
Η ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΜΑ  

Σην Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραϊκού 

υνδέσμου στον Πειραιά, ο ύνδεσμός μας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα 

του τηρώντας το παραδοσιακό έθιμο. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την «ευλογία της πίτας» από τους εφημερίους του Ι.Ν. 

της Αγίας Αικατερίνης Πειραιά, συμπολίτες μας ιερείς Ιωάννη αρρή και 

Μιλτιάδη Ζέρβα. 

τη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος του υνδέσμου μας κος Γιάννης 

πετσιώτης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους του 

Ερμιονικού υνδέσμου για την παρουσία τους, αναφέρθηκε στα πεπραγμένα 

του προηγούμενου έτους και στις δυο λαμπρές ιστορικές επετείους της 

Ερμιόνης κατά το τρέχον έτος 2017:  τα 190 χρόνια από την Γ’ Εθνοσυνέλευση 

και στο «έτος Μητσαίων» με τα πολλαπλά επετειακά γεγονότα της ιστορικής 

οικογένειας της Ερμιόνης που συμπίπτουν το 2017.  

Χαιρετισμούς απηύθηναν οι κκ. Απόστολος Λαδάς, ως εκπρόσωπος της 

Δημοτικής Αρχής, Γιάννης Δημαράκης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

εορτασμού των 190 χρόνων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης και Σάσος Λάμπρου, 

Δημοτικός ύμβουλος. 

Κατόπιν έλαβε τον λόγο ο Αντιπρόεδρος του υνδέσμου κος Γιώργος Φασιλής, 

ο οποίος ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης και ενημέρωσε τους 

παρευρισκομένους για τις ετοιμασίες του εορτασμού της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, 

ως εκπρόσωπος του Δ.. του υνδέσμου μας στην προαναφερθείσα 

Επιτροπή. Ακολούθησε η βράβευση των παιδιών των μελών του υνδέσμου, 

που εισήχθησαν ή αποφοίτησαν από ανώτατα/ερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως 

εξής: 

Δημήτρης Παχνίδης (εγγονός του Δημήτρη αρρή), εισαχθείς στο Φυσικό 

Σμήμα του Ε.Κ.Π.Α.  



Ανδρέας Βογανάτσης του Κοσμά, πτυχιούχος της τατιστικής και 

Χρηματοοικονομικής χολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Γιώργος Βολίκας του Κίμωνα (εγγονός της Κατερίνας Παπαμιχαήλ-Ρήγα), 

κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου της Αρχιτεκτονικής χολής του Πανεπιστημίου 

Νεάπολης - Πάφου. 

Σα βραβεία προσέφεραν, όπως κάθε χρόνο, τα Εκπαιδευτήρια «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-  

BIRDS» των Κυρίας Λέλας Γκάτσου - Αθηναίου και κου Θεοδώρου Κατσικάρου, 

ενώ βιβλία της χάρισε η ποιήτρια Κα Κατερίνα Παπαμιχαήλ-Ρήγα.  

Μετά και την ως άνω απονομή των καθιερωμένων βραβείων, ακολούθησε η 

απονομή του Βραβείου Αριστείας «ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΚΑΣΟ» το οποίο καθιέρωσε 

από φέτος ο ύνδεσμος μας, στη μνήμη του ξεχωριστού συμπατριώτη μας, 

ευεργέτου της Ερμιόνης και εκ των ιδρυτών και επί σειρά ετών Προέδρου του 

υνδέσμου μας. την σύντομη εισήγησή του ο κος Θ. Γκάτσος, απευθυνθείς 

ιδιαίτερα στους νέους της Ερμιόνης, αναφέρθηκε στην ουσιαστική έννοια της 

διαχρονικής αξίας της αριστείας στις μέρες μας και στη συμβολή της στον 

αγώνα για τη μετατροπή της Χώρας μας από κοινωνία ουραγών, που 

δυστυχώς είμαστε σήμερα, σε μια νέα κοινωνία πρωτοπόρων, αρίστων και 

δημιουργών, τονίζοντας ότι η συμμετοχή εξαιρετικών νέων από την Ερμιόνη σε 

μια διαγωνιστική διαδικασία όπως αυτή του Βραβείου Αριστείας «ΑΠΟΣΟΛΟ 

ΓΚΑΣΟ» αποτελεί ελπίδα για τη μετεξέλιξή μας σε μια κοινωνία που θα 

αναγνωρίζει και θα τιμά τους αρίστους, τους πρωτοπόρους και τους 

δημιουργούς. Αυτός ακριβώς είναι και σκοπός του Βραβείου αυτού, που φέρει 

το όνομα του πρωτοπόρου - δημιουργού συμπατριώτη μας. 

Ακολούθησε η απονομή του Βραβείου στις βραβευθείσες Ελένη Κουρτέση 

(ΜΒΑ από το Ε.Α.Π.) και Χαραλαμπία Μαρία Κουτούβαλη (Masters in 

environmental pollution & monitoring από το Brunel U.K.) από την ακαδημαϊκό 

και μέλος του υνδέσμου μας Κυρία Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. 

το τέλος της εκδήλωσης, τα μέλη και οι καλεσμένοι μας απήλαυσαν το  

πλούσιο κέρασμα του υνδέσμου μας, με την χορηγία των κρασιών από τους 



κκ. Γιώργο Κωτσάκη και τέλιο τεργίου. Η παραδοσιακή «πίτα», όπως κάθε 

χρόνο, ήταν προσφορά της Κυρίας Μαίρης Κατσογιώργη, ενώ  τα δώρα, που 

φέτος ήταν τέσσερα, προσέφεραν ο κος Λίνος Μπενάκης και οι Κυρίες Μαρία 

τρίγκου και Βούλα Καστρίτη από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.  


