
Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ 

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του 

ιστορικού κτηρίου του «Πειραϊκού Συνδέσμου», πλήθος κόσμου, μέλη και φίλοι του 

Συνδέσμου μας, παρακολούθησαν την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωσή μας, που φέτος 

ήταν αφιερωμένη στην μοναδική Ελληνίδα Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και 

πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, συμπατριώτισσά μας Κυρία Άννα 

Ψαρούδα - Μπενάκη. 

Μετά την ευλογία της Βασιλόπιττας από τον πατέρα Ιωάννη Σαρρή την εκδήλωση 

άνοιξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας, κος Γιάννης Σπετσιώτης, καλωσορίζοντας 

το πολυπληθές κοινό. Στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στα σημαντικότερα 

γεγονότα του παρελθόντος χρόνου και ανακοίνωσε τους άμεσους στόχους του 

Συνδέσμου για το επόμενο έτος.  

Ακολούθησε σύντομη εισήγηση από τον κο Θεοδόση Γκάτσο για την απονομή του 

«Βραβείου Αριστείας Απόστολος Γκάτσος», κάτοχος του οποίου ανεδείχθη για 

φέτος, ο ανακηρυχθείς Διδάκτωρ της Ιατρικής, γιατρός διαβητολόγος και μέλος του 

«Ερμιονικού Συνδέσμου», Κωνσταντίνος Μπαλαμπάνης του Πέτρου. Το Βραβείο 

απένειμε η Κυρία Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Απενεμήθη, επίσης, τιμητική διάκριση 

στην οικονομολόγο Μαρίνα Κουρτέση του Αντωνίου, που απέκτησε μεταπτυχιακό 

τίτλο από τη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιά.  

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του «Ερμιονικού Συνδέσμου», κος Γεώργιος Φασιλής, 

έκανε ένα υπέροχο ταξίδι στον χρόνο, αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της Άννας 

Ψαρούδα - Μπενάκη. Το αφιέρωμα συνοδευόταν από σπάνιες φωτογραφίες από 

την παιδική της ηλικία, τις σπουδές, την προσωπική της ζωή, την πολιτική της 

διαδρομή και τη μέχρι σήμερα  εξαιρετική της πορεία στα γράμματα και την 

επιστήμη, που την έφεραν ως την μοναδική Ελληνίδα Πρόεδρο της Ακαδημίας 

Αθηνών.  

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Ερμιονικού συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ. της 

απένειμε ως τιμητικό δώρο ένα ειδικά κατασκευασμένο αντίγραφο του μοναδικού 

σωζόμενου αρχαϊκού αργυρού τριώβολου της Ερμιόνης του 350 - 300 π.Χ., το 

οποίο αποτελεί πιστό εξ αργύρου αντίγραφο του πρωτοτύπου αρχαίου 

νομίσματος, το οποίο ανήκει στη Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας Alpha Bank.  



Σε πνεύμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης ακολούθησε η αντιφώνηση της 

κυρίας Μπενάκη, που πραγματικά «μάγεψε» όλους όσους είχαν την τύχη να 

παρευρίσκονται στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα.  

Η εκδήλωση έκλεισε με τις ευχαριστίες της κας Ελένης Τράκη προς τους χορηγούς, 

που φέτος ήσαν οι κυρίες και κύριοι Λέλα Γκάτσου - Αθηναίου και Θεόδωρος 

Κατσικάρος των Εκπαιδευτήριων «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - BIRDS», Μαίρη Κατσογιώργη, 

Νάντια Γανώση, Μαρία Στρίγκου, Γιάννης Κοντοβράκης και Αντώνης Σκούρτης,  

τους διαχειριστές των τοπικών ιστολογίων Σταμάτη Δαμαλίτη και Θωμά Σκούρτη, 

καθώς και τον Μιχάλη Σπετσιώτη.  

Τη σεμνή τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός από τα μέλη και τους 

πολυπληθείς φίλους του Συνδέσμου μας, η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της 

UNESCO, κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Δήμαρχος Ερμιονίδος κος Γιάννης 

Γεωργόπουλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ερμιόνης κος Ιωσήφ Γανώσης, ο 

Περιφερειακός Σύμβουλος κος Αναστάσιος Γανώσης, η εικαστική καλλιτέχνης κα 

Μαρίτσα Τραυλού, Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην 

Δήμαρχοι και Πρόεδροι/εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων. Ακολούθησε δεξίωση 

κατά τη διάρκεια της οποίας σε ιδιαίτερα φιλικό και πατριωτικό/ενωτικό κλίμα, οι 

καλεσμένοι μας απήλαυσαν τα εξαιρετικά εδέσματά μας και απεύθυναν στην 

τιμώμενη συμπατριώτισσα μας και στον επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου μας, κύριο 

Λίνο Μπενάκη, τις πιο θερμές ευχές τους.  

Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης είναι του Αλέξανδρου Ι. Ρέντα. 

 


