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Ο Πρόεδρος
και το Δ.Σ. της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
εύχονται από καρδιάς
για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα,
χρόνια πολλά, υγεία, ελπίδα
και οικογενειακή ευτυχία.

Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ», προσκαλούν τα μέλη του σωματείου, στην ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 15 Μαΐου 2016
και ώρα 10.00 π.μ. στο μέγαρο της Αδελφότητας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82, στον Πειραιά.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 22 Μαΐου 2016, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα παρακάτω θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για τη χρήση 2015.
2. Διοικητικός και οικονομικός προϋπολογισμός 2016.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2015.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Οι ταμειακές υποχρεώσεις των μελών εξοφλούνται και την ίδια ημέρα
της Συνέλευσης.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Τσόντος Θεόδωρος
Κυπριωτάκης Γεώργιος

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
και ο Δήμος Πειραιά
σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας,
την εκδήλωση που διοργανώνουν
για την ιστορική επέτειο της Μάχης της Κρήτης,
την Κυριακή 29 Μαΐου 2016 & ώρα 7.30 μ.μ.,
στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.
Είσοδος ελεύθερη.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας.
Θα ακολουθήσει συναυλία με το Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.

Πρόσκληση

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
προγραμματίζει για το 1ο 15ήμερο του Ιουνίου,
αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή εκδήλωση με θέμα:

Κρήτες οι τελευταίοι υπερασπιστές του Βυζαντίου
Την ιστορική προσέγγιση των γεγονότων της εποχής εκείνης
και την δραματοποιημένη απόδοσή τους,
θα κάνουν αντιπροσωπευτικά τμήματα όλων
των καλλιτεχνικών ομάδων της Αδελφότητας.
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με χορούς και τραγούδια.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 6:00 Μ.Μ.

Κρήτες του Πειραιά
Η εφημερίδα μας εκδίδεται
με ευθύνη του Δ.Σ.
της Αδελφότητας
Πρόεδρος:
Τσόντος Θεόδωρος
Αντιπρόεδροι:
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Παπαδάκης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας:
Κυπριωτάκης Γεώργιος
Ειδ. Γραμματέας:
Φουντουλάκη Άννα
Ταμίας:
Βαρούχας Λεωνίδας
Έφοροι:
Παχάκης Γεώργιος
Σαβιολάκης Πολυχρόνης
Κοσμήτορες:
Κυριακάκης Πέτρος
Μακρογαμβράκης Μιχαήλ
Μέλη:
Αθανασάκης Περίανδρος
Βασσάλος Αντώνιος
Θεοδωράκης Ανδρέας
Κανατάκης Μάρκος
Κρητικός Δημήτριος
Κυριακάκης Αριστείδης
Μαυριδάκης Δημήτριος
Μπενέτος Γεώργιος
Τζανουδάκης Χρήστος,
Τσατσαρωνάκης Εμμανουήλ
Φυλλαδιτάκης Γεώργιος

ΠΑΡΑ ΚΛ ΗΣΗ

Για να λαμβάνετε την εφημερίδα,
μας στέλνετε τη διεύθυνσή σας:
Ελευθερίου Βενιζέλου 82,
185 34 Πειραιάς
Fax.: 210-4171498
mail: omonoia1880@gmail.com

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία:
Αδελφότης Κρητών Πειραιά
«H OMONOIA»
Έδρα: Ελευθ. Βενιζέλου 82
185 34 Πειραιάς
Τηλ. - Fax.: 210 - 4171498
omonoia1880@gmail.com
www.akpo.gr
Εκδότης
Θεόδωρος Τσόντος
6944686163
Υπεύθυνη εφημερίδας
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος της«ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Σ’αυτό το τεύχος έγραψαν:
Α.-Μ.Ντουντουνάκη
Ελευθ. Κλώνου

Τα άρθρα που δημοσιεύονται ενυπόγραφα ή μη, εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις και θέσεις των συντακτών τους.
Μετά από σχετική απόφαση
του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» δεν θα
δημοσιεύονται άρθρα που διασπούν την ενότητα των μελών της.

Σελιδοποίηση

''ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΝΤΟΣ ''
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σελίδα 2

Πάσχα με οικονομική και προσφυγική κρίση

Συμπατριώτες
και συμπατριώτισσες,
Μπορεί ο καιρός να παρέρχεται, αλλά τα προβλήματα στην
πατρίδα μας παραμένουν και
ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία με τη μορφή Λερναίας
Ύδρας, που αποκόπτεται η μια
κεφαλή και στη θέση της ξεπετιέται μια άλλη. Έτσι δεν μας
Θεόδωρος Τσόντος έφτανε η δυσβάσταχτη οικονομική κρίση, ήρθε να προστεθεί
Πρόεδρος της
στην καθημερινότητά μας και το
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
προσφυγικό.
Η Ελλάδα και κυρίως κάποια νησιά, δέχθηκαν φέτος
ένα τεράστιο κύμα προσφύγων, που ξεπερνούσε κατά
πολύ τις υπάρχουσες δυνατότητές τους σε υποδοχή και
φιλοξενία. Και δεν τελειώσαμε ακόμη. Ο συναγερμός
δεν έληξε.
Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που περιμένουν την πρώτη ευκαιρία, για να περάσουν μέσω της
Ελλάδας, στη δική τους «γη της επαγγελίας». Προς το
παρόν όχι μόνο δεν κάνουν τ’ όνειρό τους πραγματικότητα, αλλά έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας, με φόντο
μια Ευρώπη «φρούριο». Εικόνες δυστυχίας, πνιγμένα
κορμιά που ξεβράζονται στις ακτές του Αιγαίου, πρόσφυγες όλων των ηλικιών στοιβαγμένοι στις λάσπες
της Ειδομένης, βρέφη σε αντίσκηνα, μπαίνουν στα σπίτια μας καθημερινά, από τους δέκτες της τηλεόρασης.
Άνθρωποι που επιχειρούν απέλπιδα μέσα από πορείες
εκατοντάδων χιλιομέτρων προς τον «πολιτισμένο» κόσμο να επιβιώσουν, εκτοπισμένοι βίαια από τους τόπους που γεννήθηκαν, έζησαν και δημιούργησαν.
Μια κατάσταση που θα είχε γίνει ακόμα πιο τραγική,
αν δεν είχαν κινητοποιηθεί αυτενεργώς και ποικιλοτρόπως, εκατοντάδες αλληλέγγυοι εθελοντές, για να βοηθήσουν τους κατατρεγμένους. Απλοί πολίτες, γιατροί,
εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές και επιχειρηματίες,
αναλαμβάνουν όλο και πιο συχνά πρωτοβουλίες, για
συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας, δείχνοντας
εμπράκτως τη συμπαράστασή τους. Αυτή είναι η άλλη
πλευρά του Έλληνα, που κρατά τη χώρα ζωντανή και
υπερήφανη!

Όσο γι αυτούς οι οποίοι δυσανασχετούν με την παρουσία των προσφύγων, δεν τους λείπει η συνείδηση,
απλά αισθάνονται ήδη πολύ επιβαρυμένοι από τα δεινά
των μνημονίων και των περικοπών. Έχουν πολύ νωρίτερα δει τους συμπατριώτες τους να διαβιώνουν σε παγκάκια μέσα στη παγωνιά, να τρέφονται από τα κοινωνικά συσσίτια και να ντύνονται από την Εκκλησία. Δεν είναι λίγες οι φορές που η «ΟΜΟΝΟΙΑ» πατώντας στα
χνάρια των ιδρυτών της, μαζεύει ρούχα, τρόφιμα και
χρήματα για τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας.
Οι Άγιες μέρες του Πάσχα πλησιάζουν και ενώ βουίζει ακόμη στ’ αυτιά μας η διαβεβαίωση, ότι σύντομα θα
έρθει και η Ανάσταση της ελληνικής οικονομίας, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.
Η Ελλάδα μέχρι σήμερα, δεν έχει καταφέρει να υιοθετήσει ένα σταθερό, μακρόπνοο και δίκαιο αναπτυξιακό
δρόμο, που να αξιοποιεί στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματά των Ελλήνων και να δίνει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και δημιουργίας σε όλους. Κατά τη γνώμη
μου το μέλλον της πατρίδας μας προτάσσει να βασιστούμε πια στην πρωτογενή ύλη της δικής μας δημιουργίας. Είναι κάποια χαρακτηριστικά της φυλής μας, για
τα οποία η πατρίδα μας μπορεί να υπερηφανεύεται πως
διαθέτει πλεόνασμα και όχι έλλειμμα. Και είναι η στιγμή
αυτό να το εκμεταλλευτούμε αν θέλουμε να δούμε τη
χώρα μας να πηγαίνει μπροστά. Να αντιμετωπίσουμε
δηλαδή τις προκλήσεις της δύσκολης συγκυρίας, βασιζόμενοι αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις,
Εξ άλλου ξεφυλλίζοντας το βιβλίο της ιστορίας, θα
δούμε πως τις περισσότερες φορές που ακουμπήσαμε
σε ξένους ώμους, προδοθήκαμε ή το πληρώσαμε με
παχυλά ανταλλάγματα.
Προς το παρόν, περιμένοντας τη λαμπρή αυτή γιορτή
της Χριστιανοσύνης ας προσπαθήσουμε ν’ απαλύνουμε
τη γκριζάδα της κρίσης, προσφέροντας ότι μπορούμε σ’
όσους συνανθρώπους μας υποφέρουν.
Ο Θείος λόγος και η θυσία της Σταύρωσης ας καθοδηγήσουν τη σκέψη μας, για να δούμε πίσω με κατανόηση, μπροστά με ελπίδα και γύρω μας με αγάπη!
Καλό Πάσχα σε όλους και καλή Ανάσταση στην πατρίδα μας.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

O Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ευχαριστούν θερμά τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, για
τη φιλοξενία της εκδήλωσης της κοπής της βασιλόπιτας του σωματείου, στην
αίθουσα δεξιώσεων V’AMMOS του σταδίου Γ. Καραϊσκάκης και για το εόρτιο κέρασμα που παρατέθηκε στους επισκέπτες. Επί πλέον τον ευχαριστούν για την
έκδοση της τριμηνιαίας εφημερίδας του συλλόγου «Κρήτες του Πειραιά», η
οποία δίνει τη δυνατότητα στα μέλη και τους φίλους του σωματείου, να ενημερώνονται για τις δραστηριότητές του. Τέλος εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους,
για τη γενικότερη συμπαράστασή του στο δύσκολο έργο της Αδελφότητας.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

O Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» αισθάνεται την ανάγκη, να ευχαριστήσει
θερμά το φίλο του κ. Παναγιώτη Γιαννούλη, ο οποίος
συμμεριζόμενος την αγωνία του για τους κινδύνους που
πιθανόν ελλοχεύουν κατά την είσοδο των μαθητών στο
σωματείο, λόγω του κατεστραμμένου πεζοδρομίου,

ανέλαβε αφιλοκερδώς όχι μόνο να ανακατασκευάσει το
δάπεδο, εφαρμόζοντας καινούργιες πλάκες σύγχρονης
τεχνολογίας, αλλά και να τοποθετήσει οδηγό όδευσης
τυφλών, ο οποίος αποσκοπεί στην καθοδήγηση και
ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Κρήτες του Πειραιά
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Σύλλογοι και φορείς κόβουν τη Βασιλόπιτά τους

