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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά ´Η ΟΜΟΝΟΙΑª, με
αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από το θάνατο
του ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, πραγματοποιεί εκδήλωση -αφιέρωμα στη μνήμη του και σας προσκαλεί:
την Κυριακή 8 Ιανουάριου 2017 & ώρα 11:30 π.μ.
σε όποιο πλοίο των Μινωικών γραμμών,
θα είναι αγκυροβολημένο εκείνη την ημέρα
στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο
Πρόεδρος
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
Θεόδωρος Τσόντος και το Διοικητικό Συμβούλιο,
σας εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
& ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία και ευημερία.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», προσκαλούν τα
μέλη και τους φίλους του σωματείου, στην κοπή της
βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
15 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα
δεξιώσεων «V’AMΜOS» του σταδίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ».
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Θα ακολουθήσει πλούσιο
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα
και κρητικό κέρασμα.

Επιμέλεια κειμένων-Αφήγηση:
Aντωνία-Μαρία Ντουντουνάκη
Την εκδήλωση η οποία τελείται
υπό την ευγενική χορηγία των Μινωικών γραμμών,
θα πλαισιώσουν τα συγκροτήματα των
Μάνου Μουντάκη και Γιάννη Πλυμάκη
Συμμετέχουν τα χορευτικά της
´ΟΜΟΝΟΙΑΣª

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», σας προσκαλούν στο αποκριάτικο γλέντι, που θα πραγματοποιηθεί
στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ» (Πειραιώς 68, Μοσχάτο), την Τσικνοπέμπτη 16 Φερβουαρίου 2017 και ώρα
9.00 μ.μ.
Προσκλήσεις θα διατίθενται
στο μέγαρο της Αδελφότητας.
Θα μας διασκεδασει το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη
Πληροφοριες στο τηλ. 6944686163.

Ο Εκλογές τελείωσαν, ο αγώνας συνεχίζεται
Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
«Ο χρόνος δεν κουράζεται ποτέ να τρέχει»,
όπως χαρακτηριστικά λέει και ο Αιγύπτιος ποιητής
Άμαντ. Έτσι πριν καλοκαταλάβουμε ότι οι διακοπές μας τελείωσαν και το χωριό μας έγινε καλοκαιρινή ανάμνηση, βρεθήκαμε στην προεκλογική
περίοδο, μετά στις εκλογές και ήδη μπήκαμε στις
Άγιες μέρες των Χριστουγέννων.
Αν και κάθε εκλογική διαδικασία παρουσιάζει τις
ιδιαιτερότητές της, το εκλογικό αποτέλεσμα κατά
κανόνα, καταγράφει τη γενικότερη διάθεση των
ψηφοφόρων. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ευθύΘεόδωρος Τσόντος
νης και την υποχρέωση να ανταποκριθείς στις δεΠρόεδρος της
σμεύσεις που ανέλαβες, ώστε να επαναβεβαιώΑ.Κ.Π.
σεις την αξιοπιστία που ανέκτησες τα προηγούμε«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
να χρόνια και να τονώσεις ακόμη περισσότερο
την εμπιστοσύνη των μελών σου.
Στον απόηχο των εκλογών τα συναισθήματα σιγά σιγά ξεθωριάζουν. Δεν
έχουμε χρόνο για πανηγυρισμούς. Τα προβλήματα της πατρίδας μας συνεχίζουν να υφίστανται. Η κρίση που ταλανίζει τα νοικοκυριά, έχει προ καιρού

χτυπήσει και την πόρτα των πολιτιστικών σωματείων και εμείς καλούμαστε
τώρα πιο πολύ από ποτέ, ν’αντισταθμίσουμε αυτές τις δυσκολίες με καλή
διάθεση, σκληρή δουλειά και συνεργασία.
Προσωπικά δεν θα σταματήσω ποτέ να διατυμπανίζω, ότι η πόρτα της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» παραμένει ανοιχτή για όλους.
Εκ των «έσω» γίνονται οι αλλαγές και όχι εκ του «μακρόθεν». Με δουλειά, με παρουσία. Μαθαίνοντας από τα λάθη μας. Η φράση του λαού μας
«δεν κάνει λάθος όποιος δε δουλεύει», έχει βγει από την καθημερινότητα
και την πείρα της ζωής. Οι αντιπαλότητες είναι ανθρώπινες. Θα πρέπει
όμως να υπάρχει και αυτοκριτική και αυτογνωσία. Μόνο τότε το έργο του
Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι γόνιμο και παραγωγικό.
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες σε όλα
τα μέλη της Αδελφότητας, που προσήλθαν για να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα και με την ψήφο τους εμπιστεύθηκαν σε μένα και τους συνεργάτες μου, το τιμόνι του πολιτισμού της κρητικής παροικίας στον Πειραιά.
Παντρεύοντας τον ενθουσιασμό των νεότερων με την εμπειρία των μεγαλυτέρων και με τη δική σας στήριξη, θέτουμε και αυτήν την τριετία τον πήχη
ψιλά, για ένα σωματείο ισάξιο της ιστορίας του.
Εύχομαι οι φετινές γιορτές να φέρουν ξανά το χαμένο χαμόγελο στα χείλη
των Ελλήνων και ο καινούργιος χρόνος, να είναι γεμάτος όμορφες και δημιουργικές στιγμές. Καλές γιορτές με υγεία.
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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:
Βαρούχας Λεωνίδας,
Ειδ. Γραμματέας:
Δαφνομήλης Αντώνιος,
Ταμίας:
Κυριακάκης Πέτρος,
Έφοροι:
Tσιστράκης Νικόλαος
Στελιουδάκη Ελευθερία
Κοσμήτορες:
Μακρογαμβράκης Μιχαήλ
Αθανασάκης Περίανδρος.
Μέλη:
Βεριβάκη Μαρία,
Βιδάκη Μαρία
Κανατάκης Μάρκος,
Κρητικός Δημήτριος,
Κυπριωτάκης Γεώργιος,
Μαυριδάκης Δημήτριος,
Παχάκης Γεώργιος,
π. Τζανουδάκης Χρήστος,
Tσατσαρωνάκης Εμμανουήλ,
Φραγκιαδάκης Ιωάννης,
Φυλλαδιτάκης Γεώργιος

ΠΑΡΑ ΚΛ ΗΣΗ
Για να λαμβάνετε την εφημερίδα,
μας στέλνετε τη διεύθυνσή σας
στα γραφεία μας:
Ελευθερίου Βενιζέλου 82,
185 34 Πειραιάς
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
6944 68 61 63
Υπεύθυνη εφημερίδας
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Σ’αυτό το τεύχος έγραψαν:
Α.-Μ. Ντουντουνάκη
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 ''
th.tsontos@gmail.com
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Ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι ο
Ο Πρόεδρος κα το Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους, σε όλους όσους στη δύσκολή εποχή που
διανύουμε, συνέβαλλαν έμπρακτα αυτό το τρίμηνο-ο
καθένας με το δικό του τρόπο-στη βελτίωση της λειτουργίας του σωματείου.

Ιδιαίτερα ευχαριστούν:
1) Τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακού, Δημοτικό Σύμβουλο Πειραιά και μέλος της Αδελφότητας, κ. Ευάγγελο
Μ. Μαρινάκη, για την τριμηνιάια έκδοση της εφημερίδας
μας, καθώς και για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας V’ammos του σταδίου “Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ”για
την εκδήλωση της κοπής της αγιοβασιλόπιτας του σωματείου.
2) Τις Μινωικές γραμμές για την παραχώρηση ενός
από τα πλοία τους για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης στη μνήμη του Ν. Καζαντζάκη.
3) Το χορηγό της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, κ. Γιάννη Μπουτσικάκη, ιδιόκτητη του κεμπαμπτζίδικου «ΤΟ

ΓΝΗΣΙΟΝ», μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και εκλεκτό φίλο.
4) Το μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και μαθητή χορού κ.
Νίκο Γιαμακίδη, για την προσφορά στερεοφωνικού συγκροτήματος, για τις ανάγκες των μαθημάτων χορού.
5) Το μικρό μαθητή χορού Στέλιο Κελαιδή, για την
προσφορά τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες
της Γραμματείας (Μονάδα και οθόνη).
6) Το μαθητή χορού κ. Χρήστο Τζαμάρα, ιδιοκτήτη του
αρτοποιείου «ESPERIA» για την προσφορά των άρτων,
ανήμερα των εορτών του Τιμίου Σταυρού,των Τεσσάρων Μαρτύρων και των Αγίων Δέκα.
7) Τον Ορθοπαιδικό γιατρό και μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
κ. Γεώργιο Χριστοδουλάκη, για την οικονομική ενίσχυση
του ποσού των 100,00 €
8) Το μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ. Μαρίνα Χουδετσιανάκη για την προσφορά ημερολογίων του νέου έτους,
με παραστάσεις κρητικών τοπίων, για τα μέλη και τους
φίλους του σωματείου.
Η στήριξή τους μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας.

