλικαριών και
παραδοσιακούς χορούς. Και, όμως,
στα δελτία ειδήσεων των καναλιών
εθνικής εμβέλειας η κάλυψη της Αγίας
Λαύρας ήταν ελάχιστη ή ανύπαρκτη. Τα
μέσα περισσότερο ασχολήθηκαν με τα
απαγορευμένα (;) άσματα που ακού-
στηκαν, παρά με τη μαζική συμμετοχή
και τον ενθουσιασμό του κόσμου. 

Σαν Αχαιοί και Καλαβρυτινοί έχουμε
καθήκον να προστατέψουμε τον θεσμό
της Αγίας Λαύρας. Δεν μας ευνοούν
ούτε η εμπλοκή σε διαμάχες περί πρω-
τείων, ούτε η εκφορά ακραίου λόγου.
Η εμπλοκή σε καυγάδες περί πρωτείων
μεταφέρει τη συζήτηση από το σημα-
ντικό στο λιγότερο σημαντικό και υπο-

βαθμίζει το παλλαϊκό νόημα της Επα-
νάστασης. Η Αγία Λαύρα απευθύνεται
στα πατριωτικά αισθήματα του απλού
πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς. Τραγου-
δά ο Ρήγας «Βουλγάροι κι Αρβανίτες,
Αρμένιοι και Ρωμιοί, Αράπηδες και ά-
σπροι, με μια κοινή ορμή, για την ελευ-
θερία να ζώσωμεν σπαθί, πως είμαστ’
αντρειωμένοι, παντού να ξακουσθεί.»
Ο διχαστικός λόγος είναι έξω από το
πνεύμα της Αγίας Λαύρας!

Το 2021 δεν είναι μακριά και έχουν
πολλά να γίνουν μέχρι τότε! Όραμα και
σχεδιασμός απαιτείται και συνέχιση της
καλής δουλειάς από το Δήμο και την
Εκκλησία, σε συνεργασία. Ο κόσμος
αλλάζει γρήγορα και οφείλουμε να
χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα εργαλεία
marketing, καθώς και μοντέρνους τρό-
πους επικοινωνίας για να προσεγγί-
σουμε ιδιαίτερα τους νέους. 

Η Αγία Λαύρα σαν εθνικό σύμβολο
ελευθερίας και αγώνα, τα Καλάβρυτα
σαν τόπος άρρηκτα συνδεδεμένος με
την εθνική μας υπερηφάνεια και ανε-
ξαρτησία, πρέπει να προσελκύουν επι-
σκέπτες προσκυνητές απ’ όλο τον κό-
σμο, όλες τις εποχές του έτους, με απο-
κορύφωμα τους εορτασμούς του Μαρ-
τίου. Φιλόδοξος στόχος˙ έχουμε δυο
χρόνια μπροστά μας να τον επιτύχουμε!

Ευθύμιος Βαζαίος

αΓια λαυρα: η ωραια ελενη του ’21!αΓια λαυρα: η ωραια ελενη του ’21!

Απόσπασμα από το έργο του Γυμνασιάρχου Γεωρ. Παπανδρέου “Ιστορία των Καλαβρύτων”Απόσπασμα από το έργο του Γυμνασιάρχου Γεωρ. Παπανδρέου “Ιστορία των Καλαβρύτων”



4

ΜΑΖΙ, ξεκινήσαμε, ΜΑΖΙ, δημιουργή-
σαμε και σταθήκαμε όρθιοι στην πε-
ρίοδο της κρίσης, ΜΑΖΙ, συνεχίζουμε,
ΜΑΖΙ, προχωράμε μπροστά και δε γυ-
ρίζουμε πίσω.  
ΜΑΖΙ, αγωνιστήκαμε, να ενοποιήσου-

με διοικητικά, οικονομικά και λειτουρ-
γικά, τους τέσσερις πρώην καποδιστρια-
κούς Δήμους, στον ενιαίο Δήμο Καλα-
βρύτων καθώς και τις δημοτικές μας
επιχειρήσεις, να εξοφλήσουμε και να
ρυθμίσουμε τα βάρη και τα χρέη, που
παραλάβαμε από τους προηγούμενους
και να μη χρωστάμε πουθενά, γεγονός,
για το οποίο, οι δημότες μας, οι δημό-
τες των Καλαβρύτων και των χωριών
μας αισθάνονται και είναι υπερήφανοι.  
ΜΑΖΙ, προωθήσαμε, ενισχύσαμε, στη-

ρίξαμε και αναπτύξαμε και τους δύο
αναπτυξιακούς πόλους του Δήμου μας
και τον Τουρισμό και την Κτηνοτροφία.
ΜΑΖΙ, με τη συνεργασία όλων των πο-

λιτών και δημοτών μας, των Προέδρων
και εκπροσώπων των κοινοτήτων μας,
των πολιτιστικών και πατριωτικών συλ-
λόγων, των Ενώσεων Καλαβρυτινών,
των Παγκαλαβρυτινών Συλλόγων, των
συλλογικών φορέων και κτηνοτρόφων
μας, του Συνεταιρισμού, του τουριστικού
κλάδου και των επαγγελματιών μας,
κάναμε το Δήμο Καλαβρύτων, τώρα,
στο καμίνι της οικονομικής κρίσης, τον
τρίτο (3ο) πιο αποτελεσματικό Δήμο,
μεταξύ των 320 δήμων της χώρας.

ΜΑΖΙ, με όλους τους πολίτες και δη-
μότες μας, μεγαλύτερους και νεότε-
ρους, προχωράμε μπροστά και δε γυ-
ρίζουμε πίσω.
Οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές, της

26ης  Μαΐου 2019, αποτελούν, σταθμό
και είναι, κρίσιμες, για το εάν θα προ-
χωρήσει ο Δήμος μας μπροστά και θα
συνεχισθεί το αποτελεσματικό και ση-
μαντικό έργο που, μέσα στην κρίση,
επιτελέσαμε ή θα γυρίσουμε πίσω, στο
παρελθόν, στα προβλήματα, τα βάρη
και τα χρέη που μας κληροδότησε και
στ’ απομεινάρια του.  
Ζητούμε, από τους συμπολίτες μας, να

ενισχύσουν, να στηρίξουν και να δώ-
σουν και πάλι δύναμη στο συνδυασμό
μας, το συνδυασμό της “ΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΣ
ΕΠΟΧΗΣ Συνεργασίας Πολιτών ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”.
Το συνδυασμό του νέου, της ελπίδας,

της αλλαγής, της προοπτικής, της Νέας
Εποχής.

Το συνδυασμό της διαρκούς σύ-
γκρουσης με το παλιό, το συνδυασμό
της ανατροπής και της δημιουργίας.
Το συνδυασμό της Νίκης.
θέλουμε να προχωρήσουμε και να συ-

νεργαστούμε με όλους τους ενεργούς,
δημιουργικούς και προοδευτικούς συ-
μπολίτες μας.
Προχωράμε ΜΑΖΙ, μπροστά, στο μέλ-

λον που συνδιαμορφώνουμε και αξίζει
σε εμάς και τα παιδιά μας και δε γυρί-
ζουμε πίσω.
#pamemprostamelazoura

Αγαπητές  συμπατριώτισσες και αγα-
πητοί συμπατριώτες,

Στις επερχόμενες εκλογές, στις 26
Μαΐου 2019, κατέρχομαι ως υποψή-
φιος Δήμαρχος διεκδικώντας μια νέα
προοπτική και ένα καλύτερο αύριο για
το Μαρτυρικό και Ιστορικό Δήμο μας. 

Στοχεύουμε σε ένα νέο ξεκίνημα με
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε μια διαρκή
προσπάθεια που απευθύνεται και αφο-
ρά όλους τους δημότες. Το όραμά μας
στηρίζεται στα δομικά στοιχεία της ύ-
παρξης των Καλαβρύτων, την ιστορία
τους, τον πολιτισμό τους, τη μαρτυρι-
κότητά τους. Σημεία αναφοράς το μνη-
μείο του Τόπου της Εκτέλεσης, η κιβω-
τός της νεότερης ιστορίας μας, το Δημο-
τικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώ-
ματος και οι ιστορικές μονές της Αγ. Λαύ-
ρας και του Μεγ. Σπηλαίου. Αυτά τα στοι-
χεία θα επιδράσουν και στη διαμόρφω-
ση του νέου τουριστικού προσώπου που
μέχρι σήμερα στηρίζεται κυρίως στο Χιο-
νοδρομικό Κέντρο, τον Οδοντωτό Σιδηρό-
δρομο και το Σπήλαιο Λιμνών Καστριών.

Το απαράμιλλο κάλλος του φυσικού
περιβάλλοντος, οι πηγές του Αροάνιου
και του Λάδωνα, οι ομορφιές του Χελ-
μού και του Ερυμάνθου, θα αποτελέ-
σουν ένα από τα Θεματικά Τουριστικά
Πάρκα, που θα αυξήσουν την επισκεψι-
μότητα και θα διασπείρουν το πλήθος
των επισκεπτών σ’ αυτές τις περιοχές του
Δήμου μας με αντίστοιχα οικονομικά
οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες τους. 

Καταλυτικό ρόλο, που θα δημιουρ-
γήσει και νέες θέσεις εργασίας, θα δια-
δραματίσουν το πολιτιστικό απόθεμα
του Δήμου μας και τα αρχαία μνημεία
της Ψωφίδας, του Κλείτορα και των Λου-
σών. Η δημιουργία Κέντρου Έρευνας
Ιστορίας και Πολιτισμού θα αποτελέσει
καίριο στοιχείο της αναπτυξιακής στρα-
τηγικής μας, καθώς οι επενδύσεις στην
έρευνα και στην τεχνολογία αποτελούν
βασικούς παράγοντες ανάπτυξης και
ευημερίας των σύγχρονων κοινωνιών. 

Η αγροτοκτηνοτροφία, που μέχρι σήμε-
ρα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικο-
νομίας του Δήμου και εκφράζεται κυρίως
από το Συνεταιρισμό Καλαβρύτων και ι-
διωτικές επιχειρήσεις της περιοχής, είναι ο
άλλος χαλύβδινος πυλώνας που θα εντά-
ξει στη δυναμική του και νέες καινοτόμες
δράσεις.
Πιστεύω μας είναι ότι ο σεβασμός στην
πολιτισμική, ιστορική κληρονομιά μας
και στην προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος  θα συνεχίσουν να διασφα-
λίζουν όχι μόνο την οικονομική βιωσιμό-
τητα του Δήμου μας, αλλά θα αποτελέ-
σουν το νέο μοντέλο ανάπτυξης που ό-
λοι προσδοκούμε.  
Φίλες και φίλοι, με τη δυνατή υποστή-

ριξή σας, την Κυριακή 26 Μαΐου 2019,
θα ξεκινήσουμε από κοινού το έργο της
τετραετούς ανάτασης του Μαρτυρικού
και Ιστορικού Δήμου Καλαβρύτων.

Σας ευχαριστώ και σας καλώ να συ-
μπορευτούμε σε αυτή την προσπάθεια.                                                                     

Αγαπητές Συμπατριώτισσες, Αγαπητοί
Συμπατριώτες,

Συμπληρώθηκαν ήδη 20 ΧΡOΝΙΑ δι-
οίκησης του τόπου από δύο πρόσωπα,
ουσιαστικά δε από ένα, καθόσον οι δύο
συνυποψήφιοι, που έχουν διατελέσει Δή-
μαρχοι, αποτελούν επιλογή και φυσική
συνέχεια ο ένας του άλλου. ΜΕΤΑ ΑΠΟ
20 ΧΡΟΝΙΑ δεν υπάρχουν άλλοθι ΟΥΤΕ
για αυτούς που διοίκησαν τον τόπο, οι
οποίοι απέδειξαν ποιοι είναι, ΟΥΤΕ για
τους δημότες, οι οποίοι γνωρίζουν πλέ-
ον πολύ καλά τι έχει γίνει και τι όχι.

ΣΕ O,ΤΙ ΜΕ ΑΦΟΡΑ, ως επαγγελμα-
τίας και μόνιμος κάτοικος του τόπου
μας, βιώνω καθημερινά τα προβλήμα-
τά του. Γι’ αυτό και έχω πλήρη επίγνω-
ση των προβλημάτων που ταλανίζουν την
όμορφη, όσο και αδικημένη περιοχή
μας. Μια περιοχή που έχει όλα τα πλε-
ονεκτήματα κι έπρεπε να είναι Δήμος
πρότυπο σε Ανάπτυξη και Καινοτομία.
Είναι απαράδεκτο ένας Δήμος με τέτοια

ιστορία και προικισμένος από τη φύση
με μνημεία φυσικού κάλλους, ανεπα-
νάληπτης αξίας, να ερημοποιείται.
ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ από τα χρήματα

που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος φθά-
νουν ελάχιστα στα χωριά μας, γιατί κά-
θε έτος κατασπαταλώνται εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ σε απευθείας αναθέσεις
προς τα «φιλαράκια». 

ΚΑΙ ΟΤΙ η τοπική οικονομία, αντί να
στηριχθεί, παραμελήθηκε από τη Δη-
μοτική Αρχή Διαχρονικά με αποτέλε-
σμα οι νέοι να αναγκάζονται να φεύγουν
κι ο τόπος να ερημώνει. 
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ...
Σας προσκαλώ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ σε αυ-

τούς που ζητάνε από εσάς ακόμα μια
τετραετία, ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΑΡ-
ΚΕΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ.
Σας προσκαλώ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΜΑ-

ΖΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στη ΔΙΑ-
ΦΑΝΕΙΑ, στη  ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, στην εφαρ-
μογή μελετημένων παρεμβάσεων για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων,
που δεν λύνονται ΟΥΤΕ με ευχολόγια,
ΟΥΤΕ με συγκαταβατικά χτυπήματα
στον ώμο, ΟΥΤΕ με γυροβολιές στους
χορούς.
Σας προσκαλώ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥ-
ΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ, ΣΕ ΕΣΑΣ.
Διότι, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ, τα ΚΑ-

ΛΑΒΡΥΤΑ πρέπει επιτέλους να γίνουν
ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ.

«…Όλοι οι  Καλαβρυτινοί και οι Κα-
λαβρυτινές έχουν  το αναφαίρετο δικαί-
ωμα να ονειρεύονται και να παλεύουν
για ένα καλύτερο αύριο  του  τόπου που
γεννήθηκαν, κατάγονται, μεγάλωσαν
και ζουν!

Βασιζόμενοι σε ό,τι ακριβώς χρειάζε-
ται ο Δήμος μας για να πάρει ΑΝ.Α.Σ.Α
(Ανανέωση - Ανάπτυξη - Συμμετοχή -
Αλληλεγγύη), να γίνει φιλικός προς
τους πολίτες και να ζωντανέψει η ελ-
πίδα σε εμάς και τα παιδιά μας!

Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, είτε
κατοικείτε στα όρια του ιστορικού μας
Δήμου, είτε σε κάποια άλλη γωνιά της
Γης, για να συμπορευτούμε ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ, προκειμένου να αναστρέψουμε
την οδυνηρή πορεία ερημοποίησης του
τόπου μας, χτίζοντας παράλληλα προ-
ϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο! 

Η ανάγκη να κλείσει ο κύκλος των
προσώπων και των πρακτικών που ε-
ρημώνει, φτωχοποιεί και απαξιώνει τον
τόπο μας καθημερινά τις τελευταίες δε-
καετίες, είναι πιο επιτακτική από ποτέ!

Ο Δήμος  μας τα τελευταία 20 χρόνια
έχει διοικηθεί σε επίπεδο Δήμαρχου
και Αντιδημάρχων από μια πολύ μικρή
ομάδα ατόμων που έχουν μια ιδιοκτη-
σιακή λογική για το Δήμο μας  και στην
πορεία τους σπαταλούν Δημοτικούς πό-
ρους  με μοναδικό γνώμονα την επανεκλο-
γή τους! Αυτό έχει οδηγήσει έναν Δήμο
με αμέτρητα συγκριτικά πλεονεκτήματα,
ένα βήμα πριν από την πλήρη ερημοποίη-
ση! Ο χρόνος αναμονής έχει τελειώσει και
η ανάγκη για εφαρμογή ενός άλλου σχε-
δίου δράσης σε όλα τα επίπεδα είναι
καθήκον και υποχρέωση όλων μας!!!

Μια νέα ομάδα ενεργών πολιτών,
παίρνει δικαιωματικά πλέον τη σκυτάλη
και κάνει το πρώτο βήμα με αποφασιστι-
κότητα, σιγουριά, ακούραστη διάθεση, α-
ξιοποιώντας κάθε τεκμηριωμένη πρότα-
ση, ιδέα και διάθεση συμμετοχής από ό-
λους, χωρίς αποκλεισμούς, τόσο στην  προ-
σπάθεια αναγέννησης του τόπου μας, όσο
και στα χειροπιαστά αποτελέσματά της!!!

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να κά-
νουμε πράξη το όραμα που εμπνέει τις
καρδιές μας, για ένα Δήμο ΑΝΟΙΧΤΟ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ και αντά-
ξιο της ΙΣΤΟΡΙΑΣ του!!!

Γίνε μέλος αυτής της προσπάθειας!
Κάνε με τις ιδέες και τη δράση σου την
πρωτοβουλία μας πιο δυνατή,  μετα-
τρέποντας την σε πλειοψηφικό ρεύμα
αλλαγής, ενότητας, ανανέωσης, δημι-
ουργίας και ελπίδας για τον Ιστορικό
και Μαρτυρικό  ΔΗΜΟ ΜΑΣ»!

O κ. Σταμάτης Ανδριόπουλος, συνταξι-

ούχος βιομηχανικός εργάτης, μέλος της
Γραμματείας του Π.Α.ΜΕ. Αχαΐας, Πρό-
εδρος του Συνδικάτου Ποτών και Τρο-
φίμων Αχαΐας, θα είναι εκ νέου
υποψήφιος με το ΚΚΕ για το Δήμο Κα-
λαβρύτων, σύμφωνα με την επίσημη
παρουσίαση που έγινε στην Πάτρα,
από την Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου του ΚΚΕ.                                                                        

ΔηΜοτικεΣ εκλοΓεΣ 2019 - υποψηΦιοι ΔηΜαρχοιΔηΜοτικεΣ εκλοΓεΣ 2019 - υποψηΦιοι ΔηΜαρχοι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΕΝΕΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
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Οι ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2019, που περιλαμβάνουν τις Δη-
μοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, θα
διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019
και οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί,
θα λάβουν χώρα την Κυριακή 2 Ιου-
νίου 2019. Η θητεία των εκλεγμένων
μελών θα είναι από την 1 Σεπτεμβρίου
2019 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023. 

Την 26η Μαΐου 2019 θα διεξαχθούν
και οι Ευρωεκλογές όπου όλοι οι Έλ-
ληνες θα κληθούμε να εκλέξουμε τους
21 αντιπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, βάζοντας μέχρι τέσσερις
(4) σταυρούς προτίμησης στους υπο-
ψηφίους του  ψηφοδελτίου της επιλο-
γής μας. Η θητεία των ευρωβουλευτών
είναι πενταετής. 

Στις Περιφερειακές Εκλογές, οι εκλο-
γείς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλά-
δας θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ
9 υποψηφίων Περιφερειαρχών, δη-
λαδή μεταξύ των (με αλφαβητική σει-
ρά) Δημήτρη Γρίβα, Νίκου Καραθανα-
σόπουλου, Απόστολου Κατσιφάρα, Χρή-
στου Κοσίνα, Ανδρέα Νικολακόπου-
λου, Κώστα Παπακωνσταντίνου, Κώστα
Σπηλιόπουλου, Νεκτάριου Φαρμάκη
και Βασίλη Χατζηλάμπρου, ενώ θα
εκλεγούν και οι συνολικά 51 Περιφε-
ρειακοί Σύμβουλοι. Οι Αχαιοί θα επι-
λέξουμε τους 23 Περιφερειακούς Συμ-
βούλους της Περιφερειακής Ενότητάς
μας, με μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων
σταυρών προτίμησης τους τέσσερις (4).

Στις Δημοτικές Εκλογές, στα Καλά-
βρυτα με μόνιμο πληθυσμό 11.045
κατοίκους, οι Καλαβρυτινοί θα ψηφί-
σουν το Δήμαρχο της επιλογής τους
αλλά και τους συνολικά 27 δημοτικούς
συμβούλους τους (αυτούς από την
πρώτη Κυριακή), που κατανέμονται ως
εξής σε κάθε Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.)-
Εκλογική Περιφέρεια: 4 για τη Δ.Ε.
Αροανίας, 15 για τη Δ.Ε. Καλαβρύτων,
6 για τη Δ.Ε. Κλειτορίας και 2 για τη
Δ.Ε. Παΐων. Στο Δήμο μας, που αποτε-
λείται από περισσότερες εκλογικές πε-
ριφέρειες, στην Δ.Ε. Καλαβρύτων μπο-
ρούμε να θέσουμε μέχρι τρεις (3) σταυ-
ρούς προτίμησης για τους υποψηφίους
Δημοτικούς Συμβούλους της Δ.Ε. Κα-
λαβρύτων και μέχρι έναν (1) σταυρό
προτίμησης στους υποψηφίους Δημοτι-
κούς Συμβούλους των λοιπών εκλογι-
κών περιφερειών (σε ενιαίο ψηφοδέλ-
τιο). Η πρώτη Κυριακή των εκλογών εί-
ναι καθοριστικής σημασίας διότι τότε
εκλέγονται οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Ανάλογα με το ποσοστό που θα πάρει
ο κάθε συνδυασμός που θα συμμετέ-
χει στις εκλογές κατά την πρώτη Κυρια-
κή, θα πάρει και το αντίστοιχο ποσοστό
εδρών στο δημοτικό συμβούλιο.
Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του

συνδυασμού που συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) του
συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Στην περίπτωση που η πλειοψηφία αυ-
τή δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη Κυ-
ριακή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
μεταξύ των επικεφαλής των δύο (2)
συνδυασμών που έλαβαν τις περισσό-
τερες ψήφους, την επόμενη Κυριακή (β'
γύρος), οπότε δήμαρχος εκλέγεται και
πάλι ο επικεφαλής του συνδυασμού που
συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφο-
φορία την απόλυτη πλειοψηφία ολό-
κληρου του αριθμού των έγκυρων ψη-
φοδελτίων.  

