
Κ Τ Ο Β Ρ Ι Ο Σ  - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  Φ Υ Α Α Ο Υ  1

ΚλΑΑΒΡνίΙΝΗ
Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Τ Η Σ  Ε Ν Ο Σ Η Σ  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ι Ν Ο Ν  Α Θ Η Ν Α Σ

Διαβάστε στην
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΗ

Σ ελ .1& 2
Να μα$ ζήσει 
m  ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΗΑΚΙΒΤΗ

Σελ.2
Η ΜΕΓΑΑΟΣΠΗΑΑΙΟΤΙΣΣΑ ΣΤΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
IOU ΑΗΔΡΣΑ Η. ΧΡΟΗΗ

ΣεΑ.3
Γερμονικέ$...εηανορ0ώσει$ 
m  ΤΑΧΗ I. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΟΥ

Σελ.3
Τρει$ γενιέ$  οδοντωτού 
m  ΠΑΗΟΥ ΚΟΥΜΑΗΤΟΥ

Σελ.5
Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 
Ολοκουτώματοε:
Η επόμενη μέρα

. m  ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΟΤΕΙΗΟΠΟΥΑΟΥ

Σελ.5
Ενεργοί ηολίτεε και στα 
Καλάβρυτα 
m  ΛΗΔΑΣ ΤΣΕΗΕ

Σελ.7
Οι εκδηλώσει$ τη$ 
Ένωσή$ μα$

Σελ.8
Το νερό ... νεράκι 
m  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σελ.8
Στοχασμοί
tou  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΥΦΡΗ

W Γ I XV 
ΚΙ ,̂ ν XV ,̂ ν Ρ

Μια νέα αρχή, μια νέα αφετηρία για την ανά
πτυξη και την περαιτέρω πρόοδο τπ5Ένωσή5 
pas αποτετΙεί η έκδοση του μικρού αυτού 
εντύπου επικοινωνία5. Πρόκειται για ένα ση
μαντικό στόχο τον οηοίο ηρογραμματίσαμε 
και τώρα υήοηοιούμε.

Το ταξίδι Tns ουσιαστικήΒ και συστηματι- 
κή5 ενημέρωσπ5, που καταφέραμε να 
δρομολογήσουμε, ξεκινάει με αισιοδοξία 
και ελπίδα την πορεία του στο χρόνο, έχο- 
VTOS επιβάτεε όλου5 εσά5, τα εκλεκτά μέλη 
και TOU5 φίλου5 τη5'Ενωση5 των Καλαβρυ
τινών ΤΠ5 Αθήνα5.

Στο φιλόξενο «όχημα» τπ5Ένωσή5 pas 
είναι όλοι ευηρόσδεκτοι, αρκεί να έχουν 
στην καρδιά tous  τα Καλάβρυτα και μονα
δικό κίνητρο το συμφέρον των συμπα
τριωτών pas, μακριά από κόμματα και 
χρώματα.

Το πάθθ5 Tns πρoσφoράs, η ειλικρίνεια 
και η ανιδιοτέλεια είναι χαρακτηριστικά 
στοιχεία για να αναζητήσουμε k o iv o 0 s 
Tponous σκέψns, στεvήs και καθoλικήs -  
το τονίζουμε αυτό -  σuvεpγασίαs, προκειμέ- 
νου να προσεγγίσουμε, αναδείξουμε και προ
ωθήσουμε τα θέματα που απασχολούν τον 
τόπο pas και tous κατοίκουε του.

Η ευχή όλων, όσο και αν προέρχεται από τα 
βάθη THS ψuxήs pas, δεν είναι αρκετή για να 
δυναμώσει tous  πατριωτικoύs δεσμoύs pas. 
Είναι απαραίτητο να νιώσουμε ότι πρέπει να 
κάνούμε κάτι παραπάνω, για την Ένωσή pas, 
για την ιδιαίτερη πατρίδα pas.

Τα Καλάβρυτα δεν είναι μια ασήμαντη κου- 
κίδα στον παγκόσμιο χάρτη, που μπορεί με

μια φευγαλέα και αδιάφορη ματιά να τα προ- 
σπεpάσειs. Τα Καλάβρυτα είναι ιδέα, σύμ
βολο, εθνικό ορόσημο, μια ανεκτίμητη 
φυσική και ιστορική κληρονομιά. Τα Καλά
βρυτα συμβολίζουν την πρωτοπορία στην 
αντίσταση και την πίστη στη θυσία και στον

αγώνα για τη λευτεριά και τη δημοκρατία.
Σήμερα που τα προβλήματα απειλούν με 

κάθε τρόπο την ποιότητα τηε ζωήε pas και οι 
άνεμοι Tns καταστpoφήs σαρώνουν με μανία 
TIS ιστoρικέs παραδόσε^ pas, πpoσπαθώvταs 
να εκριζώσουν από μέσα pas tis ιεpέs παρα- 
καταθήκεs, έχουμε ηθικό χρέθ5 να ισχυροποι
ήσουμε την Ένωσή pas και να κατευθύνουμε 
TIS δuvάμειs pas στη διασφάλιση Tns θετικήε 
εξέλιξns και μακρόχρονηε επιτuxίαs του 
έργου pas.

Στην κοινή pas προσπάθεια εσάs θέλουμε

βoπθoύs, σuμβoύλous, αξιολογητέε, φίλous.
Οι στήλεs Tns εφnμεpίδαs pas θέλουμε να 

αντικατοπτρίζουν ελεύθερα τη γνώμη των συ
μπολιτών pas. Να αναδεικνύουν τα προβλή
ματα που απασχολούν αλλά και tis 
προτεινόμενεε λύσεβ, μετεκμηριωμένεε από- 

ψειε οι oπoίεs να είναι πάντα καλοπροαί- 
pετεs και xρήσιμεs.

TKon0s pas είναι να προβάλλονται οι 
εvέργειεs των συμπατριωτών pas, που 
διακρίνονται και pas κάνουν περήφα- 
VOUS. Να είμαστε δίπλα ons θεσμοθετη- 
μέvεs αpxέs και φoρείs του τόπου pas, να 
συνεργαζόμαστε με τον τοπικό τύπο, από 
τη σκοπιά βεβαίωε του ενεργού πολίτη 
και του ευαισθητοποιημένου ανθρώπου.

Προσωπικά, θα μου επιτρέψετε να ση
μειώσω ότι δεν επιδιώκω τίποτα. Η συμ
μετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο 
τnsΈvωσns Καλαβρυτινών Aθήvαs οφεί
λεται αποκλειστικά στην ευγενική και τι
μητική πρόσκληση -  πρόκληση 
αγαπητών σε μένα προσώπων του Συμ

βουλίου και κupίωs στην εκπλήρωση του τι- 
μήματοε Tns λατρείαε για τη γενέτειρά μου και 
το βαθύτατο σεβασμό που τρέφω για tis ρίζεε 
μου, την ταυτότητά μου και τous συμπατριώ- 
τεs μου.
As συμπαρασταθούμε λοιπόν όλοι στη νεο

γέννητη «Καλαβρυτινή Ηχώ» για να μακροπ- 
μερεύσει και να συμβάλει στην προκοπή Tns 
Έvωσήs pas.

Με φιλικoύs xαιpετισμoύs 

Σωτήρπ5 I. Tσεvέs

Ν

ΧλλΗ ΑΡΧΗ!

Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το 80% των Πα
λαιών Καλαβρυτινών να ζούμε σ'αυτό το αν
θρώπινο χωνευτήρι, το ανθρωποφάγο T0pas 
που λέγεται Αθήνα, το οποίο καταπίνει και 
ισοπεδώνει τα πάντα.

Όμωε κάποιοι αντιστέκονται ακόμα, δεν αλ
λοτριώθηκαν, δεν ξέχασαν. Tous λένε ρομα- 
VTiKoPs, αιθεροβάμονεε.

Αν και αναγκάστηκαν να ζήσουν μια ολό
κληρη ζωή μακρυά από τον τόπο που γεννή
θηκαν, δεν τον ξέχασαν, δεν του γύρισαν την 
πλάτη, δεν τον απαρνήθηκαν. Εξακολουθούν 
όχι απλά να τον αγαπάνε, αλλά στην πραγμα
τικότητα είναι ερωτευμένοι μαζί του.
Οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν crus αpxέs 

του 70 έναν αμιγώs νέο Καλαβρυτινό σύλ
λογο την «Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνα$» 
A n p io u p Y 0 s  του συλλόγου αυτού ήταν ο αεί- 
pvnoT os Βασίλπ5 Μασούλθ5, τον οποίο διε- 
δέχθηκε ο Αρχιμανδρίτπ5 θεόκλητθ5 Φεφέ3 
Avθpωπos 6 u v a p iK 0 s  και δραστήριοε, κατόρ
θωσε να κινητοποιήσει tous  Καλαβρυτινούε 
Tns Αθήναε και πολύ σύντομα τα μέλη του ξε- 
πέρασαν τα 300 άτομα. Διοργάνωσε xopoO s 
που έμειναν αξέχαστοι. Ένα από τα σημαντικά 
έργα που έγιναν στα Καλάβρυτα και που είναι 
σχεδόν σε πoλλoύs άγνωστο, είναι το πέτρινο 
μονοπάτι από το νεκροταφείο μέχρι τον τόπο 
θυσίαε, το οποίο τότε στοίχισε 300.000 δραχ- 
p0s. Το έργο αυτό έγινε αποκλειστικά με δα- 
πάvεs του συλλόγου μαε. Το σπουδαιότερο 
όμωs έργο του ήταν η έκδοση εvόs 4σέλιδου 
φυλλαδίου με το όνομα «ΜΑΡΤΥΡΙΑ». Ο 
i0 io s  ήταν εκδότns και συγγραφέαε, αφού
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όλη η ύλη ήταν δική του. Παραλήπτεε του 
φυλλαδίου ήταν όλα τα μέλη Tns Έvωσήs 
μαε, αλλά και όλοι σχεδόν οι κάτοικοι των 
Καλαβρύτων, orous onoious μοιράζονταν.

Ήταν ένα μικρό αλλά σημαντικό μέσο επι- 
κoιvωvίαs των απόδημων με τη γεννέτειρά
TOUS.

Δuστuxώs ο σoβαpόs τpαuματισμόs του σε 
τροχαίο είχε σαν αποτέλεσμα η προσπάθεια 
αυτή να ατονήσει και τελικά κάποια στιγμή να 
διακοπεί η κυκλοφορία του.
Από τότε υπήρχε πάντα η σκέψη και η έντονη

δ ιά θ εσ η  γ ια  τη ν  έ κ δ ο σ η  cv0s σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ  εν τύ 
π ο υ , ό π ω ε δ ια θ έ τ ο υ ν  π ο λ λ ο ί σ ύ λ λ ο γ ο ι,  
x ω p ίs  ό μ ω 5  α π ο τέ λ ε σ μ α .

Ευτυχώε μετά από τόσα χρόνια είμαστε όλα 
τα μέλη του συλλόγου ενθουσιασμένοι, που 
τελικά το όνειρο έγινε πραγματικότητα και επι- 
τέλous κρατάτε στα χέρια aas το πρώτο 
φύλλο Tns εφημερίδαε pas.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί π απο
φασιστική συμβολή του νέου pas  Προέδρου 
κ. Σωτηρίου Τσενέ στην επιτυχία του εγχειρή- 
paTOS αυτού, εvόs νέου Καλαβρυτινού Tns με- 
ταπολεμική5 γεvιάs που δεν έχει τα δικά pas 
φρικτά βιώματα, αλλά τρέφει και μοιράζεται 
μαζί pas  τα ίδια αγνά αισθήματα αγάπηε για 
τον τόπο pas.

Το έντυπο αυτό το βλέπουμε σαν ένα μέσο 
επικoιvωvίαs όχι μόνο με τα μέλη pas αλλά 
κι όλous TOUS Kαλαβpuτιvoύs. Rpos θεού μη- 
σκεφτεί Kovcis ότι φιλοδοξούμε να παίξουμε 
το ρόλο του δημοσιογράφου! Είναι μια γνή
σια ανυστερόβσυλη Καλαβρυτινή φωνή που 
θα υπενθυμίζει crcous αvαγvώστεs Tns την 
κοινή καταγωγή και tis pίzεs pas. Όταν άν
θρωποι ζουν πάνω από πενήντα χρόνια μα
κριά από τον τόπο tou s , οι δεσμοί χαλαρώ
νουν, οι εικόvεs ξεθωριάζουν, η μνήμη αδυ
νατίζει.

