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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος  και το Δ.Σ. 

της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,

σας εύχονται Καλό Πάσχα και Καλή  Ανάσταση.

4ήμερη εκδρομή
Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»,

στο πλαίσιο του κύκλου «Πολιτιστικός γύρος της

Ελλάδος» που έχει ξεκινήσει από το 2004,διοργανώνει 

4ήμερη εκδρομή στις 28,29,30
Απριλίου  & 1 Μαΐου 2018,
σε Καστοριά και Φλώρινα.

Τιμή κατ’ άτομο: 180,00 €.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Μεταφορά με πολυτελή

πούλμαν, διαμονή σε Ξενοδοχείο  5***** 

με πρωινό & 1 γεύμα.

Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία της Αδελφότητας

και στο: 6944 68 61 63.

Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», 
σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας,

την εκδήλωση που διοργανώνει για την
77η ιστορική επέτειο της Μάχης της Κρήτης,

την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 & ώρα 7 μ.μ., 
στο Mέγαρό της, 

επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82, στον Πειραιά.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν τα μουσικοχορευτικά 
συγκροτήματα της Αδελφότητας.

Θα ακολουθήσει κέρασμα.
Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.

«Ημέρες  θάλασσας 2018»

Βεάκειο θέατρο Πειραιά

Η  Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
συμμετέχει  όπως κάθε χρόνο στις εορταστικές

εκδηλώσεις  του Δήμου Πειραιά  με θέμα: 
«ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ».

Μια μουσικοχορευτική  συνάντηση 
των πολιτιστικών Συλλόγων του Πειραιά, 

με παραδοσιακούς  χορούς 
και θαλασσινά τραγούδιααπ’  όλη την Ελλάδα, που

θα πραγματοποιηθεί  
το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 στις 7.30 μ.μ.

Είσοδος 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

Σελιδοποίηση
''ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΣΟΝΤΟΣ ''
th.tsontos@gmail.com

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η

Για να λαμβάνετε την εφημερίδα,

μας στέλνετε τη διεύθυνσή σας 

στα γραφεία μας:

Ελευθερίου Βενιζέλου 82,

185 34 Πειραιάς
mail: omonoia1880@gmail.com

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία:

Αδελφότης Κρητών Πειραιά
«H OMONOIA»

Έδρα: Ελευθ. Βενιζέλου 82
185 34 Πειραιάς

Τηλ. - Fax: 210 - 4171498
omonoia1880@gmail.com

www.akpo.gr

Εκδότης
Θεόδωρος Τσόντος

6944 68 61 63  

Υπεύθυνη εφημερίδας
Ντουντουνάκη  Αντωνία-Μαρία 

Αντιπρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Τα άρθρα που δημοσιεύονται ενυπό-
γραφα ή μη, εκφράζουν τις προσω-
πικές απόψεις και θέσεις των συντα-
κτών τους.

Μετά από σχετική απόφαση
του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» δεν θα

δημοσιεύονται άρθρα, που δια-
σπούν την ενότητα των μελών της.

Ε τ ή σ ι α  Γ ε ν ι κ ή   Σ υ ν έ λ ε υ σ η
Σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα εκτός ελαχίστων

εξαιρέσεων, διεξήχθη στο μέγαρο του Συλλόγου, η Ετή-
σια Γενική  Συνέλευση της Αδελφότητας Κρητών Πει-
ραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου
2018.

Ο Πρόεδρος του σωματείου καλωσόρισε τα μέλη και
ευχήθηκε σε όλους «Καλή Σαρακοστή», η κ. Α.Φου-
ντουλάκη διάβασε  την έκθεσή της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής και ο  Ταμίας Π. Κυριακάκης, εξέθεσε τον Οικονομι-
κό απολογισμό, για την περίοδο από 02-10-2016 έως
31-12-2016 και από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Ακολούθησε η έκθεση του Διοικητικού απολογισμού
για την ίδια περίοδο, με αναλυτική αναφορά σ’όλες τις
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν. Αφού έγιναν
οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οι  παρευρισκόμενοι το-
ποθετήθηκαν επί των πεπραγμένων, οι απολογισμοί τέ-
θηκαν σε ψηφοφορία και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Σχετικά με τον Οικονομικό και Διοικητικό προγραμμα-
τισμό, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι οι καθιερωμένες εκδηλώ-

σεις, θα πραγματοποιηθούν και αυτόν τον χρόνο με τις
υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες κατά τον καλύτε-
ρο τρόπο και εξέθεσε  στους παρευρισκόμενους μελλο-
ντικές  δραστηριότητες.

Η έγκριση του  Οικονομικού και Διοικητικού προϋπο-
λογισμού  2018, τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε
ομόφωνα.

Ακολούθησαν προτάσεις σχετικά με την έγκαιρη ενη-
μέρωση των μελών για τον χρόνο διεξαγωγής της Ετή-
σιας Γενικής Συνέλευσης και τη διασφάλιση των  προϋ-
ποθέσεων, δυνάμει των οποίων μπορεί κάποιος να
αποκτήσει την ιδιότητα τακτικού μέλους του σωματείου,
οι οποίες σκοπό έχουν την  εύρυθμη λειτουργία του. Οι
προτάσεις ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αμέσως μετά πολλά μέλη συζήτησαν και τοποθετήθη-
καν σε θέματα εκτός ημερησίας.

Τελειώνοντας ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη την
ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στις 2 προηγούμενες
Συνελεύσεις, σχετικά με τη διεξαγωγή των επόμενων
αρχαιρεσιών του σωματείου τον Μάιο ή τον Ιούνιο, έτσι
ώστε το νέο Δ.Σ. να είναι πανέτοιμο με τη νέα σεζόν να
αναλάβει δυναμικά τα καθήκοντά του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο
Πρόεδρος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, τους
προσκάλεσε να έχουν ενεργό συμμετοχή στις δραστη-
ριότητες του σωματείου και σήμανε τη λήξη της Γενικής
Συνέλευσης.

Θερμή παράκληση προς τα

αξιότιμα μέλη μας

Παρακαλούμε προς αποφυγήν παρεξηγήσεων,

όποια από τα μέλη μας θέλουν

να κοινοποιήσουν μέσω της εφημερίδαςμας,

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 ´ΟΜΟΝΟΙΑΣª

Μαθήματα
χορού και μουσικής

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα κρητικών

χορών πραγματοποιούνται κάθε

Τετάρτη & Κυριακή & ώρα : 

18.00 για τους μικρούς μαθητές, 

19.00 για τους καινούργιους ενήλικες μαθητές

& 20.00  για τους προχωρημένους.

Τα μαθήματα κρητικών οργάνων γίνονται με

τον Γιάννη Πλυμάκη κάθε Κυριακή & ώρα: 18.00 

ΠΕΝΘΗ
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» εκφρά-

ζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες των

Στάθη Καγιαλέ, Στέλιου Ποτηράκη και Γιώργου Αθα-

νασάκη, μελών του συλλόγου μας, που έφυγαν αιφνί-

δια από τη ζωή. Αιωνία τους η μνήμη

ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιευτεί αφιέρωμα για το

Φόρουμ των Απανταχού νέων Ελλήνων, που θα πραγ-

ματοποιηθεί στο Ζάππειο μέγαρο Αθηνών από 31/3 –

1/4/2018 και στο οποίο θα λάβει μέρος η νεολαία της

«ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
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Οι Κρητικοί του Πειραιά κόβουν την αγιοβασιλόπιτά τους

Πλήθος κόσμου τίμησε και φέτος με την πα-
ρουσία του την κοπή της αγιοβασιλόπιτας της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ», η οποία πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα δε-
ξιώσεων V’ammos, του σταδίου «Γ. Καραϊσκά-
κης». Χαιρετίζοντας τη γιορτινή βραδιά, ο Πρόε-
δρος της Αδελφότητας τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η
καθιερωμένη αυτή εκδήλωση είναι μια ευκαιρία
για τα μέλη του σωματείου, να συναντηθούν και
ν’ανταλλάξουν ευχές με διάφορους φορείς του
Πειραιά, την Εκκλησία, την Περιφέρεια, το Δήμο,
τα Επιμελητήρια, τα Σωματεία, τους Συλλόγους,
αλλά και πολλούς φίλους και ευχαρίστησε την
ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη
για την παραχώρηση του χώρου και τη φιλοξενία.
Στη συνέχεια και αφού  η Αντιπρόεδρος παρου-
σίασε ένα σύντομο βιογραφικό του Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σε-
ραφείμ, ο Πρόεδρος κάλεσε τον εμβληματικό ιε-
ράρχη και του παρέδωσε εκ μέρους της Αδελφό-
τητας ένα κρητικό μαχαίρι, για την πατρική στορ-
γή με την οποία έχει περιβάλει το σωματείο επί
σειρά ετών. 

Ο Ποιμενάρχης ευχαρίστησε θερμά την
«ΟΜΟΝΟΙΑ», ευχήθηκε τα καλύτερα και ευλόγη-
σε την αγιοβασιλόπιτα. 

Λαμβάνοντας το κομμάτι του  ο Δήμαρχος Πει-
ραιά κ. Γιάννης Μώραλης, τόνισε μεταξύ άλλων,
ότι η Αδελφότητα κάνει αισθητή την παρουσία της
στην πόλη, μέσα από πολιτιστικές δράσεις και
πρωτοβουλίες, με διάθεση και προθυμία και ευ-
χήθηκε να συνεχίσει να αναδεικνύει με τον ίδιο
ζήλο τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης. 

Ακολούθησε το μοίρασμα των υπόλοιπων κομ-
ματιών και οι ευχές για «καλή χρονιά»  από εκ-
προσώπους φορέων και σωματείων. 

