
Η ανακοίνωση με το μήνυμα του Θανάση Παπαδόπουλου αναφέρει:

Συμμορφούμενοι άπαντες με τα
νέα μέτρα της κυβέρνησης που σκοπό
έχουν να περιορίσουν την εξάπλωση
του θανατηφόρου ιού, απευθύνω έκ-
κληση προς τους ετεροδημότες - συμ-
πατριώτες μας να αποφεύγουν τη με-
τάβασή τους προς τη μαρτυρική πόλη
μας και τα χωριά του Δήμου μας.

Η ανωτέρω μετακίνηση, που δια-
πιστώνεται ολοένα και περισσότερο,
κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα
και η οποία αναμένεται να αυξηθεί

ενόψει Πάσχα, ενέχει τον άμεσο κίνδυνο μεταφοράς και εξάπλωσης
του κορονοϊού στους κατοίκους των χωριών μας, με καταστροφικές
συνέπειες γι αυτά και τους ανθρώπους μας.

Το γεγονός ότι τα χωριά στερούνται νοσηλευτικών υποδομών
αφενός και αφετέρου διαβιούν σε αυτά συνάνθρωποί μας, που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες (άνθρωποι ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας),
η δε τυχόν προσβολή τους από τον ιό θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη
ζωή τους, μου δημιουργεί την ηθική υποχρέωση να απευθύνω την
ανωτέρω έκκληση - σύσταση, με την προσδοκία ότι όλοι θα πράξουμε
το ιερό καθήκον, που δεν είναι άλλο από την προστασία του υπέρτατου
αγαθού της δημόσιας υγείας. 

ΙΛΙΟΝ
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ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ ΝΕΑ

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος
ετήσιος χορός του Συλλόγου μας στο κέντρο διασκέδασης “ΑΓΡΙΜΙΑ” στην
Αθήνα και η ετήσια κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου ΠΑΓ-
ΚΡΑΤΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» παρουσία
πολλών συμπατριωτών και φίλων του Συλλόγου. 

Την πίτα ευλόγησε ο πατήρ Σπυρίδων Καζάνης από την Τουρλάδα και εκ-
πρόσωπος Μητρόπολης Περιστερίου.

ΟΙ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  2020

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ  ΚΑΙ  Η  ΚΟΠΗ  
ΤΗΣ  ΠΙΤΑΣ  ΣΤΗΝ   ΑΘΗΝΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα ήθελε να ευχηθεί Καλή
Χρονιά με υγεία, αγάπη και ευημερία σε όλους τους συμπατριώτες και
συμπατριώτισσες, φίλους και φίλες του Συλλόγου Παγκρατιωτών Κα-
λαβρυτινών «Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος». Ετοιμάζοντας αυτήν την
έκδοση έπρεπε να αλλάξουμε το αρχικό άρθρο εξαιτίας της δύσκολης
εποχής που διαβαίνει όλος ο πλανήτης, κάθε λαός, κάθε χώρα.  Ίσως
είναι ευκαιρία να κατανοήσουμε ποια είναι τα σημαντικά και ουσιαστικά
πράγματα που πρέπει να μας απασχολούν, να αγαπήσουμε αλλήλους,
να προσφέρουμε αγάπη και κατανόηση, να καταλάβουμε ότι έχουμε
μόνο ο ένας τον άλλον σε ώρα ανάγκης – στήριξης.

Ελπίζουμε ότι με την υπομονή και δύναμη που μας χαρακτηρίζει
ως λαό να ξεπεράσουμε όσο πιο ανώδυνα αυτή την δύσκολη εποχή.
Οι συνάνθρωποί μας σε όλο το κόσμο και προπαντός οι απανταχού
Παγκρατιώτες και Παγκρατιώτισσες και οι οικογένειές τους να έχουν
την υγεία τους και ο προστάτης μας ο Άγιος ο Ιωάννης ο Θεολόγος να
μας προστατεύσει από κάθε κακό. 

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα με τις οικογένειες σας. αν και
φέτος δεν θα είμαστε στην εκκλησία – ας κάνουμε την προσευχή μας
να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί στο
αγαπημένο μας Παγκράτι. Φέτος ας τηρήσουμε τους κανονισμούς του
Κράτους ώστε να μην αυξηθούν τα κρούσματα στους συνανθρώπους
μας. Είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσουμε και αυτήν την δοκιμασία και
ελπίζουμε το καλοκαίρι να ανταμώσουμε ξανά. Υπομονή και Δύναμη. 

Νέα  έκκληση  του  Δημάρχου  Καλαβρύτων 
Θανάση  Παπαδόπουλου  προς  τους  ετεροδημότες 

Συνέχεια στη σελ. 3 

Χαιρετισμός του κ. Ανδρέα Ντατσόπουλου – 
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Παγκρατίου 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου και ο Πατήρ Σπυρίδων Καζάνης 
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«ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ  ΝΕΑ» 
Τρίμηνη έκδοση 

Ιδιοκτήτης: 
Σύλλογος Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» 
Αριθ. Μητρώου Πρωτοδικείου: 2782 

Κωδικός Γεν. Γραμματείας Ενημέρωσης: 214471 
Αριθμ. φακέλου Νομαρχίας: 4822 

ΑΦΜ: 090194867   ΔΟΥ: Α’ Αθηνών 

Εκδότης - Διευθυντής: 
Σπύρος Α. Κατσιουλέρης - Πρόεδρος του Συλλόγου
Υπεύθυνοι σύνταξης: 
Σπύρος Α. Κατσιουλέρης Τηλ. 210-5024537 Κιν. 6973384427 
Παναγιώτα Ι. Βλάγκου Τηλ. 210-9610504 Κιν. 6972252684 
Κωνσταντίνος Θ. Μούσης Τηλ. 210-8011661 Kιν. 6944048764 
Συντακτική Ομάδα: Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Ετήσια συνδρομή: Εσωτερικού: 10€ και Εξωτερικού: 20€ 

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση 
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121 

Τηλ.-Fax: 210-2619003 & 210-2619696 
e-mail: karpouzi@otenet.gr 

• Ανώνυμες επιστολές δεν δημοσιεύονται 
• Τα ενυπόγραφα άρθρα - κείμενα εκφράζουν 

