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Ο Πρόεδρος
και το Δ.Σ. της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
σας εύχονται
Καλό Καλοκαίρι,
Καλές Διακοπές
και με το καλό να σμίξουμε πάλι
με υγεία
το Φθινόπωρο.
Π ρ ό σ κ λ η σ η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ EΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», καλούν τα μέλη του σωματείου, στην
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, που θα γίνει την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στο μέγαρο της Αδελφότητας, επί της
οδού Ελ. Βενιζέλου 82, στον Πειραιά, με τα παρακάτω θέματα:
1. Διοικητικός & οικονομικός απολογισμός για την τριετία 2013-2016
2. Προϋπολογισμός νέας τριετίας
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2013-2016
4. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 34 §1
του καταστατικού του σωματείου

5. Προκήρυξη εκλογών για τις 2 Οκτωβρίου 2016

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Οι ταμειακές υποχρεώσεις των μελών εξοφλούνται και την ίδια ημέρα
της Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016, την ίδια ώρα και στον ίδιο
χώρο
Γ Ι Α ΤΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Σ Υ Μ Β ΟΥΛ Ι Ο
Ο Πρόεδρος
Η Γ. Γραμματέας
Τσόντος Θεόδωρος
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία

Η Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
με αφορμή τη συμπλήρωση 136 χρόνων από την ίδρυσή της, (14 Σεπτεμβρίου 1880)
γιορτάζει και σας προσκαλεί:

•Την Tρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20.00, στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού στην Καστέλα,
θα πραγματοποιηθεί αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών της.

• Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016, ανήμερα της εορτής του Τιμίου Σταυρού
και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, όπου θα τελεστεί τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των μελών
του σωματείου που έπεσαν ηρωικά, στους αγώνες κατά της Τουρκοκρατίας, στους αγώνες για
την Ένωση της Κρήτης, στο Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους,
στην Μικρά Ασία και κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.
Έχουμε όλοι χρέος να τιμούμε και να μνημονεύουμε τους ιδρυτές του ιστορικού αυτού
σωματείου και τα μέλη μας, που πολέμησαν για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι.

Σ τ ο

δ ρ ό μ ο

Συμπατρώτες και συμπατριώτισσες

Ο χρόνος φαίνεται να τρέχει ιλιγγιωδώς, ειδικά
όταν είναι φορτωμένος με ευθύνες και πολλαπλές
δραστηριότητες. Έτσι πριν καλά καλά το καταλάβουμε, η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας λήγει και οι Κρητικοί
του Πειραιά θα κληθούν και πάλι, με το ένα χέρι
στην καρδιά και το άλλο στην κάλπη, να στηρίξουν τον υποψήφιο της επιλογής τους.
Αν και πολλές φορές η προεκλογική περίοδος
χαρακτηρίζεται από ένταση και εκρηκτικό κλίμαγεγονός ανθρώπινο και αναμενόμενο ως ένα
βαθμό-η επόμενη μέρα πρέπει να βρίσκει ψηφοφόρους και υποψηφίους συμμέτοχους στη διαμόρφωση της καθημερινής διοίκησης. Να προχωρούν μέσα από τις αντιξοότητες και τα αναχώματα ενωμένοι. Σ’ένα σωματείο «ατμομηχανή»,

π ρ ο ς

τ η ν

που όλοι θα δραστηριοποιούνται κάτω από το
ίδιο όραμα. Χωρίς φόβο, αλλά με πάθος. Χωρίς
διακρίσεις, αλλά με στόχους. Με μέλη ενεργά, όχι
απλούς θεατές και σχολιαστές αυτών που μοχθούν.
Και τότε πραγματικός νικητής θα είναι ο πολιτισμός.
Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε το αποτέλεσμα όποιο και αν είναι αυτό. Με σύμπνοια, συσπείρωση και αισιοδοξία, κλείνοντας
στο μυαλό και την καρδιά μας όλες τις σημαντικές
στιγμές που ζήσαμε, για να τις χρησιμοποιήσουμε σαν πυξίδα, στη μελλοντική πορεία του συλλόγου.
Προς το παρόν, απομάκρυνση από τη ρουτίνα
της καθημερινότητας, αλλαγή παραστάσεων, αίσθηση ξεγνοιασιάς, επαφή με τη φύση και προτεραιότητα του «θέλω» έναντι του «πρέπει», θα

κ ά λ π η …

μας κάνουν να επιστρέψουμε στα καθήκοντά
μας με λιγότερο άγχος και με ανανεωμένη διάθεση.
Επιστροφή στο χωριό λοιπόν, για λίγες ανθρώπινες κουβέντες, τοπία που μαγεύουν, καταγάλανα νερά, κρητικές λιχουδιές και συγγενικά πρόσωπα που μας φέρνουν πιο κοντά στις ρίζες μας.
Και ύστερα πίσω, με την απαιτούμενη σύνεση,
με ενότητα και με τη λεβεντιά που χαρακτηρίζει τη
ράτσα μας, ας πάρουμε το δρόμο για την κάλπη
και ας ευχηθούμε όλοι, να βγει αυτός που θα κάνει το καλύτερο για το ιστορικό αυτό σωματείο και
για το πολιτιστικό κίνημα γενικότερα.
Καλό καλοκαίρι σε όλους
Θεόδωρος Τσόντος
Πρόεδρος
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
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Η εφημερίδα μας εκδίδεται
με ευθύνη του Δ.Σ.
της Αδελφότητας
Πρόεδρος:
Τσόντος Θεόδωρος
Αντιπρόεδροι:
Παπαδάκης Ιωάννης
Παχάκης Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας:
Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία
Ειδ. Γραμματέας:
Φουντουλάκη Άννα
Ταμίας:
Βαρούχας Λεωνίδας
Έφοροι:
Σαβιολάκης Πολυχρόνης
Μαυριδάκης Δημήτριος
Κοσμήτορες:
Κυριακάκης Πέτρος
Μακρογαμβράκης Μιχαήλ
Μέλη:
Αθανασάκης Περίανδρος
Βασσάλος Αντώνιος
Θεοδωράκης Ανδρέας
Κανατάκης Μάρκος
Κυπριωτάκης Γεώργιος
Κρητικός Δημήτριος
Κυριακάκης Αριστείδης
Μαυριδάκης Δημήτριος
Μπενέτος Γεώργιος
π. Τζανουδάκης Χρήστος,
Τσατσαρωνάκης Εμμανουήλ
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
Γ. Γραμματέας της«ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
Σ’αυτό το τεύχος έγραψαν:
Α.-Μ.Ντουντουνάκη
Ελευθ. Κλώνου
Τα άρθρα που δημοσιεύονται ενυπόγραφα ή μη, εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις και θέσεις των συντακτών τους.
Μετά από σχετική απόφαση
του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» δεν θα
δημοσιεύονται άρθρα που διασπούν την ενότητα των μελών της.
Σελιδοποίηση
''ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΝΤΟΣ ''
th.tsontos@gmail.com
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σελίδα 2

Όταν οι Σύλλογοι ενώνουν τις δυνάμεις τους

Κυριακή 10 Απριλίου 2016. Η μέρα για
την προγραμματισμένη εκδρομή μας στην
ορεινή Κορινθία έχει φτάσει και τα σύννεφα παίζουν με τον ήλιο κρυφτό. Ένας καιρός άστατος που προσπαθεί να μας χαλάσει το κέφι, αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι να του αποδείξουμε, πως η «συννεφιασμένη Κυριακή» για του Κρητικούς,
είναι απλά ένα δημοφιλές λαϊκό άσμα και
τίποτα παραπάνω. Το παν είναι η διάθεση
για απόδραση από το κλεινόν άστυ και η
καλή παρέα. Και φέτος η παρέα μας έγινε
ακόμα πιο μεγάλη, αφού στα μέλη της
Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» προστέθηκαν και τα μέλη του Συλλόγου των απανταχού Μαλλιωτών Ιεράπετρας «Η ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ». Είναι γνωστό
εξάλλου ότι τους δύο Συλλόγους, δένει μια
στενή σχέση αλληλοεκτίμησης και φιλίας,
αφού δεν είναι λίγοι οι Μαλλιώτες που είναι μέλη της Αδελφότητας. Αυτό ήταν και
το κίνητρο που μας ώθησε να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας και να πραγματοποιήσουμε όλοι μαζί μια μονοήμερη εκδρομή.
Έτσι πάνω από διακόσιοι εκδρομείς
επιβιβαστήκαμε στα πούλμαν, φορτωμένοι με τα χειροποίητα μεζεδάκια μας, τις
τσικουδιές μας και τα βιβλιαράκια μας με
τ’ανέκδοτα. Κυρίως όμως με τη συντροφιά
των καλλιτεχνών Γιώργου και Γιάννη Δαγαλάκη και Μιχάλη Πετρογιάννη με τη λύρα και το λαγούτο τους.
Μια μικρή στάση για ξεμούδιασμα και
καφεδάκι στο Κιάτο και επόμενος προορισμός η Λίμνη Δόξα. Μια τεχνητή λίμνη με
απαράμιλλο φυσικό κάλος, με τα πανύψηλα βουνά Ζήρεια, Χελμό και Ντουρντουβάνα γύρω της, να θυμίζουν Αλπικό τοπίο.
Το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, έρχεται να συμπληρώσει τη μοναδική ομορφιά
της περιοχής. Καθώς παίρνουμε το δρόμο
για το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, οι πρώτες στάλες της βροχής κάνουν
την εμφάνισή τους. Επισκεπτόμαστε τη μικρή αίθουσα που λειτουργούσε σαν κρυφό σχολειό τα χρόνια τα Τουρκοκρατίας,
θαυμάζουμε το σκαλιστό τέμπλο, απολαμβάνουμε την εξαιρετική πανοραμική θέα
της λίμνης και δοκιμάζουμε το φημισμένο
γλυκό τριαντάφυλλο, που μας προσφέρουν οι μοναχοί.
Κατεβαίνοντας η βροχή σιγά σιγά σταματά, αφήνοντας αυτό το υπέροχο άρωμα
που δίνει το βρεγμένο χώμα στην εξοχή.
Ψωνίζουμε τα απαραίτητα τοπικά καλούδια, όσπρια, παξιμαδάκια με διάφορες
γεύσεις, τραχανά, μέλι και ζεστό ψωμί και
επιβιβαζόμαστε στα λεωφορεία, με προορισμό την Στυμφαλία για φαγητό.
Το λουκούλλειο γεύμα που μας περιμένει ικανοποιεί και τα πιο δύσκολα γούστα.
Ένα σύντομο καλωσόρισμα από τους
Προέδρους Θ. Τσόντο και Μ. Μεραμβελιωτάκη και το γλέντι δεν αργεί να ξεκινήσει. Τραγούδι, χορός, κουβεντούλα και
κρασάκι, κάνουν το χρόνο να περνά γρήγορα και χωρίς καλά καλά να το καταλάβουμε, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, γεμάτοι ωραίες εντυπώσεις και αξέχαστες εμπειρίες.
Με την ευχή να σμίγουμε πάντα σε χαρές προσθέσαμε τις όμορφες στιγμές που
ζήσαμε, στο άλμπουμ των αναμνήσεων.
Μοιραστείτε κάποιες μαζί μας στην ιστοσελίδα του σωματείου μας.
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά το Βυζάντιο και τους τελευταίους Κρήτες μαχητές του

