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Καλαβρύτων τίμησαν και φέτος
τον Ηρακλή Πετιμεζά
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Σε κλίμα συγκίνησης, η ΕΣΗΕΑ σε συνεργασία με τον Δήμο
Καλαβρύτων τίμησαν την Κυριακή, 19 Ιουλίου τον Ηρακλή
Πετιμεζά, τον θρυλικό “Νικήτα” της Εθνικής Αντίστασης, τον
άοκνο δημοσιογράφο και λογοτέχνη.
Στην εκδήλωση στα Καλάβρυτα παραβρέθηκαν εκ μέρους της ΕΣΗΕΑ
η Πρόεδρος κυρία Μαρία Αντωνιάδου και η Α΄ Αντιπρόεδρος κυρία
Αριάδνη Αγάτσα, καθώς και εκπρόσωποι άλλων δημοσιογραφικών
Ενώσεων, όπως ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ κ. Κυριάκος Κορτέσης, ο
Πρόεδρος της ΕΣΗΕΘΣΕ κ. Δημήτρης Χορταριάς, ο Πρόεδρος της
ΕΣΠΗΤ κ. Θέμης Μπερεδήμας κ.ά.
Παραβρέθηκαν επίσης, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος
Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νασιώτης,
Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας κ. Χ. Μπονάνος, ο Πλωτάρχης ΠΝ ε.α.
Αντώνης Πετµεζάς, ο Αντιδήμαρχος κ. Καούρης, ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Ζησιμόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαγκαφάς,
ο Διοικητής της Π.Υ. Καλαβρύτων κ. Μαρτζάκλης, εκπρόσωποι της
εκπαιδευτικής κοινότητας των Καλαβρύτων, ο εκδότης της
εφημερίδας “Ώρα των Καλαβρύτων”
φορέων και συλλόγων κ.ά.

κ. Κυριαζής, εκπρόσωποι

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κυρία Μαρία Αντωνιάδου «με
την εκδήλωση τιμάται η μνήμη ενός αγωνιστή δημοσιογράφου,
κορυφαίου στελέχους του ΕΔΕΣ και στενού συνεργάτη του
Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο Ηρακλής Πετιμεζάς, που ήταν επίσης ο
πρώτος υπουργός Τύπου μετά την κατοχή, άφησε όλη την περιουσία
του στον δήμο Καλαβρύτων και στην Ένωση Συντακτών».
Το

πρωί

της

Κυριακής

19

Ιουλίου

τελέσθηκε

αρχιερατικό

μνημόσυνο στην μνήμη του Ηρακλή Πετιμεζά, χοροστατούντος του
Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ Αιγιαλείας κ.κ. Ιερωνύμου.
Στη συνέχεια, έγινε κατάθεση στεφάνων στον τάφο του και
ακολούθησε στο «Πέτρινο» ειδική εκδήλωση για τη ζωή και το
έργο του συνεχιστή της λαμπρής ιστορίας της οικογένειας των
Καλαβρυτινών αγωνιστών.
Την κεντρική ομιλία εκφώνησε ο Αντώνης Πετµεζάς, αξιωµατικός
ΠΝ (εα). Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος κ. Αθ. Παπαδόπουλος,
η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κα Μ. Αντωνιάδου και ο τ. υπουργός κ.
Ανδρέας Φούρας.
Η ΕΣΗΕΑ βράβευσε στη μνήμη του Ηρακλή Πετιμεζά τους έξι
αριστούχους μαθητές του Γενικού Λυκείου Καλαβρύτων, με
επαίνους και με οικονομικό βραβείο 500 ευρώ για κάθε
αριστούχο.
Η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κυρία Αντωνιάδου, προσέφερε στον Δήμαρχο
Καλαβρύτων κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο αντίγραφο της
δημοσιογραφικής ταυτότητας του Ηρακλή Πετιμεζά κι εκείνος
ανταπέδωσε με αναμνηστικά και ιστορικά βιβλία των Καλαβρύτων.
Ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση στον Πύργο των Πετµεζαίων,
στην κοινότητα Κάτω Λουσών Καλαβρύτων.
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