ÖÙÍÇ
Ð

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ www.fonipeiraioton.gr

Ç

ÅÉÑÁÉÙÔÙÍ

ÔÙÍ

EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ- ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ - ÍÁÕÔÉËÉÁÊÇ & ÖÉËÏËÏÃÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÙÍ ÄÇÌÙÍ ÔÏÕ ÐÅÉÑÁÉÁ & ÔÙÍ ÍÇÓÉÙÍ
¸ôïò 17ï - Áñ. Öýëëïõ 800

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Τιμή Φύλλου 0,50 ευρώ

------------ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΧΙ άλλα ψέματα

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΝΑΤΣΕΛΗ

Επειδή έχουμε ήδη, εδώ
και καιρό, μπει σε προεκλογική περίοδο και
τα διάφορα πολιτικά κόμματα, μικρά ή μεγάλα, εξουσίας ή διαμαρτυρίας, έχουν βγάλει προγράμματα, όχι θέσεων, αλλά πλειοψηφίας παροχών, πολύ θα παρακαλούσαμε, να σταματήσουν την παραμυθολογία,
την παραπληροφόρηση και να σκύψουν
σοβαρά πάνω στα προβλήματα που μας
ταλαιπωρούν.
Να θωρακίσουν τη χώρα, να ενισχύσουν
τους μη έχοντες, να αποκαταστήσουν το
κοινωνικό κράτος, να βελτιώσουν τους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Προστασίας της ζωής.
Να μπουν στόχοι που θα φέρουν ανάκαμψη, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, να παταχθεί η διαφθορά, να εξαλειφθεί η βία.

ΚΟΠΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΩΡΑΛΗ

ΔΗΜΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Πρωταθλητής
στις χαμηλότερες τιμές
Δημοτικών Τελών
ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου με απόφασή του, ύστερα
από εισήγηση του Δημάρχου Μοσχάτου Ταύρου Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, διατηρεί
το συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτι-σμού οικ. έτους 2023,
ίδιο με αυτό του έτους
2022 και για τις δύο Κοινότητες Μοσχάτου
και Ταύρου στο 1,02 ευρώ για τις οικίες.
Συνέχεια στη σελίδα 25

Λεπτομέρειες στη σελίδα 13

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος
και πάλι
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΖΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΝΟΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δωρεάν Λογισμικό
ΚΕΠ Υγείας

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

O Δήμος Σαλαμίνας σε συνεργασία με το Περιφερεια-κό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων έχει εξασφαλίσει για όλους τους
Δημότες τη δωρεάν χρήση του λογισμικού των
ΚΕΠ Υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τον
Δήμο και σαν βασικό εργαλείο ευαισθητοποίησης των δημοτών στην πρόληψη και στον προσυμπτωματικό έλεγχο καθώς και επικοινωνίας
και ενημέρωσης για την προφύλαξή τους από
τον Κορωνοϊό COVID-19. Συνέχεια στη σελ. 31

Λεπτομέρειες στη σελίδα 25

Οι κάμερες
σώζουν ζωές
& εξιχνιάζουν
εγκλήματα

Με αφορμή την τρομερή έξαρση της εγκληματικότητας (δολοφονίες, βιασμοί, διαρρήξεις κλπ) είχα γράψει, προφητικά, στις 7/12/2020 άρθρο με τον ανωτέρω τίτλο που δυστυχώς (όπως συμβαίνει πάντα) ερρίφθη από τον αρμόδιο υπουργό στον κάλαθο των αχρήστων. Συνέχεια στη σελ. 27

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Παραλαβή
Δημοσίων Εγγράφων
μέσω Συστήματος
ανέπαφων Συναλλαγών
O Δήμος Κερατσινίου

– Δραπετσώνας στοχεύοντας στην μέγιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και
επεκτείνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες του, λειτουργεί Σύστημα Ανέπαφων Συναλλαγών το οποίο,
εν αρχή θα εξυπηρετεί συναλλαγές με το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και
σύντομα θα επεκταθεί
και σε άλλες υπηρεσίες.
Συνέχεια στη σελίδα 2

Γκρεμίζεται...
γιατί δεν το σώζουμε;

Λεπτομέρειες στη σελίδα 25
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Σημειωματάριο
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Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Κων/νου Πειραιά, πραγματοποιείται
τμήμα Χορωδίας για ενήλικες, με
τον π. Ιωάννη Παναγιώτου.
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l Κάθε Δευτέρα στις 6μμ, στο
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού
Ναού της Αγίας Τριάδας Πειραιά,
κάτω απ’ το Ναό, ο π. Δανιήλ Ψωΐνος, προϊστάμενος του Ναού, θα
αναλύει κομμάτια της Αγίας Γραφής στον σχετικό Κύκλο. Είσοδος
Ελεύθερη.
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l Κάθε Δευτέρα 6μμ, στην
ΧΕΝ Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 82, η καθηγήτρια Μοντελίστ Δέσποινα Μακρυνικόλα παραδίδει μαθήματα πλεξίματος.

l Στην Εταιρία Γραμμάτων και
Τεχνών Πειραιά παραδίδονται
δωρεάν μαθήματα αγιογραφίας
από τον καθηγητή αγιογράφο Παναγιώτη Βλασσόπουλο. Πληροφορίες – εγγραφές 6945212099.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

l Κάθε Τρίτη το μεσημέρι,
στη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά, Φίλωνος 86, τα μέλη της ξεκίνησαν τα όμορφα γεύματά τους,
με τις όμορφες συζητήσεις και
τις φιλικές ανταλλαγές απόψεων.

lΚάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, ώρα 6, στην ΧΕΝ Πειραιά,
Ηρώων Πολυτεχνείου 82, η καθηγήτρια Μοντελίστ Δέσποινα Μακρυνικόλα παραδίδει μαθήματα
Κοπτικής– Ραπτικής,

l Κάθε Τρίτη απόγευμα, ώρα
5:30, στην ΧΕΝ Πειραιά, Ηρώων
Πολυτεχνείου 82, πραγματοποιούνται σεμινάρια θεάτρου: «Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου. Θεωρία και Πράξη». Πληροφορίες στην
Γραμματεία: 210 4181-674, 2104185080, xenpei-rea-@gmail.com.

l Κάθε Δευτέρα και ώρα 6μμ,
στο Κέντρο Νεότητας του Ιερού
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ξεναγήσεις και μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα
στο πλαίσιο της έκθεσης «Πειραιάς, 1922:
τεκμήρια προσφυγιάς»

Οι ξεναγήσεις θα διεξαχθούν από τις 4 Ιανουαρίου έως τις
24 Φεβρουαρίου 2023, κάθε Τετάρτη, από τις 18:00 έως τις
20:00 και κάθε Παρασκευή, από τις 11:00 έως τις 13:00,
στον χώρο της έκθεσης (Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά,
Φίλωνος 29).
Τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, στον χώρο της
έκθεσης, από τις 9 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου
2023, Δευτέρα έως Τετάρτη, από τις 10:00 έως τις 14:00 και
Πέμπτη από τις 9:00 έως τις 11:00, κατόπιν ραντεβού.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 4134657/651.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Παραλαβή Δημοσίων Εγγράφων
μέσω Συστήματος ανέπαφων Συναλλαγών

Συνέχεα από την 1η σελίδα
Το Σύστημα θα λειτουργεί στην είσοδο του Δημαρχιακού

Μεγάρου Κερατσινίου (Καραολή και Δημητρίου 21).
Ο πολίτης κατόπιν αιτήματός του, στις ψηφιακές υπηρεσίες ή επίσκεψής του στο Δήμο ή τηλεφωνικής συνεννόησης
με το Τμήμα Εσόδων και Περιούσιας, μπορεί να παραλάβει
το έγγραφο του από τη θυρίδα, σκανάροντας ή πληκτρολογώντας τον κωδικό που αποστέλλεται από την αντίστοιχη
υπηρεσία στο email του.
Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από Δευτέρα έως
Παρασκευή από τις 8 π.μ. – 8 μ.μ.

Ρήσεις Κικέρωνα

Ο έρωτας και η λογική μοιάζουν με τον
ήλιο και το φεγγάρι. Όταν ανατέλλει το ένα,

δύει το άλλο.
Να τρως για να ζεις, όχι να ζεις για να τρως.
Αν έχεις έναν κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου
χρειάζονται.
Πολλά παιδιά, πολλές σκοτούρες. Κανένα παιδί, καμιά
χαρά.
Μια ευτυχισμένη ζωή έχει να κάνει με τη γαλήνη του νου.
Μια άδικη ειρήνη είναι προτιμότερη από έναν δίκαιο πόλεμο.
Αν νοιώθεις υπερηφάνεια για τους προγόνους σου, μη στερήσεις αυτήν τη δυνατότητα και από τους απογόνους σου.
Περισσότεροι νόμοι, λιγότερη δικαιοσύνη.
Μετά τη νίκη έχεις περισσότερους εχθρούς.
Περιόρισε τις απολαύσεις για να εξασφαλίσεις ακόμα μεγαλύτερες απολαύσεις και
άντεξε τους πόνους για να αποφύγεις ακόμα μεγαλύτερους πόνους.
Φως της αλήθειας, μάρτυρας των καιρών, δάσκαλος της ζωής είναι η Ιστορία.
Μπορεί να έχουμε υψηλές ιδέες για τη φύση των εθνών, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα
έθνη λίγο απέχουν από το να είναι συμμορίες ληστών.
Δεν γεννιόμαστε και δεν ζούμε μόνο για τον εαυτό μας. Η πατρίδα μας και οι φίλοι μας
έχουν ένα μερίδιο από εμάς.
Κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα λάθος. Μόνο ένας ηλίθιος συνεχίζει να κάνει το
ίδιο λάθος.
Η επιδίωξη ακόμα και των πιο μεγάλων στόχων πρέπει να είναι ήρεμη και γαλήνια.
Η φυσική ικανότητα χωρίς παιδεία έχει ανυψώσει προς τη δόξα και την αρετή περισσότερους ανθρώπους, απ’ ό,τι η παιδεία χωρίς φυσική ικανότητα.
Αν στοχεύεις στην ανώτατη θέση, δεν είναι ντροπή αν σταματήσεις στη δεύτερη ή
ακόμα και στην τρίτη θέση.
Το πρόσωπο είναι μια εικόνα του μυαλού με τα μάτια για μεταφραστές του.
Η πείνα είναι το καλύτερο καρύκευμα.
Δεν υπάρχει στιγμή χωρίς καθήκον.
Οι αιτίες των γεγονότων είναι πάντα πιο ενδιαφέρουσες από τα ίδια τα γεγονότα.
Η σιωπή είναι μια από τις σπουδαίες τεχνικές συζήτησης.
Δεν υπάρχει τίποτα τόσο παράδοξο που δεν το έχει πει ήδη κάποιος φιλόσοφος.
Αν δεν γνωρίζεις τι έγινε στο παρελθόν, θα είσαι εσαεί παιδί. Αν ο άνθρωπος δεν εκμεταλλευτεί όλη την προσπάθεια του παρελθόντος, θα παραμείνει για πάντα στη νηπιακή
ηλικία της γνώσης.
Ποτέ μη χαίρεσαι όταν κερδίζεις, ποτέ μη λυπάσαι όταν χάνεις.
Να είσαι παρά να φαίνεσαι.
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l Κάθε Τρίτη ώρα 8μμ, στον
Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πειραιά, πραγματοποιείται διδασκαλία παραδοσιακών
χο-ρών για ενήλικες, από την χοροδιδάσκαλο Ελένη Τελτσίδου.
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ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ

Πρόσκληση

l Κάθε Τετάρτη ώρα 6μμ,
στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου
Πειραιά, τελείται Παράκληση
προς την Παναγία.
l Κάθε Τετάρ-τη ώρα 19:00,
έναρξη Τετάρτη, ο Λυκειάρχης, Νομικός και Συγγραφέας, Παναγιώτης
Μητροπέτρος, διδάσκει διαδικτυακά τους περίφημους "Βατράχους"
του Αριστοφάνη από το αρχαίο
κείμενο.. Πληροφορίες: 210-4100286 και 210-4100219 βιβλιοπωλείο «Αιγηΐς»
l Κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Γκαράζ του Δήμου Κορυδαλλού, στις 20.30 μια όμορφη
θεατρική παράσταση. Ένα χαμένο αγγελάκι επιστρέφει στη γη,
προκειμένου να βρει μια πιο νορμάλ οικογένεια απ’ αυτή που είχε
όταν ήταν ζωντανό. Θα τη βρει;...
Ο Σταύρος Αμπανάβας στο ρόλο
του αγγέλου. .
l Κάθε Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο της ΓΕΧΑ Πειραιά,
Φίλωνος 34Α, δίπλα στο ταχυδρομείο, λειτουργεί Κατηχητικό
για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου ώρα
4μμ. Είσοδος Ελεύθερη.\
l Κάθε Σάββατο απόγευμα
στις 6:30 και κάθε Κυριακή στις
11:30πμ, Υψηλάντου 153 Πειραιάς, η Παιδική Σκηνή Πειραιά παρουσιάζει το έργο «Ο Παπουτσωμένος Γάτος». Πληροφορίες:
2104117140.
l Κάθε Σάββατο στις 19:15
στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού
Ναού της Αγίας Τριάδας Πειραιά,
κάτω απ’ το Ναό, ο π. Δανιήλ Ψωΐνος, προϊστάμενος του Ναού, στον

κύκλο «ΣΥΝΑΨΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ» αναλύει εδάφια του ιερού ψαλτηρίου με θέμα: Ταξιδεύοντας στο
αχανές πέλαγος του Ιερού Ψαλτηρίου». Έναρξη συναντήσεων 19
Νοεμβρίου 2022.
l Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023,
ώρα 11:00πμ, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
Πειραιά, θα τελεσθεί η Ακολουθία του Αγιασμού.
l Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
2023, ανήμερα της εορτής των
Θεοφανείων με λαμπρότητα θα
τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά, η
μεγάλη γιορτή του αγιασμού των
υδάτων στον Καθεδρικό Ιερό
Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιά, το
πρωί θα τελεσθούν: ο Όρθρος, η
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και
η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού. Στις 11:00 το πρωί, στην προβλήτα απέναντι από τον Ιερό Ναό

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μνημόσυνο Ιδρυτών

ΙΩΑΝΝΗ & ΜΑΡΙΓΩΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023, στην εορτάζουσα εκκλησία του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου, εντός του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στις 7:00. Στη συνέχεια, ώρα 10πμ, θα τελεστεί Μνημόσυνο των Ιδρυτών
του, Ιωάννη και Μαριγώς Χατζηκυριακού, με πρωτοβουλία του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, θα
γίνει η τελετή Αγιασμού των υδάτων και η ρίψη του Σταυρού
lΠαρασκευή 6 Ιανουαρίου
2023, στις 10:30 θα γίνει η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού και ο αγιασμός των υδάτων
στον Όρμο Αφροδίτης Πειραϊκής
σε συνεργασία με τον Όμιλο
Ερασιτεχνών Αλιέων.
l Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
και ώρα 12.30 μ.μ., ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου και το Πολεμικό Ναυτικό έχουν την τιμή να σας
προσκαλέσουν στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο – Θ/Κ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΕΡΩΦ», στο πλαίσιο της Επετειακής Εκδήλωσης «Εορτασμός
για τα 110 χρόνια από τη νικηφόρα ναυμαχία της Λήμνου» και θα
χοροστατήσει o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ.κ. Συμεών της Τελετής Αγιασμού των

Υδάτων με τη ρίψη του Σταυρού.
lΠαρασκευή 6 Ιανουαρίου
2023, ώρα 6:45 πμ, στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, θα ξεκινήσει η ιερά ακολουθία των Θεοφανείων και θα λήξει
με την ρίψη του Σταυρού στην
θάλασσα.
l Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
2023, ώρα 10μμ, στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου ΓΟΧ, Θεσσαλονίκης και Ψαρρών, θα πραγματοποιηθεί κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία της παραμονής των Χριστουγέννων.
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
2023, ώρα 11πμ, στον Ιερό Ναό
της Αγίας Τριάδας Πειραιά θα γίνει η ιερά ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού και θα ακολουθήσει η ρίψη του Σταυρού στην
θάλασσα, μπροστά από τον Ιερό
Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.

Ευχές στην ΦΩΝΗ

Αξιότιμοι κ. Δημήτριε Κανδεράκη, Εκδότη – Διευθυντή, Αρχισυντάκτα κ. Ιωάννη Κανατσέλη, επ’ ευκαρία των εορτών, και του Νέου Έτους, σας εύχομαι εγκαρδίως, έτη πολλά, ευλογημένα, δημιουργικά, χριστιανικά, γεμάτα αγάπη, μεστά παντός αγαθού και θεοφρούρητον υγείαν.
Το Νέον Έτος, ειρηνικόν με πολλές ανεξάντλητες πνευματικές δυνάμεις, για να συνεχίζετε για πολλά έτη το
καρποφόρον και ευθυνοφόρον έργον σας.
ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ
Mαρία Τσακανίκα

AÐÏ ÐÅÌÐÔÇ ÓÅ ÐÅÌÐÔÇ óáí ... Üëëïôå

Ôïõ ÍÉÊÏÕ ÆÁÂÑÁ

5 Ιανουαρίου 1825

6 Ιανουαρίου 1822

7 Ιανουαρίου 1610

8 Ιανουαρίου 1996

9 Ιανουαρίου 1913

10 Ιανουαρίου 1991

11 Ιανουαρίου 1910

Ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης
παραπέμπεται
σε δίκη.

Γεννιέται
ο αρχαιολόγος
Ερρίκος Σλίμαν.

Ο Γαλιλαίος ανακαλύπτει τους 4 δορυφόρους του Δία.

Πεθαίνει ο πρόεδρος της Γαλλίας
Φρανσουά Μιτεράν.

Γεννιέται
ο Αμερικανός
Πρόεδρος
Ρίτσαρντ Νίξον.

Πεθαίνει
ο ηθοποιός
Δημήτρης Μιράτ.

Γεννιέται ο ποιητής
Νίκος Καββαδίας.
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Όμορφες συναντήσεις

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ...
Αγάπη για την εκκλησία
και την πόλη

Τα φιλαράκια, Νώντας, Σταύρος, Φραγκίσκος και Αλέξανδρος.
Μικρός ο Πειραιάς και οι συναντήσεις φίλων
είναι πάντα κάτι το ευχάριστο.

Στο πνεύμα και τον πολιτισμό

Ç

Ο σύμβουλος Γιάννης Αλιφραγκής, παραλαμβάνει το κομμάτι της πίτας του και πολλά
λόγια αγάπης από τον Δεσπότη Πειραιά
Σεραφείμ.
Μπράβο Γιάννη, η αγάπη σου και την εκκλησία και την πόλη μας είναι μεγάλη.

ÖÙÍÇ

ÔÙÍ ÐÅÉÑÁÉÙÔÙÍ

Οι επίτροποί μας

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας
Πειραιά, οι επίτροποι όλοι είναι ότι καλύτερο
έχει ο Πειραιάς, από τον Γιάννη Παπαθεοχάρη
αριστερά έως τον Σωτήρη Γκούβελο δεξιά, τον
Γιώργο Ρούκα, τον Δημήτρη Χατζηχρήστο, τον
Δημήτρη Κουτσονικολή.
Τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή χρονιά.

Παρών ο Υποψήφιος Βουλευτής
Πέτρος Μούγιος

Όλοι μαζί

Ο πνευματικός πυρήνας του Πειραιά που
είναι πάντα παντού: Η Μαρία, η Αγγελική, η
Ελένη, η Ντίνα, η Βαρβάρα, δεν λείπουν ποτέ
από τις εκδηλώσεις στον Πειραιά και δίνουν το
δικό τους όμορφο στίγμα με την διακριτική
παρουσία τους.
Φώτο img 6935 της 28-12-22

Μια αγκαλιά όλοι στο Κερατσίνι, που είναι
ακόμα μια λαϊκή γειτονιά με παρέες και φιλίες
ζεστές και ανθρώπινες.
Όλοι μαζί στα γλέντια για να μπορούν να
έχουν τα ίδια ακριβώς βιώματα και εντυπώσεις.

Ο υποψήφιος τη Ελληνικής Λύσης, Στρατηγός ε.α. της ΕΛΑΣ Πέτρος Μούγιος έδωσε το
παρών στην κοπή πίτας του Μητροπολίτη
Πειραιά στην Αγία Τριάδα.
Ο Πέτρος Μούγιος δεν λείπει ποτέ από τις
εκδηλώσεις και τα δρώμενα του Πειραιά.

©ÆÚÖÓÖÕÚµÙÚÐÕÉßÚÑÔÅÉ
Σχοινιά Ναυτιλίας - Ανόδια - Άγκυρες - Αλυσίδες - Καδένες - Είδη
Αλιείας & Ιχθυοκαλλιέργειας - Προσκρουστήρες - Εξοπλισμός Μαρινών Εξοπλισμός Λιμενικών Έργων - Παγκόσμιο Δίκτυο Αντιπροσώπων

Ψαρών 11 & Αναπαύσεως, 186 48 Δραπετσώνα, Ελλάδα, Τ: +30 2104060300 F: +30 2104626268
E: info@katradis.com - www.katradis.com
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Απόψεις
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ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Στις 6 Ιανουαρίου η Εκκλησία
μας εορτάζει την μεγάλη Δεσποτικήν εορτή των Θεοφανείων ή
Επιφανείων, ή Άγια Φώτα. Είναι
ένα μυστήριον θείον και υψηλόν.
Ο Κύριος με τον ερχομόν του,
επλήρωσε όλον τον κόσμον με
την Χάριν του Θεού. Άπλωσε την
θεουργικήν του δύναμιν και την
λαμπρότητά του, σε όλην την φύσιν, διότι Αυτός είναι το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον
πάντα άνθρωπον ερχόμενον
στον κόσμον.
Η αγία αυτή ημέρα των Φώτων, την οποίαν έχομεν αξιωθεί
να εορτάσομε, έχει μεν αρχήν το
βάπτισμα του Χριστού, του αληθινού φωτός, το οποίον έχομεν
λάβει όλοι από τον Θεόν, κατά
την δημιουργίαν, για να φωτίζει
όλον τον κόσμον. Δυστυχώς το
φως αυτό ο άνθρωπος το έχει
σκοτεινιάσει και αδυνατίσει. Ο φιλάνθρωπος όμως Κύριος, μας καλεί, λέγοντας, εγώ είμαι το φως
του κόσμου, πλησιάστε με και πάρετε φως και τα πρόσωπά σας
δεν θα σκοτεινιάσουν ποτέ, διότι
θα έχουν την σφραγίδα του αληθινού φωτός.
Όσοι Τον επίστευσαν είναι
άξιοι, έβαλαν στις καρδιές τους
ολόκληρον τον Χριστόν.
Εις την σημερινήν εορτήν μας
δίνεται η ευκαιρία να θυμηθούμε
τον Θεόν, να κατεβούμε στον
ποταμό μαζί Του και να ανεβούμε μαζί Του φωτισμένοι. Σήμερα
ο Χριστός βαπτίζεται και αγιάζεται η φύσις.
Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον περιγράφεται η Βάπτισις
του Κυρίου (Ματθ. 3,13-17).
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έμεινε
και δίδασκε στην έρημο σε όλη
του την ζωή, Δεν είχε καμιά υλική φροντίδα, καμία υλική ηδονή.
Έγινε γνωστός μόνον την ημέρα, που ήλθε ο Κύριος για να βαπτιστεί. Εκήρυττε το βάπτισμα,
που έπρεπε να συνοδεύεται με
εσωτερικήν μετάνοιαν, για επιτύχουν οι άνθρωποι την άφεσιν
των αμαρτιών.
Όταν έφτασε ο κατάλληλος
χρόνος, ο Ιησούς ήλθεν από την
Γαλιλαίαν εις τον Ιορδάνη, για
να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, ο
οποίος με επιμονήν τον εμπόδισε λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη
να βαπτιστώ από Εσένα, όχι Εσύ
από εμένα. Ο Ιησούς του είπε:
Έτσι πρέπει να γίνει, για να εκπληρωθεί, κάθε εντολή του Θεού.
(κατά Ματθαίον γ΄13-17).
Ήταν απεσταλμένος από τον
Θεόν, σύμφωνα με την προφητεία του Μαλαχίου, για να προετοιμάσει τις ψυχές των ανθρώπων, να υποδεχτούν ως Σωτήρα
και Λυτρωτήν τον Κύριον.
Ο Ιωάννης κήρυττε ότι «ο οπίσω ερχόμενος ισχυρότερός μου
εστίν. Εκείνον προσμείνατε, διότι από Εκείνον θα δεχτείτε το τέλειον βάπτισμα». Το βάπτισμα του
Ιωάννη ήταν ανώτερο από το βάπτισμα των Ιουδαίων, το οποίον
καθάριζε μόνον τις σωματικές ακαθαρσίες, ενώ του Ιωάννη απάλλασσε τον άνθρωπον από τα αμαρτήματα, καθάριζε την ψυχήν
και χορηγούσε το Άγιον Πνεύμα.
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«Ψυχανεμίσματα».....
Έχουμε μπλέξει άσχημα…
γενικώς

Την ημέρα της Βαπτίσεως, είχαμε επίσημη ομολογία, ότι ο Υιός
και λόγος του Θεού είναι ο εις
(ένας) της Τριάδος. Και φωνή
ακούστηκε από τους ουρανούς
που έλεγε «Ούτος εστί ο Υιός
μου ο αγαπητός, εν ώ ευδόκησα». δηλ. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, ως άνθρωπος
απολύτως αναμάρτητος και με
ευχαρίστησε σε όλα.(κατά
Μάρκον α΄11).
Και αμέσως σχίζονται οι ουρανοί και το Πνεύμα κατέβαίνει με
μορφή περιστεράς, επειδή η περιστερά είναι από όλα τα πτηνά
το πιο άκακο και αβλαβές. Είναι
και το έμβλημα της καθαρότητος. Η εμφάνισίς της συμφωνεί
με την γλυκύτητα και τον ειρηνικόν χαρακτήρα της βασιλείας του
Χριστού. (Ιωάν. Χρυσοστόμου).
Ο Ιωάννης Τον άφησε να βαπτισθεί. Ο Ιησούς όμως αμέσως
εβγήκε από το νερό, γιατί ήταν
αναμάρτητος και δεν είχεν καμίαν αμαρτία, για να εξομολογηθεί. Ενώ όσοι είχαν αμαρτίες,
έμεναν μέσα, όσο χρόνο διαρκούσε η εξομολόγησίς των. Ο
Κύριος έθαψε όμως μέσα στο
νερό, όλον τον παλαιόν Αδάμ και
να αγιάσει πριν απ’ αυτούς τον
Ιορδάνην για να βασιλεύσει παντού η δικαιοσύνη. Ο Χριστός έγινε γνωστός, όχι όταν εγεννήθη, αλλά όταν εβαπτίσθη.
Το γεγονός της Βαπτίσεως λέγεται Θεοφάνεια και Επιφάνεια.
Η λέξις Θεοφάνεια προέρχεται
από το αποστολικό χωρίον «Θεός
εφάνη εν σαρκί» (Α΄ Τιμόθεον
(3,16.). Δηλ. ο Θεός εφανερώθη
σαρκωμένος, απεδείχθην αληθής Μεσσίας διά του Πνεύματος, εφάνη ορατός εις τους Αγγέλους… ό κόσμος Τον επίστευσεν ως Θεάνθρωπον και τέλος
ανελήφθην με δόξαν.
Και η λέξις Επιφάνεια προέρχεται από το αποστολικόν χωρίον «επεφάνη η χάρις του Θεού,
η σωτήριος πάσιν ανθρώποις».
(Προς Τίτον 2.11-13) Δηλ. διά της
ενανθρωπήσεως του Υιού του
Θεού, εφανερώθη σε όλους τους
ανθρώπους, η χάρις του Θεού,
που είναι σωτήριος για όλους.
Αγαπητοί μου Αναγνώστες ας
δοξάσομεν τον Κύριον «Έσωσας
εκ πλάνης, των ανθρώπων το
γένος, διό Σε ικετεύομεν, σώσον
τον κόσμον Σου».
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΔΟΞΑ ΤΩ ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΩ
Mαρία Τσακανίκα

Περάσαμε στο 2023, αφήνοντας πίσω μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις. Ο γέρος χρόνος έφυγε
ή μάλλον εμείς τον αφήσαμε περνώντας στο Νέο! Πάντα το Νέο
γεννάει ελπίδα, προσδοκίες, όνειρα, που είτε πραγματοποιούνται,
είτε σε απογοητεύουν. Αλλά αυτή
είναι η ζωή, νυχτώνει - ξημερώνει
και πάλι απ' την αρχή! Οι γιορτές
ξυπνούν θύμησες παλιές. Έντονες οι απουσίες αγαπημένων που
έφυγαν για το μεγάλο ταξίδι! Εικόνες από στιγμές του χθες έρχονται στο νου, στιγμές που έμειναν
στην ψυχή κι έγραψαν στη μνήμη!
Έντονα συναισθήματα, συγκινήσεις, χαρές, λύπες, στιγμές που έμειναν για να ζεσταίνουν την περιπλάνηση του νου στα μοναχικά
μονοπάτια, γλυκαίνοντας το κάθε
πικρό σήμερα, χαρίζοντας μια σπίθα ελπίδας για το αύριο! Αντιμετωπίζεις τη μοναξιά σου, την αποδέχεσαι την αγκαλιάζεις την αγαπάς και χαμογελάς στο αύριο, ή
πέφτεις στην των εορτών κατάθλιψη! Η επιλογή δική σου!
Παρ’ όλο που η νέα Χρονιά δεν
έχει ευοίωνες προβλέψεις γενικώς, εμείς θα ελπίζουμε για το καλύτερο και θα αγωνιστούμε γι’ αυτό στα μέτρα του δυνατού. Άλλωστε όσο ζει κανείς ελπίζει! Είναι
απόλυτα υγιές το να επιθυμείς, να
ελπίζεις, να εύχεσαι, να ονειρεύεσαι το καλύτερο, αρκεί να μην παραβλέπεις το ''καλό'' που έχεις τώρα, γιατί τότε το υγιές γίνεται ασθένεια. Είναι πολλά στη ζωή του
καθενός μας για τα οποία θα έπρεπε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη,
που όμως τα θεωρούμε δεδομένα
και παραβλέπουμε την αξία τους!
Συνήθως ζητάμε αυτά που δεν έχουμε. Πάντως πρέπει να καταλάβουμε πως οι εποχές με τις πολλές ευκαιρίες για κάτι καλύτερο,
έχουν φύγει ανεπιστρεπτί. Τώρα
το καλύτερο είναι η επιβίωση
χωρίς χρέη.
Κάθε χρόνος που περνάει κόβει κι ένα χρόνο ζωής μας, παρ’ όλα αυτά υποδεχόμαστε πάντα τον
καινούργιο χρόνο με χαρές και πανηγύρια! Και πάντα ελπίζουμε να
μας φέρει όσα δεν μας έφεραν τα
προηγούμενα χρόνια! Εκείνο που
πραγματικά αξίζει και θέλω να πιστεύω πως αυτό γιορτάζουμε, εί-

ναι το ότι
είμαστε
υγιείς για
να περάσουμε και
να χαρούμε
τον
επόμενο!
Πόσο ευγνώμονες θα πρέπει να
είμαστε όσοι ξυπνάμε το πρωϊ σε
ένα ζεστό σπίτι με ότι κι αν έχει μέσα. Αρκεί να υπάρχει υγεία! Οι καιροί είναι δύσκολοι για πολλούς
και δυστυχώς όλο και θα μεγαλώνει η δυσκολία και θα απλώνεται
και σε άλλους. Η ζωή όλο και δυσκολεύει, απειλές πολέμου πάνω
από τα κεφάλια μας, ‘’επιδημία’’ ασθενειών, αφόρητο κόστος ζωής κ.ά.
Κι εμείς καλούμαστε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά, να επιβιώσουμε και να βγούμε αλώβητοι!
Γεγονός είναι ότι έχουμε μπλέξει άσχημα γενικώς. Το θέμα της
ακρίβειας και της ενέργειας ήρθαν για να φορτώσουν ακόμα πιο
πολύ τον ήδη με βάσανα και προβλήματα φορτωμένο βίο. Μετά τις
12 δόσεις που προσφέρουν οι κάρτες για χρέη προς το Δημόσιο, ήρθαν και οι 6 άτοκες για λογαριασμούς ενέργειας. Μια ανάσα μεν
αλλά μια διαρκής χρέωση του κάθε νοικοκυριού, που όταν παραμένει τοκίζεται και αυξάνει. Οι άτοκες είναι άτοκες αν τις πληρώνεις
κάθε μήνα, αν δεν, παραμένουν ως
χρέος και τοκίζονται. Το πλαστικό
χρήμα, ναι μεν εξυπηρετεί, αλλά
είναι παραπλανητικό. Αφήνει περιθώρια δαπανών που ξεπερνούν το
εισόδημα σου, και που στη συνέχεια σωρεύονται και φουσκώνουν
οι κάρτες. Χρειάζεται λοιπόν κι εκεί σωστή διαχείριση, ώστε να ‘’εκμεταλλευόμαστε’’ την ωφέλεια και
να αποφεύγουμε τις υπερβολές
στη χρήση που καταλήγουν εις
βάρος μας.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη Νέα
Χρονιά με σταθερά βήματα, διορθώνοντας στραβά και ανάποδα
και προχωρώντας με νέα δεδομένα για καλύτερες μέρες, καλύτερη και ανθρώπινη ζωή.
Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη,
ειρήνη, χαρά για όλο τον Πλανήτη. 2023 ευχές για τον καθένα!
Καλή μας Χρονιά!
Νίκη Άννα Παπουλάκου.

ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ

Από όλα τα μαθήματα
που μου διδάσκει η ζωή,
το βασικό είναι αυτό:
Υπάρχουν αποφάσεις
που πρέπει να πάρουμε,
υπάρχουν αλλαγές που
πρέπει να συμβούν, υπάρχουν φόβοι που πρέπει να
αντιμετωπίσουμε, υπάρχουν μοναξιά που πρέπει
να αντέξουμε, υπάρχουν δάκρυα που πρέπει να χυθούν,
υπάρχουν νέα ξεκινήματα που πρέπει να ανθίσουν κάπως
μέσα μας.
Γιατί ακόμα και όταν νομίζουμε ότι δεν αντέχουμε κάτι, ο
χρόνος θα δείξει ότι είμαστε δυνατότεροι από όσο νομίζουμε
και πιο γενναίοι από ότι νομίζαμε ότι είμαστε.
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Δωρεάν rapid test

ΧΑΤΖΙΑΒΑΤΗΣ: Καραγκιόζη μου καλημέρα. Τι κάνεις ματάκια μου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Καλά ρε Χατζατζαράκο… Που
γυρίζεις;
ΧΑΤΖ.: Είχα πάει να δω λίγο τη θεία μου, και την βρήκα πολύ στεναχωρημένη…
ΚΑΡ.: Γιατί; Είναι άρρωστη;
ΧΑΤΖ.: Όχι Καραγκιόζη μου, ευτυχώς… αλλά ενώ προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, με την αγροτική σύνταξη που παίρνει,
τις κόψανε 20 ευρώ. Κατάλαβες;
ΚΑΡ.: Κατάλαβα, αλλά δεν εννόησα…
ΧΑΤΖ.: Καραγκιόζη μου, με μπερδεύεις… Μίλα πιο καθαρά!
ΚΑΡ.: Άμα ξεμπερδευτώ κι εγώ, θα μιλήσω… Αλλά με αυτά
που ακούμε και ζούμε, όλοι μπερδεμένοι είμαστε… Μπήκε το
ανθρωπάκι το καινούργιο στη Βουλή, και κόντεψε να σιχαθεί
τον εαυτό του… Άλλα περίμενε να δει, και άλλα είδε… Από
κοντά τα πράματα, είναι τελείως διαφορετικά… Η παλιανθρωπιά, σ΄ όλο της το μεγαλείο… Παίρνουνε ρε τα συκώτια
τους, και δεν δέχονται να τους κόψουνε τίποτα… Αυτοί έχουνε την πίτα…, αυτοί και το μαχαίρι… Μόνο που το χρησιμοποιούνε στις πίτες του κοσμάκη…
Έχουνε έξοδα βλέπεις: Γραφεία, γραμματείς και φαρισαίους, όλα τα «κομφόρ», αλλά αποτέλεσμα μηδέν… Άρα όλα
άχρηστα!...
Τσάμπα τους πλερώνουμε… Υπήρξε ένας Πρωθυπουργός,
που κοιμότανε σε ράντζο, και πέθανε φτωχός…
ΧΑΤΖ.: Ξέρω Καραγκιόζη μου. Ο άνθρωπος είχε πολεμήσει
για την πατρίδα, ήξερε τι σημαίνει δυστυχία και πόνος, και
δεν ήθελε να επιβαρύνει καθόλου το κράτος…
ΚΑΡ.: Ακριβώς Χατζατζαράκο… Ας πάρουνε ένα «ντοσιέ»
υπό μάλης, και μία γραμματέα από το χέρι, κι ας την αράξουνε σ’ ένα καφενείο, αντί στη «γραφειάρα» τους, για να είναι
κοντά και στο λαό… Ότι κάνει και ο καινούργιος, τον οποίον
σε πληροφορώ, θα τον βάλουνε στο περιθώριο σε λίγο, γιατί
τους χαλάει την «πιάτσα».
ΧΑΤΖ.: Έχεις δίκιο ματάκια μου… Αν μας υπολογίζανε, θα
δίνανε πρώτοι αυτοί το παράδειγμα… Φεύγω περίλυπος.
Γειά σου.
ΚΑΡ.: Κουράγιο, μέχρι να βγει η ψυχή μας. Άντε στο καλό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ

l Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
2023, ώρα 12μ. στον Όμιλο Ερετών Πειραιά θα πραγματοποιηθεί

ÖÙÍÇ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Νοιάστηκαν οι βουλευτάδες,
αν θα κλάψουν μανάδες...

l Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
2023, ώρα 11πμ, στον Ιερό παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου Μπαϊκούτσι – Σταυρός Πειραϊκή, θα
γίνει ο αγιασμός των υδάτων και
η ρίψη του τιμίου Σταυρού.

Ç

η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας και η ρίψη του τιμίου Σταυρού στην θάλασσα.
l Παρασκευή 6 και Σάββατο 7
Ιανουαρίου 2023, επί τη εορτή
του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, εορτάζει ο φερώνυμος Ιερός
Ναός της Μητροπολιτικής περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκεται

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ»

Παγωτό καρότο
Πηγαίνει ο Τοτός στο περίπτερο και ρωτάει:
έχετε παγωτό καρότο;
Όχι, απαντά ο περιπτεράς
Την επόμενη μέρα ο μικρός Τοτός πηγαίνει εκεί
πάλι, και ρωτάει ξανά: Έχετε παγωτό καρότο;
Όχι, λέει ο περιπτεράς…
Αυτό συνεχίστηκε για δέκα ημέρες, ώσπου ο περιπτεράς
δεν αντέχει και παραγγέλνει παγωτό καρότο…
Πηγαίνει ο Τοτός την επομένη ημέρα και ρωτάει: Έχετε
παγωτό καρότο;
Ναι! του απαντάει ο περιπτεράς.
Και ο Τοτός απαντάει: Να δω τώρα ποιός θα φάει αυτή τη
βλακία…

Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) θα πραγματοποιηθεί δωρεάν rapid test την Πέμπτη
5 Ιανουαρίου από τις 09:30 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, στο πολιτιστικό κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» (Δημαρχείου
17 και Κουντουριώτου).
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται θα πρέπει να προσέλθουν
στον χώρο τηρώντας αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, έχοντας μαζί τους Αστυνομική ταυτότητα και ΑΜΚΑ.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΤΟ Α΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 7

Σταθερό Σημείο διενέργειας Δωρεάν Rapid Test, κάθε
Τετάρτη στο Α’ ΚΑΠΗ του δήμου μας, στην οδό Καλαν-τζάκου αρ. 7.
Η ύπαρξη σταθερού σημείου κρίθηκε απαραίτητη για τη
διευκόλυνση της σχολικής κοινότητας και των πολιτών τις
περιοχής μας που χρειάζεται να κάνουν rapid test, χωρίς να
επιβαρύνονται οικονομικά.
στην περιοχή Ρέντη. Παρασκευή
6 Ιανουαρίου, παραμονή τη γιορτής, στις 18:30 θα ψαλεί Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιά
Σεραφείμ. Σάββατο 7 Ιανουαρίου,

ανήμερα της γιορτής, το πρωί θα
τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Σεραφείμ. Στις 17:00
το απόγευμα θα ψαλούν, μεθέορτος Εσπερινός και Παράκληση .

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τρούφες με μέλι
και αμύγδαλα

Σε αυτή τη
συνταγή
δεν
χρησιμοποιούμε
καθόλου ζάχαρη, μόνο λίγο
μέλι. Και πιστέψτε
μας, δεν τους λείπει
καθόλου. Είναι ένα πολύ εύκολο και
γρήγορο κέρασμα, που διατηρείται
για καιρό και αρέσει σε όλους
Υλικά - Τεμάχια: 25
180 γρ. κρέμα γάλακτος με 35%
λιπαρά, 15 γρ. μέλι
200 γρ. κουβερτούρα με 55-60% κακάο, τεμαχισμένη σε μικρά
κομμάτια
Για την επικάλυψη
300 γρ. κουβερτούρα με 55-60% κακάο, λιωμένη σε μπεν μαρί
2 φλιτζ. τσαγιού κοπανισμένη αμυγδαλόψιχα
Διαδικασία: Για να φτιάξουμε τις τρούφες με μέλι, σε μια μέτρια
κατσαρόλα βάζουμε την κρέμα γάλακτος και το μέλι και ζεσταίνουμε,
ανακατεύοντας, μέχρι να λιώσει το μείγμα και η κρέμα να αρχίσει να
φουσκώνει.
Αποσύρουμε αμέσως από τη φωτιά, ρίχνουμε την κουβερτούρα
και αφήνουμε το σκεύος στην άκρη για 2-3 λεπτά.
Ανακατεύουμε καλά το μείγμα με ελαστική σπάτουλα, μέχρι να
λιώσει η κουβερτούρα και να φτιάξουμε ένα εντελώς ομοιογενές και
γυαλιστερό μείγμα.
Ντύνουμε το εσωτερικό ενός ευρύχωρου μπολ με διάφανη μεμβράνη, με τις άκρες της να εξέχουν αρκετά από τα χείλη του σκεύους.
Αδειάζουμε εκεί το μείγμα σοκολάτας και το σκεπάζουμε καλά με
τις άκρες της μεμβράνης που εξέχουν, για να μην απορροφήσει
υγρασία.
Βάζουμε το μπολ στο ψυγείο για 2-4 ώρες, μέχρι να σφίξει το μείγμα σοκολάτας, αλλά να μην παγώσει και στερεοποιηθεί πλήρως.
Το βγάζουμε από το ψυγείο και με ένα κουταλάκι παίρνουμε δόσεις βάρους περίπου 10 γρ. Τις πλάθουμε σε μπαλίτσες και τις αραδιάζουμε σε ένα κομμάτι λαδόκολλα.
Βάζουμε στο ψυγείο για 24 ώρες, μέχρι να σφίξουν καλά.
Επικάλυψη: Ρίχνουμε την κοπανισμένη αμυγδαλόψιχα σε ευρύχωρο μπολ.
Βουτάμε τις μπαλίτσες μέσα στη λιωμένη κουβερτούρα και τις
ανασηκώνουμε μία μία με δύο πιρούνια, αφήνοντας να στάξει η
περίσσεια σοκολάτας.
Τις ρίχνουμε στο μπολ με την αμυγδαλόψιχα και τις κυλάμε μέχρι
να καλυφθούν εντελώς. Τις αφήνουμε σε μια λαδόκολλα ξανά, μέχρι
να σφίξει καλά η επικάλυψη.
Διατηρούμε τις τρούφες σε καλά κλεισμένο δοχείο, σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 19°C.
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ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΚΑ

Μνημόσυνο Τιμής
και Μνήμης

Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου
2022, το πρωΐ, στον Ιερό, Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας Πειραιά, τελέστηκε μνημόσυνο τιμής
και μνήμης της μακαριστής Πειραιώτισσας Μαρίας Ρούκα, μητέρας του αγαπημένου φίλου, επιτρόπου του Ναού της Αγίας Τριάδας Γιώργου Ρούκα.
Προσήλθαμε και μεις στην ιερά
ακολουθία για να προσευχηθούμε
με τους οικείους της για την ανάπαυση της μακαρίας ψυχής της αγαπημένης αρχόντισσας Μαρίας.
Στο κέρασμα που δόθηκε στο
πνευματικό κέντρο του Ναού, εί-

χαμε την ευκαιρία να συλλυπηθούμε για την μεγάλη απώλεια της
Μαρίας, να πούμε λίγα λόγια για την εκλιπούσα, αλλά και να ευχηθούμε για τη νέα χρονιά.
Ευχόμαστε ο Μεγάλος Θεός να έχει κοντά του την μακαριστή
φίλη Μαρία, γιατί ο εν ζωή βίος της ήταν πάντα σύμφωνος με την
διδασκαλία του Χριστού και η αγκαλιά της ήταν συνέχεια ανοιχτή
για τον πάσχοντα συνάνθρωπο και ένας γλυκός λόγος για τον
καθένα μας.
Ευχαριστούμε τους οικείους της, που μας έκαναν την τιμή να
παραβρεθούμε στο μνημόσυνο και να προσευχηθούμε μαζί τους.
l Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023
και ώρα 18:00, στην αίθουσα του
Πνευματικού κέντρου του Ιερού
Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιά,
θα πραγματοποιηθεί εορταστική
εσπερίδα με την είσοδο του νέου
έτους.
l Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023
και ώρα 17:30, στην αίθουσα
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» (2ος
όροφος), (Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού – Πειραιάς). Οι Πρόεδροι
και τα Διοικητικά Συμβούλια του
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, και των παραγωγικών φορέων του Πειραιά,
με την ευκαιρία του Νέου Έτους,

για έβδομη συνεχή χρονιά, διοργανώνουν κοινή εκδήλωση κοπής
πίτας. Είσοδος με προσκλήσεις.
l Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023,
ώρα 6:30μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου,
Πραξιτέλους 173 Πειραιάς, θα
πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα:
«Περί καλοτυχίας». Ομιλητής: π.
Μιλτιάδης Ζέρβας. Θα ακολουθήσει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Είσοδος Ελεύθερη.
l Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023
και ώρα 18.30 στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Λασκα-

ΙΕΡΟΣ NAΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Θεσσαλονίκης 108-Πειραιας)

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ

Ο Ιερός μας Ναός στα πλαίσια διεκπεραίωσης
τρεχουσών αναγκών και φιλανθρωπικού έργου
της Ενορίας πραγματοποιεί Λαχειοφόρο Αγορά
της οποίας η κλήρωση θα γίνει το βράδυ της
Παρασκευής 6 Ιανουαρίου 2023 στην Αγρυπνία
των Χριστουγέννων.
Ευχαριστούμε θερμά
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 5€
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ!
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!
Πάτερ Αναστάσιος Αληφραγκής 6978242739

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023
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Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Έφυγε από κοντά μας

Η φίλη, αρχόντισσα του
Πειραιά, Ελισάβετ Παρασκευοπούλου, σύζυγος
του Αείμνηστου Αρχιμουσικού, Μουσικοσυνθέτη, Κώστα Παρασκευόπουλου, Ιδρυτή της «Χορωδίας Πειραιά 1960»,
μητέρα της Ιδρύτριας και
Διευθύντριας του Ωδείου
«ΕΥΥΜΝΙΑ», Μουσικού
Ιωάννας
Παρασκευοπούλου, έφυγε από
κοντά μας, ξημερώνοντας πρωτοχρονιά 2023.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην κόρη της
Ιωάν-να Παρασκευοπούλου και στους οικείους της, για
την μεγάλη απώλεια.
Ο Μεγάλος Θεός ας έχει πάντα δίπλα του την ευλαβή
αρχόντισσα, φίλη Πειραιώτισσα Ελισάβετ.
ρίδη, 2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής
Μουτσοπούλου, στον Πειραιά, το
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
διοργανώνει συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: «Τι ήταν ο
συγγραφέας πριν γίνει Έλληνας;».
Aφορμή είναι το πρόσφατο βιβλίο της δρ. Κωνσταντίνας Ζάνου
«Τραυλίζοντας το Έθνος: Διεθνικός Πατριωτισμός στη Μεσόγειο,
1800-1850». Ομιλητές: Karen Emmerich, Αναπλ. Καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Πρίνστον. Κωνσταντίνα
Ζάνου, Καθηγήτρια Ιταλικών και
Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Βασίλης Λαμπρόπουλος, Καθηγητής Νέας Ελληνικής, Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν.
Μαρία Μπολέτση, Καθηγήτρια
Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες:216 9003700.
info@laskaridisfoundation.org
l Πέμπτη 12 Ιανουαρίου
2023, στα γραφεία της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, Δραγάτση 1 Πειραιά, το Λογοτεχνικό Εργαστήρι
Πειραιά «Εν Πλώ», του λογοτέχνη, κριτικού Παύλου Φήμη, θα

πραγματοποιήσει σύναξη στην
οποία θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία νέων κειμένων των παρόντων μελών και φίλων. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον επικεφαλής του Εργαστηρίου Παύλο Φήμη με θέμα «Νίκος Παπακωνσταντίνου» (1920-1993), 30 χρόνια
από τη θάνατό του. Θα προηγηθεί η ευλογία και η κοπή της Βασιλόπιτας. Είσοδος Ελεύθερη.
l Τετάρτη 11 Ιανουαρίου
2022, ώρα 8μμ, στο Φουαγιέ του
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα
κοπεί η πίτα της Β΄ Δημοτικής
Κοινότητας Πειραιά. Είσοδος
Ελεύθερη.
l Σάββατο 14 Ιανουαρίου
2023, ώρα 6μμ, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Ελληνογαλλικής
Σχολής Πειραιά, SAINT PAUL,
Κουντουριώτου 223-231, έναντι
αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά θα κόψει την πίτα του
και θα βραβεύσει αθλητές και μαραθωνοδρόμους που διακρίθηκαν κατά το έτος που πέρασε.
Είσοδος Ελεύθερη.

ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ
ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2023

Όχι στην πολιτισμική αμνησία

Εἴθε νὰ εἶναι εὔποτμος ὁ Νέος Ἐνιαυτὸς 2023, νὰ φορτώσει στὸν παλαιὸ τὴν
κατάθλιψη, τὸν πόνο καὶ τὴν ἔνδεια, καὶ
νὰ προσπορίσει σὲ ὅλους μας εὐεστὼ
καὶ εὐδαιμονία.
Ἐπειδὴ ζοῦμε σὲ χαλεποὺς καιροὺς
πολιτισμικῆς ἀμνησίας καὶ ἠθικῆς ταραχῆς ὀφείλουμε νὰ ἀρυόμεθα ψυχικὴ δύ-ναμη ἀπὸ τὸ μυριοετές ἱστορικό, πολιτιστικό, στοχαστικὸ καὶ φιλοσοφικὸ
ἀπόθεμα τῆς φυλῆς μας.
Δὲν πτοούμεθα πρὸ οὐδεμιᾶς ἀντιξοότητας.
Μακρὰν ἀπὸ ἐμὰς ἡ φοβία, ἡ ταραχὴ καὶ ἡ κατάθλιψη.
Ἔρρωσθε καὶ εὐδαιμονεῖτε.
Γιάννης Σ. Γκανάσος - Ἐπειὸς
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Ανακοινώσεις

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Κοπή πίτας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πειραϊκού Συνδέσμου, θα πραγματοποιήσουν την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Συνδέσμου, Καραΐσκου 104 Πειραιάς,
την

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023,
ώρα 12 μεσημέρι.

ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Εκδηλώσεις Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2023
Διαδικτυακές Περιηγήσεις
«Περιπλανήσεις στο Αιγαίο Πέλαγος»

Μετά την επιτυχία των διαδικτυακών ξεναγήσεων στη Μικρά
Ασία, σας παρουσιάζουμε έναν νέο κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων με θέμα το Αιγαίο Πέλαγος, με στόχο να ταξιδέψουμε στη
νησιωτική παράδοση του Αιγαίου από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα.
Μέσα από σπάνιο και πλούσιο εικονογραφικό υλικό, η ιστορικός
και χαρισματική ξεναγός Ιόλη Βιγγοπούλου θα μας βοηθήσει να
ανακαλύψουμε τις αρχαιότητες, τη μυθολογία, τις παραδόσεις και
άλλα πολλά μυστικά των νησιών του Αιγαίου.
Πρόγραμμα
11 Ιανουαρίου: Βόρειες Κυκλάδες, 25 Ιανουαρίου: Κεντρικές
Κυ-κλάδες, 8 Φεβρουαρίου: Νότιες Κυκλάδες, 22 Φεβρουαρίου:
Δυτικές Κυκλάδες, 8 Μαρτίου: Κρήτη, 22 Μαρτίου: Δωδεκάνησα,
5 Απριλίου: Βορειοανατολικό Αιγαίο, 26 Απριλίου: Βόρειο Αιγαίο.
Ώρα: 19.00 – 20.30
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023, 18.30 – 20.00, Ιστορική
Βιβλιοθήκη ΙΑΛ: «Τι Ήταν ο Συγγραφέας πριν γίνει Έλληνας;»:
Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για την έννοια της εθνικής λογοτενχίας, με αφορμή το βιβλίο της Κ. Ζάνου Τραυλίζοντας το
Έθνος. Διεθνικός Πατριω-τισμός στη Μεσόγειο, 1800-1850 (εκδ.
Αλεξάνδρεια)
Ομιλητές: Karen Emmerich, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο
Πρίνστον, Κωνσταντίνα Ζάνου, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο
Κολούμπια, Βασίλης Λαμπρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο
Μίσιγκαν, Μαρία Μπολέ-τση, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο
Άμστερνταμ. Είσοδος ελεύθερη
Κυριακή 15 Ιανουαρίου & Σάββατο 4 Φεβρουαρίου: 12.00 14.00, Ιστορική Βιβλιοθήκη ΙΑΛ. Ξεναγήσεις στην έκθεση: «Η ελληνική γραμματεία στην πρώιμη τυπογραφία»
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου & Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου: 18.30 –
20.00. Κύκλος Διαλέξεων:«Η ιστορία της ελληνικής αλιείας από το
1830 έως το 1910». Διαδικτυακά.
Νέες δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες στη Δανειστική
Βιβλιοθήκη
Εργαστήρι για εφήβους: «Ωριμά-ΖΩ με ένα βιβλίο»
Σάββατο 14/1/23, 21/1/23, 28/1/23, 4/2/23, 11/2/23, 18/2/23,
4/3,11/3. 12.00 – 14.00
Παρασκευή 3/2/23, 10/2/23, 17/2/23, 24/2/23, 3/3/23 &
10/3/23, 18.00 – 19.30. Δανειστική Βιβλιοθήκη ΙΑΛ. Εργαστήρι
Δημιουργικής Γραφής για παιδιά. «Τέχνη, Ενσυναίσθηση και
Δημιουργική Γραφή ή Γράφω μια ιστορία με χρώματα, συναισθήματα και λέξεις»
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 16.00 – 19.00 Δανειστική
Βιβλιοθήκη ΙΑΛ. Βιωματικό Εργαστήρι για εκπαιδευτικούς:
«Καλλιεργώντας τη δε-ξιότητα της παρατηρητικότητας και της κριτικής σκέψης στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού με όχημα τη ζωγραφική και ένα παραμύθι σε 3 βήματα».
"Οδηγός" θα είναι το βιβλίο Η Λίζα και οι επτά ζωγράφοι (εκδ.
Κα-λειδοσκόπιο), σε ένα πρόγραμμα που σχεδίασαν και υλοποιούν
η ίδια η συγγραφέας και θεατρολόγος Χριστίνα Ανδρέου και η
εικονογράφος Μαρία Μπαχά.
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 18.00 – 19.00. Δανειστική Βιβλιοθήκη
ΙΑΛ. Βιβλιοπαρουσίαση. Αγγελική Δαρλάση: «Με κλειστά μάτια».
Είσοδος ελεύθερη
Συνεχίζονται στη Δανειστική Βιβλιοθήκη οι συναντήσεις της
Λέσχης Ανάγνωσης με συντονίστρια τη Μαρία Παπαγεωργίου.
Επόμενες συναντήσεις: 18/1/23, 15/2/23
l Κυριακή 15 Ιανουαρίου
2023, ώρα 10:30πμ, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της
Αγίας Τριάδας Πειραιά, κάτω απ’
το Ναό, ο π. Δανιήλ Ψωΐνος, προϊστάμενος του Ναού, διοργανώνει
συνάντηση «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» με
θέμα «Τα πάθη τα Σεπτά». Είσοδος Ελεύθερη.
l Κυριακή 15 Ιανουαρίου

2023, ώρα 12 μεσημέρι, στο
Ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ Γλυφάδας,
Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, ο
Σύλλογος Χαλκουσίων Αττικής
θα πραγματοποιήσει την κοπή
της πίτας του.
l Κυριακή 15 Ιανουαρίου
2022, ώρα 6:30μμ, στο Δημαρχείο Νίκαιας, Παναγή Τσαλδάρη
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Πραγματικοτητα το ΚΑΠΗ στο Γαλαξείδι

Ύστερα από μακροχρόνιες επίμονες ενέργειες της εκλεκτής συμπατριώτισσας Κυρίας
ΝΤΙΝΑΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗ και του εκλεκτού
και δραστήριου συμπατριώτη και άριστου
γνώστη θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κυρίου ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΜΕΤΑΚΗ ΤΟ ΚΑΠΗ
ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και
στους δυό.
Επίσης συγχαρητήρια και στον φίλο μου ΝΙΚΟ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗ πού διορίστηκε καθηγητής στή σχολή Τουριστικών
επαγγελμάτων στο Γαλαξίδι.
Με Εκτίμηση
Αντώνης Ευθ. Χατζηγιάννης –Σκούμπελος
Γνήσιος Χηρολοακιώτης.
10, ο Σύλλογος Δαρδανελιωτών
«Ο Άγιος Θεόδωρος» θα κόψει
την πίτα του. Θα ακουστούν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα, από την Χορωδία Νίκαιας
με μαέστρο τον Γεράσιμο Κασφίκη. Στο πιάνο ο Ανδρέας Πριονάς.
l Κυριακή 15 Ιανουαρίου
2023, ώρα 6:30μμ, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της ΧΕΝ Πειραιά,
Ηρώων Πολυτεχνείου 82, θα
κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα
της. Το φωνητικό σύνολο LEGATO της Ελένης Τσαγκαράκη θα
στολίσει μελωδικά την εκδήλωση.
Είσοδος Ελεύθερη.
l Δευτέρα 16 Ιανουαρίου
2023, ώρα 18.30 – 20.00, στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη (2ας Μεραρχίας 36, Πειραιάς, στο πλαίσιο διαλέξεων με στόχο την παρουσίαση βασικών όψεων της ιστορίας της αλιείας στην Ελλάδα
από το 1830 έως το 1910. θα
πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα:
«Διερευνώντας το επάγγελμα του
αλιέα τον 19ο αιώνα». Ομιλητής
Νίκος Αλεβυζάκης, Υπ. Διδάκτορας Ιστορίας Πανεπιστημίου. Σχολιασμός: Τζελίνα Χαρλαύτη, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας
Πανεπιστημίου, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ιστορικός, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Eίσοδος Ελεύθερη
με συνεννόηση
l Δευτέρα 16 Ιανουαρίου
2023, ώρα 18:00, στο παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, εντός του
Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Σωματείου «Ο ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΟΣ»,
Πραξιτέλους 173 Πειραιά, θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός με
αρτοκλασία επί τη εορτή του Αγίου Αντωνίου. Είσοδος Ελεύθερη.
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023,
ώρα 18:00, στο παρεκκλήσι του
Αγίου Αντωνίου, εντός του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Σωματείου «Ο ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΟΣ», Πραξιτέλους 173 Πειραιά, θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία επί τη
εορτή του Αγίου Αντωνίου.
Είσοδος Ελεύθερη.
.
l Πέμπτη 19 Ιανουαρίου
2023, η ΧΕΝ Πειραιά πηγαίνει
εκδρομή σε Σούνιο και Λεγραινά.
Αναχώρηση ώρα 10πμ, από πλατεία Τερψιθέας Πειραιά.

l Παρασκευή 20 Ιανουαρίου
2023 ώρα 8μμ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιά, θα τελεστεί ιερά αγρυπνία.
l Σάββατο 21 Ιανουαρίου
2023 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα δεξιώσεων «RED 1925»
του σταδίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ», η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», θα πραγματοποιήσει την κοπή της βασιλόπιτας. Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και
κέρασμα.
Με την ευγενική χορηγία της
Π. Α. Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Είσοδος
Ελεύθερη.
l Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023,
ώρα 6:30μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού Φάρου,
Πραξιτέλους 173 Πειραιάς, θα
πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα:
«Απαρνησάσθω… αράτω… ακολουθείτω…, τρεις προστακτικές,
πιο επίκαιρες από ποτέ». Ομιλητής: Ιωάννης Μαρκότσης, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος ΧΕΕΛ.
Είσοδος Ελεύθερη.
l Τετάρτη 25 Ιανουαρίου
2023, ώρα 6:30μμ, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της ΧΕΝ Πειραιά,
Ηρώων Πολυτεχνείου 82, θα
πραγματοποιηθεί ολομέλεια των
μελών της.
lΠέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023,
στα γραφεία της Β΄ Δημοτικής
Κοινότητας, Δραγάτση 1 Πειραιά,
το Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά «Εν Πλώ», του λογοτέχνη,
κριτικού Παύλου Φήμη, θα πραγματοποιήσει σύναξη στην οποία
θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία νέων κειμένων των παρόντων
μελών και φίλων. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον Λογοτέχνη Διονύση Καλογερά με θέμα «Μπάμπης Άνινος» (1852-1934), 170+1
χρόνια από την γέννησή του.
Είσοδος Ελεύθερη.
l Κυριακή 29 Ιανουαρίου
2023, ώρα 10:30πμ, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της
Αγίας Τριάδας Πειραιά, κάτω απ’
το Ναό, ο π. Δανιήλ Ψωΐνος, προϊστάμενος του Ναού, διοργανώνει
συνάντηση «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» με
θέμα «Τα πάθη τα Σεπτά».
Είσοδος Ελεύθερη.
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Περισσότερα από 1.000 Αλεξανδρινά
σε πολίτες

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους Πειραιώτες στον προαύλιο
χώρο του Δημοτικού Θεάτρου!
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης
Μώραλης μαζί με τις Αντιδημάρχους κυρίες, Αντωνία ΚαρακατσάΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 24274/28-12-2022
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο :
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ »
Εκτιμώμενης αξίας 102.132,30
Ευρώ
(με Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α’ 147) και β) τους
όρους της παρούσας.
μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο α ν ά θ ε σ η ς:
«την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή»
Το έργο χρηματοδοτείται
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ:24314/29-12-2022
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.
4412/2016 ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διακηρύσσει
Ανοικτή διαδικασία
για την επιλογή αναδόχου σχετικά με την σύμβαση υπηρεσιών με τιτλο:
«Δράσεις ενημέρωσης -πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης
για την προτεινόμενη πράξη
στην πρόσκληση ΑΤ 08, άξονας Ψηφιακής Σύγκλισης στο
Δήμο Σαλαμίνας»
Εκτιμώμενης αξίας της συνολικής σύμβασης: 62.620,00 €
(συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.
24%),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
α) τις διατάξεις του άρθρου
27του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
και β) τους όρους της παρούσας.