Φεύγει ο παλιός ο χρόνος ας γιορτάσουμε παιδιά και μαζί του κάθε πόνος ας κοιμάται στην καρδιά
Έφτασε κι ο Δεκέμβρης!
Ο τελευταίος μήνας του χρόνου.
Ο πιο γιορτινός, αφού έχει τις
πιο πολλές θρησκευτικές γιορτές, που κορυφώνονται με τη
μαγεία των Χριστουγέννων.
Η πόλη φορά τα γιορτινά της.
Περίτεχνα φωτισμένοι δρόμοι,
στολισμένες βιτρίνες, πρωτότυπα
χριστουγεννιάτικα δέντρα και κατάφωτες πλατείες με μεγάλες φάτνες, κάνουν την κρύα ατμόσφαιρα να φαίνεται παραμυθένια.
Ένας χρόνος πέρασε.! Ένας χρόνος πολύ γεμάτος!
Με τις δυσκολίες του, τις χαρές και τις λύπες του.
Πραγματοποιήσαμε πολλές και επιτυχημένες εκδηλώσεις, παρελάσαμε, γιορτάσαμε σημαντικές επετείους
και σηκώσαμε για 2η φορά το κύπελλο, στο Κρητικό
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
Ανάμεσα στα πολλά μέλη μας, δεν ήταν λίγα εκείνα
που ευτύχησαν να δουν τα παιδιά τους να παντρεύονται, να βαφτίζουν τα δικά τους παιδιά, να εγκαινιάζουν
τις δουλειές τους ή να διακρίνονται σε διάφορους τομείς.
Άλλοτε πάλι τη χαρά διαδεχόταν η λύπη, όταν η μεγάλη «οικογένεια» της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», βίωνε την πίκρα
του αποχωρισμού από προσφιλή της πρόσωπα. Ανάμεσα σ’αυτά και ο νεαρός Μανώλης Λαγουδιανάκης, που
τ’όνομά του φέτος καταγράφηκε «εις βίβλον ζωής ζώντων εις την αιωνιότητα», μαζί με τα ονόματα άλλων Αγγέλων.Και τώρα οδεύοντας ολοταχώς προς το τέλος του
χρόνου, ήρθε η ώρα του απολογισμού. Τι πετύχαμε,
ποιούς στόχους ολοκληρώσαμε, ποιές προσδοκίες,
ποιές επιθυμίες και ποιές ευχές μας ικανοποιήθηκαν,
στην Ελλάδα της κρίσης;

Προσωπικά προσπαθώ να μου αρέσει και φέτος ο
Χειμώνας και ας είναι «παγωμένος κι αγέλαστος».
Κι ας μην είναι τα πολυκαταστήματα γεμάτα από κόσμο. Κι ας μην έχει πλούσια δώρα, μεγαλόπνοα σχέδια
για ταξίδια και πλάνα για μεγάλα ρεβεγιόν.
Ίσως όλα αυτά ακούγονται ρομαντικά και αφελή.
Ίσως είναι δύσκολο να αφήσουμε την παιδική αθωότητα
να έρθει στην επιφάνεια, όταν η ηχώ των λογαριασμών,
των υποχρεώσεων και των εμποδίων ηχεί εκκωφαντικά
στ’αυτιά μας.
Και όμως κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς. Είναι απαραίτητο να φτιάξουμε
συναισθηματικά οχυρά, με τα αποθέματα ζεστασιάς
που έχουμε, μέχρι να κοπάσει ο «Χειμώνας».
Να μαζευτούμε στα σπίτια, στους συλλόγους και γενικά όπου υπάρχουν αγαπημένα μας πρόσωπα και
ν’ανταλλάξουμε ευχές που πραγματικά θα τις εννοούμε.
Να παίξουμε, να γελάσουμε, να διαβάσουμε.
Κι ας στήσουμε μ’αυτόν τον τρόπο παγίδες στις επίπλαστες ανάγκες μας.
Και μόλις το καταφέρουμε ας αρχίσουμε να μετράμε
αντίστροφα για τις μέρες που μας έμειναν, όπως κάνουν τα μικρά παιδιά. Ίσως το θαύμα να παραμονεύει
στη γωνία. Κι αν όχι, τουλάχιστον θα έχουμε ο ένας τον
άλλο.
Δεν είναι λίγο αυτό και κυρίως δεν είναι δεδομένο.
Κι όταν στις 31 Δεκεμβρίου το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα, ας αποχαιρετίσουμε τον παλιό χρόνο με αγάπη
και μαζί τις λαχτάρες, τις χαρές και τις πίκρες που περάσαμε μαζί του.
Καλές Γιορτές.
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος

Κοσμοσυρροή στην «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Μικρά παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, κατακλύζουν κάθε Τετάρτη και Κυριακή το Μέγαρο της Αδελφότητας σχηματίζοντας ουρές, για να γνωρίσουν και να βιώσουν την κρητική κουλτούρα και παράδοση, μέσα από τη μουσική και το
χορό. Με τον ενθουσιασμό και το ζήλο του αρχάριου προσπαθούν υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους κ. Θ.
Τσόντου και των συνεργατών του, να εντρυφήσουν στα μονοπάτια του χορού και να πατήσουν στ’αχνάρια των
προχωρημένων, που αποτελούν πια για το σωματείο σταθερή αξία.
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σελίδα 3

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

Σε ήρεμο και εποικοδομητικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18
Σεπτεμβρίου 2016 το πρωί, στα γραφεία του Συλλόγου, η επαναληπτική
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, αφού την προηγούμενη Κυριακή δεν
υπήρχε απαρτία.
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» ακολουθώντας την εξέλιξη των καιρών, πρωτοπόρησε
παρουσιάζοντας την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και το Διοικητικό
απολογισμό της τριετίας σε μεγάλη οθόνη, όπου εξετέθηκαν αναλυτικά όλες
οι οικονομικές συναλλαγές και οι δραστηριότητες του σωματείου.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης μεταξύ άλλων ψηφίστηκαν ομόφωνα: H
ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ενώ τέθηκε σε ψηφοφορία η ήδη ληφθείσα απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2016,
σύμφωνα με την οποία από το 2019 και εντεύθεν, οι Εκλογές θα διεξάγο-

νται τον Μάιο ή τον Ιούνιο, έτσι ώστε το Δ.Σ. που θα προκύψει από τις
Αρχαιρεσίες, να είναι πανέτοιμο με τη νέα σεζόν να αναλάβει δυναμικά τα
καθήκοντά του.
Πριν τη λήξη της Συνέλευσης, το λόγο ζήτησε και έλαβε ο επίτιμος Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Γ. Ψαρομμάτης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων
ότι το έργο της Αδελφότητας μιλά από μόνο του και είναι άξιο συγχαρητηρίων. Κάλεσε δε όλα τα μέλη να συνδράμουν την προσπάθεια του Δ.Σ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ψαρομμάτης δεν κατέχει κατ΄ ευφημισμόν τον τίτλο του «επίτιμου» Προέδρου αλλά κατ’ουσίαν. Βρίσκεται
πάντα κοντά σε κάθε δραστηριότητα του σωματείου, συνδράμει οικονομικά όποτε το απαιτεί η περίσταση και δεν παραλείπει να προβάλει
τις ενωτικές θέσεις που τον διέπουν σαν άνθρωπο, αλλά και σας εργάτη του πολιτισμού.

Σε ήρεμο κλίμα οι Εκλογές της Αδελφότητας

Σε πολιτισμένο κλίμα, όπως αρμόζει σ’ ένα ιστορικό σωματείο, διεξήχθηκαν οι Αρχαιρεσίες της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά η «ΟΜΟΝΟΙΑ» την
πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη 2016. Τα μέλη του Συλλόγου, προσήλθαν
από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου στις κάλπες, για να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα και να επιλέξουν με την ψήφο τους τη νέα διοίκηση
που θα τους αντιπροσωπεύει στον Πειραιά. H μέρα πέρασε σε άκρως φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα, με κουβεντούλα μεταξύ των υποψηφίων, ανταλλαγή απόψεων για τα πολιτιστικά δρώμενα μεταξύ των ψηφοφόρων, ενώ
δεν ήταν λίγοι αυτοί που έφτασαν με τα χέρια γεμάτα κεράσματα για την
Εφορευτική επιτροπή, που υπό την προεδρία του Δικηγόρου κ. Ν. Καλογιαννάκη, ακούραστη εκτελούσε άριστα τα καθήκοντά της. Ανάμεσά τους
και ο συμπατριώτης μας Μ. Κοτσιφάκης, ιδιοκτήτης του μεζεδοπωλείου
«+ΟΥΣΙΑ» ο οποίος ευγενικά φερόμενος, προσέφερε το μεσημέρι ένα παραδοσιακό κρητικό γεύμα σ’όλους τους υποψήφιους.