Παράλληλα, την Κυριακή 26 Μαΐου
2019, σε ξεχωριστές κάλπες θα ψηφί-
σουμε και για το Συμβούλιο Κοινότητας
της πόλης μας, θέτοντας στο ψηφοδέλ-
τιο της αρεσκείας μας μέχρι δύο (2)
σταυρούς προτίμησης. 
Οι εκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή ση-

μασία, λόγω της εφαρμογής για πρώτη
φορά των διατάξεων του Ν. 4555/2018
(Πρόγραμμα «Κλεισθένης I») και τη
θέση σε ισχύ του εκλογικού συστήμα-
τος της απλής αναλογικής. Αυτό σημαί-
νει ότι η κατανομή του συνόλου των
εδρών κάθε Δημοτικού Συμβουλίου
(Δ.Σ.) θα γίνει στους συνδυασμούς που
συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές,
ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α’ γύ-
ρο, ενώ η κατανομή τυχόν αδιάθετων
εδρών θα γίνει με βάση τα αχρησιμο-
ποίητα υπόλοιπά τους. Σε περίπτωση
που ένας συνδυασμός λάβει ποσοστό
πάνω από το 50% κατά τον Α’ γύρο,
τότε θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία
στο Δ.Σ. και δεν θα απαιτηθεί νέα δια-
δικασία για την εκλογή Δημάρχου. Σε
αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει επανα-
ληπτική διαδικασία, για την εκλογή μό-
νο του Δημάρχου, ανάμεσα στους επικε-
φαλής των δύο πρώτων συνδυασμών.

Πέραν της εφαρμογής του εκλογικού
συστήματος της απλής αναλογικής, οι
βασικές αλλαγές που επιφέρει ο Ν.
4555/2018 και οι οποίες θα εφαρμο-
στούν κατά τις προσεχείς δημοτικές
εκλογές, συνοψίζονται στα εξής: 
α) Αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργά-
νων διοίκησης των κοινοτήτων από

τους συνδυασμούς που μετέχουν στη
διαδικασία ανάδειξης των δημοτικών αρ-
χών και προβλέπεται η εκλογή των ορ-
γάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη. 
β) Για πρώτη φορά εισάγεται το δικαί-
ωμα του εκλέγειν στους νέους 17 ετών. 
γ) Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα και
για μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης
και, ειδικότερα, για το αξίωμα του Δη-
μάρχου και του Προέδρου Κοινότητας
έως και 300 κατοίκους. 
δ) Καταργείται η υφιστάμενη διάκριση
σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες
βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και κα-
θιερώνεται, ως νέος θεσμός ενδοδημο-
τικής αποκέντρωσης, η Κοινότητα. Προ-
βλέπεται η εκλογή προέδρων των κοι-
νοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τρια-
κοσίων (300) κατοίκων, με χωριστή
κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων
των μεμονωμένων υποψηφίων. Ο πρό-
εδρος του συμβουλίου της κοινότητας
άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται έμ-
μεσα από τους συμβούλους της οικείας
Κοινότητας, μεταξύ των πρώτων συμ-
βούλων σε σταυρούς προτίμησης των
δύο πρώτων σε δύναμη συνδυασμών
της κοινότητας. 
ε) Λαμβάνεται για πρώτη φορά υπόψη
ο «μόνιμος πληθυσμός» της χώρας, για
την εφαρμογή των διατάξεων που διέ-
πουν την οργάνωση και λειτουργία της
τοπικής αυτοδιοίκησης, αντικαθιστώ-
ντας τον «πραγματικό πληθυσμό», που
ίσχυε μέχρι σήμερα.
στ) Θεσπίζεται η επαναφορά της τετρα-
ετούς θητείας των αυτοδιοικητικών αρ-
χών και η αποσύνδεση του χρόνου
διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών από τις ευρωεκλογές.
ζ) Ενισχύεται ο ρόλος του Δημάρχου.
Με τον «Κλεισθένη» με απόφαση του
δημάρχου δρομολογούνται οι δαπάνες
του ψηφισμένου προϋπολογισμού, οι
οποίες μέχρι σήμερα εγκρίνονταν από
την οικονομική επιτροπή. Επίσης ο
έλεγχος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και της Οικονομικής Επιτροπής περνάει
στην απόλυτη δικαιοδοσία του δημάρ-

χου καθώς τα μέλη τους ορίζονται
πλέον από τον ίδιο. Με τον προηγού-
μενο νόμο τα μέλη αυτών των επιτρο-
πών εκλέγονταν από το δημοτικό
συμβούλιο και μάλιστα με υποχρεω-
τική συμμετοχή της αντιπολίτευσης.
η) Αύξηση της ποσόστωσης των γυναι-
κών από 30% σε 40%. 
θ) Ορισμός αντιδημάρχων απ’ όλες τις
δημοτικές παρατάξεις. 
ι) Δυνατότητα ένταξης δημοτικών συμ-
βούλων σ’ άλλη παράταξη απ’ αυτήν
που εκλέχθηκαν.
ια) Διεύρυνση αριθμού Δήμων όπου
συγκροτείται η Επιτροπή Διαβούλευ-
σης, καθώς καθίσταται πλέον υποχρε-
ωτική σε Δήμους με πληθυσμό άνω
των 5.000 κατοίκων.
ιβ) Διενέργεια δημοτικού δημοψηφί-
σματος για κάθε θέμα, ακόμη και αν
δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των
ΟΤΑ, πλην ζητημάτων που σχετίζονται
με την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική
ή μεταναστευτική πολιτική, την ερμη-
νεία και εφαρμογή διεθνών συνθηκών,
τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα,
την ελευθερία της θρησκευτικής συνεί-
δησης και λατρείας, τη δημοσιονομική
διαχείριση των ΟΤΑ, την επιβολή τελών
και τη διοικητική διαίρεση της χώρας. 
ιγ) Με τον «Κλεισθένη» καθιερώνεται ο
θεσμός του Δημοτικού Διαμεσολαβητή
- ο οποίος επιλέγεται για 5ετή θητεία
(με δυνατότητα ανανέωσης για 1 φορά)
κατόπιν προκήρυξης του Δημάρχου, με
κύρια αποστολή την καταπολέμη-
ση φαινομένων κακοδιοίκησης στους
ΟΤΑ. Οι Δημοτικοί Διαμεσολαβητές
ανέρχονται συνολικά σε 58 ανά τη
χώρα.

Για το Δήμο Καλαβρύτων οι μέχρι
στιγμής υποψηφιότητες είναι πέντε: 

Ο νυν δήμαρχος κ. Γεώργιος Λαζου-
ράς.

Ο πρώην δήμαρχος και πρώην βου-
λευτής κ. Θανάσης Παπαδόπουλος.
Ο κ. Γιώργος Τσενές.
Ο κ. Σπύρος Θεοχάρης.
Ο κ. Σταμάτης Ανδριόπουλος.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας εύ-

χεται Καλή Επιτυχία σε όλους τους
Υποψήφιους Δημάρχους, Δημοτικούς
και Κοινοτικούς Συμβούλους. Η Ένωσή
μας, όπως πράττει διαχρονικά, θα επι-
διώξει στενή και γόνιμη συνεργασία με
την όποια Δημοτική Αρχή, όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Συμβουλίων Κοινότητας, με αποκλει-
στικό γνώμονα το συμφέρον, την προ-
βολή και την πρόοδο του τόπου μας
μέσα από την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που απασχολούν τους συ-
μπατριώτες μας, την προάσπιση του
ιστορικού και μαρτυρικού του χαρα-
κτήρα και την υλοποίηση μίας φιλόδο-
ξης και εμπνευσμένης αναπτυξιακής
πολιτικής. 
Καλή Επιτυχία σε όλους!!!

καλαΒρυτα και εκλοΓεΣ: χρηΣτικεΣ πληροΦοριεΣκαλαΒρυτα και εκλοΓεΣ: χρηΣτικεΣ πληροΦοριεΣ

οταν  οι  πνευΜατικοι  ανΘρωποι εκΦραΖονται, λακωνικα, Για  ΔιαΦορα  ΘεΜαταοταν  οι  πνευΜατικοι  ανΘρωποι εκΦραΖονται, λακωνικα, Για  ΔιαΦορα  ΘεΜατα
Η τάξη στο σώμα ονομάζεται υγεία. Η
τάξη και η αρμονία στην ψυχή ονομάζο-
νται δικαιοσύνη.                        ΠΛΑΤΩΝ

Να μη λες οτιδήποτε σκέφτεσαι, αλλά
σκέψου οτιδήποτε λες.                 ΘΑΛΗΣ

Ποιος είναι σοφός; Αυτός που μαθαίνει
από τους πάντες.
Ποιος είναι δυνατός; Αυτός που κυβερνά
τα πάθη του.
Ποιος είναι πλούσιος; Αυτός που είναι
πλήρης.        ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ  ΦΡΑΝΚΛΙΝ

Όλες οι αλήθειες είναι εύκολα κατανοητές
από τη στιγμή που θα ανακαλυφθούν∙ το
θέμα είναι να ανακαλυφθούν.

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ

Το να κρύβεις μια πληγή σου, παρακιν-
δυνευμένο· το να μη διαμαρτύρεσαι στους
άλλους για τον πόνο σου, αξιοπρέπεια.

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Είπα στην αμυγδαλιά «Αδελφή, μίλησέ
μου για το Θεό» και η αμυγδαλιά άνθισε.

ΝΙΚΟΣ  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Ο φιλάργυρος γίνεται πλούσιος, παριστά-
νοντας το φτωχό∙ ο σπάταλος γίνεται φτω-
χός, παριστάνοντας τον πλούσιο.

ΟΥΙΛΙΑΜ  ΣΕΞΠΙΡ                                      

Ο πόλεμος, η εκδίκηση και η αγάπη δεν
έχουν λογική.             ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Εκείνοι που γνωρίζουν πως πρέπει να
σκέφτονται, δεν χρειάζονται δασκάλους.

ΜΑΤΧΑΜΑ ΓΚΑΝΤΙ 

Είναι όμορφο να κληρονομείς τη δόξα
και την υπόληψη του πατέρα σου.                           

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Όταν δεις έναν άξιο άνθρωπο, προσπά-
θησε να του μοιάσεις.
Όταν δεις έναν ανάξιο άνθρωπο, τότε κοί-

ταξε τα μέσα σου.            ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

Οι σύζυγοι, είναι οι ερωμένες των νέων
ανδρών, οι σύντροφοι των μεσηλίκων και
οι νοσοκόμες των ηλικιωμένων.

ΦΡΑΝΣΙΣ  ΜΠΕ̊ΪΚΟΝ

Να αγωνίζεσαι, να ψάχνεις, να μη βρί-
σκεις, αλλά και να μην υποχωρείς.

ΡΟΜΑΙΝ  ΡΟΛΛΑΝ

Το θάρρος είναι η αντίσταση στο φόβο, η
γνώση του φόβου, όχι η απουσία του
φόβου.                        ΜΑΡΚ  ΤΟΥΑΙΗΝ

Η αγάπη και το μίσος «φαίνονται» στα μά-
τια του ανθρώπου∙ ο φθόνος «κρύβεται»
στο μυαλό του.           ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Στις επαναστάσεις διακρίνονται δύο είδη
ανθρώπων: Εκείνοι που τις κάνουν και
εκείνοι που επωφελούνται από αυτές.

ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ  ΛΕ  ΜΠΟΝ

Η βία δεν μπορεί να καταστρέψει τη δύ-
ναμη, αλλά δεν μπορεί να την υποκατα-
στήσει.                              ΧΑΝΑ  ΑΡΕΝΤ

Η ηθική δεν έχει σύνορα - η Πολιτική έχει.
Η ηθική δεν έχει Πατρίδα - η Πολιτική
έχει.                  ΑΝΤΡΕ  ΚΟΝΤ- ΣΠΟΝΒΙΛ

Ο νόμος πρέπει να είναι σαν το θάνατο.
Κανέναν απολύτως να μην γνωρίζει ή να
λυπάται ή να συγχωρεί. 

ΣΑΡΛ ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ                                                    

Η πιο ρομαντική ημέρα στον Παράδεισο,
ήταν εκείνη που ο Θεός δημιούργησε την
Εύα· οι πιο ήσυχες ημέρες στον Παράδει-
σο ήταν οι προηγούμενες.

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ                                                               

Υπεύθυνος  για  την  επιλογή
Σπύρος Γεωρ. Καμπέρος (ΑλέξηςΛαύρας )

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Συγγραφέας.  Alexislavras.gr
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Καλοί μου φίλοι και
συμπατριώτες, 
Στα πλαίσια της προ-

σπάθειας διαρκούς
αναμόρφωσης της
Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ι Ν Η Σ
ΗΧΟΥΣ, υπάρχει και
η διάθεση να προ-

σφερθεί κάποιος χώρος της εφημερί-
δας,  στην εκλαϊκευμένη ενημέρωση
των αναγνωστών της,  πάνω σε θέματα
γενικότερου ενδιαφέροντος που φυ-
σικά αφορούν και τα Καλάβρυτα και
μπορούν να αποτελέσουν αναγνωστι-
κές επιλογές για τους Καλαβρυτινούς. 

Η συντακτική επιτροπή της εφημερί-
δας μας, μου ζήτησε να παρουσιάσω,
σε συνεχόμενες εκδόσεις της εφημερί-
δας, ένα θέμα που θα το θεωρούσα ότι
έχει αφενός μεν γενικότερο ενδιαφέρον,
αφετέρου, έχει και άμεσες - πρακτικές συ-
νέπειες για τη ζωή μας και για τον τόπο μας.

Σαν ένα τέτοιο θέμα, διάλεξα το αντι-
κείμενο της οικολογίας και τα συναφή
αντικείμενα του περιβάλλοντος. 

Η προσπάθεια θα είναι να προσεγγί-
σουμε, με τρόπο συστηματικό, κάποια
θέματα που δεν αφήνουν κανέναν από
εμάς αδιάφορο σε σχέση με αυτά. Ό-
μως, όπως γίνεται με όλα τα σημαντικά
θέματα, οι απόψεις και οι προθέσεις ό-
λων όσων ασχολούνται με αυτά, ούτε
είναι πάντα έγκυρες ούτε διακρίνονται
από τις καλύτερες των προθέσεων.

Πολλές λαθεμένες και πρόχειρες ανα-
λύσεις βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας. Ευρείας έκτασης αποπροσανατο-
λισμός γίνεται, ο οποίος  συνήθως είναι
η έκφραση ιδιαιτέρων συμφερόντων ή
σκοπιμοτήτων. Επομένως, μπαίνει το θέ-
μα, με ποιο επίπεδο ευθύνης παρου-
σιάζεις και σχολιάζεις τα αντικείμενα
που σχετίζονται με την οικολογία και το
περιβάλλον. Στόχος μας είναι ο χειρι-
σμός των σχετικών θεμάτων να γίνει με
την περισσότερο δυνατή υπευθυνότητα
και για να δείξουμε τη δέσμευσή μας
πάνω σε αυτήν την επιλογή,  ονοματί-
σαμε το σχετικό τμήμα της εφημερίδας
μας με τον τίτλο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και

ΥΠΕΥΘΥΝΑ. 
Σε αυτό το πρώτο, εισαγωγικό, κεί-

μενο, είναι καλό να καθορισθούν κά-
ποιες γενικές αρχές που θα διέπουν την
όλη αρθρογραφία και να γίνει υπόμνη-
ση σε ορισμένα γεγονότα ή καταστάσεις
που θα τα συναντούμε, σχεδόν πάντοτε,
μπροστά μας. Έτσι αναφέρονται τα εξής: 
1. Η προσέγγιση των θεμάτων θα γίνει
με απλουστευμένο - εκλαϊκευμένο τρό-
πο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραβλέ-
πεται η επιστημονική αλήθεια και η υ-
ποχρέωση για, κατά το δυνατόν, πλήρη
ανάπτυξη του κάθε θέματος. 
2. Η γνώση που θα μεταφέρεται δεν
είναι καρπός ούτε της δικής μας έρευ-
νας ούτε της δικής μας εμπειρίας. Θα
είναι προϊόν αναζήτησης στις σχετικές
πηγές. Αναζήτηση από τις πηγές σημαί-
νει και υποχρέωση αναφοράς σε αυτές
τις πηγές. Αυτό θα γίνεται, αλλά δεν θα
ακολουθείται ο τρόπος της  υπομνημα-
τοποίησης και των παραπομπών που
ακολουθείται στα επιστημονικά κείμε-
να. Δεν θα υπάρχει παρά μόνο περιορι-
σμένη παράθεση της σχετικής βιβλιο-
γραφίας. Όταν τώρα, κάποιος αναγνώ-
στης μας θέλει να ξέρει περισσότερα
για τις πηγές του κάθε άρθρου μας, θα
μας το ζητάει και ευχαρίστως θα αντα-
ποκρινόμαστε στο σχετικό αίτημα. 
3. Υπάρχει η οικουμενική διακήρυξη
του ΟΗΕ που αναφέρει ότι «Το περι-
βάλλον δεν είναι κάτι που κληρονομή-
σαμε από τους γονείς μας αλλά το
δανειζόμαστε από τα παιδιά μας». Αυτή
η θέση θα αποτελεί καθοδηγητική γραμ-
μή για την αρθρογραφία μας . 
4. Για τις ανάγκες της αρθρογραφίας
μας που θα ακολουθεί στο συγκεκρι-
μένο τμήμα της εφημερίδας μας, καθο-
ρίζουμε ότι η οικολογία αποτελεί κλά-
δο των φυσικών επιστημών. Θεωρείται
κλάδος της Βιολογίας, της γενικής επι-
στήμης που μελετά τους ζωντανούς ορ-
γανισμούς. Είναι η μελέτη του μεγέθους
και της διάδοσης των πληθυσμών των
ζώντων οργανισμών, καθώς και του τρό-
που με τον οποίο οι ιδιότητες αυτές ε-
πηρεάζονται από την αλληλεπίδραση

μεταξύ των οργανισμών και του περι-
βάλλοντός τους.
5. Σε περίπτωση ταξινομικών αναφο-
ρών, πράγμα που δε θα είναι σπάνιο,
θα ακολουθούμε το σύστημα του Linne,
του Σουηδού δημιουργού της επιστη-
μονικής ταξινόμησης, που πρότεινε να
ασχοληθούμε με την ταξινόμηση της
χλωρίδας, της πανίδας και των πετρω-
μάτων (flora,  fauna, lapidum). Στο σύ-
στημα ταξινόμησης, η βασική ταξινο-
μική μονάδα είναι το ΕΙΔΟΣ. Με απλά
λόγια, άτομα ανήκουν στο ίδιο είδος
όταν έχουν την δυνατότητα πολλαπλα-
σιασμού μεταξύ τους και παράγουν γό-
νιμους απογόνους (και εδώ θα βρούμε
κάποιες εξαιρέσεις, αλλά ποιος κανό-
νας δεν έχει και τις εξαιρέσεις του;). 
6. Επειδή πολλοί από τους αναγνώστες
μας, δεν είχαν την ευκαιρία, στα σχο-
λικά τους χρόνια, να διδαχθούν κάποια
πράγματα σε σχέση με τη βιολογία (δεν
προβλεπόταν  κάτι τέτοιο, στην εποχή
τους, στα περιεχόμενα της διδακτέας ύ-
λης), θα χρειασθεί να δίνουμε, κατά και-
ρούς κάποιες πληροφορίες χωρίς αυτό
να αποτελεί ένα είδος διδακτισμού.
Όλα όμως αυτά στον καιρό τους. 
7. Στα οικολογικά θέματα δεν υπάρχει
τίποτα που να είναι αυτονόητο. Αν πεις
σε κάποιο κάτοικο της λεκάνης της Με-
σογείου ότι η θάλασσα έχει χρώμα
μπλε, αυτός θα σε πιστέψει και με όλο
του το δίκιο. Αν πεις σε ένα Βέλγο ότι η
θάλασσα έχει χρώμα μπλε, αυτός δεν
θα σε πιστέψει - και αυτός με το δίκιο
του -γιατί τη βλέπει καφέ- μαύρη. Αν
πεις σε ένα Νορβηγό ότι η θάλασσα
έχει χρώμα μπλε, δεν θα σε πιστέψει -
και αυτός θα έχει το δίκιο του -γιατί
αυτός τη βλέπει γκρίζα. Το χρώμα της
θάλασσας σχετίζεται με τη γωνία κλίσης
των ακτινών του ήλιου, που σχεδιάζο-
νται εντός του νερού και η κλίση που
έχουν αυτές οι ακτίνες, επηρεάζεται α-
πό το γεωγραφικό πλάτος του κάθε τό-
που. Άρα, το χρώμα της θάλασσας δεν
είναι ίδιο παντού. 
8. Ο βαθμός του ενδιαφέροντος του κοι-
νού, σε κάθε χώρα, για τα οικολογικά θέ-

ματα, ποικίλει πάρα πολύ. Στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο περί το 80% του πληθυ-
σμού έχει μια διασύνδεση (στενή ή χα-
λαρή) με κάποια οικολογική οργάνωση
και μόνο το 2% ασχολείται (ευθέως ή
έμμεσα) με την πρωτογενή αγροτική
παραγωγή. Σε άλλες χώρες,  η οικολο-
γική ευαισθητοποίηση είναι πολύ μικρή
και αντίθετα οι ασχολούμενοι με την
πρωτογενή αγροτική παραγωγή είναι έ-
να μεγάλο τμήμα του σχετικού πληθυ-
σμού. Όταν λοιπόν, σε πολλές χώρες,
το διευθύνον τα σχετικά θέματα Υπουρ-
γείο, έχει τον τίτλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
τότε, καταλαβαίνετε πού δίδει το βάρος
του ο αρμόδιος Υπουργός. 
9. Για τη ρύθμιση των  οικολογικών και
περιβαλλοντικών θεμάτων, υπάρχει έ-
να ευρύ κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό,
σε περιφερειακό ή σε διεθνές επίπεδο.
Ειδικά για την Ε.Ε. οι ρυθμίσεις είναι πο-
λύ λεπτομερείς. Όλα τα σχετικά στοι-
χεία θα παρουσιασθούν στα πλαίσια
της ανάπτυξης του κάθε μεμονωμένου
θέματος.
10. Η οικολογία και η περιβαλλοντική
προστασία σχετίζονται και με τη μορφή
της ανάπτυξης της κάθε περιοχής. Στην
Ε.Ε., εδώ και 20 περίπου χρόνια, αποφα-
σίσθηκε ότι η κάθε μορφής ανάπτυξη πρέ-
πει να είναι αειφόρος. Το τι ακριβώς ση-
μαίνει αυτό, θα αντιμετωπισθεί με την
ανάπτυξη του κάθε επί μέρους θέματος.

Κοντολογίς, με όλα τα παραπάνω, ο-
ρίσαμε, με κάποιο τρόπο, τις αρχές που
θα διέπουν το περιεχόμενο του σχετι-
κού τμήματος της εφημερίδας μας. Η
τελική μορφή των αρχών που θα ακο-
λουθούνται, όμως, θα εξασφαλισθεί
και με βάση τη συμβολή και τις υπο-
δείξεις των ίδιων των αναγνωστών μας.
Οψόμεθα λοιπόν. 

Μετά από όλα αυτά τα εισαγωγικά,
στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας
μας θα ασχοληθούμε με τα πλαστικά
εφήμερης χρήσης. 

Ευχαριστούμε.
Μίμης Χριστοδούλου 25.03.19. 

Γεωπόνος - Νομικός 
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Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να επι-
σκευθώ την περιοχή της ορεινής Αρκα-
δίας.

