
 

Η ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΜΑ 

 

την κατάμεστη αίθουσα του «ΠΕΙΡΑΪΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ» έγινε την Κυριακή 

21/1/2018 η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιττας του 

υνδέσμου μας.  

Αρχικά τα μέλη και οι καλεσμένοι μας απήλαυσαν το πλούσιο κέρασμά 

μας. Σα κρασιά ήταν ευγενική προσφορά του κου Ιωάννη Κοντοβράκη και 

τα λοιπά ερμιονίτικα προϊόντα του κου Παντελή Κολυμπάδη. 

Μετά την «ευλογία της πίτας» από τους ιερείς Παναγιώτη Δασκαλοθανάση 

και Μιλτιάδη Ζέρβα, ο Πρόεδρος του Ερμιονικού κος Γιάννης πετσιώτης 

ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους του υνδέσμου για την παρουσία τους 

και έκανε μια σύντομη αναδρομή στα πεπραγμένα του προηγούμενου 

έτους. 

τη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κος Γιώργος Υασιλής, αφού ευχαρίστησε 

τους χορηγούς της εκδήλωσης, έδωσε το βήμα για σύντομους 

χαιρετισμούς στους εκπροσώπους της Περιφέρειας κ.κ. Αναστάσιο Σζανή 

και της Δημοτικής Αρχής Απόστολο Λαδά, Φρήστο Δάγκλη, Αναστάσιο 

Λάμπρου και την κα Κέλλυ Μήτσου. 

Ακολούθησε η απονομή των καθιερωμένων αναμνηστικών βραβείων στα 

παιδιά των μελών μας που εισήχθησαν ή αποφοίτησαν από  ανώτατα/ερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως εξής:  

Γανώση Ζωή του Ιωσήφ, εισαχθείσα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Γκόσιος Μενέλαος του Βελισάριου, εισαχθείς στα Σ.Ε.Υ.Α.Α. Αθηνών,  

Ησαΐα Ειρήνη του Ιωάννη, εισαχθείσα στο Σμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία του Ε.Κ.Π.Α.,  

Ευθυμίου Ανάργυρος του Κίμωνα, εισαχθείς στη χολή Μηχανολόγων 

Εργαλειολόγων του Α.Σ.Ε.Ι. Αθηνών,  

Ευθυμίου Γεώργιος του Κίμωνα, εισαχθείς στη χολή Πολιτικών Μηχανικών 

του Α.Σ.Ε.Ι. Αθηνών,  



Παχγνίδης Αγγελος του Κων/νου, εισαχθείς στο Μαθηματικό Σμήμα του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και  

Βολίκα Αικατερίνη του Κίμωνα, απόφοιτος της Ανωτέρας χολής 

Δραματικής Σέχνης Αθηνών. 

Σα βραβεία προσέφεραν, όπως κάθε χρόνο, τα Εκπαιδευτήρια 

«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - BIRDS» των Κυρίας Λέλας Γκάτσου - Αθηναίου και κου 

Θεοδώρου Κατσικάρου.  

Μετά την ως άνω απονομή των καθιερωμένων βραβείων ακολούθησε η 

απονομή του «Βραβείου Αριστείας ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΚΑΣΟ» την οποία έκανε 

ο καθηγητής και τ. πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. κος Θεόδωρος Υορτσάκης.  

τη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν οι: 

Βόντα Βασιλική του Αγγέλου, 

Δημαράκης Ευάγγελος του Ιωάννη, 

Ζωγράφου Μαρία του Αγγέλου, 

Κουτσογιαννοπούλου Μαρία του Ηλία και  

Μπόλμπου Αλεξάνδρα του Γεωργίου.  

Σο «Βραβείο Αριστείας ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΚΑΣΟ» απενεμήθη στον Ευάγγελο 

Δημαράκη του Ιωάννη, ο οποίος έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στη «Διοικητική 

των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» από το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό 8,81. 

Η παραδοσιακή «πίτα», όπως κάθε χρόνο, ήταν προσφορά της Κυρίας 

Μαίρης Κατσογιώργη, ενώ τα δώρα, που φέτος ήταν τέσσερα, 

προσέφεραν ο κος Λίνος Μπενάκης, τα Εκπαιδευτήρια «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - 

BIRDS» και η Κυρία Μαρία τρίγκου.  

 

 


