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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

www.akpo.gr . Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017 . Χρόνος: 13ος . Αρ. φύλλου 49 . Διανέμεται δωρεάν

Ο Πρόεδρος της Α.Κ.Π. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» Θ. Τσόντος & το Δ. Σ.
σας εύχονται ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ με υγεία και ευημερία.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά ´Η ΟΜΟΝΟΙΑª διοργανώνει

τριήμερη εκδρομή στα Γιάννενα,
στις 29-30 και 1 Μαΐου 2017.
Η τιμή κατí άτομο θα είναι 125,00 € και θα περιλαμβάνει:
Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν,
διαμονή στο ξενοδοχείο 5* ´Ήπειρος Palaceª, πρωινό & βραδυνό.
Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία της Αδελφότητας
κάθε Τετάρτη και Κυριακή 19.00-21.00 και στο τηλέφωνο: 6944 68 61 63.

«ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2017»

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», συνδιοργανώνει
με το Δήμο Πειραιά, τον Ο.Π.Α.Ν. και το Κανάλι 1 του Πειραιά, μεγάλη εκδήλωση με θέμα :

« Μ Α Σ Χ Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι Η ΘΑ Λ Α Σ Σ Α , Μ Α Σ Ε Ν Ω Ν Ε Ι Ο Π Ε Ι ΡΑ Ι Α Σ »
και σας προσκαλεί:

το Σάββατο 27 Μαΐου 2017, στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά

Μ. Κονταρός

Μ. Μουντάκης

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τη ναυτική διαδρομή της Κρήτης, από τη Μινωική περίοδο μέχρι σήμερα,
πλαισιωμένη με χορούς και τραγούδια από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα του Συλλόγου.

Θα ακολουθήσει συναυλία με τον

Μανώλη Κονταρό

και τον

Μάνο Μουντάκη

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη
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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

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

ανουάριορουάρ

σελίδα 2

«Ευχαριστώ». Η ηθική ανταμοιβή του αφανή ήρωα

Συμπατριώτισσες
και συμπατριώτες,

Η διάδοση της παράδοσης
για κάποιους ανθρώπους, είναι τρόπος ζωής, ψυχική
ανάγκη και αντίσταση στην
υποκουλτούρα που βομβαρδίζει την πατρίδα μας, την
Θεόδωρος Τσόντος εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Και μπορεί η ενασχόληση
Πρόεδρος της
με
το πολιτιστικό κίνημα να
Α.Κ.Π.
προσδίδει
πολλές φορές
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
αναγνωρισιμότητα, στις εκάστοτε Διοικήσεις των πολιτιστικών σωματείων, αλλά
ένας Σύλλογος δεν απαρτίζεται μόνο απ’ αυτούς που
φαίνονται και δικαίως ή αδίκως εισπράττουν τα εύσημα.
Απαρτίζεται και από ανθρώπους που σιωπηρά, αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, βοηθούν ουσιαστικά
στην εύρυθμη λειτουργία του, χωρίς να φωτίζονται από
τους προβολείς της δημοσιότητας. Μέλη του Δ.Σ., φίλοι
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», που μπορεί να μην είναι καν Κρητικοί. Απλοί εργάτες. Στρατιώτες της πρώτης γραμμής.
Έτοιμοι να κερδίσουν τη μάχη, όσο δύσκολη και αν είναι, χωρίς να διεκδικούν κάτι περισσότερο, πέρα από
την ηθική ικανοποίηση της προσφοράς, στην κοινή
προσπάθεια.
Πρόκειται για τους λεγόμενους «αφανείς ήρωες».
Αυτούς για τους οποίους σπάνια μιλάμε και ακόμα σπα-

νιότερα, αναγνωρίζουμε το σημαντικό έργο τους.
Σ’ αυτούς λοιπόν είναι αφιερωμένο το σημερινό μήνυμα.
Στους εθελοντές που με τη δική τους μέθοδο δράσης
ο καθένας, αποτελούν έναν ξεχωριστό και μοναδικό
συνδετικό κρίκο στην αμοιβαία προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι, για να φέρουμε σε πέρας τις υψηλές
απαιτήσεις του ιστορικού σωματείου μας.
Με ανιδιοτελή κίνητρα. Από αγάπη στην ιδιαίτερη πατρίδας τους και σε ότι την αντιπροσωπεύει ή από ανεπτυγμένο απλά το αίσθημα της προσφοράς, εργάζονται
με προθυμία, συνθέτοντας μια αλυσιδωτή παροχή βοήθειας, ανεκτίμητη. Και οφείλω να παραδεχτώ, ότι τα
εγκωμιαστικά σχόλια που αποσπά η «ΟΜΟΝΟΙΑ»-και
τα οποία ομολογουμένως είναι πάρα πολλά- ανήκουν
και σ’ αυτούς.
Προσωπικά θα ήθελα να τους εκφράσω τα πιο θερμά
μου συγχαρητήρια, για τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουν, όποτε παρίσταται
ανάγκη. Για την «πλάτη» που βάζουν. Και να τους χαρίσω νοερά το «μετάλλιο του εθελοντή». Το μετάλλιο
που θα έπρεπε να απονέμεται στους ανθρώπους εκείνους, που χωρίς να περιμένουν την παραμικρή ανταπόδοση, συμβάλλουν στο να πετύχει μια διοργάνωση.
Που ο ρόλος τους είναι καθοριστικός και αρκετές φορές
καταλυτικός για τη λειτουργία μιας ομάδας.
Τους ευχαριστώ από καρδιάς και εύχομαι σε
όλους, η Ανάσταση του Κυρίου, να τους ανταποδώσει την αγάπη που εθελοντικά προσφέρουν.

Τα « έ ψ α λ α ν » σ τ ο υ ς τ ο π ι κ ο ύ ς φ ο ρ ε ί ς

Tα κάλαντα έψαλε όπως κάθε χρόνο την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς, η Γυναικεία Χορωδία της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», στο Μητροπολιτι-

φίλεψαν την αντιπροσωπία της Αδελφότητας παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά.

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

κό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, μετά τη Δοξολογία, που τελέστηκε ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ.

Υπεύθυνη εφημερίδας
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

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

Στη συνέχεια αψηφώντας τη βροχή και το τσουχτερό
κρύο, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο και μέλη του
Δ.Σ. επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Σαρωνικού, κ. Π. Χατζηπέρο, ο οποίος μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γ. Γαβρίλη, άκουσαν τα κάλαντα, υπό τους ήχους της λύρας και
της κιθάρας του Δ. Πρωτογεράκη και Α. Κυριακάκη και

Ακολούθησε επίσκεψη στο Δήμαρχο Πειραιά, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Μώραλης μαζί
με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γ. Δαβάκη, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στ. Βοϊδονικόλα και το Γ. Γραμματέα του Δήμου κ. Β. Ταταρόπουλο, καμάρωσε τις κρητικοπούλες και δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι οι καλαντιστές της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» αποτελούν παράδοση πλέον για το Δήμο.
Οι επισκέψεις στους φορείς ολοκληρώθηκαν, με κάλαντα και ευχές στη Δ/νση της Αστυνομίας Πειραιά.
Η παγωμένη αλλά γιορτινή έξοδος τελείωσε για τη συντροφιά της Αδελφότητας, με χαμόγελα ικανοποίησης
και ζεστό καφεδάκι σε ζαχαροπλαστείο της περιοχής.
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Έκοψαν την αγιοβασιλόπιτά τους

Δήμος Πειραιά

Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, μετά τη Δοξολογία
που τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας
Τριάδος, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», παρευρέθηκαν στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου.
Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ζεστή και
φιλική ατμόσφαιρα, με το Δήμαρχο να δηλώνει ότι
πρώτα απ’όλα είναι η υγεία, γιατί είναι η αναγκαία
συνθήκη, προκειμένου ο καθένας να πετύχει ότι
προσωπικά επιδιώκει στην επαγγελματική του
ζωή, αλλά και στην οικογενειακή του ευτυχία.
Την αγιοβασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, λέγοντας ότι οι Πειραιώτες είναι ευλογημένοι, γιατί στην πόλη αυτή, ακόμη λειτουργεί η
κοινωνικοποίηση των ανθρώπων, η πνευματική,
ηθική και συλλογική ευθύνη και αγάπη. Δεν παρέλειψε δε να αναφερθεί όπως πάντα στην «ΟΜΟΝΟΙΑ», με ιδιαιτέρως κολακευτικά λόγια.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, την οποία πλαισίωσε με πρωτοχρονιάτικες μελωδίες, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά, οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν σε γνωστό ζαχαροπλαστείο της περιοχής, για ν’απολαύσουν ένα ζεστό
καφεδάκι πριν συγκεντρωθούν στα σπίτια, για το
παραδοσιακό οικογενειακό πρωτοχρονιάτικο
τραπέζι.

Γηροκομείο Πειραιά

Ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Γηροκομείου
της πόλης, την οποία ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ και πλαισίωσε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Δήμαρχος, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στο Σεβασμιώτατο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και στους εργαζόμενους που δίνουν την ψυχή
τους, καθώς και στους υποστηρικτές και στους
χορηγούς, που προσφέρουν σημαντικό έργο και
δήλωσε ότι τέτοιες δομές ζηλεύουν και ιδιωτικές
πρωτοβουλίες, για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιώς

Σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας, πραγματοποιήθηκε στo Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., η κοινή εκδήλωση των παραγωγικών φορέων του Πειραιά,
για τον ετήσιο Αγιασμό και την κοπή της πρωτο-

χρονιάτικης πίτας, την οποία ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς & Φαλήρου,
κ. κ. Σεραφείμ.
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς, Β. Κορκίδης, στο χαιρετισμό του επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι εκείνος
και οι συνεργάτες του παλεύουν για να στηρίξουν την ελληνική επιχειρηματικότητα και αντιστέκονται στον αφανισμό των μικρών και τον αφελληνισμό των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Γ. Μπενέτος, τόνισε «όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε
πολλά».
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο επιφανείς
Κρητικοί, είναι μέλη της Αδελφότητας.
Εκτός από τη Διοίκηση της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
όμως, σε εκδηλώσεις για την κοπή της αγιοβασιλόπιτας φορέων, συμμετείχαν και τα χορευτικά
της συγκροτήματα.
Ενδεικτικά ν’αναφέρουμε την παρουσία τους