«Ξύπνησε» το Βυζάντιο, την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016,
στο κατάμεστο πνευματικό κέντρο του Ι.Ν. Προφήτη
Ηλία, όπου η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», μνημόνευσε μια από τις πιο θλιβερές επετείους
στην ιστορία του Ελληνισμού: Την επέτειο της Άλωσης
της Βασιλεύουσας και μαζί τίμησε τους Κρητικούς τελευταίους υπερασπιστές της.
Μια δίωρη μουσικοχορευτική δραματοποιημένη παράσταση, που ταξίδεψε τους θεατές στην πρωτεύουσα της
υπερήφανης, υπερχιλιετούς κραταιάς αυτοκρατορίας,
από την ίδρυσή της μέχρι την πτώση της, ενώ παραλληλα παρουσίασε πώς οι ψίθυροι των αιώνων, έφτασαν
σαν υπόμνηση χρέους στις επόμενες γενιές και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας που ακολούθησαν, έγιναν ο φάρος, που έφερε στους Έλληνες τη νίκη και την απελευθέρωσή τους από τον εχθρό.
Πάνω από πενήντα μαθητές όλων των μουσικοχορευτικών ομάδων του σωματείου, απέδωσαν μέσα από μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα, αφηγήσεις, δραματοποιημένους στίχους, θρύλους, δοξασίες, χορούς και τραγούδια, τα γεγονότα της εποχής εκείνης, προκαλώντας
ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δεν
έπαψαν καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης να χειροκροτούν τους ταλαντούχους νεαρούς «ηθοποιούς».
Την παράσταση την οποία επιμελήθηκε και παρουσίασε η Γ. Γραμματέας της Αδελφότητας Α.-Μ. Ντουντουνάκη, έντυσαν μουσικά ο Γ. Δασκαλάκης με τη λύρα του, ο
Ν. Κακουδάκης με το λαούτο του και ο Α. Κυριακάκης με
την κιθάρα του, ενώ συμμετείχαν η Γυναικεία χορωδία
του Συλλόγου και το Κέντρο Ελληνικών Χορών «ΔΩΔΩΝΗ».
Χαιρετίζοντας τη βραδιά Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
είπε μεταξύ άλλων, πόσο μεγάλη είναι η σημασία της
συλλογικής εργασίας για τους μαθητές, η οποία είναι
εποικοδομητική τόσο για τους πολιτιστικούς σκοπούς του
σωματείου, όσο και για τις προσωπικές τους σχέσεις.
Μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση γεμάτη μηνύματα για
τη νεολαία, η οποία πετυχαίνοντας το στόχο της, επανέφερε στη μνήμη μας σπουδαία ιστορικά γεγονότα, όχι ως
στείρες πληροφορίες, αλλά ως βιώματα που αφυπνίζουν
συνειδήσεις, κάνοντας σαφές ότι μόνο αν μείνει άπαρτο
το κάστρο της μνήμης που το συντήρησαν και το συντηρούν οι θρύλοι και οι ενσαρκωτές της εθνικών μας αξιών,
το Γένος θα επιβιώνει και θα μεγαλουργεί.
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Γ ε ν ι κ ή

Σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, διεξήχθη στο μέγαρο του Συλλόγου, η
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 22 Μάιου 2016.
Ο Πρόεδρος του σωματείου καλωσόρισε τα μέλη του, ο κ. Χιώτης διάβα-

Σ υ ν έ λ ε υ σ η

σελίδα 4

σε την έκθεσή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο Ταμίας Λ. Βαρούχας, εξέθεσε τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2015, ο οποίος μη υπάρχοντος
οιουδήποτε αιτήματος διευκρίνισης, τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε
ομόφωνα. Ακολούθησε η έκθεση του Διοικητικού απολογισμού 2015, με
αναλυτική αναφορά σ’όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στα μέλη, την ομόφωνη απόφαση
που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας, να προταθεί στη Συνέλευση-για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου-οι εκλογές εφεξής
(όχι οι φετινές) να πραγματοποιούνται τον Μάιο ή τον Ιούνιο, έτσι
ώστε η νέα Διοίκηση να ενημερώνεται καλύτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, που είναι νεκρή και να είναι πανέτοιμη ν’αναλάβει δράση το Φθινόπωρο, που ανοίγει και πάλι ο Σύλλογος.
Ο Διοικητικός απολογισμός 2016 και η πρόταση για ανακήρυξη εφεξής
των εκλογών τον Μάιο ή τον Ιούνιο, εγκρίθηκαν απ’όλα τα παρευρισκόμενα
μέλη.
Επί του Διοικητικού προγραμματισμού ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τα μέλη,
ότι οι καθιερωμένες εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθούν και αυτό το χρόνο
με τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες, κατά τον καλύτερο τρόπο και
εξέθεσε στους παρευρισκόμενους, τις ήδη προγραμματισμένες δραστηριότητες.
Η έγκριση του Οικονομικού και Διοικητικού προϋπολογισμού 2016, τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Νέα Διοίκηση στο Σύλλογο
« Π Α Ν Α Γ Ι Α Η Ε Ξ Α ΚΟΥ Σ Τ Η »

Κατά την ειδική
συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλλιωτών
Ιεράπετρας «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ», που
έγινε στις 24 Απριλίου 2016, συγκλήθηκε σε
σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ., που προέκυψε
από τις εκλογές της 17ης Απριλίου 2016, το
οποίο έχει ως εξής : Ι. Παπαδάκης (Πρόεδρος), Δ. Μιχαηλίδου (Αντιπρόεδρος), Σ. Χασάπη (Γ. Γραμματέας), Φ. Παπαδάκη (Ειδ.
Γραμματέας), Χ. Χαριτάκης (Ταμίας), Ρ. Παπαγιαννάκης (Έφορος), Φ. Γούλας (Κοσμήτορας), Α. Μεραμβελιωτάκη (Γ. Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων), Γ. Μπαρμπεράκης (Υπέυθυνος Νεολαίας). Εξελεγκτική Επιτροπή: Ι. Δαγαλάκης, Ι. Ξυριστάκης, Μ. Παπαδάκη.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας
Κρητών Πειοραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» εύχονται
στη νέα Διοίκηση του Συλλόγου, κάθε επιτυχία στο έργο της.
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σελίδα 5

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ»νικήτρια και πάλι του κρητικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου

Την Κυριακή στις 5 Ιουνίου, η
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» σήκωσε το κύπελο
του πρωταθλητή του 2ου κρητικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Ύστερα από μια επιτυχημένη αγωνιστική περίοδο και δυο
νικηφόρους τελικούς στα playoffs, έφτασε η ώρα της στέψης
των ποδοσφαιριστών της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», που σήκωσαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την
κούπα του πρωταθλήματος. Η
απονομή έγινε στο κρητικό κέντρο Ομαλός από το Σύλλογο
Κρητών Αιγάλεω που είχε την ευθύνη της διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Η βραδιά πλαισιώθηκε
μουσικά από τον Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημα του.
Η κατάκτηση του τίτλου δικαίωσε τις προσπάθειες των πρωταγωνιστών, του διοικητικού συμβουλίου, του υπεύθυνου της
ομάδας και αντιπροέδρου Γιάννη
Παπαδάκη, αλλά γέμισε και υπερηφάνεια σύσσωμη την Αδελφότητα. Σε όλη την διάρκεια της ποδοσφαιρικής χρονιάς βασικό μέλημα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» ήταν το
΄΄ευ αγωνίζεσθαι΄΄. Οι ποδοσφαιριστές της αγωνίστηκαν δίκαια,
με σεβασμό στην αθλητική διαδικασία αλλά και στους αντιπάλους. Το σύστημα των αξιών θεωρήθηκε πιο σημαντικό από τη
νίκη γιατί συμβαδίζει με τα αθλητικά ιδεώδη. Ο αθλητισμός ασκεί
το σώμα, καλλιεργεί το πνεύμα,
εξευγενίζει την ψυχή και συσφίγγει τις ανθρώπινες σχέσεις.
Οι Κρήτες είναι γνώστες του
αθλητικού πνεύματος αφού η
αθλητική ρίζα στον ελλαδικό χώρο φύτρωσε στη Μινωϊκή περίοδο.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» διατηρεί την κρητική παράδοση και κληρονομιά
για τους ξενιτεμένους κρητικούς
και προσπαθεί να γαλουχήσει με
τις κρητικές αξίες τα νέα παιδιά.
Αυτό που πραγματικά έμεινε στις
καρδιές όλων από την κατάκτηση
του πρωταθλήματος ήταν τα τιμητικά λόγια για το ήθος των ποδοσφαιριστών της Αδελφότητας
αλλά και η τιμητική διάκριση του
Μανώλη Τσατσαρωνάκη ως ποδοσφαιριστή ήθους. Με σεβασμό
στους αντιπάλους των αγωνιστικών χώρων αλλά και άξιους συνοδοιπόρους στη διατήρηση των
κρητικών παραδόσεων και
αξιών, η Αδελφότητα Κρητών
Πειραιά, ανανεώνει το ραντεβού
της για την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά, δίνοντας συγχαρητήρια στις ομάδες που αγωνίστηκαν στο 2ο κρητικό πρωτάθλημα.
Οι Κρητικοί του Πειραιά, με
ήθος και αξία,
έδωσαν στο ποδόσφαιρο μια
άλλη σημασία.
Ε. Κλώνου

