Ακινα,1-12-2014
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Με απόλυτθ επιτυχία ολοκλθρϊκθκε θ 10θ Φιλικι υνάντθςθ Σοπικϊν Διοικιςεων ΙΡΑ, από 28-30
Νοεμβρίου 2014 ςτθ Μαρτυρικι πόλθ των Καλαβρφτων.
τθ ςυνάντθςθ, ςτθν οποία ςυμμετείχαν εκπρόςωποι από 36 Σοπικζσ Διοικιςεισ, κακϊσ και από τα
Εκνικά Σμιματα ερβίασ, Ρουμανίασ και Αυςτραλίασ, διεξιχκθ ςτο Καλλιμανοποφλειο ίδρυμα
Καλαβρφτων, το οποίο ευγενϊσ παραχωρικθκε από τον εβαςμιϊτατο Μθτροπολίτθ Καλαβρφτων και
Αιγιαλείασ κ.κ. Αμβρόςιο
Η ςυνάντθςθ ιταν αφιερωμζνθ ςτα 71 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαφτωμα, κακϊσ επίςθσ και ςτα
100 χρόνια από τθ γζννθςθ του ιδρυτι τθσ ΙΡΑ Arthur Troop. Επίςθσ ιταν εντεταγμζνθ ςτισ εκδθλϊςεισ
του Διμου Καλαβρφτων, ο οποίοσ μαηί και με τθν Περιφζρεια ιταν ςυνδιοργανωτζσ τθσ εκδιλωςθσ.
Κατά τθν επίςκεψθ του, το Διοικθτικό υμβοφλιο του Ελλθνικοφ Σμιματοσ ΔΕΑ ςτον Διμαρχο
Καλαβρφτων κ. Γεϊργιο Λαηουρά, ζτυχε κερμισ υποδοχισ. υηθτικθκε θ ςυνεργαςία τθσ Ζνωςισ μασ με
τον Διμο και θ ενδεχόμενθ αξιοποίθςθ οικιματοσ του Διμου από το Ελλθνικό Σμιμα ΔΕΑ, ωσ ξενϊνα για
τθ φιλοξενία των μελϊν μασ. Επίςθσ θ λειτουργία τθσ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΣΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, (όπου ςτο
παρελκόν ςτεγαηόταν θ χολι Αςτυφυλάκων) ωσ καταςκινωςθ για τα παιδιά των Αςτυνομικϊν. Αυτό
άλλωςτε αποτελεί και αίτθμά μασ προσ τον κ. Τπουργό Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ, προβλικθκε ζνα πολφ ενδιαφζρον ντοκιμαντζρ με μαρτυρίεσ ηϊντων
των μαφρων εκείνων ςτιγμϊν τθσ ιςτορίασ. Κεντρικόσ ομιλθτισ τθσ εκδιλωςθσ, ιταν ο Διμαρχοσ
Καλαβρφτων κ. Γεϊργιοσ Λαηουράσ, ο οποίοσ ςυγκίνθςε το ακροατιριο με το γλαφυρό τόπο που
παρουςίαςε τισ ιςτορικζσ λεπτομζρειεσ. Για τθν προςωπικότθτα και ηωι του ιδρυτι τθσ ΙΡΑ Athur Troop,
μίλθςε ο Πρόεδροσ τθσ ΣΔ Αχαΐασ και Γενικόσ Γραμματζασ του Ελλθνικοφ Σμιματοσ κ. πυρίδων
Φϊτογλου, παρουςιάηοντασ παράλλθλα, ςειρά ιςτορικϊν φωτογραφιϊν και το ζργο του φιλειρθνιςτι
Άγγλου Αςτυνομικοφ.
Οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να περιθγθκοφν ςτθν ΙΜ Αγίασ Λαφρασ και να ξεναγθκοφν
προςωπικά από τον Κακθγοφμενο τθσ Μονισ π. Ευςζβιο, ο οποίοσ μασ παρουςίαςε τθν ιςτορία τθσ
περίλαμπρθσ Μονισ και κατάφερε να ςυγκινιςει όλουσ με το μεςτό του λόγο. Επίςθσ περιθγικθκαν και
ξεναγικθκαν ςτο μοναδικισ ομορφιάσ πιλαιο των Λιμνϊν, αλλά και ςτο Μουςείο ολοκαυτϊματοσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ βραβεφτθκαν με τιμθτικό δίπλωμα από το ΙΕΒ οι ςυνάδελφοι
κ.κ.Κων/νοσ Πατζντασ και Ανδρζασ Κάπποσ, οι οποίοι διακρίκθκαν για τον επαγγελματιςμό τουσ, τον
αλτρουιςμό τουσ και το υψθλό αίςκθμα κακικοντοσ, ςϊηοντασ τθ ηωι ενόσ 17μθνου βρζφουσ, από
βζβαιο πνιγμό. Η παγκόςμια αυτι διάκριςθ, ιλκε μετά από ειςιγθςθ τθσ ΣΔ Αχαΐασ και πρόταςθ του
Εκνικοφ μασ Σμιματοσ κατά τθ διάρκει των εργαςιϊν του Παγκοςμίου υνεδρίου

