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ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ 

 

Ο Σύλλογος Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου, όπως κάθε χρόνο, 

έτσι και φέτος, γιόρτασε την καταστατική του Χριστιανική γιορτή, ΤΑ 

ΕΙΣΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, 

στην Ομόνοια (23.11.2014). 

Μετά τη θεία Λειτουργία, τα μέλη του Συλλόγου, πήγαμε στην 

«Παριανή Στέγη», όπου συνεχίσαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Προβολή 

ντοκυμανταίρ της άκρως επιτυχημένης εκδηλώσεως, στον Άγιο Αντώνιο, τον 

Λυκαβηττό της Πάρου. Βράβευση των επιτυχόντων στις Πανεπιστημιακές 

Σχολές και τέλος πολύ καλό «ΦΑΓΟΠΟΤΙ», από τα φαγητά, που ετοίμασαν οι 

κυρίες του Συλλόγου. 

Βεβαίως δεν έλειψαν και οι ανακοινώσεις. Η σπουδαιοτέρα 

ανακοίνωση ήταν, παρουσία και του τιμηθέvτoς, κ. Ανδρέα 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. 

Ο κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος, γεννήθηκε το 1931στην Πάτρα. Είναι 

Καθηγητής Φιλόλογος. Κατετάγει στο Στρατό Έφεδρος εξ Εφέδρων και έκανε 
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λαμπρή καριέρα, στο Στρατό. Πολέμησε, με τον Γρίβα, στην Κύπρο και έλαβε 

μέρος σε πολλές μάχες. Σε μια από αυτές τραυματίστηκε βαριά και τέθηκε σε 

πολεμική διαθεσιμότητα. Ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Γρίβα. Ο Γρίβας σε μια 

συγκέντρωση αξιωματικών είπε:  

«Δυο μονόχειρες πολέμησαν τους Τούρκους. Ο Αλέξανδρος 

Υψηλάντης και ο Ανδρέας Δημητρόπουλος». 

 

Η Πατρίδα σταδιακά και εκ περιτροπής του έδιδε τους νόμιμους 

βαθμούς και είχε φθάσει, στο βαθμό του Συνταγματάρχη. 

Πρόσφατα το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων εκτιμώντας τις 

υπηρεσίες του κ. Ανδρέα ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του απένειμε τον βαθμό του 

Ταξιάρχου, επί τιμή. 

Η Πατρίδα του αναγνώρισε την ευσυνειδησία του και την προσφορά 

του, στις Ένοπλες Δυνάμεις. Του αναγνώρισε ότι επέδειξε αφοσίωση, στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Όλα αυτά τον ανέδειξαν μια προσωπικότητα 

αναμφισβήτητης αξίας, η οποία ενσωματώνει τα ιδανικά της Φιλοπατρίας και 

Αυτοθυσίας.  

 Σήμερα ο Ανδρέας Δημητρόπουλος, εκτός των άλλων είναι Πρόεδρος 

της Πανελληνίου Ενώσεως Αναπήρων Αξιωματικών Πολεμικής 

διαθεσιμότητας και των τριών όπλων. 

 

Ανδρέα σ ευχαριστώ που με έχεις κάνει φίλο σου. Αισθάνομαι 

υπερήφανος που έχω φίλο μου ένα ΗΡΩΑ. Ο κ. Δημητρόπουλος 10ετίες είναι 

μόνιμος κάτοικος Μαρμάρων Πάρου και τιμά τους Παριανούς με την 

παρουσία του. 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 24.11.2014 
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