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Με όλες τις τιμές γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια, στο Κερατσίνι και τη
Δραπετσώνα, ενώ ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας του Δήμου μας στο
Δημαρχείο της πόλης.
Παρόντος του δημάρχου Χρήστου Βρεττάκου, της
υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου, βουλευτών, καθώς και εκπροσώπων Συλλόγων,
Ενώσεων και μελών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε η
κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην προβλήτα "ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ" (ιχθυόσκαλα Κερατσινίου),
στον Όρμο Φωρών και στη συνέχεια στο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου. Παράλληλα, γενναίοι
κολυμβητές βούτηξαν και φέτος στα νερά για να πιάσουν τον σταυρό.

Χρ. Βρεττάκος: Να παλέψουμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας

Στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο δήμαρχος της πόλης Χρ.
Βρεττάκος, μοίρασε ευχές για υγεία και ευτυχία σε όλους τους κατοίκους του Κερατσινίου
και της Δραπετσώνας. Ο ίδιος τόνισε ότι «από τον χρόνο που έφυγε πρέπει να κρατήσουμε
τις καλύτερες στιγμές, ώστε να αποτελέσουν εφόδιο για το 2018, ώστε η πόλη μας να γίνει
καλύτερη». Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι «η Δημοτική Αρχή οφείλει να βρίσκεται στο πλάι
των ανθρώπων που πλήττονται από την κρίση» και πρόσθεσε πως «όλοι μαζί πρέπει να
παλέψουμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας».

Το «παρών» στην εκδήλωση για την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δήμου έδωσαν δεκάδες
πολίτες, ενώ μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι σεβαστοί πατέρες Εμμανουήλ Καροφυλλάκης
Πρωτοπρεσβύτερος Ι.Ν Αγ. Παντελεήμονος Κερατσινίου και Ιωάννης Μάρρης του Ι.Ν. Αγ.
Ευθυμίου. Η υπουργός Πολιτισμού Λ. Κονιόρδου, η οποία στη συνέχεια επισκέφτηκε, μαζί με
τον δήμαρχο της πόλης, τον πολυχώρο των Λιπασμάτων, δεσμευόμενη πως το υπουργείο
θα ενισχύσει τη σημαντική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής στον χώρο του πολιτισμού.
Εκ μέρους του προέδρου της Βουλής παραβρέθηκε η βουλευτής Ε. Καρακώστα, εκ μέρους
του προέδρου της Ν.Δ. ο Ι. Τραγάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης, ο πρώην
υπουργός Τρ. Αλεξιάδης, η πρώην βουλευτής Τζ. Βαμβακά, εκπρόσωποι από την Πανελλήνια
Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Παράρτημα Κερατσινίου – Δραπετσώνας, την
Ένωση Κρητών Κερατσινίου – Δραπετσώνας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ», τον Εξωραϊστικό- Πολιτιστικό
Σύλλογο Αγ, Μηνά, την Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων «ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ», την Ένωση
Μικρασιατών Κερατσινίου-Δραπετσώνας, την Εταιρεία Τεχνών, Μελέτης και
Προβληματισμού, τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ελληνική Παράδοση», τον Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Μανιατών και φίλων Μάνης,εκπρόσωποι των τοπικών κομματικών οργανώσεων
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ, καθώς και η πλειοψηφία των δημοτικών και κοινοτικών
συμβούλων.
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Τέλος, τη ζεστή εκδήλωση πλαισίωσε η μεικτή Ορχήστρα του Δήμου μας υπό τη Μαέστρο
Χριστίνα Ρόκκου.
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