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Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση

ΕΥΧΕΤΑΙ
Στα μέλη, φίλους, συνεργάτες και τους 

απανταχού Καλαβρυτινούς

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΧΡΟΝΟ 2012
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Προσκαλείσθε όλοι να παραστείτε στην τελετή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, 
που θα γίνει την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11.00 στην Εστία της Π.Ε. στην Αθήνα, 
Πατησίων 121, 2ος όροφος. Σας περιμένουμε με χαρά στο εορταστικό και Παγκαλαβρυτινό 
περιβάλλον μας, όπου θα τιμήσουμε τον Dr. Νικόλαο Ραζή, Διευθυντή του Κέντρου Υγείας 
Κλειτορίας, το επίτιμο μέλος της Π.Ε. Ανδρέα Σκαρτσίλα και την κυρία Γιώτα Κωνσταντοπού-
λου, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στα Καλάβρυτα και στη λειτουργία του Μουσείου Καλα-
βρυτινού Ολοκαυτώματος.

(Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον πρόεδρο Γιώργο Κοσμά τηλ. 6972406293 στην κο-
σμήτορα Δήμητρα Κωνσταντινίδη τηλ. 6977024175, στο γενικό γραμματέα Δημήτριο Βαρβι-
τσιώτη τηλ. 6944258260 και στον ταμία Κωνσταντίνο Κατσιάρη τηλ. 6977216394).

Εκτός από την παραπάνω κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, η Π.Ε. έχει προγραμματί-
σει και τις εξής σημαντικές εκδηλώσεις για το έτος 2012:

– Για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στην Αθήνα
Η Π.Ε. με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττι-

κής, του Δήμου Αθηναίων, των Καλαβρυτινών Συλλόγων και λοιπών Φορέων, θα εορτάσει 
στις 18 Μαρτίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα τελετών της Αρχαιο-
λογικής Εταιρίας στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 22, με ομιλίες κ.λπ. και με κατάθεση Στε-
φάνου Τιμής στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 
1821. Το αναλυτικό πρόγραμμα-πρόσκληση που θα τυπωθεί, θα ανακοινωθεί δια του Τύπου 
και θα αποσταλεί σύντομα.

– Για την Επέτειο της 24ης Ιουνίου 1827 στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου
Η καθιερωμένη Επέτειος της νικηφόρου μάχης των Μοναχών και άλλων Καλαβρυτινών 

Αγωνιστών κατά των ορδών του Ιμπραήμ Πασά, που έλαβε χώρα στην Ιστορική Μονή στις 
24 Ιουνίου 1827, προγραμματίζεται από την Π.Ε. να πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2012. 
Θα προηγηθούν ανακοινώσεις στον Τύπο και θα αποσταλούν έγκαιρα οι σχετικές προσκλή-
σεις.

Αφροδίτη Γ. Κοσμά
Δικηγόρος

Μέλος της Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Π.Ε.)
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Κύριος σκοπός του θέματός μου είναι να 
προσπαθήσω, μέσα κυρίως από την 

ποίηση, δόκιμη και δημοτική, να παρουσιά-
σω σε γενικές γραμμές την κατάσταση που 
επικρατούσε στην Ελλάδα στα μαύρα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας, να υπογραμμίσω τις 
ελπίδες, τις προσδοκίες, τους αγώνες και τα 
δεινοπαθήματα των ραγιάδων, αλλά και να 
δώσω έμφαση στον ασίγαστο πόθο τους για 
λευτεριά.
Παράλληλα, θα ήθελα να τονίσω τη ση-

μασία της Αγίας Λαύρας, που απετέλεσε το 
λίκνο της ελευθερίας του νεότερου Ελληνι-
σμού, από την οποία ξεπήδησε η επαναστα-
τική φλόγα και κατέκαυσε τους άπιστους.
Πρέπει ευθύς εξαρχής να πω ότι η δημο-

τική κυρίως ποίηση, που είναι ο καθρέφτης 
της ψυχής ενός λαού και η γνήσια εξωτερί-
κευση των σκέψεων και των συναισθημά-
των του, απετέλεσε κατά τα χρόνια εκείνα 
την μοναδική ίσως πηγή που ενέπνεε καρτε-

ρία και ψυχικό σθένος στους υποδουλωμέ-
νους Έλληνες.
Στις 29 Μαΐου του 1453, εκεί στην Πόλη 

του Βοσπόρου, έπεσε βαριά η αυλαία. Τα 
πνεύματα που προστάτευαν την Ελλάδα, σα 
να ηττήθηκαν σε πάλη, φάνηκε πως εγκατέ-
λειψαν τον ιερό εκείνο χώρο, και επέτρεψαν 
στα μαύρα σύννεφα της δουλείας να απλώ-
σουν τα πλοκάμια τους στη χώρα μας, την 
πατρίδα των υψηλότερων και ευγενέστερων 
της ανθρωπότητας ιδεών.
Η ποίηση αποδίδει την άλωση της Πόλης 

σε διάφορους λόγους. Ο Παλαμάς, π.χ., στο 
«Δωδεκάλογο του Γύφτου» κάνει την ακό-
λουθη δυσοίωνη προφητεία για την τύχη 
της βασιλίδας των πόλεων:

«Κι ήταν οι καιροί που η Πόλη
πόρνη σε μετάνοιες ξενυχτούσε
...................................................................
Και καρτέραγε ένα μακελάρη
κι εκαρτέραγε τον Τούρκο να την πάρει».

Το ’21 και η Αγία Λαύρα μέσα από τη Λογοτεχνία 
και ιδιαίτερα μέσα από τη δημοτική ποίηση.

Γεώργιος Χρ. Σακελλαριάδης
Διδάκτωρ Γλωσσολογίας (Ph.D.) του Πανεπιστημίου της Πολιτείας Indiana των Η.Π.Α., 

τέως Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Αθηνών, Συγγραφέας

Περίληψη
Κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας, η μόνη δόκιμη λογοτεχνική παραγωγή 

στην Ελλάδα ήταν εκείνη των Επτανήσιων ποιητών (: Προσολωμικοί ποιητές, Σολωμός και 
οι περί αυτόν, Κάλβος) και των λεγόμενων προεπαναστατικών ποιητών (: Ρήγας, Βηλαράς, 
Χριστόπουλος). Στην ηπειρωτική Ελλάδα, ιδιαίτερη άνθιση σημείωση μόνο η δημοτική ποίηση, 
που σε συνδυασμό με την μουσική και το χορό απετέλεσε τη μοναδική καλλιτεχνική έκφραση 
του ελληνικού λαού.
Μέσα από τη δημοτική κυρίως ποίηση αποτυπώνονται ανάγλυφα οι ελπίδες, οι προσδο-

κίες, οι αγώνες και τα μύρια βάσανα του λαού μας, που τελικά ξεσηκώθηκε σύσσωμος κατά 
των Τούρκων για την απόκτηση της ελευθερίας του.
Από την Αγία Λαύρα, που αποτέλεσε το λίκνο της ελευθερίας του νεότερου ελληνισμού, 

ξεκίνησε επίσημα ο υπέρ πάντων αγώνας, που κατέληξε στο ποθητό αποτέλεσμα.
Όλη η μετά ταύτα ποίηση (: ρομαντικοί, νεότεροι ποιητές) ενσυνείδητα υμνεί το Γερμανό 

και με δέος και σεβασμό αναφέρεται στην Άγια Λαύρα ως το σημαντικότερο ιερό και ιστορικό 
ορμητήριο, από το οποίο ξεχύθηκε η επαναστατική φλόγα και κατέκαυσε την Τουρκιά.
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Στο ιστορικό δημοτικό τραγούδι «Της 
Αγια-Σοφιάς» φαίνεται πως ο λαός μοιρο-
λατρικά θέλησε να δικαιολογήσει την πτώση 
της Πόλης:
«Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τ’ 
άγια, 

παπάδες πάρτε τα ιερά, και σεις κεριά σβη-
στείτε,

γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέ-
ψει».
Μετά την άλωση της Πόλης, οι Έλληνες 

έγιναν δούλοι, ραγιάδες, και απώλεσαν την 
ελευθερία τους. Η ελευθερία όμως αποτε-
λεί τον απαραίτητο όρο για την ηθική, την 
πολιτισμική και την πνευματική ανάπτυξη 
των ανθρώπων, των κοινωνιών, των λαών. 
Τη στέρηση της ελευθερίας ακολουθεί ηθι-
κό και πνευματικό σκοτάδι. Δικαιολογημένα, 
λοιπόν, έχει χαρακτηριστεί από πολλούς η 
ελευθερία φως και η δουλεία σκότος.
Κατά τους πρώτους τουλάχιστο αιώνες 

της Τουρκοκρατίας ο Έλληνας προσπαθεί 
με κάθε τρόπο να επιβιώσει κάτω από τη 
σκληρή και ασύδοτη εξουσία του Τούρκου 
τυράννου. Και αυτό δεν του αφήνει πολλά 
περιθώρια να ασχοληθεί με τις τέχνες και τα 
γράμματα.
Κατά την τελευταία, όμως, περίοδο της 

Τουρκοκρατίας, από τα τέλη δηλαδή του 
18ου αιώνα, παρατηρείται μια μικρή πνευ-
ματική αναλαμπή στην κυρίως Ελλάδα. Η 
ύπαρξη και λειτουργία σχολείων ή σχολών, 
όπως ήταν, π.χ. η σχολή του Σοποτού και 
άλλων στην περιοχή μας τουλάχιστο, επιβε-
βαιώνουν του λόγου το αληθές.
Αλλά και κατά την περίοδο αυτή η μόνη 

δόκιμη λογοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα 
ήταν εκείνη των Επτανήσιων λογοτεχνών με 
τους λεγόμενους προσολωμικούς ποιητές, το 
Σολωμό και τους περί αυτόν και τον Κάλβο, 
και ακόμη των λεγόμενων προεπαναστατι-
κών ποιητών στην κυρίως Ελλάδα, δηλαδή 
του Ρήγα Φεραίου, του Ιωάννη Βηλαρά και 
του Αθανάσιου Χριστόπουλου.
Στην ηπειρωτική Ελλάδα, ιδιαίτερη άνθι-

ση σημείωσε μόνο η δημοτική ποίηση, που 
σε συνδυασμό με τη μουσική και το χορό 
απετέλεσε τη μοναδική καλλιτεχνική έκφρα-
ση του ελληνικού λαού.
Η ποίηση γενικότερα δεν μπορούσε να 

μείνει απαθής μπροστά στα δεινοπαθήμα-
τα και στο δράμα του ελληνικού λαού. Ο 
προσολωμικός ποιητής Αντώνιος Μαρτε-
λάος (1754-1819) στο Θούριό του παροτρύ-
νει τους Έλληνες να ξεσηκωθούν κατά των 
Τούρκων:

 Μπρος, παιδιά! Ας πολεμούμε!
Ο καιρός της δόξης ήρθε.
Αν το γένος αγαπούμε,
στη φωτιά, μπρος στη φωτιά,
Στας Αθήνας, μπρος, στην Πόλη!
Μπρος, παιδιά γνήσια Ελλήνων
Μπρος, λοιπόν, μπρος κατ’ εκείνων
που το γένος μας μισούν!
....................................................
Όθεν είσθε την Ελλήνων
κόκαλα ανδρειωμένα
κόκαλα εσκορπισμένα
τώρα λάβετε πνοήν.

Παρόμοια επαναστατικά μηνύματα εκ-
πέμπει και ο προσολωμικός ποιητής Θωμάς 
Δανελάκης, που ήκμασε κατά το τελευταίο 
τέταρτο του 18ου αιώνα, από το δικό του 
Θούριο. Παραφράζοντας το Ρήγα και τη 
Μασσαλιώτιδα τονίζει ότι η Ελλάδα θα ξα-
ναβρεί την παλιά της αίγλη και δόξα:

Μπρος, παιδιά της Ελλάδος
.....................................................
Ένας Τούρκος δε θα μείνει
στων Ελλήνων τη χώρα.
Ο καιρός της δόξης ήρθε,
παλικάρια θα φανούμεν,
τας αλύσεις μας μπορούμεν
να πετάξωμε μακράν!...
......................
Μια στιγμή κάλλιο να ζούμε
μέσα στην ελευθερία,
ή εκατόν και τόσα χρόνια
με βασάνους και σκλαβιά.

Από τους προεπαναστατικούς ποιητές, 
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θα σταθούμε για λίγο στον πρωτομάρτυ-
ρα της ελληνικής ελευθερίας Ρήγα Φεραίο 
(1757-1798), αφού οι άλλοι δύο, ο Ιωάννης 
Βηλαράς (1771-1823) και ο Αθανάσιος Χρι-
στόπουλος (1772-1847) έψαλαν κυρίως τον 
έρωτα και το Βάκχο.
Ο Ρήγας είναι επηρεασμένος από τις αρ-

χές της γαλλικής επανάστασης. Ο «Θούρι-
ος Ύμνος» του έχει μορφή επαναστατικής 
προκήρυξης, είναι ένα σάλπισμα εξέγερσης. 
Παροτρύνει τους βαλκανικούς λαούς σε συ-
νεννόηση για να αποτινάξουν τον τουρκικό 
ζυγό. Ο Ρήγας έχει πλήρη συναίσθηση ότι 
ζωή χωρίς την ελευθερία δεν έχει κανένα νό-
ημα. Αυτή την αλήθεια υποδηλώνουν οι πα-
ρακάτω στίχοι:
– Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά,
μονάχοι σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βου-
νά;

– Κάλιο ’ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή]
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Αυτοί που δεν ανέχονται την τούρκικη 

σκλαβιά είναι κυρίως οι νέοι. Η δημοτική 
μούσα διέσωσε την απόφαση του παλικα-
ριού να πάρει τα όπλα και να πάει στα βου-
νά για να γίνει ελεύθερος. Οι παρακάτω στί-
χοι φανερώνουν καθαρά πόσο απάνθρωπη 
ήταν η σκλαβιά και πόσο μεγάλη ήταν για 
τους νέους και απροσκύνητους άντρες η 
φλόγα για την ελευθερία:
Μάνα σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να 
δουλεύω,

δεν ημπορώ, δε δύναμαι, εμάλλιασ’ η καρδιά 
μου,

θα πάρω το ντουφέκι μου να πάω να γίνω 
κλέφτης».
Για τον τρόπο ζωής των κλεφτών και αρ-

ματολών χαρακτηριστικοί είναι οι ακόλου-
θοι δημοτικοί στίχοι:
«Ζεστό ψωμί δεν έφαγα, δεν πλάγιασα σε 
στρώμα,

τον ύπνο δεν εχόρτασα, του ύπνου τη γλυ-
κάδα,

το χέρι μου προσκέφαλο και το σπαθί μου 
στρώμα».