τις απόψεις των συντακτών τους 
και όχι απαραίτητα τη σύνταξη της εφημερίδας 

Πρόεδρος: Σπύρος Αλ. Κατσιουλέρης

Τηλέφ. 210-5024537 - Κιν. 6973384427

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Γεωργ. Λίτσας

Τηλέφ. 210-5733275 - Κιν. 6971988412

Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτα Ι. Βλάγκου

Τηλέφ. 210-9610504 - Κιν. 6972252684

Email: pvlagou@gmail.com

Ταμίας: Κωνσταντίνος Ευ. Λεπεσιώτης

Κιν. 6983041885

Email: kwnstantinosle@gmail.com

Επιμελητής: Ανδρέας Αδ. Κόρμπης

Τηλεφ. 210-5775838 - Κιν. 6972567721

Μέλος: Γεώργιος Β. Μαγκλάρας

Τηλέφ. 210-2639739 - Κιν. 6938828715

Μέλος: Κωνσταντίνος Θ. Μούσης

Τηλέφ. 210-8011661 - Κιν. 6944048764

Email: k.t.mousis@gmail.com 

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Συλλόγου 
Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών “Ο Άγιος 
Ιωάννης ο Θεολόγος” και της εφημερίδας 
“ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ ΝΕΑ” είναι: 
Κ.Τ.Α. Ταχ/κή θυρίδα 4300 - 10210 Αθήνα. 
Παρακαλούμε η αλληλογραφία, οι ταχυδρομικές
επιταγές, οι εφημερίδες και τα περιοδικά να απο-
στέλλονται στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση. 

Ο λογαριασμός του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα
Eλλάδος που μπορείτε να καταθέσετε χρήματα είναι
040/88288578. 
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
GR 7901100400000004088288578
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΒΙC) ΕΤΗΝGRAA

EUROBANK
Eurobank: 0026-0128-15-0200913383 
IBAN: GR0802601280000150200913383 

Όσοι καταθέτουν χρήματα στον παραπάνω λογαριασμό
να δίνουν τα πλήρη στοιχεία τους στην τράπεζα και
να ενημερώνουν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ώστε
να τους αποστέλλεται η σχετική απόδειξη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το γραφείο του Συλλόγου μπορούν να το επισκέ-
πτονται οι συμπατριώτες ύστερα από επικοινωνία
με τα μέλη του Δ.Σ. καθώς υπάρχει αντικειμενική
δυσκολία στη λειτουργία του λόγω διαφόρων προ-
βλημάτων. 

Σας ευχαριστούμε 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο 
του  Συλλόγου  2020-2021 

3o Βραβείο  Ζωγραφικής 

Η ζωγραφιά του Άγγελου Φλωρή με θέμα

“Το χωριό μας”, βραβεύτηκε με την 3η θέση

στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής που

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14-8-2019

κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του 25ου

Παγκρατέικου Ανταμώματος. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συγχαίρει και

ευχαριστεί όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος

στον Διαγωνισμό αυτό. 

Οι Μύλοι του Παγκρατίου 

Π α λ ι έ ς   φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς  
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
οι: 

• Ανδρέας Ντατσόπουλος Πρόεδρος της Το-
πικής Κοινότητας Παγκρατίου, 

• Παναγιώτης Σουλελές Πρόεδρος Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου, 

• Θεόδωρος Σκρέμπος Πρώην Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Παγκρατίου, 

• Σωκράτης Μούσιος Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Κλειτορίας “Ο
ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΕΙΤΩΡ”, Πρόεδρος Συλλόγου Λυ-
κουριωτών και μέλος Δ.Σ. της Παγκαλαβρυτινής
Ένωσης, 

• Πατήρ Σπυρίδων Καζάνης Πρόεδρος Συλ-
λόγου Τουρλαδαίων και μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας
Συλλόγων “Ο Αρχαίος Κλείτωρ”,  

• Μαριάνθη Χρονοπούλου Πρόεδρος Συλλόγου
Σκοταναίων, 

• Σπήλιος Μπαλαφούτας Πρόεδρος Συλλόγου
Καρνεσιωτών, 

• Κώστας Κατσιάρης Πρόεδρος Συλλόγου
Κρινοφυτινών, 

• Έφη Πρατάρη Γραμματέας Ένωσης Αιτω-
λοακαρνανών «Η Φλόγα», 

• Γιώργος Κοσμάς Επιτ. Πρόεδρος της Παγ-
καλαβρυτινής Ένωσης, 

• Στέλλα Δαγλαρτζή Πρόεδρος Πολιτιστικών
Ένωσης των Αρκάδων Περιστερίου. 

• Οι εκπρόσωποι των Παγκρατιωτών Παραμυ-
θιάς Κώστας Ρίζος, Βασίλης Σωτηρίου, Παύλος
και Κώστας Καπέτσης.

Επίσης απέστειλαν ευχές οι: Χάρης Θεοχάρης
Υπουργός Τουρισμού, Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Δήμαρχος Καλαβρύτων, Μαίρη Τσιώτα Αντιδή-
μαρχος Περιστερίου, Γεώργιος Λαζουράς πρώην

Δήμαρχος Καλαβρύτων, Δήμος Βαρβιτσιώτης
Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, Άγγελος
Τσιγκρής Βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ., και Νίκος
Κυριαζής εκδότης της εφημερίδας ΩΡΑ ΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και της ιστοσελίδας KALAVRYTA
NEWS. 

Ο Πρόεδρος Σπύρος Κατσιουλέρης, εκ μέρους
του Διοικητικού Συμβουλίου, καλωσόρισε και ευ-
χαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την αν-
ταπόκρισή τους στο κάλεσμα του Συλλόγου και

τους ευχήθηκε υγεία και ευημερία. Και από τη
φετινή συνεστίαση δεν έλειψε από τους συμπα-
τριώτες, μικρούς και μεγάλους, ο παγκρατέικος
παλμός και το κέφι. Ο Γιώργος Μπέκιος στο
τραγούδι και ο Πάνος Πλαστήρας στο κλαρίνο
καθώς και όλοι τους η ορχήστρα ξεσήκωσαν τον
κόσμο. Η πίστα σύντομα κατακλύστηκε από κέφι
και χορό και κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα.

Η εκδήλωσή μας στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία
προς ικανοποίηση όλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας ευχαριστεί από καρδιάς όλους
τους συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, φίλους
και φίλες για τη συμμετοχή, την υποστήριξη και

τη βοήθειά τους, που συνετέλεσαν στην επιτυχία
της εκδήλωσης. 