Το φλουρί το οποίο ήταν επίσης ένα παραδο-
σιακό κρητικό μαχαίρι, ευγενική προσφορά των
Αφών Τερεζάκη, (Kερασούντος 38, Αιγάλεω)
κέρδισε ο γνωστός Πειραιώτης Κρητικός Γιάννης
Βασιλαντωνάκης, Πρόεδρος του Σκοπευτικού
Συλλόγου «ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ»

Μια ρακή και κρητικό κέρασμα για τη συνέχεια,
ενώ δεκάδες νέοι και παιδιά με κρητικές φορεσιές
πλημμύρισαν το χώρο και εντυπωσίασαν με λε-
βέντικους χορούς του τόπου μας, συνοδευόμενοι
από τους καλλιτέχνες Θ. Ποθουλάκη, Μ. Πλυ-
μάκη, Γ. Βεργάκη και Α. Κυριακάκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
μεταξύ άλλων : Oι Βουλευτές Θ. Δρίτσας, Ε.
Σταματάκη, Γ. Γεννιά, Κ. Κατσαφάδος, Γ. Τρα-
γάκης, Β. Κεγκέρογλου και Θ. Μεγαλοιοκονό-
μου, ο Γ. Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Δ.
Πλευράκης, οι  Αντιπεριφερειάρχες Γ. Γαβρίλης,
Πειραιά και  Π. Χατζηπέρος, Νήσων, οι  π. Βου-
λευτές Τ. Νεράτζης, Π. Μελάς,  Δ. Καρύδης και
Δ. Λιντζέρης,  ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη
Ρέντη, Γ. Ιωακειμίδης, ο π. Αντιπεριφερειάρχης
Πειραιά Σ. Χρήστου. Από το Δήμο Πειραιά, πα-
ρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Γ. Δαβάκης, οι Αντιδήμαρχοι, Α. Γλύκα
Χαρβαλάκου, Α. Αργουδέλης, Σ. Βοϊδονικό-
λας και Κ. Σιγαλάκος,  η Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν.
Σ. Αντωνάκου, ο Πρόεδρος της Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας Ν. Γκόλφης και η Πρόεδρος της Β΄
Δημοτικής Κοινότητας Λ. Αθανασίου, ο Γ. Γραμ-
ματέας του Δήμου Πειραιά Β. Ταταρόπουλος, ο
Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Κεντρικών Αγο-
ρών και Αλιείας, Γ. Βαγιάκης, ο Χορηγός της πο-
δοσφαιρικής ομάδας της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και πολι-
τευτής, Χ. Μπουτσικάκης, η π. Πρόεδρος της
Κοινότητας Αντιπάρου, Β. Μανέτα, ο πολιτικός
αναλυτής, επικοινωνιολόγος, Γ. Πανταγιάς, ο
Δημ. Σύμβουλος Ν. Κούβαρης, ο π. Περιφερει-
άρχης  Σ. Σπυρίδων, ο Σύμβουλος Δημάρχου Β.

Καραγιάννης, ο π. Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά, Σ. Μανουσάκης,ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Συλλόγων τ. Επαρχίας Αγ. Βα-
σιλείου Ρεθύμνου Κρήτης «Ο Πρέβελης», Μ. Κα-
τσουλάκης, ο Πρόεδρος του ΟΣΥΜΙΚ, Π. Συρί-
γος, η Πρόεδρος των  «ΑΘΗΝΑΙΔΩΝ», Ρ. Βασι-
λάκη, ο Πρόεδρος της «ΔΡΑΣΗΣ» Η. Ανδρικό-
πουλος,  ο Πρόεδρος από την Κίνηση για την
Αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου, Δ. Περδίκης,
ο Πρόεδρος της Ένωσης Κορυδαλλού- Νίκαιας-
Αγ. Ι. Ρέντη, Γ. Καμινογιαννάκης, ο Γ. Γραμμα-
τέας του παρατήματος του Ιδρύματος Ερευνών
και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Ν. Σαρ-
ρής, ο επ. Πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Περά-
ματος, Γ. Τσολάκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου
«ΦΟΙΒΟΣ», Δ. Γκλεζάκου, εκπρόσωποι των
ΜΜΕ Κρήτης και Πειραιά, εκπρόσωποι φορέων
και σωματείων και πλήθος κόσμου.

Μια όμορφη βραδιά για την Αδελφότητα γεμάτη
ευχές και  κρητικές μελωδίες. Μια γιορτή χαράς,
που έδωσε δυνατή ώθηση για ένα δυναμικό ξεκί-
νημα, πλαισιωμένο από θετική ενέργεια εκλεκτών
φίλων και συμπολιτών.
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Έ κο ψ α ν  τ η ν  α γ ι ο β α σ ι λ όπ ι τά  το υ ς

Από την πρώτη μέρα του έτους ξεκίνησαν
οι εκδηλώσεις φορέων και σωματείων, για
την κοπή της αγιοβασιλόπιτας. Ο Πρόεδρος
και μέλη του Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», παρευρέ-
θηκαν και αντάλλαξαν ευχές με τους προσκε-
κλημένους σε πολλές από αυτές.

Συγκεκριμένα:

• Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στην καθιερωμέ-
νη εκδήλωση της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Δήμου. 

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018.
• Στην κοπή της πίτας των Απανταχού Σφα-

κιανών, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της Ένωσης, στην Αθήνα. Λαμβάνοντας το κομ-
μάτι της πίτας του ο Πρόεδρος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
μαζί με τις ευχές του ενημέρωσε τους επισκέ-
πτες, ότι στο Δ.Σ. της Αδελφότητας συμμετείχαν
πάντα Σφακιανοί.

• Στην αίθουσα «ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ» στην Αθήνα,
όπου έκοψε την πίτα της η Ομοσπονδία Συλλό-
γων τ. Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου «Ο
ΠΡΕΒΕΛΗΣ». Ακολούθησε κέρασμα και γλέντι με
Αγιοβασιλιώτες καλλιτέχνες.
Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.

• Στην κοινή εκδήλωση των παραγωγικών φο-
ρέων του Πειραιά, για τον ετήσιο Αγιασμό και την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που  πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μέγαρο του Εμπορικού & Βιο-
μηχανικού  Επιμελητηρίου Πειραιώς.

• Στην κοπή της πίτας της Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Μικρών Κυκλαδονήσων (ΟΣΥΜΙΚ),
που έγινε στον Πύργο Πειραιά.
Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018.

• Στα γραφεία της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Πει-
ραιά, όπου ο Σύνδεσμος Γυναικών Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου, έκοψε την πατροπαράδοτη βασι-
λόπιτά του και η χορωδία του, διασκέδασε μέχρι
αργά το μεσημέρι τον κόσμο με όμορφα τραγούδια.

• Σε πλοίο της ΑΝΕΚ lines στον Πειραιά, όπου
η Παγκρήτιος Ένωση έκοψε την πίτα της.

• Στο Κρητικό Κέντρο «ΖΟΡΜΠΑΣ» που έκοψε
την βασιλόπιτά του ο Σύλλογος απανταχού Πε-
λεκανιωτών «Ο ΒΟΥΤΑΣ» και ακολούθησε γλέ-
ντι με λύρα και βιολί.

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
• Στην εκδήλωση για την  κοπή της πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας του Γηροκομείου της πόλης, την
οποία ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ και  Πρόε-
δρος  του Γηροκομείου. 

• Στον Πολυχώρο «Απόλλων» όπου οι  Π.Ε.
Πειραιώς και Νήσων έκοψαν την πίτα τους, με
τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, Περιφερει-
ακών Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών της
Περιφέρειας. Στη συνέχεια τα παιδιά της Αδελφό-
τητας διασκέδασαν τους παρευρισκόμενους με
χορούς της Κρήτης, ενώ ο Aντιπεριφερειάρχης
Πειραιώς κ. Γ. Γαβρήλης, δεν παρέλειψε να επαι-
νέσει τις δραστηριότητες της Αδελφότητας και να
αναφερθεί στο μεγάλο αριθμό ατόμων νεαρής
ηλικίας  που την πλαισιώνουν.

• Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 στο Σύλλο-
γο Κρητών Αιγάλεω, ο οποίος έκοψε την πίτα
του τα στα γραφεία του. Μάλιστα το φλουρί έπεσε
στον Ταμία της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Π. Κυριακάκη.

Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.
• Στον Αγ. Ι. Ρέντη όπου ο Οργανισμό Κεντρι-

κών Αγορών, έκοψε την πίτα του και στη συνέ-
χεια προσέφερε σε όλους τους παρευρισκόμε-
νους ένα πλούσιο κέρασμα.

• Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δ/νσης Αστυ-
νομίας Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκε η κοπή
της πίτας της Τοπική Διοίκησης Πειραιώς και
Νήσων Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μετά από
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. βραβεύτηκε το μέ-
λος της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Δ. Κρητικός ο οποίος
επί σειρά δεκαετιών, ασκεί το λειτούργημα του
Δημοσιογράφου πάντα με δυναμισμό και πάθος,
αλλά παράλληλα με ήθος και ξεχωριστή ευγένεια.
Ο κ. Κρητικός εμφανώς συγκινημένος παρέλαβε
αναμνηστική πλακέτα. Η εκδήλωση έκλεισε με
μια λιτή δεξίωση στον ίδιο χώρο.

• Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018, στο θέατρο
«ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ» στην Κοκκινιά, όπου έκοψε την
πίτα του το Σώμα Εθελοντών Κοκκινιάς «ΔΡΑΣΗ».

• Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 το πρωί,
στα γραφεία της Ένωσης Κρητών Κορυδαλλού
Νικαίας Α. Ι. Ρέντη, όπου μέλη και φίλοι του σω-

ματείου έκοψαν την πίτα τους, παρουσία των Δη-
μάρχων Στ. Κασσιμάτη και Γ. Ιωακειμίδη. Ο Πρόε-
δρος της Ένωσης κ. Γ. Καμινογιαννάκης,ευχαρί-
στησε θερμά τους προσκεκλημένους για την πα-
ρουσία τους και τους ευχήθηκε χρόνια πολλά.

• Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 στην Ένω-
ση Συνδέσμων Βετεράνων   Ποδοσφαιριστών
Πειραιά, που έκοψαν την πίτα τους στον Πολυ-
χώρο «Απόλλων» στα Καμίνια. Τους προσκεκλη-
μένους καλωσόρισε ο Πρόεδρος της  Ένωσης κ.
Κ. Τσίρμπας που αναφέρθηκε στη δράση των Βε-
τεράνων και στο τεράστιο αθλητικό και κοινωνικό
τους έργο. Στην εκδήλωση χόρεψαν τα κρητικό-
πουλα της Αδελφότητας, τα οποία τιμήθηκαν  με
αναμνηστικά μετάλλια για τη συμμετοχή τους.

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018. 

• Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, που έκοψε την πίτα

του ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και

Αλιείας. Ακολούθησε κέρασμα. Παρών στην εκ-

δήλωση και το μέλος μας και Αντιπρόεδρος του

Ο. Κ.Α.Α. κ.Γ. Βαγιάκης.

• Στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», όπου ο Σύλ-
λογος Εκτελωνιστών-Τελωνειακών Αντιπρο-
σώπων Πειραιώς–Αθηνών, έκοψε την πίτα του.
Παρών και ο Ρεθυμνιώτης Πρόεδρός του Α. Βρο-
ντάκης. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιελάμβα-
νε λαϊκά ακούσματα και κρητικά τραγούδια από
τον Α. Δραμουντάνη.

.• Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, στα
γραφεία του Ραδιοφωνικού σταθμό LYRA FM
στον Πειραιά, για την εκδήλωση της κοπής της
πίτας του σταθμού.

• Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, στην κο-
πή της πίτας της Β΄ Κοινότητας Πειραιά που
έκοψε την πίτα της στα γραφεία της στον Πειραιά.

• Την Τετάρτη  14 Φεβρουαρίου 2018, στο «ΚΑ-
ΦΕ BAR 108», επί της οδού Καραίσκου στον Πει-
ραιά, όπου το Δημοτικό  Ραδιόφωνο Πειραιά,
«Κανάλι Ένα 90,4» έκοψε την πίτα του.

