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Μέρος  
Τρίτο

Σ την είσοδο του πρώτου λιμανιού της χώρας, εκεί που η οδός Μαρίας Χατζη-
κυριακού συναντά την ακτή Ξαβερίου, στέκει καθισμένο στα πίσω του πόδια 
το μαρμάρινο λιοντάρι, πιστό αντίγραφο του θρυλικού μακρινού προγόνου 

του, που έδωσε στα χρόνια της Φραγκοκρατίας τ’ όνομά του στο ξεχασμένο λιμάνι 
του Πειραιά.

Με βλέμμα πετρωμένο, το «ανθρωπόμορφο» λιοντάρι, ατενίζει τα πλοία που μπαι-
νοβγαίνουν και μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου το θρύλο της λαμπρής καταγωγής.

Το 1991, ξεκίνησε από τον Δήμο Πειραιά μια προσπάθεια επαναπατρισμού του 
πρωτότυπου «Λέοντος του Πειραιά», ο οποίος κλάπηκε από τον Φραγκίσκο Μοροζίνι 
το 1688 και μεταφέρθηκε στη Βενετία, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Η προσπάθεια αυ-
τή γνώρισε πλατιά αποδοχή από τους Πειραιώτες. Η Συντονιστική Επιτροπή που συστή-
θηκε ανέθεσε στο γλύπτη Γ. Μέγκουλα να κατασκευάσει αντίγραφο του Λέοντος, ώστε 
να το προσφέρει ως αντάλλαγμα στο Δήμο της Βενετίας. Δυστυχώς οι ενθουσιώδεις 
προσπάθειες δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και έτσι, την άνοιξη του 1997, το 
πιστό αντίγραφο τοποθετήθηκε στη δεξιά πλευρά της εισόδου του λιμανιού του Πειραιά 
και περιμένει μέχρι σήμερα μελαγχολικά την αποδοχή της ομηρίας του από 
τους Βενετσιάνους, ώστε να επαναπατριστεί ο θρυλικός του πρόγονος.

Το μαρμάρινο λιοντάρι του Πειραιά ήταν ίσως το μόνο και μεγαλύτε-
ρο σωζόμενο μνημείο στην παντέρημη Πειραϊκή ακτή, μέχρι το 1836. Ο 
πειραιολάτρης Ι. Μελετόπουλος περιγράφει τον Λέοντα του Πειραιά ως ε-
ξής: «Κάθεται επί των οπισθίων ποδών, έχει ύψος κατά τι υπερβαίνον τα τρία 
μέτρα. Αι αναλογίαι του είναι καλαί, αι δε γραμμαί του δεικνύουν ρώμην. Εκ 
πρώτης όψεως και μακρόθεν παρουσιάζει καταπλήσσουσαν ομοιότητα με τον 

Λέοντα της Χαιρωνείας, μόλις όμως τον παρατηρήσει τις εκ του πλησίον εκπλήσσεται 
εκ της ομοιότητος, την οποίαν παρουσιάζει η μορφή του προς ανθρώπινην».

Στις δύο πλευρές του αγάλματος υπάρχουν χαραγμένες μυστηριώδεις οφιοειδείς 
επιγραφές στα «ρουνικά» με τη μορφή ταινίας. Από τη φθορά του χρόνου έχουν υπο-
στεί σημαντική φθορά και η ανάγνωσή τους είναι σχεδόν αδύνατη.

Μυστήριο καλύπτει επίσης την προέλευση του αγάλματος, το χρόνο που φιλοτε-
χνήθηκε, την αιτία και την εποχή που τοποθετήθηκε στον Πειραιά. Η επικρατέστερη ά-
ποψη για τη θέση του, η οποία βασίζεται σε σχεδιάγραμμα του Πειραιά των αδελφών 
De Combes του 1686, είναι ότι το λιοντάρι ήταν τοποθετημένο στο μυχό του λιμανιού, 
στη θέση του παλιού Δημαρχείου (Ρολόι), εκεί περίπου που σήμερα βρίσκεται το άγαλ-
μα του Θεμιστοκλή.

Όποια κι αν είναι η προέλευσή του, το λιοντάρι του Πειραιά έχει ταυτιστεί με την ι-
κανότητα της πόλης να ξαναγεννιέται από την ερήμωση. Το μοναχικό λιοντάρι έδωσε 
το όνομά του στον ξεχασμένο Πειραιά. Porto Leone, δηλαδή λιμάνι του Λιονταριού τον 
ονόμαζαν το 1318 οι Φράγκοι και αργότερα Ασλάν Λιμάνι οι Τούρκοι.

Ώσπου το 1688, ο Μοροζίνι, επιστρέφοντας από την αποτυχημένη εκστρατεία του 
για την απελευθέρωση της Τουρκοκρατούμενης Αθήνας, έκλεψε κυριολεκτικά το ά-
γαλμα και μαζί με άλλα τρία αγάλματα λεόντων, το μετέφερε στη Βενετία. Το λιοντάρι 
του Πειραιά τοποθετήθηκε στην είσοδο του Ναύσταθμου της Βενετίας, όπου παραμέ-

νει μέχρι σήμερα, έχοντας υποστεί σημαντικές φθορές από το χρόνο.
Ο «Λέων του Πειραιώς», σύμβολο δύναμης και επιβολής, ηρωισμού και α-

ναγέννησης, έχοντας περάσει στην σφαίρα του θρύλου, παλεύει μέχρι σήμερα 
μέσα στο χρόνο για να βρει ξανά τη χαμένη του πατρίδα και ταυτότητα.

Ο Λέων του Πειραιά Το σήμα κατατεθέν  της πόλης
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Η Κατοχή χτύπησε τον Πειραιά περισσότερο από άλλες πόλεις της Ελλά-
δας, αφού εκτός από τα γενικά φαινόμενα της πείνας, του λιμού, τον 
πληθωρισμό και της αναστολής των παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

η πόλη επλήγη θανάσιμα και από μεγάλης κλίμακας βομβαρδισμούς. Την πρώ-
τη γεύση του πολέμου πήρε η πόλη τη νύχτα της 6ης Απριλίου 1941. Ο ανηλε-
ής βομβαρδισμός των γερμανικών αεροπλάνων προκάλεσε έκρηξη φορτίου πο-
λεμικού υλικού σε ένα πλοίο, με αποτέλεσμα να φραχτεί ο υδάτινος χώρος του 
λιμανιού από τα βυθισμένα πλοία και την κατάρρευση κρηπιδωμάτων, λιμενι-
κών εγκαταστάσεων και κτιρίων. Ο γερμανικός στρατός κατοχής μετά τη συν-
θηκολόγηση της Ελλάδας εγκαταστάθηκε στον Πειραιά, ελέγχοντας τους νευ-
ραλγικούς και στρατηγικούς τομείς της πόλης. Στο Χατζηκυριάκειο Ορφανοτρο-
φείο, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στο Παλατάκι εγκαταστάθηκε η Γκεστά-
πο. Οι Γερμανοί ήταν, ακόμα, συγκεντρωμένοι στην πλατεία Αλεξάνδρας, στη 
Βασ. Γεωργίου και Καραΐσκου (Κομαντατούρ) και στον Προφήτη Ηλία η φρου-
ρά των πυροβολείων. Το Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων χρησιμοποιήθηκε για φυλακή.

Από την άλλη γρήγορα οργανώθηκε ισχυρό κίνημα Αντίστασης – ένα πεδίο 
για να εκφραστεί ακόμα μία φορά το φρόνημα των πειραϊκών συνοικιών. Η Κοκ-
κινιά, η Δραπετσώνα, τα Ταμπούρια και τα Καμίνια, με την καθοδήγηση του Ε.Α.Μ. 
ανέπτυξαν πλατιά αντιστασιακή δράση. Στα μεγάλα εργοστάσια, τα Λιπάσματα, 
τον Παπαστράτο, την Ηλεκτρική Εταιρεία στο Κερατσίνι, στα μηχανουργεία, ανα-
πτύσσεται ισχυρό κίνημα για την επιβίωση. Η πυροσβεστική, ακόμα και η Αστυ-
νομία συνδέονται με την Αντίσταση. Και ο κεντρικός Πειραιάς, πιο επιτηρούμε-
νος από τις δυνάμεις κατοχής, είχε και αυτός τη συμμετοχή του με την κινητο-
ποίηση και των μεσοαστικών του στρωμάτων.

Η Επιτροπή Προσωπικοτήτων του Πειραιά, 
ανέπτυξε πολυσχιδή δραστηριότητα. Το περι-
οδικό «Πειραϊκά Γράμματα» μία έκδοση αξιώ-
σεων μετά από πολλά χρόνια, συγκέντρωσε 
τις συμβολές αξιόλογων λογοτεχνών Πειραι-
ωτών και Αθηναίων, κινητοποιήθηκε για την 
ενίσχυση των λογοτεχνών και με τα περιεχό-
μενά του κράτησε ζωντανή την πνευματική α-
ναζήτηση στην πόλη. Το περιοδικό είχε αρχίσει 
την έκδοσή του λίγο πριν τον πόλεμο και πρό-
λαβε να δημοσιεύσει τη διαμαρτυρία Πειραιω-
τών διανοούμενων και λογοτεχνών εναντίον 
της Ιταλικής επίθεσης, το 1940.

Κορυφαίο μαρτυρικό γεγονός της Πειραϊκής Αντίστασης είναι ασφαλώς, το 
μπλόκο στην Κοκκινιά, που στοίχισε τη ζωή σε αμέτρητους πατριώτες. Από τα χα-
ράματα της 17ης Αυγούστου του 1944, τα τάγματα Ασφαλείας και ο γερμανικός 
στρατός περικύκλωσαν την Κοκκινιά, συγκέντρωσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό 
από 14 έως 60 χρονών στην Πλατεία Οσίας Ξένης, και από την ανατολή του ηλί-
ου μέχρι αργά, μετά το μεσημέρι, πλημμύρισαν την παρακείμενη μάντρα ενός τα-
πητουργείου με ελληνικό αίμα. Σημαντικότε-
ρη στρατιωτική επιτυχία της Αντίστασης ήταν 
η μάχη της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, στις 12 
και 13 Οκτωβρίου 1944, όπου συντονισμένες 
όλες οι δυνάμεις του Ε.Α.Μ. και του ΕΛΑΣ έ-

Ο Πειραιάς στην Κατοχή
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σωσαν από την καταστροφή το στρατηγικής σημασίας εργοστάσιο της Ηλεκτρι-
κής Εταιρείας, τροφοδότη ρεύματος της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου.

Οι καταστροφές του Πειραιά στη διάρκεια της Κατοχής ξεκινούν από τους πά-
νω από χίλιους Πειραιώτες, που δολοφονήθηκαν χωρίς νόμιμη δικαστική απόφα-
ση. Πάνω από 11.000 πέθαναν το 1941 και το 1942 από πείνα, 1.635 από αυτούς ε-
τάφησαν χωρίς ληξιαρχική πράξη, δηλαδή ανωνύμως. Από τους βομβαρδισμούς 
τα θύματα ήταν 805 άνθρωποι. Ο πιο καταστροφικός βομβαρδισμός ήταν αυτός των 
συμμάχων στις 11 Ιανουαρίου 1944. Οι Γερμανοί αποχωρώντας από τον Πειραιά α-

νατίναξαν ένα μεγάλο μέρος των λιμενικών εγκα-
ταστάσεων. Στην απελευθέρωση ο Πειραιάς παρου-
σίαζε την εικόνα μίας λεηλατημένης πόλης. Από τα 
2.320 κτίρια, τα 671 είχαν καταστραφεί τελείως και 
532 είχαν σοβαρές ζημιές και 3.000 ξύλινα κτίσμα-
τα είχαν καταστραφεί ολοσχερώς, 82 υπέστησαν 
σοβαρές ζημιές και 49 ελαφρές ζημιές. Τέλος επτά 
εκκλησίες στον Πειραιά δέχθηκαν βομβαρδισμούς, 

με σοβαρές ζημιές, ενώ ο μητροπολιτικός ναός της Αγίας Τριάδας κατεστράφη ε-
ντελώς. Οι καταστροφές αυτές προκλήθηκαν κατά τα δύο τρίτα από τους συμμαχι-
κούς βομβαρδισμούς του 1944.

Ο Πειραιάς δεν επλήγη μόνο από τους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές, ε-
πλήγη ανεπανόρθωτα και από τους συμμάχους Αμερικανούς και Άγγλους. Στις 11 
Ιανουαρίου 1944 ο Πειραιάς δέχτηκε αλλεπάλληλες βομβαρδιστικές επιθέσεις. 
Το μεσημέρι, για την ακρίβεια στις 12:35 σήμαναν οι σειρήνες, για πρώτη φορά, 
ταυτόχρονα σχεδόν με την εμφάνιση των αμερικανικών βομβαρδιστικών. Έως τις 
13:43 ώρα κατά την οποία, επισήμως τουλάχιστον, σήμανε η λήξη του συναγερ-
μού. Οι αμερικάνικές βόμβες είχαν ισοπεδώσει τον Πειραιά και κάτω από τα ερεί-

πια βρίσκονταν θαμμένοι αμέτρητοι νεκροί και τραυματίες. Πριν καλά-καλά προ-
λάβουν οι Πειραιώτες να αντιληφθούν το μέγεθος της καταστροφής, δύο νέοι συ-
ναγερμοί σήμαναν ο ένας αργά το απόγευμα 19:22 έως τις 21:40 και ο άλλος με-
τά, από τις 21:57 έως τις 23:15. Οι συναγερμοί αυτοί ανήγγειλαν την εμφάνιση 
των βρετανικών βομβαρδιστικών τα οποία ανέλαβαν να ολοκληρώσουν την όλη 
επιχείρηση που είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι. Η βραδινή επιδρομή ήταν η χειρό-
τερη. Το πρώτο φως της ημέρας βρήκε μία πόλη ισοπεδωμένη, η οποία θρηνού-
σε έναν μεγάλο αριθμό νεκρών. Ο βομβαρδισμός του Πειραιά από τους «Συμμά-
χους» στις 11 Ιανουαρίου 1944 υπήρξε η σημαντικότερη πολεμική επιχείρηση που 
έλαβε χώρα σε όλη τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή της 
Αττικής. Ο τύπος της εποχής αναφέρει ότι σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληρο-
φορίες, έως το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου είχαν ανασυρθεί από τα ερείπια και 
τους δρόμους 1.000 νεκροί και 500 σοβαρά τραυματίες καθώς και ανυπολόγιστες 
υλικές ζημιές για τις οποίες είναι αδύνατον να αναφερθεί κανείς ονομαστικά κα-
θώς ο Πειραιάς στην κυριολεξία είχε ισοπεδωθεί. Σε επίπεδο υλικών καταστρο-
φών ο Πειραιάς είναι, ασφαλώς, η περισσότερο πληγείσα πόλη της Ελλάδας.

Το 1945, η αυγή της μεταπολεμικής εποχής, σφραγίζεται από δύο γεγονότα 
με συμβολικές προεκτάσεις. Εκδίδεται το βιβλίο του ιστορικού Αλ Μελετόπου-
λου «Πειραϊκά», η πρώτη συστηματική και εμπεριστατωμένη μελέτη για την ι-
στορία του νεότερου Πειραιά και οργανώνεται το Β΄ Παμπειραϊκόν Συνέδριον, 
που συζητά τις προοπτικές και το δέον γενέσθαι για την πόλη. Παρελθόν και 
μέλλον ισορροπούν στο μεταίχμιο μιας νέας εποχής... Η αυγή της μεταπολεμι-
κής εποχής βρίσκει τον Πειραιά να μετρά τις πληγές που υπέστη κατά την Γερ-
μανοϊταλική κατοχή, όχι μόνο από τους κατακτητές αλλά και από τους λεγόμε-
νους συμμάχους και να αναγνωρίζεται ως την περισσότερο πληγείσα πόλη της 
Ελλάδας.
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T ο 1917, για πρώτη φορά ιδρύθηκε ανεξάρτητο γραφείο στον Πει-
ραιά για την έκδοση αδειών γάμου, βάπτισης και πιστοποιητικών 
εκκλησιαστικής σημασίας για να μην είναι αναγκασμένοι οι ιερείς 

να ανεβοκατεβαίνουν στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών για  ζητήματα που α-
φορούσαν τον κλήρο και τον λαό του Πειραιά. Ταυτόχρονα άρχισε να γί-
νεται και συνείδηση σε άρχοντες και αρχομένους η άμεση δημιουργία ξε-
χωριστής Μητρόπολης στον Πειραιά, αφού στο μεταξύ είχε αυξηθεί ο 
πληθυσμός της πόλης. Έτσι με το Νόμο 3952 του 1959 ιδρύθηκε για 

πρώτη φορά η Ιερά Μητρόπολη του Πειραιά ορίστηκε ως τοποτηρητής ο 
τότε Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Προκόπιος μέχρι τον Νο-
έμβριο του 1965. Τότε με κανονική ψήφο η Ιεραρχία της Εκκλησίας της 
Ελλάδος ψήφισε τον από Αργολίδος Χρυσόστομο (Ταβλαδωράκη) ως 
τον πρώτο κανονικό Μητροπολίτη Πειραιά. Ο πρώτος Μητροπολίτης της 
Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και Νέου Φαλήρου Χρυσόστομος, κατά 
κόσμον Εμμανουήλ Ταβλαδωράκης με καταγωγή από Κρήτη γεννήθηκε 
στον Πειραιά το 1909 και απεβίωσε το 1977 αφήνοντας πλούσιο έργο.

