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Αγγελική Κουζούμη: «Η μεγαλύτερη μου αγωνία είναι η αποκατάσταση των παιδιών» 

Μεγαλώνοντας, δε, θεώρησα, ως κάτι φυσικό, την εμπλοκή μου σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, ενώ από την άλλη, η 
εργασία μου σε δημόσιους φορείς ενεργοποίησε ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητα αυτή. 
 

Ποιος είναι ο ρόλος σας στο ίδρυμα; Παρότι, τυπικά η θέση μου είναι η Διεύθυνση του ιδρύματος, θέλω να πιστεύω ότι ο 
ρόλος μου είναι πολλαπλός  και δύσκολος. Γιατί εκτός, από τα καθαρά γραφειοκρατικά κομμάτια που πρέπει να οργανωθούν και 
να διεκπεραιωθούν, προκειμένου να λειτουργεί σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο το σπίτι των παιδιών, ο πιο σημαντικός ρόλος 
για μένα είναι όταν καταφέρνω να εξασφαλίζω, με αρκετά μεγάλο κόπο, πιστέψτε με, όλα όσα είναι απαραίτητα και αναγκαία για 
τα παιδιά μου, χωρίς να στερούνται το παραμικρό από εκείνων που ζουν σε κλασσικές οικογένειες 
 

Πόσο σας βοήθησε η ασχολία αυτή ως άνθρωπο; Το σίγουρο είναι ότι σου προκαλεί πολλές αλλαγές .  Αρχικά, νοιώθεις 
σοκαρισμένη . Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς τα συναισθήματα που αναδύονται  βλέποντας να έρχονται παιδιά 
ανυπεράσπιστα, παραμελημένα και παρενοχλημένα και να πρέπει να φανείς δυνατή και σκληρή, πολλές φορές, προκειμένου να 
πάρεις αποφάσεις για να τα προστατεύσεις. Η ασχολία αυτή  με βοήθησε στο να έχω περισσότερη, υπομονή και επιμονή, στο να 
πιστεύω ότι όταν βάζεις στόχο και πιστεύεις σε κάτι , αυτό θα πραγματοποιηθεί. 

Από την συνέντευξη της Διευθύντριας της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμένας» 
Αγγελικής Κουζούμη στο businesswoman.gr 
 

Η Αγγελική Κουζούμη έχει σπουδάσει  Παιδαγωγικά και έχει δηλώσει ότι την βοήθησε ως ένα βαθμό στη θέση 
στην οποία σήμερα βρίσκεται. Πολύ σημαντικό, όμως, ρόλο έπαιξε η μακροχρόνια εμπειρία της σε δημόσιους 
φορείς. Ποτέ, όμως, δεν επαναπαύθηκε σε αυτά που γνώριζε και συνέχιζε με τον ίδιο ζήλο να επιμορφώνεται, 
πράγμα το οποίο συνεχίζει να κάνει και ως σήμερα. Η μεγαλύτερη, όμως, σπουδή είναι η εμπειρία.  
 

Εκτός από την επαγγελματική σας δραστηριότητα, ασχολείστε και με τα κοινά. Πως ξεκινήσατε αυτή τη 
δραστηριότητα; Η ενασχόληση μου με τα  κοινά ξεκίνησε από την παιδική μου ηλικία μέσα από την οικογένεια 
μου. Από όσο θυμάμαι, τόσο η μητέρα μου, όσο και ο πατέρας μου, σε λιγότερο βαθμό (λόγω του ότι ταξίδευε 
αρκετά) μου μεταλαμπαδεύσανε την αγάπη  για τον συνάνθρωπό μας. 

Ποια είναι τα  άμεσα σχέδια σας; Θα σας φανεί, ίσως περίεργο αλλά κάθε ημέρα βάζω ένα καινούργιο στόχο και ένα καινούργιο σχέδιο για να γίνεται ολοένα 
καλύτερη η στέγη των παιδιών. 
 

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας; πιστεύεται ότι μία γυναίκα μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα με γυναίκα ή με έναν άνδρα; Νομίζω, ότι οι συνεργασίες 
έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του καθενός, δεν έχει σημασία αν είναι άνδρας ή γυναίκα. 
 

Ποιο είναι το προσωπικό σας σλόγκαν ή ρητό; Η δεύτερη ευκαιρία… 
 

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα μελλοντικά σχέδια του Ιδρύματος αυτού; Η μεγαλύτερη  μου αγωνία είναι όλα τα παιδιά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη 
στέγη να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους  και να τα αποκαταστήσω μελλοντικά σε εργασίες. 
Τα σχέδια μου, όπως ήδη, σας ανέφερα δεν σταματούν, θέλω πάντα το καλύτερο για το σπιτικό μου και οι στόχοι που βάζω είναι πάντοτε υψηλοί. Να είναι 

στελεχωμένο σωστά, να μην υπάρχουν ελλείψεις και να μπορεί στο απώτερο μέλλον να υπάρχει και χωρίς την παρουσία μου. 

Μικρές Πειραϊκές ιστορίες «Το 

κανοκιάλι της Καστέλλας»  

του Στέφανου Μίλεση 

Στο βιβλίο του Τάκη Λάππα με τίτλο «Ελληνικά Ιστορικά ανέκδοτα 1750-1862» ο συγγραφέας 
αναφέρει την ιστορία ενός τηλεσκοπίου που αφού χρησιμοποιήθηκε στις διάφορες μάχες του 
Πειραιά, δωρίθηκε από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη λίγο πριν πεθάνει σε έναν άλλο αγωνιστή και 
έτσι διασώθηκε και η ιστορία του. 
 

Σε μια συμπλοκή με τους Τούρκους πάνω στα Άγραφα, ο θρυλικός κλέφτης ο Κατσαντώνης 
τραυματίστηκε βαριά και για να θεραπεύσει την πληγή του αναγκάστηκε να περάσει κρυφά στην 
Αγία Μαύρα όπως τότε έλεγαν τη Λευκάδα. 
Πολλοί Έλληνες που άκουσαν για την άφιξη του Κατσαντώνη έτρεξαν να τον γνωρίσουν από 
κοντά και πολλοί από αυτούς του έκαναν και δώρα. Ανάμεσά τους ήταν κι ένας Έλληνας 
στρατιωτικός με το όνομα Παπαδόπουλος που είχε οριστεί από τους Ρώσους διοικητής των 
Εφτανήσων, καθώς τότε βρίσκονταν υπό ρωσική κατοχή. Ο Παπαδόπουλος μόλις πήγε να τον 
γνωρίσει, του έκανε δώρο ένα τηλεσκόπιο που την εποχή εκείνη το αποκαλούσαν κανοκιάλι, 
καθώς ήταν μακρύ κι έμοιαζε με μικρό κανόνι. Ο Κατσαντώνης μόλις έγινε καλά επέστρεψε πίσω 
στα λημέρια του και χρησιμοποιούσε το τηλεσκόπιο που του έκαναν δώρο. 
 

Κάποια μέρα το χάρισε σε ένα από τα παλληκάρια του που ξεχώριζε για τη γενναιότητά του. Το 
παλληκάρι αυτό έγινε ο ξακουστός Γεώργιος Καραϊσκάκης που το χρησιμοποιούσε σε όλες τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε και φυσικά και στις επιχειρήσεις στην περιφέρεια του 
Πειραιά. Τα κανοκιάλια είχαν ευρεία χρήση στους καπεταναίους του ναυτικού αγώνα, αλλά στις 
στεριανές μάχες ήταν δυσεύρετα για αυτό ήταν και ανεκτίμητα. 
 

Δυο, τρεις μέρες πριν το θάνατό του, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης χάρισε το τηλεσκόπιο του 
Κατσαντώνη σε έναν άλλο αγωνιστή τον Ιωάννη Φραγκίστα. Αυτός ήταν παλιό παλικάρι του 
Κατσαντώνη, επίσης Αγραφιώτης, που βρέθηκε να πολεμά στον Πειραιά, στο πλευρό του 
Καραϊσκάκη. Μόλις ο στρατάρχης της Ρούμελης τον είδε μπροστά του, θυμήθηκε ότι το 
τηλεσκόπιο που είχε ήταν του Αγραφιώτη Κατσαντώνη και του το έκανε δώρο. 
 

Τα χρόνια πέρασαν ο Φραγκίστας σώθηκε από την καταστροφή του Φαλήρου και κρατούσε το 
κανοκιάλι που του έδωσε ο Καραϊσκάκης σαν ιερό κειμήλιο. Το 1861 πέθανε ο Φραγκίστας και το 
κανοκιάλι το κληρονόμησε ο γιος του Επαμεινώνδας ο οποίος με τη σειρά του το χάρισε στο 
μουσείο που είχε ιδρύσει τότε η Σχολή Ευελπίδων. 
 

Περιεχόμενα 

Εκδότης 
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Κωνσταντίνος Τσάλης. Ένας τολμηρός Έλληνας 

θαλασσοπόρος 

 
του Στέφανου Μίλεση 

Συγγραφέα–Ιστορικού 

Ερευνητή 

Προέδρου Φιλολογικής Στέγης 

Πειραιώς 

Pireorama.blogspot.gr 

www.1900thebook.com 

www.1900thebook.com 
 

Ένας Ανθυποπλοίαρχος του Πολεμικού μας Ναυτικού, ο 

Κωνσταντίνος Τσάλης ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 1931 από την 

Μεγάλη Βρετανία με προορισμό το Νέο Φάληρο. Με το ιδιόκτητο 

κόττερό του «Νίλντα» πραγματοποίησε ένα ταξίδι διάρκειας δύο 

μηνών που επιτεύχθηκε μόνο με τη χρήση ιστίων, χωρίς τη βοήθεια 

μηχανικών μέσων. Το ταξίδι από την Αγγλία στην Ελλάδα με ένα 

ιστιοπλοϊκό, μόνο με τη χρήση του ανέμου, δεν αποτελούσε την 

εποχή εκείνη, ένα συνηθισμένο γεγονός, ειδικά για τα ελληνικά 

δεδομένα. Στη χώρα μας δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί ο Ναυτικός 

Όμιλος και οι φίλοι της ιστιοφορίας αντιμετωπίζονταν περίπου ως 

γραφικοί τύποι!  

 

Ο Τσάλης κατάφερε να διαπλεύσει τη Μάγχη, να περάσει το 

Βισκαϊκό και τη Μεσόγειο, εμπνεόμενος από την αγάπη του για τη 

θάλασσα, τη μόνη δύναμη που μιλά στη ψυχή των θαλασσινών και 

τους ωθεί σε μεγάλες αποφάσεις. Ο Τσάλης απέρριψε τη χρήση  

 

 

 

μηχανών και αναβίωσε τη μακρά ναυτική παράδοση των Ελλήνων που διέσχιζαν τους ωκεανούς της 

γης με τα πανιά τους.  Όταν επιχείρησε το ταξίδι αυτό ήταν μόλις 24 ετών, λιτός στην εμφάνιση, 

αμέσως έδινε την εντύπωση σε όσους τον συναναστρέφονταν, ενός ανθρώπου που γεννήθηκε για να 

επιτελεί άθλους. Η ναυτική καταγωγή από πλευράς της μητέρας του Ελένης Λεμπέση, ίσως ήταν 

εκείνη που τον μπόλιασε με θαλασσινά γονίδια που τον έκαναν να μη φοβάται τη θάλασσα και να 

γνωρίζει άριστα τους κανόνες της. Από τεσσάρων χρονών μικρό παιδί ακόμα ο Τσάλης είχε ένα μικρό  

 

 

βαρκάκι με πανί που δεν το αποχωριζόταν παρά μόνο αργά το βράδυ όταν πήγαινε να κοιμηθεί.  

 

Το 1922 κατατάχθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων όπου αμέσως διεκρίθηκε. Είχε τη σφοδρή επιθυμία να αποκτήσει δικό του ιστιοπλοϊκό 

σκάφος και με αυτό να πραγματοποιήσει μακρινά ταξίδια. Αναχώρησε για την Αγγλία όπου αγόρασε ένα μεταχειρισμένο ιστιοφόρο σκάφος το 

«Νίλντα» φτιαγμένο από μαόνι, μήκους 15 μέτρων.  Όταν το αγόρασε, έπρεπε φυσικά να το φέρει στην Ελλάδα κι έτσι εκ των πραγμάτων 

έπρεπε το πρώτο ταξίδι να αποτελεί και το πρώτο θαλασσινό του επίτευγμα. Έψαξε να βρει ανθρώπους προς ναυτολόγηση που θα τον 

βοηθούσαν στα πανιά. Αποδείχθηκε όμως δύσκολο έργο καθώς όλοι φοβούνταν να διαπλεύσουν το Βισκαϊκό με ένα τόσο μικρό σκάφος. 

Τελικώς ειδοποιήθηκε τηλεγραφικώς από το Ντόβερ, ότι δύο Άγγλοι ναύτες προσφέρονταν προς εργασία οι οποίοι και αμέσως 

προσελήφθησαν.  

 

Ήταν οι Άλφρεντ 23 χρονών και Πέρς 25 ετών, με τους οποίους συμφώνησε να τους δώσει από 35 λίρες στον καθένα όταν έφταναν στην 

Ελλάδα. Το ταξίδι ξεκίνησε όχι όμως με τους καλύτερους οιωνούς καθώς επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Ακολούθησαν ομίχλες, ακατάπαυστη 

βροχή και χαλάζι. Παραπλέοντας τις γαλλικές ακτές με απρόβλεπτους καιρούς, κατευθύνθηκε προς την Ισπανία. Εκεί ο καιρός μεταβλήθηκε 

και δυσκόλευσε ακόμα περισσότερο την πλεύση του σκάφους. Έμεναν σε διάφορους μικρούς όρμους και παράκτιες κωμοπόλεις, 

περιμένοντας την καλυτέρευση.  Στα μέρη που κατέφευγαν όμως ήταν αδύνατη η προμήθεια φαγητού και νερού και αναγκάζονταν να φύγουν 

και να εκτεθούν και πάλι στο άγριο πέλαγος.  

 

Αντίκρισαν τις ακτές της Πορτογαλίας τη νύχτα της 20ης Ιουνίου και εισήλθαν στο λιμάνι οδηγούμενοι από τα φώτα χωρίς τη βοήθεια 

πλοηγού. Είχε περάσει ένας μήνας από την αναχώρηση από την Αγγλία και είχε χαθεί πολύς καιρός, εξαιτίας των ενάντιων ανέμων και των 

άστατων καιρών. Το ταξίδι από Λισσαβώνα προς Γιβραλτάρ έγινε κάπως πιο εύκολα καθώς ακολουθούσαν τα πολλά υπερωκεάνεια που  

 είχαν την ίδια ακριβώς ρότα. Από το Γιβραλτάρ ξεκίνησαν να διαπλεύσουν τη 

Μεσόγειο αλλά δυνατοί βοριάδες και μεγάλα κύματα τους έθεσαν σε μεγάλους 

κινδύνους. Πέρασαν ανάμεσα Σικελία και Μάλτα. Κάποιες σκέψεις για να πιάσουν 

είτε τη Μάλτα, είτε το Παλέρμο ξεχάστηκαν, καθώς  το ταξίδι είχε καθυστερήσει 

χρονικά. Έφτασαν στο Αλγέρι στις 5 Ιουλίου αλλά έμειναν μόνο για μια μέρα, διότι 

γνώριζαν ότι είχαν αργήσει και επιθυμούσαν να αναχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν 

για την Ελλάδα..  
 

Το πρωινό της 14
ης

 Ιουλίου αντίκρυσαν για πρώτη φορά τις ακτές της 

Πελοποννήσου. Μετά το πέρασμα του Κάβου Μαλιά επικράτησε μια βασανιστική 

νηνεμία. Καθώς ο Τσάλης γνώριζε ότι βρισκόταν σε ελληνικά νερά η ανυπομονησία 

του μεγάλωνε να φτάσει επιτέλους στο Φάληρο. Την 19
η
 Ιουλίου το σκάφος εισήλθε 

στο Σαρωνικό και το απόγευμα της ίδιας μέρας έριξε την άγκυρα στο Νέο Φάληρο, 

λίγο έξω από το «Μέγα» ξενοδοχείο (Ξενοδοχείο του Σταθμού). Αργότερα 

μετονόμασε το σκάφος του «Νίλντα» σε «Παλαίμων». Το κατόρθωμά του ήταν ένα 

από τα εκατοντάδες κατορθώματα της ελληνικής ναυτοσύνης. 

http://pireorama.blogspot.gr/
http://www.1900thebook.com/
http://www.1900thebook.com/
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Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας είναι ένα 

ιστορικό Ίδρυμα παροχής παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. 
Ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Χατζηκυριακό και την σύζυγό του Μαριγώ 
με το Βασιλικό Διάταγμα της 9

ης
 Ιουνίου 1889. Εγκαινιάστηκε από την 

Βασίλισσα Όλγα στις 19 Ιανουαρίου 1904. Έκτοτε, το Ίδρυμα μετρά 
υπερεκατονταετή αδιάλειπτη λειτουργία και προσφορά πανελλήνιας 
εμβέλειας στον τομέα της παιδικής μέριμνας και προστασίας. 
 

Το όραμα μας 
Όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι σωματικά, ψυχικά και πνευματικά 
υγιή και να διαθέτουν ηθικές αρχές, καλές συνήθειες και τα αναγκαία 
εφόδια για τη ζωή. 
 

Η αποστολή μας 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του Ιδρύματος: «Σκοπός του Καταστήματος εστίν η εν αυτώ  περίθαλψις ορφανών και 
απόρων κορασίων, η εκπαίδευσις αυτών, η διδασκαλία και η εκμάθησις τέχνης τινός βιοποριστικής και η δια γάμου αποκατάστασις 
αυτών». 
Οι  κοινωνικές αλλαγές που επήλθαν με την πάροδο του χρόνου, επέβαλαν την διεύρυνση των σκοπών του. 
Σήμερα, το Ίδρυμα παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη σε κορίτσια  ηλικίας από 6 ετών, που οι οικογένειές τους 
αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και προέρχονται από διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα. 
Προσφέρει στέγη, ενδιαίτηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και 
συναισθηματική υποστήριξη με την βοήθεια κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων,  επιμορφωτικές και εξωσχολικές δράσεις, 
οικονομική στήριξη στις μαθήτριές του που σπουδάζουν σε Α.ΕΙ. και Τ.Ε.Ι.  ενώ ταυτόχρονα συντρέχει οικονομικά σε περιπτώσεις 
αποφοίτων μαθητριών, που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να εργαστούν. 
Επιδιώκουμε να προστατεύουμε παιδιά σε κατάσταση ανάγκης, με το να τα φροντίζουμε προληπτικά και ενεργητικά με κάθε τρόπο, 
και με το να τα εκπαιδεύουμε και να τα προετοιμάζουμε για τη ζωή τους. 
 

Η βάση μας 
Εστερνιζόμαστε ουσιαστικά την βούληση του Ιδρυτή του Χατζηκυριακείου για το σεβασμό και την καλλιέργεια των ηθικών αρχών και 
αξιών της κοινωνίας και την ισχύουσα νομοθεσία. Υιοθετούμε έμπρακτα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού καθώς και τους Κανόνες Ζωής που εξασφαλίζουν την ομαλή, ευχάριστη, ειρηνική, δημιουργική, παραγωγική και ωφέλιμη 
συμβίωση των ανθρώπων. 
 

Τα πιστεύω μας 
 Στην Κοινωνία Πολιτών είναι σημαντικό να υπάρχουν οργανωμένοι και αξιόπιστοι αποδέκτες και διαχειριστές των 

φιλανθρωπικών εκδηλώσεων του κόσμου, γιατί αυτό ακριβώς εξασφαλίζει την ουσιαστική πραγματοποίηση κοινωνικού 

έργου. 

 Οι παιδικές ανάγκες της κάθε εποχής οδηγούν την δράση μας. 

 Εργαζόμαστε με ευρύτητα πνεύματος, ώστε οι ηθικές αξίες και διαθέσεις του Ιδρυτού του Χατζηκυριακείου να υπηρετούνται 
και να είναι πάντοτε προσανατολισμένες προς τις εκάστοτε ανάγκες της παιδικής προστασίας. 

 Ο αυριανός κόσμος μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινος μέσα από τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. 
Εκδηλώνουμε την αγάπη μας στα παιδιά φροντίζοντάς τα και προστατεύοντάς τα έτσι ώστε να είναι υγιή, να διαθέτουν εφόδια για τη 
ζωή τους και να έχουν ηθικές αρχές και καλές συνήθειες. Επενδύουμε στην εκπαίδευση γιατί αποτρέπει από τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Τότε μπορούν να φτιάξουν τον αυριανό κόσμο πιο ανθρώπινο για όλους. 
 
Το παιδί είναι ένα με την οικογένειά του 
 
Υποστηρίζουμε την οικογένεια και γενικότερα τους ενήλικες εκείνους, που εμπλέκονται με τα παιδιά, ώστε να πετύχουμε άριστα την 
αποστολή μας. Αναγνωρίζουμε και τιμάμε την ανιδιοτελή προσφορά, τον Εθελοντισμό, και την Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη. 
 

Οι αξίες μας 
 Η δικαιοσύνη, η εντιμότητα και η ηθική συμπεριφορά αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας. 

 Η ομαδική εργασία με αλληλοσεβασμό, διαφάνεια, λειτουργικότητα, ευθύνη, και κέφι παραδειγματίζει τα παιδιά και αποδίδει 
άριστο αποτέλεσμα. 

Η Ποιότητα είναι προϋπόθεση στη λειτουργία του Χατζηκυριακείου. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κάλυψη των ετήσιων εξόδων μιας φοιτήτριας. 
2. Δωρεά χρημάτων στο Ταμείο του Ιδρύματος το οποίο λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-14:00. 
3. Αποστολή χρημάτων με ταχυδρομική επιταγή 
4. Κατάθεση χρημάτων σ’έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

o Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αρ. Λογ. 189/296008-74 
o EFG Eurobank Ergasias: Αρ. Λογ. 0026.0076.52.0100752194 
o Alpha Bank: Αρ. Λογ. 253-002101-024135 
o Πειραιώς: Αρ. Λογ. 5103-013414-035 

5. Απόκτηση της πιστωτικής κάρτας WINLIFE VISA και επιλογή του Χατζηκυριάκειου ως δικαιούχου. 
6. Δωρεά με πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD οποιασδήποτε τράπεζας, επώνυμα ή ανώνυμα 

μεσω της ιστοσελίδας www.easypay.gr 
 

http://www.easypay.gr/
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Ευχαριστήσουμε όλους εσάς που αγκαλιάσατε την 

πρωτοβουλία μας!!! 

  

Μετά από πρωτοβουλία της Εφημερίδας «Ζω στον Πειραιά» για την κάλυψη αναγκών με ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Εταιρίας Προστασίας 
Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμένας» εκδόθηκαν 1.000 λαχνοί του 1€ ο καθένας. 

Καθώς καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό το κόστος αγοράς των συσκευών και προκειμένου να παραδοθούν άμεσα γιατί δεν γνωρίζουμε πως θα 
εξελιχθούν οι επόμενες μέρες με τον ιό, προβήκαμε στη αγορά μίας τηλεόρασης 32’’ smart JVC, ενός tablet 10’’ LENOVO και κάρτα μνήμης, 
ενός Ηχοσυστήματος SHARP, και ενός Ηχοσυστήματος LOGITECH για PC, για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων παιδιών. 

Η παράδοση τους, έγινε σε ιδιαίτερα χαρούμενο και ενθουσιώδες κλίμα, στην Διευθύντρια της Εταιρίας κα. Αγγελική Κουζούμη στο 
προαύλιο χώρο τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης. 

Σας αναφέρουμε πως εφόσον δοθούν και οι λαχνοί που απομένουν, με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διοργανωθεί μία γιορτή για τα 
παιδιά μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης που βιώνουμε! 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε πως ένας λαχνός κερδίζει ένα Ηχοσύστημα SONY ο οποίος θα βρεθεί μετά από την κλήρωση του Λαϊκού 
Λαχείου της 31 Μαρτίου εφόσον  το νούμερό του συμπίπτει με τα 3 τελευταία νούμερα του πρώτου αριθμού! 

Θα θέλαμε να Ευχαριστήσουμε!!! όλους εσάς που αγκαλιάσατε αυτή την πρωτοβουλία, και προσφέρατε από το υστέρημα σας αγοράζοντας 
λαχνούς για τα Παιδιά! 

Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε: 

την κα Αλέκα Τουμαζάτου Εντεταλμένη Σύμβουλο Συγκοινωνιών του Δ. Πειραιά & Αν. Αντιπρόεδρο της Εταιρίας καθώς και τον κο Λεωνίδα 
Σπάλα, Πρόεδρο του Σωματείου Περιπτερούχων για την αμέριστη οικονομική συμπαράστασή τους από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτό 
το εγχείρημα, την άοκνη συνοδοιπόρο κα Μαρία Ψυχαράκη Πολιτευτή Δ. Πειραιά, την δραστήρια κα Ελλάς (Ελίνα) Βερυκάκη, Αντιπρόεδρο 
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δ. Πειραιά & Πολιτευτή Α’ Πειραιώς & Νήσων, τον κο Χρήστο Μακρή Πρόεδρο Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής Δ. Πειραιά, την κα Ευαγγελία Φερεντίνου και το κο Ηλία Χατζηκώστα από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δ. Πειραιά & 
την Α΄ Δημοτική Κοινότητα, τις κες Κυριακή & Ρωξάννη Μπουρδάκου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας και Μέλος της Β’ 
Δημοτικής Κοινότητας αντίστοιχα, τις κες Τέσση Λεφτάκη-Νικολαϊδου και Κατερίνα Δουρέκα Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του νεοσύστατου 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Εν Πειραιεί», την κα Μαρία Παναγιωτίδου από την Επιτροπή Εθελοντισμού και τα Τραπεζικά Στελέχη Γιώργο 
Φάλκο και Σταυρούλα Πιτσιρή για την ανιδιοτελή τους Προσφορά!!! 
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Με επιστολή στον Πρωθυπουργό, 

το ΒΕΠ ζητεί επιβράβευση των 

συνεπών επιχειρήσεων 

Αιτήματα για παροχή ασφαλιστικών και φορολογικών κινήτρων στον επιχειρηματικό 
κόσμο, ενώ αναλυτική επιστολή και αίτημα για τηλεδιάσκεψη αποστέλλονται στον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το ΒΕΠ 
Με την επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, τόσο με μειωμένες ασφαλιστικές 
εισφορές, όσο και με πρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις ή ελαφρύνσεις, θα 
ξαναρχίσουν οι πάσης φύσεως οικονομικές δραστηριότητες. Την πρόταση αυτή 
εκφράζει προς την κυβέρνηση η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς  
 

 

και συνιστά την εφαρμογή της κατά τη διάρκεια της σταδιακής άρσεως των προληπτικών μέτρων που 
επιβλήθηκαν για τον “Covid-19”.  
Συνεχείς είναι οι τηλεδιασκέψεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΕΠ, στη διάρκεια των οποίων ανταλλάσσονται 
απόψεις και εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς θα επανέλθει 
σε κανονικούς ρυθμούς μετά τις 4 Μαΐου 2020, σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται σε κυβερνητικές 
πηγές. Για να επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα, χωρίς αγκυλώσεις και προβλήματα, το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει για μια φορά ακόμα την ανάγκη άμεσης εξειδικεύσεως των προτάσεων για 
τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να μην κλείσουν οι πιο ευάλωτες, αλλά και να μην χαθούν θέσεις εργασίας. 
Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς επισημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν  

 συγκεκριμένες ενέργειες σε φορολογικό, ασφαλιστικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο, ώστε να στηριχθεί ουσιωδώς η επιχειρηματικότητα. 
Στο πρώτο επίπεδο, η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου ζητεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές του υφιστάμενου φορολογικού 
πλαισίου σε ένα νέο που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και θα διαθέτει απλοποιημένες διαδικασίες. Πρέπει να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής, να 
αποφασιστεί απαλλαγή προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, επιβράβευση των επιχειρήσεων που εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους με 
φορολογικά κίνητρα. 
Παράλληλα, το ΒΕΠ εισηγείται προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την υιοθέτηση μέτρων τόνωσης των εξαγωγών με φοροαπαλλαγές, μείωση και 
πλήρη απαλλαγή φορολογίας ανάλογα με το ποσοστό των εξαγωγών στις ακαθάριστες πωλήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να χορηγηθούν φορολογικά κίνητρα 
σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις. Επίσης, να απαλλαγούν από τη φορολόγηση για τα τρία πρώτα έτη λειτουργία τους όσες 
νέες επιχειρήσεις ιδρυθούν και λειτουργήσουν με παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες. 
Στο δεύτερο επίπεδο που αφορά στα Ασφαλιστικά, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς ζητεί ριζικές αλλαγές στο ισχύον σύστημα, απλοποίηση των 
διαδικασιών και παροχή κινήτρων, ώστε να ξεκαθαριστεί τι καταβάλλει ο εργοδότης και τι ο εργαζόμενος, αλλά και να υπάρχει δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής 
βαθμίδος. 
Όσον αφορά στην εφαρμογή του μέτρου στήριξης που προβλέπει έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου - 
Μαρτίου σε όσους θελήσουν να τις καταβάλλουν στην προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία τους, θα πρέπει να είναι ουσιαστική έκπτωση και όχι να 
αφαιρεθεί αυτό το ποσό από τον υπολογισμό της σύνταξης. Προτείνεται επίσης, επιδότηση εργοδοτικών εισφορών κατά 100% με ρήτρα διατήρησης θέσεων 
εργασίας για ένα έτος από την λήξη επιδότησης. 
Σχετικώς με τη ρευστότητα, σε τρίτο επίπεδο, το ΒΕΠ υπογραμμίζει ότι πρέπει να καθοριστούν ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα παρέχουν άμεση 
ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χαμηλότοκο δανεισμό, κεφάλαια κίνησης και  μικροχρηματοδοτήσεις ή μικροπιστώσεις, χωρίς εμπράγματες 
εξασφαλίσεις. Επίσης πρέπει να καθοριστούν εντός του Μαΐου, νέα ευέλικτα εργαλεία επιχορηγήσεων για επεκτάσεις ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 
μεταποιητικών μονάδων, δημιουργία νέων μονάδων, προσλήψεις προσωπικού, καθώς και μια δέσμη ενεργειών που θα ενισχύουν την εθνική οικονομία. 
Μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός Μιχάλαρος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Από την έναρξη της υγειονομικής κρίσεως που προκάλεσε η εξάπλωση του “Covid-19” παρακολουθούμε τις εξελίξεις και στεκόμαστε αρωγοί στις επιχειρήσεις 
– μέλη του ΒΕΠ. Παράλληλα συνταχθήκαμε με τις προσπάθειες της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και προτείναμε άμεσα μια σειρά 
οριζόντιων μέτρων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, αλλά και στην Περιφέρεια Αττικής. 
»Χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης, ακούσαμε πολλά αλλά διαπιστώνουμε ότι η θεωρία δεν συνοδεύεται από τις πράξεις. Για το λόγο αυτό επιμένουμε στη 
διατύπωση προτάσεων προς κάθε αρμόδιο παράγοντα. Επιμένουμε στην άποψη ότι η παραγωγή είναι η διέξοδος από την κρίση, εξηγούμε ότι η μεταποίηση 
αποτελεί ίσως έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της χώρας, όπως και οι βιοτεχνίες θεωρούνται εκ του αποτελέσματος η ραχοκοκκαλιά της εθνικής 
οικονομίας.  
»Το ΒΕΠ θα καταθέσει στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη αναλυτική επιστολή με τις προτάσεις του βιοτεχνικού κόσμου και θα ζητήσουμε 
τηλεδιάσκεψη μαζί του προκειμένου να τον ενημερώσουμε άμεσα, αναλυτικά και με σαφήνεια για τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας». 
 

