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Σελ.5Σελ.5

Γερμανικές αποζημιώσεις Γερμανικές αποζημιώσεις 

Σελ.6Σελ.6

Ελληνογερμανική συνάντηση νέωνΕλληνογερμανική συνάντηση νέων

στα Καλάβρυταστα Καλάβρυτα

Σελ.7-9Σελ.7-9

Εκδήλωση για το ΚαλαβρυτινόΕκδήλωση για το Καλαβρυτινό
Ολοκαύτωμα στο Δήμο ΑμαρουσίουΟλοκαύτωμα στο Δήμο Αμαρουσίου

Σελ.10Σελ.10

ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ««Γ. ΚουτσοχέραςΓ. Κουτσοχέρας»»

& Συναυλία Χρήστου Λεοντή& Συναυλία Χρήστου Λεοντή

Σελ.11Σελ.11

Το νέο Δ. Σ. της Ένωσης ΘυμάτωνΤο νέο Δ. Σ. της Ένωσης Θυμάτων

Καλαβρυτινού ΟλοκαυτώματοςΚαλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

Σελ.12Σελ.12

Θυρανοίξια του Ι. Ν. Αγ. ΧαραλάμπουςΘυρανοίξια του Ι. Ν. Αγ. Χαραλάμπους

του Σπύρου Σαμαρτζόπουλουτου Σπύρου Σαμαρτζόπουλου

Σελ.12Σελ.12

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΚαλαβρύτωνΟ Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρύτων

στους πληγέντες της Μάνδραςστους πληγέντες της Μάνδρας

Σελ.13Σελ.13

Εγκαίνια Εκκλησιαστικού ΜουσείουΕγκαίνια Εκκλησιαστικού Μουσείου

στο Αίγιοστο Αίγιο

Σελ.13Σελ.13

5ος Πανελλήνιος διαγωνισμός5ος Πανελλήνιος διαγωνισμός

Σκακιστικού ΣκίτσουΣκακιστικού Σκίτσου

Σελ.15Σελ.15

Υποδοχή Ολυμπιακής ΦλόγαςΥποδοχή Ολυμπιακής Φλόγας

στα Καλάβρυταστα Καλάβρυτα

Σελ.15Σελ.15

Ημερίδα της Ένωσης ΕλλήνωνΗμερίδα της Ένωσης Ελλήνων

Λογοτεχνών για τον Γ. ΚουτσοχέραΛογοτεχνών για τον Γ. Κουτσοχέρα

10ος ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ10ος ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ

Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

OOλα για τα καλλα για τα καλAAβρυτα…βρυτα…

Με το δεξί μπήκε η νέα χρονιά για τα
…εντελώς ορεινά (και καθόλου πεδι-
νά!!!) Καλάβρυτα, καθώς, καθ’ όλη τη
διάρκεια της εορταστικής περιόδου, απο-
τέλεσαν πόλο έλξης για δεκάδες χιλιά-
δες επισκέπτες (πάνω από 50.000!!!) οι
οποίοι κατέκλυσαν την πόλη και το χιο-
νοδρομικό μας κέντρο. Πολυάριθμα ει-
δησεογραφικά αφιερώματα ανέδειξαν
τα πανέμορφα χιονισμένα Καλάβρυτα

σε πρωταγωνιστή του εσωτερικού του-
ρισμού: το χιονοδρομικό μας κέντρο
στα καλύτερά του, με χιόνι πάνω από
ένα μέτρο και όλες τις πίστες σε λει-
τουργία, γρηγορότερη πρόσβαση μέσα
από ένα άνετο και πιο ασφαλές οδικό
δίκτυο, υψηλή πληρότητα, εκλεκτά το-
πικά προϊόντα, γαστρονομικές απολαύ-
σεις, μια ισχυρή τονωτική ένεση στην
τοπική οικονομία… Πάντα τέτοια!!!   

Οι εκδηλώσεις απότισης φόρου τιμής και
μνήμης στους Καλαβρυτινούς Μάρτυρες,
θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, ξεκίνη-
σαν, όπως κάθε χρόνο, με τις επιμνημό-
συνες δεήσεις στη Ζαχλωρού, το Σκεπα-
στό, την Κερπινή, τους Ρωγούς, την Ι.Μ.
του Μεγάλου Σπηλαίου, το Βραχνί, τον
Πριόλιθο, για να κορυφωθούν στα Καλά-
βρυτα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2017. 

Στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων
του Δήμου Καλαβρύτων περιλαμβάνο-
νταν η εκδήλωση μνήμης και τιμής στα
θύματα του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος από την Ένωση Καλαβρυτινών Αθή-
νας και το Σύλλογο Πελοποννησίων
Αμαρουσίου, υπό την αιγίδα των Δήμων
Καλαβρύτων και Αμαρουσίου (Δημαρ-
χείο Αμαρουσίου, Κυριακή 3.12.2017)
και το καθιερωμένο Τρισάγιο που τελείται
από την Ένωσή μας στην «Πλατεία Ολο-
καυτώματος Καλαβρύτων» στο Νέο
Κόσμο (Κυριακή, 10.12.2017).
Όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιή-

θηκαν ήταν επιτυχημένες, καθώς χαρακτη-
ρίστηκαν από τη μεγάλη συμμετοχή του
κόσμου αλλά, κυρίως, από το κλίμα συ-
γκίνησης, σεβασμού, διατήρησης άσβε-

στης της ιστορικής μνήμης και διατράνω-
σης του διαχρονικού μηνύματος που εκ-
πέμπεται από τα Καλάβρυτα για καταδίκη
του φασισμού, του ναζισμού και κάθε
μορφής ολοκληρωτισμού.

Ανήμερα της τραγικής επετείου κορυ-
φώθηκαν οι εκδηλώσεις Μνήμης και Τι-
μής των Καλαβρυτινών Ηρώων που εκτε-
λέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα
κατοχής.  

Στον Καθεδρικό Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλα-
βρύτων, μετά τον Όρθρο και τη Θεία Λει-
τουργία, εψάλη επιμνημόσυνη δέηση,
χοροστατούντος του Μητροπολίτη μας κ.
Αμβροσίου. 

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Καλαβρύ-
των κ. Γεώργιος Λαζουράς και εκπρόσω-
ποι της πολιτικής ηγεσίας. Την Κυβέρνηση
εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών
κ. Σκουρλέτης, την Αξιωματική αντιπολί-
τευση ο κ. Κικίλιας, την Ένωση Κεντρώων     

συνέχεια στη σελ. 3

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, η Ένωση Κα-
λαβρυτινών Αθήνας πραγματοποίησε το κα-
θιερωμένο ετήσιο Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών των εκτελεσθέντων συμπατριωτών
μας κατά τη 13η Δεκεμβρίου 1943 από τα γερ-
μανικά στρατεύματα κατοχής, στα πλαίσια των
εκδηλώσεων μνήμης για τα 74 χρόνια από το
ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων. 

Ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική ήταν η
παρουσία των συμπατριωτών μας και φίλων
της Ένωσής μας. 
Μετά από σύντομο χαιρετισμό του προέδρου

της Ένωσής μας κ. ΣωτήρηΤσενέ, ο αντιπρόε-
δρος κ. Ευθύμιος Βαζαίος μίλησε με θέμα: «13
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1943 - ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»:
«Τρία τέταρτα του αιώνα έχουν κιόλας περά-

σει από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα! Εβδο-
μήντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια! Χρονικό
διάστημα μικρό για να επουλώσει τα τραύματα
μιας προσχεδιασμένης φρίκης, σ’ αυτούς που
την έζησαν, εκεί και τότε, σαν μικρά παιδιά.
Χρονικό διάστημα όμως αρκετά μεγάλο, ώστε
το νόημα της θυσίας να εγγράφεται πια στο
εθνικό υποσυνείδητο, πέρα από τα προσωπικά
βιώματα των πρωταγωνιστών.
Υπάρχουν άνθρωποι εδώ, ανάμεσά μας, που

έχουν ζήσει τη φρίκη εκείνης της ημέρας, που
ο θάνατος πέρασε από δίπλα τους, που βιώσαν
την τραγική απώλεια του παππού, του πατέρα, 

συνέχεια στη σελ. 11

74  χρονια  απο το καλαβρυτ ινο ολοκαυτωμα

τριςαγιο ςτην πλατεια
καλαβρυτινου 

ολοκαυτωματος

τα καλαβρυτα μας ο πιο
δημοφιλης χειμερινος προοριςμος
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ς τ η λ η   α ν α γ ν ω ς τ ω ν
-  πες  μας  τη  γνώμη  σου  -

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

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

της Τράπεζας να αναγράφετε απαραιτή-
τως το ονοματεπώνυμό σας.

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

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

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

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

τιμητικη ςτηλη προςφορωντιμητικη ςτηλη προςφορων
Η  Ένωσή μας αντλεί τη δύναμή της και

την περαιτέρω ανάπτυξή της από τα μέλη της
και την αγάπη όλων μας για τα Καλάβρυτα.
Ευελπιστώντας στην ενίσχυση και τη στή-
ριξη της Ένωσής μας, καθιερώνουμε στην
εφημερίδα μας τιμητική 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
Βασίλειος Θανόπουλος 20€  απόδ. 667
Ηλίας Ρεκουνιώτης 50€  απόδ. 669
Βασίλειος Δημητρίου 30€  απόδ. 670

Αναστάσιος Ζωϊτόπουλος  10€  απόδ. 671
Σόλων Παπαδιαμαντόπουλος  50€  απόδ. 672
Βίβιαν Σταθούλια-Στεφάνου 50€  απόδ. 673
Βάσω Κώη-Γούτου 30€  απόδ. 674
Φάνης Κλώνης  20€  απόδ. 675
Μαρία Ανδρικοπούλου 10€  απόδ. 676 
Βάσω Μηλιτσοπούλου  10€  απόδ. 677
Γιάννης Παπαδημητρόπουλος  100€  απόδ. 678

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Άννα Δημοπούλου εις μνήμην εκτελεσθέντος
την 13/12/43 πατρός της Παναγιώτου 20€
απόδ. 666
Μαίρη Ζους εις μνήμην Σωτήρη Χαμακιώτη
50€ απόδ. 668

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

ν ι κ ο ς  μ π α ρ ο υ μ η ςν ι κ ο ς  μ π α ρ ο υ μ η ς

γ ιωργος  δημητρουλαςγ ιωργος  δημητρουλας
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Χοροστατούντος του Ηγουμένου της

Αγίας Λαύρας π. Ευσεβίου, παρουσία
ιερέων και πλήθους κόσμου, στην
ασφυκτικά γεμάτη κεντρική εκκλησία
“Κοίμησης της Θεοτόκου” Καλαβρύ-
των, η Καλαβρυτινή κοινωνία αποχαι-
ρέτησε ένα πανάξιο τέκνο της: τον
Παναγιώτη Δαφαλιά. 
Έζησε με πολύ σθένος και υπηρέτησε

την κοινωνία από διάφορες θέσεις. Ευ-
τύχησε να κάνει μια εξαιρετική οικογέ-

νεια και να δει παιδιά και εγγόνια. Συ-
νέδραμε στην τουριστική εξέλιξη της
περιοχής, αφού πρώτα σπούδασε και
ταξίδεψε σε πολλά μέρη.

Στην περιοχή μας, με την καλοσύνη
και τις γνώσεις του, ήταν σημείο ανα-
φοράς και παράδειγμα προς μίμηση. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μαρτυ-
ρικής Καλαβρυτινής Γης που τον σκε-
πάζει. 

Νικόλαος Ραζής

Λόγια λίγα, στερνά, για τον άδικο χα-
μό του..

Οι  Άγγελοι δεν υπάρχουν μόνο στους
θεϊκούς ουρανούς… 

Υπάρχουν και γύρω μας… 
Ο Θεός αυτούς τους Αγγέλους δεν

τους αφήνει για πολύ στη γη… 
Τους καλεί κοντά του…
Στην παραδεισένια του απλωσιά, στο

γαλήνιο, ανθοστόλιστο, αιώνιο λιβάδι,
όπου δεν υπάρχει «…λύπη και στεναγ-
μός…». 

Μεταξύ αυτών των αγγέλων από σή-
μερα κι εσύ αγαπητέ μας Γιώργο, μετά
από τη Θεϊκή πρόσκληση, σε ένα «γλυκό»
πηγαιμό, με μια «ανακουφισμένη» διά-

θεση, με την
κ α λ ο σ ύ ν η ,
την πραότητα,
την αγάπη…
τις αρετές τ’
ανθρώπου…
που σε μορ-
φοστόλιζαν,
όσο μαζί μας
ήσουν!...

Καλό ας εί-
ναι το διάβα
σου στους δρόμους του Ουρανού, στη
διάβαση της Αιωνιότητας, στου Παρα-
δείσου τα Αλώνια, τα Ολάνθιστα!!!

Θεόδωρος Γ. Θανόπουλος

Οι τελευταίοι 3 μήνες του έτους ση-
μαδεύτηκαν από την απώλεια πολλών
αγαπημένων και εκλεκτών συμπατριω-
τών, βυθίζοντας στη θλίψη την Καλα-
βρυτινή κοινωνία.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας εκφρά-
ζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στις
οικογένειες των εκλιπόντων για την απώ-
λειά τους. Ο Θεός να τους αναπαύσει.

Πριν λίγες μέρες «έφυγε», στις μα-
κρινές πολιτείες της Αμερικής, που
ζούσε εδώ και πολλές δεκαετίες, ο συ-
μπατριώτης μας Νίκος Μπαρούμης. Τη
θλιβερή είδηση του θανάτου του μου
μετέφερε ο Πάνος Τσαπάρας, ο οποίος
το 2009 είχε, με ιδιαίτερη ευαισθησία
κι εμπνεόμενος ο ίδιος τους τίτλους των
ενοτήτων της αφήγησης, δημοσιεύσει
στη Φωνή μια δική μου διήγηση με τον
τίτλο «Μια επίσκεψη στον Νίκο τον
Μπαρούμη: ένα ταξίδι στα Καλάβρυτα
των παιδικών μας χρόνων».

Είχα γράψει το αφήγημα αυτό με
αφορμή μια επίσκεψή μου στον Νίκο,
το 2007, επίσκεψη που ’χα από χρόνια
σχεδιάσει κι εκτέλεσα από αγάπη και
βαθειά εκτίμηση σ’ έναν άνθρωπο, ο
οποίος ενσάρκωνε για μένα και νομίζω
και για όλους της γενιάς μου τον ηρωι-
σμό και συνάμα την τραγωδία της αγα-
πημένης μας, καταρημαγμένης από τη
λαίλαπα του Ναζισμού, πολιτειούλας. 

Τον αποχαιρετώ, ιδίως εκ μέρους των
φίλων του, Γιώργου Κατσικανταή, Γιώργου
Τζιρίτη, Αντρέα Τσάμη, Γιώργου Χρυ-
σανθακόπουλου (Ντελίσα), Τάκη Νικο-
λάου (Φαναρά), Γιώργου Παπαδημη-
τρόπουλου, Γιώργου Φουφρή, Γιάννη
Μπίρμπα, Σωτήρη Τσενέ (ο οποίος και
με ώθησε στην πρωτοβουλία αυτή),
Πάνου Τσαπάρα, Κώστα Παπαχρηστό-
πουλου (Γούτου), και των πολλών άλ-
λων, ανακαλώντας στη μνήμη κάποιες
σκηνές από τη συνάντηση εκείνη... 

Αγαπημένε μας Φίλε, Νίκο,
Όταν κίναγα κείνο το ζεστό υγρό με-

σημέρι του Ιουνίου του 2007 από τα
Νότια του Σικάγου για το West Allis, τη
μικρή πολιτεία του Milwaukee, όπου
είχες από πολλά χρόνια στήσει το μα-
γαζάκι σου, επιδιορθώνοντας τα ρούχα
του εργατικού πληθυσμού της περιοχής,
για να σε συναντήσω, δε φανταζόμουν,
ότι η συνάντησή μας εκείνη θα’τανε κι η
τελευταία... 

Είχα να σε δω από τη δεκαετία του
’70. Τελευταία φορά είχαμε συναντηθεί
στα Καλάβρυτα, έξω από το περίπτερο

του «Κουτσομί-
χαλου». Χρόνια
μετά, σε κάποιο
ταξίδι στο Σικάγο,
οι συνομήλικοί
σου Καλαβρυτι-
νο ί -Σ ικαγ ιώτες
φίλοι, ο Αντρέας ο
Τσάμης κι ο Γιάν-
νης ο Μπίρμπας,
μ ε γ α λ ω μ έ ν ο ι
μαζί σου στα
ερείπια της πόλης
μας, μ’ είχαν ενημερώσει, πως ζούσες
κοντά τους, κάπου 150 μίλια βορειό-
τερα από τον Αντρέα τον Τσάμη, στην
Πολιτεία του Milwaukee. 

Σου ’χα τηλεφωνήσει κι είχα από την
άλλη άκρη του ακουστικού ακούσει
την ίδια βαθειά φωνή, που θυμόμουνα,
να μου λέει συγκινημένη:  

«….Χαίρομαι, που με πήρες Δημη-
τράκη…. Να ξέρεις, από τα Καλάβρυτα
θυμάμαι πάντα, εκτός από τη μάνα μου,
και τη δική σου μάνα, την Παπαγιάννη,
που μου ’λεγε διαρκώς: «Νίκο, παιδί
μου, εσύ πρέπει να σπουδάσεις, για να
μην σ’ εκμεταλλεύεται κανείς με το
πρόβλημα που έχεις στα πόδια
σου…». Όταν πας στα Καλάβρυτα, φί-
λησέ μου τη μητέρα σου και πες της ότι
τη θυμάμαι πάντα. Κι αν έχεις χρόνο,
πέρασε κι απ’ τη μάνα μου να τη
δεις…». 

Από τότε σου τηλεφωνούσα κάθε
φορά που βρισκόμουνα στην Αμερική
και τα λέγαμε… Ήθελα όμως να σε συ-
ναντήσω μια φορά, να τα πούμε κι από
κοντά. Την επιθυμία μου αυτή ενίσχυε
η άρνησή σου να επισκεφτείς, δεκαε-
τίες από τότε που έφυγες, τα Καλά-
βρυτα, όταν, δε, σε ρωτούσα σχετικά
και σου ’λεγα, πως ο φίλος σου, ο Κώ-
στας ο Παπάς, έρχεται κάθε χρόνο από
την Καλιφόρνια, μου απαντούσες,
κάπως αόριστα  «...Ποιός με θυμάται
τώρα εμένα…». 

Και να λοιπόν πώς βρέθηκα, εκείνο                            
συνέχεια στη σελ. 14

δημητρ ιος  κανελλοπουλοςδημητρ ιος  κανελλοπουλος
Δελτίο Τύπου Δ.Μ.Κ.Ο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτι-
κού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος εκφράζει τη βαθιά του
θλίψη για την απώλεια του Δημητρίου
Κανελλόπουλου, Δασοπόνου- Ιστορι-
κού Ερευνητή του Ολοκαυτώματος των
Καλαβρύτων.
Ο Δημήτρης Κανελλόπουλος υπήρξε

ένας συνεπής και βαθύς ερευνητής της
ιστορίας του Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος. Με αυταπάρνηση - δεν φεί-
σθηκε κόπων και θυσιών -,αφιέρωσε
ολόκληρη τη ζωή του στην ιστορική
αυτή έρευνα, καρπός της οποίας υ-
πήρξε η δημιουργία μιας μεγάλης και
αξιόλογης συλλογής (με τον άτυπο
τίτλο Ι.Α.Κ.), μέρος της οποίας ο εκλι-
πών γενναιόδωρα δώρισε στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, με τη δέσμευση και
την υποχρέωση του τελευταίου να την
παραχωρήσει στο Δ.Μ.Κ.Ο. Ήδη η
συλλογή βρίσκεται στο Μουσείο, έχει

ψηφιοποιηθεί
και είναι προ-
σβάσιμη για
κάθε ενδιαφε-
ρόμενο ερευ-
νητή.

Ο Δημήτρης
Κανελλόπου-
λος υπήρξε
μέλος της Επι-
σ τημον ι κή ς
Ομάδας του
Υπουργείου
Πολιτισμού και συνεισέφερε σημαντικά
στην ίδρυση και οργάνωση του Δημο-
τικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δ.Μ.Κ.Ο. τιμά το έργο και τη μνήμη του
και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητή-
ρια στους οικείους του.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη 
του Δ.Σ του Δ.Μ.Κ.Ο.

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ  ΑΓΙΟΥ  ΑΛΕΞΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας σας ενημερώνει ότι

την Kυριακή, 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καθιε-
ρωμένη Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία για την εορτή του Αγίου Αλεξίου, Πολι-
ούχου Καλαβρύτων και Προστάτη της Ένωσής μας, στον Άγιο Γεώργιο Καρύτση.
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συνέχεια από τη σελ.1
ο Πρόεδρός της κ. Λεβέντης, τη Δημο-
κρατική Συμπαράταξη ο Βουλευτής
Αχαΐας κ. Παπαθεοδώρου. Παραβρέ-
θηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου κ. Πέππας και του Συμβουλίου
της Επικρατείας κ. Σακελλαρίου, Βου-
λευτές (κ.κ. Σπαρτινός, Κατσανιώτης,
Φωτήλας) και πολιτευτές του Νομού
Αχαΐας, ο Πρόεδρος του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος κ.
Αγγελόπουλος, εκπρόσωποι του Στρα-
τού και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι πρέ-
σβεις της Αυστρίας, της Πολωνίας και
της Γερμανίας, Δήμαρχοι άλλων Μαρτυ-
ρικώνΔήμων, εκπρόσωποι Καλαβρυτι-
νών Συλλόγων και φορέων και πλήθος
κόσμου. 

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων εκφώνησε
την ομιλία του, η οποία έκανε αίσθηση:
«Συμπληρώνονται, σήμερα, 74 χρόνια,
από την πιο μαύρη ημέρα της κατοχής,
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά, σ’ ολό-
κληρη την Ευρώπη.

Την ημέρα που, η ιστορική, μικρή,
όμορφη, ήρεμη και ειρηνική πόλη μας,
τα Καλάβρυτα - το διοικητικό, εμπο-
ρικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο
ολόκληρης της επαρχίας (σήμερα, του
Δήμου) Καλαβρύτων - δοκίμασε την
εκδικητική μανία και το καταστροφικό
μένος, του τακτικού Γερμανικού Στρα-
τού, της Βέρμαχτ, σε μια από τις πιο αδί-
στακτες, σκληρές, βίαιες και αποτρό-
παιες επιχειρήσεις του, την οργανωμένη
εκκαθαριστική «Επιχείρηση Καλάβρυτα»,
από τις 5 - 15 Δεκεμβρίου 1943. 

Μια καταστροφική και αιματηρή επι-
χείρηση, που περιελάμβανε, μαζικές -
ομαδικές εκτελέσεις ανδρών και πυρ-
πολήσεις οικισμών, στα χωριά μας,
Μάνεσι, Τρεχλό, Λαπάτα, Άνω και
Κάτω Λουσοί, Σκεπαστό (Βυσωκά),
Ρωγοί, Κερπινή, Ζαχλωρού, Μέγα Σπή-
λαιο, Βραχνί, Σούβαρδο, Πριόλιθος,
Αγία Λαύρα, Παγκράτι, Κλειτορία, Πλά-
κα και, ασφαλώς, με τις περισσότερες
και καταστροφικότερες, στα ίδια τα Κα-
λάβρυτα και καταμετρά, σε όλα, τα πα-
ραπάνω χωριά, πάνω από 1.000 νεκρούς.
Σαν σήμερα, πριν από 74 χρόνια, όλοι

οι άνδρες και τα νεαρά αγόρια - από 12
ετών και πάνω - των Καλαβρύτων (πε-
ρίπου 600 συνολικά) - όλοι τους ειρη-
νικοί, άοπλοι και άμαχοι πολίτες -
εκτελούνται, άνανδρα και βάναυσα, ένα,
περίπου, χιλιόμετρο από εδώ, στο αμ-
φιθεατρικό χωράφι ή στο Λόφο - τη Λάκ-
κα του Καπή, όπου, θα πορευθούμε,
συμβολικά και ως πράξη απόδοσης τι-
μής στη μνήμη και τη θυσία τους, σε λίγο.

Ενώ οι γυναίκες και τα μικρά παιδιά,
έγκλειστες, λίγο πιο κάτω, στο Δημο-
τικό Σχολείο, βιώνουν, δραματικά, την
ολοσχερή πυρπόληση και την κατα-
στροφή της πόλης, των σπιτιών και των
περιουσιών τους - τα οποία, προηγου-
μένως, είχαν λεηλατηθεί - μαζί με την
αγωνία, για την τύχη των ανδρών τους
και καταφέρνουν να γλιτώσουν, μόλις
οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί έζωναν
και το Σχολείο, για να αντικρύσουν, σε
λίγο, το τραγικό, το φρικτό, το απάν-
θρωπο, το συγκλονιστικό: τα παιδιά,
τους άνδρες και τους πατέρες τους,
εκτελεσμένους, δολοφονημένους, στον
ομαδικό τάφο του Καπή.

Φθάνοντας εκεί, οι Καλαβρυτινές γυ-
ναίκες σκύβουν στην αιματοβαμμένη
γη, τη γεμάτη από τα νεκρά κορμιά των
αγαπημένων τους. Μπλέκονται με τους
νεκρούς τους, σφίγγουν στην αγκαλιά
τους τα άψυχα κορμιά τους, τους κα-
λούν απεγνωσμένα να γυρίσουν.

Η αβάσταχτη δοκιμασία της μάνας,
που θάβει τους γιους, τον άνδρα, τον
πατέρα της, στους ρηχούς τάφους. Σκα-
λίζει με τα νύχια της την παγωμένη γη
του Δεκέμβρη, για να φυλάξει τα κορ-
μιά των αγαπημένων. Διαβάζει τρισά-
γιο, με μοιρολόγια.

Μια δοκιμασία που κράτησε μέρες,
μήνες, χρόνια.

Και ήρθε ύστερα ο σκληρός αγώνας
της επιβίωσης, μέσα στα χαλάσματα.
Της ζωής, που έπρεπε να ζήσει, για τα
ορφανά που της απόμειναν. 

Οι Καλαβρυτινές μανάδες, που, σή-

μερα, έχουν φύγει όλες από κοντά μας,
είναι οι ηρωίδες αυτού του τόπου, που
ανέβηκαν το δικό τους Γολγοθά.

Μέσα στη φρίκη και την απόγνωση,
έθαψαν τους νεκρούς τους, προστάτευσαν
τα παιδιά που τους απέμειναν, ξανάχτισαν
το σπιτικό τους και ανάστησαν την πόλη.
Αντιπάλεψαν τα μύρια δεινά που τους

κληροδότησε το μεγάλο φονικό, δεν
σταμάτησαν να μας διδάσκουν την αξία
της απλής, αληθινής ζωής.

Το δράμα της πόλης υπήρξε τραγω-
δία δίχως κάθαρση. Όσοι επέζησαν, οι
χήρες, τα ορφανά και οι 13 διασωθέντες
άνδρες, έζησαν την απόλυτη οδύνη.
Έτσι, για να αποδοθεί η φοβερή κατα-

στροφή των Καλαβρύτων, που κάηκαν
ολοκληρωτικά και ο μαζικός - ομαδι-
κός θάνατος τόσο μεγάλου αριθμού
ανδρών, την ίδια μέρα, με τα ίδια φο-
νικά μέσα, στο ίδιο σημείο, στη Λάκκα
του Καπή, καθιερώθηκε και χρησιμο-
ποιήθηκε η λέξη Ολοκαύτωμα. Το Ελ-
ληνικό Ολοκαύτωμα. 
Παράλληλα, για το Ολοκαύτωμα των

Καλαβρύτων, προεχόντως, εισήχθη, με
το νόμο 2130/1993, άρθρο 25, η έν-
νοια της μαρτυρικότητας και της μαρτυ-
ρικής πόλης ή χωριού, στην Ελλάδα. 

Μια έννοια που έχει ηθική αξία και
σημαίνει τις μεγάλες, τις συγκλονιστικές
καταστροφές που υπέστησαν πόλεις ή
χωριά της πατρίδας μας, κατά την πε-
ρίοδο της κατοχής, είτε με τις ολοκλη-
ρωτικές, σε μεγάλο ποσοστό, άνω του
80%, καταστροφές και πυρπολήσεις
των οικισμών, είτε και με τα δύο μαζί,
όπως στα Καλάβρυτα. 

Ως μαρτυρικά, δε, στη συνέχεια και
σήμερα, έχουν χαρακτηρισθεί, με προ-
εδρικά διατάγματα, το Δίστομο, το Κομ-
μένο, ο Χορτιάτης, η Βιάννος, η Κάνδα-
νος, τα Ανώγεια, η Δράμα, η Θεσσα-
λονίκη και άλλες 100, περίπου, πόλεις
και χωριά της πατρίδας μας, που ανή-
κουν σε 48 Καλλικρατικούς Δήμους,
που, όλοι μας, συγκροτούμε το Δίκτυο
Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της
Ελλάδος, περιόδου 1940-1945, με τον
τίτλο «Ελληνικά Ολοκαυτώματα».

Δε θα αναφερθώ στα, εν πολλοίς,
γνωστά και, σχεδόν κάθε χρόνο, επα-
ναλαμβανόμενα, ιστορικά γεγονότα και
λεπτομέρειες που οδήγησαν στο Ολο-
καύτωμα των Καλαβρύτων, καθότι
αυτά, ζωντανεύουν και αναπαριστώνται
εναργέστατα, μέσα από τα εκθέματα, τις
πληροφοριακές πινακίδες, τις μαρτυ-
ρίες, τις βιωματικές αφηγήσεις των 13
διασωθέντων και τις γλαφυρές, τεκμη-
ριωμένες και εξαιρετικές εκδόσεις του
Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος, που ιδρύθηκε και
λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο του
Δήμου Καλαβρύτων, εδώ και 12 χρό-
νια, στο κτίριο του Δημοτικού Σχο-
λείου, το οποίο, από τόπος μόρφωσης
και παιδείας, έμελλε να γίνει ο τόπος
του παντοτινού αποχωρισμού των αν-
δρών και του αναγκαστικού εγκλεισμού
των γυναικόπαιδων, αποτελώντας, έτσι,
τη ζωντανή μνήμη της πόλης μας και το
οποίο, (Δημοτικό μας Μουσείο), αξίζει,
όλοι μας, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο
για να το επισκεφθούμε.

Θα επιχειρήσω, όμως, όσο επιτρέπε-
ται στο σύντομο χρόνο της ομιλίας μου,
να εκθέσω, αδρομερώς, τις γενεσιουρ-
γές αιτίες εκείνης της συγκλονιστικής
τραγωδίας, που, ουσιαστικά, είναι οι αι-
τίες του τελευταίου, με τεράστιες απώ-
λειες, φοβερού πολέμου, που γνώρισε
η χώρα μας και η Ευρώπη, πριν από 77
χρόνια και να αναδείξω τα μηνύματα
και τις αξίες που εκπέμπει το συγκλονι-
στικό Ολοκαύτωμα της πόλης μας, κυ-
ρίως με στόχο να διατηρηθεί η μνήμη
του, να μεταλαμπαδευτεί αυτή στους
νέους μας και να μην ξαναζήσουμε πο-
λέμους και θηριωδίες.

Ήδη, από τα χρόνια του Φρειδερίκου
του Μεγάλου (1740-1786) και, στη συ-
νέχεια, του Βίσμαρκ (1871-1890), η
τότε Πρωσία και, στη συνέχεια, η Γερ-
μανία, διαμόρφωσε, σταδιακά, ένα
εθνικό ιδεότυπο και προσανατολισμό,
που εκφράζεται με το χαρακτηριστικό
εθνικό ηγεμονισμό της και το εθνικό

πρόταγμα και στόχο του πρωταγωνιστι-
κού ρόλου, που θεωρεί ότι μπορεί και
πρέπει να έχει στα ευρωπαϊκά και διε-
θνή τεκταινόμενα, σε κάθε εποχή.
Αυτό το πρόταγμα και αυτός ο εθνικός

ηγεμονισμός, συνδυαζόμενος και υπο-
βοηθούμενος και από τις κατάλληλες
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές
συνθήκες, είναι που έδωσε στον 20ο
αιώνα, δύο παγκόσμιους πολέμους,
τον Πρώτο (Α) και τον Δεύτερο (Β),
μέσα σε τρεις δεκαετίες.