Ιερά Μητρόπολη Πειραιά

Η ύδρευση ήταν ένα θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερα τους Πειραιώτες. Πηγές 
δεν αναφέρονται.  Ο χάρτης των 300 περίπου, ανασκαμμένων δεξαμενών 
δεν αφήνει αμφιβολίες για τον τρόπο ύδρευσης των σπιτιών, ενώ συγχρό-

νως παρέχει χρήσιμες ενδείξεις για την έκταση της κατοίκησης της αρχαίας πόλης. Ι-
στορικά τούτο επιβεβαιώνεται από την πληροφορία του Θουκυδίδη για τον πανικό, 
που σκόρπισε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου η φήμη, ότι οι εχθροί 
είχαν δηλητηριάσει τα πηγάδια. Η μορφή των δεξαμενών ήταν σχεδόν η ιδία σ όλες, 
πρόκειται για κωδωνόσχημες κατασκευές με διάμετρο από 2 έως 5 μέτρα, σκαμμέ-
νες στη μάργα και καλυμμένες, συχνά, με υδραυλικό κονίαμα, στις οποίες οδηγεί ένα 
φρέαρ βάθους 3 μέτρων. Στο κέντρο του πυθμένα υπάρχει μικρή γούβα για το κατα-
κάθι. Η άντληση του πόσιμου ύδατος γίνεται, συχνά, από χωριστό πηγάδι με πατήμα-
τα σκαλισμένα στις παρειές του, το οποίο επικοινωνεί με την κυρίως δεξαμενή. Υπάρ-

χει, κατά κανόνα, ένα χαμηλό λίθινο πηγαδόστομο. Δεν είναι σπάνια τα εξελιγμένα συ-
στήματα δύο ή τριών δεξαμενών που επικοινωνούν μεταξύ τους με αγωγούς, έτσι ώ-
στε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των υδάτων. Συνήθως, κάθε 
σπίτι είχε το δικό του σύστημα, σπανιότερα πρόκειται για συστήματα που χρησίμευαν 
στην ύδρευση συγκροτημάτων ή και μέρους της πόλης, όπως πρόκειται για το σύστη-
μα δύο μεγάλων δεξαμενών διαμέτρου4,4 και 6,7 μ. στη δυτική πλαγιά του Προφήτη 
Ηλία, που δεν αποκλείεται να προβλεπόταν για την ύδρευση του φρουρίου της Μου-
νιχίας, ίσως και ενός τμήματος του οικισμού. Η τροφοδοσία των συστημάτων αυτών 
των δεξαμενών γινόταν με τη συγκέντρωση των όμβριων από τις στέγες του σπιτιού, 
ενδεχομένως σε συνδυασμό με τη μάστευση υπόγειων υδάτινων στρωμάτων.

Παράλληλα με τις στέρνες του κωδωνόσχημου αυτού τύπου, υπήρχαν κτιστές 
δεξαμενές που τροφοδοτούντο αποκλειστικά από υπόγεια υδροφόρα στρώματα ή υ-

Ύδρευση του Πειραιά
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πόγεια ρεύματα, όπως το λεγόμενο Τσιρλονέρι, που σήμερα εκβάλλει στην Φρεαττύ-
δα. Κάποια στιγμή στην ιστορία του ο Πειραιάς απέκτησε ένα κεντρικό υδραγωγείο. 
Τούτο αναφέρεται ήδη στο Βιτρούβιο, τα σωζόμενα ίχνη του υδραγωγείου συνδέο-
νται, ωστόσο, μάλλον με τον Ανδριανό. Ως προς την προέλευση των υδάτων υπάρ-
χει αμφιβολία. Πιθανές πηγές είναι ο Κορυδαλλός και ο Υμηττός. Σίγουρα από τον Υ-
μηττό, μέσω του Ιλισού προέρχεται ο κλάδος, που ακολουθούσε την πορεία των Μα-
κρών Τειχών, όπως τουλάχιστον, δείχνει η σειρά των πεσσών, που κτίσθηκαν στη 
ρωμαϊκή εποχή πάνω στα ερείπια του βορείου σκέλους του. Η κατάληξη του υδρα-
γωγείου πρέπει να αναζητηθεί σε κάποια κεντρική δεξαμενή στην περιοχή της Πηγά-

δας της Καλλίπολης, που οφείλει το όνομά της στη σύγχρονη δεξαμενή του Πειραιά. 
Ως προς τις διακλαδώσεις του, μέσω των οποίων τροφοδοτούνταν οι δημόσιες κρή-
νες και οι θέρμες του Κανθάρου, αλλά και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του σπιτιού 
με το ψηφιδωτό της Μέδουσας στην Ζέα, τη μοναδική ένδειξη παρέχει ο εντοπισμός 
ενός αγωγού του ιδίου τύπου κάτω από μία κωδωνόσχημη δεξαμενή στη διασταύ-
ρωση της Ακτής Μιαούλη, με την οδό Μαυροκορδάτου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι 
προσεκτικότερος έλεγχος των διαφόρων φρεατίων, που διαπιστώνονται σε ανασκα-
φές οικοπέδων, θα μπορούσε να δώσει περισσότερα στοιχεία για το σύστημα του υ-
δραγωγείου έως την ύστερη ρωμαϊκή εποχή.

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Tο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά στεγάζεται σε ένα κτίριο του 1966 στην 
οδό Χαριλάου Τρικούπη 31. Στη συλλογή του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλ-
λων, το μεγαλύτερο αναστηλωμένο μνημείο στην Ελλάδα, ευρήματα από 

ιερά της Αττικής, που χρονολογούνται από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα. π. Χ., ανα-
θηματικά αντικείμενα και μινωικά λατρευτικά ειδώλια από το πρώτο, εκτός Κρή-
της, μινωικό ιερό της κορυφής του Αγίου Γεωργίου Κυθήρων, δείγματα κεραμι-
κής τέχνης που καλύπτουν την περίοδο από το 1500 έως το 300 π.Χ. πλήθος ατ-
τικών αγγείων, επιτύμβια ανάγλυφα του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. και πολλά α-
ντικείμενα από την καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα. Ανάμεσα στα εκθέματα 
ξεχωρίζουν τα τέσσερα μεγάλα χάλκινα αγάλματα, που βρέθηκαν το 1959 και συ-
γκαταλέγονται μεταξύ των περίπου 35 παρόμοιων αγαλμάτων όλων των εποχών 
που σώζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για τον Απόλλωνα του Πειραιά, 
ύψους 1,95μ. που είναι ο μοναδικός σωζόμενος χάλκινος Κούρος και θεωρείται 

το αρχαιότερο Ελληνικό χυτό άγαλμα, με πιθανή χρονολογία κατασκευής περί-
που το 500 π.Χ., τη μεγάλη Αρτέμιδα ύψους 1,94μ. που είναι ιδιαίτερα εντυπωσι-
ακή, με τον πλούσιο χιτώνα και την όμορφη κίνηση, τη μικρή Αρτέμιδα, η οποία 
βρίσκεται αρκετά κοντά στην αντίληψη της κλασικής περιόδου για τη θεά του κυ-
νηγιού και την υπερφυσική Αθηνά ύψους 2,35μ. η οποία είναι ντυμένη με πέπλο 
και στο κεφάλι φέρνει κορινθιακή περικεφαλαία με γλαύκες, γρύπες και λοφία. Ι-
διαίτερα σημαντικά θεωρούνται, επίσης ένα μοναδικό για το μέγεθός του και την 
εποχή του χάλκινο έμβολο τριήρους του 4ου αιώνα π.Χ., η επιτύμβια στήλη του 
Παγχάρους ύψους 3,50μ. εύρημα μοναδικό για το μέγεθος και τον διάκοσμό του, 
το ταφικό μνημείο ύψους 7μ. του μετοίκου Νικηράτου και του γιου του το οποίο 
χρονολογείται περίπου στο 325π. Χ., η στήλη της θλιμμένης Φιλούς και η σημα-
ντικά για την πλαστική της αυτονομία και εκφραστικότητα των μορφών στήλη του 
Άνδρωνα, ο οποίος απεικονίζεται να αποχαιρετά τον γιο του.
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Κυριάκος Σερφιώτης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.12.1835 – 19.4.1841
Πέτρος Ομηρίδης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.4.1841– 12.8.1845
Αντώνιος Θεοχάρης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.8.1845 – 23.11.1848
Πέτρος Ομηρίδης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.11.1848 – 15.07.1854
Σωτήριος Ρετσινόπουλος *. . . . . . . . . . . . . . 17.07.1854 – 15.6.1855
Λουκάς Ράλλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.6.1855 – 19.4.1866
Δημήτριος Μουτζόπουλος . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.1895 – 30.9.1903
Δημήτριος Μπινιάρης * .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.10.1903 – 21.12.1903
Παύλος Δαμαλάς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.12.1903 – 30.9.1907
Δημοσθένης Ομηρίδης Σκυλίτσης  . . . . . . . . 1.10.1907 – 23.3.1914
Αναστάσιος Παναγιωτόπουλος . . . . . . . . . . 1.12.1925 – 14.12.1931
Τάκης Παναγιωτόπουλος . . . . . . . . . . . . . . . 1.12.1925 – 14.12.1931
Μιχαήλ Ρινόπουλος * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.12.1931 – 18.5.1932
Αθανάσιος Μιαούλης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5.1932 – 26.9.1932
Μιχαήλ Ρινόπουλος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.10.1932 – 30.3.1934
Σωτήριος Στρατήγης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1934 – 30.9.1938
Μιχαήλ Μανούσκος *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10.1938 – 19.9.1941
Εμμανουήλ Σουνάτσος * . . . . . . . . . . . . . . . . 20.9.1941 – 16.10.1941
Σωτήριος Στρατήγης * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.10.1941 – 14.9.1943
Κωνσταντίνος Τσιάκος *  . . . . . . . . . . . . . . . 15.9.1943 – 20.11.1944
Χαρίλαος Αντωνάτος * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.1.1944 – 4.2.1944
Σωτήριος Στρατήγης *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1944 – 20.1.1945
Παύλος Ντεντιδάκης *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.1.1945 – 20.6.1945

Αλέξανδρος Φοίφας * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.6.1945 – 12.6.1946
Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος  . . . . . . . . . . . . 13.6.1946 – 18.8.1950
Ευάγγελος Κολοκούρης* . . . . . . . . . . . . . . . . 19.8.1950 – 23.6.1951
Γεώργιος Ανδριανόπουλος  . . . . . . . . . . . . . . 24.6.1951 – 22.3.1955
Δημήτριος Σαπουνάκης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.3.1955 – 7.6.1959
Παύλος Ντεντιδάκης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.6.1959 – 30.8.1964
Γεώργιος Κυριακάκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.9.1964 – 1.5.1967
Χαράλαμπος Ζηλάκος *. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5.1967 – 12.5.1967
Παναγιώτης Λεούσης * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5.1967 – 4.8.1967
Αριστείδης Σκυλίτσης* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8.1967 – 18.9.1974
Βασίλειος Ζέππος * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.9.1974 – 24.6.1975
Τάσος Βουλοδήμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6.1975 – 31.12.1978
Γεώργιος Κυριακάκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1979 – 31.12.1982
Ιωάννης Παπασπύρου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1983 – 31.12.1986
Ανδρέας Ανδριανόπουλος . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1987 – 3.5.1989
Γεώργιος Στρατηγός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5.1989 – 31.12.1990
Στέλιος Λογοθέτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1991 – 31.12.1998
Χρήστος Αγραπίδης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1999 – 31.12.2006
Παναγιώτης Φασούλας  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2007 – 31.12.2020
Βασίλης Μιχαλολιάκος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2011 – 31.8.2014
Γιάννης Μώραλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9-2014 –
Με αστερίσκο αναγράφονται οι διορισμένοι δήμαρχοι και οι 
προσωρινά δημαρχεύσαντες.

Οι Δήμαρχοι του Πειραιά
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Μέρος 3ο  

1942-2022

20 Ιανουαρίου. Φθάνει η είδηση της καταβυθισεώς του «Κουρτουλούς» 
στον Πειραιά. Το τουρκικό ατμόπλοιο σε κάθε του δρομολόγιο μετέφερε 
τρόφιμα αλλά και χιλιάδες δέματα, συσκευασμένα και οργανωμένα από 
τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης για τον Ελληνικό πληθυσμό που 
λιμοκτονούσε από τον αποκλεισμό.

7 Σεπτεμβρίου. Απεργία εργαζομένων στον Πειραιά με αίτημα τη χορή-
γηση τροφίμων.
28 Οκτωβρίου. Κάποιοι τολμούν να εορτάσουν υπό κατοχή, δημόσια, την 
επέτειο του ιστορικού «ΟΧΙ» Της 28ης Οκτωβρίου 1940. Είχε προηγηθεί 
διαδήλωση ενάντια στην πείνα.

1942

Η εξέλιξη του Πειραιά

1943

23 Φεβρουαρίου. Ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση (Ε.Π.Ο.Ν.) η οποία έφτασε στο τέλος να αριθμεί 600.000 μέλη. Σε αυτήν εντάχθηκε το ΕΑΜ Νέων 
Πειραιά.

1944

11 Ιανουαρίου. Βομβαρδίζεται ο Πειραιάς από τους Αμερικανούς και 
Βρετανούς, τρεις φορές την ίδια μέρα. Δεν βομβαρδίστηκαν στόχοι 
στρατιωτικοί, αλλά η ίδια η καρδιά της πόλης. Κατεστράφησαν εκκλη-
σίες, δημόσια ιδρύματα, σπίτια, γραφεία και σχολεία. Ο πρώτος βομ-
βαρδισμός της ημέρας ξεκίνησε από αμερικανικό σχηματισμού βομ-
βαρδιστικών που έφτασε στον Πειραιά στις 12:35. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος των βομβών ήταν εμπρηστικές. Ακολούθησαν δύο ακόμη βομβαρ-

δισμοί από αγγλικούς σχηματισμούς (RAF). Κάθε χρόνο η πόλη του Πειραιά τιμά τους νεκρούς 
του βομβαρδισμού με επιμνημόσυνη δέηση που τελείται στο νεκροταφείο της «Ανάστασης».
13 Ιανουαρίου. Το πόρισμα των εφημερίδων υπολογίζει τα θύματα πάνω από 2.000 και 
ενώ η καταμέτρηση συνεχίζεται. Έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια τόσοι νεκροί, που τα 
πτώματα προχείρως απλωμένα επί των οδοστρωμάτων υπολογίζονται σε 1.000. Όμως 
σε αυτά πρέπει να προστεθούν άλλα 500 που νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάστα-
ση στα νοσοκομεία του Πειραιά και ακόμη υπάρχουν 258 βαριά τραυματισμένοι που έχουν Συμμαχικό βομβαρδισμό
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διακομιστεί σε νοσοκομεία των Αθηνών. Επιπροσθέτως, οι συγγενείς δεν δηλώνουν τους 
νεκρούς τους προκειμένου να μη στερηθούν τα κουπόνια των συσσιτίων. 
14 Ιανουαρίου.  Το κτίριο του Δημαρχείου μετά τον καταστροφικό «Συμμαχικό βομβαρ-
δισμό μένει όρθιο, αλλά έχει υποστεί ζημιές μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και ο 
μηχανισμός του Δημοτικού Ρολογιού. Οι υπηρεσίες του Δήμου μεταφέρονται σε οίκημα 
επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 66.
18 Ιανουαρίου. Χιόνι πέφτει στον Πειραιά κάνοντας ακόμα δραματικότερη την επιβίωση των 
χιλιάδων βομβόπληκτων Πειραιωτών που ζουν στην ύπαιθρο και στον σταθμό του Ηλεκτρι-
κού στην Ομόνοια. Συνεχίζονται οι εκσκαφές για απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια.
6 Μαρτίου. Ξεκινά η τριήμερη μάχη της Κοκκινιάς. Οι απώλειες του εχθρού ήταν 40 νεκροί, 
ανάμεσα στους οποίους και ο Έλληνας συνεργάτης Λαζάρου. Από πλευράς του ΕΛΑΣ 8 νε-
κροί και 20 τραυματίες. Στη συνέχεια όμως ως αντίποινα 800 άτομα συνελήφθησαν και κλεί-
στηκαν στο Χαϊδάρι. Στις 8 Μαρτίου οι 37 που είχαν συλληφθεί, εκτελέστηκαν, ενώ οι υπό-
λοιποι στάλθηκαν σε στρατόπεδα της Γερμανίας όπου ελάχιστοι εξ αυτών θα γυρίσουν.
17 Αυγούστου. Μεγάλο μπλόκο στην Κοκκινιά ως αντίποινα για τη Μάχη της Κοκκινιάς που 
είχε προηγηθεί (6 ως 8 Μαρτίου 1944). Συγκέντρωση των ανδρών από 14 έως 60 ετών ύστε-
ρα από διαταγή των Γερμανών, στην Πλατεία Οσίας Ξένης. Όσοι δεν πήγαιναν, τους εκτελού-
σαν επιτόπου. Επικεφαλής των δοσίλογων που βοηθούσαν το έργο των Γερμανών ήταν ο δι-
αβόητος Πλυτζανόπουλος. Εκτελέστηκαν 350 που υποδείχθηκαν από τους συνεργάτες ως 

αριστεροί. Μεγάλος αριθμός συλληφθέντων οδηγήθηκε στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου.
12 Οκτωβρίου.  Έναρξη της μάχης της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι (Εργοστάσιο παραγωγής 
ρεύματος ΠΑΟΥΕΡ). Κύριος σκοπός των Γερμανών, υπό τις εντολές του υπολοχαγού Χανς Λί-
ντεμαν, ήταν η ανατίναξη του εργοστασίου παραγωγής ρεύματος, γεγονός που δεν επετεύχθη. 
18 Οκτωβρίου. Υποδοχή της εξόριστης κυβέρνησης με Πρωθυπουργό τον Γεώργιο Πα-
πανδρέου στο Κερατσίνι. Μαζί του και ο Βρετανός αντιστράτηγος Ρόναλντ Σκόμπι.
3 Δεκεμβρίου.  Ένοπλα τμήματα του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ πολιορκούν το Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Πειραιά που στεγάζεται στο Μέγαρο Βάττη, το οποίο μαζί με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
προστατεύονταν από τα κανόνια των Βρετανικών πολεμικών.
12 Δεκεμβρίου. Η 5η Ινδική Ταξιαρχία ξεκινά τις επιχειρήσεις «εκκαθάρισης» του Πειραιά 
από τους Ελασίτες αντάρτες. Αυτοί που συναντούν όμως τεράστιο πρόβλημα είναι οι  
Γκούρκας στον Λόφο της Καστέλλας αριστεροί αντάρτες τους πολεμούν με σφοδρότητα.
15 Δεκεμβρίου. Οι Βρετανοί δοκιμάζουν κανονιοβολισμό του λόφου Καστέλλας για την 
εκκαθάριση από τα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού, που την κατείχαν, από τα πλοία 
που ναυλοχούν στον Φαληρικό όρμο.
17 Δεκεμβρίου. Ανάληψη της διεύθυνσης του λιμανιού του Πειραιά από τον Ο.Λ.Π. μετά 
την αποχώρηση των Γερμανών.
28 Δεκεμβρίου.  Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ αποβιβάζεται από το 
πλοίο «ΑΙΑΣ» στον Πειραιά.