 

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος, για τη λήψη μέτρων στήριξης & διατήρησης της βιωσιμότητας των 

πειραϊκών επιχειρήσεων 

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, για τη λήψη μέτρων στήριξης και 
διατήρησης της βιωσιμότητας των πειραϊκών επιχειρήσεων για την επόμενη ημέρα, μεταξύ άλλων απευθύναμε 
επιστολή και στον Δήμαρχο Πειραιά, με αίτημα το πάγωμα» των δημοτικών τελών και των τελών κατάληψης 
κοινόχρηστων χώρων, για το διάστημα που οι επιχειρήσεις μένουν κλειστές ή μειώνεται το εύρος της δραστηριότητάς 
τους λόγω των έκτακτων μέτρων, ώστε να δοθεί μια μικρή ανάσα στις πειραϊκές επιχειρήσεις  που αφανίζονται από 
την πρωτόγνωρη κρίση αυτή. 

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, σύμφωνα με την οποία ψηφίστηκαν ομόφωνα 
τα εξής: 

1. Η απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη της χρήσεως κοινόχρηστων χώρων των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν οι 
περιορισµοί. 

2. Η απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού, καθώς και 
3. Η αναστολή καταβολής των τελών: α) 0,5% διαµονής παρεπιδηµούντων, β) 0,5% ακαθαρίστων εσόδων, γ) 5% κέντρων 

διασκέδασης, των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους. 
Πλέον  των μέτρων αυτών, ελπίζουμε και θα προσπαθήσουμε για την περαιτέρω στήριξη και ενίσχυση του εμπορικού κόσμου της πόλης μας. 
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Εντυπωσιακή και 

φαντασμαγορική ήταν η 

Ανάσταση στον Πειραιά 
Τα βεγκαλικά σκέπασαν τον ουρανό και έδωσαν μια 
μοναδική λάμψη στο δήμο που γιόρτασε το Πάσχα του 
2020 από το σπίτι, στα μπαλκόνια, με ένα κερί στο 
χέρι. 
 

Οι Πειραιώτες έδειξαν πως δεν πτοούνται και 
μένοντας σπίτι έκαναν τη νύχτα μέρα στον Πειραιά και 
"κοκκίνισαν" από τα βεγγαλικά το μεγάλο λιμάνι της 

χώρας. 
 

Όπως μαρτυρεί η φωτογραφία ο Πειραιάς έκανε τη 
νύχτα μέρα, προσφέροντας μοναδικό θέαμα στους 
πολίτες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προσκλητήριο Ε.Β.Ε.Π. για δυναμική 

επανεκκίνηση της Επιχειρηματικής 

Ζωής του Πειραιά 
Η επόμενη του lockdown για την 

οικονομία και το επιχειρείν 

αποτέλεσε αντικείμενο μέσω 

τηλεδιάσκεψης της διεξαχθείσας 

μηνιαίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς. Κατά τη 

διάρκειά της, εξετάστηκε  μία σειρά 

παραμέτρων που επηρεάζουν  

γενικά την οικονομία και ειδικά την τοπική επιχειρηματικότητα και τα κρίσιμα 
θέματα που προσδιορίζουν τα στάδια της επανόδου στην κανονικότητα. Η 
επανεκκίνηση της επιχειρηματικής ζωής του μεγάλου λιμανιού αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα και το μεγάλο στοίχημα του Ε.Β.Ε.Π. είναι να εξαργυρώσει θετικά 
την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας από τη χώρα μας, αναδεικνύοντας τον 
Πειραιά ως το πλέον ασφαλές υγειονομικά λιμάνι στη Μεσόγειο.  
 
Να σημειωθεί ότι πρωταρχικός στόχος είναι να ενημερωθεί ο επιχειρηματικός 
κόσμος άμεσα, αναλυτικά και με σαφήνεια για τα προβλήματα της πραγματικής 
οικονομίας όπως έχουν καταγραφεί το διάστημα που έχει διαρρεύσει προκειμένου 
να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες σε φορολογικό, ασφαλιστικό και 
χρηματοπιστωτικό επίπεδο, ώστε να στηριχθούν ουσιωδώς οι επιχειρήσεις της 
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής. 
 

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, οι παρενέργειες του lockdown και η περίοδος της καραντίνας έχουν οδηγήσει 
την επιχειρηματικότητα του μεγάλου λιμανιού της χώρας σε προβληματισμό, αλλά και εγρήγορση για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές 
επιπτώσεις που έχουν υποστεί. Ενδεχομένως ο Πειραιάς, όπως και τα λιμάνια όλου του κόσμου, να επηρεαστούν από μία τάση της δομικής 
αποπαγκοσμιοποίησης, καθώς η πανδημική κρίση θα ωθήσει πολλές χώρες στο να εξαρτώνται περισσότερο από την εθνική τους βιομηχανία 
και παραγωγή για την κάλυψη των αναγκών τους. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αναμένεται, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, να 
αναδιαμορφώσουν τις οικονομίες τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υποκατάστασης ορισμένων εκ των εισαγωγών, εστιάζοντας 
περισσότερο στις εγχώριες δεξιότητες, καθώς οι κίνδυνοι και οι παγίδες της υπερβολικής εξάρτησης από τις προμήθειες τρίτων χωρών 
καθίστανται πλέον εμφανείς. Έτσι, και ο Πειραιάς πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες εφοδιασμού πλοίων, τις εγκαταστάσεις 
ναυπηγοεπισκευής, δεξαμενισμού, ελλιμενισμού, τα βιομηχανικά πάρκα, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και τις δεξιότητες του εργατικού 
δυναμικού, ώστε να ανακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι της ναυτιλιακής οικονομίας, που έχει απωλέσει από γείτονες χώρες, εκτός ΕΕ. 
Στον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., όλες οι επιχειρήσεις και οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα 
επιστρέψουν στον τρόπο λειτουργίας και εργασίας τους. Ωστόσο, στη μετά καραντίνα εποχή θα υπάρξουν κάποιες διαρκείς αλλαγές τ ις 
οποίες πρέπει να εντοπίσουμε εγκαίρως και να αξιοποιήσουμε. Μία νέα φάση πραγμάτων διαμορφώνεται, που θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό 
τον τρόπο αγοράς, αλλά και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών με ένα υβριδικό και περισσότερο ψηφιακό τρόπο. Πρώτα όμως πρέπει να 

εκτιμήσουμε την κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα στο λιμάνι, να εντοπίσουμε τα προβλήματα, τις απώλειες, τις 
δυσκολίες και τις αλλαγές που θα επέλθουν σε βασικούς κλάδους, που στηρίζουν την πειραϊκή επιχειρηματικότητα. 
Στην συνεδρίαση εξετάστηκαν τα ζητήματα που σχετίζονται με τις εξειδικευμένες οικονομικές δραστηριότητες του μεγάλου λιμανιού, όπως του 
ακτοπλοϊκού κλάδου, της κρουαζιέρας, του yachting, της ναυπηγοεπισκευής, του εφοδιασμού, ενώ εκφράστηκε και ο προβληματισμός για τα 
«κλειδώματα» των λιμένων που έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ποντοπόρο ναυτιλία και τις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση της 
εφοδιαστικής με της ασφαλούς εναλλαγής πληρωμάτων. 
Η επόμενη μέρα για την οικονομία και το επιχειρείν θα απαιτήσει «γενναία μέτρα» στήριξης των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως βαθμίδας και σε 
βάθος χρόνου,  γενναιότερα των ήδη γνωστών. Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων «τρέχουν» ανεξαρτήτως και παρά τα, όντως πολύ 
σωστά, μέτρα που έχει λάβει προς ώρας η κυβέρνηση. Απαιτείται μία νέα ισχυρή οικονομική παρέμβαση ώστε, στους «αμφίβολους 
καιρούς», καθώς η πανδημία δεν έχει εκλείψει, το επιχειρείν να επιβιώσει και να διασωθούν οι χιλιάδες των θέσεων εργασίας που ήδη 

βρίσκονται εν κινδύνω παρά τις όποιες καλές προθέσεις των επιχειρήσεων, που συντάχθηκαν με την προσπάθεια της κυβέρνησης να 
περιορίσει το αρνητικό πρόσημο. 
Τέλος, αίτημα για τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο οποίο θα κληθεί να λάβει μέρος και ο υπουργός 
Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτης και ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης, προτίθεται να υποβάλει το Περιφερειακό Επιμελητηριακό 
Συμβούλιο Αττικής. Τούτο αποφασίστηκε στη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων της διοίκησης του Π.Ε.Σ.Α. αλλά και του Ε.Β.Ε.Π. κατά τη 
διάρκεια των οποίων έγινε εκτενής συζήτηση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, αλλά πρωτίστως για τους τρόπους αντιμετώπισής 
τους, την επόμενη μέρα. 
 

Προσφορά Υγειονομικού υλικού στο Γηροκομείο 

Πειραιώς από τον Βουλευτή Κ. Κατσαφάδο 
Στην δωρεά υγειονομικού υλικού προς το Γηροκομείο Πειραιώς, προχώρησε σήμερα Τρίτη 29 
Απριλίου 2020 ο Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων κ.Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. 
Ο κ.Κατσαφάδος παρέδωσε 1.000 προστατευτικές μάσκες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν τόσο 
από το προσωπικό όσο και από τους τροφίμους του Ιδρύματος, προκειμένου και ο ίδιος να 
ενισχύσει από την πλευρά του με τον τρόπο αυτό τα μέτρα προστασίας από τον  COVID-19. 
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Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής σε υπηρεσίες 

και φορείς από την Περιφέρεια Πειραιώς 
Συνεχίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφέρεια Αττικής για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, ολοκληρώθηκε σήμερα από την 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά η παράδοση ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής 
(μάσκες, γάντια και ατομικές και επιτραπέζιες συσκευασίες αντισηπτικού υγρού) σε 
υπηρεσίες και φορείς που το προσωπικό τους βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη 
γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
 
Συγκεκριμένα παραδόθηκαν υλικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στα 
Τμήματα Τροχαίας Πειραιά και Κορυδαλλού, στη Διεύθυνση Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Πειραιά, στο Νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλλού, στο Διαδημοτικό 
Κοιμητήριο Σχιστού και στον ΠΕΣΥΔΑΠ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την 
αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού τους 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
 
Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου ανέφερε: 

«Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει καθημερινά την προσπάθεια για περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού. Όπως έχει τονίσει και ο Περιφερειάρχης Γιώργος 
Πατούλης η συμβολή μας θα είναι συνεχής και άμεση για κάθε φορέα που 
διαπιστώνεται ανάγκη ενίσχυσής του, λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που 
ζούμε. Η προσπάθειά μας αυτή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και σε άλλες 
υπηρεσίες αλλά και με επανάληψη της ενίσχυσης σε υπηρεσίες αιχμής. 
 
Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας γιατί 
καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, έρχονται σε επαφή με χιλιάδες άτομα 
και εργάζονται με αυταπάρνηση για την εφαρμογή των μέτρων που μοναδικό στόχο 
έχουν τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και να καλέσω όλους τους 
πολίτες να επιδείξουν ατομική ευθύνη και κοινωνική αλληλεγγύη μένοντας στο σπίτι. 
Εύχομαι σε όλους «Καλό Πάσχα» και είμαι σίγουρη ότι με συνεργασία και 
υπευθυνότητα θα προστατέψουμε την υγεία μας, θα ξεπεράσουμε την κρίση και 
σύντομα θα επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς ζωής». 
 

 

Τηλεδιάσκεψη Πατούλη με τον 

Πρύτανη του Παν. Πειραιά 

Καθηγητή Α. Κότιο για σύναψη 

Συμφώνου Συνεργασίας 

Γ. Πατούλης: «Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα αυτής της 
πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης συνεργαζόμαστε με καταξιωμένα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας για να πετύχουμε την ενίσχυση της 
αναπτυξιακής δυναμικής της Περιφέρειας Αττικής» 
 

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητή Α. Κότιου εγκρίθηκε η 
υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Αττικής και του 
Πανεπιστημίου Πειραιά. 
 

Με την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης ο κ. Πατούλης υπέγραψε το Σύμφωνο Συνεργασίας, 
το οποίο θα υπογραφεί και από τον κ. Κότιο. 
Αντικείμενο του Συμφώνου αποτελεί η πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο πλευρών μέσω 
συμπράξεων και συνεργιών που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της μεγαλύτερης περιφέρειας 
της χώρας. 
 

Πιο συγκεκριμένα, επιμέρους τομείς της συνεργασίας θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, η 
ψηφιακή αναβάθμιση, η ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, η προσαρμογή στις μεταβολές 
του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος, η στοχευμένη διασύνδεση της 
πανεπιστημιακής έρευνας και της αγοράς εργασίας, η νησιωτική ανάπτυξη, η νεοφυής 
επιχειρηματικότητα. 
Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε τον Πρύτανη για τη συμβολή του στην υλοποίηση μίας σειράς 
προτάσεων από την Περιφέρεια Αττικής που στόχο έχουν την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 
Αττικής και την ισχυροποίηση των τοπικών κοινωνιών 

 Με αφορμή την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, σε δηλώσεις του επισήμανε τα εξής: 
«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για αυτό το δυναμικό και πολλά υποσχόμενο νέο πλαίσιο συνεργασίας που θεμελιώνουμε σήμερα μαζί με τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πειραιά Καθηγητή Α. Κότιο. Οφείλουμε, πλέον, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα αυτής της πρωτόγνωρης υγειονομικής 
κρίσης, αφού όμως την ξεπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Σε αυτήν την προσπάθειά μας, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος 
και να επιστρέψουμε σύντομα σε τροχιά ανάπτυξης και ουσιαστικής αποκατάστασης του μεγάλου οικονομικού κόστους, αλλά και για να προετοιμαστούμε 
καλύτερα απέναντι σε παρόμοιες μελλοντικές απειλές για την κοινωνία μας, στηριζόμαστε στις σημαντικές δυνάμεις της περιφέρειάς μας. Συνεργαζόμαστε με 
ένα από τα πιο καταξιωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας που διαθέτει ταυτόχρονα σπουδαία ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά θα μας δώσει την πολύτιμη γνώση, την ενδεδειγμένη μέθοδο και τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να μας υποστηρίξει ή να υλοποιήσουμε από 
κοινού δράσεις που θα ωφελήσουν όσους ζουν, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και επιχειρηματικά, ή επισκέπτονται την Περιφέρειά μας. Θέλω να 
ευχαριστήσω θερμά τον Πρύτανη για τη σημερινή συμφωνία και την εξαιρετικά γόνιμη συνεργασία μας». 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Καθηγητής Άγγελος Κότιος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς όπως οι σημερινοί, η 
αποστολή του Πανεπιστημίου δεν μπορεί να περιχαρακώνεται μόνο στη μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας. Απαιτείται να είναι και 
βασικό συστατικό της κοινωνίας. Θέτουμε την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας στην υπηρεσία του κοινού 
συμφέροντος. Ενώνουμε, λοιπόν, δυνάμεις με την Περιφέρεια Αττικής και το Περιφερειακό Ταμείο της σε μια φιλόδοξη συνεργασία που κοιτάζει στο μέλλον, έχει 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επενδύει στη γνώση και αξιοποιεί την εφαρμοσμένη έρευνα. Επιθυμώ να εκφράσω και εγώ από την πλευρά μου τις ευχαριστίες μου 
προς τον Περιφερειάρχη για την άριστη συνεργασία μας». 

 

 

 

   



Επιστολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στους Υπουργούς Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη και Ναυτιλίας -Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκη 
σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών επέκτασης του λιμένα κρουαζιέρας στον 
Πειραιά 
 

Γ. Πατούλης: «Είμαστε υπέρ των επενδύσεων που υλοποιούνται με σεβασμό στις 
τοπικές ανάγκες και στο περιβάλλον» 
 

Στην αναγκαιότητα πραγματοποίησης κοινής συνάντησης, προκειμένου να συζητηθεί το 
θέμα για το σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται στο master plan του ΟΛΠ Α.Ε., αλλά 
και γενικότερα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη της Αττικής και την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης  σε 
επιστολή του προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη και  
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 Επιστολή Πατούλη σε 

Χατζηδάκη-Πλακιωτάκη 

σχετικά με την εκτέλεση 

των εργασιών επέκτασης 

του λιμένα κρουαζιέρας 

στον Πειραιά 
Ναυτιλίας -Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκη. 
 

Κεντρικό θέμα της επιστολής είναι η εκτέλεση των εργασιών επέκτασης του λιμένα 
κρουαζιέρας στον Πειραιά και η δυνατότητα διερεύνησης της αναστολής των έργων 
μέχρι την έκδοση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ της 
απόφασης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 

Στην επιστολή ο Γ. Πατούλης αναφέρεται στην αδυναμία γνωμοδότησης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου επί της μελέτης ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων 
που υποβλήθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε., λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
 

Συγκεκριμένα επισημαίνει: «επειδή το έργο ξεκίνησε, εν μέσω πανδημίας με 
εξαιρετικά αυστηρά μέτρα τα οποία οδήγησαν στην αναβολή της συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γνωμοδοτούσε επί της μελέτης 
ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων που υποβλήθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε. για το  

 σύνολο των έργων του λιμανιού, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν είναι δυνατόν να ανασταλούν οι εργασίες, μέχρι την έκδοση από τη 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ της απόφασης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. και τη συνέχιση των εργασιών 
σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους, βάσει των νέων δεδομένων, περιβαλλοντικούς όρους». 
 

Νωρίτερα ο Περιφερειάρχης κάνει αναφορά στην τελευταία συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά που ομόφωνα ενέκρινε ψήφισμα 
με το οποίο ζητά την αναστολή των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ του έργου και υπογραμμίζει ότι: 
 

«Ως νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι είμαστε υπέρ των επενδύσεων που υλοποιούνται με σεβασμό 
στις τοπικές ανάγκες και ανησυχίες και κυρίως με σεβασμό στο περιβάλλον». 

 
53.000 μερίδες φαγητού μοίρασε η Περιφέρεια 

το Μ. Σάββατο & την Κυριακή του Πάσχα σε 

ευπαθείς συμπολίτες μας 

53.000 μερίδες φαγητού μοίρασε η Περιφέρεια το Μ. Σάββατο & 
την Κυριακή του Πάσχα σε ευπαθείς συμπολίτες μαςΗ 
Περιφέρεια Αττικής με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τη συνεργασία των Δήμων, της Εκκλησίας, τις 
Κοινότητες Ρομά και ομάδες εθελοντών διένειμαν συνολικά 
53.000 μερίδες φαγητού το Μεγάλο Σάββατο και την  
 

Κυριακή του Πάσχα σε ευπαθείς συμπολίτες μας 
 

Γ. Πατούλης: «Μέσα από μία μεγάλη αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και με τη συνεργασία 1000 εθελοντών καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 
γεύματα για 26.500 συνανθρώπους μας. Ευχαριστώ θερμά τον υπουργό Εσωτερικών  Τ. Θεοδωρικάκο, τους Δημάρχους, τους ιερείς, τους 
Αντιπεριφερειάρχες  και όλους όσους βοήθησαν για να γίνει πράξη το συγκεκριμένο εγχείρημα». 
 

Μέσα από μια μεγάλη αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης με τη συμμετοχή 1000 εθελοντών έγινε πράξη η διανομή συνολικά περίπου 53.000 γευμάτων το 
Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 
 

Η διανομή πραγματοποιήθηκε με το συντονισμό της Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν σειράς πρωτοβουλιών που ανέλαβε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης και με τη 
χρηματοδότηση από τον υπουργό Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο. 
 

Η υλοποίηση  του εγχειρήματος έγινε πράξη μέσα από τη στενή συνεργασία των Δήμων της Αττικής, των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, της Εκκλησίας, της 
Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά (Ελλάν Πασσέ) και ομάδων εθελοντών. 
 

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισκέφθηκε τόσο το Μεγάλο Σάββατο, όσο και την Κυριακή του Πάσχα αρκετούς Δήμους της Αττικής προκειμένου να 
επιβλέψει αν υλοποιήθηκε απρόσκοπτα η παράδοση των γευμάτων. 
 

Σε δηλώσεις του επισήμανε σχετικά: 
«Αποδείξαμε ότι η Αυτοδιοίκηση όταν συνεργάζεται μπορεί να πετύχει τα πάντα. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα με την εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης από τον Υπουργό Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο και τη συνεργασία των Δήμων, της Εκκλησίας των εθελοντών, των κοινοτήτων Ρομά και υπό 
τον συντονισμό των αντιπεριφερειαρχών καταφέραμε να κάνουμε πράξη το συγκεκριμένο εγχείρημα. 
 

Η αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που αναπτύξαμε για την υποστήριξη  ευάλωτων συνανθρώπων μας έχει ισχυρούς κρίκους. Αυτό μας δημιουργεί τη 
βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά και στο μέλλον. 
 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά πρώτα από όλους τον Υπουργό Εσωτερικών που αποδέχθηκε χωρίς καμία καθυστέρηση το αίτημά μας για χρηματοδότηση και 
φυσικά όλα τα στελέχη της Περιφέρειας, των Δήμων και τις εθελοντικές ομάδες. Η συνεισφορά τους για την επιτυχία της όλης προσπάθειας ήταν καθοριστική. 
Όλοι μαζί αποδείξαμε έμπρακτα ότι αυτές τις Άγιες Μέρες κανείς συμπολίτης μας δεν είναι μόνος του». 
Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε όλους τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες  (Γ. Δημόπουλο, Θ. Αυγερινό, Λ. Κεφαλογιάννη, Λ. Κοσμόπουλο, Α. 
Λεωτσάκο, Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Δ. Νάνου και Σ. Αντωνάκου), καθώς  επίσης τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ν. Πέππα και τις 
εντεταλμένες Περιφερειακές Συμβούλους Πολυτίμη Λεονάρδου και Μαρία Ζέρβα. 

 



 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης παρέδωσε στον Δήμαρχο Πειραιά Γ. 
Μώραλη το πρώτο μέρος από τα 1.200 ειδικά κυτία ανακύκλωσης τα οποία θα 
τοποθετηθούν σε εσωτερικούς χώρους σχολείων, δημοτικών και δημόσιων 
κτιρίων του Πειραιά 
 

Γ. Πατούλης: «Η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή γίνεται πράξη - Είμαστε 
αποφασισμένοι να κάνουμε μία νέα "πράσινη" αρχή στο ζήτημα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων» 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ξεκίνησε σήμερα από τον Δήμο Πειραιά τη 
διανομή των ειδικών κυτίων εσωτερικής ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής 
πλαστικών, μεταλλικών και χάρτινων συσκευασιών, τα οποία θα τοποθετηθούν κατά 
προτεραιότητα σε δημοτικά σχολεία, στα δημοτικά και δημόσια κτίρια του Πειραιά. 
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1.200 ειδικά κυτία ανακύκλωσης από την Περιφέρεια στο Δήμο Πειραιά 

Ο Γ. Πατούλης παρέδωσε στον Δήμαρχο Γ. Μώραλη τα πρώτα 60 από τα 1200 συνολικά κυτία. Όπως υπογράμμισε κεντρικός στόχος της 
Περιφέρειας είναι να επιτευχθεί μία νέα "πράσινη" αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική και τόνισε ότι 
μέσα από τέτοιες ενέργειες και συνέργειες στην Αυτοδιοίκηση, δημιουργούνται οι βάσεις για την αλλαγή φιλοσοφίας και την 
ενδυνάμωση μέσα στην κοινωνία και τα σχολεία της, του κινήματος της ανακύκλωσης.  
 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη  διαρκή  και πολύπλευρη συνεργασία τους και 
συμπλήρωσε ότι τέτοιου είδους δράσεις συμβάλλουν στην προσπάθεια να έχουμε το λιγότερο τελικό υπόλοιπο για ταφή των απορριμμάτων. 
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκστρατείας που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ενίσχυση του 
συστήματος διαλογής στην πηγή μέχρι τον Ιούνιο η Περιφέρεια θα προμηθεύσει με 10.000 ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και χωριστής 
συλλογής τους 66 Δήμους, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και δημόσια κτίρια όπως σχολεία, υπηρεσίες και υπουργεία. 
Κατά τη διάρκεια της παράδοσης - παραλαβής παρόντες ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης και 
ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά Π. Ρέππας.  

Ακολουθούν αναλυτικά οι δηλώσεις:  
 

Δήλωση Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη  

«Μαζί με τη μάχη προστασίας των πολιτών από τον κορωνοϊό αγωνιζόμαστε και για την εφαρμογή της ανακύκλωσης και τη διαλογή στην 
πηγή. Έχουμε ανακηρύξει το 2020 ως έτος ανακύκλωσης. Στόχος μας είναι έως το 2025, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο έργων, 
δράσεων και παρεμβάσεων, να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας με σύγχρονο τρόπο, χωρίς να τα θάβουμε, χωρίς επεξεργασία ούτε στη 
Φυλή, ούτε πουθενά αλλού στην Αττική. Παρά τις δύσκολες μέρες που διανύουμε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η προσπάθεια για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση συνεχίζεται. O Δήμος Πειραιά και ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης είναι οι πρώτοι που 
παραλαμβάνουν τους εσωτερικούς ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε σχολεία, σε όλα τα νομικά πρόσωπα και 
στο δημοτικό κατάστημα, με στόχο την συγκέντρωση ανακυκλώσιμου υλικού όπως γυαλί, πλαστικό και χαρτί. Η τοποθέτηση αυτών των 
ειδικών κυτίων θα έχει καθοριστικό ρόλο  στη μείωση του σύμμεικτου σκουπιδιού που θα καταλήγει στη χωματερή. Μέσα από ενέργειες και 
συνέργειες όπως αυτή που έχουμε με τον Δήμο Πειραιά, η Αυτοδιοίκηση θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη ισχυρών βάσεων για την 
αλλαγή φιλοσοφίας και την ενδυνάμωση μέσα στην κοινωνία και τα σχολεία του κινήματος της ανακύκλωσης». 

