
Στη μνήμη της Κατίνας Οικονόμου-Μαρτίνη 
 

Άλλη  μια ξεχωριστή συμπατριώτισσά μας, μια λαμπρή 
πνευματική φυσιογνωμία,   έφυγε προχθές από τη   ζωή και 
κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 03-12-2020 από το Νεκροταφείο 
Καλαβρύτων, η Κατίνα Οικονόμου-Μαρτίνη, εκπαιδευτικός-
φιλόλογος. 

Η Κατίνα Οικονόμου γεννήθηκε στα Καλάβρυτα. Πατέρας 
της υπήρξε μια σπουδαία πνευματική φυσιογνωμία, ο  
αείμνηστος Αντώνιος Οικονόμου, εκπαιδευτικός-φιλόλογος, 
Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Καλαβρύτων, που εκτελέστηκε 
από τους Γερμανούς στις 13-12-43. Μητέρα της υπήρξε η 
Βασιλική Δουφεξή απ' την Άνω Κλειτορία (Kαρνέσι), μια 
ενάρετη και καλόκαρδη γυναίκα, μια αφοσιωμένη μητέρα και 
υποδειγματική σύζυγος. Είχε ακόμη δύο αδέλφια την Ελένη και 
τον    Γιάννη.  Ήταν παντρεμένη με τον Παναγιώτη Μαρτίνη, 



εκπαιδευτικό-Θεολόγο.. Μαζί οικοδόμησαν  μια ισορροπημένη 
οικογενειακή ζωή, θεμελιωμένη στη στοργή, στην αγάπη και 
στην αφοσίωση, καρπός της οποίας ήταν τα δυο τους παιδιά, ο. 
Σπύρος και η Έρη. 

 Τραγικό θύμα της ναζιστικής θηριωδίας στα Καλάβρυτα, που  
επέζησε στις 13/12ου/1943, κουβάλησε μέχρι το θάνατό της τις 
μνήμες της καταστροφής   Φωνή αυθεντική, αφηγείτο σε  κάθε 
ευκαιρία, ως μαρτυρία και διαμαρτυρία, τα γεγονότα του 
μοιραίου Δεκέμβρη, όπως τα έζησαν οι τραγικές γυναίκες, 
έγκλειστες στο δημοτικό σχολείο –σήμερα Δημοτικό Μουσείο 
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος– κι έπειτα στον τόπο 
εκτέλεσης, τον Καλαβρυτινό Γολγοθά –όπου ανέβηκαν για να 
περισυλλέξουν τις σωρούς των  αγαπημένων τους, των ανδρών 
και εφήβων της πόλης που εκτελέστηκαν άνανδρα– και στο 
νεκροταφείο, που έγινε από τότε δεύτερο σπίτι τους…    

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής,  υπηρέτησε σε  Σχολεία 
της Β/θμιας Εκπ/σης. Υπήρξε μια εμβριθής φιλόλογος και 
άριστος παιδαγωγός, μια ευσυνείδητη Λειτουργός και αθόρυβη 
εργάτρια της Παιδείας μας, που ξεχώριζε και  με το ήθος της, 
τη βαθειά της ευγένεια, τη σεβαστή της απλότητα και τη 
χαρισματική της ευαισθησία.  

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς 
την οικογένεια της εκλιπούσης. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Καλαβρυτινής γης που θα την 
σκεπάζει. 

 



 
Το σπίτι της οικογένειας Οικονόμου, ένα δίπατο αρχοντικό- σήμερα 
έχει χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρητέο μνημείο 
ιστορικής αξίας και αρχιτεκτονικής δομής και το μοναδικό ίσως 
κατάλοιπο εκείνης της εποχής-,έσφυζε από ζωή. Εδώ συγκεντρωνόταν 
και συμπνευματιζόταν πολύ συχνά, όλος ο πνευματικός και 
υπαλληλικός κόσμος των Καλαβρύτων. Εδώ, με την ευκαιρία 
επετειακών γεγονότων, συγγενείς και φίλοι απολάμβαναν με 
απλοχεριά τη ζεστή φιλοξενία των οικοδεσποτών του. Αλλά και οι 
εργένηδες καθηγητές έβρισκαν εδώ την οικογενειακή θαλπωρή που 
στερούνταν. Αλλά και το σπίτι αυτό θα γίνει καταφύγιο για να 
στεγάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις απορφανισθείσες 
οικογένειες την επόμενη ημέρα της Καταστροφής. 
 

 
 

      Το Δ.Σ. του Δ.Μ.Κ.Ο. 
  

 