στην κοπή την πίτας των Παραγωγών Λ.Α. Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα
«ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ», στην περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη. Τους χορευτές με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες, υποδέχτηκε θερμά ο Πρόεδρος των
Παραγωγών και μέλος της Αδελφότητας Μ. Μιχαλάκης. Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες,
με το χορευτικό συγκρότημα να ξεσηκώνει τον
κόσμο με το κέφι του και τους καλλιτέχνες Γ. Δαγαλάκη και Μ. Πετράκη, να κεντούν με τα δοξάρια
τους.
Επίσης αντιπροσωπία των χορευτικών συ-

γκροτημάτων της Αδελφότητας, συνοδευόμενη
από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους, ταξίδεψε μέχρι το Ναύπλιο, μετά από επίσημη πρόσκληση του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Σ.Α.
σε μια εκδρομή-γιορτή, που διοργάνωσαν για την
κοπή της βασιλόπιτάς τους.
1270 άτομα επιβιβάστηκαν το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, σε 27 πούλμαν και ξεκίνησαν

σελίδα 3

νωρίς το πρωί από την πλατεία Ομονοίας, για την
πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.
Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές δομές του συγκροτήματος «Pantazis Royal» υποδέχτηκαν
τους επισκέπτες, δημιουργώντας αμέσως την αίσθηση ενός πολυτελούς και συνάμα φιλόξενου
χώρου, που επιβάλλεται, χωρίς να φλυαρεί. Οι
χορευτές απόλαυσαν το πλούσιο γεύμα που
τους προσφέρθηκε και στη συνέχεια χόρεψαν και
καταχειροκροτήθηκαν απ’όλους τους παρευρισκόμενους. Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Σ.Α. και μέλος της Αδελφότητας Θ.
Ταταράκης, έσυρε το χορό και ευχαρίστησε θερμά την «ΟΜΟΝΟΙΑ» για την παρουσία της.
Τέλος στα γραφεία της Αδελφότητας, απεστάλησαν πολλές προσκλήσεις, από φορείς και σωματεία, στις περισσότερες από τις οποίες παρευρέθηκε αντιπροσωπία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», που
έτυχε θερμότατης υποδοχής.
Όπως στην πίτα του B΄Δημοτικού Διαμερίσματος Πειραιά, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας ΠειραιάΚανάλι 90.4, της Ομοσπονδίας Συλλόγων τ.

Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου Κρήτης «Ο
ΠΡΕΒΕΛΗΣ», της Ένωσης των Απανταχού Σφα-

«Ο ΠΡΕΒΕΛΗΣ»

κιανών, της Ένωσης Κρητών Αγίας Βαρβάρας
«Η Μεγαλόνησος», του Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω «Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», της Ένωσης

Αιγάλεω
Κρητών Κορυδαλλού Νικαίας Ά. Ι. Ρέντη «Ο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών Πειραιά, της Ένωσης Κρητών Σελίνου Αττικής «Η ΕΛΥΡΟΣ», της Διεθνούς ¨Ένωσης Αστυνομικών, της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων, της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά, όπου ο Πρόεδρος της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κέρδισε το φλουρί κ.λ.π.
Επειδή παρά τις φιλότιμες προσπάθειές μας,
ήταν αδύνατον ν’ανταποκριθούμε σ’ όλες τις προσκλήσεις λόγω φόρτου εργασίας, αλλά και λόγω
των μαθημάτων χορού που διεξάγονται κάθε Τετάρτη και Κυριακή, ημέρες που συχνά επιλέγουν
οι Σύλλογοι για τη διοργάνωση των εκδηλώσεών
τους, θα θέλαμε απ’αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας, να ευχηθούμε σ’όλους από καρδιάς, μια
όμορφη και δημιουργική χρονιά.
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Ο Αγιασμός των υδάτων στον Πειραιά

Έκοψαν την αγιοβασιλόπιτά
τους στην «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» με τη σπουδαία διαδρομή των 137 χρόνων, δεν μπορεί
παρά ν' αποτυπώνει στις πράξεις της με τον πιο αυθεντικό τρόπο, ότι η πατροπαράδοτη «Κρητική φιλοξενία» είναι έννοια που εξακολουθεί να επιζεί.
Έτσι με μεγάλη χαρά, παραχώρησε την αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου της, για δύο συνεχόμενες Κυριακές του Ιανουαρίου, στους Συλλόγους
των απανταχού Μαλλιωτών Ιεράπετρας «Η ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ» και απανταχού
Πελεκανιωτών Χανίων «Ο ΒΟΥΤΑΣ», για την κοπή της βασιλόπιτάς τους.

Με κάθε επισημότητα εορτάστηκε και φέτος στο μεγάλο λιμάνι της χώρας,
η Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ.
Σεραφείμ.
Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιά, τη Μητρόπολη της πόλης μας, έγινε η τελετή Αγιασμού των υδάτων, στην προβλήτα
απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, των κομμάτων, των Στρατιωτικών
Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας, πρέσβεις ξένων χωρών, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου,
Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων
της πόλης και πλήθος κόσμου, παρακολούθησαν την τελετή με ευλάβεια.
Παρούσα και η αντιπροσωπία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με επικεφαλής τον Πρόεδρο του σωματείου.
Ο Δήμαρχος Πειραιά ευχήθηκε Χρόνια πολλά και θεία φώτιση σ’ όλους
τους πιστούς, ενώ μετά το πέρας της τελετής, παρέθεσε δεξίωση, στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

«Ο ΒΟΥΤΑΣ»
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. υποδέχτηκαν θερμά τους προσκεκλημένους, πολλοί εκ των οποίων είναι μέλη και φίλοι της Αδελφότητας.
Επί πλέον αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Πρόεδρος των Μαλλιωτών, Ι. Παπαδάκης, κατέχει το αξίωμα του Αντιπροέδρου στην Αδελφότητα, ενώ ο Γ. Παχάκης, μέλος της Επιτροπής η οποία εκπροσωπεί τους Βουτακιώτες, είναι
μέλος του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» μαζί με 5 άλλους Συμβούλους Σελινιώτικης καταγωγής.

«Η ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ»

Οι Σύλλογοι τήρησαν τα πατροπαράδοτα έθιμα με την ευλογία της εκκλησίας και οι συγχωριανοί αντάλλαξαν ευχές για υγεία και καλή χρονιά.
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» θα στηρίζει πάντοτε κάθε τέτοια προσπάθεια, γιατί θεωρεί πως είναι αναγκαία η ενίσχυση των τοπικών συλλόγων, που προσπαθούν αθόρυβα χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες, για την προβολή του χωριού τους και την πρόοδο του τόπου τους.
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» καλωσορίζει το «Έτος Ν. Kαζαντζάκη»

Με μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση, η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
άνοιξε τον κύκλο των πολιτιστικών εκδηλώσεών
της, για τη νέα χρονιά, αφιερώνοντας την Κυριακή 08 Ιανουαρίου 2017, στο μεγάλο κρητικό λογοτέχνη Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος άφησε την
τελευταία του πνοή στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, πριν 60 χρόνια.

Οι προσκεκλημένοι αψήφησαν τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και ακολούθησαν τους Κρητικούς του Πειραιά, σ’ ένα ταξίδι στο χώρο της τέχνης και της διανόησης, που πραγματοποιήθηκε
με την ευγενική χορηγία των Μινωικών γραμμών,
στο πολυτελές πλοίο τους, «FESTΟS PALACE».

Καλωσορίζοντας τον κόσμο, ο Πρόεδρος του
σωματείου είπε μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι η
πρώτη φορά που η Αδελφότητα τιμά τον Νίκο
Καζαντζάκη, αφού πριν 10 χρόνια, είχε διοργανώσει και πάλι εκδήλωση στη μνήμη του, η οποία
συνοδευόταν από 20ήμερη έκθεση στο Μέγαρό
της. Είναι δε πρόθυμη, να συνδράμει κάθε προσπάθεια που θα γίνει από άλλους φορείς, με
αφορμή την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να ανακηρύξει το 2017 ως «Έτος Νίκου
Καζαντζάκη». Στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους
τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους,

καθώς και το Δ/ντα Σύμβουλο των Μινωικών
γραμμών κ. Α. Μανιαδάκη, τον καπετάνιο και το
πλήρωμα, για την άριστη φιλοξενία και τους ευχήθηκε «καλά ταξίδια».
Τα μέλη και οι φίλοι του σωματείου που κατέκλυσαν το σαλόνι του πλοίου, είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν ένα εμπεριστατωμένο
αφιέρωμα στο συγγραφέα, από τη γέννηση μέχρι

το θάνατο και την ταφή του, σε κείμενα της Αντιπροέδρου Α.-Μ. Ντουντουνάκη. Επί πλέον
ακούστηκαν αποσπάσματα από διάφορα έργα
του, καθώς και ομιλίες και συνεντεύξεις του,
στον ελληνικό και ξένο τύπο.
Οι αφηγήσεις έδεσαν άριστα με τα τραγούδια
του Μ. Μουντάκη, ο οποίος με τη χαρισματική
φωνή του απέδωσε στίχους του Ν. Καζαντζάκη,
μελοποιημένους από τον ίδιο. Τον καλλιτέχνη συνόδευαν ο Γ. Πλυμάκης με τη λύρα του, ο Α. Ζαχαριουδάκης με το λαούτο του και ο Α. Κυριακάκης με την κιθάρα του, ενώ στα κρουστά ήταν η
Μ. Αλεβύζου. Το χορευτικό συγκρότημα της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με την εμφάνισή του ανάμεσα
στις αφηγήσεις, έδωσε ένα ξεχωριστό χρώμα και
καταχειροκροτήθηκε.
Στην εκδήλωση την οποία παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος Ι. Παπαδάκης, παρευρέθηκαν φορείς
του τόπου μας, Πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων και πλήθος κόσμου, ενώ δεν ήταν λίγοι
εκείνοι που έστειλαν τηλεγραφήματα με τις ευχές
τους για «καλή επιτυχία».
Μια ιδιαίτερα ψυχρή ημέρα που έκλεισε με ζεστά χαμόγελα ικανοποίησης απ’όλους τους παρευρισκόμενους.
Ας είναι αυτό το αφιέρωμα απλά «ο προπομπός» των εκδηλώσεων παγκόσμιας εμβέλειας,
που προγραμματίζονται με εντατικούς ρυθμούς
για το τρέχον έτος και θα έχουν ποικίλη θεματολογία και πολύμορφη προσέγγιση στο έργο του
πολυγραφότατου συμπατριώτη μας.
Εμείς ευχόμαστε σε όλους τους διοργανωτές
«καλή επιτυχία».

