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Σελ.4Σελ.4

1ο Συνέδριο Επιστημονικής εταιρείας1ο Συνέδριο Επιστημονικής εταιρείας

Καλαβρυτινών ΙατρώνΚαλαβρυτινών Ιατρών

Σελ.4Σελ.4

Ανάπλαση Ιστορικού, Εμπορικού καιΑνάπλαση Ιστορικού, Εμπορικού και

Τουριστικού Κέντρου ΚαλαβρύτωνΤουριστικού Κέντρου Καλαβρύτων

Σελ.5Σελ.5

Μωυσής Κ. ΚωνσταντίνηςΜωυσής Κ. Κωνσταντίνης

Σελ.6Σελ.6

Ιστορικές συμπτώσεις: Τα ορφανάΙστορικές συμπτώσεις: Τα ορφανά

των πολέμωντων πολέμων

Σελ.7Σελ.7

Το βιβλίο του Γκέρχαρντ ΦόλκερςΤο βιβλίο του Γκέρχαρντ Φόλκερς

για το Μίκη Θεοδωράκηγια το Μίκη Θεοδωράκη

Σελ.8-9-10Σελ.8-9-10

Ετήσια Γενική Συνέλευση     Ετήσια Γενική Συνέλευση     

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

Σελ.10Σελ.10

Αρτοκλασία Αγίου ΑλεξίουΑρτοκλασία Αγίου Αλεξίου

Σελ.11Σελ.11

Εφαλτήριο ανάπτυξης ο χειμερινόςΕφαλτήριο ανάπτυξης ο χειμερινός

τουρισμός για τα Καλάβρυτατουρισμός για τα Καλάβρυτα
του Ευθύμιου Βαζαίουτου Ευθύμιου Βαζαίου

Σελ.12Σελ.12
Κλήμα Παυσανία  Κλήμα Παυσανία  

των Παναγιώτη Βλάχου, Χρήστου Ράμμουτων Παναγιώτη Βλάχου, Χρήστου Ράμμου

Σελ.13Σελ.13

Η γερακίνα των ΚαλαβρύτωνΗ γερακίνα των Καλαβρύτων

του Γιώργου Μαρώσητου Γιώργου Μαρώση

Σελ.15Σελ.15

Δημοτικό Μουσείο ΚαλαβρυτινούΔημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού

ΟλοκαυτώματοςΟλοκαυτώματος

9 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ9 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ

Διαβάστε στην

ΚΑΛΑΒΡΥΤ ΙΝΗ ΗΧΩ

OOλα Για τα καλλα Για τα καλAAβρυτα…βρυτα…

Νότης Μαριάς, Πρόεδρος του Κόμματος
«ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» Ευρω-
βουλευτής, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τον Αύγουστο  του 1944 το ναζιστικό
θηρίο βαθιά λαβωμένο από τις συμμαχι-
κές νίκες σε όλα τα μέτωπα της Ευρώπης
επιδόθηκε για άλλη μια φορά σε μαζικές
εκτελέσεις χιλιάδων αθώων πολιτών. Όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης.
Με την εισβολή των Γερμανών κατακτη-

τών, ο λαός μας αντιμετώπισε το πρό-
βλημα της επιβίωσης, την οδυνηρή
περιπέτεια της πείνας, αλλά και εκτελέ-
σεις, βασανιστήρια και καταστροφές.

Στην Ελλάδα έγιναν εκατοντάδες ολο-
καυτώματα, εκτελέστηκαν και πολλές
φορές κάηκαν ζωντανοί χιλιάδες άμαχοι

ενήλικες και παιδιά.
Από τα Καλάβρυτα, τα Κερδύλλια, το

Χορτιάτη, το Μεσόβουνο, το Δομένικο, τη
Μουσιωτίτσα, το Κομμένο, έως και τα
ολοκαυτώματα της Βιάννου και Ιεράπε-
τρας, από τη σφαγή της Κανδάνου και του
Διστόμου έως και τα μαρτυρικά Ανώγεια

και τη Γέργερη, οι ψυχές των νεκρών μας
ζητούν δικαίωση.

Σε διάφορα άρθρα μας έχουμε ήδη επι-
σημάνει ότι στόχος μας στην Ευρωβουλή
είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνερ-
γασίας με  Ιταλούς, Πολωνούς και άλλους
Ευρωβουλευτές προκειμένου να συντονί-
σουμε τις ενέργειές μας και τη δράση μας
για τη διεκδίκηση των γερμανικών απο-
ζημιώσεων  προς την Ελλάδα, την Ιταλία,
την Πολωνία και αλλού. Στο πλαίσιο
αυτό, εδώ και τέσσερα τουλάχιστον χρό-
νια,  συμμετέχω σε ανάλογες δράσεις με
Πολωνούς και  Ιταλούς Ευρωβουλευτές.     

Μάλιστα, τον αγώνα μας δικαίωσε και η
παρέμβαση της πρώην Πρωθυπουργού
της Πολωνίας, κας Μπεάτα Σίντλο, για τις
Γερμανικές αποζημιώσεις, η οποία πέραν

συνέχεια στη σελ. 6

197 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821 ενάντια στον τουρκικό ζυγό,
από τα ηρωικά Καλάβρυτα, την πρώτη
πόλη στην Ελλάδα που απελευθερώ-
θηκε. Εδώ πρωτάναψε η φλόγα της ελευ-
θερίας και σήμανε η έναρξη του εθνικο-
απελευθερωτικού αγώνα. 

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή του κό-
σμου και υποτονική εκπροσώπηση της
πολιτείας, μέσα σε ένα κλίμα φορτισμένο
από την ένταση στις σχέσεις με τη γείτονα
χώρα και τη φυλάκιση των 2 Ελλήνων
στρατιωτικών, τελέστηκαν και φέτος οι κα-
θιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις στις
οποίες δέσποζαν οι Αναπαραστάσεις και
οι παρελάσεις που έγιναν στα Καλάβρυτα
και την Αγία Λαύρα. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή,
11 Μαρτίου, στη Φροξυλιά - Χελωνοσπη-
λιά και το Λειβάρτζι, για τα προεπαναστα-
τικά γεγονότα που έλαβαν χώρα εκεί. Τον
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρό-
εδρος του ιστορικού συλλόγου Λυκου-

ριωτών, κ. Σωκράτης Μούσιος. 
Την Κυριακή, 18 Μαρτίου, η Παγκαλα-

βρυτινή Ένωση, σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Αττικής και τους Δήμους Αθη-
ναίων και Καλαβρύτων, πραγματοποίησε
την καθιερωμένη εκδήλωσή της στο Μέ-
γαρο της Παλαιάς Βουλής με μεγάλη συμ-
μετοχή του κόσμου. Κεντρικός ομιλητής
ήταν ο καθηγητής Οικονομικών στο Lon-
don Business School κ. Ηλίας Παπαϊωάν-
νου, γιος του συμπατριώτη μας τ. Υπουρ-
γού κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.  Ακολού-
θησε η απονομή των βραβείων του 6ου
ετήσιου μαθητικού διαγωνισμού ζωγρα-
φικής με τίτλο «Τα παιδιά ζωγραφίζουν
την Επανάσταση» και φετινό θέμα «Οι θα-
λασσινοί στον Αγώνα». Μετά την ολο-
κλήρωση της εκδήλωσης όλοι οι παρευ-
ρεθέντες σε πομπή μετέβησαν στο Μνη-
μείο του Άγνωστου Στρατιώτη όπου έγινε
κατάθεση στεφάνων.   

Την Τετάρτη, 21 Μαρτίου, πλήθος Κα-
λαβρυτινών και επισκεπτών παρακολού-
θησαν την παρέλαση των μαθητών των

σχολείων μας
και την εντυπω-
σιακή αναπαρά-
σταση της μά-
χης και της κα-
τάληψης των Κα-
λαβρύτων από
το Θεατρικό Ό-
μιλο Καλαβρύ-
των «Πάνος Μί-
χος». Τα παιδιά
του δημοτικού
σχολείου και τα
χορευτικά του
νεοσύστατου Πολιτιστικού Συλλόγου Κα-
λαβρύτων χόρεψαν εθνικούς χορούς. Ο
Δήμαρχος της πόλης κ. Γεώργιος Λαζου-
ράς, στο λόγο που εκφώνησε ανέφερε τα
εξής:  «21η Μαρτίου 1821: Η Απελευθέ-
ρωση των Καλαβρύτων. Η σπίθα που
άναψε τη φωτιά. Μήνυμα συμπαράστα-
σης στους, κρατούμενους στις τουρκικές
φυλακές, στρατιώτες μας.

συνέχεια στη σελ. 3

Με μεγάλη επιτυχία και σε ένα ιδιαίτερα γιορτινό
κλίμα πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση
και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσής
μας, την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, στην υπέ-
ροχη αίθουσα “Horizon” του ξενοδοχείου Caravel.     

Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς!!! 
Αναλυτικότερη παρουσίαση στις σελίδες 8,9 και 10. 

ολοι μαζι διΕκδικουμΕ τισ ΓΕρμανικΕσ αποζημιωσΕισολοι μαζι διΕκδικουμΕ τισ ΓΕρμανικΕσ αποζημιωσΕισ

197η ΕπΕτΕιοσ τησ Εθνικησ παλιΓΓΕνΕσιασ

Ετησια ΓΕνικη συνΕλΕυσηΕτησια ΓΕνικη συνΕλΕυση
και κοπη πιτασ τησ Ενωσησκαι κοπη πιτασ τησ Ενωσησ

καλαβρυτινων αθηνασκαλαβρυτινων αθηνασ
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σ τ η λ η   α ν α Γ ν ω σ τ ω ν
-  πες  μας  τη  γνώμη  σου  -

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

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

της Τράπεζας να αναγράφετε απαραιτή-
τως το ονοματεπώνυμό σας.

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

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

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

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

τιμητικη στηλη προσφορωντιμητικη στηλη προσφορων
Η  Ένωσή μας αντλεί τη δύναμή της

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αθανασίου Γιώργος, 20€    (απόδ.712)
Αλεξόπουλος Μιχάλης & Βασιλική,     50€ 

(απόδ.715)
Αλεξοπούλου Τερζή Βασιλική,             50€ 

(απόδ.716)
Αντωνόπουλος Χρίστος & Μαρίκα,       20€ 

(απόδ.753)
Αποστολόπουλος Βασίλης,10€  (απόδ.769)
Αρχιμανδρίτης Θύμιος, 40€ (απόδ.701 & 702)
Βαζαίος Ευθύμιος,                                   50€
Γαλιώνη Αναστασία,  20€          (απόδ.776)
Γεωργακόπουλος Γεώργιος, 20€   (απόδ.739)
Δαρμογιάννη Θεώνη,  10€         (απόδ.700)
Δαρμογιάννη - Κολοκυθά Ελένη,          20€ 

(απόδ.706)
Δημητρακόπουλος Γεώργιος, 10€  (απόδ.760)
Διακοδημητρίου Νικολάου Ελπίδα,      50€ 

(απόδ.752)
Ζωγράφος Γεώργιος,  50€           (απόδ.773)
Ζωγράφου Μαρία, 50€   (απόδ.782)
Θανόπουλος Γεώργιος, 20€   (απόδ.730)
Θανόπουλος Σωτήριος, 60€   (απόδ.697)
Καϊάφα Ειρήνη, 20€      (απόδ.693)
Καλαντζής Κωνσταντίνος, 10€   (απόδ.763)
Καλδίρη Δήμητρα,  50€            (απόδ.695)
Καλδίρης Παναγιώτης,  60€       (απόδ.687)
Καμπά Αντιόπη,                                      20€
Καμπέρος Σπύρος, Μαρία, Πολυξένη &
Γιώργος, 40€                               (απόδ.708)
Καμπέρος Χρήστος, 10€            (απόδ.709)
Καντεράκη Δέσποινα, 30€         (απόδ.689)
Καποτάς Θεόδωρος & Χρυσούλα,       20€ 

(απόδ.719)
Καποτάς Κωνσταντίνος, 20€       (απόδ.718)
Καράγιωργα Αναστασία, 20€      (απόδ.728)
Καρακάση Βάσω & Ευγενία, 50€  (απόδ.741)
Καρναβάς Κωνσταντίνος & Χριστίνα,     20€ 

(απόδ.723 & 724)
Καρύδη Μαρία, 50€                  (απόδ.717)
Κατσικοπούλου Μαρία, 20€      (απόδ.699)
Κούκουρας Δημήτρης, 20€        (απόδ. 783)
Κουμάντος Πάνος,                                  20€
Κώης Ιωάννης, 20€                    (απόδ.767)
Κωνσταντίνου Στέλλα, 10€        (απόδ. 762)
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, Σοφία και
Σταύρος, 30€                              (απόδ.765)
Κωστοπούλου Ασπασία, 20€    (απόδ.751)
Λερούνη Χρυσάνθη, 10€          (απόδ.714)
Λεχουρίτη Χρύσα, 20€              (απόδ.738)
Λυκούδη Ελευθερία, 10€            (απόδ.768)
Λυμπέρης Γιώργος, 10€             (απόδ.756)
Λυμπέρης Δημήτρης, 20€          (απόδ.725)
Μαρκογιαννάκης Χρήστος και Μαρία, 20€ 

(απόδ.686)
Μαυρομάτης Στέφανος, 10€       (απόδ.778)
Μελχέρ - Παπακωνσταντίνου Ζωή,       50€ 

(απόδ.685)
Μηλιτσοπούλου Βασιλική, 10€ (απόδ.766)
Μητσώνια - Τζούδα Ευσταθία & Θεοδώρα,
20€                                               (απόδ.722)

Μπονάτσος Γεράσιμος & Γεωργία,        40€ 
(απόδ.720)

Νεοφωτίστου Μαρία & Ξένια, 20€  (απόδ.755)
Νικολοπούλα Μαρία, 20€         (απόδ.721)
Ντάνος Ανδρέας, 50€                  (απόδ.698)
Παναγόπουλος Βασίλης, 10€     (απόδ.705)
Παπαδημητρίου Χαράλαμπος & Φωτεινή,
20€                                               (απόδ.688)
Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος,          20€ 

(απόδ.729 & 781)
Παπαθανασίου Βαρβάρα,                      20€
Παπαθανασίου -Τσαπάρα Βάσω & Βασίλης,
20€                                              (απόδ.680)
Παπαχριστόπουλος Κωνσταντίνος,        10€
Πικούλη Βάσω, 20€                   (απόδ.696)
Πόλκα Μαρία, 20€                     (απόδ.727)
Πόλκας Κωνσταντίνος, 20€          (απόδ.726)
Σακκαλή Μαρία, 30€                 (απόδ.754)
Σαμαρτζόπουλος Σπύρος, 20€   (απόδ.682)
Σκάρπας Αθανάσιος, 10€            (απόδ.772)
Σμπιλής Γιώργος & Φεφέ Τασία,            20€ 

(απόδ.711)
Σπανός Παρασκευάς, 20€           (απόδ.771)
Σταθούλια- Bambas Ρούλα,10€ (απόδ.705)
Στίκας Θεόδωρος, 20€                 (απόδ.761)
Συκωτάκη Ανδριανή, 50€          (απόδ.758)
Συκωτάκη Νάνσυ, 40€                (απόδ.759)
Τάρου Ιφιγένεια, 10€                  (απόδ.780)
Τζόβολου Γεωργία, 20€            (απόδ. 777)
Τζουρά -Γιαννουδοβάρδη Φανή,            30€ 

(απόδ.707)
Τζουρά Μάγδα, 50€                   (απόδ.694)
Τσενές Σωτήρης,                                     30€
Φουφρής Γεώργιος, 10€           (απόδ. 710)
Χαμακιώτη Δήμητρα, 10€           (απόδ.683)
Χαμακιώτης Θεόδωρος, 10€      (απόδ.770)
Χαμακιώτης Κωνσταντίνος, 50€  (απόδ.692)
Χαμακιώτης Σωτήρης, 10€        (απόδ.764)
Χάμψας Παναγιώτης, Γρηγόρης  & Ελένη 150€
Χονδρονικόλα Ελένη,                             20€
Χριστοδουλόπουλος Αθανάσιος,           50€ 

(απόδ.779)
Χριστοδούλου Δημήτρης, 20€  (απόδ. 775)
Χρυσάνθου Μαρία, 10€             (απόδ.731)
Ψιλογεωργόπουλος Αναστάσιος,          10€ 

(απόδ.774)
Ψυχής Θάνος, 20€                       (απόδ.691)
Ψυχής Κωνσταντίνος, 20€            (απόδ.703)

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
- Λυκούδη Ελευθερία εις μνήμην Από-
στολου Λυκούδη και Αναστάσιου Θεο-
φανόπουλου, 60€                  (απόδ.768)
- Τερζάκης Μπάμπης εις μνήμην Μάχης
Τερζάκη, 50€
- Χαμακιώτης Σωτήρης εις μνήμην Αν-
δρομάχης Τερζάκη - Αντωνοπούλου  και
Σωτήριου Χαμακιώτη, 50€     (απόδ.764)
-  Χονδρονικόλα Ελένη εις μνήμην Πάνου
Χονδρονικόλα, 20€
-  Αντωνόπουλος  Χρίστος και Μαρίκα εις
μνήμην Φιλοποίμην Ρεκουνιώτη,      50€ 

(απόδ.689)
- Χαμακιώτη Δήμητρα εις μνήνην Σωτήρη
Χαμακιώτη, 50€                     (απόδ.683)
-  Μαρκογιαννάκης Χρήστος και Μαρία εις
μνήνην οικείων, 50€               (απόδ.686)
-  Αγιαννιτοπούλου Παπαδημητρίου Δέ-
σποινα εις μνήμην αδελφής της Αφροδί-
της, 50€                                   (αποδ.740)
Παρακαλούμε όσοι καταθέτουν χρη-
ματικό ποσό σε τράπεζα να αναγρά-
φουν ακριβώς τα στοιχεία τους για
την αποστολή της απόδειξης.

παρασκΕυασ  (βουλησ)  λυμπΕρησπαρασκΕυασ  (βουλησ)  λυμπΕρησ
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αφροδιτη μουζακη - αΓιαννιτοπουλουαφροδιτη μουζακη - αΓιαννιτοπουλου

O Παρασκευάς (Βούλης) Λυμπέρης
γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το έτος
1930. Παιδί της εννεαμελούς οικογέ-
νειας του Γρηγόρη και της Ελένης Λυ-
μπέρη, το γένος Παλαιολόγου. Έζησε
κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου
όλη τη φτώχεια εκείνης της περιόδου,
λόγω των πολλών δεινών της πατρίδας
μας, ύστερα από τη Μικρασιατική κα-
ταστροφή.

Τα τραγικά γεγονότα της 13ης Δεκεμ-
βρίου 1943 σημάδεψαν για πάντα τη
ζωή του, όπως και όλων των παιδιών
που βίωσαν τη φρίκη του Καλαβρυτι-
νού Ολοκαυτώματος. Έτσι στα 13 του
αναγκάστηκε να δει τον αδερφό του και
τον πατέρα του, μαζί με τους θείους και
τα ξαδέρφια του, εκτελεσμένους από τα
Γερμανικά στρατεύματα κατοχής και
βίωσε τη φρικαλεότητα της μαζικής

ταφής των νε-
κρών. Έχοντας
γίνει κατ’ ανά-
γκην ο «άν-
τρας της οικο-
γένειας», ανέ-
λαβε ενεργά
το ρόλο του
προστάτη και
ξεκίνησε λίγα
χρόνια αργό-
τερα τη σκλη-
ρή εργασία
του αυτοκινητιστή, με στόχο τη συντή-
ρηση της οικογένειάς του και την ανοι-
κοδόμηση του σπιτιού τους προκει-
μένου να στεγαστούν.

Υπήρξε από τους πρώτους αυτοκινη-
τιστές της επαρχίας Καλαβρύτων μετά

συνέχεια στη σελ.14

Η απώλεια ενός προσφιλούς προσώ-
που αποτελεί για τους οικείους, φίλους
και πρώην συνεργάτες δυσαναπλή-
ρωτο και οδυνηρό κενό μετά από μια
μακροχρόνια αδερφική και φιλική
αδιάρρηκτη σχέση που εδράζεται φυ-
σικά σε συνεχείς κοινούς αγώνες για
αξιοπρεπή επιβίωση και ευγενική κατα-
ξίωση της καθημερινής μας ζωής.

Ο Φιλοποίμην ήταν για αυτούς που
αναφέρθηκαν πιο πάνω, υπόδειγμα
καλού οικογενειάρχη, ειλικρινούς συ-
νεργάτη και ανιδιοτελούς συμπαρα-
στάτη σε όποιον συνάνθρωπό μας είχε
ανάγκη. Ο ξαφνικός του θάνατος προ-
κάλεσε σε όλους μας βαθύτατη θλίψη
και οδύνη. Η αναντίρρητη ανθρωπιά
του έχει ρίξει τη σκιά της επάνω μας και
μας συνοδεύει σε κάθε μας βήμα. Από
τα μικρά χρόνια της παιδικής μας ηλι-

κίας και τα
τραγικά γεγο-
νότα που βιώ-
σαμε όλοι
μαζί τότε,
αυτός προσέ-
φερε πάντα με
προθυμία τα
μέγιστα για το
ξ ε π έ ρ α σ μ α
κάθε δύσκο-
λής στιγμής
οικογενειακής
ή φιλικής στο
διάβα των χρόνων. Είναι πολλά τα θε-
τικά περιστατικά που έχουν αφήσει το
στίγμα τους στη θύμησή μας. Ήταν φι-
λόπονος και απεχθανόταν σφόδρα την
τεμπελιά και τη ραστώνη. Αγαπούσε με    
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Όλοι, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί,
σου ψελλίσαμε το τελευταίο αντίο στις
29-12-2017 αποδίδοντας και τον πρέ-
ποντα φόρο τιμής.

Ήταν παρόντες οι σεβαστοί Frer, οι
συνάδελφοι του σχολείου “ΧΡΥΣΟ-
ΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” του ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. Σμύρνης καθώς και πα-
λαιοί μαθητές σου και γονείς γιατί νοι-
ώθουμε την ανάγκη να σε αποχαι-
ρετίσουμε με λίγα λόγια βγαλμένα απ’
την ψυχή μας, λόγια απλά και λιτά,
όπως απλή και λιτή ήταν όλη σου η
ζωή.

Ο κύκλος της ζωής σου κράτησε 78
χρόνια μόνο, χρόνια όμως γεμάτα προ-
σπάθειας και δημιουργίας.

Γεννήθηκες
το 1939 στα
Καλάβρυτα.
Από πολύ
μικρή ηλικία
μαζί με τα
α γ α π η μ έ ν α
σου αδέλφια,
το Δημήτρη,
τη Δέσποινα
και τη Χρυ-
σάνθη Αγιαν-
ν ι τοπούλου
γνωρίσατε τον
πόνο και την ορφάνια, γιατί ο πατέρας
σας εκτελέστηκε από τους γερμανούς

συνέχεια στη σελ.14
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συνέχεια από τη σελ. 1
Το ιστορικό γεγονός που γιορτάζουμε

και τιμούμε σήμερα  αποτελεί την
πρώτη, καθαυτό και οργανωμένη, πο-
λεμική επιχείρηση της Ελληνικής Επα-
νάστασης.
Σαν σήμερα, στις 21 Μαρτίου 1821, ο

αγώνας για τη λευτεριά αρχίζει, δυνα-
μικά και οργανωμένα, από την ιστορική
και μαρτυρική συνάμα, αυτή πόλη, την
πόλη των Καλαβρύτων. Και, ασφαλώς,
ακολούθησαν, η Καλαμάτα, η Πάτρα,
η Νεάπολη, ο Μοριάς, η Ρούμελη, η
Θεσσαλία, τα νησιά, η Μακεδονία,
ολόκληρη η Ελλάδα.

Στο ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύ-
ρας - εκεί όπου τις προηγούμενες ημέ-
ρες είχε ληφθεί από τους προκρίτους
και τους Αρχιερείς της Αχαΐας η από-
φαση για την άμεση έναρξη του Αγώνα
- συγκεντρώθηκαν την προηγούμενη
νύχτα, (20ης προς 21η Μαρτίου του
1821), οι πρόκριτοι και οπλαρχηγοί της
περιοχής, Σωτήρης Χαραλάμπης, Αση-
μάκης Φωτήλας, Σωτήρης Θεοχαρόπου-
λος, Βασίλειος και Νικόλαος Πετμεζάς,
Νικόλαος Σολιώτης (ή Χριστοδούλου),
Αναγνώστης Στριφτόμπολας, Ιωάννης
Παπαδόπουλος (ή Μουρτογιάννης) και
άλλοι 600 περίπου αγωνιστές, από τα
Καλάβρυτα και τα γύρω χωριά.