Τιμητική διάκριση του Μανώλη Τσατσαρωνάκη
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Σοβαρό τροχαίο

Θύμα τροχαίου έπεσαν την Κυριακή 30 Μαρτίου
2016, στη νέα διασταύρωση “καρμανιόλα”, στον
παλιό επαρχιακό δρόμο Στυλίδας-Καραβόμυλου,
ο Ταμίας της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Λεωνίδας Βαρούχας, με τη σύζυγο και την κόρη του.
Το γαλάζιο Citroen C3, που οδηγούσε η 65χρονη μητέρα του τραγουδιστή Γιώργου Τσαλίκη, πα-

σελίδα 6

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2016

ραβίασε το STOP με αποτέλεσμα το RAV 4 που
οδηγούσε ο κ. Βαρούχας και διέσχιζε κάθετα την
έξοδο προς Καραβόμυλο, για να πάει από την
παλιά εθνική οδό, εμβόλισε ακριβώς την πόρτα
της συνοδηγού του Citroen. Από τη σύγκρουση
ανασύρθηκε νεκρή η 72χρονη θεία του τραγουδιστή, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η σύζυγος του κ.
Βαρούχα. Ο ίδιος και η κόρη του ευτυχώς φέρουν

ελαφρά τραύματα.
Ο Πρόεδρος και το
Δ.Σ. της Αδελφότητας
Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» εύχονται
στην οικογένεια Βαρούχα, ταχεία ψυχική και
σωματική ανάρρωση.

«ESPERIA»
Αρτογλυκίσματα
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 239
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΗΛ. 2104950774
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σελίδα 7

Λ α μ π ρ ό ς ε ο ρτα σ μ ό ς τω ν Αγ ί ω ν Κω ν σ τα ν τ ί ν ο υ & Ε λ έ ν η ς

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κατασκευάστηκε σε
οικόπεδο του Χιώτη, Ηλία Βάβουλα, εμπόρου της πόλης. Η τοποθέτηση του
θεμέλιου λίθου, έγινε από το Δήμαρχο Τρύφωνα Μουτζόπουλο, στις 2 Ιουλίου
1878. Τα λαμπρά εγκαίνια όμως του Ναού, έγιναν 9 χρόνια μετά.
Στην περίοδο της Μικρασιάτικης καταστροφής, ο Ιερός Ναός προσπάθησε να οργανώσει συσσίτια, για τους περίπου 17.000 πρόσφυγες που ήρθαν
στον Πειραιά. Επίσης το 1934, το Γυμνάσιο του Πειραιά λειτούργησε στο
Ναό, το πρώτο νυχτερινό διδακτήριο.
Γενικότερα ο Ιερός αυτός Ναός, αποτελούσε με κάθε τρόπο το λατρευτικό
κέντρο των Πειραιωτών πιστών και βοηθούσε στην καθημερινότητα, τόσο
στην επιβίωση όσο και στη μόρφωση.
Μετά το βομβαρδισμό της πόλης το 1944 ο Ναός έγινε δυο φορές καθεδρικός.
Κάθε Μάιο με την ευκαιρία της πανήγυρης του Ναού, διοργανώνονται λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με την ονομασία «Κωνσταντίνεια», οι
οποίες φέτος συμπλήρωσαν 10 χρόνια ζωής. Στο πλαίσιο αυτό το Σάββατο
21 Μαΐου 2016, εορτάστηκε με τη λαμπρότητα που της αρμόζει, η ετήσια
μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον ομώνυμο περικαλλή Ναό
στον Πειραιά. Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Χαλκίδος κ.κ.Χρυσόστομος και Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ.
Επίσημα προσκεκλημένη από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού και
η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», αντιπροσωπία της οποίας
προσήλθε όπως κάθε χρόνο, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο και μέλη του
Δ.Σ. Μετά τη λειτουργία η Ιερά Εικόνα των Προστατών και Εφόρων της
ενορίας, περιφέρθηκε ευλαβικά στους δρόμους του Πειραιά, από τους βρακοφόρους της Αδελφότητας, ενώ οι κοπελιές του σωματείου με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες, συνόδευαν τιμητικά την πομπή. Στη συνέχεια οι
αρχές του τόπου, μαθητές σχολείων, μέλη σωματείων, η φιλαρμονική, το
πολεμικό ναυτικό και πλήθος κόσμου, σταμάτησαν έξω από το Δημοτικό
Θέατρο, όπου ο Μητροπολίτης Πειραιώς τέλεσε αρτοκλασία και ευχήθηκε
στου Πειραιώτες «Χρόνια Πολλά».

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» στον εορτασμό του Αγίου Ευτυχίου στα Βίλια

Τον πρώτο επίσημο εορτασμό, του Πολιούχου της επαρχίας Σελίνου Κρήτης Αγίου Ευτυχίου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 στα Βίλια, λάμπρυνε με
την παρουσία της, πολυμελής αντιπροσωπία των χορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ».
Οι χορευτές της Αδελφότητας επίσημα προσκεκλημένοι της Ένωσης Κρητών Σελίνου
Αττικής «Η ΕΛΥΡΟΣ»-πολλά μέλη της οποίας είναι και μέλη του σωματείου μας- έφτασαν
στα Βίλια με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. για να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις, προς τιμήν του Αγίου.
Η λιτανευτική πομπή ξεκίνησε από το Δημαρχείο, με τους Κρητικούς του Πειραιά να
πρωτοστατούν υπό το παιάνισμα της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και πλήθος κόσμου να τους ακολουθεί. Οι χορευτές μεταφέροντας με ευλάβεια
και συγκίνηση τα λάβαρα, τους άρτους και την ανθοστολισμένη Ιερή Εικόνα του Αγίου, κατευθύνθηκαν στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, όπου τους υποδέχτηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνος. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τους συμπατριώτες του για την πρόσκληση, ενώ
δεν παρέλειψε κατ’ιδίαν να συγχαρεί και τον Πρόεδρο της Αδελφότητας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η «ΟΜΟΝΟΙΑ» είχε παραστεί και στην ενθρόνισή του Ποιμενάρχη, η οποία είχε
πραγματοποιηθεί στα Μέγαρα στις 31 Οκτωβρίου 2014.Το παράδειγμά του ακολούθησε
και η Δήμαρχος κα Γιάννα Κριεκούκη, η οποία αφού συνεχάρη τον κ. Τσόντο, του είπε μεταξύ άλλων, ότι ευελπιστεί σε κάποια μελλοντική συνεργασία.
Στη συνέχεια τα παιδιά της Αδελφότητας μετά από παράκληση των παρευρισκομένων,
χόρεψαν και τραγούδησαν στον προαύλιο χώρο του Ναού, ενώ συνέχισαν ακούραστοι τη
δυναμική τους παρουσία, μ’ένα γνήσιο κρητικό γλέντι σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής,
όπου τους παρατέθηκε γεύμα.
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Η « Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α » τ ι μ ά στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Με μια φαντασμαγορική εκδήλωση, τίμησαν οι Κρητικοί του
Πειραιά τους ήρωες
της Μάχης της Κρήτης,
την Κυριακή 29 Μαΐου
2016, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.
Την όμορφη γιορτή
διοργάνωσε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» σε συνεργασία με το Δήμο
Πειραιά, στο πλαίσιο
των
εκδηλώσεων
«Ημέρες Θάλασσας
2016».
Η βραδιά ξεκίνησε με
όλες τις καλλιτεχνικές
ομάδες του Συλλόγου,
οι οποίες κατεβαίνοντας με τα λάβαρα τις
σκάλες του θεάτρου,
κατευθύνθηκαν προς
τη σκηνή όπου ανέβηκαν, δημιουργώντας
ένα πραγματικό υπερθέαμα.
Ακολούθησε έπαρση
της σημαίας, με τον κόσμο να ψάλλει τον
εθνικό μας ύμνο, επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς και
Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Αδελφότητας.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν το χρονικό
των ημερών εκείνων,
μέσα από απαγγελίες,
ριζίτικα και έντεχνα
τραγούδια, μαντινάδες
από τους μικρούς μαθητές Σ. Κολοβού και
Μ.-Α. Φιωτάκη και χορούς από τα πολυάριθμα χορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας.
Ιδιαίτερη εντύπωση
έκαναν, ο χορός της Ειρήνης σε μουσική Γ.
Μαρκόπουλου και χορογραφία του κ. Θ.
Τσόντου, ο οποίος
έδωσε ένα μήνυμα για
τη συναδέλφωση των
λαών και οι σχηματισμοί των χορευτών σε
4 κύκλους, όσοι ακριβώς και οι Νομοί του
νησιού που γέννησε
τους γενναίους εκείνους.
Στο χαιρετισμό του ο
Πρόεδρος του σωματείου, δήλωσε μεταξύ
άλλων πως σήμερα θυμόμαστε με σεβασμό
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την