Αυτή την αλήθεια εκφράζει και ο ακόλου-
θος δημοτικός στίχος:

«Κάλλιο να ζω με τα θεριά, παρά να ζω με 
Τούρκους».
Την ίδια έννοια διατυπώνει αργότερα και 

ο Κώστας Κρυστάλλης (1868-1894) στο ποί-
ημά του «Τραγούδι κλέφτικο»:
«Πότε θα ’ρθει μια Άνοιξη, θα ’ρθει ένα κα-
λοκαίρι,

να βγούμε κλέφτες, βρε παιδιά, κλέφτες στα 
κορφοβούνια».
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι Έλληνες είχαν 

κατά καιρούς προσπαθήσει να αποτινάξουν 
τον οθωμανικό ζυγό, χωρίς όμως αποτέλε-
σμα, γιατί τα κινήματά τους ήταν μεμονω-
μένα και χωρίς καμιά ιδιαίτερη πολεμική 
προετοιμασία. Έτσι η ημέρα της λευτεριάς 
αργούσε. Ο εθνικός μας ποιητής Σολωμός 
(1798-1857) στον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» 
ψάλλει σχετικώς:

«Άργειε να ’ρθει εκείνη η μέρα
κι ήταν όλα σιωπηλά,
γιατί τα ’σκιαζε η φοβέρα
και τα πλάκωνε η σκλαβιά».

Οι ελπίδες των Ελλήνων ότι οι μεγάλες ευ-
ρωπαϊκές δυνάμεις θα έσπευδαν με στρατό 
να τους απελευθερώσουν αποδεικνύονταν 
φρούδες. Αυτή την τρανή αλήθεια διατυπώ-
νει και ο Σολωμός στο ποίημά του αυτό:

«Με τα ρούχα αιματωμένα,
ξέρω ότι έβγαινες κρυφά,
να γυρεύεις εις τα ξένα
άλλα χέρια δυνατά.
......................
άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια
αλλ’ ανάσασην καμιά·
άλλος σου έταξε βοήθεια
και σε γέλασε πικρά».

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο ρομαντικός 
ποιητής Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1809-
1892) στο γνωστό ποίημά του «Ο κλέφτης» 
διατυπώνει μια σοφή ρήση που έχει γενική 
και διαχρονική ισχύ:

«Μεγάλοι έμποροι πωλούν
τα έθνη σαν κοπάδια».
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μαθητής της σχολής Σοποτού, γράφει στα 
απομνημονεύματά του ότι όταν οι Τούρκοι 
αγάδες έφθασαν στο Σοποτό, μεταβαίνοντας 
στην Τρίπολη, ορισμένοι «αρειμάνιοι» νέοι 
όρμησαν να τους φονεύσουν, αλλ’ οι πρό-
κριτοι του χωριού τους προστάτευσαν. Πρό-
λαβαν όμως οι νέοι αυτοί και πήγαν πρώτοι 
στον Ανάγυρο, όπου και τους εφόνευσαν. Ο 
Ρηγόπουλος σημειώνει ότι την επόμενη ημέ-
ρα μετέβη ο ίδιος στον τόπο, όπου ήταν φο-
νευμένοι οι Τούρκοι, και με χαρά και οργή συ-
νάμα πέταξε πέτρες πάνω στα άψυχα πτώ-
ματά τους. Τόση ήταν η μανία εκδίκησης των 
νέων κυρίως κατά των Τούρκων.
Παρατηρούμε εδώ μια σαφή διαφορο-

ποίηση μεταξύ των προεστών και των αρει-
μάνιων νέων, που παρά τις προτροπές των 
μεγαλυτέρων για αυτοσυγκράτηση, αυτοί 
έπραξαν αυτό που τους έλεγε η ψυχή τους.
Το μίσος αυτό κατά των Τούρκων υπο-

γραμμίζει με έμφαση και ο Ψυχάρης στο 
έργο του «Το ταξίδι μου» γράφοντας πως 
αλήθεια είναι μόνο «το μίσος που έχει κάθε 
Ρωμιός για τον Τούρκο κι η αγάπη του που 
έχει για την πατρίδα και για τη γλώσσα του».
Είπαμε πιο πάνω ότι οι προεστοί ήταν 

συγκρατημένοι και διστακτικοί σε σύγκριση 
με τους ορμητικούς και αρειμάνιους νέους. 
Υπήρχαν όμως πρόκριτοι και ιερωμένοι με 
τόλμη και μεγάλη αποφασιστικότητα, όπως 
ήταν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Χα-
ραλάμπης κ.ά. Έτσι, στη συνέλευση της Βο-
στίτσας (26-29 Ιανουαρίου 1821), παρά τους 
δισταγμούς και τις αντιρρήσεις ορισμένων 
προκρίτων, επεκράτησαν τελικά αυτοί που 
επέμεναν στην κήρυξη της επανάστασης, η 
οποία πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν 
από την 25η Μαρτίου, ημερομηνία που αρ-
χικά είχαν συμφωνήσει.
Ένα δημοτικό τραγούδι παρουσιάζει το 

Γερμανό, λίγο πριν από την επίσημη κήρυξη 
της επανάστασης, να ενθαρρύνει τους προ-
κρίτους των Καλαβρύτων:
Στη μέση στα Καλάβρυτα, στο πλάταν’ από 
κάτω,

Οι ραγιάδες είχαν ιδιαίτερα πιστεύσει ότι 
ο Μόσκοβος, το ομόδοξο έθνος των Ρώσων, 
θα τους χάριζε την πολυπόθητη ελευθερία. 
Αυτή την πίστη εξέφρασε και η δημοτική 
ποίηση με τους ακόλουθους στίχους:

«Ακόμη αυτήν την Άνοιξη,
ραγιάδες, ραγιάδες,
τούτο το καλοκαίρι,
ώσπου να ’ρθει ο Μόσκοβος
να φέρει το σεφέρι
Μοριά και Ρούμελη».

Από τα αρχεία του αείμνηστου Πάικου Οι-
κονομόπουλου από το Σοποτό έχω στην κα-
τοχή μου μια ανέκδοτη επιστολή, που γρά-
φτηκε κατά την αλγεινή εποχή των Ορλωφι-
κών, το 1770, από κάποιον ονόματι Γεώργιο 
Τσιαπραγλή. Ο συντάκτης της επιστολής δι-
εκτραγωδεί τα δεινοπαθήματα των ραγιά-
δων από τους Τουρκαλβανούς, αναφέρεται 
με πόνο στις ανηλεείς σφαγές των κατοίκων 
μετά την ατυχή απόπειρα για επανάσταση 
και επισημαίνει τους βαρύτατους φόρους 
που επιβλήθηκαν στους κατοίκους, που βρέ-
θηκαν στην ανάγκη να πουλήσουν ακόμα 
και τις εικόνες των εκκλησιών και μοναστη-
ριών για να τους πληρώσουν.
Τελικά, η Ελευθερία χαμογέλασε στην έν-

δοξη γενιά του ’21. Όταν ήρθε το πλήρωμα 
του χρόνου, οι ρακένδυτοι ραγιάδες εξεγέρ-
θηκαν κατά των Τούρκων όλοι μαζί με οργή 
και αγανάκτηση, σα να ήθελαν σε λίγο χρόνο 
να εκδικηθούν δεινοπαθήματα αιώνων.
Μέσα από το λήθαργο και το πνευματικό 

σκοτάδι τόσων αιώνων, η μικρή Ελλάδα ξε-
πετάχτηκε πιο ζωηρή από πριν, περισσότερο 
αντρειωμένη, καλλίτερα ψυχικά ενωμένη. Δε 
θα αναφερθώ στα πρώτα επαναστατικά γε-
γονότα, που έλαβαν χώρα στην περιοχή μας 
από 14-19 Μαρτίου και που επέσπευσαν την 
έκρηξη και την εξάπλωση της επανάστασης.
Θα αρκεστώ μόνο να σημειώσω το περι-

στατικό του φόνου δύο Τούρκων αγάδων, 
που έλαβε χώρα στον Ανάγυρο, μεταξύ Σοπο-
τού και Χοβόλης, στις 19 Μαρτίου του 1821. 
Ο Θεόδωρος Ρηγόπουλος, που ήταν τότε 
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τις κρίσιμες ημέρες τον κατέστησαν το κύριο 
υμνούμενο πρόσωπο στην ελληνική ποίηση, 
δόκιμη και δημοτική. Αξίζει να αναφέρουμε 
τη Διακήρυξή του, που εκφωνήθηκε από τον 
ίδιο στη μονή της Αγίας Λαύρας προς τους 
συγκεντρωθέντες πιστούς την 20ή Μαρτίου 
του 1821. Η Διακήρυξη αυτή δημοσιεύτηκε 
λίγο αργότερα, στις 6 Ιουνίου του 1821, στην 
εφημερίδα των Παρισίων Le Constitutionnel 
(«Συντακτική»). Μέσα από το κείμενο αυτό 
διαφαίνεται η ακλόνητη πίστη του στον 
αγώνα και στην ψυχή του Έλληνα.
Παραθέτω λίγα ακόμη αποσπάσματα από 

σχετικά ποιήματα για την Άγια Λαύρα και το 
Γερμανό.
Ο ρομαντικός ποιητής Αχιλλέας Παρά-

σχος (1838-1895) στο ποίημά του «Ο Γερμα-
νός υψώνει τη Σημαία» γράφει:
«Σκύψε, Τουρκιά, στου Γερμανού το λάβαρο· 
αστράφτει

σταυρός στα μαύρα στήθια του, κεριά κι 
ολόχρυσα τσαπράζια, 

άσπρη σαν κύκνου φτερωσιά, σαν ουρανό 
γαλάζια 

σημεία ανυψώνει
και ανοιγμένη στα φιλιά της αύρας την 
απλώνει».
Γνωστό είναι και το ποίημα του Γ. Σημη-

ριώτη «Στην Ελληνική Σημαία», που αρχίζει 
με τους εξής στίχους:
«Εσένα που σε χάιδεψε της λευτεριάς η αύρα
περήφανη πρώτη φορά πάνω στην Άγια 
Λαύρα».
Πολύ γνωστό είναι και το ακόλουθο ποίη-

μα του Ιωάννη Πολέμη για την 25η Μαρτίου:
Όλη δόξα, όλη χάρη
άγια μέρα ξημερώνει
και στη μνήμη της το έθνος
χαιρετά γονατιστό.

Στην Αγία Λαύρα πρώτα
τις χρυσές ακτίνες χύνει
που λεβέντες πρώτ’ ανάψαν
του πολέμου τη φωτιά.

Θα κλείσω τη μικρή αυτή παράθεση ποιη-

καθόσαντε τρεις γέροντες και τρεις καπετα-
ναίοι,

Ζαΐμης και Πετιμεζάς και γερο-Χαραλάμπης,
συμβούλιο εκάνανε και ρίχνανε τα σκέδια
το πώς θα διώξουν την Τουρκιά.
– Κι ο Γερμανός ξαγνάντησε με το σταυρό 
στο χέρι. 
Από μακριά τους ευλογεί κι από κοντά 

τους λέει: 
Πίστη και θάρρος να ’χετε και θα λευτερω-
θούμε.
Από την Αγία Λαύρα, που αποτέλεσε το 

λίκνο του νεότερου Ελληνισμού, ξεκίνησε 
επίσημα ο υπέρ πάντων αγώνας. Όλη η μετά 
ταύτα ποίηση υμνεί ενσυνείδητα το φλογε-
ρό ιεράρχη Γερμανό και με δέος, σεβασμό και 
θαυμασμό αναφέρεται στην Αγία Λαύρα ως 
το σημαντικότερο ιερό και ιστορικό ορμητή-
ριο, από το οποίο ξεχύθηκε η επαναστατική 
φλόγα σ’ όλη την Ελλάδα.
Ο Φιλήμων γράφει: «Από την Αίτνα των 

Καλαβρύτων κατέβαινε στις πεδιάδες ως πο-
ταμός λάβας η Επανάσταση».
Ένα δημοτικό τραγούδι χαιρετίζει με εν-

θουσιασμό την Αγία Λαύρα και τους καπε-
ταναίους:

Σαν πας, πουλί μου, στο Μοριά, 
σαν πας στην Άγια Λαύρα, 
χαιρέτα μας την κλεφτουριά 
και τους καπεταναίους.

Στην Άγια Λαύρα και στο Γούμενο αναφέ-
ρεται και το ακόλουθο δημοτικό τραγούδι:
– Παιδιά, για μεταλάβετε, για ξομολογηθείτε,
δεν είν’ ο περσινός καιρός ο φετινός χειμώ-
νας,

γιατ’ εσηκώθη πόλεμος και πολεμάν τους 
Τούρκους.
Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879) 

θεωρεί την παράτολμη ενέργεια του Γερμα-
νού σωτήρια, λυτρωτική:
«Στου Γερμανού το μέτωπο κρυφά γλυκοχα-
ράζει 

του Γένους το ξημέρωμα».
Πρέπει να λεχθεί εδώ ότι το σθένος και η 

αποφασιστικότητα του Γερμανού σ’ εκείνες 
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μάτων για την Αγία Λαύρα με την ακόλουθη 
γνωστή στροφή από το δημοτικό τραγούδι 
«Ο Γέρος του Μοριά».

«Γεια και χαρά σας, Μοραΐτες αδελφοί,
που η μάνα αν δεν σας γέννα,
ούτ’ άγια Λαύρα θα ’χαμε
ούτε Εικοσιένα».
Για να αντιληφθούμε καλλίτερα το βαθύ-

τερο νόημα της ακλόνητης πίστης των προ-
γόνων μας να θυσιάσουν και τη ζωή τους 
για τη λευτεριά, κρίνεται σκόπιμο να σημει-
ώσουμε ότι στα σκοτεινά εκείνα χρόνια της 
δουλείας η Ελλάδα είχε σβήσει από το χάρτη 
των Εθνών.
Ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα Απομνη-

μονεύματά του γράφει: «Πατρίς, να μακαρί-
ζεις γενικώς όλους τους Έλληνες, ότι θυσιά-
στηκαν για σένα, να σ’ αναστήσουν, να ξανα-
ειπωθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, 
που ήσουνα χαμένη και σβησμένη από τον 
κατάλογο των εθνών».
Ο Φωτάκος σημειώνει «Οι αλλοεθνείς 

ούτε καν εσυλλογίζοντο ότι υπάρχουν Έλλη-
νες... Τους υπάρχοντες τότε Γραικούς ως κτή-
νη μόνο τους ευσπλαχνίζοντο».
Οι Έλληνες, όμως του ’21, που ένιωθαν για 

την Ελλάδα «στα σπλάχνα χαλασμό», έσπα-
σαν με τον αγώνα τους τα δεσμά τεσσάρων 
αιώνων δουλείας. Στα πρόσωπα των αγωνι-
στών του ’21 αντικαθρεφτίζονται οι ηρωικές 
μορφές των Μαραθωνομάχων και των Σα-
λαμινομάχων. Ο Σολωμός ψάλλει:

Ω τριακόσιοι σηκωθείτε
και ξανάρθετε σε μας
τα παιδιά σας θέλει δείτε
πόσο μοιάζουνε με σας.