 
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του τόνισε:  

«Βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού  και κύριο μέλημα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης είναι η υλοποίηση δράσεων για την πολύπλευρη στήριξη των πολιτών 
και κυρίως των ευπαθών ομάδων.  Ωστόσο η λειτουργία του Δήμου δεν σταματά, 
συνεχίζεται με πρωτοβουλίες και συνέργειες που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της   
καθημερινότητας των δημοτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε τη χαρά να 
παραλάβουμε σήμερα τους πρώτους από τους 1.200 κάδους ανακύκλωσης 
εσωτερικών χώρων από την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα 
σχολεία και στις υπηρεσίες του Δήμου, ενώ την περασμένη εβδομάδα παραλάβαμε 
από την Περιφέρεια απορριμματοφόρα και καφέ κάδους. Είμαστε στην πρώτη γραμμή 
της μάχης για μια πιο καθαρή πόλη και είναι πολύ σημαντικό που δράσεις για την 
ανακύκλωση σαν κι αυτή, θα συμβάλλουν ώστε να έχουμε το λιγότερο τελικό 
υπόλοιπο για ταφή των απορριμμάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της 
καθαριότητας του Δήμου Πειραιά, διότι είναι στον δρόμο και  εργάζεται καθημερινά για 
την προστασία της δημόσιας υγείας εν μέσω υγειονομικής κρίσης. Ευχαριστώ θερμά 
την Περιφέρεια  Αττικής για τη  διαρκή  και πολύπλευρη συνεργασία μας». 

 

Παρέμβαση της 

Αντιπεριφερειάρχη 

Νήσων κας 

Θεοδωρακοπούλου

– Μπόγρη για τα 

δρομολόγια των 

πλοίων προς Αίγινα 

& Σαλαμίνα 

 

Με επιστολή της η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Βασιλική Θεοδωρακοπουλου- Μπόγρη 
ζήτησε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την ενίσχυση των 
δρομολογίων των πλοίων προς Αίγινα και Σαλαμίνα. 
 

Η επιστολή συντάχθηκε αφού εξετάσθηκαν τα αιτήματα των κατοίκων, αλλά και των 
φορέων των νησιών για τη διατήρηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών με την 
ηπειρωτική Αττική, στο πλαίσιο του δυνατού και με δεδομένη την εφαρμογή των μέτρων 
που έχουν ορισθεί για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊου. 
 
 

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε να υπάρξει απογευματινό δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα προκειμένου να δύνανται να 
επιστρέψουν στο νησί τα απορριμματοφόρα του Δήμου, φορτηγά για ανεφοδιασμό ειδών πρώτης ανάγκης και ασθενείς που 
πρέπει να επισκέπτονται τακτικά νοσηλευτικά ιδρύματα του Πειραιά ή/και της Αθήνας. 
 

Επίσης, ζητήθηκε να αυξηθούν τα δρομολόγια από και προς τη Σαλαμίνα κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες που 
μετακινούνται οι εργαζόμενοι από και προς τις εργασίες τους. 
 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η κα Θεοδωρακοπούλου με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας 
κο Κυριαζόπουλο, αφού τον ευχαρίστησε για την μέχρι τώρα άψογη συνεργασία, του ζήτησε να εξετάσει θετικά την επιστολή 
και να εγκρίνει  τα αιτήματα των κατοίκων 
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Ψυχολογική υποστήριξη των 

γονέων και των παιδιών, μέσω της 

γραμμής 1110 
Ψυχολογική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών, μέσω της γραμμής 1110 που 
δημιούργησε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ, κατά την περίοδο παραμονής στο σπίτι 
λόγω του κορωνοιού 
 

Γ. Πατούλης : «Στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, η ψυχολογική  

 υποστήριξη προς τα παιδιά είναι αναγκαία για την διατήρηση της ισορροπίας και της συναισθηματικής υγείας ολόκληρης της οικογένειας. 
Ευχαριστούμε τους εθελοντές επιστήμονες για την ουσιαστική αρωγή τους» 
 

Άλλη μία υπηρεσία προστίθεται στην Ανοιχτή Γραμμή Βοήθειας 1110 που έχει δημιουργήσει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΙΣΑ, η οποία έχει 
τύχει θερμής ανταπόκρισης από τους πολίτες καθώς μέχρι σήμερα έχει δεχθεί και ανταποκριθεί σε περισσότερες από 42.000 κλήσεις. 
 

Τα αιτήματα και ερωτήματα των συμπολιτών μας σχετίζονται με την ιατρική αντιμετώπιση της πανδημίας, τη ψυχολογική υποστήριξη ενηλίκων και 
πασχόντων, την κοινωνική βοήθεια και τις καταγγελίες για αισχροκέρδεια. 
Από αύριο Τετάρτη 8 Απριλίου και κάθε μέρα σε 12ωρη βάση, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, η ανοιχτή Γραμμή Βοήθειας για την Πανδημία 
1110 θα μπορεί να παρέχει Ψυχολογική Υποστήριξη, Συμβουλευτική και Καθοδήγηση στους γονείς για διάφορα ζητήματα που μπορεί να  
αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους, κατά την στρεσογόνο περίοδο παραμονής τους στο σπίτι λόγω του κορωνοϊού. 
 

Παιδοψυχολόγοι και Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής θα απαντούν δωρεάν σε γονείς για προβλήματα που αντιμετωπίζουν, π.χ. 

 Με νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας που είναι κλεισμένα στο σπίτι, 

 Με τα μεγαλύτερα παιδιά και τα προβλήματα που μπορεί να έχουν σχέση με την κοινωνικοποίηση ή την παρατεταμένη έκθεση στον υπολογιστή, ή 

 Με παιδιά χωρίς διάγνωση τα οποία όμως εμφανίζουν θυμό, επιθετικότητα, έντονο  κλάμα κ.α. κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σπίτι 

 όπως και με παιδιά με διάγνωση ΔΕΠΥ και αναπτυξιακά προβλήματα. 
 

Σε συνδυασμό με αυτήν την υπηρεσία, μία φορά την εβδομάδα οι γονείς θα μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν Webinars, διαδικτυακά σεμινάρια για την 
ψυχολογία των παιδιών και την σχέση γονιών και παιδιών κατά την περίοδο της πανδημίας, με την προσφορά της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού 
Συλλόγου Αττικής από την ιστοσελίδα i-paidi.gr. 
Για κάθε πληροφορία γύρω από τις νέες υπηρεσίες, για τους γονείς και τον παιδικό πληθυσμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν απευθείας στην 
τηλεφωνική ανοιχτή τηλεφωνική Γραμμή βοήθειας 1110 της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ.            
 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν πολλές αλλαγές, άγχος και ψυχική φόρτιση κατά το διάστημα της 
απομόνωσης στα σπίτια  για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και οφείλουμε να βοηθήσουμε στην καλύτερη καθοδήγηση των γονιών υπέρ της ψυχικής υγείας 
ολόκληρης της οικογένειας. Ευχαριστούμε τους εθελοντές παιδοψυχολόγους που συνδράμουν με τον χρόνο και τις επιστημονικές τους συστάσεις στην 
υποστήριξη του συναισθηματικού κόσμου του παιδικού πληθυσμού και των οικογενειών τους». 
 

Παραδόθηκαν 5 απορριμματοφόρα και 600 κάδοι οργανικών 

αποβλήτων από την Περιφέρεια στο Δ. Πειραιά 

Πέντε απορριμματοφόρα και 600 καφέ κάδους για τη συλλογή οργανικών 
αποβλήτων  παρέδωσε σήμερα στον  Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. 
 

Αμφότεροι, έστειλαν το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένοι να μη συμβιβαστούν με την 
υπάρχουσα κατάσταση και να συνεργαστούν για να αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης 
των απορριμμάτων. 
 

Τμηματικά το επόμενο διάστημα θα διατεθεί ανάλογος εξοπλισμός στο σύνολο των 
Δήμων της Αττικής. 
 

«Να αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων» 
 

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, «η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει, 
παράλληλα με τον αγώνα που δίνει για τον περιορισμό του κοροναϊού και την 
προστασία της ζωής των πολιτών, την εφαρμογή υλοποίησης του προγράμματος, 
«Ανακύκλωση 2020» με τη κλιμακωτή υλοποίηση του συστήματος διαλογής στην 
πηγή. 
 
 

Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης παρέδωσε σήμερα το μεσημέρι στο Δήμαρχο 
Πειραιά Γ. Μώραλη 5 ειδικά οχήματα για τη συλλογή οργανικών απόβλητων και 600 
καφέ κάδους. Τμηματικά το επόμενο διάστημα θα διατεθεί ανάλογος εξοπλισμός στο 
σύνολο των Δήμων της Αττικής. 
 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης  
 έστειλαν το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένοι να μη συμβιβαστούν με την υπάρχουσα κατάσταση και να συνεργαστούν για να αλλάξει το 
μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων. 
 

Ο κ. Μώραλης ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι Περιφέρεια και Δήμος 
με σχέδιο και όραμα μπορούν να πετύχουν την αλλαγή νοοτροπίας. 
 

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης – παραλαβής παρόντες ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης και ο 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά Π. Ρέππας. 
 

Ο Γ. Πατούλης και ο Γ. Μώραλης,  επιθεώρησαν το στόλο των οχημάτων και ενημερώθηκαν για τη διαδικασία λειτουργίας και παραγωγής 
κομπόστ». 

  



 

Στο πλαίσιο της συντονισμένης 
προσπάθειας που καταβάλλει η Περιφέρεια 
Αττικής για τον περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού ολοκληρώθηκε σήμερα η 
παράδοση 54.000 τεμαχίων ειδών 
προστασίας (μάσκες, ατομικές και 
επιτραπέζιες συσκευασίες αντισηπτικού 
υγρού) στους πέντε Δήμους της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 
 

Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης 
Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου ανέφερε: 

«Όπως έχει επισημάνει από τις πρώτες 
ημέρες εμφάνισης της πανδημίας του 
κορωναϊού ο Περιφερειάρχης μας Γιώργος 
Πατούλης, στην Περιφέρεια Αττικής 
στεκόμαστε αρωγοί στην εθνική 
προσπάθεια της χώρας μας και με 
συγκεκριμένες ενέργειες στηρίζουμε όλους 
τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή για τη μάχη εναντίον του 
κορωνοϊού. 
 

Στο πλαίσιο αυτό παραδώσαμε σήμερα 
στους πέντε δήμους της περιοχής μας ικανή 
ποσότητα μέσων προστασίας προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν από τους 
εργαζόμενους. 
 

Θέλω να τονίσω ότι θα καταβάλλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια και θα είμαστε 
συνεχώς στο πλευρό όλων των φορέων της 
περιοχής μας, συμβάλλοντας όσο 
μπορούμε στην προστασία των 
εργαζομένων και των πολιτών». 
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Παροχή ειδών 

προστασίας στους 5 

δήμους της 

Περιφερειακής 

Ενότητας Πειραιά 

Όλοι μια γροθιά στη Εθελοντική Αιμοδοσία στο Στάδιο 

Ειρήνης & Φιλίας 

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης παρευρέθηκε στην εθελοντική αιμοδοσία που ξεκίνησε σήμερα στον 
εξωτερικό χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε αίμα, λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία τελεί υπό την υποστήριξη και του Δήμου Πειραιά. 
 

Η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το ΣΕΦ,  αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη συμβολή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 
 

Εκτός από τον Δήμο Πειραιά, αρωγοί  στην προσπάθεια αυτή είναι οι  Δήμοι Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Κορυδαλλού, 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, Μοσχάτου - Ταύρου, Αιγάλεω, 
Χαϊδαρίου, Π. Φαλήρου και Γλυφάδας. 
 

Η εθελοντική αιμοδοσία θα συνεχιστεί και αύριο Κυριακή 12/4/2020. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν 
να  καλέσουν στο 210-4893344 και 210-4893345 (07:30-15:00) για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους. 
 

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης,  σε δήλωσή του, τόνισε μεταξύ άλλων, 
ότι μέσα από αυτή την κρίση αναδεικνύονται οι πραγματικές αξίες του αθλητισμού, πού είναι η αλληλεγγύη  και η 
κοινωνική προσφορά. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα αιμοδοσίας που έχει ξεκινήσει από το 
«ζήσε αθλητικά», λέγοντας πως είναι μια «ομπρέλα» από κορυφαίους αθλητές, ολυμπιονίκες, εκπροσώπους 
όλων των αθλητικών φορέων της χώρας  που δραστηριοποιούνται και παρακινούν. Στη συνέχεια ανέφερε πως 
συγκεντρώνονται πολλές φιάλες αίματος για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες στα δημόσια νοσοκομεία και 
ευχαρίστησε όλη την αθλητική οικογένεια της Ελλάδος διότι, όπως είπε, αυτή τη στιγμή έχει ενώσει δυνάμεις και 
«βάζει πλάτη» στα δύσκολα. Ακολούθως τόνισε: «είμαστε δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και  
δίπλα στους Υπουργούς που δίνουν και αυτοί το δικό τους αγώνα». Κλείνοντας,  ο κ. Αυγενάκης εξέφρασε τη 
βεβαιότητα ότι η Ελλάδα βγαίνει ενωμένη από όλη αυτή τη δοκιμασία και συνεχάρη όλους και ιδιαίτερα τον κ. 
Γιαννόπουλο και  «το Χαμόγελο του Παιδιού», λέγοντας πως η συνεργασία που έχουν με το Υπουργείο είναι 
άριστη. 
 

Η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κα Σταυρούλα Αντωνάκου, σε δήλωσή της, συνεχάρη   τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, το Υπουργείο Υγείας, το ΣΕΦ, καθώς και τους Δήμους που συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση 
της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η κα Αντωνάκου τόνισε ότι η Αντιπεριφέρεια Πειραιά και οι πέντε δήμοι  έχουν 
ξεκινήσει δράσεις  εθελοντικής αιμοδοσίας, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να αφιερώσουμε  όλοι μία ώρα, 
προκειμένου να βοηθήσουμε   τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από αίμα.  Κλείνοντας  η 
Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ανέφερε ότι η Περιφέρεια Αττικής σε άμεση συνεργασία με τους δήμους θα 
συνεχίσει τις κοινωνικές δράσεις και  ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία, 
στηρίζοντας το έργο που επιτελούν τα νοσοκομεία της χώρας μας. 
 

O Δήμαρχος Πειραιά κ Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, χαρακτήρισε την εθελοντική αιμοδοσία μια 
αξιέπαινη κοινωνική ενέργεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Υγείας, των 13 δήμων και 
του «Χαμόγελου του Παιδιού», στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, λέγοντας 
πως το αίμα που θα συγκεντρωθεί θα βοηθήσει συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Στη συνέχεια ο κ. 
Μώραλης υπενθύμισε ότι πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε  με μεγάλη  συμμετοχή των Πειραιωτών 
εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Πινακοθήκη. Ο Δήμαρχος Πειραιά υπογράμμισε ότι το κράτος είναι παρόν σε 
όλες του τις μορφές, με την Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή, τις Περιφέρειες, την κεντρική διοίκηση λέγοντας 
πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο κόσμος συμμετέχει σε κοινωνικές πρωτοβουλίες. Ακολούθως ο κ. 
Μώραλης ανέφερε πως είναι σημαντικό να γίνουν ακόμα περισσότερες δράσεις σαν κι αυτή από τον Δήμο και 
από φορείς, προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά στα νοσοκομεία της χώρας μας. Κλείνοντας ο κ. Μώραλης 
εξέφρασε την ικανοποίησή του που όλοι ενωμένοι  σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η πανδημία του κορωνοϊού,  
επιδεικνύουν  αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης. 
 
 

 

Ο Επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού «Πειραιάς - Πόλη Πρότυπο» και Διευθυντής της Α΄ χειρουργικής κλινικής του Τζανείου Νοσοκομείου κ. Νίκος 
Βλαχάκος, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι  αυτή η πρωτοβουλία  είναι σημαντική διότι θα  συγκεντρωθούν φιάλες αίματος που το έχουν απόλυτη ανάγκη όλα τα 
νοσοκομεία της χώρας και ιδιαίτερα εκείνα της πρώτης γραμμής. Επίσης ο κ. Βλαχάκος εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι  ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό το 
σημαντικό  κάλεσμα. 
 

Η Συντονίστρια  και Γενική Διευθύντρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας κα Χριστίνα Τσιλιγκίρη, σε δήλωσή της, υπογράμμισε ότι ο αθλητισμός δίνει ζωή, λέγοντας 
πόσο σημαντική είναι η πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Υγείας και του Χαμόγελου του Παιδιού για τη συγκέντρωση αίματος. 
Εξέφρασε την ικανοποίηση της γιατί μέχρι τώρα έχει έρθει πάρα πολύς κόσμος να δώσει αίμα και τέλος σημείωσε  ότι η δράση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο από τις 9 το 
πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. 
 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος, σε δήλωσή του,  εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία όπως είπε συμβάλλει ταυτόχρονα και στον αθλητισμό, λέγοντας πως η αιμοδοσία αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντική. Υποστήριξε ότι 
το Χαμόγελο του Παιδιού στηρίζει πάντοτε τους θεσμούς με τις δομές του, το προσωπικό του, τις ομάδες του και την τεχνογνωσία του. Κλείνοντας, ο κ. Γιαννόπουλος 
υπογράμμισε ότι πρέπει να ενωθούν όλες οι δυνάμεις αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπως σήμερα οι 13 δήμοι οι οποίοι όλοι μαζί στηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή για την 
αιμοδοσία. 
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Πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Δ. Πειραιά για το Ιατρικό & 

Νοσηλευτικό προσωπικό της πόλης μας 
Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για το  ιατρικό και το 
νοσηλευτικό  προσωπικό  της πόλης μας, αξιοποιώντας πλήρως την προηγμένη 
τεχνολογία και τις καινοτόμες υπηρεσίες του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη 
Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab». 
 
Συγκεκριμένα, δημιούργησε  με τη μέθοδο της 3D εκτύπωσης από το μηδέν, ασπίδες 
προστασίας προσώπου (μάσκες)  τις οποίες θα προσφέρει στα νοσοκομεία του Πειραιά, 
προκειμένου να στηρίξει το έργο τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Σημειώνεται, πως οι ασπίδες προστασίας προσώπου θα παραδοθούν στα νοσοκομεία της 
πόλης μόλις  λάβουν έγκριση από το Υπουργείο Υγείας. 
 

 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του τόνισε πως ο Δήμος Πειραιά πρωτοπορεί με τις προηγμένες τεχνολογίες του 

Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab», σημειώνοντας: «Η δημιουργία των ασπίδων προστασίας 
προσώπου από μηδενική βάση είναι  μια εξαιρετικά καινοτόμα ενέργεια, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας από Δήμο. 
Αξιοποιώντας τις  προηγμένες τεχνολογίες του «Blue Lab» αναδεικνύουμε ότι οι νέες τεχνολογίες δεν είναι μια  αόριστη έννοια, καθώς 
εφαρμόζονται πλέον στη ζωή μας με δημιουργικό τρόπο. Ο Δήμος Πειραιά ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, 
γεγονός που αποτελούσε στόχο όταν δημιουργήσαμε το  Κέντρο  Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab», τον 
οποίο και επιτυγχάνουμε». 
Κλείνοντας, σημείωσε  πως αποτελεί ηθικό καθήκον και υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης να υλοποιεί ενέργειες  για τη στήριξη των 
επιστημόνων και της δημόσιας υγείας, οι οποίοι  βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για  την καταπολέμηση του κορωνοϊού. 
 
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης, σε δήλωσή του, τόνισε πως έχει μεγάλη σημασία και αξία 

ένα Κέντρο Καινοτομίας για την επιχειρηματικότητα και τη γαλάζια ανάπτυξη να μετατρέπεται σε ασπίδα προστασίας για τη δημόσια  υγεία και 
την κοινωνία μας. «Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Μώραλη αξιοποιώντας τον εξοπλισμό του «Blue Lab» και την τεχνολογία των 3D 
Printers, δημιουργούμε και προσφέρουμε ασπίδες προστασίας προσώπου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό των νοσοκομείων του 
Πειραιά από τον κορωνοϊό. Στον Δήμο Πειραιά αντιμετωπίζουμε  με αποτελεσματικότητα κάθε γεγονός που βάζει σε κίνδυνο την ζωή των 
δημοτών μας. Με ευαισθησία και αλληλεγγύη τιμούμε όλους αυτούς που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για την υγεία και την προστασία 
των πολιτών», τόνισε ο κ. Καρύδης. 
 
O Σύμβουλος του Δημάρχου για νέες τεχνολογίες και υπεύθυνος του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια 
Ανάπτυξη «Blue Lab» κ. Ηλίας Σαλπέας, σε δήλωσή του, επεσήμανε πως ο  Δήμος Πειραιά και το Κέντρο Καινοτομίας για τη γαλάζια 

ανάπτυξη μπαίνουν στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό, δημιουργώντας ασπίδες προστασίας προσώπου για το νοσηλευτικό προσωπικό των 
νοσοκομείων του Πειραιά και όχι μόνο.  «Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ανθρωπότητας, ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει εμφανιστεί είναι 
οι προμήθειες αναγκαίου υλικού προστασίας της υγείας, καθώς η χώρα μας δεν είχε στο παρελθόν παραγωγικές μονάδες.  Η τεχνολογία 
τρισδιάστατης εκτύπωσης, που διαθέτει το «Blue Lab»  μας δίνει τη δυνατότητα να παράξουμε αυτό που μας λείπει. Πρόκειται για μια 
τεχνολογία ραγδαία εξελισσόμενη που μπορεί να δώσει στη χώρα μας τη  δυνατότητα να αποκτήσει παραγωγική ανεξαρτησία, τουλάχιστον 
σε κάποιους τομείς. Αυτός είναι και ο λόγος που η Δημοτική Αρχή δημιούργησε  το Κέντρο Καινοτομίας που έχει σκοπό να φέρει κοντά τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις με αυτή τη νέα τεχνολογία, η οποία είναι βέβαιο πως τα επόμενα χρόνια θα παίξει σημαντικό ρόλο στην 
αναδιοργάνωση της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο», επεσήμανε ο κ. Σαλπέας. 
 

 
Για το «Blue Lab» 

Το «Blue Lab»  αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά, καθώς 
είναι το πρώτο Κέντρο στην Ελλάδα για την προώθηση και υποστήριξη της 
επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Παρέχει μια 
διευρυμένη γκάμα υπηρεσιών και προγραμμάτων που απευθύνονται σε νέους όλων 
των ηλικιών, οι οποίοι επιθυμούν να υποστηριχτούν συνολικά για την υλοποίηση 
επιχειρηματικών ιδεών, να γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν 
πάνω σε κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, όπως αυτές του 3D printing και των 
μικροηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και να μάθουν για τις σύγχρονες τάσεις της 
γαλάζιας ανάπτυξης, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. 
Περισσότερα για το Blue Lab:  www.bluelab.gr/ 

 

 

Αναβάλλονται οι 

«Ημέρες 

Θάλασσας 2020» 

για την προστασία 

της Δημόσιας 

Υγείας 

Ο Δήμος Πειραιά αποφάσισε την αναβολή των «Ημερών 
Θάλασσας 2020» που ήταν προγραμματισμένο να 
πραγματοποιηθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου,  
στο πλαίσιο των αποφάσεων και των μέτρων της 
Κυβέρνησης για τον περιορισμό της  εξάπλωσης του 
κορωνοϊού και για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας. 
 

Στόχος είναι, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, η 
διοργάνωση να πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες 
Σεπτέμβριο - Οκτώβριο του 2020. 
 

Για την  οριστική ημερομηνία διεξαγωγής των «Ημερών 
Θάλασσας 2020»,  θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. 
 

 

http://www.bluelab.gr/


 
ευδιάκριτα σημεία των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων, προκειμένου 
να ταΐζουν τα αδέσποτα δημότες και φιλοζωικές οργανώσεις της 
πόλης μας. 
Υπενθυμίζεται, ότι ήδη προσφέρεται στα γραφεία των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Πειραιά ξηρά τροφή για όσους επιθυμούν να ταΐσουν 
τα τετράποδα, ενώ ο Δήμος συνεργάζεται με κτηνίατρο για την 
περίθαλψη και τη συνεχή φροντίδα ευζωίας των αδέσποτων γατών, 
έτσι ώστε να συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας. 
Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου κα Αντωνία Καρακατσάνη, σε δήλωσή της, τόνισε ότι 

ο Δήμος Πειραιά, με γνώμονα τη φροντίδα των τετράποδων εν 
μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και για να βοηθήσει τους 
πολίτες και τις φιλοζωικές οργανώσεις που ταΐζουν αδέσποτα, 
ανέλαβε την πρωτοβουλία να τοποθετήσει ταΐστρες και ποτίστρες 
στις γειτονιές της πόλης μας. 
Η κα Καρακατσάνη υπογράμμισε επίσης, πως είναι σημαντικό να 
 τηρούμε όλοι τη νομοθεσία περί δημόσιας υγιεινής, φροντίζοντας 
τα τετράποδα με σεβασμό προς το περιβάλλον. 
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Απαλλαγή Τελών & Οικονομικές Διευκολύνσεις σε 

Δημότες & Επαγγελματίες από τον Δ. Πειραιά 

Ο Δήμος Πειραιά, κατανοώντας τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού και λαμβάνοντας υπόψη τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 
αποφάσισε τη λήψη σημαντικών  κοινωνικών μέτρων, για τη στήριξη  και τη διευκόλυνση των 
δημοτών που διαβιούν και ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στον Δήμο. 
 

Συγκεκριμένα από τη λήψη των μέτρων και μέχρι την άρση τους ισχύει κατά περίπτωση: 
 

1. Απαλλαγή από το αναλογούν ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των καταστημάτων, για όσο χρόνο θα έχει 
επιβληθεί παύση λειτουργίας των καταστημάτων κατά περίπτωση. 

2. Απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων παύσης 
λειτουργίας των  καταστημάτων κατά περίπτωση. 

3. Αναστέλλεται η πληρωμή των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου  από  1 Μαρτίου και μέχρι τη λήξη των μέτρων και την 
έναρξη λειτουργίας των δομών. Τροφεία τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί για τον μήνα Μάρτιο με αίτηση των δημοτών θα 
επιστραφούν αχρεωστήτως. 

4. Για τα μισθωμένα από ιδιώτες ακίνητα του Δήμου, για εμπορική χρήση, από την έναρξη των μέτρων και μέχρι τη λήξη τους, μειώνεται 
το μηνιαίο μίσθωμα κατά 40%. 

5. Για τις οφειλές των κατόχων περιπτέρων για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, δίνεται η δυνατότητα να εξοφληθούν με επιμερισμό 
του οφειλόμενου ποσού σε τρείς (3) δόσεις ως εξής: 
 

Α΄ δόση  έως 31/7,  Β΄ δόση έως 30/9 και Γ΄ δόση έως 30/11. 
 

6. Απαλλαγή καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων (0,5%). 
7. Για ήδη καταβληθέντα ποσά  των παραπάνω περιπτώσεων δίνεται η δυνατότητα για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις. 
8. Ως προς το αναλογούν τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (0,5%) και του αναλογούντος τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των 

κέντρων διασκέδασης (5%), δεν απαιτείται λήψη ελαφρύνσεων από τον Δήμο, καθόσον, είναι αυστηρά συνδεδεμένα με τη λειτουργία 
και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και εν τοις πράγμασι όταν οι επιχειρήσεις είναι κλειστές, δεν γεννάται και υφίσταται   το 
ανάλογο τέλος. 

9. Ως προς τη λειτουργία της Κυριακάτικης Αγοράς (Παζάρι) μη καταβολή αναλογικών οφειλών για τις Κυριακές τις οποίες δεν θα 
λειτουργήσει. 
 

Σημειώνεται, πως όλα τα παραπάνω μέτρα και οι διαδικασίες υλοποίησης, θα θεσμοθετηθούν και θα εξειδικευθούν εντός της επομένης 
εβδομάδος με άμεσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε πως για ακόμα μια φορά η Δημοτική Αρχή δείχνει το κοινωνικό της 

πρόσωπο, στηρίζοντας  έμπρακτα  τους δημότες και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί εξαιτίας  της υγειονομικής κρίσης. «Σε αυτή τη 
δύσκολη στιγμή είναι επιβεβλημένο να προσφέρουμε από την πλευρά μας, μια σημαντική οικονομική ανάσα στους δημότες και τους 
επαγγελματίες με την απαλλαγή των τελών και τη διευκόλυνση οφειλών, δεδομένου ότι έχει παγώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομικής 
δραστηριότητας. Θεωρώ επίσης αυτονόητη  υποχρέωσή μας να μην πληρώσουν οι γονείς τα τροφεία για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για 
όσο διάστημα παραμείνουν κλειστοί», τόνισε ο κ. Μώραλης. 
 

