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, _______
ο  vinos ins εκχεήέαεο>$ un6 των Γερμανών την 13-12-1943, 1070 Καήαβρυυνών. Σιη φωτογραφία η tifisan xns πρώτηχ εηιμνημόουνηί 6έηση$ to 1944.

Κ Α Λ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α !

Με ΐο γύρισμα tou χρόνου μειράμε επειεί- 
OUS από εκείνη τη Δευτέρα που για δεκαετίε5 
αποτελούσε χρονική αφετηρία εκ μέρου5 των 
Καλαβρυτινών, όσων έζησαν την τραγωδία 
τπ5 ναζιστικήε θηριωδίαε. Ακόμη ηχεί στ' 
αυτιά μα$ ο προσδιορισμόε σπουδαίων και 
καθημερινών γεγονότων πριν ή μετά την κα
ταστροφή. Ακόμη και σήμερα αυθορμήτω5 
έτσι προσδιορίζουμε το χρόνο στΐ5 ιδιαίτερε5 
καλαβρυτινέΒ συζητήσειε μεταξύ μα5. Κι αυτό 
είναι βέβαιο πωε θα συνεχισθεί όσο υπάρ
χουν απόγονοι των ηρωικών Καλαβρυτινών. 
Στοίχειωσε σκέψεΐ5 και συναισθήματα η Ί3η 
Δεκεμβρίου 1943, όπω5 νομοτελειακό συμ
βαίνει, όταν συγκλονιστικό γεγονότα ανατρέ
πουν παραδεδομένε5 αρχέ5 και αξίε5.

Πόσο επίκαιροι, «ε5 αεί», ακούγονται οι στί
χοι του Αισχύλου!«Ακόμη και στον ύπνο μα$, 
πόνο5 που δεν μπορεί να ξεχαστεί. Πέφτει 
σταγόνα -  σταγόνα πάνω στην καρδιά μέχρι 
που μέσα στην απελπισία παρά τη θέλησή 
μα$, έρχεται η σοφία, μέσα από τη φοβερή 
χάρη του θεού.»

As αναρωτηθούμε όμω$, αν έρχεται, αν 
ήλθε, αν θα έλθει η σοφία ή είναι ακόμη ή 
πάντα ζητούμενη. Αν είναι σκοπό5 και στόχο5 
και σήμερα, για να καταλαγιάσει η ανθρώηινη 
ανοησία που τροφοδοτεί τη βία και τον εξευ- 
τελισμό του πιο ωραίου δημιουργήματοΕ, του 
προικισμένου με λόγο, νόηση, συναισθή
ματα.

Οι επέτειοι καθιερώθηκαν από του3 λαούε, 
τΐ5 κοινωνίεε των ανθρώπων με βασικό ζη
τούμενο την αφομοίωση τπε icriopias ω$ συλ- 
λογικήε μνήμηε. Μνήμηε που θα καθοδηγεί 
τΐ5 μελλοντικέΞ στάσειε και πράξεΐ5 κάθε 
λαού. Ακόμη για απότιση φόρου τιμήε npos 
αυτούε που συντέλεσαν στην προαγωγή του 
ηθικού και κοινωνικού βίου. Το αίτημα τπ5 
συλλογική$ μνήμπ5 παραμένει ζωντανό και 
σήμερα. Η «φοβερή χάρη του θεού» δεν έχει 
φέρει ακόμα τη «σοφία» καθώ5 η θηριωδία 
δεν εξαλείφθηκε από τον κόσμο, μετατοπί
στηκε ίσω$ το κέντρο βάρου5 τηε και εκφρά
ζεται, προφανώ5, με άλλα μέσα. Αρα οι 
επέτειοι παραμένουν κινητήρΐ05 δύναμη, 
έχουν και θα έχουν λόγο ύπαρξη5 αρκεί να 
μην καταλήγουν σε εκδηλώσεΐ5 πανηγυριού, 
ευκαιρία σχόληε, συναντήσει διεκπεραίωσπ5

πολιτικών, κομματικών, οικονομικών κ.λ.π. 
θεμάτων.

Το νόημα των επετείων είναι η συλλογική 
συνείδηση, η απόκτηση συλλογική5 μνήμηε, 
η διαμόρφωση στάσηε ζωή5 ατομικό αλλά 
και συνολικά. Αυτή αποτελεί και το ισχυρό
τερο όπλο για το σήμερα και το αύριο. Αυτή 
ωθεί ή απωθεί, διαμορφώνει τον κόσμο και 
τΐ5 σχέσεΐ5 των λαών, προτρέπει ή αποτρέπει, 
γίνεται φωνή λαού και ξεκαθαρίζει τη σκόνη 
τπ5 σύγχυσπ5 και του πανικού, αφαιρεί τα 
πέπλα του αποπροσανατολισμού και γονιμο- 
ποιεί την αντίσταση σε ό,τι προσβάλλει τπν 
ανθρώπινη αξία.

Το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων μπορεί 
και πρέπει, οικουμενικά πλέον, να αποτελεί 
ορόσημο ιστορικήε μνήμπ5 κι επομένω5 συλ- 
λογική5 συνείδησπ5, καθώ5 οι έννοιε5 αυτέε 
συνδέονται άρρηκτα. Βέβαια η συλλογική συ
νείδηση διαμορφώνεται και από την παρά
δοση, του$ θεσμούΒ κ.τ.λ. Ποια όμω5 
παράδοση ή μύθθ5 δε φέρει στο βάθθ5 ιστο
ρικά γεγονότα;

Ακούγονται και γράφονται ωραία όλα αυτό. 
Πώ8 όμω$ αυτή η επέτειθ5 και κάθε επέτειοε 
θα μιλήσει τη γλώσσα που κατανοεί π σύγ
χρονη κοινωνία; Πικρία, novos, ρίγη συγκίνη- 
ons pas προκαλεί ο Σταυρ05 στη ράχη του 
Καππή. Το ολοκαύτωμα έχει πλέον αναφορά 
στο γονιδίωμά pas. Το ζητούμενο είναι όμωs 
κάθε έvαs προσκυνπτήε τns μνήμπε των Κα
λαβρυτινών, να γίνεται καλλίτερο5 αποχωρώ- 
vταs και όταν η αυλαία των επετειακών 
εκδηλώσεων πέφτει. Αυτό είναι το ζητού
μενο, αυτό που πρέπει να κυριαρχεί στη

σκέψη pas και τότε οι νεκροί pas θα εύρουν 
τη δικαίωση και την ανάπαυση.

Η σύγχρονη Γερμανία έχει αποδυθεί σε ένα 
«παγκόσμιο πρωταθλητισμό στη διαχείριση 
τη$ ενοχή5 τηε», κάποιοι όμωs αποδεικνύο- 
νται ανεπίδεκτοι μαθήσεωε, όπωε αναφέρει 
στο βιβλίο του «Πόλεμθ5 τη$ μνήμηε» ο X. 
Φλάισερ.

Εμεί5, αντίθετα, πρέπει, έπρεπε να διακρι- 
θούμε στον «Παγκόσμιο πρωταθλητισμό δια- 
χείριση5 τπ5 μνήμπ5». Αυτή η μνήμη είναι η 
δύναμη όλων των αδικημένων και η ελπίδα 
του κόσμου.

Πέρασαν εξήντα πέντε χρόνια από τότε κΓ όμωs: 
«Η απορία σταματάει στα βλέφαρα του χρόνου 
Aσήκωτos πόνοε κλείνεται 
στα πετρωμένα μάτια τπ$ γεvιάs.
Εδώ πέρασε ο θάνατο5.
Αίμα ξεχείλισαν οι ποταμοί!
Τρόμο ξεχείλισαν οι νύχτε5!
Σκοτάδι αγκάλιασε τα μνήματα!»
Τα αποτρόπαια του ιστορικού παρελθόντο5 
πρέπει να τα εντάξουμε στην ιστορική μνήμη. 
Οι στίχοι του Ν. Κρανιδιώτη γράφτηκαν και 
για τα Καλάβρυτα, όπωε και για κάθε σημείο 
τπ3 Yns, όπου π ωμή βία ταπείνωσε και ταπει
νώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ούτε η 
αποσιώππσπ, ούτε π αποκάλυψη λυτρώνουν 
από τον ανείπωτο εξευτελισμό του αβάστα
χτου σωματικού και ψυχικού πόνου τελικά. Η 
μνήμη μόνο λυτρώνει, ω$ σnματoδότns τns 
πopείαs του ανθρώπου και οδηγεί στη Σοφό
κλειο «Σοφία».

Μ. Γεωργαντά - Καρύδη



TO ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Σύμφωνα με ια δημοσιεύματα ιου Αθηναϊκού τύπου εκείνπ5 τη$ περιόδου, την Κυριακή 
24 Ιουνίου 1945, τετΙέστηκε στα Καλάβρυτα κατόπιν πρωτοβουλίαε του προέδρου του 
Συλλόγου των εν Αθήναιε Καλαβρυτινών Γεωργίου Αμάραντου, πάνδπμο μνημόσυνο ειε 
μνήμην των σφαγιασθέντων από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχήε εκατοντάδων αθώων 
Καλαβρυτινών.

Μεταξύ των επισήμων (άνω των 80 ατόμων) παρέστησαν Υπουργοί, πρεσβευτέΒ και 
πρόξενοι ξένων χωρών, εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού τπ5 ΟΥΝΡΡΑ και πλήθοε Ελ
λήνων και ξένων δημοσιογράφων, πρακτορείων παγκοσμίου κύρου5 όπωε Ρωύτερ,

Toss κ.ό.
Όλα ανεξαιρέτω5 τα δημοσιεύματα πλημμυρίζουν από συγκίνηση και το δέο$ που ένοι

ωσαν όλοι οι παριστάμενοι, (βλέπονταε) το θρήνο των εκατοντάδων μαυροφορεμένων 
γυναικών, κοριτσιών και αγοριών.
Ήταν τόσο διάχυτη η γενική συγκίνηση, που ούτε και οι επίσημοιΈλληνεε και ξένοι μπό

ρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα και τουε λυγμούε τουε.
Παρακάτω παραθέτουμε μικρά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τιε συγκινητικέε πε- 

ριγραφέε των δημοσιογράφων.
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ΕΚΕ! πΟ Υ ΗΤΑΝ Κ Α Π Ο ΤΕ  ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Τ& TEevoc γονατ(οτΐ λ ί

γο μπρ4 ς στ6  κ^νοτά^ιο.
Τδ ρωλότ τής μπτροττόλεως λβ*ι 
12 τκχρ* 2 6 . Κ ι 6μως τδ μνημό 

συνο ΘΛτΓΡειιε νά άρχ(<Π3 στίς I 1 
Δκριβώς. Κα Ι ίδω ·Π£το<ιίσ0ΐ)σις. 
Ένοι/ν στσιματιίσει ο Ι’ δείχτες 
του ριολογιοΟ δκριβώς τήν ώρα 
ττοδ οΙ φλόγες ϊφαγαν τή στέγη 
τοΟ ©co0 . . n 2 γτσρ* 2 5 ' 13 Δε  
κεμβρίοϋ 1944 ’/ ,  ΟΙ όγιοι στδ 
τίμττλο κΛηκοτν., ' ’Ακόμα κι ο1 

4 ρχΛγγ?λαι,.*Άν ' στήνώρα του χα 
λασμοΰ ο1 ,α τ ρ α τ ιίί τους 
λοΟσαν ά ή ί/ τ ΐτ
ρίς στέγη . ·ΚΐΠ 6 θ εό ς . Τδ  κενο 
τάφισ. στάίΟΪιαιθρρ. Τ ΐ  -πλαταγό 
φνλλα φτεΐ&χνουν τούς τροιΛλους 
μ ια ς <|>α>TOttτTfκfiς ίκ κ λ η σ ία ς . 

ΧτυττόΟγ ΟΤ καμπάνες _ ν εκρ ικά . 
Μ ι* ' θήλοτοσα οατδ μ ^ ρ α  π λη Ρ  
μυρίζει Τδ δρόμο πρδς τήν π λα  
τε ϊα  τής S V iyloS* Κ υ ρ ια κ ή ς .

ΧειροίΓίασ-Γηκαν τό μοι 
οολόϊ μέ τδ λυγμό. Μπροστά χο 
ρεύιι δ οπσράγμδ^ ντυμένος τήν 
άλΛοφρορΰνη. ■ ιατι κλαινε κ. Μακ 
Βή; Καί σείς κυρία πρέσβειρα  
γιατί δέν μπορείτε νά συγκρι^ιί 
σετε τά άναφ*'λλητά ο α ς; Ποΰ £1 
νε ή ψυχραψ’α  οας κύριοι "Αγ  
γλοι κσϊ δεν ϋετταφέρνετε να στα  
ματήσετε τδ χορδ τών σαγονιών 
σας;Δέ·.' είδα'.* άλλη φορά τέτοιο

τα  οέν ΟπάΡχν^·' ■ α λλα  στδν κο 
σ μ ό . ' Σή κώ στε τδ Σα ΐξπ π ρ  όας 
κ α ΐ φέρτε τον έδώ κ ι’ &ν δεν σ κ ί 
οη δ ,τι ϊγραψε πρ ιν  πεθάνη, τότε 
ό δ ικός μας ό ΛΙσχύλο^ θ *  πνιγή 
στδ ΒουροΛκό. ’Αφού αυτοί δέν θά 
μπορέσουν νά δώσουν τήν εΙκόνα 
έμ ε ίς  ο1 νάνοι;

Έδώ  κβντά εΤνε τδ νΕκροτσφείο. 
Τ ά  στεφάνκ* μέ τΙς δάφνες γιά  
κεΤ εΤνε. .χή.περιί'ένουν τά δαφνό 
φυλήα ο! ΤΓΒσάμένοι γιά νά τά καρ 
φησώσουν έτσι σάν παράσημο 
τΙς πατρίβος στδ στήθος τους, δτι 
Εκαμαν κι* αύτοί τδ καθήκο^ 
τους. "Aitouaorv τή μουσική πού 
τταΟ̂ Εΐ τΙς στροφές τοΟ ’Εθνικού 
μ α ς  Ύ μνου καί μάς περιμένο^. 
"Ισως καί σηκωθούν άιπδ τους 
τ ά ι^ ς . Efve τόσο λίγο τδ χώμα 
που τούς ονητάζεΐ. Τόσο μπόρε 
σαν νά βγάλουν μέ τά νι^ια τουε 
τά κορίτσια γώ  νά ρίςουν έπα 
νω τους.