20 Μαρτίου. Ένας μικρός ναΐσκος λειτουργεί στη θέση του βομβαρδισμένου ναού της Αγίας 
Τριάδας που καταστράφηκε από τον συμμαχικό βομβαρδισμό της 11ης Ιανουαρίου 1944. Από 
το 1956 αρχίζει η θεμελίωση ενός νέου μεγαλοπρεπούς ναού, επί Αρχιεπισκόπου Δωροθέου.

23 Μαρτίου.  Καταπλέει στον Πειραιά το αντιτορπιλικό «Ναβα-
ρίνο», το οποίο μεταφέρει την εικόνα της Μεγαλόχαρης της Τή-
νου, ώστε να δοθεί εθνικότερος χαρακτήρας στον εορτασμό της 

1945

Το αντιτορπιλικό 
«Ναβαρίνο»
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Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, της πρώτης επετείου μετά την απελευθέρωση της πόλης.
5 Νοεμβρίου.  Ξεκινά πάλι η λειτουργία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων επί του κτιρια-

κού συγκροτήματος του Π. Βασσάνη μετά τη μεταφορά της λειτουργίας της λόγω γερμα-
νικής κατοχής στο Θωρηκτό «Αβέρωφ» και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στη συνέχεια.

Το Αμερικανικό θωρηκτό «Μιζούρι» καταπλέει στον Φαληρικόν όρμο όπου έτυχε μεγάλης 
υποδοχής από το επίσημο ελληνικό κράτος. Στο κατάστρωμά του ανεβαίνουν ο Αντιβασι-
λέας Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός και ο Υπουργός Εξωτερικών Κ. Τσαλδάρης.
Κρατικοποιείται το Τζάνειο Νοσοκομείο.
28 Σεπτεμβρίου. Επιστροφή της Βασιλικής οικογένειας μετά το δημοψήφισμα του 1946. Ο Διάδο-
χος Παύλος με τη σύζυγό του Φρειδερίκη και τα παιδιά του Ειρήνη, Κωνσταντίνο και Σοφία, φτά-

νουν στον Πειραιά από λιμάνι της Αιγύπτου με το αντιτορπιλικό «Θεμιστοκλής».
13 Οκτωβρίου. Τίθεται ο πρώτος θεμέλιος λίθος για την ανέγερση συγκροτημάτων πολυκατοικι-
ών στη συνοικία των Ταμπουρίων, ειδικά για την αποκατάσταση των βομβοπλήκτων του πολέμου.
24 Οκτωβρίου. Γίνεται η επίσημη καταγραφή και αποτύπωση των καταστροφών που υπέ-
στη η πόλη του Πειραιά από τον πόλεμο συνεπεία του λιμένα της. Η καταγραφή έγινε από 
τη Στατιστική Υπηρεσία του Δήμου Πειραιώς (γνωστή και ως Έκθεση Δ. Μιχαηλίδη).

1946

1947

10 Φεβρουαρίου. Πανηγυρισμοί σε δρόμους και πλατείες του Πειραιά από 
τους Δωδεκανήσιους, καθώς υπογράφεται σύμβαση μεταξύ των συμμάχων 
και της Ιταλίας, με την οποία τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα. Οι 
Δωδεκανήσιοι Πειραιώς δίνουν ραντεβού στην Πλατεία Πηγάδας απ’ όπου σχηματίζουν πομπή.
16 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός γόης του Κινηματογράφου Τάιρον Πάουερ κατεβαίνει στον 

Πειραιά και δειπνεί στην ταβέρνα «Βασίλαινα» στην Αγία Σοφία. Η αστυ-
νομία αναγκάζεται να λάβει έκτακτα μέτρα έξω από το κέντρο, καθώς 
κόσμος που μαθαίνει το νέο, συγκεντρώνεται για να τον δει από κοντά.

12 Νοεμβρίου. Η σημερινή οδός Σωτήρος Διός μετονομάζεται σε Μακένζι Κίνγκ, προς 
τιμή του Καναδού Πρωθυπουργού. Μέχρι τότε λεγόταν Εμμανουήλ Ρέπουλη.

9 Ιουνίου. Αναχωρεί ο Μακάριος από την εκκλησία Αγίας Παρασκευής στην Νέα Καλλίπο-
λη του Πειραιά, όπου είχε τοποθετηθεί όταν χρίστηκε Αρχιμανδρίτης τον Ιανουάριο του 1946. 

Είχε εκλεγεί Μητροπολίτης Κιτίου (Κύπρου) όπου και χειροτονήθηκε στις 13 Ιουνίου 1948.

1948
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4 Απριλίου. Στην πρώην Έπαυλη του Σκουλούδη στην Φρεαττύδα 
ξεκινά τη λειτουργία του το Υδροβιολογικό Ινστιτούτο. Στη θέση 
της Έπαυλης Σκουλούδη υπάρχει σήμερα το Αντικαρκινικό Νοσο-

κομείο Πειραιώς.
7 Απριλίου. Υπογράφεται η ιδρυτική πράξη του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας με έδρα 
στον Πειραιά.

24 Σεπτεμβρίου. Ο Μακάριος, ο οποίος είχε εκλεγεί Μητροπολίτης Κιτίου (Κύπρου), όπου 
και χειροτονήθηκε στις 13 Ιουνίου 1949 λειτουργεί στον Ναό της Παναγίας της Μυρτιδιώ-
τισσας στον Πειραιά, καθώς η επίσκεψή του συνέπεσε με την εορτή της ανεύρεσης της ει-
κόνας των Κυθήρων.
29 Σεπτεμβρίου. Γεννιέται στον Πειραιά ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας, γιος του ρε-
μπέτη τραγουδιστή Λουκά Νταράλα.

1949Έπαυλη του Σκουλούδη

1950

Πεθαίνει στον Πειραιά ο έμπορος και πολιτικός Ιωάννης Παπαδόπουλος. Ασχολήθηκε με 
το εμπόριο και απέκτησε δική του αλευροβιομηχανία στην οδό Γούναρη στον Πειραιά. Το 
1903 αγόρασε από τα αγγλικά ναυπηγεία το ατμόπλοιο «Πόρος». Το πλοίο αυτό εκτελού-
σε κα δρομολόγια στη γραμμή Πειραιάς-Αίγινα-Μέθανα-Πόρος μέχρι το 1916. Εξελέγη 
βουλευτής Πειραιώς και Τροιζηνίας. Από το 1915 μέχρι το 1936 ήταν Πρόεδρος του Συν-

δέσμου «Αδελφότης των εν Πειραιεί Τροιζηνίων».
19 Μαρτίου. Από υπερθέρμανση της ταινίας στον θάλαμο προβολής του Κινηματογρά-
φου «Καλιφόρνια» προκλήθηκε φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς η μη-
χανή προβολής. Αποτέλεσμα του πανικού, ο θάνατος οκτώ ατόμων και ο τραυματισμός 
άλλων 26.

1951Ο πληθυσμός του Πειραιά ανέρχεται στις 186.088. Ανακήρυξη της Δραπετσώνας σε ξεχωριστό Δήμο.

1952

26 Μαρτίου. Ιδρύεται η Ένωση Ελληνίδων Πειραιώς «Πρόοδος» από την Κατίνα Ορφα-
νού, με σκοπό την πνευματική εξύψωση της γυναίκας και την αναγνώριση της προσφο-

ράς της. Με την Ένωση Ελληνίδων Πειραιώς η κα. Ορφανού πέ-
τυχε την ίδρυση νυχτερινού σχολείου για τη δωρεάν θεωρητική 

Κατίνα Ορφανού
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27 Απριλίου. Εγκαίνια του ελληνικού δεξαμενόπλοιου «Ασπασία Νομικού» παρουσία του 
Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου.
30 Δεκεμβρίου. Παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου και άλλων μελών 

της Κυβέρνησης πραγματοποιείται στον Πειραιά η επίσημη παράδοση των δεμάτων της 
αμερικανικής βοήθειας από τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κάβεντς.

1953

1954

18 Φεβρουαρίου. Υποδοχή των ανδρών του Ελληνικού Εκστρα-
τευτικού Σώματος Κορέας στον Πειραιά.
5 Ιουνίου. Ο Πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας Στρατάρχη Μπρόζ 
Τίτο, καταφθάνει στο Πασαλιμάνι. Όλη η περιοχή είναι σημαιο-

στολισμένη προκειμένου να υποδεχθεί τον υψηλό επίσημο.
Ο Πειραιάς φιλοξενεί για πρώτη φορά Υπουργείο. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Εγκαινιάζεται το Ναυτικό Μουσείο.

Μπρόζ Τίτο

κατάρτιση των πρακτικών νοσοκόμων. Ο σύζυγός της, Ιωάννης Ορφανός, ήταν γιατρός 
και διετέλεσε βουλευτής Πειραιώς.
30 Νοεμβρίου. Αναχώρηση του Τούρκου Προέδρου Τζελάλ Μπαγιάρι από το Πασαλιμάνι. 

Κατά την αναχώρηση, μέλη της Κυβέρνησης Αλέξανδρου Παπάγου 
έχουν παραταχθεί στην αποβάθρα για να το αποχαιρετήσουν. Δίπλα στέ-
κονται και οι βασιλείς Παύλος και Φρειδερίκη.

1955

6 Ιανουαρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιείται ο εορτασμός των Θεοφανείων. Η 
πομπή των ιερέων κατευθύνεται στο λιμάνι από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο Πρω-
θυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος υποδέχεται τον Βασιλιά Παύλο, τον Πρίγκιπα Γεώργιο 
και την Πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη.

Γίνεται η μυθιστορηματική απόδραση 29 πολιτικών κρατουμένων από 
τις φυλακές των Βούρλων.
Εγκαινιάζεται ο Οίκος του Ναύτου.
31 Ιανουαρίου. Πεθαίνει ο Δευκαλίων Ρεδιάδης, ιδρυτικό στέλεχος 

Δευκαλίων  
Ρεδιάδης
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1956

10 Μαΐου. Καταδικάζονται σε θάνατο οι αγωνιστές Μ. Καραολής και Αν. Δημητρίου με 
αποτέλεσμα οι δρόμοι στον Πειραιά να αλλάξουν τις αγγλικές ονομασίες τους, ως ένα ση-
μάδι αποδοκιμασίας της αγγλικής πρακτικής στην Κύπρο, ενώ η οδός Άρεως στον Πει-
ραιά μετονομάστηκε σε οδό Καραολή και Δημητρίου.
17 Ιουνίου. Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ.κ. Δωρο-
θέου και παρουσία μελών της Κυβερνήσεως, ετέθη ο θεμέλιος λίθος του κατεστραμμένου 
ναού εκ των συμμαχικών βομβαρδισμών της 11ης Ιανουαρίου 1944, της Αγίας Τριάδας.
9 Ιουλίου. Φτάνει εν μέσω πανηγυρισμού στο Πασαλιμάνι ο ιστιοπλόος Γεωργίου, ο οποί-

ος τέλεσε πραγματικό άθλο διαπλέοντας τον Ατλαντικό Ωκεανό με 
το μικρό ιστιοπλοϊκό σκάφος του, το «Χαρά».
Εγκαινιάζεται το Στάδιο Καραϊσκάκη.
30 Ιουλίου. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επιστρέφοντας από την 
Κέρκυρα όπου είχε συνομιλίες με τον Στρατάρχη Τίτο, επισκέφτηκε 
τα γραφεία του Ο.Λ.Π. Με τον διευθυντή του, Αλέσια συζητήθηκε η 
πορεία των λιμενικών έργων τα οποία θα εγκαινιαστούν στις 8 Σε-
πτεμβρίου του ιδίου έτους.

Ο Σάββας Γεωργίου,  
με το σκάφος του «Χαρά»

1957

Οι Γρηγ. Θεοχάρης (Δήμαρχος) και Νικ. Βρεττάκος περπατούν μαζί 
στους δρόμους του Πειραιά, επιλέγοντας ως καταλληλότερο ση-
μείο για να τοποθετηθεί το άγαλμα της Μητέρας τα κηπάρια της 
Λεωφόρου Γεωργίου Α΄. Θέση που διατηρείται το άγαλμα μέχρι 
και σήμερα.
24 Μαρτίου. Σχολείο στο Χατζηκυριάκειο θεμελιώθηκε για πρώ-

τη φορά μετά από εθελοντική εργασία των κατοίκων της περιοχής. Πρόκειται για το 23ο 
Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή του Βασιλικού Περιπτέρου, στη συμβολή των οδών Αθα-
νασίου Μιαούλη και Ξανθοπουλίδου.
2 Απριλίου. Μεταφέρθηκαν εκ Πειραιώς τα οστά των Ιταλών στρατιωτών 2ου Π.Π. Δέκα 
κιβώτια καλυμμένα από ισάριθμες σημαίες φορτώθηκαν στο ιταλικό πλοίο «Μπαρλέττα». 
Πρόκειται για Ιταλούς που πέθαναν ή φονεύθηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελ-

Το άγαλμα 
της Μητέρας

του Πειραϊκού Συνδέσμου αλλά και του οδοιπορικού Συλλόγου Πειραιώς.
25 Μαΐου. Στο Πασαλιμάνι πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις ναυτοπροσκόπων, στις οποί-
ες ήταν παρόντες ο Καναδός Στρατηγός και Διευθυντής του Παγκοσμίου Προσκοπικού 
Γραφείου Δ. Σπραν.

4 Οκτωβρίου. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρ-
χίζει η απομάκρυνση των τροδιοδρόμων (τραμ) από τον Πειραιά, καθώς αποφασίζεται να 
αντικατασταθούν από οχήματα τύπου τρόλεϊ.



ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

Πεθαίνει ο Ιωάννης Παπαστράτος της καπνοβιομηχανίας Αδελφών Παπαστράτου, γνω-
στός στον Πειραιά εκτός από το εργοστάσιο, και για τη φιλανθρωπική δράση του.
27 Μαρτίου. Πεθαίνει ο Δημοσθένης Βουτυράς. Ο πλέον αντιπροσωπευτικός Πειραιώ-
της λογοτέχνης, συγγραφέας των φτωχών ανθρώπων που έζησαν στο περιθώριο.
Κατεδαφίζεται το ξενοδοχείο Ακταίον στο Ν. Φάληρο.

3 Οκτωβρίου. Εγκαινιάζεται το υπαίθριο θεατράκι του Προφήτη Ηλία. Κατασκευάστηκε 
από τον Δήμαρχο Σαπουνάκη, καθ’ υπόδειξη του Νικηφόρου Βρεττάκου. Η επίσημη ονο-
μασία που έφερε ήταν «Υπαίθριο Θέατρο Δήμου Πειραιώς».
Στην πόλη εγκαθίσταται η Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, σημερινό Πανεπιστή-
μιο Πειραιά.

1958

18 Ιουλίου. Βρίσκονται τυχαία από εργασίες εταιρείας ύδρευ-
σης τα περίφημα χάλκινα αγάλματα, μπροστά από το Μέγαρο 
Σπυράκη, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και 
Φίλωνος. Η μοναδικότητά τους ανατάραξε τους αρχαιολόγους 
όλου του κόσμου. Συνεχίζοντας πλέον η αρχαιολογική υπηρε-
σία την ανασκαφή και λίγο πιο κάτω, την 25η Ιουλίου του 1959 
βρήκε χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς (ύψους 2,35μ), χάλκινο της 

Αρτέμιδος (1,55μ) και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα όπως ασπίδες, στήλες κ.α. Χάλκινα 
αγάλματα φυσικού μεγέθους και μάλιστα κλασικών χρόνων.
14 Οκτωβρίου. Θεμελίωση της Κεντρικής Λαχαναγοράς Πειραιά στον Άγιο Ιωάννη Ρέ-
ντη από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελ-
λάδα Έβερτ Έλλις Μπρίγκς.
Θεμελιώνεται το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με δωρεά Αγγέλου Μεταξά.

1959

λάδα. Κατά τη διάρκεια της παραλαβής τιμές απέδιδε άγημα ναυτών από Ν.Δ.Α.
8 Αυγούστου. Νέο μεγάλο δεξαμενόπλοιο του Ν. Γουλανδρή χωρητικότητας 47.800 τό-

νων καθελκύσθηκε στα Ιαπωνικά ναυπηγεία με ανάδοχο την αδελφή του αυτοκράτορα 
Χιροχίτο. Στο τάνκερ δόθηκε το όνομα «Γιολάντα».

Οι εργασίες της εταιρείας 
ύδρευσης έφεραν στο φως 
κορυφαία αγάλματα της 
αρχαιότητας

1960 22 Οκτωβρίου. Γίνεται η χιλιοστή εγγραφή στα ελληνικά νηολόγια, που σημαίνει ότι το χιλιοστό πλοίο ανέβασε στο ιστό του την ελληνική σημαία. Πρόκειται για 
το «Ατλάντικ Κουήν» του πλοιοκτήτη Σταύρου Λιβανού. Οι γιορτές κράτησαν τρεις ημέρες.
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20 Μαΐου. Ανακαινίζεται ο μικρός ναός του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι. Λέγεται ότι 
είναι ο μοναδικός ναός στον Πειραιά που είναι αυθεντικός από την εποχή της επανάστα-
σης. Θεμελιώθηκε το 1827 από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη που είχε σκοπό να καλύψει τις 
θρησκευτικές ανάγκες του στρατοπέδου του. Στον ναό αυτόν, επίσης λέγεται ότι προσευ-
χήθηκε τον Μάρτιο του 1827 για τελευταία φορά ο Καραϊσκάκης.
30 Σεπτεμβρίου. Στον όρμο του Αγίου Γεωργίου ανακαλύπτεται μισοβυθισμένο το ιστιοφό-
ρο «Άγιος Αντώνιος», το οποίο ακόμα και πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εκτελούσε μετα-
φορές με πανιά στα Λεμονάδικα. Η εύρεσή του θεωρήθηκε σπουδαίο γεγονός, καθώς, λίγο 
καιρό πριν, το αγγλικό σκάφος «Τσέρες» θεωρούνταν ως το αρχαιότερο σκάφος που βρι-
σκόταν σε χρήση σύμφωνα με δημοσίευμα της Βρετανικής εφημερίδας «Λόυδ Λιστ» έχο-

ντας 125 έτη ναυσιπλοΐας. Το ελληνικό καΐκι «Άγιος Αντώνιος» μέχρι το 1940 που βρισκό-
ταν σε ενέργεια είχε ήδη συμπληρώσει τα 222 χρόνια ζωής.
21 Οκτωβρίου. Το ιστορικό κρουαζιερόπλοιο «Στέλλα Σολάρις» της εταιρεί-
ας Σαν Λάιν, υψώνει την ελληνική σημαία μόλις παραλαμβάνεται από το λιμά-
νι του Αμβούργου, ενώ στις 26 Μαρτίου του 1963 γίνονται τα εγκαίνια του. Ξε-
κινά εβδομαδιαίας διαρκείας κυκλικά ταξίδια στη γραμμή Πειραιάς - Ηράκλειο 
- Ρόδος - Έφεσος - Κωνσταντινούπολη - Δήλος - Μύκονος - Πειραιάς.
27 Δεκεμβρίου. Ο Υπουργός Εμπορίου Παναγιώτης Πιπινέλης πραγ-
ματοποιεί τα επίσημα εγκαίνια της Β΄ Πλωτής Ιαπωνικής Έκθεσης στο 
πλοίο «Σακούρα Μαρού» στον Πειραιά.