Αμέσως μετά τις Εκλογές, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που ανέδειξαν οι
κάλπες, συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016.
Για τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 § 3 του καταστατικού αξιώματα,
προτάθηκαν και εξελέγησαν κατά πλειοψηφία, με ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία για κάθε αξίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 § 5, οι εξής :
Πρόεδρος: Τσόντος Θεόδωρος, Αντιπρόεδροι: Ντουντουνάκη ΑντωνίαΜαρία & Παπαδάκης Ιωάννης, Γεν. Γραμματέας: Βαρούχας Λεωνίδας,
Ειδ. Γραμματέας: Δαφνομήλης Αντώνιος, Ταμίας: Κυριακάκης Πέτρος,
Έφοροι: Tσιστράκης Νικόλαος & Στελιουδάκη Ελευθερία & Κοσμήτορες:
Μακρογαμβράκης Μιχαήλ & Αθανασάκης Περίανδρος.
Μέλη: Βεριβάκη Μαρία, Βιδάκη Μαρία, Κανατάκης Μάρκος,Κρητικός Δημήτριος, Κυπριωτάκης Γεώργιος, Μαυριδάκης Δημήτριος, Παχάκης Γεώργιος, Τζανουδάκης Χρήστος, Tσατσαρωνάκης Εμμανουήλ, Φραγκιαδάκης
Ιωάννης, Φυλλαδιτάκης Γεώργιος.
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σελίδα 4

Το αφιέρωμα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» στο πολύπρακτο Αρκαδικό δράμα
σωματείου είπε, ότι κατά μια περίεργη σύμπτωση, η μαντινάδα που τον σημάδεψε στα παιδικά
του χρόνια, αφορούσε στο σύμβολο ηρωισμού
και θυσίας «το Αρκάδι», με το οποίο στο μέλλον
έμελε να συνδέσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής
του, αφού ανέλαβε το τιμόνι ενός ιστορικού σωματείου, το οποίο ιδρύθηκε εκείνη την εποχή, με
κύριο μέλημά του την περίθαλψη των Κρητών,
που ήρθαν κατατρεγμένοι από την Κρήτη στον
Πειραιά, μετά το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου.

ιστορίας, έγινε αναφορά στη συγκέντρωση στη
Μονή, 1500 πολεμιστών απ’ όλη την Κρήτη,
υπό την ηγεσία του φωτισμένου αρχηγού της Κυδωνίας, Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη, μέλους της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», με σκοπό να συστήσουν μια επιτροπή που θα τους κατεύθυνε στην καινούργια
επανάσταση που σχεδίαζαν. Η διαφωνία μεταξύ
Κρητικών και Τούρκων να αποχωρήσει η επιτροπή από το Μοναστήρι, είχε σαν αποτέλεσμα τη
στενή πολιορκία του από τους εχθρούς, που εξανάγκασε τους αιχμαλώτους ν’ανατινάξουν την
μπαρουταποθήκη και να οδηγηθούν στο θάνατο
συμπαρασύροντας πολλούς από τους εχθρούς
τους.

Με ιδιαίτερη χαρά αλλά και αίσθημα ευθύνης, ανταποκρίθηκε η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» για 4η συνεχή χρονιά,
στην πρόσκληση της ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, να συμμετέχει στο πρόγραμμα εκδηλώσεων με τίτλο: «ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ».
Η βραδιά ξεκίνησε με ένα άκρως συγκινητικό
ντοκιμαντέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης, με τίτλο «Το Αρκάδι των Αγγέλων» κα
συνεχίστηκε με την παρουσίαση του πολύπλευρου έργου της Μονής στο διάβα των αιώνων,
από την Αντιπρόεδρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Α.-Μ.
Ντουντουνάκη.

Έτσι ενορίτες και μέλη της Αδελφότητας, είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρώτο
Σαββατιάτικο απόγευμα του Νοεμβρίου, ένα
αφιέρωμα στην κορυφαία πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κρητών, «το ολοκαύτωμα
του Αρκαδίου», το οποίο φέτος συμπληρώνει 150
χρόνια.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος του

Η ίδρυση της Μονής, η δραστηριότητά της σαν
κέντρο παιδείας και αντιγραφής χειρογράφων, τα
εργαστήρια παραγωγής χρυσοκεντημάτων, κατά
το 17ο και 18ο αιώνα, η στρατηγική της θέση που
την έφερε στο επίκεντρο πολλών αγώνων και είχε
σαν αποτέλεσμα τις αλλεπάλληλες καταστροφές
της, αποδόθηκαν με γλαφυρό τρόπο στους παρευρισκό-μενους, μουσικά ενδεδυμένα με τη φωνή, τη λύρα και το λαγούτο των αδελφών Γιάννη
και Μανούσου Πλυμάκη.
Στη συνέχεια εκτυλίσσοντας το κουβάρι της

ΑΡΚΑΔΙ: 150 χρόνια από το ολοκαύτωμα
- Αρκάδι μου περήφανο, μπαρουτοκαπνισμένο,
για σέν’ αξίζει ώστε να ζω παινέματα να φαίνω.
- Οφέτος εορτάζομεν ενάμισυ αιώνα
από ντα τότες ‘πού ‘δωκες σκληρό διπλόν αγώνα.
- Αγώνα για τη Λεφτεριά και την Ορθοδοξία
κι ούλα τα παλικάρια σου γενήκανε θυσία.
- Σα σήμερο μια θλιβερή του Φθινοπώρου μέρα
τινάχτηκα ν-τόσα κορμιά ηρώων στον αέρα.
- Κορμιά που με τση Λεφτεριάς τον πόθο ζυμωμένα
εκείνες τσ’ ώρες μοιάζανε μ’ ατσάλια πυρωμένα.
- Και μόλις μέσα μπήκανε στη μπαρουταποθήκη
άψεν η φλόγα ‘που ‘φταξε σ’ ούλης τση Γης τα μήκη.
-Ήτονε φλόγα Λεφτεριάς που ο χρόνος δε ν-τη σβήνει.
κι αφτούμενη στον άπαντα αιώνα θ’ απομείνει.
Νοέμβρης 2016
Γιώργης Λέκκας

Η αφήγηση του πολύπρακτου Αρκαδικού δράματος, πλαισιωμένη με χορούς- μνημόσυνα από
χορευτικά συγκροτήματα του σωματείου όλων
των ηλικιών, συγκίνησε όλους τους προσκεκλημένους, οι οποίοι συνεχάρησαν θερμά τους διοργανωτές. Με τη σειρά της η διοίκηση της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ευχαρίστησε την ενοριακή οικογένεια,
για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Ήταν μια βραδιά που ανέσυρε από το χρονο-

ντούλαπο της ιστορίας, άλλη μια μπαρουτοκαπνισμένη, αλλά χρυσή σελίδα της, αφιερωμένη στο
ολοκαύτωμα της Μονής εκείνης, που ύψωσε το
αίτημα της κρητικής ελευθερίας και ξεσήκωσε τα
φιλελληνικά αισθήματα της Ευρώπης.
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σελίδα 5

«Αρκάδι-Ρεθυμνίων ψυχής καταφύγιον και ηρώων θησαύρισμα»

Ο ιστορικός Σύλλογος των αποδήμων Ρεθυμνίων της
Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ», συναισθανόμενο το βάρος του
ιστορικού ονόματος το οποίο φέρει εδώ και 86 έτη, αφιέρωσε το έτος 2016 στην Ι. Μονή Αρκαδίου, με αφορμή τη
συμπλήρωση 150 χρόνων (1866-2016) από το ολοκαύτωμά της.
Έτσι ανάμεσα σε πολλές εκδηλώσεις που διοργάνωσε
για το σκοπό αυτό, πραγματοποίησε την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016, Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία-Δοξολογία
και επιμνημόσυνη δέηση, στον επιβλητικό Μητροπολιτικό
Ιερό Ναό Αθηνών, ιερουργούντος του Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου και πολλών Ιεραρχών και συμπροσευχόμενου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου. Η λειτουργία τελέστηκε παρουσία του
εξοχώτατου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ.
Προκόπη Παυλόπουλου. Μετά το πέρας των τελετών, τις
προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις από του Ποιμενάρχες,
μοιράστηκαν στους παρευρισκόμενους τα ιερά κόλλυβα,
τα οποία ήταν τοποθετημένα σε δίσκο με τέτοιο τρόπο,
ώστε ν’ αναπαριστούν τη Μονή Αρκαδίου.
Στη συνέχεια αντιπροσωπίες από σαράντα και πλέον
Ομοσπονδίες και Συλλόγους Κρητών του Λεκανοπεδίου
Αττικής, με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες, ένωσαν τις
δυνάμεις τους και υψώνοντας τα λάβαρά τους, κατευθύνθηκαν εν πομπή στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Ανάμεσά τους και η πολυάριθμη αντιπροσωπία της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», η οποία είχε μισθώσει πούλμαν για να παρευρεθεί στην τελετή. Της πομπής προηγείτο η ιερή φλόγα
του Αρκαδίου προστατευμένη μέσα σ’ένα φανάρι, στα χέρια της μικρής Σ. Κολοβού, μαθήτριας χορού της Αδελφότητας, καθώς και η σημαία του Αρκαδίου.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από σωματεία και φορείς και μαντινάδες σχετικά με την Αρκαδική θυσία. Το
στεφάνι για το σωματείο μας κατέθεσε ο Πρόεδρος, συνοδευόμενος από κρητικοπούλες και βρακοφόρους.
Τα έντονα συναισθήματα κλιμακώθηκαν, όταν τα παλικάρια της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», χόρεψαν ένα πεντοζάλι στη μνήμη των «γενναίων εκείνων» χωρίς τους ήχους της λύρας,
δηλώνοντας ηχηρά με τις δυνατές πατιές τους στο πλακόστρωτο, την περηφάνια τους για τους προγόνους τους. Ο
χορός τους προκάλεσε ρίγη συγκίνησης όχι μόνο στους
παρευρισκόμενους, αλλά και στους περαστικούς.
Η σεμνή αυτή γιορτή έλαβε τέλος με ανάκρουση του
εθνικού ύμνου και απόδοση τιμών από την μπάντα του
πολεμικού ναυτικού.
Ήταν μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου, άξια συγχαρητήριων και αντάξια των ηρώων που κάηκαν ζωντανοί, για να
μπορούμε εμείς σήμερα ν’απολαμβάνουμε τη λευτεριά
μας.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» συνεχάρη τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ρεθυμνίων «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»
κ. Γεώργιο Βλατάκη και τους συνεργάτες του και ανταπέδωσε την τιμή της πρόσκλησης, συνδράμοντας με όλες
της τις δυνάμεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την επιτυχημένη έκβασή αυτής της προσπάθειας.
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά το Αλβανικό Έπος του ΄40.