Υπάρχουν δuστuxώs πολλοί σuμπατpιώτεs 
pas οι οποίοι για διάφopous ήόγous έχουν 
χάσει σχεδόν κάθε επαφή με τα Καλάβρυτα.

Ελπίζουμε ότι η εφημερίδα αυτή θα tous

συνέχεια στη σεήίδα 2



Η Μ Ε ΓΑ Λ Ο ΣΠ Η Λ Α ΙΩ Τ ΙΣΣΑ  
ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Για πρώιη φορά crm μακραίωνη ιστορία 
Tns, η περίπυσιο5, κατά την εκκΓΙησιοΑο- 
γική οροΠογία, εικόνα τη$ Παναγία5 εγκατέ- 
ήειψε τον θρόνο -  το αεριβόΠι Tns -  την 
ιστορική μονή του Μεγάλου Σπηλαίου -  
για να επισκεψθεί και αγιάσει την πόλη των 
Καλαβρύτων, εκτεθείσα, για ένα 24ωρο, 
σε λαϊκό προσκύνημα, στον Καθεδρικό 
Ναό Tns Koipnons.

Η αρχική ιδέα για την πραγματοποίηση 
Tns «εξόδου» auT0s, ανήκε στο γνωστό 
συμπατριώτη pas κ. Αθαν. Ζησιμόπουλο, 
υιοθετηθείσα ασμένω5 και πραγματοποιπ- 
θείσα από τη Μητρόπολη, με την προσή
κουσα για τπν περίσταση, εκκλησιαστική 
τάξη και μεγαλοπρέπεια!

Η «Μεγαλοσππλαιώτισσα» λοιπόν, έ- 
φθασε στην πρωτεύουσα Tns επαpxίαs pas, 
Tis απoγεuματιvέs ώpεs Tns 13ns Αυγού- 
στου, «καθήμενη» σε ανοιχτό στρατιωτικό 
όχημα, υπό συνεχείε κωδωνοκρουσίεε και 
TOUS συριγμούε συρμού του Οδοντωτού 
pas Σιδηροδρόμου, ο onoios Τη συνό
δευε τιμητικά από το σταθμό Tns Κερπι- 
νή5.

Στον χώρο μπροστά από το Σταθμό, Tns 
έγινε επίσημη υποδοχή, από τον κλήρο, tis

Apxέs, το λαό Tns πόλπ5 και των γύρω χω
ριών, Αναπέμφθηκε δέηση, ενώ στη συνέ
χεια, και αφού τπν Ιερή Εικόνα πήραν στα 
χέρια TOUS άνδρεε του Πυροσβεστικού Σώ- 
poTOS, uπnpετoύvτεs στα Καλάβρυτα, σχη- 
ματίσθπκε πομπή, με επικεφαλή5 την 
Φιλαρμονική του Δήμου pas, tous  ιερεί5 
και tous  τέσσεpιs αpxιεpείs (tous  Μητρό
π ο λ η  Φιλαδελφεία$, Κοζάνπ5, Eδέσσns 
και τον τοπικό pas ιεράρχη), με tous  επισή- 
pous και TOUS nioTo0s ν' ακολουθούν, η 
οποία, μέσω του κεντρικού πεζόδρομου, 
κατέληξε στο σημαιοστολισμένο Ναό, 
όπου και τελέσθηκε ο πανηγυρικό5 Μέγα$ 
Eσπεpιvόs των «Προεορτίων» ths Κοιμή- 
σεω5 και Ιερά Παράκλησΐ5. Ακολούθω5 
άρχισε το λαϊκό προσκύνημα, που συνεχί- 
σθηκε όλη τη νύχτα, αλλά και κατά τη 
διάρκεια Tns αpxιεpατικήs θεία$ Λειτουρ- 
Yias, που τελέσθηκε το πρωί τπ5 επoμέvns, 
στα πλαίσια τπ5 onoias έγινε και το ετήσιο 
μνημόσυνο Tns «Kαλαβpuτιvήs M0vas» 
και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, οπότε και 
με αντίστοιχο τελετουργικό, ξεκίνησε για 
την επιστροφή Tns.

Ανδρέα$ Ν. Xp0vns

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ
Είναι έργο του Αποστόλου Λουκά. Πι

στεύεται ότι μαζί με το Ευαγγέλιο και tis 
Πράξει$ των Αποστόλων την εχάρισε ο Απ. 
AouK0s στο πνευματικό του τέκνο, τον ηγε
μόνα Tns Axaias Θεόφιλο.
Eκείvos δε την εκληροδότησε otous απο- 

Y0VOUS του. Κατά την εποχή των διωγμών, 
αυτοί την έκρυψαν στο Σπήλαιο. Όταν 
αυτοί απέθαναν ή φονεύθηκαν δια τον Χρι
στόν, παρέμεινε στο σπήλαιο μέχρι που 
ανακαλύφθηκε κατά τον θαυμαστό τρόπον 
από την ,Αγία Ευφροσύνη. Είναι ανάγλυφη, 
n0xous τριών πόντων και πλασμένη από 
κερί, μαστίχα και σλλεs ύλεs. Φέρει εσθήτα

χρωματισμένη και χρυσά διαγράμματα. 
Από TIS πολλέ5 πυρκαγιέ$ έχει αμαυρωθεί.

Το σώμα Tns είναι εστραμμένο δεξιά, με 
κεκλιμένη τπν κεφαλή npos τον Υιόν Tns, 
κρατώντα5 τον στο δεξί χέρι (Δεξιοκρα- 
τούσα), ο onoios με το αριστερό του χέρι 
κρατεί ελαφρά την αριστερή παλάμη τπ5 
Μπτρό5 Του, ενώ με το δεξιό κρατεί το Ευ
αγγέλιο. Δεξιά και αριστερά τπ5 κηρόπλα- 
στπ5 εικόναε παρίστανται, μετά φόβου 
άγγελοι. Στιε τέσσεpιs γωvιέs Tns εικόνα5 
δεξιά εξαπτέρυγα Σεραφείμ και αριστερά 
πολυόμματα Χερουβείμ.

Με μεγάλη χαρά θα περιμένουμε το δικό 
σα$ οικογενειακό και προσωπικό υλικό, 
που θα αναφέρεται σε xαpoύμεvεs, σημα- 
vτικέs και μοναδικέ5 στιγμέ5 που ζήσατε και 
αποτυπώθηκαν στην καρδιά aas και στη 
μνήμη aas.
Μια νοσταλγική κατάδυση στο παρελθόν, 

απόμακρο ή χθεσινό είναι ένα5 popavTiK0s 
aTa0p0s, που ο onTiK0s φακόs διατηρεί 
στο χρόνο, ωs τρυφερή ματιά, γλυκειά 
ανάμνηση π έντονη θύμηση ευχάριστων 
γεγονότων ή καταστάσεων.

Η εφημερίδα pas με εξαιρετική διάθεση 
και ενδιαφέρον θα αναμένει το φωτογρα
φικό θησαυρό oas για να κοσμήσει και να 
ομορφύνει tis σελίδε5 τη$.

Ο A o Y o p ia o p o s  γ ια  τη ν  εν ίσ χ υ σ η  Tns Εφπ- 
μ ερ ίδ α 5  pas  κα ι τn s Έ v ω σ ή s  p as  ε ίνα ι:Δ ΙΝ Ο Υ Ν .. .

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
θερμά συγχαρητήρια στο Γιώργο Κα

μπέρα, γιό του εκλεκτού συμπατριώτη pas 
Σπύρου και Tns Πόλη5 Καμπέρου, οδοντιά
τρου, που πήρε το δίπλωμα τπ5 Οδοντια- 
τρικήε.
Του ευχόμαστε επιτυχία στην επαγγελμα

τική του σταδιοδρομία, αντάξια του πατέρα 
του, που χρημάτησε καθnγnτήs Tns Οδο- 
vτιατpικήs στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο r^pYos Kαμπέpos ακολούθησε τα χνά

ρια των γονιών του. Τελείωσε την Οδοντια
τρική και επιλέχθηκε, κατόπιν εξετάσεων 
να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρό
γραμμα σπουδών τπ5 Στοματολογίαε στην 
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, το οποίο οδηγεί στην αηόκιηση 
τίτλου MASTER. Τεήικά η φύση είναι πιο δυνατή από τη φωτιά...

155/296074-57
Tns Eθvικήs Tpάπεzαs (Ένωση Καλαβρυτι
νών Aθήvαs).

Παρακαλούμε στην έγγραφη απόδειξη 
Tns Τράπεζα3 να αναγράφετε απαραιτήτωε 
το ονοματεπώνυμό oas.

Για καθημερινή επικοινωνία με τηνΈνωση 
Καλαβρυτινών Αθήνο5 επικοινωνήστε στα: 
Τηλ.: 210 3839346 
Fax: 210 3839875 
E-mail: kalavrytiniixo@gmail.com

Περιμένουμε τα σχόλιά oas, tis υηοδείξεΐ3 
oas, το υλικό που θα θέλατε να δημοσιευ- 
θεί, καθώ3 και ότι άλλο θα μπορούσε να 
συνδράμει θετικά στην εφημερίδα τπ3Ένω- 
σή$ pas.

συνέχεια από τη σεήίδα 1

ξαναθυμίσει τον τόπο όπου γεννήθηκαν και 
μεγάλωσαν. Οι φωτογραφίε3 που κάθε 
φορά θα δημοσιεύονται θα ξαναφέρνουν 
στο νου του3 όλε3 τΐ3 ομορφΐέ3 του τόπου 
pas.

Τα Καλάβρυτα σήμερα xapis στο χιονο
δρομικό κέντρο έχουν τελείωs αλλάξει. Συ
γκεντρώνουν χιλιάδεε τουριστών με 
αποτέλεσμα τη μεγάλη οικονομική τous 
ανάπτυξη.
Στο βωμό όμω5 αυτή3 tns ανάπτυξπ5 δεν 

πρέπει να καταστραφεί το φυσικό περιβάλ
λον.

Άλλο πράγμα η ανάπτυξη και άλλο η αλ
λοίωση. npos θεού δεν πρέπει επουδενί 
τα Καλάβρυτα να καταντήσουν μια νέα 
Αράχωβα.

Τα Καλάβρυτα είναι έvαs ιστορικό3 και 
μαρτυρικό3 τόπθ3 και πρέπει πάσηι θυσία 
να διατηρήσουν τη φυσιογνωμία tous.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε otous εμπό- 
pous γπ3 να καταστρέψουν αυτό το μονα
δικό Καλαβρυτινό τοπίο, που pas χάρισ^^ 
με απλοχεριά ο θεόs.

Από τα Καλάβρυτα ξεκίνησε πρώτα η~ 
φλόγα tns λευτεριά3. Η γη tous έχει ποτι
στεί από το αίμα των Καλαβρυτινών νεο- 
μαρτύρων στη Ράχη του Καππή. 0 ιερόε 
aut0s xώpos δε σηκώνει δίπλα του ξενο
δοχεία και μεζονέτε3.

Πρέπει να τον σεβαστούν όλοι και να τον 
φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Σ'αυτά 
τα θέματα tns npooraoias του περιβάλλο- 
vtos και tns διαφύλαξns tns icrtopiK0s μνή- 
pns, η εφημερίδα pas θα βρίσκεται πάντα 
στην πρώτη γραμμή.

Εμεί3 σαν σύλλογθ5, αλλά θέλουμε να 
πιστεύουμε και όλοι οι απανταχού Καλα
βρυτινοί, ευχόμαστε στην εφημερίδα από 
καρδιά5.

Να pas ζήσει!