Η συμμετοχή και η ικανοποίηση όλων στις
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας αποτελεί την κι-
νητήριο δύναμη για τις προσπάθειες εξέλιξης
και βελτίωσης των εκδηλώσεων του Συλλόγου
μας. 

Η επιτυχία τους αποτελεί έναν από τους βα-
σικότερους στόχους του Συλλόγου μας, καθώς
αποτελούν δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ των
απανταχού Παγκρατιωτών και Παγκρατιωτισσών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους
όσους έκαναν προσφορές για τη πλούσια λαχει-
οφόρο αγορά του χορού μας. Ο προστάτης μας
ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος να σας έχει πάντα
καλά!

Ψαρρού Μαρία, Βλαγκοπούλου Νίκη, Κων/να
και εγγόνια, Σκρέμπος Νίκος, Ανδρώνη-Σκρέμπου
Κέλλυ, Μούσης Κων/νος Θ., Μαρμαρινού Γιώτα,
Λεπεσιώτης Κων/νος, Κουίουρης Γεώργιος, Με-
ταξωτού Κρυσταλλία, Μεταξωτου Βασιλική, Κα-
λυβάς Δημήτρης, Οικονόμου Αρετή, Τρυφωνο-
πούλου-Δρίκου Αθανασία, Ψαρρός Κων/νος, Λί-
τσας Ανδρέας, Βλάγκου Γιώτα, Κρασιά Νινιός.

Όπως επίσης:
Αίγλη Παπαδοπούλου-Λίτσα – ανθοδέσμες

για τα τραπέζια επισήμων 
Κελλυ Ανδρώνη-Σκρέμπος – γούρια για τους

επίσημους
Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν

εκείνη την ημέρα με τη διοργάνωση και την πώ-
ληση λαχείων: Κηπουρού-Μαγκλάρα Ελισάβετ,
Μαρία, Κωνσταντίνος για την βοήθεια στη λα-
χειοφόρο αγορά, Μαγκλάρας Βασίλης και Μιρέλα
για την βοήθειά τους με τα δώρα της λαχειοφόρου
αγοράς, Ψαρρού Αναστασία για τη βοήθειά της
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και όλους για
την προθυμία και την άμεση ανταπόκριση τους
σε κάθε ανάγκη των μελών του Δ.Σ. 

Τους ευχαριστούμε θερμά!
Και του χρόνου με υγεία!!! 

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ  ΚΑΙ  Η  ΚΟΠΗ  ΤΗΣ  ΠΙΤΑΣ  ΣΤΗΝ   ΑΘΗΝΑ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Χαιρετισμός κας. Μαριάνθης Χρονοπούλου – 
Πρόεδρος Συλλόγου Σκοταναίων

Κος. Κοσμάς – Επίτιμος Πρόεδρος 
Παγκαλαβρυτινής Ένωσης 

Χαιρετισμός κ. Σπήλιος Μπαλαφούτας – 
Πρόεδρος Συλλόγου Καρνεσιωτών

Το χορό άνοιξε και φέτος το Δ.Σ. του Συλλόγου 
με το τραγούδι του χωριού μας – 

«Άσε με μάνα – Το Παγκράτι».

Από αριστερά – Ε. Πρατάρη, Σ. Μούσιος, 
Γ. Μπέκιος, Σπ. Μπαλαφούτας, Μ. Χρονοπούλου, 

Κ. Λεπεσιώτης, Α. Ντατσόπουλος, Σπ. Κατσιουλέρης

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ  
ΑΓΟΡΑ  ΤΗΣ  2  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020 
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Συνεχίζονται οι εργασίες στο κτί-
ριο του σχολείου μας – το όνειρο
και ο στόχος πλησιάζει στην ολο-
κλήρωση! Με πολύ προσωπική ερ-
γασία από μικρούς και μεγάλους,
ντόπιους και Αθηναίους, άψογη συ-
νεργασία με τους τεχνίτες και αγάπη
άρχισε να φαίνεται το αποτέλεσμα.
Κάθε μέρα αλλάζει όψη –αλλαγή
των ηλεκτρολογικών γραμμών, ανα-
βάθμιση του ηλεκτρολογικού πίνακα,
και αλλαγή διακοπτών και τζαμιών.
Τα χαρτιά της Κοινότητας που βρή-
καμε σε κάποιες βιβλιοθήκες τα πα-

ραδώσαμε στον Πρόεδρο του χωριού
ενώ τα υπόλοιπα έγγραφα του σχο-
λείου τα συγκεντρώθηκαν σε κούτες
ώστε να διατηρηθούν διατηρηθούν
στο σχολείο μετά το πέρας των ερ-
γασιών. Τα βιβλία θα καθαριστούν
και θα τοποθετηθούν στις βιβλιοθήκες
που θα επιδιορθώσουμε και αποκα-
ταστήσουμε. Επίσης, πολλά κάδρα
ήταν εις διπλούν και έτσι κρατήσαμε
αυτά που μπορούν να φτιαχτούν /
αποκατασταθούν. Σε κάποιες από
τις βιβλιοθήκες και ντουλάπες εν-
τοπίστηκαν σαπισμένες επιφάνειες

και ίσα-ίσα που στεκόντουσαν με τη
βοήθεια τούβλων και έτσι αποφασί-
σαμε να τις πετάξουμε. Οι τουαλέτες
ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση
των ειδών υγιεινής. Το έργο αυτό
είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών
πολλών ανθρώπων που με τις οικο-

νομικές προσφορές τους, το χρόνο
τους, και την αγάπη τους φτάνουμε
στο τέλος.  Έχουμε ακόμα δουλειά
αλλά και τη θέληση να προχωρή-

σουμε – το μόνο που χρειάζεται
είναι συνεργασία, αγάπη, σεβασμός
μεταξύ μας και ο πατριωτισμός –
όλοι ήμαστε ΠΑΓΚΡΑΤΙΩΤΕΣ με ΕΝΑ
στόχο – το καλό του χωριού μας –
ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε τις
επόμενες ανάγκες του έργου
έτσι ώστε όποιος/α θα μπο-
ρούσε και θα ήθελε να ανα-
λάβει τη χορηγία ή δωρεά
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

1. Φωτιστικά (1 για έξω
πάνω από την κεντρική πόρ-
τα, 7 για τον κύριο χώρο, 1
για τον διάδρομο, 1 για την
κουζίνα, και 4 για τις τουα-
λέτες)

2. Κλιματιστικά – 2 όρθια
τύπου ντουλάπας

3. Αντικείμενα για το Μουσείο
4. Αντικείμενα για τον χώρο ανα-

ψυχής (καναπέ, τηλεόραση, κλπ.) 