Αφού παρακολούθησαν κατανυκτική
δέηση στην Αγία Λαύρα και έδωσαν
τον Ιερό Όρκο, έχοντας και τη συμπα-
ράσταση των μοναχών της Μονής,
πήραν μαζί τους ένα κανόνι της Μονής
και χρησιμοποιώντας για σημαία τους
τη χρυσοκέντητη εικόνα της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου που υπήρχε στην Ωραία
Πύλη του Ναού - την οποία κρατούσε ο
Διάκονος της Μονής Γρηγόριος Ντόκος
- όρμησαν εναντίον των Καλαβρύτων.

Ακολούθησε επίθεση εναντίον των
τριών (3) πύργων της πόλης, στους
οποίους ήταν ήδη, από ημέρες, οχυ-
ρωμένοι ο Βοεβόδας των Καλαβρύτων
Ιμπραήμ Αγά Αρναούτογλου, με όλες
τις τουρκικές οικογένειες της πόλης. 

Διεξαγομένης της μάχης και της πο-
λιορκίας των Πύργων ο Αρναούτο-
γλου, μη έχοντας εφόδια και αντιλη-
φθείς το μάταιο της αντίστασής του, πα-
ραδόθηκε με όλους τους μαχητές του.
Οι απώλειες των επιτιθεμένων Ελλήνων
αγωνιστών ήσαν δύο (2) νεκροί και
τρεις (3) τραυματίες. [Μεταξύ των τραυ-
ματιών ήταν και ο οπλαρχηγός Νικό-
λαος Σολιώτης (ή Χριστοδούλου) που
τραυματίστηκε στην αριστερή του
κνήμη. Τα λάφυρα της επίθεσης κατά
των τριών τούρκικων πύργων ήταν 100
όπλα, με τα οποία εξοπλίστηκαν και
άλλοι αγωνιστές].

Ο Αρναούτογλου συνελήφθη αιχμά-
λωτος και παραδόθηκε στον Αναγνώ-
στη Λεχουρίτη, ο οποίος τον κράτησε
και τον φύλαξε στον πύργο του στο Λε-
χούρι και ανταλλάχθηκε, αργότερα,
κατά τη διάρκεια του αγώνα, με έλλη-
νες αιχμαλώτους.

Η απελευθέρωση της πόλης μας, της
πόλης των Καλαβρύτων, υπήρξε ένα
βαρυσήμαντο επαναστατικό γεγονός
για τους εξής κυρίως λόγους:
1. Η εναντίον τους επίθεση έγινε από ορ-
γανωμένες και συντεταγμένες επανα-
στατικές δυνάμεις, επικεφαλής των ο-
ποίων ήσαν οι πρόκριτοι και οπλαρχη-
γοί των Καλαβρύτων, που προαναφέρ-
θηκαν.
2. Η επίθεση στρεφόταν εναντίον οχυ-
ρωμένων πύργων, τους οποίους υπε-
ράσπιζαν τακτικές τουρκικές δυνάμεις
υπό τις διαταγές του ίδιου του Βοεβόδα
Αρναούτογλου.
3. Η παράδοση των αμυνομένων τούρ-
κων, δεν έγινε αμαχητί, όπως  συνέβη
στην Καλαμάτα, αλλά μετά από μάχη,
με τη χρησιμοποίηση πυροβολικού και
με απώλειες και από τις δύο (2) πλευρές.
4. Τα Καλάβρυτα υπήρξαν η πρώτη
πόλη της επαναστατημένης Ελλάδα,
που απελευθερώθηκε.
5. Η είδηση για την επίθεση στην πόλη
των Καλαβρύτων και την απελευθέ-
ρωσή της, λειτούργησε ως καταλύτης
και για τις άλλες οργανωμένες επανα-

στατικές ενέργειες που ακολούθησαν (η
πολιορκία του φρουρίου της Πάτρας
στις 22 Μαρτίου, η απελευθέρωση της
Καλαμάτας στις 23). 

Ήταν το «ποδαρικό», ο «καλός σε-
φτές» του μεγάλου αγώνα για την απε-
λευθέρωση της Πατρίδας, μετά από
τετρακόσια χρόνια σκλαβιά. 

Οι όποιοι δισταγμοί υπήρχαν στους
κατά τόπους προκρίτους και οπλαρχη-
γούς ξεπεράστηκαν. 

Μετά την επίθεση και την απελευθέ-
ρωση των Καλαβρύτων, «η σκηνή ηνε-
ώχθη» όπως παραστατικά έγραψαν, σε
επιστολή τους προς τους διστακτικούς
προύχοντες του Μοριά, οι πρόκριτοι
της Αχαΐας και ο Επίσκοπος Παλαιών
Πατρών, Γερμανός. 

Στην πρώτη, αυτή, οργανωμένη πολε-
μική επιχείρηση αυτής της εξέγερσης - την
απελευθέρωση της πόλης μας - μετέ-
χουμε σήμερα, όλοι εμείς, εορτάζοντες.

Η 21η Μαρτίου 1821 - όπως βέβαια
και η Επανάσταση - είναι το αποτέλε-
σμα μιας αργής κυοφορίας που συντε-
λείτο επί αιώνες σε τούτη εδώ τη γη.

Σ’ αυτήν την κυοφορία συνέβαλαν γε-
νιές και γενιές Καλαβρυτινών προγόνων
μας. Επιδιώχθηκε δε η εξέγερση και επι-
τεύχθηκε το μεγάλο και συγκλονιστικό
της αποτέλεσμα με τη θέληση και τις
προσπάθειες όλων των αγωνιστών. Δεν
προήλθε από την υποκίνηση ορισμένης
κοινωνικής τάξης, ούτε από τη σύ-
γκρουση οικονομικών συμφερόντων.
Ούτε από μια απλή κακοδαιμονία, ούτε
από την ανάγκη πολιτικής μεταβολής.

Στο προσκλητήριο σάλπισμα της Ελ-
ληνικής Επανάστασης και στην πρώτη
οργανωμένη πολεμική της επιχείρηση -
την απελευθέρωση των Καλαβρύτων -
έδωσαν ενεργό και δραστήριο το
«παρών» τους και συμμετείχαν δυνα-
μικά, με θάρρος και αυτοθυσία, όλοι οι
πρόγονοί μας. Πρόκριτοι, οπλαρχηγοί,
αρματωλοί κλέφτες, έμποροι, οι ραγιά-
δες (τεχνίτες, εργάτες, αγρότες), ο κλή-
ρος σε όλη του την Ιεραρχία, ο απλός
και αφανής Λαός.

Σ’ αυτούς τους επώνυμους και ανώ-
νυμους ήρωες της δικής μας λευτεριάς,
στους πρωτεργάτες της ανάστασης είναι
αφιερωμένη η σημερινή ημέρα. Σ’ όλους
αυτούς αποτίουμε σεμνά, όλοι μας, φόρο
τιμής, σεβασμού και ευγνωμοσύνης.

Και δεν μπορούμε παρά να είμαστε
υπερήφανοι γι’ αυτούς και να πανηγυ-
ρίζουμε με λαμπρότητα, σήμερα, τα
κλέη και τα τρόπαια των λαμπρών κα-
τορθωμάτων τους. Σ’ αυτούς τους ήρωες,
τους γνωστούς και τους άγνωστους,
που έσπειραν της λευτεριάς το σπόρο,
φτεροκοπά την ώρα τούτη η σκέψη μας
και νιώθοντας το χρέος μας απέναντί τους,
γονατίζουμε νοερά μπροστά στις ιερές
σκιές τους και τους προσφέρουμε το θυ-
μίαμα του θαυμασμού και του σεβα-
σμού μας, της λατρείας και της αιώνιας
ευγνωμοσύνης μας για το ακριβό δώρο
της λευτεριάς, που μας χάρισαν, πλη-
ρώνοντάς το ακριβά και με το αίμα τους.
Το νόημα της επίθεσης κατά των οχυ-

ρωμένων Πύργων των Καλαβρύτων και
της απελευθέρωσης της πόλης μας με-
ταφέρεται στην εποχή μας με δυο μορφές:

Η πρώτη είναι, ότι για να ξεκινήσει
οποιοσδήποτε αγώνας (εθνικοαπελευ-
θερωτικός, κοινωνικός,ιδεολογικός, οι-
κονομικός, προσωπικός) απαιτείται να
υπάρξει πρώτα, ο καταλύτης, η σπίθα
που θα ανάψει τη φωτιά, η ενέργεια
που θα κονιορτοποιήσει τους δισταγ-
μούς και τις αμφιβολίες, το γεγονός που
θα εξαλείψει τους κάθε μορφής ενδοι-
ασμούς, η πράξη που θα δώσει το θάρ-
ρος και κυρίως τη νομιμοποιητική
δύναμη και για τις άλλες που θα ακο-
λουθήσουν. Και τέτοια ενέργεια είναι η
επέτειος που τιμούμε σήμερα.
Η δεύτερη μορφή είναι ότι, στην εποχή
της παγκοσμιοποίησης, της ταχύτητας
και του μεγέθους (σε ποιότητα και πο-
σότητα) της γνώσης, των επιστημών και
της καινοτομίας που ζούμε σήμερα, οι
πράξεις καταλύτες και οι πράξεις ορό-
σημα, είναι, αυτές, που απελευθερώ-
νουν τα έθνη και τους λαούς, από κάθε

μορφής κατοχή, είτε αυτή είναι στρα-
τιωτική, είτε πολιτισμική, είτε οικονομι-
κή - όπως πολλοί, σήμερα, παρομοιά-
ζουν την κατάσταση στη χώρα μας - και
τα εισάγουν, (τα έθνη, τους λαούς όσο
και τον καθένα μας προσωπικά), στη
σημερινή επανάσταση, την επανάσταση
της γνώσης, της επιστήμης και της τε-
χνολογίας, τομείς, όπου διεξάγεται ένας
άλλος πόλεμος και στον οποίο όλοι
μας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσό-
τερο, αλλά κυρίως η Χώρα μας, πρέπει
να είμαστε νικητές, εάν θέλουμε να εξα-
σφαλίσουμε τη βιοτική και πνευματική
μας ανάπτυξη, τη βελτίωση του επιπέ-
δου ζωής μας και τη συνεχή πρόοδο.
Εμείς ως Έλληνες, ως οι σημερινοί πρό-

σκαιροι, αλλά ζωντανοί φορείς της Ελ-
λάδος των τριών και πλέον χιλιάδων ε-
τών, έχουμε υπέρτατο χρέος να διαφυλά-
ξουμε την αλήθεια της ιστορίας μας, που
χαράζει αλάνθαστα τη φυσιογνωμία μας
και την ιδιοτυπία μας. Αυτό ισχύει για ό-
λες τις ιστορικές περιόδους, τις παλιότερες
από το 21, αλλά και τις μεταγενέστερες.
Ισχύει πρώτ’ από όλα, για το Εικοσιένα.

Οι λαοί πού ευτύχησαν να βαδίσουν
επί πολλούς αιώνες κάτω από το αδέ-
καστο βλέμμα της πραγματικής Ιστο-
ρίας, από αυτήν, προ παντός, και όχι
από θεωρητικά εποικοδομήματα αντλούν
τη γνώση για τις αρετές και τις κακίες τους,
καθώς και τις αρχές πού προσδιορίζουν
την αποστολή τους μέσα στο χρόνο. 

«Όσο πιο πιστοί θεματοφύλακες των
συσσωρευμένων εμπειριών του πα-
ρελθόντος, είμαστε, τόσο πιο ελεύθε-
ροι πλάστες του μέλλοντος γινόμαστε»,
έγραφε ο εξέχων Κωνσταντίνος Τσάτσος.

Και όμως στην εκπλήρωση του μεγά-
λου αυτού χρέους θεωρώ ότι εμείς οι
Έλληνες υστερούμε. Εκείνο πού ξε-
χνούμε ευκολότερα από όλα, αυτόν
τον καιρό μάλιστα, είναι ο αληθινός
εαυτός μας. Χάνουμε τα ίχνη του μέσα
στη συνεχή ροή και κίνηση των πραγ-
μάτων που, αν θέλαμε να έχουμε εσω-
τερική αρμονία και συνοχή, δεν θα
έπρεπε, ούτε στιγμή, να λείπει από τη
συνείδησή μας.

Το τεράστιο αυτό πλεονέκτημα, των
πολύχρονων και με μεγάλη ιστορία λαών,
που προ παντός εμείς οι Έλληνες δια-
θέτουμε, δεν το αξιοποιούμε ούτε για να
καλλιεργήσουμε τα χαρίσματά μας, ού-
τε για να πολεμήσουμε τις αδυναμίες μας.

Γι’ αυτό, εύλογα θα έλεγα, πολλές
φορές, οι περισσότερο σκεπτόμενοι και
προβληματισμένοι τόσο από εμάς όσο
και από τους πολιτικούς, πνευματικούς
και θρησκευτικούς ταγούς μας ανησυ-
χούμε, όταν οι θησαυροί των περασμένων
λησμονούνται και ακόμα περισσότερο,
όταν βεβηλώνονται και παραποιούνται.

Γιατί μόνο η γνώση και μάλιστα η γνή-
σια και αντικειμενική γνώση της ιστο-
ρίας μας, αυτή, προ παντός, θα μας προ-
σφέρει τα πιο πολλά από τα στοιχεία
πού χρειαζόμαστε για να χαράξουμε,
μέσα στη ζοφερή πραγματικότητα που
σήμερα μας περιβάλλει, την ορθή πο-
ρεία προς τα άδυτα του μέλλοντος.

Γι’ αυτό, πρέπει να θεωρεί, καθένας
από εμάς τους Καλαβρυτινούς αλλά και
όλοι οι Έλληνες, την ημέρα αυτή και το
1821 γενικότερα, ως ένα από τα πολυ-
τιμότερα στοιχεία του εαυτού μας. 

Γι’ αυτό, πρέπει να το γιορτάζουμε και
να το τιμούμε, όχι μόνο με εξωτερικές
εκδηλώσεις, αλλά και με μια αδιάκοπη εν-
δόμυχη συλλογή και περίσκεψη και έναν
διαρκή προβληματισμό και αναζήτηση.
Για να μας βοηθάει να μένουμε πάντα,

αυτό πού αποτελεί τον πρώτο λόγο της
ύπαρξής μας, ιδίως στη σημερινή
εποχή της πολυπολιτισμικότητας και
της ελεύθερης κυκλοφορίας και ανάμι-
ξης λαών και πολιτισμών. Να διατηρή-
σουμε την εθνική και πολιτιστική μας
ταυτότητα, μέσα στην Ενωμένη Ευρώ-
πη, που συνδιαμορφώνουμε, με αγώ-
νες και μαζί με άλλους λαούς. 

Να μένουμε δηλαδή, πάντα Έλληνες
και, εμείς, εδώ πάντα, Καλαβρυτινοί και
πρωτοπόροι.

Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα, εδώ, στα ιστορικά και μαρτυ-

ρικά Καλάβρυτα, στην 197η επέτειο της
απελευθέρωσης της πόλης μας από τον
Τουρκικό ζυγό, και παρακολουθώντας
όσα συμβαίνουν γύρω μας, την επιθε-
τικότητα και την πολεμική ρητορική των
ηγετών της Τουρκίας, δεν είναι δυνατόν
να μην έχουμε, το νου μας, τη σκέψη
μας, το λογισμό μας και τις προσευχές
μας, στους δύο Έλληνες στρατιώτες, τον
Άγγελο Μητρετώδη και το Δημήτρη
Κούκλαντζη, που κρατούνται, για 21η
ημέρα, στις φυλακές της Αδριανούπο-
λης, αντίθετα από κάθε έννοια διεθνούς
δικαίου και καλής γειτονίας, από το
τουρκικό κράτος, που δείχνει να λει-
τουργεί με τη λογική του εξπρές του
Μεσονυκτίου, όπως ανέφερε και ο
υπουργός Άμυνας.

Από εδώ, από τα Καλάβρυτα, στέλ-
νουμε, σήμερα, σ’ αυτά τα δύο παλι-
κάρια και στις οικογένειές τους, τη
συμπαράστασή μας και ευχόμαστε να
τελειώσει, το ταχύτερο δυνατό, το μαρ-
τύριό τους, το δράμα που ζουν.

Παρακαλώ και ζητώ, δε, από όλους,
εσάς, ένα μεγάλο και δυνατό χειρο-
κρότημα, ως συμβολική ένδειξη της
συμπαράστασής μας.
Ταυτόχρονα, ενώνουμε τη φωνή μας,

με όλους του Έλληνες και δηλώνουμε
ότι, εάν χρειασθεί, οι Καλαβρυτινοί, οι
νέοι μας, όλοι οι Έλληνες, χαλυβδώ-
νουμε τη θέλησή μας, σφυρηλατούμε
την ενότητά μας, δυναμώνουμε την εθνι-
κή μας ομοψυχία και είμαστε παρόντες
και άγρυπνοι, είμαστε πρωτοπόροι, όπως
ήταν, τότε, οι πρόγονοί μας, να δώσου-
με κάθε εθνικό και πατριωτικό αγώνα,
ώστε, να μην προσβάλλεται από κανέ-
ναν, η εθνική μας αξιοπρέπεια και κυ-
ριαρχία και η περηφάνια του λαού μας.

Τιμή και δόξα, στην 21η Μαρτίου 1821.
Τιμή και δόξα, σε όλους τους, γνω-

στούς και άγνωστους, αγωνιστές που
απελευθέρωσαν την πόλη μας.

Ας είναι η πράξη και το νόημα της
21ης Μαρτίου 1821, φωτεινή πυξίδα,
για τον καθένα μας.

Συμπαραστεκόμαστε στους στρατιώ-
τες μας, που κρατούνται και ευχόμαστε
και αγωνιζόμαστε να απελευθερωθούν
σύντομα».

Το Σάββατο, 24 Μαρτίου, οι μαθητές
του Λυκείου Καλαβρύτων με τις εθνι-
κές τους φορεσιές παρέλασαν πρώτοι
στη μεγάλη μαθητική παρέλαση της
Αθήνας, γεμίζοντάς μας περηφάνια. 
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την Κυ-

ριακή 25 Μαρτίου, στην Ιερά Μονή της
Αγίας Λαύρας, εκεί όπου οι ήρωες
αγωνιστές ορκίστηκαν υπό το Ιερό Λά-
βαρο του Αγώνα.    

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας
Λαύρας, προεξάρχοντος του Σεβασμιό-
τατου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου, πραγματο-
ποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Πα-
νελλήνιο Ηρώο Αγωνιστών 1821. Στη
συνέχεια, τελέστηκε δοξολογία στον
προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής. Τον
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο
συμπατριώτης μας Δρ Δημήτριος Στα-
θακόπουλος. Μετά την καθιερωμένη
αναπαράσταση  της Ορκωμοσίας των
Αγωνιστών και της κήρυξης της Επανά-
στασης 1821 από το Θεατρικό Όμιλο
Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος», ακολού-
θησε στρατιωτική παρέλαση. Το χο-
ρευτικό τμήμα του Μορφωτικού και
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού
παρουσίασε εθνικούς παραδοσιακούς
χορούς. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθη-
καν με τις απονομές στους νικητές του
41ου Ποδηλατικού Γύρου «Θυσίας»
στη διαδρομή Πάτρα - Χαλανδρίτσα - 
Καλάβρυτα - Αγία Λαύρα, στην κε-
ντρική πλατεία Καλαβρύτων.
Ο καιρός ήγγικεν! Μόλις 3 χρόνια μας

χωρίζουν από τη συμπλήρωση 2 αιώ-
νων από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης του ‘21. Όλοι οι φορείς
πρέπει να συνεργαστούμε εγκαίρως ώστε
οι επετειακές εκδηλώσεις του 2021 να
είναι αντάξιες της Ιστορίας του τόπου
μας και του ρόλου που διαδραμάτισαν
τα Καλάβρυτα. 
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Το 1ο Συνέδριο της Επιστημονικής
Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών θα
πραγματοποιηθεί στις 4-6 Μαΐου 2018,
στα Καλάβρυτα.
Στο Συνέδριο  αυτό συμμετέχουν δια-

κεκριμένοι συνάδελφοι και συνεργάτες
από πολλά  Νοσοκομεία, συμβάλλο-
ντας στο υψηλό επίπεδο του επιστημο-
νικού προγράμματος.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος Επιστη-
μονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ια-
τρών και Διευθυντής Χειρουργικής στο
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννη-
ματάς» Γεώργιος Ν. Ζωγράφος στο κά-
λεσμά του:   

«Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή
σημαντικού αριθμού συναδέλφων Κα-
λαβρυτινής καταγωγής αλλά και συνα-
δέλφων που δραστηριοποιούνται σή-
μερα στην επαρχία μας.

Το συνέδριο πρέπει να γίνει ευκαιρία
ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων αλ-
λά και τόπος συνάντησης των ιατρών και
των συνεργατών Καλαβρυτινής καταγωγής.

Επιπλέον πρέπει να αναδεχθούν τα
προβλήματα του συστήματος υγείας στην
ευρύτερη περιφέρεια των Καλαβρύτων.

Επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας μας είναι να γίνουν οι εκ-
δηλώσεις αυτές επιστημονικός θεσμός
με τη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια.
Εκ μέρους της Επιστημονικής Εταιρείας

Καλαβρυτινών Ιατρών σας προσκαλού-
με να συμμετάσχετε ενεργά  στην εκδή-
λωση με προτάσεις για την ολοκλήρω-
ση του επιστημονικού προγράμματος».

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, το Σάβ-
βατο 5 Μαΐου και ώρα 6 μ.μ., οι συ-
μπατριώτες μας Αρχιτέκτονες, Σπύρος
και Γιώργος Σαμαρτζόπουλος θα πα-
ρουσιάσουν τη μελέτη - πρότασή τους
για την Ανάπλαση της “Τριλογίας” του
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. 

11οο συνΕδριο ΕπιστημονικησσυνΕδριο Επιστημονικησ
ΕταιρΕιασ καλαβρυτινων ιατρωνΕταιρΕιασ καλαβρυτινων ιατρων

αναπλαση ιστορικου και Εμπορικου αναπλαση ιστορικου και Εμπορικου 
κΕντρου καλαβρυτωνκΕντρου καλαβρυτων

μια πρωτοτυπη διδακτικη θΕια μια πρωτοτυπη διδακτικη θΕια 
λΕιτουρΓια στο λυκΕιο καλαβρυτωνλΕιτουρΓια στο λυκΕιο καλαβρυτων

νΕοσ κυκλοσ μΕτΕκπαιδΕυτικωννΕοσ κυκλοσ μΕτΕκπαιδΕυτικων
σΕμιναριων στο καλλιμανοπουλΕιοσΕμιναριων στο καλλιμανοπουλΕιο

Εκκλησιαστικο διακονικο κΕντροΕκκλησιαστικο διακονικο κΕντρο

κοπη πιτασ στο καλλιμανοπουλΕιοκοπη πιτασ στο καλλιμανοπουλΕιο
Εκκλησιαστικο διακονικο κΕντροΕκκλησιαστικο διακονικο κΕντρο

Η Ανάπλαση του Ιστορικού, Εμπορι-
κού και Τουριστικού Κέντρου Καλα-
βρύτων, με συνολική δημόσια δαπάνη
1.256.715,14€ εντάσσονται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα
2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.  

Προβλέπονται παρεμβάσεις στα τρία
τμήματα του ιστορικού κέντρου και συ-
γκεκριμένα στην πλατεία Πετμεζαίων,
την πλατεία Κύπρου με τις παρακείμε-
νες οδούς Παλαιών Πατρών Γερμανού,
Λοχαγού Καποτά, Νταφαλιά και τμήμα
της οδού Αντιστάσεως, όπως επίσης
στην πλατεία Ελευθερίας (Χελμού).
Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται σε
άμεση επαφή με τις διαμορφώσεις που
έχουν ήδη υλοποιηθεί τα τελευταία
χρόνια. Κύριος στόχος είναι η αναβάθ-
μιση της περιοχής, η διευκόλυνση της
κυκλοφορίας και στάθμευσης, με κύριο
άξονα την εξυπηρέτηση των πεζών.