Κέικ, πίτα ή τσουρέκι, με φλουρί ή με στάχυ και νομικών, όπου το φλουρί έπεσε στον Πρόεδρο
αμπέλι, το έθιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, της Αδελφότητας, ενώ στην εκδήλωση βραβεύτησυναντάται σ’όλο τον ελλαδικό χώρο και η ιστο- κε ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκηρία του είναι πλούσια. Αν και έλκει την καταγωγή σης, συμπατριώτης μας κ. Στρατουδάκης Μανώτου από τους εορταστικούς άρτους, που παρα- λης, για το ήθος, τη συναδελφική αλληλεγγύη και
σκευάζονταν κατά τις αρχαίες ελληνικές γιορτές την εν γένει προσφορά του στο συνάνθρωπο.
ως προσφορές προς τους Θεούς, η συνήθεια πέρασε και στους Ρωμαίους, για να εξελιχθεί με την
εξάπλωση του Χριστιανισμού, σε θρησκευτική
παράδοση που συνδέεται με την προσωπικότητα
του Μεγάλου Βασιλείου.
Κάθε χρόνο με την έλευση της νέας χρονιάς,
σύλλογοι και σωματεία ανοίγουν τις πόρτες τους
στον κόσμο, για το καθιερωμένο κόψιμο τις Βασιλόπιτας και την ανταλλαγή ευχών, δίνοντας παΔιεθνής Ένωση Αστυνομικών
ράλληλα και την αφορμή στα μέλη και τους φίλους τους, για μια ωραία μάζωξη μετά τις γιορτές.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», έλαβε πολλές προσκλήσεις για να παρευρεθεί στις ετήσιες αυτές εκδηλώσεις των φορέων και προσπάθησε ν’ανταποκριθεί με αντιπροσωπία της, στις περισσότερες απ’αυτές.
Έτσι ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. συνόδευσαν όπως κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου 2015,
τη χορωδία του σωματείου, στο Μητροπολιτικό
Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας, για να ψάλλει
τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στην κοπή της Βα- Ένωση Κρητών Κορυδαλλού-Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη
σιλόπιτας της Μητροπόλεως.

Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας

Εκκλησιαστικά συμβούλια, κλήρος και λαός
έλαβαν κομμάτι Βασιλόπιτας ευλογημένο από το
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ευχόμενοι καλή χρονιά.

Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω

αναφοράς της πολιτιστικής ζωής του ευρύτερου
Πειραιά και όχι μόνο, για να κόψει την Αγιοβασιλόπιτά της, προσκάλεσε τους χορευτές της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» να ομορφύνουν τη βραδιά με χορούς της λεβεντογέννας. Οι μαθητές της Αδελφότητας προσήλθαν, στον Πολυχώρο «Απόλλων»
στα Καμίνια, χόρεψαν, καταχειροκροτήθηκαν και
παρέλαβαν από τη Διοίκηση της Ένωσης αναμνηστικά μετάλλια και ένα χάλκινο αγαλματίδιο,
με τη μορφή του Ποσειδώνα.

Συνδέσμος Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Εν συνεχεία αντιπροσωπία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
παρευρέθηκε στην κοπή της πίτας της Ένωσης
Απανταχού Αντικυθηρίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ»,
του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, του Γηροκομείου Πειραιά, της Ομοσπονδίας Συλλόγων τ.
Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ», της Παγκρητίου Ενώσεως, του Συλλόγου
Κρητών Αιγάλεω και του ραδιοφωνικού σταθμού
«Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 FM».

Βασιλόπιτα του Δήμου Πειραιά

Την επομένη, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η
«ΟΜΟΝΟΙΑ» παρευρέθηκε στην κοπή της Βασιλόπιτας του Δήμου, που έγινε στο Δημαρχείο.

«Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 FM»

Ένωση Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών
Ανάλογη πρόσκληση έλαβαν και από τη «Χορωδία Πειραιώς 1960» η οποία έκοψε την Βασιλόπιτά της στη Δημοτική πινακοθήκη Πειραιά,
βραβεύοντας κατά τη διάρκεια της όμορφης
γιορτής, τη συμπατριώτισσά μας και μέλος της
Αδελφότητας κ. Δέσποινα Κυπριωτάκη –Πασβανη, για την πενηντάχρονη προσφορά της στη χορωδία. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τα χορευτικά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» τα οποία κέρδισαν τις
εντυπώσεις και παρέλαβαν αναμνηστικό ενθύμιο
για τη συμμετοχή τους.

Γηροκομείο Πειραιά

«Χορωδία Πειραιώς 1960»
Ένωση Κρητών Αγ. Βαρβάρας

Ακολούθησαν οι εκδηλώσεις της Ένωσης Κρητών Αγ. Βαρβάρας, του Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω, της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού-Νικαίας
Αγ. Ι. Ρέντη, της Ένωσης Κρητών ΚερατσινίουΔραπετσώνας, του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου, της Τοπικής Διοίκησης Πειραιώς και Νήσων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυ-

Ομοσπονδία Συλλόγων «Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ»
Τέλος δεν έλειψαν και οι προσκλήσεις, για τη
συμμετοχή του χορευτικού της Αδελφότητας, σε
ανάλογες εκδηλώσεις.
Έτσι η Ένωση Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά, η οποία διάλεξε ένα σημείο

Αναμνηστικό ενθύμιο

Σε όλες τις εκδηλώσεις το έθιμο της Βασιλόπιτας τηρήθηκε ευλαβικά, με την ευλογία της εκκλησίας και το μοίρασμα των κομματιών, ενώ συνοδεύτηκε από κεράσματα και θερμές ευχές.
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στηρίζει τους ανθρώπους των γραμμάτων

Η Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint-Paul»,
στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των μαθητών της,
για το έργο του μεγάλου λογοτέχνη Ν. Καζαντζάκη,
πραγματοποίησε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
2016 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της Σχολής, σε
συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, το Μουσείο Καζαντζάκη, τις Εκδόσεις Καζαντζάκη και με τη συνδρομή της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», εκδήλωση με θέμα:

«Ύμνος στον άνθρωπο» (Ν. Καζαντζάκης: Ο φτωχούλης του Θεού,
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά). Εκ μέρους της Αδελφότητας
την εκδήλωση χαιρέτισε η Αντιπρόεδρος του σωματείου Α.-Μ. Ντουντουνάκη, η οποία τόνισε μεταξύ
άλλων τη μεγάλη αγάπη του συγγραφέα για την ιδιαίτερη πατρίδα
του, την Κρήτη και συνεχάρη τους
διοργανωτές για την πρωτοβουλία.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς,
ομάδες μαθητών του Λυκείου, παρουσίασαν πολύμορφα και πολύτροπα την αναγνωστική τους εμπειρία, από τα δύο ξεχωριστά λογοτεχνικά έργα, ενώ αποσπάσματα από τα έργα του Ν.
Καζαντζάκη απάγγειλε ο ηθοποιός Αλέξανδρος
Μπουρδούμης, με τη μουσική συνοδεία του συγκροτήματος «PΟLIS Ensemble». Στη συνέχεια η
χορευτική ομάδα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» παρουσίασε
κρητικούς παραδοσιακούς χορούς και απέσπασε το
θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων.

σελίδα 4

Να ζήσεις Φιλένια
και χρόνια πολλά…

Ακόμα και αν έχετε ξεχάσει τα γενέθλια
των φίλων σας, τώρα πια δεν μπορείτε να δικαιολογηθείτε γιατί υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα σας το θυμίσουν. Κάπως έτσι ενημερώνονται όλοι οι χορευτές της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» για τα γενέθλια
των συμμαθητών τους και αναλαμβάνουν
«δράση», με σκοπό να εκπλήξουν ευχάριστα
τον εκάστοτε εορταζόμενο.
Έτσι στο πλαίσιο της καθιέρωσης πια των
«γλυκών» ευχών στο σωματείο μας, μια
τούρτα έκανε και πάλι την εμφάνισή της, κατά τη διάρκεια του μαθήματος χορού στις 17
Φεβρουαρίου 2016. Αυτή τη φορά παραλήπτης ήταν η Φιλένια Βεστάκη.
Γιορτινή ατμόσφαιρα, τραγούδι και ζεστές
αγκαλιές για το γελαστό κορίτσι, που έσβησε
τα κεράκια του, ευχαρίστησε τους χορευτές
και το δάσκαλό της και έσυρε το χορό.
Εμείς να της ευχηθούμε κάθε χρόνος της
ζωής της, να είναι τόσο λαμπερός όσο και το
χαμόγελό της.

Ένα αποκριάτικο
πάρτι έκπληξη!

Στη γεμάτη άγχος και υποχρεώσεις εποχή
μας, το καλύτερο δώρο που μπορούμε να
κάνουμε σ’ένα παιδί, είναι απλά ο χρόνος
που του αφιερώνουμε.
Αν και οι περισσότεροι μικροί μαθητές έλειπαν για να γιορτάσουν το τριήμερο στα εξοχικά τους ή απλά για να ξεκουραστούν, δεν
ήταν λίγοι αυτοί που ήρθαν κανονικά στην
«ΟΜΟΝΟΙΑ» την τελευταία Κυριακή της
Αποκριάς, για το καθιερωμένο μάθημά τους.
Για τους «πιστούς στο καθήκον» λοιπόν μικρούς μας φίλους, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε μια ζεστή καρναβαλική ατμόσφαιρα, με τη βοήθεια της Αντιπροέδρου. Ενώσαμε το λόγο, την κίνηση και το συναίσθημα
δημιουργώντας μια παιδική γιορτή γεμάτη
μουσική, σ’ένα πάρτι-δώρο- σε σ’αυτούς
που αποφάσισαν να μείνουν στον Πειραιά,
επιλέγοντας την παρέα μας.
Ένα απλό αυτοσχέδιο ξεφάντωμα, με χορό, ομαδικά παιχνίδια, δραματοποιήσεις και
αποκριάτικα δωράκια, έδωσε την ευκαιρία
στους ζωηρούς χορευτές, να διασκεδάσουν
με τους φίλους τους και να αποχαιρετίσουν
τον Καρνάβαλο με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η ανταμοιβή μας; Χαρούμενα παιδικά μάτια και πλατιά χαμόγελα.