Συνεχίζονται  οι   Εργασίες  στο  Σχολείο 

Το  Κλήμα  του  Παυσανία 

ΤΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ
Μετά από τα παράπονα των μόνιμων κατοίκων του χωριού για τις

καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί στο διάδρομο του ιατρείου στα μέλη
του Δ.Σ., με τη βοήθεια του Παναγιώτη Διαμ. Κόρμπη, τις απομάκρυναν
από το χώρο. Επίσης, με προσωπική εργασία καθαρίστηκε ο χώρος έτσι
ώστε ο γιατρός και οι επισκέπτες του να είναι σε ένα καθαρό περιβάλλον
όπως τους αρμόζει. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 
Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

Εορτασμός του Προστάτη και Πολιούχου του χωριού μας
«Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου»

• Στις 8-5-2020 μετά τη Θεία Λειτουργία θα προσφερθούν στο Πνευ-
ματικό Κέντρο καφές, γλυκά και αναψυκτικά, προσφορά του Συλλόγου.

• Το βράδυ της 8ης Μαΐου 2020 ο πρόεδρος του χωριού Α. Ντατσό-
πουλος θα διοργανώσει πανηγύρι στην πλατεία του χωριού με την ορ-
χήστρα του Γιώργου Μπέκιου. 

Η  ΓΙΟΡΤΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΑ  ΣΕΠΟΛΙΑ  ΣΤΙΣ  17-5-2020

Την Κυριακή 17-5-2020 θα πραγματοποιηθεί η γιορτή του Συλλόγου
μας όπως προβλέπει το Καταστατικό. Θα παρακολουθήσουμε το πρωί
τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου Σεπολίων
(τηλ. 210 5712789), κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί
αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών του Συλλόγου και των απανταχού
της γης Παγκρατιωτών. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου θα προσφέρει καφέ και άρτο στα μέλη και τους φίλους σε
αίθουσα του Ιερού Ναού (Λεωφορείο εξυπηρέτησης το 732 Αγ. Φανουρίου
αποβίβαση στον Αγ. Ιωάννη).

*Οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον το επι-
τρέψουν οι συνθήκες.

**Ελπίζουμε η πανδημία που ταλαιπωρεί τη χώρα μας αυτή την
εποχή να λάβει τέλος σύντομα και όσο πιο ανώδυνα για όλο τον
κόσμο. 

ΝΤΡΟΠΗ 
Αυτή ήταν η κατάσταση των αφαλών

των κλειδαριών και στις τρείς πόρτες του
Πνευματικού Κέντρου όταν αναγκαστήκαμε
να τις αλλάξουμε για δεύτερη φορά αφού
κάποιος ασυνείδητος προκάλεσε την κα-
ταστροφή τους με υγρά μπαταρίας. 

Ελπίζουμε στο μέλλον να μην υπάρ-
ξουν άλλες τέτοιες μικροπρεπείς πράξεις. 

Σε άθλια κατάσταση είναι το κλήμα – πλήρη εγκατάλειψη από την Περι-
φέρεια, τον Δήμο και το Κράτος. Έπειτα από ενέργειες του Συλλόγου Παγ-
κρατιωτών Καλαβρυτινών, ο "Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος", που ασχολείται
με τη συντήρησή του, το Κλήμα του Παυσανία ανακηρύχθηκε διατηρητέο
μνημείο της φύσεως. Το εντυπωσιακό άγριο κλήμα έχει κηρυχθεί από το
1976 διατηρητέο μνημείο της φύσης και αποτελεί αξιόλογο επιστημονικό
και αισθητικό μνημείο της φύσης, που έχει γίνει τουριστικός πόλος έλξης.
Βρίσκεται στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, στα Σελλά -
οικισμός του χωριού Παγκρατίου της περιοχής Καλαβρύτων Νομού Αχαίας....
Παρόλου που είχαν γίνει κάποιες εργασίες, είχε χτιστεί και κιόσκι για τους
επισκέπτες δεν το διατήρησαν και είναι θλιβερό. Μόνο διατηρητέο δεν εί-
ναι… 
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Στις 15 Ιανουαρίου 2020 στην αίθουσα της
Παλαιάς Βουλής το Υπουργείο Πολιτισμού τίμησε
το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρύτων Ολοκαυτώμα-
τος ως το πρώτο μη κρατικό Μουσείο που ανα-

γνωρίζεται επισήμως στην Ελλάδα. Ο Δήμαρχος
Καλαβρύτων, κος. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, η
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Λίνα
Μενδώνη και ο Βουλευτής Αχαΐας κος. Άγγελος
Τσιγκρής ήταν ανάμεσα στους πολλούς καλε-
σμένους στην εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος κος. Σπ. Κατσιουλέρης, ο Αντι-
πρόεδρος κος. Δ. Λίτσας και η Γ. Γραμματέας κα.
Π. Βλάγκου του Συλλόγου Παγκρατιωτών Καλα-
βρυτινών παραβρέθηκαν στη σημαντική εκδήλωση.
Είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τον Δήμαρχο
και τον Βουλευτή κ. Αγγ. Τσιγκρή.

Θερμά συγχαρητήρια στο Μουσείο και στους

ανθρώπους που εργάστηκαν σκληρά για την ανα-
γνώριση!!!

Στις 26 Ιανουα-
ρίου 2020 στην Αί-
γλη Ζαππείου η
Παγκαλαβρυτινή
Ένωση έκανε την
ετήσια Χοροεσπε-
ρίδα και την Κοπή
Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας της. Όπως
πάντα ήταν μια
λαμπρή εκδήλωση
με πολλούς εκλε-
κτούς καλεσμένους
– ο Αντιδήμαρχος
της Δημοτικής Ενό-
τητας Καλαβρύτων-
ο κος. Σπύρος
Καούρης, πρώην

Δήμαρχος Καλαβρύτων κος. Γιώργος Λαζουράς,
ο κος. Δημήτρης Βαρβιτσιώτης - πρόεδρος της
Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, ο κος. Μιλτιάδης Πα-
παϊωάννου πρώην υπουργός και πολλοί άλλοι.
Για το Σύλλογο παραβρέθηκαν Σ. Κατσουλιέρης
και ο αδελφός του Χρήστος, Δ. Λίτσας με τη σύ-
ζυγό του, η Γ. Βλάγκου και ο Κ. Λεπεσιώτης.
Μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε και να αν-

ταλλάξουμε ιδέες για τη συνέχεια και βελτίωση
των χωριών μας – και συμφωνήσαμε ότι ενωμένα
όλα τα χωριά θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά
και εποικοδομητικά έργα! 