σελίδα 5

Τρώτε Μεσογειακά και …
χορεύετε Κρητικά

Στην 4η Έκθεση Τροφίμων- Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ, που διοργανώθηκε στο Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό, συμμετείχε το Σάββατο 28
Ιανουαρίου 2017, το χορευτικό συγκρότημα της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
επίσημα προσκεκλημένο του ΙΕΚ ΑΛΦΑ.
Πρόκειται για μια έκθεση που διοργανώνεται
κάθε χρόνο για κοινό και επαγγελματίες και σκοπό έχει ν’αναδείξει τις ιδιαίτερες ελληνικές γεύσεις, μέσω εκθεμάτων, εκδηλώσεων και ενημερωτικών ομιλιών.

Οι ομιλίες, πραγματοποιήθηκαν και φέτος από
επαγγελματίες διαιτολόγους - διατροφολόγους, οι
οποίοι ανέλυσαν τα διατροφικά οφέλη των προϊόντων της ελληνικής γης, εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στη θρεπτική αξία που κρύβουν τα Κρητικά προϊόντα.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν
μια γευστική εμπειρία και συνάμα να παρακολουθήσουν λεβέντικους χορούς της Μεγαλονήσου.

Μεζεδοπωλείο

Η Κρητική Γώνια
του
ΑΝΤΩΝΗ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗ

ΒΙΘΥΝΙΑΣ 159 ΝΙΚΑΙΑ
210 49 64 524
6972 218 972
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Μ ι α ε ι κό ν α - κό σ μ η μ α , γ ι α τ ο ν
Ι.Ν. Κωνσταντίνου & Ελένης

σελίδα 6

Ανατρέχοντας στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο 1880, έτος ίδρυσης της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά η «ΟΜΟΝΟΙΑ»,
θα δούμε πως οι ιδρυτές της, αμέσως μόλις
το σωματείο πήρε και επίσημα τη νομική
του μορφή, όρισαν με καταστατική διάταξη,
ως προστάτες του, τους Αγίους Δέκα
Μάρτυρες, οι οποίοι γεννήθηκαν στη Μεγαλόνησο και μαρτύρησαν υπέρ του Χριστού.
Το 1894 οι Κρητικοί του Πειραιά, θα αφιερώσουν στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης, την Εικόνα των Αγίων. Κάθε χρόνο δε
στις 23 Δεκεμβρίου, τιμούν τη μνήμη τους
με τη λαμπρότητα και το σεβασμό που τους αρμόζει. Επί πλέον η Αδελφότητα, δεν παραλείπει να φροντίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη συντήρηση
της Ιερής Εικόνας.
Τελευταία με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε από τον Προϊστάμενο του
Ι. Ν. π.Ι.Παναγιώτου, ότι στην αποθήκη της εκκλησίας βρέθηκε το ασημένιο
υποκάμισο των Αγίων. Ο ίδιος πρότεινε το υποκάμισο να συντηρηθεί, να τοποθετηθεί στην Εικόνα και εν συνεχεία να πλαισιωθεί με προστατευτικό τζάμι. Το κόστος της εργασίας ανήλθε στο ποσό των 1.000,00 €. Για το σκοπό
αυτό ο π. Ιωάννης ζήτησε τη συνδρομή της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», η οποία παρά
την οικονομική δυστοκία των καιρών, ενίσχυσε τον Ι.Ν. από το ταμείο της
με το ποσό των 500,00 €. Το υπόλοιπο του ποσού κάλυψε με προθυμία το
μέλος του Δ.Σ. του σωματείου π. Χ. Τζανουδάκης.
Είθε η χάρη των Αγίων να προστατεύει τα μέλη και τους φίλους της Αδελφότητας και να τους έχει υπό την σκέπη της.

Η ´Ζωήª είναι γυναίκα

Υπάρχουν καθημερινά
τόσα
απλά αλλά σημαντικά πράγματα
στη ζωή μας, που
δεν τους δίνουμε
την
πρέπουσα
σημασία. Αντίθετα
μεγεθύνουμε άλλα, ασήμαντα και τους επιτρέπουμε να εξουσιάζουν τη ζωή μας. Το πραγματικό ελιξίριο όμως της ευτυχίας, βρίσκεται στην καρδιά μας και δεν χρειάζονται πάντα γεμάτα πορτοφόλια και πολυτελή δώρα, για ν’αποδείξουμε σε
κάποιος φίλους μας, ότι κατέχουν μια πολύ σημαντική θέση σ’αυτήν.
Ένα συμβολικό δώρο σε ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης στο φύλο της,
που έχει ταυτιστεί με το σπουδαιότερο αγαθό, τη γονιμότητα και τη μητρότητα χάρισε η Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Α.-Μ. Ντουντουνάκη, σ’όλες
τις κοπελιές που παρευρέθηκαν στο μάθημα χορού, την ημέρα της Γυναίκας.

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

«ESPERIA»

Αρτογλυκίσματα
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 239
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΗΛ. 2104950774

ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΕΛΙΝΑ
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Ελευθ. Βενιζέλου 47, Πειραιάς
2130431453

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 7, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ. 2104815334
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σελίδα 7

Οι Κρητικοί του Πειραιά κόβουν την αγιοβασιλόπιτά τους

Την κοπή της αγιοβασιλόπιτάς της πραγματοποίησε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017, στην
αίθουσα δεξιώσεων V’ammos, του σταδίου «Γ.
Καραϊσκάκης», που ευγενικά της παραχώρησε
η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η ανταπόκριση θερμή και παράλληλα αντιπροσωπευτική της προσμονής του Κρητικού, να συναντήσει συμπατριώτες και φίλους, να χαρεί, ν’ανταλλάξει ευχές και να συζητήσει διάφορα θέματα, για τις τρέχουσες εξελίξεις του τόπου.

Χαιρετίζοντας τη βραδιά ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, είπε ότι αισθάνεται την ανάγκη να πει
«ένα ευχαριστώ από καρδιάς» στον κόσμο που
ακολουθεί πιστά την «ΟΜΟΝΟΙΑ» σ’όλα της τα βήματα.

Στη συνέχεια οι μαθητές της λύρας με το δάσκαλό τους Γ. Πλυμάκη, έπαιξαν και έψαλλαν τα
κρητικά παραδοσιακά κάλαντα και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ.
Σεραφείμ, ευλόγησε τη βασιλόπιτα. Ο Ποιμενάρχης εξέφρασε για άλλη μια φορά από μικροφώνου, τα συγχαρητήριά του στη Διοίκηση του Συλλόγου, για τη συμβολή της στα πολιτιστικά δρώμενα, τονίζοντας ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου σωματείου, είναι τιμή για την πόλη του Πειραιά.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ.
Μώραλης, είπε μεταξύ άλλων ότι η Αδελφότητα
είναι ένας δραστήριος Σύλλογος, που διατηρεί

και μεταλαμπαδεύει τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό της Κρήτης, συμβάλλοντας παράλληλα στις
πολιτιστικές δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Πειραιά και ευχήθηκε στον Πρόεδρο και τα μέλη του
Δ.Σ. να συνεχίσουν το πολυποίκιλο πολιτιστικό
και όχι μόνο, έργο τους.

Οι τοπικοί φορείς που προσήλθαν στο βήμα
για να παραλάβουν το κομμάτι της πίτας τους, ευχήθηκαν στους οικοδεσπότες «τα καλύτερα»,

ενώ ο «τυχερός» της βραδιάς στον οποίο έλαχε
το φλουρί, ήταν ο π. Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά, Σ. Μανουσάκης.

Η εορταστική ατμόσφαιρα διανθίστηκε με τραγούδια και χορό από τα συγκροτήματα του Γ. Δαγαλάκη και Γ. Πλυμάκη, τη Γυναικεία Χορωδία
και τους χορευτές του σωματείου, οι οποίοι σκόρπισαν το κέφι στους παρευρισκόμενους.
Οι προσκεκλημένοι κατά τη διάρκεια της όμορφης βραδιάς, είχαν την ευκαιρία ν’απολαύσουν
ένα πλούσιο κέρασμα, προσφορά της ΠΑΕ ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΟΣ, να χορέψουν και να διασκεδάσουν,
ενώ έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και τις
εγκάρδιες ευχές της Διοίκησης, για «Καλή Χρονιά» .
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
μεταξύ άλλων : Oι Βουλευτές Ε. Σταματάκη, Γ.
Γεννιά, Ε. Καρακώστα και Κ. Κατσαφάδος, ο
π. Υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος, οι π. Βουλευτές Τ. Νεράτζης, Π. Μελάς και Δ. Καρύδης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Π. Χατζηπέρος, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Δαβάκης, ο Γ. Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Β. Τατα-

ρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι, Α. Γλύκα-Χαρβαλάκου και Κ. Σιγαλάκος, οι Εντεταλμένοι Δ.Σ.
Πειραιά, Σ. Βοιδονικόλας και Χ. Ζηλάκου, ο
Αντδήμαρχος Αγ. Βαρβάρας & Πρόεδρος της
Ένωσης Κρηιτών Αγ. Βαρβάρας «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», Π. Πρεντάκης, ο Διευθυντής Τροχαίας
Πειραιά, Σ. Λάσκος, η Πρόεδρος της Β’ Κοινότητας, Ε. Αθανασίου και οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι,
Ε. Χριστοφορίδου, Γ. Αλιφραγκής και Θ. Σκορδίλης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων
Επαρχίας Αμαρίου Α. Αντωνακάκης, ο π. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων τ. Επαρχίας
Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου «Ο Πρέβελης» Μ. Δριδάκης, οι επιτημοι. Πρόεδροι, της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Γ. Ψαρομμάτης και της Παγκρητίου Eνώσεως Κ.
Ξυλούρης, Πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων και πλήθος κόσμου.

Ανάμεσα δε στα πολλά τηλεγραφήματα που
εστάλησαν στην Αδελφότητα για την καλή επιτυχία της εκδήλωσης, ήταν και αυτό του π. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θ. Δρίτσα, του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της
Ν.Δ. Ε. Αυγενάκη και της Προέδρου του
Ο.Π.Α.Ν, Σ. Αντωνάκου.
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Τ σ ι κ ν ί ζ ο ν τ α ς

Όλο και περισσότερες γιορτινές μέρες, επιλέγει
να περνάει η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ», με τη μεγάλη «οικογένειά» της. Έτσι
για πρώτη φορά φέτος, μάζεψε τα μέλη και τους
φίλους της, την Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας
του Τριωδίου και το τσίκνισαν όλοι μαζί στον
«ΟΜΑΛΟ».