Με κάθε λαμπρότητα παρέλασε και φέτος, αντιπροσωπευτικό τμήμα των
μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας με παραδοσιακές ενδυμασίες, ενώπιον του κλήρου, της Δημοτικής αρχής, επισήμων και πλήθους κόσμου. Τα πεζοπόρα τμήματα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με τη σημαία και το
λάβαρο του σωματείου στα χέρια της Αντιπρόεδρου Α. Μ. Ντουντουνάκη και
του μέλους του Δ.Σ. Μ. Βεριβάκη αντίστοιχα και Διμοιρίτισσα την Φ. Βεστά-

κη, απέδειξαν για άλλη μια φορά, πως δεν ξεχνούν με το πέρασμα του χρόνου, την ένδοξη ιστορία της πατρίδας μας.
Ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» αφού κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των
ηρώων, που σκοτώθηκαν για τη λευτεριά και τις αξίες της φυλής μας, καμάρωσε και χειροκρότησε τα παιδιά του σωματείου, από τις κερκίδες των επισήμων.

Μ ε ά ρ ω μ α Κ ρ ή τ η ς η « Φ λ ό γ α τ η ς Αγ ά π η ς » σ τ ο ν Π ε ι ρ α ι ά

Κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού, εκατοντάδες εθελοντές λαμπαδηδρόμοι, διασχίζουν ολόκληρη τη χώρα, μεταφέροντας τη «Φλόγα της Αγάπης» και μεταδίδοντας το μήνυμα της Εθελοντικής μη Αμειβόμενης Αιμοδοσίας και της άδολης προσφοράς στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο.
Φέτος η 14η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία, ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου
2016 από την Πάτρα και διασχίζοντας τη χώρα κατέληξε στις 14 Οκτωβρίου
2016, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), στην Αθήνα.
Στον Πειραιά τη «Φλόγα της Αγάπης» υποδέχτηκε, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016, ο Δήμαρχος της πόλης.
Οι δρομείς ξεκίνησαν από την πλατεία Αλεξάνδρας, συνέχισαν προς το

Δημοτικό Θέατρο και τερμάτισαν στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι,
όπου ο κ. Μώραλης παρέλαβε τη φλόγα από τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Εκτελωνιστών Πειραιώς-Αθηνών κ.Ανδρέα Βροντάκη και άναψε το βωμό. Η
σημαντική αυτή πρωτοβουλία η οποία πραγματοποιήθηκε από τους εκτελωνιστές, τους αιμοδότες και τα παιδιά των Ακαδημιών του Ολυμπιακού,
πλαισιώθηκε από τη Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά και τους χορευτές της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», οι οποίοι συνοδευόμενοι
από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. έδωσαν όπως κάθε χρόνο δυναμικά το
παρόν, με χορούς της λεβεντογέννας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την
αιμοδοσία, ως πράξη αγάπης και κοινωνικής ευαισθησίας.
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χ ρ ό ν ι α

Για 4η συνεχή χρονιά η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
γιόρτασε την επέτειο ίδρυσής της, μ’ένα διήμερο λιτών εκδηλώσεων.
Έτσι την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, συμμετέχοντας όπως έχει καθιερωθεί, στις λατρευτικές εκδηλώσεις του Τιμίου Σταυρού, αντιπροσωπία της
Αδελφότητας παρακολούθησε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ. Μετά την αρτοκλασία, υπέρ υγείας των μελών και των ευεργετών
του σωματείου, έγινε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στους δρόμους της Καστέλας, από τους βρακοφόρους της Αδελφότητας και το Λιμενικό σώμα, ενώ
κρητικοπούλες ακολούθησαν την εορταστική πομπή ευλαβικά.
Ανήμερα της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, επίσημη ημερομηνία ιδρύσεως του σωματείου, η «ΟΜΟΝΟΙΑ» πραγματοποίησε στον
ίδιο χώρο, τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των μελών της, που έπεσαν ηρωικά

σελίδα 7

« Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α »

σ’όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες για την ελευθερία. Στο Θείο λόγο
του ο Ποιμενάρχης δεν παρέλειψε ν’αναφερθεί όπως πάντα με τα καλύτερα
λόγια στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» χαρακτηρίζοντας τα μέλη της «πραγματικούς πατριώτες και αγωνιστές, που τιμούν και σέβονται την ιστορία της πατρίδας
τους.
Μπορεί η παρατεταμένη πολιτική και οικονομική κρίση να επιβάλλει την
αλλαγή στον τρόπο ζωής και στις συνήθειές μας, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να διοργανώνουμε συχνά λαμπρές εκδηλώσεις με δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως την περσινή συναυλία στην πλάζ «Βοτσαλάκια» με τον Ν. Ζωιδάκη ή αυτήν που πραγματοποιήθηκε προ τετραετίας με τον Μ. Κονταρό,
δεν θα μας εμποδίσει όμως ποτέ να τιμούμε τους ιδρυτές του ιστορικού αυτού σωματείου και να προσπαθούμε ν’ακολουθούμε τ’αχνάρια τους.

H «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά τη μνήμη των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων

Τη σεπτή μνήμη των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, πανηγύρισε όπως
κάθε χρόνο, ο Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Καστέλλας.
Το Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό μετ’ Αρτοκλασίας, παρακολούθησαν την
παραμονή της 28ης Οκτωβρίου 2016, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. και η
νεολαία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ντυμένη με παραδοσιακές ενδυμασίες. Αμέσως
μετά τη λειτουργία η κ. Α. Μουντάκη πρόσφερε στους πιστούς, παραδοσια-

κό κρητικό κέρασμα στη μνήμη του συζύγου της, Κώστα Μουντάκη.
Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, η αντιπροσωπία της Αδελφότητας
ακούραστη, συμμετείχε στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε
χοροστατούντος του συμπατριώτη μας Αιδεσιμολογιότατου Αρχιμανδρίτη
Δαμασκηνού Μακριδάκη και στη συνέχεια παρέλασε περήφανα στους δρόμους του Πειραιά.

Υ π ό β ρ οχ ή η λ ι τ ά ν ε υ σ η τ η ς Π α ν α γ ί α ς τ η ς Τ ρ ι χ ε ρ ο ύ σ α ς
Με λαμπρότητα και τιμές που αρμόζουν στο πρόσωπο της
Υπεραγίας Δεσποίνης Ημών Θεοτόκου, έγινε η λιτάνευση της
Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, το Σάββατο 22
Οκτωβρίου 2016, στους δρόμους της πόλης, με αφορμή την
επέτειο της ενθρόνισής της στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου &
Ελένης.
Στην περιφορά που έγινε υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής
του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Δήμου Πειραιά, συμμετείχε άγημα του Πολεμικού Ναυτικού, του
Λιμενικού Σώματος, της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «H
OMONOIA», καθώς και οι κυρίες του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. Η Ιερά Εικόνα η οποία αποτελεί πιστό αντίγραφο της
εικόνας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου Αγίου Όρους, περιφέρθηκε πάνω σε στρατιωτικό όχημα.
Η αντιπροσωπία της «OMONOIAΣ», με τις παραδοσιακές
της ενδυμασίες, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο και μέλη του
Δ.Σ. παρά τη βροχή, η οποία εξελίχθηκε σε δυνατή μπόρα, ακολούθησε με ευλάβεια την ιερή πομπή.
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100 χρόνια από το θάνατο του Χατζη Μιχάλη Γιάνναρη

Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», τίμησε τη μνήμη του μέλους της Χατζη Μιχάλη Γιάνναρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατό του.
Σε μια λιτή εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο της Αδελφότητας, ο
Καθηγητής Γεώργιος Καρτσώνης, παρουσίασε ενώπιον του Προέδρου, μελών του
Δ.Σ. μαθητών και γονέων, τη ζωή και το έργο του επονομαζόμενου «Αχιλλέα της Κρήτης» από τους Έλληνες και «Καρά Σειτάν» (μαύρος Διάβολος) από τους
Τούρκους. Επί πλέον υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους, ότι ο Γιάνναρης διέμενε για κάποιο διάστημα εκεί που σήμερα στεγάζεται η Αδελφότητα.