Επειδή παρά τις φιλότιμες προσπάθειές
μας, ήταν αδύνατον να ανταποκριθούμε σε
όλες τις προσκλήσεις λόγω φόρτου εργα-
σίας, 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 θέ-
λαμε απ’αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας,
να ευχηθούμε σ’όλους από καρδιάς, μια
όμορφη και δημιουργική χρονιά.
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Aνταποκρινόμενοι  σε  προσκλήσεις  παρευρεθήκαμε…

Είναι τιμή και χαρά για τη Διοίκηση της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ» να ανταποκρίνονται σε προ-
σκλήσεις φορέων, σωματείων και φίλων και
να στηρίζουν κάθε τους προσπάθεια.

Έτσι το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς
παρευρέθηκαν : 

• Στη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων, που
πραγματοποιήθηκε  στον Πειραιά, με πλήθος κό-
σμου και τοπικών φορέων. Στην τελετή χοροστά-
τησε ο Μακαριώτατος Αρχιεπισκόπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και  παρέστη η
Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης
Παυλόπουλος, τον οποίο υποδέχτηκε ο Δήμαρ-
χος της πόλης κ. Γ. Μώραλης. 

• Στο μνημόσυνο που τέλεσε στις 11 Ιανουαρί-
ου  2018 ο Δήμος Πειραιά, στο κοιμητήριο της
Ανάστασης, υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων του
«συμμαχικού», όπως έμεινε να αποκαλείται,
βομβαρδισμού του 1944. Ακολούθησε κατάθε-
ση στεφάνων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα ονόματα των
θυμάτων υπάρχουν και πολλά συμπατριωτών μας.

• Στο Κρητικό κέντρο «Ζορμπάς», την Παρα-
σκευή 12 Ιανουαρίου  2018, στην πρώτη συνε-
στίαση του νέου έτους, που πραγματοποίησε το
Παράρτημα Αττικής του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέ-
λος». Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος
του ιδρύματος κ. Γ. Πρασιανάκης, ανέφερε μετα-
ξύ άλλων και τις προγραμματισμένες για το 2018
δράσεις του.

• Στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ» στις 7 και 17
Ιανουαρίου 2018, όπου οι Γιάννης και Αντώνης
Μπαντουράκης, γιόρτασαν την ονομαστική τους
γιορτή, προσφέροντας σε φίλους και γνωστούς
ένα πλούσιο κέρασμα από την ξεχωριστή κουζί-
να τους και ένα όμορφο οικογενειακό γλέντι με
μαντινάδες και τραγούδια. Οι παρευρισκόμενοι
καλλιτέχνες συνόδεψαν τους καλλίφωνους προ-
σκεκλημένους και όλοι μαζί διασκέδασαν μέχρι
αργά το βράδυ, δίνοντας τις καλύτερες ευχές
τους στους οικοδεσπότες.

• Στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 3
Φεβρουαρίου 2018, στο ετήσιο μνημόσυνο που
πραγματοποιήθηκε για τα 21 αδικοχαμένα θύμα-
τα της Θύρας 7, τα οποία «έφυγαν» από τη ζωή
στις 8 Φεβρουαρίου του 1981, στο ντέρμπι με την

ΑΕΚ. Στην επιμνημόσυνη δέηση στην οποία
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Πειραιά και Φαλή-
ρου κ.κ. Σεραφείμ, παρέστη σύσσωμη η οικογέ-
νεια του «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ» και πλήθος κόσμου. Ο
Δήμαρχος της πόλης κ. Γ. Μώραλης και ο συμπα-
τριώτης μας κ. Β. Μαρινάκης κατέθεσαν στεφάνι,
ενώ στο χώρο του Μουσείου του «ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΥ», δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα για αιμοδοσία και έδωσαν λίγο
από το αίμα τους, τιμώντας μ’έναν ακόμα τρόπο,
τη μνήμη όσων χάθηκαν. 

• Στη χοροεσπερίδα που διοργάνωσε στο κρη-
τικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», ο Χορευτικός Όμιλος
Ετεοκρήτες και ο Χοροδιδάσκαλος Μανώλης
Παπαδάκης, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018.

• Στο  Πανελλαδικού Συλλαλητήριο που έγινε
στην πλατεία Συντάγματος για τη Μακεδονία. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε η συμβολή των Κρητι-
κών στους Μακεδονικούς και τους Ηπειρωτικούς
αγώνες για την ελευθερία, υπήρξε καθοριστική.
Ανάμεσα δε σ’αυτούς που έσπευσαν να δώσουν
και τη ζωή τους ακόμα, ήταν μέλη του ιστορικού
σωματείου μας.

• Στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Προ-
στάτεψε το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό
Έγκλημα» που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγί-
δα του Δήμου Πειραιά, στο αμφιθέατρο της Ραλ-
λείου Σχολής την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018.
Κεντρικός ομιλητής στο σύνολο του σεμιναρίου,
ήταν ο Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, ειδικός ερευνητής και αναλυτής ηλεκτρονι-
κών εγκλημάτων και Πρόεδρος του Cyber Securi-
ty International Institute (CSI) κ. Μανώλης Σφα-
κιανάκης. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι
παρευρισκόμενοι  είχαν την ευκαιρία να ρωτή-
σουν και να λάβουν απαντήσεις, σχετικά με τους
κινδύνους που ελλοχεύει η χρήση του Διαδικτύου
και για τους ασφαλείς τρόπους περιήγησης των
νεαρών ατόμων σ’αυτό. Ο συμπατριώτης μας δε-
σμεύτηκε να παρουσιάσει κάτι ανάλογο και στην
«ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία σφύζει από παιδιά και μια
τέτοια ενημέρωση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη.

• Στο κατάμεστο αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδί-
στριας» του Πολεμικού Μουσείου, όπου παρου-
σία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ.
Προκόπη Παυλόπουλου, παρουσιάστηκε το από-
γευμα της Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου 2018, το βι-

βλίο του Νίκου Παπαδάκη «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος. Ο άνθρωπος, ο ηγέτης».

•Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, το Σάββατο 17 Φε-
βρουαρίου 2018, από την Κίνηση για την Ανα-
γέννηση της Βορείου Ηπείρου, με αφορμή τη
συμπλήρωση 104 ετών από την ανακήρυξη της
Ανεξαρτησίας της. Η εκδήλωση άρχισε με επι-
μνημόσυνη δέηση στο μνήμα του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σπυρίδωνος Βλά-
χου, ο οποίος υπήρξε Υπουργός της Αυτονόμου
Ηπείρου και Μητροπολίτης Βελλάς και Κονίτσης,
το 1914.  Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο
μνήμα του Αρχηγού Κορυτσάς Γεωργίου Τσόντου
- Βάρδα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αγω-
νιστών του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα και αμέ-
σως μετά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κα-
τάθεση στεφάνου, στο Μαυσωλείο Ζωγράφου,
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του Προέδρου της
προσωρινής κυβέρνησης της Αυτονόμου Ηπεί-
ρου, Γεωργίου Χρηστάκη Ζωγράφου.

• Στην τιμητική βραδιά για τον Μίκη Θεοδωρά-
κη, που οργάνωσαν ο Δήμος Πειραιά και οι Εκδό-
σεις Πατάκη, την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου έγινε μουσι-
κή παρουσίαση του βιβλίου του Μίμη Ανδρουλά-
κη: «Σαλός Θεού: Ο Μυστικός Μίκης».  Την εκ-
δήλωση χαιρέτισαν ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνι-
κός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου κ. Νίκος
Διαμαντής και ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης
Μώραλης και διαβάστηκαν αποσπάσματα του βι-
βλίου, ενώ ακολούθησαν πασίγνωστα  τραγούδια
του κορυφαίο μουσικοσυνθέτη.

Η όμορφη παρουσίαση ολοκληρώθηκε με τη
φράση του Μίμη Ανδρουλάκη : «Ζήτω ο Μίκης
του Πειραιά και ο Πειραιάς του Μίκη». 

• Στην παρουσίαση του λευκώματος του Δημή-
τρη Καμπουράκη «Κρήτη της καρδιάς μας»
που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο στις 6 Μαρτίου.

• Στην χοροεσπερίδα της Ένωσης Κρητών
Κορυδαλλού – Νικαίας – Αγ. Ι. Ρέντη στο κρητι-
κό κέντρο «Αόρη» στις 10 Μαρτίου 2018.

• Σε συσκέψεις που οργάνωσε ο Δήμος Πει-
ραιά, και αφορούσαν προβλήματα και πολιτιστι-
κά θέματα του Δήμου.
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1) Εθν. Αντιστάσεως 38, Δραπετσώνα Τηλ.: 210-4612106

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

ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΕΛΙΝΑ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ελευθ. Βενιζέλου 47,  Πειραιάς
2 1 3 0 4 3 1 4 5 3

Οι χάρτες δεν τα δείχνουνε Κρήτη τα όρια σου,
οπού 'ναι ΕΝΑΣ Κρητικός είναι τα ...σύνορά σου

Όπως αλήθεια αγαπώ την μάνα που με γέννα
έτσι αγάπησα και ‘σε Κρήτη λεβεντογέννα
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Α π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο  γ λ έ ν τ ι  σ τ ο  Μ ι κ ρ ο λ ί μ α ν ο
Γεμάτη εκπλήξεις η «ΟΜΟΝΟΙΑ», αφού απο-

φάσισε να ξεφαντώσει, μια Κυριακή πριν την τε-
λευταία της Αποκριάς, μ’ένα πάρτι διαφορετικό
από τα προηγούμενα. Έτσι προσκάλεσε τους μι-
κρούς και μεγάλους φίλους της, στο κατάστημα

«ΖΟΡΜΠΑΣ» του χορηγού της ποδοσφαιρικής
της ομάδας Χριστόφορου  Μπουτσικάκη, που
βρίσκεται στο Μικρολίμανο.

Τους λιλιπούτειους καρναβαλιστές υποδέχτηκε
η Αντιπρόεδρος Α.-Μ. Ντουντουνάκη, η οποία
τους απασχόλησε δημιουργικά, με αποκριάτικα
παιχνίδια γνώσεων και ψυχαγωγίας. Τα παιδιά
έπαιξαν και χόρεψαν στους ρυθμούς των latin
τραγουδιών, που είναι ταυτισμένα με το Καρνα-
βάλι και στη συνέχεα παρέλασαν παρουσιάζο-

ντας τις εντυπωσιακές στολές τους στην κριτική
επιτροπή, η οποία μετά από πολλή σκέψη, ανα-
κήρυξε Βασιλείς της Αποκριάς, την Αλεξάνδρα
Πηγιάκη και τον Άγγελο Βαρδονικολάκη.

Αμέσως μετά τη βράβευση, σκοποί της Κρήτης
πλημμύρισαν την αίθουσα από τη λύρα, το λα-

γούτο και το τραγούδι των Θ. Ποθουλάκη και Γ.
Πλυμάκη. Μικροί και μεγάλοι με ευρηματικές φο-
ρεσιές, καπελάκια, περούκες, μουτσούνες, γένια
μουστάκια και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί αν-
θρώπινος νους, ενώθηκαν στην πίστα, χόρεψαν
και διασκέδασαν μέχρι τα μεσάνυχτα, απολαμβά-
νοντας συγχρόνως το  καλό φαγητό και  το κρα-
σάκι  τους. 