75η

και ευγνωμοσύνη τους
ηρωικούς μας προγόνους και υποκλινόμαστε στην ιερή μνήμη
τους, ενώ δεν παρέλειψε ν’αναφερθεί στη
συνδρομή της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» στην αντίσταση κατά των κατακτητών.
Στο βήμα τον διαδέχτηκε ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος με το
χειμαρρώδη λόγο του
συγκίνησε τα μέλη και
τους φίλους του σωματείου.
Τέλος η Πρόεδρος
του Ο.ΠΑ.Ν κα Σ.
Αντωνάκου ευχαρίστησε την Αδελφότητα
για την άριστη συνεργασία και εξήρε την
προσφορά της στα
πολιτιστικά δρώμενα.
Το Α΄μέρος της εκδήλωσης έντυσε το συγκρότημα του Γ. Πλυμάκη. Ενώ στο Β΄μέρος της βραδιάς, οι
προσκεκλημένοι εξεπλάγησαν ευχάριστα,
όταν άκουσαν για
πρώτη φορά από τη
γυναικεία χορωδία
της Αδελφότητας έναν
Ύμνο, σε στίχους της
Α.-Μ. Ντουντουνάκη
και μουσική του Α.
Κυριακάκη, αφιερωμένο στην ιστορική
πορεία του σωματείου, από την ίδρυσή
του έως σήμερα.
Ακολούθησε μεγάλη
συναυλία με τον εξαιρετικό καλλιτέχνη Μανώλη Κονταρό και το
συγκρότημά του, τους
οποίους ο κόσμος
απόλαυσε και χόρεψε
με τους σκοπούς
τους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους Βουλευτές, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και εκπρόσωποι
σωματείων και πλήθος κόσμου.
Μια βραδιά γεμάτη
πικρές θύμισες από
τη ναζιστική κατοχή,
αλλά και γεμάτη περηφάνια για τους
προγόνους μας, που
με τις ηρωικές πράξεις τους, μας χάρισαν την ελευθερία
μας και δημιούργησαν επιτακτικά το χρέος της συνέχειας.

επέτειο
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της

Μάχης

της

Κρήτης.
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Ο χαιρετισμός του Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ στην επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Είναι συμβολικό θα έλεγα για τη λεβεντογέννα
μεγαλόνησό μας την Κρήτη και την αντίστασή της
στις δυνάμεις του φασισμού και της απανθρωπιάς που γίνεται η εκδήλωση αυτή την ευλαβική
βραδιά. Μια βραδιά που 563 χρόνια μετά την
αποφράδα εκείνη ημέρα της Αλώσεως της Βασιλίδος των πόλεων, μια βραδιά που μας θυμίζει τί
έζησε μια χιλιόχρονη χριστιανική ελληνική αυτοκρατορία που μεταλαμπάδευσε το πνεύμα της
κλασικής Ελλάδας των φιλοσόφων και των μεγάλων ανδρών, των μεγάλων διανοητών σε ολάκερη την οικουμένη.
Θα ήθελα όμως στην ευλαβική μνήμη αυτών
των ηρώων της Αλώσεως της Βασιλίδος των πόλεων να φέρω στη μνήμη σας τα τελευταία λόγια
του μάρτυρα του Γένους μας αυτοκράτορα της
Ρωμανίας Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στην
πρόσταση του Σουλτάνου των Οθωμανών να
παραδώσει την Πόλη. Του είπε λοιπόν με την ευψυχία και τη γενναιότητα που τον διέκρινε: «Το δε
την πόλιν σοι δούναι, ούτ’ εμόν έστιν ουτ’ άλλου
των κατοικούντων εν ταύτη κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών», που σημαίνει:
«Το να σου παραδώσω την Πόλη ούτε δικό
μου δικαίωμα είναι ούτε κανενός άλλου από τους
κατοίκους της γιατί έχουμε αποφασίσει όλοι να
πεθάνουμε και να μη φεισθούμε της ζωή μας».
Αυτό λοιπόν το πνεύμα της αντιστάσεως είναι το
διαχρονικό πνεύμα του Γένους μας, ενός Γένους

που ποτέ δεν έκανε ιμπεριαλιστικούς πολέμους, αλλά πάντοτε αμύνθηκε του πατρίου εδάφους, πάντοτε υπεράσπισε τα ιερά και τα όσια της αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης ελευθερίας.
Σήμερα λοιπόν τιμάμε τη Μάχη της Κρήτης και
τους μάρτυρες και ήρωες οι οποίοι αντιστάθηκαν.
Το μήνυμα που μας δίνουν σε όλους εμάς είναι
ακριβώς αυτό. Αυτή η γιορτή είναι μια γιορτή αντίστασης απέναντι στην καταδολίευση της ελευθερίας μας, απέναντι στην αποχαύνωση και αποδυνάμωση των ιδεωδών του ανθρωπίνου προσώπου, απέναντι σε καθένα που θέλει να μας καθυποτάξει την ελευθερία, τη φρόνηση, τη σκέψη, τη
ρώμη και το σθένος της καρδιάς μας. Αυτό μας
διδάσκουν οι μάρτυρες και οι ήρωες της Μάχης
της Κρήτης.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θέλω κύριε Πρόεδρε,
να εκφράσω εκ προσώπου της Εκκλησίας του

Πειραιά τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μας σε σας
προσωπικώς, αλλά και σε όλους οι οποίοι εκφράζετε και μεταλαμπαδεύετε στη διάδοχη γενιά τα
ζώπυρα του Γένους. Σας αξίζουν η ευγνωμοσύνη
και τα συγχαρητήρια της Ελλάδος μας, της ψυχής
μας και της καρδιάς μας. Γιατί μέσα στη γενική
καταχνιά, μέσα στην καταδολίευση της ελευθερίας και της προσωπικότητος μας που επιβάλλουν παντοειδούς είδους συμφέροντα κοστοφερειακές αντιλήψεις μένετε εδραίοι και αμετακίνητοι σε ό,τι πιο πολύτιμο έχει ο άνθρωπος που είναι η ψυχή του και αυτή την ψυχή τη μεταλαμπαδεύετε στη διάδοχη γενιά που είναι η χρυσή ελπίδα και το αύριο της Πατρίδος και του Γένους μας.
Είμαστε περήφανοι ως Πειραιώτες που έχουμε
στα σπλάχνα μας την Αδελφότητα Κρητών «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ».
Αυτή η βραδιά στέλνει μήνυμα αντίστασης, το
διαχρονικό μήνυμα που είναι η ψυχή και ο πλούτος και η περιουσία μας, αν θέλετε, απέναντι σε
ένα κόσμο που σαπίζει καθημερινά και που απομειώνονται οι αξίες και τα ιδεώδη του. Αυτό το
πνεύμα της αντίστασης να το πάρουμε μέσα μας.
Γιατί είναι, αν θέλετε, η πιο μεγάλη τιμή στους
μάρτυρες και ήρωες της φυλής και της πίστεώς
μας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους.
Εύχομαι να συνεχίσει η «Ομόνοια» να μεταλαμπαδεύει αυτή τη δύναμη της ψυχής της λεβεντογέννας Κρήτης, σε όλους. Να έχετε την ευλογία
του Αναστημένου Κυρίου».

Ένας ύμνος.........για ένα σωματείο με ιστορία!

Ο ύμνος
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Πόσες φορές δεν θαυμάσατε τα
πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια της
Αθήνας ή του Πειραιά; Πόσες φορές
δεν φωτογραφηθήκατε με φόντο κάποιο απ’ αυτά τ’αρχιτεκτονικά αριστουργήματα;
Αναρωτηθήκατε όμως ποτέ, για
το τί κρύβουν πίσω από τις «βαριές» τους πόρτες ή για το ποιά
ήταν η πορεία τους στο πέρασμα
του χρόνου;
Αδελφότητα Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ».
Ανεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου, προς την Καστέλα συναντάς στο δεξί σου χέρι, στην ομώνυμη στάση του λεωφορείου, ένα μεγαλόπρεπο κτίριο.
Είναι το σπίτι των Κρητικών του
Πειραιά.
Το σπίτι που αγόρασε για να στεγάσει τους συμπατριώτες του, ο
ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος η προτομή του οποίου, δεσπόζει επιβλητικά απέναντι από την κεντρική είσοδο του μεγάρου, σαν να βρίσκεται
εκεί για να το προστατέψει.
Στον ισόγειο χώρο, βιβλιοθήκες

γεμάτες με στοιχεία για την Κρήτη,
που σε συνδυασμό με το ιστορικό
αρχείο που διασώζεται και φυλάσσεται στα ντουλάπια του, προκαλούν δέος.
Και οι τοίχοι στο 2ο και τον 3ο
όροφο γεμάτοι πίνακες οπλαρχηγών, καπεταναίων, ηρώων, ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων, από φωτογραφίες που έγιναν
κάδρα ή φιλοτεχνημένοι με μεράκι
από τους προγόνους μας, προσπαθούν και αυτοί να διηγηθούν με το
δικό τους τρόπο, σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν το ένδοξο παρελθόν της λεβεντογέννας.
Ένα κτίριο κόσμημα, άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία των Κρητών, που έφτασαν κατατρεγμένοι
στο λιμάνι, να βρουν καταφύγιο στα
δύσκολα χρόνια των κρητικών επαναστάσεων. Μια ιστορία που φέτος
συμπληρώνει 136 χρόνια ζωής και
δημιουργεί το χρέος της συνέχειας.
Πολλές φορές σκέφτηκα να γράψω κάτι για το ιστορικό αυτό σωματείο, αλλά ήμουν διστακτική. Πώς να
χωρέσει-αναρωτιόμουνα-μια ιστο-

ρία τόσων ετών, σ’ένα στίχο, σ’ένα
άρθρο, σ’ένα τραγούδι; Η τιμή
όμως να βρίσκεσαι στη Διοίκησή
του, δημιουργεί επιτακτική την ανάγκη να εξηγήσεις στους νεώτερους,
με ότι τρόπο μπορείς, με ότι μέσο
διαθέτεις, τους λόγους για τους
οποίους πρέπει να αισθάνονται
υπερήφανοι που είναι μέλη του .
Και κάπως έτσι το αποφάσισα,
σκεπτόμενη πως κανένα δημιούργημα δεν είναι περιττό όταν εμπνέεται από την ιστορία και έχει γνώμονα την αγάπη και το μεράκι. Όταν
γράφεται με το μελάνι της ψυχής.
Συμπαραστάτης στην προσπάθειά
μου, το μέλος του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Α. Κυριακάκης, που μαζί
κάναμε τη μελοποίηση των στίχων
και οι κοπελιές της χορωδίας που
αγκάλιασαν ζεστά το εγχείρημα.
Ο ύμνος τραγουδήθηκε από τη
Γυναικεία Χορωδία της Αδελφότητας, για πρώτη φορά στο Βεάκειο
θέατρο Πειραιά, στην 75η επέτειο
της Μάχης της Κρήτης και συνοδευόταν από το συγκρότημα του Μανώλη Κονταρού.