Θα ήθελα να μην επεκταθώ περισσότερο 
και να αρκεστώ στα παραπάνω ολίγα, αλλ’ 
ενδεικτικά στοιχεία που παρέθεσα για το ’21 
και την Αγία Λαύρα.
Απ’ όλα αυτά τα στοιχεία προκύπτει αβία-

στα το συμπέρασμα ότι εκεί στην Αγία Λαύ-
ρα έγινε κατά τις μέρες εκείνες του Μαρτίου 
του 1821 ένα θαυμαστό και σημαντικότατο 
γεγονός, που άλλαξε άρδην τη ζωή των πα-
νελλήνων, που χάρισε σ’ όλους τους Έλληνες 
την πολυπόθητη λευτεριά. Και αυτό το μο-
ναδικό, το αληθινό και ασύλληπτο γεγονός 
το έψαλε και το ύμνησε η αψευδής ποιητική 
μούσα με πάθος και χωρίς κανένα δισταγμό 
ή αμφιβολία.
Η Αγία Λαύρα από τη μια μεριά, το λίκνο 

αυτό της ελευθερίας του νεότερου Ελληνι-
σμού, αλλά και το Μέγα Σπήλαιο από την 
άλλη, οι φωτεινοί αυτοί φάροι της πίστης 
και της λευτεριάς, θα μένουν εκεί στα μαρ-
τυρικά Καλάβρυτα αιώνια για να δείχνουν 
σ’ όλους τους λαούς τον αληθινό δρόμο της 
ελευθερίας, όπως επιγραμματικά διελάλησε 
ο μεγαλόστομος ποιητής Παλαμάς:

«Η Ελευθερία στα έθνη δε μετριέται με το 
στρέμμα με της καρδιάς το πύρωμα μετριέ-
ται και με το αίμα».
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Η Παναγία είναι η Προστάτρια και η Οδηγήτρια 
του Έθνους! Είναι «η Υπέρμαχος Στρατηγός» 

του. Είναι η Σκέπη του. Είναι η Ελευθερώτριά του.
Το προστάτευε και το προστατεύει. Το οδη-

γούσε και το οδηγεί. Είναι η παντοτινή Ελπίδα 
του, η παντοτινή καταφυγή του, η παντοτινή Πα-
ρηγορήτριά του. Σ’ όλες τις στιγμές της ζωής του 
το όπλιζε και το οπλίζει με δύναμη και θάρρος, 
με πίστη και αισιοδοξία, με υπομονή και καρτε-
ρικότητα!
Είναι η Θεομήτωρ, η Θεογεννήτωρ! Είναι η 

Δέσποινα του Κόσμου και η Μητέρα όλων μας. 
Είναι: «Σοφίας Θεού δοχείον». Είναι Εκείνη, που 
χώρησε μέσα της τον Αχώρητο, τον Υιό και Λόγο 
του Θεού, το Θεάνθρωπο Ιησού! Είναι η «Κεχαρι-
τωμένη», «η Κλίμαξ η επουράνιος, δι ης κατέβη ο 
Θεός», «η Γέφυρα η μετάγουσα εκ της Γης προς 
τον Ουρανόν». Είναι η Άχραντος, η Αμόλυντος, 
η Άσπιλος, η Παρθένος!  Είναι η Θεοσκέπαστη, η 
Παντάνασσα, η Ελεούσα, η ψυχοσώστρα! Η Θε-
ονύμφευτη! Η Μεγαλόχαρη! Η Κυρία των Αγγέ-
λων! Η Μεσίτρια των ανθρώπων.
Κανένα άλλο πρόσωπο επί της Γης δεν απέ-

κτησε τόσα ονόματα, όσα το πρόσωπο της Υπε-
ραγίας Θεοτόκου, το πρόσωπο της Παναγίας! Ο 
ποιητής του Ακαθίστου Ύμνου χρησιμοποιεί πλή-
θος επιθέτων, για να υμνήσει κι εγκωμιάσει το 
πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, το πρόσωπο 
της Παναγίας! Της αξίζει κάθε εγκώμιο, κάθε τιμή!
Το πρόσωπο της Παναγίας ως Έλληνες και ως 

Ορθόδοξοι το προσκυνούμε ευλαβικά και το λα-
τρεύουμε πιστά. Είναι προσκύνημα και λάτρεμα 
άρρηκτα συνδεδεμένο και συνυφασμένο με την 
εθνική μας ιστορία και την εθνική μας ύπαρξη! 
Αποτελεί το ασάλευτο, αιώνιο και παντοτινό 
στήριγμα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας! Σ’ 
όλο το μακρόχρονο βίο του Ελληνισμού και της 
Ορθοδοξίας, το πρόσωπο της Παναγίας προσκυ-

νείται με ευλάβεια και λατρεύεται με πιστότητα 
και ζητείται η συνδρομή Της και η βοήθειά Της, το 
έλεός Της και η ευσπλαχνία Της, το χαρίτωμά Της 
και το φώτισμά Της.
Η Παναγία στα πέτρινα χρόνια –τα, περίπου, 

400– της τουρκικής σκλαβιάς και δουλείας ήταν 
για το σκλαβωμένο και υποδουλωμένο Γένος των 
Ελλήνων η μόνη του, η μοναδική του παρηγοριά 
κι ελπίδα! Και χάρη σ’ Αυτή κρατήθηκε άσβεστος 
για τόσους αιώνες ο πόθος της λευτεριάς και της 
Ανεξαρτησίας! Και σ’ αυτή οφείλεται η διατήρηση 
της Εθνικής Γλώσσας και του εθνικού φρονήμα-
τος! Κι όταν κηρύχτηκε η Ελληνική Επανάσταση 
του 1821 οι ευσεβείς και γενναίοι αρχηγοί της 
–Κολοκοτρώνης, Κανάρης, Μιαούλης, Μακρυ-
γιάννης και όλοι– θερμοπαρακαλούσαν και θερ-
μοϊκέτευαν την Ελευθερώτρια Παναγία να κάνει 
το θαύμα Της. Να βοηθήσει στην αποτίναξη του 
βαρβαρικού και μακροχρόνιου τουρκικού ζυγού. 
Και Αυτή το θαύμα Της το έκανε! Βοήθησε και 
ελευθερώθηκε το σκλαβωμένο και υποδουλω-
μένο Γένος των Ελλήνων. Κι ό,τι Της είχαν τάξει 
–να της χτίσουν εκκλησίες, να της αφιερώσουν 
λαμπάδες σαν το μπόϊ τους...– το πραγματοποίη-
σαν και με το παραπάνω. Και το όραμα της Πελα-
γίας και η εύρεση της Εικόνας της Ευαγγελίστριας 
στην Τήνο (1823) δεν ήταν παρά ένα προάγγελμα 
και ένα προμήνυμα ότι η Ελλάδα θα γινόταν και 
πάλι ελεύθερη σαν πρώτα. 
Και το 1940 και πάλι η Παναγία βοήθησε το 

Έθνος για να κατατροπώσει τον Ιταλικό φασισμό 
στα αλβανικά βουνά και να γράψει μια ακόμη 
χρυσή σελίδα.
Η Παναγία είναι η προστάτρια και η οδηγή-

τρια του Έθνους! Είναι η προστάτιδα του Στρα-
τού. Είναι η Υπέρμαχος Στρατηγός του. Είναι το 
ασάλευτο στήριγμα του Ελληνισμού και της Ορ-
θοδοξίας!

Του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ Γ. ΜΠΡΑΝΗ
Σχολικού Συμβούλου - Νομικού

Παναγία: Προστάτρια και Οδηγήτρια του Έθνους

21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!!
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κ. Πρόεδρε,
διάβασα με πολλή προσοχή το άρθρο σας στο 

τελευταίο Παγκαλαβρυτινό Βήμα, σχετικά με το 
ιστορικό των αποζημιώσεων των θυμάτων και 
την παρέμβαση του Ελληνικού Κράτους στο Δι-
εθνές Δικαστήριο της Χάγης (υπόθεση Διστόμου, 
Ferrini, κ.λπ.
Επειδή, όπως γνωρίζετε, ασχολούμαι με το 

θέμα αυτό πέραν των 15 χρόνων, και επειδή 
γνωρίζω τους περισσότερους συντελεστές του 
Εθνικού αυτού θέματος, είμαι υποχρεωμένος να 
προσθέσω ή να επισημάνω διάφορα στοιχεία 
που θα βοηθήσουν στο να αποσαφηνιστούν τα 
μέχρι τώρα δεδομένα, με στόχο, την ενημέρωση 
των Καλαβρυτινών, ως προς το πού βρίσκεται 
αυτή η υπόθεση και τι μπορεί να γίνει στο μέλ-
λον.
Αρχίζοντας από την Δίκη στο διεθνές Δικα-

στήριο της Χάγης, θα ήθελα να σας ενημερώσω 
ότι παραβρέθηκα ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Θυμάτων Γερμανικής κατοχής, μαζί με το 
Γραμματέα, δικηγόρο κ. Μ. Σφουντούρη (Δίστο-
μο), από τις 9 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2011 και 
μάλιστα, όπως πάντα, με δικά μου έξοδα. (Η δίκη 
διήρκεσε από 12 ως και 16 Σεπτεμβρίου).
Τα σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ, 

σε σχέση με το δημοσίευμά σας είναι τα εξής:

Α) Αποδοχή αιτήματος για την Ελληνική πα-
ρέμβαση στη Χάγη:
Δεν γνωρίζω το λόγο που επισημάνατε στο 

άρθρο σας, ότι το εγχείρημα πέτυχε, δηλαδή ότι 
το Δικαστήριο της Χάγης μας επέτρεψε να πα-
ρέμβουμε, όχι ως διάδικοι αλλά ως τρίτη πλευρά, 
όπως άλλωστε το ζητήσαμε. Αναρωτιόμαστε λοι-
πόν, τι επιτυχία είναι αυτή για την τότε κυβέρνη-
ση να ζητήσει να παρέμβει ως τρίτη πλευρά και 
όχι άμεσα ως διάδικος, για να υποστηρίξει κα-
λύτερα (χωρίς περιορισμό θεματολογίας), όπως 
ορίστηκε από το δικαστήριο τα συμφέροντα των 
θυμάτων του Διστόμου και κατ’ επέκταση των 
Ελλήνων θυμάτων του ναζισμού.

Εδώ πρέπει να προσθέσω και να αναλύσω ότι 
μας περιόρισε το δικαστήριο και στην ουσία της 
παρέμβασής μας, δηλαδή μόνο να αναλυθούν 
οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 
του 2000 υπέρ των θυμάτων (που δεν αναγνωρί-
ζει ετεροδικία του Γερμανικού Κράτους με πλειο-
ψηφία 16:4) και του Ανώτατου Ειδικού δικαστη-
ρίου κατά των θυμάτων (που αναγνώρισε την 
ετεροδικία) του Γερμανικού Κράτους και μάλιστα 
με πολύ ισχνή πλειοψηφία 5:4). Αυτό δε συνέβη 
μετά από δικαστική πραξικοπηματική ενέργεια 
του τότε Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Ματ-
θία, όπου με δική του απόφαση, βοηθούμενος 
από την κυβέρνηση του κ. Σημίτη, κατάφερε να 
συγκαλέσει το Α.Ε.Δ., εξισώνοντας ένα τμήμα του 
Αρείου Πάγου με την Ολομέλειά του.
Σε συνέντευξη τύπου, αμέσως μετά την από-

φαση (κ.κ. Γλέζος, Μαγκάκης, Σταμούλης, Μαχαί-
ρας, Καρκούλιας) στην ΕΣΗΕΑ εξηγήθηκαν οι λε-
πτομέρειες της συγκεκριμένης απόφασης.
Επιμένω σ’ αυτήν την απόφαση, γιατί είχε πολύ 

μεγάλη σημασία μια και σταμάτησε και «έθαψε» 
προς στιγμήν όλες τις διαδικασίες σε όλα τα δι-
καστήρια της Ελλάδας για το θέμα αυτό.
Για ενημέρωση των αναγνωστών μας θέλω να 

επισημάνω ότι η Γερμανία προσέφυγε στη Χάγη 
μετά τις αποφάσεις της Ιταλικής Δικαιοσύνης (17 
δικαστήρια), όπου σύμφωνα με όλες τις αποφά-
σεις δεν ανεγνωρίστηκε η ετεροδικία στη Γερμα-
νία, και ο Δρ. J. Lau (Γερμανία) είχε αρχίσει να κα-
τάσχει χρήματα υπέρ των θυμάτων του Διστό-
μου. Τότε με προεδρικό διάταγμα ο Berlusconi 
σε συμφωνία με την Merkel σταμάτησε όλες τις 
διαδικασίες στην Ιταλία και το Γερμανικό κράτος 
προσέφυγε στην Χάγη.
Η αντιπροσώπευση στη Χάγη και των Γερμα-

νών και των Ιταλών ήταν πολύ ισχυρή με παγκο-
σμίως γνωστούς καθηγητές του Διεθνούς Δικαί-
ου. Βέβαια και η Ελληνική αντιπροσωπία, ποιοτι-
κά, ήταν ισχυρή.
Ας ελπίσουμε ότι η απόφαση της Χάγης (την 

περιμένουμε εντός Ιανουαρίου) θα αφήσει κά-

Επιστολή του κ. Β. Καρκούλια προς τον Πρόεδρο τῆς Π.Ε.
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ποια παραθυράκια για να προχωρήσουν τα θύ-
ματα ώστε να δικαιωθούν, όπως αρμόζει.
Εδώ, πρέπει να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά στα 

θύματα του Διστόμου, όλα θα είχαν αποφευχθεί 
αν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είχε αφήσει να εκτε-
λεσθεί η εν λόγω απόφαση εδώ στην Ελλάδα, 
πράγμα, βεβαίως, που ακόμα και τώρα μπορεί να 
γίνει, με απόφαση του Καλαβρυτινού υπουργού 
Δικαιοσύνης, κ. Μ. Παπαϊωάννου. Έλλειψη πολι-
τικής βούλησης, έλλειψη θάρρους, έλλειψη πα-
τριωτισμού, μεγέθυνση φοβικού συνδρόμου, μη 
εμπιστοσύνη στις αρχές του κράτους δικαίου, θα 
μπορούσαν να είναι κάποιες δικαιολογίες...
Εμείς, ως Ένωση θυμάτων στη Χάγη, πήραμε 

πρωτοβουλίες και συνεργαστήκαμε με τους Γερ-
μανούς δικηγόρους που μας στηρίζουν π.χ. Dr. J. 
Lau, M. Klingner, G. Heinecke κ.λπ., όπως επίσης 
και με Ολλανδούς πολίτες, καθώς και με Ολλαν-
δικές αρχές (πανεπιστήμια), λάβαμε μέρος σε συ-
ζητήσεις και κάναμε εισηγήσεις που οργάνωσε η 
έδρα του Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου 
της Χάγης, η Διεθνής Αμνηστία (Καθ. κ. Bothe). 
Επίσης, λάβαμε μέρος σε εκδηλώσεις εμπρός από 
το δικαστήριο, ενώ, ταυτόχρονα, δώσαμε συ-
νεντεύξεις τύπου σε διεθνή και Ελληνικά μέσα 
ενημέρωσης, όπως στο Reuters, Deutsche Welle, 
Spiegel, ΕΡΤ, ΚΟΝΤΡΑ, Alter, Παρασκήνιο κ.λπ.