Μια αυθεντική κρητική βραδιά, με ζωντανή
μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη, στην οποία αν και το καλοψημένο κρέας είχε
την τιμητική του, δεν έλειπαν το καθιερωμένο γαμοπίλαφο και τα νηστίσιμα εδέσματα.

σ τ ο ν

για την παρουσία τους. Στη συνέχεια τα παλικάρια της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» άνοιξαν το χορό και το
Δ.Σ. τους ακολούθησε στην πίστα, δίνοντας έτσι
το έναυσμα να ξεκινήσει το γλέντι.

Το κέφι κλιμακώθηκε μόλις το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα και οι μαθητές έφεραν όχι το γοβάκι, αλλά μια τούρτα σε σχήμα αθλητικού παπουτσιού,
στη δική τους «Σταχτοπούτα», την Φιλένια Βεστάκη, η οποία είχε τα γενέθλιά της. Η Φιλένια
δέχτηκε τις ευχές του κόσμου και φωτογραφήθη-

σελίδα 8

« Ο Μ Α Λ Ο »

κε με τους φίλους της. Στη συνέχεια μικροί και μεγάλοι χόρεψαν και διασκέδασαν με την ψυχή
τους, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αψηφώντας ότι η επόμενη ημέρα ήταν εργάσιμη.
Μια αποκριάτικη μάζωξη, που δεν υστερούσε
σε τίποτα από τις Τσικνοπέμπτες στο χωριό,
όπου συγγενικές και φιλικές οικογένειες μαζεύονταν στα σπίτια και το έριχναν στο γλέντι, στο χορό, στο τραγούδι και στο τσούγκρισμα των ποτηριών με την ευχή «Υγεία και καλό Πάσχα να φτάσουμε».

Η χοροεσπερίδα ξεκίνησε με τον Πρόεδρο να
καλωσορίζει τον κόσμο, ανάμεσα στους οποίους
ήταν και πολλοί επίσημοι και να τους ευχαριστεί

Αποχαιρετώντας τον Καρνάβαλο το 2017

Πριν ακόμα κοπάσει η έκρηξη κεφιού της Τσικνοπέμπτης, οι χορευτές της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
διοργάνωσαν το καθιερωμένο πια αποκριάτικο
πάρτι τους, στο Μέγαρο της Αδελφότητας, για ν’
αποχαιρετίσουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο,
τον Καρνάβαλο.

Έτσι μικροί και μεγάλοι μαθητές, προσήλθαν
στο μάθημα χορού την προτελευταία Κυριακή της
Αποκριάς, μεταμφιεσμένοι και γεμάτοι δημιουργική και σατιρική διάθεση, κρατώντας τα ανάλογα

μεζεδάκια και ποτά που είχαν προβλεφθεί, για να
συμπληρώσουν το γλέντι.

Ευρηματικές στολές, παιχνίδια και κουίζ με
αναμνηστικά έπαθλα για τους μικρούς φίλους, γέλια, πειράγματα και πολύ κέφι και χορός, με ζωντανή μουσική από τους Γ.& Μ. Πλυμάκη και τον
Θ. Ποθουλάκη. Η παρέλαση των καρναβαλιστών,
έφερε την κριτική επιτροπή, που συστάθηκε για
να βραβεύσει την καλύτερη μεταμφίεση, σε μεγάλο δίλλημα. Τελικά το σκήπτρο της «Βασίλισσας

της Αποκριάς», παραδόθηκε στη μικρή Αντζελίνα
Φλόκι, η οποία είχε ντυθεί φλογερή «Κάρμεν».
Αργά το βράδυ το αποκριάτικο πάρτι πέρασε
στην ιστορία και μαζί οι συγκινήσεις, οι αξέχαστες
εμπειρίες, οι έξυπνες ιδέες, η συλλογική δράση
και η φαντασία που το χαρακτήρισαν.
Άλλη μια κεφάτη νότα, στη συνεχιζόμενη κατήφεια των καιρών.

Κούλουμα στον Πειραιά, με χορούς από την Κρήτη
Ξεσήκωσαν όλους τους παρευρισκόμενους με
το κέφι τους οι χορευτές της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά η «ΟΜΟΝΟΙΑ», οι οποίοι όπως κάθε
χρόνο γιόρτασαν τα Κούλουμα, παρέα με πολλούς Πειραιώτες και όχι μόνο, στην Φρεαττύδα.
Έφηβοι με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες,
συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο και μέλη του
Δ.Σ. αλλά και κοπελιές του χορευτικού συγκροτήματος, παρέσυραν πολλούς από τους παρευρισκόμενους στη διασκέδαση, με χορούς της λεβεντογέννας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Και
η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να συμπληρώνει το γλέντι,
προσφέροντας στους επισκέπτες πλουσιοπάροχα, τα παραδοσιακά εδέσματα της Σαρακοστής.
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Τρισάγιο στη μνήμη

Ο Εθνικός Σύλλογος «Βόρειος Ήπειρος 1914»,
διοργάνωσε και πραγματοποίησε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017, τρισάγιο στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στη μνήμη δύο εκ των πρωτεργατών του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα, του
Προέδρου της Αυτονόμου Ηπείρου Γεωργίου
Χρηστάκη Ζωγράφου και του Μητροπολίτη Βελ-

των ηρώων του 1914

λέστηκε τρισάγιο στον τάφο του αϊτού των ηπειρωτικών και μακεδονικών βουνών, Αντιστράτηγου Γεωργίου Τσόντου.

Τάφος Τσόντου Βάρδα

ζοντας την εκδήλωση, αναφέρθηκε στη συμβολή
της Αδελφότητας στον Ηπειρωτικό αγώνα, όπως
καταμαρτυρούν τα έγγραφα που διασώζονται στο
ιστορικό αρχείο του σωματείου. Στη συνέχεια τε-

Μαυσωλείο Ζωγράφου

λάς και Κονίτσης, Σπυρίδωνος, Υπουργού της
προσωρινής Κυβέρνησης της Αυτονόμου Ηπείρου, το 1914. Την εκδήλωση μνήμης παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», συνοδευόμενος από μέλη του Δ.Σ. Ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων.
Το στεφάνι στο Μαυσωλείο της οικογένειας
Ζωγράφου, κατέθεσε αντί του Προέδρου του
Εθνικού Συλλόγου «Βόρειος Ήπειρος 1914», ο
Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», ο οποίος χαιρετί-

Η μεγάλη σημαία τ ης Βορείου Ηπείρου στο κέντ ρο τ ης Αθήνας

μο πλησίον της πλατείας Ομονοίας και πραγματοποίησε πορεία με την γιγαντοσημαία της Βορείου Ηπείρου, μέχρι τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καρύτση.
Εκεί εψάλη η επιμνημόσυνη δέηση και τελέστηκε Δοξολογία, για την ιστορική επέτειο.
Αμέσως μετά η πορεία συνεχίστηκε επί της Σταδίου και κατέληξε στο

Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων από φορείς και σωματεία. Για την «ΟΜΟΝΟΙΑ» το στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σωματείο μας πατώντας στ’αχνάρια των ιδρυτών του, οι οποίοι συνέβαλαν στον ηπειρωτικό αγώνα, συμπαρίσταται νοερά στα μειονοτικά χωριά, που κατά καιρούς πλήττονται από ανάρμοστες
συμπεριφορές.

Αντιπροσωπία της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» με επικεφαλής τον Πρόεδρο, συμμετείχε στην κεντρική εκδήλωση για την επέτειο
της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Βορείου Ηπείρου, που διοργάνωσε
την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, ο ιστορικός Σύλλογος Βορειοηπειρωτών. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στα γραφεία του Συλλόγου, στον πεζόδρο-
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Χρόνια πολλά κοπελιές!

Ένα χαρούμενο τραπέζι για φίλους

Τα 9 της χρόνια έκλεισε στις 25 Ιανουαρίου 2017, η κόρη της Εφόρου Ε.
Στελιουδάκη, Σταυρίνα Κολοβού και γιόρτασε το ευτυχές γεγονός στην
«ΟΜΟΝΟΙΑ», μ’ένα πάρτι έκπληξη, που διοργάνωσαν γι αυτήν οι γονείς
της. Η τούρτα που έφερε ξαφνικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος χορού, ο
πατέρας της εννιάχρονης μαθήτριας, έφερε δάκρυα συγκίνησης στη μικρή
Σταυρίνα, που έσβησε τα κεράκια της και δέχτηκε τις ευχές των συμμαθητών της. Κατά σύμπτωση όμως, γενέθλια είχε και η νεαρή Αναστασία
Ατσαλάκη. Έτσι τα κεράκια έσβησαν και ξαναάναψαν με καινούργιες ευχές
και τραγούδια. Τα παιδιά απόλαυσαν το γλυκό τους και συνέχισαν το χορό.

Τους συναδέλφους του στο Διοικητικό Συμβούλιο, προσκάλεσε ο Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», το βράδυ της Παρασκευής 13 Ιανουαρίου
2017, σε γνωστή ταβέρνα του Αγ. Ιωάννη-Ρέντη, για να μοιραστεί μαζί τους
«τις χαρές» της μοναχοκόρης του Μικαέλας.
Ο κ. Παπαδάκης είχε παντρέψει την κόρη του τον Σεπτέμβρη, στο πανέμορφο Μαρμάρι Ευβοίας. Επειδή η απόσταση και ανειλημμένες υποχρεώσεις, εμπόδισαν κάποιους αγαπημένους φίλους να παρευρεθούν στο μυστήριο, αποφάσισε να κεράσει τα μέλη του Δ.Σ. και τις οικογένειές τους
«εντός έδρας».
Καλό φαγητό, ζωντανή μουσική και θερμές ευχές στους νιόπαντρους για
«βίον ανθόσπαρτον», έκαναν τη βραδιά να κυλίσει ευχάριστα. Μάλιστα ο
ευτυχής πεθερός, πήρε το μικρόφωνο και μαζί με την Αντιπρόεδρο Α.Μ.
Ντουντουνάκη, συνόδεψαν τους τραγουδιστές σε έντεχνα κρητικά και λαϊκά
τραγούδια, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που η νύφη έσυρε το χορό χαμογελαστή, με τις κοπελιές του σωματείου να την ακολουθούν.
Αργά το βράδυ ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» αποχαιρέτισαν
το ζευγάρι και τους γονείς της νύφης, τους ευχαρίστησαν για την πρόσκληση και τους ευχήθηκαν να είναι πάντοτε ενωμένοι, υγιείς και αγαπημένοι.

cafenes102@gmail.com
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Πολλά συγχαρητήρια

Ανάμεσα στους αθλητές από 9 χώρες,
που έλαβαν μέρος στο «EUROPEAN
KING OF TAEKWON-DO», ήταν και ο
αθλητής του συλλόγου Α.Γ.Σ. Καστέλλας
και χορευτής της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», Αντώνης Τσιμουλάκης, ο οποίος και έλαβε
την πρώτη θέση στα -45 kg Παίδων.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται στον πολλά υποσχόμενο νεαρό
αθλητή, με καταγωγή από το Ρέθυμνο,
πάντα επιτυχίες.