Kοπή πίτας και χορός της Ομοσπονδίας Πο-
λιτιστικών Συλλόγων “Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΕΙΤΩΡ”

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Φε-
βρουαρίου 2020 στο Μουσικό Μεζεδοπολείο “ΑΙ-
ΜΙΛΙΟ” ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. 

Μέλη του Δ.Σ. επίσης παρευρέθηκαν στην
ετήσια χοροεσπερίδα και κοπή πίτας του Συλλό-
γου Λυκουριωτών και Συλλόγου Σκοταναίων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παγκρατιω-
τών Καλαβρυτινών και ο Εκπρόσωπος της Το-
πικής Κοινότητας Παγκρατίου Ανδρέας Ντα-
τσόπουλος συζήτησαν τα πολλά προβλήματα
που απασχολούν το χωριό μας.

Συμφώνησαν ότι τα παρακάτω προβλήματα
και ανάγκες χρήζουν άμεσης επίλυσης:

1. Σοβαρό πρόβλημα για το χωριό και τους
οικισμούς είναι η ύδρευση, στο οποίο πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και προσοχή. Πολλά
προβλήματα έχουν προκύψει κατά καιρούς, προ-
καλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Πρέπει
ανά τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται κα-
θαρισμός, συντήρηση των δεξαμενών και του
δικτύου ύδρευσης καθώς και ποιοτικός έλεγχος
του πόσιμου νερού με παράλληλη ανάρτηση
των αποτελεσμάτων ώστε να λαμβάνουν γνώση
οι κάτοικοι.

- Για το θέμα του δικτύου ύδρευσης ήταν
ενήμερος και έχει στην κατοχή του ένα μέρος
μιας κομμένης/αλλαγμένης σωλήνας με τα
άλατα και μας ενημέρωσε ότι το εξετάζουν οι
μηχανικοί του Δήμου με τον Πρόεδρο του χω-
ριού. Επίσης συζητήσαμε εάν χρειάζεται να γί-
νεται καταμέτρηση των κυβικών νερού ανά
οικεία τουλάχιστον κατά τους καλοκαιρινούς

μήνες που αυξάνεται ο πληθυσμός του χωριού
μας και έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση/βλά-
βη του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ μοτέρ ύδρευσης αφήνοντας
έτσι το χωριό μας χωρίς νερό.  

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να
φροντίσουν με μηχάνημα να καθαριστούν τα
ποτιστικά αυλάκια στον κάμπο για να υπάρχει
δυνατότητα ποτίσματος των χωραφιών.

3. Την ανάγκη κατασκευής δρόμων διαφυγής
σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Για τα θέματα 2 & 3 είπε στον κ. Α. Ντατσό-
πουλο Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας να
συνεργαστεί με τον Αντιδήμαρχο κ. Σ. Δουκλιά
για να δοθούν τα απαραίτητα μηχανήματα.

4. Διαμόρφωση και περίφραξη του Κοινοτικού
Οικοπέδου, με απώτερο στόχο τη χρήση του
ως παιδική χαρά και γήπεδο 5x5.

Ζήτησε να σταλθεί από τον Πρόεδρο του
χωριού στον Δήμο μια επιστολή για τη χρήση
του ώστε να το μελετήσουν οι μηχανικοί του
Δήμου και να γίνει η περίφραξη άμεσα.

5. Συντήρηση των δρόμων του χωριού και
οικισμών. Τσιμεντόστρωση και των υπολοίπων
δρόμων του χωριού και των οικισμών.

6. Καθαρισμός του Νεκροταφείου – Είναι
πλέον αναγκαία η επέκταση του νεκροταφείου
εξαιτίας του μεγάλου κορεσμού.

Μας ενημέρωσε ότι ο Δήμος Καλαβρύτων
θα διαθέσει ένα χρηματικό ποσό τον χρόνο
στον πρόεδρο του κάθε χωριού για εργασίες
που έχουν ανάγκη τα χωριά π.χ. καθαρισμός
νεκροταφείου, κλπ. Για το θέμα επέκτασης του
νεκροταφείου μας είπε αν γνωρίζουμε κάποιον
που είναι διατεθειμένος να πουλήσει χωράφι
που να συνορεύει με το νεκροταφείο. Η αγορά
θα γίνει από τον Δήμο και μας τόνισε ότι η τιμή
αγοράς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια αφού
και ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι περιο-
ρισμένος. 

7. Συντήρηση και αξιοποίηση του Κλήμα του
Παυσανία.

Μετά από μεγάλη συζήτηση καθώς και επι-
κοινωνία με τον κ. Σ. Δουκλιά αποφασίστηκε
να αρχίσουν εργασίες καθαρισμού και συντή-
ρησης του περιβάλλοντα χώρου. 

Η Τοπική Κοινότητα και ο Σύλλογος ευελπι-
στούν σε μία άριστη συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές του τόπου, που σκοπό θα έχει πάντα την
επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το
χωριό μας βέβαια στα πλαίσια των δυνατοτήτων
τους και βάσει προτεραιοτήτων γιατί είναι λογικό
να μην μπορούν να επιλυθούν όλα τα προβλή-
ματά μας την ίδια χρονική περίοδο. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Σπ. Κατσιουλέρης με τον πρώην 

Υπουργό Μ. Παπαϊωάννου

Από αριστερά: Δ. Λίτσας, Σπ. Κατσιουλέρης, Σπ. Καούρης, 
Π. Βλάγκου, Δ. Βαρβιτσιώτης, Κ. Λεπεσιώτης. 