Την έγκριση της εκπονηθείσας μελέ-
της, για την έγκαιρη υποβολή πρότασης
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
(σύμφωνα με την πρόσκληση του Πε-
ριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος), για την
ένταξη και χρηματοδότηση του έργου:
«Ανάπλαση Ιστορικού, εμπορικού και
τουριστικού κέντρου Καλαβρύτων»
είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβού-
λιο Καλαβρύτων στις 12 Μαΐου 2017.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020» περιλαμβάνει
αστικές αναπλάσεις σε δέκα δήμους της
περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που
μπαίνουν σε διαδικασία υλοποίησης,
συνολικού ύψους  16.429.644.38€.
Οι δέκα αυτές αστικές αναπλάσεις έρ-

χονται σε συνέχεια των Ολοκληρωμέ-

νων  Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) που
έχουν ήδη εγκριθεί και βρίσκονται σε
φάση υλοποίησης, οι οποίες αφορούν
το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, καθώς
και αυτή του Πύργου Κατάκολου Αρ-
χαίας Ολυμπίας. Επίσης, έρχονται σε
συνέχεια των Βιώσιμων Αστικών Ανα-
πλάσεων (ΒΑΑ) που αφορούν την
Πάτρα και το Αγρίνιο, οι οποίες βρί-
σκονται επίσης σε φάση υλοποίησης.
Επίσης, πρόκειται να ανακοινωθεί νέα

προκήρυξη, η οποία θα αφορά όλους
τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέ-
ρειάς μας, που θα έχουν την ευκαιρία
να ξεδιπλώσουν τα αναπτυξιακά τους
σχέδια για ένα αναβαθμισμένο αστικό
περιβάλλον.

«Είναι γνωστή η
θέση μου για συ-
νεργασία. Οι αστι-
κές αναπλάσεις
που υλοποιή-
σαμε με τους Δή-
μους στο προη-
γούμενο πρό-
γραμμα και αυτές
που σχεδιάσαμε
και υλοποιούμε σε αυτό είναι το καλύ-
τερο παράδειγμα αποτελεσματικότητας.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο που υλοποιούμε στην Περιφέρειά
μας. Ένα σχέδιο που αφορά όλους. Ένα
σχέδιο που αφορά κάθε γωνιά της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η συνερ-
γασία με τους Δήμους δημιουργεί
θετικά αποτελέσματα. Έτσι θα συνεχί-
σουμε. Οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκη-
σης αποδεικνύουν τις δυνατότητες που
διαθέτουν για έργο» ανέφερε ο Περι-
φερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Από-
στολος Κατσιφάρας.

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαί-
δευσης, πραγματοποιείται νέος κύκλος
Σεμιναρίων στο Καλλιμανοπούλειο Εκ-
κλησιαστικό Διακονικό Κέντρο Καλα-
βρύτων (ΚΕΔΙΚ).

Ήδη ο γιατρός Γενικής/Οικογενειακής
Ιατρικής Δρ Ν. Χ. Ραζής την Πέμπτη
1/2/2018, σε σύναξη  με το Νοσηλευ-
τικό/Βοηθητικό προσωπικό και την Κοι-
νωνική υπηρεσία, αντάλλαξαν εποι-
κοδομητικές απόψεις και σκέψεις, σε
μια προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης
των κανόνων διαβίωσης και φροντί-

δας των τρο-
φίμων του
ΚΕΔΙΚ.

Τέτοιες ση-
μαντικές συ-
ναντήσεις, θα
συνεχ ίσουν
να πραγματο-
ποιούνται σε
τακτά χρονικά
διαστήματα
και στο μέλ-
λον.

Ξεχωριστή μέρα για τους τροφίμους
του Καλλιμανοπουλείου Εκκλησιαστι-
κού Διακονικού Κέντρου Καλαβρύτων
η Κυριακή 28/1/2018 (ΚΕΔΙΚ). 

Πράγματι, πέραν της καθημερινής πε-
ριποίησης, της φροντίδας και της
θαλπωρής που υπάρχει στο ΚΕΔΙΚ, το
απόγευμα της 28ης Ιανουαρίου, με
πρωτοβουλία του π. Κωνσταντίνου
Μητρόπουλου, η ενορία των Καλα-

βρύτων έκοψε στο ΚΕΔΙΚ την πίτας (ο
τυχερός τρόφιμος Βενιαμίν Θεοδώνης
που ευρήκε το φλουρί παρέλαβε μια
Καινή Διαθήκη) και στη συνέχεια η
μπάντα της φαρμακευτικής Εταιρείας
Pfizer παρουσίασε ευχάριστο μουσικό
πρόγραμμα, ενώ όλη η εκδήλωση
έκλεισε με catering για τους τροφίμους
και το προσωπικό του ΚΕΔΙΚ.

Μια πρωτότυπη διδα-
κτική Θεία Λειτουργία
πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου,
στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων του Λυκείου
Καλαβρύτων. 

Ανήμερα της εορτής του
Αγίου Τρύφωνος, ο πρω-
τοπρεσβύτερος π. Κων-
σταντίνος Μητρόπουλος,
προϊστάμενος του Καθε-
δρικού Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου
Καλαβρύτων αλλά και ο ιεροδιάκονος
Χρήστος Μπίρμπας, τέλεσαν τη Θεία
Λειτουργία στον ανοικτό αυτό χώρο
εντός του σχολικού συγκροτήματος. 
Η πρωτοτυπία ειδικά για τους νεαρούς

μαθητές, ήταν πως κατά τη Θεία Λει-
τουργία, ο π. Κωνσταντίνος διέκοπτε
ανά τακτά χρονικά διαστήματα το Μυ-
στήριο για να εξηγήσει στα παιδιά με
απλά λόγια τα λατρευτικά στοιχεία που
έχουν κατατάξει την Ορθόδοξη Εκκλη-
σία και την Ορθόδοξη Μαρτυρία, στην
πιο πλούσια στον κόσμο, σε επίπεδο
λειτουργικής ζωής. Εξηγούσε στους
μαθητές για το τι ακριβώς γίνεται εντός
του Ιερού και του Ιερού Βήματος, κατά-
φερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον
των παιδιών που έδειξαν ιδιαίτερη ζέση
για την πρωτότυπη αυτή Θεία Λειτουργία.

Οι νεαροί μαθητές διαθέτουν πλέον
μια πλήρη εικόνα γύρω από τις Γραφές
και το τελετουργικό όπως πέρασε μέσα
από την Αποστολική Διδασκαλία, σε
Ισαποστόλους και Αγίους Πατέρες, στις
πρώτες (πρωτοχριστιανικές) κοινότητες

των Ορθοδόξων για να μετατραπούν εν
συνεχεία σε ενορίες και χώρους πνευ-
ματικής ζωής.
Άξιοι συγχαρητηρίων οι Ιερείς μας και

μακάρι, μία τουλάχιστον φορά το
χρόνο να τελείται μια τέτοια Θεία Λει-
τουργία που θα είναι βιωματική, όσο
και διδακτική για τους μαθητές.

Και όπως έγραψε σε άρθρο του στην
"ΩΡΑ των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ" ο πρωτο-
πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μητρόπου-
λος: "Κύριο γνώρισμα ενός πολιτισμού
είναι η παιδεία που αποπνέει και η παι-
δεία ενός ανθρώπου, ενός λαού, ενός
πολιτισμού, είναι η γνώση του και η
πίστη του (εμπιστοσύνη). Εάν γνώση
είναι εικονογράφηση των όντων στο
χώρο του υποκειμένου, η πίστη είναι η
αγκίστρωσή του σε κάτι Υψηλό, με
άλλα λόγια η ατένισή του στην κορυφή
της αξιακής πυραμίδας, του υπερβάλ-
λοντος  Όντος, που η θρησκευτική
γλώσσα ονομάζει Θεό".

(πηγή: Kalavryta news)
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Ένα μεγάλο φίλο των Καλαβρύτων
τίμησαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
(ΕΛΤΑ) με την έκδοση αναμνηστικής
σειράς γραμματοσήμων με τον τίτλο
«ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕ-
ΛΙΣΜΟΥ».  Πρόκειται για έξι σημαντι-
κές προσωπικότητες που απεικονίζο-
νται στη νέα σειρά και τέθηκαν στην κυ-
κλοφορία από τα Ελληνικά Ταχυδρο-
μεία πρόσφατα.
Αυτοί οι διαπρεπείς φιλοτελιστές με το

μεράκι τους, τον ενθουσιασμό τους και
την αγάπη τους για τη συλλογή γραμ-
ματοσήμων συνέβαλλαν σημαντικά
στην ανάπτυξη και διάδοση του φιλο-
τελισμού παγκοσμίως.

Ένας εξ αυτών είναι ο κ. Μωυσής Κ.
Κωνσταντίνης που εδώ και πολλές δε-
καετίες συνδέεται φιλικά με την Ένωση
Καλαβρυτινών Αθήνας.

Είναι ειδικός Σύμβουλος των ΕΛΤΑ,
Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος (1998 - 2010 και
2015). Γεννήθηκε στην Αθήνα στις
4.6.1932. Έχει ένα γιο και μια κόρη.
Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ (μετέπειτα Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) το
1955. Σταδιοδρομία: Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Α.Ε. «Μόνα Λίζα», σύμ-
βουλος φαρμακευτικών επιχειρήσεων
από το 1970, Ειδικός Σύμβουλος

ΕΛΤΑ. Μέλος του Συνδέσμου Διπλω-
ματούχων Οικονομικών και Εμπορικών
Επιστημών, επίτιμο μέλος της Αμερικα-
νικής Φιλοτελικής Εταιρεία, του Διε-
θνούς Συνδέσμου Φιλοτελικού Τύπου,
επίτιμο μέλος της Ισραηλιτικής Κοινό-
τητος  Θεσσαλονίκης, Ροταριανού Ομί-
λου και φιλοτελικών εταιρειών της
Ελλάδος κ. ά. Εκδότης του περιοδικού
«Χρονικά» του ΚΙΣ. Ειδικός συνεργάτης

- σύμβουλος
της Οργα-
νωτικής Επι-
τροπής Ολυ-
μπιακών Αγώ-
νων «Αθήνα
2004», πρό-
εδρος της
Διεθνούς Έκ-
θεσης Olym-
philex 2004.
Έχει τιμηθεί
με το Χρυσό
Αετό της Α-
ποκαλύψεως
από τον Οι-
κουμενικό Πα-
τριάρχη Βαρ-
θολομα ίο ,
με βραβεία,
μετάλλια και

διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλήνιες
ταχυδρομικές και φιλοτελικές εκθέσεις
και συνέδρια και έχει εκπροσωπήσει
την Ελλάδα σε διεθνή συνέδρια. Βι-
βλία: «Το γραμματόσημο ως παράγων
της Εθνικής Οικονομίας» 1963, “Postal
History of the Dodecanese Islands”
1966, «Τα ταχυδρομικά τέλη εν Ελ-
λάδι»1967, «Η ιστορία των πρώτων
ελληνικών αεροπορικών γραμματοδή-

μων»1968, «Το Ταχυδρομείον κατά
την Επανάστασιν του 1821»1971, «Το
ιστορικόν της εκδόσεως των Ολυμπια-
κών γραμματοσήμων του 1896 και
1906» 1974, «Τα Ταχυδρομεία στην
Ελλάδα: H ιστορία και η εξέλιξή τους»
(βραβείο Ακαδημίας Αθηνών) 2002,
«Φιλοτελικό Λεξικό»2005 κ.ά. Τακτι-
κός συνεργάτης ελληνικών και ξένων
περιοδικών, των εγκυκλοπαιδειών
«Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάνικα»,
«Ηλίου», «Οικονομική και Λογιστική
Εγκυκλοπαίδεια», του περιοδικού
«Συλλογές».

Αυτό είναι το πλούσιο βιογραφικό
του, που δεν έχει συμπεριλάβει άλλες
δραστηριότητές του, όπως τη μεσολά-
βησή του για την έκδοση του αναμνη-
στικού γραμματοσήμου για τα πενήντα
χρόνια από την Καταστροφή των Κα-
λαβρύτων (1943-1993), αλλά και την
ανά δεκαετία αναμνηστική σφραγίδα
που έχουν καθιερώσει, για το ίδιο γε-
γονός, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας συγχαίρει τον εκλεκτό της φίλο
για αυτή τη διάκριση και εύχεται μα-
κρότητα ημερών με  πλήρη πνευματική
διαύγεια και υγεία.

μ ω υ σ η σ  κ .  κ ω ν σ τ α ν τ ι ν η σμ ω υ σ η σ  κ .  κ ω ν σ τ α ν τ ι ν η σ
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Σε πρώτη και αποκλειστική παρου-
σίαση, ειδικά για τα μέλη της Ένωσής
μας, ο συμπατριώτης Αρχιτέκτων Σπύ-
ρος Σαμαρτζόπουλος παρουσίασε το
πρώτο μέρος της αρχιτεκτονικής μελέ-
της που έχουν εκπονήσει ο ίδιος μαζί
με τον επίσης Αρχιτέκτονα γιο του Γε-
ώργιο Σαμαρτζόπουλο. 

Πρόκειται για τη θεωρητική υποστή-
ριξη του αφηγήματος της μελέτης, που
προβλέπει την ανάπλαση της «Τριλο-
γίας» του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-

τος, δηλαδή του Τόπου Θυσίας, του
Ιστορικού Νεκροταφείου και του Μου-
σείου, καθώς και τη δημιουργία Θεμα-
τικού Πάρκου Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος γύρω από το αφήγημα «Κα-
τοχή, Εθνική Αντίσταση, Ολοκαύτωμα»
με αποτύπωση και σήμανση των πε-
ριοχών, των σημείων και των διαδρο-
μών που διαδραματίστηκαν γεγονότα.

Σκοπός είναι, η ανάπλαση της Τριλο-
γίας και η ανάδειξη του Θεματικού
Πάρκου να αποτελέσουν το κυρίαρχο
θέμα του μνημονικού άξονα της πόλης
και να καταστήσουν τα Καλάβρυτα κέ-
ντρο έρευνας και μελέτης, διεθνούς
ακτινοβολίας.

Θεμέλιο  της εργασίας αυτής, είπε ο κ.
Σαμαρτζόπουλος, αποτελούν οι απα-
ντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά
με τη φύση του μνημείου.
• Ο τόπος θυσίας δεν είναι νεκροτα-
φείο, είναι τόπος μνημειακός, γεμάτος
συμβολισμούς και ενέργεια.
•  Στους Καλαβρυτινούς πεσόντες αξίζει
η ονομαστική προσωπική αναφορά,
σαν πρόσωπα, όχι σαν άτομα ή σαν
άθροισμα ατόμων.
•  Tο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος, με τα υπέροχα ιστο-
ρικά εκθεσιακά υλικά και άυλα αντικεί-
μενά του, έχει ανάγκη από πρόσθετους
χώρους προκειμένου να βελτιστοποιη-

θεί η χρήση του.
• Το Νεκροταφείο α-
ποτελεί τον ενδιάμεσο
κρίκο της «τριλογίας»
και οφείλουμε να το
κηρύξουμε ιστορικό
διατηρητέο μνημείο,
να το σχεδιάσουμε α-
νάλογα και να το ανα-
δείξουμε.
•  Οι διαδρομές, που
ενώνουν τους χώρους
- τόπους της «τριλο-
γίας», πρέπει να ανα-
δειχτούν με βάση τις
μαρτυρίες και τις περιγραφές των δια-
σωθέντων. 
• Φαίνεται να είναι πολύ ενδιαφέρουσα
η ιδέα δημιουργίας θεματικού πάρκου
με έμφαση στην ηρωικότητα των Κα-
λαβρυτινών πεσόντων και το Καλα-
βρυτινό Ολοκαύτωμα. 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης, με κεί-
μενο και σχέδια, θα παρουσιαστεί στο
συνέδριο του Καλαβρυτινού Συλλόγου
«Μελάμπους», στις 5 Μαΐου 2018 στα
Καλάβρυτα.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ.
Σαμαρτζόπουλου είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα της Ένωσης Καλαβρυτι-
νών Αθήνας http://www.enosikalavriti-
non.gr/ .

σ τ η  Γ ε ν ι κ ή  σ υ ν έ λ ε υ σ η  τ η ς  1 1 - 2 - 1 8  ( π ε ρ ί λ η ψ η )
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ιστορικΕσ συμπτωσΕισ:ιστορικΕσ συμπτωσΕισ: τα ορφανα των πολΕμωντα ορφανα των πολΕμων
Την 26η Ιουλίου του 2017 εορτάστη-

καν στο Μόναχο και το Οττομπρούν τα
150 χρόνια από το θάνατο του βασιλιά
Όθωνα . Ως γνωστόν οι μεγάλες εγγυή-
τριες δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία)
εγκατέστησαν στην Ελλάδα τον πρώτο
βασιλιά, τον δεκαεπτάχρονο γιο του ηγε-
μόνα της Βαυαρίας Λουδοβίκου του Α’.

Στο έντυπο περιοδικό «Κ» της ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, Νο. 741/6.8.2017 δημο-
σιεύθηκε ένα αφιέρωμα από το δη-
μοσιογράφο κ. Σταύρο Τζίμα,  όπου
μεταξύ των άλλων γίνεται αναφορά για
την Σαλβατόρ Κίρχε (Ι. Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος) και την πρό-
σκληση τριάντα ορφανών της περιόδου
της Επαναστάσεως του ’21, για δωρεάν
εκπαίδευση στο Μόναχο της Βαυαρίας.
Η πληροφορία αυτή μας κέντρισε το εν-
διαφέρον να συλλέξουμε περισσότερα
στοιχεία. Αυτά τα παιδιά υπήρξαν θύ-
ματα των Οθωμανών, λόγω των αγώ-
νων του Έθνους για την απελευθέρωσή
του από τον εχθρικό ζυγό, μετά τετρα-
κόσια χρόνια σκλαβιάς.

Α’ / Ο Λουδοβίκος Α’ από το 1825
είχε αποφασίσει να στείλει μια στρατιω-
τική μονάδα στην Ελλάδα για να απο-
φευχθεί μια ήττα, που απειλούσε τους
επαναστάτες. Το Μόναχο την εποχή
εκείνη είχε γίνει το αναμφισβήτητο «κέ-
ντρο του γερμανικού Φιλελληνισμού».
Ο Λουδοβίκος Α’ έκανε έκκληση για
την υποστήριξη των Ελλήνων και
άνοιξε ταμείο εισφορών, δια να μην
αφήσει στη μοίρα τους, σε ένα ερημω-
μένο από τον πόλεμο κράτος τα ορ-
φανά των επαναστατών. Η Βαυαρία
ανέλαβε την εκπαίδευση 30 νέων που
έτυχαν θερμής υποστήριξης από τους
Φιλέλληνες. Με αυτό τον τρόπο πήγαν
στο Μόναχο οι γιοί μεγάλων ηρώων
της επαναστάσεως όπως : των Ανδρού-
τσου, Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, Μαυ-
ρομιχάλη, Κανάρη, Μεταξά, Τζαβέλλα
και Κριεζή.

Πολλοί από αυτούς αποφάσισαν να
ακολουθήσουν σταδιοδρομία αξιωμα-
τικών, έκαναν αίτηση εγγραφής στο
Σώμα Ευελπίδων της Βαυαρίας, όπου
από το 1826 ο Αλέξανδρος Ρίζος-Ρα-
γκαβής φοιτούσε ως ο πρώτος έλληνας
υπότροφος του βασιλιά Λουδοβίκου
Α’.  Αργότερα έφθασαν στο Μόναχο
και άλλοι νεαροί Έλληνες και έτσι ο
αριθμός έφθασε το 1828 σε σαράντα

(40). Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τον
«ονομαστικό κατάλογο» όλων των εν
Μονάχω ευρισκομένων Ελλήνων, ήταν
ο Δημήτριος Μπότσαρης που γεννή-
θηκε στο Σούλι της Ηπείρου το 1815,
τον τόπο καταγωγής της οικογενείας
Μπότσαρη. Ήταν γιος του Μάρκου
Μπότσαρη, ο οποίος το 1823 είχε πέσει
στον απελευθερωτικό αγώνα και αδελ-
φός της Κατερίνας Μπότσαρη, η οποία
αργότερα έγινε κυρία της Αυλής της Βα-
σίλισσας Αμαλίας. 

Ο μεγάλος φιλέλληνας Φρειδερίκος
Θείρσιος, (καθηγητής πανεπιστημίου
και πρόεδρος της βαυαρικής ακαδη-
μίας επιστημών) κατάρτησε τον κατά-
λογο, όπου ο Δημήτριος Μπότσαρης
ήταν τρίτος κατά σειράν. Συγκαταλεγό-
ταν στους νεαρούς ορφανούς από ένα
ή δύο γονείς και θα αποκτούσαν παι-
δεία στο Μόναχο.  Μεταξύ τους  υπήρ-
χαν αρκετά εννιάχρονα παιδιά. Σε
κατάλογο των τάξεων του Δεκεμβρίου
1834 του «Ελληνικού Εκπαιδευτικού
Ινστιτούτου», που στεγαζόταν σε μια
έπαυλη του βασιλιά, ο Δ. Μπότσαρης
ήταν καταχωρημένος ως μαθητής της
τετάρτης τάξης. Όταν τελείωσε το σχο-
λείο εισήχθη στο Βαυαρικό Σώμα Ευ-
ελπίδων και το 1857, με το βαθμό του
συνταγματάρχη, ήταν στην ακολουθία
της βασίλισσας Αμαλίας.

Α’1/ Ο μονάρχης, επ’ ευκαιρία της
Πρωτοχρονιάς του 1828, παρέθεσε δε-
ξίωση για τους προστατευόμενούς του
Ελληνόπαιδες. Η παρουσίασή τους
έγινε από τον Φρειδερίκο Θείρσιο και ο
βασιλιάς υποσχέθηκε να θέσει στη διά-
θεσή τους έναν κατάλληλο εκκλησια-
στικό χώρο για να τελείται τακτικά η
λειτουργία, σύμφωνα με το ελληνορ-
θόδοξο τελετουργικό. Με δύο διατάγ-
ματα της 12ης και 30ης Σεπτεμβρίου
1828 διέταξε να παραχωρηθεί άμισθη
και απεριόριστη «η λειτουργική επι-
καρπία» της εκκλησίας του Αγίου Σω-
τήρα (St. Salvator Kirche) στην ελλη-
νορθόδοξη κοινότητα του Μονάχου.
Επίσης, διετάχθη πλήρης ανακαίνιση
του κτηρίου δημοσία δαπάνη. Ο απα-
ραίτητος βασικός εκκλησιαστικός εξο-
πλισμός προήλθε από την αδελφή του
τσάρου Νικολάου του Α’ από την Αγία
Πετρούπολη. Στις 18 Δεκεμβρίου 1829
έλαβε χώρα ο καθηγιασμός της εκκλη-
σίας σύμφωνα με το ελληνορθόδοξο

τελετουργικό. Η εκκλησία είχε κτισθεί
το 1493-94. Σχετικά με τον αρχιτέκτονα
δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Β’ / Την 17ην Οκτωβρίου 1955, πε-
ρίπου 125 χρόνια μετά, φθάνουν στο
Μόναχο τριάντα τρία (33) ορφανά Ελ-
ληνόπουλα από τα Καλάβρυτα για δω-
ρεάν εκπαίδευση, κατ’ αρχήν στο
Κούλμπαχ της Βαυαρίας και εν συνε-
χεία ανά την επικράτεια της τότε Δυτι-
κής Γερμανίας κατανεμημένοι σε
δώδεκα μεγάλες εταιρίες, ενώ από τους
πέντε αποφοίτους Γυμνασίου, μερικοί
φοίτησαν σε Πολυτεχνεία. Όχι με πρω-
τοβουλία ενός βασιλιά, αλλά από μια
πνευματική και πολιτική προσωπικό-
τητα, την Φράου Έρενγκαρντ Σράμμ
φον Θάντεν (Frau Ehrengard Schramm
von Thadden).

Αιτία: η σφαγή του ανδρικού πληθυ-
σμού των Καλαβρύτων, η πυρπόληση
της πόλης, η καταλήστευση των περι-
ουσιών των κατοίκων της και γενικά η
ισοπέδωση του μαρτυρικού της τόπου! 
Από ποιούς;  Από τα Γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής του Γ’ Ράιχ, της απο-
καλούμενης Βέρμαχτ!

Διερωτάται κανείς: ένας λαός που
έδειξε τέτοια φιλελληνικά αισθήματα,
στηρίζοντας τον απελευθερωτικό αγώ-
να των προγόνων μας και στέλνοντας
ένα πριγκιπόπουλό του για μέλλοντα
βασιλιά των Ελλήνων, να προβεί σε
ένα τέτοιας εκτάσεως έγκλημα, αιματο-
κυλώντας τη χώρα μας;

Γιατί;;;
Χ.Α./ 12.2.2018

ΠΗΓΕΣ:
1./ ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ, Τέχνη και Πο-
λιτισμός, Υπουργείο Πολιτισμού,
Εθνική Πινακοθήκη, Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο, ΑΘΗΝΑΙ 2000. 
2./ ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
Συναντήσεις και εμπειρίες με επιζήσα-
ντες των γερμανικών βιαιοπραγιών
κατά τα έτη 1941-1944, Έρενγκαρντ
Σραμμ, Εκδ. Ατραπός, Αθήναι 2004. 
3./ ΑΝΑΔΡΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, η
διαδρομή τριάντα τριών Καλαβρυτινών
παιδιών - που επέζησαν του γερμανι-
κού εκτελεστικού αποσπάσματος - από
τα Καλάβρυτα στο Κούλμπαχ της Βαυ-
αρίας, Σ. Χαμακιώτης - Χ. Αντωνόπου-
λος, έκδοση ΜΑΚ, Καλάβρυτα 2010.