Εκλογές στο «ΒΟΥΤΑ»

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στα πλαίσια της φιλίας
και συνεργασίας που την ενώνουν με
πολλούς συμπατριώτες της από το Σέλινο, παραχώρησε την αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου της, για την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών του Συλλόγου, των απανταχού Πελεκανιωτών Χανίων «Ο ΒΟΥΤΑΣ». Οι Εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017,
μετά τη Γενική Συνέλευση ανέδειξαν
ομόφωνα το εξής Δ.Σ.: Παχάκης Γεώρ-

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Ακτη Κουμουδουρου 14
Μικρολίμανο
210-4120220
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Βασιλέως Παύλου 82,
210-8951131

Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Υμηττού 50
210-7227022
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»
Αθηναδώρου 21 & Ηους,
211-4110000

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

σελίδα 11

γιος (Πρόεδρος), Τσιστράκης Νικόλαος
& Μποτονάκης Θεοφάνης (Αντιπρόεδροι), Μανιατάκη Παρασκευή (Γ. Γραμματέας), Μωραίτης Νίκος (Ειδ. Γραμματέας), Κατράκης Γιάννης (Ταμίας),
Σεργεντάνης Στέλιος (Υπ. Ηλεκτρονικής Διαχείρισης), Κουλιέρης Γεωρ.
(Υπ. Δημοσίων Σχέσεων) Κανατάκης
Μάρκος & Κοκολάκης Νικ. (Μέλη).

Σύλλογος Αλληλεγγύης
«Ο Κάμπος» Χανίων

Αξιότιμε Πρόεδρε,
Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».
Σε συνέχεια της αποδοχής του αιτήματός μας, το οποίο υποβλήθηκε
στις 28 Φεβρουαρίου 2017 στην
Αδελφότητα, σχετικά με την παραχώρηση του Μεγάρου για την
πραγματοποίηση των καθιερωμένων αρχαιρεσιών του Συλλόγου
μας στην Αθήνα, θα ήθελα εκ μέρους όλων των μελών μας να σας
ευχαριστήσω για τη στήριξη που
μας προσφέρατε και αυτή τη φορά.
Οι επτά υποψήφιοι που εκλέχθηκαν από τα μέλη του Συλλόγου μας
(συνολικά, σε Αθήνα και Κρήτη) είναι οι εξής (κατά σειρά προτίμησης): Νεκτάριος Μαρκάκης, Νίκος
Χαιρετάκης, Στέλιος Αναστασάκης, Πέτρος Θεοδωράκης, Άννα
Αγιομυριαννάκη, Μαρία Χατζάκη,
Άγγελος Κλωστράκης.
Κ. Β.

Ένωση Κρητών
Κορυδαλλού Νικαίας &
´Α. Ι. Ρέντη «Ο Άγιος Ανδρέας»

Μετά τα αποτελέσματα της 5ης
Φεβρουαρίου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι το εξής:
Πρόεδρος: Καμινογιαννάκης Γιώργος , Αντιπρόεδρος Α': Αεράκη
Κυριακή, Αντιπρόεδρος Β': Νομικός Μάρκος, Γ.Γραμματέας: Μπιτσόλα Αναστασία, Ε.Γραμματέας:
Γελαδάκης Παναγιώτης, Ταμίας:
Χάλαρης Σπυρίδων, Ταμίας Β': Χαριτάκης Ιωάννης, Κοσμήτορας:
Αλεξανδράκης Στέλιος και Β' Κοσμήτορας : Γιουλούντα Μαρία.

Νέα Διοίκηση στο Π. Φάληρο

Μετά από 16 χρόνια στο τιμόνι
του Συλλόγου Κρητών Παλαιού Φαλήρου, ο Αριστόδημος Δρυγιαννάκης παρέδωσε τα ηνία της Διοίκησης. Έτσι μετά τις εκλογές του
Φεβρουαρίου, νέος Πρόεδρος ανέλαβε ο Χαράλαμπος Τζιγκουνάκης,
ενώ τις άλλες θέσεις του Δ.Σ. συμπληρώνουν οι Μ, Αθανασούλα
(Αντιπρόεδρος), Δ. Γεωργιακάκης
(Γ. Γραμματέας), Κ. Καλοκύρης
(Ταμίας), Γ. Καλοκύρη-Κιούση
(Έφορος), Α. Πορτάλιου & Ν. Κουζέλης (Μέλη).
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σελίδα 12

Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκης (1790-1881)

Το 1853 στην Νίμπρο των Σφακίων
ακούγονται ντουφεκιές στα σπίτια των
Μανουσογιαννάκηδων. Τι συμβαίνει;
Γεννήθηκε ένα κοπέλι που το βάφτισαν
Μανώλη. Ευχή όλων
το κοπέλι τούτο να δει
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
την Κρήτη ενωμένη με
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
την Ελλάδα.
Μεγάλη η γενιά των Μανουσογιαννάκηδων. Γενάρχης της ο περίφημος Μανούσακας, συνεργάτης και συμπολεμιστής του Δασκαλογιάννη, ο
οποίος το 1774 εκδικήθηκε το χαμό του ήρωα, με
την περίφημη επίθεση στον πύργο του αιμοβόρου Τουρκοκρητικού Αληδάκη, στο Μπρόσνερο,
όπου σκότωσε τον ίδιο και τους υπερασπιστές
του πύργου.
Εγγονός του Μανούσακα ήταν Αναγνώστης
Μανουσογιαννάκης (1790-1881) ο οποίος συμμετείχε στην προετοιμασία της επανάστασης του
1821 στην Κρήτη (ήταν Φιλικός) και πήρε μέρος
σε πολλές μάχες.
Του Ιούλιο του 1821 ανέλαβε την αρχηγία των
Δυτικών Διαμερισμάτων (μετά τον θάνατο του
Παττακού). Εξελέγη μέλος του Κρητικού Συμβουλίου το οποίο του έδωσε επάξια τον τίτλο του
στρατάρχη. Ιδιαίτερα διακρίθηκε και στην δεύτερη φάση της επανάστασης το 1829 με τον ηρωικό Νταλιάνη Χατζημιχάλη.
Ο Αναγνώστης πήρε μέρος και στις επόμενες
επαναστάσεις 1833, 1841 και το 1858 (κίνημα
Μαυρογένη).
Το 1859 διωκόμενος από τους Τούρκους, διέφυγε στην Αθήνα. Επανήλθε το 1866 στη μεγάλη
Επανάσταση, όπου εξελέγη πρόεδρος της Επαναστατικής Συνέλευσης (ουσιαστικά πολιτικός
αρχηγός), θέση την οποία αποποιήθηκε λόγω
ηλικίας. Στην προεδρία εξελέγη ο Παρθένιος Περίδης. Ωστόσο, παρά την ηλικία του(είχε περάσει
τα 75) έλαβε ενεργό μέρος σε αρκετές μάχες!!!
Κατόπιν, διέφυγε ξανά στην Αθήνα. Μαζί του και
ο εγγονός του, ο Μανώλης, που είναι καλός και
στα γράμματα και στα άρματα. Έτσι εισάγεται στη
σχολή Ευελπίδων.
Να σημειώσουμε ότι τότε οι εισακτέοι ήταν ελάχιστοί με ιδιαίτερα δύσκολες εξετάσεις και δίδακτρα. Είναι πιθανό ότι τα δίδακτρα πλήρωνε το
κράτος, ως υποτροφία (γόνος Κρητών αγωνιστών), όπως συνέβη και με τον Γ. Τσόντο.
Η σχολή Ευελπίδων βρισκόταν τότε στον Πειραιά, στο οικόπεδο που βρίσκεται στη γωνία Καραολή Δημητρίου και Φίλωνος, απέναντι από το
παλιό ταχυδρομείο.
Ο Μανουσογιαννάκης διακρίθηκε για τις επιδόσεις του και το ήθος του. Ήταν "μελετηρότατος"
και "στρατιωτικότατος".
Το 1878 ονομάστηκε ανθυπασπιστής του πυροβολικού. Στο όπλο αυτό κατατάσσονταν τότε οι
άριστοι αξιωματικοί. Η εξέλιξή του υπήρξε λαμπρή. Το 1895 είχε φθάσει στο βαθμό του ταγματάρχη.
Νυμφεύτηκε την Μαρία Αρεάλη αδελφή του
σμυρνιού δικηγόρου Αντωνίου Αρεάλη.
Η Κρήτη συνεχίζει τις εξεγέρσεις της. Και βέβαια τα παιδιά της, που βρίσκονται στην Ελλάδα,
δεν την ξεχνούν.
Με αφορμή σφαγές που πραγματοποίησε ο
Τουρκοκρητικός όχλος, δεκαεπτά Κρητικοί αξιωματικοί του Ελληνικού στρατού υποβάλλουν τυπικά τις παραιτήσεις τους και κατεβαίνουν στο νησί
με Κρήτες και Ελλαδίτες εθελοντές και με τρία
στοιχεία πυροβολικού.