’Αδελφές, Ρ η ιέ ρ ε ς  καί σύζυγοι 
αϋτών πού κοιμούνται ρ τδ  νεκρό 
ταφεΐο. Σ έ  λίγο θά μας προπέμ 
ψουν μέ τΙς μα ύ ρ ες  τους μ α ν τ ή λ ες  
στδ ΟΓταβμο κα! στή διοϊδρομή καν 
τά στδ Βουραΐκδ δέν θά ξεχάσου  
με τίποτα, γιατί δ Βουραίκ^  μάς 
^οιλουβεΤ φέρνοντας τήν ήχώ άπ’ 
τό ρημαγμένο τόπο. Άκούγεται 
μάλιστα: «Καλάδρυτα. Καλάβρυ 
τα, Κσλόιβρυτα ! > Έ ξη γησ ι μιά; 
«Στήστε μ ο υ  βωμό νά δλέπη πρδς 
τήν Αγία Λαύρα καί φωνάξτε σε 
δλον τόν κάσΗο τή θυσία μου!_ Όά 
πληρωμή δ έν  θέλω όώλο όπιό τδ 
δίκΠο τής Έλλάιδας μ α ς » .

ΤΟ Υ  Α Π ΕΣΤΑ Λ Μ ΕΝ Ο Υ  ΤΟ Υ  « Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ  Α ΙΜ Α ΤΟ Σ»  κ. Α. ΣΒ Ω Κ Ο Υ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
A9HSAI, ΤΡΙΤΗ 2 0  ΙΟΤίΠρΤ,ΙΜί

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΚΟΡΥΦΟΒΗ Η ΓΕΡΜ έΝΙΚΗ ΒΗΡΙ0& Ι*
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Ένάυισυ χρόνος έχει περάσει άπδ 
τότε. Ή  ‘ Ελλάς έλευθερώθηκε* νί
κησε καί βαδίζει πρδς τήν άνσγέν- 
νησι καί τήν άνασυγκρότησι. Προ
χθές δμως γύριζαν άκόμη μέσα στά

μαυρισμένα έρείπια, πεινασμένα· 
ρακένδυτα, όΟΊοτόδητα καί πρό παν 
τδς χτυπημένα όπτδ τήν φυυατίωσι, 
τήν άδενοπάθεισ καί τήν ελονοσία 
τά φαντάσματα τών γυναικοπαιδών.

TO r ΑΠΕίΤΑΛΜΕΝΟ» ΜΑΙ κ Κ . Γ . ΖΑΦΕΙΡΟΠΟϊΛΟν

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝεΞΑΡΤΗΤΟί ΠΡΩΙΝΗ εΦΗΜΕΡΙΣ

Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κ Α Λ ^ Υ Τ ΑΟ κ. Μόκ Βαίη καί ή πρέσβειρα τής Ά  ριρικής έσκούπιζαν τά μάτια τονς̂  Οΐ ϋπουργοι έκλαιαν. ΟΙ βημοαιογραφοι, πον εχει σκληρύνει την καρδιά τους τό άντίκρνσμα τόσων τραγωδιών, δέ μπο. ροΰσαν νά συγκρατήαουν τά δάκρυα. Τόσο πόνο, τόση συγκίνηση κα) κοταατρο. φή, τόαο άπέραντο καί καθολικό πένθος, μονάχα τό πέρασμα .̂ ών Οίίννων μπο. ροϋσε νά προκαλέση .

Ό τόπος τοΟ όρνΐκοΟ μαρτυρίου κα) τής θυοίας διό 
τήν Έλευθερίαν.-'Η πΑέον έκλεπτυομένη έεδήίβοις 
τής χιτλερικής κτηνβδίας καί τής βορβορότητοςΈδώ οΓχιτλερικό) χρησιμοποίησαν μέ̂  ρσφινσρι σμένο oaSiffliO τη ι ι̂λοίνβρϋττιο κοί το αίσθημα ΰς μέσον, σπαραγμού τής άν_ βρώπινης καρδιάς. Ξεχώρισαν τ)ς γυναΐ. κες κα) δέν τ)ς σκότωσαν  ̂ τάχα άπό Ιπποτισμό, άλλά στήν ουσία γιά νά τοδς κληροδοτήσουν τόν διά βίου σπαρα γμΟ

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Ε Θ Ν Ι Κ Η  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  τέταρτη 27 ιουνιου Ι9Α5

ΤΑ  ΡΗ Μ ΑΓΜ ΕΝ Α Κ Α Λ Α Β Ρ Υ ΤΑ
Μ Ν Η Μ Ε ΙΟ  Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η Σ  Ο Η Ρ ΙΩ Δ ΙΑ Σ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜ Α Ϊ ΚΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ

Κήίττω (λπό xdc'πόδια μας μιά' μαύ. 
ρη κηλϊδαι EtvE. T0C nuKvd κυπατρίσσια 
τοΟ γεκροταφ€(ου.’ ‘Απλοϊκή κι' «εχνη 
μόιντρα τρ̂ Υΐ̂ Ρ̂ . ΚαΙ μέσα οΐ ηρ^- 
φαττο̂  σταυρό  ̂ χόοό̂  που 6iv
μ/ΕορΕΐ Kooyelqv νόί περπατήσΐι'ν Ο Ι d . 
κτΐνες τοΟ' ΜγγαριοΟ προαποθοΟν vd 
διαδώσουν τΐ γράφουν οΐ pixpooKonu 
κοί αύτοί σισυροί —εΤνε κατ' dvdvKT^ 
μικροί τ6 νεκρΫΤοφείο' δέν έπρόβλεπε 
to ψοΛρ.ρό αύτό συνωστισμό dXXd 
etve περιττό. Πάρετε ivoc όνομα κσ\ 
έπ<τναλαβ£Τέ το. άπό Ιζη Ιως δεκαέξη 
φορές —έχετε ^ έ̂βως tU  έηιγραφές. 
*^Κ2ΐ δέν κοιμούνται άτομα ή ςευγά* 
ρια. 'Αναπαύονται οίκο'μέν ι̂ες πολλές 
φορές άηό'πιχπποΟ μέχρις έγγονών, ά ' 
πό 13 £>ς 73* έτών.· ΛοολΓύδιώ καΐ φΰ. 
τά τούς σκεπάζουν, όλόδροσσ, τά ηο· 
τΐστήρια δουλεύουν νύχ’έα  ̂ μέΡΟ. Καί 
οΐ γυναίκες χαΐ πρό πάντωιρ.οΐ γρηές 
καθισμένες, θρηνολο'^Ον:—4“ιο τ ί δέ μ* έσκότ<*νν<τν κ ΐ' έμένοτ; 
Γιατί;. έ .
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Ά λ λ ο 5  ένα5 έφ υ γ ε  νω ρ ίε
Σι ι5 30 Οκτωβρίου 2008 ια Καλάβρυτα αποχαιρέτι

σαν για πάντα ένα ακόμη παλιό Καλαβρυτινό, τον αγα
πητό σε όλου5 pas Περικλή Καράγιωργα.

0  Περικλή5 ήταν εκλεκτό και ιδρυτικό μέλθ5 τπ5 
Ένωση$ και επί σειρά ετών μέλθ3 ths Εξελεγκτική5 Επι- 
τροπή5. Στην κηδεία του, την Ένωση Καλαβρυτινών 
Αθήνα5 εκπροσώπησε το μέλθ5 του Διοικητικού Συμ
βουλίου κ. Σωτήρπ5 Χαμακιώτη5. Η Ένωσή pas αντί 
στεφάνου κατέθεσε στη μνήμη του ποσό 100 Ευρώ 
υπέρ ΤΠ5 Φιλαpμovικήs Καλαβρύτων. As είναι ελαφρύ 
το χώμα ths Καλαβρυτινήε γπ5 που αναπαύεται.

las Ευχαριστούμε
Από τα μηνύματα που φθάνουν 

στην Ένωσή pas φαίνεται πω5 το 
πρώτο φύλλο Tns Eφnμεpίδαs 
pas βρήκε απήχηση μεταξύ των 
συμπατριωτών και φίλων pas.

Eas ευχαριστούμε θερμά και 
oas καλούμε με tis ιδέεs και 
απόψεΐ5 oas να προχωρήσουμε 
όλοι μαζί.
Από το επόμενο φύλλο θα δη
μοσιεύονται σχόλια, παρατηρή- 
σειs και ιδέεs των αναγνωστών 
pas.

Ο Λογαριασμό5 για την ενίσχυση τη$ Εφη- 
μερίδα5 pas και τnsΈvωσήs pas είναι:

1 5 5 / 2 9 6 0 7 4 - 5 7
Tns Eθvικήs Τράπεζα5 (Ένωση Καλαβρυτι
νών ΑθήναΒ).

Παρακαλούμε στην έγγραφη απόδειξη 
Tns Τράπεζα5 να αναγράφετε απαραιχήτω5 
το ονοματεπώνυμό oas.
Για καθημερινή επικοινωνία μετηνΈνωση 

Καλαβρυτινών Αθήναε επικοινωνήστε στα: 
Τηλ.: 210 3839346, Fax: 210 3839875 
E-mail: kalavrytiniixo@gmail.com 
Περιμένουμε τα σχόλιό oas, tis uπoδείξεlS 

oas, το υλικό που θα θέλατε να δημοσιευ- 
θεί, καθώs και όχι άλλο θα μπορούσε να 
συνδρόμθ θεακά στην εφημερίδα τπ5Ένωσή5 pas.

Ιδιοκτησία: Ένωση Καλαβρυτινών 
Αθήνα$
θεμιστοκλέου5 1, 5os όροφο5 
Τ.Κ. 10677 
Τηλ.:2103839346,
Fax:2103839875 
Εκδότπ5: Σωτήρπ5 Ιωαν. Τσενέ5 
Διευθυντή5: Μαρία Καρύδη 
ΕπιμέλθαΈκδοσηε: Ποναγιώιη5 
Γ. Χάμψα5

ιΤυπογραφείο: Δεκάλογο5 Ε.Π.Ε. 
Αγαθίου 3, Τηλ.:2106460338

Ξ

mailto:kalavrytiniixo@gmail.com


□pooKuvmns στα μαιωμένα χώματα eras 
17 Φεβρουάριου 1945, οαείμνησιθ5 Βασί- 
fins Μασούλα5, ο άνθρωπο5 που το 1966 
επανίδρυσε την Ένωση Καλαβρυτινών 
Αθήνα5, συγκλονισμένθ5 από το δράμα 
του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματο$ αποτίει 
φόρο τιμή5 στου5 συμπατριώτε$ του και 
αφιερώνει στη μνήμη eous ένα ποίημα.

Αυτό το ποίημα, που δημοσιεύεται για 
πρώτη φορά, δόθηκε στην Ένωσή pas από 
τα γιο του Αλέξη και αφιερώνεται στη 
μνήμη των εκτελεσθέντων Καλαβρυτινών.
1. Πvιγμέvos με5 τα δάκρυα 

πvιγμέvos, μεs το αίμα 
φέρνω τριγύρω μου σβηστό 
το πονεμένο βλέμμα.

2. Μην τάχα είναι χωρατό 
Μην είναι τάχα ψέμα 
Μην τάχα ονειρεύομαι 
Μην έχασα το πνεύμα;

3. Δε θε ν' ακούσω άλλοτε 
οι καμπάνε5 να σημαίνουν
κΓ οι Χριστιανοί στην Εκκλησία 
κάθε γιορτή να μπαίνουν.

4. Ούτε θα ιδώ τous φίλous μου 
γvωρίμous και γειτώνου5 
αλλά θ' ακούσω δάκρυα 
αναστεναγμού5 και n0vous.