νη, Ανδριάνα Ζαρακέλη, προσέφεραν στους περαστικούς τα αλεξανδρινά που στόλιζαν την είσοδο του
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά τις
ημέρες των γιορτών.
Η ανταπόκριση του κόσμου στην

πρωτότυπη αυτή κίνηση ήταν θετική με τον Δήμαρχο και τις Αντιδημάρχους να ανταλλάσουν ευχές με
τους πολίτες για το νέο έτος.
Τα αλεξανδρινά που κοσμούσαν
την είσοδο του εμβληματικού Δημοτικού Θεάτρου έγιναν πόλος έλξης για τους Πειραιώτες και τους
επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μπροστά από την
πανέμορφη αυτή σύνθεση γεμίζοντας με όμορφες εικόνες τα social
media!
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης
Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Με χαρά προσφέραμε σήμερα
σε πολίτες τα αλεξανδρινά που
στόλιζαν την είσοδο του Δημοτικού
Θεάτρου Πειραιά τις ημέρες των
γιορτών. Με την Αντιδήμαρχο Εξωστρέφειας Ανδριάνα Ζαρακέλη και
την Αντιδήμαρχο Πρασίνου Αντωνία Καρακατσάνη προσφέραμε περισσότερα από 1.000 φυτά, που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση
στα σκαλιά του θεάτρου σε περαστικούς κι εκείνοι το χάρηκαν ιδιαίτερα. Εύχομαι να τους αρέσουν και
να στολίσουν με αυτά τα σπίτια τους».

από ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ .
Κριτήριο ανάθεσης της
Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά: βάσει
τιμής.
Η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με την αρίθμ. 311/2022 απόφ. Ο. Ε. του Δήμου Σαλαμίνας.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα
στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 12 (δώδεκα)
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
από αυτόν που προβλέπεται στο
παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 2912-2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και
ώρα 10.00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών
είναι η 16η -1-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής

Αποσφράγισης Προσφορών είναι η 20η -1-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ με τάξη πτυχίου Α1 τάξη
και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α)σε κράτος -μέλος της Ένωσης,
β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5,
6 και 7και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5,
6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα,
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promi
theus.gov.gr του συστήματος.
Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκ-τρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promi
theus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και www.salamina.gr
Οι προσφορές υποβάλλο-

νται από τους ενδιαφερόμενους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promi
theus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
Γλώσσα, ή να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 19.767,54 ευρώ, δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων
εξήντα επτά ευρώ και πενήντα
τεσσάρων ευρώ.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την
Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στον 1ο όροφο,
Τηλ. 213 2027 422(Αρμόδιος
υπάλληλος κ. Σιγάλας Μιχαήλ).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής.
Φορέας χρηματοδότησης
της παρούσας σύμβασης είναι
Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω
του Προγράμματος Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’, Άξονας προτεραιότητας
‘Ψηφιακή Σύγκλιση’.
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:
64-6431.001 σχετική πίστωση
του τακτικού προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2022 του
Δήμου Σαλαμίνας.
Η κατάρτιση των όρων και η
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με την αρίθμ. 308/2022 απόφ. Ο. Ε. του Δήμου
Σαλαμίνας.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι
η 29η -12-2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών
είναι
η 14η -1-2023 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 10:00 π.μ..

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση
του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 18η -1-2023 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί
με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr)
Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α)κράτος-μέλος της Ένω-σης,
β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5,
6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄

της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6
και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς
και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομι-

κή μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή ποσού
χιλίων δέκα ευρώ (1.010,00 €).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
η οποία είναι www.salamina.gr.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
γραφείο Προμηθειών του Δήμου.
Αρμόδια υπάλληλος η κα Μαλτέζου Μαριάνθη Τηλ:213 2027
335.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Όταν η ποίηση συναντά τις νότες...
Η ποίηση του Νίκου Γκάτσου
συνδυασμένη με τις νότες του Χατζηδάκι, του Ξαρχάκου, μας απογείωσε ακόμα μια φορά την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 το βράδυ, στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιά,
με την μικτή χορωδία ΟΠΑΝ του
Δήμου Νέας Ιωνίας, με διευθύντρια την Μαέστρο Μαρία Κάτσαρη.
Τα υπέροχα τραγούδια συνοδεύονταν από αφήγηση της ζωής
του μεγάλου και σπουδαίου, αλ-

λά σεμνού και αθόρυβου Νίκου Γκάτσου από τον Δημήτρη Τσούνη, ο
οποίος τραγούδησε κιόλας μαζί
με την θαυμάσια αυτή χορωδία.
Γεννημένος από γονείς αγρότες, ο Νίκος Γκάτσος, υπήρξε αυτοδίδακτος στις ξένες γλώσσες.
Ο πατέρας του πέθανε από πνευμονία λίγο πριν φτάσει στην Αφρική, συνοδεύοντας μια κοπέλα
ως νύφη του αδελφού του. Η θάλασσα του Ατλαντικού υπήρξε ο
τάφος του. Αυτό το γεγονός σημάδεψε τον γιο και συνέβαλε πολύ στην δημιουργία των στίχων του.
Το ταξίδι στο όνειρο, ο θάνατος,
ο υπερρεαλισμός, το ανεκπλήρωτο, το αδικαίωτο, το ασαφές, εικόνες και λέξεις μαγικές, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικές, γεμάτες νόημα και συναίσθημα.
Ο κόσμος του Νίκου Γκάτσου
μοιάζει Πόλυ με τον κόσμο στου
Ελύτη. Υπήρξε ο ελληνικός υπερρεαλισμός στην πιο προφητική του

μορφή και έχοντας (κυρίως για εμάς ως κληρονόμου) την τύχη να
συναντηθεί με τον Χατζηδάκι, μας
άφησε τραγούδια που ίσως δεν
πρόκειται να ξεπεραστούν ποτέ.
Ο Χατζηδάκις έλεγε για τον φίλο του ότι ο Γκάτσος τον έχει επηρεάσει και όχι αυτός τον Γκάτσο.
Ο Νίκος Γκάτσος είχε γεννηθεί
το 1911 και πέθανε το 1993. Σε
δύο χρόνια πεθαίνει και ο κολλητός φίλος Μάνος Χατζηδάκις, μην
έχοντας ξεπεράσει ποτέ τον
θάνατο του φίλου του.
Πόσο πλούσια ήταν η χώρα
μας, με όλους αυτούς τους Μεγάλους, που έζησαν τις περασμένες δεκαετίες, χωρίς να έχουμε
συνειδητοποιήσει το μέγεθός τους
και δυστυχώς χωρίς να φαίνονται
στον ορίζοντα κάποιοι που, έστω
και αμυδρά, θα μπορούσαν να
τους αντικαταστήσουν!
Βαρβάρα Τσιάλτα

Έκθεση ζωγραφικής ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΟΥΡΙΚΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Από την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022, το απόγευμα στις
19:00, η Λαογραφική Στέγη Σαλαμίνας φιλοξενεί -μέχρι και τις 7
Ιανουαρίου 2023- έργα του Σαλαμίνιου ζωγράφου, Χρήστου Φουρίκη.
Ο τίτλος της Έκθεσης ΄΄Απ΄ την
Κούλουρη΄΄ υποδηλώνει πως τα θέματά της είναι εμπνευσμένα από
το νησί μας, όπως τοπία, παλιά
σπίτια και αντικείμενα της καθημερινότητας.
Είναι η δεύτερη φορά που
έργα του Χρήστου Φουρίκη φιλοξενούνται στο νησί μας, καθώς
είχαν παρουσιαστεί αρκετά το

2020 σε αναδρομική έκθεση, στην
αίθουσα Μπόγρη, στο Δημαρχείο
της Σαλαμίνας.
Στα εγκαίνια της έκθεσης που
πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 ο Ηλίας
Δρίβας, συγγραφέας-εκπαιδευτικός, μίλησε για την καλλιτεχνική
πορεία του Χρ. Φουρίκη, ενώ ο
ίδιος ο ζωγράφος αφιέρωσε
αυτήν την Έκθεση στη μνήμη του
προσφάτως εκλιπόντα Προέδρου
της ΛΣΣ, Μανώλη Καπετανάκη.
Λειτουργία Έκθεσης: Καθημερινά: 19.00-21.00 και Σάββατα:
11.00-13.00 και 19.00-21.00.
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Κονσέρτο jazz στον Πειραϊκό Σύνδεσμο
Ρεσιτάλ αξιώσεων

Άλλη μια ευχάριστη έκπληξη από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο και του
ανθρώπους του, με μεγάλη επιτυχία και πολλή φροντίδα, κέφι, μεράκι και διαθεση να αλλάξουν το
βαρύ κλίμα της εσωστρέφειας,
που έχει πέσει σαν δηλητηριώδες
σύννεφο παντού, όπου έχει εξαπλωθεί ο «πολιτισμός» μας.
Μια σπουδαία μπάντα με πολύ
άξιους τραγουδιστές και μουσικούς,
έπαιξε αγαπημένες μελωδίες και
τραγούδησαν όπως του Λούϊς Άμστονγκ, του Φράνκ Σινάτρα, γυρίζοντάς μας πίσω στην προ κορωνοϊού εποχή, έτσι για να σβήσουν
κάπως οι κακές εντυπώσεις και ο
φόβος της τελευταίας τριετίας.
Στον καιρό της πλήρους εμπορευματοποίησης των πάντων, της
εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας, της κυριαρχίας των συμφερόντων, τέτοιες προσφορές προς την

κοιν-Συν-δέσμου, πρέπει να εκτιμώνται, να προβάλλονται και να
αναγνωρίζονται με ευγνωμοσύνη,
από όλους εμάς που έχουμε παρασυρθεί από αντίθετα ρεύματα.
Ειλικρινά ήταν κάτι το εντυπωσιακό και το ανεπανάληπτο, μπράβο στους μουσικούς, τους ευχαριστούμε πολύ: Νεφέλη Παπαναγή: τραγούδι, Γιώργο Πατσιώτη:
Φωνή – Κιθάρα, Νίκο Χάλαρη: Πιάνο, Κώστα Πατσιώτη: Κοντραμπάσο, Στράτο Παπαϊωάννου: Τύμπανα, Κωστή Πολυδώρου: Σαξόφωνο, Κλέαρχο Χαλούλο: Φλάουτο.
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Νίκος
Χάλαρης.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του
Πειραϊκού Συνδέσμου Βαγγέλη Καρλάφτη και τους συνεργάτες του,
για την συναυλία αυτή μεγάλων αξιώσεων και για το κέρασμα, όλα
δωρεάν.
Βαρβάρα Τσιάλτα

Eκδήλωση
για τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
ΜΗΛΙΩΝΗ

Στο πλαίσιο των εργασιών στο Λογοτεχνικό Εργαστήρι Πειραιά, Εν πλώ, με υπεύθυνο τον
Παύλο Φήμη, έγινε εκδήλωση στις 14 Δεκεμβρίου
2022 για τον διακεκριμένο φιλόλογο, εκπαιδευτικό, κα-ταξιωμένο πεζογράφο και μεταφραστή
Χριστό-φορο Μηλιώνη (1932-2017), για τα ενενήντα χρόνια από τη γέννησή του, με ομιλητή τον
Στέλιο Βέργο, εκπαιδευτικό Β/θμιας Εκπ/σης και ηθοποιό.
Ο εισηγητής, αρχικά, μετέφερε τις ευχαριστίες της συζύγου του Τα-τιάνας Τσαλίκη - Μηλιώνη, ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθηγήτριας του ομιλητή. Στη συνέχεια, α-ναφέρθηκε διεξοδικά
στην προσωπικότητα, την εκπαιδευτική δρά-ση και το φιλολογικό και εκπαιδευτικό έργο του Χ. Μηλιώνη.
Ο Χ.Μ. γεννήθηκε στο Περιστέ-ρι Πωγωνίου (του νομού Ιωαννίνων),
τελείωσε το Γυμνάσιο στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων, σπούδασε κλασική
φιλολογία, με επιφανείς καθηγητές, στο Πανεπισ-τήμιο Θεσσαλονίκης και
αποφοίτησε από το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως. Υπηρέτησε ως καθηγητής σε Γυμνάσια της Κύπρου (Αμμόχωστος, 1960-64) και της Ελλάδας,
Γυμνασιάρχης και Σχολι-κός Σύμβουλος Δυτικής Αττικής (1984-1990), έτος συνταξιοδότησής του. Ήταν μέλος της Ομάδας εργασίας που συνέταξε τα Κείμε-να Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμ-νασίου και του Λυκείου, μετά τη δικτατορία. Ως συγγραφέας έγ-ραψε διηγήματα, νουβέλες,
πεζογραφήματα, μυθιστορήματα και ερμηνευτικά δοκίμια. Αναφέρουμε
ενδεικτικά: Το πουκάμισο του Κένταυρου, Ακροκεραύνια, Χειριστής ανελκυστήρος, Ο Σιλβέστρος, Υποθέσεις κ.ά., που πολλά έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες. Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, τιμήθηκε με το Α΄ Κρατικό Βραβείο διηγήματος για το βιβλίο του Καλαμάς και
Αχέ-ροντας (1996).
Στο τέλος της παρουσίασης του αξιόλογου λογοτέχνη ο Αν. Στέφος
διάβασε το μικρό διήγημα του Μηλιώνη «Το συρματόπλεγμα του αίσ-χους»
από τη συλλογή του Το μικρό είναι όμορφο, αναφερόμενο στην τουρκική
εισβολή στην Κύπρο και διένειμε στα μέλη αντίτυπο του Αφιερώματος για
τον Χριστόφορο Μηλιώνη, της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.
Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, δ.φ. Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Φιλολόγων & του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη»
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και
άλλες εορταστικές μελωδίες άκουσε ο
Δήμαρχος κ. Γιάννης Μώραλης από τη
Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, την
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», το Σωματείο «Δροσουλίτες», οι
οποίοι τραγούδησαν με συνοδεία από
λύρες, λαούτα, μαντολίνα και κιθάρες, τα
παραδοσιακά κάλαντα της Κρήτης, στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα κάλαντα μαζί με τον Δήμαρχο άκουσαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.: Ανδριάνα Ζαρακέλη, Κυριακή Μπουρδάκου, Δημήτρης
Αράπης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμ-

βουλος κ. Αλέξανδρος Καμαράτος, ο Πρόεδρος της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας κ.
Αλέξανδρος Νανόπουλος και ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου κ. Βασίλης Ταταρόπουλος.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου που για μια
ακόμη χρονιά έπαιξε τα παραδοσιακά κάλαντα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα τον μαέστρο της Φιλαρμονικής κ. Μαγιάτη και όλους τους

μουσικούς μας για την προσπάθεια που
κάνουν όλη τη χρονιά, πολύ περισσότερο
τις γιορτές και ειδικά τα Χριστούγεννα,
που βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους για να δώσουν χαρά στους Πειραιώτες και τους επισκέπτες. Από την άλλη,
μας είπε τα κάλαντα της Κρήτης η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
ένας σημαντικός σύλλογος του Πειραιά
με πολύ μεγάλη ιστορία και παράδοση,
με παρόν, αλλά και μέλλον. Να ευχαριστήσω επίσης και το Σωματείο Δροσουλίτες για την παρουσία του και τα παραδοσιακά κάλαντa».

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Πειραιά παρευρέθηκε στην κοπή της βασιλόπιτας της
Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον Ιερό
Ναό της Αγίας Τριάδος.
Ο κ. Μώραλης, σε δήλωσή του ευχήθηκε Υγεία και Ειρήνη για το 2023 στον
κόσμο. Υγεία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, γιατί περάσαμε όλοι τρία χρόνια πολύ
δύσκολα και ειρήνη γιατί βλέπουμε ότι
τα πράγματα δυσκολεύουν και με τους
γείτονές μας και γενικότερα στον κόσμο.
Στην κοπή της βασιλόπιτας της Ιεράς
Μητροπόλεως Πειραιώς συμμετείχε με
εορταστικές μελωδίες η Φιλαρμονική
Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά.
Από τον Δήμο Πειραιά στην Ιερά Μητρόπολη παρευρέθηκαν οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι: Ανδριάνα Ζαρακέλη, Δημήτρης
Καρύδης, Γρηγόρης Καψοκόλης, Αλέξανδρος Αργουδέλης, Δημήτρης Αράπης. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Καμαράτος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριάκος Σιγαλάκος, Πασχαλίνα Καλαγιά, ο Πρόεδρος
της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Βασίλης Ταταρόπουλος.

Παιδική εκδήλωση
στην Δημοτική Πινακοθήκη

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου
2022, ώρες 10:00πμ με 12:00μ,
στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29 και Καραολή
Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση
για παιδιά, που μας εξέπληξε
με την ομορφιά της και την
μεγάλη συμμετοχή.
Μικροί μπόμπιρες και πιτσιρίκες συμμετείχαν σε ένα πραγματικό πανηγύρι χρωμάτων

και κατασκευών.
Έγινε εισαγωγή στην ιστορία και παράδοση της εορτής
των Χριστουγέννων, είχαμε αφήγηση λαϊκού παραδοσιακού
παραμυθιού «Οι Καλικάντζαροι και τα καρβέλια» με συνοδευτική μουσική φλάουτου και
δράση τραγουδιού.
Επίσης είχαμε και δημιουργία Χριστουγεννιάτικων ευχετήριων καρτών και στολιδιών.

Φυσικά δεν έλειψε και ο ωραίος στολισμός Χριστου-γεννιάτικου δέντρου (μαζί με τους
μικρούς μας φίλους) και δράση σύνδεσής του με το περιεχόμενο του παραμυθιού.
Μπράβο στους ανθρώπους
του Δήμου Πειραιά που δίνουν
τον καλύτερο εαυτό τους, συγχαρητήρια στους γονείς, τις
γιαγιάδες και τους παππούδες
που πηγαίνουν τα παιδιά και
τα εγγόνια σε τέτοιες ωραίες
εκδηλώσεις.
Μεταξύ των προσελθουσών
και η συνεργάτιδά μας κ. Βαρβάρα Τσιάλτα, που με τις γνώσεις της βοήθησε στην επιτυχία της εκδήλωσης.
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Το Λογοτεχνικό Στέκι της Φωνής

Ο παππούς μου

Ό,τι Ωραίο μας αφήνει

Το τραγούδι
σου δεν ξέραμε
αν ήταν από
χαρά ή πίκρα,
αν ήταν τραγούδι ή μοιρολόϊ.
Μοίραζες την
μπουκιά σου,
σαν αντίδωρο
στου δικού σου μνημόσυνου.
Εκεί που πάλευες μερονυχτίς
πλανιέται το σκάχτρο σου.
Ακόμα διαβάζουμε τα μονοπάτια
που έφτιαχνες να πάνε στα χωράφια,
εκείνα που πριν δεν υπήρχε τίποτα.
Η μπουκιά των άλλων ήταν προσευχή σου.
Εικοσιδυό ώρες δουλειά,
ποτέ δεν είπες πέθανα από κούραση,
αλλά την φχαριστιόσουν.
Είχες ζημωθεί κι είχες καλοψηθεί,
σαν το καρβέλι πούθελες να χορτάσουν
όλοι που γνώριζες.
Μιχάλης Κάσσης
Από την ποιητική συλλογή
«Ποιώντας»

Γνώρισα τη θάλασσα

Γνώρισα τη θάλασσα
είδα το μάτι του
κυκλώνα
γνώρισα τη μπόρα
το γαλάζιο τ’ ουρανού και της θάλασσας
τη γαλήνη της
μοναξιάς.
Έμαθα να ονειρεύομαι
είδα τ’ όνειρο του ναύτη
στον αφρό της θάλασσας ν’ αρμενίζει
στο νησί του να φτάνει.
Είδα τη βροχή να κοπάζει
το κύμα να πέφτει
κι ανάμεσα στα σύννεφα
ο ήλιος να λάμπει.
Την καρδιά μου έξω να πετάγεται
στο κατάστρωμα του καραβιού
τη ζωή να αισθανθεί
ν’ αναπνεύσει
εκεί στη μέση του ωκεανού
μετά την καταιγίδα.
Γνώρισα την θάλασσα
γνώρισα τον κόσμο όλο.
Μάρω Δήμου
Από την ποιητική συλλογή
«Ναυτικό φυλλάδιο»

Χιονίζει

Χιονίζει όλη τη
μέρα σιωπηλά,
πέρα
στους
κάμπους με τα
έρημα τα θύμια
και στρώνεται τ’
ανθόχιονο απαλά
στης πόλης τα φτωχά τα στενορύμια.
Χιονίζει. Τα λευκά τα μεγαλεία
στέλνουν στον Πλάστη τη βουβή
τους προσευχή,
καθώς μια απέραντη, βαρειά μελαγχολία
αργοσταλιάζει στων ανθρώπων την
ψυχή.
Χιονίζει. Πλήθος τ’ άνθια τ’ ουρανού
απλώνονται στα δάση και στους
λιώνες
λες και μηνύματα ενός κόσμου
μακρινού,
φέρνουν στη Γή απαλοθώρητοι χειμώνες.
Ζήσης Βαφειάδης
Από την ποιητική συλλογή
«Ένα δένδρο στο ξέφωτο»

Φεύγει κι αυτό
το καλοκαίρι, πάνε οι διακοπές,
του χρόνου άραγε ποιος ξέρει,
θα
ζήσουμε
πάλι χαρές.

Ό,τι ωραίο μας
αφήνει, δύσκολα
έρχεται
ξανά,
ας το ελπίσουμε πως θα ‘ρθει να
βρούμε πάλι τη χαρά.
Καλοκαιράκι καλοκαίρι, είσαι ωραία
εποχή,
ο Θεός έρωτας στο θρόνο, μας
ομορφαίνει τη ζωή.
Η θερινή η φεγγαράδα, ρομαντική
με συντροφιά,
απόλαυση ειν’ η βαρκάδα, τη μέρα
μπάνια κι αμμουδιά.
Ανδρέας Β. Αλυφαντής
Από την ποιητική συλλογή
«Στις στράτες που περπάτησα»

Μη γονατίζεις

Τραίνα
φύγαν,
φρίκης νύχτα.
Δάκρυσαν μάτια.
Πληγώθηκαν καρδιές.
Στο
δρομάκι
μαραθήκαν
οι
ροδιές,
πόσοι όμως και
πάλι
την αυλή του σπιτιού τους θα δουν
με τη γαρδένι' ανθισμένη
και το σκύλο, στη βρύση κοντά,
να τους προσμένει;
Κρότοι, λάμψεις, θάνατος, χαμός,
κονταροχτυπιούνται η λογική
κι ο παραλογισμός.
Πολύ το αίμα.
Δεν είναι ψέμα.
Το λαιμό, σου σφίγγει ο καημός.
Όπως όμως μουσκεύει
το μαξιλάρ' η αγωνία, ψιθυρίζεις:
«Κράτα Ουκρανία. Μη γονατίζεις».
Απόστολος Παναγιωτίδης

Άγνωστο χρώμα

Η αρχή,
κράτησε χρόνια,
πολλά χρόνια,
και παρέμεινε ως
το τέλος αρχή!
Κάθε πρωί άρχιζε
και
το
βράδυ
ξανάρχιζε,
απ’ την αρχή της
αρχής!
Είναι που αναζητούσε ματαίως,
εκείνο το απροσδιόριστο "κάτι",
που δεν είχε όνομα,
είχε όμως ταυτότητα...
Έμοιαζε πιο πολύ με χρώμα!
Το χρώμα της εμπιστοσύνης!
Το χρώμα της τρυφερότητας!
Το χρώμα της θαλπωρής!
Το χρώμα που θα σού ’λεγε:
-Να! Εδώ είναι το σπίτι σου!
- Έφτασες στην Ιθάκη!
Το Τέλος,
αντίθετα,
κράτησε λίγα δευτερόλεπτα,
όπως όλα τα πράγματα,
που δεν έχουν παρελθόν!
Ούτε καν,
μια δική τους αράδα στην ιστορία
σου!
Τόσο όσο,
να βάλει κανείς την υπογραφή του,
στην θανατική σου ποινή...
Βίκυ Τσιμπιρλή
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ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΕΣ ΕΙΚΟΣΙ Νέος χρόνος
Έξω στο δρόμο,
-ΤΡΙΑ, ΧΑΡΙΣΕ ΥΓΕΙΑ
ξημερώνει Νέος
Έσβησε
για
πάντα το είκοσιδύο
αφού χθες μας
είπε το στερνό
αντίο
ζούσε
όπως
ήθελε τη καθημερινότητα
τώρα θα αναπαύεται στην αιωνιότητα
άφησε πίσω του γεγονότα θλιβερά
ας τα ξεχάσουμε να βρούμε τη
χαρά
δημιούργησε πολέμους με πολλά
βόλια
και έσπειρε κορονοϊούς με εμβόλια
Καλώς όρισες νέε χρόνε, είκοσι-τρία
χάρισέ μας σε όλους χαρά και
ΥΓΕΙΑ
μην εξετάζεις μέχρι τώρα τι έχει γίνει
άπλωσε σε όλο το πλανήτη την
ειρήνη
διώξε από τις καρδιές όλων μας τη
κακία
και εξασφάλισε τη ψυχική νηνεμία
μην συνεχίζεις άλλους πολέμους
συγκράτησε και της φύσης τους
ανέμους
σταμάτα τα ακραία καιρικά φαινόμενα
και επέφερε ισορροπία με τα επόμενα
απομάκρυνε από τον κόσμο την
απληστία
και πολύ περισσότερο την αχαριστία
στρώσε της ζωής το δύσκολο μονοπάτι
με στοργή, χαρά, κατανόηση και
αγάπη
μπορείς να καταφέρεις τη μεγάλη
ανατροπή
γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή και
αστραπή
πρέπει να χαράξεις νέα και σκληρά
βήματα
για να δημιουργήσεις καινούργια
κρατήματα
να δείξεις πυγμή σαν καινούργιος
και νέος χρόνος
ώστε να απομακρυνθεί ο ανθρώπινος πόνος.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01-01-2023
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Χαμένος έρωτας

Έρωτα, σε πρόσμενα, σε καλούσα
και ήρθες
Ήρθες σαν έναν
ήλιο, που δεν έχει
ουρανό να λάμψει.
Ήρθες σαν μια
βροχή που σπαταλιέται
πάνω στο τσιμέντο.
Σαν χελιδόνι που χαιρετά την άνοιξη
και πέφτει σε γκρίζα καταιγίδα.
Ήρθες έρωτα, βλέπω τα μάτια σου,
μα πώς να σ’ αγγίξω;
Κύματα ορθώνονται απ’ τη μια
κι οι συμπληγάδες πέτρες απ’ την
άλλη.
Ήρθες έρωτα, σε πρόσμενα, σε
καλούσα,
μα ήρθες άκαιρα.
Οι πόρτες είναι κλειστές,
τα φτερά μας κομμένα,
κι η μοίρα που κρατά τα κλειδιά
τα έχει για πάντα χαμένα.
Σοφία Μαρκοζάνη
Από την ποιητική συλλογή
«Κοιτάζω τον ήλιο»

Χρόνος,
κι εγώ ακούω το
τραγούδι
της
βροχής.
Πόσες καρδιές να
’χει στο κάστρο
του ο πόνος,
άδολα
θύματα
μιας άπονης ψυχής.