Έσφιξαν μεσ’τη χούφτα τους,
τση Κρήτης λίγο χώμα
και ήρθανε στον Πειραιά
μπαρουτοκαπνισμένοι.
Να βρούνε καταφύγιο,
στα μαύρα εκείνα χρόνια
με τη φωθιά του Αρκαδιού,
στη μνήμη χαραγμένη.

Ήρθαν και φέραν βάσανα,
κατατρεγμό και πόνο
κι εσύ τους γιάτρεψες πληγές,
που δεν γιατρεύει ο χρόνος.
Σε μια μεγάλη αγκαλιά
έκλεισες τα παιδιά σου
κι άφηκες κληρονομιά
«ΟΜΟΝΟΙΑ» τ’όνομά σου.

Βαρύ φορτίο για αυτούς
που’κλούθησαν γενναίους
άντρες με λόγο και τιμή,
σωστούς καπεταναίους.
Μα οι καινούργιες οι γενιές,
δώσαν στο χρόνο αξία
και την «ΟΜΟΝΟΙΑ» κράτησαν
ψηλά στην ιστορία.
«ΟΜΟΝΟΙΑ» πάντοτε θα ζεις
βαθιά μεσ’στην καρδιά μας
στολίδι και κληρονομιά
για τα παιδόγγονά μας
Αγέρωχη να στέκεσαι
και πάντα να θυμίζεις
τίποτα δεν χαρίζεται
εάν δεν το αξίζεις!

Αντωνία-Μαρία Ντουντουνάκη
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Οι «αφισοκολλητές» επί τω έργω

σελίδα 11

Μπορεί η βροχή να
είναι θέμα έμπνευσης
για ένα ζωγράφο ή
για έναν ποιητή, για
έναν απλό αφισοκολλητή όμως, συνήθως
είναι μπελάς.
Εξαίρεση στον κανόνα αποτέλεσαν ο
Πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», οι οποίοι το
βράδυ της παραμονής της γιορτής των
Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, συνέχισαν απτόητοι να κολλούν τις αφίσες του
Μανώλη Κονταρού,
στις κολώνες του Πειραιά, παρά την καταρρακτώδη βροχή που ξέσπασε
ξαφνικά. Το καθήκον να ενημερωθεί ο κόσμος, για την εκδήλωση που διοργάνωνε το σωματείο, για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης, έβαλε
σε δεύτερη μοίρα τις αντιξοότητες.
Οι κοπελιές της Αδελφότητας που είχαν πάει να προσκυνήσουν τους
προστάτες της ενορίας, συνάντησαν τους «αφισοκολλητές» και τους απαθανάτισαν επί τω έργω.
Στη φωτογραφία διακρίνουμε τους κ.κ. Μ. Μακρογαμβράκη Χ. Σαβιολάκη,
και Π. Αθανασάκη.

Η Αδελφότητα ντύνει μουσικά ένα «παραμύθι»

Το Τμήμα Πειραιά, του
Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, σε συνεργασία με
την Ομάδα Αρχαίας Όρχησης του Θεάτρου «ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ», παρουσίασε στις 9 Μαΐου 2016,
στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Χορού, την παράσταση «Σαν παραμύθι; Κρήτη και Κρήτες-από τη Μινωική μέχρι τη σύγχρονη εποχή».
Ένα θεατρικό δρώμενο που πραγματοποιήθηκε στον Πειραϊκό Σύνδεσμο
και ήταν βασισμένο στη Μυθολογία, την Ιστορία, αρχαιολογικά ευρήματα,
ζωντανές μαρτυρίες και δράσεις.
Η παράσταση πλαισιώθηκε μουσικά από αντιπροσωπευτικό τμήμα του
χορευτικού συγκροτήματος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και τραγούδια από τη Γυναικεία χορωδία του σωματείου, ενώ έπαιξαν οι Κρητικοί καλλιτέχνες Δ. Πρωτογεράκης (λύρα) και Α. Κυριακάκης (κιθάρα).
Κάθε χρόνο, ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, αποσκοπεί
στην ανάδειξη του χορού, ως μία μορφή τέχνης που δεν γνωρίζει κανενός
είδους όρια και ενώνει όλους τους ανθρώπους μέσα από τη ρυθμική της
γλώσσα.
Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» με την εμφάνισή της στην παράσταση, επιβεβαίωσε για
άλλη μια φορά, πως o xορός, η κίνηση, η μουσική και γενικότερα η ανάγκη
του Κρητικού να εκφραστεί, να λατρέψει, να γιορτάσει, υπήρχε στη ζωή του
από αρχαιοτάτων χρόνων.

Για να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο από τις εκδηλώσεις και
τις δραστηριότητες του σωματείου μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.akpo.gr
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Ένας άγγελος έφυγε

Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο
«Ευαγγελισμός» μετά από άνιση μάχη με το θάνατο, ο επί σειρά ετών μαθητής μας Μανώλης
Λαγουδιανάκης.
Ο Μανώλης ήρθε στην «ΟΜΟΜΟΙΑ» σε μικρή
ηλικία. Γρήγορα επέδειξε τις χορευτικές του δεξιότητες και έγινε αγαπητός σε όλους για την ευγένειά του και το ήθος του.
Ήδη είχε γνωρίσει το σκληρό πρόσωπο της ζωής, αφού η μοίρα του είχε στερήσει τον πατέρα
του πολύ νωρίς. Αυτό τον έκανε μαχητή και έτσι
παρέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Πάλεψε γενναία με τη
λευχαιμία, κατάφερε να μεταμοσχευθεί, αλλά ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
του επέφεραν σοβαρές επιπλοκές οι οποίες τον οδήγησαν στο θάνατο.
Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη την Τρίτη 5 Ιουλίου στον Ι. Ν. του Αγίου
Γερασίμου, στο νεκροταφείο του Σχιστού.
Δεκάδες γονείς, παιδιά, συνχορευτές, δάσκαλοι και συμμαθητές του συνόδεψαν με μάτια κλαμένα το νεαρό Μανώλη στην τελευταία του κατοικία, ενώ
η Γ.Γραμματέας της Αδελφότητας εκφώνησε εκ μέρους του Δ.Σ. δυο λόγια
αγάπης για το αδικοχαμένο παιδί και παρηγοριάς για τη χαροκαμένη μητέρα.
Καλό παράδεισο μικρέ μας άγγελε. Θα σε θυμόμαστε πάντα.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Καλοκαιρινές ευχές

Δεν χτύπησε κόκκινο μόνο ο υδράργυρος
στον Πειραιά, την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016,
αλλά και τα συναισθήματα, αφού τα μέλη
των χορευτικών ομάδων της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»,
Γεωργία Στρατάκη και Κατερίνα Λεβεντάκη,
γιόρτασαν τα γενέθλιά τους με τούρτα και
γλυκά αντίστοιχα. Κλίμα ζεστό και φιλικό, με
τα παιδιά ν’ανταλλάσσουν ευχές και ν’αφιερώνουν μαντινάδες στις εορταζόμενες, ενώ
από τη βραδιά δεν έλειψε η κουβεντούλα, ο
σχεδιασμός για τις καλοκαιρινές διακοπές
και βέβαια ο χορός.
Χρόνια πολλά κορίτσια με υγεία και πολλές
επιτυχίες!

Έσβησε μια αρχόντισσα

Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών η Καλλιόπη
Βαρούχα, από τις Δρυγιές Αμαρίου Ρεθύμνης, μητέρα του Ταμία της Αδελφότητας Λεωνίδα Βαρούχα. Τελευταία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, με τη στοργική
φροντίδα του μοναχογιού της και των δύο θυγατέρων
της. Γονίδιο παλιό, καλοδουλεμένο, με υπέρμετρα
ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, έφυγε
αθόρυβα και ευλογημένα όπως ακριβώς έζησε, δίνοντας την ευχή της στα 7 εγγόνια και τα 6 δισέγγονα,
που ευτύχησε να αποκτήσει. Η κηδεία της έγινε την Μ.Τρίτη, στο Νεκροταφείο της Ανάστασης στον Πειραιά και δεν ήταν λίγα τα μέλη του Δ.Σ. που
μαζί με τον Πρόεδρο, προσήλθαν στο Κοιμητήριο για να την αποχαιρετίσουν. Ακολούθησε γεύμα στη μνήμη της σε γνωστή οικογενειακή ταβέρνα
του Πειραιά, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι ευχήθηκαν «μακαρία η μνήμη
αυτής».

Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η σύζυγος και η κόρη του εκλιπόντος Γιάννη Γεραρχάκη, αισθάνονται την ανάγκη
να ευχαριστήσουν θερμά, τα μέλη του Προεδρείου και του Δ.Σ. της Αδελφότητας, καθώς και τα μέλη του σωματείου που ταξίδεψαν μέχρι την Κρήτη,
για να συνοδέψουν τον προσφιλή νεκρό στην τελευταία του κατοικία. Τέλος
ευχαριστούν όλους όσους τους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ τους πένθος.

Ευχαριστήριο

Η οικογένεια Λεωνίδα Βαρούχα ευχαριστεί από καρδιάς, τον Πρόεδρο
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», τα μέλη του Δ.Σ. και όλων των ομάδων, τους φίλους και
γενικά όσους συμπαραστάθηκαν στην περιπέτειά της,αλλά και στο πένθος
της για το θάνατο της προσφιλους της μητέρας.

Πρόσκληση

Ο νεοσυσταθείς Σύλλογος με την επωνυμία «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ», των
εκ Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου (πρώην Δήμος Πελεκάνου) καταγόμενων, διοργανώνει στο Βουτά Σελίνου, την 1η του κρητική βραδιά με μουσική και χορό και σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Σέλινο κατάγονται 5 από τους 21
Συμβούλους της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» οι:
Μ. Κανατάκης, Γ. Παχάκης, π. Χ. Τζανουδάκης. Ε. Τσατσαρωνάκης
και Γ. Φυλλαδιτάκης.

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΡΑΦΤΗΣ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΥΛΟΤΕΣ

''ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ''
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Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» τιμά τους πρωταθλητές

Από το σχεδιασμό στην πράξη, παρεμβάλλονται διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες. Έτσι εκεί που είχαμε
αποφασίσει να τιμήσουμε τους πρωταθλητές μας-όπως
πέρσι-μ’ένα γλεντάκι στην «ΟΜΟΝΟΙΑ», βρεθήκαμε
χωρίς να το καλοκαταλάβουμε, το πρώτο Σαββατόβραδο του Ιούλη στον «ΟΜΑΛΟ», να ξεφαντώνουμε με τον
Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Λίγο ο κόσμος που ψάχνει ευκαιρία να σμίξει, λίγο οι φίλαθλοι
που ήταν πολλοί περισσότεροι απ’όσους νομίζαμε, λίγο
η διάθεση για χορό μέχρι το πρωί, σε χώρο που να μην
ενοχλεί τους περίοικους, η μικρή μάζωξη εξελίχθηκε σε
χοροεσπερίδα, που έληξε με το πρώτο φως του ήλιου.
Τη βραδιά χαιρέτισε ο Πρόεδρος του σωματείου, ο
οποίος συνεχάρη τους πρωταθλητές και τους κάλεσε
στην πίστα ν’ανοίξουν το χορό, ενώ ο προπονητής τους
κ. Γ. Παπαδάκης δήλωσε υπερήφανος για την ομάδα

του, η οποία έπαιξε με ψυχή και
όπως χαρακτηριστικά είπε «τα
έδωσε όλα». Η νικήτρια ομάδα άρχισε με κέφι τα ταλίμια και γρήγορα συναθλητές της από άλλους
συλλόγους, που συμμετείχαν
στους ποδοσφαιρικούς αγώνες,
την ακολούθησαν στην πίστα δημιουργώντας ένα ωραίο παρεάκι,
έτσι ακριβώς όπως αρμόζει στο
αθλητικό ιδεώδες, που πρέπει να
διέπει τέτοιες διοργανώσεις. Ρακή,
βραστό, μαντινάδες, έντεχνο τραγούδι και πολύς χορός, η γνωστή
και δοκιμασμένη συνταγή της επιτυχίας. Και το Δ.Σ. ακούραστο, να
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί το ζεστό και φιλόξενο κλίμα, που
διακρίνει όλες τις εκδηλώσεις της Αδελφότητας.
Τα συγχαρητήρια και οι ευχές δεν έπαψαν μέχρι το τέλος της χοροεσπερίδας, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που
φεύγοντας, ανανέωσαν το ραντεβού τους, για ένα καλοκαιρινό αντάμωμα στα πάτρια εδάφη, κάτω από τον
πλάτανο του χωριού τους.
Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο επίτιμος Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Γ. Ψαρομμάτης, Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων και σωματείων και πολλά μέλη και φίλοι του Συλλόγου.
Η επιτυχία της Αδελφότητας και σ’αυτόν τον τομέα,
απέδειξε για άλλη μια φορά πως χάρη στους νέους και
στις νέες που συσπειρώνονται στους κόλπους της, έχει
μέλλον και όραμα για να διευρύνει ακόμα περισσότερο
τις δραστηριότητές της.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Alumil ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 96-98 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 2104616814 ΚΙΝ - 6947444705
www.pavlidakis-alouminia.gr PAVLIDAKHS@GMAIL.COM
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ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ;

Οι Ετεόκρητες ήταν το αρχαιότερο γένος που
κατοικούσε στην Κρήτη. Οι επιστήμονες, ωστόσο,
σήμερα δεν παραδέχονται την γλώσσα τους, την
ετεοκρητική γλώσσα, ως ελληνική γλώσσα και
προτείνουν να μην μελετάται σε συνδυασμό με τα
μινωικά ιερογλυφικά και την Γραμμική Α'
γραφή.Για να δούμε, όμως, τί μας φανερώνουν οι
αρχαίες ελληνικές πηγές:
1. Ο Διόδωρος Σικελιώτης, ιστορικός και συγγραφέας του 90 π.Χ., αναφέρει:“ ὅτι μὲν οὖν
πρῶτοι κατῴκησαν τὴν νῆσον (Κρήτην) οἱ προσαγορευθέντες μὲν Ἐτεόκρητες, αύτόχθονες,
προειρήκαμεν”, δηλαδή “ότι λοιπόν πρώτοι κατοίκησαν το νησί (δηλαδή την Κρήτη) οι λεγόμενοι
Ετεόκρητες, που είναι αυτόχθονες, το αναφέραμε
παραπάνω”.
2. Ο Απολλώνιος, γραμματικός και λεξικογράφος του 1ου αι. μ.Χ. μας λέει στο “Ομηρικό λεξικό”
του: “Ἐτεοκρῆτες οἱ αὐτόχθονες καὶ γνησιώτατοι
Κρῆτες.”, δηλαδή “οι Ετεοκρήτες είναι οι αυτόχθονες και γνησιότατοι Κρήτες”.
3. Οι Ετεόκρητες αναφέρονται και στην Οδύσσεια του Ομήρου στην ραψωδία τ, στους στίχους
172-176: “Κρήτη τις γαῖ' ἔστι...ἐν δ'Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες”, δηλαδή “Υπάρχει κάποια γη Κρήτη...
σ'αυτήν μένουν Ετεόκρητες μεγαλόκαρδοι.”
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε την ετυμολογία
των λέξεων “Ἐτεόκρητες” και “αὐτόχθων”. Η λέξη
“Ἐτεόκρητες” προέρχεται από την λέξη “ἐτεός”,
που σημαίνει “αληθής, γνήσιος” και την λέξη
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“Κρῆτες”.
Από την λέξη “ἐτεός” προέρχεται και η λέξη
“ἔτυμος”, η οποία επίσης σημαίνει “αληθινός” και
από όπου έχουμε και την ίδια την λέξη
“ἐτυμολογία” (ἔτυμον + λόγος, δηλαδή, λόγος
σχετικά με την γνησιότητα και την αλήθεια των λέξεων).
Η λέξη “αὐτόχθων” προκύπτει από την λέξη
“αὐτός”, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει “ο
ίδιος” και την λέξη “χθών” , που σημαίνει “γη”,
άρα, είναι αυτός που προέρχεται από την ίδια την
χώρα.
Είναι ολοφάνερη, λοιπόν, βάσει των πηγών η
αυτοχθονία των Ετεοκρητών, οι οποίοι αναφέρονται ως οι γνήσιοι Κρήτες. Διερωτώμεθα, λοιπόν,
πώς γίνεται οι “γνήσιοι αυτόχθονες Κρήτες” να
ομιλούν οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πέραν της
ελληνικής γλώσσης...
Σχετικά με την ετεοκρητική γλώσσα γνωρίζουμε
πως έχουν εντοπιστεί 5 επιγραφές στην ανατολική
Κρήτη (στις αρχαίες πόλεις Πραισό και Δρήρο),
που χρονολογούνται μεταξύ 6ου και 3ου αι. π.Χ.
Η ετεοκρητική γλώσσα παραμένει αταξινόμητη,
παρόλο που στις παλαιότερες επιγραφές χρησιμοποιείται το αρχαϊκό κρητικό αλφάβητο.
Αναμένουμε περαιτέρω έρευνες και εργασίες
των γλωσσολόγων, οι οποίοι θα ρίξουν φως στο
μυστήριο της ταξινόμησης της ετεοκρητικής
γλώσσας.
Ελένη Κουλιζάκη, φιλόλογος – συγγραφέας
του βιβλίου “Ετυμολογία με κάρτες”

Νικήτας Ιωάν. Καλογιαννάκης
Δικηγόρος

Θεμιστοκλέους 33 & Σόλωνος
1ος Όροφος - Αθήνα

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

OrthΟClinic

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

ATHENS

Αυθεντική Κρητική Κουζίνα
Ζωντανή Μουσική
www.omalos.gr

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

Πειραιώς 68, Μοσχάτο. 2105621642

Γεώργιος Χριστοδουλάκης M.D.
Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τραυματολόγος
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΤΣΩΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΣΤΟ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (7/2/2016)