Ο εσωτερικός χώρος της ελληνικής
εκκλησίας του Αγ. Σωτήρα όπως δια-
μορφώθηκε σύμφωνα με το σχέδιο του
Leo von Klenze. Οι αγιογραφίες έγιναν
από τον αγιογράφο Ευστάθιο Δημη-
τρίου, που καταγόταν από την Πάτρα.
Μολύβι και ακουαρέλλα 55,0 Χ 42,7
Μουσείο της Πόλεως του Μονάχου.

Ο Δημήτριος Μπότσαρης σε παιδική
ηλικία. Έργο του Albert Riegel 1829,
Λάδι σε μουσαμά 45,2 Χ 36,9 Μου-
σείο Μπενάκη.

συνέχεια από τη σελ.1
των άλλων επισήμανε ότι «είναι μύθος
η παραγραφή των απαιτήσεων των Γερ-
μανικών αποζημιώσεων επειδή πέρα-
σαν περισσότερα από 70 χρόνια». Με
τον τρόπο αυτόν, τα δήθεν επιχειρή-
ματα των Γερμανών ότι πέρασαν περισ-
σότερα από 70 χρόνια και ότι μόνο η
Ελλάδα διεκδικεί τις αποζημιώσεις, δεν
ισχύουν, αφού και η Πολωνία κινεί τα
νήματα των διεκδικήσεων. Επιπλέον
και η Ρωσία αναμένεται να θέσει θέμα
Γερμανικών Πολεμικών Επανορθώ-
σεων μια και υπάρχει σχετική κινητικό-
τητα Ρώσων βουλευτών.

Παραμένοντας πιστός στη βασική μου
θέση για τη διεκδίκηση των Γερμανικών
Αποζημιώσεων, από το Νοέμβριο του
2016 έχω διοργανώσει στον ιστότοπο
www.notismarias.gr, διαδικτυακή ψη-
φοφορία για την εγγραφή των Γερμανι-
κών Αποζημιώσεων  στον Κρατικό
Προϋπολογισμό,  στην οποία μέχρι και
σήμερα έχουν συμμετάσχει πάνω από
22.000 συμπολίτες μας, η συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων  ζητά την εγ-
γραφή των Γερμανικών Αποζημιώσεων
στον  Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ωστόσο, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ  αρνείται να προχωρήσει στην εγ-
γραφή των Γερμανικών Αποζημιώσεων
στον Κρατικό Προϋπολογισμό και όλα
αυτά παρότι ο σημερινός Πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας, τον Νοέμβριο του

2014 είχε δεσμευθεί, εν μέσω προε-
κλογικής περιόδου, ότι αν εκλεγεί θα
προχωρήσει αμέσως στην εγγραφή των
Γερμανικών Αποζημιώσεων στον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό.

Σημειώνεται ότι με παρέμβαση μου
ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο,
στις 13/12/2017, για άλλη μια φορά
αναφέρθηκα στο θέμα των Γερμανικών
Αποζημιώσεων.
Μάλιστα απευθυνόμενος στον παρευ-

ρισκόμενο Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο
επισήμανα πως «οφείλουμε να μη λη-
σμονούμε τα θύματα του ναζισμού.
Οφείλουμε να μη λησμονούμε τα ναζι-
στικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα
κρεματόρια. Εμείς στην Ελλάδα δεν ξε-
χνάμε κ. Πρόεδρε τα εκατομμύρια των
συμπατριωτών μας που εκτελέστηκαν
απ’ τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής
στην Ελλάδα στο διάστημα 1941-1944.
Για το λόγο αυτό είναι επίκαιρο το αί-
τημά μας για τη δικαίωση των θυμάτων,
για την καταβολή των Γερμανικών Απο-
ζημιώσεων στους συγγενείς των θυμά-
των της ναζιστικής κατοχής στην Ελλά-
δα, για την καταβολή των Γερμανικών
Πολεμικών Επανορθώσεων, για την
επιστροφή του Κατοχικού Δανείου». 

Στη συνέχεια, στηλίτευσα τις ενέργειες
συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών πολιτικών
Ομάδων αναφέροντας χαρακτηριστικά
πως «στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

στην Επιτροπή Αναφορών, το Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Σοσιαλιστική
Ομάδα και οι Φιλελεύθεροι απορρί-
πτουν επί 3 συναπτά χρόνια την πρό-
τασή μου για διοργάνωση από την
Επιτροπή Αναφορών δημόσιας ακρόα-
σης για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις. Οι
ίδιες Ομάδες διέγραψαν απ’ την Έκθεσή
μου, κάθε αναφορά στις Γερμανικές
Αποζημιώσεις. Οι ίδιες Ομάδες ταυτό-
χρονα αποφάσισαν ότι η Αναφορά των
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης για
τις Γερμανικές Αποζημιώσεις δεν εμπί-

πτει δήθεν στο πεδίο δράσης της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ντροπή».

Χρέος όλων μας είναι να μη λησμο-
νήσουμε αυτούς τους νεκρούς, που
σφαγιάστηκαν χωρίς κανένα έλεος από
τους γερμανούς κατακτητές. Ευθύνη
μας, όμως, παράλληλα είναι να αγωνι-
στούμε μέχρι τέλους για τη δικαίωση
τους. Η κυβέρνηση έχει ηθική και
εθνική υποχρέωση να προχωρήσει επι-
τέλους στην άμεση διεκδίκηση και στην
εγγραφή των γερμανικών αποζημιώ-
σεων στον κρατικό προϋπολογισμό.
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Το όνομα του Γερμανού μουσικοσυν-
θέτη Γκέρχαρντ Φόλκερτς (Gerhard
Folkerts) είναι ήδη γνωστό στο Καλα-
βρυτινό κοινό από δημοσιεύματα στην
εφημερίδα μας «ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ  ΗΧΩ»,
τεύχος Νο.15/2012, σελ. 9 και τεύχος
Νο. 3/2009, σελ.5.

Από το έργο του «ΟΡΑΤΟΡΙΟ ΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (Kalavryta Oratorium)
που έχει αφιερώσει στη νεότητα των
Καλαβρύτων, ακούστηκαν αποσπά-
σματα την 3.11.2007 στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Διεθνούς Κέντρου
Φιλοξενίας Νέων «ΤΟ ΟΡΑΜΑ» (κατα-
σκηνώσεις Αγίας Λαύρας) και στην
Αθήνα την 1.11.2007 (Ινστιτούτο
Γκαίτε). Έκτοτε γίνονται προσπάθειες
εξεύρεσης πόρων για την όλη παρου-
σίαση του έργου.
Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη διπλωμα-

τική του εργασία για το έργο του Μίκη
Θεοδωράκη, την οποίαν υπέβαλε επι-
τυχώς στο Πανεπιστήμιο του Αμβούρ-
γου και εκδόθηκε σε βιβλίο από τον
εκδοτικό οίκο Bockers-Verlag, Neu-
muenster Γερμανίας.

Αναφέρει μεταξύ άλλων στη μελέτη
του:  πού υπάρχει άλλη χώρα, όπου
μελοποιημένα έργα συγγραφέων τιμη-
θέντων με βραβεία Νόμπελ Λογοτε-
χνίας τραγουδιούνται, όχι μόνο στις
αίθουσες συναυλιών, αλλά σε ταβέρ-
νες και στους δρόμους; Και αυτό από
ανθρώπους που δεν είχαν την τύχη εκ-
παιδεύσεως και οι οποίοι δεν έχουν
ιδέα ποιοι είναι οι συγγραφείς των τρα-

γουδιών του; Αυτό το μοναδικό κατόρ-
θωμα πραγματοποιήθηκε από το γεν-
νηθέντα στη Χίο το 1925  Μουσικο-
συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Όπου
αντηχεί η μουσική του εμπλουτίζει και
ενδυναμώνει τους ανθρώπους. Πώς τα
κατάφερε, πώς πλησίαζε τους ανθρώ-
πους, πώς χάραξε το δρόμο από την
κλασσική μουσική, συνδέοντάς την με
τη λαϊκή τέχνη και τη δημοτική μου-
σική, την ευρωπαική και αραβική, πε-
ριγράφεται σε αυτό το βιβλίο. 

Αναλύονται οι κεντρικές του συνθέσεις
όπως ο Επιτάφιος, η Μπαλάντα του Νε-
κρού Αδελφού, το Κάντο Χενεράλ, ο
Ζορμπάς και οι λαικές εκθέσεις. Επίσης
παρουσιάζεται κάτι άγνωστο στο ευρύ
κοινό: οι πέντε Όπερες, οι πέντε συμ-
φωνίες, ορατόρια, μουσική μπαλλέτου
και πάνω από χίλια τραγούδια. Αναφέ-
ρονται επίσης οι επιρροές από τον Μπε-
τόβεν, Μπέλα Μπάρτοκ και Στραβίνσκι,
την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική,
τα τραγούδια των Κλεφτών και τα ρε-

μπέτικα. Πάντοτε ο Θεοδωράκης ανεμι-
γνίετο με τη μουσική του και ως ε-
νεργός πολίτης, με την πολιτική. Το κε-
ντρικό ρόλο της δημιουργίας του, έπαι-
ζαν η ειρήνη και η αδελφοσύνη των
λαών.

Η από το 2005 συνεχής φιλία του
συγγραφέως, συνθέτου και πιανίστα
Γκέρχαρντ Φόλκερτς με το Μίκη Θεο-
δωράκη, έδιδε τη δυνατότητα στο Θεο-
δωράκη, να εκφράζει πάντοτε ελεύ-
θερα τις σκέψεις του. 

το βιβλιο του ΓκΕρΧαρντ φολκΕρτστο βιβλιο του ΓκΕρΧαρντ φολκΕρτσ
γ ι α  τ ο  μ ί κ η  θ ε ο δ ω ρ ά κ η

Θέατρο Κολλεγίου Ψυχικού - Αθηνών, Παρασκευή 26-4-1985. 
1η Παγκόσμια παρουσία του έργου του Μίκη θεοδωράκη “Requiem” - Aκολουθία εις κεκοι-

μημένους, αφιερωμένο στη μνήμη των νεκρών της σφαγής των Καλαβρύτων.
Ο Συνθέτης με τα μέλη της Ενώσεως. Από αριστερά κάτω: Αποστολόπουλος Τάκης, Νικολάου

Βασίλης, Μπρες Σωτήρης, Χαμακιώτης Ντίνος, Μίκης Θεοδωράκης, Τζούδα - Μητσώνια
Ευσταθία, Χαμακιώτης Σωτήρης, Αντωνόπουλος Χρίστος.
Αριστερά πάνω: Παπαρρηγόπουλος Φίλλιπος, Μπράτσικας Πάνος, -- ; --, Μπρες Γιώργος. 

« δ Ε ν  λ η σ μ ο ν ω » :  Ε κ θ Ε σ η  Γ ι α  τ ι σ  Γ Ε ρ μ α ν ι κ Ε σ  θ η ρ ι ω δ ι Ε σ  « δ Ε ν  λ η σ μ ο ν ω » :  Ε κ θ Ε σ η  Γ ι α  τ ι σ  Γ Ε ρ μ α ν ι κ Ε σ  θ η ρ ι ω δ ι Ε σ  

Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Δεν
λησμονώ …μία εικόνα χίλιες λέξεις» με
αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για
τα θύματα του Ολοκαυτώματος διορ-
γάνωσε στο Ζάππειο Μέγαρο η Αστική
Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Δεν Λη-
σμονώ». 

Στα εγκαίνια της έκθεσης που πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 27/1/17, μί-
λησαν για τα θύματα της γερμανικής
θηριωδίας ο πρόεδρος της Ένωσης
Μαρτυρικών Χωριών Ελλάδας και Δή-
μαρχος Καλαβρύτων, κ. Γεώργιος Λα-
ζουράς, η πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Δεν

λησμονώ», κ. Γλυκερία Γουρνοπάνου κ.ά.
Ο κ. Λαζουράς τόνισε ότι “ο πόνος

των μαρτυρικών πόλεων και χωριών
της Ελλάδας είναι, δυστυχώς, ένας
πόνος ακόμα αδικαίωτος”, ενώ έκλεισε
την ομιλία του λέγοντας “75 χρόνια
από το τέλος του πολέμου, σε εμάς και
τους νέους μας, ανήκει να αγωνιστούμε
για να μην γίνουν ποτέ ξανά τέτοια
Ολοκαυτώματα”.
Παρόντες στα εγκαίνια της Έκθεσης, ο

Πρόεδρος της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας κ. Τσενές, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολο-

καυτώματος κ. Ερμείδης, ο Πρόεδρος
των Καλαβρυτινών Πειραιά κ. Χρονό-
πουλος, ο Πρόεδρος Συλλόγου Μανε-
σίου κ. Κουτρουμάνης, ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Καμενιανιτών - Δροβο-
λοβιτών - Δεσινιωτών κ. Νικολόπου-
λος και πολλοί άλλοι. 
Η έκθεση, που διήρκεσε έως τις 31 Ια-

νουαρίου 2018, ήταν βασισμένη στην
περίοδο της γερμανικής κατοχής ενώ
υπάρχει ειδικό αφιέρωμα στην Ένωση
Μαρτυρικών Χωριών και Πόλεων της
Ελλάδας. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιά-

στηκαν στο κοινό περισσότερα από 350
φωτογραφικά ντοκουμέντα της εποχής
καθώς και πάνω από 100 φωτογρα-
φικά ντοκουμέντα από διάφορες χώρες
της Ευρώπης. Μέσα από τις εικόνες ο
επισκέπτης είχε την ευκαιρία να έρθει
αντιμέτωπος με μία ρεαλιστική απεικό-
νιση των δεινών που υπέστησαν τόσο
ο ελληνικός λαός όσο και οι υπόλοιποι
λαοί της Ευρώπης.
Την τελετή έναρξης, τίμησε με την πα-

ρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ο ο-
ποίος ξεναγήθηκε στο χώρο της έκθεσης.
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και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο
Caravel στην αίθουσα HORIZON πραγ-
ματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα η
Τακτική Γενική Συνέλευση και η Κοπή
της Πίτας της Ένωσης Καλαβρυτινών
Αθήνας.

Η μεγάλη προσέλευση, η ευχάριστη
ατμόσφαιρα και ο φιλόξενος χώρος δη-
μιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για
την επιτυχία της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πολ-
λά μέλη, φίλοι και συνεργάτες της Ένω-
σης και τίμησαν με την παρουσία τους ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας καθώς και
πρόεδροι και εκπρόσωποι τοπικών
συλλόγων και φορέων.

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

Γενικής Συνέλευσης με πρόεδρο τον κ.
Μιχαήλ Αλεξόπουλο και μέλη την
κυρία Χρυσάνθη Λερούνη και τον κ.
Θεόδωρο Στίκα.

Ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτρο-
πής κ. Παναγιώτης Χάμψας ανέγνωσε
το πόρισμα για το έτος 2017 και η τα-
μίας κυρία Αντιόπη Καμπά παρουσίασε
εν συντομία, τον Οικονομικό Απολογι-
σμό του 2017 καθώς και τον προϋπο-
λογισμό του 2018.

Ο κ. Σπύρος Σαμαρτζόπουλος πα-
ρουσίασε μελέτη για την ανάπλαση του
χώρου της Εκτέλεσης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών
της Γενικής Συνέλευσης, έγινε η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η εκδήλωση έκλεισε με ευχές και σκέ-

ψεις για τη νέα χρονιά.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά

τον κ. Παπαπαναγιώτου του ξενοδο-
χείου Κalavrita Canyon για την προ-
σφορά της αίθουσας και την φιλοξενία
στο Divani Caravel.

Παραθέτουμε την ομιλία του προέ-
δρου Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ.
Σωτήρη Ι. Τσενέ: 
«Αγαπητά και εκλεκτά μέλη, 
Φίλες και φίλοι μας,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβου-

λίου (Δ.Σ.) σας καλωσορίζω στις εργα-

σίες της Ετήσιας Γενικής Απολογιστικής
Συνέλευσης και στην Κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης Πίτας, ευχόμενος ολόψυχα
σε όλους και όλες σας υγεία, ευτυχία
και Καλή Χρονιά. 

Ξεκινώ με την παρουσίαση του Απο-
λογισμού για τη χρονιά που πέρασε και
στη συνέχεια θα αναφερθώ στον προ-
γραμματισμό των δραστηριοτήτων για
το τρέχον έτος. 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Πραγματοποιήσαμε στα Καλάβρυτα

με μεγάλη επιτυχία την 3η κατά σειρά
αιμοδοσία. Ανταποκριθήκαμε άμεσα σε
όλα τα αιτήματα συμπατριωτών μας,
που αντιμετώπιζαν πρόβλημα υγείας,
τόσο στα Καλάβρυτα όσο και στην
Αθήνα. 

Οι εθελοντές αιμοδότες αξίζουν την
εκτίμησή μας και τα θερμά συγχαρητή-
ριά μας για την πολύτιμη προσφορά
τους. 

Η Τράπεζα Αίματος αποτελεί μία
διαρκή παρακαταθήκη ζωής στις δύ-
σκολες στιγμές που όλοι, λίγο έως πο-
λύ, μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Για το
λόγο αυτό, σας προσκαλούμε, να σταθείτε
αρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή. 

Η ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ
Η Εφημερίδα της Ένωσής μας ήδη

έκλεισε τον 9ο χρόνο της κυκλοφορίας
της! Αποτελεί πλέον ένα καταξιωμένο,
κατά γενική εκτίμηση, έντυπο στη συ-
νείδηση των μελών, των συμπατριωτών
και φίλων μας. Λειτουργεί ως ένας πο-
λύτιμος επικοινωνιακός κρίκος ανά-
μεσά μας, στηρίζει το έργο μας και
προβάλει τον τόπο μας. 
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας ευ-

χαριστήσω για τα επαινετικά σχόλιά σας
και τη θερμή ηθική και υλική στήριξή
σας. Ευχαριστίες οφείλουμε, επίσης,
στα άτομα που έχουν μαζί μου την ευ-
θύνη της έκδοσής της: Μαρία Καρύδη,
Αντιόπη Καμπά, Μαρία Μαρκογιαν-
νάκη, Χρίστο Αντωνόπουλο και Πανα-
γιώτη Χάμψα. 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ»

Το ντοκιμαντέρ συνεχίζει τη γεμάτη
διακρίσεις δυναμική του πορεία, ανά
την Ελλάδα και τον κόσμο, εκπληρώ-
νοντας με τον καλύτερο τρόπο το
σκοπό της δημιουργίας του, που είναι
η διατήρηση της μνήμης του Καλαβρυ-
τινού Ολοκαυτώματος και η μεταλα-
μπάδευση των μηνυμάτων της καταδί-
κης του φασισμού, της προάσπισης της ει-
ρήνης και της συναδέλφωσης των λαών. 
Τελευταίος του σταθμός ήταν το ακρι-

τικό Καστελόριζο, όπου προκρίθηκε με-
ταξύ των 14 ταινιών σε σύνολο περισ-
σοτέρων των 80 και διαγωνίσθηκε στο
2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκι-
μαντέρ (Πέρα από τα Σύνορα). 

Θεωρούμε ότι είναι μια ακόμα ανα-
γνώριση για το σκηνοθέτη, κ. Ηλία Γιαν-
νακάκη και μια ηθική ανταμοιβή για την
Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας, η οποία
μαζί με το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος, στήριξαν και υλοποίησαν
την παραγωγή του εν λόγω ντοκιμαντέρ.

Ειδικά στη χώρα μας προβλήθηκε
ξανά από την ΕΡΤ2, τον ΟΤΕ ΤV και, το
σημαντικότερο, σε σχολεία και πολιτιστι-
κούς συλλόγους διαφόρων περιοχών. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Μουσείου, κ. Χρί-
στος Φωτεινόπουλος, μας απηύθυνε

αίτημα να εξετάσουμε τη δυνατότητα
εξασφάλισης της ιστορικής μονογρα-
φίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ», που
είναι έκδοση της Διεύθυνσης Ιστορίας
Στρατού, καθώς και ενός γερμανικού
πιστολιού Λούγκερ (Luger), ίδιου με
αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τη χα-
ριστική βολή από το εκτελεστικό από-
σπασμα, στα Καλάβρυτα και τα γύρω
χωριά, το Δεκέμβρη του 43. 

Για το σκοπό αυτό απευθυνθήκαμε
αμέσως στο συμπατριώτη μας, Στρατη-
γό κ. Δημήτρη Λυμπέρη, ο οποίος είναι
κοντά μας και μας τιμά με την παρου-
σία του, ζητώντας τη συνδρομή του. Η
ανταπόκρισή του υπήρξε ταχύτατη και
χάρη στις ενέργειές του, το πιστόλι εκτί-
θεται σε προθήκη του Μουσείου και το
βιβλίο διατίθεται από το Μουσείο, συμ-
βάλλοντας σημαντικά στα έσοδά του. 

Εκφράζουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ
στο Στρατηγό κ. Λυμπέρη και ευχόμα-
στε να είναι πάντα καλά, αυτός και η οι-
κογένειά του.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
Ο πρώην Γυμνασιάρχης Καλαβρύτων,

κ. Θεοδόσης Παναγόπουλος, ζήτησε,
λόγω της προηγούμενης πολυετούς
εμπειρίας μου σε Υπηρεσίες Τροχαίας,
να οργανώσουμε σεμινάρια κυκλοφο-
ριακής αγωγής στα σχολεία του Δημο-
τικού και του Γυμνασίου Καλαβρύτων. 
Με χαρά ανταποκριθήκαμε στο κάλε-

σμά του και στις 30 και 31 Μαρτίου
2017, ο ομιλών με τον Αντιπρόεδρο
της Ένωσης κ. Ευθύμιο Βαζαίο, μηχα-
νολόγο - ηλεκτρολόγο, και τον Τα-
ξίαρχο ΕΛ.ΑΣ. ε.α. κ. Γεώργιο Παντα-
ζόπουλο, εξειδικευμένο αξιωματικό σε
θέματα Τροχαίας, πραγματοποιήσαμε
μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο
Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αντίστοιχα.
Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν με-

γάλο και συγκινητικό. Οι διευθύνσεις
των σχολείων, στις ευχαριστήριες επι-
στολές τους, μας προτρέπουν να συνε-
χίσουμε τα μαθήματα τόσο εντός όσο
και εκτός Καλαβρύτων. Η ανταπόκρισή
μας, φυσικά, ήταν θετική αποσκοπώ-
ντας να συμβάλουμε στην ευαισθητο-
ποίηση και την προστασία των παιδιών,
δεδομένου ότι τα τροχαία ατυχήματα
αποτελούν παγκοσμίως τη δεύτερη
αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-14 ετών.   

ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η αγορά νέου και μεγαλύτερου γρα-
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φείου ήταν διακαής πόθος εδώ και
πολλά χρόνια για την Ένωσή μας. 
Με ομόφωνη, λοιπόν, απόφασή μας,

δρομολογήσαμε την αγορά ενός γρα-
φείου υπερδιπλάσιου του υπάρχοντος,
που είναι μόνο 20 τ.μ., στην ίδια πολυ-
κατοικία επί της Θεμιστοκλέους 1, στον
έβδομο όροφο.

Με αίσθημα ευθύνης, αξιοποιήσαμε
τις οικονομίες μας και εκμεταλλευτή-
καμε την ευνοϊκή συγκυρία στην αγορά
ακινήτων. 

Το νέο γραφείο ευελπιστούμε ότι θα
αποτελέσει έναν πιο φιλόξενο χώρο για
πολλαπλές δράσεις και μεταξύ μας συ-
ναντήσεις.  

Παρακαλούμε, την καθεμία και τον
καθένα από εσάς, όπως συμβάλλετε,
στο βαθμό που μπορείτε, για την υλο-
ποίηση αυτού του ευγενούς στόχου,
που πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει την
ανάπτυξη της Ένωσης.  

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» 
Όπως είχαμε ήδη προαναγγείλει στην

προηγούμενη Γενική Συνέλευση, όσον
αφορά στην έκδοση από την Ένωσή
μας βιβλίου με τίτλο «Καλάβρυτα: Μια
πόλη στην ιστορία και τη λογοτεχνία»,
σας ενημερώνουμε ότι οι διαδικασίες
βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρω-
σής τους. Το αμέσως επόμενο βήμα
είναι η επιλογή του εκδοτικού οίκου και
η εκτύπωσή του. 