5. Χαλάσματα θα συναντώ 
^  μεσ' το περπάτημά μου 
^  και όλο μαύροι κόρακε5

θάνε τ' απάντημά μου.
6. Εδώ δεν ήταν μια φορά 

ο κήπos στολισμένο5 
εδώ δεν ήταν με ψηλά
με δέντρα φuτεμέvos;

7. Δεν τον περιτριγύριζε 
η μάντρα η κτισμένη
που τώρα τη θαρώ κι' αυτή 
ερείπια γκρεμισμένη;

8. Εδώ δεν έστεκε ψιλό 
περίφανο χτισμένο
το σπίτι πού γεννήθηκα 
πού ειμ' αναθρεμμένο;

9. Εδώ το πηγαδάκι pas 
δεν ήταν στην αυλή
το κλήμα ο αvθώvαs pas 
πού μοσχοβόλαε καθ' αυγή;

10. Εδώ τριγύρω στην αυλή 
δε γύριζαν οι κότε$
δεν ήσαν στην αλόμαντρα 
οι δυό μεγάλε5 πόpτεs;

11. Κάηκαν γκρεμιστήκανε 
κι' αντίκρισαν μια μέρα 
του άτιμου κατακτπτή 
τπ βάρβαρη φοβέρα.

12. Πού είναι οι γειτώνοι μου 
πού ειν' οι πατριώτε5;
τous πούλησαν με μπαμπεσιά 
OTous Ούννου5 οι πpoδότεs.

13. Σαν τα αρνιά τous βάλανε 
μαζύ σε κια γραμμή
κι' ο xάpovταs τous άρπαξε 
όλous σε μια στιγμή.

14. Σαν σίφouvαs επέρασε 
Καταραμένη μέρα!! I
Δεν άφησε στο διάβα του 
και στην ανεμοζάλη 
στο φοβερό του πέρασμα 
στην άγρια παραζάλη τίποτα να 
σταθεί ορθό.

15. Βλέπω τριγύρω μου μωρά 
γυναίκεε μαupoφόpεs
σαν να γυρνούν βpuκόλακεs 
και μαύpεs νεκροφόρεε.

16. noi0s είσαι συ που τριγυρνάε 
σε τουτ' το κοιμπτήρι;
Πεs μου αυτό που σε ρωτώ 
κάνε μου το χατίρι.

17. Πού ήσουνα, πώε ξέφυγε5; 
δεν ήσουνα κοντά pas
την ώρα που έξεσχιζαν 
οι σφαίρεΒ τα κορμιά pas;

18. Γιατί pas απαpvήθnκεs;
Δε ζήσαμε όλοι μαζύ 
US χαρωπέ5 nμέpεs;
Πίκρε5 δεν ήπιαμε μαζί 
κι ακούσαμε φoβέpεs;

19. Σήκω τα μάτια σου ψηλά 
και κοίταξέ με λίγο
κ' ειν' οι στιγμέs μου λιγoστέs 
και πρέπει για να φύγω.

20. Δε με θωpείs λοιπόν. Γιατί; 
Φαίνεσαι λυπημένοε 
αφού pas απαpvήθπκεs 
νάσαι καταpαμέvos.

21. Σα σήκωσα δειλά δειλό 
το πονεμένο βλέμμα, 
δεν είδα τίποτα σιμά 
μήπω5 και ήταν ψέμα;

22. Έτράβηξα και έφυγα 
τρέχοντο5 vτpoπιασμέvos 
από κει πέρα πούμουνα 
δειλόs και φοβισμένο5.

23. Βογγούν τα όρη τα βουνά 
οι ρεματιέε ποιό πέρα 
αρπάζουν τον αντίλαλο 
που φεύγει στον αέρα.

24. Τ' αηδόνι το γλυκόλαλο 
έπαψε το τραγούδι
κΓ η μέλισσα δεν κάθεται 
σε βοδιαστό λουλούδι.

25. Η κουκουβάγια ακούγεται 
με τπ φωνή στριγγιά
και δεν ακού5 τπ5 πέpδικαs 
τη χαρωπή λαλιά.

26. Το χαροπούλι κάθεται 
σε κάθε μιά γωνιά
και οι βpuκόλακεs βογγούν 
ανάθεμα φονιά!! I

Αθήναι τπ 17-2-1945 
Β. ΜΑΣΟΥΑΑΣ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
Στα εξηνταπέντε χρόνια που πέρασαν από 

την καταραμένη εκείνη Δευτέρα τη$ 13ns 
Δεκεμβρίου του 1943 δεν έχει υπάρξει 
ούτε μια μέρα που να μην έχουν έλθει στο 
νου μου τα όσα φοβερά γεγονότα συνέβπ- 
σαν εκείνη τη μέρα.

Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να 
μην έχει έλθει στο νου μου εκείνο το πρω
ινό η ανησυχία των γονιών μου μετά τιs 
κωδωνοκρουσίε5, η βιαστική ετοιμασία και 
η σκηνή που ο πατέραε μου, η μητέρα μου 
και εγώ, δωδεκάχρονο τότε παιδί, έχοντο5 
jazi pas μια κουβέρτα και τρόφιμα για μια 
Ί^ρα, σύμφωνα με τη διαταγή του Γερμα- 
3ύ διοικητή, κατηφορίζαμε από το σπίτι 

pas npos την πλατεία. Δεν πηγαίναμε στην 
εκκλησία, όπωs γινόταν όταν χτυπούσαν οι 
καμπάνε5 αυτή τη φορά, χωρί$ να το γνω
ρίζουμε, συνοδεύαμε ζωντανό τον πατέρα 
μου στην κηδεία του. Ήταν η τελευταία 
φορά που τον βλέπαμε ζωντανό.

Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να 
μην έχει έλθει στο νου μου ο xωpισμόs στο 
σχολείο, η παραμονή σ' αυτό, η έξoδos, 
μετά από ώpεs σε κατάσταση πανικού γιατί 
ακούστηκε ότι οι Γερμανοί είχαν βάλει 
φωτιά για να pas κάψουν, π θέα των Γερ
μανών στρατιωτών που παραταγμένοι απέ
ναντι με μέτωπο npos το σχολείο και τα 
δυό μυδραλιοβόλα ακριβώε απέναντι από 
την κεντρική πόρτα εξόδου. (Μετά από 
πολλά χρόνια κατέληξα στο συμπέρασμα 
ότι οι στpατιώτεs αυτοί αποτελούσαν το 
δικό pas πιθανό εκτελεστικό απόσπασμα, 
για την περίπτωση που οι άv6ρεs, παρ' ότι 
η διαταγή «πόρτε μαζί oas μια κουβέρτα 
και τρόφιμα pias nμέpαs» τous είχε παρα
πλανήσει ω5 npos τ5 πpoθέσειs των Γερ
μανών, θα μπορούσε ίσω5, την τελευταία 
στιγμή να καταλάβαιναν τι επρόκειτο να 
συμβεί και να αντιδρούσαν).

Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να 
μην έχει έλθει στο νου μου ο, ανακατεμέ- 
VOS με την ομίχλη, πυκνό5 καπνό5 και ο 
δuvατόs θόρυβθ5 που έκαναν τα σπίτια 
που τα γκρέμιζε π φωτιά και π αγωνιώδπ5 
πορεία npos το σπίτι pas, μη ακολουθώ- 
vxas τιs άλλεs γuvαίκεs και παιδιά που έτρε
χαν npos το ποτάμι. Η θέα του σπιτιού που 
φαινόταν άθικτο, ο τεpάστιos 00ios που 
φάνταζε μέσα από την ομίχλη κατακόκκι- 
VOS, μεταξύ Bελιάs και Τρικοκκιά5 και το

λαμπάδιασμα του 
σπιτιού pas που όταν 
πια φθάσαμε σ' αυτό 
είχε παραδοθεί στη 
φωτιά.

Δεν έχει περάσει 
ούτε μια μέρα που να 
μην έχει έλθει στο 
νου μου το απαίσιο 
θέαμα εκείνο το από
γευμα, όταν διαλύ
θηκε η ομίχλη, των 
σκοτωμένων στον 
απέναντι λόφο, το 
τρέξιμο npos τα εκεί, 
η πρώτη γυναίκα που 
συναντήσαμε, λίγο 
πριν από το νεκροτα
φείο, η Κατσίνη, που 
κατέβαινε από τον 
τόπο τns εκτέλεσns 
σκoύzovταs και που 
τα χέρια και τα πόδια τns ήταν βουτηγμένα 
στο αίμα' το ρυάκι εκεί στο πλάι, που το 
νερό του ήταν κόκκινο από το αίμα που 
είχε τρέξει σ' αυτό, και τέλos, η θέα των 
σκοτωμένων, ο tm s πάνω στον άλλο.

Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να 
μην έχει έλθει στο νου μου η εικόνα ens 
μnτέpαs μου να σέρνει πάνω στην κου
βέρτα τον πατέρα μου και κάθε λίγο, απο- 
καμωμένη από την κούραση, να σταματάει 
να κάθεται δίπλα του να κλαίει γοερά και 
εγώ να προσπαθώ να την παρηγορήσω και 
από δίπλα να περνάει στρατιά ολόκληρη 
από εκατovτόδεs γuvαίκεs oλoφupόμεvεs, 
που έσερναν τous άvδpεs τous και τα παι
διά τous npos το νεκροταφείο.
Την πρώτη νύχτα κουλουριασμένοι με την 

πλάτη στον τοίχο, μαζί με δεκάδεs άλλεs 
γuvαίκεs και παιδιά σε ένα από τα ελάχιστα 
σπίτια που δεν είχαν καεί, τpέμovταs από 
το κρύο, περιμέναμε άγρυπνοι πότε θα ξη
μερώσει για να πάμε στο νεκροταφείο, 
στον πατέρα μου.

Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να 
μην έχει έλθει στο νου μου η εικόνα τns 
μnτέραs μου να προσπαθεί κλαίγovταs να 
σκάψει τον τάφο. Ο πατέpαs δίπλα ξαπλω- 
p0vos περίμενε υπομονετικά να του ετοιμά
σει η γυναίκα του το κρεβάτι, όπου θα 
ξάπλωνε να κοιμηθεί τον αιώνιο ύπνο. Το

πρόσωπο του ήταν 
ήρεμο και ροδοκόκ
κινο, έμοιαζε σαν να 
ήταν zωvταvόs, μόνο 
ένα λεπτό ρυάκι αίμα 
είχε κυλήσει από την 
άκρη των χειλιών του 
στο αριστερό του μά
γουλο έμοιαζε σαν 
να κοιμάται. (Για πολ- 
λέ5 δεκαετίεs αργό
τερα με τυραννούσε η 
σκέψη, που ποτέ δεν 
εκμυστηρεύτηκα στην 
μητέρα μου, ότι ήταν 
δυνατό να τον είχαμε 
θάψει ζωντανό, μέ- 
xpis ότου Evas φίλos 
γιατρόε μου παρατή
ρησε ότι εφ' όσον το 
αίμα δεν έτρεχε αλλά 
ήταν ξεραμένο σημαί

νει ότι ήταν πεθαμέvos και έτσι ηρέμησε 
κόπωs π ταραγμένη μου ψυχή πρόσθεσε 
μάλιστα ότι η ηρεμία του προσώπου του 
έδειχνε ότι χτυπήθηκε αμέσωs θανάσιμα, 
με τιs πρώτεε ριπέ5 των μυδραλιοβόλων, 
πριν προλάβει να αντιληφθεί τι γινόταν και 
να νοιώσει αγωνία και φόβο).

Σκέπτομαι πάντα τη συχωρεμένη τη μη
τέρα μου που ντυμένη στα μαύρα (όλη τπ5 
τη ζωή) κρυβόταν σε μια γωνία στα σπίτια 
πσυ μαs φιλοξενούσαν, για να μην γίνεται 
ενοχλητική και έκλαιγε σιωπηλό, ώpεs ατέ- 
λειωτεs.

Δεν περνάει ούτε μια μέρα που όλα αυτά 
να μην έρχονται στο νου με κάθε λεπτομέ
ρεια, λεs και συνέβηκαν xθεs. Πώs να ξε- 
χάσε^Ι

Πώε είναι δυνατό να μην έxειs το παρά
πονο ότι κυβέρνηση δική σου, ελληνική 
εκχώρησε το δικαίωμα αλλά και την υπο
χρέωση να δικάσει τous Γεpμαvoύs εγκλη- 
ματίεs otous oμoίδεότεs τous.

Πώs είναι δυνατό να συγχωρήσει, όταν 
για το έγκλημα αυτό δεν καταδικάστηκε 
ποτέ καvείs από τous εvόxousl

Αυτά έγιναν και δεν ξεγίνονται. Τώρα 
εμείs οι Καλαβρυτινοί, εμείs που ζήσαμε τα 
τραγικό γεγονότα του Δεκέμβρη του 1943, 
αλλά και αυτοί που τα έζησαν μέσα από us 
διnγήσειs και μεγαλωμένοι σ' αυτόν τον

τόπο, έχουμε αποκτήσει us ίδιεs ευαισθη- 
σίεs. Πρέπει να φροντίζουμε ώστε κάθε τι 
που γίνεται και που έχει σχέση με τα γεγο
νότα αυτό, να απορρέει από το σεβασμό 
npos τουε vεκpoύs pas και την υποχρέωση 
an0unns φόρου up0s npos αuτoύs. Κάθε 
άλλη σκοπιμότητα είναι απαράδεκτη και 
καταδικαστέα. Με το πνεύμα αυτό είναι 
ανάγκη να διορθωθούν κάποια πράγματα 
και να γίνουν κάποια άλλα.

Στο Μουσείο, το οποίο παρ' όλα τα ελατ
τώματα, είναι ένα μουσείο αξιόλογο, πρέ
πει σε κάθε φωτογραφία να μπει το όνομα 
του εικονιζόμενου παρ' όλο που καvείs 
δεν είχε τέτοια πρόθεση, η μη ύπαρξη ονα- 
μάτων συνιστά ασέβεια npos αuτoύs και 
περιφρόνηση npos ns oικoγέvειεs τous.