Στη συνέχεια, επεσήμανε πως η Δημοτική Αρχή  από την πρώτη στιγμή της  πανδημίας προχώρησε σε μια σειρά σημαντικών ενεργειών που 
διευκολύνουν και στηρίζουν δημότες, επαγγελματίες και ευπαθείς ομάδες της πόλης μας. «Επιθυμία μας είναι να είμαστε κοντά στους πολίτες 
και να  τους στηρίζουμε σε αυτή  τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η χώρα. Ενωμένοι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε», σημείωσε ο κ. Μώραλης. 

 

 

Μώραλης: Εσείς μένετε σπίτι, εμείς 

φροντίζουμε για εσάς 

 

Ταΐστρες και ποτίστρες 

για τα αδέσποτα από 

τον Δήμο Πειραιά 
Με μέριμνα της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 
Δήμου Πειραιά, τοποθετήθηκαν 
ταΐστρες και ποτίστρες σε πάρκα και  
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Ειδικές ασπίδες προστασίας προσώπου από τον 

Δήμο Πειραιά για τα νοσοκομεία της πόλης μας 
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης με τη βοήθεια του Αντιδημάρχου  
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Καρύδη Δημήτρη και τον Σύμβουλό του για νέες 

τεχνολογίες και υπεύθυνο του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια 
Ανάπτυξη «Blue Lab» κ. Ηλία Σαλπέα, παρέδωσαν στα νοσοκομεία της πόλης μας Τζάνειο 
και Μεταξά, στο ΕΚΑΒ, στο Κέντρο Υγείας Καμινίων στο Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά & 
Αθηνών ασπίδες προστασίας προσώπου (μάσκες) που δημιουργήθηκαν στο  Κέντρο 
Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab». 
 

Πρόκειται  για  μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά, ο οποίος αξιοποιεί 
πλήρως την προηγμένη τεχνολογία και τις καινοτόμες υπηρεσίες του  «Blue Lab», 
δημιουργώντας από μηδενική βάση με τη μέθοδο της 3D εκτύπωσης ασπίδες προστασίας 
προσώπου (μάσκες),  για το  ιατρικό και το νοσηλευτικό  προσωπικό  της πόλης μας. 
Η προσφορά των ασπίδων προστασίας προσώπου θα συνεχιστεί σε συνεννόηση με τις 
Διοικήσεις των νοσοκομείων. 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του τόνισε πως η δημιουργία των 

ασπίδων  προστασίας προσώπου είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που υλοποιείται 
για πρώτη φορά στην χώρα μας από Δήμο, λέγοντας πως το Κέντρο Επιχειρηματικής 
Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab»,  τέθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου για 
την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. «Παραδώσαμε σήμερα τις πρώτες ασπίδες 
προστασίας προσώπου και θα είμαστε σε επικοινωνία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων 
της πόλης μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε κι άλλες,  καλύπτοντας τις ανάγκες του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Νιώθουμε  υπερήφανοι που προσφέρουμε στα 
νοσοκομεία της πόλης μας τις ασπίδες προσώπου για  όλους όσοι είναι στην πρώτη 
γραμμή, δίνοντας μάχη καθημερινά για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού», τόνισε  ο κ. 
Μώραλης, ο οποίος κλείνοντας  ανέφερε πως η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των 
διευρυμένων κοινωνικών ενεργειών που υλοποιεί ο Δήμος Πειραιά από την πρώτη στιγμή 
της πανδημίας. 
 

Νέα έργα ασφαλτοστρώσεων στην Β' 

Δημοτική Κοινότητα 
Νέες ασφαλτοστρώσεις υλοποιεί  ο Δήμος Πειραιά σε 
δρόμους της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας,  με στόχο τη 
βελτίωση του οδικού δικτύου  της πόλης καθώς και 
την ευκολότερη πρόσβαση των πεζών και των 
οχημάτων. 
 

Στις εργασίες ασφαλτοστρώσεων παρευρέθηκε 
σήμερα ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ο 
οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών και 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. 
 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Πειραιά έχει 
υλοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα 
ασφαλτοστρώσεων την τελευταία πενταετία, βάσει του 
οποίου έχουν ολοκληρωθεί  ασφαλτοστρώσεις σε 120 
δρόμους και στις 5 Δημοτικές Κοινότητες του Πειραιά. 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε 
δήλωσή του, τόνισε πως επισκέφθηκε τους δρόμους 

όπου υλοποιούνται νέες εργασίες ασφαλτοστρώσεων, 
οι οποίοι έχρηζαν παρέμβασης, προκειμένου να 
γίνουν πιο ασφαλείς και  λειτουργικοί. 
 

 «Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση  με την πανδημία του κορωνοϊού, έχοντας 
εστιάσει ως Δημοτική Αρχή στην υλοποίηση μιας σειράς προληπτικών μέτρων καθώς 
και διευρυμένων κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να βγουν όσο το δυνατόν 
αλώβητοι οι δημότες μας και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες από την υγειονομική κρίση.  
Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν «παγώσει» η λειτουργία και τα έργα καθημερινότητας του 
Δήμου. Αντιθέτως, αξιοποιούμε τους άδειους δρόμους του Πειραιά προχωρώντας σε 
εργασίες ασφαλτοστρώσεων, έτσι ώστε την επόμενη ημέρα οι κοινόχρηστοι χώροι της 
πόλης μας να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση», σημείωσε ο Δήμαρχος Πειραιά, 
επισημαίνοντας πως οι ασφαλτοστρώσεις στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα έχουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα, καθώς το κέντρο της πόλης μας έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως 
από τα έργα του τραμ. Κλείνοντας ο κ. Μώραλης τόνισε: «Συνεχίζουμε με σταθερά 
βήματα, παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας 
του κορωνοϊού,  να βελτιώνουμε  την καθημερινότητα των δημοτών μας με έργα σε 
κάθε γειτονιά. Στόχος μας είναι να παρέμβουμε σε όσους περισσότερους δρόμους 
μπορούμε, έτσι ώστε να  αλλάξουμε προς το καλύτερο το οδικό δίκτυο της πόλης μας». 
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“PIRAEUS FROM 

HOME”                             

Ο Δήμος Πειραιά 

συμμετέχει στην Εθνική 

προσπάθεια του 

“GREECE FROM 

HOME” 

Με το #piraeusfromhome o Δήμος Πειραιά συμμετέχει στην εθνική πρωτοβουλία “Greece from home”, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Μέσω του Destination Piraeus, της κεντρικής τουριστικής καμπάνιας του Δήμου Πειραιά και το #piraeusfromhome, οι χρήστες του 

διαδικτύου θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στα ομορφότερα σημεία της πόλης, να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν, να 
απολαύσουν, να γευτούν, να ονειρευτούν, να αγαπήσουν την πόλη του Πειραιά μέσα από υπέροχες φωτογραφίες και βίντεο, πάντα από  την 
ασφάλεια του σπιτιού τους. 

Παράλληλα και σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, ο Δήμος Πειραιά θα εκπροσωπηθεί στην πανελλαδική καμπάνια των #GreekΑmbassadors, 

αρχικά από τέσσερις διακεκριμένους Πειραιώτες, την τραγουδίστρια Ελευθερία Αρβανιτάκη, τον σεφ Λευτέρη Λαζάρου και τους Ολυμπιονίκες 
της ιστιοπλοΐας Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή. 

Η online πλατφόρμα “Greece from home”, αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της «Marketing Greece» με 
την υποστήριξη της Google. Στόχος της είναι η ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας του ιού 
COVID-19 και η στήριξη του ελληνικού τουρισμού στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επόμενη μέρα. Απευθύνεται κυρίως στα ξένα κοινά 
και ειδικότερα στις μεγαλύτερες αγορές προέλευσης επισκεπτών για την Ελλάδα. Το περιεχόμενο αναπτύσσεται γύρω από την ιδέα του 
σπιτιού – ΗΟΜΕ, δεδομένου ότι ο κορωνοϊός έχει περιορίσει στο σπίτι 1 δις. ανθρώπους στον πλανήτη. 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε ότι ο Δήμος Πειραιά εκτός από τα μέτρα για την προάσπιση της 

δημόσιας υγείας και μια σειρά κοινωνικών υπηρεσιών για τη στήριξη ευπαθών ομάδων της πόλης, προχωρά σε μια ακόμα πρωτοβουλία, 
λαμβάνοντας μέρος στην εθνική προσπάθεια για τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού. «Οι στιγμές που όλοι βιώνουμε με την πανδημία του 
κορωνοϊού είναι πρωτόγνωρες και οφείλουμε όλοι να ενώσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη 
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί διεθνώς. Μέσα από τη νέα καμπάνια  “Piraeus from home” θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο όμορφες 
εικόνες και να τον «ταξιδέψουμε» νοερά στην πόλη μας, τον Πειραιά, κρατώντας του συντροφιά για όσο διάστημα θα παραμένουμε όλοι στα 
σπίτια μας», ανέφερε ο κ. Μώραλης και υπογράμμισε ότι μέσα από αυτή την πρωτοβουλία θα προβληθεί παράλληλα ο Πειραιάς στο 
εξωτερικό. Τέλος, ο Δήμαρχος Πειραιά ευχαρίστησε τους πρώτους Πειραιώτες «πρεσβευτές» του ελληνικού τουρισμού που λαμβάνουν μέρος 
σε αυτή την προσπάθεια, την κα Ελευθερία Αρβανιτάκη, τον κ. Λευτέρη Λαζάρου και τους κυρίους Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή και 
συνεχάρη το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και τους υπόλοιπους φορείς του τουρισμού για αυτή την αξιέπαινη και πρωτότυπη 
πρωτοβουλία. 

Η Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας – Προβολής, Μέσων Ενημέρωσης και Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων κα Ανδριάνα 
Ζαρακέλη δήλωσε: «Ο Δήμος Πειραιά είναι από τους πρώτους Δήμους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΕΟΤ για συμμετοχή στην 

εθνική προσπάθεια στήριξης του ελληνικού τουρισμού και της  προετοιμασίας για την επόμενη μέρα. Μέσω του #piraeusfromhome  και στο 
πλαίσιο του #greecefromhome οι εικόνες, οι γεύσεις και οι μουσικές της πόλης μας θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο με την βοήθεια του 
διαδικτύου, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους χρήστες να θυμηθούν, να αναπολήσουν και αν δεν έχουν έρθει στο μεγάλο λιμάνι, να βάλουν 
τον Πειραιά στα μέρη που θα ήθελαν να επισκεφθούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τέσσερις πρώτους Πειραιώτες #greekambassadors που 
ανέλαβαν να μοιραστούν την αγάπη τους για την πόλη μας. Καλούμε όλους τους Πειραιώτες να μετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, 
κοινοποιώντας τις αναρτήσεις του #piraeusfromhome στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». 

 Γίνετε μέρος της προσπάθειας και 
στείλτε μας τις δικές σας 
φωτογραφίες και εμπειρίες στο 
Facebook και το  
Instagram του Destination Piraeus. 
 

facebook.com/destinationpiraeus 
 

instagram.com/destinationpiraeus 
 

#greecefromhome 
#piraeusfromhome 
#destinationpiraeus 
#μένουμεσπίτι #stayhomestaysafe 
 

   

http://www.greecefromhome.com/
https://www.facebook.com/destinationpiraeus
https://www.instagram.com/destinationpiraeus
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Πάντα δίπλα στις ευπαθείς 

ομάδες της πόλης μας ο 

Δήμος & οι Κοινότητες 

Μ. Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα, ο Δήμος Πειραιά πρόσφερε Πασχαλινά γεύματα 
σε άπορες οικογένειες που υποστηρίζονται από την ΚΟΔΕΠ. 
 

Στο πλευρό αυτής της προσπάθειας, οι άοκνοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι του 
δήμου μας μακριά από τις οικογένειές τους (ειδικά αυτές τις Άγιες μέρες) 
πάντα στο πόστο τους για να εξυπηρετήσουν όπως πάντα τους 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη! 

 

Τα πασχαλινά γεύματα είναι μια προσφορά της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω  οι κοινωνικές υπηρεσίες που 
παρέχουν οι Δήμοι. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα θα διανεμηθούν από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά 1.000 μερίδες με μαγειρίτσα, ενώ  
ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα οι ωφελούμενοι θα παραλάβουν επίσης 1.000 μερίδες με αρνί, τσουρέκια και πασχαλινά αυγά. 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Αττικής για τα πασχαλινά γεύματα, 

λέγοντας πως η σημαντική αυτή προσφορά, έρχεται να ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, ο οποίος καθημερινά παρέχει φαγητό, 
φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης στους άπορους συμπολίτες μας. «Εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης υλοποιούμε 
δράσεις κοινωνικού σκοπού, προκειμένου να κάνουμε την καθημερινότητα συμπολιτών μας με προβλήματα διαβίωσης, όσο το δυνατόν 
καλύτερη. Για ακόμα μια φορά ενωμένη η  Τοπική Αυτοδιοίκηση στέλνει, με τέτοιου είδους ενέργειες, μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας και 
αλληλεγγύης, ότι όλοι μαζί  θα ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση. Εύχομαι πολύ σύντομα να μην υπάρχει ανάγκη για τέτοιες δράσεις και 
ελπίζω με αυτή την κοινωνική πρωτοβουλία,  να προσφέρουμε πολλά χαμόγελα τις Άγιες αυτές Ημέρες σε όλους όσοι έχουν ανάγκη. 
Μένουμε  σπίτι, προστατεύουμε εμάς, τον διπλανό μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία». 
 

Ο Πρόεδρος της  ΚΟ.Δ.Ε.Π.  κ. Γιάννης Βοϊδονικόλας, σε δήλωσή του, τόνισε: «Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής προχωράει σε μια ακόμη κοινωνική δράση, σε μια δύσκολη στιγμή εξαιτίας της πανδημίας του 
κορωνοϊού, προσφέροντας  σήμερα και αύριο πασχαλινά γεύματα αγάπης στους συμπολίτες μας με ανάγκες διαβίωσης. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τους εθελοντές για την πολύτιμη συμβολή τους, όλες αυτές τις ημέρες, στο έργο του 
Δήμου Πειραιά. Εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία και να ξεπεράσουμε το συντομότερο δυνατό αυτή την κρίση. Εσείς μένετε σπίτι 
και εμείς μένουμε εδώ για εσάς». 
 

Διαθέσιμα Ηλεκτρονικά 

Πιστοποιητικά από τον Δ. Πειραιά 

Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο των ενεργειών που εξ΄ αρχής υλοποιεί  για τον εκσυγχρονισμό  
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών 
χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία,  αλλά και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, 

προχώρησε στη διεύρυνση των αιτήσεων που μπορούν να υποβάλουν δημότες και 
επιχειρήσεις για την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. 

 

 

Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο των ενεργειών που εξ΄ αρχής υλοποιεί  για τον εκσυγχρονισμό  των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την άμεση 
εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία,  αλλά και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, προχώρησε στη διεύρυνση των αιτήσεων που 
μπορούν να υποβάλουν δημότες και επιχειρήσεις για την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. 
 

Αιτήσεις για απαλλαγές τελών, πιστοποιητικά γεννήσεως, ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας,  είναι ορισμένα μόνο από τα πιστοποιητικά τα 
οποία μπορούν να λάβουν άμεσα δημότες και επαγγελματίες. 
 

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο site  του Δήμου 
Πειραιά, στον εξής σύνδεσμο: https://piraeus.gov.gr/hlektronikes-aithseis/ 
Διαθέσιμοι τύποι αίτησης: 

 Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ 
Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες 

 Τμήμα Εσόδων 
Απαλλαγή Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων για Επαγγελματίες 

 Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 
Απαλλαγή Τελών Κυριακάτικης Αγοράς 

 Ρυθμίσεις 
Ρύθμιση Ν.4611/2019 

 Δημοτολόγιο 
Πιστοποιητικό Γέννησης - Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών - Πιστοποιητικό Ιθαγένειας -Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

 Ληξιαρχείο Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου - Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης - Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου - 
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης 

 Μητρώο Αρρένων Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων 

 Δημοτική Αστυνομία Αίτηση για Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας - Ένσταση 
Τις επόμενες ημέρες θα προστεθούν και νέοι τύποι ηλεκτρονικών αιτήσεων. 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, ανέφερε πως η Δημοτική Αρχή διευρύνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες, στο 
πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνει τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου, παρέχοντας τη δυνατότητα στους δημότες 
και στους επαγγελματίες, να εκδώσουν ακόμα περισσότερα πιστοποιητικά, καθώς και να υπαχθούν στα ευνοϊκά μέτρα που εφαρμόζει ο Δήμος για απαλλαγές 
τελών, από την ασφάλεια του σπιτιού τους. «Διαχρονικός στόχος μας είναι να προσφέρουμε σύγχρονες  ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και στους 
επαγγελματίες της πόλης μας, διευρύνοντας αυτή την περίοδο το φάσμα των αιτήσεων λόγω της υγειονομικής κρίσης. Θα συνεχίσουμε να  εκσυγχρονίζουμε τις 
υπηρεσίες μας,  προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα χωρίς κόπο, δημότες και επιχειρήσεις, έχοντας ταυτόχρονα ως κύριο μέλημα,  την προστασία της 
δημόσιας υγείας και των πολιτών», τόνισε ο κ. Μώραλης. 
 

https://piraeus.gov.gr/hlektronikes-aithseis/
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Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων 

για τον Διαγωνισμό Γαλάζιας 

Ανάπτυξης & Καινοτομίας 

«BLUE GROWTH PIRAEUS» 

Ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει για 6
η
  χρονιά τον 

Διαγωνισμό Καινοτομίας για τη Γαλάζια 
Οικονομία  «Blue Growth Piraeus», ο οποίος 
αποτελεί έναν πρωτοπόρο θεσμό, έχοντας 
καθιερώσει τον Πειραιά σε πρωτεύουσα της 
θαλάσσιας καινοτομίας. 
 

Ο διαγωνισμός «Blue Growth Piraeus» 
πραγματοποιείται σε συνεργασία  με το τμήμα 
Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και αποτελείται από 2 φάσεις. 
 

Η πρώτη, αφορά στη διενέργεια του 
διαγωνισμού ο οποίος περιλαμβάνει την υποβολή 

αιτήσεων, την αξιολόγηση των υποψήφιων, την 
πραγματοποίηση workshop προετοιμασίας των 
επιλεγμένων επιχειρηματικών ομάδων για την 
παρουσίαση της ιδέας τους, το Demo Day (ημέρα του 
επίσημου διαγωνισμού) κατά το οποίο αξιολογούνται 
οι υποψήφιοι από τα μέλη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, από εκπροσώπους του Marinescape και 
τους λοιπούς παρευρισκόμενους. Οι καλύτερες 
επιχειρηματικές ιδέες βραβεύονται και προωθούνται 
στο πρόγραμμα εκκόλαψης. 
 

Η δεύτερη, αφορά στο πρόγραμμα 
εκκόλαψης όπου παρέχονται υποστηρικτικές 

υπηρεσίες (business counselling, coaching) στις 
βραβευθείσες ομάδες που ξεκινούν από τη δημιουργία 
ή βελτίωση του business plan έως και τη σύσταση 
εταιρείας. Παράλληλα, προωθείται η δικτύωση των 
επιχειρηματικών ιδεών με σκοπό την περαιτέρω 
ωρίμανση και χρηματοδότησή τους. 

Μετά από συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, η κατάθεση νέων 
επιχειρηματικών ιδεών θα διαρκέσει  μέχρι τις 31 Μαΐου 2020 με δυνατότητα 

παράτασης,  ευελπιστώντας να έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση με  την πανδημία 
του κορωνοϊού. 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και δηλώσεις 
συμμετοχής: www.bluegrowthpiraeus.gr 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης τόνισε: «Για τη Δημοτική Αρχή ο 

διαγωνισμός «Blue Growth Piraeus» αντιπροσωπεύει όλα όσα οραματιζόμαστε για 
την ανάπτυξη του Πειραιά: την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την 
επιχειρηματικότητα, με σημείο αναφοράς τη θάλασσα. Στόχος μας με αυτήν την 
διαγωνιστική διαδικασία,  είναι να εμπνεύσουμε και να επενδύσουμε στα νέα μυαλά 
που αποτελούν το μέλλον της χώρας, προκειμένου να υλοποιήσουν τις καινοτόμες 
ιδέες τους στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας» και σημείωσε ότι ο Πειραιάς είναι η 
πρώτη πόλη στην Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρώπη, που σχεδίασε και 
υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη, έχοντας αποσπάσει 
σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Στη συνέχεια ο κ. Μώραλης τόνισε ότι  η 
σπουδαιότητα των καινοτόμων τεχνολογιών αναδείχθηκε και εν μέσω πανδημίας 
όπου το «Blue Lab» τέθηκε στη διάθεση της πολιτείας, δημιουργώντας ασπίδες 
προστασίας προσώπου για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας.   
Αναφερόμενος στη συμμετοχή του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, επεσήμανε: «Tα 
τελευταία χρόνια  έχουμε  αναπτύξει μια πολυεπίπεδη συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Πειραιά, το οποίο αποτελεί έναν στρατηγικό συνεργάτη και 
συνοδοιπόρο του Δήμου και ευχαριστώ θερμά τον Πρύτανη κ. Κότιο και για αυτή 
την εποικοδομητική  σύμπραξη. Έχοντας κύριο μέλημα την προστασία της 
δημόσιας υγείας, παρατείναμε τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και με την ελπίδα να 
τελειώσει το συντομότερο δυνατόν η πανδημία του κορωνοϊού, πιστεύω ότι ο «Blue 
Growth Piraeus» θα έχει για ακόμα μια χρονιά ιδιαίτερα μεγάλη  απήχηση». 
 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Άγγελος Κότιος επεσήμανε σε 

δήλωσή του πως το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ως ένα εξωστρεφές και δυναμικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, επιδιώκει να υλοποιεί δράσεις και καινοτόμες συνέργειες, 
τόνισε δε, πως με τον Δήμο Πειραιά έχει αναπτύξει, τα τελευταία χρόνια, μια 
εποικοδομητική συνεργασία σε πολλούς τομείς. «Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά 
παράγεται σημαντικό επιστημονικό, ερευνητικό έργο και καινοτομία πάνω σε 
κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς όπως είναι η ναυτιλία, η οικονομία, η βιομηχανία, 
οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο τουρισμός. Χαίρομαι ιδιαίτερα που  θα συμβάλλουμε  
μέσω της επιστημονικής γνώσης του Πανεπιστημίου μας στο Διαγωνισμό για τη 
Γαλάζια Οικονομία  «Blue Growth Piraeus». Εύχομαι καλή επιτυχία στους 
συμμετέχοντες και είμαι βέβαιος ότι θα αναδειχθούν και φέτος πρωτοπόρες  ιδέες, 
που θα συνεισφέρουν στην καινοτόμα γαλάζια ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα», 
σημείωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά. 
 

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης, 
υπογράμμισε πως ο Δήμος Πειραιά εδώ και χρόνια δίνει βάρος και έχει στην 

πρώτη γραμμή τις πρωτοβουλίες για  τα θέματα της γαλάζιας οικονομίας και της 
γαλάζιας ανάπτυξης. Ο κ. Καρύδης σημείωσε ότι ο Δήμος έχει τιμηθεί 
πανευρωπαϊκά για τις δράσεις του στα θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
και αποτελεί μοντέλο καλής πρακτικής. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το 2020 
προωθούμε το πρόγραμμα blue growth  Piraeus σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Πειραιά. Δυστυχώς η πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησε πολλά 
προβλήματα στην εκτέλεση του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση δίνουμε 
ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική ανάπτυξη, στα θέματα της γαλάζιας οικονομίας και 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πρώτα από όλα όμως προηγείται η 
δημόσια υγεία και η προστασία της ζωής των συνανθρώπων μας». 
 

Μια ακόμη πρωτοβουλία 

κοινωνικής αλληλεγγύης για τη 

στήριξη όλων όσοι βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή από το Δ. Πειραιά 

Σε συνεργασία με τα τρία Επιμελητήρια και τον Εμπορικό 
Σύλλογο της πόλης 

 

Μια ακόμη πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης για τη στήριξη όλων όσοι 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της πανδημίας του 
κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας έλαβε ο Δήμος Πειραιά. 
  
 

Σε συνεργασία με τα τρία Επιμελητήρια και τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης, ο Δήμος Πειραιά θα προχωρήσει σε μαζική παραγωγή υφασμάτινων μασκών, τις 
οποίες θα διαθέσει στην αγορά της πόλης σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε  κοινωνικές δομές και στα νοσοκομεία του Πειραιά, για 
την ενίσχυση του πολύπλευρου έργου τους. 
 

Συγκεκριμένα βιοτεχνίες της πόλης μας θα παράξουν σε πρώτη φάση 10.000  υφασμάτινες μάσκες και σε ημερήσια βάση θα κατασκευάζουν 2.000. Το κόστος 
παραγωγής θα καλυφθεί από τα τρία Επιμελητήρια του Πειραιά. 
Η σημαντική αυτή συνέργεια κοινωνικού σκοπού επισφραγίστηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη με τον Πρόεδρο 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ. Βασίλη Κορκίδη, τον Πρόεδρο του  Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, ενώ 
υπήρξε επικοινωνία και με τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιάννη Βουτσινά. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Α΄ Αντιπρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Γιώργος Σωτηρίου, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Σ.Π. κ. Θοδωρής Καπράλος, η Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας – Προβολής, 
Μέσων Ενημέρωσης και Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων κα Ανδριάνα Ζαρακέλη και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Βασίλης Ταταρόπουλος. 
 

Παράλληλα ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει να παράγει καθημερινά στο Κέντρο  Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab» ασπίδες 
προστασίας προσώπου, τις οποίες προσφέρει δωρεάν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας πρωτοπορώντας,  καθώς είναι  ο πρώτος Δήμος στην 
Ελλάδα που αξιοποιεί πλήρως την προηγμένη τεχνολογία,  παράγοντας μάσκες με τη μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 
 

https://www.bluegrowthpiraeus.gr/


Υγειονομικό υλικό σε όλες τις 

Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης από το Δήμο Πειραιά 
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Ο Δήμος Πειραιά εν όψει της έναρξης των μαθημάτων μετά 
από την απόφαση της κυβέρνησης,  της Γ΄ Λυκείου  τη 
Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και των υπολοίπων τάξεων του 
Λυκείου και του Γυμνασίου τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, θα  
προμηθεύσει όλες τις σχολικές μονάδες  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της πόλης με υγειονομικό υλικό, για την 
προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών. 
 

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Πειραιά, μέσω της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  θα προσφέρει 
στους μαθητές μάσκες πολλαπλών χρήσεων, καθώς και 
αντισηπτικά για τους σχολικούς χώρους, ενώ θα προμηθεύσει 
με σύγχρονα θερμόμετρα για την εξ αποστάσεως μέτρηση της 
θερμοκρασίας, τα φαρμακεία των Γυμνασίων και των Λυκείων 
της πόλης μας. 
 

Παράλληλα, τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, θα πραγματοποιούν 
τακτικούς ελέγχους προκειμένου να καταγράφουν τυχόν 
ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, έτσι ώστε αυτό να 
αναπληρώνεται. 
Στην περίπτωση που αποφασίσει η κυβέρνηση την 
επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ο Δήμος Πειραιά θα προμηθεύσει με υγειονομικό 
υλικό τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της πόλης. 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή 
του, τόνισε πως ο Δήμος Πειραιά από την πρώτη στιγμή που 

έπληξε η πανδημία του κορωνοϊού τη χώρα μας, αναλαμβάνει 
καθημερινά μια σειρά κοινωνικών  πρωτοβουλιών   με στόχο 
την προστασία της δημόσιας υγείας, προσθέτοντας: «Με την 
επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, 
είμαστε  έτοιμοι να εξοπλίσουμε τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της 
πόλης μας με μάσκες, αντισηπτικά κ.ά., προκειμένου να 
προφυλάσσουν την υγεία τους οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. 
Η προσφορά αυτή αποτελεί για εμάς αυτονόητη  υποχρέωση, 
καθώς οφείλουμε να στηρίξουμε την εκπαιδευτική κοινότητα, η 
οποία επηρεάζεται αυτή την περίοδο από την υγειονομική 
κρίση. Ως Δημοτική Αρχή θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την ομαλή επαναλειτουργία των σχολείων και 
την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών». 
 