Μαίναλο, Δημητσάνα, Στεμνίτσα κ.λπ.
Στον ξενώνα που μέναμε παρατήρησα
πως στον χώρο υποδοχής υπήρχαν
πολλοί χάρτες της περιοχής και ένα
stand με είδη πεζοπορίας, πιολέ, αδιά-
βροχα κ.λπ. Ρώτησα τον ιδιοκτήτη του
ξενώνα και μου είπε πως έχουν φτιάξει
το Menalo trail, το παγκοσμίως πλέον
γνωστό στους πεζοπορικούς κύκλους
μονοπάτι του Μαινάλου μήκους 75 χι-
λιομέτρων. Με τη συνεργασία επαγγελ-
ματιών της περιοχής και υλικά από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη συμ-
μετοχή εθελοντών, τη στήριξη των το-
πικών Δήμων και συλλόγων, έβαλαν
μπρος και κατάφεραν να ολοκληρώ-
σουν τις διαδικασίες για τα 75 χιλιόμε-
τρα μέσα σε 10 μήνες, χρόνο ρεκόρ
δηλαδή.

Τι γίνεται τώρα;
Η διεθνής πιστοποίηση, η δημιουργία

ιστοσελίδας, ενός ποιοτικού χάρτη και
μιας Android εφαρμογής έφεραν σύ-
ντομα αποτελέσματα στην τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής και το Menalon
Trail τοποθέτησε την Πελοπόννησο στο
χάρτη των πεζοπορικών διαδρομών
του κόσμου: επέκτεινε την τουριστική
περίοδο σε βαθμό που πλέον οι ξενο-
δόχοι υποστηρίζουν ότι η πληρότητά
τους «απλώνεται» όλη τη χρονιά, έφε-

ρε στην περιοχή ποιοτικό και βιώσιμο
τουρισμό, και σήμερα, στα μονοπάτια
που περπατούσαν κάποτε οι βοσκοί, οι
έμποροι και τα παιδιά για να πάνε σχο-
λείο, περπατούν Ολλανδοί, Γάλλοι,
Βέλγοι, Γερμανοί και ξένοι από κάθε
μεριά του πλανήτη, είτε έμπειροι πεζο-
πόροι, είτε απλώς φυσιολάτρες που
επιθυμούν να ζήσουν μια πεζοπορική
εμπειρία με τους φίλους και την οικο-
γένειά τους.

Η επιτυχημένη αυτή πορεία δημιούρ-
γησε δύο νέες ανάγκες. Η απάντηση
στην πρώτη είναι η ίδρυση Σχολής Συ-
νοδών Βουνού (Δημόσιο ΙΕΚ) στη Στε-
μνίτσα, η οποία του χρόνου, θα τρο-
φοδοτήσει τον πεζοπορικό τουρισμό
της χώρας με 15 νέους, που θα είναι
πλέον οι πρώτοι πιστοποιημένοι συνο-
δοί βουνού στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η αύξηση των ξένων πε-
ζοπόρων επέφερε και αύξηση της …
κατανάλωσης μπύρας! Έτσι, σε συνερ-
γασία με το ζυθοποιό Αλέξανδρο Κου-
μάντο και με το σπόρο που κράτησε
ένας «παππούς» 90 χρονών που εργα-
ζόταν στο Τριανταφυλλίδειο Κτήμα στη
Βυτίνα, το οποίο επιδιδόταν στην καλ-
λιέργεια λυκίσκου και την παραγωγή
κριθαριού στο Μεσοπόλεμο, σήμερα η
«ΚοινΣΕπ Μαίναλον» έχει λανσάρει τη
Menalon Beer. Η μπύρα διανέμεται στις
ταβέρνες και τα καφενεία στα χωριά του
Μαινάλου και σε επιλεγμένα εστιατόρια

και ταβέρνες στην

Αθήνα, με …αρκαδικές καταβολές!
Η Περιφέρεια έχει αγκαλιάσει την ιδέα

αυτή και σκοπός της είναι να πιστοποι-
ηθεί ένα δίκτυο μονοπατιών στην Πε-
λοπόννησο συνολικού μήκους 1500
χιλιομέτρων σε τέσσερις διαδρομές που
συνδυάζουν την ομορφιά μιας ήπιας φύ-
σης με την ανθρώπινη δραστηριότητα
και τον πολιτισμό που δημιούργησε: 
• η πρώτη, η οριζόντια διαδρομή, που
θα ολοκληρωθεί σύντομα, θα ενώνει
την Αρχαία Ολυμπία με το μονοπάτι
του Μαινάλου, την Αρχαία Νεμέα, τις
Μυκήνες και την Επίδαυρο. 
• Η δεύτερη, η διαγώνια διαδρομή, θα
συνδέει την Κόρινθο με το μονοπάτι
του Μαινάλου, την Καρύταινα, το Λύ-
καιο όρος, τον Επικούρειο Απόλλωνα,
τη Νέδα και την Αρχαία Μεσσήνη.
• Η τρίτη διαδρομή είναι το μονοπάτι
του Πάρνωνα-Parnon trail, το οποίο θα
συνδεθεί στο δίκτυο μέσω του Ε4.
• Η τέταρτη διαδρομή θα διασχίζει τη
Λακωνία.

Το Menalon Trail είναι το πρώτο πι-
στοποιημένο μονοπάτι της Ελλάδας
Trails Master Quality (Leading Quality
Trails - Best of Europe) και ήταν η
αφορμή που για πρώτη φορά μετά το
1821 τα χωριά της Γορτυνίας ομονόη-
σαν προς ένα κοινό σκοπό, καινοτομώ-
ντας έτσι στην ανάπτυξη του πεζοπο-
ρικού τουρισμού της χώρας.

Λίγο πιο μπροστά οι Γορτύνιοι από
εμάς, εεε;

Οι φωτογραφίες είναι από τα δικά μας
μέρη που θα μπορούσε να δημιουργη-
θεί ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών,
βασισμένο στα αρχαία μονοπάτια της
Αζανίας που έχουν καταγραφεί στην δι-
δακτορική διατριβή της κ. Γεωργίας Α-
λεξοπούλου (2009, Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας),με τίτλο Συμβολή στην αρχαιο-
λογία και τοπογραφία της Αζανίας (Βό-
ρειας Αρκαδίας), επαρχία Καλαβρύτων.

Γιώργος Μαρώσης

3939οο πανελληνιο περαΣΜα Στο ΦαραΓΓι του ΒουραΪκου ποταΜουπανελληνιο περαΣΜα Στο ΦαραΓΓι του ΒουραΪκου ποταΜου
Ο Σύλλογος Ορειβασίας - Χιονοδρο-

μίας - Αναρρίχησης - Προστασίας περι-
βάλλοντος Καλαβρύτων από το 1980,
και κάθε χρόνο, τη 2η Κυριακή του Μαΐ-
ου οργανώνει το Πανελλήνιο Πέρασμα
στο φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού.

Η κατάβαση στο φαράγγι γίνεται από
τις γραμμές του Οδοντωτού ξεκινώντας
από τα Καλάβρυτα και με τελικό προο-
ρισμό το Διακοπτό συνολικής απόστα-
σης 22 χλμ.

Εναλλακτικά μπορείτε να ξεκινήσετε
και από τη Ζαχλωρού, στην οποία φτά-
νετε με το αυτοκίνητό σας ή με τον
Οδοντωτό και να περπατήσετε μόνο τα
10 χλμ μέχρι τη στάση Νιάματα. Ο οδο-
ντωτός εκείνη την ημέρα πραγματοποιεί
όλα τα δρομολόγια κανονικά σε χαμη-
λές ταχύτητες και σταματάει σε όλους
τους ενδιάμεσους σταθμούς ώστε να
εξυπηρετεί τους πεζοπόρους.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Ξεκινάτε
με τον σύλλογο, την παρέα σας ή μόνοι
σας, την Κυριακή 12/5 το πρωί στις
7:30 από το σταθμό του Οδοντωτού,
στα Καλάβρυτα, ακολουθώντας τις
γραμμές του τρένου με προορισμό τον
πρώτο μας σταθμό στη Ζαχλωρού. Αν
πάλι θέλετε να ξεκινήσετε αργότερα ή
από τη Ζαχλωρού, ώστε να διανύσετε
μικρότερη απόσταση, μην διστάσετε
νομίζοντας ότι θα είστε μόνοι σας!

Οι ομάδες και οι παρέες που ξεκινούν
ανά διαστήματα είναι πολλές οπότε…
ακολουθήστε τους!

Tips (οδηγίες): Φορέστε άνετα ρούχα
και παπούτσια για περπάτημα, αν έχετε
ορειβατικά είναι ιδανικά ώστε να δέ-
νουν τον αστράγαλο για αποφυγή ατυ-
χημάτων. Ανάλογα με τις καιρικές συν-
θήκες καλό θα είναι να έχετε μαζί σας
καπέλο, αντηλιακό ή αδιάβροχο. Μην
φορτωθείτε με περιττά πράγματα.

Πάρτε μαζί σας μόνο ένα μπουκάλι
νερό ή ένα ισοτονικό αν το προτιμάτε
και κάτι ελαφρύ για γεύμα. Κατά τη
διάρκεια της διαδρομής ο Ορειβατικός
Σύλλογος έχει φροντίσει για όλους
εσάς ώστε να βρείτε τα απαραίτητα για
να ξεκουραστείτε και να πάρετε δύναμη
για να συνεχίσετε. Δεν χρειάζεται να
είστε σε κάποια ιδιαίτερη φυσική κατά-
σταση, αρκεί η διάθεση για περπάτημα.
Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για
να συμμετάσχετε, η διαδρομή είναι α-
πλή και μπορούν να την ακολουθή-
σουν όλοι, να τονιστεί όμως ότι είναι
πεζοπορία σχεδόν 5 ωρών από τα Κα-
λάβρυτα έως και το Διακοπτό, 3 ωρών
από Ζαχλωρού έως Διακοπτό και 2
ωρών από Ζαχλωρού μέχρι τα Νιάματα
όπου θα σας περιμένουμε. Εάν δεν
έχετε την αντοχή να περπατήσετε τόσες
ώρες (λόγω ηλικίας ή διαφόρων προ-

βλημάτων υγείας), θα ήταν καλύτερα
να το αποφύγετε. Είναι ΚΑΘΑΡΑ ΟΡΕΙ-
ΒΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ και όχι περίπατος.
Εάν δεν είστε σε κάποιο σύλλογο ώστε
να γνωρίζετε τα βασικά tips, τότε ακο-
λουθήστε τις οδηγίες που δίνουμε πα-
ραπάνω. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ να τηρήσετε
τις παραπάνω οδηγίες σχετικά με το τι
να φορέσετε ή να πάρετε μαζί σας.
To Πανελλήνιο Πέρασμα στο φαράγγι

του Βουραϊκού Ποταμού είναι ΔΩΡΕΑΝ
και δεν χρειάζεται να δηλώσετε συμμε-
τοχή.

Κατά μήκος του φαραγγιού θα βρείτε
εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διά-
σωσης οι οποίοι φροντίζουν για την
ομαλή διεξαγωγή και θα είναι εκεί για
οτιδήποτε χρειαστείτε.

Φέτος συμπληρώνονται 88 χρόνια α-
πό την ίδρυση του Ορειβατικού (το
1931) και 39 χρόνια (από το 1980),
που πραγματοποιεί το Πανελλήνιο Πέ-
ρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού. 

Πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες.
Σε περιμένουμε όπως πάντα, το δεύ-

τερο Σαββατοκύριακο* του Μάη στις
11 και 12 του μήνα.

Καλή αντάμωση.
*(Ο σύλλογος το Σάββατο πραγματο-
ποιεί εκδήλωση με διάφορα θέματα
που αφορούν το περιβάλλον, τον του-

ρισμό, τον Οδοντωτό κ.τ.λ. και την Κυ-
ριακή είναι η πεζοπορία.)

Ραντεβού λοιπόν στα Καλάβρυτα για
την ωραιότερη πεζοπορία και με την
καλύτερη συντροφιά!!!

Ο ρ ε ο γ ρ α φ ί ε ςΟ ρ ε ο γ ρ α φ ί ε ς
Γι ατ ί  όχ ι  έ ν α  Καλά β ρυταΓι ατ ί  όχ ι  έ ν α  Καλά β ρυτα -- t ra i l ;t r a i l ;
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Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. σε μία
ωραία και μεγάλη αίθουσα του ξενο-
δοχείου Divani Caravel, πραγματοποι-
ήθηκε σε ιδιαίτερα εορταστικό και
συγκινητικό κλίμα η Τακτική Γενική Συ-
νέλευση Αρχαιρεσιών και η Κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας. 

Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο, ενώ ιδιαίτερη εντύ-
πωση έκανε ο εμπλουτισμός των πα-
ρευρισκομένων με νεότερους συμπα-
τριώτες μας, σημάδι ιδιαίτερα ελπιδο-
φόρο!!! Μάλιστα, παρά την κακοκαι-
ρία που έπληττε την ιδιαίτερη πατρίδα
μας, πολλοί ήταν οι συμπατριώτες μας
που ταξίδεψαν από τα Καλάβρυτα για
να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Καλαβρύ-
των κ. Γεώργιος Λαζουράς, ο πρώην Δή-
μαρχος και Βουλευτής και νυν υποψή-
φιος Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Παπαδό-
πουλος, ο υποψήφιος Δήμαρχος κ.
Σπύρος Θεοχάρης, ο εκπρόσωπος του
υποψηφίου Δημάρχου κ. Γεωργίου Τσε-
νέ, κ. Σπύρος Παπαναστασίου, ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυ-
τινού Ολοκαυτώματος κ. Χαρίλαος Ερμεί-
δης, ο Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Νικό-
λαος Μαγκαφάς, ο δημοτικός σύμβουλος
και Διευθυντής του Νοσοκομείου Καλα-
βρύτων κ. Λεωνίδας Βασιλόπουλος, ο
κ. Θανάσης Ροδόπουλος, ο κ. Φάνης
Παπαγεωργίου, ο κ. Ηρακλής Ρούπας, ο
κ. Κώστας Ζαΐμης, Πρόεδροι και εκπρό-
σωποι τοπικών συλλόγων και φορέων,
φίλοι και συνεργάτες της Ένωσής μας.  

Η όλη εκδήλωση χαρακτηρίστηκε α-
πό τη βράβευση του απερχόμενου Προ-
έδρου της Ένωσης κ. Σωτήρη Τσενέ, ο
οποίος μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχη-
μένη θητεία 12 συνεχόμενων ετών, ανα-
κηρύχθηκε ομόφωνα Επίτιμος Πρόεδρός
της, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης
του σπουδαίου έργου που επιτέλεσε.

Ο κ. Τσενές, ιδιαίτερα συγκινημένος,
απηύθυνε έναν εγκάρδιο χαιρετισμό
στη Γενική Συνέλευση και κήρυξε την
έναρξη των εργασιών. Η Γενική Συνέ-
λευση εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο
της Γ.Σ. τον κ. Κώστα Κωστόπουλο και ως
μέλη - γραμματείς τους κ.κ. Μαντώ Συκω-
τάκη και Θεόδωρο Στίκα. Το προεδρείο
έλαβε τη θέση του και άρχισε η διαδι-
κασία. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε
τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Ο κ. Τσενές στην ομιλία του, που
πέρα από απολογιστική των δράσεων
της περασμένης χρονιάς ήταν και απο-
χαιρετιστήρια, ανέφερε τα εξής:

«Αγαπητά και εκλεκτά Μέλη της Ένω-

σης Καλαβρυτινών Αθήνας,
Φίλες και Φίλοι μας,
Με πολλή συγκίνηση και μεγάλη χα-

ρά σας  καλωσορίζω, εκ  μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας,
στη σημερινή κορυφαία εκδήλωση, την
πρώτη μετά την έλευση του νέου έτους.

Εύχομαι σε όλες και όλους Χρόνια
Πολλά και Καλή Χρονιά!

Εύχομαι  ειλικρινά να έχουμε  υγεία,
δύναμη, θάρρος και αισιοδοξία, για να
μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και να
αντιμετωπίζουμε τις αλλεπάλληλες δο-
κιμασίες και απρόσμενες προκλήσεις,
τις κρίσιμες και δύσκολες μέρες που
περνάμε, τόσο σε προσωπικό και οικο-
γενειακό, όσο και σε συλλογικό, κοι-
νωνικό και εθνικό επίπεδο.

Ξεκινώ τώρα τον απολογισμό των πε-
πραγμένων για τη χρονιά που πέρασε, με
αναφορά στις κυριότερες δράσεις μας.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ  ΗΧΩ
Το τριμηνιαίο επικοινωνιακό έντυπο

της Ένωσής μας, συμπλήρωσε αισίως
τα 10 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας του.
Παρά το γεγονός της κυριαρχίας του
διαδικτύου και της  επικράτησης του
ηλεκτρονικού τύπου, διαπιστώνουμε
σχεδόν καθημερινά, την αγάπη σας και
το ενδιαφέρον σας προς την Καλαβρυ-
τινή Ηχώ, κάτι που αποδεικνύει ότι επι-
τελεί το σκοπό της έκδοσής της.  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ενισχύσαμε την τράπεζα αίματος της

Ένωσης, με δύο νέες αιμοδοσίες, την
4η και 5η κατά σειρά, που πραγματο-
ποιήσαμε στα Καλάβρυτα το Μάιο και
τον Οκτώβριο του 2018. Ικανοποιήσαμε
και μάλιστα άμεσα, όλα τα αιτήματα
των συμπατριωτών μας, που ζήτησαν
αίμα. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη
μας σε κάθε εθελοντή αιμοδότη, τονί-
ζοντας ότι είναι το ελάχιστο που μπο-
ρούμε να κάνουμε για τα μηνύματα

αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, αγάπης και
ελπίδας, που εκπέμπει η ανεκτίμητης
αξίας αλτρουιστική προσφορά τους.
Ευχόμαστε το παράδειγμά τους  να λει-
τουργήσει ως κινητήριος μοχλός ευαισθη-
σίας και να δώσει το έναυσμα σε πολ-
λούς ακόμη συμπατριώτες μας να γίνουν
μιμητές της θεάρεστης πράξης τους.

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»
Κυρίαρχη θέση στις προτεραιότητές μας
έχουν, μεταξύ άλλων:
• Η συσπείρωση των απανταχού Καλα-
βρυτινών.
• Η ενίσχυση της ιστορικής μνήμης.
• Η συλλογή στοιχείων, που αναδει-
κνύουν την ιδιαιτερότητα και μοναδικό-
τητα της ιστορικής πόλης των Καλα-
βρύτων και της περιοχής του ομώνυμου
Δήμου, καθώς και η προβολή αυτών,
με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούμε-
νοι, αναγνωρίζοντας ότι η έκδοση βι-
βλίων λειτουργεί ως ακατάλυτο αποτύ-
πωμα διαχρονικής ενημέρωσης και πα-
ρακαταθήκη για τους νεότερους, ομό-
φωνα αποδεχθήκαμε την πρόταση του
επί σειρά ετών καθηγητή του Γενικού
Λυκείου Καλαβρύτων και συγγραφέα
κ. Ανδρέα Παπαγεωργίου για την έκ-
δοση του εν λόγω πονήματος.

Παραδίδουμε, με πολύ σεβασμό και
αγάπη στον Καλαβρυτινό κόσμο, αλλά
και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό,
το βιβλίο αυτό, έχοντας την πεποίθηση
ότι μέσα από τις σελίδες του ο αναγνώ-
στης θα περιηγηθεί ευχάριστα και θα
νιώσει τους παλμούς της καρδιάς του
τόπου μας, που άφησε πλούσια τα ίχνη
του στην ελληνική γραμματεία και ση-
μάδεψε με ανεξίτηλα γράμματα την
ιστορία της Χώρας μας.

Με την ευκαιρία αυτή εκφράζουμε τις

θερμές ευχαριστίες μας και τα εγκάρδια
συγχαρητήριά μας  τόσο στον κ. Παπα-
γεωργίου για την επιμελημένη εργασία
του, όσο και στους κ.κ. Χρίστο Φωτει-
νόπουλο, Χρίστο Αντωνόπουλο και
Φάνη Παπαγεωργίου, που βοήθησαν
στην αναζήτηση, συλλογή και διάθεση
του ποικίλου εικονογραφικού υλικού
και ιδίως στον κ. Παναγιώτη  Χάμψα, που
είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της τε-
χνικής επεξεργασίας και φιλοτέχνησης
του εξωφύλλου, αλλά και της εν γένει
καλλιτεχνικής επιμέλειας της έκδοσης.

Θα ήταν παράλειψη να μην επιση-
μάνω ότι το τόλμημα του εγχειρήματός
μας είχε αίσιο τέλος χάρις στην ευγενική
και γενναιόδωρη οικονομική ενίσχυση
των κ.κ. Αλέξη Παπαλεξόπουλου, Πά-
νου Ντάνου και Γιάννη Παπαδημητρό-
πουλου, καθώς και του Συλλόγου Καλα-
βρυτινών Σικάγο «Η Αγία Λαύρα» και
της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών
Καλαβρύτων. Προς όλους εκφράζουμε
τις θερμές ευχαριστίες μας και την ευ-
γνωμοσύνη μας.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ απευ-
θύνουμε στο γνωστό εκδοτικό οίκο
«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ», του συμπατριώτη μας
κ. Σπύρου  Μαρίνη, για την άμεση αντα-
πόκριση, την ανεξάντλητη υπομονή του,
την υποδειγματική ευγένειά του και το
εξαιρετικό αποτέλεσμα της άριστης συ-
νεργασίας μας.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ:
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ», ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ
Συνεχίζεται η δυναμική πορεία του, δι-

καιώνοντας την πρωτοβουλία μας για
τη δημιουργία του και την προσπάθειά
μας να μην αφήσουμε ποτέ το λυτρω-
τικό φως της μνήμης  να σβήσει. Εκτός
από την παρουσίασή του το 2018 σε
διάφορα σχολεία και στους κρατικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς, προβλήθηκε
με μεγάλη επιτυχία, τους τελευταίους
μήνες, στο πλαίσιο των επετειακών δρά-
σεων  του προγράμματος  «12 Οκτωβρίου:
Η Αθήνα ελεύθερη», στην Αθήνα, στο
Μέγαρο Μουσικής [2/10], στον Πειραιά,
στη Δημοτική Πινακοθήκη [19/11] και
στο Δήμο Νέας Φιλαδελφείας, στο Πο-
λιτιστικό   Ίδρυμα Ελληνισμού της Δια-
σποράς [10/12].

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
Όπως κάθε χρόνο οργανώσαμε, αλλά

και συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις τιμής
και μνήμης για το Ολοκαύτωμα και την
Καλαβρυτινή Μάνα.

ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Την επιθυμία και το όνειρο πολλών

ετών καταφέραμε την 11.05.2018 και
κάναμε πραγματικότητα, χάρις στην
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αμέριστη και συγκινητική δική σας ηθι-
κή και υλική συμπαράσταση, καθώς και
με την απόλυτα από μέρους μας  δια-
φανή, χρηστή και συνετή διαχείριση
των οικονομικών μας.
Ήδη με λίαν εντατικούς ρυθμούς προ-

χωράμε στη διαμόρφωση, τον καλλω-
πισμό, εξοπλισμό και την επίπλωση
αυτών, ευελπιστώντας να γίνουν ένα
ελκυστικό πατριωτικό «στέκι» και χώ-
ρος φιλοξενίας πολλών μελλοντικών
Καλαβρυτινών γενεών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Με σκοπό την καλλιέργεια μιας αγα-
στής  και επωφελούς  συνεργασίας με
το Δήμο μας και την οικοδόμηση ενός
ανοικτού διαύλου επικοινωνίας, προ-
κειμένου να συνεισφέρουμε στην πρό-
οδο του τόπου μας, πραγματοποιήσαμε
συναντήσεις με το Δήμαρχο και τους
επικεφαλής των παρατάξεων της αντι-
πολίτευσης  το Μάιο και τον Ιούνιο του
προηγούμενου χρόνου. Από τη συζή-
τηση επιβεβαιώθηκε ο κοινός στόχος
όλων, όσον αφορά την ανάδειξη, αξιο-
ποίηση και προστασία των ιστορικών
μνημείων, όπου είναι γραμμένη με απα-
ράγραπτο τρόπο η μνήμη του Ολοκαυ-
τώματος. Ο κ. Δήμαρχος, όπως και οι
επικεφαλής των παρατάξεων της αντι-
πολίτευσης, είδαν θετικά την πρότασή
μας για σύσταση, με πρωτοβουλία και
υπό την αιγίδα του Δήμου, μιας Ομά-
δας Εργασίας, έργο της οποίας θα είναι
η άμεση καταγραφή όλων των ζητημά-
των μείζονος σημασίας και η διαμόρ-
φωση πλαισίου ρεαλιστικών  προτάσεων,
με χρονοδιάγραμμα προτεραιοτήτων,
για έγκριση από το Δημοτικό Συμβού-
λιο και λήψη αποφάσεων. Αναμένουμε
με αγωνία την προώθηση και υλοποί-
ηση των συζητηθέντων.

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Η πρωτοβουλία των 4 συλλόγων, για
δημιουργία Καλαβρυτινού συλλογικού
μετώπου, είχε αισιόδοξη εξέλιξη. Ήδη
24 σύλλογοι έχουμε συμφωνήσει για
κοινή πορεία και δράση και αναμένεται
η επιβεβαίωση των υπολοίπων. Άμεσα
θα δρομολογηθεί συνάντηση όλων,
όπου θα καθοριστεί ο τρόπος λειτουρ-
γίας και θα σχεδιαστεί το πρόγραμμα
κοινών δράσεων.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ FACEBOOK 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ιστοσελίδα και το facebook της Έ-
νωσής μας εντάσσονται στην προσπά-
θειά μας να ανταποκριθούμε στις απαι-

τήσεις και το πνεύμα των καιρών και να
αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα για έναν
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί σας.
Η επισκεψιμότητα των δύο αυτών μέ-
σων αποδεικνύει την θετική ανταπό-
κρισή σας. Αυτονόητο είναι ότι ανα-
μένουμε τις προτάσεις και τις παρατη-
ρήσεις σας.   

ΙΔΡΥΜΑ Μ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Συνεχίζεται η συνεργασία, που έχου-

με ξεκινήσει με το Ίδρυμα ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, για τη δημιουργία προ-
γράμματος με ποικίλες πολιτιστικές
δράσεις στα Καλάβρυτα και στην ευρύ-
τερη περιοχή, ιδίως σε περιόδους του-
ριστικής ύφεσης. Ήδη έχει σχεδιαστεί το
πλάνο δραστηριοτήτων και εξετάζονται οι
παράμετροι επιτυχούς υλοποίησης αυτών.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Όπως γνωρίζετε, στη συνέχεια θα διε-

ξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδική
αναφορά για τις υποψηφιότητες θα
κάνει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης κ.
Θύμιος Βαζαίος.

Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαρι-
στήσω θερμά τις κ. Ζωή Μέλχερ - Πα-
πακωνσταντίνου και Αντιόπη Καμπά -
Χονδρονικόλα, οι οποίες αποχωρούν
από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την
άψογη συνεργασία και την μεγάλη προ-
σφορά τους στην Ένωση. Τόσο η Ζωή
όσο και η Αντιόπη, θα συνεχίσουν να
παρέχουν τη στήριξή τους, όπως και
άλλα μέχρι τώρα αποχωρήσαντα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε:
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και

ιδιαίτερα στον Περιφερειάρχη κ. Κατσι-
φάρα, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου
χθες και με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί
να είναι κοντά μας, λόγω των δυσμε-
νών καιρικών συνθηκών και μας στέλ-
νει τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του
και τις θερμές ευχές του.

Στο Δήμο Καλαβρύτων
Στο ΔΜΚΟ και ιδιαίτερα στον πρόε-

δρο κ. Χρίστο Φωτεινόπουλο
Στους προέδρους και εκπροσώπους

Συλλόγων, Ενώσεων, Φορέων και Υπη-
ρεσιών

Στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα 
Στα μέσα ενημέρωσης που μας στη-

ρίζουν επικοινωνιακά:
Kalavrytanews - κ. Νίκο Κυριαζή
Kalavrytanet - κ. Βασίλη Αποστολό-

πουλο και Θεόδωρο Παπαδόπουλο
Kalavrytapress - κ. Δημήτρη Καμπέρο
Ειδική αναφορά θέλω να κάνω για

τον κ. Κώστα Παπαπαναγιώτου, ιδιοκτή-
τη του ξενοδοχείου Kalavrita Canyon,

ο οποίος για δεύτερη συνεχή χρονιά
μας προσφέρει δωρεάν αυτή την υπέ-
ροχη αίθουσα καθώς και την πλουσιο-
πάροχη φιλοξενία. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στο
Σύλλογο Καλαβρυτινών Σικάγο «Η Α-
γία Λαύρα» και ιδιαίτερα στον προ-
σφάτως εκλεγέντα Πρόεδρο κ. Ανδρέα
Τσάμη και τα μέλη του Δ.Σ., για την η-
θική και υλική συμπαράσταση, που
ανελλιπώς μας προσφέρουν…

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

Η Γ.Σ. επιδοκίμασε με παρατεταμένα
χειροκροτήματα τον απολογισμό και τις
δράσεις του απερχόμενου Προέδρου
και του Δ.Σ. 

Στη συνέχεια, έγινε ανάγνωση από την
Ταμία κ. Αντιόπη Καμπά α) του Οικο-
νομικού Ισολογισμού Έτους 2018, β)
της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για
το έτος 2018, γ) και του Προϋπολογι-
σμού για το Έτος 2019.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Κωστόπου-
λος κάλεσε στο βήμα τους Αντιπροέ-
δρους κ.κ. Μαρία Γεωργαντά - Καρύδη
και Ευθύμιο Βαζαίο και την Ειδική Γραμ-
ματέα κ. Ελένη Χάμψα, οι οποίοι ανα-
φέρθηκαν στην πολύ επιτυχημένη θη-
τεία του απερχόμενου Προέδρου. 

Ειδικότερα η κ. Μαρία Γεωργαντά -
Καρύδη ανέφερε τα εξής:

«Αγαπητοί Καλαβρυτινοί, γιατί νο-
μίζω ότι εδώ όλοι μας είμαστε Καλα-
βρυτινοί, και οι φίλοι μας που αγαπούν
και τιμούν τα Καλάβρυτα. Πρώτα απ’
όλα θέλω να ευχηθώ Καλή Χρονιά,
Ευημερία, Προκοπή σε όλους και για
όλους μας Ελπίδα και είθε να ξανα-
βρούμε την αξιοπρέπεια που λιγάκι τα
τελευταία χρόνια, με την κρίση, την
έχουμε χάσει. Εύχομαι ολόψυχα να ξα-
ναβρούμε ό,τι έχουμε στερηθεί. Εγώ
σήμερα θα πω δυο λόγια για τον απερ-
χόμενο Πρόεδρο, θα σας μεταφέρω
λίγες - θα έλεγα αρκετές - δεκαετίες
πίσω, στο 1966, όταν κι εγώ πρωτο-
διόριστη Καθηγήτρια στο εξατάξιο Γυ-
μνάσιο Καλαβρύτων, συνάντησα για
πρώτη φορά τον Σωτήρη Τσενέ ως μα-
θητή. Ένας έφηβος με ωριμότητα, με
σοβαρότητα, που δεν είναι και πολύ
συνηθισμένο για την ηλικία του. Στα με-
γάλα του μάτια διέκρινα τη φλόγα αυτή
να κοιτάξει πίσω από τα βουνά των Κα-
λαβρύτων, να μάθει, να γνωρίσει, να
προχωρήσει. Και πράγματι, ο νέος αυ-
τός προχώρησε, σπούδασε, ανήλθε την
ιεραρχία με την αξία του. Και αυτό πρέ-
πει να το τονίσουμε: δεν συμβαίνει
πάρα πολλές φορές. Ο Σωτήρης με την

αξία του έφθασε στα υψηλά επίπεδα
της καριέρας. Έδωσε εξετάσεις παντού
και τις πέρασε με άριστα. Αυτό το άρι-
στα, οφείλω εγώ τουλάχιστον, ως Κα-
θηγήτριά του, να του το δώσω και τώ-
ρα. Και το δίνω στο Σωτήρη. Οι παλαι-
ότεροι στην Ένωση Καλαβρυτινών, τον
είχαμε διακρίνει για το ήθος, για την
αξιοπρέπειά του, για την αποτελεσματι-
κότητά του κι έτσι, όταν τον πλησιά-
σαμε με τον Πρόεδρο κ. Λάμπη Παπα-
δημητρίου και τον παρακαλέσαμε να
έρθει στην Ένωσή μας, ήταν κι εκείνος
ώριμος να το αποδεχθεί. Πέρασαν δώ-
δεκα χρόνια, δεν θα σας μιλήσω ανα-
λυτικά, αλλά θα σας πω δυο κουβέντες
μόνο για την ανιδιοτέλεια του Σωτήρη
και την αυταπάρνησή του. Εγκατέλειψε
και τα εγγόνια του ακόμα. Μέρα - νύχτα
στην Ένωση. Ένας μαέστρος για όλους
μας. Οδήγησε την Ένωσή μας εκεί που
ποτέ άλλοτε δεν είχε φθάσει. Μπορώ
να πω ότι είμαστε υπερήφανοι για το
Σωτήρη και κάθε έπαινος του αξίζει.
Μπορώ να πω ότι θα είναι υπόδειγμα
για τους νέους υποψήφιους και για ό-
σους στο μέλλον θελήσουν να ασχο-
ληθούν με την Ένωσή μας.  

Τελειώνοντας μία έκκληση: η Ένωση
Καλαβρυτινών Αθήνας, όπως μαρτυρά
και ο υπότιτλος της εφημερίδας μας
(σ.σ. Όλα για τα Καλάβρυτα) είναι Έ-
νωση όλων των Καλαβρυτινών, δεν
είναι μόνο γι’ αυτούς που είμαστε μέσα
από τα Καλάβρυτα. Είναι για όλους
τους Καλαβρυτινούς και όταν λέμε «Ό-
λα για τα Καλάβρυτα», δεν αναφερό-
μαστε τοπικά μόνο για τα Καλάβρυτα
αλλά για όλη την επαρχία μας. Είμαστε
όλοι Καλαβρυτινοί. Και ως Καλαβρυ-
τινή, η έκκλησή μου είναι να πλαισιώ-
σουμε την Ένωση, να την αγκαλιάσου-
με ακόμα σφιχτότερα και αυτό που
έχουμε ξεκινήσει με το Σωτήρη εδώ και
12 χρόνια, να το πολλαπλασιάσουμε
και να ενωθούμε όλοι οι Καλαβρυτινοί.
Ο Σωτήρης ποτέ δεν είχε προσωπικές
φιλοδοξίες. Ο Σωτήρης δούλεψε πά-
ντοτε για τα Καλάβρυτα κι επανερχό-
μενη στην εφημερίδα, Όλα για τα Κα-
λάβρυτα. Σας ευχαριστώ πολύ». 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Θύ-
μιος Βαζαίος που είπε:

«Με το Σωτήρη Τσενέ γνωριζόμαστε
από παιδιά. Τον θυμάμαι στο σχολείο,
ήταν νομίζω δυο τάξεις μεγαλύτερος,
σαν ένα παιδί ώριμο για την ηλικία του,
που συμβούλευε εμάς τους μικρότε-
ρους και μας προστάτευε.  

Ήμασταν μαζί και στη μουσική, τρομπό-
νι εκείνος, κλαρίνο εγώ! Μας συνέδεε                            

συνέχεια στη σελ. 10

τακτικη Γενικη ΣυνελευΣη αρχαιρεΣιων και κοπη πιταΣ τηΣ ενωΣηΣ καλαΒρυτινων αΘηναΣτακτικη Γενικη ΣυνελευΣη αρχαιρεΣιων και κοπη πιταΣ τηΣ ενωΣηΣ καλαΒρυτινων αΘηναΣ
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συνέχεια από τη σελ. 9
η ίδια αφοσίωση στις νότες και ένα αίσθη-
μα ευθύνης για την αποστολή μας μέσα
στη μικρή ομάδα της φιλαρμονικής.

Ξανασυναντηθήκαμε μετά από χρό-
νια στην Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας.
Μέσα στο γενικό, εθνικό μας «χύμα», α-
νακάλυψα με έκπληξη στην Ένωση μια
όαση τάξης, σοβαρότητας, αλληλεγγύης
και συνεννόησης. Η Ένωση, όπως είναι
σήμερα, το οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό στο Σωτήρη. Η αγάπη του για τον
τόπο είναι μεγάλη και η αφοσίωσή του
στους συμπατριώτες μας μεγαλύτερη.

Ο Σωτήρης έχει βάλει πολύ ψηλά τον
πήχη, και η ευθύνη των επόμενων να
διατηρήσουν το καλό κλίμα, τη συσπεί-
ρωση και τον αλληλοσεβασμό είναι με-
γάλη. Σέβομαι την επιθυμία του να δώ-
σει προτεραιότητα σε άλλους τομείς της
ζωής που πιθανώς τους είχε στερηθεί
λόγω της υπεραπασχόλησής του με την
Ένωση. Πιστεύω και ελπίζω ότι θα μεί-
νει δίπλα μας για πολύ καιρό ακόμη.
Γιατί η Ένωση είναι η αγάπη του και ένα
μεγάλο μέρος από τη ζωή του. 

Σωτήρη σε ευχαριστούμε!».
Τέλος, για τον απερχόμενο Πρόεδρο

μίλησε η κ. Ελένη Χάμψα:
«Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπη-

τοί συμπατριώτες,
Χρόνια Πολλά, Καλή και ευλογημένη

χρονιά για όλους μας.
Κλείνοντας αισίως 18 χρόνια συνεχούς

παρουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ιστορικής Ένωσής μας, είχα την ευ-
καιρία και την τιμή να γνωρίσω από κο-
ντά τρεις Προέδρους: τον αείμνηστο Τά-
κη Αποστολόπουλο, τον εξαιρετικό κ.
Λάμπη Παπαδημητρίου και τον κ. Σω-
τήρη Τσενέ. Τρεις διαφορετικές χαρι-
σματικές προσωπικότητες, που σημά-
δεψαν την πορεία της Ένωσης, έχοντας
ως κοινό γνώρισμά τους την αδιαπραγ-
μάτευτη και ανιδιοτελή αγάπη τους για
τα Καλάβρυτά μας και την αγωνία τους
για την πρόοδό τους. 

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συγκινη-
τική ημέρα για όλους μας, καθώς κλεί-
νει, με τον καλύτερο τρόπο, ένας κύ-
κλος για την Ένωσή μας, ένας κύκλος
δώδεκα ετών υπό την Προεδρία του κ.
Σωτήρη Τσενέ.  

Ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2007,
βρίσκοντας την Ένωση σε ένα σημείο κα-
μπής, όπου έπρεπε να γίνουν βήματα προς
τα εμπρός. Και αποδείχθηκε ότι η επιλο-
γή στο πρόσωπό του ήταν η πλέον ενδε-
δειγμένη, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα. 

Έθεσε άνευ ορίων τον εαυτό του στην
υπηρεσία της Ένωσης, δίνοντάς της νέα,
δυναμική πνοή και χαρακτηριστικό στίγ-
μα. Οραματίστηκε μια Ένωση πιστή στην
ιστορία της, προσηλωμένη πάντοτε στην
επίτευξη των σπουδαίων καταστατικών
της σκοπών και, παράλληλα, πιο εξω-
στρεφή, πιο διευρυμένη, πιο ανανεω-
μένη, κοιτάζοντας προς το μέλλον.   

Διαθέτοντας μια πλούσια εμπειρία

από τις θέσεις ευθύνης που είχε υπηρε-
τήσει στα ανώτατα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ.,
τυγχάνοντας ήδη ευρείας αναγνώρισης
και εκτίμησης στην Καλαβρυτινή - και
όχι μόνο - κοινωνία αλλά, κυρίως, δια-
θέτοντας μία ακέραιη, δυναμική προ-
σωπικότητα κι έναν προσηνή χαρα-
κτήρα, με προσόντα και αρετές χρήσιμα
και απαραίτητα για τη θέση που ανα-
λάμβανε, κατάφερε να οδηγήσει την
Ένωση  προς το μέλλον.  Βασικό του σύν-
θημα: όλοι οι συμπατριώτες μας, όλα
τα μέλη μας είναι απαραίτητοι, δεν πε-
ρισσεύει κανένας. Πάνω από όλα τα
Καλάβρυτα και οι Καλαβρυτινοί.

Άνθρωπος ικανός και έμπειρος σε θέ-
ματα οργάνωσης και διοίκησης, διαθέ-
τοντας κύρος και σοβαρότητα, με θε-
τική αύρα, πάντα χαμογελαστός και αυ-
θόρμητα επικοινωνιακός, ηγήθηκε της
Ενώσεως ως πρώτος μεταξύ ίσων. Ήλ-
θε κοντά με όλα τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, μας συντόνισε με άψο-
γο τρόπο, εκμαιεύοντας το καλύτερο α-
πό όλους μας και αξιοποιώντας τις δε-
ξιότητές μας. Συνεργαστήκαμε αρμονικά,
σε κλίμα απόλυτης σύμπνοιας και ομό-
νοιας, σε κλίμα, θα έλεγα οικογενειακό,
όπου θέση είχαν η αλληλοεκτίμηση και
ο αλληλοσεβασμός, ενώ απουσίαζαν
ηχηρά διενέξεις και αρνητικές συμπερι-
φορές. Έδαφος, λοιπόν, γόνιμο για δη-
μιουργία! 

Προσέγγισε με σεβασμό και ευθύνη το
ρόλο του ως Πρόεδρος ενός από τους ση-
μαντικότερους και ιστορικότερους συλλό-
γους, κρατώντας τη σημαία ψηλά και κα-
θιστώντας τον ένα σύλλογο υπόδειγμα.

Αενάως και ακαμάτως κινούμενος,
αφουγκραζόταν όλα όσα αφορούσαν
στα Καλάβρυτα και την Ένωση. Ανοι-
κτός σε αιτήματα, γνώμες, παράπονα,
προτάσεις, τα μετέφερε στο Διοικητικό
Συμβούλιο και αναλάμβανε τις απαραί-
τητες πρωτοβουλίες για την ικανοποί-
ησή τους. Αφοσιώθηκε με ιδιαίτερη
αυταπάρνηση, εργάστηκε άοκνα και
επέδειξε ιώβειο υπομονή. 
12 χρόνια παραγωγικά, δημιουργικά,

γεμάτα προσφορά και αγάπη για τον
τόπο μας, για την ανάδειξη της ιστορίας
του και  της μοναδικότητας του φυσι-
κού και πολιτιστικού πλούτου του. 
12 χρόνια γεμάτα εντατική και επίπονη

προσπάθεια, με έντονη και ουσιαστική

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριό-
τητα, για την υλοποίηση προγραμματι-
σμένων σημαντικών στόχων και σειράς
επιτυχημένων εκδηλώσεων. 

12 χρόνια έμπρακτης έκφρασης αλ-
ληλεγγύης, συμπαράστασης και ουσια-
στικής στήριξης όχι μόνο ηθικά, αλλά
και υλικά, των τοπικών Καλαβρυτινών
Φορέων και Συλλόγων.

12 χρόνια καλλιέργειας διαπροσωπι-
κών σχέσεων και οικοδόμησης βάσεων
για στέρεη συνεργασία μεταξύ των Κα-
λαβρυτινών Συλλόγων, για τη συσπεί-
ρωση των απανταχού Καλαβρυτινών,
την επίτευξη κοινών στόχων και την
πραγματοποίηση κοινών δράσεων.  

12 χρόνια γεμάτα με αναλήψεις ανα-
γκαίων πρωτοβουλιών και παρεμβά-
σεων για τον καθορισμό κοινού βημα-
τισμού, συναντίληψης, συνεννόησης, ου-
σιαστικής και εποικοδομητικής επικοι-
νωνίας με το Δήμο μας και τους τοπι-
κούς φορείς και συλλόγους, για την α-
ποτελεσματική αντιμετώπιση των ζωτι-
κής σημασίας ζητημάτων που απασχο-
λούν την πόλη μας και τη συμμετοχή
σε ό,τι προάγει την τοπική κοινωνία και
δίνει λύση στα χρόνια προβλήματα.

Θα προσπαθήσω εν συντομία να στα-
χυολογήσω τους πιο σημαντικούς
σταθμούς αυτής της μεστής, εξαιρετικά
γόνιμης και αποδοτικής θητείας:
1. Η δημιουργία Τράπεζας Αίματος
2. Η «Πλατεία Ολοκαυτώματος Καλα-
βρύτων» στο Νέο Κόσμο Αττικής
3. Το πολυβραβευμένο Ντοκιμαντέρ
«Καλάβρυτα: Άνθρωποι και σκιές»
4. Έκδοση αναμνηστικής σειράς γραμ-
ματοσήμων και αναμνηστικής σφραγί-
δας σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ και τον
αείμνηστο Μωυσή Κωνσταντίνη για την
επέτειο των 70 χρόνων από την κατα-
στροφή
5. Συνεχής ενημέρωση για το θέμα των
Γερμανικών Επανορθώσεων μέσα από
σειρά δημοσιευμάτων
6. Η έκδοση της τριμηνιαίας εφημερί-
δας μας «Καλαβρυτινή Ηχώ»
7. Δημιουργία ιστοσελίδας και face-
book της Ένωσης 
8. Η ανάπτυξη στενών συνεργασιών με
το Δήμο Καλαβρύτων, Καλαβρυτινούς
Συλλόγους και φορείς 
9. Συνεργασία με το Μουσείο Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος

10. Οικονομική ενίσχυση Καλαβρυτι-
νών δομών, συλλόγων και φορέων
11. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής
12. Προσπάθεια ανανέωσης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΚΑ και προ-
σέλκυσης νεότερων Καλαβρυτινών 
13. Συνέχιση σημαντικών εκδηλώσεων
της Ένωσης, όπως το Μνημόσυνο της
Καλαβρυτινής Μάνας, η αρτοκλασία
του Αγίου Αλεξίου αλλά και ευχάριστες
εκδηλώσεις που αποτελούν ευκαιρία
συνάντησης και διασκέδασης, όπως οι
αποκριάτικοι χοροί και τα ανταμώματα
στα Καλάβρυτα (το Μάη του 2011 και
τον Αύγουστο του 2017).
14. Αγορά νέων γραφείων
15. Χρηστή και διαφανής οικονομική
διαχείριση
16. Έκδοση νέου βιβλίου και προβολή
άλλων εκδόσεων

Αγαπητέ μας Πρόεδρε,
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την

άψογη συνεργασία μας, για τη σπου-
δαία προσφορά σας και για την παρα-
καταθήκη που μας αφήνετε. Είμαστε σί-
γουροι ότι θα βρίσκεστε πάντοτε κοντά
στην Ένωση. Να είστε κι εσείς σίγουρος
ότι ποτέ δε θα σας ξεχάσουμε και ότι θα
προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το
έργο σας, στηρίζοντας το Νέο Πρόεδρο
με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε βέ-
βαιοι ότι θα έχετε άξιο συνεχιστή.