Κάθε φωτογραφία είναι π εικόνα εvόs συ
γκεκριμένου ανθρώπου που είχε όνομα, 
επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, οικογένεια. 
Άλλωστε, η προσπάθεια και ο K0nos 
τόσων ετών να ανευρεθούν οι φωτογρα- 
φίεs των συγκεκριμένων αυτών ανθρώ
πων, των θυμάτων τns Γεpμαvικήs 
βαpβαpότnταs τί νόημα είχε, αφού καvείs 
δεν ξέρει noi0s είναι noios.

Το Μουσείο έγινε για να τιμηθούν αυτοί 
οι άνθρωποι και έτσι πρέπει να γίνει.

Στο εγγύs μέλλον, η ανάγκη εvόs δεύτε
ρου νεκροταφείου για τιs αvόγκεs τns 
no0ns θα είναι επιτακτική as δημιουργπθεί 
το συντομότερο δυνατό και το υπάρχον θα 
είναι ένα μνημείο, όπωs και είναι, σεβόμε
νοι τous τόφου5 των εκατοντάδων εκτελε
σθέντων (άδικα και δόλια δολοφανη- 
θέντων) Καλαβρυτινών.

Ο τόπο5 τns εκτέλεσns που το χώμα του 
ζυμώθηκε με το αίμα των εκατοντάδων 
αθώων ανθρώπων χρήζει σεβασμού και 
καλόν είναι να αποφεύγονται οι κάθε εί- 
0ous πειραματισμοί.

Το Μνημόσυνο που κάθε χρόνο γίνεται 
τη σημαδιακή εκείνη ημέρα τns 13ns Δε
κεμβρίου πρέπει να προσπαθήσουμε και 
εμείε αλλά και οι μέλλouσεs γεvιέs να μην 
μεταβληθεί, με διάφορα προσχήματα, σε 
ένα είδos φιέσταs, αλλά να εξακολουθήσει 
να γίνεται μέσα σε ατμόσφαιρα σσβαρότη- 
ταs και σεβασμού npos τous vεκpoύs pas 
ώστε η μνήμη του5 να μείνει αιώνια.

Xαpάλαμπos Α. Παπαδημητρίου



[ΐ2 ϊΓ(£)[ρο^ m
Η ίδρυση ms φιδαρμονική5 pas to 1924 

σε μια μικρή ορεινή κοινότητα, 0nms τα 
Καλάβρυτα, καταδεικνύει το επίπεδο των 
κατοίκων και τπν έφεσπ για πολιτισμό. Στα 
Καλάβρυτα επίσπs υπήρχε από το itos 
1920 χοροδιδασκαλείο με πλούσια δρα- 
στπριότπτα στην εκμάθηση χορών ευρω
παϊκών, δπμοτικών και άλλων. Τπν ίδια 
εποχή αλλά και μετέπειτα, apxns γενομέ- 
vns με τπ μαντολινάτα, που αναφέρω πιο 
κάτω, στπν αίθουσα του Χελμού γίνονταν 
οι πρώτε$ επίσπμεs xopoεσπεpίδεs με χο- 
ρούε, που είχαν διδαχθεί απ' το χοροδιδα
σκαλείο.

Η εφημερίδα «Ταχυδρόμοε» όργανο των 
απανταχού Αιγιαλέων και Καλαβρυτινών 
γράφει γΓ αυτούε tous χορούε: «Καλά
βρυτα 25/12/1930 από Tos παραβρεθεί- 
oas 0IS Βάσω Τσαπάρα μικρή και 
νοστιμότατα, φόρεμα μεταξωτό πράσινο, η 
κυρία Βαρελοπούλου με εξαίσιαν τουα
λέτα μεταξωτήν μαύρπ, π κυρία Ασημακο- 
πούλου Αθπναϊκό τριαντάφυλλο 
θαυμάσιο φόρεμα βελούδο, σιλουέτα ξε- 
χωριτπή, πολύ μινιόν, 0is Βαγενό που μπο
ρεί να τπν σηκώσει σαλόνι μόνον Nέαs 
Y0pKns δια να μεταχειρισθώμεν φράσιν ει
δικού ξένου περαστικού απ' τα Καλάβρυτα 
κυρία Παπανδρέου δικηγόρου δεινή χο
ρεύτρια εκ Kέρκupαs κτλ».
Την ίδια χρονική περίοδο pas περιγράφει 

ο Γιώpγos Kouτσoupήs στο βιβλίο του 
«Καλάβρυτα τα παλιά τ' αξέχαστα», tous 
κανταδόρου5 Γιάννη Αδραχτά που έπαιζε 
μαντολίνο, το Βίκτωρα Μπαλαλά που 
έπαιζε κιθάρα και έγραφε και μελοποιούσε 
τραγούδια, τα οποία στη σημερινή εποχή 
του ρεαλισμού και του σαρκασμού ίσωs να 
φαίνονταν φαιδρά. Ο ρομαντισμόε, το ευ- 
γενέστερο των συναισθημάτων, που με
σουρανούσε στην περιοχή pas δuστuxώs 
σήμερα έχει σχεδόν εκλείψει. Μ' όλα αυτά 
δικαίωs χαρακτήριζαν τα Καλάβρυτα μικρό 
Παρίσι. Βέβαια σ' αυτό συνέβαλαν ο λιγο- 
στόε Toupiop0s, αλλά και το μυθικό τρε- 
νάκι.
Από το 1920 και μετά στα Καλάβρυτα άκ

μαζε π καλλιέργεια του καπνού, τα καπνο- 
χώραφα, όπωs τα έλεγαν, γεγovόs που είχε 
σαν αποτέλεσμα να απασχολούνται εκατο- 
vτάδεs εργαζομένων. Ο καπνό5 έπρεπε να 
συγκεντρωθεί, να συσκευατπεί κατάλλπλα, 
στπ συνέχεια να ξπρανθεί και να αποθη
κευτεί μέχρι να προωθηθεί oris καπνοβιο- 
μnxαvίεs Παπαστράτου, Ματσάγγου και 
Μιχαλόπουλου στπν Πάτρα αλλά και 
αλλού, ώστε να πάρει τπν τελική μορφή 
του τσιγάρου και ακoλoύθωs να γίνει η το
ποθέτησα TOUS σε πακέτα κτλ. Τη συγκο
μιδή και διακίνηση των καπνών είχε 
αναλάβει μια μεγάλη εταιρία, η οποία 
έστειλε το 1923 ειδικευμένο εκπρόσωπο 
τπ5 για το σκοπό αυτό στα Καλάβρυτα και 
auT0s ήταν ο Χρήστο$ Tσαλιάκos.

Κατά ευτυχή συγκυρία ο Τσαλιάκο5 ήταν 
και γνώστη$ μπάvταs και εγχόρδων. Έτσι 
λοιπόν το 1924 με πρωτεργάτες tous αδελ- 
φoύs Λάκη και Γιάννη θεοδωρακόπουλο 
από τα Καλάβρυτα (μετέπειτα ο Λάκηε 
πρόεδροε πρωτοδικών) ιδρύθηκε η μαντο
λινάτα (δεν υπάρχουν στοιχεία γΓ αυτήν τη 
μαντολινάτα) και στη συνέχεια η φιλαρμο

νική εμπvεuστήs tns onoias ήταν ο Τσαλιά-
KOS.

Κάποτε σταμάτησε η καλλιέργεια του κα
πνού, καθόσον η παραγωγή ήταν μικρή 
και ασύμφορη και έτσι η πιο πάνω εταιρία 
αναγκάτπηκε να μετακινήσει τον υπάλληλο 
tns Χρήστο Τσαλιάκο στον Πειραιά. 
Ωστόσο υπήρχε ήδη έvαs σύλλoγos που 
ενεργούσε για λογαριασμό tns φίλαρμονι- 
K0S τον οποίο αποτελούσαν κuρίωs Καλα
βρυτινοί έμποροι και προοδευτικοί 
συμπολίτεε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με με- 
γάλεs πpoσπάθειεs, εpάvous και ό,τι άλλο 
μπορεί να κάνει κάπoιos, που αγαπά κάτι 
ιδιαίτερα, αποφάσισαν να παραγγείλουν τα 
όργανα pias φιλαpμovικήs από το Μιλάνο 
tns ltαλίαs. Αυτό αποτελούσε ασύλληπτο 
τόλμημα για την εποχή εκείνη αλλά ίσωs 
ακόμα και για την τωρινή. Είναι, δηλαδή, 
σαν K0noios να σκεφτεί σήμερα να κατα
σκευάσει έναν αγωγό με δημοτικές δαπά
νες για να μεταφέρει τη θάλασσα στα 
Καλάβρυτα.

Πράγματι, μετά από μερικούς μήνες τα 
όργανα έφτασαν στα Καλάβρυτα και συνε
χιστής του Τσαλιακού ήταν ο Σπάρος Χά- 
μουζας, πρώην αξιωματικός tns 
φιλαρμονικής του Πολεμικού Ναυτικού. 
Πρόκειται για πανάξιο συνεχιτπή ο οποίος 
είχε μεγάλο πάθος και σιδηρά θέληση για 
να βρει έμψυχο υλικό, να το διδάξει και 
γρήγορα να εμφανιστεί τκις πρώτες χοροε
σπερίδες.
Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του 1930 

στις 25 Δεκεμβρίου στην ίδια εφημερίδα 
«Ταχυδρόμος», που γράφει μεταξύ 
άλλων: «...εις τα διαλείμματα π φιλαρμο
νική ήτις τελευταίως κατέστη Δημοτική 
έηαιζε και διάφορα εκλεκτά τεμάχια υηό 
τον ακούραστον και πολύ φιλότιμον διευ
θυντήν αυτής κ. Σ. Χάμουζαν, όσης μάς την 
παρουσιάζει πάντοτε συγχρονισμένη. Εύγε 
λοιπόν στη φιλαρμονική μας».
Μερικοί από τους μουσικούς, που μπορεί
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κάποιος από τους αναγνώστες να θυμάται, 
ήταν ο Ιερομόναχος Τιμόθεος Καπότας, 
σπουδαίο και δυνατό μπάσο, ο Πάνος Σω- 
τηρόπουλος (Γαρυφάλης), εμφόνιο και ο 
Γιάννης Κανακάρης, κλαρίνο. Ήταν τέτοια η 
αγάπη τους για την μουσική που ο Τιμό
θεος μέχρι το τέλος του, γέρος πια έπαιζε 
με το στόμα τις 'μπότες' που έβγαζε με το 
μπάσο του. Το ίδιο έκανε και ο Γαρυφάλης, 
τραγουδούσε με το στόμα τα μέρη του εμ- 
φονίου από τα κομμάτια, που είχε παίξει 
και ήταν όλα αποτυπωμένα στο μυαλό 
του.
Τέτοιο ήταν το ενδιαφέρον τους και η 

αγάπη τους για τη μουσική, που δεν την 
απαρνήθηκαν και δεν τη λησμόνησαν ούτε 
στιγμή, μιλώντας πάντοτε με δέος για αυτήν 
μέχρι και το τέλος της ζωής τους. Το ίδιο 
έκαναν και όλοι ανεξαιρέτως οι άλλοι μου
σικοί, τρανοί μάρτυρες και λάτρεις μιας 
εποχής, που δεν ξανάρχεται και κρίμα σε 
όσους δεν την έζησαν και φυσικά δεν μπο
ρούν να καταλάβουν με όσες περιγραφές 
και αν γίνουν.

Επί των ημερών του Χόμουζα παίχτηκαν 
ακόμα και όπερες, όπως Καβαλλερία Ρου- 
στικάνα, Καβαλλερία Λεζέρα, Κουρέας της 
Σεβίλλης (ο γνωστός μπαρμπέρης), Άιντα, 
Τόσκα και ακόμα ένα ζηλευτό ρεπερτόριο 
ποικίλης ύλης όπως το Γελεκάκι, η Μοδι- 
στρούλα κ.ά.

Ο Χόμουζας ήταν και επιπλοποιός προ- 
κειμένου να συμπληρώσει το εισόδημα 
του, καθώς με πολλή δυσκολία η κοινό
τητα προσπαθούσε να πληρώσει τον αρχι
μουσικό με εράνους, συνδρομές κτλ. 
Χαρακτηριστικά το 1931 στο αρχείο του 
συμβολαιογράφου Καλαντσή καταχωρεί- 
ται επισύναψη δανείου 1000 δραχμών υπό 
του κ. Σπυρίδωνα Χάμουζα παρά της Εθνι
κής Τράπεζας (έτσι χορηγούνταν τα δάνεια 
τότε μέσω συμβολαιογραφικής πράξης). 
Το δάνειο αυτό, υποθέτω, ίσως χρειάστηκε 
γιατί ο Χάμουζας τη χρονολογία εκείνη πα

ρουσίασε μια βραχνάδα έμ
μονη, όπου μετέβει σε νο
σοκομείο των Αθηνών και 
δυστυχώς αργότερα επήλθε 
το μοιραίο, ενώ ήταν ακόμα 
νέος.