Κρήτες του Πειραιά
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Άρωμα Κρήτης στην αίθουσα V’ammos

Μοσχοβόλησε Κρήτη, η αίθουσα δεξιώσεων
V’ammos, του σταδίου «Γ.Καραϊσκάκης», το
βράδυ της 17ης Ιανουαρίου 2016, στην κοπή
της αγιοβασιλόπιτας της Αδελφότητας Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. υποδέχθηκαν όπως πάντα ζεστά τους προσκεκλημένους, που κατέκλυσαν ανήμερα του Αγίου
Αντωνίου, το φιλόξενο αυτό χώρο, τον οποίο
για 2η συνεχή χρονιά μας παραχώρησε η ΠΑΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Μετά τα κάλαντα που έψαλε η χορωδία της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και το παραδοσιακό καλωσόρισμα
από την ομάδα ριζίτικου τραγουδιού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ.
Σεραφείμ ευλόγησε τη βασιλόπιτα.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας,
των σωματείων, αλλά και όλο τον κόσμο, που τίμησε με την παρουσία του τη βραδιά και ευχήθηκε
για τη νέα χρονιά. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θ.Δρίτσας, στο σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην πειραιώτικη γειτονιά των παιδικών του χρόνων, στην
οποία έχει την έδρα της η Αδελφότητα. Εν συνεχεία το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γ. Μώραλης ο οποίος μεταξύ άλλων είπε, ότι είναι χαρά να
βρίσκεται και φέτος με την «ΟΜΟΝΟΙΑ» και τους
φίλους από την Κρήτη, στο χώρο που είναι η φυσική έδρα του Ολυμπιακού, της μεγάλης αυτής
ομάδας του Πειραιά και της Ελλάδας. Τόνισε δε,
ότι έχει άριστη συνεργασία με τον Πρόεδρο και
όλα τα μέλη του Δ.Σ. του σωματείου και πως η εκδήλωση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του
Φεβρουαρίου, θα είναι μια μεγάλη εκδήλωση κατά
την οποία, το Δημοτικό Θέατρο «το στολίδι της πόλης», όπως χαρακτηριστικά το αποκάλεσε, θα γεμίσει. Τέλος ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά, με
υγεία και παρέλαβε το κομμάτι της βασιλόπιτας για
την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Η ερυθρόλευκη φιλοξενία συμπληρώθηκε με την
προσφορά γευστικού κεράσματος.
Το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ακολούθησε, βγήκε από την καρδιά των παιδιών,
όλων των χορευτικών τμημάτων και των συγκροτημάτων του Γ. Πλυμάκη και του Γ. Δαγαλάκη και
σκόρπισε το κέφι στην κατάμεστη αίθουσα, ξεσηκώνοντας τον κόσμο.
Την εκδήλωση την οποία παρουσίασαν οι Αντιπρόεδροι της Αδελφότητας Α.- Μ. Ντουντουνάκη
και Γ. Παπαδάκης, τίμησαν με την παρουσία τους
μεταξύ άλλων: Oι Βουλευτές Γ.Γεννιά, Ε.Σταματάκη, Κ.Κατσαφάδος και ο π. Βουλευτής Π.Μελάς, ο
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Π.Χατζηπέρος, ο
Δ/ντής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά–Ταξίαρχος Κ.Τσαρδινάκης, ο Διοικητής Τροχαίας Πειραιά–Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σ.Λάσκος, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Δαβάκης,
ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Β. Ταταρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Α. Αργουδέλης, Α.Γλύκα-Χαρβαλάκου και Κ.Σιγαλάκος, ο Πρόεδρος του
παραρτήματος Aττικής του Eθνικού Iδρύματος
Eρευνών και Mελετών «Eλευθέριος K. Bενιζέλος»
Γ. Πρασιανάκης, οι επ. Πρόεδροι, της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Γ.Ψαρομμάτης και της Παγκρητίου Eνώσεως
Κ. Ξυλούρης, ο Μανώλης Κοντάρος, Πρόεδροι και
εκπρόσωποι σωματείων και πλήθος κόσμου.
Η βραδιά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και
έκλεισε με την ευχή, οι κρητικοί που ζουν μακριά
από την ιδιαίτερη πατρίδα τους, να συνεχίσουν να
διατηρούν και να μεταδίδουν στα παιδιά τους, την
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους
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ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
Βρισκόμαστε σήμερα σ’ αυτόν τον
Ιερό Ναό για να τιμήσουμε την μνήμη όλων των συμπατριωτών μας,
που αγωνίστηκαν και ιδιαίτερα θυσιάστηκαν για τη Μακεδονία μας.
Εκδηλώσεις σαν τη σημερινή έχουν
σκοπό να τονώσουν την ιστορική
μνήμη, ιδιαίτερα των νέων, σε εποχή που η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση τείνει να μας μεταβάλλει σε έναν
χυλό χωρίς ιδανικά και οράματα.
Επιτρέψτε μου μια πολύ σύντομη
αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Η Μακεδονία ήταν
και είναι μια γεωγραφική ενότητα.
Επί Οθωμανικής κυριαρχίας δεν
ήταν καν επίσημη διοικητική μονάδα. Η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της ήταν Έλληνες. Υπήρχαν βέβαια και Βούλγαροι, Σέρβοι, Εβραίοι, Αρμένηδες και Τούρκοι μουσουλμάνοι, πολλοί από τους οποίους
ήταν είτε Έλληνες, είτε Εβραίοι εξισλαμισμένοι. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το κύριο στοιχείο του
προσδιορισμού των Ελλήνων ως
έθνους ήταν το θρησκευτικό. Όσοι
δηλαδή ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι
και αναγνώριζαν ως πνευματική αρχή το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
ήταν και Έλληνες - Ρωμιοί, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή ομιλία.
Στη διάρκεια της Οθωμανικής κατάκτησης, όταν όλα τα ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά,
πολλοί Έλληνες προτίμησαν να χάσουν και να ξεχάσουν την Ελληνική
γλώσσα παρά να αλλαξοπιστήσουν.
Έτσι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη
Έλληνες στο γένος και στη ψυχή
που μιλούσαν Σλάβικα, Αρβανίτικα,
Βλάχικα, Τούρκικα, Αρμένικα, και
Αραβικά. Αντίθετα όσοι έγιναν μουσουλμάνοι θεωρήθηκαν χαμένοι για
το γένος μας, έστω κι αν διατήρησαν την Ελληνική γλώσσα.
Το Μακεδονικό ζήτημα ξεκίνησε
όταν η Βουλγαρία άρχισε να υλοποιεί σχέδιο υφαρπαγής της Μακεδονίας και της Θράκης.
Το 1870, με την ανοχή και βοήθεια
των Τουρκικών αρχών ιδρύθηκε η
Βουλγαρική Εξαρχία, δηλαδή σχισματικό Βουλγαρικό Πατριαρχείο,
το οποίο βέβαια δεν αναγνώρισε το
Φανάρι.
Θα ρωτήσετε, γιατί οι Τούρκοι θέ-

λησαν να αποδυναμώσουν το Πατριαρχείο; Πρώτον γιατί ο κυριότερος αντίπαλός τους ήταν και είναι οι
Έλληνες και δεύτερον εφάρμοσαν
την απλή τακτική του διαίρει και βασίλευε.
Το Σουλτανικό βεράτιο που εκδόθηκε όριζε ότι αν τα 2/3 των ορθόδοξων Ρωμιών μιας εκκλησιαστικής
περιφέρειας ήθελαν να ενταχθούν
στη Βουλγαρική Εξαρχία τότε θα
μπορούσαν να έχουν δικό τους
«σχισματικό επίσκοπο».
Όμως γρήγορα κατάλαβαν οι
Βούλγαροι ότι ματαιοπονούν. Οι
κάτοικοι της Μακεδονίας παρέμειναν πιστοί στο Πατριαρχείο. Ιδιαίτερη εντύπωση, φαίνεται ότι έκανε
στους Βούλγαρους, το γεγονός ότι
τα σλαβόφωνα χωριά δεν υπέκυψαν στη προπαγάνδα τους, που βέβαια συνοδευόταν από μεγάλα υλικά ανταλλάγματα.
Ονόμασαν τότε -υβριστικά- τους
πληθυσμούς αυτούς «γραικομάνους». (Στα Σκόπια χρησιμοποιούν
ακόμη και σήμερα αυτόν τον χαρακτηρισμό).
Όταν είδαν ότι οι προσπάθειες
τους πέφτουν στο κενό, άρχισαν να
τρομοκρατούν και να εκβιάζουν τους
Μακεδόνες.
Πολλές δασκάλες, πολλοί ιερείς,
πρόκριτοι και μορφωμένοι Έλληνες
δολοφονήθηκαν, ενώ αμέτρητες κατοικίες Ελλήνων πυρπολήθηκαν.
Είναι ευτύχημα για τον Ελληνισμό ότι την περίοδο εκείνη βρέθηκαν στη κορυφή του Οικουμενικού
Πατριαρχείου άξιοι, θαρραλέοι και
οξυδερκείς Πατριάρχες, όπως ο
Κωνσταντίνος ο Ε΄ και ο Ιωακείμ ο
Γ΄, οι οποίοι διείδαν αμέσως τον κίνδυνο.
Φρόντισαν λοιπόν να στείλουν
στις περιοχές αυτές μητροπολίτες
νέους, θαρραλέους και μορφωμένους, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του ποιμνίου τους.
Έτσι τοποθετήθηκαν στην Κορυτσά ο Φώτιος Καλπίδης (ο οποίος
δολοφονήθηκε), στα Γρεβενά ο Αιμιλιανός Λαζαρίδης (ο οποίος δολοφονήθηκε επίσης), στην Καστοριά ο
περίφημος Γερμανός Καραβαγγέλης, στη Δράμα ο Χρυσόστομος Καλαφάτης (ο μετέπειτα Εθνομάρτυς),
στο Μοναστήρι ο Ιωακείμ Φορόπουλος, στην Έδεσσα ο Στέφανος Δανιηλίδης. Στις Σέρρες τοποθετήθηκε

μητροπολίτης ο Σφακιανός Γρηγόριος Ζερβουδάκης, ο οποίος εποίμανε επάξια τη μητρόπολη σε όλη
τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα.
Στο τέλος της ζωής του, το 1923,
έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης
(Γρηγόριος 7ος) διαδεχόμενος, τον
επίσης Κρητικό, Μελέτιο Μεταξάκη.
Μετά τον πόλεμο του 1897 οι
Βούλγαροι άρχισαν πλέον με οργανωμένα παραστρατιωτικά τμήματα,
τους κομιτατζήδες, να δρούν στη
περιοχή της Μακεδονίας.
Στο παιχνίδι μπήκαν οι Ρουμάνοι
αλλά και οι Σέρβοι.
Η Μακεδονία αιμορραγούσε καθημερινά, ο κίνδυνος ήταν άμεσος.
Το Ελληνικό κράτος ηττημένο από
τον πόλεμο του 1897 φαινόταν αδύναμο.
Όμως όπως λέει και ο Κωστής
Παλαμάς : «Η μεγαλοσύνη στους
λαούς – δε μετριέται με το στρέμμα
– με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται- και με το αίμα». Κάτι τέτοιο στην
Ελληνική ψυχή περίσσευε, ξεχείλιζε.
Ο Μητροπολίτης Καστοριάς, Γερμανός Καραβαγγέλης, γράφει το
1902 στον τότε πρωθυπουργό της
Ελλάδος Θρασύβουλο Ζαϊμη, την
περίφημη επιστολή του, όπου τονίζει μεταξύ άλλων : «Στείλτε μου πενήντα Κρητικούς να τους ενώσω με
τους δικούς μου». Και συνεχίζει: «Ο
καιρός είναι κατάλληλος για δράση.
Ένα σωρό πρόκριτοι ,ιερείς και διδάσκαλοι είναι μυημένοι και οι
οπλαρχηγοί περιμένουν ενίσχυση
από την Ελλάδα. Ο ερχομός των
παλληκαριών από κάτω (δηλαδή
από την Κρήτη ) θα δώσει κουράγιο
στους δικούς μου, θα εμποδίσει την
αποσκίρτηση τους και θα φοβίσει
τους Βούλγαρους».
Ο Δεσπότης γνώριζε ποιούς ζητούσε. Τους καλύτερους στρατιώτες
της Ρωμιοσύνης, τους Κρητικούς.
Το Κρητικό δημοτικό τραγούδι διασώζει το κάλεσμα του Δεσπότη :
«Ελάτε σεις ηρωϊκοί της Κρήτης Πολεμάρχοι,
Ρούβα και Βάρδα και Κλειδή
και Θύμιε Καούδη,
Κατσίγαρη και Πούλακα, Σκουντρή και Νικολούδη,
Μπολάνη και Καλογερή, Γαλάνη, Σεϊμένη,
ψυχές μεγάλες με τιμή