Σας ευχόμαστε υγεία, καλή συνέχεια
σε ό,τι κάνετε και κάθε ευτυχία σε εσάς
και την αγαπημένη σας οικογένεια.

Κλείνοντας, σας αφιερώνω μία «Κα-
λαβρυτινή» μαντινάδα:

Πρόεδρε η θητεία σου
Παράδειγμα θα μείνει

Με όλα αυτά που πρόσφερες
Βάζεις ψηλά τον πήχη.

Σ’ ευχαριστούμε από καρδιάς
Χίλια καλά να έχεις 

Κι αν φεύγεις απ’ την Ένωση
Πάλι θα την προσέχεις».

Στη συνέχεια, όλα τα μέλη του απερ-
χόμενου Διοικητικού Συμβουλίου πα-
ρέδωσαν στον τιμώμενο Πρόεδρο ανα-
μνηστική ευχαριστήρια πλακέτα και έ-
ναν συλλεκτικό τόμο με όλα τα φύλλα
της εφημερίδας μας «Καλαβρυτινή Ηχώ».

Ακολούθησε η Κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης Πίτας. Τα τυχερά φλουριά βρή-
καν τα εγγονάκια του κ. Κώστα Κωστό-
πουλου. Τους ευχόμαστε να έχουν υ-
γεία, πρόοδο και είναι πάντα τυχερά
στη ζωή τους! 

Η Εφορευτική Επιτροπή, αποτελού-
μενη από τους κ.κ. Κώστα Κωστόπου-
λο, Θεόδωρο Στίκα και Μαντώ Συκω-
τάκη προέβη στη διενέργεια των αρχαι-
ρεσιών σύμφωνα με το καταστατικό,
οπότε και προέκυψε το νέο εννεαμελές
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και
η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Θέλουμε να απευθύνουμε θερμές ευ-
χαριστίες σε όλους εσάς που παραβρε-
θήκατε και στηρίζετε εμπράκτως τις
δράσεις της Ένωσής μας.

συνέχεια από τη σελ. 1
-Ενθαρρύνατε  τις πρωτοβουλίες για την
προβολή της ιστορίας, την ενίσχυση της
συλλογικής μνήμης και τη διατήρηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς του τό-
που μας.
-Στηρίξατε την προσπάθειά μας να αξιο-
ποιήσουμε και να υλοποιήσουμε κάθε
πρόταση, με στόχο την τοπική ανάπτυ-
ξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής των
συμπολιτών μας.
-Συμμετείχατε δυναμικά σε δραστηριό-
τητες  εθελοντισμού και κοινωνικής ευ-
αισθησίας με ξεχωριστή αποτελεσμα-

τικότητα και υψηλού επιπέδου υπευθυ-
νότητα.

Σας διαβεβαιώνω, ότι θα είμαι συνε-
χώς δίπλα στο νέο Δ.Σ., που θα προκύ-
ψει από τις σημερινές αρχαιρεσίες και
πάντα πρόθυμος, στο πλευρό της  Ένω-
σης, να παρέχω τη βοήθειά μου, στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων μου, όπως
και όσο μπορώ.

Εύχομαι η Ένωσή μας, όπως και όλοι
οι άλλοι Καλαβρυτινοί σύλλογοι, να γί-
νουν μετερίζια προσφοράς στην ιδιαί-
τερη πατρίδα μας και οι προσπάθειές
μας να κατατείνουν πάντα στο ΤΙ ΜΠΟ-

ΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ και ΤΙ ΜΠΟ-
ΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ, για το συμ-
φέρον και την πρόοδο του τόπου μας
και των συμπατριωτών μας.
Ο τόπος μας, ως ιδέα, είναι κάτι πολύ

πιο πάνω από όλους μας. Αυτή την
ιδέα και αυτή την ιστορία υπηρετούμε
και έχουμε  υποχρέωση να διασφαλί-
σουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις
επόμενες γενεές».

Έκλεισε την ομιλία του καταχειροκρο-
τούμενος, δρέποντας τους καρπούς της
ευγνωμοσύνης και της αναγνώρισης της
αδιαμφισβήτητα εξαιρετικά επιτυχημέ-

νης Προεδρίας του. 
Ο αγαπητός μας Σωτήρης, μετά από

12 χρόνια δημιουργικής και εξωστρε-
φούς λειτουργίας του στην Ένωση,
έδωσε ευχαρίστως το θώκο του, που
όλοι έχουμε αναγνωρίσει ότι τον δικαι-
ούταν, στην έφεση προσφοράς και
άλλων συμπατριωτών μας. Σωτήρη
πάντα θα σε αγαπάμε και είμαστε βέ-
βαιοι ότι  ποτέ δεν θα λείψεις από καμία
μας προσπάθεια. 

Σε ευχαριστούμε όλοι από καρδιάς
και σου ευχόμαστε υγεία, επιτυχίες και
ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή.  
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αρτοκλαΣ ια  αΓ ιου  αλεΞ ιουαρτοκλαΣ ια  αΓ ιου  αλεΞ ιου
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας πραγ-

ματοποίησε την καθιερωμένη αρτοκλα-
σία τιμώντας τον Πολιούχο της πόλης
μας και προστάτη της Ένωσής μας, Άγιο
Αλέξιο, ανήμερα του εορτασμού του,

την Κυριακή 17 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό
του Αγ. Γεωργίου στην πλατεία Καρύτση.

Η προσέλευση των συμπατριωτών
μας, μελών και φίλων της Ένωσής μας
υπήρξε σημαντική, ενώ υπήρχαν και

πολλοί εκπρόσωποι της νεότερης γε-
νιάς των Καλαβρυτινών. Η ανταπόκρι-
ση αυτή μας γέμισε χαρά και αισιοδοξία. 

Μετά το πέρας της λειτουργίας όλοι
μαζί πήγαμε σε κοντινή καφετέρια

όπου διανεμήθηκε ο ευλογημένος και
νοστιμότατος άρτος, ενώ αδράξαμε την
ευκαιρία να χαλαρώσουμε και να απο-
λαύσουμε την ωραία Καλαβρυτινή συ-
ντροφιά. Και του χρόνου!!!

Μπορεί να πέρασαν 55 περίπου χρό-
νια από τότε που τραβήχτηκαν αυτές οι
φωτογραφίες... Μπορεί ο χρόνος να έ-
χει αφήσει κάποια σημάδια επάνω τους...
Όμως εμείς, οι απόγονοι αυτών που ει-
κονίζονται σε αυτές, βλέποντάς τες, σί-
γουρα αισθανόμαστε... κάτι. Αυτό το
«κάτι» είναι κάποια συναισθήματα, ίσως
λίγο διαφορετικά για τον καθένα μας.

Είναι κάποια συναισθήματα τα οποία δε
θα τολμήσω να τα εκφράσω με γραπτό
λόγο από φόβο μήπως τα αλλοιώσω, α-
φήνοντας τον κάθε αναγνώστη να τα νοιώ-
σει μέσα του όπως ο ίδιος αισθάνεται. Ό-
μως αυτά τα συναισθήματα, πέρα από
τη συγκίνηση ή τη νοσταλγία που προ-
καλούν, έχουν μια κοινή συνιστώσα.

Την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ!!!
Την υποχρέωση να διατηρήσουμε

αυτό το έθιμο αναλλοίωτο στο χρόνο
και να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας,
όπως ακριβώς το μετέδωσαν και σε
εμάς οι πατεράδες μας.

Αφού ευχαριστήσουμε το φίλο και
συμπατριώτη κ. Δημήτριο Καυγά, ο ο-
ποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας
στείλει αυτές τις φωτογραφίες που απο-
τελούν μέρος του προσωπικού φωτο-
γραφικού του αρχείου, θέλοντας και ο
ίδιος να ενισχύσει την προσπάθεια που
κάναμε για την διατήρηση του εθίμου
της υποδοχής της Τίμιας Κάρας και της
Σεπτής Εικόνας του Αγίου Αλεξίου στην
θέση ''Καλαβρυτινή'' και της πομπής προς
τον Ιερό Ναό "Κοιμήσεως της Θεοτόκου",
ας δούμε τι ακριβώς απεικονίζουν. 

Η πρώτη φωτογραφία, τραβηγμένη
στις 17 Μαρτίου του 1963, είναι ακριβώς
τη στιγμή της παραλαβής της εικόνας
του Αγίου Αλεξίου, από Καλαβρυτινά
παιδιά του σώματος προσκόπων της ε-
ποχής, ανάμεσά τους και ο κ. Δημήτρης
Καυγάς μαθητής τότε του Γυμνασίου Κα-
λαβρύτων, στη θέση "Καλαβρυτινή".

Η δεύτερη φωτογραφία, της ίδιας ημε-
ρομηνίας (17 Μαρτίου 1963), είναι τρα-

βηγμένη τη στιγμή που η εικόνα του
Αγίου, μεταφερόμενη από τους ίδιους
προσκόπους, τίθεται επικεφαλής της
πομπής, στη θέση που βρισκόταν το
παλαιό εργοστάσιο της εταιρείας Ηλε-
κτρισμού και σήμερα είναι το πρατήριο
της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού
Καλαβρύτων.

Η τρίτη φωτογραφία, τραβηγμένη ένα
χρόνο μετά, στις 17 Μαρτίου 1964, απει-
κονίζει την πομπή, στη θέση που σή-
μερα βρίσκεται το μπαρ Μύλος, στη δια-
σταύρωση, λίγο πριν το εικονοστάσι της
Αγίας Βαρβάρας. Για εμάς τους παλαιό-
τερους, φαίνεται καθαρά το πανδοχείο
"Η Λαύρα" του Μαυρούλια. Η εικόνα του
Αγίου Αλεξίου μεταφέρεται από μαθητές
του τότε Γυμνασίου Καλαβρύτων, ανά-
μεσά τους και ο κ. Δημήτρης Καυγάς.   

Η τέταρτη και τελευταία φωτογραφία,
τραβηγμένη πάλι την ίδια μέρα, (17
Μαρτίου 1964), απεικονίζει την ίδια πο-
μπή, λίγο πριν, στη θέση που σήμερα
βρίσκεται το βενζινάδικο "Λυμπέρη".
Στο βάθος διακρίνεται το σήμα της ΒΡ
από το βενζινάδικο του Τζόβολου.

Βασίλης Αποστολόπουλος
Αναδημοσίευση από το Kalavryta net

www.kalavrita-hotels.gr

Μετά από πολλά χρόνια, στο πρό-
γραμμα για τον εορτασμό του Πολιού-
χου μας Αγίου Αλεξίου συμπεριλή-
φθηκε η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων
και της σεπτής εικόνας Του, μεταφερό-
μενα από τον Ηγούμενο και τους μονα-
χούς της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας
στην είσοδο της πόλης των Καλαβρύ-
των, στην πηγή της Καλαβρυτινής.   

Πλήθος συμπατριωτών μας και οι
αρχές του τόπου υποδέχθηκαν, στις 8
το πρωί της Κυριακής, 17 Μαρτίου, την
Τιμία Κάρα, παρακολούθησαν ευλα-
βικά την αρχιερατική Θεία λειτουργία
και τον Αγιασμό, ενώ σε πομπή συμμε-
τείχαν στη λιτάνευση της εικόνας Του.   

Βοήθειά μας!!!

οι εκΔηλωΣειΣ Για τη ΘρηΣκευτικη εορτη τουοι εκΔηλωΣειΣ Για τη ΘρηΣκευτικη εορτη του
πολιουχου των καλαΒρυτων αΓιου αλεΞιουπολιουχου των καλαΒρυτων αΓιου αλεΞιου

υποΔοχη τηΣ καραΣ και τηΣ εικοναΣ του αΓιου αλεΞιουυποΔοχη τηΣ καραΣ και τηΣ εικοναΣ του αΓιου αλεΞιου
α ν α Δ ρ ο Μ η  Σ τ ο  χ ρ ο ν ο  α ν α Δ ρ ο Μ η  Σ τ ο  χ ρ ο ν ο  
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Μεγάλες στιγμές έζησαν οι συμπα-
τριώτες μας όταν η ιστορική μας ομάδα,
μετά τη μεγάλη νίκη της επί της Φλόγας
Ροδιάς με 3-1 στον αγώνα που διεξή-
χθη, την Κυριακή 7 Απριλίου 2019,
στο κατάμεστο Δημοτικό Στάδιο Καλα-
βρύτων, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια
και ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστο-

ρία της στην Α’ κατηγορία του τοπικού
πρωταθλήματος.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους
ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τη
διοίκηση, τον Πρόεδρο της ομάδας, κ.
Τάκη Βαρβιτσιώτη και σε όλους όσοι
συνέβαλαν στη νικηφόρα αυτή πο-
ρεία.    

Ο αγαπημένος μας θεατρικός όμιλος,
που εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια,
συνεχίζει να παράγει πολιτισμό στα Κα-
λάβρυτα με τον ίδιο ρομαντισμό και το
ίδιο πάθος των πρώτων χρόνων, ετοί-
μασε και παρουσίασε στην πόλη μας τη
γνωστή σάτιρα του Νικολάι Γκογκόλ
«Ο Επιθεωρητής». 

Δόθηκαν συνολικά 5 παραστάσεις: 4
παραστάσεις για το ευρύ κοινό (29/3-
1/4) και 1 (27/3) ειδικά για τους γέροντες
του Καλλιμανοπουλείου, τους μαθητές
και τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας Α-
συνόδευτων Ανηλίκων. Γιατί ο πολιτισμός
οφείλει να έχει κοινωνικές ευαισθησίες…

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδι-

αίτερα θερμή, αποδίδοντας στα μέλη
του θεατρικού ομίλου την μόνη αμοιβή
που αποζητούσαν: το χειροκρότημα
και την τέρψη - ψυχαγωγία των θεατών.
Με άρτιο τρόπο παρουσιάστηκε αυτό
το ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, που αν
και γραμμένο το 1836, είναι διαχρονικό
καθώς μέσα από μία σειρά αστείων κα-
ταστάσεων στηλιτεύει τη διαφθορά
στην κρατική εξουσία.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους
εμπνευστές και συντελεστές αυτής της
υπέροχης παράστασης. Τους ευχόμα-
στε καλό κουράγιο και δύναμη ώστε να
συνεχίσουν την προσφορά τους που
τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας.

η α.ε.καλαΒρυτων Στην η α.ε.καλαΒρυτων Στην 
α1 κατηΓορια τηΣ ε.π.Σ. αχαΪαΣα1 κατηΓορια τηΣ ε.π.Σ. αχαΪαΣ

Ο πρωτοπρεσβύτερος και προϊστάμε-
νος του μητροπολιτικού ναού των Κα-
λαβρύτων, π. Κωνσταντίνος Μητρόπου-
λος κάλεσε στα Καλάβρυτα τον γνωστό
για τις γνώσεις του και τις επιτυχίες του
επί του θέματος, Αντιστράτηγο ε.α. της
ΕΛ.ΑΣ. κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη και
την ειδική επιστήμονα, εγκληματολόγο,
κ. Καλλιόπη Ιωάννου, για μια ομιλία
σχετικά με τους κινδύνους που διατρέ-
χουμε σερφάροντας στο διαδίκτυο και

τα μέσα προστασίας που πρέπει να υι-
οθετήσουμε για την ασφαλή μας πε-
ριήγηση. 

Ήταν μια πρωτοβουλία που όχι μόνο
βρήκε τεράστια ανταπόκριση, καθώς
η αίθουσα συνεδρίων του Κalavrita
Canyon κατακλύστηκε από κόσμο ό-
λων των ηλικιών, αλλά ήταν και πλή-
ρως διαφωτιστική και χρήσιμη.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι
αξιέπαινες. Θερμά συγχαρητήρια!

Πολύ σημαντική ήταν η παρουσία Κα-
λαβρυτινών Μαθητών και Μαθητριών
στο 17ο Ομαδικό και 31ο Ατομικό
Πρωτάθλημα Σκάκι Δυτικής Ελλάδας,
που πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31
Μαρτίου αντίστοιχα, στο Πάρκο Ειρή-
νης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από τα Καλάβρυτα, συμμετείχαν το
Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Γενικό Λύ-
κειο και το ΕΠΑΛ Καλαβρύτων, με 23
συνολικά άτομα, τα οποία όχι μόνο
απεκόμισαν εξαιρετική αγωνιστική και
πολιτιστική εμπειρία, αλλά και
όλοι/όλες έλαβαν ωραιότατα διπλώ-
ματα σαν αναμνηστικά ενθύμια.

Το Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας,
διοργανώθηκε από την Ελληνική Σκα-
κιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) και έλαβαν
μέρος 750 μαθητές και μαθήτριες (450
στο Ατομικό και 300 στο Ομαδικό). Οι
μικροί σκακιστές των Καλαβρύτων έφε-
ραν πολύ ικανοποιητικά πλασαρί-
σματα, με κορυφαία την 4η θέση στο
Ομαδικό με το Γυμνάσιο Καλαβρύτων
(με Βαγγέλη Παπαδόπουλο, Πανα-
γιώτη Μαρώση, Ρετζίνο Κέφα και Αιμι-
λία Σινομέμα) και 3η θέση στο κορίτσια
του Γυμνασίου (με την Αιμιλία Σινο-
μέμα). Επίσης αξίζει να σημειωθεί και η

συμμετοχή του Aktam Osama από το
Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανη-
λίκων Προσφύγων του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού Καλαβρύτων.
Ο Σκακιστικός Επιμορφωτικός Όμιλος

Καλαβρύτων - Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ) κά-
λυψε (και τις 2 ημέρες) τα έξοδα μετα-
φοράς των μαθητών, με ειδικό
πούλμαν από το Γραφείο Γενικού Του-
ρισμού του κ. Ζωγραφάκη και πρό-
σφερε ελαφρύ γεύμα σε όλους/όλες.
Την αποστολή συνόδευσαν τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕ-
ΠΟΚΕ Ν. Ραζής (ο οποίος συμμετείχε
και στις απονομές και διετέλεσε και
μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων  του
Πρωταθλήματος), Σταυρούλα Γαν-
τζούδη και Βασιλική Πριονά, καθώς και
αρκετοί γονείς μαθητών, που γοητεύο-
νται όλο και περισσότερο από το ευγε-
νές άθλημα του ζατρικίου, πράγμα δί-
καιο και γόνιμο.

Ο ΣΕΠΟΚΕ ειδικά για το καλοκαίρι,
προγραμματίζει εντατικοποίηση των
μαθημάτων σκάκι, με σκοπό την εξά-
πλωση του αθλήματος και την αξιοποί-
ηση πολλών ταλέντων που όντως
υπάρχουν στην επαρχία μας.

καλαΒρυτα: οΜιλια Για τηνκαλαΒρυτα: οΜιλια Για την
αΣΦαλεια Στο ΔιαΔικτυο αΣΦαλεια Στο ΔιαΔικτυο 

Έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρό-
λους, αυτόν της Ρέζα, ενσάρκωσε η τα-
λαντούχα ηθοποιός Μαρία Νίκα στο
πολυβραβευμένο μιούζικαλ Once, που
θριάμβευσε στο Μπρόντγουεϊ και στο
Ουέστ Εντ, τιμήθηκε με οκτώ βραβεία
Τόνυ και ανέβηκε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα σε μια μεγάλη παραγωγή της
Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυ-
ρικής Σκηνής από 20.12.2018 έως
20.01.2019. 

Η ιστορία ενός αγοριού που εγκατέ-
λειψε την αγάπη και τη μουσική και του
κοριτσιού που τον ενέπνευσε να ονει-
ρευτεί ξανά ζωντάνεψε επί σκηνής μέσα
από μελωδικά τραγούδια, όπως το βρα-
βευμένο με Όσκαρ «Falling Slowly» και
με ένα εξαιρετικό καστ ταλαντούχων
ηθοποιών - μουσικών - τραγουδιστών
της νέας γενιάς, σε σκηνοθεσία Ακύλλα
Καραζήση. Μια συγκινητική ιστορία για
την πίστη που πρέπει να έχουμε στα
όνειρά μας, αλλά και για τη δύναμη της
μουσικής, που μας συνδέει όλους. Μια
ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία. 
Η Μαρία ερμήνευσε ταυτόχρονα τρα-

γούδια και έπαιξε βιολί επί σκηνής,
όπως και οι άλλοι ηθοποιοί της παρά-

στασης που ξεδίπλωσαν το ταλέντο
τους στο τραγούδι και τη μουσική.

Η Μαρία μας, κόρη των γνωστών δι-
κηγόρων Δημήτρη και Ειρήνης Νίκα,
νομικός και η ίδια, αν και πολύ νεαρή
σε ηλικία, έχει κιόλας να επιδείξει ένα
πολύ δυνατό καλλιτεχνικό «βιογρα-
φικό», μέσα από τη συμμετοχή της σε
εξαιρετικά αξιόλογες και σημαντικές
παραστάσεις. 
Της ευχόμαστε ολόψυχα να έχει πάντα

επιτυχίες και να μας κάνει περήφανους!

Μαρια νικα: ΣυΜΜετοχη Στο Μαρια νικα: ΣυΜΜετοχη Στο 
πολυΒραΒευΜενο ΜιουΖικαλ «πολυΒραΒευΜενο ΜιουΖικαλ «ONCEONCE» » 

ΣηΜαντικη παρουΣια καλαΒρυτινων ΜαΘητωνΣηΜαντικη παρουΣια καλαΒρυτινων ΜαΘητων
Στο περιΦερειακο πρωταΘληΜα Σχολικου ΣκακιΣτο περιΦερειακο πρωταΘληΜα Σχολικου Σκακι

Η γνωστή συμπατριώτισσά μας Νικόλ
Δημητρακοπούλου σκηνοθέτησε και
πρωταγωνίστησε στην παράσταση με
τίτλο «Η Μόνικα Βίτι δε θυμάται πια»,
του Θωμά Τσαλαπάτη, που ανέβηκε
στο Θέατρο 104, από τις 4 Φεβρουα-
ρίου μέχρι τις 16 Απριλίου και έτυχε της
θερμής υποδοχής του θεατρόφιλου
κοινού. 