Στο ενεργητικό του, ο Χά
μουζας, είχε άρτιες εμφανί
σεις, πλούσιο και αξιόλογο 
ρεπερτόριο, 'πλατείες' όλο 
το καλοκαίρι και απαραιτή- 
τως κάθε Κυριακή βράδυ. 
Ξεκινούσε πάντα από το 
επάνω μέρος της αγοράς 
παιανίζοντας και καθ' οδόν 
κάποιο μαρσάκι και κατέ
ληγε στην κεντρική πλατεία 
για να αρχίσει το πρό
γραμμά του. Τα καφενεία 
της πλατείας ήταν κατάμε
στα και οι θαμώνες τους 
άκουγαν με ευχαρίστηση 
και απολάμβαναν τα κομ
μάτια που έπαιζαν με αξιο
θαύμαστο τρόπο και με τπν 
ψυχή τους οι μουσικοί της 
μπάντας.
Η συγκινητική προσπάθεια 

των μελών της φιλαρμονικής μάγευε τον 
κόσμο και αυτό ξεπληρωνόταν με το σεβα
σμό, την αγάπη του για την φιλαρμονική, 
αλλά και τη συνδρομή του, που ευχαρί
στως κατέβαλε και έτσι κρατιόταν οικονο
μικό η φιλαρμονική χωρίς καμία ά λ λ Α  
επιχορήγηση. Μαθητές του Χάμουζα εκτ<^^ 
των πιο πάνω γνωτπών, καθώς και λίγων 
ακόμη που ίσως κανείς πια δε θυμάται, 
ήταν ο Ανδρέας και ο Γιώργος Μπρες, ο 
Θεόδωρος Ερμείδης, ο Αλέκος Μακρυγέ- 
νης κά. Τη σκυτάλη στην ηγεσία της φιλαρ
μονικής πήρε ένας νέος μαέστρος ο 
'θρυλικός' Παναγιώτης Ζωιτσούδης, για 
τον οποίο θα μιλήσουμε στο επόμενο 
φύλλο.

Γιώργος Δημόπουλος

Ο Γιώργος Δημόπουλος στην τρυφερή ηλι
κία των 13 ετών έζησε τη ναζιστική θηριω
δία. Ένιωσε βαθιά την ανάσα του θανάτου 
μέσα στο ίδιο το σχολείο, όπου πριν οι δά
σκαλοί του φώτιζαν το νου και την ψυχή 
του. Ήταν από τα πρώτα Καλαβρυτινό- 
πουλα που με ενθουσιασμό ξαναέστπσαν 
την Ιστορική Φιλαρμονική Καλαβρύτων.

ΐνίΕΣΙΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΧΟΙΝΑΣ
Αναλαμβάνουμε cnv πώληαη οικοπέδων 

και ακινήτων, καθώε και τη διεκπεραίωση  
αδείαε σαε και την κατασκευή τηε  

οικοδσμήε σαε με το κλειδί στο χέρι. 
Λιθόκτιστα και Ξύλινα Φιλανδικού τύπου
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Η «Καλαβρυχινή Ηχώ» στο πρώτο πανηγυρικό τπ5 φύΓΐήΙο φιήΐο- 
ξένπσε ενπμερωτικό άρθρο μου σχετικό με την πορεία και τη λει
τουργία του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματο5. 
Εκεί, μεταξύ των άλλων, τόνισα, ω5 όφειλα, το πραγματικό ενδια
φέρον που δείχνουν κάποιοι συμπατριώτε5 pas στην κοινή και ιερή 
υπόθεση του Μουσείου και εξήρα την αξιόλογη και συγκινητική 
προσφορά του5.
Επειδή φρονώ ότι τέτοιε5 έμπρακτε5 εκδηλώσεΐ5 αγόπη5 npos τον 

τόπο pas δεν πρέπει να αποσιωπώνται, επανέρχομαι με το παρόν 
σημείωμα για να εκθειάσω μιαν άλλη συμβολική, ωστόσο σημα
ντική προσφορά κάποιων άλλων συμπατριωτών pas npos το Μου
σείο pas.

Όλοι γνωρίζουμε «Τα 33 Παιδιά» εκείνα δηλαδή τα Καλαβρυτι- 
νόπουλα ηου αναγκάστηκαν μετά τον πόλεμο να ξενιτευτούν στη 
Γερμανία για να βρουν την τύχη τous. Αυτά, λοιπόν, «Τα Παιδιά» 
στη μνήμη των δολοφονημένων Πατεράδων του5 και ηρωίδων Μα
νάδων του5 και npos ενίσχυση των σκοπών του Μουσείου προχώ
ρησαν σε μια γενναιόδωρη χειρονομία και χρηματοδότησαν:

α. την έκδοση 2.000 αντιτύπων του βιβλίου: „D as Haus un- 
serer Helden“ -Das D ram a von K a lav ry ta : Versuch einer 
Annaherung, Obersetzung ins Deutsche: Marina Manola und 
E irin i Vazou, Herausgeber: Holocaust-Museum der Stadt 
Kalavryta, Kalavryta 2008. (Πρόκειται για τπν απόδοση στη γερ
μανική γλώσσα του βιβλίου «Το σπίΐΐ των ηρώων pas» - Μια από
πειρα προσέγγισπ5 του Καλαβρυτινού δράματο5 - (έκδοσπ 
Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματο5, Καλάβρυτα 
2006).

β. την έκδοση αφίσα5 σε 1.000 αντίτυπα, στην οποία απεικονίζεται 
ο Τόπο5 Εκτέλεσπ5 (στο κέντρο-νυχτερινή λήψη) πεpιβαλλόμεvos 
από 14 μοτίβα Kαλαβpuτιvήs θεματολογία5.

Επιθυμώ, λοιπόν, μέσα από τη στήλη αυτή, διερμηνεύονταε και 
’ τα συναισθήματα - θέλω να πιστεύω - όλων των μελών του Δ.Σ. 
του Μουσείου, να εκφράσω τΐ5 πιο Θερμέ5 και ειλικριvείs pas ευχα- 
ριστίεε σ' αυτά τα φωτεινά παραδείγματα εθελovτικήs προσφοράε, 
που είναι και μέλη τπ5Ένωσή5 oas, επισnμαίvovταs τούτο: η ανιδιο
τέλεια, η ανυστερόβουλη δηλαδή λαχτάρα τπ$ έγνοια5 και rns προ- 
σφορά5 και το άθλημα διακονία5 του κοινού συμφέροντο5 συχνά 
λειτουργεί ω$ πρότυπο επανακαθορισμού τπ5 πpoσωπικήs και 
σuλλoγικήs pas στάσπ5.

Οι 33 σε αναμνηστική φωτογραφία με ns μητέρε5 rous στην πλατεία του ξενοδοχείου Χελμόε πριν τπν αναχώρησή τουε 
npos εκπαίδευση στη Γερμανία τον Οκτώβριο του 1955

Από αριστερά: Σταθούλια5 Τάκπ3, Καλδίρπ5 Παναγιώτηε, Καλδίρπ5 Εμμανουήλ, ΡεκουνιώτπΒ Φώτιθ5, Σαμοθρακίτηε ΑλέΚ05, 
Χαμακιώτπ5 NuVos, Αγγελόπουλθ5 Αλέκθ5, Γεωργακόπουλο3 Παναγιώτπ5, Κυριακόπουλθ5 Δημήτριο5, 
ΚυριακόπουλοΒ Xpimos, Παπαδιαμαντόπουλο5 Σόλων, Ρεκουνιώτπ5 Δήμθ5, Χονδρονικόλα5 Ιωάννηε, 
ΔημόπουλοΒ Σπύρο5, Χειλόπουλθ5 Κωνσταντίνο3, Μπράτσικαε NiKos, Καράγιωργα5 Περικλή3, Τάσσπ5 
Νικόλαο5, Ρεκουνιώτπ5 Hdias, Ιωαννί6η5 Ανδρέα5, Κυριακόπουλθ5 Παναγιώτπ5, Σουρούκπ5 ΙωάννπΒ, 
Καψοκαλύβα5 Xpioros, Καποτά5 Ηλίθ5, Ρεκουνιώτπ5 Φιλοπ., Αντωνόπουλοε Χρίστο3 του Σπηλιού, 
Χαμακιώτπ5 ΣωτήριοΒ, Λούτση5 Ιωάννη5, Ιωαννίδη3 Ιωόννη5, Καποτά5Σπύρο5, Μπράτσικα3 Παναγιώτπ3.

Xpicnos Φωτεινόπουλθ5 φωτογραφία δε συμπεριλαμβάνονται οι: Μαυρίδπ5 θεολόγοπ και ΑνεστόπουλοΒ Mipns.

Τ Γ ®
«ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΣΟΥΙΤΑ» Αντιγόνη$ Παπαμικροπούλου, Μουσικοσυνθέτου

Η Αντιγόνη Παπαμικροπούλου γεννή
θηκε στην Πάτρα το 1888. Ήταν αριστού- 
XOS τπ5 Βασιλική5 Μουσική5 Ακαδημία5 
του Λονδίνου από την οποία έλαβε Χρυσό 
Βραβείο. Συνέθεσε και εξετυπώθησαν 

|πολλά πρωτότυπα μουσικά έργα τns, 
*όπω5 η Καλαβρυτινή Σουίτα, Εκδόσεΐ5Λει- 

ψία5 και πολλά άλλα. Από το 1920 ασχο
λήθηκε με σύνθεση έργων σοβαρή5 μouσικήs.

Η Καλαβρυτινή Σουίτα αποτελείται εκ των 
κάτωθι τεμαχίων μουσική5 πιάνου με ελ
ληνικό χρώμα και κλασσική γραμμή: α) 
'Evas αητό5 καθότανε, β) Καημένα Ελληνό
πουλα, γ) Το κλαϊμα του βοσκού, δ) Στπ5 
ApK00i0s το διάσελο και ε) Ελληνοπού- 
λαμ' γεια σου. Εξεδόθη στη Λειψία το 1922 
και παρουσιάσθηκε το 1931 στον Παρ
νασσό πρώτη φορά.

Η δημιουργία τns Καλαβρυτινή3 Σουίτα5 
συνδέεται με το κλίμα Ed. Grieg και rns 
anhxnons τπs λαίκήs μουσική$ στο έργο 
Ελλήνων μουσουργών (Μ. Καλομοίρπ5 - 
Μ. Βάρβογλη5). Η Αντιγόνη θεωρούσε 
αυτό το έργο (Κ.Σ.) «κορύφωμα των 
εμπνεύσεών τπ5 για τα «Αθάνατα Καλα
βρυτινά Βουνά».

Συνέθεσε πλήθοε έργων, έλαβε μέpos σε 
πoλλέs εκδπλώσειs με τελευταία το Φε
βρουάριο του 1968 σε εκδήλωση του 
Συλλόγου Καλαβρυτινών Αθήνα5. Έτυχε 
Θερμή5 uno0oxhs ιδιαίτερα με το παίξιμο 
στο πιάνο τns σύνθεσπ5 «Παιδικέ5 εικόvεs 
-  Μουσικό Πορτρέτο».

Qs πιανίστρια αποσπούσε, πάντοτε, το 
θαυμασμό του κοινού και χαρακτηριστική 
είναι π ιδιαίτερη φροντίδα του αείμνηστου 
Παναγιώτη Κανελλόπουλου για την έκ
δοση τπ5 Kαλαβpuτιvήs Σouίταs στη Λει
ψία.

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήναε έχει στο 
αρχείο τπ5 μέρο5 του έργου τns AvuY0vns 
Παπαμικροπούλου, καθώ5 και αρχειακό 
υλικό που εδώρησε ειs μνήμην rns η νύφη

Μ Α Β Ρ π ίΝ Η  ΣΟΥΙΤΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΤ'ΊΆ ΒΟΥΝΑ 

ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ
ΥΠΟ

ΑΝΤΙΙϋΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΠΟΜ.
1) '"'Είνας αητός κα θ ότα νε . *
2) '  Καυμ,όνα Έλληνόττουλα.'
3) ' Τό κ λ ά ίμ α  τοΰ βοσκού. “

*) '  Σ τ ή ς  'Αρκαδίας τό διάσβλο.'^
5) ' Έ λ λη ν ο π ο ΰ λ α  μ ’γοτά οου. '

CR1ECH1SCHE SUITE
BILDER AUS DEN BERGEN

FOR KLAVIER
VON

ANTIGONE PAB̂ MIKROPOUIOS.

τπ5 K. Μάντη Τριάρχη - Μακρυγιάννη, κα
ταγόμενη από τα Κύθηρα, δια τπε κ. Μα- 
pias Καρύδη.
Η Ένωσή pas ευχαριστεί θερμότατα την κ. 
Μάντη Τριάρχη γΓ αυτή την ευγενική χει
ρονομία τπ5. Ευχή pas είναι σύντομα να 
ακουστεί π Καλαβρυτινή Σουίτα στα Κα
λάβρυτα, που τόσο πολύ αγάπησε η εξαι
ρετική μouσικoσuvθέτns, λάτρns των

Καλαβρυτινών βουνών.
Αρχειακό υλικό τns Αντιγόνπ5 Παπαμικρο- 
πούλου έχει ο ανηψιό5 τns, γvωστόs μου- 
ooupY0s, κ. O0vos Μικρούτσικο5.
Τα Καλαβρυτινά βουνά περιμένουν να αντι
λαλήσουν τΐ5 vότεs pias εξαιρετική5, διακε- 
κpιμέvns συμπατριώτισσό5 pas.
Το δημοτικό τραγούδι είναι YOViponoi0s 
δύναμη για το λαό pas και γαλούχησε με 
το βάθos των ιδεών και τη λιτότητα τπs έκ-

φρασπ5 τον ελληνικό λαό από την εποχή 
του Ομήρου.
Μέσα από του5 0xous του κλειδοκύμβα
λου (πιάνου) αποδεικνύεται πω5 και xθεs 
και σήμερα και πάντα ανοίγει δpόμous.