Συνέχεια από το
προηγούμενο τεύχος
Ο καθηγητής της Ιστορίας Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος γράφει :
«Το Κρητικό στοιχείο αναμφισβήτητα έπαιζε κατά το χρονικό διάστημα
του Μακεδονικού Αγώνα, τον σπουδαιότερο ρόλο και συνέβαλλε άμεσα
στην ευνοϊκή διεξαγωγή του. Χωρίς
να παραγνωρίσει κανείς την προσφορά όλων των Ελλήνων που ήλθαν από όλες τις γωνιές του Ελληνικού Κράτους αλλά και της Οθωμανικής επικράτειας για να πολεμήσουν
στη Μακεδονία, η προσφορά των
Κρητών μαχητών ήταν κυριαρχική.
Μέσα στα αφιλόξενα βουνά και στις
απρόσιτες περιοχές του βορειοδυτικού μακεδονικού χώρου, όπου κυρίως έδρασαν, συνάντησαν τους
καλύτερους Έλληνες, τους σλαβόφωνους, οι οποίοι είχαν ακμαία Ελληνική συνείδηση και τους συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο. Η περιοχή του Μορίχοβου που συγκέντρωσε τα φανατικότερα Ελληνικά
χωριά αποτέλεσε για το Κρητικό
στοιχείο αληθινό καταφύγιο στις δύσκολες περιστάσεις».
Οι Μακεδόνες, λοιπόν, αγκάλιασαν τους Κρητικούς και πήραν δύναμη από αυτούς . Η ιστορία του
Γ.Ε.Σ σημειώνει ότι η Κρήτη ήταν η
πρώτη σε αναλογία σε στελέχη και
μαχητές στη Μακεδονία. Μετά τον
ηρωϊκό θάνατο του Παύλου Μελά,
τη διοίκηση όλων των Ελληνικών
αντάρτικων δυνάμεων στη Δυτική
Μακεδονία ανέλαβε ο ανθυπολοχαγός Γεώργιος Κατεχάκης (Καπετάν Ρούβας) από το Ηράκλειο. Μετά από αυτόν ο Σφακιανός ανθυπολοχαγός Γεώργιος Τσόντος (ο
θρυλικός Καπετάν Βάρδας) που
έμεινε αρχηγός μέχρι το τέλος του
αγώνα. Στη Μακεδονία έδρασε επίσης ως αρχηγός σώματος ο λοχαγός Νικόστρατος Καλομενόπουλος (Καπετάν Νίδας).
Το 1907 την προεδρία του κομιτάτου στην Αθήνα που διήυθυνε το
Μακεδονικό Αγώνα ανέλαβε ο «πολιτογραφημένος» Κρητικός Κωνσταντίνος Μάνος, συναρχηγός του
Ελευθερίου Βενιζέλου στην επανάσταση του Θερίσου.
Από τους 20 ιδιώτες αρχηγούς
σωμάτων που ήταν στην Μακεδονία, οι 14 ήταν Κρητικοί. Τρείς από
αυτούς, ο Μανώλης Κατσίγαρης, ο
Βαγγέλης Νικολούδης και ο Γιώργης Σκαλίδης, βρήκαν ηρωϊκό θάνατο στη μάχη.
Αναφέρουμε και τα ονόματα των
υπολοίπων έντεκα: 1.Βολάνης Γεώργιος, 2.Καούδης Ευθύμιος, ο
οποίος μετά το θάνατο του Παύλου
Μελά, ανέλαβε την αρχηγία των
Σωμάτων, μέχρι να έλθει ο Κατεχάκης, 3. Μακρής Δικώνυμος - Γεώργιος, 4. Πουλάκης Ιωάννης, 5.
Σκουντρής Μανώλης, 6. Παύλος
Γύπαρης,ο συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου, 7. Ιωάννης Καραβίτης, 8. Στέλιος Κλειδής, 9.
Νταφώτης Γιάννης, 10. Νικολού-

δης Μανώλης, ένας ακόμα Νικολούδης, 11. Τσόντος Μιχαήλ, ένας
ακόμα Τσόντος.
Ακόμα να αναφερθούμε στον
ηρωϊκό Λεωνίδα Παπαμαλέκο που
έμεινε στον Πειραιά και ήταν μέλος
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» (έπεσε στη Σιάτιστα το 1912). Υπολογίζεται ότι από
τους 6.000 που μετείχαν ως εθελοντές στο Μακεδονικό μέτωπο, οι
3.000 περίπου ήταν Κρητικοί.
Η ιστορία του Γ.Ε.Σ σημειώνει:
«Τον μεγαλύτερον φόρον του αίματος εις τον αγώνα εκείνο επλήρωσεν μετά την Μακεδονίαν, η Μεγαλόνησος Κρήτη».
Πράγματι από τους 2.000 νεκρούς, οι 700 ήταν Κρητικοί.
Αναφέρουμε τα ονόματα των νεκρών οπλαρχηγών Α’ και Β΄ Τάξεως
και ομαδαρχών από τους πίνακες
του Γ.Ε.Σ: 1.Αδριανάκης Νικόλαος, 2. Καλογεράκης Ιωάννης, 3.
Φιωτάκης Παναγιώτης, 4. Φιωτάκης Στέφανος, 5. Φιωτάκης Στυλιανός, 6. Βρανάς Λαμπρινός, 7.
Μιναδάκης Γεώργιος ή Λιάπης, 8.
Σεϊμένης Γεώργιος- Γιάννης και
Μανούσος, 9. Αθητάκης Εμμανουήλ, 10. Γιακουμάκης Εμμανουήλ, 11. Κωνστανταράκης Αριστομένης, 12. Καμηλάκης Γεώργιος, 13. Κουρής Γεώργιος, 14.
Κριαράς Παύλος, 15. Μέφας
Κων/νος, 16. Μέφας Μιχαήλ, 17.
Τσινάκης Γεώργιος, 18. Τζουτζουλάκης Βασίλειος.
Ο Μακεδονικός αγώνας πρώτα
κερδήθηκε στο ηθικό πεδίο και κατόπιν στο στρατιωτικό. Χαρακτηριστική είναι μια εγκύκλιος του αρχηγείου των Ελληνικών δυνάμεων που
βρέθηκε στο αρχείο του Τσόντου.
Αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά
αποσπάσματα: «Κάθε αρχηγός είναι υπεύθυνος για τη διαγωγή των
ανδρών του. Υποχρεούται να επιβλέπει τις σχέσεις τους με τους κατοίκους των χωριών της περιοχής
του. Οφείλει επίσης να εξηγεί και να
αναλύει στους άνδρες του τις διαφορές των Ελλήνων από τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους και τους
υπόλοιπους. Τα αντάρτικα σώματα
οφείλουν να πληρώνουν την τροφή,
τον ιματισμό και την υπόδηση.
Όπως ρητά τονίζεται το ενάντιον
αποτελεί εθνική αναξιοπρέπεια».
Και καταλήγει: «Εάν παραβλέποντες μερικά δευτερεύοντα ζητήματα
και αδιαφορούντες δια τα ατυχήματα εντείνομεν τας προσπάθειας μας

και εξακολουθήσωμε εργαζόμενοι
με αγάπη, φρόνησιν και πειθαρχία
πολύ ταχέως και οι Βούλγαροι θα
καταλάβουν άπαξ δια παντός ότι η
Μακεδονία είναι χώρα Ελληνική και
η Ευρώπη θα πεισθεί ότι ο Μήτρος
Βλάχος δεν είναι Μπότσαρης, ούτε
ο Τάνε Οδυσσέας Ανδρούτσος».
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο κεντρικός
άξονας του Μακεδονικού Αγώνα δεν
ήταν η βία. Ο Αγώνας ήταν αμυντικός και δίκαιος. Οι Μακεδόνες αδελφοί κάλεσαν τους Κρητικούς σε βοήθεια και εκείνοι πήγαν και σκοτώθηκαν. Έτσι απλά. Γι αυτό και στη συνείδηση των Μακεδόνων, οι Κρήτες
είναι τα αδέρφια τους, οι δικοί τους.
Ο αρχηγός Γεώργιος Τσόντος Βάρδας, 25 χρόνια μετά τον αγώνα
εκτέθηκε ως βουλευτής Φλωρίνης
και εξελέγη πανηγυρικά από τους
ντόπιους. Ήταν δικός τους άνθρωπος. Άλλο ένα δείγμα του σεβασμού
και της λαϊκής αποδοχής των Κρητών από τους Μακεδόνες είναι το
παρακάτω δημοτικό, στο ντόπιο
ιδίωμα (σε μετάφραση).
«Χτές ήταν αγά, οι Έλληνες
αντάρτες.
Οι Έλληνες αντάρτες αγά
βασανισμένοι απ’ τη φυλακή
Αρχηγός τους ήταν αγά
ο Γιώργης ο Βολάνης
Γράμμα έγραψαν αγά
στο Παύλο τον καπετάνιο
Τουφέκια να τους στείλει,
Ελληνικά μαλινχέρια»
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος διεκήρυξε το 1911: «Εις τον αιματηρόν εκείνον αγώνα μια δράξ ανδρών ενέπνευσε τον τρόμον εις απειράριθμους στρατιάς των τυράννων και
συνέτριψε τους κομιτατζήδες δι’
ηρωϊκών κατορθωμάτων. Δια τούτο
λόγοι εθνικοί επιβάλλουν όπως ο
Μακεδονικός αγών γίνει το Ευαγγέλιον της Ελληνικής Φυλής».
Ο Παν. Κανελλόπουλος: «Ο Μακεδονικός Αγώνας ήταν η αφετηρία
της Ιστορίας του Ελληνισμού στον
αιώνα μας και πολύ σωστά εξισώνεται με την επανάσταση του 1821
που ήταν η αφετηρία της ιστορίας
του Ελληνισμού στον δέκατο ένατο
αιώνα. Επιπλέον όμως υπήρξε ένα
απόλυτα μοναδικό γεγονός στην
ιστορία μας και από την άποψη των
περιστάσεων, που μέσα τους σημειώθηκε, και των διαστάσεων που
πήρε».
Οι θυσίες των Κρητών δε σταμάτησαν με τη λήξη του Μακεδονικού