23 Ιανουαρίου. Ξεσπάει πυρκαγιά στο αμερικανικό αεροπλα-
νοφόρο «Σαρατόγκα» το οποίο ναυλοχεί στο Φάληρο. Επτά 
μέλη του πληρώματος χάνουν τη ζωή τους.
21 Νοεμβρίου. Ο Βασιλιάς Παύλος, η Βασίλισσα Φρειδερί-
κη, ο Διάδοχος Κωνσταντίνος και οι Πριγκίπισσες Ειρήνη και 

Σοφία επισκέπτονται το νέο ελληνικό υπερωκεάνιο «Βρετά-
νη», το οποίο πρόκειται να δρομολογηθεί στη γραμμή Ευρώ-
πη-Αυστραλία μέσω Πειραιά. Η βασιλική οικογένεια ξεναγή-
θηκε στους χώρους του πλοίου.
Ο Πειραιάς αποκτά Άμεσο Δράση.

1961

Ελληνικό υπερωκεάνιο στη γραμμή Ελλάδας - Αυστραλίας

1962

Παναγιώτης 
Πιπινέλης

14 Φεβρουαρίου. Ανακοινώνεται από τον ΟΛΠ η απόφαση επιχωματώσεως του όρμου της Φρεατίδος. Η απόφαση βρίσκει αντίθετους τους Πειραιώτες.

1963



ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

27 Μαΐου. Στις 1:27 το πρωί αφήνει την τελευταία του πνοή ο Βουλευτής Πει-
ραιώς Γρηγόρης Λαμπράκης ύστερα από την επίθεση και τον τραυματισμό από 
τους παρακρατικούς στην Θεσσαλονίκη.
29 Ιουνίου. Τελούνται τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κωνσταντίνου Βο-
λανάκη, από τον Δήμαρχο Πειραιά Παύλο Ντεντιδάκη. Η θέση αυτή μπροστά από 
το Ναυτικό Νοσοκομείο είχε επιλεγεί σε αυτό ακριβώς το σημείο, ώστε η προ-
τομή να είναι στραμμένη και να ατενίζει το πέλαγος. Είναι γνωστό το πόσο ο Βο-

λανάκης αγάπησε και εμπνεύστηκε από το υγρό στοιχείο, που τον καθιέρωσε άλ-
λωστε και ως θαλασσογράφο.
21 Σεπτεμβρίου. Ο Βασιλιάς Παύλος, ο Διάδοχος Κωνσταντίνος, άλλοι επίση-
μοι και πλήθος κόσμου παρίστανται στην τελετή διακομιδής των οστών Ελλή-
νων αξιωματικών και οπλιτών, πεσόντων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, η οποία πραγματοποιείται στην προβλήτα «Βασιλεύς Κωνσταντίνος» 
του λιμανιού του Πειραιά.Η προτομή Κ. Βολανάκη

4 Μαρτίου. Από τη μονή της Τήνου φτάνει με το Α/Τ «Σφενδόνη» στη Σχολή Ναυτικών Δο-
κίμων η εικόνα της Παναγίας της Τήνου, η οποία μεταφέρεται στην Αθήνα προκειμένου να 
τοποθετηθεί στο προσκέφαλο του βαρύτατα αρρώστου Βασιλιά Παύλου. Την παραλαμβά-
νει ο διάδοχος Κωνσταντίνος και αναχωρεί για τα βασιλικά Ανάκτορα του Τατοΐου.
17 Μαΐου. Τελούνται τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος, ο οποίος είχε καταστραφεί 
από τον συμμαχικό βομβαρδισμό της 11ης Ιανουαρίου 1944. Από το 1956 είχε αρχίσει η θε-
μελίωση του νέου ναού επί Αρχιεπισκόπου Δωροθέου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών 
του νέου ναού της Αγίας Τριάδος, έγινε ειδική παραγγελία σε βιοτεχνία στην Ολλανδία να 
κατασκευαστούν καμπάνες μοναδικές σε εμβέλεια ήχου για την πόλη του Πειραιά.
17 Ιουλίου. Από ένα ατύχημα μιας μικρής μαθήτριας στον Προφήτη Ηλία, εμφανίζεται 

τρύπα βαράθρου που όλοι αγνοούσαν. Επρόκειτο για ένα 
άνοιγμα του αρχαίου Σπηλαίου των Μινυών, τη Σπηλιά της 
Αρετούσας. Προτείνει όπως πραγματοποιηθεί, εξερεύνηση 
που μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει.
Ιδρύεται ο Νομός Πειραιώς.
1η Δεκεμβρίου. Πεθαίνει ο Πειραιώτης μαραθωνοδρόμος 
Χαράλαμπος Βασιλάκος. Γεννημένος στον Πειραιά το 
1877, με καταγωγή από την Μάνη, υπήρξε ένας από τους εννιά που κατάφεραν να τερμα-
τίσουν στον μαραθώνιο του 1896, καταλαμβάνοντας μάλιστα τη δεύτερη θέση πίσω από 
τον Σπύρο Λούη.

1964

Σπηλιά της Αρετούσας

2 Φεβρουαρίου. Το πρώτο στον κόσμο πυρηνοκίνητο εμπορικό πλοίο «Savannah» κατα- πλέει στο λιμάνι του Πειραιά.

1965



15 Μαρτίου. Αίτημα της Σπηλαιολογικής Εταιρείας να ερευνηθεί η Σπήλιά της Αρε-
τούσας, που σύμφωνα με τον θρύλο αρχίζει από τον λόφο του Προφήτη Ηλία και 
τελειώνει στην Ακρόπολη. Οι εργασίες είναι δυσχερείς καθώς η είσοδος της σπη-
λιάς έχει μπαζωθεί από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο του λόφου και από τις διά-
φορες οικοδομές.
13 Ιουνίου. Οι κάτοικοι της συνοικίας του Χατζηκυριάκειου προχωρούν σε συλλογή υπο-
γραφών καθώς ο Δήμος αποφασίζει να ανεγείρει ξενοδοχείο για τις γυναίκες του ελεύ-
θερου έρωτα ως μέτρο για την εξυγίανση της Τρούμπας.

Αρχίζει η κατεδάφιση του κτιρίου της 
Επαγγελματικής και Οικοκυρικής Σχολής 
του Δήμου καθώς αποφασίστηκε στη θέση 
της να ανεγερθεί πνευματικό κέντρο.
15 Νοεμβρίου. Ενθρονίζεται ο πρώτος 
εκλεγέντας Μητροπολίτης Πειραιά, ο έως 
τότε Αργολίδος, ο Χρυσόστομος Ταβλα-
δωράκης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

2 Απριλίου. Πεθαίνει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Σπύρος Μελάς. Γεννημένος το 1882 
στην Ναύπακτο, από μικρή ηλικία βρέθηκε με την πατρική του οικογένεια στον Πειραιά. Τε-
λείωσε την «Ιωνίδειο» και ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «Φωνή του Πειραιώς».
Θεμελιώνεται το κτίριο του Δημαρχείου στον Πλατεία Κοραή.
5 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής ο Πρωθυπουργός Στέφανος Στεφανόπουλος 
τοποθετεί τον θεμέλιο λίθο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά.

8 Δεκεμβρίου. Τραγικό ναυάγιο του οχηματα-
γωγού «Ηράκλειον» στη νησίδα Φαλκονέρα. Το 
ναυάγιο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισ-
σοτέρων από 270 επιβατών. Το οχηματαγωγό 
«Ηράκλειον» είχε αποπλεύσει από τα Χανιά με 
προορισμό τον Πειραιά.

1966

To κτίριο της Επαγγελματικής και Οικοκυρικής Σχολής

Το οχηματαγωγό  «Ηράκλειον»

1η Μαΐου. Με απόφαση του Στρατιωτικού Διοικητή Πειραιά απολύονται ο δήμαρχος 
Γ. Κυριακάκος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όπως και εκείνοι του συνδυασμού του Ηρα-
κλή Σακαλή. Η Δικτατορία δέκα ημέρες αργότερα θα διορίσει τον Χαράλαμπο Ζηλάκο 
για μία και μόνο ημέρα καθώς ο διορισμός του θα ακυρωθεί. Ακολουθεί στις 26 Μα-

ΐου ανάθεση στον Παναγιώτη Λεούση μέχρι την οριστική ανάληψη από τον Αριστείδη 
Σκυλίτση.
9 Μαΐου. Κοινοποιείται στις λιμενικές και αστυνομικές αρχές του Πειραιά εντολή του Στυ-
λιανού Πατακού με την οποία απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα «παντός ρυπαρού και 

1967



ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

1968

4 Φεβρουαρίου. Χτίζεται το νέο αρχαιολογικό μουσείο Πειραιά δίπλα στο αρχαίο θέατρο.
8 Φεβρουαρίου. Κατεδαφίζεται από τον Δήμαρχο Αριστείδη Σκυλίτση η Δημοτική Αγορά 
της πόλης, στη θέση της οποίας υπάρχει μέχρι σήμερα ημιτελής ουρανοξύστης.
19 Φεβρουαρίου. Επεισόδια έξω από το κακουργιοδικείο Πειραιά όταν συγγενείς θυμάτων 
του οχηματαγωγού «Ηράκλειο» επιτίθενται σε μάρτυρες και συνηγόρους υπεράσπισης.
1η Ιουλίου. Λαμβάνεται από τον Δήμαρχο Αριστείδη Σκυλίτση η απόφαση να κατεδαφι-
στεί το ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου, το παλαιό Ρολόι. Αποτέλεσμα ψηφοφορίας 15 
ψήφοι υπέρ και 2 κατά. Μόνο η Αθηνά Δηλαβέρη (αδελφή της Κατίνας Παξινού) και ο Ιω-
άννης Λέντζος τόλμησαν να καταψηφίσουν την πρόταση.
24 Ιουλίου. Ο Δήμος Νέου Φαλήρου καταργείται και εντάσσεται στον Δήμο Πειραιά.
31 Ιουλίου.  Άφιξη Ιταλών παλαιών πολεμιστών στο λιμάνι του Πειραιά για να επισκε-
φθούν τους τάφους πεσόντων Ιταλών στρατιωτών.
28 Αυγούστου.  Πεθαίνει ο Πειραιώτης ζωγράφος και αρχιτέκτονας Δημήτρης Πικιώντης. 
Έγραψε ο ίδιος «Γεννήθηκα το 1887 στον Πειραιά οι γονείς μου κατάγονται από την Χίο. Η 
μητέρα του αείμνηστου Πορφύρα και η δική μου ήταν αδελφάδες, το γένος Συριώτη».
9 Σεπτεμβρίου. Ξεκινά το έργο κατεδάφισης του παλαιού Δημαρχείου Πειραιώς, του γνω-

στού Ρολογιού, καθώς ο Σκυλίτσης θε-
ωρεί το σημείο όπου βρίσκεται το σύμ-
βολο της πόλης ως νευραλγικό σημείο 
για την ομαλή κίνηση της κυκλοφορί-
ας. Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι 
ότι οι μορφές του Πειραιά όχι μόνο δεν 
αντιδρούν αλλά επιβραβεύουν την κα-
τεδάφισή του. Ο Ιωάννης Μελετόπου-
λος λέιει σε δημοσίευμα της εποχής ότι 
πρόκειται για ένα κτίριο αρχονοτοχω-
ριάτικο, πεπαλαιωμένο, σεσαθρωμένο, άχρηστο. Ενώ οι πολεοδόμοι δηλώνουν ότι «το 
απαράδεκτο από κάθε απόψεως κτίριο θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο 
δημαρχείο που θα εκφράζει το ανερχόμενο του Πειραιώς». Στη θέση του ο Σκυλίτσης εγκα-
τέστησε ένα σιντριβάνι με μηχανισμό της εταιρείας Ζήμενς.
9 Οκτωβρίου. Εγκαίνια του νέου παραλιακού δρόμου που ενώνει το Τουρκολίμανο Πει-
ραιά με τον Νέο Φάληρο.

ρακένδυτου ή φέροντος γενειάδα ή μακράν κόμη» τουρίστα. Η ίδια απόφαση φυ-
σικά αποστέλλεται και στις αρχές των αεροδρομίων της χώρας.
13 Ιουλίου. Ο Υπουργός Εσωτερικών Στυλιανός Παττακός διορίζει τον Αριστο-
τέλη Σκυλίτση Δήμαρχο Πειραιά.
24 Ιουλίου. Οι Μπητλς φθάνουν στον Πειραιά με τις οικογένειές τους για μία μι-
κρή κρουαζιέρα στα πέριξ νησάκια Σαρωνικού και Ευβοϊκού. Ξεναγήθηκαν στην 

Τρούμπα και ταξίδεψαν με το κότερο «ARVI» και μάλιστα είχαν παραγγείλει στον 
μάγειρα ένα ταψί μπακλαβά.
5 Αυγούστου. Ο Αριστείδης Σκυλίτσης αναλαμβάνει Δήμαρχος με αποστολή το 
«αναμορφωτικό» έργο της πόλης. Η τελετή ανάληψης καθηκόντων του έγινε πα-
ρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Στυλιανού Παττακού. Υπήρξε ο πιο αμφιλε-
γόμενος Δήμαρχος που πέρασε ποτέ από τον Πειραιά.Αριστείδης Σκυλίτσης

Το παλιό ρολόι
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5 Μαΐου. Εκδίδεται αναμνηστική έκδοση 
γραμματοσήμων για το 9ο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα Αθλητισμού που διεξήχθη από τις 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 1969 στο Στάδιο Καρα-
ϊσκάκη. Η σειρά σχεδιάστηκε από τους Γ. Βελισσαρίδη και Π. Γράββαλο.
8 Μαΐου. Το επιβατηγό πλοίο «Αγαμέμνων», που είχε ανατραπεί και βυθιστεί στο λιμάνι, 
ανελκύεται από τη θάλασσα.
17 Ιουνίου. Τα οστά του ήρωα της επανάστασης Γεωργίου Καραϊσκάκη και των συντρό-
φων του, που έπεσαν στη μάχη του Φαλήρου το 1827, βρέθηκαν εντός ξυλοκιβωτίων σε 
αποθήκη εργαλείων του Δήμου Νέου Φαλήρου, λόγω προγενέστερης μεταφοράς των 
μνημείων.
19 Ιουνίου. Τελέσθηκαν τα εγκαίνια του θερινού υπαίθριου θεάτρου στην Καστέλα, πα-
ρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Στυλιανού Παττακού.

21 Ιουνίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε όπως το 
υπαίθριο θέατρο του Προφήτη Ηλία ονομαστεί «Σκυλίτσειον», τιμής ένεκεν προς τον «ανα-
δημιουργό του νέου Πειραιά», Αριστείδη Σκυλίτση.
4 Αυγούστου. Εγκαίνια του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος στον επιχωματωμένο όρμο της 
Φρεαττύδας, από τον Αντιβασιλέα Γεώργιο Ζωϊτάκη στον Πειραιά.
16 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διεξαγωγή του 9ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλή-
ματος ανοικτού στίβου από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 1969. Το γεγονός αυτό έδωσε ώθη-
ση για τη διαμόρφωση όλων των χώρων πέριξ του Σταδίου Καραϊσκάκη, όπου αποφασί-
στηκε η κατασκευή της γέφυρας και η «διάλυση» του Μνημείου του Καραϊσκάκη και του 
Τύμβου των αγωνιστών με σκοπό τη μεταφορά τους σε άλλο σημείο.
7 Δεκεμβρίου. Γίνονται τα αποκαλυπτήρια του μνημείου «Αφανούς Ναύτη» στον όρμο 
Μπαϊκούτση στον Πειραιά.

1969

26 Ιανουαρίου. Πεθαίνει η Αθηνά Δηλαβέρη, ευεργέτης της πόλης 
του Πειραιά και αδελφή της Κατίνας Παξινού.
21 Μαρτίου. Πεθαίνει ο τραγουδιστής Μανώλης Χιώτης. Γιος του 
γνωστού στην εποχή του Πειραιώτη Διαμαντή Χιώτη ασχολήθηκε από 
μικρή ηλικία με το ρεμπέτικο. Τη δεκαετία του ’50 είχε πρόγραμμα 
στο κοσμικό κέντρο του Πειραιά «Σπηλιά του Παρασκευά».

19 Ιουνίου. Εγκαίνια της Μαρίνας Ζέας στον επιχωματωμένο όρμο της Φρεαττύδας από 

τον Αντιβασιλέα Γεώργιο Ζωιτάκη, με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πά-
λης Ελλάδος Ιερωνύμου.
26 Ιουνίου. Παράδοση του εκπαιδευτικού σκάφους «Ευγένιος Ευγενίδης» από τον Υπουρ-
γό Εμπορικής Ναυτιλίας Ιωάννη Χολέβα στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Γεώργιο 
Τσαφάρα στη Μαρίνα Ζέας.
1η Νοεμβρίου.  Αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ Εθνικού Πειραιώς και ΟΦΗ στο στάδιο Κα-
ραϊσκάκη για το πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής κατηγορίας 6-0.