Το ζεστό κλίμα ήρθε να συμπληρώσει η θεατρι-

κή ομάδα της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», η οποία θέλησε να
μοιραστεί τη χαρά της επιτυχίας της με όλους
τους παρευρισκόμενους.

Έτσι έκοψε μια τούρτα-ευγενική προσφορά
του ζαχαροπλαστείου «ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ»-η
οποία απεικόνιζε τη «Μάνα με τους λεβέντες της
και τη μοναχοκόρη». Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί εμ-
φανώς συγκινημένοι, δέχτηκαν και αντάλλαξαν
ευχές για νέες επιτυχίες.

Όμορφο περιβάλλον, υψηλή ποιότητα υπηρε-
σιών και άριστη φιλοξενία, έκαναν τη βραδιά ξε-
χωριστή.

Ένα αποκριάτικο γλέντι που είχε όλα όσα συν-
θέτουν την παράδοση του τόπου μας και χρωμα-
τίζουν τα ήθη και τα έθιμά του, εμπλουτισμένο με
ευφορία, καλή διάθεση και συλλογική εργασία.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος Πει-
ραιά γιόρτασε τα Κούλουμα, με το πέταγμα του
χαρταετού, παραδοσιακό γλέντι,  σαρακοστιανά
εδέσματα από την  ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, απο-
κριάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχή-
στρα Πνευστών του Δήμου και χορούς από την

Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ». 
Οι Πειραιώτες που συγκεντρώθηκαν το πρωί

της Καθαράς Δευτέρας στην παραλία της Φρεατ-
τύδας, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν κρητι-
κούς χορούς από τα χορευτικά συγκροτήματα της
Αδελφότητας, η οποία στη συνέχεια επιμελήθηκε
ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραδοσιακά τρα-
γούδια απ’όλη την Ελλάδα. Στους εορτασμούς
παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γ. Μώραλης με
την οικογένειά του, ο οποίος λαμβάνοντας το λό-
γο δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι σκοπός του Δήμου

είναι να προσφέρει χαμόγελα στα παιδιά και συ-
χνά-πυκνά το επιτυγχάνει και  ευχαρίστησε την
«ΟΜΟΝΟΙΑ» για τη συμμετοχή της.

Η κοινή δράση του σωματείου μας με το Δήμο
με σκοπό την ψυχαγωγία των συμπολιτών μας,
στέφθηκε για άλλη μια φορά με επιτυχία, αφού οι
συμπολίτες μας είχαν την ευκαιρία να περάσουν
παραδοσιακά, όμορφα και κυρίως ανέξοδα την
Καθαρά Δευτέρα, χαλαρώνοντας και διασκεδάζο-
ντας με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Σ α ρ α κο σ τ ι α ν ό  γ λ έ ν τ ι  μ ε  ά ρ ω μ α  Κ ρ ή τ η ς
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«Μάνα με τους λεβέντες σου και  τη μοναχοκόρη» 
Στο σανίδι βρέθηκε και πάλι η πολυμελής θεατρική ομάδα της «ΟΜΟΝΟΙ-

ΑΣ» το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 το απόγευμα, δίνοντας μια επιτυχη-
μένη παράσταση με τίτλο «Μάνα με τους λεβέντες σου και τη μοναχοκόρη»,
που έγραψε και σκηνοθέτησε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Α.-Μ. Ντου-
ντουνάκη. 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού κέντρου, που ευγενικά παρα-
χώρησε στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» ο Ιερός Ναός Π. Ηλία, το φιλοθεάμον κοινό είχε
την ευκαιρία να απολαύσει ερασιτέχνες ηθοποιούς-ανάμεσά τους και μέλη
του Δ.Σ.-που δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους επαγγελματίες.

Προλογίζοντας την παράσταση η Αντιπρόεδρος τόνισε μεταξύ άλλων ότι
οι 26 συμμετέχοντες-όλοι ανεξαιρέτως μέλη ή χορευτές της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»-
προετοίμασαν το έργο αυτό με ταχύτητα φωτός, ανάμεσα σε πλήθος υπο-
χρεώσεων, προγραμματισμένων και εμβόλιμων, δίνοντας τον καλύτερο
εαυτό τους. Αμέσως μετά παρουσίασε στους παρευρισκόμενους μαγνητο-
σκοπημένα στιγμιότυπα από τις πρόβες και ευχαρίστησε θερμά όσους βοή-

θησαν στην επιτυχία της παράστασης και ιδιαίτερα τον Αρχιμανδρίτη Δαμα-
σκηνό Δ. Μακριδάκη.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το θέατρο εί-
ναι ένα υποσύνολο του πολιτισμού, τον οποίο με κάθε τρόπο υπηρετεί επί
σειρά ετών η Αδελφότητα.

Στη συνέχεια η αυλαία άνοιξε και οι θεατές μεταφέρθηκαν νοερά στις πα-
ρυφές του Ψηλορείτη, για να παρακολουθήσουν τη ζωή μιας μονογονεϊκής
πολυμελούς οικογένειας, σ’ένα χωριό της Κρήτης του 20ου  αιώνα, μέσα
από τα ήθη, τα έθιμα και  τις δοξασίες του.

Συντηρητισμός, κουτσομπολιά, προκαταλήψεις, αλλά και αγάπη, δέσιμο
και αλληλεγγύη, που διέπει κάθε κλειστή κοινωνία, όλα στην υπερβολή της
μυθοπλασίας. 

Μια ευφάνταστη κωμωδία με έντονα τα στοιχεία του δράματος, αφού πολ-
λές φορές οι ανθρώπινες σχέσεις  ισορροπούσαν σε τεντωμένο σκοινί,
πλαισιωμένη από μουσική και χορούς του τόπου μας.
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«Μάνα με τους λεβέντες σου και  τη μοναχοκόρη»
Το τέλος της παράστασης θα βρει την πατροπαράδοτη κρητική οικογένεια

ενωμένη κάτω από τις φτερούγες της μάνας, η οποία από αγάπη στα παιδιά
αναγκάζεται να προσαρμοστεί σε κάθε κοινωνική αλλαγή. 

Συναισθήματα που γεννήθηκαν σταδιακά και κορυφώθηκαν κατά την εξέ-
λιξη του έργου, μέσα από την σκηνοθετική ευρηματικότητα και την υποκριτι-
κή ικανότητα των ηθοποιών, παρέσυραν πολλές φορές τον κόσμο να ταυτι-
στεί με τους ήρωες.

Γέλιο, συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα έκανε τους συντελε-
στές να υποσχεθούν ότι θα επαναλάβουν την παράσταση πολύ σύντομα. 

Στο έργο συμμετείχαν:
Mάνα: A.-M. Nτουντουνάκη.
Κυρά Γεωργία : Γ. Στρατάκη.
Mοναχοκόρη: Ι. Μπούντρη.
Γιοί: Γ. Φραγκιαδάκης, Χ. Πολάκης, Β. Κυριακάκης, Σ. Βράκας, Α.

Περδικόπουλος

Nύφες: Γ. Οικονομάκου, Φ. Βεστάκη, Ι. Μουρίζι, Β. Νικολακοπούλου,
Α. Βρυωνάκη.

Κυρ Μπάμπης: Μ. Αμανατίδης.
Γιατρός: Μ. Γομπριάλ.
Γειτόνισσες: Ε. Δράκου, Μ. Παπασταματάκη, Ε. Στελιουδάκη,    Ε.

Χρηστίδη.
Γειτονοπούλες: I. Βαλσαμίδη, Μ. Παπαδάκη, Λ. Παπαεμμανουήλ.
Καφετζής: Μ. Μπούντρης.
Θαμώνες καφενείου: Λ. Βαρούχας (Πατέρας Βασιλικής), Α. Δαφνομή-

λης, 
Μ. Ζαχαριουδάκης (Νεαρός λυράρης), Μ. Μακρογαμβράκης (Θείος

Βασιλικής).
Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, που έκλεψε τις εντυπώσεις και γύρισε το χρό-

νο πίσω, σε εποχές που τα ήθη και τα έθιμα έπαιζαν κυρίαρχο ρόλο στη ζωή
των ανθρώπων της περιφέρειας.
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Μύρισε άρωμα εκλογών
Κάθε φορά που το ενδιαφέρον για το πολιτιστικό κίνημα αυξάνεται, νέα

μέλη εγγράφονται στα μητρώα, οι άλλοτε αδειανές καρέκλες των συνελεύ-
σεων γεμίζουν με πατριώτες, που προτίθενται ανιδιοτελώς να διορθώσουν
τα κακώς κείμενα, υποψήφιοι εμφανίζονται δυναμικά- αν και γνωρίζουν κα-
λά ότι  σε περίπτωση που δεν εκλεγούν, θα λάμψουν δια της απουσίας τους
την επόμενη τριετία- άρωμα εκλογών αρχίζει να μυρίζει στην ατμόσφαιρα. 

Βέβαια το εναρκτήριο λάκτισμα κάθε προεκλογικής περιόδου, ανέκαθεν
φαίνεται να έχει τις ίδιες συνιστώσες: Αποδυνάμωση του αντιπάλου και όσο
το δυνατόν περισσότερη λαϊκή αποδοχή. Οι διοικούντες τίθενται άμεσα σε
αγωνιστική ετοιμότητα και οι υποψήφιοι καλλιεργούν προσδοκίες, επιστρα-
τεύοντας μέσα και πολιτικές που ενίοτε δεν συνάδουν με το πνεύμα της ευ-

γενούς άμιλλας που διέπει το μεγαλείο του πολιτι-
σμού. Όσο για την εκλογική συμπεριφορά; Είναι
πολυδιάστατη, ποικίλει σε κάθε αναμέτρηση και εύ-
κολα μπορεί να μετατρέψει ένα απλό «ματς» σε
«ντέρμπι».

Επιπλέον κάποιες φορές η εκλογή στη Διοίκηση,
θα μπορούσε να γίνει εφαλτήριο για την ενασχόλη-
ση με τα κοινά από ένα άλλο μετερίζι, π.χ. αυτό το-
πικής αυτοδιοίκησης ή της πολιτικής ή ακόμα και να
δημιουργήσει ευκαιρίες για προσωπική επανεκκί-

νηση σε χώρους ανταγωνιστικούς. 
Γενικότερα η διαδικασία με την οποία μια κοινωνική ομάδα επιλέγει αντι-

προσώπους, για να την εκπροσωπήσουν σ’ ένα θεσμό, αποτελεί τον κε-
ντρικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η λειτουργία της Δημοκρα-
τίας. Τέτοια θεώρηση σε συνδυασμό με την ιστορία, το κύρος της «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ» και την ισχυρή επιρροή της στα πολιτιστικά δρώμενα, έρχεται να
συμπληρώσει και να υποστηρίξει τους λόγους για τους οποίους η εκλογική
παλαίστρα σ’ένα τέτοιο ιστορικό σωματείο, αποτελούσε πάντα πόλο έλξης. 