Σωτήρπ5 Xαμακιώτns

Ιδιοκτησία: Ένωση Καλαβρυτινών 
Αθήνα5
θεμιστοκλέου51, 5os όροφθ5 
Τ.Κ. 10677 
Τηλ.:2103839346,
Fax:2103839875 
Εκδότπ3: Σωτήρπ3 Ιωαν. Τσενέ3 
Διευθυντή3: Μαρία Καρύδη 
Επιμέλεια Έκδοσπ3: Παναγιώτπ3 

i Γ. Χάμψα3
|Τυπογραφείο: Δεκάλογο3 Ε.Π.Ε.
I Αγαθίου 3, Τηλ.:2106460338

mailto:kalavrytiniixo@gmail.com


ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ... ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ
Λίγο μειά την ενοποίηση ins AuiiKhs με 

την Ανατοίίική Γερμανία σε ένα ενιαίο κρά- 
tos, 'Erirlnves nofliiES, θύματα Ναζιστικών 
θηριωδιών στον τόπο lous κατά την διάρ
κεια ins Γερμανική5 Kaioxns, άσκησαν σε 
διάφορα Πρωτοδικεία ins X6pas αγωγέ5 
στpεφόμεvεs κατά του Γερμανικού Δημο
σίου με αίτημα την αποζημίωσή lous για 
IOUS Ppaxous αvθpώπous lous που εκτε- 
ήέστηκαν και για us περιouσίεs που κατα
στράφηκαν από τΐ5 δυνάμεΐ5 των S.S.
Την πρωτοβουλία είχαν τα θύματα του Δί

στομου, τα οποία μάλιστα πέτυχαν - λόγω 
και ins εpnμoδικίαs του Γερμανικού Δημο
σίου - ευνοϊκή πρωτόδικη απόφαση. Στη 
συνέχεια όμωs, το Γερμανικό Δημόσιο 
έθεσε το θέμα ότι δεν ήσαν αρμόδια τα Ελ
ληνικά Δικαστήρια να δικάσουν αυτού του 
είδου5 τΐ5 υποθέσει και υπέδειξαν σαν αρ
μόδια τα δικά lous δικαστήρια. Το Ανώτατο 
Ειδικό Δικαστήριο δέχθηκε τη θέση του 
Γερμανικού Δημοσίου και αποφάνθηκε ότι 
δεν έχουν τη σχετική δικαιοδοσία τα Ελλη
νικά Δικαστήρια. Το ίδιο αποφάνθηκε και 
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των. Έτσι, αν κανεί5 επιμείνει να βρει το 
δίκιο του, πρέπει να προσφύγει στα Γερμα
νικά Δικαστήρια, όπου βεβαίω5 έχει να 
αντιμετωπίσει πληθώρα τεχνική5 και νομι- 
K0S φύσεωs προβλημάτων.
Αρκεί να σκεφθεί ότι το Γερμανικό Δίκαιο 

JOU ίσχυε όταν επισυνέβησσν οι ναζιστικέ5

θnpιωδίεs και που 
θα εφαρμοσθεί, αν 
δικαστούν τέτoιεs 
αγωγέs, πρόβλεπε 
και επέτρεπε τέτοιε5 
μεθόδου5 σαν νόμι- 
με$ πoλεμικέs αρά
ξ ε ι. Έτσι λοιπόν 
φαίνεται ιδιαίτερα 
δύσβατos ο δρόμο5 
των ατομικών διεκ
δικήσεων πολεμι
κών επανορθώ 
σεων από το Γερμα
νικό Δημόσιο, το 
οποίο μάλιστα σε 
κάθε ευκαιρία περιορίζεται να εκφράσει 
δπμοσίω5 τη λύπη του για τα συμβάντα. 
Αλλά, έωs εκεί.
Διάβασα πρόσφατα στην ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑ

ΛΑΒΡΥΤΩΝ μια συγκλονιστική νεκρολογία 
γραμμένη από το Γιώργο Δημόπουλο για 
μια ακόμη τραγική κατάληξη pias Καλα- 
βpuτιvoπoύλαs, θύματos του Ναζισμού. 
Έφυγε και αυτή, όπω5 πoλλέs άλλεs σύζυ
γοι, μάνε5, κόρε5 και αδελφέ5, έxovταs 
ζήσει στην ψυχή και στο πετσί τη$ την 
διαρκή στέρηση των αγαπημένων προσώ
πων και τns εuτuxίαs των προπολεμικών 
χρόνων. Οι παλιοί Καλαβρυτινοί έvαs -  
έvαs φεύγουν. Πονεμένοι, πικραμένοι, 
απογοητευμένοι, αδικαίωτοι. Αβοήθητοι

από το « ισχύον » δί
καιο.
Όμωs, η ζωή συνε

χίζεται. Οι άνθρωποι 
φεύγουν, τα Καλά
βρυτα μένουν. Ο 
τόπos μα$ πρέπει να 
ακτινοβολήσει. Για 
τη δικαίωση των θυ
μάτων, για χάρη των 
επιγόνων. Ο σημερι-
V0S Γ ε p μ α v ικ ό s
Λαό5, οφείλει πλέον 
να πράξει αυτό που 
« στο όνομα ins νο- 
μοθεσία5 » αρνείται 

να το πράξει το Γερμανικό Δημόσιο. Οφεί
λει να συνδράμει την αναγεννητική προ
σπάθεια των Καλαβρύτων και των γύρω 
χωριών. Να δείξει έτσι έμπρακτα ότι σή
μερα αναλογίζεται την έκταση τπ5 κατα- 
στpαφήs, ότι αποκηρύσσει τιs θnpιωδίεs 
των προγόνων του, ότι είναι αvτίθετos στη 
βία και την εξολόθρευση, ότι πιστεύει στην 
ειρήνη και την πρόοδο των ανθρώπων.

Ποτέ δεν είναι αργά να μπει το θέμα των 
Γερμανικών επανορθώσεων για τα Καλά
βρυτα και σε μια άλλη βάση. Εμεί$ σαν Κα
λαβρυτινοί πρέπει να αναδεικνύουμε με 
κάθε τρόπο την έκταση του ολοκαυτώμα- 
τθ5, να διατρανώνουμε την αντίθεσή μα$ 
στη βία και την τυραννία, να εκπέμψουμε

το μήνυμα τπ5 ειpnvικήs σuvύπαpξns των 
λαών και να σχεδιάσουμε αποτελεσματι- 
KoPs τpόπous ειλικρινού5 και έντιμπ5 επι- 
κoιvωvίαs με κάθε κύσαρο του Γερμανικού 
Λαού που έχει τη δύναμη και τα μέσα 
ώστε, σε δείγμα μεταμέλειαs και αναγνώ- 
pians των πανανθρώπινων αρχών, να συμ- 
βάλει έμπρακτα με έργα και υπηρεσίε5 
σε ό,τι θα ήταν αναγκαίο και θετικό για την 
πόλη και τα χωριά των Καλαβρύτων.

Τάκη$ I. Χριστοδούλου

Οι Γερμανικέ5 επανορθώσειε είναι ένα 
θέμα μεγίστηε σημασίαε, με εθνικέε δια- 
στάσειε, που υπερβαίνει την Καήαβρυτινή 
Κοινωνία και η οποιαδήποτε προσπάθεια 
αντιμετώπισήε του χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή και σοβαρότητα.

Η Καήαβρυτινή Ηχώ επιθυμώνταε να 
συμβάδει στην αηοτεήεσματική ηροώθηση 
του ζητήματοε αυτού, ανοίγει αηό ns ατή- 
ήεε τηε ουσιαστικό διάήογο, ευεήηιστώνταε 
στην ευγενική ανταπόκριση όήων των εν
διαφερομένων.

Στόχοε τηε προσπάθειαε αυτήε είναι να 
διαμορφωθεί, κατά το δυνατόν, το ανα
γκαίο πήαίσιο των ενδεδειγμένων βημά
των, που θα μα$ οδηγήσουν στην από 
κοινού διεκδικητική πορεία, με σεβασμό 
πάντοτε στα θύματα, mis οικογένειέε rous 
και mnv imopia του τόπου pas.

ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ
Ο oδovτωτόs -  το τραινάκι - των Καλα

βρύτων πρωτολειτούργησε το 1896, σχε
δόν πριν 110 χρόνια.

Ήταν ο γνωστό5 «μouvτzoύpns» αφού 
εκινείτο με ατμομηχανή που ω$ καύσιμο 
είχε το κάρβουνο. MiKp0s θυμάμαι ότι 
πήγα να σκάσω από τον καπνό που 
έβγαινε σε διαδρομή καλοκαιριού μέσα 
στην μεγάλη γαλαρία (σήραγγα).

Η σημασία του οδοντωτού, ιδιαίτερα 
εκείνη την μακρινή εποχή, ήταν πολύ με
γάλη και έβγαλε ολόκληρη την επαρχία 
Καλαβρύτων από την απομόνωση. Και, 
επίσπ5, πολύ σημαντικό ήταν το γεγονό$ 
ότι το τραινάκι ήταν μέσο με πολύ μεγάλη 
ασφάλεια. Στον οδοντωτό, από το 1950 
που θυμάμαι, δεν υπήρξε κανένα σοβαρό 
ατύχπμα.

^Στΐ5 αρχέ5 ms δεκαετία5 του 1960 σταμά- 
Ι^ σ ε  η λειτουργία του οδοντωτού με us 
ατμομηχανέ5, το κάρβουνο και τον καπνό, 
θυμάμαι έντονα τous πpώτous συρμούε κι- 
νούμενου5 με vτnzελoμnxαvέs -  πολύ άνε- 
τous και βέβαια χωρί$ του5 ατμού5 και του$ 
καπνού5 του μουντζούρη.

Τα χρόνια όμωs πέρασαν και crus αpxέs 
τns δεκαετία5 του 1990 έγιναν οι πρώτε$ 
σκέψεΐ5 και συζητήσει για την ανανέωση 
του τροχαίου υλικού, δηλαδή των συρμών 
που είχαν ήδη ηλικία 30 ετών. Ακολού
θησαν η σύνταξη νέων προδιαγραφών για 
σύγχρονου5 συρμούΒ, έγιναν αλλεπάλλη
λοι διαγωνισμοί, άγονοι όλοι για πολλού5 
και διαφόρous λόγous και, τελικά, ευδοκί
μησε το 2003 η κατακύρωση των νέων 
συρμών (τεσσάρων τον αριθμό) σε ελβε
τική εταιρεία - τη μοναδική που ακόμη κα
τασκευάζει σupμoύs οδοντωτού σε όλη 
την Ευρώπη.

Έτσι, το 2004 υπεγράφη η σύμβαση για 
του$ νέου$ συρμού5 και δόθηκε η απαιτού- 
μενη προκαταβολή για να αρχίσει ο κατα- 
σκευαστή5 να του$ σχεδιάζει, αφού το 
πλάτos τns γραμμή5 του οδοντωτού των 
Καλαβρύτων των 75 εκατοστών είναι μο
ναδικό στην Ευρώπη. Enions, έπρεπε να 
ληφθούν υπόψη και οι uπάpxouσεs σή- 
ραγγεΒ ώστε να περνά ο oupp0s με ασφά
λεια. Και, επί πλέον, οι νέοι συρμοί είχαν 
μεγαλύτερο βάρο5 από τous παλιού$ και

μεγαλύτερο αξονικό φορτίο.
Το γεγονό5 αυτό απαίτησε έργα εvίσxuσns 

των γεφυρών και σuγxpόvωs ανανέωσπ5 
τπ5 επιδoμήs, δηλαδή των σιδηροτροχιών 
και του εδάφου$ στήpιξήs τous. Και, τέλθ5, 
χρειάστηκε να τοποθετηθεί και νέα οδό
ντωση.

Με όλα αυτά, το έργο καθυστέρησε και 
ήρθαν πρώτα οι συρμοί από την Ελβετία, 
το πρώτο εξάμηνο του 2007, και αποθη
κεύτηκαν στο αμαξοστάσιο του Διακοπτού.