Με την άνοδο του Χίτλερ στην εξου-
σία (1933-1934) και την εγκαθίδρυση
της δικτατορίας του Τρίτου (Γ’) Ράιχ, το
προαναφερόμενο εθνικό ιδεότυπο της
Γερμανίας, ως διαχρονικό υπόστρωμα,
με την ηθική και πολιτική στήριξη, την
ενθάρρυνση, την παρόρμηση και την
πίεση της ναζιστικής ιδεολογίας και των
παρανοϊκών, εγκληματικών εγκεφά-
λων, που περιφρονούσαν την ανθρώ-
πινη ζωή, που απαξίωναν το λαό και τις
μάζες, που ονειρεύτηκαν την παγκό-
σμια κυριαρχία, βασισμένη στη ρατσι-
στική, φυλετική καθαρότητα και τη
γενοκτονική εξαφάνιση των αντιπάλων,
είναι αυτά που πυροδότησαν το Δεύ-
τερο (Β’) Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εκείνο, λοιπόν, που οδήγησε ένα
έθνος και ένα λαό, με τεράστια και απα-
ράμιλλη πνευματική κληρονομιά, που
γέννησε τις πιο ανατρεπτικές, φιλοσο-
φικές, πολιτικές και κοινωνικές θεωρίες
του σύγχρονου κόσμου, έναν τόπο και
ένα λαό, που υπήρξε η μήτρα και το
πλέον προνομιακό πεδίο εκκόλαψης
του πιο σύνθετου, ολιστικού κινήματος
της νέας εποχής, του ρομαντισμού, ένα
λαό, που έδωσε στον κόσμο τον Σίλ-
λερ, τον Γκαίτε, τον Μπετόβεν, τον Σού-
μαν και τόσους άλλους επιφανείς των
γραμμάτων, των τεχνών και της φιλο-
σοφίας, να εκφράσει, βίαια, τον εθνικό
ηγεμονισμό του και να προβεί στις θη-
ριωδίες και τα εγκλήματα του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, είναι, ο εμποτισμός
του από την αποκρουστική και καταδι-
καστέα ιδεολογία του ναζισμού.

Μια ιδεολογία και μια πολιτική πρα-
κτική, που βρήκε πρόσφορο έδαφος ν’
αναπτυχθεί, να διαδοθεί και να φωλιά-
σει στο γερμανικό λαό, γιατί την ευνόησαν
οι κατάλληλες, κοινωνικές, πολιτικές και
οικονομικές συνθήκες του Μεσοπολέμου
και παρουσιάστηκε ως μια «νέα τάξη»,
που θα έλυνε όλα τα προβλήματα.
Μια ιδεολογία, που εκκολάπτεται, πα-

ντού και πάντοτε, σαν το «αυγό του φι-
διού», που, όταν συντρέξουν οι κατάλ-
ληλες συνθήκες, ξεπετιέται. Ένα φαινό-
μενο, που το παρατηρούμε, τα τελευ-
ταία χρόνια και στη χώρα μας, που η
οικονομική κρίση και τα προβλήματα
που αυτή έφερε, άφησαν περιθώρια
και δημιούργησαν τις συνθήκες, ένα
μέρος του λαού μας, έστω και μικρό,
να στραφεί - ελπίζω και εύχομαι πρό-
σκαιρα - προς αυτή την κατεύθυνση.

Σ’ αυτή, λοιπόν, τη σκοτεινή ήπειρο
της Ευρώπης, όπως, χαρακτηριστικά,
την αναφέρει ο Mark Mazower που,
από φυσική πατρίδα της Ελευθερίας και
της δημοκρατίας, υπό τη λαίλαπα και
τη σκληρή και αποπνικτική μπότα του
ναζισμού, κατέληξε ένα εφιαλτικό ερ-
γαστήρι κοινωνικού και πολιτικού πει-
ραματισμού και πεδίο και άντρο πολε-
μικών συγκρούσεων, θηριωδιών, φρι-
καλεοτήτων, μαζικών καταστροφών και
ολοκαυτωμάτων και στην κατεχόμενη
πατρίδα μας, που αντιμετώπιζε την
πείνα, την εξαθλίωση και τις εκτελέσεις
αμάχων και ανυπεράσπιστων πολιτών,
αλλά, ταυτόχρονα, θέριευε η ανυπα-
κοή και η αντίσταση στον αδίστακτο κα-
τακτητή, συντελέστηκε, στις 13 Δεκέμβρη
του 1943, το τραγικό Ολοκαύτωμα των
Καλαβρύτων, που ήταν ένα μαζικό, προ-
σχεδιασμένο και προμελετημένο έγκλη-
μα, που στόχευε να αφανίσει την πόλη μας.

Τα Καλάβρυτα, επιλέχθηκαν και χτυπή-
θηκαν, τόσο σκληρά, για έναν ειδικό λόγο.

Μια μικρή πόλη, με μακραίωνη ιστο-
ρία, που ήταν γνωστή στην Ελλάδα και στον
κόσμο από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της
στην έναρξη της επανάστασης του 1821.
Αλλά και ταυτόχρονα, ήταν το κέντρο

μιας περιοχής, στην οποία είχε αναπτυ-
χθεί, σε μεγάλο βαθμό, η Εθνική αντίσταση.

Αυτή την πόλη-σύμβολο του αγώνα
για την εθνική παλιγγενεσία και το
ισχυρό κέντρο μιας ευρύτερης αντιστα-
σιακής περιοχής, θέλησαν να κατα-
στρέψουν ολοσχερώς οι Γερμανοί
κατακτητές, για να στείλουν το δικό
τους μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. 
Μόνο που τα κατεστραμμένα κι αιμό-

φυρτα Καλάβρυτα μετατράπηκαν σε
σύμβολο ενότητας ολόκληρου του
αγωνιζόμενου ελληνισμού και σε αιώ-
νιο και διεθνές στίγμα για τη βαρβαρό-
τητα των ναζί και του φασισμού.

Παραθέτω απόσπασμα, του απόρρη-
του εγγράφου του Ανώτατου Στρατιωτι-
κού Διοικητή Ελλάδος, στρατηγού της
Αεροπορίας, Speidel, προς τους ανωτέ-
ρους του, στο Βερολίνο και τον ίδιο το
Χίτλερ, λίγες μέρες μετά το Ολοκαύ-
τωμα, στις 8 Ιανουαρίου 1944, που
έγραφε για τα Καλάβρυτα: 
«… Θεωρώ, όμως, επάναγκες να ανα-

κοινώσω τας πραγματικάς επιδράσεις
της υποθέσεως Καλαβρύτων.
Είναι αναμφισβήτητον, ότι, η υπόθεσις

Καλαβρύτων, επί εβδομάδας, κρατεί εις
συγκίνησιν, ολόκληρον τον Ελληνικόν
Λαόν, περισσότερο από οιονδήποτε άλλο
πρόβλημα και ότι η ψυχολογική επί-
δρασις των μέτρων του Γερμανικού
Στρατού, συνήνωσαν και πάλιν, τον εθνι-
κόν και κομμουνιστικόν κόσμον, εις
κοινόν μέτωπον, εναντίον του Γερμανι-
κού Στρατού. Τούτο ήτο ιδιαιτέρως λυ-
πηρόν και ανέτρεψε, τας, από πολλού
χρόνου, καταβαλλομένας, παρ’ εμού,
προσπαθείας διασπάσεως και διαχωρι-
σμού των εθνικών και κομμουνιστικών
στοιχείων της χώρας, επιτευχθείσης, αντι-
θέτως και πάλιν προσεγγίσεως αυτών».

Ο πόνος των Καλαβρύτων και των απο-
γόνων των θυμάτων του Ολοκαυτώμα-
τος, όπως ο πόνος όλων των μαρτυρι-
κών πόλεων και χωριών της Ελλάδας
και των θυμάτων τους, όμως, είναι,
πόνος αδικαίωτος. Μνησιπήμων πόνος.

Και τούτο γιατί, παρά τις, κατά και-
ρούς, εκφράσεις οδύνης και συγγνώ-
μης από τους Εκπροσώπους του Γερμα-
νικού Κράτους και, σε υψηλότατο επί-
πεδο, από τους προέδρους Ράου και
Γκάουκ, η στηριζόμενη στις οικουμενι-
κές και πανανθρώπινες αρχές κι αξίες
απαίτηση της καταβολής των οφειλο-
μένων γερμανικών αποζημιώσεων και
επανορθώσεων για τα δεινά και τα ολο-
καυτώματα, που προξένησαν οι ναζι-
στές πρόγονοι των σημερινών Γερμα-
νών παραμένει, ακόμη, ανεκπλήρωτη,
ως μια διαρκής, ηθική και νομική ενο-
χή, που αποτελεί το εναπομείναν «αγκά-
θι» στην ανάπτυξη και εμβάθυνση ειλι-
κρινών σχέσεων φιλίας και συνεργα-
σίας μεταξύ των μαρτυρικών δήμων και
της Γερμανικής Πολιτείας, αλλά και
υποδαυλίζει αρνητικά στερεότυπα με-
ταξύ πολιτών των δύο χωρών και από
τις δύο πλευρές. 

Όπως η πρόσφατη, καταδικαστέα, πρό-
κληση του Γερμανού ιστορικού, Γιούρ-
γκεν Κίλιαν, που στο βιβλίο που εξέ-
δωσε, με τίτλο «Πόλεμος με τα χρήματα

συνέχεια στη σελ. 4
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των άλλων» - αποσπάσματα του οποίου
δημοσίευσε η εφημερίδα «Die Welt»,
στις 16-11-2017 - ισχυρίζεται - σχετικά
με τη δίκαιη και συμβατικά αναγνωρι-
σμένη απαίτηση του οφειλόμενου κα-
τοχικού δανείου - ούτε λίγο, ούτε πολύ,
ότι η Ελλάδα, είναι εκείνη, που χρωστά
στη Γερμανία και όχι το αντίστροφο,
όταν, ακόμη και ο Χίτλερ, είχε αναγνω-
ρίσει την οφειλή του αναγκαστικού κα-
τοχικού δανείου και, μάλιστα, είχε κατα-
βάλλει και τρεις δόσεις του.

Ασφαλώς, το θέμα της διεκδίκησης
των οφειλομένων, απαράγραπτων αποζη-
μιώσεων είναι ένα σύνθετο θέμα, με
διεθνείς διαστάσεις και οι αξιώσεις μας
είναι νομικά ενεργές και δικαστικά επι-
διώξιμες, όπως τονίζει, στις συνεχείς επι-
σκέψεις του στους μαρτυρικούς τόπους,
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προ-
κόπιος Παυλόπουλος.

Ο Δήμος Καλαβρύτων και το Δίκτυο
Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της
Ελλάδος, συνεχίζουμε, δυναμικά, αδια-
πραγμάτευτα και ασυμβίβαστα, τον αγώ-
να για την πλήρη εξόφληση των οφει-
λομένων αποζημιώσεων. Εκφράζουμε
την ικανοποίησή μας και τις ευχαριστίες
μας προς τον Πρωθυπουργό, την Κυ-
βέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων,
που έκριναν το θέμα στις πραγματικές
του διαστάσεις, ως εθνικό, δηλαδή,
θέμα και, μέσα από τις πολύμηνες ερ-
γασίες της Διακομματικής Επιτροπής της
Βουλής για τη Διεκδίκηση των Γερμανι-
κών Οφειλών, που συστάθηκε και κα-
τέληξε, ήδη, από τον Ιούλιο του 2016
και σε πολυσέλιδη έκθεση. 
Η τεκμηριωμένη, αυτή, έκθεση πρέπει

να συζητηθεί στην Ολομέλεια και, κυ-
ρίως, πρέπει να αρχίσουν να υλοποι-
ούνται  οι προτεινόμενες ενέργειες που
η Έκθεση αυτή προτείνει, με πρώτη τη
θέση του θέματος σε διακρατικό - δι-
πλωματικό επίπεδο, με ρηματική δια-
κοίνωση, στη Γερμανική πλευρά.

Διατηρούμε τη βεβαιότητα ότι όταν
συντρέξουν οι κατάλληλες συνθήκες, η
διπλωματική κίνηση, αυτή, της κυβέρ-
νησης, την οποία απαιτούμε και στηρί-
ζουμε, θα καταστεί εφικτή.

74 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα των
Καλαβρύτων και μετά από τις κοσμο-
γονικές αλλαγές που συντελέστηκαν
και εξελίσσονται στον πλανήτη μας, Έλ-
ληνες, Γερμανοί και πολλοί άλλοι λαοί,
προχωρούμε μαζί, ως μέλη της ίδιας
Ένωσης, για τη δημιουργία ενός κοινού,
Ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Μαζί, ως λαοί και με άλλους ευρω-
παϊκούς λαούς, με αγώνες, έχουμε την
ευκαιρία να διαμορφώσουμε για την
Ευρώπη, ένα μέλλον Ειρήνης, δημοκρα-
τίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Ένα μέλλον προόδου και α-
νάπτυξης. Στην Ευρώπη που δημιουρ-
γούμε, δεν έχουν και δε θα έχουν, πια, θέ-

ση, οι φρικαλεότητες και οι καταστροφές.
Συστατικό στοιχείο και όρος επιβίωσης

αυτής της Ένωσης είναι η αλληλεγγύη,
η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των λαών
καθώς και η κοινωνική συνοχή τους.

Αυτό ισχύει περισσότερο για χώρες
όπως η Γερμανία, τόσο λόγω του μεγέ-
θους, της θέσης της και των ωφελημά-
των που αποκομίζει από την Ένωση,
όσο και γιατί οφείλει στη Χώρα μας,
από τις καταστροφές που της προξέ-
νησε στον πόλεμο.
Αγωνιζόμαστε, για να μην επιβεβαιω-

θούν, οι ισχυρισμοί δοκίμων και σοβα-
ρών, συγγραφέων, πολιτικών και οικονο-
μολόγων, που λένε πως ό,τι δεν κατά-
φερε με τον πόλεμο η Γερμανία, επιχει-
ρεί να το καταφέρει, σήμερα, με την
οικονομική και πολιτική ισχύ που δια-
θέτει και ότι χρησιμοποιεί την κρίση
χρέους για την άσκηση μιας καθαρά
εθνικής πολιτικής, που δεν είναι άλλη
από μια νέα, συνειδητή και σχεδια-
σμένη απόπειρα γερμανοποίησης της
Ευρώπης. Έτσι, η προτροπή, που δια-
βάζουμε, στο σύγγραμμά του «Δόκτωρ
Φαούστους», αλλά και σε διαλέξεις
του, του μεγάλου και βραβευμένου με
Νόμπελ Λογοτεχνίας Γερμανού αντινα-
ζιστή συγγραφέα, Τόμας Μαν, αποκτά,
σήμερα παρά ποτέ, τη μεγαλύτερη αξία
της, να επιδιώκουμε, να ζητούμε, αλλά
και να αγωνιστούμε, μέσα στην Ευ-
ρώπη, για μια Ευρωπαϊκή Γερμανία και
όχι για μια Γερμανική Ευρώπη.
Εμείς και, ιδιαίτερα οι νέοι μας, έχουμε

χρέος, αλλά και συμφέρον, να είμαστε αντί-
θετοι σε κάθε μορφή μίσους, μισαλλο-
δοξίας, καταπάτησης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, βαρβαρότητας και πολέμου.

Μόνο σε μια Ευρώπη και σ’ έναν
κόσμο, όπου δεν κυριαρχούν, η βία, το
μίσος και οι διαχωρισμοί, μπορούν οι
νέοι μας να αναπτύξουν, πλήρως, τα
χαρίσματά τους, τις ικανότητες και τις
γνώσεις τους και να βελτιώσουν το βιο-
τικό τους επίπεδο.
Τα σημερινά Καλάβρυτα - αναστημένα

από τις στάχτες της καταστροφής - βαδί-

ζουν στο δρόμο της προόδου και της ανά-
πτυξης, επιδιώκοντας την ευημερία των
συμπολιτών μας και ιδίως των νέων μας.
Με το καθιερωμένο και επί 73 συνεχή

χρόνια τελούμενο, σαν σήμερα, μνη-
μόσυνο, τις, συναφείς προς τούτο, μνη-
μονικές εκδηλώσεις και τον ανανεω-
μένο, εξωστρεφή, επίκαιρο, σύγχρονο
και «ζωντανό» χαρακτήρα που έχουμε
προσδώσει, τα τελευταία χρόνια, στις
εκδηλώσεις μνήμης μας αυτές, επιδιώ-
κουμε και στοχεύουμε να διατηρή-
σουμε τη μνήμη του Ολοκαυτώματος
της πόλης μας, να την αναδείξουμε και
να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επό-
μενες, τις νεότερες γενιές. 

Και τούτο, γιατί πιστεύουμε, ακράδα-
ντα, ότι αν ένας λαός θέλει να καλυτε-
ρέψει το παρόν και να δημιουργήσει
στοιχεία ενός ακόμη καλύτερου μέλ-
λοντος, πρέπει να γνωρίσει και να συμ-
βουλευτεί το παρελθόν. 

Όχι να το εξορίσει. Όχι να το απομυ-
θοποιήσει. Όχι να το εξωραΐσει.
Ακόμα κι αν όλα τα άσχημα γεγονότα

του σήμερα, δε μοιάζουν και δεν οφεί-
λονται σε εκείνα του παρελθόντος,
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να επαναλη-
φθούν οι σκοτεινές πλευρές του. 

Αυτό συμβαίνει, επειδή δημιουργού-
νται από ανθρώπους, που, πάντοτε,
ωθούνταν και θα ωθούνται από τα ίδια
πάθη και τις ίδιες φιλοδοξίες και έτσι,
αναγκαστικά, επιφέρουν τα ίδια φρικια-
στικά αποτελέσματα.

Ο δικός μας αγώνας σήμερα είναι να
διατηρήσουμε τη Μνήμη ως εφαλτήριο
και ως αναλάμποντα φάρο, για τους
σύγχρονους αγώνες, για την αντιμετώ-
πιση της πρωτοφανούς οικονομικής
κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, για
την υπεράσπιση της εθνικής ακεραιότη-
τας και αξιοπρέπειας, για καλύτερη παι-
δεία, για καλύτερο περιβάλλον, για μια
καινούργια κοινωνική συνείδηση, συ-
νείδηση αλληλεγγύης, για τη δημιουρ-
γία μιας πατρίδας, όπου όλοι και
ιδιαίτερα οι νέοι θα μπορούν να ζουν
με το όνειρο μιας καλύτερης ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η
πρόταση που σήμερα μπορώ να ανα-
κοινώσω και θα υλοποιηθεί, μέσα στο
επόμενο έτος, της καθιέρωσης και απο-
νομής, από το επόμενο έτος 2018 και
εφεξής, κατ’ έτος, από τον ιστορικό και
μαρτυρικό Δήμο Καλαβρύτων, του τι-
μητικού τίτλου, (που πρώτοι καθιερώ-
νουμε), του Πρεσβευτή της Μνήμης του
Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων, σε
προσωπικότητες της πνευματικής, κοι-
νωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής
και του δημόσιου βίου της χώρας μας
και διεθνώς, με ξεχωριστή προσφορά,
στον αγώνα για τη διατήρηση της ιστο-
ρικής μνήμης, ώστε, μέσα από το λόγο
τους, το έργο τους, τη διακεκριμένη επιρ-
ροή που ασκούν, την ξεχωριστή προ-
βολή που διαθέτουν, να πρεσβεύουν, να
διατηρούν και να αναδεικνύουν τη μνή-
μη του Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων και
να αποτελούν πρεσβευτικά και προβε-
βλημένα πρότυπα διάδοσης και μεταλα-
μπάδευσης της μνήμης στους νέους μας.
Κυρίες και Κύριοι συγγενείς των θυμάτων,
Αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε να είμα-

στε συνεπείς στη μεγάλη αυτή υπόθεση
της Μνήμης. 

Οι δικοί σας άνθρωποι, το μεγάλο
κομμάτι της ζωής σας που χάθηκε, οι
νεκροί μας, είναι εδώ, παρόντες σ’ αυτή
την πόλη που κοιτάζει με αισιοδοξία το
αύριο, είναι παντού, όπου αδικημένος
και αδικούμενος στον κόσμο.

Ελάχιστο χρέος μας προς αυτούς, να
τους τιμούμε και να τους θυμόμαστε
πάντα και να βιώνουμε το συγκλονι-
στικό μήνυμα της θυσίας τους.

Ένα μήνυμα διαχρονικό, ζωντανό και
πάντα επίκαιρο.

Ένα μήνυμα που αναδύεται, από το Λό-
φο του Καπή, όπου κείτονται οι νεκροί μας.

Ένα μήνυμα που λάμπει και φωτίζει
την πόλη μας, την Πατρίδα μας, την Ευ-
ρώπη, τον κόσμο ολόκληρο.

Ένα μήνυμα που ακούστηκε, δυνατά,
και χθες το βράδυ, στην εξαιρετική συ-
ναυλία του Χρήστου Λεοντή και στον
πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ΑΘΛΟΝ
ΠΟΙΗΣΕΩΣ προς τιμήν του αείμνηστου
ποιητή των Καλαβρύτων, Γιάννη Κου-
τσοχέρα.

Ποτέ πια, άλλα Καλάβρυτα. Ειρήνη.
Ποτέ πια ναζισμός, φασισμός και κάθε

μορφής ολοκληρωτισμός. 
Βαθιά πίστη στο ελεύθερο και δημο-

κρατικό μας πολίτευμα.
Φιλία, συνεργασία και συναδέλφωση

των λαών. 
Διαρκής αγώνας, για την πρόοδο, την α-

νάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας».
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας

και του Μνημοσύνου, ακολούθησε η
πομπή προς τον Τόπο της Θυσίας,
όπου έγινε επιμνημόσυνη δέηση, προ-
σκλητήριο νεκρών και η καθιερωμένη
κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές
και στρατιωτικές αρχές.

Όπως κάθε χρόνο, το απόγευμα της
12ης Δεκεμβρίου, οι απόγονοι των θυ-
μάτων ανέβηκαν ευλαβικά προς το
λόφο του Καπή για να τελέσουν το
μνημόσυνο για την ανάπαυση των
ψυχών των δικών τους, με το λιτό και
ουσιαστικό τρόπο που εκείνοι έχουν
επιλέξει και απαλύνει τις καρδιές τους.  

Είναι συγκινητικό για τους νεώτερους

να παρακολουθούν τα τότε παιδιά, που
έχασαν με αυτό τον τραγικό τρόπο τους
πατεράδες και τα αδέρφια τους, που
βίωσαν την απόλυτη φρίκη κι επιβίω-
σαν από αυτή με θαυμαστή αξιοπρέ-
πεια, να ενώνουν τις τρεμάμενες φωνές
τους ψάλλοντας για την ανάπαυση των
ψυχών των αδικοχαμένων… 

Μυσταγωγία…

Με μεγάλη επιτυχία, καθώς οι συμμε-
τοχές ξεπέρασαν τις 800, διεξήχθη ο
3ος Δρόμος Θυσίας στη μνήμη των θυ-
μάτων του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώ-
ματος που συνδιοργανώθηκε από το
Δήμο Καλαβρύτων και το Ανώτατο Συμ-
βούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων
του ΥΠΕΘΑ. Οι δρομείς διένυσαν μία από-
σταση συνολικά 10 χιλιομέτρων, με εκκί-
νηση από το Σταθμό του Οδοντωτού μέχρι

τη διασταύρωση προς Βραχνί και Σούβαρ-
δο και επιστροφή στο σημείο εκκίνησης.
Μετά την απονομή των βραβείων στους
δρομείς που διακρίθηκαν, απονεμήθηκε τι-
μητική πλακέτα στο γνωστό υπερμαραθω-
νοδρόμο Γιάννη Κούρο, τον αενάως κινού-
μενο «σύγχρονο Φειδιππίδη», που έχει χαρί-
σει στην πατρίδα μας μεγάλες διακρίσεις
και αποτελεί, με το σθένος και το ήθος
του, υπόδειγμα αθλητή και ανθρώπου.  

τ ρ ι ς α γ ι ο  ς τ ο ν  τ ο π ο  Θ υ ς ι α ς 3ος δρομος Θυςιας καλαβρυτων 
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Αίσθηση έκανε η ομιλία που εκφώ-
νησε ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), διακεκρι-
μένος ποινικολόγος, κ. Βασίλης Αλεξαν-
δρής, με θέμα τις Γερμανικές αποζημιώ-
σεις, στα πλαίσια της εκδήλωσης στη
μνήμη του αντιστασιακού και δικηγό-
ρου, τ. Προέδρου του ΔΣΑ, Ευάγγελου
Μαχαίρα στις 13 Νοεμβρίου 2017 στα
γραφεία του ΔΣΑ. Στην πολύ επιτυχη-
μένη εκδήλωση, που συνδιοργάνωσαν
το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των
Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελ-
λάδα και ο ΔΣΑ και συμμετείχαν αξιό-
λογοι ομιλητές - γνώστες του αντικειμέ-
νου, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της
Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος, κ. Χαρίλαος Ερμείδης και
ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Καλαβρυ-
τινών Αθήνας, κ. Ευθύμιος Βαζαίος.
Ο κ. Αλεξανδρής έκανε μία αναδρομή

στους κύριους σταθμούς της δικαστικής
περιπέτειας της διεκδίκησης των απο-
ζημιώσεων από τους συγγενείς - απο-
γόνους των θυμάτων: 
«Το βάρος της δικαστικής διεκδίκησης

των γερμανικών αποζημιώσεων για λο-
γαριασμό των θυμάτων ανέλαβε η τρι-
ανδρία των ηρωικών δικηγόρων: του
Γιάννη Σταμούλη, του τιμώμενου Βαγ-
γέλη Μαχαίρα, και του Γ. Α. Μαγκάκη.  
Με την υπ’ αριθ. 137/1997 απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβα-
δειάς έγινε δεκτή η από 27.11.1995 α-
γωγή των κατοίκων του Διστόμου, κατά
του Γερμανικού Δημοσίου, για την ανα-
γνώριση της υποχρεώσεως του ως άνω
Δημοσίου να καταβάλει στους αιτούντες
χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής ο-
δύνης από τη θανάτωση οικείων τους από
όργανα του Γερμανικού Κράτους κατά
την περίοδο της Γερμανικής κατοχής. 
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως το Γερ-

μανικό Δημόσιο άσκησε αίτηση αναι-
ρέσεως, η οποία απερρίφθη με την ιστο-
ρική υπ’ αριθ. 11/2000 απόφαση της Ολο-
μέλειας του Αρείου Πάγου. Το κρίσιμο νο-
μικό ζήτημα ήταν η ετεροδικία ή κυριαρ-
χική ασυλία των αλλοδαπών κρατών, δη-
λαδή η μη υπαγωγή τους στη διεθνή δι-
καιοδοσία των  δικαστηρίων του forum. 
Το Ακυρωτικό Δικαστήριο διαπίστωσε

ότι υφίσταται γενική πρακτική των κρα-
τών της διεθνούς κοινότητας που γίνεται
δεκτή ως δίκαιο, δηλαδή η διαμόρφω-
ση διεθνούς εθίμου που αποτελεί, σύμ-
φωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγ-
ματος, αναπόσπαστο μέρος του εσωτε-
ρικού δικαίου με αυξημένη τυπική ισχύ,
κατά το οποίο τα εγχώρια δικαστήρια,
κατ’ εξαίρεση από την αρχή της ετερο-
δικίας, έχουν διεθνή δικαιοδοσία να εκ-
δικάζουν αγωγές αποζημίωσης (στην ο-
ποία περιλαμβάνεται και η χρηματική
ικανοποίηση) για αδικοπραξίες που τε-
λέστηκαν σε βάρος προσώπων και της
περιουσίας αυτών σε έδαφος του forum
από όργανα αλλοδαπού κράτους που
ήταν παρόντα στο ίδιο έδαφος κατά το
χρόνο τέλεσης των αδικοπραξιών τούτων
και αν ακόμη πρόκειται για πράξεις κυ-
ριαρχικής εξουσίας (acta jure imperii).
Η αμετάκλητη απόφαση όμως έμελλε

να μείνει ανεκτέλεστη. Προσέκρουσε στο
δικονομικό κανόνα της απαιτούμενης
άδειας του Υπουργού Δικαιοσύνης για την
εκτέλεση σε βάρος αλλοδαπού Δημοσίου.
Όπως σχολίασε ο Γ. Α. Μαγκάκης, «η

Δικαιοσύνη αποφάνθηκε και εκπλή-
ρωσε το καθήκον της, τόσο με την από-
φαση του Πρωτοδικείου της Λιβαδειάς,
που δικαίωσε τις αγωγές των κατοίκων
του Διστόμου, όσο και με την απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, του
Αρείου Πάγου. Η κυβέρνηση όμως, μέχρι
τώρα, «επιμελώς αδράνησε». Ήρθε η ώρα
«επιμελέστατα να δραστηριοποιηθεί».

Παρά το γεγονός ότι το εριστικό νο-
μικό ζήτημα φαινόταν να έχει κλείσει, ο
Άρειος Πάγος μετέβαλε γνώμη και με την
υπ' αριθ. 131/2001 απόφαση του Α’
Πολιτικού Τμήματος παρέπεμψε προς
επίλυση στο ΑΕΔ το ζήτημα του χαρα-
κτηρισμού ως γενικώς παραδεγμένου
κανόνα του διεθνούς δικαίου, την εξαί-

ρεση από την ετεροδικία για αδικήματα
που τελέσθηκαν, ως πράξεις κυριαρχίας,
στο έδαφος του κράτους του forum από
δράστη ευρισκόμενο στο έδαφος αυτό,
καθώς και το περαιτέρω ζήτημα αν η εξαί-
ρεση αυτή καλύπτει, σύμφωνα με διεθνές
έθιμο, αξιώσεις αποζημιώσεων από αδι-
κήματα, που πηγάζουν μεν από καταστά-
σεις ενόπλων συγκρούσεων, πλήττουν
όμως άτομα περιορισμένου κύκλου και
συγκεκριμένου τόπου, που δεν έχουν
σχέση με τις ένοπλες συρράξεις και δεν
μετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις. 

Το ΑΕΔ απάντησε αρνητικά ως προς το
δικονομικό ζήτημα. Έκρινε ότι στο πα-
ρόν στάδιο εξελίξεως του διεθνούς δι-
καίου δεν έχει σχηματισθεί γενικώς πα-
ραδεγμένος κανόνας του δικαίου αυτού,
που να επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση από την
αρχή της ετεροδικίας, να εναχθεί παρα-
δεκτώς ένα Κράτος ενώπιον δικαστη-
ρίου άλλου Κράτους για αποζημίωση
από κάθε είδους αδικοπραξία που έλα-
βε χώρα στο έδαφος του forum και στην
οποία εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρό-
πο ένοπλες δυνάμεις του εναγομένου
Κράτους, είτε σε καιρό πολέμου είτε σε
καιρό ειρήνης. Αντιθέτως, προκύπτει ότι
το αλλοδαπό Κράτος εξακολουθεί να
απολαύει του προνομίου της ετεροδικίας,
όταν ενάγεται για πράξεις, οι οποίες έλα-
βαν χώρα στο έδαφος του forum και στις
οποίες είχαν κατά οποιονδήποτε τρόπο
εμπλοκή οι ένοπλες δυνάμεις του, χωρίς
να γίνεται διάκριση αν οι πράξεις αυτές
παραβιάζουν το jus cogens ή αν οι ένο-
πλες δυνάμεις ενεπλάκησαν ή όχι σε
σύρραξη με άλλα ένοπλα τμήματα. 

Άφησε όμως ανοικτό το ζήτημα της
ουσιαστικής ευθύνης. Προσέθεσε ότι η
αναγνώριση του προνομίου της ετερο-
δικίας υπέρ αλλοδαπού Κράτους εναγο-
μένου για αδικήματα οποιασδήποτε φύ-
σεως που έχουν διαπραχθεί από τις ένο-
πλες δυνάμεις του στο έδαφος ξένου
Κράτους, δε σημαίνει ότι αίρεται η διεθνής
ευθύνη του για αποζημίωση, αν συντρέ-
χει νόμιμη περίπτωση. Η ευθύνη αυτή πα-
ραμένει, είναι δε, διάφορο το ζήτημα αν
το σχετικό δικαίωμα θα ασκηθεί από το
Κράτος του οποίου πολίτες είναι οι ζη-
μιωθέντες ή ευθέως από τους ίδιους, αν
η άσκηση του δικαιώματος θα επιχειρη-
θεί δικαστικώς ή μέσω διεθνούς συμφω-
νίας και αν, σε περίπτωση προσφυγής σε
δικαστήριο, αυτή θα επιχειρηθεί στο δικα-
στήριο της Χώρας όπου διεπράχθη το αδί-
κημα με παραίτηση στην περίπτωση αυτή
του εναγομένου Κράτους από το προνόμιο
της ετεροδικίας, ή σε δικαστήριο του εναγο-
μένου Κράτους ή σε άλλο ειδικό δικα-
στήριο.