1970

Αθηνά Δηλαβέρη



ΣΩΜΑΤΕΙΟ
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2 Μαΐου. Αποκαλυπτήρια του τύμβου του Γεωργίου Καραϊσκάκη και μνήματος αγωνι-
στών, πλαίσιο τελετής διοργανωθείσας από τον Δήμο Πειραιά. Αυτά βρίσκονταν πίσω από 
το ομώνυμο στάδιο, λόγω όμως των έργων αναγκάστηκαν να μεταφερθούν. Στο μεταξύ 
τα οστά έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις αποθήκες του Δήμου Νέου Φαλήρου.
7 Αυγούστου. Στον Φαληρικό όρμο διεξάγεται το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιο-
πλοΐας Νέων, στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης 150 ετών από την Επανά-
σταση του 1821.

16 Νοεμβρίου. Ο Δήμαρχος Αρ. Σκυλίτσης ανακοινώνει την μετατροπή του χώρου που προ-
οριζόταν για παρκινγκ του Δημαρχείου, σε Δημοτική Κινηματογραφική Αίθουσα. Η αίθουσα 
θα έφερε τον τίτλο «ΣΙΝΕΑΚ» και θα ήταν παιδικός κινηματογράφος με ελεύθερη είσοδο. Ο 
χρόνος έναρξης λειτουργίας της ορίσθηκε ο Ιανουάριος του 1972. Ωστόσο, η λειτουργία ξε-
κίνησε τον Φεβρουάριο του 1974.
16 Δεκεμβρίου. Φάτνη και χριστουγεννιάτικος στολισμός κάνουν την εμφάνισή τους 
στους δρόμους του Πειραιά εντυπωσιάζοντας δημότες και ξένους.

1971

23 Δεκεμβρίου. Ανακοινώνεται η κατάργηση των μαρμάρινων σκαλοπατιών της Πλα-
τείας Τερψιθέας, προκειμένου να επεκταθεί η λεωφόρος της 2ας Μεραρχίας σε όλο το 

μήκος του, θάβοντας κάτω από την άσφαλτο τις σκάλες.

30 Ιανουαρίου. Απεβίωσε ο Αντώνης Σαμπάνης, ευεργέτης του Πειραιά. Κατανάλωσε το 
μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του για την ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων της πόλης.
8 Φεβρουαρίου. Πεθαίνει ο ρεμπέτης Μάρκος Βαμβακάρης.
27 Απριλίου. Οκτώ προτομές του Μεγάλου Αλεξάνδρου δωρίζει ο στρατιωτικός Διοικη-
τής Πειραιά σε ισάριθμα σχολεία της πόλης.
5 Αυγούστου. Εγκαίνια της νέας δημοτικής πλαζ Καστέλλας με την επωνυμία «Βοτσαλάκια».
16 Αυγούστου.  Εγκαινιάζεται από τον Στυλιανό Παττακό ο ουρανοξύστης του Πειραιά 
που επίσημα φέρει τον τίτλο «Εμπορικό Κέντρο Πειραιώς». Η επίσημη αναγγελία ανέγερ-
σης γίνεται τον Δεκέμβριο του 1968. Το ύψος του τελικά είναι 84 μέτρα, επιβεβαιώνοντας 
έτσι και την επιθυμία του Αρισ. Σκυλίτση.

16 Αυγούστου.  Έναρξη λειτουργίας της νέας Δημοτικής Πλαζ «Βοτσαλά-
κια» στην περιοχή της Καστέλλας. Το εισιτήριο εισόδου καθορίζεται στις 20 
δραχμές, ενώ η ενοικίαση μίας από τις 20 καμπίνες κοστίζει 100 δραχμές.
30 Αυγούστου. Ουρά έξω από το Δημαρχείο Πειραιώς προκειμένου να 
ευχηθούν στον Αριστείδη Σκυλίτση που εορτάζει. Πολλοί εξ’ αυτών αρ-
γότερα θα γίνουν οι μελλοντικοί κατήγοροί του.
12 Σεπτεμβρίου. Θερμότατη υποδοχή επιφύλασσε η πόλη του Πειραιά 
στον Ολυμπιονίκη Ηλία Χατζηπαυλή κατά τη σημερινή άφιξή του στον Πει-
ραιά. Ο Ηλίας Χαζτηπαλής αναδείχθηκε δεύτερος Ολυμπιονίκης στην Ιστι-
οπλοΐα (Σκάφη Φινν) στο Μόναχο και για τον λόγο αυτόν ο Δήμαρχος Αρι-

1972
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στείδης Σκυλίτσης του απένειμε το χρυσούν μετάλλιο της πόλης.
15 Νοεμβρίου. Προ του Πειραϊκού λιμένα σημειώθηκε ναυτική τραγωδία καθώς το δε-

ξαμενόπλοιο «Γουόρλντ Χίρου» του Σταύρου Νιάρχου εμβόλισε το πολεμικό αρματαγω-
γό «Μέρλιν» (L 166).

1973

22 Φεβρουαρίου. Πεθαίνει η μεγάλη Πειραιώτισσα ηθοποιός Κατί-
να Παξινού. Γεννημένη στον Πειραιά το 1900. προερχόμενη από την 
εύπορη οικογένεια του αλευροβιομήχανου Βασίλη Κωνσταντόπου-
λου, πέρασε όμορφα παιδικά χρόνια στο κέντρο της πόλης. Η τύχη 
ήθελε τον πρώτο της βασικό ρόλο να τον υποδυθεί στο Δημοτικό Θέ-

ατρο Πειραιώς το 1920 ενώ το 1931 συνεργάστηκε με τον επίσης μεγάλο Πειραιώτη ηθο-

ποιό Αιμίλιο Βεάκη. Με την ταινία «Για ποιον κτυπάει η καμπάνα» κέρδισε το 1943 το 
Όσκαρ ηθοποιίας.
30 Μαρτίου. Εγκαίνια του νέου Ταχυδρομικού Μεγάρου στην συμβολή των οδών Φίλω-
νος και Τσαμαδού. Στο οικόπεδο, μέρος στου οποίου οικοδομήθηκε το νέο Ταχυδρομικό 
Μέγαρο Πειραιά, φιλοξενούνταν κάποτε στη συνολική του επιφάνεια η Στρατιωτική Σχο-
λή Ευελπίδων, μέχρι και το 1894, έτος που η Σχολή μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Κατίνα Παξινού

1974

4 Φεβρουαρίου. Επίσημα εγκαίνια του Δημοτικού Κινηματογράφου ΣΙΝΕΑΚ που 
λειτουργεί στο υπόγειο του μεγάλου, του οποίου η αρχική χρήση ήταν για Πολιτι-
στικό Κέντρο (στέγαση κινηματογράφου, βιβλιοθήκης, πολιτιστικών σωματείων 
Πειραιά), αλλά που μέχρι σήμερα στεγάζει το Δημαρχείο Πειραιώς.

1η Αυγούστου. Φόρτωση εφοδίων στο οχηματαγωγό πλοίο «Οινούσσαι» στο λι-
μάνι του Πειραιά για τα θύματα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
20 Αυγούστου. Φόρτωση εφοδίων στο οχηματαγωγό πλοίο «Πάτρα» με προορι-
σμό την Κύπρο, με σκοπό την ανακούφιση των θυμάτων της τουρκικής εισβολής.

21 Απριλίου. Η Πειραϊκή εφημερίδα «Χρονογράφος» κυκλοφορεί με λευκό πρωτοσέλι-
δο εις ανάμνηση της λογοκρισίας που υπέστη κατά τη διάρκεια της επταετίας της χούντας, 

λόγω των δημοκρατικών της θέσεων.
12 Μαΐου. Εγκαίνια του «Πολιτιστικού Κέντρου Πειραιώς» στην οδό Πραξιτέλους 136, 

1975
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19771976

12 Ιουνίου. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αλέξανδρος Παπαδόγκονας εγκαινιάζει τη Διεθνή Έκθεση 
«Ποσειδώνια 76» η οποία φιλοξενείται στους χώρους του Αγίου Νικολάου στο λιμάνι του Πειραιά (γνω-
στή ως «παγόδα»).

4 Απριλίου.  
Τραμ το τελευταίο.

12 Ιανουαρίου. Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέλεγε δια 38 έναντι 70 ψηφισάντων 
του Μητροπολίτη Ρωγών, κ.κ. Καλλίνικο ως Μητροπολίτη Πειραιώς. Ο Καλλίνικος γεννήθηκε 
το 1926 στο Βαρθολομιό Ηλείας και χειροτονήθηκε το 1956. Διετέλεσε Ηγούμενος της Μονής 
Χρυσοπηγής Αγίας Παρασκευής. Η ενθρόνιση του Καλλινίκου έγινε στις 5 Φεβρουαρίου 1978. 
11 Μαρτίου. Πεθαίνει η Σοφία Βέμπο, κορυφαία τραγουδίστρια της νίκης του μετώπου 
του ’40. Αποκτά σχέση με τον Πειραιά μέσω του μακροχρόνιου δεσμού της με τον Πειραι-
ώτη Μίμη Τραϊφόρο. Ερμήνευσε τους δικούς του στίχους με τους οποίους έγινε διάσημη. 

Ο μακροχρόνιος δεσμός τους μετατράπηκε σε γάμο το 1957. 
Στο σπίτι του Μίμη Τραϊφόρου στεγάζεται σήμερα το «Ιστορικό 
Αρχείο» του Δήμου Πειραιά.
4 Μαΐου. Πραγματοποιούνται τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα 
του Ελευθέριου Βενιζέλου στη μικρή πλατεία απέναντι από το 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς. Ο ανδριάντας ήταν δωρεά του Ιω-
άννη Α. Μελετόπουλου και είναι έργο του γλύπτη Ι. Κανακάκη.

1978

με έκθεση ζωγραφικής του γνωστού Παναγιώτη Τέτση.
7 Νοεμβρίου. Το θρυλικό σκάφος «Καλυψώ» εισέρχεται στο λιμάνι της Ζέας, έχοντας 

επικεφαλής τον Ζακ Υβ Κουστώ.

1979

1η Απριλίου. Ο πνευματικός κόσμος του Πειραιά καταθέτει στεφάνι στην προτομή του 
Λάμπρου Πορφύρα στην Φρεαττύδα. Το 1979 είχε ανακηρυχθεί έτος Λάμπρου Πορφύρα.

3 Ιουνίου. Από την πυραυλάκατο του Πολεμικού Ναυτικού «Υποπλ. Τρουπάκης» άν-
δρες του Πολεμικού Ναυτικού αποδίδουν τιμές καθώς εκπληρώνουν την ύστατη 
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1980

24 Φεβρουαρίου. Πεθαίνει ο Γεώργιος 
Ανδριανόπουλος. Γεννημένος το 1903 
στον Πειραιά, ήταν ένας από τους πέντε 
αδελφούς Ανδριανόπουλους που αποτέ-
λεσαν τους ιδρυτές του Ολυμπιακού.

Αποκαλυπτήρια των προτομών της Κατίνας Παξινού και του Αιμιλίου Βεάκη έξω από το 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς.

8 Φεβρουαρίου. Σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Στάδιο Καραϊ-
σκάκη μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ προκαλείται το με-
γαλύτερο δυστύχημα στην ποδοσφαιρική ιστορία της χώρας. 
Συνέβη όταν μετά το πέρας της αναμέτρησης και προκειμένου 
οι οπαδοί του Ολυμπιακού να πανηγυρίσουν τη μεγαλειώδη 
νίκη της ομάδας τους επί της ΑΕΚ, συνωστίστηκαν και ποδο-

πατήθηκαν καθώς οι υπεύθυνοι του Σταδίου δεν είχαν ανοίξει έγκαιρα τις θύρες εξόδου.

1981

2 Μαΐου. Πεθαίνει ο άνθρωπος που καθιέρωσε τη δημοτική γλώσσα στην εκπαίδευση, ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Γεννημένος στον Πειραιά το 1900, υπήρ-
ξε άριστος εκπαιδευτικός λειτουργός που διήλθε σχεδόν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

1982

επιθυμία της Μαρίας Κάλλας και σκορπούν την 
τέφρα της στη θάλασσα έξω από τον Πειραιά. 
Μεταξύ των παρισταμένων βρίσκονται οι Ευάγ-
γελος Αβέρωφ – Τοσίτσας και Αλέξης Μινωτής, 

που ρίχνουν τριαντάφυλλα στη θάλασσα.
4 Δεκεμβρίου. Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του Εθνικού Πειραιά και του Ολυ-
μπιακού για το πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής κατηγορίας στο στάδιο Καραϊσκάκη έληξε 
ισόπαλο 1-1.

198415 Σεπτεμβρίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, υπογράφει το υπ’ αριθ. 409 Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το οποίο ιδρύεται η 
ενορία του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Καστέλλας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
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1985

11 Φεβρουαρίου. Πεθαίνει ο θρυλικός για τον Ολυμπιακό προπονη-
τής Μάρτον Μπούκοβι, που οδήγησε την ομάδα σε μία θριαμβευτική 
πορεία τη διετία 1965-1967.
16 Φεβρουαρίου. Εγκαίνια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στο Νέο Φάληρο. Η 
ονομασία δόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου την ημέρα των 

εγκαινίων, που έγινε και η επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος κλει-
στού στίβου.
1η Μαρτίου. Έκδοση γραμματοσήμων για το 16ο Ευρωπαϊκό πρω-

τάθλημα Κλειστού Στίβου. Τέσσερις αξίες με αθλητικά σχέδια του Π. Γράββαλου. Οι αγώ-
νες έγιναν στο νεόκτιστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο.

1987

13 Μαΐου. Ο Δήμαρχος Πειραιά Ανδρέας Ανδριανόπουλος κατέθεσε στο δημοτικό συμ-
βούλιο τον κανονισμό λειτουργίας της Ελεύθερης Ραδιοφωνίας Πειραιά, το γνωστό «Κα-
νάλι Ένα». Το κανάλι σύντομα ξεκίνησε να εκπέμπει από τον λόφο του Προφήτη Ηλία.
26 Αυγούστου. Η Υπουργός Πολιτισμού, Μελίνα Μερκούρη, υποδέχεται την τριήρη «Ολυ-
μπιάς» στον Πειραιά.

7 Δεκεμβρίου. Εκλέγεται νέος Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Πειραιά ο Γεώργιος Κασιμάτης. Γεννημένος 
στον Πειραιά, διακρίνεται για την αγάπη προς την πόλη του. Παρέμει-
νε πρόεδρος του ΕΒΕΠ για 27 ολόκληρα χρόνια.

1988

11 Ιουλίου. Σημειώνεται τρομοκρατική επίθεση στο ελληνικό 
κρουαζιερόπλοιο «City of Poros» στον Σαρωνικό κόλπο. Τρεις 
ένοπλοι με αυτόματα όπλα άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα να σκο-
τωθούν 11 άτομα, 98 να τραυματιστούν και η γέφυρα του πλοίου 
να υποστεί πλήρη καταστροφή.
22 Ιουλίου. Πεθαίνει ο τραγουδιστής Τόνι Μαρούδας ο οποίος 

ταυτίζει το όνομά του με τη νυχτερινή διασκέδαση του Πειραιά. Τραγούδησε στο κέντρο 
«Σπηλιά του Παρασκευά» όπου πολλοί διάσημοι αστέρες πέρασαν για να τον ακούσουν 
όπως ο Αρ. Ωνάσης, η Γκρέις Κέλι, ο Ρενιέ, η Μαρία Κάλλας, η Σοφία Λόρεν και άλλοι.
Τα θεμέλια της περίφημης Σκευοθήκης του Φίλωνος εντοπίζονται στη Λεωφόρο Β΄ Με-
ραρχίας.
Ιδρύεται ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία της Μητροπόλεως Πειραιώς.
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20 Ιουλίου. Πεθαίνει ο ζωγράφος και σκηνογράφος Γιάννης Τσα-
ρούχης. Γεννημένος στον Πειραιά όπου έζησε τα πρώτα του 15 
χρόνια της ζωής του, που στάθηκε ικανή να διαμορφώσει οριστι-

κά τον εύπλαστο παιδικό του χαρακτήρα.
26 Σεπτεμβρίου. Πέθανε ο Πειραιώτης παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βασίλης 
Ανδριανόπουλος.

1989

17 Φεβρουαρίου. Έξι νταλίκες φορτωμένες με εννέα κοντέινερ βάρους 32 τόνων, έφυγαν από το Τατόι όπου έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά. Η κινητή περιου-
σία της τέως βασιλικής οικογένειας φορτώθηκε σε πλοίο με προορισμό την Μεγάλη Βρετανία.1991

1994

6 Απριλίου. Σύσταση Νομαρχίας Πειραιά, που υπάγεται στην Υπερνομαρχία 
Αθηνών – Πειραιώς.
24 Ιουνίου. Στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Σκουζέ έγιναν 
τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Πειραιώτη δημιουργού του Πειραϊκού Θε-
άτρου Δημήτρη Ροντήρη.
7 Αυγούστου. Πεθαίνει στον Πειραιά ο Αντώνης Αμπατιέλος, σύζυγος της 
Μπέτυ Αμπατιέλου, που λέγεται ότι χαστούκισε τη Βασίλισσα Φρειδερίκη. Ο 

Α. Αμπατιέλος, κατά τις εκλογές του 1981, εκλέχθηκε βουλευτής του Κ.Κ.Ε. 
στην Α΄ Περιφέρεια Πειραιά. Κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο της Ανάστασης του 
Πειραιά.
13 Νοεμβρίου. Ο Δήμαρχος Πειραιά Στέλιος Λογοθέτης αποφασίζει το άνοιγ-
μα τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση δωρεών με σκοπό την οικοδόμηση 
εκ νέου του κτιρίου του Ρολογιού. (Στις 20 Νοεμβρίου 1995 διατάσσει την 
έκδοση πρόσκλησης για την εκπόνηση μελέτης ανέγερσης του Ρολογιού).

1996

31 Ιανουαρίου. Στις 5:30 τα ξημερώματα, ελικόπτερο του Ελληνι-
κού Πολεμικού Ναυτικού απογειώθηκε από την Φρεγάτα «Ναβαρί-
νο» για να διαπιστώσει την παρουσία των Τούρκων στη βραχονησί-

δα Ίμια, όπου και κατερρίφθη. Ανάμεσα στα πληρώματα που 
σκοτώθηκαν και ο Πειραιώτης τότε Υποπλοίαρχος Παναγιώτης 
Βλαχάκος.
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1998

Πεθαίνει ο στιχουργός Μίμης Τραϊφόρος. Γεννημένος στον Πειραιά το 
1913, έγραψε το 1940 τους στίχους του τραγουδιού «Παιδιά της Ελλά-
δος παιδιά». Γνώρισε τη Βέμπο, την οποία αγάπησε και παντρεύτηκαν. 