Με βάση πρόσφατε5 πλnpoφopίεs από 
υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, μα5 έγινε 
γνωστό ότι οι συρμοί θα κάνουν από τον 
Οκτώβριο περίπου τα πρώτα δοκιμαστικά 
δρομολόγια για να τεθούν τελικά σε πλήρη 
λειτουργία περί το Δεκέμβριο του 2008. 
Οι νέοι αυτοί συρμοί θα αποτελέσουν την 
τρίτη γενιά του οδοντωτού και ο καθέvαs 
θα έχει χωρητικότητα 108 θέσεων.
As περιμένουμε λοιπόν λίγο καιρό ακόμη 

να κάνουμε κι εμείs τη διαδρομή με το νέο 
τραινάκι.

npvos Kouμάvτos

Ξ Υ Λ Ε Ι Α
ΛΕΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α  

(2ο χιλ. ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Ε.Γ.Σ.) 
ΤΗΛ.: 26920  22017, FAX: 26920 24718  - KIN.: 6974  367044

ΞΥΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΔΙΚΗ 

ΣΥΝΘΕΤΗ - ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΛΕΚΗΤΗ (ΤΡΑΒΑ)

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

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

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

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

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ - ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ - ΠΡΟΒΑΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΚΕΣ - ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ - ΒΙΔΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 
ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ - ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 

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

ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ - ΛΟΥΚΙΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ /  ΠΛΑΣΤΙΚΑ)
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΑΦΡΟΙ - ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 
ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΕΣ - ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ
ΚΑΙ Π Ο Λ Λ Α  Α Λ Λ Α  ΕΙΔΗ

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΠΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ
Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  Μ Ε  ΓΕ Ρ Α Ν Ο Φ Ο Ρ Α  Ο Χ Η Μ Α Τ Α

Πορψγρχ
6 i K 0 N IC M X &  K 0 C M H M X

Βαοιί ι̂κή Δημοπού^ου

ΑΘΗΠΑ ΚΑΑΑΒΡΥΤΑ
θ. ΣοφούΓΪη 61, Ν. Σμύρνη 25ns Μαρτίου 47, Πεζόόρομοε 

Tnri./Fax: 210.9339872 Κιν.: 6972079701



ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ)
Το Δ.Σ του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού 

Συλλόγου των Κάτω Λουσών "0  ΧΕΛ
ΜΟΣ" με αφορμή τΐ5 πρωτοφανεί$ σε μέ- 
γεθθ5 και καταστροψέ5 πυρκαγιέΕ του 
καλοκαιριού, στη συνεδρίασή του τπ5 27ns 
Οκτωβρίου 2007 συζήτησε για την ηερι- 
βαλλοντική κρίση που βιώνει η πατρίδα 
μα$ και εξέψρασε την έντονη ανησυχία του 
για την τύχη του περίφημου ελατοδάσου5 
του Χελμού, συντρόφου αχώριστου των 
κατοίκων τηε περιοχήε, που χρόνια ζουν με 
αυτό και σ' αυτό, αλλά και πολύτιμου 
δώρου για όλουε όσοι το επισκέπτονται. Ο 
δασικό5 πλούτο5 τπ5 χώραε θα έπρεπε να 
είναι αδιαπραγμάτευτο κεφάλαιο όλων 
στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών 
και των συνεπειών τουε. Όμωε η προσπά
θεια αναθεώρπσπΒ του άρθρου 24 του Συ- 
ντάγματο5, η καθυστέρηση ολοκλήρωσηε 
του κτηματολογίου και η έλλειψη δασολο- 
γίου, το έλλειμμα διαχείρισηε εύφλεκτων 
δασών μεσογειακού τύπου και πάνω απ' 
όλα η αντίληψη ότι η προστασία από τΐ5 
δασικέ5 πυρκαγιέ$ ταυτίζεται με την δασο
πυρόσβεση είναι οι βασικοί λόγοι εμφάνι- 
σπ5 μεγάλων πυρκαγιών σαν αυτέ5 που 
ζήσαμε.

Είναι φανερό ότι χρειάζεται επειγόντω5 
αναθεώρηση μερικών από τΐ5 βασικέ5 πο- 
λιτικέΒ αλλά και νοοτροπίεε. Χρειάζεται αλ
λαγή του τρόπου ζωή5 σε μια ευρύτατη 
κλίμακα, π οποία αρχίζει από τΐ5 βιομηχα- 
νίε$ υποδομέ5 και την παραγωγή ενέργειαε 
και φθάνει ω$ τΐ5 καθημερινέε συμπεριφο- 
ρέ5 και πολιτικέ5, περιλαμβάνει και αλλα- 
yts σε επίπεδο νομοθεσίαε αλλά και 
αλλαγέε σε επίπεδο καθημερινήε κουλτού- 
pas. Ω5 τώρα η ελληνική κοινωνία και πο
λιτική αντιμετώπιζε το περιβάλλον ω5 
λάφυρο, το θέμα είναι πλέον πώ5 θα υπε
ρασπιστούμε το περιβάλλον ω$ καταφύγιο.

Κατά το άρθρο 24 του Συντάγματθ5, η Πο
λιτεία έχει υποχρέωση να προστατεύει το 
φυσικό περιβάλλον και να λαμβάνει ιδιαί
τερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα 
για τη διαφύλαξή του. Με τη συνταγματική 
αυτή διάταξη θεσπίζεται η Θεμελιώδπ5 
αρχή τπ5 πρόληψηε τπ5 βλάβηε του φυσι
κού περιβάλλοντο5 χάριν τπ5 οικολογικήε 
loopponias και τπ5 διατήρησπ5 αυτού και 
των φυσικών πόρων npos όφελοΒ όχι μόνο 
ms παρούσαε γενιό5 αλλά και των επόμε
νων. Επομένω5, από την ίδια διάταξη 
απορρέουν οι περιορισμοί εκείνοι στην 
αναπτυξιακή πολιτική τη$ πολιτεία5 που 
είναι αναγκαίοι για την πρόληψη τπ5 βλά- 
βπ5 του φυσικού περιβάλλοντο5, σε τρόπο 
ώστε όχι κάθε ανάπτυξη αλλά μόνο η βιώ
σιμη, δηλαδή εκείνη που δεν επιφέρει 
βλάβη στο περιβάλλον και όρα είναι 5iam- 
ρήσιμη και όχι πρόσκαιρη, να είναι επιτρε
πτή από το Σύνταγμα.

Για την προστασία του δάσου5 και την 
αντιμετώπιση των πυρκαγιών έναε και μόνο 
τρόπο5 υπάρχει, η πρόληψη και μάλιστα 
πρόληψη όχι ενδεχόμενου αλλά βέβαιου 
κινδύνου. Επομένωε, επιβάλλεται αναπρο
σαρμογή τπ5 πολιτική5 για την αντιμετώ
πιση των φυσικών κινδύνων. Είναι 
απαράδεκτη και δεν μπορεί πλέον να συ
νεχιστεί, η ιλιγγιώδηε διαφορά στΐ5 πιστώ- 
σεΐ5 που διατίθενται ανάμεσα στο 
Υπουργείο Άμυναε και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, τη δασοπροστασία κλπ και είναι 
πλέον αναγκαίο να υπάρξει γενναία χρη
ματοδότηση σε δαπάνε5 πρόληψπ5. Ανα
γκαία επίσπ5 η εφαρμογή μέτρων που θα 
περιορίσουν την επικινδυνότητα των συ
μπεριφορών του πληθυσμού, καθώ5 και η 
αναζήτηση τρόπων εμπλοκή5 τη$ Τοπικήε 
Αυτοδιοίκησπ5 και του πληθυσμού τόσο 
στην άμυνα όσο και στην πρόληψη, η 
οποία περιλαμβάνει εκτό5 των 
άλλων, κατάλληλα προγράμματα διαχείρι- 
ons τπ5 βλάστησπΒ, ήπια αντιπυρική δια
χείριση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή 
των πολιτών στην προστασία του δάσου5 
κ.λ.π.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματο5,
θα πρέπει να ενώσουμε όλοι τΐ5 δυνάμεΐ5

■ δασι-

μο5 για να δοθεί προτεραιότητα:
1) Στην υπογραφή χωρί$ καμία καθυστέ
ρηση των εκκρεμούντων Προεδρικών Δια
ταγμάτων και 
Υπουργικών Απο
φάσεων για έντα- 
ξπ στο δίκτυο 
NATURA των πε
ριοχών τπ5 Πελο- 
ποννήσου οι οποίεε 
διακρίνονται για τη 
μεγάλη βιολογική, 
οικολογική, αισθη
τική, επιστημονική, 
γεωμορφολογική 
και παιδαγωγική 
του5 αξία με σκοπό 
την προστασία, δια
τήρηση και διαχεί
ριση τπ5 φύσπ5 και 
του τοπίου, ω5 φυ- 
σικήε κληρονομιάΒ 
και πολύτιμου εθνι
κού φυσικού πό
ρου.
2) Στον αγώνα να 
μην αναθεωρηθεί 
το άρθρο 24 του 
Συντάγματο5 που
αφορά στα δάση, 
ώστε να μην ανοίξει 
ο δρόμοε για τον 
αποχαρακτηρισμό 
εκατομμυρίων στρεμμάτων δάσου5 
κών εκτάσεων.
3) Στην προώθηση του δασολογίου και 
ολοκλήρωση του κτηματολογίου, πρώτα 
στην ύπαιθρο, ώστε να γνωρίζουμε ποια 
έκταση είναι δασική ή χορτολιβαδική και 
ποια είναι δάσο5 και σε ποιόν ανήκει, για 
να προστατεύσουμε έτσι τα δάση και τΐ5 
δασικέ5 εκτάσειε από τΐ5 ορέξεΐ5 κάθε 
λογή5 διεκδικητών και καταπατητών.
4) Στην ενεργοποίηση του Ενιαίου Φορέα 
Λασοπρο(πασία5 που θεσμοθέτησε πριν 
από 14 χρόνια η Διακομματική επιτροπή 
τπ5 Βουλή5 και παραμένει ακόμα στα χαρ
τιά και στην επαναδραστηριοποίηση του 
Φορέα Λιαχείρισπ5 Χελμού - Βουραϊκού.
5) Στην υλοποίηση εργοστασίου σύγχρο- 
vns και με ήπια μέθοδο διαχείρισπ5 των 
απορριμμάτων, με μικρέε ευέλικτε5 μονά- 
δε5 ανακύκλωσπ5, καύσηε ή υγειονομική5 
ταφή5 ανάλογα με την περίσταση και τΐ5 
ανάγκε5 και πάντωε μακριά από το παρω
χημένο μοντέλο των μικρών ή μεγάλων 
χωματερών.
6) Στην κατασκευή και ορθή λειτουργία 
βιολογικών καθαρισμών
7) Στην υπογειοποίηση των δικτύων μετα- 
φορ05 ρεύματθ5 eras κατοικημένε5 περιο- 
χέ5
8) Στην αποτύπωση και χαρτογράφηση τns 
δασικήs καύσιμns ύλns και τη συστηματική 
παρακολούθηση τπ5 υλοτόμησηε καυσό
ξυλων, και όχι στην απαγόρευση γιατί τα 
δάση που δεν υλοτομούνται και δεν καθα
ρίζονται, καίγονται. Στην άμεση προώθηση 
τπ5 διαxείpισns τns 0aoiK0s Ka0oipns ύληε 
με προγράμματα μείωσηε και ελέγχου τπ5 
σuσσώpεuσns βιομάζαε σε συνεργασία 
ΟΤΑ, Δασικπε Υπηρεσίαε και Νομαρχια- 
κή5 Αυτοδιοίκηση5.
9) Σmv ανάληψη τns εuθύvns για mv πρό
ληψη και την κατάσβεση των πυρκαγιών 
από τουε δασoλόγous, εκείνουε δηλαδή 
που γνωρίζουν τα δάση και τα μυστικά 
του3.

Ειδικότερα για την Περιοχή pas ζητάμε:
1) Την υπογραφή χωρί5 καμιά καθυστέ
ρηση του από δεκαετίεs εκκρεμούντοε Σχε
δίου Koiv0s Υπουργικήε Aπόφασns για 
ένταξη στο δίκτυο NATURA τns πεpιoxήs 
Χελμού - Βουραϊκού
2) Την άμεση στελέχωση του δασαρχείου 
Καλαβρύτων με εξειδικευμένο προσωπικό
3) Την ενίσχυση τπ5 00vapns τns Πυρο- 
σβεστικήs σε προσωπικό και μηχανήματα
4) Τη διασφάλιση του χαρακτήρα τηε Yns 
(δασικού, γεωργικού, οικιστικού)
5) Την αυστηρή φύλαξη του πολύτιμου 
ελατoδάσous του Χελμού (τα ελατοδάση 
δύσκολα καίγονται αλλά και δύσκολα ξα-

ναγεννιούνται) με συγκεκριμένο πρό
γραμμα από εξειδικευμένο άτομα (ειδικά 
npos τούτο εκπαιδευμένα) αλλά και από 

στρατό, ομάδα 
εθελοντών κλπ.
6) Τον άμεσο κα
θαρισμό του δά- 
OOUS από τα  
ξερόχορτα και τΐ5 
ανεξέλεγκτεε χω- 
ματερέε
7) Τον άμεσο κα
θαρισμό των ρε
μάτων (σε συν
εργασία με τη Νο
μαρχιακή Αυτοδι
οίκηση) από τα 
άχρηστα αντικεί
μενα, μπάζα κλπ, 
(αίτημα το οποίο 
επανειλημμένωε 
έχει υποβάλει, στη 
Δημοτική αρχή, ο 
Σύλλογο pas για το 
Δημοτικό Διαμέρι
σμα Κάτω Λουσών 
αλλά δεν έχει εισα
κουστεί).
8) Την κινητοποί
ηση των κατοίκων 
κάθε Δημοτικού 
δ ια μ ε ρ ίσ μ α το ε  
ώστε να καθαρι

στούν και να διατηρούνται καθαροί οι κοι
νόχρηστοι χώροι αλλά πρώτα απ' όλα οι 
αυλέε και τα χωράφια τουε.
9) Την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρου
νών σε επιλεγμένα σημεία, (απαράδεκτο οι 
πυροσβεστικοί κρουνοί να βρίσκονται σε 
αχρησία σε αποθήκεε Δημοτικών Διαμερι
σμάτων).