Β) Αγωγές των Καλαβρυτινών:
Οι αγωγές κατά του Γερμανικού Δημοσίου 

περιορίστηκαν από ό,τι γνωρίζουμε στα φυσικά 
πρόσωπα (θύματα) και όχι στα νομικά πρόσωπα 
(Δήμους, Κοινότητες, Ναούς κ.λπ.). Η Αγωγή που 
ασκήθηκε τελικά στο Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Καλαβρύτων, έγινε για αποζημιώσεις λόγω ηθι-
κής βλάβης.
Κατά τη γνώμη μας, οι τότε δικαστές στα 

Καλάβρυτα ή δεν κατάλαβαν ή δεν ήξεραν και 
έφθασαν να κρίνουν υποθέσεις που αγγίζουν το 
Διεθνές Δίκαιο, βγάζοντας αρνητική απόφαση 
για τα θύματα, ορίζοντας ότι το Γερμανικό Κρά-
τος έχει την προστασία της ετεροδικίας. Σημει-
ώνω εδώ, ότι είχε βγει, ήδη τότε, η θετική για τα 
θύματα του Διστόμου απόφαση του πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Λειβαδιάς.

Στη συνέχεια έγινε έφεση στο Εφετείο των Πα-
τρών, μετά από δική μου εξουσιοδότηση προς 
τον αείμνηστο Γ. Σταμούλη.
Με δική μας και πάλι πρωτοβουλία, ο Γ. Στα-

μούλης σε συνεννόηση με νομικούς εκτός Ελλά-
δος έκανε και Προδικαστικό ερώτημα (ετεροδι-
κίας) στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων, το οποίο όμως σε αυτό το συγκεκριμένο 
ερώτημα απορρίφθηκε. Απ’ ό,τι γνωρίζω κανέ-
νας άλλος Δικηγόρος δεν συνέβαλε στην Έφεση 
ή στη σύνταξη του Προδικαστικού ερωτήματος.
Εδώ θέλω να επισημάνω ότι η υπόθεση των 

θυμάτων των Καλαβρύτων δεν σταμάτησε, όπως 
εσείς γράφετε, ούτε η υπόθεση στο Εφετείο Πα-
τρών έκλεισε, ούτε και στο Δικαστήριο των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, ούτε 
στα Διεθνή ή Ελληνικά δικαστήρια.

Γ) Αγωγή των θυμάτων του Διστόμου στο 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Λειβαδιάς:
Οι αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Λειβαδιάς και στη συνέχεια της Ολομέλειας του 
Αρείου Πάγου, όπου δεν αναγνώρισαν την ετε-
ροδικία του Γερμανικού Κράτους, ήταν ιστορικές 
και στην Ελλάδα και διεθνώς. Δυστυχώς, οι Ελλη-
νικές κυβερνήσεις και οι εκάστοτε υπουργοί Δι-
καιοσύνης ακύρωσαν στην πράξη την απόφαση, 
διότι έτσι το θέλησαν κάποιοι.
Η προσφυγή στην Ιταλία για την εκτέλεση 

της απόφασης που εδώ δεν άφηναν να εκτελε-
σθεί, έγινε μετά από συμφωνία του αείμνηστου Γ. 
Σταμούλη και του δικηγόρου J. Lau, ο οποίος και 
διεξήγαγε τις 17 δίκες στην Ιταλία με τις θετικές 
εξελίξεις που ξέρουμε. Εντολέας του τώρα είναι ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος.
Η απόφαση της Χάγης θα παίξει πολύ σημα-

ντικό ρόλο και στην εκτέλεση της απόφασης του 
Διστόμου εδώ. Γι’ αυτό επισκεφτήκαμε τον τωρι-
νό υπουργό Δικαιοσύνης κ. Μ. Παπαϊωάννου και 
ζητήσαμε να επιτραπεί η εκτέλεση της απόφασης 
Διστόμου ΕΔΩ, ΤΩΡΑ, πριν από την απόφαση της 
Χάγης. Δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα.

Δ) Δήλωση του κ. H. Fleischer:
Έχει δίκαιο όταν λέει ότι οι Ελληνικές κυβερ-
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νήσεις ποτέ δεν υποστήριξαν με σοβαρότητα τις 
προσπάθειες και των θυμάτων αλλά και της Ελ-
ληνικής Δικαιοσύνης (βλέπε κατοχικό Δάνειο και 
Πολεμικές Επανορθώσεις, περίπου 575 δις ευρώ 
με 3% τόκο). Τουναντίον, έκαναν το ακριβώς 
αντίθετο, ώστε να μην προχωρήσει τίποτε (βλ. 
υπόθεση Καλογερόπουλου στο δικαστήριο του 
Στρασβούργου). Όλες αυτές οι υποθέσεις πήραν 
αρνητική τροπή, με διεργασίες που έγιναν με-
ταξύ του 2000 ως και 2002. Όλα τα άλλα που 
λέγονται είναι για άφεση... αμαρτιών. Η κυβέρ-
νηση Σημίτη και ο νομικός του σύμβουλος κ. Πα-
παδημητρίου έθαψαν την υπόθεση. Γιατί; Καλό 
θα ήταν να ερωτηθεί ο τότε πρωθυπουργός της 
Ελλάδας! 

 
Ε) Η ακροαματική διαδικασία στο Διεθνές Δι-

καστήριο της Χάγης:
Επί της ουσίας η διαδικασία - δίκη ήταν πολύ 

ενδιαφέρουσα, ορισμένα στιγμιότυπα μεταδόθη-
καν και από την ανταπόκριση Βέη από την Χάγη. 
Υπήρχαν όμως και άλλες σοβαρές στιγμές κατά 
την διαδικασία, όπως π.χ. όταν οι δικαστές κατά 
τις δύο τελευταίες μέρες ρώτησαν τη Γερμανική 
πλευρά πώς και πότε βοήθησαν τα θύματα γενι-
κότερα και με ποιες συμβάσεις.
Σε συζήτηση που είχαμε με τον Κ. Περάκη, ο 

ίδιος δείχνει συγκρατημένος σε ό,τι αφορά στην 
απόφαση, η οποία αναμένεται εντός του Ιανου-
αρίου.
Εμείς όμως ακόμα θέτουμε το ερώτημα: ΓΙΑΤΙ 

δεν παρευρεθήκαμε στη Χάγη, ως κανονικοί διά-
δικοι, παρά μόνον ως παρεμβαίνοντες, με συγκε-
κριμένη και ορισμένη, σύμφωνα με την απόφαση 
του δικαστηρίου, θεματολογία παρέμβασης;
Ο κ. Λαζουράς ο οποίος παρευρέθη στη Χάγη 

για μια ημέρα, έκανε γενικές δηλώσεις αλλά πρέ-
πει να ερωτηθεί πλέον, ουσιαστικά, και για κά-
ποια άλλα πράγματα:

1) Γατί δεν εκτελείται η απόφαση του Διστό-
μου τώρα στην Ελλάδα; (παρ’ όλο που υπάρχει 
τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση της Ολομέ-
λειας του Αρ. Πάγου);

2) Τι θα γίνει με το θέμα των θυμάτων των Κα-
λαβρύτων

– στο Εφετείο Πατρών;
– στο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
– στο δικαστήριο των ευρωπαϊκών κοινοτή-

των;
– τι μπορεί να γίνει στα δικαστήρια στην Ελ-

λάδα;
Τι ρόλο θα παίξει ο Δήμος Καλαβρύτων;
Σας σημειώνω ότι μέχρι τώρα μερικοί από 

τους κ.κ. Δημάρχους των Μαρτυρικών Πόλεων-
Χωριών, πέρα από φιέστες και πολιτικές παρα-
θέσεις δεν έχουν βοηθήσει κατ’ ουσίαν στην υπό-
θεση των θυμάτων.
Επίσης, πρέπει να συζητηθεί τι θα κάνουμε:
Α) αν η απόφαση της Χάγης είναι θετική
Β) αν η απόφαση της Χάγης είναι αρνητική.
Θέλω, τέλος, να γνωστοποιήσω ότι στη Χάγη 

παραβρέθηκαν και οι βουλευτές κ.κ. Ν. Τσούκα-
λης, Δρίτσας και Ψαριανός. Απουσίαζε όμως ο 
βουλευτής Αχαΐας, πρώην Δήμαρχος Καλαβρύ-
των και πρώην Πρόεδρος των Μαρτυρικών Πό-
λεων-Χωριών κ. Αθ. Παπαδόπουλος. Τι έγνε; Γιατί 
δεν ήρθε στη Χάγη; Αλήθεια, τι απέγινε το μετάλ-
λιο που του απένειμαν οι Γερμανοί (από ό,τι φαί-
νεται... στην κατάλληλη στιγμή για την πολιτική 
εξέλιξή του) για τις καλές σχέσεις που προώθησε 
ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία...;
Κύριε Πρόεδρε, αν κρίνετε ότι ο Καλαβρυτινός 

κόσμος πρέπει να ενημερωθεί αναλυτικά και προ 
πάντων να σκεφτεί τι γίνεται στο μέλλον, οργα-
νώστε συγκέντρωση και είμαι στη διάθεσή σας.
Γνωρίζετε ότι για το θέμα αυτό και ο ίδιος 

παθών, αγωνίζομαι πάνω από 15 χρόνια και με 
δικά μου έξοδα.
Παρακαλώ για λόγους δεοντολογικούς να δη-

μοσιευθεί η παρέμβασή μου αυτή στο επόμενο 
φύλλο του Παγκαλαβρυτινού Βήματος.

Με εκτίμηση

Δρ. Βασίλειος Καρκούλιας
Πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ένωσης Θυμάτων Γερμανικής κατοχής
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Ζούμε σε μια κατάσταση όπου φαίνεται 
να έχουν καταλυθεί όλες οι σταθερές. Τα πά-
ντα είναι μεταβλητά, ρευστά και απρόβλε-
πτα. Όπως είναι γνωστό, στα μαθηματικά 
προβλήματα, υπάρχουν οι σταθεροί και οι 
μεταβλητοί όροι. Και για την λύση του μαθη-
ματικού προβλήματος, εξετάζει κανείς τους 
μεταβλητούς όρους, σε σχέση με τούς σταθε-
ρούς. Ή, για να θυμηθούμε για λίγο, εδώ, τα 
μαθητικά μας χρόνια όπου, στις εξισώσεις, 
αναζητούμε τον άγνωστο «Χ», χρησιμοποι-
ώντας τούς γνωστούς όρους.

Μεταφέροντας την παραπάνω αναλογία 
στα σημερινά μας προβλήματα, όπως τα κοι-
νωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτικά και τόσα 
άλλα, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν, πλέ-
ον, σταθερές. Στις καθημερινές συζητήσεις 
μεταξύ των πολιτών, στην τηλεόραση, στα 
ραδιόφωνα και στις εφημερίδες, το κυρίαρχο 
αίσθημα είναι η αβεβαιότητα και η ανασφά-
λεια. Με άλλα λόγια: Είναι, σαν να βαδίζουμε 
σ’ αυτόν τον ταλαίπωρο τόπο, πάνω σε «κι-

νούμενη άμμο». Στα χείλη όλων των Ελλή-
νων υπάρχουν τα ερωτήματα: «Πού πάμε»; 
«Τι πρόκειται να γίνει»; «Πώς θα εξελιχθούν 
τα πράγματα»; Και άλλα παρόμοια. Δυστυ-
χώς, σ’ αυτά τα ερωτήματα, οι απαντήσεις 
είναι πολύ δύσκολες, και κανείς δεν μπορεί 
να τις δώσει. Το θέμα είναι εξόχως σοβαρό. 
Και θα επιχειρήσουμε, στην συνέχεια, κάποια 
ανάλυσή του.

Στο ερώτημα, «πώς φθάσαμε έως εδώ», 
η απάντηση είναι σύνθετη και πολυπαραγο-
ντική. Θα πούμε, λοιπόν: Οι συσσωρευμένες 
παθογένειες δεκαετιών στο χώρο τής Δημό-
σιας Διοικήσεως, η εκτεταμένη και πανθομο-
λογουμένη διαφθορά, η αλόγιστη απληστία 
και η σπατάλη δανεικών πόρων μάς οδήγη-
σαν στο σημερινό μας κατάντημα. Όλα αυτά 
έχουν ένα κοινό υπόβαθρο. Έχουν την αμφι-
σβήτηση και την κατάλυση τής νομιμότητος. 
Και καμιά κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί, αν 
τα μέλη της δεν εφαρμόζουν τη νομιμότητα. 
Ο Σωκράτης, προτίμησε να πιεί το κώνειο, 
παρά να παραβιάσει τις αρχές του και να κα-
ταλύσει, έργω, τη νομιμότητα της Πόλεως. 
Στην εποχή μας δεν περιμένουμε, οι Έλληνες, 
να συμπεριφέρονται σαν το Σωκράτη. Φτά-
σαμε, όμως, στο άλλο άκρον, όπου συνειδη-
τά και απροκάλυπτα καταλύεται η νομιμό-
της.

Στην συνέχεια θα αναφέρουμε, ενδεικτι-
κά, μερικά παραδείγματα. Παραβιάζουν τη 
νομιμότητα όλοι εκείνοι, χιλιάδες ή εκατομ-

Του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΑΜΠΙΛΗ
Δημοσιολόγου

Η νομιμότητα είναι το θεμέλιο της Κοινωνίας
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μύρια, οι οποίοι καταπατούν δημόσιες εκτά-
σεις, ή κτίζουν αυθαίρετα, παρακάμπτοντας 
τις νόμιμες διαδικασίες. Κάποιοι δικαιολο-
γούν αυτές τις πράξεις λέγοντας ότι τα αυ-
θαίρετα καλύπτουν τις ανάγκες «του φτω-
χού λαού». Και όλες οι βίλες, που κτίστηκαν 
σε καμένα και καταπατημένα «οικόπεδα», σε 
ποιον ανήκουν; Και μπροστά σ’ αυτό το φαι-
νόμενο, έρχεται εκ των υστέρων η Πολιτεία, 
να νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία... εισπράτ-
τοντας βέβαια, και το ανάλογο τίμημα. Οι 
αγρότες, οι οποίοι κλείνουν την Εθνική Οδό, 
και «κόβουν» - όπως λένε - «την Ελλάδα 
στην μέση» και αυτοί με την σειρά τους, κα-
ταπατούν βάναυσα, τη νομιμότητα. Και τα 
όποια δίκαια που μπορεί να έχουν, καταπο-
ντίζονται στην κοινωνική αναταραχή, την 
οποία προκαλούν.