Ο Τραϊφόρος έχει γράψει μεταξύ άλλων και τον ύμνο του ΠΑΟΚ, ενώ 
το σπίτι του στον Πειραιά στεγάζει σήμερα το Ιστορικό Αρχείο του Δή-
μου Πειραιώς.

5 Μαΐου. Πεθαίνει ο ηθοποιός Βασίλης Διαμαντόπουλος. Γεννημένος στον Πειραιά το 1920, χάραξε μία σπουδαία πορεία. Έμει-
νε στη μνήμη των περισσοτέρων ως ο αυστηρός καθηγητής στην ταινία «Νόμος 4000».
6 Αυγούστου. Πεθαίνει η τραγουδίστρια Ρίτα Σακελλαρίου. Γεννημένη στην Σητεία Κρήτης το 1934, έζησε από μικρή ηλικία 
στα Ταμπούρια. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Πέραμα.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία.

1999

Η πόλη του Πειραιά αριθμεί 175.697 κατοίκους.

2001

13 Μαρτίου. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού στη προκυμαία της Ζέας.

2003 2010

196.389 κατοίκους έχει ο Πειραιάς στην απογραφή του 2010.



ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

2020

16 Ιανουαρίου. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε ειδική εκδήλωση στο 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έγινε η παρουσίαση του προγράμματος «Η Ανάπλαση του Πειραιά».
18 Μαΐου. Τελετή για τη Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου μπροστά 
στο μνημείο που είχε αναγερθεί το 2017 στην Πλατεία Αλεξάνδρας του Πειραιά δωρεά του Βαγ-
γέλη Μαρινάκη.

2021

Άρχισαν οι εργασίες αποπεράτωσης του πολυώροφου κτιρίου του λεγόμενου Πύργου του Πει-
ραιά, που ήταν σκελετός για 50 χρόνια.
Οκτώβριος. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος η «Ηρωΐδα Μανιάτισσα» στο πάρκο Δη-
λαβέρη
8 Δεκεμβρίου. Το Τραμ με καθυστέρηση 17 χρόνων έφτασε στον Πειραιά.

2022

6-10 Ιουνίου 2022. Έγινε η 54η Παγκόσμια 
Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδώνια στον Πειραιά
10 Οκτωβρίου 2022. Το Μετρό έφτασε στον 
Πειραιά.



Λιμάνι του Πειραιά
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2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΗΣΑΠΗΣΑΠ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Σιλβέστρου  
πάπα Ρώμης,
θεαγένους ιερομάρτ., 
Σεραφείμ του Σάρωφ

Πολυεύκτου μάρτ., 
Ευστρατίου οσίου, 
Πέτρου εκ Σεβαστείας, 
Αντωνίνης μάρτ.

Προσκύνηση Τιμ. 
αλύσεως Απ. Πέτρου, 
Νικολάου νεομ. 
Μυτιλήνης

Κλήμεντος επ. Αγκύρας, 
Αγαθαγγέλου μάρτ., 
Διονυσίου οσίου  
εν Ολύμπω

Μαλαχίου προφήτου, 
Γορδίου μάρτ., 
Θωμαΐδος μάρτ. 
εκ Λέσβου

Γρηγορίου επ. Νύσσης, 
Δομετιανού  
επ. Μελιτινής, 
Μαρκιανού πρεσβ.

✠ Αντωνίου Μεγ., 
Αντωνίου οσ. Νέου 
Θαυματουργού, Γεωργίου 
εν Ιωαννίνοις

Ξένης οσ., Βαβύλα 
ιερομάρτ. εν Σικελία & 
μαθητών Αγαπίου & 
Τιμοθέτου μ.

Σύναξις 70 Αποστόλων,   
Ονούφριου οσ. του Νέου, 
Νικηφόρου του Λεπρού, 
Θεοκτίστου μάρτ.

Θεοδοσίου οσ. 
Κοινοβιάρχου

✠ Αθανασίου  
& Κυρίλλου  
Πατρ. Αλεξανδρείας, 
Θεοδούλης μαρτ.

✠ Γρηγορίου Θεολόγου,  
Αυξεντίου νεομ. 
εκ Βέλλας,  
Αγ. Μαργαρίτας

Θεοπέμπτου, Θεωνά, 
Συγκλητικής οσίας, 
Ρωμανού Νέου οσιομ., 
Φωστηρίου οσ.

Τατιανής, Ευθασίας, 
Μερτίου & Πέτρου & 
ετέρων μαρτύρων

Μακαρίου Αιγυπτίου, 
Μακαρίου Αλεξ/ρέως 
Μάρκου Ευγενικού 
Αρσενίου Κερκύρας

Ξενοφώντος & Μαρίας οσ. 
& συνοδείας αυτών, Συμεών 
οσίου Παλαιού, Κλήμεντος 
Αθηναίου

Εφραίμ του Σύρου, 
Παλλαδίου του Μεγάου, 
Χάριτος μάρτ., Ιακώβου 
Ασκητού

✠ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
(Μέγας Αγιασμός)

Ερμύλου & Στρατονίκου 
μάρτ., Μαξίμου οσ. 
Καυσοκαλυβίτου, Ιακώβου 
επ. Νισίβεως

✠ Ευθυμίου Μεγάλου, 
Ζαχαρίου νεομ. εξ 
Άρτης, Πέτρου Τελώνου, 
Λέοντος Θρακός

Ανακομιδή λειψ. 
Ιωάννου Χρυσοστόμου, 
Μαρκιανής Βασ., 
Κλήμη οσ. Στυλίτου

ΙΖ  ́ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
(Χαναναίας), Ανακομιδή 
λειψάνων Ιγνατίου 
Θεοφόρου

✠ Σύναξις Ιωάννου 
του Προδρόμου & 
Βαπτιστού, Αθανασίου 
εξ Ατταλείας νεομ.

Των εν Σινά & Ραϊθώ 
αναιρεθέντων Αγίων 
Αββάδων, Αγνής μάρτ., 
Νίνας Ισαποστόλου

Μαξίμου ομολογητού, 
Αγνής μ. της Ρωμαίας, 
Μαξίμου Γραικού, 
Νεοφύτου μάρτ.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
Περιτομή Ι. Χριστού,  
✠ Βασιλείου Μεγάλου 
Τηλεμάχου μ.

✠ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 
Γεωργίου Χοζεβίτου, 
Δομνίκης οσ., 
Κύρου Κων/λεως

ΙΒ  ́ΛΟΥΚΑ (10 λεπρών), 
Παύλου Θηβαίου, 
Ιωάννου Καλυβίτου, 
Πανοφίου μαρτ.

ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ  
(Του Ζακχαίου), 
Τιμοθέου αποστ., 
Αναστασίου Πέρσου

  Πανσέληνος

  Τελευταίο Τέταρτο

 Nέα Σελήνη

 Πρώτο Τέταρτο

✠ Τριών Ιεραρχών, 
Ανάμν. ευρέσεως 
εικόνας Ευαγγελιστρίας 
Τήνου, Χρυσής μ.

Κύρου & Ιωάννου 
Αναργύρων,  
Αρσενίου οσίου 
του εν Πάρω



ΣΩΜΑΤΕΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Φωτίου πατρ.  
Κων/πόλεως, 
Βουκόλου επ. Σμύρνης, 
Φαύστης

Ακύλλα & Πρισκίλλης 
απ. Μαρτινιανού, 
Ευλογίου αρχ. 
Αλεξανδρείας

Λέοντος επισκ. Κατάνης, 
Αγάθωνος πάπα Ρώμης, 
Βησσαρίωνος οσ. 
Αιγυπτίου

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, 
Προκοπίου 
Δεκαπολίτου, 
Γελασίου μίμου

Παρθενίου επισκ. 
Λαμψάκου, Λουκά οσίου 
εν Στειρίω, Γεωργίου 
νεομ. Κρητός

Αυξεντίου εν τω Όρει, 
Μάρωνος οσίων, 
Νικολάου εκ 
Τραπεζούντος

Τιμοθέου εν Συμβόλοις, 
Ευσταθίου Αντιοχείας, 
Ιωάννου Γ  ́Κων/πόλεως

Βασιλείου ομολογητού, 
Κασσιανού οσ. Ρωμαίου, 
Κυράννης εν Θεσ/νίκης

Τρύφωνος μάρτυρος, 
Περπέτουας, 
Αναστασίου νεομάρτ. 
εκ Ναυπλίου

Θεοδώρου Στρατηλάτου, 
Ζαχαρίου προφ., 
Μάρθας & Μαρίας οσ., 

Ονησίμου αποστόλου, 
Ανθίμου εν Χίω, 
Ιωάννου Κουλακιώτου, 
Ευσεβίου οσίου,

Των εν τοις Ευγενίου 
ευρεθ. μαρτύρων, 
Θαλασσίου & Λημναίου 
οσίου

✠ Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ  
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
Αγαθοδώρου μάρτ.

Νικηφόρου μάρτ., 
Μαρκέλλου επ. 
Σικελίας, Παγκρατίου 
επ. Ταυρομενίου

Παμφίλου & συν αυτώ 
μάρτ., Φλαβιανού πατρ. 
Κων/πόλεως 
(Τσικνοπέμπτη)

Πολυκάρπου επ. 
Σμύρνης, Γοργονίας οσ.,  
Ζεβινά οσ., 
Πολυχρονίου οσ.

Συμεών του Θεοδόχου, 
Άννης προφήτιδος, 
Σταματί, Ιωάννου & 
Νικολάου εκ Σπετσών

✠ Χαραλάμπους ιερομ., 
Αναστασίου Πατρ. 
Ιεροσολύμων, Ζήνωνος 
Ταχυδρόμου

Θεοδώρου Τήρωνος, 
Μαριάμνης ισαπ., 
Μαρκιανού και 
Πουλχερίας βασ.

Α  ́& Β  ́εύρεσις 
τιμ. κεφαλής Αγ. Ιωάννου 
Προδρόμου, Ιωάννου 
Θεριστού εν Καλυβρία

Ισιδώρου του 
Πηλουσιώτου, 
Νικολάου ομολογητού 
Στουδίτου

Βλασίου επ. Σεβαστείας 
ιερομ., Θεοδώρας 
Αυγούστας, Γεωργίου 
Σερβίας νεομάρτ.

✠ Ψυχοσάββατον, 
Λέοντος πάπα Ρώμης, 
Αγαπητού ομολογητού 
επ Σινάου

Ταρασίου πατρ.  
Κων/πόλεως,  
Ρηγίνου επισκ. 
Σκοπέλου

ΙΣΤ  ́ΛΟΥΚΑ  
(Τελώνου & Φαρισαίου), 
Αρχή Τριωδίου,  
Αγάθης οσ.

ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ (Του Ασώτου) 
Μελετίου επ. Αντιχείας, 
Αντωνίου Β΄.  
Κων/πόλεως

ΑΠΟΚΡΕΩ,  
Φιλοθέης Αθηναίας, 
Αρχίππου απ., Νικήτα 
νεομ. Ηπειρώτου

ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, 
Φωτεινής μεγαλομάρτ. 
& Ισαποστόλου 
Σαμαρείτιδος

  Πανσέληνος

  Τελευταίο Τέταρτο

 Nέα Σελήνη

 Πρώτο Τέταρτο
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Των εν Αμορίω 42 
Μαρτύρων, Μνήμη 
Εύρεσις Τιμίου Σταυρού 
υπό της Αγ. Ελένης

Ανακομιδή λειψ. 
Νικηφόρου πατρ. Κων/
πόλως, Πουπλίου ιερομ. 
επ. Αθηνών, Αφρικανού

Των εν Αγ. Σάββα 
αναιρ. Αγ. Αββάδων, 
Μύρωνος νεομ. 
Κρητός, 

Ματρώνης Θεσ/νίκης, 
Λυδίας, Φιλητού μάρτ & 
τέκνων αυτών, Παύλου 
επ. Κορίνθου

Λαυρεντίου οσίου 
Μεγάρων, Εφραίμ 
Πατρ. Αντιοχείας, 
Παύλου οσ. του Απλού

Βενεδίκτου οσίου, 
Ευσχήμονος επισκ. 
Λαμψάκου, 
Αλεξάνδρου εν Πύδνη

Ιακώβου οσ. ομολογ., 
Θωμά Πατριάρχου  
Κων/πόλεως, 
Σεραπίωδος εκ Σιδώνας

Ιλαρίωνος οσίου του 
Νέου, Ηρωδίωνος  
εκ των 70 Αποστόλων

Ευδοκίας οσιομ., 
Αντωνίνης μάρτ., 
Μαρκέλλου μάρτυρος

Θεοφυλάκτου επισκ. 
Νικομηδείας, Παύλου 
ομολ. επ. Πλουσιάδος, 
Ερμού αποστόλου

Αγαπίου μάρτ. & συν. 
αυτώ, Αριστοβούλου επ 
Βρετανίας, Μανουήλ 
νεομάρτ. Κρητός

Καλλινίκης & 
Βασιλίσσης μαρτύρων, 
Βασιλείου Ιερομ., Αγ. 
Δροσίδος

Μάρκου επισκ. 
Αρεθουσίων,  
Κυρίλλου διακ., Ιωνά,  
Βαραχησίου μάρτ.

Νικολάου Πλανά, 
Θεοδώτου Κυρηνείας, 
Ησυχίου Συγκλ., 
Ευθαλίας παρθενομ.

Των Αγίων  
40 Μαρτύρων  
εν Σεβαστεία, 
Καισαρίου οσ.

Ιουλιανού μάρτ., 
Σαββίνου Αιγυπτίου,  
Χριστοδούλου οσ.  
εν Πάτμω

Νίκωνος Ιερομ. και  
των συν αυτώ  
199 Μαρτύρων,  
Λουκά νεομάρτυρος

✠ ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ, 
Ιωάννου οσ. συγγρ. 
Κλίμακας, Ζαχαρίου 
Κορίνθου

✠ Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, 
Κλεονίκου, Βασιλίσκου 
& Ευτροπίου μαρτύρων

✠ Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, 
Κορδάτου Κορίνθου, 
Ανεκτού, Παύλου, 
Διονυσίου

✠ Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, 
Αλεξίου ανθρώπου του 
Θεού, Θεοστηρίκτου 
ομολογητού

✠ Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, 
Αρτέμονος Ιερομ., 
Παρθενίου Γ΄ 
Κων/πόλεως 

✠ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ 
ΥΜΝΟΣ, Υπατίου 
Γαγγρών, Ακακίου ομ. 
Μελιτινής

Θαύμα κολλύβων αγ. 
Θεοδώρου, Γερασίμου 
εν Ιορδάνη, Παύλου & 
Ιουλιανής μαρτύρων

Σωφρονίου Πατρ.
Ιεροσολ., Πιονίου 
πρεσβ. Θεοδώρας 
Βασ. Άρτης

Κυρίλλου Αρχ. 
Ιεροσολύμων, Τροφίμου 
& Ευκαρπίωνος μάρτ., 
Ανανία οσ. Θαυμ.

✠ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
(Εθνική Εορτή), 
Πελαγίας &  
Θεοδοσίας 

✠ Α  ́ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
(Ορθοδοξίας), Κόνωνος 
Ισαύρου, Μάρκου 
Αθηναίου

✠ Β  ́ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
(Γρηγορίου του Παλαμά),  
Θεοφάνους ομ.,  
Γρηγορίου Διαλόγου

✠ Γ  ́ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
(Σταυροπροσκυνήσεως), 
Χρυσάνθου και 
Δαρείας μαρτύρων

✠ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
(Αγ. Ιωάννου 
Κλίμακος),  
Σύναξις  
Αρχ. Γαβριήλ

  Πανσέληνος

  Τελευταίο Τέταρτο

 Nέα Σελήνη

 Πρώτο Τέταρτο
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Σταθμός του Μετρό  
στο Δημοτικό Θέατρο

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Νικήτα ομολογητού ηγ., 
Μονής Μηδικίου, 
Ελπιδοφόρου μάρτ., 
Ιωσήφ Υμνογράφου 

✠ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ,
Ιωσήφ του Παγκάλου, 
Γρηγορίου Ε΄ Πατρ. 
Κων/πόλεως

Συμεών ιερομ. & συν 
αυτών μαρτύρων, 
Αδριανου;του Νέου μ., 
Μακαρίου Κορίνθου

Ελισάβετ οσίας,  
Σάββα Στρατηλάτου, 
Ξενοφώντος οσ.,

Γεωργίου εν Μαλεώ, 
Ζωσιμά οσίου, 
Θεοδούλου & 
Αγαθάποδος μάρτ.

✠ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ, 
Των 10 Παρθένων, 
Αντίπα επ. Περγάμου, 
Ματρώνης &  
Τρυφαίνης οσίας

Ραφαήλ, Νικολάου & 
Ειρήνης μαρτύρων, 
Ιωάννου Ησυχαστού, 
Αθανασίας Αιγίνης

Μάρκου Αποστόλου & 
Ευαγγελιστού, 
Μακεδονίου Β΄ πατρ. 
Κων/πόλεως

Κλαυδίου, Νικηφόρου, 
Διοδώρου, Παππίου μ., 
Γεωργίου νεομ.  
εν Εφέσσω

✠ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, 
Της αλειψάσης  
τον Κύριον μύρω, 
Ανθούσης οσίας

Παφνουτίου ιερομάρτ., 
Αγαθαγγέλου 
Εσφιγμενίτου, Τρύφωνος 
Κων/πόλεως

Βασιλέως Ιερομ. επ. 
Αμασείας, Γλαφύρας 
και Ιούστας οσ.

Ευτυχίου πατρ. 
Κων/πόλεως, Γρηγορίου 
οσ. Σιναΐτου,  των εν 
Περσίδι 120 μ.