Επικεφαλής τους είναι ο ταγματάρχης Μανουσογιαννάκης. Μαζί του ο λοχαγός Κόρακας, ο ανθυπολοχαγός Γ. Τσόντος κ.ά.
Ο Μανουσογιαννάκης προετοιμάζει την κάθοδο του εκστρατευτικού σώματος υπό τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο. Μετέχει στην μάχη
των Βουκολίων, όπου διακρίνεται και διευθύνει
προσωπικά τις νικηφόρες μάχες της Κανδάνου
και της Μαλάξας.
Η επανάσταση του1897στην Κρήτη τελειώνει
με την αποχώρηση του Τουρκικού στρατού και
την ανακήρυξη της αυτονομίας. Ο θρυλικός Μανούσακας μπορεί, από τον παράδεισο που βρίσκεται, να καμαρώνει για τον απόγονό του, που
έδιωξε τους Τούρκους. Θα 'ρθει και η Ένωση.
Ο Μανουσογιαννάκης εισήλθε στο τότε υφιστάμενο σώμα των γενικών επιτελειών όπου, όπως
εύστοχα σημειώνει η μεγάλη Στρατιωτική και
Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, απέκτησε τη φήμη του
ικανού ηγήτορα, την οποία κατόπιν εδικαίωσε.
Το κρητικό ζήτημα, όμως, υπάρχει. Ο άτυχος
πόλεμος του 1897 έχει αφήσει βαριά τα σημάδια
του στη χώρα. Όμως, το πιο βαθύ σκοτάδι είναι
πριν την αυγή. Και η αυγή έρχεται. Ήρθε.
Στην Αθήνα ιδρύθηκε το 1908 ο Στρατιωτικός
σύνδεσμος. Στην Κρήτη έχει είδη ανατείλει το
άστρο του Ελ. Βενιζέλου. Οι νεαροί αξιωματικοί
αντιλαμβάνονται "τα σημεία των καιρών".
Το σάπιο καθεστώς πρέπει να ανατραπεί, για

να μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει. Πρέπει να
μετακληθεί από την Κρήτη ο "χαλύβδινος" Βενιζέλος, κατά την έκφραση του καταστατικού του
Συνδέσμου.
Στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος αρχιστράτηγος
Σεφκέτ πασάς απειλεί ότι θα πιει τον καφέ του
στο Σύνταγμα, ενώ ο Τούρκος αρχιχαλής του λιμανιού εξευτελίζει συνεχώς τη χώρα.
Οι Κρητικοί ξαναζητούν για μια ακόμα φορά την
ένωση και σηκώνουν την Ελληνική σημαία στα
Χανιά, την οποία δεν τολμά κανείς να κατεβάσει
γιατί φρουρείται νυχθημερόν από ενόπλους.
Η κυβέρνηση του Θεοτόκη σιωπά, ενώ όλες
αυτές οι ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα την πύκνωση των τάξεων του Στρατιωτικού συνδέσμου.
Τα ανάκτορα, σε μια ύστατη προσπάθεια να
αναχαιτίσουν το Σύνδεσμο και να καταλαγιάσουν
τη δυσαρέσκεια του κόσμου από τη δουλοπρεπή
στάση της χώρας στο κρητικό ζήτημα, "παραιτούν" την κυβέρνηση Θεοτόκη. Διορίζεται πρωθυπουργός ο Δημήτριος Ράλλης (ο περίφημος
Αττικάρχης) στις 7 Ιουλίου του 1909.
Η κυβέρνησή του αποκλήθηκε κυβέρνηση των
θερινών διακοπών ή κυβέρνηση των 39 ημερών
(τόσο διήρκησε) Υπουργός Στρατιωτικών σ' αυτή
την κυβέρνηση αναλαμβάνει ο Μανουσογιαννάκης, που είναι πλέον συνταγματάρχης (πολύ μεγάλος βαθμός για την εποχή εκείνη). Είναι προφανές σε τι αποσκοπεί η τοποθέτησή του. Από τη
μία μεριά στους Κρήτες μη μας πιέζετε δικός σας
είναι ο υπουργός από τις μεγαλύτερες οικογένειες

των οπλαρχηγών της Κρήτης.
Από την άλλη πλευρά στο Στρατιωτικό σύνδεσμο.
Ο Μανουσογιαννάκης ενέπνεε σεβασμό και
ίσως φόβο σε όλο το στράτευμα. Δεν χωράτευε
και αυτό ήταν γνωστό.
Ο Ράλλης προσπάθησε να έρθει σε διαπραγματεύσεις με το Σύνδεσμο. Ως ένδειξη καλής θελήσεως συγκάλεσε τη βουλή για την 31η Αυγούστου.
Από την άλλη πλευρά, θέλοντας να επιδείξει
πυγμή, διατάσσει στις 12 Αυγούστου τη φυλάκιση
δύο μελών του Συνδέσμου, του λοχαγού Σάρρου
και του ίλαρχου Ταμπακόπουλου.
Στις 14 Αυγούστου, κυριολεκτικά μέρα μεσημέρι, ο τότε υπολοχαγός Θεόδωρος Πάγκαλος
μπαίνει σαν "κύριος" στο τμήμα μεταγωγών,
όπου κρατούνταν οι δύο αξιωματικοί και τους
ελευθερώνει.
Συνεργός του στην παράτολμη αυτή επιχείρηση ήταν ένας αμαξάς της Αθήνας, ο περίφημος
Γιάννης ο "Λατέρνας". Οι δύο αξιωματικοί φθάνουν με την άμαξα του "Λατέρνα" στο Μοναστηράκι και από εκεί παίρνουν το τραίνο και αποβιβάζονται στο σταθμό του Φαλήρου, όπου τους
παραλαμβάνει ο θρυλικός Παπαμελέκος, μέλος
της "Ομόνοιας", η οποία τους κρύβει στο σπίτι
του.
Η ενέργεια αυτή συγκλονίζει το Μανουσογιάννη. Μιλώντας αργότερα έλεγε: "Και μόνο η τόλμη
και η αριστοτεχνική ενέργεια της απαγωγής με
έπεισαν ότι οι επαναστάτες δεν είναι σπαθοφόρα
παιδαρέλια που θα διαλυθούν με μερικές μεταθέσεις και φυλακίσεις, όπως έλεγε ο Ράλλης. Είχαν
πνοή επαναστατική και ήταν αποφασισμένοι για
όλα".
Από τη στιγμή αυτή ο υπουργός των Στρατιωτικών του καθεστώτος προσχωρεί ουσιαστικά
στους επαναστάτες.
Ο απόγονος του Μανούσακα δεν θα μπορούσε
να μην είναι σαν τον πρόγονό του, πραγματικός
επαναστάτης.
Την επόμενη 15 Αυγούστου, εξεράγη η Επανάσταση.
Ο Ράλλης είχε αντιληφθεί τις διαθέσεις του
υπουργού του. Δεν είναι από τους ανθρώπους
που το βάζουν εύκολα κάτω. Πεισματάρης, τολμηρός, άφοβος, αρχοντόμαγκας κατά το χαρακτηρισμό που του έδωσε παλαιός Πειραιώτης
πολιτικός, του οποίου η οικογένεια άνηκε παραδοσιακά στο Ραλλικό κόμμα. Βγαίνει ο ίδιος
μπροστά. Πηγαίνει στο υπουργείο των Στρατιωτικών.
Ο διοικητής του 2ου Συντάγματος Πυροβολικού, Ζαφειρόπουλος, είναι πιστός στο βασιλιά.
Είναι αντίθετος με την Επανάσταση. Θέλει να
χτυπήσει τους στασιαστές. Έχει τα μέσα. Τηλεφωνά στο υπουργείο, όπου βρίσκεται και ο πρωθυπουργός, ζητώντας οδηγίες.
Ο διάλογος είναι συγκλονιστικός
Ράλλης "Χτυπήσατε δια των όπλων του στασιαστές"
Ζαφειρόπουλος "Μάλιστα κ. πρόεδρε. Προκειμένου, όμως, να φονεύσω αξιωματικούς χρειάζομαι έγγραφην διαταγήν"
Ράλλης "Βεβαίως, θα σας αποσταλεί από τον
υπουργό αμέσως"
Το τηλέφωνο κλείνει και ο Ράλλης στρέφετε στο
Μανουσογιαννάκη.. Ράλλης "Κε υπουργέ εκδώσατε διαταγή εις τον συν/χη Ζαφειρόπουλο να
κτυπήσει τους στασιαστάς"
Μανουσογιαννάκης (βάζονττας την παλάμη
στο αυτί του) "Πως είπατε κ. πρόεδρε;"
Συνέχεια στην σελίδα 13
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«Η Θυσία» της Άννας Γαλανού

σελίδα 13

«Η ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ» γλεντά στον «ΟΜΑΛΟ»

Το νέο της μυθιστόρημα με
τίτλο «Η ΘΥΣΙΑ»
από τις Εκδόσεις Διόπτρα,
παρουσίασε την
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, στο
βιβλιοπωλείο
Books Plus/art &
Coffee, η συμπατριώτισσά μας Άννα Γαλανού, από τα Πεζά Ηρακλείου. Για τη συγγραφέα και το βιβλίο της, μίλησαν ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης και
η Αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου Β. Ανδρικοπούλου. Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Α.-Μ. Ντουντουνάκη, μας μετέφερε στην
Κρήτη την εποχή της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας, όπου εκτυλίσσεται η ιστορία. Απαγγελίες έκανε η καθηγήτρια φωνητικής και ηθοποιός Γ.
Φλουρή, ενώ η τραγουδίστρια Σ. Καρύδα, ερμήνευσε γνωστά κρητικά τραγούδια. Ένα εξαιρετικό βιβλίο με μοναδική ατμόσφαιρα εποχής.
Ακολουθήστε και σεις την Ρούσσα, μια όμορφη αρχοντοπούλα της Κρήτης, σ’ ένα ταξίδι αλλοτινών εποχών γεμάτο ίντριγκες και πάθη!

Την ετήσια χοροεσπερίδα του έκανε στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», ανήμερα των
Αγίων Θεοδώρων, ο
Σύλλογος των απανταχού Μαλλιωτών Ιεράπετρας «Η ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ».
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ι. Παπαδάκης, καλωσόρισε τον κόσμο και ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο Μ. Μεραμβελλιωτάκη, για την επί σειρά ετών προσφορά του
στα πολιτιστικά δρώμενα. Παράλληλα του απένειμε τιμητική πλακέτα και
ένα κρητικό μαχαίρι, σύμβολο φιλίας και εκτίμησης για κάθε Κρητικό και τον
συνεχάρη για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, σαν Περιφερειακός
Δ/ντης ΕΛΤΑ Κρήτης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη του χορευτικού συγκροτήματος της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», τα οποία παρουσίασαν κρητικούς χορούς, καθώς και μέλη του Προεδρείου.
Το κέφι από τον Α. Μαρτσάκη και το συγκρότημά του, διατηρήθηκε αμείωτο όλη τη βραδιά και οι προσκεκλημένοι διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες.