Περαιτέρω, η άρνηση του Υπουργού
Δικαιοσύνης να δώσει την απαιτούμενη
άδεια για αναγκαστική εκτέλεση ή για λή-
ψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του γερ-
μανικού Δημοσίου στο ελληνικό έδαφος
κρίθηκε από το ΣτΕ ως κυβερνητική πρά-
ξη, ανεπίδεκτη ακυρωτικού ελέγχου. Το
Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε
ότι οι πράξεις, με τις οποίες ενεργείται
στάθμιση των επιπτώσεων στις διεθνείς
σχέσεις της Χώρας από τον Υπουργό Δι-
καιοσύνης, ανάγονται στη διαχείριση της
πολιτικής εξουσίας και, ως εκ τούτου,
έχουν το χαρακτήρα κυβερνητικής πρά-
ξεως, εκφεύγουν δε του ακυρωτικού ε-
λέγχου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Τούτο διότι με τις πράξεις αυτές αντιμε-
τωπίζονται, από τα ανώτατα όργανα του
Κράτους, πολιτικής φύσεως ζητήματα,
αναγόμενα στη διαχείριση προβλημάτων
υψίστης σημασίας για τη Χώρα. Επομέ-
νως, από τη φύση τους οι πράξεις αυτές
δεν μπορούν να υπάγονται στον ακυ-
ρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, διότι άλλως ο έλεγχος αυτός
θα υπεισερχόταν ανεπίτρεπτα σε πεδίο
αμιγώς πολιτικών εκτιμήσεων, που εκ-
φεύγει από το πεδίο του ασκουμένου
από το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρω-
τικού  ελέγχου (ΣτΕ 3669/2006). 

Ομοίως, το ΕΔΔΑ, με την απόφαση
της 12.12.2002 «Καλογεροπούλου κ.λπ.
κατά Ελλάδος και Γερμανίας» απεφάνθη

ότι ο περιορισμός του δικαι-
ώματος στην εκτέλεση των
αποφάσεων επεδίωκε θε-
μιτό σκοπό, δηλαδή την προ-
ώθηση της προσήνειας και
των καλών σχέσεων μεταξύ
των κρατών για χάρη του
σεβασμού της εθνικής κυ-
ριαρχίας, ενώ εξ άλλου δεν
ήταν δυσανάλογος, επειδή
τα περιοριστικά μέτρα ελή-
φθησαν από ένα συμβαλ-
λόμενο στην ΕΣΔΑ κράτος και αντανα-
κλούν γενικώς παραδεγμένους κανόνες
του διεθνούς δικαίου στο ζήτημα της
ασυλίας των κρατών.
Κατά συνέπεια, η άρνηση του Έλληνα Υ-

πουργού Δικαιοσύνης, να δώσει στους προ-
σφεύγοντες την άδεια να προχωρήσουν
στην κατάσχεση συγκεκριμένων Γερμα-
νικών περιουσιακών στοιχείων που βρί-
σκονταν στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε
να θεωρηθεί αδικαιολόγητος περιορισμός
στο δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο. 
Κατά το Δικαστήριο, η επέμβαση στην

περιουσία των προσφευγόντων προβλέ-
πεται από το νόμο (άρθρο 923 ΚΠολΔ),
εξυπηρετεί λόγους δημόσιας ωφέλειας
και συγκεκριμένα τη μη διατάραξη των
καλών διπλωματικών σχέσεων Ελλά-
δας και Γερμανίας και σέβεται την ισορ-
ροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενι-
κού συμφέροντος και των επιταγών για
την προάσπιση των θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων του ατόμου, γιατί συνάδει με την
αρχή της ασυλίας των κρατών, ενώ συ-
νεκτιμήθηκε ότι δεν απωλέστηκε παντά-
πασιν η απαίτηση σε βάρος του Γερμα-
νικού Δημοσίου, δεδομένου ότι μεταγε-
νέστερα μπορεί να δοθεί η υπουργική
άδεια για την αναγκαστική εκτέλεση.
Μπροστά σε αυτό το «ελληνικό αδιέ-

ξοδο», τα θύματα των ναζιστικών θηριω-
διών προσέφυγαν στην ιταλική δικαιο-
σύνη προκειμένου οι ελληνικές αποφά-
σεις των πολιτικών δικαστηρίων να ανα-
γνωριστούν και να κηρυχθούν εκτελεστές
εντός του ιταλικού εδάφους. Το ιταλικό
Ακυρωτικό Δικαστήριο (Corte Suprema di
Cassazione) έκρινε εκτελεστές στην Ιτα-
λία τις αποφάσεις των Ελληνικών δικα-
στηρίων που στηρίζονται σε εγκλήματα
πολέμου και παραβιάσεις του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου που διαπρά-
χθηκαν στην Ελλάδα από το Γερμανικό
Ράιχ, χωρίς το τελευταίο να απολαύει
του προνομίου της ετεροδικίας. Η Γερ-
μανία προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστή-
ριο της Χάγης κατά της Ιταλίας στις
23.12.2008. Στην εν λόγω δίκη παρε-
νέβη η χώρα μας στις 13.01.2011. 

Στην Απόφασή του της 3.2.2012, το
Δικαστήριο εκφράζει την άποψη ότι οι
πράξεις των γερμανικών δυνάμεων κα-
τοχής στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν
αντίθετες στο δίκαιο του πολέμου και
παραβίαζαν πανανθρώπινες αξίες. Ση-
μείωσε, όμως, ότι η συγκεκριμένη υπό-
θεση αφορούσε το διαδικαστικό κανόνα
της ετεροδικίας των Κρατών και όχι την
ευθύνη της Γερμανίας για τις παράνομες
ενέργειες της, κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστή-
ριο διαπίστωσε ότι η Γερμανία, στην υπό-
θεση αυτή, απολαύει του προνομίου της
ετεροδικίας και έκρινε, δεχόμενο τις αιτιά-
σεις της Γερμανίας, ότι τα ιταλικά δικα-
στήρια παραβίασαν τον κανόνα αυτό του
εθιμικού διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, το
Δικαστήριο δέχτηκε ότι οι αποφάσεις των
ιταλικών δικαστηρίων με τις οποίες επε-
τράπη η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέ-
λεσης για την Villa Vigoni με σκοπό την
ικανοποίηση των θυμάτων της υπόθεσης
του Διστόμου, καθώς και η αναγνώριση
ως εκτελεστών στην Ιταλία των σχετικών
αποφάσεων των ελληνικών δικαστη-
ρίων, αποτελούσαν παραβίαση του διε-
θνούς δικαίου από ιταλικής πλευράς.
Είναι, ωστόσο, σημαντικό ότι το Δικα-

στήριο έκρινε πως το γεγονός ότι ένα
Κράτος απολαύει ετεροδικίας ενώπιον
των εθνικών δικαστηρίων ενός άλλου
Κράτους, δεν επηρεάζει το ζήτημα της
διεθνούς του ευθύνης και της συνακό-

λουθης υποχρέωσης του να παράσχει απο-
ζημίωση. Επίσης, το Δικαστήριο, αναφε-
ρόμενο στο ζήτημα της αποζημίωσης των
Ιταλών αιχμαλώτων πολέμου καθώς και
άλλων απαιτήσεων Ιταλών πολιτών, οι
οποίες δεν έχουν διευθετηθεί, τόνισε ότι
τα θέματα αυτά θα μπορούσαν να επι-
λυθούν μέσω διμερών διαπραγματεύ-
σεων. Με τον τρόπο αυτό το Δικαστή-
ριο επιβεβαιώνει ότι τα θέματα αυτά δεν
έχουν κλείσει.
Συνεπώς, υπάρχει έδαφος νομικής διεκδί-

κησης κατ’ αρχάς σε διπλωματικό επίπεδο.
Η επίδοση ρηματικής διακοίνωσης στη

γερμανική κυβέρνηση θα διατηρήσει την
επικαιρότητα του ζητήματος και θα απο-
τελέσει βάση διπλωματικής λύσης, με κα-
τάληξη τη σύναψη διεθνούς συνθήκης.

Προς τούτο απαιτείται ο σχηματισμός
ευρείας συστράτευσης δυνάμεων σε
διεθνές επίπεδο. Η διεκδίκηση δεν
μπορεί να εμφανίζεται ως ελληνική ιδι-
αιτερότητα, αλλά ως συλλογικό αίτημα
δικαιοσύνης σε διεθνές επίπεδο. 

Πρέπει να καταστεί συλλογική συνεί-
δηση ότι όσο το δίκαιο δεν απονέμεται
στο πρόσωπο των απογόνων των θυ-
μάτων της ναζιστικής κατοχής, τα τραύ-
ματα από το ναζιστικό όλεθρο θα
παραμένουν ανεπούλωτα.
Περαιτέρω, η εκτέλεση των αμετάκλη-

των δικαστικών αποφάσεων (επ’ ωφελεία
των εναγόντων συγγενών των θυμάτων)  πα- 
ραμένει πάντοτε εφικτή, καθώς καλύπτο-
νται από τη δύναμη του δεδικασμένου, α-
κόμη και εάν έχει επιγενομένως διατυπω-
θεί διαφορετική κατά περιεχόμενο δικα-
στική κρίση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

Η προσφυγή της χώρας ενώπιον του
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για
την αναγνώριση της διεθνούς ευθύνης
της Γερμανίας προϋποθέτει ότι μπορεί
να θεμελιωθεί παράβαση της Γερμανίας
συντελούμενη μετά το 2008. Διότι η
Γερμανία αποδέχθηκε την υποχρεωτική
δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης μόλις το 2008, με τη ρητή επι-
φύλαξη ότι μπορούν να υπαχθούν στη
δικαιοδοσία του Δικαστηρίου μόνο διαφο-
ρές που προκύπτουν από γεγονότα που
λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία
αυτή. Στο πλαίσιο αυτό εξεταστέο επιχεί-
ρημα θα ήταν ο ισχυρισμός ότι η Γερ-
μανία, μετά την επανένωσή της, παρα-
βιάζει διαρκώς - άρα και μετά το 2008-
την υποχρέωση προς καλόπιστη δια-
πραγμάτευση για το ζήτημα των πολε-
μικών επανορθώσεων που ανέλαβε με
τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953.
Τέλος, παρά το ρηθέν ότι «υπάρχουν

δικαστές στο Βερολίνο», η προσφυγή
ενώπιον της γερμανικής δικαιοσύνης
απαιτεί προσεκτικότερη στάθμιση και
περίσκεψη για προφανείς λόγους».

Στη συνέχεια, ο κ. Αλεξανδρής ανα-
φέρθηκε στο θέμα του Κατοχικού Δα-
νείου και ολοκλήρωσε την ομιλία του ως
εξής: «Κλείνοντας και παρά το πλήθος των
ζητημάτων που εγείρονται και έχουν εγ-
γενείς δυσχέρειες, νομικές, ιστορικές και
πολιτικές,  μπορούμε νομίζω να συ-
γκρατήσουμε δύο συμπεράσματα:

Πρώτον, ότι υπάρχει νομικό έδαφος
διεκδίκησης των σχετικών αξιώσεων.

Δεύτερον, ότι οφείλουμε να ενσκή-
ψουμε περισσότερο στα δικονομικά ζη-
τήματα. Διότι στην περίπτωση που δεν
καταστεί εφικτή η - ασφαλώς προτιμη-
τέα- αντιμετώπιση δια της διπλωματικής
οδού, λυδία λίθος επιτυχούς επίλυσης
του ζητήματος θα είναι η επιλογή του
κατάλληλου forum για την προβολή
των αξιώσεών μας».

οι κυριοι ςταΘμοι της δικαςτικης διεκδικηςης των γερμανικων αποΖημιωςεων οι κυριοι ςταΘμοι της δικαςτικης διεκδικηςης των γερμανικων αποΖημιωςεων 
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Το τριήμερο 18 - 20 Οκτωβρίου
2017, μια ομάδα εφήβων από το Αμ-
βούργο της Γερμανίας, πραγματοποίησε
επίσκεψη στα Καλάβρυτα. Επικεφαλής
τους ήταν ο Dr Constantin Grohn, ιερέας
ευαγγελικής ενορίας στο Αμβούργο -
Harvestehude, ο οποίος γεννήθηκε στο
Bad Segeberg της Γερμανίας και οι πρό-
γονοί του κατάγονται από το χωριό
Μπούμπουκα κοντά στα Καλάβρυτα. 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στα Κα-
λάβρυτα συντόνισε η Ένωση Καλαβρυ-
τινών Αθήνας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος
κ. Τσενές Σωτήριος είχε και την ευθύνη
της επικοινωνίας μεταξύ του επικεφα-
λής της γερμανικής αποστολής και των
εμπλεκομένων τοπικών φορέων. 

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του,
στις 18 Οκτωβρίου, ήταν η Ιερά Μονή
του Μεγάλου Σπηλαίου. Την αποστολή
των Γερμανών νέων υποδέχθηκαν ο Γε-
νικός Γραμματέας της Α.Ε.Καλαβρύτων
και δημοτικός σύμβουλος κ. Θύμιος
Φλογεράς, ο Ταμίας της Α.Ε.Κ. και δη-
μοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Λια-
κόπουλος και ο Πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Καλαβρύτων κ. Αλέξης
Λεχουρίτης. Την ξενάγησή τους ανέ-
λαβε ο Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μονής
π. Καλλίνικος. Οι νεαροί φιλοξενούμε-
νοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
ιστορία της μονής αλλά και για το Ολο-
καύτωμα των Καλαβρύτων από τους
Γερμανούς το 1943. 

Ακολούθησε δείπνο γνωριμίας στα Κα-
λάβρυτα, με αντιπροσωπείες των διοική-
σεων και νέων της Αθλητικής Ένωσης και
του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαβρύτων.

Την επομένη μέρα, επισκέφθηκαν τα
μνημεία των μαρτυρικών τόπων της Ζα-
χλωρούς, των Ρογών και της Κερπινής με
ξεναγό το Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γεώρ-
γιο Λαζουρά. Ακολούθησε η επίσκεψή τους
στην Ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας,
όπου ξεναγήθηκαν από τον Ηγούμενό της
π. Ευσέβιο. Στη συνέχεια, μετέβησαν στον
Τόπο Εκτέλεσης των Καλαβρυτινών από
τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής, όπου
ο κ. Νίκος Κολλιόπουλος μετέφερε στους
νέους τις τραγικές βιωματικές του εμπει-
ρίες. Η περιήγησή τους στα ιστορικά μνη-
μεία της περιοχής μας ολοκληρώθηκε
με την επίσκεψή τους στο Δημοτικό
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος. Εκεί ξεναγήθηκαν στους χώρους
και στα εκθέματα του Μουσείου από το
Δήμαρχό μας, τον Πρόεδρο του Μου-
σείου κ. Χρίστο Φωτεινόπουλο και τους
υπευθύνους του Μουσείου. 

Την ίδια μέρα διεξήχθη φιλικός αγώ-
νας μπάσκετ μεταξύ νέων Αμβούργου
και Αθλητικής Ένωσης Καλαβρύτων. Η
ημέρα έκλεισε με δείπνο και ψυχαγω-
γικό πρόγραμμα.

Στα πλαίσια της επίσκεψής τους, οι
Γερμανοί έφηβοι χόρεψαν Ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς υπό την ευγε-
νική καθοδήγηση της κ. Αλεξίας Ζαχα-
ριουδάκη - Παπαδοπούλου, καθηγή-
τριας φυσικής αγωγής. Στην επιτυχία της
επίσκεψης συνέβαλαν αφιλοκερδώς οι
συμπατριώτες μας μουσικοί κ.κ. Άγγε-
λος Καλαβρυτινός, Γιώργος Πουπου-
νάκης και Τάσος Ιωσηφέλης.  

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου η
ομάδα των νέων ενημερώθηκε για την
ιστορία του Οδοντωτού από τον Πρόε-
δρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλα-
βρύτων κ. Αλέξη Λεχουρίτη και στη
συνέχεια αναχώρησε για την Αθήνα.
Σε συνέχεια της επίσκεψης, ο Dr Con-

stantin Grohn έστειλε το παρακάτω μή-
νυμα με την παράκληση να δημοσιευ-
θεί στην εφημερίδα μας:
«Αγαπητή αναγνώστρια, αγαπητέ ανα-

γνώστη,
είναι η εποχή που θα πρέπει να χτί-

σουμε γέφυρες στην Ευρώπη. Με την
άνοδο του εθνικισμού, με την ένταση
των κρίσεων και των αντιπαραθέσεων
αμφισβητείται αυτό που κανονικά θα
έπρεπε να είναι αναμφισβήτητο: η ει-
ρηνική και αλληλέγγυα συνύπαρξη
των κρατών και των λαών.
Τον Οκτώβριο του 2017 επισκέφθηκα

με νέους ανθρώπους από το Αμβούργο
την περιοχή των Καλαβρύτων. Από τις
συζητήσεις με τους ανθρώπους από
την πολιτική ζωή, την εκκλησία, με ντό-
πιους αλλά και με μάρτυρες εκείνης της
εποχής ζωντάνεψε μια εποχή της ιστο-
ρίας. Αισθανθήκαμε πόσο τα γεγονότα
γύρω από τις 13 Δεκεμβρίου 1943 συ-
νεχίζουν να επιδρούν μέχρι σήμερα.
Επισκεφθήκαμε μόνο μερικούς από
τους μαρτυρικούς τόπους: τα μοναστή-
ρια του Μεγάλου Σπηλαίου και της
Αγίας Λαύρας, τη Ζαχλωρού, την Κερ-
πινή, τους Ρωγούς και τα Καλάβρυτα.
Για όλη την ομάδα των νέων, αλλά και
για τους συνοδούς τους ήταν μια πολύ
ιδιαίτερη εμπειρία. Ευχαριστούμε όλους
αυτούς που την κατέστησαν δυνατή!
Θέλω να εξάρω ιδιαίτερα τους υπεύ-
θυνους του αθλητικού συλλόγου, το
Δήμαρχο Γιώργο Λαζουρά και τον
Πρόεδρο της εφημερίδας Σωτήρη Τσε-
νέ, ο οποίος συντόνισε όλες τις επαφές. 
Το πρόγραμμα αυτό ήταν ίδια επιλογή

της ομάδας νέων της ενορίας Αγίου Ιω-
άννη - Χαρβεστεχούντε (St. Johannis-
Harvestehude). Ενασχοληθήκαμε με τις
αρνητικές επιδράσεις που έχουν τα στε-
ρεότυπα και οι προκαταλήψεις. Με τη
Μόνικα Φρανκ (Monika Frank) από τη
Γερμανική πρεσβεία και τον καθηγητή
ιστορίας Χάγκεν Φλάϊσερ (Hagen Fleis-
cher) συνομιλήσαμε στην Αθήνα σχε-
τικά με τις δυσκολίες των επανορθώ-
σεων. Χαρήκαμε και για την υποστή-
ριξη που είχαμε. Το ταξίδι στην Ελλάδα
υποστήριξαν οικονομικά το ίδρυμα
Carl-Duisberg, δωρήτριες και δωρητές
από την ενορία, καθώς επίσης και το
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας,
Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων.

Η οικονομική υποστήριξη δεν ήταν
συνδεδεμένη με κάποια πολιτική εντο-
λή. Αντιθέτως θεωρήσαμε ότι είμαστε
ένα κομμάτι της χριστιανικής κοινωνίας,
η οποία δεν εστιάζει στις διαφορές
αλλά στα κοινά μεταξύ των ανθρώπων.
Σε αυτά πιστεύει και ο υπογράφων, γιός
γερμανού πατέρα και ελληνίδας μητέ-
ρας, της Λούλας Σταθούλια, η οποία
μεγάλωσε στα Καλάβρυτα και πιο συ-
γκεκριμένα στον Μπούμπουκα. Οι σχέ-
σεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας
βασίζονταν για μεγάλο χρονικό διά-
στημα στους ιστορικούς δεσμούς, αλλά
και στην ενοχή και στην εξάρτηση. Η
γεμάτη βία κατοχή της Ελλάδος από τη
Γερμανία του Χίτλερ ήταν το πιο μελανό
σημείο αυτών των σχέσεων. Η λογική
του απόλυτου πολέμου, του αγώνα
μέχρι τέλους, δεν έλαβε υπ’ όψιν τα
αθώα θύματα. Οι επονομαζόμενες επι-
χειρήσεις «εξιλέωσης» και αντιποίνων
είχαν στην ανατολική και νοτιοανατο-
λική Ευρώπη και πτυχές γενοκτονίας.
Αυτό το κομμάτι της ιστορίας επιβαρύ-
νει και αυτό που διαπράχθηκε τότε,
επηρεάζει και μεταγενέστερες γενιές.
Και όμως η συνεννόηση και η συμφι-
λίωση είναι πάντα μια δυνατότητα (διέ-
ξοδος). Εμείς στο Αμβούργο χαιρόμαστε
ιδιαίτερα να κάνουμε του χρόνου το
επόμενο βήμα προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Η ανταποδοτική επίσκεψη νέων από
την περιοχή των Καλαβρύτων στο Αμ-
βούργο είναι ήδη προγραμματισμένη.

Εγκάρδιους χαιρετισμούς
Ο Κωνσταντίνος Grοhn (Γκρεν)».

Επίσης παραθέτουμε την επιστολή που
έστειλε η Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων

στην Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας:
«Καλάβρυτα 16/11/2017
Προς κ. Σωτήριο Τσενέ
Πρόεδρο της Έν. Καλαβρυτινών Αθήνας
Κύριε Τσενέ, αγαπητέ συμπατριώτη.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να

εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την
άψογη και πολυεπίπεδη συνεργασία της
Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας με την
Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων. 
Έπειτα των δικών σας ενεργειών για τη

φιλοξενία μαθητών από το Αμβούργο
Γερμανίας, στο μαρτυρικό τόπο μας για
να δουν, να γνωρίσουν και να μάθουν
πτυχές της ιστορίας του μαρτυρικού μας
τόπου, επιλέξατε την Αθλητική Ένωση
Καλαβρύτων για να συμμετάσχει σε
αθλητικές εκδηλώσεις από κοινού με
την εν λόγω αντιπροσωπεία.  

Η επιλογή που κάνατε ήταν ιδιαίτερα
τιμητική για μας και μας δώσατε την ευ-
καιρία να γίνουμε ειρηνοποιοί γέφυρες
μεταξύ δύο λαών, χωρίς φοβικά σύν-
δρομα.  Έχουμε το χρέος, όλοι εμείς και
ιδίως οι νέοι μας, να διδαχθούμε από τα
διαχρονικά και αέναα μηνύματα του
μαρτυρίου και της θυσίας των συμπα-
τριωτών μας αλλά και να τα μεταφέρου-
με μέσα από πνεύμα συνεργασίας.
Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Καλαβρυ-

τινών Αθήνας,
Η Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων, που

εδώ και δεκαετίες κρατά τα σκήπτρα
του αθλητισμού και της  δημιουργικής
απασχόλησης των παιδιών της επαρ-
χίας Καλαβρύτων, είναι πάντα αρωγός
σε κάθε προσπάθεια που προάγει τον
τόπο μας και η συνεργασία με αυτό το
σκοπό θα συνεχιστεί με την ιστορική
και δραστήρια Ένωση Καλαβρυτινών.

Με εκτίμηση 
Για το Δ.Σ.

ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας
Π. Βαρβιτσιώτης Ε. Φλογεράς»
Ακολουθούν εντυπώσεις των παιδιών

που συμμετείχαν στο ταξίδι στα Καλά-
βρυτα (μετά από πρωτοβουλία του Δρ
Κωνσταντίνου Γκρεν) βάσει των ακό-
λουθων ερωτημάτων:
• Τι με αφορά μετά το ταξίδι στα Καλά-
βρυτα;
• Τελικός απολογισμός της περιοδείας 
Ντίμι Μβακαλάμπο (Ntiimi
Mwakalambo), 18 ετών:

«Αποκόμισα πολλές γνώσεις: από τη
μια πλευρά μεν πρακτικές γνώσεις, από
την άλλη, δε, φορτίστηκα πολύ συναισθη-
ματικά. Μου δημιουργήθηκαν συναισθή-
ματα και συγκινήσεις τις οποίες ούτε καν
που γνώριζα. Ιδιαιτέρως με τους αυτόπτες
μάρτυρες. Όπως σήμερα με τον Aλέξη
Λεχουρίτη, που του ήρθαν κλάματα. Αυτό
με άγγιξε πάρα πολύ. Βρήκα απρόβλε-
πτο και θαυμάσιο πόσο χρόνο και κόπο
διέθεσαν οι κάτοικοι των Καλαβρύτων
για μας και ενθυμούμαι ακόμη, όταν συνο-
μιλούσαμε - τί περιμέναμε από τους Έλ-
ληνες - και συνέβησαν πράγματα μόνο
θετικά. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία».
Κωνσταντίνος Γκρεν (Constantin Groehn):

«Όλες οι προκαταλήψεις επιβεβαιώθη-
καν. Αλλά ολοφάνερα μόνον οι καλές».
Γιορίνα  Χάπκε, (Jorina Happke), 16 ετών:
«Και μένα μου άρεσε που οι Έλληνες μας

δέχθηκαν τόσο ειλικρινά, όσο και εγκάρ-
δια. Αλλά και στην Κάτω Ζαχλωρού όπου
φάγαμε, διασκεδάσανε πολύ άνετα μαζί
μας. H κυρία Αλεξία (χορεύτρια) ήλθε
ακόμη μια φορά στο τέλος και είπε: Εάν
κάποτε έρθετε πάλι στην Ελλάδα, μπο-

ρείτε ευχαρίστως να διανυκτερεύσετε
σε μένα. Το ότι ήταν τόσο αυθόρμητη και
είπε «μπορείτε να κατοικήσετε μαζί μου»
είναι για τους Γερμανούς κάτι το εντελώς
ιδιαίτερο. Και εκείνο που με συγκίνησε,
ήταν τι είπε o αυτόπτης μάρτυρας κ. Νίκος
Κολλιόπουλος στον Τόπο της Εκτέλε-
σης. Είναι το σημαντικότερο που απε-
κόμισα από αυτό το ταξίδι. Το βρήκα πολύ
βαρύ (αποκρουστικό). Γιατί στεκόταν
εκεί με αυτά που έζησε. Αυτό μου
άφησε μια πάρα πολύ έντονη εικόνα».
Γιάνα Βίνεγκ (Jana Winneg), 17 ετών:

«Ναι, το ίδιο αισθάνθηκα και εγώ.
Ακούσαμε πριν, πολλά για αυτή την
ιστορία, πως διεξήχθη, τη διαδρομή της, τι
συνέβη εκεί. Και μόνο αυτό ήταν αρ-
κετά αποτρεπτικό, βαθιά αποτρεπτικό
και πολύ θλιβερό. Αλλά αυτός (ο κ.
Νίκος Κολλιόπουλος) δεν αναφέρθηκε
καθόλου σε αυτό. Είπε μόνο πώς έφτα-
σε εκεί, τι βρήκε μπροστά του και ανέ-
φερε μια μόνο λεπτομέρεια, την οποία
δε θέλω τώρα καν να αναφέρω, γιατί
αυτός είδε τον άνδρα με το ανοιγμένο
κρανίο που ακόμα ζούσε. Και αυτό δεν
είναι μόνο μια διαδικασία, που το κάνει
πιο αυθεντικό ακόμη και πολύ πιο βαρύ
(αποκρουστικό). Είναι πολύ σοκαρι-
στικό και δεν αποτυπώνεται πλήρως».
Σάρα Λάκμαν (Sarah Laakmann), 14 ετών:
«Με άγγιξαν περισσότερο οι αυτόπτες

μάρτυρες της εποχής εκείνης, γιατί κα-
ταλαβαίνουμε πόσο ολέθριο ήταν στην
πραγματικότητα. Απεκόμισα πάρα πολλά
για το σπίτι μου. Για να σκεπτόμαστε
συνεχώς και σε καμιά περίπτωση να
μην τα ξεχνάμε. Το αποκορύφωμα της
εβδομάδος ήταν για μένα η Πέμπτη,
ασφαλώς οι διηγήσεις των αυτοπτών
μαρτύρων, αλλά και η αναμέτρηση του
μπάσκετ. Θα χαιρόμουν πολύ, εάν θα
μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα τα-
ξίδι της ομάδος μπάσκετ στο Αμβούργο».
Πασκάλ Λάκμαν (Pascal Laakmann), 14
ετών:

«Το βρίσκω καλό, ότι ένας επιζών
μάρτυρας (Νίκος Κολλιόπουλος) είπε,
ότι οφείλουμε να μην επιτρέψουμε να
ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο».
Αλμπέρ Κοχ (Albert Koch), 15 ετών:

«Αισθανόμαστε από τη μια μεριά τη
φιλοξενία των Ελλήνων, αλλά και από την
άλλη μια μεγάλη προσπάθεια προσέγγι-
σης. Στα Καλάβρυτα είχα την αίσθηση ότι
κάναμε ένα βήμα μπροστά, που δεν έχει
γίνει πολύ συχνά. Και από την άλλη, η Γερ-
μανική πλευρά δεν έχει παραδεχθεί τι έχει
συμβεί στην Ελλάδα. Γεγονός που στην Ελ-
λάδα παραμένει έντονο στη μνήμη, ενώ η
Γερμανική πλευρά ανταποκρίνεται πολύ
λίγο. Ήταν μια μεγάλη ανακούφιση που
αυτό έγινε έστω μία φορά τώρα. Ακόμα
ήταν κάτι το εντελώς ιδιαίτερο, που ο
Δήμαρχος, διέθεσε τόσο πολύ χρόνο
για μας. Προφανώς φαίνεται, ότι ήταν
ένα μεγάλο γεγονός να βρεθούμε εκεί.
Το βρήκα όλως ιδιαιτέρως έκτακτο».
Φέλιξ Μαρξ (Fetix Marx), 14 ετών:
«Εάν υπήρχε ανταπόδοση της επισκέ-

ψεως των Ελλήνων ερχομένων σε μας,
πιστεύω προσωπικά, ότι δεν θα ήταν
τόσο εγκάρδια, όπως εκεί. Δεν πι-
στεύω, ότι ο Όλαφ Σολτς - Olaf Scholz
(ο Δήμαρχος του Αμβούργου) θα ερ-
χόταν σε μας. Ή γενικά, ότι εμείς θα συ-
γκεντρώναμε τόσους ανθρώπους, για
να προσφέρουν. Φοβάμαι, ότι εμείς δεν
θα τους μεταχειρισθούμε τόσο καλά,
όπως αυτοί μας φέρθηκαν».

ελληνογερμανικη ςυναντηςη νεων ςτα καλαβρυταελληνογερμανικη ςυναντηςη νεων ςτα καλαβρυτα



Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύ-
ματα του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύ-
των συνδιοργάνωσαν οι Ενώσεις Πελο-
ποννησίων Αμαρουσίου και Καλαβρυ-
τινών Αθήνας, την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου
2017και ώρα 18:30, στην αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου. 

Η εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό
την αιγίδα των Δήμου Αμαρουσίου και
Καλαβρύτων, με την παρουσία πλήθους
Καλαβρυτινών και Μαρουσιωτών στην
κατάμεστη αίθουσα του δημαρχείου,
αποτύπωσε με σοβαρότητα, σαφήνεια
και σεβασμό τα γεγονότα του Ολοκαυ-
τώματος της 13ης Δεκεμβρίου 1943.