Ειδικότερα, μέσα από τα κείμενα του
βιβλίου επιχειρείται μια ιστορική και
λογοτεχνική περιδιάβαση στην πόλη
των Καλαβρύτων. Επιλεγμένα λογοτε-
χνικά κείμενα νεοελλήνων συγγρα-
φέων - πεζογράφων και ποιητών, πλαι-
σιωμένα από πλούσιο φωτογραφικό
υλικό, «ζωντανεύουν» το παρελθόν
της πόλης, παρουσιάζοντας με έναν ξε-
χωριστό τρόπο την κοινωνική, πολιτι-
στική, λογοτεχνική και πολιτική ζωή
του τόπου μας.  
Ευχαριστίες εκφράζουμε στο συγγρα-

φέα, καθηγητή φιλόλογο, κ. Ανδρέα
Παπαγεωργίου, καθώς και στους κ.κ.
Χρίστο Φωτεινόπουλο, Χρίστο Αντω-
νόπουλο, Φάνη Παπαγεωργίου και Πα-
ναγιώτη Χάμψα, η συμβολή των ο-
ποίων είναι σημαντική για την υλοποί-
ηση του εν λόγω στόχου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα «ΜΙ-

ΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» ξεκίνησε με
πρωτοβουλία και πρόταση της συμπα-
τριώτισσάς μας κ. Νικόλ Δημητρακο-
πούλου, την οποία προκαταβολικά
ευχαριστούμε πολύ, καθώς θεωρούμε
ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα αξιόλογη
μελλοντική δράση της Ένωσης. 

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο συ-
ναντήσεις, η δεύτερη με την Αντιπρόε-
δρο και Γενική Διευθύντρια του Δ.Σ.
του Ιδρύματος κ. Ξένια Καλδάρα και
προχωρούμε στη συλλογή των απα-
ραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση
του προβλεπόμενου προγράμματος. 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό

αφορά ποικίλες πολιτιστικές δράσεις
στα Καλάβρυτα και την ευρύτερη πε-
ριοχή, με αποκλειστικό γνώμονα την
προβολή του τόπου μας τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό και την
προσέλκυση τουριστών, ιδίως σε πε-
ριόδους τουριστικής ύφεσης. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΝΕΩΝ
ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Στα πλαίσια της διαχρονικής μας προ-

σπάθειας για προσέλκυση νέων συ-
μπατριωτών μας στην Ένωση, πραγμα-
τοποιήσαμε τις πρώτες 2 συναντήσεις
με 30 Καλαβρυτινούς νέους. Αξιόλογα,
θα έλεγα, παιδιά, με εξαιρετικές σπου-
δές και επιδόσεις και, κυρίως, με υπέρ-
μετρη αγάπη και ενδιαφέρον για τη
γενέτειρά μας. Έγινε ανταλλαγή από-
ψεων, ακούσαμε τη γνώμη τους για τα
θέματα που τους απασχολούν αλλά
και τις προτάσεις τους. 

Διαπιστώσαμε διάθεση για συνει-
σφορά και σκοπός μας είναι η συμμε-
τοχή τους στα δρώμενα της Ένωσης και
η αξιοποίησή τους.  

Ήδη τη γραμματεία της Ένωσής μας
πλαισίωσε η αξιόλογη και δυναμική
συμπατριώτισσα μας κυρία Βαρβάρα
Παπαθανασίου, κόρη της Βάσως Τσα-
πάρα, την οποία καλωσορίσαμε και ευ-
χαριστούμε θερμά για την ανταποκρισή
της.
Οι συναντήσεις έγιναν στο ξενοδοχείο

«Byron», στην περιοχή της Πλάκας,
(Βύρωνος 19), που ανήκει στο συμπα-
τριώτη μας και μέλος μας κ. Πάνο Μη-
τσόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε
ιδιαιτέρως για την ανιδιοτελή φιλοξενία
του. 

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
Καθιερώσαμε τη χορήγηση κάρτας

προνομίων με μοναδικές προσφορές
και εκπτώσεις για τα μέλη της Ένωσής

μας. Η κάρτα παρέχεται στα ταμειακώς
ενήμερα μέλη της Ένωσης, κατόπιν αι-
τήματός τους (τηλεφωνικώς ή με e-mail)
έναντι συμβολικού ποσού. Λεπτο-
μέρειες για τους ενδιαφερόμενους πα-
ρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ FB
Προσαρμοζόμενοι στις επιταγές της

σύγχρονης επικοινωνίας, δημιουργή-
σαμε ιστοσελίδα και FB. Επιδίωξή μας
είναι οι νέοι δίαυλοι επικοινωνίας, να
ενισχύσουν τις σχέσεις μας και να κα-
λύψουν την ανάγκη για συχνότερη
επαφή, τόσο μεταξύ μας όσο και με
τους ομογενείς συμπατριώτες μας. 

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την κ.
Χρύσα Λεχουρίτη, μέλος του Δ.Σ., η
οποία επιμελείται το FB απασχολού-
μενη καθημερινά και επί πολλές ώρες. 

Ξεχωριστή αναφορά θα ήθελα να
κάνω στο αγαπητό και εκλεκτό μέλος
μας, κ. Βασίλη Αποστολόπουλο, η βοή-
θεια του οποίου σε τεχνικό - και όχι μόνο
- επίπεδο, υπήρξε καθοριστική για την
υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του επι-
κεφαλής της γερμανικής αποστολής
νέων, πάστορα κ. Κωνσταντίνου Γκρεν,
καταγόμενου - από την πλευρά της μη-
τέρας του - από τον Μπούμπουκα Κα-
λαβρύτων, αναλαμβάνοντας το συντο-
νισμό του προγράμματος επίσκεψης και
την επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους
τοπικούς φορείς. Το πρόγραμμα περιε-
λάμβανε προσκύνημα στα μνημεία
εκτελέσεων, ξενάγηση στο μουσείο και
τα μοναστήρια, διεξαγωγή φιλικού α-
γώνα μπάσκετ με την τοπική ομάδα,
γνωριμία και βόλτα με τον οδοντωτό,
αποχαιρετιστήρια βραδιά στη Ζαχλω-
ρού με επίδειξη και διδαχή παραδο-
σιακών χορών. Επόμενο βήμα είναι η
ανταποδοτική επίσκεψη νέων από την
περιοχή των Καλαβρύτων, με κάλυψη
των εξόδων τους. 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε σε
όλους όσοι βοήθησαν στην επιτυχή
εξέλιξη του προγράμματος.

ΚΙΝΗΣΗ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ»
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία «τεσ-

σάρων» εκπροσώπων συλλόγων (Πα-
γκαλαβρυτινού Πάτρας, Καλαβρυτινών
Πειραιώς, Ομοσπονδίας Πολιτιστικών
Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ» και
Καλαβρυτινών Αθήνας). Στόχος της

προσπάθειας αυτής είναι η ενότητα και
σύνθημα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ». 
Πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη συ-

νάντηση στις 20.12.2017, στην οποία
κλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι από 14 συλλόγους. Οι συμμετέχο-
ντες χαιρέτισαν την κίνηση και εξέφρα-
σαν τα θετικά σχόλιά τους, ευχόμενοι
την ευόδωση αυτής της αγνής και πα-
τριωτικής κίνησής μας. 

Συμφωνήθηκε ο καθορισμός κατευ-
θυντήριας γραμμής και ο προγραμμα-
τισμός κοινών δράσεων με ανάπτυξη
ευρύτερων συνεργασιών συμπεριλαμ-
βανομένων και Καλαβρυτινών Συλλό-
γων από την ομογένεια. Προετοιμάζεται
η δεύτερη συνάντηση με τη συμμετοχή
και των λοιπών συλλόγων. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Πραγματοποιήσαμε με επιτυχία στις
3.12.2017, σε συνεργασία με την
Ένωση Πελοποννησίων Αμαρουσίου,
κοινή εκδήλωση στο Μαρούσι για το
Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων. 

Τελέσαμε το καθιερωμένο Τρισάγιο
στις 10.12.2017, στην πλατεία Ολο-
καυτώματος Καλαβρύτων στο Νέο
Κόσμο υπέρ της ανάπαυσης των ψυχών
των θυμάτων που εκτελέστηκαν από τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής. 

Μεριμνήσαμε για τη δρομολόγηση
πούλμαν προκειμένου να διευκολύ-
νουμε τους ενδιαφερομένους να μετα-
βούν στα Καλάβρυτα ανήμερα της επε-
τείου του Ολοκαυτώματος.  

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ (ΑΝΤΑΜΩΜΑ) ΤΟΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Με μεγάλη επιτυχία και με την πα-
ρουσία του περιφερειαρχή κ. Απόστο-
λου Κατσιφάρα, του δημάρχου κ.
Γιώργου Λαζουρά, προεδρων και εκ-
προσωπων συλλόγων, ενώσεων, φο-
ρέων και υπηρεσιών, πραγματοποιή-
σαμε στις 17.08.2017, στην ταβέρνα
«Στάνη», το Καλαβρυτινό Αντάμωμα.
Πλήθος Καλαβρυτινών, φίλων και ο-
μογενών μας, γέμισε ασφυκτικά την αί-
θουσα και, προς μεγάλη μας ικανο-
ποίηση, το γλέντι κράτησε μέχρι πρωίας
και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Κα-
θολικό είναι το αίτημα για την καθιέ-
ρωση ανάλογης εκδήλωσης κάθε
χρόνο τον Αύγουστο στα Καλάβρυτα. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε
στους Καλαβρυτινούς μουσικούς για 

συνέχεια στη σελ. 10

Ετησ ια  ΓΕν ικη  συνΕλΕυση και  κοπη π ιτασ  τησ  Ενωσησ  καλαβρυτ ινων αθηνασΕτησ ια  ΓΕν ικη  συνΕλΕυση και  κοπη π ιτασ  τησ  Ενωσησ  καλαβρυτ ινων αθηνασ
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αρτοκλασ ια  αΓ ιου  αλΕΞ ιουαρτοκλασ ια  αΓ ιου  αλΕΞ ιου
Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας

τίμησε τον Άγιο Αλέξιο, την Κυ-
ριακή 18 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό
του Αγίου Γεωργίου στην Πλατεία
Καρύτση στο κέντρο της Αθήνας,
όπως γίνεται κάθε χρόνο για τον
Πολιούχο των Καλαβρύτων και
προστάτη της Ένωσής μας.

Πολλοί συμπατριώτες μας πα-
ρευρέθησαν, παρά τη δυσκολία
μετακίνησης και προσέγγισης του
κέντρου, λόγω του ημι-Μαραθω-
νίου που λάμβανε χώρα την ίδια
μέρα και των κυκλοφοριακών

ρυθμίσεων και περιορισμών που
είχαν επιβληθεί. 

Μετά το πέρας της λειτουργίας,
ο Σύλλογος πρόσφερε καφέ σε δι-
πλανή καφετέρια, όπου είχαμε την
ευκαιρία να συζητήσουμε και να
ανταλλάξουμε τα νέα μας, σε ένα
ευχάριστο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, μεταβήκαμε στο
Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής για
να παρακολουθήσουμε την καθιε-
ρωμένη εκδήλωση της Παγκαλα-
βρυτινής Ένωσης για την 197η
Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 

Είχαμε την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουμε την ιδιαίτερα εμπνευ-
σμένη ομιλία του συμπατριώτη
μας καθηγητή Πανεπιστημίου, κ.
Ηλία Παπαϊωάννου και την απο-
νομή των βραβείου του καθιερω-
μένου μαθητικού ζωγραφικού
διαγωνισμού. Μετά το πέρας της
εκδήλωσης μεταβήκαμε όλοι οι
παρευρισκόμενοι στο Μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη για την κατά-
θεση στεφάνων.  

Και του χρόνου να είμαστε καλά
να ξανανταμωθούμε.

συνέχεια από τη σελ. 9
την ανιδιοτελή συμμετοχή τους, καθώς
και στους χορηγούς, οι οποίοι μας προ-
σέφεραν πολλά και αξιόλογα δώρα για
τη λαχειοφόρο μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η συνεργατική διάθεσή μας και το εν-

διαφέρον μας για όλους τους φορείς
και τις υπηρεσίες (Περιφέρεια, Δήμος,
Σύλλογοι, Ενώσεις) είναι πράγματα δε-
δομένα και αναγνωρισμένα στην πράξη.

Συνεργασία με όλες και όλους για την
πρόοδο του τόπου και των συμπατριω-
τών μας, είναι το δόγμα που πιστά ακο-
λουθούμε. 

Ευχόμαστε οι προσπάθειές μας να
αποδώσουν περισσότερους καρπούς,
ώστε να λυθούν επιτέλους τα χρονίζο-
ντα προβλήματα που απασχολούν σο-
βαρά όλες εκείνες και όλους εκείνους,
που νοιάζονται πραγματικά για την επι-
λυσή τους.

2018: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Συνεχίζουμε με το ίδιο πνεύμα αλλη-

λεγγύης και συνεργατικότητας, 
για να ενισχύσουμε τους δεσμούς με-

ταξύ των μελών μας,     
για να προσφέρουμε στα Καλάβρυτα,

εξ ου και ο τίτλος της εφημερίδας μας
«ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ».

Συγκεκριμένα προγραμματίζουμε:
• Συναντήσεις με το Δήμαρχο Καλα-

βρύτων και τους επικεφαλής της μείζο-
νος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης
για την από κοινού εξέταση των ζητη-
μάτων που εκκρεμούν και των οποίων
η επίλυση είναι ζωτικής σημασίας    
• Την αρτοκλασία του Αγίου Αλεξίου,
την Κυριακή, στις 18.03.2018 στον
Άγιο Γεώργιο Καρύτση
• Αιμοδοσία στα Καλάβρυτα κατά τους
μήνες Μάιο και Οκτώβριο, σε ημερο-
μηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως
• Παρουσίαση του βιβλίου «ΚΑΛΑ-
ΒΡΥΤΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» στα Καλάβρυτα και
την Αθήνα
•  Πραγματοποίηση μαθημάτων κυκλο-
φοριακής αγωγής 
• Πολιτιστικές δραστηριότητες στα Κα-
λάβρυτα σε συνεργασία με τους τοπι-
κούς συλλόγους
• Παρουσίαση αρχιτεκτονικής μελέτης
ανάπλασης χώρου Εκτέλεσης 
• Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις Μνήμης
Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ξεκινώ από εσάς, που μας τιμάτε με

την παρουσία σας και μας συμπαρα-
στέκεστε συνεχώς, δίνοντάς μας το κου-
ράγιο και τη δύναμη να συνεχίσουμε. 
Σας εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας,

μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. 
Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε

στους Προέδρους και εκπροσώπους

συλλόγων, ενώσεων, φο-
ρέων και υπηρεσιών καθώς
και  στα μέσα ενημέρωσης
που μας στηρίζουν επικοι-
νωνιακά:
- στη Φωνή των Καλαβρύ-
των, η διακοπή της κυκλο-
φορίας της οποίας, ειλικρινά
μας λύπησε, παρότι κατα-
βάλαμε κάθε προσπάθεια
να συνεχίσει την επιτυχη-
μένη και μακρά πορεία της. 
- στους διαχειριστές και διευθυντές των
ηλεκτρονικών εφημερίδων:
*Καλάβρυτα news, κ. Νίκο Κυριαζή,
στον οποίο και ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία στο νέο εκδοτικό του εγχείρημα, την
μηνιαία εφημερίδα «Η ώρα των Καλα-
βρύτων»
*Κalavryta net, κ.κ. Βασίλη Αποστολό-
πουλο και Θεόδωρο Παπαδόπουλο
*Kalavryta press, κ. Δημήτρη Καμπέρο.
Ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Κώστα

Παπαπαναγιώτου, ιδιοκτήτη του ξενο-
δοχείου Kalavrita Canyon, για τη δω-
ρεάν παραχώρηση αυτής της υπέροχης
αίθουσας και την πλουσιοπάροχη φι-
λοξενία.

Επίσης, ευχαριστούμε τους νέους συ-
μπατριώτες μας μουσικούς, Τίμο Σπα-
νόπουλο και Γιάννη Κανακάρη, καθώς
και τον καταξιωμένο καλλιτέχνη και
πάντα πρόθυμο Άγγελο Καλαβρυτινό,
οι οποίοι προσφέρθηκαν να μας χαρί-

σουν ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. 
Ειδική αναφορά θέλω να κάνω στο

Σύλλογο Καλαβρυτινών Σικάγο «Η Α-
γία Λαύρα», εκφράζοντας τις ευχαρι-
στίες μας στον Πρόεδρο κ. Φίλιππο
Τούζιο και στα εκλεκτά μέλη του Δ.Σ.
τους, για τη συνεχή στήριξη και την
επαναλαμβανόμενη οικονομική βοή-
θειά τους. 

Ομοίως, την ευγνωμοσύνη μας εκδη-
λώνω στους μόνιμους χορηγούς συ-
μπατριώτες μας κ. Πάνο Ντάνο (Σικάγο)
και κ. Αλέξη Παπαλεξόπουλο (Καλι-
φόρνια). 

Κλείνοντας, εύχομαι το 2018 να είναι
μια νέα χρονιά, που θα μας χαρίσει
απλόχερα πολλά χαμόγελα και θα γε-
μίσει την ψυχή μας με χαρά.  

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και
σας ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα.  

Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερω-
τήσεις και διευκρινίσεις».      
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
snow volley, το Σαββατοκύριακο 24 και
25 Φεβρουαρίου στο Χιονοδρομικό
Κέντρο Καλαβρύτων. 

Νικητές οι Κοτσιλιάνος, Ιωαννίδης
στους άνδρες και οι Τριανταφυλλίδη,
Μεθενίτη στις γυναίκες, που παίρνουν
το εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα της Αυστρίας.

Οι εικόνες που πρόσφεραν οι αθλη-
τές με φόντο πάντα τον κατάλευκο
Χελμό, ήταν εντυπωσιακές. Όλοι μα
όλοι εκθείασαν τις εγκαταστάσεις του
Χιονοδρομικού, την εξαιρετική φιλοξε-
νία και την άρτια διοργάνωση. Ήταν ένα
διήμερο που προσέφερε μεγάλη δια-
φήμιση για τον τόπο μας που φέτος
αναδείχθηκε -δίκαια- σε πρωταθλητή
στους χειμερινούς προορισμούς.   
«Υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά. Είναι το

πρώτο τουρνουά snow volley στην Ελ-
λάδα και είμαι χαρούμενος που το κα-
τέκτησα. Ήταν καινούρια εμπειρία για
μένα, πάντα η πρώτη θέση είναι ευ-
πρόσδεκτη. Το σημαντικό είναι ότι το
άθλημα δείχνει ότι έχει δυναμική και

ελπίζω να μεγαλώσει στην
Ελλάδα. Ήταν πολύ όμορφο
διήμερο στα Καλάβρυτα και
συγχαρητήρια σε όλους τους
συντελεστές της διοργάνωσης.
Στην Αυστρία το επίπεδο θα
είναι τελείως διαφορετικό, δεν
γνωρίζω πώς θα είναι, πα-
ρόλα αυτά πάμε να δώσουμε
το καλύτερο δυνατό και να
εκπροσωπήσουμε την Ελλά-
δα. Θα συνεχίσουμε να προ-
πονούμαστε όπως κάνουμε
το τελευταίο διάστημα» σχολίασε ο
Γιώργος Κοτσιλιάνος που μετά την άμμο,
φτάνει στην κορυφή και στο χιόνι. Ο συ-
μπαίκτης του Παναγιώτης Ιωαννίδης τόνισε:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, εγώ ακόμα
περισσότερο γιατί είμαι μόλις 19 ετών
και η πρώτη θέση μου δίνει κίνητρο να
συνεχίσω ακόμα πιο σκληρά. Στην Αυ-
στρία θα δώσουμε τον καλύτερό μας
εαυτό και θα το ευχαριστηθούμε. Το
μόνο που θέλω είναι να παίζω όσο το
δυνατόν καλύτερα σε κάθε μέρα και
καθημερινά να μαθαίνω κάτι καινούρ-
γιο για να βελτιώνομαι. Ο Κοτσιλιάνος

με έχει βοηθήσει πολύ τον τελευταίο
καιρό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το σκηνικό στα Καλάβρυτα ήταν εντυ-
πωσιακό, η διοργάνωση ήταν άρτια,
πέρασα πολύ ωραία και επιστρέφω
στην Αθήνα για να συνεχίσω την προ-
σπάθειά μου ακόμα πιο δυνατά».
Η Πηγιάννα Μεθενίτη και η Λίζα Τρια-

νταφυλλίδη είναι οι πρώτες πρωταθλή-
τριες Ελλάδας στο snow volley. Οι...
συμμαθήτριες από το Μαρκόπουλο, ήταν
οι νικήτριες του 1ου Πανελλήνιου Πρω-
ταθλήματος snow volley που ολοκλη-
ρώθηκε την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. 
Πηγιάννα και Λίζα εκτός από την πρώ-
τη θέση, πήραν και το εισιτήριο για το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αυστρία το διάστημα
23-25 Μαρτίου. Οι δύο συμπαίκτριες
δεν έχασαν σετ σε όλη την διοργάνωση
και στον τελικό νίκησαν με 2-0 (11-6,
11-9) τις Σοφία Καψαμπέλη, Χριστίνα
Παρασκευαΐδου.
«Είμαι ενθουσιασμένη. Από την πρώ-

τη στιγμή που βρέθηκα στο χιονοδρο-
μικό κέντρο, ήθελα να βάλω τα... ποδο-
σφαιρικά μου και να παίξω. Πάμε τώρα
στην Αυστρία να το ευχαριστηθούμε.
Θα πάμε με χαμόγελο και θα γυρί-
σουμε με χαμόγελο» σχολίασε η Λίζα
Τριανταφυλλίδη, κόρη του πρωταθλη-
τή στην άμμο και στη σάλα Μιχάλη
Τριανταφυλλίδη, με την Πηγιάννα Με-
θενίτη να τονίζει: «Το λέγαμε από την
πρώτη στιγμή για πλάκα ότι θέλουμε
την πρώτη θέση. Όσο παίζαμε είδαμε
ότι μπορούσαμε και στο τέλος ήρθε.
Πάμε στην Αυστρία να το διασκεδά-
σουμε και να δώσουμε τον καλύτερό
μας εαυτό».

11οο πανΕλληνιο πρωταθλημα πανΕλληνιο πρωταθλημα snOw vOlley snOw vOlley στα καλαβρυταστα καλαβρυτα

Η χειμερινή περίοδος 2017-2018, υ-
πήρξε καθόλα επιτυχημένη, αφού ο α-
ριθμός των επισκεπτών στην πόλη των
Καλαβρύτων και την ευρύτερη περιοχή
ξεπέρασε κάθε προσδοκία, φθάνοντας
σε ύψη εφάμιλλα άλλων επιτυχημένων
περιόδων, όπως αυτή του 2011-12.
Ο Τουρισμός, βασικός παράγοντας της

οικονομίας του τόπου μας, έδωσε
ανάσα ζωής όχι μόνο στα Καλάβρυτα,
αλλά και σε κοντινές περιοχές που δια-
θέτουν καταλύματα ή ταβέρνες, όπως
η Κλειτορία, η Δάφνη, η Βλασία, η Ζα-
χλωρού, το Σκεπαστό, οι Λουσοί κ.λπ.
Ναυαρχίδα του χειμερινού τουρισμού
στον τόπο μας είναι το Χιονοδρομικό
Κέντρο, που ασφαλώς δίνει τον τόνο
στην όλη τουριστική κίνηση. Το Χιονο-
δρομικό μας εφέτος λειτούργησε άρι-
στα, χάρη στην εμπειρία, τις ικανότητες
και το φιλότιμο της Διεύθυνσης και του
Προσωπικού του. Ο παράγοντας του
καιρού συνετέλεσε φέτος θετικά, με
χιόνι, αέρα και θερμοκρασίες στα μέτρα
μας! Η τύχη βοηθά τους τολμηρούς, ή,
γιατί όχι, τους ικανούς!