Μαρία Γεωργαντά - Καρύδη



Στήλη προσφορών στην
Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ι Ν Η  ΗΧΟ

Η Ένωσή pas αντλεί τη δύναμή τπ5 και 
την περαιτέρω ανάπτυξή τπ5 από τα μέλη 
τπ5 και την αγάπη όλων pas για τα 
Καλάβρυτα.

Euελπιστώvταs στην ενίσχυση και τη 
στήριξη τns Ένωσήε pas καθιερώνουμε 
στην εφημερίδα pas τιμητική "Στήλη 
Προσφορών".

Στη στήλη αυτή θα ανακοινώνονται οι 
παvτόs είδου5 προσφορέε, που θα γίνονται 
από τα Μέλη και τous φίλου5 τnsΈvωσήs 
pas.

Περιμένουμε την ευγενική ανταπόκρισή 
oas για την υποβοήθηση του έργου pas 
και την εκπλήρωση των σκοπών τπ5 
Έvωσήs pas.

Στο παρόν φύλλο pas παραθέτουμε τιs 
προσφορέε που έγιναν για τη λαχειοφόρο 
του περσινού αποκριάτικου χορού pas.
- Ο Δήμοε Καλαβρύτων και το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων 
προσέφεραν πέντε (5) κάρτεε ελευθέραε 
στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων 
κατά τιε περιόδουε ετών 2008-2009
- Ο Οίκοε Μόδαε «ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΣΛΑΝΗΣ» 
με την ευγενική μεσολάβηση του ζεύγουε 
κ.κ. Γιώργου και Ντίναε 
Παπαδημητρόπουλου προσέφερε ένα 
φόρεμα και ένα γυναικείο κουστούμι
- Ο κ. Κωνσταντίνοε Παπαχριστόπουλοε 
ένα DVD Home Theatre System, ένα 
φούρνο μικpoκuμάtωv LG, μία n0eKtpiK0 
σκούπα SCHARP και μία ^λεόραση 20 
ιντσών PFT LG
- Η κ. Βασιλική, συζ. Αντωνίου Δπμόπου- 
λου προσέφερε δύο αγιογραφίεε τηε 
«Παναγίαε Δεομένηε»
- Τα ξενοδοχεία «ΚΥΝΑΙΘΑ», «ΑΗΔΑ» και 
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» από δύο διανυκτερεύσειε 
σε δίκλινο
- Το ξενοδοχείο «ΧΕΛΜΟΣ» μία (1) διανυ- 
κτέρευση σε δίκλινο
- Ο κ. Χρήστοε Σχοινάε προσέφερε 200 
λίτρα βενζίνηε
- Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προσέφερε δύο 
εισητήρια για δύο (2) άτομα έκαστο για τη 
διαδρομή Αθήνα -  Θεσσαλονίκη μετ' 
επιστροφήε, πρώτη θέση με το Intercity
- Η εταιρεία των Αδελφών ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ 
Ο.Ε. δύο επάργυρουε δίσκουε
- Η εταιρεία των Αδελφών Κουτρουμόνου 
Ο.Ε. μία ηλεκτρική ψηστιέρα φορητή
- Η εταιρεία SECURITY & Συστημάτων 
Ασφαλείαε MONDIAL DOL τρειε 
δωροεπιταγέε αξίαε 100 ευρώ έκαστη για 
τα καταστήματα HONDOS CENTER
- Ο Οπτικόε Οίκοε Μεταξά επτά ζευγάρια 
γυαλιά ηλίου
- Ο κ. Δημήτριοε Παπαδημητρόπουλοε ένα 
ανδρικό πουκάμισο
- Η εταιρεία VICTORY Media S.A. δέκα 
συλλογέε DVD
- Ο Υποπτέραρχοε κ. Γεώργιοε Αθανασίου 
μία εγκυκλοπαίδεια «ΧΡΥΣΗ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΡΙΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ», μία εξάτομη 
εγκυκλοπαίδεια «ΖΩΗ & ΥΓΕΙΑ», ένα 
λεύκωμα «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
UNESCO» και μία σειρά τόμων 
«ΧΡΟΝΙΚΟ» ετών 1991-1997
- Ο Εκδοτικόε Οίκοε ΜΕΛΙΣΣΑ του 
αείμνηστου συμπατριώτη μαε Γ. Ραγιά 
βιβλία με θέματα «ΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ», «ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΣ», «ΔΑΝΤΕΛΕΣ», «ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ» και 
«ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ» & «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗ 
ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»
- Ο Εκδοτικόε Οργανισμόε ΛΙΒΑΝΗ -  
Εκδόσειε ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΒΕ πενήντα πέντε 
βιβλία

Μαρίκα και Χρίστοε Αντωνόπουλοε 
(στη μνήμη Περικλή Καράγιωργα) 100€ 
Ευγενία Καρακάση 50€
Βάσω Καρακάση 50€
Βάσω Κώη - Γούτου 50€
Ελένη Οικονόμου - Διαμαντοπούλου 50€ 
θεόδωροε Κ. Τσεντούροε 30€

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΕΝ Α  Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο  Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α

Τα Καλάβρυτα έχουν καταστεί έναε ελκυστικόε προορισμόε. Όχι 
μόνο για αυτούε που κατάγονται από τα Καλάβρυτα, αλλά και για 
όσουε θέλουν να αποδρόσουν σε ένα πανέμορφο ορεινό τοπίο, 
κατάμεστο από πράσινο και ωραίεε εξοχέε. Είναι έναε προορισμόε 
για όσουε επιθυμούν να απολαύσουν τιε δυνατότπτεε που τουε 
προσφέρει το χιονοδρομικό του κέντρο, να επισκεφθούν τα πολλά 
παλιά και ιστορικό του μοναστήρια και μνημεία, να δυναμώσουν 
πνεύμα και σώμα. Δεν είναι επομένωε περίεργο, που πολλοί κά
τοικοι του λεκανοπεδίου επιβιβάζονται συχνά στο αυτοκίνητό τουε 
για να αναζητήσουν αυτόν τον όμορφο προορισμό και να επισκε- 
φθούν τα Καλάβρυτα. Και ενώ θα περίμενε κανείε μια τέτοια δια
δρομή να συνοδεύεται από μία ευχάριστη εποχούμενη εμπειρία, 
δυστυχώε τα 192 περίπου υπεραστικά χιλιόμετρα, που χωρίζουν 
την Αθήνα από τα Καλάβρυτα, μπορεί να αποβούν μοιραία για 
όσουε επιχειρήσουν να τα διανύσουν. Είναι σε όλουε μαε πλέον 
γνωστό τόσο από τα καθημερινά αναγνώσματα στιε εφπμερίδεε 
όσο και από τα ενημερωτικά δελτία τηε τηλεόρασηε και του ραδιο- 
φώνου ότι πάρα πολλοί, αδικαιολόγητα πολλοί, συνάνθρωποί 
μαε χάνουν είτε τη ζωή τουε, είτε την ακεραιότητά τουε σε τροχαία 
ατυχήματα στη διαδρομή αυτή. Γιατί; Έχουν γραφτεί πολλά σχε
τικά με το θέμα, άλλα υπεύθυνα, άλλα ανεύθυνα. Αλλα επιστη
μονικά τεκμηριωμένα, άλλα επιδερμικό και ατεκμηρίωτα. Γεγονόε 
πάντωε παραμένει η βασική διαπίστωση: Η διαδρομή Αθήνα-Κα- 
λάβρυτα είναι μία ακόμη επικίνδυνη διαδρομή. Βέβαια τα πράγ
ματα θα βελτιωθούν σημαντικά στη διαδρομή μέχρι την Πούντα το 
επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι σύντομα ο Παραχω- 
ρησιούχοε, στο πλαίσιο τηε σύμβασηε που έχει αναλάβει για την 
αναβάθμιση του Αξονα Ελευσίνα-Κόρινθοε-Πάτρα θα πάρει ειδικά 
μέτρα οδικήε ασφάλειαε, ενώ παράλληλα θα προβεί και στην ανα
βάθμιση του τμήματοε από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα σε αυτο
κινητόδρομο τα επόμενα 4 χρόνια. Ούτωε ή άλλωε όμωε πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι τα τροχαία ατυχήματα δεν θα εξαλείφθούν 
ποτέ. Οπωε δεν θα εξαλείφθούν ποτέ και τα εγκλήματα και οι 
άλλεε παράνομεε πράξειε που οφείλονται στον άνθρωπο, παρά 
τα όποια αστυνομικά μέτρα, παρά την όποια νομοθεσία, παρά τιε 
όποιεε ποινέε. Το ζητούμενο εν προκειμένω για τουε μηχανικούε 
δεν είναι η ιδεατή κατάσταση αλλά να κατασκευάσουν μια οδική 
υποδομή, που δεν θα δημιουργεί από μόνη τηε δεδομένα και 
προΰποθέσειε εξέλιξηε μιαε κανονικήε πορείαε και ενόε τυπικού 
ελιγμού ενόε οχήματοε σε ατύχημα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει 
μέχρι τώρα. Οι συγκοινωνιολόγοι μηχανικοί γνωρίζουν το πλαίσιο 
δουλειάε τουε. Γνωρίζουν ότι ο άνθρωποε κάνει σφάλματα σε 
όλεε του τιε κοινωνικέε δραστπριότητεε. Πρέπει επομένωε a priori 
να του επιτραπεί να κάνει λογικά, αναμενόμενα «ανθρώπινα» 
σφάλματα. Και επειδή η κίνηση στουε δρόμουε αποτελεί μια κα
θημερινή, ζωτική και απαραίτητη κοινωνική δραστηριότητα, οι 
δρόμοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τρόπο, που να συγ
χωρούν τα λογικά (όχι τα σκόπιμα εγκληματικά) οδηγητικά σφάλ
ματα. Να είναι δηλαδή «συγχωρητικοί» και όχι «εκδικητικοί».

όπωε χαρακτηριστικά είναι σήμερα ο δρόμοε Αθήνα-Καλάβρυτα.
Εμείε εδώ δεν πρόκειται να προβούμε σε μια αναλυτική, επιστη

μονική προσέγγιση τηε ασφάλειαε κυκλοφορίαε στη διαδρομή 
Αθήνα-Καλάβρυτα. Στόχοε μαε απλά είναι να δώσουμε κάποιεε 
γενικέε κατευθυντήριεε εκλαϊκευμένεε συμβουλέε και να επισημά- 
νουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, που είτε θα αντιμετωπί
ζουμε για κάποιουε μήνεε ακόμα είτε θα πρέπει να μάθουμε να 
ζούμε μαζί τουε για πολύ καιρό ακόμα. Αφορούν σε προβλήματα 
που αναφύονται σε συγκεκριμένεε θέσειε για πολλούε και διάφο- 
pous λόγουε , με αποτέλεσμα να προκαλείται συσσώρευση τρο
χαίων ατυχημάτων. Σε αυτέε τιε θέσειε απαιτείται να είμαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, χωρίε αυτό να σημαίνει ότι στα υπόλοιπα 
τμήματα επιτρέπεται να είμαστε «χαλαροί» ή ανεύθυνα απρόσεκτοι.