Δεν είναι λίγες οι φορές που παιδιά της δικής
μας «οικογένειας», διαπρέπουν σε διαφόρους
τομείς, κάνοντάς μας υπερήφανους.
Αυτή τη φορά η «ΟΜΟΝΟΙΑ» βρίσκεται
στην ευχάριστη θέση να αποδώσει τα εύσημα,
στη μοναχοκόρη του Γ. Γραμματέα της Λ. Βαρούχα, η οποία πέτυχε στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Να
σημειώσουμε δε, ότι η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα σκληρή, αφού από τους 580 συνυποψήφιους που διαγωνίστηκαν, μόνο 61 εισήχθησαν.
Η νεαρή Καλλιόπη έχει ήδη επιδείξει τις ικανότητές της, αφού έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή και μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Η τελευταία επιτυχία της, ήταν απλά μια επιβράβευση της πρόσφατης προσπάθειάς της.
Θερμά συγχαρητήρια τόσο στην ίδια, που με την επιτυχία της δίνει ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο μήνυμα, πως υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς αναζητούν το καλύτερο, όσο και στους γονείς και το σύζυγό της Γιώργο Δρύλλη,
που τη στήριξαν στο ακέραιο, κάνοντας το στόχο της πραγματικότητα.

Φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτισαν στο νεκροταφείο Καισαριανής, την σκηνοθέτρια
Ηρώ Σγουράκη, η οποία «έσβησε» ανήμερα την Πρωτοχρονιά, ύστερα από σθεναρή μάχη με την «επάρατη» νόσο.
Η Ηρώ Σγουράκη-Αλεξιάδου, γεννήθηκε
στην Αθήνα και ήταν μικρασιατικής καταγωγής. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες
στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών
Επιστημών και ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία στον ημερήσιο
και περιοδικό Τύπο. Εργάστηκε επίσης ως σκηνοθέτης και παραγωγός.
Ήταν μια γυναίκα γεμάτη αγάπη και καλοσύνη, που μαζί με το σύζυγό της
Γιώργο, υπήρξαν πρωτοπόροι στον τηλεοπτικό τομέα, παρουσιάζοντας τις
εκπομπές της σειράς «Μονόγραμμα», που έφτασαν τις 280, ανάμεσα σε
800 εκπομπές συνολικά.
Το ζευγάρι ευτύχησε να πάρει πολλά βραβεία και διακρίσεις για το σύνολο του έργου του, που αφορά στη δημιουργία εκπομπών πνευματικού,
ιστορικού-καλλιτεχνικού περιεχομένου, με τα οποία προάγεται η ελληνική
ποιοτική τηλεόραση.

«Τα αγαθά κόποις κτώνται»

Συνέχεια από τη σελίδα 12
Κατά τον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο, που επακολούθησε, ήταν διοικητής του συγκροτήματος που
αποτελείτο από την 1η και 6η Μεραρχία.
Είναι ο νικητής των μαχών του Λαχανά του Δεμίρ Ισάρ (Σιδηρόκαστρο) των στενών της Κρέσνας, της Άνω Τσουμαγιάς και Σιμικλή.
Αυτός ήταν ο πραγματικός ηγήτορας του Ελληνικού Στρατού στον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο.
Κέρδισε το θαυμασμό και σεβασμό όλου του
στρατού. Ο φαινομενικά απρόσιτος και αμίλητος
στρατηγός ήταν πάντα κοντά στους στρατιώτες
του. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Μετά τη
μάχη των στενών της Κρέσνας (11-13 Ιουλίου)
επισπεύτηκε μία πυροβολαρχία που είχε δοκιμαστεί ιδιαίτερα.
Αφού συνεχάρη το διοικητή της στράφηκε
στους στρατιώτες "Παιδιά κερνώ όλη την πυροβολαρχία. Είπα να σας φέρουν δύο βυτία κρασί
από το Νευροκόπι"
Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος "μεθυσμένος"από τις
νίκες του Ελληνικού στρατού θεωρούσε ότι ήταν
δυνατόν να συνεχιστεί η προέλαση μέχρι τη Σόφια. Η απάντηση του Σφακιανού ήταν κοφτή "Μεγαλειότατε ο στρατός κουράστηκε. Εξαιτίας των
μεγάλων απωλειών του η μαχητικότητα του μειώθηκε σημαντικά". Πρέπει πάσει θυσία να συναφθεί ανακωχή".
Κων/νος "Δεν το περίμενα από σένα Μανουσογιαννάκη. Πρέπει να υπογράψουμε την ειρήνη
στη Σόφια"

«Έσβησε» μια σπουδαία γυναίκα

Μανουσογιαννάκης "Μην παρασύρεσθε Μεγαλειότατε. Δεν έχω καμιά όρεξη να πάω στη Σόφια
με κουδούνια στο λαιμό" (κυκλοφορούσε τότε οι
φήμη ότι οι Βούλγαροι κρεμούσαν κουδούνια
στους αιχμαλώτους αξιωματικούς).
Φαίνεται ότι η απάντηση αυτή τάραξε τον
Κων/νο ο οποίος έσπευσε να τηλεγραφήσει νύχτα στον Βενιζέλο, που βρισκόταν στο Βουκουρέστι για διαπραγματεύσεις ότι είναι αναγκαία η
άμεση σύναψη ανακωχής, την οποία μέχρι τότε
απέρριπτε.
Είναι ευτύχημα για τη χώρα ότι τότε βρέθηκε ο
Μανουσογιαννάκης, που μίλησε χωρίς περιστοφές στο βασιλιά για την κατάσταση και ότι ο Βενιζέλος πέτυχε με το διπλωματικό του δαιμόνιο να
μην αντιληφθούν οι Βούλαγαροι την αδυναμία
του Ελληνικού στρατού.
Μετά τον πόλεμο έγινε αντιστράτηγος το 1914
και τοποθετήθηκε διοικητής του Β’ σώματος
στρατού στην Πάτρα. Για πρώτη φορά συγκροτήθηκε στην Ελλάδα τόσο μεγάλη στρατιωτική μονάδα.
Στο μεταξύ, είχε ξεσπάσει ο εθνικός διχασμός.
Ο Μανουσογιαννάκης τήρησε ουδέτερη στάση.
Φαίνεται ότι ο διχασμός του είχε προκαλέσει
βαθύτατο ηθικό κλονισμό, ο οποίος συνετέλεσε
στο θάνατο του που συνέβη στις 21 Ιουλίου του
1916 στην Πάτρα, όντας εν ενεργεία αντιστράτηγος.
Οι εκδηλώσεις πένθους στην κηδεία του ήταν
πάνδημες.

Στη συνείδηση του λαού και του στρατού παρέμεινε ως ο κορυφαίος στρατηγός των Βαλκανικών πολέμων.
Το ερώτημα για τον ιστορικό παραμένει. Με τίνος το μέρος θα ετάσσετο ο Σφακιανός;
Η γνώμη του γράφοντος είναι ότι τελικά θα πήγαινε με τον Βενιζέλο, όπως πήγαν ο Κουντουριώτης, ο Δαγκλής και ο Λεωνίδας Παρακευόπουλος, που ήταν στενός του φίλος.
Τρία είναι τα στοιχεία από τα οποία νομίζω ότι
προκύπτει ότι τελικά ο Μανουσογιαννάκης θα
πήγαινε με τον Βενιζέλο
1. Η στάση του το 1909
2. Η στρατιωτική ανεπάρκεια του Κων/νου, που
φάνηκε στους Βαλκανικούς πολέμους και
3. Η "διάστασή" του με τον Κων/νο στο θέμα
της προέλασης προς την Σόφια.
Βέβαια όλα αυτά είναι υποθέσεις.
Το σίγουρο είναι ότι ο στρατηγός θα ήταν χρήσιμος για την Ελλάδα σε όποια πλευρά θα επέλεγε ο ίδιος να βρεθεί.
Μήπως άραγε αν βρισκόταν στην πλευρά του
Κων/νου θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την εκστρατεία προς την Άγκυρα πως απέτρεψε την
προέλαση προς τη Σόφια;
Δυστυχώς η Ελλάδα στερήθηκε τον καλύτερο
στρατηγό της σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή.
Η χώρα τον χρειαζόταν. Δυστυχώς το κενό που
άφησε δε μπορούσε να αναπληρωθεί.
Γ. ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
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σελίδα 14

1) Εθν. Αντιστάσεως 38, Δραπετσώνα Τηλ.: 210-4612106
2) Εθν. Αντιστάσεως 91, Δραπετσώνα Τηλ.: 210-4615791

«Νέα Χριστιανική Κρήτη»

Με χαρά παραλάβαμε το νέο τεύχος του
Επιστημονικού περιοδικού της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτόμου, «Νέα
Χριστιανική Κρήτη». Στο τεύχος αυτό εντάσσονται όσα πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν έτος, για να τιμηθεί η εκατονπεντηκονταετηρίδα του Ολοκαυτώματος της Ι. Μονής
Αρκαδίου.
Επί πλέον παραλάβαμε το εγκόλπιο Ημερολόγιο για το έτος 2017, το οποίο είναι αφιερωμένο στους Αγίους Επισκόπους της τοπικής
Εκκλησίας, που όπως προκύπτει από σχετικές ιστορικές πηγές, μετείχαν σε Οικουμενικές
συνόδους και συνέγραψαν τα πρακτικά τους.
Ευχαριστούμε θερμά το Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιο και όλους τους κληρικούς της Μητροπόλεως, για τη σκέψη και την εκτίμηση και αιτούμεθα ταπεινά, να ενθυμούνται
στις προσευχές τους το σωματείο και τα μέλη του.