Δύο γυναίκες αφηγούνται επί σκηνής
κοινές μνήμες και παραλλαγές των ανα-
μνήσεών τους, ανάμεσα σε διαφορε-
τικά στοιχεία καταγραφής, ανάμεσα σε
μονολόγους που επαναλαμβάνονται,
συνδιαλέγονται και σπάνε, διατυπώνο-
ντας μια κοινή αφήγηση γύρω από την
ταυτότητα, το παρελθόν, τη μνήμη και
την κατασκευή της. Η παράσταση θίγει
την ισορροπία μεταξύ ανάμνησης και
πραγματικότητας.

Η πολυσχιδής, αεικίνητη και ιδιαίτερα
ταλαντούχα  Νικόλ, μετά το τέλος της
παράστασης αυτής, ήδη βρίσκεται σε

πρόβες για το έργο « Ήταν ένας και δεν
ήταν κανένας» του Χρίστου Αγγελάκου
σε σκηνοθεσία Σοφίας Παλάντζα στο
Θέατρο Σημείo.

Ανυπομονούμε να την ξαναδούμε.
Συγχαρητήρια Νικόλ!!!

νικολ ΔηΜητρακοπουλου: νικολ ΔηΜητρακοπουλου: 
«η Μονικα Βιτι Δεν ΘυΜαται πια» «η Μονικα Βιτι Δεν ΘυΜαται πια» 

Μια ποιοτικη παραΣταΣη απο το ΘεατρικοΜια ποιοτικη παραΣταΣη απο το Θεατρικο
οΜιλο καλαΒρυτων «πανοΣ ΜιχοΣ»οΜιλο καλαΒρυτων «πανοΣ ΜιχοΣ»
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Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας, αντα-
ποκρινόμενη στους Καταστατικούς της
σκοπούς για τη διατήρηση και την ενί-
σχυση της ιστορικής μνήμης μέσα από
την ανάδειξη και προβολή της ιδιαιτε-
ρότητας και της μοναδικότητας της ιστο-
ρικής μας πόλης, αποφάσισε ομόφωνα
την έκδοση ενός βιβλίου με τίτλο «Κα-
λάβρυτα: μία πόλη στην Ιστορία και τη
Λογοτεχνία», την ύλη του οποίου επι-
μελήθηκε ο επί σειρά ετών φιλόλογος
στο Λύκειο Καλαβρύτων κ. Ανδρέας
Παπαγεωργίου. 

Πρόκειται για βιβλίο παλίμψηστο της
ιστορικής μας πόλης ανά τους αιώνες:
στις 460 σελίδες του ο αναγνώστης θα
συναντήσει πάνω από 400 παραθέματα
από σπάνια βιβλία και αποσπάσματα
από τον Καλαβρυτινό τύπο, σπάνιο φω-
τογραφικό και ανέκδοτο αρχειακό υλι-
κό που καλύπτουν σημαντικές πτυχές
του ιστορικού βίου της πόλης μας από
το μύθο και την αρχαιότητα έως τον
20ο αιώνα, εντυπώσεις περιηγητών, ση-
μαντικές πληροφορίες για το ανθρωπο-
γενές περιβάλλον και τις υποδομές, στοι-
χεία για το δημόσιο, επαγγελματικό, εκ-
παιδευτικό και λαϊκό βίο καθώς και για την

εκκλησιαστική ιστο-
ρία μας. 

Ένα βιβλίο που
έγινε πραγματικότη-
τα χάρις στον κ. Πα-
παγεωργίου και τους
κ.κ. Χρίστο Φωτει-
νόπουλο, Χρίστο
Αντωνόπουλο, Φά-
νη Παπαγεωργίου
(με τη διάθεση εικο-
νογραφικού υλικού)
και Παναγιώτη Χάμ-
ψα (που είχε την ευ-
θύνη του σχεδια-
σμού, της τεχνικής
επεξεργασίας και
της καλλιτεχνικής ε-
πιμέλειας της έκδο-
σης), αλλά και την
ευγενική οικονομι-
κή ενίσχυση των
κ.κ. Αλέξη Παπαλεξόπουλου, Πάνου
Ντάνου, Γιάννη Παπαδημητρόπουλου,
του Συλλόγου Καλαβρυτινών «Η Αγία
Λαύρα» και της Ένωσης Γεωργικών Συ-
νεταιρισμών, στους οποίους απευθύ-
νουμε την ευγνωμοσύνη μας και τις

θερμές ευχαριστίες
μας.

Η εκτύπωσή του
ανατέθηκε στις εκ-
δόσεις ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
του αγαπητού συμπα-
τριώτη μας κ. Σπύ-
ρου Μαρίνη.  
Το βιβλίο αυτό, ευ-

ελπιστούμε ότι θα
κρατήσει όμορφη συ-
ντροφιά στους πα-
λαιότερους Καλα-
βρυτινούς, θυμίζο-
ντάς τους τα παλιά
Καλάβρυτα, τ’ αξέ-
χαστα, αλλά και θα
βοηθήσει τους νεό-
τερους να γνωρί-
σουν βαθύτερα και
ουσιαστικότερα τον
τόπο τους. Το παρα-

δίδουμε, με πολύ σεβασμό και αγάπη
στον Καλαβρυτινό κόσμο, αλλά και
στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, έχο-
ντας την πεποίθηση ότι μέσα από τις σε-
λίδες του ο αναγνώστης θα περιηγηθεί
ευχάριστα και θα νιώσει τους παλμούς

της καρδιάς του τόπου μας, που άφησε
πλούσια τα ίχνη του στην ελληνική
γραμματεία και σημάδεψε με ανεξίτηλα
γράμματα την ιστορία της Χώρας μας.

Δεν πρέπει να λείπει από καμία Κα-
λαβρυτινή βιβλιοθήκη!
Για το λόγο αυτό έχουμε μια μοναδική

προσφορά για τα μέλη της Ένωσης, με
προνομιακή τιμή στα 12€ (από 18€
λιανική τιμή) και δωρεάν αποστολή στο
σπίτι. 
Θα γίνει δικό σας με δύο βήματα:

1ον Καταβολή των 12€ στην Τράπεζα,
ή μέσω e-banking, στο λογαριασμό
Εθνικής Τράπεζας  
GR4401101510000015144125240 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: «Καλάβρυτα» και Ονομα-
τεπώνυμο (οπωσδήποτε)
2ον Παραγγελία στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση enosikalavritinon@gmail.com
με επισύναψη του αποδεικτικού πλη-
ρωμής στην Τράπεζα και αναγραφή
ονοματεπώνυμου και διεύθυνσης απο-
στολής.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6984
555 491.

ΠΕΜΠΤΗ ἀπόγευμα (σ.σ. 08.
02.2019). Λίγα χιλιόμετρα ἀπό τόν
ἀρχαιολογικό χῶρο τοῦ Μαντείου
τῶν Δελφῶν. Αἴθουσα «Ἄρτεμις»
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέ-
ντρου. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρα-
τίας Προκόπης Παυλόπουλος κη-
ρύσσει τήν ἔναρξη τοῦ 4ου Οἰκο-
νομικοῦ Φόρουμ πού φιλοδοξεῖ νά
ἐξελιχθεῖ στό Νταβός τοῦ μέλλο-
ντος. Ὁμιλεῖ ἀπό στήθους, χωρίς
χειρόγραφο διά μακρόν, κοντά μία
ὥρα, γιά τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ζή-
τημα τῆς ἀτζέντας, τήν παγκοσμι-
ποίηση στούς καιρούς μας. Τήν τε-
τάρτη βιομηχανική ἐπανάσταση.
Δύσκολο θέμα. Πάνω ἀπό μία ὥρα
ἀναπτύσσει σκέψεις πού ἔχει συζη-
τήσει μέ τόν Ἕλληνα καθηγητή τοῦ
ΜΙΤ κ. Δασκαλάκη γιά τό Σύμπαν,
τούς Ἀλγόριθμους, παραπέμπει ἕως
καί σέ ταινίες τοῦ Κιούμπρικ. Κα-
ταλήγει μέ μία προειδοποίηση:
στούς τεχνολογικούς καιρούς μας
ὁ κίνδυνος δέν εἶναι ἡ ἐκμετάλλευ-
σις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἄνθρω-
πο ἀλλά «ἡ περιθωριοποίηση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τόν ἄνθρωπο».

Μέ τό πέρας τῆς ὁμιλίας του ζητεῖ
καί λαμβάνει τόν λόγο ἡ Πρόεδρος
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέ-
ντρου Δελφῶν Ἑλένη Γλύκατζη
Ἀρβελέρ. Ἀνεβαίνει στήν σκηνή μέ
τό μπαστουνάκι της καί πρός στιγ-
μήν δίδεται στό ἀκροατήριο ἡ αἴσθη-
σις τῆς καταβολῆς. Ὁποία πλάνη!
Ἡ διάσημη Ἑλληνίς Βυζαντινολόγος
ὁμιλεῖ μέ βροντώδη φωνή, γεμάτη
ζωή, μέ μικρές προτάσεις, μέ τά
χέρια της νά ἐπεξηγοῦν κάθε λέξη
της. Ὁμιλεῖ γιά τό μέλλον καί ἀ-
πευθύνεται στόν Πρόεδρο τῆς Δη-
μοκρατίας καί σέ ὅλους ἐμᾶς. Βρή-
καμε τήν δεκάλεπτη ὁμιλία της συ-
γκλονιστική. Μνημειώδη. Ὁμιλία
πού ἀξίζει νά διαβάσει κάθε Ἕλλην.
Γι’ αὐτό καί ἀποφασίσαμε νά τήν
ἀπομαγνητοφωνήσουμε -δυστυ-
χῶς ἡ ἐποχή τοῦ Διαδικτύου χα-
ρακτηρίζεται ἀπό τεμπελιά, κανένα
ΜΜΕ δέν τήν κατέγραψε σέ ὅλο τό
περιεχόμενό της- καί νά τήν κά-
νουμε πρῶτο θέμα. Αὐτό ἦταν τό
πρῶτο θέμα στό Φόρουμ τῶν Δελ-
φῶν πού διοργανώνει ὁ Συμεών Τσο-
μῶκος. Μιά βαθειά ἀνθρωποκε-

ντρική ὁμιλία, σέ ἕνα οἰκονομικό συ-
μπόσιο. Δέν συνηθίζεται! Παραθέ-
τουμε τό πλῆρες περιεχόμενό της.

«Τό 4ο Φόρουμ παρά τήν πολυ-
φωνία του ἔχει ἕνα θέμα, τό μέλλον.
Νά θυμηθοῦμε ὅτι δέν ὑπάρχουν
ἐμπειρογνώμονες τοῦ μέλλοντος!
Ὁπότε τό σύνθημα τῆς “Σίλικον
Βάλλεϋ”, ὅτι “ἄν θές νά δαμάσεις τό
μέλλον πρέπει νά τό δημιουργήσεις
ἐσύ ὁ ἴδιος”, εἶναι εὐθύνη ὅλων μας
σήμερα. Τό μέλλον χαρακτηρίζεται
ἀπό πολυπλοκότητα, συνεχῆ ἀλ-
λαγή καί ἐπιτάχυνση τοῦ χρόνου.
Ἀπό αὐτούς πού θά ζήσουν μετά
ἀπό μένα, κανένας δέν θά κάνει τήν
ἴδια δουλειά, σέ ὅλη του τήν ζωή.
Κανένας. Πρέπει νά πῶ ὅτι καί ἡ
ἴδια ἡ δουλειά, καί ἄν εἶναι ἴδια, δέν
θά εἶναι ἴδια. Καί θά ὑπάρχουν
ἀσφαλῶς ἐπαγγέλματα πού θά
εἶναι καινούργια. Ὁπότε τά παιδιά
τά ὁποῖα ἔρχονται μετά ἀπό ἐμᾶς
θά ζήσουν σέ μιά ἐποχή πού τό
ἄγνωστο πρέπει νά γίνει γνωστό.
Μιλήσατε σάν καθηγητής πανεπι-
στημίου ὄχι σάν Πρόεδρος. Συνά-
δελφοι λοιπόν! Πρέπει νά πῶ ὅτι τά
νέα ντοκουμέντα, οἱ νέες προτεραι-
ότητες γιά τήν παιδεία (εἶναι ὅτι)
πρέπει νά ἀφήσει τήν συσσώρευση
γνώσεων ἴσως στό Διαδίκτυο, φθά-
νει νά χρησιμοποιεῖται σωστά. Ἀλ-
λά ἡ παιδεία πρέπει νά μάθει στούς
νέους προσαρμογή, εὐελιξία καί
κυρίως τήν δυνατότητα ὅτι ὑπάρχει
ἕνα μέτρο παντοῦ. Τό μέχρι ποῦ καί
μέχρι πότε πρέπει νά εἶναι τά πράγ-
ματα μέ τά ὁποῖα θά ἀσχοληθεῖ
αὔριο ἡ παιδεία. […] Τά παιδιά πρέ-
πει νά μάθουν τό μέτρο, τήν τάξη
καί τήν ἁρμονία.

»Ποιά εἶναι τά μέσα μέ τά ὁποῖα
ἡ παιδεία μπορεῖ νά μάθει αὐτά τά
καινούργια πράγματα στά παιδιά;
Νομίζω ὅτι πρέπει ὅλοι νά μάθουν
καί νά θυμόμαστε ὅτι δέν ὑπάρχουν
πιά μονήρεις εὐφυΐες. Μόνο ἡ ὁμα-
δική ἔρευνα, μόνο ἡ ὁμαδική δου-
λειά μπορεῖ νά προχωρήσει ἀπό τό
στάδιο πού εἶναι κάθε φορά. Ὁμα-
δική δουλειά, λοιπόν. Συνεχής ἐπι-
μόρφωση, γιατί τά πράγματα ἀλ-
λάζουν συνέχεια. Εὐελιξία. Προ-
σαρμογή, τά καινούργια πράγμα-
τα, καί κυρίως εὐθύνη γι’ αὐτό πού

ἔρχεται! Ἄρα νά ἀσχοληθοῦν τά
παιδιά μέ τά κοινά περισσότερο
ἀκόμη ἀπό ὅ,τι γίνεται αὐτή τήν
στιγμή. Ἡ Παιδεία ἔχει προβλήματα
καί τά προβλήματα τῆς Παιδείας
εἶναι μόνο προβλήματα Πολιτείας.
Δέν εἶναι μόνο προβλήματα τῶν
δασκάλων, ὅπως λένε λίγο βια-
στικά ὅλοι. 

»Μιλήσατε, κύριε Πρόεδρε, γιά
τήν τεχνολογία μέ τέτοιο τρόπο πού
ἀσφαλῶς ὅλοι γνωρίζουν ποιοί εἶ-
ναι οἱ κίνδυνοι σήμερα τῆς τεχνολο-
γίας. Θά πῶ μόνο ἕνα πρᾶγμα: ἡ
ψυχολογική ἀπομόνωση, ἡ κατάρ-
γηση κάθε ἱεραρχίας ἐφ’ ὅσον θά
ἔχουμε ὅλοι τήν ἴδια πληροφόρηση,
δέν ὑπάρχει πιά ὁ καλύτερος ἤ ὁ
χειρότερος, ὅλοι ξέρουν τά ἴδια
πράγματα, ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπό
μιά μηχανή. Ἀλλά δέν ὑπάρχει ἀ-
λάνθαστη μηχανή οὔτε ὑπάρχει ἀ-
είζωη μηχανή. Καί γιά νά θυμη-
θοῦμε τόν Σεφέρη καί τόν Καρυω-
τάκη, τούς δικούς μας, καί οἱ δύο
ἔχουν γράψει μέ τόν τρόπο τους τό
ἴδιο πρᾶγμα: «Ἡ μηχανή -λέει- δέν
ἔχει οὔτε ἦθος οὔτε ὕφος». Καί ἐ-
φόσον δέν ἔχει ὕφος, ἐφ’ ὅσον ὁ
ἄνθρωπος εἶναι ἀκριβῶς τό ἦθος
ὅπως λένε οἱ καινούργιοι συνάδελ-
φοί μου οἱ Γάλλοι -τό εἶπε ὁ Μπου-
φώ τόν 17ο αἰῶνα- ἄρα ἡ μηχανή
εἶναι ἀπάνθρωπη. Καί ἐφ’ ὅσον ἡ
μηχανή εἶναι ἀπάνθρωπη, πρέπει
ἀκριβῶς νά ξέρουμε μέ ποιό τρόπο
μποροῦμε νά τήν κάνουμε ἀνθρώ-
πινη. Γιατί ὅπως ἔλεγαν καί οἱ
ἀρχαῖοι “χαρίεν ὁ ἄνθρωπος ὅταν
ἄνθρωπος ᾖ”.

»Καιρός, λοιπόν, νά μάθουμε στά
παιδιά μας πάνω ἀπό ὅλα τήν
ἀνθρωπιά. Γιατί ἡ ἀνθρωπιά εἶναι
τό μόνο πρᾶγμα πού τό δημιούρ-
γημα τοῦ ἀνθρώπου δέν σκοτώνει!
Τό μόνο. Ἡ ἀνθρωπιά ἐπίσης ὁδηγεῖ
καί στήν ἀρετή. Καί ἡ ἀρετή τί εἶναι;
Μιά δεύτερη φύση πού μπορεῖ νά
μάθουν τά παιδιά, καί νά ἀσκοῦν
τήν ἀρετή χωρίς θεατές καί χωρίς
ἀκροατές. Ἀπό τήν στιγμή αὐτή καί
ἔπειτα μποροῦμε ἐμεῖς οἱ μεγαλύτε-
ροι ἐκπαιδευτικοί νά δημιουργή-
σουμε αὐτό πού εἴπατε. Δηλαδή
τόν πολιτισμό τόν τεχνολογικό. Ὁ
τεχνολογικός πολιτισμός ὅμως πρέ-

πει νά νά ὁδηγήσει σέ κάτι ἀκόμη
παραπάνω. Νά ὁδηγήσει στόν ψη-
φιακό ἀνθρωπισμό. Αὐτός ὁ ψη-
φιακός ἀνθρωπισμός ὅπως καί ἄν
τό κάνουμε, πρέπει νά ἀσχολεῖται
πρῶτον μέ τήν ἐπιτυχία - δέν μπορεῖ
νά παιδιά νά μήν ἔχουν ἐπιτυχία σέ
αὐτό πού προσπαθοῦν, ἀλλά πρέ-
πει νά ἀσχολοῦνται, κυρίως, μέ τήν
εὐτυχία. Αὐτό πού ξεχνᾶμε συνέ-
χεια στά σχολειά μας.

»Θά σταματήσω ἐδῶ, λέγοντας
ὅτι τό φόρουμ πού ἐγκαινιάσατε
πρίν ἀπό λίγο, κύριε Πρόεδρε, εἶναι
ἀκριβῶς ἕνας ὀργανισμός, ἕνας
τόπος πού τό μέλλον γίνεται πα-
ρόν. Αὐτό πού κάνει ὁ πολιτισμός
κάνοντας τό παρελθόν παρόν καί
μέλλον. Εἶναι θέμα δηλαδή πολιτι-
σμοῦ. Καί πρέπει νά ποῦμε μεγάλη
εὐχή μακροημέρευσης σέ αὐτό τό
Φόρουμ, τώρα πού τό πρότυπό
του, τό ἑλβετικό, ἔχει ἀρχίσει νά δεί-
χνει σημάδια κόπωσης, γιά νά μήν
πῶ μεγάλης παρακμῆς. Λέω μόνο
κόπωσης. Τό δικό μας φόρουμ λοι-
πόν ἔχει μεγάλο μέλλον. Μικρό πα-
ρελθόν ἀλλά μεγάλο μέλλον. Εὔ-
χομαι τοῦ χρόνου νά εἴμαστε πάλι
ὅλοι μαζί, ἐσεῖς θά εἶστε, ἐγώ μέ τά
92 μου χρόνια δέν τό ξέρω, εὔχομαι
νά εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ τοῦ χρόνου
μαζί, καί θά πῶ στόν κ. Τσομῶκο
χωρίς νά ἔχουμε τά παραπήγματα
καί τίς νέες κατασκευές πού ἀλλοι-
ώνουν ἕνα ἀρχιτεκτόνημα πού εἶναι
μουσεῖο τῆς νεότερης Ἱστορίας». 

Αναδημοσίευση από την “Εστία”

η ΜνηΜειωΔηΣ οΜιλια τηΣ ελενηΣ ΓλυκατΖη - αρΒελερη ΜνηΜειωΔηΣ οΜιλια τηΣ ελενηΣ ΓλυκατΖη - αρΒελερ
ΣτουΣ ΔελΦουΣ Για την ανΘρωπια  ΣτουΣ ΔελΦουΣ Για την ανΘρωπια  

Ἡ παιδεία, ἡ τεχνολογία, τό μέλλον, ἡ κατάργησις τῆς ἱεραρχίας, ἡ εὐθύνη καί ἡ ἀρετή
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Ηλιόλουστα καλοκαιρινά πρωινά απο-

λαμβάναμε στη βεράντα, στο πατρικό
σου σπίτι στα Καλάβρυτα. Μνήμες από
ένα μακρινό παρελθόν, αναβίωναν. Ει-
κόνες από τους χαμένους παράδεισους
των παιδικών μας χρόνων, ζωντάνευα.

Άννα, θα μου λείψεις…
Η Άννα Δημοπούλου, κόρη του Πα-

ναγιώτη Δημόπουλου, του «παπα-Κα-
λού», απεβίωσε στην Αθήνα, την Παρα-
σκευή, 8 Μαρτίου 2019.

Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στα
Καλάβρυτα, στον Ιερό Ναό της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου και ενταφιάστηκε
στο Κοιμητήριο των «Αγίων Πάντων». 

Η μητέρα της Παναγιώτα και ο πατέ-
ρας της Παναγιώτης Δημόπουλος, μετά
τη χειροτονία του ως Ιερέας στο Μη-
τροπολιτικό Ναό Καλαβρύτων, εγκατα-
στάθηκαν στα Καλάβρυτα το 1936. Η
καταγωγή τους από το Αγρίδι. Απέκτη-
σαν τρεις κόρες: την Μαρία, την Πού-
λια και της Άννα. Στα πρώτα παιδικά
τους χρόνια ορφάνεψαν από πατέρα. Ο
«Παπα-Καλός», το «αηδόνι» με την αι-
ματοβαμμένη Σύνοψη πάνω στην καρ-
διά του από τη σφαίρα της χαριστικής
βολής, άφησε την τελευταία του πνοή
στα σαράντα δύο του χρόνια, στον τόπο
του μαρτυρίου από τα γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής. Ανάμεσα σε όλες τις
ηρωίδες Καλαβρυτινές Μανάδες και η
Μάνα Παναγιώτα, πάλεψε σκληρά για
την επιβίωση και βοήθησε να αποκα-
τασταθούν επαγγελματικά οι κόρες της.
Η Μαρία και η Πούλια τελείωσαν την
παιδαγωγική Ακαδημία και εργάστηκαν

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Άν-
να φοίτησε στη Σχολή Αδερφών Νοσο-
κόμων του Ευαγγελισμού όπου και ερ-
γάστηκε, μετά την αποφοίτησή της, σα-
ράντα χρόνια, με ήθος και συνέπεια.