Βεβαίως το επιθυμητό αποτέλεσμα και η ευόδωση των προσδοκιών του
κάθε υποψήφιου, επιτυγχάνεται ευκολότερα με τη συνεχή και ενεργό συμ-
μετοχή του, στις λειτουργίες και τις δραστηριότητες ενός σωματείου. Αυτή
και μόνο αυτή  δίνει την ευκαιρία στους ψηφοφόρους, που δεν επηρεάζο-
νται στις μέρες μας από χειραγωγήσεις και ελιγμούς «σωτηρίας», να επιλέ-
ξουν εκείνους που κατά τη γνώμη τους επιδεικνύουν πραγματικό ενδιαφέ-
ρον, οραματίζονται, δουλεύουν ομαδικά για το καλό του  και το δυναμικό του
παρόν και μέλλον στην πόλη. Αυτούς που τα «θέλω» τους με τα «μπορώ»
τους δεν παίρνουν χωριστούς δρόμους. Η πόλωση που χαρακτηρίζει παρα-
δοσιακά τις προεκλογικές περιόδους δεν βοηθά σε τίποτα. Αντίθετα δημι-
ουργεί συναισθήματα απογοήτευσης και απομάκρυνσης, ιδιαίτερα στους
νέους ανθρώπους. Όμως οι εκλογές αποτελούν μια μεγάλη γιορτή της Δη-
μοκρατίας και η παρεκτροπή αποτελούσε από παλαιοτάτων χρόνων στοι-
χείο κάθε γιορτής. Άλλες φορές εκδηλωνόταν με οινοποσίες, άλλες με πυ-
ροβολισμούς και άλλες με κακοήθη επιχειρήματα βασιζόμενα σε ψευδή
στοιχεία. Αυτές όμως οι έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους συνδυα-
σμούς, είναι εκείνες που κάνουν τη νίκη στο τέλος κάθε αναμέτρησης σημα-
ντική. 

Ας  αξιοποιήσουμε λοιπόν όλοι το διάστημα που απομένει για τις εκλογές
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» εποικοδομητικά, συμβάλλοντας στο μέτρο που ο καθέ-
νας μπορεί, στην ανάπτυξή της και ας αφήσουμε τα μέλη μας να κρίνουν τις
περγαμηνές που ο καθένας κουβαλά στην πλάτη του. 

Ντουντουνάκη Αντωνία- Μαρία
Αντιπρόεδρος

ΔΙΑΣ FM: Το θεϊκό ραδιόφωνο

Ένας νέος ραδιοφωνικός σταθμός, με την υπογραφή του Μάρκου Παυ-
λιδάκη ξεκίνησε δυναμικά να εκπέμπει  και να μεταδίδει την αγαπημένη
παραδοσιακή μουσική της λεβεντογέννας Κρήτης. 

Από το τέλος δε της προηγούμενης χρονιάς, τον ακούμε δυνατά και μέσα
από το Live24.gr.

Kαλωσορίζουμε το νέο σταθμό με το θεϊκό όνομα, αγκαλιάζουμε με αγά-
πη την προσπάθεια και τη στηρίζουμε, ώστε με τη δική μας συμμετοχή, να
μεγαλώνει κάθε μέρα και να φτάσει στα πέρατα της γης.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» εύχονται στο νέο σταθμό πά-
ντα επιτυχίες.

ìESPERIAî 

Αρτογλυκίσματα
Γρ. Λαμπράκη 239
Κορυδαλλός

Τηλ.: 210 4950774
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ» 
Ακτη Κουμουδουρου 14
Μικρολίμανο 
210-4120220

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

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»

Υμηττού 50
210-7227022

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Κεμπαμπτζίδικον «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ»

Αθηναδώρου 21 & Ηους, 
211-4110000

Χριστόφορος Μπουτσικάκης
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ  «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Κρη-
τών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγαλό-
νησος», που προέκυψε από τις
εκλογές της 11ης Μαρτίου 2018 εί-
ναι το εξής:

Πρόεδρος: Πρεντάκης Παντελής
Α’ Αντιπρόεδρος: Περάκης Πανα-
γιώτης Β’ Αντιπρόεδρος: Συμεω-
νίδης Σάββας Γενικός Γραμματέ-
ας: Παπαθανασάκης Γιάννης Ειδι-
κός Γραμματέας: Ατσαλάκης Μα-
νώλης Ταμίας: Γιαλεσάκης Νίκος
Οργανωτική Γραμματέας: Πρω-
τογεράκη Μαρία Τακτικά Μέλη:
Παπαδάκης Δημήτρης (Διαχειρι-
στής Προμηθειών) Κεφηρίδης Χρή-
στος (Κοσμήτορας Εστίας) Αναπλ.
Μέλη: Ποθουλάκης Θοδωρής (Επι-
μελητής Μουσικών Θεμάτων) Αθα-
νασάκης Σπύρος (Υπεύθυνος Προ-
βολής & Εκδόσεων) Νικολιδάκης
Μανώλης (Υπεύθυνος Διασύνδε-
σης Μελών)

Εξελεκτική Επιτροπή 
Τακτικά Μέλη: Πλυμάκης Λεωνί-

δας, Αναστασιάδης Μανώλης, Ανα-
γνωστόπουλος Νεκτάριος.

Αγ.  Βαρβάρα

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο για την προσεχή τριετία, συνήλθε

στα γραφεία του Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος την 21η Μαρτίου 2018 και μετά

την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως

εξής:

Πρόεδρος: Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, Α΄Αντιπρόε-

δρος: Παναγιώτης Λασκαρίδης, Β΄Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καλαρώνης,

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Λιναρδάκης, Ταμίας: Νικόλαος Σερέτης, 

Μέλη: Γεώργιος Δεσποτόπουλος, Θεόδωρος Κόντες, Νικήτας Νικητάκος,

Ηλίας Νταλούμης.

Ν α υ τ ι κ ό  Μ ο υ σ ε ί ο

Μετά τις εκλογές της 21ης Ιανου-
αρίου 2018 που έγιναν στην Ένω-
ση των Απανταχού Αντικυθηρίων
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ», που εδρεύει
στον Πειραιά, προέκυψε το κάτωθι
νέο Δ.Σ.

Πρόεδρος Κωνσταντίνου Γεώρ-
γιος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόε-
δρος Bασίλειος Αλοϊζος του Γεωργί-
ου, Γενικός Γραμματέας Ιωάννης
Κατσανεβάκης του Εμμανουήλ, Τα-
μίας Πάτερος Μύρων του Διονυσί-
ου, Υπ. Δημ. Σχέσεων Σπυρίδων
Προγουλάκης του Γεωργίου, Μέλη:
Ανδρόνικος Διονύσιος του Ιακώβου,
Κατσανεβακης Σταύρος του Μύρω-
νος, Πατακάκης Εμμανουήλ του Ιω-
άννη, Πολίτης Νικόλαος του Ιωάννη,

Αντικύθηρα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για το 2018 & το 2019, που προήλθε από

τις αρχαιρεσίες στις 11.2.2018 και συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 15.2.2018,

έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ν. Κουλαλόγλου, Αντιπρόεδρος: Παρα-

σκευή Θ. Μαθιού-Κορυζή, Γεν. Γραμματέας: Καλομοίρα (Μιράντα) Π. Κο-

σκορόζη-Κοντζίνου, Ειδ. Γραμματέας: Παναγιούλα (Γιούλα) Ν. Κασιώτου-

Γκίλα, Ταμίας: Καλλιόπη (Πόπη) Ελ. Θυμαρά-Μοσχοβίτη,

Σύμβουλοι: Μαρία Εμμ. Βώκου-Μπράβου, Νικολέττα (Λέττα) Σταμ. Φρι-

τζάλα, Γεώργιος Ιωάν. Λεωνίδας, Ελπίδα Παν. Κομπόγιωργα.

Έ ν ω σ η  Σ π ε τ σ ι ω τ ώ ν
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4ο Κρητικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

Το Κρητικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου βρίσκεται στο τέλος  περίπου των

αγωνιστικών του εκδηλώσεων με την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η

ΟΜΟΝΟΙΑ», υπό την καθοδήγηση του αντιπροέδρου της Ι. Παπαδάκη και

των συντελεστών της, να διαγράφει μια εξαιρετική πορεία με τις μέχρι τώρα

εμφανίσεις της στους αγώνες του πρωταθλήματος. Κύριος παράγοντας της

δυναμικής αυτής παρουσίας είναι η εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκο-

νται οι παίκτες  και το προπονητικό “ team” της ομάδας. Τέλος, να ευχαρι-

στήσουμε το χορηγό της ομάδας κ. Χριστόφορο Μπουτσικάκη, ιδιοκτήτη

του καταστήματος «ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ».

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας, εύχονται καλό υπόλοιπο της

αγωνιστικής περίοδου και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.

´Κελαρικόª
Κλεισαρχάκης

ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Δημοκρατίας 25, στο Αιγάλεω
Τηλ.: 210 54 50 130,  6936 814 302
info@kelariko.gr

Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α
Π Ο Υ Λ Α Κ Η Σ

Πειραιώς 15, 183 46 Μοσχάτο
Τηλ.: 210 48 18 555 Κιν.: 693 61 11 730

sales2@poulakis.gr

210 72 22 210 - 6945 41 40 41
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Το κοινωνικό πρόσωπο της Αδελφότητας

Νέα Μάκρης  10  Νίκαια

Στα πλαίσια της κοινωνικής συνεύρεσης και δημιουργικής αξιοποίησης
του ελεύθερου χρόνου ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέλη των
χορευτικών συγκροτημάτων της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», ανταποκρίθηκαν με χαρά
στην πρόσκληση του Κέντρου Ημέρας ΠΕΨΑΕΕ και τους μετέδωσαν λίγη
από την τεχνογνωσία τους, σε θέματα που αφορούν σε παραδοσιακούς χο-
ρούς της Λεβεντογέννας. 

Τα μαθήματα αυτά έχουν στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυ-
ση της αυτοεκτίμησης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ψυχοκοινωνική
αποκατάσταση, την επαγγελματική επανένταξη και την ομαλή κοινωνική εν-
σωμάτωση των ωφελουμένων.

Οι νεαροί χορευτές της Αδελφότητας, αισθάνονται περηφάνια που πρό-
σθεσαν ένα λιθαράκι στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Σας παραθέτουμε την ευ-
χαριστήριο επιστολή της
ΠΕΨΑΕΕ.

Προς: Πρόεδρο και Δ.Σ.
Συλλόγου Κρητών Πειραιά
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,
Θα θέλαμε να σας ευχαρι-

στήσουμε για την ευαισθη-
σία που επιδείξατε και την
άμεση ανταπόκριση στο αί-
τημα μας, διαθέτοντας εθε-
λοντές για την ομάδα χορού
που πραγματοποιείται στο
Κέντρο Ημέρας ΠΕΨΑΕΕ.