σ’ αγώνες αγιασμένες,
τση μάνας Κρήτης οι γενιές,
οι χιλιοδοξασμένες».
Πρέπει να πούμε ότι πάντα οι
Κρητικοί απέβλεπαν στην απελευθέρωση ολόκληρου του Ελληνισμού
και όχι μόνο του νησιού τους.
Το 1897 τα τουρκικά στρατεύματα
αποσύρθηκαν από το νησί.
Μετά τη λήξη των εχθροπραξιών
στην Κρήτη, πολλοί Κρητικοί - όπως
αναφέρει ο ιστορικός Εμμανουήλ
Αναστασάκης- αποβιβάζοντο αυτοβούλως στον Πειραιά, προκειμένου
να προωθηθούν στη Θεσσαλία για
να πολεμήσουν. Κι ας είχε ήδη συνομολογηθεί ανακωχή. Είχαν από
τότε, σαν από ένστικτο, στραμμένο
το βλέμμα προς βορρά, προς τη
Μακεδονία. Άκουσαν, λοιπόν, το κάλεσμα του Δεσπότη και έτρεξαν αμέσως.
Εδώ με υπερηφάνεια θα πρέπει
να τονίσουμε και να εξάρουμε την
προσφορά της Αδελφότητος μας,
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», στον Μακεδονικό αγώνα. Από την «ΟΜΟΝΟΙΑ»
περνούσαν οι Κρητικοί όταν έβγαιναν στον Πειραιά με το πλοίο.
Ο ομιλών θυμάται τις διηγήσεις
γερόντων, μελών του Συλλόγου που
μιλούσαν για τα παλληκάρια που
έρχονταν από την Κρήτη για να ορντινιαστούν. Μόνα τους εφόδια λίγα
ρούχα στη βούρια τους και πολλή
πίστη και θάρρος. Άφηναν ένα σημείωμα με το όνομα τους και το χωριό τους και έφευγαν με λίγα παξιμάδια για το ταξίδι τους. Το δρομολόγιο ήταν συνήθως μέχρι τη Χαλκίδα με το σιδηρόδρομο. ΧαλκίδαΒόλο με πλοίο, Βόλο – Τρίκαλα –
Καλαμπάκα πάλι με το σιδηρόδρομο. Μετά πεζοπορώντας περνούσαν τα Ελληνοτουρκικά σύνορα.
Κατευθύνοντο κυρίως προς Δυτική
Μακεδονία και Μοναστήρι.
Ο καθηγητής της Ιστορίας Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος γράφει:
«Το Κρητικό στοιχείο αναμφισβήτητα έπαιζε κατά το χρονικό διάστημα
του Μακεδονικού Αγώνα, τον σπουδαιότερο ρόλο και συνέβαλλε άμεσα
στην ευνοϊκή διεξαγωγή του. Χωρίς
να παραγνωρίσει κανείς την προσφορά όλων των Ελλήνων που ήλθαν από όλες τις γωνιές του Ελληνικού Κράτους αλλά και της Οθωμανικής επικράτειας για να πολεμήσουν
Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

«ESPERIA»
Αρτογλυκίσματα
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 239
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΗΛ. 2104950774
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Τιμή στους εθελοντές Κρήτες Μακεδονομάχους και Ηπειρομάχους

Οι δεσμοί της Κρήτης με την Μακεδονία, έχουν τις ρίζες
τους στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ενσωματώθηκαν στο μακεδονικό στρατό, οι περίφημοι για την
επιδεξιότητα και τεχνική τους, Κρήτες τοξότες.
Ήταν αναμενόμενο λοιπόν, μόλις ο πολύπαθος μακεδονικός ελληνισμός, ζήτησε τη βοήθεια όλων των Ελλήνων για να ανταπεξέλθει στον σκληρό και άνισο αγώνα
του εναντίον των Βουλγάρων, οι πρώτοι που απάντησαν
στην πρόσκλησή του να είναι οι συμπατριώτες μας. Ακόμα και αμούστακα παιδιά έτρεξαν να προσφέρουν τη ζωή
τους, για να σωθεί ένα κομμάτι του ελληνισμού που κινδύνευε να αφελληνιστεί και να χαθεί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, οι Κρήτες μαχητές- γνωστοί για τον ενθουσιώδη
χαρακτήρα τους και τις πολεμικές τους δεξιότητες- να
πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην Μακεδονία και
ν’αναδειχτούν σε σύμβολα πολεμικής δεινότητας και αυτοθυσίας, τα οποία αξίζει να τιμούμε και να μνημονεύουμε
εσαεί.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», σαν
ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης στους γενναίους εκείνους
νεκρούς, πραγματοποίησε μια σεμνή εκδήλωση στο
Α΄Νεκροταφείο Αθηνών, την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
2016, αφιερωμένη σε όλους τους εθελοντές Κρητικούς,
που έπεσαν ηρωικά για την ελευθερία, στους Μακεδονικούς και Ηπειρωτικούς αγώνες.
Πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων και φορέων από
Κρήτη, Μακεδονία και Ήπειρο, καθώς και ένας μεγάλος
αριθμός χορευτών με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες
και τα λάβαρα της Αδελφότητας, παρακολούθησαν με συγκίνηση το Εθνικό μνημόσυνο, που τελέστηκε στον Ι.Ν.
των Αγίων Θεοδώρων, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Προικοννήσου και επίτιμου μέλους της
Αδελφότητας, κ.κ. Ιωσήφ. Στη συνέχεια ο καθηγητής κ.
Γεώργιος Καρτσώνης εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο,
στον οποίο μεταξύ άλλων είπε, ότι εκδηλώσεις σαν αυτή,
σκοπό έχουν να τονώσουν την ιστορική μνήμη των νέων,
σ’εποχές που η λεγόμενη «παγκοσμιοποίηση» τείνει να
τους μεταβάλει σ’ένα «χυλό» χωρίς οράματα και ιδανικά.
Τόνισε δε την ιδιαίτερη συμβολή της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», η
οποία μεταξύ άλλων καταδεικνύεται και από διηγήσεις γερόντων, αναφέροντας ονόματα μελών της, που έλαβαν
μέρος στους αγώνες.
Ακολούθησε πολυετές τρισάγιο στον τάφο του γενικού
Αρχηγού του Μακεδονικού αγώνα-μετά τον θάνατο του
Παύλου Μελά-Αντιστράτηγου Γεωργιου Τσόντου (καπετάν Βάρδα). Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος Α.-Μ Ντουντουνάκη απέδωσε με μια απαγγελία, τον τρόπο με τον
οποίο η Κρητική ρίμα απαθανάτισε τη μεγάλη συμβολή
των Kρητικών, στους αγώνες στ’άγνωστα γι αυτούς βουνά της Μακεδονίας. Μετά την κατάθεση στεφάνου από
τον Πρόεδρο του σωματείου, ο Σεβασμιώτατος έδωσε το
σύνθημα που ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα και ξεσήκωσε
την ψυχή των παρευρισκομένων, σ' ένα θαυμάσιο ξέσπασμα ομαδικής ψαλμωδίας του Εθνικού μας ύμνου. Κανείς
δεν κράτησε τα χείλη κλειστά, όπως τότε που κανένας
Κρητικός δεν κιότεψε, μπροστά στον κατάπληκτο κατακτητή.
Το γνωστό ριζίτικο «σε ψηλό βουνό», που τραγούδησε
με το δικό της χαρακτηριστικό τρόπο η ριζίτικη ομάδα της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» πλαισιωμένη από την «Αμαριώτικη παρέα» κι από άλλους καλλίφωνους συμπατριώτες μας, κλιμάκωσε τη συναισθηματική φόρτιση.
Στο κέρασμα που ακολούθησε στον προαύλιο χώρο
της εκκλησίας, όλοι οι παρευρισκόμενοι ευχήθηκαν υπέρ
«μακαρίας μνήμης και αναπαύσεως των ψυχών, των εν
Χριστώ κοιμηθέντων», ενώ δεν παρέλειψαν να συγχαρούν την Αδελφότητα για την πρωτοβουλία.
Ήταν μια λιτή εκδήλωση με σεβασμό στους προγόνους
μας, όπως ακριβώς αρμόζει σ’ένα ιστορικό σωματείο,
που συνέβαλε και το ίδιο με όλους τους τρόπους, στους
απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας. Μια ηλιόλουστη ημέρα αφιερωμένη στο μεγάλο φόρο αίματος που
πλήρωσε η Κρήτη στο βωμό της ελευθερίας, αφού από
τους 2.000 νεκρούς Μακεδονομάχους, οι 700 ήταν Κρητικοί. Αιωνία τους η μνήμη.
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μέλη του Δ.Σ ν’ανοίξουν το χορό.
Η συνέχεια ήταν η αναμενόμενη. Τραγούδια
της Κρήτης και όχι μόνο, ταξίδεψαν και θύμισαν
στους θαμώνες, πως η παράδοση είναι βαθιά χαραγμένη στο αίμα μας. Η γλυκόλαλη λύρα ξεσήκωνε μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι ανέβαιναν
στην πίστα και δημιουργούσαν το αδιαχώρητο.
Αρκετοί βέβαια ήταν αυτοί που επέλεξαν να έρθουν μεταμφιεσμένοι, συμπληρώνοντας έτσι τη
γιορτινή ατμόσφαιρα, ενώ από τη βραδιά δεν
έλειψαν και οι εκπλήξεις.
Τραγούδια και τούρτες γενεθλίων από τους
χορευτές του συγκροτήματος, για τον Μ. Βρουλιδάκη και τον Δ. Τσόντο και θερμές ευχές για υγεία
και χαρά. Οι εορταζόμενοι ευχαρίστησαν τους φίλους τους και έσυραν το χορό.

«Ζεστοί οικοδεσπότες, άριστη φιλοξενία, αμείωτο κέφι μέχρι το πρωί» το τρίπτυχο που εγγυήθηκε και πάλι την επιτυχία, στην ετήσια χοροεσπερίδα της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η

Το Δ.Σ ανοίγει το χορό.