Αγώνα. Το 1912, με Κρητικό πρωθυπουργό τον Εθνάρχη Ελευθέριο
Βενιζέλο, η Ελλάδα εξόρμησε για να
ελευθερώσει τη Μακεδονία και την
Ήπειρο. Από τους ηγέτες του στρατού μας, δυο Κρητικοί ήταν στρατηγοί, ο Σαπουτζάκης και ο μεγάλος
Εμμανουήλ Μανουσογιαννάκης.
Οι Κρήτες Μακεδονομάχοι σχημάτισαν σώματα ανιχνευτών που βοήθησαν αποφασιστικά τον Ελληνικό
στρατό. Πολλοί, όπως ο ήρωας του
Μακεδονικού Αγώνα Γιώργης Πέρρος, σκοτώθηκαν τότε. Κοντά τους
και άλλοι Κρητικοί, το σύνολο σχεδόν του μάχιμου πληθυσμού της
Κρήτης που στρατεύθηκαν εθελοντικά και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, χωρίς να έχουν καμία νομική
υποχρέωση, μιας και η Κρήτη δεν
είχε ακόμη ενωθεί με την Ελλάδα.
Οι Κρήτες εθελοντές απελευθέρωσαν την Πρέβεζα και τη Νικόπολη,
με τον καπετάνιο τους, τον θρυλικό
Κων. Μάνο.
«Απού πιστεύετε Θεό
και τον επροσκυνάτε
τον καπετάνιο Κωσταντή
το Μάνο ν’ αγαπάτε».
Ο Κων. Μάνος θα πέσει αργότερα
στη Μακεδονία με το αεροπλάνο
του. Είναι ένας από τους πρώτους
νεκρούς Έλληνες αεροπόρους.
Να αναφέρουμε ακόμη την αποφασιστική παρουσία της Κρητικής
Χωροφυλακής, στους Μπιζανομάχους και ακόμα το πλήθος των εθελοντών που έσπευσαν να πολεμήσουν στο Βορειοηπειρωτικό Αγώνα
που ακολούθησε (ένας άλλος μικρός Μακεδονικός Αγώνας στον
οποίο πρωτοστάτησαν και πάλι οι
Κρητικοί).
Θα κλείσω με τη θυσία του ανεξάρτητου τάγματος των Κρητών, το
οποίο είχε διοικητή τον ταγματάρχη
Γεώργιο Κολοκοτρώνη, εγγονό
του Γέρου του Μοριά. Το τάγμα πολέμησε στην πρώτη γραμμή, στη
μάχη του Λαχανά, στον Ελληνοβουλγαρικό Πόλεμο το 1913 με σοβαρές απώλειες. Στην επακολουθήσασα μάχη του υψώματος 1378, το
τάγμα έγινε ολοκαύτωμα . Σκοτώθηκαν ο διοικητής, όλοι σχεδόν οι
αξιωματικοί (πλην 2 ή 3) και απέμειναν περίπου 150 άνδρες, οι οποίοι
συγκροτήθηκαν σε λόχο.
Συγκινητική είναι η αναφορά του
στρατηγού Θ. Πάγκαλου στα απομνημονεύματα του. Θα μπορούσε
να είναι επιτύμβια στήλη σε ένα
ηρώο Κρητών Μαχητών: «Τα ηρωϊκά παιδιά της Κρήτης έπεσαν και
ετάφησαν, ομού με τον απόγονον
του Κολοκοτρώνη παρά τα ορόσημα
των παλαιών Βουλγαρικών συνόρων. Και ο τάφος των θα θυμίζει εις
τους Βούλγαρους ότι ουδέποτε θα
δυνηθούν να αρπάξουν την Ελληνική Μακεδονία εφ’ όσον θα υπάρχει
η Ελλάς και η ηρωϊκή της κόρη Κρήτη».
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Ημέρες θάλασσας 2016

Οι Κρητικοί του Πειραιά χορεύουν
στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού

Από το σχεδιασμό…….

Η παρουσίαση για τις «Ημέρες Θάλασσας 2016», πραγματοποιήθηκε
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία φορέων, συλλόγων της πόλης και
πλήθους κόσμου. Το παρόν έδωσε δυναμικά και η «ΟΜΟΝΟΙΑ».
Στην κατάμεστη αίθουσα, συζητήθηκε ο σκελετός του προγράμματος και
ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους, να ενημερώσουν για δράσεις που
θα ήθελαν να ενταχθούν στη διοργάνωση.
Στη φωτογραφία διακρίνουμε το Δήμαρχο Πειραιά κ. Γ. Μώραλη, τον
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Π. Κόκκαλη και την Πρόεδρο του Οργανισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Πειραιά κα Σ. Αντωνάκου. Αξίζει να σημειωθεί, πως ενώ πέρυσι δεν υπήρχε φορέας-διοργανωτής, φέτος στην πορεία προς τη θεσμοθέτηση των «Ημερών Θάλασσας», οι εκδηλώσεις έγιναν υπό τη σκέπη του Ο.Π.Α.Ν.

στην υλοποίηση…….

Ο Πειραιάς υποδέχτηκε και πάλι τις «Ημέρες Θάλασσας», μια διοργάνωση-γιορτή για την πόλη, η οποία ξεκίνησε πέρυσι με σκοπό ν’αναδείξει την
πολιτιστική της ταυτότητα, μέσα από μια σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων.
Οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι τουρίστες του Πειραιά, για δεκατρείς ημέρες, από τις 17 έως τις 29 Μαΐου 2016, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν
σε πλήθος δραστηριοτήτων, ανοικτές για το ευρύ κοινό, όπως πολιτιστικά
και αθλητικά δρώμενα, ξεναγήσεις, πάρτυ, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.α.
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ενέταξε για 2η συνεχόμενη χρονιά στις «Ημέρες Θάλασσας», την εορτή για την επέτειο της Μάχης
της Κρήτης, την οποία πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.

………και στην επιτυχία!

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για ολόκληρη τη χώρα, σχεδιάστηκε ένα
δεκαήμερο σημαντικών δράσεων, με τη συμμετοχή φορέων και συλλόγων
της πόλης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συσπειρωθούν και να συνεργαστούν, προκειμένου να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για
το λιμάνι μας, αναγνωρίζοντας την παρακαταθήκη που αφήνει η ομοψυχία,
οι συνέργειες και ο εθελοντισμός. Παράλληλα υπήρξε πλουραλισμός στις εκδηλώσεις και μέσα από αυτές αναδείχθηκαν οι δυνατότητες του Πειραιά,
στον οποίο καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ήταν στραμμένα όχι μόνο
τα βλέμματα των δημοτών του, αλλά και ολόκληρης της πρωτεύουσας.

Ο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» διαπρέπει!

Για μια ακόμα φορά, o «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» στέφτηκε πρωταθλητής για την
περίοδο 2015-2016, κατακτώντας
επάξια τον τίτλο με μεγάλη διαφορά
από τους αντιπάλους του. Η απονομή
έγινε στο στάδιο «Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ»
σε μια λαμπρή τελετή. Ο Πρόεδρος κ.
Β. Μαρινάκης με χιλιάδες οπαδούς και
φίλους, ανάμεσά τους και μέλη της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», γιόρτασαν δεόντως τον
τίτλο του πρωταθλητή, υποσχόμενος
πολλές ακόμα νίκες για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά
και σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα δραστηριοποιείται ο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» εύχονται στην ομάδα του Πειραιά, πάντα επιτυχίες.

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού ZEUS OPEN 2016, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό συγκρότημα του Παλαιού Φαλήρου, TAE KWO DO,
στις 1-2 & 3 Ιουλίου 2016, χόρεψε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», επίσημα προσκεκλημένη από τους διοργανωτές.
Το Φεστιβάλ έγινε υπό την αιγίδα του International Dance Sport Association (IDSA) & European Dance Sport Federation (EDSF), με τη συμμετοχή
αθλητών από 15 Κράτη.
Το αντιπροσωπευτικό τμήμα του χορευτικού συγκροτήματος της Αδελφότητας, προσήλθε στις Φαληρικές εγκαταστάσεις στις 3 Ιουλίου 2016, συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο και μέλη του Προεδρείου, για να λάβει μέρος
στο γκαλά σόου, με χορούς της λεβεντογέννας. Οι χορευτές έδωσαν ένα τελείως διαφορετικό χρώμα στη βραδιά και καταχειροκροτήθηκαν, ενώ πριν
φύγουν παρέλαβαν ένα αναμνηστικό κύπελλο για τη συμμετοχή τους.
Το υψηλό επίπεδο των αθλητών, ο επαγγελματισμός των διοργανωτών
και ο συνδυασμός αθλητισμού και διακοπών στην Ελλάδα, έφερε τη διοργάνωση αρκετά υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου.
Οι Κρητικοί του Πειραιά με τη συμμετοχή τους, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κάτι ασυνήθιστο γι αυτούς, προσθέτοντας έτσι στο χοντρό βιβλίο των
εμπειριών τους, μια ακόμη χρήσιμη σελίδα.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
«ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Δευτέρα 12 Σετεμβρίου
Με τους: Δήμο Αναστασιάδη, Γιώργο Νικηφόρου – Ζερβάκη,
Λάκη Χαλκιά, Δάφνη Ζουρνατζή, Κατερίνα Παράσχου.

Συμμετέχει η διάσημη σοπράνο Έλενα Κελεσίδη.
Πλαισιώνει η Ορχήστρα ΠΑΛΙΝΤΟΝΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑ
και το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο LIBRO CORO

Χορούς της Κρήτης παρουσιάζει το συγκρότημα
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