Τέλοε, κατά τη γνώμη μαε, ιδιαίτερο 
βάρθ5 θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση 
και προώθηση τηε ιδέαε και τη$ συμβολήε 
του εθελοντισμού στην πρόληψη και την 
προστασία των δασών από τΐ5 πυρκαγιέε 
καθώ5 και στην ενημέρωση των πολιτών 
για ουσιαστική ενεργοποίηση και περιβαλ
λοντική συνειδητοποίηση επειδή πιστεύ
ουμε ότι καθέναε pas μπορεί να κάνει κάτι 
αρκεί να γίνεται οργανωμένα. Το θεσμό 
αυτό ο σύλλογόε pas υπηρετεί σταθερά 
από την πρώτη στιγμή τηε ίδρυσήε του (το 
2004) με τη διοργάνωση, κάθε χρόνο 
τριήμερων εθελοντικήε καθαριότπταε, με 
εθελοντική δενδροφύτευση (την άνοιξη 
του 2007) κλπ δραστηριότητεε τιε οποίεε 
έχουμε καθιερώσει στα πλαίσια τηε προ- 
σπάθειαε που έχουμε ξεκινήσει για mv 
προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του 
πεpιβάλλovτos, καθώε και την καλλιέργεια 
τπ5 αγάπηε και του σεβασμού για τη φύση.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει μέχρι το 
τέλοε ΜαΤου του 2008: 
α) Να δπμιουργηθεί άμεσα μητρώο εθελο

ντών.
β) Να οργανωθούν και να εκπαιδευτούν 
άμεσα ομάδεε αντιπυρικήε κρούσηε (πρώ- 
τηε γραμμήε, δεύτερηε γραμμήε, εφοδια
σμού κ.λ.π.).
γ) Να γίνει καταγραφή των γεννητριών, γε
ωτρήσεων, των μηχανημάτων και τροχο- 
<ρόρων κλπ που διαθέτουν οι δημότεε. 
δ) Να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση του ντόπιου δυναμικού, επι
στημονικού και εργατικού, 
ε) Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ενημέ
ρωση των πολιτών από τη Δημοτική αρχή 
με οδηγίεε, (σε έντυπη μορφή) αλλά και με 
διαλέξειε ειδικών επιστημόνων, δασολό
γων κλπ για το τι πρέπει να προσέχουν για 
να μην προκαλούνται φωτιέε αλλά και πώε 
πρέπει να αντιδρούν σε περίπτωση εκδή- 
λωσηε πυρκαγιάε.

Το δικαίωμα στο Περιβάλλον, ωε θεμε- 
λιώδεε, συνταγματικά προστατευόμενο 
ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα, ωε συλ
λογικό κοινωνικό αγαθό, ανήκει στην κοι
νωνία και σε κάθε πολίτη, οι οποίοι 
δικαιούνται να αξιώνουν την πλέον αποτε
λεσματική προστασία του αλλά και την 
ανάληψη και απόδοση ευθυνών σε κ ά β Α  
περίπτωση παραβίασηε του. ^

Απαιτούμε η προστασία του περιβάλλο- 
ντοε να αποτελέσει πρώτιστη προτεραιό
τητα τηε Δημοτικήε Αρχήε. Δεν πρέπει να 
καταδικάσουμε τη ζωή μαε, τη ζωή των 
παιδιών μαε και τη ζωή των επόμενων γε
νεών στην αποστέρηση του ζωτικού φυσι
κού πνεύμονα του δόσουε. Το Περιβάλλον 
απειλείται άμεσα και όσο πιο γρήγορα το 
αντιλπφθούμε, τόσο καλύτερα θα το προ
στατεύσουμε. Πρέπει άμεσα να αξιώσουμε 
από τουε υπευθύνουε να εφαρμόσουν το 
Σύνταγμα, us 6is0vsis Σuμβάσειs και το κα
θήκον τηε προστασίαε του Περιβάλλοντοε 
που αυτά θεσμοθετούν, προτού θρηνή
σουμε άλλα καμένα δάση, άλλουε κατα- 
πατημένουε αιγιαλούε και μολυσμένεε 
θάλασσεε.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Ειδικότερα εμείε οι Καλαβρυτινοί έχουμε 
ιερό χρέοε να προστατεύσουμε με κ ά θ ^  
τρόπο τον αισθητικά, περιβαλλοντικά κι^Β  
αρχαιολογικά πολύτιμο άξονα Βουραϊκόε
- Καλάβρυτα - Χελμόε - Χιονοδρομικό Κέ
ντρο - Τηλεσκόπιο " ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ" - Αρχαι- 
ολογικόε Τόποε Λουσών - Σπήλαια Λιμνών
- Πλανήτερο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ7ΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΕΤΡΟΣ 
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  AKIIMHTS2N

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΧΟΙΝΑΣ
Α ναλαμβάνουμε env πώληση οικοπέδων 

και ακινήτων, καθώ ε και env διεκπεραίωση  
α δείαε σαε και την κατασκευή τη ε  

οικοδομήε σαε μ ε το  κλειδ ί στο χέρι. 
Λιθόκτιστα  και Ξύλινα Φιλανδικού τύπου

Π Η Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ο ΙΚ ΙΕ Σ  Γ ΙΑ  Α Ν Α Π Α Λ Α ΙΠ Σ Η  
Οικόπεδα σε τιμή ευκαιρίαε

Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α : Τ η λ .: 2 B 9 2 D  2 2 2 3 0 ,  
Fax: 2 Β 9 2 0  2 4 1 0 7 ,  Κιν.: Β 9 7 3  Β 7 Β 7 4 Β



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Με ΐπν ευκαιρία in s  n a v n y u p iK n s  
έκδοση5 ms Εφημερίδα5 ιου ιστορικού oas  
Συλλόγου - έκδοση ηου χαιρετίζω και 
εύχομαι να αποτελέσει ένα επί πλέον 
δυναμικό και δημιουργικό σημείο 
αναφορό5 και ενημέρωση$ των 
Καλαβρυτινών - ανταποκρινόμενο5 και 
στην πρόσκληση - παρότρυνση του 
Αξιότιμου και φίλου Προέδρου τnsΈvωσns 
κ. Τσενέ Σωτήρη, έκρινα σκόπιμο να 
ανταποκριθώ κι εγώ ευθύ5 εξαρχή5 σ' αυτό 
που επαγγέλλεται - εκτόs των άλλων - μια 
νέα εφημερίδα κατά τη γενέθλια ημέρα in s : 
την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των 
αναγνωστών ms. Με την ιδιότητα, λοιπόν, 
του Προέδρου του Δημοτικού Μουσείου 
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματθ5, θα 
προσπαθήσω να o a s  ενημερώσω, όσο πιο 
αντικειμενικά και πληρέστερα μπορώ, για 
την πορεία του Δ.Μ.Κ.Ο (προβλήματα, 
εvέpγειεs, σκέψειε, πpooπτικέs κ.λ.π) κατά 
τον έναν χρόνο «επίσnμns» λειτουργία5 
του.
Το Δημοτικό Μουσείο του Καλαβρυτινού 

Ολοκαυτώματοε, η νέα κιβωτόε ms 
νεότερπ5 icnopias του τόπου pas, όπω5 
εύστοχα χαρακτηρίστηκε, μετά από 
πολυετεί5 αγώνε$ και προσπάθειε5, άνοιξε,

Λειτουργεί. Κι οφείλουμε, για άλλη μια 
ορά, να απευθύνουμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλου5 εκείvous που 

εργάστηκαν ανυστερόβουλα και 
συνέβαλαν καθοριστικά στην αίσια έκβαση 
αυτού του έργου: lous εμπνευστέε ms 
ιδέθ5, IOUS Δnμάpxous Καλαβρύτων, τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση AxaTas, την 
Περιφέρεια ms Δυτικήε Ελλάδοε, την 
Πολιτεία, το Υπουργείο Πολιτισμού και us 
υπηρεσίε$ του, αλλά και lOus απλού$ 
πολίτεε, μάρτυρε5 και σuγγεvείs ή μη των 
θυμάτων του Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματθ3, που κατέθεσαν τη 
βιωματική lous εμπειρία ms παρακαταθήκη 
για US επόμεvεs γεvεέs. Αλλά κι ένα 
μεγάλο ευχαριστώ οφείλει η Καλαβρυτινή 
κοινωνία στον τ. Πρόεδρο ms Eλλnvικήs 
AnpoKpaiias κ.κ. Κωστή Στεφανόπουλο - 
ο onoios εγκαινίασε το έργο crus 9 
Ιανουαρίου 2005 - για το εξαιρετικό και 
συγκινητικό του ενδιαφέρον για την 
ολοκλήρωση του έργου σε όλεs us 
δυσχερεΐ5 του φάσεΰ.

Έτσι λοιπόν, από τον Ιούνιο 2007 άνοιξε 
πόpτεs του για να δεχτεί lous 

^εριηγητέ5-επισκέπτε5 ms n00ns pas το 
Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 
Oλoκαuτώματos σε μια πιο οργανωμένη 
λειτουργία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που 
ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Καλαβρύτων ( Τακτικά Μέλη: 
Φωτειvόπouλos Xpioios, Πpόεδpos, 
Κωνσταντοπούλου Γιώτα, Avτιπpόεδpos, 
Καρύδπ Μαρία, Mέλos,
Παπαζαφειρόπουλοε H0ias, Μέλοε, 
Tσεvέs Γεώpγιos, Mέλos. Αναπληρωτέ5: 
Σoκopέλns Tn0pos, Txoiv0s Xp0oios, 
Mavi0s Νικόλαοε, Παυλόπουλθ5 
Γεώpγιos, Σoφιαvόπouλos Xp0oios) με

αισθήματα εuθύvns και εuαισθnσίαs 
γύρισε μια νέα σελίδα στην ιστορία του 
Μουσείου.

Με μια σειρά ουσιαστικών αποφάσεων 
και ενεργειών έθεσε us βάσε^ όχι μόνο ms 
εύpuθμns λειτoupγίαs του, αλλά και τη 
«μαγιά»για εκείνο που όλοι προσδοκάμε: 
να καταστήσουμε το Μουσείο 
πανανθρώπινο σύμβολο 0iapapiupias 
ενάντια στο έγκλημα, στη βία, και στο 
φασισμό, ένα κέντρο αvάδειξns και 
πpoβoλήs ms πόλπ5 pas, ms icnopiK0s και 
πoλιτιστικήs pas κλnpovoμιάs.