Το συντονισμό της όλης εκδήλωσης
είχε αναλάβει κι έφερε εις πέρας με
άψογο τρόπο ο Πρόεδρος της Ένωσης
Πελοποννησίων Αμαρουσίου κ. Δημή-
τρης Σμυρνής. Ο φιλοξενών Δήμαρχος
Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, στο
χαιρετισμό του συνεχάρη τις δυο ενώ-
σεις και τους Προέδρους τους καθώς
και το Δήμαρχο Καλαβρύτων, για την
άψογη οργάνωση, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά: «Αποδίδουμε φόρο τιμής στη
μνήμη των άδικα εκτελεσθέντων συ-
νανθρώπων μας στο τραγικό Ολοκαύ-
τωμα των Καλαβρύτων της 13ης
Δεκεμβρίου του 1943. Κρατάμε ζω-
ντανή τη μνήμη ως ένδειξη σεβασμού
απέναντι στους νεκρούς αλλά και στις
οικογένειες των αδικοχαμένων Καλα-
βρυτινών από τους Γερμανούς Ναζί κα-
ταδικάζοντας κάθε μορφή ολοκλη-
ρωτισμού. Ενωμένοι οι Έλληνες μπο-
ρούμε να προάγουμε την ειρήνη, τη
φιλία και την ευημερία των λαών.  Αι-
σθανόμαστε το βαρύτατο χρέος να κρα-
τάμε άσβηστο το καντήλι της ανάμνη-
σης σε όλη μας τη ζωή. Η μνήμη τους
παραμένει αιώνια». Σύντομους χαιρετι-
σμούς απηύθυναν, επίσης, ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς και
ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Πε-
λοποννησίων και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΑ
κ. Κώστας Παπαχριστόπουλος, ο ο-
ποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα
τιμούμε ένα ολόκληρο Καλαβρυτινό
κόσμο, που μετά από τόσα χρόνια έχει
ακόμα το κουράγιο να δακρύζει, να συ-
γκινείται και να μάχεται για να διατηρη-
θεί ζωντανή η μνήμη του ολοκαυτώ-
ματος… Με την πρωτοβουλία μας αυτή
θέλουμε να τιμήσουμε τα 74 χρόνια
του ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων,
προσθέτοντας κι εμείς ένα μικρό λιθα-
ράκι στη γενικότερη προσπάθεια ενδυ-
νάμωσης της ιστορικής συνείδησης που
είναι, ίσως, το ισχυρότερο όπλο κατά
του φασισμού, του ναζισμού και κάθε
μορφής ολοκληρωτισμού». Ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθή-
νας κ. Σωτήρης Τσενές, αφού καλωσό-
ρισε τους παρευρισκόμενους, ευχαρί-
στησε την Ένωση Πελοποννησίων Αμα-
ρουσίου και τον άξιο Πρόεδρό της κ.
Δημήτρη Σμυρνή, για την πρωτοπορια-
κή ιδέα τους και την υπέρμετρη ευαισθη-
σία τους πάνω σε γενικότερα θέματα ιστο-
ρικής, θρησκευτικής και εθνικής σημα-
σίας, που αποδεικνύει το συνεχές ενδια-
φέρον τους για τη διάδοση της ιστορι-
κής μνήμης, διδακτικό κεφάλαιο της
οποίας αποτελεί το δράμα των Καλα-
βρύτων. Ανέφερε, επίσης, τα εξής: «Τα
Καλάβρυτα είναι πλέον ένας αναγνωρι-
σμένος ιστορικός σταθμός ιερής μνήμης
και μετάδοσης μηνυμάτων υπέρ της
ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων και των παρα-
δοσιακών αξιών. Είναι ένας ιστορικός
σταθμός, που από το λόφο της εκτέλε-
σης των Καλαβρυτινών, εκπέμπονται
αιώνια διδάγματα, που μας προτρέπουν
να ενστερνιστούμε το πνεύμα της θυσίας
και των ιστορικών αγώνων των αντρών
και των γυναικών, που βίωσαν την εμπει-
ρία του πολέμου, της κατοχής, της αντί-
στασης και του εμφυλίου… Το μεγαλείο
της θυσίας τους πρέπει να κρατήσουμε,
ως παρακαταθήκη για τους νεότερους
και τις επερχόμενες γενεές, ώστε η αν-
θρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια να είναι το
πολυτιμότερο αγαθό, η μέγιστη επιδίωξη».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο
πρώην υπουργός κ. Α. Ζαΐμης,  οι πρό-
εδροι των Δημοτικών Συμβουλίων Αμα-
ρουσίου και Καλαβρύτων  κ. Π. Βραχνός
και κ. Δ. Κοντογιάννης, ο Βοηθός Δημάρ-
χου Καλαβρύτων κ. Ν. Μαγκαφάς, οι
αντιδήμαρχοι Αμαρουσίου κ.κ. Ε. Γαρ-
δέλης, Σ. Σταθούλης, E. Μ. Χαλιώτη
και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ε. Κα-
τσιγιάννης, Δ. Καρλαύτης, Π. Κόνιαρης,
Μ. Ρούσος, Π. Σαγρής, ο πρώην Εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου κ. Α. Κανελ-
λόπουλος, ο εγκληματολόγος κ. Ά. Τσι-
γκρής, από την Παγκαλαβρυτινή Ένωση
ο επίτιμος Πρόεδρος κ. Γ. Κοσμάς και οι
αντιπρόεδροι κ. Α. Μπαλασοπούλου και
Τ. Μπουζιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης
Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος κ. Χ. Ερμείδης, οι Πρόεδροι και εκ-
πρόσωποι Καλαβρυτινών Συλλόγων
κ.κ. Α. Χρονόπουλος (Καλαβρυτινών Πει-
ραιά), Σ. Μούσιος (Λυκούριας), Α. Χρι-
στοδουλόπουλος (Δρυμού), Γ. Μητρό-
πουλος (Φιλιωτών), Δ. Κωνσταντινίδη
(Σειρών), Χ. Καμπέρος (Ομοσπονδίας
συλλόγων Καλαβρύτων ο «Αρχαίος
Κλείτωρ»), Κ. Κατσιάρης (Κρινοφυτι-
νών), Ι. Γκίκας (Αγ. Νικολάου), Α. Σκάρ-
πας (Λευκασίου), οι στρατηγοί κ.κ. Γ.
Παπαδημητρόπουλος, Γ. Σπηλιόπου-
λος, Ν. Παναγιωτόπουλος, Κ. Μανίκας,
εκπρόσωπος του Kalavryta Press και
του Κalavryta net (κ. Β. Αποστολόπου-
λος) και πλήθος κόσμου.   

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης
ήταν ο εξαίρετος επιστήμονας, με κατα-
ξιωμένη επαγγελματική σταδιοδρομία,
σε ηγετικές θέσεις σημαντικών φορέων
και οργανισμών, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, Καλαβρυτινός
κ. Δημήτρης Χριστοδούλου με θέμα
«ΜΝΗΜΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑ-
ΒΡΥΤΩΝ», η ομιλία του οποίου είχε ως εξής: 

«Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι, αγαπητοί
φίλοι των Καλαβρύτων, εκλεκτοί μου
συμπατριώτες,
1. Οι κύριοι στόχοι της σημερινής μας
εκδήλωσης είναι: 
• Να αποτίσουμε, με σεβασμό και
οδύνη, φόρο τιμής στους εκτελεσθέντες
Καλαβρυτινούς 
• Να ρίξουμε, με δέος και  αλτρουι-
στική συμπαράσταση, ματιές στη ζωή
όλων όσοι έχασαν τους δικούς τους και
συγχρόνως απώλεσαν και  όλα τα μέσα
επιβίωσής τους, εξαιτίας της αποτρό-
παιης και βάρβαρης ενέργειας που έγινε
διατεταγμένα και σχεδιασμένα από ένα
στρατό κατοχής, το Γερμανικό στρατό. 
• Να κοιτάξουμε το τι κάνουμε εμείς, οι
επιζώντες και οι επίγονοι, για να μην
αλλοιωθεί η ιερή μνήμη των γεγονότων
και να αποδίδεται η δέουσα τιμή σε
όλους όσοι χάθηκαν και στις οικογέ-
νειές τους, που τους στερήθηκαν. 
• Να καταγράψουμε με συνέπεια και με
τη μεγαλύτερη δυνατή αμεροληψία, τα
γεγονότα, τις πιθανές αιτίες τους, τις προ-
ταθείσες εξηγήσεις για το αδιανόητο εγ-
κληματικό γεγονός, να προκαλέσουμε ένα
σε βάθος ψάξιμο του  όλου πράγματος. 
• Να διατρανώσουμε, με ξεκάθαρο τρό-
πο και στεντόρεια φωνή, την άποψή μας
για το ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΙΑ.
2. Είναι φανερό, ότι όλοι οι παραπάνω
στόχοι της σημερινής μας εκδήλωσης,
δεν μπορούν ούτε καν να θιγούν και το
μόνο που μπορεί να γίνει είναι: 
- να υπάρξουν μόνο,  κάποιες σύντομες
αναφορές για όλα τα παραπάνω αντι-

κείμενα και 
- να δοθεί μια υπόσχεση, από  εμάς, ότι
ποτέ δε θα πάψουμε να ασχολούμαστε, με
σοβαρότητα και αντικειμενική διάθεση, με
το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
3. Σε όλα τα πράγματα, ισχύει το βα-
σικό αξίωμα της Μηχανικής, σύμφωνα
με το οποίο Ο,ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΣΕ
ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΧΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΔΥΝΑΜΗ.
Έτσι γίνεται και στην περίπτωσή μας. Η
μακρά πορεία μνήμης που υπάρχει για
ένα ανόσιο και αποτρόπαιο γεγονός,
που έγινε πριν από 74 χρόνια, αυτό το
βαθύ αχνάρι  απόγνωσης, οργής, άφα-
της λύπης, που υπάρχει ήδη μέσα μας,
σιγά σιγά χάνει σε ένταση (δύναμη). Εκ
των πραγμάτων,  γίνεται όλο και πιο ξέ-
μακρο. Οφείλουμε όλοι μας να μην το
αφήσουμε (μέσα στην επόμενη ή τη με-
θεπόμενη γενιά) να ξεφτίσει ή να απα-
ξιωθεί. Άρα, οι εκδηλώσεις τιμής και
μνήμης είναι απολύτως απαραίτητες.
4. Είναι φυσικό, αμέσως μετά τα γεγο-
νότα της ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, οι κρίσεις, οι γνώμες,
τα τυχόν επιχειρήματα, για την όποια κατα-
νόηση και την εξήγηση των γεγονότων,
όπως και οι σκέψεις, για το δέον γενέσθαι
την επόμενη ημέρα και τις πολλές και δύ-
σκολες επόμενες ημέρες και νύχτες που
θα ακολουθήσουν μετά από αυτήν, έγι-
ναν μέσα σε ένα κλίμα απέραντης ανα-
σφάλειας, απόλυτης θλίψης, τρομερής
οργής και γενικευμένης σύγχυσης. 
5. Σήμερα, 74 χρόνια μετά, αυτά τα αρ-
χικά συναισθήματα είτε έχουν κάπως
ατονήσει είτε έχουν μετεξελιχθεί. 

Σήμερα, όπως μας λέει ο Γιάννης Ρίτσος,
στο ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ, ισχύει:

Και να αδελφέ μου που μάθαμε 
να κουβεντιάζουμε 

Ήσυχα, ήρεμα και απλά 
Καταλαβαινόμαστε τώρα 

Δεν χρειάζονται περισσότερα 
Ακριβώς πάνω σε αυτό το κλίμα της

αλληλοκατανόησης, πρέπει να βασί-
σουμε και τη σημερινή μας εκδήλωση. 
6. Το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε, ε-
κτός από τα στοιχεία της τεχνικής αρτιό-
τητας και της καλλιτεχνικής ευαισθησίας
που το χαρακτηρίζουν, δίνει, με σύντο-
μο και εύληπτο  τρόπο μια καλή εικόνα
των αντικειμενικών γεγονότων. Η παρα-
γωγή αυτού του ντοκιμαντέρ έγινε και
με τη συμβολή - στήριξη του συλλόγου
των ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ. 

Οι προσλαλιές - χαιρετισμοί που ακού-
στηκαν, ήδη από το ξεκίνημα της εκδή-
λωσής μας, με υπευθυνότητα - σοφία -
ακρίβεια, μας έβαλαν για καλά μέσα στο
κλίμα της σημερινής μας εκδήλωσης. 
7. Τα θέματα με τα όποια πρέπει κάπως
να καταπιαστούμε τώρα είναι:
- Ποιά είναι, η με τις σημερινές μας γνώ-
σεις, βεβαιωμένη αλήθεια και η γενι-
κώς αποδεκτή άποψη, γι’ αυτά καθ’
αυτά τα γεγονότα.
Εδώ, πρέπει να αναφέρουμε ότι η με-

θοδική και ψύχραιμη δουλειά πολλών ι-
στοριογράφων και ιστορικών ερευνητών,
έχει ξεδιαλύνει και οριστικοποιήσει ορισμέ-
να πράγματα, τα όποια καλύφθηκαν από
μία αχλή υπερβολής ή μυθοπλασίας κατά
τις πρώτες ημέρες της καταστροφής.
Για παράδειγμα,  ο συνολικός αριθμός

των εκτελεσθέντων δεν ήταν περί τα
1.200 άτομα, αλλά αρκετά μικρότερος. 
Στους εκτελεσθέντες δεν πρέπει να κα-
ταμετρούμε μόνο αυτούς που εκτελέ-
σθηκαν στο λόφο του ΚΑΠΗ, αλλά
πρέπει να προσμετρούνται και όσοι εκτελέ-

σθηκαν στην Κερπινή, στους Ρωγούς, στο
Σούβαρδο, στον Πριόλιθο, στο Μέγα
Σπήλαιο και την Αγία Λαύρα. 
Ο περίφημος Αυστριακός φρουρός, που

άνοιξε την πόρτα στα κλεισμένα στο Δη-
μοτικό Σχολείο (που πυρπολήθηκε) γυ-
ναικόπαιδα, δεν υπήρξε ποτέ κ.λπ..
Όσοι δούλεψαν και δουλεύουν πάνω σε

αυτό το θέμα, είναι πολλοί και αξίζουν
ιδιαίτερη τιμή από εμάς. Εγώ θα ανα-
φερθώ μόνο σε ορισμένους συμπα-
τριώτες μας για τη δουλειά των οποίων
έχω προσωπική γνώμη. Αυτοί είναι ο
Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φεφές, ο Π.
Νικολαΐδης, η Γ. Κολλιοπούλου - Κων-
σταντοπούλου, ο Αλ. Νταφαλιάς, ο Δ. Κα-
νελλόπουλος, ο Χ. Φωτεινόπουλος και, ο
πρόσφατα αναχωρήσας, σεβαστός καθη-
γητής μας, Δ. Καλδίρης. Φυσικά και
πάρα πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας,
άλλα και  άτομα μη σχετιζόμενα με τα
Καλάβρυτα, έχουν βάλει το λιθαράκι
τους για την ακριβή ανάδειξη των πραγ-
ματικών γεγονότων. 
- Ποιές ήταν οι πιθανές αιτίες - δικαιο-
λογίες - πολεμικές ανάγκες, που οδή-
γησαν σε αυτό το ανόσιο έγκλημα;
Για το θέμα αυτό  έχουν παρουσιασθεί

διάφορες απόψεις που είτε είναι διαμε-
τρικά αντίθετες μεταξύ τους, είτε, κάποιες,
συμπληρώνει η μία την άλλη. Από αυτές
τις απόψεις καταγράφω, παρακάτω, κά-
ποιες που συζητήθηκαν περισσότερο. 
• Πρόκειται για πράξη αντιποίνων μετά
τα γεγονότα που ακολούθησαν την
μάχη της Κερπινής. 
• Πρόκειται για ενέργεια - μήνυμα προς
την Εθνική Αντίσταση  και προς το σύ-
νολο του Ελληνικού Λαού, αξιοποιώ-
ντας και το συμβολισμό που έχουν τα
Καλάβρυτα συσχετισμένα με την έναρ-
ξη του απελευθερωτικού αγώνα του
1821. Με το μήνυμα ζητείται μια γενι-
κευμένη υποταγή του λαού μας. 
• Πρόκειται για ένα έγκλημα κάποιων
ανεγκέφαλων και συγχρόνως θερμοκέ-
φαλων στρατιωτικών, που δρουν εντός
μιας στρατιωτικής μηχανής που δεν σέ-
βεται καμία συνθήκη, κανένα ανθρώ-
πινο δικαίωμα  και καμία ηθική αξία. 
• Πρόκειται για σχεδιασμένη άσκηση α-
κραίας βίας για να συμβάλει στην επιτυχία
στρατιωτικών (Κύριος οίδε, ποιών;) στόχων.
• Πρόκειται για εκδήλωση ακραίου
φόβου από μια στρατιωτική μηχανή
που αισθάνεται να χάνει τον πόλεμο. 
• Πρόκειται για υλοποίηση στρατιωτι-
κού σχεδιασμού (που τυχαία ενέπλεξε
τα Καλάβρυτα στα πλοκάμια του) που
σχετίζεται  με μια πετυχημένη  δράση
παραπλάνησης που ανέπτυξαν οι μυ-
στικές υπηρεσίες του Αγγλικού Ναυαρ-
χείου (βλέπε και το βιβλίο OPERATION
MINCEMEAT, Ben Macintyre, publica-
tions Bloomsbury, 2010). 
Από όλες αυτές τις εκδοχές και από ό-

σες άλλες μπορούν να προταθούν ακό-
μα, πρέπει οι ειδικοί, με τη δουλειά τους,
να καταλήξουν στην επικρατέστερη/ες. 
- Οι πρώτες μέρες μετά την καταστροφή
είναι οδυνηρότατες αλλά και χαοτικές
συγχρόνως. Οι χήρες, οι χαροκαμένες
μάνες και οι αδελφές των εκτελεσθέ-
ντων, με αγωνία αναζητούν κάποιο ξι-
νάρι, ή ό,τι άλλο σκαπτικό μέσο, για να
θάψουν, κατ’ ανάγκην, επιφανειακά και
επί τόπου τους αγαπημένους τους. Το
παγωμένο δεκεμβριανό χώμα είναι
ένας νέος πρακτικός αντίπαλος στην
προσπάθειά τους. Ποτισμένο το χώμα
από το αίμα των εκτελεσθέντων και αφρα-
τεμμένο από το δάκρυ των οικείων τους,
δυστυχώς δεν σκάβεται σε βάθος για να
μπορεί να προσφέρει αιώνια ησυχία στους
αδικοχαμένους.

Για πολλά χρόνια μετά, πολλοί τάφοι
παρέμεναν στο χωράφι του ΚΑΠΗ και μό-
νο μετά το πέρασμα μιας δεκαετίας, άρ-
χισε  δειλά να γίνεται, σταδιακά και εξα-
τομικευμένα, η μεταφορά των λειψάνων
των εκτελεσθέντων στο νεκροταφείο της
πόλης μας, για να βρουν οι νεκροί  την αιώ-
νια ανάπαυση στους οικογενειακούς
τους τάφους και να ανάβει ευκολότερα,  

συνέχεια στις σελ. 8-9
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συνέχεια από τη σελ. 7
πάντα, ένα καντηλάκι στη μνήμη τους. 
- Τα νηπιακά μου χρόνια, μέχρι και το
1950-51, δεν μου επιτρέπουν να έχω
αξιόπιστες προσωπικές μνήμες που να
μπορώ να σας μεταφέρω. Φτάνει όμως
μια κουβέντα. Ήταν δύσκολα, μα πάρα
πολύ δύσκολα χρόνια. 

Σε αυτά τα χρόνια, δούλεψε η ΚΤΗ-
ΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, που επιχείρησε έναν,
κατά το  δυνατόν, πιο λειτουργικό αλλά
και δίκαιο πολεοδομικό σχεδιασμό για
την πολίχνη των Καλαβρύτων που απο-
φασίσθηκε να ξαναοικοδομηθεί στον
ίδιο χώρο με την πυρπολημένη γη. 

Άρχισε η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ, δηλαδή
μια κρατική προσπάθεια που κατασκεύα-
σε κάποιες οικίες - περιστερώνες, για να
στεγασθεί το σύνολο του πληθυσμού
που αποτελείτο από άστεγες οικογένειες.
Φυσικά, αυτά τα κτίσματα ήταν και είναι
ακατάλληλα για κάλυψη πραγματικών
στεγαστικών αναγκών, ήταν όμως και μια
λύση που άμβλυνε την αμεσότητα του
προβλήματος που υπήρχε εκείνη την επο-
χή. Κάποια από αυτά τα κτίσματα υπάρ-
χουν ακόμα και σήμερα στα Καλάβρυ-
τα και, μετά από πολλές μετατροπές και
επεκτάσεις που έκαναν οι ίδιοι οι ιδιο-
κτήτες, τους καλύπτουν ακόμα κάποιες
στεγαστικές ανάγκες. 
-  Ήλθαν από τα χωριά τους και εγκατα-
στάθηκαν στα Καλάβρυτα αρκετοί νέοι
άνθρωποι που δημιούργησαν πάλι την
τοπική ΑΓΟΡΑ. Έγιναν οι καινούργιοι κα-
ταστηματάρχες και βιοτέχνες. Όλοι τους
ήσαν εργατικοί άνθρωποι. Ένας ρημαγ-
μένος τόπος δεν αποτελεί σοφή επιλογή
για κάποιον που θέλει και είναι τεμπέλης. 
- Ο Δήμαρχος των Καλαβρύτων, ο μα-
καρίτης Τάκης  Σπηλιόπουλος, κατέ-
θεσε στο δικαστήριο εκδίκασης των
Γερμανικών εγκλημάτων πολέμου της
Νυρεμβέργης  και παρουσίασε το
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
- Στο θέμα του ανεβάσματος του ηθι-
κού αλλά και της συγκράτησης των
ηθών (όπου και όταν αυτό ήταν ανα-
γκαίο)  κεφαλαιώδη ρόλο έπαιξε η το-
πική εκκλησία αλλά και η Μητρόπολη
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.  Οι μητρο-
πολίτες κ.κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ και αργό-
τερα ο τοποτηρητής μητροπολίτης κ.κ.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(κατοπινά Αρχιεπίσκοπος ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) είχαν την πνευ-
ματική καθοδήγηση της όλης προσπά-
θειας. Οι κληρικοί (και κατ’ ευτυχή
συγκυρία συγχρόνως και εκπαιδευτικοί)
Ιερομόναχος  ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ
και ο Πρωτοπρεσβύτερος ΠΑΝ. ΠΑ-
ΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (παππά - κου-
τσός), άξιοι διάδοχοι του εκτελεσθέντος
Παππά - Καλού Δημόπουλου,  κράτη-
σαν το ηθικό και την ηθική της κατε-
στραμμένης πόλης σε πάρα πολύ
υψηλό επίπεδο. Οι, επίσης, άξιοι λευί-
τες που τους διαδέχθηκαν, ακολούθη-
σαν κι αυτοί, με επιτυχία, στον ίδιο δρόμο.
- Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του
πενήντα, με την παρέμβαση ανθρωπι-
στικών οργανώσεων, σε δύο τουλάχι-
στον φάσεις και με τη σύμφωνη γνώμη
των οικογενειών τους, περίπου πενή-
ντα, συνολικώς, Καλαβρυτινόπουλα,
παιδιά των θυμάτων, πήγαν στη Γερμα-
νία για να εκπαιδευθούν και να απο-
κτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες.
Τότε,  το θέμα δίχασε την Καλαβρυτινή
κοινωνία και σήμερα ακόμα, γι’ αυτό το
θέμα, υπάρχουν εκφράσεις πόνου ή
και οργής. Γεγονός είναι ότι, σε γενικές
γραμμές, αυτά τα παιδιά απέκτησαν
(σχεδόν όλα) ζηλευτές επαγγελματικές

ικανότητες  και πολλά από αυτά ή έγι-
ναν υψηλόβαθμα στελέχη, στην Ελλά-
δα, μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών
γερμανικών συμφερόντων ή σταδιο-
δρόμησαν επιτυχώς στη Γερμανία. 
- Το πώς βιώσαμε τα χρόνια της δεκαε-
τίας του πενήντα στα Καλάβρυτα, αυτό
μπορεί να περιγραφεί σαν ΖΩΗ ΥΠΟ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Ας δούμε με-
ρικές από αυτές τις καταστάσεις και τις
δράσεις που ασκούνταν τότε:
I. Άρχισε μια βεβιασμένη  αποχώρηση,
είτε του συνόλου είτε κάποιων μελών
τους μόνο, από τις περισσότερες προ-
πολεμικές Καλαβρυτινές οικογένειες. Ο
τόπος τους δεν τους κρατούσε πια. Η
φυγή ήταν κυρίως προς τα εγχώρια
αστικά κέντρα αλλά και προς Η.Π.Α.,
ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.
II. Το μόνο χρώμα που έβλεπες στα
ρούχα των γυναικών ήταν το μαύρο. 
III. Μικρά παιδιά, μόλις αποκτούσαν κά-
ποια σχετική ικανότητα για εργασία, φορ-
τώνονταν στις πλάτες τους, τους  ρόλους
των πατεράδων τους και των μεγαλύτε-
ρων αδελφών τους, που είχαν εκτελε-
σθεί και φρόντιζαν για τη συντήρηση της
οικογένειας. Τώρα, αν κάποιο από αυτά
τα παιδιά έχανε το γαϊδούρι με το οποίο
πήγαινε να φορτώσει πουρναρόξυλα
για το φούρνο και τελικά δεν κατά-
φερνε να το βρει, δεν του έμενε τίποτε
άλλο παρά να πάει να φουρκισθεί. 
IV. Η AΧEΠA  φρόντισε να φτιαχτεί Νο-
σοκομείο στα Καλάβρυτα. 
V. Ένας κοντόχοντρος, καραφλός και κα-
λοσυνάτος κύριος, υπάλληλος του ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΑ-
ΤΡΩΝ, ερχόταν κάθε δεκαπέντε ημέρες στα
Καλάβρυτα και φρόντιζε για την, στο
μέτρο του δυνατού, αντιμετώπιση θε-
μάτων κοινωνικής προνοίας που πίεζαν
περισσότερο τα χαμηλότερα - εισοδηματι-
κά - άτομα της μικρής μας κοινωνίας. 
VI. Στο Δημοτικό Σχολείο, για κάποια
χρόνια, μας μοίραζαν πρωινό ρόφημα
από γάλα, συνοδευόμενο από ένα κομ-
μάτι βούτυρο αγελάδας ή από ένα κομ-
μάτι κίτρινο τυρί (κατά πάσα πιθανότητα
ήταν Cedar μακράς ωρίμανσης). 
VII. Ο αξέχαστος σχολίατρος Παν. Μπε-
ρούκας, ερχόταν στα Καλάβρυτα από
το Αίγιο κάθε Τετάρτη και φρόντιζε για
την υγεία όλου του μαθητόκοσμου. Τι
να φροντίσει ο δυστυχής; Τα μόνα μέσα
που είχε ήταν ο υψηλός επαγγελματι-
σμός  του, η γλυκιά του μορφή και τα
εμβόλια της δαμαλίτιδας που του προ-
μήθευε η υπηρεσία. Τα μισά από τα
σχολιαρόπαιδα αποδεικνυόταν ότι εί-
χαν κάποιας μορφής αδενοπάθεια. 
- Στον τομέα της ΜΝΗΜΗΣ και της ΤΙΜΗΣ
για τους εκτελεσθέντες, κυρίως έχουμε: 
• Στο χωράφι του ΚΑΠΗ μπήκε ένας
μεγάλος τσιμεντένιος σταυρός και γρά-
φτηκε με μεγάλα, ευανάγνωστα,  από μα-
κριά, στοιχεία η ημερομηνία 13.12.43. 
• Ξεκίνησαν τα ετήσια ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
για τους εκτελεσθέντες. Είναι από όλους
μας αποδεκτό ότι για τους πιστούς της
Ορθόδοξης Ελληνικής Χριστιανικής Εκ-
κλησίας, το θρησκευτικό μνημόσυνο
αποτελεί τον καταλληλότερο τρόπο από-
δοσης τιμής στη μνήμη του/ων νεκρού/ων
μας, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια
ένθερμη προσευχή, με τη συνδρομή των
κληρικών, που κάνουν οι παραβρισκόμενοι
στην τελετή ζώντες υπέρ της ανάπαυσης
της ψυχής των προσφιλών τους τεθνεώτων. 
• Η συμμετοχή όλων μας στα μνημό-
συνα, των τουλάχιστον 15 πρώτων χρόνων
μετά την καταστροφή, ήταν απολύτως αυ-
θόρμητη από όλους μας, ήταν πάνδημη
και χαρακτηριζόταν από μεγάλη συγκίνηση

και βαθύ πόνο. Μπορεί ο χειμωνιάς του
Δεκέμβρη να ήταν πολύ σκληρός. Μπορεί
το νεροφάγωμα από το οποίο ανεβαίνα-
με στο χώρο της εκτέλεσης να ήταν γε-
μάτο νερά και λάσπες. Μπορεί το ανεμό-
βροχο να μας βομβάρδιζε με συνεχείς
ριπές. Ήμασταν όμως όλοι εκεί, σοβα-
ροί, βαθύτατα προβληματισμένοι, με προ-
σοχή, σεβασμό και δέος για τις στιγμές
που βιώναμε. Το κρεσέντο ήταν όταν ο
διευθυντής των υπηρεσιών του δήμου
μας, ο αείμνηστος Πάνος Πόλκας (κατο-
πινός για πολλά χρόνια Δήμαρχος της
πόλης μας) διάβαζε τα ονόματα των οι-
κογενειών των εκτελεσθέντων και δινό-
ταν αναφορά στον αείμνηστο Δήμαρχό
μας, Τάκη Γεωργακόπουλο, που στο τέλος
αποφαινόταν: «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ.
ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ». Εκείνος ο
κατάλογος με το... Καλδίρη, Καλδίρη,
Καλλιοντζή, Καλοβρεντή... ακόμα βου-
ίζει με δέος στα αυτιά μου. 
• Σιγά σιγά η συγκίνηση στο ετήσιο μνη-
μόσυνο, μετά τα 25 πρώτα χρόνια, άρ-
χισε να φθίνει. Οι χήρες άρχισαν σιγά σιγά
να φεύγουν από τη ζωή. Η τελευταία
χήρα, η Κωνσταντίνα Τσαβαλά, έφυγε
πριν  δύο περίπου μήνες. Ο διάσπαρτος
με τάφους χώρος του μνημοσύνου άρ-
χισε σιγά σιγά να αδειάζει. Τα λείψανα
των νεκρών μεταφέρθηκαν στο νεκροτα-
φείο. Το μνημόσυνο πλημμύρισε από
κάθε λογής μη πενθούντες επισήμους. 

ΑΣ ΜΗ ΜΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙ Η ΤΥΧΗ ΝΑ
ΔΟΥΜΕ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ, ΝΑ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΜΑΛΛΙ
ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ Ή ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ ΠΙΤΑ.
- Το να κρατήσεις ένα χώρο σε επίπεδο
κατάλληλο ώστε να αντιπροσωπεύει
και να εκφράζει σωστά ένα γεγονός
είναι θέμα επιλογής. Οι Γερμανοί έκα-
ναν το Νταχάου πάρκο. Οι Πολωνοί
άφησαν το Άουσβιτς να είναι - αλλά ευ-
τυχώς να μη λειτουργεί - σαν κρεματό-
ριο. Εμείς, πώς τον θέλουμε το χώρο της
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ να παρουσιάζεται στο μέλ-
λον; Θαρσείν χρή - κι εδώ - για απο-
φάσεις που πρέπει να παρθούν σύντομα. 
- Στα 1964-65, μετά από πανελλήνιο
έρανο και μετά τον ανάλογο αρχιτεκτο-
νικό διαγωνισμό, τοποθετήθηκε ένα αξιό-
λογο μνημείο στο χώρο της εκτέλεσης.
Το βραβείο δόθηκε και η εκτέλεση του
έργου έγινε από τον Αρχιτέκτονα ΗΛΙΑ
ΣΚΟΥΡΜΠΕΛΟ και τον καθηγητή μορ-
φολογίας κτιρίων  του ΕΜΠ, ΙΩΑΝΝΗ
ΛΙΑΠΗ. Το γλυπτό της ΜΑΝΑΣ έγινε
από τη Γλύπτρια ΑΝΝΑ ΒΑΦΙΑ.

Η βασική ιδέα του μνημείου είναι ότι
κάποιοι λιτοί τσιμεντένιοι τοίχοι θα πρέ-
πει να δίνουν την έννοια του ΜΠΛΟ-
ΚΟΥ - ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ.
- Την επιγραφή του μνημείου τη συνέ-
ταξε, μέσα στην τάξη μας,  ο αείμνηστος
γυμνασιάρχης μας (του οκταταξίου γυ-
μνασίου μας) Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. Έγινε
συζήτηση μέσα στην τάξη. Διάφοροι
μαθητές έθεσαν κάποια θέματα και
έκαναν συγκεκριμένες υποδείξεις. Ο κ.
γυμνασιάρχης ενσωμάτωσε,  στο τελικό
κείμενο, τα περισσότερα σημεία των
υποδείξεων των μαθητών. 
- Αργότερα, εμείς, είτε σαν μαθητές είτε σαν
πρόσκοποι, φυτέψαμε  ένα  μάλλον συντη-
ρητικό αριθμό από διάφορα κωνοφόρα
στο χώρο της ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και περιφερεια-
κά, σε σχέση με τους τσιμεντένιους τοίχους.
Μια ιδιαίτερα κατασκευασμένη κρύπτη
γέμισε με καντήλια αφιερωμένα στην
ιερή μνήμη του κάθε εκτελεσθέντος. 
- Μετά εμάς, το μαθητόκοσμο, μας ακο-
λούθησε και ο Δήμος Καλαβρύτων, με
το φύτευμα ενός σημαντικού αριθμού

πλατύφυλλων θάμνων. 
- Κάποια στιγμή, μετά από μερικά χρόνια,
άρχισε να «ζουγκλοποιείται» ο χώρος και
ο Δήμος άρχισε τα κλαδεύματα και την
αραίωση των φυτών. Άνθρακες ο θησαυ-
ρός. Το μνημείο καλύφθηκε από τις αστο-
χίες μας και την άγνοιά μας. Η έννοια του
μπλόκου, που ήθελαν να δώσουν οι
εμπνευστές του ΜΝΗΜΕΙΟΥ, χάθηκε. 
-  Και πάλι ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ. Τώρα πρέπει
να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Ένα
ΜΝΗΜΕΙΟ που απευθύνεται σε όλο τον
κόσμο, θα ήταν υπερβολή και εγωισμός,
μόνον εμείς, να προσδιορίζουμε τη μορφή
και το χαρακτήρα του. Θέλουμε τις υπο-
δείξεις των ειδικών και - δόξα τω Θεώ -
πολλά Καλαβρυτινόπουλα έγιναν σημα-
ντικοί αρχιτέκτονες και διαμορφωτές το-
πίου. Αλλά και πολλοί, μη Καλαβρυτινοί,
μπορούν να έχουν λόγο επί του θέματος.