ΟΜΟΝΟΙΑ» και έκανε τον κόσμο να γεμίσει
ασφυκτικά το κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», το
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016.
Μέλη και φίλοι της κρητικής μουσικής και παράδοσης, γιόρτασαν το προτελευταίο Σάββατο
της Αποκριάς, απολαμβάνοντας μια αυθεντική
κρητική βραδιά, με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα των «Αδελφών Στρατάκη» και παραδοσιακά εδέσματα με το γαμοπίλαφο του «Μπαντουραντώνη» να αποτελεί όπως πάντα μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία και την αυθεντική ρακή να συνοδεύει κάθε μερακλίδικη παρέα.
Η Αντιπρόεδρος του σωματείου καλησπέρισε

«Μουσκεμένα»
κούλουμα

τους προσκεκλημένους και άφησε τα καλωσορίσματα στα κοπελάκια του σωματείου, Α. Μαριδάκη και Μ.-Α.Φιωτάκη, τα οποία με μια σειρά από
μαντινάδες, υποδέχτηκαν θερμά τον κόσμο και
του ευχήθηκαν «Καλές Απόκριες». Στη συνέχεια
μικροί μαθητές των χορευτικών συγκροτημάτων
κατέκλυσαν την πίστα, χόρεψαν κρητικούς χορούς και έδωσαν το ηχηρό μήνυμα πως η
«ΟΜΟΝΟΙΑ» με τους νέους και τις νέες που συσπειρώνει στους κόλπους της, έχει μέλλον και
όραμα για να διευρύνει τις δραστηριότητές της,
αλλά και για να φανεί αντάξια της ιστορίας της και
της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του σωματείου, ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους που
τίμησαν με την παρουσία τους την αποκριάτικη
χοροεσπερίδα του συλλόγου και κάλεσε όλα τα

Δεν γέμισε φέτος χαρταετούς ο ουρανός της
πρωτεύουσας, αφού οι καιρικές συνθήκες την
Καθαρά Δευτέρα δεν ήταν φιλικές προς τους κατοίκους της. Επί πλέον πολλοί Δήμοι αναγκάστηκαν λόγω κακοκαιρίας, να ακυρώσουν τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματίσει για τα Κούλουμα. Ωστόσο παρά τις αντιξοότητες, ο επίλογος των εορτών της Αποκριάς, γράφτηκε όπως
πάντα με κέφι, χορό και τραγούδι.
Στον Πειραιά η βροχόπτωση υποχρέωσε τη
Δημοτική αρχή να μεταφέρει το παραδοσιακό
γλέντι και το σαρακοστιανό τραπέζι, από την
πλαζ της Φρεαττύδας, στο 1ο Λύκειο Καλλίπολης.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» δεν πτοήθηκε καθόλου
από τον άστατο καιρό και έδωσε όπως πάντα το παρόν, ενισχύοντας τις
προσπάθειες των διοργανωτών για τη διασκέδαση των Δημοτών.
Την εκδήλωση άνοιξε η Φιλαρμονική του Δήμου με αποκριάτικες μελωδίες. Ακολούθησε το μουσικοχορευτικό συγκρότημα της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά, το οποίο χόρεψε κεφαλλονίτικους χορούς, ενώ συνέχισε η «ΟΜΟΝΟΙΑ» με τραγούδι από τη γυναικεία χορωδία
του σωματείου και πολύ χορό. Τους Κρητικούς χορευτές συνόδεψαν ο Δ.

Αλλά και τα «χρυσά παιδιά» του σωματείου
μας, οι πρωταθλητές του κρητικού ποδοσφαίρου
με τον προπονητή τους, βρήκαν την ευκαιρία να
το ρίξουν λίγο έξω απολαμβάνοντας την αποκριάτικη μάζωξη, με χορό και κουβεντούλα.
Το κέφι, το γλέντι, ο χορός και η διασκέδαση
έληξαν με το πρώτο φως της επόμενης ημέρας,
αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους προσκεκλημένους, αλλά με τη γενική ομολογία πως
η αποκριάτικη χοροεσπερίδα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
είχε έντονα την σφραγίδα της και δικαίως καταχωρήθηκε και πάλι στις επιτυχημένες.

Οι εορτάζοντες έσυραν το χορό

Πρωτογεράκης με τη λύρα και το τραγούδι του και ο Α. Κυριακάκης με την
κιθάρα του.
Αμέσως μετά οι δύο σύλλογοι ενώθηκαν σ’ένα μεγάλο κύκλο και χόρεψαν
παραδοσιακούς χορούς απ’όλη την Ελλάδα, παρασύροντας με το κέφι τους
και τους παρευρισκόμενους.
Στο πλούσιο σαρακοστιανό τραπέζι που στρώθηκε, το οποίο ήταν προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η λαγάνα, η ταραμοσαλάτα, τα θαλασσινά και
ο χαλβάς είχαν την τιμητική τους, γεμίζοντας τους Πειραιώτες με το ευχάριστο συναίσθημα που προκαλεί η ζεστασιά της οικογενειακής ατμόσφαιρας.
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Ο Δήμος Πειραιά και η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμούν τη μνήμη του Ε. Βενιζέλου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το θάνατο του
Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, πολίτη και πολιτευτή του Πειραιά, ο Δήμος Πειραιά και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», πραγματοποίησαν την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου
2016, το απόγευμα, επετειακή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» αφού καλωσόρισε τους
προσκεκλημένους που είχαν κατακλύσει την αίθουσα, είπε μεταξύ άλλων, ότι ο Βενιζέλος όπως και οι περισσότεροι Κρητικοί, θεωρούσε τον Πειραιά δεύτερη πατρίδα του και ανάμεσα
στις πολλές καινοτομίες που χαρακτήρισαν τη διακυβέρνησή
του, ήταν και η θεσμοθέτηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς το 1932, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από δική του εισήγηση. Τόνισε δε, ότι ακόμη και αν ενέπνευσε αρνητικά συναισθήματα σε κάποιους, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο
Κρητικός πολιτικός ως πρωταγωνιστής των νικηφόρων εθνικών εξορμήσεων των ετών 1912 έως 1920, είχε ουσιαστικότατη συμβολή στο διπλασιασμό σχεδόν των εδαφών της Ελλάδας. Όπως αναμφισβήτητα τεράστια ήταν και η συμβολή του
στο Κρητικό ζήτημα.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης,
αναφέρθηκε στην τύχη που είχαν οι Πειραιώτες, να εκπροσωπούνται στη Βουλή από αυτόν τον μεγάλο πολιτικό άνδρα,
που έμελλε να γίνει 7 φορές Πρωθυπουργός της Ελλάδας και
να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στα πολιτικά δρώμενα
της χώρας. Συνεχάρη δε την Αδελφότητα για την πρωτοβουλία
της εκδήλωσης, αλλά και για τη γενικότερη δράση της στην
Πειραϊκή κοινωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένας σύλλογος με αστείρευτη όρεξη για δράση και συμμετοχή, ένας
σύλλογος που τιμά τα ήθη και τις παραδόσεις των Κρητών,
ένας σύλλογος που διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην πολιτιστική και όχι μόνο, ζωή του Πειραιά».
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού κα Ε.Νταϊφά, η οποία μετέφερε μήνυμα
από την οικογένεια Βενιζέλου λέγοντας, πως η ίδια είχε προσκαλέσει τον εγγονό του Εθνάρχη Λευτέρη, με τη σύζυγό του,
αλλά μια ξαφνική αδιαθεσία τους απέτρεψε από το να παρευρεθούν στην εκδήλωση. Στέλνουν όμως τους θερμούς χαιρετισμούς τους και τη βαθύτατη εκτίμησή τους τόσο στην Αδελφότητα Κρητών «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», όσο και στη Δημοτική Αρχή του
Πειραιά, για την πρωτοβουλία να τιμήσουν απόψε το συγγενή
τους και ηγέτη της Ελλάδος.
Στη σπονδυλωτή εκδήλωση που ακολούθησε, η Αντιπρόεδρος του σωματείου Α.-Μ. Ντουντουνάκη, παρουσίασε σε 3
ενότητες, τη ζωή και το έργο του Εθνάρχη, καθώς και τον
απόηχο που άφησε ο θάνατός του σε εχθρούς και φίλους, μέσα από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής. Τη
βραδιά στόλισαν η ριζίτικη ομάδα τραγουδιού και η γυναικεία
χορωδία της Αδελφότητας, ενώ πολυάριθμα χορευτικά συγκροτήματα όλων των ηλικιών σε διάφορους σχηματισμούς,
εναλλάσσονταν στη σκηνή συνεχώς, γεμίζοντας με τη λεβεντιά
της Κρήτης όλο το Δημοτικό Θέατρο.
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έντυσε μουσικά ο Μ. Παυλιδάκης με τη λύρα και το τραγούδι του, συνοδευόμενος από το
δάσκαλο της λύρας της Αδελφότητας, Γ. Πλυμάκη, στο λαγούτο και το μέλος του Δ.Σ. Α. Κυριακάκη, στην κιθάρα.
Ακολούθησε συναυλία με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το
συγκρότημά του. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ξεσήκωσε τον κόσμο με τα τραγούδια του, ενώ συνόδευσε με τη λύρα του, τους
υπόλοιπους χορευτές που εμφανίστηκαν.
Την όμορφη βραδιά την οποία παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος
Γ. Παπαδάκης, τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων:
Ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς κ. Νήφων, ο οποίος εκπροσώπησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ Σεραφείμ, ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θ. Δρίτσας, οι Βουλευτές κα. Ε.
Σταματάκη, Γ. Τραγάκης και κα Γ. Γεννιά. Οι π. Βουλευτές κ.κ.
Δ. Καρύδης, και Π. Μελάς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Π.
Χατζηπέρος, οι Αντιδήμαρχοι κα Α. Γλύκα- Χαρβαλάκου και κ.
Κ. Σιγαλάκος, η Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. κα Σ. Αντωνάκου, ο
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης κ. Α. Βεντούρης, ο Γ.Γραμματέας
του Δήμου Πειραιά κ. Β. Ταταρόπουλος, Δημοτικοί, Κοινοτικοί
Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της πόλης και
πλήθος κόσμου.
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Στην Κρήτη η Μεγάλη Σύνοδος
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Μητροπολίτης Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου

Στην Κρήτη τελικά, μετά από πολλούς αιώνες, και όχι στην Κωνσταντινούπολη, πρόκειται να συνέλθει τον Ιούνιο η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως αποφασίστηκε στη σύναξη των Προκαθημένων, οι
εργασίες της οποίας διεξάγονται υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί της Γενεύης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», κατά την ετήσια Γενική
Συνέλευση της 15ης Φεβρουαρίου
2015, ανακήρυξε με ομόφωνη απόφασή της, το συμπατριώτη μας Μητροπολίτη Προικοννήσου κ.κ. Ιωσήφ,
επίτιμο μέλος της.
Μόλις ο Ποιμενάρχης ενημερώθηκε με σχετικό έγγραφο για την απόφαση του σωματείου, έσπευσε να
απαντήσει με ευχαριστήριο επιστολή
την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ευχαριστούν θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. κ. Ευγένιο για την επιστολή του με τις εγκάρδιες ευχές για το νέο έτος και ανταποδίδουν τις ευχές επαυξημένες. Επίσης
δηλώνουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στο δύσκολο και αέναο αγώνα της εκκλησίας μας, στην άσχημη εποχή που βιώνει η κοινωνία.
Ο Σεβασμιώτατος στην επιστολή του, πλαισίωσε με την αγάπη του την
Αδελφότητα και ευχήθηκε από καρδιάς, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να
ευλογεί το έργο της. Τα ιδιαίτερα τιμητικά του λόγια, συμπληρώθηκαν με την
προσφορά του Αναμνηστικού Λευκώματος «Ευγνωμοσύνης κανίσκιον»,
στην Αδελφότητα. Στο θεάρεστο και ευλογημένο αυτό έργο, αναφέρεται λεπτομερώς η επίσκεψη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ.
Βαρθολομαίου, στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στις 23 Σεπτεμβρίου του έτους 2012.
Ο Σεβασμιώτατος προσέφερε επίσης στην Αδελφότητα, το ημερολόγιο
του 2016, που είναι αφιερωμένο στην 150η επέτειο από την Αρκαδική Εθελοθυσία.