υντονιςτισ τθσ εκδιλωςθσ ιταν ο κ. Νικόλαοσ Παπανδρζου
Σζλοσ μζςα ςε κλίμα φιλίασ και ςυναδελφικότθτασ άπαντεσ απολαφςανε τθν Αχαϊκι φιλοξενία ςε
πανζμορφεσ παραδοςιακζσ ταβζρνεσ με υπζροχα εδζςματα, μουςικι και βζβαια, πολφ κζφι.
Σθν εκδιλωςι μασ, τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ οι:
Διμαρχοσ Καλαβρφτων κ. Γεϊργιοσ Λαηουράσ
Αντιδιμαρχοσ Καλαβρφτων κ. Νικόλαοσ Μαγκαφάσ
τ. Βουλευτισ και τ. Νομάρχθσ Αχαΐασ κ. Κατςικόπουλοσ Δθμιτριοσ
τ. Βουλευτισ και τ. Διμαρχοσ Καλαβρφτων κ. Παπαδόπουλοσ Ακανάςιοσ
Παγκόςμιοσ Γενικόσ Γραμματζασ ΙΡΑ κ. Γεϊργιοσ Κατςαρόπουλοσ
Επίτιμοσ Τπαρχθγόσ ΕΛΑ Αντ/γοσ εα κ. Παπαδθμθτρόπουλοσ
Πρόεδροσ ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννθσ Κατςιαμάκασ
Αντιπρόεδροσ ΠΟΑΤ κ. Γρθγόριοσ Γερακαράκοσ
Ειδικόσ Γραμματζασ ΠΟΑΤ κ. Ακανάςιοσ Ακαναςόπουλοσ
Διοικθτισ ΑΣ Καλαβρφτων Α/Β κ. Χριςτοσ Κουτςουπιάσ
Τποδιοικθτισ ΑΣ Καλαβρφτων Τ/Α κ. Νικόλαοσ Πατερζλθσ
Πρόεδροσ ζνωςθσ Θυμάτων Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ κ. Χαρίλαοσ Ερμίδθσ

Από τα ξζνα Σμιματα:
Εκ μζρουσ του ζρβικου Σμιματοσ ο Πρόεδροσ τθσ ΣΔ Subotica (θ οποία είναι αδελφοποιθμζνθ με τθν ΣΔ
Αχαΐασ), κ.Alexander Rainovic
Εκ μζρουσ του Ρουμανικοφ Σμιματοσ ο Dr. Ioan Dospinescu
Εκ μζρουσ του ΕΣ Αυςτραλίασ ο κ. Bill Chrisan.

Σο Ελλθνικό Σμιμα, αιςκάνεται τθν ανάγκθ να ευχαριςτιςει ιδιαίτερα όλουσ τουσ ανωτζρω, κακϊσ και τα
μζλθ του Δ τθσ ΣΔ Αχαΐασ, τον Πρόεδρο τθσ οργανωτικισ επιτροπισ κ. Νικόλαο Πατερζλθ, κακϊσ και τισ
ςυναδζλφουσ κα Αγλαΐα Μπαϊράμθ, κα Ιωάννα υγγοφνθ και τον κ. Παναγιϊτθ Γεωργουλόπουλο για τθν
εκελοντικι πολφτιμθ προςφορά τουσ.
Σθν επόμενθ Φιλικι υνάντθςθ, προςφζρκθκαν να διοργανϊςουν οι ΣΔ Πιερίασ και άμου. Απόφαςθ επ’
αυτοφ, κα λθφκεί ςτο Πανελλινιο υνζδριο
Οι ςυμμετζχοντεσ και οι επιςκζπτεσ απεχϊρθςαν με τισ καλφτερεσ αναμνιςεισ από τα Καλάβρυτα,
ανανεϊνοντασ το ραντεβοφ τουσ για το Πανελλινιο υνζδριο, το οποίο κα λάβει χϊρα ςτθ Χαλκιδικι, τθν
άνοιξθ του 2015.
SERVO PER AMIKECO
(υπθρετϊ δια τθσ φιλίασ)
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