Ας έλθουμε τώρα  και στο τελευταίο
κομμάτι της σημερινής μας παρουσία-
σης, δηλαδή στο γιατί πρέπει να δια-
τρανώσουμε το  σύνθημά μας ΠΟΤΕ
ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΙΑ.
-  Είναι γεγονός ότι, ουσιαστικά, στην
ΕΥΡΩΠΗ, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, δεν έχουμε κάποιον πόλεμο,
εκτός από δύο εξαιρέσεις, δηλαδή τα πο-
λεμικά γεγονότα στα επί μέρους τμήμα-
τα της τέως Γιουγκοσλαβίας και τα βρα-
χύχρονα πολεμικά γεγονότα στην Κριμαία. 
- Αν σκεφθούμε ότι στην Ευρώπη, από
τα 100 χρόνια του 16ου αιώνα τα 97
χρόνια ήταν πόλεμος, τότε το πράγμα
έχει βελτιωθεί σε απολύτως ικανοποι-
ητικό βαθμό. Η Δημιουργία των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων, κατ’ αρχάς και η
μετεξέλιξή τους σε Ευρωπαϊκή Ένωση
αργότερα, βοήθησαν ουσιαστικά σε
αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή στο ΟΧΙ
ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
- Αν όμως στην ΕΥΡΩΠΗ τα πράγματα
πήγαν καλά, σε όλον τον άλλον κόσμο
δεν πήγαν καθόλου καλά. Περίπου
800. 000 με 1.000.000 άτομα  αλλη-
λοσκοτώθηκαν το 1994/95 στη Ρουά-
ντα  στις μάχες ανάμεσα στους ψηλούς
Χούτου και τους κοντούς Τούτσι.
- Στο Κογκό,  από το 1960  και μέχρι τώρα,
γίνεται πόλεμος, σε μια χώρα που οι
κλιματολογικές συνθήκες συνηγορούν
για τη συλλογή τριών εσοδειών το χρόνο.
- Το ίδιο γίνεται και σε πάρα πολλά
άλλα σημεία του κόσμου, όρα Κασμίρ,
Μιανμάρ, Τσετσενία, Καραμπάχ, Οσσε-
τία, Συρία, Υεμένη, Σομαλία, Λιβύη κ.λπ.
Το τι προσπάθεια θα πρέπει να κάνου-

με προς την αναγκαία και επιθυμητή κατεύ-
θυνση πάνω σε αυτό το θέμα, πρέπει να
το ψάξουμε με πολύ προσοχή όλοι μας.
Ας κλείσουμε με μερικούς στίχους του

μεγάλου φίλου των Καλαβρύτων, του
αείμνηστου ποιητή και πολιτικού Γιάννη
Κουτσοχέρα, που αναφέρονται στα Κα-
λάβρυτα, μετά την καταστροφή τους. 

Παν τα Καλάβρυτα
Το Αρκάδι - το Κούγκι να βρουν

Θεία η φυγή
Σκλάβα μας γη.

Τι, τα Καλάβρυτα  -  τ’ Αρκάδια
Δεν ζουν στα ανήλια τα λαγκάδια.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

και το ενδιαφέρον σας». 
Μετά την ομιλία του κ. Χριστοδού-

λου, ακολούθησε η προβολή αποσπα-
σμάτων από το βραβευμένο ντοκιμα-
ντέρ «Καλάβρυτα: Άνθρωποι και Σκιές»
του Σκηνοθέτη Ηλία Γιαννακάκη, πα-
ραγωγής της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας και ακολούθησαν οι συγκινη-
τικές βιωματικές μαρτυρίες των συμπα-
τριωτών μας κ.κ. Πάνου Κουμάντου,
Κώστα Κωστόπουλου και Σωτήρη Θα- 
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νόπουλου, που πραγματικά καθήλω-
σαν τους παρευρισκομένους.

Αναμνήσεις Πάνου Κουμάντου
«Πριν από την καταστροφή, οι Γερμα-

νοί είχαν καταλάβει για μέρες τα Καλά-
βρυτα και διηύθυναν από κει τις
επιχειρήσεις τους, προκαλώντας φόβο
και ανησυχία στους κατοίκους όλης της
περιοχής. Τότε εγώ ήμουν μόλις τριών
ετών. Προφανώς όμως, τα γεγονότα
ήταν τόσο έντονα, που παρά τη μικρή
μου ηλικία έχω ακόμη κάποιες μνήμες. 
•  Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια μέρα να
βλέπω, πάνω από τα πλατάνια στην
πλατεία των Καλαβρύτων, να πετούν
δεκάδες αεροπλάνα με φοβερό θό-
ρυβο. Τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν
αυτά που βομβάρδισαν την Βυσωκά,
ανήμερα του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νο-
εμβρίου. Το θέαμα και ο ήχος αυτών
των αεροπλάνων με στοίχειωνε για
πολλά χρόνια στα  όνειρά μου!
• Θυμάμαι, επίσης, πως μια μέρα,
καθώς έπαιζα στην πλατεία μπροστά
από το σπίτι μας, με πήραν κάποιοι Γερ-
μανοί στρατιώτες αγκαλιά, με ανέβασαν
σ’ ένα μαύρο τζιπ, και μου έδειχναν, τα
αμέτρητα στα παιδικά μου μάτια, όρ-
γανα μετρήσεων και επικοινωνίας. Σαν
να βλέπεις το κόκπιτ αεροπλάνου - όλα
κατάμαυρα. Οι γονείς μου κατατρόμα-
ξαν, αλλά οι Γερμανοί απλά με είχαν
πάρει για να παίξουν και να με εντυπω-
σιάσουν. Και το πέτυχαν!
Οι Καλαβρυτινοί είχαν σίγουρα φοβη-

θεί με τους Γερμανούς, αλλά ήταν εντε-
λώς ανυποψίαστοι για τη μεγάλη κατα-
στροφή που τους περίμενε. Ανυποψία-
στοι και ανύποπτοι!

Λίγες μέρες πριν την καταστροφή, ο
Μήτσος, ο αδελφός της μητέρας μου,
που ήταν αντάρτης στο ΕΑΜ, πέρασε από
τα Καλάβρυτα και προειδοποίησε τους
γονείς μου ότι οι Γερμανοί θα τους σκο-
τώσουν. Δεν τον πίστεψαν βέβαια, θεωρώ-
ντας ότι τους Καλαβρυτινούς, που ήταν
φιλήσυχοι άνθρωποι και αθώοι, δε θα μπο-
ρούσαν να τους πειράξουν οι Γερμανοί.
Την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, του Αγίου

Σπυρίδωνος, ο πατέρας μου, που ήταν
φιλόλογος καθηγητής στο Γυμνάσιο Κα-
λαβρύτων, είχε επιφορτισθεί να κάνει την
καθιερωμένη ομιλία στην εκκλησία.
Όταν γύρισε στο σπίτι είπε στη μάνα
μου «Βασιλική, δεν ήρθες να με ακού-
σεις στην εκκλησία» και η μητέρα μου
του απάντησε «Θανάση μου, έχουμε
μικρό παιδί και δεν μπορούσα, θα σε
ακούσω του χρόνου».

Την άλλη μέρα, τη Δευτέρα, 13 Δεκεμ-
βρίου, αθώοι και ανυποψίαστοι οι Καλα-
βρυτινοί οδηγήθηκαν στη μεγάλη σφαγή.
• Θυμάμαι που μπήκαμε στο Δημοτικό
Σχολείο και στρίψαμε αριστερά με τις γυ-
ναίκες. Επειδή ήμουν πολύ μικρός και
στην αίθουσα υπήρχε μεγάλος συνωστι-
σμός, η μητέρα μου με έβαλε να καθίσω
πάνω σε μια ντουλάπα της αίθουσας.
• Θυμάμαι, ακόμη, ότι με τη μητέρα
μου βγήκαμε από την αίθουσα τελευταί-
οι και στην έξοδο, τη μεγάλη πόρτα του
Σχολείου, είδα ένα στρατιώτη με προ-
τεταμένο το όπλο του. Φοβήθηκα πολύ!
• Στη συνέχεια, θυμάμαι, περπατήσαμε
προς τον οδοντωτό και συνεχίσαμε μέσα
από χωράφια, όπου φτάσαμε και μπήκα-
με μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα - αποθήκη
θα ήταν - και καθίσαμε όλοι γύρω-γύρω.
Εκείνη τη στιγμή, θυμάμαι πως ένοιωσα
ένα μεγάλο φόβο και ένα τεράστιο κενό
μέσα μου. Τίποτα άλλο δε μένει στη μνή-
μη μου από εκείνη την αποφράδα ημέρα.
• Γενικά, η μητέρα μου με προστάτεψε
από τις σκηνές της τραγικής εκείνης

ημέρας. Με έδωσε σε μια φίλη της να
με φυλάξει και εκείνη ανηφόρισε στο
τόπο της εκτέλεσης, για να μεταφέρει
τον νεκρό πατέρα μου στο Νεκροτα-
φείο και να τον θάψει στα παγωμένα
χώματα του Δεκέμβρη.
• Την επόμενη μέρα, θυμάμαι ότι πή-
γαμε με την μητέρα μου στο σπίτι μας,
που ήταν στην πλατεία.  Εκεί, κάτω από
την ξύλινη σκάλα, υπήρχε μία καταπα-
κτή, όπου η μητέρα μου είχε κρύψει
μιαν απλάδα, δηλαδή ένα υφαντό χαλί.
Το έβγαλε και το έσωσε και θυμάμαι
ότι άχνιζε ακόμη.  Είχε καεί μόνο σε με-
ρικές άκρες. Το έχω ακόμη.
• Τις επόμενες μέρες πήγαμε στη Βυ-
σωκά (Σκεπαστό σήμερα) που ήταν το
χωριό του πατέρα μου. Το πατρικό του
σπίτι είχε καεί, αλλά το διπλανό, που
ήταν πολύ παλιό και ερειπωμένο, δεν
το είχαν κάψει. Όλη η οικογένεια του Πα-
τέρα μου μείναμε εκεί. Θυμάμαι ότι ήμουν
πολύ χαρούμενος γιατί στο καθιστικό
έπεφταν νιφάδες χιονιού, προφανώς
από την ερειπωμένη κεραμοσκεπή.

Οι μνήμες μου είναι λίγες αλλά φο-
βερά έντονες.  Τα γεγονότα που δεν θυ-
μάμαι πρέπει να βρίσκονται χωμένα στο
υποσυνείδητό μου.
Μέχρι την ηλικία των 25 χρόνων περίπου,

είχα πολύ συχνά νυχτερινούς εφιάλτες.
Ο πόνος μαλακώνει με τον καιρό αλλά

οι μνήμες μένουν βαθειά χαραγμένες!!!».
Αναμνήσεις Κώστα Κωστόπουλου
«74 χρόνια συμπληρώνονται φέτος

από το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων,
μίας από τις πλέον τραγικές σελίδες του
Β! Παγκοσμίου Πολέμου. Στη διάρκεια
των γεγονότων της 13ης Δεκεμβρίου
1943, πάνω από 1300 άτομα βρήκαν
τραγικό θάνατο, αθώα θύματα της να-
ζιστικής θηριωδίας. Μεταξύ των 13
διασωθέντων και από τη χαριστική
βολή, τραυματισθείς, ήταν και ο πατέ-
ρας μου, Σταύρος Κωστόπουλος. 

Ο πατέρας μου, για τον οποίο θα πω
δυο λόγια μόνο, ήταν επί 25 χρόνια με-
τανάστης στην Αμερική (ταξίδεψε δυο
φορές για την Ελλάδα το 1912 και το
1922 για να πολεμήσει για την πατρίδα
του), επέστρεψε στην Ελλάδα και απέ-
κτησε πολυμελή οικογένεια με τη σύ-
ζυγό του και μητέρα μας Ελένη Κωστο-
πούλου - Παπαθεοδώρου. Την πρώτη ημέ-
ρα του ολοκαυτώματος, οι πρώτες ριπές
των γερμανικών πολυβόλων βρήκαν
τον πατέρα μου στην αριστερή ποδο-
κνημική άρθρωση με σοβαρό τραύμα
που αιμορραγούσε κι έτσι φαίνεται ότι
γλύτωσε από τη χαριστική βολή στον
κρόταφο, καθώς όταν μετά τον έλεγξαν
για σημεία ζωής, εκείνος είχε βρεθεί σε
ημιλιπόθυμη κατάσταση από τη με-
γάλη απώλεια αίματος. Θυμάμαι που
μας διηγιόταν αυτά που άκουγε κατά
την ώρα της εκτελέσεως, όπως «εμένα
μικρό παιδί τι με σκοτώνετε;», «άιν μι-
νούτε»: ένα λεπτό, μια ριπή και σιωπή,
άλλος που υπέφερε από τα βαρύτατα
τραύματά του και παρακαλούσε τους
εκτελεστές «δώσε μου άλλη μια να με
τελειώσεις» και πάλι «άιν μινούτε»: ένα
λεπτό, μια ριπή και τέλος. 

Όταν ο πατέρας μου συνήλθε, δεν άντε-
χε να βλέπει γύρω του τη φρίκη των
κατακρεουργημένων συμπατριωτών του
και κουνούσε το χέρι ζητώντας βοή-
θεια. Η μητέρα μας, τότε ήδη πολύτε-
κνη μητέρα, αφού είχε σωθεί μαζί με τα
υπόλοιπα γυναικόπαιδα που βρίσκο-
νταν στο χώρο του σχολείου, ανηφορί-
ζοντας προς το λόφο της εκτέλεσης,
συνάντησε την Ιωάννα Γεωργακοπού-
λου που της είπε «ο δικός σου ζει,

τρέξε για γιατρό» και προς μία στιγμή
γύρισε προς την πόλη για να ψάξει για
γιατρό. Αντικρίζοντας, όμως, την πόλη
μέσα στον καπνό, στις στάχτες και τα
αποκαΐδια, αναρωτήθηκε «πού πάω;»
και συνέχισε το δρόμο της προς το
λόφο της εκτελέσεως. Εκεί βρήκε τον
πατέρα μας, φίλησε το αιματοβαμμένο
χώμα, έκανε το σταυρό της και, κοιτώ-
ντας το θολό ουρανό, αναφώνησε «με-
γάλο το θαύμα σου Θεέ μου». Έδεσε
το τραύμα που αιμορραγούσε, σκίζο-
ντας τη φόδρα της ζακέτας της και με-
τέφερε τον πατέρα μας πάνω σε μία
κουβέρτα στο χώρο του γυμναστηρίου,
ο οποίος δεν είχε καεί, προσπαθώντας
στη διαδρομή, με ό,τι είχε διαθέσιμο,
λίγο κρασί ή ξύδι, να τον συνεφέρει
από τις λιποθυμικές του κρίσεις, λόγω
της αιμορραγίας του τραύματος και του
κρύου. Εκεί τον φρόντισε ο γιατρός από
την Βυσωκά, ο νευρολόγος Νικολετσό-
πουλος, να τον έχει ο Θεός μαζί του… 

Η στρατιωτική δικαιοσύνη απέδωσε
με ομόφωνη απόφασή της, 35% αναπη-
ρία στον πατέρα μας, εκ του αμάχου πλη-
θυσμού, εξομοιούμενη προς στρατιώτη, η
δε Φιλαρμονική των Καλαβρύτων συ-
νόδευσε τη σορό του στην εξόδιο ακο-
λουθία του στις 5 Ιανουαρίου 1956. 

Κλείνοντας, θα αναφέρω το εξής: Κάθε
λαός που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει
να έχει ιστορική μνήμη, όχι βέβαια για να
μισεί και να εκδικείται, αλλά για να δια-
τρανώνει στον κόσμο τα δεινά του πο-
λέμου και να παραδειγματίζει, με αυτόν
τον τρόπο, τις νεότερες γενιές, ιδίως στις
μέρες μας, που έχουμε δείγματα αναζω-
πύρωσης του νεοναζισμού, δυστυχώς όχι
μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας.

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους, γιατί οι
νεκροί πεθαίνουν όταν λησμονούνται».  

Αναμνήσεις Σωτήρη Θανόπουλου
«Κάθε ένας της δικής μου γενιάς, έχει

και τη δική του ιστορία. Πολλοί από εμάς
έζησαν στιγμές μεταξύ ζωής και θανάτου,
χωρίς να το γνωρίζουν. Το έμαθαν κατόπιν.
Για να έχουμε ζωντανή τη μνήμη μας,

πρέπει να γνωρίζουμε και τα γεγονότα.
Να πω ότι μετά την άνοιξη του 1943, οι
Γερμανοί συγκεντρώνουν μεγάλες δυ-
νάμεις στρατού στην Πελοπόννησο για
να αντιμετωπίσουν πιθανή απόβαση
των συμμάχων και το αντάρτικο που
τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
με δολιοφθορές κ.λπ.

Έτσι, την 15η Οκτωβρίου 1943, ένας
λόχος Γερμανών ξεκινά από το Αίγιο
προς τα Καλάβρυτα για αναγνώριση
και την επόμενη ημέρα, 16 Οκτωβρίου,
το απόγευμα, δέχεται στην Κερπινή επί-
θεση ανταρτών που τους περίμεναν. Κα-
τόπιν μάχης, την 17η Οκτωβρίου οι α-
ντάρτες συλλαμβάνουν 82 αιχμαλώτους,
ανάμεσά τους και 3 τραυματίες και ο δι-
οικητής του λόχου Schober. Μεταφέ-
ρουν τους αιχμαλώτους στα Καλάβρυ-
τα: Μεγάλη η νίκη των ανταρτών, μεγά-
λος ο ενθουσιασμός του πληθυσμού,
μεγάλη η ήττα των Γερμανών και η πτώ-
ση του ηθικού του στρατεύματός τους. 

Μετά από 3-4 ημέρες οι αντάρτες παίρ-
νουν τους 3 τραυματίες από το νοση-
λευτήριο και τους εκτελούν 1 χιλιόμετρο
έξω από τα Καλάβρυτα στη θέση Ξυδιά.
Τους άλλους τους μεταφέρουν στα Μα-
ζέικα (Κλειτορία). Εκεί οι κάτοικοι τους
δίνουν ρούχα και τροφή καθημερινώς. 

Από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, δη-
λαδή η διαχείριση των Γερμανών αιχ-
μαλώτων. Αρχίζουν διαπραγματεύσεις
μέσω Επισκοπής Καλαβρύτων και Αι-
γιαλείας στο Σκεπαστό (Βυσωκά) -εκεί
ήταν και το αρχηγείο των ανταρτών- δια

την ανταλλαγή των Γερμανών αιχμα-
λώτων. Στις 28 Νοεμβρίου 1943 ναυα-
γούν οι διαπραγματεύσεις και στις 29
Νοεμβρίου 1943 Γερμανικά αεροπλά-
να βομβαρδίζουν το Σκεπαστό. Πολλά
τα θύματα, μεγάλες καταστροφές. 

Στις 5 Δεκεμβρίου αρχίζει η επιχείρη-
ση του Γερμανικού στρατού, με κανό-
νες μάχης, προς την επαρχία Καλαβρύ-
των από Τρίπολη - Βυτίνα - Πάτρα - Αί-
γιο. Την ίδια ημέρα οι αντάρτες μεταφέ-
ρουν τους αιχμαλώτους προς τον ορεινό
όγκο του Χελμού και στις 7 Δεκεμβρίου το
απόγευμα, τους εκτελούν στη θέση
Μαγέρου, πλησίον του χωριού Μάζι.
Στις 8 Δεκεμβρίου, πρωινές ώρες, δύο

-από τους τρεις- διασωθέντες Γερμανοί
αιχμάλωτοι, κινούμενοι ανεξάρτητοι με-
ταξύ τους, συναντούν Γερμανικό στρατό
κοντά στο χωριό Πλανητέρου και ο  τρί-
τος εξ αυτών στο Μάζι. Για τους Γερμα-
νούς η εκτέλεση των αιχμαλώτων ήταν
γεγονός. Την ίδια ημέρα (08.12.1943),
μετά το μεσημέρι, αρχίζουν εκτελέσεις
στην Κερπινή, τους Ρωγούς, την Άνω
και Κάτω και Ζαχλωρού, το Μέγα Σπή-
λαιο και όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Στις 9 Δεκεμβρίου οι Γερμανοί εισέρ-
χονται στα Καλάβρυτα, μας ομιλούν και
μας απαγορεύουν την κυκλοφορία
μέχρι νεωτέρας διαταγής. Ζητούν από
τον Πρόεδρο της Κοινότητας, Χρήστο
Παπανδρέου, να μάθουν για την τύχη
των 3 τραυματιών. Οι Καλαβρυτινοί
είχαν μεταφέρει τα πτώματά τους μετά
την εκτέλεσή τους, στο νεκροταφείο
Καλαβρύτων, πίσω από την εκκλησία. 

Στις 9 Δεκεμβρίου γίνεται ομαδική
εκτέλεση στο Σούβαρδο και το Βραχνί
και στις 10 Δεκεμβρίου στον Αυχένα
Πριολίθου. Την ίδια ημέρα πραγματο-
ποιήθηκε η νεκροψία των τριών εκτελε-
σθέντων αιχμαλώτων τραυματιών. 
Στις 11 Δεκεμβρίου, πριν το μεσημέρι

έγινε νεκρώσιμος ακολουθία για τους
τρεις εκτελεσθέντες τραυματίες. Στο νε-
κροταφείο, πλήθος κόσμου… Ψιλό-
βρεχε… Ήμουν εκεί με άλλα παιδιά,
κρατούσαμε τα εξαπτέρυγα. Ακολού-
θησε ομιλία του αρχιμανδρίτη Δωρό-
θεου και απόδοση τιμών από τους
Γερμανούς στρατιώτες. Την ίδια ημέρα,
το απόγευμα, ξεκινά Γερμανικός στρα-
τός από τα Μαζέικα με μία ομάδα πο-
λιτών (9 άτομα) για να μεταβούν στη
θέση Μαγέρου, όπου είχαν εκτελέσει
οι αντάρτες τους αιχμαλώτους. 

Στις 12 Δεκεμβρίου οι Γερμανοί βρί-
σκουν τους αιχμαλώτους, τους ανασύρουν
από το γκρεμό και τους ενταφιάζουν σε 4
μεγάλους τάφους. Το απόγευμα, χωρίς
σεβασμό στους οδηγούς, τους εκτελούν
στο ίδιο μέρος - ανάμεσά τους και ο αδερ-
φός της μητέρας μου. Διέφυγε ένας. 

Στις 13 Δεκεμβρίου το πρωί χτυπά η
καμπάνα, με τη διαταγή όλοι να πάμε
στο σχολείο με μία κουβέρτα και ψωμί
για μία ημέρα. Τον πατέρα μου και το
μεγάλο μου τον αδερφό, το Μίμη, τους
είχαν υπό κράτηση στο ξενοδοχείο
ΑΝΕΣΙΣ μετά από έρευνα που έγινε στο
σπίτι μας προ 2 ημερών. Μαζί με τη μη-
τέρα μου συναντήσαμε έξω από την
Αγία Κυριακή τον πατέρα μου, χωρίς το
Μίμη (23 ετών τότε), τον είχαν πάρει
μαζί τους οι Γερμανοί. Επιστρέφω στο
σπίτι να πάρω νερό και ήμουν σχεδόν ο
τελευταίος που ανεβαίνω τα σκαλιά του
σχολείου, δίνω το νερό στη μητέρα
μου, βλέπω στο παράθυρο τον πατέρα
μου και τρέχω στον άδειο πλέον διά-
δρομο να ανοίξω την πόρτα για να πάω
στον πατέρα μου, αλλά, λόγω φθοράς 

συνέχεια στη σελ. 13
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Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα
εκδηλώσεων της πρώην μαθητικής εστίας
Καλαβρύτων, η καθιερωμένη παρουσία-
ση και βράβευση των ποιημάτων του
γνωστού πανελλήνιου μαθητικού ποι-
ητικού διαγωνισμού. Και φέτος οι συμ-
μετοχές των μαθητών όλων των εκπαι-
δευτικών βαθμίδων από την Ελλάδα
και την Κύπρο ήσαν πολυάριθμες και
ιδιαίτερα ποιοτικές, αποδεικνύοντας ότι
το Δράμα των Καλαβρύτων και το Μή-
νυμα Ειρήνης που εκπέμπεται από την
πόλη μας, εξακολουθούν να συγκινούν
και να εμπνέουν νεαρούς «ποιητές». 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
είχαν ως εξής:     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ:Τίτλος Ποιήματος: «Σ’ ευχαριστώ»
Μαθητής: Σπύρος Κεφαλάς 
Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύ-
των «Αγλαΐα Κόντη-Ελένη Χάμψα»
Δασκάλα: Χριστίνα Δημητρίου
ΕΠΑΙΝΟΙ: α)Τίτλος Ποιήματος: «Ένα
Τριανταφυλλένιο Χρέος»
Μαθητής: Παναγιώτης Πιερράκος
Σχολείο: 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας
Λακωνίας
Δάσκαλος: Παναγιώτης Καραμούζης 
β)Τίτλος Ποιήματος: «Προς τιμή των
Καλαβρύτων» 
Μαθήτρια: Στυλιανή Κωνσταντίνου
Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Παναι-
τωλίου Αιτ/νίας 
Δάσκαλος: Ευάγγελος Βαλμάς
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ: Τίτλος Ποιήματος: «Ο Χορός
της Φωτιάς»
Μαθήτρια: Ελένη Παπαμανωλοπούλου
Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
«Ζεκάκειο»
Καθηγήτρια: Λουκία Μπαντέ
ΕΠΑΙΝΟΙ: α)Τίτλος Ποιήματος: «Μνήμη»
Μαθητής: Ρόμπερτ Ρέυνικ
Σχολείο: 19ο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο -
Λ.Τ. Αμπελοκήπων
Καθηγητής: Μιχαήλ Ρέμπας
β)Τίτλος Ποιήματος: «Μνήμης Ιερό»
Μαθητής: Παναγιώτης Γεωργίου 
Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Δούκα
Καθηγήτρια: Κορίνα Δρύλλη
ΛΥΚΕΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ «Πάνος Πόλκας»: «Δεν πρό-
λαβες»
Μαθήτρια: Εβελίνα Σούκου 
Σχολείο: Ιδιωτικό Λύκειο Ώθηση Αττι-
κής
Καθηγήτρια: Κυπαρισσία Παναγιάρη
ΕΠΑΙΝΟΙ: α)Τίτλος Ποιήματος: «Φόρος
τιμής σε σας που πέσατε στα Καλά-
βρυτα»
Μαθητής: Χρίστος Θεοφάνους 
Σχολείο: Xenion High School
Καθηγήτρια: Γιώτα Πίττα
β)Τίτλος Ποιήματος: «Η Εκάβη των Κα-
λάβρυτων»
Μαθητής: Αριστοτέλης Κούτσικος

Σχολείο: Γεν. Λύκ. Φαρκαδόνας Τρικάλων
Καθηγήτρια: Ευαγγελή Παθέκα
ΑΕΙ
ΒΡΑΒΕΙΟ: Τίτλος Ποιήματος: «Κι εσύ,
Διαβάτη του Καππή» 
Φοιτήτρια: Στυλιανή Θεοχάρη
Σχολή: Τμήμα Φιλολογίας Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΠΑΙΝΟΙ: α)Τίτλος Ποιήματος: «Όταν
σφίγγουν τα χέρια» 
Φοιτητής: Χρήστος Τσαγκάρης 
Σχολή: Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης
β)Τίτλος Ποιήματος: «Τ’ ακούρντιστο
ρολόγι»
Φοιτήτρια: Ιωάννα Μπαλαούρα 
Σχολή: Νομική Σχολή Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

Στο σύντομο χαιρετισμό της, η Πρόε-
δρος του Διεθνούς Ιδρύματος «Γιάννη
Κουτσοχέρα και Λένας Στρέφη-Κου-
τσοχέρα», κ. Λέτα Κουτσοχέρα, είπε
μεταξύ άλλων: «Κάθε τέτοιες μέρες του
Δεκέμβρη  ερχόμαστε εδώ, να τιμή-
σουμε τη μνήμη των μαρτύρων που
εκτελέσθηκαν από τα  Γερμανικά στρα-
τεύματα  κατοχής. Ερχόμαστε εδώ, στη
Μαρτυρική Πόλη των Καλαβρύτων,
κάθε χρόνο και είναι  πάντα σα να ερ-
χόμαστε για πρώτη φορά,  πάντα με  το
ίδιο δέος,  στεκόμαστε μπροστά στο
μνημείο των ηρώων που ντουφεκίστη-
καν  από τους στρατιώτες της Βέρμαχτ,
στο λόφο του Καπή, ο ίδιος λυγμός
βγαίνει από τα σπλάχνα  όταν   μπρο-
στά στο μνημείο των μαρτύρων,  ακού-
γονται τα ονόματά τους ένα - ένα ν’
αντηχούν στους αιθέρες… Με την ίδια
ευλάβεια στεκόμαστε μπροστά στο
μνημείο του ιερού λόφου, όπου κάθε
13 του Δεκέμβρη  ένα βουνό από δάφ-
νινα στεφάνια μαρτυρεί ότι η τιμή και η
δόξα  ανήκει σε αυτούς που έγιναν
θυσία για την πατρίδα και την ελευθε-
ρία… Γι’ αυτούς  ερχόμαστε κάθε χρό-
νο εδώ, για να τους αποδώσουμε ταπει-
νά, φόρο τιμής και μνήμης, γι’ αυτούς
κάθε 13 του Δεκέμβρη είναι μεσίστιες
οι σημαίες στους δρόμους εδώ στα Κα-
λάβρυτα. Γι’ αυτούς  έχει θεσπιστεί από
το  Δήμο Καλαβρύτων ο  ποιητικός δια-
γωνισμός  «Άθλον Ποιήσεως Γιάννης
Κουτσοχέρας»  και λειτουργεί χωρίς
διακοπή  από το 1995 μέχρι σήμερα
υπό την αιγίδα του, με  αρωγό το
Ίδρυμα Κουτσοχέρα… Όλα τα ποιή-
ματα, φέρνουν τη σφραγίδα μιας νεανι-
κής γνησιότητας και σκέψης και
δείχνουν  ότι οι νέοι, μπροστά σε τέτοια
θέματα ωσάν αυτό  του Καλαβρυτινού
ολοκαυτώματος, συμμετέχουν και ευ-
αισθητοποιούνται.

Μας είχε πει στην ποιητική του παρα-
καταθήκη  «Καλάβρυτα του '43»   ο
Γιάννης Κουτσοχέρας:  

Όταν ανεβαίνετε στα Καλάβρυτα
ρίχτε ένα ευλαβικό κλαδί του ελάτου

στα Καλάβρυτα του ’43.

Και έρχονται οι νέοι και καταθέτουν
εδώ,  χλωρό κλωνάρι την ποίησή τους
στα Καλάβρυτα του ’43, να μείνει ακέ-
ραιη η μνήμη των θυμάτων του ολο-
καυτώματος των Καλαβρύτων μέσα
από τα ποιήματά τους, από γενιά σε
γενιά, να μην ξεχαστεί ποτέ η Τραγωδία
αυτή που γράφτηκε με αίμα… Τα Κα-
λάβρυτα άντεξαν, στάθηκαν  ορθά κι
αγέρωχα μπροστά στα χαλάσματα…
Με το  Σταυρό εκεί ψηλά στο λόφο να
στέκει  ως ένα  Σύμβολο πίστης, τιμής
και μνήμης για  να θυμίζει πως η ζωή
συνεχίζεται και μαζί της και η Μνήμη,
για να θυμίζει πως  σιγοκαίει και θα σι-
γοκαίει πάντα ευωδιαστό θυμίαμα εκεί
ψηλά στον λόφο του Καπή…».