Από αριστερά: Π. Βλάγκου, Δ. Λίτσας, 
Α. Τσιγκρής, Σπ. Κατσιουλέρης 

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθ. Παπαδόπουλος 
και η κα. Π. Βλάγκου Φωτογραφία από την εκδήλωση 

Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

Συνάντηση  με  τον  Δήμαρχο  κο.  Αθανάσιο  Παπαδόπουλο 
και  τον  Πρόεδρου  του  Δ.Σ.  τον  κο.  Θεόδωρο  Νασιώτη 
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Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ μας στον κο. Ted
Georgas (Θεόδωρος Γεώργας – εγγόνο του Θεοδόση Γεωργακόπουλου και
της Βενέτας Βλαγκοπούλου) ο οποίος μένει στις ΗΠΑ και έγραψε κατα-
πληκτικό βιβλίο για το Παγκράτι – το χωριό μας. Παρόλο που δεν μιλάει
Ελληνικά η αγάπη του για τις ρίζες του και το χωριό των παππούδων του
ήταν η κινητήρια δύναμη να ερευνήσει την ιστορία του Παγκρατίου.  Έστειλε
αντίγραφο στον Σύλλογο καθώς και έξι βιβλία για τη λαχειοφόρο αγορά
του Ανταμώματος.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη και προσφορά του στο χωριό
μας.

We would like to say CONGRATULATIONS to Ted Georgas – grandson of
Theodore Georgakopoulos and Veneta Vlagkopoulou) who lives in the USA
and wrote an amazing book about Pagrati – our village.  Even though he does
not speak Greek, his love for his roots and his grandparents’ village was the
motivator to research the history of Pagrati.  He sent a copy to the Association
as well as six books for the lottery of the Reunion 2020.

We thank him for the love and appreciation he gives to our village. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΔ. ΠΟΣO
Ζενέτος Παντελής ................................................ 986 .................................. 10€
Λουκά-Σεβαστού Αναστασία ................................ 987 .................................. 20€
Λίτσας Ανδρέας .................................................... 988 .................................. 10€
Λίτσας Βασίλης .................................................... 989 .................................. 10€
Δρίκας Λεωνίδας .................................................. 990 .................................. 10€
Αναγνωστόπουλος Βασίλης ................................ 991 .................................... 5€
Λαμπροπουλος Ιωάννης Αργ. .............................. 992 ................................ 200€
Στη μνήμη των γονέων του Αργύρη και Ξανθής
Βλαγκόπουλος Βασίλης ........................................ 993 ................................ 100€
Εις μνήμη του Ιωάννη Κ. Βλαγκόπουλου 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 2/2/2020 .................... 994 ................................ 235€
ΕΣΟΔΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ 2/2/2020 ........................ 995 ............................ 1.820€
ΕΣΟΔΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2/2/2020 ........................ 996 ................................ 230€
Παναγουλόπουλος Αντώνης ................................ 997 .................................. 15€
Κουτσοπανάγου Γιαννούλα Στασινού .................. 998 .................................. 50€

Εις μνήμην Παναγιώτη Μούση κ’ Γιαννούλας & Παναγιώτη Κουτοσοπανάγου
Κατσουλιέρης Σπύρος του Δημητρίου ................ 999 .................................. 50€
Κουτσοπανάγος Σταμάτης .................................. 1000 .................................. 50€
Κιούσης Γιάννης .................................................. 1001 .................................. 50€ 
Εις μνήμην των γονιών του και αδελφού του Θοδωρή 
Πίκουλης Δημήτρης ............................................ 1002 .................................. 30€
Καραμάνου-Πίκουλη Ελένη ................................ 1003 .................................. 50€
Ανδήρα-Κόρμπη Θεοδώρα (Λόλα) ...................... 1004 .................................. 50€
εις μνήμη της Βιργινίας Κόρμπη-Χιωτάκη 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους συμπατριώτες
για την αγάπη τους και τις προσφορές τους στον Σύλλογο και εύχεται σε όλους
υγεία, χαρά και ευτυχία. Η αγάπη και η προσφορά στον Σύλλογο δίνει δύναμη, ζήλο
και μεράκι στα μέλη του Δ.Σ. να συνεχίσουν να υλοποιούν τους σκοπούς και τους
στόχους που κάθε φορά προγραμματίζονται. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -  ΜΑΡΤΙΟΣ  2020) 
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσφορές είναι μέχρι και αρχές Μαρτίου λόγω της κατάστασης 

και μπορεί να μην έχουν καταγραφεί οι καταθέσεις των τραπεζών. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου κατόπιν συνάντησης με τον Πρόεδρο του
χωριού κ. Ανδ. Ντατσόπουλο αποφάσισαν ότι για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των συμπατριωτών μας τα κλειδιά του Πνευματικού
Κέντρου εκτός από το Σύλλογο θα τα έχει και ο Πρόεδρος του
χωριού. Συνεπώς, το πνευματικό κέντρο θα ανοίγει κατόπιν επικοι-
νωνίας με τον κ. Ντατσόπουλο (6970712697) ή με κάποιο μέλος
του Δ.Σ.. 

Τοποθετήθηκαν οι σημαίες της Ελ-
λάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
Δημοτικό Σχολείο και στην πλατεία του
χωριού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
τον Δήμαρχο Περιστερίου κ. Ανδρέα
Παχατουρίδη για την συνεχή στήριξη
του Συλλόγου και την Αντιδήμαρχο Πε-
ριστερίου κα. Μαίρη Τσιώτα Μάρκου
που μας δώρισαν τις σημαίες. Σε συνάν-
τηση μας, μας είπε να τους κρατάμε
ενήμερους για οτιδήποτε θα μπορούσε
να προσφέρουν εκ μέρους του Δήμου
τους. Ως Έλληνες αλλά και ως μέλος
κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεω-
ρήσαμε ότι θα έπρεπε να κυματίζουν
και οι δυο σημαίες. 