Το οίκημα αυτό αργότερα αγοράστηκε από τον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο και δωρίστηκε στους Κρητικούς του Πειραιά.
Τέλος ο κ. Καρτσώνης δεν παρέλειψε να τονίσει, τους αγώνες του Κρητικού αγωνιστή για την Ένωση της ιδιαίτερης πατρίδας του με τη μητέρα Ελλάδα, οι οποίοι είχαν σαν αποτέλεσμα να του δοθεί η τιμή να υψώσει ο ίδιος
μαζί με τον Αναγνώστη Μάντακα, την ελληνική σημαία στο φρούριο του
Φιρκά, την 1η Δεκεμβρίου 1913.
Οι ακροατές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία του
«Αετού των Λευκών ορέων» και αισθάνθηκαν περήφανοι, που χάρη στους
ήρωες προγόνους τους μπορούν σήμερα να απολαμβάνουν ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά: Την Ελευθερία. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος στις 21
Αυγούστου 2016, στη γενέτειρα του Χατζη Μιχάλη Γιάνναρη, τους Λάκκους
Κυδωνίας πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του, παρουσία πολιτικών, στρατιωτικών αρχών αλλά και πλήθους κόσμου.

Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
Οι Κρητικοί ήταν, είναι και θα είναι από τους πιο φλογερούς Έλληνες πατριώτες. Ενδεικτικό αυτού, υπήρξε
η συμμετοχή τους σε όλες τις ένοπλες επαναστάσεις του Γένους μας, στην προσπάθειά του για Ελευθερία.
Παρά τον ηρωισμό και την αυτοθυσία του λαού της όμως, η Κρήτη ήταν ένα από τα τελευταία μέρη που
κατάφερε να ενωθεί με τη μητροπολιτική Ελλάδα. Ο διακαής πόθος της για την Ένωση, έγινε πραγματικότητα και οι ποταμοί αίματος και δακρύων που χύθηκαν γι αυτήν, βρήκαν επιτέλους την ιστορική τους δικαίωση, την 1η Δεκεμβρίου του 1913, όπου μέσα σ’ένα ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα, έγινε η επίσημη ανακήρυξη
της Ένωσης της Μεγαλονήσου με τον εθνικό κορμό, στα ηλιόλουστα Χανιά, παρουσία του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου.
103 χρόνια μετά η ημερομηνία αυτή θα θυμίζει πάντοτε τους αγώνες της πολύπαθης κόρης για την Ένωσή
της με τη λατρευτή της μάνα, την Ελλάδα και θα μνημονεύεται απ’ όλους τους κρητικούς με το δέοντα σεβασμό.

Εορτή των Αγίων Δέκα

Τις καθιερωμένες τιμές στους Αγίους Δέκα, απέδωσε όπως κάθε χρόνο, η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», μια Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα. Αντιπροσωπία των μουσικοχορευτικών της συγκροτημάτων με παραδοσιακές ενδυμασίες, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ.
παρακολούθησε με ευλάβεια τη Θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου και
Ελένης, η οποία τελέστηκε ιερουργούντος του Μητροπολίτη Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ. Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο Ποιμενάρχης ευχαρίστησε όλους
τους παρευρισκόμενους, με ειδική μνεία στην «ΟΜΟΝΟΙΑ», για την οποία
εκφράστηκε όπως πάντα με ιδιαίτερα τιμητικά λόγια.

Το Χρυσό Ιωβηλαίο γιόρτασε
το μέλος του Δ.Σ. π. Χ. Τζανουδάκης
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα
και ιεροπρέπεια εορτάστηκε στον Πειραιά, η μνήμη
του Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου
και Νεοχωρίου, το όνομα
του οποίου φέρει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Πειραιώς κ. Σεραφείμ.
Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου
2016, παραμονή της εορτής,
τελέστηκε πανηγυρικός
Εσπερινός παρουσία πολλών ιερωμενο στον Ιερό
Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης. Ανάμεσα
στους πιστούς που παρευρέθηκαν ήταν και ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
με μέλη του Δ.Σ. οι οποίοι
ευχήθηκαν στον εορτάζοντα Ιεράρχη τα δέοντα.
Μετά το πέρας του εόρτιου
Εσπερινού, ο Μητροπολίτης Πειραιά τίμησε τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρήστο
Τζανουδάκη, ο οποίος συμπλήρωσε πάνω από μισό αιώνα προσφοράς (54
έτη) στο Ιερό Θυσιαστήριο. Ο Ποιμενάρχης εξήρε την πολυετή και ποικιλότροπο διακονία του ιερέα, στον Αμπελώνα του Κυρίου και με αφορμή το
Χρυσό Ιωβηλαίο, του επέδωσε το Μεγαλόσταυρο του Αγίου Σπυρίδωνα.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. εύχονται στον π. Χρήστο προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Είθε ο Κύριος, με τις ικεσίες του
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Η Θ ε α τ ρ ι κ ή ο μ ά δ α τ η ς « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α Σ » κά ν ε ι το ν τ ε μ πο ύ το τ η ς
Το ντεμπούτο της στο σανίδι, έκανε η θεατρική ομάδα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» την Κυριακή
18 Δεκεμβρίου 2016 το απόγευμα, δίνοντας
μια επιτυχημένη παράσταση με τίτλο «Ευτυχισμένα Χριστούγεννα», που έγραψε και
σκηνοθέτησε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Α.-Μ. Ντουντουνάκη.
Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού
κέντρου που ευγενικά παραχώρησε στην
«ΟΜΟΝΟΙΑ» ο Ιερός Ναός Π. Ηλία, το φιλοθεάμον κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει
ερασιτέχνες ηθοποιούς όλων των ηλικιών,
που δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους
επαγγελματίες. Ανάμεσά τους και πολλά μέλη του Δ.Σ.
Προλογίζοντας την παράσταση η Αντιπρόεδρος τόνισε μεταξύ άλλων, ότι κύριο μέλημά της ήταν όπως πάντα, η σύσφιξη των
σχέσεων ανάμεσα στις καλλιτεχνικές ομάδες
του σωματείου και η μετουσίωση της επωνυμίας του σε πράξη. Στόχοι που επιτυγχάνονται μόνο, όταν οι μαθητές συνεργάζονται
στενά για έναν κοινό σκοπό. Δια του λόγου
το αληθές δε, προέβαλλε σε οθόνη στιγμιότυπα από το ευχάριστο και γιορτινό κλίμα
που είχε δημιουργηθεί στις πρόβες.
Στη συνέχεια η αυλαία άνοιξε και οι θεατές
μεταφέρθηκαν νοερά σ’ένα ορεινό χωριό της
Κρήτης, την Παραμονή των Χριστουγέννων
όπου δύο ηλικιωμένοι βιώνουν τη μοναξιά
των Αγίων ημερών, μακριά από τα παιδιά και
τα εγγόνια τους. Η νοσταλγία θα οδηγήσει το
νου του πρωταγωνιστή, στον παλιό καλό
καιρό, που το σπίτι του έσφυζε από χαρά και
ζωντάνια και μέσα από ένα όνειρο, θα περάσουν από μπροστά του σαν μια γλυκιά ανάμνηση, όλα όσα έχουν παρέλθει. Η γνωριμία
με τη γυναίκα του στα χωράφια, ο γάμος του,
η γέννηση και το μεγάλωμα των κοπελιών
του με κόπους και στερήσεις και τέλος οι
σπουδές και οι γάμοι τους.
Μια παράσταση με έντονα συναισθήματα
και τη λατρεμένη «ελληνική οικογένεια» να
αποτελεί το βασικό καμβά, πάνω στον οποίο
υφαίνονται τα διάφορα γεγονότα. Η βραδιά
ντύθηκε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Γιάννη και Μανούσου Πλυμάκη,
ενώ δεν έλειψαν οι χοροί της Μεγαλονήσου,
αφού όπως είναι γνωστό σε όλους, ανέκαθεν
αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της
κοινωνικής ζωής του Κρητικού.
Το κοινό γέλασε, έκλαψε ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που σε κάποιες από τις σκηνές θυμήθηκαν προσωπικά τους βιώματα και ταυτίστηκαν με τους πρωταγωνιστές.
Το τέλος της παράστασης θα βρει παιδιά κι
εγγόνια στο πατρικό τους σπίτι όπως παλιά
και τους γονείς να περνούν τα πιο «Ευτυχισμένα Χριστούγεννα» δίνοντας στους παρευρισκόμενους το ηχηρό μήνυμα ότι: «Μοναδική κληρονομιά που αφήνεις στη ζωή
σου, είναι η οικογένεια και η υπόληψή σου».
Το δυνατό και παρατεταμένο χειροκρότημα
του κόσμου θα δικαιώσει τη σεναριογράφο,
τους ηθοποιούς και όλους όσους έλαβαν μέρος σ’αυτή την παράσταση μπροστά και πίσω από τα φώτα, ενώ η γιορτινή ατμόσφαιρα θα ολοκληρωθεί με τα κάλαντα επί σκηνής και το κοινό ν’ακολουθεί συγκινημένο. Τα
φώτα της πλατείας θ’ανάψουν και οι θεατές
θα σπεύσουν στα παρασκήνια για να συγχαρούν τους συντελεστές και να τους ευχαριστήσουν για τη ζεστή βραδιά που τους χάρισαν.
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σελίδα 10

Χρόνια πολλά και Καλή Θητεία

Διεύρυνε τον κύκλο
εργασιών της, το μέλος
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και
π. μαθήτρια χορού Ελένη Καλαφατάκη, με
την ίδρυση του 2ου κατά σειρά φαρμακείου
της στην Αμφιάλη, στη
συμβολή της οδού Αμισού 9 & της Λεωφόρου
Π. Τσαλδάρη.
Στην τελετή εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2016, δεν ήταν λίγοι οι συγγενείς και οι φίλοι
που έσπευσαν να ευχηθούν στην κρητικοπούλα επιστήμονα «καλές δουλειές». Ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας συνοδευόμενος
από μέλη του Δ.Σ. Μετά τον Αγιασμό προσφέρθηκε πλούσιο κέρασμα σε
όλους τους προσκεκλημένους, από το οποίο δεν έλειπαν τα παραδοσιακά
κρητικά ξεροτήγανα και η ρακή.
Εμείς ευχόμαστε στην Ελένη, να χαίρεται πάντοτε τους καρπούς των
προσπαθειών της.