Στη συνέχεια, οι διακριθέντες μαθη-
τές/φοιτητές απήγγειλαν τα ποιήματά
τους, συγκινώντας όλους τους παρευ-
ρισκόμενους. 

Η βραδιά έκλεισε με τον ιδανικότερο
τρόπο, καθώς ακολούθησε η συναυλία
ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ, του κατα-
ξιωμένου μουσικοσυνθέτη Χρήστου
Λεοντή που με την επταμελή ορχήστρα
του παρουσίασε δύο από τα πιο εμ-
βληματικά έργα του:
- την «ΚΑΤΑΧΝΙΑ» (Κατοχή-Αντίσταση-
Απελευθέρωση), σε ποίηση Κώστα
Βίρβου και κείμενα Νικηφόρου Βρεττά-
κου, ένα έργο που πρωτοκυκλοφό-
ρησε το 1964 με ερμηνευτές το Στέλιο
Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα και αφη-
γητή το Δημήτρη Μυράτ και
- το «ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ», σε
ποίηση Γιάννη Ρίτσου, που μελοποιή-
θηκε το 1973 και κυκλοφόρησε το
1975 με ερμηνευτές το Νίκο Ξυλούρη,
την Τάνια Τσανακλίδου και το Βασίλη
Μπαρνή.

Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή βρα-
διά που άρμοζε στο κλίμα των ημερών.
Ο Χρήστος Λεοντής, συγκινημένος ευ-
χαρίστησε για την τιμή που του έγινε να
συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης,
θυμίζοντας ότι είχε ξαναέρθει προ πολ-
λών ετών. Ακούραστος, δωρικός, διη-
ύθυνε επί ένα δίωρο σχεδόν την
ορχήστρα του. Τόσο οι γνωστοί τρα-
γουδιστές Μίλτος Πασχαλίδης και Ιω-
άννα Φόρτη όσο και ο αφηγητής
Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος ήσαν
απλά συγκλονιστικοί. Πολλοί από το
κοινό σιγοτραγούδησαν συγκινημένοι
στίχους αυτών των τραγουδιών που ση-
μάδεψαν τόσες γενιές: «Το σπίτι μου
βουβάθηκε κι ο κήπος μου μαράθηκε,
μου κόψαν τον βλαστό μου... Πες μου
κι εσύ, του δειλινού καμπάνα, γιατί να
γίνω μάνα…», «Δε θέλω να μου δέ-
σετε τα μάτια, τον ήλιο π’ ανατέλλει να
χαρώ κι αν κάνετε τα στήθια μου κομ-
μάτια, εσείς πεθαίνετε κι όχι εγώ...». Το
παρατεταμένο χειροκρότημα των όρ-
θιων θεατών φανέρωνε την αποδοχή
και τη διάχυτη συγκίνηση.

αΘλον ποιηςεως “γιαννη κουτςοχερα” - ςυναυλια χρηςτου λεοντηαΘλον ποιηςεως “γιαννη κουτςοχερα” - ςυναυλια χρηςτου λεοντη
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Το πρωινό της Τρίτης, 12 Δεκεμβρίου,

πραγματοποιήθηκε μία σεμνή και συγκι-
νητική εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο
της πόλης μας. Τα παιδιά της χορωδίας του
σχολείου, ντυμένα στα μαύρα, τραγούδη-
σαν με τις αγγελικές φωνούλες τους Γκά-
τσο, Ελύτη, Ρίτσο και απήγγειλαν ποιήματα.
Μεταξύ αυτών και ο μαθητής Σπύρος
Κεφαλάς που απήγγειλε το ποίημά του με
τίτλο «Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» που βραβεύθηκε
στο φετινό ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ. Κεντρι-
κός ομιλητής ήταν ο κ. Θεόδωρος Θα-

νόπουλος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Ειδι-
κής Αγωγής, μέλος του Συλλόγου Θυ-
μάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος,
ο οποίος αναφέρθηκε με τρόπο καθη-
λωτικό στο χρονικό των τραγικών γε-
γονότων του Δεκέμβρη του ’43.  

Παρόντες στην εκδήλωση, εκτός από
γονείς και παιδιά, ήταν ο Δήμαρχος Κα-
λαβρύτων κ. Γ.Λαζουράς, οι εκπρόσω-
ποι του Δ.Μ.Κ.Ο. κ.κ Θ. Χαλμούκης
και Θ. Παναγόπουλος, ο Αντιπρόεδρος
της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ.

Ευθ. Βαζαίος, ο σχολι-
κός σύμβουλος κ. Θ.
Βαλμάς, ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Λ. Βασι-
λόπουλος, ο πρόεδρος
της Ένωσης Θυμάτων
Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος κ. Χαρί-
λαος Ερμείδης και ο
Γραμματέας του Σωμα-
τείου Αυτοκινητιστών κ.
Κων/νος Καρυτινός.

«Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»
(Θυμάμαι ότι από τις 9 Δεκέμβρη του 1943,
όταν οι Γερμανοί μπήκαν στα Καλάβρυτα…)

Κάθε φορά που έφευγα μου έλεγες:
-«Φοβάμαι μήπως πίσω δε γυρίσεις,

μήπως από την ευτυχία 
που ζω στο πλάι σου 
αφήσει ο πόλεμος 

μονάχα αναμνήσεις».
Και ο κακός εχθρός, 
που λες και το ‘ξερε

το πόσο απελπισμένα μ’ αγαπούσες,
φρόντισε να χωρίσω από σένανε

που μόνο δίπλα μου ανέπνεες και ζούσες.

Εμάς τους δύο μας χώρισε ο θάνατος
και η γερμανική θηριωδία,

μα εσύ μου λες πως έγινα αθάνατος,
πως έγραψε για μένα η ιστορία.

Μου λες πως έρχονται 
και προσκυνούν οι άνθρωποι,

το λόφο που ξεψύχησα μια μέρα,
πως γονατίζουν οι ηγέτες των λαών,

εκεί που έπεσε 
των Γερμανών η σφαίρα.

Ποτέ μου δε φαντάστηκα πως κάποτε
θα γίνω ήρωας στα μάτια των πολλών.
Ξέρω μονάχα πως ορφάνεψε το σπίτι μας

και πως δε στέγνωναν 
τα μάτια των παιδιών. 

Ξέρω ακόμη πως υψώθηκες αγέρωχη,
πως έγινες μια νέα Αντιγόνη,

πως αγωνίστηκες 
για σένα και για μένανε ,

εσύ που έτρεμες να μείνεις λίγο μόνη.

Σ’ ευχαριστώ λοιπόν για την αγάπη σου,
για τη θυσία, την τεράστια υπομονή σου

και πάνω απ’ όλα 
για το σύμβολο που έγινε

η πονεμένη και σεβάσμια μορφή σου.
Σ’ ευχαριστώ γιατί η πόλη μας ξανάζησε
με τον αγώνα και το μόχθο το δικό σου
που κράτησες για πάντα την εικόνα μου

μες στην καρδιά και στην ψυχή 
σα φυλαχτό σου.

Θα σου χρωστούν ευγνωμοσύνη οι λαοί
και η πατρίδα θα σ’ ευχαριστεί στ’ αλήθεια,
γιατί είχες πίστη, είχες δύναμη πολλή
και μια καρδιά σα σίδερο στα στήθια...

«Ο τελευταίος μάρτυρας»

Σπύρος Κεφαλάς, Μαθητής 
Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων
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Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε το
Δ.Σ. του Δημοτικού Μουσείου Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος (Δ.Μ.Κ.Ο)
με  αποδέκτες τους
• Δημήτριο Βίτσα, Αναπληρωτή Υ-
πουργό Εθνικής Αμύνης 
• Παπαδημητρίου Γεώργιο, Ταγμα-
τάρχη ΓΕΣ/Γ1 
•  Γεώργιο Σταματιάδη, Διευθυντή Δ’
Κλάδου/ΓΕΣ 
•  Κώστα Σπαρτινό, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
Ν. Αχαΐας 
•  Λυμπέρη Δημήτριο, Αντιστράτηγο ε.α. 
•  Τσενέ Σωτήριο, Πρόεδρο Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ. του Δημοτικού Μουσείου

Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος Δ.Μ.Κ.Ο.

αισθάνεται βαθύτατα την ανάγκη να σας
εκφράσει  τις θερμές του ευχαριστίες για
το έμπρακτο ενδιαφέρον σας και τις
άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να
περιέλθουν στο Δ.Μ.Κ.Ο - μετά από αί-
τημά μας - προς αξιοποίηση και ενί-
σχυση των σκοπών του, η ιστορική
μονογραφία με τον τίτλο «Επιχείρηση
"Καλάβρυτα". Η δράση της 117 Με-
ραρχίας Κυνηγών μέσα από τα γερμα-
νικά αρχεία» που εξέδωσε η Διεύ-
θυνση Ιστορίας Στρατού (Δ.Ι.Σ) το έτος
2012, κι ένα γερμανικό πιστόλι "Λού-
γκερ" (Luger), πανομοιότυπο με αυτό
που χρησιμοποιήθηκε από τους στρα-
τιώτες της Βέρμαχτ στις μαζικές εκτελέ-
σεις (χαριστική βολή) του ανδρικού
πληθυσμού της πόλεως και χωριών της

επαρχίας Καλαβρύτων κατά τη διάρ-
κεια της Επιχείρησης "Καλάβρυτα", 5-
15 Δεκεμβρίου 1943.

Ήδη, το μεν βιβλίο, αφού ανατυπώ-
θηκε σε 1.500  αντίτυπα από το τυπο-
γραφείο του Γ.Ε.Σ - με δαπάνη του
Δ.Μ.Κ.Ο., διατίθεται από το πωλητήριο
του τελευταίου. Το δε πιστόλι - απο-
στρατικοποιημένο πλέον - εκτίθεται στους
εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και
μαζί με δύο άλλα όπλα συμπληρώνει
τη συλλογή των φονικών μέσων που
χρησιμοποιήθηκαν για τη δολοφονία
των αθώων συμπατριωτών μας.
Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε για

το αμέριστο ενδιαφέρον σας προς το έργο
μας, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μέ-
ριμνα και η φροντίδα για τη διάσωση και

διάδοση της ιστορικής γνώσης, τη δια-
φύλαξη δηλαδή της ιστορικής μνήμης
του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Χρίστος Φωτεινόπουλος»

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της
Ε.Κ.Α. αισθανόμαστε την ανάγκη να
απευθύνουμε τις θερμότερες ευχαρι-
στίες μας στο συμπατριώτη μας Στρα-
τηγό κ. Δημήτρη Λυμπέρη στον οποίο
αποτανθήκαμε ζητώντας τη συνδρομή
του για την προμήθεια του πιστολιού
Luger. Η ανταπόκρισή του υπήρξε
άμεση και χάρη στις ταχύτατες ενέργειές
του οι προσπάθειές μας ευδοκίμησαν. 

συνέχεια από τη σελ. 1
του θείου, του αδελφού, του συμμαθητή,
του γείτονα, του φίλου. Άνθρωποι που οι
αισθήσεις τους έχουν καταγράψει ανεξί-
τηλα εικόνες, ήχους, μυρωδιές θανάτου. 

Στα βουνά της βορείου Ηπείρου καταρ-
ρίφθηκε ο μύθος πως ο Άξονας ήταν αήτ-
τητος. Είναι επίσης διεθνώς αναγνωρισμέ-
νη η σημασία της αντίστασης του Ελλη-
νικού λαού στην έκβαση του πολέμου.
Το 1943 ο ένοπλος αγώνας είχε κορυ-
φωθεί. Στη μάχη της Κερπινής οι Γερμα-
νοί υπέστησαν ήττα με νεκρούς, τραυμα-
τίες και αιχμαλώτους. Φρύαξαν οι κατα-
κτητές και έβαλαν σε εφαρμογή σχέδιο τρο-
μοκρατίας, με εμπρησμούς σπιτιών και
σφαγές αμάχων. Φωτιά και τσεκούρι! 
Εμποτισμένοι από την ιδεολογία του εθνι-

κοσοσιαλισμού, οι Ναζί είχαν υιοθετήσει
το δόγμα του ολοκληρωτικού πολέμου.
Γι’ αυτούς, επρόκειτο για πόλεμο μέχρις ε-
σχάτων και οι άμαχοι, πέρα από κάθε ηθι-
κό φραγμό, θεωρούνταν εν δυνάμει εχθροί.

Η ιστορία των Καλαβρυτινών είναι γνω-
στή. Τους οδήγησαν στο χωράφι του Καπ-
πή. Η πόλη κάτω καιγόταν. Τη στιγμή που
η αγωνία για τον τόπο τους και τους δικούς
τους έσμιγε με την αβεβαιότητα για τη δι-
κή τους τη ζωή, τους γάζωσαν τα πολυ-
βόλα. Ακολούθησε η χαριστική βολή…

Απόγευμα, ώρα 2και 34 λεπτά. Το
έγκλημα είχε ολοκληρωθεί. Ασάλευτοι
οι ωροδείχτες της εκκλησίας δείχνουν
ες αεί την ώρα της θυσίας. Ακολού-
θησε το δράμα των γυναικών. Αλλό-
φρονες οι γυναίκες όρμησαν ψάχνοντας
τους δικούς τους ανθρώπους. Τι έγινε
κατόπι, τι έγινε όταν νύχτωσε, τι έγινε
την άλλη μέρα, αναλογίζομαι και με
κατακλύζει θαυμασμός για το κουρά-
γιο που αποκτά ο άνθρωπος μέσ’ στην
καταστροφή και δέος για τον ηρωισμό
αυτών των βαριόμοιρων γυναικών.
Ο χρόνος όμως είναι αδυσώπητος. Οι

μαυροφορέμενες χήρες, κόρες, αδερ-
φές όλο και γίνονται λιγότερες. Στην
πρώτη γραμμή της τελετής τις έχουν ήδη
αντικαταστήσει οι κάθε λογής επίσημοι.
Τη θέση του αβάσταχτου πένθους πήρε
η μνήμη και η ιστορική έρευνα τις μαρ-
τυρίες των αυτοπτών. Αναρωτιέμαι τι
νόημα θα έχει αυτή η ημέρα μετά από
δυο ακόμη γενιές, όταν δε θα υπάρ-
χουν πια προσωπικά βιώματα. Όταν οι
νεκροί θα είναι μακρινοί συγγενείς ή
άγνωστοι, όταν οι πολιτικές σκοπιμότη-
τες, τα συμφέροντα των εθνών, οι συμ-
μαχίες, η παγκοσμιοποίηση, το πολιτικά
ορθό της μελλοντικής εκείνης εποχής,
θα παρεμβάλλουν το δικό τους πρίσμα
στην οπτική του δράματος της 13ης Δε-

κεμβρίου 1943.
Αυτά σκεπτό-

μενος, τρανώνει
μέσα μου η πε-
ποίθηση ότι έ-
χουμε σπουδαίο
καθήκον απένα-
ντι στους νεκρούς
μας, να κρατή-
σουμε άσβεστο
το νόημα της
θυσίας τους. Να διασώσουμε τη μνήμη και
να ενισχύσουμε την ιστορική συνείδηση
γύρω από τα γεγονότα των Καλαβρύ-
των. Το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων
πρέπει να πάρει τη θέση που του αξί-
ζει, σαν ένα πανανθρώπινο μήνυμα για
ειρήνη, ελευθερία και δημοκρατία. 

Αιωνία η μνήμη»!
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους Πρόεδροι και εκπρόσωποι
Ενώσεων, Συλλόγων και Φορέων.

Από την Παγκαλαβρυτινή Ένωση ο
Πρόεδρος κ. Δήμος Βαρβιτσιώτης και ο
Αντιπρόεδρος κ. Τάκης Μπουζιώτης.
Από το Σύλλογο Καλαβρυτινών Πει-
ραιώς, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χρο-
νόπουλος. Από την Ομοσπονδία «Αρχαί-
ος Κλείτωρ» ο Πρόεδρος κ. Χρήστος
Καμπέρος και ο Γ.Γ. κ. Κώστας Κατσιά-
ρης, Πρόεδρος Κρινοφυτινών. Ο Αντι-
δήμαρχος Δήμου Αγ. Δημητρίου και
Πρόεδρος Συλλόγου Σοπωτινών κ.
Σούλης Σοφιανόπουλος. Από το Λευ-
κάσιο, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Σκάρ-
πας. Από τη Δάφνη ο Πρόεδρος κ.
Άγγελος Καυγάς. Από τη Λυκούρια ο
Πρόεδρος κ. Σωκράτης Μούσιος.  Από
το Σύλλογο Καμενιανιτών - Δροβολοβιτών
- Δεσινιωτών, ο Αντιπρόεδρος κ. Βασί-
λης Καλογερόπουλος. Από το Δρυμό,
ο κ. Αθανάσιος Χριστοδουλόπουλος.
Από το Παγκράτι, ο Γ.Γ. κ. Χρήστος Μού-
σης. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αγω-
νιστών 1821 και μέλος Δ.Σ. της Παγκα-
λαβρυτινής κ. Πετμεζάς Αντώνιος. Ο
Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης κ. Λά-
μπης Παπαδημητρίου. Ο Στρατηγός ε.α. κ.
Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, οι Αντι-
πτέραρχοι ε.α. κ. Γεώργιος Αθανασίου
και κ.Τάκης Γιαννακάριος και ο πολι-
τευτής Αχαΐας κ. Ηρακλής Ρούπας.
Ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής εφη-

μερίδας «Καλάβρυτα news», κ. Νίκος
Κυριαζής, ο διαχειριστής της ηλεκτρο-
νικής εφημερίδας «Καλάβρυτα net», κ.
Βασίλης Αποστολόπουλος και εκπρό-
σωπος  του «Kαλάβρυτα press».
Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης,

οι παρευρισκόμενοι φιλοξενήθηκαν σε
κοντινό cafe.

ςτο δημοτικο μουςειο καλαβρυτινου ολοκαυτωματος η ιςτορικηςτο δημοτικο μουςειο καλαβρυτινου ολοκαυτωματος η ιςτορικη
μονογραφια «επιχειρηςη καλαβρυτα» κι ενα γερμανικο πιςτολι μονογραφια «επιχειρηςη καλαβρυτα» κι ενα γερμανικο πιςτολι LugerLuger

οταν  οι  πνευματικοι  ανΘρωποι εκφραΖονται,οταν  οι  πνευματικοι  ανΘρωποι εκφραΖονται,
λακωνικα, για  διαφορα  Θεματαλακωνικα, για  διαφορα  Θεματα

Οι νόμοι, πρέπει να είναι υπεράνω όλων
και να κυβερνούν.               ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Όταν μάθεις να ξοδεύεις λιγότερα από
όσα κερδίζεις έχεις βρει το κλειδί της
φιλοσοφίας.      ΒΕΝΙΑΜΙΝ  ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ

Οι οικονομικές δυσκολίες δε συγχωρούν
τις ερωτικές αμαρτίες των φτωχών, ούτε
τα χρήματα δικαιολογούν, εκείνες, των
πλουσίων.                  ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Αισιόδοξος, είναι ένας άνθρωπος που  βλέπει
παντού πράσινα φανάρια∙ απαισιόδοξος
είναι εκείνος που βλέπει  παντού κόκκινα∙
ο αληθινά συνετός άνθρωπος έχει
αχρωματοψία.       ΑΛΒΕΡΤΟΣ  ΣΒΑΪΤΣΕΡ

Είναι παραδοσιακά η μοίρα της αλήθειας
να ξεκινά, σαν αίρεση και να τελειώνει,
σαν πρόληψη.          ΑΛΝΤΟΥΣ  ΧΑΞΛΕY

Η τέχνη της  προόδου είναι να διατηρείς,
την τάξη, εν μέσω αλλαγής.

ΑΛΦΡΕΝΤ  ΝΟΡΘ  ΟΥΑΙΧΕΝΤ

Η σωματική εργασία μας απαλλάσσει από
την ασχολία του μυαλού και αυτό είναι
που κάνει τους φτωχούς ευτυχισμένους.

ΦΡΑΝΣΟΥΑ  ΝΤΕ  ΛΑ  ΡΟΣΦΟΥΚΩ

Συχνά, ένας άνθρωπος προικισμένος με
ανώτερα προσόντα δεν μπορεί να
προσαρμοστεί στην κοινωνία∙ δεν πάνε,
στη λαϊκή με ράβδους χρυσού∙ πηγαίνουν
με ψιλά.                    ΝΙΚΟΛΑ  ΣΑΜΦΟΡ

Δεν είναι δυνατόν να καταλάβεις ένα
άνθρωπο από την πρώτη ματιά, γιατί
συνήθως τις αρετές καλύπτει με το πέπλο
της σεμνότητας, ενώ τα ελαττώματα
φοράνε τη μάσκα της υποκρισίας.

ΖΑΝ  ΝΤΕ  ΛΑ  ΜΠΡΥΓΙΕΡ

Ποτέ μην εμπιστεύεσαι μια γυναίκα που
λέει την πραγματική της ηλικία. Αν μπορεί
να πει αυτό, είναι ικανή για τα πάντα.

ΟΣΚΑΡ  ΟΥΑΙΛΝΤ

Εκτιμάς, καλύτερα, μία γυναίκα, όταν, την
βλέπεις, στο φως, σαν ζωγράφος  και  στο
σκοτάδι, σαν χαράκτης.   ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν
μεταξύ τους∙ κάθε δυστυχισμένη οικογένεια
είναι δυστυχισμένη με το δικό της τρόπο.

ΛΕΩΝ  ΤΟΛΣΤΟΪ 

Το μεγαλύτερο λάθος, που μπορείς να  κάνεις,
στη ζωή σου, είναι να φοβάσαι συνεχώς ότι
θα κάνεις λάθος.  ΕΛΜΠΕΡΤ  ΧΑΜΠΑΡΝΤ

Το πιο άνοστο φαγητό, για τις πεθερές, είναι
της νύφης τους∙ το πιο δύσπεπτο, για τις νύφες,
είναι της πεθεράς τους. ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Είναι ευκολότερο να πολεμάς για τις αρχές
σου παρά να ζεις σύμφωνα μ’ αυτές.

ΑΛΦΡΕΝΤ  ΑΝΤΛΕΡ

Ένας άνθρωπος που διακηρύσσει συνεχώς
ότι δεν είναι ηλίθιος πρέπει να έχει τις
υποψίες του.               ΟΥΙΛΣΟΝ  ΜΙΖΝΕΡ

Το οφθαλμό αντί οφθαλμού, καταλήγει να κά-
νει όλο τον κόσμο τυφλό. ΜΑΧΑΤΜΑ  ΓΚΑΝΤΙ

Όταν ένας γέρος πιστεύει ότι ο θάνατος,
είναι μακριά, είναι αισιόδοξος∙ αν πιστεύει
ότι είναι κοντά είναι βαριά άρρωστος∙ αν
πιστεύει  ότι ο  θάνατος  είναι  Προαγωγή,  
είναι καλόγερος.         ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Υπεύθυνος  για  την  επιλογή  
Σπύρος  Γεωρ.  Καμπέρος  (Αλέξης  Λαύρας)

Ομότιμος  Καθηγητής  Πανεπιστημίου
Αθηνών, Συγγραφέας.  Alexislavras.gr

Στις 4 Νοεμβρίου 2017, συγκροτήθηκε
σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος, μετά τη Γενική Συνέ-
λευση των Μελών και τις εκλογές που
πραγματοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου
2017, στο ξενοδοχείο Kalavrita Canyon. 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-

σης έχει ως εξής:
Χαρίλαος Ερμείδης             Πρόεδρος,

Χρύσα Λεχουρίτη    Αντιπρόεδρος, 
Φώτης Κουτσογιαννόπουλος       

Γενικός  Γραμματέας, 
Νίκος Βαρδακαστάνης        Ταμίας, 
Ευθύμιος Βαζαίος              Έφορος. 

Ο Πρόεδρος κ. Χαρίλαος Ερμεί-
δης, με επιστολή που απηύθυνε
προς τα Μέλη της Ένωσης Θυμά-
των, ευχαριστεί όλους όσοι συμ-
μετείχαν στη Γενική Συνέλευση
Αρχαιρεσιών και τον τίμησαν με
την ψήφο τους καλώντας «όλους
για ένα νέο ξεκίνημα, πιο δυναμικό

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και οι
επιδιώξεις της Ένωσης Θυμάτων Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος και να δικαι-
ωθούν οι εκτελεσθέντες στην Ράχη του
Καπή, σε όλη την περιφέρεια των Κα-
λαβρύτων και κατ’ επέκταση σε όλη την
Ελλάδα, μετά από την συνεργασία μας
με όλες τις ανά την Ελλάδα Ενώσεις και
Συλλόγους Θυμάτων των Ελληνικών
Ολοκαυτωμάτων».

το νεο διοικητικο ςυμβουλιο της ενωςηςτο νεο διοικητικο ςυμβουλιο της ενωςης
Θυματων καλαβρυτινου ολοκαυτωματοςΘυματων καλαβρυτινου ολοκαυτωματος
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Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, τελέ-
σθηκαν τα Θυρανοίξια του Ιερού Ναού
Αγίου Χαραλάμπους στα Καλάβρυτα. 

Ο Ναός κατασκευάστηκε με την επι-
στημονική επιμέλεια του Καλαβρυτινού
κ. Σπύρου Σαματζόπουλου.

Τα Θυρανοίξια τέλεσε ο Ηγούμενος
της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας  π. Ευ-
σέβιος, ο οποίος προσκόμισε τα Ιερά
Λείψανα του Αγίου Χαραλάμπους που
φυλάσσονται στην Ιερά Μονή.

Έξω από τον Ιερό Ναό και πριν ανοί-
ξει η κεντρική θύρα, τελέσθηκε ο Μι-
κρός Αγιασμός. 

Μετά την ψαλμωδία του «Άρατε πύ-
λας», εισήλθε στο ναό μαζί με τους Ιερείς
των Καλαβρύτων και τους πιστούς, ο π. Ευ-
σέβιος και ράντισε  όλο το ναό με Αγιασμό. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε εντός του
ναού με την τέλεση της ακολουθίας του
Εσπερινού. 

Την επομένη το πρωί τελέστηκε και η
πρώτη Θεία Λειτουργία.

Παραθέτουμε την ομιλία του κ. Σπύ-
ρου Σαμαρτζόπουλου:
«Είχα την τύχη και την ευλογία, να σχε-
διάσω και να επιβλέψω, ως ένα σημείο,
την κατασκευή της μικρής εκκλησίας
του Αγίου Χαραλάμπους, στον επαρχιακό
δρόμο που πάει προς την Ι.Μ. Αγίας
Λαύρας, λίγο έξω από τα Καλάβρυτα.
Πρόκειται αρχικά για ιδιωτικό ναό που

είχα την Τύχη, η εκλιπούσα βαφτιστικιά,
οικογενειακή φίλη Ουρανία Γεωργαντά, να
μου αναθέσει τη μελέτη και επίβλεψη. 

Ο νεοσύστατος Ιερός Ναός του Αγ.
Χαράλαμπου ανεγέρθη με δαπάνες και
δωρεές της εκλιπούσας Ουρανίας Γε-
ωργαντά σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της,
που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού
Καλαβρύτων - Αγ. Λαύρας, στην πε-
ριοχή «Καλαβρυτινή» βρύση.

Δεν ήταν τυχαίο που μου ανέθεσε αυτό
το έργο και οφείλω να αναφερθώ στις
συνεχείς αναφορές της Ουρανίας Γεωρ-
γαντά για το νονό της και παππού μου
Σπύρο Σαμαρτζόπουλο και τη νονά της και
γιαγιά μου Αθηνά Σαμαρτζοπούλου.
Μου έλεγε ότι καθημερινά σχεδόν πέρ-
ναγε πολύ χρόνο στην φιλόξενη οικο-
γένειά τους. Στις καλές εποχές προπο-
λεμικά αλλά και στις οικονομικά δύσκολες.

Την επισκεπτόμουν για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα στο σπίτι της διότι ήταν
δυσκίνητη.  Αρχικά μου ζήτησε και σχε-
δίασα ένα ναό με υπέρδιπλάσιο μέγε-

θος του σημερινού. Όταν ολοκληρώ-
θηκαν τα σχέδια και ο φάκελος για την
Ναοδομία (τα Αρχιτεκτονικά, τα στατικά
κ.λπ.) μου ζήτησε να ξανασχεδιάσω ένα
μικρότερο ναό, μια μικρή εκκλησία, για
ευνόητους οικονομικούς λόγους. Πράγ-
μα που έκανα και σήμερα είμαι ευτυχής
που παραβρίσκομαι στα θυρανοίξια.

Το 1996, λοιπόν, με αφορμή τη με-
λέτη του ναού, είχα την Ευλογία να
"μυηθώ" στα "μυστικά" της «Αισθητικής
Θεώρησης της Βυζαντινής Τέχνης», περί
του Υψηλού, του Ωραίου, την πλαστικό-
τητα της Χάρης και την αισθητική της απο-
σύνθεσης..., που κυριεύουν τις βυζα-
ντινές εκκλησίες από τον ΙΑ' μέχρι τον
ΙΔ’ αιώνα. Είχα την Ευλογία να ανα-
τρέξω στα, από το έτος 1970, «Αρχεία»
του καθηγητή Αρχιτεκτονικής Μορφο-
λογίας και Ρυθμολογίας  της Αρχιτεκτο-
νικής Σχολής του ΕΜΠ, Παν. Μιχελή. Η
ιδέα λοιπόν και ο σχεδιασμός έχει προ-
κύψει ευθέως και κατ’ αναλογία στις
διαστάσεις, από τη μελέτη των επτά απο-
τυπωμένων αυτών βυζαντινών ναών.
O Ναός του Αγ. Χαράλαμπου είναι μία

μικρή εκκλησία βυζαντινού ρυθμού.
Αποτελείται από τον Κυρίως Ναό με

μικτό εμβαδόν 46,68 τ.μ. και το Ιερόν
με μικτό εμβαδόν 19,21 τ.μ. Επίσης έχει
Πρόναο με μικτό εμβαδόν 22,26 τ.μ.
Το συνολικό εμβαδόν του ναού είναι
88,15 τ.μ. και έχει προστέγασμα εισό-
δου εμβαδού 1,20τ.μ.

Ο ναός είναι βυζαντινού ρυθμού,
τύπου «εγγεγραμμένος σταυροειδής τε-
τρακιόνιος μετά τρούλου». Ο τρούλος
τοποθετείται πάνω σε υψιτενές τύμπανο
το οποίο με τη σειρά του στηρίζεται σε
τέσσερις στρογγυλούς κίονες. Ο φέρων
οργανισμός του ναού αποτελείται από
οπλισμένο σκυρόδεμα με θερμομόνωση,
εξωτερικά επενδύεται με λαξευτή λιθο-
δομή με αρμούς και έχει κεραμοσκεπή.     
Αξίζει να αναφερθώ στις ιστορικές και

αισθητικές αρχές, που αποτυπώνονται
στη μορφολογική έκφραση των θρη-
σκευτικών πεποιθήσεων, της εποχής
εκείνης, στη ναοδομία, από θεολογική
και αισθητική άποψη. 

Η τέχνη μετά την εικονομαχία
Μετά την αναστήλωση των εικόνων,

οι Βυζαντινοί αρχιτέκτονες έφτιαξαν ένα
νέο τύπο ναού. Αυτός προέκυψε από
συνδυασμό βασιλικής και περικέντρου
ναού. Ήταν ένα τετραγωνικό κτίσμα, που

είχε στο εσωτερικό του σχήμα
σταυρού και στην κορυφή του
τρούλο. Αυτός ο τύπος επικρά-
τησε με διάφορες παραλλα-
γές και ονομάστηκε βυζαντι-
νός ρυθμός. 

Βυζαντινού ρυθμού είναι: Η
Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη,
ο Όσιος Λουκάς στη Βοιωτία,
η Γοργοεπήκοος, η Καπνικα-
ρέα και τουλάχιστον ακόμη
πέντε στην Αθήνα, η Παναγία
στο Δαφνί, η Νέα Μονή της
Χίου κ.ά.

Από την εποχή αυτή η εικο-
νογράφηση των ναών γίνεται
κυρίως με ψηφιδωτά και με
ορισμένο τρόπο. Στον τρούλο
ζωγράφιζαν τον Παντοκράτορα, στην
κόγχη του ιερού βήματος την Παναγία και
στους τοίχους τις δώδεκα μεγάλες γιορ-
τές, όπως τη Γέννηση, τη Σταύρωση και
την Ανάσταση του Χριστού. Οι αγιο-
γράφοι έδωσαν στις μορφές τη χάρη
και τη φυσικότητα της αρχαίας ελληνι-
κής τέχνης. 
Τέτοιες αγιογραφίες με ψηφιδωτά σώ-

ζονται σήμερα στις εκκλησίες του
Οσίου Λουκά, της Νέας Μονής στη Χίο,
του Δαφνίου στην Αττική και αλλού.
Ο χριστιανικός ναός είναι εσωστρεφής

δηλ. κτισμένος «προς τα έσω», σε αντί-
θεση με τους «εθνικούς» ναούς που
είναι εξωστρεφείς. 