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. 
Ασπασία Αλιγιζάκη, σε δήλωσή της, σημείωσε: 

«Ως Δήμος Πειραιά θεωρούμε αδήριτη υποχρέωση μας, στο 
πλαίσιο της επαναλειτουργίας των σχολείων, να εξοπλίσουμε 
τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με όλα τα 
πρόσφορα, αναγκαία μέσα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
διασφάλιση της υγείας του μαθητικού και εκπαιδευτικού 
κόσμου. Για αυτό αποφασίσαμε σε συνεργασία με τη Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Πρόεδρο  κα 
Δέσποινα Αρβανίτου, να προβούμε στον εφοδιασμό των 
σχολείων  με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό». 
 

Στην κυκλοφορία ένα πλήρως 

ανακατασκευασμένο λεωφορείο της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας Πειραιά 

 

Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε στην πλήρη ανακατασκευή ενός παλαιού λεωφορείου 
της Δημοτικής Συγκοινωνίας, το οποίο δίνεται σήμερα στην κυκλοφορία, 
εξυπηρετώντας  τους κατοίκους της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας. Στο λεωφορείο 
πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ενώ βάφτηκε κόκκινο, το  
διακριτό χρώμα της Δημοτικής Συγκοινωνίας Πειραιά. 
 

Υπενθυμίζεται, ότι ο Δήμος Πειραιά έχει ήδη ανανεώσει όλο τον στόλο της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας με νέα  λεωφορεία σύγχρονων προδιαγραφών, με τα οποία 
μετακινούνται με ασφάλεια οι δημότες. 
 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι άμεσα ο στόλος της Δημοτικής Συγκοινωνίας Πειραιά θα 
ενισχυθεί με την προμήθεια 4 επιπλέον ηλεκτρικών λεωφορείων με πόρους μέσω 
της  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε). 
 

Η Δημοτική Συγκοινωνία  Πειραιά είναι δωρεάν για τους πολίτες. 
 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε: «Πριν ένα 
χρόνο προχωρήσαμε στην ανανέωση του στόλου της Δημοτικής μας Συγκοινωνίας 
με τα νέα κόκκινα λεωφορεία,  τα οποία διαθέτουν σύγχρονες παροχές και  είναι 
φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ  άμεσα θα ενισχύσουμε τη Δημοτική μας 
Συγκοινωνία με 4 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. 
 

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού οχημάτων του Δήμου μας που χρήζουν παρέμβασης, 
ανακατασκευάσαμε πλήρως ένα παλαιό λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, 
προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες που διαμένουν στις γειτονιές του 
Πειραιά», τόνισε ο κ. Μώραλης. 
 

Στη συνέχεια, ανέφερε πως αν και κύριο μέλημα αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι η 
υλοποίηση προληπτικών και κοινωνικών δράσεων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού, η λειτουργία του Δήμου Πειραιά δεν σταματάει, 
επισημαίνοντας: «Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να προσφέρουμε τις καλύτερες 
δυνατές υπηρεσίες στους δημότες μας, βελτιώνοντας  την  καθημερινότητα τους, 
προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα που εκ των πραγμάτων επιφέρει η υγειονομική 
κρίση. Εν μέσω πανδημίας περιορίζουμε στο ελάχιστο τις μετακινήσεις. Μένουμε 
σπίτι, μένουμε ασφαλείς και προστατεύουμε την υγεία μας, την υγεία των διπλανών 
μας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου». 
 

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικής Συγκοινωνίας κα Αλεξάνδρα-
Γερασιμούλα Τουμαζάτου, σε δήλωσή της, επεσήμανε πως η ανακατασκευή των 
παλαιών λεωφορείων έρχεται να ενισχύσει τον ήδη υπάρχοντα σύγχρονο στόλο της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας Πειραιά.  «Το επόμενο χρονικό διάστημα θα 
ανακατασκευάσουμε κι άλλα λεωφορεία,  ώστε  να δώσουμε τη δυνατότητα στον 
κόσμο να μη χρειάζεται να παίρνει το όχημα του μέσα στον Πειραιά  και να 
χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα δωρεάν», τόνισε η κα Τουμαζάτου, η οποία κλείνοντας, 
ανέφερε ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με την πανδημία του κορωνοϊού, τα 
λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας απολυμαίνονται καθημερινά, ενώ έχουν 
τοποθετηθεί αντισηπτικά υγρά, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων  και 
του επιβατικού κοινού. 
 



Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς κατέθεσε μια δέσμη προτάσεων 
για την διαδρομή επιστροφής στην κανονικότητα και την «ανάσταση» της 
οικονομικής ζωής του τόπου. Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. έχει κάνει σαφές πως 

υποστηρίζει όλα τα μέτρα της Κυβέρνησης για την προστασία της υγείας, ως 
προτεραιότητα. Άλλωστε, η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας δίνει σήμερα στον 
επιχειρηματικό κόσμο τη δυνατότητα σχεδιασμού για το μέλλον και την έγκαιρη 
αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων. Η επόμενη μέρα του 
κορονοϊού απαιτεί ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών και η επανεκκίνηση της οικονομίας 
χρειάζεται ένα σαφές σχέδιο εξόδου με σταθερά βήματα που θα πρέπει να 
εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία. Το «11 Steps Exit Plan» που συνέταξε το τμήμα 
Μελετών του Ε.Β.Ε.Π. για την EuroCommerce, κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους 

Υπουργούς της Κυβέρνησης και ζήτησε να εξεταστεί, ώστε να ενσωματωθεί στις 
τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Αναλυτικά, όλο το σχέδιο εξόδου που προτείνει το 
Ε.Β.Ε.Π. επισυνάπτεται, ενώ, επιγραμματικά, περιέχει τα ακόλουθα 11 βήματα: 
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Το ΕΒΕΠ προτείνει σχέδιο εξόδου με 11 βήματα για την "Ανάσταση" της οικονομικής ζωής 

1. Εναρμονισμένοι κανόνες εξόδου με χρονικές διακρίσεις 
2. Συνέχεια επικοινωνίας για μέτρα δημόσιας υγείας και συμπεριφοράς 
3. Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και αναζωογόνηση της κατανάλωσης 
4. Οικονομική υποστήριξη για τους πληττόμενους κλάδους της οικονομίας 
5. Έκτακτη και επείγουσα βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
6. Διατήρηση εργασιακής ειρήνης και μείωση μη μισθολογικού κόστους 
7. Ορισμός λειτουργίας κάθε αγοράς από την τοπική κοινωνία 
8. Διεύρυνση δυνατοτήτων παράδοσης εμπορευμάτων 
9. Υποστήριξη σε επίπεδο Πόλεων και Περιφερειών 
10. Αντιμετώπιση και αποφυγή πτωχεύσεων και ανεργίας 
11. Εγγυήσεις για την ακέραιη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με το σχέδιο εξόδου από την καραντίνα της αγοράς, την 
επανεκκίνηση της οικονομικής ζωής και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας, επισημαίνει: 

«Η επιτυχής καταπολέμηση του κορονοϊού στη χώρα μας, αναπόφευκτα, οδήγησε σε καταστολή την οικονομική δραστηριότητα του τόπου με 
πολλές συνέπειες και μεγάλες απώλειες. Είναι, όμως, σημαντικό πως η επόμενη μέρα της πανδημίας θα μας βρει υγιείς για να 
αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Η επανεκκίνηση της αγοράς θα πρέπει να συμβεί μόλις το επιτρέψουν οι ιατρικές προϋποθέσεις και να 
αποφευχθεί το «φαινόμενο του ακορντεόν» που θα οδηγήσει σε πισωγυρίσματα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιβίωση των 
επιχειρήσεων, μέσω διαφόρων ενισχύσεων ρευστότητας και παράτασης οικονομικών υποχρεώσεων, στέλνοντας το μήνυμα πως μπορεί να 
υπάρξει μια νέα οικονομική δυναμική μετά την κρίση. Η θέσπιση μέτρων ανάπτυξης θα πρέπει να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε μία 
σημαντική διαρθρωτική προσαρμογή με βελτίωση των συνθηκών για τις επιχειρήσεις και ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους σε μελλοντικές 
δυσκολίες. Η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει σε έργα καινοτομίας, σε θέματα υγείας, ενέργειας, αγροτικής, βιομηχανικής και ναυτιλιακής 
παραγωγής. Καθοριστικό ρόλο για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας θα παίξουν οι αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο 
Κορυφής σε σχέση τον τρόπο και το ύψος του ευρωπαϊκού πακέτου βοήθειας. Για να επιτύχουμε μια συντονισμένη και συγχρονισμένη 
επανεκκίνηση της αγοράς χρειαζόμαστε ένα “exit plan” το οποίο πρέπει να το εφαρμόσουμε βήμα προς βήμα, ακολουθώντας αντίστροφα 
την ίδια διαδρομή και τον ίδιο τρόπο που πετύχαμε τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού στη χώρα μας. Το να τηρούμε μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας πρέπει να γίνει τρόπος ζωής και υποχρέωσης μεταξύ μας. Θα χρειαστεί στο μέλλον να αναθεωρήσουμε πολλά, αλλά θα τα 
καταφέρουμε. Χριστός Ανέστη! » 

 Εμπορικός Σύλλογος: για το ειδικό βοήθημα των 800€ στους επιχειρηματίες. 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 39162ΕΞ2020/15-4-
2020 (ΦΕΚ 1457Β΄- επισυνάπτεται στην παρούσα), με την οποία, μετά τους εργαζόμενους, 
θεσμοθετείται το ειδικό βοήθημα των 800 € και για τους επιχειρηματίες. 
 
Σύμφωνα με την Απόφαση, το βοήθημα καλύπτει το χρονικό διάστημα από 17 Μαρτίου έως 30 
Απριλίου και είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με άλλες οφειλές. 
 
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και οι ιδιοκτήτες 
εταιρειών με τη μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ (όλες δηλαδή εκτός Ανωνύμων), που δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και 5 
εργαζόμενους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος ή ο δευτερεύων ΚΑΔ που χρησιμοποιούν περιλαμβάνεται στον συνημμένο πίνακα της 
Υπουργικής Απόφασης. 
 
Μετά την επίσημη πλέον θεσμοθέτηση του βοηθήματος των 800 €, αναμένεται άμεσα να ανοίξει και η σχετική διεύθυνση 
«myBusinessSupport» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, στην οποία θα μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 
24 Απριλίου 2020. Μόλις γίνουν οι σχετικές επαληθεύσεις, το βοήθημα θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που 
δηλώνεται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. 
 
Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη επάνω στο συγκεκριμένο θέμα ή/και για την αλλαγή των όρων, θα σας κρατήσουμε άμεσα ενήμερους. 
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ΕΛΕΘΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Πειραιά – Εκπαίδευση Εθελοντών 

 Η νοσηλευτική υπηρεσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παραρτήματος Πειραιά, εκπαιδεύει από το 
1940 στην πόλη μας εθελοντές νοσηλευτικής. 

Εθελοντές που ανιδιοτελώς και με πολύ αγάπη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου υπάρχει ανάγκη. 
 
Στην κοινότητα: στα σχολεία και το ευρύ κοινό με μαθήματα αγωγής υγείας και πρώτων βοηθειών 
καθώς και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε εκδηλώσεις όπως π.χ. σε αγώνες, παραστάσεις κλπ. 
Στην έκτακτη ανάγκη: σε φυσικές καταστροφές, μεγάλης κλίμακας ατυχήματα, μετακινήσεις πληθυσμών 
για την ανακούφιση των πληγέντων. 
Σε διάφορα ιδρύματα όπως νοσοκομεία, οίκους ευγηρείας και ορφανοτροφεία. 
 
Αν έχεις περίσσευμα αγάπης, διάθεση για προσφορά και μπορείς να αφιερώσεις λίγο από το χρόνο σου 
γίνε σήμερα εθελοντής του Τομέα Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ Γίνε μέρος του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού 
κινήματος. 
Απόκτησε γνώσεις που έχουν εφαρμογή στο οικογενειακό σου περιβάλλον ή ακόμη και σε πιο 
απαιτητικές καταστάσεις. 
Η εκπαίδευση είναι δωρεάν. 
 
Τελευταία εβδομάδα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα μαθήματα ξεκινούν άμεσα. 
Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30 με 14.30 στο τηλ. 2104113555 κα Μούρου 
Ευαγγελία. 
 

Ομάδα Διάσωσης ΔΕΛΤΑ – Γίνε και 
εσύ Εθελοντής! 

 

Η ομάδα διάσωσης ΔΕΛΤΑ είναι μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 2018 με έδρα τον 

Πειραιά και αριθμό μητρώου 5242 Πρωτοδικείο Πειραιά. 
Η ομάδα έχει ενταχθεί στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της ΓΓΠΠ με αρ. μητρώου 17/2019. 
Τα μέλη της ομάδας είναι άτομα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ανιδιοτελή χαρακτήρα και προσφέρουν έργο χωρίς την προσδοκία 
ανταλλάγματος, με σκοπό τη βοήθεια προς το συνάνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα. Είναι εκπαιδευμένα για παροχή Α’ βοηθειών, ορεινή 
και αστική διάσωση. 
Ο σκοπός 

Η παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας με τη μορφή διάσωσης, ανθρωπιστικών αποστολών και εν 
γένει εθελοντικής βοήθειας πάσης φύσεως στην ελληνική επικράτεια ή εκτός αυτής. 
Ο στόχος μας 
Άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιοδήποτε συμβάν. 

Η ομάδα διάσωσης ΔΕΛΤΑ είναι μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική και μη 

κυβερνητική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 2018 με έδρα τον Πειραιά και αριθμό 
μητρώου 5242 Πρωτοδικείο Πειραιά. 
Η ομάδα έχει ενταχθεί στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της ΓΓΠΠ με αρ. 
μητρώου 17/2019. 
Τα μέλη της ομάδας είναι άτομα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ανιδιοτελή 
χαρακτήρα και προσφέρουν έργο χωρίς την προσδοκία ανταλλάγματος, με σκοπό 
τη βοήθεια προς το συνάνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα. Είναι εκπαιδευμένα 
για παροχή Α’ βοηθειών, ορεινή και αστική διάσωση. 

 

Τι σημαίνει για μας Εθελοντισμός 

Ο εθελοντισμός για μας δεν είναι απλώς ένας όρος, είναι στάση ζωής που αφορά όλους, 
ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων, προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών 
στην προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. 
Αναγνωρίζουμε ότι αυτό που προσφέρουμε είναι σημαντικό και πολύτιμο και οι πράξεις μας 
μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στους συνανθρώπους μας. Ότι κάνουμε το κάνουμε 
υπεύθυνα, με πλήρη εντιμότητα και απόλυτο σεβασμό στις αξίες που υπηρετούμε. 
Εκπαιδευόμαστε διαρκώς και αγωνιζόμαστε για να προσφέρουμε την μέγιστη δυνατή βοήθεια. 
Όλοι μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερο, κάνοντας τον κόσμο μας πιο 
αισιόδοξο, πιο φιλικό και πιο ανθρώπινο. Οι εθελοντές αφοσιώνονται σε ένα σκοπό, να βελτιώσουν 
τον κόσμο που ζούμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη, να 
καταπολεμήσουμε τις αντιξοότητες και τις αδυναμίες. Ο εθελοντισμός, λοιπόν, αποτελεί έμπνευση 
για το μέλλον όλων μας. 
Οι αξίες μας 
Προσφορά, βοήθεια, ευθύνη,συνεργασία, συμπαράσταση, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, γνώση, 
εκπαίδευση, σεβασμός, επικοινωνία, συμμετοχή 
 
Πληροφορίες: Φαληρέως 5 – Ν. Φάληρο Πειραιάς (Εντός της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας 1ος 
όροφος) - Τηλ.: 694 457 3445 
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Η πανθομολογούμενη επιτυχία που σημείωσε το 1
ο
 Forum για τον 

Εθελοντισμό, το οποίο διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής, φαίνεται πως δεν 
έγινε γνωστή μόνο εντός συνόρων! 
 

Η Επιτροπή Μεσογειακών χωρών (Intermed Commission) που ανήκει στην 
Σύνοδο Παραθαλάσσιων Χωρών της Ευρώπης (CPMR) και εκπροσωπεί 
24 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής, αναφέρθηκε 
εγκωμιαστικά στην πανηγυρική εκδήλωση που έφερε την σφραγίδα της 
έχουσας το γενικό πρόσταγμα κας Ευγενίας Μπαρμπαγιάννη 
 

Συγκεκριμένα με ανάρτηση στο Twitter, η Intermed Commission 
ανέφερε τα εξής: 
 

“InterMed Xommission 
@IMC_CPMR 
Some fresh news from .@perattikis 
On #Volunteering Last Dec.’19, Attica’s Governor G. Patoulis stated 
“the Region will actively support volunteering to increase thw net of 
social support to all citizens in need.” 

Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης βρέθηκε στο 
επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, μετά από 
πρόσκληση της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου 
Εθελοντισμού κας Ευγενίας Μπαρμπαγιάννη με τη συμμετοχή Μελών 
της οργανωτικής επιτροπής Εθελοντισμού. 
 

“Ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη αποτελούν αξίες διαχρονικά 
απαραίτητες για να προχωρήσει η κοινωνία και προτεραιότητα για την 
Περιφέρεια που θέτει την ανθρώπινη ζωή και την αξιοπρέπεια πάνω απ’ 
όλα. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία στα θέματα αυτά και είμαστε κοντά σας”, 
τόνισε η κα Ευγενία Μπαρμπαγιάννη. 
 

Στην ατζέντα της συζήτησης τέθηκαν: 

 Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και 
συνεργασιών 

 Η συμμετοχή των οργανώσεων στην απόκτηση δικτύωσης και 
τεχνογνωσίας 

 Η εξωστρέφεια των οργανώσεων και οι συμπράξεις σε 
μεγαλύτερα σχήματα 

 Η επιβεβλημένη ανάγκη νέων δράσεων 
 

Στη συνάντηση, εκτός της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου 
Εθελοντισμού κας Ε. Μπαρμπαγιάννη συμμετείχαν τα Μέλη της 
οργανωτικής επιτροπής  κα. Ε.Βερυκάκη Αντιπρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά - Πολιτευτής Α΄ 
Πειραιώς & Νήσων, η κα Δ. Μανωλάκου Πρόεδρος «Φαρμακοποιοί του 
Κόσμου» η  Α. Κομπογιάννη Εθελόντρια Διασώστης, η κα Μ. Κυδωνάκη, 

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Συλλόγου Γυναικών Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου, ο κος Γ. Κάραλης από τις Φιλοζωικές οργανώσεις οι κες  Μ. 
Παναγιωτίδου, Β. Βαρούνη  & Μ. Κατσή και ο κος Ν. Αράπης 

 

Σύσκεψη Οργανωτικής Επιτροπής 

Εθελοντισμού 

 

Εθελοντές έραψαν 5.000 πάνινες 

μάσκες για όλους τους Δημότες 

Νικαίας-Αγ. Ι. Ρέντη 

 
Κατασκεύασαν 5.000 πάνινες μάσκες, δουλεύοντας από το 
σπίτι τους πάνω σε μια ραπτομηχανή και με κίνητρο την 
ανάγκη τους για προσφορά, θέλησαν να βοηθήσουν τους 
συνανθρώπους τους. Το κόστος κατασκευής και τον 
συντονισμό ανέλαβε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ).  Η Δημοτική Αρχή παρέχει 
όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα στους εργαζόμενους 
και οι μάσκες θα μοιραστούν σε όλη την πόλη.   Ουσιαστική 
ήταν και η συμβολή της ομάδας ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών) Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη η οποία φρόντισε 
για την ασφαλή συσκευασία των μασκών. 
 

Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης 
επισημαίνει: 

«Σ ’αυτό τον αγώνα ενάντια στην πανδημία κανένας δεν 
περισσεύει. Με συνέπεια και ευαισθησία εθελοντές 
ενεργοποιήθηκαν  με αποτέλεσμα την παραγωγή 5000 
μασκών. Δεν είναι η πρώτη φορά που εθελοντές  
ανταποκρίνονται σε μια κοινωνική δράση αλλά είναι η πρώτη 
φορά που λειτουργούν τόσο παρεμβατικά για να προασπίσουν 
το υπέρτατο αγαθό: την ζωή.  Αυτή η ανιδιοτελής προσφορά 
με επίκεντρο τον άνθρωπο αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής 
αλληλεγγύης χωρίς να παραμένει σε ένα θεωρητικό πλαίσιο 
αλλά περνά άμεσα στην πράξη. Ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ σε 
όσους συμμετείχαν σ’αυτή τη δράση αλτρουισμού ενάντια όχι 
μόνο στον ιο  αλλά και στην κοινωνική απομόνωση». 

 

Διεθνής η απήχηση του 1
ου

 Forum 

Εθελοντικής Προσφοράς 

 

 

 

mailto:.@perattikis
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κοιτίδα Ναυτιλίας & Πολιτισμού 

Ειρήνη Στ. Νταϊφά 
CEO Stavros Daifas Maritime Corp.S.A. 
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού 
Δήμου Πειραιά 
Πρόεδρος Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά 

Η Ελλάδα εννοιολογικά αλλά και στον πυρήνα της ύπαρξής της, είναι απόλυτα 
ταυτισμένη με την θάλασσα. Αυτή στάθηκε ανέκαθεν η προνομιακή οδός των 
επιτυχιών και του μεγαλείου της. Η θάλασσα, τα πλοία και τα λιμάνια με την 
διπλή ιδιότητα τους να μεταφέρουν προϊόντα αλλά και ανθρώπους, άρα και 
ιδέες, πρωταγωνιστούν στην ανταλλαγή και την επικοινωνία κοινωνικών 
διεργασιών και πολυπολιτισμικών δράσεων. 

Από την αρχαιότητα και την ακμή των Κλασσικών χρόνων, η πόλη του Πειραιά 
με το λιμάνι και τη Ναυτιλία της, σφραγίζει με την παρουσία της μέχρι και σήμερα 
μια κοινή για ολόκληρη τη χώρα Οικονομική, Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία. Το 
 γεγονός αυτό την καθιστά σημαίνοντα κόμβο επικοινωνίας και εμπορίου και γι’ 
αυτό η Ιστορία της επιφυλάσσει έναν καθοριστικό ρόλο μέσα στον Χρόνο, ως 
κοιτίδα Πολιτισμού και Ανταλλαγής Ιδεών μεταξύ Εθνών και Θρησκειών. 

Η πόλη και το λιμάνι, άρρηκτα συνδεδεμένα διαμέσου των αιώνων, ανέπτυξαν 
μια τέτοια σχέση ώστε, όταν το λιμάνι ευημερεί ο Πειραιάς προοδεύει και όταν το 
λιμάνι χειμάζει, ανάλογη είναι και η παρακμή που βιώνει η πόλη. 

Η ιστορική άνοδος του Πειραιά και η ανάδειξη του λιμανιού του, ως του 
μεγαλύτερου της Ελλάδας και ενός από τα πιο μεγάλα στην Ευρώπη, δεν 
οφείλεται μόνο στην προνομιούχο γεωγραφική του θέση αλλά και στην ιδιοφυΐα  

 και τις ικανότητες των στυλοβατών και των εμπλεκομένων στη Ναυτιλία, στο Εμπόριο και την Βιομηχανία. Η προσέλκυση μεγάλων κεφαλαίων, 
χάρη στη δράση των πρωταγωνιστών στους συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς, διανέμονταν σε μεγάλο βαθμό στην ίδια την πόλη και 
τους κατοίκους της που ευημερούσαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Πειραιάς να αποκαλείται και «πολιτεία της εργασίας» γιατί συνειδητοποίησε 
γρήγορα τις δυνατότητες που προσφέρει η επιχειρηματική ανάπτυξη και επικεντρώθηκε σε αυτήν. Πυρήνας αυτής της ευημερίας ήταν και είναι 
η Ναυτιλία! 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον Πειραιά που είναι ποτισμένη με θαλασσινή αλμύρα, δεν βασίζεται μόνο στους Πλοιοκτήτες. Ένας κόσμος 
γύρω τους ζει από τις δραστηριότητες των βαποριών. Από αυτά παίρνουν κίνηση τα εργοστάσια, το εμπόριο, οι μεταφορικές εταιρείες και 
φυσικά ο κόσμος της Ναυτιλίας. Στον κοινωνικό και εργασιακό ιστό του Πειραιά άλλωστε, εκτός από τους Πλοιοκτήτες, τους καπετάνιους, τους 
μηχανικούς, τα πληρώματα και το προσωπικό των ναυτιλιακών  γραφείων, ως άνθρωποι της θάλασσας λογίζονται ακόμα και οι έμποροι και οι 
επιχειρηματίες γύρω από το λιμάνι, οι πωλητές, οι υπάλληλοι, οι οδηγοί των φορτηγών. Γιατί οι προπέλες στη θάλασσα είναι που δίνουν 
κίνηση στις μηχανές και τους τροχούς στη στεριά. 

 

 

Αυτή η κίνηση όμως δεν δίνει ώθηση μόνο στην Οικονομία στον 
Πειραιά αλλά στηρίζει παράλληλα τα Γράμματα και τις Τέχνες. Γιατί οι 
άνθρωποι της θάλασσας πολυταξιδεμένοι και παραδοσιακά με 
«ανοικτούς ορίζοντες», στέκονται πάντα θερμοί αρωγοί και 
υποστηρικτές κάθε πνευματικής, καλλιτεχνικής και κοινωνικής 
προσπάθειας. Όραμά τους είναι μαζί με τη Διεθνή καταξίωση και 
αναγνώριση του Πειραιά ως Μητροπολιτικό λιμάνι να προβάλλουν και 
μια Πόλη που προωθεί παράλληλα την Παιδεία, τη Γνώση, τη 
Μόρφωση και την Τέχνη! 

 Αυτή είναι η μοίρα του Πειραιά! Αυτή είναι η μοίρα τέτοιων 
ευλογημένων αλλά και δοκιμαζόμενων τόπων που ακουμπούν στην 
βαθιά, ατέλειωτη θάλασσα και που αγωνίζονται αέναα να διευρύνουν 
τους ορίζοντές τους. Άνθρωποι που καθιστούν την δράση, τον μόχθο, 
την ελευθερία, την φαντασία και το όνειρο να δαμάσουν το άγνωστο, 
πηγή ζωής. Αυτά τα στοιχεία ανιχνεύονται στον Πειραιά και 
παραμένουν αναλλοίωτα στον Χρόνο, συνιστώντας το κοινό 
αποτύπωμα  του «μεγάλου λιμανιού» στην ιστορία των ανθρώπων 
του στους αιώνες, στις εποχές, στις ιδέες, στους Πολιτισμούς. Γι’ αυτό 
και ο Πειραιάς θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην Οικονομική και 
Πνευματική ζωή! 
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Ο Πειραιώτης σκηνοθέτης Λευτέρης Γιοβανίδης είναι ο νέος 

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά 

Ο Πειραιώτης σκηνοθέτης Λευτέρης Γιοβανίδης είναι ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μετά από απόφαση 
του χθεσινού Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά. 
 
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ήδη επιτυχημένη πορεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το οποίο αποτελεί τα τελευταία χρόνια επίκεντρο 
πολιτισμού όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Ένα θέατρο ανοιχτό στην κοινωνία, με παραστάσεις υψηλού επιπέδου, 
σημαντικές εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις. 
 
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή, τόνισε σε 

δήλωσή του: 
 

«Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον νέο Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά κ. Λευτέρη Γιοβανίδη και να 
διαβεβαιώσω τους Πειραιώτες, αλλά και όλους τους φίλους του Θεάτρου και του Πολιτισμού ότι η προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2014 και η 
οποία κατέστησε το θέατρο της πόλης μας ανάμεσα στα κορυφαία της χώρας, θα συνεχιστεί με την ίδια διάθεση και την ίδια λογική. 
Το Δημοτικό μας Θέατρο αποτελεί την πολιτιστική ναυαρχίδα της πόλης μας και αυτονόητα θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η 
λαμπρή πορεία των τελευταίων ετών να συνεχιστεί. 
Είμαι σίγουρος ότι και ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αναλαμβάνει ένα σημαντικό θέατρο και μάλιστα σε μια 
πορεία ανόδου και είμαι βέβαιος ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε με τη στήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας του Δήμου Πειραιά και της δημοτικής αρχής, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, παραμένοντας 
σημείο αναφοράς για τα θεατρικά - και όχι μόνο - δρώμενα της χώρας». 
 
Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού κα Ειρήνη Νταϊφά σε δήλωσή της επεσήμανε: 
 

«Μετά από πολύωρες συσκέψεις καταλήξαμε στην επιλογή του κυρίου Λευτέρη Γιοβανίδη για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέχρι το τέλος του 2020. Ο κ.  Γιοβανίδης με σπουδές σκηνοθεσίας στις ΗΠΑ και μαθήματα υποκριτικής στο Actors 
Studio, έχει δώσει εξαίρετα δείγματα της δουλειάς του ως θεατρικός σκηνοθέτης και μεταφραστής με πληθώρα έργων σε πολλά θέατρα της 
Ελλάδας και ιδίως από την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή τα τελευταία χρόνια του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης. 
Πιστεύω ότι η επιλογή του και η συνεργασία του με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα συνεισφέρουν τα μέγιστα.  Με την ευκαιρία της 
αναγγελίας της συνεργασίας μας του εύχομαι καλή επιτυχία και «σιδεροκέφαλος» ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου 
Πειραιά». 
 
Ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά κ. Λευτέρης Γιοβανίδης, σε δήλωσή του τόνισε: 
 

«Αναλαμβάνοντας την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς 
της χώρας μας, θεωρώ πως μου δίνεται μια πολύτιμη ευκαιρία να δοκιμαστώ στην πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση της ζωής μου. Να 
προκαλέσω πάσης φύσεως συναντήσεις, να συνεργαστώ με πληθώρα δημιουργών και όλοι μαζί να διερευνήσουμε το καλλιτεχνικό και 
κοινωνικό τοπίο της εποχής μας. Να συνεχίσουμε την πορεία του θεάτρου του Πειραιά, ενός θεάτρου πολυπολιτισμικού που παραμένει 
ανοικτό στην τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα αναζητά την ταυτότητά του ως θέατρο της Ευρώπης. 
Το ξέρω, η ευθύνη είναι μεγάλη και ειδικότερα σήμερα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Πολλοί πιστεύουν ότι μας 
περιμένει ένα αβέβαιο μέλλον με πιθανές κοσμοϊστορικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία ήταν και παραμένει κλειδί στα αδιέξοδα. 
Άλλωστε, τα ωραιότερα ο άνθρωπος τα πετυχαίνει πάντα στα δύσκολα. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, την Εντεταλμένη 
Δημοτική Σύμβουλο Πολιτισμού Ειρήνη Νταϊφά, τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Ν. Ιωσήφ Βουράκη, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.  για 
την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που έδειξαν στο πρόσωπό μου και δεσμεύομαι ότι θα είμαι σε διαρκή συνεργασία μαζί τους. Είναι 
συγκινητικό για μένα να επιστρέφω στον τόπο από όπου κατάγεται και έχει ρίζες η οικογένειά μου και στην πόλη όπου πήγα σχολείο και 
ενηλικιώθηκα». 
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Ξεκουράστε το μυαλό σας με κάτι δημιουργικό! 

Γράψτε ένα Ποίημα ή ένα Διήγημα 

 

Συνεχίζονται οι Διαγωνισμοί Λογοτεχνίας & Ποίησης της Εταιρίας 
Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά 

Οι Λογοτεχνικοί μας Διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη κι εσείς 
κλεισμένοι στο σπίτι. Ξεκουράστε το μυαλό σας με κάτι 
δημιουργικό και γράψτε ένα ποίημα, θυμηθείτε το κάλεσμα στην 
Λευτεριά του 1821 και δώστε το με την δική σας σκέψη και 
ψυχή…. 

Οδηγείστε και τα παιδιά σας να κάνουν το ίδιο… 

 ΣΤ’ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας για Παιδιά & 
Εφήβους για το 2020. Ποίημα, Παραμύθι ή Διήγημα στη μνήμη 

του Νικηφόρου Βρεττάκου. 

 Ζ΄Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης για ενήλικες στη Μνήμη 

του Στέλιου Γεράνη 
Εταιρία Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά  

 

Το «Ακταίον» ξαναγεννιέται από τα χέρια του 

Κώστα Ευσταθίου 

Μοναδική Ελληνική πρωτοποριακή τέχνη, σε όλο τον Κόσμο! 

“αυτό το είδος της τέχνης μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γεννηθεί” 

Κώστας Ευσταθίου 

Κώστας Ευσταθίου  
697 229 4354 

Όπως πολλά σημαντικές επιτυχίες στην 
φυσική, στην χημεία, στην ιατρική, 
ανακαλύφθηκαν τυχαία., έτσι και η τέχνη της 
συρματοτεχνίας ξεπήδησε από τα χέρια μου 
πριν πολλά χρόνια, όταν λίγα εκατοστά 
σύρμα έγιναν ένα βαρκάκι, ένα καροτσάκι, 
ένα λουλουδάκι. 

Αυτό ήταν! 

Το σύρμα που δεν κοστίζει τίποτα απέκτησε 
για μένα μεγάλη αξία. 

Μεγάλη αγάπη και σεβασμό. 

Έτσι ξεκίνησε η ιστορία της νέας τέχνης, η Συρματοτεχνία!!! 

Ότι έβλεπα, ότι φανταζόμουν το σύρμα με βοηθούσε να το κάνω έργο 
τέχνης. 
Με τα χρόνια τα έργα έγιναν συρματουργήματα. 

Οι απαιτήσεις των θεμάτων ήταν πολλές για σύρματα διαφόρων 
διαμετρημάτων και υλικών που πρέπει να ψάξω πολύ να βρω αυτό που 
μου ζητούν τα έργα μου. 
 
Το σύρμα για μένα είναι το μάρμαρο του γλύπτη, τα χρώματα του 
ζωγράφου, η πέννα του ποιητή. 

 
 

Δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλο υλικό για το δέσιμο τόσων χιλιάδων κομματιών, εκτός από σύρμα, 
που πρέπει να είναι πολύ λεπτό,  με διάμετρο τρίχας, για να μην φαίνεται στο αποτέλεσμα. 
Για μια πινελιά του ζωγράφου χρειάζονται καμιά φορά και 50 μέτρα σύρμα με 100 και πλέον δεσίματα. 
Υπάρχει έργο «Το κορίτσι με τα μπλε μάτια» Που έγινε με λίγα εκατοστά σύρμα και υπάρχει έργο «Το 
ΑΚΤΑΙΟΝ” (δεν έχει τελειώσει ακόμη) που θα φθάσει περίπου τα 16.000-17.000 κομμάτια, με δεσίματα 
που δεν μπορούν να μετρηθούν, καθώς το συνολικό μήκος για όλα τα σύρματα, θα περάσει τα 2,5 
χιλιόμετρα. 
Μοναδική Ελληνική πρωτοποριακή τέχνη, σε όλη την Ευρώπη. 

Η δύναμη που βγήκε από το ευτελές για όλους σύρμα είναι απίστευτη. 
Τα θέματα άπειρα, από προσωπογραφίες, παγώνια, Harley του 1930, ατμομηχανές USA 1920, 
μπαλαρίνες, και τώρα το Ιστορικό ξενοδοχείο του Νέου Φαλήρου το «Ακταίον». 
Αυτή τη τέχνη είναι δύσκολο να τη διδάξεις και εξηγώ γιατί. 
Μοιάζει με το μάθημα της έκθεσης. Μαθαίνεις τα βασικά και μετά η ανάπτυξη του θέματος είναι δική σου 
δουλειά. 
Έτσι και η συρματοτεχνία, μπορεί κάποιος να μάθει να χειρίζεται τα εργαλεία. Πώς να δαμάζει και να 
στραβώνει να δένει να κόβει τα σύρματα, αλλά από κει και πέρα δεν υπάρχουν μαθήματα. 
Ένας Γερμανός καθηγητής. είπε ότι “αυτό το είδος της τέχνης μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να 
γεννηθεί” 

Χάρηκα, όχι γιατί αυτό αφορούσε εμένα, αλλά γιατί αναγνωρίζουν την νέα τεχνοτροπία σαν Ελληνική, 
κάτι που είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και εδώ. Η μέχρι τώρα πορεία του έργου! 
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Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής: 

«Σχεδιάστε πώς θα περάσετε την 1η 

ημέρα που θα μπορείτε, ελεύθερα & 

άφοβα, να ξαναβγείτε στους δρόμους & 

τις πλατείες!» 

Τα παιδιά μας θα φανταστούν και θα ζωγραφίσουν με το 
δικό τους μοναδικό τρόπο την πρώτη ημέρα που θα 
μπορούν, ελεύθερα και άφοβα, να ξαναβγούν στους 
δρόμους και τις πλατείες προσφέροντάς μας δημιουργίες 
γεμάτες έμπνευση και αισιοδοξία. Θέλουμε λοιπόν να 
προσκαλέσουμε όλα τα παιδιά να πιάσουν τα καλλιτεχνικά 
υλικά τους και να δημιουργήσουν έργα για να 
συμμετάσχουν στον Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής 
2020 του Ζω στον Πειραιά!  

Το θέμα του διαγωνισμού, είναι:  
«Σχεδιάστε πώς θα περάσετε την πρώτη ημέρα που 

θα μπορείτε, ελεύθερα και άφοβα, να ξαναβγείτε στους 
δρόμους και τις πλατείες» 

 
Θα βραβευθούν 12 έργα (ένα από κάθε ηλικία). Για την 

αξιολόγηση των έργων και την επιλογή των 12 
επικρατέστερων θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα 
αποτελείται από ειδικούς της Ζωγραφικής και γενικότερα 
των Τεχνών. 
 

Οι δημιουργοί των 12 έργων που θα διακριθούν, θα 
λάβουν βραβείο (Δώρο ή Δωροεπιταγή), ενώ όλοι οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν τιμητικό έπαινο για τη 

συμμετοχή τους.  
 

Τα έργα των παιδιών θα εκτεθούν στην Δημοτική 
Πινακοθήκη Πειραιά όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν 

και θα διατεθούν προς πώληση χωρίς συγκεκριμένο 
αντίτιμο. Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα 
πάει εξ’ ολοκλήρου στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα 
Παιδικής Προστασίας Πειραιά, εκπρόσωποι του 
οποίου θα παρευρίσκονται στην Δημοτική Πινακοθήκη 
καθ’ όλη την διάρκεια της εκδηλώσεως και θα λάβουν 
κατευθείαν το αντίτιμο των έργων.  

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα παιδιά, 
ηλικίας από 4 μέχρι 16 ετών, με ένα μόνο ατομικό 
έργο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποστείλουν τα έργα 

τους πρώτα με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο 
info@zostonpirea.gr έως την Κυριακή 10 Μαΐου. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα έργα θα ζητηθούν κάποια στιγμή 
και σε φυσική μορφή προκειμένου να εκτεθούν στην 
Πινακοθήκη (θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά) 
 

Τα έργα θα πρέπει απαραίτητα:  

 Να είναι σε χαρτί ακουαρέλας 25 x 35 cm, με 

υλικά και τεχνική ελεύθερης επιλογής του παιδιού.  

 Να φέρουν την υπογραφή του παιδιού.  

 Να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του 
παιδιού, την ηλικία του καθώς και τα πλήρη 
στοιχεία του γονέα (ονοματεπώνυμο/τίτλο, 
διεύθυνση, mail και τηλέφωνο επικοινωνίας).  

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
περαιτέρω διευκρίνιση. 

Καλή επιτυχία στους μικρούς μας ζωγράφους! 
 

 

 

 

Ελένη Γιοσμά: Μια Εκρηκτική νέα Πειραιώτισσα με 

«Ελληνική» Ψυχή 

Η Ελένη Γιοσμά  είναι μία νέα ζωγράφος με «Ελληνική» ψυχή. Ένας 

καλλιτέχνης με πάθος και ψυχή που ζωγραφίζει από μικρό παιδί. 
Μία καλλιτέχνης ώριμη παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο ξεκίνημά της. 
«Η τέχνη είναι μια εσωτερική ανάγκη. Ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να μην 
κάνει τέχνη. Η τέχνη όπως και η ζωή θέλει πάθος, συναίσθημα, ψυχή» 
μας είπε χαρακτηριστικά . 
Πνεύμα ανήσυχο και διερευνητικό, συνεχίζει τη σπουδή και τη δουλειά 
της στο μονοπάτι της δημιουργίας, μιας τέχνης απόλυτα προσωπικής, με 
ένα αισθητικό και εικαστικό αποτύπωμα που αναπτύσσει την ψυχολογία 
μας. 
Τα έργα της είναι άμεσα αναγνωρίσιμα, η χειρονομία της προσωπική και 
μεστή.  
Φαίνεται να έχει διασχί σει τους ωκεανούς του χρόνου και να έχει 
συνομιλήσει με τους δασκάλους του παρελθόντος, φέρνοντας στο 
σήμερα την ουσία τους αποδελτιωμένη. 
Γιατί η ζωγραφική της ψάχνει την αλήθεια που βρίσκεται μέσα μας, τη 
χρωματίζει και την αναδεικνύει. 
Τα έργα της έχουν εκτεθεί σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Δήμου Πειραιά καθώς και στο Μετρό Ακρόπολης. 

Η πρώτη μεγάλη έκθεσή της είχε οργανωθεί να πραγματοποιηθεί μέσα 
στο Μάιο, στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, αλλά λόγω των 
συνθηκών θα μεταφερθεί αργότερα. 
Περιμένουμε με ανυπομονησία την ημέρα των λαμπρών εγκαινίων! 

 
Επιλέξαμε κάποια έργα από την μεγάλη της συλλογή και σας τα 
παρουσιάζουμε: 
 

 

 

 

 

mailto:info@zostonpirea.gr
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Συνέντευξη της κ. Τατιάνας Λύγαρη 

Συνήθως πόσες ώρες δουλεύετε; Και ποιες είναι οι ώρες που προτιμάτε να δουλεύετε; 

Το βιολογικό μου ρολόι είναι νυχτερινό. Στη σιωπή της νύχτας, όταν οι απαιτήσεις του περίγυρου ελαχιστοποιούνται, μπορώ και 
συγκεντρώνομαι, ηρεμώ και δουλεύω πιο δημιουργικά και αποτελεσματικά. Συμπληρώνω καθημερινά 16 με 17 ώρες δουλειάς χωρίς ποτέ 
σχεδόν να έχω αργία. Η Αμαξοστοιχία – Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, συνδυάζει το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα με 
την εστίαση ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σπάνιο βιομηχανικό μνημείο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού που χρήζει 
ιδιαίτερης και προσεκτικής μεταχείρισης. 

Όταν ξεκινήσατε να σχεδιάζετε τις παραστάσεις για το Τρένο στο Ρουφ, πόσοι πίστεψαν ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και 
να έχει επιτυχία το εγχείρημα αυτό; Το ρωτώ τώρα, μετά από την επιτυχία που έχει, γιατί γνωρίζω από προηγούμενες 
συνεντεύξεις μας ότι υπήρχαν δυσκολίες. 

«Είσαι τρελή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα» ήταν τα πρώτα σχόλια στην ιδέα μου. Στην πορεία όμως υπήρξαν άνθρωποι που το αγάπησαν, 
το πίστεψαν και στήριξαν την ανηφορική διαδρομή του. Και σήμερα ακόμα, μετά από 22 χρόνια που οι γενιές έχουν αλλάξει και οι νεότεροι το 
ανακαλύπτουν έκπληκτοι, συνεχίζουμε να στηριζόμαστε στην πίστη και την εκτίμηση φίλων και συνεργατών, κυρίως όμως του κοινού που 
αγκαλιάζει τις παραστάσεις μας κι έχει πάντα να πει τον καλό του λόγο για το πολιτιστικό μας έργο. 

Πως γίνεται η επιλογή των έργων; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το έργο του Graham Greene "Stamboul Train", που παρουσιάζετε 
για τρίτη χρονιά; 

Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, τα προβλήματα και τις ανησυχίες της και μέσα από την επιλογή των παραστάσεών μας παίρνουμε θέση. Κι 
όταν όλα αυτά συνυπάρχουν σ’ ένα έργο που διαδραματίζεται σε τρένο, καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί την πρώτη μας επιλογή. Το διάσημο, 
περιπετειώδες μυθιστόρημα “Stamboul Train” του  Graham Greene, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο  θεατρικό σανίδι και διανύει ήδη 
την 3

η
 χρονιά επιτυχίας, έχει όλα τα ζητούμενα. Γραμμένο παραμονές του 2

ου
 Παγκοσμίου Πολέμου συνδυάζει ίντριγκα, μυστήριο, έρωτα, 

πάθος κατά τη διάρκεια ενός τριήμερου ταξιδιού με το Orient Express από την Οστάνδη στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο μιας Ευρώπης 
που μαστίζεται από αμνησία και ρατσισμό και οδεύει ανεξέλεγκτα προς τη μεγάλη καταστροφή. 

Τα παιδιά πως αντιμετωπίζουν τις παραστάσεις στο Τρένο; 

 

 

Διευθύνετε έναν θεατρικό οργανισμό, κάνετε σκηνοθεσία και 
φυσικά υπάρχει και η υποκριτική. Τί είναι αυτό που αγαπάτε 
περισσότερο από όλα αυτά; 

Εγκατέλειψα μια προδιαγεγραμμένη πορεία για δικηγορική καριέρα για να 
γίνω ηθοποιός. Στην πορεία άρχισα να σκηνοθετώ και παράλληλα να 
διευθύνω το Τρένο στο Ρουφ, αυτόν τον υπέροχο σιδηροδρομικό 
πολιτιστικό πολυχώρο που διαθέτει μοναδική γοητεία αλλά έχει τεράστιες 
δυσκολίες στη λειτουργία του, λόγω της ιδιομορφίας του. Η δημιουργία, 
το πάθος, το όραμα, η προσφορά στον Πολιτισμό και την Τέχνη 
συνυπάρχουν και στις τρεις ιδιότητες. Προσωπικά όμως, είμαι και 
δηλώνω ηθοποιός και οι στιγμές που νιώθω πραγματικά ευτυχισμένη 
έχουν να κάνουν με αυτή τη μαγική διεργασία να «εισβάλεις» κάθε φορά 
σε μια διαφορετική ψυχοσύνθεση και μέσα από αυτήν να συνδιαλέγεσαι 
με την κοινωνία. 

 

Από τη συνέντευξη της 

Δημοσιογράφου κας 

Χρυσώς Κοντάκου 

 

  
 

Η Παιδική μας Σκηνή από το 2008 προσφέρει ανελλιπώς ποιοτικές και ψυχαγωγικές παραστάσεις για 
μικρούς και μεγάλους. Τα παιδιά ενθουσιάζονται να παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις σ’ ένα βαγόνι 
τρένου που λειτουργεί σαν χώρος “παραμυθιού” και τους εξάπτει τη φαντασία. Είναι μια ανεπανάληπτη 
εμπειρία μιας και δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να επιβιβαστούν στη σημερινή εποχή σ’ ένα τρένο όμοιο με 
αυτό της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου. 

Τα μελλοντικά σχέδια για "το Τρένο στο Ρουφ"; 

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με δύναμη κι επιμονή και πολλά σχέδια για το μέλλον. Ήδη το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα της σεζόν 2019-2020 περιλαμβάνει θεατρικές, μουσικές και παιδικές παραστάσεις, 
γαστριμαργικές και εορταστικές βραδιές στο Wagon Restaurant ,ταξίδια έξω από τις ράγες του 
σιδηροδρομικού σταθμού Ρουφ αλλά και φεστιβάλ για την προώθηση της νέας καλλιτεχνικής δημιουργίας 

Σας ευχαριστώ!  

 



 

 

 

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά "Η Ομόνοια" ιδρύθηκε το 1880. 
Είναι το αρχαιότερο σωματείο Κρητών. 
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ  

H Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η OMONOIA», ιδρύθηκε 
τυπικά το 1880 και είναι συνέχεια μιας Επιτροπής Περίθαλψης 
Κρητών προσφύγων, που είχε συσταθεί κατά τη διάρκεια της 
Κρητικής επανάστασης στον Πειραιά με κύριο μέλημά της την  
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Ο νεοσύστατος Πολιτιστικός Σύλλογος "ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ" 

 

Ο σκοπός της ίδρυσης του Συλλόγου όπως μας ανέφερε η ιδρυτική ομάδα, είναι το όραμα, το πάθος και η 
αγάπη τους για τον Πειραιά! 
 
 

Δημιουργήθηκε έχοντας ως κέντρο την πόλη μας και γνώμονα το συλλογικό συμφέρον, την ανάπτυξη και την 
ανάδειξη της μέσω ποικίλων δράσεων που θα μας ενημερώσουν σε επόμενη φάση. 
 

Στην πρώτη εκδήλωση που πραγματοποίησαν πριν ξεκινήσουν οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας   
παραβρέθηκε και αγκάλιασε το νέο πολλά υποσχόμενο αυτό εγχείρημα πλήθος φίλων καθώς και σύσσωμη η 
ηγεσία της πόλης μας. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν οι Βουλευτές Κ. Κατσαφάδος, Γ. Μελάς, Ν. Μανωλάκος, 
οι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ε. Μπαρμπαγιάννη, Σ. Βοϊδονικόλας Ν. Παπαγεωργίου. 
Τους ευχόμαστε ολόψυχα ένα καλό ξεκίνημα στο νέο αυτό ταξίδι και καλή επιτυχία στο στόχο τους 
συμβάλλοντας στον πολιτισμό και στην ανάπτυξη του Πειραιά μας. 
 

          

Εξαίσιο το έργο του 

Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης 

& Νήσων Αιγαίου 

Γυναικών Κρήτης & Νήσων Αιγαίου σε κάθε 

τους εκδήλωση. 
 

Η Πρόεδρος κα Μάτα Κορναράκη-Φαρούπου 

σε ρόλο οικοδέσποινας, η Υπεύθυνη Δημοσιών 

Σχέσεων κα Μαίρη Κυδωνάκη στον συντονισμό, 

η κα Λορένα Λευκοκοίλου με τις ιδιαίτερες 

μελωδίες της, το χορευτικό και χορωδιακό 

σχήμα  και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο 

είναι πάντα έτοιμο να συνεχίσουν με τον ίδιο 

ζήλο που τους χαρακτηρίζει να κάνουν πράξη 

το όραμα για την ανιδιοτελή προσφορά τους 

στην ανάδειξη του Πολιτισμού, της Παράδοσης 

και της Αλληλεγγύης των συμπολιτών μας, 

στέλνοντας το μήνυμα της Ενότητας της 

Αγάπης και της Αγαστής συνεργασίας. 
 

Τους ευχόμαστε δύναμη προκειμένου το όραμά 
τους να γίνει πραγματικότητα! 

 

Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμος, 

Φορείς της πόλης μας, 

Πολιτιστικοί Σύλλογοι και πλήθος 

κόσμου δίνουν πάντα το παρών 

τους στον δραστήριο Σύνδεσμο  

 

  

περίθαλψη των τραυματιών και την ηθική και οικονομική στήριξη των κατατρεγμένων. Το 
1880 γίνεται Σωματείο Κρητών εν Πειραιεί «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και έκτοτε δρα δυναμικά μέσα 
και έξω από το Πειραιά. Μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της Ομόνοιας, αποτελεί ο 
Εθνάρχης Ελ. Βενιζέλος ο οποίος ήταν μέλος της, από την εποχή που ήταν φοιτητής, 
μέχρι το θάνατό του. 
 

Σήμερα «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» διοργανώνει εκδηλώσεις θρησκευτικού, εθνικού και εθιμοτυπικού 
χαρακτήρα, χοροεσπερίδες, συναυλίες ενημερωτικές ομιλίες και συμμετέχει με τα 
μουσικοχορευτικά της συγκροτήματα σε εκδηλώσεις διαφόρων συλλόγων και φορέων. 
Επίσης εκδίδει ανά τρίμηνο την εφημερίδα «ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» η οποία διανέμεται 
δωρεάν και έχει ποδοσφαιρική ομάδα, ομάδα Ριζίτικου τραγουδιού, γυναικεία και παιδική 
χορωδία. 
 

Το 2006 «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», διοργανώνει το Συνέδριο Κρητών του Λεκανοπεδίου στο στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας και το 2011 το 1ο Αλληλοδιδακτικό κρητικό σπουδαστήρι της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ανοίγει την πόρτα του σε όλους όσους θέλουν να διδαχτούν την ιστορία και 
την παράδοση του τόπου τους. Επίσης στο τριώροφο κτίριό της, επί της οδού Ελευθερίου 
Βενιζέλου 82, στον Πειραιά, λειτουργούν σχολές χορού και λύρας όπου όλες οι ηλικίες 
διδάσκονται από καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου, όχι μόνο στη τεχνική, αλλά και 
στη νοοτροπία της μουσικής της Κρήτης η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
κουλτούρας και της παράδοσής μας. Κύριο μέλημά μας είναι να εμποτίσουμε τη νεολαία 
μας με το μεράκι, τη λεβεντιά και την αγάπη για το νησί μας και τα ακούσματά του. 

 

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 140 χρόνια ζωής, 

δράσης & συμμετοχής σε μικρούς και 

μεγάλους αγώνες 
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Αμοιβαία επωφελής η συνεργασία της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών 

Κρουαζιέρας με την Κυβέρνηση 

 Η πανδημία του COVID-19 είναι μια πρωτοφανής παγκόσμια κατάσταση που απαιτεί έκτακτη αντίδραση σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, 
η βιομηχανία της κρουαζιέρας έχει θέσει τη δημόσια υγεία στην καρδιά της δικής της αντίδρασης. Μέσα σε 48 ώρες από την απόφαση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να θέσει τον πλανήτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, οι εταιρείες μέλη  της CLIA 
είχαν υιοθετήσει ενισχυμένα μέτρα σε όλο τον κόσμο. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονταν συνεχώς και ενισχύονταν με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες των διεθνών υγειονομικών αρχών. 
 

Από τη στιγμή της κήρυξης πανδημίας από τον ΠΟΥ, τα μέλη της CLIA ανέστειλαν οικειοθελώς τα δρομολόγια κρουαζιέρας σε όλο τον κόσμο – 
καθιστώντας έτσι τη βιομηχανία κρουαζιέρας μία από τις πρώτες που διέκοψαν τις δραστηριότητές τους. 
Σήμερα, λίγα μόνο πλοία παραμένουν ακόμα στη θάλασσα και κατευθύνονται προς κάποιο ανοιχτό λιμάνι. Η δημόσια υγεία αποτελεί κορυφαία 
προτεραιότητα για τις εταιρείες κρουαζιέρας, οι οποίες ανταποκρίθηκαν με απόλυτο σεβασμό στην απόφαση πολλών χωρών, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα, να κλείσουν τα λιμάνια τους για προληπτικούς λόγους. Ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία, με ανθρώπους να εργάζονται 
νύχτα και μέρα για να συντονίσουν την ασφαλή επιστροφή στα λιμάνια για επιβάτες και πληρώματα, σε στενή, βήμα-βήμα συνεργασία μεταξύ 
των εταιρειών κρουαζιέρας και των κυβερνήσεων και υγειονομικών αρχών. 
 

Η Ελληνική Κυβέρνηση συνεργάστηκε στενά με την CLIA και μαζί δημιουργήσαμε ήδη ένα πλαίσιο με βάση το οποίο τα κρουαζιερόπλοια 
μπορούν να πραγματοποιούν ολιγόωρη πλαγιοδέτηση σε ελληνικά λιμάνια για ανατροφοδότηση με τρόφιμα, νερό και καύσιμα, καθώς και για 
ασφαλή παράδοση αποβλήτων και λυμάτων, βάσει της καθοδήγησης της Ε.Ε. και των διεθνών κανόνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (IMO) και της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 (MLC) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). 
Η διαδικασία αυτή γίνεται με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και συγκεκριμένα: στα κρουαζιερόπλοια επιβαίνει μόνο το πλήρωμα, 
δεν επιτρέπεται καμία αποβίβαση και τα κρουαζιερόπλοια διαθέτουν καθαρή ναυτιλιακή δήλωση υγείας. 
 

«Εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στην Ελληνική Κυβέρνηση και στα συναρμόδια Υπουργεία για τη συνεργασία και την ουσιαστική 
στήριξη στις εταιρείες κρουαζιέρας. Ο ανεφοδιασμός με τρόφιμα, νερό και καύσιμα είναι ζωτικής σημασίας για τα πλοία και τα πληρώματά 
τους» αναφέρει σε δήλωσή της η κα Μαρία Δεληγιάννη, Εκπρόσωπος της CLIA στην Ανατολική Μεσόγειο. 

«Τέσσερα κρουαζιερόπλοια έχουν πραγματοποιήσει έως τώρα τον ανεφοδιασμό τους σε ελληνικά λιμάνια υπό αυτό το καθεστώς. Οι εταιρείες 
κρουαζιέρας αντιλαμβάνονται τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και σέβονται απολύτως τα επιβεβλημένα μέτρα για την ασφάλεια και 
την προστασία της δημόσιας υγείας», προσθέτει η ίδια. 
 

«Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει από νωρίς πολύ αυστηρά μέτρα περιορισμού της πανδημίας και τα Υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής έχουν επιδείξει ρεαλιστική στάση και ταχύτατα αντανακλαστικά, γεγονός που έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τις εταιρείες 
κρουαζιέρας. Λόγω της εξαιρετικής έως τώρα συνεργασίας, οι εταιρείες κρουαζιέρας επιθυμούν να παραμείνουν τα πλοία τους στον ελλαδικό 
χώρο έως ότου ξεκινήσουν και πάλι τις δραστηριότητές τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν δοθεί στα πλοία η δυνατότητα να παραμείνουν σε 
ενδεδειγμένα αγκυροβόλια στα ελληνικά ύδατα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν ασφαλές καταφύγιο και να 
πραγματοποιούν ολιγόωρη πλαγιοδέτηση σε λιμάνια μόνο όταν χρειάζονται προμήθειες, πάντα με σεβασμό στους υφιστάμενους περιορισμούς 
και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας», κατέληξε η κα Δεληγιάννη. 
Το εκτεταμένο αγκυροβόλιο έχει όφελος και για την τοπική οικονομία, καθώς τα πλοία θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα 
εργασίες ανεφοδιασμού, επισκευών και όλων των απαιτούμενων ενεργειών ώστε να μπορέσουν και πάλι να αποπλεύσουν. 
 

Η CLIA, αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική ένωση κρουαζιεροπλοίων παγκοσμίως εκπροσωπώντας 54 εταιρείες κρουαζιέρας, που διαθέτουν 
277 πλοία και αποτελούν το 95% του κλάδου. Παράλληλα, εκπροσωπεί πάνω από 340 εταιρείες που συμβάλλουν στην επιτυχή λειτουργία της 
κρουαζιέρας, συμπεριλαμβανομένων λιμένων & προορισμών, ναυπηγείων, προμηθευτών και διαφόρων άλλων υπηρεσιών. Επίσης η CLIA 
εκπροσωπεί πάνω από 25.000 πράκτορες που συμβάλλουν κι εκείνοι σημαντικά στον κλάδο της κρουαζιέρας. 
Η Ελλάδα προσελκύει εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας ετησίως και είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη δημοφιλέστερη χώρα προορισμού 
κρουαζιέρας στην Ευρώπη. Το μοναδικό πλήθος των Ελληνικών νησιών και η ακτογραμμή της χώρας αποτελούν εχέγγυα ώστε η Ελλάδα να 
αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία σίγουρα δεν θα είναι εύκολη για κανένα 
κλάδο, ωστόσο μέσα από τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους φορείς ο κλάδος της κρουαζιέρας θα καταφέρει να 
ορθοποδήσει, συνεχίζοντας να συμβάλλει στην οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη παγκοσμίως. 
 

Σχετικά με τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) – Ένας κλάδος, Μια Φωνή 
Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) συνιστά τη μεγαλύτερη παγκοσμίως εμπορική ένωση κρουαζιεροπλοίων, παρέχοντας μια 
ενιαία φωνή και έναν κορυφαίο θεσμικό φορέα για την παγκόσμια κοινότητα της κρουαζιέρας. Η Ένωση διαθέτει 15 γραφεία παγκοσμίως με 
εκπροσώπους στην Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία, και είναι αφοσιωμένη στην ανάδειξη της ταξιδιωτικής 
εμπειρίας με κρουαζιερόπλοιο, υποστηρίζοντας πολιτικές και πρακτικές που προωθούν ένα ασφαλές, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον στα 
κρουαζιερόπλοια,. 
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Η Κοινότητα της CLIA περιλαμβάνει τις κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας σε ωκεανούς, 
ποταμούς και ειδικούς προορισμούς, μια εξαιρετικά εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη 
κοινότητα ταξιδιωτικών πρακτόρων, προμηθευτές και συνεργάτες της κρουαζιέρας από 
τους τομείς των λιμένων και προορισμών, της κατασκευής πλοίων, των προμηθειών και 
επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η αποστολή του οργανισμού είναι να αποτελεί τον ενιαίο 
εκείνο παγκόσμιο οργανισμό που βοηθά τα μέλη του να επιτύχουν, υποστηρίζοντας, 
εκπαιδεύοντας και προωθώντας τα κοινά συμφέροντα της κοινότητας της κρουαζιέρας. 
Για πρόσθετες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cruising.org ή ακολουθήστε 
τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας στις σελίδες της CLIA 
στο Facebook, Twitter και LinkedIn. 

 

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYdW6+LzQj8TBUAEJsnH937LHfNlyMctFpCZ1Jw8im3CPPMzGr1YCUXC8Hav3+l8Ch4ClKif9uym6&G=0&R=http://www.facebook.com/CLIAGlobal&I=20181113144000.0000002663b4@mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZWFlMjNmMjY3Y2ZjM2NlNDZkOTdjOTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs=&S=_I2z0UGugTafGBFQ6qxz4p44k_N-r49RhD_aXYNYaWc
http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYdW6+LzQj8TBUAEJsnH937LHfNlyMctFpCZ1Jw8im3CPPMzGr1YCUXC8Hav3+l8Ch4ClKif9uym6&G=0&R=http://www.twitter.com/CLIAGlobal&I=20181113144000.0000002663b4@mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZWFlMjNmMjY3Y2ZjM2NlNDZkOTdjOTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs=&S=96qUr913AQiHlhtzCIvUP7l1gnOiTsUh-QT8o0X7GRg
https://www.linkedin.com/company/clia-cruise-lines-international-association-/


Ύστερα από την διενέργεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο  έχει ως κάτωθι: 
1. Πρόεδρος:  Μαυρίκος Νικόλαος του Γεωργίου 
2. Α΄Αντιπρόεδρος: Παπαχαστάς Χριστόφορος του Μιχαήλ 
3. Β΄Αντιπρόεδρος: Μαντούβαλος Δημήτριος του Θεοδώρου 
4. Γενικός Γραμματέας: Δεγρέας Παναγιώτης του Ηλία 
5. Ταμίας: Περπεροπούλου – Ρεπούσκου Μαρία του Χρήστου 

 

Σύμβουλοι: 
Πανούσου – Κωνσταντέλου Νίκη του Ιωάννου 
Νομικός Μιχαήλ του Σπυρίδωνος 
Πανουτσόπουλος Μερκούριοςτου Δημητρίου 
Πεντίδης Απόστολος του Γεωργίου 
 
Οι στόχοι που έθεσε ο Πρόεδρος στο νέο Δ.Σ. είναι οι κάτωθι.: 

 Η βελτίωση των συνθηκών και των όρων ανταγωνισμού των μελών του Συλλόγου σε ένα πανευρωπαϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 Η βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που προβλέπεται 
σύμφωνα με το Πολυετές Σχέδιο Στρατηγικής (Mulitannual Strategic Plan M.A.S.P). 

 Η συνέχιση των προσπαθειών για χορήγηση απαλλαγής από εισαγωγικό δασμό, ΕΦΚ και ΦΠΑ για τα τροφοεφόδια που παραδίδονται σε πλοία που 
εκτελούν πλόες εξωτερικού. 

 Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης  για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας. 
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ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020 Η 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις κλιμακούμενες 
προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε 
ως αποτέλεσμα της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη 
διασφάλισης της υγείας των εκθετών και 
των επισκεπτών μας, όπως επίσης και 
τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας για την κρίση, αποφασίσαμε να 
μεταθέσουμε χρονικά τα Ποσειδώνια 
2020, που είχαν προγραμματιστεί για τις 
1-5 Ιουνίου 2020, όπως και όλες τις 
παράλληλες αθλητικές διοργανώσεις και 
συνέδρια της Έκθεσης, στις 26-30 
Οκτωβρίου 2020, στο εκθεσιακό 
κέντρο Metropolitan Expo. 

Συμμεριζόμενοι τη διάχυτη αβεβαιότητα 
που επικρατεί αυτή τη στιγμή σχετικά με 
τη δυνατότητα να τηρηθούν οι αρχικά 
προγραμματισμένες ημερομηνίες και την 
πίεση που προκαλούν ιδιαίτερα στους 
διεθνείς εκθέτες και επισκέπτες οι 
απαραίτητες αποφάσεις που πρέπει να 
ληφθούν τώρα για ταξιδιωτικές και άλλες 
κρατήσεις και την αποστολή εκθεμάτων 
στην Ελλάδα, θεωρήσαμε ότι η απόφαση 
αυτή δεν έπρεπε να καθυστερήσει άλλο. 
Στην απόφασή μας καταλήξαμε σε 
συνεννόηση με τους Οργανισμούς που 
υποστηρίζουν τα Ποσειδώνια, οι οποίοι 
έχουν επιβεβαιώσει την υποστήριξή τους 
για τις παραπάνω ημερομηνίες του 
Οκτωβρίου. 
Θεωρούμε ότι η ανάληψη δράσης αυτή 
τη στιγμή ήταν επιβεβλημένη προς 
όφελος των εκθετών μας, των 
επισκεπτών μας και της ίδιας της 
Έκθεσης. 
Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα 
ενημερώνεται η ιστοσελίδα μας με 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
νέο πρόγραμμα των Ποσειδωνίων, τον 
Οκτώβριο.  
 

Νέα μεγάλη δωρεά της οικογένειας Πάνου Λασκαρίδη στο 

Πολεμικό Ναυτικό: 

Δεύτερο πλοίο Γενικής Υποστήριξης του Στόλου 

Μετά το πρώτο πλοίο Γενικής Υποστήριξης  «ΑΤΛΑΣ Ι», το οποίο δώρισε η 
οικογένεια Λασκαρίδη στο Πολεμικό Ναυτικό τον Δεκέμβριο του 2019, σήμερα 
προβαίνει στη δωρεά ενός ακόμη νεότερου, μεγαλύτερου και ισχυρότερου πλοίου.  
Το νέο πλοίο, το οποίο φέρει το όνομα «VICTOR», είναι μήκους 85 μέτρων και 
εκτοπίσματος 4.500 τόνων, κατασκευής 2002.  Είναι μεγαλύτερο από το «ΑΤΛΑΣ Ι» 
και αναμένεται να ενταχθεί στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού αμέσως μετά το 
Πάσχα 2020, μετονομαζόμενο σε «ΗΡΑΚΛΗΣ». 
Το νέο πλοίο διαθέτει 2 προωστήριες μηχανές ισχύος 9.600 ίππων, 2 αξονικές 
γεννήτριες, 4 εγκάρσιους προωθητήρες, (2 πλώρα και 2 πρύμα) επιπλέον των 2 
κύριων ελίκων των κύριων μηχανών. 
Διαθέτει επιπλέον δυνατότητα DP2, δηλαδή σταθεροποίησης σε ακινησία με 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (δυνατότητα που διαθέτει και το «ΑΤΛΑΣ Ι»), 
προσδίδοντας έτσι στο Πολεμικό Ναυτικό δυνατότητες για επιχειρήσεις τις οποίες 
μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να αναλάβει. Έχει μέγιστη ταχύτητα 15 κόμβων και 
διαθέτει μεγάλη μεταφορική ικανότητα στο ανοικτό του κατάστρωμα άνω των 2.600 
τόνων.  
Η σχεδίαση και των δύο πλοίων έχει γίνει με γνώμονα την επιχειρησιακή ευελιξία 
που σημαίνει ότι μπορούν να μεταφέρουν βαρέα άρματα και οχήματα μάχης και 
υποστήριξης, γερανούς, βαριές κατασκευές και εμπορευματοκιβώτια με 
διαμόρφωση και δυνατότητες ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε αποστολής. 
Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε : «Στις δύσκολες σημερινές συνθήκες που 
περνάει η Πατρίδα μας, κάθε δυνατή ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των 
Ενόπλων μας Δυνάμεων είναι απλά υποχρέωση όλων των Ελλήνων». 
 
Ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού και η στρατιωτική ηγεσία εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με μια ακόμα αξιόμαχη 
μονάδα που θα ενταχθεί άμεσα στη δύναμη του στόλου. 

Νέο ΔΣ Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων – Επανεκλογή Ν. Μαυρίκου 
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…και στα «εύκολα» αλλά περισσότερο στα «δύσκολα» 
πάντα δίπλα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα της πόλης 
μας οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πειραιά! 
Αυτή την φορά και με τη σύμφωνη γνώμη του 
Δημάρχου Πειραιά κου Γ. Μώραλη, μετά από την 
έγκυρη  προληπτική απολύμανση όλων των Σχολικών 
Μονάδων για το περιορισμό του φαινομένου μετάδοσης 
του κορωνοϊού,  μοιράστηκαν αντισηπτικά 
απολυμαντικά υγρά χεριών! 
Σύσσωμα τα ΔΣ των Σχολικών Επιτροπών κατά τη 
διάρκεια της διανομής ανέφεραν σε όλους τους 
υπευθύνους των Σχολικών Μονάδων «πως θα είναι 
όπως πάντα δίπλα τους, ενημερώνοντάς 
τους (απευθυνόμενοι και στο ευρύ κοινό) πως δεν 
πρέπει να πανικοβαλλόμαστε, ακολουθούμε κατά 
γράμμα τις εντολές των ειδικών και προσπαθούμε να 
αντιμετωπίσουμε με σύνεση αυτή τη δύσκολη εποχή 
που βιώνουμε και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για 
τον κύριο στόχο μας που δεν είναι άλλος από την 
εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων μας». 
Στην παράδοση παρευρέθηκαν εκτός του Δημάρχου, οι 
Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Α’ & Β΄βάθμιας 
Εκπαίδευσης κος Χ. Μακρής και η κα Δ. Αρβανίτου, η 
Αντιπρόεδρος της Α’ Βάθμιας κα Ε. Βερυκάκη, τα Μέλη 
οι κες Ε. Φερεντίνου, Φ. Καμπουράκη, Λ. 
Παπαδόδημα, Ρ. Μπουρδάκου, Τ. Μπουγά οι κοι Η. 
Χατζηκώστας, Χ. Ντίζος, Λ. Απέργης καθώς και οι 
Διοικητικοί Γραμματείς Σ. Ταφλαμπά, Γ. Μακρής! 
 

 

Πάντα δίπλα στην Εκπαιδευτική 

Κοινότητα οι Σχολικές Επιτροπές του 

Δ. Πειραιά 

Μέσω του μαθήματος “Ενημερωτικό ηλεκτρονικό μάθημα για το νέο κορωνοϊό (COVID-19) βάσει των κανονισμών του Υπουργείου Υγείας & του ΕΟΔΥ”,  μπορεί 
κανείς να κατανοήσει τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να προστατευτεί από τον ιό και να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσής του. Μάθετε τι ακριβώς είναι ο νέος κορωνοϊός COVID-19, πώς 
μπορείτε να φροντίσετε με ασφάλεια ένα ύποπτο κρούσμα στο σπίτι, αλλά και καλές πρακτικές της εξ΄ αποστάσεως εργασίας. 
 

Μαζί με το μάθημα για τον COVID-19, είναι διαθέσιμο και το ηλεκτρονικό μάθημα για το Cyber Security, καθώς σε μία περίοδο που ένα μεγάλο μέρος του κόσμου 
εργάζεται από το σπίτι, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να γνωρίζει κανείς τις απειλές στον κυβερνοχώρο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά δωρεάν μπαίνοντας στην πλατφόρμα http://www.elearningcourses.gr και κάνοντας μία απλή 
εγγραφή ή χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό τους της Microsoft, της Google ή του Facebook. 
 

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κα Ασπασία Αλιγιζάκη, σε δήλωσή της, τόνισε: «Σε μια εποχή κρίσιμη για την υγεία μας, όπως είναι η σημερινή, 
μένουμε σπίτι για να προστατεύσουμε και εμάς τους ίδιους και τους άλλους. Παράλληλα, όμως συνεχίζουμε απρόσκοπτα τη ζωή μας, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε, 
εργαζόμαστε αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο, με την ευγενική αρωγή και χορηγία της SQLearn, εγκαινιάζουμε μια σειρά δωρεάν 
υπηρεσιών  προς τους δημότες μας στον χώρο της εξ΄ αποστάσεως μάθησης,  όπως την γνωριμία με το cyber security και, πιο συγκεκριμένα, την ασφαλή περιήγηση στο 

διαδίκτυο». 

ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗ SQLEARN 

 
Η SQLearn, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και στο 
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνει τη 
δυνατότητα σε όλους τους δημότες Πειραιά να 
παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν δύο ηλεκτρονικά 
μαθήματα για ευαισθητοποίηση απέναντι στην πανδημία 
του COVID-19 και για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

 

Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής σε 

κάθε σχολείο της πόλης μας! 

 
Ηλεκτρονικούς υπολογιστές για σχολεία της πόλης παρέλαβε η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, μετά από ευγενική προσφορά της 
τράπεζας  Eurobank,  για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου σε 
μηχανογραφικό εξοπλισμό. 
 
Σκοπός είναι να δοθεί τουλάχιστον ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής σε κάθε σχολείο 
της πόλης μας. 
 
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης κα Ασπασία Αλιγιζάκη επεσήμανε ότι ο 
Δήμαρχος κ.  Γιάννης Μώραλης, η Διεύθυνση Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και οι 
Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, είναι 
πάντα δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης μας, πρόθυμοι να ακούσουν τα αιτήματά 
τους και να συνεργαστούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα 
προκύψουν για το καλό των παιδιών μας.  «Προχωράμε με όραμα τη βελτίωση όλων των 
σχολικών υποδομών, παραδίδοντας στα παιδιά μας γερά θεμέλια για το μέλλον τους, γιατί τα 
παιδιά είναι η ελπίδα και το μέλλον μας και τους αξίζει ένα καλύτερο αύριο», ανέφερε σε 
δήλωσή της η κα Αλιγιζάκη. Επιπλέον τόνισε πως οι συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα είναι 
σημαντικές, καθώς μπορούν να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη. Τέλος, ευχαρίστησε την 
Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  κα Ελλάς (Ελίνα) 
Βερυκάκη για τη συμβολή της σε αυτή την ενέργεια. 
 
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά 
κ. Χρήστος Μακρής, αφού ευχαρίστησε με τη σειρά του για την ευγενική προσφορά, 
ανέφερε πως, η Σχολική Επιτροπή βρίσκεται πάντα στο πλευρό μαθητών και εκπαιδευτικών, 
ώστε να επιτελείται με αποτελεσματικότητα το έργο παιδείας, γνώσης και μάθησης με τον 
πλέον ευχάριστο και ασφαλή τρόπο μέσα στις σχολικές μονάδες. 
 
Τέλος, η Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Πειραιά κα Ελλάς (Ελίνα) Βερυκάκη, ανέφερε πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενη με την 
εξέλιξη αυτή, καθώς κάθε σχολείο της πόλης μας θα έχει από έναν επιπλέον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση των μαθητών της πόλης μας. 
Τέτοιες πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την καθημερινότητά μας (ειδικά της 
ευαίσθητης εκπαιδευτικής κοινότητας) αξίζουν την ενθάρρυνση όλων μας!   
 
Σας ευχόμαστε, να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, προσφέροντας και δίνοντάς μας 
ελπίδα & αισιοδοξία για το μέλλον του τόπου μας! 

 

https://www.sqlearn.gr/covid-19/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sqlearn.com%2F7022-cyber-security%2F&data=02%7C01%7C%7Cb39935ade61d4d1e3fc808d7df81daa1%7Cc0e52019417046ce8eabe33e5e56d282%7C0%7C0%7C637223621123548001&sdata=FhgAPrNXfDFIuGuLL45WXBBCT3%2BR7xJQavXNTICGf08%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.elearningcourses.gr%2F&data=02%7C01%7C%7Cb39935ade61d4d1e3fc808d7df81daa1%7Cc0e52019417046ce8eabe33e5e56d282%7C0%7C0%7C637223621123548001&sdata=LXjAGCxcPZ%2FM93ycVHPzK7YUDwu4IG1UaSvSvLmC3Ys%3D&reserved=0
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ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 Ο Ολυμπιακός συνεχίζει αδιάκοπα το κοινωνικό του έργο και 
τις Άγιες μέρες του Πάσχα. 

Προσφορά στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς 
Το κοινωνικό της πρόσωπο έδειξε για μία ακόμη φορά η ΠΑΕ Ολυμπιακός αφού ύστερα 
από απόφαση του ηγέτη του Ολυμπιακού, κ.Ευάγγελου Μαρινάκη, ο Διευθυντής 

Επικοινωνίας της ΠΑΕ, κ.Νίκος Γαβαλάς, παρέδωσε χθες Μεγάλη Δευτέρα 
στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.Σεραφείμ, και φέτος επιταγή 
ύψους 10.000 ευρώ, για την ενίσχυση του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και την 
ανακούφιση χιλιάδων αδελφών μας που πλήττονται ιδιαίτερα αυτές της ημέρες. 

Ο Σεβασμιώτατος εξήρε για ακόμα μία φορά την προσφορά του κ. Μαρινάκη στην τοπική 
μας Εκκλησία, όπως άλλωστε είναι γνωστό πως πράττει αντίστοιχα και στις παιδικές 
κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς και στα Εκπαιδευτήριά μας και στα έργα 
ευποιίας των Ιερών μας Ναών. 

 
«Εκείνο που είναι το ουσιώδες, είναι ότι έχουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας, την αλληλοπεριχώρηση, την αγάπη, που είναι τα πρωτεύοντα 
στοιχεία του πολιτισμού μας, αλλά και της πίστεώς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος, υπογραμμίζοντας με έμφαση πως 
«έχουμε την τιμή να έχουμε εδώ στον Πειραιά αυτόν τον φοβερό αθλητικό, πνευματικό, ιστορικό χώρο του Ολυμπιακού, που εκφράζει και 
τον πολιτισμό μας και την ιδιοπροσωπία μας. 
Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε πως «σε τέτοιες καταστάσεις ο Βαγγέλης Μαρινάκης δίνει την ψυχή του και την καρδιά του. Τον ευγνωμονούμε, 
τον ευχαριστούμε και ευχόμεθα πάντοτε να έχετε την δύναμη αυτή να προσφέρετε και να είστε ένα εφαλτήριο για πνευματικά και για 
οντολογικά πράγματα στη ζωή μας». Επεσήμανε ότι «το έργο της Μητροπόλεως είναι διαχρονικό έργο και δεν υποστέλλει τη σημαία του 
από οποιαδήποτε καιρική μεταβολή ή διαμαρτυρία. Παραμένει αδιάπτωτο και συνεχές», τονίζοντας τη σημασία που έχει η προσφορά του 
κ.Μαρινάκη αφού με τον τρόπο αυτό κρατούνται ζωντανές οι δομές ενίσχυσης και η παροχή κάθε δυνατής, προς αυτούς, βοήθειας. 
«Η ευγένεια και η καλοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι συγκινητική και μας υποχρεώνει να αισθανόμαστε βαθιά, ως Πειραιώτες, 
ευγνώμονες στο Θεό που μας έχει χαρίσει έναν τέτοιο λαμπρό συντοπίτη και συνάνθρωπο». 
Από την πλευρά του, ο κ.Γαβαλάς υπογράμμισε πως «χωρίς καμία αμφιβολία σε αυτούς τους δύσκολους και κρίσιμους καιρούς που 
παράλληλα με την υφήλιο βιώνει και η πατρίδα μας, η στήριξη του σπουδαίου έργου της Πειραϊκής Εκκλησίας αποκτά μεγαλύτερη αξία. 
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος ο ηγέτης του Ολυμπιακού, κ.Βαγγέλης Μαρινάκης βοηθάει έμπρακτα την Εκκλησία για 

να μπορεί να προσφέρει στους συμπολίτες μας. Είναι δέσμευση του κ. Μαρινάκη πως και στο μέλλον θα παραμείνει με έργα δίπλα της». 

 

 
Τους καρπούς μιας κίνησης που φανερώνει τον πλούτο της καρδιάς και των συναισθημάτων της 
κ.Μαριάννας Βαρδινογιάννη, γεύθηκε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, η Ι.Μητρόπολη Πειραιώς, αφού 
το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος φίλων παιδιών 
με καρκίνο» προσέφεραν δέματα αγάπης που περιείχαν τρόφιμα για το πασχαλινό τραπέζι και 
είδη πρώτης ανάγκης και τα οποία προσφέρθηκαν ήδη σε συνανθρώπους μας – άπορες 
οικογένειες και ηλικιωμένα άτομα – μέσω των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων της τοπικής μας 
Εκκλησίας. 

Τα δέματα παρέλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, ο οποίος στην σύντομη επικοινωνία (μέσω Skype) που είχε με την 
κ.Βαρδινογιάννη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την χαρά του για αυτή την «πνευματική ανακούφιση και Ευλογία», όπως χαρακτηριστικά είπε. 
 

«Αιστανόμεθα όλοι οι Πειραιώτες μεγάλο καμάρι, μεγάλη τιμή, που ένας δικός μας άνθρωπος, ένα παιδί που μεγάλωσε εδώ στον Πειραιά, 
έφτασε τόσο ψηλά ώστε να έχει αγκαλιάσει όλη την οικουμένη με την αγάπη της, με την στοργή της, με την ευγένειά της, με την καλοσύνη» 
επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «αυτή η αγάπη σου για τα παιδιά, για τον πονεμένο άνθρωπο, για τον 
ανήμπορο, δείχνει ακριβώς το μεγαλείο της ψυχής σου». «Αυτή η αγάπη αποδεικνύει τον πολιτισμό και την πίστη μας», είπε. 
Επίσης ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την κ.Βαρδινογιάννη και για το γεγονός πως «σε αυτή την δύσκολη ώρα, 
άνοιξες τους τηλεοπτικούς διαύλους της οικογενείας για να μεταδοθεί του Φως του Χριστού που ”φαίνει πάσι”… οι μεγάλες αυτές στιγμές της 
πίστεώς μας που αναγκέλουν το εκούσιο πάθος, το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου μας», όπως χαρακτηριστικά της είπε. 
Τέλος, ο Σεβασμιώτατος σημείωσε πως «ένα επίγραμμα αξίζει στην Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Αγάπη χωρίς όρια», 
είπε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας παράλληλα πρόσκληση, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν «να επισκεφθείς και τα Εκπαιδευτήρια της 
Μητροπόλεως που και αυτά τα έχεις ευεργετήσει». 
Από την πλευρά της η κ.Βαρδινογιάννη εξέφρασε τη χαρά και την συγκίνησή της για τα λεγόμενα του Σεβασμιωτάτου και αναφερόμενη  στην 
Πειραιώτικη καταγωγή της σημείωσε πως «εγώ είμαι ένα παιδί του Πειραιά και η Αγία Τριάδα ήταν το καταφύγιό μου… τα μαθήματα αυτά τα 
έχω πάρει από τους γονείς μου. Η μητέρα μου ήταν πολύ ευσεβής άνθρωπος… από εκείνη διδάχθηκα τα μαθήματα και να πιστεύω στο Θεό 
πραγματικά». 
Επεσήμανε πως ο Θεός της πρόσφερε πράγματα που δεν ζήτησε, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «σκέφτηκα ότι εφόσον ήμουν από τους 
τυχερούς, έπρεπε να τα μοιραστώ και με άλλους ανθρώπους, γιατί δεν ήταν κάτι που ζήτησα. Εγώ ζήτησα μια αγαπημένη οικογένεια.  Αυτό 
μου το έδωσε ο Θεός και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου». 

 «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ολόψυχα για την δυνατότητα που μου δίνετε αυτή τη στιγμή  και ανοίγετε τις 
οδούς της αγάπης της Μητροπόλεως να βοηθήσω τους φίλους μου, γιατί έτσι εγώ αισθάνομαι για τους 
φίλους μου στην Δραπετσώνα και στο Ρέντη» είπε σε άλλο σημείο της συνομιλίας η κ.Βαρδινογιάννη, 
ευχόμενη στον Σεβασμιώτατο καλή δύναμη και καλή Ανάσταση! 
Τέλος αντευχόμενος ο Σεβασμιώτατος για υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, της προσέφερε, μέσω 
των συνεργατών της, μία εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ευχόμενος η Παναγίας μας να περισκέπει την 
ίδια, τον κ.Βαρδή Βαρδινογιάννη και ολόκληρη την οικογένεια καθώς επίσης «και όλο το έργο και όλους τους 
ομίλους και όλη την προσπάθεια». «Η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου να είναι πάντοτε παρούσα στη ζωή σας». 
Ευγνωμονώ για όλα», κατέληξε. 
 

 

Μητροπολίτης Πειραιώς: «Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Αγάπη χωρίς όρια» 
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Δωρεά ζωής από 
τον κ. Βαγγέλη 

Μαρινάκη 
 
 
 
 
 
Σε ακόμα μία σημαντική κίνηση 

στήριξης και αλληλεγγύης του τομέα 

δημόσιας υγείας της χώρας, 

προχώρησε ο κ. Βαγγέλης 

Μαρινάκης. 

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού μαζί με την 

κ. Αγγελική Φράγκου και την εταιρία 

ΙΟΝ Α.Ε., προχώρησε στην κάλυψη 

όλων των εξόδων προκειμένου να 

αναπτυχθούν 12 κλίνες στη νέα 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 

Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου 

Νίκαιας. 