Κύριο ρόλο στην επιτυχία της σεζόν
έπαιξε και η λειτουργία, για πρώτη
φορά φέτος, του αυτοκινητόδρομου
Κορίνθου-Πατρών. Σύμφωνα με το Δή-
μαρχο Καλαβρύτων κ. Γιώργο Λα-
ζουρά, «έπαιξαν καταλυτικό ρόλο η

λειτουργία του αυτοκινητόδρο-
μου Κορίνθου - Πατρών, η πολύ
καλή οργάνωση του χιονοδρομι-
κού κέντρου, αλλά και οι προ-
σπάθειες που καταβάλλουμε ως
Δήμος». Επίσης, ο Δήμαρχος ανέ-
φερε ότι «η ανάπτυξη ξενοδοχει-
ακών υποδομών μπορούν να κα-
λύψουν τις ανάγκες του μεγαλύ-
τερου ποσοστού των επισκεπτών»,
προσθέτοντας ότι αρκετοί είναι οι

εκδρομείς που έρχονται στα Καλά-
βρυτα για μία ημέρα, χρησιμοποιώντας
κυρίως τον οδοντωτό σιδηρόδρομο.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Τελώνη,
πρόεδρο των τουριστικών γραφείων
Δυτικής Ελλάδας, καθώς και των ναυ-
τικών πρακτόρων, τα Καλάβρυτα ήταν
ο «πρωταγωνιστής» της εορταστικής
περιόδου. Αυτό, όπως τονίζει ο κ. Τε-
λώνης, οφείλεται στην ολοκλήρωση των
οδικών δικτύων, που επιτρέπουν την
πρόσβαση από την Αθήνα σε λιγότερο
από δύο ώρες. Υψηλές πληρότητες και
επισκεψιμότητα, πάντα σύμφωνα με τον
κ. Τελώνη, γνώρισαν όλες οι περιοχές
γύρω από την Πάτρα, γεγονός που επι-
βεβαιώνει ότι ο χειμερινός εγχώριος
τουρισμός επέστρεψε για τα καλά και
στέλνει μήνυμα και στους ξένους επεν-
δυτές, για μια Ελλάδα που είναι ελκυ-
στική και πέραν της θερινής περιόδου.
Πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών έγι-

ναν το τετραήμερο των Χριστουγέννων
όλοι οι χειμερινοί προορισμοί στην Πε-
λοπόννησο και ειδικότερα οι ορεινές
περιοχές σε Αχαΐα, Κορινθία και Αρκα-
δία, όπου λειτουργούν χιονοδρομικά
κέντρα, με πρωτιά για τα Καλάβρυτα
που δέχθηκαν πάνω από 20.000 επι-
σκέπτες. Η αντιπεριφερειάρχης Πελο-
ποννήσου κ. Ντίνα Νικολάκου είπε ότι
ο απολογισμός ηταν εξαιρετικα θετικός.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η αυ-
ξημένη πληρότητα των εορτών
αναμένεται να έχει συνέχεια κατά
το διήμερο της 25ης Μαρτίου.
Μεγάλα τουριστικά γραφεία από
Αθήνα, Πάτρα και άλλες πόλεις
της Ελλάδας διοργανώνουν και
φέτος εκδρομές κατά την 25η
Μαρτίου, ημέ- ρα Κυριακή, προς
την ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας
Λαύρας, όπου κατά την ημέρα
της Εθνικής Εορτής τελείται εδώ και αρ-
κετά χρόνια η Αναπαράσταση της Ορ-
κωμοσίας των Αγωνιστών του '21, η
οποία και συγκεντρώνει πλήθος κό-
σμου, αποτελώντας πόλο έλξης για
όλη σχεδόν τη χώρα.
Υπήρξαν και σημεία στα οποία ξεσκε-

πάστηκαν κάποιες δυσλειτουργίες, τα
οποία όμως ευτυχώς μπορούν να διορ-
θωθούν. Η εξυπηρέτηση των χιλιάδων
επισκεπτών πρέπει να παραμένει σε
υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από τον
αριθμό τους. Χρειάζεται καλύτερη προε-
τοιμασία από τους καταστηματάρχες βα-
σισμένη και στις προβλέψεις αφίξεων.
Οι υποδομές δεν άντεξαν! Υπήρξε πο-

λύωρη διακοπή ρεύματος πριν τα Χρι-
στούγεννα στα Καλάβρυτα και την γύρω
περιοχή. Για την αποκατάσταση της βλά-
βης, που είχε εντοπιστεί στην περιοχή
Νιάματα σε πολύ δύσβατο σημείο και
με πολύ χιόνι, κινητοποιήθηκαν έγκαι-
ρα οι αρμόδιοι και επιστρατεύτηκε ερ-
πυστριοφόρο της 6ης ΕΜΑΚ που μετέ-
φερε τους τεχνικούς της ΔΕΗ στο σημείο.

Το Φεβρουάριο γεννήθηκε θέμα κυ-
κλοφορίας εξ αιτίας βράχου που έπεσε
στο 12ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Κα-
λαβρύτων - Πούντας. Ο τεράστιος βρά-
χος ευτυχώς δεν έπεσε στο οδόστρωμα
αλλά στο προστατευτικό στηθαίο, προ-
καλώντας του μεγάλες ζημιές. Η κινη-

τοποίηση των αρμοδίων ήταν άμεση,
αλλά για ημέρες η κυκλοφορία των
οχημάτων διεξήγετο στο ένα μόνο
ρεύμα κυκλοφορίας. 
Είναι ενθαρρυντικό ότι σημαντικά έργα

συντήρησης και βελτίωσης που συνδέ-
ονται με τους αναπτυξιακούς πόλους
της Δυτικής Ελλάδας και καθιστούν
προσβάσιμα σημεία τουριστικού ενδια-
φέροντος, εγκρίθηκαν πρόσφατα από
το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Ελλά-
δας. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η ένταξη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
συνεπώς και η εξασφάλιση της χρημα-
τοδότησής τους, σε έργα βελτίωσης προ-
σβασιμότητας στους  δρόμους που
οδηγούν  στο Χιονοδρομικό Κέντρο Κα-
λαβρύτων και στα Καλάβρυτα από την
Πούντα. 
Στα καλά νέα πρέπει να εντάξουμε και

την κινητοποίηση του Δήμου για την
εξασφάλιση χρηματοδότησης των ό-
λως αναγκαίων έργων βελτίωσης, ανα-
βάθμισης και εκσυγχρονισμού των
πεπαλαιωμένων πλέον εγκαταστάσεων
του Χιονοδρομικού Κέντρου των Κα-
λαβρύτων, προϋπολογισμού 15 εκατ.
ευρώ, για τα οποία έχουν συνταχθεί οι
προμελέτες σύμφωνα με το master
plan που είχε εκπονηθεί και παρουσια-
στεί στα Καλάβρυτα πριν από 4 χρόνια.

Ευθύμιος Βαζαίος

Εφαλτηριο αναπτυΞησ ο ΧΕιμΕρινοσ τουρισμοσ Για τα καλαβρυταΕφαλτηριο αναπτυΞησ ο ΧΕιμΕρινοσ τουρισμοσ Για τα καλαβρυτα
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Επιμέλεια - Κείμενο 
Παναγιώτης Βλάχος & Χρήστος Ράμμος

Το κλήμα
Το κλήμα (Vitis vinifera) του Παυσα-

νία βρίσκεται κοντά στα Καλάβρυτα και
για την ακρίβεια στον οικισμό Σελλά
Παγκρατίου (56ο χλμ. της οδού Τριπό-
λεως - Καλαβρύτων, στα σύνορα των
νομών Αρκαδίας - Αχαΐας), στην αυλή
της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 3.000
ετών, αφού ήδη από το 160 π.Χ. ο
Παυσανίας το αναφέρει ως «αξιοπε-
ρίεργο φαινόμενο» λόγω του μεγέθους
του. Το κλήμα παρόλο που ανθίζει, δεν
έχει πλέον την ικανότητα να παράγει
καρπούς. Είναι μήκους περίπου 100 μ.,
έχει 9 παραβλαστήματα (κορμούς) και
βρίσκεται μέσα σε πρινώνα (θάμνους
πουρναριού - Quercus coccifera), ενώ
πολλά από τα κλαδιά του έχουν αναρ-
ριχηθεί στα πουρνάρια. Πρέπει να ση-
μειωθεί ότι, σύμφωνα με τους κατοί-
κους του χωριού, πολλά από τα παρα-
βλαστήματα κόπηκαν από τους Γερμα-
νούς κατά την κατοχή.

Η ιστορία του
Ο Παυσανίας είχε επισκεφθεί την πε-

ριοχή για να διαπιστώσει εάν ισχύει η
φήμη ότι οι πέστροφες του ποταμού
Αροάνειου κελαηδούσαν, όπως η τσί-
χλα (Turdus philomelus). Φυσικά δια-
πίστωσε ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε και ότι
ένας καλοφαγάς είχε διαδώσει την πλη-
ροφορία εννοώντας ότι οι πέστροφες
κελαηδούν από νοστιμιά. Αργότερα,
φαίνεται ότι αναζήτησε τον ίσκιο του
κλήματος (που του έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση το μέγεθός του) και οι κάτοι-
κοι του χωριού, τον φιλοξένησαν πα-
ραθέτοντας του γεύμα με πέστροφες
και προσφέροντας του νερό από την
παρακείμενη πηγή.

Το κλήμα και ο Ηρακλής
Μύθοι συνδέουν το «Κλήμα του Παυ-

σανία» με άθλο του Ηρακλή, ο οποίος

κυνηγούσε τη χρυσόκερο κερυνίτιδα
έλαφο και έφτασε μέχρι το Κλήμα στο
οποίο μπερδεύτηκαν τα μακριά μαλλιά
της ελάφου και τη συνέλαβε και από
εκεί προέκυψε και το όνομα της θέσης
«Κυνηγάρι».

Προστασία - Έρευνα
Το κλήμα έχει κηρυχθεί Διατηρητέο

Μνημείο της Φύσης από το 1976 (ΦΕΚ
738/Β/1976). Σχετικά με τη φυσική κα-
τάσταση του κλήματος, η επιστημονική
επιτροπή του ECOCITY (Μη Κυβερνη-
τική Οργάνωση) εκτιμά ότι οι αρχικοί
κορμοί του φυτού έχουν εκλείψει,
λόγω της φυσιολογικής φθοράς του
χρόνου, ενώ τα εναπομείναντα κατώ-
τερα τμήματά τους, που έχουν ύψος 1-
1,5 μέτρο και διάμετρο τουλάχιστον 50
εκατοστών, έχουν αποξηρανθεί. Από τις
πολυάριθμες διακλαδώσεις των ριζών
έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλοί
άλλοι βλαστοί που αναρριχώνται στις
δενδρώδεις μορφές των πουρναριών.
Όμως, η κατάσταση και αυτών των «κορ-
μωδών βλαστών» μοιάζει περίπου
απελπιστική, καθιστώντας ορατό το εν-
δεχόμενο το μοναδικό φυσικό μνημείο
να εξαφανιστεί οριστικά έπειτα από πε-
ρίπου 3.000 χρόνια ύπαρξης. Προκει-
μένου να αποφευχθεί η ολοκληρωτική
καταστροφή, το ECOCITY έχει από
καιρό προωθήσει αίτημα προς τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες

για τη διατήρησή του και, επομένως και
για τη συντήρησή του, να συνεργα-
στούν με τα Εργαστήρια Αμπελουργίας
και Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών ώστε να δράσουν
άμεσα βελτιώνοντας τη φυσική του κα-
τάσταση και αποτρέποντας την ολο-
κληρωτική αποξήρανση και εξαφάνισή
του. Επιπλέον, το Μάιο του 2014, με
έγγραφη άδεια που χορηγήθηκε από
την Ειδική Γραμματεία Δασών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, τα μέλη της
επιστημονικής επιτροπής του Τομέα
Δυτικής Ελλάδας του ECOCITY επισκέ-
φτηκαν το «κλήμα του Παυσανία» και
πήραν δείγματα από τους κορμούς
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
ακριβής χρονολόγησή του. Την ομάδα
αποτελούσαν οι Δημήτριος Φοίτος και
Γεωργία Καμάρη, ομότιμοι καθηγητές
του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Γεώργιος
Μήτσαινας, Λέκτορας Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών και ο Μιχάλης
Ξανθάκης, Δρ Δασολόγος, συντονιστής
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυ-
μού Αίνου Κεφαλονιάς. Τις εργασίες
τους παρακολούθησε εκπρόσωπος του
Δασαρχείου Καλαβρύτων, ο οποίος
επέβλεπε αλλά και παρείχε κάθε ανα-
γκαία βοήθεια στους επιστήμονες. Τα
δείγματα που ελήφθησαν εστάλησαν
στον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Αρ-

χαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γιάννη Μανιάτη, που θα αποφανθεί για
την ηλικία του κλήματος - στοιχείο που
ευελπιστούν να αποτελέσει την αφορμή
ώστε να δώσουν την πρέπουσα σημα-
σία στο θέμα οι υπεύθυνοι. Με αυτό
μάλιστα το σκεπτικό, αμέσως μετά την
παραλαβή των αποτελεσμάτων από
τον «Δημόκριτο», προγραμματίζουν να
τα ανακοινώσουν σε ειδική εκδήλωση
στην Πάτρα, παρουσιάζοντας παράλ-
ληλα τις προτάσεις τους αναφορικά με
τη διατήρηση του σπάνιου αυτού ιστο-
ρικού και περιβαλλοντικού μνημείου.

Άλλα κλήματα
Αναφορές για μεγάλης ηλικίας άτομα

κληματαριάς υπάρχουν και σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς όμως να
πλησιάζουν σε καμιά περίπτωση την
ηλικία του κλήματος του Παυσανία,
ενώ ελάχιστες αναφορές υπάρχουν από
άλλες ηπείρους. Σύμφωνα με αυτές τις
αναφορές στην Ιταλία και συγκεκριμένα
στο Τιρόλο, υπάρχει ένα κλήμα 350
ετών, φυτεμένο στο Κάστρο Katzen-
zungenis. Το κλήμα στο παλάτι Hamp-
ton Court, είναι αυτό που έχει τη
μεγαλύτερη παραγωγή με περίπου 383
κιλά κάθε χρόνο! Το συγκεκριμένο κλή-
μα είχε φυτευτεί το 1769, δηλαδή είναι
267 ετών. Το κλήμα “žametovka” ή “modra
kavčina”, που βρίσκεται στη Σλοβενία,
παράγει κατά μέσο όρο 45 κιλά στα-
φύλια και είναι μάλλον 375 ετών. 

Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο Πα-
γκρατιωτών για την ευγενική παραχώ-
ρηση του ανωτέρω κειμένου.

κ λ η μ α  π α υ σ α ν ι ακ λ η μ α  π α υ σ α ν ι α
τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  σ ε  η λ ι κ ί α  κ λ ή μ α  σ τ ο ν  κ ό σ μ ο

λυκΕ ιο  καλαβρυτων:  λυκΕ ιο  καλαβρυτων:  
«προληψη τησ λοιμωΞησ «προληψη τησ λοιμωΞησ HIv HIv και του και του AIDsAIDs»» 22 οο καλαβρυτ ινο καρναβαλικαλαβρυτ ινο καρναβαλι
Στην προσπάθεια των σχολείων της

Β/θμιας εκπαίδευσης για τη συγκρότηση
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων αλ-
λά και για την ανάπτυξη ευαισθητοποι-
ημένων και ενεργών πολιτών, πραγμα-
τοποιούνται ενημερώσεις από εγκεκριμέ-
νους από το Υπουργείο Παιδείας, φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία
με το γραφείο Αγωγής Υγείας της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική πα-
ρέμβαση με θέμα «Πρόληψη της λοί-
μωξης HIV και του AIDS» των μαθητών
Β’ και Γ’ τάξεων των Λυκείων των Κα-
λαβρύτων. Η παρέμβαση έγινε από
ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων και έμπει-
ρων στελεχών του Οργανισμού «Κέ-
ντρου Ζωής» την Τετάρτη 14 Φεβρουα-
ρίου 2018 στην αίθουσα πολλαπλών
εκδηλώσεων του σχολικού συγκροτή-
ματος «Ευσέβιος Κηπουργός».
Ο στόχος της παρέμβασης ήταν η πα-

ροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης
στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα

πληροφόρησης, μέσα από διαδραστική
ενημερωτική παρουσίαση - ομιλία προς
το νεανικό πληθυσμό, κρίσιμης σημα-
σίας τόσο για την ατομική όσο και για
τη δημόσια υγεία.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακο-
λούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την
εκδήλωση. Συμμετείχαν με ερωτήσεις
και παρεμβάσεις, ενημερώθηκαν για τα
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, για
τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό
HIV, προβληματίστηκαν για τα αρνητικά
στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από
το HIV/AIDS και ενημερώθηκαν για τους
φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών
και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των
ανθρώπων που ζουν με το HIV/AIDS. 
Στο τέλος της εκδήλωσης είχαν την ευ-

καιρία να συζητήσουν και να διευκρινί-
σουν θέματα που τους προβλημάτισαν.

Σχολικό Συγκρότημα Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Καλαβρύτων

«Ευσέβιος Κηπουργός»

Το 2ο Καλαβρυτινό καρνα-
βάλι πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη συμμετοχή πολύ κέφι και
πολλούς χορηγούς να δεί-
χνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον
τους.

Πρωταγωνιστές φυσικά οι μι-
κροί Καλαβρυτινοί, από τον
παιδικό σταθμό μέχρι και το Γυ-
μνάσιο, και πρώτοι απ’ όλους
οι μικροί μικροί που επέβαιναν
στο άρμα του κέντρου παιδιού
νεολαίας και άθλησης, "υπό
την προστασία" του προέδρου
κ. Ευθυμίου Τζόβολου και οδηγό τον
''αρχικηπουρό'' κ. Αθανάσιο Τσεγρένη.
Χρώματα, φωνές, καραμούζες, σφυρί-

χτρες, χορός, κατέκλυσαν τον πεζόδρομο
και μετά από μια πορεία μέχρι το σταθμό
του τρένου, κατέληξαν στην κεντρική πλα-
τεία όπου υπήρχαν εδέσματα και ανα-
ψυκτικά. Ακολούθησε χορός κάτω από
ήχους αποκριάτικους, με την επιμέλεια
του κ. Γιώργου Αναγνωστόπουλου.

Τελετάρχης στο ‘’κέντρο επιχειρή-
σεων’’ ο κ. Θεοδόσης Παναγόπουλος.   

Παρών από την πλευρά του Δήμου
Καλαβρύτων ο πρόεδρος των σχολι-
κών επιτροπών κ. Νίκος Μαγκαφάς.

Μεγάλη βοήθεια για τη διοργάνωση
παρείχαν ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Λεωνίδας Βασιλόπουλος και ο κ. Λεω-
νίδας Μπαχάς, μέλος του Δ.Σ. του Κέ-
ντρου Παιδιού, Νεολαίας και Άθλησης.

Μαθαίνοντας για την πρόοδο των Κα-
λαβρυτινόπουλων, δεν μπορούμε πα-
ρά να αισθανόμαστε βαθιά περηφάνια
και συγκίνηση.

Η Δέσποινα Τζουμάκα, κόρη των συ-
μπατριωτών μας Χαράλαμπου και
Ασπασίας, διαπρέπει στις σπουδές της
στον ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο της
Μοριακής Νευροεπιστήμης. 

Μία κοπέλα όμορφη, πρόσχαρη, ευ-
γενική, χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα έξυ-
πνη και εργατική, που όλοι μας έχουμε
συναντήσει στην επιχείρηση που διατη-
ρούν οι γονείς της στα Καλάβρυτα,

έτοιμη να μας εξυπηρετήσει με τον κα-
λύτερο τρόπο.  

Επιμελής μαθήτρια με συνεχείς δια-
κρίσεις στο σχολείο, τελειώνοντας το
Λύκειο στα Καλάβρυτα, εισήχθη στο
Τμήμα της Βιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών. Μετά τη λήψη του πτυ-
χίου της συνέχισε τις σπουδές της για
την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου
στον τομέα της Μοριακής Νευροεπι-
στήμης στο φημισμένο Πανεπιστήμιο
του Bristol της Αγγλίας. 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 έλαβε τον
μεταπτυχιακό της τίτλο σπουδών, γεμί-

ζοντας ικανοποί-
ηση τους περήφα-
νους γονείς της. 

Ο Πρόεδρος και
τα μέλη του Δ.Σ.
της ΕΚΑ συγχαίρει
θερμά την αγα-
πητή Δέσποινα και
της ευχόμαστε ευ-
όδωση των στό-
χων της και Καλή
Πρόοδο.   
Εύγε Δέσποινα!!!

δ Ε σ π ο ι ν α  τ ζ ο υ μ α κ αδ Ε σ π ο ι ν α  τ ζ ο υ μ α κ α
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Ο Γιώργος Μαρώσης ανήκει στη νέα

γενιά Καλαβρυτινών που συνδυάζουν
τις επιχειρηματικές τους ανησυχίες με
την αγάπη για τον τόπο, δείχνοντας γνή-
σιο και έμπρακτο ενδιαφέρον για την
πρόοδο και την «πράσινη», αειφόρο,
ανάπτυξη. Στο κατάστημα που διατηρεί
στον κεντρικό δρόμο της πόλης των
Καλαβρύτων, μαζί με τη γυναίκα και
σύντροφο στις αναζητήσεις του, Αντω-
νία Δαρμογιάννη, προωθεί τοπικά

προϊόντα με γνώμονα την ποιότητα και
την καινοτομία. Στις ελεύθερες ώρες
του οργώνει βουνά και λαγκάδια φω-
τογραφίζοντας την πανίδα και τη χλω-
ρίδα της περιοχής των Καλαβρύτων,
αποτυπώνοντας μαζί και ένα κομμάτι
της ιστορίας του τόπου. Με άριστη
γνώση της φωτογραφικής τέχνης, μαζί
με ένα γνήσιο καλλιτεχνικό ταλέντο,
έχει αποτυπώσει σπάνιες σκηνές από τα
είδη που ευδοκιμούν στην περιοχή των

Καλαβρύτων. Είναι χαρά μας να φιλο-
ξενούμε τα άρθρα του Γιώργου Μα-
ρώση στην Καλαβρυτινή Ηχώ!

Η καινούργια αυτή στήλη της εφημε-
ρίδας, που υπογράφει ο Γεώργιος Μα-
ρώσης, έχει ως σκοπό την ανάδειξη της
ομορφιάς και της σπανιότητας της
άγριας φύσης των Καλαβρύτων, τη
διάδοση της γνώσης σε νεότερους αν-
θρώπους και την προσπάθεια για την
προστασία της.

Ξεκινάμε σε αυτό το τεύχος με ένα
εβληματικό αρπακτικό της περιοχής
μας που έχει υμνηθεί ουκ ολίγες φορές
από την λαϊκή μούσα, τη Γερακίνα!
H Γερακίνα (Buteo buteo) είναι ένα με-

σαίου μεγέθους αρπακτικό πτηνό αλλά
από τα μεγαλύτερα είδη των γερακιών
(γερακίνες, γεράκια, κίρκοι, ξεφτέρια,
σαΐνια, πετρίτες, κιρκινέζια) με μήκος
κοντά στα 60 εκατοστά, άνοιγμα φτε-

ρών μέχρι και 1,3 μέτρα και βάρος
μέχρι και 1,2 κιλά. Φωλιάζει σε δάση ή
συστάδες δέντρων σε ορεινές έως πεδι-
νές περιοχές, πάντα κοντά σε ανοιχτές
εκτάσεις όπως ανοικτές πεδιάδες, γε-
ωργικές εκτάσεις, υγροτόπους. Aπα-
ντάται σχεδόν σε όλους τους βιοτόπους
της περιοχής μας. Οι μεγαλύτεροι πλη-
θυσμοί βρίσκονται στην κοιλάδα του
Βουραϊκού ποταμού, από τις Αυλές
έως τον Πριόλιθο, στον Απανώκαμπο
των Σουδενών και στην κοιλάδα του
Μανεσαίικου ποταμού. Θα τη δείτε
συνήθως να περιπολεί στον αέρα ή να
επιτηρεί μια περιοχή, ακόμα και δίπλα
στο οδικό δίκτυο ενώ, πολύ συχνά,
εντοπίζεται στην κορυφή στύλων, φρα-
κτών, δέντρων καραδοκώντας τη λεία
της. Η τροφή της γερακίνας αποτελείται
από μικρά τρωκτικά, ερπετά, αμφίβια,
μικρά πουλιά, ασπόνδυλα, και φυσικά
από νεκρά ζώα. Ανεμοπορεί σε μεσαίο
ύψος και «βουτάει» στο έδαφος όταν
εντοπίσει κάτι ενδιαφέρον.

Η Γερακίνα προστατεύεται επαρκώς,
αλλά όχι αυστηρά, τόσο σε εθνικό όσο
και σε κοινοτικό και διεθνές
επίπεδο. Η μεγάλη εξά-
πλωση του είδους και οι
ικανοποιητικοί πληθυσμοί
της δε προκαλούν ανησυ-
χία για το μέλλον της. Οι
άμεσες πιέσεις πάνω στους
πληθυσμούς της σχετίζο-
νται με τη θανάτωσή της
από τη λαθροθηρία και την
κατανάλωση δηλητηρια-

σμένων δολωμάτων.  Οι έμμεσες πιέ-
σεις σχετίζονται με τη συρρίκνωση και
υποβάθμιση των βιοτόπων που διαβιεί
και τη μείωση των θηραμάτων της.
Πέρυσι στην περιοχή μας μια Γερακίνα

μεταφέρθηκε τραυματισμένη από τα
σκάγια κάποιου κουτοκιάπα οπλοφό-
ρου “κυνηγού” στον φορέα διαχείρι-
σης Χελμού - Βουραϊκού, μετά από
αρκετούς μήνες φροντίδας στο ΑΝΙΜΑ,
το μη κερδοσκοπικό Σωματείο Προ-
στασίας και Περίθαλψης Άγριων Ζώων,
επέστρεψε υγιέστατη και απελευθερώ-
θηκε με μεγάλη χαρά από τα παιδιά
του φορέα στους ουρανούς των Καλα-
βρύτων. 