Δυστυχώς και οι τρεις αδερφές έφυ-
γαν και άφησαν το πρόσκαιρο για το αι-
ώνιο, το φθαρτό για το άυλο. Υπάρ-
χουν, ευτυχώς, δύο παιδιά από το γάμο
της Μαρίας με το Βασίλη Μαραφέλια α-
πό το Σκεπαστό: η Παναγιώτα, ενδοκρι-
νολόγος και ο Παναγιώτης, κτηνίατρος. 

Η Άννα πρόσφερε τις υπηρεσίες της
στο πλευρό του αρρώστου, με αγάπη
και στοργή, με ανθρωπιά και υπευθυνό-
τητα. Προσπαθούσε να απαλύνει τον
πόνο του και να αποκαταστήσει την
υγεία του, με όλες της τις δυνάμεις και
τις γνώσεις της. Ο πλησίον, για την
Άννα, ήταν ο αδερφός της, σύμφωνα
με την ευαγγελική ρήση. Στόχος ζωής
η προσφορά στον πάσχοντα άνθρωπο
με ανιδιοτέλεια και ευαισθησία. Για την
Άννα, το επάγγελμά της ήταν λειτούρ-
γημα. Ημέρες και νύχτες στο προσκέ-
φαλο του συνανθρώπου που υπέφερε,
πάλευε και αγωνιούσε για τη ζωή του.
Αξιόλογη διαδρομή ζωής που η ανε-
κτίμητη προσφορά νοηματοδοτούσε το
λόγο ύπαρξής της.
Άννα, η μορφή σου, ζωντανή στη

μνήμη μου, θα μείνει αναλλοίωτη. Εύ-
χομαι η ψυχή σου να αναπαύεται στη
μακρινή χώρα των Αγγέλλων και να
αντικρίζεις αιώνια το ανέσπερο φως του
Κυρίου μας και Θεού μας.

Ευσταθία Τζούδα - Μητσώνια 

Φ ι λ ι τ Σ α  Θ ε ο Δ ω ν ηΦ ι λ ι τ Σ α  Θ ε ο Δ ω ν η

Σ υ λ λ υ π η τ η ρ ι αΣ υ λ λ υ π η τ η ρ ι α

Ο Πάνος Θεοδώνης από την Κλειτο-
ρία, κάτοικος επί δεκαετίες Θεσσαλονί-
κης, στερήθηκε πρόσφατα από την
παρουσία της αγαπημένης του συζύγου
Φιλιώς, όπως την αποκαλούσαν οι οι-
κείοι και οι φίλοι της, η οποία ύστερα
από  δοκιμασία λίγων μηνών, λόγω της
ασθενείας της,  υπέκυψε τελικά στο μοι-
ραίο. Η Φιλιώ έφυγε από τον πρόσκαι-
ρο κόσμο μας στις 20 Οκτωβρίου 2018
και εμείς πληροφορηθήκαμε τη δυσά-
ρεστη είδηση από τη θυγατέρα τους Γε-
ωργία με βαθύτατη λύπη.
Η σύζυγος του φίλου Πάνου Θεοδώ-

νη  ήταν μία αξιοπρεπής  και επιβλητική
Κυρία. Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε
καλοσύνη για κάθε άνθρωπο και κυρίως
για τους φίλους και συμπατριώτες του άν-
δρα της που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη.
Η Φιλιώ και ο Πάνος πορεύτηκαν μαζί

στη ζωή για περισσότερο από μισό
αιώνα, από το 1965 που παντρεύτηκαν
στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2018. Απέ-
κτησαν δύο παιδιά, τον Θόδωρο, ελεύ-
θερο επαγγελματία σήμερα και τη
Γεωργία, ιατρό παιδίατρο, που τους χά-
ρισε δύο εγγόνια, τον Γιαννάκη και τη
Φιλίτσα. Εργάσθηκε έντιμα και αποδο-
τικά στον ασφαλιστικό οργανισμό του
ΤΕΒΕ από όπου και συνταξιοδοτήθηκε,
απολαμβάνοντας την ιδιαίτερη εκτίμη-
ση των συναδέλφων της, οι οποίοι την
τίμησαν  στην εξόδιο ακολουθία της και
στο 40ημερο μνημόσυνό της.
Με τη Φιλιώ γνωριστήκαμε για πρώτη

φορά τον Αύγουστο του 1971, όταν
πήρα την πρώτη μου μετάθεση ως νέος
ανθυπολοχαγός στη Θεσσαλονίκη. Εκεί
συνάντησα φοιτητές της Νομικής τον Τρύ-
φωνα Κατσίνη και το Δημήτρη  Κάππο,
το μακαρίτη τώρα αδελφό του Θόδω-
ρο, εφοριακό και στη συνέχεια τον Γιώρ-
γο Παπαδόπουλο, που είχε έρθει λο-
χαγός με μετάθεση. Δημιουργήθηκε έτσι
μια πολύ όμορφη παρέα από την Κλει-
τορία  και όλοι μαζί με τον Πάνο συναντιό-
μασταν σχεδόν κάθε βράδυ και περνού-
σαμε αξέχαστες στιγμές. Πολλές φορές
ήταν ανάμεσά μας και η Φιλιώ, προση-

νής και ευχάρι-
στη με τους φί-
λους και συ-
μπατριώτες του
συζύγου της.
Τότε όλοι δεν
είχαμε ακόμη
κάνει οικογέ-
νεια, εκτός από
το Θόδωρο
Κάππο και η
Φιλιώ μάς έλε-
γε χαριτολογώ-
ντας: «εσάς πρέπει να σας παντρέψω
όλους εδώ, για να φτιάξετε στη Θεσσα-
λονίκη μια συνοικία Μαζιώτικη»...
...Διάφορα σημαντικά γεγονότα της

ζωής, γεννήσεις, βαφτίσεις, σπουδές
και γάμοι παιδιών έγιναν αφορμή να
συνεχιστούν οι δεσμοί φιλίας για σαρά-
ντα πέντε και πλέον χρόνια.                  
Ο συμπατριώτη μας Πάνος Θεοδώνης,

όχι ιδιαίτερα γνωστός σε πολλούς συ-
μπατριώτες μας, ήταν ένας από τα 3 αγό-
ρια και τα 2 κορίτσια του Θεόδωρου
Θεοδώνη. Στα πέτρινα χρόνια μετά την
κατοχή και την αδερφοσφαγή που οι
στερήσεις και η ανέχεια μάστιζαν τις οι-
κογένειες στα χώματά μας, όλοι οι νέοι
ζητούσαν διέξοδο για την επιβίωσή τους.
Ο Πάνος  με εφόδιο τις γνώσεις  από το οκτα-
τάξιο τότε Γυμνάσιο Κλειτορίας στο τέ-
λος της δεκαετίας του 1950 και τις επι-
δόσεις του στο άθλημα της δισκοβο-
λίας... ξεκίνησε από τα Μαζέικα με όρε-
ξη και πόθο να προκόψει στη ζωή του. 
Ο Πάνος και η μακαριστή σύζυγός του

Φιλιώ ήταν αγαπητοί φίλοι όχι μόνο
δικοί μου αλλά και της συζύγου και
των παιδιών μου. Οι δεσμοί αυτής της
αγάπης παραμένουν άρρηκτοι και γι’
αυτόν τον λόγο και η απώλεια της Φι-
λιώς προκαλεί οδύνη. Την διατηρούμε
όμως στη μνήμη μας ολοζώντανη,
πρόσχαρη και χαμογελαστή.

Ο Θεός να την αναπαύει και να δίνει την
παρηγοριά στον Πάνο και τα παιδιά τους.

Δημήτρης Κούκουρας
Ανώτατος αξιωματικός ε.α.

Το περασμένο τρίμηνο απεβίωσαν
αγαπημένοι συμπατριώτες μας όπως η
Ευτυχία Τσαβαλά, ο Δημήτρης (Μή-
τσος) Κανακάρης, ο Κώστας Παπαδη-
μητρόπουλος, η Ελένη Κουτρουμάνη.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας εκφρά-
ζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στις
οικογένειες των εκλιπόντων. Ο Θεός να
τους αναπαύσει!

Γ ε ω ρ Γ ι ο Σ  Σ τ ε Φ α ν ο υΓ ε ω ρ Γ ι ο Σ  Σ τ ε Φ α ν ο υ
Το Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019, έφυγε

από τη ζωή ο Καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Πατρών Γεώργιος Στεφάνου,
σύζυγος της εκλεκτής συμπατριώτισσάς
μας κ. Βίβιαν Σταθούλια - Στεφάνου. Αν
και καταγόταν από την Αργολίδα και την
Αρκαδία, είχε λατρέψει μέσα από την πο-
λυαγαπημένη του σύζυγο τα Καλάβρυ-
τα, τα οποία επισκέπτονταν πολύ συχνά
με τα δύο παιδιά τους, Δημήτρη και Ευ-
γενία και τα εγγόνια τους. Υπήρξε ένας
εξαιρετικός άνθρωπος που έχαιρε της ε-
κτίμησης όλων όσοι είχαν την τύχη να
τον γνωρίσουν. Η έμφυτη ευγένεια, το αρι-
στοκρατικό του παράστημα, η καλλιέρ-
γεια και το πνεύμα του, το επιστημονικό του
κύρος, το ήθος του και η ευπρέπειά του
ξεχώριζαν. Με την κ. Βίβιαν αποτελούσαν
ένα αχώριστο και εξαιρετικά δεμένο, ένα
υποδειγματικό ζευγάρι, δύο σύντροφοι
που διαβήκανε με το κεφάλι ψηλά το μο-
νοπάτι της ζωής, αντιμετωπίζοντας με τόλ-
μη τις δυσκολίες και καταφέρνοντας να
δημιουργήσουν μια άριστη οικογένεια. 
Όλοι οι συγγενείς, οι συνάδερφοι και οι

πολυάριθμοι φίλοι και συμπατριώτες του,
από την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και
από τα Καλάβρυτα, ήσαν παρόντες για
να τον αποχαιρετίσουν στον Ιερό Ναό της
Αγίας Σοφίας στην Πάτρα στις 12 Μαρ-
τίου και, στη συνέχεια, στα Καλάβρυτα
όπου ήταν η επιθυμία του να ταφεί.

Η κόρη του Ευγενία εκφώνησε έναν
από τους επικηδείους: 

«Αγαπημένε μας πατέρα, βρισκόμαστε
σήμερα εδώ, η οικογένειά σου, συγγενείς,
συνάδελφοι, φίλοι και αγαπημένοι γεί-
τονες, για να σου πούμε το στερνό Αντίο.
Και είναι αυτές τις δύσκολες ώρες που ο

καθένας μας προσπαθεί να αντλήσει δύ-
ναμη, αναπολώντας  το «χτες» μαζί σου.    
Το βιβλίο ζωής σου ξεκινά το 1933 σε

ένα μικρό χωριό της Αργολίδος, τα Γιαννου-
λέεικα. Από την παιδική σου ηλικία ξεχώ-
ρισες λόγω της αγάπης σου για τα βιβλία
και τη δίψα για μάθηση. Εκεί, «στην κρεβά-
τα», στον κήπο του πατρικού σου, περνού-
σες ώρες διαβάζοντας, ενώ τα άλλα παι-
διά έπαιζαν. Ολοκλήρωσες τη γυμνασια-
κή σου παιδεία στο Ναύπλιο και την Τρί-
πολη. Αριστούχος μαθητής έθεσες για στό-
χο σου την Ιατρική σχολή. Όμως, οικονο-
μικοί λόγοι καθώς και η παρότρυνση α-
πό τον αγαπημένο σου θείο Βασίλη σε
οδήγησαν στην Αγγλία. Στο Πανεπιστή-
μιο του Leeds απόκτησες  το πτυχίο του
Πολιτικού Μηχανικού. Για να μην επιβα-
ρύνεις οικονομικά την οικογένειά σου,
σπούδασες ενώ παράλληλα εργάστηκες
στην κατασκευαστική εταιρεία Harrison
Building and Civil Engineering Contrac-
tors αποκτώντας έτσι πολύτιμη εμπειρία
καθώς και πειθαρχεία, εργατικότητα και
συνέπεια, αρετές που σε χαρακτήρισαν
ως επαγγελματία και ακαδημαϊκό.
Επέστρεψες στην Ελλάδα το 1958... και

ξεκίνησες την επαγγελματική σου καριέ-
ρα στο τεχνικό γραφείο Δοξιάδη όπου
ανέλαβες την εκπόνηση μελετών σημα-
ντικών έργων... Η αγάπη σου και η δίψα
για την έρευνα σε ώθησαν να εγκαταλεί-
ψεις και πάλι την Ελλάδα. Με υποτροφία
του ΙΚΥ εκπόνησες τη διδακτορική σου
διατριβή στο Imperial College του Πανε-
πιστημίου του Λονδίνου... Η πρώτη σου
ακαδημαϊκή θέση ήταν στο Πανεπιστή-
μιο του Λονδίνου ως Λέκτορας στην Πο-
λυτεχνική Σχολή. Επέστρεψες στην Ελλά-
δα και εργάστηκες ως Επιμελητής στην
Έδρα Στατικής του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Το 1976, εκλέχτηκες στη θέ-
ση του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πα-
τρών από όπου και συνταξιοδοτήθηκες το
2002. Συμβούλεψες, καθοδήγησες και
στήριξες 2 γενεές φοιτητών μεταλαμπα-
δεύοντας τις γνώσεις σου, την αγάπη για
την έρευνα και τη συνεχή μάθηση, μα
πάνω από όλα το ήθος, τη σεμνότητά και
ταπεινοφροσύνη σου. Υπήρξες πνευμα-
τικός φάρος σε μια εποχή όπου η γνώση
ήταν δυσεύρετη και προνόμιο λίγων,
κάτι που είναι δύσκολο να γίνει αντιλη-
πτό από τις σημερινές γενεές στις οποίες η
γνώση παρέχεται απλόχερα. 

Ήσουν πάντα περήφανος για τον τόπο

καταγωγής σου
και τις ρίζες
σου. Αγαπού-
σες  τις πατρί-
δες σου, την
Αργολίδα και
την Αρκαδία
και η νεανική
σου έφεση για
την ιστορία και
τους αγώνες
των λαών για
την ελευθερία
τους, σε οδή-
γησε να πραγματοποιήσεις την επιθυμία
πολλών δεκαετιών, δική σου αλλά και
του αξιαγάπητου πνευματικού σου πα-
τέρα Μιλτιάδη Στεφάνου, να γράψεις το
γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Στε-
φάνου. Για 4 συναπτά έτη ασχολήθηκες
καθημερινά και για πολλές ώρες με την
έρευνα και συλλογή στοιχείων... διαπι-
στώνοντας ότι η πορεία της οικογένειάς
μας... φαίνεται να ξεκινάει το 1082, στον
οικισμό Αγιο - Στεφανίτικα της Κωνστα-
ντινούπολης όπου με «Χρυσόβουλο»
του Αυτοκράτορα Αλέξιου Α’ Κομνηνού
ξεκίνησε η πορεία μας προς την Πελο-
πόννησο και συγκεκριμένα τον Μυστρά
Λακωνίας...

...Στην προσωπική σου ζωή υπήρξες
πιστός και βαθιά αφοσιωμένος σύζυγος
για 54 ολόκληρα χρόνια στη σύντροφό
σου, τη μητέρα μας Βίβιαν. Της πρόσφε-
ρες απέραντη αγάπη και τίμησες την ξε-
χωριστή πορεία της ζωής της ως θύμα
του Καλαβρυτινού ολοκαυτώματος  που
υιοθετήθηκε στην τρυφερή ηλικία των
10 ετών στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας από
ένα υπέροχο ζευγάρι μεσήλικων Ελλή-
νων Ακρατινών. Η επιστροφή της στην
Ελλάδα το 1962, έμελλε να είναι ορό-
σημο για τη μετέπειτα γνωριμία σας το
1964. Η αγάπη σας δεν μπορεί να περι-
γραφεί με λέξεις. Πολύ απλά, ήταν η
ένωση δύο σπάνιων ανθρώπων, που οι
ψυχές τους έγιναν ένα! Χέρι-χέρι, πορευ-
τήκατε στα όμορφα και τα δύσκολα της
ζωής. Η μητέρα μας ήταν η λαμπάδα σου
και εσύ, πατέρα μας, το φως της! Φωτί-
σατε με την παρουσία σας, τις ζωές τό-
σων ανθρώπων προσφέροντας απλόχε-
ρα τη βοήθειά σας όποτε αυτή χρειάστη-
κε. Δημιουργήσατε μία όμορφη οικογέ-
νεια, δύο παιδιά, εμένα και τον αδελφό
μου Δημήτρη και αποκτήσατε ακόμα
έναν γιο, τον Νίκο και μία κόρη, τη Μι-
ράντα. Έγινες  παππούς σε 4 υπέροχα εγ-
γόνια, την Τατιάνα, τον Μαξμίλλιαν, τον
Ορέστη και τον Πάρι. Αγαπημένε μας πα-
τέρα, το βιβλίο της ζωής μας μαζί σου
έχει αμέτρητες σελίδες, όλες γραμμένες
με τόση στοργή και αγάπη! Σου οφεί-
λουμε τόσα μα τόσα πολλά! Μας καθο-
δήγησες, μας συμβούλεψες και μας
στήριξες σε κάθε μας βήμα. Μας δίδα-
ξες ότι η ταπεινοφροσύνη, η σεμνότητα
και η προσφορά στο συνάνθρωπο είναι
το αληθινό χρυσάφι της ζωής μας. Μας
δίδαξες ότι τα πνευματικά εφόδια, η αξία
της μάθησης, η εργατικότητα, η επιμονή
και οι στόχοι στη ζωή μας βοηθούν να
ξεπεράσουμε τα όριά μας, ώστε να ανα-
καλύψουμε νέους ορίζοντες και να κατα-
κτήσουμε τα όνειρά μας. Πορεύτηκες στη
ζωή σου με αξιοπρέπεια. Δοκιμάστηκες
αμέτρητες φορές και αντιμετώπισες με
στωικότητα όλα τα εμπόδια. Έδωσες
όλες σου τις μάχες με γνώμονα το δίκαιο
και την αλήθεια. Μας δίδαξες ότι η αλα-
ζονεία και ο εγωισμός δεν έχουν θέση
στη ζωή μας. Σεβάστηκες το συνάνθρω-
πο. Ήσουν άνθρωπος με υψηλή συναι-
σθηματική νοημοσύνη. Υπήρξες φωτει-
νό παράδειγμα για όλους μας! Αγέρω-
χος, Κύριος, Άρχοντας, δικαίωσες το δώ-
ρο της ζωής που σου δόθηκε.

Μεγάλο το κενό που μας αφήνεις πα-
τέρα, μεγάλη και η παρακαταθήκη σου.
Υποσχόμαστε ότι θα κρατήσουμε βαθιά
μέσα μας όλες εκείνες τις αρετές και τις
αξίες που σε χαρακτήριζαν σαν άν-
θρωπο και ότι θα τις μεταλαμπαδεύ-
σουμε στα λατρευτά σου εγγόνια...».
Αιωνία του η μνήμη!
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ΘυΜοΜαΣτε τα καλαΒρυτα - τραΓουΔαΜε Για την ειρηνη και τη ΣυΜΦιλιωΣηΘυΜοΜαΣτε τα καλαΒρυτα - τραΓουΔαΜε Για την ειρηνη και τη ΣυΜΦιλιωΣη

ιΣτορικη ΣυνεΔριαΣη τηΣ ΒουληΣ Για τιΣ ΓερΜανικεΣ αποΖηΜιωΣειΣιΣτορικη ΣυνεΔριαΣη τηΣ ΒουληΣ Για τιΣ ΓερΜανικεΣ αποΖηΜιωΣειΣ

Μετά το «Ρέκβιεμ για τα θύματα των
Ναζί» με αναφορά στα Καλάβρυτα και
το Δίστομο, που έγινε σε πρώτη εκτέ-
λεση την 17η Δεκεμβρίου 2018 στην
Εναλλακτική Σκηνή του Κέντρου Πολι-
τισμού «Ι. Σ. Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ), του
συνθέτη Κώστα Μουστάκα, λιμπρέτο
του Μάρκου Χαρίτου και Μουσική δι-
εύθυνση του μαέστρου Γιώργου Αρα-
βίδη, σειρά είχε η Διεθνής Χορωδία της
DW (Deutsche Welle) και η Χορωδία
του Δήμου Αθηναίων.

Έτσι έλαβαν χώρα στη Γερμανία τρεις
συναυλίες:
α/ την Τετάρτη 23 Ιανουάριου 2019 στις
20.00 στο Ναό της Saint Apostel της
Κολωνίας,
β/ την Πέμπτη 24 Ιανουάριου στις
19.00 στο Ναό Name - Jesu - Kirche
στη Βόννη και
γ/  το Σάββατο 26 Ιανουάριου στο Ναό
Jesus Christus στο Βερολίνο.

Η Διεθνής Χορωδία του Ραδιοφωνι-
κού και Τηλεοπτικού Σταθμού της
Deutsche Welle συνέπραξε με τη Χο-
ρωδία του Δήμου Αθηναίων, για πρώ-
τη φορά στη Γερμανία, για να στηρίξουν

τους σκοπούς του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ».

«ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΜΙΑ ΑΦΟΡΜΗ:
ενθυμούνται ένα από τα μεγαλύτερα
εγκλήματα Γερμανών στρατιωτών στην
Ελλάδα. Η μικρή πόλη των Καλαβρύ-
των ευρίσκεται στο μέσο μιας γραφικής
τοποθεσίας της Νοτίου Πελοποννήσου.
Το ειδυλλιακό τοπίο κρύβει μια απαί-
σια ιστορία, που διαρκεί μέχρι σήμερα.
Στις 13 Δεκεμβρίου 1943 έγινε ένα από
τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου κα-
τά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής
στην Ελλάδα. Η Βέρμαχτ εκτέλεσε άνω των
επτακοσίων ανδρών και νέων από δε-
κατεσσάρων ετών. Διασώθηκαν οι γυ-
ναίκες και τα παιδιά. Από τότε το χωριό
ονομάζεται «το χωριό των χηρών».

Στο «Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτι-
νού Ολοκαυτώματος» (ΔΜΚΟ) διατη-
ρείται άσβεστη η ιστορία του τόπου και
η μνήμη του εγκλήματος. Τα Καλάβρυ-
τα στέκονται για το πολεμικό έγκλημα,
την αντίσταση, το χρέος και την επα-
νόρθωση. Για πρώτη φορά, το 2016, η
Χορωδία της DW έδωσε εδώ μια συ-
ναυλία.»
ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων

ιδρύθηκε το 1999 για να καλύψει το
μουσικό χώρο μεταξύ κλασικού και
σύγχρονου ρεπερτορίου. Αποτελείται από
επαγγελματίες τραγουδιστές και τραγου-
δίστριες με έμπειρους σολίστ και χάρη
στην προσφορά της φιλοξενείται σε μεγά-
λες μουσικές αίθουσες ανά τον κόσμο.