- 12 & 13 Δεκεμβρίου (παραμονή και 
ανήμερα του Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώματοε)
- 18 ΜαΤου (Διεθνήε Ημέρα Μουσείων)
• Έχει αποστείλει ενημερωτική επιστολή σ' 
όλα τα Σχολεία ms xώpαs μέσω του 
Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου που 
παροτρύνει Eκπαιδεuτικoύs και Mαθnτέs 
να προγραμματίζουν opγαvωμέvεs 
επισκέψεΐ5 στο Μουσείο
• Έχει ψηφίσει και έχει εγκριθεί ο 
Εσωτερικόε Κανονισμό5 του Μουσείου και 
βρίσκεται σε διαδικασία έγκpισns και ο

Πιο κάτω παραθέτω us πιο σnμαvτικέs 
απoφάσειs - εvέpγειεs:
• Προσέλαβε και απασχολεί (npos το 
παρόν) Προσωπικό από τα προγράμματα 
Stage, το οποίο με ιδιαίτερη ευαισθησία 
και προθυμία ξεναγεί και ενημερώνει lous 
επισκέπτεε για τα τραγικό γεγονότα του 
Δεκέμβρη του 1943.
• Το Μουσείο είναι ανοιχτό 00es us nμέpεs 
ms εβδoμάδαs εκτόs Δευτέραε και us ώpεs 
10:00-17:00.
• Καθιέρωσε εισιτήριο εισόδου των 3 €, 
2 € και 1,5 €.
• Δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου έχουν: 

α) τα Οργανωμένα γκρουπ και
β) οι Φoιτnτέs και οι noTiies άνω των 65 

ετών.
• Η είσoδos είναι Ελεύθερη για: α) lo u s  
Y0VOUS των θυμάτων του Καλαβρυτινού 
Oλoκαuτώματos β) lO us  K a i0 x o u s  ειδικήs 
ia u i0 m ia s  του ΥΠ.ΠΟ. και του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
γ) IOUS Mαθnτέs και lo u s  σuvoδoύs 
Eκπαιδεuτικoύs δ) τα Άτομα με Eιδικέs 
Avάγκεs και ε) lo u s  Πoλύτεκvous.
• Hμέpεs ελεύθερηε εισόδου για όλous 
IOUS επισκέπτεs:

Opγαvισμόs Eσωτεpικήs Υπηρεσία5(Ο.Ε.Υ.)
• Έχει εκδώσει τα πιο κάτω βιβλία και 
DVD:
1. «Το Σχολείο στο εκτελεσυκό 
απόσπασμα», Καλάβρυτα 2004
2. «Το σπίτι των ηρώων pas», Καλάβρυτα 
2006
3. «Τα τελευταία γενέθλια», DVD, 
Καλάβρυτα 2007
4. «Το Χρονικό του Ολοκαυτώματοε», 
DVD, Καλάβρυτα 2007
5. «Πνοέε Ειρήνηε - Τα παιδιά γράς)ουν για 
τα παιδιά...», Καλάβρυτα 2007
6. «Α House for Our Heroes - An attempt 
to approach the tragedy in Kalavryta», 
Kalavryta, 2008
7. «Ορατόριο: Αίμα και Μύρο 
Νεομαρτύρων Καλαβρυυνών», υπό 
έκδοση
8. 24 Καλαβρυτινά μοτίβα card postal, 
υπό έκδοση
• Έχει ανοίξει ένα Κεφάλαιο σuvεpγασίαs
με το Πανεπιεττήμιο Πατρών γύρω από την 
ιστορία του Καλαβρυτινού
Oλoκαuτώματos και ms ψηφιοποίησηε του 
αρχείου του Μουσείου και ms ψηφιακή5

πpoβoλήs του.
• Tέλos, συνεργάζεται με το Δήμο 
Καλαβρύτων και το ΥΠ.ΠΟ για την 
αντιμετώπιση ορισμένων κατασκευαστικών 
προβλημάτων (στέγη, Khipaiiop0s, 
υδραυλική πλατφόρμα κλπ).

Ωστόσο, αισθάνομαι την υποχρέωση να 
αναφέρω κάποιουε σuμπατpιώτεs pas που 
pas συμπαραστέκονται, υλικά και ηθικά, 
συμμετέχουν έμπρακτα σ' αυτό το 
δύσκολο αγώνα, καταδεικvύovταs ότι όλοι 
έχουν θέση σ' αυτή τη συλλογική πορεία. 
Ανάμεσά lOus, τα παιδιά των αείμνηστων: 
γιατρού Γεωργίου Χάμψα και ms συζύγου 
του Po00v0ns, Παvαγιώτns, EpnY0pns και 
Ελένη Χάμψα, τα οποία στη μνήμη των 
γονέων IOUS χρηματοδότησαν με το ποσό 
των 10.000,00 € την έκδοση δύο βι
βλίων: α) «Α House for Our Heroes - An 
attempt to approach the tragedy in 
Kalavryta», Kalavryta, 2008 και β) 
«Ορατόριο: Αίμα και Μύρο Νεομαρτύρων 
Καλαβρατινών».

Enions, ο Aλέξns Παπαλεξόπouλos, στη 
μνήμη των γονέων του, Δημοκρίτου και 
Mapias, χρηματοδότησε με το ποσό των 
2.000,00 € την επαναπαραγωγή των δύο 
DVD: «Τα τελευταία γενέθλια», DVD, 
Καλάβρυτα 2007, «Το Χρονικό του 
Ολοκαυτώματοε», DVD, Καλάβρυτα 2007.

Αυτή, λοιπόν, είναι η εικόνα που πα
ρουσιάζει σήμερα το Δημοτικό Μουσείο 
του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματοε. Και 
μη σχηματισθεί εσφαλμέvωs η εντύπωση 
ότι όλα βαίνουν ρόδινα. Προβλήματα 
υπάρχουν, πολλά και μεγάλα, τα οποία 
μόνο με πνεύμα συνεργασίαε και 
εμπιστoσύvns δηλ. σuλλoγικότnταs θα τα 
αντιμετωπίσουμε, όπωε άλλωστε έδειξε η 
μέχρι σήμερα πορεία λειτουργίαε του 
Μουσείου.

Tελειώvovταs, θα επαναλάβω και πάλι 
ότι: το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 
Oλoκαuτώματos είναι ένα σύγχρονο 
μουσείο που στόχο έχει, όχι μόνο να 
συλλέγει, να διατηρεί, να ερευνά τα 
γεγονότα που σχετίζονται με το 
Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, αλλά και 
να ερμηνεύει, να εκπαιδεύει και να 
παιδαγωγεί. Να μετατρέψουμε δηλ. το 
Μουσείο πάλι σε "Σχολείο". Οφείλουμε 
να το αναδείξουμε κέντρο καλλιέργειαs 
ιστορικήε μνήμηε και κριτικήε σκέψηε, ms 
τα μόνα περιθώρια επιβίωσήs pas. Αυτή η 
αρχή πρέπει να πρυτανεύει και να pas 
ενώνει... και κυρίωε να την 
υπερασπιζόμαστε... Το Μουσείο δεν 
προσφέρεται για οτιδήποτε άλλο...

Άλλωστε, iis παραπάνω αpxέs 
επιδοκιμάζει και επιβραβεύει και π γνώμη 
- άποψη των χιλιάδων επισκεπτών, 
πολιτών και μαθητών, 0nms αυτή 
καταγράφεται στο Βιβλίο Εντυπώσεων του 
Μουσείου.

Με Πατριωτικoύs xαιpετισμoύs 

Xpioios Φωτειvόπouλos

ΕΝΕ
Πρόσφατα, καθώs έκανα μια περιήγηση 

στο δικτυακό τόπο του Δήμου Καλαβρύ
των έπεσε στην αντίληψή μου μια ενδιαφέ
ρουσα έρευνα με θέμα us αvάγκεs των 
νέων που μένουν εκεί. Η έρευνα υλοποιή
θηκε από 1-15 Μαρτίου 2007 στα Καλά
βρυτα μέσω ερωτηματολογίου και με 
συμμετοχή 61 νέων μέσου όρου πλικίαs 
26 ετών.

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημα
ντικά, αν λάβει κανεί5 υπόψη του τη γενι
κότερη τάση των σύγχρονων νέων να 
εγκαταλείπουν τα μικρότερα χωριά και κω- 
μοπόλειε για χάρη μεγάλων αστικών κέ
ντρων και σίγουρα θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν, τόσο από την τοπική

αυτοδιοίκηση του Δήμου, όσο και από 
IOUS i0ious IOUS vέous για βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσήε lous.

Από τα αποτελέσματα ηου αναφέρονται 
θα ήθελα να σταθώ αφεvόs στην ανάγκη 
που εκφράζουν οι νέοι των Καλαβρύτων 
για πεpισσότεpεs πoλιτιστικέs δpάσειs που 
να IOUS αφορούν (με έμφαση στο θέατρο 
και το σινεμά) και αφετέρου στη δυσαρέ- 
σκειά lous για την εικόνα ms πόλns (αρχι
τεκτονικό σχέδιο κλπ.), στοιχεία που 
μάλλον πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη από 0oous έχουν μερίδιο στη διαδι
κασία λήψns αποφάσεων.

Με το παρόν άρθρο και με αφορμή την 
παραπάνω έρευνα θα ήθελα να παρακι

νήσω IOUS νέου3 των Καλαβρύτων να σκε- 
φτούν και ioms γιατί όχι, να υιοθετήσουν, 
την ιδέα o0criaons pias εθελovτικήs ομά- 
δαs που θα προτείνει, θα σχεδιάζει, θα 
υλοποιεί, σε συνεργασία με lous ioniK00s 
φopείs, προγράμματα και δράσειε που θα 
ικανοποιούντο πoλιτιστικέs, περιβαλλοντι- 
κέs και άλλεs ανησυχίεε lous.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η έννοια του 
ενεργού πολίτη έχει έρθει και πάλι στο 
προσκήνιο. Όλο και πιο συχνά βλέπουμε 
γύρω pas αvθpώπous να παρεμβαίνουν 
δυναμικά και να αναλαμβάνουν δράση σε 
όλous IOUS τoμείs, απoδεικvύovταs καθη
μερινά τη δύναμη ms Koivmvias των πολι
τών. Οι vέεs τεxvoλoγίεs pas επιτρέπουν

όχι μόνο να ακούγεται η φωνή pas, αλλά 
και να θέτουμε κοινωνικοπολιτικά ζητή
ματα σε ανοιχτή συζήτηση και μάλιστα με 
θεαματικά αποτελέσματα.
Evεpγόs πoλίτπs και μάλιστα vέos εvεpγόs 

πoλίτns, σημαίνει πoλύπλεupεs πρωτο- 
βouλiεs που μπορούν να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση εvόs καλύτερου κοινωνικού 
και φυσικού πεpιβάλλovτos για όλου5 pas. 
Οι λύσειs για τα προβλήματα που pas πε
ριβάλλουν, είναι πια στο χέρι pas.

Λήδα Τσενέ 
Eπικoιvωvιoλόγos



Ξ Α Ν Α  Σ Τ Ι Σ  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Ε Σ
Επιτυχημένη χρονιά για την Αθάητική 

Ένωση Καλαβρύτων ήταν η αγωνιστική πε- 
ρίοδθ5 2007-2008. Επιτυχία θεωρείται από 
τη διοίκηση η καθολική συμμετοχή τπ5 
κοινωνία5 των Καλαβρύτων otis διάφορέ5 
εκδηλώσεΐΒ που διοργάνωσε ή συμμετείχε 
η Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων.
Στο σωματείο λειτούργησαν 3 Ακαδημίε5 

(ποδοσφαίρου -  μπάσκετ - τένΐ5) με 80 παι
διά ηλικία5 7 έω5 16 ετών καθώ5 και 2 αν- 
δρικέ5 ομάδε5 (ποδοσφαίρου - μπάσκετ) 
με 40 αθλπτέ$.

Η ακαδημία ποδοσφαίρου συμμετείχε για 
πρώτη φορά στο πρωτάθλημα τζούνιορ5 
τη5 ΕΠΣ AxaTas για ηλικίε510 έω512 ετών. 
Με 5 νίκε3, 1 ισοπαλία και 2 ήττε5 προκρί- 
θηκε. Στην β’ φάση του πρωταθλήματο5 
αποκλείστηκε άδικα στη διαδικασία των 
πέναλτι. Γενικά κατάφερε να αφήσει πολύ 
καλέ5 εντυπώσεΐ5 και να αποκομίσει 
εμπειρίεΕ για το μέλλον.

Η ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου συμμε
τείχε στο πρωτάθλημα τπ5 Γ κατηγορία5 
τπ5 ΕΠΣ AxaTas κατακτώντοΒ την 4η θέση 
του βαθμολογικού πίνακα του Δ' ομίλου 
συγκεντρώνοντθ5 35 βαθμούΞ με 10 νίκε$, 
5 ισοπαλίε5 και 5 ήττε$.

Η ανδρική ομάδα μπάσκετ συμμετείχε 
στην Γ κατηγορία τπ5 ΕΣΚΑ-Η, κατάκτησε 
την 1η θέση στον όμιλό τη$ και ανέβηκε 
απευθεία5 στη Β' κατηγορία.

Την Κυριακή 15 Ιουνίου πραγματοποιή
θηκαν στο Αρχοντικό ΠαλαιολογίναΕ οι αρ- 
χαιρεσίε$ για την ανάδειξη νέου Λ.Σ. τπ5 
Αθλητική5Ένωση5 Καλαβρύτων.