Όπως είπαμε και παραπάνω το 90%
της διατροφής της είναι τα τρωκτικά (εξ
ου και η λαϊκή της ονομασία Ποντικο-
βαρβακίνα), τα αμφίμβια, βατράχια, φρύ-
νοι κ.λπ. και τα ερπετά. Γιατί  λοιπόν να
σηκώσεις το όπλο εναντίον της;  Δεν
υπάρχει λόγος, ίσα ίσα οι αγρότες θα
έπρεπε να χαίρονται όταν η Γερακίνα
κυνηγάει στα χωράφια τους. 

Ελπίζω να σας αρέσουν οι φωτογρα-
φίες που είναι όλες από την ευρύτερη
περιοχή των Καλαβρύτων.

Στο επόμενο τεύχος θα ασχοληθούμε
με τα υδρόβια πτηνά του βάλτου!

ΣούβαρδοΣούβαρδο

ΒουραϊκόςΒουραϊκός

ΚάνδαλοςΚάνδαλος ΣκεπαστόΣκεπαστό

ΖαχλωρούΖαχλωρού
ΚραστικοίΚραστικοί

δημητρα μαρκοΓ ιαννακηδημητρα μαρκοΓ ιαννακη
Η Δήμητρα Μαρκογιαννάκη, κόρη του εκλεκτού κ.

Χρήστου Μαρκογιαννάκη και της αγαπητής συμπα-
τριώτισσάς μας κ. Μαρίας Κωνσταντάρα, συνεχίζει την
επιτυχημένη επαγγελματική της πορεία που της χαρίζει
συνεχώς διακρίσεις, κάνοντάς μας υπερήφανους. Ήδη
σε παλαιότερα φύλλα της εφημερίδας μας είχαμε ανα-
φερθεί στην επιτυχία της να καταταγεί, μόλις στα 29
της, στη λίστα με τις 50 πιο επιτυχημένες γυναίκες επι-
χειρηματίες της Αυστραλίας, όπου δραστηριοποιείται
τα τελευταία χρόνια, χάρη στο WeTeachMe, μία ψη-
φιακή πλατφόρμα που από τη μια πλευρά προσφέρει
στο ευρύ κοινό πλήθος από φροντιστηριακά μαθήματα
- από μαγειρική, χορό και μουσική μέχρι αυτοάμυνα,
φωτογραφία και κεραμική - και από την άλλη απευ-
θύνεται σε επιχειρήσεις παρέχοντάς τους ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης γραφείου. Το 2012,
η επιχείρησή της συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις 10 πιο
επιτυχημένες Start Up  εταιρείες της Αυστραλίας, ενώ
το 2017, αναβαθμίζοντας την ιστοσελίδα της, κέρδισε
το Αυστραλιανό Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος.  

Φέτος, ήταν μεταξύ των τριών φιναλίστ του διαγωνι-
σμού «Γυναίκες της Χρονιάς 2018» που οργανώνει
κάθε χρόνο το περιοδικό BEAUTΕ, στην κατηγορία
«Ομογενής». Στο διαγωνισμό είχαν επιλεγεί 60 σπου-
δαίες γυναίκες (3 φιναλίστ για 20 κατηγορίες), οι οποίες
ξεχώρισαν στον τομέα τους, διακρίθηκαν για τη δράση
και το ήθος τους και άξιζαν όλες τους βραβείο. Στόχος
του διαγωνισμού είναι, αφενός, η αναγνώριση και επι-
βράβευση των υποψηφίων και, αφετέρου, η δημιουρ-
γία θετικών προτύπων στην κοινωνία. Την επιτροπή
αποτέλεσαν γυναίκες και άντρες ευρείας κοινωνικής
αναγνώρισης, με γνώσεις και εμπειρία σχετικές με την
κάθε κατηγορία.

Ανήσυχο πνεύμα από μικρή ηλικία, η Δήμητρα

(Ντέμη) Μαρκογιαννάκη, εκδήλωσε την έλξη της προς
τον κοσμοπολιτισμό επιδιώκοντας από παιδί να μάθει
πολλές ξένες γλώσσες, αγγλικά, ιταλικά, ιαπωνικά και
γαλλικά. Αν και μεγάλωσε στην Αθήνα, έχοντας ρίζες
από τα ειδυλλιακά Χανιά και τα ιστορικά Καλάβρυτα,
η ευρηματικότητα και οι ιδέες της χρειάζονταν περισ-
σότερο χώρο για να αναπνεύσουν και να ανθίσουν κι
αυτό - ευτυχώς - το κατάλαβε κι η ίδια από νωρίς. Έτσι
μετά τις σπουδές της πάνω στην Αγγλική Φιλολογία
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, φεύγει αμέσως για την Αυ-
στραλία για μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στα παγκό-
σμια μέσα επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Μελ-
βούρνης κι από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της στην επιχει-
ρηματικότητα.
Σήμερα, η Ντέμη Μαρκογιαννάκη έχει να πει μια ιστο-

ρία για εκείνους τους ανθρώπους που τα όνειρα, οι φι-
λοδοξίες, οι στόχοι, και οι ιδέες τους δεν μπορούν να
περιοριστούν σε κουτάκια. Μία ιστορία για εκείνους
τους ανθρώπους που ξεπερνούν σύνορα και όρια και
πετυχαίνουν κάτι πρωτοποριακό.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α. συγχαί-
ρουν τη Δήμητρα και τους πολύ αγαπητούς γονείς της.
Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις επιδιώξεις της. 

Δήμητρα, να συνεχίσεις να μας κάνεις περήφανους!!!

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΡΟΥΧΑ

Μεγάλες φίρμες, τρανταχτές, τα νιάτα μας φοράνε.
Με τρύπες κι ασουλούπωτα στους δρόμους περπατάνε.

Η φτώχια, μόδα έγινε! Η αφροντισιά, καμάρι!
Τα «ντρίλινα» της εργατιάς, η «ελίτ» τα έχει πάρει.

Το ένα γόνατο γυμνό, το άλλο μπατζάκι λείπει.
Οι τσέπες έξω κρέμονται. Το παντελόνι, φρίκη.

Ο καβάλος κρέμεται, στις φτέρνες έχει φτάσει.
Όσο για το περπάτημα, αναπηρία μοιάζει.

Αν είναι ασουλούπωτα, καθόλου δεν τα μέλει.
Μοντέρνο να ‘ναι φίλοι μου κι ας είναι και κουρέλι.

Αν τους ψωνίσει ο γονιός, θυμώνουν, δεν το θέλουν
Και για να τα φορέσουνε, τα σκίζουν, τ’ αχρηστεύουν.

Όσο τα ξέφτια κρέμονται κι οι τρύπες μεγαλώνουν,
τ’ απόκρυφα να φαίνονται, χρυσάφι τα πληρώνουν.

Τα σκιάχτρα μέσα στα σπαρτά, τέτοια ρούχα φοράνε
για να φοβούνται τα πουλιά, τους σπόρους να μη φάνε.

Ο Μπαϊραχτάρης έκοβε μανίκια σ’ άλλα χρόνια,
μα, αν θα ζούσε σήμερα, θα ΄κοβε παντελόνια.

Άννα Κανακάρη - Λεβέντη
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συνέχεια από τη σελ. 2 (Π. Λυμπέρης)
τον πόλεμο, με το φορτηγό του να είναι
ένα από αυτά που «έχτισαν» τους δρό-
μους της επαρχίας μας κατά τις δύσκο-
λες αλλά και δημιουργικές δεκαετίες
του ’50 και του ’60. 

Τον χαρακτήριζε η καλοσύνη, η ανυ-
στεροβουλία, η τιμιότητα, η εργατικότητα
και η φιλευσπλαχνία. Πάντοτε σκεφτόταν
τα παιδιά που, σαν κι εκείνον, μεγάλωσαν
χωρίς τον πατέρα τους και προσπα-
θούσε με κάθε τρόπο να τα βοηθήσει. 

Η ζωή τον αντάμειψε με τη δημιουρ-
γία μίας εξαίρετης και ζηλευτής οικογέ-
νειας, αφού με τη σύζυγο και άξια συ-
νοδοιπόρο του δασκάλα Αγλαΐα Λου-
κοπούλου ευτύχησαν να αποκτήσουν
τρία καλά και αγαπητά στην Καλαβρυ-
τινή κοινωνία παιδιά, τον Γρηγόρη, τον
Γιώργο και τον Θανάση, τα οποία ασχο-
λούνται - τα δύο πρώτα - με δικές τους
επιχειρήσεις, ενώ ο τρίτος είναι διακε-
κριμένος καθηγητής φιλόλογος στο Αρ-
σάκειο Σχολείο της Αθήνας. 

Για τα παιδιά του υπήρξε πρότυπο
στοργικού πατέρα αλλά και ηθικού κα-
θοδηγητή. Ο Θεός του χάρισε υγεία και
μακροζωία για πολλές δεκαετίες και
ευτύχησε να δει και εγγόνια. Τα τελευ-

ταία είκοσι και πλέον χρόνια της ζωής
του βοηθούσε τα παιδιά του εργαζόμενος
στο πρατήριο καυσίμων της οικογένειας.
Εκεί τον βλέπαμε όλοι μας να μας υπο-
δέχεται με το πλατύ και εγκάρδιο χα-
μόγελό του, τη ζεστασιά στην ψυχή και
το ανεξάντλητο ενδιαφέρον του να μας
εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. 
Όμως ο πανδαμάτωρ χρόνος έφτασε και

αυτός στο πλήρωμά του για τον ίδιο.
Έτσι, ο Παρασκευάς Λυμπέρης, ο «Βού-
λης» όπως τον θυμόμαστε όλοι, έφυγε
σε ηλικία 88 ετών λίγο πριν εκπνεύσει το
2017, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. 

Είναι σίγουρο ότι θα λείψει σε όλους
μας, καθώς χάθηκε μία μορφή ιστορική
για τα Καλάβρυτα. Η παρουσία του
συνδέθηκε άρρηκτα με τον άψογο βίο
του, τον ειλικρινή και λεβέντικο λόγο
του καθώς και τον πηγαία εύθυμο χα-
ρακτήρα του στις χαρές και τα γλέντια.
Θα τον θυμόμαστε, όλες και όλοι,
πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτί-
μηση, έτσι ακριβώς όπως του έπρεπε! 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκ-
φράζουμε στην αγαπημένη του οικογέ-
νεια και τους συγγενείς του τα θερμό-
τατα συλλυπητήριά μας!
Αιωνία του η μνήμη!

συνέχεια από τη σελ. 2 (Φ. Ρεκουνιώτης)
πάθος τον τόπο της ιδιαίτερης πατρίδας
του, τα Καλάβρυτα και έδειχνε πάντα
μέγιστο ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα
εκεί, με σύνεση βέβαια και παντελή
απουσία αυτοπροβολής, ένας σιωπη-
ρός υπερασπιστής, θα λέγαμε!

Θα μας λείψει πολύ, όμως υποσχό-
μαστε να υπάρχει δίπλα στο τραπέζι μας
εσαεί μια ελεύθερη θέση για εκείνον,
αναπολώντας συνάμα τις ευχάριστες
στιγμές που μας χάριζε αδιάλειπτα σε
κάθε μας συνάντηση με το απαράμιλ-

λο, λεπτό του χιούμορ και την καλο-
σύνη του.

Από τα βάθη της καρδιάς μας, ευχό-
μαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον
σκεπάζει!  

Ηλίας Ρεκουνιώτης

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκ-
φράζουμε στους οικείους του αγαπη-
μένου μας συμπατριώτη τα θερμότερα
συλλυπητήριά μας!
Είθε ο Θεός να τον αναπαύσει! Θα τον

θυμόμαστε πάντα!

Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα και ήταν
πέντε αδέλφια. 

Ο παραλογισμός και η μανία του πο-
λέμου δεν του επέτρεψαν να μεγαλώ-
σει μαζί με τον πατέρα του, διότι τον
εκτέλεσαν οι Γερμανοί στη Λάκκα του
Καπή, στις 13-12-1943, όπως όλο τον
αντρικό πληθυσμό της πόλης από 13
ετών και πάνω. Την ημέρα της εκτέλε-
σης ο Γιώργος ήταν πέντε ετών.
Στα τρυφερά χρόνια της ζωής του, η μοί-

ρα του επιφύλαξε το πιο σκληρό πρόσω-
πό της. Τα παιδικά του μάτια αντίκρισαν
το απερίγραπτο δράμα: το αίμα, τη φωτιά,
τα ερείπια, το χαλασμό και τον πόνο της
ορφάνιας. Τελείωσε το εξατάξιο Γυμνά-
σιο Καλαβρύτων και, ακολούθως, εισήχθη
στη Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής.
Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Να-
τάσα. Ήταν ένα αγαπημένο και ευτυχι-

σμένο ζευγάρι και δημιούργησαν μια
υπέροχη οικογένεια. 
Απέκτησαν μια κόρη που τους χάρισε

δυο υπέροχα εγγόνια.
Ο Γιώργος υπήρξε ένας ανοιχτόκαρ-

δος άνθρωπος, δίκαιος, ηθικός, ένας γνή-
σιος Καλαβρυτινός. Έχαιρε της εκτίμη-
σης των πατριωτών του και της γειτο-
νιάς του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου
έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής
γης που τον σκεπάζει.

Καλό σου Ταξίδι, Συμμαθητή, Φίλε
Γιώργο.

Β.Π.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκ-
φράζουμε στην οικογένεια του εκλε-
κτού συμπατριώτη μας τα ειλικρινή
συλλυπητήριά μας!

συνέχεια από τη σελ. 2  (Α. Αγιαννιτο-
πούλου)
στη σφαγή των Καλαβρύτων.
Όμως η ορφάνια, η πείνα και ο πόνος

δε στάθηκαν εμπόδιο στην πρόοδό σας.
Τα πρώτα γράμματα τα έμαθες στη γε-

νέτειρά σου και από τα μικρά μαθητικά
σου χρόνια σε διέκρινε η επιμέλεια, η
ευγένεια και η φιλομάθεια.

Το 1958 φοίτησες στην Παιδαγωγική
Ακαδημία Αθηνών - τη Μαράσλειο -
και το 1961 έγινες δασκάλα με πίστη,
φλόγα και μεράκι.

Η εκπαιδευτική σου δραστηριότητα
ξεκίνησε το 1963 στο σχολείο μας
“ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”, που
μόλις τότε είχε ιδρυθεί.

Ήσουν η πρώτη γυναίκα που διορί-
στηκες ως δασκάλα στη Λεόντειο
Σχολή, γιατί μέχρι τότε το διδακτικό
προσωπικό του σχολείου αποτελού-
νταν μόνον από άρρενες.

Στο σχολείο αυτό εργάστηκες ακού-
ραστα και μεθοδικά για μια ολόκληρη
τριακονταπενταετία. 

Στα 35 χρόνια εκπαιδευτικής δράσης
συνεργάστηκες αρμονικά με όλο το
προσωπικό του σχολείου, αγωνίστηκες
με πάθος για την αγωγή και μόρφωση
των μαθητών σου.

Ήσουν συνεχώς δασκάλα στις μικρές
τάξεις και έδωσες απλόχερα αγάπη
στους μαθητές σου και φύτεψες αρετές
στις καρδιές των μικρών παιδιών.
Ανάλωσες όλη την πνευματική σου ικ-

μάδα στη σωστή διαπαιδαγώγηση των
μαθητών σου.

Έτσι δίκαια κέρδισες την αγάπη των
μαθητών σου, την εκτίμηση των γο-
νέων, τη συμπάθεια των συναδέλφων
και την εμπιστοσύνη των Μαριανών
Αδελφών του Σχολείου.
Η εργατικότητά σου, η εντιμότητά σου

η ευσυνειδησία σου, η αξιοπρέπειά
σου και το λαμπρό χριστιανικό ήθος
σου είναι αυτά που σε χαρακτήριζαν σε
όλη σου τη ζωή.

Και όταν πριν από 20 σχεδόν χρόνια
συ- νταξιοδοτήθηκες με όλες τις τιμές
από το σχολείο αυτό και πάλι δεν το ξέ-
χασες. Πάντα ρωτούσες και ήθελες να
είσαι ενημερωμένη για τα δρώμενα του
σχολείου σου.

Στην αρχή της εκπαιδευτικής πορείας
στο σχολείο μέσα στον ίδιο χώρο γνώ-
ρισες τον άνδρα της καρδιάς σου, το
Δημήτρη, τον αγαπητό μας Μίμη.

Συνέδεσες τη ζωή σου μαζί του και

φέρατε στον κόσμο τα αγαπημένα σας
παιδιά, το Νίκο και το Βασίλη που τα
αναθρέψατε με αρχές και καλές συμπε-
ριφορές κι έγιναν ενάρετοι πολίτες, άρι-
στοι οικογενειάρχες και λαμπροί επι-
στήμονες.
Πάντα ήσουν περήφανη για τα παιδιά

σου και πάντα καμάρωνες τις αξιόλογες
νύφες σου, την Αγγελική και την Ελένη
και δε χόρταινες να τους βλέπεις όλους
ν’ ανεβαίνουν ψηλά και να καταξιώνο-
νται κοινωνικά και επαγγελματικά.

Ευτύχησες να δεις και να χαρείς τα 5
λατρευτά εγγονάκια σου, την Αφρο-
δίτη, τη Δήμητρα, το Δημήτρη, τη Δέ-
σποινα και τη Βασιλική, τα οποία σε
ανανέωναν συνεχώς, σου έδιναν νόημα
και αξία στη ζωή σου και σε έκαναν ευ-
τυχισμένη γιαγιά.

Επίσης ένιωθες ξεχωριστή χαρά και
ικανοποίηση όταν έβλεπες μαθητές σου
των παρελθόντων ετών να προοδεύουν
και να διαπρέπουν στην κοινωνία σε
όλους τους τομείς.

Το τελευταίο χρόνο της ζωής σου, το
2017 και ιδιαίτερα τους δύο τελευταί-
ους μήνες δοκιμάστηκε σκληρά η υγεία
σου και η πολυοργανική ανεπάρκεια
με ραγδαίο τρόπο σε οδήγησε στην
άλλη ζωή.
Βέβαια σ’ αυτή τη δοκιμασία πηγή δύ-

ναμης και κουράγιου ήταν ο λατρευτός
σου σύζυγος, τα πολυαγαπημένα σου
παιδιά και αδέλφια σου που ήταν συ-
νεχώς κοντά σου.

Τώρα, που ο Θεός σε κάλεσε κοντά
Του, όλοι μας σου ευχόμαστε να είναι
ήσυχο και γαλήνιο το ταξίδι τ’ ουρα-
νού.

Προσευχόμαστε όλοι μαζί για σένα
και παρακαλούμε το Μεγαλοδύναμο ν’
αναπαύσει την ψυχή σου και να στείλει
βάλσαμο παρηγοριάς στην οικογένειά
σου.
Δέξου αγόγγυστα το χώμα της Αττικής

γης που σε λίγο θα σε σκεπάσει και πες
πως είναι το ίδιο με το χώμα της γης
των Καλαβρύτων που τόσο υπεραγα-
πούσες.

Καλό σου ταξίδι, αλησμόνητη Αφρο-
δίτη!!!     

Ηλίας Αγγέλης

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκ-
φράζουμε στην εξαίρετη οικογένεια της
εκλιπούσας τα ειλικρινή συλλυπητήριά
μας!
Αιωνία της η μνήμη!

Γ Ε ω ρ Γ ι ο σ  Χ α ρ α κ τ ι ν ι ω τ η σΓ Ε ω ρ Γ ι ο σ  Χ α ρ α κ τ ι ν ι ω τ η σ

οταν  οι  πνΕυματικοι  ανθρωποι Εκφραζονται, λακωνικα, Για  διαφορα  θΕματαοταν  οι  πνΕυματικοι  ανθρωποι Εκφραζονται, λακωνικα, Για  διαφορα  θΕματα
Στη φιλία και στον έρωτα είμαστε συχνά
πιο ευτυχισμένοι χάρη στα όσα αγνοούμε,
παρά στα όσα ξέρουμε. ΛΑ ΡΟΣ ΦΟΥΚΩ

Υπάρχουν εποχές που η Κοινή Γνώμη
είναι η χειρότερη γνώμη.

ΝΙΚΟΛΑ  ΣΑΜΦΟΡ                                     

Ο έρωτας είναι τυφλός, αλλά ο γάμος
αποκαθιστά την όραση.

ΓΚΕΟΡΓΚ ΚΡΙΣΤΟΦ ΛΙΧΤΕΝΜΠΕΡΚ

Η Πίστη στο Θεό και η αγάπη μεταξύ των
ανθρώπων, είναι δύο ανεξάντλητες πηγές
δύναμης.                     ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Το ταλέντο αρχίζει τα ωραία έργα, αλλά
μόνο η δουλειά τα ολοκληρώνει.

ΖΟΖΕΦ  ΖΟΥΜΠΕΡ

Αν η φτώχεια είναι η μητέρα του εγκλή-
ματος, η έλλειψη κοινής λογικής είναι ο

πατέρας.          ΖΑΝ  ΝΤΕ  ΛΑ  ΜΠΡΥΓΙΕΡ

Φτωχός δεν είναι ο άνθρωπος που έχει
λίγα, αλλά εκείνος που θέλει πολλά.

ΣΕΝΕΚΑΣ                                          

Δεν είναι τι κοιτάς, που έχει σημασία̇ είναι
τι βλέπεις.           ΧΕΝΡΥ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΘΟΡΩ

Οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι οι δά-
σκαλοι διδάσκουν στα παιδιά τους γνώ-
σεις, όχι ευφυία.          ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Υπάρχουν διάφορα καλά προστατευτικά
μέσα εναντίον των πειρασμών, αλλά το
καλύτερο απ’ όλα είναι η δειλία.

ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΗΝ

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

ΟΣΚΑΡ  ΟΥΑΙΛΝΤ                                        

Η καλύτερη χρήση της ζωής είναι να την
αφιερώσεις σε κάτι που θα διαρκέσει πε-
ρισσότερο απ’ αυτήν.

ΓΟΥΙΛΙΑΜ  ΤΖΕΙΜΣ

Ο συμβιβασμός είναι καλή ομπρέλα,
αλλά κακή στέγη. 

ΤΖΕΙΜΣ  ΡΑΣΕΛ  ΛΟΟΥΕΛ

Οι περισσότεροι άγιοι ήταν φτωχοί, όμως
αυτό δεν σημαίνει πως οι περισσότεροι
φτωχοί είναι άγιοι.

ΡΑΛΦ  ΓΟΥΑΛΝΤΟ  ΕΜΕΡΣΟΝ                         

Είναι καλό να σκέφτεσαι σωστά̇ είναι
θεϊκό να ενεργείς σωστά.

ΡΟΜΠΕΡΤ   ΙΝΓΚΕΡΣΟΛ

Μη καταπιείς, το δόλωμα της ηδονής,
μέχρι να βεβαιωθείς ότι δεν υπάρχει αγκί-
στρι από πίσω του.

ΤΗΟΜΑΣ  ΤΣΕΦΕΡΣΟΝ

Η λογική και η εμπειρία είναι στο μυαλό̇
η αγάπη και το συναίσθημα, στην καρδιά. 

ΑΛΕΞΗΣ  ΛΑΥΡΑΣ

Δεν υπάρχει πιο ταπεινωτική απάντηση
από την περιφρονητική σιωπή.

ΜΙΣΕΛ  ΝΤΕ  ΜΟΝΤΑΙΝ 

Αυτός που θέλει να ζει ήρεμα και ειρη-
νικά, δεν πρέπει να λέει όσα ξέρει, ούτε
να κριτικάρει ό,τι βλέπει.

ΒΕΝΙΑΜΙΝ  ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ

Ένας νέος για να πάει «ψηλά» πρέπει να
στοχεύει πάνω από το μπόι του̇ για να
πάει «ψηλότερα» πρέπει να σημαδεύει τ΄
άστρα. 