✠ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ,  
Ο Μυστικός Δείπνος, 
Μαρτίνου πάπα Ρώμης, 
& δύο Επισκόπων

Ζακχαίου αποστ., 
Θεοδώρου Τριχινά οσ., 
Αθανασίου & Ιωάσαφ 
Μετεωρίτων

Συμεών Πατ.Ιεροσολύμων, 
Ιωάννου ομολ. Μονής 
Καθαρών, Ευλογίου 
Ξενοδόχου

Ιάσονος & Σωσιπάτρου εκ 
των 70 Αποστόλων, 
Κερκύρας μάρτ., Ιωάννου 
Καλοκτένη μητρ. Θηβών

Καλλιοπίου μαρτ., 
Γεωργίου οσ. επ. 
Μυτιλήνης, 
 Ακυλίνης μαρτ.

✠ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
Τα Άγια Πάθη του Κυρίου, 
Αριστάρχου, Πούδη & 
Τροφίμου εκ 70 απ.

✠ Της Ζωοδόχου Πηγής,  
Ιανουαρίου Ιερομ., 
Μαξιμιανού Πατρ. 
Κων/πόλεως

Των εν Κυζίκω εννέα 
μαρτύρων, Μέμνονος 
θαυματουργού, 
Αυξιβίου οσ.

✠ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, 
Ιακώβου αποστόλου, 
αδελφού Ιω. Θεολόγου

Οσίας Μαρίας 
Αιγυπτίας, Μακαρίου 
ομολ. Ι.Μ. Πελεκητής

✠ Του Λαζάρου, 
Αγάβου, Φλέγοντος, 
Ασυγκρίτου,  
Ρούφου εκ 70 απ.

✠ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ,  
Η εις Άδου κάθοδος 
του Κυρίου, Λεωνίδου 
επ. Αθηνών

Ναθαναήλ αποστ., 
Θεοδώρου οσ. 
Συκεώτου, Νεάρχου 
μάρτυρος

✠ Ε  ́ΝΗΣΤΕΙΩΝ  
(Οσ. Μαρίας Αιγυπτίας), 
Τίτου θαυμ., Αμφιανού 
και Αιδεσίου μαρτύρων

✠ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 
Ευψυχίου μάρτυρος, 
Βαδίμου οσιομάρτυρος 
& 7 μαθητών αυτού

✠ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ,  
Η Ανάσταση του 
Σωτήρος Χριστού, 
Αγάπης, Ειρήνης

✠ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, 
Γεωργίου Μεγαλομ. 
Τροπαιοφόρου

 Πανσέληνος

  Τελευταίο Τέταρτο

 Nέα Σελήνη

 Πρώτο Τέταρτο



ΣΩΜΑΤΕΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ
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Ιωάννου Θεολόγου 
Αποστόλου & 
Ευαγγελιστού, 
Αρσενίου Μεγάλου

Ιερεμίου προφ., 
Νικηφόρου εκ Χίου, 
Ευθυμίου Πελοπ/σίου 
(Εργατική Πρωτομαγιά)

Παχωμίου Μεγάλου, 
Αχιλλίου εκ Λαρίσης, 
Πανηγυρίου Κυπρίου, 
Βαρβάρου οσ. 
Μυροβλύτου

Αγ. Πατέρων Β΄ 
Οικουμενικής Συνόδου, 
Βασιλίσκου μάρτ., 
Παύλου εν Τριπόλει

Θεοδοσίας παρθενομ., 
Θεοδοσίας οσιομ., 
Αλεξάνδρου αρχιεπ., 
Υπομονής οσ.

Ησαΐου προφήτου, 
Χριστοφόρου μάρτ, 
Νικολάου εν Βουνένοις 

✠ Ανακομιδή λειψ. 
Μεγάλου Αθανασίου, 
Ματρώνης οσ. εκ 
Ρωσίας

Θεοδώρου ηγιασμένου, 
Νικολάου Α Μυστικού 
Πατρ. Κων/πόλεως, 
Παπυλίνου μάρτ.

Μιχαήλ οσ. επ. 
Συνάδων, Αγ. Μαρίας 
του Κλωπά της 
Μυροφόρου

Ισαακίου ομ. ηγουμένου 
μονής Δαλμάτων, 
Βαρλαάμ οσ. μητρός  
Μεγ. Βασιλείου

Τιμοθέου & Μαύρας, 
Ξενίας μεγαλομάρτ., 
Πέτρου αρχ. Άργους  
& Ναυπλίου 

✠ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, 
Σίμωνος απ. Κανανίτου, 
Αλφειού, Κυπρίνου & 
Φιλαδέλφου μαρτ.

Ανδρονίκου & Ιουνίας 
εκ των 70 Αποστόλων, 
Αθανασίου νέου επ. 
Χριστιανουπόλεως

Απόδοσις εορτής 
Πάσχα, Συμεών οσ. 
Θαυμαστορείτου, 
Μελετίου μάρτυρος

Ερμείου αποστόλου, 
Ευσεβίου & 
Χαραλάμπους μάρτ., 
Πετρονίλας μαρτ.

Πελαγίας μάρτυρος, 
Ιλαρίου οσίου, 
Νικηφόρου Αθωνίτου

Μωκίου ιερομάρτ., 
Κυρίλλου & Μεθοδίου 
ισαποστόλων, Αργυρώ 
Επανωμίτου

Πέτρου, Διονυσίου, 
Ανδρέα, Παύλου, 
Χριστίνας, Ηρακλείου 
μαρτύρων

✠ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ,  
Γ΄ Εύρεσις Τιμίας 
Κεφαλής Αγ. Ιωάννου 
Προδρόμου

✠ Ειρήνης 
μεγαλομάρτυρος, 
Εφραίμ θαυματουργ., 
Ευθυμίου οσ. Μαδύτου

Επιφανίου Αρχ. 
Κύπρου, Γερμανού 
Κων/πόλεως, 
Θεοδώρου εν Κυθήροις

Πατρικίου επ. 
Προύσσης, Ακακίου, 
Μενάνδρου και 
Πολυσίνου μαρτ.

Κάρπου εκ των 70 
Αποστ., Αλφαίου απ., 
Αλεξάνδρου Δερβίση, 
Σινεσίου επισκ.

Ιώβ πολυάθλου, 
Σεραφείμ οσίου εν τω 
όρει Δομβούς ασκ., Σοφία 
οσ. εν Κλεισούρα

Γλυκερίας μεγαλομάρ, 
Ευθυμίου Ιβήρων, 
Σεργίου ομολογητού, 
Παυσικάκου επ. Συνάδων

Θαλλελαίου μάρτ., 
Ιωάννου & Ιωσήφ 
Νέας Μονής Χίου, 
Λυδίας Φιλιππησίας

Ιωάννου του Ρώσου, 
Ελλαδίου ιερομάρτ., 
Ευσεβιώτου μ, 
Αλυπίου μ.

✠ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, 
Του εν ουρανώ 
φανέντας σημείου 
του Τιμίου Σταυρού

✠ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, 
Ισιδώρου Χίου,  
Λεοντίου Πατρ.
Ιεροσολύμων

✠ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, 
Κωνσταντίνου & 
Ελένης ισαποστόλων, 
Παχωμίου νεομ.

✠ Των Αγίων 218 
Πατέρων της Α’ Οικ. 
Συνόδου, Ευτυχούς 
επισκ. Μελιτίνης

 Πανσέληνος

 Νέα Σελήνη

 Τελευταίο Τέταρτο

 Πρώτο Τέταρτο



ΣΩΜΑΤΕΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ
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✠ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, 
Δωροθέου Ιερομ.  
επ. Τύρου

Ονουφρίου οσίου, 
Πέτρου οσ. Θεοφόρου 
του εν Άθω

Ιούδα αποστ. 
Αδελφοθέου, Παϊσίου 
οσ. Μεγάλου

Δαυΐδ Θεσ/νίκης,  
Δαυΐδ Νέου οσιομ., 
Ιωάννου επισκόπου 
Γοτθίας

Ιλαρίωνος οσίου Νέου, 
Αττάλου θαυματουργού, 
Γελασίου μ., Αγ. 5 
Παρθενομαρτύρων

Ακυλίνης μάρτυρος, 
Τριφυλλίου επ. Λήδας, 
Αντιπάτρου Βόστρων

Μεθοδίου Ιερομ. επ. 
Πατάρων, Νικολάου 
Καβάσιλα, Καλλίστου 
Πατρ. Κων/πόλεως

Σαμψών Ξενοδόχου, 
Ιωάννης Μυροφόρου, 
Ανεκτού μαρτ.

Θεοδότου Ιερομ.
Αγκύρας, 
Ποταμιαινής μάρτ., 
Ζηναΐδος μάρτ.,

Ελισσαίου προφήτου, 
Μεθοδίου ομ.  
Πατρ. Κων/πόλεως, 
Νήφωνος οσ. Αθωνίτου

Ιουλιανού μάρτ., 
Τερεντίου ιερομ. 
επ. Ικονίου, Νικήτα 
νεομ. Νισυρίου

Ανακομιδή Ιερών 
λειψάνων Κύρου και 
Ιωάννου Αναργύρων

Ιουστίνου Φιλοσόφου 
μάρτ., Πύρρου επ. 
Παρθένου, 
Θεσπεσίου ομολ., 

Ανακομιδή λειψ. 
Θεοδώρου Στρατηλάτου, 
Καλλιόπης μάρτυρος, 
Θεοφάνους νεομ.

Αμμώς προφήτου, 
Ιερωνύμου οσίου, 
Αυγουστίνου επ. 
Ιππώνος

Ευσεβίου ιερομ. επισκ. 
Σαμοσάτων, Ζήνωνος 
& Ζηνά μαρτύρων, 
Πομπιανού μάρτ.

✠ Πέτρου & Παύλου 
Πρωτοκορυφαίων 
Αποστόλων

Νικηφόρου 
Ομολογητού Πατρ. 
Κων/πόλεως, Κων/νου 
νεομάρτ. εκ Αγαρηνών

Κυρίλλου 
αρχιεπισκόπου 
Αλεξανδρείας,  
Ανανίου μάρτ.

Τύχωνος & Μνημονίου 
επ. Αμαθούντος 
Κύπρου

Αγριππίνης μάρτ., 
Αριστοκλέους πρεσβ., 
Δημητριανού διακ., 
Νικήτα οσ. Θηβαίου

✠ Η Σύναξη των 
Δώδεκα Αγίων Ενδόξων 
& Πανευφήμων 
Αποστόλων

✠ Ψυχοσάββατον, 
Λουκιλλιανού & Παυλής 
και των συν. αυτών, 
Παύλης μάρτυρος

Αλεξάνδρου και 
Αντωνίνης μαρτύρων, 
Τιμοθέου επ. Προύσης

Μανουήλ, Σαβήλ 
Ισμαήλ μαρτύρων, 
Ισαύρου διακ. και συν 
αυτώ

Το Γενέθλιον  
του Προδρόμου, 
Αθανασίου Παρίου

✠ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, 
Μάρθας και Μαρίας 
αδελφών Λαζάρου

✠ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  
(ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ), 
Βαρθολομαίου και 
Βαρνάβα αποστόλων

✠ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  
(ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ 
ΠΑΤΕΡΩΝ)  
Λεοντίου εξ Αιγίνης

✠ Β  ́ΜΑΤΘΑΙΟΥ  
(Των Αγ. Νεομαρτύρων 
μετά το 1453 μάρτ.)
Προκοπίου εν Σμύρνη

 Πανσέληνος

 Νέα Σελήνη

 Τελευταίο Τέταρτο

 Πρώτο Τέταρτο



Το τραμ μπροστά την Αγ. Τριάδα
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Υακίνθου 
Κουβικουλαρίου μάρτ.,  
Ανατολίου Κων/πόλεως

Αγίων 45 Μαρτύρων 
εν Νικοπόλει, 
Παρθενίου & Ευμενίου 
οσίων εν Κρήτη

✠  Μαρίνης 
μεγαλομάρτ., Σπεράτου 
& Βερονίκης μάρτ.

Χριστίνης 
μεγαλομάρτυρος, 
Θεοφίλου Ζακύνθου 
νεομ.

Ευδοκίμου του Δικαίου, 
Αγ. 12 Ρωμαίων μαρτ., 
Ιωσήφ του από 
Αριμαθαίας

Ανδρέου Ιεροσολυμίτου 
Αρχ. Κρήτης,  
Μιχαήλ Χωνιάτη Αρχ. 
Αθηνών

Ευφημίας 
μεγαλομάρτυρος, 
Όλγας ισαποστόλου

Αιμιλιανού μαρτ., 
Παύλου, Θέης & 
Ουαλεντίνης μαρτύρων

✠ Κοίμησις Αγίας Άννης, 
Ολυμπιάδος διακονίσσης,  
Ευπραξίας οσ.

Αθανασίου εν Άθω & 
συν αυτώ έξι μαθητές 
αυτού, Λαμπαδού οσ.

Πρόκλου και Ιλαρίου, 
Παϊσίου οσ. Αγιορείτου, 
Βερονίκης 
αιμορροούσης,  

Μακρίνης αδελφής  
Μ. Βασιλείου, 
Θεοδώρου Εδέσσης

✠ Παρασκευής 
Οσιομάρτυρος, 
Ερμολάου ιερομάρτ.

Σισώη οσ. του 
Μεγάλου, Λουκίας 
Παρθενομάρτυρος, 
Απολλωνίου

Σύναξις αρχαγγέλου 
Γαβριήλ, Στεφάνου οσ. 
Σαββαΐτου

✠ Προφήτου Ηλιού 
του Θεσβίτου

✠ Παντελεήμονος 
μεγαλομάρτυρος και 
ιαματικού

Καλλινίκου μάρτ. εν 
Κιλικία, Θεοδότης 
μάρτυρος και των τέκνων 
αυτής

✠ Κυριακής 
μεγαλομάρτυρος, 
Θωμά οσ. εν Μαλεώ, 
Οδυσσέως νεομ.

Νικοδήμου Αγιορείτου, 
Ακύλα αποστόλου, 
Παύλου & Ηρωδιώνος 
αποστ.

Συμεών διά Χριστόν 
Σαλού & Ιωάννου οσ., 
Παρθενίου επ. Άρτης, 
Ιουστού

Προχόρου, Νικάνορος, 
Τίμωνος & Παρμένα 
αποστ., Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου

✠ Η  ́ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σίλα, 
Σιλουανού, Κρήσκεντος 
& Ανδρονίκου εκ των 
70 Αποστόλων

✠ Κοσμά & Δαμιανού 
των Αναργύρων  
των Ρωμαίων

Προκοπίου 
μεγαλομάρτ., 
Θεοφίλου οσ. 
μυροβλήτου

Κηρύκου & Ιουλίτης μ., 
Βλαδιμήρου 
ισαποστόλου

Μαρίας Μαγδαληνής 
Μυροφόρου & Ισαπ., 
Μαρκέλλας 
Χιοπολίτιδος

✠ Δ  ́ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 
Κατάθεση τιμίας 
Εσθήτος της Θεοτόκου, 
Λάμπρου νεομάρτυρος

✠ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 
Παγκρατίου ιερομάρτ., 
Μιχαήλ Πακνανά 
Αθηναίου νεομάρτυρος

✠ ΣΤ  ́ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 
Αθηνογένους 
ιερομάρτ., Φαύστου 
μάρτυρος

✠ Ζ  ́ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 
Ιεζεκιήλ πρ.,  
Πελαγίας οσ. εν Τήνω., 

 Πανσέληνος

  Τελευταίο Τέταρτο

 Νέα Σελήνη

 Πρώτο Τέταρτο



ΣΩΜΑΤΕΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΗΣΑΠΗΣΑΠΤα βράχια της Πειραϊκής το βράδυ
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Δομετίου οσιομ. 
Πέρσου, Θεοδοσίου 
Αργολίδος, Νικάνορος 
οσίου θαυματουργού

Μιχαίου προφήτου, 
Μαρκέλλου 
ιερομάρτυρος επ. 
Απαμείας

Θαδδαίου αποστ., 
Βάσσης μάρτυρος και 
των τέκνων αυτής 
Θεογνίου, Αγαπίου

Μωυσέως του Αιθίοπος, 
Διομήδους & Λαυρεντίου 
μαρτύρων

Αιμιλιανού ομολογητού 
επ. Κυζίκου, Μύρωνος 
Κρητός θαυματ.

Η Πρόοδος  
Τιμίου Σταυρού, 
Των επτά Μακκαβαίων 
παίδων μ.

✠ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 
Ταρσιζίου μάρτυρος

Αγαθονίκου μάρτ. και 
συν αυτών μαρτύρων, 
Ανθούσης οσ. & 
Αθανασίου ιερομ.

✠ Μνήμη Αποτομής 
Τιμίας Κεφαλής  
Αγ. Ιωάννου Προδρόμου

Ανακομιδή ιερών λειψ. 
Στεφάνου πρωτομάρτ., 
Θεοδώρου νεομάρτ. 
Δαρδεναλλίων

Ματθίου αποστόλου, 
Των εν τη Χαλκή Πύλη 
δέκα Μαρτύρων

Αγίου Μανδηλίου, 
Διομήδους μάρτ., 
Ιωσήφ οσ. Ησυχαστού

✠ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ειρηναίου 
επ. Λουγδούνων

Αλεξάνδρου, Ιωάννου, 
Παύλου του νέου 
Πατριαρχών  
Κων/πόλεως

Δαλμάτου, Φαύστου & 
Ισαακίου οσίων,  
Σαλώμης μυροφ.

Λαυρεντίου 
Αρχιδιακόνου, 
Ξύστου Πάπα Ρώμης, 
Ιππολύτου μάρτ.

Μύρωνος, Κυπριανού, 
Στράτωνος, Παύλου και 
Ιουλιανής μαρτύρων

✠ Κοσμά του Αιτωλού 
Εθνομάρτυρα, 
Ευτυχούς ιερομάρτυρος

Κατάθεση της Τιμίας 
Ζώνης της Υπεραγίας 
Θεοτόκου

Των εν Εφέσω επτά 
Παίδων, Ανακομιδή 
Ιερ. Λειψ. Αγ. Ευδοκίας

Εύπλου διακόνου 
Μεγαλομ.,  
Νήφωνος πατρ. 
Κων/πόλεως

Φλώρου & Λαύρου 
μαρτ., Λέοντος και 
Ερμού μαρτύρων

Τίτου αποστόλου, 
Επάνοδος Ιερ. Λειψ. 
Απ. Βαρθολομαίου

Ευσιγνίου μάρτυρος, 
Ευγενίου οσ. Αιτωλού, 
Νόννης μητρός 
Γρηγορίου 

Φωτίου και Ανικήτου 
μαρτύρων, Παμφίλου & 
Καπίτωνος μαρτ.