Στους δύσκολους και κρίσιμους 

καιρούς που παράλληλα με την 

υφήλιο βιώνει και η πατρίδα μας 

εξαιτίας της πανδημίας του 

κορονοϊού, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης 

στέκεται για ακόμα μία φορά αρωγός 

προκειμένου ο τομέας της δημόσιας 

υγείας να μπορέσει να ανταπεξέλθει 

στις τεράστιες απαιτήσεις που έχουν 

προκύψει. 

 

 

Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας του Ολυμπιακού 

Θοδωρής Ελευθεριάδης, μιλάει για την «καραντίνα» 

Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, 
Θοδωρής Ελευθεριάδης, μιλάει για το πώς έχει 
αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα η πραγματικότητα του κορονοϊού 
σε επίπεδο Ακαδημίας. 
Τα μέτρα, η επιστημονική προσέγγιση και η συνεργασία 
πολλών ειδικών που συνθέτουν το δυναμικό της Ακαδημίας, 
έχει δώσει άμεσες λύσεις στα παιδιά που καλούνται να 
διαχειριστούν την κατ’ οίκον απομόνωση μακριά από την 
ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Ο κ. Ελευθεριάδης, αναλύει 
βήμα-βήμα τα όσα έγιναν και τα οποία βοηθούν ουσιαστικά 
τους ποδοσφαιριστές όλων των ηλικιών της 
«ερυθρόλευκης» Ακαδημίας ενώ εξηγεί και την 
πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί από το καλοκαίρι και 
το νέο ξεκίνημα που πραγματοποιήθηκε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι διαχείριση χρειάζεται αυτή την εποχή λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνει ο κίνδυνος του 
κορονοϊού; 
«Χρειάζεται μια ειδική διαχείριση, είναι κάτι που εμείς από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να έχουμε. Αφορά και 
στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στο ψυχολογικό. Καταρχήν έχουμε τις γενικές κυβερνητικές οδηγίες από το 
υπουργείο υγείας, με τις οποίες πρέπει όλοι να συμφωνούμε και να ακολουθούμε. Από εκεί και πέρα, 
προσπαθήσαμε να μην αφήσουμε τους ποδοσφαιριστές χωρίς άσκηση στο διάστημα αυτό, δίνοντάς τους από 
απόσταση κάποιες πληροφορίες. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και θα πρέπει να βάλουμε το ποδόσφαιρο σε δεύτερη 
μοίρα αυτό το διάστημα και τα παιδιά να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους διασφαλίζουν την υγεία και των ίδιων 
αλλά και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος». 
Σε ποιες κινήσεις έχει προχωρήσει η Ακαδημία του Ολυμπιακού όλο αυτό το διάστημα της αποχής των 
ποδοσφαιριστών; 
«Πολύ γρήγορα πραγματοποιήσαμε συνάντηση με όλα τα επιστημονικά στελέχη της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. 
Θέσαμε ένα πλάνο για τις επόμενες τρεις εβδομάδες από τη στιγμή που δεν γνωρίζαμε πόσο θα διαρκέσει όλο 
αυτό και έτσι όλοι κατέθεσαν τις απόψεις τους και παρέθεσαν τις προτάσεις τους μέσα από παρουσιάσεις ή 
αναλύσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου κτλ. Ο στόχος ήταν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τα παιδιά να παίρνουν 
πληροφορίες και θέματα που αφορούν στην προπόνηση από προπονητές, γυμναστές, προπονητές 
τερματοφυλάκων και αναλυτές που είναι οι βασικοί συνδετικοί κρίκοι με τα παιδιά σε αυτή τη δουλειά. Και φυσικά ο 
ψυχολόγος μας, η διατροφολόγος μας, οι γιατροί μας, ο φυσιοθεραπευτής μας. Όλοι έδωσαν μέσα από το 
σύνδεσμο που δημιουργήσαμε τις δικές τους πληροφορίες. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπαιδευτική 
προσέγγιση αλλά και με την ψυχολογική διαχείριση, γιατί πρέπει πρώτον να είναι καλά μέσα σε ένα σπίτι για 15-
20-30 μέρες, κάτι που δεν το έχουν συνηθίσει. Θα πρέπει ακόμα να δραστηριοποιούνται. Έτσι δώσαμε και μια 
πνευματικής μορφής προπόνηση αλλά και σωματική με τη βοήθεια μιας μπάλας ή μόνο με το σώμα τους. 
Το τελευταίο διάστημα έχει αποδειχθεί πόσο ο Ολυμπιακός προσέχει την Ακαδημία του, με τον κ. Μαρινάκη να μας 
παρέχει όσα χρειαζόμαστε. Έχουμε εξαιρετικά στελέχη όλα αυτά τα χρόνια στην Ακαδημία, και στα γραφεία και 
εντός γηπέδου, τα οποία σε αυτό το διάστημα που έχουμε τις δυσκολίες της απόστασης και της αποχής, 
δουλεύουν καθημερινά από το σπίτι τους για να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή αλλά και επικοινωνούν με τα 
παιδιά, κάτι που θα μπορούσε να μην είναι αυτονόητο για όλους τους προπονητές. Υπάρχει πολύ συχνή 
επικοινωνία για να καταλάβουν τα παιδιά πως οι προπονητές είναι κοντά τους. Δεν αφορά τόσο στο αγωνιστικό 
κομμάτι όσο στην ποιότητα των ανθρώπων που καλούνται να δείξουν πως έχουν αντανακλαστικά σε μια δύσκολη 
περίοδο για μικρούς αθλητές». 
Η Ακαδημία του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ένα restart το προηγούμενο καλοκαίρι, σε τι σημείο 
βρισκόσασταν μέχρι τη διακοπή λόγω των έκτακτων γεγονότων; 

«Μέχρι και τη διακοπή, είμαστε ευχαριστημένοι από το restart που πραγματοποίησε η Ακαδημία το καλοκαίρι. 
Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τους ανθρώπους της διοίκησης, με τον κ. Πίκουλα, τον κ. Νικοπολίδη, με όλους 
τους προπονητές. Τους χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες, αυτούς που αφορούν καθαρά στο προπονητικό κομμάτι και 
σε αυτούς που απαρτίζουν την επιστημονική ομάδα. Συνηθίζω να αξιοποιώ σε μόνιμη βάση μέσα στην εβδομάδα 
και τους δύο για την ανάπτυξη της Ακαδημίας, αυτό είναι κάτι που από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να 
περάσουμε στην Ακαδημία και στα παιδιά, να νιώθουν ότι έχουν πολλά στελέχη γύρω τους. Είμαστε 
ευχαριστημένοι από το αγωνιστικό κομμάτι, προσπαθούμε να πρεσβεύουμε την ποδοσφαιρική λογική και της 
πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού από τη στιγμή που μας εκφράζει απόλυτα και μπορεί να συνδεθεί και με την 
Ακαδημία. 
Ο Κώστας Τσιμίκας για παράδειγμα, είναι ένα παιδί που αποτελεί πρότυπο για όλα τα παιδιά της Ακαδημίας αλλά 
και για άλλα παιδιά που δεν βρίσκονται στην Ακαδημία αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε, 
έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον κ. Μαρτίνς, έχουν προηγηθεί όλες οι κουβέντες που έπρεπε να γίνουν στην 
αρχή, έχουμε ανταλλάξει τεχνογνωσία και φυσικά λάβαμε τις πληροφορίες που θέλαμε από τον ίδιο και μας  

 

 

αφορούν άμεσα στη σύνδεση της πρώτης ομάδας με την Ακαδημία. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Με ευχολόγια και με θεωρίες δεν μπορεί μια Ακαδημία να φτάσει 
σε ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Στόχος μας είναι τα επόμενα δύο χρόνια, να δούμε πάλι παιδιά, που θα μας κάνουν περήφανους ως Ακαδημία ευρισκόμενοι στα 20-21 τους στην πρώτη 
ομάδα του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη στήριξη που μας παρέχεται, γιατί αυτά που βιώνω στο προπονητικό κέντρο είναι πάρα πολύ σημαντικά και βοηθούν 
τον κάθε τεχνικό διευθυντή και τον κάθε προπονητή να μπορεί να δουλέψει με όλες τις ανέσεις του». 
Πόσο σημαντική είναι η ψυχολογική διαχείριση των νεαρών ποδοσφαιριστών; 
«Έχουμε πάντα στην πρώτη γραμμή τον ψυχολόγο, κ. Γιάννη Ζαρώτη. Κάτι που θεωρώ σημαντικό και που πάντα συζητάμε, είναι ότι οι προπονητές στις Ακαδημίες είναι και ένα είδος 
αθλητικού ψυχολόγου, «πατέρα», έχουν πολλούς ρόλους. Η καθημερινότητα, η βελτίωση και η ψυχική υγεία των παιδιών εξαρτάται πάρα πολύ και από τη δική τους καθημερινή 
καθοδήγηση μέσα και έξω από το γήπεδο, στα αποδυτήρια, πριν και μετά την προπόνηση». 
Η Ακαδημία του Ολυμπιακού παρέχει ένα εξαιρετικό team στα παιδιά για όσο χρειαστεί όλο αυτό το διάστημα, μίλησέ μας λίγο για αυτό. 

«Συνήθως κάνουμε έναν πολύ σημαντικό διαχωρισμό ανάμεσα στους βετεράνους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην 
Ακαδημία και εργάζονται και σε άλλα επιστημονικά στελέχη. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Νικοπολίδη, 
τον Τάσο Πάντο, τον Δημήτρη Μαυρογενίδη, τον Αριέλ Ιμπαγάσα αλλά και τους βετεράνους του τμήματος scouting, κάτι που 
βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινή επικοινωνία-επαφή των παιδιών με το πραγματικό ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε αυτή η 
επικοινωνία να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, για αυτό άλλωστε όλοι έχουν παρακολουθήσει και συνεχίζουν να 
παρακολουθούν σεμινάρια προπονητικής και άλλης μορφής εκπαίδευση. Το δεύτερο κομμάτι είναι εξίσου μεγάλης 
σημασίας, είτε αφορά προπονητές φυσικής κατάστασης, είτε άλλους ειδικευμένους επιστήμονες, σε τομείς διατροφής, 
αποκατάστασης, φυσιοθεραπείας, ψυχολογίας. 
Η σύνδεση των δύο αυτών ενοτήτων είναι πάντα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη μιας ακαδημίας. Η συνεργασία δηλαδή 
μεταξύ αυτών που κουβαλούν την εμπειρία, το «άρωμα» του Ολυμπιακού και από την άλλη ο σεβασμός στα επιστημονικά 
δεδομένα, με απώτερο σκοπό να μπορέσουμε να βγάλουμε αξιόλογους ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα στο μέλλον. 
Θέλω τέλος να αναφερθώ και στη διεύθυνση Σχολών ποδοσφαίρου. Ο κ. Βασίλης Νάνος, είναι συνεργάτης μας σε 
καθημερινή βάση. Αυτό αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της δράσης μας. Τα προηγούμενα τρία χρόνια μέσα από τα σεμινάρια 
και την υποστήριξη που δώσαμε στις Σχολές, είχαμε σαν στόχο να αναβαθμίσουμε το πρότζεκτ αυτό. Θα συνεχίσουμε στο 
ίδιο μοτίβο γιατί είμαστε περήφανοι που ετοιμάζουμε την Κ10 για του χρόνου και η οποία απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από 
παιδιά των Σχολών. Αυτό δείχνει τη σημασία του έργου». 
 

 

https://www.olympiacos.org/
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Υποστήριξη στα μέλη της οικογένειας που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία λόγω των περιοριστικών 
μέτρων της πανδημίας, προσφέρει πλέον η Περιφέρεια Αττικής μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 

βοήθειας 1110 , σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων 
 

Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής : «Δεν υπάρχει ποτέ δικαιολογία για άσκηση βίας στα μέλη της οικογένειας, όποιες κι αν είναι οι 
συνθήκες. Για όσους αισθάνονται ότι κινδυνεύουν από κακοποίηση είτε είναι γυναίκες, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας, η 

Περιφέρεια Αττικής θα προσφέρει συντονισμένη βοήθεια και υποστήριξη» 
 
Την έμπρακτη υποστήριξή της προς τις γυναίκες αλλά και κάθε μέλος της οικογένειας που μπορεί να υποστούν ενδοοικογενειακή βία κατά την 
περίοδο του κατ οίκον εγκλεισμού των πολιτών λόγω της πανδημίας, προσφέρει η  Περιφέρεια Αττικής, ενισχύοντας την τηλεφωνική γραμμή 1110, με 
ειδική Γραμμή Βοήθειας  για την πρόσβαση των θυμάτων βίας σε ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση.  
Ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, επανδρώνει την Ανοιχτή 
τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 1110 με ειδικούς επιστήμονες με στόχο την καθολική αντιμετώπιση των περιστατικών. 
 
Με σύμφωνο που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, η Περιφέρεια Αττικής και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής 
και Ισότητας Φύλων, δεσμεύονται να συνεργαστούν στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, ώστε στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας , οι ψυχολόγοι της γραμμής 1110 να καθοδηγούν πληρέστερα τις γυναίκες, και τα 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, με ψυχολογική στήριξη και καθοδήγηση ως προς τις δυνατότητες υποστήριξης που τους παρέχει η πολιτεία. 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «H εντολή παραμονής στο σπίτι μπορεί να προκαλέσει αυξημένη ανησυχία για όσους βιώνουν ή 
αισθάνονται τον κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπάρχει ποτέ δικαιολογία για άσκηση βίας στα μέλη της οικογένειας, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες. 
Για όσους αισθάνονται ότι κινδυνεύουν από κακοποίηση, είτε είναι γυναίκες, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας, είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι 
υπάρχει βοήθεια και υποστήριξη εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, η οποία πλέον διασυνδέεται με τον επίσημο μηχανισμό ανταπόκρισης της Γενικής 
Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων και την Άμεσο Δράση. Η Περιφέρεια Αττικής θα είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, ώστε 
ποτέ να μην νιώσει κανένας μόνος, απελπισμένος ή αβοήθητος».     
Κατά τη διάρκεια ισχύος της συνεργασίας των δύο πλευρών και μετά τη λήξη αυτής, οι Συνεργαζόμενοι Φορείς δεσμεύθηκαν αμοιβαία για την 
υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων των συμβουλευομένων/εξυπηρετουμένων γυναικών και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, των εργαζομένων στις αρμόδιες υπηρεσίες των 
Συνεργαζόμενων Φορέων και παντός εμπλεκομένου τρίτου προσώπου. 

  

 Μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου στην Εθελοντική Αιμοδοσία για τις ανάγκες του Τζανείου Νοσοκομείου 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία ακόμη κοινωνική ενέργεια του Δήμου Πειραιά στον 
αγώνα κατά της πανδημίας, σημειώνοντας πως είναι σημαντικό που το αίμα θα δοθεί για τις ανάγκες του Τζανείου νοσοκομείου. 
Ο κ. Μώραλης υπογράμμισε στη συνέχεια  ότι  η Δημοτική Αρχή κινείται σε τρεις άξονες για την προστασία της δημόσιας υγείας: ο πρώτος είναι να συμβάλει με 
το δημόσιο λόγο και με τη Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου  όσοι πολίτες δεν πειθαρχούν να πειστούν να μείνουν στο σπίτι τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των 
επιστημόνων. Ο δεύτερος άξονας -πρόσθεσε – είναι να στηριχθεί η κοινωνία με μία σειρά από κοινωνικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η «Βοήθεια στο Σπίτι» που 
υλοποιεί η ΚΟ.Δ.Ε.Π., με προσφορά τροφίμων και φαρμάκων κατ΄ οίκον. Τρίτος άξονας, όπως ανέφερε, είναι να συνεχίσει ο Δήμος να λειτουργεί εύρυθμα και να 
προστατευτεί η υγεία των εργαζομένων. 
Κλείνοντας, ο κ. Μώραλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή  των δημοτών, επισημαίνοντας πως ο Δήμος καταβάλλει  κάθε δυνατή 
προσπάθεια εν μέσω πανδημίας,  να προστατεύσει την δημόσια υγεία και κυρίως τις ευπαθείς ομάδες της πόλης. 
Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, κ. Νίκος 
Πλατανησιώτης δήλωσε, ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία, όπως υπογράμμισε, είχε μεγάλη προσέλευση πολιτών κι αυτό, 
όπως είπε, σημαίνει ότι η κοινωνικοποίηση μέσα στο πρόβλημα είναι μεγάλη. Επομένως συνέχισε πρέπει να επαναληφθούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Ανέφερε ότι 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας απέναντι στον covid -19 και ότι τέτοιες ενέργειες πρέπει να επικροτούνται ευρύτερα  και να γίνονται πολύ 
περισσότερες. 
Ο Επικεφαλής της Δημοτικού Συνδυασμού «Πειραιάς – Πόλη Πρότυπο» και Διευθυντής της Α΄ χειρουργικής κλινικής του Τζανείου Νοσοκομείου κ. 
Νίκος Βλαχάκος υπογράμμισε, σε δήλωσή του, ότι η ενέργεια αυτή πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για επόμενες εθελοντικές αιμοδοσίες. Στη συνέχεια 
ανέφερε ότι είναι συγκινητικό να βλέπεις τους Πειραιώτες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Δήμου και βεβαίως και του Μητροπολιτικού Νοσοκομείου Πειραιά, 
του Τζανείου Νοσοκομείου. Σημείωσε ότι προσφέροντας δέκα λεπτά από τη ζωή τους οι πολίτες, μπορεί με αυτό τον τρόπο να σώσουν μία ανθρώπινη ζωή. 
Ανέφερε επίσης, ότι η πρωτοβουλία αυτή ανήκει και στην Περιφέρεια Αττικής που  έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες ενέργειες και με  τους όμορους Δήμους, 
σημειώνοντας πως είναι μία πολύ καλή κίνηση, σε μία κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας. Τέλος, υπογράμμισε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε αίμα σε όλα τα 
δημόσια Νοσοκομεία και το μήνυμα που πρέπει να περάσει  είναι ότι  το αίμα  χρειάζεται άμεσα γιατί μπορεί να σώσει ζωές. 
 

Μεγάλη ανταπόκριση βρήκε το κάλεσμα του Δήμου Πειραιά για την εθελοντική αιμοδοσία, που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών για αίμα 
που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας. 
Την εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε  το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης 
Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Περιφέρεια Αττικής, η  Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», σε συνεργασία 
με δήμους και φορείς. 
Σημειώνεται πως το αίμα που συγκεντρώθηκε θα διατεθεί για τις ανάγκες του Τζανείου Νοσοκομείου, ενώ 

η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε  με  όλους τους κανόνες υγιεινής και τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας. 

Η Διευθύντρια της αιμοδοσίας του Τζανείου Νοσοκομείου κα Χρυσούλα 

Αλέβη, σε δήλωσή της, εξέφρασε την  ικανοποίησή της για τη μεγάλη προσέλευση του 

κόσμου που είχε η  διοργάνωση για την εθελοντική αιμοδοσία, εξάροντας τη 

συστηματική δουλειά που είχε κάνει ο Δήμος Πειραιά.  Η κα  Αλέβη γνωστοποίησε ότι 

στην αιμοδοσία του Τζανείου Νοσοκομείου υπάρχει ανεξάρτητη είσοδος και οι 

αιμοδότες δεν μπαίνουν καθόλου μέσα στο Νοσοκομείο, αλλά απευθείας στο κέντρο 

αιμοδοσίας, τηρώντας τις αποστάσεις, όπως είπε, και κάθε άλλο μέτρο ασφαλείας. 

Τέλος, ευχήθηκε οι αιμοδότες της πανδημίας να συνεχίσουν να αιμοδοτούν για να 

καλύπτονται οι ανάγκες της χώρας. 
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Παραδόθηκαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η 
Σωτηρία», 19 καινούριοι αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας. Οι αναπνευστήρες 

θα εξοπλίσουν άμεσα αντίστοιχες νέες κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του 
νοσοκομείου, και πιο συγκεκριμένα στη ΜΕΘ του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας 
και στη ΜΕΘ της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής. 
Οι αναπνευστήρες αυτοί είναι το πρώτο μέρος, δωρεάς της εταιρείας 
«Παπαστράτος». Τις επόμενες ημέρες θα παραδοθούν στο υπουργείο Υγείας άλλοι  

 

Δωρεά 50 Αναπνευστήρων για τις ΜΕΘ από τον Παπαστράτο 

31, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της δωρεάς σε 50 καινούριους αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, μια 
κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει με απαραίτητο εξοπλισμό το ΕΣΥ έναντι του κορονοϊού. 

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε την εταιρεία «Παπαστράτος» για τη σημαντική συμβολή της στην ενίσχυση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, για την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης Δημόσιας Υγείας που βιώνουμε στη χώρα. 

 

Αρτηριακή υπέρταση ονομάζεται η νόσος στην οποία η πίεση του αίματος μέσα στις αρτηρίες είναι σταθερά μεγαλύτερη από τις επιθυμητές. Οι αρτηρίες είναι τα αγγεία μας 
που μεταφέρουν το οξυγονωμένο αίμα από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα. 
Η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) χωρίζεται σε  συστολική και διαστολική: 
Συστολική ΑΠ είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών κατά τη διάρκεια της σύσπασης της καρδιάς. 
Διαστολική ΑΠ είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών στο διάστημα μεταξύ των συσπάσεων της καρδιάς (στη διαστολή ). Γι’ αυτό και είναι λάθος 
αυτό που νομίζει αρκετός κόσμος ότι η μικρή (η διαστολική) είναι η πίεση της καρδιάς!   
Μετριέται σε mmΗg (χιλιοστά στήλης υδραργύρου) και αν κάποια από τις δύο τιμές βρίσκεται πάνω από τα επιθυμητά όρια, τότε η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως αρτηριακή 
υπέρταση, ανεξάρτητα αν η άλλη είναι φυσιολογική. 
Έτσι, υπέρταση ονομάζουμε σήμερα (ανεξαρτήτου ηλικίας) τιμές ΑΠ πάνω από 140mmHg για τη συστολική και πάνω από 90 mmHg για τη διαστολική. 
Η συστολική ΑΠ (η μεγάλη) είναι η πιο σημαντική. Αποτελεί τη βάση για τη διάγνωση στην πλειονότητα των ασθενών. Επίσης, στους ηλικιωμένους που έχουν σκλήρυνση οι 
αρτηρίες τους, η διαστολική ΑΠ (η μικρή) είναι σχεδόν πάντα χαμηλή, πολλές φορές και κάτω από 60mmHg. Γι’ αυτό όλες τις αποφάσεις για τα φάρμακα τις παίρνουμε 
ειδικά στους ηλικιωμένους κυρίως με την συστολική ΑΠ. 
Ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν ότι οι ιδανικές τιμές είναι κάτω από 130/80 για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνια νεφροπάθεια.   
Ταξινόμηση της Αρτηριακής Πίεσης 

Φυσιολογική 
Συστολική 
<120mmHg 

Διαστολική 
  <80mmHg 

Προϋπέρταση 120-139 80-89 

Υπέρταση σταδίου Ι 140-159 90-99 

Υπέρταση σταδίου ΙΙ >160 >100 

Ποια είναι τα αίτια; 
Περίπου στο 90-95% των ενηλίκων με υψηλή αρτηριακή πίεση οι αιτίες είναι ιδιοπαθείς. Τα αίτια δεν είναι γνωστά παρότι αναφέρονται περιβαλλοντικοί και γενετικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση. Η πίεση μέσα σε ένα σωλήνα ισούται με την παροχή του υγρού επί την αντίσταση. Έτσι και η αρτηριακή πίεση ισούται 
με την καρδιακή παροχή επί τις περιφερικές αντιστάσεις. Όταν γίνουν κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας που θα ανεβάσουν την καρδιακή παροχή ή τις περιφερικές 
αντιστάσεις, θα ανέβει και η πίεση.  
Παράγοντες που οδηγούν σε αυξημένη καρδιακή παροχή: Παχυσαρκία, περίσσεια πρόσληψης άλατος. 
Παράγοντες που ενεργοποιούν το συμπαθητικό σύστημα και προκαλείται αγγειοσύσπαση, που συνεπάγεται αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων: Stress, αντίσταση στην 
ινσουλίνη  (Σακχαρώδης Διαβήτης), η κατανάλωση πολλής ζάχαρης, η αύξηση του ουρικού οξέος, η κατάχρηση του καφέ & του οινοπνεύματος και φυσικά το κάπνισμα!    
Η δευτεροπαθής ΑΠ αφορά το 5-10% του συνόλου των υπερτασικών, όπου η αιτία μπορεί να εντοπισθεί και να αντιμετωπισθεί. Τα κύρια αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης 
είναι: 

 Νεφραγγειακή υπέρταση από ινομυϊκή δυσπλασία  * Στένωση της νεφρικής αρτηρίας * Υπεραλδοστερονισμός * Φαιοχρωμοκύτωμα * Νόσοι θυροειδούς * Υπνική 
άπνοια 

Πως μετράμε σωστά; 
Μπορεί να μετρηθεί είτε με ένα κλασικό πιεσόμετρο ή με τη βοήθεια μιας αυτόματης ηλεκτρονικής συσκευής. 
(Αυτά που εφαρμόζουν στον καρπό είναι συχνά ανακριβή και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται) . 
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε σωστό μέγεθος περιχειρίδας. Ο ασθενής πρέπει να είναι καθιστός σε άνετη θέση για τουλάχιστον 5 λεπτά. Είναι καλύτερο να γίνονται 3 
μετρήσεις. Την 1η δεν την υπολογίζουμε. Οι άλλες δύο να έχουν 1-2 λεπτά διαφορά και να χρησιμοποιείται ένας μέσος όρος των μετρήσεων. 
Ποιες οι συνέπειες της Αρτηριακής Υπέρτασης; 
Η αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορεί μακροχρόνια να προκαλέσει βλάβες στα αγγεία των οργάνων του σώματος. Έτσι ως συνέπεια μπορούν να εκδηλώθουν παθήσεις της 
καρδιάς (καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος), του εγκεφάλου (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), των νεφρών (νεφρική ανεπάρκεια), των ματιών 
(αμφιβληστροειδοπάθεια) και των αγγείων (ανευρύσματα ). 
Πως αντιμετωπίζεται; 
Το πιο σημαντικό είναι η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής που περιλαμβάνει : 

 Υγιεινή διατροφή: Ελάττωση κατανάλωσης αλατιού και έμφαση στην πρόσληψη τροφών, όπως τα λαχανικά, φρούτα και ψάρια. Αντίστοιχα περιορισμός στη 
λήψη κρεάτων & λιπαρών τροφών. 

 Καθημερινή σωματική άσκηση (έστω μισή ώρα γρήγορο περπάτημα). 

 Διατήρηση κανονικού σωματικού βάρους. 

 Αποφυγή καπνίσματος (ενεργητικού ή παθητικού). 
Τι φάρμακα διαθέτουμε για την αντιμετώπιση της; 
 

Η Αρτηριακή Πίεση με απλά λόγια (1ο μέρος) 

Κυκλοφορούν πολλές ομάδες φαρμάκων που βοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Μπορεί να χρειαστεί η λήψη από μία έως και παραπάνω από τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες για να πετύχουμε το στόχο μας. Κάθε οργανισμός είναι ιδιαίτερος γι’ αυτό και η θεραπεία διαφέρει από άτομο σε άτομο.  
Το ευχάριστο είναι ότι με τα νέα μηχανήματα (Triplex καρδιάς, Holter πίεσης & ρυθμού) ο καρδιολόγος μπορεί άμεσα να κάνει διάγνωση και να βάλει τα σωστά φάρμακα.  

 Όπως επίσης και μετά την σωστή αντιμετώπιση με 
φάρμακα, οι οδηγίες λένε ότι ο ασθενής πρέπει να κάνει 
ένα Triplex καρδιάς κάθε χρόνο για να προληφθούν 
έγκαιρα οι επιπλοκές της υπέρτασης όπως υπερτροφία 
τοιχωμάτων, ανευρύσματα, κλπ. 
Συμπερασματικά, πλέον υπάρχουν πολλά όπλα στην 
φαρέτρα των ιατρών για την αντιμετώπιση αυτής της τόσο 
συχνής πάθησης και ο ασθενής δεν πρέπει να φοβάται ότι 
θα πάθει κάτι αν πρέπει να παίρνει ένα φάρμακο 
καθημερινά. Πιο πολύ θα πρέπει να φοβάται αν είναι 
υπερτασικός και δεν πάρει τα σωστά φάρμακα, έγκαιρα! 
Απαραίτητη είναι η στενή συνεργασία του ασθενούς με τον 
θεράποντα ιατρό του και η σχέση εμπιστοσύνης που 
αναπτύσσεται μεταξύ τους.  
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