Έξω στο δρόμο, ξημερώνει Νέος
Χρόνος,
τον νιώθω να ’ρχεται με βήμα σταθερό.
Δεν κοντοστέκεται, περνά, με πιάνει
τρόμος,
που να ’βρω άρμα να προλάβω τον
καιρό!
Έξω στο δρόμο, ξημερώνει Νέος
Χρόνος,
μοιάζει μ’ αγέρι που περνάει βιαστικά.
Σου το ’χα πει, όμως για σένα, ίδιος
δρόμος.
Τι να ζητάς; Τι να προσμένεις τελικά!...
Εμμανουήλ Ι. Λαουτάρης
Από την ποιητική συλλογή
«Ζωγραφίζοντας με λέξεις»
Εκδόσεις Εριφύλη 2009

Όταν θα νιώσεις

Σε μια σκληρή
σιωπή του βράχου
έμεινες για ν'
αγναντεύεις
πέλαγα,
να παίρνεις την
αλμύρα,
να επεκτείνεσαι
μ' ευπρέπεια
και να' χεις
συντροφιά αποσπερίτη.
Κι όταν θα νιώσεις μοναξιά
κι αν πληγωθείς παράφορα
απ' τις συνωμοσίες των ανθρώπων
και των νεφών το παραλήρημα,
πάρε ένα κύμα έρωτα
κι ένα φεγγάρι οδηγό...
κει κάτω στον ορίζοντα
σε περιμένω...
Φραγκίσκη Σταυράκη

Το φως μου

Άρτος ζωής των
πενήτων
πνοή της ελπίδας
των διψώντων,
είναι το φως που
αναβλύζει απ’ την
καρδιά μου.
Σώμα της αλήθειας
υψώνεται,
στίχος της αρετής υμνωδείται.
Στων αδικημένων των αγώνα,
ρομφαία της αστραπής ανασύρεται,
το γνόφο ν’ αποδιώξει των βαρβάρων.
Κάθε νύχτα
της ελευθερίας το θυσιαστήριο στεφανώνει
και τις ψυχές προσκυνά
εκείνων που έφυγαν πρόωρα.
Φώς της καρδιάς μου,
σθένος μου και μυστική μου φωνή,
σ’ ευχαριστώ που με τους ταπεινούς αδελφούς μου
σε μοιράζομαι!
Παναγιώτης Τσουτάκος
Από την ποιητική συλλογή
«Φωνή Ελπίδας»
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΩΡΑΛΗ

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτα
έκοψε ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Την καθιερωμένη τελετή ευλόγησε ο
Μητροπολίτης Πειραιά κ. Σεραφείμ.
Ο κ. Σεραφείμ ευχήθηκε χρόνια πολλά, υγεία και δύναμη σε όλους και τόνισε ότι «κάθε
νέος χρόνος που μπαίνει μας χαράζει τη δυνατότητα να τον επενδύουμε με χρυσές ελπίδες, με αισιοδοξία, με πίστη για μια χρονιά
ευλογημένη και παραγωγική».
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης
στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε:
«Πρώτη ημέρα του νέου έτους και παραδοσιακά, τέτοια ημέρα κόβουμε τη Βασιλόπιτα
του Δήμου Πειραιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που
υποδεχτήκαμε τους φορείς της πόλης μας,
βρεθήκαμε ξανά όλοι μαζί στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από δύο χρόνια,
εξαιτίας της πανδημίας.
Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει παρά τις όποιες θεμιτές διαφωνίες να δουλεύουμε όλοι
ενωμένοι για το καλό του Πειραιά. Είμαι υπερήφανος που η πόλη μας προοδεύει ημέρα
με την ημέρα. Ο Πειραιάς έχει μπει σε τροχιά
ανάπτυξης, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είναι εξωστρεφής και έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική. Όσοι θα είμαστε υποψήφιοι, είτε στις δημοτικές είτε στις
περιφερειακές είτε στις βουλευτικές εκλογές,
είναι σημαντικό να πολιτευτούμε με σύνεση,
να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα και με
σεβασμό ο ένας στον άλλον, για να στείλουμε
ένα μήνυμα στους πολίτες, ότι μπορεί να
είμαστε αντίπαλοι στις εκλογές αλλά κύριο
μέλημά μας θα πρέπει να είναι το καλό των
πόλεων, των τοπικών κοινωνιών και της χώρας μας».
Το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας έτυχε στον Βουλευτή κ. Χριστόφορο Μπουτσικά-κη.
Την εκδήλωση πλαισίωσε με εορταστικές

μελωδίες η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά.
Στην τελετή παρευρέθηκαν:
Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, η Υφυπουργός Εργασίας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Βουλευτής, πρώην Υπουργός κ. Θοδωρής Δρίτσας, οι Βουλευτές κ.κ.
Γιάννης Μελάς, Χριστόφορος Μπουτσικάκης,
Νόνη Δούνια. Η Βουλευτής και επικεφαλής
της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πειραιά» κ. Διαμάντω Μανωλάκου.
Η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος.
Ο Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Ιωάννης Αργυράκης, ο Διοικητής
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος
Ιωάννης Πάττας, ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Πειραιά Σπυρίδων Ευαγγελίδης.
Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.: Ανδριάνα Ζαρακέλη,
Αντωνία Καρακατσάνη, Κυριακή Μπουρδάκου, Δημήτρης Καρύδης, Γρηγόρης Καψοκόλης, Δημήτρης Αράπης, Παναγιώτης Ρέππας,
Λεωνίδας Μανωλάκος. Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Χαραλαμπία Ζηλάκου,
Αλεξάνδρα - Γερασιμούλα Τουμαζάτου,

Δημοτικών Κοινοτήτων Αλέξανδρος Νανόπουλος, Χαράλαμπος Λιακόσταυρος αντίστοιχα, των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Δέσποινα Αρβανίτου, Χρήστος Μακρής, αντίστοιχα, της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η
ΜΑΝΗ» Δήμητρα Κούβαρη, του Συνδέσμου
Γυναικών Κρήτης - Νήσων Αιγαίου Άννα Δασκαλάκη, ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πειραιάς - Πόλη - Πρότυπο» κ. Νίκος Βλαχάκος,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Κυριάκος Σιγα-

Χαρουτιούν Μαρκαριάν, Γιώργος Βίτσας,
Αλέξανδρος Καμαράτος, Αντώνης Μοραντζής. Οι κ.κ. Πρόεδροι: της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «Κανάλι Ένα» Αλέξανδρος
Τζεφεράκος, του ΟΠΑΝ Ιωσήφ Βουράκης,
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά και
Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Αγρανιώτης,
του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Νίκος Πλατανησιώτης,
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Γιώργος
Παπαμανώλης - Ντόζας, του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάππας, των Β΄ και Γ΄

λάκος, Δημήτρης Γκερλές, Γρηγόρης Μόφορης, Σταυρούλα Μελά.
Ο κ. Σπύρος Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος στην Ε.Ε.Τ.Α.Α, ο Γενικός Γραμματέας
του Δήμου κ. Βασίλης Ταταρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Δημήτρης Μαρκομιχάλης, ο προπονητής κολύμβησης του Ολυμπιακού και σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα αθλητισμού κ. Νίκος Γέμελος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου κ. Λευτέρης Γιοβανίδης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (Γ) ε.α.
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΙΝΕΤΑΣ - ΜΕΓΑΡΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΓΛΥΠΤΗΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ

Πειρaιάς- Ύδρα- Πόρος Αίγινα- Σπέτσες
Κύθηρα - Αντικύθηρα- Τροιζηνίας -Μέθανα - Αγκίστρι
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (1ος όροφος)
Kινητό: 6944288114, e-mail: www.vasileiosmosxou.net - abc00@otenet.gr

uYπέρταση
u

Διαβήτης

uΔυσλιπιδαιμίες
uΛοιμώξεις

Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδικός Παθολόγος
Πτυχιούχος Ιατρικής
Σχολής Αθηνών

ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 210- 4974 563
κινητο: 6932263288
E-mail: nikosmark1980@yahoo.gr

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Τ.Κ. 181 20

[14]Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Ç

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κάλαντα και προσφορές Αγάπης

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 τους φιλοξενούμενους του Γηροκομείου Πειραιώς,
Πρόεδρος του οποίου είναι ο Μητροπολίτης Πειραιά κ. Σεραφείμ.
Τα παιδιά του προνηπίου και του
νηπιαγωγείου από τα Εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης Πειραιά
επισκέφθηκαν τους χώρους του
ιδρύματος προκειμένου να ψάλουν
τα κάλαντα και χριστουγεννιάτικα
τραγούδια στους τροφίμους που
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις
του Γηροκομείου Πειραιά.
Ο χώρος πλημμύρισε από παιδικές φωνές και γέλια και ζέστανε τις καρδιές όλων. Τα παιδιά με
τις εκπαιδευτικούς προσέφεραν
χειροποίητα μελομακάρονα που

έφτιαξαν τα ίδια με τις δασκάλες
τους σε όλους τους ηλικιωμένους, καθώς και δώρα και ζωγραφιές που έφτιαξαν τα ίδια.
Οι ηλικιωμένοι τους γέμισαν ευχές για καλή πρόοδο, υγεία και καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους.
Ο Βουλευτής Πειραιά κ. Χριστόφορος Μπουτσικάκης, τον οποίο
υποδέχθηκε στο ίδρυμα η Γενική
Διευθύντρια του Γηροκομείου κ.
Ευαγγελία Κονταξή μαζί με τον
προϊστάμενο σεφ, παρέδωσε, εκ
μέρους της οικογένειας, είδη διατροφής με σκοπό να αξιοποιηθούν
για την παρασκευή γευμάτων. Ο
κ. Μπουτσικάκης ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα γεμάτα
υγεία και πολλές χαρές.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Κόπηκαν οι πρώτες βασιλόπιτες
στην Κυψέλη

Οι πρώτες βασιλόπιτες κόπηκαν στην Κυψέλη ανήμερα
Πρωτοχρονιάς. Μετά τη Θ. Λειτουργία και στο τέλος της Δοξολογίας ο εφημέριος της ενορίας της Κυψέλης π. Νεκτάριος
Κουκούλης ευλόγησε και έκοψε τη βασιλόπιτα στο ναό.
Ακολούθως στην Κοινότητα της Κυψέλης ο Πρόεδρος κ.
Μηνάς Γιαννούλης παρουσία του Δημάρχου Αίγινας κ. Γ.
Ζορμπά και του αντιδήμαρχου καθαριότητας κ. Δ. Καραγιάννη
και πολλών Κυψελιωτών έκοψε την βασιλόπιτα της Κοινότητας.
Ο π. Νεκτάριος ευχήθηκε για τη νέα χρονιά και εξήρε τις
προσπάθειες του Δημάρχου και το έργο του τονίζοντας την
ανάγκη της συνέχειας στο έργο του Δήμου. Ο Δήμαρχος ευχήθηκε κι εκείνος για μια καλύτερη χρονιά γεμάτη συγχωρητικότητα και ανάγκη κατανόησης ανάμεσα μας. Ευχές απηύθυνε και
ο κ. Μ. Γιαννούλης ευχαριστώντας όλους για την παρουσία
τους.
Ακολούθησαν κεράσματα και ανταλλαγές ευχών για τη νέα
χρονιά.
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Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα
στην γειτονιά μας

Συνεχίζουμε το έθιμο στην γειτονιά μας, οδός Κολοκοτρώνη
Πειραιά, μεταξύ Σωτήρος και Μπουμπουλίνας, να λέμε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, παραμονή πρωτοχρονιάς, πρωΐ, με την
συνοδεία της εξαίρετης μπάντας της Πολιτιστικής Ένωσης
Περάματος του Χαράλαμπου Δρακάτου, έξω από το γνωστό
κατάστημα Ηλεκτρονικών ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ, σήμα κατατεθέν και
αγαπημένου μας φίλου Γιώργου Ξηρουχάκη.
Ένα όμορφο καλωσόρισμα της νέας χρονιάς πολύ μελωδικό
με κάλαντα τραγούδια και κλείσιμο της μουσικής με τον ύμνο
του Ολυμπιακού.
Όλη η γειτονιά παρούσα και αυτή τη φορά για το κέρασμα
και την ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά.
Συγχαίρουμε την Μπάντα της Πολιτιστικής Ένωσης Περάματος για την άρτια κατάρτισή της και την ευχαριστούμε για την
αγάπη της, ευχαριστούμε τον πρόεδρό της κ. Χαράλαμπο
Δρακάτο και φυσικά ευχαριστίες σε όλη τη γειτονιά και ιδιαίτερα στον Γιώργο Ξηρουχάκη.
Καλή Χρονιά

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Με παραδοσιακά κάλαντα
και παιδικά χαμόγελα έφυγε το 2022

Με παιδιά της πόλης, τον Μουσικό - Πολιτιστικό σύλλογο

«Σεμίτονο» αλλά και το Σύλλογο Ακρωτηριανών Θήρας που
έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και έδωσαν τον χαρμόσυνο τόνο της αλλαγής του χρόνου, αποχαιρέτισε ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας το 2022.
Ιδιαίτερα μουσικά σύνολα, παραδοσιακές ενδυμασίες και
παιδικά χαμόγελα, γέμισαν το χώρο το δημαρχείου, ενώ μικροί
και μεγάλοι άφησαν το μελωδικό τους αποτύπωμα ψάλλοντας
τα κάλαντα στον Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστο
Βρεττάκο. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε για τις υπέροχες εορταστικές μελωδίες, πρόσφερε κεράσματα ενώ αντάλλαξε και
εγκάρδιες ευχές για ένα νέο έτος με υγεία, αλληλεγγύη και
δημιουργία.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ευλογία Βασιλόπιτας

Την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα της Ιεράς Μητροπόλεως
Πειραιώς Ευλόγησε την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022, ο Μητροπολίτης Πειραιά κ. Σεραφείμ
στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδος.
Παρουσία Πολιτικών, Πολιτειακών, Δικαστικών, Στρατιωτικών Αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας, επισήμων, πλήθους κόσμου και των
κληρικών και συνεργατών της τοπικής μας Εκκλησίας, ο κ. Σεραφείμ, αφού τόνισε πως «περάσα-

και των Διαχειριστικών Επιτροπών
και στις Ενοριακές Επιτροπές Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως
Πειραιώς, που από την 1η του έτους
αναλαμβάνουν, προτρέποντας όλους να επιτελούν με ζήλο τα καθήκοντά τους.
Εξέφρασε τις θερμές και ευγνώμονες ευχαριστίες του προς όλους τους κληρικούς και τα λαϊκά
στελέχη που «που αναλαμβάνουν
από σήμερα τα καθήκοντά τους
στη διαποίμανση, στη διοίκηση των
Ιερών Ναών και των ευαγών ιδρυ-

με έναν χρόνο που μας πλήγωσε
πολύ, γιατί ήρθε στον κόσμο μας
επίσημα ο πόλεμος, ο αναθεωρητισμός, η σφαγή και το έγκλημα»,
ευχήθηκε «ο νέος χρόνος να είναι
ειρηνικός, ευεπίφορος ευλογιών και
δυνάμεων και χαρίτων πολλών και
ο καθένας από μας να έχει ακριβώς την ευθύνη του για την ελευθερία και τη δυναμική του».
Ο κ. Σεραφείμ παρέδωσε τους
διορισμούς στα νέα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, στα νέα μέλη των
ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων

μάτων» κάτι που, όπως είπε, καταδεικνύει το ότι είμαστε όλοι συμμέτοχοι στο έργο της Εκκλησίας
μας και στην μεγάλη αυτή διακονία στο έργο του Κυρίου μας.
Νωρίτερα ο Προϊστάμενος του
Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας
Τριάδος Πειραιώς π. Δανιήλ Ψωίνος, ανέγνωσε την Πρωτοχρονιάτικη Ποιμαντορική Εγκύκλιο του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος, όπως
κάθε χρόνο, παρέδωσε, βάση κοινωνικών κριτηρίων, τέσσερις επι-

ταγές από το Ταμείο Υποτροφιών
της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σε νέους που εισήχθησαν σε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα
της χώρας. Πρόκειται για τους
Γιώργο Ζέρβα, Ηλία Νικολαΐδη,
Νίκο Νικολαΐδη και Βασίλη Σπύρου στα πρόσωπα των οποίων ο
Σεβασμιώτα-τος συνεχάρη και
όλα τα παιδιά τα οποία «κάνουν
το μεγάλο ταξίδι στη μόρφωση,
στην καταξίωση και στην δυναμική της ζωής», όπως είπε.
Μεταξύ άλλων, το ένα από τα πέ-

ντε φλουριά που υπήρχαν, κέρδισε η Υφυπουργός Εργασίας κ.
Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία και παρέλαβε ως ενθύμιο και Ευλογία
από τον κ. Σεραφείμ, μία Εικόνα
των Χριστουγέννων, το Ημερολόγιο του Ραδιοφωνικού Σταθμού
«Πειραϊκή Εκκλησία» και το φλουρί για το 2023 της Μητρόπολης.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και
τραγούδια απέδωσαν η μουσικά
μπάντα του Δήμου Πειραιά και η Αδελφότητα Κρητών «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».

ρές ακολουθίες.
Μεταξύ των πιστών διακρίναμε,
εκτός άλλων και, τον Υφυπουργό
κ. Κώστα Κατσαφάδο, τον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνη Μοραντζή,
την πολιτευτή, πρώην Αντιδήμαρχο κ. Μίνα Σαμαρά, τον Σύμβουλο

κ. Γιάννη Αλιφραγκή, τις κυρίες
και τους κυρίους: Ιωάννα Τσαγκαράκη, Κατερίνα Καραπιπέρη,
Ακριβή Παπαδοπούλου = Κάραλη, Τάσο Μπούχλα, Παναγιώτη
Πρεδάρη, Χαράλαμπο Μωϋσίδη,
Γιώργο Ρούκα.

Εορτή Αγίου Βασιλείου
στον Ομώνυμο Ιερό Ναό Πειραιά

Η Δεσποτική Εορτή της Περιτομής του Χριστού και η μνήμη
του Αγίου Βασιλείου Επισκόπου
Καισαρείας εορτάστηκαν με λαμπρότητα στην Ιερά Μητρόπολη
Πειραιώς.
Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Βασιλείου Πειραιώς το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022, παραμονή της γιορτής το απόγευμα,
τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία, χοροστατού-

ντος του Μητροπολίτη Πειραιά κ.
Σεραφείμ, ο οποίος κήρυξε και
τον Θείο Λόγο, ενώ την επαύριον,
Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023, το πρωΐ,
ο κ. Σεραφείμ προέστη στην Ακο-

λουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τελέστηκε πανηγυρικά Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Στην συνέχεια
πραγματοποιήθηκε η περιφορά
της Ιεράς Εικόνος.
Ακολούθως στις 11:00 το πρωί
στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδος Πειραιώς τελέστηκε η Δοξολογία για το Νέο Έτος στην οποία Χοροστάτησε, επίσης, ο κ.
Σεραφείμ.

Προσήλθαμε και μεις την παραμονή της γιορτής το απόγευμα
31 Οκτωβρίου, για να ανάψουμε
το κεράκι μας, να προσκυνήσουμε και να λάβουμε μέρος στις ιε-
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ΩΔΕΙΟΝ ΕΥΥΜΝΙΑ

«Λιβάνι, Σμύρνα και Χρυσό»

ΛΙΒΑΝΙ, ΣΜΥΡΝΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ, απ’ το Ομώνυμο ποίημα με το οποίο έγινε η Εορταστική Έναρξη της βραδιάς,με την εξαιρετική απαγγελία της Νίκης Κοντέα, της Συγγραφέως -Ποιήτριας ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ - ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ, η οποία παρευρέθηκε, με-

τά του Πλοιάρχου του Ε.Ν. και συζύγου
της κ. Γιάννη Τσαβούλη.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η Επετειακή Συναυλία του Ωδείου
ΕΥΥΜΝΙΑ, στις 17 Δεκεμβρίου 2022, στον
πανέμορφο συναυλιακό χώρο της Ελληνογαλλικής Σχολής St. Paul στον Πειραιά,
για τον Εορτασμό των Χριστουγέννων.
Τα παιδιά (οι μικροί ερμηνευτές), οι Μονωδοί, οι μικροί Βιολιστές, οι Πτυχιούχοι
Πιανίστες και Πτυχιούχοι Κιθαριστές του
ΕΥΥΜΝΙΑ, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής
του Ωδείου ΕΥΥΜΝΙΑ Σάββας Ζαφειρόπουλος και η Ιδρύτρια του ΕΥΥΜΝΙΑ Ιωάννα Παρασκευοπούλου, συστρατεύθηκαν με Αρμονία και Σεβασμό, για την επιτυχή ολοκλήρωση της βραδιάς, με μαγικές ερμηνείες, κατά την διάρκεια της οποίας έγιναν κοινωνοί, με τους επιφανείς
αγαπημένους μας Πειραιώτες, αλλά και
φίλους από πολύ μακριά, που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Οι συντελεστές, οι ερμηνευτές, η Εκ-

παιδευτική και Διοικητική Κοινότητα του
Ωδείου ΕΥΥΜΝΙΑ και η συνδιοργανώτριά
μας Εφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ, έδωσαν το δυναμικό στίγμα τους
για την πραγματοποίηση αυτής της όμορφης βραδιάς.
Εξαιρετικά σημαντική είναι η δήλωση
του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Ωδείου
ΕΥΥΜΝΙΑ Σάββα Ζαφειρόπουλου, διακε-

Ωδείου Νέας Σμύρνης και μέλους του Πανελληνίου Διαγωνισμού Χορωδία Ορχήστρα Νέων, όπου κατά τον χαιρετισμό
του στην έναρξη, εξέφρασε την επιθυμία
του και την Εκπαιδευτική και Καλλιτεχνική του πρόθεση, να μεταλαμπαδεύσει
την γνώση και την μεγάλη εμπειρία του
με τρόπο παιδαγωγικό, μέσα από τα Ανοιχτά Μαθήματα - Θεσμός του Ωδείου

κριμένου διεθνώς και πολυβραβευμένου
πιανίστα, καθηγητή του Εθνικού Ωδείου
Αθηνών, του Εθνικού Ωδείου Νοτίων Προαστίων "Παλαιό Φάληρο", του Αθηναϊκού

ΕΥΥΜΝΙΑ, τις εξετάσεις, αλλά και τις απλές ανεπίσημες ακροάσεις, ανάλογα με
την περίσταση.
Επίσης εξαιρετικά σημαντική είναι η
δήλωση του Αρχισυντάκτη της Φωνής των
Πειραιωτών, Οικονομολόγου και Ποιητή
Γιάννη Κανατσέλη, του ανθρώπου που στέκεται δίπλα σε όλα τα θέματα των Πειραιωτών αλλά και του Πειραιά, πέραν της
αληθούς επικοινωνίας, με ιδιαίτερη συνέπεια και υπευθυνότητα, μιλώντας με εμπιστοσύνη και αναγνώριση στην Εκπαιδευτική και Πολιτιστική πορεία του Ωδείου
ΕΥΥΜΝΙΑ, για τα 26 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας του.
Τίμησαν με την παρουσία τους την βραδιά, φίλοι και συγγενείς αγαπημένοι, Πολιτευτές, Πρόεδροι συλλόγων και Ομίλων, όλοι άνθρωποι του Πολιτισμού, της
Επιχειρηματικής, Επιστημονικής και Καλλιτεχνικής κοινωνίας του Πειραιά και της
Ελλάδος.
Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά, τους
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Εξαιρετική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

εμπνευστές της βραδιάς.
Συγχαρητήρια στην εκπαιδευτική κοινότητα του ωδείου ΕΥΥΜΝΙΑ: (αλφαβητικά), ΑΤΣΙΔΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΜΗ, ΖΕΥΚΙΛΗ ΓΙΩΡΓΟ, ΚΟΦΤΕΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΤΡΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, SHESTANI
FRANC, ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, για την
μέγιστη συμβολή τους στην απόλυτη επιτυχία της εκδήλωσης.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της συναυλίας.
Συγχαρητήρια στην διοίκηση του Ωδείου ΕΥΥΜΝΙΑ που πλαισίωσε την βραδιά με θαυμάσιες ερμηνείες.
Συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές.
Συγχαρητήρια στο εκλεκτό κοινό, που
προσήλθε και τίμησε την εκδήλωση με τη
ζεστή του παρουσία.
Συγχαρητήρια στους γονείς που σέβονται τη μουσική και ωθούν τα παιδιά τους
για την καλλιέργεια, την πνευματική ανάταση και την ύψωση του πολιτισμού,
μέσα από την μουσική παιδεία.
Μια υπέροχη βραδιά με όμορφες με-

λωδίες και γλυκές γιορτινές στιγμές, όλη
η συναυλία που μας χάρισε το ΩΔΕΙΟ ΕΥΥΜΝΙΑ. Θυμηθήκαμε παλιές καλές μέρες
και ευελπιστούμε να συνεχιστεί αυτή η
μεγάλη προσφορά στην παιδεία της μουσικής, που μας προσφέρει με αγάπη το
Ωδείο ΕΥΥΜΝΙΑ, ένας ωραίος ναός της

μουσικής που αφήνει να ξεχειλίζει ο πολιτισμός, η κουλτούρα και το ανοιχτό πνεύμα.
Συγχαρητήρια σε όλους καλή πρόοδο
σε όλα τα παιδιά, καλή συνέχεια στο θεσπέσιο έργο των καθηγητών του Ωδείου,
καλές γιορτές με αγάπη και δημιουργία!
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Πάντα θα υπάρχουν «Άνθρωποι»

Ένα αγοράκι 6 ετών περπατούσε στην αγορά με την
3χρονη αδερφή του... πριν
από πολλά χρόνια
Ξαφνικά το παιδί δεν βλέπει
την αδερφή του κοντά του.
Σταμάτησε και κοίταξε πίσω, είδε την αδερφή του να
στέκεται μπροστά σε ένα κατάστημα παιχνιδιών και να κοιτάζει κάτι με με-γάλο ενδιαφέρον.
- Το αγόρι γύρισε και τη
ρώτησε:
"Θέλεις κάτι;"
Η αδερφή του. έδειξε την
κούκλα.
Το αγόρι της έπιασε το χέρι, πήρε την κούκλα και της
την έδωσε, σαν υπεύθυνος
μεγαλύτερος αδελφός.
Η αδελφή του ήταν πολύ
χαρούμενη ...
- Ο καταστηματάρχης διασκέδαζε κοιτάζοντας την ώριμη συμπεριφορά του αγοριού...
Το αγόρι ήρθε στον πάγκο
και ρώτησε τον καταστηματάρχη:
"Πόσο κάνει αυτή η κούκλα;"
- Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ήταν ένας ευγενικός
άνθρωπος που είχε βιώσει τα
μειονεκτήματα της ζωής.
Έτσι ρώτησε το αγόρι με

μεγάλη αγάπη και χαμόγελο:
"Λοιπόν, πόσα χρήματα πρέπει να μου δώσεις;"
- Το αγόρι έβγαλε από την
τσέπη του πολύχρωμα κοχύλια που είχε μαζέψει από την
παραλία και τα έδωσε στον
καταστηματάρχη.
- Ο μαγαζάτορας πήρε τα
κοχύλια και άρχισε να μετράει σαν να ήταν χρήματα.
- Μετά κοίταξε το αγόρι
καθώς τα είχε μέτρησε .
- Το αγόρι τον ρώτησε με
αγωνία:
"Είναι αρκετά για την κούκλα; "Αυτά έχω."

- Ο καταστηματάρχης είπε:
" Όχι, όχι... αυτά είναι περισσότερα από το κόστος,
οπότε θα σου επιστρέψω τα
υπόλοιπα."
- Πήρε μόνο 4 και τα υπόλοιπα τα έδωσε πίσω στο
παιδί.
- Το αγόρι έβαλε με χαρά
τα κοχύλια στην τσέπη του
και έφυγε με την αδερφή του.
- Ένας υπάλληλος έκπληκτος τα είδε όλα αυτά.
- Ρώτησε τον καταστηματάρχη.
"Κύριε, γιατί δώσατε μια
τόσο ακριβή κούκλα για 4
κοχύλια;"
- Ο καταστηματάρχης είπε
γελώντας:
"Λοιπόν, αυτά δεν είναι
χρήματα για εμάς, αλλά αυτά
τα κοχύλια είναι πολύτιμα για
εκείνο το παιδί.
Σε αυτή την ηλικία ακόμα
δεν καταλαβαίνει τι είναι τα
χρήματα αλλά όταν μεγαλώσει θα γνωρίζει σίγουρα.
Τότε θα θυμηθεί ότι αγόρασε μια κούκλα με κοχύλια αντί
για χρήματα, και θα με θυμηθεί
και θα σκεφτεί ότι ο κόσμος
είναι ακόμα γεμάτος από καλούς και ευγενικούς ανθρώπους!"

Τα δώρα της ψυχής

Μερικές φορές σκέφτομαι
πως διαρκώς γκρινιάζουμε,
σαν να μας ενοχλούν τα πάντα γύρω μας, νομίζω πως αισθανόμαστε την ζωή μας σαν
να μας κυνηγά μια τεράστια
σκιά, που ολοένα προσπαθούμε να την αποφύγουμε αλλά
αυτή "τρέχει" να μας πιάσει.
Περίεργο, αυτή η σκιά ίσως
κάθε φορά είναι διαφορετική,
ίσως πάλι να φαίνεται διαφορετική, να αλλάζει σχήμα, να
φανταζόμαστε πως μας κυνηγά για άλλο λόγο, όμως πάντα παραμένει πολύ τρομακτική! Μια φιγούρα που μας
ταράζει ακόμα και στα όνειρά
μας, σαν να μην υπάρχει ησυχία στη ζωή μας, σαν κάτι να
μας ταλαιπωρεί διαρκώς. Είναι η ζωή μας έτσι; Λέμε συνήθως "έτσι είναι η ζωή' και πάμε στην επόμενη κουβέντα παρακάτω! Είναι ο τρόπος που
την αντιμετωπίζουμε άραγε;
Είναι η προσωπική μας διαδρομή που όλο "ατυχίες" συναντούμε; Που δεν μας χαμογελά λιγάκι η τύχη μας; Είναι
η χώρα που ζούμε; Όλο προβλήματα έχει κι αυτή, όλο κάποιου είδους πόλεμος μας απειλεί. Όλο σκάνδαλα ξεπετάγονται και μας πιάνει η ψυχή μας, αχ η ψυχούλα μας!
Αυτή την εποχή που θέλουμε να χαρούμε, να ανασάνουμε λιγάκι από την πιεστική
καθημερινότητα, νάτην και η
σκιά που δεν μας αφήνει ήσυχους... Κι αυτοί που μας κυβερνούν; "Όλοι ίδιοι λέμε είναι" Συνήθως οι σκέψεις και οι
κουβέντες μας αφορούν στα
θέματα αυτά και φυσικά η ακρίβεια! Αυτή πια ιδιαίτερα τις
μέρες των γιορτών, για τους πε-

ρισσότερους είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τρέχουμε λοιπόν να αποφύγουμε αυτή την
"σκιά" που κάθε φορά αλλάζει
σημείο! Έχει και φαντασία
βλέπετε!
Εμείς λοιπόν οι "αδικημένοι"
οι ταλαιπωρημένοι, που κατά
βάθος δεν ξέρουμε ακριβώς
τι έχουμε, νομίζω πως μας λείπει αυτό το "όνειρο" αυτή ίσως η ελπίδα για να ονειρευτούμε λιγάκι...
Μην γελάσεις που το διαβάζεις, είναι σοβαρό! Δεν ονειρευόμαστε λίγο, δεν χαλαρώνουμε, δεν αφηνόμαστε να
αισθανθούμε, αντί να μετράμε
τα χρήματα που έχουμε, ή να
διαλέγουμε τρόπους για να
εντυπωσιάσουμε με την άψογή μας εμφάνιση, με το γούστο μας και φυσικά πολλά άλλα που μας ταλαιπωρούν τη
σκέψη μας, αυτή η άτιμη σκιά
τρέχει συνέχεια βλέπετε!
Τελικά, μας λείπει αληθινά
η παιδικότητά μας, μας χάλασε το όνειρο, μας άφησε η ελπίδα του Άη Βασίλη, μας ξέχασε, γιατί μεγαλώσαμε, ή εμείς τον ξεχάσαμε γιατί αλλάξαμε...
Οι γιορτές άλλαξαν, έγιναν
υποχρέωση, έγινε ένα "πρέπει" έγινε ανάγκη να ξεσκάσουμε, απλά και να νοιώσουμε λίγο "καλά", έφυγε η χαρά,
έφυγε ο αυθορμητισμός, η αναμονή του δώρου, η έκπληξη...
Τι χάσαμε; Τι μας άφησε;
Ψάχνουμε μερικές φορές παντού να το ανακαλύψουμε! Ψάχνουμε στους άλλους, στις
σχέσεις μας, στα παιδιά μας
που μας αγχώνουν με τις επιλογές τους, ή τις ανάγκες τους,