Ανδρέα στρατηλάτου 
& 2593 μαρτύρων, 
Θεοφάνους Νέου 
Θαυματ., Ευτυχιανού

Αδριανού και 
Ναταλίας μαρτύρων, 
Ιωάσαφ οσίου,  
Τιθόη οσ., 

✠ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,  
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ  
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ 
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

✠ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 
Μαξίμου ομολογητού, 
Ευδοκίας βασιλίσσης

✠ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 
Σαμουήλ προφήτου, 
Ηλιοδώρου & Δοσά 
μαρτύρων

✠ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 
Φανουρίου μεγαλομάρτ., 
Ανθούσης νέας μάρτ.

 Πανσέληνος

 Πανσέληνος

 Νέα Σελήνη

  Τελευταίο Τέταρτο

 Πρώτο Τέταρτο



ΣΩΜΑΤΕΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΗΣΑΠΗΣΑΠΣταθμός Μανιάτικα
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Μωυσέως προφήτου 
Θεόπτου, Βαβύλα 
ιερομάρτυρος & συν 
αυτώ μαρτ., Ερμιόνης

Θεοδώρας εκ 
Αλεξανδρείας, 
Ευφροσύνου οσ. 
μάγειρος 

Ευμενίου επισκ. 
Γορτύνης,  
Αριάδνης μάρτυρος

Ευφροσύνης οσίας,  
Παύλου & Ταττής και 
τέκνων αυτών μαρτ., 
Παφνουτίου οσ.

Ζαχαρίου προφ. & 
Ελισάβετ γονέων 
Προδρόμου, Αβδαίου 
επ. Περσίδος

Αυτονόμου ιερομάρτ., 
Ιουλιανού μάρτυρος 
πρεσβ. Αγκύρας, 
Δανιήλ οσ. εκ Θάσου

Τροφίμου, Σαββατίου & 
Δορυμέδοντος μαρτ., 
Θεοδώρου εκ Ταρσού 
Αρχ. Καντουαρίας

✠ Μετάσταση Ιωάννου 
του Θεολόγου, Γεδεών 
του Δικαίου

Ανάμνηση του εν 
Χώναις θαύματος, 
αρχαγγ. Μιχαήλ, 
Καλοδότης μάρτ.

Κορνηλίου εκατοντ., 
Αριστείδου μάρτ., 
Ιεροθέου οσ. Καλαμών

Ευσταθίου μεγαλομάρτ. 
& συνοδείας αυτού, 
Ιλαρίωνος νεομ. 
Κρητός

Καλλιστράτου & συν. 
αυτών 49 μάρτυρων, 
Αριστάρχου & Ζήνωνος 
εκ 70 αποστόλων

Σώζοντος μάρτυρος, 
Ευψυχίου μάρτυρος, 
Ευόδου & Ονησιφόρου 
αποστόλων

✠ Η Παγκόσμιος 
Ύψωσις του Τιμίου και 
Ζωοποιού Σταυρού

Κοδράτου αποστόλου, 
Ιωνά προφήτου, Ιωνά 
οσ. Σαββαΐτου

Χαρίτωνος ομολογητού, 
Βαρούχ προφήτου, 
Νεοφύτου Εγκλείστου, 
Αυξεντίου οσίου

Γρηγορίου ιερομάρτ. 
επισκόπου Αρμενίας του 
Φωτιστού, Στρατονίκου & 
Μαρδονίου μάρτ.

Αρχή Ινδίκτου, Αγ. 40 
Παρθένων & Αμμούν 
διδ. αυτών, Συμεών 
Στυλίτου

✠ Το Γενέσιον της 
Υπεραγίας Θεοτόκου, 
Αθανασίου νεομάρτ. 
Θεσ/νίκης

Νικήτα μεγαλομάρτ.,  
Φιλοθέου οσίου, 
Βησσαρίωνος Αρχ. 
Λαρίσης

Φωκά ιερομάρτ. 
Θαυματουργού, Φωκά 
κηπουρού μ., Ισαάκ & 
Μαρτίνου μαρτύρων

Κυριακού αναχωρητού, 
Μαλαχία Νέου οσιομ. 
Ρόδου, Πετρωνίας 
μάρτυρος

Μάμαντος μάρτ., 
Ιωάννη Νηστευτού 
πατρ. Κων/πόλεως, 
Διομήδου μάρτυρος

✠ Σύναξις Θεοπατόρων 
Ιωακείμ & Άννης, 
Σεβηριανού Μεγαλομ.

Ευφημίας 
μεγαλομάρτυρος, 
Μελιτινής μάρτυρος

Σύλληψη Τιμίου 
Προδρόμου, Νικολάου 
νεομάρτ. Καρπενησίου

✠ ΙΓ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ανθίμου 
ιερομάρτ. Νικομηδείας, 
Θεοκτίστου οσίου, 
Χαρίτωνος μάρτυρος

✠ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, 
Χρυσοστόμου Σμύρνης, 
Μητροδώρας, 
Νυμφοδώρας μαρτ.

✠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, 
Σοφίας, Πίστεως, 
Ελπίδος & Αγάπης 
μαρτύρων

✠ Α  ́ΛΟΥΚΑ, Παναγίας 
Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης 
ισαποστόλου, Σιλουανού 
Αθωνίτου

 Νέα Σελήνη

  Τελευταίο Τέταρτο

 Πανσέληνος



Ο Πειραιάς το βράδυ
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΗΣΑΠΗΣΑΠ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Κυπριανού & Ιουστίνης 
μαρτύρων,  
Θεοφίλου ομολ., 
Γεωργίου νεομ. Χατζή

Ιακώβου απ. Αλφαίου, 
Ανδρονίκου & 
Αθανασίας οσ., Δικαίων 
Αβραάμ & Λωτ

Λογγίνου εκατοντάρχου, 
Μαλού οσ., Ιωάννου 
νεομ. Τουρκολέκα, 
Λεοντίου

Ιακώβου Αποστόλου 
του Αδελφοθέου, 
Ιγνατίου πατρ.  
Κων/πόλεως

Ζηνοβίου και Ζηνοβίας 
μαρτύρων, 
Ευτροπίας μάρτυρος

✠ Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου, 
Δαμάριδος Αθηνίας, 
Ρουστίκου

Ευλαμπίου και 
Ευλαμπίας μαρτύρων, 
Θεοφίλου ομολογητού 
& Λογγίνου Στυλίτου μ.

Ωσηέ προφήτου, 
Ανδρέου εν «Κρίσει»

Αρέθα μεγαλομάρτ. & 
συν. αυτώ μαρτύρων, 
Σεβαστιανής μάρτυρος

✠ Ιεροθέου επισκ. 
Αθηνών, Δομνίκης  
& θυγατέρων μ.

Θεοφάνους Γραπτού 
ομολ., Φιλίππου  
εκ των επτά διακόνων, 

✠ Λουκά 
Ευαγγελιστού, 
Μαρίνου μάρτυρος 
του Γέροντος

Μαρκιανού & 
Μαρτυρίου νοταρίων μ., 
Ταβιθάς Ελεήμονος

Χαριτίνης, Μεθοδίας 
οσ. εν Κιμώλω, 
Ευδοκίμου οσ. 
Βατοπεδινού

Ανδρονίκου, Πρόβου, 
Ταράχου μαρτύρων,  
Συμεών Νέου 
Θεολόγου

Ιωήλ προφήτου, 
Κλεοπάτρας οσ., 
Ουάρου μάρτυρος

✠ Δημητρίου 
μεγαλομάρτυρος του 
Μυροβλύτου

✠ Αγίας Σκέπης 
Θεοτόκου,  
Επέτειος του ΟΧΙ 
(Εθνική Εορτή)

✠ Θωμά αποστόλου, 
Κενδεά οσίου, 
Ερωτηίδος μάρτυρος

Κάρπου, Παπύλου, 
Αγαθοδώρου & 
Αγαθονίκης μάρτ., 
Χρυσής νεομάρτ.

Αρτεμίου μεγαλομάρτ., 
Γερασίμου Κεφαλληνίας, 
Ματρώνης Χιοπολίτιδος

Νέστορας μάρτυρος, 
Πρόκλης συζύγου 
Πιλάτου

✠ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, 
Αναστασίας οσιομ., 
Ρωμαίας, Αβραμίου 
οσίου

Σεργίου και Βάκχου 
μεγαλομαρτύρων, 
Πολυχρονίου 
ιερομάρτυρος

Ναζαρίου, Προτασίου 
Γερβασίου & Κελσίου 
μάρτ., Κοσμά 
Μελωδού

Ιλαρίωνος οσ. του 
Μεγάλου, Φιλοθέου 
οσ. Αγιορείτου, 
Σωκράτους πρεσβ.

✠ Β΄ ΛΟΥΚΑ, Παναγίας 
Γοργοϋπηκόου, Ανανίου 
εκ των 70 Αποστόλων, 
Ρωμανού Μελωδού

✠ Γ  ́ΛΟΥΚΑ,  
Πελαγίας οσίας, 
Πελαγίας παρθενομάρτ., 
Ταϊσίας οσίας

✠ Δ΄ ΛΟΥΚΑ, 
(Ζ΄ Οικ. Συνόδου), 
Λουκιανού ιερομάρτ. 
πρεσβ. Αντιοχείας

✠ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ, 
Αβερκίου επισκ. 
Ιεραπόλεως 
Ισαποστόλου

Στάχυος, Απελλού, 
Αριστοβούλου εκ των 
70 Αποστόλων

  Τελευταίο Τέταρτο

 Νέα Σελήνη

 Πανσέληνος

 Πρώτο Τέταρτο

Ο Πειραιάς το βράδυ



ΣΩΜΑΤΕΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΗΣΑΠΗΣΑΠΜαρίνα Ζέας
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1 2 3 4 5
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13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Παύλου Α΄ ομολογήτου 
& Ιερομ. Κων/πόλεως, 
Λουκά οσίου

Ιωάννου Χρυσοστόμου 
& μητρός αυτού 
Ανθούσης, Δαμασκηνού 
Νέου οσ. Κων/πολίτου

Γρηγορίου Δεκαπολίτου, 
Πρόκλου Αρχ. 
Κων/πόλεως, Ισαακίου, 
Δασίου μ. εν Δορυστόλω

Ιακώβου Πέρσου, 
Πινουφρίου οσ., 
Ναθαναήλ οσ. 
Αναχωρητού 

Των εν Μελιτινή 33 
Μαρτύρων, Λαζάρου 
οσ. Γαλλησιώτου, 
Μελασίππου, Κασσίνης

✠ Φιλίππου αποστ., 
Γρηγορίου Παλαμά, 
Κωνσταντίνου 
νεομάρτ., Υδραίου

Τα Εισόδια της 
Υπεραγίας Δεσποίνης 
ημών Θεοτόκου

Στεφάνου ομολογητού 
του Νέου, Ειρηνάρχου 
& Αγ. 7 γυναικών 
μαρτύρων

✠ Κοσμά & Δαμιανού 
Αναργύρων & Θεοδότης 
μητρός αυτών, Δαυΐδ 
οσίου του εν Ευβοία

✠ Η Σύναξις 
των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Μιχαήλ & 
Γαβριήλ

Γουρία, Σαμμωνά, Αβίβου 
μαρτύρων, Ελπιδίου, 
(αρχή νηστείας 
Χριστουγέννων)

Ιακώβου οσ. Θεοφόρου 
εν Ευβοία Αρχίππου, 
Φιλήμονος, Ονησίμου 
αποστόλων

Παραμόνου και 370 
Μαρτύρων, Διονυσίου 
επισκ. Κορίνθου

Ακινδύνου, Αφθονίου, 
Ελπιδοφόρου & 
Ανεμποδίστου 
μαρτύρων

✠ Νεκταρίου Αιγίνης, 
Ονησιφόρου & 
Πορφυρίου μαρτύρων

Ματθαίου αποστόλου & 
Ευαγγελιστού, 
Ιφιγένειας 
Παρθενομάρτυρος

Αμφιλοχίου επισκ. 
Ικονίου, Γρηγορίου επ. 
Ακραγαντίνων

✠ Ανδρέου αποστόλου 
Πρωτοκλήτου, 
Φρουμεντίου Αρχ. 
Αβησσυνίας

Ανακ. Ιερ. Λειψ. Αγ. 
Γεωργίου, Ακεψιμά, 
Αειθαλά & Ιωσήφ μαρτ., 
Γεωργίου Νεαπολίτου

Αρσενίου οσ. 
Καππαδόκου,  
Ορέστου μάρτ.,  
Νόννου επ. Αντιοχείας

Γρηγορίου επ. 
Νεοκαισαρείας, 
Γενναδίου & Μαξίμου 
Πατρ. Κων/πόλεως

Κλήμεντος Ιερ. Ρώμης, 
Πέτρου Αλεξανδρείας, 
Ερμογένους επ. 
Ακραγαντίνων

Γεωργίου Καρολίδη 
ομολ., Ιωαννικίου 
οσίου, Νικάνδρου & 
Ερμαίου ιερομ.

Μηνά μεγαλομάρτ., 
Βίκτωρος μεγαλομάρτ., 
Βικεντίου διακ. Ιερομ., 
Θεοδώρου Στουδίτου

Πλάτωνος 
μεγαλομάρτ., 
Ρωμανού μάρτ., 
Ζακχαίου διακόνου

✠ Αικατερίνης 
μεγαλομάρτ., 
Μερκουρίου 
μεγαλομάρτ.

✠ Ε΄ ΛΟΥΚΑ, 
Γαλακτίωνος & 
Επιστήμης μαρτύρων, 
Ερμά, Λίνου απ.

✠ Η΄ ΛΟΥΚΑ, Ιωάννου 
του Ελεήμονος, 
Νείλου Μυροβλύτου, 
Νείλου Ασκητού

✠ Θ΄ ΛΟΥΚΑ, Αβδιού 
προφήτου, Βαρλαάμ 
μάρτ., Ηλιοδώρου 
μάρτυρος

✠ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Στυλιανού 
Παφλαγόνος, Νίκωνος 
«Μετανοείτε», Γεωργίου 
νεομ. εκ Χίου

  Τελευταίο Τέταρτο

 Νέα Σελήνη

 Πρώτο Τέταρτο

 Πανσέληνος
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1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Βαρβάρας 
μεγαλομάρτ., Ιωάννου 
Δαμασκηνού, Σεραφείμ 
Ιερ. επισκ. Φαναρίου

Δανιήλ οσ. Στυλίτου, & 
Νόμωνος & Βηχιανού 
οσ., Λουκά οσ. του 
Νέου Στυλίτου

Σεβαστιανού 
Συγκλητικού μ. 
Νικοστράτου &  
Ζωής μαρτύρων

✠ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ, Προσκύνησις 
των Μάγων

✠ Σάββα Ηγιασμένου, 
Διογένους μάρτυρος, 
Νεκταρίου οσ. 
Αθωνίτου

Σπυρίδωνος επ. 
Τριμυθούντος, Ιωάννου 
επισκ. Ζιχνών

Βονιφατίου μάρτυρος, 
Αγλαΐδος Ρωμαίας, 
Ηλία, Πρόβου & Αρέως 
μαρτύρων

✠ Η Σύναξις της 
Υπεραγίας Θεοτόκου, 
Ευθυμίου ομολογ. επ 
Σάρδεων

✠ Νικολάου 
αρχιεπισκόπου Μύρων, 
Νικολάου νεομάρτ. 
Καραμάνου

Ευστρατίου, Αυξεντίου, 
Ευγενίου, Μαρδαρίου 
και Ορέστου μάρτ., 
Λουκίας μάρτυρος

Ιγνατίου Ιερομ. 
Θεοφόρου, Ιωάννου 
Ράφτου νεομ. Θάσου 
Ιωάννου Κρονστάνδης

✠ Στεφάνου 
Πρωτομάρτυρος, 
Θεοδώρου Γραπτού, 
Αρχιδιακόνου

Αμβροσίου επ. 
Μεδιολάνων, 
Γερασίμου Ευβοίας, 
Νεοφύτου μ.

Θύρσου, Λευκίου & 
Καλλινίκου μ., 
Φιλήμονος, Απολλωνίου, 
Αρριανού μαρτύρων

Ιουλιανής μάρτυρος και  
συν αυτή 500 Μαρτ., 
Θεμιστοκλέους μάρτ.

Των εν Νικομηδεία 
Δισμοιρίων Μαρτύρων, 
Δόμνης μ., 

Ανυσίας οσιομάρτυρος, 
Φιλεταίου μάρτυρος, 
Γεδεών οσιομ 
Καρακαληνού

Ναούμ προφήτου, 
Φιλαρέτου Ελεήμονος, 
Αντωνίου οσ. Νέου, 
Ανανίου μ. Πέρσου

Σωσθένους, Κηφά, 
Απολλώ, Τυχικού εκ 
των 70 Αποστόλων, 
Παταπίου οσίου

✠ Ελευθερίου 
ιερομάρτυρος & 
μητρός αυτού Ανθίας, 
Σωσάννης οσιομ.

✠ Αναστασίας της 
Φαρμακολύτριας, 
Χρυσογόνου μ.

Των Αγίων 14.000 
νηπίων υπό του 
Ηρώδου αναιρεθέντων

✠ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, 
Μελάνης οσ. Ρωμαίας, 
Ζωτικού 
ορφανοτρόφου

Πορφυρίου 
Καυσοκαλυβίτου, 
Αββακούμ προφήτου, 
Μυρόπης μάρτ.

✠ Σύλληψις Αγ. Άννης 
μητρός της Θεοτόκου, 
Άννης Δικαίας 
προφήτιδος

Αγγαίου προφήτου, 
Θεοφανούς βασιλίσσης 
θαυματ., Μοδέστου Αρχ.
Ιεροσολύμων

Των εν Κρήνη δέκα 
Μαρτύρων, Ναούμ 
Θεοφόρου, Παύλου 
Νεοκαισαρείας

✠ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ, 
Σοφονίου προφήτου, 
Αγγελή νεομάρτ.  
του Αργείου

✠ Ί  ΛΟΥΚΑ, Μηνά 
Καλλικελάδου, 
Ερμογένους & Ευγράφου 
μαρτύρων

✠ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ 
(Των Αγ. Προπατόρων), 
Διονυσίου Ζακύνθου, 
Δανιήλ προφήτου

✠ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ,  
Ευγενίας 
οσιομάρτυρος

  Τελευταίο Τέταρτο

  Νέα Σελήνη

 Πρώτο Τέταρτο

 Πανσέληνος