Μέσα στο χριστιανικό ναό πρέπει να
δημιουργείται Χώρος. Η διαμόρφωση
και η διάπλαση του Χώρου και ο ζω-
γραφικός διάκοσμος, μας αποκαλύ-
πτουν έναν «κόσμο» που δεν τον
προμαντεύουμε από έξω. Αυτό αντικα-
τοπτρίζει την έκφραση της ψυχικής διά-
θεσης του χριστιανού να ζήσει περισ-
σότερο με τον εσωτερικό του κόσμο,
παρά με τον εξωτερικό. Από την άλλη
μεριά, η λιτή εμφάνιση των εξωτερικών
όψεων του ναού, καλείται να εκφράσει
το μεγαλείο και βάθος του περιεχόμε-
νου Κόσμου του ναού, όπως το πρό-
σωπο εκφράζει την ανθρώπινη ψυχή!
Μέσα στο Ναό πρέπει να δημιουργεί-

ται το αίσθημα του Χώρου όσο και η εντύ-
πωση του Υψηλού! Η έκφραση της υπερ-
βατικής αυτής έννοιας του Υψηλού είναι
η βαθύτερη ανάγκη που έχει να εξυπη-
ρετήσει και να αναδείξει ο χριστιανικός ναός.

Από τα περίκεντρα θολοσκεπή κτίρια

αντλείται η θολοδομία του τρούλου, ο
οποίος μιμείται την ουράνια σφαίρα, για
να εκφράσει έτσι το θρησκευτικό συ-
ναίσθημα του Υψηλού μεγαλείου.

Θα ήθελα να κάνω πολλές ακόμη
αναφορές σε αυτά τα θέματα, διότι σε
συνέχεια και παράλληλα αυτής της με-
λέτης, ασχολήθηκα με τη βοήθεια του
ιερέως Πατρός Κωνσταντίνου στην
Αποτύπωση του Μητροπολιτικού Ι.Ν.
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρύτων
(την μελέτη πρόσφερα  στη μνήμη του
πατέρα μου) και, κυρίως στη μετέπειτα
εκπόνηση Αρχιτεκτονικής  προμελέτης
με προτάσεις για την ενίσχυση και βελ-
τιστοποίηση του Ναού. Έχει ο Θεός και
ελπίζω να ευοδωθεί,  να συνεχιστεί η
προσπάθεια και να συναντηθούμε…
πάλι το συντομότερο. 

Θέλω κλείνοντας, να αναφερθώ και
να ευχαριστήσω,  όλους όσοι συνέβα-
λαν στην πραγματοποίηση αυτού του
Έργου, την ευρύτερη οικογένεια της
εκλιπούσας βαφτιστικιάς και κυρίως  οι-
κογενειακής φίλης Ουρανίας Γεωργα-
ντά, το τότε εκκλησιαστικό συμβούλιο
του Ι.Ν.Κοιμ. Θεοτόκου και την Ι. Μη-
τρόπολη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας  για
την Αδειοδότηση του Ναού και το ση-
μερινό εκκλησιαστικό συμβούλιο και
όλους όσοι συνεχίζουν να  δουλεύουν,
για  την ολοκλήρωση του Έργου του
Ι.Ν. Αγίου Χαράλαμπου  Καλαβρύτων
στο εσωτερικό αλλά και τον περιβάλ-
λοντα χώρο και βεβαίως για τη λει-
τουργία του Ναού».

Σπύρος Γ. Σαμαρτζόπουλος
Αρχιτέκτων

Θυρανοιξια του ιερου ναου αγιου χαραλαμπους Θυρανοιξια του ιερου ναου αγιου χαραλαμπους 

Την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου, μέλη
του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καλαβρύτων επισκέφθηκαν τη Μάν-
δρα Αττικής για να παραδώσουν τρό-
φιμα και είδη πρώτης ανάγκης στου
πληγέντες συνανθρώπους μας. 
Τα μέλη του Συλλόγου βρέθηκαν στο

Πνευματικό κέντρο Αγίου Κωσταντίνου
και Ελένης του Δήμου Μάνδρας Αττι-
κής σε μία συμβολική αλλά και ουσια-
στική αξιέπαινη κίνηση τους.
Η επιλογή της ημέρας δεν ήταν τυχαία.         

Όπως δήλωσε το Δ. Σ. του Συλλόγου:
«… επιλέχτηκε η συγκεκριμένη ημερομη-
νία ως συμβολική, λόγω της καταστρο-
φής της πόλης μας από τους Ναζί αλλά
και η αυτοπρόσωπη παρουσία μας για
να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώ-
πους μας που έχουν ανάγκη. Ευχαριστού-
με δε, όλους όσοι συμμετείχαν στη  συλ-
λογή ειδών πρώτης ανάγκης και ιδιαίτερα
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μανεσίου και
τα Σούπερ Μάρκετ Σπυρόπουλος Γε-
ώργιος και Τσαβαλάς Αχιλλέας».

ο πολιτιςτικος ςυλλογοςο πολιτιςτικος ςυλλογος καλαβρυτων ςτους πληγεντες της μανδραςκαλαβρυτων ςτους πληγεντες της μανδρας
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Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκαν στο Καλλιμανοπούλειο Εκ-
κλησιαστικό Διακονικό Κέντρο Καλα-
βρύτων, οι εκδηλώσεις για το σκακι-
στικό σκίτσο με θέμα το Καλαβρυτινό
Ολοκαύτωμα, που  διοργάνωσε ο ΣΕ-
ΠΟΚΕ υπό την αιγίδα του Δήμου μας,
ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο
τρόπο τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν μα-
ζική: 601 δημιουργοί, προερχόμενοι
από όλη την επικράτεια, απέτισαν φόρο
τιμής στα θύματα του Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος και συνέβαλαν στην
ανάπτυξη των ιδεών της Ειρήνης, της
Ισότητας, της Ελευθερίας και της Συμ-
φιλίωσης μεταξύ των λαών. Ευχάριστη
έκπληξη αποτέλεσε η συμμετοχή των
γερόντων - τροφίμων του ΚΕΔΙΚ και
του Κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων προσφύγων. Τα φετινά σκί-
τσα ήταν εξαιρετικής ποιότητας καθι-
στώντας το έργο της κριτικής επιτροπής
ιδιαίτερα δύσκολο. Η αθρόα συμμε-
τοχή των συμπατριωτών μας αλλά και
επισκεπτών στις εκδηλώσεις αυτές απο-
δεικνύουν ότι ο θεσμός αυτός έχει
αγκαλιασθεί από τον κόσμο.    

Οι Εκδηλώσεις (ανάμεσα σε άλλα)
συμπεριλάμβαναν ποικίλα Σκακιστικά
Δρώμενα (από Ν. Καμπάνης), Εργα-
στήριο Δημιουργίας Σκίτσου (από

Γιάννη Γερούλια - Σοφία Μητράκη), Έκ-
θεση Σκακιστικού Σκίτσου από ξένους
γελοιογράφους (Επιμέλεια Γιάννης Γε-
ρούλιας), Εισηγήσεις για Παιδαγωγική-
Μορφωτική - Πολιτιστική αξία Ζατρι-
κίου (από Αγγελική - Μαρία Καραγ-
γελή), Τιμητικές Διακρίσεις, Επαίνους,
Βραβεύσεις. 

συνέχεια από τη σελ. 9
στο πόμολο, η πόρτα δεν άνοιξε, ενώ
ταυτοχρόνως, ένας άοπλος Γερμανός,
που με έβλεπε, μου φώναξε και κου-
νούσε τα χέρια του για να φύγω. Εγώ
επέμεινα κι αυτός με γρήγορα βήματα,
με άρπαξε από το δεξί μου χέρι, δίνο-
ντάς μου μία δυνατή σπρωξιά έξω από
το διάδρομο. Πηγαίνω στη μητέρα μου,
με το παράπονό μου που δεν με άφησε
αυτός ο Γερμανός να μπω μέσα. Μέσα
από το παράθυρο του γραφείου του
σχολείου έβλεπα έξω αρκετούς αξιω-
ματικούς Γερμανούς. Το μεσημέρι, οι
φλόγες από τα γύρω σπίτια έφθασαν
πολύ κοντά μας. Τότε μας έπιασε ένας
πανικός. Κλάματα, ουρλιαχτά, ανοίξαμε

πόρτες, παράθυρα να βγούμε έξω. Κρε-
μαστός, για να μειώσω το ύψος, πηδώ από
το παράθυρο, μαζί και η μητέρα μου.
Έξω οι Γερμανοί δεν μας εμπόδισαν.
Περίμεναν προφανώς το τραινάκι να τους
μεταφέρει στο Διακοφτό. Το βράδυ μά-
θαμε για την εκτέλεση. Η νύχτα ήταν
πολύ σκληρή. Την επομένη, ημέρα
Τρίτη, ανηφορίζουμε προς τον τόπο της
εκτελέσεως. Τα σώματα των νεκρών
πατέρων - αδερφών, ο ένας πάνω στον
άλλο. Πολύ δύσκολο το ψάξιμο. Έπρε-
πε να περπατάς πάνω στα σώματα και από
κάτω ήσαν άλλοι. Μέσα στο σωρό ζητού-
σες να μάθεις μήπως είδαν το δικό σου.
Να ακούς λόγια όπως «βρήκα δύο παι-
διά και ψάχνω για τον πατέρα τους».

Διακόπτουμε το ψάξιμο, για να βοηθή-
σουμε άλλους συγγενείς μας και για να
αραιώσει ο σωρός. Μετά το μεσημέρι,
αρχίζουμε πάλι το ψάξιμο. Μπορούσα
να πατήσω στο έδαφος, που ήταν λάσπη
από αίμα. Να και ο πατέρας μου, τον ανα-
γνώρισε η μητέρα μου από το παλτό του.
Η χαριστική βολή κατά πρόσωπο. Η με-
ταφορά με την κουβέρτα. Δύσκολο να
βρούμε μέρος στο νεκροταφείο. Ψά-
χνοντας βλέπω ένα σιδερένιο σταυρό,
μικρό, χωρίς τσιμεντένια βάση, τον έβγα-
λα και σκάψαμε. Κρατήσαμε το παλτό, τη
λουρίδα και το ψωμί που ήταν διπλω-
μένο με μία καρό πετσέτα. Την επόμενη
μέρα το ξεπλύναμε από τα αίματα και
το φάγαμε. Το ίδιο έκαναν κι άλλοι… 

Για τις εκτελέσεις που άρχισαν οι Γερ-
μανοί μετά την εκτέλεση των αιχμαλώ-
των από τους αντάρτες, δεν γνωρίζαμε
τίποτε απολύτως, εκτός μεμονωμένων
περιπτώσεων. 
Στο Μουσείο του Καλαβρυτινού Ολο-

καυτώματος υπάρχουν όλες οι απόρ-
ρητες διαταγές των Γερμανών για την
επιχείρηση ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ. Η τελευταία
διαταγή 1-12-43. Από το 749 Σύνταγμα
Κυνηγών 96/43 με θέμα: Επιχείρηση
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ. Παράγραφος γ: «Επιχεί-
ρηση αναζητήσεως των μελών του
5/749 Λόχου Κυνηγών που αιχμαλωτί-
σθηκαν στις 18-10-1943 κοντά στους
Ρογούς, με ετοιμότητα επιβολής αντί-
στοιχων αντιποίνων». 

Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση πραγ-
ματοποίησε την πρώτη παρου-
σίαση της Βιβλιογραφικής και
μουσικής συλλογής με τίτλο: «Τα
Καλαβρυτινά… με το νερό τ’
αθάνατο…» την Κυριακή 26 Νο-
εμβρίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο του Δήμου Αθηναίων «Με-
λίνα Μερκούρη» στο Θησείο.
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η

Παγκαλαβρυτινή Ένωση αναφέρει:
«Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση,

συνεχίζοντας τη μακρά της προ-
σπάθεια στην ανάδειξη και διάχυση της
λαϊκής  παράδοσης του τόπου μας, έχει
τη χαρά και την τιμή να σας προσκαλέ-
σει στην πρώτη παρουσίαση της Βι-
βλιογραφικής και μουσικής συλλογής
με τίτλο: «Τα Καλαβρυτινά… με το νερό
τ’ αθάνατο…», που κυκλοφόρησε στο
πλαίσιο συμπλήρωσης 120 χρόνων από
την ίδρυση της και είναι αφιερωμένη
«στους Καλαβρυτινούς όπου γης, αλλά
και σε όσους αγαπούν τα Καλάβρυτα
με τα χωριά τους, σαν δικό τους τόπο»! 
Στη μοναδική αυτή έκδοση περιέχονται:

Α. Ένα καταπληκτικό βιβλίο (με 240 σε-
λίδες), με πολύτιμα σημεία αναφοράς
για τη μνήμη και την ταυτότητα της μου-
σικής μας παράδοσης.
Β. Τέσσερα μουσικά  CD, με 52 συνο-
λικά  από  τα γνησιότερα παραδοσιακά

τραγούδια των Καλαβρύτων, που καθρε-
φτίζουν τους αγώνες, τους πόθους, τις χα-
ρούμενες ή τις δύσκολες στιγμές του λαού
μας όσο και τις στιγμές ηρωισμού και δόξας.

Οι συντελεστές, που συνέβαλαν στην
πραγμάτωση του αξιοθαύμαστου αυτού
έργου είναι:
• Τα μέλη της συντακτικής ομάδας  
• Ο Δημήτρης Βαρβιτσιώτης, πρόεδρος
της  «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» 
• Ο Δημήτρης Σταθακόπουλος,  Δικη-
γόρος, μουσικολόγος και ιστορικός
ερευνητής
• Ο Γιώργος Δαλιάνης, μύστης και λά-
τρης της μουσικής παράδοσης 
• Ο Νίκος Παπακωνσταντόπουλος,  λο-
γοτέχνης και συγγραφέας και 
• η ομάδα του παραδοσιακού τραγου-
διού  «Η Ρωμιοσύνη».

55ος ος πανελληνιος ανοικτος ατομικος πανελληνιος ανοικτος ατομικος 
διαγωνιςμος ςκακιςτικου ςκιτςου (2017)διαγωνιςμος ςκακιςτικου ςκιτςου (2017)

η παγκαλαβρυτινη ενωςη παρουςιαΖει:η παγκαλαβρυτινη ενωςη παρουςιαΖει:
«τα καλαβρυτινα… με το νερο τ’ αΘανατο…»«τα καλαβρυτινα… με το νερο τ’ αΘανατο…»

τα εγκαινια του εκκληςιαςτικου μουςειου της ι.μ. καλαβρυτων & αιγιαλειαςτα εγκαινια του εκκληςιαςτικου μουςειου της ι.μ. καλαβρυτων & αιγιαλειας
Η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και

Αιγιαλείας έχει τις ρίζες της βαθιά μέσα
στους χριστιανικούς αιώνες, καθώς
είναι μία από τις παλαιότερες Ιερές Μη-
τροπόλεις του ελλαδικού χώρου, έχο-
ντας καταγράψει περίλαμπρη εκκλησια-
στική και εθνική ιστορία. Παρά, όμως,
τη μακρόχρονη αυτή πορεία της, δεν
ευτύχησε να έχει ένα εκκλησιαστικό
μουσείο, όπου θα αντικατοπτρίζεται
κάτι από την αίγλη της ιστορίας της.

Ό,τι όμως δεν πέτυχε μέχρι τώρα η
βραδυκίνητη κρατική μηχανή και οι
πνευματικοί πατέρες που διαποίμαναν
αυτόν τον τόπο, το πέτυχε ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος, ο
οποίος έθεσε ως κύριο μέλημά του τη
σύσταση ενός άρτιου εκκλησιαστικού
μουσείου, το οποίο την Κυριακή, 19
Νοεμβρίου, άνοιξε τις πύλες του υπο-
δεχόμενο εκατοντάδες Αιγιαλείς που
παρέστησαν στην τελετή εγκαινίων του, τα
οποία έγιναν με κάθε μεγαλοπρέπεια.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αμ-
βρόσιος: «Όποιος ελπίζει στον Θεό δεν
χάνεται!» 
Στη σύντομη ομιλία του ο σεπτός Ποι-

μενάρχης μας αναφέρθηκε στις δυσκο-
λίες που αντιμετώπισε ο ίδιος και οι
συνεργάτες του προκειμένου, όχι μόνο
να δρομολογηθεί, αλλά και να ολο-
κληρωθεί η δημιουργία του εν λόγω
μουσείου. «Η διαδικασία περισυλλο-
γής των κειμηλίων ήταν άκρως επί-
πονη! Ένα έργο τεράστιο και δυσχερές!
Ένα ψυχικό μαρτύριο! Και αυτό διότι,
έπειτα από μια σειρά ψευδών ειδήσεων
και κατηγοριών ότι δήθεν συλλέγονται
ιερά κειμήλια προς πώληση, με στοχο-
ποίησαν αδίκως και αναιτίως… Και αντί

να τύχω επαίνου για την πρωτοβουλία
μου αυτή, δυστυχώς επί σειρά ετών εμ-
φανιζόμουν ως κατηγορούμενος ενώ-
πιον των δικαστηρίων, θύμα της
αντιδραστικής και μοχθηρής διαθέσεως
εκείνων που με πολλά και συκοφα-
ντικά εφευρήματα προσπαθούσαν να
ανακόψουν την υλοποίηση του εκκλη-
σιαστικού μουσείου. 

Παρόλα αυτά, τηρώντας άψογα τους
κανόνες παράδοσης και παραλαβής
των κειμηλίων, απαλλασσόμουν διαρ-
κώς από τις άδικες κατηγορίες, καθώς
οι σκευωρίες των ανθρώπων αυτών
έπεφταν στο κενό...», σημείωσε προ-
σθέτοντας χαρακτηριστικά πως «όποιος
ελπίζει στον Θεό δεν χάνεται!». 
Λίγο πριν ολοκληρώσει, ο Σεβασμιώ-

τατος Μητροπολίτης μας θέλησε να ευ-
χαριστήσει δημοσίως για την άριστη,
όπως την χαρακτήρισε, συνεργασία
τόσο την κ. Αναστασία Κουμούση,
Έφορο Αρχαιοτήτων Αχαΐας, όσο και
τον συνεργάτη της, κ. Νικόλαο Ροδό-
πουλο, Αρχιφύλακα του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Αιγίου, στους οποίους
προσέφερε από μία Ιερά Εικόνα της Πα-
ναγίας Τρυπητής.

Ιδιαίτερη δε μνεία έκανε, τέλος, τόσο
στην κ. Χρύσα Δημητρίου, την «ψυχή»
(όπως τη χαρακτήρισε) του Εκκλησια-
στικού Μουσείου, όσο και στον Αρχιε-
ρατικό Επίτροπο Αιγίου, π. Χρήστο
Τσάκαλο, στους οποίους προσέφερε
επίσης από ένα αναμνηστικό δώρο, ευ-
χαριστώντας τους για την προσφορά -
συνεργασία τους.   

Αναστασία Κουμούση: «Ένα από τα
ωραιότερα εκκλησιαστικά μουσεία της
Ελλάδας!»

Μάλιστα, η κ. Κου-
μούση, λαμβάνοντας
το λόγο και απευθυ-
νόμενη στον Ποιμε-
νάρχη μας, είπε: «Η
Αρχαιολογική Υπηρε-
σία πάντα σας στήριζε,
διότι ξέραμε ότι κάνατε
το σωστό. Διότι, εάν
δεν είχατε συγκεντρώ-
σει όλα αυτά τα κειμή-
λια με πόνο ψυχής, θα
είχαν χαθεί… Είναι ένα
από τα ωραιότερα εκ-
κλησιαστικά μουσεία
της Ελλάδας και το
λέω αυτό με την εμπειρία 30 και πλέον
χρόνων. Εννοείται πως είναι το μονα-
δικό στην Αχαΐα και γι’ αυτό σας ζητώ
να το αγαπήσετε, να το τιμήσετε και να
το προστατεύσετε!». 

Το εν λόγω Εκκλησιαστικό Μουσείο
συνεστήθη με την υπ’ αριθμόν
16/30.9.1980 Πράξη, η οποία εγκρί-
θηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος και ακολούθως
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 94/1.5.1981). Οι
εργασίες για την ανοικοδόμηση του
κτηρίου άρχισαν σχεδόν αμέσως,
καθώς ο θεμέλιος λίθος ετέθη το κα-
λοκαίρι του 1982. Κατόπιν πολλών πα-
ραστάσεων προς τους αρμόδιους
κυβερνητικούς παράγοντες, παρακλή-
σεων και ικεσιών προς εξεύρεση
πόρων, τελικά, με τη σύναψη τριών
επάλληλων δανείων, κατορθώθηκε η
ταχεία προώθηση και ολοκλήρωση
των οικοδομικών εργασιών. 

Η δημιουργία ενός άρτιου Εκκλησια-

στικού Μουσείου ήταν ένα από τα
πρώτα μελήματα του Σεβασμιωτάτου,
ο οποίος όχι μόνο κατόρθωσε να περι-
σώσει τα διάσπαρτα εκκλησιαστικής τέ-
χνης κειμήλια που επί χρόνια
βρίσκονταν σε αποθήκες ιερών μονών
και εκκλησιών της περιοχής, αλλά και
έπραξε τα δέοντα για τη συντήρηση,
την ασφάλεια και την προβολή τους.
Έτσι, ο απολογισμός αυτής της μακρό-
χρονης προσπάθειας ήταν να συμπερι-
ληφθούν στα αξιόλογα εκθέματα του
Μουσείου, ένα αυτούσιο τέμπλο της
Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Βουρών
Αιγιαλείας, 100 περίπου εικόνες, χειρό-
γραφα, ιερά σκεύη, ιερά καλύμματα,
άμφια, χρυσοκέντητος Επιτάφιος, αντι-
μήνσια, παλιές σφραγίδες, μολυβδό-
βουλα, σιγίλλια και πόρπες, ενώ
περιλαμβάνονται επίσης είδη λαϊκής τέ-
χνης αλλά και κειμήλια εθνικού χαρα-
κτήρα, όπως χειρόγραφες επιστολές,
φουστανέλες και όπλα αγωνιστών της
Επανάστασης του 1821. 
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συνέχεια από τη σελ. 2
το υγρό μεσημέρι του Ιουνίου του
2007, να ταξιδεύω από το Νότιο Ιλλι-
νόις για να σε συναντήσω... 

Οδηγώντας προς τον Νίκο στις αχανείς
εκτάσεις των Κεντρικών Ηνωμένων Πο-
λιτειών, γύριζε ο νους μου πίσω χρό-
νια πολλά, στα Καλάβρυτα του τέλους
της δεκαετίας του ’50, που ’χα προλά-
βει, μικρός μαθητής του Δημοτικού
Σχολείου Καλαβρύτων... οδηγούσα κι
αναρωτιόμουνα, ποιοί άραγε να ’τανε
οι βαθύτεροι λόγοι αυτού του ενός κά-
ποιου «χρέους συνάντησης», που ’νοι-
ωθα προς τον Νίκο... Φίλοι δεν
μπορούσε να ’μαστε, εγώ έξι, εκείνος
δεκάξι χρονών - αμέσως μετά ο Νίκος ξενι-
τεύτηκε για τη Γερμανία, όπου ζούσε ο
μεγάλος του αδερφός -, ούτε κάποιος
άλλος δεσμός μας συνέδεε, πέραν της
αγάπης και του σεβασμού του προς τη
μητέρα μου, ως καθηγήτριάς του... 

Ποιός αλήθεια από τη γενιά μας, την
πρώτη μετά την «Εκτέλεση», που ’χε το
«προνόμιο», να της εντυπωθούν ανεξί-
τηλα η ρημαγμένη πολιτειούλα και οι
χαρακτήρες της, δε θυμάται τον Νίκο
τον Μπαρούμη... Έτσι καθώς οδη-
γούσα, τον έφερνα στη θύμησή μου,
μεγαλύτερός μου κάπου δέκα χρόνια,
ήτανε τότε στα δεκάξι/δεκαεφτά του,
μαθητής του Γυμνασίου μας, με το
ζωηρό του έντονο βλέμμα, το ασκητικό
του πρόσωπο με τα έντονα λακκάκια
στα μάγουλα - ίδιος πίνακας του Γκρέ-
κο -, τα γυμνασμένα, δυνατά του χέρια
και πόδια, να επιδεικνύει - παρ’ όλη την
αναπηρία και στα δυο του πόδια, που
τον ανάγκαζε να περπατάει ανάλογα-
τις δεξιότητές του στα σχολικά μονό-
ζυγα κι έτσι, ως εάν τα πληγωμένα του
πόδια να ’χανε κι αυτά φτερά, να πη-
δάει ψηλά και να γραπώνει τα σίδερα
των μονόζυγων και να αιωρείται, ατρό-
μητος και ρωμαλέος και ν’ ανταγωνίζε-
ται τον Τάκη τον Νικολάου με τον οποίο
μάλιστα είχαν επίσημα συναγωνιστεί
στο πλαίσιο των Γυμναστικών Επιδεί-
ξεων του Γυμνασίου μας με ειδικά
αθλοθετημένο βραβείο, είχε δε αποτε-
λέσει η μονομαχία εκείνη, που παρα-
μένει αξέχαστη, ένα από τα σημαντικό-
τερα αθλητικά γεγονότα της εποχής... 
Μπορεί να μας τον φάνταζε ακόμη πιο

ρωμαλέο κι όμορφο το χρονικό της
ζωής του. Ο Νίκος ήταν ένα από τα
ηρωϊκά παιδιά του Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος, ήταν, ούτως ή άλλως,
ένας «ήρωας» για μας, που ’χαμε από
μικροί μάθει να μετράμε τον κόσμο στο
ρυθμό που τον εκφωνούσε κάθε 13
του Δεκέμβρη ο Πάνος ο Πόλκας στο
λόφο του Καπή… 

Στο νου μου ερχόταν ακόμη ο Νίκος
στα ποδοσφαιράκια του Γούτου, όπου
κανείς δεν μπορούσε να τον καθυποτά-
ξει. Τον παρακολουθούσα, μικρό παιδάκι,
ζούλα χωμένος στα ποδοσφαιράκια κι
αναρωτιόμουνα, πώς μπορούσε να ’χουν
τέτοια ρώμη τα χέρια και τα πόδια του… 

Όλες αυτές οι σκέψεις έρχονταν στο
νου καθώς οδηγούσα το αυτοκίνητο του
εξαδέρφου μου κι αναρωτιόμουνα, πλη-
σιάζοντας, πώς αλήθεια να ’τανε, κοντά
στα εξήντα πέντε του τότε, ο Νίκος… 

Νωρίς το απόγευμα έφτασα στο ζεστό
σου εργαστήρι... Είχε πιάσει να βρέχει,
μπήκα κι έκλεισα την πόρτα. Μπροστά
μου, πίσω από ’ναν πάγκο, με περίμε-
νες, ήρεμος κι ωραίος, ίδιος ο Νίκος
εκείνος που θυμόμουνα τόσα χρόνια,
λες και στιγμή δεν είχε περάσει από την
τελευταία μας συνάντηση κι ας είχανε
πια διαβεί τριάντα χρόνια... 
«…Ήρθες λοιπόν, ρε Δημητράκη…»,

μου ’πες, καθισμένος πίσω από τον
πάγκο του ραφτάδικου… 
-«…Ρε Νίκο, δεν άλλαξες καθό-
λου….», σ’ απάντησα βουρκωμένος
καθώς αγκαλιαζόμαστε. 
-«…Να ’σαι καλά Δημητράκη, που ’ρθες
να με βρεις …», είπες κι η φωνή σου
είχε ξαναγίνει εκείνη η δυνατή, σταθερή
και βαθειά φωνή, που θυμόμουν... 

Με κοίταζες ώρα, στο μυαλό σου
πέρναγαν σίγουρα θύμησες από τα Κα-
λάβρυτα των πολλών σου φίλων, που
’χες να τους δεις δεκαετίες ολάκερες,
θύμησες της ρημαγμένης τότε πολιτει-
ούλας μας, που ξαναστηνότανε μέρα τη
μέρα… Σε κοίταζα κι είχα ξαναγυρίσει
στα παλιά κείνα αγαπημένα Καλάβρυτα
που βιώσαμε και γίνηκαν αξεπέραστο
κομμάτι της ζωής μας… 
-«…Πώς πάνε τα Καλάβρυτα;», ρώτησες...
-«Τι να σου πω, ρε Νίκο, πρέπει να
’ρθεις μια φορά, δε θα τα γνωρίσεις...»,
σ’ απάντησα, «...όμορφα σπίτια με κόκκι-
νες κεραμιδωτές σκεπές, μπαρ, εστια-
τόρια, καφέ…, κόσμος πολύς, που
πάει κι έρχεται… κι ένα ωραίο χιονο-
δρομικό κέντρο, που έφτιαξε ο Πόλ-
κας. Πρέπει να ’ρθεις να τα δεις…». 

Με κοίταζες, λες και σκεφτόσουνα, τί
άραγες να ’ταν αυτό, που σε κρατούσε
δεμένο στην Αμερική, τόσα χρόνια
τώρα…, που δεν σ’ άφηνε να πάρεις
μια φορά ένα αεροπλάνο και σε λίγες
ώρες να ξαναβρεθείς στα Καλάβρυτα... 
-«Τελευταία φορά που συναντηθή-
καμε, Νίκο, πάνε πάνω από τριάντα
χρόνια, ήταν έξω από το περίπτερο του
«Κουτσομίχαλου», θυμάσαι την κυρά
Βάσω…, την αδερφή του...».
-«Όλους τους θυμάμαι, Δημητράκη», μ’
απάντησες με σίγουρη σταθερή φωνή... 

Ώρα πολύ είχαμε κάτσει κι αναθυμή-
θηκες μαζί μου τους Καλαβρυτινούς,
μεγάλους και μικρούς, εκείνης της επο-
χής και τις πραμάτειες τους.. τους θυ-
μόσουν όλους και όλα.

Σπίτι το σπίτι, μαγαζί το μαγαζί, φέ-
ραμε στη μνήμη τα παλιά αγαπημένα
Καλάβρυτα, που μας είχαν «σμιλέ-
ψει»... Όσο κι αν ο χρόνος τίποτα δεν
αφήνει ορθό, για όλους εμάς, τους Κα-
λαβρυτινούς νεολαίους εκείνης της
εποχής, που ’χαμε μάθει να λαμβά-
νουμε τα μηνύματα από τον κόσμο,
πέρα από τον Βεληά και τον Χελμό, με
το σφύριγμα του «μουντζούρη» στις
8.20 κάθε βράδυ, για ν’ ακολουθεί η
απόλυτη ησυχία, αλλά κι η φωνή του
αηδονιού κι η φωνή του γκιώνη...,
εκείνα ακριβώς τα καταρημαγμένα Κα-
λάβρυτα, τα δικά ΜΑΣ μοναδικά Κα-
λάβρυτα..., τα καταρημαγμένα από τη
λαίλαπα του φασισμού μα και τα πανέ-
μορφα Καλάβρυτα του Χελμού και του
Βεληά και του Ερύμανθου και του Βου-

ραϊκού, που διατήρησαν, ιδιαί-
τερα εκείνα τα δύσκολα πέτρι-
να χρόνια, άσβεστη την
παράδοση των χειραφετημέ-
νων και περήφανων κατοίκων
τους, την ευρωπαϊκή κουλ-
τούρα και τη δίψα για πρό-
οδο..., που, παρ’όλη τη βία
των επιδρομέων και τη συμ-
φορά που υπέστησαν κατά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πυρή-
νας τους παρέμεινε, ώστε η
όμορφη ιστορική πόλη ν’ αντέ-
ξει, ν’ ανασυνταχθεί μα και να
διατηρήσει και να καλλιεργήσει
υψηλότατο επίπεδο πολιτι-
σμού… Κι ήταν ίσως αυτό το
αντίδοτό μας και το ελιξήριό
μας, εμάς, των Καλαβρυτινών Νεο-
λαίων, κόντρα στη δίνη του Ολοκαυ-
τώματος και στα ερείπια, που ’χασκε η
όμορφη πολιτεία…, που αναστήσαμε
και μεις, και μάλιστα κατά τρόπο ώστε
να μην διακοπεί ποτέ η επαφή με τον
κόσμο και την πρόοδο, η επαφή με τις
τέχνες και τον πολιτισμό και τις επιστή-
μες και τον αθλητισμό και την πολιτική,
έστω κι αν οι συνθήκες μας είχανε κρα-
τήσει έγκλειστους στα ψηλά βουνά,
που μας περιέκλειαν ασφυκτικά και μας
ανάγκαζαν σε γεωγραφική απομόνωση
από τον κόσμο... 