Ευχόμαστε και στο μέλλον
να σας βρούμε συνοδοιπό-

ρους στις προσπάθειες που κάνουμε στο χώρο της ψυχικής υγείας. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία. Με

εκτίμηση Μαρία Ντεβέ Επιστημονικά Υπεύθυνη

Και το όνομα αυτής Αικατερίνη
Ο δάσκαλος της λύρας Γιάννης Πλυμάκης βάφτισε το τρίτο του παιδί

στον Ι.Ν. Προφήτη
Ηλία στις 24/3/2018 με
νονούς την Κατερίνα
Βαρδάκη και το Γιώρ-
γο Κουτσαφτάκη, μέλη
της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
Ακολούθησε γλέντι
στην Ένωση Κρητών
Αγίας  Βαρβάρας. Να
ζήσει ευτυχισμένη η
νεοφώτιστη!
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Η Μακεδονία, λόγω της ζωτικής και στρατηγι-
κής σημασίας της στα Βαλκάνια και στο Βόρειο
Αιγαίο, υπήρξε πάντα το μήλο της έριδας για όλες
τις Μεγάλες Δυνάμεις.

Ας μην ξεχνάμε ότι από την περίοδο των Ελλη-
νοπερσικών πολέμων ο Ξέρξης φρόντισε να κα-

ταλάβει πρώτα τη
Μακεδονία και κατό-
πιν προχώρησε προς
νότο, αφού προηγου-
μένως είχε πάρει ως
όμηρο το βασιλιά της
Μακεδονίας, Αλέξαν-
δρο τον Α΄.

Ο Αλέξανδρος με
κίνδυνο της ζωής του
γνωστοποίησε στους
Έλληνες, την παρα-

μονή της μάχης των Πλαταιών, το σχέδιο των
Περσών φθάνοντας ο ίδιος με το άλογό του μέχρι
τις γραμμές του Ελληνικού στρατού.

Τα όρια της Μακεδονίας την εποχή του Φιλίπ-
που (πατέρα του Μεγ. Αλεξάνδρου) ήταν περί-
που τα όρια της σημερινής Μακεδονίας (που ανή-
κει στην Ελλάδα). Προς νότο ο Όλυμπος και τα
Χάσια Όρη. Προς βορρά η γραμμή Ροδόπης –
Νευροκοπίου, το όρος Πιρίν, η κοιλάδα της Στρώ-
μνιτσας, τα στενά Δεμίρ, κάπου μέχρι το βόρειο
άκρο της λίμνης Αχρίδος. Προς Ανατολάς, από το
Νέστο ποταμό και προς Δυσμάς από την Πίνδο –
Γράμμο.

Η γλώσσα των κατοίκων της Μακεδονίας ήταν
Ελληνική (δωρική διάλεκτος). Οι βασιλείς της καυ-
χώντο για την καταγωγή τους από τον Ηρακλή.

Ο λόγος που η Μακεδονία έμεινε έξω από τα τε-
κταινόμενα  στο χώρο της νοτίου Ελλάδος μέχρι
την εποχή του Φιλίππου ήταν το πολίτευμα. Οι
Μακεδόνες (όπως και οι Ηπειρώτες) κράτησαν το
θεσμό της βασιλείας. Αυτό άλλωστε τους καταλό-
γιζε και η αντιμακεδονική πτέρυγα των Αθηναίων.

Στην περίοδο του Βυζαντίου η Μακεδονία γνώ-
ρισε μεγάλη ακμή. Η Θεσσαλονίκη εξασφάλιζε
την οργανική σχέση Βορρά – Νότου και έγινε η
γέφυρα Ανατολής – Δύσης.

Διοικητικά τον 8ο αιώνα στον χώρο αυτόν
υπάρχουν τρία θέματα που καλύπτουν μεγαλύτε-
ρη έκταση από εκείνη της αρχαιότητος. Είναι τα
θέματα που καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση από
εκείνη της αρχαιότητας. Είναι τα θέματα Μακεδο-
νίας, Στρυμόνα και Θεσσαλονίκης. Να σημειώ-
σουμε ότι η σημερινή πόλη των Σκοπίων, που δε
βρισκόταν στη όρια της αρχαίας Μακεδονίας,
ανήκε στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Τότε περίπου
συμβαίνει η λεγόμενη κάθοδος των Σλάβων που
έχει υπερτονιστεί από ανθέλληνες ιστορικούς.

Ένα μεγάλο επίτευγμα της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας (σωστότερα του Ανατολικού Ρωμαϊκού
κράτους) ήταν ο εκχριστιανισμός των Σλάβων.
Έτσι μπόρεσαν να αφομοιωθούν πολιτισμικά και
να αποκτήσουν τη συνείδηση του Ρωμαίου – Έλ-
ληνα – όλοι οι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας.

Οι Σέρβοι ήταν βορειότερα, ενώ οι Βούλγαροι,
που εμφανίστηκαν μετά, ήταν Ούννοι που εκσλα-
βίστηκαν γλωσσικά.

Οι φρικαλεότητες των Βουλγάρων εναντίον του
πληθυσμού της Μακεδονίας και της Θράκης
έχουν πλέον περάσει στο συλλογικό ασυνείδητο.

Για το λόγο αυτό νομίζω ότι πάρα πολλοί προτί-
μησαν να εμφανίζονται γλωσσικά ως Βούλγαροι.
Από τους χρόνους λοιπόν εκείνους, άρχισε να
διαμορφώνεται ένα σλαβοφανές ιδίωμα που δεν
ήταν ίδιο σε όλες τις περιοχές της Μακεδονίας. Το
ιδίωμα μοιάζει περισσότερο με τα Βουλγαρικά
παρά με τα Σερβικά.

Συνέβη, δηλαδή, κάτι ανάλογο με την περιοχή

της Μ. Ασίας, όπου είχαμε Τουρκόφωνους Έλλη-
νες Ορθόδοξους. Έτσι και στη Μακεδονία ένα μέ-
ρος του πληθυσμού προτίμησε να χάσει τη
γλώσσα του παρά την εθνικότητά του.

Και κατόπιν ήλθε η Τουρκική κατοχή. Η Θεσσα-
λονίκη αλώθηκε τελικά από το Σουλτάνο Μουράτ
στις 29 Μαρτίου 1430.

Η επιλογή του Μουράτ να ηγηθεί ο ίδιος της πο-
λιορκίας φανέρωνε τη μεγάλη σημασία που έδινε
στη στρατηγική και οικονομική αξία της πόλης.

Οι Τούρκοι ακολούθησαν τη γνωστή τους μέθο-
δο των βίαιων ή εθελοντικών εξισλαμισμών αλλά
και τη μεταφορά μουσουλμάνων από τη Μικρά
Ασία.  Ήταν οι περίφημοι κονιάροι. Διοικητικά
στην περιοχή της Μακεδονίας (που πλέον έχει
μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με την αρχαία και
τη Βυζαντινή) υπάρχουν τρία βιλαέτια:

1)Το βιλαέτι της Θεσσαλονίκης 2)το βιλαέτι του
Μοναστηρίου 3)το βιλαέτι του Κοσσόβου (Σε αυ-
τό βρίσκονταν τα Σκόπια). Ο όρος Μακεδονία
παύει πλέον να υπάρχει διοικητικά.

Τα δύο πρώτα βιλαέτια εκτείνονταν από Βορρά
προς Νότο, ενώ του Κοσσόβου (το οποίο βρίσκε-
ται εκτός των Ελληνικών συνόρων) εκτεινόταν
από τα Δυτικά προς τα Ανατολικά.

Με τον τρόπο αυτόν η Πύλη πίστευε ότι θα πε-
τύχαινε να ισορροπήσει τα διάφορα εθνικά στοι-
χεία, που κατοικούσαν εκεί.

Όταν πλέον ήταν φανερό ότι η Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία θα κατέρρεε το ενδιαφέρον όλων των
μεγάλων δυνάμεων στράφηκε και στην κατάκτη-
ση του χώρου της Τουρκίας γενικά (Ανατολικό ζή-
τημα) και της Μακεδονίας ειδικότερα (Μακεδονι-
κό Ζήτημα).

Η Ρωσία, η οποία μέχρι την περίοδο του Καπο-
δίστρια τηρούσε μια «φιλελληνική» στάση (το
ξανθό γένος), κατασκεύασε τη θεωρία του παν-
σλαβισμού.

Το 1862 τοποθετείται πρεσβευτής της Ρωσίας
στην Κων/πολη ένας σπουδαίος Ρώσος, ο στρα-
τηγός Νικολάϊ Παύλοβιτς Ιγνάτιεφ (1832-1908)
που αναδείχτηκε ως ο κορυφαίος εκφραστής της
πολιτικής του πανσλαβισμού. Τα αποτελέσματα
της πολιτικής του σε λίγα χρόνια άρχισαν να απο-
δίδουν καρπούς. Οι Βούλγαροι αρχίζουν να ζη-
τούν ανεξάρτητη Εκκλησία από το Πατριαρχείο.

Το 1867 πολλές κοινότητες της βόρειας Βουλ-
γαρίας ζητούν από το Σουλτάνο την άδεια να κα-
τέλθουν ένοπλοι στην επαναστατημένη Κρήτη και
να βοηθήσουν τα τουρκικά στρατεύματα. Η Κρη-
τική Επανάσταση τελειώνει το 1869. Τον επόμενο
χρόνο ο Σουλτάνος υπογράφει διάταγμα, με το
οποίο ιδρύεται η Βουλγαρική Εξαρχία. Το Πα-
τριαρχείο αντιδρά αμέσως. Στην αρχή την αφορί-
ζει και κατόπιν κηρύσσει την Εκκλησία της Βουλ-
γαρίας σχισματική το 1872, κατηγορώντας την
για «εθνοφυλετισμό». Η Βουλγαρική Εξαρχία
εγκαθίσταται στην Κων/πολη. Ακολουθεί ο Ρωσο-
τουρκικός πόλεμος του 1876-78 που καταλήγει
στην ήττα της Τουρκίας και τη συνθήκη του Αγ.
Στεφάνου.

Η Σερβία έλαβε εδάφη, το Μαυροβούνιο έγινε
ανεξάρτητο και δημιουργήθηκε αυτόνομη μεν αλ-
λά μεγάλη Βουλγαρία.

Από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο του 1878 παί-
χτηκε ένα μεγάλο διπλωματικό παιχνίδι μεταξύ
Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ρω-
σίας για τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας. Η Ρωσία απομονώθηκε από όλες τις άλλες
δυνάμεις. Έτσι, η Συνθήκη του Αγ. Στεφάνου δεν
εφαρμόστηκε (ευτυχώς για την Ελλάδα). Την
αντικατέστησε η συνθήκη του Βερολίνου με την
οποία ιδρύθηκε Βουλγαρικό κράτος με μικρότερα
όρια από εκείνα της ηγεμονίας. Η περιοχή της
Ανατολικής Ρωμυλίας έγινε αυτόνομη με τρεις

ισότιμες γλώσσες: Τουρκικά, Βουλγαρικά και Ελ-
ληνικά. Η περιοχή προσαρτήθηκε εν μια νυκτί
πραξικοπηματικά στη Βουλγαρία στις 18 Σεπτεμ-
βίου 1885. Η Ελλάδα έλαβε το 1881 τη Θεσσα-
λία, πλήν της επαρχίας Ελασσόνας και την Άρτα.
Να σημειώσουμε ότι τότε η Αγγλία έλαβε από
τους Τούρκους την Κύπρο εξ αιτίας της μεγάλης
διπλωματικής υποστήριξης που της έδωσε (τυπι-
κά η Κύπρος αγοράστηκε).