ψάχνουμε στο διαδίκτυο, ψάχνουμε σε χώρους διασκέδασης, αλλά κι αυτή τελειώνει
μετά από κάποιες ώρες, μας
αφήνει στον απόηχο των στιγμών της όταν σβήσουν τα φώτα, περισσότερο μόνους από
πριν, περισσότερο μόνους
από ποτέ..
Είναι τελικά αυτό το "παιδί"
που μας λείπει, το "εσωτερικό
μας παιδί" που μαζεύτηκε σε
μια γωνίτσα αποτραβηγμένο
και ίσως τρομαγμένο από την
ζωή, γιατί του είπαν οι μεγαλύτεροι, πως η ζωή δεν είναι
αθώα, αλλά μπορεί να γίνει
επικίνδυνη, το πιο σημαντικό,
ότι η σκιά υπάρχει στ αλήθεια,
τότε αρχίζει εκείνη η σκιά να
το κυνηγά διαρκώς και εκείνο
φοβήθηκε και πίστεψε πως
"υπάρχει αυτή η σκιά" και ξέχασε τον Άγιο Βασίλη, ξέχασε το όνειρο της αναμονής,
το δώρο της Ζωής, ξέχασε τη
χαρά την αληθινή, ξέχασε την
ίδια την ψυχή του.
Δεν μας φταίει λοιπόν τίποτα, μόνο η ψευδαίσθηση πως
"Ο Άγιος Βασίλης μας ξέχασε", αυτό είναι που πρέπει να
καταλάβουμε:
Εμείς τον ξεχάσαμε τελικά
και γίναμε "φτωχοί" χωρίς τα
δώρα Του...
Μαρία – Μαριάνθη
Χαρίτου
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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Μεγάλη στιγμή αυτή
της αλλαγής του χρόνου. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο παίρνουμε
και ένα χρονάκι ακόμα
στην πλάτη και πάει λέγοντας και τα χρόνια περνούν και ξαναπερνούν
και δώστου εμείς και τα γιορτάζουμε, χωρίς να
νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για τις παρενέργειές
τους. Τα παιδιά λένε και τα κάλαντα, μας δίνουν και
τους δίνουμε ευχές και η ζωή συνεχίζεται. Πάντως
μό-νο τα παιδιά είναι αυτά που χαίρονται πραγματικά αυτές τις μέρες, ίσως γιατί γνωρίζουν
και επικοινωνούν με την ίδια τη ζωή και τις συνθήκες που την καθορίζουν. Ίσως γιατί η ζωή μετρά
δια-φορετικά για όλα αυτά τα μικρά πλασματάκια που προσπαθούν να βάλουν τα βήματά μας
στο σωστό δρόμο.
Μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα από τα παιδιά και ας μην τους δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία. Τα παιδιά ξέρουν να γίνονται οι καλύτεροι δάσκαλοι σε θέματα που έχουν
να κάνουν με τις χαρές της ζωής. Δεν ξέρουν
ούτε κακίες ούτε πονηριές. Θυμάμαι και ένα περιστατικό ανήμερα Πρωτοχρονιά. Το αφεντικό
μου, ήμουν έντεκα χρονών τότε, με παρακάλεσε
να πάω να του κάνω ποδαρικό. Καθώς λοιπόν
πήγαινα σπίτι του, συνάντησα έναν αξιωματικό
της Αστυνομίας. «Που πηγαίνεις;», με είχε ρωτήσει, και όταν του απάντησα πως πήγαινα να κάνω ποδαρικό στο αφεντικό μου, με παρακάλεσε
να πάω στο κτίριο της Αστυνομίας και να κάνω
και στους αστυνομικούς ποδαρικό. Ξέρετε και
οι αστυνομικοί άνθρωποι είναι και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι και πολύ ευαίσθητοι. Το
τι χαρτζιλίκι μάζεψα δεν περιγράφεται! Άλλα Χρόνια! Θα μου πείτε. Όμως δεν είναι έτσι, όλα τα
χρόνια ίδια είναι. Μήπως και τώρα δεν γίνονται
τα ίδια; Μόνο να, προχτές που άκουγα μια νεαρή μητέρα να προσπαθεί, με ανησυχία, να συνεννοηθεί στο κινητό με το γιο της, που είχε
πάει να πει τα κάλαντα. Είχε και τα δίκια της η
γυναίκα με αυτά που γίνονται. Όμως τα κάλαντα
κάλαντα και η προστασία προστασία.
Οι καιροί, πάντως, μένουν πάντα ίδιοι χωρίς
να αλλάζουν. Βλέπω τα παιδιά αυτές τις μέρες
να λένε τα κάλαντα και συγκινούμαι. Προχτές,
παραμονή Χριστουγέννων κτύπησε την πόρτα
ένα μικρό κοριτσάκι. Ήταν πολύ καλοντυμένο
και φαινόταν να τα ζει τα κάλαντα. Κτυπούσε το
τριγωνάκι της και η φωνούλα της παλλόταν από
τη συγκίνηση. Ήταν φανερό πως δεν έβγαινε για
να μαζέψει χρήματα. Έβγαινε για να πει τα κάλαντα. Τα ζούσε πραγματικά αυτό το παιδί και
νομίζω πως τίποτα δεν θα μπορούσε να το κρατήσει μέσα στο σπίτι. Μπορεί λοιπόν να φυλακίσεις την ψυχή σου στην αγνότητα και την τρυφερότητα των ημερών αυτών;
Όλες οι εποχές είναι ίδιες. Τι πα να πει «στις
παλιότερες εποχές»; Τίποτα δεν αλλάζει τη νοοτροπία και το έθιμο και ευτυχώς εδώ στην
Ελλάδα ζούμε για τα έθιμα και τις παραδόσεις.
Γι’ αυτό και κρατηθήκαμε ζωντανοί τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτές τις μέρες όλοι γινόμαστε ένα.
Αγαπούμε και τον πλησίον και τον εχθρό και το
φίλο το ίδιο. Κάτι μέσα μας ξεχειλίζει και μας
συνεπαίρνει. Ανοίγουμε την καρδιά μας και
αγκαλιάζουμε όλο τον κόσμο.
Άκουγα προχτές και ένα λαογράφο που εξηγούσε τα έθιμα της Ελλάδας αυτών των ημερών
και πως επικράτησαν και αισθάνθηκα μια πληρότητα για την πνευματική εξύψωση της φυλής.
Ξέρετε θα σπάσουμε με την είσοδο της νέας
χρονιάς τα ρόδια στην κεντρική πόρτα του σπιτιού και θα κρεμάσουμε τη σχετική κρεμμύδα
έξω από το σπίτι για το καλό. Θα φάμε μελομακάρονα που συμβολίζουν τον ίδιο το μικρό
Χριστό κλπ κλπ.
Όλα έχουν τη δική τους γλυκιά γεύση αυτές
τις μέρες. Ακόμα και το φεγγάρι, θα κάνει τα
δικά του νυχτερινά παιχνιδίσματα, στην αλλαγή
του χρόνου, για να δείξει ότι συμμετέχει στη μεγάλη χαρά των ανθρώπων. Όταν τελικά θα πάμε
για ύπνο, όσοι γιορτάζουμε οικογενειακά και παραδοσιακά την είσοδο της νέας χρονιάς, θα κοιμηθούμε σαν αγγελούδια. Με την καρδιά καθαρή και τον λογισμό ξένοιαστο. Άντε παιδιά και
του Χρόνου να είμαστε καλά να τα ξαναπούμε!
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Πρωτοσέλιδο στην Τουρκία
η Ντενίση

Η ηθοποιός και θεατρική
παραγωγός μίλησε για την ταινία της «Σμύρνη μου αγαπημένη», η οποία προβλήθηκε
στο Μητροπολιτικό Μουσείο
Τέχνης της Νέας Υόρκης και
συνεχίζει τη διεθνή της πορεία... «Όταν ξεκίνησαν τα
ταξίδια, το πίστευα μόνο εγώ… πίστευα πως
είναι ένα θέμα τόσο συγκλονιστικό που όπου
και να παιχτεί, θα το δουν χίλιοι άνθρωποι και
θα μιλήσουν για αυτό σε άλλους τρεις χιλιάδες. Στις προβολές είδα πως οι αντιδράσεις
του κόσμου, είτε ήταν Έλληνες, είτε Βέλγοι,
είτε Γάλλοι, ήταν ίδιες»...
Μάλιστα, η ηθοποιός δεν διστάζει να αποκαλύψει το παρασκήνιο πίσω από το πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ, η
οποία την κατηγορούσε προσωπικά ότι κάνει
πολιτική προπαγάνδα μέσα από το έργο της.

Ήσυχα έφυγε
ο Κώστας Καφάσης

Γεννήθηκε το 1940 στην Ιτέα
Καρδίτσας. Σε μικρή ηλικία μετακόμισε στην Αθήνα για να
εργαστεί. Έγινε ευρύτερα γνωστός με το τραγούδι «Γέλα
κυρία μου» καθώς και από τη
συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Η γειτονιά μας» στο ρόλο του «Ιωνάθαν». Απεβίωσε από στις 13 Οκτωβρίου 2010.

Φύλακες άγγελοι
της Ελένης Ροδά

Δύο μύθοι της Τέχνης και
φύλακες άγγελοι της, ο πρώτος του θεάτρου και ο δεύτερος της μουσικής, ήταν η
αιτία να γίνει δημοφιλής και
πολύ αγαπητή στον κόσμο.
Ο Δημήτρης Ροντήρης την
έβγαλε στο θέατρο -αποφοίτησε μάλιστα από τη Σχολή του- και ο Μίκης Θεοδωράκης στο τραγούδι… Με
αυτές τις σπουδαίες και τεράστιες μορφές, η
καταξιωμένη, πολυαγαπημένη μας και υπέροχος άνθρωπος, Ελένη Ροδά, ξεκίνησε την επιτυχημένη πορεία της.

Ο αγαπημένος μας
Νίκος Γαλανός

Ένας ταλαντούχος και
αγαπητός καλλιτέχνης γνωστός στο κοινό τόσο από
τις παλιές ελληνικές ταινίες όσο και από πρόσφατες συμμετοχές του σε τηλεοπτικά σίριαλ. Έχει συμμετάσχει σε 45 θεατρικές
παραστάσεις και 30 ταινί-

ες του σινεμά.
Ο Νίκος Γαλανός (20 Δεκεμβρίου 1945) είναι Έλληνας ηθοποιός του κινηματογράφου,
του θεάτρου και της τηλεόρασης. Ξεκίνησε
την καριέρα του τη δεκαετία του 1960 ενώ
έγινε αρκετά γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με πρωταγωνιστικούς ρόλους
σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Η Δώρα Σιτζάνη
του Μάνου Λοΐζου

Η ηθοποιός του θεάτρου και
του κινηματογράφου, αλλά και
αξιόλογη στιχουργός τραγουδιών που μελοποίησε ο σύζυγός της Μάνος Λοΐζος. Η Δώρα Σιτζάνη γεννήθηκε στις 11
Φεβρουαρίου του 1948 και μεγάλωσε στην
Καστέλλα του Πειραιά
Ιδιαίτερα δημοφιλής έγινε μέσα από τη
συνεργασία της με τον Νίκο Ξανθόπουλο στις
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φτύνεις».
Στιγμές και γεγονότα ανθρώπων που έζησαν δίπλα στο Γιώργο Φούντα, τον Λάμπρο
Κωνσταντάρα, την Ρένα Βλαχοπούλου και τον
Διονύση Παπαγιανόπουλο ζωντανεύουν
δίπλα μας κάθε στιγμή.

Σκόρπια
φύλλα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥ
ταινίες «Για την τιμή και τον έρωτα» (1969) και
«Εσένα μόνο αγαπώ» (1970).

Γεννήθηκε άγγελος η Μπελούτσι

Η Μόνικα Μπελούτσι δεν
έγινε όμορφη, γεννήθηκε πανέμορφη και έτσι συνεχίζει να
είναι.
Γλυκιά και υπέροχη από τη
βρεφική ηλικία. Το πιο ωραίο
πρόσωπο που έχω δει στον κόσμο γιατί έχει πέρα από την
ομορφιά, θηλυκότητα και παιδικότητα μαζί.

Ο γόης Άγγελος Αντωνόπουλος

Μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Tέχνης Κάρολος
Κουν. Επί πολλά χρόνια
υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής.
Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. H δραστηριότητά
του είναι επίσης μεγάλη στον κινηματογράφο
και στην τηλεόραση. Συμμετείχε σε πολλά θεατρικά έργα μεταξύ των οποίων: “Ιούλιος Καίσαρ” (του Σαίξπηρ), “Η άνοδος του Αρτούρου
Ούι” (του Μπρεχτ), “Έρωτες των τεσσάρων Συνταγματαρχών” (του Ουστίνοφ), “Ο Γλάρος” (του
Τσέχωφ), “Τοβάριτς” (του Ζακ Ντε Βαλ) κ.ά.

Εξαιρετικό ταλέντο
η Μήτση Κωνσταντάρα

Ήταν αδερφή του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα.
Την ίδια σχεδόν περίοδο με τη
γέννησή της έμεινε ορφανή από πατέρα, γι' αυτό αγαπήθηκε ιδιαίτερα από όλη την οικογένεια. Τα δυο μεγαλύτερα αδέρφια της, και ιδιαίτερα ο Λάμπρος, την αντιμετώπιζαν πάντα σαν μικρό παιδί. Ακόμα και
σε μεγάλη ηλικία οι πολύ κοντινοί της άνθρωποι την αποκαλούσαν χαϊδευτικά Μίτσα.

Πολύ μεγάλος
ο Γιώργος Φούντας

Σαν σήμερα
28 Νοεμβρίου
2010 ο Γιώργος Φούντας ξεκινούσε για το
Μεγάλο ταξίδι
στην Αιωνιότητα. Υπήρξε πολύ σημαντικός
άνθρωπος. Η ζωή του όλη ήταν Αρχές και Αξίες. Κάποτε: «Για ότι κάνεις στη ζωή σου φρόντισε να μπορείς να κοιτάξεις τον εαυτό σου
στον καθρέφτη χωρίς να χρειάζεται να τον

Η Χαρούλα μας

Με πολύ αγάπη και
ευγνωμοσύνη, που
την προετοίμαζα γι’
αυτό τον αποχαιρετισμό. Καθυστέρησα
να το δώσω το γράμμα, αλλά έρχεται η
στιγμή της συνειδητοποίησης. Οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν
που πατάνε και που
βρίσκονται. Ευγνωμονώ για το χάρισμα
της φωνής μου και πρέπει να το προστατέψω. Δεν έγινε και τίποτα
αν δεν πω άλλο ένα τραγούδι… Έχω χάσει γονείς, φίλους, έχω πενθήσει. Θα σκάσω τώρα
για τη φωνή μου που δεν μπορεί να τραγουδήσει;», εκμυστηρεύτηκε η Χαρούλα Αλεξίου.

Η θρυλική Δανάη

Ας ερχόσουν για
λίγο / μοναχά για ένα
βράδυ/να γεμίσεις
με φως / το φριχτό
μου σκοτάδι / και
στα δυο σου τα
χέρια / να με σφίξεις
ζεστά / ας ερχόσουν
για λίγο / κι ας χανόσουν μετά...
Η μυθική τραγουδίστρια Δανάη Στρατηγοπούλου,
την
αποκαλούμενη και «αηδόνι του Αττίκ», που
σίγησε μια για πάντα το πρωί της Κυριακής
18 Ιανουαρίου 2009, λίγες ημέρες πριν από
τα ενενηκοστά έκτα γενέθλιά της, σφραγίζοντας με τον μύθο της μια ολόκληρη εποχή...

Φαινόμενο η Γιώτα Γιάννα

Ένα βράδυ του 1974 ο
Ανακρέων Παπαγεωργίου,
ο γνωστός κιθαρίστας που
δε ζει πια, μου είπε «φτάνουν
τα αγωνιστικά και οι μπουάτ, απόψε θα σε πάω σε κάτι
μαγικό, θα σε πάω στη Γιώτα Γιάννα, στα Χρυσά κλειδιά». Κάτι θα ξέρει, είπα και
τον ακολούθησα σε μια ανηφόρα, που απέξω γινόταν διαδήλωση. Κάναμε μισή ώρα να μπούμε μέσα! Πατείς με, πατώ σε! Κάτσαμε σε ένα τραπέζι λίγο χαμηλό,
σχεδόν στο πάτωμα και σε λίγο που γίνε σκοτάδι, πρόβαλε μια φιγούρα απόκοσμη, ντυμένη στα μαύρα, με κάτι πανέμορφα μάτια, που
λαμπύριζαν στο σκοτάδι και άρχισε να παίζει
φυσαρμόνικα! Έβγαζε τόσο γλυκό ήχο που λιγώθηκα! Και άρχισε να τραγουδάει βαριά λαϊκά και ασήκωτα… Έκανε κέφι αλλά ένα δικό
της που χρόνια αργότερα κατάλαβα πως ήταν
το κέφι του δικού της νόμου.

Αλησμόνητα: Ρομάντζο –
Θησαυρός – Βεντέτα

Δεκαετία 1930... 1960...
και πάει λέγοντας με τους
εκάστοτε καλλιτεχνικούς αστέρες, να κοσμούν με τη φωτογραφία τους τα εορταστικά χριστουγεννιάτοκα και
πρωτοχρονιάτικα εξώφυλλα περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας, όπως το Μπουκέτο, το Ρομάντζο, ο Θησαυρός, η Βεντέτα, το Ντομινό κι άλλα που φιγούραραν σαν τα απλωμένα ρούχα της μπουγάδας, κρεμασμένα με μανταλάκια στα κιόσκια
των περιπτέρων, προς τέρψη των διερχόμενων κι αγορά από το "ασθενές" φύλο.
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Ήθος, χαρακτήρας και έργο

Ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού
ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου και η Πειραιώτισσα Ποιήτρια Μαίρη
Μπριλή, δύο άνθρωποι, ένας της ανάπτυξης και
ο έτερος του πνεύματος, αμφότεροι με έργο,
ήθος και χαρακτήρα.

Ο κάπτα Άγγελος

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ...
Με δραστηριότητα
και μεγάλη Πίστη

Ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Πειραιά π. Κοσμάς Ρισάνος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος Μιχάλης Τσιφάκης και εθελοντές ψάλτες.
Όλοι τους με αγάπη για τον Άγιο, ευλάβεια,
πίστη και μεγάλη προσφορά.
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Ευχές από το 54ο Νηπιαγωγείο
Πειραιά

Η δυνατή ομάδα του 54ου Νηπιαγωγείου
Πειραιά μας έστειλε ευχές για τα Χριστούγεννα
και τις γιορτές.
Ανταποδίδουμε και την ευχαριστούμε, γνωρίζουμε το πολύ δύσκολο έργο της.

Μουσική στο δρόμο

Σημείο αναφοράς
ο Ξηρουχάκης
Πολλές φορές συναντάμε μουσικούς στο
δρόμο να δίνουν ένα όμορφο δικό τους μουσικό
στίγμα.
Είναι όλοι τους πολύ καλοί και η μουσική
τους εξαιρετική, ας μην τους προσπερνάμε,
στρίβοντας αλλού το κεφάλι.

Πεντανόστημα
τα ξεροτήγανα

Από τους πλέον άξιους Πειραιώτες ο κάπτα
Άγγελος Γαβιώτης, πρώην Πρόεδρος της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων.
Άρχοντας σε όλα του ο κάπτα Άγγελος, με
προσφορά μεγάλη και αγάπη για όλους.

Μπράβο στη γιαγιά

Σημείο αναφοράς της γειτονιάς μας, οδός
Κολοκοτρώνη Πειραιά, τα καταστήματα ηλεκτρονικών του Γιώργου Ξηρουχάκη.
Μια καλημέρα και ένα καφεδάκι ή αναψυκτικό είναι ότι καλύτερο για να περνά όμορφα η
υπόλοιπη μέρα.

Ένα παραδοσιακό κέρασμα στην Κρήτη είναι
τα ξεροτήγανα, μια λιχουδιά με ιδιαίτερη νοστιμιά που προσφέρεται
πάντα σε κάθε γιορτή ή
α-κόμα και σε επίσκεψη
σε σπίτι φίλου.

Το ΠΕΙΡΑΙΩΤΑΚΙ

ΑΝΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΑΝΑ ΚΑΤΙ
ΕΔΡΑΝΑ ΛΕΡΩΜΕΝΑ... ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ
ΑΛΛΟΣ ΛΕΡΩΝΕΙ ΑΛΛΑ... Ο ΛΑΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ.
Πήρε τα εγγόνια η γιαγιά και τα πήγε στην
Δημοτική Πινακοθήκη για να συμμετέχουν σε
μια ωραία γιορτή, να φτιάξουν κάρτες, να στολίσουν δένδρο, να ακούσουν παραμύθια.
Ότι καλύτερο και για τα παιδιά και για την
γιαγιά που αισθάνεται νέα και δίνει το παρών με
τον καλύτερο τρόπο.

Και το χαμόγελο μετράει

Είναι προσόν να μπορείς να χαμογελάς και
να είσαι φιλικός και προσιτός.
Ο Κώστας, ο φίλος με τους ξηρούς καρπούς
στη Σωτήρος του Πειραιά, ξεχωρίζει και για
αυτό του το προσόν. Καλές τιμές, φρέσκα προϊόντα και πλατύ χαμόγελο. Μπράβο Κώστα.

Επιμέλεια:
ΜΑΡIΑ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
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«...Ζητείται το ελιξήριο της ζωής»
Πέρασαν άλλοι δώδεκα μήνες!
Αλήθεια, ξέρετε γιατί χρησιμοποιούμε το 12, και όχι κάποιον άλλο αριθμό;
Μπήκα στο διαδίκτυο να μάθω,
και τώρα μοιράζομαι μαζί σας την
πεμπτουσία των πηγών που χρησιμοποίησα, διαμορφωμένη καταλλήλως.
Χιλιάδες χρόνια οι ιερείς - μάγοι της Μεσοποταμίας ασχολήθηκαν με την αστρολογία και στην
συνέχεια με την αστρονομία. Μελετούσαν τις φάσεις της σελήνης,
ώσπου κατόρθωσαν να χωρίσουν
το έτος σε δώδεκα σεληνιακούς
μήνες, και τον μήνα σε τέσσερις εβδομάδες. Διαίρεσαν τον ημερήσιο
χρόνο σε ώρες με την χρήση του
ηλιακού ρολογιού, και προσδιόρισαν πολλές εκλείψεις του ήλιου
και της σελήνης.
Το εργαλείο τους;
Η χρήση του εξηνταδικού συστήματος αρίθμησης.
Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί το 60 ως αριθμητική βάση αριθμών.
Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Σουμέριους την 3η
χιλιετία π.Χ. και αναπτύχθηκε μετέπειτα από τους Βαβυλώνιους.
Αυτό το σύστημα εξακολουθεί
να χρησιμοποιείται, υπό τροποποιημένη μορφή στην σύγχρονη
εποχή, σε τομείς, όπως είναι η "ώρα" και οι υποδιαιρέσεις της, για
την μέτρηση του χρόνου.
Χρησιμοποιείται επίσης στην
τριγωνομετρία και στις γεωγραφικές συντεταγμένες.
Σε κάποιες περιοχές της Ασίας
η μέτρηση των αριθμών γίνεται με
τα δάκτυλα του ενός χεριού έως
τον αριθμό 12.
Συγκεκριμένα ο αντίχειρας χρησιμοποιείται για να καταμετρήσει

τις φάλαγγες των δαχτύλων (3
φάλαγγες ανά δάκτυλο εκτός του
αντίχειρα, 3 Χ 4 = 12).
Εάν ένα χέρι μετρά επανειλημμένα έως το 12, ενώ τα δάχτυλα
του άλλου χεριού κρατούν τον
αριθμό των επαναλήψεων, προκύπτει το "εξηκονταδικό σύστημα" με βάση το 12, και το πολλαπλάσιο του, το 60 (12 Χ 5 = 60).
Ο αριθμός 60 έχει την δυνατότητα να κατανεμηθεί σε τμήματα
από 30 λεπτά, σε 20 λεπτά, σε 15
λεπτά, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2, και 1
λεπτό (όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι
υποδιαιρέσεις του 60).
Οι Σουμέριοι λοιπόν μετρού-

σαν με βάση το 60δικό σύστημα
αρίθμησης, διότι πίστευαν ότι ο
αριθμό 6 είναι μαγικός. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να έχουμε 2 Χ
6 = 12 μήνες.
Οι Έλληνες είχαν την δική τους
βάση με αριθμό το δέκα (10), ωστόσο υπήρξε ισχυρή σύνδεση με
το "εξηκονταδικό σύστημα", που
κατά την ελληνιστική, και αργότερα στην ρωμαϊκή εποχή συνεχίσθηκε η χρησιμοποίησή του.
Αυτή η σύνδεση όμως των δύο
συστημάτων με την ανάπτυξη από
τους Έλληνες των μαθηματικών
και της τριγωνομετρίας ατόνησε.
Ο αριθμός δώδεκα λοιπόν ήταν
σημαντικός αριθμός για τους Σου-

μέριους και αργότερα για τους
Αιγυπτίους. Αυτός ήταν ο αριθμός
της σειράς του σεληνιακού κύκλου σε έναν χρόνο, και ο αριθμός
των αστερισμών του ζωδιακού
κύκλου. Η μέρα και η νύχτα χωρίσθηκε σε 12 περιόδους και έτσι
γεννήθηκε η ημέρα των 24 ωρών.
Και λίγα λόγια για τις γωνίες
και τα τρίγωνα.
Οι Βαβυλώνιοι εφηύραν τον
βαθμό που ορίζεται σε έναν κύκλο. Έτσι καθορίστηκε ο κύκλος
να έχει 360 βαθμούς (μοίρες, κλίσεις ή γωνίες), και το έτος περίπου 360 ημέρες, ως εκ τούτου ο
ήλιος "κινείται" περίπου στο μήκος της εκλειπτικής, κατά 1 βαθμό (μοίρα) την ημέρα, (σήμερα
ξέρουμε πιο σωστά, ότι εκλειπτική είναι το μέσο επίπεδο κίνησης
της γης γύρω από τον ήλιο).
Με την ακτίνα ενός κύκλου σχηματίζεται ένα εξάγωνο μέσα στον
κύκλο με έξι ισόπλευρα τρίγωνα.
Κατά συνέπεια το ένα έκτο του
κύκλου σχηματίζει το "μέτρο της
φυσικής γωνίας".
Ο αριθμός έξι ήταν καθοριστικός, όπως είπαμε, για τους Σουμέριους, η δε υποδιαίρεση των γωνιών με το 60 φέρνει τον αριθμό
360 (6 Χ 60=360).
Οι Βαβυλώνιοι αστρονόμοι άρχισαν να καταγράφουν τα αστέρια από τον 14ο αιώνα π.Χ. Σιγά
σιγά η αστρονομία άνθισε, και έγιναν κατανοητοί οι κύκλοι του
ήλιου και της σελήνης, και μπόρεσαν να προβλέψουν ακόμη και
τις εκλείψεις.
Η αστρονομία αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο από τους Έλληνες της Ιωνίας, όμως η μεγάλη
εξάπλωση της Βαβυλωνιακής αστρονομίας επιτεύχθηκε με την κο-

σμοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
καθορίστηκε ότι η ώρα έχει 60 λεπτά και κάθε λεπτό 60 δευτερόλεπτα.
Σήμερα, 5.000 χρόνια μετά από
τους Σουμέριους, συνεχίζουμε, κατά βάση, να χρησιμοποιούμε το εξηκονταδικό σύστημα για την διαίρεση του χρόνου, των ωρών, των
λεπτών και των δευτερολέπτων.
Οι Σουμέριοι ήταν επίσης οι
πρώτοι που χρησιμοποίησαν γραφή με χαρακτήρες που μοιάζουν
με σφήνες, την σφηνοειδή γραφή.
Στην συνέχεια την υιοθέτησαν
και άλλοι λαοί της Εγγύς Ανατολής, όπως οι Ακκάδιοι, οι Χετταίοι, οι Ασσύριοι, οι Πέρσες κ.α.
Για φαντάσου να βρεθεί σε κανένα αγγείο, εκεί στην Μεσοποταμία, η συνταγή για το ελιξίριο
της ζωής, γραμμένη σε σφηνοειδή γραφή!
Ήταν πολύ προχωρημένος λαός,
όλα να τα περιμένεις...
Και επειδή καινούργιος χρόνος
έρχεται...
Ζούμε και με αυτή την ελπίδα!
Καλή Χρονιά σε όλους
Νίκος Καρβουνάς,
Ιατρός Πνεμονολόγος

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι
Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 διεξήχθη το 48ο Σχολικό Πρωτάθλημα
Σκάκι με διοργανωτές τον ΑΟ Φοίνικα Αγ. Σοφίας Πειραιά και τον
Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Πειραιά, στο 13ο
Γυμνάσιο Πειραιά, τηρώντας όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα. Στην διοργάνωση συμμετείχαν 52 παιδιά από
διαφορετικά σχολεία της Αττικής!
Στην Γενική Κατάταξη, στην 1η
θέση βρέθηκε ο Δρίβας Γεώργι-ος
από το 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου με 7
βαθμούς στους 7 αγώνες, ενώ ακολούθησαν ο Κομποθέκρας Γεώργιος από την Ελληνογαλλική Σχολή
Jeanne d’Arc με 6 βαθμούς στους 7
αγώνες, και η Ταλαβέρου Βασιλική –
Βικτώρια με 6 βαθμούς στους 7 αγώνες από το 5ο Δημοτικό Πειραιά.
Κατηγορία
Αγόρια
Α-Β-Γ
Δημοτικού:
1.ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–8ο
Δημοτικό Κορυδαλλού
2.ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 4ο
Δημοτικό Άνω Λιοσίων
3. ΜΙΣΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 35ο
Δημοτικό Πειραιά
Κατηγορία
Κορίτσια
Α-Β-Γ
Δημοτικού:
1. ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΔΑΝΑΗ – Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D’Arc

2.
ΑΦΑΝΤΙΤΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ –
32ο Δημοτικό Πειραιά
3.ΣΤΕΒΗ ΣΤΕΛΛΑ – 9ο Δη-μοτικό Πειραιά
¬Κατηγορία Αγόρια Δ-Ε-ΣΤ
Δημοτικού:
1.ΔΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
46ο Δημοτικό Πειραιά
2.ΜΕΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – 7ο
Δημοτικό Δάφνης
3.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – 3ο Δημοτικό Νίκαιας
Κατηγορία Κορίτσια Δ-Ε-ΣΤ
Δημοτικού:
1.
ΤΑΛΑΒΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ –
ΒΙΚΤΩΡΙΑ – 5ο Δημοτικό Πειραιά
2.ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ –
ΜΑΡΙΑ – 4ο Δημοτικό Βούλας
3.ΒΑΤΑΝΣΕΒΕΡ ΛΥΔΙΑ – 2ο
Δημοτικό Νίκαιας
Κατηγορία Αγόρια Γυμνασίου:
1.ΔΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 1ο
Γυμνάσιο Χαλανδρίου
2. ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ – 3ο
Γυμνάσιο Πειραιά
3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ – Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνίδειος Σχολή
Πειραιά
Κατηγορία Κορίτσια Γυμνα-σίου:
1.ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ – 1ο
Γυμνάσιο Δραπετσώνας
2. ΖΗΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – 3ο
Γυμνάσιο Πειραιά

3.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ-ΝΑ –
Λεόντειος Νέας Σμύρνης
Κατηγορία Αγόρια Λυκείου:
1.ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D’Arc
2.ΜΑΝΟΥΖΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ – 7ο
Λύκειο Πειραιά
3.ΘΑΝΑΗΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ –
3ο Λύκειο Πειραιά
Κατηγορία Κορίτσια Λυ-κείου:
1.ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – 9ο
Ναυτικό ΕΠΑΛ Πειραιά
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
τους παίκτες, τους γονείς και τους
συνοδούς για την υποστήριξη τους

στην διοργάνωσή μας. Ευχαριστούμε επίσης τον Ο.Π.Α.Ν Δήμου
Πειραιά για την χορηγία των επάθλων, την κα. Καρρά Γιώτα για την
χορηγία των αναμνηστικών διπλωμάτων, καθώς και το Supermarket
Σκλαβενίτης για την χορηγία αναψυκτικών – γλυκών. Τέλος, ευχαριστούμε για την αφιλοκερδή υποστήριξή τους την διευθύντρια αγώνων κ. Μαστοράκου Μαρία, τον επικεφαλής διαιτητή κ. Κουβαρά
Ανδρέα, και τον βοηθό επικεφαλή
κ. Νομικό Γουλιέλμο.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Επιτυχημένη εκδήλωση τσάϊ

Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022, το
α-πόγευμα στις 7, στο πνευματικό κέντρο
του ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Πολιούχου Κερατσινίου, ο Ιερός Ναός και ο
Καλ-λιτεχνικός, Μουσικός Σύλλογος «Ο
Ποι-μενικός Αυλός», διοργάνωσαν εκδήλωση απογευματινή τσάϊ για την ενίσχυση των έργων και των προσπαθειών πολιτισμού και κοινωνικής μέριμνας.
Μια ακόμα όμορφη προσπάθεια των ανθρώπων του Ναού και του Ποιμενικού
Αυ-λού, του πνευματικού μας πατέρα π.
Πο-λύκαρπου Δημητριάδου, που στέκεται κε-ρί αναμμένο για όλους μας και με
άοκνες προσπάθειες προσφέρει πολύ μεγά-

λο έργο.
Παρακολουθήσαμε ένα υπέροχο θεατρικό έργο, από την θεατρική σκηνή του
Ιερού ναού με τον τίτλο «Σταχομαζώχτρα» από το ομώνυμο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Ακούσαμε επίκαιρους ύμνους, μουσική
και τραγούδια, από τις χορωδίες και την
ορχήστρα του ποιμενικού αυλού, υπό την
διεύθυνση της αρχιμουσικού κ. Μαρίας
Αγγέλου.
Στο τέλος της εκδήλωση πραγματοποι-

ήθηκε κλήρωση λαχνών με πολλά και
πλούσια δώρα.
Ο π. Πολύκαρπος στο καλωσόρισμά
του μας ευχαρίστησε για την παρουσία
μας και την ενίσχυση των προσπαθειών
του Ναού, και μας ευχήθηκε κάθε καλό
για τις άγιες μέρες και τη νέα χρονιά.
Γέμισε πιστούς, φίλους και συντοπίτες
ο φιλόξενος χώρος του πνευματικού
κέντρου του Αγίου Γεωργίου.
Μεταξύ των προσελθόντων διακρίναμε, εκτός άλλων και: τον π. Ιουστίνο, τον
π. Χριστοφόρο, τον πρώην Βουλευτή κ. Δη-

μήτρη Λιντζέρη, τον Πολιτευτή κ. Χρήστο
Σαλαλέ, την Αντιδήμαρχο κ. Γιώτα Περδίκη, την πρώην Αντιδήμαρχο κ. Ματούλα
Τσοτσάνη, την πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Μαρία Μαντουβάλου, τον
πρόεδρο του Ποιμενικού Αυλού κ. Θόδωρο Αγγέλου, τον ζωγράφο κ. Δημήτρη Καρακατσάνη και την σύζυγό του, τις κυρίες και τους κυρίους, Ελβίρα Λαουτάρη,
Ντίνα Τρουπιώτη, Γιάννη Ηλία, Αντώνη
και Μανώλη Λαουτάρη, Τάσο Καρατζά,
Γιώργο Πετειναράκη, Ελένη Κατσάρα,
Στέλλα Κορωναίου.