Παραβρέθηκαν 27 μέλη και εκλέχτηκαν 
οι παρακάτω ωs εξή$:
Κωνσταντίνο5 Ααφαλιά5 (Πρόεδρο5), Σταύ- 
pos ΣταυρόπουλοΒ (ΑντιπρόεδροΒ), Ευθύ- 
μΐ05 Τζόβολθ5 (Γεν. Αντιπρόεδρο5), 
ΑθανάσιΟΒ Τσεγρένη5 (Tapias), Δημήτριθ3 
Κριεζία5 (Γεν. Αρχηγό5), Αεωνίδα5 Μπαχά5 
(Εφ. Ποδοσφαίρου), Δημήτριθ3 Αλεξόπου- 
λο$(Εφ. Μπάσκετ), Καμέλια θωμοπούλου 
(Εφ. Τέννι$) και Μέρμηγκα5 Δημήτριθ5 
(Μέλθ5).

Η Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων είναι ο 
μοναδικό3 αθλητικό3 φορέα3 τπ5 ευρύτε- 
pns περιοχή5 τπ5 Enapxias Καλαβρύτων, 
που δραστηριοποιείται από το 1954.

Αξίζει τη συμπαράστασή pas και την 
έμπρακτη υποστήριξη όλων pas.

Στήλη προσφορών στην
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ HKD

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

Ευελπιστώντα3 στην ενίσχυση και τη 
τττήριξη τη3 Ένωσή3 pas καθιερώνουμε 
στην εφημερίδα pas τιμητική "Στήλη 
Προσφορών".

Στη στήλη αυτή θα ανακοινώνονται οι 
παντό5 είδου3 προσφορέ$, που θα γίνονται 
από τα Μέλη και του$ φίλου3 τπ3 Ένωσή3 
pas.

Περιμένουμε την ευγενική ανταπόκρισή 
σα$ για την υποβοήθηση του έργου pas 
και την εκπλήρωση των σκοπών τπ3 
Ένωσή5 pas.

ΚαλδίρπΕ Παν. του ΚωνΛ/ου 50€
Βασιλική & Αλίκη Τσαπάρα 30€
Γεωργακόπουλοε Σπήλιο5 150€
Μάρκου Αλεξάνδρα 30€
Βάσω Χειλοπούλου - Παπανδρέου 40€ 
Δημητρακοπούλου Ελένη 30€
Χειλοηούλου - Κανδαράκη Τούλα 20€ 
Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. 100€
Τσαπάρα Βάσω 30€
Μπέιη Βαρελοπούλου - Κατζουράκη 150€ 
Παναγιώτη5 Κουμάντο5 50€
Παπαδημητρίου Χαράλαμπθ3 50€
Παναγ., Γρηγόρη5, Ελένη Γ. Χάμψα 100€ 
Παπανδρέου Κώστα$ 100€
Τσενέ3 Σωτήριθ5 50€
Μαρία Καρύδη - Γεωργαντό 50€
Ευσταθία Τζούδα - Μητσώνια 50€
Σωτήρπ5 Χαμακιώτπ5 50€

ΚΑΛΗ Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ JUNIORS
ΟΡΘΙΟΙ: Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, Φ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ, I. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, I. ΡΟίΔΟΥΛΙΑΣ, Γ. ΜΠΑΧΑΣ, θ . ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, Β. ΤΣΑΒΑ- 
ΛΑΣ, Σ. ΤΣΑΒΑΛΑΣ, Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΔΕΛΗΠΑΝΝΗΣ, Λ. ΚΟΣΜΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, Γ. ΑΛΕΪΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
ΚΑ0ΙΣΤΟΙ: Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ, I. ΣΚΕΝΤ70Σ, Δ. ΠΑΤΕΡΕ- 
ΛΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, θ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, θ . ΜΠΑΧΑΣ, X, ΚΟΝΤΗΣ, X. 
ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ, Γ. ΤΣΑΒΑΛΑΣ, Π. ΛΙΟΝΤΟΣ, I, ΣΑΡΔΕΛΙΑΝΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Π. ΣΚΑΡΠΑΣ, Ν. ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ
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Αν έχετε προσπαθήσει να κόψετε τσ τσιγάρο, γνωρίζετε πόσο δύσκοήο είναι. Η νικοτίνπ είναι ποΑύ εξαρτπσιογόνοε ουσία. Σε ορισμένουε 
ανθρώπουε προκαήεί τόση εξόρτησπ όσπ η πρωίνπ ή π κσκαίνη! Το να το κόψει κανείε είναι δύσκοήο. Ωστόσο, δεν είναι ακατόρθωτο. 
Ιδού τα πέντε σπμεία-κήειδιά, τα οποία, σύμφωνα με υε έρευνεε που έχουν γίνει, θα σαε βοπθήσουν να τα καταφέρετε...

1. Προετοιμαστείτε.
*Ορίστε μια σύντομη ημερομηνία για να ξεκινήσετε.
*Αλλάξτε το περιβάλλον. Απαλλαγείτε από όλα τα τσιγάρα και 
τασάκια στο σπίτι, στο αυτοκίνητο και στο χώρο εργασίαΒ. Μην 
επιτρέπετε σε άλλουΒ να καπνίζουν στο σπίτι.
* Κάνετε μια ανασκόπηση otis παλαιότερεΒ προσπάθειέΒ oas. Σκε- 
φθείτε τι πήγε σωστά και τι λόθοΒ.
*M00is τα καταφέρετε και το κόψετε, μην καπνίσετε - ούτε μία 
ρουφηξιά!

2. Λάβετε υποστήριξη και ενθάρρυνση. Οι μελέτεs έχουν δεί
ξει ότι υπάρχουν περισσότερεΒ πιθαvότnτεs να πετύχετε αν έχετε 
βοήθεια. Το ποσοστό των ατόμων που επιχειρούν να διακόψουν 
από μόνα του5 το κάπνισμα και τελικά το καταφέρνουν δεν ξε
περνά το 2-3%. Μπορείτε να λάβετε υποστήριξη με πολλούΒ τρό- 
nous:
* Πείτε σε φίλous, συγγενείε και συναδέλφουΒ ότι πρόκειται να το 
κόψετε και ότι έχετε ανάγκη την υποστήριξή rous. Ζητήστε rous να 
μην καπνίζουν μπροστά oas ή να αφήνουν τσιγάρα σε... κοινή 
θέα.
*Ζητήστε τη συμβουλή ενό5 κατάλληλα εκπαιδευμένου επαγγελ- 
ματία υγείαΒ (γιατρού, φαρμακοποιού, ψυχολόγου).
*Αναζητήστε ατομική ή ομαδική υποστήριξη. Όσο περισσότερη 
υποστήριξη και συμβουλέ$ λάβετε από κάποιον ειδικό, τόσο πιο 
πολλέΒ πιθανότπτεΒ έχετε να το κόψετε.

3. Αναπτύξτε vees ικανότητε$ και συμπεριφορΕ$.
* Προσπαθήστε να αποσπάσετε τον εαυτό oas από την ανάγκη να 
καπνίσετε. Μιλήστε με κάποιον, πηγαίνετε για έναν περίπατο ή 
απασχοληθείτε με κάποιο έργο.
*Όταν ξεκινήσετε την προσπάθεια να το κόψετε, αλλάξτε κάποιεΒ 
καθημερινέΒ oas συνήθειεΒ. Χρησιμοποιήστε μια διαφορετική δια
δρομή για να πότε στη δουλειά oas. Πιείτε τσάι αντί για καφέ. 
Πάρτε πρωινό σε διαφορετικό μέρο5.
* Κάντε κάτι για να μειώσετε το στρε5. Κάντε ένα ζεστό μπάνιο, δο
κιμάστε τη σωματική άσκηση ή διαβάστε ένα βιβλίο. 
*Προγραμματίστε κάθε μέρα να κάνετε κάτι που oas ευχαριστεί
* Καταναλώστε πολύ νερό ή άλλα υγρό.

4. Πάρτε φαρμακευτική θεραπεία και χρησιμοποιήστε τη 
σωστά. Η θεραπεία μπορεί να oas βοηθήσει να διακόψετε το κά
πνισμα και να μειώσει την ανάγκη oas για τσιγάρο.
♦Σήμερα, κυκλοφορούν θεραπείεΒ κατά του τσιγάρου (τσίχλεΒ ή 
διαδερμικά αυτοκόλλητα vικoτίvns, τα σκευάσματα Champix και 
Zyban κ.λ.π.).
* Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό για την ορθή χρήση του5 
και διαβάστε προσεκτικά us οδηγίεΒ χρήσπΒ.
♦Τα σκευάσματα αυτά έχει βρεθεί ότι μπορεί να διπλασιάσουν ns 
πιθανότητεΒ να το κόψετε.

5. Ετοιμαστείτε για υποτροπή ή δύσκολε5 καταστάσει$. Οι
περισσότερεΒ υποτροπέΒ συμβαίνουν μέσα oto us  πρώτουΒ τρείΒ

μήνεΒ. Μην απελπίζεστε αν το ξαναρχίσετε. Έχετε πάντα υπόψη 
aas ότι οι περισσότεροι προσπαθούν πολλέΒ φορέΒ πριν τα κατα
φέρουν. Για να αντέξετε, έχετε τον νου oas στα παρακάτω; 
♦Αλκοόλ. Αποφύγετέ το. Η κατανάλωσή του μειώνει τιs πιθανό- 
τnτεs να καταφέρετε να αντισταθείτε στο να ξαναρχίσετε το κάπνι
σμα.
♦Άλλοι καπνιστέΒ. Αν κάνετε παρέα με άτομα που καπνίζουν, μπο
ρεί να oas παρασύρουν.
♦Αύξηση βάρουε. Οι περισσότεροι καπνιστέΒ παίρνουν 3-6 κιλά 
στην προσπάθειά του3 να κόψουν το τσιγάρο. Μην αφήσετε την 
αύξηση του βάρουΒ να oas αποσπάσει την προσοχή από το βα
σικό oas στόχο.
♦ Κακή διάθεση ή κατάθλιψη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι - πέραν 
του τσιγάρου - για να βελτιώσετε τη διάθεσή oas. ^

Τα οφέήη από την διακοπή του καπνίσματο5^
Σε 20 λεπτά Πέφτουν στο κανονικό η πίεση του αίματοΒ και 

οι σφυγμοί. Αυξάνεται στο φυσιολογικό η 
θερμοκρασία των άκρων 
Μειώνεται στο κανονικό το μονοξείδιο του άν 
θρακα στο αίμα. Ανεβαίνει στα φυσιολογικά 
επίπεδα το οξυγόνο στο αίμα.
Μειώνεται π πιθανότητα καρδιακήΒ προσβο- 
λή3
Ενισχύονται η γεύση και η όσφρηση 
Η αναπνοή αρχίζει να λειτουργεί ομαλότερα. 
Αυξάνεται η χωρητικότητα των πνευμόνων 
Βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματοΒ.
Το περπάτημα γίνεται ευκολότερο 
Η λειτουργία των πνευμόνων αυξάνεται κατά 
30%

Από 1 έω5 9 μήνε3 Σταματάει ο βήχαΒ και η κούραση. Η αναπνοή 
διαρκεί περισσότερο. Αρχίζει η ανάπλαση του 
ενδοθηλίου των βρόγχων

Μετά από 5 χρόνια Μειώνεται κατά 50% ο κίνδυνοΒ θανάτου από 
καρκίνο του πνεύμονα

Μετά από 10 χρόνια Οι προκαρκινικέΒ κυψέλεΒ αντικαθίστανται.
Μειώνονται και οι πιθανότητεΒ άλλων 
μορφών καρκίνου

Πηγή: Αντικαπνιστικόε Σύήήογοε Εήήάδοε

Σε 8 ώρε5

Σε 24 ώρε$

Σε 48 ώρε5 
Σε 72 ώρε5

Από 2 εβδομάδεΒ

έω5 3 μήνε3
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Η διεύρυνση τη5Ένωσπ5, με την εγγραφή και την ενεργό συμμετοχή, ιδιαίτερα των 
νέων, Tns καινούργια5 ΚαήΙαβρυτινή5 γενιά5 αποτέήΐεσε έναν από tous  σημαντικού5 σκο- 
n ous .

Πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένε$ ετήσιε5 εκδηήώσεΐ5, κοπή nkas, αποκριάτικο5 
χορ05 (βή. φωτογρ.), με ποήΐήή προσπάθεια για την επιτυχία και την προσέήευση μεγάλου 
αριθμού μελών και φίλων και αρτοκλασία εΐ5 μνήμην του προστάτου pas Αγίου Αλε
ξίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Tns Ε.Κ.Α. συμμετείχε σε κοινωνικέ5 και επετειακέ5 εκδnλώσειs 

σε Καλάβρυτα, Μ. Σπήλαιο, Αγία Λαύρα και όπω5 κάθε χρόνο, στο μνημόσυνο Tns Κα- 
λαβpuτιvήs Mavas και στο μνημόσυνο των εκτελεσθέντων μαρτύρων Καλαβρυτινών, 
καθώs και crus επεIείous των άλλων Μαρτυρικών Πόλεων.

