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«... Γιατί μαθητής μου εμένα δεν 
είναι ‘κείνος που αγαπά την ήρεμη 
κι ακίνδυνη ζωή, τη στρωμένη με 
λουλούδια, αλλά εκείνος που μέσα 
του έχει ξυπνήσει η ανησυχία.

Μαθητής μου δεν είναι ‘κείνος που 
θα μ ’αγαπήσει με μια θηλυκιά και 
μαλακή άγονη αγάπη, αλλά εκείνος 
που ακολουθώντας τις αρχές της 
επικίνδυνης πάλης θα με φτάσει και 
θα με ξεπεράει, αρνιούμενος ίσως 
στο τέλος εμένα».

Μίλτος Κουντουράς

Πρόχειρο χειρόγραφό τον με σημειώσεις 
για  το  λόγο του στο τέλος του σχολικού 
έτους 1929-’30 στο Διδασκαλείο Θηλέων 
Θεσσαλονίκης.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

«Ο Θεόφιλος»

Ο ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ
ΚΑΙ

Ο Δ Η Μ Ο Σ  ΓΕΡΑΣ 
Σας προσκαλούν να τιμήσετε την εκδήλωση 

που συνδιοργανώνουν

Μ Ν Η Μ Η
Μ ίλ τ ο υ  & Ι ω ά ν ν ο υ  

Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Α
-  στη γενέτειρά τους Σκόπελο Γέρας -  

την
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010, ΩΡΑ 8 μ.μ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΑΞΙΩΤΗΣ Μάκης: Μ. Κουντουράς. Γέρα, χθες και σήμερα. 
ΔΕΛΗΣ Αλφόνσος: Μ. Κουντουράς. Ένας οραματιστής. 

ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ Αριστείδης: Μ. Κουντουράς. Ένα γράμμα του,
μια συνέντευξη.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ανδρέας: Ιωάννης Κουντουράς. Ένας μεγάλος
ιατρός και σπουδαίος κοινωνικός 
παράγων της Χίου.

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ Ραφαήλ: Μ. Κουντουράς και το Διδασκαλείο
Θηλέων Θεσ/νίκης

Παρουσιαστής -  Συντονιστής 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

... «Η πολιτική που σας 
ευαγγελίζομαι δεν είναι σαν τη 
συνηθισμένη και κοινή, είναι μια 
νέα ΗΘΙΚΗ πολιτική, είναι ενάντια 
στο ψεύδος, ενάντια στην 
εκμετάλλευση, ενάντια στη 
διαφθορά. Δεν θα συνθηκολογεί με 
τη συνείδησή μας, δεν θα ανέχεται 
την αδικία, δεν θα υποστηρίζει τη 
φαυλότητα, δεν θα κολακεύει τους 
δυνατούς. Θα στηρίζεται στην 
Αλήθεια και μόνη, θα προστατεύει 
το Δίκιο, θα μαστιγώνει την 
αισχρότητα, θα στηλιτεύει το δόλο 
και την οπισθοβουλία, θα μισεί 
θανάσιμα την πολιτική διαφθορά».

Ιωάννης Κουντουράς

Προεκλογικός λόγος 
για  τις γερουσιαστικές εκλογές του 1932. 

Από τυπωμένο προεκλογικό φύλλο.

Διάρκεια Εκδήλωσης: 1 Ζι ώρα.



Η εκδήλωση «Τιμής & Μνήμης» των αδελφών ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 
πραγματοποιήθηκε το πρώτον στη Χίο (Ομήρειο, 25-2-10) 

στο πλαίσιο της πολύτιμης συνεργασίας 
των δυο ιστορικών πνευματικών φορέων 

των ακριτικών μας νησιών

ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΙΟΥ
* 1918- 2010*

και

ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«Ο Θεόφιλος»

*1977 -  2010*