Αυτή η προκλητική κατάλυση της νομι-
μότητος είναι φανερή, περισσότερο από πα-
ντού, στο χώρο τής Παιδείας. Οι τραμπου-
κισμοί, οι βιαιότητες, η αυθαιρεσία και οι 
καταλήψεις, έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι 
τής «λειτουργίας» των Πανεπιστημίων. Το 
ίδιο «μικρόβιο» απλώθηκε στα Γυμνάσια και 
στα Λύκεια. Παιδαρέλια 15 ετών φτύνουν 

κατάμουτρα τη νομιμότητα και εξευτελίζουν 
το Κράτος. Ποιός έδωσε το δικαίωμα σε μια 
μειοψηφία μαθητών να βάζει λουκέτο στα 
Σχολεία; Το δε ιλαροτραγικό τής υποθέσεως 
είναι ότι αυτοί, οι ίδιοι, οι μαθητές, που το 
πρωί κάνουν κατάληψη τού Σχολείου τους, 
το απόγευμα πηγαίνουν στο φροντιστήριο. 
Μάλλον πρόκειται για σχιζοφρένεια. Σίγου-
ρα, πάντως, δεν υπάρχει άλλο μέρος στον 
κόσμο που να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, 
για να μην τα πούμε τερατουργήματα.

Κλείνοντας θα πούμε: Αφού η ρίζα τού 
κακού είναι η κατάλυση της νομιμότητος, 
άρα η θεραπεία του, από δω και πέρα, πρέ-
πει να στηρίζεται στο σεβασμό τής νομιμότη-
τος. Και κάτι ακόμη: Ως Κοινωνία, δυστυχώς, 
φθάσαμε στο σημείο να είναι όλοι εναντίον 
όλων. Επιτέλους, και δεν πάει άλλο, πρέπει 
να κινηθούμε προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση της επώδυνης, αλλά αναγκαίας ερμηνείας 
και εφαρμογής των Νόμων. Για να θυμηθού-
με, εδώ, τον πρόγονο μας, τον σοφό Αγά-
θωνα, που έλεγε: «Κρατίστην Δημοκρατίαν 
είναι, εν ή πάντες ως τύραννον τον Νόμον 
φοβούνται».
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΙΟΥΛΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1974

Μέσα στη διαδρομή ενός έθνους υπάρ-
χουν κάποιες στιγμές που άνθρωποι 

μπορεί να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και 
οι λέξεις, όπως καθήκον, αγάπη για την πα-
τρίδα, αυτοθυσία αποκτούν ξεχωριστό νό-
ημα και διάσταση. Μπροστά στο φόβο και 
την αγωνία είναι εκείνοι που προτάσσουν 
τη δύναμη της ψυχής τους και τις μαχητι-
κές τους ικανότητες και καθοδηγούν τους 
λοιπούς στην υπέρτατη προσφορά. Αυτοί οι 
άνθρωποι δεν έχουν κάποια ξεχωριστά χα-
ρακτηριστικά, τολμούν όμως υπεράνθρωπες 
πράξεις για να υπηρετήσουν τις ιδέες τους 
αδιαφορώντας και για την ζωή τους ακόμη. 
Είναι αυτοί που στη ζυγαριά του καθήκοντος 
βάζουν στη μια μεριά το θάνατο και στην 

άλλη την ψυχική τους δύναμη. Είναι αυτοί 
που όταν η υπέρτατη υποχρέωση προς την 
Πατρίδα τους καλεί να αναμετρηθούν με τον 
χάροντα, όχι μόνο τον βλέπουν με απαξίω-
ση, αλλά περνούν και από δίπλα του χωρίς 
να τον υπολογίζουν.
Με αυτές τις αρχές και τις αξίες ήταν δια-

ποτισμένο το προσωπικό της μονάδας που 
υπηρετούσα στην Κύπρο τον καυτό εκείνο 
Ιούλιο και Αύγουστο του 1974 και με επικε-
φαλής τον ήρωα Διοικητή μου οδηγήθηκαν 
στην υπέρτατη θυσία για να υπερασπιστούν 
την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότη-
τα της Μεγαλονήσου. Νεκροί, αγνοούμενοι, 
αιχμάλωτοι και τραυματίες το μεγάλο τίμη-
μα της προσφοράς τους.

(Του συμπατριώτη μας από την Κλειτορία, Δημητρίου Κούκουρα, Υποστράτηγου ε.α.)

Από τη μαθητική παρέλαση του εξαταξίου γυμνασίου Κλειτορίας στις 25 Μαρτίου 1964. 
Σημαιοφόρος ο (σήμερα) Υποστράτηγος ε.α. Δημήτριος Κούκουρας.
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Οι νεκροί έχουν τις δάφνες, οι αγνοούμε-
νοι τα «που» και τα «γιατί» στα πικραμένα 
χείλη των συγγενών τους. Οι τραυματίες και 
οι αιχμάλωτοι τις ουλές και τα εγκαύματα. 
Όλοι αυτοί που διάβηκαν ζωντανοί ανάμεσα 
στα λιωμένα σίδερα, τις φωτιές και τις σφαί-
ρες, που άκουσαν να σφυρίζουν βασανιστικά 
περνώντας δίπλα τους οι όλμοι, που δέχθη-
καν ακάλυπτοι τις ρουκέτες και τις βόμβες 
των εχθρικών αεροπλάνων, δίχως ποτέ ένα 
«μπράβο», δε γυρεύουν διθυράμβους ποιη-
τών ούτε τα χατίρια της απούσας πολιτείας. 
Ζήτησαν κάπου ανάμεσα στις γραμμές που 
δε γράφτηκαν, στις ιστορίες που δε λέχτη-
καν, την αλήθεια που δεν μπόρεσε ποτέ κα-
νείς να τους ξεκαθαρίσει, μια χαραμάδα για 
να στριμωχθεί ο δικός τους αγώνας και η 
θυσία των συμπολεμιστών τους.
Έτσι για να την μάθουν κάποτε οι γενιές 

που θα έρθουν.
Να είναι για το αύριο ένα σημάδι για να 

αποφύγουν οι επόμενοι νέους ακρωτηρια-
σμούς.
Αυτή τη χαραμάδα στην Ιστορία άνοιξε 

και ο πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής Ένω-
σης κ. Γιώργος Κοσμάς, ένας αντάξιος συνε-
χιστής των άξιων προκατόχων του.
Όταν στις 2 Απριλίου 2011 πραγματοποι-

ήθηκαν στη Σχολή Πυροβολικού στη Ν.Πέρα-
μο Αττικής τα αποκαλυπτήρια της προτομής, 
από τον εξοχότατο πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας κ. Κάρολο Παπούλια, του τότε Διοικητού 
μου στην Κύπρο Αντιστράτηγου Καλμπουρ-
τζή Στυλιανού, ο οποίος εφονεύθη την 23η 
Ιουλίου 1974 κατά την διάρκεια της Τουρκι-
κής εισβολής, μεταξύ των προσκεκλημένων 
ήταν και ο πρόεδρος της βραβευμένης από 
την Ακαδημία Αθηνών Παγκαλαβρυτινής 
Ένωσης κ. Γιώργος Κοσμάς , ο Πρόεδρος των 
απανταχού Φιλιωτών κ. Γιώργος Μητρόπου-
λος και αρκετοί συμπατριώτες μας.
Μέσα από τις στήλες του Παγκαλαβρυτι-

νού βήματος, της Φωνής των Καλαβρύτων 
και του περιοδικού των απανταχού Φιλιω-

τών έγιναν για πρώτη φορά γνωστά ένα μέ-
ρος των γεγονότων από την πολεμική δρά-
ση της Μονάδας μου, η θυσία του Διοικητού 
μου και ο αγώνας της Πυροβολαρχίας που 
διοικούσα κατά την διάρκεια εκείνων των 
επιχειρήσεων.
Μετά από 37 χρόνια επιτελείς της σχολής 

Πυροβολικού μελέτησαν τα υπάρχοντα αρ-
χεία και κατέγραψαν σε DVD και μας παρου-
σίασαν, με παραστατικό τρόπο, μετά την τε-
λετή των αποκαλυπτηρίων στο αμφιθέατρο 
της σχολής, τα γεγονότα από την πολεμική 
δράση της μονάδας μου, όπως εξελίχτηκαν 
εκείνη την εποχή. Με τη λήξη της παρουσία-
σης ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια που άκου-
σα από τον αγαπητό φίλο Γιώργο Κοσμά:

«Δημήτρη γιατί τόσα χρόνια δεν μάθα-
με τίποτα από εκείνη την περίοδο της ζωής 
σου, που βλέποντάς την σήμερα νοιώσαμε 
υπερήφανοι για την Καλαβρυτινή καταγωγή 
σου;»
Γιατί φίλε Γιώργο αυτή τη περίοδο δεν 

ήθελε μέχρι πριν από λίγα χρόνια να την 
αναγνωρίσει ούτε η ίδια η Πολιτεία και πρά-
ξεις γενναιότητας και αυτοθυσίας Ελλήνων 
αξιωματικών και οπλιτών που αγωνίσθηκαν 
κάτω από τις πιο δύσκολες και άνισες συν-
θήκες δεν ελαμβάνοντο υπ’ όψιν. Αυτό που 
είδες ζωντανά εσύ και οι λοιποί προσκεκλη-
μένοι, το γνώριζαν μόνο οι τότε στρατιώτες 
μου, οι περισσότεροι Ελληνοκύπριοι (Ε/Κ) και 
δύο από εδώ, ο Δημήτρης ο Στεφανόπουλος 
από την Πάτρα και ο Παναγιώτης ο Καρα-
γιαννόπουλος από τον Πύργο της Ηλείας 
που παραβρέθηκαν στην τελετή και όπως 
προσωπικά διαπίστωσες, από την αγάπη 
και το σεβασμό που μου δείχνουν ακόμη 
και σήμερα, είναι για μένα η καλύτερη ηθική 
ικανοποίηση ότι εκπλήρωσα το χρέος μου. 
Πόσο μάλλον όταν το χρέος αυτό άγγιζε το 
νου και την καρδιά ενός ανθρώπου που από 
την βρεφική του ακόμη ηλικία στα αυτιά του 
αντηχούσαν τα σήμαντρα της Αγίας Λαύρας 
και οι θρύλοι του Γέρου του Μοριά και είχε 
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μπροστά του να αντιμετωπίσει τον ίδιο προ-
αιώνιο αντίπαλο.
Είναι αξιοσημείωτο και οφείλω να το επι-

σημάνω, ότι είναι η πρώτη φορά που η επί-
σημη Πολιτεία δια του Προέδρου της Δημο-
κρατίας παρευρέθη σε παρόμοια τελετή, για 
να τιμήσει τον τότε διοικητή μου Αντ/ρχη 
Στυλιανό Καλμπουρτζή στον οποίο απενε-
μήθη μετά από 35 χρόνια από τη θυσία του 
ο βαθμός του Αντιστράτηγου. Είναι προς τι-
μήν του κ. Παπούλια που ανταποκρίθηκε σε 
αίτημα της κόρης του ήρωα κ. Μαρίας Καλ-
μπουρτζή και πραγματοποίησε τα αποκαλυ-
πτήρια της προτομής του τιμώντας με την 
παρουσία του ένα πραγματικό ήρωα. Ήταν 
επίσης ιδιαίτερη τιμή και για μένα ότι η οι-
κογένεια του ήρωα με πρότινε και η σχολή 
Πυροβολικού μου ανέθεσε να είμαι ο κύριος 
ομιλητής σε αυτή την εκδήλωση.
Ευχαριστώ τον αγαπητό φίλο, συμμαθητή 

από το γυμνάσιο Κλειτορίας αλλά και συγ-
γενή Γιώργο Κοσμά και τους λοιπούς Καλα-
βρυτινούς που παραβρέθηκαν στην τελετή 
και με τίμησαν με την παρουσία τους. Ευ-
χαριστώ επίσης τον τ. Υπουργό Άμυνας της 
Κύπρου κ. Κώστα Παπακώστα και τον πρέ-
σβη της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Ιωσήφ Ιω-
σήφ για τα θερμά τους λόγια μετά την ομιλία 
μου, ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον σε-
βασμιότατο Επίσκοπο της περιοχής ο οποίος 
με αγκάλιασε και μου είπε «κύριε Κούκουρα 
όχι μόνο μας συγκίνησες με την ομιλία σου 
αλλά μας ράγισες και την καρδιά».
Γεννημένος λίγο μετά το καταστροφικό 

πέρασμα της Γερμανικής λαίλαπας στον ευ-
λογημένο και δοξασμένο τόπο των Καλα-
βρύτων και παίρνοντας τις πρώτες εγκύκλι-
ες σπουδές στο δημοτικό και το τότε Γυμνά-
σιο Κλειτορίας, από εκείνους τους ήρωες εκ-
παιδευτικούς της εποχής μας δασκάλους και 
καθηγητές, ξεκινήσαμε για να κατακτήσουμε 
τη ζωή. Να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο 
από εκείνο που οι γονείς μας μπόρεσαν να 
μας δώσουν αλλά και να προσφέρουμε τον 

καλύτερο εαυτό μας στην υπηρεσία της Πα-
τρίδας μας. Με όπλα τις γνώσεις που έβαλαν 
στο μυαλό μας αλλά και τις ηθικές αξίες που 
γέμισαν τις καρδιές μας οι δάσκαλοί μας, οι 
γονείς μας αλλά και η τοπική κοινωνία, μέ-
λημά μας ήταν να γίνουμε καλοί και χρήσι-
μοι για τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, 
αλλά και την Πατρίδα, όπως μας έλεγαν.
Το καλοκαίρι του 1973 νεαρός υπολοχα-

γός πήρα μετάθεση από την Β. Ελλάδα, όπου 
υπηρετούσα, για την Κύπρο. Τοποθετήθηκα 
σε μία μονάδα πυρ/κού που είχε έδρα της 
μία όμορφη κωμόπολη το Τρίκωμο 15 περί-
που χιλιόμετρα βόρεια της Αμμοχώστου, γε-
νέτειρα του στρατηγού Γρίβα - Διγενή, σήμε-
ρα βρίσκεται στην κατεχόμενη περιοχή.
Όλα για ένα περίπου χρόνο κυλούσαν 

ομαλά, ώσπου την 15η Ιουλίου 1974 επραγ-
ματοποιήθει από το στρατιωτικό καθεστώς 
των Αθηνών εκείνο το εγκληματικό πραξικό-
πημα και άνοιξε την πόρτα για την εισβολή 
των Τούρκων στην Κύπρο. Νύχτα 19 προς 20 
Ιουλίου 1974 μια διαφορετική από τις άλλες, 
φαινόταν ότι το ξημέρωμα δεν θα ήταν ομα-
λό. Κάποιοι ανησυχούσαν και προετοιμάζο-
νταν, κάποιοι όμως που είχαν και την κύρια 
ευθύνη για λήψη αποφάσεων σε τέτοιες κρί-
σιμες στιγμές, δεν στάθηκαν στο ύψος των 
περιστάσεων, όπως αποδείχθηκε από την 
εξέλιξη των γεγονότων, καθώς ο τουρκικός 
στόλος όλο και πλησίαζε στο νησί περνώ-
ντας η νύχτα. Αυτό είναι κάτι που η ιστορία 
οφείλει να εξιχνιάσει.
Η μονάδα μου από τον Διοικητή μου μέ-