Προγραμματίστηκαν δραστηριότητε5 που επικεντρώθηκαν orous εξή$ ot0 x o u s :
α) Την ανάπτυξη σuvεpγασίαs, κυρίω5 με το Δήμο Καλαβρύτων, το Μουσείο Καλαβρυ
τινού Oλoκαuτώματos, την Παγκαλαβρυτινή Ένωση και tous  άλλου5 Συλλόγου5 Tns 
Enapxias pas.
β) Την ονομασία συγκεκριμένη$ πλατείαε στην Αθήνα, σε πλατεία "Καλαβρυτινού Ολο- 
καυτώματο5" με την τοποθέτηση μνημείου, που θα αποδίδει διαχρονικά την πρέπουσα 
τιμή oTous n p o Y 0 v o u s  pas που θυσιάστηκαν στο βωμό Tns εήεuθεpίαs και θα ευαισθη
τοποιεί TOUS επισκέπτε5 κατά cns βίθ5 των εγκλημάτων πολέμου, 
γ) Την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων στα Καλάβρυτα, μεταξύ γνωστών Αθη
ναϊκών ομάδων και αντίστοιχων Καλαβρυτινών, με σκοπό την ενίσχυση αυτών, 
δ) Την οικονομική ενίσχυση και συνδρομή φορέων Tns περιοχή5 pas, για προώθηση και 
διευκόλυνση του έργου to u s .
ε) Την λεπτομερή καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων τnsΈvωσήs pas.
στ) Την έκδοση εφnμεpίδαs για την καλύτερη επικοινωνία με tous  συμπατριώτε5 pas και
TOUS φίλous τnsΈvωσήs pas, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται.

^ " η  χρονιά αυτή μπορέσαμε να προχωρήσουμε ικανοποιητικά στην πραγματοποίηση των 
Στόχων pas.

Αρκετοί σuμπατpιώτεs pas  και ιδιαίτερα νέοι, αποτελούν τα καινούργια μέλη τnsΈvωσήs 
pas, ανταποκρινόμενοι με προθυμία στο κάλεσμά pas. Αποκτήσαμε και K a ivo 0 p Y io u s  φί- 
λous.

Συνεχίζουμε τη συνεργασία με το Μουσείο Καλαβρυτινού Oλoκαuτώματos. Ιδιαίτερα για 
την ενίσχυση των σκοπών του Μουσείου διαθέσαμε σειρά καρτών καθώs και την αφίσα 
που εκδόσαμε για τα 35 χρόνια Tns Έvωσns pas. Ομόφωνα το Δ.Σ. έχει αποφασίσει ότι 
θα είναι στο πλευρό του Μουσείου και θα βοηθάει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώ
θηση των θεμάτων του.
Ο A0papxos Αθηναίων κ. N ik 0 tos Κακλαμάνηε ευαισθητοποιήθηκε και ανταποκρίθηκε 

στο αίτημά pas να ευρεθεί πλατεία στην Αθήνα που να ονομαστεί "Πλατεία Καλαβρυτινού 
Oλoκαuτώματos". Οι αρμόδιοι υπέδειξαν την πλατεία που παραχωρεί ένα από τα διαμε
ρίσματα του Δήμου. Απομένουν οι σxετικέs διαδικασίεs για την έκδοση απόφασπs του 
Δήμου Αθηναίων για ττην ονομασία Tns πλατεία5 και ακoλoύθωs να συζητηθούν τα ζη
τήματα που αφορούν στο μνημείο.

Η πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων στα Καλάβρυτα βρήκε ανταπόκριση σε 
γνωστέε Αθηναίκέ5 ομάδε5 και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σuznτήσειs με tous Ton iK 00s 
αθλnτικoύs παpάγovτεs για τη ρύθμιση των λεπτομεριών.

Η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων Tns Έvωσήs pas έχει ήδη συντελεστεί και 
υπάρχει πλήpεs αναλυτικό αρχείο.
Την εφημερίδα pas την έχετε στα χέρια oas και τη διαβάζετε.
Για την επιτυχία των επιδιώξεών pas θεωρούμε ωs προϋπόθεση το ενδιαφέρον και την 
πρακτη συμμετοχή, καθ' οιονδήποτε τρόπο, των μελών pas, των συμπατριωτών pas και 
IV φίλων pas, όπου κι αν βρίσκονται.
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TO ΝΕΡΟ... ΝΕΡΑΚΙ
Ήρθε η εποχή για να αναήΐογισιούμε ιην 

αξία ΐου νερού για τη ζωή pas, όχι μόνο 
ω5 μέσο οικονομικήΒ ανάπι;υξη5, arlria και 
ω$ μέσο επιβίωσή5 pas.
Οι αρχαίοι βήέπονι;α5 ιην αξία του νερού, 

του έδωσαν την αξία που έπρεπε, προστα- 
τεύονταε αυτό με κάθε τρόπο.
Το προστάτευαν, του είχαν προσδώσει θε- 

ραπευτικέε ιδιότητε5 για το σώμα και την 
ψυχή, το θεοποίησαν.

Η ύπαρξη του ήταν προϋπόθεση για να 
δημιουργηθεί μία κοινωνία και να προο
δεύσει. Η κύρια χρήση του, εκτό5 των ατο
μικών αναγκών του ανθρώπου, ήταν η 
ανάπτυξη των καήτΙιεργειών ωs πηγή$ ει- 
σοδήματο5. Σαν παράδειγμα έχουμε την 
περιοχή μεταξύ Τίγρη και Ευφράτη, που 
από τπ χρήση των νερών αυτών δημιουρ- 
γήθηκε το γνωστό θαύμα του τότε ανεπτυγ
μένου κόσμου και η ανάπτυξη τπ3 
περιοχή$ αυτή3 την περίοδο εκείνη. Η μη 
όμω5 σωστή χρήση των νερών αυτών σύ
ντομα έφερε την υποβάθμιση τπ5 παραγω- 
γή5 των εδαφών, μέχρι την καταστροφή 
του3, δηλαδή την ερημοποίησή του5. 
Σήμερα τα διαθέσιμα νερά έχουν αξιοποι- 
ηθεί σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα otis πε- 
ριοχέ5 του ανεπτυγμένου κόσμου και στΐ3 
περισσότερε3 ξεπέρασαν τα όρια αναπλή- 
ρωσηε. Η αύξηση των αρδευόμενων εκτά
σεων και π μ π σωστή χρήση των

διαθέσιμων νερών σε ορισμένε3 περιοχέε 
και μιλάμε για τη χώρα που ζούμε, έχουν 
ανατρέψει το ισοζύγιο και πολύ σύντομα(τα 
πρώτα σημάδια φάνηκαν),χωρί5 τη σο
βαρή παρέμβαση, θα μπουν στην κατηγο
ρία των ερημοποιημένων εκτάσεων.
Σε αυτό συντελεί και η αλλαγή του κλίμα- 
το5 που παρατηρείται έντονα στην εύκρατη 
ζώνη τπ3 γπ5, με χαρακτηριστικό τη μείωση 
των υδατικών κατακρημνισμάτων και η 
άνιση κατανομή του5 στον ετήσιο κύκλο. 
Την αλλαγή αυτή τη βλέπουμε όλοι και 
ανησυχούμε. Πόσα χρόνια έχουμε να 
δούμε φθινόπωρο να έρχεται με τα πρω- 
τοβρόχια, μπαίνοντα5 ο Σεπτέμβριοε ή 
πόσα χιόνια ρίχνει το χειμώνα; Πέρυσι δεν 
είχαμε άνοιξη, μα$ ήρθε απότομα το καλο
καίρι από τον Απρίλιο, ανατρέποντθ3 κάθε 
φυσικό προγραμματισμό του κύκλου πολ
λών ζώων και φυτών με καταστροφικέ5 
συνέπειε5 σε αυτά.

Από την άλλη μεριά, π μόλυνση του 
νερού από κάθε είδου$ παρεμβάσεΐ3, 
πάντα του ανθρώπου, έχει επιτείνει περισ
σότερο το πρόβλημα, μέχρι που σχεδιάζε
ται η ευρεία ανακύκλωσή του, αφού 
πρώτα καθαριστεί, δηλαδή μπει στη διαδι
κασία αυτή, όπω3 τα γνωστά είδη, χαρτί, 
γυαλί, μέταλλα κλπ.

Mas απομένει ακόμη η χρήση του νερού 
τπ3 θάλασσαε, έστω και με το μεγάλο κό-

OTos αφαλάτωσπ5 για να κα
λυφθούν οι βασικέ5 ανάγκε3 
μαε.
Τότε πόσο άραγε θα κοστί
ζει το φυσικό καθαρό νερό 
τπ5 πηγή3, όπω3 η φύση pas 
το δίνει για τη ζωή pas πάνω 
στη γη;

Η κουβέντα pas αυτή έχει 
μεγάλο πλάτο3 και βάθθ3 
και δεν μπορεί, όπω$ αντι
λαμβάνεστε να περιληφθεί 
στη μικρή αλλά αξιόλογη 
προσπάθεια εκτύπωσπ3 του 
επικοινωνιακού αυτού εντύ
που του Συλλόγου pas. 
1σω5 σε μια άλλη, άλλου εί- 
6ous επικοινωνία pas, θα 
ήταν δυνατό να ασχολη
θούμε περισσότερο με το 
θέμα αυτό, αφού pas 
αφορά όλου3, πολύ σο
βαρά, γιατί όπω3 φαίνεται 
πολύ σύντομα θα πούμε το 
νερό - νεράκι.

Γεώργιοε
Γεωργακόπουλο3

Προίστάμενοε Δ/νση$ 
Υπουργείου Ανάπτυξηε

Σ Τ Ο Χ Α Σ  Μ Ο I
Καμιά φορά σου 'ρχονται κάτι σκέψειε, 

κάτι θύμισεε, κάτι συλλογισμοί που σε κά
νουν ξανά παιδί.

Αναθυμιέσαι την παλιά σου ζωή, τότε 
που 'τρεχε3 ξυπόλητοε και λεύτερθ3 στιε 
αλάνε3 και eras κορομηλιέε για φωλιέ3, για 
γαρδέλια και σπουργίτια, τότε που 'xes όλο 
τον κόσμο δικό σου.

Έτσι σου 'ρχεται ν' ανέβεΐ3 σ' ένα βράχο, 
να πετάξεΐ5 το λαιμοδέτη, ν' αφήσειε όλεε

τΐ5 πολιτείεε και να βροντοφωνάξειε μ' όλη 
σου τη δύναμη. Ιαναγίνομαι λεύτεροε! Τ' 
ακούτε; Είμαι λεύτεροε.

Σαε χαρίζω τον πολιτισμό oas, τα πολύ- 
φωτά oas, τα λεφτά σαε, τη βρωμιά oas και 
την αηδία oas. Εγώ ξαναβρήκα τον εαυτό 
μου και δεν δίνω πεντάρα στο άγχο5 oas.

Τρέξτε πλάσματα με το ρολόι στο χέρι και 
με τα φτερά στα ποδάρια σαε μη σαε μα
λώσει ο Προϊστάμενόε oas.

Εγώ θα μείνω αδιόφοροε, θα ζήσω τη 
δική μου ελευθερία, θα πεθάνω με τη δική 
μου ελευθερία.

θ ' ανεμίζω το μαντήλι στ' αγριοπούλια, 
στα σύννεφα, θα μετράω ns αστραπέε. θα 
περπατώ με έξω το πουκάμισο ή χωρίε 
πουκάμισο, χωρίε γραβάτα, δίχωε τσάκιση 
στο παντελόνι.

Πάρτε τα τρένα σαε, τα μετρό oas, τα

τραμ oas. Εγώ θα μείνω εκεί που γεννή

θηκα, εκεί που αγάπησα. Εκεί που έθαψα 

τον Πατέρα μου και τη Μόνα μου, εκεί που 

θέλω να ταφώ κι εγώ.

Έτσι μου 'ρχεται να βάλω τα κλάματα. 

Μα το θεό! κι αε με περάσουν για τρελό.

Γεώργιοε Φουφρήε

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