Ευχαριστήριο οικογένειας Γιώργη Ξυλούρη

Ο Γιώργης Ξυλούρης στη γειτονιά
των Αγγέλων.
Πώς να χωρέσεις τη ζωή και το έργο του Γιώργου Ξυλούρη σε δυο κόλλες χαρτί. Πώς να περιγράψεις το σημαντικό κύκλο που διέγραψε στην
παραδοσιακή μουσική και την μοναδική ικανότητα του να σκάβει βαθειά
και να ανακαλύπτει τις πιο γερές ρίζες του κρητικού πολιτισμού. Ευλογημένος από την ιστορική οικογένεια
των Ξυλούρηδων, «μετάλαβε» τις
μουσικές και τους ρυθμούς της Κρήτης, διάβασε, ανάλυσε και υπηρέτησε
με όλη τη δύναμη της ψυχής του, αυτό που λέμε παράδοση.
Μέσα από εκπομπές, συνεργασίες και τη διοργάνωση συναυλιών, ένωσε
με σπάνιο και μοναδικό τρόπο τα σταυροδρόμια της Μεγαλονήσου. Κράτησε «ζωντανό» στις μνήμες των νέων το παλιό και έφερε ταυτόχρονα στην
«επιφάνεια» τις καλύτερες εκδοχές του νέου παραδοσιακού τραγουδιού.
Πώς να χωρέσεις σε δυο κόλλες χαρτί τον άνθρωπο Γιώργο Ξυλούρη...
Ένα πλάσμα χαρισματικό και γενναιόδωρο που με το χαμόγελο, το βλέμμα
και την ψυχή του, άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στη ζωή όσων βρέθηκαν
στο σύντομο πέρασμά του.
Πώς να στερέψουν τα δάκρυα για τον δικό μας Γιώργο, που έφυγε τόσο
ξαφνικά το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου. Ο πόνος είναι αβάσταχτος και τα
λόγια φτωχά να τον περιγράψουν. Πώς να χωρέσεις σε δυο κόλλες χαρτί το
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στην οδύνη της
απώλειας και «έστρωσαν» με αγάπη και λουλούδια το δρόμο του Γιώργη
μας στον παράδεισο...
Ουρανία, Ειρήνη, Ναταλία, Νίκος και Ρηνιώ Ξυλούρη
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Η ποδοσφαιρική ομάδα της
Α.Κ.Π. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

Ο αθλητισμός είχε εξέχουσα θέση στη μινωϊκή κοινωνία. Η πανηγυρική
επιβεβαίωση είναι οι εικόνες που κοσμούσαν τους χώρους και τα αντικείμενα των Μινωϊτών. Εικόνες που ξεχειλίζουν δράση από τα αθλητικά αγωνίσματα. Ο προηγμένος Μινωϊκός πολιτισμός, εκτός από τα αρχιτεκτονικά
αριστουργήματα, την ανάπτυξη της γραφής και των τεχνών ανώτερης ποιότητας, ακολουθούσε το ρητό « Νους υγιής εν σώματι υγιεί».
Απόγονοι των Μινωϊτών οι σημερινοί Κρήτες. Με αυτή τη σκέψη και έχοντας την ευθύνη να διατηρήσουν τις πολιτιστικές κρητικές παραδόσεις, τα
κρητικά πολιτιστικά σωματεία της Αττικής, αποφάσισαν να ασχοληθούν και
με τον αθλητισμό. Την περίοδο 2014- 2015 πραγματοποίησαν το πρώτο
κρητικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο οποίο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια
η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ». Από τις 20 Νοεμβρίου 2015
ξεκίνησε το δεύτερο κρητικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, της αγωνιστικής
περιόδου 2015- 2016 και την οργάνωση έχει αναλάβει ο Σύλλογος Κρητών
Αιγάλεω. Οι αγώνες που έχουν διεξαχθεί, κατατάσσουν την ποδοσφαιρική
ομάδα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» στη πρώτη θέση. Η πρωταγωνιστική πορεία των
Κρητών Πειραιά, επιτεύχθηκε κόντρα στους: Σύλλογο Καταγομένων Μεσσαράς Ηρακλείου με 3- 2, Σύλλογο Καταγομένων Ανωγείων Ρεθύμνου με
7- 3, Σύλλογο Καταγομένων Ελεύθερνας Ρεθύμνου με 7- 3, Κρητική Εστία
με 4- 1, Δίκτυο Μίνωα με 12- 2, Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας με 5- 3,
Σύλλογο Κρητών Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης με 7- 1, Σύλλογο Κρητών
Γαλατσίου με 5- 4, Σύλλογο Κρητών Παλαιού Φαλήρου με 4-1, Σύλλογο
Κρητών Ηλιούπολης με 2-1, Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω με 8-3 και Χορευτικό Όμιλο Ετεοκρήτες με 3-0, Κρητικό Κέντρο Ομαλός με 5-1.Κρήτες καλλιτεχνες με 3-1
Ο Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», Γιάννης Παπαδάκης έχει την ευθύνη
της ομάδας και πλαισιώνεται στο προπονητικό του έργο από τον Πρόεδρο
και το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε αγώνα φίλοι και μέλη της Αδελφότητας
εμψυχώνουν τους ποδοσφαιριστές.
Ε. Κ.

Η ποδοσφαιρική οικογένεια
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» γιορτάζει

Τα «χρυσά» πόδια του σωματείου, αποφάσισε να ευχαριστήσει το Δ.Σ.
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», παραθέτοντας δείπνο
προς τιμήν τους.
Έτσι ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι μαζεύτηκαν το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2016, στα γραφεία της Αδελφότητας και μαζί με τον προπονητή τους κ.
Γ. Παπαδάκη, γιόρτασαν τις επανειλημμένες νίκες τους και τους δεσμούς φιλίας, που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσά τους. Οι παίκτες απολαμβάνοντας τη
ζεστή φιλοξενία των οικοδεσποτών, τσούγκρισαν τα ποτήρια τους και γλέντησαν με πολύ χορό και κρητική μουσική.
Αργά το βράδυ προσήλθε και ο Πρόεδρος, ο οποίος έτυχε θερμότατης
υποδοχής λόγω της γιορτής του. Ο ίδιος κέρασε τα παιδιά και αντευχήθηκε
«πάντα επιτυχίες».

σελίδα 11

Καθαρά Δευτέρα και λαγάνα.
Έθιμα και συμβολισμοί

Η λαγάνα το επίπεδο αυτό ψωμί με την ελάχιστη ψίχα, την τραγανή κόρα
και το ξεχωριστό σουσαμένιο άρωμα, που ταιριάζει εξίσου με τη γλυκιά γεύση του χαλβά και με την αλμυρή της ελιάς και του ταραμά, είναι άρρηκτα
δεμένη στους νεότερους χρόνους, με την Καθαρά Δευτέρα.
Στην πραγματικότητα η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Την συναντάμε από τις Γραφές ακόμα, να χρησιμοποιείται από τους Ισραηλίτες κατά τη νύχτα της εξόδου τους από την Αίγυπτο.
Αλλά και στα πρώιμα χρόνια της αρχαιότητας, θα δούμε πως η λαγάνα
είναι μέρος της διατροφικής παράδοσης. Ο Αριστοφάνης στις «Εκκλησιάζουσες» αναφέρει «Λαγάνα πέττεται» και ο Οράτιος την χαρακτηρίζει ως
«το γλύκισμα των φτωχών».
Το έθιμο του δημοφιλούς αυτού άζυμου άρτου, παρέμεινε αναλλοίωτο στο χρόνο και συνηθίζεται να καταναλώνεται κατά την Πρωτονήστιμη Δευτέρα της Σαρακοστής. Η Δευτέρα αυτή
πήρε την ονομασία «Καθαρά» από τη συνήθεια
που είχαν οι νοικοκυρές το πρωί της ημέρας αυτής, να πλένουν με ζεστό νερό και στάχτη όλα τα
μαγειρικά σκεύη, ως «ημέρα κάθαρσης». Στη
συνέχεια τα κρεμούσαν στη θέση τους, όπου και
παρέμεναν μέχρι τη λήξη της νηστείας.
Στην πραγματικότητα μετά τις εορτές και την
καλοφαγία των Απόκρεων, οι Χριστιανοί ξεκινούν να προετοιμάζονται να
καθαρίσουν την ψυχή και το σώμα τους, για να φτάσουν στην Ανάσταση
του Κυρίου. Την πρώτη ημέρα της Σαρακοστής τρώνε άζυμο ψωμί. Η απουσία της ζύμωσής του συμβολίζει την καθαρότητα της ψυχής. Επί πλέον η
λαγάνα είναι πλατειά, διότι έτσι πρέπει να είναι και οι άνθρωποι, να μην
«φουσκώνουν» δηλαδή από έπαρση και αλαζονεία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λαγάνα που έχει το σχήμα της «κυράΣαρακοστής». Η «κυρά-Σαρακοστή» είναι μια μακριά γυναίκα που έχει ένα
σταυρό στο κεφάλι, αλλά δεν έχει στόμα, γιατί νηστεύει. Τα χέρια της είναι
σταυρωμένα για τις προσευχές και έχει επτά πόδια που συμβολίζουν τις
επτά εβδομάδες της νηστείας.
Έθιμο που συνηθιζόταν για να μετρούν το χρόνο κατά την περίοδο της
Σαρακοστής, ήταν κάθε Σάββατο να κόβουν το ένα πόδι. Το τελευταίο το
έκοβαν το Μ. Σάββατο και το έκρυβαν σ’ένα ξερό σύκο ή σ’ένα καρύδι.
Όποιος το έβρισκε ήταν ο τυχερός της επόμενης χρονιάς.
Η νόστιμη και λαχταριστή για όλους μας λαγάνα, είναι ένα προϊόν άξιο σεβασμού και με πραγματικά πλούσια ιστορία, Οι αρτοποιοί της γειτονιάς, πιστοί στις παραδόσεις μας, παρασκευάζουν την Καθαρά Δευτέρα τη λαγάνα
συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του εθίμου.
Το μέλος των χορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», Χρήστος Τζαμάρας, ιδιοκτήτης του επί της Λ. Γ. Λαμπράκη 239, αρτοποιείου με την επωνυμία «ESPERIA», γνωστός μερακλής, παρασκεύασε την Κ. Δευτέρα μια λαγάνα που ξεπέρασε στο ύψος το
δημιουργό της. Η δίμετρη λαγάνα, βάρους 13 κιλών στόλισε πάνω στην ελληνική σημαία το κατάστημα, εντυπωσιάζοντας ακόμα και τους περαστικούς.
Για να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο από τις εκδηλώσεις
και τις δραστηριότητες του σωματείου μας, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας www.akpo.gr
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Έ ν α α υ θ ε ν τ ι κό κ ρ η τ ι κό γ λ έ ν τ ι