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ
Με κεράσματα και ψήσιμο
λουκάνικων

Ένα ωραίο έθιμο, πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
Κερατσινίου, την βραδιά της
αλλαγής της χρονιάς και την
είσοδο της καινούργιας.
Μετά την αλλαγή του χρόνου, ψάλλεται δοξολογία και αμέσως μετά ευλογείται, κόβεται και μοιράζεται η βασιλόπιτα.

Ακολουθεί ένα πραγματικό
πανηγύρι που έχει να κάνει με
το έθιμο που έχει καθιερωθεί
στον Ναό, να δημιουργείται μεγάλη θράκα στον αύλειο χώρο, να στήνονται πάγκοι με γλυκίσματα και νόστιμο τσιπουράκι μαστίχα και όλοι να συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή
χαράς, ψήνοντας ταυτόχρονα
στη θράκα λουκάνικα.
Μεγάλες μακριές βέργες,
μάλλον από κλαδιά μουριάς,
με καρφωμένα λουκάνικα στις
άκρες, ψήνονται από καθέναν
χωριστά, στα κάρβουνα και στη
συνέχεια δίνονται πίτες και τρώγονται με ιδιαίτερη απόλαυση,
ζεστά – ζεστά, με τη συνοδεία
του τσίπουρου.
Εκατοντάδες πιστοί μετέχουν
σαυτό το πανηγύρι και ανταλλάσσονται ευχές για τη νέα
χρονια.

Παρών πάντα και ο εμπνευστής του εθίμου, πνευματικός
μας πατέρας π. Πολύκαρπος Δημητριάδης και όλοι οι άνθρωποι του Ναού για την πλήρη
επιτυχία του εθίμου που
κρατά μέχρι τις πρωϊνές ώρες.
Συγχαρητήρια σε όλους για
αυτή την ωραία εκδήλωση –
έθιμο που κρατά τους ενορίτες τον ένα κοντά στον άλλο
και δημιουργεί οικογενειακή,
εν Χριστώ οικογένεια.
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ΑΝΑΠΟΔΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η Νέα Χρονιά και τα μελλούμενα

Καλώς όρισες 2023! Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουμε πως θα είσαι καλύτερη χρονιά
από το 2022, θα είσαι; Ευχόμαστε πάντως να
δούμε και να ζήσουμε καλύτερες ημέρες στους
δώδεκα μήνες σου που μόλις άρχισαν να μετατρέπουν το μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου π.έτ. μέλλον σε παρόν.
Ένα παρόν για το οποίο πολλά έχουν ειπωθεί
και γραφεί. Δυστυχώς, υπερέχουν τα δυσοίωνα
και όχι τα ευοίωνα. Εδώ χρειάζεται απ’ όλους
μας σύνεση και διάκριση για να μην πέσουμε και
μάλιστα χωρίς λόγο σε θλίψη, αγωνία και άγχος.
Οι δήθεν γνώστες των μελλοντικών αστρολόγοι,
αναλυτές κ.λ.π. τις ημέρες τούτες, συνήθως,
ξεχειλίζουν από οίστρο προβλέψεων όπως: «η
νέα χρονιά είναι κρίσιμη γιατί ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος θεωρείται βέβαιο πως θα ξεσπάσει…». Επίσης «Το 2023 σύμφωνα με κάποια προφητεία, ή με κάποιον προορατικό Γέροντα θα
αρχίσει ο Τρίτος Θερμοπυρηνικός Παγκόσμιος
Πόλεμος…». Πολλά και διάφορα θα ακούγονται
και θα γράφονται τις πρώτες 40-50 ημέρες του
2023. Όλα αυτά καλό είναι να τα ακούμε και να
τα διαβάζουμε, αλλά χωρίς να τα υιοθετούμε σαν
πραγματικότητα και προπαντός να μη λησμονούμε πως πίσω τους κρύβεται και μια γιγαντιαία κερδοσκοπική αγυρτεία, η οποία θησαυρίζει σκορπώντας φόβο και ανασφάλεια στους ανθρώπους.
Όσο επικίνδυνο για τον καθένα μας είναι να
παρασυρθεί στο ζόφο της καταστροφικής μελλοντολογίας, άλλο τόσο εξίσου επικίνδυνο είναι
και το άλλο άκρο. Δηλαδή να επαναπαυθεί και
να πιστεύει πως δεν θα γίνει απολύτως τίποτα
και όλα αυτά είναι εκούσια ή ακούσια κούφια
λόγια.
Βλέπουμε λοιπόν πως οι άνθρωποι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση για το τι να πιστέψουμε, τι να απορρίψουμε και τι να προνοήσουμε. Είναι σωστό που βρισκόμαστε σ’ αυτή
την κατάσταση; Όχι φυσικά διότι έχουμε τη γνώ-ση
που χρειάζεται για να βάλουμε τα κομμάτια του
πάζλ στη σωστή τους θέση και να διακρίνουμε
τα πράγματα ορθολογικά. Ας προσπαθήσουμε

Φωτορεπορτάζ:
Ιωάννης
Σπ. Λαζαράκος
E-mail: jlazarakosdim-

λοιπόν, να συνθέσουμε το πάζλ.
Όλοι γνωρίζουμε πως το 2023 κληρονόμησε
από πέρσι τον Ρωσοουκρανικό Πόλεμο με τις
τόσες αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και αντιθέτως με πολλές κερδοφορίες
της Ρωσικής και Αμερικάνικης οικονομίας. Επίσης, χάρη της γεωπολιτικής σημασίας που έχει
η Ουκρανία, έχει δημιουργηθεί ένας ακόμη επικίνδυνος θύλακας ανάμεσα στις δύο Υπερδυνάμεις και στους δορυφόρους τους. Γνωρίζουμε
όμως πως δεν κινδυνεύουν οι ΗΠΑ να χάσουν
τον έλεγχο της Ευρασίας από την τυχόν απόλυτη επικράτηση της Ρωσίας επί της Ουκρανίας.
Διότι αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει το Status quo θα ήταν η ανατροπή των δυνάμεων (όπως είναι σήμερα) στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Στην περίπτωση αυτή η στρατιωτική ανάπτυξη της φιλορωσικών Σερβίας για τα Βαλκάνια και Συρίας για τη Μέση Ανατολή, είναι τα
κρίσιμα σημεία. Αργότερα θα μας απασχολήσει
και το Κουρδικό κράτος.
Ένα άλλο που γνωρίζουμε είναι πως οι Παγκοσμιοποιητές (Νέα Τάξη Πραγμάτων), δεν θα
επέτρεπαν έναν πόλεμο στα δικά τους χωράφια
εάν και εφόσον δεν εξυπηρετούσε τη «Μεγάλη
Επανεκκίνηση – Great Reset», το κομβικό σημείο
της Ατζέντας του Σχεδίου τους. Επομένως αυτό
που οφείλουν να ερευνήσουν οι ειδικοί επιστήμονες και να μας ενημερώσουν είναι το πόσο
εξυπηρετεί ένας Ελληνοτουρκικός πόλεμος το
Νεοταξικό Σχέδιο, αλλά και το πόσο ασφαλής
είναι γι’ αυτό ανεξάρτητα από το βαθμό εξυπηρέτησης.
Εμείς μέχρι σήμερα, δεκαετίες τώρα, γνωρίζουμε την κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά. Η
μεν Τουρκία μας απειλεί και μας βρίζει, με μια
σύγχρονη πειρατική συμπεριφορά και η Ελλάδα
επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο…
Τώρα όσο αφορά τις προφητείες και την προορατικότητα των εν ζωή αγίων για τα μέλλοντα,
οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι το μέλλον εκτός
από τον Αγιοτριαδικό Θεό ουδείς άλλος το γνωρίζει. Ο Απειροτέλειος και Πανοικτήρμων Θεός

μέσω του Αγιοπνευματικού και Προφητικού λόγου μας φανερώνει τα όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Οι Προφητείες όμως αν δεν
εκπληρωθούν δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν να
κατανοηθούν. Τις κατανοούμε μόνο όταν εκπληρωθούν. Επίσης πολλές φορές έχουν δυσνόητα
χωρία και διτή σημασία. Άρα λοιπόν είναι πολύ
επικίνδυνο να πιστεύουμε στις ερμηνείες των
οποιωνδήποτε ερμηνευτών. Με υπομονή ας παρακολουθούμε τα γεγονότα και να είμαστε απόλυτα σίγουροι πως θα κατανοούμε τις προφητείες των Αγίων μας, αλλά και του Ίδιου του
Κυρίου μας όταν αυτές εκπληρώνονται.
Τέλος να απομακρυνθούμε από την πλάνη πως
οι επιστήμονες γνωρίζουν τα πάντα και πως μόνο σ’ αυτούς οφείλουμε να υπακούμε. Ο Θεός
είναι η άπειρη Γνώση σε αντίθεση με την επιστημονική γνώση του πεπερασμένου ανθρώπου. Σε
καμία περίπτωση, βεβαίως, δεν περιφρονούμε
και δεν μηδενίζουμε την ανθρώπινη επιστημονική γνώση. Αυτοί που πιστεύουν πως ο Θεός
είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ελπίζουν στο έλεος του Κυρίου και δεν παρασύρονται σε πλάνες που θα τους οδηγήσουν με
ΑΝΑΠΟΔΑ ΒΗΜΑΤΑ σε πνευματικές και βιοτικές
επικίνδυνους ατραπούς.
ΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ.

Ο Τζόγος κάποτε
στον Πειραιά

παράνομοι, στρατηγοί και λοχίες γίνονταν
ένα. Η πράσινη τσόχα, το πάθος και η ελπίΠαραμονές Πρωτοχ- δα του κέρδους καταργούσαν κάθε μορφωρονιάς στις συνοικίες του τικό και κοινωνικό επίπεδο. Όλοι ήταν ισότιΠειραιά η χαρτοπαιξία μοι παίχτες, οι πιο τυχεροί ή οι πιο επιτήδεικαι το μπαρμπούτι βα- οι, δηλαδή έμπειροι παίχτες ή κλέφτες ήταν
σίλευαν. Φτωχοί και πλού- οι νικητές. Αυτοί αποκόμιζαν χρηματικά ποσιοι, επιστήμονες και σά που δεν ήταν καθόλου ασήμαντα.
Στις χαρτοπαιξίες και στα μπαρμπούτια
εργάτες, δικαστικοί και
που γινόταν σε παράνομα στέκια, ή κρυφά
στα καφενεία παιζόΑΝΑΛΑΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
ταν ολόκληρες περιουσίες. Η χαρτοπαι(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣ)
ξία του τζόγου καθώς
επίσης και οι μπαρμπουτιέρες ήταν παράνομα και οι παραβάτες κατέληγαν στα
Περίεργα πράγματα συνέβησαν ενώ όλα ήταν κρατητήρια της Ασκανονισμένα οι τέσσερις φιλενάδες να γιορτάσουν φάλειας και στη συνέτον ερχομό του καινούργιου χρόνου και συνάμα τη γιορτή της Βασί- χεια οδηγούνταν στο
λως (της ευχόμαστε χρόνια πολλά) κάτι έγινε με την καινούργια της Αυτόφωρο.
παρέας, τη Δανάη και η Βασίλω τα πήρε στο κρανίο και δεν ήρθε,
Σε όλο τον Πειραιά
αλλά παρέμεινε στα εύκρατα και τροπικά κλίματα. Αυτό δυσαρέστη- η πόκα και τα μπαρσε πολύ την Ιωάννα και την Δημητρούλα. Η τελευταία μάλιστα που μπούτια δήλωναν ένγνωρίζει κόλπα και συνταγές της σαλαμούρας της διεμήνυσε ορθά τονα την παρουσία τους.
κοφτά πως αν είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές δεν θα την Αλλού οι παίκτες έπαιυποστηρίξουνε και θα πιέσουν και τον κάποτε το πάλαι Ροκά να ζαν με εκατόδραχμα
κάνει το ίδιο.
άντε και κανένα πενΑν Βασίλω μου είναι αλήθεια όλα αυτά η σαλαμούρα θα σε πνίξει. τακοσάρικο, αλλού με
Βέβαια και εσύ σεφ της σαλαμούρας είσαι, όμως μπροστά στη Δη- χιλιάρικα και αλλού με
μητρούλα είσαι παραμάγειρας. Τώρα η Γιαννούλα και η Δανάη είναι χρυσές λίρες. Με χρυθα λέγαμε αισθησιακές και κάπως δύστροπες, αλλά όπου κάτσει η σές λίρες έπαιζαν κυμπίλια. Η Δημητρούλα μάλλον είναι η ρουλέτα και σύ η μπίλια.
ρίως στις εξής γειτοΟ Ανάλατος Σεφ νιές: στα Μανιάτικα,
@yahoo.gr

Τα περίεργα
της Πρωτοχρονιάς

Στον Πειραιά του περασμένου αιώνα φτώχεια, καλή καρδιά μα και γκρίνια και τον
Πρωτοχρονιάτικο τζόγο να καταβροχθίζει
χιλιάδες λίρες χρυσές.

στο Μικρολίμανο και στην Πειραϊκή. Μιλάμε
για πολλές χιλιάδες χρυσές λίρες, αλλά και
για αρκετά εκατομμύρια χαρτονομισμάτων.
Τα χρόνια πέρασαν αυτά καταργήθηκαν από
τη ζωή μας και ήρθαν τα καζίνο τα καταστήματα ΟΠΑΠ και πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν το
κράτος εφαρμόζοντας τις Νέες Τεχνολογίες
έγινε το ίδιο μπαρμπουτιέρα και πράσινη
τσόχα και εισπράττει αυτό το βιδάνιο. Βέβαια
τα λεφτά δεν βρίσκονται εύκολα και αυτό
δυσχεραίνει γενικά τον τζόγο.
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Παρουσίαση της Δημοτικής
Κίνησης “Αλλάζουμε”
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Σάς καλώ όλους και όλες να συμπαραταχθείτε ενεργά στον αγώνα
μας. Να πάρετε τη μάχη στα χέρια σας. Γιατί αυτή η μάχη είναι για τα
παιδιά μας. Αυτή η μάχη είναι για τη ζωή μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:
Προκηρύσσεται επαναληπτικός ανοικτός, δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σύντμηση του χρόνου υποβολής των

προσφορών (άρθρο 27 του ν.
4412/16), για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών
ειδών συντήρησης οχημάτων
διάρκειας ενός έτους από την
υπογραφή της σύμβασης, για
τις ανάγκες του Δήμου και του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 283.512,64
€ πλέον ΦΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Δ της
σχετικής μελέτης υπ’ αριθμό
17/2022, η οποία αφορά την
προμήθεια λιπαντικών και λοι-

πών ειδών συντήρησης οχημάτων, που αφαιρούνται από τον
παρόντα διαγωνισμό προκειμένου να ανατεθεί η προμήθειά
τους κατά παρέκκλιση, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την
παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.
4412/2016)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr).
Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το 1%
(ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς
Φ.Π.Α., ήτοι 2.835,13 ευρώ εφ’
όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών (ΟΜΑΔΑ Α –

ΟΜΑΔΑ Β – ΟΜΑΔΑ Γ), άλλως
για ποσό που θα καλύπτει το 1%
της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ειδών ως αυτά καθορίζονται στη μελέτη 17/2022.
Αντίγραφο της διακήρυξης
και τα τεύχη του διαγωνισμού οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα
αναζητήσουν στην ηλεκτρονική
σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αίγινας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ»
προϋπολογισμού
320.000,00€ (με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α), δαπάνη η οποία θα
καλυφθεί :
-από το ΠΔΕ με κωδικό Συλλογικής απόφασης ΕΠ085 ΤΡΟΠ.0
και Κωδικό έργου: 2018ΕΠ08500028 με το ποσό
των
250.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου στον
ΚΑ 60.7331.02 ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟ-

ΡΟΥΣ, το ποσό των 70.000,00 €
με το ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου Αίγινας στον ΚΑ 15.7331.05
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promi
theus.gov.gr. σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες συ
βάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών», όπως ισχύει, και την
σχετική διακήρυξη του έργου

Κριτήριο για την ανάθεση
της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται
στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.
4412/2016.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:
-Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα
της διακήρυξης.
-Η εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό η οποία ορίζεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)
επί του συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού του έργου, μη

συμπεριλαμβανομένου
του
ΦΠΑ, ήτοι ποσό 5.161,30 ευρώ
(πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα
ένα ευρώ και τριάντα λεπτά) .
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΝΝΙΑ (9) μήνες από τον ορισμό
Επιβλέποντος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές
προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλε-

κτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας
αρχής
[www.aegina.gr )

Αίγινα, 29-12-2022
Αριθμ. πρωτ.: 17555

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, πλήθος πολιτών έλαβε μέρος στην παρουσίαση του προγράμματος του Συνδυασμού Κερατσίνι - Δραπετσώνα Αλλάζουμε, με επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο Κερατσινίου- Δραπετσώνας τον κ. Παντελή Καμά.
Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός την συμπαράταξης
πέντε εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων μαζί με τον
κύριο Παντελή Καμά, στην εκλογική Προσπάθεια του
Οκτωβρίου του έτους 2023.
Πρόκειται για τους: Βασιλική Δατσέρη, Νικολέττα
Αλεξανδράκη που εκλέχτηκαν με τον συνδυασμό «Επόμενη Μέρα», Νικόλα Αβραμίδη, Μαρία Αντωνοπούλου
που εκλέχθηκαν με το Συνδυασμό «Μαζί Μπορούμε»,
Φίλιππου Καμπούρη, Ανδρέας Κρεμμύδας, που εκλέχθηκε με το Συνδυασμό «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ».
Πλέον υπάρχουν αθροιστικά έξι Δημοτικοί Σύμβουλοι
μαζί με τον Κύριο Καμά Παντελή, στις τάξεις του
Συνδυασμού Κερατσίνι- Δραπετσώνα «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ».
Αίσθηση προκάλεσε η υποψηφιότητα Δημήτρη Καρκανοραχάκη, ιδιοκτήτη της Ταβέρνας Κρητικός, έχει πλούσια εθελοντική δράση, ενισχύοντας συμπολίτες μας που
έχουν οικονομικά προβλήματα, διοργανώνοντας με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητά τους διανομές τροφίμων.
Την παρουσίαση του προγράμματος έκαναν: Μανώλης Αννέτης (Ναυπηγός Ερευνητής), που επιμελείται και
τη σύνταξη του Προγράμματος, Φίλιππος Νέξης, διδακτορικός φοιτητής στο ΕΜΠ, Μενέλαος Γαρδικιώτης, (Γεωπόνος Γενικός Γραμματέας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος), Γιώργος Φυρογένης, ιστορικός Αρχαιολόγος που συνείσφερε στις εργασίες Συντήρησης του
Πανάγιου Τάφου.
Το παρών έδωσαν: Μανώλης Χριστοδουλάκης Μέλος
του Πολιτικού Γραφείου ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Διαμαντίδης,
Γραμματέας Τομέα Ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Αντιπεριφερειάρκος Σύμβουλος Πειραιά Λεωνίδας Αθανασιάδης, ο πρώην υποψήφιος Δήμαρχος και νυν υποψήφιος
Βουλευτής Β΄ Πειραιά Χρήστος Σαλαλές, οι υποψήφιοι
Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης στην Β Πειραιά, Γιάννης
Τσιτούρης, Βαγγέλης Φώτης, και της Α’ Πειραιά Χρυσούλα Ψωμιάδου, ο πρώην Αντιπερειφερειάρχης Πειραιά και
πρώην Δήμαρχος Κορυδαλλού, υποψήφιος Δήμαρχος
Κορυδαλλού, Στέφανος Χρήστου.
Τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Μιλτιάδης Θεόδοτος, και η Επικεφαλής του Συνδυασμού «Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» Ελένη Δαβγιώτη.
Ο κ. Καμάς, σε σύντομο χαιρετισμό του τόνισε:
«Η πρότασή μας, απευθύνεται σε κάθε πολίτη. Απευθύνεται στις πολιτικές δυνάμεις του Συνταγματικού Τόξου, χωρίς περιορισμούς και στεγανά. Ψηφίζουμε το
πρόγραμμα, που εγγυάται ότι άμεσα, μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητά μας, προοπτικά μπορεί να αλλάξει
η ζωή μας. Στο Δήμο μας θα απαντήσουμε σε καθαρά
Διλήμματα.

ÖÙÍÇ

Αίγινα, 28-12-2022
Αριθμ. πρωτ.: 17467

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ
Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το
2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο, μη συνυπολογιζομένων των
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
72 παρ. 1του ν. 4412/2016),.
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ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Πρωταθλητής στις χαμηλότερες τιμές
Δημοτικών Τελών

ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Τα Δημοτικά Τέλη του Δήμου
Μοσχάτου- Ταύρου είναι τα
μικρότερα από όλους τους
Δήμους της Αττικής και τα μικρότερα από πολλούς Δήμους της
χώρας. Η διατήρηση των ί-διων
συντελεστών για το 2023 αποκτά
ακόμη μεγαλύτερη σημασία
καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες αυ-ξάνονται ποσοτικά αλλά
και ποιοτικά σε όλα τα πεδία των
παροχών. Συγκεκριμένα:
 Στον τομέα της καθαριότητας
συνεχίζουμε την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και στις επτά ημέρες της
εβδομάδας.
Αυξάνουμε συνεχώς το νέο
στόλο των οχημάτων του Δήμου
με νέα οχήματα και μηχανήματα
έργου προβαίνοντας τα τελευταία
3,5 χρόνια σε μία γενναία επένδυση που ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Επιπρόσθετα, προστίθεται σημαντικός εξοπλισμός σε
νέους πράσινους, μπλε και κα-φέ
κάδους ενώ βρίσκεται στο στά-διο
της υλοποίησης προμήθεια νέ-ων
οχημάτων με leasing προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
Διευρύνουμε τις δράσεις για
εξοικονόμηση ενέργειας με την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των
δημοτικών κτιρίων και με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Πραγματοποιούμε ποικίλες
δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος προωθώντας την
Ανακύκλωση και την Κυκλική οικονομία και προωθούμε πιλοτικά
προγράμματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών κάθε είδους.
Συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή ισχυροποιώντας το
δίκτυο κοινωνικών δομών φροντίδας και εξυπηρέτησης ιδιαίτερα
σε ευπαθείς ομάδες με σημαντικές δράσεις πρόνοιας και προαγωγής υγείας.
Συγκεκριμένα από 1/1/2023 συνεχίζονται και ισχύουν οι παρακάτω μειώσεις και απαλλαγές σε
ευπαθείς ομάδες:
-ΑΠΟΡΟΙ: ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑ-

Αμφιάλη

ΓΗ
-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΕΧΡΙ
16.000,00€, 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 16.000,01€ ΜΕΧΡΙ
30.000,00€
-ΑΜΕΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ: ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΕΧΡΙ
15.000,00€, 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 15.000,01 € ΜΕΧΡΙ
20.000,00€
-ΑΜΕΑ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ: ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ
25.000,00€
-ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 14.000,00€,
50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ.
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ
14.000,01 € ΜΕΧΡΙ 25.000,00€
-ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ: ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ
15.000,00€, 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 15.000,01 € ΜΕΧΡΙ
20.000,00€
=ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΑ) 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ
-ΑΝΕΡΓΟΙ: Απαλλαγή 50%, για
τους μακροχρόνια ανέργους, όπως ορίζεται στην νομοθεσία, με
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6000
ευρώ και επιπλέον 1000 ευρώ για
κάθε προστατευόμενο μέλος.
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Ευθυμίου δήλωσε σχετικά:
«Συνεχίζουμε να είμαστε πρωτοπόροι με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην Αττική ενώ, ταυτόχρονα, συνεχίζουμε με συνέπεια
την στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Δήμου μας. Συγκεκριμένα, αυξήσαμε τα οικονομικά όρια απαλλαγών και διατηρούμε σε χαμηλά επίπεδα τα δημοτικά τέλη στους απόρους, στους
πολύτεκνους, στα άτομα με αναπηρία από 67% και άνω, στους τρίτεκνους, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στους δικαιούχους με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και
στους μακροχρόνια ανέργους».

Όσο κι αν αγαπώ το Κερατσίνι, ιδιαίτερη αδυναμία έχω στην
Αμφιάλη! Να μου πεις πως να μην
έχεις; Το πατρικό σπίτι, το δημοτικό σχολείο, το Λύκειο, οι παρέες, οι βόλτες οι αγώνες!
Πως ήταν όμως η Αμφιάλη χρόνια πριν; Μέχρι το 1950 σε μεγάλα κομμάτια της περιοχής της
Αμφιάλης υπήρχαν μεγάλες αλάνες και χωράφια που όργωναν
και έσ-περναν σανό για τα ζώα!
Προς τη μεριά του Αγ Μηνά
υπήρχε το μεγάλο κτήμα του Παππά οι ελιές! Στο κέντρο της Αμφιάλης
υπήρχε άλλο ένα μεγάλο κτήμα! Αυτό ήταν το εργοστάσιο που κατασκεύαζε δυναμίτη και άλλα εκρηκτικά!
Από εκεί και πάνω ως τον κοκκινόβραχο ήταν χωράφια που στις άκρες τους ήταν φυτεμένα, συκιές, αμυγδαλιές και χαρουπιές! Από το
1950 έρχεται νέο κύμα αποικιών απ' όλα τα μέρη της Ελλάδας και δεν
έμεινε σπιθαμή ελεύθερη!
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος και πάλι
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΪΖΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΝΟΗΣ

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Την κάθοδό του στις εκλογές του 2023 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος
Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας με
τη δημοτική του ομάδα και τους συνεργάτες του
Έναν πιο οικείο τρόπο διάλεξε ο κ. Ζορμπάς για να ανακοινώσει
την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες εκλογές τον Οκτώβρη του
2023.
Στην συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν η δημοτική ομάδα και
συνεργάτες του Δημάρχου, κυριάρχησε η αισιοδοξία και το καλό
κλίμα, ενώ συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα.
Όλοι συμφώνησαν ότι έχουν γίνει πολλά στο νησί, άλλωστε, αυτό
είναι που τους μεταφέρουν και οι ίδιοι οι δημότες, αλλά γνωρίζουν ότι
έχουν να κάνουν ακόμα περισσότερα.
Ο Δήμαρχος κατέστησε σαφές ότι η κάθοδος θα είναι αυτόνομη
και σκοπός του είναι η δημιουργία μιας συμμαχίας ενεργών πολιτών,
ανθρώπων που νοιάζονται για τον Δήμο Αίγινας και θέλουν την ανάπτυξή του. Ανέφερε ότι και ο ίδιος εισπράττει από την κοινωνία ένα
αίσθημα ικανοποίησης για την διευθέτηση και επίλυση καθημερινών
ζητημάτων, αλλά και ένα γενικευμένο αίτημα δημιουργικής εξέλιξης.
Τόνισε, επίσης, ότι παραμένει πιστός στον προσανατολισμό του,
για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων τόσο των δημοτών
όσο και των επισκεπτών του νησιού, με όραμα και προγραμματισμό
για μεγάλα έργα πνοής.

Μόνιμη παιδίαστρος στο Κέντρο Υγείας

Συνάντηση με την μόνιμη παιδίατρο που θα αναλάβει τα καθήκοντά της στο Κέντρο Υγείας Αίγινας από το τέλος του επόμενου
μήνα είχε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης
Ζορμπάς, παρουσία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής
του Κέντρου Υγείας Αίγινας κ. Στέλιου Θεριανού και των Αντιδημάρχων κ.κ. Δημήτρη Καραγιά
ννη και Αντώνη Μούρτζη.
Οι παριστάμενοι καλωσόρισαν
τη νέα παιδίατρο και την ενημέρωσαν σχετικά με το πάγιο αίτημα της κοινωνίας της Αίγινας για
τον διορισμό παιδιάτρου και τις
προσπάθειες που έγιναν για περίπου πέντε χρόνια.

Από την πλευρά του ο Δήμος
Αίγινας με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου παρέχει επίδομα στέγασης και σίτισης του παιδιάτρου,
δίνοντας ένα κίνητρο και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την παροχή δωρεάν δημόσιας Υγείας. Η
στήριξη και η προσπάθεια θα συνεχιστεί για τον διορισμό κι άλλων ειδικοτήτων ιατρών στο
Κέντρο Υγείας Αίγινας.
Ευχαριστούμε θερμά την Διοίκηση της 2ης ΔΥΠΕ και τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ροϊλό, που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, καθώς και όλους όσοι συνέδραμαν
με τις ενέργειές τους για την επίτευξη του στόχου.