As ξεκινήσουμε.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Το πρώτο τμήμα τηε κοινήε μαε διαδρομήε, αφού πλέον ο κα- 
θέναε μαε έχει αφήσει πίσω του τα προάστια τηε Αθήναε είτε μέσω 
τηε ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ είτε μέσω άλλων εναλλακτικών διαδρομών, 
είναι η διαδρομή Ελευσίνα-Κόρινθοε. Η διαδρομή αυτή εξελίσσε
ται πάνω σε έναν Αυτοκινητόδρομο, που έχει μελετηθεί και κατα
σκευαστεί βασικά στη δεκαετία του '80, με εξαίρεση το τμήμα τηε 
Κακιάε Σκάλαε με τιε γνωστέε σήραγγεε, που δόθηκε πρόσφατα 
στην κυκλοφορία. Αν και από τη φύση του ο αυτοκινητόδρομοε 
είναι έναε ασφαλήε δρόμοε (μόλιε το 10% των ατυχημάτων συμ
βαίνουν οε αυτούε) η διαδρομή Ελευσίνα-Κόρινθοε παρουσιάζει 
σήμερα 23 «μελανά σημεία», σημεία δηλαδή στα οποία υπάρχει 
μία συσσώρευση ατυχημάτων για διαφόρουε λόγουε. Στα σημεία 
αυτά ο Παραχωρησιούχοε, που έχει αναλάβει την λειτουργία του 
νέου αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Πατρών μέσω τηε κατασκευ- 
αστικήε κοινοπραξίαε στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώ
σεων όπωε είπαμε, έχει αρχίσει ήδη να επεμβαίνει, ώστε να άρει > 
στο πλαίσιο του εφικτού βέβαια την επικινδυνότητα αυτών των ση-| 
μείων κάνονταε αυτό που η ελληνική πολιτεία αμέλησε να κάνει 
στα πάνω από είκοσι περίπου χρόνια λειτουργίαε του δρόμου 
αυτού και παρά τα διόδια που πληρώναμε όλο αυτόν τον καιρό. 
Από τα 23 αυτά σημεία πρέπει εν τούτοιε να επισημάνουμε αυτά, 
στα οποία θα πρέπει να είμαστε ούτωε ή άλλωε πολύ προσεκτικοί, 
ακόμα και όταν σε λίγουε μήνεε θα έχουν γίνει οι προβλεπόμενεε 
βελτιωτικέε παρεμβάσειε σε αυτά. Ο λόγοε αυτήε τηε ιδιαίτερηε 
προσοχήε μαε οφείλεται κυρίωε στο γεγονόε ότι σε αυτά τα τμή
ματα η καμπυλότητα του δρόμου δεν είναι η πρέπουσα για έναν 
τέτοιο δρόμο, γεγονόε, που όπωε μπορεί εύκολα να αντιλπφθεί 
κανείε, καμία παρέμβαση δεν μπορεί να οδηγήσει απόλυτα στην 
άρση τηε σχετιζόμενηε επικινδυνότπταε. Η μόνη αποτελεσματική 
αντίδρασή μαε εκεί ωε οδηγοί, για να μπορέσουμε να διέλθουμε 
τα τμήματα αυτά με ασφάλεια είναι μόνο μία. Να μειώσουμε τα
χύτητα και να ακολουθήσουμε αυστηρά τιε ρυθμίσειε τηε νέαε σή- 
μανσηε, που θα εγκατασταθεί εκεί. Αυτό τα σημεία με αναφορά 
στη χιλιομετρική τουε θέση (Χ.θ.) είναι;

Τέλοε σε ότι αφορά το τμήμα Ελευαίνα-Κόρινθοε δύο άλλεε γε
νικέε επισημάνσειε:
- ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όπου συναντάμε ανισόπεδουε κόμ- 
βουε. Όλοι σχεδόν οι ανισόπεδοι κόμβοι παρουσιάζουν διάφορεε 
σημαντικέε σχεδιαστικέε ελλείψειε, που καθιστούν τη χρήση τουε 
πολύ προβληματική για τουε οδηγούε. Ένα από τα κύρια προβλή
ματα που παρουσιάζουν, είναι η σύγχυση που προκαλούν στουε 
οδπγούε στην επιλογή του σωστού ελιγμού με αποτέλεσμα να 
έχουμε πολλέε περιπτώσειε επιλογή λάθοε κατεύθυνσηε και εί
σοδο στο αντίθετο (ανάποδο) ρεύμα! Η τροχαία τα κρίσιμα αυτά 
ατυχήματα τα χαρακτηρίζει ωε ... μετωπικέε συγκρούσειε. Καταλα
βαίνει κανείε ποιεε επιπτώσειε μπορεί να έχει ένα τέτοιο ατύχημα 
στουε εμπλεκόμενουε. Προσοχή λοιπόν όταν πλησιάζουμε σε 
όλουε τουε κόμβουε τηε διαδρομήε Ελευσίναε-Κορίνθου, δηλαδή 
στουε κόμβουε Μεγάρων, Πάχηε, Κινέπαε, Αγ. θεοδόρων, Λου
τρακιού, Κορίνθου κλπ.
- Τελευταία επισήμανση τα θανατηφόρα με...πεζούε! Ναι, υπάρ

χουν παρασύρσειε πεζών όσο και αν αυτό ακούγεται παράλογο.
Στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίναε - Κορίνθου θα συναντήσουμε 

πολλούε πεζούε. Πεζούε που ωε επιβάτεε παράνομα και παρά
τυπα επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ 
χρησιμοποιώνταε τη ΛΕΑ του αυτοκινητοδρόμου και πεζούε, που 
από εγκληματική αμέλειά τουε διασχίζουν κάθετα τον αυτοκινητό
δρομο για να αποφύγουν κάποιεε μεγάλεε πράγματι πεζοπορίεε, 
που η πολιτεία αμέλησε να αντιμετωπίσει κατασκευάζονταε τιε 
απαραίτπτεε πεζοδιαβάσειε. Η διάσχιση όμωε κάθετα του αυτοκι
νητόδρομου, ιδιαίτερα τουε καλοκαιρινούε μήνεε, δεν είναι η 
λύση στην έλλειψη των κατάλληλων διαβάσεων για πεζούε. Επο
μένωε προσοχή... στουε πεζούε, μέχρι η τροχαία να αναλάβει τιε 
ευθύνεε τηε και εφαρμόσει τον ΚΟΚ και για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

Βασίληε Ψαριανόε, Καθηγπτήε ΕΜΠ 
Συντονιστήε Παρατηρητηρίου Οδικήε Ασφάλειαε 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλόδαε.
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Το Διοικηυκό Συμβούλιο τ:η5Ένωση5 Καλαβρυτινών Αθήνα5 βρίσκεται και τη φετινή χρο
νιά στην ευχάριστη θέση να oas αποστείλει και πάλι τα πρόγραμμα των εκδηλώσεων και 
να aas παρακαλέσει να συμμετέχετε όσο το δυνατόν περισσότερο, πλαισιώνοντα5 την 
προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου έμπρακτα αλλά και με τΐ5 προτάσεΐ5 και ιδέε5 
oas, IIS οποίε3 περιμένουμε ώστε να επιτύχουμε περισσότερα.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2009
Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών. Αίθουσα των Αιγιαλέων, Βαλτετσίου 50-52. 
Ώρα προσέλευσηε 10:30 π.μ.
Σε περίπτωση μη απαρτία5 (ω5 συνήθω$) θα επαναληφθεΙ την επόμενη Κυριακή. 
Δηλώσεΐ5για υποψηφιότητα μέχρι 15-01-2009.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2009
Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών. Αίθουσα των Αιγιαλέων, Βαλτετσίου 50-52. 
Ώρα προσέλευσηε 10:30 π.μ. θα ακολουθήσει η κοπή τπ5 ΠοωτοχοονιάτικηΒ πίταε. 
Καλούμε τα μέλη pas να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. τnsΈvωσns και να εκδηλώ
σουν το ενδιαφέρον τουε με τη συμμετοχή τουε ons αρχαιρεσίεε.

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15-03-2009
θεία Λειτουργία - αρτοκλασία για την εορτή του Αγίου Αλεξίου πολιούχου Καλαβρύτων 
και Προστάτη τηεΈνωσήε pas, στον Άγιο Γεώργιο Καρύτση, ώρα 9:30 π.μ. Στη συνέχεια 
θα προσφερθεί καφέε στο ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ γωνία Εδουάρδου Λω και Σταδίου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2009
Συμμετοχή στΐ5 εκδηλώσειε για την επέτειο τπ5 απελευθερώσεωε τπε πόλεωε των Καλα
βρύτων από τον Τουρκικό ζυγό.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25-03-2009

-Συμμετοχή στιε εκδηλώσειε για την επέτειο τηε Εθνικήε Παλιγγενεσίαε στην Ιερά Μονή 
l:ns Αγίαε Λαύραε.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22-04-2009
Επίσκεψη στο Γηροκομείο Καλαβρύτων, παράρτημα ΚΕΔΙΚ και Νοσοκομείο.
ΜΑΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2009
Συμμετοχή στο πέρασμα του φαραγγιού Βουραϊκού. Η Ένωσή pas, όπωs κάθε χρόνο, 
αθλοθετεί βραβείο που απονέμεται κατά την κρίση του Δ.Σ του Ορειβατικού.
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2009
Μετάβαση στο Δίστομο για τΐ5 εκδηλώσειε pvnpns των σφαγιασθέντων υπό των Γερμα
νών κατά την κατοχή.
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2009
Μετάβαση στη Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων. Συμμετοχή στιε εκδηλώσειε μνήμηε των εκτελε- 
σθέντων υπό των Γερμανών κατά την κατοχή.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2009
Τέλεση μνημόσυνου Καλαβρυτινήε Μάναε στα Καλάβρυτα.
Η παρουσία όλων είναι υποχρέωση και ιερό καθήκον.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16-08-2009
Μετάβαση στο Κομμένο Αρταε για τιε εκδηλώσειε μνήμηε των εκτελεσθέντων από τα 
γερμανικά στρατεύματα κατοχήε.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 02-09-2009
Μετάβαση στο Χορτιάτη θεσσαλονίκηε για τΐ5 εκδηλώσειε μνήμηε των εκτελεσθέντων 
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχήε.

€€ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΟΗΝΑΣ»
Το Σωματείο με την επωνυμία 

«Ένωση Καλαβρυτινών Αθήναε» δημι- 
ουργήθηκε από τον αείμνηστο Βασίλη Μα- 
σούλα όπωε συνοπτικά περιγράφει ο 
Σωτήρηε Χαμακιώτηε στο άρθρο του 
«Να μαε ζήσει» στο πρώτο φύλλο τηε 
εφημερίδαε.
Οι σκοποί τπεΈνωσπε όπωε αυτοί περιγρά- 
φονται στο καταστατικό τπε είναι:
1. Η πνευματική και πολιτιστική εξύψωση 
των μελών τηε
2. Η βοήθεια στην πολιτιστική ανάπτυξη 
τηε πόληε των Καλαβρύτων
3. Η αλληλογνωριμία, ψυχαγωγία και ανά
πτυξη των σχέσεων και τηε αλληλεγγύηε 
μεταξύ των μελών τηε
4. Η φροντίδα για την καταγραφή, μελέτη, 
προαγωγή και βοήθεια στην επίλυση των 
προβλημάτων τηε πόληε των Καλαβρύτων
5. Η διατήρηση και προβολή των παρα- 

. δόσεων και τηε πολιτιστικήε κληρονομιάε 
|τ:ων Καλαβρύτων, π διατήρηση και προ
σβολή των ιστορικών και θρησκευτικών κει
μηλίων και μνημείων τπε πόληε και των 
ιερών Μονών Αγίαε Λαύραε και Μεγάλου 
Σπηλαίου και η, με την επιφύλαξη τπε ιε- 
ρότηταε των χώρων, τουριστική τουε ανάπτυξη
6. Η εκτέλεση ή ενίσχυση στην περιφέρεια 
του Δήμου Καλαβρύτων κοινωφελών έργων
7. Η ενίσχυση των νέων των Καλαβρύτων 
και όσων έχουν δικαίωμα να είναι μέλη τηε

και συγκεντρώνουν εξαιρετικά προσόντα 
για ευρύτερεε σπουδέε.

Τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια εργά
στηκαν, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε 
με μικρότερη επιτυχία για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Είναι αλήθεια ότι στη σημερινή εποχή, οι 
σύλλογοι, που έχουν δημιουργηθεί από 
την αγάπη των ανθρώπων προε την ιδιαί
τερη πατρίδα και προε τουε συμπατριώτεε 
τουε, δεν έχουν τη σημασία που είχαν σε 
παλιότερεε εποχέε.

Υπάρχουν, σήμερα, αρκετοί που αμφι
σβητούν την ανάγκη ύπαρξηε και την χρη
σιμότητα αυτών των συλλόγων, τουε 
θεωρούν κάτι ξεπερασμένο και χωρίε πρα
κτική αξία. Είναι μια άποψη εσφαλμένη, 
κατά την γνώμη μου, που την ενστερνίζο
νται και μερικά, λίγα από όσο γνωρίζω, 
μέλη τπεΈνωσήε μαε. Προσωπικά πιστεύω 
ότι η Ένωσή μαε είναι χρήσιμη και μπορεί 
να προσφέρει πολλά. Όσοι έχουν την ίδια 
άποψη αε έλθουν κοντά μαε και αε βοηθή
σουν για την πρόοδο τηε Ένωσηε, με ανι
διοτέλεια, μακριά από αντιπαλότητεε και 
μικροεγωϊσμούε.

Είναι παρήγορο και άκρωε ενθαρρυντικό 
ότι άνθρωποι αρκετά νέοι και ικανοί αντα- 
πεκρίθησαν στιε εκκλήσειε μαε για βοήθεια 
και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ 
ικανοποιητικό. Ιδού π «Καλαβρυτινή

Ηχώ» επιθυμία ετών, πραγματικότητα. 
Δεν είναι μέσα στιε συνήθειεε μου να δια
τυμπανίζω τιε ενέργειεε που κάνει το Διοι
κητικό Συμβούλιο στο σύνολο του και 
κάθε μέλοε του χωριστά όμωε εδώ δε 
μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό, διακιν- 
δυνεύονταε να θίξω τη μετριοφροσύνη 
τουε, να εξάρω τον πρωταγωνιστικό και 
καίριο ρόλο του νέου προέδρου τηε Ένω
σηε Σωτήρη Τσενέ που με την αποφασι
στική συμβολή του Παναγιώτη Χάμψα (ο 
οποίοε απεδείχθπ ιδιαίτερα ταλαντούχοε) 
έφεραν ειε πέραε το δύσκολο έργο τηε έκ- 
δοσηε αυτήε τηε εφημερίδαε.

Είναι ένα σοβαρό επίτευγμα, που για 
να μπορέσει όμωε να συνεχισθεί χρειάζε
ται τη βοήθεια και τη στήριξη όλων μαε. Το 
άρθρο του προέδρου στο πρώτο φύλλο 
«Όλα για τα Καλάβρυτα» δίνει το στίγμα, 
δείχνει ποια είναι π επιδίωξη και ο σκοπόε 
αυτήε τηε έκδοσηε.