Εκείνα τα Καλάβρυτα κι εκείνη η Κα-
λαβρυτινή Νεολαία είχε τους «ήρωές»
της, τους χαρακτήρες - πρότυπα, που
την κράτησαν ζωντανή και την ώθησαν
στις δράσεις εκείνες, οι οποίες θα της
εξασφάλιζαν την ικανότητα, να ’ναι ενη-
μερωμένη για τις εξελίξεις της εποχής
και να παίρνει θέση… 

Εσύ, Νίκο, ήσουν από τους «ήρωες»
της Καλαβρυτινής Νεολαίας εκείνης της
εποχής, ήσουν ο πρώτος, ο Άριστος...
Συνδύαζες τη ρημαγμένη πολιτειούλα
μας και τα ερείπιά της - είχες χάσει τον
πατέρα σου στο Ολοκαύτωμα, τον αν-
θρακωρύχο προλετάριο από την Κύμη,
που δούλευε σκληρά στα λιγνιτωρυ-
χεία των Καλαβρύτων - με τη θέληση
για ζωή, για πρόοδο και καινοτομίες,
για ρηξικέλευθες απαντήσεις στα ερω-
τήματα της εποχής. Γιατί, αν και λαβω-
μένος βαρειά στα πόδια σου, ώστε να
χρειάζεσαι ιδιαίτερα βασανιστική προ-
σπάθεια για να περπατήσεις, είχες τη
ρώμη και την ικανότητα, να ’σαι πρώ-
τος και στο μονόζυγο και στο ποδο-
σφαιράκι και στη μουσική (έπαιζες
καταπληκτικό μπουζούκι) και στην
παλληκαριά... 
Είχες το σθένος και την ψυχική δύναμη

να φτάσεις στην άλλη άκρη του κό-
σμου και να προκόψεις, κρατώντας
κάπου βαθειά μέσα σου τ’ αγαπημένα
Καλάβρυτα και σίγουρα και τον πόνο
της απόστασης..., ούτε στιγμή δεν μ’
άφησες κατά τη συνάντησή μας να νο-
μίζω, ότι σου ’λειπε κάτι..., λιγομίλητος
και βαθυστόχαστος, όπως ήσουν, μου
’δειξες, εκείνες τις λίγες ώρες, ό,τι κα-
λύτερο είχες..., τα τέσσερα αδέρφια σου
(ο μεγάλος, πού ’σαστε από τον ίδιο,
εκτελεσμένο, πατέρα, είχε ήδη φύγει
νωρίς από τη ζωή, στη Γερμανία), που
πρόκοψαν στην Αμερική -μόνο ο Βασι-

λάκης έλειπε, λίγο αργότερα θα ’ρχό-
τανε κι αυτός μαζί με την αγαπημένη
και πονεμένη μάνα σου, η οποία - ό-
πως μου ’χει διηγηθεί η καθηγήτριά σου
και μητέρα μου - σε κρατούσε στην αγκα-
λιά της και σε πήγαινε στο σχολείο, να
μάθεις γράμματα, τις παγωμένες Καλα-
βρυτινές χειμωνιάτικες μέρες...-, το ερ-
γαστήρι σου, την πόλη που ζούσες, τα
στέκια σου..., ούτε στιγμή δεν άφησες
να νομίζω, πως κάτι σου ’λειπε..., πόση
δύναμη ψυχής χρειαζόταν, αλήθεια, για
να μη μου φανερώσεις την άσβεστη θύ-
μηση των Καλαβρύτων, που κουβάλα-
γες μέσα σου..., την έβλεπα όμως,
Νίκο, στα μάτια σου, στον τρόπο που
με κοίταζες, στον τρόπο που μου μι-
λούσες, στα αισθήματα και τα συναι-
σθήματα, που σε κάθε σου κουβέντα
και σε κάθε σου θύμηση και σε κάθε
σου αναφορά στους αγαπημένους φί-
λους των παιδικών και των εφηβικών
σου χρόνων πλημμύριζαν το μικρό
σου εργαστήρι και μένα... 
Όταν σ’ αποχαιρέτησα, ήταν πια αργά.

Σε παρακάλεσα, την επόμενη φορά
που θα βρισκόμαστε πάλι, να μην αρ-
νιόσουν να συνταξιδέψουμε. Τα Καλά-
βρυτα σε περίμεναν... και σίγουρα θα
’χες κι εσύ κάτι να κάνεις εκεί... Τουλά-
χιστον να συναντούσες για ύστατη
φορά τους παλιούς αγαπημένους σου
φίλους, τον Κατσικανταή, τον Τζιρίτη,
τον Τσάμη, τον Ντελίσα, τον Νικολάου,
τον Παπαδημητρόπουλο, τον Φουφρή,
τον Μπίρμπα, τον Τσενέ..., και να ξα-
ναστεκόσουν έξω απ’ το περίπτερο του
«Κουτσομίχαλου» και, βλέποντάς με,
να μου φώναζες με τη χαρακτηριστική
στεντόρεια φωνή σου «… Δημη-
τράκη..., πες χαιρετίσματα στη μάνα
σου, την Παπαγιάννη...».

Μόλις είχαμε αποχωριστεί κι είχα γυ-
ρίσει, τελευταία φορά να σε δω κι έτσι,
καθώς αυτοκίνητο κι οδηγός απομα-
κρυνόμαστε, μια ομίχλη νόμισα πως μ’
είχε περιλούσει και δεν μπορούσα πια
να ξεδιαλύνω, αν είχα στ’ αλήθεια
έρθει στοWest Allis της Αμερικής για να
σε βρω ή στα Καλάβρυτα των παιδικών
μας χρόνων... 
Μια ομίχλη πυκνή, αξεδιάλυτη σε τύ-

λιξε και σε πήρε τώρα πια για πάντα,
αγαπημένε μας Νίκο κι ορφάνεψαν τα
παιδικά μας χρόνια... 

Δεκέμβρης 2017 
Δημήτρης Νίκας 

ΝίκοςΝίκος ΣπυρόπουλοςΣπυρόπουλος, , ΝίκοςΝίκος ΜπαρούμηςΜπαρούμης , , 
ΓιώργοςΓιώργος ΦουφρήςΦουφρής

www.kalavrita-hotels.gr
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απο τα καλαβρυτα,  καλο ταξιδι ,  ςτην ολυμπιακη φλογααπο τα καλαβρυτα,  καλο ταξιδι ,  ςτην ολυμπιακη φλογα

ημεριδα της ενωςης ελληνων λογοτεχνων για το γιαννη κουτςοχερα ημεριδα της ενωςης ελληνων λογοτεχνων για το γιαννη κουτςοχερα 

Οι ολόθερμες ευχές του Δημάρχου,
των Αρχών, των πολιτών και των νέων
των Καλαβρύτων, συντροφεύουν, την
Ολυμπιακή Φλόγα των ΧΧΙΙΙ Χειμερι-
νών Ολυμπιακών Αγώνων της Πιον-
γκτσάνγκ 2018, στο μεγάλο ταξίδι της σε
60, περίπου, πόλεις και περιοχές στην
Ελλάδα, μέχρι να παραδοθεί στην Ορ-
γανωτική Επιτροπή των Χειμερινών Ολυ-
μπιακών Αγώνων της Πιονγκτσάνγκ, για
να συνεχίσει τη διαδρομή της στα πέ-
ρατα του κόσμου και να φωτοβολεί,
κατά την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια
των Αγώνων της Πιονγκτσάνγκ.
Την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου, σε μια, κα-

τάμεστη από πολίτες και νέους, κε-
ντρική πλατεία των Καλαβρύτων, μπρο-
στά στην ιστορική εκκλησία, ο Δήμαρ-
χος Καλαβρύτων, Γιώργος Λαζουράς,
όλες οι Αρχές της πόλης, η Φιλαρμο-
νική Νέων του Δήμου, η ποδοσφαιρική
ομάδα Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων,
οι μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου Καλαβρύτων και πλήθος
Καλαβρυτινών πολιτών, με συγκίνηση,
χαρά και πολλά χειροκροτήματα, υπο-
δέχθηκαν την Ολυμπιακή Φλόγα, την
οποία άναψε στο βωμό, η πρωταθλή-
τρια Μαραθωνοδρόμος, από την Κέρ-
τεζη Καλαβρύτων, Σοφία Ρήγα, και
είχαν μεταφέρει, προηγουμένως, από τον
Τόπο της Εκτέλεσης, προερχόμενη από
την πλευρά του Χιονοδρομικού Κέ-
ντρου, οι λαμπαδηδρόμοι, Λεωνίδας
Σπυρόπουλος, Διευθυντής του Χιονο-
δρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, Κατε-
ρίνα Κοσμοπούλου, αριστούχος του
Λυκείου Καλαβρύτων και Ελένη Στουρ-
νάρα, εισαχθείσα με τα περισσότερα και
υψηλότερα μόρια, στο Πανεπιστήμιο.

Στην εκδήλωση παρίσταντο και ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Λαμπαδη-
δρομίας της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής, Θανάσης Βασιλειάδης και ο
Εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτρο-
πής των ΧΧΙΙΙ Χειμερινών Ολυμπιακών

Αγώνων από την Πιονγκτσάνγκ, Γιου-
ντζού Χουνγκ, οι οποίοι και απηύθυναν
χαιρετισμό στους συγκεκριμένους.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Γιώργος
Λαζουράς, υποδεχόμενος την Ολυ-
μπιακή Φλόγα, απηύθυνε τον παρα-
κάτω χαιρετισμό:
«Καλωσορίζουμε και υποδεχόμαστε,

σήμερα, στα ιστορικά και μαρτυρικά
Καλάβρυτα, την Ιερή Ολυμπιακή Φλόγα. 
Το Σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων,

με Οικουμενική απήχηση και σημασία. 
Το Σύμβολο του Πνεύματος, της Γνώ-

σης και της Ζωής.
Το Σύμβολο που αντιπροσωπεύει την

προσπάθεια για τη Νίκη.
Υποδεχόμαστε την Ολυμπιακή Φλόγα

στα ιστορικά Καλάβρυτα, έναν τόπο με
μακραίωνη διαδρομή και ένδοξο και
ιστορικό παρελθόν.

Έναν τόπο, που, ήδη, από την Αρχαι-
ότητα, έχει γεννήσει ονομαστούς Ολυ-
μπιονίκες, όπως:

ο Αζάν, στην Πυγμαχία Παίδων
ο Ευρύβατος, από τους Αρχαίους

Λουσσούς
ο Αλκέτος, ο Κριτόδαμος και ο Κλεό-

μαντις, από τον αρχαίο Κλείτορα και
πολλοί άλλοι, καθώς και, στους πρώ-
τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες
της Αθήνας, του 1896, τον Ιωάννη Μη-
τρόπουλο (χρυσό σε κρίκους), από τη
Ζαχλωρού και τον Αριστόβουλο Πετι-
μεζά, από τα Καλάβρυτα.

Έναν τόπο, που, και σήμερα, επιδει-
κνύει επιτυχίες και νίκες στον Πολιτι-
σμό, στα γράμματα, στις τέχνες και στον
αθλητισμό, μεταξύ άλλων, με τη λα-
μπαδηδρόμο Μαραθωνοδρόμο, Σοφία
Ρήγα, τους, πολλά υποσχόμενους νέους,
Θάνο Τσιρίκο, στις καταδύσεις, και
Αλέξη Μιχαλόπουλο, στο ταε-κβο-ντό.
Στα Καλάβρυτα, που αποτελούν, κατ’

εξοχήν, χειμερινό και ορεινό Δήμο και
προορισμό, με κορωνίδα το μοναδικό
Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων,
αλλά, ταυτόχρονα, είναι και μια πόλη,
ειρήνης, προόδου, αγώνα και πρωτο-
πορίας.

Περνώντας από την πόλη μας και το
Δήμο μας, η Ολυμπιακή Φλόγα - σύμ-
βολο των Ολυμπιακών Αγώνων,
εμπνεόμαστε από τα μηνύματα και τις
αξίες, που αυτή εκπέμπει, συγκινούμα-
στε από το συμβολισμό της και ελπί-
ζουμε και αγωνιζόμαστε το φως της,
φως του πνεύματος, της ζωής και της
νίκης, να φέρει την ειρήνη στους δοκι-
μαζόμενους λαούς, την πρόοδο και την

ανάπτυξη στον κόσμο
και την επιτυχία και τη
διάκριση στους αθλη-
τές, που θα συμμετά-
σχουν στους αγώνες.

Η διαδρομή της Ολυ-
μπιακής Φλόγας από τα
Καλάβρυτα, που είναι
πρωτοπόρα στους εθνι-
κούς αγώνες, με με-
γάλη συνεισφορά στα
γράμματα, τις τέχνες και
τον αθλητισμό, τα Κα-
λάβρυτα, όπου ξεκίνη-
σαν πρώτα τον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα του 1821 και που έζησαν, πριν
από 74 χρόνια, τη φρίκη και την τρα-
γωδία του πολέμου και της ναζιστικής
γερμανικής θηριωδίας, μας δίνει την ευ-
καιρία να διατρανώσουμε και να βρο-
ντοφωνάξουμε: Ποτέ πια πόλεμος,
ΕΙΡΗΝΗ, φιλία και συναδέλφωση των
λαών, καταδίκη του ναζισμού και του
κάθε μορφής ολοκληρωτισμού, διαρ-
κής αγώνας για την πρόοδο, τη Νίκη,
την ανάπτυξη, διαρκής αγώνας, για το
μεγάλο, το ωραίο και το αληθινό.

Με τη χώρα τέλεσης των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων, τη Δημοκρατία
της Κορέας, και την πόλη διεξαγωγής
τους, την Πιονγκτσάνγκ, μας συνδέουν
και μας ενώνουν όχι μόνο τα εξαιρετικά
Χιονοδρομικά Κέντρα - όπως το δικό
μας - που διαθέτει, όχι μόνο η σταθερή
βούληση των λαών μας στην ελευθε-
ρία, τη Δημοκρατία και τις πανανθρώ-
πινες αξίες, αλλά και ο αγώνας
μεγάλου αριθμού Καλαβρυτινών στο
Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, τα έτη
1950-1953, που έδωσαν νικηφόρες
μάχες στα υψώματα 381, 326, Σκότς, Νόρι
και Χάρι, μάχες με επιτυχίες, που απέ-
σπασαν το θαυμασμό των συμμάχων.

Ο Δήμος Καλαβρύτων, το Χιονοδρο-
μικό μας Κέντρο, οι πολίτες μας, οι νέοι
μας, η Φιλαρμονική του Δήμου μας, η
Ποδοσφαιρική Ομάδα - Αθλητική Ένω-
ση Καλαβρύτων - όλοι οι Έλληνες, εμ-
πνεόμαστε από τις αρχές του Ολυμπι-
σμού και αγωνιζόμαστε και στοχεύου-
με, πάντα, γρηγορότερα, υψηλότερα,
δυνατότερα, citius, altius, fortius.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά και με
αυτές τις αρχές και στοχεύσεις έγινε και
η επιλογή των τεσσάρων λαμπαδη-
δρόμων μας (Λεωνίδα Σπυρόπουλου,
Κατερίνας Κοσμοπούλου, Σοφίας Ρήγα,
Ελένης Στουρνάρα), που, με τις επιτυ-
χίες τους και τις αριστεύσεις τους στα

γράμματα και στον αθλητισμό, προω-
θούν, με το δικό τους τρόπο, τα Ολυ-
μπιακά ιδεώδη.

Κύριε Γιουντζού Χουνγκ, Εκπρόσωπε
της Οργανωτικής Επιτροπής των ΧΧΙΙΙ
Ολυμπιακών Αγώνων της Πιον-
γκτσάνγκ 2018, από την ιστορική και
μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων και
από το καλύτερο, ασφαλέστερο και
ομορφότερο Χιονοδρομικό Κέντρο Κα-
λαβρύτων - είναι το μοναδικό Χιονο-
δρομικό με θέα θάλασσα, στην
Ελλάδα - ευχόμαστε η Ιερή Ολυμπιακή
Φλόγα, που θα παραλάβετε, σε 7 ημέ-
ρες, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, να είναι
καλορίζικη, να φέρει νίκες και επιτυχίες
στους αθλητές των Χειμερινών Ολυ-
μπιακών Αγώνων της Πιονγκτσάνγκ και
Ειρήνη, στην περιοχή σας και σε όλο τον
κόσμο, όχι μόνο, κατά τις ημέρες διε-
ξαγωγής των αγώνων, αλλά παντοτινά.
Καλό ταξίδι, Ιερή, Ολυμπιακή Φλόγα.
Στείλε, από όπου διαβείς και στα πέ-

ρατα του κόσμου, το πανανθρώπινο
μήνυμα της Ειρήνης, της Ζωής, της
Ελευθερίας, του Αγώνα και της Νίκης.

Τα Καλάβρυτα, οι κάτοικοί τους, οι
νέοι μας, σε συντροφεύουν, νοερά, σε
αυτό το ταξίδι και σε ευχαριστούν, γιατί,
κάθε τέσσερα χρόνια, αναβιώνεις, ξα-
ναζωντανεύεις, αναθερμαίνεις το Ολυ-
μπιακό Πνεύμα, στην ιστορική και ορει-
νή πόλη μας και δεν ξεχνάς να περά-
σεις από τα Καλάβρυτα.
Όπως ευχαριστούμε και την Ε.Ο.Ε. και

τον Πρόεδρό της, κ. Σπύρο Καπράλο, και
της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, κ. Θα-
νάση Βασιλειάδη και όλα τα μέλη της,
που, πάντα, περιλαμβάνουν, στην Ολυμπια-
κή Λαμπαδηδρομία και τα Καλάβρυτα. 
Καλό ταξίδι, ζωοδότρια, νικηφόρα, ει-

ρηνοποιά, Ολυμπιακή Φλόγα.
Καλή επιτυχία στους ΧΧΙΙΙ Χειμερινούς

Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ
2018».

Την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017, πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην αί-
θουσα της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών (ΕΕΛ), μία άρτια οργανωμένη
ημερίδα αφιερωμένη στο σπουδαίο Άν-
θρωπο, Ποιητή, Πολιτικό, Οραματιστή και
φίλο των Καλαβρύτων, Γιάννη Κουτσοχέρα. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν άν-
θρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών,
άνθρωποι που είχαν την τύχη να γνω-
ρίσουν τον τιμώμενο από κοντά  ή μέσα
από το σπουδαίο έργο του. Την Ένωση
Καλαβρυτινών Αθήνας εκπροσώπησε
ο Πρόεδρός της κ. Σωτήρης Τσενές.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος

της ΕΕΛ, κ. Κ. Καρούσος, ο Αντιπρόεδρός
της κ. Π. Ναθαναήλ, ο Πρόεδρος του Ομί-
λου Εξυπηρετητών κ. Α. Δρίτσας, ο Πα-
νεπιστημιακός κ. Π. Καραφωτιάς, ο Δή-
μαρχος Καλαβρύτων κ. Γ. Λαζουράς, η
τ. Υπουργός κ. Λ. Κατσέλη, η Διευθύ-
ντρια του περιοδικού «Νέα Σκέψη» κ. Φ.
Στεφανοπούλου - Μπαλατσούρα. 

Ακολούθησαν οι ομιλίες της ποιήτριας
κ. Φ. Ζαμπαθά - Παγουλάτου με θέμα:
«Ο Γιάννης Κουτσοχέρας μέσα από την
Λογοτεχνία και τους Αγώνες του», του
τ. Υπουργού και οικονομολόγου κ. Γ.
Ανωμερίτη με θέμα «Ποίηση και πολι-
τική: Ο Γιάννης Κουτσοχέρας και οι νέοι»,
της ιστορικού κ. Βάνας Μπεντεβή με
θέμα «Το Ανθρωπιστικό στοιχείο στην
ποίηση του Γιάννη Κουτσοχέρα».

Ενδιάμεσα απαγγέλλονταν ποιήματα
κι ακουγόταν μελοποιημένη ποίηση
του Γιάννη Κουτσοχέρα.

Την εκδήλωσε έκλεισε με την ομιλία
της το μέλος της ΕΕΛ και Πρόεδρος του
Διεθνούς Ιδρύματος «Γιάννη Κουτσο-
χέρα και Λένας Στρέφη - Κουτσοχέρα»,
ποιήτρια και εικαστικός, κ. Λέτα Κου-
τσοχέρα, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων
τα εξής: «Η ποίηση του Γιάννη Κουτσο-
χέρα, βαθιά λυρική και δοξαστική, αγ-
γίζει τις θεμελιακές έννοιες της ύπαρξης.
Ο λόγος του είναι συνυφασμένος με
τον Αγώνα, την Ελευθερία, την Αλή-
θεια, την Ανθρωπιά και την Αγάπη.
Ενοράται και προσδοκά την τελείωση
του ανθρώπου και στέλνει το δικό του
μήνυμα, ακέραιο και διαυγές, σημα-
ντικό και σημαίνον… Κάθε μόριο του
λόγου του εκφράζει την ανησυχία του
για τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο…
Ο ίδιος έλεγε: «Είμαστε  Έλληνες με το
νου και την καρδιά. Ελλαδικοί όμως

και Πολίτες του Κόσμου»… Ένας γνή-
σιος Αχαιός ήταν, υπερήφανος για την
καταγωγή του, για το χωριό του, την γε-
νέτειρά του, όπως την έλεγε, την Ζήρια,
που την ύμνησε με τα τραγούδια του,
όπως ύμνησε τη φύση, τους μύθους
και τους θρύλους… Ένας υπερασπιστής
του δίκαιου λόγου, της νόησης και της
διανόησης. Ένας σημαιοφόρος της Ει-
ρήνης, της Αγάπης και του Ανθρωπι-
σμού, που ύψωνε την φωνή του ν’
ακουστεί, σε όλους τους καιρούς… Ο
διάσημος λογοτέχνης και κριτικός P.
Portejoie είχε πει για τον Κουτσοχέρα:
«Ένας ποιητής ανάμεσα στους πιο με-
γάλους, ένας κήρυκας ποτέ λαχανια-
σμένος, ποτέ αποθαρρυμένος και προ
πάντων, στη ζωή και στο θάνατο, ένας
άνθρωπος που θα είναι αιώνια ένας άν-
θρωπος ολόρθος. Ένας Άνθρωπος»…
Πίστευε στο «ιδεώδες της αρετής» του
Θουκυδίδη, αυτό έκανε σημαία του και
προχωρούσε στη ζωή και στον θά-
νατο… Γι αυτό σήμερα, μετά από 23
χρόνια από την αποδημία του, ανεμί-
ζουν οι λέξεις και τα ποιήματά του, ως
μπαϊράκια που μας ανυψώνουν και μας
εμψυχώνουν, για να προχωρήσουμε
και ν’ αγωνιστούμε σε αυτή τη δύ-
σκολη εποχή που ζούμε… Ένας δια-
μορφωτής ήταν μιας άλλης αντίληψης
και αίσθησης των πραγμάτων. Σκόρ-
πισε το δικό του φως στον αστερισμό

της ποίησης και άφησε το δικό του
ίχνος στο γένος των ποιητών... Ένας εμ-
πνευστής ήταν και είναι. Μήπως απόψε
εμείς εδώ, δεν εμπνεόμαστε από τη ζωή
και το έργο του; Στην κοίτη του ποταμού
του, το νερό ρέει ακόμη, μοσχοβολούν
ακόμη οι μυρτιές του. Τίποτε δεν έχει
χαθεί από τη ζωή του, εφ’ όσον τα έργα
που άφησε πίσω του μας εμπνέουν, εφ’
όσον η μνήμη του μας ακολουθεί...».  
Πάντα να πολεμάς και ν’ αντιστέκεσαι
Κι ας μένεις μόνος
Μονάχος, έρημος, γαλήνιος
Να πολεμάς για το καλό του ανθρώπου
Να πολεμάς για το γνωστό και τ’ άγνωστο
Για την καλή και την κακή τη μοίρα
Και για τους άπονους θεούς
Και τους απάνθρωπους ανθρώπους
Και στους πολλούς, στους λίγους, 
ν’ αντιστέκεσαι
Κρατώντας την ψυχή σου βάτο φλεγόμενη
Για φως, πάντα για φως 
Για το καλό του Ανθρώπου...



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΤΣΕΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΗ - ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   
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Χιόνι… παγωνιά… και το ξεροβόρι να σερ-
γιανίζει από τις κορφές του Χελμού στις
πλαγιές της Βελιάς και του Κάστρου και να
φτάνει ως την κοιλάδα του Βουραϊκού.

Όμορφα τα Καλάβρυτα!.. Τα χειμω-
νιάτικα!.. Τα Χριστουγεννιάτικα!.. Τα
χιονισμένα!..
Και εμείς, πριν από τόσες μέρες κανο-

νίζαμε να πούμε τα κάλαντα. Ένα-ένα παι-
δί ή παρέες - παρέες. Με ποιο τρόπο…
τι ώρα… από πού θα αρχίζαμε…

Κι όλη αυτή η ετοιμασία έδινε την ξε-
χωριστή όψη και την ιδιαίτερη ευχαρί-
στηση, που νιώθει η παιδική ύπαρξη τις
μέρες κείνες πριν απ’ τα Χριστούγεννα και
την Πρωτοχρονιά, που κορυφώνονταν
με τον ερχομό τους. Κι η αποθυμιά κι η
απεκδοχή, μέσα σου φούντωναν, περι-
μένοντας την ώρα. Κι ένας αγώνα για την
καλύτερη οργάνωση της παρέας, που θα
απέφερε περισσότερα οφέλη, άρχιζε.

Κι η παραμονή της παραμονής των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
ήταν η τελευταία ημέρα, που ορίζονταν
οι λεπτομέρειες.
Κι η τελευταία ״πρόβα״ για την καλύ-

τερη εκτέλεση των καλάντων.
-  Άντε και να τα πούμε όλοι μαζί να
δούμε τα θυμόμαστε καλά;

Να δούμε αν συγχρονιζόμαστε, να δού-
με ποιοι θα παίξουν όργανο και ποιο∙ και
ποιος θα κρατά το χαρτοκούτι με τη σχισμή,
όπου μέσα θα ρίχνονταν τα κέρματα (δεκά-

ρες, εικοσάρες, πε-
νηνταράκια, δραχ-
μές και κάπου - κά-
που κανένα τάλιρο).

Έτοιμη η ορχήστρα
μας∙ βράδυ παρα-
μονή της παραμονής∙
τέλειωσαν και τα σχο-
λεία κι αύριο πρωί
- πρωί ξεκινάμε.

… Ήμασταν τρεις
φίλοι∙ συμμαθητές∙
συμμουσικοί. Ο Θύ-
μιος, ο Τάκης κι εγώ.
Κι είχαμε συμφωνήσει εκείνη τη χρονιά,
το 1962, να συγκροτήσουμε τη μικρή μας
ορχήστρα κι από κοινού να πούμε τα
κάλαντα.

Ήταν όλα έτοιμα και την άλλη μέρα
(παραμονή των Χριστουγέννων) με το
χάραμα, 7 η ώρα το πρωί παρακαλώ,
ραντεβού στο σπίτι του Θύμιου.

…Ξημέρωσε η μέρα του Θεού… Με
ένα βοριά που περόνιαζε, μ’ ένα μου-
ντό ουρανό και μια παγερή ατμό-
σφαιρα, που ζωγράφιζε τις μύτες και τα
αυτιά με κόκκινο χρώμα.

Βαριά παλτά, κουκούλες, κασκόλ,
μάλλινα γάντια και ξεκινάμε. Ο Θύμιος
με το ακορντεόν, ο Τάκης με το κλαρίνο
κι εγώ με το τρίγωνο και το χαρτοκούτι.
Γρήγορα-γρήγορα να περάσουμε απ’
όσο γίνεται περισσότερα σπίτια και να

υπολογίζουμε στη μεγάλη αμοιβή.
Στη μικρή μας πόλη μια αναστάτωση

έβλεπες. Μια ζωντάνια. Μια κινητικότητα.
Παιδιά μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα, μό-
να τους, δυο - δυο, τρία - τρία… να λένε τα
κάλαντα. Και γέμιζε ο παγωμένος αέρας
από ζεστές παιδικές φωνές. Τρεξίματα…
χτυπήματα στις πόρτες… και συχνά - πυκνά:
«Να τα πούμε;»… «Πέστε τα!.. πέστε τα!..».
- Καλήν ημέραν άρχοντες κι αν είναι
ορισμός σας, Χριστού τη θεία γέννηση
να πω στ’ αρχοντικό σας…
Και μπλέκονταν οι ״μελωδικές״ φωνές

με τους μουσικούς ήχους του ακορ-
ντεόν και του κλαρίνου κι έπεφταν τα
κέρματα απ’ το υστέρημα των νοικοκυ-
ρών κι ας έκανε κανένα φάλτσο το κλα-
ρίνο του Τάκη, γιατί η παγωνιά είχε
κοκαλώσει τα δάχτυλα και τα χείλια.

Όμως, χαμογελούσε το παιδικό πρό-
σωπο όσο το χαρτοκούτι βάραινε.
Και ζούσαμε όμορφα, ευτυχισμένα, αγγελι-

κά, κείνες τις στιγμές, που για εμάς ήταν πράγ-
ματι ώρες χαράς, ανεμελιάς κι αγαλλίασης.

…Κι απ’ τα Χριστούγεννα στην Πρωτο-
χρονιά. Η ίδια παρέα. Εμείς οι τρεις φίλοι.
-  Να τα πούμε βρε παιδιά και την Πρω-
τοχρονιά! Έτσι είναι το έθιμο.

Πάρθηκε η απόφαση με το ίδιο σχή-
μα, με το ίδιο πρόγραμμα, με την ίδια
πρακτική.

Νωρίς πρωί  παραμονή  Πρωτοχρο-
νιάς…  Ο Θύμιος με το ακορντεόν, ο
Τάκης με το κλαρίνο κι εγώ με το τρί-
γωνο και το χαρτοκούτι… Εκείνες τις
μέρες του 1962.
… Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της μνή-
μης… στις ώρες της μοναξιάς… στις ώρες
της αναπόλησης και της φαντασίας…
στις ώρες της παιδικής θύμησης…
Ακούς τις φωνές των παιδικών φίλων,

με τους γλυκούς ήχους του κλαρίνου
και του ακορντεόν, να λένε μες στου
μυαλού τη σκέψη τα κάλαντα…
- Να τα πούμε;
- Πέστε τα… πέστε τα…
- Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, ψιλή μου
δενδρολιβανιά, κι αρχή καλός μας χρό-
νος, εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνος…

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!   
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Θεόδωρος Γ. Θανόπουλος

Η Ε. Κ. Α. εγκαινίασε κάρτα προνομίων
για τα μέλη της με μοναδικές εκπτώσεις
σε μια σειρά επιχειρήσεων.

Η Ένωση προχώρησε σε αυτή την
πρωτοβουλία εκμεταλλευόμενη τη δύ-
ναμη, το κύρος και την αξιοπιστία της,
προσφέροντας την κάρτα σαν απόδειξη
της προσήλωσής  της στη μεγάλη Κα-
λαβρυτινή οικογένεια των μελών της.

Οι κάτοχοι της κάρτας επωφελούνται
από μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις.
Στο χώρο της υγείας έχουν πρόσβαση

στους γιατρούς με 25€ μόνο, δωρεάν α-
σθενοφόρο και πολλές άλλες παροχές στις
υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος Ιατρι-
κού Αθηνών (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ιατρικό
Ψυχικού, Παλ. Φαλήρου και Περιστερίου).

Πολλές άλλες εκπτώσεις σε διαμονή,
ένδυση και διάφορα προϊόντα κατανα-
λωτικά ή είδη πρώτης ανάγκης (Λεπτο-
μέρειες στην ιστοσελίδα της Ένωσης
http://enosikalavritinon.gr/node/29).
Οι προσφορές ανανεώνονται και εμπλου-

τίζονται συνεχώς. Η κάρτα είναι πλαστική,
καλαίσθητη, στο μέγεθος πιστωτικής κάρ-
τας και παρέχεται στα ταμειακώς ενή-
μερα μέλη της Ένωσης στο συμβολικό
ποσό των 2€. Αρκεί να τηλεφωνήσουν
ή να ζητήσουν την έκδοση της κάρτας
τους με επιστολή ή e-mail στην Ένωση.
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας απέ-

δειξε με την έκδοση της κάρτας της ότι
συμβαδίζει με την εξέλιξη της εποχής,
προσφέροντας παράλληλα στα μέλη
της μοναδικές ευκαιρίες.