Γκρεμίζεται...
γιατί δεν το σώζουμε;

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Πόσες ιστορίες έχει, άραγε, να διηγηθεί... πόσες παιδικές φωνές... γέλια και χαρές… τα πρώτα παιχνίδια... τα πρώτα άγχη...
τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα... εκεί... στην ίδια πάντα θέση,
λίγο μετά την «συνοικία των θεών»... παραδομένο στη φθορά του
χρόνου και στην αρ-μύρα της θάλασσας, ξεχασμένο από τους
ανθρώπους... κουρασμένο πια μα αγέρωχο... η θέα συγκλονιστική... και το νησάκι του Κου-μουνδούρου δυο απλωτές... ο
Πειραιάς μιας άλλης εποχής... το σπίτι που γεννήθηκε η μεγάλη
Δέσπω Διαμαντίδου... εκεί στις ανηφοριές της Καστέλλας.
Ως πότε θα αγναντεύει το πέλαγος; Πόσο θ’ αντέξει ακόμα
στο χρόνο που το δέρνει και στη δική μας αδιαφορία που το
πεθαίνει; Μήπως το θεωρούμε σκουπίδι και το στολίσαμε με
κάδους;
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ
Εκστρατεία Αγάπης

«Αυτά τα Χριστούγεννα
κανένα παιδί μόνο του»

Με γενικό σύνθημα «Αυτά τα
Χριστούγεννα κανένα παιδί μόνο
του» ο Δήμος Νίκαιας - Ρέντη - Επιτροπή Ισότητας έκανε εκστρατεία αγάπης για τα παιδιά που φιλοξενούνται με εισαγγελική παραγγελία στις δομές παιδικής προστασίας και στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Αρωγοί της δράσης είναι
η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου, η ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ, το
τμήμα Παραδοσιακών Χορών, οι
Σύλλογοι Γυναικών Σοφι-κού, Αγ.
Θεοδώρων και Πύργος, Όλοι Μαζί Μπορούμε, το Σωματείο Τέχνης
και Λόγου «Αλκυονίδες», ο Σύλλογος «Μανώλης Μαζί Μπορούμε.
Η Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη φρόντισε για τη μεταφορά και την παράδοση των χριστουγεννιάτικων δώρων στις δομές. Πρώτη στάση ήταν
το Νοσοκομείο Παίδων όπου η
Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας
Φύλων Δέσποινα Σωτηροπούλου
ενημερώθηκε από τον Διοικητή του
Νοσοκομείου Εμμανουήλ Παπασάββα για την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο σε σχέση
με τα κακοποιημένα και εισαγγελικά παιδιά. Δυστυχώς το Νοσοκομείο έχει επωμιστεί ένα ρόλο που
δεν του αναλογεί, φιλοξενώντας
υγιή παιδιά στους θαλάμους του
μέχρι να βρεθεί μια θέση σε δημό-

σια δομή παι-δικής προστασίας.
Αξίζει να ση-μειωθεί ότι τα παιδιά
άνω των 12 ετών που φιλοξενούνται στερούνται του δικαιώματος
της εκπαίδευσης αφού δεν υπάρχει η δυ-νατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα σε σχολείο.
Παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια, είδη πρώτης ανάγκης παραδόθηκαν και στο Κέντρο Βρεφών «Η
ΜΗΤΕΡΑ» και στο Αναρρωτήριο
Πεντέλης.
Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου ο
Δήμαρχος Γιώργος Ιωακειμίδης,
ο Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής Κωνσταντίνος Μαραγκάκης
και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας Φύλων Δέσποινα Σωτηροπούλου επισκέφθηκαν την Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» και συνομίλησαν με τον Πρόεδρο του Δ.Σ του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Αττικής Γιάννο Λιβανό για τα ζητήματα των δημόσιων
δομών παιδικής προστασίας καθώς και για τον ρόλο που μπορεί
να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση.
Χριστουγεννιάτικα δώρα παρέλαβαν και η Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» καθώς και η Στέγη Θηλέων
Π. Φαλήρου «Αγ. Αλέξανδρος». Λιχουδιές και γλυκά μοιράστηκαν
και στην Ογκολογική Μονάδα
Παίδων ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ.
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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Διανομή Χριστουγεννιάτικου βοθήματος
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΑΓΑΠΗΣ

Την Παγκόσμια ημέρα αγάπης επέλεξε ο Δήμος Κορυδαλλού για
την έναρξη της διήμερης Διανομής του Χριστουγεννιάτικου Βοηθήματος, στις 14 Δεκεμβρίου, προς τις οικογένειες των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Ειδικά φέτος, υπό το πρίσμα των νέων
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της πανδημίας του COVID-19 και
της ενεργειακής κρίσης, η προσφορά εμπλουτίστηκε με δώρα για
τους μικρούς μας φίλους.
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Μελάς Ιωάννης, υποδέχτηκε το Δήμαρχο, Χουρσαλά Νικόλαο και ευχήθηκαν στους δικαιούχους, καλές γιορτές.
Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε την Ομάδα εθελοντών
αλλά και το Προσωπικό της ελληνικής εταιρείας Φυσικών Προϊόντων
Υγείας «Power Health», για την πρωτοβουλία συγκέντρωσης παιχνιδιών, παιδικών ενδυμάτων & υποδημάτων. Αξίζει να επισημάνουμε ξανά, τη συγκινητική δωρεά 1.000 παιδικών βιβλίων από το «Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων. (https://korydallos.gr/palaiovivliopoleioastegwn/.) Ο εθελοντισμός είναι μία ανιδιοτελής προσφορά που συμβάλλει στη συνολική ευημερία της κοινωνίας, εξυψώνει τις αξίες και
τα ιδανικά της ανθρώπινης ζωής αναπτύσσοντας την έννοια της
αλληλεγγύης και του αλτρουισμού.
Αποχαιρετώντας το 2022, ευχαριστούμε από καρδιάς, τους Χορηγούς (Φορείς- Εταιρίες- Ιδιώτες) για την πολύτιμη προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Δομής
Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Μαγειρείο)
του Δήμου μας:

Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες ΟΛΠ

Xριστουγεννιάτικη βραδιά
στην Λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά

Η 14η Δεκεμβρίου 2022, ήταν μια μέρα
χαράς για τη Λέσχη Αρχιπλοιάρχων Πειραιά,
που έπειτα από την τριετή αποχή, λόγω
κορωνοïού, ξαναγιόρτασε τη «Χριστουγεννιάτικη βραδιά» μας!
Ευχαριστούμε τους συνάδελφους αρχιπλοίαρχους και τις καπετάνισσές τους, τα επίτιμα μέλη και τους της Λέσχης, για τη συμμετοχή τους καθώς και τους επίσημους που
μας τίμησαν με την παρουσία τους, όπως
τον Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Κώστα
Κατσαφάδο.
Από το μουσικό ντουέτο, τα γευστικά μεζεδάκια και το βαρελίσιο κρασί ευφράνθηκαν τα μέλη και οι προσκεκλημένοι που σιγοτραγούδαγαν μαζί με τους μουσικούς αλλά και
χόρευαν με πρωτεργάτες τα νησιώτικα κυρίως, το συνάδελφο – ακρίτα και τη σύζυγό του!
Θερμές ευχαριστίες επίσης στον πρόεδρο της Λέσχης καπετάν
Δημοσθένη Παπαδόπουλο και στο επιτελείο του για την καλή οργάνωση αυτής της γιορτής!
Φρίξος Δήμου - Πλοίαρχος Ε.Ν.

Ο ΟΛΠ όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος πρόσφερε περισσότερες από 3.000 δωροεπιταγές στους
τρεις Δήμους Πειραιά, Σαλαμίνας
και Περάματος, με στόχο να δοθούν σε παιδιά δημοτών τους κατόπιν σχετικής αξιολόγησης. Επιπλέον, η ΟΛΠ Α.Ε. πρόσφερε 1.000
δωροεπιταγές στα παιδιά των μελών του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Ν. Αττικής &
Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδος.
Επίσης, για μια ακόμη χρονιά συνεχίστηκε η υποστήριξη από την
ΟΛΠ Α.Ε. των τοπικών Κοινωνικών
Παντοπωλείων, όπου η Εταιρεία σε
μηναία βάση συνδράμει στην αγορά απαραίτητων προϊόντων και

τροφίμων για τη λειτουργία τους.
Η Εταιρεία σε συνεργασία με
την Ιερά Μητρόπολη Πειραιά, και
με στόχο τη στήριξη του φιλανθρωπικού έργου της Μητρόπολης, ενίσχυσε τα συσσίτια αγάπης και πρόσφερε δώρα στα παιδιά των ιδρυμάτων της περιοχής.
Τέλος, η Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε.
πρόσφερε δώρα στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους και
δωροεπιταγές για χρήση σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα παιχνιδιών. Όπως κάθε χρονιά έτσι και
φέτος επιβράβευσε με σημαντικό
χρηματικό έπαθλο, 34 παιδιά
εργαζομένων που είναι μαθητές ή
φοιτητές και αρίστευσαν ακαδημαϊκά.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ: IΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

KO.Δ.Ε.Π.

3.000 γεύματα αγάπης για τους Άστεγους

Και αυτήν την Πρωτοχρονιά, η
ΚΟ.Δ.Ε.Π. και ο Δήμος Πειραιά, δεν
ξεχνούν τους άστεγους και μοναχικούς συνανθρώπους μας που
διαβιούν στο λιμάνι του Πειραιά
και στον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας Αστέγων Πειραιά.
Συνολικά, τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων διανέμονται πάνω από 3.000 γεύματα αγάπης από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά.
Στη διανομή της Πρωτοχρονιάς
παρευρέθηκαν οι Υφυπουργοί, Ναυτιλίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, η
Εργασίας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου,
ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακή Μπουρδάκου, η Αντιπρόεδρος
της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ. Αναστασία Λεωτσάκου, ο Διευθυντής Κοινωνικών Δομών της ΚΟ.Δ.Ε.Π κ. Νικήτας Κανάκης.
Όλες τις ημέρες της δράσης,
ενεργό συμμετοχή έχει η εθελοντική ομάδα ΑΛΕΞ.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, δήλωσε μετά την
ολοκλήρωση της δράσης:
«Όπως κάθε χρόνο τις γιορτινές αυτές ημέρες είμαστε στο κεντρικό λιμάνι στον Πειραιά με την
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση
Πειραιά για να προσφέρουμε γεύματα στους αστέγους που μένουν
εδώ. Είναι μια δράση ανθρωπιάς
και αλληλεγγύης και ασφαλώς επιθυμία του Δήμου Πειραιά είναι
κανένας συμπολίτης μας να μην
είναι μόνος 365 μέρες τον χρόνο,
πόσο μάλλον τις γιορτινές ημέρες που διανύουμε».
Η Υφυπουργός Εργασίας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, επεσήμανε:
«Άλλη μια χρονιά πιστοί στο ρα-

ντεβού μας, τόσο το χριστουγεννιάτικο όσο και το πρωτοχρονιάτικο. Όλοι μαζί. Πολιτεία, Δήμος
Πειραιά και ΚΟ.Δ.Ε.Π., στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη.
Γεύματα Αγάπης. Ένα πιάτο ζεστό φαγητό για τους συνανθρώπους μας που διαμένουν στο λιμάνι του Πειραιά. Ένα λιμάνι που
ξέρει να φιλοξενεί με την «καρδιά»
του όλους τους ανθρώπους».
Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, επεσήμανε:
«Το σημαντικό είναι η διαχρονικότητα και ο Δήμος Πειραιά είναι
και στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε όλους αυτούς τους
ανθρώπους αρκετά χρόνια. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο
στον Πρόεδρο της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
Γιάννη Βοϊδονικόλα όσο και στον
Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη γι
αυτήν την προσπάθεια την οποία
κάνουν και δεν την κάνουν μόνο
τις γιορτές, την κάνουν διαχρονικά, 365 ημέρες τον χρόνο».
Ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ.
Γιάννης Βοϊδονικόλας σε μήνυμά
του αναφέρει:
«Στον Πειραιά κανείς δεν είναι
μόνος.
Ειδικά τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων, η σκέψη μας είναι
δίπλα στους μοναχικούς συνανθρώπους μας που ζουν στο λιμάνι ή στον Ξενώνα της ΚΟ.Δ.Ε.Π».
Η Αντιπρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
κa Αναστασία Λεωτσάκου ανέφερε:
«Για ακόμη μια χρονιά είμαστε
εδώ τούτες τις γιορτινές ημέρες,
προκειμένου να δηλώσουμε στην
πράξη ότι τα Χριστούγεννα και η
Πρωτοχρονιά αποτελούν τις γιορτές της αγάπης».
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Συνάντηση Δημάρχου Πειραιά
με νέο Πρύτανη Πα.Πει.

Εθιμοτυπική συνάντηση πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πειραιά
κ. Γιάννης Μώραλης με τον νέο
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Μιχάλη Σφακιανάκη, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Κώστας Κατσαφάδος.
Ο κ. Μώραλης συνεχάρη τον κ.
Σφακιανάκη, επισημαίνοντας ότι
επιθυμία της Δημοτικής Αρχής
είναι να ενισχυθεί η πολυεπίπεδη
και αγαστή συνεργασία του Δήμου Πειραιά με το Πανεπιστήμιο
της πόλης μας.
Ο κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:
«Συναντηθήκαμε μαζί με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Κώστα Κατσαφάδο με τον νέο Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Μιχάλη
Σφακιανάκη, προκειμένου να τον
συγχαρούμε για την εκλογή του η
οποία ήταν ομόφωνη, γεγονός πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.
Με τον πρώην Πρύτανη Άγγελο Κότιο είχαμε μια γόνιμη και παραγωγική συνεργασία, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί και
στο μέλλον με τον κ. Σφακιανιάκη. Για τη Δημοτική Αρχή, το Πα-

νεπιστήμιο Πειραιά αποτελεί έναν
πολύτιμο στρατηγικό συνεργάτη,
καθώς έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, μια στενή και πολυεπίπεδη συνεργασία, με μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών
στους κρίσιμους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης και της καινοτομίας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το Πανεπιστήμιο της πόλης μας, στο οποίο παράγεται καθημερινά σημαντικό επιστημονικό, ερευνητικό έργο και επιθυμία
μας είναι να αναπτυχθεί ακόμα
περισσότερο η εποικοδομητική
μας συνεργασία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Μιχάλης Σφακιανάκης, δήλωσε:
«Υποδέχθηκα με ιδιαίτερη χαρά τον Δήμαρχο της πόλης και τον
Υφυπουργό Ναυτιλίας ο οποίος
υπήρξε φοιτητής μου. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά προσβλέπει και
ήδη έχει ενεργό συνεργασία τόσο με τον Δήμο όσο και με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι και η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί για το καλό και του Δήμου
Πειραιά και της Ναυτιλίας και της
χώρας μας γενικότερα».

Δωροεπιταγές για Χριστουγεννιάτικα
Παιδικά Δώρα
ΑΠΟ ΚΟΔΕΠ και NAVARINO A.E.

Οι κάμερες σώζουν ζωές
& εξιχνιάζουν εγκλήματα

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Ανέφερα τότε τα εξής: «Στη Ν. Κορέα έχουν εκτεταμένη χρήση καμερών ασφαλείας στους δρόμους, παρακολούθηση στοιχείων πιστωτικών – χρεωστικών καρτών για αποκάλυψη συναλλαγών κάθε «υπόπτου», παρακολούθηση των διαδρομών του μέσω GPS από τα κινητά
τηλέφωνα κλπ. Υπάρχουν εφαρμογές που καταγράφουν ώρα με την
ώρα τις διαδρομές των κρουσμάτων (ποια λεωφορεία πήραν, σε ποια
στάση κατέβηκαν ακόμη και αν φορούσαν μάσκα εκείνη τη στιγμή).
Ενδεικτικά αναφέρω ότι όσοι π.χ. βρίσκονται σε οικειοθελή καραντίνα είναι υποχρεωμένοι να κατεβάσουν εφαρμογή στο κινητό τους
που ειδοποιεί τις Αρχές αν βγουν από το σπίτι τους με πρόστιμο μέχρι
2.500 £.».
Στην Αγγλία, υπάρχουν παντού κάμερες και σε κάθε λεωφορείο
πραγματοποιούνται 30 λήψεις την ώρα. Επίσης, οι κάμερες βοηθούν
τα μέγιστα στην εξιχνίαση ατυχημάτων και εγκλημάτων. Το ερώτημα
που τίθεται είναι: τι προτιμάμε; τα προσωπικά δεδομένα ή τη ζωή;
«Ένα κράτος κινδυνεύει περισσότερο από τους πολίτες του, όταν δεν
πειθαρχούν, παρά από τον εχθρό του». (Σπινόζα)
Γεώργιος Τρανταλίδης- Δικηγόρος

Σε μια ακόμα κίνηση αγάπης,
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προχώρησε η εταιρία Navarino ΑΕ, η
οποία στηρίζει σταθερά καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, το πολυσχιδές έργο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά.
Συγκεκριμένα και σε πλήρη εναρμόνιση με το πνεύμα των ημερών, η εταιρία Ναυαρίνο Α.Ε προχώρησε σε δωρεά 25 δωροεπιταγών για τα καταστήματα παιχνιδιών «Μουστάκας», αξίας 50 ευρώ η καθεμιά.
Οι δωροεπιταγές μοιράστηκαν
σε ωφελούμενες οικογένειες

της ΚΟ.Δ.Ε.Π. παρουσία του εκπροσώπου της Navarino Α.Ε κ.
Μπάρμπα.
Ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ.
Ιωάννης Βοϊδονικόλας ανέφερε
σχετικά:
«Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή των παιδιών!
Είναι η γιορτή της αγάπης, της
χαράς, της οικογένειας.
Για αυτό και όλο το χρόνο, ειδικότερα όμως κατά τις ημέρες των
εορτών, η σκέψη μας τρέχει στους
μικρούς μας φίλους, που προσμένουν πώς και πώς το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικό τους δώρο».
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Οδοιπορικό στο Καστελόριζο

Μπήκα στο καράβι από τη Ρόδο
για Καστελόριζο έχοντας τη βεβαιότητα πως σήμερα θα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για μένα!
Ήμουν έτοιμη να θαυμάσω την
απίστευτη ομορφιά του ακριτικού
μας νησιού. Του νοτιότερου άκρου
της Ελλάδας μας.
Η ξενάγηση άρχισε εν πλω!
Περνώντας από το νησί Ρω ο καπετάνιος άρχισε να σφυρίζει. Χαιρετούσε τους φαντάρους μας που φύλαγαν το ακριτικό νησάκι έχοντας
υψωμένη την γαλανόλευκη Κάποτε
την ελληνικότητα αυτού του νησιού την απεδείκνυε καθημερινά η Δέσποινα Αχλαδιώτη η αλλιώς η κυρά
της Ρω. Μια γνήσια Ελληνίδα που
κάθε ανατολή ανέβαζε το ιερό σύμβολο και κάθε δύση έκανε υποστολή της ιερής και χιλιοτραγουδισμένης ελληνικής σημαίας μας. Έδειχνε στους απέναντι γείτονές μας την
ελληνικότητα του νησιού. Σε γνωρίζω από τη κόψη του σπαθιού τη
τρομερή! Η καρδιά μου πλημμύρισε από συγκίνηση! Πόσο όμορφη
είναι η πατρίδα μου!
Ο καπετάνιος συνέχισε την ξενάγηση δείχνοντάς μας άλλες τρεις
βραχονησίδες που ανήκαν σ’ εμάς
και ορίζουν τα θαλάσσια σύνορά

μας με τους άσπονδους φίλους,
γείτονές μας. Επιτέλους φτάσαμε
στο Καστελόριζο που σημαίνει
κόκκινος βράχος, η επίσημα Μεγίστη. Κατεβαίνοντας από το καράβι
το βλέμμα μου αντίκρισε ένα υπέροχο παράδεισο. Όμορφα σπιτάκια φρεσκοβαμμένα με χρώματα
σε απόλυτη αρμονία. Το λιμανάκι του
κουκλίστικο με τα ιστιοφόρα και
τις βαρκούλες του να είναι αραγμένα σε μια θάλασσα γαλάζια.
Ήταν η ομορφότερη θάλασσα που

μετά χάνοταν μέσα στο απόλυτο
μπλε της θάλασσας! Θεέ μου τι όμορφα πλάσματα έχεις πλάσει!
Μετά από λίγο επιβιβαστήκαμε
σ ένα καΐκι. Προορισμός μας ή
Μπλε Σπηλιά. Μετά από μια μικρή
υπέροχη διαδρομή φθάσαμε έξω
από τη Μπλε Σπηλιά. Με μια μικρή
βαρκούλα μπήκαμε μέσα! Λες και
τα βράχια στο εσωτερικό της είχαν
φωταγωγηθει από χιλιάδες μπλε
φωτάκια! Το σκηνικό παρέπεμπε
σε ονειρικό τοπίο! Γαλάζια λίμνη!

έχω δει. Στο δρόμο χαιρετήσαμε
τα φανταράκια μας! Αυτά τα ηρωικά ελληνόπουλα φυλάνε Θερμοπυλες! Η ευγνωμοσύνη και η περηφάνια ξεχύθηκε μέσα απ’ την καρδιά μου για αυτά τα παιδιά.
Καθίσαμε σ ένα παραθαλάσσιο
καφέ ακριβώς δίπλα στη θάλασσα
και τότε...την είδα! Μια υπέροχη τεράστια θαλάσσια χελώνα! Ύψωνε
το κεφάλι της σαν να μας χαιρετούσε και μετά βουτούσε μέσα στη
γαλάζια θάλασσα. Το καβούκι της
ενώ άστραφτε κάτω από τον ήλιο,

Ποιος δεν θα κολυμπούσε στα γαλάζια νερά της;
Επιστρέψαμε πάλι στη παραλία
κι αρχίσαμε την ανάβαση προς το
εσωτερικό του νησιού
Τα Βήματά μας μάς έφεραν στο
τοπικό μικρό μουσείο, όπου θαυμάσαμε τα πρώτα σκάφανδρα με
τα οποία βουτούσαν οι σφουγγαράδες μας, καθώς επίσης και διάφορα αντικείμενα της καθημερινότητας των προγόνων μας.
Το νησί έχει μεγάλη ιστορία και
έχει υποστεί πολλές επιδρομές
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από Τούρκους Ιταλούς και πάλι
Τούρκους, όμως η Ελληνικότητα
του είναι αδιαμφισβήτητη.
Μια επίσκεψη στη Σαντράπειο
Σχολή, το σχολείο του νησιού ήταν
απαραίτητη. Βρίσκεται δίπλα από
τον Μητριπολιτικο Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης και συνδέεται μ’
αυτόν με μια μοναδικής τέχνης βοτσαλωτή αυλή. Έξω από τη Σαντραπεια Σχολή βρίσκεται και το άγαλμα της κυράς της Ρω η αλλιώς
Δέσποινας Αχλαδιωτη. Η πατρίς
ευγνωμονούσα... Όχι η πατρίς οι
Έλληνες κατασκεύασαν το πρόσωπό της από μάρμαρο, ως ελάχιστο
φόρο τιμής στην ηρωική Ελληνίδα.
Να θυμούνται οι παλαιότεροι και
να μαθαίνουν οι νεότεροι.
Τέλος φθάσαμε έξω από το νεοσύστατο φαρμακείο. Εκεί σταμάτησα μόνο εγώ. Ήθελα να αναπνεύσω την μυρουδιά των φαρμάκων.
Τι να πω επαγγελματική διαστροφή; Πόσο θα ήθελα να ήμουν εγώ
ή φαρμακοποιός. Μακριά από το θορυβώδες μελίσσι της Αθήνας. Εκεί
μπορείς να επαναπροσδιορίσεις τις
αξίες των πραγμάτων αλλά και να
επαναπροσδιοριστείς σαν άνθρωπος. Όμως η ώρα είχε περάσει και
έπρεπε να επιστρέψουμε στη Ροδο.
Από την πλώρη του καραβιού έβλεπα τον Κόκκινο Βράχο (το Καστελόριζο) να απομακρύνεται ενώ η
καρδιά μου ήθελε να παραμείνει
εκεί. Πλημμυρισμένη από συγκίνηση για το νοτιότερο άκρο της πατρίδας μου, επέστρεψα στη Ρόδο.
Όμως η καρδιά μου θα χτυπάει
εκεί, όπως και η καρδιά όλης της
Ελλάδας!
Κλαίρη Παπαντωνάκου

Η Μέγκουλη

(Το Περιστέρι Πωγωνίου Ηπείρου)

«Τάχα δεν ήμουν και γω νιός, δεν
ήμουν παλικάρι, τάχα δεν επερπάτησα την νύκτα με φεγγάρι;»
Αυτά τα λόγια ΜΕΓΚΟΥΛΗ τα
χιλιοειπωμένα τα βρήκα πως ανήκουνε το ίδιο και σε σένα.
Ήσουν στ’ αλήθεια κάποτε χωριό και εσύ με χάρη, γεμάτο νιάτα, λεβεντιά σωστή σαν παλικάρι.
Χτυπούσαν οι καμπάνες στου,
σήμαινε ο σχολειό σου και αχολογούσε στο χωριό, όλο το αρχοντικό σου.
Ήταν το Σαδαράκι σου πάντα
σαν του πανηγυριού την ημέρα, χόρευε, γλένταε η λεβεντιά από άκρη σε άκρη πέρα.

Το μοναστήρι, η εκκλησιά ήταν
γεμάτη φέξη και φώτιζε όλα τα
χωριά μέχρι το Μακριάλεξη.
Η Δάφνη, το καμπαναριό με
τόσους αυλογύρους. Είχανε για
συντροφιά σαράντα καλογήρους.
Το βέλασμα από τα πρόβατα
και αντάμα από τα γίδια, ήταν για
σένα Μέγκουλη, τα πιο όμορφα
στολίδια.
Μα ξάφνου όλα άλλαξαν και ήλ-

θαν άλλα χρόνια, μείνανε χέρσα
τα σπαρτά άξυστα είναι τα αλώνια. Κλείσανε οι δρόμοι από τα
κλαριά και γέμισαν χορτάρια να
μαρτυρούν πως εδώ δεν ζούνε
παλικάρια.
Τα πήρε όλα η ξενιτιά και τα έ-

κανε δικά της με μόνη τους παρηγοριά του ερχομού τους στα
μαύρα γηρατειά τους.
Τα λόγια του Αγίου Κοσμά στη
πέτρα στο κλαδάκι, βγήκανε όλα
αληθινά μας πότισαν φαρμάκι. «Ολημερίς θα περπατείς μέχρι να ερθεί το γιόμα, φωνή ανθρώπου δεν
θ’ ακούς, ούτε και ζώου ακόμα.
Με όλα αυτά που ήλθανε και έλθουν και άλλα εκόμα, εμείς θα έχουμε μέσα στην καρδιά ευλογημένο χώμα.
Εδώ είναι οι παππούδες μας, εδώ και οι πατεράδες και η μάνα
που μας γέννησε εδώ είναι θαμένη. Πάντα θα μας καρτερί και θα
μας περιμένει.
Ήθελα και άλλα να σας πω και
άλλα να μολογήσω, με πήρε το πα-

ράπονο κοντεύω να δακρύσω, με
άκουσε δίπλα η καρυδιά που χρόνια μένει μόνη, να περιμένει ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ τα παιδιά για να τα καμαρώνει.
Με όλα αυτά που ακούσαμε να
γίνουμε προφήτες, με την ελπίδα
μέσα, να μείνουμε για πάντα ΜΕΓΚΟΛΙΤΕΣ.
Τ. ΓΚΑΝΑ

Το χωριό (Μέγκουλη)

Χωριό μου όμορφο και ωραίο
παιδί που ήμουνα
δεν είχα φανταστεί
πως κάποτε θα ερχόταν το μοιραίο.
Τα όνειρα που είχαμε
όλα τα παιδάκια
να μας τα πάρει η ξενιτιά
να γίνουνε σκλαβάκια.
Το γάλα που μας έδινε
η μάνα από το βυζί της
δεν είχε τόση δύναμη
να μείνουμε μαζί της.
Κλαίει η μάνα και μοιρολογεί
από το βράδυ μέχρι το πρωΐ.
«Ξενιτεμένο μου πουλί

και παραπονεμένο,
η ξενιτιά σε χαίρεται
και εγώ έχω τον καημό σου.
Ανάθεμά σε ξενιτιά
και συ και τα καλά σου.
άφησες έρημα τα χωριά
χωρίς παιδιά, χωρίς σχολειά
χωρίς παπά και εκκλησιά».
Γι’ αυτό και εγώ,
επήρα την απόφαση
για να γυρίσω πίσω
να φέρω και τα όνειρα
και εδώ να κατοικήσω.
Τ. ΓΚΑΝΑ
Στη μνήμη των πεσόντων
του 1941
Ήλθαμε πάλι αδέλφια μας κοντά σας να βρεθούμε. Τον πόνο
να γιατρέψουμε γιατί σας αγαπούμε.
Σας φέρθηκε άτιμα η ζωή και η
παλιοκοινωνία. Χρόνια πολλά περάσανε. Συγγνώμη δεν έγινε καμία. Γι’ αυτό και εμείς εφέραμε
αγάπη και ευγνωμοσύνη και όλοι
μαζί να φτύσουμε, Χίτλερ και
Μουσολίνι.
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Αρωγός στον Πολιτισμό
ο Οδοντιατρικός Σύλλογος

Η δράση του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Πειραιά είναι μεγάλη και
πολύπλευρη, τόσο στην κοινωνία
όσο και στον πολιτισμό.
Ο Πρόεδρος Μιχάλης Αγρανιώτης και ο Αντιπρόεδρος Νίκος
Αχριάνης, πάντα επί των επάλξεων
στην πρώτη γραμμή.

Ξεχωρίζουν

Ο Βουλευτής Γιάννης Τραγάκης, ο αντιδήμαρχος Πειραιά, πρώην
Βουλευτής Δημήτρης Καρύδης.
Δύο πολιτικοί που ξεχωρίζουν
και διακρίνονται για το ήθος, τον
χαρακτήρα και την προσφορά.

Άνοιγμα στον Πολιτισμό

Στο πλευρό Νιζάμη
ο Κώστας Πρέκας

Δυναμική κάθοδο ετοιμάζει για
τις δημαρχιακές εκλογές ο υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά Κώστας
Νιζάμης.
Κοντά του, συστρατευμένος και
ο γνωστός ηθοποιός Κώστας
Πρέκας, άνθρωπος του πολιτισμού
με μεγάλη πείρα και προσφορά.

Σοβαρό άνοιγμα στον Πολιτισμό
έχει κάνει η διοίκηση η Πειραϊκού
Συνδέσμου, υπό τον Βαγγέλη Καρλάφτη, και την ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν κάτι που έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού, αλλά, κάλλιο αργά
παρά ποτέ.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Κώστας
Κατσαφάδος, ο Υπαρχηγός του
Λιμενικού Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Τσελίκης, ο Διοικητής και ο
Υποδιοικητής της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων, Υποναύαρχος Ιωάννης
Πάττας, Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος
Τσούκας, αντίστοιχα, στην Μητρόπολη Πειραιά.
Τους δένουν πολλά και κυρίως η
αγάπη για την θάλασσα και το καθήκον για την πατρίδα.

Η περίφημη
οδός Σωτήρος
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Για την ανόρθωση
του Πειραιά

Ο Δεσπότης Πειραιά Σεραφείμ
με τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη,
δύο πρωτεργάτες της πνευματικής, πολιτισμικής και οικονομικής
αναδιοργάνωσης και ανόρθωσης
του Πειραιά.
Ένας διαρκής αγώνας για το καλό της πόλης, προς όφελος δημοτών και επισκεπτών.