Οι Κρητικοί δεν έμειναν, βέβαια, και αυτοί με
σταυρωμένα χέρια. Έγινε πάλι επανάσταση το
1878 που κατέληξε στη σύμβαση της Χαλέπας.

Στο χώρο της Μακεδονίας οι Βούλγαροι ενι-
σχυμένοι με χρήματα από τους Ρώσους ξεκίνη-
σαν έναν αγώνα για να προσηλυτίσουν με όλα τα
μέσα τους Χριστιανούς κατοίκους στη Βουλγαρι-
κή Εξαρχία. Ιδρύθηκαν δύο οργανώσεις. Το 1893
η ΕΜΕΟ (Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική
Οργάνωση), είναι η VMRO. Το σύνθημά της ήταν
«η Μακεδονία στους Μακεδόνες». Μακεδόνες
ήταν κατά την οργάνωση όλοι ανεξαιρέτως οι κά-
τοικοι της Μακεδονίας.

Η λέξη δεν είχε εθνοτική σημασία. Στόχος της
Βουλγαρίας ήταν σε πρώτη φάση η αυτονομία
της περιοχής και κατόπιν η προσάρτησή της στη
Βουλγαρία, όπως ακριβώς συνέβη και με την
Ανατολική Ρωμυλία.

Το 1895 ιδρύθηκε στη Σόφια και δεύτερη οργά-
νωση, η «Ανωτάτη Μακεδονική Επιτροπή» που
ζητούσε ανοιχτά την προσάρτηση της Μακεδο-
νίας στη Βουλγαρία. Στο παιχνίδι μπήκαν και οι
Σέρβοι, κυρίως βόρεια του Μοναστηρίου, και οι
Ρουμάνοι που προσπάθησαν να προσεταιρι-
στούν τους Βλαχόφωνους. Παράλληλα, στα Δυτι-
κά, Αλβανοί με τη στήριξη του Βατικανού, Ιταλίας
και Αυστροουγγαρίας προσπαθούσαν να δη-
μιουργήσουν κράτος.

Κάτω από αυτούς τους όρους ξεκίνησε η ένο-
πλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα (1904-08).
Εδώ οι Κρήτες, με ορμητήριο την «ΟΜΟΝΟΙΑ»
έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο. (Έχει αναλυθεί εκτε-
νέστατα σε άρθρα και ομιλίες). Δεν είναι τυχαίο,
και έχει μεγάλη συμβολική σημασία, ότι ο Ελευθ.
Βενιζέλος επέλεξε ως συναρχηγό στην επανά-
σταση του Θερίσου τον Κων/νο Μάνο που βρι-
σκόταν τότε στη Μακεδονία (Ο Μάνος δεν ήταν
Κρητικός). Ο Βενιζέλος θέλησε με τον τρόπο αυ-
τόν να στείλει το μήνυμα της άρρηκτης σχέσης
όλων των περιοχών του Ελληνισμού.

Είκοσι εφτά χρόνια μετά οι Μακεδόνες εκλέ-
γουν Κρητικό βουλευτή Φλώρινας – Καστοριάς.
Είναι ο Γεώργιος Τσόντος, ο θρυλικός αρχηγός
καπετάν Βάρδας του Μακεδονικού Αγώνα.

Ο Μακεδονικός αγώνας κερδήθηκε, γιατί έγινε
υπόθεση όλων των Μακεδόνων, οι οποίοι στη
συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν ελληνική συ-
νείδηση ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλού-
σαν (Ελληνικά, Σλαβικά, Βλάχικα, Αρβανίτικα).
Να σημειώσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος Σλαβό-
φωνων, Βλαχόφωνων και Αλβανόφωνων ήταν
δίγλωσσοι. Ο Μαζαράκης αναφέρει στα απομνη-
μονεύματά του οικογένεια όπου ο παππούς ήταν
Ελληνόφωνος, ο πατέρας δίγλωσσος και ο γιός
Σλαβόφωνος.

Τα σλαβόφωνα χωριά της Μακεδονίας έδωσαν
σπουδαίους και φανατικούς Μακεδονομάχους. Ο
περίφημος Κώττας πριν ανεβεί στην αγχόνη στο
Μοναστήρι φώναξε στα σλαβικά: «Ντα ζίβε Γκρέ-
τσια» («Ζήτω η Ελλάδα»).

Οι Βούλγαροι αποκαλούσαν γραικομάνους
τους Σλαβόφωνους Έλληνες και έτρεφαν μένος
εναντίον τους. (Ακόμα και σήμερα στα Σκόπια
χρησιμοποιείται ο όρος αυτός).

(συνέχεια στην σελ. 15)

Τ Ο  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο  Ζ Η Τ Η Μ Α

Γεώργιος Καρτώνης
Καθηγητής
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(συνέχεια από την σελ.14)
Ο Στρατηγός Ιβάνωφ, διοικητής σώματος

στρατού στον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο του
1913, γράφει: «Το γλωσσικό Μακεδονικό ιδίωμα
δεν ήταν κριτήριο της Εθνικής συνείδησης των
Σλαβόφωνων πληθυσμών, όπως νομίζαμε».

Το 1912-13 ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρω-
σε το μεγαλύτερο μέρος της παλαιάς ιστορικής
Μακεδονίας. Εδώ θα σταθούμε για κάποιες επι-
σημάνσεις.

1η Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης οφείλεται
στην επιμονή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο
Κων/νος ζητούσε να βαδίσει προς το Μοναστήρι.

2η Η καθυστέρηση της κατάληψης της Θεσσα-
λονίκης είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του
Μοναστηρίου από τους Σέρβους.

3η Ο Κων/νος επέμενε να προελάσει στη Σό-
φια. Πείστηκε την τελευταία στιγμή από το στρα-
τηγό Μανουσογιαννάκη για το άτοπο αυτής της
απόφασης. Και ενώ μέχρι τότε διαβεβαίωνε το
Βενιζέλο ότι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο,
ώστε να αποσπάσει περισσότερα εδάφη, του τη-
λεγράφησε νύχτα ότι πρέπει να συμφωνηθεί
επειγόντως ανακωχή.

Το διπλωματικό δαιμόνιο του Βενιζέλου πέτυχε
ώστε να μη φανεί η αδυναμία της χώρας. Για τον
λόγο αυτόν υποχώρησε στην αξίωση της Ρουμα-
νίας για τα Ρουμανικά σχολεία – που έτσι κι αλ-
λιώς υπήρχαν χωρίς βέβαια πολλούς μαθητές,
αφού οι Βλάχοι είχαν και έχουν ισχυρότατη Ελλη-
νική συνείδηση.

Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η Ελλάδα
πήρε το 53% της Μακεδονίας, η Σερβία το 35%,
η Βουλγαρία το 10% και η νεοσύστατη Αλβανία
το 2%. Τα Σκόπια βρέθηκαν βέβαια στην πλευρά
της Σερβίας (κατόπιν Γιουγκοσλαβίας). Η περιο-
χή ονομαζόταν Βαρντάρσκα (Βαρδαρία). Βαρδά-
ρης είναι ο Αξιός ποταμός. Από την Ελληνική Μα-
κεδονία αναχώρησαν για την Τουρκία φανατικοί
μουσουλμάνοι, που δεν ανέχονταν την Ελληνική,
πλέον, διοίκηση.

Οι περιπέτειες όμως δεν έληξαν εδώ. Η Μακε-
δονία βρέθηκε στη δίνη του Α’ Παγκοσμίου πολέ-
μου και του Εθνικού διχασμού. Τα Βουλγαρικά
στρατεύματα μπήκαν στην Αν. Μακεδονία το
1916. Ήταν το αποτέλεσμα της ουδετερόφιλης –
ουσιαστικά γερμανόφιλης – πολιτικής του Κων-
σταντίνου.

Η Επανάσταση της Εθνικής Αμύνης και το λε-
γόμενο κράτος της Θεσσαλονίκης έγιναν από το
Βενιζέλο για τη σωτηρία της Μακεδονίας. Αν η
χώρα είχε παραμείνει ουδέτερη, τη Θεσσαλονίκη
και το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας θα κέρ-
διζε η Σερβία.

Οι Κρητικοί και εδώ έδωσαν το παρόν. Οι περισ-
σότεροι από τους πρώτους στρατιώτες της Εθνι-
κής Αμύνης ήταν Κρητικοί. «Εις την Άμυνα εκεί πο-
λεμούν οι Κρητικοί». Από τότε τηρήθηκε μια παρά-
δοση στο κόμμα των Φιλελευθέρων, να ξεκινά τον
προεκλογικό του αγώνα από τη Θεσσαλονίκη.

Να επισημάνουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαί-
τερα μετά το 1900 άρχισε το μεταναστευτικό ρεύ-
μα προς τις ΗΠΑ κυρίως. Εκεί μετανάστευσαν και
πολλοί Βούλγαροι, όχι κατ’ ανάγκη, από τη Μακε-
δονία, οι οποίοι μετέφεραν εκεί και τις δύο «μακε-
δονικές» οργανώσεις.

Το 1919 στο συνέδριο ειρήνης ο πρόεδρος Ουίλ-
σον επηρεαζόμενος προφανώς από αυτούς λάμ-
βανε αρχικά θέσεις που δεν ήταν φιλελληνικές.
Χρειάστηκε να επιστρατευτεί η ομογένεια και το
διπλωματικό δαιμόνιο του Βενιζέλου για να αλλά-
ξει γραμμή η Αμερική.

Η Μακεδονία βάρυνε αποφασιστικά στη ζυγα-
ριά των υπέρ και κατά της επανέναρξης των
εχθροπραξιών στον Έβρο το 1923 μεταξύ Ελλή-
νων και Τούρκων.

Η Γιουγκοσλαβία, όπως πίστευε ο Βενιζέλος θα

επενέβαινε για να συγκρατήσει δήθεν τη Βουλγα-
ρία και θα καταλάμβανε αυτή τη Θεσσαλονίκη.
Για το λόγο αυτό υπογράφτηκε η συνθήκη της
Λωζάνης.

Μετά το 1923 δόθηκε ευκαιρία σε όσους κατοί-
κους της Μακεδονίας ήθελαν να μεταναστεύσουν
στη Βουλγαρία. Υπολογίζεται ότι σε μια δεκαετία
έφυγαν μόνο 66.000. Οι εναπομείναντες Σλαβό-
φωνοι (δίγλωσσοι) είχαν Ελληνική συνείδηση.
Βέβαια τόσο η Βουλγαρία όσο και η Γιουγκοσλα-
βία προσπαθούσαν να τους προσεταιριστούν. 