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

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κούνδουρος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, ένας από
τους σημαντικότερους, σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες, ο Νίκος Κούνδουρος.
Ο Νίκος Κούνδουρος γεννήθηκε στην Αθήνα το
1926 και ήταν γιος του Δικηγόρου και Πολιτικού,
Ιωσήφ Κούνδουρου. Οι γονείς του, κατάγονταν
από την Κρήτη.
Ο ίδιος σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.
Σαν σκηνοθέτης ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του
με τη ''Μαγική Πόλη'', το 1954.
Ο Νίκος Κούνδουρος αντιπροσώπευσε τον ελληνικό κινηματογράφο,
πολλές φορές στο εξωτερικό, σε διάφορα Φεστιβάλ. Μάλιστα σε κάποια είχει τιμηθεί με βραβεία σκηνοθεσίας.
Τόσο η ελληνική όσο και η γαλλική και αγγλική τηλεόραση, έχουν προβάλει κατ’ επανάληψη ταινίες του.
Σημειώνεται επίσης, πως αντίγραφα πολλών ταινιών του, βρίσκονται στο
Ευρωπαϊκό Μουσείο Κινηματογράφου, στη Γαλλική Ταινιοθήκη, καθώς και
στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
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Ενώπιον
του Β' Μονομελούς Πλημ/κείου Πειραιά και
Απευθυνόμενο και Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΔΗΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Του Γεωργίου Σκλαβάκη του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας, κατοίκου Πειραιά, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 123-Προφήτης Ηλίας.
ΠΡΟΣ
Τον Αξιότιμο κ. Θεόδωρο Τσόντο του Δημητρίου.
************
Με την παρούσα μου και αναφορικά με τα ατυχή περιστατικά των 1, 2, 4
και 7 Οκτωβρίου 2013, οφείλω και πάλι, όπως και προφορικά τόνισα σε
σας, αλλά και μεμονωμένα στα περισσότερα εκ των μελών του Δ.Σ., ΝΑ
ΔΗΛΩΣΩ ρητά και απερίφραστα ότι σας τιμώ, σας σέβομαι και σας υπολήπτομαι ως άνθρωπο, ως προσωπικότητα και ως άριστο οικογενειάρχη. Οι
δε, φράσεις που εκστόμισα ήταν απόρροια της κακιάς στιγμής και των αδικαιολόγητων νεύρων μου, αφού υποκινούμενος από συνυποψηφίους μου
παρασύρθηκα, χωρίς τα λόγια μου να ανταποκρίνονται στο παραμικρό
στην αντικειμενική αλήθεια και πραγματικότητα.
Η συμπεριφορά σας και το έργο σας δεν καταδεικνύουν σε καμία περίπτωση κάτι κακό ή ύποπτο σε βάρος του ονόματός σας και πολύ περισσότερο της ηθικής σας. Αντίθετα τυγχάνετε μεγάλης εκτίμησης σε όλο τον Πειραιά και όπως προείπα, σας σέβομαι και σας υπολήπτομαι.
Τέλος επειδή δεν προσήλθα όπως είχα υποσχεθεί, κατά την Εκλογοαπολογιστική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
2016 να ζητήσω δημόσια συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά μου και
ως εκ τούτου δικαιολογημένα πιθανόν να μην θεωρείτε τη μεταμέλειά μου
ειλικρινή, προτίθεμαι να δημοσιεύσετε την επιστολή ταύτη στην εφημερίδα
«ΚΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», έτσι ώστε να αποκατασταθεί η διαπόμπευση
που υπέστη το όνομα και το αξίωμά σας στα μέλη του Δ.Σ. του σωματείου.
Την παρούσα μου σας χορηγώ προς πλήρη και απόλυτη αποκατάστασή σας.
Η παρούσα μου μάλιστα θα καταχωρηθεί και στα οικεία Πρακτικά της δίκης στο πιο πάνω Δικαστήριο κατά τη δικάσιμο της 22-02-2017, ώστε να
τερματισθεί η όλη αυτή ποινική διαδικασία.
Πειραιάς, την 13 Φεβρουαρίου 2017
Ο Δηλών και Ανακαλών
Γεώργιος Αντ. Σκλαβάκης

Δεν ξεχνούμε τους ήρωες του ‘21

σελίδα 15

Οδεύοντας προς το Πάσχα

Το Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης πλησιάζει και για τους περισσότερους από εμάς, είναι μια όμορφη ανοιξιάτικη γιορτή, που μας προσφέρει την ευκαιρία να περάσουμε οικογενειακά, με κόκκινα αβγά, μοσχοβολιστά τσουρέκια και τον παραδοσιακό οβελία.
Στην πραγματικότητα όμως η Ανάσταση του Κυρίου, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι γιορτή αγάπης και αδελφοσύνης, που δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να κάνουν την ενδοσκόπησή τους, να ρίξουν μια διεισδυτική ματιά στον εσωτερικό τους κόσμο, ν’ αναλογιστούν τα λάθη τους και να
ζητήσουν συγγνώμη. Λαμβάνοντας δε σαν δεδομένο, ότι οι γιορτές είναι
συνυφασμένες με θετικά συναισθήματα, τα μηνύματα αυτών των περιόδων,
ενθαρρύνουν πράξεις όπως η συγχώρεση.
Τι ακριβώς εννοούμε όμως με τη λέξη συγχωρώ; Μήπως ξεχνώ; Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν μπορεί να διαγράψει εύκολα τις
μνήμες και τα όποια οδυνηρά βιώματα τον έχουν άδικα πληγώσει. Σ’ αυτό
συντελεί και το ότι τις περισσότερες φορές, οι ενήλικες «συγγνώμες» φαντάζουν ανειλικρινείς και μη πειστικές, που απλά εξυπηρετούν την αποφυγή
των συνεπειών, μιας ανεπίτρεπτης συμπεριφοράς.
Ο ορισμός της «συγχώρεσης» καθίσταται απλούστερος, αν ανατρέξουμε στην ίδια την ετυμολογία της λέξης: Συν+χωρώ που σημαίνει «δίνω χώρο». Δίνω χώρο στη σκέψη μου, δίνω χώρο στην καρδιά μου. Εν κατακλείδι
δεν διαιωνίζω αρνητικά συναισθήματα, τα οποία προκαλούν σκέψεις εκδίκησης και δεν ωφελούν κανέναν.
Στην Ορθόδοξη Χριστιανική εκκλησία, η συγγνώμη γιορτάζεται πάντα
επτά εβδομάδες πριν το Πάσχα, τη λεγόμενη Κυριακή της Τυροφάγου ή Κυριακή της συγνώμης, όπου τελείται κατανυκτικός Εσπερινός και ψάλλοντα
τροπάρια, που το περιεχόμενό τους διαποτίζεται από μετάνοια και θερμή
ικεσία για άφεση αμαρτιών. Απ’ αυτήν δε την ημέρα, αρχίζει η μεγαλύτερη
νηστεία του χρόνου. Η Μεγάλη Σαρακοστή.
Με φωτεινό παράδειγμα λοιπόν το Χριστό να συγχωρεί τους σταυρωτές
του, ας γράψουμε εν όψει του Πάσχα στην άμμο, τα τραύματά που μας
προκάλεσαν όσοι χωρίς λόγο ήθελαν να μας βλάψουν και ας χαράξουμε
κάθε θετικό μας συναίσθημα στην πέτρα, όπου κανείς - όσο και να προσπαθήσει-δεν θα μπορέσει να το σβήσει.
Και ας μην ξεχνάμε πως η συγχώρεση, είναι επιλογή για τους πραγματικά
δυνατούς, που δεν αναλώνουν την ψυχή τους στην εκδίκηση.
Καλό Πάσχα με υγεία και αγάπη.
Αντωνία-Μαρία Ντουντουνάκη
Αντιπρόεδρος

Θερμή παράκληση προς τα αξιότιμα μέλη μας

Παρακαλούμε προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, όποια από τα μέλη μας
θέλουν να κοινοποιήσουν μέσω της εφημερίδας μας, κάποιο σημαντικό
γεγονός της ζωής τους (γάμο, βαφτίσια, αποφοίτηση, τιμητική διάκριση
κ.λ.π.), να μας στέλνουν έγκαιρα τη σχετική φωτογραφία
και τις ανάλογες πληροφορίες.
Η εφημερίδα είναι έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας, κάθε ευτυχισμένη στιγμή
της ζωής σας, δεν είναι όμως σε θέση να τη γνωρίζει.
Το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Τα πεζοπόρα τμήματα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», παρήλασαν περήφανα μπροστά στην εκκλησιαστική και δημοτικοί αρχή και στους φορείς του τόπου.
Προηγουμένως παρακολούθησαν την επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδας, η οποία τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη, Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, ενώ ο Πρόεδρος
απέδωσε τις δέουσες τιμές καταθέτοντας δάφνινο στεφάνι, στη μνήμη των
ηρώων.
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Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,
σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας,
την εκδήλωση που διοργανώνει για την ιστορική
επέτειο της Μάχης της Κρήτης ,
την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 & ώρα 7 μ.μ .
στο Mέγαρό της, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82,
στον Πειραιά.
Κεντρικός ομιλητής:
Ο Δικηγόρος Μιχάλης Φαρσάρης

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά,

ο Μάνος Μουντάκης, ο Γιάννης Πλυμάκης

και τα χορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας.
Θα ακολουθήσει κέρασμα.
Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.

8 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ . Α π ο φ ρ ά δ α η μ έ ρ α γ ι α τ ο ν « Ο ΛΥ Μ Π Ι Α ΚΟ »

36 χρόνια μετά, θυμόμαστε ακόμη τα 21 άτομα
που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους, στις 8 Φεβρουαρίου του 1981, λίγο πριν το σφύριγμα της
λήξης της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, ανάμεσα στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και την ΑΕΚ.
Στο μνημόσυνο, το οποίο τελέστηκε το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017, στο μνημείο μπροστά
στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ήταν όλοι παρόντες.
Επίσημοι, εκπρόσωποι φορέων, φίλοι της ομάδας με πανό και πλήθος απλού κόσμου.
Παρόντα επίσης όλα τα αγωνιστικά τμήματα
του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και η ποδοσφαιρική ομάδα,
με πρώτο τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,
Β. Μαρινάκη. Και φυσικά ο Δήμαρχος Πειραιά, Γ.
Μώραλης και μέλη της Δημοτικής Αρχής.

Φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, απέδωσε με την
παρουσία του και ο Πρόεδρος της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», συνοδευόμενος από μέλη του Δ.Σ.
Μετά το πέρας της δέησης, την οποία
τέλεσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου, Σεβασμιώτατος κ.κ. Σεραφείμ,
ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και παιάνισε
η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι
και φέτος, διεξήχθη αιμοδοσία στη μνήμη
των θυμάτων της Θύρας 7, στο χώρο του
Μουσείου του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, που βρίσκεται
στην εμπορική στοά του «Γ. Καραϊσκάκης».

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