Ο Κωνσταντίνος Λεπεσιώτης έκανε χορηγία για την Ιστοσελίδα
του χωριού μας – η σελίδα είναι υπό κατασκευή και θα περιέχει την
ιστορία, την εφημερίδα Παγκρατέικα Νέα, τα νέα του χωριού μας, τις
φωτογραφίες και βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου και
του χωριού μας. Ο σκοπός της ιστοσελίδας είναι να έχουμε άλλο ένα
μέσο επικοινωνίας για τους Παγκρατιώτες – όπου και να βρίσκονται -
και να διευκολύνει την ενημέρωση προς όλους προσπαθώντας να εκ-
συγχρονιστούμε ως Σύλλογος με τη βοήθεια της τεχνολογίας και να
προσελκύσουμε περισσότερους νέους. Όποιος συμπατριώτης και φίλος
του χωριού μας επιθυμεί να λαμβάνει την εφημερίδα μόνο ηλεκτρονικά
να μας στείλει μήνυμα στο pagrateika.nea@gmail.com έτσι ώστε να
μειώσουμε την κατανάλωση χαρτιού για να συμβάλλουμε και εμείς
στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Τοποθέτηση  σημαιών  στο  χωριό  μας 

Η  ιστοσελίδα  του  Συλλόγου  μας 
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• Απεβίωσε η Ξανθή Λαμπροπούλου, ετών 90, στην Αθήνα στις 21
Ιανουαρίου 2020 και η κηδεία της έγινε στο νεκροταφείο της Ηλιούπολης
στις 23 Ιανουαρίου 2020. 

• Απεβίωσε ο Τάσος Μητρογιάννης, ετών 67, στην Αθήνα στις 27
Ιανουαρίου 2020 και η κηδεία του έγινε στις 29 Ιανουαρίου 2020 στο
νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων. 

• Απεβίωσε η Βιργινία Χιωτάκη σύζυγος του Τρύφωνα Κόρμπη,
ετών 72, στις 28 Ιανουαρίου 2020. 

• Απεβίωσε ο Παναγιώτης Μούσης του Θεοδώρου,
ετών 74, στις 17 Μαρτίου 2020 και η κηδεία του έγινε
στις 18 Μαρτίου 2020 στο νεκροταφείο του Αγίου Δη-
μητρίου. 

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους
και στους οικείους τους. Να ζήσετε να τους θυμόσαστε. 

ΘΑ Ν ΑΤ Ο Ι  

Στις 28-1-2020 ύστερα
από ολιγοήμερη ασθένεια
έφυγε από κοντά μας για
τη γειτονιά των Αγγέλων
η πολυαγαπημένη μας
«αδελφή» Βιργινία, σύ-
ζυγος του αδελφού μας
Τρύφωνα Κόρμπη του
Αλεξίου, βυθίζοντας στη
θλίψη και τον πόνο τον
άνδρα της και τον μονά-
κριβο γιο της Αλέξη, αλλά
και όλη την ευρύτερη οικογένειά μας που την αγαπήσαμε πολύ γιατί
ήταν ένα υπέροχο, αξιολάτρευτο πλάσμα, μια πραγματική Κυρία με «Κ»
Κεφαλαίο. Μας αγαπούσε και αυτή πολύ γιατί ήταν μοναχοπαίδι και σε
μας βρήκε αδέλφια. Η Βιργινία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, τα-
ξίδεψε σ’ όλο τον κόσμο γιατί ο πατέρας της ήταν καπετάνιος σε μεγάλη
ναυτιλιακή εταιρία, μιλούσε τέσσερες γλώσσες. Σπούδασε στην Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα Ζωγραφική και Αγιογραφία με πολλές
διακρίσεις. Εκεί γνώρισε τον άνδρα της και έζησαν μαζί περισσότερο
από σαράντα χρόνια.

Στην εκκλησία του χωριού μας, βρίσκεται έργο της – μια εικόνα του
προστάτη μας – Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Το κενό που άφησε στην
οικογένειά μας είναι δυσαναπλήρωτο. Την έχουμε πάντα στη σκέψη μας
και στην καρδιά μας δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ!

Η μνήμη της ας είναι αιώνια.
Θεοδώρα (Λόλα) Κόρμπη-Ανδήρα 

Βιργινία  Χιωτάκη-Κόρμπη 

Ο Γιώργος Βλάγκος (γιος του Γιάννη Γ. Βλαγκό-
πουλου και της Δήμητρας Κουτσοπανάγου-Βλαγκο-
πούλου) και η σύζυγός του Κρίστεν Βλάγκος απέκτη-
σαν στις 24 Μαρτίου 2020 στις ΗΠΑ ένα υγιέστατο
αγοράκι.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται να τους ζήσει το
νεογέννητο! 

Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ι Σ  

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΛΑΧΕΡΝΑ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Τηλ.: 27960 51225 
Κιν. 6944722414 - 6977074520 

Τελικά έχουμε εμείς που αποτελούμε τη Δημοτική αρχή κάποιο όραμα
για το Δήμο μας; Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλά εξαρτώνται από τις
δικές μας ενέργειες που πρέπει να κάνουμε «χθες» για να ξεφύγουμε από
τη λογική του διεκπεραιωτή μόνο της καθημερινότητας του πολίτη και του
εγωιστικού τρόπου σκέψης καθενός από εμάς;

Πριν από χρόνια ένας άνθρωπος είχε ένα όραμα για το οποίο πάλεψε,
φίλησε κατουρημένες ποδιές για να το υλοποιήσει και πραγματοποιώντας
το άλλαξε το «ρου» της ιστορίας της επαρχίας των Καλαβρύτων. Ο
Δήμαρχος Πάνος Πόλκας.

Εμείς έχουμε κάποιο σχέδιο πως θα αντιμετωπίσουμε την ερημοποίηση
των χωριών μας, πως θα κρατήσουμε νέους ανθρώπους στα χωριά μας,
πως θα αλλάξουμε το Δήμο μας;

Είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Ένας τόπος με απαράμιλλή ομορφιά,
με ιστορία, με θρησκευτικό τουρισμό, με το πρώτο στην Ελλάδα Χιονοδρομικό
Κέντρο, με ένα Οδοντωτό, με απόσταση από τη θάλασσα που μπορεί να
ελαχιστοποιηθεί αν πιέσουμε την Περιφέρεια για τη χάραξη ενός νέου
δρόμου, ένα τόπο θυσίας με παγκόσμια απήχηση.

Έχουμε λοιπόν κάποιο σχέδιο που πρέπει να μπει σε εφαρμογή χθες;
Αν το δικό μας σχέδιο είναι να ηγούμαστε ενός πλήθους γερόντων,

ενός συνεχούς συρρικνώμενου πληθυσμού, να κλείνουμε πρώτο τραπέζι
πίστα στις εκδηλώσεις και παρελάσεις, τότε είμαστε ο πιο αποτυχημένος
Δήμος της Ελλάδας.