Η Ομοσπονδία Συλλόγων «Ο Πρέβελης»

Ο Σύλλογος Σητειακών «Η ΠΡΑΙΣΟΣ», ο οποίος πήρε τ’όνομά του από
την αρχαία πόλη της Πραισού, του κέντρου των Ετεοκρητών, εδρεύει στο
επί της Λ. Συγγρού 68, ιδιόκτητο κτίριο και αντιπροσωπεύει στην Αθήνα, τα
66 χωριά της Επαρχίας Σητείας.
Η «ΠΡΑΙΣΟΣ» ανάμεσα στα πολλά απ’αυτά για τα οποία φημίζεται, εκτός
από την πλούσια ιστορία της, είναι και τα γνήσια παραδοσιακά γλέντια που
συχνά οργανώνει για τα μέλη και τους φίλους της, με μουσικά όργανα και
καλλιτέχνες που παίζουν εξαιρετικά τους σητειακούς σκοπούς.
Σε μια τέτοια μουσική συνάντηση είχαν την τιμή να παρευρεθούν ο επίτιμος Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» κ. Γ. Ψαρομμάτης, ο Πρόεδρός της και μέλη του Δ.Σ.
Την αντιπροσωπία της Αδελφότητας υποδέχτηκε θερμά ο Πρόεδρος της
«ΠΡΑΙΣΟΥ» κ. Ν. Παπαδάκης.
Κρητικά σπιτικά εδέσματα, μαγειρεμένα με μεράκι από τις γυναίκες του
Συλλόγου, σητειακό κρασί και γλυκλολαλη μουσική από τους βιολάτορες Μ.
Φραγκούλη και Ν. Τζαγκαράκη και τον βιρτουόζο στο πιάνο Μ. Λαγουδάκη,
έκαναν την ατμόσφαιρα εορταστική και ένωσαν όλους τους παρευρισκόμενους σ’ένα παρεάκι. Η Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ. Α.-Μ.Ντουντουνάκη, συνόδεψε τους καλλιτέχνες στο τραγούδι και απέδωσε ένα όμορφο
κομμάτι από τον Ερωτόκριτο. Το χαρούμενο κλίμα συμπλήρωσε ο κ. Γ. Καπετανάκης με ευτράπελες ιστορίες και ανέκδοτα που αφηγήθηκε με την χαρακτηριστική ντοπιολαλιά και έκανε τον κόσμο να γελάσει με την καρδιά
του.
Ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι–σε πείσμα των καιρών-που μας μετέφερε νοερά στην πατρίδα μας, αφού είχε το χαρακτήρα που έχει κάθε αυτοσχέδια διασκέδαση του αυθεντικού κρητικού χωριού. Καλό φαγητό-δηλαδή-άριστη φιλοξενία και γνήσιους μερακλήδες.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Κρήτης
«Ο Πρέβελης» πραγματοποίησε, στις 22 Ιανουαρίου 2016, παρουσίαση
των Ανακοινώσεων – Πρακτικών των τεσσάρων τόμων του Α΄ Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου, για την επαρχία Αγίου Βασιλείου. Η εκδήλωση
έλαβε χώρα στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων και αναφερόταν
στο πρώτο Συνέδριο που διεξήχθη στα χωριά Σπήλι και Πλακιάς, στις 19 με
23 Οκτωβρίου 2008 και θέμα του ήταν: «Η Επαρχία Αγίου Βασιλείου από
την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Περιβάλλον- Αρχαιολογία- Ιστορία- Κοινωνία».
Οι προσκεκλημένοι είχαν την χαρά να παρακολουθήσουν την εκπόνηση
των εργασιών των διακεκριμένων επιστημόνων, οι οποίοι ανέλυσαν τους
Αρχαίους Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους, τους Βυζαντινούς χρόνους, την Βενετοκρατία, την Τουρκοκρατία και τους Νεότερους χρόνους,
στην Επαρχία του Αγίου Βασιλείου. Η επιμορφωτική βραδιά συμπληρώθηκε από την ομάδα ριζίτικου τραγουδιού, «Ο Αίγαγρος», που είπε το τραγούδι για το ορμητήριο των αγώνων των Κρητικών, την ιστορική Μονή Πρέβελη.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Εμμανουήλ Ιωάν. Δριδάκης, απηύθυνε
ευχαριστήριο χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, ανάμεσα τους και τα μέλη της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», με τις παραδοσιακές κρητικές ενδυμασίες
τους. Η εκδήλωση τελείωσε, με πλούσιο κρητικό κέρασμα στο φουαγιέ του
Πνευματικού Κέντρου.
Ε. Κ.

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΡΑΦΤΗΣ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΥΛΟΤΕΣ
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Υπάρχει μια γυναίκα στην αρχή κάθε μεγαλουργήματος

Η «Ημέρα της Γυναίκας», είναι επέτειος–σύμβολο
των αγώνων, των θυσιών, αλλά και των κατακτήσεων,
όλων των γυναικών του κόσμου και έχει τις ρίζες της
στις αρχές του εικοστού αιώνα, στην Ευρώπη και τις
ΗΠΑ. Εκεί όπου οι γυναίκες ξεκίνησαν να διαμαρτύρονται, ζητώντας ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας και δικαίωμα ψήφου.
Αν και θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο εορτασμός της καθιερώθηκε το 1910, ύστερα από πολύχρονη καθυστέρηση, ενώ εορτάσθηκε για πρώτη φορά
το 1911. Έκτοτε κάθε χρόνο τιμάμε την 8η του Μάρτη,
ως ημέρα μνήμης αγώνων του γυναικείου κινήματος,
ως ημέρα αποτίμησης των κατακτήσεων του και ως
αφετηρία νέων στόχων σε όλα τα επίπεδα.
Στην Κρήτη ο ρόλος που έπαιζαν οι γυναίκες, ήταν
ανέκαθεν πολύ σημαντικός και αυτό διαφαίνεται από
τους Μινωικούς ακόμα χρόνους. Ανασκαφικά δεδομένα
μας έχουν αφήσει αρκετές αποκαλυπτικές μαρτυρίες,
που ξεδιπλώνουν με νοηματική ευκρίνεια και πιστότητα
τη γυναίκα και το ρόλο της στη μακρινή εκείνη περίοδο.
Οι γυναίκες της Μινωικής εποχής, έπαιρναν μέρος σ’
όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις, όπως ήταν οι πομπές, τα
πανηγύρια, οι χοροί και οι υποδοχές. Επί πλέον συμμετείχαν και συνέπρατταν στα ταυροκαθάψια, ένα επικίνδυνο αγώνισμα, που απαιτούσε σωματική δύναμη, ψυχικό σθένος, επιδεξιότητα και ευλυγισία. Η γυναίκα της
Κρήτης δεν ήταν κατώτερη από τον άνδρα, όπως συνέβαινε σε γειτονικούς ή και άλλους λαούς, αλλά ίση με
αυτόν.
Αλλά και στη σύγχρονη Κρήτη η γυναίκα εξακολουθεί
να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Φειδωλή στα
λόγια, προνοητική στις πράξεις, συνετή στις στρατηγικής σημασίας αποφάσεις, δεν διστάζει νάφήσει το τσι-

Ονορέ Ντε Μπαλζάκ

κάλι και ν’ αρπάξει το όπλο του άντρα της, για να σώσει
την τιμή της ή ν’αγωνιστεί κατά οποιουδήποτε κατακτητή, εισβάλλει-στα ιερά για κείνη-χώματά της πατρίδας
της. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την επική Μάχη της
Κρήτης, η οποία υπήρξε πεδίο λαμπρών αγώνων για
την Κρητικοπούλα. Όχι μόνο στα μετόπισθεν κουβαλώντας πολεμοφόδια, αλλά και στην πρώτη γραμμή, πολεμώντας και εξοντώνοντας τον εχθρό με μαχαίρες, με
σκαλίδες και με δρεπάνια. Αργότερα θα συμμετάσχει με
το ίδιο σθένος στην αντίσταση, βιώνοντας ασύλληπτες
τραγωδίες σα σύζυγος, σα μάνα, σα θυγατέρα, σαν
αδερφή. Κακοποιείται, φυλακίζεται, εξορίζεται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στέκοντας πάντα ισότιμα δίπλα
στον κρητικό πολεμιστή, λυγερή, απροσκύνητη, ψυχωμένη, πραγματική κόρη μιας λεβεντογέννας μάνας.
Σήμερα η γυναίκα της Κρήτης, όπως και όλες οι Ελληνίδες, παλεύουν στη χώρα των μνημονίων, δίπλα-δίπλα
με τους εργαζόμενους και αγωνιζόμενους άντρες τους,
τους πατεράδες, τους αδερφούς και τους γιούς τους. Δίνουν το δικό τους αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση, γνωρίζοντας πως αυτός ο αγώνας θα τελειώσει,
όχι αν καταργηθεί το ανδρικό πρότυπο, αλλά αν καταργηθεί η εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Όταν θεμελιωθεί η κοινωνική ισότητα, η πραγματική Δημοκρατία και η αταξική κοινωνία. Όταν επιτέλους όλες οι
ημέρες θα είναι ίδιες για όλους, γιατί θα είναι ημέρες
ελεύθερων ανθρώπων.
Μέχρι τότε αξίζει να θυμόμαστε πως η ευτυχία, η χαρά, η αγάπη, η ελπίδα και η ζωή, είναι όλες γένους θηλυκού και είναι όλες μοναδικές.
Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου!
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Alumil ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 96-98 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 2104616814 ΚΙΝ - 6947444705
www.pavlidakis-alouminia.gr PAVLIDAKHS@GMAIL.COM
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Νικήτας Ιωάν. Καλογιαννάκης
Δικηγόρος

1) Εθν. Αντιστάσεως 38 Δραπετσώνα Τηλ.: 2104612106
2) Εθν. Αντιστάσεως 91 Δραπετσώνα Τηλ.: 2104615791

OrthΟClinic

Θεμιστοκλέους 33 & Σόλωνος
1ος Όροφος - Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 38 26 582
Κιν.: 697 68 09 100
e-mail: nomosnikitas@gmail.com

ATHENS

Αυθεντική Κρητική Κουζίνα
Ζωντανή Μουσική
www.omalos.gr

Βοτανικός Κατερίνης 3, 11855 Κυψέλη Δελβίνου 44, 11363
τηλ. 2103457456 - κιν. 6974 735 370
E. info@orthoclinicathenw.gr

Πειραιώς 68, Μοσχάτο. 2105621642

Γεώργιος Χριστοδουλάκης M.D.
Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τραυματολόγος
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Έχασε τη μάχη με τη ζωή, μετά
από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, ο Γιάννης Γεραρχάκης,
ενεργό μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
από το 1980.
Ο γνωστός σε όλους μας «κ. Γιάννης», πεθερός του Προέδρου της
Αδελφότητας, εμφύσησε και στη μοναχοκόρη του Κωνσταντίνα την
αγάπη που είχε ο ίδιος για την ιδιαίτερη πατρίδα του και στήριξε με
θέρμη το γαμπρό του Θοδωρή, σε
κάθε προσπάθειά του για τη διάδοση της παράδοσης, ενώ δεν δίσταζε,
σαν γνήσιος μερακλής, να εμφανίζεται πολλές φορές και ο ίδιος με την κρητική του ενδυμασία στις εκδηλώσεις
Καλός οικογενειάρχης, χαμογελαστός, μειλίχιος, ήρεμος και καλόβολος,
ήταν πάντα καλοδεχούμενος στις παρέες, κερδίζοντας τη συμπάθεια των
συμπατριωτών του.
Η κηδεία του έγινε -κατόπιν επιθυμίας του-στον τόπο που γεννήθηκε στο
χωριό Μαργαρίτες Ρεθύμνου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της κρητικής γης που τον σκέπασε.