Όμωε έναε κούκοε δεν φέρνει την άνοιξη. 
Όσο και αν προσπαθήσουν ο πρόεδροε 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, 
χωρίε τη συμπαράσταση και τη βοήθεια 
των μελών τηε Ένωσηε, ιδιαίτερα των νέων 
μαε. Ό ελεύθεροε χρόνοε των νέων, ασφα- 
λώε, είναι πολύ περιορισμένοε.

Πρέπει να αφιερώνουν το χρόνο τουε 
στην εργασία τουε, στη δημιουργία τηε

καριέραε τουε, στην οικογένεια, στα παιδιά 
τουε. Αν παρά ταύτα, κάποιοε μπορεί να 
θέσει λίγο από το χρόνο του στην 
Ένωση μαε, θα είναι μια βοήθεια κα
λοδεχούμενη. Βοηθήστε, με διάθεση κα
λοπροαίρετη, κάνονταε σωστέε παρατη- 
ρήσειε, δίνονταε χρήσιμεε συμβουλέε, ένα 
καλό άρθρο για την «Ηχώ» και με όποιο 
άλλο τρόπο θεωρείτε ότι θα βοηθήσετε την 
προσπάθεια αυτή. Η βοήθεια προε το Σύλ
λογό μαε, προε την Ένωση μαε, αε είναι 
ανάλογη προε τα αισθήματά μαε για τα 
αγαπημένα μαε Καλάβρυτα.

Σε λίγο καιρό έχουμε αρχαιρεσίεε. Όσοι 
έχουν λίγο διαθέσιμο χρόνο, όρεξη για 
δουλειά και κυρίωε όσοι πιστεύουν στουε 
σκοπούε για τουε οποίουε ιδρύθηκε η 
Ένωση, αε έλθουν να στελεχώσουν το Δι
οικητικό Συμβούλιο, που ανανεωμένο και 
στελεχωμένο με νέεε δυνάμειε θα μπορέσει 
να προωθήσει και να πραγματοποιήσει ή 
καλύτερα να πραγματοποιεί τουε σκοπούε 
τηε Ένωσηε μαε.

Όι οιωνοί είναι καλοί, υπάρχει αισιοδο
ξία.Αε προσπαθήσουμε όλοι και αε φρο
ντίσουμε ώστε η «ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ» να είναι μια Ένωση πραγματική 
και ένα εργαλείο χρήσιμο για τουε συ
μπατριώτεε μαε και για τα Καλάβρυτα.

Χαρόλαμποε Α. Παπαδημητρίου

ΈΥΑΕΙΑ
ΛΕΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΚΑ! ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ 

ΣΥΝΘΕΤΗ - ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΛΕΚΗΤΗ (ΤΡΑΒΑ)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΤΑΒΑΝΙΑ (ΟΡΟΦΕΣ) - ΠΑΓΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ (ΣΟΥΗΔΙΚΟΙ, ΟΞΙΑΣ) 
ΚΑΓΚΕΛΑ - ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ * ΠΡΕΒΑΖΙΑ - ΠΗΧΑΚΙΑ 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ - ΝΟΒΟΠΑΝ - OSB * ΚΟΡΜΑΔΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑ! ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΞΥΛΟΥ * ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ 

ΑΣΦΑΑΤΟΠΑΝΑ - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΑ 
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ (BENDERS - ALFA - ΙΤΑΛΙΚΑ)

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ - ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ - ΠΡΟΒΑΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΚΕΣ - ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ - ΒΙΔΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ - ΑΣΦΑΛΤ1ΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 
ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ - ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ, ΣΤΟΚΟΙ Κ.Λ,Π. 

ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ - ΛΟΥΚΙΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ /  ΠΛΑΣΤΙΚΑ)
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΑΦΡΟΙ - ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΑ ΥΣΤΕΡΙΝΗ 
ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΕΣ - ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ

ΚΑΙ Π Ο Α Α Α  Α Α Α Α  ΕΙΑΗ

ΑΜΕΣΗ ΕΪΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
KTIPIQN

ΣΤΕΛΕΧΟΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΣΕΟΝ 

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ

Ι1Κ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.

Αλκιβιάδου 77-79, Ay. Παντελεήμων Αχαμνών, ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210 82.38.442, 210 82.10.216, Fax: 210 82.38.442 

Κινηιό: 6944 525.571
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Μια συγγνώμη μεγάηΐπ σε μια πρό- 
σκΓίπσπ -  πρόκληση από ιον αγαππιό 
φΐΓίο, συμπαιριώιη, συμμαθητή, συμμου- 
σικό, Πρόεδρο τη5Ένωση5 Καλαβρυτινών 
ABnvas κ. Σωτήρη Τσενέ για τη μη άμεση 
ανταπόκριση σ' ένα κάλεσμα για μια 
γραφή npos την εφημερίδα που ετοιμαζό
ταν και που το πρώτο τεύχο5 με έκπληξη
KUI λ υ μ ϋ  OI.U χέρια μΟυ ήμθε...

As είναι καλορίζικη και καλότυχη στη συ
νέχεια Tns!... Εγκάρδια ευχή από τα μύχια 
τπ5 ψυχήε!..

Ένα κάλεσμα, λοιπόν... Μια στρατολό- 
γηση ω$ έκκληση από το φίλο Σωτήρη...
- θέλω να γρόψειε κάτι για τα Καλάβρυτα...
Σκεπτόμουν και σκέπτομαι... Τι να γράψω 

για τα Καλάβρυτα; Τι να γράψω για την ψυχή μου;
...Τι να γράψω για μια άλλη Αγάπη, για 

έναν παντοτινό Πατρίδα5 Έρωτα που δροσί- 
ζεται απ' το κελαρυστό νερό τηε "Φλού-

6as", του "Φίντεη", του "Κλοκίτη", τπ5 
"Καλαβρυτινή5", του “ ΚεραμιδάκΓ... έτσι 
όπω$ μεε στου μυαλού τη σκέψη έχουν 
αποτυπωθεί και μείνει εδώ και πολλά χρόνια!...

...Τι να γράψω για τα Καλάβρυτα; Τι να 
γράψω για την ψυχή μου; που τη θωπεύει 
το δροσαγέρι του Χελμού και ths Βελιάε π 
αύρα, σαν απ' τη Νεραίδόραχπ ξεχύνεται 
και φτάνει μέχρι την Αγια Λαύρα!...

...Τι να γράψω για τα Καλάβρυτα; Τι να 
γράψω για την ψυχή μου; όταν στηε φύσηε 
την ομορφιά ανταμώνειε την αγαλλίαση και 
τη χαρμονή, εκείνη την ψυχική και σωμα
τική ευεξία, που σ' ανακουφίζει, που σ' 
απαλύνει, που σε γαληνεύει, που σ' ευχα
ριστεί, που σε ομορφαίνει!!!

...Γενέθλια Γη!... Αγάπη κι Έρωτα Με
γάλε, που στο λογισμό, όταν μακριά σου 
βρίσκομαι παίρνειε τη σκέψη και την περ- 
νοδιαβαίνειε σε περασμένα μεγαλεία, σε

παλιά, όμορφα κι αξέχαστα μονοπάτια, νό
στου κι αναπόλπσηε, ξέγνοιαστων, ανέμε
λων στιγμών, ευτυχισμένων χρόνων!

Και τι μεγάλη χαρά νιώθεΐ5 όταν βρισκό- 
μενο5 στα Καλάβρυτα συναντάε συμπα- 
τριώτεΒ, φίλουε και γνωστούε, οπότε μαζί 
ξετυλίγονταε το κουβάρι Tns μνήμπ3 ανα- 
θυμάσαι και ταξιδεύει στην προηγούμενη 
ζωή, σε κείνα τα Καλάβρυτα «Τα Παλιά τα 
Αξέχαστα»!!!

.. .Γη των Πατέρων μα$ και των Δικών pas!...
.. .Γη των Μαρτύρων και των Ηρώων pas!...
... Γη Tns Λόξαs, Tns ioropias, ths Παράδο- 

ons και του Πολιτισμού!...
Εσύ Tns zωήs και του αιώνα καθοδηγητή, 

σ' αυτό το «μικρό αλωνάκι» το ιερό, τπ5 
papTupias και του ηρωισμού, Tns λαίκή5 
nap00oons και Tns φuσικήs oμopφιάs, μην 
αλλoιώvειs κι αλλoτριώvειs άλλο τον τόπο 
μου!.. Σεβάσου τον και Τίμησέτον!..

Έτσι, που να πορεύεται τη μελλοντική του 
ανέλιξη σ' ένα όνειρο, όπου τα βουνά, τα 
φαράγγια, οι πλαγιέε, οι κοιλάδεε, οι βου- 
νοκορφέε, τα δάση... να διατηρούν την 
ομορφιά Tns πλάσπ5 κι η λαϊκή παράδοση 
και η κουλτούρα zωήs να παραμείνει στη 
γνησιότητα, την απλότητα και την αγνότητά ms!...

...Eto0tos είναι ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ!!! 
Ετούτη είναι η ΓΗ ΜΟΥ! I ! που σε ένα άλλο 
προλόγισμα Tns Ένωσπ5 Καλαβρυτινών 
Πάτραε με τη γραφίδα Tns ψuxήs σ' ένα τε
τράστιχο είχα αναφέρει, περικλύοντα5 σε 
λίγεε λέξεΐ5 την Τιμή, το Σεβασμό, την Ευ
γνωμοσύνη, την Περηφάνια... τα Πάντα για 
τα Καλάβρυτα!..

Αυτή είναι η γλυκιά Πατρίδα pas, γεμάτη 
ιστορία, παράδοση και φύση, που π αγάπη 
με5 στα στήθια pas ποτέ Tns, μα ποτέ Tns 
δε θα σβήσει!!!

θεόδωροε Γ. θανόπουλοε

Δεομευσή μαβ η ποιότητα και η 
συνέχιση μιαβ γευστικ05 

κί^ηρονομιάβ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 
“ΧΕΛΜΟΣ" & “ΒΙΟ-ΧΕΛΜΟΣ” 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Αθ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
2ο χλμ. Καλαβρύτων Πούντας 

Τηλ./φαξ; 26920-22424 & 26920-22697 
email: info@helmos.com - web site; www.heimo$.(

Λίγο έξω από τα Καλάβρυτα δημκχιρ- 
γήθηκε "Ο ΧΕΛΜΟΣ" μια πρότυπη 
μονάδα παρασκευή5 παραδοσιακών 
ζυμαρικών σε ένα πλήρω$ εκσυγχρο
νισμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο 
που τηρεί όλου5 του$ κανόνεΒ υγιει- 
νή5 και ασφάλεια5 των τροφίμων.

Ο ΧΕΛΜΟΣ παράγει παραδοσιακά 
ζυμαρικά από αγνά φρέσκα υλικά 
και εκφράζει έναν αρμονικό συνδυα
σμό του αυθεντικά παραδοσιακού 
και του σύγχρονου τρόπου παρα- 
οκευή3 προϊόντων, μια ολοκληρω
μένη διατροφική αντίληψη, που απα
ντά στΐ5 σύγχρονε5 ανάγκε5 και προσ- 
δοκίε5 του απαιτητικού καταναλωτή.

Διασφαλίζουμε την αυθεντικότητα 
τπ5 παραδοσιακήε γεύση3, με μο
ναδικό σύμβουλο την παλιά σπιτική 
συνταγή...

Η βιολογική pas παραγωγή πιστο
ποιείται από τον οργανισμό ΔΗΩ 
σύμφωνα με τον Ε.Κ. 2092/91.
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ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΟΝ Φ

Α Τ Λ Α Σ
ΚΕΝΤΡΟ  ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Ω Ν  ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1958

Δ ΙΕΘ Ν ΕΣ  Π ΡΑΚΤΟ ΡΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ  - Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ
Δ ια ζ ύ γ ια , Π ρ ο γ α μ ια ίε5  έρ ευ ν ε5  - Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ιή σ ε ΐ5  

Ε μ π ο ρ ο β ιο μ η χ α ν ικ έ ε  έρ ευ νε5 , 
Τ η λ ε φ ω ιο γ ρ α φ ή σ ε ΐ5 , Σ ύ γχ ρ ο να  σ υ σ τή μ α τα  

Έ ρ ευ ν εε  γ ια  α π ο μ ιμ ή σ ε ιε  προϊόντοον

Διευθυντήδ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Π /ν Α Τ Ε ΙΑ  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ  
Β Ο Υ Λ Η Σ  1 4  (2 0 5  ό ρ ο φ ο β ) ,  Α Θ Η Ν Α

2 1 0  323  4 7 0 0  - 2 1 0  323  4 8 0 0  - 210  324  4 9 0 0  
Κ ΙΝ .: 6 9 4 4  5 2 3 8 5 2  - Ο ΙΚ ΙΑ Σ  2 1 0  831 7085  

Π Α Τ Ρ Α  26 1 0  42  1584 - 2 6 9 1 0  4 2 7 2 4

Η εφημερίδα παρέχει βήμα σε όλουε συμπαιριώτεε pas, μέλη και φίλου$ τη5Ένωση5.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν tis απόψειε των συντακτών τουε.
Τα κείμενά oas, τι$ απόψειε, παρατηρήσεΐ3 και συμβουλέε oas μπορείτε να pas στέλνετε και 
ηλεκτρονικά στο e-mail: kalavrytiniixo@gmail.com

mailto:info@helmos.com
mailto:kalavrytiniixo@gmail.com