χρι τον τελευταίο στρατιώτη σε συνεχή 
δράση ξάγρυπνοι, για να είμαστε έτοιμοι να 
εκτελέσουμε το υπέρτατο καθήκον οποιαδή-
ποτε στιγμή και αν διαταχθούμε. Ήταν λίγο 
μετά τα μεσάνυχτα της τραγικής εκείνης νύ-
χτας, όταν ο Τουρκικός κίνδυνος ήταν προ 
των πυλών της Κύπρου, με κάλεσε θυμάμαι 
ο Διοικητής μου στο γραφείο του και με ρώ-
τησε αν είναι έτοιμη η πυροβολαρχία μου 
για ανάληψη πολεμικής αποστολής. Όταν 
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του απάντησα πως και αυτή τη στιγμή, αν 
διαταχθούμε, είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε 
και να δράσουμε σε οποιοδήποτε σημείο του 
νησιού, είδα το πρόσωπό του να λάμπει από 
ικανοποίηση. Δημήτρη, μου είπε, δυστυχώς 
δεν έχουμε ακόμη διαταγές για κάτι συγκε-
κριμένο, να είσαι όμως σε ετοιμότητα, για-
τί η μέρα που ξημερώνει δεν ξέρουμε τι μας 
επιφυλάσσει. Η έλλειψη διαταγών εκείνη τη 
νύχτα προς τους Διοικητές των πολεμικών 
μονάδων για λήψη μέτρων στις πιθανές πε-
ριοχές αποβάσεως ήταν η αρχή όλων αυτών 
που ακολούθησαν.
Οι διαταγές ήρθαν, αλλά δυστυχώς ήταν 

πολύ αργά. Ήρθαν όταν οι Τούρκοι από το 
πρώτο φως ( Π.Φ.) της 20ης Ιουλίου 1974 
άρχισαν να ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στον πε-
δινό χώρο Β.Δ. της Λευκωσίας λες και έκα-
ναν εκπαιδευτική άσκηση, είχαν αποβιβάσει 
τα πρώτα τμήματά τους στην περιοχή Πέ-
ντε Μίλι δυτικά της Κερύνειας σχεδόν χωρίς 
αντίσταση και τα Τουρκικά αεροπλάνα διέ-
σχιζαν ανενόχλητα τον ουρανό της Κύπρου 
βομβαρδίζοντας τα στρατόπεδά μας με τις 
μονάδες εντός αυτών.
Μέσα σ’ αυτό το πανδαιμόνιο της αλαζο-

νικής στρατιωτικής υπεροχής, του θράσους 
της ανομολόγητης καταπάτησης κάθε κα-
νόνα Διεθνούς Δικαίου και της ακόρεστης 
ορμής του Ασιατικού επεκτατισμού, οι Διοι-
κητές μονάδων και υπομονάδων παίρναμε 
τις πρώτες πολεμικές μας αποστολές. Εάν οι 
διαταγές ελαμβάνοντο κατά τη διάρκεια της 
νύχτας ώστε να βρεθούμε έτοιμοι το πρωί 
περιμένοντας στην ακτή τους Τούρκους εκτι-
μώ ότι σήμερα θα ήταν διαφορετική η κατά-
σταση.
Η συνέχεια των γεγονότων είχε την τρα-

γική εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε, με την 
κατάληψη του 37% του εδάφους, την διχο-
τόμηση του νησιού, τον εξαναγκασμό των 
Ελληνοκυπρίων να γίνουν πρόσφυγες στο 
ίδιο το νησί τους, την καταστροφή σημαντι-
κών μνημείων του Ελληνοχριστιανικού πολι-

τισμού, αλλά και τους χιλιάδες νεκρούς και 
αγνοούμενους.
Βαρύ ήταν το τίμημα που πλήρωσε και η 

Μονάδα μου, ο Διοικητής της Αντ/ρχης Καλ-
μπουρτζής Στυλιανός και σαράντα εικοσά-
χρονα παλικάρια έδωσαν το αίμα τους αγω-
νιζόμενοι μέχρις εσχάτων επάνω στα πυ-
ροβόλα τους για να διατηρηθεί η ελευθερία 
στο νησί. Για την δράση της πυροβολαρχίας, 
στην οποία ήμουν Διοικητής από την έναρξη 
των επιχειρήσεων και μέχρι πέρατος αυτών 
παραθέτω την περιγραφή, όπως έγινε από 
τους επιτελείς στη Σχολή Πυροβολικού:

«Η πυροβολαρχία αυτή με Διοικητή τον 
Υπολοχαγό Δημήτριο Κούκουρα - θα μπο-
ρούσε να πει κάποιος- ότι έμελε με την δρά-
ση της να εκδικηθεί για τις απώλειες της υπό-
λοιπης μονάδας. Πράγματι από την πρώτη 
μέρα έναρξης των επιχειρήσεων μέχρι και 
την τελευταία η Πυροβολαρχία δεν έπαψε 
να πολεμά και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυ-
χία. Και όχι μόνο αυτό, εκτελώντας τις δια-
ταγές της διοικήσεως Πυροβολικού, διέτρεξε 
σχεδόν όλη τη γραμμή αντιπαράθεσης, όλο 
σχεδόν το μέτωπο, μετακινούμενη συνεχώς 
και εκπέμποντας δραστικά και αποτελεσμα-
τικά τα πυρά της κατά του προελαύνοντος 
εισβολέα, έχοντας μηδενικές στην κυριολεξία 
απώλειες. Και όλα αυτά κάτω από το συνε-
χές σφυροκόπημα της τουρκικής αεροπο-
ρίας χωρίς την κάλυψη τμημάτων ελιγμού. 
Ακόμα και με το πέρας των εχθροπραξιών 
παρέμεινε ταγμένη σε πλήρη πολεμική ετοι-
μότητα για έναν περίπου χρόνο...»
Αυτή η πολεμική ετοιμότητα για ένα περί-

που χρόνο επί 24ώρου βάσεως μετά τη λήξη 
των επιχειρήσεων ήταν μια ακόμη μεγάλη 
δοκιμασία τόσο για μένα όσο και για τους 
γονείς μου, καθ ‘ότι και ο δεύτερος αδελφός 
μου ο Κώστας υπηρετούσε την ίδια περίοδο 
τη θητεία του στον Έβρο λίγο έξω από την 
Ορεστιάδα.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καταθέσω 

την μαρτυρία της παρέας του πατέρα μου 
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που έπιναν κάθε μέρα τον καφέ τους εκεί στο 
καφενείο του Γιώργου του Γιαννούλια δίπλα 
από το σπίτι μου και που προσπαθούσαν να 
του συμπαρασταθούν σε εκείνη τη μεγάλη 
δοκιμασία εκείνους τους δύσκολους μήνες.

 Η παρέα αυτή αποτελείτο από τον Μίμη 
τον Παπαγιαβή, τον Γιώργη το Χαχάμπη, τον 
Σωτήρη το Χαχάμπη, τον Βασίλη τον Ντού-
πα, τον Θόδωρο τον Κόρμπο και τον Ανδρέα 
τον Μαρίνη όλοι τους μακαρίτες, ο Θεός να 
τους αναπαύσει και να είναι ελαφρύ το χώμα 
της Μαζιώτικης γης που τους σκεπάζει.
Όταν γύρισα από την Κύπρο τον Αύγου-

στο του 1975 και με υποδέχθηκαν με αγκα-
λιές και φιλιά μου είπαν το εξής:

«Δημήτρη, εκείνες τις δύσκολες ημέρες 
που περνούσες στην Κύπρο ενώ προσπα-
θούσαμε να δώσουμε κουράγιο στον πα-
τέρα σου γιατί για δύο μήνες περίπου δεν 
γνωρίζαμε εάν είσαι ζωντανός μας έλεγε: 
Τώρα είναι η σειρά των δικών μου παιδιών 
να υπηρετήσουν και να αγωνισθούν για την 
Πατρίδα, παρακαλώ το Θεό να τα βοηθάει 
σε κάθε δύσκολη στιγμή τους, εγώ με τα δύο 
αδέλφια μου πολεμήσαμε στα βουνά της Β. 
Ηπείρου και ένοιωσα μάλιστα υπερήφανος, 
όταν με το Τάγμα μου μπήκαμε στο Αργυρό-
καστρο και είδαμε τις Ελληνικές σημαίες να 
κυματίζουν στα μπαλκόνια των Ελλήνων της 
Β. Ηπείρου».
Έτσι σκέπτονταν εκείνοι οι ήρωες γονείς 

μας που μας μεγάλωσαν καταβάλλοντας 
υπεράνθρωπες προσπάθειες και θυσίες και 
που έβαζαν πρώτα την αγάπη τους για την 
Πατρίδα και μετά τη ζωή των παιδιών τους.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκεί-

νους τους συμπατριώτες μου που εκείνη τη 
περίοδο με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να 
απαλύνουν την αγωνία των γονιών μου και 
όσους με τη σκέψη τους συμμετείχαν στη 

δοκιμασία μου, όπως ο αγαπητός φίλος Θα-
νάσης Μπαλφούσιας με τη σύζυγο του Έλσα. 
Ιδιαίτερα όμως να ευχαριστήσω τον φίλο 
και εκλεκτό συμπατριώτη Ανδρέα Χαχάμπη, 
ο οποίος κατέβαλε ξεχωριστή προσπάθεια 
κατά τη διάρκεια της περιόδου που ήμουν 
αγνοούμενος να με εντοπίσει και να έρθει σε 
επαφή μαζί μου. Ο Ανδρέας υπηρετούσε τότε 
σε μια υπηρεσία του Ο.Τ.Ε. στην Αθήνα που 
είχε τη δυνατότητα να επικοινωνεί με όλο τον 
κόσμο. Σε συνεργασία με συναδέλφους του 
στην Κύπρο, αν και η επικοινωνία εκείνη την 
εποχή ήταν δύσκολη, κατάφεραν να με εντο-
πίσουν έξω από ένα χωριό καθότι ήμουν σε 
συνεχή πολεμική ετοιμότητα δεν μπορούσα 
να απομακρυνθώ από τη θέση μου. Με ενη-
μέρωσαν να περιμένω σε ένα τηλέφωνο μιας 
μικρής ταβέρνας εκεί κοντά που ήταν και η 
Πυροβολαρχία μου για να επικοινωνήσω με 
την Ελλάδα. Όταν με συνδέσανε και άκουσα 
τη φωνή του Ανδρέα καταλαβαίνετε τη χαρά 
που ένοιωσα. Αφού μιλήσαμε για αρκετή ώρα 
μαζί, στη συνέχεια με σύνδεσε πρώτα με την 
Κλειτορία και μετά με όλους τους συγγενείς 
μου στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσ/νίκη. 
Ήταν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1974 που 
έδινα σημεία ζωής και χαρά στους γονείς μου, 
στους συγγενείς και στους φίλους. Τόσο μεγά-
λη ήταν η έκπληξη της μακαρίτισσας της Μά-
νας μου που όταν άκουσε τη φωνή μου δεν 
μπορούσε να μου μιλήσει από τη συγκίνηση 
και άκουγα μόνο την αναπνοή της. Αυτός ο 
τρόπος επικοινωνίας συνεχίστηκε για αρκετό 
καιρό μέχρις ότου ομαλοποιήθηκε η κατά-
σταση και μπορούσα μόνος μου να επικοινω-
νώ με τους δικούς μου.
Ανδρέα, να είσαι πάντα καλά εσύ και η οι-

κογένειά σου, ήταν η μεγαλύτερη προσφορά 
για μένα και τους γονείς μου εκείνη τη δύ-
σκολη περίοδο, δεν το ξεχνάω ποτέ!
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Η ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ (Π.Ε.) 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ»

Ο γενικός γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ε. 
Δημ. Βαρβιτσιώτης εισηγήθηκε στο Σώμα 
την υποβολή αιτήματος προς την Ειδική 
Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του 
ΥΠ.ΠΟ, για ένταξη της Π.Ε. στο πρόγραμ-
μα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του έργου με τίτλο 
«Δημιουργία διαδραστικής δικτυακής πύ-
λης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου 
της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης» με φορέα 
δικαιούχο την Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία «Ερύμανθος» και φορέα πρότασης 
και λειτουργίας την «Παγκαλαβρυτινή Ένω-
ση».
Το Αντικείμενο του έργου θα είναι:
Η δημιουργία διαδραστικής δικτυακής 

πύλης ψηφιακού ιστορικού, πολιτιστικού 
περιεχομένου του αρχειακού υλικού και ειδι-
κότερα ετήσιες εκδόσεις, που αφορούν την 
τοπική ιστορία/λαογραφία της περιοχής των 
Καλαβρύτων. Ειδικότερα το προς ψηφιοποί-
ηση υλικό αφορά 15.000 σελίδες από τα πα-
ρακάτω θεματικά πεδία.
Ιστορικά βιβλία που έχουν εκδοθεί από 

την Παγκαλαβρυτινή Ένωση εξαιρετικού 
ιστορικού ενδιαφέροντος.
Επετηρίδες ιστορικού, πολιτιστικού και 

λαογραφικού περιεχομένου, που έχουν εκ-
δοθεί από την Παγκαλαβρυτινή Ένωση εξαι-
ρετικού ιστορικού ενδιαφέροντος.
Πρακτικά του Παγκόσμιου Ιστορικού Συ-

νεδρίου της ΠΕ.
60 τεύχη του εντύπου «Παγκαλαβρυτινό 

Βήμα» ιστορικού, πολιτιστικού και λαογρα-
φικού περιεχομένου που έχουν εκδοθεί από 
την Παγκαλαβρυτινή Ένωση εξαιρετικού 
ιστορικού ενδιαφέροντος.
Ιστορικά Βιβλία για την περιοχή, κλπ.
Το προτεινόμενο έργο χωρίζεται σε 3 υπο-

έργα και δράσεις, που περιλαμβάνουν συνο-
πτικά:
Υποέργο Α: Ετοιμασία υλικού, συγγραφή 

κειμένων και μετάφραση. Λίστα καταγραφής 
περιεχομένου για ψηφιοποίηση.

 Ετοιμασία ειδικών κειμένων - περιλήψε-
ων και δημιουργικό (1600 σελίδες περίπου).
Μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο 

(e-newsletter). Μετάφραση στα αγγλικά.
Υποέργο Β: Δημιουργία δικτυακής πολιτι-

στικής πύλης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 
τεκμηριωμένο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχό-
μενο.
Τεκμηρίωση υλικού - εισαγωγή μεταδεδο-

μένων(Tag’s).
Ψηφιακή Βάση δεδομένων με όλο το 

ψηφιακό περιεχόμενο (βιβλία, εφημερίδες, 
κ.λπ.), το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το αρ-
χείο με τη μορφή πλήρως καταλογογραφη-
μένου image bank και καταλογογραφημένο 
υλικό.
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού περι-

εχομένου και ανάπτυξη ηλεκτρονικής βιβλι-
οθήκης.