Έφυγαν επίσης από τη ζωή τα μέλη μας:
Μανώλης Ρουσάκης και Θοδωρής Καμαράτος, οι οποίοι διατέλεσαν
μέλη του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», Νίκος Παπαδάκης π. Πρόεδρος της
Ένωσης Κρητών Περάματος , Κωστής Κομονταχάκης και Κώστας Μαρκάκης. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του σωματείου εύχονται θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες τους.
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Ξύπνησαν μνήμες….

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης Μανώλης
Κονταρός, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο
επέβαινε με τους συνεργάτες του, συγκρούστηκε με φορτηγό, σε δρόμο του
Ναυπλίου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που είχε
σαν αποτέλεσμα, το αυτοκίνητο του γνωστού λυράρη να καεί ολοσχερώς.
Ο τραγουδιστής και οι συνεργάτες του
ωστόσο φαίνεται πως είχαν Άγιο, αφού
μπορούν πλέον να μιλούν για μια κακιά
στιγμή και για έναν εφιάλτη που πέρασε.
Πάντως και μόνο το άκουσμα της είδησης του τροχαίου, ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες, αφού θύμισε σε όλους, το σοβαρό τροχαίο που είχε συμβεί
τον Δεκέμβριο του 2010, όταν ένα διερχόμενο αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη
ταχύτητα πάνω στο όχημα του Μ. Κονταρού, που είχε σταματήσει στην
άκρη με αναμμένα τα φώτα στάθμευσης. Εκείνο το ατύχημα είχε θέσει σε
τεράστιο κίνδυνο τη ζωή του, ενώ τον έβαλε και σε μεγάλη περιπέτεια, για
την αποκατάσταση της υγείας του.

Αμαριώτικη Παρέα ριζίτικου

Βράβευση του Λεωνίδα Πλυμάκη

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε την Παρασκευή 4
Μαρτίου ο ετήσιος χορός
της Ένωσης Κρητών Αγίας
Βαρβάρας. Τα μέλη και οι
φίλοι της που πλημμύρισαν το κρητικό κέντρο
ΟΜΑΛΟΣ διασκέδασαν
μέχρι το πρωί με τους δεξιοτέχνες της κρητικής

μουσικής Γιώργο & Νίκο Στρατάκη.
Η βραδιά ξεκίνησε με βραβεύσεις, από τον Πρόεδρο της Ένωσης Παντελή Πρεντάκη . Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν και ο Λεωνίδας Πλυμάκης τ.
Αντιπρόεδρος της Ένωσης και μέλος της Εξελεγκτικής επιτροπής της
“ΟΜΟΝΟΙΑΣ”, ο οποίος με τη συνολική προσφορά και αρωγή του ήταν και
είναι στο πλευρό της Ένωσης και των νεότερων. Στη συνέχεια απολαύσαμε
το μικρό, μεσαίο και το μεγάλο χορευτικό τμήμα της Ένωσης.

ΚΕΜΠΑΠΤΖΙΔΙΚΟΝ
ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ

ΑΚΤΗ ΚΟυΜΟυΝΔΟυρΟυ 14 ΠΕΙρΑΙΑΣ ΜΙΚρΟλΙΜΑΝΟ
210 41 20 220

Η Αμαριώτικη Παρέα ριζίτικου τραγουδιού, κλείνει φέτος 12 χρόνια, με
έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης και όχι μόνο. Είναι
γνωστή η πορεία της παρέας, με την παρουσία της σε πλήθος εκδηλώσεων
Πολιτιστικών Συλλόγων και άλλων φορέων, στην Αττικήόπως : στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, στο Κέντρο Δικανικών Μελετών, στο Πνευματικό Ίδρυμα Κρητική
Εστία, αλλά και εκτός Αττικής όπως : στο Κέντρο Ιστορικών Σπουδών Κορινθίας, στην Ι. Μ. Καλτεζών Αρκαδίας, στην Κρήτη, καθώς και σε Τηλεοπτικές και Ραδιοφωνικές εκπομπές.
Δεν είμαστε καλλιτέχνες αλλά ερασιτέχνες, που εκφράζομε, απλά και
μόνο, το μεράκι και την αγάπη μας, γι' αυτό το ιδιαίτερο είδος του κρητικού
δημοτικού μας τραγουδιού. Συνεχίζομε με περισσότερη διάθεση, να το διατηρήσομε και να το μεταδώσομε στη νεολαία μας. Απαιτούμε σεβασμό στο
δικαίωμά μας, να τραγουδούμε και εμείς ριζίτικα, έτσι ακριβώς όπως τα μάθαμε στον τόπο μας. Στο ενεργητικό μας, δύο DVD και δύο CD, από εξωτερικές καταγραφές, τα οποία ελπίζω σύντομα να παρουσιάσομε.
Είμαστε μια Αμαριώτικη φωνή αποδήμων, στη διάθεση όλων των Κρητικών Σωματείων, αφιλοκερδώς, για όλες τις εκδηλώσεις τους.
Φλεβάρης 2016
Σταύρος Φωτάκης
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Μητροπολίτου μας κ.κ. Σεραφείμ. Μόλις όμως ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας κατέθεσε στεφάνι
μπροστά στο άγαλμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη,
το σκηνικό του καιρού άλλαξε, αναγκάζοντας
πολλά από τα πεζοπόρα τμήματα, να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στην καθιερωμένη παρέλαση.
Παρά τη βροχή και τον αέρα οι Κρητικοί του

Πειραιά ούτε στιγμή δεν σκέφτηκαν να μην διεκπεραιώσουν το καθήκον τους. Έτσι αψηφώντας
τις δυσχερείς καιρικές συνθήκες παρέλασαν με
υπερηφάνεια, με τη σημαία του σωματείου στα
χέρια της Αντιπροέδρου Α.-Μ. Ντουντουνάκη και
καταχειροκροτήθηκαν.
Συγχαρητήρια παιδιά! Είστε άξιοι απόγονοι
των ηρώων εκείνων.

Δεν μας φοβίζουν οι μπόρες

Ανήμερα της διπλογιορτής, ο ήλιος έκανε μεγάλες προσπάθειες να διαψεύσει τους μετεωρολόγους και τις προβλέψεις τους για βροχή. Έτσι η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
παρακολούθησε όπως κάθε χρόνο με θρησκευτική κατάνυξη την πανηγυρική δοξολογία, που
εψάλη στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας
Τριάδος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης μαζί με τον Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης διένειμε γεύματα και είδη πρώτης ανάγκης στους
πρόσφυγες που διαμένουν προσωρινά στο λιμάνι του Πειραιά μαζί με τον Μητροπολίτη Πειραιώς

και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, τα οποία είναι
προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Διένειμαν περισσότερες από 5.000 μερίδες φαγητού.
Αξίζει να σημειωθεί πως στελέχη και ανθρώπινο δυναμικό της ΠΑΕ Ολυμπιακός,
μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της
και Δημοτικού Συμβούλου Πειραιά κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, βρίσκονται καθημερινά
στο λιμάνι του Πειραιά, φροντίζοντας για τη
σίτιση αλλά και την κάλυψη στοιχειωδών
αναγκών των προσφύγων και των μεταναστών.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και
Φαλήρου κ.κ Σεραφείμ τόνισε: «Ζούμε μια ανεί-

πωτη τραγωδία για την οποία την κύρια ευθύνη
έχουν εκείνοι που για τα οικονομικά τους, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά τους συμφέροντα διαλύουν τις χώρες και αιματοκυλούν τις ανθρώπινες
υπάρξεις. Είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά, μαζί εδώ
με τον αγαπητό Δήμαρχο και βέβαια το ορόσημο
του Πειραιά, τον Ολυμπιακό, που διδάσκει πάντα
το εύ αγωνίζεσθαι και την ευγένεια του αθλητικού
ιδεώδους. Προσφέρουμε αυτή την ανοιχτή αγκαλιά σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης που έρχεται
κοντά μας. Η λύση του προβλήματος βέβαια
προϋποθέτει συναγερμό όλων των υγιώς σκεπτόμενων ανθρώπων στην ήπειρό μας, την Ευρώπη μας.

Σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, τελέστηκε
το ετήσιο μνημόσυνο στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη μνήμη των 21 αδικοχαμένων θυμάτων της Θύρας 7 που βρήκαν τραγικό θάνατο μετά τη λήξη του αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –ΑΕΚ πριν
από 35 χρόνια.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Δήμου
Πειραιά στην πλατεία Θυμάτων Θύρας 7, από
τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη και
τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και Δημοτικό

Σύμβουλο Πειραιά κ. Βαγγέλη Μαρινάκη.
Στεφάνια απέστειλαν η Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Πειραιά και ο Σύνδεσμος Βετεράνων
του Ολυμπιακού.
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων
Ολυμπιακού κ. Κωνσταντίνος Μπαρμπής πραγματοποίησε ομιλία για τα θύματα της Θύρας 7, η
μνήμη των οποίων παραμένει άσβεστη στις καρδιές του φίλαθλου κόσμου.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε
δήλωσή του μετά το πέρας του μνημοσύνου, τόνισε: «Τελέσαμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, το
μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7, για τα
παιδιά που χάθηκαν πριν 35 χρόνια στα σκαλοπάτια της Θύρας 7. Πρόκειται για το τραγικότερο
συμβάν του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού. Φυσικά έχει σημαδέψει την
ομάδα της πόλης μας, τον Ολυμπιακό αλλά και
τον Πειραιά. Είναι χρέος μας να τηρούμε τη μνήμη τους άσβεστη και να κάνουμε ετήσιο μνημόσυνο. Με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι μετά από 35
χρόνια, συνεχίζει και έχει πάρα πολύ κόσμο το
μνημόσυνο. Δείχνει ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν ξεχνούν και αυτό είναι θετικό. Θέλω να

πιστεύω ότι και τα τελευταία χρόνια αυτό νομίζω
σε πολύ μεγάλο βαθμό τηρείται, επειδή και άλλες
ομάδες έχουν παρόμοια δυσάρεστα περιστατικά
με νεκρούς, τουλάχιστον έχουν σταματήσει να
υβρίζονται οι νεκροί του Ολυμπιακού, όσο γινόταν παλαιότερα και όταν πλέον γίνεται αποτελεί
εξαίρεση. Πρέπει να σταματήσει από όλους τους
φιλάθλους αυτό, διότι πρέπει να σεβόμαστε τους
νεκρούς όλων των ομάδων».
Στην επιμνημόσυνη δέηση, παιάνισε η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά.

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 21 θυμάτων της θύρας 7