Για λόγους ιστορικής αλήθειας να επισημάνου-
με δύο παράγοντες που επέδρασαν ώστε σε ελά-
χιστους από αυτούς να κλονιστεί η εθνική συνεί-
δηση.

Πρώτον, το ζήτημα των περιουσιών των Τούρ-
κων που έφυγαν. Λογικό ήταν ότι υπήρξαν διενέ-
ξεις με τους πρόσφυγες από τη Μ. Ασία.

Δεύτερον, κάποιες απαράδεκτες ενέργειες που
σημειώθηκαν σε βάρος τους από κρατικά όργα-
να, ιδιαίτερα την περίοδο της δικτατορίας του Γεωρ-
γίου Β’ (Μεταξά), αν και παραδοσιακά ψήφιζαν
κυρίως αντιβενιζελικά κόμματα.

Το 1941 οι κάτοικοι των Σκοπίων υποδέχτηκαν
ως ελευθερωτές τους Γερμανούς, ενώ η περιοχή
κατελήφθη από τη Βουλγαρία που θεωρούσε ότι
της ανήκε. Μέχρι τότε ο όρος Σλαβομακεδόνας
δεν ήταν δηλωτικό της εθνότητας. Οι άνθρωποι
αυτοί αισθάνονταν είτε Βούλγαροι ή Σέρβοι ή Έλ-
ληνες (Γραικομάνοι).

Ο Τίτο για πρώτη φορά επιχείρησε να κατα-
σκευάσει μια νέα εθνότητα τους «Σλαβομακεδό-
νες», ή «Μακεδόνες» ονομάζοντας την περιοχή
των Σκοπίων «Δημοκρατία της Μακεδονίας» το
1945. Ήταν ένα από τα έξι ομόσπονδα κράτη της
Γιουγκοσλαβίας.

Η Βουλγαρική Εκκλησία επανήλθε το 1945 στο
Πατριαρχείο, ενώ το Βουλγαρικό κράτος ουδέπο-
τε αναγνώρισε «Μακεδονική» εθνότητα και μέχρι
σήμερα εξακολουθεί να θεωρεί Βουλγάρους τους
Σλάβους κατοίκους της περιοχής. Από το 1950
και μετά, οι σχέσεις Βουλγαρίας και Γιουγκοσλα-
βίας περνούσαν κρίσεις εξ αιτίας του ζητήματος
αυτού.

Και η Ελλάδα δυστυχώς βρέθηκε στη δίνη του
εμφυλίου πολέμου. Επίσημη θέση της χώρας
ήταν ότι για μας Μακεδονικό ζήτημα δεν υφίστα-
ται, αλλά είναι πλέον διμερές θέμα Βουλγαρίας –
Γιουγκοσλαβίας. Μάταια φωνές όπως του Σοφο-
κλή Βενιζέλου, του Ηλία Τσιριμώκου αλλά και του
Σταμάτη Μερκούρη της ΕΔΑ συνιστούσαν στην
τότε κυβέρνηση Καραμανλή να προσέξει τις Ελ-
ληνογιουγκοσλαβικές συμφωνίες του 1959.

Παράλληλα με τα Σκόπια δρούσαν και οργανώ-
σεις σε χώρες της Δύσης, ολιγομελείς οι περισσό-
τερες, αλλά με τεράστια οικονομική ενίσχυση. Οι
οργανώσεις αυτές (που ήταν και φιλοτιτοϊκές και
φιλοβουλγαρικές της δεξιάς και φιλοβουλγαρικές
της αριστεράς) δημιούργησαν στο εξωτερικό το
μύθο του «σκοπιανού μακεδονισμού». Εύλογα
θα διερωτηθεί ο αναγνώστης. Τώρα τι γίνεται;

Επειδή βλέπω στην τηλεόραση και διαβάζω
πολλούς «ειδικούς» και «σώφρονες» που ελεει-

νολογούν την κακή μας θέση γιατί 140 χώρες
αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδο-
νία», παραπέμπω σε κοινή δήλωση 15 πρώην
πρεσβευτών της χώρας που δημοσιεύτηκε στον
τύπο. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Γεωγραφικός
προσδιορισμός θα χρησιμοποιηθεί για την προ-
παγάνδα τους περί διηρημένης Μακεδονίας.
Εθνικός ή χρονικός θα παραπέμπει στην πλαστή
ιστορία των Σλάβων που αναμίχθηκαν με Μακε-
δόνες και γέννησαν τους Σκοπιανούς». Καταλή-
γει η δήλωση: «Εμείς ό,τι κι αν κάνουν οι άλλες
χώρες δεν πρέπει να νομιμοποιήσουμε ιμπερια-
λιστικές επιθέσεις εναντίον της πατρίδας μας και
χάλκευση της Ιστορίας, Ελληνικής και παγκό-
σμιας».

Προσωπικά πιστεύω ότι είναι λάθος της χώρας
να θέσει μόνο το θέμα του ονόματος. Με τον τρό-
πο αυτόν ερχόμαστε σε αντίθεση με άλλες χώ-
ρες, χωρίς ίσως να έχουμε κάποιον ξεκάθαρο
στόχο. Λέμε τι δε θέλουμε, ενώ πρέπει να λέμε τι
θέλουμε. Χωρίς βέβαια να υποχωρήσουμε στο
ζήτημα του ονόματος, θα πρέπει να στρέψουμε
αλλού το κύριο βάρος της προσπάθειας. Στην
αναγνώριση των Ελλήνων των Σκοπίων. Όταν η
Βουλγαρία έδωσε διαβατήρια σε όποιον Σκοπια-
νό επιθυμούσε, 200.000 άτομα πήραν Βουλγαρι-
κό διαβατήριο. Ανάμεσά τους και ένας πρώην
πρωθυπουργός των Σκοπίων που δηλώνει πιά
Βούλγαρος.

Ο ιστορικός ηγέτης των Σκοπίων Κύρο Γκλι-
γκόρωφ είχε δηλώσει σε συνέντευξη του σε Τσέ-
χικη εφημερίδα (που αναδημοσίευσαν τα «ΝΕΑ»)
ότι στα Σκόπια υπάρχουν 100.000 Έλληνες. Άλ-
λες στατιστικές εκτιμήσεις τους δίνουν περισσό-
τερους. Κανείς όμως δε δίνει επίσημες στατιστι-
κές ή μάλλον έγκυρες. Ανεξάρτητα από τη γλώσ-
σα που μιλούν (Ελληνικά, Σλαβικά, Βλάχικα ακό-
μη και Αλβανικά) η χώρα οφείλει και πρέπει να
τους βρει. Ας μη ξεχνάμε ότι πολλές φορές οι
εθνικές συνειδήσεις βρίσκονται «εν υπνώσει».

Ο Ελληνισμός έχει αποδείξει μια διαχρονική
πολιτισμική ανωτερότητα. Είναι σίγουρο ότι θα
πετύχει να επαναφέρει στην αγκαλιά της μάνας
πολλά από τα χαμένα παιδιά της. Μόνο έτσι θα
μπορέσουμε να ρυμουλκήσουμε τα Σκόπια προς
το μέρος μας.

Γ. ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
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´Ρόδον το αμάραντον ,  χαίρε ,  η μόνη βλαστήσασαÖª
Ρόδον τὸ ἀμάραντον, χαῖρε, ἡ μόνη βλαστήσασα, τὸ μῆλον τὸ εὔοσμον,

χαῖρε, ἡ τέξασα, τὸ ὀσφράδιον τοῦ πάντων Βασιλέως».
Ο ύμνος αυτός των Χαιρετισμών χρησιμοποιεί στην εικόνα ένα λουλούδι

με το ωραιότερο άρωμα: Το ρόδο. Και παρομοιάζει την Παναγία με την
Τριανταφυλλιά, απ’ όπου βλάστησε το Τριαντάφυλλο που λέγεται Χριστός.

Με ιδιαίτερη κατάνυξη τελέσθηκε και φέτος στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρό-
δον το Αμάραντον Πειραιώς, την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, η ακολου-
θία του Ακάθιστου Ύμνου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς και
Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ.

Τα παιδιά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες,
πλαισίωσαν την Εικόνα ευλαβικά  ως φύλακες «άγγελοι», ενώ μετά το πέ-
ρας της λειτουργίας, ακολούθησαν  την περιφορά της στους δρόμους της
Πειραικής, σαν τιμητικό άγημα.  Ο Ποιμενάρχης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο
και το Δ.Σ. για την παρουσία τους και τους ευχήθηκε «Καλό Πάσχα»,  ενώ η
ενορία φίλεψε τα κρητικόπουλα σαρακοστιανά καλούδια.

Η  Α δ ε λ φ ό τ η τ α  σ τ η ν  κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν η  ε θ ν ι κ ή  π α ρ έ λ α σ η

Τίμησε στις 25 Μαρτίου ο απανταχού ελληνισμός τους προγόνους του,
που πολέμησαν για να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό και να κερδίσουν την
ελευθερία τους. Παράλληλα σύσσωμη η  Ορθόδοξη πίστη, γιόρτασε την
επέτειο αναγγελίας της γέννησης του Ιησού. 

Με το σεβασμό που αρμόζει στην ηρωική τους θυσία, τίμησαν και οι χο-
ρευτές της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» τους ήρωες του ’21, παρελαύνοντας όπως πάντα
περήφανα στους δρόμους του Πειραιά.

Νωρίς το πρωί αντιπροσωπία της Αδελφότητας, συνοδευόμενη από τον
Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. παρέστη στην επίσημη δοξολογία του Ι.Ν. Αγ.
Τριάδας, η οποία τελέστηκε  χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς
και Φαλήρου κ.κ,. Σεραφείμ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι
στη μνήμη των πεσόντων, μπροστά από το άγαλμα του Γ. Καραϊσκάκη στην

ομώνυμη πλατεία και αμέσως μετά καμάρωσε τα παιδιά στην παρέλαση
που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με την παρουσία της
πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της πόλης. Η σημαία του Συλλόγου ανέμι-
σε στα χέρια του βρακοφόρου Χ. Πολάκη, το λάβαρο κράταγε η κρητικο-
πούλα Ι. Μπούντρη, ενώ διμοιρίτης ήταν η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Α.-
Μ. Ντουντουνάκη. 

Η καθιερωμένη φωτογραφία μπροστά από το άγαλμα του Εθνάρχη, ευ-
χές για χρόνια πολλά από γονείς και παιδιά και η όμορφη συντροφιά πήρε
το δρόμο της επιστροφής.

Η ημέρα αυτή δεν σηματοδοτεί μόνο την έναρξη της ελληνικής επανάστα-
σης ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία, αλλά και την ετοιμότητα της νεολαίας
μας να υπερασπιστούν με τη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου την πατρίδα
τους, όποτε και αν χρειαστεί. 

16   ΜΑΡΤΙΟΣ 2018_16.qxd  26/3/2018  12:05 πμ  Page 1


	01  ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	02-3   ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	04-5   ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	06-7    ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	08-9    ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	10-11    ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	12-13   ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	14-15   ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
	16   ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