Του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Γενικού γραμματέα του Δ.Σ. της Π.Ε.
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Δημιουργία ηλεκτρονικού ιστορικού χάρ-
τη τοπωνυμίων της περιοχής Καλαβρύτων.
Υποέργο Γ: Προώθηση του έργου. Δημι-

ουργία επικοινωνιακού υλικού. Δράσεις προ-
βολής και προώθησης του έργου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από ανα-

λυτική διαλογική συζήτηση, αποφάσισε κατά 
πλειοψηφία στις 23-11-2011, με το υπ’ αριθ. 
626 πρακτικό συνεδρίασης, τα εξής:

– Ενέκρινε την υποβολή αιτήματος στην 
ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Πρόσκληση 31 για 
το έργο «Δημιουργία διαδραστικής δικτυ-
ακής πύλης ψηφιακού πολιτιστικού περιε-
χομένου της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης» με 
φορέα δικαιούχο την Αστική Μη Κερδοσκο-
πική Εταιρεία «Ερύμανθος» και φορέα πρό-
τασης και λειτουργίας την «Παγκαλαβρυτινή 
Ένωση».

– Εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και τον 
γενικό γραμματέα του Δ.Σ. να υποβάλουν 
πρόταση χρηματοδότησης της απαιτούμε-
νης ιδίας συμμετοχής στο ΥΠ.ΠΟ. προς την 
Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού, 
οδός Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα, 
με αίτημα:

 «Προκαταρτική εξέταση αιτήματος για 
υποβολή αιτήματος της ΠΕ για το πρόγραμ-
μα “Ψηφιακή Σύγκλιση” στα πλαίσια της πρό-
σκλησης 31 του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”».

– Όρισε νόμιμο εκπρόσωπο του κυρίου 
του έργου για το εν λόγω έργο τον γενικό 
γραμματέα της Π.Ε. Δημήτριο Βαρβιτσιώτη, 
ο οποίος θα συμμετάσχει και ως εκπρόσω-
πος στην κοινή διαχειριστική επιτροπή, ανα-
πληρούμενος από την κ. Μπαλασοπούλου 
Αναστασία.

– Εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσω-
πος στο έργο Δημήτριος Βαρβιτσιώτης να 
υπογράψει σχετική βεβαίωση για την παρα-
χώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του 
υλικού του ιστορικού αρχείου της Π.Ε., όπως 
έχει καταγραφεί από τους κ. Κατσιάρη και κ. 
Κατσιουλέρη στον Φορέα υλοποίησης «Ερύ-
μανθος» για να υλοποιηθεί το έργο. Το υλικό 
θα χρησιμοποιηθεί για τεκμηρίωση και ψη-
φιοποίηση προκειμένου να αξιοποιηθεί για 
την πολιτιστική προβολή σε σχετική δικτυ-
ακή πύλη.
Μετά από αυτά, η σχετική αίτηση υποβλή-

θηκε στις 24-11-2011 και το Δ.Σ. αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία στις 29-11-2011, με το υπ’ 
αριθ. 627 πρακτικό συνεδρίασης και ενέκρι-
νε και υπέγραψε τη σχετική προγραμματική 
σύμβαση, που συνήφθη μεταξύ της Π.Ε. και 
της Α.Μ.Κ.Ε. «Ερύμανθος» για την παραπά-
νω πράξη, που θα υποβληθεί για έγκριση της 
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
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ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Η ΠΛΑΤΕΙΑ «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ 
«ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» 

ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Η «Παγκαλαβρυτινή Ένωση» συγχαίρει 
θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΝΩΣΗΣ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» και προσωπικά 
τον πρόεδρό της κ. Σωτήριο Τσενέ, διότι με 
ενέργειές της, η πλατεία που βρίσκεται στην 
Αθήνα μεταξύ των οδών Σμιθ - Λαγουμιτζή 
- Σφιγγός και Φανοσθένους (Νέος Κόσμος) 
ονομάσθηκε πλατεία «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ». Ευχαριστούμε επίσης 
θερμά το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Αθηναίων για την απόφαση 
ονοματοδοσίας της πλατείας.
Στη μαρμάρινη πλάκα, της οποίας τα απο-

καλυπτήρια έγιναν από το Δήμαρχο Αθηναί-
ων κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαι-
νίων στις 12 Δεκεμβρίου 2011, έχει αναγρα-
φεί το παρακάτω κείμενο:

«Εις μνήμην Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων 
την 13η Δεκεμβρίου 1943 

τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής 
λεηλάτησαν, έκαψαν τα Καλάβρυτα 
και εκτέλεσαν όλους τους άνδρες 

άνω των 14 ετών 
Δήμος Αθηναίων 

Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας»

Στα εγκαίνια και αποκαλυπτήρια παρέστη 
πολύς κόσμος από την Αθήνα και την περι-
οχή Καλαβρύτων, καθώς και πολλοί επίση-
μοι και εκπρόσωποι Φορέων, Σωματείων και 
Οργανώσεων. Μεταξύ των άλλων, παρέστη 
και ο επίτιμος πρόεδρος και μεγάλος ευερ-
γέτης της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, Πανα-
γιώτης Β. Παπαϊωάννου. Μίλησαν ο Δήμαρ-
χος Αθηναίων Γεώργιος Καμίνης, ο Δήμαρχος 
Καλαβρύτων Γεώργιος Λαζουράς και ο πρόε-
δρος της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας Σω-
τήριος Τσενές, που κατέθεσαν και στεφάνια. 
Στεφάνια επίσης κατέθεσαν ο πρόεδρος της 
Παγκαλαβρυτινής Ένωσης Γεώργιος Κοσμάς 
(παραστάντων από το Δ.Σ. και της κοσμήτο-
ρος Δήμητρας Κωνσταντινίδη και του ταμία 
Κωνσταντίνου Κατσιάρη), καθώς και ο εκ-
πρόσωπος της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυ-
τινού Ολοκαυτώματος Χαρίλαος Ερμείδης.
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Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

«ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» (Π.Ε.)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2011, στην ΕΣΤΙΑ της στην Αθήνα, οδός Πατησίων 121, ολο-
κληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των 
μελών της Π.Ε.. Έγινε λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ανάλυση από 
τον πρόεδρο του Δ.Σ. Γ. Κοσμά των πεπραγμένων του έτους 2011, αναγνώσθηκαν 
ο απολογισμός εσόδων - εξόδων, η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και ο προϋ-
πολογισμός του έτους 2012. Ακολούθησαν ομιλίες πολλών από τους συμμετέχοντες 
και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα και η οικονομική διαχείριση της Π.Ε. από 
το Δ.Σ..
Ανακηρύχθηκε ομόφωνα Επίτιμο Μέλος της Π.Ε. ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέ-

σεων της Περιφέρειας Αττικής Ανδρέας Σκαρτσίλας, για τις μεγάλες υπηρεσίες του 
στην Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 6 εδάφιο β’ του καταστατικού με ταυτόχρονη επι-
κύρωση της σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ..
Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να μελετήσει, εκπονήσει και συντάξει το νέο καταστατι-

κό της Π.Ε., προκειμένου να τροποποιηθεί το ισχύον σήμερα καταστατικό στο σύνο-
λό του, να δημοσιευθεί το νέο καταστατικό στο περιοδικό «Παγκαλαβρυτινό Βήμα» 
για «δημόσια διαβούλευση» και αποφασίστηκε να καταστεί η Γ.Σ. του Δεκεμβρίου 
2012 καταστατική, για την παραπάνω τροποποίηση.
Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να πραγματοποιήσει όλες τις δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις, που έχει προγραμματίσει και που έχουν ανακοινωθεί και δημοσιευθεί.

Αφροδίτη Κοσμά
Δικηγόρος Μέλος της Π.Ε.
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Επιστολή του κ. Κλ. Κακαβά
προς τους απανταχού Λειβαρτζινούς

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισ-
σες,
Με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση που 

τρέφουμε προς όλους και όλες, θέλουμε με 
την επιστολή μας αυτή να καταθέσουμε δη-
μόσια τις απόψεις μας, σχετικά με το μείζον 
θέμα που απασχολεί σήμερα το χωριό μας 
και αφορά στην αξιοποίηση του μοναδικού 
ιστορικού μνημείου του χωριού μας του ιε-
ρού χώρου του σχολείου, αλλά και για τα 
συμβάντα στην κορυφαία εκδήλωση που 
έλαβε χώρα για το οριστικό και αμετάκλητο 
κλείσιμο μετά τα 151 χρόνια της λειτουργίας 
του την 12 Ιουνίου 2011.
Καταρχήν θέλουμε να εκφράσουμε τα 

θερμά μας συγχαρητήρια προς το Δ.Σ. του 
Συλλόγου Λειβαρτζινών Αθήνας για την 
πρωτοβουλία, την άψογη οργάνωση και 
την παρουσίαση της εκδήλωσης. Είναι αλή-
θεια πάντως, πως τόσο οι διοργανωτές όσο 
και οι παρευρεθέντες στην παραπάνω εκ-
δήλωση περίμεναν την συμμετοχή και την 
παρουσία περισσότερων συμπατριωτών 
μας, κάποιοι από τους οποίους «έλαμψαν» 
με την απουσία τους. Ευχόμαστε η επιτυχία 
της εκδήλωσης και όχι οι απουσίες από αυ-
τήν, να δώσουν δύναμη στους ανθρώπους 
του Δ.Σ. του Συλλόγου Λειβαρτζινών Αθήνας, 
για να συνεχίσουν την λαμπρή ιστορία του, 
που έγραψαν με το έργο τους, οι αείμνηστοι 
Αθ. Λέλος, Αλ. Γιαννόπουλος και Ι. Ζαφειρα-
κόπουλος. Ένα έργο που αποτελεί αναμφι-
σβήτητα λαμπρό παράδειγμα συλλογικής 
προσπάθειας, δημοκρατικής ευαισθησίας, 

ομόνοιας και προπάντων μίμησης για όλους 
εμάς.
Αυτό το ιστορικό πνευματικό ίδρυμα που 

λειτούργησε το 1860, δηλαδή δεκατρία χρό-
νια πριν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο (1873) και πρόσφερε τόσα πολλά στις 
151 γενιές Λειβαρτζινών που μόρφωσε στον 
ιερό του χώρο, έχει γίνει μήλο της Έριδος σή-
μερα. Ο λόγος είναι για το πώς θα αξιοποιη-
θεί καλύτερα με σκοπό να διατηρηθεί όρθιο 
και τους επόμενους αιώνες. Διαβάζοντας την 
απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Καλα-
βρύτων από 25 Μαΐου 2011 βγάλαμε το συ-
μπέρασμα πως αν εφαρμοσθεί όπως  έχει, 
είναι εξαιρετικά σίγουρο ότι θα δημιουργη-
θούν παρόμοια προβλήματα με τα σημερινά 
στο μέλλον.
Είναι χρέος όλων μας να στηρίξουμε τόσο 

το Δ.Σ. του Συλλόγου Λειβαρτζινών Αθήνας 
όσο και το Τοπικό Συμβούλιο, στην κοινή 
τους πατριωτική προσπάθεια για να αξιο-
ποιηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το ιστο-
ρικό κτίριο του σχολείου μας. Είναι χρέος 
όλων μας να πάρουμε με ομόνοια σωστές 
και ισορροπημένες αποφάσεις για το μέλ-
λον του χωριού μας, μακριά από μικροεγω-
ισμούς, εφήμερες εμμονές και προσωπικές 
αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα 
ουσιαστικό περιεχόμενο. Είναι χρέος όλων 
μας να ομονοήσουμε σε αυτά που μας ενώ-
νουν και να αφήσουμε στην άκρη αυτά που 
μας χωρίζουν, για το καλό και το μέλλον του 
χωριού μας.



ΜΙΑ 
ΑΠΟ 
ΚΑΙ
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ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΞΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤ 1 
ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ανήμερα τα Χριστούγεννα το βράδυ, που 
το κρύο και η οικονομική κρίση μας 

έκλεισε στα σπίτια μας, το «ζάπινγκ» στην 
τηλεόραση «έδινε και έπαιρνε». Και «ω του 
θαύματος» πέφτω επάνω στο κεντρικό δελ-
τίο ειδήσεων του ΑΝΤ 1, που έδειχνε ένα 
οδοιπορικό στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλα-
βρύτων. Ήταν μια αποστολή του τηλεοπτι-
κού σταθμού ΑΝΤ 1, χριστουγεννιάτικα στα 
Καλάβρυτα, με τη Δημοσιογράφο του κανα-
λιού Χριστίνα Παπαδημητροπούλου, κόρη 
του συμπατριώτη μας Γιώργου Παπαδημη-
τρόπουλου, από το Σκεπαστό.
Τέτοια επαγγελματική δουλειά για τα Κα-

λάβρυτα δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Η 
ομορφιά του Χιονοδρομικού Κέντρου και 
του τηλεσκοπίου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» ήταν μονα-
δική. Ο κόσμος συμμετείχε αυθόρμητα και 
πρόθυμα στην προβολή και ο Διευθυντής 
του Χιονοδρομικού, Θύμιος Βαζαίος, ενημέ-
ρωνε για τα «φθηνά πακέτα» προσφοράς 
μέσα στην κρίση, για το σκι και την απόλαυ-
ση του βουνού κατά τη διάρκεια των εορ-
τών των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς. Και όλα αυτά, από τη στιγμή που 

το «αρσενικό βουνό», ο Χελμός, στολίστηκε 
τις άγιες ημέρες σαν ένα τεράστιο χριστου-
γεννιάτικο δέντρο με μπόλικο χιόνι. Είδαμε 
τον εορταστικό πεζόδρομο των Καλαβρύ-
των με τα καταστήματα και τον κόσμο να 
ανεβοκατεβαίνει ντυμένος «χιονοδρομικά», 
αψηφώντας το τσουχτερό κρύο. Οι τοπικοί 
Επιχειρηματίες ήταν ευγενέστατοι και εξυ-
πηρετικοί με τους επισκέπτες, για να ξανα-
έρχονται και να δίνουν ζωντάνια και προο-
πτική ανάπτυξης στον τόπο. Ωραία η λήψη 
από το συνεργείο του σταθμού, που εστία-
σε στην πινακίδα «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» στην είσο-
δο των Καλαβρύτων. Ωραία η αναφορά της 
Χριστίνας για τον τόπο Θυσίας, για το ΜΕΓΑ 
ΣΠΗΛΑΙΟ και την ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ και ωραία τα 
μακρινά πλάνα προς ΣΚΕΠΑΣΤΟ και προς 
όλη την επαρχία, έτσι για να ευχαριστήσει 
τον πατέρα της. Το φίλο μου το Γιώργο, που 
η μετριοφροσύνη του δεν του επέτρεψε να 
μας έχει ενημερώσει εκ των προτέρων για 
την εκπομπή και την τηλεοπτική επιτυχία 
της κόρης του. Χριστίνα, απ’ ό,τι καταλαβαί-
νουμε, ο Στρατηγός έχει κάνει καλή δουλειά 
στο να σου εμπνεύσει την αγάπη σου για τα 
Καλάβρυτα. Την επόμενη φορά θα θέλαμε 
να μας ξαφνιάσεις με το ίδιο τρόπο, με λή-
ψεις από τις Δημοτικές Ενότητες Κλειτορίας, 
Αροανίας και Παΐων. Εκφράζουμε τις ευχα-
ριστίες μας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ 1, 
στο Διευθυντή σύνταξης ειδήσεων κ. Βασίλη 
Πελέκη, στο συνεργείο και σε σένα Χριστίνα, 
και σε συγχαίρουμε για το εμπεριστατωμένο 
ρεπορτάζ σου στην ιστορική και μαρτυρική 
περιοχή των Καλαβρύτων.