Τα γενέθλιά της γιόρτασε στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» παρέα με τους μικρούς μαθητές, η νεοεκλεγείσα Έφορος Ε. Στελιουδάκη. Ανάμεσά τους και η
8άχρονη κορούλα της Σταυρίνα, η οποία χαρούμενη και γελαστή, δεχόταν
ευχές και βοηθούσε τη μητέρα της στο κέρασμα της χειροποίητης τούρτας
της. Οι λιλιπούτειοι χορευτές, χάρηκαν την έκπληξη που τους επεφύλαξε η
νεαρή μητέρα της συμμαθήτριάς τους, της τραγούδησαν το τραγούδι των
γενεθλίων και χόρεψαν μαζί της.
Εμείς ευχόμαστε στη νέα Έφορο Καλή θητεία. Τα δε χρόνια που προστίθενται στη ζωή της να πολλαπλασιάζουν τη χαρά και τις δεξιότητές στο χορό.
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Ξεκίνησε το 3ο Κρητικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Ακτη Κουμουδουρου 14
Μικρολίμανο
210-4120220

Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Υμηττού 50
210-7227022

ΒΟΥΛΑΣ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Βασιλέως Παύλου 82,
210-8951131

Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Αθηναδώρου 21 & Ηους,
211-4110000

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Ξεκίνησε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, το τρίτο Κρητικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, της αγωνιστικής περιόδου 2016–2017.
Την οργάνωση έχει αναλάβει
όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω «Νίκος Καζαντζάκης»
και οι αγώνες διεξάγονται στα γήπεδα «RENTI ARENA», του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Χορηγός της ομάδας μας είναι το
κεμπαμπτζίδικο «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
του συμπατριώτη μας Γιάννη
Μπουτσικάκη.
Θέτοντας ψηλά τον πήχη όπως
πάντα η «ΟΜΟΝΟΙΑ», δεν ξεχνά το
σεβασμό στην αθλητική διαδικασία,
στους συναθλητές, στους αντιπάλους και στους φιλάθλους.
Εξ άλλου στις αθλητικές αναμετρήσεις το χρονόμετρο μας μαθαίνει την αξιοκρατία, η σφυρίχτρα του
διαιτητή την εμπιστοσύνη και οι κανονισμοί των σπορ τα όρια μας
στην κοινωνία.
Η ομάδα της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ξεκίνησε νικηφόρα τους αγώνες με
πρώτο αντίπαλο την ομάδα του
Ομαλού και σκορ 4-2. Στην συνέχεια αντιμετώπισε το Κρι Κρι το
αποτέλεσμα ήταν 4-3. Στην 3η αγωνιστική αντιμετώπισε την ομάδα της
Αγίας Βαρβάρας και το σκορ ήταν
8-1. Στην 4η αγωνιστική, αντιμετώπισε την ομάδα των Ανωγείων, την
οποία και νίκησε με σκορ 3-2.Την
5η αγωνίστηκε με την ομάδα της
Ηλιούπολης και ο αγώνας έληξε με
σκορ 5-2.
Η ποδοσφαιρική ομάδα της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ διακόψε για τις εορτές
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και αφού ευχηθεί σε όλους
σας Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος, θα
ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις αντιμετωπίζοντας τις υπόλοιπες ομάδες στις κάτωθι ημερομηνίες.
20-1-2017 Δροσουλίτες ώρα 21:00
29-1-2017 Κρητικούς Καλλιτέχνες
ώρα 20:00
2-2-2017 Φοιτητική Ενωση Κρητών ώρα 21:00
9-2-2017 Ελεύθερνα ώρα 21:00
16-2-2017 Ενωση Κρητών Γαλατσίου ώρα 21:00
23-2-2017 Ρούστικα ώρα 21:00
2-3-2017 Ενωση Κρητών Αιγάλεω
ώρα 21:00
9-3-2017 Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς Μίνωας ώρα 20:00
17-3-2017 χορευτικό όμιλο Ετεοκρήτες ώρα 21:00.
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Στην Κρήτη και στη Μάνη, το πληρώνεις με στεφάνι
(που λέει και το δημοφιλές άσμα)
Τους μεγάλους δεσμούς που αναπτύχθηκαν στο διάβα του χρόνου,
ανάμεσα στην αδούλωτη Μάνη και
τη λεβεντογέννα Κρήτη, επιβεβαίωσαν
δύο χορευτές της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
ενώνοντας τις ζωές τους με τα δεσμά του γάμου, μια μέρα πριν τις
εκλογές της Αδελφότητας.
Πρόκειται για τη Μανιατοπούλα
Γιώτα Οικονομάκου και τον Κρητικό
Γιάννη Φραγκιαδάκη.
Τη χαρά των μελλονύμφων συμμερίστηκε και η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η «ΟΜΟΝΟΙΑ», συμμετέχοντας στις προετοιμασίες του
γάμου. Χορευτές ξύρισαν και έντυσαν το γαμπρό και στη συνέχεια
προϋπάντησαν με χειροκροτήματα
τη νύφη, η οποία ανέβηκε τα σκαλιά του Ιερού Ναού της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στο Νέο Φάληρο, γελαστή και απαστράπτουσα, μέσα στο πανέμορφο λευκό νυφικό της.
Τα στέφανα άλλαξαν η Μαρία Νταουντάκη και ο Ηλίας Χαλκιάς.

σελίδα 12

Να ζήσετε ευτυχισμένοι
Την μοναχοκόρη του Μικαέλα, πάντρεψε ο Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Γ.
Παπαδάκης, το πρώτο Σάββατο του Σεπτέμβρη 2016, στο πανέμορφο Μαρμάρι Ευβοίας.
Το γλέντι ξεκίνησε από την παραμονή του
γάμου, όπου δεν ήταν λίγοι εκείνοι- ανάμεσά τους και πολλοί ντόπιοι- οι οποίοι γλέντησαν μέχρι το πρωί σε γνωστή ταβέρνα
της περιοχής, με τη συνοδεία κρητικών
οργάνων από τους Γιώργο και Γιάννη Δαγαλάκη.
Ανήμερα του μυστηρίου οι κρητικοί καλλιτέχνες συντρόφεψαν τη νύφη, καθόλη τη
διάρκεια της προετοιμασίας της στο σπίτι
και στη συνέχεια την περίμεναν στην είσοδο της εκκλησίας, όπου κατέφθασε λαμπερή μέσα στο λευκό επιβλητικό νυφικό της. Το μυστήριο τελέστηκε στο γραφικό ξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου, με θέα τον Ευβοϊκό κόλπο και το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα. Ακολούθησε γλέντι στο ξενοδοχείο «MARMARI
BAY» όπου όλοι οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν ένα πλούσιο δείπνο, χόρεψαν και γλέντησαν με την ψυχή τους, δίνοντας στο ζευγάρι τις καλύτερες
ευχές τους.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» εύχονται στους νεόνυμφους
να είναι η ημέρα του γάμου τους η αρχή όσων ονειρεύτηκαν. Στο δε ευτυχή
πατέρα της Μικαέλας, Γ. Παπαδάκη να τον αξιώσει ο Θεός ν’αποκτήσει γρήγορα εγγόνια.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε γλέντι στη αίθουσα «ΑΡΙΩΝ» του Μικρολίμανου, απ’όπου δεν έλειψαν τα ξεροτήγανα, η ρακή, το παραδοσιακό γαμοπίλαφο και η κρητική μουσική, από τη λύρα του αδελφού του γαμπρού Χαράλαμπου Φραγκιαδάκη. Η παρέα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» συνεχάρη τους νεόνυμφους και όλοι μαζί γλέντησαν μέχρι το πρωί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την επομένη ο γαμπρός, ο οποίος ήταν υποψήφιος στις εκλογές του σωματείου, αν και ξενυχτισμένος δεν παρέλειψε να
προσέλθει στην Αδελφότητα για να ασκήσει το δικαίωμα του «εκλέγειν και
εκλέγεσθαι». Στο πρώτο μάθημα χορού δε μετά τα επινίκια, το ζευγάρι κατέφθασε στο Μέγαρο της Αδελφότητας, φορτωμένο κουφέτα, γλυκά και το
κουλούρι του γάμου, κέρασε το Δ.Σ. και όλους τους χορευτές και δέχτηκε
ευχές για «βίον ανθόσπαρτον», ανέφελο και ευτυχισμένο.
Στο δε γαμπρό ο οποίος εξελέγη μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
οι παρευρισκόμενοι ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Να ζήσει η νεοφώτιστη
Την κορούλα της βάφτισε ανήμερα της
οσίας Ευφροσύνης, στον Ι. Ναό της
Αγίας Αικατερίνης στην Καστέλλα, το μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Κατερίνα Χρυσουλάκη, από το Χανδρά Σητείας.
Νονά της χαριτωμένης μικρούλας, η
οποία πήρε δύο ονόματα της Παναγιάς
και της γιαγιάς της, η Μαρία Θωμαδάκη
από τα Χανιά.
Ακολούθησε τραπέζι σε γνωστή ταβέρνα στο Χαϊδάρι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η μητέρα
όσο και η νονά της Μαρίας-Ευφροσύνης υπήρξαν μαθήτριες του Χοροδιδασκάλου κ. Θ. Τσόντου, στον Πειραιά και την Πετρούπολη αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας εύχονται στην οικογένεια, μια
ζωή γεμάτη υγεία και τύχη για το κοριτσάκι τους.