Γιατί ενώ έχουμε όλα τα παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα
για αντιστρέψουμε το κλίμα της ερημοποίησης του τόπου μας.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα
σχέδιο που θα κρατήσει τους νέους στον τόπο τους, που θα προωθήσει
ένα κομμάτι της τουριστικής πίτας από τα Καλάβρυτα προς τα άλλα χωριά
όλων των δημοτικών ενοτήτων, που θα αναδείξει και θα προωθήσει προς
τους τουριστικούς οδηγούς τις ομορφιές και τις ευκαιρίες όλων των χωριών
μας.

Για να μείνουν οι νέοι μας εδώ, χρειάζονται δουλειές, καλή υγειονομική
περίθαλψη για τους ίδιους και τα παιδιά τους και καλά σχολεία για να μπο-
ρέσουν αύριο τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους για ένα καλύτερο μέλ-
λον.

Και πάνω σε αυτό το τρίπτυχο θα πρέπει να δουλέψει ο Δήμος.
Καλό είναι να κλείνουμε λακκούβες να ρίχνουμε τσιμέντα, να κάνουμε

εκδηλώσεις (και θα πρέπει να τα κάνουμε) αλλά ο κύριος σκοπός μας θα
πρέπει να είναι κάτι άλλο. Κάτι μεγάλο.

Θεόδωρος Κ. Νασιώτης
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Το  Όραμα 

Αγαπητοί μου συμπατριώτες, γεννήθηκα σ’αυτό το χωριό, κουβαλώντας
την ιδιομορφία του χαρακτήρα μου, την αγάπη μου για την φύση, τις με-
λαγχολίες μου και τις δυσκολίες να κατανοήσω τους ανθρώπους,
μένοντας αρκετό  καιρό στο χωριό, θέλησα ταπεινά και λόγω κορονοιού
σκέφτηκα εάν πραγματικά μας ενώνει η αγάπη για το χωριό μας ή να κά-
νουμε μικρές «ομαδούλες» ενώ όλοι μαζί θα μπορούσαμε να ενώνουμε
την αγάπη μας για το καλό του χωριού μας.

Με αγάπη,
Μια ανώνυμη συμπατριώτισσα 
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Παγκράτι, 17 Φεβρουαρίου 2020
Προς:
κ. Νεκτάριο Φαρμάκη
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κύριε Περιφερειάρχη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών
και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Παγκρατίου Αχαΐας με την
επιστολή αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα χρόνιο και σοβαρό
πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή μας.

Συγκεκριμένα, στην Εθνική Οδό που συνδέει την Τρίπολη με την
Πάτρα και τα Καλάβρυτα από το 118ο χλμ. Μέχρι το 122ο χλμ., που είναι
η είσοδος στο νομό Αχαΐας και διέρχεται από τους οικισμούς Στενό και
Καλύβια Παγκρατίου, υπάρχουν τα εξής σοβαρά και επικίνδυνα προβλή-
ματα:

- Ανεπαρκής σήμανση (σχεδόν ελλιπής)

- Δεν έχει πραγματοποιηθεί για πολλά χρόνια καθαρισμός της
οδού προς το μέρος του βουνού, ενώ έχουν γίνει κατολισθήσεις
από πολλά χώματα και πέτρες.

- Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την επικίνδυνη στροφή στο
Δερβένι. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει η στροφή να ανοίξει προς
το ποτάμι ή να πραγματοποιηθεί διάνοιξη προς το βουνό για να
υπάρχει επαρκής ορατότητα και έλεγχος της κυκλοφορίας της
οδού.

- Είναι αναγκαίο να αφαιρεθούν οι εναπομείναντες επικίνδυνοι
βράχοι στο Δερβένι στο σημείο που πριν λίγα χρόνια είχε καταρ-
ρεύσει μέρος του βουνού, υπάρχουν και σε άλλα σημεία της οδού
επικίνδυνα βράχια που πρέπει να αφαιρεθούν.  

- Είναι απαραίτητη η μέριμνα για τον έλεγχο της υπερβολικής τα-
χύτητας των αυτοκινήτων που διέρχονται από τους οικισμούς,
καθώς έχουν σημειωθεί αρκετά σοβαρά δυστυχήματα, τόσο για
τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς κατοίκους. 

Η επιστολή συνοδεύεται από φωτογραφίες που δείχνουν την κατάσταση
του δρόμου, η οποία είναι αδιαμφισβήτητα απαράδεκτη και χρήζει άμεσης
παρέμβασης. Ο δρόμος, δεξιά και αριστερά, είναι γεμάτος από εναπομεί-
ναντα μέρη αυτοκινήτων, σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένες μπάρες.
Επίσης, υπάρχουν δεκάδες εικονοστάσια, που μαρτυρούν το πλήθος των
θανατηφόρων ατυχημάτων.  Δυστυχώς, κάθε μήνας που περνά σημαδεύεται
με ένα ακόμα ατύχημα.

Κύριε Περιφερειάρχη, ευελπιστούμε ότι τα τόσο σοβαρά προβλήματα
που εκθέσαμε παραπάνω, θα προκαλέσουν την ευαισθητοποίησή σας και
θα μπουν σε πρόγραμμα της περιφέρειας, ώστε να επιτευχθεί η άμεση
επίλυσή τους. Είναι επιτακτική ανάγκη με απώτερο στόχο τη μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων, που έχουν ήδη κοστίσει αρκετές ζωές.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση που θα
δείξετε στα αιτήματά μας και ελπίζουμε ότι θα συμπεριληφθούν στη
λίστα προς επίλυση προβλημάτων που θα καταρτίσετε.

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Εκπρόσωπος της
του Συλλόγου Παγκρατιωτών             Τοπικής Κοινότητας Παγκρατίου

Καλαβρυτινών 
Ο Πρόεδρος

Σπύρος Κατσιουλέρης Ανδρέας Ντατσόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.  Δήμο Καλαβρύτων Αχαΐας 
2.  Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων 

Υπόμνημα του  Συλλόγου  Παγκρατιωτών  Καλαβρυτινών  “Ο  Άγιος   Ιωάννης  ο  Θεολόγος”  και  της  
Τοπικής  Κοινότητας  Παγκρατίου  προς  τον  Περιφερειάρχης  Δυτικής  Ελλάδας  κ.  Νεκτάριο  Φαρμάκη 