Του κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΣΜΑ
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«ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΙΣ»
Διοικητικό Συμβούλιο

Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός 625/11-10-2011

Πρακτικό της 11ης Οκτωβρίου 2011

Στην Αθήνα και στην έδρα της Παγκαλαβρυ-
τινής Ένωσης που βρίσκεται στην οδό Πατησί-
ων 121 (β’ όροφος) σήμερα στις 11 Οκτωβρί-
ου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 συνήλθαν 
σε έκτακτη συνεδρίαση τα τακτικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό προέκυ-
ψε από τις αρχαιρεσίες της 12ης -12-2010 και 
συγκροτήθηκε σε σώμα στις 21-12-2010 με το 
υπ’ αριθ. 616/21-12- 2010 αντίστοιχο πρακτι-
κό συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση του 
προέδρου Γ. Κοσμά, εξ αιτίας του θλιβερού γε-
γονότος του θανάτου της αείμνηστης Ιωάννας 
συζ. Παν. Παπαϊωάννου, που απεβίωσε σήμε-
ρα , στις 11 Οκτωβρίου 2011.
Ο προεδρος του Δ.Σ. εκθετει στα μελη οτι 

προσκάλεσε τη σημερινή συνεδρίαση εκτά-
κτως καθότι όπως πληροφορηθήκαμε η αξιο-
σέβαστη και αγαπητή μας Ιωάννα Παπαϊωάν-
νου, (σύζυγος του επί τρεις περίπου δεκαετίες 
Προέδρου του Δ.Σ. της Π.Ε., και τώρα επιτίμου 
Προέδρου και μεγάλου ευεργέτη της Παγκα-
λαβρυτινής Ενώσεως, κ. Παναγιώτη Β. Πα-
παϊωάννου ο οποίος όπως είναι γνωστό έχει 
τιμηθεί από το ιστορικό και βραβευμένο από 
την Ακαδημία Αθηνών Σωματείο μας, για το 
σημαντικό και ανεκτίμητο έργο του), απεβίω-
σε στην Αθήνα σήμερα και περί ώραν 18.00. 
Προτείνει δε να εκδοθεί ψήφισμα από την Π.Ε. 
για την απώλειά της, καθότι υπήρξε καθόλη τη 
διάρκεια της ζωής της ενεργό μέλος της Π.Ε., 
πολύτιμη συνεργάτης και συμπαραστάτης στο 
δύσκολο έργο όλων των διοικητικών συμβου-
λίων που θήτευσαν κατά τις τελευταίες δεκα-
ετίες, καθώς και αναντικατάστατη βοηθός του 

συζύγου της, στο επίπονο έργο του, καθόλη τη 
διάρκεια της θητείας του ως μέλους του Δ.Σ. 
και ως Προέδρου της Π.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την 

πρόταση του προέδρου, ο οποίος εξήρε την 
προσωπικότητα, τη μεγάλη προσφορά της 
εκλιπούσης, εκλεκτού μέλους της Παγκαλα-
βρυτινής κοινωνίας, στους δύσκολους καιρούς 
της κρίσης των αξιών, που διανύουμε.
Με βαθιά την αίσθηση της απώλειας και 

του μεγάλου κενού που αφήνει.
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
– Εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την 

απώλεια της αείμνηστης Ιωάννας συζ. Πανα-
γιώτη Παπαϊωάννου.

– Απευθύνει θερμά και ειλικρινή συλλυπη-
τήρια στην οικογένειά της.

– Να παραστεί το Δ.Σ. σύσσωμο στην εξόδιο 
ακολουθία που θα γίνει στο 1ο Νεκροταφείο 
Αθηνών στις 12 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12η.

– Να αναγνωσθεί εκεί το παρόν ψήφισμα 
και να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος κατά τη δι-
άρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας.

– Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στο σύζυ-
γό της.

– Να κατατεθεί στεφάνι τιμής από την Π.Ε. 
προ της σορού της.

– Να δημοσιευθεί το παρόν στο περιοδικό 
της Π.Ε. «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟ ΒΗΜΑ».
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το 

παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται.
 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Κοσμάς Δημήτριος Βαρβιτσιώτης
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 
ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

πρώην προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, 
για την αποφασιστική συμβολή της στη δημιουργία 

του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 στις 11 
π.μ. στο ξενοδοχείο «kalavrita Canyon», 

ο Δήμος Καλαβρύτων τίμησε την κ. Γιώτα 
Κολλιοπούλου - Κωνσταντοπούλου, πρώ-
ην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κα-
λαβρύτων, για τον πολυετή και αδιάλειπτο 
αγώνα της στη διάσωση της ιστορικής μνή-
μης του τόπου μας και για την αποφασιστική 
της συμβολή στη δημιουργία του Δημοτικού 
Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. 
Συνδιοργανωτές της τιμητικής αυτής εκδή-
λωσης του Δήμου Καλαβρύτων ήταν η Ένω-
ση Καλαβρυτινών Πάτρας (Ε.Κ.Π.), η Ένωση 
Καλαβρυτινών Αθήνας (Ε.Κ.Α), η ΠΑΓΚΑΛΑ-
ΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ (Π.Ε.), το Δημοτικό Μουσείο 
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και η εταιρία 
Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο Μελάμπους». Η 
αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ήταν 
κατάμεστη από φίλους και συνεργάτες, αλλά 
και από μέλη οικογενειών των Καλαβρυτι-
νών θυμάτων και νέους Καλαβρυτινούς και 
Πατρινούς, που ήρθαν για να ακούσουν από 
τους ομιλητές τα σπουδαία έργα αυτής της 
«Καλαβρυτινής Αρχόντισσας», όπως την 
αποκάλεσε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γε-
ώργιος Λαζουράς, ο οποίος με ξεχωριστή 
συγκίνηση μίλησε για τη γυναίκα σύμβολο 
της πόλης των Καλαβρύτων. Παίρνοντας το 
λόγο, ο πρόεδρος της Ε.Κ.Π. κ. Νίκος Μαντάς 
χαρακτήρισε την κ. Κωνσταντοπούλου ως 
άνθρωπο, που οδηγεί όλους τους άλλους 
στο να οραματίζονται τα περισσότερα και 

τα καλύτερα. Και δήλωσε πόσο δύσκολο εί-
ναι για τον ίδιο το να χωρέσει το ωκεάνιο 
έργο ζωής αυτής της Καλαβρυτινής κυρίας 
σε μια ομιλία. Δεν έχει λόγια περιγραφής η 
αφοσίωσή της σε αυτό το μεγάλο της έργο, 
που το έχει στόχο και σκοπό της ζωής της, 
χωρίς να υπολογίζει κόπους, χρήματα ή την 
υγεία της.
Γνωρίζοντας την αγάπη της για την ει-

ρήνη, η Ε.Κ.Π. έλαβε τη μεγάλη απόφαση να 
στηθεί στην πόλη των Καλαβρύτων το άγαλ-
μα «Παγκόσμια Ειρήνη», φιλοτεχνημένο από 
το γνωστό Πατρινό Γλύπτη κ. Στάθη Λεο-
ντή. Σύζυγος, μητέρα, μαία, πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Δήμου Καλαβρύτων, πρωτεργάτρια 
της ίδρυσης του Μουσείου Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώματος, ιδρύτρια και πρόεδρος επί 
20 συνεχή χρόνια της Ε.Κ.Π., πρωτεργάτρια 
της ίδρυσης του Δικτύου των Μαρτυρικών 
πόλεων, αγωνίστρια αγώνα δρόμου για το 
μακροχρόνιο μάζεμα όλου του πλούτου της 
ιστορίας του τόπου μας. Προσφορά όλων 
αυτών στη Μαρτυρική πόλη των Καλαβρύ-
των, αλλά και στην πόλη της Πάτρας, που 
διαμένει με την οικογένειά της, το σύζυγο 
της κ. Δημήτριο Κωνσταντόπουλο και τα δύο 
αγαπημένα της παιδιά, Βάλια και Γιώργο.
Ο κ. Νίκος Μαντάς κλείνοντας την ομιλία 

του, τους συγκίνησε όλους, αλλά πιο πολύ 
την ίδια, αφιερώνοντάς της εκ μέρους της 
Ε.Κ.Π., που η ίδια δημιούργησε, λόγια βγαλ-
μένα από καρδιάς.
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Αμέσως μετά μίλησε εκ μέρους της Ε.Κ.Α. η 
γνωστή Δικηγόρος Διεθνούς Δικαίου κ. Ελέ-
νη Χάμψα, για την όλη της προσφορά, αλλά 
και για τον υπέροχο δυναμικό χαρακτήρα 
της. Ο γενικός γραμματέας της Παγκαλα-
βρυτινής Ένωσης κ. Δημήτριος Βαρβιτσιώ-
της έκλεισε τον κύκλο των επισήμων ομι-
λητών δίνοντας έμφαση στο πείσμα της και 
στους υψηλούς της στόχους. Εκ μέρους των 
μαρτυρικών πόλεων μίλησε ο πρώην Δή-
μαρχος Καλαβρύτων, νυν Βουλευτής Αχαΐας, 
κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι 
και το Δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων την 
τίμησε στις 9 Ιουλίου 2010 στη μαρτυρική 
πόλη του Διστόμου. Συγκίνησε τους πάντες ο 
χαιρετισμός του πρώην Δημάρχου Διστόμου 
κ. Λουκά Παπαχρήστου. Ο Δήμαρχος Καλα-
βρύτων ανέγνωσε τον χαιρετισμό του Καλα-
βρυτινού Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Μιλτιάδη 
Παπαϊωάννου, όπως επίσης και τη συγκινη-
τική επιστολή του προέδρου του Μουσείου 
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος κ. Χρήστου 
Φωτεινόπουλου. Επίσης ανέγνωσε την επι-
στολή του Καλαβρυτινού Ζωγράφου κ. Αν-
δρέα Ρηγόπουλου. Μίλησε με λόγια αγάπης 
και ο πρόεδρος του Συλλόγου Καλαβρυτινών 
θυμάτων κ. Χρήστος Σοφιανόπουλος.

Συντονιστής της όλης εκδήλωσης ήταν ο 
γνωστός Δημοσιογράφος της Ελληνικής Τη-
λεόρασης κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπου-
λος, ο οποίος επιμελήθηκε και το βίντεο που 
έγινε από την Ε.Κ.Π., όπου μιλούσαν συνερ-
γάτες της και άνθρωποι που στάθηκαν αρω-
γοί στο δύσκολο έργο της. Ήταν ξεχωριστή η 
συγκίνηση των παιδιών της, Βάλιας και Γιώρ-
γου. Παρευρέθησαν επίσης οι πρώην Υπουρ-
γοί κ. Ανδρέας Ζαΐμης και κ. Ανδρέας Φού-
ρας, οι Βουλευτές κ. Μαρία Κυριακοπούλου 
και κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, ο πρώην 
Δήμαρχος Καλαβρύτων και συνεργάτης της 
κ. Κωνσταντοπούλου κ. Τάκης Νικολάου, ο 
πρώην Νομάρχης κ. Στάθης Αθανασόπου-
λος - Σερέτης, ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαβρύτων κ. Χουλιάρας, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι Καλαβρύτων κ. Σπύρος 
Σοκορέλης και Νίκος Μαγκαφάς, ο πρόεδρος 
της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης κ. Γεώργι-
ος Κοσμάς, ο πρώην πρόεδρος της Ε.Κ.Π. κ. 
Αλέξης Μπίρμπας, ο πρώην πρόεδρος των 
Κλειτορολευκασίων Πάτρας κ. Σπύρος Μαρί-
νης και ο γνωστός Καλαβρυτινός Καρδιολό-
γος κ. Ανδρέας Σαμοθρακίτης.

(ΠΗΓΗ: από την ιστοσελίδα Kalabryta NEWS, 
με την επιμέλεια του κ. Νίκου Κυριαζή)
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Άρθρα και επιστολές που ελάβαμε

1. «Ιδέα για τη δημιουργία πρότυπου θε-
ματικού Καλαβρυτινού χωριού του 1821, με τη 
μορφή δημοτικής επιχείρησης Καλαβρύτων, η 
Μ.Κ.Ο.», του Δρ. Δημητρίου Οδ. Σταθακόπουλου.
Ο κ. Σταθακόπουλος περιγράφει αναλυτικά 

πώς πρέπει να υλοποιηθεί η πρότασή του αυτή 
και καταλήγει τονίζοντας ότι επιθυμεί «να συ-
μπεριληφθεί ο ίδιος ως μόνιμος άμισθος επι-
στημονικός ιστορικός σύμβουλος στην ομάδα 
διοίκησης-διδασκαλίας και να μπορεί να κάνει 
σεμινάρια ιστορίας, λαογραφίας, μουσικής και 
οργανογνωσίας-οργανοχρησίας».

2. Ο δικηγόρος Γιάννης Σκουτέρης απέστει-
λε μια σελίδα με τίτλο «Η Καλλιγραφία... υψίστη 
τέχνη». Είναι πράγματι αξιοθαύμαστη η καλλι-
γραφική δεινότητα του φίλου Γ. Σκουτέρη, που 

οφείλεται, ως ο ίδιος λέει, στον «αγράμματο τσο-
πάνο και κλαρινίστα αείμνηστο πατέρα του, τον 
Μπαρμπαλάμπη».

3. Ο κ. Μεγακλής Γεωργακόπουλος μας απέ-
στειλε αρκετά ποιήματα γεμάτα από πατριωτικό 
και Καλαβρυτινό άρωμα.

4. «Το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευ-
ματικών Αξιών» του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπου-
λου με επιστολή του τονίζει την απόλυτη επιτυ-
χία της εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο πολεμι-
κό μουσείο την 11η Δεκεμβρίου του 2011.

5. Ο κ. Θ. Παπαγιαννόπουλος με επιστολή του 
μας φέρνει πίσω στην αποφράδα εκείνη ημέρα 
της 13ης Δεκεμβρίου του 1943.

Ανακοίνωση

Το Δ.Σ. της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση 
να ανακοινώσει στα μέλη και στους φίλους της ότι το παρόν τεύχος 
του Παγκαλαβρυτινού Βήματος θα είναι το τελευταίο, εκτός εάν οι 
συνδρομητές του περιοδικού φανούν συνεπείς και πληρώσουν τις 
συνδρομές τους.
Υπάρχουν πολλοί συνδρομητές, που, ενώ επί χρόνια λαμβάνουν το 
περιοδικό, δεν πληρώνουν τις συνδρομές τους. Είναι σαφές ότι η συ-
νέχιση της έκδοσης του περιοδικού είναι αδύνατη, αφού το ταμείο της 
Π.Ε. είναι «μείον».

Από το Δ.Σ. της Π.Ε.



 

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
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