Βίον ανθόσπαρτον
Με την παρουσία και τις ευχές 200 περίπου
στενών φίλων και συγγενών, ανέβηκε τα σκαλιά
της εκκλησίας, η δημοφιλής ηθοποιός, Μαρία
Τζομπανάκη, για να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Βάλβη, Ελληνοαμερικάνο επιχειρηματία. Τη νύφη
συνόδεψε στην εκκλησία ο γιος της, επίσης ταλαντούχος ηθοποιός, Ορφέας Αυγουστίδης. Ο
γάμος τελέστηκε στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο και ακολούθησε παραδοσιακό κρητικό γλέντι μέχρι το
πρωί, με τον Μανώλη Κονταρό.
Η ηθοποιός μιλώντας στην πρεμιέρα της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου και του Κρατερού Κατσούλη για το γάμο της, είπε μεταξύ άλλων:
«Έκανα ένα γάμο που κρύβει την ευγνωμοσύνη που νιώθω, που γεννήθηκα σ’αυτόν τον τόπο»
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Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στην παλιά Βουλή

Η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου και η Ένωση Προβολής του έργου, του από Κισάμου και Σελίνου αιδίμου Μητροπολίτου κυρού Ειρηναίου,
διοργάνωσαν το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 το απόγευμα, στην αίθουσα
της Παλαιάς Βουλής, την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση Μνήμης και Τιμής,
του Μακαριστού Μητροπολίτου από Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου (Γαλανάκη).
Κατά την εκδήλωση τιμήθηκε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι η ώρα που πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας,
για να περάσουμε στην απέναντι όχθη. Αυτό θα ήταν η μεγάλη ευχή ενός
πατέρα προς τα παιδιά του. Αυτό είναι η ευχή μου από αυτήν τη θέση».
Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου, ενώ έγινε αναφορά στο κοινωνικό έργο του
Μακαριστού από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δημήτριο Κυριτσάκη.
Για το πολυδιάστατο έργο του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, μίλησε ο ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής, Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου.
Ακολούθησε απονομή τιμητικού αναθήματος στον Ποιμενάρχη.
Η αίθουσα του κτιρίου της παλιάς Βουλής, ήταν κατάμεστη από επώνυμους συμπατριώτες μας και πλήθος απλού κόσμου, που ήρθαν να τιμήσουν με την παρουσία τους την εξαιρετική βραδιά. Ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με μέλη του Δ.Σ.
Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
με Εκκλησιαστικούς ύμνους και Παραδιοσιακά άσματα.

σελίδα 13

Μια όμορφη βραδιά με φιλανθρωπικό χαρακτήρα
Μεγάλη η ανταπόκριση είχε η πρόσκληση του
Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου του Ι. Ν. Προφήτη
Ηλία Καστέλλας, σε βραδινό εόρτιο. Η εκδήλωση η
οποία πραγματοποιή-θηκε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού,
σκοπό είχε την ενίσχυση του φιλόπτωχου ταμείου
και των συσσιτίων, των αστέγων και ανήμπορων
συμπολιτών μας.
Στη βραδιά έδωσε κρητικό χρώμα το συγκρότημα του Νεκτάριου Χατζηδάκη, ενώ ψυχή της διοργάνωσης ήταν ο Προϊστάμενος του Ναού, Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός.
Δυστυχώς τα καθιερωμένα Κυριακάτικα μαθήματα χορού και κρητικών οργάνων που γίνονται
στην «ΟΜΟΝΟΙΑ», εμπόδισαν τον Πρόεδρο να

Εκοιμήθει Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας
Βαρύ το πένθος στην Εκκλησία της Κρήτης και σ’ολόκληρο το νησί, μετά
τον ξαφνικό θάνατο του αοιδίμου Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας, κυρού Ευγενίου, ο οποίος υπέστη ισχαιμικό
επεισόδιο, ενώ βρισκόταν στην Αθήνα,
όπου μετέβη προκειμένου να παραστεί στο
ΣτΕ, για την υπόθεση της Μονής Τοπλού.
Ο Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας,
Υπέρτιμος και Έξαρχος Ανατολικής Κρήτης
Ευγένιος, κατά κόσμον Μιχαήλ Πολίτης,
γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1952. Ο πατέρας του καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και είχε πολεμήσει στους Βαλκανικούς
Πολέμους και στο μέτωπο της Αλβανίας.
Στις 14 Ιουνίου 1994, εξελέγη παμψηφεί από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο
της Εκκλησίας Κρήτης, Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης
και Σητείας. Κατά τη διάρκεια της ποιμαντορίας του, ανέπτυξε σημαντικό
έργο στην Μητρόπολή του, ενώ βασικό μέλημά του ήταν η κατήχηση της νεολαίας. Το σεπτό σκήνωμά του μεταφέρθηκε στην Ιεράπετρα, όπου εξετέθη σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας
Πλήθος κόσμου έσπευσε στην εκκλησία για ν’αποχαιρετήσει το Δεσπότη,
που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, ενώ τον επικήδειο λόγο εκφώνησε
ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος.

Ένας χρόνος χωρίς τον Σπύρο
Ένας χρόνος πέρασε από την ημέρα που το
μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Ελένη ΚοπαλιούΓασπαράκη, έχασε το σύντροφό της Σπύρο,
μετά από πολλά χρόνια έγγαμου βίου. Ο άτυχος άντρας έσβησε από ανακοπή σε ηλικία 55
ετών, την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς
του περασμένου έτους, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στη γυναίκα του και τα τρία παλικάρια του Γιώργο, Στέλιο και Αντρέα.
Το ετήσιο μνημόσυνο του εκλιπόντος, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
2016, στον Ι.Ναο Προφήτη Ηλία.

παραστεί στην όμορφη αυτή γιορτή. Την εκτίμηση του σωματείου όμως στη
γείτονα ενορία και στο πρόσωπο του άξιου ιερέα, εξέφρασαν με την παρουσία τους, ο Ταμίας του σωματείου Π. Κυριακάκης και το μέλος του Δ.Σ. Δ.
Μαυριδάκης.

Φτωχότερη η δημοσιογραφική οικογένεια
Ένας Κύριος της δημοσιογραφίας, αλλά κυρίως ένας μεγάλος αγωνιστής της ζωής, έφυγε
από κοντά μας στις 21 Σεπτεμβρίου 2016.
Ο Γιώργος Καστρινάκης γεννήθηκε στο
Στύλο Αποκορώνου Χανίων, το 1956. Σπούδασε στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1976. Παρόλο
που από νεαρότατη ηλικία αναγκάστηκε να
υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, παρέμεινε μάχιμος ρεπόρτερ αλλά και ενεργός πολιτικός και
συνδικαλιστής, ενώ η προσφορά του στον
αγώνα για μια ποιότητα ζωής των νεφροπαθών, υπήρξε μεγάλη.
Αξιόλογος δημοσιογράφος, συναδελφικός,
αξιοπρεπής μα πάνω απ’όλα ένας θαυμάσιος
άνθρωπος, θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας και στην καρδιά μας.
Ο Γιώργος Καστρινάκης, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών, κηδεύτηκε στο κοιμητήριο του Χριστού, στη γενέτειρά του.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» εκφράζουν τα πιο θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
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1) Εθν. Αντιστάσεως 38 Δραπετσώνα Τηλ.: 210-4612106
2) Εθν. Αντιστάσεως 91 Δραπετσώνα Τηλ.: 210-4615791

Νικήτας Ιωάν. Καλογιαννάκης
Δικηγόρος
Θεμιστοκλέους 33 & Σόλωνος
1ος Όροφος - Αθήνα

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

Κ α λ ή

α ρ χ ή

Με τον καθιερωμένο Aγιασμό κήρυξε ο Σύνδεσμος Γυναικών Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου, την έναρξη της νέας χειμερινής περιόδου, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016.
Φορείς της τοπικής
κοινωνίας, συμπατριώτες, φίλοι και
γνωστοί, γέμισαν το
χώρο μέσα και έξω
από τα γραφεία του
Συλλόγου, στο Πασαλιμάνι για να δώσουν
τις ευχές τους στο
Δ.Σ. Ανάμεσά τους και
ο Πρόεδρος της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με μέλη του Δ.Σ. Τον κόσμο καλωσόρισε η Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Χρυσάνθη Μουτσάτσου, ενώ τον Αγιασμό τέλεσε ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού
του Προφήτη Ηλία π. Δαμασκηνός. Ακολούθησε κέρασμα σε όλους τους
παρευρισκόμενους.