Προσπάθεια
και έργο μεγάλο

Με θέληση για προσφορά

Ποδαρικό στο λιμάνι
από το Blue Star Delos

Ποδαρικό για άλλη μια χρονιά
έκανε το Blue Star Delos στο λιμάνι
του Πειραιά μπαίνοντας στο λιμάνι
λίγα λεπτά μετά την Αλλαγή του
Χρόνου υποδεχόμενο το 2023.
Ευχές και δώρα σε όλους για το
αγαπημένο πλοίο που σεργιανά
καθημερινά στο Αιγαίο.

Αγάπη για την θάλασσα
και καθήκον
για την πατρίδα
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Ο πρώην Βουλευτής Δημήτρης
Λιντζέρης και ο Πολιτευτής Χρήστος Σαλαλές, άνθρωποι άξιοι, με
ήθος χαρακτήρα και θέληση για προσφορά στην Β’ περιοχή του ευρύτερου Πειραιά.
Χαιρόμαστε που υπάρχουν άνθρωποι στην πολιτική με το κύρος
τους και την πάντα ακέραιη συμπεριφορά.

Ο διοικητής του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά Ηλίας Γουζουάσης, ο πρώην Αντιδήμαρχος Δημήτρης Βρόντος, στη Σωτήρος,
έναν δρόμο που δεν έχει τίποτα να
ζηλέψει από τον καλύτερο της
Ευρώπης.
Η Σωτήρος είναι ο πρώτος εμπορικός δρόμος του Πειραιά και ο
ωραιότερος της Ελλάδος, με ιστορία μεγάλη και αγαπιέται πολύ.

Ο π. Πολύκαρπος Δημητριάδης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου και η
Αντιδήμαρχος Γιώτα Περδίκη, ακούραστοι κάθε στιγμή και επί των
επάλξεων με μεγάλο κοινωνικό και
φιλανθρωπικό έργο.
Τους τιμούμε και χαιρόμαστε
που μας συγκαταλέγουν στους
φίλους τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΥΓΙΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ε.α. - ΑΓΡΟΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
Α΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Καλή Χρονιά
Υγεία, Προκοπή
και Ευτυχία

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Φίλωνος 41, Αγ. Τριάδα. T.Κ. 185 35 Πειραιάς - τηλ.: 210 41 25 446
Επ. Οδός Γαλατά - Ναυπλίου,
Αγ. Ελένη (Μπάφι) Τροιζηνίας Τ.Κ. 18020

Κιν.: 6993 95 88 000 - 6946 25 06 50
e-mail:pnmoygios@yahoo.gr

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
για την τιμή, την γεύση
και την ποιότητα
Διεύθυνση :
Αραχώβης 21
και Βασιλικών
ΚΑΜΙΝΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνα:
210 4200222,
6987140912
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ÅËÅÕÈÅÑ Η ΑΠΟΨΗ

Γράφει η Μαρία Μπουκουβάλα
ιατρός -MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2023!
…ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥΡΙΑ….
Ας γίνει το ΚοροπιGate,
γεγονός αναστάσιμο αν…

Αν σκεφτούμε πως και γιατί ΚΑΙ ΜΗΠΩΣ , οι
φίλοι μας οι Καταριανοί και άλλοι, «κοροπίζουν»- συγνώμη- διαφθείρουν μέλη του Ευρωκοινοβουλίου,
ώστε ΤΕΛΙΚΑ, να δέχονται και να προβάλλουν ως
φυσιολογική την αντικατάσταση των Ευρωπαϊκών
λαών με τριτοκοσμικούς αλλόθρησκους με τελείως διαφορετικά πολιτιστικά, κοινωνικά και ηθικά πρότυπα, που δεν αφομοιώνονται και έχουν παγιωμένη
και σταθερή θρησκευτική και εθνική συνείδηση.
Να μας ανταλλάσσουν και δια της επιβολής «
αντιρατσιστικών» νόμων, να φιμώνεται κάθε αντίθετη άποψη για τα δίκαια, που αφορούν στα συμφέροντα, την επιβίωση, την αυτάρκεια, που θα
θρέψει τους απογόνους μας.
Μας εξαφανίζουν κι εμείς κοιμόμαστε.
Δια στόματος της κυρίας Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφίας Βούλτεψη (της Ν.Δ.,
βεβαίως), σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ακούσαμε ότι οι νόμιμοι μετανάστες στην Ελλά-δα, είναι
περίπου ένα εκατομμύριο, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των παρανόμων! Οι οποίοι σε λίγο
επίσης θα γίνουν νόμιμοι με πλήρη δικαιώματα
Ελλήνων πολιτών. Η ερώτηση μου είναι αν μπορεί
ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι να κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο επίσης μπορεί να κρίνει
παραδείγματος χάριν τα σύνορα της πατρίδας
μας. Και βέβαια μπορεί και έτσι θα γίνει.
Τι να περιμένει όμως κανείς από ένα λαό, που
συνωστίζεται στα σύνορα, για να ψωνίσει φθηνά
από γειτονικές χώρες προς βορράν η να απολαύσει « αναψυχή» στα Καζίνο των Σκοπίων.
Να αντιδράσει για τον αφοπλισμό των νησιών
του Αιγαίου μας, η να θυμάται ότι οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο μετά την απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας της Κύπρου; Μήπως να θυμηθεί
πόσο βοήθησε το ΝΑΤΟ, τη μαρτυρική Κύπρο, το
ίδιο αυτό ΝΑΤΟ, που στέλνει Ελλη-νικά όπλα στην
Ουκρανία; Πόσα χρόνια μετρά η διχοτόμηση της
Κύπρου; Γιατί επιμένουν όλοι να μοιραστεί το Αιγαίο και ο εθνικός πλούτος μας με την Τουρκία;
Για το καλό μας;
Ποιοι επιμένουν; Μήπως εκείνοι, που μας έπεισαν κάποτε ότι ο αήττητος Ελληνικός στρατός μας, ο
ισχυρότερος της εποχής του, ηττήθηκε στην Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη και δεν ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ άπρακτος ;Μήπως αληθεύει ότι οι σφαγές των Ελλήνων της Σμύρνης άρχισαν όταν αποχώρησε και ο τελευταίος Έλληνας
στρατιώτης;
Είναι λοιπόν, η περίπτωση Καϊλή και λοιποί της
παρέας, η μοναδική περίπτωση διαφθοράς, η μήπως το εισαγόμενο από τις Βρυξέλλες δίκαιο που
μας βαπτίζει ρατσιστές, όταν υπερασπιζόμαστε τα
δίκαια συμφέροντα του έθνους μας, που εξαφανίζεται, ταυτίζεται πολλές φορές με …Κατάρα, που
επιθυμεί την μετατροπή της Ευρώπης του Ελληνικού πολιτισμού σε μουσουλμανικό χαλιφάτο;
Μήπως λέω…
ΟΤΑΝ ΣΕ ΠΕΙΘΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ
Αλλά η ρίζα του κακού, είναι πολύ βαθιά. Η αλ-λοίωση των προτύπων της ανθρώπινης τελειότητας,
άρχισε με την υποβολή στους λαούς, αλ-λοιωμένης εικόνας ως προς την ομορφιά και την αρμονία.
Όταν σε πείθουν ότι η μουτζούρα μπορεί να είναι
τέχνη κι ότι η Αφροδίτη της Μήλου, δεν αποτελεί
πρότυπο γυναικείας καλλονής, αλλά τα αποστεωμένα μοντέλα με το τεχνητό στήθος και τα οπίσθια
από σιλικόνη, τότε πολύ εύ-κολα, μπορεί να ταυτισθεί η οχλοκρατία με δη-μοκρατία, η πληρωμένη
ψήφος μέσω χορηγών με διαφανή διαδικασία και η
διαμόρφωση της κοινής γνώμης μέσα από καλοπληρωμένα Μ.Μ.Ε., που συνήθως τροφοδοτούν τις κατ’
όνομα Δημοκρατικές πλην όμως βρίθουσες από
νεποτισμό και οικονομική ολιγαρχία, Κυβερνήσεις
με εκπροσώπους- βουλευτές- από τα « φυτώρια»
τους, ηθική και άσπιλη διαδικασία. Τότε καλά να πάθεις, φίλε αναγνώστη, που βαριέσαι να σκέπτεσαι,
δεν ερευνάς, δεν κάνεις παιδιά για να ζεις στην καλοπέραση, η νομίζεις ότι με τα άχρηστα διπλώματα και το εύκολο ζαβό χρήμα* , αγοράζεις το μέλλον σου.

ΟΤΑΝ ΕΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΣΕ DRΑGSYSTEMS
Έχω μια απορία: Δεν μπορώ να μάθω τι σημαίνει ακριβώς η λέξη DRAG. Αν προέρχεται από τη
λέξη dragon, δηλαδή δράκος, η τη λέξη drug , που
σημαίνει φάρμακο αλλά και φαρμάκι. Drag, επίσης,
σημαίνει «σύρω»…. Όταν μιλάμε για Drag Queens, τι
εννοούμε; Πρόκειται λοιπόν για …Δρακοβασίλισσες,
Φαρμακοβασίλισσες, η Βασίλισσες… του συρμού;
Της μόδας, η της ροής προς κάποια κατεύθυνση;
Όταν πρωτοείδα άνδρα ντυμένο γυναίκα, μικρό
παιδί ακόμα, γέλασα πολύ, αγνά και αβίαστα. Έτσι
ταύτισα τον άνδρα , που ντύνεται γυναικεία, με ηθοποιό, που παίζει κάποιο γυναικείο ρόλο. Άλλωστε μου είχαν εξηγήσει τότε, ότι κατά την αρχαιότητα, δεν υπήρχαν γυναίκες ηθοποιοί. Ήταν λοιπόν,
σε κάποια Αριστοφανική παράσταση, στο θέατρο
των Φιλίππων, την εποχή, που ζούσαμε στην Καβάλα, λόγω κάποιας από τις μεταθέσεις του άξιου
πατριώτη πατέρα μου. Γράφω αυτό το μικρό μνημόσυνο, γιατί εκείνος, με έμαθε να σκέπτομαι δια
της ευθείας ορθολογικής οδού και να αποφασίζω
πάντα ΜΟΝΗ μου. Να μην παρασύρομαι. Να μην
εξαγοράζομαι. Να πιστεύω. Να πιστεύω , στις διαχρονικές αξίες, στην ισορροπία της φύσης αλλά
και στη δύναμη του Τιμίου Σταυρού… Σάλο είχε
δημιουργήσει κάποτε, στον εθνικό στρατό μας, τον
λησμονημένο για τις τόσες νίκες, που έχτισαν αυτό
το κράτος, που κάποιοι Ιούδες θέλουν να αλωθεί,
η γενναία πράξη του πολύ γνωστού μετέπειτα
Αγίου Παΐσιου . Ίσως υπήρξα από τους πρώτους
που έμαθαν για αυτό το θαύμα.
.. « Έκανε το Σταυρό του παιδί μου και προχώρησε μέσα σε μια βροχή από σφαίρες και δεν τον
έπιασε καμία…. Αλλά πίστευε στη δύναμη Tου…»,
μου είχε διηγηθεί ο πατέρας μου, όταν ήμουν
ακόμα νήπιο….
Ώρες ολόκληρες ασχολείτο μαζί μου, μετά την
εργασία του, να μου μιλά συνεχώς για τον Ηρακλή,
το Μεγαλέξανδρο, το Χριστό και τα θαύματα Του.
Σήμερα, δυστυχώς ακόμα και μέσα στην Εκκλησία,
λησμονούν ότι και γίνονται θαύματα και κάθε ημέρα, που μας ξημερώνει, απλά μας χαρίζεται από το
Δημιουργό μας. Πάντως με κανενός είδους θαύμα,
ρούχο, επέμβαση, δε γίνεται ο άνδρας γυναίκα, η
το αντίθετο, όταν η φύση, του έχει δώσει εξ αρχής
γενετικό κώδικα ανδρός η γυναικός. Η λοιπόν, πιστεύεις στην επιστήμη, που ορίζει σαφώς το φύλο,
η δεν την εμπιστεύεσαι οπότε, ούτε εμβόλιο mRNA
, προωθείς. Υπάρχει επιστήμη δύο ταχυτήτων; Επιστήμη κατ΄επίκληση, δε νοείται. Ναι, να ανεχόμαστε τη διαφορετικότητα, δεν μπορούμε όμως όλοι
να είμαστε διαφορετικοί, ούτε να ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΜΕ την όποια αμφισβητούμενη διαφορετικότητα μας, στα παιδιά, διότι η αγνότητα της ψυχής
τους είναι αδιαπραγμάτευτη.
ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ. Το ΒRΕΧΙΤ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ
Η τελευταία μόδα, ήθελε ανθρώπους κυρίως γυναίκες, να τεκνοποιούν με γενετικό υλικό από δότες. Αλλά και γυναίκες συνήθως κάποιας ηλικίας,
να τεκνοποιούν με ωάρια από δότριες.
Το νομικό πλαίσιο αυτών των δωρεών, θα έλεγα
ότι είναι σε πολλές χώρες, απαράδεκτα πρωτόγονο, διότι στην ουσία πρόκειται για κανονικές υιοθεσίες. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να γνωρίζει
τον βιολογικό του πρόγονο, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον γεννήτορα του. Έτσι ο Νόμος στο
Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει και από εφέτος δίδει το
δικαίωμα σε όσα παιδιά έχουν γεννηθεί με δωρεά
γενετικού υλικού να πληροφορούνται εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
την αλήθεια για την καταγωγή τους και τα στοιχεία
του βιολογικού γονέα τους. Μια αλήθεια, που πολλές φορές απεκαλύπτετο μετά από τυχαία γεγονότα, τα οποία ακολουθούσαν δράματα…. Τίποτα
καλό, δεν βασίζεται πάνω σε ένα ψέμα άλλωστε…
Η αλήθεια είναι ο καλύτερος σύμμαχος.
Αντίθετα η προβολή του ψευδέστατου επιχειρήματος, ότι δήθεν η οικογένεια, ως θεσμός και αξία
έχει τελειώσει, είναι καταστροφική και σχεδιασμένη από όσους επιθυμούν να μας εξαφανίσουν. Ο
νοών- νοήτω.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ; ΡΩΤΑ ΤΟΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ ….
17 χρόνο παιδί, θεωρούμενο εγκεφαλικά νεκρό,
επανήλθε στη ζωή, λίγο πριν του αφαιρεθούν τα
όργανα. Αυτό έγινε στη Μυτιλήνη, τα περασμένα
Χριστούγεννα και αποδίδεται σε ιατρικό θαύμα…
Για τον Ταξιάρχη Αρχάγγελο Μιχαήλ, ούτε λόγος…
Μήπως λοιπόν, πρέπει να σκεφτόμαστε διπλά,
όταν θεωρούμε κάθε ετοιμοθάνατο άτομο, αποθήκη ανθρώπινων ανταλλακτικών; Όταν ευχόμαστε
να ευρεθεί δότης, ευχόμαστε το θάνατο κάποιου
συνανθρώπου μας. Πόσο ηθικό είναι αυτό; Μήπως
η εμπορία οργάνων σε υποανάπτυκτες χώρες,
οφείλεται στην ελαστική νομοθεσία; Μήπως αυτή
η ελαστικότητα, οδηγεί σε εγκληματικές πράξεις
αρπαγής παιδιών και ενηλίκων η ακόμα και πώληση τους από τις ίδιες τις οικογένειες των, όπως
συμβαίνει σε φτωχές χώρες;
Τελικά, μην τα βάζετε με τον ψυχοπομπό Ταξιάρχη. Διότι είναι πανίσχυρος και κάπου κάπου,
δίνει ισχυρότατα μαθήματα και ραπίσματα σε αλαζόνες. Το βαπτιστικό όνομα του παιδιού, που διασώθηκε, είναι Ταξιάρχης. Καθόλου τυχαίο….
ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΤΑΝ…
Όταν όλοι, περιμένουμε να επιβιώσουμε, χάρη
στο κουτάκι με τα χάπια, που ασυστόλως στοκάρουμε κάνοντας φαρμακαποθήκες στα σπίτια μας.
Όταν θεωρούμε ότι η παλιά, καλή φυσική ιατρική,
απόσταγμα εμπειρίας και σοφίας αιώνων, που έσω-ζε
κόσμο επί χιλιετίες, πέθανε κατά τον 20ο αιώνα
της κερδοσκοπίας μέσω βιομηχανοποίησης των
πάντων. Όταν κανένα σπίτι, δεν έχει βότανα στην
κουζίνα και το μοναδικό αφέψημα, που εισέρχεται
είναι καφές μέσω ντελίβερυ. Οι γιαγιάδες μας, έπιναν τσάι του βουνού, χαμομήλι, δυόσμο, ρίγανη, αλθαία, μολοχάνθη, τσουκνίδα και τόσα άλλα. Εμπλούτιζαν τα αφεψήματα τους με μέλι θυμαρίσιο,
η από κωνοφόρα για το αναπνευστικό, μαστίχα,
γαρύφαλλο. Καθάριζαν συχνά τη στοματοφαρυγγική κοιλότητα κάνοντας γαργάρες με χαμομήλι
και σόδα, πρόπολη και καλέντουλα και δεν περιορίζονταν στο πλύσιμο των δοντιών. Κατανάλωναν
υγιεινό σπιτικό φαγητό και όχι έτοιμα παρασκευάσματα με συντηρητικά και ύποπτα ενισχυτικά γεύσης. Κάθε πρωί, έπιναν ένα κουταλάκι χυμό λεμονιού, για να μην αρρωσταίνουν. Εργάζονταν με μέτρο, ώστε να επιτρέπουν ώρες αναψυχής κοντά
στη φύση για όλη την οικογένεια. Σήμερα, τρέχουν
σε δύο και τρεις εργασίες έκαστος, η μητέρα είναι
άφαντη, δε γεννιούνται παιδιά η αν γεννιούνται ζουν
σαν μπαλάκια του τένις, η μητρότητα θεωρείται
πάρεργο και το ανούσιο χρήμα, ο μοναδικός στόχος. Πολλοί προτιμούν πανάκριβη ζωή, αλλά καθόλου οικογένεια με παιδιά, ενώ η άλλοτε κυρία του
σπιτιού, έχει μεταβληθεί σε εργάτη- κουβαλητή, με
ένα πλήθος ψυχολογικά συμπλέγματα, συνήθως
εξ αιτίας του περιβάλλοντος, που την ώθησε να
αρνηθεί την φύση και έμφυτη κλίση της: τη μητρότητα. Ο δε άλλοτε αφέντης- κουβαλητής του σπιτιού, ωθούμενος στην ανεργία και απαξίωση, εξ
αιτίας της τεράστιας προσφοράς εργατικού δυναμικού από άνδρες και γυναίκες, ωθείται στην κατάθλιψη, απογυμνωμένος από τα προτερήματα του
φύλου του, ενώ το σύστημα, που φορολογεί τώρα
δύο αντί για ένα εισοδήματα, του σιγοψιθυρίζει το
αυτάκι του, ότι ίσως του δοθεί μία ακόμη ευκαιρία
να επιτύχει, αν άρχιζε παραδείγματος χάριν να
ντύνεται γυναικεία, προκειμένου επιτέλους να
ξεχωρίσει για κι εκείνος για κάτι «σημαντικό»….
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ: «ΕΛΑ ΑΝ ΣΟΥ ΒΑΣΤΑΕΙ….»
Αυτό, φίλοι αναγνώστες, σας το άφησα τελευταίο. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω γιατί, δεν βγήκε
πολιτικό πρόσωπο, να δώσει απάντηση στις εκάστοτε προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων ομολόγων τους. Εννοώ τη σωστή απάντηση. Αυτή, που
δεν διδάσκεται στα σχολεία. Ό,τι προκλητικό φωνάζουν συνεχώς, απειλώντας τη χώρα μας, μου θυμίζει κάτι άντρακλες η αντρογυναίκες, που βρίζουν με την γνωστή λέξη, που αρχίζει από το τρίτο
γράμμα της αλφαβήτου μας. « Θα σε….»… Λέω «αντρογυναικες», διότι το λεξιλόγιο του πεζοδρομίου,
δεν συνάδει με θηλυκότητα, ενώ για τον άνδρα μπορεί κάπως να γίνεται ανεκτό, όμως ποτέ θεμιτό.
Όσοι καθυβρίζουν έτσι, συνήθως… σταματούν
στα λόγια. Θρασύδειλοι, αμόρφωτοι, αγενείς, ανάξιοι, αγροίκοι.
Όταν λες κάτι, πρέπει και να μπορείς να το κάνεις, βεβαίως. Όταν δεν κάνεις όμως κάτι, επί δεκαετίες, αλλά μόνο απειλείς, τότε ένα συμβαίνει κύριοι γείτονες : Διασκεδάζετε το φόβο σας με τις απειλές σας και κορδώνεστε. Γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά, ότι ο Ελληνικός στρατός είναι αήττητος και
ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΝΙΚΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. Αυτά. Ας λέτε λοιπόν μπρος στον καθρέπτη
σας…. «Στον καθρέπτη της κοιτιέται κι από μόνη
αγαπιέται», λέει μια παροιμία μας…
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα δυναμική επανεκκίνηση
για μία Περιφέρια Πρότυπο

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Η αυγή κάθε
ν έ α ς
χρονιάς
αναγεννά προσδοκίες
και ελπίδες για
ένα καλύτερο αύριο. Αποτελεί όμως και
μια ευκαιρία αναστοχασμού για
το χρόνο που έφυγε, αναλογιζόμενοι όσα μπορούσαμε να διορθώσουμε και να αλλάξουμε για το
καλό της κοινωνίας μας και του
εαυτού μας.
Υποδεχόμενοι το 2023, ας γυρίσουμε σελίδα με πίστη στις νέες
προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας. Με εθνική ομοψυχία και
αγάπη για την Πατρίδα μας, με πίστη στους εαυτούς μας και κοινωνική ειρήνη, να κερδίσουμε κάθε χαμένο χρόνο και να πετύχουμε όσα δεν μπορέσαμε έως τώρα, τόσο σε προσωπικό όσο και
συλλογικό επίπεδο.
Φίλοι και φίλες, εύχομαι από την
καρδιά μου το 2023 να είναι μια
χρονιά καλύτερη για όλους. Με
όραμα, στόχους, αυτοπεποίθηση
και δουλειά καλούμαστε να δώ-

σουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση της
ζωής μας αλλά και να βρούμε λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που
μας απασχολούν συλλογικά, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή, αλλά και η εξασφάλιση της ειρήνης ως εγγύηση για την ευημερία της ανθρωπότητας.
Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να
κερδίζουμε το μέλλον, όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Με αυτή
την πεποίθηση, ως Περιφέρεια Αττικής, αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες επιδιώκοντας κοινωνικές συμμαχίες προκειμένου να δώσουμε λύσεις σε
σημαντικά προβλήματα, στρέφοντας τη σκέψη μας στην αίσθηση
του καθήκοντος και του ηθικού
και πολιτικού χρέους απέναντι σε
όλους τους συμπολίτες μας.
Το 2023 θα είναι η χρονιά που
η Αττική θα κάνει μία νέα δυναμική επανεκκίνηση. Τα χρόνια που
προηγήθηκαν βάλαμε γερά θεμέλια και πάνω σε αυτά θα συνεχίσουμε με τους ίδιους εντατικούς
ρυθμούς να χτίζουμε το όραμα
μας για μία Περιφέρεια-Πρότυπο,
στην οποία όλοι θα απολαμβάνουμε να ζούμε.

Νέα σήνθεση της Περιφεριακής Αρχής

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μήνυμα ενότητας, αισιοδοξίας και
ελπίδας για μία νέα δυναμική χρονιά
με ουσιαστικό και παραγωγικό έργο
προς όφελος των πολιτών, απέστειλε
ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ανακοινώνοντας τη νέα σύνθεση
της Περιφερειακής Αρχής Αττικής,
που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023.
«Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε
όλοι μαζί με στρατηγική, σύνθεση,
ενότητα και προσήλωση στο καθήκον
για να ανεβάσουμε την Αττική ακόμα
ψηλότερα» επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης.
Αναλυτικά η νέα σύνθεση της
Περιφερειακής Αρχής Αττικής
Αντιπεριφερειάρχες
Περιφερειακών Ενοτήτων με θητεία
έως 31-12-2023
Βλάχος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών
Κεφαλογιάννη Λουκία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών
Λεωτσάκος Ανδρέας Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών
Αντωνάκου Σταυρούλα Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πειραιώς
Βοϊδονικόλας Σταύρος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Νήσων
Αυγερινός Αθανάσιος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Κοσμόπουλος Ελευθέριος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Δήμητρα Νάνου Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Νοτίου τομέα Αθηνών
Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες
με θητεία έως 31-12-2023
Πέππας Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Κόκκαλης Βασίλειος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και
Περιβάλλοντος
Ρώμας Χάρης Αντιπεριφερειάρχης
Πολιτισμού & Αθλητισμού
Κεχρής Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
Γρηγορίου Ηλίας Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας & Επιχ/τικότητας
Γιαννακόπουλος Βασίλειος Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών & Επι-

κοινωνιών
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας
Λεονάρδου Πολυτίμη Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής &
Πολιτισμικής Ανάπτυξης
Αναπληρωτές Περιφερειάρχη σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
Πέππας Νικόλαος – Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Αντωνάκου Σταυρούλα - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πειραιώς
Λεωτσάκος Ανδρέας - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών
Εντεταλμένοι
Περιφερειακοί
Σύμβουλοι
Αγγελάκη Δήμητρα Αλιείας, Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής
Αγγελόπουλος Γεώργιος ΚΤΕΟ
Αγγελοπούλου Μαρία Ισότητας
Αδαμοπούλου Γεωργία Ειδικών
Κανονισμών Λιμένων
Αλυμάρα Σοφία Υιοθεσιών
Βαθιώτης Αθανάσιος
Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) Δημοσίων
Σχέσεων & Διεθνών Θεμάτων
Βλάχου Γεωργία Θεμάτων άσκησης κοινωνικής εργασίας
Ευσταθόπουλος Σπυρίδωνας Πε΄ριφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής
Ζέρβα Μαρία Θεμάτων ευπαθών
ομάδων πληθυσμού των ΡΟΜΑ
Κατσιγιάννης Αθανάσιος Τεχνικών
Έργων, Υπ & Χωρικού Σχεδιασμού
Κουρή
Μαρία
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος
Τουρισμού
Μελάς Σταύρος Λαϊκών Αγορών
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου
Ευγενία Τομέα Εθελοντισμού
Παπαγεωργίου Νικόλαος Βιομηχανίας, Ενέργειας &Φυσικών Πόρων
Φαίη Καλογήρου Nεανικής και
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Κοσμίδη Ευρώπη Ποιότητας Ζωής
Nίκος Παπαδάκης Περιβάλλοντος
Ανδρέας Κούρτης Ελλήνων Βορειοηπειρωτών

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Mεγάλο έργο Οδοποιΐας»
στον Δήμο Σαλαμίνας

Το μεγάλο έργο οδοποιίας στο
Δήμο Σαλαμίνας ξεκινά άμεσα από
την Περιφέρεια Αττικής. Το εν λόγω έργο, το οποίο εντάχθηκε στο
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων
της Περιφέρειας το 2021 και τέθηκε σε διαγωνισμό δημοπράτησης το ίδιο έτος, αγγίζει τα
2.000.000 ευρώ και στοχεύει στην
αποκατάσταση φθορών και βλαβών και γενικότερα στη βελτίωση
των οδών, ώστε αυτές να καταστούν ασφαλείς.
Κατά της ως άνω απόφασης ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή,
η οποία και απορρίφθηκε με την
81/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ. Στη
συνέχεια, ασκήθηκε εκ νέου προσφυγή κατά της 81/2022 της
ΑΕΠΠ και της 2464/2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής,
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Και αυτή η προσφυγή απορρίφθηκε με την από 30-11-2022 εκδοθείσα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ως εκ
τούτου η διαγωνιστική διαδικασία κρίθηκε σύννομη.
Κατόπιν των παραπάνω ο φάκελος του Διαγωνισμού θα διαβιβαστεί πλέον στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες σύναψης της
σύμβασης του έργου.
Ξεκινούν άμεσα λοιπόν οι εργασίες συντήρησης, βελτίωσης,
ανακατασκευής του οδοστρώματος αλλά και τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων με βάση τη μελέτη που κατέθεσε ο δήμος. Όλοι

οι δρόμοι στη Σαλαμίνα, υπενθυμίζουμε ότι είναι δημοτικοί και
δεν ανήκουν στην Περιφέρεια.
Με αφορμή την έναρξη των εργασιών, η Αντιπεριφερειάρχης
Νήσων, κ. Βάσω Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη, τόνισε:
“Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε αυτό το σημαντικό έργο Οδοποιίας Δημοτικών Οδών της Σαλαμίνας να παίρνει σάρκα και οστά!
Ένα έργο εξαιρετικής σημασίας
που θα δώσει λύση σε χρόνια προβλήματα και αφορά την βελτίωση
του οδικού δικτύου του νησιού,
διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των πολιτών.
Το γεγονός ότι η Περιφέρεια
Αττικής έχει και την ευθύνη του
έργου, αποτέλεσε για εμάς πρόκληση ώστε να τηρήσουμε όλα
τα χρονοδιαγράμματα και να
ολοκληρώσουμε άμεσα όλες τις
διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.”

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δωρεάν Λογισμικό ΚΕΠ Υγείας

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων
των πολιτών και η διοργάνωση
προληπτικών εξετάσεων για 11
κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα οποία έχει
αποδειχθεί με μελέτες πως η
έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές.
Μέσα από το νέο λογισμικό,
εφαρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα screening του πληθυσμού και τα στελέχη των ΚΕΠ
Υγείας επιβλέπουν το follow
up της διατήρησης της υγείας
των Πολιτών. Αυτοματοποιημένα το λογισμικό ενημερώνει τους
πολίτες, μέσα από τον προσωπικό τους προφίλ, σχετικά με
τις προληπτικές εξετάσεις που
προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ηλικία
και το φύλο τους, καθώς και
με την πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέτασή τους.
Τα 11 νοσήματα στα οποία

επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας
μέσα από το λογισμικό είναι ο
Καρκίνος του παχέος εντέρου,
ο Καρκίνος του τραχήλου της
μήτρας, ο Καρκίνος του μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλιακής
αορτής, ο Καρκίνος του προστάτη, το Μελάνωμα, η Κατάθλιψη, η οστεοπόρωση, η ΧΑΠ
και η Άνοια. Παρόλα αυτά στο
πλαίσιο της πανδημίας έχουν
προστεθεί στα προφίλ των
Δημοτών και χρήσιμες πληροφορίες για τον COVID-19.
Για να ενημερώνεσαι κι εσύ
για τις Δράσεις του Δήμου
σχετικά με την Πρόληψη της
Υγείας και για να λαμβάνεις
συμβουλευτικές πληροφορίες
σχετικά για τον COVID-19
εγγράψου στο Λογισμικό των
ΚΕΠ Υγείας μέσα από το site
www.kepygeias.org
Πληροφορίες ΚΕΠ Υγείας
Δήμου Σαλαμίνας: τηλ: 2104652919 & 2132027580 (Κοινωνική Υπηρεσία), ηλεκτρονικά
στο
kepygeias@salamina.gov.gr
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