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ DEUTSCHE WELLE
Η Χορωδία της DW ιδρύθηκε το 1993

από συνεργάτες του εξωτερικού προ-
γράμματος του σταθμού. Ενδιάμεσα
συμπεριλαμβάνει τραγουδιστές και
τραγουδίστριες από είκοσι και πλέον
χώρες. Σκοπός της είναι, με τραγούδια
από όλον τον κόσμο, να συμβάλει στην
κατανόηση των λαών.
Η κίνηση «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Κατά την εκδήλωση της οικονομικής
κρίσης στην Ελλάδα το έτος 2011 η
πρωτοβουλία «Όλοι Μαζί Μπορούμε»
στηρίζει τους τομείς υγείας, κοινωνικής

πρόνοιας, εκπαίδευσης και περιβάλλο-
ντος. Συλλέγονται π.χ. τρόφιμα, φάρ-
μακα και ρούχα για ανθρώπους που τα
έχουν ανάγκη και δίδονται υποτροφίες
σε νέους, που οι γονείς τους δεν μπο-
ρούν να στηρίξουν τις σπουδές τους. Το
κύριο μέλημα είναι η βοήθεια ευπαθών
ομάδων, που έχουν πληγεί καίρια από
την κρίση.
Τα έσοδα των φιλανθρωπικών συναυ-

λιών, θα αποσταλούν απ’ ευθείας στα
Καλάβρυτα για κοινωνικούς σκοπούς.
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-

ΣΤΗΚΑΝ:
Έξι τραγούδια από το θεατρικό έρ-

γο του Μπέρτολντ Μπρεχτ «ο κύκλος
του Καυκάσου», τέσσερα τραγούδια
από το βιβλίο του Ιά-
κωβου Καμπανέλη
«Μαουτχάουζεν»,
τέσσερα τραγούδια
από το άλμπουμ του
Κώστα Βίργου, BAWO
από Ν. Αφρική, Sha-
lom Aleichem από
Ισραήλ, Tebje Pajom
από Ρωσσία, Sere-
nata para la tierra de
uno από Αργεντινή,
Isang Dugo, Isang
Lahi από Φιλιππίνες,
Arirang από Κορέα.

Επιστέγασμα των α-
νωτέρω μελωδιών ή-
ταν το «ΟΡΑΤΟΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ»
(αφιερωμένο στη νε-
ολαία των Καλαβρύ-
των) του Γερμανού
μουσικοσυνθέτη Δρ
Γκέρχαρντ Φόλκερτς
(Dr Gerhard Folkerts),
που παραβρέθηκε
στο Βερολίνο και μας
πληροφόρησε, ότι η
εκκλησία του Jesus
Christus ήταν κατά-
μεστη, η ατμόσφαι-
ρα πολύ συγκινητική
και ο Έλληνας Πρέ-

σβης μίλησε πολύ ωραία.
Ήταν μια κορυφαία στιγμή που αντι-

κατοπτρίζει τη βούληση των μελών της
Διεθνούς Χορωδίας της DW, που απο-
τελείται από μέλη άνω των είκοσι χω-
ρών, να συμβάλλουν στην υπόμνηση
της θηριωδίας των Καλαβρύτων, μέσα
σε πνεύμα συμφιλίωσης και συνεργα-
σίας των δύο λαών, για την υπέρβαση
του φρικτού εκείνου παρελθόντος.
Το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΕΩΣ μας και τα μέλη

του Συλλόγου μας, εκφράζουν τις ευ-
χαριστίες και τα συγχαρητήριά τους στη
Χορωδία του Δήμου Αθηναίων και στη
Διεθνή Χορωδία της Deutsche Welle γι’
αυτή την πρωτοβουλία που είχαν για το
Μαρτυρικό μας Τόπο, τα Καλάβρυτα.

Με ευρύτατη πλειοψηφία η Ολομέ-
λεια του Κοινοβουλίου ενέκρινε την Τε-
τάρτη, 17 Απριλίου, μετά από πρόταση
του προέδρου του Σώματος Νίκου
Βούτση, Ψήφισμα με το οποίο η Βουλή
«καλεί την ελληνική κυβέρνηση να
προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες δι-
πλωματικές και νομικές ενέργειες για τη
διεκδίκηση και την πλήρη ικανοποίηση
όλων των αξιώσεων του Ελληνικού Κρά-
τους από τον Α’και Β’Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Με τη σημερινή συζήτηση της Έκθε-
σης της Διακομματικής Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής για τις Οφειλές της
Γερμανίας προς  την Ελλάδα, εκπλη-
ρώνουμε ένα θεμελιακό ιστορικό,
ηθικό, πολιτικό αλλά και νομικό
χρέος», τόνισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ,
κ. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, παρου-
σιάζοντας στην Ολομέλεια το πόρισμα
της Επιτροπής. «Δίνουμε την ευκαιρία
στη Γερμανία να αντιπαλέψει με τα
όπλα της αλήθειας, της συμφιλίωσης
και της ευθύνης τις μισάνθρωπες φωνές
των επιγόνων του Χίτλερ». 

Υπενθυμίζεται ότι οι απαράγραπτες
αξιώσεις σύμφωνα και με το πόρισμα
της Βουλής, το οποίο είχε κατατεθεί
ήδη από το 2016, αφορούν:
-Τις πολεμικές επανορθώσεις για τις
υλικές καταστροφές και τη διάλυση του
παραγωγικού ιστού της χώρας
-Τις αποζημιώσεις για τα θύματα και
τους συγγενείς των θυμάτων εγκλημά-
των πολέμου
-Την αποπληρωμή του κατοχικού δα-
νείου
-Την επιστροφή των κλεμμένων αρχαι-
ολογικών θησαυρών και κειμηλίων

Κατά την  ψηφοφορία που έγινε δι’
εγέρσεως καταψήφισε μόνο η Χρυσή
Αυγή. Από την πλευρά τους, οι βου-

λευτές του ΚΚΕ δεν εγέρθηκαν καθώς
θεωρούν ότι «η κυβέρνηση έχει υπο-
χρέωση να θέσει άμεσα, ευθέως και χω-
ρίς περιστροφές προς το Γερμανικό Κρά-
τος και κάθε αρμόδιο διεθνή οργανισμό
τη διεκδίκηση - απαίτηση για το σύνολο
των αποζημιώσεων και επανορθώσεων».
Το υπερκομματικό Ψήφισμα αναφέρει:
«Η Βουλή των Ελλήνων, λαμβάνο-

ντας υπόψη ότι:
Με τις από 27 Φεβρουαρίου 2014, 10

Μαρτίου 2015 και 18 Νοεμβρίου 2015
ομόφωνες αποφάσεις της, κατά την ΙΕ’,
την ΙΣΤ’ και την ΙΖ’ Βουλευτική Περίοδο
αντίστοιχα, συστάθηκε Διακομματική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκ-
δίκηση των γερμανικών οφειλών. Η
Διακομματική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της τα Πορίσματα - Εκθέσεις του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους (Μάρ-
τιος 2013, Δεκέμβριος 2014), του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους (Ιανουά-
ριος 2014), καθώς και άλλων αρμόδιων
κρατικών φορέων (Υπ. Πολιτισμού, Τρά-
πεζα της Ελλάδος), υπέβαλε Πόρισμα
- Έκθεση, όπου καταγράφονται και οι ε-
πιμέρους γνώμες των εκπροσώπων των
κομμάτων που συμμετείχαν σε αυτήν.

Έχοντας περαιτέρω υπόψη ότι:
- το ζήτημα των οφειλών προς την Ελ-
λάδα από τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο παραμένει ανοικτό, ως απαράγρα-
πτο χρέος που αναζητά επίμονα την ηθι-
κή, ιστορική και νομική του δικαίωση,
- οι αξιώσεις του Ελληνικού Κράτους
και οι οφειλές από τον Α’ και Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο παραμένουν εκκρε-
μείς και ενεργές στο σύνολό τους,
- το Ελληνικό Κράτος ουδέποτε και
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποποιήθηκε
των αξιώσεών του,
- δεν τίθεται και δεν δύναται να τεθεί

κανένα ζήτημα παραγρα-
φής των αξιώσεων του
Ελληνικού Κράτους,

Καλεί την Ελληνική Κυ-
βέρνηση
Να προβεί σε όλες τις εν-

δεδειγμένες, ιδίως τις δι-
πλωματικές και νομικές,
ενέργειες για τη διεκδί-
κηση των οφειλών και την
πλήρη ικανοποίηση όλων
των αξιώσεων του Ελλη-
νικού Κράτους από τον Α’
και Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται
και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας
ανακοίνωσε ότι «η ελληνική κυβέρ-
νηση σκοπεύει άμεσα να απευθύνει ρη-
ματική διακοίνωση στην κυβέρνηση της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ-
μανίας, με την οποία θα επαναλαμβάνει
τις απαράγραπτες αξιώσεις της που
προκύπτουν από την ναζιστική εισβολή
και κατοχή καθώς και από τα εγκλήμα-
τα πολέμου της ναζιστικής Γερμανίας»,
διευκρινίζοντας ότι η διεκδίκηση των
γερμανικών αποζημιώσεων αποτελεί
πρωτίστως «ιστορικό και ηθικό χρέος».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριά-
κος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «νομικά
ανοικτή και πολιτικά εφικτή» τη διεκδί-
κηση «ειδικά» του κατοχικού δανείου.

Η κ. Φώφη Γεννηματά τόνισε ότι ήδη
από το 2014 έχουν διαμορφωθεί προτά-
σεις για ενέργειες που πρέπει να υλοποιή-
σει η Ελλάδα σε διπλωματικό και δι-
καστικό επίπεδο και ζήτησε εθνικό σχέ-
διο δράσης.

Θυμίζουμε ότι το ζήτημα είχε ανακι-

νηθεί το 1995 επί κυβέρνησης Παπαν-
δρέου με υπουργό Εξωτερικών τον Κά-
ρολο Παπούλια όταν και τότε είχε
υπάρξει ρηματική διακοίνωση. 

Ποια η αντίδραση του Βερολίνου; Η
συνήθης, μόνιμη επωδός: ότι το θέμα
θεωρείται για εκείνους λήξαν. 

Το θέμα απασχόλησε το διεθνή τύπο
με ευρεία κάλυψή του, ενώ ο γερμανι-
κός τύπος παρουσιάστηκε διχασμένος.
Ωστόσο πέρα από τις επικριτικές πα-
ρουσιάσεις, που ήταν αναμενόμενες,
πολλές ήταν και οι ψύχραιμες και πιο
διαλλακτικές φωνές που επεσήμαιναν
την ανάγκη να ανταποκριθεί η Γερμανία
στο αίτημα του ελληνικού κοινοβουλίου
και να μην σβηστούν με την υπεροψία
του ισχυρού οι οφειλόμενες αποζημιώ-
σεις (εφημερίδες Frankfurter Allgemine
Zeitung, Sueddeutsche Zeitung και
Νeues Deutschland).

Στη Βουλή παρέστησαν ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος κ. Χαρίλαος
Ερμείδης και ο Πρόεδρος της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας κ. Ευθύμιος Βα-
ζαίος.



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΨΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΑ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΥΚΩΤΑΚΗ, ΑΝΤΙΟΠΗ ΚΑΜΠΑ - ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΜΨΑΣ
Η εφημερίδα παρέχει βήμα σε όλους. Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα κείμενά σας, τις απόψεις 
και τις συμβουλές σας μπορείτε να τις στέλνετε και ηλεκτρονικά στο e-mail: kalavrytiniixo@gmail.com

Από την ʺΑγία Λαύραʺ
στα Καλάβρυτα…

Μάρτης… Στης άνοιξης
το ξεκίνημα… Π’ αρχίζει
η φύση να ομορφαίνει…
Τα δέντρα να στολίζο-

νται… Οι κάμποι κι οι πλαγιές να φο-
ρούν το πολύχρωμο κεντητό τους
φόρεμα… Τα πουλιά να τριλίζουν στον
πεντακάθαρο ουρανό… Κι η «Δόξα» με
το δάφνινο στεφάνι να ανηφορίζει για
την Αγία Λαύρα… Σαν κι εσύ την ακο-
λουθείς στα χνάρια του ηρωικού τόπου,
που, «Ακόμα τούτη την άνοιξη /  ραγιά-
δες, ραγιάδες, / τούτο το καλοκαίρι, /
Μοριά και Ρούμελη. / Όσο να ’ρθει ο
Μόσκοβος, / ραγιάδες, ραγιάδες, / να
φέρει το σεφέρι, / Μοριά και Ρού-
μελη…» (Δημοτικό τραγούδι του 1821).

…Στην  Αγία Λαύρα… στα Καλά-
βρυτα… στην ʺΚαλαβρυτινήʺ (πηγή,
προς εξαφάνιση σήμερα, που βρίσκεται
στο δρόμο προς την Αγία Λαύρα και
δεξιά στο έμπα, όπως ερχόμαστε από
την Πάτρα)… στα προαύλια των σχο-
λείων… στο κτίριο - ʺπαράπηγμαʺ της
«Μουσικής»… στην κεντρική πλατεία…
μπροστά στον αύλειο χώρο του καθε-
δρικού ναού της «Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου»… στους κεντρικούς δρόμους…
στην πλαγιά κάτω απ’ του ʺΝτάνουʺ…
ʺπαιζότανʺ η καθόλου ʺπράξηʺ της
ʺΕθνικής πανδαισίαςʺ, απ’ όλη την Κα-
λαβρυτινή κοινωνία, με εθνική έξαρση,
με ένα σφυγμό, μια ζωντάνια, μια δρα-
στηριότητα, ένα ρυθμό, μια εγρήγορση,
ένα τόλμημα, μια θέληση… μοναδικές
στιγμές, ώρες, μέρες, που άρχιζαν από
τις 17 του Μάρτη, εκδηλώσεις για την
εορτή του Αγίου Αλεξίου, και τελείωναν,
με κορύφωση, αργά το βράδυ της 25ης
Μαρτίου, ημέρα της Εθνικής Παλιγγενε-
σίας, όπου ʺδέσποζεʺ, σε κάθε βήμα,
σε κάθε περπατησιά, σε κάθε ματιά, σε
κάθε θώρι, τριγύρω και παντού, η φου-
στανέλα, η «Αμαλία», το Λάβαρο, η Ελ-
ληνική Σημαία, όπου συνεχόμενο
άκουσμα είχες, εμβατήρια, παιάνες, κλέ-
φτικα και δημοτικά τραγούδια… 

…Εκείνα τα απίθανα κι αξέχαστα παι-
δικά χρόνια, την όλη αυτή Μεγάλη
Γιορτή, τη ζούσα μέσα από τα ʺμάτιαʺ
της «Μουσικής» μας (Φιλαρμονική του
Δήμου Καλαβρύτων).

Ως μοναδικός κι επί χρόνια αναντικα-
τάστατος τυμπανιστής!.. Που ο αείμνη-
στος αρχιμουσικός μας Τούλιος δε με

άλλαζε με τίποτε. Τα περισσότερα παι-
διά θέλαν να μάθουν και να παίξουν
κάποιο άλλο όργανο… Πνευστό κι όχι
κρουστό… Κι εγώ πρωτοπηγαίνοντας,
με αυτό το σκοπό είχα γραφτεί από τη
Τετάρτη δημοτικού, μετά από πρό-
σκληση - πρόκληση του αοίδιμου Τού-
λιου. Μάλιστα το πρώτο, που μου είχε
δώσει ήταν κουαρτίνο (μικρό κλαρίνο).
Ας όψονται οι πυώδεις αμυγδαλές μου
κι η επιμονή του πατέρα μου για να μην
επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας μου
(μόλις τις είχα αποξηράνει σε ένα ιδιω-
τικό ιατρείο του Πειραιά), που μ’ έφεραν
στη θέση του πρώτου, μοναδικού κι
εσαεί τυμπανιστή… Που δεν ήταν εύ-
κολο… Κι όπως επέμενε ο Δάσκαλός
μας (Τούλιος) ήμουν αυτός, που έδινε το
σωστό βηματισμό, το ʺτέμποʺ, το χρό-
νο, που καθόριζε την καθόλου  ʺεμ-
φάνισηʺ της Φιλαρμονικής. Να με ʺα-
νεβάσειʺ ήθελε, να με ενθαρρύνει, να με
ʺεξυψώσειʺ για να μπορώ να ανταπε-
ξέρχομαι στις πολύωρες και κοπιαστικές,
ολημερίς πολλές φορές, υποχρεώσεις
μας. Όλοι οι άλλοι συμμουσικοί, στις
παρελάσεις, στις πομπές, ξεκουράζο-
νταν στα μεσοδιαστήματα. Εγώ έπρεπε
να παίζω και στα ̋ κομμάτιαʺ και στη συ-
νέχεια του βηματισμού, για να μη χάνε-
ται η ροή, ο ρυθμός και το μέτρο.
…Παγωμένη, εκείνη τη χρονιά, η μέρα

του Μεγάλου, Εθνικού Εορτασμού. Η
Αγία Λαύρα στ’ άσπρα ντυμένη, όπως
εξάλλου κι όλη η περιοχή, με το χιόνι
κρύσταλλο από τον πρωινό παγετό, να
κάνει τους δρόμους επικίνδυνους, αλλά
ο ήλιος του καιρού και της «Λευτεριάς»,
να φτιάχνει τη μέρα, και τους Καλαβρυ-
τινούς και τους χιλιάδες επισκέπτες να

μην «πτοούνται» για
να τιμήσουν και δοξά-
σουν το «Μεγάλο Ξε-

σηκωμό».
…Τα παιδιά της Φιλαρμονικής, κι εγώ

φυσικά, στο «χρέος», παρά το τσου-
χτερό κρύο, της απόδοσης τιμών στην
έλευση των επισήμων πριν την ώρα της
Δοξολογίας, στην παρουσία μας, ως κύ-
ριος παράγοντας, στο βηματισμό στην
όλη πομπή από το μοναστήρι προς το
Πανελλήνιο Ηρώο των Αγωνιστών του
1821, στην ανάκρουση της «Προσευ-
χής» και του Εθνικού ύμνου κατά την τε-
λετή του τρισάγιου και της κατάθεσης
στεφάνων, και μετά πάλι με πομπή γυρί-
ζοντας προς το μοναστήρι, η συμμετοχή
μας, με σχετικά εμβατήρια, με κυρίαρχο
το «Όλη Δόξα όλη η Χάρη…», στη μα-
θητική, προσκοπική και στρατιωτική πα-
ρέλαση, που ακολουθούσε μπροστά
από την Αγία Λαύρα.
…Είχαμε τελειώσει… Όλα καλά, σύμ-

φωνα, με τον πάντα απαιτητικό δά-
σκαλό μας, αείμνηστο Τούλιο… Στο
μεγάλο αύλειο χώρο της μονής, με την
ανάλογη κούραση να κατακλύζει το
είναι μας, περιμέναμε το λεωφορείο να
μας πάρει για τα Καλάβρυτα, επειδή το
απόγευμα στην κεντρική πλατεία θα γι-
νόντουσαν οι χοροί με τους μαθητές
του Δημοτικού και του Γυμνασίου (τότε
δεν υπήρχαν  πολιτιστικοί σύλλογοι με τα
χορευτικά τους) και θα έκλειναν οι όλες
εκδηλώσεις με τη λαμπαδηδρομία.

Περιμέναμε… Περιμέναμε… μα λεω-
φορείο δε φαινόταν… Το Δάσκαλό μας
τον είχαν πιάσει τα ʺντουμάνιαʺ του και
πηγαινοερχόταν, μουρμουρίζοντας συ-
νέχεια, από τη μονή προς εμάς, προσπα-
θώντας να δει τι συμβαίνει και να δώσει
λύση… Πάντα ήταν υπέρ μας!.. Μας φρό-
ντιζε, μας πρόσεχε, μας περιποιόταν…

Σε κάποια από τις πολλές διαδρομές
του τον είδαμε να έρχεται προς το
μέρος μας, φουρτουνιασμένος, αναψο-
κοκκινισμένος, νευριασμένος… «Πάμε
ρε, μας είπε. Πάμε με τα πόδια… Αυτοί
δε μας υπολογίζουν… Δε σας σκέφτο-
νται… Σας έχουν σαν τελευταία προτε-
ραιότητα κι ας τούς βγάζετε πέρα όλες
τις εκδηλώσεις… Πάμε ρε…».

Παρά τις μουρμούρες κάποιων συμ-
μουσικών ξεκινήσαμε, ξεχνώντας την
όποια κούρασή μας για να είμαστε την
ώρα που έπρεπε στην κεντρική πλατεία
των Καλαβρύτων για τους απογευματι-
νούς χορούς. Μέσα από τον επαρχιακό
δρόμο και παρακαμπτήρια μονοπάτια,
κατηφορίζαμε για τη μικρή μας πολιτει-
ούλα. Θυμάμαι, σε ένα τέτοιο μονο-
πάτι, στενό και δύσβατο, ο Κώστας με
την γκρανκάσα (μεγάλο τύμπανο με
δυνατό μπάσο ήχο), φορτωμένος και
δυσκίνητος, ήταν ψηλός, βαρύς κι
ογκώδης, σε μια συστάδα πουρναρό-
θαμνων ʺμπουρδουκλώθηκεʺ, έπεσε
κι έφερε κάποιες ʺτούμπεςʺ, χωρίς
όμως, πέρα από μερικές επιπόλαιες
γρατζουνιές, να πάθει κάτι άλλο πιο
σοβαρό, κάνοντας όλους εμάς τους
υπόλοιπους να ξεκοιλιαστούμε στα
γέλια με την όλη εικόνα…

Φτάσαμε στα Καλάβρυτα στην ώρα
μας και περατώσαμε το πρόγραμμά
μας, ξεχνώντας την ταλαιπωρία, την
πείνα, το κρύο, την κόπωση, τον παι-
δεμό…

…Την αγαπούσαμε τη «Μουσική»
μας… Ήταν δεύτερο σπίτι μας… Η
άλλη οικογένειά μας… Τρέχαμε, και με
μεγάλη προθυμία, ενθουσιασμό και
χαρά, η προσφορά και το δόσιμο… 

Για τα Καλάβρυτα!.. 
Για τη Γενέθλια Γη μας!.. 
Για την Πατρίδα μας!..

ʺ̋Μ’ ανοιχτή καρδιά κι ένα χαμόγελοΜ’ ανοιχτή καρδιά κι ένα χαμόγελο ʺ̋
Γράφε ι :  ο  Θεόδωρος  Γ .  Θανόπουλος  

Η Αγία Λαύρα…  Σήμερα…Η Αγία Λαύρα…  Σήμερα…

Η Φιλαρμονική μας… Δεκαετία του 1960…Η Φιλαρμονική μας… Δεκαετία του 1960…