OrthΟClinic
ATHENS

Γεώργιος Χριστοδουλάκης M.D .
Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τραυματολόγος
Βοτανικός Κατερίνης 3, 11855 Κυψέλη Δελβίνου 44, 11363
τηλ. 2103457456 - κιν. 6974 735 370
E. info@orthoclinicathenw.gr

Χρόνια πολλά Μιχάλη
Τ’όνομάτου γιόρτασε το μέλος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Μιχάλης Πνευματικάκης, στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», ανήμερα της αγίας εορτής των Ταξιαρχών. Πολλοί φίλοι έσπευσαν να του ευχηθούν από κοντά, χόρεψαν,
γλέντησαν και σιγοτραγούδησαν μαζί του εορταστικές μαντινάδες. Τους παρευρισκόμενους διασκέδασε το συγκρότημα του Γιάννη Κακουδάκη, ενώ
παρών ήταν και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, συνοδευόμενος από μέλη
του προεδρείου

Στη φωτογραφία ο εορταζόμενος με τη λατρεμένη του μητέρα Άλκηστη
στο γλέντι.
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« Β Ο Υ Τ Α Σ »

σ ε

δ ρ ά σ η

Toν πρώτο του χορό στη δεύτερη πατρίδα του, πραγματοποίησε ο Σύλλογος
απανταχού Πελεκανιωτών «Ο ΒΟΥΤΑΣ»,
την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016, στο
κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ». Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο κ. Γ. Παχάκης,
εκ μέρους μιας επιτροπής η οποία εκπροσωπεί το Σύλλογο, μέχρι αυτός να λάβει τη
νόμιμη νομική του μορφή. Στη συνέχεια
κοπελάκια δεύτερης γενιάς από το Βουτά,
χόρεψαν κρητικούς χορούς και αφιέρωσαν
μαντινάδες στο όμορφο Σέλινο.
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» παρέστη στη χοροεσπερίδα με πολυμελή αντιπροσωπία, η οποία
έτυχε θερμής υποδοχής, χόρεψε και διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έξι από του Συμβούλους της Αδελφότητας είναι Σελινιώτικης καταγωγής.

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
Έτος ίδρυσης 1929 Κομνηνών 66 & Χίου Νίκαια 18454 Τηλ & Fax: 210-4960024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού – Νικαίας-Αγ.Ι.Ρέντη, καλεί όλα τα μέλη της σε Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση για την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 22/01/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Ένωσης, Κομνηνών 66 και Χίου – Νίκαια.
Θέματα: 1.Εκλογή Προεδρείου για να διευθύνει την Γενική Συνέλευση 2. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής 3. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 4.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για να διεξάγει
τις εκλογές την Κυριακή 05/02/2017.
Σε κάθε περίπτωση μη απαρτίας στις 22/01/2017 η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 29/01/2017 στον
ίδιο χώρο και την ίδια ώρα άσχετα με τον αριθμό των παρόντων μελών.
Παρακαλείται όποιος θέλει να συμμετάσχει ως υποψήφιος είτε για το Διοικητικό Συμβούλιο είτε για την Εξελεγκτική Επιτροπή να το δηλώσει έγκαιρα μέχρι τις 17/01/2017 υπογράφοντας εγγράφως δήλωση συμμετοχής.
Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τα μέλη που θα προσέλθουν να ψηφίσουν την ημέρα των εκλογών να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα.
Πληροφορίες: στα γραφεία της Ένωσης: 210-4960024 στον Πρόεδρο κ. Καμινογιαννάκη Γεώργιο 6972715212

Καλή συντροφιά και εκλεκτό κρητικό πιλάφι
Η Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγαλόνησος», διοργανώνει συχνά εκδηλώσεις στην ευρύχωρη αίθουσα
του σωματείου, η οποία παρέχει ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Στις όμορφες αυτές συγκεντρώσεις, δεν παραλείπει να προσφέρει μεταξύ άλλων και το παραδοσιακό κρητικό πιλάφι, η τεχνική παρασκευής του οποίου, δεν
είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Να είναι κρεμώδες, να μη λασπώνει, να
έχει τη σωστή ποσότητα λεμονιού, να μην έχει πολύ βούτυρο και γίνει
λιπαρό και διάφορα άλλα μυστικά της κρητικής κουζίνας, τα οποία
πολλές φορές χάνονται από συνταγή σε συνταγή. Στην Ένωση όμως
το πιλάφι φέρει την υπογραφή του ζεύγους Λεωνίδα (π. Αντιπροέδρου) και Κατερίνας Πλυμάκη, που εγγυάται με σιγουριά την επιτυχία.
* Τη φωτογραφία μας έστειλε η Ένωση από τη γιορτή τσικουδιάς
που πραγματοποίησε τον περασμένο Οκτώβριο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Alumil ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 96-98 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 2104616814 ΚΙΝ - 6947444705
www.pavlidakis-alouminia.gr - pavlidakis@gmail.com

σελίδα 15

Χαρά κα συγκίνηση για
το μεγάλο καλλιτέχνη

Ανείπωτη χαρά χάρισε στην οικογένεια και τους φίλους του, ο αγαπητός καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός, όταν γιορτάζοντας την
επιτυχία του πρωτότοκου γιου του
Γιάννη, που πέρασε στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Πάτρα,
σηκώθηκε και έπιασε πρώτος το
χορό.
Το βίντεο από το γλέντι που διοργάνωσε ο Κρητικός λυράρης, έκανε
το γύρο του διαδικτύου και συγκίνησε όλους τους συμπατριώτες του,
αφού ο τραγουδιστής χόρεψε για
πρώτη φορά μετά από χρόνια, καθώς είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει κινητικά προβλήματα. Στη χαρά
του παρευρέθηκαν αρκετοί συγγενείς και φίλοι, καθώς και συνάδελφοί του καλλιτέχνες, όπως ο Νίκος
Ζωϊδάκης, ο Πέτρος Μαρούλης αλλά και ο Μιχάλης Κουνάλης.
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Νέο αίμα στην «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Νέο αίμα μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά η «ΟΜΟΝΟΙΑ», μετά τις Εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Σύλλογο, στις 2 Οκτωβρίου 2016. Νεαρά παιδιά επί το πλείστον, τα οποία αποτελούν μέλη των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων του σωματείου,
διεκδίκησαν και κέρδισαν για πρώτη φορά, την εμπιστοσύνη και την ψήφο
των συμπατριωτών τους.
Πρόκειται για τους Μαρία Βεριβάκη από το Γαβαλομούρι Κισσάμου, Μαρία Βιδάκη από τον Θέρισσο Χανίων, Αντώνη Δαφνομήλη από τον Αϊ
Γιάννη Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, Ελευθερία Στελιουδάκη από τις Καρίνες
Ρεθύμνης και Ιωάννη Φραγκιαδάκη από τα Άνω Μούλια Ηρακλείου.
Ανάμεσα στους νεοεκλεγέντες είναι και ο Νικόλαος Τσιστράκης από το
Βουτά Σελίνου, ο οποίος μαζί με την κ. Στελιουδάκη ανέλαβαν καθήκοντα
Εφόρων, ενώ ο Αντώνης Δαφνομήλης, φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανολόγων του Ε.Μ.Π. αν και είναι ο νεότερος σε ηλικία Σύμβουλος
που πέρασε από το σωματείο, στο διάβα του χρόνου (19 ετών), ανέλαβε
καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα.
Πρόσωπα άφθαρτα, τα οποία δείχνουν πως έχουν όλα τα εχέγγυα για
επιτυχή διαχείριση θέσεων ευθύνης. Εξ άλλου είναι πλέον γνωστό ότι τα
νέα παιδιά που ασχολούνται με τα κοινά είναι ευαίσθητες, προικισμένες ψυχές με εξελιγμένη συνείδηση και αποτελούν τη γέφυρα, των παλιών και
έμπειρων στελεχών, προς το μέλλον.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Α.Κ.Π. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 2017
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

σελίδα 16

Άνοιξε τις πόρτες του το Βazaar Βιβλίου

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016, παρουσία εκατοντάδων συμπολιτών μας, τα εγκαίνια μιας ξεχωριστής Χριστουγεννιάτικης
εκδήλωσης, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, του Bazaar Βιβλίου με τίτλο:
«Ένα βιβλίο για καλό σκοπό», που συνδιοργάνωσαν η εφημερίδα «Παραπολιτικά» και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.),
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Το Bazaar Βιβλίου περιλαμβάνει χιλιάδες βιβλία και έχει στόχο μέρος
των εσόδων, να διατεθούν σε άστεγους και άπορους συνανθρώπους μας,
που υποστηρίζονται από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης, η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά κα Κ. Λαουλάκου,
ο Εκδότης και Διευθυντής των «Παραπολιτικών» κ. Γ. Κουρτάκης και η
Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. κα Σ. Αντωνάκου, ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα
του Δήμου Πειραιά, έπαιξε Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ψυχαγώγησε
μικρούς και μεγάλους.
Την τελετή των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους
πολλοί επίσημοι, ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι
υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους φίλους
της ομάδας και πλήθος κόσμου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
χώρο του Bazaar περιμένουν
μικρούς και μεγάλους πολλές
Χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.
Ο Άγιος Βασίλης, το χριστουγεννιάτικο δεντράκι, καλικάτζαροι, Face Painting, αλλά και
φουσκωτά παιχνίδια, καθώς και
το μοναδικό στην Ελλάδα F1
Simulator Ferrari.
Η είσοδος είναι ελεύθερη
για το κοινό.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 6:00 Μ.Μ.