Υπεύθυνος  για  την  επιλογή
Σπύρος Γεωρ. Καμπέρος (ΑλέξηςΛαύρας )

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Συγγραφέας.  Alexislavras.gr
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1. Απολογισμός δράσεων και δρα-
στηριοτήτων  έτους 2017 και προγραμ-
ματισμός νέων για το 2018

Η περσινή χρονιά μπορεί να χαρακτη-
ριστεί μια χρονιά -  σταθμός στην ολι-
γόχρονη ιστορία του Μουσείου. Και
τούτο γιατί, σηματοδοτήθηκε από την
υλοποίηση σημαντικών έργων που
είχαν σχέση τόσο με τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργία
του όσο και με τη δημιουργία των απα-
ραίτητων προϋποθέσεων και των ευ-
νοϊκών συνθηκών για την περαιτέρω
ανάπτυξη και εξέλιξή του.

Έτσι, μια σειρά από παλιές εκκρεμό-
τητες - χρονίζοντα δομικά και λειτουρ-
γικά προβλήματα - που αντιμετώπιζε το
Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος επιλύθηκαν αισίως με την
παρέμβαση - συνδρομή του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού - Διεύθυνση Νεότερου
Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ενώ άλλα
που σχετίζονται με τη βιωσιμότητά του
και την προοπτική του, έτυχαν θετικής
ανταπόκρισης και στη συνέχεια γενναι-
όδωρης αντιμετώπισης - χορηγίας από
ιδιωτικούς φορείς. 
Συγκεκριμένα: 
1. Ολοκληρώθηκε το  έργο της μου-
σειολογικής - μουσειογραφικής μελέ-
της μερικής επανέκθεσης (σημειακών
παρεμβάσεων) στη μόνιμη έκθεση του
Μουσείου, με ιδία δαπάνη. Κι έτσι
έληξε η  πιο μεγάλη και σοβαρή εκ-
κρεμότητα που ταλάνιζε το Μουσείο
για δέκα και πλέον χρόνια.
2. Υλοποιήθηκε το έργο «μετατροπή
της κεντρικής θέρμανσης του Μουσείου
από θερμότητα Λέβητα (καλοριφέρ) σε
θερμότητα Αντλία (κλιματισμός)», εξα-
σφαλίζοντας ελεγχόμενες και σταθερές
περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρα-
σίας 20-21οc επί 24ώρου βάσεως
στους αρχειακούς και εκθεσιακούς χώ-
ρους του Μουσείου,  προστατεύοντας
έτσι το μουσειακό υλικό από τη φθορά.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη
Α.Μ.Κ.Ε. «ΑΙΓΕΑΣ». Σημαντική, ωστό-
σο, υπήρξε η οικονομική συνδρομή και
άλλων προσώπων ή φορέων, όπως
του συμπατριώτη μας Γιάννη Ανδρό-
πουλου, της Ένωσης Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών Καλαβρύτων, της Εταιρείας
Σκλαβενίτη και του Ιδρύματος Κουτσο-
χέρα, σε βελτιωτικές παρεμβάσεις στις
εγκαταστάσεις του Μουσείου,.
3. Ολοκληρώθηκε το έργο «της κατα-
γραφής και ψηφιοποίησης των αρχείων
του Μουσείου καθώς και της ανάπτυ-
ξης ψηφιακών εφαρμογών», σημαντική
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ) προς το Δημοτικό Μουσείο Κα-
λαβρυτινού Ολοκαυτώματος που περι-
λάμβανε: (α) Ψηφιοποίηση του αρχεια-
κού υλικού του Μουσείου καθώς και
(β) Τεκμηρίωση των συλλογών του (γ)
Ανάπτυξη προηγμένου ιστότοπου, (δ)
Προγράμματα πολιτιστικής εκπαίδευ-
σης και (ε) "Ανάπτυξη εφαρμογής πο-
λιτιστικής διαδρομής" (Ψηφιακή περιή-
γηση) στους εκθεσιακούς χώρους του
Μουσείου και στα μνημεία της μαρτυ-
ρικής πόλης των Καλαβρύτων και της
ευρύτερης περιοχής δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στους επισκέπτες-προσκυ-
νητές να γνωρίσουν βιωματικά τη βα-
ρύτιμη πολιτιστική και ιστορική μας
κληρονομιά. Θα ήταν, ωστόσο, μεγάλη
παράλειψη, αν δεν αναφέρουμε εδώ
την καθοριστική συμβολή της Ένωσης
Καλαβρυτινών Αθήνας που ανέλαβε
την ευθύνη του φορέα υλοποίησης του
έργου. 
4. Στα πλαίσια της παραπάνω δωρεάς
το  Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος έχει σχεδιάσει και
υλοποιεί σε συνεργασία με εθελοντές
εκπαιδευτικούς, πέραν των ήδη υπαρ-
χόντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για τους μαθητές της α/θμιας και
β/θμιας εκπαίδευσης και εγκεκριμένων
από το ΥΠΕΠΘ και νέα εκπαιδευτικά

προγράμματα για μαθητές της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. Όλα τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα πραγματοποι-
ούνται στο χώρο του Μουσείου από
εξειδικευμένο προσωπικό. 
5. Το Δ.Μ.Κ.Ο. βρίσκεται στη διαδικα-
σία πιστοποίησης και αναγνώρισης
βάσει του άρθρου 45 ΤΟΥ Ν.
3028/2002… «Για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς». Ήδη ο φάκελος
Προελέγχου του έχει κριθεί ως επαρ-
κής (ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΝΠΑΑΠΚ /
ΤΜΝΠΑ /61146/ 36304/326/95/1-03-
2017. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου
2018 θα ξεκινήσει η διαδικασία της β’
φάσης αξιολόγησής του.
6. Κατά την περυσινή χρονιά το Μου-
σείο προχώρησε στην επανέκδοση
τριών βιβλίων των εκδόσεών του και,
κατόπιν σχετικής αδείας από το Γ.Ε.Σ.,
στην ανατύπωση της ιστορικής μονο-
γραφίας με τον τίτλο «Επιχείρηση "Κα-
λάβρυτα". Η δράση της 117 Μεραρ-
χίας Κυνηγών μέσα από τα γερμανικά
αρχεία» που εξέδωσε η Διεύθυνση
Ιστορίας Στρατού (Δ.Ι.Σ) το έτος 2012,
Ήδη, το βιβλίο, αφού ανατυπώθηκε σε
1.500  αντίτυπα από το τυπογραφείο
του Γ.Ε.Σ - με δαπάνη του Δ.Μ.Κ.Ο.,
διατίθεται από το πωλητήριο του τε-
λευταίου. Έχει δε προγραμματιστεί
εντός του 2018 να πραγματοποιηθεί ει-
δική εκδήλωση παρουσίασής του.
7. Κορυφαία  στιγμή για το Μουσείο τη
χρονιά που μας πέρασε ήταν η επιλογή
του από το ICOM - Διεθνές Συμβούλιο
Μουσείων - Ελληνικό Τμήμα, ως Τιμώ-
μενο Μουσείο το 2017 για την προ-
σφορά του στη διαφύλαξη της Μνήμης
του Ολοκαυτώματος και τη συμβολή
του στην ενίσχυση και την προώθηση
της πανανθρώπινης ιδέας της ειρήνης
και της συνεργασίας μεταξύ των αν-
θρώπων και των λαών. Με αφορμή το
ιδιαίτερο και σημαντικό αυτό γεγονός ο
Δήμος της Μαρτυρικής Πόλης των Κα-
λαβρύτων και το Δημοτικό Μουσείο
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, σε συ-
νεργασία με το ICOM - Ελληνικό Τμή-
μα, διοργάνωσαν εορταστική εκδήλω-
ση - αφιέρωμα στην τιμητική αυτή διά-
κριση για το Μουσείο μας και για τον
τόπο μας, που πραγματοποιήθηκε στα
Καλάβρυτα, στον χώρο της Μαθητικής
Εστίας, την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017. 
8. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το
Μουσείο και γενικότερα τα Καλάβρυτα
ως ιστορικός και Μνημονικός τόπος δέ-
χτηκαν κατά την περυσινή περίοδο χι-
λιάδες επισκέπτες εκ των οποίων ένας
μεγάλος αριθμός - 32.000 - διάβηκε τις
πόρτες του Μουσείου, σημειώνοντας
μια αύξηση της τάξης του 15% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2016. Πιο αναλυτικά, το σύνολο των
επισκεπτών για το 2016 ανήλθε στις
27.898 ενώ το 2017 στις 31.999. 
9. Έχει διαμορφωθεί, λοιπόν, λόγω
αυτών των θετικών για το Μουσείο εξε-
λίξεων, μια νέα πραγματικότητα, έχει,
δηλαδή, αρχίσει να αναπτύσσεται μία
νέα δυναμική ανάταξης σε όλα τα επί-
πεδα του Μουσείου (οργάνωση, λει-
τουργία, στόχοι, πολιτική κ.λπ.) με

άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή
του, γεγονός που μας επιτρέπει να αι-
σιοδοξούμε τόσο για τη βιωσιμότητά
του όσο και για την προοπτική του. 

Στα πλαίσια αυτά, το Δ.Μ.Κ.Ο. έχει
προγραμματίσει και ιεραρχήσει μία
σειρά δράσεων για το έτος 2018, με-
ταξύ άλλων: 
α) τη σύνταξη - έκδοση του «Οδηγού
του Μουσείου» 
β) την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου
γ) την έκδοση των Απομνημονευμάτων
του Αντισμηνάρχου Δ. Μίχου
δ) την  εκπόνηση νέων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και την υποστήριξη των
παλιών (προμήθεια Projectors - Tablets). 
ε) πραγματοποίηση αφιερωματικής έκ-
θεσης με τίτλο «Ο ΤΥΠΟΣ στην πρώτη
γραμμή:Κατοχή - Αντίσταση - Απελευ-
θέρωση»
στ) την παρουσίαση του έργου της Γαλ-
λίδος συγγραφέως Σαρλότ Ντελμπό με
τον τίτλο «Οι χίλιες Αντιγόνες των Κα-
λαβρύτων» σε συνεργασία με το Θεα-
τρικό Όμιλο «Πάνος Μίχος».

2. Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτι-
νού Ολοκαυτώματος σε Συνέδριο στο
Ελσίνκι

Στις 2-3 Μαρτίου 2018, πραγματοποι-
ήθηκε στη Στέγη Επιστημών και Γραμ-
μάτων της Φιλανδίας, στο Ελσίνκι, το
Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο
«Βιογραφίες Αντικειμένων», οργανω-
μένο από το Φιλανδικό Δίκτυο Έργων
Τέχνης σε συνεργασία με τη Φιλανδική
Κοινότητα Αρχαιοτήτων και τη Σκανδι-
ναβική Ένωση Συντηρητών της Φιλανδίας.
Στο Συνέδριο και στη θεματική ενότητα

«Πόλεμος, Πολιτική και Μνήμη» συμ-
μετείχε το Δημοτικό Μουσείο Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος με θέμα
«Τρία αντικείμενα, Τρεις διασωθέντες,
μία ιστορία: η Γερμανική Επιχείρηση
"Καλάβρυτα"», παρουσιάζοντας τρία
μουσειακά αντικείμενα από τη συλλογή
του Μουσείου και την ιστορία-μαρτυ-
ρία των κατόχων τους, διασωθέντων
του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και
μέσω των βιωματικών τους αφηγή-
σεων, την εξιστόρηση της Γερμανικής
Στρατιωτικής Επιχείρησης "Καλάβρυτα"
καθώς και τον αντίκτυπό της στην πε-
ριοχή των Καλαβρύτων και στον ευρύ-
τερο Ελλαδικό χώρο.

Συγκεκριμένα:
α. η στρατιωτική ταυτότητα - μουσειακό
έκθεμα του διασωθέντα Γερμανού (Αλ-
σατού) στρατιώτη Rudiger Walter
β. το δακτυλίδι γάμου - οικογενειακό
κειμήλιο - μουσειακό έκθεμα ενός εκ
των δεκατριών διασωθέντων του Ολο-
καυτώματος των Καλαβρύτων, του Γε-
ωργίου Γεωργαντά, Καλαβρυτινού εμπό-
ρου και
γ. το διαβατήριο - μουσειακό έκθεμα
ενός άλλου εκ των δεκατριών διασω-
θέντων του Ολοκαυτώματος των Κα-
λαβρύτων, του Τάκη Σπηλιόπουλου,
Δημάρχου Καλαβρύτων και ενός εκ
των τριών Ελλήνων μαρτύρων κατηγο-
ρίας στη δίκη της Νυρεμβέργης, 
επιλέχτηκαν από το Δημοτικό Μουσείο
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, για να

υπηρετήσουν, αφενός, τους επιστημο-
νικούς σκοπούς και τους επιμέρους
στόχους της θεματικής του Συνεδρίου
και, αφετέρου, να προβάλουν και να
διαδώσουν την ιστορία του Καλαβρυ-
τινού Ολοκαυτώματος, μεταφέροντας
παράλληλα - σ’ αυτήν την άκρη της Ευ-
ρωπαϊκής γης - το μήνυμα της ειρήνης
και της συναδέλφωσης μεταξύ των αν-
θρώπων και των λαών.

Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος εκπροσώπησε στο Συ-
νέδριο ο κ. Σάββας Καζάνης, Αρχαιο-
λόγος - Μουσειολόγος, Επιστημονικός
συνεργάτης του Μουσείου, ο οποίος
παρουσίασε - μέσω διαφανειών, video
- και ανέπτυξε με ενάργεια στην αγ-
γλική   γλώσσα το παραπάνω  θέμα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 188 σύνε-
δροι από την Αγγλία, τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες καθώς και από χώρες της
Ευρώπης (κυρίως Σκανδιναβικές), οι
οποίοι παρουσίασαν θέματα ερευνη-
τικά, ιστορικά, λαογραφικά και αρχαιο-
λογικά, ενώ οι κεντρικοί ομιλητές του
συνεδρίου ήσαν καθηγήτρια από το
Πανεπιστήμιο του Κολοράντο - ΗΠΑ, η
καθηγήτρια Αρχαιομετρίας του Εθνικού
Μουσείου Δανίας και ο Διευθυντής του
Κέντρου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών
Επιστημών της Φιλανδίας.

Η συμμετοχή του Δημοτικού Μου-
σείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος
στο Συνέδριο στο Ελσίνκι και η συνερ-
γασία του με τη Στέγη Επιστημών και
Γραμμάτων της Φιλανδίας, εντάσσεται
στην πολιτική της εξωστρέφειας που
έχει εγκαινιάσει και εφαρμόζει το Μου-
σείο, αρχή που θα εξακολουθήσει και
στο μέλλον να υπηρετεί, να στηρίζει και
να διευρύνει.

3. Στο Λόφο του Καπή

Στην άλλη πλευρά της πόλης, στα
«άλλα Καλάβρυτα», στο Λόφο του
Καπή, στις 7 Μαρτίου 2018, ο Πρόε-
δρος και Μέλη του Δ.Σ του ΔΜΚΟ και
κάποιοι φίλοι και συνεργάτες, υποδέ-
χτηκαν μαθητές και καθηγητές του Γυ-
μνασίου του Ροντέν του Παρισιού, οι
οποίοι στη συνέχεια παρουσίασαν ένα
θεατρικό δρώμενο, βασισμένο πάνω σ’
ένα σπαρακτικό κείμενο με τίτλο «Τα
Καλάβρυτα με τα χίλια πρόσωπα της
Αντιγόνης» της Γαλλίδας συγγραφέως
Σαρλότ Ντελμπό (1913 - 1985), η οποία
βίωσε τη φρίκη του Άουσβιτς και κατέ-
γραψε τη μνήμη της φρίκης αυτής, δη-
μοσιευμένο αρχικά το 1979 και
ενσωματωμένο έπειτα στο βιβλίο της
«Η μνήμη και οι μέρες».
Επέλεξαν τα Καλάβρυτα, το Δημοτικό

Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώμα-
τος και τον Τόπο Εκτέλεσης, για να τι-
μήσουν - και με αυτόν τον τρόπο, τη
δική τους Γυναίκα - Σύμβολο της Αντί-
στασης και τις Καλαβρυτινές Γυναίκες,
τις ηρωίδες μανάδες, συζύγους, αδελφές.

Τιμή και συγκίνηση. Σκέψεις και προ-
βληματισμοί για την επέλαση της σκό-
νης του χρόνου και του αχού των
ανθρώπων…

Από το Δ.Μ.Κ.Ο.

δημοτικο μουσΕιο καλαβρυτινου ολοκαυτωματοσδημοτικο μουσΕιο καλαβρυτινου ολοκαυτωματοσ
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απο το σαββατο του λαζαρου ωσ το μΕΓα σαββατοαπο το σαββατο του λαζαρου ωσ το μΕΓα σαββατο
Γράφει ο Θεόδωρος Θανόπουλος 

Στ’ Απριλιού, του τιναχτοκοφινίδη τη
χαρά, τότε που η φύση βρίσκεται στην
«καλή και τη γλυκιά της ώρα», μια μα-
γεία νιώθεις, όταν περνοδιαβαίνεις τις
γειτονιές, τα μικροδρομάκια ή τις όποιες
περίγυρα τοποθεσίες υπάρχουν και πε-
ριβάλλουν τα Καλάβρυτα.

Είναι ο χρόνος κι η εποχή κι ο μήνας τού-
τος, που στ’ άρμα του κουβαλά ευχάριστες
μέρες ευτυχίας, έκστασης, αγαλλίασης.

Μέρες, που σαν παιδιά περιμέναμε με
πιότερη ανυπομονησία, αφού οι γιορ-
τές του Πάσχα πλησίαζαν, αφού ανέ-
μελα κι απολαυστικά τούτος ο καιρός
θα πέρναγε μέσα απ’ του παιχνιδιού τη
δράση και της γιορτής την ευτυχία.

Κι η αρχή γινόταν από το Σάββατο του
Λαζάρου. Αυτό το Σάββατο, που τόσο το
νιώθαμε και το ζούσαμε, πολύ πιο έντο-
να και ״παιδικά״, σε σχέση με το σήμερα,
που φαίνεται και περνά, αλλοιωμένο και
αλλοτριωμένο στην καθημερινή ρουτίνα.

Τότε εμείς, ετοιμαζόμαστε να υποδεχτού-
με το Λάζαρο με τα κάλαντά του. Και λέ-
γαμε τα κάλαντα πουρνό - πουρνό. Απ’
την προηγούμενη είχαμε φροντίσει στο
μικρό μας καλαθάκι ή χαρτοκουτάκι να
έχουμε φτιάξει και να υπάρχουν οι μικρές
μας ανθοδέσμες (κουτσούνες τις λέγαμε),

έθιμο της τότε εποχής, «κλέβοντας» τόσα
κι άλλα άνθη από γλάστρες κι αυλές.

Και καλωσορίζαμε τον ״αναστάντα
Λάζαρο״ με τα λόγια τραγουδώντας:
- «Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια.
Ήρθε και ο υιός της Παναγίας
- Που ήσουν Λάζαρε, που ήσουν κρυμ-
μένος;
- Ήμουνα στη γη, βαθιά χωμένος.
- Δε μου δίνετε λίγο νεράκι, γιατί είναι
το στόμα μου πικρό φαρμάκι;
- Δε μου δίνετε λίγο λεμόνι, να γίνει το
στόμα μου σαν περιβόλι!..»

Κι άνοιγαν οι εξώπορτες των νοικοκυ-
ρόσπιτων, των φτωχικών τότε, μα τόσο σε
ανθρωπιά πλούσιων κι αντικαταστούσαν
τις ״κουτσούνες״ που δίναμε στις νοικο-
κυρές, με αυγά, με κουλούρια (για όσες
είχαν προλάβει να τα φτιάξουν) ή χρήμα-
τα… Και σιγά - σιγά το καλαθάκι μας ή το
χαρτοκουτάκι μας γέμιζε με λογής - λο-
γής καλούδια.

Ακολουθούσε η Μεγάλη Εβδομάδα
με τις ιερές της νυκτιάτικες, κατανυκτι-
κές ακολουθίες και τη νηστεία της.

Και νάσου η Μεγάλη Παρασκευή, με

τα δικά της κάλαντα, που πάλι απ’ το
πρωί λέγαμε κι αναφέρονταν στο με-
γάλο πάθος του Χριστού με τα λόγια:

«Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα
μαύρη μέρα. Σήμερα όλοι θλίβονται
και τα βουνά λυπούνται. 

Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι
Εβραίοι. Οι άνομοι και τα σκυλιά και
τρεις καταραμένοι. Για να σταυρώσουν
το Χριστό των πάντων Βασιλέα.

Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μο-
ναχή της. Με μαύρο δάκρυ έκλαιγε για
το μονογενή της…». 
Μεγάλη Εβδομάδα κι η συμμετοχή στην

πιο θλιβερή μέρα, στη Μεγάλη Παρασκευ-
ή και στην «ιεροτελεστία» του Επιτάφιου,
πάντοτε ενεργητική, δραστήρια, ״ζώσα״.

Και μετά από όλα αυτά η ετοιμασία για
την Ανάσταση, τη Μεγάλη Χαρά, με το
φτιάξιμο των ״ξυλοντούφεκων״ και των
αυτοσχέδιων δυναμίτιδων, των τόσο
επικίνδυνων!..

...Εκείνα τα χρόνια της νιότης, μ’ αυτά
τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας, ζώ-
ντας το «πάθος» των ημερών και περι-
μένοντας την «Ανάσταση».

Αυτή την Ανάσταση της Ελπίδας και
της Ζωής, που ο καθένας περιμένει και
προσδοκά για κάτι το καλύτερο, για
κάτι το ευτυχέστερο.

Πάντα για όλους να είναι η ποθητή!!

Εμπλουτίζονται σταδιακά τα προνόμια
της Κάρτας Μέλους της Ένωσής μας,
κυρίως στον τομέα της υγείας, εξασφα-
λίζοντας μοναδικές προσφορές από με-
γάλους φορείς του κλάδου.

Ο γνωστός οπτικός οίκος ΜΕΤΑΞΑΣ
ΟΠΤΙΚΑ, επιχείρηση με περισσότερα
από 60 χρόνια ιστορίας στον κλάδο των
οπτικών, παρέχει στα μέλη μας, με
απλή επίδειξη της κάρτας, έκπτωση
30% σε όλα τα γυαλιά οράσεως! Τα
ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΑΣ έχουν καταστήματα
στην Αθήνα - Ομόνοια και Χ. Τρικούπη

- καθώς και στη Νέα Ερυθραία.
Ο μοναδικός φορέας υγείας στην Ελ-

λάδα που μπορεί να προσφέρει ολο-
κληρωμένες υπηρεσίες καλύπτοντας
όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και τη
Θεσσαλονίκη, ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, προσφέρει στα μέλη μας, με
απλή επίδειξη της κάρτας, σημαντικές
προσφορές, όπως:
• Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξω-
τερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του
Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορ-

θοπεδικό, Χειρουργό) 24
ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες
το χρόνο έναντι συμβολικού
αντιτίμου 25 ευρώ.
•  Έκπτωση 15% στις επισκέ-
ψεις στα Τακτικά Εξωτερικά
Ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες
στα νοσοκομεία του Ομίλου
(Δευτέρα - Παρασκευή με τη-
λεφωνικό ραντεβού).
•  Έκπτωση 30% στις Δια-
γνωστικές Εξετάσεις στα εξω-
τερικά ιατρεία των Νοσο-
κομείων του Ομίλου. Σε πε-

ρίπτωση ύπαρξης κρατικού ασφαλιστι-
κού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ειδικά για
Αξονικές τομογραφίες, Μαγνητικές το-
μογραφίες, Triplex και PET-CT τιμή κρα-
τικού τιμολογίου (ΦΕΚ).
• Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των
ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκ-
τακτης εισαγωγής στα Νοσοκομεία του
Ομίλου για τις περιοχές εντός Αττικής. 
•  Έκπτωση 12% στα έξοδα νοσηλείας
σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου
(εξαιρουμένων φαρμάκων, πακέτων
νοσηλείας υλικών και αμοιβών ιατρών)
σε περίπτωση που δεν κα-
λύπτεστε 100% από ασφα-
λιστική εταιρεία. Επιπλέον,
για τα έξοδα νοσηλείας, μπο-
ρεί να γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ σε
όλες τις κλινικές του Ομί-
λου.
• Προνομιακές τιμές σε
check-up για άνδρες, γυναί-
κες και παιδιά (Basic-Pre-
mium - Παιδιατρικό).

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ καλύπτει όλο το
λεκανοπέδιο της Αττικής.

•  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙ-
ΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διστόμου 5 - 7, 151 25 Μαρούσι,   
Tηλ.: 210 6198100
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Άντερσεν 1, 115 25 Αθήνα, 
Tηλ.: 210 6974000
•  ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Άρεως 36, 175 62 Π. Φάληρο, 
Tηλ.: 210 9892100
•  ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Εθν. Μακαρίου 60, 121 32 Περιστέρι, 
Tηλ.: 210 5799000
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